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  سيد ھاشم سديد

 ٢٠١۵ جون ٢٩
  

   جناب داکتر صاحب ھاشميان،هقابل توج
  

با تأسف و با ھمه . ی خويش خواندمپيام پر از محبت تان را در دريچۀ نظريات پورتال افغان جرمن آنالين عنوان

احترامی که به شما، ھم از نظر سن، ھم از نظر دانش و تجربه، ھم از نظر سمت استادی تان، ھم از نظر خدمات 

، طی اين ھمه سال ھا در خارج از کشور، و بسا کار ھای مفيد ديگری که شما "پرسود"فرھنگی پيوسته و سودمند يا 

داده ايد، بايد عرض کنم که، با تجربۀ عينی و ملموسی که از زمان شناخت شما از طريق برای مردم و کشور انجام 

دست آورده ام، من شما را مردی يافته ام سخت اسير حس خود برتربينی که ھمواره تالش داريد در ه نوشته ھای تان ب

ھيد، بدون ھيچ گپ و سخن و تفاھم، به باالترين نقطه نسبت به سائرين قرار داشته باشيد و آنچه را می گوئيد و می خوا

ًو نتيجتا اين انسان ھا ھم عقده مند می . ديگران بقبوالنيد؛ و اگر نپذيرند، خصومت و دشمنی شما با ايشان آغاز می شود

  ... شوند و ھم کافر و بيسواد و جاھل و بيھوده و بيخرد نادان و

ًيدار با شما، حتما با شناختی که جناب انصاری صاحب از ببينيد، از سه نفری که جناب داکتر صاحب انصاری غرض د

 دانشاين ھا دارند، به اين نتيجه رسيده اند که اين سه نفر ـ جناب نوری صاحب، جناب معروفی صاحب و من ـ آگاھی و 

ن و شما به حکم قواعد مدو" پرگرم"کافی و الزم را در باب زبان دارند، دعوت فرموده اند، ھر سه نفر با ترکيب 

شمول توجه به اصل آھنگ سخن و زيبائی شناسی در کل ه نامدون، مرئی و نامرئی و يک سری حرف ھای ديگر، ب

خصوصی با صفت ه زبان و قواعد ترکيب يا کاربرد قيود، صفات و حروف اضافه و ربط، يا پيشاوند ھا و پساوند ھای ب

يب درست نيست، ولی شما با کله شخی تمام و ھميشگی تان در يک زبان، می گويند که اين ترک... و قيد و اسم و فعل و

که می گوئيد اين ترکيب درست است، که بازھم، چنين کلماتی را اختراع می  ھر دو پا را در يک موزه نموده، نه اين

خود از آن ياد کرده است و کلمۀ " شيشک پيش کشيش"که جناب معروفی صاحب در مقالۀ " پرپوک"کنيد؛ مانند، کلمۀ 

شکی نيست که چنين کلماتی را شما، از روی . کار برده ائيده را که جناب تان برای تعريف و يا تمسخر من ب" پرنويس"

 لغت سازی تان پيرون خواھيد داد ـ برای کباب ۀ در ضمن کار تدوين کتاب، و کماکان از فابريکه،لجاجت، در آيند

  !  زعم خوده کردن سينه ھای اين سه تن، ب

ری لطف دارند، اما با چنين وضعيتی، با چنين خوی و عادتی و با چنين استبداد و به اصطالح ايرانی ھا يک آقای انصا

ی که قرار است در آن به ده ھا انسان کار کنند، ھر انسانی به مرتبه ھا و به درجاتی باال و پائين ادندگی آيا چنين پروژه 

و با دانش و تحصيل متمايز و متباين، که امکان ندارد ھمه، در ھمه دانش و فکر و خيالی، با اخالق و شخصيت متفاوتی 

گاھی کمتری نسبت به جناب ھاشميان صاحب داشته باشند، و در يکی دو مورد، حداقل، محق نباشند، آموارد فھم و 

