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   افغانستان– کابل –جميله منصوری 

  ٢٠١١ اکتوبر ١٨

 "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"متصديان محترم پورتال 

ه آغاز نموده ايد و  تا کاری را کمرم و احترامات خود را تقديم می دارم و در ثانی آرزومنداولتر از ھمه سالمھای گ

  :شانده ايد يعنی پورتال عزيز ما ھرچه بيشتر پربارتر گردد و امانھالی را که 

و مستقيم تأئيد تلويحی  ("تيموریتيمور شاه " و "سديدسيد ھاشم " يانآقارا که از ی ئ در طی دو روز گذشته مقاله ھا

تقديس شيرخان يکی از (ناظم باختری الحاج خليل هللا و شعر جناب ) از يک وکيل پارلمان و حتا انتخابات کذائی

 از خط مشی پورتال ن مکه تا جائیبه نشر رسانيده ايد، ) چھره ھای قابل مناقشه در تاريخ معاصر افغانستان 

دگان ما در حراست از خط نن جائيکه شما بار ھا گفته ايد که خواناز آ. با آن قرار داردم در مغايرت ابرداشت نموده 

  :در نتيجه من به خود حق می دھم تا از شما بپرسم. مشی پورتال بيشتر از ما وظيفه دارند

  :ـ آيا مطالب فوق به عنوان سھل انگاری و عدم دقت در حفاظت از خط مشی پورتال به نشر رسيده و يا اينکه ١

   تغيير اطالع ندارمآنل تغيير يافته و من از ـ خط مشی پورتا٢

  با احترام

   افغانستان– کابل –جميله منصوری 

  ٢٠١١ اکتوبر ١٧

  

  .پاسخ پورتال

  !خوانندۀ نھايت عزيز خانم منصوری

 به ساير دوستان نيز واسطه سالم ھا، احترامات و تمنيات نيک متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را پذيرفته

  .شويد

از صميم قلب ابراز " آزاد افغانستان -افغانستان آزاد"دۀ عزيز، ضمن آن که از حسن نظر تان نسبت به پورتالخوانن

" حراست از خط مشی" که در واقع ھمان یطرح دو پرسشامتنان می نمائيم و از شما به خاطر ارسال نامه و 

  :نيمبايد به عرض برساپورتال است باز ھم سپاس خويش را اظھار می داريم، 

ھمان طوری که تا امروز در نشر مطالب و مقاالت سھل انگاری صورت نگرفته، مطمئن باشيد که در نشر  -١

صرۀ  بدون تب سھل انگاری و سھوی در بين نيست، بلکه نشر مقاالتهمطالب مورد نظر نيز پای ھيچ گون

انندگان را در قبال نشر مطالب و به عکس العمل خوويراستاران کامالً آگاھانه و ھدفمند صورت گرفته تا حد اقل 
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پورتال در عمل مشاھده نمائيم، اينک خوشحاليم که شما خوانندۀ عزيز و عدۀ " حراست از خط مشی"گفتۀ شما 

  .، ھريک با لحن خاص خودش ما را مورد مؤاخذه قرار داده اندخوانندگانديگری از 

ورتال با دقت عملکرد پورتال را زير نظر داشته، ھمان  می کند، که خوانندگان عزيز پثابتاين امر به خودی خود 

 را از مشی د، در صورتی که کاستی و يا کجيینطوری که خوب آن را به کوری چشم دشمنان پورتال خوب می گوي

ما به صراحت اعالم می داريم که بدين طرز . پورتال مشاھده نمايند، از يخن ما گرفته، ما را متوجه آن می سازند

  .ملکرد خوانندگان خود باليده و آن را بزرگترين پشتوانۀ کار خويش می دانيمديد و ع

  :به ارتباط نوشته ھا و شعری که خالف روش پورتال بدون تبصره نگارش يافته اند، بايد بنگاريم -٢

