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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

  ٢٠١٧ می ١٧
  

  !سند رسوائی اتحاد چند انسان بی پرنسيب
 قسمت پنجم

 و يکی از ياران "افغان جرمن آنالين"، يکی از سکان داران پورتال "مسعود فارانی"ـ جای تأسف است که آقای ٢۵

لمان، کسی که زمانی از کمبود مقاالت علمی ا، تعلم يافتۀ دانشگاه ھای معتبر "قيس کبير" انجينر آقای نزديک ديپلوم

شکوه داشت، به جائی که به کتب و مقاالت " آنالينافغان جرمن "در رسانه ھای افغانی، علی الخصوص در پورتال 

ائر کشور ھای جھان رو به افزايش است و علمی جھان، که تعداد آن به تدريج و نظر به ضرورت مبرم زمان در س

 ادنا نويس، به اھميت آن پی برده ادعا دارند که ھفت "مسعود فارانی" به زعم ی ايرانھر کشوری، به شمول ھمين

دنيا را در سال نوشته می کنند و مردم را به آموختن علوم و ) ايکيوی" (چار يک اول"در صد از کل مقاالت علمی 

شھر پشاور ترغيب می کنند؛ " قصه خوانی"د تشويق می نمايند، ما را به خواندن کتاب ھای بازار فنون و افکار جدي

کتاب ھائی که برخی از آن ھا از ساليان درازی محکوم به فناء ھستند و اگر جنبۀ تاريخی و ادبی آن ھا نمی بود، 

: نقل می شود" دقيقی"از گشتاسبنامۀ جمله ای زير ! جز نياز دکان ھای عطاری نياز ديگری را مرفوع نمی کردند

سرو را زردشت از بھشت آورد و بر در آتشگاه کشت و آن را سرو کاشمر خواند و مردم را به پرستش آن دعوت "

  آيا چنين کتاب ھائی اليق دکان عطار و بنيه فروش برای پيچيدن متاع عطاری و بنيه فروشی ھستند يا نه؟؟." کرد

طالح عجيبی را برای اولين افغان ھائی که بعد از تالش ناکام برای سقوط جمھوری الحق اصءزمانی جنرال ضيا

 آن ھا برای خراب کاری و برھم "آی. اس. آی" به راه انداخته بودند، به پاکستان فرار کرده بودند، و "داوود خان"

بود، که در " مؤثر مخربنيرو ھای " اين اصطالح . زدن ثبات در افغانستان زير تربيت گرفته بود، به کار برد

طول زمان با خواندن کتاب ھای بازار قصه خوانی و تربيت علمای دينی ـ مذھبی عربی و پاکستانی به کميت و 

اين نيرو ھا ھنوز ھم در چنگال شوم و خونين اعراب و پاکستانی ھا قرار دارند و ھر روز . تنوع آن ھا افزوده شد

 ما ۀخواران مخلوق عربستان و انگليس و امريکا و پاکستان گلوی مردم آزادناخن ھای خون آلود و زھرناک اين آدم

را بيشتر از پيش می فشارد تا آن که يا آن ھا را به کلی نابود کنند يا در پای خدايان زمينی خود، عربستان سعودی و 

  !پاکستان مجبور به سجده بسازند

م را به خواندن کتاب ھای بازار قصه خوانی رھنمائی ملتی که استاد و روشنفکرش مرد. ضياء اشتباه کرده بود

، مانند آن پنج ھزار افغان خود فروخته ای که در دوران "نيروی مؤثر مخرب"نمايد، اصالً برای ويرانی آن به 
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 به پاکستان پناه برده بودند، ضرورت ندارد؛ و نه به طالب و داعش و القاعده و "داوود خان"رياست جمھوری 

و پورتال ھای حامی آن ھا کافی ھستند، که ملت (!)  تنھا و تنھا ھمين استادان و فرھنگيان روشنفکر...النصر و

  ! افغان را به خاک سيه بنشانند و به ظلمت و تباھی بکشانند و خاک شان را برای ابد اشغال کنند

شۀ منطقه پيش از توسعه طلبی ھای ـ به تاريخ منطقه و جھان با ديدۀ باز و وجدان بيدار نگاه کنيد و ببينيد که نق٢۶