ه می ، ھم حوصل)Teamwork(کار دسته جمعی، به اصطالح فرنگی ھا . چطور اين پروژه را به اکمال خواھيد رساند
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خواھد، ھم گذشت، ھم نرمش، ھم احترام به ديگران، ھم به فھم و به شخصيت و به کار ديگران ارزش قائل شدن و آنھا 

خصائلی که با تأسف در وجود جناب ھاشميان صاحب، اگر با خود و با ديگران صادق باشيم و ...!! را تشويق کردن و

ه نرمش و گذشت و حوصله و احترام گذاشتن به ديگران ب.  شوداز روی مالحظات و مصلحت ھا حرف نزنيم، ديده نمی

خصوص در کشور ما که بيشتر کسان دارای خوی و عادت ھمسان با خوی و عادت جناب ھاشميان صاحب ھستند، به 

  !! نھايت و به غايت الزام آور و واجب است

، چيزی ديگر نبود، غير از ھمين "نستانآفغانستان آزاد ـ آزاد افغا"علت و مشکل جناب ھاشميان صاحب با پورتال 

ولين اين پورتال به يقين می توانند روشنی بيشتر و دقيقتری در اين خصوص بيندازند، ولی از آنجا که ؤمس. مطلب

پورتال مذکور نمی خواھد، نظر به پاليسی خويش، يا به داليل ديگری، چيزی بگويند ـ که شخص من با اين کار شان در 

صالح مملکت خويش خسروان "ًموارد  اصال موافق نيستم، ولی با درنظر داشت اين ضرب المثل که برخی مواقع و 

من به ايشان حق می دھم که در ھر کاری که صالح خويش را می بينند، ھمان کار را بکنند ـ خيلی از حرف ھا " دانند

  ! در اين قسمت نا گفته می ماند

کردند، ھم شما و ھم خوانندگان محترم اين سطور می ديديد ـ و می ديدند ـ که ولين اين پورتال اين کار را می ؤاگر مس

قھر کردن شما با اين پورتال نه به علت پرداختن برخی انسان ھا، مثل من، به ھر دو جنبۀ زندگی ـ  دين و علم ـ و 

نداشتن نرمش و گذشت، گی، حرف ھای ديگر، از جمله کم حو صلتوضيح يک سلسله واقعيت ھا بوده است، که به دليل 

ًنداشتن احترام به ديگران، حساب بردن بيش از حد از خود و از دانش و تحصيل خود که تقريبا ھميشه و بالانقطاع شما 

که ديگران ھمه امل و نادان و بی تحصيل اند، و باالتر ازھمه، جنگ بر  بدان به شکلی از اشکال اشاره می کنيد، چنان

تان در دانشگاه کابل و شايد جا ھای ديگر به  کارۀ شما نظر به دانش و تحصيل و يک دورسر توليت پورتال بود که

اين بود علت ! ولين اين پورتال نبودؤکاری که برای مس. صفت استاد، آن را حق مسلم و بالمنازعۀ خود می دانستيد

  !!حقيقی قطع ارتباط شما با اين پورتال در آن وقت

که من بعد از چند ماه ھمکاری قلمی با ] اشاره به من[اما او خبر دارد : "ته می کنيدشما در جائی از نظر تان نوش

ه احتجاج من ب. ٔ نامۀ احتجاجيه به متصديان آن پورتال ارسال و قطع عاليق نمودم٢٠١٠پورتال مذکور در اوايل سال 

." شد َدو و دشنام نشر می) صلعم(اسالم و پپغمبر) اللهججل (خالق کاينات ه مقابل نشر مقاالتی در آن پورتال بود که ب

  :ًاين استدالل شما محترم اصال درست نيست؛ به اين دليل که

چون شما علت اصلی منازعه بر سر قدرت را، برای اين که نيات خود تان را آشکار می کند، نمی توانستيد و نمی توانيد 

