
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 

 2تر 1 له :د پاڼو شمیره
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، یزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلیکنې د لیکن: یادونه

            

 2۰1۴/۰۷/2۰                قیس کبیر

 هاشمیان جناب نامۀ اعتراض بر یمختصر جواب
 

 ،جناب محترم خلیل هللا هاشمیان
اگرچه عالقمندی  دریافت کردم. 2۰12مخاطب به من و خانم وهاب واصل به تأریخ یازدهم جوالی ایمیل تان را 

و رابطۀ دوستی  خاصی در جواب ایمیل تان در ارتباط با نوشتۀ شما در بارۀ جناب نوری صاحب نظر به رشته
متوجه نکاتی شدم که  بعد از نشر آن در سایت دعوت ،تان  نداشتم و مربوط به من هم نمیشد، اما سابقه و نیم قرنۀ

 مستقیم یا غیر مستقیم ارتباط میگرفت با پورتال افغان جرمن آنالین که برای رفع این سوِء تفاهمات خودم را  منحیث
 این سایت مجبور دانستم تا به جواب تان بپردازم. ینمسؤول یکی از

 
 چرا نوری صاحب به خود اجازه داده که تغییرات خورد و کوچکی را در مقالۀ شما وارد سازد؟ -

موضوع مورد بحث قرار داده شود، تا جایکه من اطالع دارم شما نوری صاحب را  ،اگر از نظر شناخت شما هردو
با هم خاطرات  یسال است که میشناسید، دوستان خوب و مبارزین یک راه بوده اید در یک دوره زندگ 0۰بیشتر از 

تان باعث شده باشد  دوامدار نیم قرنۀخوش و تلخی را تجربه کرده اید. شاید همین باور و اعتماد دوستی و روابط 
که نوری صاحب در نشر و تغییر مقالۀ شما به خود این حق را داده و بدون اینکه از شما صالح و مشوره بگیرد به 

 نشر سپرده است.
 ،ین بررسی کنیم. عمل شان را درست ندانستهاین عمل نوری صاحب را از نظر یک همکار افغان جرمن آنال ؛اما

نمی پذیریم. قسمی که شما شاید در همین دو سه روز  اطالعیۀ ن اجازۀ شما بدو نتم از تغییر بعد را بلطمنشر
و مدار ها و تهمت  مشاهده کرده باشید که جهت جلوگیری از همچو دارها"  پیام و ها بخش "تحلیلپورتال  را در 

خود مطالب و میتوانند، بندی ها و توهین و تحقیر های بی موجب و نادرست، نویسندگان دائمی افغان جرمن آنالین 
 به نشر بسپارند.، افغان جرمن آنالینمطابق به پالیسی نشراتی نوشته های شان را 

 
 چرا منبع آن نامیده نشده است؟ -
ادبی  و )تول افغانستان( که با فعالیت های فرهنگی، سیاسی و)دعوت(، )گران افغانستان( ملی ما با وبسایت های  

متقابل داریم که اجازۀ  ی مینمائیم  و مطالب نشر شده درین سایت ها راهمکارتنر مشغول خدمت اند، به حیث پار
منبع را ذکر ننموده  ئن هستم نوری صاحب هم به همین علتکه مطم . یمکرده به نشر بسپارانتخاب  بدون ذکر نام

 اند. 
 
 خوشحال فخرافغان از که را مومند محمدداودخان ملیگرا محترم شخصیت مقاالت“ :بودید نوشته اینکه -

 قبلی مقاالت وگنجینهء سانسورنمود پیهم میکرد، یادآوری هایشان وکارنامه بابا مومند ومحمدگل بابا ختک
امیدوارم به گنجینهء مقاالت و آثار من درین پورتال  نمود وتخریب محو خود ویبسایت آرشیف از را او

عین معامله صورت نگیرد، زیرا من قیمت نگهداشت آنهارا قبال پرداخته ام، که اگرمصدوم واقع شود، 
  دعوای حقوقی بمیان خواهدآمد. 

 و است فعال آنالین جرمن افغان پورتال زمانیکه تا اینکار باشد جمع تان خاطر صاحب، هاشمیانمحترم 
 .پورتال نویسندگان از یک هیچ قسمت در نه و شما قسمت در نه گیرد نمی  صورت ،دارد وجود

 و کرده قطع ما با شانرا همکاری زمانیست دیر که نویسندگان از بعضی که کنم نشان خاطر باید همچنان
 اید نموده یاد که "مومند خان داود محمد" جناب نمونه بطور ایشانرا شده رشیفآ مطالب رو ازین نیستند فعال

 ،باشیم داشته جداگانه شانرا آرشیف مجبوریم جای کمبودی بخاطر و داریم پورتال حفظ در ما شانرا امثال و
 به ألطف. کرد نخواهیم و نکرده حذف آرشیف از را شده نشر اثری هیچ که شود عرض شما خدمت ازینرو
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 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئنگه کړله موږ سره اړیکه ټی ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 شما اطمینان تهج نمودیم ظاهر باره دو  نویسندگان آرشیف در شانرا مطالب که نمائید مراجعه ذیل لینک
 .  نمایند آغاز باره دو پورتال با را خود همکاری ایشان تا شود سبب خاطره تجدید این است امید. شد تقدیم
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 Scan سکن اِ  "آئینۀ افغانستان"شمارۀ  12، و معلوماتی کتابخانۀ حبیبه که تا حال تحقیقیآرشیف آثار علمی، 

