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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد 

  ٢٠١٧ می ١٣

 !سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسيب
  قسمت سوم

  

در اين قسمت و قسمت بعدی از آنجائی که مطالبی زياد مورد مداقه قرار می گيرد، ناگزيرم پاسخ ھا را در حد 

  :تاه ارائه کنمممکن مختصر و کو

خصوص ه ، ب"برھان تأليفی"، "برھان تحليلی"و " اثبات استقرائی" از اصطالحات "مسعود فارانی"ـ نمی دانم ١

، که با استفاده از آن برای اثبات يک مطلب، به اثبات خالف آن متوسل می شوند، چيزی شنيده است "برھان ُخلف"

که به کمک آن ھا مجموعه ھائی از مطالب نامشخص و مجھول يا زيرا اگر از اين اصطالحات، ! يانه؟ فکر نکنم

سوالی می کند که : "مطالبی که کسی از وجود آن منکر است معلوم می گردند اطالع می داشت، نمی نوشت که

  ] پورتال-اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[."بدبختانه سطح فکری او را بر مال می سازد

ز آن سؤال به خصوص، تنھا به سخن آوردن شما در آن مورد بود، تا با استفاده از سخن خود تان ثابت ھدف من ا

بسازم که شما از چيزی انکار می کنيد، که غير قابل انکار است؛ يعنی آمدن شعر نو به افغانستان از راه ايران و 

ا برخی از افغان ھای آگاه از تاريخ معاصر ؛ امری که شما منکر آن ھستيد، ام"نيما" از "محمود فارانی"پيروی 

  !کشور آن را تأئيد می کنند

:  شعر می سرود، خشمگين شده نوشته می کنيد که"نيمائی" به سبک "فارانی"ـ در برابر اين سخن من که آقای ٢

ه اش گذاشته در زمينه ھيچ معلوماتی جز نام نيمايوشيج که بوسيله ايرانيان که در مغز پاک و شست] سديد[چون او "

اين ندانستن از کجا ناشی ميشود . اند غيرمستقيم ثابت ميسازد که ريشه شعر نو را جز ايران جای ديگر نمی شناسد

کسی بزبان غير دری و فارسی ايرانی آشنايی به زبان ديگر نداشته باشد و تمام تحوالت جامعه را ] جائی[از جايکه 

) نيمايوشيج(اسفندياری ... ه ساده لوحی چون آقای سديد سردچار ميشوداز برکت ايرانی ھا بداند واضح است که ب

اغالط امالئی و  []..."ادنايش(نيز شخص مازندرانی که دير ھا با فارسی آشنا نبود و تعدادی از سروده ھای ادنا اش 

  ] پورتال-انشائی نقل قول ويراستاری نشده است

  :شودبه نظر فوق حداقل چھار اعتراض می تواند وارد 

دو زبان ديگر را بين . من به چھار زبان زندۀ دنيا بدون اشتباه می توانم ھم صحبت کنم و ھم بنويسم: ـ در مورد زبان

اين حرف شما، که من غير از زبان دری و . ھشتاد و نود در صد ھم می فھمم و ھم می توانم تکلم کنم و بنويسم
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 ھمه حرف ھای تان از سنخ حرف ھای ھوائی استاد تان، آقای فارسی ايرانی به زبان ديگری آشنائی ندارم، مثل

  !، است"ھاشميان"

ـ داشتن اطالع از خاستگاه اوليۀ شعر نو نمی دانم چه ارتباطی با دانستن زبان ھای ديگر دارد؟ من تنھا از خاستگاه 

نه شعر تنھا دانستن زبان برای دانستن منشأ پيدائش اين گو. اين نوع شعر حرف زده ام، نه از چگونگی و چيستی آن

آموختن قواعد و سرودن آن زياد مشکل نيست، اگر کسی کمی استعداد . فارسی برای ما فارسی زبانان کفايت می کند

