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 ۲۰۱۶/۱۲/۲۶                                                                   دیسد دهاشمیس

 

 میگو یمن آنچه شرط بالغ است با تو م

اول بخش  
 

ز،یعز سیق  
 

که الزم است جواب بدهم. قبل  یو تا حد ک،یبه  کیشما محترم  اتیخواهم به نکته نظر یاحترام و به اجازه م با
 بی. به ترتدینموده باش یسپر یو دوستان به خوش لیرا با فام یرخصت یکنم روزها یاز آن اما، من هم آرزو م

 :کنم یآغاز م

و آن نوشته واقعاً قابل نقد  دیو تا آخر خوانده باش یکه آن را به درست نیمگر ا د،یرا نقد نکن یوقت نوشته ا چیـ ه1

 ی. الزمه نقد درست آن است، که نوشته ادیگفتن داشته باش یبرا دنیباارزش و قابل شن یزیچ یباشد و شما به راست
و حب و بغض  یشداوریبدون پ د،ین که احساسات بر شما غلبه نمایو بدون ا یرامبه آ د،ینقد کن دیخواه یرا که م

 یو فهم واال دنیشیقدرت نوشتن خوب و هنر اند ل،یهنر، قدرت تخ یول سد،ینو یم یزیکه چ ینسبت نگارنده )کس
 یعقل از رو صیو حسن و قبح آن را به تشخ دیحداقل دو بار بخوان سنده،ینو ایرا ندارد(  یواقع سندهینو کی

تان ممکن باشد،  یو اگر برا دیابیآن را خوب در دی. کوشش کنیانصاف یاحساس و ب ینه از رو د؛یکن انیب افانص
نکته هم  نی. ذکر ادیتا در موقع نوشتن دچار مشکل نشو دیبفرمائ دیق یورق یرو اینکات قابل نقد را در حافظه 

گردد، بلکه تمام مسائل  یکتاب و... نم ایضوع، متن، مفاد ست، که آنچه گفته شد، تنها شامل نص، مو یضرور

  .کند یانسان را احتوا م یزندگ

ذکر شده است ــ با چه  یدر آن نوشته چه مطالب دیدان ینم یو به درست د،ینوشته ندار کیخواندن  یکه وقت برا شما
نخواند و نفهمد،  یکه انسان آن را به درست ینقد نوشته ا د؟یآن را نقد کن دیخواه یــ چگونه م یاتیزبان و با چه ن

اگر از ده حرف بزند، منتقد با  سندهینو ینقد نیپندار و انگار. در چن ایبر حدس و گمان  یخواهد بود مبتن یزیچ
که  یوقت یجز نابود د،یآ یاز آن به دست نم یخواهد کرد، که مسلماً حاصل تیاز درخت ها حکا ادیز اریاحتمال بس

ً برا یدیانجام کار مف یتواند برا یم نادر است و است و  ادیتان ز یشما محترم که کارها یصرف شود؛ خاصتا

  .تان هستند ۀمتوج شتریتان نظر ها ب یرسانه ا یها تیوقت تان کم؛ و نظر به شغل و مصروف

آن ها را  ایمن در گذشته ها در موارد مختلف، که شما  میرمستقیو غ میمستق یمشوره بود، مانند مشوره ها کی تنها

 !دیوقت خواندن آن ها را نداشت ایو  دینگرفت یجد

در  شیخو یکوتاه ای یهر کم کار یکه برا یانسان هائ یست برا یکار بهانه ا طیو کار و مح یکاریـ موضوع ب2

وجود دوازه ساعت کار، هفت روز در هفته،  نه چندان دور با یهستند. من در روز ها لیدل کی افتنی یدر پ یامر

  ." را به من دادسی"پرنو ۀسندیولقب ن انیهاشم یکه آقا یکردم، تا حد یم اهیرا س یادیز یصفحات

. صرف دیکن یفکر م نیاگر چن د،یکن یکار شما بهتر بود؟ اشتباه م طیکار من نسبت به مح طیمح د،یکن یفکر م شما
به  دنیرس یبرا دیشامل و داخل کند، با یخواهد خود را در بحث یم ایکند،  یکه نقد م یموضوع، آدم نینظر از ا

ساعت از  کیکند، از  ینم دایکتاب، اگر در روز وقت پ ایمتن  کی قیخواندن دق یمورد بحث و برا یمطلب ۀکن
بدون درک  ی. نقددیآن فکر نما یهم رو یمتن مورد نظر را مرور کند و لحظات ایخواب شب خود بگذرد و نوشته 

