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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 دسمبر ٢۵

  !بازھم دروغ
  

 دروغ کي که یکس.  شود به او اعتماد کردی است که نمی آن آدمۀندي تواند ثابت کند، که گوی دروغ مکي  و تنھا تنھا

، در کنار مجموعه ای از آدم ھای دروغ گو يک عادت ديگر ھم دارند! دي ھزار دروغ بگوی تواند به سادگیمگفت، 

 لباس ھای شان، با ديده درائی و با بيشرمی تمام به چشم مردم می ۀ ديگر، که ھم دروغ می گويند و ھم با ھمعادات بد

 !"ھاشميان"درآيند؛ به سان 

و موجب  زهي که انگی کس،ی و دشمن آزاد، زن ستيز فرھنگی انسان بني، ا"مال عمر"  چشم"انيھاشم" اگر گفته ام من

 که خود را مجاھد ی ھا و رھبرانی ھا و پرچمی است، مانند خلق شده در کشور ما بی گناه کشتار ھزار ھا انسانیاصل

 و آلت دست رانگري وز،يرن متعصب، خواني جرني از انحاء از ای است، و تا امروز به نحودهي خوانند، را بوسیم

با  اقوام مختلف کشور اني م پشتيبانی می کند، و می خواھد) دشمن و بدخواه افغانان و افغانستاننيمنحوس تر(پاکستان 

 خودش مستمسک به اقوال و نوشته ھای ايجاد نفاق کند، نوشته ھای غرض آلود و تفرقه انداز خويش ـ شايد دستوری ـ

 به مشام تان زمي چنان گند تعصب و شوونی مقاالت ویبرخ از د،ي را بخوانیما مقاالت وش. زنم ی را می حرفنيچن

  . ھم خواھد زده  که دل تان را بديخواھد رس

چندان  نی خود نشر نموده بود، زمانیونيزي تلوۀيک برنام که خبر آن را در ني را گذشته از ا"مال عمر" چشم دنيبوس

  . استاف نموده  اعتر نيزچهي درني در ھم خودشدور

 ی چون دروغ م"انيھاشم" اما ست،ي دروغ ن آنچه گفته ام کنم کهیثابت م.  کنمی آن را ثابت مزنم، ی میمن اگر حرف

 مربوط به ی ھاستي تن از مائوکي ،"]ھاشم سديد["دي ھاشم سدیآقا: "دي گومی. ستي قادر به اثبات سخن خود ند،يگو

يم و آدمی مسلمان و نواسۀ پيامبر اسالم  گوی دروغ نمدي گوی شخص که منيمن از ا" .است... دي شعله جاوانيجر

 ی داوری حداقل برای، خصوص سندني ار به اثبات برساند و د به نام يک مسلمان راشي ادعاني خواھم ای مھستم،

 و قتي حقافتني ی در پ،"فاريابی"، آقای اگر شما. ارائه کند و دوستان شان "فاريابی"خوانندگان خويش و داوری آقای 

 بودن من ی در خصوص شعله ئ چه سند يا مدرکی کهدي بپرسی از وً که حتما ھستيد،،شناخت دقيق اين انسان ھستيد

دارد؟ بحث من پيرامون شعله ئی بودن بدين معنی نيست که شعله ئی بودن بد يا کفر است، يا کسی حق ندارد شعله ئی يا 

  : نکته استبحث بر سر سه! باشد... سامائی و يا
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 با اين نوع برخورد خود می خواھد آزادی ـ چه از نظر سياسی و چه از نظر ايدئولوژيک ـ ديگران را "ھاشميان"ـ که ١

  .سلب کند

  .ـ  تثبيت اين امر که او مردی است دروغ گو٢

  .  ھم روز ديگران راـ  ذکر اين حقيقت که او به جای استدالل به تکرار مکررات پرداخته ھم روز خود را گم می کند و٣

يا تنھا ديد و واديد با يک شعله ئی . کسی نمی شود... ِنوشتن تنھا در يک وبسايت سند شعله ئی بودن يا پرچمی بودن يا 

 را بايد، با ديد و واديد ھايش با پرچمی ھای صاحب صالحيت و دارای مقام ھای "ھاشميان"اگر اين طور می بود، ... يا

  !  و ترور و خون ــ در ھالند ــ ھم بايد يک پرچمی و شريک جنايات آن ھا خواندبرجسته در زمان وحشت

کدام .  نموده ام، شايد ھيچ شعله ئی در تاريخ آن انتقاد را ننموده باشد"مائوتسه دون"انتقادی که من از يکی از سخنان 

  شعله ئی تا امروز به چنين کاری دست زده است؟ 

 از پيروان شعله، يا شاخه ھای منشعب از آن، از من نموده اند، ھنوز ھم در برخی از  و انتقادی که برخی  منۀنوشت

