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  AA-AA پورتال ۶۴اعالميۀ شماره  

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان  "
  ٢٠١١ دسمبر ١٨          

 
 

 کانون پرورش زبانھای افغانستان

نشراتی خود از بدو تأسيس کوشيده و اھداف بنا بر مشی " زاد ــ آزاد افغانستانافغانستان آ"پورتال 

است که بر اصالتھای فرھنگی و زبانی مردم افغانستان تأکيد ورزيده و در نشرات خود حتی الوسع 

ت وسيع راعات شيوۀ معقول و استوار امالئی پورتال حلقامُ .  را بگيردی زبانیجلو ابتذاالت و آلودگيھا

 در عرصه ھای باالتر مھيا را برای انکشاف کارشفّافی ی ل ادب ما را متيقن ساخته و دورنمااھ

اين موفقيت چنان چشمگير و آشکاره بوده است که نويسندۀ عاليمقام وطن و ھمکار . گردانيده است

  خود پيشنھاد٢٠١١گرانقدر پورتال، جناب سيد ھاشم سديد، ضمن مقالۀ جامع مؤرخ يازدھم دسمبر 

نمودند؛ کانونی که از طريق " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"تشکيل کانونی را به ابتکار پورتال 

انترنت به جذب افراد باصالحيِت داخل و خارج افغانستان پرداخته و در زمينۀ پرورش زبانھای وطن 

  .دست به کار گردد

ورتال، جناب دپلوم انجنير خليل هللا اين پيشنھاد بالفاصله مورد تأئيد يکی از اعضاء و مؤسسان پ

ين ا دسمبر خويش با حمايت عام و تام از١٢معروفی قرار گرفت، چنان که ايشان ضمن نوشتۀ مؤرخ 

  .پيشنھاد، پورتال را متوجِه درِک رسالتش در زمينه کرد

مخاطبت و با درک مسؤوليتی که پورتال از ھمان آغاز تأسيس و دو ين ابا ارجگزاری و امتنان از

  :داريم دوش کشيده است، ابراز میه شروع فعاليت خود ب
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 مأمول  انھماک به چنين يککه استشعار کامل دارد بر اين" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

 از قبيل پوھنتونھا و بزرگ به درجۀ اول از وظائف و حيطۀ صالحيت مؤسسات عالی علمی

از آن جائی در مقطع کنونی، اداره ھای وابسته به دولت پوشالی به .اکادميھای علوم افغانستان است

عوض حراست و شکوفائی فرھنگ پربار کشور، تمام تالش شان را به منظور فروش ميھن متمرکز 

گشته گامھای ابتدائی را در اند باالستقالل وارد عرصۀ کارزار  دمیوظيفۀ خود  پورتال ساخته اند،

  . ساحات ُمعيَّن بردارد

کانون "تشکيل کشد،  دوش میه با درک رسالتی که ب" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

ذيصالح و با دامن پاک سياسی، از تمام وطنداران . دارد  میپيشنھادرا " پرورش زبانھای افغانستان

 پيشنھادھای شان رادر يماستدعاء و تمنا دار  داخل و خارج افغانستاندلباختۀ امور فرھنگی ــ ادبی در

نخستين گام عملی در تحقق اين مأمول تا ، بگذارندبا پورتال در ميان زمينۀ کار مشترک و مثمر 

  .  بتواندشده داشته بر

  


