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 Social اجتماعی

  
  ھاشم سديديدس
  ٢٠١۵ اکتوبر ٠۵

  
  !عقل و تميز چيزی است که ھمواره با آموزش مسلکی به دست نمی آيد

   
  بحش اول 

  

وضوح ه  خوانده باشد يا بخواند، ب"ھاشميان"ا در رابطه با آقای در تمام نوشته ھای من، ھر يک خواننده ای که آن ھا ر

ًکامل ديده می شود، که من شخصا ھيچ گاھی به مدارک تحصيلی و اين که ايشان در کجا و در چه پست ھائی در زمان 

 اين کالم را، خالف. و ايام اقامت شان در افغانستان يا در امريکا کار کرده اند، اشاره نکرده و يک حرف ھم نزده ام

رفتاری ی و درستکردار می توانند برای اثبات درستپنداری، درست و حواريون شان"ھاشميان"اگر موجود باشد، آقای 

ان و ھوادران خويش که ھمه، با ھمه دروغ پراگنی و اتھام بستن رآقای ھاشميان به ما نه، بلکه به خوانندگان و به ھمنظ

  .  ارائه کنندوی ھنوز ھم وی را سجده می کنند، 

تبادل نظر يا سؤال و جواب ھائی که گاھی از اوقات البته، نظر به تحصيلی که وی نموده است و نظر به سخنانی که از 

زبان او شنيده می شود و ھيچ تناسبی بين آن تحصيل و اين سخنان وجود ندارند، بدون شک ميان ما از دير زمان، 

طی اين مناظره ھا و مجادله . رفته است و شايد در آينده ھم صورت بگيردشکل بسيار جدی، صورت گه بعضی اوقات ب

ھا و گفتن و پرسيدن ھا نه تنھا من مدارک تحصيلی و دروه ھای طوالنی کار وی در يکی از مراکز بزرگ آموزشی 

 سمت استاديی که طی ًکشور، يعنی دانشگاه کابل را زير سؤال نبرده ام، که عمدتا با توجه به ھمين مدارک، و با توجه به

ساليان درازی نامبرده داشته است، علی الخصوص درعرصۀ زبان و ادبيات، و با توجه به اندوخته ھای تجربيی که 

دست آورده باشد و به ه د از محيط و جھان به قدر کافی ب می توانشخص تحصيل کرده ای مانند او با اين عمر طوالنی

  . نطقی بيرون بدھد، که بيرون نداده است، من به نقد نوشته ھايش پرداخته امتبع آن نوشته ھای وزين و مستدل و م

مردم از استادانی که به خود حق می دھند که لقب استادی به ديگران عطأ کنند، انتظار دارند که مطابق ادعا ھای کالن 

کار برده می شود، بايد به ه ب" معاسم ج"که ندانند که فعلی که برای  شان حرف بزنند و استدالل و نوشته کنند، نه اين

  ! شکل مفرد نوشته شود يا جمع

 اگر رجوع شود، ديده خواھد شد که برخورد من با ايشان و نقدی که از يکی "ھاشميان"من عنوانی آقای ۀ به اولين نوشت

و . ھم به ھمين گونهنوشتۀ دوم به تعقيب و به ارتباط با نوشتۀ اول . از نوشته ھای شان شده است، چقدر محترمانه است

ً نوشته و ضمنا "معروفی" ديروز ايشان که عنوانی آقای ۀتا رسيديم به نوشت. نوشته ھای بعدی ھم به ھمين ترتيب

 او به ھر دليل ،درست است که بعد از دو نوشتۀ اولی من. سخنانی را به من راجع ساخته و اتھام ھای نيز به من بسته اند

 را قطع نمودند، ولی تا جائی که من از دوستان "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"به پورتال و بھانه ای که بود، نوشتن 
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 به صورت زبانی و تيلفونی و نوشتن به "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"شنيده ام بد گوئی را نسبت به من و پورتال 

 ادامه دادند، تا اين که خسته شدند و "آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"اصطالح شب نامه ھا، بعد از اين وداع با پورتال 

که دو باره به پورتال ملحدين برگشتند ـ يکی از بھانه ھای ايشان برای قطع  پشت اين کار را رھا کردند و رفتند تا آن

 خالف دين به نشر  اين بود که در اين پورتال نوشته ھای"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"رابطۀ اولی شان با پورتال 

 دين ۀولی زمانی که برای بار دوم با اين پورتال ھمکاری شان را آغاز کردند، نمی دانم چطور شد که ھم. می رسد

