
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ نومبر ٢٢

  !؛ تجسم کاملی از حماقت"ھاشميان"
  

گاھی به خشونتی که او در مقالۀ منتشره اش در   ھيچ"ھاشميان"قبل از ھمه بايد گفته شود که اطالق کلمۀ حماقت برای 

، ازجمله نسبت به "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"عليۀ يک تعداد از نويسندگان پورتال " تول افغانستان"سايت انترنتی 

من نشان داده است، يا بر چيزی به نام نفرت از وی، و يا از روی نوعی از بدخواھی در ارتباط با او و مقاله اش باشد، 

  . بر نمی گردد

ست، و چون احتماالً برخی از کسان متوجه حماقت وی، باوجود  از نوشتۀ وی مستفاد ا آشکارا"ھاشميان"چون حماقت 

 اين نوشته توضيح خواھم کرد و ثابت خواھم ساخت که نسبت حماقتی ۀآشکار بودن آن نشوند، من دالئل آن را در ادام

 ،ساباين انتبرای اثبات . که به وی داده شده است، با واقعيت يک تفکر اصيل، نمی تواند مشحون و مقرون به ابھام باشد

  :می خواھم نوشتۀ ياد شدۀ وی را مختصراً در ذيل تجزيه و تحليل کنم

گاھی کسانی ديگر را، ھر قدر با آن ھا بد باشد، به بی ناموسی متھم نمی کند، زيرا می داند که  ـ آدم ھوشيار ھيچ١

ند که اگر خواسته باشند، از زبان ديگران ھم، ھم از نظر قلم و ھم از نظر زبان و بيان و جرأت، اين توانائی را دار

کار ببرند که او در برابر ديگران به ه مشابه و رويۀ بالمثل در برابر وی کار بگيرند؛ و ھمان کلماتی را در برابر وی ب

  . کار برده است ـ  حتی رکيک تر از آن ھا را

 دوست دارد و آرزو ندارد که ديگران بنابراين کسی که به عزت و آبرو و نام و ناموس خود احترام می گذارد و آن را

سخن بدی در بارۀ  وی و ناموسش به کار ببرند، اگر عقل داشته باشد، کوشش می کند که از گفتن بد و رد به ناموس 

 وجود دارد، شامل خودش و ديگرانديگران خود داری کند و پای زن و فرزند خود و ديگران را در مشاجراتی که بين 

  . نسازد

، به زن و دختر و خواھر و مادر اين انسان احمق "ھاشميان" با ھمه اخالق ناشائست و حرف ھای درشت من شخصاً،

اما ديگران شايد به چنين عملی دست نزنند و از روی درِد بسيار، به کسانی که جزئی از ناموس . ھزار سالم می فرستم

  .  اين ديوانه ھستند، ناسزا ھای بسيار آبدار و رکيکی بدھند
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 با آن که بيشتر از نود سال عمر نموده است و بايد تجارب "ھاشميان"ميدن اين امر نياز به ھوش زياد ندارد؛ اما فھ

. زيادی طی اين ھمه سال می اندوخت، ھنوز اين واقعيت علّی، مسلم و ثابت شده از روی تجربه را درک نکرده است

  !"ھاشميان"ت حکمی است بر حماقم، از نظر من دليل "ھاشميان"اين کار 

و تو، .  وجود حقيقی ندارد".آزاد ل"يک نفر ھستيد، يعنی ".آزاد ل"ـ در مورد من نوشته می کند که تو و آقای ٢

، اين غول بی يال و دم، می پرسم که به چه دليلی "ھاشميان"من از . ، بعضاً از اين نام مستعار استفاده می کنی"سديد"

  ! من بايد به چنين کاری دست بزنم؟

 دين ه از دين انتقاد می کند و نوشته ھايش تقريباً به صورت کل علي".آقای آزاد ل" فکر می کند که "ھاشميان"اگر 

 يک نفر ھستيم، بايد بداند که کسی که سال ".آزاد ل"است، مانند من که از دين نقد می کنم، و فکر می کند که من و آقای 

 و نوشته ھايش ھم تا حدودی در اين و در آن  نام اصلی خود پرداخته است به نقد دين به ".آزاد ل"ھا قبل از آقای 

