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 Political  سياسی

  

  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی    
  ٢٠٠٩ اگست ٢٢برلين،     

  

  

 

  بنام خداوند درهم کوبندۀ ستمگران
  

  

  زنده بادا هـــــــــــوای آزادی
  ی آزادیِحشمت و هوی و ها

  تا جهان است و ملت افغـــان
  سر مــــــــــا شد فدای آزادی

  

، جانبازان و شهيدان راه آزادی؛ بر روان مطهر آنانی که پردۀ درود بر روان پاک غازيان
در . استعمار را دريدند و عروس استقالل، اين خوشگل ترين عروس دنيا را، در آغوش کشيدند

ح پرفتوح اعليحضرت غازی امان اهللا خان، که با اعالن سلطنت و ررأس همه درود بی پايان بر
  :  به جهانيان اعالم کرد، که وردهشمشير از نيام برآ

  ».تا  استقالل عام و تام افغانستان را از انگريز نگيرم، اين شمشير را در غالف نخواهم کرد« 
ملت وفادار مانده و بزور  شاه آزاده، دلسوز و ترقيخواه، بقول خود  اين کهو تاريخ شاهد است

  .ن، وطن را از لوث استعمار پاک گردانيدقهرمان و با شهامت افغا

  پورتال
 "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

  پس از يک سال فعاليت
   

  !وطنداران گرانقدر، افغانان آزاده ، مهمانان ارجمند
 استرداد استقاللميمون رد تقريب سالگ، و به ٢٠٠٨ آگست ١٨يک سال پيش، دقيقًا به تاريخ 

افتتاح . پا به ميدان مبارزه گذاشت"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"افغانستان، صفحۀ انترنتی 
 :پورتال را از زبان متصديان آن چنين ميخوانيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"                            « 
 ،و موجوديت قوای اشغالگر در آن ، دسته ای از افغانان آزادهاوضاع ناگوار امروزی افغانستان 

وطنخواه و دلباختۀ مردم ما را بر آن داشت، تا چنان يک صفحۀ جديد انترنتی را بکشايند، که 
جوابگوی شرايط تلخ موجود و نيازها و ايجابات حاد وطن عزيز ما در همين مقطع حساس زمان 

 ، به تقريب و به ٢٠٠٨ آگست ١٨ هـ ش مطابق ١٣٨٧ اسد ٢٨امروز " صفحه"اين . باشد
، رسمًا به برتانيهافتخار هشتاد و نهمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان از يوغ استعمار 

  .فعاليت های نشراتی خود آغاز می کند
و " آزادی"در نزد انسانان آزاده و وطنپرست، بزرگترينِ  نعمت ها در جهان دو چيز اند؛ يکی 

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از همين رو نام اين صفحۀ انترنتی ، پورتال ". وطن"ديگر 
، پيوند "ستانآزاد افغان"با ترکيب پشتوی " افغانستان آزاد"ين نام، ترکيب دری در. نهاده شد

افغانستان آزاد ــ " واقع نصب العين و خط مشی پورتالدر. خورده است" و آئينه وار" متناظر"
   .آن ، حک گرديده است" نام"  ، در طاق جبين و در "د افغانستانآزا

گره خورده است، " آزادی"و " افغانستان"اين پورتال که با دو اسم مبارک ، مقدس و پرافتخار 
دروازۀ . ناشر افکار آزاد و تجليگاِه انديشه های آزاديخواهان و دلسوزان به وطن خواهد بود

به روی تمام افغانان پاکدامن، دلباختۀ افغانستان و " زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"پورتال 
  .دلسوز به مردم ما باز است؛ بدون در نظر گرفتن تعلقات عقيدتی و آيديولوژيک ايشان

  .ترتب دارد آن" اهداف نشراتی"بر " ستان آزاد ـ آزاد افغانستانافغان"پاليسی نشراتی پورتال 
صيانت "، " هويت و وحدت ملی"که تأکيد قاطع بر " زاد افغانستانافغانستان آزاد ــ آ"پورتال 
 بوی ی که از آنهامردم ما دارد ، از نشر مطالب" لیپاسداری از مفاخر تاريخی و م"و " فرهنگی

