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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 سديـد

  ٢٠١۶ جنوری ٣١
  

  !،  اين کارخانۀ توليد اسمای مستعار، مانند نام خود تان، حل کنيد"افغان جرمن"، شما مشکل تان را با "ھوشمند"آقای 

اميد مورد . عرض می کنم سالم " تاشکمراديب"  جناب محترم، دانشمند آزاده به و ه شما، ھر کسی که ھستيدبا اين ھم، ب

 .قبول واقع گردد

 ۀ خواستم به افسانی مقاله ای چھار ھفته قبل، طاي سه دي شان،ي قبل بر اجانب ني که ادي متوجه ھستدي شما بالتردی دوھر

ھم،   که به من، نشر شد"افغان جرمن" در "انيھاشم" نوشته از کي از آن، بعد.  خاتمه ببخشم"انيھاشم"سرمگسک 

  .  تاخته شده بود،"یمعروف" ی به آقا و تازضمن تاخت

 اخالقی و  اصولچي طرف ھکي را که از "انيھاشم" بحث با ۀ بودم که دامن سلسلپرده ننوشتم، چون وعده سیزيمن چ

 به من دست بر شی کودکانه ا از تاختن ھا"انيھاشم"اما . کوتاه کنم شد، یمراعات نمدر آن  قاعدۀ بحث اکادميک

 کلمات بر من ني با سخت تر"افغان ـ جرمن" در دريچۀ ابراز نظريات ھم ، باز٢٨/٠١/٢٠١۶ خي به تارًرا،ينداشت و اخ

 نيا( خواند ".اد لآز" گفتن،...  ضمن شعله ئی و خدمتگار کليسا وستم،ي ن".آزاد ل"که من  را، با آنن خشم گرفت و م

ھر کس با ھر نظر نزد من .  نموده باشمی حرمتی ب".آزاد ل" ی ناخواسته به آقای که من خداستي نیسخن بدان معن

 و کافر و ملحد و اين و اين آن خطاب کرد؛ با آن که من بار ھا نوشته ام که من شخصی ھستم باخدا، ولی )محترم است

ان کوشش ھائی ھستند ناکام برای خداشناسی و گاھی ھم برای فريب مردم، و چاق به ھيچ دينی باور ندارم، زيرا ادي

 !! به جامعۀ خود نگاه کنيد. کردن دکانداری دکانداران دين

 ندي ما دو نفر نظر کند و ببی به نوشته ھااتي زبان شناس و استاد ادبکي ثي خواسته ام که منح"انيھاشم" بار ھا از من

 ني در ا"انيھاشم" مرغ ی ول؛با ھم مطابقت دارد...  نگارش وۀوي و شیو نفر از نظر لفظ و معن ما دی نوشته ھاايکه آ

   . لنگ داردکي ھم نهيزم

) گويا اين جا ميدان فوتبال است(ی " ريفری"در آخرين نوشته اش در دريچۀ ابراز نظريات افغان ـ جرمن می نگارد که 

نظر او را، که او در درستی آن ھيچ شکی ندارد، تثبيت کند ـ ھمان قصۀ  گماشته شود، تا اين "افغان ـ جرمن"از طرف 

   . و دمشهروبا

ًمن باور دارم که انسانانی دانشمند و واقعا آشنا به ادبيات و زبان، انسانانی که در ضمن در برابر حقيقت و وجدان و 

ته ھای ما دو نفر را خوانده و به باريکی ھای ، انسانانی که نوش"بيکمراد تاش"خدای خود تعھدی دارند، مانند شما، آقای 

  . الزم دقت نموده باشند، می دانند که ما دو نفر يکی نيستيم
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دروغ گوئی يکی از صفات انسان ھای دون و ( دروغ گوی است "ھاشميان"ھدف من تنھا برمال نمودن دروغ ھای 

بلی، من به کليسا می : "، يا"ھستم. بلی من آزاد ل ":غير از آن من می توانم با يک جمله و گفتن اين که). فرومايه است

افغان ـ " فرستاده شد و "افغان ـ جرمن" را شاد بسازم؛ چنانچه در يکی از مقاالتم که ديروز به "ھاشميان"دل ..." روم و

  . آن را تا حال نشر نکرده است، به گمان آن را نشر ھم نخواھد کرد، اين کار را می نمودم"جرمن

  يک نيم آن باشد ـمي بر مال شود، ولو ن موضوعتي است که واقعني ا تنھا منۀ کند، دغدغی نمتياذ کار او نيرا ان م

