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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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 Political  سياسی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ دسمبر ٢٩
  

  من آنچه شرط بالغ است با تو می گويم

  بخش دوم

  

  قيس عزيز،

سلۀ بی پايان تو گفتی و من نگفتم را شروع ـ من نمی خواھم با پيش کشيدن مشاجره ھا ميان من و آقای ھاشميان باز سل٧

از شما ھم انتظار دارم، که برای فرو نشاندن شر و فساد دنبال اين بحث ھای بی حاصل را رھا کنيد؛ زيرا در اين . کنم

خصوص، اگر به راستی طالب يافتن حقيقت باشيم، ما به يک قاضی بی طرف، شجاع، با انصاف، حق گوی و باھوش، 

 که وقت خواندن دقيق و تحليل ھمه جانبۀ نامه ھای ھر دو طرف را داشته باشد و بخواھد قضاوت ًمخصوصا کسی

  .غيرجانبدارانه بکند، نياز داريم؛ خصلت ھا و ضرورت ھائی که در وجود شما محترم با تأسف ديده نمی شود

اما اين موضوع به موضوع . تـ شکی ندارم که افغان جرمن آنالين يکی از پر خواننده ترين سايت ھای افغانی س٨

بحث شما و من چه ربط دارد؟ شما به چه منظور و ھدفی پای مرا در اين ميان می کشانيد؟ با آن که مسألۀ بينندگان 

سايت شما و سايت آقای نوری به من ھيچ ارتباط نمی گيرد اما، مگر ھمين ھائی که امروز سخت مورد حمالت شما 

رژی و وقت قيمتی خود را برای به پا ايستاده کردن پورتال افغان جرمن آنالين با قرار دارند، روزی روزگاری ان

خلوص نيت صرف نمی کردند؟ آقای داکتر ميرعبدالرحيم عزيز، آقای ولی نوری، آقای انجينر خليل هللا معروفی، خانم 

فغان جرمن آنالين نبودند؟ انجينر نسرين معروفی، خانم ماللی موسی نظام، آقای موسوی و چندين تن ديگر ھمکار ا

  . شرط انصاف و پيراستگی نيست که شما امروز زحمات آن ھا را ناديده می گيريد

نخواستند، يا نمی خواھند با شما کار کنند؛ بگذاريد با ھمين تصميم . بگذاريد ھر کس ھر کاری که دلش می خواھد بکند

  !  اصطالح جور نيامدند، دنيای زور و تحميل نيستشما با ايشان، يا ايشان با شما به. يا خواست خوش باشند

ًاگر شما ھمان گونه که می گوئيد واقعا طرفدار آزادی ھستيد، يا براستی عميقا به آزادی باور داريد، بگذاريد آن ھا ھم به  ً

 خود ، شما ھم به کار"گاو مرد و شير دوشه شکست. "راه خود بروند و از آزادی خود مطابق ميل خويش لذت ببرند

 يا .Leben und leben lassen لمان چه می گويند؛امردم . مصروف شويد و از زندگی و کار خود لذت و بھره ببريد

اميد از ! جيو اور جينی دو:  ھندی ھا ھم ھمين ضرب المثل را دارند.Live and let live: انگليس ھا که می گويند

  .اسخن من مالل نشويد؛ نه از سخن من، نه از کار آن ھ



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

من نه . ً، بھتر است شما حساب ھای تان را مستقيما با آقای نوری تصفيه کنيد"به دل تان بس نمی آئيد"ـ اگر بازھم ٩

 افغانستان آزاد ـ پورتالوکيل و نه نمايندۀ ايشان ھستم، نه از جمله مؤسسين و مسؤولين سايت آريانا افغانستان آنالين يا 

  . آزاد افغانستان

 افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان بار ھا به شکل مستقيم و غيرمستقيم به شما و ياران پورتال به ارتباط من اين موضوع را

بارھا گفته ام که من تنھا نگارنده ای ھستم که به اين سايت نوشته می فرستم؛ ولی چون . نزديک تان ياد آوری کرده ام

گران را نشنويد؛ به حرف من ھيچ التفات نمی کنيد؛ شما قصد کرده ايد غير از حرف خود و ياران تان حرف دي

  !  سوگمندانه

شايد جدائی دوستان . بخشی از مشکالت شما ناشی از ھمين بی توجھی شما به حرف ھای ديگران است! قيس عزيز

