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 01/06/2016                        آریانا افغانستان آنالین

 افغان جرمن آنالین اتهاماتبه جواب 

ملت افغانستان  دارد،قرار  آیندۀ نا معلومما در یک حالت بحران و  کشور نشستۀبه خون مردم درین برهۀ زمان که 

ونگی کنونی و چگ بر زوایای مختلف اوضاع ،و قلم به دستان مکلف هستند ،حق دارد باالی عناصر آگاه و میهن پرست

جیبۀ ملی و تاریخی خود را پرداخته و مردمبه روشنگری و رهنمائی  ،راه های حلیی ست و جوج، و حل این بحران

مات نا اتهاجای تأسف است که وقت گرانبهای خود را به  . تا فردا نزد ملت و خدای خویش شرمسار نباشند ایفا نمایند

دی مغیر علم به دست و چیز فهم مملکت، عمدی و یا مستند ضایع نموده و به حیث قشر روشنفکر و قروا  و غیر 

و ساخته رسی و ارزیابی موضوعات حاد و داغ مربوط به سرنوشت کشور منحرف توجه و تمرکز را از غور و بر

یشتن را در معرض خوچرا باید  0انیده و سبب ضیاع وقت آنها گرددرا به بیراهه کش هموطنانبا صرف انرژی منفی، 

 که باعث شرمندگی حال و آیندۀ گردد. قضاوتی قرار داد

که از چهل سال به این طرف جز خون و ویرانی، ترک اجباری وطن، تباهی تمام افغان افغانستان امروز و ملت 

ی و فقر مادی و معنوی چیز دیگری ندیده، تمام امید و سرمایه های مادی و معنوی، از هم گسیختگی ملی و فرهنگ

چیز این ملت تا مدارج عالی تحصیل رسیده اند و همین طبقۀ تحصیل یافتۀ کشور است که با سرمایۀ نا، مردمآرزوی 

 ه وبنام همین کشور از زمینه های تحصیالت عالی در بهترین نهاد های تعلیمی داخلی و خارجی بر خوردار گردید

نظر داشت  که با ایفای دین شان در رهنمائی، ارزیابی و تحلیل اوضاع  و با درز مدیون همین ملت هستند امرو

مساعدت  ملت درد رسیده زمینۀ خدمت وکه دارند، به این ی و تجارب  شخصی و با جهان بینی اندوخته های علم

مانی، شخصی، صنفی و فردی اوراق را اغراض و اهداف ساز جهتنه اینکه  را فراهم کنند،های معنوی و اخالقی 

با مطالب  و عبارات مستهجن و دور از عفت کالم و قلم و عاری از هر گونه اخالق و موازین نویسندگی، سیاه 

 سازند.

سایت بر ضد وبادب نویسندگی  ومنافی اخالق روا و هتاکی های درین اواخر اتهامات نا کهاست  مطلب اصلی این

ه موجب سف بلکمایۀ تأوارد گردیده که نه تنها  ، پاین و بعضی از همکاران قلمی این وبسایت نوآنالآریانا افغانستان 

غیر امالً ک نه تنها این اتهامات سایت آریانا افغانستان آنالیناست. وب گردیده چیز فهمبا سواد و آگاه انزجار هر شخص 

بکۀ ، شفردی که هیچ با قاطعیت متذکر می شودبلکه  ،کردهاز بنیاد رد  رابی اساس، جعلی و توهین آمیز  ،واقعی

سایت و گرفتن پول از مرجعی، در بارۀ مطالبۀ این وب اثباتی تعلقمؤسسه ای از هر نوع و خبری و اطالعاتی، نهاد 

ان یکی از نویسندگرا  چنانچه عین ادعا های بی اساس ،دندارمؤسسه ای، فردی، سازمانی، تنظیمی، حزبی و یا دولتی 

دریافت  ملیون دالر از )سی آی ای( چندادعا کرده بود که سایت افغان جرمن  و بسته بود "افغان جرمن آنالین"علیه  که
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مه نتیجه ه با آنها دریغ نکنند، دراز مقامات آلمانی خواسته بود تا از هیچ گونه همکاری و کمک  امریکا کرده و نیز 

  نداشت.حقیقت هرگز واهی،  اتهامیک جز به که  خوب میدانیم

رد و افراد و نهاد و مؤسسه و ف هرند، لذا ایجاب می کند بسته ا آنالین علیه آریانا افغانستانآن اتهام جعلی را  اکنون

ردم ندگان و مسایت بلکه از همه خوانارد میکند باید نه تنها از این وبدرست را وکه چنین اتهامات ناروا و نا شبکه ای

مبنای  را برسایت مکلفیت های خود خاتمه بدهند و بگزارند تا این وب معذرت خواسته و به چنین هتاکی ها افغانستان

و روشن ساختن اذهان عامه و توضیح مسایل  در راه روشنگری ،ولو یک گام ،آن ایفا نموده اهداف و اصول نشراتی

 .باشد خدمتی انجام دادهمربوط به سرنوشت ملت افغانستان  حاد و داغ روز

تا « وبسایت افغان جرمن»ولی احمد نوری که از آغاز کار و فعالیت  مجناب محتر هموطنان به خوبی میدانند که

یاز رین نو بیشت ندبه دوش داشتآن وبسایت را ولیت سؤبیشترین کار و م، ندآن وبسایت شدک که مجبور به تر لحظۀ

نند آنرا توا که گردانندگان کنونی وبسایت افغان جرمن نمیاند ی خود پرداخته از پول شخصنیز وبسایت را آن مالی 

 انکار نمایند.

 

 تا سیاه روی شود هر که درو غش باشد  ید به میانگر محک تجربه آ خوش بود

 

اران همک ازو  کردهاسناد خودداری بدون  مطالباز نگاشتن گردانندگان وبسایت افغان جرمن بنا بر آن ایجاب می کند 

نستان وبسایت آریانا افغا  .نمایندخود داری  کلمات اهانت آمیز استفاده ازچنین اتهام بستن ها و که قلمی خویش بخواهند 

 می دارد. گونه تبصرۀ مزید را به خود محفوظ آنالین با نشر این ابالغیه حق هر
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