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  ري آبسي قی با آقااني عریسخن
 

  افغان جرمنتي ساريمد
 
 ی در مورد ماللباشد،ي مشخص مآن آامًال ۀ آهنخي تاررا آه زي عزمي مضمون چند سال قبل محترم داآتر رحنكهيهم
 د،ينمايهمواره بلند م را  افغانستانی آاران جنگتيجنا  ازیريگي و پی عدالت خواهی قهرمان زن افغان آه صداا،يجو

 یتاز شناخ  بردم وی افكار و طرز العمل شما پنه آه به آديمشاهده نمودم، باور بفرمائ» افغان ـ جرمن  « تيدر سا
 دهي به ظهور رسيیكيولوژي اختالفات ائدی موسوی و آقایستاني سی آقاني دارم، دانستم آه حال آه بیآه از جناب عال

 عطاف انيۀ بلكه با روحد،يريگيقرار م » گرانيد«  از جانب ی مغزیشو و  مورد شستشهياست، شما نه تنها مثل هم
  !يدنمائيماجراء   رانچه بر شما حكم گردد، همان آوهر رفته تا آخر خط باشد،يم شما موجود آه دری  مفرطيیريپذ
 شما بودم، بلكه بعد از تي سای آه من جزء گروپ نشراتیو شما نه تنها در زمان  آه مادياوري بادي جان، بسي قیآر

 نيا ب هليمي او وتري آمپقي از طريی جدیاختالف نظرها  مذاآرات، مباحثات وی هم گاه گاهتين سا آ من ازیاستعفا
  :گرددي جمله خالصه مكي موارد به ۀم در مورد هیري گجهيافسوس آه نت. شديما و شما رد بدل م

 ديزنيهمه وقت هم به نعل م» اجبارًا«   وديلرزي می بوده و با هر بادري انعطاف پذاري و افكار تان بساتيشما در نظر
 تان، آنچه را آنان تي سای از اعضای بعضۀديا با عقالرغم عدم موافقت شمی  خودتان علۀچرا؟ به گفت !خيو هم به م

 به جان یوا  ودينمائي احساس مادي زاجي و به آن احتدي قائلادي احترام زني چون به اد،ينمائي مء شما اجراخواهند،يم
 ني، مضمون ا٢٠٠٧ یه جوال  آه در مادي آوری ماديب ....گرددي پامال منهيزم  مملكت شما آه دریخي تارقيحقا
 شما د،يبه نشر رس» افغان ـ جرمن  « تيآه در سا» خ ي از تاریگري دۀ و شش سرطان، صفحستيب« بنام  انب راج

 آن مضمون به خاطر ۀني در زمیادي آه قلم بدستان و دوستان زدي اظهار داشتی حتد؟ي نموددي و تمجريتا آدام حد تقد
 دي دارادي بهم را ني ااي و اما، آیول!   گفتندكيبه شما تبر ها ليمي  مندرجه درآن،  با تلفون ها و ایخي تاری هاتيواقع

 را »یعطائ« ی نشر مضمون آقاۀ اجاز»نيافغان ـ جرمن ـ آنال « ۀ راجستر شدتيول ساؤ مسريآه شما صاحب و مد
 من لي و فامنجانبي هم، بر ای  شخصی واقعريدانست، بلكه انتقادات غ» !؟«غلط » آامًال«را مآه نه تنها مضمون 

 تان بر انتقادات ۀدي الرغم عدم عقی آه علدي شما به عجز اظهار نمودني همعدًاالبته آه ب. ديحواله نمود، صادر نمود
 آه ميگذريم!!   آه واقعا دل من به حال شما سوختدي داشت»یخاص«  به دالئل راي اجبار نشر مضمون و،ی عطائیآقا
 شهيشش سرطان هم  وستيب«  قلم را بنام ني اگري مضمون دیه جوال و امسال هم در ماگردد،ي تكرار مشهي همخيتار
 موقف دي خودتان، من باۀ در توان شما نبود، بگفتی عطائی آقای چون قبول آزردگد،ينشر ننمود»  ساز است خيتار

 !! شما را هم درك نمودمتي شما و جهت و سمت ساتيآه با درك موقف شما ، سا. ...كردميشما را درك م
 آه یخي قرار دارد آه نه تنها تار»گرانيد« در دست ی شما تا چه حدی مطبوعاتاراتي آه اختري جان آبسي قدينيبی م