اگر تاريخ را از زمانی که !  چگونه بود؟ بعد از آن تعيين منطقه و شھر و کشور من و ديگران کنيد"احمد شاه بابا"

ھم خواھد خورد، که ه  خاک يا سرزمينی از ما شد، و يا از ديگران، بگيريم، نه تنھا نقشۀ سراسر جھان بۀقطع

  !  خواھد گرفت، که يک وجب زمين ھم از آسيب و آتش آن در امان نخواھد ماندجنگی در سراسر دنيا در

از دائرۀ نفوذ چھار انسان متعصِب تنگ نظِر بی سواِد بی خبر از دنيا، يا معامله گِر پول پرست، و يا کم عقلی که 

ر گرديد، تا حقيقت خواب نما شده است، بيرون بيائيد؛ از جست و خيز بی جای دست بکشيد و به دنيای واقعی ب

  !! مسائل را درک کنيد

 و خان ھای ديگر "دوست محمد خان، عبدالرحمن خان، يعقوب خان": جبران کار ھای خطای خدايان دروغين تان

از خواب بيدار شويد و به فکر کاله . طرف تأئيد شما، با ھمه رسوائی ھای آن ھا؛ فکر نمی کنم که ديگر ممکن باشد

  !!!  ا ھم در اين طوفان ھای تند و سھمگين و ويران گر از دست ندھيدتان باشيد، که آن ر

زمانی عضويت حزب تودۀ ايران ! "مسعود فارانی" ھم مانند زندگی شما است، آقای "ناصر پورپيرار"ـ زندگی ٢٧

ھايد "تۀ نوش" از زبان داريوش"يک دوره ای ــ به طور مثال در مقدمۀ کتاب . بعد ھا ظاھراً مسلمان شد. را داشت

می " مبشر راستی و آزادی و برابری و عدالت"، ترجمۀ دکتر پرويز رجبی ــ عصر ھخامنشی ھا را "خ.ماری ک

را می نويسد و از يک طرف ھر چه را که در گذشته " دوازده قرن سکوت"و " پلی بر گذشته"خواند و زمانی ھم 

می " تقديس و تحسين اعراب"ز طرف ديگر به در مورد ھخامنشی ھا  و ايران نوشته بود به لجن می کشد و ا

  ! پردازد

، نيز زمانی به نحوی با چپ و چپ نما ھای "فاروق فارانی"، با معذرت از آقای "فارانی"شما، ھمه برادران 

 با حزب توده پيوند داشت و حتا پس از انقالب برای مدتی نشرات و "پورپيرار"افغانستان رابطه داشتيد، قسمی که 

ولی، بعد از آن که حزب توده سرکوب شد، تغيير چھره و تغيير .  حزب توده را منتشر و پخش می کردکتاب ھای

  .  آوردیموقف داد و به عرب پرستی رو

و مجبوريت ھای ناشی از زيستن در چنين محيطی، ) بعضاً انتظارات يا چشمداشت ھا(محيط اسالمی و فشار ھا 

نه . و صد ھا انسان سست عنصر، ماجراجو و فرصت طلب ديگر می باشد "پورپيرار"عامل عمدۀ تغيير در شما و 

 با "پورپيرار"شما با شناخت عميق و واقعی از دين و عرب و طالب به دين و عرب و طالب رو آورده ايد و نه 

 با پيوند دادن دين و علم و واقعيت ھا! شناخت ديگر گونه از شناخت قبلی خويش از اسالم و عرب به اسالم و عرب

و آن يکی بدون شک دين خواھد ... و. ھم کاری است ناشدنی، مگر اين که يکی از اين سه پديده تغيير ماھيت بدھد

  !!بود، زيرا علم و واقعيت ھيچ وقت تغيير نمی پذيرند

 که در آن بحثی، تحقيقی، انتقادی و يا مسائل علمی و فرھنگی و تاريخی و ادبی و فلسفی و "پرنويسيی"ـ ٢٨

اعی و تاريخی و دينی و انسانی وجود داشته باشد و با نظم و منطق خاصی نوشته شود و حاصل ذوق و انديشه اجتم

