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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠۴
  

   می فھمند چه می گويند؟"قاسمی" و "ھاشميان"آيا 
  

  : شروع می کنم"ھاشميان"از

  :  نوشته می کند"آنالين- رمنافغان ج"ھاشميان در نظر اخيرش در دريچۀ نظريات پورتال 

 بد اخالقی ھای ھميشگی اش ]به دوام[  بدوام"]سيدھاشم سديد[" اطالع داد که سيدھاشم سديد]به من[امروز دوستی بمن"

 من - ھا نشرکرده است  ]شعله ئی[ در ويبسايت گمنام شعله ای ]آن را[بازھم درمورد من از فحاشی کارگرفته و آنرا

در يک محيط فاميلی ناسالم و اخالق کوچگی  "]سديد["را خواندم و به اين فيصله رسيدم که سديد  "]سديد["نوشتۀ سديد 

   :]می نويسم[  او مينويسم]به جواب[ ن فحاشی توضيحی بجواببجل بازھا کالن شده، لھذا بدو

نرگس [")نرگس سايه( به دو نام  ] آنالين- افغان جرمن [ جرمن آنالين- افغان  ]پورتال[وقتی مقاله ای در ويبسايت

 و "]نرگس سايه[" )نرگس سايه( ]به نام[ نويسنده ای بنام ]حالی که[ نشرشد و درحاليکه "]سديد[" )سديد(و  "]سايه

 "]سديد[")سديد(مقاله با سبک نگارش  ]محتوای[ نديده است، اما متن ومحتوی ]ھيچ کس[ مقاله ای از قلم او را ھيچکس

برای خود  "]نرگس سايه[")نرگس سايه( ]به نام[نام مستعار ديگری بنام  ]سديد[ سيديد شباھت دارد، من قياس کردم که

نرگس ( "]سديد[" اکنون که سديد -کار گرفتم ) تيرشدن از زير کمان رستم(اختيار کرده، لھذا از ضرب المثل 

مقاله را خودش دستکاری و شاگرد خود معرفی کرده واعتراف نموده که متن  ]به حيث[  را بحيث"]نرگس سايه[")ستايه

اين . نوشته شده به واقعيت پيوسته است ]سديد[ سديد ]به قلم[ ويرايش نموده است، پس قياس سابق من که مقاله بقلم

 در جرمنی متولد شده، زبان دری را نخوانده و "]نرگس سايه[" )نرگس سايه( که "]سديد[" واقعيت در توضيحات سديد

، بيانگر اين واقعيت است که ]می کند[  با او کمک ميکند "]سديد[" ن مشکالت دارد که سديددرخواندن و نوشتن اين زبا

  "]نرگس سايه["  به نرگس سايه]آن را[  آنرا"]سديد["  نوشته شده، سديد"]سديد["سديد ]به قلم[متن مقالۀ مذکور بقلم 

 )نرگس سايه(اکنون که ھويت خانم . شرکرده است او ن]به نام[  بنام ]آن را[قرائت کرده و موافقۀ اورا گرفته و آنرا

که  "]نرگس سايه[" ثابت شده، دعوت قبلی من از نرگس سايه "]سديد[" شاگرد سديد] به حيث[ بحيث "]نرگس سايه["

اما دعوت من . استحاضر شود، نيز از اعتبار ساقط شده  ]فرانکفورت[برای تثبيت ھويت خود در فراتکفورت 

می [  در ماه جوالی به اعتنبار خود باقی مانده و درانتظار جواب شان ميباشم"]ناصرمستجاب"[) بناصر مستجا(از

  " سيد خليل هللا ھاشميان-  با احترام -  کنم ]وريزر[ تا تکت طياره را در ماه جون ريزر ]باشم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 گفته آيد که آيا  به من داده، بايد"ھاشميان"ـ در مورد نسبت بداخالقی ھميشگی، اخالق کوچگی و بجل بازی که ١