حيث يک سند برای اثبات دروغ و اتھام بی  اگر خواسته باشيد من آن را پيدا نموده من. پايگاه ھای اينترنتی موجود است

  . ارائه می کنم"ھاشميان"جای 

که وقتی دعوای فضل و دانش و تحصيل داری، بايد مانند يک انسان  ھمين است "ھاشميان"يکی از اعتراضات من به 

صاحب فضل و دانش و تحصيل، و مسؤول در برابر خدا و مردم و وجدان خودت، سخن بزنی، استدالل کنی و مدرک 

ا بی سر و بی لی فقط پف کنی، يا مانند کسی که عاشق گپ خود است، تنھ" سرنی چی"و سند ارائه کنی، نه مانند يک 

 !  نکنیاءگپ خود را بزنی و به آنچه ديگران می گويند اعتن

ً، به استثنای آنانی که اصال به وجود خدا باور ندارند مي دانی مکي از قرائن ھر ی ولم،ي ادهي کدام از ما ھا خدا را ندچيھ

 که در آغاز در اثر يک ءی، خواه يک شیخواه يک نيرو، خواه انرژئ(ی  خدائدي که بايا نمی خواھند باور داشته باشند،

 یًمن شخصا نمبا ھمين قياس، .  وجود داشته باشد...)تصادف يا از روی اراده سبب به وجود آمدن ھستی شده است يا

 نخوانده يا  است را خوانده"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" در آن زمان پورتال "انيھاشم"توانم با مدرک ثابت کنم که 

 او ھر روزه به که یم، و از آنجائپيدا نموده ا یواخالق و کرکتر  الی نوشته ھايش باه  الب که ازیاست، اما با شناخت

 ــ چون  زندی مسر بار کي به آن ھا نوشته فرستاده است، دست کم ی شناسد و گاھی که میئپورتال ھاو  ھا تيوبسا

افغانستان آزاد ـ "نان بگويم که او اعالميۀ پورتال طوری که ديده می شود از ھر خبری با خبر است ــ، می توانم با اطمي

بار ھم به   غيرقابل باور است که چنين شخص متشبثی طی شش ماه يک. را در زمانش خوانده است"آزاد افغانستان

   ! سر نزده باشد"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 

بايد به .  کندی مادي من ۀ نوشتنيرتازه ت از "ني آنال-رمنافغان ج" پورتال اتي ابراز نظرۀچي نظرش در درنيدر نوتر

 ی ھائزي چ و عنوانی خودش"فاريابی"آقای  ی است که من در آن نوشته عنواندهياز کجا فھماين نکته تعمق کرد که او 

! استھمينطور  ". رو متابی از ودي بالتيگر دل/ آفتابليآفتاب آمد دل":  گفته استباي چه ز،یمولو  نوشته ام؟

  !! دروغ می گويد"ھاشميان"

.  استیزي بد چ،عادت.  زده استی، ھر روز بدان پورتال سر مترديد مانند امروز، بدون ،در آن زمان ھم "ھاشميان"

  دموکراسیگفتمان"ً داشتم، بعدا به لي گس"نيآنال-افغان جرمن " پورتال به مقاله ام را ني که اولیمن خودم از روز

 ی سرمرجع سه ني که به استي نی، تا امروز، روز"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"ن بعد به پورتال  و از آ"افغانستان

 !ً که واقعا خوب درخشيد" افغانستانانايآر" ويبسايت به کني و ا ــنزنم
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 نشر ]اطربه خ[ از نشر اعالن آنھا، بخاطرشتري پیعني در حدود پنجسال قبل، راي ز...: " کندینوشته م! ھمه بدتراز

 مذکور قطع تيبساي با وهي اعتراضکيبا ارسال   وً]رسما[ آنھا، رسمابساستيو  درتياسالم و ضد وحدان مقاالت ضد

 ..."مراوده کرده بودم

 به پورتال بار کي کنم که ی خواھش ممانهي صمنگارش ني خوانندگان ام و از تما، دوستان شان،"فارايابی"آقای  از من

 و بعد از آن دن کنکيرا کل"  و موضوعاتسندگاني نوفيآرش" مراجعه کرده چوکات "آزاد افغانستانافغانستان آزاد ـ "

ست  ھا نوشته شده اخي کدام تاربه که در آنجا موجود است ی وۀ مقالازدهي که ديني و بب؛ را"انيھاشم"نام " ه "فيدر رد

   ! به بعد عيسویل ساني ھمیماه مپنجم  از ).مقاالت قبلی وی را شايد برداشته اند(

ده ر پورتال مراجعه نکني به ا و ضد وحدانيت که از پنج سال و به خاطر نشر مقاالت ضد اسالمدي گوی م"انيھاشم"

