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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ اکتوبر ١٩
  

  !دوست دارم دوستان در دوستی صادق باشند
  :" عزيزینبيل"جز خدمت آقای عرايض مختصر و مو

  
را دوست خطاب نموده ايد، من ن اما چون شما م. و چگونه آغاز شده استــ  فھميده نشد که دوستی من و شما از کجا 

ھم به عنوان يک دوست از شما انتظار دارم، که مانند اين دوست تان در قضاوت ھائی که می نمائيد، تنھا جانب ضوابط 

  .را بگيريد و نه روابط را

 شد، که من در آغاز از ايشان تنھا يک سؤال کرده ــ اگر به سابقۀ بحث من و آقای ھاشميان بر بگرديد، متوجه خواھيد

 مطرح شد، "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"چرا شما در زمانی که پيشنھاد تدوين و ترتيب لغتنامه در پورتال : بودم

رتال  کار ترتيب لغتنامه را در پو"ھاشميان"جواب مثبت نداديد؟ اين سؤال فقط از جنبۀ اخالقی و برای اين که آقای 

شروع کردند، به ايشان ... نام مسؤوليت در برابر زبان و مردم و تاريخ و فرھنگ و کشور وه  ب"افغان ـ جرمن آنالين"

 داشته باشد؛ ھمان چيزی "معروفی"جواب ايشان اين بود، که شما می خواستيد مسؤوليت اين پروژه را آقای ! راجع شد

حيث يک انسان  ، من"نبيل"حال من از شما، آقای . ، نيز نوشته است"فیمعرو"که در آخرين مقاله اش، خطاب به آقای 

، چون خود را شامل مناقشه ساخته ايد، تحقيق "ھاشميان"منصف و بی طرف خواھش می کنم پيرامون اين ادعای آقای 

. يشنھاد نموده امبکنيد، يا حداقل از وی بپرسيد، برای روشن شدن حقيقت، که چنين مسأله ای را من در کجا و چه وقت پ

  ! وسيلۀ کسی مطرح شده است، يا خيره ًيا ببينيد که آيا واقعا چنين سخنی مستقيم يا غيرمستقيم در جائی، يا ب

چون سخن از اخالق به ميان آمد، بايد اين ادعا، و شخصيت مدعی اين حرف، از لحاظ اخالقی، از منظر ھنجارھای 

و منش نيک و خوب، مورد ارزيابی قرار بگيرد؛ و کسی که ادعای ناحق  سالم و دارای عادت ۀمورد قبول يک جامع

  . می کند، بايد به عنوان آدم ناباب شناخته و معرفی شود، نه کسی که به ناحق متھم به امری شده است

ود اعتراض من در وھلۀ اول به دوروئی و دروغ بافی وی ب. من ھرگز منکر پروفيسور بودن يا داکتر بودن وی نشده ام

 ھای باريک رساندن، یجاه جای طوالنی ساختن بحث و ضياع وقت خوانندگان خويش و آن را به چرا او ب. و است

زعم ايشان من اين پيشنھاد را نموده بودم نمی کنند، که ھم دھن من بسته شود و ھم ه اشاره ای به مقاله ای که ب

 آيا اين کار دشوار بود، يا نوشتن سه يا چھار صفحه دروغ و خوانندگان ايشان درعمل به حقانيت گفتار وی متيقن گردند؟

  رض خود را بيشتر از پيش بردن؟ ِو ع... تھمت و
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 "نگارگر" را شما تخريب پروژه می دانيد؟ آيا برخوردی را که ايشان و يک تعداد ديگر با آقای "نگارگر"آيا عذر آقای 

  نمودند، شما تأئيد می کنيد؟

  : باال برسه نکته مکث کنممی خواھم در ادامۀ بحث

قاموس " پيشنھاد ترتيب به اصطالح آن ھا، "افغان ـ جرمن آنالين"، وقتی پورتال "ھاشميان"ـ  آيا عقل و احساس آقای ١

ًرا نمودند، دفعتا به آن حدی رسيد، که متوجه ضرورت و اھميت چنين پروژه ای شدند، يا در زمان " دری به دری