و احساس باشد و به چگونگی آغاز و انجام و تسلسل نوشته توجه شود، ھنر و ظرفيت فکری می خواھد؛ آقای 

  !! نيست"ھاشميان"و چنين کاری، کار ھر لَگه و لُگه و چتل نويسی مثل شما ! "مسعود فارانی"
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ھر کس با ھر صدا و زبان و لھجه و . رسانه ھای نوشتاری و گفتاری و تصويری ما مثل بازار ھای مکاره شده اند

منتقدی ھم نداريم، يا اگر . کالم و ادبياتی که دلش خواست، داد می زند و متاع خود را برای فروش عرضه می کند

فرضاً، اگر کسی جرأت کند و دست به نقدی بزند؛ گذشته .  زبان نمی آوردداريم از ترس بی آبی حرفی و کالمی بر

از اين که کسی حاضر نيست به نقد و انتقاد وی گوش بدھد، حرافی ھا و اتھام ھا و جبھه ھا و استھزاء کردن ھا و 

  . به رو می شوددشنام دادن ھا ھم شروع می شود ـ دشنام دادن ھائی که در غالب موارد با جواب ھائی بالمثل رو 

اگر نوشتۀ شما را، ھمين نوشتۀ اخير شما را به طور مثال، يک ويراستار اديب و واقعاً آشنا به زبان و ادبيات و فن 

نگارش و ھنر نويسندگی و تکنيک يا ھنر ويراستاری، که نوشته را ھم از نظر اغالط امالئی، ھم از منظر درستی 

 جمالت و بند ھا با ھم، ھم از ديد رسم الخط ، ھم از جنبۀ دستوری و ادبی و و نسبت و پيوند معانی لغات و ارتباط

زبانی و منطقی و محتوائی و ساختاری و فنی ويرايش کند و در کنار آن توضيحات و دالئل الزم را در باب اغالط 

  ! يزدو علل ويرايش نوشتۀ شما بيان کند، خواھيد ديد که چه گندی از قلم و از مقالۀ شما بر می خ

بدی آشکار در ميان تعدادی از ما، اما اين است که ما افغان ھائی که خود را اھل قلم می دانيم، با تأسف ھيچ انتقادی 

  . را نمی پذيريم و خود را موجودی مبراء از ھرعيبی می دانيم

يم ـ جواب پرسش را ما ھنوز درک نکرده ايم که نقد را با نقد و به زبان نرم و پر از تفاھم و حوصله جواب بگوئ

... گوئی و تحقير و توھين نويسنده وبدبدھيم، نه خود را به کوچۀ حسن چپ بزنيم؛ يا از شاخی به شاخی بپريم و به 

می شوند ) پرنويسی(به ھمين دليل است که از يک طرف برخی از نويسنده ھا مجبور به توضيحات الزم . بپردازيم

بزرگ ترين بدبختی ما . ھا تبديل می گردند يا تعدادی ھم سکوت می ورزندو از طرف ديگر نوشته ھا به فحشنامه 

ـ نيستيم، بلکه قادر به درک شيواترين و گوياترين نوشته " حکاک"اين است که نه تنھا رموز فھم ـ به اصطالح عوام 

  . ھا ھم نمی باشيم

ی ھای ديگر ما؛ مادر ھمه بدبختی ھای سر زوری و تن ندادن به واقعيت ھای آشکار، بدبختيی است باالی ھمه بدبخت

 است، که شما ديده به "نيما" از سبک يا قالب شعری "محمود فارانی"نمونۀ آن موضوع روشن و واضح پيروی ! ما

  .             و ادبای کشورھمين حرف را می زنند، از پذيرفتن آن اباء می ورزيدءدانسته و با آن که خيلی از شعرا

 را "جمعيت" و "ربانی" و "شورای نظار" و "احمد شاه مسعود"شما که :  بايد پرسيد"ود فارانیمسع"ـ از آقای ٢٩

 مقالۀ ٢ صفحۀ ٣٣ ـ ٣٢رجوع شود به سطر ( ھزار کابلی و ويرانی شھر کابل می دانيد ۶۵٠٠٠متھم به قتل 