در ھر دو زمينه صد ھا کتاب و ھزار ھا مقاله به ھر . داشته باشد و يک مقدار ممارست در آموختن آن به خرج بدھد

نوشته شده است، که اگر کسی خواسته باشد، می تواند ھم از منبع و تاريخ پيدائش و زبان، از جمله به زبان فارسی 

  !دست آورد و ھم می تواند به قواعد آن آشنا شده به گفتن اين نوع شعر مبادرت ورزده روند تکاملی آن آگاھی ب

 "پرتو نادری"ه کسانی مانند  را تنھا من مطرح نکرده ام؛ بلک"نيمائی" از قالب شعر "محمود فارانی"پيروی ۀ ـ مسأل

اين ھا، ھر کدام . نيز اين مطلب را يادآور شده اند...  و"شمس الحق آريانفر" و داکتر "واصف باختری"و استاد 

به نمايش گذاشته بوديد، به وضاحت تمام گفتند که " آنالينافغان جرمن "شان، در ھمان ويدئوئی که شما در پورتال 

  !می خوانيد" ادنا" پيروئی می کرد؛ ھمان اشعاری که شما آن را "نيمائی"عر  از سبک ش"محمود فارانی"

 را که "واصف باختری" و استاد "شمس الحق آريانفر" و "پرتونادری"حال سؤال من از شما اين است که آيا مغز 

ھا ھم از حقيقت  است نيز ايرانيان شسته اند؟ آيا اين "نيمائی" تقليدی از شعر "محمودفارانی"می گويند اشعار 

متداول شدن شعر سپيد يا شعر نو در زبان ما و جايگاه پيدائش آن بی خبر ھستند؟ آيا اين ھا ھم به دروغ و بھتان و 

آيا سخن اين ھا ھم !  ھا متوسل شده اند؟ به چه دليل، بايد به اين کار توسل بجويند؟"فارانی" خانوادۀ هعليوءتلبيغ س

  منشأ می گيرد؟ از ساده لوحی و ايران زدگی 

دو چيز شما را از راه صواب دور . واقعيت آن چيزی نيست که شما ادعا می کنيد! "مسعود فارانی"نخير، آقای 

يکی تعصب بيش از حد؛ و ديگر دوستان و ھمنشينان : کرده و به اصرار بی جھت و بی حاصل وادار نموده است

  .ونيستونااھل و ش

 در نوشتۀ من شما به اين نتيجه رسيده ايد، که من ايران را خاستگاه شعر سپيد ـ از کدام جمله يا عبارت يا کلمه

  معرفی نموده ام؟ 

اين .  شعری است، که از شعر آزاد غربی الھام گرفته است، اما به تمام معنا شعر آزاد غرب نيست"نيمائی"شعر 

نيز قبل يا ھمزمان با ...  و"الھوتی" است، ھرچند شعرای ديگر، مانند "نيما"نوع شعر از يک ديدگاه مختص به 

  .  بعضاً به پيروئی از غربی ھا به سرودن چنين اشعاری دست زده اند"نيما"

پس کدام عقل قبول ميکند : "نوشته می کنيد..." ھاشم سديد منتر ديو طلسم ايران"ـ دراولين سطرصفحۀ دوم مقالۀ ٣

اغالط امالئی و انشائی  [."ضعيف ممدوح سديد تقليد کندکه شاعری درسطح محمود فارانی برود و از نيما زھير و 

  ] پورتال-نقل قول ويراستاری نشده است

 و داکتر "واصف باختری" و استاد "پرتونادری" ھمين سخن را به کسانی، مانند "مسعود فارانی"آيا شما آقای 

دئوئی را که آن ھا در اين مورد  نيز با ھمين لحن و کالم می توانيد بگوئيد؟ شما وي"شمس الحق آريانفر"صاحب 

چرا در برابر ايشان سکوت اختيار نموده ائيد؟ چرا اعتراض نمی کنيد؟ من از مقام ادبی . صحبت نموده اند، ديديد

