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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Political  سياسی

  
  محمد اسحاق  برکت  
    امريکاــويرجينيا    
  ٢٠٠٩ آگست ١٨   

  
  

رد استقالل مين ٩٠باد مبارک   وطنسال
  و
  

  پورتال خجسته باد سالروز
  

  "اد افغانستانافغانستان آزاد ــ آز"
  

افغانستان آزاد ـ  آزاد « مبارز   دست اندرکاران پورتال معزز وۀسپاس از خدمات ارزند قدردانی و
چيز من  هر آغاز سال دوم نشراتي پورتال  از  جشن آزادي کشور وۀدرين ايام فرخند  را»افغانستان

شمرده علی الرغم  مهمتر  مقدم وايامی باز داشته نوشتنم تامعدود خواندن و  داکتر که ازۀجمله توصي
از فرصت استفاده کرده چند  عارضٔه صحي ، خود را مکلف احساس کردم که آنرا بجا آورم  و

سطری هم بمناسبت سال تٔآسيس پورتال و تبريکی نودمين سال استرداد استقالل کشور خدمت 
ان ارجمند تقديم نمايم   .خوانند

 و جمعی از افغانهای آزاده ، مبارز روز ش درهمين شب وخوب بخاطر داريم که حدودٔا يک سال پي
وی  صفحٔه انتر نيتيی را زدند و دلباختٔه وطن ابتکاری بخرچ دادند ، دل به دريا بنا نهادند که جواي

تٔاسی ازين اقدام بزرګ ستارٔه ه  ب.خواستها ونيازمنديهای هموطنان در همين مقطع حساس زمان باشد
رديد نيتِی افغانان طلوع ودرخشانی در آسمان انتر    .درخشان 

نهمين سال استرداد استقالل کشورشان بودند  و چه خجسته روزی که هموطنانم غرق شادمانی هشتاد
 ١٨ مطابق ١٣٨٧اسد٢٨بتاريخ.  فروزان شادمانی شانرا دو چندان ساختۀطلوع اين ستار و

ست رد استرداد و  به تقريب وافتخارهشتاد٢٠٠٨آ  درعالم  ایصفحه تقالل کشور ،اس نهمين سال
  :طاق جبينش نوشت در ره خورد و )آزادی(و) افغانستان(مقدس نام مبارک و دو با انترنيت باز و

  

  اد      بدين بوم و بر زنده يک تن مبادبـو کشور نباشد، تن من مـچــ
  ازان به که کشور به دشمن دهيمهمه سر بسر تن به کشتن دهيم      

  

اين  شروع به فعاليت کردهيج کس باور نميکرد» افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان« الزمانی که پورت
سر فرازی بپيمايد و مطابق  را به موفقيت و )يکشبه ره صدساله ( صفحٔه انترنيتی در اندک زمانی
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ری نظيرش را ملی و اهداف عالی ، اه اندي نميتوان يافت ، آزاديخواهانٔه خود که در جای د شه تجلي
ردد های آزاديخواهان و   .دلسوزان به وطن و پيشقراول همه صفحات انترنيتی 

  ،)وحدت ملی هويت و(اين پورتال از بدو تٔاسيس خود مبتنی بر پاليسی نشراتيش تاکيد قاطع بر
ی(  ۀکنند ـزئمفاخر تاريخی ما که دارند از نشر مقاالتی که از آنها بوی مشم و) صيانت فرهن
ردد...  ، مذهبی ، قومی ، نژادی وتبعيضات لسانی    . جدًا خود داری مينمايد،استشمام 

ر  قوای  خويش در برابرۀافشاکران و ضديت آشکار مثبت و اين پورتال با اتخاذ پاليسيی فعال و اشغال
ر مراکز نشراتی متمايز خود وعدم رضايت از شرايط حاکم در کشور با اين پاليسی  و ساخته را از د

  .امت ادامه خواهد دادتا قاف قي
ان جا   وء ، ادباءژرفای وجود بهترين شعرا قلوب و پورتال بعد از تٔاسيس خود به زودی در نويسند

ر استوار رفت و  از ه ایامروزعد ازان به بعد تا  و.رديد) شعر وادب ( تسخير ناپذير  و سن
ان حتی حضور کشورحضور دايمی و شعرای نامدار با ارسال  يومی دارند و تعدادی از فرهيخت

  .اشعار شاهوارشان صفحات پورتال را زينت ميبخشند نوشته های ارزنده و مقاالت و
  

جشن  و را بمناسبت سالروز تولد پورتال  اين سطورعالوه برينکه بهترين تبريکات خودۀحقير نويسند
رانقدر پورتال تقديم مينماي به تمام هموطنان و آزادی کشور خانم  از د ، خاصتًادست اندرکاران 

ساختن  ديپلوم انجينر خليل اهللا معروفی که مرا در برآورده جان معروفی و نسرين دپلوم انجينر ُپرکار
انه و بهترين آرزوهای خدمت  تو است،  اری ام به هموطنان ، که همانا تقويه وزي انکشاف لسان پ

 دل اظهار ِههيالت فراهم کرده اند از تتس  ياری رسانده و"بيائيد پشتو بياموزيم"از طريق درسهای 
   .شکران نموده از خداوند بزرګ موفقيت های بشتر شانرا آرزونمايم امتنان و

  
  !ياور همه اهللا يار و

  


