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 ۲۲/۰۲/۲۰۱۷ماللی موسی نظام                                                                                             
 

 بلی، بعضی ابهامات را باید با شواهد و مدارک حل کرد
 اولقسمت 

 

 خبرۀ افغان جناب سید هاشم سدید سالم بر شما،شخصیت 

امیدوارم با فامیل به سالمت باشید. قبل از آغاز مبحث لطفاً ممنونیت مرا به مناسبت مطرح نمودن مسائلی که 

ازهم از د، بشنچون بهر حال از جوانبی پیشکش میگردند، ولو که برای اکثریت خوانندگان مفیدیتی نداشته با

د، قبول فرمایید. علت سهم گیری به ارتباط روشنی اندازی های اخیر شما در نزیادی برخوردار میباش اهمیت

زمینۀ مسائل فیمابین و به ارتباط به اتهامات آقای قیس کبیر مدیر مسئول وبسایت افغان جرمن، نکاتی است که 

ای که اینجانب بسیار بیشتر از شما با  به مباحثات عالمانۀ شما دقیقاً تعلق می گیرد. بر عکس سال های متمادی

شخص مذکور در ارتباط فرهنگی بوده و متأسفانه با خوش باوری در شناخت وی، در مغالطۀ عمیقی قرار داشتم، 

مشاهده گردید که در تحلیل عالمانه و صادقانه، شناخت شما از روش و طرزالعمل های مدیر مسؤل وبسایت افغان 

یان پیشین من، به حقایق آشکارا و کامالً مبرهن بیشتر قریب می باشد. پسندیده است جرمن، نظر به برداشت سال

 در سه قسمت تقدیم نمایم.را که عرایض وابسته به این جریان 

نکتۀ اولی تحلیل و چشم دید عمیق و بی طرفانۀ شما از طرز روش و پیش آمد آقای قیس کبیر در مجموع 

موجودیت وبسایت ملی و نو پای آریانا افغانستان آنالین و افشای حقایق ومخصوصاً در زمینۀ عدم پذیرش از 

شاید شما هم مانند اکثر خوانندگان محترم دریافت نموده باشید که  تحریف گشتۀ همیشگی از جانب نامبرده است.

م اباء این جانب بار ها برای آقای قیس کبیر گوشزد نموده ام که از حمالت مذبوحانۀ چپ و راست بر این قل

. در همین مباحثات «یعنی نمی تواند» ورزد، ولی وی به دالیل آشکارایی از چنین زیاده روی ها چشم نمی پوشد

کودکانه، نهایت مذبوحانه و دور از استدالل منطقی ای که با جناب تان داشت، بازهم در جوابیۀ عنوانی شما، بر 

این جانب حمالت دور از حقیقتی را بدون اینکه اندکی بر حافظه فشاری وارد نماید، حواله نمود که البته خود 

حقیقت به دور وی را ولو که مثل همیشه دیگران برایش می نویسند، میداند که من حتی سطری غرض آلود و از 

از دست داده، نیش های  وردک حتماً باید به همکاران قدیمدر پاسخ وی بی جواب نمی گزارم.....به عادت خان 

 بیان داشته اید!متوجه شده و  عارض گردد، طوریکه شما هم از جانب وی زهر آلودی 

ی مابین این جانب با آقای قیس کبیر است که ولو خود، اختیاری در تحریف و خنجر نکتۀ دومی البته مسائل ف

اندازی های نهایت غیر منطقی و دور از اخالق نویسندگی و کرامت واالی انسانی نداشته باشد و به گفتۀ وی 

ان ئول افغبا مدیر مس« روبرو»مینویسند و اسم مبارک وی را بر آن نصب میکنند، باید « دیگران»گاهگاهی 
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جرمن ، مطرح گردد. باید عالوه نمود که برای وبسایت ها که حاال همه جهانی هستند و در دسترس، طرح مسائل 

فی مابین شاید مورد دلچسپی اکثریت خوانندگان قرار نگیرد، ولی مگر در مجموع پیش تاز و پیش رو بودن در 

رزشمند انسانی، دشنام، توهین و بی حرمتی به قلم هر نوع ترور شخصیت، تهمت و افتراء، پامال کرامت اطرح 

 شده، خط« ؟!»منع هم گویا علناً  در پالیسی نشراتی افغان جرمن« ظاهراً »و تعرضات شخصی روز افزون که 

