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6 صفحه  از   1   ه  شمار

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

  

 ۱۴/۱/۲۰۱۶        موسی نظام یمالل

      

 بحثی عریان با آقای قیس کبیر، مدیر افغان جرمن آنالین

 سپینی خبری

 قسمت اول

 مقدمه:

 آقای قیس کبیر،

فعال میگردد، موقف گیری ما برای دفاع از عقاید و تجارب حقیقت همین است که زمانی که قلم ما در مطبوعات 

هم زیر آن بگیریم. بنا بر آن روبرو شدن با شخص یا  به منزلۀ سنگی است که باال پرتاب نماییم و سر خود را

اشخاصی که نظریات شان با ما فرق دارد کامالً قابل درک است، مخصوصاً که در جهان مطبوعات بی لجام 

مات فکری و عقیدوی فراوان بروز می نماید. ولی افسوس بر این است که این برخورد ها از دایرۀ انترنتی تصاد

 اداب و اصول نوشتن انسان متمدن خارج گردیده و عفت قلم را پامال نماید.

ولی اگر در چنین احوالی فرد متعهدی به اصول و آداب مطبوعاتی و ایمان به حفظ کرامت انسانی، بیطرفی و 

ی به اصول و شرائط نشراتی ای که خود وضع نموده، پشت پا بزند، پس باید با افسوس بپذیریم که به گفتۀ پابند

 توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟!حضرت حافظ : 

به ایمان و احترام به روابط نیک و همکاری های فرهنگی یکونیم دهه با افغان جرمن، از یک سال به این طرف 

فاحش در اصول نشر مضامین و مخصوصاً برخورد های نا هنجار در دریچه های ثبت نظریات و با تغییرات 

حتی برخ تحلیالت، خواستم شما را متوجه اهداف نیکی که این ویبسایت یک و نیم دهه قبل بر اساساست نشراتی 

ته نا بسامان و انحراف یافملی، آموزشی، و بیطرف و ایمان به اصول نشراتی بنا یافته بود، بنمایم تا از اوضاع 

از خط مش اصلی که همانا تعهد به حفظ کرامت واالی انسانی و عفت قلم باشد، جلو گیری گردد. البته که به 

یم، خواستم به این گفتۀ عالی، شما را متوجه سهل انگاری های روز ارخالق مطبوعاتی که به آن ایمان داتکاء به ا

 بنمایم:  که مورد عالقه بوده، فوی این وبسایتافزون و بی اعتنایی در مسائل وظی

 اگر خاموش بنشینی، گناه هست!        اگر بینی که نا بینا و چاه هست  

و عقاید تان محسوس گردید، هر بار یا پیشنهادات خیرخواهانۀ مرا بی جواب عمل ولی با تغییر فاحشی که در 

سخت مشغول تهیۀ قاموس هستید و ضمناً از تاریخ هم هیچ نمیدانید و به مباحث آن »گذاشتید و بهانه آوردید که: 
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ه . البته ک«کامالً بیعالقه می باشید، وقتی برای مطالعۀ مضامین نداشته و هیچ سری به دریچه ها هم نمی زنید

فوی از فقدان وظی «گلیسیان»حقایقی که به آن اشاره نمودید، قابل باور اند، چنانچه همین دو روز قبل بازهم  به 

تان در افغان جرمن نوشتید، ولی تعهد و موقف پر مسئولیت شما منحیث گردانندۀ یک وبسایت انترنتی جهانی و 

اعتراف به چنین اغماض و بی اعتنایی به شرائط نشرات آن، کامالً جناب تان را مسئول و وظیفه شناسی تان را 

شنام دهی، افتراء، تعرضات شخصی واستعمال کلمات مستهجن و زیر سوال برده است. مهم نیست که روش د

امثال آن از کی بر کی بوده، ولی حقیقت عریان این است که شما سخت پالیسی نشراتی خود نشریه را در چنین 

ه ین و دریچمواد آنرا حذف نموده اید. این قلم در مضام« عمالً »زمینه ای بیشتر از یکسال است که پامال نموده و 

را به دید تان قرار دادم که البته شما نظر به مسئولیت « اصول نامۀ نظراتی افغان جرمن»ار بار متن تحریری ب

 مهم در قاموس نویسی، همه را به اغماض سپردید.

