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  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

  ٢٠١٠ آگست ١٨برلين ــ 
  
  
  

  

  دو سال کارِ  پر افتخار
  

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"
  
ِ  فرزندان خائن و م"ر عنوان زيبنده،  ٢٠١٠ آگست ١٥ مقالۀ مؤرخ صيۀبر نا  ادر دهر عقيم باد از زادن

  : آگست پورتال افتخار نشر يافت، چنين ميخوانيم١٦که در صفحۀ   "!!!وطنفروش
  

 و که پيوسته بر نکات مهم و حياتی وطن انگشت مانده" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال پيشتاز « 
اذهان خوابيده و خواب آلود را بيدار ميگرداند، با پيش کشيدن و برجسته ساختن موضوع دفاع از وحدت و 
يکپارچگی افغانستان عزيز، يگانه نهادی بود که قدم  پيش نهاد، پيشقدم گرديد و اين َدين مقدس را با جديت 

جمند ملی و رسمی ما ــ پشتو و دری ــ و  به دو زبان ار٥٢اوَال با صدور اعالميۀ شماره . تمام دنبال کرد
سه زبان جهانی انگريزی و فرانسوی و المانی، موقف صريح و تزلزل ناپذير خود را بيرون داد و 

، آغاز کرد، که "در دفاع از وحدت افغانستان"بالفاصله با نشر مقاالت و مصاحبات بی شمار زير کليشۀ 
  .با کمال جديت ادامه دارد

ينيم که ابتکار، انهماک و اهتمام فعاالن پورتال در اين مسألۀ حياتی و ملی، بسا نويسندگان خوشبختانه می ب
بيرون " باتالق بی تفاوتی"و وبسايتهای افغانیِ  فرورفته در خواب غلفت را تکان داد، به هوش آورد و از 

  و چه افتخاری باالتر ازين؟؟؟؟ .کشيد
می کنم که اين پورتال رزمنده، مبتکر و پويا هميشه پيشقراول، از تِه دل و از اعماق روح و روانم آرزو 

موتور و لوکوموتيف انديشه های ملی و مترقی باشد و لحظه ای هم ازين صراط المستقيم، عـُدول و 
  »!!!!!!!فروگذاشت نکند

  
ا به اعضای اين تقريب خجسته و نکو ر. دو ساله شدبی همال،  ، همين پورتال يگانه و٢٠١٠هژدهم آگست امروز 

محترم مؤسس، فعاالن و همکاران گرانقدر، عناصر ملی و مترقی و تمام مردم رنجديده و محروم افغانستان، تبريک 
 ياری  فعاالن و همکاران بارسالت،آرزومندم که متصديان مبارز پورتال در پرتو اهداف واالی نشراتی و به . ميگويم

  .ت به وطن و مردم، موفق باشندخويش، هميشه در عرصۀ خدمو سختکوش دانشور 
  

ــ مقارن نود و يکمين سالگرد مبارک استرداد ١٣٨٩ اسد ٢٨ ــ مطابق ٢٠١٠امروز هژدهم آگست 
 امان اهللا  امير آزادی، اعليحضرت غازی واالشأناستقالل افغانستان ــ تحت قيادت زعيم و منادی

را نثار ارواح پاک تمام غازيان و  خودبدين مناسبت درود و تحيات بيکران . خان ــ نيز ميباشد
کرده و  اعليحضرت امان اهللا خان غازی ــ  همه،ــ و در رأسجانبازان و مجاهدان راِه  استقالل 

  .  ميخواهمو عنايات الهی  و کرمِ فمشمول لطروانشان را شاد و 
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طرۀ خود  در تسخير و سي ما راو کذائی، خاک مقدساينک که قوای اشغالگر به بهانه های واهی 
  طرفدار اشغال اند ــ ، مگردم زدهو سالگرد استقالل آورده اند ــ برخالف وبسايتهائی که از آزادی 

  . پی ميبريمبيشتر به ارزش استقالل از هر زمان ديگر 
  

 را "نافغانستان آزاد ــ آزاد افغانستا" پورتال مبارز و وطنپرست،ان آزاديخواه، که تعدادی از افغاندو سال پيش وقتی 
تأسيس کردند، دقيقًا ميدانستند که به امری بس سترگ و رسالتمند دست زده و نهادی را بنيان نهاده اند، که در طيف 

گذشت دو سال نشان داد، که متصديان و فعاالن پورتال درين . وسيع وبسايتهای افغانی جايش سخت خالی می نمود
يگانه صفحۀ انترنتی افغانی ميباشد، " تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس"پورتال . عرصه توفيق کامل حاصل کرده اند

  .که با خط روشن و استوار سياسی، منادی استقالل و بضد اشغال کشور است
 طيفی از هصفحه ای با محتوای عمدتًا سياسی ميباشد، ب" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"با وجودی که پورتال 
پورتال، اندک " دبی ــ فرهنگیا"ضمن اين سطور معدود، بر فعاليتهای .  انهماک دارد النوعموضوعات مختلف

