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  ٢از  ١ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

   م١٩/٠١/٢٠٠٩                                                    پوهنمل حاجی محمد نوزادی
  
  

  جرمن را که من يافتمپورتال افغان    
  
  

در پورتال مربوطه مرا )  نشرات دری وپشتوی افغان ـ جرمن انالين٢٠٠٨راپور مختصر سال (خواندن             
   : واداشت تا اين مؤجز را تقديم خواننده گان گرامی نمايم

راستش اينست که ميديای انترنيتی . با اين پورتال فخيم پيشينه انقدر درازی ندارد  همکاری های قلمی من             
غاز يافته آن مولود صرف همين سالهای اول قرن جديداً  آقسمت اعظم  بزبانهای ملی ما دارای سابقه طوالنی نبوده و

ور شد که درطی همين چند سال انگشت شمار تعداد همچو رسانه های  آبا مسرت فراوان بايد ياد. بيست ويک است 
با گذشت هر روز توسعه بيشتر می يابد  جمعی در شبکه انترنيت به سرعت غير قابل پيشبينی پيشرفت نموده و

  . وبرتعداد شان افزوده ميشود 
، از سوی ديگر عامل تحرک و است اين امر اگر از يک سو باعث جذب بيشتر خواننده گان شده               

, مده آنها اشخاص جديد بالخصوص جوانان بااستعداد داخل صحنه آيشتر قلم بدستان افغانی گرديده که در بين  تشويق
 نرا آمتوان سانی آبه سرعت بيشتر کسب تجارب نموده که در نبشته های شان اثار پخته گی قابل درک بوده و با

امريکا نسبت به هموطنان ما که در داخل کشورهستند با  که هموطنان ما در اروپا ودرين شکی نيست . احساس نمود 
  . هستند پيشرفته شبکه انترنيتی زيادتر سروکار دارند زيراکه دارای امکانات بيشتر دسترسی باتکنولوژی 

راختيار خود دارند ، باوجود جهات وسيع مثبت همچو امکانات مفيد که هموطنان ما درخارج از کشور د               
 شان  از مصؤنيت دست داشته حالت موجود  سف وتاثر ديده ميشود که تعدادی از قلم بدستان افغانی از موقعيت وأت با

نها ازينکه  آ.تقدس قلم لطمه های بزرگی را وارد ميکنند   نموده که به ارزش های اخالقی وءوسيعاً  استفاده های سو
 به افغانستان  ارتباط ازينکه در را مقيد قانون مطبوعات افغانستان نمی دانند و ند ، خوددرخارج از کشور اقامت دار

  . را مقيد اصول نشراتی کشور ميزبان نمی شمارند  برای افغانها مينويسند ، فلهذا خود و
 نده گی واشخاص کينه جو و فرصت طلب باستفاده ازين مصؤنيت نامشروع دوگانه ، اخالق نويسچنين             

ارضای خاطر  ، جهت عقيده شکنی خود و را زير پا نموده مکلفيت احترا م به عنعنات پسنديده مردم کشور مادری
که متوانند  ن ، قلم را بدست گرفته تاآدر راه بهم انداختن ساکنان  تمويل کننده خارجی شان خالف منافع عليای وطن و

ت فوق براه انداخته شده ، قسماً تعداد ديگری هم ديده  که بنا برملحوظااز اثر اين نوع تحريکات . زهر پاشی ميکنند
تقابل را ارزيابی و پيشبيی قبلی نمايد ، دست به اعمال مشابه  نکه نتايج نامظلوب ايننوع مسابقات وآشده است که بدون 

ناسزا ميگويد ، بايد درنظر طور مثال اگر يک شخص به يکی از اقوام کشور . که نبايد اينکار را انجام داد  ميزنند
 به ار نبايد در مقابل قوميکه وی ظاهراً  خود داشت که شخص مذکور از کدام قوم مشخص ديگر نماينده گی نميکند و

يا  ن منسوب ميداند ، از عمل مشابه کار گرفته شود بلکه هرچه الزم است بايد شخصاً  درمقابل خودش انجام يابد وآ
  ) .عو عو ميکند ، کاروان در راه خود پيش ميرود ( ......     که به اين مقوله اکتفانمود

