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 8تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئلیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـهیله من یو خپله ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 ۲۷/۴۰/۲۴۰۷        مسعود فارانی

 

 قابل ترحم است، طلسم ایرانهاشم سدید منترشدۀ دیو 
 میماند دل می سوزانممثل سدید  که در راه ن عاشق آنم  که رونده است وبه آنم

 

 کند می سرایت ناگزیر است مرض پرنویسی و نیست ساری صحت چون .شد طویل نوشته  زدایی ابهام برای که معذرت با
 

اش کوشش فراوان کرده تا خود را ضد ایران نشان بدهد. چون این مظلوم منتر شده دیو طلسم  گذشتهسدید مظلوم در راه مانده در نوشته 
ذوب شده است. وی محو و ،ایرانی  بخود نمی فهمد  نا خود آگاه چهره اصلی اش نمایان میگردد.  که چگونه در طلسم دیو ایران آب 

که او نه روشنفکر بوده ونه فیلسوف بلکه هم روشنفکرنمابوده وهم سوالی میکند که بدبختانه سطح فکری اورا نیز برمال می سازد 

 :دطرح میکنمرشده ایران  چه سوالی ساده لوحانۀ را توجه کنید که منت ، است او برخوردهرگ غیرت که نوشته قبلی ام به فیلسوف نما. 
 

بعضی از هموطنان ما آقای محمود فارانی را بانی شعر نو در افغانستان می دانند. سؤال من از شما، آقای فارانی این است »
که آیا این خبر صحیح است یا نه؟ اگر خبر موثق است، آیا آقای محمود فارانی این نوع شعر را خود ابداع نموده بودند، یا به 

داختند؟ اگر موثق نیست، پس بفرمائید که این صنعت شعری در کجا پدید آمد و از چه راهی تقلید از دیگران به سرودن آن پر
 «به افغانستان، به آقای محمود فارانی و به شما رسیده است؟ 

 

 اب واصفجن جناب صالح ادین خان سلجوقی فیلسوف، محقق  وشعر شناس،سدید باید گفت که بعضی نی بلکه   آقایدر جواب 
قوله به این م نویسندهو جناب داکترشمس الحق آرینفرشاعر وونویسنده  شاعر باختری شاعرو نویسنده ، جناب پرتو نادری 

معترف اند که محمود فارانی بانی شعر نو در افغانستان است.  سدید از این سوال خود واضح است که منظوری دارد  همانطوریکه 
ه شده افغانی را زیر سوال برد تا ایرانی ها را خشنود ساخته باشد  باز میخواهد چهره سید جمال الدین افغانی  چهره شناخت

شاعر  نیمایوشیجشناخته شدۀ ادبی جامعه افغانی را در برابر ایرانیان کمرنگ سازد زیرا این کوتاه نظر با این سوالش میخواهد 
جامعه تاجیکستان و دارد    براجماع شاعران جامعه ما درجه بیستم جامعه ایران را که در سطح سدید هذیان گویی  وهزلیات

ی آنرا متاسفانه نم جوانب ضمنیکه سوالی را طرح میکند  مجذوب شده این قلمدار  ، بزور تبلیغات  ترجیح بدهد.  در کنار آن
 والی چنین س  ایرانش در حالت بیخودی عشق به معشوق  ا طرح نمیکرد. شاید چنین سوال ساده لوحانه را تواند  بسنجد،  ورنه 

.  قبل از جواب مفصل آن باید از این آقا پرسید  که دراعراب ، پاکستان ، هند، بنگلدیش، اندونیزیا وخلص در باشد آمدبمیان 
که بوسیله ایرانیان در مغز پاک  نیمایوشیج سراسر جهان شعر نو چگونه ابداع شد؟ چون او درزمینه هیچ معلوماتی جز نام 

جا .  این ندانستن از کشناسدوشسته اش گذاشته اند غیر مستقیم ثابت میسازد  که ریشه شعر نو را جز ایران  جای دیگرنمی 
نداشته باشد وتمام تحوالت جامعه را ازبرکت به زبان دیګرناشی میشود از جایکه کسی بزبان غیردری وفارسی ایرانی آشنایی 

ورنه  هر ابجد خوانی میداند که شعر نو بعد از  .آقای سدید سردچار میشود چونبه  ساده لوحی است که انی ها بداند واضح ایر
انقالب صنعتی  انگلستان در تمام جهان رواج پیداکرد  که قالب های کالسیک شعری را به  خاطر قربانی نشدن تصایر، استعارات 

. ، قوالب  کاسیک را شکستند و به اشکال ندساختشعری در جوامع رایج صنع زیبایی های  شواهد ، ابهامات ، کنایات  ودیگر
مختلف  در محدودۀ  آواهای زبانی به اشکال مدرن یا تازه تبدیل کردند . سوال ایجاد می شود که چرا شعر نو ایجاد شد ؟  شعر 

 ،زراعت، صنعتهای بزرگ در دگرگونیوریکه  چه ربطی به انقالب صنعتی دارد؟ جواب اینست که انقالب صنعتی همانط
به جای نیروی انسان  ماشینبه معنی استفاده از نیروی  .آغاز شد اواسط قرن هجدهم از انگلستانکه در  حمل و نقلو  تولید

یعنی کاروانهای  اسپ وگادی وشتر را تبدیل به طیارات موتر وریل وغیره وسایط نقلیه کرد یا زراعت دهاتی بدوی را    .است

الصه این انقالب حقیقی اجتماعی  درتمام  عرصه های ا جتماعی دگرگونی های فراوانی به زراعت مدرن ماشینی تبدیل کرد  خ
است.  بخصوص شعر که بخاطر قوالب مقید کالسیک  تغییر محتوایی  در  بود و را ببار آورد. که ادبیات نیز جز این تحوالت

 نه تنها  در قالب بلکه در محتوی تغییر میکند مضمون کم داشت، واز تاثیر انقالب صنعتی شعر از قید کالسیک آزاد میشود  و
بلکه در  ـ  شعرکالسیک  در مضمون نه». در مورد قوالب شعری کالسیک  فورمالیست های روسی حرف جالب دارندکه : 

 رد   خود میگیبلکه مضمون  شعرنیز رنگ تازه ب کردبلی با انقالب صنعتی نه تنها قوالب شعری تغییر« شکل  تغییر وتکامل میکند
 ؟ بخاطریکه راچ درین زمینه اگر آقای سدید خواسته باشد تحقیق کند به کتابهای مراجعه کند که  جعلیات ایرانی  در آنها کمتر باشد.

ایران جای دیگر نمی شناسد.  جناب سدید لطفا ً خود را از محیط  سوال ساده لوحانه او نشان میدهد که تحول شعر نو را غیر از
 راهانید ، همین قدر افتضاح برایتان کافی نیست؟منتر ایرانی ب

 شعر نو :اما 
ۀ اشعار کالسیک  غربی است که بما نیز رسیده است . کسانیکه بزبانهای اروپایی وعربی وارد شعر نو قالب های شکسته شد

باشند  ودر زمینه مطالعه  وسیع  خارج از کتابهای بنجلی ایران داشته باشند با تبحر خواهند خنید که  شعر نو منحصر به ایران 
شد نبود  ونیست.  زیرا محمود فارانی شخص مسلط بر زبان سدید با ممدوحوآنهم به شخص بسیار زهیر در ادبیات که نیما 
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بوده مطالعات اش خارج از کتاب های بنجلی ایرانی است. پس کدام عقل قبول میکند در سطح سرودن شعر  انکلیسی وعربی 
 تقلید کند.      سدیدزهیر وضعیف  ممدوح برود و از نیما  فارانیکه شاعری در سطح محمود

 

انی ادنا اش به زبان مازندر سروده های زیوشیج( نیز شخص مازندارانی  که دیر ها با فارسی آشنا نبود وتعدادی ااسفندیاری )نیما
  سانهافبنام محسوب می شود  اهدا کرده وازجمله  شاهکارهایش "نظام وفا" بیشتر  از زبان فارسی است شعری که بنام معلم خود 