 آنرا تشکیل نمی دهد؟  بیشتر سیر روزمرۀ جلب خوانندۀ

در مورد معضلۀ سر در  «واصل صالحه واهب»نکتۀ سومی عبارت از روبرو شدن با خانم استاد ادبیات دری 

در چهار مرجع مختلفه و  اسناد، موجودیتاست که دقیقاً با « مطرح نمی باشد آنکم و زیاد »گم تأدیۀ مبلغی 

 ۲۶از همان تاریخ  نامبردهبه صورت گوناگون و معجزه آسا، حسابدهی گردیده است. البته خدمت »!« چهار بار 

به منظور تصفیه حساب منتشر نمودند، قرضدار می باشم « خوانندگان»ی که نوشته ای برای اگاه ۲۰۱۶اکتوبر 

که مریضی ایشان مانع جواب من گردید، و بعد تر مترصد فرصت بودم تا اینکه آقای قیس کبیر بازهم بر اینجانب 

 در جوابیۀ شما حمالت مذبوحانه روا داشتند!

 حقایقی در زمینۀ انشعاب یک وبسایت و اثرات آن: ول:ا

با اینکه وسائل ارتباط جمعی منجمله وبسایت های انترنتی پدیده های جدیدی می باشند و تعداد خوانندگان آنها در 

روی عالم حدود و ثغوری ندارند، ولی در نفس خود هر کدام یک مؤسسه بوده و شخصیت حقوقی حکمی هستند؛ 

یر باشند که انشعاب اولی و دومی ایکه بر پس مانند هر تشکیل مشابهی نظر به ملحوضاتی میتوانند انشعاب پذ

وبسایت افغان جرمن عارض گردید هم رایج بوده و ازین امکان نمی تواند مستثنی قرار گیرد. پس بعد از خود 

کشی اینهمه گریبان دریدن و همانطوری که جناب شما هم متوجه گردیده اید، با تعرضات ممتد و غرض گیری 

ه از جانب آقای قیس کبیر و همگامان شان، مفهومی جز موجودیت پشیمانی و های ناحق و بی مورد یک جانب

سرکوفت عقده های نا امیدی ناشی از آن، منطقاً علت دیگری را نمی توان سراغ نمود. مگر درین قرن بیست و 

ای آزادی ه»یک، نباید بر تصمیم گیری ها و قضاوت های انسان متمدن و باشعور باور نموده و احترامی بر 

 و عندالضرورت تعیین و انتخاب راه متفاوتی برای خود ها، باور و ایمان داشته باشیم؟!« واالی فکر و بیان

من هرچه شرط بالغ است »تحت عنوان  به ارتباط به موضوع، خوشحالم که در قسمت دوم مضمون مستدل تان

 به آقای قیس کبیر چنین صادقانه نوشتید: «با تو می گویم

ندارم که افغان جرمن آنالین یکی از پر خواننده ترین سایت های افغانی است. اما این موضوع به شکی  – 8)

موضوع بحث شما و من چه ربط دارد؟ شما به چه منظور و هدفی پای مرا در این میان می کشانید؟ با آنکه 

گر همین هایی که مورد حمالت مسائل بینندگان سایت شما و سایت آقای نوری به من هیچ ارتباط نمی گیرد، اما، م

شما سخت قرار دارند، روزی و روزگاری انرژی و وقت قیمتی خود را برای به پا ایستاد کردن پورتال افغان 

جرمن آنالین با خلوص نیت صرف نمی کردند؟ آقای داکتر میر عبدالرحیم عزیز، آقای ولی نوری، آقای انجنیر 

معروفی، خانم ماللی موسی نظام، آقای موسوی و چندین تن دیگر، همکار خلیل هللا معروفی، خانم انجنیر نسرین 

 افغان جرمن آنالین نبودند؟ شرط انصاف و پیراستگی نیست که شما امروز زحمات آن ها را نادیده می گیرید.

