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9 صفحه  از   1   ه  شمار
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 ۲۰/۱/۲۰۱۶            ماللی موسی نظام
 

 بحثی عریان با آقای قیس کبیر، مدیر افغان جرمن آنالین

 سپینی خبری

 قسمت دوم و اخیر

 

 آقای قیس کبیر،

و ادامۀ عرایضی، بازهم به حضور شما و خوانندگان  ممنونم که از فیض دسترسی به پروگرام دری انترنت

منصف قرار میگیرم و پروردگار را شاکرم که به این بندۀ عاجز شهامت باور به حق گفتن و جان دادن را اعطاء 

لسان ملی وطن من، به تکدی، محتاج این  با استعمال کیبورد نموده است و دست مرا درین گوشۀ اطاق کوچک

، به ادرا به لطف خ نظر و قضاوت شخصی ام -لسان دری اصیل و زیبای افغانستان نساخته  محرر و آن تایپست

 سبک و تحلیل این و آن و در گرو عقاید دیگران نبسته است. 

 از دست و زبان کی بر آید     کز عهدۀ شکرش بدر آید.

جنوری در تقابل به  ۱۰در قسمت اول این عریضه تحریر شد که بعد از نشر مضمون نهایت خفتباری بتاریخ 

محترم داود مومند در وبسایت تحت ادارۀ شما، که اینقلم و خانوادۀ مرا بدون موجب در دامن آن به توهین و 

 و افغان جرمن دادی از نویسندگاندر حالیکه تعبه لسان انگلیسی مذمت کشانیده بود، ایمیل های شخصی شما 

، یکی بعد دیگری وبسایت های دیگری را بی جهت وبا ایجاد تفرقه در ماجراء داخل ساختید شخصیت های مهم

 ردازیم:به ادامۀ بحث میپ ،به این قلم ون. به سلسلۀ محتویات ایمیل های تان و اتهامات گوناگبه این قلم ارسال گردید

د از تائید روش دیموکرات بودن وبسایت افغان جرمن و با وجود ممانعت شما از نشر در ایمیل مفصل تر بع -۱

چون وبسایت دیگری آنرا نشر نمود، به اساس اتکاء به دیموکراسی، الجرم »چنان مضمونی، ادعا نمودید که 

ی بشرطی که ساعاتخداوند به منطق و استدالل تان برکت ارزانی دارد، «. هیئت تحریر مضمون را منتشر نمودند

اگر نویسندگانی از وبسایت مطرح دیگری که ذکر خیر  ارایه نمی نمودید! بسیارخوب؛ پس بعد نظر متضادی را

فراوان شما در آن اظهر من الشمس است، برخی از آن مضامین را در مذمت جناب تان و حالت افغان جرمن، 

 م.باور نکن !به دیموکراسی، آیا انتشار می دهید؟ هر گز خود برای نشر به شما ارسال دارند، به اساس ایمانداری
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مثل همیشه عقیدۀ مفرط تانرا به استعمال لسان انگلیسی، بدون فراگیری  درین قسمت ایمل متذکرۀ شما که -۲

اساسی آن که ضرورت بین المللی است، نشان میدهد، سطوری را خطاب به اینقلم نوشته اید که ترجمه الزم دارد: 

نفر از نویسندگان  ۱۰۰شما یک رول بسیار مثبت را در وبسایت آریانا افغانستان آنالین بازی نموده و تعداد ».....

 «.افغان جرمن را به همکاری آن سایت جلب کردید، ولی من هیچ چیزی به شما نگفتم

ین جناب عالی با چن یا پاک پروردگار صبر به این بندۀ عاجزت ارزانی فرما! از باور بدور است که افرادی مانند

و ندیدن ماحول شان، چنین ادعای غیر عملی را در انحصار و تصرف عقیده و  «خود بزرگ بینی»یک عقدۀ 

علیۀ مواد اعالمیۀ ارزشمند حقوق  که بصورت غیر دیموکراتیک مختار افغان، انتخاب نویسندگان آزاده و خود

از مالکیت در تفکر، عقیده مندی، قضاوت و مختار بودن بشر است، داشته باشند. مگر ما و شما کی هستیم که ابر

 را تعیین و یا از آنان سلب نماییم؟ آزاده در انتخاب و همکاری هموطنان 

استدالل و منطقی شما خود را نه تنها مالک قلم و طرز تفکر دانشمندان و قلم  یک بلی، آقای قیس کبیر، با چنین

انه و بر وفق مراد تا بحال، همکاری داشته اند، اعالم می دارید، بدستان عصر موجوده که با افغان جرمن آزاد

بلکه خردمندی، قضاوت و خود مختاریت آن ارجمندان وطن ما را هم زیر سوال میبرید. برای آخرین بار باهم 

همکاری نویسندگان محترم افغان در نهایت خلوص نیت، قضاوت سالم و  وری بر این اصل مهم می نماییم کهمر

