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  م٢٠٠٧ اپريل ۴                                                                                                    نوشتۀ سراج وهاج  

  
  ...تا مرد سخن نگفته باشد 

  
و ضد آرزوهای وحدت ) مصاحبۀ مسخره و مضحک :  به قول جناب لطيف ناظمی ( مصاحبۀ  تحريک آميز از بعد

درآن مصاحبه شرکت داشت و اين " ناظمی" که در تلويزيون خراسان سازمان يافته بود و شخصی هم باتخلص ملی 
، سوء تفاهمی ايجاد کرده بود، ) لطيف ؟ -حکيم ؟ ( رکت  کننده  تخلصِ  اشتراکی ، به علت عدم ذکر اسم اول ش

در ذهن بندۀ هيچمدان هميشه مقام بلندی ) ماجرا قـبل از اين ( آرزومند بوديم و توقع داشتيم  جناب لطيف ناظمی که 
داشت و به حيثِ  يک شخص بامالحظه ، منطقی ، باادب، متين و دقيق تجسم کرده بود، باتوجه به حساسيِت موضوع، 

  که مبتکر و سازمان دهـندۀ اصلی آن مصاحبه بود، تماس گيرند و بدون اضافه خراسانالزامآ  با گردانندۀ تلويزيون 
 يکی از اقوام بزرگ افغانستان ِ توهين کنندگان، به حيث يک دانشمند  تصريح کنند، که ايشان در جمع يیو گ-

اگر حسن نيتی موجود می بود، ما را درک می کردند  و می پذيرفتند که  اگر به قوم هزاره  و اوزبيک و ... ( نبودند
 گرفت،  يقينًا  همين گونه  احساس ناراحتی می کرديم  ساير اقوام شريف افغانستان نيز باعين الفاظ اهانت صورت می

  ).وعين اين توقع را می داشتيم 
  سؤاالِت کوچکی را طرح می کنم که اميد است برادر فاضل - به منظور جلوگيری از درازی سخن –من در اين جا 

  : ما  بدون قهر وغضب و ناسزاگويی،  پاسخ گويد 
،  سبب شد که يکی از دانشمندان »مصاحبۀ  مسخرۀ تلويزيون خراسان« قـوام کشور در اهانِت بيباکانه  به يکی از ا-١

چنين دفاع ، ساده ترين عکس العمل منطقی و سرخط . از آن قوم ِ  نجيب  دفاع کند) اکادميسن  سيستانی( ِ محترم 
شمشيرهای « ميتوان » ادب « سؤال اين است که چنان دفاع  ُمِحّق را  با چه منطق و کدام .  اصول وحدت ملی است

 دفاع  ازمنطقی  چنين عکس  العمل ها،  صحيح وعالمانه و تعبير نظر ما در.. ناميد؟» آختۀ  انتقام و کينه ورزی
که طور مثال،    ما ِ سرشناسِ  شناس ادبيات جناب  .کينه ورزی و انتقام گيری است، نه حقوق اجتماعی ش ها وزار

:   حق طبيعی ايشان است، يا به اساس منطقِ  خودشان دفاعود دفاع می کند، آيا ايناز شخصيت و انديشه و سواد خ
  ... کشيده اند؟ آختۀ انتقامِ و شمشيرورزيده اند  کينه 

درک کرده باشد که  هرعکس العمل، هر  »  وای وای هرکه را دردی رسد، ناچارگويد« آقای ناظمی بايد از اين مثل 
لقب نادرست ...نبايد  به توضيحات ، به مالمت کردن ها  و اظهار تأثرهاان داناينيست و »  انتقام«  گفـتن،  وای وای

 مادرشکسی که باالی فرزند خود قهر می شود وعتاب می کند؛ کسی که به . را بدهند» انتقام گيری و کينه ورزی « 
 است، نه انتقام جزا دادن و  کردنادباهانت شده ، برمی خيزد و يک سيلی محکم بر روی توهين کننده می زند، اين 

اين حکم ِ  محکمۀ وجدان است ؛  محاکم و قضات  کينه نمی ورزند و انتقام نمی گيرند، بلکه  !  گيری و کينه ورزی
با هـر شمالِ  تند، شاخه ها تکان می خورند و :  حکم طبيعت نيز چنين است .  عدالت را برقرار می سازند" اصوال

و فـروريزی ها  نشانۀ  انتقام گيری و کينه ورزی نيست،   شيوۀ عادالنۀ طبيعت  ند؛  اين تکان ها برگها فـرو می ريز
 !است 

