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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ سپتمبر ١۶
  

  !، از شرم آب شده و در زمين فرو رفته"ھاشميان"آقای 
  

، که عنوانی آقای "ھاشميان"دکانۀ آقای ًنوشته ھای بعضی از انسان ھای حق نگر به جواب اتھامات کامال بی بنياد و کو

 نوشته بودند و دور از شيوۀ برخورد يک انسان فرھيخته و دانشمند و محقق و اکادميک، که نوشته ھای شان "معروفی"

بر مبنای کاوش ھا و تحقيقات و يافته ھای مستند و مدلل و علمی و مسؤوالنه تحرير می يابند، انسانی که او خود را با 

 که با ارائۀ اسناد غير قابل "معروفی"ز آن ھا می خواند، به خصوص بعد از نوشته ھای خود آقای او ابرام يکی اصرار 

باز ھم مرا زير انتقاد نگيرند که آب شدن که در اين جا . اميد آقای آزاد ل(انکار، با احتمال زياد، فکر می کرديم که 

از وجود پديده ای با نام ...  ديگر مثل بيماری و ھوای زياد گرم ومعنی عرق کردن از شرم را دارد، و در کنار عوامل

 نمی شناسد، پس عرق کردن او ھم ء چيزی را به نام شرم و حيا"ھاشميان"شرم در انسان پيدا می شود و چون آقای 

ًه اصال صدائی که چنان اثری بر او گذاشته است ک.) غير محتمل است ـ  که اين بار ھم ايشان از جھتی حق به جانب اند

  ." از شرم آب شده و در زمين فرو رفته است"از او در نمی آيد؛ و مطابق به ضرب المثل مشھور 

 و ازھمه باالتر کرامات خود اين انسان به جائی رسيده، طوری که از تدوير ءاما به عنايت خدای جدش و کرامات اوليا

ًنيديم و واقعا مسرت دست داد، ايشان ھنوز ھم زنده و سر ش" آگاه ادب دری"و " استاد ادب دری"محل اعطای جوايز 

حال ھستند و ھنوز زور زمين به ايشان نرسيده است که او را، با ھمه عرق کردن ھا که آب وجود انسان را خشک می 

 رستم وار، يکی بعد از ديگری از ھفت خوان می نکند و سبب مرگ انسان می شود، در خود فرو ببرد و ايشان کماکا

  . گذرند

عمر شان دراز بادا؛ تا با اين ھمه شوری و گاھی بی نمکی زياد، سوژه ھائی برای نوشته ھا باشند و قافيۀ نوشته ھای 

  . را با نبود شان پنبه نکنندءمنثور و منظوم نويسنده ھای مثل ما و برخی از شعرا

 معقول و مدلل و مسؤوالنه، مانند يک  از ارائۀ جواب مستند و"ھاشميان"از شوخی که بگذريم، راستی چرا آقای 

، و برای قناعت خاطر "معروفی"فرھيخته، يک اکادميکر، يک استاد، يک دانشمند، يک عالم و يک پژوھشگر به آقای 

حيث يک آدم تھمتگر بازاری، مستند و مستدل تلقی می  ، من"ھاشميان" را برای آقای "معروفی"کسانی که جواب آقای 

 و از خود و تئوری ھای دروغ بافانه و شرم آور خود که بافته و ساختۀ ذھن بيمار شان ھستند، دفاع کنند، نمی پردازند

  نمی نمايند؟ علت چيست؟؟ چه چيزی ايشان را از اين کار باز می دارد؟ چرا الل شده اند؟

 و يا خوانندگان   يا آنانی که اين گونه اتھامات را برای وارد کننده شرم آور می دانند"معروفی"مگر اين حق را آقای 

 و برای رفع ابھام، توضيح "معروفی" بخواھند تا به آقای "ھاشميان"، ندارند که از آقای "ھاشميان"نوشته ھای آقای 

  ی ارائه کنند؟ حقيقت و خرسندی و رضامندی خوانندگان خويش، در چند سطر ھم اگر شده، جواب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ه خداگونه، يا مانند محمد ظاھرخان، شاه سابق و متوفای ييا اينست که ما چنين بپنداريم که ايشان خود را، بالتشب

  !افغانستان بخت برگشته، باالتر از ھرگونه مسؤوليت و سؤال و جواب در برابر بندگان، و در برابر رعايا می دانند؟

ا نوشته ھای خويش در برابر پرسش خوانندگان شان از نظر وظيفه مسؤول می دانند، اگر چنين نيست و ايشان خود را ب

  . بايد جوابی برای اين اتھام بستن ھای بسيار ناشائسته و بيجای و تبھکارانۀ شان ارائه کنند

 سکوت يا جواب و فراھم کردن قناعت طرف مقابل و خوانندگان، يا معذرت و يا فرار و: رسم در مطبوعات ھمين است

شما خود را در : غير از اين، بر خورد با منتقدين يا خوانندگانی که طلب پاسخ دارند، ھمان است که گفته شود! ابدی

يا از زور برابر با زور موجودات مقدس و آسمانی، . ًبرابر مردم و در برابر وجدان قلم قطعا مسؤول احساس نمی کنيد

بندگان شما خدای کاذب زمينی . ی و لجوج و مطلق العنان کارمی گيريدو يا از قدرت يک ديکتاتور خودسر و خودرأ

 شما سکوت ذيالنۀ در برابر اين اتھام ر وھم، مانند شما پوست پشک را به رو ھای شان کشيده و در برابر اعمال ناروا

برای اين کار تان که و !! مرگ اختيار می کنند و خود را در اين کار و در اين گناه شرم آور با شما شريک می سازند

خالف اصول پذيرفته شدۀ مطبوعاتی است، کف ھای گرم و پايان ناپذير، و توأم با ھلھله و داد و بيداد و واه استادا می 

  !!زنند

آقای ھاشميان يک جو از غيرت کم کرده است و حال «: آخرين سخن، پيام يک دوست به شما است، که ديروز گفت

پيدا کرده است، ھمانطور که کسی " معافيت"در برابر ھر سخن . ماعی ـ انسانی زندگی می کندفارغ از ھر قيد و بند اجت

  » !در برابر دارو معافيت پيدا می کند، بھتر است شما کوتاه بيائيد

باور کنيد که نمی خواستم پيام اين دوست ريزبين و سنجيده را که بھترين چشم برای شناخت انسان ھا دارد، به شما 

ًقعا آخرتش که وا" ديندينگگ"حال اين دوست می داند و ! ، اما چون قسم سنگينی داده است، مجبور آن را نوشتمبرسانم

  ؟!يد، يا نهشما جوئی از غيرت کم کرده ا
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