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  ٢از ١ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

  م٠١/٠٩/٢٠٠٨                         سراج وهاج
  
  

  آخــــــــــــــرين نظــر
  
  

يا (عرايضی به دوستانِ  ارجمند وهموطنان عزيز خود دارم که اميد است قابل توجه آقايانی، نظير جناب حقبين 
  .هم باشد) حقبينان

ا اکثريتِ  آنان، وقتی قلم به دست می داشتيم، ام» نويسنده« تعدادِ  کمی ) درگذشته ها(عرضِ  نخست اين است که ما 
، بحثِ  انتقادی داشتند، )يا نوشته(گرفتند، سعی می کردند به عمقِ  ماجرا وارد شوند و اگر راجع به يک موضوع 

  .  را دريابند  و تشخيص دهند" اليقِ  اعتراض"کوشش می کردند با دقت بيشتر، هدف نويسندۀ مورد انتقاد يا گويندۀ 
ه ماشاءاهللا، تعداد نويسندگانِ  ما از شمار بيرون است، وقتی خوانندگانِ  صالح به برخی از اين مضامينِ   اما حاال ک

انتقادی منتشره دقيق می شوند، احساس می کنند که نويسندۀ گرامی به هدف نرسيده، هر آن کوچه َبَدل کرده، اتهام 
چند تنی هم به حال و احوال و ) باتداعی طنز معروف(م که در اين سلسله ديدي!...  بسته،  َفيرهای هوايی نموده است

يا خوانندۀ دقيق به اعتراضاتی  بر می خورد که نويسندۀ ظاهرا !  ناگواری هایِ  ذهنی وعاطفی خود گريه می کردند
راجع به مطالبِ  اخالقی، سياسی  و فلسفی، به ) طورمثال( آن، درهنگام بحث روی مسايلِ  ملی يا» سوفيست« ً

از يک موضوعِ  جدی بی اعتنا گذشته و از ) مانند برادر پنهان ما(طريقۀ جدل و مغالطه و سفسطه صحبت کرده، 
  . موضوع منطقی ديگر، طفره رفته است

اين گونه بحث ها  و جدل ها، هرقدر دوستانه و صميمانه هم باشد، هيچ وقت و در هيچ جا به نتيجۀ دلخواه نخواهد 
صدها شاخ و پنجۀ سرطانی کشيده،  تعداد  ديگری از جوانان » حقبين« مناظرۀ  اقا و يا خانم رسيد، سهل است،  نظير

  .ِ درحال مشق و تمرينِ  ما را به بيراهه می کشد
   ****                                                                    
) بنده(ترم نوری صاحب و تبصره  و نظراتِ  اين کمترين از آن عده از نويسندگان ارجمند که مضمونِ  دانشمند مح

را با دقت خوانده  و به هدفِ  ما رسيده اند  و آن را با حسنِ  نيت تأييد کرده اند،  تشکر می کنم  و در ضمن، به 
را بی موجب » قوم و زبان پرستی« يا ناروای " وحدتِ  ملی"کسانی ديگر که از موضوع  سطحی گذشته، حرفِ  

، صميمانه ...را َمُشوب ساخته اند" نو وارد"  اين بحث  دخيل ساخته، افکار شماری از خوانندگانِ  بی خبر و در
  .توصيه می کنم نظرات و تبصره ها را  بارِ  ديگر  دقيقتر وعميقتر مرور کنند

دگیء زبان و فرهنگ و با زبان ساده و عام فهم، بار دگر روشن می سازم که هدف اصلی و واقعی ما، تأکيد بر برازن
، ...جدًا توقع داريم استقالل ملی و وحدت ملی ما محفوظ بماند... اصطالحات و رسوم  و عنعنات وطنِ  خودِ ما است
 مشخص و مقدسِ افغانستان عزيز احترام بگذارند؛ گروپ سمتهمسايه ها را مجبور و مکلف می دانيم به حدود چهار

 افغان برحذر ُسست عنصرز تشبثات غير اخالقی و کوشش به مغزشويی جوانانِ  های موذی و مفتِن همسايه ها را ا
است، بلکه خيانت بزرگی به آرمان های ملی » ناجوانمردانه« زيرا در نظرما  اين گونه تشبثات نه تنها ... می سازيم

جوانان ارجمند  و دانای آرزوی ديگرما اين است که .    شمره می شوددر آرزوی ُرشد، يا  در حالِ  رشديک ملتِ   
به هر قوم شريف کشور منسوب باشند، در هر گوشه و بيشۀ آن خاک مقدس زيسته اند و می زَيــند  و (افغانستان را 

