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 ۰۹/۰۶/۲۰۱۶        موسی نظام ماللی

 آقای قیس کبیر، دیگر دلسوزی در حق تان نا رواست

با وجود اینکه چندین بار بصورت کتبی مؤدبانه از شما تقاضا نموده ام که به راه و روش مطبوعاتی اینجانب، 

مخصوصاً که خوشبختانه دیگر حتی همکاری مطبوعاتی با سایت تحت ادارۀ شما ندارم، تماس نگرفته و از 

چه را آنردی که طرف واقع می گردید، نحوۀ کار و فعالیت من خود را کنار بکشید، ولی دیده میشود که با هر ف

 ، تحت اسم مبارک تان در مورد این قلم، بازهم چیز هایی به نشر میرسد.تحریر مینمایندشما  کاتبو  منشی

البته به استثنای ذواتی که از پورتال افغانستان آزاد در مورد جناب »در جدال می افتید یمشاهده میشود با هر ک 

تان بصورت متداوم معلومات ارائه مینمایند و شما مذبوحانه و با سکوت تان، عالمت رضاء را بر همه سطور 

 هک منتشر می نمایید، بی موجب پای مرا نیز در غایله دخیل ساخته و قلم فرسایی ها را «آن صحه می گذارید

وقار، داشتن  ترام والبته برای مدیر یک تشکیل مطبوعاتی جهانی، با مسئولیت وظیفوی سنگین و وجیبۀ حفظ اح

 بسیار افسوس است.  چنین روشی

ه میگذریم ک -اخیراً در جدالی که با یکی از همکاران سابق افغان جرمن از طریق ایمیل های گوناگون داشتید 

ساختید، بدون دلیل  «شاهد و ناظر» حیث سوم جاگه و پنجم جاگه بیجهت در آن مناقشۀ دو جانبه تعدادی را من

این جانب را هم مطرح نمودید که صریحاً برای تان نوشتم تا دست از سر من بردارید، ولی گویا کاتبان نوشته 

 د.....یعنی که آتش شقاق و نفاق وهای تان و مشاورین، اکیداً توقعات دیگری از شما دارند که به آن تسلیم هستی

تفرقه را باید روشن نگهداشت..... درست همان مفکوره ایکه از چهل سال به اینطرف مردم و اقوام شریف 

افغانستان جنگ زدۀ ویران را پراگنده و از هم دور میسازد تا استفاده جویان به مرام شوم خویش نایل گشته و 

 . با فکر و باور همگان بازی نمایند

در پهلوی بیشتر از دوازده سال فراز و نشیب با همکاری بی شایبۀ من با وبسایت افغان جرمن آنالین که حتی 

یک روز زیر نام مستعار با ترس و جبن مخفی نگردیدم، ما و شما تجارب فراوانی در زمینه فراهم نموده ایم. 

تفاوت های عقیدوی بعداً از هم دور میسازد  با اینکه در اجتماعات عالیق مشترکی انسان ها را بهم نزدیک و

و الجرم هر یک به راه خویش روان میگردد، گاهی دیده میشود که چنین راه بدل نمودن ها را ولو که حق 

 مگر چه« وابسته»انسان آزادۀ امروزی است، تعلیم یافتگان وطن ما مانند جناب شما نمی پذیرند. یک فرد 

این دنیای متمدن میتواند تا این حد داشته باشد که چنین اختناق و بردگی فکری عالیق و مجبوریت هایی را در 

و عقیدوی را در کوره راه حیات کوتاه خویش بر دوش بکشد؟ اگر حقیقت امر غیر ازین باشد، با وجود 
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که بازهم  وا میدارد شما راانگیزه ای مبنی بر کناره گیری شما از راه و روش اینجانب، چه ممتد   هایدرخواست

 سر راه فعالیت های مطبوعاتی من سبز شوید و در تاریکی از چپ و راست تیر های زهر آلود حواله نمایید؟ 

با اینکه من قبل از افتتاح وبسایت ملی وهمه پسند آریانا افغانستان آنالین، برای دفعۀ چندم با افغان جرمن آنالین  

