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  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی

   ٢٠١۶ آگست ١٨ برلين ــ   
     

  

  ستواریُھشت سال استمرار در ا
 وارد "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ِخصم افگن ملی و ھشت سال پيش در ھمين روز باافتخار، پورتال 

 ، ناميدم، چون مردم ما نود و شش سال قبل در ھمين روز"باافتخار"اين روز را . صحنۀ عمل گشت

 ياد و خاطرۀ تا، ست بر مابسيار ست و  برما.  خود را از کام استعمار انگريز کشيدندّ و تامّاستقالل عام

ثبت دفتر ايام يک بار دگر ت مردم و وطن ما را ّاستقالل را، که ھويرزم نبازان ن و جاا فداکار،مبارزان

  !!!و آيندگان، بسپاريمخود به سرمشق به حيث گردانيدند، نکو داريم و کارنامۀ پرطنطنۀ شان را، 

 "مردم و آزادیوطن و "، که خط نظری و عملی آن را  است و خصم افگنين پورتال ازين خاطر ملیا

و قلع و  و برانداختن ّحاکميت ملی و رفاه و پيشرفت و زادیآستقالل و مبارزه در راه د و ی دھتشکيل م

  .داخلی و خارجی، بر جبينش نوشته شده استدشمنان قمع 

پورتال در تمام اين مدت طوالنی، در کار خود استوار ماند و بااستمرار؛ بدين معنی که پورتال نه از خط 

 چنين استواری و استمرار در کار، خود . نه وقفه را در کار خود راه دادخود عدول کرد ومبارزاتی مشی 

چون حتی روزنامه ھای مشھور جھان ھم . سرمشق ديگران و بالخاصه نشريات کالسيک و انترنتی ست

مگر . ًمعموال در طول ھفته يک روز وقفه را روا می دارند و يا گاھی پاليسی خود را زير پا می گذارند

رتال در تمام ھمين مدت طوالنی، بدون وقفه و سکتگی و بدون کوچکترين عدول از خط کار اين پو

اين کار توانائی و عزم متين و قدرت مبارزاتی متصديان و ھمکاران عزيز پورتال را . فکری، ادامه يافت

 را تعقيب اميدوارم که ازين به بعد ھم چنين باشد و بالخاصه آيندگان نيز ھمين شيوه. به اثبات می رساند

  .  کرده، در تکامل و انکشاف آن بکوشند

پدرود گفتن حيات خود،  ما را با ،درين مدت ھشت سال چند ھمکار گرامیبا حسرت و افسوس بسيار، که 

ِآخرين اين رفتگان ارجمند، .  ما گرامید و مگر ياد ھمۀ شان نزجای ھمۀ شان خالی ستکه  ترک گفتند، ِ
ت و ّباھم شاعر و نويسندۀ وارسته و ؛"تيمورشاه تيموری"مه بود ــ جناب ھمکار بزرگوار و معمرترين ھ
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و شان گرامی ايياد و خاطرۀ يکايک بازھم  . مارچ امسال با زندگی وداع کردند٣١پرکار ــ که  به تأريخ 

  !!!بادعزيز 

 در کار اند و خوب می دانيم، که ھمين اکنون به دھھا و حتی صدھا وبسايت خرد و بزرگ انترنتی افغانی

در سر دارند و اھداف معينی را پيش و اعتقادی نيز می دانيم، که تعدادی از اين ميان، خط فکری سياسی 

 را با ھيچ يک مقايسه کنم، چون صفحۀ ما "افغانستان آزاد ــ ازاد افغانستان"نمی خواھم پورتال . می برند

مگر اگر از بھر . عملالاصه از نظر فکری و طرزاز ھمه  سايتھای ديگر متمايز است، از ھر نگاه و بالخ

  :مپيش کشمثال، مثال کوچکی را از کار پورتال 

  :در حالی که پورتال آزادگان

 و حاکميت ملی تأکيد می ورزد و خط روشن و قاللتساحصول ــ مبارزه در راه آزادی را علم ساخته، بر 

  سالم فکری را تبليغ می کند

   داردتأکيد خوانندگان ارجمند ديگر، ۀری وطنداران و ھمــ بر پرورش افکار سالم و بيدا

  ــ درستکاری و کارھای اصولی و آموزنده را نشان می دھد

  می افتد،" لطيف للندری"ــ و از بھر مثال به يادبود درگذشت ھمکار وارسته و آزاده و وطنخواھی به نام 

....  

   چه می کند؟؟؟"رمن آنالينافغان ج"وبسايت منحط و مبتذل و استعمارزده ای به نام 

  ": افغان جرمن آنالين"پورتال 

  ـــ در راه تخدير افکار خوانندگان می کوشد

  ــ بر انقياد و سرسپردگی از استعمار پای می فشارد

، "انیکگ خاله" به شيوۀمناقشات پوچی و " ُفيسبکی"لھو و لعب  را به کارھای بيھوده و خوانندگانــ 

  مصروف می سازد

  را می آموزاند... و انحراف و غلطکاری و اری ّت و غدــ خيان

  !!! حسرت و افسوس می خورد"اکرم عثمان" پرچمی مفلوکی به نام "ن رفتبه جھنم"ــ و از بھر مثال از 

 اصولی و ھای، مگر به کار"افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال آزادگان و سمبول آزادگی؛ يعنی 

  .دامه می دھدمثبت و انقالبی خود ا

  !!! ناروايان، و صدھا افسوس بر حال ايشانِ افسونِخوردگان افسوس بر فريب

ھمکاران و به  ًآزاده و خاصتاو ايرانيان را به ھمه افغانان َّو مفخم   سرفرازپورتالاين ھشتم سالگرد 

  ِاين تکيه گاه مبارزه و روشنگری، تبريک گفته؛خوانندگان ارجمند 

  .مّنمندی ھمۀ شان را از دل و جان تمنا می کنو توا خرمی سالمت،
  

 !!!محبت فراوانم نثار ھمه

 


