
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ٠٩
  

  .!دوست عزيز آقای آزاد ل
  

اه خوب و فتار و رفتار و کردار يک انسان، خوگ ،اين واقعيت را نبايد فراموش کنيم که وقتی شخصيت و تربيت و پندار

اول فاميل و اقارب و : خواه بد، مورد ارزيابی قرار می گيرد، حداقل سه منبع اساسی دراين ارزيابی شامل ھستند

 و ھواداران اين انسان، از افراطی ترين شان تا بااعتدال ترين آن ھا؛ دوم کسانی که درجملۀ اءخويشان و دوستان و رفق

نان خونی و تندرو اين انسان گرفته تا انسان ھای ميانه رو، يا معتدل، کسانی که دوستان اين انسان شامل نيستند، از دشم

ھيچ بدبينی و خوشبينی نسبت به اين انسان ندارند و در مورد شخصيت و پندار و گفتار و رفتار و کردار اين انسان 

  .ھمان گونه که ھست داوری می کند؛ و سوم خود اين انسان

اقعيت را بايد در نظر گرفت، زيرا ھر چه ھست ھاشميان يک موجود زنده و فعال است، در مورد ھاشميان ھم ھمين و

و به تبع آن، مخالف و موافق، به درجات و مراحل و ... می نويسد، کار می کند، نظر می دھد، در اجتماع زيست دارد و

  . مراتب گونه گون دارد

 و ايشان آن ھا را با ذکر چند دليل محکم و روشن  بسته است ھاشميان که به آقای معروفی ۀقبل از دروغ ھای بی شرمان

رد کردند، من در مورد وجدان و بی وجدانی ھاشميان با ھمه حرف ھا و سخنان وی و ھمه بحث ھا و بگو و مگو ھا و 

 هزنم؛ ولی از روزی که نوشتۀ آخر شان را عنوانی معروفی صاحب خواندم، بنمی خواستم سخنی بدروغ ھای مبرھنش 

خصوص پس از خواندن جواب معروفی صاحب، نه تنھا اعتقاد پيدا کردم، که اعتقادم راسخ شد که اين انسان ذره ای ھم 

نه فقط اين انسان، که ھر دروغ گوئی؛ زيرا دروغ گو قبل از اين که به دروغ گفتن بپردازد، اولين کاری . وجدان ندارد

  .  آن را برای ابد از خود دور می نمايدمی کند و " بغل کشی"که می کند، با وجدان خود 

 رابطه ، يک قاعده يا يک قانونۀدروغ گفتن و نداشتن وجدان به مثاب. گاھی به دروغ متوسل  نمی شود آدم باوجدان ھيچ

و نيد گو را می توانيد بی وجدان بخوان قاعده يا قانون ھر انسانی دروغًبناء با در نظر داشت اي. ای ناگسستنی باھم دارند

) تاسآقای معروفی بسته به اتھامی بی اساس و نادرستی که (ھاشميان با دروغی ! گویھر انسان بی وجدان را دروغ

ًروشن است که قبال نيز ! که گفته، ھمان گونه که شما فرموده ايد، بی وجدانی خود را به شکل قطعی ثابت نموده است

ه به صورت قطعی ھر انسانی، با ديدن جوابيۀ آقای معروفی، ی گفته است، اما دروغ آخر وی دروغی بود، کئدروغ ھا

  ! به راحتی می تواند حکم بی وجدانی ھاشميان را صادر کند

اما اين ھر انسان کيست؟ خود ھاشميان، برخی يا تمام اعضای فاميلش، برخی از اقارب و خويشاوندان و دوستان و 

  . نيستند" نسانیھر ا" و ھواداران ھاشميان بدون شک شامل اين ءرفقا
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ن دروغ وی افراد بااعتدالی در ميان اين انسان ھا بدون ترديد، ھر چنين او را بی وجدان خطاب نخواھند کرد، اما از اي

خود ھاشميان که يکی از منابع سه گانۀ ارزيابی پندار و رفتار و گفتار و کردار خود می . ند پوشيدسادگی چشم نخواھب

