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  ناديه جان فضل ژرنالست يا سياستمدار؟    
 

انش زمزمه ميکنند يکی از زنان فرهيخته و يکی از شاعره های   ناديه جان فضل چنانکه خودش و چند نفر از دوست
درين مختصر جای برای نقد و آثار ادبی اش نيست و اگر او را در دل دردی است کمی غير از آن جلوه . وطن ماست

  .ميکند که ناديه جان را فرا گرفته و برای آن اشک ميريزد
 از تبعيض نژادی ياد آوری ميکند و به دنبال آن نژاد را نه با رنگ، ناديه جان بر خالف آنچه در اشعارش زمزمه ميکند

نه با قاره و نه دين و مذهب ربطی ميدهد و نه تفوق طلبی قومی را تعريف ميکند و قبيله ساالری را پساوند اين گونه 
  .انديشه هايش ميسازد

 افغانستان را در روی نقشۀ جهان خط ميزند اين خواهر عزيز به سبک بد نامترين شوونيست ها و ستمی های وطن ما نام
مينويسد و بيخبر از اينکه شايد به شخصيت اش به حيث يک ژرنالست و يک گويندۀ رسانه بين المللی ) اوغانستان( و 

  :من ازين خواهر محترم ميپرسم. صدمۀ جبران ناپذير وارد کند
ن بدهد ميتوانيد آنرا به ضم خود اوغانستان و يا بخواست اگر راديو دويچوله برای شما سرخط اخبار را به نام افغانستا

بعضی خراسان اعالن کنيد؟ ميدانم که جواب شما منفی است و شايد در موقع اداء کلمه ای افغانستان پشت مکروفون به 
ه خورد شما فکر چند تا ستمی و چند تا جاسوس ايرانی نباشيد که با شما هم دسترخوان ميشوند و ازين گونه جعليات  را ب

ميدانم آنوقت شما به فکر چند يورو پول مروج هستيد که با آن صد بار از مردم افغانستان در جرمنی بهتر زندگی . ميدهند
اين کلمۀ که شما آنرا از زبان شخصيت مجهول و بدنامی چون درويش دريادلی ياد گرفته ايد تف سربااليست که . کنيد

. انستان در نقشه  جهان همان است که شما وعده ای بد نام ديگر قدرت محو آنرا نداريدافغ. بالخره بروی خود شما ميافتد
بهتر است دنبال چنين کلمۀ به حيثيت خود صدمه نزده و برای شهرت خود به حيث يک شاعره کوشش کنيدبهتر خواهد 

  .بود
از آنان اشارتا به مسايلی ازين دست اگر يکی . شما به زندگينامۀ صد ها شاعر، شاعره و فرهيخته وطن خود رجوع کنيد

اما اينرا هم بايد بخاطر باشيد چنين برداشت های ازين ... پرداخته بودند من حاضرم که هر چه برايم بگوئيد قبول کنم
  .گونه به وجهه شما صدمۀ جبران ناپذيری وارد ميکند
  ... شعر اش به گفتۀ برشت هذيان استهر گاه چنين نباشد. شاعر بايد برای همه انسانها ديد يکسان داشته باشد

 اما تا جائيکه فکر ميکنم خانم ناديا فضل نه شاعر است و نه نويسنده و شايد اشعارش را هم که گاهی ميشود نام شعر 
  .باالی آنان گذاشت توسط شخص ثانی ساخته و پرداخته شود
گاهی . زياد اماليی انشاء و نقطه گذاری دارد؟ اشتباهات !خانم ناديه فضل در نوشته ای  برای سکوت چه بهايی بايد

مثل اين . جمالت و طرح معانی در آن به مثل يک کارتون است که خطوط مرعی آن در چشم بيننده نامرعی ميشود
تقسيم بندی های منطقوی، وبرخورد خشونت آميز، با افراد مناطق مختلف با توجه به قوميت ويا بهتر و روشنتر، ... جمله

و کامه يکچيز شمرده ) و(اول حرف ربط ... غير اوغانی آنان از دير زمانی مسبب تنش های خونينی بوده استبا گذشته 
( استعمال دو حرف )  با توجه به قوميت ويا بهتر و روشنتر(دوم در جملۀ . ميشود وقتی  کامه آمد حرف و اضافی است