تنھا چيزی که گفته ام، آنھم از آنچه شنيده و خوانده ام، ھمين است، که .  نه چيزی گفته ام و نه چيزی می گويم"نيما"

اگر شما می گوئيد اين حرف درست نيست؛ موضوع را با ذواتی .  شعر می گفت"نيما" به تقليد از"محمود فارانی"
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درغيرآن بپذيريد که غير از ياوه ! که در باال از آن ھا ياد شد در ميان گذاشته و سياه و سپيد مطلب را روشن کنيد

  !! چيزی سر تان نمی شودچشم خلق خدا در آمدن گفتن و دروغ بافتن و با خيره سری و بی حيائی در

ثابت می شود که کدام يک از ما شعور کافی ...  و"شمس الحق آريانفر" و "پرتو نادری"ـ از روی سخنان آقايان ۴

برای سخن زدن داريم و کدام يک بايد مھرسکوت به لب بزنيم؛ من که سخنم از سوی آن ھا تأئيد شده است؛ يا شما 

   تان را به اثبات رسانيده است؟که نظريات ايشان دروغ ھای شاخدار

 ۵ ـ ٣شما خوب می دانيد، که به تاريخ . را بسيار به جا و به مورد به کار برده ام" قوای ضربه"ـ من اصطالح ۵

، برادر تان، در اين "فاروق فارانی"و اين را ھم می دانيد، که آقای .  با فاميل در الگر شوالبخ بوديد١٩٨٣ماه می 

 می خواھد "قيس کبير"با اينھم چرا آقای .  ھم می داند"قيس کبير"اين سخن را آقای . يف نداشتندلمان تشرازمان در 

نويسندگی ھنر است، آنھم به تقليد از آنچه :  که نوشته می کند"ھاشميان"آنچه را که من گفته ام، غلط ثابت کنند؟ يا 

سان ھای ديگر به دفاع از شما برنيامده اند، چرا اگر اين انسان و ان. من يکی دو ھفته پيش خطاب به وی گفته بودم

انگشت شان به طرف من نشانه رفته است و کلمات ناباب و زشت شما را در نوشتۀ تان نمی بينند؛ و به آن اشاره 

 کسی که با ابراز کلمات مشابه عکس العمل نشان هآدم بی طرف و منصف، به جای موضع گرفتن علي! نمی کنند؟

مزن در کسی را با انگشت، که : "دمی را می گيرد و می کشد که اول شروع کرده است و می گويدمی دھد،، گوش آ

  !!"  نکوبد درت را با مشت

کوتاه "، "ايران زده"چه سخنی از اين سخت تر و بدتر که کسی را به صادق نبودن به کشورش متھم کنيد، يا وی را 

، "جنگی"، "بی شعور"، "مداح"، "مفتضح"، "بی مغز"، "ازعقل بيگانه"، "ساده لوح"، "ھزيان گوی"، "نظر

و " شرير"و " مجوس"و " ناجوانمرد"و" خاک پالک"و " چارغوک"بناميد و کلماتی مانند " فحاش"، "سخيف"

بناميد؟ با اين ... و" انتحاری بچه"و " آستان بوس ايرانيان"و " ريزه خوار خوان ايرانيان"و " بدکار"و " موذی"

  !!صحبت می کنيد؟ آفرين به آن چشمی که شما داريد" اسائۀ ادب" چگونه و با چه روئی از ھمه بی ادبی،

 نمی کنند، چرا اين ھمه کلمات ناپسند و أاگر اين ھا نقش مدافع و وکيل دعوا و قوای ضربه را در حمايت از شما ايف

ت؟ تمام اين کلمات تنھا از دو صفحه، از قبيح شما را ناديده می گيرند و تنھا انگشت انتقاد شان به سوی من بلند اس

  ...!!يک نوشته ھشت صفحه ای بيرون نويسی شده است 

، من نظرم را در ال به الی چند نوشتۀ توضيحی از روی ناگزيری و قبل "دليل اين تغيير چيست؟"ـ  در باب سؤال ۵

