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 دیهاشم سد جناب ۀنوشت...«  دیابهامات را با یبرخ»در ارتباط با 
 

تشکر میکنم ازینکه متوجه جملۀ داکتر صاحب هاشمیان در بارۀ من شده اید، اما  جناب محترم سدید نخست از همه
، مطمئن هستم که هدف ایشان توهین و تحقیر نه بلکه با داکتر صاحب می شناسم و میدانمتا جائیکه من مناسباتم را 

که در عنوان مقالۀ شما فراموش تان « از»مانند کلمۀ را « مانند»همان چیزی بوده که شما ذکر نموده اید فقط کلمۀ 
و من نظر به سن و سال و اوضاع صحی شان در حال حاضر ایشان را مالمت  شان شده استفراموش گردیده، 

چونکه میدانم که و تحریک هم نمی شوم، کینه هم به دل نمی گیرم مزید بر آن نمی دانم و هم صر نمی کنم و مق
 چنین چیزی نیست. 

 
از عقل و ابهامات را باید با استفاده  از برخی» حاال میرسیم به اصل موضوعی که من به جواب مقالۀ تان زیر نام 

 میخواهم بنویسم.« بخش اول(منطق حل کرد )
 

برخی از ابهامات را می توان با استفاده از عقل و منطق حل کرد، ولی هر کس همیشه قادر به بلی این درست که 
گراف بخش دوم پرا (میگو یمن آنچه شرط بالغ است با تو مشما در نوشتۀ تان زیر عنوان )آن نیست. به طور مثال 

از نظر عقل و منطق به گفتۀ خود تان، چنین  (AAO( و )AAتان را در مورد انشعابات دو وبسایت )« ابهام»نهم، 
 یشما به حرف ها یتوجه یب نیاز هم یاز مشکالت شما ناش ی! بخشزیعز سیق: "نادرست نتیجه گیری می نمائید

 آفغانستان آزاد یها تیموجود شما که در سا یو پندار یدوستان سابق و بدخواهان واقع یجدائ دیاست. شا گرانید
به خود  باال، اریها، توقعات بس یبلند پرواز لیبه دل زیگرد هم جمع شده اند ن نیافغانستان آنال انایو آر افغانستان آزاد

 "!!دیقائل شدن شما باشد! گفتم شا شتریحق ب
قائل  شتریبه خود حق ب باال، اریها، توقعات بس یبلند پرواز»  در حالیکه، نخیر دلیل آن فکر و اندیشۀ شما یعنی

ک نویسنده و یا همکار و یمن هرگز در برابر  اول تا ایندم . زیرا از روزنبوده و هرگز هم نخواهد بود من «شدن
شنای من که است، بی ادب و بیرون از ست و دوست و آشنای خود از شما گرفته تا به .... هر قلمبددوست و آ

است زیرا من با شما هم همیشه یک رابطۀ چوکات نزاکت های اجتماعی نبوده ام و از همه کرده به شما بهتر معلوم 
 حسنه داشته ام.

 
)عقل  ( را برای تان شرح میدهم تا ابهاماتی را که در ذهنافغان جرمن آنالیناینک بطور خلص دلیل این انشعابات )

حب وقت جناب شما سدید صا .به شکل نادرست نتیجه گیری و قضاوت شده است، روشن سازم شماو منطق( 
پیدا  باید عامل آنرا تشخیص تان را از روی سطح سرخی تورم، صادر می کنید در حالیکها می بینید سرخی تورم ر

 بمیان آمده است. میکردید که چرا این تورم
 

 و  عاب اول از طرف تیم جناب معروفیانش.... 
 
 

باال، به خود حق  بسیاردلیل بلند پروازی ها، توقعات نظر شما به این عبارت:  عرض شود که اولانشعاب  در مورد
 " ر قائل شدن شما باشدبیشت

 به شرح ذیل اتفاق افتاد. از جانب خود اعضای این پورتال عوامل را که سبب این انشعاب شدبلکه چنین نبود  !!لیب
مجید کلکانی صورت گرفته  یادی ازتعریفی ز ،به آدرس پورتال افغان جرمن آنالینشده در یکی از مقاالت فرستاده 

برای خنثی ساختن اضافه روی در تعاریف و مدح ، شناختی که از کلکانی داشتند نظر به بود. جناب نوری صاحب
ی ها و قتل و قتال کلکانی دزداز  ،مقاله همان ینزیرقسمت در خواستند تا ما محترم فهیم گرامی همکار از کلکانی، 
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اما اگر آگاهی میداشتم حتماً مانع  .ند که من هنوز از موضوع آگاهی نداشتمنشر رساه مقاله را به نمودهم یادآوری 
نشر مقاله میشدم البته مبنی بر پالیسی افغان جرمن آنالین که هیچ گروه و یا حزبی اجازۀ تبلیغ و ترویج آیدیولوجی و 

