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 ۲۸/۱۲/۲۰۱۵                             فاریابی عبدالحق
 

 ؟استقاموس شده  پروژه اسقاط سبب هاشمیان محترم جناب نبودآیا 

صمیمانه  ابراز افغان جرمن  با تقدیم احترامات فایقه عرض سالم خود را حضور هریک از خوانندگان محترم
 ! میدارم

 تر مبذول گردید.  خوشحال ،قبل از همه افتخار داریم که به سخنان ما درین کشمکش توجه ای از هر دو جانب
 ،قلم احتراز صورت گیرد شدت کلمات رکیک  دور ازعفت کالم و اگر این نظرات سبب شوند  تا از شدخواهیم 

 ند.ا ای جوانانزیرا بزرگان سرمشق جامعه 
  

خود را گم  کرده ایم، به نحوی  معروف همه  قولکه ب زندگی طوری گریبان گیر افغانهای عزیز شده است بدبختانه
خلق کرده است که انکار اری های را برای هر هموطن  ناهنجکشور از بیرون  داخل و در مکدر تأثیرات فضای 

 .ازین ناهنجاری ها انکار از حقیقت خواهد بود
   

بنده نیز بدون شک شامل این سخن می   .هیچ کس از خطا مبرا نبوده بشر همیشه جائز الخطاستشکی نیست که 
که  در بحث دیروزه  خان  بود نیکمراداین سخن جناب محترم  باشم. با این چنین دید  میتوانیم به حقانیت برسیم.

 اظهار فرمودند. 
از قضای روزگار دوست دانشمند جناب محی الدین خان برای کار خیری عازم جوزجان  شده بودند که ما در غیاب 

 فیض زیاد بردیم.  ،خان نیکمرادان از سخنان جناب ایش
 
یر به خیر باشد نه به شر. امروز باز ته دل در خواست دارم تا هرچه  بیشتر توجه انسان های خ بنده صمیمانه و 

.   پس چرا  به جای می باشداست که  نادر و نایاب  "خیر"این متاع  جهان گیر شده است و"شر" بی ارزش متاع 
 ."الفالح علی حینه شتابیم؟  یعنی " "خیر"بسوی  "شر"
ما در نتیجه به این واقعیت پی بردیم  که جناب سید هاشم خان  سدید و محترم خلیل هللا خان معروفی بخاطریکه در  

  از جانب  محترم  سید خلیل هللا خان  هاشمیان شنیده نشده  وهم به آن کم دقتی پروژه فرهنگ سازی پیشنهادی ایشان
 گرچهمورد غضب پورتال ایشان  قرار گرفته است.   صورت  گرفته بود، ازینرو  جناب محترم هاشمیان صاحب

 اطالعی نداشتند.هیچ که از چنین پیشنهادی  دارندجناب هاشمیان صاحب  گواه 
نا خواسته هاشمیان  خدا جناب  سخنان محترم سید هاشم خان سدید در اختصار استنباط میشود که گویا  از جوهر 

 می باشند.  مطلوب معروفی  انسان جناب و  نا مطلوب انسان 
 

پای   و داوریقضاوت   ( اگر دربهانه جویی کردنتوجه به این نکته  که هر انسان ژرف نگر قطع نظر از تأسر )
منصفانه بوجود خواهد آمد. البته ما  بنظرم قضاوت سالم و سازند،دخیل ن را عالیق و دوستی ها و جنبه بازی ها

بی حرمتی های ممتد  از جانب نویسندگان  که آغاز دشنام و برای قضاوت منصفانه  موضوعات را تعقیب کرده ایم
رابر در ب رابراه افتاد.  الزم به  تذکر میدانم که جناب هاشمیان  صاحب تا آن زمان سطری  (پورتال )افغانستان آزاد
خواسته اند متوسل بکلمات نامساعد مثل دشمنان شان  شوند. از اینکه ایشان در دفاع از خود ایشان نه نوشته بودند. 

  پنهان نیست. نیز نظر ها
شخص برحق جناب محترم سدید صاحب جریان را مفصل  و مشرح تشریح دادند که  گویا جناب هاشمیان صاحب 

ضاوت ند. این چنین قرا برحق می شناس تمام نگارندگان دشنام نامه های رکیک افغانستان آزاد  وغیر مستقیم  نیستند
شخصیت خود نویسنده را  طع نظر از دیگران ق برعکسرا باالببرد شان گان و پورتال  ها بجای که اعتبار نویسنده

 می برد. زیر سوال 
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با کمال احترام  ناب محترم سید هاشم خان سدید صاحب از جصمیمانه برای اینکه بیشتر ضیاع وقت نکرده باشم  

  ، آیا رد کردن آن سببکرده باشندمی پرسم که اگر دعوت شما را برای فرهنگ نگاری  جناب هاشمیان صاحب  رد 
را اشغال کرده  است  براه شما  فساد به این حد مفتضحانه که صفحات افغانستان آزاد  تا این بلبشو،غایله و میشود
 ؟  ،  مبین چه منظوری میتواند باشدنداختناینقدر غوغا و جنگ قلمی براه ا دیگر اینکهفتاد؟. می ا