ن جائی که ھر کدام به نوبۀ خود نظريات سائر دوستان را در جای ھای خود شان و از آ. از وقت بيان داشته ام

از دوستانی که به ندای من . ئيد قرار داده امأموجب و دليلی برای افول تمدن اسالمی بوده اند، با سکوت مورد ت

  .  لبيک گفته و نظری در آن زمينه ابراز داشته اند قلباً تشکر می کنم

و انسان گرا است بعد از قرن يازدھم دين سترون و سديد اسالم را که دين شرافت و انسانيت : "يدـ نوشته کرده ا۶

اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری  [..."خشک انديشی نابردباری و تحميل عقايد افراطی نشان می دھد

  ] پورتال-نشده است

 نظريات ؛ ھمچنان نوشته ھای مرتبط بدان ھا در دريچۀ ابراز"دليل اين تغيير چيست؟"بخش ھای اول و دوم نوشتۀ 

اگرمن اشارۀ به سترون بودن دين اسالم دريکی از اين نوشته .  ھنوز ھم موجود است"آريانا افغانستان آنالين" سايت

از متوليان . ، که ھرانسانی می تواند مرا به چھار کتاب مالمت کند"مسعود فارانی"ھا کرده باشم، نه تنھا شما، 

 سخن نمی کند، تقصير خود شان است، نه  فرق"مسعود فارانی" اين که آقای! متعصب و خشک انديش دين؛ چرا؟
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 برای يافتن مفری برای گريز توپ را غرضمندنه به ميدان جھال متعصب هيا اين است، که مثل ھميش!! تقصير من

  !کم شعور پاس می دھند؟

ه آيا ميان نظر آقای ولی می خواھم تنھا به اين سؤال جواب بگوئيد ک! درست است: ـ ھر چه بگوئی، من می گويم٧

 که در زير نقل آن را خدمت تان پيش می کنم و گفتۀ من کدام تمايزی وجود دارد؟ اگر ندارد، چرا "محمود طرزی"

  :در مورد من چنان برآشفته می شود، ولی در مورد آن مرحوم سکوت می کنيد؟ نظر مرحوم طرزی

 منحصر است، که ازين شنيدن و ديدن ما، بعضی معلومات عاجزانه، در حق سيد مرحوم، بر شنيدگی و ديدگی«

در مصر آنرا به عربی نشر "  الھالل"مسئله ھای عجيب و اسرار ھای غريبی، در سوانح عمری سيد، که جريدۀ 

  .کرده، و سلطان محمد خان کابلی، آنرا به فارسی ترجمه کرده، عالوه کردن الزم می آيد

مشھور و " سيد جمال الدين رومی"، که جناب سيد در افغانستان به ]مواضح بگوئي[مثالً چون يکی يکبار بگوئيم 

  !آيا سراسر مسئله را يک تبديل ناگھانی نميدھد؟ چسان نميدھد" سيد جمال الدين افغانی"معروف بوده است، نه 

و خود در حالتی که در مصر، شام، قسطنطنيه، ھند، حجاز، اوروپا بسيد جمال الدين افغانی شھرت داشته باشند، 

ديده و شناخته باشند، و " سيد جمال الدين رومی"افغانھا، تنھا يک چند سالی آنرا ديده باشند، و آن ھم بعنوان 

ۀ لسلس"، ٣۴صفحۀ  (»!سيد رومی گفته، مدحيه ھا در حق او سروده باشند، آيا غريب يک واقعآ شمرده نميشود؟

اغالط امالئی و [). به اھتمام وتدوين صديق رھپو" فغانستانسيدجمال الدين افغانی درمطبوعات ا"، کتاب ..."مشاھير

  ] پورتال-انشائی نقل قول ويراستاری نشده است

را به فحاشی متھم می کنيد، با آن که ن شما که م.  من يک سری سؤال ھائی را مطرح کرده ام"سيد"ـ در رابطه با ٨

