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7 صفحه  از   1   ه  شمار

 spineghar@gmail.comو یا  info@arianafghanistan.com :ارسال مقاالت

  

 

 22/02/2016                             عارف عباسی

 توضیحات الزم 
 !برای رد اتهامات بی بنیاد و سوء تفاهمات بی مورد

 

گی و آراستآن پیراسته شدن استدالل با منطق بوده ثمرۀ قوت کالم است و بخشایندۀ علم، معرفت، دانش و فهم  -اول

 مثالی برای توجیه مطلب آوردنسخن و بربه کرامت اهانت ورزیدن است در غیر آن  ،استمقبولیت  شایستگیآن به 

 خود افتضاح آفرین است. در غربت دانش

 در اینبی نهایت تعجب آور و مضحک  بود،  برایم با نهایت تعجب چندی قبل مطلبی زیر نام دوستی خواندم که

که  ای  هفرهیخت دانشمندی و ز شخصیت محترمکانکورد تشبیه گردیده و ا ۀسایت افغان جرمن آنالین به طیار ،مطلب

منصب و مقامی در راه بهبود، کسب اعتبار،  طلبداوطلبانه بدون سال عمر خود را با بسی معاذیر صحی  هچهارد

شهرت و صیانت حیثیت، وقار و متکی ساختن افغان جرمن آنالین بر اصول، معیار ها زحمات خستگی نا پذیری را 

 و شب ها را عقب کمپیوتر شناخته فای این خدمت با صداقت و امانت داری نه شب دیده و نه روزمتقبل گردیده و در ای

شمرده شده و همکارانی که هریک سوابق کم  Copilot نصافی و نا سپاسی معاون پیلوت سحر کرده، با کمال بی ا

 شده اند. مسافرین طیاره خوانده داشتند و بیش ده سال همکاری با سایت افغان جرمن آنالین

وطن پرست جناب انجنیر هایت فوق العادۀ دو شخصیت محترم و وجیبه و دین اخالقی خود می دانم که از سهم بی ن

ساختن مضامین ( و جناب محترم ولی احمد نوری در عیارصاحب کریم عطایی ) صحت کامل برای شان می خواهم

شوم، نشر یک مضمون در  غان جرمن آنالین یاد آورمطابق موازین نشراتی و قواعد امالیی و انشایی در سایت اف

رو نمایی می کند و در نشر هر مضمون در سابق مختلف صفحۀ سایت که محصول آخرین است بعد از طی مراحل 

 نکات آتی در نظر گرفته می شد:

مفسدین  وپیوند با جانیان جلوگیری از ، مقدسات دینی و منافع ملیمالحظات ؛ مطابقت با اصول منتشرۀ نشریه -1

 و حمایت از منافع شان.

 حفظ کرامت انسانی. با اطالعاتی و مسلکی با رعایت آداب و اخالق نگارندگی رفته شدۀموازین پذی  -2

  .عالئم و فواصل  ،نقطه گذاری ،اصالح اغالط امالیی و انشایی و اشتباهات تایپی -3

بیگانگان در صورتی که مترادف آن در  و یا توریدینوساخت پرهیختن از استعمال کلمات و اصطالحات  -4

 زبان های سچه و اصیل ملی موجود باشد.
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 تعیین شده عیار گردد.چوکات قالب بندی تخنیکی که با  -5

 .ودب امالء، انشاء و صرف و نحو صرف مادۀ پنجم قابل تطبیقصالبت در در نوشته های نویسندگان با دانش عمیق زبان و 

و در مضامین پشتو  دنوری صاحب و عطایی صاحب در زبان دری متقبل می شدنموضوعات فوق زحماتی بود که 

 بعد از .  مضامینی که قابل نشر دانسته نمی شد ی همکاری می نمودنددحمت آریا و محترم رحمن غوربنرمحترم 

 .تصمیم اتخاذ می شدهمکاران  با همشور

محترمه آشا ابوی و محترمین آقایایون  ،فارانی هخانم فرزانمحترمه اختصاصی افغان جرمن آنالین توسط بخش های 

 تهیه و نشر می گردید. نبیل عزیزی، مسعود فارانی

دائر نموده موضوعات مرتبط را مورد بحث قرارداده تصامیم مشترک  و عندالموقع را همکاران سایت مجالس هفته وار

