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  آمونيائی بهرام آذری
١٦٫٠٣٫٠٩  

  
  !به گردانندگان محترم پورتال افغانستان آزاد، سالم

  . اميدوارم عافيت کامل داشته باشيد
ی است که آزادی ئآزاد به راستی از آن جمله سايتهاسايت افغانستان .  سايت شما هستمۀوانندگان روزانخمن يکی از 

ميکوشم تا آنچه . ستم يک وبالگ شخصی هۀمن يک فعال فرهنگی و دارند .نهادينه ميکندتر بيشرا بيان و دموکراسی 
چون من به .  اما ميکوشم تا هر چه بيشتر بارور شوند،نوشته هايم گرچه خامند. م بر می آيد به مردم برسانميئاز توانا

، نشر کنيددر سايت تان به مواضع شما برنخورد، البته در صورتيکه نوشته هايم را اگر پورتال شما عالقه مندم، 
  .، اميد همکاری های مان ادامه پيداکنندفرستادميک مقاله را که تازه نوشته ام به شما . ار تان خواهم ماندسپاسگز

  به اميد پيروزی های بيشتر تان                                                                                                     
  دوست شما                                                                                                                  

  هرام آذری آمونيايیب                                                                                                            
  
  
  
   ٢٠٠٩ مارچ ١٧  
  

  ! آقای آمونيائی و گرانقدر،خواننده محترم
  .وزگار در امان باشيداز گزند ر  اميد است کامًال به سالمت وبپذيريد؛را   ماتاحتراما سالم ها و

  . مخاطب قرار دهيم"همکار پورتال"نخست اجازه می خواهيم شما را به نام 
  

  !همکارگرامی
 تأئيد خوانندگان گرانقدر از کارما، بزرگترين مشوقيست که ما به خاطر پيمودن اين راه دشوار و لطف، حسن نظر و

به يقين برای نويسندۀ صاحب . به آن چشم دوخته ايم ه وآشنا در جنبش دموکراتيک کشور بدان نياز داشتتاحدودی نا
گی  کامًال روشن است که با تأسف در جنبش دموکراتيک افغانستان در کنار عقب ماندنظری چون جناب عالی

 حاکميت انحصار طلبی های ،روشن خط دموکراتيک  مبارزاتی دوامدار ووحشتناک فکری و نبودن يک سابقۀ
ی بوده است که روشنفکران افغان را  تباهکنمنطقه يی يکی از امراض مزمن و ، مذهبی وگروهی ، قومی ، زبانی 

  .تحمل متقابل را در ميان شان محدود نموده است پراگنده و متشتت نموده ، زمينه های رشد فکری و
تقابل با آن طرز "  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"يل وجودی پورتال  که يکی از دال،ما به وضاحت گفته می توانيم

بيان  ست که تا وقتی قادر نشويم از امر آزادی عقيده وما را اعتقاد راسخ بر ان. ه ومی باشدديد وعملکرد ها بود
احترام به آزادی "به همين اساس پورتال ما ، .  در تطبيق هيچ برنامۀ دموکراتيکی توفيق نخواهيم يافتحراست نمائيم

 آزاد ــافغانستان آزاد "قرار داده، سخت کوشش می نمائيم تا پورتال سرخط کار تبليغاتی خود  را "بيان عقيده و
ه بايد بنويسيم که در اين راه به ناقاطع. مترقی مبدل نمائيم بيون تمام نيروهای ملی، دموکرات وررا به ت" افغانستان

استبداد فرهنگی حتا اگر در جهت مثبت هم   سانسور وست که آنه برد عقيار  ماچه، تقد نيستيم ع مهيچ گونه سانسوری
  . باشد به غير از تحجر فکری نتيجۀ ديگری به ارمغان نخواهد آورد

 چيز ،بلندگوی متجاوزان شدن بيان چيزيست و مگر نبايد اين نکته را فراموش نمود، که احترام به آزادی عقيده و
مترقی باز است،  يشه بر روی نوشته های ملی ، دموکراتيک وبه معنای ديگر خالف آنکه صفحات پورتال هم. ديگر

نشر در پورتال ند، هيچ گونه چانس قومی باش نشراتی که  مبشر و مروج انقياد طلبی ، تفرقه های مذهبی، زبانی و
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 به امر  معنای عدم اعتقاد ماسخت گيری ما در اين مورد نبايد به. نخواهد داشت"  آزاد افغانستانــافغانستان آزاد "
بيان تعبير شود ، چه چنين تصميمی از جانب ما بخشی از مبارزۀ پورتال به خاطر صيانت از منافع  زادی عقيده وآ

ا عقيده بر آن است که نبايد زير عنوان  ربه عالوه ما. جاز نمی دانيمملی کشور به شمار رفته ، عدول از آنرا ُم
 تا آنها با فرار از ،خاينان  به افغانستان زمينۀ آنرا مساعد نمود ت وبيان، به دشمنان مل احترام به آزادی عقيده و

  .خاينانۀ شان در آينده توفيق يابند پاسخگوئی، به تطبيق برنامه های جنايتکارنۀ و
  

  !همکار گرانقدر
که در فوق ذکر شد خطوط کلی کار نشراتی ما را می سازد، در نتيجه پذيرش وعدم پذيرش همکار جديد،  نکاتی

آنها بايد خود ببينند که آيا . بيشتر از آنکه در اختيار ما باشد، در اختيار خود آنهائيست که قصد همکاری با ما را دارند
   يا مغايرت؟نوشته های شان با خطوط کلی کار ما موافقت دارد و

د  آزاــآزاد افغانستان " ينکه نوشتۀ جناب عالی را در خطوط کلی آن با سياست نشراتی پورتالخوشحاليم از
  .ن را به نشر می سپاريم و آيافتهدر تطابق " افغانستان

  آرزومند همکاری های بيشترتان                                         
                                                      با تقديم محبت

 AA-AA   پورتال                                                
 