  .عنی نميدهداضافی و بر عالوه در پيوند با پرگراف آفريده شان هيچ م) و
تاريخ کشور اوغانستان که تاريخی جزء ... ناديه جان فضل را که درين روز ها شايد هوشيار ساخته باشند مينويسند

برادر کشی وپدر کشی نيست، نمونه های زيادی از شمشير کش های نژاد پرست را در دل تاريک خود پنهان کرده 
ا آگاهانه می پذيرفتيم، و افتخار به آدم کشی ها و رهزنی های اين است، که ما با دريغ آنها را باالقاب آنچنانی ن

  ...جنايتکاران ميکرديم
سن شما از چهل هم . خوب سوالی که از اين خانم عزيز ميشود اينست که شما تا چه وقت ازين تاريخ آگاهی نداشتيد

 اينبار قبول شما گرديده که مردم گذشته و در تاريخ افغانستان حد اقل سه دهه تاريخی تجربه داريد چطور شد که
شما حتمی به ياد داريد که کابل را کی خراب . زيرا صدا از يک دست بر نميآيد. افغانستان همه قاتل، جانی و ويرانگر اند

شما حتمی بياد داريد که . شما همچنين بياد داريد که مليشايی جنرال دوستم در جنوب کدام جنايات را مرتکب ميشدند. کرد
بان سرزمين های شمالی را چطور سوختند و شما بياد داريد که به بهانه آزادی کابل مسعود چطور افشار را با مردم طال

پس اين شمشير کش های نژاد پرست از کدام . آن قتل عام کرد و مثل اين وقايع زياد است که شما به چشم و سر ديده ايد
ير کش ها را به يک قوم ارتباط ميدهيد ميتوانيد لکۀ ننگ و جنايت مگر وقتی شما دانسته يا نادانسته شمش. سمت بود؟
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دوستم، مزاری، مسعود را پنهان کنيد؟ واقعيت اينست که يا شما مريضی روانی داريد يا اينکه به نفع عده ای شوونيست 
يتوانيد با دوستان شما م. اگر وظيفه گرفته باشيد من حاضرم شما را مشورۀ بهتری بدهم. جبهه شمال وظيفه گرفته ايد

عزيز خود آقای پوالديان، دهقانپور، ثريا جان بهاء و يک عده ديگر که شما را گاهی ميکوبند ولی شما باز هم به دنبال 
شان ميرويد و بخاطر نشر چرنديات خود تملق بخرچ شان ميگذاريد مثل خاوران و سرنوشت و پيان مجاهد و چند تا 

همچنان بهتر نوشته های غير شعری خود را .  زيد  و به اين چرنديات خود ادامه دهيدديگر سايت های مبتذل سايتی بسا
در غير آن بهتر است شولۀ خوده را خورده و . هم به اقای شبگير پوالديان به فرستيد تا ايشان اشتباهات تانرا بگيرند

  .حرمت خود را حفظ کنيد
ه هم نظرات منحرف شما را به جوای ميخرد اما با وصف اگر چه عير از چند نفر دوستان خصوصی شما نه شعر و ن

  .همه اينها به گفتۀ دوستان ايرانی خود، از لوث بازی صرفنظر کنيد
اما اين . حاجت به جنجالی نبود. اگر کلمات دانشگاه و دانشجو با شما يکجا در افغانستان تولد ميشد: خانم عزيز ناديه جان

چنانکه گفتم اين . د شمال يعنی سال و اندکی ميشود که در افغانستان تولد يافته استطفلک ناقص الخلقه بعد از جبهه متح
پوهنتون بزرگ شده و در ميان گويندگان و همزبانان . کودک ناقص الخلقه است زيرا کسی به زنده ماندن آن ايمان ندارد

  .  به تغييرات اين اصطالح بپردازيددر عير آن شما حق داريد که راديوی دويچوله المان. اش  شخصيتی کسب کرده است
وشما هاييکه ... چيستچون من هم در خارج از افغانستان زندگی ميکنم ميخواستم بدانم که مراد ازين فرمودۀ شما 

اينهمه سال در غربت زيسته ايد، آيا در کشور های ميزبان تان شما مجبوريد که زبان آنها را بياموزيد؟ يا به زور 
بور به يادگيری زبان تان مينماييد؟کدام يک؟ودر همين نکته نيست که باييست پی برد به يک خنجر آنان را مج