  وبسايت يا پورتال موجود است، چه نيازی به استفاده از اسم مستعار دارد؟ 

 خاصی نوشته می کند، ھيچ دليلی وجود ندارد که از اسم مستعار ــ ن ترس و به نام اصلی خود در موردوقتی انسانی بدو

  . تن خود ــ استفاده کندبرای پنھان ساخ

کار گرفته ام، " افراسياب راھی" از اسم مستعار "افغان جرمن آنالين"من در سه مورد در دريچۀ ابراز نظريات پورتال 

 تحرير "ھاشميان" ۀرا ببينند، نوشتۀ مرا که به شکل نقد از يک نوشتن زيرا فکر می کردم متصديان پورتال، وقتی نام م

  . شر اين نقد را ضروری می دانستم، نشر نخواھند کرديافته بود، و من ن

، که خود را عالِم عالَم می خوانَد، و در ھر نوشتۀ خويش مدارک و اسناد "ھاشميان"بعد از نوشتن آن نقد بر نوشتۀ 

ناستی تحصيلی اش را به رخ مردم می کشد، مانند انسان ھای تازه به دوران رسيده و ناديده ای که در ھر جا و به ھر م

 از دماغ فيل "ھاشميان"پول و ثروت و ساعت و انگشتر و خانه و ملک و زمين شان را به رخ ديگران می کشند، اين 

در حالی !  در اين زمينه درست و نظر من در آن مورد اشتباه بوده است"سديد"افتاده، خود اعتراف بدان نمود که نظر 

، بايد سخن او که دارای مدارک و القاب بھتر و ...حصيل و القاب وکه با سنجش و ميزان و برداشت او از مدرک و ت

  !!  بيشتر از نگارنده است، موثق تر می بود

را وادار کند تا در ن اصالً چه نياز، يا چه دليلی می تواند م. گاھی از اسم مستعار استفاده نکرده ام در باقی عمر من ھيچ

  بی نوشته کرده ام، از اسم مستعار کار بگيرم؟ موراد و مسائلی که ھميشه زير نام خود مطال

ھمينطور سخت ترين و عريان ترين انتقاد ھا . شديد ترين حمالت را بر سياسيون و حاکمان کشور ھا به نام خود نموده ام

چه علت، يا چه ترسی وجود دارد که من اسم خود را . را از اديان و از دينخويان در تاريخ کشور خويش من کرده ام

   می تواند روی اين مسأله روشنی بيندازد؛ و به اين سؤال جواب بگويد؟"ھاشميان"آيا !! نھان نمايم؟؟پ

 ھمين مطلب به غايت ساده، و نبود حجت قوی و ارائۀ برھان قانع کنند "ھاشميان"دليل دوم برای اطالق کلمۀ حماقت به 

  .از سوی وی برای مسائل ياد شده در مبحث باال است

 اين است که ھاشميان باوجود داشتن مدرک در علم "ھاشميان"ديگر برای نسبت دادن چنين صفتی به ــ دليل ٣

زبانشناسی، آنچه خودش ادعا می کند، و به تبع داشتن چنين مدرکی آگاه بودن از زيرمجموعه ھای اين علم، که يکی از 

ر به اين نشده است که ميان نوشته ھای من و آن ھا سبک شناسی و ديگری شناسائی شيوۀ نگارش نويسنده می باشد، قاد

  . تفاوتی را مالحظه کند".آزاد ل"نوشته ھای آقای 

چون داشتن سبک کار مشکلی است که ھر (معموالً برای تفکيک و شناخت نوشته ھای دو يا بيشتر از دو نويسنده، 

غلط نويسی سبک من : "ندارد که بگويد را "ھاشميان"انسانی نمی تواند ادعای داشتن آن را بکند ــ ھر کسی شھامت 
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در اين گونه . منتقد به شيوۀ نگارش نويسنده ھا رجوع نموده نوشته ھا را مورد مقايسه و سنجش قرار می دھد") است

  :مقايسه کردن ھا نکات ذيل در نظر گرفته می شود

  .کار برده انده ی که نويسنده ھا در نوشته ھای خود بئلغات و موازين لغوــ  

  .ـ موازين بالغيی که نويسنده ھا بدان متوسل شده اندـ

  .ــ آرايه ھای ادبی در نوشته ھا

  .ــ معنی آفرينی ھائی که در نوشته ھا ديده می شود

  .ــ سخن سنجی و سخن شناسی در نوشته ھا

  .ــ قوت و ضعف افکار و کالم نويسنده ھا

ت و دلزدگی و رنجش، يا رغبت و بيزاری نويسنده ھا از چيز، ــ شور و شوق و جذبه و الھام، يا نشان دادن تأثر و نفر