 یزیباشد، که سبب اتالف وقت و آبرو ر ینم ینیارزش و متضمن تحس ینه تنها حاو سنده،یمتن و نقطه نظرات نو

  .دگرد یم زیمنتقد ن

 م،یگو ی" گفته ام، باز هم میمن آن را "منطق دیگوئ ی"دانشگاه" که شما محترم م ۀ" بودن کلمیـ در مورد با "معن3

" و... یورستیونی"پوهنتون" و " ییمعن نیع یبلکه دارا ست،ین یمعن یب یمانند گذشته ها، که لغت دانشگاه کلمه ا
اضافه کنم، که هر  دیرا هم با نیزبان ما هستند! ضمناً ا زا یشده است، که جزئ بیترک یاز کلمات یاست. از جانب

ست و هم  یکلمه هم با معن نیرا هم به همراه دارد. پس ا منطق ۀدیموارد پد یاست، در غالب یمعن یکه دارا یزیچ
کنم،  یو اصرار م میگو یگاه نگفته ام و نه اصرار کرده ام، و نه م چیبا آن هم من ه یباشد. ول یبا منطق همراه م
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که همه دل ها پر از  یزمان نیـ بخصوص در چن ردیدانشگاه مورد استفاده قرار گ ۀپوهنتون کلم ۀکلم یکه به جا

  .ماشه دارند یعقده هستند و همه انگشت رو

گرفته ام، و  رادیکردند، ا اریپوهنتون را انتخاب و اخت ۀوقت، که تنها کلم ۀپشتو تولن یکه من به اعضا ستین یشک
 میو مخرب خود سبب خلق مشکل عظ زیها بودند، که با آن عمل تعصب آم نیا رایز رم؛یگ یم رادیهنوز هم ا

 .شدند ام یداند تا چه وقت ادامه خواهد داشت، برا یکه خدا م ،یامروز

درملتون را انتخاب  ۀدواخانه کلم یبه طور مثال به جا ئتیشامل آن ه یها تیوجود داشت، که شخص یلیچه دل آخر
  شفاخانه را که روغتون ساختند و...؟ ایشد،  ژنتونیکه ز شگاهیزا ایها بود،  یرانیکنند؟ مگر دواخانه اختراع ا

که چرا دانشگاه را به  نیبود، نه به ا نانهیب یپا شینوع تشبثات پ نیمن هم در آن وقت و هم امروز به ا اعتراض
و قرارگاه و لشکرگاه و پناه گاه  ستادگاهیاست، که اگر خوابگاه و ا نی! اعتراض من بر امیبریپوهنتون به کار نم یجا

تواند درست  یدانشگاه نم ۀباشد، چرا کلم یتواند درست و با معن یمبا پساوند "گاه"  گرید ۀه و ده ها کلمگا یو مخف

  !نیکلمه پائ کیکلمه باال و نه  کینه  ن؛یباشد. فقط هم یو با معن

 نیاسالم به ا امبریپ ندیگو یکار شماست. م د،یکن یم یگریاستنباط د یلیصراحت به دال نیبا ا یبحث نیشما از ا اگر
آن  دیبه شما نقل کرد، هفتاد و دو بار کوشش کن یاز کس یناشائست ایسخن نادرست  ایخبر  یبود که اگر کس دهیعق

سخن  کیآن را به عنوان  اطیبا احت د،یکار موفق نشد نیا به. اگر باز هم دیکن ریسخن را خوب و مثبت تعب ایخبر 
 یتان نم یگوش ها ۀزیرا آو امبریسخن پ نیچرا ا د،یالحمد هللا مسلمان هست تان که ی. شما و رفقادیریبپذ یبد و منف

 !د؟یکن

ما.  ۀکلمه در جامع نیا ایبودند، نه بحث بر سر کار برد آن  یـ ادب یقیـ تحق یلیتحل یبحث ها، همه، تنها بحث ها آن
 نیشما محترم در ا ایآوردم. آ یبر زبان نم یمانند پدرام حرف یخالف کسان چگاهیداشتم، ه یم یقصد نیاگر من چن

 د،یکرد یو تعقل الزم بر خورد م یدگیبا سنج یخصوص کم نیااگر در  رایفکر نکنم؛ ز د؟یتعمق کرده ا یباره کم