 با اين جنايت "محمود فارانی" ھمکاری برادر تان، ۀچرا در بار) مسعود فارانی" قلمداريکه تبديل به قمه دار شد"

  گان قسی القلب تا کنون ھيچ حرفی به زبان نياورده ايد؟ پيش

، که امروز در دفاع از ايشان رگ ھای گردن تان مانند تناب کاال شوئی می "محمود فارانی"آيا برادر عزيز شما، 

ر ھا و ويرانی ھا و چور و چپاول ھا پندند، درھمين ايام و روز ھا و ماه ھا، و سال ھای بعد از آن جنگ ھا و کشتا

  ! ، در خدمت ھمين جنايت پيشه ھا نبود؟...و ھتک حرمت ھا و

آيا شورائی نظاری ھا و جمعيتی ھا، اين جنايت پيشه ھای بی آزرم، با ايران، کشوری که اينک شما سايه اش را به 

  !  کردند؟تير و تبر می زنيد، رابطه نداشتند؟ از ايران سالح و پول دريافت نمی

 سپتمبر ٢٢، که به تاريخ "در مرگ جانيان وطن فروش ماتم روا نيست"از جمله (نوشته ھای تند و انتقادی من 

 و ديگران، گواه بر اين سخن است که " مسعود-ربانی"از )  نوشته شده بود"ربانی"، بعد از کشته شدن ٢٠١١

نفس موضوع مسألۀ ھمکاری برادر شما با حزب .  نيست"مسعود" و "ربانی"يادآوری از اين نکته به دليل دفاع از 

است، که ...  و"کاظم کاظمی" و "قانونی" و "فھيم" و "عبدهللا" و "مسعود" و "ربانی"جمعيت و با شورای نظار، با 
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ھمراه با سائر احزاب اسالمی ھم در کشت و کشتار ھای بی شمار دست داشتند، ھم در بی ثبات ساختن اوضاع 

آيا ...  و ھم در تداوم جنگ ھا تا امروز و کشاندن پای امريکائی ھا به افغانستان و"رژيم نجيب"از سقوط کشور بعد 

 و دار و دستۀ شان با ايران "مسعود" و "ربانی"برادر شما در ريختن خون اين ھمه انسان و در زد و بند ھائی که 

  داشتند، شريک نبود؟؟

 گذشته از جرائم جنگی و نسل کشی و "شورای نظار" و "جمعيت" شکيلتيا اين موضوع را ھم منکر می شويد؟ 

ويران کردن شھر کابل و مھيا کردن زمينۀ تداوم جنگ در کشور و حضور فعلی نيرو ھای بيگانه در کشور، با 

 ھمدستی ديگر وطن فروشان جنگ افروز جنايت پيشه ای که روابط ننگين با بيگانه ھای ديگر داشتند، روابط بسيار

  . نزديکی با رژيم آخوندی ايران داشتند

صادق زيبا " کار می کردند، به تناوب، يکی "مسعود" کسانی که به عنوان مشاوران فرھنگی ـ سياسی ۀاز جمل

 زمانی با ايران روابط بسيار نزديک و دوستانه داشتند و "ربانی" و "مسعود".  بود"چنگيز پھلوان" و ديگری "کالم

 بُعدی اين کشور قرار داشتند، که برادر شما به صفت مشاور با ايشان کار می کرد ـ ھمچنان مورد حمايت ھای چند

 و سائر کارمندان بلند رتبۀ کشور را برای ادارۀ کشور "مسعود" و "ربانی"آن زمانی که مشاورين پاکستانی 

ن را نداشت، که يک انسان ملی چرا شما در اين مورد سکوت نموده ايد؟ آيا اين مسأله اھميت آ. رھنمود می دادند 

  بار از آن ياد نموده آن را تقبيح يا محکوم می کرديد و خود را برائت می داديد؟ حداقل يک(!) مانند شما 

 مانند آفتاب روشن است "ربانی" و "مسعود" با جنايتکارانی وطن فروش، مانند "محمود فارانی"ـ ھمکاری ھای ٣٠

، که "محمود فارانی"ولی . مند است، از آن مطلع می باشده اسی ـ ملی کشورعالقو ھر انسانی که کمی به مسائل سي

