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 13/08/2017                   خلیل هللا هاشمیان سید

 آنالین افغان جرمن وبسایت سقوط سویۀ تهذیب در
 و دفاع از شرافت قلم

:"...حیثیت،  پورتال اودر  بود کهنوشته کبیر جواب آقای قیس به قبل خود دو روز مقالۀ در عارف عباسی  آقای

شتی توهین مو تحقیر و ضات، اتهامات دستخوش تعر خانواده های شانو وابستگان و اعتبار نویسندگان و ، وقار عزت

ر موثر قراو یت سالم  ان یک مدیرفقددر دانش، و پائین بودن سطح فهم و  و موازیناصول  عقده مند بیگانه با

 طور کل تائید میبه آقای عباسی را  اساس همین عوامل با آن پورتال قطع عالقه کردم، نظرمن که به و ، گرفته..."

 شده باشم، زیرا زاید از سه سال با آن همکار وبسایتخواسته دشمن آن ست که من خدا ناا خاطریبه این نه  - کنم

 کرباید ذهم  اینرا –باشم  می گی آنشرفت فعالیت های فرهنپیو دوام  طرفدارو آن دارم در هم دوستانی  هنوزو بودم 

آن در بی لجامی و مقدار رسوایی  این شاید طرفدارو باشند  میآن پورتال اشخاص مهذب  کلیدی کنم که همکاران

جانب دیگر کلید  ازو ندارد  طرف فرصت خواندن مقاالت وارده را یک اینکه مالک پورتال از –پورتال نباشند 

این  باشد، همانا می برخوردارو هنوز هم سرشار " نوکر" ۀکلممیراث  سپرده که از شخصیدست به را  دروازۀ خود

 آقای عباسی را تحقق بخشیده است. کرذفوق الشکایت وجوه 

 افغان سایتدر عباسی  دانشمندعنوان به و بدون دفاع از شرف نویسندگان،  نوشتۀ امروز قاسم باز که بدون سانسور

شخص خودم نیز به عین همان دالیل مجبور به و د، کن میرا تأئید ، ادعای فوق الذکر آقای عباسی نشر شدهجرمن 

مقالۀ خود نامی از قاسم باز در ند که دانشمند عباسی شو موطنان محترم ملتفت میه شدم وبسایت آن با ترک همکاری

م حترام متقابل بوده است، اما قاساو داخل چوکات تهذیب به جواب بین او آقای قیس کبیر نیز و ال ؤو تقابل سنبرده 

دیر زایی اصیل نیستی، م محمد –زایی  ی را "نیمچه محمدس، دانشمند عباخود ثابت ساختن سقوط تهذیب تکرار باز با

عوای دانشمند عباسی دمن وکیل ال -خاطب قرار داده است و..." م بودی حشرات وزارت زراعتو مجلۀ حیوانات 

یندۀ های آ نسلو  تأریخ، اما وقتی یک دانشمند موسپید افغان، یک نویسنده و محقق که انبوه آثارش به درد نیستم

بی تهذیب که آثاری از او جز افتخار به میراث نوکری، و  منا فه ،جانب یک شخص عقده مند خورد، از افغانستان می

دفاع می بینم، دفاع از اتهامات ننگینی که به را مجبور  گیرد، من خود می تعرض قرارو دیده نشده، مورد توهین 

 :جتماعی افغانستان حواله کرده استو ساختمان ا تأریخدامن فرهنگ، به  حقیقت در  منا فهقاسم 

نشر  از بعد منا فهقاسم  –که به تعبیرات مختلف مواجه است در بین مردم اینگونه اشخاص را سطحی نگر می نامند 

 .کرده است آن خود را از سطحی نگری" ، همین اصطالح "عنوان دانشمند عباسیبه دشنام نامۀ خود 
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 2از 2

هاشم خان نایب الحکومه شامل خدمت  محمدسردار حیث "اردلی" به جالل آباد در  بازقاسم  خان پدر محمد مرحوم باز