یم یا مبگذارید هر کس هر کاری که دلش می خواهد بکند. نخواستند، یا نمی خواهند با شما کار کنند؛ با همین تص

 خواست خوش باشند. شما با ایشان و یا ایشان با شما به اصطالح جور نیامدند. دنیای زور یا تحمیل نیست!(.
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واقعیت امر همان طوریکه یکی از مطبوعاتیان ما از وبسایت دیگری روزی در تیلفون اظهار داشتند، اصل رنج 

تعهد سالیان درازی افغان جرمن را به مقام و خفقان آقای قیس کبیر همین ترک خبرگانیست که با تالش و 

ارزشمندی رسانیدند که در آن در پهلوی درج مضامین نهایت آموزندۀ ملی، عفت قلم، آداب تحریر و کرامت 

واالی انسانی که از تعرض مصئون است، از هر نگاه مراعات میگردید و توسط شخص بی مسئولیت و بیخبری 

آبروی یک وبسایت زیر سوأل نمی رفت!  البته خود کرده « آزادی مطبوعات؟!»ۀ مانند آقای قیس کبیر، به بهان -

 را همیشه دردیست، نه درمان!

اینکه چه مسائلی برای تنظیم و راه و روش وبسایت افغان جرمن بین آقایان محترم ولی احمد نوری و قیس کبیر 

ق من نیست که مانند آقای مدیر مسئول در عرصۀ یکسال اخیر رخ داده است که انشعاب دومی را بار آورد، ح

افغان جرمن داستان های کامالً متفاوت و گوناگونی را پیشکش نمایم، ولی چون سالیان متمادی منحیث یکی از 

معدود و اولین همکار فعال در آن وبسایت، هر نوع خدمتی را مخصوصاً برای جلب قلم بدستان و خبرگان، 

دیده ام، برای معلومات هموطنان مختصراً عرض میشود که خاطرۀ تیلفون مخلصانه و شرافتمندانه متقبل گر

روزی فراموش نمی گردد که محترم آقای ولی احمد نوری که با عده ای از قلم بدستان با ایشان، جزئی از تیم 

مبارک  و تغییر نام «شورای نظار»فرهنگیانی بودیم که بر علیه تخریبات ائتالف غیر ملی و معلوم الحال شمال 

در مبارزۀ نهایت جدی از ورای نشر مقاالت در اخبار و مجالت  «افغانستانی»به اسم پوشالی  «ملت افغان»

قرار داشتیم. ایشان اطالع دادند که خبر مهمی را برای پیشبرد فعالیت های ملی و مبارزوی بیشتری برای مردم 

همان جوان افغان مقیم آلمان به نام های آقای قیس وطن به اطالع این جانب میرسانند که همانا پذیرایی از دو م

 «نالینافغان جرمن آ»کبیر و آقای فرید فهیم شبی در منزل ایشان در پاریس بود. گویا آن دو هموطن وبالگی بنام 

ساخته بودند که به افغان های مقیم آنجا از مسایل مربوط به کشور معلوماتی به لسان جرمنی ارائه می  درآلمان

د و حال حاضر گردیده بودند که با نظر محترم آقای ولی احمد نوری و آقای محمد کریم عطایی آن وبالگ نمودن

را برای ارائۀ خدمات ملی افغانی هم انکشاف دهند طوریکه امور تخنیکی آن بر عهدۀ آن جوانان باشد و فعالیت 

ای مردم شریف کشور را به کمک تیم های وسیع سیاسی، تاریخی، فرهنگی و غیره مسائل و منجمله مبارزات بر

 موجودۀ ما در فعالیت انترنتی عیار نمایند که متکی به هردو لسان ملی و رسمی افغانستان عزیز باشد. 

نا حق و نا انکار از آن همه زحمات شبانه روزی و حمالت  بعد از سپری گشتن تقریباً یکونیم دهه، هر بار که

ی به لسان دری، ک آشکارای او مهم نیست که با عدم دسترسی»آقای قیس کبیر روا یا تهمت و افتراء را از جانب

 ، تقبل مصرفمتداومبر بنیان گزار و حامی صدیقی که با اهتمام  ،«برایش می نویسد ،بر وی گزاری با منت

فرهنگ و ثقافت واالی افغانی که بدون شک باعث  و معرفی هنگفت و معرفی مسائل مهم افغانستان و ترویج

ترقی و پیشرفت بی نظیر آن تشکیل نو پا در حلقۀ وبسایت های افغانی خارج از وطن گردید، شاهد می گردم، 

 داند! کسی که قدر یک سیب را نداند، قدر یک باغ را هرگز نمی بی مهابا این مثل معروف تداعی می گردد: 

همچنان نباید فراموش نمود، تقریباً یک و نیم دهه بعد تر، زمانیست که با تشکیل وبسایت  .....روز دیگری را که