 آن بدگوئی ھا و نفرت از بی خدايان و کمونيستان و ۀ و ھم  کجا شد، کافر ھا و با اين پورتالبا پرستی و اختالف شان 

  ...!!! مائويستان و

 و من، به راستی بود؟ اگر به راستی بود، چطور شد "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"راز نفرت اوليه از پورتال آيا آن اب

   با آن ھمه نفرت دو باره به اين پورتال رجوع کردند؟ "ھاشميان"که آقای 

 کنون به اين سؤال جواب من اين موضع را يکبار ديگر ھم مطرح نموده و از ايشان طالب پاسخ شده بودم، ولی ايشان تا

اين سؤال مھم، اگر جواب گفته شود، خيلی از حرف ھا را در مورد ماھيت فکری و شخصيت واقعی آقای . نگفته اند

من مطمئن ھستم که آقای . ً برمأل می سازد؛ که مطمئنا برای ھمه بسيار جالب و خواندنی خواھد بود"ھاشميان"

د، اگر پاسخی ھم بدھد، مانند سائر پاسخ ھايش درھم و برھم و گاھی از ده  به اين پرسش پاسخی نمی دھ"ھاشميان"

 "ھاشميان"، آقای "ديوانه در کار خود ھوشيار است: "زيرا ھمانگونه که گفته اند. ز درختاناخواھند نوشت و گاھی ھم 

  ! دخود را بزن" شير غلط" به اصطالح د در کجا بايد فھمھم می

 آنچه را ياد کرده اند مسائل خصوصی است که ۀ نوشته است، ھر چند ھم"معروفی"قای در مورد آنچه وی عنوانی آ

 مکلف به ارائۀ جواب آن "معروفی" دارند و نه آقای "معروفی" حق پرسيدن آن ھا را از آقای "ھاشميان"ًاصال نه آقای 

اين قلم دارند، خود به جواب ايشان  توان قلمی بيشتر از "فیومعر"که خود آقای  ھا می باشند، اما باز ھم از آنجائی

ی ھستند ئًمستقيما و ھمانگونه که خود خواسته باشند خواھند پرداخت؛ اگر چه برخی از پاسخ ھای من در کل جواب ھا

 که به شکلی از اشکال به ديگران، از جمله به من نيز راجع "معروفی" از آقای "ھاشميان"به برخی از سؤال ھای آقای 

ال به شکل ساچمه ھای تفنگ بادی است که بعد از آتش کردن تفنگ به ھر طرف پراکنده ؤد ـ چون سو مربوط می شو

  !می شود

  :می پردازم به اصل سخن

  ]"معروفی"[اما اين ھم يک واقعيت است که شخص يا اشخاصی که در بارۀ گذشتۀ آقای معروفی«:   نوشته می کنيدــ١

بسيار وقت گذشته، ولی آنچه به خاطر دارم از اين قرار : "]می گفتند[ ميگفتند معلومات داده بودند، آنھا*]به من[ بمن

  بيان ]؟[ را در افغانستان در دروۀ کمونيستی "]معروفی[" معروفی ]مأموريت[آنھا ماموريت ]اين که[اينکه ..." است

  »...می برده و ]به سر[در دورۀ اشغال در جرمنی بسر  "]معروفی["داشته اند، واقعيت نداشته، معروفی 

را برای چند دقيقه از ايشان پس بگيرم، چون آقای " دروغگو"بعد از خواندن آنچه در باال آمد، من می خواھم القاب 

 چنان بوده و چنين نبوده "معروفی"کسی ديگری به ايشان گفته است که آقای .  خود خالق اين سخن نيست"ھاشميان"

ا به زبان آورده اند که شنيده اند؛ يا بھتر بگويم ھمان چيزی را نوشته اند که  ھم ھمان چيزی ر"ھاشميان"است و آقای 

 دعوای "ھاشميان"اما چون آقای ! خصوص انسانی که عقل نداشته باشده خوب، می گويند انسان آزاد است، ب! شنيده اند

استاد محترم، پروفيسور داکتر ،  ھمين دليل آزادی شان ھم محدود می گردد از ايشان می پرسيم که شما هعقل دارند و ب

شخصيت علمی ممتاز کشور، انسانی که ھم استاديد و ھم صالحيت صدور و اعطای لقب استادی به ديگرا ن را داريد، 