ی اين که به جواب سؤال ھای من مانند ته ھا وجود ندارد، چرا خود به جايک کلمۀ درشت و نامناسب در آن نوش

  مند و باوقار بپردازيد، با کلمات ناشائست از من استقبال کرده ايد؟ ديک انسان باتربيت، ادب آموخته، آراسته، خر

از افغان ھا نفرت داشت و چرا با آن که ناصر الدين شاه : "چرا شما يا استاد و سائر مدافعان تان به اين سؤال من که

 يکی از دستياران و مشاوران "سيد"ھرات را ھم در ھمين دوره در اثر فشار دو طرفه از دست داده بود و ھمين 

مھم امير افغانستان در گرماگرم جنگ ھای افغانستان ـ ايران بود، درست در ھمين دوران و پس از دست دادن 

!!" ، حتا با خود شاه ايران، نشست و برخاست پيدا می کندهمات بلند پايھرات در ايران پيدايش می شود و با مقا

  ! جواب نمی دھيد؟

آيا اين سؤال آنقدر بی معنا و مضحک است، که اصالً ارزش جواب گفتن را ھم ندارد؟ چرا به اين سؤال جواب نمی 

ھلوی آن را که مدار اعتبار قرار دھيد؟ چون برای اين سؤال نه ايرانی ھا جواب دارند و نه افغان ھا؛ زيرا ھر پ

  !بدھيم، پھلوی ديگر آن از اعتبار ساقط می گردد ـ وبالعکس

آيا پرسيدن چنين سؤالی تنھا به معنای افغان بودن يا ايرانی بودن پرسنده می تواند باشد؟ مگر اين سؤال فی نفسه 

  خود قابل تعمق نيست؟؟؟

م، در اين مورد نظر شان را ابراز کنند، که چطور اين ديدارھا  می خواھ"مسعود فارانی"من شخصاً و مشخصاً از 

اميردوست محمد " در افغانستان و بعد از آن که او در جنگ ھرات به "سيد" و شاه ايران بعد از اقامت "سيد"ميان 

 "سيد" نسبت به "محمود طرزی" ياری رسانيده بود، صورت گرفته است؟ و ھم اين که چرا در برابر سخنان "خان

  !!سکوت نموده اند

ـ در باب تفاوت کارھای فرھنگی ايرانيان با ما زياد چيزی برای گفتن ندارم، زيرا آنچه عيان است، حاجت به بيان ٩

  . نيست
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 را که در کشورما تدوين "معين" که بگذريم، برويد و فرھنگی مشابه فرھنگ شش جلدی آقای " دھخدالغتنامۀ"از 

ن يک سند از کارکردگی ھای ما در عرصۀ کار ھای فرھنگی به ما نشان بدھيد ـ آنھم شده باشد بياوريد و به عنوا

  ! شصت ـ ھفتاد سال بعد از تدوين فرھنگ معتبر و شش جلدی معين

معين مردی بود که ھم عربی می دانست و ھم انگليسی و فرانسوی و پھلوی و اوستائی و سنسکريت و فارسی قديم 

اين انسان را در . ز دستور زبان در حد اعلی آن اطالع داشت، و ھم آشنا به لغت بودھم ا. و فارسی ميانه و دری

 قرار دادن "نيما" که تنھا سه زبان ـ فارسی، عربی و انگليسی ـ را می دانست يا در برابر "محمود فارانی"برابر 

  . و تيم ياوه سرايش می تواند سر بزند"مسعود فارانی"جفائی است که تنھا از 

که استاد ھستيد، يا آن استادی که شما را مفتخر به استادی ساخته است، به چند زبان زندۀ دنيا و چند زبان کھن شما 

کشور و منطقه آشنائی داريد و چقدر از دستور زبان، معنا شناسی، ريشه شناسی کلمات و لغت شناسی اطالع داريد؟ 

 از نظر امالء و انشاء و دستور زبان اشتباھی در آن وجود  ساده را بدون اين کهۀشما که ھنوز قادر نيستيد يک جمل