ی گیرد چگونه صورت م« آریانا افغانستان آنالین»ارده و تصمیم گیری آزاده، با وبسایت ملی گرا و نو تشکیل با 

ذهنیت  به بازی بااز چشم شما ربوده است، چنانچه در اثر تشتت افکار مذبوحانه  این طور که خواب راحت را

 ید:پردازخوانندگان می 

آسمان مطبوعات افغانی حلقۀ مهاجرین، به دعوت گروپی از  تشکیل وبسایت جدیدی در جریان در  –اول 

عمالً  که «آقایان محترم ولی احمد نوری و حمید انوری»دانشمندان و خبرگان عالقمند که به جز دو تای آنان

سوابق کوتاه و یا مانند اینقلم، طوالنی داشتند.  ،دست از همکاری کشیده بودند، بقیه همه در وبسایت افغان جرمن

میسر گردید، ضمن اعالم افتتاح  «سکیپ»درین مجلس به اصول ادب و آزادی افکار که از طریق امکانات 

م ولی نوری از موجودیت و تقویت افغان جرمن آنالین ، محتر«آریانان افغانستان آنالین»قریب الوقوع وبسایت 

تشکیلی  ، باروز افزون فراوانپشتی بانی نموده و همکاری قلمی و دوام فعالیت مطبوعاتی را علی الرغم تغییرات 

که بقاء و ترقی آن حاصل یک و نیم دهه اهتمام شبانه روزی وی و اعتماد و همکاری نویسندگان محترم بوده 

هایی در فعالیت، می  با تفاوت برادرانه تقد بود که هردو وبسایتوم قلمداد نمود. وی معاست، ضروری و متدا

؛ ازینرو از همه گان خواهش نمود بیفزایند توانند همکاری های فرهنگی متوازن داشته و به اعتماد خوانندگان هم 

 نمسئولی از توجه جدیتا نظریات اصالحی شان را برای تغییر و بهبود اوضاع افغان جرمن بیان نموده و بعد 

 ، اقدام به همکاری با اولیای امور آن صورت گیرد.آن

خودشان و به نمایندگی از غایبین به خاطر محدودیت استفاده  ،به نوبت ،هر یک از همکاران فرهنگی حاضر بعد

، از مشکالت و نارضایتی های خویش و تغییرات فاحشی که در «نفر ۱۲مجموعاً  -نفر ۹به تعداد »از سکیپ، 

اداره، اغماض در وظیفه، نزول حیثیت وبسایت با پامال کرامت انسانی و هجوم یک فرهنگ مبتذل تعرضات بی 

تحریف واقعیت های تاریخی، مخصوصاً حالت انحصاری در زمینۀ  ،باکانۀ غیر مجاز و منافی پالیسی وبسایت

اخیر ووو.... نظریاتی ارائه نمودند و قرار شد که همه یاد داشت گردیده و در حضور متعلقین تاریخ پنج دهۀ 
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در حد امکان صورت گیرد.  و تا راه حلی برای بن بست تغییرات در آن تشکیل ،رسمی افغان جرمن ابالغ گردد

هارات رت گرفت و اظصو« فرید فهیم»همان بود که تقریباً عین جلسه با اشتراک مسئول رسمی وبسایت، محترم 

 به اطالع نامبرده رسانیده شد.  دقیقاً  همه گان

از باور بدور است آقای قیس کبیر که همکار و شریک رسمی افغان جرمن، از تغییرات و مشکالت نویسندگان 

در وبسایت بی اندازه بیخبر بود. وی نظر داد که همه نظریات نویسندگان محترم، به شکل پیشنهاد تحریری تنظیم 

با این فرصت عالی اندیشمندانه  ه و بزودی برای وی و جناب عالی، هردو ارسال گردد. بقیه را خود دانید کهگردید

شکست و ریختی که عاید حال یک وبسایت معظم انترنیتی افغانی که به « اصالح»و همکاری صادقانه برای 

و همکاران رضا کار نهایت  «ولی احمد نوری»تصدیق خودتان با عرق جبین و زحمات شبانه روزی محترم 

بیطرفانۀ رویداد  ءنافع علیای مردم رنجور وطن، افشامتعهد و وظیفه شناس که خدمت به هموطنان، اتکاء به م

 چه ارزشی برای تان داشته می بود. ،ها و واقعات تاریخ ملت افغان را چون وجیبۀ مقدسی پیش میبردند

 مشکالتی که نویسندگان در حدود دو سال اخیر داشتند، همکاری مکتوبی درحدود هشت فقره از همان بود که طی،

 اولیای افغان جرمن را با دقت و تغییرات اصالحی خواستار گردیدند. عاجل

، با غروریکه موجودیت این سایت انترنتی و فعالیت در پروژۀ قاموس سازی در استولی همان طور که ثابت  

