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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
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 Social اجتماعی

  
  عزيز نعيمی

 ٢٠١۴ اگست ٢٢

  عرض ارادت و تبريک
  به مناسبت ششمين سالروز تأسيس پورتال

  

به  )١١/٢٠١٣/ ٠١مقالۀ چيستی هللا به تاريخرنش( يمی پورتالدھمکاران قلمی بالنسبه قبا آن که شخصاً شايد يکی از 

يک حتا واقعی تر از آن ر بيايم اما خود ترجيح می دھم بيشتر از يک ھمکار، خود را به مثابۀ يک خواننده و شما

يان، ھمکاران د پورتال را به تمام متصباران موضع ششمين سالگرد تأسيس پرمشاگرد پورتال معرفی داشته، از ھ

  .نيکی و خوانندگان گرامی آن تبريک عرض بدارمخت

  تان عزيز،ھموطنان و دوس

وقتی ديروز و امروز ارزيابی عملکرد پورتال را از قلم بزرگان قلم می خواندم و می ديدم که ھريک از آنھا کدام 

را با قلم شان روشنائی می دھند، اين انتظار را داشتم تا شايد يکی از صاحب قلمان، از از آن جنبه ھا و گوشه ھائی 

چون من نيز سخنی به ميان آورد، تا خود مجبور نباشم اين تذکر را  ھا تننقش آموزندۀ پورتال در پرورش ده 

بنگارم، مگر با تأسف اين انتظارم برآورده نشد، شايد ساير ھمکاران قلمی پورتال، در عرصۀ نويسندگی خود را به 

ددھانی احساس نمی نمودند که ضرورت به تذکر نقش آموزنده و پرورندۀ پورتال را ياو مديون مانند من مرھون 

  .نکردند

در ھر صورت، تا جائی که به من مربوط است، ضمن آن که از نقش پيشتاز و بی رقيب پورتال در ساير زمينه ھا 

نمی توانم چشم بپوشم، به خود اين حق را می دھم تا در مورد خودم با صراحت کامل بنگارم؛ که اگر پورتال 

نيز نمی توانست در عرصۀ » عزيز نعيمی«، فردی به نام وجود نمی داشت»  آزاد افغانستان-زادآافغانستان «

ی باقی می ماند که سالھا با آن زيسته و برای ادامۀ ھر نفسی »معلم عزيز«، بلکه ھمان مطبوعات ابراز وجود نمايد

   .سخت جنگيده است

ار روش از مقايسۀ دليل اين پيوستگی را ھرکسی که بخواھد سير تکامل قلم من را به ارزيابی بگيرد، به صورت بسي

مقالۀ نخستينم تا آخرين مطلبم می تواند خود درک نمايد، حال از اين می گذريم که چگونه اولين نوشته ام، بعد از کار 

يسه بايد بگيرد، ھمان اويراستاران پورتال بااليش برای خودم ھم زيبا و گويا گرديده بود و مقايسه کننده آنچه را به مق

به ھر لفظ و معنی «  نچه را من فرستاده بودم و به تعبير سعدیآيراستاران بيرون آمده، نه زير دست واز است که 

  .در آن مشھود بود» خطائی صريح



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

پورتال و خوانندگان عزيز آن به مانند ھميشه بر سنگر و تخنيکی در خاتمه آرزومندم که متصديان، ھمکاران قلمی 

 مردم عادی و حتا چيزفھمان پرادعا،ھمان طوری که تا حال برای ھای مبارزاتی منحصر به فرد شان پای فشرده، 

  .نقش استاد و رھنما را در اتخاذ مواضع سياسی شان داشته است من بعد نيز با استواری تمام به پيش حرکت نمايند

 تأکيد بورزم که طی طريق در راھی که پورتال درب آن را کشوده است، آن وظيفۀ تاريخی است که بھتر است

 سنگالخی و مخاطره آميزیائی در چنان مسير منھای پورتال ھيچ نھاد نشراتی ديگری نه جرأت و شھامت راھپيم

 مقلدان بخواھند اينجا و انجا، کپی برداريھائی از کار و اين که برخی. فيت انجام آن راررا دارا ھستند و نه ھم ظ

  .می نمايندان بقه را تکرار خود می دانند که داستدر نھايت پيکار پورتال ارائه دھند، 

  شاد و پيروز باشيد

  ٢٠١٤ اگست ١٩

  .ن. ع

  

 


