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 Political  سياسی

    
    دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی

   ٢٠٠٩ آگست ١٨  برلين، 
  
  

  
  " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد"يکسالگی پورتال 

  

  !!!!مبارک باد
  

 ،اين پورتال مبارز و ملی. يکساله گشت" ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان" ، پورتال ٢٠٠٩ آگست ١٨امروز 
افغانستان عزيز از يوغ استعمار استقالل داد تخار هشتاد و نهمين سالگرِد استرافپارسال دقيقًا در همين روز و ب

  .انگريز، به فعاليت خود آغاز کرد

  :ی و مردمی، اين سالگرد ميمون را تبريک ميگويم منسوب اين پورتال ملمن به حيث کوچکترين

   ارجمند پورتال، که مساعی بيدريغ و شباروزی شان پورتال را بدين درجه رسانيد و اعضایــ به تمام منسوبان

که بدون اشتراک فعال شان در  ، ... شاعران، گزارشگران و ،نويسندگانــ به تمام همکاران گرانقدر قلمی، 

  .تال، پورتال به جائی نميرسيد ، که امروز رسيده استپيشبرد امور پور

  .در خط ايشان قرار داردعينًا ــ به تمام مبارزان راستين افغان، چون اهداف ملی و وطنپرستانۀ پورتال، 

 شب و روز  وست ــ و به تمام مردم عزيز ، دوست داشتنی و مظلوم  افغانستان، که بدون شک پورتال از آنها

  .ندر خدمت ايشا

 به همين چهار گروه تعلق دارد و از همينرو ميسزد، که يکسالگی آنرا از تِه قلب خدمت همۀ شان لبلی؛ پورتا

  .مبارکباد بگوئيم

 از نگاههای مختلف، نه تنها کار پورتال موفقانه پيش رفت، ه گذشت، با وجود فقدان تجربۀ کاردر يک سالی ک

البته بعض بخشهای پورتال، حتی . بلکه مسير ارتقائی  را نيز پيمود و روز بروز رونق بيشتر و بهتر گرفت

بدون شک که پورتال کمبودها و خالهائی دارد، که ان شاء و . يک سال بعد از تأسيس آن هم کامًال فعال نشده اند

  . سالم منتقدانِ  دلسوز، به مرور زمان به رفع آن نايل خواهيم آمدات با همکاری دوستان و انتقاداهللا

تا جائی که برداشت من حکم ميکند، پورتال در اين مدت يک سال، به اهداف و مرام و پاليسی نشراتی خود 

جِه افغانان وطنپرست و آزاده از همين سبب تو. وفادار مانده و حتی خطوه ای هم  از آن عــُدول نکرده است

  .بدان بيشتر شده ميرود و روزی نيست، که دست همکاری جديد بسويش دراز نگردد
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برخالف سايتهای ديگر در بين سازمانهای مترقی و ملی افغانی در " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  : همين قسم.نفوذ کرده است افغانستان نيزداخل و خارج 

ل بر خالف همه سايتهای ديگر افغانی، از همکاری نويسندگان ارجمند و سازمانهای مترقی ايرانی نيز  پورتا

. از همين سبب پورتال مورد توجه و عنايت خوانندگان و عالقه مندان ايرانی هم قرار دارد. برخوردار ميباشد

ند، نيز توجه کرده و روزمره مطالبی پورتال به عالقه مندانی که نوشت و خوان را بزبان مادری خود بلد نيست

  . را به سه زبان اروپائی و خصوصًا انگليسی، نشر مينمايد

خود را بپيمايد و روز تا روز گامهای و ارتقائی از صميم قلب آرزو دارم، که پورتال همين قسم سير صعودی 

" تان آزاد ــ آزاد افغانستانافغانس "نمايۀ پورتالابه فعاالن و همکاران گر. وسيعتر و فراختری را بردارد

 و من اهللا التوفيق. رزو ميکنماستواری، استقامت و  پشت کار آ

  


