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  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ جون ٠۶

   صاحب بسيارعزيز"نوری"جناب 
گذشته بود ديدن يکی از دوستان رفته بودم و پاسی از شب . دو باری که تيلفون کرديد، من خانه نبودم. را می بخشيدن م

در ھمين روز بايد به شھری در حدود سی و . پيام شما را فردای آن روز، يعنی روز جمعه  دريافت نمودم. که خانه آمدم

ساعت شش، بعد به خانه . ًشش کيلو متر دور از شھری که من زندگی می کنم برای يک جراحی نسبتا کوچک می رفتم

بايد دو باره نزد دکتر مراجعه می کردم، اما به روز شنبه کلينيک ھا .  داشتمًخون ريزی کم، ولی درد نسبتا زياد. برگشتم

ديشب . خون ريزی ديروز شام قطع شد، اما درد ھنوز تقليل نيافته است. شفاخانه خودم نخواستم بروم. بسته ھستند

ا بايد دو باره نزد دکتر فرد. احساس سردی عجيبی می کردم، ھمراه با لرزه، و مثلی که جای عمليات التھاب کرده است

  . مراجعه کنم

ھمۀ اين جريان را برای آن خدمت تان نقل کردم که فکر نکنيد پيام شما به من نرسيده يا گويا من خدای ناخواسته نسبت 

  .به پيام شما گرانقدر بی اعتنائی کرده ام

شما پيام ."  را نا ديده موزه از پا در آوردمآب"ًاصال تقصير از من بود که . نامۀ بزرگوارانه و پر از مھر تان را خواندم

 را باز کردم چند نظر "آنالين-آريانا افغانستان" پورتالامروز که . را نشر کرده بوديد، ولی من متوجه آن نشده بودم

 گذشته از اين من نبايد از شما انتظار آن را داشته باشم که خالف اصول و سياست .پائين تر آن پيام نظرم را جلب نمود

چنين توقعی در اساس توقعی متکی برعقالنيت و احترام به پرنسيپ . نشراتی پورتال چيزی را به دست نشر بسپاريد

. به شما نيز ياد آور شده بودماين موضوع را يکی ـ دو ماه قبل .  متوجه اين مطلب بودمءدر ابتدا. ھای يک اداره نيست

 نموده بود چندين ماه پيش " آنالين- آريانا افغانستان"ھمچنان به يکی از کسانی که اشاره ای به ھمکاری من و پورتال 

آريانا "در يکی از نوشته ھايم ياد کردم که من نمی خواھم با برخی از نوشته ھای تند خود فضای گرم و آرام پورتال 

اما نمی دانم چه شد که آن احساس و فکر جای خود را به توقعی داد که نبايد .  را تيره و مخدوش سازم"الينآن-افغانستان

  .  اختيار از کف من ربود"ھاشميان"شايد نوشتۀ غيرمودبانۀ . به عمل می آمد

ھمراه با خنک بسيار شديد " مجمجۀ"چون به اصطالح . مقاالتی را که مطابق به پاليسی پورتال باشد روان می کنم

شايد يکی دو روز ديگر باز ھم در خدمت تان . عجيبی آزارم می دھد، اين نامه را در ھمين جا به اجازۀ شما ختم می کنم

  .باشم

٠۵/٠۶/٢٠١۶ 

 