 یا تعریف و توصیف گروپ شان را از طریق این وبسایت ندارند. 
و حق داریم نظر مخالف  ه نظر من اگر ما با نظریات کدام گروهی هم عقیده نیستم، فرق نمی کندبخوب با آنکه 

 حداقل احترام داشته باشیم.  راه وطن جام شهادت را نوشیده اند هم، ولی ما باید به کسانی که در خود را ابراز داریم
به بار ای میانجیگری های من هم نتیجه د و وقتی که من ازین واقعه خبر شدم، تیر از کمان جسته بوبه هر صورت 

در صورت امکان پذیر است که جناب عطائی صاحب کردند که ادامه ای همکاری  ءتقاضا نیاورد. این گروه از ما
شما مشوره خواستم و شما هم مخالف از تان باشد، من  یاد ازین وبسایت اخراج شوند، اگر به صاحب نوری و جناب

 هیچکدام نیست...نفع انشعاب بودید و مرا تشویق کردید که باید بسیار بکوشم تا این انشعاب صورت نگیرد که به 
خود را با آقای موسوی گرفته من در یک کنفرانس سکایپ نتوانستم، قناعت داکتر رحیم عزیز را که قبالً تصمیم 

محترم حمید انوری را حاصل نمایم، همان بود که آنها وبسایت انقالبی خود را به کمک  وبود، میرمن ماللی نظام 
دوست ایرانی آقای موسوی در کانادا آماده ساختند و تا جای که توانستند، آقایان عطائی صاحب و نوری صاحب را 

 ی گریمتوجه افراط ریمحترم حمید انومحترم سیستانی، میرمن ماللی نظام و  دیری نگذشت کهتخریب کردند. 
از آنها با آغوش باز پورتال خود شان که  رو آوردنددوباره به افغان جرمن آنالین  گردیده،این وبسایت  سیاسی

 استقبال کرد و تا امروز به همان روال سابقۀ خویش الحمد هلل بی شکست در حرکت است.
 

 و  انشعاب دوم از جانب جناب نوری صاحب.... 
 
 

دقت به رسانه های معتبر جهانی  و توجه بلکههدف از احداث چیز نو نه،  ،میکه شروع میکن کاری را ما در کل
فقیت شان چه بوده ورمز این م و کنندارزش را کسب  اعتبار وتوانسته اند در بین اجتماع شان  که چگونهبوده 
 اندیشه های مثبت اجتماعی که میطوری آماده کرده بود زمینه را پیروی از رسانه های معتبر جهانی به ءً بنا. است

باید درین  بدست آمده باشد و از تمام اصناف جامعه (نوع تبعیض بدون هر)، باشد مردم را که به منافع جامعه و
ا هد تا از دیالوگ وسیع نوشته های آنوادار به نوشتن کن قلمبدستان عالقمند به مسایل ملی را پورتال انعکاس یابد و

 نباشد. بیک جناح و جنبه انحصار شدهو  یاب گرددتبه نفع ملت دس مسایل حقیقی
و وخامت اوضاع  کهولت سن نسبت بهی ئکناره گیری جناب وزیر صاحب عطااگر کمی به موضوع تعمق کنیم 

سیاسی پورتال شد. بدین تا حدی دلیل تزلزل در تعادل . به خدمات شان در پورتال ادامه دهند ندنمیتوانستصحی که 
زمانیکه ولی  .قرار داشت یک حالت چند قطبی در تعادل سیاسی پورتال پورتالموجودیت شان در  زمان تامعنی که 

متزلزل شده و از حالت تا حدی ، تعادل کنار رفتند خود خواهشبه  محترمانه متذکره در فوقایشان نسبت معاذیر 
  خاص در حرکت شد.به یک جهت آرام آرام  چند قطبی مسیرش را تغییر داده

هدف و پالیسی  حرکت نامرئی سیاسی پورتال را به یک جهت خاص سیاسی درک کردیم، چون ام این جا بود که
ما بیشتر  تالشافغانستان است و این پورتال یک پورتال ملی گرا و مردمی می باشد،  منافع ملیاین پورتال دفاع از 
در دست داشته باشد، لهذا ما برای برقراری دوبارۀ را  اشمور پویایی أدر همه این پورتال تا  هم همیشه همین بوده
زیرا نوری  .در زمینه گردد نوری صاحبهای تاز  تاخت و تا مانعکردیم سعی و تالش های  ،تعادل سیاسی پورتال

