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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۵ دسمبر ٢٢
  

  چگونه بايد قضاوت کنيم؟
  "فاريابی"قابل توجه  شخصی به نام 

  

ه آن مطلب در مطبوعات منعکس می ويژه زمانی که  يک مطلب، بۀابراز عقيده در زمين! "جناب فاريابی صاحب"

شما ھم از ھمين حق طبيعی خويش استفاده نموده خواسته ايد در مورد مناظره ميان دو . ًشود، امری است کامال طبيعی

و بر اساس آن صدور   منتھا برای رسيدن به حقيقت يک مطلب. گروه نظر تان را، به قرار نوشتۀ خود تان، ارائه کنيد

ه يا آشکار ساختن يک نيت، انسان بايد از ابتدای پيدائش يک قضيه تا آخر آن به صورت صحيح و ناميک رأی يا قطع

 درھيچ صورتی خواھان کشيده "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"طرف پورتال . مطابق به حقيقت يا واقعيت مطلع باشد

 و من مراجعه کنيد، در ھر "معروفی"ليۀ آقای شما به نوشته ھای او. شدن اين مناظره به مشاجره و مناقشه نبوده است

نوشته ما از اين مرد کودن و خودخواه با احترام و با ذکر تمام القاب ياد نموده و تنھا چيزی که از او خواسته ايم اين 

، شما  ھمکاری در اين پروژه را نمودی از شما تقاضا"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"بود، که چرا آنگھی که پورتال 

  . از ھمکاری استنکاف ورزيديد

خودش ھم در نوشته ھای بعدی .  با شناختی که ما از اخالق وی داشتيم، برای ما روشن بود"ھاشميان"دليل اعراض 

 را در رأس اين پروژه قرار بدھيد، خياالت پنھان يا نھفتۀ "معروفی"خود با ذکر اين جمله که شما می خواستيد آقای 

او می خواست خودش در رأس اين . ن قرار گرفتن خودش در رأس اين پروژه بود، بيان داشته استخويش را، که ھما

  .  را نپذيرفت"معروفی"ًبناء پيشنھاد آقای . پروژه قرار داشته باشد، اما نمی توانست آن را ابراز کند

بحث ما بر سر اين . نيستند دری به دری ۀ مخالف تأليف يک لغتنام؛شخص من، تا جائی که اطالع دارم، ديگران ھم

 برخی از نويسندگان يا فرھنگيان را گرد آورده و می خواھد اين کتاب را "آنالين-افغان جرمن "نيست، که چرا پورتال 

اين گونه تبليغات را افراد مغرض و سيه دل و تعدادی از پيروان کر و کور و بی خبر يا باخبر، . تھيه و مدون بسازد

  .ا به راه انداخته اند ھآنولی غلط پندار 

حمالتی که .  آغاز شد"ھاشميان"به ھر حال، اگر شما قضيه را از اول دنبال کنيد، می بينيد که اولين حمالت از جانب 

 را تانکيستی خواند که در "معروفی"او طی اولين حملۀ توھين آميز و دروغينش، آقای . بسيار شديد و توھين آميز بود

 با متجاوزين روس در ميدان ھای نبرد به کشتار مجاھدين و به کشتار سائر افغان ھا دست می زمان خلق و پرچم ھمراه

ً از زمان شاه، که از افغانستان بيرون شده بود، تا بعد از سقوط طالبان اصال در "معروفی"که آقای  زد؛ درحالی
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 برای آشکار ساختن "معروفی"ا که آقای اگر شما بحث ھا را در اين زمينه تعقيب کنيد، اسنادی ر. افغانستان نبودند

  .و ده ھا قضيۀ ديگر.  ارائه داشته اند، مشاھده و مطالعه خواھيد کرد"ھاشميان"دروغ ھای شاخ دار 

  : چه بود؟ می خواھم چند تای آن را در ذيل رديف کنم"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"قصد اصلی پورتال 

که امروز آن را  زيرا اگر او قائل به اھميت مدون کردن لغتنامه می بود، چنان. ست آدم صادق القولی ني"ھاشميان"ــ 

از نظر من ھيچ فرقی نمی . ًعنوان می کند، اين پروژه را با بھانه ھای واھی تقريبا چھار سال به تعويق نمی انداخت

. "آنالين-افغان جرمن "ند، يا پورتال  به سر می رسا"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"کند، که اين پروژه را پورتال 

چنين انسانی در ھر موقفی که باشد و .  يک کار را مھم می داند، کرسی و مقام مھم نيستۀبرای کسی که حاصل يا نتيج

