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 Political-Social اجتماعیــ  سیاسی
 

 وم انجنیر خلیل هللا معروفیدپل
  1017 آگست 18برلین ــ     
       

   

 ی امانبنه سال مبارزۀ بی وقفه و  

 "آزادگان"ضاف ألیِه با م   بارباررا  "آزاد افغانستان ــافغانستان آزاد "و پیشتاز  همباز ، بیبارزپورتال م  

این مگر تنها من نبوده ام، که چنین . ، نامیده ام"پورتال آزادگان"آن را در هنگام مخاطبت،  توصیف کرده و

بسا خوانندگان و همکاران . و منحصر به خودش، برگزیده ام عالیشأن را برای این وبسایت عالیشأنتخاطب 

جریان این به حیث یکی از بانیان و م   ،مناما چرا . را کرده اندحقبینانه و منصفانه عزیز ما نیز این کار 

 ــ برم به کار می ،انترنتی و محض برای همین صفحهباشکوِه ای این صفحۀ را بر "آزادگان"لقب وبسایت، 

در پاسخ مراتب ذیل  ؟؟؟جلوه کند "خودستائی و خودنمائی"چنین کاری ، نکسا عضچون احتماالً در نظر ب

 :دارم را تقدیم می

در شود، که  این امر باعث نمی مگر ،نیستم "مردم بینایِ و کوِر خود "کابلیان اصیل،  به فرمودۀ حکیمانۀمن 

. طعنۀ خشکه مقدسان کنم ایراد و و حقگوئی را فدای حقبینیو  مغرض بمان طرف و بی بی برابر واقعیتها

کنم؛ خوب را خوب می گویم و بد را بد، ولو انگشت انتقاد به  بینم، بیان می واقعیت را همان قسمی، که می

 :"مالصاحبان"مشهورِ به گفتۀ بعد ــ اما . خودم هم نشانه بگیرد

  کیست؟؟؟ "آزاده" و. است "آزاده"استوار کلمۀ  جمع زیبای "آزادگان"

 َرسته بند گونه، که از قید هرست یمتکی به خودقائم به ذات و رگان زنده و اد از انسان و یا اومر "آزاده"

ش در عربی وجود دقیق دلاعم  کند، که  مفهومی را افاده می دریو تعامل زبان این کلمه از نگاه صرف . باشد

ر لقی کرد، که باین کلمه را باید از رستۀ صفات مشبهۀ عربی ت. ندارد، یا وجود دارد و من ازان خبر ندارم

 .فعل و عمِل فاعل داللت می کند استوارِ  دوام  

کنیم، افتخارش نه تنها به متصدیان، بلکه  توصیف می "آزادگان" شاّذ و ممتازِ  صفحه را با صفتِ این وقتی 

 بالوقفۀ و استمرارِ  پیشبرد دویر،شود، که بار سنگین و پرمسؤولیِت ت پورتال راجع می به تمام همکاران قلمیِ 

 .کنند امور را حمل می
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حتی مشترک همه همکاران و خوانندگان و  و مثمرالینقطع،  محصول کار مستمر،همال،  بی پورتالاین 

پورتال را امور و پیشبرد هبری رآن است، ولو کار اصلی و متراکم  افغان و ایرانی میِ اگر استفاده کنندگان

اینان . ندرابه دوش دده ای پوالدین اارتوانا و  بازوانبا آن  و همکاران تخنیکیِ  جریانیان و م  متصدّ و  بانیان

محدود ، و مستقل االراده العمل و مستقل الرأی مستقل بارزِ فداکاِر پرتالِش م  افراِد  از معدود به عده ایولو 

باهاتونه قدردانی و تمجید هرگاما حاصل کارشان درخور  ،دنشو می  .است و م 

رقیب و  ،مطبوعات کالسیک که در عرصۀ مطبوعات انترنتی وست، ن معنا بدی ،گوئیم می "همال بی" اگر

هیچ  ،اندکترین شکبدون  چون. ندارد "جوره"و  "ج ک"کابلی شیرین به اصطالح همتا و مانند و همباز و 

ــ  نداردرا این پورتال توان و ظرفیت مقایسه شدن با  ی و چه ایرانی ــگر ــ چه افغانید راتینش  بنیاد و بنگاهِ 

مشی  و خط و متصدیان بانیانو وارستگِی شجاعت تدبیر و و ت ت و نیّ همّ  منِ به ی   این صفحه .از هیچ نگاه

ا نه تنه .ی پیدا کندو انباز نتوانسته است نظیرخود، تاکنون و استعمارستیِز  یخواهو آزاد ه گرِ مبارزو مترقی 

 .، که شمه اش نمونه وار در سطور باال تذکر داده شدست یاتخصوصیاز برکت این، بلکه 

 گفتۀ به م، کهسیاین پورتال بنو شناختاندنِ  تعریف؛ یعنیتمجید و توصیف و در  ینا خواهم بیشتر از نمی 

 :ان تیموری هندرامدو سرسلسلۀ زما کابل و امپراتور شاهِ ر ــ باب   ظهیرالدینحکیمانۀ 

 عیان است، چه حاجت به بیان است؟؟؟که  ،چیزی

سالگرد  نود و هشتمین صادف بام  ) 1017آگست  18ــ  مین امروز، اینک و هتعریفاز نیاز  بی این پورتالِ 

بدون وقفه و ــ را پشت سر گذاشت  خود سال فعالیت شباروزیِ  نه ،(پرمیمنت استرداد استقالل افغانستان

بدون استثناء مطالب همه روزه و پورتال هرروز و . قدیم نکندت بدون این، که روزی مطالب جدیدبالناغه و 

ست، که پورتال از نگاه د اقابل یادآوری مؤکً . گر است جلوه "مطالب امروز"که تحت عنوان  جدید دارد،

 !!!ه است، یک روز هم غیرحاضر نبودت خودفعالیّ  روزیِ  7187در تمام تقدیم مطالب جدید، 

 :د، بدین مناسبتنه می دهسالگیاز فردا پای به  پورتال

و همکاران یان متصد   یکایکِ خود را خدمت  مراتب مبارکباد گزیده ترینن و تری در حالی، که صمیم

این و ایرانی  افغانارجمند قلمی و خوانندگان می اگرهمکاران  مند و تمام حوصله پرتوانِ  یِ کوشا یِ تخنیک

طاقت و توان تندرستی و ، خود از اعماق قلب و از رگ رگ وجودکنم،  می یمدتق ا بَهَّتپورتال مطنطن و پر

 .کنم آرزو میشان همۀ  برایکار را 

به عهده  ورتال راکار تصدی و پیشبرد پ ی فراوان دیگر،و فرداها فردا، که نسلهای بعدی و آنانی امیدوارم،

 !!!عمل کنند ،از ما ت بیشترظرفیّ  انرژی و با توان و بلکه و، یریو پیگ گیرند، از عین خط مشی می

 !!!مبارک بادافغانستان استقالل  سالگردِ 

 !!!مبارک باد لپورتای گنهسال سالگرهِ 

 زیان و جانبازانِ اغ پاک   روانِ  ردرود بهزاران 

 !!!استقالل جنگِ


