
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ادارۀ پورتال 

  ٢٠١۶ می ١۵
  

  تذکری الزم
  

به "  آزاد افغانستان-ستان آزادافغان" سال قبل پورتال ٨خوانندگان عزيز پورتال شايد به خاطر داشته باشند، وقتی حدود 

فعاليت مبارزاتی اش آغاز نمود، به نسبت پائين بودن سطح فھم سازندگان صفحه و ما از تکنولوژی کامپيوتری، پورتال 

  .کارش بدون موجوديت  صفحه ای آغاز نمود، که خوانندگان بتوانند در پای آن تبصره ھای شان را بنگارند

استقبال اکثريت نيروھای مبارزاتی سالم از آن، ھمان طوری که انتظار می رفت از جھات به محض آغاز کار پورتال و 

منان ملت ما که سر در آخور نيروھای اشغالگر دشمختلف متصديان و گردانندگان پورتال مورد حمله قرار گرفته، 

شيد، کا از آب بيرون خواھد آنھا ر" چلو صاف" مبارزاتی مستقل - داشتند و می دانستند که موجديت يک رسانۀ خبری 

نه تنھا با شدت و حدت بر پورتال و متصديان آن با ھزار ويک بھتان تاخته حتا الودگی دامن ھايشان را نيز به پورتال 

  .پورتال را جشن گرفتند" مرگ"نسبت دادند، بلکه تنی چند از آنھا، جام پيروزی را بلند نموده ، به زعم خودشان 

و " سه جھانی" اعم از "پارلمانتاريست"ست ھای يھمزمان از جانب اتحاد نامقدس رويزيونتھاجم گسترده ای که 

در تحت رھبری بقايای ماشين کشتار روس در افغانستان " شعبۀ دری استخبارات المان"، "مزدوران جنايتکار روس"

 و کسانی جبونانه با خزيدن در ، عليه پورتال آغاز و ادامه يافت و از آن طريق کس"شورای انقالبی"يعنی به اصطالح 

 نوشته، به فحاشی پرداخته و در عمل به اثبات رسانيدند ١٠٠عقب نام مستعار بر يکی از متصديان پورتال در بيش از 

 فحش و دشنام زمانيست که خودشان آماج حمله قرار گيرند در غير آن ھيچ يک و بدون استثناء از کوچۀ نھاآ نظر که به

جھت نظرخواھی و " دريچه"ارزاتی عبور ننموده است؛ پورتال بدان فکر افتاد تا با ايجاد يک شرافت و اخالق مب

  .تبصره نويسی، مقابله به مثل نمايد

که تعھد شان به امر مبارزۀ سالم استوار تر از آن بوده و است که " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"مگر متصديان پورتال 

ارزاتی دنباله روی پيشه نمايند، روی دو دليل اساسی افتتاح چنان دريچه ای را به آينده حتا در انتخاب تکتيک ھای مب

  .موکول نمود

سر راه " شعبۀ دری استخبارات المان"علت نخست،  اجتناب از دنباله روی و غلتيدن در دام و لجنی بود که از جانب 

 ھم به مانند آنھا با تبصره ھای چند سطری پيشه نمائيم، نھا می خواستند ماآچه در حالی که . پورتال گسترانيده شده بود

پورتال تصميم گرفت تا جواب آن فحاشی ھا را با نوشتن مقاالت ارزنده ای که بار افشاگری را نيز با خود حمل می 
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نمود، فحاشان بی ھويت را سرجای شان بنشاند، به ھمين اساس افتتاح دريچۀ نظر خواھی را در دستور روز قرار 

  .داديمن

يعنی خالف برخی از . دومين علت، مشکالت تخنيکيی بود که در نوعيت افتتاح دريچه ما را به خود مصرف می ساخت

صالحيتی در  ھرچه و با ھر ادبياتی که دلش بخواھد بنويسد و ادارۀ آن سايت کمترين سسايتھا که تبصره نوي

د ملی و انقالبی نداشته باشد، ما می خواستيم وقتی ويراستاری، اصالح برخی نظرات و جلوگيری از نشر مطالب ض

باز می گردد، ادارۀ پورتال اين امکان را داشته باشد تا قبل " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"چنان دريچه ای در پورتال 

افتند، آن از نشر، مطالب نخست از نظر اعضای اداری پورتال بگذرد و وقتی آنھا انتشار تبصره ای را الزم و مفيد ي

  .مطلب منتشر گردد، در غير آن راھی زباله دانی گردد

عملی ساختن اين خواست، با در نظر داشت فھم ناقص ما در زمينۀ تکنالوژی کمپيوتری و کاستی نرم افزاری که بر 

ر دھيم به روی آن، پورتال فعال شده بود، باعث گرديد تا به جای اين که افتتاح يک دريچۀ نظر خواھی در اولويت قرا

مانند ھميشه از ھمکاران خويش بخواھيم تا بيشتر متوجه بار ماھيتی مقاالت شان باشند، خواستی که با افتخار می توانيم 

از طرف تمام ھمکاران قلمی ما مورد پذيرش قرار گرفته و نتيجۀ آن را شما در محتوای برتر مطالب منتشره بيفزائيم 

