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

 

 ۲۴/۰۱/۲۰۱۶                                                         کبیر قیس

 نظام میرمن جواب به
 قسمت اول

 !نظام خانم محترمه
 همین به باالخره تان های روی حاشیه و ها بهتان با جانب این بارۀ در تان یی صفحه چندین مقاالت مرور از بعد

 نظر از بودم، شده متذکر هم ام قبلی نوشتۀ در که قسمی ،شماو توهین آمیز  نوشتۀ اعتراضی که رسیدم نتیجه
 .که در درون آن، کوشش می نماید، خویشتن را محافظه کنید است حفاظتی دیوار نوع روانشناسی

قبیل فرهنگ، رشتیا، عمر صمد و یا نظر مال فیض محمد کاتب هزاره زیر سؤال  وقتی که منسوبین فامیلی تان از
و زمینه حمله باالی مسؤولین وبسایت ها را آماده کنید و خود قرار می گیرند، نباید آنرا خصومت علیه تان پنداشته 

شما در  قرار ندهید. را از موضوع به حاشیه کشیده در حالت سردرگمی, هم خود را و هم  مسؤولین وبسایت ها را
 و مقنع باید جوابه کنید، ئو اگر می خواهید در زمینه جوابی ارا ه کنیدئزمینه مکلف نیستید که حتماً جواب ارا

 .باشدنمی به قوانین مدرن، هیچکس به جز خودش مسؤول هیچ یک از منسوبانش  هباشد. زیرا نظر ب مستند
  

 موافقت بدون را کسی شخصی های ایمیل ندارد حق کسی هیچ نشراتی و نویسندگی پرنسیب نظر از که میدانند همه
 عفت از داد روزه همه حالیکه در اید نموده را همیشه کار این متأسفانه شما که دهد بیرون دیگران برای خودش

 را شما من گویا که بندید می تهمت تمام  جرئت با آن کنار در مگر زنید می نویسندگی اخالق و قلم حرمت و کالم

 ببینید. اید کشانده دیگر نوپای سایت به خود با و ساخته راه بد را پورتال نویسندۀ« 100» که ام ساخته متهم این به

 روش از تان گالیه و سؤاالت طرح با من نام زیر شما گروپ جانب از که لیستی آن است این گرامی نظام خانم
 .بودم نموده دریافت ایمیلی، طریق از آنالین جرمن افغان نشراتی

 
 (مستقیم حضور)             نظام موسی ماللی میرمن .1
 ""   بارز نعیم محمد ښاغلی .2
 ""  عباسی عارف محمد ښاغلی .3
 (نظام ماللی میرمن وکالت با)    سراج وهاج استاد ښاغلی .4
 (مستقیم حضور)  هیرمند ف، ښاغلی .5
 ""             ملکیار داؤد محمد ښاغلی .6
 ""   مایار هللا احسان ښاغلی .7
 ""   فهیم فرید محمد ښاغلی .8
 ""   نوری احمد ولی ښاغلی .9

 (ملکیار داؤد جناب وکالت با)            آریا ولی محمد ښاغلی .10
 (نوری احمد ولی وکالت با)  هومان سیدال شاغلی .11
 (نظام ماللی میرمن وکالت با)  انوری حمید ښاغلی .12

 
-11-12 نمبر) نداشتند حضور شما اسکایپی مجلس در نفر دوازده ازین نفر چهار بینیم می همه و  من که جای تا

 .نفر 8 ماند باقی. میکند موضوع به تمایل عدم از نمایندگی خود شان، داشت حضور عدم این که( 4 و 10
 7ماند باقی. ندارند قلمی همکاری ولی اند پورتال همکار( 11 و 8 نمبر) یعنی  جمع درین گرفته نام شخصی دو
  .نفر

 .نفر 3 ماند باقی.  می دهند ادامهمثل گذشته  پورتال بارا  شان همکاری( 7 و 6-5 -3 -2 نمبر) دیگر همکار چهار
 نفر. 2 ماند باقی. نداشت همکاری ما با طرف این به ها مدت از انوری حمید محترم
 ۀمقالنوشتن یک  وقت که مطمئنم و هستند شان وبسایت مصروف خیلی فعالً  خودشان که نوری احمد ولی محترم

 قطع پورتال این با که است نظام ماللی خانم آن ونفر  1 ماند می باقی. ماند نمی شان برای سیاسی، تأریخی و زبانی

 . نیست هم نخست بار که متأسفانه و نموده عالقه
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 میتواند بوده ها کی نفر صد این دانم نمی و برود بیرون خواسته پورتال از نفر یک فقط بینند می همه که قسمی پس
 !(؟) دارم ترس شما گفتۀ به شان رفتن از من که
 
 به اول قاموس با  ساختنم مصروف جای به من که بودید نموده سفارش شما که افغانستان کبیر قاموس قسمت در

 یعنی)  میگرفتم دست به دراک مدیر یک منحیث را وبسایت و میپرداختم باید نویسندگان مقاالت نوشتاری اصالحات
 فقط ،(کردم می «سانسور» ساختم می منتشر شما آیدیای و خواست به سنجی، نظر در را مردم نظریات و مقاالت
 : که بنویسم میخواهم قدر همین