ملی آریانا افغانستان آنالین که با شهادت جمیعتی از همکاران قلمی موجود، تصمیمی گرفته شد که منحیث همتا 

اران قرار گیرد و طوریکه و همراه افغان جرمن و نه بر علیه آن، وبسایت جدیدی در دسترس خوانندگان و همک

مکمل همدیگر باشند تا زحمات سالیان متمادی آقای نوری و قلم بدستان در افغان جرمن به هدر نرود. درین اقدام 
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قیس  آقای مدیران آن، پیشنهاداتی هم برای بهبود حال زار افغان جرمن، برای ،شریفانه قرار شد که به اتفاق آراء

زمینۀ اصالحاتی که الزمۀ یک وبسایت با حیثیت افغانی باشد و اضافه روی های در  و محترم فرید فهیم کبیر

ناجایزی را که از مدتی به شهرت و مقام وبسایت مذکور از نگاه پامال تعهداتی استوار بر مراعات عفت قلم، 

ظیم دون تناحترام به کرامت واالی انسانی و حمالت شخصی سخیفانه بر هموطنان و البته نشر و چاپ مضامین ب

و اصالح متن، زیاده رویی های پنهانی در امور اداری و بعضی مسائل مهم دیگر که ارزش وبسایت را صدمه 

 میزد، محترمانه گوشزد گردد.

مکتوبی با همکاری قلم بدستان هم نظر و  ۲۰۱۵سپتمبر  ۱۳بدین منظور بعد از مذاکرات دوستانه، به تاریخ 

یس کبیر در سکیپ حاضر نگردید، مکتوب تحریر یافته از طریق یک جلسۀ متعهد تهیه گردید و چون آقای ق

 سکیپ به شریک رسمی وی محترم فرید فهیم قرائت گردیده و خود مکتوب به هردو مسئول سایت ایمیل شد.

یقین با مطالعۀ پیش نهاداتی که جهت خیر و صالح وبسایت افغان جرمن از جانب نویسندگان سابقه دار برای 

مسئول پیشکش گردید، متوجه می شوید که نیات خیر آن جمیعت روشنفکران افغان تا چه حد بر صداقت  مدیران

و درایت استوار بوده است و آنچه را در زمینۀ انشعاب در نوشتۀ آقای قیس کبیر در جوابیه به شما، محترم آقای 

 : سیدید ادعا گردیده، اختراع ذهن وی و از حقیقت تا کدام حد فاصله دارد

 

۱۳/۰۹/۲۰۱۵ 

 قابل توجه عاجل و جدی محترم قیس کبیر
 

 قیس کبیر!دپلوم انجنیر  نامۀ دسته جمعی عنوانی ښاغلی 
 

با مشاهده، درک و احساس تغییر علنی در روش « پورتال افغان جرمن»ما یک تعداد نویسندگان و همکاران 

همکاران و نویسندگان نوظهور پس پرده سبک کار نادرست و ناجور و نحوۀ نوشتار و طرز برخورد یک عده 

بر قرار کردیم که در آن از جناب دپلوم انجنیر   Skypeمحفل اسکایپی ۰۹/۰۹/۲۰۱۵و نویسندگان، ناگذیر شب 

 محمد فرید فهیم مسؤول و صاحب صالحیت امور فنی و تخنیکی پورتال افغان جرمن نیز دعوت شده بود. 

ی موسی نظام بحیث رئیس و جناب محمد نعیم بارز بحیث منشی مجلس قبل از آغاز مجلس محترمه میرمن مالل

 انتخاب شده و بعد ازآن صحبت های دوستانه آغاز شد.

و یدا پبعد از بحث و بررسی همه جانبه قرار بر این شد که قبل از بدتر شدن وضعیت تحقیر و توهین آمیز نو 

میان گذاشته تا هرچه زودتر تجویز تدابیر الزم برای  پائین آمدن شأن و اعتبار سایت نکاتی را با شما نیز در

 بهبود و اصالح  و رفع نا رضائیتی ها  اتخاذ گردیده و به نا رضائیتی ها و اعتراضات موجود پایان داده شود:
 

اختالف نظر در هر امری در میان انسان ها و باالخص در امور اجتماعی طبیعی پنداشته می شود، واضح  - ۱

ای حل موضوع مورد اختالف و رسیدن به اهداف مشترک از روش انتقاد سالم استفاده می شود، البته است که بر