 ديد خود و اوالً از ديد ما دو نوشته را در يک رديف دانستن، نمی تواند مبين دقت کامل باشد چه ھر يک از آنھا از

  .برخورد نموده اند" سيمين بارکزی"متناسب با برداشت خودشان به مسألۀ خانم

تا جائی که به پورتال تعلق می گيرد، ما چندين بار موضعگيری صريح پورتال را در قبال شرکت در انتخابات 

به خاطر رد و تقبيح کذائی رژيم دست نشانده بيان داشته ايم و حتا سال قبل ضمن يک عمل ابتکاری صفحه ای 

 بيش از چند ماه آن را در ، کشودهادارۀ مستعمراتی" دموکراتيک"شرکت در پارلمان و ساير نمايشات به اصطالح 

ير ھم انند ضمن مشاھدۀ مواضع ما، نظر ساصفحۀ مرکزی پورتال در دسترس قرار داديم، تا خوانندگان عزيز بتو

  .ميھنان را نيز در آن باره مرور نمايند

ا از اول گفته ايم و باز ھم می نگاريم، صرف نظر از شخصيت خوب و يا بد افراد، از نظر ما شرکت در تمام م

ادارۀ مستعمراتی، به معنای تأئيد ادارۀ مستعمراتی و در نتيجه تأئيد اشغال " دموکراتيک"نمايشات به اصطالح 

  .ر آيد، نمی تواند به جز خيانت ملی چيز ديگری به شماافغانستان بوده

در قبال مسايل به عالوۀ اھداف پورتال، فقط اعالميه ھای را از آن گذشته به صراحت می نويسيم که مواضع پورتال 

 صد درصد با مواضع حتا نوشته ھای متصديان و گزارشگران پورتال با آن که تا حال. پورتال می تواند بازتاب دھد

 اند، با آنھم به مثابۀ يک اصل خاص که نمی تواند ھيچ گاھی جای و اھداف اعالن شدۀ پورتال در تطابق قرار داشته

رتال را به خود وعام را بگيرد، به مثابۀ موضعگيری فردی به شمار رفته، فقط زمانی می تواند حيثيت مواضع پ

  .بگيرد، که ضمن يک اعالميه بر آن تأکيد صورت بگيرد

  :اريمبايد بنگ" ناظم باختری"ثانياً به ارتباط شعر آقای 

نيست که " شير خان"تا جائی که واقعيت ھای عينی جامعه نشان می دھد، در شرايط فعلی افغانستان، اين تنھا آقای

به شمار می رود بلکه ده ھا و صد " شخصيت ھای قابل مناقشه در تاريخ معاصر افغانستان" به تعبير شما از جملۀ

 مورد قضاوت قرار می اسی و اجتماعی افغانستان به عين شکلخل در امور سيدھا تن ديگر از نامداران و افراد ذي

  :گيرند، از نظر ما داليل اين پراکندگی را می توان در مالحظات آتی مشخص نمود

، سياست تأئيد و تشريک تمام اقوام، قبايل و مليت ھای ساکن  به جای از نخستين روز ھائی که خاندان بارکزائی -

به خصوص احمد شاه بابا و تيمورشاه را به سياست ترديد، تحقير و سرکوب ساير " ھادرانی " دوران در افغانستان

 از ، جامعهمليت ھا و اقوام به نفع خاندان خود، تغيير دادند، به خصوص بعد از روی کار آمدن امير عبدالرحمان

قرار کامل ت، که از اس و التھابی به سر می برد  به درجات مختلف در نوعی نا آرامیلحاظ تشريک مساعی ھمگانی

  .دو زدودن نفاق، شقاق، و پراکندگی فاصله دار

به خصوص در جريان چھار دھۀ اخير که با تأسف کشورما آماج حمالت بيگانگان و محراق دسايس تفرقه افکنانۀ 

