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 "هاشم"به جواب  آڅړ صاحبجناب  در مورد نوشته های 

 ،مرتبط به آنبحث آڅړ صاحب با تفاهم درست از اوضاع نا مساعد کنونی  و  محمد انور نویسندۀ عالیقدر شاعر توانا، جناب
اصل شناسی  محورطرح کرده اند که در خور اهمیت است. گفتار وبحث ایشان بر با "هاشم" ضروری  را  در بحث  نکات  
  . محسوب می شودعالی پرداخت یک  که با موضوع ارتباط کامل دارد،  ها  وهم در طرح سوالها  هم درجواب  ، قضایا

 

 دنبر مبنای سلیقه چیز های بنویس کهاست  اجازه داده وخبرگان  در کنار فرهیختگان ، رای انشرایط نا هنجار کنونی که قلمبدست
ا سخنانی واهی ر کذب بر مبنایتا می شود به این  منتج یاد شدهقلمبدستان  طیف این کارت باشد، قحقی اوضاع ومجزا ازکه 

و  شده صیتشخ زود ناسنجیده و  ناجور غرض فریب  جامعه در نوشته های شان انبار کنند. خوشبختانه  که سخنانی واهی و
ا ر گفته های ناجور و ناسنجیده  طراح ،در چنین وضعیتوقتی حرفهای ناسنجیده و واهی زیر سوال رفت،  ،دنروزیرسوال می 

ت نهای ازبحث،   تنگنای ُبنبست و برای فرار ازپس   .تواند قادر شودنمی خود،  واهیاتاز  و دفاعبجواب  دست دادهب اضطرا
رار تک هابار را  شیوهاین چون  ، ازبحث فرار کند جستهتوسل  بازارکوچه و در سطح دشنام و دو  بهناچار میشود که  ضعف 

   .استبی تفاوت  شدهی عادت برای چنین فرد  ،دهنمو
 هبا سرفرازی مؤفقانه  از عهدۀ چنین بحث ها ب وحقانیتتکیه برعلمیت  ، بر خالف چنین افرادجناب آڅړ صاحب تانه خخوشب  
 (آڅړ)سند: نوشته های جناب  ده است.شرد

 اجتماعی موضوع را برمبنای ضرورت صادقانه  بودهحاکم  ،سلیقه بازان، بر تم وموضوع  اصلی عکسجناب آڅړ صاحب بر
واضح می کار اش را در عمل ناگفته وخط گذار است  ،. او با این شیوه خودبا دالیل سخن می زند موصوف، می کندارزیابی 

 کند میخارج از موضوع نشده و از بحث فرار ن "سلیقه بازان"مثل آڅړ صاحب جناب زیرا  دنباید چنین باشها  بحث  که  سازد
   (یرسالت روشنفکربر مبنای یعنی ) . می پردازدمسئوالنه  به بحث وفحص  ، بلکه با عینیت موضوع

واضح میسازد که بجای  ینظر، که حاضر به هرنوع مغالطه کاری است و  باکوته  "سدید هاشم"بنام نقد شده  فرداما بر عکس 
ز ا وی را  که شامل موضوع بحث نبوده نوع گریز جعل میکندی چیز ها متاسفانه   ،  ی شامل بحثپرداختن به جواب سوالها

 .سازدمی  آشکاربحث 
راوش از قلم او تکه بدون سنجش ی  اننقد شده در سخنفرد   کردهآفتابی را  فردنارس بودن  ثبوت ،گریز از بحث این فضاحت
ا یدر چند دهۀ  اخیر  ی اجتماعی نقد شده از شناخت اصل وکنه اصلی قضایا فردکه  چرا ،استدرمانده وگیر مانده  کرده است

غیر از قبله آرزوهایش ایران ، نمیتواند  ،زدگینبر مبنای ایرایا نمی خواهد تماس بگیرد؟  چراکه فرد نقد شده است وعاجز 
ار به انجام کشمرده و کس  حتی کسانیکه اورا . دگردواز آن خشنود  وتشخیص دهدببیند در افغانستان قابل مالحظۀ را  هایچیز

ر دو  بجای همکاریاز چنین دعوتی شانه خالی کرده  ضدیت با افغانستانکرده اند بنابه دعوت در راه خدمت بوطن های نیک 
تدوین پروژۀ " قاموس کبیر  پروسۀدر نمونه:) . است زدهعام المنفعه های تخریب پروژۀ و تحقیر تمسخـُر، از آزرم دست به 

   افغانستان"(
گی ایرانزد اندیشه خود او نیست بلکه کهچون آنرا حقیقت مطلق می انگارد.  برابر به ذوق ایرانزدگی خودش باشد هرچه که او