، دوي نشر شده است؟ بر رسيده و پورتالني چگونه در ای به قلم و ــ يازده مقاله ــ ھمه مقالهني است، انياگر چن. است

 ۀ و آنچه من در بار؛ استی انسانچگونه و قضاوت کنيد که اين انسان   سخن صحيح است يا نهني ااي که آديني و ببًلطفا،

 دروغ شاخ دارد، يا دم؟؟ اين استاد ادبيات فراموش کرده است، يا شايد ھنوز اين شعر ! نهاي ، درست استمي گوی میو

  :يدرا با وجودی که خود را استاد ادبيات دری می خواند، نديده است که می گو

کس نديدم که گم شود از راه / راستی موجـب رضای خـداست/دروغ آدمی را کند بی وقـار/دروغ آدمی را کند شرمسار

 !و به عنوان يک مسلمان گاھی برای کسب رضای خدا ھم که شده است نمی خواھد راست بگويد! راست

فته آيد، حتا اگر به سودش ھم باشد، برايش  کس نيست، ھزار حرف ھم اگر بار بار گ"ھاشميان"ولی چون در باال خانۀ 

  !بس نيست

" نيپورتال وز" را "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" پورتالطی اين مقاالت  اش، ی که، خالف سخنان امروزني تنھا انه

به ند باری چ  دي لقب را شانيا". یعمرت دراز باد دانشمند معروف: " کندی نوشته م"یمعروف" یو به آقا!! می خواندزين

 نقد  اديانگري داتي مطالب و نظری و برخني است که از خرافات دی درازاني من از سالکه یدرحال. من ھم داده بودند

بعد از آن قطع رابطۀ اعتراضی  ً اگر او واقعا با اين مقاالت و نويسندۀ آن، يعنی به من، معترض می بود، چرا. کنمیم

را " استادی" ھم لقب "معروفی" می خواست، از آن انبان کشادش، به آقای "يانھاشم"! را دانشمند ناميده است؟ن م

  ! اين اعطايش را به لقايش بخشيد"معروفی" کند، ولی آقای اءاھد

  :يک نمونه از اعتراضات من پيرامون دين

ان ھا را  گناھان انسۀ ـ پسرش ـ خواست ھم"حضرت عيسی"عيسويان به اين باور اند که خداوند با قربانی کردن 

من نمی پرسم که چه لزومی داشت که خدای قادر و توانا برای بخشيدن گناھان انسان پسرش را قربانی کند؟ و . ببخشد

؟ اما می پرسم، از کسانی ...ھم نمی گويم که آيا او نمی توانست بدون قربانی کردن پسرش گناھان انسان ھا را ببخشد و

 انسان ھا، انسان ھائی که قبل از به صليب ۀمتدينين، که اين بخشش شامل ھمکه چنين تفکری را تبليغ می کنند، از 

ی که بعد از به صليب کشيده شدن وی، تا روز ئ مرتکب گناه شده بودند و انسان ھا"حضرت عيسی"کشيده شدن 

  رستاخيز مرتکب گناه می شوند، می گردد؟ 

گناه شده اند، انسانان بيچاره و بدبخت ديگری که بعد از اين اگر تنھا شامل کسانی می شود که قبل از اين قربانی مرتکب 

قربانی ھست شده اند و دست به ارتکاب گناه زده اند، چه گناھی را مرتکب شده اند که اين مرحمت خداوندی شامل حال 

ه به  تا زمانی ک"بابای آدم" انسان ھا از زمان پيدائش ۀ ھم"حضرت عيسی"آن ھا نمی گردد؟ و اگر با قربانی 

  صوراسرافيل دميده می شود، می گردد، پس طرح موضوع آتش و جھنم و عذاب و عقاب در دين برای چيست؟
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چنين بحث ھای اعتراضی را با چنين استدالل ھا، البته برپايۀ تعاليم دين اسالم که می گويد نه خدا کسی را زاده و نه از 

زم، تنھا برای اين که انسان ھا با تعقل و با خرد با مسائل، چه کسی زاده شده است، و سائر اديان، من به راه می اندا

  ! اعتراض من به تفکر بی بنياد انسان ھا در ارتباط با خداست، نه به خدا. دينی و چه غيردينی، برخورد کنند

 که بت را ملحد می خواند، اما نمی داند که معنی ملحد چيست؟ ملحد از ديد اسالم به کسی می گويندن  م"ھاشميان"

را در حين بت پرستی ديده است؟ يا در جائی خوانده است که من ن  گاھی م"ھاشميان"آيا ! پرست باشد، يا منکر خدا