 ابعاد عميق تر و گسترده تری به خود ،اشغالگران و ايادی شان قرار گرفته، آن التھاب و جوشش در درون جامعه
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، گاھاگاھی تا بدانجا فضاء را تيره و تار نشان می دھد که حتا موجوديت کشور واحد و مستقلی را نيز با گرفته

  . اجنبی و يا اجنبی پرستان مواجه می سازدیسؤاالتی از طرف اين و يا آن نيرو

 ارزش ھای فرھنگی واحد و معيار ھای ولی، عدم موجوديتدومين نکته، که باز ھم بر می گردد به تأثير نکتۀ ا

فقدان و نبودن چنين معيار ھای ارزشی موجب . ارزشی مشخص و مورد تأئيد تمام آحاد جامعه در تمام امور است

 به دور می شود که نسبت به ھر فردی از افراد افغانستان چه در گذشته و چه در حال حاضر، نتوانيم تمام مردم را

  .اوت جمع نمائيميک قض

  .بر گرديم" برھان الدين ربانی"دور نرويم، ھمين چند ھفته قبل را در نظر بگيريم؛ يعنی به کشته شدن 

، جامعۀ در حال التھاب و جوشش، به صريح ترين وجھی "ربانی"ھمه شاھد بوديم و ھستيم که به محض کشته شدن

حالی که ادارۀ مستعمراتی، حقوق بگيران و مزدوران چه در . معيار ھای ارزشی متفاوت خويش را نمايان ساخت

شھيد دانستند، و در را " ربانی" و اخوانيت، اسالم سياسیمناديان استعمار، ايادی جمعيت اسالمی و شورای نظار، 

 به مانند وی در خط سکتاريستی و ناسيوناليزم تنگ نظرانه زندگی می نمودند، با کشته شدن کنار آنھا تمام آنھائی که

و بعد "  آزاد افغانستان-زادافغانستان آ"وی خود را از لحاظ سياسی يتيم احساس می نمودند، در گام نخست پورتال 

 رسيدند و يا اين که با زنده ماندن متصديان پورتال گربزۀ اظھار نظريافتند، تريا به عمق قضايا ديرکه  ديگرانیھا 

طنفروش معرفی وارزشی خاص خود وی را خاين، جنايتکار و به مخالفت با شخص ربانی پرداخته با معيار ھای 

  .نمودند

را به نفر اين واقعيت آن چيزی بود که ھمين چند روز قبل جلو روی ھمۀ ما اتفاق افتاد، اين که چنين دوشاخگی چند 

معه به چنين  مطمئن نيستيم که حتا بسياری از افراد جافکر علت يابی و راه مبارزه عليه آن انداخت باشد سرجايش،

 پراکندگی عطف توجه نموده باشند و از آن به چنين نتيجه ای رسيده باشند که معيار ھای ارزشی متفاوت، باعث

  .ی بوده استققاچنين انش

مگر آنھائی که با پورتال و سياست ھای آن آشنائی دارند، به نيکوئی تشخيص نمودند که در اين جا پای احمد و 

ن که ربانی از کدام قوم و مليت است و يا سياف و گلبدين و يا محسنی و خليلی از کدام قوم محمود در ميان نيست، اي

  ما در آن قضاوت . اری افراد نبوده و نخواھد بودگذرزش نی معياری برای امليتی اند، برای پورتال ھيچ زما

ه را در جنگھای تنظيمی به مانند  ھزار افغان بی گنا۶۵را قاتل گفتيم، به دليل آن که حد اقل خون بيش از " ربانی

منافع عليای نام گلبدين پاسخگو است، ما وی را خاين گفتيم زير نه تنھا در تمام دوران اقامت در پاکستان چيزی به 

و مقامات نظامی " آی. اس. آی"و ندار کشور را در طبق اخالص گذاشته تقديم   و دارافغانستان نزدش وجود نداشت

حلقۀ نوکری و چاکری ايران را بر آن که  نمود، بلکه وقتی به قدرت رسانيده شد، ضمن و مذھبی پاکستان می

