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  سيد ھاشم سديد

  ٢٠١٧ می ٠۶
 

 به چند دليل نمی خواھم به بحث با شما ادامه بدھم

  "محمدانور آڅړ"پيامی خدمت  آقای 

  

 و سازندۀ قرآن را با ـ با کسانی که برای پيشبرد مقاصد يا نظريات خود آيات روشن، مبتنی به نرمش و اعتدال١

  .تفاسير من درآوری به گونۀ ناماليم، خشن و طالبانی تحريف کنند بحث به ھيچ صورت الزم نيست

ـ ازکسانی که معتقد به استعمال سالح برای دادن رھنمود به مردم يا تحميل اعتقادات خويش باشند که می تواند به ٢

  .ھتر و عاقالنه تر است که حذر شود نادرست، کامل و سالم نباشد، بیدليل برداشت ھا

حث بمن دوست دارم که منبع الھام انسانی که به . ـ منبع الھام شما برای بحث، افکار، اميال و نيات خود شما نيست٣

  . و جدل می پردازند داشته ھای ذھنی ـ فکری و خواست درونی خود يک انسان باشد

سياسی بعضاً افراد مختلف بر نوشته ای نقد می کنند، اما تا درحلقه ھای علمی، فرھنگی و بحث ھای اجتماعی ـ 

کنون چنين چيزی را کسی نديده است، که کسی که خود قلم داشته باشد و بتواند بنويسد و صاحب انديشه و نظر 

 لم برندارند و کسقزمان به حساب می آورند، خود " ادريس" خود را "ھاشميان"باشد، به خصوص کسانی که مانند 

ری را برای بحث تحريک و تشويق کنند يا نويسنده ای برای نوشتن از کسی درخواست اجازه و دعا و خير و ديگ

  :به نوشتۀ خويش که در زير نقل شده است نگاه کنيد. برکت نموده باشد

ګران او محترم مشر استاد ھاشميان صاحب سالمونه او ا حترامات وړاندې کوم، ھيله ده چې د ښه صحت څښتن «

  :وی

ستاسو څخه بيا بيا مننه کوم چې زموږ ليکنې او شعرونه لولی او ستاينه يې کوې، ستاسو له مثبتو نظرونو ! محترما

له امله ال ھڅول کيږو او نور کوښښ او دقت کوو، تر څو خپلې ليکنې مو ښې کچې ته ورسيږي، تاسو محترم د 

... ورځو کې ھر څوک ځان څارنوال، قاضي، مفتي او په دې ھٻږېمناظرو په اړه فرمايلي دي، لکه تاسو چې ښه پو

بولي، په داسې حال کې چې په سمه طريقه به په اودس باندې ھم نه پوھيږي، نو د دا ډول خلکو پر وړاندې، سره د 

ستاسو د . ډٻر بختياؤ اړ يم ځواب ووايم، په دې برخه کې ستاسو دعاګانو ته اړتيا ده، نور به انشاء هللا خپل وس کوو

  ]پورتال. اغالط امالئی نقل قول ويراستاری نشده است[ -.ه صحت په ھيلهښ
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ھای شان آن ھا را الله باشی ھا نياز داشه باشند يا الله بنابراين، من با کسانی که ھنوز به تحيت و درود و آفرين 

ک است، نه بحث با کار صغيران دنده و کل. چون مرغان جنگی به ميدان جنگ بياورند نمی خواھم بحثی داشته باشم

  !سالخوردگان ادب آموخته

افغان "ويبسايت . ـ برای بحث، طرفين بحث به سايتی نياز دارند که واقعاً بی طرفی خود را در بحث حفظ کند۴

 يا دوستان ء در ھيچ امری، به خصوص وقتی پای رفقا"قيس کبير"، به شمول مسؤول آن، آقای " آنالينجرمن

  . نزديک شان در ميان باشد، موقف يک انسان بی طرف را اختيار نکرده اند

 بدون اين که از دنيا خبر باشد نوشته می کند که "قيس کبير" شما ديده باشيد که آقای "مسعود فارانی"در بحث من با 

 واضح نوشته می کنم که در سال  عوضی گرفته ايد؛ در حالی که من"مسعود فارانی" را با "فاروق فارانی"حتماً 

 اين را ھم خوب می دانند که آقای "قيس کبير"آقای .  اشاره می کنم"مسعود فارانی"ھمچنان به پسر معيوب . ١٩٨٣

  دو يا سه تا دختر دارند"فاروق فارانی"لمان آمدند و آقای ا  به ١٩٨٣ چندين سال بعد تر از سال "فاروق فارانی"

  . د، نه پسر دارکه يکی شان مشکل زبان

 با اين گونه نظريات و تبصره ھای مھمل و نامربوط خويش خواسته اند "قيس کبير"البته اين بار اول نيست که آقای 

 اصالً عادت نکرده است پيام ھای پيچيده و فشرده "قيس کبير"گذشته از اين آقای . به حمايت رفقای شان بر خيزند

 ای اين چنين انسان ھا نقش آموزگار را بازی کنم و ھميشه درعصری که حتومن عادت ندارم که برا. را درک کند

برای پيام ھای بسيار فشرده کسی وقت ندارد، ھرنکته ای را برای دير فھمان يا کند فھمان يا نافھمان در صد صفحه 

  .توضيح کنم؛ تازه وقتی اين ھا قصد فھميدن را ھم نداشته باشند

 اين است که ايشان ھيچ وقت در پی حل يک مطلب و رسيدن "قيس کبير" اخالق آقای تجربۀ بيشتر از ده سال من از

تالش شان ھميشه اين بوده است که نويسندگان را به جان يک ديگر بيندازند و بازار . به حقيقت يک موضوع نيستند

ھر بار به ايشان گوش زد اين کار را حداقل پنج يا شش بار خواستند با من نيز بکنند، ولی من . سايت را تيز کنند

کردم که من نويسنده ای نيستم که به فرمايش و خواھش کسی چيزی بنويسم و يا بنا به گفتۀ ديگران با مردمان به 

  .مناقشه و مناظره بپردازم

ـ من به شما نوشتم که اگر خواسته باشيد با من مناظره کنيد، سايتی را انتخاب کنيد که ھم من و ھم شما با آرامش ۵

  . خاطر و اطمينان نوشته ھای خود را به آن روان کرده بتوانيم و نوشته ھای ما بدون سانسور در آن نشر شوند

مسعود " و کسانی مثل "ھاشميان"را به ن  بار ھا اتفاق افتاده است که پاسخ ھای م"افغان جرمن آنالين"در پورتال 

رمستقيم به گوش من رسانيده اند، اين است که عفت قلم دليل شان، که البته به صورت غي.  نشر نکرده اند"فارانی

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"را در پورتال ن  نگاه کنيد و پاسخ ھای م"مسعود"به مقالۀ . نگه داشته نشده است

  به وی بخوانيد و بنگريد که من چه نوشته ام که او ننوشته است؟

 حاضرم با شما بحث کنم، مشروط به اين که شما نوشته ھای تان را  اين حرف ھا و حرف ھای ديگر، منۀـ با ھم۶

نشر مقاالت شما را در .  بفرستيد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"که به نحوی به من ارتباط می گيرد، به پورتال 

که يکی آن نشر اين پورتال ھمانطور که قبالً نيز ياد نموده ام بدون سانسور و بدون کدام گپ و سخن و بدون اين 

  .شود و ديگر آن نه من تضمين می کنم

  

 