چند سالی  ایشان  نبودتا آنجا باالبرده اید که  با  ناخودآگاهدر ثانی هم اکنون شما مقام جناب هاشمیان صاحب را 
پورتال افغانستان   ودانه وداع گفته اید،با فرهنگ سازی  جاحتی  دست ُشسته  واز کار فرهنگ نگاری  است که 

 ؟ کرده استبه جامعه ارائه  چه دگر ، آمیزجز کلمات رکیک و توهین وبه فرهنگ نگاری آزاد  در بخش 
این  . در غیر آن  اگرشده باشدسبب اسقاط پروژه شما با شما،  جناب محترم هاشمیان صاحبنبود عجیب است که 

 سوال رد کردن یکنفر سبب شده باشد تا  پروژه خود را متوقف کنید. عدم دوام و سبب  توقف پروژه ای شما 
به نترنت و تکنالوژی اتاجایکه ما با . ؟گذاشته اید  که فرهنگ نگاری را بطاق نسیان چرا ،است بوده و برنگیز

سال  بشکل کتاب آنهم در طویل گ از جانب نسل های بزرگفرهنآشنایی داریم تدوین  داخل کشورکمک همدیگر در 
پای  در چنین وضعیت المدت اگر ممکن باشد، شاید.  ولی  بشکل دجیتال ساختن آن امر ناشدنی و غیر ممکن است. 

فاصله  فرسنگها از منطق کاریچنین فکر می کنم   کتمان کردنخود را و تمام بی کارگی   ن آوردبهانه  کسی را 
  دارد.
     

 در هم  بازسهم دارند، ( ستان)فرهنگ کبیر افغان منحیث همکار درجناب محترم هاشمیان  که  موجودیتبرعکس 
زیرا اگر جوانان برای دیجتال کردن آن شامل  پروژه نباشند این پروژه  نخواهند داشتمطلقیت  ،ساختار دیجیتال

در بخش تصحیح  لغات  ءاعضاای ایشان از جمله  مطمئن کهنساِل موفق گردد. محترم  نمی تواند  با شخص 
 .دارندتشریف 
از آغاز تا کنون جدی نبوده که پورتال افغانستان آزاد که پروژه خیالی  فرهنگ سازی  شودک راست عرض پس رُ 

 تأسر نمیتواند موجه باشد.  هیچ  چنین سقوط کرده است. پس
 روشن سازید لطفا ً ، نگاری فرهنگ  زمینۀدارید. ما را با دالیل تان  بخصوص در دیگریاگر شما در زمینه نظر 

  .باشد میما تشنه ای یک لغت نامه خودی وملی جامعه  زیرا
 

رد  کردن فقط یکنفر آنهم جناب محترم هاشمیان صاحب از بین نمیرفت. زیرا  تحت تأثیرکاش پروژه بزرگ شما 
پروژه ای فرهنگ را براه انداختند و از قراین معلوم  ، از اقدام شما ندین سال بعدشما چ بقول خود هاشمیان صاحب 
بدسترسی عامه گذاشته خواهد شد. این را بخاطری "قراین" عرض کردم که شدت حمالت فرهنگ  میشود که بزودی

 ای تدوین فرهنگدوستان  به پروژه ای عام المنفعه عالقه ای  و برعکس از یک جانب دشمنان  ضد تدوین فرهنگ 
  . می باشد کار پـُر افتخار فرهنگ یاد شده ت اثبا بیشتر کرده اندنیز طرفداری شانرا  که
 

بدون شک یک مسلمان بتمام  او نشان میدهد ما تحقیقاتنتایج  در بخش شخصیت جناب هاشمیان صاحب  تا جایکه 
آثار هاشمیان صاحب در حد نیست که با بهانه جویی ها خواسته باشند دین و عقاید ملیونها  نوشته ها و معنی است.

مردم و  انسان معتقد به دین را سبک کرده در مذمت آن چیزی نگاشته باشند.  این نمونه ای صداقت ایشان در برابر
 اعتقادات مردم میباشد. 

البته  میدانیم که  مکث و قابل بحث گرامی شما راات توجه به آنها نظر با ،ر مورد اسالم مقاالت متعدد که داریدد 
 خارج است.از حوصله ای این نامه آن  پرداختن  به جزئیات

از اعمال گروه بنام جهادی پرده برداری کردند که مورد تمجید  با جرئت صاحب جناب هاشمیانخود مقالۀ  اخیر در 
 .قرار گرفتمنصف   گانخواننده تعدادی ازوحقانیت 

   
، سالم و برای بحث ها نباید حاشیه روی کرد امیدوارم بخاطر رسیدن بیک نتیجه ای صحیحدر پایان عرض شود که 

بین تمام  دوستی در نخواهیم رسید. به امید صلح، صفا وورنه با چهل من کاغذ به نتیجه  مورد نظر باشدحقانیت 
 . مورد بحث گرامی دو پورتال بین  بخصوص افغانهای عزیز و

ل یهِ  و التَّوفیقُ  هللاِ  ِمن   و     .کالنُ التُ  ع 
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