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 ۲۰/۱۲/۲۰۱۵                             فاریابی عبدالحق
 

  نگیریم؟ کار برهان و منطق از تحقیر و فحش  بجای چرا

 
خلیل هللا  تا کنون زمینه ای برایم فراهم  نشده بود تا جناب دکتور سید خلیل هللا هاشمیان صاحب  و  انجنیر ،سال دارم 37بنده 

و شوربختانه سن من  معروفی صاحب را  که نام همسان دارند با همسنگرانشان بشناسم.  چون ایشان از نسل بزرگان میباشند
 در حد نبود تا با شخصیت ایشان آشنایی قبلی میداشتم . 

 دانش میتوان قارۀ ها را به وسیلۀ انترنیت جهان نوردی کرد. خوشبختانه از برکت نجابت علم  و
تحت از تصادف روز گار،  روزی به نشریات خارج از کشور مراجعه کردم.  و خواستم مطلبی را امتحانی به چند سایت 

محترم افغان  فاریاب( فرستادم که ازآن جملۀ فقط پورتال ( ) شاعر ه زمان شاهیگدر ولسی جرسخنرانی رحیم شیدا عنوان )
ما گردید، درین جا فرصت را غنیمت شمرده  از گردانندگان محترم افغان جرمن  جرمن آنرا بنشر سپرد و سبب افتخار

 صمیمانه پاسگزاری می نمایم.  
ن مطلب عالقه گرفتم  و وادار شدم تا بیشتر به شیوۀ نشراتی  پورتال افغان جرمن آشنا شوم . گرچه زمان کوتاه بعد از نشر آ

رفت و برگشت  ناموزون برق برای دریافت شبکه انترنیت، جریان خواندن مطالب را محدود می سازد واز جانب دیگر  
زحمات زیاد در بخش نظرات و مقاالت  پورتال  افغان جرمن، تا تیزیی  انترنیت درین دور سرا بسیار بطی است. خالصه با 

که عبارت  بود از پورتال  ،حدی خود را بلد ساختم. این بلدیت سبب شد تا با پورتال محترم دیگری  نیز ازین طریق آشنا شوم
 محترم افغانستان آزاد.

سفانه بطور متناوب و مستمر به مقاالت بر خوردم که بیشتر بدرد أمت  ،در پورتال افغانستان آزاد  در جوار مطالب ارزنده
بخور نبوده بلکه کینه های شخصی را عمومیت میدادند. آنها بطور مستمر فقط یک شخص محترم سالخورده را  در کنار 

ل هللا معروفی خصوص در نوشته  اخیر جناب  خلیه مورد هجوم قرار می دادند.  ب ،اشخاصیکه مربوط به افغان جرمن می شد
 ولی در کنار با سوادی بزبان کوچه و عوام  مهارت  وصف نا شدنی نیز دارند.   ،صاحب که البته شخص بسیار باسواد هستند

این شیوه ای جناب  محترم معروفی  صاحب و  دوستان ایشان در برابر شخص مثل جناب محترم هاشمیان صاحب قابل مکث 
 وتأمل است. 
با دوستان خویش در جروبحث شدیم زیرا در فارایاب جز مطالعه، کار  ب  مطالبی زیادی  راخواندیم  ودو جان کماکان از هر

شود پس همیشه نزد مولوی صاحب امام مسجد، با دوستان صحبت های  وباری  برای ما وجود ندارد  تا سبب وقت گذارانی ما
 . آموزنده ای را براه می اندازیم تا سبب آموزش و سرمشق ما  گردند

جناب مولوی صاحب که زیر سایه ایشان به خرده سوادی نایل شده ایم، انسان خود دار ودارای اخالق بسیار حمیده از پیروان 
فارابی بزرگ  و جناب ابن عربی  )شیخ االعظم(، میباشند. ایشان در چنین موارد  خود دار بوده، داخل صحبت نمی  ابونصر

خان  و  وتعقیب  می نمایند اما دوستان دیگر مثل  جناب محی الدین  خان،  نیکمراد شوند،  بلکه با دقت  صحبت ها را گوش
آگاه تر از ما زیر دستان می باشند روی مقاالت که از سایت ها گرفته چاپ و چند کاپی آنرا به  آکه خان که جوانان خبیر تر و

قرار میدهیم. بخصوص جناب محی الدین  خان کالم  مورد بحث و مداقه )به تاسی از رواقیون  یونان( ،دوستان تقدیم می کنیم
. بی بسیار جالب وآموزنده ای را در مورد منازعۀ  بزرگان مثل هاشمیان صاحب و معروفی صاحب گفتند که واقعا ً ُدر سفتند

 نگی رسانده باشم . جا نخواهد بود تا به اجازۀ جناب محی الدین  خان سخنان ُدر مانای شان را به عالقمندان این غائله و دشمنا
 

ایشان فرمودند که قاضی عادل کسی خواهد بود که قضاوت منصفانه وعادالنه داشته باشد.  وبه تعقیب آن داستان معروف امام 
که دو کار را دیگر هرگز نکند، یکی از پادشاهان صله نگیرد و بر سر تربت ابراهیم خلیل هللا با خدا عهد کرد غزالی را  که 

  ادالت کالمی با دیگر متکلمان سطحی اندیش نگردد. دوم وارد مج
کی این فساد را براه توصیه  محی الدین خان این بود که  غائله گی  را از  چگونگی های آغاز آن باید شناخت. بطور مثال 

قضاوت  علت را باید جستجو کرد وباز به  اولآتش خصم از کدام جانب آغاز شد؟  ؟   انداخت؟  برای چه براه انداخت
 پرداخت درین صورت قضاوت منصفانه  خواهد بود.