، تبعيض، فرهنگ ستيزی ، زبان ستيزی و اهانت و استحقار گزنده و گنديدۀ نفاق افگنی
  .رسد، جدًا خودداری خواهد نمودافتخارات ملی و تاريخی ما به مشام ب

، طيف وسيعی از مسائل را اشاعه می دهد؛ از جمله " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
موضوعاتی را، که تاکنون مد نظر هيچ صفحۀ ديگر انترنتی افغانی نبوده اند، از قبيل 

  ".مسائل آيديولوژيک"و " جانبازان"
ــ " پشتو"و " دری"بان بزرگ، ملی ، رسمی و قانونًا همتراز ــ نشرات عمدۀ پورتال به هردو ز

صورت می گيرد، ولی مسايل مفيد و آموزنده به زبانهای انگليسی ، فرانسوی و المانی نيز 
باش  افغانان گرانقدری که در خارج از افغانستان پرورده شده و يا بود و. اشاعه خواهد يافت

ــ " دری"و " پشتو"بر زبانهای مادری خويش ــ    از تسلط داشته و باالجباردر آنجا طوالنی 
محروم مانده اند، مجال آن را دارند ، تا مطالب خود را به يکی از سه زبان اروپائی باال  

  . بفرستند
پورتال بر اصالت های فرهنگی و زبانی مردم افغانستان جدًا و قاطعانه تأکيد ورزيده و حتی 

  .ها، تالش خواهد کردوگيری از شيوع ابتذاالت و آلودگيدر جل  است، الوسع و تا جائی که مقدور 
پورتال شيوۀ برگزيده ، معقول و حتی االمکان يکدست امالئی را ُمراعات خواهد کرد و 

.  خويش، آن را مد نظر داشته باشنددگان ارجمند نيز حين تحرير مطالبآرزومند است که نويسن
امالئی برای ديگر هموطنان و همزبانان ما نيز " يسیدرست نو"شايد چنين شيوه ای سرمشق 

   .گردد
با اتحاف درود و تحيات بی پايان به روان پاک غازيان، شهداء ، جانبازان ، مبارزان و مجاهدان 

را به ارث " حب وطن"و " آزاد زيستن"، " آزادگی"راستين راِه آزادی افغانستان ، که رسم 
  )ختم نقل قول(» بعون اهللا. خود را شروع ميکنيمگذاشته اند، نشرات
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خدای را سپاسگزاريم، که بعد از يک سال فعاليت، اينک با سرِ  بلند اعالم ميداريم، که پورتال 
 يک ملی متر هم، تخطی  وفادار مانده و از آن به اندازۀ يک خطوه و حتیبه تمام تعهدات خود

  : به ايجاز بگوئيم ومختصر در مورد پورتال اگر . نورزيده است
  .را دارد" وبسايت"که هر کدام در واقع حکم يک مختلف  بخش ٢٢ــ پورتال متشکل است از 

 انتشاراتی عمر درازی نيست، بيشتر از برای يک نهاددر مدت يک سال گذشته، که پورتال ــ 
  .رد مطلِب شامل نظم و نثر را به نشر سپ٣٥٠٠

اين و . اال رفتب  يکصد و هفتادتا حدودسبتًا کوتاه، مدت نتعداد همکاران قلمی ما در همين ــ 
   .دنديده نميتوان ش رابخواهم، سايتها کهنسال رقميست، که حتی 

آگاه و آزادۀ ما باز کرده و مورد توجِه هموطنان محبوب ما در داخل وطن راه خود را پورتال ــ 
با ما هم اران ارجمند،  از داخل وطن قابل ياددهانيست، که تعداد معتنابِه همک .قرار گرفته است
  .همکاری ميکنند

مصور و غير مصور را مستقل از خبررسانی های داخلی و  پورتال گزارشهای دست اولِ ــ 
  .از گزارشگرانِ  متقن و استوار، دريافت کرده و نشر مينمايدداخل وطن از ، خارجی

گاه افکار همه آزاديخواهان دلسوز  جلوه ل طلبانه و ملی خود، در واقعپورتال با افکار استقالــ 
ما بدين عقيده ايم، که طيف مترفی، متعهد و آزادۀ افغان راه .  است و ملی انديشان صادقبه وطن