 نسبت به آن "ھاشميان"ھمين درک و احساس را داشتند؟ فکر نکنم که در فکر و ذھن آقای پيشنھاد اوليه ھم ايشان 

مندی ايشان ه پس عدم عالق! شنھاد را کردم، زياد تغييری وارد شده باشد، حداقل در اين مورد خاصيروزی که من اين پ

ی و خودخواھی اين شخص؛ و خود را به اين کار در آن زمان به نظر شما محترم چه می تواند باشد، غير از جاه طلب

مھم تر از ھر چيزی دانستن؟ آيا چنين کار از نظر شما قابل تأئيد است؟ مھم تدوين کتاب بود، اين که توسط چه کسانی و 

 به آن پيشنھاد به دالئل واھی، و تالش ھای بعدی "ھاشميان"پشت پا زدن آقای . در کجا، فکر کنم به درجۀ دوم مھم باشد

مثل تقاضای ھمگانی برای اشتراک در اين پروژه، نشان داد، که سخنان اوليۀ شان در خصوص پورتال ايشان، 

ًبناء سخنان امروز شان از وزن .  تنھا بھانه ای برای گريز از اشتراک در اين کار بود"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

ه را، که ايشان امروز در باب اھميت کار تدوين لغتنامه با مروری منصفانه به گذشته، ھمه آنچ. زيادی برخوردار نيست

  . می گويند، بايد از روی ريأ و تظاھر دانست

 از ھمه به شمول "ھاشميان" در آن زمان، مانند امروز، که آقای "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ـ  متصديان پورتال ٢

، از ھمه خواھش "ھمه" ھمکاری کرده اند، با قيد کلمۀ  ھا خواھش"کمونيست" ھا و "مائويست"به اصطالح خود شان 

 ھم نوشته می کند، که اين پيشنھاد "ھاشميان"کردند، که برای اين کار مھم دست ھمکاری دراز کنند؛ چنانچه خود آقای 

نظر به اين که مردم عالقه گرفتند يا نه، مورد بحث من نيست، سؤال، . شش ماه در باالی صفحۀ اين پورتال موجود بود

ً بعدا به اين کار گرفتند، زمانی که ايشان به صفت مسؤول اصلی اين کار شناخته شدند، اين "ھاشميان"عالقه ای که آقای 

   با اين احساسی که امروز نشان می دھند، در آن زمان اين پيشنھاد را لبيک نگفتند؟"ھاشميان"است که چرا آقای 

 و از آن ترس داشتند، که شايد با قبول  نام ھستندۀ ک آدم جاه طلب و تشنجواب اين سؤال اين است، که چون ايشان ي

 به رياست اين پروژه دست نيابند، نخواستند در آن زمان برای پيشبرد "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پيشنھاد پورتال 

  !! که من بر آن تأکيد دارمتنھا نکته ای ! ً و اين کار اخالقا قابل تأئيد نيست و انجام اين کار سھم بگيرند

خاطر ه  چندين بار نوشته کرده اند، که ھمکاری شان را بعد از مدتی کار با پورتال مذکور ب"ھاشميان"ـ  آقای ٣

چون پايۀ بحث من بر روی پديدۀ اخالق استوار است به ! "نبيل"ببينيد، آقای . موجوديت عناصر بی دين قطع نمودند

 به صفت يک شخص درستکار به اين اعتقاد می رسيدند، که نمی "ھاشميان" اگر آقای )اول: متکرار يادآور می شو

 نمی کردند و هًتوانند با پايگاه انترنتی بی دينان ھمکاری کنند، بايد بعد از قطع رابطه با اين پايگاه مجددا بدان مراجع

رای ھمکاری با پروژۀ تدوين لغتنامه، که  ب"مائويستان" و "کمونيستان"فراخوان ) دوم. مطلب برای نشر نمی فرستادند

ًتا کنون چندين بار آن را تکرار نموده اند، در صورتی که او واقعا خواھان ھمکاری با بی دينان نبوده باشد، به چه معنی 

  خواھد بود؟

 "کمونيستان"، گاھی اين سؤال به ذھن تان خطور نموده است، که اگر امروز کار در اين پروژه با "نبيل"آيا شما، آقای 

