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مسؤولیت محتوی ،استعمال کلمات و جمالت درین نوشته بدوش نویسندۀ مطلب میباشد

۱۱/۰۲/۲۰۱۹

افغان جرمن آنالین

اطالعیۀ ادارۀ افغان جرمن آنالین
خوشبختانه از یکطرف باعث افتخار ماست ،که نویسندگان محترم و ملی ما باالی ما
اعتماد نموده و روزانه تا  10مقالۀ شانرا جهت نشر به وبسایت ملی شان میفرستند ،و
از جانب دیگر از توان ما باالست ،که تمام مقاله ها را قبل از نشر آن بخوانیم .از همین
لحاظ بعضی مقاله ها یکی دو روز بعد از نشر آن توسط همکاران محترم ما خوانده
میشوند .گرچه در صدر هر مقاله نوشته شده است ،که مسؤلیت هر نوشته بدوش نویسندۀ
آن میباشد ،اما ادارۀ افغان جرمن آنالین پرنسیب های مخصوص خودش را دارد ،که باید
مراعت شود.
ب را از آدرس افغان جرمن آنالین
یکی از پرنسیپ های ما :اگر نویسنده یا
پیامگذار مطل ِ
ِ
می نویسد ،مؤظف است ،که قبالّ آن مطلب را با همکاران ما در میان بگذارد ،که در
صورت مؤافقت ،بعد میتواند آن مطلب را در مقالۀ خود بگنجاند .در ضمن آداب معاشرت
از ما تقاضأ میکند ،که به اجازه و موافقت طرف مقابل احترام بگذاریم.
دیروز ( )10.02.2019مقالۀ را از محترم هللا محمد تحت عنوان "چرخش تاریخی" نشر
کردیم ،که متأسفانه به خاطر تراکم مقاله ها یک روز به تأخیر مؤفق به خواندن آن شدیم.
آقای هللا محمد در دو پراگراف مقالۀ خود در رابطه با دستیابی به صلح (پیشنهاد شخصی
خود شان ) به حکومت افغانستان چنین مینویسند:
"روشنفکران و متفکرین افغان جرمن انالین حاضر هستند ،یک پروگرام جامع و قابل قبول همه را
بعد از مفاهمه با خود جاللتماب ریس دولت افغانستن  ،بدست وی بدهیم که هم حیثیت خود وی را و
هم از ملت افغانستان را باال بیاورد و با تطبیق این پروگرام در سطح ملی و بین المللی موقع به هر
کس داده نشود که بنام صلح در نهایت همان گرو های را که باعث خرابی افغانستان در چندین دهه
شده اند بر سر قدرت دولتی بیاورند".
" فلهذا ما یک گروپ متفکرین کشور که همچنان مسوولیتی در قبال این مسله داریم با اساس پشنهاد
محترم داکتر کاظم حاضر هستیم عمالا تا با جاللتماب شما تحت چند شرایط ساده افکار خود را با شما
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شریک ساخته و راه بیرون رفت ملی و بین المللی قضیه را به شما پشنهاد نموده ،که در صورت
توافق با هم کشور را به کمک مردم آن به صورت اساسی و درست نجات دهیم ( ".پایان نقل قول)

آقای هللا محمد در هر دو پراگراف باال (بدون اینکه با همکاران ما مشوره کرده باشد)
چیزی را ادعا نموده است ،که وجود خارجی ندارد .ایشان یک نظر شخصی و خیالی خود
را از آدرس افغان جرمن آنالین نوشته است.
تا جایی که ما مطلع استیم ،نه در جمع "روشنفکران و متفکرین افغان جرمن انالین" و نه در
جمع متصدیان و همکاران افغان جرمن آنالین این چنین "یک گروپ متفکرین کشور" وجود ندارد و
نه از موجودیت کدام " پروگرام جامع و قابل قبول" خبر داریم ،که به حکومت افغانستان پیشنهاد کنیم.
این مفکوره از وقت به وقت بین دو نفر از پیامگذاران بحث شده است ،که آقای هللا محمد یکی از آنها
بود .همچنان تا جایی که ما اطالع داریم ،یکی از نویسندگان ما آقای محترم سید عبدهللا کاظم در جواب
آقای هللا محمد جهت عملی نمودن پیشنهاد صلح ایشان قبالا جواب ُ داده اند ،و طی یک تبصره بتاریخ
 4فبروری  2019در ستون نظریابی چنین نوشتند« :با تشکر از حسن نظر دوستان باید عرض

کنم که اینجانب با سن و سالی که دارد ،فقط وظیفۀ "الکاتب و الخادم" را انجام میدهد و
آنچه به خیر مردم و وطن به نظر میرسد از طریق نوشته آنهم در این پورتال وزین خدمت
عالقمندان ارائه و تقدیم میدارد .طوریکه معلوم است ،اینجانب در مدت تقریبا ً چهار دهه با
هیچیک از سران و قدرتمندان سیاسی کشور در تماس مستقیم نبوده و نظریات و پیشنهادات
خود را طی نامه های خصوصی و هم سرگشاده راسا ً و یا از طریق رسانه ها به اطالع
مردم و مراجع مورد نظر رسانیده و در اداره امور کشور در این مدت شراکت نداشته
است .اکنون هم اگر نوشته ام که اشرف غنی را تنها نگذارید ،مقصدم همانا حفظ نظام
موجود و اصالح خالء های آن بوده است».
با این تذکر واضح میشود که داکتر کاظم تاحال نه کدام پیشنهاد صلح را ارائه کرده و نه
در مورد تدویر یک کنفرانس بزرگ و یا دیدار با رئیس جمهور غنی کدام برنامه را در
نظر دارد .موصوف ازطریق تماس تیلفونی با اداره افغان جرمن آنالین از آنچه درمقالۀ
آقای هللا محمد گزارش یافته است ،ابراز ناخشنودی کرده و آنرا نادرست خوانده است.
از آنجائیکه محترم آقای هللا محمد خارج از صالحیت خود مطالبی را از آدرس افغان جرمن آنالین در
مقالۀ خود نوشته است ،ما مجبوریم مقالۀ شانرا از صفحۀ وبسایت خود حذف کنیم.
با معذرت!
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