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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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 Political سياسی

  
 .آزاد ل

  ٢٠١٣ اپريل ١٠

 اين  چه نوع پورتالی است ؟؟

 سپاس

 آدمی ھر چه بيشتر خود را راه ببرد ديگران کمتر او را راه خواھند برد

 نيچه

 

 رتالی نيست و نمیپو)  اد  افغانستان آز- پورتال افغانستان آزاد  (رتال  آزادگان يعنی ام اين پوی که من متوجه شده ئا جات

 ما ۀگه ھم   با وجودی!ند باشدھا توقع دار مفکوره به شکلی که آن  ھر نظر  ھر نفر و ھر  ۀتواند باشد  که انعکاس دھند

 درد ھای مردم به اساس تعھد ملی که ۀتا انعکاس دھندد  کشن ھا زحمت می رتال  خيلیگردانندگان اين پوشاھد ھستيم  

ن رفت از بن بست ھای اجتماعی و سياسی ملت بوده و رھکشای خلق ھای محروم و درد بيرودارند بوده و رھنمای  

 انسانی  و خالی از استثمار فرد از فرد با بسيج شدن توده ھای محروم و زحمت کش کشور ۀک جامعيسوی ه  ما بۀکشيد

 بر مشکالت یھمين موضع ګيری انقالبی آنھا مشکل.  ی و مردمی به رھبری حزب زحمتکشان باشندئ  انقالب تودهو

داشت  خوشی و   اما بدون در نظرنمايد کس را نشر می ھای ھمه نو شته.  بعضی از نويسندگان و خوانندگان می افزايد 

 مخالفت با تمام ۀکه اين موضو ع نشاندھند، ندارد ظھار میخفگی  نويسندگان موقف خود را در قبال آن نوشته ھا ھم ا

 ھای ارتجاعی ی که در جھان امروزی با موجوديت اين ھمه مش،باشد تجاعی و استعماری میپرنسيب ھای اجتماعی ار

  !!تواند بازار ياب سياسی باشد نمی

و چند نوشته ن بعد از سر زد!! نه مؤثر خواھند مشھور باشند  ی که میئگان ما يعنی آنھااگثر نويسندبه ھمين ملحوظ 

ن آشام و جنايت خوھای کثيف ترين دار و دسته از یفدارطر و ناپاک ۀتال با وجود سابقن پورياتاه و يا پی ھم در کو

 و يا )داشته اند پرچمی ھا در پاکستان نھاد ھای استخباراتی در کار ۀشناسم که سابق ھا را می حتی بعضی از آن( ،کار

ين پورتال زجر اھای شان در  نام خرافات دينی  و دست بوس اعراب  باز ھم نوشتهه ادی پخش کننده زھری بھم تعد

ھا   مغز ھای آگاه در کشور ما بوده است که  با ابراز موقف سياسی پورتال اگر الزم بوده در قبال اکثر آن نوشتهۀدھند

  .نشر شده است

 ھای شان و اين دارند که بدون نظر داشت ماھيت نوشتهداشته و يا قع  تو،شناآن نويسندگان ارجمند مطلب آبرخی از  اما 

که   ار  شان بوده و ا ينزرتال  منت گباشد بايد پو  خرافاتی میۀ گروه  و يا سازمان و يا ھم مفکورکه به نفع کدام

ار  باشند بايد با ز سپاسگکه  اينۀ  عالوهانندگان آن  باند بايد گردرتال  چيزی نوشته ين پوازحمت کشيده و در 

و بر پايۀ ختانه و يا خوشبختانه گردانندگان اين پورتال به شکل عام اما بد؟؟ !!ی ھم  از  ايشان تشکر  نمايند ئھا نوشته
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  کند در ين موارد آنقدر  جدی است که آدم فکر میا  در  »موسوی«به طرز خاص  دانشمند محترم دارم  شناختی که من

ست کنده موقف سياسی پورتال را در  قبال عاميانه پوو چنان واضح و به اصطالح !! ده قرار  دارزسنگر گرم مبار

   میت طلبموقف و يا شھر  ۀدارند که باعث  نا اميدی نويسند جمندان شھرت طلب ابراز مینوشته ھای نشر شده ار

 منحيث  رو شنفکران و  شان  آنھا راۀشترود جای ديگر ؟؟ يعنی آن سايتی که با ابراز  قدر دانی از نو  میگردد  و

