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 62/80/6812 افغان جرمن آنالین

 یادداشت پورتال افغان جرمن آنالین
 

 «ها اند تاجک جنگ، اصلی بازندۀ» در بارۀ مامونرازق  ښاغلی نوشتۀ پیرامون
 

 
 قابل توجه محترمان داکتر نجیب هللا بارکزی از کابل و داکتر یوسفی از آلمان! و سائر خوانندگان عزیز این پورتال! 

باعث تشویش عده ای « ها اند تاجک جنگ، اصلی بازندۀ»در این اواخر نشر نوشتۀ جناب رازق مامون تحت عنوان 
از خوانندگان این رسانه شده است و جناب بارکزی حتی از نشر آن در پورتال افغان جرمن آنالین تعجب کرده اند و 

 خواهان حذف آن شده اند. 
 

ما امروز در عصر تکنالوژی و پیشرفت سرسام آور پخش اطالعات زندگی می کنیم که با موجودیت صد ها و حتی 
سانه های انترنتی و امکانات سریع پخش اطالعات، نوشته ها و نظرات مختلف را نمی توان از نشر مانع شد. بیشتر ر

مانع شدن نشر نظرات و اطالعات نه تنها امکان ندارد، بلکه به دالیل بیشمار درست هم نیست. بر عالوه نشر همچو 
جتماعی و عالقه مندان وحدت ملی و ملت سازی مضامین بهتر از عدم نشر آن است زیرا آگاهان مسائل سیاسی و ا

در افغانستان می توانند با نوشتن مقاالت روشنگرانه و مستند این گونه نظرات ویرانگر را تصحیح کنند و در روشن 
 ساختن ذهن هموطنان خصوصاً نسل جوان  فعال شوند.

 
و نویسندگان محترم رسانیده  ن ع خوانندگامرام نشراتی اش بار ها به اطال ۀپورتال افغان جرمن آنالین، در سر لوح

احترام می  گرامی خودهموطنان  متنو عسلیقه های  وندیشه ها ابه  ،است که با اعتقاد عمیق به اصل اساسی آزادی
ح ر، متعاقب نشر اگر کدام اعتراضی بر آنها مطپذیرددرآنها تصرفی نمی  تصرفیآنان،  مطالبو قبل از انتشار گذارد 

ضای گرم ترتیب ف و بدین به نشر بسپارد. نیز ن اعتراض را آنالین وظیفۀ خود میداند، که آشود، پورتال افغان جرمن 
بحث فراهم شده درست از نادرست و حق از ناحق برمال گردیده هرچه بیشتر زمینه روشنگری فراهم می  جر و

حق را به پورتال افغان جرمن قایل خواهند شد که هر گاه کدام نوشته ای از آن بوی و رنگ توهین  البته یک گردد. 
 یا مسایل ملی احساس شود مسئوالنه به آن رسیدگی به عمل آید. به فرد و

 
 همین با رعایت نکات فوق و موقف ملی و غیر جانبدارانۀ این پورتال، بر اساس ود کهبهر صورت باید عرض ش

 باشدن مغایرت در ما نشراتی روش و کشور ملی منافع با که تمایلی را هر های نوشته بیان، آزادی حق رعایت و اصل
 یچه محتوایی و شکلی متنی،امالیی و انشائی،  مسؤولیت آنالین جرمن افغان پورتال شک بدون . گزارد می نشر به

 نای از نیز  «اند ها تاجک جنگ، اصلی بازندۀ» عنوان تحت مامون رازق آقای نوشتۀ که نمی گیرد عهده به را اثری
 رد ایشان جناب که است آن خاطر به نوشته این در بارۀ رسانه این تأکید و خاص تذکر اما نمی باشد، امر مستثنی

 زمال اندیشی دور و مسؤولیت با را افغان های تاجک متهور و ستمدیده شریف، قوم موقعیت تعیین و اسم خود نوشتۀ
 کرد، اموشفر نباید کشور شریف اهالی سایر با آنان حیاتی وابستگی بدون را ما تاجک برادران اوالً  اند. نبرده کار به

 که اند مواجه تجرید همین به هللا انشاء کشور، اقوام تمام به متعلق ساالران قوماندان و ساالران تفنگ زورمندان، ثانیاً 
 نه و بیفتند هم جان به جانیان این طلبانۀ جاه نیات خاطر به اقوام سایر نجیب اهالی نه و  ایشان خود قوم نه دیگر

 .بکشند و خون خاک به را همدیگر
 

 اعمال و ها کجروی صورتی هیچ به نیز و داند نمی دیگران از کهتر و مهتر را و تباری قوم هیچ آنالین جرمن افغان پورتال
 .بخشد نمی تعمیم اش متعلقه تبار  تمام به را ساالر تفنگ تا چند ناشیانۀ
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