روان کرده بود به ياد دارد؟ کلماتی را که " تول افغانستان" مقاله ای را که در حدود ھفت ماه قبل به سايت "ھاشميان"

کار برده است بايد در کدام کته گوری و از کدام نوع اخالق درجه بندی کنيم؟ کته گوری ه  در آن نوشتۀ اش ب"ھاشميان"

  بد، بدتر و يا بدترين؟ نوع اخالق نيک و خوب، يا نوع اخالق بد و زشت و فاحش و قبيح؟ يا . خوب، عالی يا اعلی

گوينده يا نويسندۀ آن کلمات درچگونه محيط فاميلی بزرگ شده بود؟ درمحيط سالم يا نا سالم؟ با اخالق کوچه يا با اخالق 

کار برده ه من بکه ند که ميان آن يک جمله ای  يک بار آن کلمات را از نظر بگذراند و ببي"ھاشميان"خانه؟ می خواھم 

کار برده است، چه تفاوتی وجود دارد؟ جواب ما در برابر آن دشنام چه ه ام و آن ھمه سخنان زشتی که او در آن نوشته ب

  :بود؟ توجه کنيد

، زيرا می داند که انسان ھوشيار ھيچ وقت کسانی ديگر را، ھر قدر با آن ھا بد باشد، به بی ناموسی متھم نمی کند"" 
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 رويۀ بالمثل در برابر وی کار بگيرند و ھمان کلماتی را در برابر وی ب
  !  ز آن ھا رااست ـ حتی رکيک تر ا

بنابرين کسی که به عزت و آبرو و نام و ناموس خود احترام دارد و آن ھا را گرامی می دارد و آرزو ندارد که ديگران 
فتن بد و رد  به نام و ناموس گ داشته باشد، کوشش می کند که از کار ببرند، اگر عقله سخن بدی به وی و ناموسش ب

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

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

  ..."شناخته می شوند ناسزا ھای بسيار آبدار و رکيکی بدھند و
 در فکر به اصطالح خود شان "نرگس جان" با خواندن نوشتۀ "ھاشميان"ـ آيا بعد از اين تذکر محترمانه الزم بود ٢

باالخره آن بگو و مگو . گو داشتيمبيفتند و از تغيير جنسيت من حرف بزنند؟ ما چندين ماه بگو و م" کمان رستم"

 و باال ايجاب می کرد که ديگر حرفی به ميان آورده نشود که آن هھمۀ آن بگو و مگو ھا و سخن ھای ت. فرونشست

 دعوای فھم و دانش و تحصيل و مدرک و استادی و نمی دانم چه و چه و چه را "ھاشميان".  دو باره ايجاد شودءفضا

ھم و دانش و تحصيل ھنوز درک نکرده است که با کسی که زمانی مشاجرۀ قلمی تندی داشته است آيا با اين ھمه ف. دارد

ًنبايد دو باره قلم به قلم شود؟ اصال شما را به آن که آن نوشته از که بود و که آن را اصالح نموده ارسال کرده بود، چه؟ 

 آميز؟ آيا ممکن نبود نظر تان را با نرمی و کلمات بدون چرا شما در ھر قضيه بايد مداخله کنيد، آنھم با آن کلمات توھين

  بی حرمتی و اھانت و وھن ابراز بداريد؟ 

 کودنی با ديدن کلمۀ  حتاھر انسان. تنده نام برده شده استاز من تنھا به اسم فرس! ـ  مقاله به دو نام نشر نشده است٣

نويسنده کسی است که اسمش در باالی اسم من نوشته . ه امفرستنده در کنار اسم من می فھمد که من آن نوشته را فرستاد

شما در جای ديگری ھم نوشته !  کار بيندازيده کمی عقل تان را ب! فرض کنيم که سواد نداريد، عقل که داريد. شده است

عجيب نيست؟ من تعجب می کنم به آن کسی که ! "سيستانی" است يا از "سديد"می کنيد که من نفھميدم اين مقاله از 