             تعداد از سايت های انترنتی افغانی که خوشبختانه خيلی محدود است ، خاصتاً  جهت تشويق اشخاص کينه 
اقوام   را عليه هم تحريک نموده ، تخم کينه را در بين اقشار و مده که افغانهاآخود فروخته بوجود  جو ، عقده باز و

چنين اعمال برپايه . ب را گل الود ساخته ماهی ميگيردآن ازين طريق آباهم برادر کشور پاش کنند و دست اندرکاران 
گاه آامکانات مادی استخبارات افغان دشمن سازماندهی گرديده که گاهی هم اشخاص معصوم نيز ناخود  اهداف و

 .درجال منافقين بند مانده ، درمسير ضد منافع ملی قرار ميگيرند 
برخالف همچو اشخاص مفتن که دريک تعداد محدود سايت ای فتنه انګيز برضد منافع ملی وطن و اقوام             

تان نقبه عرض قلم بدس ن سنگر گرفته است ، هستند سايت های که به حيث مراکز تجمع نويسنده گان شهير وآساکن در
ن چهره های کثيف خاينين به وطن آ با جنون وطنپرستی مينويسند و خستگی ناپذيرروز طور  شب و وجود نموده ،

  .  ميسازند  ومردم رابيرحمانه افشا ورسواتر 
رهنگيان ساير ف  متوان گفت که اکثريت عظيم چنين قلم بدستان ، ادباُ  ، مورخين نامدار وهبدون هراس ازاشتبا         

اين پورتال بمثابه سنگر دفاع از منافع .  گان پورتال بزرگ افغان ـ جرمن انالين است نويسندهوطنپرست شامل انجمن 
اخبار تازه را روزمره تقديم   موضوعات بکر در ساحات مختلف حيات سياسی ـ اجتماعی و پيکار نموده ، ملی کار و

سازشها . نرا پيگرانه تعقيب ميکند آيک پاليسی محکم نشراتی را داشته که     متذکرهپورتال. خواننده گان خود ميکند 
مصلحت های که بنظر گرداننده گان پورتال بنابر پاليسی نشراتی شان مطابق به منافع ملی ، وحدت وهمبستگی  و
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  ٢از  ٢ :تعداد صفحات

 لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد
 maqalat@afghan-german.de 

ن که بنده افتخار آ وری کنم که باوجودآبرحسب مثال کافی است ياد. ن تن در نمی دهد آاقوام پنداشته نشود ، هرگز به 
عضويت گروه نويسنده گان دايمی پورتال را دارم ، يکی از مقاالتم را صرف بخاطر استعمال يک کلمه يا واضحتر 

ذرت ن معآه هيات گرداننده گان پورتال خالف پاليسی نشراتی شان پنداشته بود ، از نشر کبگويم يک اصطالح 
نهارا پذيرفته ونه تنها به آنها موافق نبودم ، معذرت آا اين تشخيص ن که اينجانب در زمينه بآبا حفظ . خواستند
  .به همکاری خود کمافی السابق ادامه دادم  زرده گی خاطر راه ندادم بلکه باپرنسيپ بودن شانرا ستودم و آهيچگونه
را همين افغانی ه گان نشاندهنده انست که بيشترين خوانند)  ....راپور مختصر (ارقام ارايه شده در گذارش           
علل کثرت خواننده گان پورتال نيز داليل ذکر  شايد يکی از. ه استدبه خواندن نشرات خود جذب وتشويق نموپورتال 

    .شده در فوق باشد 
 اينکه اگر منافع ملی مصداق قضاوت قرار داده شود ، به جرئت متوان گفت که پورتال افغان ـ  کالمخالصه           
با درنظر .  و در تالش ارايه بيشتر انست  نالين درين راستا از جمله پيشقد مان بوده و خدمات ارزشمندی اداجرمن ا
عالقنمدان نبشته های خويشرا فرا می خوانم تا متوانند  بالخصوص  بنده عموم هموطنان ، دوستان ، رفقا و ,نآداشت 

  .  ت شان مستفيد و خود با ان همکاری نمايند هرچه زيادتر به اين سايت سر زده ، از محتوای غنی نشرا
  .        باعرض احترام به گرداننده گان پورتال وخواننده گان گرامی 

  
 پايان

 