 و يا بی دينان مانعی ندارد، چرا بايد در آن زمان کار با اين ھا مانعی داشته بوده باشد؟ آيا در چنين "مائويستان"و 

  ؟ ذره ای از صداقت به نظر شما می رسد"ھاشميان"موضع گيری آقای 
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دربحث ھائی .  مردی نيستند، که پابند اخالق و تھذيب باشند"ھاشميان"ھمۀ اين اعمال و سخنان نمايانگر آنست که آقای 

 و نه تحت تأثير کس ديگری "نگارگر" دفاع می کنم و نه از آقای "معروفی"که من با وی می نمايم، من نه از آقای 

  ... قرار دارم و

و چون در اين بحث ھا پای اشخاصی مانند .  تنھا بر پديدۀ حقيقت و اخالق استوار است"نھاشميا" در بحث با آقای هتکي

 ، من"ھاشميان" نيز شامل است، من برای نشان دادن خبث درون و دروغ ھای آقای "نگارگر" و آقای "معروفی"آقای 

ًرچند اين اشاره ھا بعضا ھ می کنم، طور ضمنی اشارهه حيث دالئل بيشتر به اتھام ھائی، که به اين ھا بسته شده است، ب

  .طوالنی تر از سخن اصلی می گردند

 و از ايشان خواسته ام که  ًمن شخصا چندين مورد را طی چندين نوشته ياد آور شده ام: ــ دروغ گفتن و اتھام بستن

 اگر  چرا ايشان،.دروغ گو رو سيه شود، با ارائۀ مدرک و سند و مأخذ ثابت کنند، ادعای شان را، برای اين که 

بار برای حقانيت و  پندار و يک انسان مھذب و سالم التربيت ھستند، تا حال حداقل يکراستکردار و راستگفتار و راست

  . درستی کالم يا ادعای خويش يک مدرک ھم ارائه نکرده اند

و فضيلت و تربيت و اصرار من در اين زمينه ھا برای اين است، که ثابت کنم اين شخص از نظر اخالق و صداقت 

کمبود يا نبود اخالق را ھيچ : "... آقای نلسون مانديال می گفت! تھذيب چندان ھم بزرگ نيست، که شما فکر می کنيد

ی که از تھذيب و اخالق بھره ای نبرده يا آن زيبا روئپروفيسور، داکتر يا انجنير، ..." چھرۀ زيبائی نمی تواند تکميل کند

  ! "نبيل"خاک کن، آقای باشد، روی شان را به 

، از نظر من بی نيستم، ولی اين انسان" .آزاد ل" و خيلی از انسان ھای ديگر ھم می دانند، که من آقای  من می دانم

معنی و از نظر شما ذی معنی و پروفيسور و چه و چه، با چنان بی مسؤوليتی ما را يکی می داند، که گوئی خدا يا 

  ... ند وپيامبر ھستند و علم غيب دار

فراموش نکنيد که تکيۀ من تنھا بر اثبات قباحت ذاتی و دروغ گوئی و تھمت بستن وی است، نه دفاع از خود يا از 

  !شخص ديگر و يا مخالفت با اين پروژه

 شروع "نوری" در آغاز کار با آقای "ھاشميان"مشکل آقای . را آغازگر اين گونه بحث ھا بدانيدن ــ شايد شما امروز م

در اين مورد، بعد از اين که بحث اين دو نفر باال .  درست ندانستند، را نقد کرده"ھاشميان"آقای " پرگرم" که ترکيب شد،

گرفت، من ھم با يک تذکر بسيار کوتاه و ضمنی در يکی از نوشته ھايم، شايد در يک سطر، اين ترکيب را از نظر 

 ، مغرور به دگری ھای بسيار"ھاشميان"ک جمله غرور آقای از ھمينجا و با تذکر فقط ھمين ي. معنی بجا نخواندم

وقتی شما کسی را . ًرا شخص پرنويس و تلويحا ياوه گوی ناميدندن  و ايشان مقاله ای نوشتند و طی آن م جريحه دار شد