آيا شما در ! را به شما داده است؟ و به آن ھائی که شما را داکتر و استاد و نابغه و چه و چه می نامند" دکترا"مدرک 

و تا کنون برای تان مدلول " ارسالی"را نديده ايد؟ يا اينست که معنی کلمۀ " ارسالی" کلمۀ "سيستانی"کنار اسم آقای 
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مفھوم نيست؟ بگذريم که اين قصه سر و پای بسيار بسيار درازی دارد و شما و دوستان تان از بخت بد ما آن مغزی را 

  !نداريد که متوجه چيزی شويد

اين عنوان .  لطف دارد"نرکس جان". من و استادی بسيار دور ھستيم.  خطاب نموده ايد"نرکس جان"ـ شما مرا استاد ۴

 اش را با هنوشت. آنچه را که نوشته اند، ھمان طور گذاشتم.  من نخواستم با احساس شان بازی کنمرا به من اعطا کرد،

درمتن ھيچ . ھمان متنی که نوشته بودند، تنھا به ادبيات ديگری، ھمان گونه که خودش می خواست، اصالح کردم

می . د آورده است زياد متأثر شده استاو از فرايند و بحث ھائی که نوشتۀ وی به وجو. تغييری به وجود نيامده است

افغان "لمانی و به قلم خود بنويسد و باز ھم از آدرس خود به پورتال اخواھد نظر و تأثر خويش را در اين باره به زبان 

اما چون از صبح تا ھشت شب مصروف کار است، به احتمال زياد اين کار را فردا که شنبه .  بفرستد"آنالين- جرمن

 "نرکس جان"رابطۀ من و !  بعدی بکند و به اين غلط فھمی ھا خاتمه بدھدهشنبردا، شايد ھم شنبه و يکت يا پس فاس

لمانی و امن به او نوشتن فارسی ياد می دھم و او به من زبان . رابطۀ دو دوست است که ھر دو استاد يک ديگر ھستيم

  !ر من دارددر واقع او بيشتر حق استادی ب. را... برخی کار ھای کامپيوتر و

معنی اين . گفتم که به زبان فارسی به خوبی نوشته کرده نمی تواند. ـ من نگفتم که او به فارسی نوشته کرده نمی تواند۵

سخن به فکر من و به فکر کسانی که کمی نوشته ھا را دقيق تر می خوانند، يا سواد و ھوش کافی دارند، اين است که او 

يعنی او به کمک نياز . يعنی نوشتۀ او به اصالح ضرورت دارد.  و يا به قدر ضرورتمی تواند بنويسد، اما نه خوب،

را يک ن که اين سخن را زده است؟ نوشتۀ م!  در خواندن و نوشتن مشکالت دارد"نرگس"شما نوشته می کنيد که . دارد

تواند بخواند و بفھمد، تنھا در من به وضوح نوشته کرده ام که فارسی را به خوبی و بدون مشکل می . بار ديگر بخوانيد

شما ھميشه از آسمان گز . ھستند"ده در کجا و درخت ھا در کجا"نوشته ھای شما ھميشه به مصداق . نوشتن کند ھستند

 ما به جائی نمی رسد، ھمين است که شما یيکی از داليلی که بحث ھا. ھرچه دل تان خواست می نويسيد! می کنيد

در ھر دو صورت . ًتی نمی خوانيد، يا می خوانيد، ولی قصدا آن را به مغالطه می کشانيددرس را بننوشته ھای ديگرا

  ! کار شما پسنديده نيست

 به فارسی نوشته با ھمان توان قلمی شکستۀ خود و برخی "نرگس جان"چون متن مقاله را ) ١: غلط! ـ غلط و درست۶

و . مقاله را من اصالح نموده ام) ٢. ش مقدور نبوده استلمانی در جا ھائی که نوشتن کلمات فارسی برايااز کلمات 

بھتر است شما نوشته ھا را دقيق . درست، چون بعد از اصالح مقاله را من برايش خوانده ام و او آن را تأئيد کرده است