رتیب اثری به آن پیشنهادات و فقراتی که با خلوص نیت و روشنگرانه وجود شما خلق نموده، کوچکترین ارزش و ت

ز شهر بهانۀ بیرون بودن ااز جمعی نویسندگان آگاه، منصف و خیر اندیش پیشکش گردیده بود، ندادید....ابتداء به 

ب افت مکتوبه السنۀ دلخواه دسترسی دارند، با اغماض حتی دری ایپادبا یک الپتاپ و امروز ، جهان مه مردمکه ه

پیشنهادی دسته جمعی ذریعۀ ایمیل را، تصدیق ننمودید.... بعد از مدتی، باالخره با ارسال مکتوبی کامالً غیر 

تشویش نویسندگان و اظهارات اصالحی آن منوران، با ریشخند و سر سر پلوان رفتن، همه  وابسته به موضوع

ردمندانه ای برای بهبود اوضاع وبسایت و قناعت راه حل خ« نیک و پسندیده»آن حقایقی را که میتوانستند 

همکاران رضاکار و وفادار گردند، به بوتۀ فراموشی سپردید. باور نمایید که تکبر و غرور بنده را خوار و خفیف 

میسازد و بر منزلت و عزتمندی وی نمی افزاید. این شخص عمالً شما بودید که موجبات دلسردی نویسندگان 

 را فراهم نمودید. اما چرا؟! به افغان جرمن یشارجمند و خیر اند

بلی جناب قیس کبیر مدیر مسئول افغان جرمن، با نهایت افسوس که اولین قدم تفرقه بین دو وبسایت انترنتی را 

که میتوانست همکاران مجرب را برای پیشبرد اهداف ملی بهم نزدیک و فعال بسازد، به این ترتیب اساس گذاشتید. 

 میتوانند شهود دقیق و صادق ماجراء باشند. ،«فرید فهیم»شترکین در جلسات و محترم در بیان جریان باال، همه م

 ۱۰۰، در زمینۀ تخدیر ذهنیت و تحریک تعداد بر اینقلم حال  در زمینۀ اتهام صریح شما آقای قیس کبیر  -دوم 

تان ا افغانسآریان»نفر از آن خبرگان و نویسندگان دانشمند افغان که گویا ایشان به همکاری به وبسایت ملی 

 به دو اصل مهم نظری می اندازیم: ترک همکاری با شما را نموده اند،، «آنالین
 

حقیقت عریان این است که شخصاً بعد از مطالعۀ اصول و پالیسی مطبوعاتی وبسایت نو تأسیس متذکره و  -۱

در سالهای اخیر در افغان  بیزاری و تأثری که از روش روز افزون پامال کرامت انسانی و عفت واالی قلم

، در حفظ حیثیت مؤسسه و اتکاء به تعهدات ری، اغماض و بی مسئولیتی شخص شماجرمن، در نتیجۀ ندانم کا
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باالی صفحات معرف پالیسی مطبوعاتی و آبروی قلمبدستان وفادار و اغماض وسیع شما در مسئولیت پذیری، 

 لبیک گفتم.را  «ینالآنآریانا افغانستان »دعوت همکاری با 

درین هم گامی که بیشتر باالی عقیده و ایمان به روش فرهنگی پسندیده، اولویت به مسائل مادر وطن، مردم، 

اتکاء دارد، با مشاهدۀ استقبال تعداد زیادی از فرهیختگان و دانشمندان  افغانستانفرهنگ و تاریخ ارزشمندمعرفی 

ت و اخالق انسانی، با همکاری جمیعتی از ملی ملی متعهد به ارزش های آزادی عقیده و بیان متکی به شراف

گرایان محترم و دانشمند که افتخار همگامی شان، نعمت بزرگی به این بندۀ هللا، مشیت الهی شمرده می شود، به 

 وظیفۀ جدی و متعهد آغاز نمودم.

 ما بوده اند، متوجهمطمئن باشید که اکثر نویسندگان و افراد آگاهی که درین پورتال زمانی یار و همکار ما و ش

قرار گرفته است که شما را از مطبوعاتیان وطن پرست، شریف و تعدادی اند که فکر و ارادۀ شما به اختیار 

متکی به اخالق فرهنگی و متیقن به آزادی بیان و اخالق بشر متمدن، که علت همکاری های مطبوعاتی شان 

 ظلوم آن است، با روش گوناکون دور میسازند. همانا مقدرات افغانستان عزیز و منفعت واالی مردم م

عرض شود که در همکاری بهر شکلی که باشد، تعهد و شناخت مسئولیت در اجرای وظایف، صداقت در امور محوله  -۲

و باالخره تالش برای پیشرفت یک تشکیل یا مؤسسۀ دارای هدف ملی و مقید به پالیسی مندرجه، شرط اصلی و وجدانی 

تن از نویسندگان افغان  ۱۰۰ت تان از رهنمونی همکاران محسوب میشود. در زمینۀ پریشانی روز افزون شما و شکای

