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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ فبروری ٠٩
  

  کوششی برای روشن سازی چند مطلب
  

ند در پورتال  را، که در خصوص يکی از مقاله ھای من نگاشته بود"قيس کبير"چندی پيش نوشتۀ آميخته با مھر جناب 

رفته گضمن تشکر از مھربانی ھای شان، می خواھم به نکاتی که ايشان تماس .  مطالعه کردم"افغان جرمن انالين"

  :بودند، با اجازه چند کلمه به عرض برسانم

، قبل از کلمۀ ابھامات درعنوان "از"اولتر از ھمه از ايشان خواھش می کنم در مورد کاربرد يا عدم کاربرد حرف 

وشتۀ مورد نقد ايشان، از يکی از دوستان شان که بيشتر پروای حقيقت را داشته باشند تا مالحظۀ دوستی و رفاقت را، ن

ترديدی نيست که در ميان ھمکاران قلمی . فارسی آشنا باشند، معلومات بخواھند/ًوھم واقعا به باريکی ھای زبان دری

 افراد شجاع و خبير و آشنا به ادبيات و زبان وجود دارند، که می ه قابل مالحظتعدادی" افغان جرمن آنالين"پورتال 

کسانی که عالوه بر شناخت کامل از زبان، به حکم وجدان و . توانند در زمينه اطالعات الزم را برای شان ارائه کنند

  ! اخالق بيشتر به ضوابط پابند ھستند تا به روابط

ريافت جواب درست به اين مغلطه اين است، که کلمۀ مورد نظر را يک راه ديگر، بسيار آسان تر و مطمئن تر، برای د

با اين کار شما خواھيد . در گوگل فارسی نوشته کنيد" از"و يک بار بدون حرف اضافه ای " از"بار با حرف اضافه ای 

  . می تواند نوشته شود" از"ۀ با و بدون حرف اضاف" ابھام"ديد که کلمۀ 

اين را ھم می دانم که شما .  بر چه بنيادی استوار است"ھاشميان"می دانم روابط شما با آقای مسألۀ دوم اين است که من 

ًبا چنين درکی تنھا انسان ھای واقعا غول و نادان اقدام به . ًھرغلطی را که وی مرتکب شود، فعال ناديده می گيريد

ادت سخيفی ندارم، ھنوز ازعقل بيگانه نشده من چنين عکه خوشبختانه گذشته از اين .  او خواھد کردهتحريک شما علي

  ! ام

مراد از آن تذکر اين نبود که من شما را .  بود"ھاشميان"قصد من توضيح يک مطلب در مورد شخصيت شر آفرين آقای 

 کسی احتياج داشته باشم،  که به کمکمن ھنوز در حدی در مناظره ھا درمانده نشده ام،.  ايشان تحريک نموده باشمهعلي

در اين کار فکر نکنم از آقای .  ديگری باز کنم تا افکار او را پريشان و درھم ريخته کنمۀ کسی جبھه بخواھم علييا

  ! کسی مھارت و احتياج بيشتر داشته باشد"ھاشميان"

 حيث يک اشتباه از جانب من ارائه داشته ايد، مطلب سوم را با نقل ھمان برشی که شما آن را برای من به رنگ آبی من

  :آغاز می کنم
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 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"شايد جدائی دوستان سابق و بدخواھان واقعی و پنداری موجود شما که در سايت ھای «

 گرد ھم جمع شده اند نيز به دليل بلند پروازی ھا، توقعات بسيار باال، به خود حق بيشتر قائل "آريانا افغانستان آنالين"و 

  »!گفتم شايد! شدن شما باشد

! را به کار برده ام؛ و به دنبال ھر يک ندائيه ای ھم به کار رفته است" شايد"ببينيد؛ به جای يک بار من دو بار کلمۀ 

به تنھائی و در ذات خود شک و ترديد و امکان و احتمال را می رساند و ازعدم " شايد"چرا؟ آيا شما نمی دانيد که کلمۀ 

  اطمينان اطالع می دھد؟ 

اگر در اين باره اطالع می داشتم، آن چه را .  از جريانات و وقايعی که ميان شما ھا رخ داده است، معلومات ندارممن

استفاده از کلمۀ شايد در نوشته گواه بر اين است، که من در ... که می دانستم واضح می نوشتم ـ بدون شايد و ممکن و

  .اين رابطه به طور دقيق چيزی نمی دانم

کاری که نبايد . ھم من به عنوان يک حرکت خيرخواھانه از شما خواھش کردم، که پشت اين موضوع را يله کنيدبا اين 

وقت تان را که می توانيد به کار ھای مثمر و مفيد و سازنده صرف کنيد، در گفت و شنيد ھائی که حاصلی ! می شد، شد

  . ندارد ضايع نسازيد

. ه نگاه کنيد، در ماه ھای اخير بيشتر شما دنبال اين بحث را گرفته ايد تا آن ھااگر کمی از روی عدل و انصاف به مسأل

بازھم اگر شما فکر می کنيد که من اجازۀ اين کار را نداشتم، من از اين ". شر شانی بود"ھدف من به گفتۀ مردم 

  . جسارت خود پوزش می طلبم

من اگر نتيجه می گرفتم، .  مدرک ھيچ وقت معتبر نيستقضاوتی که از روی حدس و گمان باشد، نه از روی استدالل و

من نمی خواھم ميان . بيان می داشتم... نتيجه ای را که گرفته بودم، بدون اما و اگر و شايد و ممکن و حدس و گمان و

 تنھا کسی که در اين خصوص می تواند از عھدۀ قضاوت برآيد خدای غيب بين و غيب. شما ھا رول قاضی را بازی کنم

خود : سخن آخر. حل اين مشکل، اگر شما نخواسته باشيد آن را حل يا فراموش کنيد، کار بسيار دشوار است! دان است

  !!بھتر دانيد مصلحت خويش

  :دو نکتۀ پايانی

ـ خوش وقتم که شما از ملی گرائی حرف می زنيد، ولی از من بشنويد يک سری حرف ھائی در پورتال تا و باال می ١

شايد من اشتباه کرده باشم، ولی با آن ھم از . ای تحکيم وحدت ملت سبب سستی يگانگی مردم ما می شودشود که به ج

...) موضوع خليلی و(با ابراز اين مطلب من به آنچه شما نوشته ايد . شما خواھش می کنم در اين رابطه کمی فکر کنيد

  .اشاره نمی کنم

 تان، يار هخدا به ھمرا. ؛ اميد است اين توانائی ھا بيشتر و بيشتر شودـ ترديدی ندارم که توانائی ھای شما زياد است٢

  ! زنده صحبت باقی
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