حال به آنچه در باال تذکار یافت کاری نداریم، میرویم به نکات بسیار مهم و قابل تأملی که بعد از نشر مضمون 

ی که بدون موجب این قلم در پایان آن مطرح گردیده و باوجود تعرضات بیجهت شخصی در آن، شما توهین آمیز

نوشته را منتشر نمودید. آنچه را در جواب مکتوب اینقلم در زمینه که تعدادی از نویسنگان آگاه مطالعه نمودند، 

آن قابل غور و مداقه میباشد، گرچه البته مثل همیشه به لسان انگلیسی جوابی ارسال نمودید که از همه زوایای 

 قسمتی در تحریر انگلیسی درهم و برهم بوده قابل فهم نمی باشد.

 قسمت اول:

 ادعای نشر مضمون از جانب تیم، علی الرغم نظر منفی شما: 

میرویم به  تحلیل چند ادعای تان که در حقیقت سبب نشر مضمون آقای قاسم باز را که من حتی یکبار به نوشته 

های وافر و توهین آمیز وی جوابی ارائه ننموده ام و کاری با فامیل و اقارب وی هرگز نداشته ام، چنین به 

 انگلیسی واضح ساخته اید:

افغان جرمن از خود هیئت تحریریه دارد که تصمیم گرفته اند که نوشتۀ آقای قاسم طی ایمیلی نوشته اید که  -اول

، به اساس پرنسیپ های دیموکراسی نشر «منافی اصول و قواعد نشراتی افغان جرمن بوده است دقیقا  »باز را که 

نمایند و شما رولی در آن ندارید وجناب تان بیشتر به کار های افغان جرمن اشتغال نداشته جداً مشغول دکشنری 

  ن، معذرتی شناخته می شود؟سازی هستید. آیا بی اعتنایی و بی مسئولیتی به امور محوله و وظیفوی افغان جرم

بعد از آوردن دلیل و برهان برای نشر چنان یک مضمونی به اساسات دیموکراسی و اظهار بی گناهی خود و 

بودن سایت و آزادی افکار، دیده شد که مضمون را گویا بخاطر احترام به این قلم و « ؟»!اشاره به دیموکرات

ردید، یعنی که سر خر باال شدن یک عیب و پایین شدن، عیب سوابق همکاری با افغان جرمن، بعداً حذف ک

دیگری؛ توضیحی هم در دریچه عنوانی آقای عارف عباسی ارائه نموده و اینبار زمانیکه در دریچۀ سایت بعد 

به حیثیت پورتال افغان جرمن، مزورانه بازهم لینک  »!«از مطالعۀ همگان و صد البته افزودن به اعتبار بیشتر

ایت دیگری سرقت نموده و به اعالمیۀ سایت در دریچه ملحق ساختید که نیت واقعی و طرزالعمل فرهنگی، را از س

 افغانی و انسانی تان را کامالً نمایان ساخت، یعنی این شد دو. نام خدا و هزار ماشاه هللا! 
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رح واضحاً بعد از ش بعد نیمۀ شب خواستید شهکار دیگری برای گریز از عذاب وجدان، پیشکش نمایید؛ اینبار

اشتباه فاحش تیم افغان جرمن با نشر مضمون و حملۀ کامالً شخصی بی مورد و نا حق براین قلم، دو فرهنگی 

آشنا و نویسندگان خبرۀ مطبوعات انترنتی را هم برای ایجاد نفاق و شقاق، انتخاب نمودید. خوب است متن ایمیل 

افغانی و نشر مضامین به شیوه های تحریر گوناگون هستید، ولی اخیر شما را که خود سخت شایق ایجاد قاموس 

 می باشید، برای خوانندگان ترجمه نمایم:  «انگلیسی»در اصل نهایت وابسته به تحریردر لسان 

)مالل جان، حقیقتاً بسیار متأسف هستم از نشر کوتاه مدت مضمون قاسم باز و حمالت کامالً شخصی بر شما. 