به سایت دیگری که گویا حق ملکیتی را در قبال همکاری رضا کارانۀ آن خردمندان با افغان « ؟!»جرمن ذریعۀ این جانب

تعداد زیادی هموطن  سال های متوالی، جرمن بخود می دهید، حقیقت عریان این است که اگر صادقانه بیاد آورید، اینقلم

نقاط جهان با معرفی افغان جرمن، منحیث یک سایت ملی گرا که بدون اغراق به همت و تالش  محترم را از اقصی

شباروزی بزرگان شما، رشد نمود و به شهرت رسید، جلب و وسیله گردیدم.....برای شناخت هرچه بیشتر آن تشکیل، صد 

واننده و همکار وبسایت، به عدۀ زیادی را سالهای سال  برای معرفی و جلب بیشتر خ ۀ هموطنانمضامین مهم و آموزندها 

های به یکی از سایت ،کوچک در آلمان الگکه یکونیم دهه از تغییر یک وبذریعۀ ایمیل ها و پوسته ارسال داشتم.....تا االن 

« نجرمن آنالی»آنرا  همواره مهم افغانی میگذرد، احدی مانند این قلم برای اصالح و پذیرش اسم وبسایت که تقریباً همه گان

اع از دفدیگر وظیفه ای در قبال با بی اعتنایی های شما  البتهخوانند، در هر گوشۀ این جهان بزرگ تالش ننموده است. می

روش شخص شما به مقابل این  ندارم. که صادقانه جزئی از حیات فرهنگی من در جهان مهاجرت بوده است،شکیلی ت

، کسی که قدر یک سیب را نداند»رگان را تصدیق می نماید که: قلم و تعدادی، بدون شک این گفتۀ پر معنی بز

 «.هرگز نمی داند ،قدر همه باغ را

با انگشت انتقادی که ترس و بیم شما برای از دست دادن خبرگان و افغانستان دوستان، بر من متوجه ساخته است، 

رک مسئولیت های قدیمتر تان به ماحول و د« قاموس سازی» خوب خواهد بود که کمی از وقت گران بها را از

عنی ی -یک نفر غفلت اختصاص دهید و قبول نمایید که علت هر کم و کسری که درین وبسایت عارض گردد، 

 آقای قیس کبیر در وظیفۀ محوله است، به دالیل آتی:

با اغماض از پالیسی نشراتی افغان جرمن در نشر نوشته های دور از عفت قلم، پامال کرامت انسانی که  یک:

تعرض مصئون میداند، به اساسات دیموکراسی شما به بهانۀ آزادی افکار، به اساس اعالمیۀ حقوق بشر آنرا از 

 ثل اینکه در منزل تان که دسپلینتدریج هدف ملی و حفظ آبرو و حیثیت وبسایت را به مسیر دیگری کشاند. م

 ،شود، آناً از ارزش های قابل احترام تهی دب وضع و سالها مری االجراء گردتربیتی شما برای فرزندان و اقار
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ا به ، آبروی پورتال ر«؟!»مصیبتی تلقی می شود. دقیقاً شخص شما درین قسمت پرخواننده، به بهانۀ آزادی بیان

ر پهلوی دو و دشنام های بیدریغ، سویۀ تحریر السنۀ ملی کشور که جنبۀ آموزشی تعهدی مفت سودا نمودید. حتی د

درخشش واالیی داشت، با هجوم کم سوادانی هرزه نویس و هتاک، توسط عدم همیشه و تعلیمی آن درین وبسایت 

دست کم  ضدسپلین وظیفوی تان، به خاک سیاه برابر گردید. اگر دقت و مسئولیتی درین زمینه میداشتید، به عو

گرفتن قضاوت خوانندگان و همکاران و نظریات مفید آنان، فرار قلم بدستان عزتمند آزرده و ابراز نظر های شان 

 را با اندکی پابندی به پالیسی نشراتی، مانع میگردیدید، که دردا، چنین نکردید.

که عدم توجه به مقدرات این تشکیل به اقرار خودتان و ناتوانی لسانی شما، حالت و شرایط نشر افسوس  -دو

است در افغان جرمن به وضع أسفباری قرار داده است. بخاطر بیاورید که « امانت نویسندگان»مضامین را که 

تعمال اس و السنۀ افغانستان عزیز هموطنان رضا کار قلم بدست ما همه تعلیمات نویسندگی و آموزش و تجربۀ تایپ

کاری آن از اشتباهات تایپی، وظیفۀ ناشر است، چنانچه  کمپیوتر را ندارند....تنظیم و ترتیب یک مضمون و صفا

بهر شکلی که باشد قبل از نشر، بر اعتبار و حیثیت نویسنده و ناشر افزوده و اثر « ادت یک اثر»اصول جهانی 

 را قابل توجه و جالب میسازد.

