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 2تر 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 

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

 

 

 ۲۴/۰۴/۲۰۱۹          حسیب هللا 

 
 ستا عودر موض کامل  آگاهی لزم تمس ،سالمنقد 

 
)گنج باد آورده("  ه  باد آورده در مقال لیبر دال یُخرم تحت عنوان "مکث الینقد استوار محترمه خانم ل ایمطالعه از  بعد

ازپوهنتون نهرو هند،  دیرش سوریپروفو جناب محترم  یستانیس مسنیاکادخوب جناب محترم  یو خواندن تبصره ها
 تحت عنوان  "ففتا"به نام  یتیرا، امروز در سا یو ۀمقال ،یزدانیاظم ـــــــکجناب محترم  ۀرفتم سراغ مقال

پاراگراف  نی. بعد از خواندن اولنمودممطالعه "(، یو بررس قیتحق نیذره ب ریدر ز” پته خزانه“) گنــج بـاد آورده 
 :ندارد یقیتحق -یعلم ۀمقال کیاز نوشتن  یاطالع نیمقاله کوچکتر نیا ۀسندیمتوجه شدم که نو یو ۀمقال
 
: رمیبگ یرا جد یسر و کار ندارد که بتوانم اظهارات و یمقاله ا کیاصالً با نوشتن  ،یو یسندگیسطح نو رایز

 ریدر ز” پته خزانه“معنون به ) گنــج بـاد آورده  ۀدر مقال یزدانیکاظم  یاعتراضات و اظهارات آقا بیع نیبزرگتر
متن  باشد،یرا دارا م یمشکالت فراوان یعلم یها وشنظر ر ۀاست، که، از نقط نی( در ایو بررس قیتحق نیذره ب

نوشته نه شده  یعلم قیبه تحق یمبتن ،یبه روش علم یمتن مقاله مبتن یعنینوشته شده است،  یعلم ریمقاله به شکل غ
تواند،  یمنبع معتبر را دارا بوده نم کی تیثیمنابع و مآخذ اظهارات متن ُگنگ و مبهم است، به آن اساس حاست، 

 .نشده است یپاکساز یو تهمت به شکل علم ءمقاله اش، از افترا نیدر ا یزدانیکاظم  یمتن اظهارات آقا رایز
 

دار  هیجهت پا کشد،یم رونیدل تنگش آنرا بدر پاراگراف اول، پس از اظهاراتش که از  یزدانیمثال کاظم  بطور
داخل نوشته اش  کی ۀرا با شمار ینقل قول "دانشمند مآبانه" پاورقئ ریآورد و در اخ یم یساختن اظهاراتش، نقل قول

 تیفیرجوع نمودم، تا خودم را از ک یو ۀ" نوشتکی ه"شمار یجهت گرفتن مأخذ و منبع به پاورق کهیزمان کند،یم
 ."آورمیآگاه ساخته به اصطالح "علمم را به موضوع ب یو قیتحق

 
را از  یگریچند حرف د کیدادن منبع و مآخذ  یبجا سندهینو دمیمراجعه نمودم، د یو کیشماره  یبه پاورق کهیزمان

 دیشا ست،یفکر کردم سو و خطا انسان" نموده است، خوب نخست کی"شماره  ینموده، درج پاورق رونیدل تنگش ب
 نیتا خود را نخست مطم ،یو یبعد یها یپاورق سراغاشتباه شده باشد، رفتم عاجل  سندهیاز نزد نو کیشماره  یپاورق

متوجه شدم  ی"، بزودیسرا اوهی" کدام "یسرائ اوهیبه اصطالح با " ایسر و کار دارم و  یعلم ۀمقال کیسازم که با 
 .کرده ام دای" سر و کار پیسرا اوهی" کدام "یسرائ اوهیکه متأسفانه با "

 
" به یزدانی" یدر زبان در رایز د،یکشان سندهیام مرا به سمت تخلص "نامانوس" نو یحس کنجکاو گریجانب د از
ل اسم جمع بوده و به در اص ی" در زبان درزدانی" ۀخورد که کلم یکمتر به گوش م یتخلص اکثراً به خاطر ثیح
خورد،  یبه چشم نم ی" خبرزدانی" ۀکلم ودناما در فرهنگ فارس اکثراً از اسم جمع ب باشد،ی" مزدیجمع " یمعن

 .کنند ی" تخلص میزدانی" رانیها در ا یاست که بعض لیدل نیچنانچه به هم
 

" که با عنوان نوشته اش به اصطالح الف و پتاق از "ذره یزدانی"کاظم  یآقا نیا ایبدانم که آ قیبصورت دق خواستم
که، در عنوان نوشته اش  ست،یچ یو التیتحص ۀاست و درج یاست، افغان است، کجائ یرانیزند، ا ی" مقیتحق نیب

 ،یقیتحق یاثر علم کی تیفیتوجه به ک نیبدون کمتر هاما در داخل نوشت زند،ی" سخن میو بررس قیتحق نیاز "زره ب
 .سدینو یو کمسوادانه م یعلم ریغ نیچن ،یعلم ۀنوشت کیبدون مراعت نمودن آداب 

