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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠٣

  

  !عزيزی. محترم آقای ن
 را من. خواندم" آنالين- افغان جرمن"نوشته بوديد در دريچۀ نظريات پورتال " عباسی"يادداشت شما را که عنوانی آقای 

کاری نيست، زيرا ايشان خود سواد و قلم  و داليل خود را دارند و می توانند جواب " عباسی"به بحث شما با آقای 

  . پرسش ھا و تذکرات شما را که به ايشان مربوط می شود، بدھند

ست که يک سؤال من از شما محترم اين ا. من تنھا به آن قسمت از نوشتۀ تان می پردازم که مربوط به من می شود

زيرا شما . انسان بايد تا چه وقت در برابر بد زبانی ھای يک انسان بد زبان گذشت کند؟ از شما انتظار انصاف بعيد است

و امثال شما که زيادتر دريک سايت جمع شده ايد عادت نموده ايد که حقيقت را فدای مصلحت و دوستی و رابطه ھا 

  . کنيد

در برابر شان از ھمان زبانی استفاده کرده ام که ايشان در برابر من استفاده کرده است، آيا شما بد زبانی کسی را که من 

اطمينان دارم که حافظۀ شما ھنوز آنقدر ضعيف نشده است که . نمی بينيد؟ از اين بد زبانی ھم وقت زيادی نمی گذرد

  !ًسخنی را بعد از تقريبا يک ھفته فراموش کنيد

. ًچون وقت نسبتا زيادی از آن می گذرد فراموش تان شده باشد" تول افغانستان"ان درسايت شايد نوشتۀ اين انسان بد زب

خواھش من از شما قاضی شريف و عادل اين است که لطف فرموده . از اين نوشته چيزی بيشتر از ھفت ما می گذرد

بعد از . ان را پيدا کنيد و بخوانيديک بار سری به آن سايت بزنيد و آن مقالۀ پر از فحاشی رفيق بد زبان و جنون زدۀ ت

عنوانی وی نوشته شده بود، کاله خود را روی " ھاشميان، تجسم کاملی از حماقت"خواندن آن و جواب من که طی مقالۀ 

ميز رو به روی تان بگذاريد و به خود بگوئيد که آيا نوشتن آن چنان کلماتی شائستۀ يک انسان با فرھنگ است يا خير؟ 

  :نوشتم..." ھاشميان، تجسم کاملی"زمان بعد از خواندن آن مقالۀ مملو از دشنام طی مقالۀ من در ھمان 

انسان ھوشيار ھيچ وقت کسانی ديگر را، ھر قدر با آن ھا بد باشد، به بی ناموسی متھم نمی کند، زيرا می دانند که "
ديگران ھم، ھم از نظر قلم و ھم از نظر زبان و بيان و جرأت اين توانائی را دارند که اگر بخواھند از زبان مشابه و 

کار برده ه کار ببرند که او در برابر ديگران به کلماتی را در برابر وی برويۀ بالمثل در برابر وی کار بگيرند و ھمان 

    !حتی رکيک تر از آن ھا رااست ـ 
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بنابرين کسی که به عزت و آبرو و نام و ناموس خود احترام می گذارد و آن را گرامی می دارد و آرزو ندارد که 
فتن بد و رد  به ناموس اشته باشد، کوشش می کند که از گ دکار ببرند، اگر عقله ديگران سخن بدی به وی و ناموسش ب

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

ق  به زن و دختر و خواھر و مادر اين انسان احم"ھاشميان"ًمن شخصا با ھمه اخالق ناشائست و حرف ھای درشت 
ھزار سالم می فرستم، اما ديگران شايد به چنين عملی دست نزنند و از روی درد بسيار به کسانی که ناموس اين ديوان 

  ..." شناخته می شوند ناسزا ھای بسيار آبدار و رکيکی بدھند و
ه ديگران دست خالصه اين که من با زبان رسا و حتی خر فھم برايش فھماندم که از دادن دشنام و گفتن سخنان سخت ب

بردار چون ديگران ھم می توانند چنين حرف ھا را به شما بگويند، اما اين انسان احمق اين ھشدار را جدی نگرفت و 

ًباز با آن که غائلۀ آن زمان پايان يافته بود خود را در امری که اصال به او ارتباط نمی گرفت دخيل ساخت و سخن 

ان ندارد شما آن نوشتۀ مرا نخوانده باشيد، اما باوجود اين امروز قضاوت تان امک. زشت و غير قابل قبول به من گفت

  .ًچنان است که احتماال بی انصاف ترين انسان ھم بر آن خرده خواھد گرفت

قبل از قضاوت در بارۀ ديگران ." کور خود و بينای مردم: "شما از جملۀ ھمان انسان ھائی ھستيد که به ايشان می گويند

تان را به گريبان خود کنيد و مانند يک انسان، به جای اين که به من می تازيد از يخن آن رفيق بد زبان و ًلطفا سر 

ولی حيف است، پيش کلۀ خر و  .فحاش تان بگيريد که چرا زمينۀ بروز اين چنين فضائی را فراھم کرده و فراھم می کند

   !!!!ياسين خواندن

 را بايد يک مثقال انصاف می داد، ولی غفلت کرد يا يادش رفت شايد ھم الزم گناه شما نيست، گناھی کسی است که شما

  . نديد چون می دانست که تو موجود بی انصاف را اگر انصاف ھم بدھد آن را به جايش به کار نخواھی برد
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