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 ۰۸/۰۸/2۰1۷عارف عباسی                                                                                                                

 توضیحات الزم پیرامون مباحث جاری!

 موضوعات غرض روشن سازی ایجاب توضیحات مزید را می نماید.بعضی از 

محترم قیس کبیر در سفر اخیر خود به امریکا از ایالت تکساس با من تلفونی تماس گرفته با اظهار لطف و محبت جویای صحت  -1

و صمیمیت و احترام من و خانواده ام شدند. صحبت کمتر از نیم ساعت ما روی بود نبود خاطرات نیک و همکاری های صادقانه 

 زائدالوصفی میان همکاران افغان جرمن آنالین  می چرخید.

محترم آقای کبیر گفتند که دروازۀ افغان جرمن آنالین به روی شما باز است. با اظهار امتنان گفتم هر زمانی که بحیث مدیر   -2

 مسؤول مستقل اداره را بدست گرفتید روی این موضوع فکر می کنم. خدا حافظ

از من گله کردند که در مضمونی که از طرف آریانا افغانستان آنالین نشر  (انگلیسی)جناب محترم قیس کبیر در ایمیلی به زبان   -3

) مداخالت بی مورد و قضاوت های بی بنیاد اف ج آ( جناب شان را مورد انتقاد قرار داده ام و خود شان وقت و حوصلۀ  شده

ای کبیر توضیح دادم که من صرف در نوشتن یک بخش سهم داشتم و آن رد دالیل شما در مورد بگو مگو را ندارند، به محترم آق

انشعاب سوم بود و وظیفتاً واقعیت ها را بیان نمودم. در ایمیلی دیگری باز به انگلیسی فرمودند که طرز دید ما و شما در شناخت 

خود را دارم واما صادقانه می گویم که مرا سر عداوت و  واقعیت ها متفاوت است. در جواب عرض کردم که من حق ابراز نظر

 خصومتی با شما نیست.

)انگلیسی( گفتند درب افغان جرمن آنالین به روی شما همیشه باز است، چرا در بخش نظر سنجی در مورد  در ایمیل دیگری  -4

تمام زحمات من در تدوین قاموس چیزی نمی نویسید باید تبصرۀ بنمایید. گفتم اجازه بدهید در این پدیدۀ مهم  اول خودرا مال بسازم 

 بعداً اظهار نظر نمایم. ختم

و فرهنگی خود من و یک عده دوستان از آرشیف نویسندگان اج آ به میان آمد . من دالئل حقوقی، قانونی موضوع حذف مضامین  -5

به توجه گردانندگان سایت رسانیدم. جناب محترم فواد ارسال به وکالت سایت به جواب من چیزی نوشتند  را در بخش نظر سنجی

 و محترم کبیر صاحب به دالیل ارسال صاحب تمسک نمودند.

 اگزیر طی مضمون مشرح و مفصلی موضوع را خدمت ارسال صاحب و کبیر صاحب توضیح نمودم.ن -6

 چند روز بعد محترم قیس کبیر طی ایمیلی مرا مطلع ساختند که مضامین من دوباره در آرشیف نویسندگان آورده شد. -۷

ین خواستند و نه من تعهدی سپردم. یعنی همکاری با افغان جرمن آنال از من تعهدباید خاطر نشان ساخت که نه محترم قیس کبیر 

 رفته است.صورت نگ اتخاذ تصمیم محترم قیس کبیر مبنی بر جاگزین کردن مضامین من در آرشیف بر اساس کدام توافق جانبین
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، من افتخار همکاری و معرفت  با یک عده ایت افغان جرمن آنالین وجود داردخاطرات بس نیک نزد من از همکار بودن با س

خصیت های نیک نام، وطن پرست و ملی گراء و فرهیخته را داشتم . مجالس سکایپ روز های جمعه که با چه صفاه و صمیمت ش

و احترام دائر می شد و موضوعات مهم میهنی و جهانی آمیخته با طنز ها و فکاهیات مطرح می شد هرگز فراموشم نمی شود. 