 است  ال شعر.  چیز شبیهبه همه  او که این شعروقضاوت کنید بخوانید خود است 
چندروزی به تاسی از ایرانی ها  خواست مشق شعر گویی کند غافل ازینکه شعر قریحه ذاتی وجبلی نیز  منتر شده  سدید 
یعنی درجن اید شاعروهنرمند ی های ادبیات بوهنځپ تمام اصالً  د،  مانند آواز خوانی ودیگر هنر ها ، اگر چنین نباشدهمیخوا

یک مثال ساده خدمت تان عرض میشود که  اگر بخاطر ادای مطلب به جامعه تحویل میدادند.  با عرض معذرت زیاد درجن 
شعر را  به فرض مرض شکر بپذیریم خواهیم گفت که شاعر بمرض شکر شعر مبتالست ولی متخصص شکر که مبتال به 

تانه  جناب خوشبخ   تواند،ی گفته نمیعنی شعر  ته باشد نه درابتالی آن مرض شکر نیست فقط میتواند در شناخت آن تبحر داش
. کاش بتوانیم اورا از منتر دیو ایرانی نیز رهایی بخشیم. خداوند خاتمه داد نمیدانم به توصیه کی    ،ادبی اش افتضاحبه این  سدید

 ج  بزرگ است از توانایی خداوند ج  این هدایت را توقع داریم. 
یکه سازنده شعرا، فالسفه وتمامی بزرگان ، شعوربرمیخیزد  "شعور"که  شعر  از ریشه از شعر آمد عرض شود چون سخن 

می سازد. عالم بیعمل به کسی اطالق میشود که  که فاقد شعور یا محکی اصلی شخصیتی شعور اساس انسانی را  میشود. عالم 
 عدادیتاز آنها تکرار میکنم   تعدادیانسانی باشد.  ما در جهان  دانشمندان  و پروفیسوران  زیادی داشتیم وداریم ولی بد بختانه 

ء از آنها برای جامعه  انسانی باقی نمانده وحتی شیوه  گشا" بودند که هیچ اثری رهنما ورهشعور از آنها فاقد سنگ اصلی "
کارشان نمیتواند سرمشق خوب برای مردم قرار گیرد. امروز دانشمندان فراوانی داریم که بجای اهلیت وانسانیت دست به جنایت 

 محصول  وزادۀ علمیت انه برای کشتن انسانها، که متاسفواسلحه  وی ان  بمب های شیمیایی وزرمیزنند. مثال ً تولید کنندگ
.   یا تعدادی از آنها در سالخ خانه  ها اطفال را میکشند واعضای بدن آنها را با استفاده از علم طبابت )جراحی( می آنهاست 

، در موضوعات اجتماعی آنچه که برمذاق بی ذوق فاقد شعور ایشان قرار گزاف  میفروشند.  یا قلمدارنیکه دزدند ودر بدل پول
ه وبرعکس ودفاقد ارزش ب زیابی کنیمشروع به تخریب  وترور شخصیت می کنند.   اگر تمام آثار چنین اشخاص را ارگرفت،  ن

 یعتطب مقتضای است کین ره از نه عقرب نیش“رده اند.  بقول معروف فراوان ک قلم فرسایی اشخاص درخیانت و مذمت وترور
 ”است این اش

سخنان بی ارزش چنین اشخاص جز زیان به شخصیت خودشان چیزی دیگری از آن حاصل نمی شود. از قول طیان  شاعر: 
 زشت ونافرهیخته ونابخردی  ///  آدمی رویی و در باطن ددی.

 .دنامیعنی کجا سخن بزند و کجا خاموش ب انسان کسیست که شعور کافی برای سخن زدن وخاموش ماندن داشته باشد.پس 
 

هستند که دانش وعمل ایشان را  در خدمت انسان "شعوری و  بودندخوشبختانه بزرگانی نیز در جوامع بشری انسان نماها کناردر 
" قرار داده بودند .  نمونۀ ازمعاصرین مثل  سید جمال الدین افغانی،  ابولکالم آزاد ، مهاتما گاندی ، البرت انیشتین ،  البرت 

هرگز ر انسانیت سرامد جامعه بودند و در تاریخ بشری مستمر دوام شخصیتی دارند. بقول معروف:  شوایتزر و...و... که د
ست ثبت ااستحاله میکند (.  عشق همان محک بلند باالی انسانی است که به  حالت  شعور) نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

  .در جریدۀ عالم دوام ما
حیدری ، خانم شیما اکرم در اشعار نغز شاعران بلند همت  که با پورتال افغان جرمن در ارتباط هستند مانند  خانم نصیبه  

صاحب،  جناب کلیوال صاحب ،  فدامحمد نومیر صاحب،  جناب آصف بهاند  آڅړغفوری ، خانم صالحه وهاب واصل  جناب 
ها به کمال وجمال به شعور عالی انسانی مبدل شده است. این بزرگان یاد  ندیده میشود که عشق در اشعار ایودیگران صاحب 

نویسندگان بزرگ که شعوری  نه سلیقوی در خدمت جامعه هستند میتوانند در آینده چون بزرگان واقعی  حیات مستمر  مانندشده 
خته ام.  درین راه طلبه بیش نیستم. غرور بزرگان  چیز های باارزش را آمواین شخصیتی  در تاریخ داشته باشند. من از هریک 

و متواتر به فحش نامه ها  درک نمی کند آقای سدید جنگیبیجا معرف جهالت شخص مغرور است. که متأسفانه این فریضه را 
وراستی  ایقمتکی برحق، سدیدبرکردار  و ناظر در موضوع وغیر جانبدارانه  نیکه قضات آگاه امیپردازد. زم سخافتاز 

 مثل  با کلمات اسائه ادب قضاتوبازار استفاده کرده  به تحقیر  از کلمات کوچهسدید سوال میکنند بجای جواب  سالم، محترمانه 
  . گردد می"  چهرۀ اصلی اش  نمایان  فارانی آقایقوای ضربۀ "
 

، زیرا دین وعقاید جامعه را  آقای سدید  که از جملۀ  ایرانی زده  های مجذوب شده است با خود و جامعه اش صادق نیست 
در زندگی اش چیزی ندارد که بدرد آیندگان   ،ندانسته وغیر علمی  از بغض وکینه مجوسی شدۀ ایرانی، سبک وسنگین میکند

ثار اورا  در ترازوی انصاف وزن کنید لنگر بیشتر در عناوین است که  علیه  این وآن سیاه کرده است.  آنچه آبخورد. اگر تمام 
وآن اصل را خودش زیر پا می گذارد زیرا از صداقت فرسنگها فاصله  پابند نیستمینویسد خودش به آن نصیحت گونه و که ا

دارد. اوبا خودش صادق نیست ولی  برای دیگران درس صداقت ارزانی می دارد؟؟؟ عضویت حزب اسالمی اش را که جناب 
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تمام معیار را  زیر پا میگذارد و به خاک پالک  ، انیتبرط عصقیس کبیر برمال ساخت ، چون حقیقت  بسیارتلخ است  از ف
 می یازد.وپا  کردن دست 

بیند  از دیدگاه  معیوب می  موصوف، قلمدارانیکه  به نفع افغانستان کار میکنند و به ذوق ایرانی شده او  برابر نباشند  آنها را 
ودش مجذوبانه خباشد برسمیت نمی شناسد ولی جذوب وشیقته ایران نآقای سدید هرکسی راکه میعنی وبا آنها سر دشمنی پیدامیکند 

 . دارد به ایرانیان جبین سایی 
بود که تمام مزاج اورا برهم زد،  واورا به چهارغوک همچون غندل وادار ساخت  که متواری  جلیدر مقاله من فقط دو حقیقت 

موجب  به هرطرفی دست یازی کرد وبرای نیش زدن  خواست شده  از سوز درد حقایق،  نظام فکری اش برهم خورد و  بی 
 نست  کهایجلی آن دو حقیقت دیگر چه میتواند باشد؟  اوخود   استفاده کند.  این چنین عمل  جز تنزل ؤالیل ساز سخیف ترین  د

