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 ويس ناصری ــ  شهر اسن ــ  آلمان
  2007 می 10چهار شنبه ــ 

 

 سخنی با دوستان مستعار نويس سرنوشت
 اسناد سخن ميگويند

!مسؤول سايت سرنوشت کيست ؟؟  
  

د ظهور سايت ـاز آنجائی که پديدۀ انترنت خود و نشرات انترنتی  افغانی بخصوص بسيار جوان و تازه ميباشد ، ما شاه
رصۀ پهناور ارتباطات سريع و برق آسای الکترونيکی در آغاز قرن ـغانی در بخش های مختلف در اين عهای متعدد اف

  طبيعی است که مسؤوالن سايت های انترنتی  نيز مانند همه وسائل ارتباط جمعی کالسيک مانند .يکم ميباشيمبيست و 
  احيانًاضوابط ژورناليستکی و اخالقی و د وـواعـراديو ـ تلويزيون ـ نشرات چاپی و غيره بايد  پايبند يک سلسله ق

ول و متعهد ، نويسندگی و خالصه ژورناليزم مسؤدس و بزرگ خبرنگاری ـدف مقـيدتی باشند ، تا در پرتو آن به هـقـع
  .به همه ارزشهای واالی روشنگری و تبليغ نايل آيند 

دفاع از حق و حقانيت ميباشد و ال  ت وـيقـتبليغ حق ون اذهاول  همانا تنوير ن ژورناليزم مسؤ اولی و آخريـدف و غايۀه
 آن بعد از تحمل سه دهه جنگ ، خونريری ،  دربدری و ـذاب کشيدۀزيز ما  افغانستان و ملت مظلوم و عـ وطن ع.ـيرغ

ر ام حزب ديموکراتيک خلق شان دوای متجاوز شوروی و نوکران بدنـ قـتضحانه و ذليالنۀبربادی  و بعد از شکست مف
هم امروز  در ـسوس  باززاران حيف و افـ نود ، با هجاوز و شکست رسوای پاکستان در دهۀشتاد ميالدی  و تـ هدهۀ

مردمی ـير ضعيف و غـرار دارد و ادارۀيره  قـ و غتانسجاوز آشکار قـوای خارجی مانند امريکا ، انگلتحت اشغال و ت
آزادی ، استقالل (  که همانا   دوست داشتنی ما  منافع بزرگ ملی وطن تا از،تحت الحمايه در کابل  ناتوان تر از آن است

 برهۀ  در اين لحظات خطير و.دفاع و صيانت نمايد) ره ميباشد يـاراديت ، تماميت ارضی ـ حاکميت ملی و غ ـ خود
ن بزرگ ملی دي  در سطح کل کشور ، بر خبرگان ، دانايان و چيز فهمان اين وطن است ونازک و سرنوشت ساز ملی ما

 تا در پرتو رويداد ها و ،و اسالمی بر دوش همه نويسندگان ، ژورناليستان و ناشران با درد و با ايمان اين کشور است
آزادی کشور و  جريانات تباهکن و سرنوشت ساز امروزی وطن ـ  بخاطر نجات و رهائی ملت شريف و نجيب خويش و

ت و ـت ، شجاعـقانون ، دست بدست هم داده و با اخالص و صداق نظم وراری ـثبات و برق رار صلح وـبه منظور استق
 توطئه  را از گزند توطئه و دسيسۀرق شدن کشور يک پارچه و متحد خويشـايمانداری ، اين کشتی شکسته و در حال غ

  .گران جهانخوار و بزرگ جهانی برهانند 
دفاع از لم و تحصيل و ادعای ـبوم با وجود داشتن ع رزندان اين مرز وـکه بعضی از ف!  دريغا  و!     اما دردا 

 حمايتيده و آزاديخواهی ، بدون در نظر داشت حساسيت اوضاع و جريانات فعلی کشور شان ، به ـقـمردمساالری ، ع
 و ثروت اندوز امروزی روش ـراد و سازمانهای  ظالم و جانی ، نوکرمنش و معامله گر ، وطنفـاز اشخاص ، اف

ط و ـقـچرا ؟؟؟؟ ف.  يا کمونستو)  به نام ( د ـر ، مجاهـيا کاف اشخاص مسلمان باشند و ، چه اين گروه ها وميپردازند 
  .يره ـومی ، سمتی ، زبانی ، فاميلی ، تنظيمی و غـرقی ، خونی ، تباری ، قـط بخاطر ارتباطات و پيوند های عـقـف