 بلكه گردد،يمواجه م فيبه تحر آن  مراعات وني اآزردگی به خاطرد،ي دارماني و به آن ادي آن بوده اینيشما شاهد ع
 استدالل شما، ني هم به اساس همد،ينمائي تان ادعا متيسا ر تان دمملكت را آه در قبال مردم و يیخي و تاریرسالت مل

   .گرددي مدي ناپد و اآثرًادهيخدشه دار گرد
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افغان ـ  « تيول ساؤ مسريجناب شما، مد روزي د،یستاني سیآقا  وی موسوی اختالفات آقاۀ در مورد معضل،یبار
 خيحذف تار« نوشته بودم، با »یستانيس « ی، در مورد آقا٢٠٠۶ جانب را آه در نومبر سال نيمضمون ا» جرمن

 و عقائد اتي شما دستخوش نظریعات مطبواراتي بازهم شما و اخت،ی آه به دالئل آتديبه نشر سپرد» آنتحرير 
شما نه . دي داشته باشی ندارد، رول فعالی آه به شخص شما ربطی آه با مداخله در آارديخواهي و مدهي گردگرانيد

. دينمائي هم  به زنبور خانه پرتاب میت سنگأ بلكه با جرد،يريگي آن مري و سر تان را زديداز انیتنها سنگ را باال م
 را جناب شما انجام يی چه آار های،ستاني سیآقا  وی موسویآقاۀ  شامل ساختن من در معضلبا آه مينيبی حال م

 : ديدهيم
مجلس بزرگداشت شان   ویستاني سیآقا را آه در مورد نجانبي ایالدي م٢٠٠۶ نوامبر ٢۵رخ ؤمضمون  م  :اول
  ــاستذکر تاريخ تحرير يا تاريخ نشر مطلب، معمول و بلکه حتمی  "افغان ـ جرمن "تيسا  در ــنشر خيحذف تار با

 ! نوشته و فرستاده است مضمون رادًاي قلم، جدني آه ادي آه خواننده تصور نمادي به نشر سپرده ایطور
 فكر ه ای لحظ ،»آهنه «  مضمون ني اۀنشر دوبار قبل از ا،يمگر و آ!! ريس جان آبي بر شما، قني گفت صد آفرديبا

 كي اي روز خاص و كي هم هستند، آه به مناسبت یني مضامستند،ي ندي آه به زمان مقیني آه برعكس مضامديآرد
ر را آه سه روز قبل  ارزشمند حقوق بشيۀعالم سالگرد اديتواني، شما نممثًال. ابندي ی بخصوص اقبال نشر مخيتار

 ني منحوس هفت ثور در ماه دسمبرمضامی در مورد  آودتاديتواني همان طور آه نمد،ي نمائليبود، سه ماه بعد تجل
 آن به خي تارۀورانز با حذف مكرد،ي میندگي نمای روز خاصكي را آه از یپس، به چه مناسبت مضمون! ديمنتشر نمائ
 كي ثي به حیستاني سی مرا آه از آقاۀدي عقد؟؟يي ثابت نمادي خواهی چه را م مضمون آهنه،كي از نشر د؟؟ينشر سپرد

 آه در مي آه من بگوديخواهيم اي قدر نموده ام؟  د،ينماي ماني افغانستان را بیخي تاراناتي و جرقيرخ آه حقاؤم
 نتوانست آه ه اینند خواچي مضمون هني آه با نشر ادي ام؟؟ باور آندهي را مرتكب گردی اشتباه فاحششانيشناخت ا

   !! به مضار شاناي است و شاني به مفاد ایستاني سی جناب شما در مورد آقاقضاوت اي آه آدي نمای روشنی ابزيار
 

ی  با مغالطه ادي شا!باشدين م آ بد تر ازی بوده است و تفرقه اندازی آار بدشهي گرفتن، همی از آب گل آلود ماه :دوم
ن  آن مضمون  و در آ باشد آه من درنيدف اه د،ي نموده اجادي خوانندگان اني بنجانب،ي اۀ مضمون آهنكي در نشر آه