حساسیت نشان داده بعضاً مانع نشر خالف اشخاص مورد عالقۀ شان به ما میرسید، کثراً با مقاالتی که برصاحب ا
ولی طوری که همه میدانید پورتال نظر به میگردیدند و یا اگر نشر میشد ناخوشی شدید شان را ابراز میداشتند.  هاآن

کسی خودش قادر  اعتمادی که باالی نویسندگانش دارد برای آنهای که خواسته اند سیستمی را در نظر گرفته که هر
که از طرف ادارۀ پورتال برای شان داده میشود. لهذا این  پورتال میباشد به اساس کودی به نشر مقاالتش در

نویسندگان خود شان مقاالت شان را نشر می کردند و میکنند و هیچ کسی مانع آنها شده نمی تواند مگر که بر خالف 
ست که همچو مقاالت را از پالیسی پورتال باشد در آنصورت پورتال این حق را برای خویش محفوظ نگهداشته ا

 نشر باز دارد و در صورت تکرار، کود داده شده به آنها را از ایشان بگیرد.
 

نوشته های چهار قلمبدست توانای پورتال جناب محترم عبدهللا کاظم، که ایشان در نشر باالخره سخن به جای رسید 
. در حالیکه این خالفت شدید نشان میدادندرم فارانی، ممحترم زمانی و جناب محتجناب محترم سیستانی، جناب 
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بودن پورتال حقایق را بدون در نظر داشت  گرایشگی پورتال بودند و به نسبت ملیمحترمین هم از نویسنده های هم
خویش خوری و یا عالقمندی به کسی  و یا حزبی می نوشتند و تا حال می نویسند و از نشر حقایق باکی ندارند. 

بارۀ نادر شاه، خلیل هللا خلیلی و.... از جانب اشخاص متذکره به نشر رسید و ممانعت های نوری زمانیکه حقایق در 
و....  ....صاحب کارگر نشد، نوری صاحب آهسته آهسته از کارهای نشراتی دست گرفتند و شرط گذاشتند که اگر 

یک وبسایت خودم را با نشر عقاید د من دیگر با شما کار نمی توانم و شاید بهتر همین باشد که من ندر تیم باش
همین جا قابل یاد دهانی میدانم که در ین انشعاب خانم ماللی نظام هم رول شان را غیر شخصی خودم داشته باشم. 

و حقایق را که جناب  دمستقیم بازی نموده اند به این معنی که ایشان شدیداً مخالف نوشته های جناب قاسم باز بودن
، اکثر اوقات به ضرر ماما های ایشان تمام میشد. چون ایشان حوصلۀ برداشت آنرا نداشتند زیر باز برمال میساختند

نام اینکه عفت کالم و حرمت قلم درین پورتال مراعت نمی گردد، مخالفت های شان را به رنگ های مختلف ابراز 
د شدید می نمودند. امید داریم که می کردند و با پشتیبانی از گفته های نوری صاحب با روش نشراتی پورتال انتقا

خوانده باشند و بتوانند آنرا همانگونه مستند رد خانم نظام نوشتۀ تازۀ جناب سیستانی را که مستند و با اعتبار است 
 نمایند. 

 و در غیاب تیم شدو به کینه توزی مبدل  گردیدمخالفت ها شدید و شدید تر  فطره قطره دریا شد و همین بود که
این عدم ؛ خوشبختانه این هدف برآورده شده نتوانست و اما .پورتال انحصار کلی جهت، گروهی تنظیم شد پورتال
طوری که با پرداخت پول گزاف  شد که شما میشناسید. البته یسبب ایجاد وبسایت دیگر بر انحصار پورتال، موفقیت

بر نقشه و ساختمان و سرور خود پورتال جناب محترم فرید فهیم( مبنی )به کمک یکی از همکاران  خود پورتال 
 یک به یک ساخته شد. که افغان جرمن آنالین

 
جناب سدید صاحب این بود دالیل اصلی ابهاماتی که در عقل و منطق شما گرامی طوری دیگری قضاوت شده بود. 

ات نشانی شدۀ باید بگویم سدید صاحب که من حاضرم و توانائی این را صد در صد در خود میبینم که تمام نک
جواب  نشر گردیدهکه طی چندین بخش صورت معنون به )من آنچه شرط بالغ است با تو میگویم( نوشتۀ  تان را 
 اینکه الزم نمی بینم و دوم هم اینکه جداً وقت آنرا ندارم. اولارائه نمایم اما 

 
 

  با احترام
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