ين ـتلفـروش ، معامله گر ، نوکرمنش و يا مؤسازمانهای دين ف  وراد و اشخاص ، احزابـکه با اين اف ر زمانیـ ه   بناًء
 شدنی و کشتار بيرحمانه و فجعيانۀراموش ناـملحد ديروزی شان  بخاطر ياد آوری و محکوميت  جنايات ف کمونست و
خلف و جانی ـرزندان نا بدست اين فـزيز ما افغانستان ـتباهی وطن ع شتاد و نود ملت مظلوم ما و ويرانی وـدهه های ه

 ـومپرستان و جنون زدگان زبان ،ستند قـد آن ميباشی که هـتی و يا نوشتی ، باز شاهـطرف شدی و چيزی گف اش ـ 
  از همان رقه گرايانه بدفاعـل انديشی ، با يک جنون و خشونت فـل ، تحمل و مآب و سمت و منطقه که بدون تعقـمذه

 و اگر ، برميخزند چه کمونست يا مسلمانـروش ، اندوز و نوکرمنش وطنف ظالم ، معامله گر ، پول پرست ثروت قاتل ،
.  تبارش و يا سمت و منطقه اش استوم وـ از قـدرتخواه ،نيک بنگری خواهی ديد که  همان جنايتکار و اجنبی پرست ق

  هموطن ما چه پشتون ومپرستان و زبانپرستان فاشيست مآبـ مساويانه و برابر در ميان همه قاين مصيبت و فاجعه کامًال
 و  اگر باور نداريد ، لطفًا به سايت هاسيم گرديده است ، وـيره ، تقـزاره باشد چه ازبک و غـباشد ، چه تاجک ، چه ه

صرف نظر از اينکه  مربوط کدام  قوم و تباری ميباشد ،   رت گستر تباری،ـتبليغات اين فاشيستان بيدين و نف نشرات و
 .اين حرف و ادعا برايتان روشن گرددم  ـبرويد تا صحت وسق

 درک ما ر هموطن بادرد وـوليت ايمانی ، ملی و اخالقی هو عظيم مسؤکه مبارزه با اين انحراف بزرگ      از آنجائی
 دالت ، مساوات وـق حق و عـير اهللا نيز در طول حيات سياسی و مبارزاتی ام بخاطر تحقـ حقهذا اين بندۀلميباشد ، فـ

 اشغال و دست  تجاوز ،ر گونه ظلم وـرار نظام صالح و عادل اسالمی و ملی در کشورم بر ضد هـاستقبرادری ،  
ـيره غ کمونست خلقی ـ پرچمی وـروشان معامله با قاتلين و وطنف نشاندگی ، بيدينی و انحرافات اخالقی ، سازش و

ر خيانت ، ـقدم قاطعانه و هميش با ه لم وـ با قوف جهاد و مقاومت ،ـو همچنان  انحراف برادران خود ما در صفبيخدايان 
  .ر که بوده است ، مبارزه نموده ام ـتوطئه ، دسيسه و سازش از سوی ه
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دف تير های ـلهذا در اين سنگر هـچون دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم و متجاوز از وظائف دينی و ملی ما ميباشد ، ف
و !! دس ـمقابل بتان مق شاگری هايم را درـاف نه انتقاد ها و و متعصب که متاسفأی دوستان نادانتبليغات لمی وـر آگين قـزه
ت ـر انتقاد و مخالفـشان  از روی عصبيت ها متحمل نگرديده اند ، و ه ان مزور و سازشکار همتبارـبران و قـوماندانره

 مجبورم بخاطر روشن شدن بعضی حقايق  ناًءب.  منطقۀ خود انگاشته اندتبار و سمت و وم وـت با قـبا آنها را بعنوان مخالف
دی را ارائه بدارم تا حقايق از پرده پوشی ها ، انکار ها و کتمان ها ، ـو واقعيت ها ، اسناد ، نوشته ها ، مکاتيب و شواه

 سوا ،وليت بعضی از سايت ها و نشرات چاپی امروزیـلمبدستان بی مسؤمستعار گوئی ها و مستعار نويسی های  اين ق
  .ردد گ

تخريب و دامن زدن به  ط برای کوبيدن ها وـقـده ام ، امروز ف نويسی چنانچه بار ها خاطر نشان کر مستعاراساسًا
 های بی اساس و بی بنياد از ظلم ، يهـرت ها و دفاعـپخش نف  و همچنان  اشاعه و  يرهـاختالفات قومی ، زبانی و غ