 تحمیلو نابردباری یشیخشک اند "ودین سترون بعد از قرن یازدهم  استانسان گرا دین شرافت وانسانیت و را که اسالم  سدید 
به آن توجه  عالمانه کرده بودند  جناب کلیوال صاحب و جناب  ولی آریا صاحبنشان میدهد، وعلت اصلی راکه " عقاید افراطی

ظور است که باید به من جناب کلیوال صاحبگسترش بیشتر تحقیق   خفاضانبه طاق نسیان میگذارد.  زیرا علت اصلی این 
بکار گرفت. آقای سدید  بجای دلیل آوردن بر موضوع بحث ، برخالف بحث تعقیب و روشن شدن حقایق آن شیوه را  مبسوط 

برخالف گفته های را میگذارد و بنابه خصلت به ترور شخصیتی دست میزند.  واز آسمان وریسمان سخن پراگنی دارد. او
دق نیست. که این کار او ناشی ازخالء شعور یاد شده  فوق است، وشخصیت اورا که  بقول زیبای باخود صا خودشهوابندی شده 

آنهم برای ضیاع وقت ( چیزی دیگری از آن استخراج نمی شود که بدرد جامعه  ( )جز) پـُر نویسی جناب هاشمیان  صاحب
 بخورد و یا خالی از غرض باشد. 

ایرانزده او را که نمیخواست برمالء شود خوشبختانه آفتابی ساختم.  زیرا او اینست که شخصیت  جلی  اصل دوم  حقیقت 
مجذوبانه به  تمجید وثنای ایران می پردازد و ناجوانمردانه مفاخر افغانی رابه ُسخره میگیرد. من این ننگ نابخشودنی اورا هزار 

تکرار خواهم کرد ویا  رسما ً به صف دشمن   ،نشود  ازین عمل شنیع دست برداربار اگرتکرار کنم بازهم کم است.  تا زمانیکه 
 در است  که چیزی دیگر وعمل  در ظاهر یک چیز ودر باطناو  باشد. ساخته اش را  با ملیگرایان روشن  صفبپیوندد تا  

 گناه  نابخشودنیست.  دوچهره بازی کردن با  شرایط حساس کنونی 
ست ا مقدمه و پیشگفتار، دیباچههردو نوشته  قبلی من هنوز در حالت مدخل،  سیاههمی  میدانند که  خارج ازین بزرگواران گرا

 به اصل موضوع  هنوز نپرداخته ام  که بجای ختم  نوشتم ادامه دارد. از استقبال عالمانه  وبیطرفانه بزرگان  صمیمانه  سپاسگزار
 ومدیونم.

من تمام این بحث را از آغاز که چگونه تا امروز دین مقدس وپیشرو  انسانگرای اسالم، دچار سانحه  در جهان وبخصوص  
وان ادامه در تافغانستان شده است  ودرین راه  بعد از سید بزرگ متاسفانه  کاراساسی کمتر در راه دین  صورت گرفته است بق

 . بر مال خواهم ساخته  افغانی را های مغرض وزکار خواهم داد. و مجوس شده
 خشک اندیشی "اینکه  آقای سدید  میخواست باچند چهره،  بازی تازه را براه اندازد ودین را بعد از قرن یازدهم سخیفانه  

ن م   می کردتخدیر فاقد دلیل را بگردن دین انداخت  ودین را جریان دکاندار دینی عمل م " عقاید افراطی وتحمیل نابردباری
متوجه این ایرانزدۀ  شده ام که او چه میخواهد،  او با افکار سخیف وکودکانه  که از ایرنیان زکاره مثل، علی میرفیطروس ، 

که خودش با افتخار اذعان  واعتراف مینماید که تمام  ،مغزشویی شدهگرفته و، روشنگر، علی دشتی، وامثال اش  الدین شفاشجاع
است ورنه یلی بوده در سیستان. من چیزی اضافه گویی مثل  آقای سدید نکرده ونخواهم کرد بلکه  دانش اش از برکت ایرانیان

حالت مجذوبانه بر او وارد شده  او را کمی از  شوک که . اینبارظاهر شده استنوشته من ینه ئآسخنان و عمل خودش است که در 
حاصره م سدید را درآقای است. بیان حقایق واقعاً که بسیار تلخ  است که  کردهخبط خود به توجه که  است  به ایران بیدار ساخته

 .چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانیکه دست به هرگونه اسائه ادب میزند.  گرفته و هراسان کرده است
 وریسمان  گویی دارد. آسمان  ی خارج از "بحث "سدید خودرا غرض رهایی از مضیقه به آب وآتش میزند.  وبا افرازات آقای  
 (.تلف کندرا افغانی  ظف شده است تا وقت گرابهای نویسندگان ملیؤفکر میشود او شخص م)

ایرانیان جعلکار زکاره و بیمار را ما خوب میشناسیم که چه میخواهند وچه میکنند وکی ها را مغزشویی کرده اند. پس ریزه 
صادقانه نشان بدهد؟ زیرا او    ومردمش  وطن، دیندسترخوان ایران چگونه میتواند همت وبزرگی اش را  دربرابر  انخوار

 مفاخرکشورش را به حقارت ببیند،کسیکه  چه میکند.که نمیداند  ومانند انتحاری بچه ها  معترف به آستان بوسی ایران است
ی خره گرفته ممادر اورا پرورده است ولی در نظر این ناخلف همیشه افغانستان ، وارزشهای ملی آن به سُ  منحیثکه  کشوریکه

 گونهچ به مقاله تازه آقای سدید در مورد سید جمال الدین افغانی مراجعه کنید که )اش را راضی ساخته باشد.  انتا ایرانی *شود 

شدۀ سید افغان را به رهنمایی ایرانی ها زیر سوال میبرد و برای خشنودی  هویت ثابت مغشوش ساخته وع آفتابی شده را وموض
 مظلوم که در منتر طلسم دیو ایران  گرفتار شده است. ایرانیان ، این چاکری را داوطلبانه انجام میدهد. اینست چهره واقعی سدید

در ازبید که همین موضوع را فارانی شاید برای اغفال خوانندگان بگو  چه توقع میتواند داشت؟ مجذوبۀ ایرانازچنین فردی  
از ملت افغانستان رسمی معذرت بخواهد در غیر آن  ترک سدید  که خواهم کرد میان کشید. بلی این موضوع را تا زمانی تکرار 

اغفال اش می بینیم برای  گذشتهد. چنانچه در نامه ض شده بازهم این عادت زشت اش را تکرار خواهد کرعادت موجب مر
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چون تزویر وریاء ست دوباره عادت بر او غلبه کرده  است.  می شناسند  ظریفانه دست به ایرانکوبی زده کسانیکه اورا تازه
  :حرف میزند.  آقای سدید می نویسد کهعوامفریبانه لی به زبان بسیار مالیم  ودوباره از ایران دوستی 

ی آن ها، آن چه را که واقعیت داشته است، چون اخالقاً نمی توانم  واقعیت ها را نادیده بگیرم، اما در مورد کار های فرهنگ»
همیشه گفته، و باز هم خواهم گفت، که ایرانیان نسبت به ما بیشتر کار کرده و زحمات زیادتری را در این زمینه متحمل شده 

 «اند. 
واقعا ً از سطح وسویه او  ترجمه ها وکتابهای بنجلی که ، حتما ً فرهنگ ها؟ ها اگر پرسیده شود کدام کار ها در کدام زمینه 

 دیاد آوری خواه در مغز شویی او وجوانان دیگر  از جانب ایران بزور مطبعه فرانکلین  در سرزمین ما سرازیر شد باالست  و
گری متوجه نمی شود که در پشت اینهمه .  این آقا با چنین سطحی نخواهد دادکرد وبخصوص فرهنگ دهخدا را مجذوبانه نمونه 

ودر   ؟دام منظور این کار ها صورت گرفتهکبو ؟وکی بوده ؟چه بودهکار های فرهنگی که آقای سدید مجذوب آن شده است 
در افغانستان هیچ ارگانی نبود که قلمداران بیچاره را کمک میکردند  یادم است که   شده است؟افغانستان به چه علت کم کاری 