فرستاده شده و در کنار همه آثار علمی دیگر شامل این کتابخانه است و به خواست خدا روزی با میسر  و
سپرده  ، و معلوماتیتحقیقیعلمی، بزرگ  ان به حیث یک اندوختۀشدن امکانات به کتابخانۀ عامۀ افغانست

 خواهد شد. 
تصرف مینماید و روی Server ر وجای بسیار زیادی را در سر ،شدهسکن اِ شما خود میدانید که مطالب 

دالر امریکایی را به ما کمک نموده  0۰۰مبلغ ر وسرهمین دلیل شما لطف نموده برای بزرگ ساختن حجم 
را در آرشیف  ”آئینۀ افغانستان“بودید.  اما اگر این کمک شما هم نمیبود، ما حاضر بودیم تا شماره های 

ملت  هب قلعتمه یک شخص و یا فرد نبوده بلکه بمربوط دیگر  ”آئینۀ افغانستان“یم زیرا فظ کنمربوط ح
به زود ترین  اتتان را به ما بفرستید  یشما لطف نموده حساب بانکروی این ملحوظ اگر . ودیشم نتاسافغان

 .دهیمرا دو باره برایتان انتقال   (دالر 0۰۰) فرصت پول کمکی تان
 

ان لطمه زد تهمت زرده و مأیوس ساخت و به احساسات شآچیزی که تیم کاری افغان جرمن آنالین را شدیداً 
بدون اثبات شما در قسمت کمک های ناتو است که نوشته بودید که ناتو تا دندان افغان جرمن آنالین را 

دالر شما میداشتیم؟ چیزی که برای همۀ ما  0۰۰ضرورتی به تمویل میکند، اگر چنین میبود پس ما چه 
و در همچو ماه  ،کبر سن نیاا با ماشاهلل سؤال بر انگیز است این که شخصیتی شناخته شده و نویسندۀ توان

 ببندد. و تیم کاری آن به یک سایت ملی گرا  ،بدون ثبوت ،را به این بزرگیمبارک چگونه میتواند اتهامی 
 

نکتۀ بعدی و آخری که باز هم از شخصیت بزرگواری چون شما بعید و غیر قابل باور و مأیوس کننده بود،  -
 قبل ولیجان چونکه" و اینکه فرموده اید کهنوشیدن نوری صاحب بسیار تهمت بدون اثبات تان در قسمت 

 وزبان فرهنگ و پشتون قوم با ضدیت در مقررشود، ویبسایت این" وان دروازه" بحیث ازآنکه
 ن دیگری که در همین مدت طوالنیمن و دوستانخست اینکه زیرا  شدیداً رد میکنم. نم ."استپشتوقرارداشت

ثانیاً اینکه همکاری ایشان را میشناسیم هرگز با همچو حالتی در شخصیت نوری صاحب مواجه نشده ایم. 
استعمال نام افغانستانی » نوری صاحب با پورتال افغان جرمن انالین بعد از نشر مقالۀ شان زیر عنوان 

 زمانی  نآ رفت. این درنشر گردیده بود، صورت گ "امید"و روز نامۀ  "آئینۀ افغانستان"که در « جرم است
که افغان جرمن آنالین هنوز بخش افغانی اش را نداشت. و همین مقالۀ ایشان باعث شد تا ما عالوه بر  ودب

یکی از دالیل تجمع  هک ئیمآو توسعۀ بخش افغانی در افغان جرمن آنالین بر ءرشد روابط دوستانه  به ارتقا
، سراج وهاج، اسحق نگار گر، جمیلی عبدالجلیلن، کریم عطائی، ملی گرایان از قبیل سید خلیل هللا هاشمیا

نعیم حمید انوری،  ،میر عبدالرحیم عزیز ، مایارن هللااحساماللی موسی نظام،  میرمنخلیل هللا معروفی، 
 شد.  تیاس نیرد ها قلمبدست ملت دوست دیگریه اعظم سیستانی و د ،نسیم اسیر، بارز

  
 Standard  استندرد فعالیت های ادبی تان در ،نکتۀ قابل تقدیری که میخواهم از زحمات شما یاد آور شوم -

ملت افغان  و مطمئنم که زبان دری در چهل سال پیشین استکه شما خود از آن یاد آوری نموده اید سازی
الوژی پیشرفت تکننمی تواند  تصویب شدۀ آنزمان دیگرهای  استندردقاعده و  اما ،مدیون آن خواهد بود

صرف به ارتباط منافع ملی کشورم  IT لهذا بنده منحیث یک انجنیر آی تی جوابگو باشد.را اطالعاتی فعلی 
 نوشتهنه منحیث یک زبان شناس و متخصص درین رشته و هم نه از روی احساسات قوم پرستی، میخواهم 

ایران و زبان عربی  فارسیت و منفی را درین عرصه در آیندۀ نزدیک بیرون دهم که در آن تأثیرات مثب ای
همه ما . بدون شک دادسی قرار خواهد مورد بحث و برررا الوژی اطالعاتی تکن ی جوابگوه با در رابط

دان نلکه با همت دانشمکه زبان باید مدرنیزه شود اما نه به اساس فرهنگستان ایران ب به این باوریم افغانها
 . گان خود افغاننستوه و نخب
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