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آينده نگررثمر و پُ  سه سالِ   
 

 AA-AAپورتال  ه شدنِ سه سال به تقريبِ 
  

  

گرد لساومين نود و دصادف است با مُ  ھـ ش، 1390اسد  28 به مطابق،  2011آگست  18امروز 
از در حالی  مردم غيور ما درين روز . استرداد استق9ل افغانستان از يوغ استعمار انگريز

وطن باز در متأسفانه ميکنند، که  باھات و افتخار يادمُ  با فراز خودانياکان سراجداد و رشادتھای 
ايثار و  سی ازه تأبوطن و فداکار فرزندان رشيد  نست کهيقين ما بر آ البته .استعمار قرار دارد چنبر

  .ھند ستاندخود، استق9ل وطن را باز خواحشور 9سِ آزاده و  اس9فھمت 

فرود آورده  و به تعظيم سربکف و محصل استق9ل خود، سر  اس9فِ  پيشگاهِ در که  ما در حالی
و استعمار  رد فرد احفاد وطن ميدانيم که ريشۀ، فريضۀ فتحيات ميفرستيمدرود و روان ھمه 

  .نداز وطن قلع و قمع کنز ينرا اشغالگران کنونی 

به ھمت تنی چند سه سال پيش در ھمين روز . ھم ھست یروز پرافتخار ديگرما  برای اما امروز
باز گرديد و پورتال افغانی نی در عالم مطبوعات مدرن يرصفحۀ زفداکار افغان  ملی و از مبارزان

به سه ساله،  مدت يندر پورتال. وارد ميدان عمل گشت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" مندۀرز
گامھای وسيعی قلمی خود،  و بی مرِّ  نھمارو ھمکاران سختکوش کار متصديان  ن ھمت و پشتِ ميُ 

گفتۀ ه بو  هگی برداشتو فرھن اسیيس در عرصه ھایھای گوناگون، و بدرجۀ اول  زمينهدر را 
 نويسندگان کوتاه توانست هبالنسبپورتال درين مدت  . راه صدساله را يکشبه پيمود یحافظ شيراز

به شان را قلمی و  دماغیو آثار  ان از سه صد تجاوز ميکند، جلب کردهرا که تعداد ش یبی شمار
 رت اوسط پانزده مطلبِ وبصوقفه 9ھر روز و بکه تال رپو. انتقال بدھدھموطنان و ھمزبانان ما 

را دارد که انترنتی روزنامه ای  حکمميکند،  عرضهبه زبانھای ملی ما و زبانھای اروپائی يد را جد
  .اشاعه ميدھدھای متنوع  زمينهدر را النوع تلف روزانه مطالب مخ

اينست که  "ه نگر بودنآيند"مراد از  و سخن رفت "آينده نگر بودن"و " پرثمر بودن"در عنوان از 
ھستۀ  آنو يقين دارد که کار امروزی  شنتر و شگوفاتر نظر افگنده استينده ھای روآ پورتال به

  .ينده پيريزی کرده استآ برایيک فعاليت وسيع ملی و مترقی را 
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خواھم پيش را  آتیبپردازيم، نکات  عاليت سه سالۀ پورتالفز ـوجَ و مُ گر به بررسی مختصر ا 
  :يدکش

  :عرصۀ سياسی

صفحۀ " ، يک نھاد سياسی بوده وخودذات کنه و در  "ــ آزاد افغانستان افغانستان آزاد"پورتال 
کام9ً مطابق به اھداف  پورتالنشرات  .ھدکيل ميدرا تشپورتال  مھمترين قسمتِ آن  "سياسی

در آن  دولیکوچکتری تخطی و عُ  که9م شدۀ آن صورت ميگيرد، نشراتی و خط مشی منشور و اع
زبانھای مھم جھانی  ـ ومقاcت و مطالب اين صفحه به زبانھای ملی ما ــ پشتو و دری ـ .راه ندارد

   . منتشر ميگردند ی، فرانسوی و ديگر زبانھای فرنگیی، الماناز قبيل انگريز

تال در موقف پور. ميگيرد مستقيماً موقفھا 9ميه پخش اعاز طريق مھم سياسی  امورپورتال در 
ملی را با دشمنان  لح و تساھُ تسامُ موضوعات ملی و بين المللی کام9ً صراحت دارد و کوچکترين 