 و "نيما" و "دھخدا" و "معين"نداشته باشد، نوشته کنيد، چطور به خود جرأت می دھيد که در مورد کسانی مانند 

  يد، قضاوت کنيد و آثار آن ھا را بنجل بخوانيد؟ز داشته ھای آن ھا تغذيه نموده اامثال آن ھا، که تمام عمر ا

ايرانی و کلمات ديگر ايرانی که زمانی من لست آن ھا را از تنھا يک " بنجل"برويد اولتر از ھمه کلمه ای برای 

شما بدون اين که خود متوجه باشيد، ھنوز ـ و مثل سابق ـ ريزه . نوشتۀ شما برای تان ترتيب و ارائه کردم، پيدا کنيد

کلمات ايرانی را در اين جا چند کلمه از !!! و بينای مردم نسازدخدا کسی را کور خود . خوار خوان ايرانيان ھستيد

، "ترفند: "چندان دور در يکی از نوشته ھای تان به کار برده بوديد به طور نمونه نقل می کنمکه شما زمانی ن

، "واژه"، "نخبگان"، "اراجيف"، "دوبالژ"، "بنجل"، "پوشالی"، "ھژمونی"، "ھمزيستی"، "پررويی"، "زالو"

جازۀ شما من ھمان جمله ای را در مورد شما به کار می برم، که شما در مورد من به کار برده ابه ... و" سوگلی"

  ...!  ھمه را پند می دھد، ولی خودیقاض: "ايد

شايد ھمراه با تماس ھای گذرا اين گونه . ـ نوشته ھای من در مورد دروغ ھای عده ای از ايرانيان نو نيستند١٠

مسعود ".  اين نوشته ھا در سايت ھای انترنتی موجود ھستندۀھم.  به يک ششم تمام نوشته ھای من بزندنوشته ھا سر

. دست زده ام" ظريفانه به ايران کوبی" با ديده درائی و بيشرمی بی مانند می نويسد که من در نوشتۀ اخيرم "فارانی

 با تفوق طلبی ھای ايرانيان نوشته شده است،  می ترسد از نوشته ھای من که در گذشته در ضديت"مسعود فارانی"

ياد کند؛ زير در آن صورت چگونه می تواند به من به صفت يک ايرانزده اتھام ببندد؟ در ھر نوشته ای، من مطالبی 

ـ بخش دعوا ھای بلند باال و بی اساس آن ھا بر ١: را که در رابطه با ايران نوشته کرده ام به دو بخش تقسيم نموده ام

ـ بخش کار ھای ٢ شخصيت ھا، مفاخر و سرزمين ھای ديگران، که ھمواره مورد انتقاد من قرار گرفته اند، و سر

و . اين بخش را من ھمواره مورد تأئيد قرار داده ام و در آينده نيز از اين حرف خود دفاع خواھم کرد. فرھنگی آن ھا

! م خواھم گفت که ايرانيان نسبت به ما بيشتر کار کرده انداگر آن را با کار ھائی که ما کرده ايم مقايسه کنم، بازھ

مسعود "تنھا ترجمه ھای بی شماری که اين ھا کرده اند، حتا اگر آثار نوشته شده در خود ايران را نظر به گفتۀ 

 در جمله آثار نامرغوبی که خريدار ندارند بدانيم، اگر انصاف داشته باشيم و قدر فرھنگ و کار ھای "فارانی

  ! فرھنگی انسان ھای با فرھنگ را بدانيم، قابل تحسين ھستند

گريز از "، "ستون آھنين"، "سقوط جمھوری سوم"، " قدرتۀاراد"، "قرارداد اجتماعی"، "روح القوانين"ی کتاب ھا

، "جامعه باز و دشمنان آن"، "فلسفه حقوق"، "فراسوی زنجير ھای پندار"، "خداوندان انديشه سياسی"، "آزادی