ابن بھانه به ! چه دليلی بھتر از موضوع سب و ستيز با دينبيان کنيد، بايد دليل يا داليل ديگری را ابداع می کرديد؛ و 

چرا؟ چون، اگر توجه کنيد، خود تان نوشته می کنيد که شما ، بعد از چند ماه ھمکاری با پورتال ! وجه مستدل نيست ھيچ

 ھمکاری شما که  در اين پورتال قبل از آغاز  رابطۀ تان را با اين پورتال قطع نموديد؛ درحالی٢٠١٠مذکور، در سال 

ًاين مقاالت که غالبا به . زعم و برداشت شما، به خدا و پيامبر دو دشنام داده می شده مقاالتی چاپ می شد که در آن ھا، ب

قلم اين کمينه نوشته می شد، و صد البته به قصد مبارزه با خرافات دينی که مبارزه با آن نيازی است اساسی برای محو 

ی که مردم بدان دارند، و در ئ و نيازی معنودين، چون دين با جنبه ھای اخالقی خود،خرافات از کشور، نه محو 

ی زخصوص پيشوايان گونه گون دينی ـ مذھبی، با امانتداری و تعھد حقيقی بدان عمل کنند، چيه صورتی که دينداران، ب

را می توان شناخت، می نوشتم، من در برابر کسانی که می گويند خدا . نيست که بايد از زندکی انسان ھا محو شود

و فيلسوف ھای ...  ھمانگونه که ده ھا فيلسوف و حکيم جھان اسالم، مانند زکريا رازی و ابن سينا و مولوی و

ھکذا می گفتم که خدا و پيامبر با ھم ! خدا برای بشر ممکن نيست" چگونگی و چيستی"غيراسالمی گفته اند، که شناخت 

 ھمکه خداوند منزه از ھر خطائی است و پيامبر را  ّان و مخلوق و بری از اشتباه نيست، درحالیبرابر نيستند، پيامبر انس



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

آيا اين چنين صحبت کردن دشنام دادن به خدا و پيامبر ! شأن خدا دانستن شرک و شرک باال ترين مرتبت کفر است

  !است؟

فته می شود بقايای آن را  چھار طبقه که گدر کتاب ھا آمده است که حضرت نوح از يک درخت کشتيی ساخته در سه يا

من اين . بزرگی اين کشتی برابر، يا چيزی بزرگتر از يک ميدان فوتبال است. ی در ارمنستان کشف نموده اندئدر بلند

اعتقاد را که از يک درخت کشتيی بدين بزرگی ساخته می شود، حتی اگر از ضايعات و شاخ و شاخچه ھای بيکار آن 

من اين نظر را يک اندازه مبالغه آميز و خوشباورانه خوانده . ن اين کشتی کار گرفته شود، ايراد گرفته امھم در ساختما

که نظم  ام و کار تحير آور، کاری که طبق معمول شدن يا کردن آن ممکن نباشد و خالف قانون طبيعت باشد، برای اين

. کوچکترين بی نظمی در آن می تواند آن را متالشی سازد معين تعيين گرديده است که ۀو قانون ھستی براساس يک اراد

  ... و

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" تان با پورتال ۀصرف نظر از اين، چنين مقاله ھائی که شما آن ھا را بھانۀ قطع رابط

د، در اين پورتال نشر که شما ھمکاری تان را با اين پورتال شروع کنيد، طوری که گفته ش وانمود می سازيد، قبل از آن

آيا امکان دارد که شما آن مقاله ھا را نديده يا نخوانده باشيد؟ فکر نکنم کسی، اگر بگوئيد که شما آن مقاله ھا را . می شد

  !نديده و نخوانده ائيد، حرف تان را باور کند

 که در اين مقاله ھا روی چنين مطالبی شما تمام اين مقاله  ھا را می خوانديد، زيرا اگر نمی خوانديد، از کجا می دانستيد