 .نمودنداتخاذ می  دیموکراتیکبر سبیل 

مطابق وسع و توان خود در بهبود موقف افغان  حیث پارو زنان یک کشتیه ب شمردهن را مسافر ما هیچ یک خود

مدیر مسؤول  یبه خرچ می دادیم و اصالً موضوع این که کرا جرمن آنالین و تحکیم اعتبار اجتماعی آن مساعی الزم 

انونی از لحاظ ق قیس کبیرانستیم که محترم انجنیر می د .در ذهن ما خطور نمی کرد مطرح نبوده ،گرداننده است و کی

 یکه با کمال احترام آقا ایجابات خاص خود را داشت مسؤولیتصاحب امتیاز سایت اند نه مدیر مسؤول که البته این 

 عهدۀ آن بدر آمده نمی توانست.کبیر از

 دیموکراتیکاصول  در تصامیم  امور نشراتی سایت با یک روحیۀ عالی همکاری دسته جمعی پیش می رفت و

  گردیده اصل مشوره معمول و متداول بود.مراعات 

 ته ایم.داش فلک پیما ما هریک در ایجاد این موقف سهم فعال و غیر قابل انکارسفینۀ و یا طیارۀ کانکورد است  او.گی.آ.اگر 

به آسمان که که تو کار زمین نیکو کردی  ،آمد مبیادمقوله ای  تصور نموددر موقف پیلوت  اشخصی که خودر

 ، ما مسافرین!،و سقوط ناگهانی آن با چنین طیاره رانی با کوهی هر آن کانکورد تصادمو از بیم و هراس  ،پرداختی

خش در ب تدالئلی که ما را به ایجاد سایت دیگری وادار ساخ  .پیاده روی را براین طیاره سواری به خیر خود یافتیم

 ه عرض رسانیده می شود.مطلب دیگری ب توضیحمضمون بعد از  ایناخیر
 

 ماتتگریشنوشتۀ  عبارت از شود ی و دروغین قابل توضیح دانسته میحیث یک اتهام میان تهی که بموضوع دیگر -دوم

ه در قید قلم آورد زیملک عبدالرحیملبهاءاآقای محترم  یعنوان روزمرۀ دریچۀ نظر سنجی افغان جرمن آنالین است که

 رهتبصو مفهوم مستلزم محتوی  تبا مد نظرداش مدح، ثنا و صفت است که این شخصاکثر نوشته های  گرچه  .اند

تحریف عمدی و نگری و خطا نا آگاهی، که مظهر اوتبصرۀ خاص  در مورد این خموشی رااما  دانسته نمی شود،

با دروغ پراگنی )که شاید عادت  دیگران ران اذهامثل ذهن خود  ایشاناجازه ندادم که  شمردهه گناواقعیت است ناشیانۀ 

ها  بیان واقعیت رسالت نویسندگی برای روشن ساختن حقایق و حکم وظیفه وبر ابن د.اننشده باشد( مغشوش گرد

 :ارائه نمایمتوضیحات ذیل را  الزم دیدم تا تفرقه اندازاین گویی و دروغ افتراء  ،بی اساس ماتهغرض تکذیب او

 انشعلیه محمد نادر شاه و پسردر این پورتال که جمعی به سر کردگی ولی احمد نوری بنابر انتقادات  مودند،رف -1

 ا بهو عجب ! بنازم این منطق رامحمد ظاهر شاه برآشفته شده این پورتال را ترک و سایت دیگری ساختند. جزاک هللا

 .گرفته نشدهدر نظر که د گویند که دروغ شرم ساری و بی وقاری می آفرین ،چنین دروغ شاخدار
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 شخص ایندلیل گسستن با افغان جرمن آنالین و ایجاد سایت دیگری در کنار صد ها سایت انترنتی چنان که  -2

نظریات مخالف هموطنان با اعلیحضرت محمد نادر شاه و پسر شان  آنانگیزۀ حقیقت نداشته و تصور نموده و نوشته 

 آیا که در بند های پائینی توضیح می گردد. دالئل خاص خود را داردو  نبودهو اعلیحضرت محمد ظاهرشاه نیست 

به آزادی مطبوعات معتقد  ،دوستانشو  ،ولی احمد نوری که از یک سو یک ادعای بی اساس و نادرست نیست؟این 

