
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

  
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 AA-AA "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"

  
  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی 

  ٢٠٠٨ اگست ١٨برلين، 

 

  "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"

 

 وطنخواه و دلباختۀ ،قوای اشغالگر در آن ، دسته ای از افغانان آزادهاوضاع ناگوار امروزی افغانستان و موجوديت 

مردم ما را بر آن داشت، تا چنان يک صفحۀ جديد انترنتی را بکشايند، که جوابگوی شرايط تلخ موجود و نيازھا و 

 ١٨ابق  ھـ ش مط١٣٨٧ اسد ٢٨امروز " صفحه"اين . ايجابات حاد وطن عزيز ما در ھمين مقطع حساس زمان باشد

 ، به تقريب و به افتخار ھشتاد و نھمين سالگرد استرداد استقالل افغانستان از يوغ استعمار انگلستان، ٢٠٠٨آگست 

  .رسماً به فعاليت ھای نشراتی خود آغاز می کند

از ". وطن"و ديگر " آزادی"در نزد انسانان آزاده و وطنپرست، بزرگترين ِ نعمت ھا در جھان دو چيز اند؛ يکی 

را " پورتال"ھمين رو نام اين صفحۀ انترنتی ــ که از ظرفيت وبسايت ھای عادی، بس فراتر می رود و صبغِت يک 

با " افغانستان آزاد"در اين نام، ترکيب دری . نھاده شد" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به خود می گيرد ــ پورتال 

افغانستان "در واقع نصب العين و خط مشی پورتال . خورده اند" متناظر"، پيوندی "آزاد افغانستان"ترکيب پشتوی 

  . آن ، حک گرديده است" نام"، در طاق جبين و در "آزاد ــ آزاد افغانستان

گره خورده، ناشر افکار آزاد و تجليگاِه " آزادی"و " افغانستان"اين پورتال که با دو اسم مبارک ، مقدس و پرافتخار 

به روی " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"دروازۀ پورتال . ن و دلسوزان به وطن خواھد بودانديشه ھای آزاديخواھا

تمام افغانان پاکدامن، دلباختۀ افغانستان و دلسوز به مردم ما باز است؛ بدون در نظر گرفتن تعلقات عقيدتی و 

  .آيديولوژيک ايشان

  .آن" اھداف نشراتی"مترتب است بر " ستانافغانستان آزاد ــ آزاد افغان"پاليسی نشراتی پورتال 

پاسداری "و " صيانت فرھنگی"، " ھويت و وحدت ملی"که تأکيد قاطع بر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

گزنده و گنديدۀ نفاق افگنی ، تبعيض، مردم ما دارد ، از نشر مقاالتی که از آنھا بوی " از مفاخر تاريخی و ملی

فرھنگ ستيزی ، زبان ستيزی و اھانت و استحقار افتخارات ملی و تاريخی ما به مشام برسد، جداً خودداری خواھد 

  .نمود
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، طيف وسيعی از مسائل را اشاعه می دھد؛ از جمله موضوعاتی را، که " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 

  ".مسائل آيديولوژيک"و " جانبازان"نظر ھيچ صفحۀ ديگر انترنتی افغانی نبوده اند، از قبيل تاکنون مد 

ــ صورت می گيرد، " پشتو"و " دری"نشرات عمدۀ پورتال به ھردو زبان بزرگ، ملی ، رسمی و قانوناً ھمتراز ــ 

افغانان گرانقدری که در . ه خواھد يافتولی مسايل مفيد و آموزنده به زبانھای انگليسی ، فرانسوی و المانی نيز اشاع

باش طوالنی داشته و باالجبار از تسلط بر زبانھای مادری خويش ــ  خارج از افغانستان پرورده شده و يا بود و

  . ــ محروم مانده اند، مجال آن را دارند ، تا مطالب خود را به يکی از سه زبان اروپائی باال بفرستند" پشتو"و " دری"

بر اصالت ھای فرھنگی و زبانی مردم افغانستان جداً و قاطعانه تأکيد ورزيده و حتی الوسع و تا جائی که پورتال 

  .مقدور است، در جلوگيری از شيوع ابتذاالت و آلودگی ھا، تالش خواھد کرد

 نويسندگان پورتال شيوۀ برگزيده ، معقول و حتی االمکان يکدست امالئی را ُمراعات خواھد کرد و آرزومند است که

" درست نويسی"شايد چنين شيوه ای سرمشق . ارجمند نيز حين تحرير مقاالت خويش، آن را مد نظر داشته باشند

  .امالئی برای ديگر ھموطنان و ھمزبانان ما نيز گردد

 آزادی با اتحاف درود و تحيات بی پايان به روان پاک غازيان، شھداء ، جانبازان ، مبارزان و مجاھدان راستين راهِ 

. را به ارث گذاشته اند، نشرات خود را شروع ميکنيم" حب وطن"و " آزاد زيستن"، " آزادگی"افغانستان ، که رسم 

  بعـون هللا

 