  .وجود آوردن يک اثره مطلب يا از شخصی، يا در ب

  .ده ھانــ ميزان، و قوت و ضعف عقايد و آرای سياسی ـ اجتماعی ـ دينی  ـ فلسفی  ـ اخالقی نويس

  .ــ صالبت منطق در نوشته ھا

  ...ان و فن نويسندگی وــ پابندی به اصول امأل و انشأ و دستور زب

  .ــ توجه به طبايع و قرايح و مطالب مورد عالقۀ نويسنده ھا

  ...ــ کار برد مقوالت سياسی و فلسفی، يا دينی و يا ذھنی و

  ...ــ ديدن زوايای تاريک، و سايه ـ روشن ھای يک نوشتۀ عميق فکری و

   و فکری بومی و جھانیمندی نويسنده ھا به شخصيت ھای ادبی و سياسی و فلسفیه ــ عالق

  ...ــ کاربرد اصطالحات، ضرب المثل ھا، روايات، حکايات و

خصوص يک زبان شناس، يک سبک شناس، يک روش شناس، يک ه و ده ھا موضوع ومطلب ديگرکه يک انسان، ب

ادگی ازھم تفکيک منتقد ادبی و يا يک انسان باھوش می تواند با استفاده از اين ھمه امکانات علمی، چند نوشته را به س

  . و اگر قصد شناخت نويسنده ھای آن نوشته ھا را داشته باشد، آن ھا را بدون برخورد با مشکالت زياد بشناسد کند

 که دعوای داشتن عقل سليم و مدارک متعدد دانشگاھی را دارد، از کدام يکی از اين شيوه ھا برای تفکيک "ھاشميانی"

   استفاده نموده است؟ ".آزاد ل"نوشته ھای من از نوشته ھای آقای 

 در اين زمينه برپايۀ حقيقت استوار است، من از وی، به تکرار، می خواھم که، نه برای خودم، "ھاشميان"اگرشناخت 

 نه چنين توانی را دارد، و نه درايت الزم را، بلکه برای خوانندگان وھواداران "ھاشميان"زيرا من می دانم که 

ين اعتقاد شان روز تا روز نسبت به اين آدم بی عقل کاھش می يابد و در پروژۀ قاموس سازی ھم رنگارنگش ــ که به يق

 وی کرده نمی توانند ــ، با مقايسۀ نوشته ھای من با نوشته ھای هچون مشتی زده اند و به لگدی گير مانده اند کاری علي

ليست آن ترتيب شده است، توضيح بدھد که با چه ، از نظر فن نقد و اصول آن، و نکاتی که در باال ".آزاد ل"آقای 

   يک نفر ھستيم؟".آزاد ل"دالئلی به اين برداشت رسيده است که من و آقای 

اگر برخورد بر پايۀ اخالق و مطابق با (جھاِن نوشته و سياست و ادب و فلسفه و استدالل و منطق و دين، جھانی نيست 

که با تمام کاال به چشم ) باالخره با در نظر داشت وجدان بنا يافته باشدصداقت و درستی و تعھد نسبت به خواننده و 

  . ديگران درآئيم

بند اين اصول و قواعد و يانسانی که پا. زندگی انسان ھای امروزی براساس اصول و قواعد و قوانين بنا يافته است

ی کند، نه يک ادعای خشک و خالی، يا قوانين است، برای توضيح يک مطلب از اين اصول و قواعد و قوانين استفاده م
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چنين موضع گيری ھائی متکبرانه امروز، و به ديگران اھميت !! اين که فالن موضوع فالن گونه است، و بس؛ يا ھمين

  !و اعتبار قائل نشدن، انسان را در نظر خواص به يک پول سياه برابر می کند

 رابطۀ قومی ـ زبانی ـ مذھبی دارند، و يا "ھاشميان" که با  شايد مردمان بی فرھنگ و کم تحصيل و جاھل، يا آنانی