  !!بود یم یگرید یزیچ دینظر تان در خصوص من امروز با

پوهتنون را  ۀکه کلم یت، همان طوروق ۀمحترم پشتو تولن یبوده است که اعضا نیا شهی: نظر من هممیگرد بر
کار هم از  نیکردند و با ا یو انتخاب م دایهم پ یزبان در یمعادل آن را برا ۀزبان پشتو انتخاب کردند، کلم یبرا

و  یزبان در یرا برا یکیپرداختند.  یم زبانهر دو  یکردند و هم به غنا یم یریجلو گ ندهیبروز مشکالت آ
کردند. از ارباب  یجست و جو م یزیچ زین گرید یزبان ها یبود برا یبهتر م دیزبان پشتو ـ شا یرا برا یگرید

که  نینه ا رود،یکشور م کیدر  یو جد یاساس یایطرفانه و عام با قضا یعقل و اصحاب علم انتظار بر خورد ب

  !نظر بدهند ایعمل کنند  یعامو  یمانند افراد عاد

را که آن  یمشکالت دهیو جهان د لکردهیعالم، تحص کی تیبود، که با فهم و درا نیاز آن ها ا کیمن از هر  توفع
از حد افغانان،  شیب یریو اشتعال پذ یحساس، زودرنج یۀتوانست خلق کند، با روح یم ندهیآن ها در آ ۀگانیانتخاب 

  .کردند ینموده کلخ به آب مانده از آن عبور نم ینیب شیپ

 دیپوهنتون با یکه دانشگاه را به جا نینه ا ده،یچرخ یموضوع م نیهم یو در هر زمان فقط رو شهیمن هم بحث
 ای دیبخوان یبه درست دینتوانسته ا گرید یلیهر دل ایگذاشت! اگر شما، مانند امروز، آن نوشته ها را نسبت تراکم کار، 

  !!دیقصد نقد راهم داشت یگناه شماست، خصوصاً وقت دیدرک کن یبه درست

که بدون دقت کامل  یبلوند زنان اروپائ یتر از مو ها کیوجود داشتند بار یهائ ی! در آن بحث ها نازکزیعز سیق
هرگز آن را نخوانده  ایصفحه را بخواند  کیتنها سطر اول و آخر  یکه کس نیچه رسد به ا ست،ین سریدرک آن م

  !باشد

بار از  نیاول یشود، من برا یم سیتدر یدر صد به زبان در 95 افغانستان ینکته را که چرا در پوهنتون ها نیـ ا4

 نیکنم که در ا یمطلب رو به رو نشده ام، اعتراف م نیبا ا نیمن قبل از ا یشنوم. درست است، ول یزبان شما م
که  یتیچهار سا ایسه  نیصورت گرفته است ــ درهم دمور نیدر ا یوقت فکر نکرده ام و نه تاکنون بحث چیباره ه

 یزمان من نم نیجا و در ا نینوشتم. در ا یدر باره م یزیتا من هم چ زنم،یسر م کباریمن روزانه به طور معمول 
دار شود،  حهیجر نیاز ا شتریب یخواهم احساسات مردم احساسات ینم رایکنم؛ ز یخصوص صحبت نیخواهم در ا

خواهم مردم  یکند، و نم دایهستند، دسته پ زیجنجال برانگ یحرف ها نیکه متر صد چن ینیخواهم تبر مغرض ینم
که  یکنم: درمناطق انیکه شده است ب یخواهم هر طور ینکته را م کی یول رند؛یاز هم فاصله بگ نیاز ا شتریما ب

جا ها مطابق عالقه و  نیا رکشند. د یرا به آتش نم شیخو یها مگاهیتعل یکس چیکنند، ه یصحبت م یمردم در
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پوهنتون ها به زبان خود مردم  نیدر ا د،یست، و با یعیشود و طب یخواهش مردم مکاتب و پوهنتون ها ساخته م
زنند، خود مسؤول به انحطاط رفتن خود و افول  یخود م یها مگاهیتعل بیکه خود دست به تخر یشود! کسان سیتدر

 م؟یگو یمن چه م دیدان یبخت خود هستند. م
خراب  شهیعجله کار ها را هم رایز د،یانتظار کش دیدارند. با ازیما به زمان ن یها یاز نارسائ ینظر من حل برخ از

را که ما امروز قادر به حل آن نبوده  یاز مسائل یلیخ د،یکند! زمان، اگر به آن وقت بده یکرده است و خراب م
شود. مردم ما هنوز به قدر الزم سرعقل  یهمراه با گذشت زمان افکار مردم هم متحول م رایکند؛ ز یحل م م،یا

