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 در مورد شهکاری از افغان جرمن آنالینتوضیحی 

 
 

 ،د مومندمحترم، شخصیت وطن دوست جناب داوؤ عزیز و نهایتدوست      
 

متأسفانه سیاست نشراتی افغان جرمن آنالین که من و جمعیتی از دوستان ما در آن افتخار همکاری را برای مدت 

های مختلف داشتیم، خالف توقع دست خوش یک سلسله تغییرات و تخریبات نا مطلوبی شد که به طور علنی 

ول شدۀ نشراتی که این وبسایت در درتضاد با اساسات و بنیاد اصول نشراتی آن قرار گرفته و از موازین قب

چوکات همکاری جمعی با آن پابند و معتقد بود عدول صورت گرفت. منطق، استدالل و مباحثات مؤدبانه 

ومحترمانه جای خود را به تعرضات شخصی، هتک حرمت، اهانت و کاربرد کلمات رکیک ومنافی اخالق و 

ضای سابقه دار و حتی مؤسسین وبسایت، معتقد به اصول، ادب مطبوعاتی داد. متأسفانه اعتراضات و شکایات اع

وجود نداشته و فرد نا اهل  ،مورد توجه قرار نگرفت، چه اصالً مرجع مسؤول تصمیم گیرنده ،برای تغییر وضع

 و بی کفایتی به نام مدیر مسؤول، افغان جرمن آنالین را در انحصار چند تن محدود قرار داد. 

 با سطح پائین دانش و معلومات درسبیلو زمینه سازی و تشویق اشخاص مفتوح ذال ، ابتندانم کاریدرب فرهنگ 

ی تعرضات منافی اخالق مطبوعاتی و اهانت به اقوام، پدران، خویشاوندان و اقارب و اعضای خانواده ها

نام ه ب« ارزشی» ،افرادی فاقد درک و فهمبزودی  نویسندگان معزز و محترم افغان جرمن آنالین صورت گرفت.

روبه فزونی رفته تحت حمایۀ قلم ساالران وبسایت برای توهین و تحقیر  آزادی بیان و سوء استفادۀ نا جائز از آن

  مخالفین نظر شان قرار گرفته و به شهرت، عزت واعتبار افغان جرمن آنالن سخت صدمه رساند.

داً ج صول و اخالق و تقوای نگارش راباالخره این افتضاح و ابتذال تحت شعار آزادی بیان، جمعیت پابند به ا

و ره رهروان اصیل این مسلک  بر آن واداشت که کوچه بدل کنند تا قلم و زبان مأیوس و دل سرد گردانیده و

 .مقدس در پیش گیرند

در وبسایت آریانا افغانستان آنالین مطابق با سیاست روشن نشراتی بر بنیاد صیانت  بعد از این راه جدا نمودن ما 

با راحت خاطر تقدیس این رسالت را در روشن گری و  ادی بیان و موازین اخالقی نشراتی و ارزش های ملیآز

و با کم ترین زمان، نشریۀ ما کسب اعتبار  وضع وخیم و ناهنجار وطن سراغ نمودهواقعیت های عینی و  ارزیابی

عرفت و م نور افگنما بر افروختیم به شمعی که  و نموده افتخار همکاری نویسندگان نخبه و فرهیخته میسر شده
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 3از ۲

چه  طوریکه نمی دانیم که؛ باقی نماند آنالین احتیاجی به رجوع به وبسایت افغان جرمن واقعیت مبدل شد و دیگر

شخص صاحب ده نام مستعار وجود دارد خود می نویسد و خود  می گویند و چه می نویسند و می شنویم که یک

خود را سخت می ستاید و نظر به مقتضیات زمان جامه بدل می کند و با بی حیایی  با نام های مستعار دیگر نوشتۀ

  از آن چه بوده و کرده، هم منکر می شود.
 

