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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Social  اجتماعی

 
  "بڼوال"پيکان 
   ٢٠١۶  اگست١٨

 پورتالتأسيس روز ھشتمين سال
  ! پر بارترباد" آزاد افغانسان-افغانستان آزاد"

  
مان آزادگان اند، غرس کرده بودند قامتش با  از دود انسانھای واال تباری، کهھسته ای را که ھشت سال قبل  

 راست برافراشته گرديد وحاال ھرچند ھنوز کودک است، خمچه است؛ اما چنان پربار شده که داشتن ارتباط با آن ۀساق

  .وزن ونفوذ آن در بين مردم وروشنفکران حکايت می کند  واين از قابل مباھات واعتبار سازاست

 انترنتی کامل است نه يک ويبسايت معمولی ۀيک روزنام"  آزاد افغانستان -  افغانستان آزاد"به نظرمن پورتال  

مسايل حاد سياسی   سياست ، مطالب اجتماعی،ۀکه گاه گاھی يک مضمون نشر کند ، ھرروز مقاالت آموزنده ، دربار

کند که به يقين کمتر  نشرمیسامان کشورما واشعار وطرحھای ادبی قشنگی را وضع ناب جھان، گزارشات روزمره از

سپاس از دست اندرکاران آن پيروزی ھای بيشتر برايشان . ويبسايتی از چنين تنوع در نشرات خود برخوردار است

 .خواھانم

پاليسی نشراتی را مرتبت به اھداف نشراتی بيان کرده چنين می "  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال   

  :نويسد

پاسداری ازمفاخر " و " صيانت فرھنگی" " ھويت ووحدت ملی" که تٲکيد بر"  آزاد افغانستان -ن آزادافغانستا" پورتال 

 نفاق افگنی ، تبعيض ، فرھنگ ستيزی و اھانت ۀمردم ما دارد، از نشر مقاالتی که از آنھا بوی گزند" تاريخی وملی

  . خواھد نمود خود داریًا مشام برسد ، جدو تاريخی ما بهملی واستحقار افتخارات 

  . اول پاليسی نشراتیۀصفح

  : دوم زير ھمين عنوان آمدهۀدرصفح  

  .................ُپورتال شيوه بر گزيده وحتی االمکان يکدست امالئی را مراعات خواھد کرد و  

ی راتره ازپاليسی نشذکه مقاالت متنوع واز نويسنده ھای مختلف را نشر نموده امايک  درطول اين سالھا با آن  

وحدت  نماد تمام مقاالت دور از تبعيض و کرده تمام مقاالت از لحاظ امالئی يکدست ، صفحه بندی با شماره،عدول ن

  متعھد وبا وجدانی انجام مییبار سنگين اصالح امالئی وانشائی ودر کل ويراستاری مضامين را؛ انسانھا. ملی است

و بار سنگين آن روی شانه ھای دپلوم انجنير  نقش برجسته اين کار. دھند که پورتال رابا حوصله مندی بارور ساخته اند
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و محترم " معروفی"وخانم مبارز ونستوه دپلوم انجينير نسرين " موسوی"استاد گرانمايه " معروفی "محترم خليل هللا

  .زحمات شان قابل قدر است. ست ابوده و" عزيز"داکتر صاحب 

صاحب   پرثمرش به ھمت نويسندگان نخبه ویدر طول سالھا" نآزاد افغانستا-افغانستان آزاد" پورتال  

چه در سطح جھان وچه در کشورما، را مرتجعين   امپرياليزم وۀ چھر،ی از تجارب با ارزشئبصيرت، با داشته ھا

ينجا سھم استاد  اآگاھانه به تصوير کشيده اند، ودر ھر مورد مضامين وزين وروشنگرانه ای به نشررسانده، که در

 . برجسته استًکامال" موسوی"

 باالمقام، که حق استادی ومنت برمن دارند محترم دپلوم انجنيرخليل ۀاستاد مسلم ادبيات ودستور زبان ، نويسند  

  . ھرکدام در وزين کردن پورتال سھم بسزا وقابل تمجيد دارند."آزاد ل"محترم " سديد"، محترم آقای " معروفی"هللا 

 باال یپاھا  بيان ساده وروان انگشت روی حوادث، وقايع  ودوۀکه با شيو" امينی"هللا گزارشات منظم آقای عبد  

 تمام گزارشات شان ھستم ، سھميست بس ۀفرستد، که من خوانند رتبه در مقام چاکری ومزدری دارند؛ را ھرروز می

 بيان شفاف ومختص به ۀ با شيو"معروفی"نستوه دپلوم انجنير نسرين جان و نوشته ھا و ترجمه ھای خانم مبارز . بزرگ

 اگست در رابطه به بی آبروئی ١٤ اخير شان که به تاريخ ۀ مقام پورتال دارد، چنانچه مقالیخود سھم ارزنده در ارتقا

ن مطبوعاتی شان با چنان ا غالمان ومدافعۀسه مزدور وعده ای پادوآنھا بدست نشر سپرده اند، پرده برداری از چھر

ترجمه ھا ، مصاحبه ھای ارزشمندی که انجام داده  که حرفی برای گفتن نمانده، در کنار نوشته وتردستی صورت گرفته 

  .اند کار بس عظيمست که درخور تمجيد است، من موفقيت وکاميابی بيشتر برايشان خواھانم

ت، واستاد برد قابل يادآوری وتحسين اس که امان از دشمنان می" پغمانی" طنز ھای نيش دار محترم خالق داد   

ه ب" عبدهللا و غنی " ُرابرای اولين بار به عنوان معرف دو بدنام مزدور  "ع وغ"بود که اصطالح " پغمانی"داد  لقاخ

سھم ". گانشرم به اين بی ماي"نام خود کرد ه ب" بشر دوست"کار برد، دو سه روز بعد واگير شد که مدتی بعد رمضان

 تحسين ًان واقعا وديگر، بھرام رحمانی، حميد بھشتی مناف فلکی فر، حميد محوین محترم ومتعھدانويسندگان ايرانی آقاي

 پوزش ،توانم نام ببرم  که ھمکار پورتال اند نمییدستانه  نويسندگان وقلم بۀکه ھم من با عجز ازاين. بر انگيز است

  .طلبم

وش نکرده وھرروز اشعار را فرام" شعر ونثر " پورتال آثار ادبی،اجتماعی در کنار نوشته ھای سياسی و  

دھد بخش  انجام می"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" خدمت ديگری پورتال . رساند وطرحھای ادبی را به نشر می

  .مقاالت به زبان انگليسی است که زحمت زيادی را ايجاب می کند

وھمکاران آن صميمانه واز دستان ه  دست اندرکاران، قلم بۀپورتال را به ھمتأسيس سالروز ھشتمين در اخير   

  .ته دل تبريک می گويم، موفقيت، سر بلندی وتوان تالش بيشتر برای ھمه خواھانم

  "بڼوال " پيکان 

    

   

     

    

  

  

 