انستان آنالين فغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان و آريانا افغاسابق و بدخواھان واقعی و پنداری موجود شما که در سايت ھای 

  !!گفتم شايد! گرد ھم جمع شده اند نيز به دليل بلند پروازی ھا، توقعات بسيار باال، به خود حق بيشتر قائل شدن شما باشد

در قسمت سايت آريانا افغانستان آنالين و جدائی آقای نوری می دانم دل تان درد کرده است، اما دق دلی تان را بر سر 

  . ظر از جوانمردی و مروت به دور استديگران خالی کردن به ن

ناراحتی بيش از حد شما در خصوص جدائی آقای نوری و آقای معروفی و تأسيس سايت ھای شان، ھمچنان ھمکاران 

دھد که شما از اين  ًشان و اين که مکررا به آن ھا و به ھر انسانی که به آن ھا نوشته می فرستد، می تازيد، نشان می

ادامۀ اين کار و تشويش ناشی از وجود اين دو سايت و جدائی ذواتی که . بايد جلو آن را بگيريد. بريد یناحيه رنج زياد م

  !نام آن ھا در باال ذکر شده است می تواند از نظر سالمتی پی آمد ھای ناگواری برای شما داشته باشد

ه برای اين که با مراجع داخلی و خارجی ضرورت آن، ن. ـ در مورد لغتنامه، من بار ھا گفته ام که کار سترگی است١٠

مانند انسان ھای تنگ چشم ھمچشمی يا رقابت کنيم، بلکه برای داشتن لغتنامه ای از خود و برای خود، مانند ھمه 

ياد تان است وقتی که نوشتۀ من . به ھمين دليل برای اولين بار آن را پيشھناد کردم. ًمردمان ديگر، جدا احساس می شود

 افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان نشر شد، تيلفونی به من گفتيد اگر اين نوشته در پورتال افغان جرمن نشر می لپورتادر 

  . گرديد، تا حال کارعملی روی آن ھم شروع شده بود

آرزو ! بگذريم. الی نوشته ھای متعدد من فھميده باشيد، که چرا من نخواستم در اين پروژه ھمکاری کنمه شما بايد از الب

در اول فکر می کردم، . من بخشی از کار ھای شما را ديده ام! دارم در کار تدوين لغتنامه موفقيت کامل نصيب تان شود

که لغتنامه را بعد از اکمال نقد خواھم کرد، اما اکنون به شما اطمينان می دھم که به اين کار دست نخواھم زد؛ نه به اين 

بان و فرھنگ و ادبيات و زبان شناسی ندارم يا لغتنامه بی نقص و کامل خواھد بود، دليل که توان آن را از نظر فھم ز

بلکه به اين دليل که پرداختن به ھر يک کلمه از دو کلمۀ قابل نقد کارحضرت فيل است، نه کار من خسته و شکسته و کم 

  !)جاستًال باعتراض شما کام. پورتال ھم ناشی از ھمين کم حوصلگی استنيافتن ايميل ! (حوصله

تنھا چيزی که من به شما توصيه می کنم، به عنوان يک دوست، اين است که زياد غره نشويد؛ مزۀ غذا وقتی معلوم می 

  !حرف من، مانند مال نصرالدين يکی ست! شود، که خورده شود

بدھد؛ ولی منظور من خدا خير تان . بلی، ديدم» .ديديد که نظر تان بدون کمی و کاستی نشر شد«: ـ نوشته می کنيد١١

  .  برخی از نوشته ھا در گذشته بود، نه نوشته ای که شما محترم بدان اشاره نموده ايد

باشد، وقتی ھمراه با کلمۀ علمی به کار برده می " grade"معنی گراد، اگر منظور از کلمۀ انگليسی ! ـ باز ھم اشتباه١٢

را می رساند، " اليه"ًيا مجازا معنی " مقام"و " رتبه"و " درجه"شود، معنی سطح را افاده نمی کند، قيس عزيز، بلکه 

که ھمه ...  وgrade of channel يا low grade و high grade يا.  اليۀ زيرين در امور ساختمانیsub gradeمثل 
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؛ که با حال شما خود فکر کنيد.  می گويندgraduierungلمانی آن را ا انگليسی مشتق شده و در graduationاز کلمۀ 

