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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۲۰1۷۱۰۵۱۰۲          محمد حیدر اختر
 

 دو ساله شد رنگین سایت
 

 

درسال دوهم فعالیت  رنگین سایت در این روز. میالدی می باشد ۲۰1۷ز اول جوالی سال ، امروهموطنان گرامی
درنشر مطالب ، تا حد امکانخویش را  وظیفۀمی توان گفت که  در دوسال گذشته .قدم گذاشت خود های نشراتی

دانشمندان وقلم به دستان توسط  نوشتها ومقاالتی که .انجام دادیم هنری ، فرهنگی، ادبی و، سیاسیاجتماعیجالب 
وهمچنان درصفحه ٔ  .دبه نشر رسیدن ، به کمال امانت داریرج افغانستان تهیه وارسال گردیداز داخل و خا ،کشور
عزیز ما ازوقایع کشور ،داغ روز مسایلدرموضوعات مختلف واعالمیه ها، گزارشات نتی رنگین به نشرانتر

 . پرداختیمافغانستان 
فرآورده های  ه با ارسالدر طول دوسال گذشت ،ازتمام دانشمندان وقلم به دستانی که رنگین سایتدست اندرکاران 

ابراز سپاس وامتنان می صمیمانه  ،مساعی به خرچ دادند" رنگین"انیدند و به رنگین ساختن شان ما را یاری رس
ادامه ، به همکاری های قلمی خود پیش رو داریم ما را تنها نگذاشتهرود در سال های دیگری که  امید می. نمایند
 .ما دریغ ننمایند از ان را در جهت بهبود و کیفیت کاریو نظریات و پیشنهادات مفید و سازنده ش بدهند

 :از طریق انترنت یاد آور شدیم که دوسال قبل با آغاز فعالیت نشرات رنگین
 عزیزان وصدای باشیم داشته قرار خویش، وطنداران خوب و مفید انترنیتی نشرات درکنار که است این ما آرزوی

 .برسانیم خود وطنداران سایر بگوش ،نیست آلوده خون به شان وقلم شان دست که را قلم اهل
 گر شکنجه یک وقتی. است واضح آن علت کنیم؟ می یاد آنها با ومخالفت آلوده های وقلم ها دست از چرا

 خواننده اند، نوشته حال تا که طوری ،نویسد می چیزی دارد، دست بشر حقوق نقض در که شخصی ویا وجنایتکار،
 بی های سایت در. نیست خبری انتقاد از هایشان نوشته در که مخصوصا  . سازند می دلسرد مطالعه از را با احساس

 می آنها وافشأ نکوهش به ما. شوند می متأثر هموطنان شود، می پیدا اشخاص چنین وکلۀ سر که وخنثی تفاوت
 .پردازیم

 را مند درد های پیکر و نازنین سرهای چه بیخبر، خدا واز جاهل مشتی کور ترور که دارند خبر ما عزیز هموطنان
 .داریم می مبذول جدی توجه افغانستان در تروریسم وخطر موضوع به ما. است داده برباد

احترام به دین مقدس  ،یسی نشراتیپال به وعده خود وفا کرده، در ما از آنچه گفته بودیم ،درطول دوسال نشرات
قوام وقبایل وملیت های ، وتساوی عادالنه حقوق تمام ا، وحدت ملیومبین اسالم، دفاع از حق حاکمیت ملی

به اعمال ناشایسته جنگ . دالنه را درسرلوحه کار قرار داده، جانبداری کرده خواست آزادی وصلح عاافغانستان
عمال تروریست های طالبی و پاکستانی راکه درحق مردم زجرکشیده ، دروغ واانتحار ، انفجار،وویرانگری، ترور

 .تقبیح نمودیم ،ما روا داشتند
، خواهش قلبی ما این است که در سال رنگین را در طول دوسال مطرح کردهاز فعالیت های  یک اندازهبا این گفته 

دوستان می  همکاری های همه منتظر .سوم وسال های دیگر تماس های سازنده همکاران وقلم به دستان بیشتر گردد
  .باشیم

  ومن هللا توفیق 
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