انتقاد نه به مقصد فضل فروشی و توهین و تحقیر دیگری. اما متأسفانه بعضی همکاران سایت از این روش عدول 

 .و نمی کنندکرده حیثیت خود و دیگران را رعایت نکرده 
 

اال ذکر آن رفت اگر یک عامل آن مربوط به طرز دید و اخالق شخصی انسان بوده، که وضعیتی که در ب - ۲

نمیتوان اینگونه انسان ها را با توصیه و اندرز اصالح کرد، ولی عامل دیگری که بسیار مهم و تاثیر گذار در 
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ام نامه و اصول رعایت طرز العمل یک ارگان نشراتی و اطالعاتی می باشد همانا داشتن و عملی نمودن یک مر

نامه است که در آن گفته می شود نوشتن و گفتن چه چیز ها مجاز و چه چیز ها غیر مجاز و ممنوع است. مثالً 

تشریح شده « پورتال افغان جرمن»توهین و اهانت به انسان از مسایل غیر مجاز بوده که بارها در سر لوحه 

در موضوع چشم پوشی « پورتال»علوم است که رهبری است، ولی اینکه از جانب بعضی ها رعایت نمی شود، م

 نموده و یا اقالً مسئولیت کار را اغماض نموده اند.
 

حد و حدود صالحیت ها و مسئولیت ها مشخص نیست و اگر مشخص هم باشد ولی طوریکه دیده می شود  – ۳

اگر نوشتۀ او توهین به  مثالً هرکس به اصطالح کلیدی در اختیار داشته هرچه دلش خواسته عمل کرده یعنی

دیگران بوده و یا نوشته وی مورد نقد دیگران قرار گرفته، هرگاه نتوانسته جواب منطقی ارائه نماید، نوشتۀ خود 

 را خپ و چپ از سایت خارج و بعد از دستکاری دوباره داخل سایت نموده است.
 

و مقررات با وصف یاد دهانی های  در انتخاب مضامین در ستون بر گزیده ها هیچ نوع معیار، اصول – ۴

مکرر وجود ندارد و عمالً تصمیم و سلیقه  شخصی  ذیدخل بوده  و روابط بر ضوابط  حاکم است بدون اینکه 

یک جمع آگاه و مسئول کار تشخیص داده باشند که کدام نوشته با معیار های تعیین شده مستحق ستون برگزیده 

ع دعملکرد خواهی نخواهی یک عده ای را می آزارد و به ایجاد حس بدبینی جابجا و درج میکند  که این نو است،

)در صورت حفظ ستون برگزیده ها، مضامینی در آن گنجانیده شوند که مربوط به همان هفته دامن زده می شود. 

س سلیقه امعلوم شخصی بر اسیا الاقل دو هفته قبل از آن تأریخ باشند، نه مضامین یک ماه یا یک سال قبل( قرار 

 شخصی و یا  قایل شدن احترام به شخصی هر یک نوشته فرد مورد نظر خود را به ستون برگزیده می اندازد. 
 

نوشته هایی زیر نام تحقیقی و علمی از سوی یک فرد، بدون مالحظه و درک کار تحقیقی و علمی که اصالً  – ۵

فرستاده شده که این نوع تصمیم گیری ها به شأن ارزش کار تحقیقی و علمی را نداشته در بخش تحقیقی و علمی 

 سایت لطمه وارد کرده و می کند.

در این اواخر یک تعداد تعریف و توصیف کاذب از همدیگر را بجایی رسانده اند که آدم خیال می کند این  – ۶

و قابل  نهاد معقول)پیشنهاد جناب م. داؤد ملکیار یک پیشسایت به یک سایت نامه نویسی عاشقانه مبدل شده است. 

 تائید است. ]رجوع کنید به نوشتۀ معنون به " اندر باب القاب...ایشان در آرشیف پورتال"[
 

بعضی خود را بجای یک مؤسسۀ علمی رسمی قرار داده به مقام بخشی پرداخته اند، که این خود حساسیت   - ۷

)در این گونه موارد مشوره با اعضای تحریریه  برانگیز بوده چنانکه استاد اسحق نگارگر را به ستوه آورده اند.

