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  عين الدين نذيری ـ المان

   ٢٠١۴گست ا ٠٨  
  

  

  يک نويسندۀ بلندباالاخير بررسی ديدگاه 
» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«ھمان طوری که به کرات گفته ام، من دلباختۀ پورتال گرامی 

آن را در بيان و قضاوت  مسايل ملی و صراحت لھجۀ  بيطرفی ، زيرا از يک طرف استقالل،ھستم 

و جھانی می پسندم، و از طرف ديگر شھامت و جرأت آن را در عرضۀ مطالبی که ديگران از گفتن 

 پورتال بخواھم معزز و آزادۀدگان ولی؛ بی آن که به مجريان و گردانن. آنھا ترس و ھراس دارند

  :خداناخواسته اسائۀ ادب و اھانتی روا دارم، ميخواھم بگويم

 اين جايگاه را کسب ،اين وبسايت فقط و محض به اتکاء به متصديان دلير و پرتالش آنکه  به يقين

 از آن  در پھلو و در حمايتيتنمی کرد، اگر صدھا نويسنده و قلمزن و چيزفھم بادرايت و ذيصالح

  .نمی ايستادند و صفحات آن را بدين خوبی و رونق  نمی رسانيدند

با جرأت می خواھم بنگارم که از جملۀ صدھا نويسنده و مقاله نويسی که درين صفحه رشحات قلم 

و من خود را . خود را می ريزند، نوشته ھای يک تعداد از آنھا زيادتر و عميقتر به دلم چنگ ميزند

يکی از اين . ون آنھا ميدانم، چون از نوشته ھايشان بسيار آموخته ام و می آموزماز دل و جان مدي

ک در نويسندگان نخبه جناب سيد ھاشم سديد ميباشد، که با نوشتن مقاالت آموزنده و تنويری بدون ش

  .دل صدھا خواننده جای دارند

فحه نشر می شود، که با با وجود اين پيش زمينۀ درخشان، درين اواخر از ايشان مطالبی در اين ص

در تباين قرار دارد، چون از آنھا نوعی چه بسا که ديد صائب و خيرخواھانۀ شان سازگار نبوده و 

در . سمتگيری قومی؛ و اگر صريحتر بگويم، ناخوشنودی از مليت نجيب پشتون به مشام می رسد

  .جلی تر به چشم می خوردمقاالتی که در مورد انتخابات رياست جمھوری نوشته اند، اين سمتگيری 
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عنوان دارد و در وصف و تمجيد » از ھر کی سخن راست آيد، شنيدن بايد«آخرين مقالۀ شان که 

گفته ھای خانم فتانه گيالنی نوشته شده است، مرا به حيرت فروبرد، چون در آن نکاتی ديده ميشود 

ً قابل تأمل است  که از روزی ناروا پرورده شده و صرف نظر ازين که ستودن يک فردی. که واقعا

 را در يھاخود ھم کارنامۀ مطلبوب ندارد، کاری درست نيست، تجمع اوباشان و زير دار گريختگ

آقای سديد درين مقالۀ شان . قلمداد کردن، کاری ميباشد در حد رسوائی» مردمی«خيمۀ لويه جرگه، 

ً به نفع داکتر عبدهللا عبدهللا و در برابر داکتر  اشرف غنی موقف گرفته و سخنانی را تکرار واضحا

  :و از اين که بگذريم. می کنند، که بيشتر از آوازه ھای سر چوک ارزش ندارند

را " افغانستانافغانستان آزاد ـ آزاد «جناب سديدد ضمن مقالۀ ھفتۀ گذشتۀ خود که متصديان وبسايت 

در يادداشت خود » افغانستان آزاد« گرچه .ند، انتقاداتی بر ايشان وارد کرده اندمخاطب قرار داده بود

جواب انتقادات آقای سديد را وعده داده بود، مگر اينک چندين روز ازين واقعه و وعده سپری شده 

 ولی. اميدوارم که جواب ايشان ھرچه زودتر پيشکش شود. است و جوابی از پورتال ارائه نشده است

بسايت، به خود اجازه ميدھم که نظرم را در اين وو صادق من ِمن حيث يکی از ھواداران جدی 

  :زمينه عرضه بدارم

ارتباطی به نه کدام سازمان سياسی ميباشد و نه " افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«به نظر من پورتال 

شان عنوان اي به آدرس سازمان مخاطب  ازين رو نوشتۀ جناب سديد بايد دارد،کدام سازمان سياسی

  .يک نھاد آزاده و مستقل نشراتی می باشدمحض تال که پوربه آدرس ميگرديد، نه 

که اول بايد ماشين نو ساخته شود، پيش ازين که ماشين «صرف نظر ازين، من با اين نظر شايع 

خانه و «، از »ماشين«چرا آقای سديد، در عوض . موافق نيستم» کھنۀ دولتی سرنگون گردد

کھنه و بنای می رانند، که تا خانه و ساختمان در اقامۀ دعوای خود سخن ن» ساختمان و امثال آن

  ويران نگردد، در جايش تعمير و خانۀ نو ساخته شده نميتواند؟

ان گرامی پورتال، از وارم که نه جناب سديد صاحب و نه متصديعرض ديگری نيست، فقط اميد

  ت فايقهعرض حرمبا .   دنشده باشجسارت من متأذی 

  

 