 موارد و در طول ۀخالقی که دارد، نمی پذيرد که او، نه در مورد آقای معروفی، که در ھماباشد، اما ھيچ گاھی، با اين 

  . زندگی اش دروغی گفته يا کار ناروائی انجام داده است

از او در ھيچ يک . ًخصا او را از طريق نوشته ھايش می شناسم و نوشته ھای يک انسان بھترين معرف وی ھستندمن ش

 ، يا گاھی حرفش تا امروز، باوجود صدھا انتقاد، نپذيرفته است که در جائی اشتباھی از وی سر زده استياھنوشته 

ان جرمن ابراز اعتذار نموده است از ترس عکس العمل دو باری که در دريچۀ ابراز نظريات افغ. نادرستی گفته باشد

 او نمی ،به دست آورده است(!) که اينک به عنوان يک انسان فھيمرا جائی . مسؤولين اين پايگاه خبری بوده است

  !خواست با آن اتھامی که به آن پايگاه بسته بود، از دست بدھد

 آن مراسله را بدھد، منظور اين نبود که من به اين فکرم که او جواب... وقتی من از ھاشميان خواستم که بنام وجدان و

  ! گوی را آدمی نمی دانم که صاحب وجدان باشد که در باال ياد شد، من آدم دروغدارای وجدانی است، زيرا ھمانطور

رزيابی ولی خود او، به حيث يک منبع ا! دروغ و بی وجدانی، و بی وجدانی و دروغ، از نظر من از ھم جدا نيستند

  . فکر نمی کند... گو و به تبع آن بی وجدان و گاھی خود را دروغخود، طوری که گفتم، ھيچ... شخصيت و

مثلی که شما به يک کيسه !  تصور می کند دارای آن استخوداشاره به واژۀ وجدان در آن نوشته به وجدانی است که او 

 غير از ھمان تنخواه ھيچ عايد ديگری ندارد و اگر آن پول دزديده بری که تنخواه ــ حقوق ماھيانه ــ يک آدم بينوا را که

شود، او و فاميلش تا اخير ماه گرسنگی می کشد و با عسرت زندگی می کند، کيسه بری که دعوای داشتن وجدان پاک 

  : را دارد، بگوئيد

دانيم که  می کنيد و ما میکه شما تصور [خاطر ھمان وجدان پاک تان ه شما که می گوئيد، وجدان من پاک است، ب"

ی را می دزد که تنھا وسيلۀ معاش و گذران و پول مردچنين نيست، زيرا کسی که دروغ می گويد؛ تھمت می بندد، 

، بگوئيد که چنين رفتار و کردار از شما سر زده ]نمی تواند دارای وجدان باشد... زندگانی يک ماه خود و فاميلش است و

ًطرف متوجه اين امر می سازيد که در شما اصال چيزی به نام وجدان وجود ندارد و  ا از يکاست يا نه، در واقع او ر

ًمال ثابت می که شواھد و مدارکی وجود دارد، ع از جانب ديگر، چون دزد اقرار نمی کند که دزدی نموده است، با آن

با (طور ضمنی ه ابت است، می خواھيد بکه دزدی او ث در حقيقت، عالوه بر اين!  بی وجدانی استِکنيد که آن دزد مرد

اين را ھم به ثبوت برسانيد که اين شخص، باوجود ادعای داشتن وجدان پاک، شخصی است که ) مسخره کردن وی

  !ًاصال وجدان ندارد ـ نه تنھا اين شخص، که شاھدان، حمايت گنندگان و ياران ھمنظر وی نيز

 ھمه کم و کسر ھائی که دارد، زيرا ھر چه بود، بد يا خوب، حداقل به ھر صورت من از نوشتن آن مقاله خرسندم، با

  !       سبب شد که شما محترم، يکبار ديگر به حساب اين مرد دروغ گوی و فلوته باز و بی جدان برسيد؛ که خوب رسيديد
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