شخصی نگیرید. البته این یک اشتباه زیاد تیم ما بود و زمانیکه من نشر آنرا مشاهده نمودم، امیدوارم شما آنرا 

. بسم هللا! آقای انجنیر صاحب، پس چگونه روز قبل به این جانب نوشتید که اعتقاد به دیموکراسی فوری برداشتم.(

 و دیموکرات بودن پورتال ایجاب نشر چنان یک مضمونی را با خواص مندرجۀ آن نموده است؟  

م مضمون از نشر بار سو جریان بهبا ترجمه ، «انگلیسی»بهر حال، اینک به ادامۀ معذرت نامۀ تان به لسان 

طرف جناب شما محترم آقای انجنیر صاحب کبیر میپردازیم. درین که در تفرقه و شر اندازی بین فرهنگیان و 

کجا ه بولی می بینیم که شهکار دیگرتان  نویسندگان سابقه و ید طوالیی دارید، شکی نداریم تجربۀ همگانی است،

نشر شده هم  وفی که حاال با نوری صاحب کار می کند ) ....اما چه فکر می کنید، مضمون توسط معرمی رسد: 

 با مطالعۀ این خبر کشی، بیاد حضرت حافظ افتادم که میفرماید: است؟(. 

 نخواهند نوشتبر تو که گناه دیگران     من اگر خوبم اگر بد، تو برو خود را باش  

البته که اینبار بازهم لینک ویبسایت دیگری را به ارتباط مضمون به شهرت رسیده، باز هم ضمیمه ساخته اید.  

یقین داریم که قضاوت خوانندگانی محترم درین زمینه که هم به میخ و هم به نعل زدن های تان، بیخبر اند، 

یت تان عالقه و وقت ندارید، ولی به تفرقه صادقانه خواهد بود...... برای تنظیم و ادارۀ اوضاع متزلزل وبسا

 اندازی و غیبت، البته که نام خدا خوب حوصله مند هستید. 

 «کار»تحریر نموده اید که من با محترم آقای عباسی در نیم دهه قبل اختالفاتی داشته ام و حاال با وی  - دوم 

ن بیندازید، اگر جریانی از شکایات و قطع و می کنم. یاهللا! لطفاً گاهی بخود آمده و نظری به جهان ماحول تا

پیوست مناسبات تان را با تعداد زیادی در همین پورتال بیندازیم، لستی خواهد شد نهایت طویل. مگر چندی قبل، 

جناب تان نبود که در داخل کمپیوتر قسمتی از فعالیت تان را در زمینۀ قاموس سازی روی صفحه آوردید و نشان 

هاشمیان هیچ رولی در آن پروژه و پالن ندارد و نخواهد داشت. منکه از شما چنان معلوماتی را دادید که داکتر 

تشریح را  صرف منحیث معلومات عمومی موضوعی نخواسته و قطعاً از آقای هاشمیان یادی هم ننموده بودم، شما

 حب هاشمیان هستند که البتهمی نمودید. حال می بینیم که یکی از اعضای فعال در چنین پروژه، همین داکتر صا

ایرادی ندارد. پس حق ندارید که در مورد روابط فرهنگی دیگران، روز گذرانی نمایید. این وقت کم را بهتر 

 است به حفظ حیثیت وبسایت صرف نمایید. 