 اين مردم توسط وابستگان چپاول دارائی های ملت و و دزدی و چور وروشی ـ وطنفتجاوز ، اشغال ، انحراف ، سازش ،
  .مستعار نويسان صورت ميگيرد

اما نويسندگان و شايعه پردازان اين مقاالت و نوشته ها بخاطر شرم و خجلت از اين نوع مقاالت  بی محتوی و عاری از 
ده ـ تا عق،، به ترويج مستعار نويسی دست يازيده اندو تعرضات ، با ابا ورزيدن از معرفی خويش  يه هاـت و  دفاعـيقـحق

  .آن تعرض ميدارند  که دارند زير نام های خيالی به اين وی  يـگشائی نمايند و با جبن اخالق
 تا با خواندن آن خود ، را خدمت شما ارائه ميدارمن شدن يک مثال کوچک آن ، اين سند انکار نا پذيربخاطر روش

  .قضاوت نمائيد 
ــ خاطر  مسؤول سايت سرنوشته در مباحثۀ راديوئی ام در راديو پيام زنان  با آقای خواجه صاحب انصاری ــ چنانچ

 چاپ رار و انکار و نشر وـنگ پنهان کاری ، پرده پوشی ، مستعار نويسی ، اقـرهـدم ، امروز با ترويج فنشان کر
ـين سياسی  مخالفبرضد" سرنوشت"  بخصوص سايت  بازار در سايت ها به سطح کوچه ومقاالت و نوشته های واقعًا

 نام برد  "تروريزم مطبوعاتی"نوان ـ ع، که از آن فقط ميتوان بهسفانه  چنان يک حالتی را بوجود آورده استشان ، متأ
  .و بس 

شته زيز و نويسندگان گرامی سرنوشت داـکه با جناب خواجه صاحب انصاری و دوستان ع یبنده با وجود احترام و محبت
 دعوت به ـير خود شخصًاول اين سايت که زمانی با محبت از اين حقـزيز منحيث مسؤو هنوز هم دارم ، از آن برادر ع

همکاری با سرنوشت نموده و روی چگونگی کار ها و پاليسی ها با هم تبادل نظر نموديم ، گرچه شايد با هم در اين 
د آن صحبت برادر بزرگوار ما آقای نورالهدی نام شخصی که در ـاهيده نبوديم ، ولی چنانچه شـرابطه همفکر و هم عق
ـتم که در صحبت راديوئی گف زيز همانطوریـتند ، ميباشند ، به شما عـرار داشتند و برايم سالم گفـکنار شما همان شب ق

تفاهمات  ون سوءلت العلل همچـث و عـعو مستعار نويسی خود با" تروريزم مطبوعاتی" اين وضعيت که متاسفانه ادامۀ
  . لط فهمی ها ميگردد ـو غ
نوشته وليت داريد تا از تعرضات  و  ، مسؤمسؤول اصلی و بنيانگذار اين سايتـر صورت به نظرم شما منحيث به ه

حبيب اهللا "زيز ما زير نام ـ آقای مستعار نويس عمثال آن همين نوشتۀ( اين و آن  ين به يار پائسهای به سطح بسيار ب
بتذال چيزی ديگری ندارد ويا سائر مستعارنويسان سرنوشت مانند سائل ، فرهاد  به آدرس اين بنده که جز دشنام و ا"ناالن

را نشر و  جلو گيری نمائيد ، ولو در ديگر سايت ها شايد بدتر و رکيک تر از آن ) ، جواد ، پرويزهمراه و ده های ديگر
  .ستيد ـول و جوابده هو خلق مسؤ) ج(م و دانشمند نزد خدا و عالدـپخش نمايند ، چرا که شما منحيث مسلمان معتق

  . من نميباشد ـنگی کار و عالقۀرهـ فای بازاری و خارج از اخالق متعارفجواب دادن به اين گونه نوشته ه
شما  " سرنوشت"رگز بعنوان انتقام گيری و يا خدا نا خواسته ضربه زدن به شما وـرگز و هـ شخصی تان هنامۀچاپ اين 

د ، چرا نميباشد ، بلکه جوابی است به تقاضا ها و ايميل ها و نوشته های مختلف در اينجا و آنجا که اگر سندی وجود دار
  . چنين چيزی وجود نداردپس حتمًا. نشر نمی نمائی 

ستان با اين ری ديگر دوـدايت آقای انصاری و همسفـزيز و گرامی ام آقای سيحون که به هـهمچنان با معذرت از برادر ع
همکار ايرانی ام آقای احسان جان اکبر نيا تشريف  دايات بخاطر بهبود سايت سرنوشت با بنده نزد  يک دوست وـه