نجام کار خيری مصدر خدمت شود، آن موقف را لبيک گفته می پذيرد ـ ھرچند کسی به ابه ھر شکلی که بتواند برای 

  . ه بود، که کدام شخص بايد مسؤوليت اين پروژه را به دوش داشته باشد نگفت"ھاشميان"

که ادعای استادی زبان و ادبيات و ادعای دکترای زبانشناسی را دارد، از نويسندگی چه، که از فن   با آن"ھاشميان"ــ 

 از زبان و از دستور زبان  و انشايش عيب دارد و مھم تر از ھمهامالء. ان نيز اطالع الزم را نداردنگارش و دستور زب

اصول و قواعد . کم و بيش نيمی از زبان ما را کلمات عربی تشکيل می دھد. و صرف و نحو عربی ھم چيزی نمی داند

ير از استفاده از زدر تدوين لغتنامۀ دری انسان ناگ. زبان ما بر بنياد اصول و قواعد ھمين زبان اساس گذاشته شده است

 چقدر از ادبيات دری و نوشته "ھاشميان"من نمی دانم که .  چه قديمی و چه امروزی می باشدکتب متعدد بزرگان ادب،

ھای نويسندگان قديمی و امروز ما و ديگران مطلع است و چه تعداد کتاب ھای آن را خوانده است؟ اما آنچه واضح است 

 ۀچھار مقال" يا "کليله و دمنه" يا "ردوسی فۀشاھنام" در يک نوشته اش به "ھاشميان"اين است که من يک روز نديده ام 

، آنگونه که استاد نگارگر ... و يا"گلستان و بوستان" يا "تذکرة االوليأ" يا "تاريخ بيھقی" يا "نظامی عروضی سمرقندی

در نوشته ھای خويش که با روش خاص اديبان، با زبان فصيح و بليغ، و ذکر داستان ھای زيبا و آموزنده نوشته می 

 حتا قواعد نقطه گذاری را ھم يا نمی داند و يا اين است که جدی نمی گيرد و مراعات نمی "ھاشميان".  نوشته باشدشود،

، که شايد ھمان بيکمرادی باشد "بيکمراد"طی ده روز گذشته يکی از افغان ھای نکته گير و وارد به زبان، به نام . کند

 ھم "ھاشميان"وشته ای به او يادآور شده است، که اباطه، غلط است و که شما از وی در نوشتۀ تان نام برده ايد، طی ن

ل، يک چشمه بودن وی می  که اگر مشکدرحالی. عمليات چشم را بھانه ساخته آن را اشتباه تائپی خوانده عذر خواست

ار دارند، می قر" ت"را که در اطراف کليد " ئ"و يا " د"يا " ع"يا " ه"يا " ا"يا " ن"حرف " ط"بود، به جای حرف 

. ، آنھم پنج کليد دورتر قرار دارد، کليک می کرد"ت"را که در رديف کليد ھای زير کليد حرف " ط"نوشت؛ نه حرف 

  : چه خوب، ولی نيشدار نوشته می کنند"هللا محمد" آقای "ھاشميان"بعد از اين بھانۀ 

  !محترم ھاشميان صاحب بعد از سالم«

اما چشم زنده باشيد . کاوبای فلم ھای کاوبای امريکای انداخت" جان واين"ا به ياد کار کردن شما با يک چشم بسته مر

 صورت صحت خوب برايتان  به ھر.تان که خوب ھم بود يگان کلمه را که به چشم من می خورد به عجله می نوشتيد

  ).تأکيد از نگارندۀ اين مقال است (».خواھانم

  د پنھان و پيداازو ظاھرشو    مـرا مظھـر بود چشم کتبھا

  عطار

 چندين "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" ديگری است که پورتال ۀ مسأل"ھاشميان"ــ  دلچرکی، کورمغزی و ياوه گوئی 

تول " دريکی از نوشته ھای بسيار مبتذل خويش در وبسايت "ھاشميان"به طورمثال . بار بدان اشاره داشته است

ضمن سگ ديوانه و چه و چه !!!" ای دروغگو، ای منافق، ای بداخالق: معروفیخطاب به "تحت عنوان " افغانستان
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افغانستان آزاد " و پای ناموس نويسندگان پورتال "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ناميدن وی و سائر نويسندگان پورتال 

معروفی : " نبرده بوده، نوشته می کندً را به ميان کشانيدن، در بحث ھائی که اصال کسی از زنان نامی"ـ آزاد افغانستان