اگر ميخواهـيد دفاع طبيعی و شريفانۀ ! اگر ميخواهـيد، برگی در شاخه تکان نخورد، جلو طوفانهای وحشی را بگيريد
جلوه نکند، " شمشيرهای آختۀ انتقام"ند، در نظر تان شخصيتهائی که قـوم خود را به اندازۀ اقـوام ديگر دوست دار

سعی کنيد جلو کينه ورزی عـناِصر فـتنه انگيزی که از هـر وسيلۀ ممکن برای حمله بر اقوام ديگر استافاده ميکنند، 
  ....  گرفـته شود

خاصۀ عدۀ معدودی از قـسم  چند دهۀ اخير، از دوستانِ  ملتخواه ِ  ما نيست ، اين بدخواهی و بد انديشی کينه ورزی   
  و ازطريق هفته نامه خوردگانی است، که متأسفانه به هم پيوسته، باهم توافق کرده اند تا با قـلم وزبان، به وسيلۀ -

، عـليه يکی ازا قوام کشور عـقده گشايی کنند؛ با جاسوسانِ  همسايه طرح الفت ريزند ، فـتنه انگيزند  و تلويزيون
  !  مصيبت خلق کنند

سکوتِ  غـيرطبيعی و نابجا  در وقـت حساسی  که به زعم ايشان (   آقای ناظمی، پس ازسکوتِ  چندين روزه، -٢   
  !!!سمايیآدر گفـتگوی کوتاهی با مدير... « : ، نوشتند " ) شمشيرهای  آختۀ انتقام هنوز در نيام گذاشته نشده است"

اين تذکر، همه عالقه مندان و منتظرانِ عکس العمل استادانۀ ايشان . » اعالم کردم  که آن ناظمی نام نهاد من نبوده ام 
وقـتی حضور واالی ناظمی صاحب از ماجرا آگاهی يافت، چرا به :  را به حيرت افگند و سؤالی را به ميان آورد که 

 کرد؟  موضوع   رجوعآسمايیبرای رد اتهام  به مدير  ) خراسانيعنی ( جای رجوع ِ  فـوری به مرجع اصلی ماجرا 
   داشت ؟ آسمايیسايتِ ِ مطرح ِ  حادِ  خراسان،   چه ربطی با  

مصاحبه را شنيديد؟  : از بندۀ بی خبرِ  هـيچکاره پرسيدند)  در کنفرانس انترنتی( وقـتی دوستان ارجمند من -٣   
تصادفًا بخش اخير من در حدود ساعـت پنج صبح از خواب برخاسته،  تلويزيون را روشن کردم،  : عرض کردم 
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مصاحبۀ آقای قادری را شنيدم، که آقای قـوی کوشان، بعد، آقای فـيضی و سپس آقای ناظمی  از چيزی شکايت داشتند 
و گپ هايی می زدند که چون از مبتدای آن  بی خبربودم، حد اکثر برای من نامفهوم بود؛ اما وقـتی که آقای قادری 

ما و شما يک جبهۀ فارسی زبانان را عـليه ...) ، يا چه نظر داريد که...ور است کهيا چط(بياييد، «  پيشنهاد کرد که 
بيدار و سخت ناراحت ساخت  و آقای ناظمی هم " ،  اين حرفهای نامعقـول،  مرا  کامال» ...پشتو زبانها ايجاد کنيم

  . گوشک را گذاشت و پاسخی نداد
، به گوش منِ  خواب آلوده رسيد،   در آن دقايق صبح مردان)بدون ذکراسم اول(   صدای شخصی به نام ناظمی که 

شايد خاطرات ديگری  هم سب شده باشد، آن صدا را بدون ... صدای آقای لطيف ناظمی  بود) صد درصد" (عـينا
ئی داشته باهم همنوا!) ... تبر تبارهخاص بال(اين چند يار وفادار غالبًا در اکثر مسائل : شبهه از آنِ  لطيف ناظمی بدانم 

.... ، که در همين زمينه ها فعال بوده باشد، به چشمم نخورده و به گوشم نرسيدند و از سوی ديگر اسم ناظمی ثانیا
از سوی !....   باال کشيدتا اليتناهی ، صد درصداين خاطرات، مزيد بر علت شد و معيار َتَيٌقن در اين مورد را  از 

بدون شک از آقای «  صدايی که شنيدند، :  بسياری ديگر هم  ادعا کردند ديگر،  من در تشخيص خود تنها نبودم؛ 
  .»لطيف ناظمی بود