 خشک و خالی يک ۀھمينقدر در طول اين ھمه عمر و آن ھمه تحصيل و کار عملی نياموخته ايد که انسان تنھا به گفت

  !  کاری ننگينی نمی کند؟نری، آنھم چنيانسان کسی را متھم به کا
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آيا شما در طول عمر تان و در طول آن ھمه تحصيل و کار نياموخته ايد که يک دانشمند، يک استاد دانشگاه يک عالم و 

گاھی و تنھا به اتکای يک سخن، بدون پشنوانه و سند و مدرک قوی، محکوميت کسی را صادر نمی  يک محقق ھيچ

 به سخن يک انسان، که می تواند از روی دشمنی يا از اءشما، صادر کردن محکوميت کسی به اتککند؟ آيا اين کار 

آيا ! ق به منطق است؟ شما می گوئيد که فلسفه خوانده ايدبطديگری باشد، منطبق به قانون و منروی غرض و ده ھا دليل 

ار يک دانشمند، کار يک اکادميکر، کار يک  فلسفه است؟ آيا اين کار، کبۀ مدخل در قلمرومی دانيد که منطق به مثا

  عالم، کار يک محقق و انسان سالم است؟ 

شما به ! می دانيد که شما مرتکب چه اشتباھی شده ايد؟ اين گناه شما از نظر من بدتر از کار يک انسان دروغگوی است

ا، اگر شما نتوانيد آن را ثابت خصوص در اروپا و امريکه و اين کار، ب! حيثيت و شرافت يک انسان توھين کرده ايد

، جرمی است "آنالين-افغان جرمن"کنيد، که ھرگز قادر به ثبوت آن نخواھيد شد، بپرسيد از مشاور حقوقی پورتال 

" پلوان"ًشما با تقريبا سه دھه زندگی کردن در غرب، يا بيشتر از آن، ھنوز ياد نگرفته ايد که اينجا سر ! بسيار کالن

وطن نيست که ھر چه به دل تان گشت بگوئيد و کسی يا مرجعی نباشد که از شما سؤالی کند که ھای کشت زار ھای 

  ! چرا؟

خاطر اين اھانت شما، پيش از نوشتن جواب به شما به مراجع قضائی شکايت ه  ب"معروفی"به ھر حال، ای کاش آقای 

 شما ننوشته اند که سبب  در نوشته ھای شان چيزی نسبت به"معروفی"چند حال ھم دير نشده است و آقای ھر. می کردند

تنھا مرجعی که می تواند شما را سر عقل بياورد، از نظر من، ھمين دستگاه ھای قضائی .  شما شوده عليضعف دعوا

  !نوشتن و استدالل کردن برای شما، مثل ياسين خواندن پيش کلۀ خر است! ھستند

 نوشته می کنيد که بايد ياداشت ھائی از صحنه ھای جنگ "معروفی"تان عنوانی آقای قبلی ۀ   شما در جائی از نوشتــ٢

می دانيد که اين سخن شما چه معنی دارد؟ اگر او . و کشتار افغانان به دست روس ھا و خلقی ـ پرچمی ھا بر می داشتند

کيست بوده است، اين معنی ديگری ژورناليست می بود، حرفی نبود، ولی زمانی که شما می گوئيد که او در اردو و تان

اگر در اروپای . يد و ھم توھين ھم حمله نموده ابا اين حرف شما به شرف و حيثيت و وجدان يک انسان،. پيدا می کند

دعوت کند، اما " دوئل" می توانست برای اعادۀ حيثيت خويش شما را به "معروفی"يک ـ دو قرن پيش می بوديد، آقای 

خوانده ...  را آدم کش و جانی وآيا می دانيد که شما او! شما امروز در دوران ديگری زندگی می کنيدطالع مند ھستيد که 

  يد، آنھم به حرف واھی يک انسانی که خود، مانند شما از عقل بيگانه بوده است؟ا

ئيد، من علمای   در مورد من نوشته می کنيد، که من علمای دين را بی وجدان و چه و چه ناميده ام، درست می گوــ٣

دروغين دين را که از نام دين استفاده می کنند، مانند آن قاضی سمنگانی که در حضور زنش، در حضور مادر دختری 

ًبه دخترش تجاوز می کند، شما حتما اين خبر را چند روز پيش در تلويزيون شنيده ايد ـ يا کسی برای تان قصه کرده 

چنين انسانی را من ھم بی وجدان می نامم و ھم بی شرف و بی ناموس و . يماست، ھر حرفی که به دھنم بيايد می گو