هاشم خان شامل  محمدسردار های  جملۀ رپوتچیدر استخبارات والیت،  شاه خان مامور تحت اثر محمددر و شد 

قربان  باز، که قاسم دوم ضبط احواالت بودو خان عض محمد هاشم خان مرحوم بازسردار دورۀ صدارت در  .گردید

خان  محمد هاشم خان شامل شد، مرحوم باز ضبط احواالت محمددر اولین منگل که  نام قوم شریف منگل شود، زیرا

سردستۀ استخبارات و حیث ناظر به  بعدا  و حیث دروازه وان به دا تاب ،هاشم خان محمدسردار وفات  از بعد و  - بود

ه و دجملۀ عنعنات مردم افغانستان شامل بودر نزد یک سردار در شدن  البته نوکر – کرد می خان کار داود محمد

ه گفت، زیرا بیجاستآنرا برای شخص خود کریدت شمردن و کردن  میراث نوکری افتخاربه اما  عار نداردو عیب 

 !"   "پدر خویش شو، اگر مردی :اند

 ، کواسۀ مرحوم سردارعباسی دانشمنداز نادانی به خود اجازه می دهد  ،(باز)قاسم  خان محمد مرحوم باز اینکه پسر

و "تو یک زایی"  خان بود، "نیمچه محمد سلطان محمد فرزندان معروف مرحوم سردار که یکی از عباس خان را

تماعی اجو ساختار قومی و  تأریخ و بیخبری او از سطح نازل ، نه تنها بیانگرندخطاب کزایی اصیل نیستی"،  محمد

خان را که به میراث نوکری او  داود محمد حقیقت ولینعمت خود رهبر سرداردر باشد، بلکه  مردم افغانستان می

از پُشت مرحوم  برادردو یحیی خان  ارسردو عباس خان  مرحومین سردار زیرا کند، توهین کرده است، می افتخار

عارف عباسی کواسه های کاکای و خان  داود باشند، و محمد پاینده خان می خان ابن سردار سلطان محمد سردار

ز خان نی داود محمد سردار زایی و نا اصل" باشد، رهبر یکدیگرند، که به این حساب اگر عارف عباسی "نیمچه محمد

 تواند. اصل" خوانده شده می ناو زایی  مدمثل او  "نیمچه مح

 حشرات وزارت زراعت"و مجلۀ حیوانات  حیث  "مدیربه توظیف او  خاطربه دانشمند را  عباسی باز،اینکه قاسم 

م از علودعوای استقالل خود را دارد حیث وکیل الدعوای آقای قیس کبیر به که  بازقاسم  . یاله زند، بار طعنه می

محصوالت و مردم افغانستان با حیوانات  %80حالیکه در کلی بیخبر است، به حیوان و حشرات شناسی "وترنری" 

  .باشد میسر می اجتماعیو ، تحصیالت علمی سویۀ داکتربه یک ازین علوم  هردر و  - باشند می آنها، خوب آشنا

برای  حیث مدیر یک مجلۀ بسیار مفیدبه حیث لیسانسۀ پوهنتون کابل به ات نبوده، اما حیوان که داکتر دنانشمدعباسی 

به یک مجله ای که در و   گیرد؟ کرده، چرا ازین بابت مورد طعنه قرار وزارت زراعت  کار میدر  افغانستان

ه ب. گیرد دارد که مورد اختالس قرار شد، کدام ثروت نهفته وجود مصرف دولت مجانی طبع و به دهاقین توزیع می

 مادی  منفعتی نداشته است. ضرر از سال مجله داری کرده ام که غیر 28من مدت طور مثال 

 ساختارو  هنگفرو  دفاع از شرافت قلم خاطربه کس، محض چ یهبدون مشوره با و  دانشمندعباسی  از من بیخبر

م باش ( مواجه میباز)قاسم  مفهنا دانم با چه نا انسان  میو را نوشتم  قومی و اجتماعی مردم افغانستان این مختصر

  والسالم -دم شریف افغانستان است اختیار مردر اتهامات او به افتخارات من خواهد افزود. قضاوت و که اهانت 
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