
 اعتراضیه ۀنام

 به مسوول آن الین سرویس فارسی بی بی سی 

 

 ،کشتمند علی بھ تریبون شخصی سلطان )"افغانستان ۀصفح"( سایت فارسی بی بی سی کھاز مدتیست 

 ،درین صفحھ. ھزاره تبدیل شده است ملیتنخست وزیر سابق افغانستان و یک حلقھ ای از نخبگان 

کمتر مقالھ ای تحلیلی، علمی و پژوھشی و یا کنفرانس ھای علمی نخبگان دیگر فرھنگ ھا و تبار 

  .س نشر را پیدا می کندھای افغانستان شان

بھ نظر می رسد کھ سلیقھ ھای شخصی و تمایالت تباری برخی افراد در بی بی سی باعث تعصب، 

معتبر بین المللی مانند بی بی سی کھ ھیچ منافع  ۀتبعیض و توزیع غیر عادالنھ اخبار شده و یک رسان

  .و عالقمندی خاصی بھ کشتمندی ھا ندارد، بد نام میشود

 ً گزارشی از نام  "مجلھ رادیویی"تحت برنامھ  "صفحھ افغانستان"در سایت فارسی بی بی سی اخیرا

دانشگاه ال اس دی میزبان "بھ نشر رسیده کھ در آن گفتھ میشود " کانون پژوھشگران افغانستان"

  ."کنفرانسی بود زیر عنوان پژوھشھای علمی، تجربھ دوکتورا

گزاری این کنفرانس نداشت، فقط از جانب بطی بھ برر چواقعیت این است کھ دانشگاه ال اس دی ھی

الر ھای این دانشگاه بھ کرایھ گرفتھ اکانون پژوھشگران منسوب بھ آقای سلطان علی کشتمند یکی از ت

ھر کس می تواند با کرایھ گرفتن یک محل در دانشگاه ھای بریتانیا حتا سالگره خود را . شده بود

  .شگاه نداردتجلیل کند و این ھیچ ربطی بھ دان

در گزارش گفتھ شده کھ دھھا تن از پژوھشگران و اھل قلم در این کنفرانس، بھ تجزیھ و تحلیل 

عرصھ ھای گوناگون پژوھشی میان تحصیلکردگان افغانستان در کشورھای مختلف و تبادل تجربیات 

است، اکثریت این ھم کمتر بھ واقعیت نزدیک . در زمینھ تحقیقات و پژوھشھای دانشگاھی پرداختند

نھ اھل پژوھش ھستند  ،کسانیکھ درین محفل اشتراک نموده بودند بشمول رییس آن سلطان علی کشتمند

این محفل کمتر محتوای یک کنفرانس علمی را داشت و یک . و نھ چندان عالقھ ای بھ پژوھش دارند

کشتمند،  ۀ آقایانواداکثریت اشتراک کنندگان آن را خ. دود افراد در آن اشتراک نموده بودحتعداد م

برادران و خانم ھا، نواسھ و کواسھ ھای او و یک تعداد دوستان شخصی و تباری وی تشکیل می 

اما آقایان اسدهللا شفاھی، داوود ناجی و شھباز ایرج کارمندان رادیوی بی بی سی کھ از جملھ . دادند

اشتراک می کنند، از یک  نزدیک بھ آقای کشتمند ھستند و در تمام مجالس آقای کشتمند ی افراد حلقھ



تراشیدند و با سوء استفاده از موقف شان در رادیوی بی بی  "کنفرانس علمی"محفل بی محتوا یک 

این در حالی بود کھ بتاریخ  .بھ نشر سپردند "مجلھ رادیویی"آنرا تحت نام  "صفحھ افغانستان"سی 

 ۀنستان در مدرسجون کنفرانس علمی از طرف یکی از کانون ھای پژوھشی وابستھ بھ افغا   ٢۶

مطالعات شرق شناسی و افریقا در لندن برگزار گردیده بود کھ در آن یک تعداد اھل فرھنگ، قلم و 

سفانھ از طرف آقای اما متأ. پژوھش و دانش آموزان برخی دانشگاه ھای بریتانیا اشتراک نموده بودند

  .ا گزارش آن خودداری شداز نشر خبر و ی "صفحھ افغانستان"ناجی مسوول آنالین بی بی سی  داوود

باید گفت تمام نھادھای خیریھ، پژوھشی و غیره مربوط شھروندان افغانستان در بریتانیا ھمیش میزبان 

کنفرانس ھا و سیمینارھای علمی، پژوھشی و فرھنگی ھستند ولی گزارش ھیچ یکی از این ھا در 

بی بی سی کنفرانس ھای علمی  پرسشی اساسی اینست کھ اگر. وبسایت بی بی سی اقبال نشر نمیابد

مربوط بھ نھاد ھای فرھنگی شھروندان افغانستان را نشر نمی کند، پس کنفرانس بھ اصطالع علمی 

  سلطان علی کشتمند را چگونھ نشر کرد؟آقای 

ما جمعی از فرھنگیان، نویسندگان، پژوھشگران و دانش آموزان افغانستان مقیم بریتانیا از رھبری 

ی تقاضا می کنیم کھ بی بی سی را از انحصار گروه ھای تبارگرا، متعصب سرویس فارسی بی بی س

  .لطمھ وارد شود -یک نھاد معتبر جھانی -و تبعیض طلب آزاد سازید و نگذارید کھ بھ بی بی سی

اگر رھبری بخش فارسی بی بی سی بھ خواستھای ما توجھ نکند، ما ناگزیر ھستیم این انتقاد خود را با 

یر بھ مقامات باالتر بھ زبان انگلیسی بفرستیم یا برای رساندن صدای اعتراض خود اسناد انکار ناپز

  .یک مظاھره گسترده را در مقابل دفتر بی بی سی بھ راه اندازیم

  ،با احترام

  جمعی از فرھنگیان، نویسندگان، پژوھشگران و

  .دانش آموزان وابستھ بھ افغانستان مقیم بریتانیا

  ٢٠١١جوالی  ١٣لندن 