  صیانت شهرت و برای هنمودبی دریغ های عی و تالش اسم در همین مسیر سایتاین تبار برای کسب اع بوده اند و

 هر یک دارای و کردهمبارزه  دیموکراسیداعیۀ  وبدون وابستگی و فرمانبرداری از مراجع قدرت  ملی گرایی آن

ه و گلوی هم وطن راه پیمود منشانه کتاتورید روشخالف اعتقادات و اصول خود در مسیر   ،اندسوابق بس درخشان 

همکاری نکرده با افتتاح سایت دگری  نشریهکه در مورد  نادر شاه و ظاهر شاه حرفی نزن ورنه ما با این  بفشارندرا 

  .آیدبه آن باور نمی  کودنی را! که تر از این پیدا نمی شود و مضحک تر نابخردانهدلیل  ،رخت سفر می بندیم

 ،بوده افغان جرمن آنالینهمکاران وفادار و صادق  این آقامحترم ولی احمد نوری و دوستانش قبل از تشریف آوری 

به یقین شخص محترم ولی احمد نوری تعداد زیادی از مقاالت که با روحیۀ مخالفت با اعلیحضرت محمد نادر شاه 

نوشته به حرمت آزادی شان اعلیحضرت محمد ظاهر شاه  و پادشاه عدالت خواه و متواضع مردم دوستشهید و فرزند 

ارزش های  با عقیدۀ راسخ بهو همکاران . محترم ولی احمد نوری (کرده اند آنالین) اندبه دست نشر سپرده  فکر

به طرز دید و قضاوت هموطنان در مورد اشخاص و ادوار آزادی فکر و بیان  اصل برازندۀ آن یعنیو  دیموکراتیک

 ر،ابراز نظهر انسانی مستحق  ،شته و دارنددا صادقانه احترامه حیث مشعل داران آزادی بیان مختلف تأریخ کشور ب

 مگر اینمشروع و مجاز یک فرد را سلب نتوانسته  مدنی، طرز دید، عقیده و مفکورۀ خود است هیچ مرجعی این حق

 طرزو به صحت عقیدۀ  و تحکم  عالوتاً اصرار ورزی .وجود داشته باشد محدودیت های قانونی و موازین اخالقیکه 

و تحمیل جابرانۀ آن بر دیگران  که نمودار جهالت زیر نقاب دانشوری است و خشونت در برابر نظر مخالف خوددید 

  معصیت است ولی در مکتب استبداد پرستان مجاز. دیموکراسیدر سلک رهروان 

بر اعتراض و یا ایجاد ممانعت توسط محترم ولی احمد نوری و  مبتنیکه  باشدثبوتی در دست رود گمان نمی   -3

در سایت افغان شاه شاه و یا پسر شان محمد ظاهرظریات هموطنان در مورد محمد نادریا یکی از همکاران در برابر ن

ا ماز طرف پیرامون کدام دورۀ خاص تأریخی  انهموطن و تالشی در مسیر تغییر ذهنیت و باور باشدجرمن آنالین 

برای باورمندان به  لیخاص ذهنیت ساز است و، سالئق و روابط برای جمعیتی عالیق . البتهصورت گرفته باشد

رد خاص برای خود محفوظ ار مودکدام حق ابراز نظر را هر . مااست مشخصات بر بنیاد اصول واقعیت ها عوامل و

ورات و تصبازار فضل فروشی  در و و حقایق کتمان، تأریخ مسخ که واقعیت ها تحریفایم و نگذاشته ایم نگهداشته 

هتک  خود حق تحقیر، توهین وبه باد تمسخر گرفته ب راهای شخصی بر دیگران تحمیل و مخالفین نظرتخیالت و باور

  حربۀ خشونت مورد استفاده قرار گیرد.و اعطا شود و با عدول از اصل خجستۀ حوصله مندی و تحمل پذیریحرمت 

هرگز با مخالفت به عقاید هموطنان در مورد محمد نادر شاه و آنالین دلیل ایجاد سایت آریانا افغانستان  لذا -4

 .موجهی خود را داشتهدالئل ه نبوده بلکه محمد ظاهر شا

زی و نشر آن توسط فرزند شان عبدالرحیم نوشتۀ شخص مرحوم عبدالملک « ارمغان زندان»در مورد کتاب  -5