نفر چوکرۀ ملحد او بنام ھای  دو  دارد و جرمنی به عھده را در" شعلۀ خاموش" ويبسايت  ملحد و بی معرفت زعامت

  ..." ھستند وسيدحسين موسوی و سيدھاشم سديد، ھر دو از مردم اھل تشيع افغانستان

  :خوب، شما آقای فاريابی قضاوت کنيد که

عه بودن يا سنی بودن ما به بحثی که ميان ما در جريان بود و است چه ارتباطی دارد؟ فرض کنيد من شيعه نخست شي

باشم، آيا حق ندارم در موردی ابراز نظر کنم؟ اگر من شيعه باشم، افغان بودن من زير سؤال می رود؟ اگر من شيعه 

، دختر نه ساله ای که طالبان، "شکريه"وخته شود؟ يا مانند باشم، بايد به زبان من ميخ کوبيده شود؟ يا بايد لب ھای من د

، گردن وی را بريدند، گردن من بريده شود؟ آيا من حق نداريم به کاری در اين کشور و به نام "ھاشميان"ھمرزمان 

، از  به خوبی اين احساس استنباط می شود ــ تنھا ھمين نوشته اش نيست"ھاشميان"مردم مبادرت بورزيم؟ از نوشتۀ 

ً، ھمانطور که قبال چند باری در مورد "شيعيان"چندين نوشتۀ ديگر وی ھم ھمين دريافت و برداشت محسوس است ــ که 

ًتاجيک ھا يا ھزاره يا کال در مورد غيرپشتون ھا اين احساس و نظر را بيان داشته است، جائی که کسانی ھويت مذھبی 

آيا اين نظر می تواند از يک انسان تحصيل !  ندارند خود را مطرح کنند ندارند، حق"ھاشميان"ـ قومی ـ زبانی مانند 

من اين موضوع را چند بار به وی ! کردۀ فھميده، بدون تعصب، محترم، يک استاد و يک انسان آزاده متصور باشد؟

ً و قوممدارانه اش را شديدا نقد نموده ام، ، مخربز، حقير، تعصب آميهنوشته کرده و اين گونه موضع گيری ھای ناستود

  .ولی او به جای اين که متوجه اين عادت شرم آور خويش شده در زدودن آن بکوشد، فقط به بددھانی پرداخته است

دارد نمی فھمد، که يک انسان ملحد، صرف " دکترا"دو، کورمغزی وی را اين نکته نشان می دھد که او تا ھنوز با آنکه 

می که دارد، چون خودش در نام گذاری خود نقشی نداشته است، چگونه می تواند شيعه يا سنی يا عيسوی و نظر از نا

کدام ملحد را ديده ايد، که دارای . اين انسان غول از يک طرف ما را ملحد می نامد و از جانب ديگر شيعه. موسوی باشد

 را بی معرفت می خواند، از يکی از شاگردان "عروفیم"دين و مذھب باشد؟ فکر می کنم بھتر بود به جائی که آقای 

 گفتار خود پی ببرد، که اين حرفش چقدر مقرون به حقيقت  که به کنهخود می پرسيد، زيرا خودش آن قدر ھوش ندارد،

  ًيا اصال معنی لفظی و اصطالحی معرفت چيست؟. و چقدر متناسب با اصول و قواعد منطق است

که خود را عقل کل می داند، ھنوز نمی  ن انسان از خود راضی، ولی از دنيا بی خبر، با آنسوم، از اين که بگذريم، اي

کسی که در سال ھای ". ساما" يکی از روھروان جنبشی يا بھتر بگويم سازمانی است به نام "موسوی"داند، که آقای 

دست نشاندۀ آن جنگيده است ــ آنھم متمادی در سنگر و سالح به دست به خاطر آزادی افغانستان عليه روس ھا و دولت 

  .  يا سر در آخور حاکميت خلق و پرچم داشته يا در منتھای آسودگی در دامان امريکا افتاده بود"ھاشميان"زمانی که 

و تا جائی که من اطالع ".  دموکراتيک نوين افغانستانجريان" بود به نام جريانیو نمی داند که شعله نام ارگان نشراتی 

من ھم تا . را دارا نبوده است" ساما"، ھمچنين عضويت جريانً اصال و ھيچ وقت عضويت اين "معروفی"ای دارم آق

 "خالق داد"نوشتۀ امروز آقای . را" ساما" دموکراتيک نوين را داشته ام و نه عضويت جريانھمين لحظه نه عضويت 