 ـ برای  ماندی می ھمچنان ناشناخته باق".آزاد ل" ی که آقاني آن اديگر مي و نميستي نیکي که ما دو نفر  استنياواقعيت 

 !من ھم

 حرف ۀ و ھم"انيھاشم" توانم در برابر ی نمجهي و در نت  منطق و زبان و مغز و احساسھم ؛ من ھم قلم دارمخوب،

 ی نم و تنگدلی بيشتر شما بزرگوار و با تکرار آن سبب ماللتدي دانی قصه را شما میباق. ش سکوت کنمي معنای بیھا

 .شوم

افغان ـ "اگر  ته است، بايد گفته شود که نوش" جرمنافغان ـ" اتي نظرۀچي در در"ھوشمند"يی که آقای  مورد پراگندگدر

ند،  نماي نوشته ھا را بدون کم و کاست و سانسور نشرۀند و ھمن کاري اختی طرفی بايدر قضا و اداره چيان آن "جرمن

 کي ثيح  عالقه دارند، منی مسائلني که به چنی کسانی تنھا برا آن،التي بحث را در بخش تحلنيمن حاضرم ا

 و برداشتن پرده از روی حقيقت، و نه از برای اين که در اين وبسايت مقاله ای از من به نشر  روشنگرانهتيولؤمس

   . ببرمشي را داشته باشند، پن خواندن آۀ، و اگر حوصلبرسد

 را می خوانند، بدانند که "ھاشميان" نوشته ھای "افغان ـ جرمن"يکی از دالئل اين تصميم اين است که کسانی که در 

 ھمواره  "افغان ـ جرمن" در زير چتر حمايتی وبسايت "ھاشميان"زيرا .  چگونه و از چه قرار استًقضيه اصال

  .خواسته است تنھا به محضر قاضی مراجعه کند

 ۀ چھارمنوشت(  نوشته ام "افغان ـ جرمن"در دريچۀ ابراز نظريات وبسايت  روز کي در رقيمه يا سهو دو  من در آنچه

 نظر اي که منصفانه بر قضایکسان.  کرددي مقاله است، اما چه باکي ک،ي خود، ھر یخود ه ب)ھنوز نشر نشده است

 . ندارمري کار من تقصني دانند که در ای، مآشنا ھستند ی به درست" جرمنافغان ـ"به اخالق گردانندگان دارند و 

 ماند که ی می به کار آن حاکم"جرمن افغان ـ" ی نوشته ام که روش کار، و به عنوان اولين فرد سال ھا قبل، بار ھامن

 را بدون سانسور "انيھاشم" ی گذاشت ـ نوشته ھای بست و سگ ھا را آزاد میدر قلمرو تحت نفوذش سنگ ھا را م

 یً اصال به زباله داناي و ، کندی سانسور ما، ي"ھاشميان"ھای که جوابی ھستند به ياوه را ن  می کند و نوشته ھاینشر م

 ی کنند و نوشته ھایم  نشر،برسد "افغان جرمن"به  "انيھاشم" ی نوشته ھادي را که به تأئیم نوشته ھائ و ھ  اندازندیم

، ھر ... دارم وی سر و کارساي ام و نه با کلی دانند که نه من شعله ئی شناسند و می مکيرا از نزدن  را، که میکسان

 ادامه "افغان جرمن"و در نظر ندارند به نوشتن در   تند چون برای شان ناشناس ھس شان فرستاده شود،یچند دو بار برا

 . کنندینشر نمبدھند، 

 به ینوشته ا. دي خوانده باشدي شا"ني افغانستان آنالانايآر" ويبسايت اتي نظرۀچي را در در"فدا. س" ی آقاۀ نوشتشما

   ! در آن نھفته نبودیزي چچي ھتياقع از وري که غ، از يک انسان به تمام معنا خليق و مھذب و شرافتمند،دبانهؤ متينھا

افغان ـ "من اين نوشته را، که با عجله نوشته بودم، بدون اين که سر و صورت آن را بيارايم، به دريچۀ ابراز نظريات 

ی مختصر و دادن عنوانی به شکل مقاله دارم آن را نشر کنند، با دست کارئ ارسال نموده ام، اما چون اطميان ن"جرمن

 ارسال می کنم، تا اگر شما به اين پورتال سری بزيد، آن را بخوانيد و "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"تال ای به پور



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

بيکمراد " جناب ۀفکر نکنيد که من مانند يک انسان بی فرھنگ و مدمغ و متکبر نوشته ھای شما را، به خصوص نوشت

  . را بی جواب گذاشته ام"تاش

  سالمت باشيد

٣٠/٠١/٢٠١۶  

  

 

 

 
 