 !اند امدهین

ً یدرست است که شما مستق: »دیکن یـ نوشته م5 به صورت  یشود"، ول لی"اسم پوهنتون به دانشگاه تبد دینه نوشت ما

که با  یچهار روز از نظر ایترم در کمتر از سه شما مح ر،یکب یآقا دینیبب...« دیکن یآن پروپاگند م یبرا میرمستقیغ
! در دیبر گشت د،یبودند آن ملتفت شده ا یشما هم به هوائ وبود  یچون نظر تان هوائ د،یو قوت داده بود تیقاطع
تحت عنوان "پوهنتون و دانشگاه و باور به وجود  ۀمقال دیسد یآقا: »دیکن یمن نوشته م یتان عنوان یاول ۀنوشت

 ۀگفت به»...  ای« کرد... لیاسم پوهنتون را به دانشگاه تبد دیکرده که چرا با ریصفحه تحر 11ن آن ها" در تمایز میا

درست : »دیگوئ یاالن مورد نقد قرار گرفته است، م نیکه هم یتان، در نوشته ا یو در نوشته دوم« شما دانشگاه...
ً یاست که شما مستق دو نظر  نیاز ا کینشد باالخره کدام  دهیفهم« شود. لیاسم پوهنتون به دانشگاه تبد دینه نوشت ما

و اشاره و حرکت چشم و ابرو آن را وانمود کرده ام؟ اگر  مایکه با ا نیا اینگفته ام؟  ایتان درست است؟ گفته ام؛ 
و اشاره و با عالمت و استعاره  مایا اب یکه من در کجا آن را گفته ام؛ و اگر به صراحت نگفته، ول دیگفته ام، بفرمائ

آن را داشته ام، چه وقت، در کجا و چگونه؟ از هوا گز  نیو پچپچ قصد تلق یرگوشیو ز یبه شکل سرگوش ایو رمز 
ناخواسته  یکه نزد اهل خرد اعتبار سخن و اعتبار خود تان خدا رودیبا از هوا گز کردن، امکان آن م رایز د،ینکن

  !دبرو نیکامالً از ب

 یتان، اگر نم تیثیحفظ اعتبار و ح یبهتر است برا د،یشنو ی! اگر از من ممیدانم در برابر شما محترم چه بگو ینم
 د،یکن یرا نقد م ینوشته ا یبه خصوص وقت د،یسینو یم یزیکه چ نیاز ا شیپ ند،یصدمه بب نیاز ا شتریب دیخواه

که  دی! باور کندیبه اصطالح عام آن را تول و ترازو کن ای د؛یکن شهیاند یکم د،یسیبنو دیخواه یآنچه که م رامونیپ

 !دیخود دان یکند؛ باق دایپ یشما تصور نادرست تیشخص ایدر مورد فهم و دانش  یمن قلباً آرزو ندارم کس

 میگو یآنچه شرط بالغ است با توم من
 خواه مالل ریخواه از سخنم پند گ تو

 حافظ

 یشود، نوشته م یبه شما راجع م یسؤال یو وقت دیکن یرا نقد م یکه نوشته ا ست،یو مستدل ن یـ کار شما کارعلم6

 تیسا گریضرورت آن را مانند د گریاول وقت آن را ندارم و د رایجواب را ندارد، ز تیپرگراف دوم قابل: »دیکن

  «.نمیب یها نم

  :کامالً مختصر به عرض برسانمرا به شکل  یضرور ۀخواهم چند نکت یشما محترم م ۀمورد هم به اجاز نیا در

تواند خود  ینوشته م کیکه نقد  دیدان یشما نم ایآ د؟یکن ینوشته را نقد م کیچرا  د،یشما که وقت و حوصله ندار ــ
 کی" نهیو پود ریکه "س نیکند و ده ها نوشته رد و بدل شوند؛ تا ا داینقد شود و "تو بگو و من بگو" ها ماه ها ادامه پ

 ایست  یشخندینوشته ر کینقد کردن  دیکن یفکر م ایگردد؟  المسأله برم کیموضوع معلوم شود و صحت و سقم 
 کیخواندن  یاول برا م،یگو یکه، به تکرار م نستیخواند؟! خواهش من از شما محترم ا یشما را نم ۀنوشت یکس