، مقاطعه نمودم که «هتک حرمت به دیگران»دیر مسئول آن به و دقیقاً به خاطر همین خصیصۀ پابندی شدید م

جون امسال، در دریچۀ نظر خواهی وبسایت تان، کاتب و محرر،  ۷با کمال تعجب مشاهده میگردد که بتاریخ 

نموده است، باز هم با نوعی مطرح سازی این قلم در دعوی با کسان دیگری، شما « نقش»آنچه را بنام تان 

به اشخاص در نقش و منحیث وکیل متعهدی « هتک حرمت»خود ازین نا روا به دیگران، یعنی آقای قیس کبیر 

 می نالید. یا هللا! 

ختیار وبسایت را بدست گروهی عنان و ا«عمداً »مگر فراموش نموده اید که از عرصۀ نزدیک به دو سال که 

نمودند که زمانی خردمندانه برای ارتباطات که عمالً دشنام و پامال کرامت انسانی را زیب آن صفحاتی ید داد

و آموزش نکات ارزنده از همدیگر شان، دایر گردیده و بر باالی آن شرط درج  ، تبادل نظرآزادۀ خوانندگان

مطالب شان را پشتیبانی از ارزش های واالی اخالقی و کرامت انسانی، در فیتۀ متحرک قلمداد می نمود؟ این 

ن تشکیل شناخته شده هستید و باید با تدبیر و مسئولیت آنچه ادعا دارید زمام امور را شمایید که مدیر مسئول ای

 پیش ببرید، یعنی که توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند؟ 

نکته ایکه باوجود بیعالقگی و عدم تصمیم قبلی، اجبار تحریر این سطور را نموده است، رویۀ خاص معمول 

از جانب شما در استعمال الفاظ پهلو دار و پر از کنایه و چنگ اندازی  در همین نوشتۀ اخیر در حمام های زنانه

ن، هم از دیگرا« دفاع»به هدف  زمینه،بر مسایلی است که انصافاً اصالً ارتباطی به شما نمی گیرد و یقین در 

موضوع را به این جانب راجع خود را کوچک و هم آن اشخاص را زبون می نمایید و البته که بازهم و تکراراً 

، بدون شک اصطالحات منشی معلوم «و بی عذتپت بی » می سازید. گرچه استعمال کلمات سخیفی چون 

ضرب ا ر شما، کافی آبروی فرهنگی تان ولی گویا به پیوستن آن به قلم، نه از شما الحال این نوشتۀ تان است

 یر مسئول یک وبسایت معظم جهانی روا داشته است! به مقام مد« هتک حرمت»صفر نموده و متأسفانه سخت 

به صلح  کهآنانیمی نویسد که گویا  تان قایل گردیده است ودر سطور بعدی کاتب، حیثیت معلم اخالق را برای 

ی مردم شناس در علمبا تجربۀ جدید، شما شناخت آنها  در قدرتجالب که ند، کار خوبی ننموده و رسمی  تفاهم و

ترقی نموده اید. تبریک باشد! آیا چند سال قبل که وبسایت افغان جرمن مورد تهمت بزرگ اخذ نیم ملیون دالر 

 لب و روان شما و صفحات وبسایتاز استخبارات امریکا گردید و امروز همان تهمت زن و ناشر آن خبر، ق

دشمنی و چنین  چنانبا  جدید تان، مردم شناسی ۀود در مورد وی هم از انگیزمیش ؛را سخت در قبضه دارد تان

 کار بگیرید؟ افراطی با شما و افغان جرمن، »!«دوستی

و باالخره، آیا شما هرگز این اصل مهم حیاتی را مراعات نمی نمایید که از عادت مداخالت و تفرقه و شقاق  

 دست بردارید و از حضرت حافظ بیاموزید که: « دیگران»در مورد 

 خوبم اگر بد، تو برو خود را باش     که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر 

حال درین چند ماهی که وبسایت ملی آریانا افغانستان آنالین با متانت و رستگاری راه خویش را در دل و قلم  

