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 25/05/2017         آریانا افغانستان آنالین

 الت بی مورد و قضاوت های بی بنیاد!مداخ

در  را ولی خموشی ،مناقشه و منازعه در سر نیست درگیری دررا هرگز سودای امبا در نظر داشت آشفته حالی وطن، 

 مییدانمگناه پنداشته و تغافلی باشد تراوش اذهان تاریک، علیل و مریض  تبصره هایی که و برابر انتقادات عاری از منطق

 .الطایالتبه  است و نشانۀ موافقت و رضایتاعتماد خوانندگان  در برابر

گردانندگان افغان جرمن آنالین را در برابر سایت  ش و واخ، و  سوزش و درد ،راحتیناقراری، نااین  فهمیده نشد که

ً قابل احترام و انتقادات بر مبانی این افکار ،آریانا افغانستان آنالین دلیل چیست؟ آزادی بیان ، عقاید و اندیشه ها مسلما

بینی، بد ،ه ها که بوی مشمئز کنندۀ تعفنبعضی تبصراصول که از سالمت منطقی برخوردار باشد قابل پذیرش است. ولی 

بخشیدن حق ر دیگری جز کالن کاری، مداخلۀ بی مورد و به خود یاز آن به مشام می رسد تعب ه مندی، حسادتدعق

 قضاوت باالتر از صالحیت ندارد.

ا استفاده بآنالین آریانا افغانستان  ،در آسمان هزاران رسانۀ انترنتیشارلتان افغان جرمن آنالین باید بدانند که  چهار کاله  

بر دالیل خاص برای خود به منظور صیانت حیثیت، کرامت، شخصیت، وقار و عزت  از حق مجاز و قانونی اش بنا

ن یدا کرد و چوپ برای خود جایی ندقرار داشت سبک اندیشانه و نابخردانه در معرض تعرضات و تجاوزات همکارانش که

  خشیدن گرفت.ستارۀ نو ظهوری در

ر د و قافله ساالرانی بود چه پیش آهنگانی ناککاشانۀ اولی خیلی دشوار و درد رکبرای آنانی که عزم جدایی نمودند ت

داشته و دیگرانی با سوابق متفاوت در انکشاف، تکامل و کسب شهرت،  و غیر قابل انکار تهداب گذاری آن نقش سازنده

این گسستن را طبعاً روابط محکم روانی، احساسی و عاطفی  نمودند. ءوقار و اعتبار آن خدمات ارزنده و برازنده ایفا

 .دشوار می ساخت

رسمی در افغان جرمن آنالین متداول گشت  ا یافته بودآن بن خالف توقع و کلیه اصولی که این سایت بر با کمال تأسف

پذیری  گی و خجستگی تحملولی متدرجاً شایست ،بود و اسناد بر مبنای حقایقبا مباحث منطقی، اصولی  جابرانه که ستیز

گران یجای خود را به تحقیر، توهین، پائین دیدن د گردیده سلیقوی و فدای تمایالت عاطفی و احترام به نظریات مخالف

 ،. نه تنها صاحب نظر متفاوت با اظهار حقیقتو اصل وارستۀ آزادی بیان محدود می گردید و بزرگ دیدن خود داد

تعجیز، تحقیر و توهین شد بلکه ننگین ترین رسم خالف کلیه معیار های اخالق نویسندگی خانواده ها اقارب و  خودش

نام های نو پیدا انجام می دادند بلکه این نوع برخورد  کاری نبود که گماین  . اقوام شان مورد تعرض و اهانت قرار گرفتند

 هرا گردانندگان با نفوذ سایت با القاب درخشندۀ علمی رائج ساخته و جمعیت بیگانه از مطالعه، تحقیق، فهم و دانش را ب
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ز صرف و نحو خبری نبود حیث ابزار زیر بال خود گرفته آنانی که در یک سطر ده غلطی امالیی و انشائی داشتند و ا

 . معجزه آسا نویسنده شدند

  نام از بی سواد بود و نوشته از استاد.! بلی

می بخشیدند در حالی که هویت  توسعهاین روش تحقیر و توهین را اربابان با نفوذ قلم با استفاده از ده ها نام مستعار 

 اصلی شان نزد همگان روشن بود.

پر محتوی و  ،پیرامون موضوعات مورد بحث مضامین مفصل ص در رشتهه و تخصمطالع بانویسندگان دانشمند و  

نوشتند ولی چون مطابق ذوق و سلیقۀ انحصارچیان سایت نبود بدون توجه و دقت به متن کامل نوشته با یک  می عالمانه

حی نگری و یا سط عضویت حزبی و ی یک پاراگراف نویسنده را متهم به احساساتی بودن یا قوم گراییتبصرۀ کوتاه باال

 می نمودند.

