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  داوود

  ٢٠١١ اپريل ١٦

  

تحت عنوان  ني درافغان جرمن آنالی نوریشاغلۀ  از ھموطنان ما با نوشتیلي به تعجب بودم که چرا تعداد قلیليخ

جواب .   بودی نوری تبصره ھا به تب دل شاغلتي استاد نگارگر، مخالفت نشان داده اند و اکثرۀ بر مصاحبیثمک

 یسپ کوکا کوال و پديباور کن.  ادعا را داشتندني ھمءببرک و شرکا: " پاسخ من نشر نشدني که اافتمي دریخود را وقت

   ."مي وطن بساز"اَو کشمش" به ديئاي ب. صحت تان مضر استیکوال ھر دو برا

  داوود                                                                                           

  

  :يادداشت

  .ھموطن نھايت عزيز و گرامی، سالم ھا و احترامات متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می داريم

 نظامی امريکا در افغانستان وبه نظر خواھی گذاشتن آن بر می گردد، تا جائی که به طرح مسألۀ ايجاد پايگاھای

 ٥٥  ضمن اعالميه شمارهه ای موضعگيری پورتال را در قبال چنين خواست خاينان،ھرچند ما در ھمان آغاز طرح

 نکته  به نشررسيد، اعالم داشتيم؛ با آنھم در اين مناسبت تذکر چند٢٠١١ فبروری ١٤اداره پورتال که به تاريخ 

  :خارج از مفاد نيست

مطالب را در بخش نظرخواھی، بيشتر به " افغان جرمن آنالين" پورتالگردانندگان  تا جائی که تجربه نشان داده ١

  :منظور منتشر می نماينددو 

نخست تبليغ مواضع خودشان و درثانی با دامن زدن به يک بحث بدون توجه به کيفيت آن، پيدا کردن چند مطلب 

در نتيجه بسيار واضح است که آنھا به ھيچ صورت به نظرات مخالف . درج در صفحۀ مرکزی می باشدبرای 

  .چانس انتشار ندھند

و پيشبرد موفقانۀ آن به کمک و رھنمائی تمام نويسندگان خبير، " ءافغان يا افغانستانی" آقای نوری که با طرح -٢

افتخاری را در کار نامۀ " معروفی"ر گرامی ما آقای دانشمند و وطن دوست افغان به خصوص استاد سخن ھمکا

مبارازت نشراتی خويش ثبت نموده بودند، با اين طرز ديد در عمل به اثبات رسانيدند که فاقد شم سياسی روشن و 

قوت دارد، که می توان تا در سرحدی و کمبود در ايشان با تأسف اين کاستی . بينش تاريخی قابل اطمينانی می باشند

  . متوجه ايشان دانستمی زند،  ل دھقانی را که در آخر سال به جای برداشتن فصل، تمام آنرا آتشمثا

روی مواضع انقياد طلبانۀ آنھا بار ديگر به اثبات رسانيد، که جدائی يارانی " افغان جرمن آنالين" پافشاری پورتال-٣
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 اختالفات عميق سياسی ،بلکه مبنای آن. منوط نبودد که از آنھا بريده بودند، به اختالف سليقه و يا رنگ و پوست افرا

  .وجود داشته و دارد" افغان جرمن آنالين"و ايدوئولوژيکيی بود که بين آن عده و گردانندگان پورتال

در جريان عمر پر بارش بدان نايل شده " آزاد افغانستان- زادآافغانستان " با تمام افتخارات مبارزاتيی که پورتال -٤

از موضع يک افغان از لوده ھا و طماعان سياسی و سقوط ايشان " نوری"آقای دنباله روی  بتوان گفت است، شايد

که به تاريخ مردم خود مباھات می نمود به يک مداح تجاوز و اشغال، ھمان جھت منفيی می باشد که در ھر تقسيم 

  . اجتناب ناپذير است،يگانه به دوگانه

  با عرض حرمت                                

   AA-AAاداره پورتال                            

  