ھمچنان وی را خاين .  از رژيم مزدوران روس را نيز بر گردنش  تنگتر گردانيدگردنش آذين نمود، قالدۀ بازمانده

  .گفتيم زيرا در سنگر دفاع از ادارۀ مستعمراتی کابل کشته شد

ی  و معيار ھای ارزش جامعه از اين التھاب و جوشش خود نماندهتيجه می گيريم ، تا زمانی کهاز مثال باال چنين ن

از چنين .  افراد مختلف امريست کامالً طبيعینظرات مختلف در موردو موجوديت خود را توحيد ننموده، داشتن 

علی "يک و به اصطالح بدون بغضپراکندگيی فقط زمانی می توانيم رھائی يابيم که در فضای کامالً آزاد و دموکرات

اين فرد و يا آن  شخصيت  پرداخته در پرتو آنبه قضايا برخورد نموده، نخست با توحيد معيار ھای ارزشی" و عمر

  . را به بررسی نقادانه انتخاب نمائيمفرد
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ظر دھی در اين کار ھم زمانی می تواند متصور و مقدور باشد، که به طرفين امکان مساوی در تحقيق، تشبث و ن

  .مورد افراد داده شود و اين درست ھمان کاريست که پورتال به آن اشتغال دارد

زاديھای دموکراتيک، حتا اگر در جھت مترقی ھم باشد در آما را اعتقاد بر آن است که تحديد و سلب که از آن جائی 

 ابراز تمام نظرات امکان نشر و تکثير نھايت تحجر فکری را بار می آورد، ما در تمام عمر پورتال کوشيده ايم تا به

قيچی سانسور ويراستاران فقط زمانی فعال می شود که ببينيم کس و يا کسانی به عوض بحث و . مساوی قايل شويم

.  را می گذاردآن مليتيا روشنگری و به جای آن که جرم و يا خدمت را شخصی بداند، بنای اھانت به اين قوم و يا 

  . کوشيده ايم از اين به بعد نيز در آن طی طريق خواھيم نمودتا حال در اين باره

يافته و يا خير، ھرچند دقت در پاسخ ھای قبلی می تواند اين سؤال را نيز " تغيير" و اما اين که آيا مشی پورتال-٣

  :پاسخگو باشد، با آنھم بايد افزود

باقی خواھد برای ابد به ھمين شکل يتغير بوده و  مشی پورتال ال، ادعا نمائيمتاما از اين زاويه حرکت نمی نمائيم 

تغيير ناموس آن را می سازد چنان ادعائی دستکم، دال بی خردی مدعی که  در جھانی ،ماند، چون اين را می دانيم

  :خواھد بود، اما اين نکته را با قاطعيت ابراز می داريم

به سمت قھقراء، عقب ماندگی، استعمارزدگی نونی از جھت کھيچ عاملی نمی تواند مسير حرکت و تغيير پورتال را 

اگر مسير پورتال متناسب با تغيير و تکامل اوضاع تغيير نمايد که به حتم نيز می . و چاکری ارتجاع، منحرف نمايد

عتماد آنھا به پورتال بزرگترين سرمايۀ ماست می توانند نمايد، شما خوانندۀ عزيز و به ھزاران ديگر که امروز ا

اين .  باشيد که به تناسب تکامل و تغيير اوضاع مشی پورتال نيز بالنده تر و روشنتر از امروز خواھد گرديدمطمئن

نکته را ما در پشت ميز  و آنھم به تنھائی تصميم نگرفته و در آينده نيز نخواھيم گرفت، بلکه به تناسب تکامل 

ز بر بالندگی مشی پورتال افزايش به عمل اوضاع و با شرکت فعال خوانندگان ارجمندی چون شما دوست عزي

  .خواھد آمد

  به اميد آن روز

 AA-AAدارۀ پورتال ا


