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  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
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 Social  اجتماعی

  
  "آزاد افغانستان-افغانستان آزاد "متصديان و ادارۀ پورتال

  ٢٠١۶ جنوری ٠۴
  

  "سديد"ابراز امتنان خدمت آقای 
  

  "!سديد"ھمکار نھايت عزيز و گرامی آقای 

 و احترامات فايقۀ ما را بپذيريد، اميد است برای ساليان سال تندرست مانده، با قلم توانا و ريز بين تان درود ھای گرم

  . گذشته از منکوب ساختن دشمنان افغانستان و مردم آن، کاستی ھا و ناتوانی ھای دوستان را نيز نمايان سازيد

  !ھمکار نھايت عزيز

ان به نيکوئی يا د نموده ايد، ھمان طوری که ما بار ھا ياد نموده ايم، باز ھم اين که شما از سياست نشراتی پورتال خودت

  :تذکار می دھيم

 نزدً جايگاھی که فعال در بين تمام نشرات، در داراست و" آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"ن چه را امروز پورتالآ ھر 

 پيگيری استوار و بی ھراس متصديان پورتال، قسمت اھل خبره و دانش، ايستاده است، اگر بخشی از آن بر می گردد به

 قلمی پورتال، به خصوص دانشمندان و نويسندگان چيره دستی چون انبيشتر آن برخاسته از کمک و مساعدت ھمکار

  .جنابعالی می باشد

دۀ ما در ما صميمانه اذعان می داريم که ھرگاه مساعدت ھای بی دريغ شما بزرگان قلم وجود نمی داشت، چه بسا ارا

" شورای انقالبی"با ھمان اولين حمالت سازمانيافتۀ تمام انقياد طلبان زير رھبری حفظ پورتال و خط مشی آن، 

اگر ما سينه ھا را چه  ؛مزدوران روس، با چنان موانعی برخورد می نمود، که امروز به غير از آن چه ھستيم، می بوديم

 که در ھمه حال با تيمار داری و ارجگذاری به سياست ھای نشراتی ما، سپر تير دشمنان قرار داديم، اين شما بوديد

  .امکان دوام کار را برای ما فراھم نموديد

  !ھمکار نھايت عزيز

گان در کشور و از ند نشر آثار نويسًاز يک سو معدود ماندن امر نويسندگی به چند نويسنده، فقدان مطابع واقعا آزاد حين 

 درد انگيز برخی از قلم به دستان از حقوق خودشان و حقوق ناشر، فضائی را به وجود جانب ديگر با تأسف نفھمی

آورده بود و است، که نه تنھا کمتر نويسنده ای، می تواند درک نمايد که ناشر، مترجم و حاشيه نويس حق دارند تا با 

بر پايان ھر نوشته ای بيفزايند، بلکه در اساس  نيز - مؤيد يا مغاير- حفظ امانتداری در نوشته ھا، نظرات خودشان را

ر شأن خويش دانسته، با آن د، که ھر نوع ويراستاری را نيز کس می انگارن"دماغ فيل افتاده"برخی ھا خود را چنان از 

  .از در مخالفت بر می خيزند
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ه بعد از يک عمر توجه وی را  امتنان از ويراستاران کرازاست که به جای اب" ھاشميان"يکی از نمونه ھای برجستۀ آن 

خود معرفی نمود، به بھتان، افتراء و فحاشی پناه " سبک"به درست نويسی جلب نمودند، ضمن آن که غلط نويسی را 

  .برده خواست بدان وسيله به اصطالح آبروی نداشته اش را حفظ نمايد

تبصره ھای که به حق از ويراستاری و چنين افرادی که با تأسف، ادعای شان بر فھم شان فزونی دارد، خالف شما 

به دشمنی با " آزاد افغانستان- افغانستان آزاد"پورتال، به نيکوئی ياد نموده ايد، از ھمان نخستين روزھای ايجاد پورتال 

آن برخاسته، تا جائی که توانستند، کوشيدند و می کوشند تا اين شمع فروزان آزادی  نشراتی را که بارز ترين نمونۀ 

ق آزادی عقيده و افکار دربستر زمان در افغانستان می باشد، با دسايس و توطئه ھای گوناگون خاموش نمايند، که تطبي

  !ھرگز چنين مباد

  !ھمکار نھايت عزيز

ما را اعتقاد بر آن است که آنچه انجام می دھيم درست و در خدمت تنوير افکار مردم و در جھت پرورش نسل جديدی 

  :ينده ھا را روشن می نمايند، پس بگذاريد بنويسمآست، که از قلم به دستانی ا

با اعتقاد به درستی راھمان و با داشتن ھمکاران  آگاه، خبره و خردمندی که جنابعالی يکی از برازندگان آن می باشيد، 

دامه خواھيم زاديخواھانۀ ما در تمام زمينه ھا اآگ مردم و کشور، به نبرد نبدون ھراس از توطئه ھای دشمنان رنگار

  .ايمان کامل داريم که سرانجام پيروزی از آن ماست. داد

  شاد و به سالمت باشيد

 AA-AAمتصديان و ادارۀ پورتال

 

 
 