 ، عفت قلم و کرامت بیانرعایت اصول و موازین آزادی بیانرسانۀ قابل اعتبار که برای در یک این وضع ناهنجار 

عدم کج روی از اصول وسپرده و درج نصب العین نشراتی اش بود یک تخلف صریح و  به جامعه محکم تعهدات

  بود. ادارهمسؤولیت گردانندگی و 

تشویش و نگرانی عمیق یک عده از همکاران متعهد و سابقه دار را می پیمود افتضاح  مسیراین وضع که روز به روز 

افغان جرمن آنالین را بر انگیخت، چون احساس وفاداری و صداقت حکمفرما بود لذا تصمیم بر آن شد که این نکات 

 دیریت آگاه ویده شود که تداوم این وضع در عدم یک مبا صالحیتی، اگر وجود داشته باشد، رسان سمع مسؤول   به نظر

را برای تغییر وضع و اصالح  پیشنهادات عملی . سازداجتماعی این سایت را جداً متضرر می  سالم موقف و اعتبار

ول ؤقیس کبیر که فکر می شد راستی مدیر مس ه توسط ایمیل به آدرس آقایبا موافقت اکثریت اشتراک کنندگان جلس امور

ی چخود ندادند بلکه به دستور انحصاره بعد از انتظار طوالنی آقای کبیر نه تنها که زحمت جواب را ب است فرستاده شد.

 و همه کارۀ افغان جرمن آنالین نامه و پیام ما را برای اطالع عامه به نشر نسپردند. 

ندانه مدقانه، شرافتود اعمار و خدمات صاخو سرپناه نوی برای  مبستره ببندی راه دیگری سراغ نمی شد جز اینکه بار و

هردم شهیدی ها و بیچارگی های وطن خود  و مسؤوالنۀ خود را در قبال رنج ها، درد ها، محرومیت ها، مظلومیت ها و

یدن جلب نموده ارجحیت بخش خود کنیم، و اعتماد مردم را در صداقت به گفتار و کردار ءجدیدالبنیادی ایفااز طریق رسانۀ 

ت های شامل شخصی ما  امروز نویسندگان محترمالحمدهللا داریم.با تأنی متواضعانه قدم بر سنجیده و و محتوی به کیفیت

نیکو با سوابق روشن، وطن پرستی و اعتبار قوی اجتماعی با تخصص علمی در رشته های مختلف می نویسند که ما با 

 همکاری شان می بالیم.

قیس کبیر در مورد تصمیم ما و گسستن از افغان جرمن آنالین سراپا دروغ، بی نهایت تأسف معلومات ارائه شدۀ آقای  با

. این تصمیم توسط چند طفل کودکستانی گرفته نشده بلکه رأی اکثریت شخصیت های خبره، نخبه اساس و نا مرتبط بود

و خویشی و کاکا  یموضوع شاعری، قوم هرگز آن صورت گرفته دراصول و دالیل مؤجه بر بنیاد  که و مجرب بوده

و مامایی مطرح نبود توضیحات بی بنیاد و میان خالی قیس کبیر که با مدد دیگران تهیه شده بود جز تحریف حقایق و 

 بستن تهمت و دروغ پراگنی چیز نبود.
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ر نیر فرید فهیم را که قالب بندی شده و آمادۀ نشآقای قیس کبیر به دستور گردانندگان عقب پرده نوشتۀ محترم دپلوم انج

نه توضیحات انجنیر فهیم بسیار حقایق را برمال ساخته و طشت رسوایی قیس کبیر را از  بود از نشر آن اباء ورزید ور

 لبۀ بام پرتاب می کرد.

 :بنویسد و کی ننویسد ، کهکهاین

 از گلیم صالحیت خود فراتر نهند و ما را دستور دهندرا  قبل از این که منتقدین سطحی نگر افغان جرمن آنالین پای خود

خود را در موقف استاد ما قرار دهند بهتر نبود سری به گریبان خود انداخته جمعیت نویسندگان  ها نباید بنویسند و که کی

 خود را مورد ارزیابی قرار دهند.

  به روی اسناد و اعتراف شخصی دموکراتیک خلقپیشوا، موال و کل اختیار افغان جرمن آنالین در شامخ ترین مقام حزب 

خدمت نموده و چکیده های آتشین و انقالبی شان و دست خط شان در فرامین قتل آزادی خواهان موجود است. ایشان از 

مضمونی در باب ها ده  در عین حال و است، کردن آن محال ، که قبولعضویت حزب دموکراتیک خلق انکار نموده

با دانش  . نویسندۀ چیره دست و مؤرخ متبحرمت کردهذم ثور 7از کودتای  و وطن نوشته و علیه مردمجنایات این حزب 

مانع  حزب دموکراتیک خلقبا  وی خاطر این سوابق کاریه . حاال افغان جرمن آنالین بآثار زیاد علمی خالق ،وسیع