در تمام اين مدت سه سال چنين بوده . ن نميشناسدآستمديدۀ و ن المللی افغانستان و مردم نجيب و بي
وده و از نمايشگر افکار ملی و مترقی بمؤدی و پورتال . است و تا پورتال ھست، چنين خواھد بود

  .ت تام دفاع ميکندعيو وطن با قاطمنافع مردم 

در رد و تخطئۀ احداث  ــ  2011فبروری  14رخ ــ مؤ 55اع9ميۀ شماره  از بھر مثال
مخالفت صريح خود را در زمينه اع9م کرده و  لپورتا. ی بيگانه در وطن تدوين گرديدلشکرگاھھا

به منظور جزری ساختن موضوع صفحۀ خاصی را باز نمود که در آن دھھا مقالۀ مستدل و 
دو مصاحبۀ بی نظير در زمينه با مبارز . ه استنده با مشخصات ملی افغانی نشر گرديدآگروشنگِر 

مربوط به مسألۀ  صفحۀ .جناب سيد حسين موسوی صورت گرفت کبير و خطيب بزرگ وطن،
اد يسايتھای انقوبحکمی بر دھان استعمار پسندان و محتوای ملی و افغانی آن مشت مُ  لشکرگاھھا با

  .ساخته اند استعمار داررعلمبو  تبليغاتچی پايدو،طلب مينوازد که خود را 

وطن با سياسی مھم و سرنوشت ساز  عرصه ھایــ " تمام"ــ اگر نگوئيم پورتال در بسا سياست 
ديگر افغانی چنين  ھيچ وبسايت و نھاد نشراتی. تمام سايتھا و نھادھای نشراتی ديگر فرق دارد

چنان  ه است و نه آنھا جاغور و شھامت داشتنله را در پيش نگرفتجامَ موقف صريح و بدون مُ 
  !!!در خود ميبينندرا  شجاعانهموقفگيری 

صراط را بازی کرده و  گرراکبتاو دھنده سرمشق رول پورتال در مدت سه سالۀ فعاليت خود 
وجيزه ھا و  ھا،بی جھت نيست که بسا گفته . نشان داده استديگران ه را بو مسير اصولی  مستقيم

و حکم ی جای پای و ثبات قدم پيدا کرده پورتال اکنون در بين جامعه و مطبوعات افغان مقوcت
   . استمسلمات را بخود گرفته حکمات و مُ 

  :عرصۀ ادبی ــ فرھنگی

ممد و  نکهاز آغير  هصفحاين . را تشکيل ميدھددومين بخش مھم پورتال  "ھنگیرفادبی ــ "صفحۀ 
کرده و پورتال ميباشد، در زمينۀ خاص خود نيز تعيين خط  ،"سياسی"اعنی  ،ار صفحۀ اصلیدستي

فرھنگی افغانی بوده و  پسنديدۀمعتقد به حفظ ارزشھای واc و  پورتال. مسير اصولی را نشان ميدھد
بدين مناسبت . افغانستان سعی بليغ ميکند ــ  دریو چه  پشتو چهزبانی ــ در جھت حفظ نحوۀ خاص 
ھيچ نھاد ديگر نشراتی سابقه روی دست گرفت و اين کاريست که در تدريس زبان ملی پشتو را 

که کيفيت افغانی زبانھای ملی ما را برجسته ميسازد، مجال گرانه نشمقالۀ رو ھمين قسم دھھا. ندارد
که شيوۀ معقول و مطابق به قواعد در پيش گرفته است، پورتال شيوۀ خاص ام9ئی را . نشر يافت

را ــ چه منثور و چه منظوم ــ بعد رسيده پورتال تمام مطالب . عاصر ميباشدعلمی و زبانشناسی مُ 
و منحصر به  و اين کاريست کام9ً بی سابقه .ام9ئی به نشر ميسپارد ستکدھمين شيوۀ ي از تطبيق

بيم و نه ؛ که نظيرش را نه در وبسايتھای ايرانی مييا"غانستان آزاد ــ آزاد افغانستاناف"پورتال خود 
  .در سايتھای افغانی
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در زمينه نيز ال عملی و فعبه راھنمائی ھای اکتفاء نکرده و پسيف بدين امر تنھا  پورتالالبته 
گفتاری و را شگافته و بر اغ9ط دری دھھا مقالۀ روشنگرانه که مشک9ت ام9ئی . ميپردازد
  درست "مکتب عم9ً در واقع پورتال  .، شاھد مدعای ماستميگذاردانگشت در اين زبان مکتوبی 