تلقين و تشجيع نماييم که نه تنها مغز خود را از لجبازی های قومی و زبانی و ) به هر زبانِ  شيرين وطن تکلم کنند
  حفظِ  هويت و ارزش های ملی و در پرورش فرهنگِ  واال و زبانِ  خاص و اصطالحاِتسمتی پاک سازند، بلکه  در

  . مقبول  و خوش آهنگ ِِ شهر و  ديار و مردمِ  خود سعی بليغ نمايند
  

و زبان آن ( در مقابل يکی از اقوام کشور» دانشگاهی ها«  نفرتبار چند نفر از صف آرايیتبصرۀ تأثرانگيز من بر 
نه به (بود، » صف آرايی دستوری«  يک خواهرتحصيل کرده  که جزء همان تحريکات و دنبالۀ همان یلجبازو ) قوم

، بلکه عالوه بر اظهار تأسف به خاطر زمينه سازی برای شکستِ  يک آرزوی بزرگ، ُهشداری )...خاطر يک کلمه
  ! داشت، بی تفاوت نمانندبود به جامعۀ ما که  در مقابل اين گونه تحريکات دستوری که عاقبت شومی خواهد

توسط جناب آقای نوری، روی » فارسی ايرانی« ما و» دری« همچنان، ذکر تفاوت های لغات و اصطالحاتِ  زبانِ 
در چند هفتۀ انتشار نظراتِ   جوانانِ  وارد و نا وارد سرزوریهمين هدف  و مصلحت بوده است که متأسفانه، 

  حتی طرزتفکرعزيزانِ  دارای تحصيالت .حسن نيت را مغشوش ساختی ،  شفافيتِ  همۀ آن نمونه هاخوانندگان
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  ٢از ٢ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

 ازهمان آغاز، افتخار اسم پوهنتونثابت کرديم که کلمۀ ) با تصوير(ِعالی، مأيوس کننده بود که  وقتی به طورمستند 
  !ان پديد نيامد، جزيی ترين تغييری در استدالل ميان تهی ايش...خاص يونيورستی نو بنياد افغانستان را داشته است

  
****                                                                      

  .معرفی کرد» واقعبين« باآلخره، نوبت به  آقايی رسيد که خود را 
...  ، مردی که معلوم نشد واقعاً چه می خواهد و کيست؟ و اسم واقعی اش چيست؟(!) ِ  اين جناب نبودن اما – بودن
مردی که بدون مانع ، به همه جا می .  را در ذهنم تداعی کرد) مردِ  نامريی  (INVISIBLE MANابی به نام کت

همه را مسخره می کرد و از تالش های ... رفت و همه را بدون پوشش و نقاب، قد راست و بی آاليش، می ديد 
حتی می توانست بعضی را که مشتِ  . د می خنديدمذبوحانه و بی اثر کسانی که می خواستند او را قانع سازند، با خو

  ...  نداشت،  سيلی بزند يا لگد مال اش کندمضروبِ  قابل لمسگره کردۀ شان جز اين که هوا را بشگافد ، هيچ 
می « : چنين بود) با اختصار(مقصدِ  ايشان .  سؤال آقای واقعبين در قدم اول کمتر به موضوع بحث ارتباط داشت

 برای شهروندانِ  افغانستان، يک اشتباه فاحش  رعيت  و تبعه کارُبرد کلماتِ :  حقوقی را مطرح کنمخواهم يک بحث
ساخت ايرانی ها صحيح  است  و " شهروند" ثابت سازند که کلمۀ (!) يعنی ميخواستند از نظر حقوق » حقوقی است

را که معنی اش با » رعيت« ديگر کلمۀ وقتی به جواب شان نوشتم که ما.  استاشتباه فاحشآنچه را ما می گوييم 
 است  و راعی معنی چراننده، نگهدارندۀ گله و  راعیزيرا اسم فاعل آن(فرق دارد، استعمال نمی کنيم ، »  تبعه«کلمۀ 

است، به مردمی اطالق می شود که پيرو قوانينِ  کشور خويش » اتباع«  که جمع آن » تبعه«اما کلمۀ ) چوپان است
  .اند

« نداشت،  ولی تا اخير جدل های خويش سعی درمذمتِ  » رعيت«، ديگر حرفی دربارۀ )حقوقدان(ين جناب حقب
  !ساختِ  برادران ايرانی خود داشت و دارد هنوز» شهروند«و رجحانِ  » تبعه

، معنی )سممجعول اال يا مجهول الهويه(خوانندگان عزيز يقيناً  توجه کرده اند که برخالف ادعای آقا و يا خانم حقبينِ  
را به جای »  شهروند«اين که نويسندگانِ  ايرانی اصطالح ِ ناقص ِ . است»  تبعه«، »ستيزن«مطلقِ  کلمۀ انگليسی 

