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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١٧ جوالی ٢۶
  

  !ًلطفا فليته پيش نکنيد
  

   صاحب محترم،"قاسمی"جناب 

 مرتکب شده ايد و با شناختی " آنالينافغان جرمن"از دو اشتباھی که شما در تذکر کوتاه تان در دريچۀ نظريات پورتال 

که از طرز تفکر و نوشته ھای تان دارم، به خصوص نشر مقاله ای که ازعمر آن چھار سال می گذرد، می دانم که شما 

  . که ھستيد و چه می خواھيد

دون اين که  را داريد، لطف کرده ب"نوری"خواھش من از شما محترم اين است که اگر قصد مناظره و مشاجره با آقای 

قسمی که عزيزی از پورتال آريانا افغانستان دو ـ سه باری به (تفنگ تان را بر شانۀ من بگذاريد و او را نشانه بگيريد 

ًاين کار دست زده است، با آن که من از ايشان تلويحا با ارسال نظری به دريچۀ ابراز نظريات آن پورتال خواھش نمودم 

از جناب شما )  ايشان اين خواھش را جدی گرفتند و نه اين خواھش در آنجا اقبال نشر يافتکه اين کار را نکنند، ولی نه

ھم تمنا می کنم که پای مرا در آنچه شما قصد انجام آن را داريد، يعنی در خصومت و مناقشه ای که ميان شما و آقای 

  . نوری و رفقای شان وجود دارد، مکشيد

 ما نظری دادم، بدون اين که قصد شاد ساختن يا رنجاندن شخص يا اشخاص من در مورد منشای مصيبت ھای کنونی

برای دفاع از اين نظر تا روز رستاخيز ھم بدون اين که برای به کرسی نشاندن حرف ھای خود . خاصی را داشته باشم

اری ساخته ام  اتکاء کنم و به اين يا آن شخص ارجاع دھم و پای کسی را در بحثی که من جدوست و دشمنبه اقوال 

  .بکشانم ايستاده ام

در آن زمان نه از آقای .  نوشته و نشر شده است٢٠١٢ًضمنا مقاله ای که شما محترم لينک آن را انداخته ايد درسال 

چطور شد که شما يک انسان تازه به ميدان آمده در اين لحظه .  در رسانه ھا نامی بود و نه اثر و نشانی"قاسم قاسمی"

افغان "به نشر می رسد از ميان آنھمه نوشتۀ من در آرشيف نويسندگان پورتال ..." مصيبت ھا ريشه در"ای که نوشتۀ 

 و غفلت ھايش "محمد ظاھر خان" درست ھمان نوشته ای را بيرون می کشيد که در مذمت مرحوم "جرمن آنالين

  ؟...!تحرير شده بود و آن را برای نشر ارائه می کنيد و

مگر شما اين را نمی دانيد که نوشته ھای تان را به کجا بفرستيد و به .  کدام نوشتۀ را به کجا بفرستمبلی من می دانم، که

  کجا نفرستيد؟ 
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 ناآريا"در پورتال .  تا ھمين اکنون ھيچ نوشتۀ مرا سانسور يا رد نکرده است"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

من نه از ايشان و نه از . برخی از نوشته ھای من اقبال نشر نيافته اند"آنالين- افغان جرمن "، مانند پورتال "افغانستان

؛ چون نوشته ھای من برای برخی از "دل شان بايسکل شان"به اصطالح مردم . مسؤولين پورتال افغان جرمن گله ندارم

اطات و افکار خود را دارد، من از کسی سايت ھای اينترنتی قابل ھضم نيستند و ھر رسانه ای پاليسی نشراتی و ارتب

  .رنجشی ندارم

 نيز نوشتم، به ھمين دليل به پورتال افغان جرمن آنالين "قيس کبير"نوشتۀ مورد نظر را، ھمان گونه که برای آقای 

فرستادم که فکر کردم، باوجودی که اين گونه فکر کردن خود نشانۀ حماقت و سطح نگری و کند ذھنی است، مقاله ای 

ًبعدا متوجه شدم که چنين کاری ممکن نيست و زمانی . که من آن را نقد نموده بودم تنھا درھمين پورتال نشر شده است

  . کردم، ديدم که ناشيانه دچار اشتباه شده بودمهکه برای اطمينان خاطر به پورتال آريانا افغانستان آنالين مراجع

 بود، و دليل ديگر اين که، فکر نمی کردم آن مقاله را آن ھا نشر کنند ـ يک دليل اين. دليلی برای دروغ گفتن وجود ندارد

  . ًحدسی که شما و آقای قيس کبير زده ايد کامال درست است

بنابراين اين . ھم مناظراتی که نوشته ھای ھر دو طرف مناظره در آن نشر نشود، نشر نمی شود" گفتمان"در سايت 

ـ ھرچند دو نوشتۀ ديگر من در ھمين روز ھا در آنجا نشر شده است؛ نوشته ھائی که نوشته را به آن سايت نيز نفرستادم 

  . در پورتال افغان جرمن نه فرستاده شده است و نه نشر

 اکتفاء نشد، زيرا متردد بودم که صاحب مقالۀ مورد نقد به "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"به نشر آن مقاله در پورتال 

  !د يا خير و آن را خواھد خواند يا نهآنجا سر خواھد زي

شايد از فحوای يکی . ًمن اصال در نوشته ای که بدان اشاره نموده ايد نامی از آقای نوری نبرده ام. شما اشتباه نموده ايد

دو جمله در آن نوشته چنان استنباط شود که اشارۀ من به آقای نوری است، که در بارۀ وی زمانی حرف ھائی به من 

  . بوديد، ولی چنين نيستگفته 

 آن شاه و شھزاده پرستانی است که حق نمک شاه و شھزاده ھا جلو چشم شان ۀبه ھم" شاه و شھزاده پرستان"اشاره به 

  . را گرفته است و می گيرد، اما حق و نمک مردم را فراموش می کنند

می نبرده ام، نيات ناميمون و پنھان  يادآوری متضمن ھدف شما از جناب آقای نوری، در صورتی که من از ايشان نا

  !شما را در قبال آقای نوری و رفقای شان افشاء می کند، آقای قاسمی

ره ای داريد، برويد و به نام اصلی خويش با ايشان جاگر با آقای نوری يا رفقای شان بحث يا مناظره يا مشکل و مشا

  ".پلته پيش نکنيد" عوام به قول. بحث کنيد، که مردم ھم بدانند حرف شما ھا چه است

  موفق و زنده باشيد
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