ش را در ھيچ نھاد نشراتی ديگر ماننده ا، که استرا دائر کرده زبان دری  "و درست گوئینويسی 
  .يافته نميتوانيم

افغانی در حول ارجمند ھم آوردن شعرای  در ساحۀ ادبی، گردِ يکی از اھداف ديررس پورتال 
از معتنابه درين مدت موفق به جلب ھمکاری تعدادی  خوشبختانه که. واحد پورتال استمحور 

ث زود باشد که پورتال بحي. رو به افزايش و انکشاف استو مي9ن  يمن نامی وطن گرديداسخنسراي
ادبی را تقديم وطن و  ر جمعی و متراکم، خدمات ارزندۀکا و با قد علم کرده "انجمن شعرای افغان"

   .وطندار نمايند

  :ولوژيکعرصۀ آيدئ 

نه در ارا نميتوان يافت، به بحث و فحص آزاد مثال و ھمالشاين بخش که در ھيچ وبسايت ديگر 
و زاد باحثۀ آطيفھای مختلف اعتقادی به مُ نويسندگان از . مسائل اعتقادی اختصاص يافته است

در ھمين . ت ميگذارنددست مييازند، عقائد خود را پيش کشيده و بر عقائد مخالف انگشبيھراس 
تعزير ھزار و چارصد ساله مجال شگفتن مييابد و بدون اينکه کسی از يکبخش است که عقده ھای 

ھيچ ه ديدر ابراز عق. اردبر ابرو آورد، عقيدۀ خود را در ميان ميگذ حکم تکفير خمیصدور و 
مباحثه گردد، جلو  رتال وارداھداف نشراتی پوچوکات  مطابق بهآنکه ر نيست و ممانعتی در کا

رزوی بينی و آ شکه اين بخش مطابق به پي خوشبختانه .زادش را کسی گرفته نميتواندآ بحث
  .ه استطيف وسيع افغانان ــ از پير تا برنا ــ بدرقه گرديد انعکاس مثبتبا متصديان پورتال 

  :عرصۀ خبرگذاری

ان گزارشگران خود پورتال به اط9ع ھموطن رنجدست بحيث حاصلپورتال اخبار داخل و خارج را 
چه ميگويند و چه اريھای جانبدار شرق و غرب خبرگز اينکه توجه بهخود ميرساند، بدون 

را تھيه کرده  اول گزارشھای دستخبرگزارھای ما از نقاط مختلف داخل وطن اخبار و . مينويسند
اين نوع خبرگزاری ھم در ھيچ نھاد انترنتی افغانی  .انتقال ميدھند طريق پورتال به خوانندگان و از

  .سراغ شده نميتواند

  :آئينۀ ايران 

ی خوانندگان ارجمند دريچه ای را برا "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال از مدتيست که 
ربوط به اوضاع نابسامان ول و ثقۀ مامطالب دست از ورای آن ايشان کشوده است، تا  رانی خوداي

اين بار اول است که يک نھاد مطبوعاتی افغانی، صفحه . بشنونداز زبان ھموطنان خود  ايران را
 در درجۀ اولکشودن اين صفحه  مزيتِ . خوانندگان عزيز ايرانی خود تخصيص ميدھد برایای را 

 فاشيستی ــ"رژيم گسترده تر  ھرچه فشاء و شناختاندنبررسی اوضاع سياسی و اجتماعی ايران و ا

بيشرمانه و که نه تنھا مردم خود را ترور ميکند، بلکه با دست اندازيھای است ايران  "کرب9ئی
. پيش ميبرد ولعی عظيم با نيستی خود را مال و اميال شوويدر افغانستان عزيز و منطقه، آ آزمندانه

نوکران افغانی مال و عُ عرصه در واقع مشت  درينو تحلي9ت و گزارشھا مقاcت کشيدن  پيش
ضاع او نندگان ايرانی ما در پھلوی مطالعۀوايقيناً که خ .رژيم شووينيستی ايران را ھم باز مينمايد