و این نویسنده ده ها نوشتۀ وطن  همکاران مابین  علی الرغم اختالفات، منازعات و مناقشات ؟این دانشمند می شود نوشتن

 قرار گرفته. مورد تحسین تمجید و تقدیرعالمانه و تحقیقی اش توسط دوستان ما  دوستانه

  دو عضو برجستۀ حزب دموکراتیک خلق به نام های میر عبدالواحد سادات و میر عنایت هللا سادات با مقاالت خود افغان

نظام و بارها از زمام داران حزب دموکراتیک خلق توصیف نموده در الی سطور  جرمن آنالین را زینت می بخشند و

ه )ب اعمال کردار شان را ماهرانه توجیه کرده و قربانی دو ملیون افغان را رقابت جنگ سرد و حزب را تبرئه کرده اند

 ؟خاطر عضویت شان در حزب دموکراتیک خلق شده ایده ب شان آرشیف تان مراجعه کنید( آیا شما مانع نشر مقاالت

 توسط موسفیدی ) فعالین و وفاداران حزب دموکراتیک خلق با کمایی نمودن لقب استادی هرش ازوخانمی که خود و ش

ن . آیا افغاکه چنین صالحیت را نداشت( به ده ها مقاله در نظم و نثر می نویسد و در حزبی بودنش تردیدی وجود ندارد

 ن آنالین به این دلیل مانع نشر نوشته های این خانم شد؟جرم

  وروی رفت ش ،مطرح است با استفاده از بورس تحصیلی نظام کمونستی افغانستان ستون نظرخواهینویسندۀ که فعالً در

آیا تا حال اثری چند سطر  و به رتبۀ دگروال در اردوی چنگیزی حزب دموکراتیک خلق زیر بیرق شوروی خدمت کرد. 

ی غلط هادر نوشتن زبان مادری اش مرتکب ده که شخصی  ارید که حزب دموکراتیک خلق را انتقاد کرده باشد؟ از او د

می شود چه رسد به نوشته های دری اش. کسی که با انتخاب سطحی نگرانه و طفالنه اش از فیس بوک سویۀ فهم و 

ضاوت را از نزدش ربود، در حقیقت و ق تعقل، تفکرقوۀ دانش خود را آشکار و غلبۀ عقده مندی، خصومت و عداوت 

 (.1صادق خطاب می گردد)« امانیست»و  ، نه تنها می نویسد بلکه مورد ستایش و تحسین قرار داردوجود نداشت

 نه تنها عضو حزب شعلۀ جاوید بود بلکه از زمرۀ فعالین  یم ولی شایعه است که آقای مسعود فارانیگرچه سند مؤثق ندار

 شما مانع نشر مضامین وی شده اید؟ ،خاطر این عقیدۀ سیاسی مسعود فارانیه آن محسوب می شد. آیا ب

 پرچمی و خلقی شناخته شده وجود دارد. ادر زمرۀ مقاله نویسان صفحۀ تحلیل های شم 

خاطر عضویت شان در حزب دموکراتیک خلق ه دو نویسندۀ این سایت ب رچند تنی از کالن کاران افغان جرمن آنالین ب

 .صباح و محترم آقای داکتر سید حمیدهللا روغ بصیر ، محترم آقایانگشت انتقاد نهاده اند
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 :میکه در ذیل برای آگاهی، تنویر ذهن و تدریس شان توضیحات ذیل را ارائه می دار

  اتیک خلق بوده باشند، چون تصفیۀ قانونی و محکمۀ عدلی ردموکجناب محترم استاد بصیر صباح شاید عضو حزب

 ها در رأس هرم بوده اند و کی که واقعاً کی سازداز اعضای عادی آن سوا  راصورت نگرفت که جنایت پیشگان حزب 

و مقالۀ آقای صباح اثر  66تا حال در  او ام . ر حزب هم دالیل مختلفی وجود دارددر شمولیت د . ها خون ریخته اند

بی نهایت آموزنده و تدریسی فرهنگی بوده که برای محققین امور  بنبوده همه حاوی مطال یکیایدئولوژخبری از مسائل 

در این مقاالت اصالً جهت سیاسی سراغ نشده و تذکری از نظام بر سر اقتدار   فرهنگی مأخذ و منبع ارزشمند است.

 و قلمش بشکنیم. صباح را ببندیم  بمنطق دهن جناحزب دموکراتیک خلق صورت نگرفته، پس بر اساس کدام 

  روغ»جناب محترم آقای داکتر سید حمیدهللا:» 

حیث نویسنده از عضویت خود در حزب دموکراتیک ه این شخصیت محترم در بدو مرحلۀ ظهور در سایت های انترنتی ب

نمود و دست آلوده به خون نداشته،  بیان در آن نظام خلق انکار نکرد و همکاری خود را در امور فرهنگی و اطالعاتی

 کژروی ها و اشتباهات ها، تمام خطا بر گرچه عضویت حزبی با چنین جنایات بی سابقه معصومی ندارد، ولی آقای روغ 

ی ای ساتجسس فرهنگی و ادبی فعالیت سیتحقیق و به جز سو  ه بدینانگشت گذاشت و از سه دهناروایی های حزب و 

 .نداشته و ندارد.