صحبت می شود؟ می خوانديد، و با آن ھم، ھمکاری تان را با اين پورتال آغاز کرديد، و چندين ماه بدون مشکل ادامه 

  . داديد

ناراحتی اصلی شما بزرگوار از وجود اين چنين مقاله ھا در اين پورتال نبود، درد شما اين بود که متصديان اصلی اين 

چرا که ! دست شما بسپارند و يا بر وفق نظر شما پورتال را اداره کننده پورتال به چند دليل نخواستند ادارۀ پورتال را ب

 و متصديان آن تصميم نداشتند از نظريات و  اين پورتال، مانند ھر پايگاه انترنتی ديگر، نظريات و اھداف خود را داشت

رسم ھديه و تحبيب و بزرگداشت از شما، ه چندين سالۀ شان را در طبقی باھداف خويش صرف نظر کنند و ھم زحمات 

دست ه راه کرده بودند، به آنھا نمی خواستند کاری را که با صد مشکل و خون جگر خوردن رو ب! به شما پيشکش کنند

 که من اينک آن را که خود تان در نظری شما که در بسياری موارد با آنھا اختالف نظر و اختالف عقيده داشتيد، چنان

و می دانستند که کار ھيچ ] ًدرھمين نوشته بعدا بدان تماس خواھم گرفت[ وصوح بدان آشاره کرده ائيد ه نقد می کنم ب

. ی متشکل از چند نفر، با آن ھمه بلند پروازی ھائی  بجا و بی جائيکه شما داريد، پيش نخواھد رفت، بسپارنداپروژه 

چنين انتظاری فکر می کنم انتظاری خواھد بود که تنھا کودکان می توانند آن را ! ار را نمی کندھيچ پايگاه انترنتی اين ک

  !  به ذھن ھای شان بپرورانند

  : وتاهکمختصر و 

با آن ھم با اين پورتال . شما آن مقاله ھا را ديده و يا خوانده بوديد. آن مقاله ھا قبل از آمدن شما به پورتال وجود داشت

دست می آيد، اينست که در گفتار شما با ھمه ه ب" پزل"ی که از يکجا کردن اين سه  قطعه از انتيجه . ديدھمکاری کر

احترامی که به شما محترم دارم، صداقتی وجود ندارد و کسی که در يک مورد عدم صداقتش ثابت شد، می تواند 

وجه  ا چنين انسان ھائی کار کردن به ھيچبرای شخص من ب!  زمينه ھا مورد شک واقع گرددۀصداقتش ھميشه و در ھم

  ! خصوص زمانی که در برابر سائر زبان ھا به اين حد و اندازه تعصب وجود داشته باشده ور نيست، بدمق

يد، شکی وجود ندارد، چرا که، اگرنوشته ھای مرا نمی خوانديد، چطور از متن را خوانده ادر اين که شما نوشته ھای م

من آيا بدون خواندن اين مقاله صورت گرفته بود؟ اگر " نفرين انقالب"بر می شديد؟ تمجيد از مقالۀ و محتوای آن ھا با خ

است، اين کار نه درست است و نه از يک دانشمندی مانند شما توقع می رود که بدون خواندن يک مقاله به " نه"جواب 
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نگوئيد که من از اين مقاله ھا قبل از آغاز : پسنقد آن بپردازد و آن را خوب يا بد، بگويد؛ و اگر جواب آره است، 

  !! ھمکاری با اين پورتال بی اطالع بودم

خالف نظر شما، از ھمين اگر و مگر ھا يک بچه . ًو اگر و مگر ھا، لزوما، بايد گفته شود، که اضافی و بيھوده نيستند

اگر و مگر ھا است که باالخره به کنه مطالب و دانشمندان بيشتر با ھمين ". حقيقت: "وجود می آيد؛ بنامه ب" نرکلنگيی"

ی که ابه اين دو کلمه در نوشته ] استاد[بحث ھا و تحقيقات نظری می رسند و پرده از روی حقايق بر می دارند؛ و شما 

