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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions  پيشنهاد ها و نامه ها 

  
     يادداشت پورتال

     ٠٣٫٠٦٫٠٩   
  
  
  

  تذکری خدمت يکی از خوانندگان عزيز
  

ن از خ               دگان ارج  به تاريخ دوم جون  نامه ای داشتيم متعلق به يک ت ال   وانن د پورت ـ    "من ستان آزاد ـ ستان افغان "  آزاد افغان

ه اصطالح مؤرخين و      Hamd Hamd""با اسم مستعار ن از ب ه يک ت سندگان که در آن ب ـ   " نوي ان ـ ی  " جرمن افغ يعن

  .تماس گرفته شده بود" سيستانی"

ـ    "پورتال   ستان آزاد ـ ستان   افغان دون آنکه خود     "  آزاد افغان وای   را وارد    ب دۀ   بحث   محت اد کنن ز  انتق د  عزي ن     ونماي ه اي ب

دائی، وطن پرست است و        دانشمند است و نويسنده و" سيستانی"مطلب وارد شود که آيا      وره سواد ابت ا ک  يا شخصی ب

 ست و يا يک جاسوس، انسان مهذب ايا تفرقه افگنی قهار، مبارز است و يا عامل بيگانه، خواستار وحدت ملی است و    

ل                     يا يک قاتل وابسته به       ی را قاي ان حق ه وی هم ه   است شورای انقالبی، وی را فردی از افراد کرۀ ارض شناخته ب ، ک

  . باشدبرای خود می 

  .قد خويش را شناخته ، هدفمند به وی پاسخ بدهدتکاری که کرده باشد، اين حق را دارد تا من از نظر ما وی هر

مدتها قبل با صراحت کامل   "  آزاد افغانستاننستان آزاد ــافغا"، پورتال خوانندۀ محترم، اگر شما به خاطر داشته باشيد       

 حاضر است مسؤوليت سياسی و  نشر می دهد و     چاپ و   عده مقاالت زير نام مستعار اجازۀ      ابراز داشت، که فقط به آن     

ارت دي                 ه عب ا ب رار داشته باشد ي درت ق دۀ ق گر  اخالقی آنرا خود به دوش بگيرد، که در تقابل صريح با نهاد های دارن

د  هرگاه کسی عليه امپرياليزم و     ينه          ارتجاع قلم بزن ال حاضر است س ردد ، پورت شاء گ ی وی اف د هويت حقيق  و نخواه

  .تمام مسؤوليت های آن را خود به عهده بگيرد سپر ساخته آن مقاله را با همان اسم مستعار به چاپ برساند و

ی   که طرف يک شخص با هويت حقيقی خود باشد و اما در صورتی  از قراين نيز چنين استنباط گردد که در مقطع فعل

د، شريفانه                      توان ضربه زدن را ندارد، زير نام مستعار کس و          ا بتازن اريکی ه ر وی از ت ا ب سانی را اجازه دادن ت يا ک

ه                        ،ندانسته سخت از آن احتراز می جوئيم          ين اسلوب علي ه خود از هم ستانی ک د سي د آن شخص کسی باشد مانن هرچن

  .بهره جسته استپورتال 

شتۀ خويش هستيد              در نتيجه از شما خوانندۀ عزيز و       شر نب ه نکات         ،گرامی تمنا داريم که هرگاه طالب ن وده ب  لطف نم

  :آتی توجه نمائيد
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ا نو       هرگاه برايتان مقدور باشد لطف نموده اسم و        -١ ا در صورت        مشخصات اصلی تان را ب د ت ان ضميمه نمائي شتۀ ت

  .بوده و در صورت لزوم جواب مناسب آن ارائه داردبداند که با چه کسی طرف نيز " سيستانی"، انتشار

د چه در حال و-٢ اه از جانب آن شخص احساس خطر می نمائي ل و  هرگ وده دالي ده، لطف نم م در آين ناد  چه ه اس

د از مالحظۀقناعت بخش خويش را در آن ا بع د، ت ه بنگاري ناد و زمين ا  اس رد ن شخيص خطر ازطرف ف ه مبردهت ، ب

ا را            .ه با اسم مستعار امکان نشر بيابد      شتمنظور حفظ جان تان ، نو      د است معذرت م ا ارسال     در غير آن امي ه ب پذيرفت

  !اريد مطابقت داشته باشد، بر ما منت گزمقاالت ديگری که با اهداف نشراتی ما

  با عرض حرمت                                                                                     

  AA-AA  پورتال ادارۀ                                                                                 