حجم ثقیل امور  ،بر عالوۀ نوشتن مضامین و تراجیم ،حیث پدران مؤسسدو بزر گوار محترم عطایی صاحب و نوری صاحب ب

 وقار و حیثیت آن سهم سازنده و ،تصحیح و قالب بندی را به دوش گرفته، نویسندگان نخبۀ دائمی که در بهبود سایت، اعتبار

 محترم حمید انوری،یم بارز، نظام محترم اعظم سیستانی، محترم  رحمت آریا، محترم نع یبرازنده داشتند چون محترمه مالل

محترم سراج وهاج، محترم احسان هللا مایار، محترم رحمن غوربندی، محترم سیدال هومان، محترم مسعود فارانی، محترم غوث 

جانباز، محترم قیس کبیر و محترم نبیل جان عزیزی و خانم فارانی در بخش های اختصاصی البته تعداد زیادی نویسندگان محترمی 

ورت موقوته می نوشتند. بخش نظر سنجی با مطالب بی نهایت سودمند مطابق اخالق و موازین فرهنگی فارغ از تعرضات، که بص

 در جالیش بود.  های شخصی، اتهامات، تحقیر و توهین

تخوش دسبا کمال تأثر و تأسف حالتی پدیدار شد که حیثیت، عزت، وقار و اعتبار نویسندگان و وابستگان و خانواده های شان 

عقده مند بیگانه با اصول و موازین و پائین بودن سطح فهم و دانش در فقذان یک  یتهاجم تعرضات، اتهامات تحقیر و توهین مشت

تفاده با اس گردد. بناً سراغ  نمیتوانست مدیریت سالم و مؤثر قرار گرفت و تداوم این وضع غیر قابل تحمل شده راهی جز جدایی

مدنی سایت دیگری ایجاد گردید که در آن ابداً رقابت، تخریب و تضعیف هیچ سایت دیگر بشمول افغان از حق مشروع قانونی و 

 جرمن آنالین دستور کار نبود.

صادقانه وبا خلوص نیت می گویم که مرا شخصاً در دل و دماغ سر خصومت و بدبینی در برابر افغان جرمن آنالین نیست، و 

نده در چندین سایت در معرض استفادۀ خوانندگان بیشتر قرار گیرد ولی تجارب گواهی می ذی سعادت که پدیدۀ قلمی یک نویس

ک نا بخردانۀ هت تحریر در لفافۀ مستعار نویسی و دهد که تا حال چنین شرائط در افغان جرمن آنالین مساعد نگردیده همان رسم

 حرمت و اهانت مروج است و در اصالح آن تدبیری بکار نرفته.

سرطان در هردو سایت نشر کرد. متأسفانه  26دی قبل همکار محترم ما جناب داوود ملکیار مضمونی در مورد کودتای مثالً چن

شخصی بر حسب عادت و روش کوچه و بازار با کمبود فهم و دانش و عدم مراعات اصول قبول شدۀ نویسندگی به محتویات 

داشت، توان آن را ن البته هرگز مستدل ومستند در تقابل قرار گیرد، کهمضمون توجه نکرده بدون این که بطور منطقی، عالمانه و 

عالی مقام، فرزند  دانشمند و ، شخصیتخودمهارت خاص مثل همیشه با مدد دیگران و  ،به دشنام دادن و تحقیر نمودنلی، و

ر دامات و الفاظ رکیک قرار داد. شریف و نجیب افغانستان شهید میوند وال را زیر تازیانۀ اته ،برومند افغان، مرد وطن پرست

 گردیده و این که رهبر کودتا از نوکران کرملن )رفقای خون گرم رهبر(،قربانی توطئه و دسیسۀ بیرحمانه شخصیتی که مورد 

 (.؟) شهادت او بی اطالع بوده باشد من یک سؤالیۀ کالن به رنگ سرخ می گذارم

بگوید و بنویسد هراسی از کس نمی داشته باشد و  و مستدل مستند باشد، ادعای خود داشته و بر اگر کسی اعتماد به خود

از ترس این که مبادا مورد مؤاخذۀ منطقی و مستند محترمان ولی آریا و احسان لمر  اهرگزمعذرت نمی خواهد، و این یاوه سر

 «.د!!! جزاک هللاهر وقتی باالی میوند وال می نویسم شما محترمان به یادم می آیی» قرار نگیر می فرماید

هم چنان دانشمند محترمی هم به نحوی به موضوع سطحی نگریسته و آن چه از ایشان توقع می رفت  توضیح مرتبط و مقنع ارائه 

 نکرده با ذکر چند ضرب المثل طرف مقابل را به اصطالح پائین زده و اهانت نموده اند.

  ختم   آنالین مشکل به نظر می رسد. لذا در چنین شرائط امکان همکاری با سایت افغان جرمن


