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 Social  اجتماعی

  
  سيدھاشم سديد

  ٢٠١۶ اگست ١٨
  

  !ھشت ساله شد" افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"پورتال 
ن ھنوز مراحل اوليۀ انسجام را طی می افکار انسان در اين دورا. ًھشت سالگی قاعدتا ھنوز دوران کودکی انسان ھاست

کند و کودک ھشت ساله تازه سال دوم مدرسه را آغاز می نمايد، تا قواعد ابتدائی خواندن و نوشتن و گوش دادن و 

کودک در اين مرحله از زندگی برای اجرای خيلی از مسائل به پدر و مادر و مربيان و سائر اوليای . حساب را بياموزد

مطالب زيادی را بايد ياد بگيرد، و برای ياد گرفتن بايد شيوه ھای به کار انداختن فکر خود را . خويش متکی است

بياموزد، بپرسد، به سخنان ديگران گوش بدھد، گردان و تمرين کند، و ھوش خود را با ممارست و کوشش تمام و به 

ھائی برای فھم ناگفته ھا، فھم زندگی و تحليل ی برساند که خودش به تن به جائوجه مطلوب مرحله به مرحله تقويت کند و

  . رويداد ھا توانا گردد

 اما، خالف اين قاعده و خالف آنچه انسان بايد در اولين سال ھای زندگی اش " آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"پورتال 

وار، بلند و سريع، نه برای بدان مبادرت بورزد، از اولين سال ھای تبارز نيک پی اش با گام ھای بسيار مطمئن، است

ه مطلع شدن و آموختن، که برای اطالع رسانی ھمراه با آموختاندن، به سان يک معلم مسؤول و باتجربه و دانا، شروع ب

کثرت مطالب گوناگون، که پورتال با نوعی از مسؤوليت توأم با پاسخدھی و وظيفه تا . کار پر مسؤوليت و پربارش نمود

  .ل و منطق علمی تحويل خوانندگان پورتال داده است، خود مبين اين سخن استاکنون با قوت استدال

تنوع مطالب؛ از سياسی تا اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی و علمی و فلسفی و تاريخی و ھنری، نشر موضوعات دينی 

 امانتداری و آزادی بيان ـ، به قلم موافقان و مخالفان دين ـ بدون جانبداری از اين يا آن، با بی طرفی کامل و رعايت اصل

توأم با مسؤوليت و ... رين وارده، گزارش ھا، نقد، مصاحبه ھا ويشعر و ادب، طنز، اعالميه ھا، نشر نامه ھای تلخ و ش

دورانديشی و صداقت الزم در برابر خواننده و در برابر وظيفه، با جزالت و استواری کامل، روانی سخن و محکم بودن 

ی بوده است که پورتال با تعھد و تکليف تا امروز و طی ھائترجمه ھا و تأکيد بر درست نويسی کارويژه ه الفاظ، ب

  . ًدوران فعاليتش جدا بدان ھا اھتمام ورزيده است

ًبرای شخص من روزی بدون يک بار سرزدن به اين پورتال از زمان آغاز کار آن اصال وجود نداشته است؛ و اصال  ً

پورتال از بسياری جھات اينک به مدرسه ای تبديل شده است، که اگر ھر مطلب . بوده و نيستچنين روزی قابل تصور ن

مندرج در آن به صورت نظاممند و سيستماتيک از آغاز نشر آن مطلب پی گرفته شود، فھم خيلی از مطالب را برای 

 غم باشی و خاطر جمعی و رضايت البته اين سخن بدان معنا نيست که متصديان پورتال با بی. خواننده آسان می سازد
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! ی که تا کنون انجام داده اند، دست از تالش بيشتر بکشند و به آنچه رسيده اند اکتفاء و قناعت نمايند از کار ھائکامل

رسيدن به کمال مطلق اگر ناممکن نباشد، بسيار مشکل است، ولی اين حقيقت بدان معنا نيست که چون رسيدن به کمال 

  !معنی زندگی، تا ھست، کوشيدن و آموختن است. ت، بايد دست از تالش کشيدمطلق ممکن نيس

 از اين مطلب به خوبی آگاه ھستند "افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"به ھرحال با درک اين واقعيت که مسؤولين پورتال 

گمارند، با اطمينان می گويم که و خوشبختانه به اين امر التفات دارند و با جديت و کوشش فروان در اين راستا ھمت می 

 تابناکی که برای پورتال در نظر داشتند و در نظر به افق" افغانستان آزادـ آزاد افغانستان"آن روز دور نيست که پورتال 

  .دارند، دست يابند

، "معروفیخليل هللا "، آقای "نسرين معروفی" بنيان گذاران آن، اعم از خانم ۀدر اخير ھشت سالگی پورتال را به ھم

 و سائر عزيزانی که طی اين ھشت سال با "سيدحسين موسوی" و جناب "ميرعبدالرحيم عزيز"جناب داکتر صاحب 

پورتال را ھرچه بيشتر متعين و پربار ... نوشتن مقاالت، ارسال ترجمه ھا، اشعار، تبصره ھا، گزارش ھا، طنز ھا و

  .ساخته اند، تبريک عرض می دارم

  .رتال ھرچه بيشتر درخشان باشدآرزو دارم آيندۀ پو
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