، چشم بسته سخنان "ھاشميان"ن فکری ـ قلمی ـ اخالقی ـ سياسی اکسانی که به دليل داشتن کينه يا عقده نسبت به مخالف

 را، خواه "نھاشميا" سخن را بپذيرند، يا کسانی که از نظر ايدئولوژيک با وی ھمگون و ھمنظر ھستند، ھر "ھاشميان"

صحيح و خواه غلط، قبول کنند؛ اما سخن بدون پشتوانۀ منطقی يا علمی را کسانی که به علم و دانش و دليل و منطق و 

 و اخالق را بنياد قضاوت ھای شان قرار می دھند، مدار اعتبار  اصول و قاعده و قانون ارزش و احترام قائل ھستند

  . قرار نخواھند داد

بندی و احترام به اصول و قواعد و قوانين، و احترام به علم و حقايق مسلم باالترين ارزش ھا يراد، پابرای اين گونه اف

  .در جھان می باشد

 قدرت تمييز و تفکيک نوشته ھا را می داشت ــ که ندارد؛ نه از لحاظ آشنائی قاعده مند با زبان و "ھاشميان"ــ اگر ۴

 ".آزاد ل"عقل و فھم ــ، می ديد و تشخيص می داد که، مثالً، برخورد من و آقای ادب و ادبيات و نقد ادبی، و نه از نظر 

  . نسبت به دين و خدا يکی نيست

 اصالً به دين ".آزاد ل"آقای .  بسيار جدی تر و بسيار تند تر ھستند؛ نسبت به نوشته ھای من".آزاد ل"نوشته ھای آقای 

اسی که باشند مدارا نمی کند؛ اما من دين و دينخوئی را که سبب مشکل در لبھر و دينداری باور ندارد و با دينخويان در 

مردم نشود، دين شخصی را، دين غيرسياسی را، دين برپايۀ اخالق و عاری از عيوب و زشتی ھا و گمراھی جامعه 

ــ " عرفان ـ علم"ايۀ پلشتی ھا را، نه تنھا مردود نمی دانم، بلکه وجود آن را برای رشد معنويات و اخالق و نظم؛ و بر پ

  . توأم با ھم ــ ضروری می دانم

 چنين ".آزاد ل"درحالی که آقای . بند دين نيستم، اما به خدا باور دارميمن بارھا، و دربسا موراد نوشته ام که من پا

  !باوری ندارند، اگر من اشتباه نکرده باشم

در سطح و در پائين ترين قسمت آن عوام ھستند، ھمراه با . من جامعۀ انسانی را به چھار کته گوری تقسيم می کنم

در يک طبقه باالتر از اين افراد، افرادی مقلدی ھستند که می کوشند خود را شبيه . "ھاشميان"تحصيکرده ھائی مانند 

ثنائی از ھر کاری که درغرب انجام می پذيرد، خوب يا بد، کاپی برخی از انسان ھا درغرب نشان بدھند و بدون ھيچ است

طبقۀ باالتر از اين ھا روشنفکرانی . می کنند و آن را خوب می دانند و می خواھند آن را در کشور خود تطبيق کنند

... طفيلی گری وھستند که به ھيچ وجه سر سازگاری با دين و خدا و پيامبر و و ظلم و استبداد و استثمار و بھره کشی و 

در باالترين طبقه، اما، به نظر من، کسانی ھستند که علم را با عرفان يکی ساخته و به سر دروازۀ معبد علم . را ندارند

داشته باشند؛ مانند راسل و سارتر و " ايمان عرفانی"نوشته می کنند که در اين جا تنھا کسانی می توانند داخل شود که 

  .  ديگر از اين تيپ فکریانشتاين و گنون و کسانی

باوجودی که بارھا اين موضوع را به نحوی، گاه رک و راست و .  از جمله رھروان اين راه و اين انديشه است"سديد"

 کار "ھاشميان"گاه با ايمأ و اشاره و تلويح بيان داشته است، اما چون عقل وجود ندارد، اين سخنان در کلۀ کسانی مانند 

  !نمی کند

 ما را يکی می "ھاشميان" ھمخوانی و ھمگونی دارد، که ".آزاد ل"تفکر، در نھايت و درغايت، با تفکر آقای کجای اين 

  داند؟ 
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 که به بت پرستی عادت کرده اند، چگونه می توانند خدا را بپرستند؟ سنگ "ھاشميان" و کسانی مانند "ھاشميان"ــ ۵