  !مخاطب می سازيد، بايد منتظر جوابی ھم باشيد

اصطالحات، ضرب المثل ھا، ابداع ترکيبات جديد، کوشش  در مورد "ھاشميان"ــ  من در چندين جا به اشتباھات آقای 

يکی از اين موارد تعريف مغلوط ضرب المثل ھائی بود، . انگشت انتقاد گذاشته ام... برای تغيير شکل امالئی کلمات و

  از نود ضرب المثل ھشت تا را معنی يا تعريف نموده"ھاشميان"آقای .  آمده است"ارغند"که در کتاب داکتر صاحب 

شما آن ھا را بخوانيد و بعد بگوئيد، که من درست می گويم يا نه؟ اگر . از اين ھشت تعريف پنج تای آن غلط است. اند

درست است، پس آنچه من در مورد نداشتن صالحيت در دست داشتن سررشتۀ کار پروژۀ ترتيب لغتنامه گفته ام، ھم 

  .بايد درست باشد

دوش چنين يک ه  مسؤوليت چنين کاری را ب"آنالين- افغان جرمن "ه پورتال ــ آيا در کشورما قحط الرجال است ک

، نه از ادب و ادبيات کشور اطالع کافی دارد، نه از زبان مردمان آن، نه به "قبالۀ روباه"انسانی، که غير از داشتن يک 
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آقای . می گذارند... يرد ومفھوم و معنی آنچه می آفريند توجه دارد، نه حتی تفاوت بين مترادفات را در نظر می گ

 بارزی در به پا ايستاده کردن آن بازی ورتال عمری زحمت کشيده اند و نقش يا اشخاص ديگری، که در اين پ"نوری"

 برتری دارند، به درجات باالئی انتخاب بھتری بودند، "ھاشميان"کرده اند و از نظر زبان و ابيات به مراتب از آقای 

 داد، با "نوری" به اين شخص، يعنی به آقای "آنالين-افغان جرمن "پاداشی که پورتال ! "ھاشميان"نسبت به آقای 

استفاده از زمان و فرصتی که با آمدن يک تعداد اشخاص ديگر برای اين پورتال مساعد گرديد، بسيار غيرمنصفانه و  

  .ناجوانمردانه بود

  :ــ  و اما در مورد خودم بايد بگويم

   که خود را با دريا مقايسه کنم؛ و،ـ  شرم دارم از اين١

ـ  من ھيچ وقت پشت مالئی که قلبش چون آئينه صاف نباشد، نماز نمی خوانم، به ھمين دليل از دير وقت است که ٢

آقای . ًاصال به مسجد نمی روم؛ و با  آدم دروغ گو و آدمی که دل و زبانش يکی نباشد ھم ھيچ گاھی ھمراه نمی شوم

  .  ھر کسی می تواند نظر خودش را داشته باشد. اين نظر من است!  پاک نيست به پوست"ھاشميان"

 خوانندگان نوشته ھای خود، به جھت استفاده از يک تعداد کلماتی که از ھر نظر شايان نوشتن ۀــ  در اخير من از ھم

) يکی: عث اين کار شدسه مسأله با. کار برده ام، معذرت می خواھمه نبود، و من آن ھا را در مقاله قبلی خود ب

 و نسبت ھای "ھاشميان"نامۀ بسيار درشت آقای ) ًناراحتيی، که از چندی شديدا سبب اضطراب من شده است؛ دو

ھمه دست به دست ھم دادند و عنان عقالنيت را . عادی نبودن من در اثر گرم بودن) نادرستی که به من داده اند؛ و سوم

  . از من ربودند

خصوص به آن دوست عزيزی که ديشب تيلفون کردند و ه  خوانندگان مقاله ھای خود، بۀًالقا به ھممن اين پوزش را اخ

گاه دعوای فرشته بودن را نکرده ام،  من ھيچ! با بغضی که در گلو داشتند از اين کار من سخت انتقاد کردند، مديونم

  !بنابراين اشتباه از ذات من ھم، مانند ھر انسان ديگر، جدا نيست

١٨/١٠/٢٠١۵  

 