ف از آرشی همکارانمطبوعاتی انگیزۀ محو خدمات چندین سالۀ ما  و ادب انتقام جویی طفالنه و خالف اصولالبته 

نظرات ملی افغانی و آموزنده که دقیقاً به خوانندگان هموطن ما  بیشمار تحقیق و مطالعات وو  هآن وبسایت گردید

 تحویل گاو صندوق فراموشی خود نمود!»!« متعلق بود، همه را به بهانۀ مشکالت نا موجه تخنیکی

به نام قیس کبیر که انجنیر  است مضحک و طفالنه به دوش فردی متذکرۀ مسؤولیت این همه اعمالدر حقیقت 

ا استفاده از بیچارگی، ضعف و عجز و ناتوانی وی اعتبار، شهرت و عزت وبسایت افغان می خوانندش، که ب

که محصول زحمات خستگی ناپذیر چندین سالۀ شخصیت های محترمی بود دستخوش بازی های  را جرمن آنالین

 گردیده است. مسخره و مبتذل و کیش شخصیت پرستی 

غوک می کرد و در هرجمله اش اغالط  متعددی وجود من خوشحالم که شخصی که روزگاری در نوشتن چهار

. و جمع قریه نیست« قراء»داشت حاال به یک مصحح مبدل شده. البته من با اشتباه امالیی خود معترفم که کلمۀ 

را تذکر نداده اند که قریه جات و یا قریه ها معمول است. ولی این یک اصطالح « قریه»اکثر قاموس ها جمع 

اما با کمال اطمینان می گویم که این کمال قیس «. قراء و قصبات»ما است که گفته می شود مروج عام محیط 

 نیست بلکه استادان قیس کبیر برایش این طعمه را مهیا نموده ورنه بیچاره قیس هرگز چنین سوادی نداشته است.
 

که نقل کامل از لغتنامه  من از اصالح قاموس ساالر افغان جرمن آنالین ممنون و متشکرم ولی این قاموس را

ین ا ، مسمی نمودن، و قیس کبیر اصالً اهلیت و کفایت تدوین آن را نداشتههای دیگر است نه کدام ابتکار خاص

ً آشکار است، کامالً که عجز و ناتوانی اش در نگارش برایم  وی،به نام مجموعه  یک بی انصافی و ظلمی  دقیقا

 ارزشمند زبان، البته قدامت تأریخی متعدد و عرض نمود که قاموس هایدر حق ادب و فرهنگ افغانی است. باید 

 د.نخود را دار و ارزشمندی
 

موشگافانه چرا در خمیر مو  نم در زمینه سؤالی خلق می گردد که آقای قیس کبیر از میان تعداد زیاد نوشته های

مرا با این همه دقت می خوانند، چرا ار آثپالیده و یک اشتباه را پیدا و به رخ من کشیده اند، دلیل چیست؟ اگر 

  د؟ه اننکرد نقدباالی محتوای کدام مضمون دیگر من، البته اگر سویه و دانش آن را می داشتند تبصره و یا 

در  که مظهر بی سوادی انجنیر صاحب را من زمانی را به یاد دارم که به درجن ها اغالط امالیی و انشائی

معلوم الحال واقع بود، برای شان توضیح کرده ام. تا این که جناب شان وسیلۀ اغراض شخصی عده ای  نوشتن

و دو نفر دیگر که حتی از وی بی سواد تر اند می  صاحب و ایشان را زیر بال مروت گرفته و برای انجنیر شده

 نویسند.

وشتم که نام ن برایش تبریک گفته ر خواندم وبه خاطر دارم که روزی یک نوشتۀ نسبتاً خوبی را زیر نام قیس کبی

قیس کبیر برایم صورت گرفته؛ در جواب در آموزش زبان دری خدا چه تغییر آنی و چه بهبود خارق العاده ای 

 که دنیای آموزش است و من از شما دانشمندان آموختم. نوشت
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عجز  با این« صاحب امتیاز یک قیقتدر ح»من قیس جان کبیر را به فراموشی سپرده ام و تا حال مدیر مسؤولی 

را آرام چیست؟ چ را ندانستم که آقای کبیر ناراحتیسوز و درد و انگیزۀ و نا توانی و آلۀ دست دیگران نیافته ام. 

هر کاری که برای شان مسرت بار و قناعت بخش است در  جناب شاند ونشان نمی گیرد؟ ما را به کار ما بگذار

 آنالین را از سقوط برهانند. ادامه دهند و افغان جرمن

یون آقای کبیر در واقعیت منطقوی و اطراف خصلت بلکه فتنه گری های ،مرا آزرده نساخته« قراء»توضیح 

 سؤال بر انگیز است. سخت برایم  صغیر،

ا که خالف روش نشراتی م و افغان جرمن آنالینقیس کبیر این نوشته به معنی گشودن باب مشاجره و منازعه با 

     ت نمی باشد.اس

 

 پایان

 

 

 