مریض  دخترکوچک اشدوستی که نمی کرد. یکماه خرچ خانه را که معاش کفایت خزان فصل  ی هاماه یکی از  ام  52 در
ی گفت داشت. دوستی با شوخداشت بدبختانه ازمطبوعاتی های فقیر کسی  صد افغانی درجیب  ن کاربود مبلغ صد افغانی سخت 

چنین در مانده نمی شدیم.    سدید نمی بیند که با خود  می بودیم. حد اقل برای نجات فرزند (حمالجوالی ) مرک کابل گُ کاش در 
 را میخریدند واینی ما دولتی ها چنین وضع ایجاد شده چه کسی کتاب نویسی می کرد؟.  زیرا دولت ایران با رشوه های گزاف 

قادر نشد تا صدایش نطقه را از خود ساخت  ودر کشور کسی نام مور رشوت ایران بز تا امروز دوام دارد. همانطوریکه  منوال 
یر ډ گالنبنام )ه زبان پشتو  دوبله کرده بودند  به همان منوال زمانیکه فلم رومانتیک روسی را  که در کابل ب  را بلند کند

لمات نگام خروج از سینما با کوقتی فلم در سینما ها آمد اکثر هموطنان غیر پشتون تحت تاثیر دوبالژ عالی آن رفته ه  (یدلوځنډ
 مام زحمت باترومانتیک ، نه سیاسی،  فلم  صحبت وشیرین کالمی داشتند.  امااین فلم  یزبانحالوت مملو ازبزبان پشتو  زیبا

ه وغیره با دوبل السید ،  پراتوری روممسقوط ا،  سپاراتاکوس فقط سه روز اجازه نشر یافت ومتعاقب آن فلم های  ، آندوبله 
 .  ساختندپروژه دبالژ افغانی را تا امروز کور تازه ایران سرازیر شد وچشمۀ جانب لهجه  ایرانی  مجانی  از 

 رپر پ ببینید که سدید از چنین کار شکنی ها هرگز سخن نمی زند ولی ارزش های چندین ساله مارا در پای ایران ناجوانمردانه
 . کندمی 

 

متاسفانه این غرقی از داستان سازی گرفته تا بیان دورغ ابا نمی ورزد وبرای تخریب شخصیت از سخنان کذبی  سؤ استفاده 
میکند. بطور مثال او کاذبانه می نویسد که بنده از مقاالت علیه دین اسالم او خوشی نشان داده ام، چون کاذب حافظه ندارد غافل 

ای من ندانسته  صحه میگذارد که  ضد دین عمل کرده است. وقتی درین بنبست قرار میگیرد ازین است که غیر مستقیم بر ادع
بسیار سخیفانه تالش میکند تا برای  بیان کذب اش  سندی ارائه کند از قضای بد اومرا بجای کسی دیگری که تاریخنگاری میکند  

ه اش را بدون اساس ودلیل  از منشاء ایرانزدگی اش  عوضی میگیرد که آن شخص تا هم اکنون علیه دین سخیفانه بغض کودکان
من در همان زمان که بقول خود من هرگز  در باره دین باو سخن نزده ام.   چراکه مفتخرانه  مثل سدید به نمایش میگذارد.  

سدید علیه دین نوشته میکرد. مقالت توضیحی دینی را به جامعه درد کشیده خود بقدر توان تقدیم کرده ام  واین شمع کوچک را 
مورخ   "از دین وجامعه جدایی دین از دولت یا سلب صالحیت دکانداران دین"درظلمات  سنگین، روشن نموده بودم   به مقاله  

 به این لینک  ذیل  لطف نموده مراجعه کنید. 9002/ 40/ 31، 
german.net/upload/Tahlilha_PDF/m_farani_jodaii_din_az_daolat.pdf-http://www.afghan 

  

 . می گردد متوسل به کذب ودروغ اغفال خوانندگان گرامی تا چه سطحی سقوط شعوری کردهببینید که او برای 
با علم(  نوشته واز آسمان  شرم آور دینتعارض بیهوده ونبرد )تحت عنوان   0202/ 70/ 22همچنان به مقاله سدید که مورخ 

یا ندانسته پرداخته است ، زیرا  دین را با مجریان وریسمان بی ربط موضوعات را انبار کرده است متاسفانه  باز هم به کنه قضا
دینی عوضی گرفته  فرق فاحش این دو پدیده را تا کنون این عالم نما! نمیداند ومقاله ای پس از مقاله  ای سیاه سؤ استفاده گر

ر دل میکند تا اساس دین را حمای دینمیکند. او غافل از چنین تفاوت جلی ، تمام االوبال ی مجریان دکاندار دینی را بگردن  خود 

لطفا ً به این نوشته اودر لینک ذیل  مراجعه کنید. که  . وعطش سخیفانه خودرا فرونشاند )خواست رزتشتی ها(کوبیده باشدتخدیر و  ،انظار
 !!تحلیل.نمیتواند چه رسد به کرده  درستتفکیک سیاه شده است  ودین و دکانداران دین را  بعد از نوشته منحدود یکسال 

-http://www.afghan
german.net/upload/Tahlilha_PDF/h_sadeed_nabard_sharmawar_din_ba_elm.pdf 

 

آشنایی دارم چگونه خود را برتر ازآنها میدانستم وبه دین بزرگ اسالم   من که  با اندیشه های بزرگان وفالسفه اسالمی  تا حدی
 ندانسته مثل سدید اهانت میکردم؟ نعوذ باهلل.

گی  اش معیوب می بینید وحتی عنوان نوشتۀ فعلی اش را این پند گوی ناصالح مراعات ه سدید متاسفانه هرچیز را از دید ایرانزد 
 تو زخود نرفته بیرون بکجا رسیده باشی؟نمیکند .  فقط به این درمانده  باید گفت که : 
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نه تنها بردین و قوت دینی ثابت قدم ام هرکد خواجه نصیر طوسیو  بن رشدا، ابوالبرکات بغدادی، ابن سینا، فارابی کسانی مثل
 حازم قرطاجنی ات علمی آنها بوسیلۀ بزرگان مثل نظر  نده ااختصاص داد نیزشان را به نظریٔه شعرایبخشی از آثاربودند  بلکه 

ه است. من که به شعر عالقمند هستم باید به پیشگاه این  بزرگان  بخاطر اعتقاد سلیم مسلمان هم شد بالغیونوارد آثار مدرسه 
ه بزرگ خودرا ندانست دین همچون سدید سی از مجوسیان ویهودیان ایرانی أانش وشعر سرخم کنم نه اینکه به تد، ایشان به دین 

 . هوش اگر باشد کتاب ودفتری در کار نیست . چشم واکردن زمین تا آسمان فهمیدن استبقول بیدل  تخریب کنم.   
 چشم این مظلومان را زردشتی های ایرانی کور کرده ومغز چون آب ایستادۀ شانرا گندانیده است. 

