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۵۱۰۲/۱۰/۰۹                            ازهر صمد
  

آنالین جرمن افغان پورتال محترم گانه گردانند و ولؤمس مدیر جناب خدمت  

رتال وبها می باشید. در روش نشراتی پپری با پرستیژ و اسانه ی یک راشما گرداننده  .سالم و احترام تقدیم می کنم
قابل احترامی گذاشته شده اند که مبین موضع بیطرفانه و آرمانهای صلح، وطندوستی و وحدت زرین شما اصول 

 ملی می باشند. 
   در ماده ی سوم این روش چنین آمده است:

برای ما مصیبت های فراوان را در قبال داشته است، ما  عصبیت های سیاسیچون جنگ، خشونت، انارشیزم و » 
   «مجادله خواهیم نمود. این گرایش های منفی ۀعلیبر
 

 در بند اول ماده ی پنجم چنین می خوانیم:
قبول شدۀ جهانی پابند می داند. به این اساس حق آزادی  نشراتیپورتال افغان جرمن آنالین خود را به اصول » 

حیثیت حفظ کرامت و را نمی شناسد. این مرزها اگر مشخص شوند،  سرحدیبیان، اندیشه و عقیده و افکار نزد ما 
دیگران، احترام به انسان و شرف انسانی، ممانعت از تعرض به دیگران، ممانعت از نشرات خالف آداب و اخالق 

و رعایت آن می باشد. ما به  احترام به دگراندیشیکثرت گرائی، رعایت حرمت به عقاید دینی، و  انسانی و افغانی،
م که دسترسی به افکار متنوع می تواند جوانب مثبت و منفی همه تنوع اندیشه ها و افکار معتقد هستیم و به این باوری

 «اندیشه ها را به آسانی فراهم بسازد.
 

 ماده ی هشتم چنین بیان می دارد:
نوشتۀ هر کسی که در این پورتال مورد انتقاد قرار گیرد و یا در کدام مطلب منتشرۀ این پورتال شخصی مورد »  

خود، مستحق آن می باشد تا از طریق  حق دفاع از حیثیتبنا بر  موصوفخص نقد و اعتراض قرار داده شود، ش
افغان جرمن آنالین متعهد است که جواب و انتقادات نوشته های منتشره را در  همین پورتال از خود دفاع نماید.

ر و صرف متوجه محتویات اث  و آداب و عفت قلم در آن رعایت شدهباشد  عاری از تعرضات شخصیصورتیکه 
 مورد نظر باشد، با جبین باز به نشر خواهد رساند.

 
 در بخش پایانی رهنمای ترتیب مضامین، صراحت داده شده که:

ارزیابی  خالف حقوق شخصیروی همین اصل، نشرمطالب و برنامه های که از نظراجتماعی زیانبار و یا » 
 «گردد، پذیرفته نمیشود.

 
 آنالین، چنین آمده است: در بخش یادداشتهای ضابطه ای افغان جرمن

 
باشد. نوشته  استوار اطالعات دقیقوقایع، اسناد و مطالب ارسالی به پورتال افغان جرمن آنالین باید مبتنی بر    

عاری از ، متکی بوده و غیر مسئوالنه ، تبلیغات تحریک آمیزنشده که بر اساس شایعات، اطالعات تائید هایی
 پورتال آنرا انتشار نمی نماید.د، نباش ذکر منابع صحت، دقت و

  گرانبها، عرایضی خدمت شما دارم که در ذیل به آنها اشاره می کنم: با در نظر داشت همین اصول
 ، فقرات و جمالتیکلمات، غازیده و در ادامهبا فحش آ« چون قلم در دست غداری بود»رووف ملکیار  ۀعنوان مقال

 خیبر اكبر میر روس نوكران جناح»، «پرچم یعني شوروي الحال معلوم نوكر و مفتضح گروه بدنام»چون 
 اي وعقده سادیست» ، «ازهر صمد یی حرفه قصاب، و گر شكنجه اخصا و داخله وزیر محمد فیض بالواسطه
 عنصر این» ، «شخص همین كشي آدم و جنایت»، «پرچمي گران شكنجه خاص نمایندۀ»  ،«ازهر صمد بالفطره