که چندی قبل دوستی فاضل و صاحب مطالعات و قضاوت در مسائل افغانستان  با سخنی عریان عرض می شود

با تمرین کیبورد دری، مضمونی را برای نشر به افغان  اً نگلیسی و تجربه در تایپ آن، جدیدکه با تبحردر لسان ا

ست. همان بود جرمن ارسال نمود و به محترم دیگری اطالع داد که آنرا گویا مثل سابق به اینقلم ارسال داشته ا

رهنمون شد و اینبار البته نوشتۀ وی بعد از تنظیم متن، « آریانا افغانستان آنالین»وی را به  ،که  دوست دومی

 و تجاوز فرهنگی تغییر اصطالحاتی از قبیل صدراعظم به عوض نخست وزیر که زادۀ تلویزیون های افغانی

ی به نشر رسید. خوشوقتم که خود متوجه تفاوت در در وطن است، برازندۀ قلم شیوا و مضمون دلچسپ و ایران

 نشر اثر ارزشمند خویش گردید.

ما هستند، با بی مباالتی و عدم دقت با سرعت بر روی صفحات افغان « امانت نویسندگان»نوشته های ارسالی که 

 نمود. « شوت»را هرچه زود تر برای شکست رقیب به مقصد  «توپ»د، مثل اینکه نجرمن پدیدار میگرد

متوجه هستید که مضمونی که زیر نام شما و خانم صالحه وهاب نشر شد، دفعتاً در سطری، نویسندۀ مضمون که 

ر های و کا« جناب قیس کبیر»مینویسد، به تمجید از « وکالت شما»به  در حقیقت گویا فراموش نموده بود که

و خود حدیث مفصل بخوان از این نمود و..... تغایب، پرداخته و سطوری را تحریر منحیث شخص پسندیدۀ وی، 

مجمل. اعتراف کنید با بازی با ذهنیت خوانندگان، چنین یک بیدقتی از جانب مدیر مسئول قابل بخشش نیست. 

 آریانا» وبسایت در زمینۀ تشویش روحی شما از فرار مغز های متفکر و خبرگان ما با همکاری آنان در –سه 

ن ارجمندان را سخت و تصمیم گیری آ دانسته و حق قضاوت آزاد« مقصر»که مستقیماً مرا « افغانستان آنالین

و روش مطبوعاتی آن  صدمه زده اید، بدانید که معرفی هر صاحب قلم ارزشمند و افغانستان دوستی به خط مش

وبسایت به دیگران، وظیفۀ صادقانۀ همه اعضاء و همکاران صادق آن تشکیل ملی است. درین معرفی البته که 

 د.محترمی با قضاوت آزاد دارا میباشحق انتخاب را هر نویسندۀ 
 

ست، همواره مذمومی ا دانند که کجروی که عادتمی با شناختی که فامیل شما در همه عمر از من دارند، نیک 

، شفاخانه پاریس بستر بیماری وی در از آن دوری جسته ام؛ یعنی تیلفونی که به یکی از دانشمندان محقق در
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 ، من نبودهذمت نمودم« آریانا افغانستان آنالین»وی را برای نشر مقالۀ آموزنده و عالی اش در  و صورت گرفت

زادۀ آفغان جرمن را ابتداء خواسته متقاعد نماید که وبسایت ام! البته فردی که خانم محترمی از همکاران سابق ا

 و اداره و تمویل میگردد و بعد وی« مجید کلکانی»ذریعۀ طرفداران مرحوم « آریانا افغانستان آنالین»ملی 

نام نیک وی را نموده که اگر با سایت مذکور همکاری نماید، شهرت و « بالک میل یا تخویف»را  خانواده اش

 من نبوده ام، آقای قیس کبیر!آنهم  است کهمعلوم به شما البته که  ؛خدشه دار مینماید

تون با نشر س« آریانا افغانستان آنالین»حقیقت دارد که ترس برادر مرگ است، اولین روزیکه وبسایت  -چهار

طویلی از خیر مقدم و استقبال صمیمانه ای از نویسندگان دانشمند، آزاد و با قضاوت، افتتاح گردید، دو عکس 

 عجوالنۀ خود سرانه و نهایت کودکانه ای از شما دیده شد: العمل

نامه ای به اعضای تحریر افغان جرمن نوشتید و استعفاء نمودید و ابراز داشتید که هرکی سایت را اداره  -اوالً  

پرداخت مینماید، میتواند. آخر چرا؟ آب را نا دیده موزه را از پا در آوردید، حتی اعالم داشتید که حاضر به 

مصارف تخنیکی ماهانه هم نمی باشید. این وبسایتی را که زمانی اسم معظم به آن می زیبید و صرف اغماض و 

وظیفه نشناسی شما آنرا از مدتی از تهداب تخریب می نماید، حیثیت و سوابق آن با زحمات فراوان رضاکاران و 

تان برباد رود. آخر صد ها یک جانبۀ  جوالنۀیز نیست که با فیصله های عخردمندان به رشد رسیده است، جا

خود روان  هکه هیچ آبی از آب تکان نخورده و هرکدام به را ،هستند افغان ما ویبسایت مربوط به هموطنان فعال

 بوده و دارای حقوق اند. 