بودم  و به هيچ وجه  از اصل » مسخره«    اّما، در هرحال، مِن که شنوندۀ  بخش کوتاهی از اخير آن مصاحبۀ 
آگاهی نداشتم، چه ... ای ناظمی قضيه، از نامه يی که تصور شده بود از آقای رهنورد زرياب است  و از افشاگری آق

 من حتی در لحظه ای که قرارگرفتم؟) آقای ناظمی( شناس تقصيری داشتم  که مورد شديدترين بی ادبی  ادبيات
، زيرا کم از کم به پيشنهاد ابلهانۀ آقای آفرينش: فکرکردم آن شخص صد درصد آقای لطيف ناظمی است، با خودگفتم 

بی بناًء  من ازشخصی که نزد من مقامی داشت، به هيچ وجه  منتظر چنين .  نداده، گوشک را گذاشتقادری پاسخ
  . نبودمادبی
صيت و مانند آقای ناظمی که از نوشتۀ شان پيداست به انديشه و شخ(  مانند من،  از ادبيات شناسی   طالب العلمی-۴

 اگر کسی در تشخيص :ی انجنير حميد عبيدی،  می پرسد آقاخود،  و همچنان از برادرزادۀ )سواد خود بسيار می نازد
 سهو کرده باشد، نزد عموم حقوق دانان و دانشمندان، – با آن که در آن تشخيص شک و شبهه يی نداشته است –خود 
 که اگر قبول کنيم( شما ارجمندان، چنان اشتباه را  ...  تلقی می شود، نه کذب و ريا ذهنی و سمعیِ رف يک اشتباهِص

دانسته ايد؟   بياييد فرض کنيم يا مثالی بياوريم  » شهادت دروغ« با چه منطق و استنادی ! )  اشتباه بوده است" واقعا
ولی در تحقيقِ  بعدی ثابت شود که آن مريض سرطان ندارد، »  ! سرطان داری« : اگر طبيبی به مريض بگويد :  که 

آيا طبيب در تشخيص خود اشتباه کرده، يا به عقيدۀ شما :  می شود؟معنی اش چيست؟، يا در بارۀ آن چگونه قضاوت
يا يک شکارچی را در نظرمی گيريم که با دوربينِ  خود، وجود يک .. . گفته است؟دروغعزيزان، به مريض 

 اما بعد از  ... ُپرگوشتی را ديده است دهد و به رفقا می گويد  خرگوشِ خرگوش را در فاصلۀ دور تشخيص می
در هرحال، جواب اين  .   بوده است خرِ گوش")  فرضا(ق معلوم می شود  آن چيزی که او ديده، خرگوش نبوده، تحقي
  نزد آدمهای بی کينه و خالی ...؟ ، يا به رفقای خود شهادتِ  دروغ داده است که آيا وی در تشخيص اشتباه کردهسؤال

  .بشری است" اشتباِه"حض يک از تعصبات، که عالمانه فکر ميکنند و صادقانه قضاوت، م
    

 و اخالقی بد نطفۀ  »  اشتباه « ، اين است که درفکر می کنم»  دروغِ شهادت« و »  اشتباه«   آنچه که من دربارۀ 
 آن است که کسی از روی عناد و خبثِ  نيت  باالی کسی تهمت کند و يا آدم  دروغِ شهادت وجود ندارد، ولی  بدِ نيت

حاال عزيزان ما بفرمايند عقيدۀ .   جلوه می دهدحق را ناحقو  ناحق  راحقل چند پولِ  کثيف، پستی است که در بد
ميليون ولوکه خودم  در تشخيص ِ  درستِ  آن صدا، ( ايشان  در اين موردچيست؟  آيا من در مورد صدايی که شنيدم  

بارۀ من نزد خود فيصله کرده، بدون توجه به به گونه يی که شما در ( اشتباه کرده ام، يا ، ) در ميليون متيقن بودم
درک کرده بودم که آن صدا از شخص ديگری )  اصل قضيه و حتی بدون محاکمه، بر محکوميِت من صحه گذاشته ايد

  داده ، گفتم  او لطيف ناظمی بود ؟ » شهادتِ  دروغ « است، ولی  به دوستان ِ  خود 
سياسی را خوب تحليل می کند، ولی در اين مورد  تحت تلقين عجوالنۀ آقای    من از آقای عبيدی که ماشاء اهللا مسايل 
؟  می توانم سؤال » ... داده اندشهادتیوهاج « :  با چه استنادی می نويسيد:  لطيف ناظمی قرار گفته است، می ُپرسم 

ا، منظری را با چيست؟  در نظر من، شاهد کسی است که چيزی را، آدمی ر» سامع« و »  شاهد«فرق بين : کنم 
وقتی که او را ... را سمع کردم، نه اين که او را ديده باشم » ناظمی « من که صرف صدای ... چشم سر ديده باشد