 و گرفتن نظر مثبت یک ثلث از آنها حتمی و ضروری است.(
 

بر اساس اصل آزادی و دیموکراسی که پورتال افغان جرمن خود را با آن متعهد دانسته، نویسندگان محترم  – ۸

ته با این شرط که در آن دشنام به شخص، حق داشته با هر ایدئولوژی و سلیقۀ شخصی مطالب خود را بنویسند، الب

قوم و گروه نباشد. اما دیده شده که بعضاً نوشته ها بروی اختالف شخصی و یا گروهی از نشر بازمانده اند و یا 

 بعد از نشر از سایت بیرون کشیده شده اند. در این مورد مثال ها کم نیست.

 قبول را خواهد گرفت()مسؤولیت پذیری جلو این گونه عملکرد های غیر قابل 
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« افغان جرمن آنالین»تبارز دو دستگی را در میان همکاران و نویسندگان  ۰۹/۰۹/۲۰۱۵صحبت تأریخی  – ۹

به وضاحت نشان میدهد و این اختالفات را نباید دسِت کم گرفت زیرا اختالفات صرفاً سلیقه ای و شخصی نبوده 

دی به آن رسیدگی و اصالحاتی به وجود نیاید شاید روند کنونی بلکه اکثراً روی پرنسیب استوار بوده اگر به زو

به سمت و سوی عمیقتر شدن اختالفات انجامیده و پورتال افغان جرمن را که بدون تردید یکی از بهترین پورتال 

 های افغان های خارج کشور به حساب می آید در اثر خرده کاری ها و ندانم کاری ها به جانب ابتذال سوق دهد.

پیشنهاد اصالحی ما در قدم اول اینست که به خود سری ها و رهبری فردی پایان داده شده کار ها به  – ۱۰

صورت دسته جمعی پیش برده شود مثالً با رأی گردانندگان و نویسندگان دایمی حد اقل سه نفر به حیث رهبری 

اداری و یک نفر مسئول درجه یک پورتال انتخاب شود و از میان سه نفر هم یک نفر مسئول درجه یک امور 

در امور کار های تخنیکی مشخص و به همه معرفی شوند و توجه بعمل آید تا کسانی انتخاب شوند که دانش و 

شایستگی الزم را داشته تا به مسئولیت شان به وجه خوب رسیدگی بتوانند و این روش و طرز انتخاب هر سال 

 یگر و نیروی تازه و جوان باز باشد.یک بار صورت گیرد تا راه برای افراد د

 دریچۀ نظرات و تبصره ها به تغییرات اساسی ضرورت دارد: - ۱۱

  نامهای مستعار که بمنظور انتقادات غیر شرافتمندانه و اعتراضات بر نویسندگان و اقارب آنان  -یک

 استعمال میگردد، باید دقیقاً زیر کنترول قرار گرفته و رواج آن نفی گردد.

  تعداد مسئول و محدودی که حق مطالعه و ارزیابی نوشته های دریچه را داشته باشند باید به نویسندگان  -دو

معرفی گردیده و بقیه که صرف مسؤولیت آنالین نمودن مقاالت خود شان را دارند، با تغییر کود یا کلید، منع 

 صالحیت در دریچه ها گردند.

  حفظ حیثیت و شرف خوانندگان و نویسندگان است با عفت قلم آنچه در باالی دریچه ها به منظور  -سه

باالخره احترام گردد، و آنانیکه وظیفه دار هستند، جداً به آن اصول پابند و مسؤول باشند و نشر نوشته ها را با 

 در نظر داشت پالیسی نشراتی باال بر عهده بگیرند.

  با صاحبان پورتال رفع نگردد، هرگز  تا زمانیکه موضوع جمع آوری کلید های غیر ضروری -چهار

مشکل اساسی که تعرضات ناجایز از جانب کلید داران و عدم مصونیت نویسندگان درین زمینه باشد، رفع نمی 

 شود. این کار بسیار ساده با یک اعالمیۀ همگانی صورت می گیرد که بسیار طبیعی است.

  ویسندگان و مباحث مختلف توجه جدی و خاص در قسمت امور دریچۀ نظر سنجی پیرامون نظرات ن -پنج

صورت گیرد تا شکل و محتوای مباحث از چوکات اخالق نویسندگی و حرمت کالم و قلم خارج نگردد و هیچ 

 کس از هر اندیشه یی باشد تحقیر و توهین نگردد.