عی ما بود که همکار محترم داوود ملکیار در اثر تقاضای ما با محترم بهاء الملک تلفونی تماس نتیجۀ ابتکار و مسا

 مؤافقه نموده آن را به نشر گذاشتند.با کمال لطف گرفته خواهش نشر این خاطرات را نمود که محترم بهاءالملک 
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یم ملک خان عبدالرحلقضیۀ عبداو روشن شدن دالئل اصلی  پرده برداری از روی حقایق دلیل عمدۀ  این تشبث  -6

گمان ها و روایات و  ،گرفته و قضیه متکی بر حدسیاتقرار هدف خاص  دستاویز یچه محکومیت مرحوم زی بود،

صلی ا منظور کهتسلسل بخشیده شد که از آن نتیجۀ دل خواه گرفته شود  ترتیب و نقل قول های این و آن به نحوی

حبس و عزل عبدالملک خان بوده و نتیجه گیری به نحو  عبدالولی در محکومیت،کشاندن پای پادشاه سابق و دامادش 

ماهرانه چنین انتباه می داد که در این ماجرا ارادۀ محمد داوود خان شامل نبوده این تصمیم بر وی تحمیل گردیده که 

 پادشاه و دفاع از ایشان، فقط ، نه بحیث هواه خواه. نوشته های متعددی بشمول این نویسندهکامالً بعید از واقعیت بود

) ممنون  ،تا این که سند اصلی دستیاب گردیدخوش بختانه در رد این حدس و گمان ها تبادله شد،  برای کشیدن واقعیت

بشنو از من که خود حکایت می کنم، نزد  گفت« ارمغان زندان»و عبدالملک خان در  همکاری محترم بهاءالملک(

 )محمد داوود و محمد نعیم( محکومیت خود گریبان دو برادر و به وضاحت در ،بشنوطبیب چه می روی از سرگذشت 

را گرفت و محاکمۀ عدلی خود و داوود خان را شرط رهایی خود از زندان ماند.  عبدالملک خان خصومت و عداوت 

حقایق بود به نظر و طرز  نور افگنی برنادری( پنهان نکرده چون هدف اساسی ما ) خود را در برابر همه خانواده

ه ب «ارمغان زندان»احترام گذاشتیم. نشر کتاب  نظر شخصی شان دانسته به آن دید شان در مورد ساللۀ نادر شاهی

نقل قول ها را رد کرد بلکه در بسی مسائلی که پوشیده مانده بود  نه تنها که حدس، گمان، روایات و حیث سند واقعی

واقعیت های تلخ استبدادی را برمالء کرد « حترم بهاءالملک )در حاشیۀ ارمغان زندانروشنی انداخت و نوشته های م

 که هر مورد ایجاب نوشتۀ مفصل را می نماید.

حیث مفتشین عقاید به کسی اجازۀ ابراز نظر در مورد محمد ه اگر محترم ولی احمد نوری  و دوستانش  ب  -7

که سراپا مذمت این « ارمغان زندان»ضر می شدند که کتاب نادرشاه و محمد ظاهر شاه نمی دادند پس چگونه حا

 نشر شود.ر سایت آریانا افغانستان آنالین خانواده است د

را به سینه کوبیده و خود  52سرطان سال  26که سنگ عظمت و مردم ساالری کودتای  نویسندۀ این مطلب -8

مرحوم عبدالملک خان را   ،ترم بهاءالملکمحعنوانی  خودرا هواخواه محمد داوود خان می شمارد در نوشتۀ اول 

این ف شد(، آیا ذح مربی شانتوسط  شانکه فوراً از نوشتۀ جاللتمآب وزیر صاحب مالیه خطاب نموده )عالیقدر 

با تمام ارادت، اخالص و وفاداری که به جمهوریت و  و دیگرانی که مصروف تحقیق و تأریخ نگاری اندنویسنده 

در مورد رهبر شان موقف  «ارمغان زندان» د چرا در برابر تبصره های عبدالرحیم زینشخص محمد داوود خان دار

ن خاموشی د؟ اینداده انعکس العمل نشان و  ،ندخود دفاع نکردرهبر و پیشوای و از  نکردندنگرفته کوچکترین تبصره 

عبدالرحیم زی در بارۀ استبداد، و عالیقدر جاللتمآب گفتن ملک خان عالمت رضا و موافقت در مورد انتقادات مرحوم 