ۀ ھا نظر به موضع گيری ھای خاينان ين سايتانمايند  بسياری از  نويسندگان مردمی و يا ھم سياھی لشکر  قلمداد می

ی ضرورت دارند  که فقط بايد بنويسند کيفيت ئھا بر ايشان به نويسندهشده شان در قبال  موقف توده ھا و مظالم رواداشته 

 ؟!ی نوشته مطرح نيست احتوو م

د ھای خاموش يا که فر   اينخاطره دانم  ب يون  ھمکاری گردانندگان  با شھامت اين پورتال مین شخصاً خود را مدم

 تبارز آن را با ۀمين زد و زفون شده در خاکسترصبر ھمه بيرونمدھای    لھيب غصه،ھای گلو گيرم  ناله،شده ام

 انقالبی کشور  اھل خبره و فرزندان اصيل،طنان نازنين فراھم ساختند تا ھمه را با ھمو بزرگواری و ديد فراخ انسانی

را جبر زمان و کثافت ھای ن طرح و در ميان بکذارم تا شايد در پھلوی ادای رسالت انسانی بتوانم خود را به آنچه م

انی در برابر  قدرت زوال نا شدنی مردمم  ديک ساخته و با احترام عميق و تعظيم انسريخ از آن دور نگھداشته بودند نزتا

 فاقد از ۀسھمی ولو اگر نا چيز ھم باشد در  راه از  بين بر داشتن مظالم انسانی و محو استعمار و رسيدن به يک جامع

! !تال گرانمايه ديدم داشتم در عملکردگردانندگان پورين راستا توقع او آنچه در !! ز انسان  ادا کنم بھره کشی انسان ا

  ؟؟ و اين ھمان آرزوی ديرينه ام بود چون بنده در!!و راست گفتن! راست بود ن!  اریپايد! جوانمردی!!بلی شھامت

 خود خواھی ،گیر مکا، اجتماعیيب سياسی وھزاران فربختانه نصيبم شده شاھد صد ھا  و يا بدالنی که يان عمر طوجر

 ۀام  و انگيز بوده...  وفاميلیاميل ھا را از ھم پراکنده ساخته است سياسی که ف حتی مشکالت ،و ديگران را ناديده گر فتن

ھا از احساس ديگران و باز نوشت آن  ی بوده که آنئھا  واقعيتک  درم يافتموفادار به مرد ق وپورتال را صادکه اين  اين

واھمه از ارتجاع  بدون ترس وھا را تصحيح و  ند  نوشتهو دانشی که دارھا بدون ترس   با فھم  برداشت نموده اند و آن

در  جوامع ... و انجو، داخلی و استعمار جھانی و نمايندگان نا مقدس شان که به شکل مال و آخوند و پرو فيسور دينی

 »موسوی«رتال مخصوصاً   گردانندگا ن پویسازند  و در پھلوی اين موضع گير فته اند قابل نشر میمختلف شکل گر

چنين  که ين اخوشحالم از. توانم مثالی بزنم  ساخته  که نمیأت آنقدر  با جرران ھايم م و نوشتهبزرگوار  در دفاع از من 

ام و   نويسندگانی را شاھد بوده،ھر صورته  ب.شان افتخار دارم ۀ واقعاً به موجوديت ھم.  دارم یزمان و ھمرءرفقا

رتال  مشاھده نمودند اين پو که تیمدسفانه بعد از  م اما متأو حتی دينی شان را خواندی  رو شنگر، البیشتار ھای انقنو

 ۀ ما و  مبارزۀ عادالنه برای رھائی مردم ستمکشيدۀزمبار،  انسانيتانسانی و ملی است و آنچه  را معيار  قرار داد ه اند

 مت به خد  و ھر نوع خرافات و دنباله روی،گری و پامال نمودن منافع ملی  کشور اخالل شديد عليه ھر  نوع تجاوز و

 کار نيست نوشتن خالصه نموده اند  به زعم  و طبع خاطر لطيف شان ساز) آزادی( ھمه را در يک کلمهاستعمار  و 

 مصرع !! چه بھتر!!ن پو رتال بر يدنديا نديدند از نوشت ساز را برای خود  الزمضافی و يا داخل شدن در مباحث سرا