از اين دو عنوانی جناب قيس کبير در دريچۀ نظريات نوشته ايد، اين دو کلمه و نويسندگانی را که به بررسی يک مطلب 

کلمه استفاده می کنند و به استدالل می پردازند و برای روشن ساختن يک قضيه مجبور از کاربرد مکرر آن ھستند، به 

  !!!گر ھا آغاز می شوند فرضيه ھا با اگر و مۀکه بايد بدانيد که ھم تمسخر می گيريد، با آن

که شما با اين پورتال قطع عالقه کرديد، نوشته شده بود و  آنمقالۀ نفرين انقالب من چندين ھفته يا يکی ـ دو ماه بعد از 

افغانستان آزاد ـ آزاد "مقاالت من در نقد خرافات دينی ھم، بعد از جدائی شما از اين پورتال کمافی السابق  در پورتال 

زعم شما، به ه  بخاطر وجود مقاالتی که،ه با عرض اين مطلب، می خواھم بدانم که شما که ب.  نشر می شد"افغانستان

فکر می کنم ھنوز نوشتن مقاالت شان ." آزاد ل"خدا و پيامبر دو و دشنام می داد، و نويسندۀ آن ھم من بودم، زيرا اقای 

ول نوشتۀ خويش است ـ چطور نوشته ھای مرا ؤرا در ضديت با دين ھنوز آغاز نکرده بودند ـ ھر يک از ما دو نفر مس

شر چند مقالۀ شما محترم در اين پورتال طی چند روز گذشته نشان از آن دارد که خالف می خوانديد؟؟ از ھمه گذشته ن

 شما محترم با سياست اين پورتال در قبال نوشته ھای موافق و مخالف دينی  چندان ھم حساسيت ،بھانۀ امروزی تان

  !آيدنداريد و بھانۀ آن وقت تان صرف برای گريز از نقدی است که امروز بر شما وارد می 

از نظر شما چيست؟ شما محترم بھتر می دانيد که در زبان " دو و دشنام" مسألۀ ديگر اين است که من نمی دانم معنی 

می گويند، که کارش مطالعۀ معنی کلمات و " معنی شناسی"ی وجود دارد که به آن اشناسی اصطالح، يا زير مجموعه 

تقابل درجه دار، تقابل (؛ مانند، ترادف و تشابه و تضاد و تقابل عبارات و جمالت و پرداختن به روابط مفھومی آنھا

، شموليت معنائی، که در فرنگ آن را ...)مکمل، تقابل دو سويه، تقابل جھتی، تقابل ضمنی، تقابل کلمه ئی و

)hyponymy ( می گويند؛ مانند، شموليت طفل و کودک و نوجوان و جوان و مسن و کھن سال و سالخورده و زن و

، شوھر و زن و دختر و پسر  در کلمۀ فاميل، انگور و سيب و ناک و شفتالو و خربوزه و "انسان"در کلمۀ ... رد  وم

، و چند معنائی ھای مختلف کلمات، و تباين ...در ترکاری  و... و  پياز و کچالو و شلغم و" ميوه"در ... تربوز و توت و

  ...  دارند از خفيف ترين تا شديدترين آن ومعنائی، و درجه بندی کلماتی که شموليت معنائی

اگر از اين قالب بندی ھا خارج شويم برای تحقير و توھين و سقط کسی در زبان خويش، ما چندين کلمه داريم که باوجود 

، !، مفتخور!، بيخرد!، تنبل!، بی عرضه!، بی کفايت!دروغگو! بيمايه:  جمالت. رابطۀ شموليت معنائی، ھم معنا نيستند

، باوجودی که در آنھا رابطۀ ...و! قواد! ، بی ناموس!، بی غيرت!، حرامی!، پدرلعنت!، بی وجدان!، خائن!، خر!زدد

فرق !  شامل اند، ولی به درجات مختلف" توھين"ھمۀ اين کلمات در کلمۀ . شموليت معنائی وجود دارد، ھمه يکی نيستند