 م:یا توضیح می دارحیث یک منقد ارزیابی ذیل ره و اما در مورد نوشتۀ کنونی آقای داکتر سید حمیدهللا روغ ب

 محتوی:  -1

خود بی نظیر و بی سابقه است. انصافاً تا  وعدر ن ایشان تراوش کردهگرچه مقاله ادامه دارد ولی تا حال آن چه از قلم 

 نشده. این تحلیلخوانده و دقیق از قلم یک نویسندۀ افغان حال یک تحلیل سیاسی به این پیمانه علمی، جامع، عمیق 

و  کیتیلوئوپرا در بازی های بزرگ رقابت های ژ است و سرنوشت سازی خورد و ریزه و سیع البنیاد االبعادکثیر

ی می بیند. در الی این همه داد و گرفت ها و توافقنامه ها موضوعی را در بررسی می پیچاند که ژدستیابی به منابع انر

نوع  هر سراغبرای افغانستان بوده  ملی و مهم حیاتیبا گذشته، حال و آیندۀ افغانستان رابطۀ مستقیم دارد و یک موضوع 

 یک پاکستان رهایی می بخشد.تژاراه حل گردن افغانستان را از ریسمان عمق ستر

و در عقب تأریخ سرگردانی نکشیده، تحوالت در اروپا و  این تحلیل بر بنیاد تحوالت و پدیده های سیاسی روز بنا یافته

درجه  180از آن چه در مبارزۀ انتخاباتی اش گفت و حاال در عمل با انعطافات  کاپهلو گشتاندن های رئیس جمهور امری

ا ین ببتکاری اقتصادی چعملی می کند و موفقیت های پیهم چین در کشش دیگران به مدار خود و همکاری های کامالً ا

لیل ی این تحهای بعد بی صبری منتظر نشر بخش راه مورد مطالعه قرار گرفته که باتطبیق یک کمر بند و یک شاه

 م.یاست

محکوم عضویت نویسنده در حزب دموکراتیک خلق نموده مانع را پس چگونه نوشتۀ با این همه آموزندگی و برازندگی 

 نشر آن شد؟

 سبک نوشته:  -2

ده ش، عالمانه است ولی خیلی ساده و دل پذیر تهیه انسجام یافتهالحق که این نوشته با سالست و روانی و جذابیت خاص 

اصطالحات عامیانه چنین در قافیه های موزون نثر امتزاج یافته که نه تنها ابتکار است بلکه زیبا و محرک عجله در 

 دانستن مطلب بعدی است



  
 

 

 5از 5

  به اصل آزادی بیان تذکر داده و از عدم هم بستگی خود به جریانات  نهاز تعهد صادقاما که در سیاست نشراتی خود

 ۀغایکه . تحت هیچ نوع شرائطی این سایت ملی را قومی به هم وطنان اطمینان سپرده ایم، منطقوی و سیاسی، زبانی

وسیله و دستاویز کدام کانون غیر ملی ساخته  ندارددت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملی افغانستان حو تحکیم جز دیگری

 ،ارزه علیه حزب دموکراتیک خلق استدر اندیشۀ مب جرمن آنالین اگر افغان آن را وسیلۀ تبلیغ امیال گوناگون قرار دهیم.

ما فرصت دهند که در پی کار خود  به بخشند وبسو مسیر  سایت های شناخته شدۀ شان موجود بوده و توجه خود را بدان

 .باشیم

 مدیر مسؤول و هیأت تحریریه سخن می رانیم ما از شخصیت های حقیقی، عینی و حقوقی و مسؤولیت ها و  از ما اگر

یم. ما از اشباح و کار های مجازی و سایت می گوئ واقعی در تطبیق و نظارت سیاست نشراتی های ایب و مکلفیتوج

 .بیزاریمعوام فریبانه سخت و دروغین 

 

 پایان

 

ست یکسیست، لینینست، کمونری ها و مکاتب سیاسی و بنیان گزاران آن اطالق می شود؛ مالوژوئبه ایدی« یست»اصطالح   (1)

و فاشیست و مارکنتلست و غیره. چون اعلیحضرت امان هللا خان بنیان گزار کدام مکتب خاص سیاسی و اقتصادی نبودند 

 .هم انگلیسی است «جنرال»غلط است. کلمۀ « امانیست»کاربرد 

 
 

 