  .صدق پيدا ميکند) ر با کبوتر باز با باز  کبوت–کند ھمجنس با ھمجنس پرواز :( که  اين

ادم  با استقبال گرم و َمحبت انقالبی و انسانی گردانندگان ستگرانمايه فر رتالرا به اين پوھايم   وقتی نوشتهء من در ابتدا

 ام بهه شدھداشته گخبر ن طنان بیام به نشر برسد چند تن از ھمو چندين نوشتهه ک ينا قبل از اما .پورتال مواجه شدم 

ند  من داده شکن ب  جواب دندان،ی به زعم خود شانئھا ای ھم و با نوشته عدادی به فحش و دشنام و عدهتمخالفت بر خاسته 

گيری نمايند  تا وجل) ھای من يعنی نوشته(ھا  ضا نمودند که از نشر چنين نوشته  ما تقاۀرتال گرانماياز پوکه نشر شد و  

ين بود که استان و ھموطنان بر دواز  زيادی تعجب من و تعداد ايشان نشود ؟؟؟؟؟ صوصاً باعث خرابی عقايد مسلمين مخ

ی مثل من چرا خراب آدم عاجز ۀگذرد و اضافه تر  از يک مليارد پيرو دارد به نوشت  سال می١۴٠٠ای که از آن  عقيده
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  !!ايد خراب شودنب!!  حق است و پايدارهاگر چنين دينی ب شود واقعاً تعجب بر انگيز است ؟؟ می

ستون دين اسالم چه است؟ گفت : که   يادم آمد صحبتی که با يک نيمچه مال در حدود چھل سال قبل داشتم مبنی بر اين

کم به يک باد حپس چطور است که اين ستون قوی و م: گفتم!! اين ستون بزرگ و قوی است ؟؟ گفت بلی : گفتم. نماز

ھای بعدی با ذکر داليلی که داشتم توقع ھمصحبتی و جرو   و من طی نوشته.شکند ؟؟ جوابی نداشت  بدھد  کوچک می

ھا حقايقی  الی اين صحبته يم تا باشد از البئام نمودم  که بايد باھم صحبت نما خبر نگھداشته شده بحث را از ھموطنان بی

  !! نوشت ساز باشد ای مردم ما سرآشکار گردد که بر

که از نشر آن  ۀ عالوه بانھای منطقی  و استداللی شان به آن ھموطن جوابرتال  با  گردانندگان پوين راستاادر 

 اظھار  ھا ابراز و قی خويش را در مورد نشر ھمچو نوشته ی نکردند موقف انسانی و متر من جلو گيرھای نوشته

وقف ثابت داشتن  و مرتجع ؟ م!! بودن من نمودند  بلی اين است شرط  انسان و انقالبیه اری و ھمدردی انقالبی بھمک

 ؟!!نبودن 

لحوظات سياسی و تعلقات بنيادی شان  مند و رویمايشی که برای چند روز به اين پورتال آمد يک تعداد نويسندگان  ناما

 زمين ۀاسر کرھزار خواننده در سرھا  رتال به ده اين پودانستند که  نمیآنھا شايد. به جا ھای ديگر نوشتند و نشر شد

.  نکرده اند يات ھموطنان از موقف خود عدول  آنھا با نشر نظر بی شان ھمان است که بود موقف انسانی و انقالداشته و

ين بار  در مورد حل پرابلم ھای  چند»موسوی«که  آقای  من با اظھار سپاسگذاری بی حد  از ايشان  مخصوصاً اين

حراب سياسی که من راجع به آنھا معلو مات نداشتم  و ھا و يا ا ز گروه بعضی ايانات سياسیو شناخت از جرسياسی  

  .مارز  سپاسگ،ھای  انسانی نموده اند  شخصی و فاميلی با من ھمکار ی و کمکحتی مشکالت

  

  :يادداشت

  !با درود ھای فراوان

  .!ھمکار نھايت عزيز آزاد ل

دی برخورداريم که آگاھی و دانش را  و دانشمنئيم که از ھمکاری شخصيت ھای آگاهما ھم به نوبۀ خود افتخار می نما

 کمترين ترس و يا تزلزلی در اراده و  شجاعت و شھامت دارا بوده، جھت روشن ساختن ذھن ھموطنان شان،توأم با تعھد