همین   ای درنویسنده »دانشمندان و خبرگان آزادۀ افغان باز نموده است، مشکل شما جناب داکتر صاحب کمپیوتر
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ه چه است ک «شما آنرا رد نه نمودید که البتهتان، شما را داکتر فیزیک اتمی نوشت  مؤفقدریچۀ نظر خواهی 

هفتۀ چند بار با سبک های شناخته شده و عقاید خاص این و هفتۀ دیگری با قلم آشنا و طرز تفکر خاص دیگری 

از  «افغانستان آزاد» ف و تمجید شد؟ نام خدا پورتالقد علم می نمایید؟ مگر باید همیشه مطرح گردید و تعری

 اقناعتان را  «مطرح بودن»روحی  عطشدل و جان بیاد شماست، آیا نوشته های طویل و عریض آن محترمان 

 نمی نماید؟

شما را از مشاهدۀ پروگرام های تلویزیون های افغانی دور نگهداشته  فامیلی،درست است که شاید شرایط خاص 

اینجانب با یکی از مطبوعاتیان در تلویزیون محترمه خانم کامرانی « ؟»!است، ولی وقتی نوشتید که مناسبات بد 

 اینسال ها قبل مطرح شده بود، در پهلوی عدم ارتباط موضوع به شخص شما، آیا لحظه ای اندیشه نمودید که 

 بهتان را کسی در اختیار تان گذاشته است که از منزلت تان بکاهد؟

، آیا الزم میدانید که دیگران مناسبات ویران بی موجب بخود حق مداخله می دهید اشخاص،در روابط زمانیکه 

 نمایند؟ خوب مطرح وبسایت شما را با جمع کثیری از مطبوعاتیان و حتی دست اندرکاران دانش کمپیوتری

است به اطراف نظری بیندازید و زمانیکه انگشت شهادت را به منظور تولید نفاق و شقاق جانب دیگران حواله 

رقه تف غرض گیری ها و ده است. آیا بامتوجه شما گردی مالمتیه انگشتی باشید که به می نمایید، متوجه س

 مستند اخیر شما زاریکه عجز و  قایل هستیدهم حق  و اتهامات و انتقادات پراگندۀ دایمی، به دیگران اندازی ها

با صدور « ودسرانهخ»دادن اختیارات کلیدی سایت به افرادی که بر عکس مرام تان دررا از پشیمانی تان 

معرفی، اعتالء، ترقی و شهرت نیک افغان  مرهونکه  خبرگانی برهم زدندرا با آن  شمامیانۀ « ؟!»اوامری

 در ستون نظریات نشر نمایند؟ ۀ ایشان هستید،و نیم ده یکنزدیک به  روزیت شبانه جرمن با زحما

گرچه با شما یک و دو گفتن به منزلۀ آهن سرد کوبیدن است، شاید اگر اختیار و ارادۀ تصمیم گیری ها را می 

تداوم مداشتید، در پهلوی حفظ وبرازندگی وبسایتی که شما مسئول و مدیر آن هستید، به عوض تیر اندازی های 

در تاریکی و پامال عالیق و ارتباطات ناشی از صلح و صفا؛ با همگامی آنانیکه عمری را در شگوفایی، 

 با شما همکاری« وبسایت بهترین» پیشبرد مرام عالی و ایجاد روحیۀ ملی، حفاظت، توانمندی و ترقی یک 

ب می نمودید، ولی هیهات که با شرایطی راه بهتری را در حیات پر از نشیب و فراز تان انتخا صادقانه نمودند،

 ، چنانچه خود کرده را درد هست، ولی نه درمان.بیجاستکه خود ساخته اید، حتی دلسوزی به حال تان 

ادامۀ مداخالت ممتد و غیر مجاز به مسائل و روابط دیگران، وقتی هم وظیفتاً برای تصفیه حساب و امیدوارم 

 .در وبسایت شما، باقی گذاشته و هرچه زود تر آنرا اجراء نموده ممنون سازیداسترداد تأدیات غیر قابل استفاده 
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