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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ می ٣٠
  

  "افغان جرمن آنالين" و ادارۀ پورتال "ھاشميان فضول" هقابل توج
ندارد، يکی از دخترانش را بفرستد تا به چشم اگر باور .  بايد بداند که من ھمان چيزی ھستم که بودم"ھاشميان فضول"

من در شھر اسن المان . سر ببيند، و اگر خواسته باشد امتحان کند، که در جنسيت من تغييری به وجود نيامده است

زندگی می کنم و فرستادۀ اين فضول از ھر افغانی که در اين شھر زندگی می کند می تواند آدرس من را به دست 

  . ن بابت ھرگز به تکليف روبه رو نخواھد شداز اي. بياورد

بود، چيزی که نوشته شده  "کاظم"بر نوشتۀ داکتر صاحب " نرگس خانم"فضول برای اين گفتمش که، نقد توأم با احترام 

اگر از اين نقطۀ نظر که موضوع، موضوع افغانستان بود، . مربوط نمی شدفضول صد جا دريده  "ھاشميان"ًاصال به 

خود را در اين مسأله دخيل ساخته است، بايد روی موضوع مورد " مگس ھر دوغ"و بی خرد  و  فضول "ھاشميان"

  . بحث قلم می زد، نه اين که به موضوع جنسيت من می پرداخت

 پيرامون بخشی از تاريخ کشور ما و پيرامون کسانی تحرير شده است، که از کارنامه ھای "کاظم"نوشتۀ داکتر صاحب 

.  شرم آور شان ھر افغانی متأثر و دردمند شده است و ھر افغانی حق دارد در آن خصوص تبصره کندجنايت بار و

 و کونش نخارد، چرا به جای آن که به نوشته و به نقطه نظريات داکتر صاحب و  نداشته باشد"  کخ-قخ ""ھاشميان"اگر

 ! بپردازد، سخن را به جنسيت من می کشاند"نرگس"خانم 

، خانمی است که فارسی را زياد بلد نيست و خوب و "نرگس جان" بايد گفته شود که، "افغان جرمن" ۀارو اما برای اد

 سال ھا قبل آن را "قيس کبير"به اين دليل ھمان راھی را پيش گرفته است که آقای . روان نوشته کرده نمی تواند

يعنی نوشته ھايش را دبيران مختلف وی برايش نوشته  ً.اختيارنموده بود و تا کنون کماکان آن را ادامه می دھد ـ محتمال

بدان اشاره نموده " افغان جرمن"تراژيدی و کمدی واقعی و دردناکتر از تراژيدی و کميدئی که ادارۀ پورتال ! می کنند

نرفته ًدر المان تولد شده است و اصال در افغانستان به مکتب و مدرسه " قيس کبير"خالف آقای " نرگس"اند؛ زيرا خانم 

  !و فارسی نخوانده است

لمان است با من از نزديک تماس دارد و می کوشد نوشتن فارسی را امتولد ھمانگونه که گفته شد اين خانم محترم افغان 

فکر می کنم، اما مطمئن (ً و احتماال "آريانا افغانستان"تا کنون تنھا نوشته ھايش را به شکل نظر در پورتال . ياد بگيرد

  .  ارسال داشته است"افغان جرمن") نيستم
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نوشته ھايش را، اگر . ش کمک می کنمھًن و ايميل و بعضا از نزديک ھمراولفيمن در آموزش نوشتن فارسی از راه ت

به نوشته ھای .  و من آن ھا را اصالح و تکميل می کنم لمانی برايم توضيح می کنداًزياد نامفھوم باشد، غالبا به زبان 

 اخيرش راھم زمانی که به شکل نظر به شما روان نموده بود ۀنوشت.  عالقۀ خاصی دارد"کاظم" آقای  و"نگارگر"آقای 

بار اول آن را از ايميل خود برای . وھم زمانی که آن را به شکل مقاله در آورد، من برايش تصحيح و تکميل کردم

نيد که آن نوشته از آدرس من ارسال نشده وی ببي. پی. شما می توانيد از روی آی.  روان کرد"افغان جرمن"پورتال 

 "آريانا افغانستان"دفعۀ دوم از من خواھش نمود که آن را بعد از اطالح و بعد از نوشتن اضافاتی چند به پورتال . است

 ، آن را از ايميل خود به"افغان جرمن" اگر چنين نمی بود، من آنقدر احمق نبودم که بعد از ارسال آن نظر به .روان کنم

  !!بی منطقی ھم بد دردی است. آن معرفی می کردم" فرستندۀ"دو پورتال ديگر ارسال می کردم و خود را 

 می تواند به "افغان جرمن"ادارۀ سايت .  ايميل روان کرده است"افغان جرمن"ًفکر می کنم که او قبال ھم يکی دو بار به 

 خواسته باشد، می تواند برای "قيس کبير"اگر آقای . دادايميل شان تماس و معلومات بگيريد، برای شان جواب خواھد 

او می تواند به . در اختيار شان می گذارم  ديگری ندھدون اين خانم را به شرطی که به کسلفين کند، من نمبر تولفيمن ت

 ذھن من است نمايندگی از ديگران در اين زمينه با اين خانم صحبت نموده اطمينان حاصل کند که آيا چنين خانمی ساختۀ

  !ًيا اين که واقعا وجود دارد ـ و يا اين که آيا نظرات ارائه شده از او بود يا از من

در زندگی، در دنيا و در کارھای انسان ھا اتفاقات عجيبی رخ می دھد که ". تراژيدی"است و نه " کمدی"مسأله نه 

می . از ما ھا کمی مشکل است) ود استًخصوصا برای کسانی که ساحت تخيالت شان محد(تصور آن برای بسياری 

کجای موضوعی که اين خانم نوشته بود، شخصی بوده است؟ ! موضوعی که او مطرح کرده بود، شخصی بود: نويسند

 نظر "افغان جرمن" در آن باره در دريچۀ نظريات "شميان فضولاھ"اگر شخصی بوده است، چرا ذواتی چند، از جمله 

؛ ھکذا نوشتۀ خود جناب داکتر "مومند" و "ړکاک" و "غالم حضرت"آقايان نظريات يا شده است؛ نشر داده و نظرش 

  !! ؟ چه عرض شود؟؟" کاظم"صاحب 

٢٩/٠۵/٢٠١۶  

  

 

 
 


