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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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  AA-AAاداره پورتال 

١٣/١١/١٠  

  

  تذکر و اعتذار
  

ه از طرز نگارش  ال ک واداران پورت ا با عرض پوزش خدمت آن عده از ھمکاران قلمی و ھ ای ھمکار گرامی م آق

ا"در مقالۀ " سيد خليل هللا ھاشميان"ند داکتر پوھا ا ارسال " عکس العمل ھ وده و ب ده احساس نم وھين ش خويش را ت

د، ضمن آن ل نماين ه مث ه کهنوشته ھای معنون و نامه ھای متعدد خواسته بودند مقابله ب ار لطف شان راجع ب  از اظھ

ه پورتال و برخورد حراستگرانۀ شان از سياست و خط نشراتی پورت د ب ائيم، باي ان می نم ال از صميم قلب ابراز امتن

  :عرض شان برسانيم

ته ھای . ھيچ نوع تغييری در مشی و سياست پورتال به وجود نيامده تا آنھا را محزون و مغموم بسازد دليل آنکه نوش

د ا را از خط م ده آنھ ه صورت عم ه ب م ک ا صراحت اعالم می داري ال شان را نخواستيم به نشر برسانيم؛ ب ون پورت

در آينده نيز به عين سرنوشت دچار نگرديده و از اين دوستان نوشته ھا و نامه ھای برای آنکه . بيرون تشخيص داديم

نشر باز نماند از اين ايشان مجدانه تقاضا داريم تا از قبل از ھرنوع پاسخ گوئی که حق مسلم شان است، به اين بخش 

  :نت گذارنداز اھداف پورتال نظر انداخته بر ما م

ما را عقيده بر آن است که در کنار عوامل مادی و پايه ھای عينی، نبودن فرھنگ بحث آزاد و سالم در جامعه "

سی از آن مردم ما را از ھمديگر در أيکی از علل ديگريست که نمايندگان فکری طيف ھای مختلف عقيدتی و به ت

 .  آيندحدی دور داشته که به دشواری می توانند؛ با ھم کنار

که در جھان  به خاطر رفع اين نقيصه و امکان ايجاد فضای سالم برای بحث ھای آزاد، و با حرکت از اين ديدگاه 

افغانستان "ھيچ طرز تفکری نيست که عاری از اشتباه بوده و مورد قبول ھمه کس قرار گيرد، متصديان پورتال 

را نيز برای بار اول در " مسايل ايدولوژيک"ر بخش ھا، بخش بر آن شدند تا در کنار ساي" آزاد ــ آزاد افغانستان

باشد خبرگانی که تا امروز به خاطر فقدان ظرف مناسب، ھزاران نکتۀ ارزشمند را با . تاريخ کشور افتتاح نمايند

را می خود داشته و چه بسا کسانی از آن ميان با خود به گور برده باشند، اين امکان را پيدا نمايند، تا ھر آنچه 

انديشند صرف نظر از آنکه در تعارض با کدام طرز ديدی قرار می گيرد آزادانه انشاء نموده ، به غنای بخش 

  .پورتال بيفزايند" مسايل ايدولوژيک"
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در جامعۀ ما ھر مسألۀ ديگری که موجوديت يک بخش ايدئولوژيک را ضروری می سازد ، اينست که تا حال  

ايدئولوژی ، چه راست و چه چپ ، ايدئولوژی مقابل را فقط تکفير کرده است و يا با کلمات رکيک و ناسزا آنرا 

اين . ما تاھم اکنون نيز شاھد يک بحث منطقی و تصادم علمی ايدئولوژی ھا نبوده ايم. گويا بی اعتبار ساخته است

برخی ھا بيان اعتقاد خود را يک . دئولوژی ھا بدون تبعيض بگشايدخش بايد باب يک بحث منطقی را به ھمه ايب

اما طرح اعتقادات ديگران را ناجايز و . حق مسلم و نشر و پذيرش آنرا وظيفه و حتی فرض ديگران می دانند

ل اين طرز ديد ظالمانه را افراطيون راست و چپ به تناسب زور شان اعما. شنيدن يا مطالعه آنرا گناه می شمارند

 چتر اسالم سياسی را با خود حمل می کند ، مستبدانه ترعمل ً می کنند، بالخاصه راست که درجامعۀ ما عمدتا

ًمثال در برخورد با سکوالريسم و مخصوصا با کمونيسم. مينمايد ً.  

بخش ايدئولوژيک با مساعد سازی زمنيه ھای برابر بايد بر اين کمبود غلبه نموده، به خاطر طرد سياست 

  .ولوژيک را فروزان نگھداردئولوژی زدائی، چراغ بحث ھای ايدئايد

ما ھمانقدر که آمدن اولی را خير . مبرھن است که فرھنگ مباحثه چيزيست و دشنام واھانت به افراد چيز ديگر

 که نزد انقياد طلبان ، جنايت" فرھنگ اھانت" مقدم می گوئيم به ھمان اندازه خواھيم کوشيد، تا پورتال را از 

 اھداف نشر – ."کاران جنگی و راھيان اسالم سياسی به شيوۀ مبتذل جديدی مبدل شده؛ دور و منزه نگھداريم

  شده در ذيل مسايل ايدئولوژيک

 در تطبيق اصل قبول شدۀ پورتال اھمالی از جانب ما صورت گرفته باشد، ضمن لبی حين نشر مطباز ھم ھرگاه

ت و نامه ھای شان از نشر باز مانده صميمانه تمناء داريم تا به دور از انتقاد ازخود، از تمام دوستانيکه مقاال

اميدواريم با چنين عملی قادر شويم يک . انشاء و به آدرس پورتال بفرستندمطالب خويش را " فرھنگ اھانت"

ھنگی بحث سازنده را در فضای آکنده از دو ودشنام مسلط بر جامعۀ مطبوعاتی به پيش برده يک بار ديگر پيشا

  .خويش را در عمل به اثبات برسانيم

                                   با عرض حرمت

   AA-AA                             اداره پورتال

                            

   

  

  


