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 وقفه بدون   روز کار   5222
 مبارزهمیدان وارد  5111أریخ هژدهم آگست به ت "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

هـ ش و با هشتاد و هشتمین سالگرد  1118اسد  51 صادف بود بام  تبرکا  و  گردید و این تیمنا  

جنگ استقالل افغانستان تحت قیادت . انگریز خونریز  استرداد استقالل افغانستان از یوغ استعمار 

ۀ به نیبرتا، جبروت افغاناز بو جاناعلیحضرت امان هللا خان غازی و به رشادت هزاران سرباز 

نه تنها در انظار جهانیان، بلکه در عمل را اتوری به زمین زد و آن امپررا  "کبیر"اصطالح 

، نه تن اساستعمال میکنم، به معنای واقعی آ را درین زمینه "سرباز"اگر کلمۀ  .ساخت "صغیر"

 .ایران تداول یافته است و مطبوعات که امروز در ادبیات سیاسی جازییمَ به معنای 

و  ستیزستعمارااین وبسایت  فعالیتآغاز ، "آزاد افغانستان آزاد ــ افغانستان"پورتال سان مؤس  

 را مبدأ حرکت خود برگزیدند؛ چرا؟؟؟پرافتخار روز همین و  هگره زدهمین روز با  را روشنگر

روز قابل تجلیل و تبجیل قعا  واوطن در نزد آزادگان که این روز مبارک به خاطر این، نه تنها 

چتر و زیر در پرتو و بلکه خود و مردمی کارهای مفید و ملی افغانان آزاده است و میسزد که 

 :بلکه بنیاد نهند؛روز نامی  سایۀ چنین یک

 "افغانستان"بار با کلمۀ مقدس دو "نستاناغافغانستان آزاد ــ آزاد اف"بلکه به خاطر این که پورتال 

اگر محض در هیئت سمبولیک آن هم بسنجیم،  .گره خورده است" آزاد"و دو بار به کلمۀ مقدس 

ش و عنان واکاختیار و باشد و  "زادآ"، که میرزمد ی"افغانستان" نبرای چنادر راه و  پورتال

 !!!افغانانبه دست خود 

و بدون حتی یک ــ ت سال کار بالوقفه فدر مدت هو رزم آموز و رزماور این پورتال رزمنده 

این  .رخ نداد شو ثبات کار به آیدآل خود وفادار ماند و اندک تزلزلی در کار ــ روز تعطیل

. می آموزد گرانیبه درا  "رزم"رد و راه و رسم می آ "رزم" میرزمد، بلکهپورتال نه تنها خود 

گرفته میشود،  "زهبار  م  "کلمۀ عربی همان مفهومی ست، که از مراد از  میگویم، "رزم"و وقتی 

 !!!اسی ما سخت تداول یافته استیس که در ادبیات

بدون روز، هر روز  5222در تمام همین مدت " زاد ــ آزاد افغانستانآافغانستان " ورتالپ

 52111از  شترمطالب تازه و جدید عرضه کرد، که تعداد مجموعی آنها بالغ بر بیاستثناء 

   !!!!!ساخته نیستدیگر از عهدۀ هیچ سایت  ؛ و چنین کاری حجیم و عظیمشودمی عنوان

وبسایتهائی که دهان کالن دارند، ولی بسا روزها بدون مضمون مانده اند و اگر ودند و هستند ب

خون میبارد و ما در زمانی که در وطن . مضمونی هم داشته اند، همه کاههای بیدانه بوده است
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وقف کارنامه های خود را هّم و غم ، وبسایت دهانگشادان دنمیغلت به خاک انو افغان آتش میریزد

دور نگه و سیاست داغ روز سیاست عمدا  از  خود را هموطنانرده و ظاهرشاه و داوود خان ک

استعمار و سیاست خواست استعمار است؛ چون  عینکاری را که ایشان میکنند، . میدارند

با ما را و به اصطالح نخبگان فقط متوجه  این امر است، که نویسندگان و اهل قلم اشغالگران 

  !!!!!!!بدارد مصروف" های سرمنگسک اوسانه"جنگهای قلمی بیهوده و 

صادقانۀ همراهی با را خود و بلیغ  دهترگسرزم  "زاد ــ آزاد افغانستانآافغانستان " پورتال

ایشان نمیبود و اگر ایشان در پهلوی ما  خود پیش برد و اگر شانه دادن  همکاران گرانقدر قلمی 

ستدام و بالوقفۀ پورتال عالیت م  فپس . نمیگردید نصیب ند، هرگز این موفقیت شایانایستادنمی 

اقرار کنیم، که اگر افتخاری درین باید  صمیمانهو با تأکید . ی آن استدیون همت همکاران گرامم

و اگر کمی و . راه نصیب پورتال گشته است، در واقع افتخار همکاران ارجمند آن بوده است

آن فقط و فقط خود متصدیان  و ذمه بردار   مسؤولکوتاهیی در زمینه رخ داده است،  کاستی و

 .پورتال میباشند

الی که ، در ح"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به حیث یکی از متصدیان و بانیان پورتال من 

مه افغانان آزاده و پورتال را از صمیم قلب به همه همکاران قلمی و به هالیت فعّ سالگرد  تمینفه

عرق جبین و کد  یمین به برکت آرزو میکنم، که پورتال  .تبریک میگویم ایرانی،آزادگان 

بیشتر از آن،  و همچنان و بارور و باثمر باشدلهای سال ساهمکاران گرامی و هواخواهان خود، 

 !!!بماند فعال

 