چرا چنین  این آقاوفاداری چون  انپیرو چرا  خود خواهی، خود کامی؛ غرور و تکبر محمد داوود خان است ورنه

 سکوت اختیار کند؟
 

روشن ساختن اذهان هموطنان محترم و مخصوصاً برای پاسخگویی به سؤاالت که چرا ما با افغان  به منظور –سوم 

 :آتی را به عرض می رسانمتوضیحات گسستیم و سایت دیگری تأسیس نمودیم  جرمن آنالین

بگشودند و به منظور آگهی نسل های  درافغان جرمن آنالین   نوی صلفمحترم محققین دانشمند و مؤرخین   -1

، ختنداندا هآینده در مورد یک دورۀ خاص تأریخ و یک شخصیت به رحمت خداوند پیوسته تحقیقات و مباحثی را به را

هموطنان قرار گرفته چون اکثریتی در آن دوران خاص حیات داشته موضوعات مورد دلچسپی  که قابل تقدیر است،
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ت خود را داشمخالفین مؤافقین و موضوعات مورد بحث طبعاً  و به سن بلوغ بودند و شاهدان عینی محسوب می شوند 

 محترمانه و آزادی عقاید دیموکراسید در پهنای اصول حق مجاز مشروع و قانونی خو دبا کاربرکه هر جمعیت 

 ف طر ازتأسف و تأثر و خالف توقع همگانی بر خورد با مخالفین نظر  ، ولی با نهایتنظریات خود را تبارز دادند

 توقعات  ،صورت نگرفته های اصول و موازین فرهنگی، احترام به کرامت انسانیشایستگی آراسته با این علمای کرام 

و حتی در مواردی عدول از نصاب های و احترام گذاردن به نظریات دیگران نادیده گرفته شده حوصله مندی عالمانه 

در برابر نویسندگان شهیر از فرط خود خواهی و مدح و ثنا شنیدن به خود حق می دادند و بوده  نویسندگی اخالق

کار گرفته و دامنۀ تعرضات شخصی خالف  مخالفین نظر از خشم، غضب، خشونت، بر افروختگی و عصبانیت

موازین آداب نویسندگی، توهین، تحقیر و هتک حرمت نه تنها به شخص بلکه به اقوام، اقارب، وابستگان و آباء و 

 توسعه یافت.اجداد 

حیث یک تعامل بدون نظارت در عدم یک مدیریت سالم و برعکس هم دست بودن مدیریت نام ه متأسفانه این شیوه ب 

و این مکتب پیروانی پیدا نمود که به مشکل قادر به نوشتن یک سطر عاری اد در افغان جرمن آنالین رونق یافته نه

راز طاز هریک نویسندۀ  توسط  مدد رسانی ایشان حیث حربه تحت حمایۀ پیران مغان قرار گرفتهه ب بودنداز اغالط 

  ه نویسان ادامه می دادند.های خود را زیر نام این خشرتعرضات و اهانت و  ساخته شده

با این نوع اهانت اکتفا نشده یک نویسندۀ شناخته شده و با سبک تحریر آشنا از ده ها نام مستعار  استفاده نموده به 

  .دادندادامه شخصیت ُکشی 

لمی ع های مفصل و مشرح با منطق و استداللتحلیل  را پیش گرفته برخورد علمی راه سندگانی که در بارۀ مسائل نوی

بر یکی اتهام احساساتی بودن و بر دگری سطحی محکوم اتهامات قرار گرفته  می نوشتند مورد استهزاء قرار گرفته

وجود نداشته اصالً فرهنگ خطا  شد. اعتراف به سهو وو عضو حزبی بودن وارد میبودن  و یا قوم گراء بودن  نگر

  .بود و یا اشخاص چون چهار فصل سال در تغییرمختلف  معذرت خواهی غیر حاضر بود و نظریات بعضی در موارد

در زندگی هر یک ما را پدری، مادری و اقارب کاکا و مامایی است و مخصوصاً که بعضی شان در حامعه مطرح 

بوده از لحاظ سیاسی فعال بوده اند و یا از ایشان آثاری بجا مانده  نمی دانم کدام قانون و کدام عرف معمول گریبان 

  ، برادر زاده و خواهر زادۀ کسی را می گیرد که چرا کاکا، ماما و فالن قریبت چنین کرد و چنان گفت.پسر