ی توانيم اين دو را در يک سطح قرار بدھيم و شنوندۀ اين بين بی عرضه و قواد به حدی است که به ھيچ صورت نم

گاه با شنيدن اولی حساسيتی را که با شنيدن دومی نشان می دھد، نشان نمی دھد؛ چرا که کلمۀ دومی که از  کلمه ھيچ

 می شود، توھين در سطح بسيار باال به شخص مقابل است و کلمۀ" دشنام"لحاظ رابطۀ شموليت معنائی شامل کلمۀ 

  . اولی؛ يعنی، بی عرضه، اگر طرف مقابل بی عرضه نباشد، توھين است، ولی دشنام نيست

داشته باشد، در " دشنام"با اين توضيح من از شما می خواھم که يک کلمه از کلماتی را که رابطۀ شموليت معنائی با 

يادآوری !  و امين و درست گفتار ھستيد؟يکی از نوشته ھای من به خدا يا پيامبر به من نشان بدھيد ـ اگر صادق و معتمد

صورت توھين  اين حقيقت را، اما برای روشن شدن مسأله ذکر اين نکته را الزم می دانم، که تنبل را تنبل گفتن، به ھيچ
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ھمچنين خرف را خرف، دروغگو را دروغگو، بيخرد را بيخرد، رذل را رذل، دزد را دزد و ستمگر و مستبد و ! نيست

که شما واقعيتی را بيان می  چرا؟ برای اين! وجه توھين يا دشنام نيست گر و مستبد و خائن گفتن، به ھيچخائن را ستم

که  گفتن اين نکته توضيح ضمنی بود، نه اعتراف به اين! کنيد و بيان کردن واقعيت نه جرم است و نه گناه و نه کار خطا

کار من تحليل گفته ھا و اعتقادات و باورھا !  را به کار برده اممن در مقاالت خود که در باب دين نوشته ام چنين کلماتی

  !   با استفاده از منطق و دانش و استدالل و توجه به يافته ھای تثبيت شدۀ علوم بود و است؛ نه دشنام دادن

ه باشد، که با م يا نه، سؤال می کنم که چرا بايد من عقده داشته باشم؟ عقده کسی می داشتکه من عقده دار  در باب اين

از من، . کسی چشم و ھم چشمی داشته باشد، و در فکر رسيدن به يک مقام يا چوکی و از اين قبيل حرف ھا باشد

اعتراف می کنم که ھيچ کارعملی در اداره و در سياست ساخته نيست که از اين يا از آن شخص در اين يا آن مقام يا کار 

خواھش و تمنای قلبی من اين است که با درگير شدن با مسائل کشور از . بگيردپس بمانم و دست کثيف عقده گريبانم را 

  . که به گروھی تعھدی بسپارم؛ کار کنم لحاظ نظری تا زنده ھستم، بدون اين

از نظر دانائی ھم می دانم که چيزی نمی دانم و ازعجز خود در اين زمينه ھيچ شرمی ندارم؛ زيرا می دانم که ما انسان 

ی اچنين انسانی از آنجا که آرزوئی ندارد، نمی تواند عقده ! ـ  در برابر ھستی چقدر کوچکيم(!)  مخلوقات ھا ـ اشرف

ًبناء . عادت ھم ندارم که با کله به ديوار بکوبم. تن به تقدير داده و ھر آنچه می آيد می پذيرم! نسبت به کسی داشته باشد

  ! ھم نمی رسيمه ی شود و ما ھرگز بگاه طی نم ی است که ھيچاميان من و عقده فاصله 

ًدانم سخنان من شما را آزرده ساخته است، احتماال آنجا که در بحث ميان شما و آقای نوری من ايشان را محق  می

خصوص انسان ھائی که فکر می کنند ه آنچه گفته ام حقيقت دارد و حقيقت برای برخی از انسان ھا، ب. خوانده ام