 حسن نيت و لطف شان ، از سمت همکاری نمايم ، با تشکر ـآوردند و اين کاپی را به زور برايم گذاشتند تا در اين ق
 نشر نصاری ، مجبورم اين نامه را جنسًات و رفع  انکار جناب اـيقـ  حقمتاسفانه امروز برای روشن گرديدن و ثبوت

  .نمايم 
ام بخصوص صاحبه ها و بحث های تلويزيونی و راديوئی لمی نبوده و چنانچه در مـد به جنگ زبانی و قـمعتق" بنده اصال

دار  زير ـرگز طرفـائر مقاالتم ، هروشن گرديد و يا در همين نوشته و س»  احمد پروانی« با جناب آقای انصاری و آقای 
ءاهللا بدان پايبند خواهم شا د نبوده و انـيچ کس بخصوص يک مسلمان و مجاهـلم در مقابل هـت زبان و قـفـپا گذاشتن ع

  .ماند
تماد کامل به همکاری و ترتيب و ـقط چند ماه قبل نه تنها بر بنده اعـ در حاليکه ف"سرنوشت" مسؤولين محترم سايت 

 شخصی جناب دانشمند گرامی و  بلکه حتی با نشر نامۀيره را  داشتند ،ـلمی و غـ بهتر سايت و توسيع همکاران قتنظيم
را در  مورخ شهير کشور محترم داکتر صاحب حق شناس در خصوص اين بنده ، نهايت درجه محبت و لطف خويش
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 ربانی ت بنده با استادـ بخاطر تفاوت نظر و مخالفطـقـ ف"سرنوشت"ارتباط اين برادر شان به نمايش گذاشتند ، ولی همين 
ارد ، بلکه با نشر رکيک ـراموشی ميسپ نه تنها آن محبت ها را به فـيره ، و غ" ملیمنشور مصالحۀ"، " جبهه ملی"، 

  .ـندين شان   نشان ميدهـ حساسيت شانرا با مخالفشنامنامه به آدرس اين برادر شان ، درجۀترين  د
 جناب دانشمند گرامی داکترحق شناس را تا حال در آزمون نامه و نوشتۀ گرانسنگ و نهايت بزرگوارانۀبنده گرچه اين 

 شزيز  نشرـ و اطالع خوانندگان ع"سرنوشت"مهربان ، ولی اينک بخاطر ياد آوری به مسؤولين ناملی نشر ننموده بودم 
  .ـضاوت نمايندمينمايم تا خود ق

  لبالغ الينا االـو ما ع                                          
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 تذکر کوتاه ودوستانه
  

   دکتر نصری حق شناس
. مقاالت ومصاحبه های آقای ويس ناصری از هر جهت در خور تقدير وستودنيست، بايد خواند وبايد بحافظه سپرد

ايد در حال حاضر او جوانيست بسيار با احساس، وطندوست، مسلمان ودارای يک سلسله عواطف وآرمانی که ش
اما نسل های بعدی . هريک بداليلی پيرامون آنها حساسيت نشان دهند ويا مطالب ومضامين آنرا ناديده انگارند

وملتی که تقريبا سه دهه با استعمار خارجی استبداد داخلی دست وپنجه نرم کرده وحوادث ومصايب وآالم بی 
     . ها بحيث يک سند با اعتبار استفاده خواهند کردشماری را پشت سر نهاده است، از اين آثار ونوشته

مخصوصا در اوضاع واحوالی که رويداد ها وپديده های سه دههء اخير دستخوش گرايش های شخصی وتمايالت 
عقيدتی شده است وفرزندان آيندهء کشور در تفکيک صحت وسقم آنها با مشکالت فراوانی مواجه خواهند بود، 

  . ردانه ودردمندانه، نهايت مفيد وضروری پنداشته می شودداشته هايی اينچنين بخ
 يا صد سال 50هموطنان عزيز ما دارای هر فکر وعقيده ای که هستند، بايد اين نکته را فراموش نفرمايند که در 

وآنانی که بعد از ما می آيند بر هرنيک وبدی آگاهانه وآزادانه داوری . آينده، نسل امروزی وجود نخواهد داشت
ولذا بهتر خواهد بود تا حب وبغض شخصی را کنار گذاشته وحقايق جاری ومسلم را در پای . واهند نمودخ

تمايالت فردی قربان نسازيم وبخاطر دفاع از خود واشتباهات گروهی وسياسی خويش، از هرچه بود وگذشت 
  !! انکار نورزيم