اگر شخصی با استواری یک کوه می ایستد و با اسناد، دالئل، عقل، منطق و شهود یک اتهام متکی به دسیسه علیه  و

نشاندن واقعیت داخل و خارج می دود بدون برای به کرسی خود را سال عمر پانزده شخصی را رد می کند و ده 

قرابت  وارد می شودبر وی وفرت اسنادش و قوت استداللش فقط یک اتهام جاهالنه   ،توجه به محتویات اثرش

 که آن محکوم، بیگناه، وطن پرست و اهل مردم قربانی شده ای یک توطئۀ علنی خانوادگی انگیزۀ این کار تو است

گلوله از پا در آورده شدند و آنهایی که در سلول های زندان و شکنجه گاه های نظام روحاً بوده آنانی که به ضربات 

ودتا از رهبر ک والتی بکار نرفته دو جسماً تعذیب و شکنجه شدند همه بی گناه بودند و در تعیین این سزا هیج نوع ع

د بوده ولی گروهی با نهایت دیده درایی همه جریانات مطلع بوده و تأریخ می گوید که او یک ظالم و مستبد مادر زا

 در برابر حقایق افسانه می سازند.
 

 ! هموطن محترم
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خوانندگان ومخصوصاً نسل جوان سود بخش و  رهنماییهمان گونه که پدیده های ناب و آموزندۀ دانشمندان ما برای 

احترام  ،تحمل پذیریو خجستۀ  دهگزیبرخصائل آن رویه، پیش آمد و طرز برخورد با دیگران توأم  ازمفید است باالتر 

تدریس و تعلیم به ذات خود و آزادی بیان  دیموکراسیبه کرامت انسانی، حرمت نظر دیگران و پابندی بر اصول 

 .یعنی بعضاً مردم به سوابق، اخالق، تربیه و رویۀ یک نویسنده نسبت به اثر او توجه می نمایند گیرندگان پیام ها است

 

 فتیم و سایت آریانا افغانستان آنالین را ایجاد کردیم؟چرا ره دگری ر
 

باور های خود بر دیگران و جابرانۀ مشاهدۀ این دگرگونی حال و اتخاذ روش خود خواهانه، منم گویی ها، تحمیل 

برای ما که باورمندان راسخ آزادی بیان و تعاطی نظر  استهزاءترویج رسم تعرضات شخصی و خانوادگی، تمسخر و 

عالمانه و متواضعانه بر مبنای احترام متقابله بودیم سخت مأیوس کننده و دل شکننده بوده و این انحراف غیر اصولی 

 مایۀ نگرانی و تشویش ما گردید.

و علنی در روش سایت و تخلف  تغییرات فاحشهنجار و ما هریک مالحظات و نگرانی های خود را از این وضع نا 

ائز نه سانسور قابل و فقدان نظارت ج ، مؤثر، با صالحیتسالممدیریت در عدم یک  صریح از اصول نشراتی آن

با نوشتن به دریچۀ نظر سنجی و ایمیل های متعدد غرض هادات، نظریات و مالحظات خود را تحمل ندانسته، پیشن

. چون نتیجۀ مطلوب حاصل نشد نا گزیر جمعی از همکاران سابقه دار و تغییر وضع و بهبود امور ارائه نمودیم

فیصله ها و پیشنهادات  .ور و مداقه قرار دادیمجلسۀ این وضع نا بسامان را مورد غمجرب افغان جرمن آنالین طی 

ودم حیث مضمونی در تحلیل ها به این جلسه توسط ایمیل به آقای قیس کبیر فرستاده شد، گرچه من طرفدار نشر آن ب

صیانت اعتبار اجتماعی افغان جرمن ما  هدفبهر حال  ولی اکثریت به ارسال آن توسط ایمیل به آقای کبیر رأی دادند. 

 یم.و آینده را وخیم خواند پنداشته آنره گمی را به ضرر آنالین بوده  این 

ا مرتبطی نتبصره ها و دالئل ون را به تمسخر و اسهزاء گرفته آ آقای قیس کبیر این پیشنهادات را بی اهمیت تلقی نموده

ارائه نموده و یک موقف دفاعی متخاصمانه را بدون درک  احساس و عواطف همکاران برای به شیوۀ چرند و پرند 

اصول ایجاب می کرد که پیشنهادات و نکات نظر ما به منظور شفافیت برای اطالع . کرداتخاذ  سایتبهبود وضع 

 همگانی نشر می شد.