 به بیشتر چیز همه از ساحه درین من همکاران و من اگر و است افغانستان ملت منفعت و  ملی وجیبۀ یک قاموس
 هآیند های نسل برای میخواهیم کرده، اداء را خود ملی وجیبۀ و وجدانی وظیفۀ حقیقت در دهیم می اولویت قاموس
 هر که دهانیست یاد قابل و. دهیم می ترجیح تر زیاد گذشته به چسپیدن بر را سازی آینده ما زیرا. کنیم واقعی خدمت

 راه درین را ما اند نموده پشتیبانی آن از که این بر عالوه اند دانسته پروژه ازین که ما درک قابل و دراک هموطن
 ملی تان خود گفتۀ به و بدست قلم و آگاه زن یک منحیث شما دانم نمی ،اند نموده تقدیر را ما کار و نموده هم  تشویق

 دهید؟ می نشان ضدیت و مخافت حد این تا یی گنجیننه همچو ایجاد در حد این تا چرا گرا
 ما. ماند خواهد همیشه( ج)خداوند توکل به  و بوده همگانی و ملی وبسایت یک همیشه آنالین جرمن افغان پورتال
 به ملت منافع که مگر کنیم سانسور باشد که نگاه هر از را کسی نوشتۀ که داد نخواهیم را این اجازۀ خود به هرگز
 معذرت یا شده تماس به مضمون نویسندۀ خود با سانسور جای به باشد هم چنین اگر. شود واقع خطر در آن اساس

 . کنیم می نشر ساخته حل را مشکل یا و آن نشر از میخواهیم
 

 شما زیرا کنم تشریح شما به مثالی قالب در را نویسندگانش و آنالین جرمن افغان موقف میخواهم نظام خانم محترمه
 نتواند پورتال شاید قلمبدستان از عده یک برآمدن از بعد که اید نموده صحبت من ترس و پورتال این سقوط از

 در کنیم تشبیه طیاره یا هوایی جهاز به را آنالین جرمن افغان پورتال ما اگر. برود پیش به باید و شاید که طوری
 و متانت و عظمت با که است کونکورد طیارۀ یک ما ملی تال پور باشند جیت همه اگر که طیارات همه کنار

 یک طیاره درین. میرود پیش به چیزی یا و کسی از هراس و ترس نوع هر بدون و نموده حرکت خاصی توانایی
 از تر زیاد تعداد یک آنها از بعد و میشوند خارج دوباره و میروند قسمی تا و شده داخل مسافرین از زیادی تعداد
 عالقه و خوانندگان همه و گرفته صورت کار این بار دو حال تا که میکنند سفر شده طیاره این داخل قبلی دفعۀ

 با نخست نشست در. بودید کانکورد طیاره این مسافرین از یکی بار دو هر در شما که اند شاهد پورتال مندان
. کردید شروع را ها مخالفت و رفته جدید گروپ این با نشست درین باز برگشتید مدتی از بعد و رفتید اولی گروپ

 کو از یکی منحیث کنیم تعیین طیاره درین بخواهیم را شان موقف اگر که صاحب نوری محترم جناب دیگر جانب از
 و نددنکر همراهی پیلوتان با مرحله آخر الی را سفر این بود که دلیلی هر به تأسف با که بودند ماهری های پیلوت

 دستگیری با پیلوت کو این که کرد نباید فراموش اما ،شدند پائین طیاره از هوائی های میدان از یکی در راه نیمۀ در
افغان جرمن  تان پیلو  طرف از کمک هم باز اگر که اند شده مقیم دیگری جای در طیاره همین پیلوتان از یکی

 کونکورد طیارۀ پیلوت این که زمانی آن که داریم امید. بود ناممکن کار این شان خود تنهایی به بود نمی آنالین
 بتوانید اقل حد شما ،کنند کار به شروع پیلوت یک منحیث خود گرامی صاحب نوری و میکند ایستاد را هایش کمک
ً  طیاره شود چنین اگر که مطمئنم اما. باشید داشته شان برای را کوپیلوت یک حیثیت  خواهد مواجه سقوط به حتما

 ...شد
  

 رفته تذکر آنها اسماء از باال در که ما گرامی همکاران که داد خواهم بیرون صورتی در را مقاله این دوم قسمت
. باشند نداشته اعتراضی کدام است گرفته صورت ایمیل طریق از ها ما بین که شخصی ایمیل دادن بیرون در است

 من آن غیر در شوند تماس به ایمیل طریق از قسمت درین من با روز دو ظرف در محترمین که میرود انتظار
 به ایمیلم اخیر در من گرچه. دهم بیرون نظام خانم های بهتان و خود ها گفته اثبات برای را مباحثه این مجبورم
 .ام نگهداشته محفوظ خود برای را حق این فوق در متذکره گروپ

 
 اگر که میداند خود حق پورتال خوانندگانش، و نویسندگان با پورتال حسنۀ روابط به نظر که یاددهانیست قابل" 

 برای شان، خود شخصی وبسایت افتتاح مبنای به نوری احمد ولی جناب شدن دور و جدایی ناخواسته خدای روزی
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 با ضمیمه نامه، همین طی را انشعاب این دلیل است مجبور پورتال تیم گردد می برانگیز سؤال وبسایت مندان عالقه
 "نماید ارائه پاسخی طریق ازین شان سؤاالت به داده بیرون محترمین شما نامۀ
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