به سلسلۀ تبرئه نمودن خود در مورد نشر مضامینی که نیک می دانید که هتک حرمت و نقض کرامت  - سوم

انسانی و پامال عفت قلم نویسندگان در افغان جرمن است، برای طفره رفتن از مسئولیت نشر آن، تذکر  واالی

داده اید که این قلم با آقایان کاظم، سیستانی، فارانی و قاسم باز در جدال واقع گردیده ام. در عین زمانی که دلم به 

سوزد و تجربۀ تان در مورد اختالف نظر های حال تان با چنین معذرت ها و دست آویز های پوشالی سخت می 
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آنقدر ضعیف است که عجوالنه فیصله صادر می نمایید که من بندۀ هللا با این دشمن  سیاسی، اجتماعی و حقوقی

و با آن دوست هستم. شما که شجره نامۀ تان هر روز در یکی از وبسایت های مؤفق انترنتی همواره اقبال نشر 

د و با کی ها در جدال هستید که حتی یارای دفاع منطقی از خویشتن را هم ندارید و آنچه می یابد، خود تا چه ح

رادر افغان جرمن برای پشتیبانی از شما نشر میشود، کامالً زبونی تان را به مقابل مخالفین تان بیشتر از پیش 

 می رساند؟ میرویم که واضحاً ببینیم چه را می خواهید عاجزانه ثابت نمایید:

انگلیسی نوشته اید که شما مضمون روبرو شدن آقای مومند را با شخصی بنام قاسم باز که بمن البته هیچ  به

در آن مطرح شده و مورد اهانت قرار گرفتم، نمی خواستید که در افغان جرمن  «بهر حال»ارتباطی نداشت، ولی 

را هیئت تحریریه نشر آن« ؟!»وکراسیو به اساس روش دیم« ؟!»منتشر شود، ولی پورتال شما دیموکراتیک بوده

. چقدر عالی! چون دقیقاً از هیئت تحریریۀ وبسایت متذکر شده و چندی قبل اعضای آنرا هم «فیصله نمودند»

!« »برای اولین بار معرفی نموده اید، پسندیده است که متوجه شویم که چه اشخاصی در چنین یک تصمیم ملی

 یموکراسی، سهم گرفته اند:مهم بر علیه این قلم با تکیه به د

البته که در لست ارسالی رسمی اعضای هیئت تحریر افغان جرمن اسم شخصیت هایی مانند آقای ولی احمد نوری 

 اشتراک نداشتند.»!« و آقای حمید انوری هم شامل بودند که واقعیت نداشت، پس آنها در چنین فیصلۀ مهمی

با شهادت تان، باید عرض شود که در حدود یک و نیم دهه عقیده و نظر آقای اعظم سیستانی، عضوی از  -۱

خویش برای حقوق زن و طفل مظلوم افغان و حقوق  یمبارزات تی و تقدیر از روش مطبوعاهیئت را در زمینۀ 

موجود آن، کتابی گردد. حال بشر، وحدت ملی، نهایت درجه و با آزادی کامل تجربه نموده ام که شاید مجموعۀ 

شما ادعا دارید وی منحیث عضوی از هیئت تحریر، با تغییر عقیدۀ کاملی در موقف فرهنگی من، بر نشر چنان 

یک مقاله ای اصرار ورزیده است. البته اگر نظر تان در زمینه جدید باشد، اعتراضی ندارم، جهان و انسان هر 

ایم که قلم بدستان حتی بر عکس مرام سیاسی و عقاید تاریخی خویش موقف دو در حال تغییرات دایمی اند و دیده 

گرفته و قرار می گیرند و گاهی همه را صفر می نمایند. اینک صرف دو مثال کوتاه سال گذشته را در زمینه 

 تقدیم  خوانندگان می نمایم:

[6/18/2015 7:12:44 AM] Sistani01: مالل جان گرامی سالم( 

در بارۀ پژواک بزرگ خواندم ولذت بردم، چه عالی وبی ریا وصادقانه نوشته اید، خداوند بشما مضمون شما را 

 وقلم تان برکت بگذارد. برادرت سیستانی(. 

خواهرارجمند، من هیچگاهی برحریم شخصیت شما، طوریکه در کتاب سیمای زن افغان در حماسه وتاریخ از 

شما یاد کرده ام، حمله نخواهم کرد وامید است شما نیز این نکته را مد نظرداشته باشید، زیرا دشمنان میخواهند 

م صاحب قلم هرگز رو در رو نمی شما را رو در روی من قرار دهند درحالی که من با شما منحیث یک خان

 ایستم. برادرت سیستانی(. 