  میکنند  کسانی که کلید دخول در بخش نظر سنجی را دارند و نظرات وارده را در این دریچۀ نشر -شش

باید هویت شان توسط یک مشخصه به هیأت اداری معلوم باشد و هر باری که از این صالحیت خود کار می 

گیرند، باید نوشته را به صورت دقیق مطالعه و ارزیابی کنند تا در صورت اغماض های تکراری و یا قصدی، 

 از نوشته های متخلفین، به حیث شریک متخلف شناخته شوند.

مید است نکات نظر ما جز به هدف بهبودی پورتال چیز دیگر تعبیر نشود. ما به هیچ وجه هدف تخریب در اخیر ا

را نداریم زیرا عقل انسان سالم اجازه نمی دهد خانه ای را که بدست خود ساخته آنرا ویران کند ما  پورتال خود
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برای آبادی و بهتر درخشیدنش زحمت هم این خانه یا پورتال افغان جرمن را که هریک از پانزده سال بدینسو 

 کشیده ایم هرگز در نظر نخواهیم داشت که آنرا بدست خود تخریب کرده و یا از آن دوری گزینیم. 

آرزومندیم در مورد پیشنهادات بدون قصد تخریبی ما غور نموده و هرچه زودتر اصالحات الزم را در آن وارد 

 از پیشتر رنگ و رونق یابد تشکر. با سایت بیشتر آورده تا همکاری نویسندگان

در صورت قبول و توافق بر مواد ده گانۀ فوق و تضمین به اجرا گذاشتن جدی آنها، در قدم بعدی جهت بهبود و 

کنترول بهتر کار ها و مسؤولیت پذیری  صادقانۀ تمام همکاران، الزم دیده می شود که بر مواد پنجگانۀ ذیل نیز 

 یری مستقیم در زمینه اقدامات جدی بعمل آید:غور نموده و بعد از رأی گ
 

از آنجائیکه پیشبرد موفقانۀ امور در پورتال ایجاب همکاری های صمیمانه و صادقانۀ اعضاء و نویسندگان  -۱۲

سابقه دار و دلسوز افغان جرمن آنالین را میکند، توقع این است تا فرد یا افرادی که کلید های سایت در اختیار 

ده شده است، پابند یک سلسله قواعد و مقرراتی باشند که عدول از آن برای بار اول، ضرورت به شان قرار دا

تذکر و متوجه ساختن فرد یا افراد مورد نظر بصورت  مستقیم و با حاضر بودن الاقل سه نفر از مسؤولین نشراتی 

ره اختن کلید فرد یا افراد متذکدر یک جلسۀ سکایپ را میکند و تکرار دوبارۀ آن بدون هیچ تذکری غیر فعال س

 خواهد بود.
 

تقسیم کار ها به شکل درست آن، یعنی مسؤولین نشراتی تحلیل ها، مضامین و مقاالت، مسؤولین اخبار،  -۱۳

مسؤولین بخش شعر و ادبیات، مسؤولین ویدیو ها و اودیو ها ، مسؤولین دریچۀ نظر خواهی و...، به گونه ایکه 

یشتر از آن داشته باشد که جوابگوی همان بخش بوده و هیچ کس یا کسان دیگری حق هر بخش سه مسؤول یا ب

مداخله را در امور شان نداشته باشند و هر شش ماه در صورت احساس ضرورت هر کسی که خواسته باشد 

 میتواند از این کمیته ها خارج شود یا در کمیته های دیگر جابجا گردد.

تحلیل ها" که هیچ مفهومی را نمی رساند، چون پورتال داری بخش کلتوری حذف قسمت " اشعار در بخش  -۱۴

 است که اشعار را هم دربر میگیرد.

هر کمیته مؤظف است تا در ختم شش ماه گزارشی از کار های خود بصورت تحریری یا تقریری به  -۱۵

 همکاران ارائه کرده و مشکالت خود را در میان گذارد.

پذیری مسؤولین و گردانندگان و همکاران پورتال و جلوگیری از هر نوع سنگ  جدی بودن و مسؤولیت -۱۶

اندازی ها از داخل و خارج از سایت. مسؤولیت ها را جدی نگرفتن و هر عمل نیکی را به سخریه گرفتن و " 

 به مه چی" گفتن ها باعث حد اکثر مشکالت گردیده و میگردد.

رونق بخشیدن آن نقش مساوی دارند و هیچ کسی از کس دیگر باالتر ) نوت: تمام اعضا و مسؤولین پورتال در 

 و یا پائین تر نیست.