با که است  نـبرھمُ  .ندانمطلع ميگردنيز  اناوضاع افغانستاز خود را طريق ثقۀ پورتال، ايران، از 
افغانستان آزاد ــ آزاد "طيف خوانندگان و ع9قه مندان پورتال  خوانندگان ايرانی، پيوستن انبوهِ 

تعداد زيادی از دانشمندان آگاه و مبارز  "آئينۀ ايران"صفحۀ . ندپيدا ميکشتر  سعت بيوُ  "نافغانستا
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نمودار ھمبستگی خلقھای  به نحوی واقع اين صفحه در  .را به پورتال جلب کرده استآن سامان 
  .و ايران نيز شمرده ميشود افغانستان

  :کارھای ناتمام

، ھمکاران جديد به پورتالجلب مطالب روزمره و ھجوم  ھا،بايد بگويم که نسبت تراکم کار هلبتا
 یرشيفھاآمث9ً از زمره . ا بالتمام فعال بسازيميم بعض قسمتھای پورتال رتاکنون نتوانسته ا

  :گوئيمشته بايد باما با گردن افرا .رانويسندگان 

تعداد ھمکاران قلمی پورتال از ، مگر ه استگذشت سه سال محضپورتال سيس با وجودی که از تأ
 که ی"ديده درايان" ،دنگردميل تک آرشيفھای نويسندگانوقتی . سرحد سه صد تجاوز کرده است

 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"د که پورتال ديخواھند  ميگيرند، ن خودادھبزرگتر از  لقمه را

 آن وبسايتکه ، را بدور خود جمع کرده استو ھمکار قلمی نويسنده آنقدر خود کوتاه عمر  يندر

ــ حتی يک ربع شايد يک ثلث و  ،عمر پانزده شانزده سالۀ خود رداستعمارزده  و نقادمنحط و مُ 
  !!!خود جلب کرده نتوانسته استه را ب اين تعداد ــ "يک ثلث و حتی يک ربع"بلی؛ 

د، پورتال وظيفۀ کربه ايجاز معرفی سال  سهدر آخر اين سطور که فعاليت پورتال را درين مدت 
دستياری و بدون  پاس نمايد، چهخود ميداند که از تمام ھمکاران گرامی قلمی خود صميمانه ابراز س

از  قسمين ھم .نميتوانسترتال شده ايشان اين شگوفائی ھرگز نصيب پويمين  و کدِّ پشت کار 
پورتال خود گرديده و از مختلف وارد صفحات به ھزاران روزانه خوانندگان ارجمند پورتال که 

، که نه تنھا خود از مطالب آن استفادۀ د، نيز بايد از تِه دل ممنون باشيمنمطالب آن مستفيد ميگرد
از تمام اين عزيزان . ميورزندنيز انھماک  آنھاميکنند، بلکه به پخش و انتقال و بيدريغ سرشار 

   .تمنا ميکنيماز صميم دل را و بستگان عزيز شان گزاريم و سرفرازی و برومندی ايشان سپاس

دائمی خود گرانقدر بايد از فقدان سه ھمکار  در ميان باشد، "تقدم فضل"يا  "فضل تقدم"بدون اينکه 
که با پورتال خود وفادارانه شانه داده و مطالب نابی را تقديم پورتال کنيم ابراز تأثر و افسوس 

به ترتيب با زندگانی وداع گفتند،  زيزان سه گانه که در ظرف چنه ھفتۀ معدود اخيراين ع. ميکردند
  :ند ازبود عبارتتاريخ وفات 

  ما برایــ حضرت کابل ــ غ وطن که از چشم و چرا "داد نورانی"روانشاد مبارز فرھيخته ــ 

  .ميکرد تقديم و ادبی مطالب ارزندۀ سياسی   

  ،از شھر برلينمطالب تحقيقی خويش ارسال ، محقق فرزانه که با "دمحمد شريف بھان"ــ شادروان 

  .می افزود بر رونق پورتال   

  متوطن در تورونتوی ، شاعر وارسته و سوخته دلِ "للندری اللطيف صديقیخواجه عبد"مرحوم ــ 

  حتیدر حدی که صحت عليلش اجازت ميداد، خود  مدت دو و نيم سالۀ ھمکاری که در ،کانادا   

  .جديد نگذاشت   ادبیما را بدون پارچۀ نغز  يک روز ھم   
  

  روان ھر سه شاد باد

  و
  

  !ايشان ھرگز فراموش مباد ذکر خير

  