 »   دروغِ شهادت« در حاليکه خودِ ادعای !   مشاهده نکرده ام، با کدام منطق شهادت داده ام؟  آن هم شهادتِ  دروغ
  !     کذب است  و دروغ

خوانندگانِ  آثار نظم و نثر ما،  از ما  توقع دارند  که وقتی دم از ادبيات و فهم و دانش می زنيم و با !   ترم آقايان مح
 ِ شهادت را از تشخيص اشتباه درچنان برجستگی علمی و ادبی خود، مردم را رهنمايی می کنيم، الاقل بايد فرق 

  . تفکيک نماييم»  کينه ورزی وانتقام«  را از » نادرستِ اعتراض به يک عمل يا نظر«   بشناسيم و دروغ
افغان «  فضالی عزيز و محترم و وطن پرستی که انديشه ها،  آرزوها و تمايالتِ  انسانی خود را از طريق -۵ 

نشر می کنند، همه، بدون استثناء، مليگرای و دوست دارانِ  وحدت ملی »  مجلۀ درد دل افغان « يا » جرمن انالين
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،  در سنگر »زبان را ابزار تعصب و خشونت ساخته اند « اهی هم مقابل کسانی که به قول آقای ناظمی هستند، و گ
الزم بود در برابر ايشان  از آدابِ  مرسوم کار بگيرد، با چه "  بنابر آن،  آقای ناظمی که اخالقا.  دفاع قرار می گيرند

، و ديگر کلماتِ  ناشايست که از وی ...انِ  روانی خرد باختهبيمار، ِ  برتری جويی تباریدليل  و استنادی، ازعبارات 
  بعيد به نظر می رسد، استفاده کرده است ؟ 

  در ختم مضمون جنابِ  اکادميسن سيستانی  تايپست مجلهاگر آدم ِ  بدجنس و فتنه جويی، کاپی تبصرۀ مرا که به نام ِ  
دو نفررا  به هم اندازد، در " ی ناظمی فرستاده باشد  تا عادة نشرشده است، به آقامجلۀ درد دل افغاندر شمارۀ اخير 

، ِصرف مجلۀ مليگرای و کينه ورزی و بد دلی  بدقلمیآن صورت يقين حاصل می شود که هدف جناب ناظمی  از اين
  ! است و بس درد دل افغان" وحدت ملی " و طرفدار شديد 

ين کرده است، اندکی فرود آمده، شماره های مسلسل مجلۀ   اگر آقای لطيف ناظمی از آن مقامی که برای خود تعي
از ذکر دشنام هايی که از شأن مردان دانشمند دور است، "  را صميمانه مرور می کرد، يقينادرددل افغانمعروف 

فضالی محترمی که به . نداشته است» برتری جويی تباری« پشيمان شده، درک می کرد که نگارندۀ اين مجله هرگز 
اگر اشاره  و توهين شان به کسانی که از نام . اين نکته را تأييد خواهند کرد" له اشتراک ورزيده اند، يقينااين مج

  .مستعار استفاده می کنند، من باشم، باز هم اشتباه کرده ، اخالق و منش خود را نشان داده است
م، علتش پنهان کاری نيست، بلکه  و کلماتِ  ديگر در مجلۀ خود چيزی می نويستايپست  اگر من گاهی بانام  

ورنه هر خوانندۀ . است،  که شايد روی دل ها بريزد... ) وهاج، وهاج، وهاج،( جلوگيری از تکرار اسم نگارنده 
  . کيست» ...تايپست، شاهـين، باريک « عالقه مندِ  اين مجله می داند که 
 است، بايد با داليل مستند واضح سازد که چه از حرف زدن زير حجاب  متنفر"     آقای لطيف ناظمی اگر واقعا

" ؟ اگر نتوانند چنان کسان را صريحا»  می پردازندبه پخش انديشه های سياه شانزير حجاب نام مستعار، « کسانی 
 با داليل منطقی و ارائۀ اسناد ثابت سازند، در آن صورت از من چنان انديشه های سياه رامعرفی کنند، و نتوانند 

 که  بر دوشم سنگينی می کند  برداشته، راآن بار گران دشنام ها نمی  شنوند، صرف مجبور خواهم بود حرف بدی 
  .به خودشان رجعت دهم"   کرده،   پاک و ستره ، جنسافف ُپُپ را،  به خاطر حفظ اصالت آن،    بی ادبانهکلمات 

                                                                                                                         
  .با عرض حرمت

            
  
  


