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آریانا افغانستان آنالین

به ارتباط شطحیات سایت افغان جرمن
در قبال نشر مقالۀ روستار تره کی
دردا ،حسرتا و دریغا که کانون معرفت ویران بینیم ،چراغ علم و دانش خموش ،راه صداقت در فنا و جاهالن تاریک
بین و عقده مند در منبر فضیلت و کرامت .پا افتادگان بی سواد دیروز که خوب می شناختیم ،با در آمدن شان زیر بغل
موالها و پیران خانقای نوشتن ،شدند نویسنده ،کردند ادعای مالکیت فهم و دانش و اکنون با عصای پیران مغان در
خرابات نویسندگی ،طی طریق دارند.
گروهی زخم خورده و مجروح پیشین هنوز هم مصروف لیسیدن زخم های کهن خود بوده و برای تسکین درد جانکاه
حقارت و پائین نگری خودی ،با شرارۀ آتش کینه ،عقده ،انتقام جویی و بدبینی ،در صدد فرصت یابی و بهانه جویی برای
گرفتن ناحق پاچۀ این و آن ،با پهلوی هم گذاشتن الطائالت ،چرندیات و جفنگیات با کاربرد اسلحۀ توهین و تحقیر نامردانه
رزم جویی می کنند.
آریانا افغانستان آنالین مسرت دارد که نشراتش مورد توجه رسانه های دیگر قرار میگیرد و از انتقاد سالم و منطقی
استقبال مینماید ،البته با توقع اینکه اشخاص دانا ،آگاه و دانشمند ،مؤدب و مهذب ،فارغ از امراض تعصب ،بدبینی و عقده
مندی بر مبانی موازین اخالقی و آداب تبادل نظر ،این رسالت را ایفا کنند .
ولی کاربرد کلمۀ « قوله کشیدن» انتباهی بخشید که متأسفانه این توقع واهی بوده و این کلمه نشخوار ذهنیت های پوسیده
و گندیده سخن جمعی هرزگان بی بند و بار ،مریض ،فاقد اهلیت و کرامت انسانی است ،صدایی که از تخت سماوار و
یا بام خانۀ بد نامی برمیآید.
هر انسانی در عصر کنونی در عقاید و باور های خود از حقوق کامل مدنی برخوردار است و این که کدام زمامدار نزد
او شخصیت ملی بوده و خدمت بزرگ برای آبادی وطن کرده و او را می پسندد و از هنر و استعداد کی می ستاید ،حق
قانونی و مسلمش است .و اما نشر مقالۀ داکتر عثمان روستار تره کی ،علی الرغم تضادها با محتویات آن ،با پیروی از
اصل پذیرفته شدۀ آزادی بیان و رعایت از آن ،چنانچه مقاالت متعدد پیروان مکاتب مختلف سیاسی در همه رسانه ها
نشر می گردد ،در این وبسایت نشر شد.
قدرت بزرگ نظامی و اقتصادی جهان "امریکا" ،طالبان را امتیازات سیاسی بخشیده و خواسته هایش را بر حکومت
افغانستان تحمیل کرده و آنها در جامعۀ درون و بیرون افغانستان هواخواهانی دارند ،ولی تا حال مردم افغانستان طالبان
را به حیث یک نهضت رهایی بخش ملی و اوالد صدیق این وطن نه پذیرفته اند.
آریانا افغانستان آنالین مقالۀ روستار تره کی را نشر کرد و درب انتقاد ،نکوهش و مخالفت را برای نویسندگان خود و
نویسندگان سائر وبسایت ها باز گذاشت ،چه خوب می بود که مقالۀ روستار تره کی را وبسایت افغان جرمن در یک
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تحلیل جامع و منطقی مورد انتقاد قرار میداد .در عوض در کلکین نظرسنجی با نوشتن چند سطر از الطائالت و شطحیات
و توهین و هتک حرمت به قلمبدستان معزز مانند ولی احمد نوری و محترم نعیم بارز پرداختند که هر یک از این بزرگان
قلمبدست ،روزگاری از بنیانگزارن و پیشکسوتان وبسایت افغان جرمن بودند .الحق که حضرت سعدی درست میفرمایند:
گللل مللزن کللاه گللل مللزن دیللوار بللی بنیللاد را
خللللدمت سلللل را بکللللن نلللله آدم کمللللزاد را
سلللللعدیا شلللللیرازیا پنلللللدی ملللللده کملللللزاد را
کمللزاد اگللر عاقللل شللود گللردن زنللد اسللتاد را
یکبار دیگر بیان میداریم که ،اگر ادارۀ آریانا افغانستان آنالین ضمن تذکری نظریات روستار تره کی را تحسین و آن
را تائید می کرد ،جا داشت که بر ما اتهام طالب پروری ،آی اس آی پرستی و پاکستان دوستی وارد می شد.
با عرض حرمت.
ادارۀ آریانا افغانستان آنالین

برای مطالب دیگر این نویسنده ،اینجا کلیک نمائید.
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