به اطالع  ،«ولی نوری و حمید انوری»ابتداء اعضای هیئت تحریر افغان جرمن را به شمول محترمان  - ثانیاً 

ی ول»طی نامۀ کوتاهی عذر محترم  ،بعد ین رسانیدید که موجودیت آنها حقیقت نداشت، ولی عجبا که روزهمگا

ای عالی مقام را که با سعی و زحمات خستگی نا پذیر شبانه روزی، ازتهداب تا سقف یک بن« احمد نوری

فغان جرمن کشیده بود، سالی می شد که دست از فعالیت در ا« عمالً » بهر حالکه خود ،مطبوعاتی در هجرت

شریک دانشمند و انجنیر الیق این وبسایت محترم یگانه خواستید و این اقدام عجوالنه را حتی بدون مشوره با 

 ا افغانستانانــورتال را برای آریـــانجام دادید. آفرین بر شما! حال میگویید که اینجانب نویسندگان پ« فرید فهیم»

میکنم. یا الهی! اگر از آسمانی که در تخیل برای خویش ساخته اید، کمی نزول اجالل فرمایید، حقایق « بد راه»

را روشن و واضح می بینید. باز بگویید که نویسندگان ارجمند ما خود قضاوت و درایت در انتخاب ندارند که 

 دارند.کامل  با نهایت درایت و فهم دقیقاً 
 

نا امیدی و دوری نویسندگان وفادار افغان جرمن میگردد، توهین به مرام و عقیدۀ قلم یکی از عللی که باعث  -پنج

بدستان ذریعۀ افرادی است که با روش خویش در نهایت نا آگاهی در مسائل مطروحه نه تنها بدون استدالل و 

از ضعف ادارۀ شما،  منطق، جریان مباحث و اعتقادات سالم را تخریب و منحرف می نمایند، بلکه دقیقاً با آگاهی

 هموار مینمایند. افغان جرمن با زیرکی، به نویسندگان سابق راه بیرون رفت را هم از سایت

اینقلم که راه طوالنی و نشیب و فراز های زیادی را اگر انکار هم نمایید، برای بهبودی و ارتقاء این وبسایت طی 

مخصوصاً آن شناساهایی که با نقاب به پیکار همکاران نموده ام، بار ها به ترک افغان جرمن از جانب عده ای 

میپردازند و این تشکیل را از تهداب تخریب می نمایند، رهنمایی شده ام. تجربتاً البته چون به چند بار ارسال شما 

 ناداره هم وظیفتاً تقبیح ننمودید، بنا برین متیقچنان شواهدی برایتان، اعتناء نکردید و حتی این عمل را از جانب 
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شما آقای انجنیر قیس کبیر، عمالً از ختم همکاری من با افغان جرمن راضی  سکوت عالمت رضاء بوده، شدم که

 هستید که البته به ممنونیت این قلم افزودید. شما را خداوند خیر نصیب نماید.

که هنوز به همکاری ادامه میدهند، سخت جریان دارد. افسوس که فاضلی حال البته این فعالیت برای نویسندگان 

عالقه و دسترسی ندارید وگرنه این روش مانند دور ساختن اکثر شخصیت های ملی و جنراالن اردو  به تاریخ

که وفاداران داود خان بودند، ذریعۀ عمال پرچم که به آن گروه البته اعتماد داشت، شباهت دارد. شما هم با 

ا که خطاب به آقای مومند باشد، چنین پالن زیرکانۀ دیگران، روزی تنها می مانید و اینک یکی از جدید ترین ه

شما اگر مطالب نشر شده این دو شخصیت بزرگ آقای کاظم "به طریقی وی را از افغان جرمن دور می سازد: 

وسیستانی را >> درست << خوانده باشید حقایق درباره شخصیت داود خان ترقیخوا و دوره دیموکراسی بی 

 بندوبار را تشریح کردند.

آن دوره دیموکراسی تقلبی ،برای اغراض شخصی( مقابل آن دو نویسنده بزرگ دفاع کرده دوستان شما که از 

نتوانستند به گقته عوام دو پای داشتند دو پای دیگر قرض کرده به >> سایت << های دیگر فرار کردند. خدا 

ی یگران، افسانه هارا شکر، که شما اقآل به نمایدگی شان وقتآ فوفتآ درین دریچه یگان تائید از نوشته های د

  تلویریون ) شیر و روباه( تیصره می نمابدتااز صحتمندی تان مطلع باشیم . با احترام".