  است.برای او پیشۀ ساخته 
  هک د؟  توجه فرمائید چنین فردیندقیق کرده میتوانارزیابی  راموضوعات ، صورت چگونه ازد ندر متن نباش چنین افرادیکه 
کوبیدن بخاطرمی منحیث ممثلین واقعی دین طالبان را با احزاب بنام اسال که نداندبین مجریان دین وخود دین را  تفکیک وتمیز

مذمت دین برویت اعمال ناشایست آنها  به  وسپس   دارداغماض وچشم پوشی آنها  بمیان آمدن  یمنشااز و عمده می سازد دین
 .دست زده استبدنامی دین به این کار غرض که شخص مغرض از مبنای دین ستیزی  سازدناگفته ثابت می   ،پردازدمی 

 دزد ودر حالیکه به همه  آشکار شده است که تمام احزاب وسازمانهای )تاثیرات مجوسی ها ویهودی های ایرانی  درافغانها( 
ُ به کبه ویرانی کشور ها ورت آنها تحت نظا می شوند ووتسلیح بنام اسالمی بوسیلۀ استکبار جهانی تمویل آدم کـُش    انتار مسلمانشـ

 فعال اند.   در جوامع مختلفۀ مسلمان
ون تا کن بیش نیست که خود را گماشه شدۀ   فردی ،یکج بحثغرض که  تواند میکرده را هر ابجد خوانی درک  فرادیچنین ا
 شا انیانایراز  ؟هم عمدی ویا بود که در هرنوشته اش غیر ارادی زده ایرانیان جا مرجع تقلید اش بزور  وت نویسندگی درکس

  .ی میکندبوده آستان بوسشکرگزار 
توانسته  ،آگاهی الزم در موضوع است که با و وطندوست   شخص  دانشمند  وخبیر ، بر خالف فرد نقد شدهجناب آڅړ صاحب 

ا ب ،مؤدبانه با اکرام واعزاز دور از بغض واغماز به منظور روشنگری    ،با کالم منزه وادبیات بسیار بلند منصفانه است
د شده که نق فرداما  که قابل قدر است. کرده استاقدام به نوشتن حقایق  ،وبا پذیرش مسئولیت پرداخته است مسایله باطمینان 

هر نقد سلیم را خصمانه می ، بدون شک کندمی هایش از منشاء بغض وکینه تراوش نه گونقد پندار و استغافل از نقد سلیم 
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طه دست به هر مغالاست پس در حال فرار از بحث،  ناچار  ،برابر نیستاصلی نقد با معیار های  گونه اش نقدپندارپندارد چون 
 جدیجناب آڅړ صاحب  در کار.  درحالیکه بحث وفحص  نگرفته به کجراهه ببردجدی  رابازاری ها  بحث  مثلزند وبکاری 
 .به آن بحث پرداخته است با مسئولیتجناب آڅړ که  شود یک امر طبیعی در مراودات بحثی بین روشنفکران محسوب میبوده 
ند  چون جواب داده نمیتوارا جوابگو نیست.  اساسیسواالت  ،از موضیع نارسمعیار های بحث  نقد شدۀ برخالف  فردمگر 

 ارتباط است.  چنین اصلی بیبرای مغالطه کاری  اقدام  به جوابهای می کند که با بحث ازینرو  نمی باشد،واعتراف پذیر هم 
 باخته گی  هایش بازهم تالش دارد تا خود  (استجهل  ۀزادچنین تفکر که )شخص در مانده  آنچه که از منشاء خود بزرگ بینی 

 اراو باین ک . ل برویت اسناد  عالمانه بپردازدئنه اینکه در تشریح وتوضیح مسا کرده باشدرا طوری عاریتی ترمیم ومرمت 
وقهرمان میدانهای خود فقط میخواهد  دلک تنگ  خوداش را که عمری را برباد داده وهیچ چیزی را بدست نیاورده سخیفانه 

   سازد.  خشنود،  فحاشی است
را سخیفانه  قلم حرمت ،خود دلخوشیبوده  غرض  وفکریشخص نقد شده  که دایم اسیر اوضاع مغشوش وغیر عمیق فهمی 

دارد وهر بحثی راکه در تضاد با  سر خصم افغانی زیر پا میگذارد. او از جملۀ ایرانزده های است  که با ارزشهای ملی
چنین   این ا. اوفکر می کند که بقرار می گیردنین بحث ها در تضاد مبرهن است که به چ خصوصیت ایرانزدگی او قرار گیرد 