چرا؟ چون من از جمله رفقای سياسی و . ه کار می برندرا در کنار نام من ب" آزاده"ايشان در اين نوشته صفت . را ببينيد

 همن ھر آن چيزی را که مطابق سنجش خودم درست باشد، بدون اين که کدام نحله ای در آن بار. ايدئولوژيک شان نيستم

 چون در قيد آز و حرص و مقام است؛ و به ارزش کالم و "ھاشميان"ولی . چه گفته است، با آزادگی بيان می دارم

ؤوليت انسان در برابر انسان، و در برابر ضمير خويش ھنوز پی نبرده است، آن را با بيل از يک مبال می کشد و به مس

  و؛. اءمستراح ديگری می ريزد ــ و از کسی ھم نه شرم دارد و نه حي
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اين . ل تسنن بودندھمه اھ... پدر و پدر کالن و . ، در يک خانواده سنی مذھب تولد شده ام"سيدھاشم سديد"چھارم، من، 

بلکه به عنوان دليلی ياد می کنم ! نکته را از آن بابت ياد نمی کنم که اين خوب و آن بد است يا آن بد و اين خوب می باشد

مردی که با بی حيائی کم نظيری ھرچه به دھنش آمد .  و اخالق زشت وی"ھاشميان"برای اثبات دروغ گوئی و تھمت 

 جزئی از قوای نظامی خلق و پرچم می نامد و می نويسد که در کارزار جنگ با روس ھا  را"معروفی"آقای ! می گويد

را يک شعله ئی يا ن ن مسلح و مردمان غيرنظامی دست می زده و ماو صاحب منصبان خلقی ـ پرچمی به کشتار مخالف

  ! يک شيعه می نامد

 بھتان خدمت در ارتش رژيم کودتای ثور "عروفیم"در اخير از شما خواھش می کنم که باری نوشتۀ وی را که به آقای 

!  نشر شده، تطبيق کنيد و ببيند که اين دو نوشته چه تفاوتی با ھم دارند"تول افغانستان"را زده بود، با نوشتۀ شان که در 

 دو ًاصوال وقتی يک انسان سند يا مدرکی برای ابطال سخنی ارائه می کند، آن کس يا معذرت می خواھد يا آن سخن را

ی در بطالن ادعای وی ارائه کردند، مدارک معتبر" معروفی" با وجودی که آقای "ھاشميان"باره تکرار نمی کند، ولی 

شايد او می داند که قسمت بيشتر مردم دنبال يک قضيه و دنبال . باز ھم به بازگوئی ھمان سخنان اولی اش ادامه می دھد

  !!حقيقت موضوع را نمی گيرد

ر بحث ھمين گونه عمل می کند؟ آيا منطق يک استاد حکم می کند، که در برابر استدالل يک انسان به آيا يک استاد د

يد و ببينيد که بحث دو انسان فرھيخته و صاحب مدرک علمی، وجای استدالل و ارائۀ مدرک به فحاشی دست بزند؟ بر

   بدان متوسل شده است؟"ھاشميان"بحث دو داکتر يا دو معلم و يا دو استاد دانشگاه ھمين گونه است، که 

مگر خدا انسان دروغ گوی را لعنت نکرده است؟ .  تنھا کاری که کرد، اين بود که او را لعنت کرد"معروفی"آقای 

 يکی از بانيان پورتال "سديد"! دروغ.  شيعه است"سديد"!  ملحد است، دروغ"سديد"! دروغ.  شعله ئی است"سديد"

 گفته، که "سديد"! دروغ.  است"سديد" اسم مستعار ".آزاد ل"! دروغ.  است"انستانافغانستان آزاد ـ آزاد افغ"

 "خالق داد"! دروغ.  اسم مستعار است"خالق داد"! دروغ.  بايد در رأس پروژۀ تدوين لغتنامه قرار گيرد"معروفی"

. وين لغتنامه باشد می خواست در رأس پروژۀ تد"معروفی"! دروغ.  شعله ئی است"معروفی"!  است، دروغ"موسوی"

آيا با اين ھمه دروغ کسی حق ندارد وی را ... و! دروغ.  در ارتش خلق و پرچم صاحب منصب بود"معروفی"! دروغ

 سخنش "معروفی"شنام، يکی از اين سخنانش را، آنطور که آقای د و وا به جای د"ھاشميان"دروغ گو خطاب کند؟ چرا 

   نکرد يا تثبيت نمی کند، يا به اثبات نرساند و به اثبات نمی رساند؟  مدرک به کرسی نشاند، تثبيتۀرا با ارائ