  .خود بداند" قبلۀ آمال"ديگری ندارد، مگر اينکه در شرايط موجوده، پورتال را 
    

 بارز  هایبا سايتهای ديگر افغانی تفاوت جهات از بسا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
که از تمام و پاليسی منحصر به فرد خود، و ملی صرف نظر از اهداف آزاديخواهانه . دارد

د، نکات ذيل هم اين صفحه را با همه سايتهای ديگر افغانی متفارق ش ميدهتمايز سايتهای ديگر
  :ميگرداندو متفاوت 

مطالب بکر و تازه را در عرصه های ، "ب امروزمطال"تحت عنوان ــ پورتال همه روزه 
در واقع حکم يک روزنامۀ انترنتی را بخود گرفته اين بخش پورتال مختلف عرضه ميدارد و 

را ميزند، " نو"و " جديد"وقتی پورتال بر مطلبی مهر برخالف ديگر سايتها، ازينرو . است
  . هم ميباشد"واقع"کامًال مطابق با 

بدين ترتيب . نشر ميگردند" تاريخوار"هميشه مطالب در پورتال های ديگر، برخالف تمام سايتــ 
  . ميباشدمنقورن نيز که در آيکون هر مطلب، تاريخ نشر آ

نهادها و ، از همکاری تعدادی از ــ پورتال عالوه بر همکاران گرانقدر و نامعدوِد منفرد
  .ار استرج افغانستان نيز برخوردداخل و خاافغانی سازمانهای مترقی 

 و سازمانهای مکاری تعدادی از نويسندگان از هافغانی،نمايۀ اهمکاران گرورتال عالوه بر ــ پ
مورد " آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ "از همين سبب پورتال .  استرقی ايرانی نيز بهره مندمت

يست، که در هيچ  و اين مميزه ا.قرار داردخوانندگان عزيز ايرانی نيز و استفادۀ  عنايت توجه،
  .سايت ديگر افغانی سراغ نميگردد

مطالب ازينرو . سپارد  امالئی و انشائی به نشر میرتال مطالب وارده را پس از پيراستنــ پو
در هيچ و مشخصه اين مميزه . مکان از امالی يکدست برخوردار اند حتی اال،منتشره در پورتال

  .ده نميتواندسايت ديگر ، نه افغانی و نه ايرانی، سراغ ش
د، نــ در پورتال تعدادی از شعرای عاليمقام افغان حضور دائمی و حتی روزمره دارند و همينان

در واقع .  را هميشه رنگين و پرتمکين ميدارندپورتال" شعر و ادب"بساط  سخن و ِسماط که 
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اهللا روزی ی گرانقدر افغان را ريخته است، که ان شاء "انجمن شعرا"پورتال هستۀ ابتدائی يک 
  .تبديل خواهد گرديدادبی ، به يک جايگاِه عالی 

های ديگر و منحصر به ــ تدريس زبان ملی پشتو از طريق انترنت، از ابتکاران و درست آورد 
  . استفرِد پورتال

ــ پورتال برخالف سايتهای ديگر در تظاهرات ضد امپرياليزم، در اروپا ، قارۀ امريکا و 
  .ميگيردافغانستان حضور فعال 

   .ــ پورتال در حد توان برای احقاق حقوق پناهندگان افغان نيز صرف مساعی ميکند
، هنوز ظرفيت نهائی خود را  هم فعاليتحتی بعد از يک سال البته بايد اقرار کرد، که پورتال 

ليت بعض قسمت ها هنوز نيمه فعال اند و يا که در مرحلۀ ابتدائی فعا. کسب کرده نتوانسته است
  . قرار دارندويشخ

،  ها و ارزيابيهای بررسیی دارد، که ان شاء اهللا بعد ازبدون شک، پورتال خالء ها و کمبود هائ
  . به رفع آن ها همت گمارده خواهد شدهمه جانبه و دوامدار
  : کهميسازمخاطر نشان ختصر ، در آخر اين گزارش م

ط بر منافع و مصالح مردم و وطن پورتال مربوط به تمام عناصريست که ملی فکر ميکنند و فق
همين طيف هموطنان ازينرو پورتال روز تا روز در .  می انديشند"افغانستان سرافراز"عزيز ما 

  . را جلب مينمايدايشانر کرده و همکاری های بيشتر و فراتر تشرسوخ و نفوذ بي
  

  !!!و تا پورتال و پورتال بانان است، چنين باد
  
  

  