ایشان افزودند تا جایکه دیده شده جناب هاشمیان دارای ابتکارات بس بکر میباشند که بنابه پشت کار وعالقه به کشور، تالش  
اب محترم معروفی و چند . از جانب دیگر خبرگان مثل جنتش را  در غربت جامه عمل پوشانیده اندنهایی را متقبل شده ابتکارا
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اینکه تاکنون به کاری موفق نشده اند. سبب این  یار  دیگر ایشان  نیز آرزو دارند تا در جامعه،  کرده ای را بجا آورند. از
 جزع  وغائله  شده اند. 

همه در ملت ما سرتاسری است یعنی  خواستنصف زمین تا آسمان فرق دارند.  توانستنو  خواستنپس می بینیم که  
ضایع می شوند.  ازینرو صف  ناکام ، ذایع و توانستنمیخواهند کاری را انجام دهند، چون توانایی آنرا ندارند در بخش 

ضایع شدن سبب میشود که حسادت ها وکینه ها در اشخاصی تبارز کنند که   بسیار محدود و معدود است. این  ذایع و توانستن
ائت قلم را بد نام کرده  ندانسته بجای که طرف را کوچک ساخته باشند، با کلمات بی توجه به حرمت قلم  ودانش در سطح دن

 را بد نام می سازند. رکیک خود
وقتی نوشته اخیر جناب محترم خلیل هللا معروفی را خواندیم و مثالهای را که ایشان در آنجا وارد کرده اند اگر کسی دیگری 

اینگونه بنام معروفی صاحب توشیح   خدا ناخواستهثال یک عنصر دنی ( نام هاشمیان صاحب را حذف وبجای آن برای  )م
قتی میگوئیم، که " معروفی" انسان" حقیر" و " پست"  است، معنایش وومزین سازند،  جناب معروفی چه خواهند گفت؟ )

پست" باشد و اینست، که " معروفی " مدام و همیشه و پیوسته "  پست" و" حقیر" است و این طور نیست، که روزی "
درچنین  جمله مشمیئز کننده   است ("معروفی"خاصیت و منش " و صفت خانه زاد "پستی"روز دیگر " پست"  نباشد؛ چون 

و چندش آور بنظرم نویسنده خود را تحقیر وتنزیل خواهد داد نه شخص مخاطب را. درین صورت قضاوت وانسانیت خود 
ی  ناشایست ومستهجن بر میگیردد بخود نویسنده آن که بجای منطق وبرهان از نویسنده زیر سوال میرود زیرا هر نوشتـه ا

 غایت ضعف به دشنام و عمل سبک متوسل شده است.
چرا که جناب معروفی صاحب از غضب زیاد کنترول حواس شانرا ازدست داده و به خوانندگان شان  بی توجه بوده اند. البته  

 ان سرزده است.که نوع بی حرمتی بقلم وجامعه از ایش
 آنچه که ازین جنگ حاصل می شود اینسکه:  کار جناب  محترم هاشمیان برحق بوده  وتیر را دقیق به نشانه زده اند و

برعکس جناب محترم معروفی صاحب تمام اعتدال شانرا از دست داده اند وبرای اغماض ضعف خود ازهیچ گونه فحش  
 احتراز نکرده اند. 

 شانرا چنین اختتام بخشیدند که همیشه اشخاص بزرگ از جانب حسودان مورد حمله قرار می گیرند. جناب محی الدین کالم 
ازینکه  آنچه که هاشمیان صاحب توجه نکردند فقط جوابات ایشان بود که ایشان فقط درجواب نویسی بی اعتدال شده بودند. و 

 را دقیق میزدند. با وجود این  ای کاش سکوت میکردند. حالت تدافعی داشتند واضح که حق مسلم  ایشان بوده  که باید هدف
بنده چون این بحث را قضاوت بیطرفانه  و مثبت یافتم  به اجازه اهل مجلس آنرا به  پورتال شما ارسال داشتم. تا قضاوت را 

سان بخاطری بدست مردم وجامعه سپرده دالیل و برهان را بجای فحش که بیان ضعف انسانیت است، پیش نکشند. زیرا ان
 اشرف مخلوقات است که شرف وناموس کلمات قلم را مستهجن نسازد.

امید است این نوشته خیرخواهانه اقبال نشرپیدا کرده تا مع الخیر فتنه  ها مصلوب شده هر انسان در قدم اول کرامت انسانی را  
 کالُن.بخاطر اغراض شخصی زیر پا نکند.  َو ِمَن هللاِ التَّوفیُق و َعلَیِه الت  
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