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 مــتفاه وءــع یک ســرف

آنالین"، کار ویراستاری و اصالح اشتباهات و -از سالیان دراز تا این اواخر که عمده ترین مصروفیتم در پورتال "افغان جرمن

دانند و  را دانشمند و عالم و عقل کل می "زنگی مست" را مانند که خوداغالط امالئی و انشائی کسانی بود که برخی از آنها 

 :می باشند حضرت موالنای بلخیمصداق کامل این بیت 
 

 ناکس را بدستم ـلـعآید ه ـه کـب  ستف زنگی م  ـغ دادن در کـیـت
 

 

با وجود آن که بر مبنای اشتغال و مصروفیتم، می بایست به تمام رسانه ها سرزده و از تراوشات قلمی تمام نویسندگان هموطنم 

بهره می جستم، مگر با تأسف در کنار مصروفیت، وضع نامساعد صحی و کبر سن، باعث می گردید تا نتوانم، از دانش بیکران 

هستند  نی  بودند ووجود تمام مشکالت و ناتوانی ها، کسا ستفادۀ الزم نمایم. با آنهم و بامام نویسندگان و قلم به دستان کشور، ات

ا، جمع، نویسندۀ توان نتوانسته ام، به نوشته های پر بار شان مراجعه ننمایم، که یکی از آنیا و ام نخواسته یا  تکه در همه حاال

، می ، همکار گرامی ما آقای "سید هاشم سدید" بودهها سر و کار دارداندیش  که در اعماقو متفکر  صادقمحقق سخت کوش و 

 د.بو باشد و خواهد

جامۀ عمل  شان دائمیبه وظایف فی مابین ما دو نفر، فتنه گرانی که می خواهند بر مبنای برخی عدم توافقات و اختالفات فکری 

 ما دیواری از سوء تفاهم اعمار نمایند، بهتر است این را بدانند:شان بین  بپوشانند و به زعم خود

ممکن تا   یحت تاریخ کشور ما عدم هماهنگی هاسدید" در تحلیل از سید هاشم آقای "جناب این واضح است که بین من و  .1

 رک ما به مثابۀ، وجوه مشتمتفاوتنکات  علی الرغمهم یک واقعیت است که  وجود داشته باشد، مگر این تفاوت هاسرحد 

ه توطئ ی، آنقدر عمیق است که هیچ چیزی حتما منزجریمدو افغان و دو انسانی که به شدت از دشمنان مردم و دشمنان وطن 

 و تفتین عوامل روس و اعضای "شورای انقالبی" نیز نمی تواند ما را از هم جدا نماید.

" چگونه می اندیشند و چه می نویسند، نمی آنالین افغانستان های اشغالگر در مورد سایت "آریانا ران روساکه جیره خواین .2

سایت را تحت شعاع قرار داده، آن را به یک نهاد دشمن دیموکراسی و آزادی عقیده این  فعالیتو  حقیقتتواند به هیچ وجه، 

به  باوری باید معرف مبدل نماید. خالف تصور آنها ما افتخار داریم که حین نشر نوشته ها، سینۀ فراخ و تحملی را که م

 نیز به اثبات برسانیم. در آینده یان باشد، به اثبات رسانیده و آزادی عقیده و ب

سدید" وجود داشته باشد، بدون آن که سید هاشم آقای "جناب بین ما و اشخاص دانشمند و فهیمی مانند  تفاوت نظراگر ده ها  .3

خنجر حواله داریم، ضمن بیان نقطه نظرات خویش و تفکیک بین ما و  همدیگرریاکارانه آن را مخفی نموده از پشت به 

دا کشور خود داریم کمترین کاهش و نقصانی پینویسنده توانای ایشان، احترام عمیقی را که به شخصیت ایشان به مثابۀ یک 

 نخواهد نمود.
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 2از 2

راحت کامل ص" با وضاحت و آنالین انستانبر مبنای نکاتی که در باال تذکار یافت، به کوری چشم دشمنان سایت "آریانا افغ .4

م سید هاشآقای "جناب روی نوشته های همکار عزیز ما  بر« آریانا افغانستان آنالین»سایت وبم که صفحات اعالم می دار

و متباقی نویسندگان و قلم بدستان که نوشته های شان با منافع ملی افغانستان و خط مشی وبسایت همراه و مطابق  سدید"

متفاوت  «آریانا افغانستان آنالین»ولو با دیدگاه دست اندرکاران نشراتی  باز بوده و باز خواهد ماندنشراتی آن باشد، روش 

 . باشد، ما اصل کثرت گرایی را صادقانه طبق مرام نشراتی خود رعایت می کنیم
 

شان همیش نزد این جانب  پر ارج بوده و در مورد دانشمند محترم کشور جناب "سید هاشم سدید" عرض کنم که مقام استثنایی  

ام آور آرزومند است که پی« آریانا افغانستان آنالین»خواهد بود، و این قلم بدست با رسالت برای من بسیار عزیز است. وبسایت 

 نوشته های با ارزش شان باشد. 
 

 ی هانفس در خون تپید و گفت پاس آشنای  به دل گفتم کدامین شیوه دشوار است در عالم
 

 و هرگونه خدعه ای کوچکترین تأثیر سوء بر پیوند های انسانی و وطنی ما نخواهد داشت.  با عرض حرمت.  

 

 ولی احمد نوری

 

 

 

 

 