 سؤغرض عوامفریبی  صاحب گفتن  برای آغا سیداز نام  چگونه  مگر آزرم ندارد که  دهدی عنوان م، "با علم دینشرم آور  ونبرد"کسیکه از یک جانب دین را می کوبد  
 .؟و خود  را پند میدهد ن که دیگرا صداقت سدید نسبت بخودش اینست هاشم سدید سید .استفاده میکند

به ام وسؤ استفاده نکرده را  سید یا  آغا صاحبگاه برای عوامفریبی مردم کلمه چهی مرا اشخاص گرامی زیاد  میشناسند که 
ی سازمان رهایی را داشت،  جریان شعله جاوید رهبریعضویت در هیچ جریان سیاسی منصوب نبوده ام وبرادرکهتر من که 

صدها جوان  آرمانی وطن را از نادانی  خود ، وسبب شد که با او ترک برادری کنم، زیرا او در صف رهبری مثل نگارگر 
بکشتن دادند ولی هرگز ازچنین جنایت شان در برابر ملت معذرت خواهی نکردند.  وبرعکس با ب و به سازمان شان جذشان 

ده های تا از تلفات جوانان وخانوا را متقبل شده است ؟؟؟انسانی افتخار یاد میکنند که جریان شعله جاوید بزرگترین رقم تلفات 
 ره بهره برداری سیاسی کرده باشند.غم نشانده اند دوبابه گلیم  را که 

چپی مشکل ندارم زیرا این صفوف روی آرمان وطنی حاضر به چه  من با صفوف گرامی تمام احزاب چه بظاهر اسالمی و 
بری ره بگردنفقط ؟  این مسئولیت نشانددر خون را  فداکری بودند ولی کی از آرمان شریفانه آنها سو استفاده کرد وجامعه 

د ولی انتحاری سازان کی نمیکن انش را فدای آرمان انش طالب بچه های بیگناه و بیخبر از همه چیز جان وبس. احزاب  است
  ؟؟باید طالبان باشند؟ یجریان انقالبترین باشد پس بزرگزیاد محک انقالبی بودن  اگر مسئله تلفات وچه میکنند ؟؟  ؟اند
 سلیم نیست.  آدم عوضی میگیرد. یعنی در تحقیق مرا با برادرم بازهم آقای سدید    

 سدید عرض کنم که : در جواب سخنان در مورد شناسایی با مارکس 
بنده با اندیشه های هیگل بزرگ ،  ودو مکتب برآمده از اندیشه های هیگل  که یکی فیورباخی ها   باشند ودومی مارکسیست ها  

 کامال ً آشنا هستم.  ، 
د صادق خو بابرای برائت خود سدید داستان پردازی  منفی علیه من میکند ناگفته واضح میسازد که سدید ار نام مارکساینکه 

نیست،  زیرا کذب اش را چنان پرداس میدهد که گویی مرا بار بار دیده وبخصوصیات من آشناشده است.  در حالیکه چنین 
 وزیرا صابر روستا باختری  خودش تا شهر من نزد من آمده بود ، دیده  کامالً غلط است آلمان  نیست.  اینکه مرا در شوالباخ 

با او بوده است چنین چیزی را بیاد ندارم ، زیرا در چنین موارد سیاهی به شهر ما آوردن او در .  اینکه سدید امرفته نمن نزد او 
نشان میدهد، که برای چه؟ خم  سدید رات ئکمال دنا کرده استبرای روستا د. اینکه مرا متهم به خم وچم  نما لشکر بیاد آدم نمی

نام میبرد که در مجلس  نیز خود از کدام سپورت میناین جعل وبرای   .می چسپاندبدون شک خصلت خود را بمن  و وچم؟ 
از روی عکس به چهره اصلی وی  هاشم سدید را از نزدیک ندیده ام. جز ازدیده ام . حتی نهرگز را  شخصحاضر بوده چنین 
  نزدیک آشنا نیستم.

میباشد که در طلسم دیو زردشتی ایران منتر  هانوشته اخیر خود  آقای سدید  نشان میدهد که او  یکی از همان روشنفکرنما در
عضو حزب اسالمی که بعد ها به  !برایش گوشزد میکنم که  آقای سدید من نیز شده است.  درینجا در سطح فرمایشات خود سدید

است. که به این روز درمانده   آموختهمارکسیزم روی می آورد هردو را  تحت منتر دیو طلسم ایران ناقص  وناجورمعیوب  
 عصبانی نشوند این باز یک حقیقت دیگری از خبط های اوست که برای من  کامال ً بی که نه مرد دنیا شده ونه زن آخرت. افتاده است. 

تفاوت است که این آقا چه جمعیتی بوده باشد ویا طالبی ویا حزب اسالمی ویا مارکسیستی، به روال سخن نقاب دیگری او  باز فرو افتاد و 
یلۀ دوستانش بوسفرزند کبیر رنجبر  از جمله دروغ های سدید یکی اینست که جناب قیس کبیر را که میشناخت بی آرزم  متاسفم.شد. ء برمال

استفاده ور از آرزم د آقای قیس کبیر ازین خدعه برای کوبیدن  دنعوضی گرفتکبیریر اورا بجای تخلص جناب قیس  عرفی  کرد ، فقط اسم کبم
 (ودب شسکوت رضاییعنی است. ) وسدید صدایش برنخ ندکرد

وم به این مظلج شده وسدید مثل فنر از جایش پریده  است خدا  عضویت حزب اسالمیاشاره به   "کبیر"قیس در نوشته جناب  
 احترامو سابق اونیزبه ستایش نوکرمنشانه اش به ایران پرداخته بود ومن باتمام اکرامر .  دهدایت اش نمایدک کند وبراه راست کم

قابل ترحم تحاری نمانند بچه اسدید بی خود شده از منتر دیو طلسم ایران، اورا متوجه این ننگ تاریخی اش ساخته ام مگر 
  ندانسته دست به چنین عمل میزند. غرق در عشق ایران . زیرا است

 

 واز اصل قضیه  کردند یم جیرا ترو ] ایرانی زدگی [فکر  نیکه آگاهانه ا یگرانیو د آقای سدید  یبراخاضعانه  گذشتهدر 

 .بمیان آمد ها(0)فارس  یتفوق طلب  ا انگیزهتب بـُ ک فیکتاب وتال یترجمه هاپروژه که   مردم را غافل میساختند  یاد آور شدم

از حقوق شان محروم  ،را در حال رانیا گریتمام اقوام  د کهیشبه همانطور کی خواستند هاایرانی به همه بهتر آشکار است که 
بتوانند تفوق  تازه ساختند تا تیخود هو یبود که برا نیچن .ندنمسخر ک یغاتیتبل نیدروغ یها یبا لشکر کش زی، گذشته را نکردند

 یگوناگون یتوطئه هاو  رابوجود آورده بودند ) لیکه اسرائ یروهایبا ن یبکشند  و در تبان شیبه پ مثل اسرائیلرا در منطقه  یطلب
د از سر راه بردارن یعرب سمیدرهم شکستن ناسونال بابزرگ" را مخصوصا   لی( موانع در راه ساختن "اسرائلیهمراه با  اسرائ
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

دانستند وبا پـُر رویی، ود مجاز خ یبرا از فارس رریغاقوام  یآثار فرهنگ یدزد گری. از جانب دمحقق گردانندواین خواست را 
یت عسدید این واق ) چرا.تمام هست وبود فرهنگی گذشتۀ منطقه را زیرنام جعلی ایران امروزه ملکیت شخصی فارس ها شمردند

 (گفش دارد.ریگی درنی حتما ًشاید  ها را زیر میزند و به آن  نمی پردازد؟
موظف  از دانشگاهای غرب یهودی یشناسان"غرب رانیدر صد "ا 07از  شتریب رانیا یساز خیتار یکه برا ستین بیعج آیا

 وناسونالیسم مجعول و متجاوز فارسها را در ببخشند تیتورات را سند یافسانه ها  ،رانیا برای یجعل خیساختن تار شده اند تا با
 .مقابل بیداری و ناسیونالیسم عربی همچون سدی بنا نمایند

 خیتار سترش داد.را گ اش اختپوتیۀ پنج ییکایامر نیفرانکل یبکمک مؤسسه انتشارات زین ینفت سمیونالیاستخراج نفت، ناس با
ان موارد افغانست یاریدر بس یهمزمان و حت بایافغانستان تقردر بیطرفمطبوعات و  رانیدر ا وابستهشاهد است که مطبوعات 

پروسه رشد مطبوعات   ،ایران به گـُل روی سوگلی اشعالقمند به ایران،  یغرب یگذار هیاما سرما کار آغاز کرد. هب ،پیش تر
 و دهیگند اتیاز نشر یلیس ،ایرانی در صد آثار خوب و ارزشمند کیدر کنار بود که  نیهم را درهم شکست. در افغانستان

  بیافغان در دهه گذشته نص سندگانیکه نو یها یروزیپ گشت. ریبه افغانستان سرازباشد  0عشاریه  00که  یرانیا یمصرف