 و كيولوژي با اختالفات ائدی موسوی آقاكهيحال  آورده ام درعمل به ديرخ تمجؤ مكي ثي به حیستاني سیآقا سال، از
 گردد ني ا به زعم شماجهي نتشد،باي همان تجارب استوار می داشته اند، نظر شان بروگري همدی آه از شناسائیسوابق

فعال   و رقت بار ملت و مملكت مانيواقعات خون  حوادث وی  شناسائی برادي آه بای خود را مبارزویآه ما قلم ها
 نيمگر شما ا. ميبنمائ گري آن منحرف ساخته و متوجه همدی و مردمی ازهدف عالند،ي حرآت نمای و به جهت ملهبود

  د؟؟ي ادهيگرد متوجه نیتوطئه را براست
 به شما امر شده باشد  مرجعی که از هری ولد،ي تجربه هستی جوان و بنظر به ما  درست است آه شمار،ي جان آبسيق

 باشد؟ي آه مقصد و مرام نشر آن چه مديديپرسي مدي باد،ي آن به نشر بسپارخي مرا با حذف تارۀ مضمون آهننيآه ا
به احتياط  در اقدامات تان نديگوي دارند آه می ها اصطالحیكائيباشد؟ امرثر ؤ متوانديمضار و مفاد آن در چه مورد م

  !دي برعكس عمل نموده است، باور بفرمائ مضمون آامًالنيا. دينما Back Fire  مبادا آهد،يخرج بده
 تان نكاريبا ا  شمااي مگر آ؟!ديدهي قرار میستاني سی مرا در تقابل با آقا چرا راه رفته آهدي ادهي شما از خود پرساي آ

 فراموش نشود که من و شما بحث ديگری قبًال در مورد قرار دادن بی موجب اين قلم !د؟يباشي نمشاني مخالف ایبنحو
به مقابل دوستی، از جانب شما، داشتيم که به ذات خود، همان طوری که به شما ياد آور گرديدم، نوعی تفرقه اندازی 

  .بود
 

 ، شما مرا مورد مواخذه  ميباشد است و نزد من موجوددهي گردليمي من ایه برا شما آبي از مكاتیكيدر   :سوم
 چاپ شده باشد، تقلب یگري دی دستگاه نشراتكيآه در » مضمون«  كينشر نمودن :  آه ديقرار داده و ضمنا نوشته ا

 یالملل ني بنيز قوان شما ااي آه آپرسميمن از شما م. ديرا به وضاحت استعمال نموده ا «Cheat » ۀشما آلم. است
 به مقابل اثر خود سندهي آه اگر نودينماي اظهار مني مورد چنني در قانون اآثرًاني اانه؟؟ي دي داشته ای مورد آگاهنيدر
 آن هر ري در غگردد،ي  به ناشر متعلق متي بدست آورده باشد، حق انتشار و مالكی پولره،يغ و  مضمون، شعرا يو
 یورانه بز بصورت منكهي اۀ مرا برعالوۀ آه نوشتديداني شما مايآ.  استيش خوۀوشت صاحب و مالك نی اسندهينو
 از دو سال قبل ی خبری آه حاودي مبادرت نموده ای موجب مضمونی قلم، با نشر بني اۀ بدون اجازد،ي ساخته اخيتار
ی هم در مورد نشرمضمون  شما مکلف بوديد که از من کسب اجازه نموده و در باالی نوشته شرح قناعت بخش.باشديم

  !! بر شمانيآفر! دي آه مرا در انظار آودن جلوه دهدي خواسته ايله وسني بددر حاليکه. دو سال قبل، می نوشتيد
 شما ی و ملیدوي عقاراتي اختنكهي قبل از. منفعت است،یري ضرر را از هر جا بگنديگوي مر،ي جان آبسي م قمحتر

 هم از ی آمد،ي شما خلق نمای تان برای مطبوعاتضي در روش ضد و نقرای رتشي بی درد سرهاگران،يدر تصرف د
 نه د،ينمائي آه ادعا مدي هستی آه شما همانديائ است آه اثبات نمدهيوقت آن فرا رس .دي نشان دهتيخود اراده و شخص

  !!دي آه باشخواهندي مگراني آه دیهمان
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  ميگوي است با تو مآنچـه شرط بالغ من
  خواه ماللر،ـيـخنم پند گـتوخواه  از س

 