  ؟ !ی را به نام قاموس خواھيد پخت"آش"چنين درکی از زبان، شما چه 

ـ نوشته ايد که شما آدم متعصبی نيستيد؟ اگر پيچيدن بر سر يک کلمه با اين جديت تعصب نيست، چيست؟ شما چندين ١٣

ندی زائدالوصفی يا خود يا  دانشگاه با حساسيت بی مانندی برخورد می کنيد و ھر بار با تۀسال است، که با شنيدن کلم

يکی از دوستان ھمنظر تان را در برابر ديگران قرار می دھيد، تا حدی که از بستن افتراء به ديگران نيز امتناع نمی 

طی بيشتر از شش يا ھفت سال دو پا را در يک موزه نموده می گوئيد که من گفته ام به جای پوھنتون کلمۀ دانشگاه . کنيد

گفتن و  نمی دانم فرق ميان .می کنيد" پروپاگند"نگفته ايد، اما : ، که نوشتيد٢٣/١٢/٢٠١۶ ـ تا تاريخ به کار برده شود

  ! نگفته ايد؛ اما پروپاگند می کنيد: کردن يک امر چه خواھد بود، که شما می نويسيد) تبليغ(ند گپروپا

يق می کنيد؟ آيا شما متوجه نيستيد که جھان از جانب ديگر، شما ضد تھاجم فرھنگی بودن را با متعصب نبودن چگونه تلف

  !متمدن و انسان ھای خالق و دارای ذھن پويا و درک باال و سالم به کدام سو روان ھستند؟ چرا؟ چون تعصب ندارند

من فکر نمی کنم که به شيوۀ برخورد شما با آنانی که در اين زمينه نظر باز، ذھن گشوده و فکر روشن دارند، بتوان نام 

يکی از آدم ھای متعادل و آزاد منش، کسی که حالت طبيعی داشت، نويسنده و فيلسوف ! دل يا ميانه روئی را دادتعا

پنجره ھا را «: ھندی، رابيندرانات تاگور بود، اولين شرقيی که جايزۀ نوبل در ادبيات را از آن خود کرد، که می گفت

و گاندی، انسان متعادل و خوش قلب ديگری، برای تکميل » .ما وزيدن بگيردباز کنيد، بگذاريد باد ھا به سمت کشور 

وزيدن «: اين سخن و ضمن اين که می خواست رسوم و عنعنات، دين و آئين و زبان و فرھنگ ھندی حفظ گردد، گفت

  » .باد به کشور ما خوب است، اما من اجازه نمی دھم اين باد مرا از پنجره به بيرون پرتاب کند

در نامۀ قبلی به شما به صورت . ھم ھميشه، به پيروی از اين دو مرد بزرگ و فرھيخته ھمين حرف را زده اممن 

  !مشرح و واضح اشاره نموده ام که پنجره ھا را باز کنيد، اما متوجه خس و خاشاک باشيد

به روی ديگران باز کسی که تعصب دارد، پنجره ھا را به کلی می بندد؛ و کسی که آغوشش خالف شما بدون تعصب 

است، می گذارد ديگران به سويش بيايند، ولی متوجه اين ھم است، که کسی وی را از خانه اش بيرون پرتاب نکند ــ 

  . مانند من، که شما آن را از روی تعصب کار ناروا و حتا خيانت می خوانيد

در اين صورت عاقبت کار چيست؛ . نمی کندقيس عزيز، پنجره ھا را که بستيد، ھيچ ھوائی به داخل خانه جريان پيدا 

  !    خود می دانيد

به ھمين دليل بود که . ـ من می دانستم که شما ھمين حرف را می زنيد و شغل و پيشۀ تان را به رخ ديگران می کشيد١۴

در مسائل م،  از شغل و مسلک تان که بگذرياطمينان دارم که اين افراد، گردانندگان سه سايت،...«: پيش از پيش نوشتم

از شغل و نوشتم، که » .سياسی و اجتماعی و فرھنگی و فلسفی و دينی و اقتصادی خيلی بيشتر از شما وارد ھستند

اما با وجود اين تذکر، چه ضرورتی بود، که شما به اين موضوع اشاره کنيد؟ شيفتگی به خود؟ ؛ ...مسلک تان که بگذريم

