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  »افغان جرمن« به پيشگاهِ رنش سيستانی کُ 

  طــــــــــــــــنـز

جنگ سکھـ و فرنگی و «تحت عنوان » افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان«انی که نوشتۀ اخير بنده را در پورتال معزز خوانندگ

آگاه باشند، » افغان جرمن«، مطالعه فرموده و نيز از رسوائی ھای چند ماه پيش سايت »"افغان جرمن آنالين"سينمای بی تکت 

» افغان جرمن«، سايت »اعظم خان سيستانی«با » نعيم خان بارز« به يخن شدِن درک کرده اند که بعد از ماجرای جنگ و يخن

» عزيزالقدر«يعنی چی؟ يعنی که در ماجرای جنگ و دعوای دو ھمکار دائمی و . موقف گرفت» بارز«مشخصاً به نفع آقای 

.  خود را براعال نقض کردرسانه ئی» بيطرفی«ايستاده شد و » نعيم خان بارز«بود، در طرف  می» بی طرف«خود که بايد 

را » افغان جرمن«آقای سيستانی که برای بار چندم شالق پورتال . قطع شد» افغان جرمن«ھمان بود که دنب سيستانی از پورتال 

ديد، چند صباحی رابطۀ خود را با اين سايت  فگنده و خجل میا، سر»نويسندۀ ُدنب بريده«خورده بود و خود را من حيث يک 

ی چيز ديگری نديده بود گمردکۀ ھشتاد ساله که در طول عمر نکبتبار خود غير از شکست و سرافگند. انه نشين شدقطع کرده و خ

فراموش کنيم ـ مدتی با بار معنائی آن به خصوص و » خلق ـ پرچم«ـ البته اگر دوران عضويت وی را در شورای انقالبی دولت 

  .داد قھر بود و خود را سرگران نشان می» افغان جرمن«

، منتظر فرصت بودند که سيستانی با چه بھانه و حيله ای پس راه خود »راه موش در آسياست«خره  باالدانند مگر آگاھان که می

ـ » با وقار«راويان خرمن چين روايت کنند که سيستانی صاحب ـ اين نويسنده و مؤرخ . فرمايد باز می» افغان جرمن«را به 

راه افتاده بود؛ و ه ب» افغان جرمن«اخت که سر موضوعی در که ذره ای خجالت بکشد، خود را وارد بحثی س سرانجام بدون اين

چه ماھرانه راه برگشت خود را تدارک ديد؟ سيستانی که در سابق ھفتۀ چند بار مقاالت و مطالب قديم و جديد و ظاھراً بلند باال و 

د و خود را پرنويس ترين و پرکارترين ھمکار آن پورتال کر خود را در آن پورتال عرضه می» کاه بيدانۀ«در واقعيت امر 

 ساخته بود، بعد از عودت آخرين و خجالتبار خود اينک فقط ھر ھشت نه روز بعد مقالۀ بی ارزشی را برای افغان جرمن می

 خاريده اما سيستانی صاحب که در حيله و نيرنگ سر ھمه را. کرد که فراموش متصديان آن سايت نگردد فرستاد و کاری می

زودی جناب داکتر صاحب ه اين بھانه را ب. شيرين بسازد» افغان جرمن«است، منتظر فرصت بود، تا خود را دوباره در دل 

  .ـ به دست سيسانی داد» محمد ھاشم زمانی«عبدالرحمان زمانی ـ برادرزادۀ مرحوم 
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دن دولت امانی انجام داده است که ھمه در داکتر صاحب زمانی تحقيقات سودمندی در مورد توطئه ھای انگيس برای سقوط دا

سيستانی بخش چھلم اين سلسله را بھانه ساخته و مقاله ای در افغان جرمن نوشت زير عنوان . پورتال افغان جرمن نشر گرديده

سيستانی که در . ٢٠١٢ دسمبر ١۵ـ مؤرخ » خاطر تحقيقات تاريخی کم نظيرشه سپاسگزاری از داکتر عبدالرحمن زمانی، ب«

شيطان رجيم را ھم از پشت سر بسته ابليس و دست » شريف«واقعاً استاد است و در اين فن ...  تايش و تملق و چاپلوسی و س

مگر اين ظاھر امر بود، چون . کرده است، به پابوسی آستان داکتر زمانی برخاست و تا توانست مدح و ثنای ايشان را گفت

سيستانی تا . بوده است تا داکتر صاحب زمانی» افغان جرمن«مقاله خود پورتال ين ا که ھدف اصلی دردريافتندناظران اوضاع 

ستود و در دو پراگراف آخر مقالۀ يک » شاخص«حيث ه اين سايت را ب» بيطرفی«توانست سر بر آستان افغان جرمن سائيد و 

اين » بيطرفی«تانی صاحب جالب است که سيس. برجسته ساختپورتال افغان جرمن را » بيطرفی«صفحه ئی خود چندين بار 

؟ اين پيره مرد که گوئی عقل خود را بای داده است، سازد  و برجسته میستايد حيث يک خاصيت شاذ و ممتاز، میه سايت را ب

که وی با اين کار خود  يناغافل از. کند ھم تأئيد می» نعيم بارز«نفع ه افغان جرمن را ب» طرف شدن«بدين وسيله در نفس امر 

  !ئيد کرده استأرا در مورد خود نيز ت» نعيم خان بارز«ادعای غير مستقيم 

و خوب است بدانيم که نعيم خان بارز در آخرين پاسخش به سيستانی، چه چيزی را ادعاء کرده بود؟ وی در آخرين نوشته اش به 

  :سيستانی را مورد شک قرار داده و تلويحاً گفته بود» انسان بودن«جواب جناب کانديد اکادميسين، 

  »!اصالً آدم نيستينخو تانی صاحب، شما سيس«

 