چرا نمی خواھد ادعا ھايش را عليه ما به اثبات برساند، اگر راست ! من بارھا از او ھمين موضوع را مطالبه نموده ام

ر چه لعنت دنيا است به ما بعد ھ. بيايد ثابت کند که ما دروغ می گوئيم! می گويد و اگر ريگی در کفش وی وجود ندارد؟

درغير آن اگر خود دروغ گفته و دروغ می گويد، چرا از اين که کسی او را دروغ گو خطاب می کند و بر او . بفرستد

ً بر گرفته از قرآن، کتابی است که ظاھرا "معروفی"لعنت می فرستد، برافروخته می شود؟ عنوان نوشتۀ آقای 

 که خود را مسلمان می داند، آيا نمی داند که قرآن و خدا و پيامبر اسالم او را "شميانھا".  به آن ايمان دارد"ھاشميان"

مگر شما در زندگی ھزارھا بار بر . نفرين و لعنت نموده است، زيرا اتھام بسته است و دروغ گفته و دروغ می گويد

  دروغ گو لعنت نفرستاده ايد؟

بيرون نشده " اسم ھای مستعار"ــ اگر اين اسم ھم از کارخانۀ  "جناب فاريابی صاحب"اين حکايت سر درازی دارد، 

ًباشد؟  خواھش من از شما، اگر ھويت تان واقعی است، و اگر واقعا در صدد دريافت حقيقت ھستيد، و اگر واقعا می  ً

آغاز در اين خواھيد قضاوتی بر بنياد واقعيت ھا داشته باشيد، يک بار، ھمراه با دوستان تان، نوشته ھائی را که از 

آن وقت قضاوت کنيد، که قضيه از چه قرار بوده است و برخورد ما در . ارتباط تحرير شده است، از نظر بگذرانيد
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البته اين مسأله را در ھر لحظه در نظر داشته باشيد که خالف ادعای مکرر !  چگونه بوده است"ھاشميان"آغاز با 

منطقی ھم نيست که کسانی که .  مخالف تدوين لغتنامه نبوده است، کسی از اين طرف"ھاشميان"برخی از حواريون 

درست است که به ندای ما کسی، از آن ميان ھمين ! خود خواست تدوين آن را داشتند، با مدون شدن آن مخالفت کنند

ام المنفعه و ، لبيک نگفت، اما جواب منفی اين انسان ھا سبب نشد و سبب نمی شود، که ما با اين امر مھم و ع"ھاشميان"

 ھم به تقاضای آقای "نگارگر"آقای .  جواب مثبتی ندادند، عناد داشته باشيم"معروفی"با کسانی که به تقاضای آقای 

قيس " و به آقای "آنالين-افغان جرمن "ايشان ھمان جوابی را که به پورتال .  جواب موافق ارائه نکردند"معروفی"

چون آقای . چرا کسی از وی گله نکرده و وی را به باد انتقاد نگرفته است. دند ھم دا"معروفی" دادند، به آقای "کبير

ھم در  ت و دروغ، ھمان چيزی را که فکر می کرد و بدان اعتقاد داشاء انسانی است که بدون جاه طلبی و ري"نگارگر"

و جاه طلب آن زمان و ھم امروز، ھمان چيز را بيان نمود  ـ خالف ھاشميان که آدم دو روی و دلچرک 

  !و ريأ کاری می باشد

.  است"ھاشميان"کاری اءنامه نيست، بلکه بر سر دروغ و دو رنگی و ريتغ حداقل از ديد من، بر سر تدوين لقصه،

 بود؛ نه چيز "ھاشميان"ھدف ما فقط در روشنی قرار دادن مردم در رابطه با !  می شدءدروغ و دورنگيی که بايد افشا

  !ديگر

. بخوانيد، تا می توانيد بخوانيد، اما بکوشيد ھميشه خود تان باشيد. ن مالی خوب تان سالم ما را برسانيد و به آءبه رفقا

و ھيچ انديشه و صاحب انديشه ای را بنده نشويد، حتا اگر فيلسوف و پروفيسور و . ھيچ تفکری را ابدی و مطلق نسازيد

خدا عقل را برای ما از برای آن عنايت کرده است، که . تحرف آخر را کسی ھنوز نزده اس! دکتر يا  تحصيلکرده باشد

  !  اين آسانی در مخ ما جای بگيرد دنيا آن قدر کوچک نيست، که به!از آن استفاده کرده صحت و سقم مطالب را در يابيم

  بھروز باشيد 
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