  ! بدتر از اين ھا، اگر وجود داشته باشد و ھم به دينش که ھيچ شباھتی به اسالم ندارد، تف و لعنت می کنم

می نامم و ھم با آواز ن دين، اين خداپرستانی مانند شما را، ھم بی وجدان اقای زور تان را، اين مدافع مال ـ طالب، رفمن

رسا اعالم می کنم که خدائی را که اين ھا می پرستند، کسانی را که ھزار ھا انسان را اعم از زن و مرد و کودک، مانند 

طی سيزده ـ چھارده سال گذشته با قساوت بی مانند و به اشکال مختلف به اين روز انداخته در عکس ذيل، اين کودک 

که خشونت  را من اجازه ندارم که در نوشتۀ خود بيندازم، اما برای اين عکس. يستم بپرستماند، به ھيچ شرطی حاضر ن

 مسؤوليت ھا، من آن را در اين ۀو قساوت ھم کيشان و ھم مسلکان شما را بر رخ شما و جھانيان کشيده باشم، با قبول ھم

او " کجا و کجای"کری شما و کسی که شما جا کاپی نموده به معرض ديد شما و مردم قرار می دھم تا ھمه به ماھيت ف

 بوسيده ايد آشنا شوند و از اسالمی که "آنالين-افغان جرمن" و يکی ديگر از نويسندگان "جھانی"را در قندھار ھمراه با 
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 "هللاعبد" و "فھيم قسيم" و "مجددی"اگر قبول اين گونه اسالم، يا اسالم ! شما داد دفاع از آن را می زنيد شناخت پيدا کنند

 اينھا شرط اسالم و مسلمانی است، من ترجيح می دھم ملحد باشم تا ل و امثا"سياف" و "احمدزی" و "کرزی"و 

  ! مسلمان

  : نگاه کنيدبه اين عکس

  
 و آن قاضی سمنگانی "حضرت مجددی" و "مال اياز"ھر دروغگوئی، ھر دزد و فاسد و وطن فروش و وحشيی، مانند 

شما با بی شرمی تمام او را اميرالمؤمنين ناميديد و می ناميد، نزد من بی وجدان و بی مسلک و طالب ھای پيرو کسی که 

ھمينطور کسانی که از اين ھا دفاع می کنند؛ خواه در قلم، خواه در قدم و خواه با نثار درھم، برای . و بی شرف است

  !ستان به دشمنجنگ و ترور و کشتن مردم بی دفاع افغانستان؛ و برای تسليم کردن افغان

که شما طبق معمول !" اخالق نويسندگی و حرمت قلم؛ آره، اما در کجا؟ دانستن آن مھم است"اما سخن من در نوشتۀ 

 ايد، يا به روال ھميشگی آن را تحريف  نمودهمانند يک آدم بيسوادی که از فھم يک نوشته عاجز است با آن برخورد

 و ايد، بايد توضيح کنم که اين نوشته در قدم اول متوجه ھر چه آدم دروغگونوشته " عفت زبان و قلم"نموده و آن را 

گريختگی و جنايت پيشه و جاسوس و وطن فروش و نوکر بيکانه است، می باشد؛ خواه فلوته باز و فاسد و زيردار

  ! مذھبی باشد و خواه سياسی

بعد از ايشان بپرسيد که آيا .  که برای تان بخواندبدھيد" داکتر صاحب کاظم"ھمين نوشته را شما به يکی از کسانی مانند 

من اين انسان را بی . ًمشخصا خطاب به علمای دين است، يا نهو ًاين نوشته خطاب به يک مرجع مشخص، خاصتا 

ھر چه او حکم .  می دانم"آنالين- افغان جرمن"غرض ترين و در ضمن واقع بين ترين انسان در ميان تمام نويسندگان 

  ! قبول دارمکرد، من 
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از نوشتۀ شما اينطور معلوم می شود که شما با اين نظر من موافق نيستيد؟ جای تعجب نيست، مردی که اينجا و آنجای 

طالبی را که آستان بوس اعراب و پاکستانی ھای دشمن درجه يک کشور ما ھستند، ببوسد، و مسلمانی اش مانند 

  ! بياورد" تيتک"به مسلمانی وی باشد، بايد چنين نوشته ای او را 

لمان المان در روز ھائی که به ھزاران پناھنده، در ميان آن ھا تعداد کثيری مسلمان، اجازه داد به ادانيد صدراعظم  می