  :شودبايد به ايجاز برشمرده پهنۀ اين فعاليتها نيز وسيع است، که طی اين نوشته .  ميکنممکث
  

 خط چون پورتال مطابق به. ــ يکدست بودن امالئی مقاالت و مطالب، از خصوصيات منحصر به فرد پورتال است
به يقين ميتوان گفت، . مشی نشراتی خود، مطالب قابل نشر را بعد از تطبيق شيوۀ معقول و گزيدۀ امالئی، نشر ميکند

که در تمام قلمرو زبان دری ــ در افغانستان و ايران و تاجکستان و در جهان پهناور ــ  وبسايتی را نميتوان يافت که 
  .اقل اغالط امالئی و انشائی نشر نمايدامالئی چنين يکدست و با حد با مطالب را 

منحصر بفرد پورتال ديگر خصوصيات ــ سعی در حفظ  سالمت نحوۀ خاص دری و پشتوی افغانستان، از زمرۀ 
ن ميکوشند، تا از لغات و اصطالحات اکام حد همکاران قلمی پورتال در. است" تاند افغانساافغانستان آزاد ــ آز"

تفاده کرده و از استعمال کلمات غريبه و نامأنوس  فارسی ايران و پشتوی پاکستان، دری و پشتوی افغانستان اس
  .خودداری ورزند

را بخود گرفته است ــ ولو در ساحه ای فعًال محدود ــ که " انجمن شعراء"ــ پورتال از نگاه شعر و ادب، حکم يک 
 از افغان با پورتال همکاری دارند، وشعرای گرانقدر تعداد معتنابِه . در آن آثار دهها شاعر عاليقدر قابل دريافت است

آرشيفهای  . دنن خود، رونق ادبی  پورتال را جلی تر ميگردا"روزمرۀ"جمله چهار سخنسرای نامدار با حضور 
هرکدام  از اين شاعران گرانمايه، صدها قطعه شعر را در بر گرفته و در نوع خود بزرگترين مجموعه های شعری 

  .درده ميشونشمدر انترنت 
ــ ترجمۀ پارچه های شعری و ادبی، از دری به پشتو و از پشتو به دری، بر رنگينی و غنای فرهنگی پورتال افزوده 

مترجمان ارجمند پورتال بسا مطالب را از زبانهای فرنگی به زبانهای ملی و از زبانهای ملی ما به زبانهای . است
  .نمايندی فرنگی، ترجمه م

يگانه وبسايت افغانی ميباشد، که به تدريس زبان ارجمند و ملی پشتو  " انستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغ"ــ پورتال 
در شرايطی که دشمنان وحدت ملی ما اين تجويز سخت بجا   . و درين عرصه هواخواه بسيار پيدا کرده استميپردازد

را هدف قرار داده اند، اهميت بسزا کسب کرده  پشتو عزيز و محبوبتفرقه های زبانی را دامن زده و خصوصًا زبان 
  .و بر وجاهت ملی پورتال می افزايد

. ــ پورتال يگانه صفحۀ انترنتی افغانی ميباشد، که همکاران و خوانندگان بی شمار ايرانی را به خود کشانيده است
ن ايرانی نيز به موضوعات همان قسمی که نويسندگان افغان در بارۀ مسائل ايران مينويسند، بالمقابل نويسندگا

خوانندگان ايرانی از طريق مطالب . افغانستان عالقۀ جدی گرفته، به تحليل مسائل مربوط به افغانستان ميپردازند
و اين خدمتيست، شايان تذکر، چون مّرۀ .  افغانستان خوی و عالقه ميگيرندزيبای دریِ روزمرۀ پورتال، به نحوۀ 

  .ميسازد" دوطرفه"نحوی انستان باز کرده بود، شکسته و آن را به ی ايران بسوی افغای را که فارس" جادۀ يکطرفه"
سا، جهش آــ نشر مقاالت به سه لسان زندۀ جهان ــ انگريزی، فرانسوی و المانی ــ  تعداد خوانندگان پورتال را 

. ه انگليسی ــ نشر ميکندپورتال روزانه، سه تا پنج مطلب را به اين زبانها ــ و خصوصًا ب.  بخشيده استوسعت
 را فراهم ساخته است، که به برای آن عده نوجوانان افغان زمينۀ مطالعه و نوشتنعرضۀ مقاالت به زبانهای فرنگی، 

 ندن و نوشتن به زبانهای مادری خويش،هجرت، از خواخشن  جبر د عالقۀ فراوان دارند، ولی به حکم وطن خو
  .محروم مانده اند

  
و بسط موضوع صفحات زيادی را بايد سياه کرد و من درين معروضه فقط ماده وار به چند رأس البته برای شرح 
افغانی سالهای سال در خدمت وطن مقدس و مردم دوست داشتنی ما آرزومندم که اين صفحۀ پيشتاز . مطلب پرداختم

   و من اهللا التوفيق.  ت شايانی را درين عرصه عرضه بداردباشد و خدماقرار داشته 
  
  
  
  