تبليغ بت پرستی نموده باشم؟ يا ديده است که روزی به کليسائی يا درمسال و يا مندر و بت خانه ای رفته باشم؟ پس به 

دم؟ گذشته از اين که بت پرست نيستم، بارھا نوشته ام که من انسان  حکم می کند که من ملح"ھاشميان"چه دليل 

ن نباشد، خدائی را که غير از گرفتن اخداپرست ھستم، منتھا خدائی را که صاحب پسر باشد، خدائی را که رحيم و رحم

ا که ميان می محض شاد کردد، خدائی ريانتقام به چيزی فکر نکند، خدائی را که به قربانی و خون و کشتن و تسل

خدای من مجرد، يعنی بی ! را به خدائی قبول ندارم... مخلوقات خودش فرق بگذارد، خدای طالب و داعش و النصره و

  !، و رحمت محض است که ھيچ گاھی به کشتن حکم نمی کند و مروج رنج و اندوه نيست...ھمسر و بی فرزند و

  : برگرديم به اصل موضوع

 بوده ت و به شکل اعتراض به خاطر آن مقاالًقتاي حق"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"رتال  پوبا  قطع رابطۀ ھاشمياناگر

 ــ که ھيچ تغييری در سياست نشراتی اش نداده  پورتالنيادو باره به  چھار سال شياست، چرا بعد از گذشت کم و ب

 عنوان پايگاه نشراتيی که به امر آزادی است و ھنوز ھم در کنار مقاالت دينی مقاالت غيردينی و ضددينی در آن، به

بيان اعتقاد دارد، نشر می گردد ــ بر گشته و بازھم مقاله نوشته است؟ و اگر پورتال مذکور يک پورتال بااھميت و 

ن انسان  و م"یمعروف"  اگر آقای و خوانده است؟"نيوز" را نيست، چرا آن" وزين"گرانقدر و متين و گرانسنگ، يعنی 

 به وان تیً که من بارھا نوشته ام اصال نمی خواند؟ کلمه ایم... و" دانشمند " ھستيم، چرا در آن ايام ما راھای احمقی

او را صاحب دانش بتوان  که ستي نی در حدی و خدای دانش انسان در برابر عظمت ھسترايز!! انسان اطالق کرد

ش "ارزشمند" چه گفته مقاالت "ھاشميان"خواننده ندارد،  از ھمه مھم تر اين سؤال که اگر اين پورتال بيننده و !!خواند

 معلوم می شود که يا او از روی "ھاشميان"را به يک پايگاه نشراتيی که ھيچ خواننده ندارد، می فرستد؟ از اين کار 

ا مقاالت حسادت و خبث نيت و عادت به دروغ گوئی که دارد، دروغ می گويد؛ يا اين که ديوانه است، زيرا تنھا ديوانه ھ

  !!خود را به جائی می فرستند که می دانند آن مرجع ھيچ خواننده ای ندارد

نشر شده و در آرشيف اين وبسايت " تول افغانستان"در مورد استعمال کلمات ناشائست، شما مقالۀ او را که در وبسايت 

  .  با کلمات مستھجن نوشته شده اندبعد قضاوت کنيد که کدام مقاالت بيشتر! را ھمن موجود است بخوانيد؛ و مقاالت م

من تنھا در يک نوشته يک کلمه را که شائستۀ نوشتن نبود، نوشته بودم که فردای آن از نوشتن آن از ھمه خوانندگان 

 به او انتقاد کنيد، بعد ببينيد که کالم وی در مورد شما ـ که اکنون بی "بيکمراد"شما يک بار، مانند آقای . معذرت خواستم

  ! ت محترمانه است ـ چگونه تغيير می کندنھاي

البته در اين اواخر، شايد زير فشار برخی افراد، از روی ناگزيری کمی تغيير . ً اصال انسان انتقاد پذير نيست"ھاشميان"

نموده باشد، اما با آنھم، زبان درشت و روح ستيزه جو و چالش گر و حوصلۀ بسيار بسيار تنگ دارد؛ و خيلی نابردبار 

  !ی باشدم

و حقيقت اين است که، . ھدف من ھمواره تنھا و تنھا گفتن حقيقت و روشنگری است. ًمن شخصا با کسی دشمنی ندارم

  !   ً ادراک می گردد، او قلبا آدم به پوست پاکی نيست"ھاشميان"طوری که از روح نوشته ھای 

  .بيشتر از اين باعث زحمت و در سر نمی شوم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

٢٣/١٢/٢٠١۵  

  :يادداشت

  .از طرف ويراستاران پورتال با رنگ سرخ مشخص شده است" ھاشميان"الط امالئی اغ
  AA-AAادارۀ پورتال

 

 
 