، «است خفته آنجا در وجدانش» ، «جنایت عظیم بار »، «ظالمان و گران شكنجه و آدمكشان »، «نامرد و وقیح
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 و گري فتنه ،وطنفروشي از غیر خود بیهودۀ عمر تمام در خیانت كه و خباثت سمبول این شرق حسن »، «ناكس»
 لعنتي پرچمي یك» ، «چاپلوس مغزان سبك»  ،«است اوسرنزده از شریفانۀ كاري هیچ ها روس و داودخان نوكري
، «اینـخ عظیمي نبي» ، «نت کی جی بیـاج»، «نادانان ماـش» ، «وارـس جهالت خر» ، «عظیمي نبي بنام دیگري

 اعتراف هم شراب مستي درعالم خودش كه آدمكش ازهر صمد و»  ، «میـفطره نبی عظیـاین بالـآدمکش خ این»
 ، ازهر صمد نصیب ابدي لعنت و جدا تن از شریقش جان تا فشرده را وطن تاریخ مظلوم آن گلوي آنقدر كرده

را با وقاحت تمام به کار برده است. این افاده ها با تمام « گردید خان داود دیكتاتوري حكومت هم و دستیارانش
 د. نمحتویات روش نشراتی شما در تعارض قرار دار

انسانیت، نه آداب و اخالق انسانی و افغانی، نه کرامت، حیثیت، احتزام و شرف در مثالهای ذکر شده در باال، نه 
رعایت گردیده است. دشنامهای طویل و عریض  و  احترام به دگر اندیشی، نه آداب و عفت قلم ونه حقوق شخصی

ی هم و حتا شایعه ا مستندمغز مریضش که هیچ مبنای برآورده از  و تحریک آمیز غیر مسووالنهاتهامات شنیع 
 . قرار دارندروش نشراتی و ضابطه های این پورتال سر تا پا در مغایرت با  ،ندارند

خوب می شد اگر معیارها و ضابطه های نشراتی پورتال، از جانب کارگردانان محترم در نظر گرفته می شد و 
کبر خیبر اجازه ی نشر آن داده نمی شد. در حالی که در جوابیه ی من، جمله ی ذیل که در دفاع از شخصیت میر ا

 شهید نوشته بودم:
از شخصیتی که بلندای خصلتهای انسانی و صفای ظاهر و باطنش طرف تایید موافقان و مخالفان سیاسیش ... »

قرار داشته  همگان برایش حرمت واالیی قایلند. نام نامی آن بزرگوار نمی تواند با هرزه سراییهای امثال این آقا لکه 
 حذف شده بود. سانسور گردیده و «دار گردد.

به تفصیل در  ها، نصرین مهرین و حیدر اختر که قبالا  همچنان اتهامات شکنجه و قتل میوندوال  از جانب ملکیار
یا اتهام جاسوسی از طرف آقای حیدر اختر که با  ی و هم در مجلد چاپی توسط این قلم پاسخ داده شده؛سایتهای انترنت

بر آن ادعا موشگافی الزم صورت گرفته و در سابق با تمام تفاصیل  ه به رساله ی متروخین، وارد گردیدهحوال
عصبیتهای سیاسی، خدشه دار ساختن کرامت و حیثیت انسانی، تعرض شخصی، ترور است، چیزی جز  همان 

 نمی باشد. شخصیت و ضربه زدن به اصل برائت ذمه تا زمان اثبات جرم
 

با جلب توجه شما محترمان دست اندر کاران پرتال افغان جرمن آنالین، به رسالتی که در مرام و روش نشراتی تان 
زین تان تقدیم می به منظور نشر در پورتال ورا  ضمیمه مقالهدر برابر خود و همکاران قلمی تان قرار داده اید، 

اشد که در ارتباط با این موضوعات مزاحم شما می وارم به صورت مکمل نشر گردد و آخرین باری بددارم. امی
   گردم. با عرض مجدد احترام.

 