يگری که می خواھيد آن را با به رخ کشيدن شغل و مسلک يا مدرک خود بزرگ بينی يا احساس حقارت در جای د

به روی ديگران جبران کنيد؟ آيا کار يک کارگر، يک عمله، ... تحصيلی تان و اين که چقدر برای کشور مفيد ھستيد و

صاد تشد اقدر بافت اجتماعی، ر... يک نانوا، يک باربر، يک ھنرمند، يک کارمند، يک معلم، يک دھقان، يک راننده و

  و ترقی يک کشور از نظر شما ھيچ اھميت و ارزشی ندارد؟ 

فکر می کنم ھمنشينی با سائر صاحبان مغرور مدارک متعدد آھسته، آھسته سر شما ھم تأثير نموده است؛ ورنه شما 

  . ًچنين اخالق بدی نداشتيد و ذاتا آدم بدی نبوديد
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به درد وطن خود می خورد و کدام يک کمتر، فکر می کنم ھر يک از ـ و اما در مورد اين که کدام يک از ما بيشتر ١۵

يکی معلم بود، يکی انجينر، يکی کارمند دولت . ما به نوبۀ خود کاری به قدر کفايت و توان برای کشور و مردم کرده ايم

کنيد ــ امروز، با آن که عمر ھمين ھا ــ ھر کدام از کسانی که شما با تلويح و کنايه از آن ھا ياد می ... و يکی ھم داکتر و

ًھر کدام از ھفتاد، بعضا از ھشتاد باالتر است و زمان کار شان گذشته، بر اساس احساس مسؤوليت در برابر خاک و 

  . مردم و ندای درون آنچه را که برای خاک و مردم خويش سودمند می دانند و توان انجام آن را دارند، انجام می دھند

ھمان طور که در يک تيم، کار ھر يک از اعضای تيم با آميختن با کار .  آشنا ھستيدTeam arbeitًشما حتما با کلمۀ 

ھم آميختن سبب پيشرفت ه جامعه با بًاعضای ديگر مشترکا ھدف تيم را به سر می رساند، کار ھر يک از افراد يک 

خصوصی باشد، مانند شما محترم، يا ه مقصد برنامه گذاران جامعه می گردد؛ خواه آن انسان دارای شغل و مسلک ب

در فرايند عمومی کار يک کشور، کار ھر يک از انسان ھا ممد کار ديگری . دارای شغل و پيشۀ کم اھميتی مانند ما ھا

  !و دارای اھميت است

ر قبال اگر منظور کشيدن لغتنامه است، اول بايد اين لغت نامه را بکشيد؛ دوم ببينيد عکس العمل ارباب فضل و دانش د

چھارم خيلی از انسان ھا بودند و ھستند . ران با يک جرعه مست نشويدوآن چه گونه است؛ سوم بھتر است مانند کم جاغ

؛ پنجم آيا شما می "از اين گوش تا آن گوش کسی خبر شود"که کار ھای بزرگی در کشور ما کرده اند؛ بدون اين که 

 ــ گرھام بل ــ دايملر ــ برادران رايت ــ رونتگن ــ  پاستور ــ کارنس ــ توانيد تصور کنيد که ھمين سخن شما را اديسون

گاليله ــ گوتنبرگ ــ وات ــ ويتل ــ  داروين ــ يانسن ــ انيشتين ــ کوندا ــ نيوتون يا عميد و معين و دھخدا و صد ھا 

  ده اند، ھم زده باشند؟ مخترع و دانشمند بزرگ و کوچک ديگر، با خدمات مھم و بزرگی که به بشريت نمو

نمی دانم شما محترم در مورد آن ھا چه فکر می کنيد، اما من با اطمينان می توانم بگويم که چنين حرفی امکان نداشت 

 انسان ھا از نظر استعداد و توانائی و ھوش و تحصيل و ۀھيچ وقت از آن ھا شنيده شده باشد؛ چون می دانستند، که ھم

که ... ست با ھزار ھا چرخ و پيچ و مھره و تسمه و کيبل و دنده و ايس عزيز، جامعه مانند ماشينی ق.  کار يکسان نيستند

و ششم؛ شما برای چه کار می کنيد؟ برای . ھر يک وظيفه ای دارد و در کل ھمه کاری واحدی را به سر می رسانند