 ییاروپا یزبان ها یریادگیگرفتن  عتمخصوصا به علت  مهاجرت و سر است که خواننده افغان نیا ماحصل ستشده اشان 
 .ندافتی ییرها رانیمطبوعات  مغرض ا تیفیبدون ک تیاز شر  کم  افغان ها نیدر ب

 : روشن کرد که دیبا استنشسته  یرابه تگد گرانید چیوه دهید ریگران خودرا حق سدید که آقای جواب  به
 انیبوده که سال رانیا نینشده بر عکس اافغانستان وارد  رانیاز ا چگاهیه (هجری شمسی)دهه سی ریاخ یجزدر سالها کتاب
ن مؤسسات  از آمد شیکه پ دیمراجعه کن خیند . لطفا به تارکردیم  افتیما )افغانستان( در قیرا ازطر یچاپ یفارس یکتابها یدراز
جدا یز عز افغانستان کریآن را از پ ورندیکه هنوز خط د شاوریشهر پ ،ایران عالقمند بهفرانکلین  ییکایامرمغرض  ینشرات

)قبل از نهایم یایو آس رانیدر منطقه شامل افغانستان، ا یمرکزپخش کتب فارس نی" اش بزرگتری"بازار قصه خواننکرده بود و
 یدر بازار قصه خوانو  ی که در تمام هند قبل از تجزیه، خلق می شدندفرهنگ ها نیبزرگتربهترین آثار و ( بود. یشورو جادیا
 :مثال. بطور  از مادر زاده نشده بودند یرانیا سانیهنوز فرهنگ نوشد که می  شکشیامروزه پ شاوریپ
 (میباشد هـ .ق. ۶۱۷مشهور به فخر قواس ) متوفي  "غزنويمبارك شاه "شد تألیف  ونشر فرهنگي كه در هند نوشته اولین): فخر قواس 

 درهند نشر شد(  بلخي  اواخر قرن هشتمکه از بلخ بود ومشهور به  "محمد بن قوام") بعد از فخرقواس، توسط  الفضائل في منافع االفاضل

 (.نشر شد در هند هـ .ق ۲۸۸در  "دهاردال"معروف به  "محمد دهلوي)" اداه الفضالء
  کرد(" در هند تألیف ونشر شرف الدین احمد منیري"به نام مرشد خود  فرهنگش رادر والیت بهار هند "ابراهیم قوام فاروقي"در اوایل قرن نهم ) نامهشرف 

 .(دشدرهند نشر هـ.. ق.  ۲۶۸به سال  "محمد بن داود بن محمود") مفتاح الفضالء
 (.در هند نشر کردهـ . ق  ۶۱۷در زمان اسكندر بن بهلول شاه، كتاب   را به سال  "محمود بن شیخ ضیاء)" تحفةالسعاده

 (.در هند نشر شد هـ . ق ۶۶۹وزیر جالل الدین اكبر شاه تألیف شد  به سال  "الفضلابو"توسط  ر اخیرقرن نهم)د مجمع اللغات

 (در هند نشر شد هـ .ق  1001سال  وبهبه رشته نگارش در آمد   "العلماء علي شیر سر هنديبن اسد هللا داد فیضي "در اوایل قرن یازدهم به قلم ) مدار االفاضل

 درهند نشر شد( هـ .ق ۱۸۹۸در  "محمد غیاث الدین بن جالل الدین رامپوري"تألیف ) اللغات اثیغ

  در هند نشر شد( هـ .ق ۱۸۶۱پادشاه دكن به سال  "،شاه آصف ششم") بنام ارمغان آصفي
 هـ . ق.( 1001نگر تألیف و منتشر شده )پایان تألیف یجيراجه والیت و« آنندراج » منشي مهاراجه به"شاد"  " متخلصمحمد پادشاه"قرن چهاردهم توسط در)دراج نان

  (هـ .ق. در الهور به چاپ رسیده. ۱۸۹۸در سال  "وجاهت حسین عندلیب شاداني رامپوري"تألیف ) نقش بدیع 
 .(به پادشاه هند جهانگیر بن اكبر شاه عرضه داشت ۱۱۸۸در سال  "الدین حسین فخر الدین حسنجمال )" فرهنگ جهانگیری
  (هند نشر شد.دروتألیف  "خانه زاد خان فیروز جنگ"ملقب به  "امان هللا"( توسط ۱۱۸۶-۱۱۱۹در زمان سلطنت جهانگیر ))  چهار عنصر دانش

  ه ونشر شد.(هندوستان نوشت درآبادیدر ح -"برهان"متخلص به  – "یزیبن خلف تبر نیمحمدحس"هـ. به دست  ۱۱۷۸در سال )  برهان قاطع
 .(نوشته ودر هند نشر شداز مردم تته )سند(  "عبد الرشید عبد الغفور حسیني مدني"هـ . ق.  ۱۱۷۹برهان یعني درفرهنگ دو سال پس از تألیف ) فرهنگ رشیدي

 .(در هند تألیف و منتشر شد "آرزو" متخلص به  "سراج الدین علي خان اكبر آبادي"در قرن دوازدهم   به قلم ) سراج اللغات و چراغ هدایت

 هند(  لکهنواپ مطبعۀ چ ـ ق ه ۱۸۱۲ول کشورهن یمنش "قبول محمد" یاز مولو)هفت قلزم  

 .(را مرګ مجال نداد تا این فرهنګ را تکمیل کندجلد تا حرف جیم منتشر شده و مؤلف  ۱۶هـ .ق.( در  ۱۸۹۸)متوفي  "نواب عزیز جنگ بهادر"تألیف)  آصف اللغات

 (هـ .ق.( به طبع رسیده ۱۸۳۲ –۱۸۹۷سید محمد علي داعي االسالم در پنج جلد و در حیدر آباد دكن )"تألیف ) یا نظام دکن فرهنگ نظام  

 صورت گرفت.( هند در بمبیی چاپاولین   کتاب را نوشته است ش ۹۶۱حدود  "معروف به بوجعفرک یابوجعفر احمدبن عل") یهقیتاج المصادر ب
 گرید ازشتریت بااللغ اثیغ داشتند شهرت ت راااللغ اثیغ دیتوان خر، درافغانستان خوانکتابچون مردم کم بضاعت    و...و... ،
  .افغانها موجود استما  نیها درب غتنامهل
. یعنی فرهنگ های مادر در بازار قصه باشندیامروزه م رانیا ۀمروج یهم اکنون ماخذ و منابع لغتنامه ها  ادشدهیلغتنامه ها  نیا

   خوانی پیشاور به فارسی زبانان غیر هندی عرضه شد.
 یفکر یسبب عقب مان رانیمطبوعات ا یمجموع نییسطح پافیصد  0090 درکـُل  ، یک فی صد مواد بدرد بخوردر کنار  مگر

 . های سدید  دیده نمی شوداساسی در نوشتۀ های نکتۀ  چنینکه  .است شده نیزما بین   ییگسترده  یو فرهنگ
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که:   میسبر جهینت نیبه ا دیبا میببخش میاگر تعم  میماند یبهره م یاز رحمت دانش ب رانیما بدون ا است یرا که مدع سدید منطق
 .شد یما خشک م یو روده ها متیشناخیبود ما روغن را نم ینم یرانیشاه پسند ا ایو یپاکستان ۀاگر روغن دلد

 ییمطبوعات دلده  تناسب کرد به همان رانیروغن ما را و دیصنعت تولوایرانی   یاندازه که روغن ناباب دلده پاکستان بهمان
مثل جناب سدید وز هم  که هن ،ساخت ریاس یفکر یاز عقب ماندگ یبست و ما را در چاه نیز جهان یچشم ما را برو ، رانیا

 ند.ارا شکر گزارچاه  و اسارت در آن  نددان یها همان چاه را آسمان م یبعض
  .ودب یم نیرشد جامعه خودما تضم نهیتا زم وجود نمی داشتندنموده   ادیرا ز آقای سدیدگمراه کن که آب دهان  یکتابها نیا کاش
ول از هر معل رایز .در افغانستان شده است ادشدهیباعث نقصان رشد   یرانیا یمحتو یب فیاراج نیکه هم دسینو یچرا نم سدید