ر افغان دخوانندگان شگوفانی را برای رهنمایی و آموزش  ی ای که معتقدید، چه استعداد هایمیبینید که دیموکراس

 من.محترم  قدیم و فرهنگی همکارمی سازد. بیچاره افغان جرمن، بیچاره شما،  و همکار شما جرمن هویدا
 

افسوس که متوجه نیستید که در اجتماع محدود مطبوعات بیرون وطن، قضاوت و نتیجه گیری افراد که به  -شش

آزادی صورت می گیرد، بسیار مهم است. با تصریح این اصل، همانطور که سالهای زیادی با دعوت خبرگان 

ۀ همکاری عدۀ زیادی از افغان و معرفی افغان جرمن که به روش مطبوعاتی آن اعتماد و باور داشتم، زمین

نویسندگان رضاء کار را جلب و وسیله گردیدم که شما همه را فراموش نموده اید، امروز همین اقدام را برای 

و با در نظرداشت قضاوت و حق انتخاب خبرگان  «آریانا افغانستان آنالین»معرفی وبسایت ملی و نهایت آزادۀ 

متوجه اعمال خود  سه تای آنراخوب است ه جانب دیگران می گیریم، آزاده انجام میدهم. زمانیکه انگشتی را ب

 !این استانصاف بنماییم. هم 

شناخته شدۀ مختص به سبک تحریر »اطرافیان با ، مانند نوشته ها را برای تاننامه ها ولو که پاسخ به  - هفت

ن مکاتیب رسیده و جواب های می نویسند، به منزلۀ ده در کجا و درخت ها در کجا، هیچ افهام و تفهیمی بی« خود

 ۱۰شما موجود نبوده و بیشتر به دامان افتراء و تهمت و تهدید پناه می برید. در دریچۀ تبصره ها به بتاریخ 

، ادعا می نمایید که مکتوب اکتسابی جنوری، جواب قسمت اول این نامه، در مادۀ اول با همان خود بزرگ بینی

یرمن ماللی نظام دیده میشود که ایشان تحت نام های مانند " تعهد به ): در اکثر شکایات م1 را نخوانده اید چون:

حفظ کرامت واالی انسانی و عفت قلم" دیگران را متهم به این بی باکی ساخته و خواننده را از میسر اصلی خارج 

ن میکند، که از نظر روانشناسی نوع حفاظت از سؤاالت موجه دیگران می باشد. زیرا سؤاالت را که دیگرا

مطرح کرده اند بجای اینکه به آنها جواب مقنع و مستند ارائه کرده باشند، تحت عناوین یاد شده از موضوع فرار 

کرده و خواننده را در هوا میگذارد تا در آن چوکات خود را از موضوعات موجه کنار زده و از جواب دادن 

 محفوظ نگه دارند(
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ه ارائجوابی با منطق و مربوط به موضوع  شما محترم تا بحال شده است که حتی یکبار به استدالل،، نام خدا 

نقض  درها کرده باشید؟ با این نوشته ثابت ساختید که اتهامات و توهیناتی که بر خالف نوشتۀ باالی دریچه 

 میگویم. کرامت انسانی صورت می گیرد، همه به تشویق و پشتیبانی شماست. تبریک 

که جواب مرا نمی خواهید سخت  را دقیقاً خوانده اید این جانب مکتوب شد دعا در قسمت اول، ثابتبرعکس ا -2

نوشتن دیگران برای آدم، چنین عواقب مسخره را سبب میگردد. قبول دارم که بگفتۀ خودتان وقتی ببینید . ...بدهید

به صد ها نوشته ای بر میخوردید که اصالً  برای مطالعۀ مقاالت ندارید و سری به دریچه ها نمی زنید، وگرنه

صدیق ترا که از جانب شما بکار رفته، م« تاریخ نگاری»از کوچۀ استناد و استدالل نگذشته اند. بلی طرح بیمورد 

چون ادعای مؤرخ بودن را ندارم، ولی استدالل و استناد بر اوراق آن و پذیرفتن یا رد آنرا سال هاست می نمایم، 

انجام میدهم. با چنین طرز فکری، کاش برای من طالب العلم، معلمی چون شما در فراگیری  به قدر توان که

 زگهواره تا گور دانش بجوی.تاریخ نصیب گردد، چون به این اصل باور مندم که: 

به جناب تان ندارد و بازهم با در  ،بعد از خواندن این قسمت نوشتۀ شما، که هیچ ربطی به مکتوب من -3

، دور از وجود مبارک باشد، کامالً به منزلۀ هزیان یک مریض روحی است. «صلۀ ده و درخت هافا»نظرداشت 

گذشته از جنبۀ امالیی و انشایی از جانب مدیر یک وبسایت افغانی، متن و مفهوم بغرنج آن، گاهی به شورای 

د، امدار آن نگذاشته اینظار که برعکس اینقلم، یکبار هم انگشتی بر جنایات غیر بشری و خیانت کاری های دو