اين سوال را اگر هرکس روبرويش بکنيد .... حقيقت دردآگين؛ که نه همان اقليتی هستيد که شنيده ايد وپذيرفته ايد؟
  :با خنده ای به شما ميگوئيد

من چه مجبوريت دارم که با زبان خودم با .  آميزش انسان استمگر شما غقل و خرد داريد زبان وسيلۀ بيان و
اينکه من مثل شما المانی مياموزم و يا انگليسی عالقه و اعتماد من به انسانهای است که با . ديگران  صحبت کنم

 انسان با زبانش با ديگران. آنان سر و کار دارم اگر المانی، امريکايی، روسی، پشتون، هندی و هرکسی باشد
اميد فهميده باشيد که درين مطلب چه . ميآميزد، دوست ميشود، وحدت فکری حاصل ميکند و از آنان نفع ميبرد

اديان و آری خانم تفاوت های فرهنگی، عادات و باور ها، روش ها و تفکر در ميان همه اقوام، . فلسفۀ خفته است
شما در کوهدامن با افکار سياسی و فلسفه های شوونيستی من يقين دارم که والدين . قاره های جهان موجود است

. شما سازش ندارند و حتی به بهای همين گونه افکار شما يکبار در زندگی خانوادگی خود هم دچار مشکالت شديد
  .اما چيزيکه مهم است اينست که با ديگر انديشی های مردم و دوستان و مردم خود احترام بگذاريم

هيچکس تفکيک : و کودکانه ای را که شما در مورد اتن ملی اظهار نظر کرده ايد اينستکهچيز حيلی خنده آور 
باالخره در هر گوشۀ افغانستان يک نوع دست پرانی و کاکل پرانی و يا . نکرده اينکه اتن ملی کدام اتن است

مزار در تخار در . در شمالی هم جوانان در مراسم خوشی و عروسی ها اتن ميندازند. چرخ زدن مروج است
 تعلق دارد قومهرات و بالخره در سر تاسر افغانستان عزيز مردم ما با نوعی اتن عادت دارند و آن اتن به همان 

اما اينکه گفته ايد که گويا کسی شما را مجبور ساخته که کاکل پرانی نموده بدور خود بچرخيد که يک شخصيت 
  . زه ای شما و دوست عزيز شما ثريا جان بهاء ستملی حساب شويد خنده آور است و از ابداعات تا

با وجود نهادينه شدن به اجبار گرايشات ماقبل تاريخ قبيله ... خانم محترم اينگونه قضاوت شما که ميگوئيد
پرستان، وکشتار بيرحمانه ی ديگر انديشان، در سرزمين عصبيت ها و تفوق خواهان نژاد گرا به وسيله گماشته 

، قيام های بار بار جوانان در اوغانستان "طالبان جانی وسرُبر"گان خون آشام و شقاوت پيشه ی آنان در نهايت 
اگر نهايت گرايشات مقبل تاريخ در پيدايش طالبان ... يديست از به تحليل رفتن زور، کشتار، جبر واکرهنو

خالصه ميکنيد بخاط داشته باشيد که پيدايش طالبان علت ديگری غير از آنچه شما و ياران شما خالصه ميکنند 
الی شما برای آنان جای خالی کردند و طالبان را همين دوستان شما قوت و پول دادند و همين رهبران شم. دارد

حاال شما ميخواهيد برف . حتی از عربستان و امارات عربی دعوت نامه ای جهاد عليه مردم افغانستان فرستادند
شما يکبار به ادبيات خود متوجه شويد که چه عصبانيتی مغز شما را خشک کرده . بام خود به بام ديگران بريزيد

اگر تمام دانش شما در رشتۀ حسابداری که به المان آموخته ايد همين .  شما تراوش ميکندو چه لهو و لهبی از قلم
چند کلمه باشد بهتر است از فردا به يک داکتر روانی مراجعه نمائيد زيرا چنين کلمات زشت و بيمايۀ را يک 

  .هوشيار برای هموطن خود حواله نميکند
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ست برای مشهور شدن خود از طريق همان راديوی المان به نام در اخير برای شما يکبار ديگر ميگويم بهتر ا
  .ديگری غير از تفرقه افکنی و لهو و لهب گفتن بپردازيد و اين به نفع شماست

  