  .  مرتکب ھيچ اشتباھی نمی شوند، يا ناف زمين ھستند، بسيار دشوار استھستند و " ادريس ثانی"

انسان حق بين ھيچ گاه نمی تواند برای ھميشه بر يک نکته و يک محل و در کنار يک انسان قرار داشته باشد؛ جز در 

ذيحق نيست؛ پس  زمينه ھا ۀکه ھيچ انسانی ھميشه و در ھم برای اين...! کنار حق، که يکی است و نه دو و سه و

و کسی که تنھا و تنھا !!  قضاوت ھا ھم در نوسان اند گاھی به نفع يکی و گاھی به نفع ديگری؛ ھر جا حق قرار داشت

برای بی آزاری، يا بايد بی طرفی اختيار کرد، يا سکوت مطلق را . حق را بيان می دارد، انسانی بی آزار نيست

چنين انسان ھا را فقط انسان ھائی بدرستی می !  يا اين جھان را  وداع گفتبرگزيد، يا مردی با ده ھزار چھره شد، و

  !شناسند که خود دارای چنين خصلتی باشند

که من در کجا پيشنھاد کرده ام که کار سرپرستی اين پروژه را جناب معروفی صاحب به عھده داشته  و باالخره اين

ی را که من پيشنھاد ااز جانبی پروژه . دھن من خارج نشده استخاطر دارم چنين حرفی از ه که من ب باشند؟ تا جائی

ن و زبان شناس ر گروپ بايد توسط افرادی زبان دای بود که شامل چندين گروپ زبانی می شد که ھاکرده بودم، پروژه 

کار و اديب و لغت دان ھمان زبان زير سرپرستی يک نفر که از ميان آن گروپ از طريق رأی دھی انتخاب می شد، 

پشتون ھا در يک گروپ از اشخاص صاحب صالحب پشتون، فارسی زبان ھا در يک گروپ . شان را شروع می کردند

. اين کار با رأی گيری در ميان ھر گروپ بايد صورت می گرفت... از اشخاص خبره و تحصيل کردۀ فارسی زبان و

ً پيشنھاد شده است، و حتما "ن آزاد ـ آزاد افغانستانافغانستا"ولی شما، چون فکر می کرديد که اين کار از سوی پورتال 

گاه به چوکی دوم راضی  زير سرپرستی جناب معرفی صاحب پيش خواھد رفت، و شما که مانند آقای حکمتيار ھيچ

ی به اين پروژه در آن وقت نشان نداديد و امروز ادعا می کنيد که من از اين اًنيستيد، با ھمين برداشت، اصال عالقه 

ًآيا اين ادعا را کسی می تواند قبول کند که جناب شما که تقريبا ھمه روز با کامپيوتر و خواندن و ! شھاد خبر نشدمپي

افغانستان آزاد ـ آزاد "زنيد، بعد از قطع عالقه با پورتال  نوشتن مصروف ھستيد، و از سايتی به سايتی سر می

ًرا دو باره به اين پورتال ارسال داشتيد، خصوصا در آن شش ماه که  تا ھمين چند روز پيش که چند مقالۀ تان "افغانستان
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سوی خود می خواند، ھيچ گاھی به اين ه ی را بااعالميۀ اين پورتال در باالی صفحۀ اول چشمک زنان ھر بيننده 

 اين پورتال را پورتال سر نزده ايد و از اين فراخوان بی اطالع بوده ائيد؟ حتی از روی کنجکاوی ھم که شده، شما گاھی

  !باز نکرده ائيد؟

و اما در مورد گله يا استجواب، جناب شما بايد بپذيريد که چون اين کار يک کار شخصی نيست، ھر ھموطنی حق دارد، 

در ضمن از شما يک . از شما در اين خصوص ھم گله کند و ھم از شما جويای دليل آن سستی و تعلل و تقصير تان شود