، فعال در دریچه ها که شما «عین الدین راستگو»البته اعتراضات دایمی غیر مرتبط و دو پهلوی شخصی بنام 

وی را یقین می شناسید، متأسفانه هر بار کتابی را از طاق آن به پایین می اندازد و از دسترس و مطالعۀ همگان 

 میسازد، افسوس.دور 
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ز لطف ا ایشان، یی باکه با آشنا هستندئت تحریریه خانم محترم، صالحه وهاب واصل یکی از اعضای فعال هی -۲

 حرمت به بهره مند گردیده ام. در مورد تصمیم این خواهر بر نشر مضمون نهایت تخریش کنندۀ هتک یسرشار

و تا جاییکه بخاطر می آورم، جداً مخالف لجام گسیختگی ها به  اندکرامت انسانی که خود زن افغانی صاحب قلم 

 درین پورتال بوده اند، تجاربی را به عرض می رسانم:  «آزادی مطبوعات؟»بهانۀ 

در حالیکه در اثر اصرار دوستان و سعی بیهوده برای پاک سازی دریچه های افغان جرمن از هتک حرمت به 

ایمیل های حسن  در ماه اپریل سال گذشته ،ری با آن منصرف گردیده  بودمهمکاهموطنان و مستهجن نویسی، از 

که  دنبا افغان جرمن دریافت نمودم. ایشان در تیلفون ابراز داشتحتمی  نم واصل را مبنی به ادامۀ همکارینیت خا

ر آن ، بنابدنمی باش منتشرۀ آن خود متأثر از حالت ویران یک وبسایت ملی و پامال اصول و پالیسی مطبوعاتی

بعد از یک هفته امور مراقبت از نوشته های رسیده را خود مطابق اصول احترام به کرامت انسانی و عفت قلم 

د. نکه تعهد جدی و پالیسی سایت است، متقبل شده و از هر نوع دشنام و افتراء در حق همگان جلوگیری می نمای

ای حقوق زن مظلوم افغان در سایت ادامه دهم، چون ضمناً از من جداً خواست که مبارزات خویش را حتمی بر

معتقد بود که حتی با نفوذ مرد ساالری از طریق این دریچه ها، دسیسه برای شکستاندن قلم زنان مبارز و در 

 سایه بردن مبارزات متداوم آنان، کامالً عملی می گردد.

ا آزادی ارزشمند بیان و به گمان غالب که علی البته به ارادۀ جناب شما، آقای انجنیر قیس کبیر و مغالطۀ تان ب

، بر نشر نوشته هایی که کرامت «که در دسترس من است»الرغم نوشتۀ پشتوی خانم واصل و اعتراض وی

 انسانی و تعهدات پورتال را یکجا پامال می نماید، سر از نو گرفته شد! این ماجراء را همگان مطلع می باشند.

منحیث عضو مهم »هم  ر چنان مضمونی، خانم وهاب واصلهیئت تحریریه برای نشحال، آیا در تصمیم گیری 

البته از خودشان جداً و احترام کارانه می پرسم که آیا نظر شان چنین . شرکت داشته، باور نکنم «یریههیئت تحر

 بوده است؟!

ا، با آقای مسعود فارانی و محترمانه در سکیپ ر هه فرصت سه چهار بار صحبت کوتاه در طول یک و نیم د -۳

ی بعد از ام. حتگرفته ه نداشته ام که کامالً جنبۀ مذاکرات فرهنگی دوستانه داشته و هرگز با ایشان در تقابل قرار 

در لسان دری، سطور مشخصی در تحریر، کامالً « عالمات»انتشار مضمون شان در زمینۀ ضرورت به استعمال

ی و فرانسو»با یای نسبتی به پیروی از اصطالحات مانند  «التین»داشتند و لسان  «عالمات»احتیاج به درج 

می گویند؛ نخواستم تبصره  «افغانی»را که ایرانی ها « افغان»ارائه گردیده بود، مثل اسم ملت دردمند « روسی

شنی انداخته و علت و خواهش مینمایم تا درین زمینه رو «جداً »ای در دریچه بنمایم. حال از محترم آقای فارانی 

نوعیت تضاد فکری ایشان را با این قلم که شاید دلیل نظر دهی شان برای نشر چنان مضمون سخیفی بر علیه این 

 قلم باشد، افشاء نمایند.

