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 Social اجتماعی

  
 محمد حيدر اختر

  ٢٠١۵ جوالی ٠١
  

  دو ساله شد رنگين سايت

                                                      

م فعاليت درسال دودر اين روز  تارنمای رنگين  . دی می باشد ميال٢٠١۵ ھموطنان گرامی ، امروز اول جوالی سال 

در دوسال گذشته  می توان گفت که وظيفۀ خويش را تا حد امکان، درنشر مطالب جالب . ھای نشراتی  خود قدم گذاشت

تان کشور، ھا ومقاالتی که توسط دانشمندان وقلم به دسه نوشت.   اجتماعی، سياسی، فرھنگی، ادبی و ھنری انجام داديم

انترنتی رنگين ۀ وھمچنان درصفح. از داخل و خارج افغانستان تھيه وارسال گرديد، به کمال امانت داری به نشر رسيدند

  . به نشراعالميه ھا، گزارشات درموضوعات مختلف ومسايل داغ روز، ازوقايع کشورعزيز ما افغانستان پرداختيم

مندان وقلم به دستانی که، در طول دوسال گذشته با ارسال  فرآورده ھای  دست اندرکاران تارنمای رنگين ازتمام دانش

. نمايندمساعی به خرچ دادند، صميمانه ابراز سپاس وامتنان می " رنگين "شان ما را ياری رسانيدند و به رنگين ساختن 

ی خود ادامه بدھند و اميد می رود در سال ھای ديگری که پيش رو داريم ما را تنھا نگذاشته، به ھمکاری ھای قلم

  . شان را در جھت بھبود و کيفيت کاری  ازما دريغ ننمايندۀنظريات و پيشنھادات مفيد و سازند

  : دوسال قبل با آغاز فعاليت نشرات رنگين از طريق انترنت ياد آور شديم که 

باشيم  وصدای عزيزان اھل آرزوی ما اين است که درکنار نشرات انترنيتی مفيد و خوب وطنداران خويش، قرار داشته 

  .گوش ساير وطنداران  خود برسانيم ه قلم را که دست شان وقلم شان به خون  آلوده نيست ، ب

وقتی يک شکنجه گر وجنايتکار، . چرا از دست ھا وقلم ھای آلوده ومخالفت با آنھا ياد می کنيم؟  علت آن واضح است

ی نويسد ، طوری که تا حال نوشته اند، خواننده با احساس را ويا شخصی که در نقض حقوق بشر دست دارد، چيزی م

در سايت ھای بی تفاوت وخنثی  که .  که در نوشته ھايشان از انتقاد خبری نيستًمخصوصا. از مطالعه دلسرد می سازند

  . آنھا می پردازيمایما به  نکوھش وافش. سر وکلۀ چنين اشخاص پيدا می شود، ھموطنان متأثر می شوند
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ھموطنان عزيز ما خبر دارند که ترور کور مشتی جاھل واز خدا بيخبر، چه سرھای نازنين  و پيکر ھای درد مند را 

  .ما به موضوع وخطر  تروريسم در افغانستان توجه جدی مبذول می داريم . برباد داده است

 نشراتی، احترام به دين مقدس ومبين  خود وفا کرده، درپاليسیۀ درطول دوسال نشرات، ما از آنچه گفته بوديم  به وعد

 حقوق تمام اقوام وقبايل ومليت ھای افغانستان ، ۀتساوی عادالن اسالم، دفاع از حق حاکميت ملی، وحدت ملی ، و

 جنگ وويرانگری، ۀبه اعمال ناشايست .  ايم کار قرار دادهۀ خواست آزادی وصلح عادالنه را درسرلوحوجانبداری 

ر، دروغ واعمال تروريست ھای طالبی و پاکستانی راکه درحق مردم زجرکشيده ما روا داشتند، ترور، انفجار، انتحا

  .تقبيح نموديم

با اين گفته يک اندازه از فعاليت ھای رنگين را در طول دوسال مطرح کرده، خواھش قلبی ما اين است که در سال سوم 

   .  دوستان می باشيمۀمنتظر  ھمکاری ھای ھم. شتر گردد ھمکاران وقلم به دستان بيۀوسال ھای ديگر تماس ھای سازند

  ومن هللا توفيق

 

  :يادداشت

ان«ھمان طوری که در نخستين روز ھای ايجاد سايت وزين  ای » رنگين کم ا آق ز م ار عزي ار و سرپرستی ھمک ه ابتک ب
ه بوديم، اينک بار ديگر  جمع رسانه ھای الکترونيک خيرمقدم گفترا درضمن ابراز تبريک و تھنيت ورود شان » اختر«

ا اه کارش ا م اه ت ا روز و م ا روز ت م ت رآن داري د ب ه، امي د ندومين سال نشراتی شان را از صميم قلب تبريک گفت ه مانن  ب
  .ھميشه پر بار باقی بماند
يم ی دان ين الزم م زائيمھمچن ال : ، بيف ين پورت ه ب ای متقابل اری ھ ستان آزاد"ھمک ستان-افغان ايت"  آزاد افغان ن و س  وزي

رام "رنگين کمان" ، بھترين گواه برآن است، که اساسی ترين ضامن ادامۀ ھمکاری بين نھاد ھای مشابه، ضمن حفظ احت
د  ل را صيانت نماي متقابل، حرکت آگاھانه از موضع يک دموکراسی پيگير و استوار که حقوق دموکراتيک جوانب متقاب

  .داشته، اميد برای دايم تداوم بيابدروابطی که تا اکنون بين دو نھاد وجود . می باشد
  تبريکات ما را بپذيريد، دستانتان را صميمانه فشرده برای تان آرزوی موفقيت ھای بيشتر می نمائيم

  AA-AAادارۀ پورتال
 