 د؟یو آن را نقد بفرمائ دیتان را بر دار یئو طال نیو بعد قلم نازن د؛یکن دایپ ینوشته وقت و حوصله و توانائ
خودتان  ۀاز خوانندگان نوشت یبرخ دیجواب را ندارد؟ من، و شا تیکنم که چرا آن قسمت قابل یمن از شما سؤال م ــ

  !میعلت آن را بدان میخواه یم

 ً  ۀچیدر در روزی. ددیشود، جواب بده یکه به شما راجع م یبه سؤال دیبا د،ینمائ یرا آغاز م یشما بحث یوقت قاعدتا
 اتینظر نیباشد، خواندم: "... و ا ی"هللا محمد" م یرا که مربوط به آقا ریز ۀافغان جرمن جمل تیسا اتیابراز نظر

 یجمله از کس نیماند." او با ذکر ا یم یباق یکیآن خواننده در تار ریبود در غ یاز کدام نقطه نظر انحراف یانحراف
 ۀخواهد بپرسد که از کدام نقط یست صحبت کند، م یکه آن مطلب انحراف نیبه نام ا یمطلب رامونیپ خواهد یکه نم

است  نیصحبت کند، ا یموضوع خاص یخواهد رو یکه نم یا سندهیست. خواهش او از نو ینظر آن مطلب انحراف
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 4تر 4 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

 

هم مکلف  سندهیداشته باشد؛ و نو سندهیاز نو یتقاضائ نیسازند. خواننده حق دارد چن رونیب یکیرا از تار شانیکه ا

  !باز شود دیارائه شده است که مبهم است و با یاست به پرسش خوانند پاسخ بدهد. نظر

ما مجهول مانده است. لطفاً  یشما برا میتصم نیا لی! دلدیخوانندگان تان را ارج بگذار ۀخواست دیحداقل با ز،ین شما

  !زمیعز ست،یمناظره و بحث و گفت و گو ن ۀویه شگونه جواب دادن ها ک نی! ادیآن را روشن کن

معمول  ۀویمقنع و متقن و خرد پسند. ش لیهستند، اما با ذکر دال هودهیکه ب دیسیهستند؟ قبول! بنو هودهیمن ب سخنان
است؛ نه  نیدانم، هم یکه من م یصاحب اعتدال و مردمان بافرهنگ در مناظره و مباحثه، تا جائ یانسان ها انیم

است،  نیکنم قاعده و فرهنگ مردم هم یم یکه من زندگ ینه و صد آسان". در ُملک کی" ایجواب "سر به هوا" 

  !رسم باشد یگرید وهیش دیکه شما محترم سر و کار دار یو با کسان دیکن یم یدر آن جا ها که شما زندگ دیشا

را  یلغتنامه ا دیخواه یم لیدل نیو به هم د،یهست یبان درز یگ زهیکه چرا شما که خواهان پاگ نیاز همه مهمتر ا ــ
لغات  م،ی" را در زبان خود داردی" و "بند" و تولغیکه ما کلمات "تبل یو درحال د،یکن هیته ادیز اریبا مشکالت بس

  د؟یبری"پروپاگند" و "پرگراف" و "پرودکت"را به کار م
و آن مهاجم را بکند!؟  نیا یمبارزه با تهاجم فرهنگ یتواند ادعا یباشد، چگونه م گانهیکه خود مروج کلمات ب یکس

 شهیاند د؛یکن شهیخود و دوستان تان اند یآن به سائر نوشته ها یو در روشن دیریمثال بپذ کیتذکر را به عنوان  نیا
افغان  یایدیها و مرسانه »در آن ها استفاده شده است.  انیرانیگونه کلمات و کلمات ساخت ا نیکه بار ها از ا د،یکن

از  یاز دوستان و معلم یدوست یاز نوشته ها یکیسطر  نیکلمات در اول نیا« کردند... شیگله و هم اظهار تشو

  .شد شکشیخروار خدمت تان پ ۀمشت نمون ۀبه کار رفته است، که به مثاب زیمعلمان شما عز

روزنامه  ون،یزیتلو ۀرندیاست که در بر گ یسیانگل Media ۀشده کلم یهم فارس ایدیو م ان،یرانیا ۀرسانه ساخت ۀکلم

به نسبت کبر سن نتوانسته اند به خود زحمت مراجعه به "قاموس  شانیا دیباشد!! شا یم تالیجیو د ویها، مجله، راد
و  دند؛بریسه کلمه را که در آن موجود هستند، به کار م نیا یدرآن حتماً معادل  ریفغانستان" را بدهند، در غ ریکب

 شما هم!
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