به نسبت داشتن رابطۀ خونی با آدمی کاله بردار، متلون و سست رائی، مانند شما، مورد انتقاد شما قرار نمی گيرد؛ 

بندی ي کار می کند و پاچون ھر دو تربيت يافتۀ مکتب ماکياوليستی ــ کسی که به مقتضای وقت و مطابق مفاد خود

 رابطه نداشت، بلکه با پاکستانی "ربانی" و "مسعود"ھيچ شرط اخالقی نيست ــ ھستيد؛ تنھا با مزدوران ايران، مانند 

ھائی که عامل اساسی تمام بدبختی ھای ديروز و امروز ما ھستند و عامل بدبختی ھای فردای ما نيز خواھند بود، 

برشی زير از يک نوشته، که در .  و شرم آگين زد و بند ھای خيانت کارانه داشتنيز با زيرکی و شيطنت چرکين

  :به جواب شما تحرير شده است، سندی است از خيانت ھای اخوی شما به خاک و مردم" کابل اکسپرس"سايت 

ه اما يک چيزيکه واضح وروشن است محمود فارانی يکی از عناصر کليدی در استخبارات نظامی پاکستان بود"

 روابط خيلی نزديک ميرزا اسالم بيگاو با بسا از جنرال ھا و صاحب منصبان متقاعد پاکستانی خصوصا . است

او دردوران اقامتش درپاکستان ھميشه مانند ديگر رھبران جھادی توسط سازمان استخبارات نظامی . داشت

 سفری بديار تخارستان ای اس آیت و به امر و استشارۀ مقاما. پاکستان درجاده ھای شھر پشاور اسکورت ميشد

اما معلوم نيست که آقای فارانی اين حوادث را نيز درج کتاب . به زيارت شير درۀ پنجشير شرفياب گرديدنموده و 

اگر نموده باشند خدا کند که يکطرفه نباشد که ھر بدی و زشتی را به مخالفان . تاريخ خويش نموده است و يا نه

  .)چه فکر کنم؟؟؟ ـ سديد. ( به دوستان خويش نسبت داده باشندخويش وھر نيکی وخوبی را

آقای محمود فارانی نخستين شاعر فارسی زبان است که برای اولين بار سرود رسمی کشوررا به زبان فارسی 

سرائيده است که ھمان سرود در دوران حاکميت مجاھدين بحيث سرود ملی افغانستان شناخته شده بود که بعد از 

  : سيدن حامد کرزی پشتونھا آنرا نيز تحمل نکرده وبه زبان پشتو تبديلش کردندبقدرت ر

  قلعۀ اسالم قلب آسيا

  جاويدان بادا خاک آريا
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اين سرودۀ زيبا اثر محمود فارانی است که خودش آنرا به توصيۀ برھان الدين ربانی سروده است و کامپوز آن نيز 

خوب؛ حاال من نميدانم که آقايان فاروق . در افغانستان تشريف داشتنداز اقای وھاب مددی ميباشد که در آن سالھا 

فارانی ومسعود فارانی که اين ھمه نفرت و انزجاری که از مسعود و ربانی دارند در بارۀ شھکاری ھای ادبی و 

  سياسی برادر شان چه نظر دارند؟ آيا متوجه عملکرد برادر شان نيز شده اند و يانه؟ 

يان مسعود فارانی و فاروق فارانی قبل از آنکه احمد شاه مسعود را بحيث جانی وجنايتکار به به نظر بنده آقا

معرفی بگيرند از برادر نازنين خويش بپرسند که آيا او ھم مانند آنھا در مورد احمدشاه مسعود فکر ميکنند و يا 

 نمی شناسند لطفا در رد نظريات نه؟ اگر برادر بزرگشان احمدشاه مسعود را بحيث جانی و جنايت پيشه برسميت

برادر شاعر؛ فيلسوف؛ مورخ و سياست مدار شان چيز ھای بنويسند تا خواننده گان عزيز به صداقت نوشتاری 

  . شان باورمند شوند

درغير آن تا وقتيکه انتقاد و اصالحات را از خويش شروع نکنند حرفھای شان در مورد زبان و رويداد ھای چند 