  .ملکرد شان مشاھده نمی گرددع

  :ضمن ابراز امتنان از حسن نظر تان در آن باره بايد بيفزائيمبه ارتباط سياست نشراتی پورتال، 

ن بين ما افغانھا، به عالوۀ آن که ما را از درک مفاھيم ويراستار آ تأسف سابقۀ کوتاه فعاليت نشراتی به شکل ھمگانی با

ور نگھداشته است، در خطوط کلی آن باعث گرديده تا حقوقش و يا ھم ناشر و حقوقش به د، نويسنده و شو مسؤوليت ھاي

د، نتحميل نمايخود را  نھاد ھای نشراتی   بر سبک کار نشراتیدو انحراف خطرناک که از يک ريشه آب می خورند،

يکی سانسور و به زاله دانی انداختن مطالب مخالفان و ديگری برخورد انحصار طلبانه داشتن و نويسندگان را به دھل 

رد، از باز در اينجا با فرض آن که ھر دو مورد آنقدر روشن است که نياز به ارائۀ مثال وجود ندا. ناشرين رقصاندن

 و در عوض نوشته را بيشتر به توضيح سياست نشراتی  می نمائيمداریکردن و ارائۀ مثال ھای چند در زمينه خود

  .پورتال محدود می سازيم

از ھمان نخستين روز ھائی که طرح ايجاد پورتال رويدست بود و قبل از آن که موجوديت آن را اعالم نمائيم، بادرک و 

زمان نزد متصديان پورتال وجود داشت، مبارزاتی ۀ خود در کل، طيف نويسندگان و ضرورت ھای شناختی که از جامع

 که اعالم موجوديت نھادی با فراخی سينۀ پورتال، سيل نوشته از نويسندگان اين را به نيکوئی می توانستيم حدس بزنيم

 بايد از خود می یقبل از ھر آغازطيف ھای مختلف با محتويات متناقض را به سمت ما جاری خواھد ساخت، لذا 
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در اختيار » فد و صد مکتب با ھم رقابت کندگبگذار صد گل بش«پرسيديم که آيا آماده ھستيم پورتال را به بستر واقعی 

قلمزنان کشور قرار دھيم و يا خير؟ ھر گاه نمی خواھيم پس شاخص تمايز ما با ساير سايتھا در کجا خواھد بود، و 

عزم راسخ متصديان در خدمت به مردم . ، چگونگی حل تخنيکی قضيه چگونه صورت خواھد گرفتھرگاه می خواھيم

نھادی که » ارگان مرکزی«روشنگری آنھا، ما را بر آن داشت تا تنگ نظری، انحصار طلبی و پورتال را به جھت در 

 دست  خود سانسوری نابود کننده در پناه احترام به عقايد مردم به،و يا ھم عکس آن وجود خارجی ندارد مبدل نمودن

ھيچ يک در خور شأن فرد فرد متصديان پورتال و در نتيجه، پورتال نبوده و نبايد با خود سانسوری به .. يازيدن و 

  .ارتجاع و امپرياليزم امکان و جرأت پيشروی را داد

 صفحه را به آن ميدانی در تاريخ ما آگاھانه تصميم گرفتيم تا آن» مسايل ايدئولوژيک«به ھمين اساس با ايجاد صفحۀ 

.  آن، به جز عقبماندگی و تحجر نتيجۀ ديگری نداشته استنبود  سال١۴٠٠گرانۀ کشور مبدل نمائيم که در نجنبش روش

حال چه اندازه از مطالب منتشره در آن بخش با افکار، ايده ھا و عقايد متصديان پورتال، ھمگون و يکسان و يا مخالف 

 اين و يا آن عرد، مطرح بحث نيست و پورتال نبايد به خود حق دھد تا به مثابۀ ريفری ميدان به نفو متضاد قرار دا

بلکه وظيفه دارد تا با تمام امکانات ضمن آن که برخورد بيطرفانۀ خويش را با .  نمايد"حکم"ديگری به اصطالح 

و   ی قلم زنان دايم و يا موقت پورتال حفظويراستاری کامل مقاالت دو طرف پيش می برد، فضای بحث سالم را نيز برا

 اميدواريم در اين زمينه ھمان حسن نظری را که شما ابراز . نمايدعقيده را جايگزين احترام به معتقدفرھنگ احترام به 