 یک مدیر مسؤول به حاال افغان جرمن آنالین جداً پیشنهاد نموده ام که  نگارنده بار ها در نظر سنجی و توسط ایمیل ها

د، توسط رأی همکاران انتخاب شو دیموکراتیککه به شکل داشته ضرورت و هیأت تحریریه  با کفایت و با صالحیت

گرفته  صورت دیموکراتیکصورت علنی و ه این انتخابات ب سکایپ( ترتیب و وخاطر ندارم که جلسۀ )ه بهرگز  ولی

ذکر شده که این انتخابات در پس پردۀ تزویر  حیث هیأت تحریریهه ولی فهرستی ایمیل شد که نام یک تعداد ب باشد

 پنهان بوده.

خت تا شما را با این توضیحات که از طوالت کالم معذرت می خواهم ولی شرائط و تبلیغات سوء نا گزیرم سا یدر حال

 مشرح درد سر بدهم .

در تحت شرائطی که در فوق تذکر یافت و سهل انگاری، بی اعتنایی و بی پروایی گردانندگی مجهول افغان جرمن 

خواستیم و ر مسیر تطبیق سیاست نشراتی آن می آنالین درب امیدواری ها را به روی ما که برگشت سایت را د
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به روی ما بست و مارا واداشت تا سایت دیگری آرزو داشتیم آرزوی ایجاد یک مدیریت مسؤول با صالحیت مدبر را 

 ایجاد نموده و مش نشراتی خود را اعالم و پابندی صادقانۀ خود را با تطبیق این مرام نامه عمالً به اثبات برسانیم.

سؤول و مدیریت م، مساعی و مصارف شخصی محترم ولی احمد نوری تأسیس سایت آریانا افغانستان آنالین به ابتکار

همه امور نشراتی، بهبود مزید، تعقیب سیاست نشراتی و ایجاد  .آن به آراء اکثریت همکاران به ایشان محول گردید

یک یا انحصار  و درابتکارات و نو آوری ها در مجالس منظم همکاران مورد بحث قرار گرفته سایت شخص نبوده 

موده را پیروی ندیموکراتیک چند نفر قرار ندارد. این سایت مساعی الزم را بکار می بندد که با صداقت تمام اصول 

و مطالبش آئینۀ رو نمای درد ها و رنج های مردم افغانستان باشد و از بوده صدای ملت افغانستان  انعکاس دهندۀ

اه ردستور العمل کاری خود باز نگهداشته در مطابق نظریات را مناقشات و منازعات بی حاصل پرهیخته درب ارائۀ 

و اجازه نخواهد داد تا نفوذ نا روای حلقات زور و جنایت مسیر اطالعاتی نشناخته خدمت برای افغانستان تبعیضی را 

 آنرا تغییر داده خالف منافع ملی به دستور گروه خاص، قوم خاص و یا ایدیولوجی خاص نشرات نماید.

این اتهام در نزد من  به حدی مسخره و مضحک است که ورد اتهام کمک مالی شورای نظار و مسعود خلیلی در م

و خبرگان محترم از الی نشرات ما بر موقف ما در قبال شورای بی لزوم دانسته در مورد آن نوع تبصره را  هر

 نظار قضاوت آفاقی می نمایند.

ناه است، گ کدام افغانستان آنالین در پهلوی صد ها سایت دیگر انام آریاننمی دانم گشایش نشریۀ انترنتی دیگری به 

جرم است و یا جنایت و چرا فعالیت نشراتی آن و کسب روز افزون اعتبار اجتماعی و سهمگیری بهترین، مجرب 

 ن سایتدر حالی که ای، یک عده گردیده و حسادت  ترین و نخبه ترین نویسنگان موجب دلهره، هراس و ترس و لرز

به منظور رقابت با هیچ نشریۀ ایجاد نشده و هدف تخریب نی بلکه همکاری هم نوایی و هم صدایی برای رهایی ملت 

 مظلوم افغانستان از شرائط قهقرائی کنونی است.

 متن کامل پیشنهادات ما به افغان جرمن آنالین غرض روشنی بیشتر موضوع عنقریب نشر می شود.

 

 پایان

 

 

 

 

 

 

 