   ]اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[-."اد ھوا خواھد رفتسال پسين به ب

را به ياد يکی از ن اين تذکر م.  در مورد زبان ياد شده است"مسعود فارانی" یـ در نوشتۀ باال از حرف ھا٣١

و "  و پوھنتوندانشگاه"نوشته ھای قديم وی انداخت، که کامالً با نوشته ھای امروزش در مورد زبان، به خصوص 

  . امثالھم متفاوت است

شرانداز، با چه سرعتی ھر دم رنگ و دنگ بدل می کند؛ ۀ با ھم می خوانيم، که اين مار ھفت سر افسونگِر پر عقد

  :بدون اين که به روی خود بياورد

از سرزمين ھر دو خوشبختانه از خود من و " پوھنتون"و " دانشگاه"که : در جواب سوال چنين طفالنه بايد گفت"

. و ھيچ کس ھم اين ادعا را نکرده و نمی کند. من است من ھيچ گونه برتری و کھتری در بين ھمچو لغات نمی بينم

دانشگاه خويش و "ــ بر گرفته از مقالۀ  ]اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است[." جز تفرقه افگنان

  !!"مسعود فارانی"، نوشته "پوھنتون تان

نظر کنيد و آن را با بريدۀ باال سر بدھيد و !" قضاوت يکجانبه، عادالنه نيست"ل به بريده ای از قسمت آخر مقالۀ حا

  :خود قضاوت کنيد، که حرف ما در مورد تلون و رنگ به رنگ شدن وی درست است يا خير؟ می نويسد

يار بزرگوارانه زبان ما را در دولت، يکبار شخص منصفی قدم پيش نھد و بگويد، بياييد بپذيريم که ديگران بس"

ھمچنان در تحصيالت عالی، و پوھنتون ھا پذيرفتند ولی ما چند لغت مثل پوھنتون را چون ماين يا مواد منفلقه زير 

  ]اغالط امالئی و انشائی نقل قول ويراستاری نشده است["آيا برای ما شرم نيست؟. پای خود احساس می کنيم

 "مسعود فارانی"ھر دو نظر متعلق به آقای ! چرا؟! و نظر نمی تواند از يک فرد باشد؟چه فکر می کنيد؟ اين د

را از خود و از سرزمين خود می داند و آن را نه برتر و نه " دانشگاه" که در يک جا کلمۀ "مسعود فارانی"! است

د و به ما می گويد که ممنون معرفی می کن" نفاق زا"و " مرگزا"کھتر از پوھنتون می خواند و در جای ديگر آن را 

و مديون ما باشيد که با بزرگواری زبان شما را در دولت و در پوھنتون پذيرفتيم؛ درحالی که پذيرفته شدن اين زبان 

در دولت و ديوان و مراکز تعليمی و تحصيلی کشور به دليل قوت و گستردگی آن بود؛ نه به دليل بزرگواری کسانی 

اگر چنين نمی بود و زبان دری از قوت و گستردگی و ! خود بزرگواری نشان نداده اندکه در ھيچ جای ديگر از 

رينی و مالحت و لطافت و جذبه برخوردار نمی بود، ھر يک از شاھان پشتو زبان کشور، که از دو صد يزيبائی و ش

دند و کتاب نمی نوشتند و ھفتاد سال در اين کشور حکومت نموده اند، به اين زبان شعر نمی گفتند و صحبت نمی کر
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... و شاھان ديگر از ترکيه تا ھند و... يا کاتبان دری زبان را برای نوشتن سرگذشت ھای شان به کار نمی گماشتند و

  !اين زبان را حرمت نمی گذاشتند و مغوالن آن را زبان رسمی ھند نمی ساختند

اجعه کنيد و بخوانيد که زبان پشتو، به گفتۀ وی تا به نوشتۀ استاد تان، که ھمين چند روز قبل خود اعتراف کرد، مر

  . زبان مکتوب نبوده است" سيدجمال الدين"دوران 

کسانی که . ی داشته ام که در مقاالت متعددی ارائه شده استئ کلمات دانشگاه و پوھنتون من بحث ھاۀدر رابط