يا بت پرستی نيست؟ ھمين بت پرستی ھا است، که گاھی به سياھی را مظھر شيطان دانستن و آن را به سنگ زدن، آ

شکل سجده در برابر ثروت رخ می نمايد و گاھی به شکل بوسيدن دست و پای يک انسان خونريز و جاھل و بدوی، و 

 بپرسد که خدای واقعی و "ھاشميان"شايد . ، انسان را از خدای واقعی دورمی کند...ت مدرک تحصيلی وأگاھی در ھي

  !اقعی يعنی چه؟غيرو

م، دو تا خدا يما انسان ھا، از ديگر موجودات بر روی زمين يا درکائنات اطالع ندار: توضيح اين مطلب چنين است که

يکی خدائی که ما را آفريده است که خدای حقيقی است؛ و ديگری، خدائی که ما انسان ھا وی را در ذھن قاصر : داريم

  . خود آفريده ايم

ختم می شوند، در گذر زمان ... جودی که از اديان اوليه تا آخرين آن ھا، که به مورمون ھا و بھائی ھا وخدای اديان با و

خدای اديان، .  اديان اوليه و اديان امروزی پرداخته شودۀبسيار تغيير يافته است ـ برای ديدن اين تغيير بايد به مقايس

ن مشکل است تا چگونگی و چيستی خدای حقيقی را توضيح و ھرچند برای م. خدائی است که انسان آن را آفريده است

 انسان ھای انديشمند پرداختن به اين مأمول مشکل است؛ اما می دانم که اين خدا صد در صد ۀتشريح کنم، برای ھم

  . خدائی نيست، که حتی مترقی ترين اديان از آن صحبت می کنند

بنده و مخلوق خود چيزی طلب نمی کند و از مخلوق خود انتظاری من بار ھا گفته ام که خدائی که بی نياز است، از 

و ده ھا مطلب ديگر که عقل ھای . ندارد، زيرا ھمين داشتن انتظار در نفس خود بی نيازی خدا را زير سؤال می برد

  .  از درک آن عاجز است"ھاشميان"بدوی انسان ھای مانند 

. الحاد ھم اگر ھمين است، من ترجيح می دھم که ملحد خوانده شوم. مکفر اگرھمين است، من ترجيح می دھم که کافر باش

  !!  ھيچ ضرورتی ندارد، که برای بيان اين مطلب زحمت بکشد"ھاشميان"من خودم اين مطلب را اعالم می کنم، 

ر کفر من د. در کفر من ريأ وجود ندارد. در کفر من دروغ وجود ندارد. در کفر من کشتن آدم، حتی حيوان، وجود ندارد

در کفر من زدن زن، طالق زن، کشتن زن به ھر وسيله و ھر نامی که باشد، از به دار . مال يتيم را خوردن وجود ندارد

در کفر من زن موجود درجه دو و درجه سه و يا درجه چھار دانسته . کشيدن تا سنگسار و به دره کشتن وی وجود ندارد

در کفر من به دختر و پسر چھار ساله و پنج ساله و . ش تحقير نمی گرددگاھی به خاطر زن بودن نمی شود و زن ھيچ

در کفر من ھيچ . تجاوز صورت نمی گيرد ـ اصالً تجاوز به ھر نامی که باشد در کفر من وجود ندارد... شش ساله و

 دره و کيبل و ھمينطور. ی وجود نداردئتحاردر کفر من ان. انسانی در گوشۀ عبادت گاه دست به کار لواطت نمی زند

در کفر من . در کفر من جنگ و آدم کشی وجود ندارد. در کفر من کسی ارباب و کسی نوکر نيست...  محتسب و

 در کفر من تصور. پشتيبانی از ظالم و جابر و استعمار و استثمار وجود ندارد و از حاکم بيدادگر کسی حمايت نمی کند

در کفر من گردن دختر نه ساله ای . خود کفر است...  شيطان و خدا وبه جای...  يا ھيکلی از چوب و سنگ ویءيک ش

در کفر من افراد يک قوم يا قبيله و يا نژاد و مربوط به يک مذھب را اختطاف نمی کنند و به قتل نمی . را نمی برند

ان و پسران شان، رسانند و زمين و دارائی شان را به زور و به نام دين و مذھب غصب نمی نمايند و به زنان و دختر