رهنگ ف دهیکه ما را زا سدید اینکه عقب مانی افغانها را می بیند وعلت آنرا نمی بیند جای بسیار تعجب است.دارد.  یخود علت
 یمطبوعات یها ازیو...و.. چگونه ن ، فلپین هندبنگله دیش، ه،عراق،پاکستان،یترککه  دییبگو دییبفرما ، کند یم یمعرف رانیا

 خود یبر پاآنها  لذا  ،در کنار خود نداشتند رانیا هیشب ییمطبوعات دلده  کی؟جواب ساده است، چون نمودند یخود را رفع م
ناگفته است. ومتقابل بود  ریبا مطبوعات جهان در ارتباط و تأث ماً یرا ساختند که مستقنسبی خود یشکوفان یو مطبوعات ستادندیا

نماند در همان زمان نیز تبلیغات وسیع برای این بنجل ها در افغانستان جریان داشت.  همان تبلیغات باعث شد تا جامعه وادارشده،  
 چرا سدید ازچنین چیز ها آشکار چشم پوشی میکند؟  به این بنجل ها عادت نماید.

سپردگی سنگ مطبوعات ایران را به خوش قلبی و دومی ها ازسرسرناآگاهی و برای دوستان و دشمنانی که اولی ها از روی 
یک نویسنده و شاعر و محقق  و تاریخنگار )یا در واقع تاریخساز(  ،سینه می زنند باید یاد آور شوم که با وجود شرایط مساعد

ار کمال،اورهان پاموک ناظم حکمت،عزیز نسین،یاشایرانی در عرصه فرهنگ جهانی برآمد نکرده است. در حالیکه در ترکیه 
با وجودیکه محافل رسانه یی و فرهنگی و ادبی جهان ودهها شخصیت فرهنگی در سطح جهانی، یا در عرصه زبان عربی)

، محمود درویش،نجیب زکی محمود،عباس محمود العقاد،طه جبران ( جبران خلیلبا آنهم بصورت عمده در دست یهودان است
بوکالم ا رابیندرانات تاگور، یا در هند و پاکستان، نفر دیگر دها وخانم غاده السمان،ادونیس  ،نزار قبانی توفیق الحکیم، حسین،

 ،سلمان رشدی،احمد رشید،)یاد آوری ازگاندی ونهرو اشاره به بخش کار نویسندگی آن ها می باشد(گاندی،نهرو ، آزاد ، اقبال 
 دست یافته اند.جهانی ه شهرت و دهها نفر دیگر ب ، فیض احمد فیض نسرینتسلیمه  خانم 

خود شده اند و حتی در عرصه داستان نویسی به عقب ماندن  عیوباین جمع بی خبر باید متوجه باشند که ایرانی ها خود متوجه 
 اعتراف دارند.کشورما افغانستان خود از نویسندگان کشور های دیگر و همچنان 

 پرسشی را مطرح می کند: "عزیزمعتضدی"یک نویسنده ایرانی 

 :ضافه می کنداو  چرا رمان ایرانی جهانی نمی شود؟
در  افغانستانهای ترکیه، هند، پاکستان و نویسنده های گذشته، و موفقیتموفقیت جهانی نویسندگان آمریکای التین در دهه"

مان آن طور که  فیلمسازان های بزرگ ما مثلنویسندهچرا های ایرانی پیش آورده که برای کتابخوان های اخیر این سوال راسال

  ؟اندباید و شاید جهانی نشده

شناس ایرانی، داریوش شایگان اخیرأ فیلسوف شرق اند، حتیها، شاعران و منتقدان زیادی نظر دادهنویس در این باره داستان

برنده جایزه ترک  ، نویسندهاورهان پاموکسنده همپای ایرانیان یک نویمهم پرداخته و از اینکه  هم در یکی دو گفتگو به این

 ".اظهار تأسف کرده است اندبه دنیا معرفی نکردهنوبل 

 :در  پاسخ به این پرسش نظر دو ایرانی صاحب فکر قابل توجه می باشد

 :اولی

شده و هر  شدت دچار تغییر بهزبان کتبی فارسی  باشد؟  ندهینبود زبان ادبی پای رمان ایرانی شاید دلیل دیگری بر ناتوان"

اختراعات  خودش می دهد که مخترع اسامی و افعال و حتی دستور زبان باشد. از آنجا که این شخصی و گروهی این اجازه را به

، لذا لغات و اسامی هزار ساله ناگهان ناپدید ملی متکی هستند برای پر بار کردن زبان نیستند و بر نوعی تعصب بی پایهء عقیدتی

  .ها به یک معما مبدل می شوند شوند و متنمی 

 "بین المللی آفرید؟وسیع چه طور می شود یک ادبیات  زبان یکشبهبا این 

 :میدو

است. فقدان سیستم  کتاب ایران بازار پرفسادی بازارجهانی نمی شود این است که  ،شاید دلیل اینکه کتاب نویسنده های ایرانی"

تقلب و جعل در   .سوداگری ناشران دل و دماغ کار و نفس نویسندگان و اهل قلم را بریده است مالکیت معنوی و سودجویی و

نویسندگان را ویرایش مجدد می کنند و به نام نویسندگان بی نام و  . انتشاراتی ها آثارسرتاسر بازار کتاب ایران تسری یافته

بازار کتاب هم مانند تمام ارکان کشور   .ار بدیع تحلیل رفته استآث . با این وضعیت رمق اهل قلم برای خلق  نمایند نشان چاپ می

 می بازار پرفریباست. مترجمان و نویسندگان بی غش قربانی این  دروغ شده دستخوش جعل و شهرت طلبی و بی اخالقی و

اوصاف کتاب و کتابخوانی باذوق است. با این  شوند. اکنون اگر هم کاری انجام می شود بنا به انگیزه های شخصی برخی افراد

من )تکیه روی کلمات از .طبق آمار موجود اکنون نیزسرانه مطالعه کتاب در ایران تأثرانگیز است نیز در ایران افول خواهد کرد

 است.م.ف.( نګارنده
 ؟اهدی نمی گذرد."؟؟"  مثل سدید از شمااما شاهدان افغان  کوته نظر "از دعوا گذشته اند " می بینیم که ایرانی های فهیم زیادی 
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 :لیذمراجعه شود به لینک 

-http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2011/12/post
7.html 

ل است که روشنفکری ایران را  مستداستاد ناصر پور پیرار نماید،یکی از محققین بزرگ ایرانی که واقعا منطقه بوجودش می تواند افتخار 
و با اسناد"روشنفکری مریض" می خواند.این نویسنده با شهامت ایرانی  که نقاب از چهره روشنفکری سر تا پا مریض و متقلب)مخصوصا 

غان می گان افه ت ایرانی و همچنین ایران زدباستان پرستی( بر گرفته است مورد بی مهری رژیم والیت فقیه، باستان پرستان چپ و راس
صرف از راه انترنت با مخاطبین اجازه چاپ ندارد و در ایران  باشد. کتاب های این نویسنده در سنگاپور چاپ می شود و در داخل کشورش 

 شاد میخواهم. جاودانه وفات کرده است.  روح وروانش را دانشمند خبر شدم که این فاضل متأسفانه  خود در ارتباط است.
درست است  نیا.ستادندیاین رانیا ی وابستۀنیو فرانکل یکه چرا در مقابل مطبوعات نفت میپنهان دار دیخود را نبا تیکفا یب یدولت ها بیما ع 

   .میزبسابی مورد  لتیفض )آنهم درین مقطع حساس( خود و مخصوصا دشمنان اندیگر یخود  برا بیازع دیاما نبا

سید نور محمد شاه، واصل   روشنفکران قرن نزدهم و روشنفکران مدرن اوایل قرن بیستم افغانستان، که از مفاخرما می باشند مثلمگر 
کابلی، سیدجمال الدین افغانی، سید جوهر شاه غوربندی، میر یار بیک خان بدخشانی ، کاکا سید احمد خان قندهاری، عبدالرحمن لودین، 