  .االت مراجعه نمايندرا در اين رابطه بدانند، می توانند به اين مقن خواسته باشند نظرات م

 صاحب به څړآدر مورد نوشته ھای جناب "، که در مقالۀ "مسعود فارانی"ـ به جواب آخرين ھذيان ھای آقای ٣٢

عجوبۀ زمان می پرسم که ادامۀ بحث من با ا به کار رفته است؛ فقط يک سند را ارائه می کنم و از اين "جواب ھاشم

را در جائی نشر نکند که ن جواب ھای م" آنالينافغان جرمن " اگر  چگونه ممکن است،"محمد انور آڅړ"جناب 

  نوشته ھا عنوانی من نشر می شوند؟ 

ارسال نمودم، ولی آن ھا، شايد به مشورۀ شما، آن "آنالينافغان جرمن "من بخش اول و دوم جواب نوشتۀ شما را به 

اگر . لمات منافی با عفت کالم و قلم نوشته شده استدليل آن ھا احتماالً اين است، که در آن نوشته ک. را نشر نکردند

 ـ ھمينطور خوانندگان منصف و بی " آنالينافغان جرمن"دليل نشر نشدن آن دو بخش ھمين باشد، من از متصديان 

طرف ـ می خواھم که يکبار به نوشتۀ شما نگاه کنند و ببينند که در نوشتۀ من چه بوده است، که در نوشته شما 

  نبوده؟؟؟

 خواھش کردم، با ھمه ملحوظات ديکری که وجود دارد و به دليل ھمين ملحوظات "آڅړ"به ھمين دليل من از آقای 

نمی خواستم بحث را با ايشان ادامه بدھم، که اگر خواسته باشند در ھر صورتی با من بحث کنند، نوشته ھای شان را 

  !ھانه ای سانسور نمی شوند و از نشر باز نمی مانندبه جائی روان کنند، که تحت ھيچ نام و عنوانی و به ھيچ ب

ن اي! "مسعود فارانی" جديدی نيست، آقای  امرِ " آنالينافغان جرمن"سانسور، برخورد سليقه ئی و پارتی بازی ھای 

د، نوشته ھائی را که ماھيت و چھره و افکار پورتال برای اين که نويسنده ھای خويش را مورد حمايت قرار دھ

به اميل زير که از آدرس من به آدرس .  می کنند، نشر نمی کنندء سست رأی و چرند نويس شان را افشاھمکاران

  :افغان جرمن فرستاده شده است، به طور نمونه و مثال، توجه کنيد

Von: hashem sadeed <hashemsadeed@gmail.com> An: Afghan German Online 

<maqalat@afghan-german.de> 

Datum: 3. Mai 2017 um 13:38 Betreff: art.  

افغان "را به پورتال " سند رسوائی چند انسان بی پرنسيب"من بخش اول و دوم ، در ايميل فوق و ايميل ديگری

از نشر بخش ھای ارسالی مقالۀ مزبور به ايشان " آنالينافغان جرمن "استنکاف .   ارسال نموده بودم"جرمن آنالين

 افغان جرمن" و پارتی بازی و خويش خوری ھای "مسعود فارانی"رسوائی شما، آقای خود سند ديگری است از 

 !!"آنالين

از نقد باال ياد بگيريد و در نوشته ھای تان ھر نکته ای را که به شما راجع شده : امختـ کالم آخر به عنوان حسن ٣٣

يد؛ تا مردم ھم بفھمند که و جواب بگوئاست و قابل توضيح يا پاسخ می باشد، با تشريحات غير منتزع توضيح کنيد 

خود مرد ميدان نبرد شويد و بيشتر از اين در پشت نام ديگران سنگر نگيريد و ! راستی چند کله را کاله ھستيدشما ب

  !!ديگران را با نوشته ھای متملقانۀ تان با من رو به رو نسازيد
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در غير آن به قدر ريگ ھای صحرا . د داردمن اگر به جواب کسی چيزی نمی نويسم، مالحظات و سخنانی وجو

  !!!"مسعود فارانی"ھای جھان سخن برای گفتن پيرامون ھر مسأله وجود دارد، آقای 

١۶/٠۵/٢٠١٧  
  

 