گرچه در لست هیئت تحریریۀ شما اسمی از آقای سید عبدهللا کاظم برده نشده است، که من علت را از خود  -۴

ده ام و اینکه صفحات افغان جرمن را منحیث تختۀ مشق استفاده می نمایند، البته صد فیصد شان چندی قبل شنی

برای شان حق میدهم و خود هم بعد از هجوم کمونیست های وابسته به حزب دیموکراتیک خلق در پورتال و البته 

غان ی افتصمیم گیری ها نظریات شان در که عمالً اینآن، چنین نظری داشته ام. پامال اساسات پالیسی نشراتی 
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. البته که در مکتوب چهار روز قبل تان، ما را هم  واضحاً ، امتیازی به شمار می رودمحفوظ می باشد جرمن

 در ضدیت به مقابل هم قلم داد نموده اید.

 یبلی، با آقای کاظم فقط از مدتیست که اختالفات عقیدوی داشته ام، چون عقیدۀ سیاسی و تاریخی وی در سال ها

قبل بیشتر به آنچه را این قلم منحیث شاهد عینی و اتکاء بر تاریخ آموخته ام، مطابقت داشته است، مخصوصاً با 

نشر آثار مستدل اخیر در زمینۀ پالن های شوروی، فعالیت پرچم و وقوع کودتای محمد داود وابسته به آن حقایق، 

کاظم رسالت خویش را در زمینه، یک دهه قبل که محترم  «دکتورین برژنف»برای یک دوران گذرا به اساس

 انجام داده بودند، مورد تأیید و تصدیق من می باشد.

البته که جهان و انسان در حال تغییر دایمی اند، با موجودیت ده ها شاهد عینی وقتی مشاهده میگردد که فردی  

سال های متمادی با ارتباط تیلفونی از کلیفورنیا به سویس، با داشتن روابط فامیلی، ارادتمندی، اعتقاد به راه و 

ن ویران و امثال هم، خاطراتی را بین اطرافیان و روش و نظریات طرف، با تبادل افکار در مسائل افغانستا

شهود، دقیقاً بجا می گذارد و بعدآ با چرخش عقیدوی با تبر و شمشیر نه تنها بر علیه داشته های چنان شخصیت 

هایی می رود، بلکه ریشۀ عقاید و استدالل پسندیده و آشکارای خویش را هم نابود می نماید، موجبات ناباوری، 

وس را بار می آورد. بلی کامالً صحیح است که با آقای کاظم فامیل هستیم؛ یعنی که از ماست که بر سوال و افس

 ماست...... یک نکته درین معنی گفتیم و همین باشد.

یکی دیگر از لست اعضای هیئت تحریریۀ افغان جرمن محترم عبدالرحمن غوربندی هستند. یعنی طوری که  -۵

برای نشر یک مضمون  «دیموکرات» به زعم شما تشکیل چنین ن هم شاید در یکدیده، فیصلۀ ایشاوانمود گر

مستهجن حتمی بوده باشد. ولی قراین نشان می دهد که گویا این فیصله در غیاب آقای غوربندی اجراء گردیده 

 است.

 و قیس کبیر! با اینکه از یکسو تکراراً از عدم توجه، عدم معلومات در محتویات نشراتیانجنیر آفرین جناب 

نویسید، از سوی دیگر نام خدا در شر اندازی  نتیجتاً از عدم داشتن مسئولیت در قبال فعالیت های افغان جرمن می

 تشریف دارید. مهاجرت خوب فعالو ایجاد تفرقه و نفاق بین نویسندگان افغان در 

 قسمت دوم

 اتهامات بر اینقلم و افشاء حقایق عریان و منطقی وابسته به آن

 دارددامه ا

 