، "دکتر ژيواگو"، "در تالش آتش"، "تاريخ فلسفه"، "تاريخ تمدن"، "به نام آزادی"، "بازی شيطان"، "زادیآ"
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فرھنگ "، "ريگ ويدا" عربی پيرامون زندگی سياسی امام حسين ـ ۀـ به قلم يک نويسند" انقالب بزرگ"

نگاھی به "، "ريخ اسالم کمبريجتا"، "تاريخ اديان"، "فرھنگ علمی و انتقادی فلسفی"، "اصطالحات زبان شناسی

و ھزار ھا کتاب ماندگار و " خوشه ھای خشم"، "به خدای ناشناخته"، "بنياد ھای علم سياست"، "تاريخ جھان

، نويسندۀ افغان، آن را به زبان انگليسی نوشته "خالد حسينی"، که "کاغذ پران باز"ارزشمند ديگر، به شمول کتاب 

حال نوبت شماست، آقای . آن را ترجمه می کرد، ھمه توسط ايرانيان ترجمه شده اندبود و اصوالً بايد يک افغان 

آيا برای !! ، که چند عنوان از کتاب ھای ارزشمندی را که در افغانستان ترجمه شده باشند، به رخ ما بکشيد"فارانی"

ھمچنان !  می شود؟؟ کتاب ھا ھم به مدد معاش، معاش مستمری يا حمايت و کمک ھای دولتی نياز ديدهۀترجم

که داستان ترجمه ھای متعدد آن به زبان آرامی و پھلوی و عربی و فارسی خود " کليله و دمنه"ترجمۀ فارسی کتاب 

  ...!و" ھزار و يک شب"سرگذشتی دارد قابل بيان و شنيدن و کتاب 

 کار ھای فرھنگی که آقای اين آقا با چنين سطحی نگری متوجه نمی شوند که در پشت اينھمه: "ـ نوشته می کنند١١

سديد مجذوب آن شده چه بوده؟ و کی بوده؟ و به کدام منظور اين کار ھا صورت گرفته؟ و در افغانستان به چه علت 

ببينيد که سديد از چنين کار شکنی ھا ھرگز سخن نمی زند ولی ارزش ھای چندين ساله ما را ... کم کاری شده است؟

  ] پورتال-اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[ ." پرپر می کنددر پای ايرانيان ناجوانمردانه

به ھمين دليل ھم است، که ناراحتم و با تندترين لحن، نه يکبار، که به ده ! من متوجه ھستم! "مسعود فارانی"نخير، 

ای شان و متوجه اشتياق ھا بار به قصد سرزنش، از افغان ھا انتقاد می کنم و آن ھا را متوجه سھل انگاری ھ

ديگرانی که به ھر نيت و از ھر راھی که . ديگران به کار و توليد و مبارزه برای نجات از عقب ماندگی می سازم

  ! بود و است برای اعتالی نام کشور خود کار کردند ـ حتی اگر از راه دزدی و دروغ بود

 ام، بلکه آنچه را که در پاکستان نيز صورت گرفته است، من تنھا کارکردگی ھای ايرانيان را به رخ افغانان نکشيده

واقعيت ھا را بايد از زبان "به برش زير از مقالۀ . با تلخی و برای گرفتن عبرت به رخ ھموطنان خود کشيده ام

  :که برای شما نوشته شده بود، يکبار ديگر نگاه گنيد" بينوايان روشن ضمير شنيد

ه که از ھند جدا شد، حتی پول کافی برای تھيۀ ميز و چوکی برای دفاتر خويش گفته می شود که پاکستان، آنگا"

ھمين پاکستان ناتوان و فقير چند سالی نگذشته بود که تمام بازار ھای ما را از تار و سوزن و ميخ و قفل . نداشت

که و بوت و رنگ و زنجير و دستگير و چپ راست گرفته تا آرد و روغن و تيل و نمک و ت) قلف و قلفک(و قفلک 

و قلم و کاغذ و کتاب و کتابچه و گوگرد و سکرت و عطر و پودر و شامپو و صابون و رنگ ناخون و لب سرين و 