ی تصفیه دیگر« ؟!»میپردازید و زمانی به شفر گویی های مشتت و کنایه های بی ربط و پراگنده، با کس یا کسان

کند ، گویا به وبسایتی اشاره میکنید. نیحساب مینمایید و باالخره با ندانم کاری از پرداخت پول بدون اثبات و سند

این همان موضوع مالی باشد که افغان جرمن را شخصیت معزز و قابل احترام شما چند سال قبل متهم بر دریافت 

آن از منبع سی آی ای نموده بود که البته به منزلۀ گل خشکی بر دیوار، چنین تهمت هایی از باور و منطق بیرون 

بلکه محرر تان چنین نوشته است.  ،ر و خفیف می سازد. دور از شما باشد، چون شما نهبوده و مفتری را خوا

 باید خود از نویسندۀ تان سوال نمایید.خدا می داند، حال کله کشک به معضلۀ قاموس درینجا چه علت داشته، 

ه این عریضۀ محترماندر پایان، به باور کامل، شما که نظر به عادت به ده ها وبسایت روزانه سر کشی می کنید، 

چون به موضوعات ربط  بخود دهید م نبایدمت جوابی را هرا هم چند باری مطالعه می نمایید، در حالیکه زح

نمیداشته باشد. فقط به پاس دوستی خواهرانه، همگامی و همکاری طویل و صادقانه که شما قهراً آنرا شکستید، 

 به شما دارم: ، عرایض صادقانه ایم همیشگی کالمقبل از خت

صدیق، زحمت کش و  فاضل، دایم ترس و بیم از دست دادن بزرگان و خدمت گذاران ،عمریهمان طوریکه  -۱

ود اگر روزی آنان در پهلوی تان نباشند، خ و می گفتید که را به پا ایستاد نمودند، داشتید پرکاری که این وبسایت

وش و ترس شما به ر ، متأسفانه همان روز رسیدهملی را بتوانید پیش ببریدمهم کسانی را ندارید که این وظیفۀ 

های مختلفه و اقدامات غیر قابل باوری، تبارز نموده است. ولی در هر مرحلۀ حیات، ضرر را از هرجا بگیریم 

منفعت است، با تقبل مسئولیت، اولتر وظیفۀ ادارۀ مستقیم و پابندی به اصول و پالیسی نشراتی را با حفظ حیثیت 

وظیفوی را مستقیماً عهده دار شده، بقیه  را به کمک خداوند و هم کاران صادق امور مهم شه نمایید، وبسایت پی

 ببرید.  عاقالنه و مدبرانه پیش



  

 

 

 9از 9

ال روز و استقب «آریانا افغانستان آنالین»وبسایت نو تشکیل  «موجودیت»به ارتباط به ترس عمیق تان از  -۲

یت زم که وبسانوشتید که گویا چه ال ،ظاهراً بدون موجب سری به دریچه زدهچند روز قبل افزون خبرگان افغان، 

 های تان را هباید ساخت. شاید این نظر آنانی باشد که نوشت« ؟!»و با مصارف گزاف  سالی کالنجدیدی را در

چنین حقی در مورد اقدام آزادانه و قانونی کس  تنظیم می نمایند؛ ولی با ادعای دیموکرات بودن، مگر ما و شما

 !و توانگری به فضل است نه به مال بزرگی به عقل است نه به سالیا کسان دیگر داریم؟ چرا نمی آموزید که: 

منحیث یک پدری که دو فرزند برومند داشته و در اجتماع به کسب احترام و عزت احتیاج دارد، منحیث  -۳

آن جوانان، از مداخله به امور دیگر مطبوعاتیان و ایجاد تفرقه و شقاق که هیچ سودی سمبول و رهنمایی برای 

جز کوچک نمودن انسان ندارد، اباء ورزید. با انتخاب و قضاوت نویسندگان وطن، به اساس حق آزادی های 

 «.یک نکته درین معنی گفتیم و همین باشد»، باور نمایید. آنان فردی

امحای تجاوز  –یکی از مبارزاتی که سخت به آن متعهد هستم مورد ایمیل اخیر، در  تان دراز یاد دهانی  -۴

فرهنگی ایران که متأسفانه درین زمینه، بیشتر، عمال وابسته به شورای نظار تکیه بر ایران را باید مذمت نمود 

حین دریافت، با بی دقتی و و هم سایت هایی که بدون اصالح استعمال کلمات صادراتی ایرانی، مضامین را 

 بر علیه چنین مصیبت فرهنگیمقدس این قلم هرگز مبارزه  ....دید خوانندگان جهانی قرار می دهند. بهعجوالنه 

 ئن باشید.مترک ننموده ام، مط را بر لسان اصیل و زیبای دری وطنم

 نیم چند بیشتر است. که ر در این وبسایت می باشدعلت طوالت مضمون در پهلوی گفتنی ها، فاصلۀ سطو
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