محمد کاتب هزاره، مولوی واصفی قندهاری، عبدالهادی داوی، محمود طرزی، انوربسمل، میر غالم محمد غبار، محی الدین انیس، فیض 
،میرزا مهدی خان چنداولی، گل ابراهیم صفا، ولی خان دروازی ،حلقه فرهنگی سردار نصرهللا خان ، شخص شاه امان هللا، داکتر عبدالغنی 

غالم محمد میمنگی،استاد قاسم افغان، استاد افندی، قیام الدین خادم، حیدر ژوبل، خانم اسما  پاچای الفت، عالمه کهزاد، عالمه حبیبی،
،  ناارئیسه طرزی، خانم روح افزا طرزی،ملکه ثریا، خانم ماگه رحمانی، میر قاسم خان لغمانی ، برات علی خان تاج، نجیب هللا خان تروای

سلجوقی،گویای اعتمادی، استاد خان دی، استاد فکری سلجوقی، صالح الدین سرور جویا، سید حسن حسن"شیون"، عبدالرحمن محمو
راعات فوق بدون مبزرگان با پوزش آوردن اسامی )نوید،اسماعیل بلخی، ،استاد بیتاب، عبدالرحمن پژواک،عبدالرووف بینوا، قاری عبدهللا، مستغنی

( در آن زمان که 0ج از منبع ایران فرانکلینی، تغذیه فکری نشدند؟ )و صد ها نفر دیگر خار ( و دهها شخصیت دیگرزمانی صورت گرفته است

در ایران از مطبوعات گسترده خبری نبود بنا بر اعتراف ایرانی ها سراج االخبار تکانه فکری زیادی را در ایران سبب گردید ویا رفتن یک 
 (. بر جامعه ایران افغانهااینهم تاثیرات  مثبت ) آورد.  جامعه متوقف استعمار زده ایران را به تحرک افغان بنام سید جمال  الدین 

 

بازار طویل کتابفروشی در کابل و دکانهای کتابفروشی دروالیات، کتابهای نشر شدۀ بازار قصه خوانی پیشاور را عرضه میکردند. خالصه 
فقط در دهه سی هجری شمسی)مصادف با دهه پنجاه میالدی( است که تجارت  مصیبت بار کتاب از ایران بصورت محدود، اوالً صرفاً در 

 . شدآغاز بدبختانه ازبازار کتابفروشی کابل ( در کابل یک دکان کتابفروشی )خارج 
بدست   اینتایکه با توطئه بر ه بود)به نسبت همان زمان( در افغانستان ظهور کردیا هشرفتیمطبوعات پ یبا نهضت امان ستمیآغاز قرن ب در

ود ش یموشگاف یدور امان و  یوعات اماناست که عوامل سقوط مطب تری موضوع بگمانم ضرور نیشد. ا دهیبساط آن برچ یسقو اهیس ۀدور

 .ایرانیان هیچبرجسته کردن برای و چاپلوسی مداهنه  تا 
این ناصح  مغرض چیزی می  سدید، مردانگی چنین روشنگری را ندارند.  اگرو ودشنام  وتوهین هموطنان مؤظف شده باشدکسیکه مشغول د

اران اش ی باچرا د در بخش تدوین فرهنگ نمو اش  ویاران سدید  آقایاز نستوه ( این فعال فرهنگی )بود چرا دعوتی را که جناب قیس کبیر 
واضح است که چنین فرهنگ پـُر بار و معظم را بیگانه پرستان چشم دیدن نداشتند   بجای همکاری دست به تخریب این پروژه واال زدند.یکجا 

رف آریانا سقوط خواهد کرد.  اما االمعپروژه دایرة این پروژه ملی مثل  ، کردن  و تخریب گمان میکردند با نکردن همکاریسدید ویارانش ، 
در آن ظرف مدرن جامعه را  ایی تمام ظرف لغات را آماده کرد  وبه همکاری بزرگان دیگر لغات ضروری نیازههمین انسان بزرگ به تن

یس قویارانش با موضعگیری تخریبانه میخواستند جناب سدید مگررس همگان قرار خواهد گرفت. ، که بزودی در دستساخت انترنتی جاگزین
" افغانستان بیرک قاموسود وشب روروز کار "ه سخت پیگیر بروژپشت این پکبیردرقیس منصرف سازند اما خوشبختانه جناب ن کاریرا ازکبیر

 بقول معروف زمستان میگذرد و سیاهی به ذغال می ماند.  سید جمال الدین افغانی بزرگ میفرمائید که :    داد.می را سامان 
 ) از سخنان سید جمال الدین افغان ( داینکه بینش و طرز فکر او کور گردچشم انسان کور باشد بهتر است از  ــ

و  و ایثار و قبول خطرها  پذیرش قربانی  و انسان را وادار به  تحصیل آن کار و پیکار می خواهد یک آرزو است  آزادی خواهی  ــ 
 ) از سخنان سید جمال الدین افغان (می گرداند مشکالت 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ارسو یهودی های ف بنابه فرمایش دولت پوشالی ایرانرا مستند ثابت ساخت که چگونه قلمداران خارجی  ) تأملی بر بنیان تاریخ ایران(ناصر پور پیرار در تحقیقات خود : 1

تل عام ق ری برای زرا که از قوم خ هخامنشی تا قلدرانیبا اجرت گزاف موظف نمودند تا برایشان تاریخ جعل نمایند البته درین راستا منافع صهیونیزم یهودی نیز سهیم بود 

که جز برنیزه شان تکیه بمردم  نبودند.  بیش اوباش  چیزی دیگریاجیران در حالیکه هخامنشی ها   !!!اشندبودند واز آنها ناجی بشریت ساخته ب اجیر کردهسرکوب منطقه و

ها کشته شد. چون کوروش انسان سفاک خونریز بود  سر اورا ملکه تومیریس در مشک پـُر از خون غرق کرد کرده باشند. کوروش بدست بیوۀ بنام تومیریس حاکم ماساژت 

 وگفت بنوش خونخوارسفاک تا بالخره از خون نوشی سیر کنی!. 

 ببینید خونخوار سفاک را متحرفین تاریخ در ذهن دروغخوار ودروغ پسند جامعه ایران  ناجی بشریت قلمداد کرده اند؟؟ 

اور های آن ب یاز پ او غلو وبی انصافی کردند که کودک مثل رضاشاه فکر کرد که واقعا ً چنین بوده اند  یدرازی های تاریخ بلی نویسندگان اجیر شده چنان در تحریف ودست 

امروز جامعۀ دروغ   ف را بخورد جوانان جامعه نداد.دربدل مزد های گزاف چه اراجی  و دایر میکرد در کشور فقیرایران نادرست ، جشن های جعلی دوهزارو پنصد ساله را

 مبدل گشت. جعل کوروش به واقعیت خمینی پذیر ایران بالخره سرش بجای کشید که  

 

خاطر یادآوری بدین : من از لیست طویلی از روشنفکران و قلمبدستانی که در حوالی دهه پنجاه میالدی)دهه سی هجری شمسی( کار های فرهنگی شان نمود پیدا کرد 0
صورت کل از مطبوعات ایرانی نکردم که آنها در زمانی بسر می بردند که کتاب های ایرانی وارد بازار افغانستان شد.بسیاری خوش دارند که حکم نمایند این قلمبدستان ب

ص شود که کی از کدام جا تغذیه فکری شده است.زیرا مقارن همین تغذیه فکری شده اند.در حالیکه بر خورد به زندگی فرهنگی اینان ایجاب می نماید تا بصورت معینی مشخ
آن طرف خط زمان مطبوعات مارکسیستی از اتحاد شوروی وقت،جمهوری خلق چین، و همچنین اسناد نهضت ناصریسم از طریق فاکولته شرعیات و مطبوعات پشتوی 

  انی در مجامع روشنفکران دست بدست می شده است.دیورند  و ترجمه های فراوان دست نوشته داخلی، در کنار مطبوعات ایر
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