در کفر من به برده و به کنيزگرفتن و داشتن بيشتر از يک زن وجود ندارد . حتی به زنان باردار شان، تجاوز نمی کنند

  ... و

خدای من مانند انسان فکر نمی کند و به گوشت قربانی و بوی کباب . خدای من نيازمند نيست. خدای من عاجز نيست

از خون انسان و حيوان خوشش نمی آيد و مست نمی شود؛ و اگر به چيزی دسترسی پيدا مند و دلبسته نيست و ه عالق
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 نمی دھد و باغ ھا را برای ترغيب مخلوقات خودش  به بندگی خويش از زن ھای ترشو. نکند، خشمگين نمی گردد

  ... و. دست نخورده و شراب ھائی که ھيچ ديده و شنيده نشده است، پر نمی کند

در کفر من دکانداری به نام . ر انسان، بعد از اين که او را آفريد و به او عقل و اختيار داد، کاری نداردخدای من در کا

باال بنشيند ... در کفر من ھمه بايد کار کنند، ھيچ انسانی حق ندارد به نام شيخ و مراد و پير و. دين و مذھب وجود ندارد

و يک تکه کاغذی که خط خط شده " پف"و " تف"، و با فروختن و حاصل رنج ديگران را با نيرنگ و فريب و تزوير

  . باشد، غارت کند

کفرمن ھيچ وقتی ميل ندارد جلو رشد و ترقی و آرامش و رفاه و خوشی و سکون و صلح و ھمگرائی و ھمياری انسان 

گر بھشتی در آن دنيا وجود بياورد، تا اه دين من می خواھد بھشت را در روی ھمين زمين برای انسان ب. ھا را بگيرد

خاطرعدم رضايت خدای دين و خواه برای بود و نبود بھشت، از ديدن بھشت بی نصيب ه نصيب کسی نشد، خواه ب

  .نماند

 و "احمدزی" و "کرزی" و "نيازی" و "عمر"انسان امروز، با عقلی که دارد، ھيچ نيازی به دين و به دينخويانی مانند 

خدای من .  ھا و صاحب زاده ھا  و امثال اين ھا ندارد"واعظ" ھا "گيالنی"و ... نر و ھا و پاچا صاحب ھای ک"مجددی"

  . چه می کند و چه نمی کند، خودش مسؤول و جواب گوی کار خود است. انسان را آزاد آفريده است

.  ديده می شودخدای من کسی نيست که ھر ده يا صد، و يا ھزار سال بعد عقايد خويش را تغيير بدھد، چنانچه در اديان

  !گاھی اين را نسخ کند و گاھی آن را

راض عيسی از تخدای اديان طوری که در کتب دينی ديده می شود، به طور مثال، وجود قوانين سنگسار در تورات، اع

خدائی که ھداياتش را در . اين قانون دراسالم، ھرچند ماه و سال تغييرعقيده می دھد" زورزورکی"انجام آن و بازگشت 

  ی کمتر از يک ربع قرن زمينی نسخ می کند، چگونه خدائی بايد باشد؟ ط

 و باز معمول می سازد، يک بار مسير و محل طلوع و  چرا اين خدائی که در ھر چند مدت قانونی را نسخ می کند

  غروب آفتاب و مھتاب را تغيير نمی دھد؟ 

.  چه، و برای چه می کند؛ و چه، و برای چه کرده استچون اين خدا می داند که. قوانين خدای من غيرقابل تغيير است

  ...!و

 خود را به زحمت کند و آن را به "ھاشميان"الزم نيست . من آن را با ميل قبول دارم! اگر کفر و الحاد ھمين است، باشد

  !رخ من و به رخ ديگران بکشد

، در برابر حقيقت، در برابر مردم، "اشميانھ"اين سخنان را عالوه بر موضوع کفر و الحاد، از برای آن زدم که اگر 

 ھستم يا ".آزاد ل"مخصوصاً در برابر خوانندگان خود احساس مسؤوليت کرده برای درک اين مطلب که آيا من  آقای 

 اين دو نويسنده چقدر با ھم نزديک و چقدر از ھم دور ۀنه، يکی دو تا از نوشته ھای ما را با ھم سر بدھد، ببيند که انديش