 . باشندداشتهداشته ايد، ساير ھمکاران ما نيز با درجات متفاوتی 

، پورتال وظيفه دارد تا آنچه را خود درست و به  مسايل سياسیو اما خارج از مسايل اعتقادی، به خصوص به ارتباط

 حين ويراستاری، کمبود و نقص مقاله را بزدايدنويسندۀ مطلب نفع مردم افغانستان تشخيص می دھد، در صورت اجازه 

 ضمن و در غير آن بدون در نظرداشت اين که نويسنده چه کسی است و عاقبت ھمکاری اش با ما به کجا خواھد کشيد،

نشر امانتدارانۀ مطلب نويسنده، در پای آن يادداشت پورتال را نيز بيفزايد، کاری که تا حال انجام داده و بعد از اين ھم 

  . انجام خواھيم داد

 تذکری پای مطلب شان، به ارتباط نفس شرکت مناسبتبه » سيستانی«آن زمان ما  از اولين برخورد خشن ھمکاراگر 

به »  جرمن آنالين–افغان «  که تمام آن پروسه به تحريکپارلمان عمل خاينانه دانستن، بگذريمرا به » ماللی جويا«

ھدف نابودی پورتال به راه افتاده بود و عکس انتظارات آنھا نه تنھا پورتال از بين نرفت، بلکه اميد و زعم خودشان با 

نيز » جويا«يالتی خانم پشتوانه ھای تشکبعدی  مخالفان شرکت در پارلمان استعماری تا جائی پيش رفتند که در دور

 بدون آن که به خود جرأت اخالقی انتقاد از خود را بابت تئوری بافی ھا و ، مگرشرکت در انتخابات را محکوم نمودند

 حواله نموده بودند، داشته باشند؛ مخالفت ھا »موسوی« دشنام ھائی که به متصديان پورتال، به خصوص ھمکار ما آقای

  . تبصره ھا و يادداشت ھای پورتال ھميشه وجود داشته، طيفھای مختلف نويسندگان پورتال را شامل گرديده استبا

» وحی منزل«قلم به دست افغان ما، نوشته ھای شان را برخی از آن که خالف در ھمين جا بايد با تأسف اذعان بداريم، 

فيت فکری و دماغی شان را به نمايش رآورده با قطع رابطه ظدانسته اصالح و يا تبصره را بر آن گناه کبيره به شمار

، ھمکاران ايرانی در عمل به اثبات رسانيده اند که سابقۀ کار نشراتی در بين آنھا، آنھا را بيشتر از ما افغانھا می گذارند

 استثناء - ت نمی گردندراحابا اصل ويراستاری و حقوق ناشر آشنا ساخته نه تنھا، از اصالح و يا تبصره نويسی پورتال ن

قتی اشتباه نظرات شان گوشزد می گردد، با تواضع قابل ابی با سابقۀ حدود نيم قرن و بلکه احز-در ھمه جا وجود دارد

، کاری که نه يک بار بلکه ده ھا بار ستايشی از ما می خواھند، تا اصالحات الزم را در نوشتۀ شان به وجود بياوريم

در برخی از به عالوۀ نقش پيشتاز و پيشاھنگ آن در افغانستان افتخار می ورزيم که پورتال اتفاق افتاده و ما بدان 

  .موارد، يگانه بازتاب دھندۀ برخی تحوالت داخل ايران، در خارج از آن کشور گرديده است
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ی حاضر با در نظرداشت ھمين سياست نشراتی پورتال است که ويراستاران پورتال، در صورت لزوم و زمانی که فرد

زھم به دام سانسور و باله انداختن مطلب و در نتيجه باد، به عوض به زظرات اصالحی ويراستاران را بپذيرنباشد، ن

ما با اين کار خود به ھيچ . ، يادداشت نويسی را انتخاب نموده و من بعد نيز بدان ادامه خواھد دادحصار طلبی افتادننا

رتال بر ديگران حرکت نمی نمائيم بلکه آگاھانه آن سنخ از نويسندگان و صورت از موضع تحميل افکار و عقايد پو

  .ھمکاران قلمی را به بحثی سالم با پورتال دعوت می داريم

  .از توجه و حسن نظرتان نسبت به متصديان و ھمکاران قلمی و تخنيکی پورتال، يک جھان ممنون

  ..اين قصه سردراز دارد 

 AA-AA ادارۀ پورتال

 

 

 