 
 یاظهارات آقا یبه کدام اساس ،یچه هدف یکه، چرا و رو د،یکشان یمحورئ یمطرح شده، مرا به جانب سؤال سؤاالت
 .باشدیمقاله اش خالف منافع مردم افغانستان در حرکت م نی" در ایزدانی"کاظم 

 
مشهد" و بعدش  یۀرا در حوزات "علم یچند سال یزدانیکاظم  یدر ارتباط، متوجه شدم که آقا یبررس یدکاز ان پس

به اصطالح  ۀش، در حوز 1357ه. ش، تا  1351" نموده است و مدت پنج سال از یدر نجف، به اصطالح "شاگرد
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

برده است و هم در  شیرا پ یحوزه ا یدوران هم درسها نی" بوده است و در ایمشغول "شاگرد زیقم" ن یۀ"علم
 یبیآن ترک یکه متون درس د،یاز مراجع وقت تقل ،یعتمداریمحمد کاظم شر دیهللا س تی" مربوط به آیاسالم غی"دارالتبل

 ینموده است، و در تمام دوران شاگرد یشاگرد زی"، نیو به اصطالح "دانشگاه یحوزه ا یها یبود، از داده شده گ
 .خوانده اند یگاهگاه زیرا از جزء شاگردان ممتاز خود ن یو ،یو یرانیاش، استادان ا

 
شاگردان آن حوزه ها  هیبق سند،ینو یم یعلم ریشکل غ نیخود فکر کردم که شاگردان ممتاز آن حوزه ها که به ا نزد

 ریچهل سال اخ یاست، که، چون در اثر جنگ ها نیا کنمیچطور خواهد نوشتند. به هر صورت مشکل ما فکر م
را مانند جناب محترم کاظم  یتعداد کی النهیمح زین رانیاست، کشور ا دهیما جمعاً مصدوم گرد ۀسطح سواد در جامع

در گوش  یوار چند حرف یداده اند، طوط یمغز یبه اصطالح "شاگردممتاز، شاگرد ممتاز گفته" شستشو ،یزدانی
" به هیبه اصطالح "علم یرا هم از حوزه ها یلیو سند فراغت تحص پلومیشان حفظ نموده، د یشان پُف نموده را باال

افغانستان  سیالتأس دیجد یایدین و بلخصوص به مافغانستا یآنها را به خاک افغانستان و پوهنتونها ده،بغل شان دا ریز
 ادهیاز اشکال پ یرا در داخل افغانستان به شکل رانیا یو خواسته ها قینسب نموده، تا باشد که عال یبه شکل ابزار

هم  ادیاصالً آنرا  دیکه شا یزبان کی یکه باال داردن یگریمگر کدام کار د ،یزدانی. ورنه جناب محترم کاظم ندینما
 .بپردازد "یحوزه ا یها یباز قی"تحقنداشته باشد، به 

 
 .کندیخودش" سؤ استفاده م یۀعلم یدر "حوزه ها رانیما کشور ا زیشک که از هموطنان عز بدون
 

ما بوده و  زیاذهان هموطنان عز ریتسخ یدر پ رانیا یزبان استیس ایفارس و  یزبان زمیفاش م،یگوئیکه م کهیزمان
و ماهرانه در امور  النهی" محی"مذهب یها ی" و افزار سازی"زبان یها ی" و "مذهب" با آله سازتحت پوشش "زبان

 یمعن نیبه ا کند،یم جادیما تفرقه ا زیمردم عز نیدر ب ران،یمنافع ا نیما مداخله نموده، جهت تأم زیمملکت عز یداخل
 :است، که

 
تا  دانمیسال حوزه به حوزه از مشهد و قم گرفته نم نیرا، چند یعل نیما جناب محترم حس زیمثال هموطن عز بطور

 ینی" متخلص ساخته، در قدم اول خمیزدانیاو را به "حاج کاظم  یعل نیدر کنار نام مقبول حس داوند،یبه کجا و کجا م
 یحوزه ا پلومیفروشد، د یطقه" ممن ی"رهبر مذهب کی ثیبه ح یو یبود، باال رانیکشور ا یاسیرهبر س کیرا که 

چاپ خانه  کیدهد،  یم یبغل و ریدر ز زیمشهد و قم را ن ۀمحقق، دانشمند و شاگرد ممتاز حوز خدان،یبا القاب تار
"کارشناس  ثیرا به ح یقرار داده و ارشیدر اخت زیرا ن رانمحوریا یایدیو م یغاتیو مراکز تبل یو کتاب فروش

 .رقصاند یافغانستان به ساز خود م ی" در داخل افغانستان و خارج از مرز هاناسانکارش
 

و وطندوست  اریآدم هوش کیو واقعاً  داشت،یرا م قیتحق تیبود، علم یاگر واقعاً محقق م یزدانیجناب حاج کاظم  ورنه
 را انجام داده است؟ یاتقیکدام تحق راریآمد که بطور مثال جناب ناصر پور پ یفکر نم نیچرا مثالً به ا بود،یم
 
را،  یگری" دیزدانیچند هزار "حاج کاظم  ریفارس، بلخصوص در هژده سال اخ یزبان زمیفاش نکهیهر صورت، ا به

 قیدق قیما، به اصطالح "چوخ" نموده است، تحق زیافغانستان عز یایدیسانسور شده، در م یمغز هیتغذ کیپس از 
 طلبد. یم
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