نياز (جدانی در برابر خاک و مردم خويش؟ منت گذاشتن بر سر مردم؛ يا به خاطر احساس مسؤوليت اخالقی، ايمانی و و

اگر اين احساس ھا سبب شده است، که شما ). ًشما به پول و اشتياق تان برای شھرت و قدرت را فعال ناديده می گيريم

  . کاری را برای مردم و وطن انجام بدھيد، پس شائسته نيست که بر ديگران منت بگذاريد

دھد، حق ندارد آن را بر رخ مردم  نسبت به مردم و وطنش کاری را انجام میھيچ انسانی، وقتی با احساس مسؤوليت 

  . ام تا شام طبل ستايش او را بنوازندببسازند و از " منت دار خانه"بکشد و از مردم بخواھد تا برای او يک 

ی به وجود آوردن ھر کس برای آبادی خاک خود يا برا. تمدن ھا به دست انسان ھا ساخته شده اند، نه به دست يک نفر

قصۀ اختالف و جنگ مغز و قلب و گرده و پا ھا را که بايد .  از کار را گرفته و به سر رسانده استه ایتمدن ھا گوش

شنيده باشيد؛ اين قصه ھا برای تطھير اخالق، تھذيب شخصيت و برای آن ساخته شده اند، که کسی نگويد من زياد کار 

خدايت را شکر گذار باش که در خانۀ يک . دارای اھميت بيشتر است و از آن او کمترمی کنم و آن ديگری کم يا کار من 

اگر چنين اتفاقی رخ می داد، امروز شايد ريسمانی به دوش می داشتيد و حمالی بيش . انسان فقير و نادار به دنيا نيامدی

  .لقصه را کوتاه می کنم، قيس عزيز؛ تو حديث مفصل بخوان از اين مجم. نمی بوديد

بار در زندگی، ھر دوی ما کاله ھای خويش را به حيث قاضی عادل و شريف پيش روی خود  ـ بيائيد، حداقل يک١۶

آيا در سايت شما ھيچ وقت نوشته ھا دست نخورده اند؟ آيا ھيچ وقت در سايت شما نوشته ھا سانسور نشده يا از . بگذاريم

با اين کار . ھا کلمات رکيک و مستھجن به کار رفته است، ياد نمی کنمنشر باز نمانده اند؟ من از نوشته ھائی که در آن 
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به دريچۀ ابراز نظريات در گذشته و حال . رچند گاه گاه جانبدارانه عمل کرده ايد، موافق بودم و موافق ھستمھتان، 

 در اين خصوص نوشته ً من قبال ھم؟مراجعه کنيد و بيبينيد که آيا در اين خصوص شکايت ھائی وجود داشته است، يا نه

نوشته ھای من در اين زمينه . مثال ھائی ھم داده ام، و از کسانی نام ھم برده ام که از اين کار شما شکايت داشته اند. ام

  !در دريچۀ ابراز نظريات، ھمچنين در بخش تحليل ھا در پورتال بايد موجود باشند، چون نشر شده اند

ابر غلط انديشی جوابی بايد داد، اما وقتی جواب ديگران را ھم می خوانيد، با مغز ـ من با شما موافق ھستم که در بر١٧

يک انسان انديشمند و معقول و منطقی، و کسی که در پی دانستن و گفتن حقيقت است، بينديشيد، که ديگران چه می 

نگوئيد، که قابليت پاسخ . استاگر حرفی غلطی زده اند، توضيح کنيد، که چرا غلط . ًواقعا حرفی غلطی زده اند. گويند

يکی را . کسی را به گناھی ناکرده به چھار کتاب کافر نخوانيد. از تھمت بستن و افتراء زدن دست برداريد... را ندارد و

ی در ميان ل ايجاد کرده است، بدون اضافه رومشکل تان را با کسی که برای تان مشک. اخذه نکنيدؤبه جرم ديگری م

ميان خودی و غيرخودی در . ھمه را به يک چشم ببينيد. در داوری قاضی خوب و منصفی باشيد. دبگذاريد و حل کني

نا . چيزی را که نمی دانيد، واضح بگوئيد، که من آن را نمی دانم؛ اصراری بی جا نکنيد. قضاوت عدالت پيشه کنيد

  ... و باقی خود می دانيد. خوانده چيزی را نقد نکنيد

  پايان بخش دوم

  دارد  ادامه
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