 اسمای اشخاص شامل کنفرانس مشورتی به صورت مستقیم و غیر مستقیم:
 

 )حضور مستقیم(ښاغلی محمد نعیم بارز  -1

  )حضور مستقیم( ښاغلی محمد عارف عباسی  -2

 ماللی نظام()با وکالت میرمن  ښاغلی استاد سراج وهاج  -3

 )حضور مستقیم( ښاغلی ف، هیرمند  -4
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             "" میرمن ماللی موسی نظام   -5

 ښاغلی احسان هللا مایار""  -6

 ښاغلی محمد فرید فهیم""  -7

 ښاغلی ولی احمد نوری""  -8

 )با وکالت جناب داؤد ملکیار( ښاغلی محمد ولی آریا  -9

 )با وکالت ولی احمد نوری( شاغلی سیدال هومان -10

 )با وکالت میرمن ماللی نظام( د انوریښاغلی حمی -11

****** 
چند روزی به انتظار دریافت جوابی به پیشنهاد دوستانۀ دسته جمعی همکاران سپری گردید و گویا آقای قیس 

کبیر یکی از کاتبان با صالحیت را در دسترس نداشت که پاسخی ارائه دارد. باالخره نوشتۀ پراگنده و کامالً بی 

ذریعۀ ایمیل واصل گردید که کوچکترین اشاره ای به متن و مواد متفرقۀ مکتوب ارسالی باال  به موضوع، ربطی

« ؟!»به وی و پیشنهاد اصالحات وبسایت، در آن صورت نگرفته بود؛ ولی تحریر گشته بود که سبب تخریب

 افغان جرمن دو نفر بوده اند به نام آقای ولی احمد نوری و خانم ماللی نظام. 

سراغ روز تأریخی دیگری که صالحیت محترم ولی احمد نوری بانی قسمت دری و پشتوی وبسایت  میرویم به

وزین افغان جرمن که در اثر همکاری های نویسندگان افغان واهتمام شبانه روزی نامبرده سایت مذکور پله های 

خود اختیارات و امور آن را سال ترقی را پیموده و به مقام واالیی ارتفاء نموده بود، از دسترسی به اداره ای که 

های متمادی بر عهده داشت، ظاهراً از جانب آقای قیس کبیر صلب گردید.....سعدیا شیرازی یا! با اجرای چنین 

از جانب آقای قیس کبیر مواصلت نمود که با زار نالگی و ناتوانی مشهود می نالید  هم اقدامی غیر منتظره، ایمیلی

نبوده است که کود ها و کلید های صالحیت آقای نوری صاحب را خنثی ساخته است،  «وی»که در حقیقت این 

به چنین عملی مبادرت ورزیده اند؟! یا هللا! انسان های کوچک چه اعمال »!« بدون اطالع او «دیگران»بلکه 

وی دشمنی  کوچکی را مرتکب میگردند! آقای مدیر مسئول افغان جرمن همچنان با ایمیل دیگری اظهار نمود که

 هستند. ایمیل ها موجود «؟!»سخت هراس داشتهآنالین از فکر تشکیل و افتتاح آریانا افغانستان و ای با کسی ندارد

تعجب ندارد که آقای قیس کبیر که همواره دم غنیمت دانسته و پا بر روی خس و خاشاک گذاشته، از روی آب 

ر من و آقای نوری در جوابیه به شما، فراموش نموده بود که با اتهام بباز هم مثل همیشه می گذرد، « عجاالتاً »

و نیات نیک همه آن بزرگواران  دمکتوب نویسندگان متعهد و روشن ضمیر افغان جرمن که وی جوابی برای آن ندا

 در انظار مطرح میگردد. هم متوجه گردیده اید نمود، روزیجناب تان را فدای عقده های خود بزرگ بینی ای که 

طوریکه به مشاهده میرسد، آقای قیس کبیر با بی مسئولیتی همیشگی، بی اعتنایی و یا اجبار و فشاری که  همان

از دیگران همیشه بر وی عارض میگردد، خود مجری و مسبب انشعاب دو وبسایت انترنتی افغانی گردیده است 

اده است، یعنی شری برخیزد که خیر گویا عمل پسندیده ای رخ دکه به نحوی در نتیجه و بعد از یک و نیم سال، 

 ما دران باشد.

 

 پایان قسمت اول

 