برعکس ) افغانان( به کار می برند، قابل درک است زيرا ايشان سياسةً  از کلمات عربی نفرت دارند؛ ولی ما »  تبعه«
 عربی در زبان خود را که صد ها سال قدامت دارند، جزء زبان خود ميدانيم، ِ ايرانی ها، کلماتِ  وارد شدۀ تاريخی

  .  ِ لسانِ خود می دانيم  ُپربارشدنبدان می نازيم و همۀ آن را باعثِ  غنا و
 به –می زند، ولی گمان نمی رَود فضالی ما  در نوشته های وی" اکادمی"حقبينِ عزيز مرتباً  گپ ازعلم  و دانش  و 

نه در طرز نوشته، نه در استدالل و نه در :  مطلبی که ماهيت و ارزش اکادميک داشته باشد، پيدا کنند–جز سفسطه 
  ...منطق شان

در نظر بنده، بزرگترين اشتباهِ ذهنی آقا و يا خانم حقبين و رفقای شان اين است که به معنی اصلی لغت دقت نکرده، 
 روی عادات وعملکرد و طرز زندگی و شيوه های اخالقی اتباعِ  را از) »تبعه« : درجمله(درستی و نادرستی لغات 
ً (همين که می بينند اتباع افغانستان !... کشورها، تعيين می کنند متکی به حکومت هستند و يا می بينند که ) غالبا

» تبعه بودن « را درگوش دارند، بنابران، گناه را به گردنِ ... بعضی از اتباع کشورما حلقۀ غالمی ربانی  و سياف و
مانند ما بيچاره (آقا و يا خانم حقبين اگر قدری تفکر کند، درک خواهد کرد که اگر مردم امريکا نيز ! ... می اندازند

، هميشه توسط عناصر پليد و وطن فروش و )مظلومان(تربيت می شدند؛ و مانند ما ) های از خود ُکش و بيگانه پرور
غصب می شد، مال شان تاراج  و بر فرزندن شان تجاوز صورت می چاالک سرکوب می شدند و حقوق شان 

  .را اينهمه عالی  و با شکوه  نمی پنداشتند» ستيزن«آنگاه، به يقين کلمۀ ... گرفت
  

 محا کماتبدبختانه :  کافی باشد که" مثال"داشته باشيم، شايد  ذکر اين » حقبين« اگر تمثيلی از طرز تفکر آقا يا خانم 
. ،  دارای نواقص وخالهای زياد استاکثرمحاکماتِ  کشورهای جهان به تناسبِ  -که شايع شده است   طوری –ما 

        : چنين خواهدبود) »تبعه« بادرنظر داشت منطق انحرافی اش  دربارۀ ( ِ  حقبين دراين مورد اعتراضبنابرآن، 
را ساخته اند که " دادرسی" دانا وتوانا چه بجا  لغت ِ  امريکا کجا؟؟   ايرانی های"trial "کجا و"  محاکمۀ افغانان"«  

مردم ِ  ناتوانِ  افغانستان، يک غلط فاحش حقوقی است،  و هيچ گاه " محاکمۀ"لغتِ . ازهرنگاه، عالی وقابل تقليد است
 ...!»ساخت ايران  برسد" دادرسی"و  " trial" نمی تواند به پايۀ 

  
 نشود، محض جهتِ  اقناع ِ  حقوقدانِ  نامريی عزيز، سری به فرهنگِ علوم دراز) بيش ازاين(برای آن که بحثِ  ما 

يک اشتباه ) به زعم آقا و يا خانم حقبين وهمفکران آن(نه تنها » تبعه«سياسی می زنيم و متوجه می شويم که کلمۀ 
  و همان طوريکه به فاحشِ  حقوقی نيست، بلکه اساساً  يک مفهوم ثابت و محکم  و پا برجای حقوق بين المللی است
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  ٢از ٣ :تعداد صفحات

   به آدرس ذيل با ما تماس بگيريدلطفًا. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

عرض رسانيدم، به فردی اطالق می شود که تابعيتِ  دولتِ  معينی را داشته باشد، يعنی پابندِ  قوانين  و مقرراتِ  آن 
  ...دولت باشد

) visible(جهان مدنی امروز، حتی مبارزۀ دو شخصِ  مريی : در اخير، سؤال من از آقا و يا خانم حقبين اين است
هم سويه نباشند، عادالنه نمی داند، شما، با وصف آن که گرويدۀ ايران هستيد  و درعين حال، دم از را که همَوزن و

 می زنيد، با چه منطقی تن به چنين بی عدالتی داده، با ماسک ستيزن شپقانون و حقوق وعدالت و سويۀ اعلی 
د که نام  و نشان و همه چيز شان واضح  دروغين واردِ  ميدان مبارزۀ پاک افغانان وطن پرست و دارای رسالت شده اي

  ازچه می ترسيد؟  ...  و آشکاراست؟
  پايان

 