زمانیکه در برابر ولی  دهد، مثل همیشه ادامه  شیوۀ ناسالم اشه و ب مستور داردمغالطه کاری ها میتواند خود را از انظارمردم 
ه ایرانزدۀ ند کدانمی و  می شوند اه قرار میگیرد که خوانندگان برخصوصیت ایرانزدگی او آگافشای شخصیتی خود حقیقت تلخ  

نرو ازیسخت تمام میشود.  ،افشاء شده چنین وضعیت او واضح که برای ،خدمتگار فرهنگ متجاوز ایرانی در افغانستان است
 فکر نمی وی  ،دقیق غافل از محاسبه  ؟؟؟د وهم یار رنجدیهم لعل بدست آزیرا او میخواست تعادل فکری او برهم خورده است. 

 د شناخت.نهکرد که مردم او را درالیه های پنهان  جمالت عوام فریبانه خوا
 

  .ش کردهای بی ثباتیغرق متاسفانه که وی را  از منجالب  گیر مانده نجات نداد وبرعکس او را بیشتر  "هاشم"نوع محاسبۀ غلط 
ری فحاشی گبان سبب یآن گیر مانده است. از هممنجالب  دراش وی ندانسته مطالبی بی اساسی را بیان کرد که هم اکنون خود 

 هکدشنام نامه های او مراجعه کنید تمام ، برای اثبات ادعا لطفا ًبه است شتهخود را به نمایش گذاذلت  ،ودشنام دادن های بیمورد
به هفتاد من کاغذ تبدیل در بحث های مختلفه  فحشنامه های او  است که چندین سال ،بودهخارج از ارتباط موضوع وهمه  همه 

 آنهالی د کار اصنباشداشته بیشتر افرادیکه در هرکاری نوشتۀ زیرا  . میباشد قهرمان فحاشیاصلی  شیوۀشده است واین کار 
یر ست غوکه  بازهم ناشی از تفکر نارس ااو  این طرز رفتار از چنین شخصی چه توقع میتوان داشت؟ محسوب می شود.  پس 

  .  است شاهدا سند درماندگی  آشکاراو را .  چراکه فحاشی ها ودشنام دادن هنیستهیچ کارۀ   ۀمستقیم میرساند که مظلوم در ماند
 

حق وناحق دست  ، بی ارتباط  این وآنبه یخن   ،غرقی درمانده یاد شده همچونفرد خواننده های گرامی توجه دارند که  این 
او تبدیل شده است می اصلی  وبه خصلت  میباشدکه زاده اصلیت  فکری وسزاوار خودش ها  دشنام و  وبا دو  ی میکندانداز

 اورا وادار این نقیصه بزرگ وی،، از بحث فرار کندتا مسیر بحث را بکجراهه برده  سخن بزند ،خواهد خارج از چوکات بحث
 . نمایدفرار  حتما ً توضیح جواب منطقیکند و از  وریا کاریسطح کوچه وبازار اقدام به فحاشی ساخته تا در 

کلیوال جناب  جناب آڅړ صاحب  سوالهای چون  اجتماعی مظلوم در راه مانده نمیتواند به سوال های اساسی  وسنگین چنین
 وییبدهد. ازینروست که با هرزه نویسی غرض اغفال جامعه با  آسمان وریسمان گ جواب  در خور عقالنیت  ،ودیگرانصاحب 
  شود. پس با چنین فردی  بحث کردن جز ضیاع وقت چیزی دیگری حاصل نمی .می دهدتن در 

 

 جنابهمچنان  و جناب قلمدار گرامی شاعر توانا  شخص زیبا کالم ، محقق ورزیده  جناب آڅړ صاحب بنده افتخار میکنم  به 
مؤفقانه در بحث سهیم بودند  وبسیار   که غرض روشنگری جامعهقلمدار گرامی محقق ورزیده الم، کلیوال صاحب شاعر زیبا ک

 ت کرده اند.یعزت خود را تثب کرام آنها در نظر گرامی خوانندگان عالی درخشیدند. 
جهان  ج برکات بیشتر از بارگاه پروردگار ،سرچشمه میگیرد وفرهیختگی درایت، که از منشاء عقالنیت  ایشانبقلم منزه وپاک 

 .افغانستان نیازمند چنین بزرگان فهیم است  تمنا دارم. برای ایشان
برساند که از درد افغانهای مظلوم داخل ایران در عمل  "ایران"همچنان آرزودارم تا "هاشم" را به آرزویش 

  .شنیدن کی بود مانند دیدنبقول معروف:  خبردارگردد. 
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