. افکار وآراء وعقايد او تا حدودی آشنايی دارمنگارنده ساليان درازيست که آقای ويس ناصری را می شناسم وبه 
اوفرهيخته انسانيست پاک وبی ساخت وبی آاليش وحقگرا وحقيقت نويس، وبافرهنگ، وبه همين جهت خار جشم 

  ! حسودان وبد انديشان
صفات زيبا وحسنه ايست که ” من وما"ادب فرزانگی، مکارم اخالقی وانسانی، ودوری از هر نوع انگيزه های

وروی همين صفات که وی بر ديگران نيز . جان ناصری را از اکثر مدعيان دين وديانت برتری بخشيده استويس 
اين امر گاهگاهی سوء . چنين می انديشد وتوقع دارد همه چون او باشند، چون اوفکر کنند، وچون او داوری نمايند

  . تفاهم بار می آرد وبه رنجش ها وکشيدگی های منجر می شود
گرامی قومی که در تاريخ معاصر . ری متعلق بيک خانواده بزرگ ، باتربيه وباروح افغانستان استويس ناص

افغانستان ودر مجاهدت ها ورستاخيز ملت افغانستان عليه ظلم، استبداد داخلی،واستعمار خارجی، پيوسته نقش 
ری ها وپرخاش های او باين وآن وبنا براين دلسوزی ها، دردمندی ها وگاهگاهی هم در گي. سازنده ای داشته اند

  !! ناشی از جنبه های انسانی، ملی، ميهنی وعاطفی می باشد،نه بر اساس کين توزی ها، ومعيار های شخصی
عمری بايد واندوخته های گزاف تاراه نجات را . البته هر انسانی بنا بر فطرت خويش ، لغزش ها واشتباهاتی دارد

  ): رح(ولذا بگفته حضرت بيدل . جهددر يابد وازاين ورطه سالمت برون 
  موقع شناس عصيان ذلت کش خطا نيست 

. وبايد بجای رنجش ها وخرده گيری ها تحمل پيشه کرد، ودر برابر هر امری عاقالنه وآگاهانه بر خوردنمود
  !! گردن نهادن در برابر حقيقت فرزانگيست، واعتراف به خطا واشتباه جوانمردی ومردانگی

ولی چشم تاريخ بازاست وبهر . ر زور گويی وانکار، ممکن است تحريف گردد ويا به تعويق افتدحقايق در براب
عربده وغرزدن ها هر چه باشد واز هر . کاری واتفاقی چنانچه بود ورفت داوری ميکند واز لوم اليم نمی هراسد

 . حنجره ای که برون آيد، جز خفت وذلت فرجامی نخواهد داشت
  

نمی توان انگاشت، آفتاب با دو انگشت پنهان نميشود وجريانات تاريخی با انکار واتهام ولجاجت را حقانيت 
  . وخشونت کتمان نميگردد
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رگ گردن بر افراشتن، چهره را سرخ وزرد کردن، ونسبت بهرکس وهربيانی مهر تکذيب زدن، کار خرد 
واحتجاج . ها ديگر تکرار نخواهد شدبايد برحذر بود وبا ورداشت که پارينه خواب ها وخيال . وخردمندان نيست

اگر امروز کمتر نوشته می شود وبراشاراتی !! ها وغريدن ها وخودتبريه کردن ها اصال بجايی نخواهد رسيد
  . بسنده ميگردد، فردا بيشتر خواهند نوشت وروی زشت وزيبا مفصال درنگ خواهد شد

من بر آنم تا هر قلم بدستی اين مطلب را رعايت مسلما هتک حرمت، از انتقاد، حق نويسی، وپاسخ دهی جداست و
ودر غير آن بقول صايب اصفهانی نوشته ها وادعا های ايشان . کند وبرعفت وآداب نويسندگی عميقا احترام گذارد

  . حکم سکهء قلبی را خواهد داشت که برای هر کس تقديم شود، مسترد خواهد گرديد
مادامی که از هرگونه (ادداشت ها ، نوشته ها ومصاحبه هايش را بشنهاد من به ويس جان ناصری اين است تا ي

هر چه زودتر دريک مجموعه ای به چاپ )وسواس احتمالی،ويا احيانا تعرض وتجاوز شخصی منزه محسوب شوند
باشد که اين فراورده های ارزشمند عينی وذهنی از گزند ايام ايمن گردد، وبرای آيندگان هديهء گران . رسانند
  . به ياد گار ماندبهايی 
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