داخل شوند، خطاب به مردم خود و پناھنده ھا و اشاره به جھان اسالم که عربستان سعودی در رأس آن قرار دارد، چه 

شايد !" ما به فرزندان خود خواھيم گفت که عربستان به اين پناھنده ھا نزديک تر بود: "گفتگفت؟ نه؟ پس بشنويد؛ او 

فھم مطلبی که در اين سخن نھفته است، برای شما کمی مشکل باشد؛ يا باز ھم طبق معمول در برابر اين چنين سخنان 

لمان را ھم ا و يا شايد صدراعظم   بدھيديک گوش تان در کنيد و ديگری را ديوار و به ھمان ساز خود رقصيدن را ادامه

اين گونه مسلمانی را خدا به مسلمانانی مانند . متھم به بی دينی و کفر و الحاد کنيد؛ ولی من می فھمم او چه می گويد

  ! و طالب کسانی مانند اين ھا ارزانی کند، مرا تير"سياف" و "مجددی"شما، و شيخ ھای عرب، و 

شما که ادعا داريد زبان و ادبيات خوانده ايد و در اين رشته استاد بوده .  ھستيد." لآزاد" شما   نوشته می کنيد، که ــ۴

 مقايسه کنيد و با دانشی که مدعی آن ھستيد، ببينيد که آيا طرز جمله ." لآزاد"بار نوشته ھای مرا با نوشته ھای  ايد، يک

 بودن جمالت من، شيوۀ برخورد من با قضايا و غيره و ساختن، کلماتی را که من انتخاب می کنم، طوالنی و پيچيده

 من و او را در کنار ھم ۀ ھمگونی و ھمسانی دارد؟ کودن ترين انسان ھا وقتی نوشت." لآزاد"غيره با نوشته ھای 

 سال در صنف ٢٣د که اين نوشته ھا به دو انسان مختلف تعلق دارند، نه به يک انسان؛ اما شما با ند، می فھمنبگذار

، دلم "ھاشميان"حيف از آن ھمه وقت تان، آقای . نشستن و آموختن و دگری پی دگری گرفتن قادر به اين کار نشديد

  !ًبرای آن ھمه وقت تان که به ھدر رفت واقعا می سوزد

و ! شما شک می کنند... بيجا نيست، اگر برخی از دوستان در آنچه شما ادعا می کنيد، يعنی به تحصيل و استاد بودن و

من می گويم لعنت به آن سيستم و نظامی که چنان شرايطی را مھيا کرده بود، که زمينۀ باال رفتن اشخاصی مانند شما را 

تازه، اگر من خواسته ! در آن درجه ھای علمی و به آن پست ھائی که شما می گوئيد من کار می کردم، مھيا نموده بود

رم که زير نام مستعار بنويسم؟ آيا اينقدر نوشته ھای من در باب دين و باشم دين را نقد کنم، مگر من از کسی ترس دا

دينخويان کاذب و دزد و فاسد و گمراه ھمه به نام خودم نوشته نشده اند؟ اگر شده، چه ضرورتی بود که من به نام 

و ن نوشته ام، گاھی  بپرسيد که مضمون  ھای را که من به نقد از دي"آنالين-افغان جرمن"مستعار بنويسم؟ از پورتال 

  !  به نام مستعار بوده است؟ اين را از آن جھت نوشتم، چون شما به سخن ديگران باور نداريدکدام وقتی

- افغان جرمن"، ھر سه بار در دريچه ابراز نظريات پورتال "افراسياب راھی"من شايد دو يا سه بار به نام مستعار، 

 ھا را که نقدی از يکی از مضامين شما بود، نظر به خواھش جناب داکتر يکی از اين نظر.  چيزی نوشته باشم"آنالين

 و شما برای اولين بار در زندگی تان آن نقد را بجا  کاظم به شکل مقاله درآوردند و در صفحۀ تحليالت انتقال دادند

  !ھمين و بس. دانستيد و اعتراف به کوتھی نوشتۀ خويش کرديد

ی استادی ادبيات و زبان او طرز نوشتۀ دو انسان مختلف را نداريد، چگونه دعوشما که قدرت تشخيص سبک و شيوه 

قدر نمی کنيد؟ فکر می کنم در اين زمينه برای اقناع پيروان و ھواداران تان برای اين که متوجه حماقت تان شوند، ھمي

  !کافی باشد

  ادامه دارد   

٠۴/١٠/٢٠١۵ 
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