  .  ستندھ

 عقل و تمييز "ھاشميان"اما سودی ندارد، زيرا می دانم که !  می داند که ما دو نفريم، نه يک نفر"ھاشميان"اينجاست که 

 خويش ۀکھن" ريکارد"و قدرت تشخيص واقعيت قضيه را از روی نوشته ھای ما ندارد، و بازھم بعد از يک مدت ھمين 

ی صفحۀ گرامافون می گذارد، و بيشتر از پيش از يک طرف کوش ھای ما را با ھمين آواز بی ُسر و گوش خراشش رو

! را می آزارد و از طرف ديگر خود را در نزد اھل خرد و صاحبان ھوش و عقل رسواتر می کند؛ که من حرفی ندارم

  !!  بريزد آبرويش را، ھر قدر که دوست دارد و می خواھد
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 تنھا بر "معروفی" و آقای "نوری" که اعتراض من، مانند اعتراض آقای ، بايد گفت"پرنويس"ــ و اما پيرامون ترکيب ۶

سر اين ترکيب نامأنوس بود؛ ورنه پرنويسی چيزی است که استعداد و خالقيت و توان قلمی و فکری می خواھد که 

 رخ من و  آن را بار بار به"ھاشميان" بدی نيست که ؛ و چيز از اين نعمت بی بھره ھستند"ھاشميان"کسانی مانند 

  . ديگران می کشد

 قوۀ تفکر درست و تشخيص خوب و بد "ھاشميان"را ناآرام نمی سازد؛ اما چون ن کاربرد کلمۀ پرنويس به ھيچ وجه م

را از دست داده است، فکر می کند که نوشتن زياد عيب است؛ و می خواھد به زعم خود با استعمال مکرر کلمۀ پرنويس 

ھم زند، غافل از اين که اين ترکيب، درست يا نادرست، بار ه را بن ب و آرامش روحی مدر ھر نوشته اش قرار و شکي

  !ھم زدن آرامش من نمی گردده منفی ندارد، و ھيچ وقت و ھرگز باعث متالطم ساختن افکار و ب

که آقای  می خواھم که يکبار، فقط يکبار، و برای نشان دادن صداقت خويش، جائی را "ھاشميان"ــ  من بازھم از ٧

 بايد مسؤوليت پروزۀ تدوين لغتنامه را به دوش داشته باشد، يا نوشته باشند که "معروفی" نوشته باشند که "معروفی"

 کرسی ھای معاونيت ايشان را احراز کنند، آدرس بدھد تا دروغ گو، ھر که باشد، رو سياه "سديد" و "نوری"آقای 

  من خدا و رسول است و در دنيا و آخرت رو سيه؟ نمی داند که دروغ گو دش"ھاشميان"مگر ! شود

اين ادعا را من به خوانندگان ھمين مقالۀ موجود محول . می نويسی" چتل"، "سديد" نوشته می کند که تو، "ھاشميان"ــ ٨

اوت را نداشته باشند، قضن از روی ھمين مقاله خوانندگان گرامی می توانند، اگر سابقۀ آشنائی با نوشته ھای م. می کنم

  !  چتل می نويسد؟اء و انشء ھمچنين از لحاظ امال واقعاً، از نظر لفظ و از نگاه محتوا و مضمون،"سديد"کنند که آيا 

برای تثبيت دروغ يک انسان دروغ گو بعضی اوقات احتياجی نيست که ما ده ھا دوسيه را از گوشه و کنار ده ھا 

 در اين "ھاشميان"برای تثبيت درستی و نادرستی ادعای .  بدھيمآرشيف بيرون بکشيم  و مورد مطالعه و مداقه قرار

  . باطله حق ھستيم و کدام بهمورد فقط ھمين نوشتۀ حاضر کافی است که به داوری بنشينيم و بگوئيم که کدام يک ب

ه به  عقل و تمييز می خواھم که در روشنی اين دو نعمت، ن"ھاشميان" اين حرف ھا من شخصاً از خدا برای ۀبا ھم

. ناموس ديگران تعرض کند ــ که به ناموس خودش تعرض نشود ــ، و نه خود را بيشتر از اين رسوای خاص و عام کند

  !!         بيشتر از اين کاری از من ساخته نيست

  ٢١/١١/٢٠١۵  

    

 
 

 
 
 
 

   