دست به دامان ديگران زدن و .  خواھيد در مورد من انتقادی داشته باشيد، آن را خود تان بنويسيدخواھش دارم؛ اگر می

نه به معنای رجوليت و مذکر ( از ديگران با زبان بی زبانی کمک خواستن تا اين کمينه را زير بمبارد بگيرند مردانگی 

 به ياوه گوئی ھای بعضی از انسان ھا، يا انسان ًزيرا من نمی خواھم بعضا! نيست) بودن يا نری، که به معنی مروت

که پشت ديوار دين، و گاھی ھم پشت ديوار ھنرمند محبوبی قرار می گيرد و بر من می تازند، تنھا برای اين که  ھائی

  !وجود بياورند، جواب  بدھمه  من به ن جديد را عليا ديگری از مخالفۀجبھ

ع ندادم، بايد بگويم که کار من با پيشنھاد موضوع، ھمانطور که در باال به جواب سؤال شما که چرا من به شما اطال

ًمن قبال ھم، در ھمين نوشته، به شما گفتم، و . نوشتم که کار من تنھا درگير شدن به مسائل از لحاظ نظری است، تمام شد

 نه مرد تيلفون و تلکس و تلگرام و بارھا در جا ھای ديگر ھم نوشته ام، که من تنھا مرد نقد و پيشنھاد و نظر دادن ھستم،

از اين رو باقی کار را جناب معروفی صاحب و جناب موسوی صاحب بايد پيش می بردند، که بدون ترديد تا حد . دويدن

توان پيش ھم بردند، منتھا با شناختی که از شما داشتند، شايد تماس با شما را ضياع وقت دانسته باشند، به برداشت من ـ 

ُلکسکن"يا يک " ديکشينری"ی صاحب که خود يک جناب موسو ًزندۀ زبان ھستند و شما ھم حتما اين موضوع را طی " ِ

  !ھمان چند ماھی که با ايشان ھمکاری داشتيد، بھتر از من احساس و درک کرده ايد

- دری(از قاموس وقتيکه جناب استاد معروفی در مقالۀ خود پيشنھاد استفاده : "شما در جائی از نوشتۀ تان می نويسيد

مرحوم پوھاند نگھت را مطرح نمود، من با استشعار از جنبۀ ايديالوجيکی پورتال مذکور، اما با احترام به ) انگليسی

  ." فضل و دانش استاد معروفی، تقاضای ھمکاری شانرا نمودم

نامۀ تغحث مدون سازی ل، ھرچند بحث، ب..".تقاضای ھمکاری شان را نمودم: "... در اين جمله، وقتی شما می نويسيد

وضوح درک می کند که شما به فکر اين بوديد که جناب معروفی صاحب و افراد ديگر زير نظر ه ديگری بود، انسان ب

ًاصوال شما بايد در ! که ايشان با اين پيشنھاد از شما تقاضا نموده بود که شما با وی ھمکاری کنيد شما کار کنند؛ در حالی

يد دست ھمکاری به سوی او دراز نموده دست ايشان را می فشرديد و آمادگی تان را با وی ابراز برابر اين پيشنھاد با

اين کار شما به آن می ماند که من، يا کس ديگری، بعد از پيشنھاد موجود ! پيشنھاد از آن ھا بود؛ نه از شما! می کرديد

  !ذاريد به ویشما، به شما بگويد که شما با وی ھمکاری کنيد و اين پروژه را بگ

من يک افغان مسلمان ھستم، ولی با ھر دانشمند افغان معتقد به ايديالوژيھای در جائی ديگری می نويسيد که  

غيراسالمی، بشمول شخص شما آقای سديد، درمسايل علمی و فرھنگی مربوط بوطن مشترک ما، ھمکاری کرده 

لب اند و تعصب دارند، طوانم کنار بيايم، ولی با کسانی که جاه باشد، با ھر انسانی می تکه اما من در ھر کاری  .ميتوانم

  .نمی توانم کنار بيايم
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