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    ولی احمد نوری

                            ٢٠١۶ جون ٠۵

  رفــع يک ســوء تفاھــم
کار ويراستاری و اصالح ، "آنالين-افغان جرمن"از ساليان دراز تا اين اواخر که عمده ترين مصروفيتم در پورتال 

را مانند که خود را دانشمند و عالم " زنگی مست"اشتباھات و اغالط امالئی و انشائی کسانی بود که برخی از آنھا 

  :می باشند حضرت موالنای بلخیمصداق کامل اين بيت و عقل کل می دانند و 
  

  دسته م ناکس را بـلـعآيد ه ـه کـب    ستَف زنگی مـغ دادن در کـيـت
  

  

با وجود آن که بر مبنای اشتغال و مصروفيتم، می بايست به تمام رسانه ھا سرزده و از تراوشات قلمی تمام 

نويسندگان ھموطنم بھره می جستم، مگر با تأسف در کنار مصروفيت، وضع نامساعد صحی و کبر سن، باعث می 

وجود تمام  با آنھم و با. ستفادۀ الزم نمايمشور، اگرديد تا نتوانم، از دانش بيکران تمام نويسندگان و قلم به دستان ک

نتوانسته ام، به نوشته ھای پر يا و ام نخواسته يا  تنی  بودند و ھستند که در ھمه حاالمشکالت و ناتوانی ھا، کسا

 که در اعماق ی و متفکرصادقجمع، نويسندۀ توانا، محقق سخت کوش و  بار شان مراجعه ننمايم، که يکی از آن

  .دبو ، می باشد و خواھدبوده" سيد ھاشم سديد"، ھمکار گرامی ما آقای ھا سر و کار دارد هانديش

 دائمیبه وظايف فی مابين ما دو نفر، فتنه گرانی که می خواھند بر مبنای برخی عدم توافقات و اختالفات فکری 

  :نمايند، بھتر است اين را بدانندشان بين ما ديواری از سوء تفاھم اعمار  شان جامۀ عمل بپوشانند و به زعم خود

  یحت تاريخ کشور ما عدم ھماھنگی ھادر تحليل از " سديدسيد ھاشم "آقای جناب اين واضح است که بين من و  .١

، وجوه متفاوت نکات علی رغمھم يک واقعيت است که   وجود داشته باشد، مگر اينتفاوت ھاممکن تا سرحد 

، آنقدر ما منزجريمسانی که به شدت از دشمنان مردم و دشمنان وطن مشترک ما به مثابۀ دو افغان و دو ان

نيز نمی تواند ما را " شورای انقالبی" توطئه و تفتين عوامل روس و اعضای یعميق است که ھيچ چيزی حت

  .از ھم جدا نمايد

چگونه می انديشند و چه "  آنالين-آريانا افغانستان"ھای اشغالگر در مورد سايت  ران روساکه جيره خو اين .٢

سايت را تحت شعاع قرار داده، آن را به يک نھاد اين  فعاليت و حقيقتتواند به ھيچ وجه، می نويسند، نمی 

خالف تصور آنھا ما افتخار داريم که حين نشر نوشته ھا، سينۀ . دشمن ديموکراسی و آزادی عقيده مبدل نمايد

 نيز به در آينده يان باشد، به اثبات رسانيده و به آزادی عقيده و ب باورفراخ و تحملی را که می بايد معرف 

 .اثبات برسانيم
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وجود داشته باشد، " سديدسيد ھاشم "آقای جناب  بين ما و اشخاص دانشمند و فھيمی مانند تفاوت نظراگر ده ھا  .٣

بيان نقطه نظرات  خنجر حواله داريم، ضمن ھمديگربدون آن که رياکارانه آن را مخفی نموده از پشت به 

کشور نويسنده توانای خويش و تفکيک بين ما و ايشان، احترام عميقی را که به شخصيت ايشان به مثابۀ يک 

  .خود داريم کمترين کاھش و نقصانی پيدا نخواھد نمود

 و با وضاحت"  آنالينآريانا افغانستان"بر مبنای نکاتی که در باال تذکار يافت، به کوری چشم دشمنان سايت  .۴

روی نوشته ھای ھمکار  بر» آريانا افغانستان آنالين«سايت وبم که صفحات صراحت کامل اعالم می دار

 و متباقی نويسندگان و قلم به دستانی که نوشته ھای شان با منافع ملی "سديدسيد ھاشم "آقای جناب عزيز ما 

 ولو با ديدگاه بوده و باز خواھد ماندباز افغانستان و خط مشی وبسايت ھمراه و مطابق روش نشراتی آن باشد، 

متفاوت باشد، ما اصل کثرت گرائی را صادقانه طبق مرام » آريانا افغانستان آنالين«دست اندرکاران نشراتی 

  . نشراتی خود رعايت می کنيم
  

نب  پر عرض کنم که مقام استثنائی شان ھميشه نزد اين جا" سيد ھاشم سديد" در مورد دانشمند محترم کشور جناب 

» آريانا افغانستان آنالين«وبسايت . ارج بوده و خواھد بود، و اين قلم به دست با رسالت برای من بسيار عزيز است

  . آرزومند است که پيام آور نوشته ھای با ارزش شان باشد
  

 ی ھانفس در خون تپيد و گفت پاس آشنائ    به دل گفتم کدامين شيوه دشوار است در عالم
  

  .  با عرض حرمت.  خدعه ای کوچکترين تأثير سوء بر پيوند ھای انسانی و وطنی ما نخواھد داشتو ھيچ گونه 
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