  .نسبت به ساير رسانه ھا شاھديد" آزاد افغانستان-ان آزادافغانست"در پورتال 

بيشتر از پيش جايش را بين نويسندگان و خوانندگان باز نموده است، عده ای ھمکاران " فيس بوک"در اين اواخر که 

چه به دارند، از پورتال تقاضا نمودند تا اگر ممکن باشد، افتتاح يک دري" فيس بوک"قلمی ما که فعاليت ھای ھم در 

خاطر تبصره نويسی را در اولويت کاری ما قرار دھيم، استدالل آنھا اين بود و است که مشاھدۀ تبصره ھای خوانندگان، 

ضمن ارزيابی و ارزشيابی از يک نوشته، امکان اصالح اشتباھات را نيز بيشتر فراھم نموده، رابطه بين خواننده و 

  .نويسنده را نزديکتر می سازد

 که دن به اين خواست معقول و بجای ھمکاران قلمی پورتال و آمادگی يک تن از ھواداران پورتالپاسخ مثبت دا

 نويسی آن از تحصيالت باالئی برخوردار است، در تعميل اين خواست، باعث مخوشبختانه در رشتۀ کمپيوتر و پروگرا

پورتال را به نظر خواھی گذاشته، تبصره ھای گرديد تا ما اينک ھرگاه خواسته باشيم بتوانيم ، تمام مقاالت منتشره در 

  :و اما. خوانندگان را منتشر بسازيم

را در " عزيز"از نخستين روزی که برای نخستين بار مقاالت ارزشمند يکی از متديان پورتال آقای داکتر صاحب 

ند وبار وادار ساخته معرض قضاوت ھمگان قرار داديم، تصميمی که ما را در جھت امتناع از ايجاد دريچه ھای بی ب

بود، صد در صد درست به اثبات رساند، چه اکثريت قريب به اتفاق ايميل ھائی که تا حال دريافت داشته ايم، در خطوط 

  :کلی آن شامل سه بخش می گردند

   حمله بر پورتال و فحاشی متصديان به مناسبت افتتاح دريچۀ تبصره نويسی١

   اولی و دومين مقاله فحاشی به استقامت نويسندۀ مقالۀ-٢

   عقده کشائی بر اين و آن که ھيچ ارتباطی با نوشته و يا نويسنده ندارد-٣

  ... دامن زدن به اختالفات و افتراقات مذھبی، منطقه ئی و نژادی و -۴

جای دارد در ھمين جا ضمن ابراز پوزش خدمت آن عده از تبصره نويسانی که تبصره ھای شان با خط تبليغی پورتال 

  :مي بنويسندطابق نداشته و در نتيجه از انتشار باز مانده ات
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ای ما تبصره نويسی گريز از مسؤوليت و دامن زدن به دشمنی ھای مليتی، مذھبی، زبانی، قومی و نژادی نيست، بر

که می فرستند، آنھائی که بدين منظور آگاھانه و يا ھم ناآگاھانه تبصره ھای شان را نگاشته اند، اميد در آينده مطالبی را 

  متھم نسازند" سانسور"نخست از ھمين زوايا با دقت کامل، مورد غور قرار دھند، در غير آن ما را به 

جدال بر " از فرستندۀ مقالۀ  به ھمين مناسبت بی مورد نمی دانيم قبل از ختم اين تذکر، قسمتی از پاسخ نامه ای را که

  : ايشان نگاشته اند. ًنگاشته اند، مشترکا از نظر بگذرانيم" وطندوست "ھمکار عزيز ما آقای.." سر مسير انتقال لين 

 استفاده قسمت در و است کار زير تمام وسواس با که يمه اآورد دسته ب را )ميشتنر( فيختنر شرکت پروژه ھردو ما"

 بھایآ ھمچون( ملی ھای پروژه قسمت در .داشت خواھيم علمی مشخص ھای طرح افغانستان انرژی منابع از

 و بحث کج ھرکارشناس با حاضريم ) ينفورماتيک مرکزی معلومات سيستم معادن، زيست، محيط و زراعت افغانستان،

 و علمی دفاع در ميھن و ملت موضع از دفاع در داخلی، يا باشد خارجی چه ميھن و ملت منافع به خائينۀ سليق کج

 " .بدھيم علمی چلنج و برخيزيم تحقيقی

با افتخار در خور يک نھاد مستقل و غير وابسته که دفاع از منافع عليای کشور " آزاد افغانستان-ان آزادافغانست"پورتال 

  :و مردمش را باالتر از ھمه چيز دانسته از آن چون مردمک چشمانش حاضر به پاسداری است، افتخار دارد بيفزايد

  دوستان ھموطن،

آزاد -زادآافغانستان "علمی و تخنيکی آن را به دوش بگيريد، پورتال به ھمان سانی که شما حاضريد بار دفاع از درستی 

 در ھمسوئی با شما دوستان فرھيخته و ميھندوست، از تمام تصاميم ملی و وطنپرستانۀ تان است نيز حاضر" افغانستان

ر چيزی در چنته دارند،  خالف منافع ملی ما قلم زده و می زنند، چلينج می دھيم، اگبه دفاع برخاسته، به تمام آنھائی که

  .وارد ميدان شوند

 

 

 