سيخک و گيرا و روغن موی و انواع بازيچه اطفال و برس و مويک و رنگ تعميراتی و دوا و ده ھا قلم امتعۀ 

  !"ديگر ساخت اين کشور تسخير نمود؛ شرم آور نيست؟

ظر به برداشت شما، وقتی برش فوق خوانده شود، بايد من نه تنھا ايران زده، بلکه ھمچنان پاکستان زده و ھند ن

من می خواھم غفلت " برھان خلف"در اين جا نيز با استفاده از اصل . درحالی که چنين نيست! نيز باشم... زده و

 تا در آينده دست از سستی و بی پروائی نسبت و سھل انگاری خود را به نظر ھموطنان خويش برجسته تر بسازم

  .به زندگی خود بردارند

ـ باالخره من نفھميدم که از نظر شما من چه ھستم؛ روشنفکر يا روشنفکرنما؟؟ کدام يک نظر شما در باب من ١٢

 که بدون شک يکی از روشنفکران با شھامت افغان می باشد" سيدھاشم سديد"جناب آقای : "درست است؟ آن که

وی سوالی ميکند که بدبختانه سطح فکری او را بر مال می سازد : " يا اين که..."و حساب شان از ديگران جداست

و چرا  ] پورتال- اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[.." .که او نه روشنفکر بوده و نه فيلسوف
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فيلسوف نما را که خود را در جامه ای روشنفکر و بدبختانه؟ شما بايد خوش باشيد که يک آدم روشنفکرنما و 

  !  فيلسوف جا زده بود، شناختيد

نکتۀ قابل ذکر ديگر در اين مورد اين است که آنچه را من در مورد نظر شما راجع به خود گفته بودم و شما منکر 

دون شک يکی از که ب" سيدھاشم سديد"جناب آقای : شديد، از بخت بد شما، جملۀ باالی تان ثابت می سازد

  ... روشنفکران با شھامت می باشند

چه شھامتی از من سر زده بود، که مورد تأئيد شما قرار گرفته بود؟ مطالب سياسی ـ : از اين ھم قابل ذکر تر

در اين باب ميان نوشته ھای من و ديگران . اجتماعی را که من مطرح می نمودم، به نوعی ھمه مطرح می کردند

تنھا امری که باقی می ماند نوشته ھای . را با شھامت بخوانيدن ود نداشت، که شما بدان سبب مزياد تفاوتی وج

انتقادی من از دين و دينداران و بحث ھای پيرامون شخصيت و افکار مارکس است، که سبب تمايز من نسبت به 

  .سائر نويسنده ھا در نظر شما شده بود

ده ايد، نظر به گفتۀ خود تان، چطور از انسانی تعريف می کنيد، که از سؤال اين است که شما که ھميشه مسلمان بو

  دين و دينداران نقد می کند و نسبت به مارکس و مارکسيسم خوش بين می باشد؟؟ 

. افکار ديروز شما با افکار من تقريباً ھيچ تفاوتی نداشت! واقعيت ھا را ھر قدر بکوشيد نمی توانيد پنھان کنيد

اھپمائی ھای اعتراضی افغانان مربوط به شاخه ھای مختلف چپ افغانستان در زمان حضور نيرو اشتراک شما در ر

 رژيم دست نشانده و اشغالگران شوروی در شھر کارلزروھه، درحالی که احزاب هھای شوروی در افغانستان علي

کی از دوستان تان ـ که با آقای لمان تظاھرات گرفته بودند، و بعداً رفتن به خانۀ يااسالمی و جمعيت در چندين شھر 

 ھم دوستی دارند، و دعوای شما با صاحب خانه بر سر مسائل تشکيالتی ـ سياسی و يک سلسله حقايق "قيس کبير"

  .ديگر نمايانگر شخصيت ھفت سر شما است

  ادامه دارد

١٢/٠۵/٢٠١٧  
 

 