د و نه با اين کار نه وقت شما ضايع می شو. اگر در فھم موضوع مشکل داريد، از کسانی ديگر کمک بگيريد. بخوانيد

  .وقت من و خوانندگانی که خسته نمی شوند و در ھر حالی می خواھند نوشته ھای من و شما را بخوانند

 که به فرانکفورت بيايد، ھرچند درنوشته ھای قبلی تان چنين چيزی ديده نشده است، "نرکس جان"ـ  دعوت شما از ٧

انسان می تواند کاپی تذکره . کند، صد راه وجود دارداگرکسی بخواھد ھويت خود را ثابت ! بسيار بسيار کودکانه است

 که در يک مجلۀ "نرکس جان"اش، سند تحصيلی اش يا ده ھا مدرک ديگر را، مثلی که من از ارسال کاپی نوشته ھای 

.  در صفحۀ انترنت چاپ کند،ش چاپ شده است به داکتر صاحب کاظم ياد کرده بودمھندی انگليسی زبان با عکس و نام

 و به دور تر برخاستهاز چندين صد کيلو متر ھا  با اين ھمه مصروفيت "نرگس جان"رور که کسی، مانند چه ض

  !  آخر شما که ھستيد؟ سر پياز يا کون پياز؟؟! فرانکفورت بيايد تا برای شما ثابت کند که بلی، اين منم

  ":قاسم قاسمی"و اما پيامی ھم به شخصی به نام 

وقتی ! تنھا با بد گفتن يک انسان يا يک نوشته مردم شايد نپذيرند که آن کس يا آن نوشته بد است! ببينيد قاسم خان قاسمی

برای اين . اين ھم برای يک داور خوب کفايت نمی کند. احمد بد است، بايد توضيح کنيم که چرا احمد بد است: می گوئيم
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! مقاله بويناک است! دزد گفتن و بربستن نيستدنيای ما دنيای . کار به سند و مدرک و با آوردن شاھد ضرورت است

است، بايد توضيح کنيد ... چرا؟ به چه دليل؟ وقتی که شما می گوئيد اين مقاله بويناک و ناقص، بد، نادرست، و ضعيف و

ه ِبا اين سخن تان شما  ھم در برابر من نگارند. که به چه دليلی آن مقاله بويناک و ناقص و بد و نادرست و ضعيف است

 را در باب آن نوشته بيان کرده ثابت کنيد نًو ھم در برابر خواننده ھای خود اخالقا مسؤول ھستيد که نقطه نظر ھای تا

است، در غير آن شما از جمله کسانی پنداشته می شويد که يا فھم درست نداريد، ... که آن نوشته بويناک و ناقص و بد و

ود ھستيد، يا کسی شما را پيش کرده است، يا می خواھيد خود را سر زبان ھا يا بی سواد ھستيد، يا غرض داريد، يا حس

  ... بيندازيد و يا برای ھتک شخصيت نويسنده از کسی پول گرفته است و

کدام نوشته ھا بويناک اند؛ به چه دليل؟ من در ھمين جا به شما چلنج . برخی از نوشته ھای من از نظر شما بويناک اند

 ،ائۀ شواھد و توضيح علمی ـ تاريخی ـ فرھنگی ـ ادبی ـ دينی اين ادعای تان را ثابت کنيد، در غير آنمی دھم تا با ار

  ! باز ھم می گويم که دنيای ما دنيای دزد گفتن و بر بستن نيست! من آن سخن شما را به خود شما راجع خواھم ساخت

٠٣/٠۶/٢٠١۶  

  

  :يادداشت  

غلطی فاحش را مرتکب شده است و برای  ۴۶به رنگ سرخ که در دو بند، " نھاشميا"نشانی اغالط امالئی و انشائی 
  .کسی که ادعای استادی دارد، چيزی باالتر از افتضاح است، به وسيلۀ ويراستاران پورتال صورت پذيرفته است
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