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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions پيشنھادھاو پيشنھاد ھا نامه ھا       

  
  ! افغانستان آزادني وزتيبه سا

ستان"پورتال : ( شده استهي ازطرف شما ارائنيرمن انل افغان جتي   به سادرجوابکه ن " افغانستان آزاد  آزاد افغان اي

د، یسايتھا  بر تاخت و تازی را ، ولو مبنی انتقادیشھامت را دارد، که نوشته ھا  معلوم الحال بر خود پورتال ھم باش

ري بار دکي شما یباي جملهء زنياز ا.) نشر کند اني اطمگ ه نون ردم ک ه اساس مشکالت  حاصل ک تهء من ممکن ب ش

انکي نشر نشده باشد ایکيتخن ه ان س شر ب اره جھت ن ردم ني وزتي  انرا دوب دنياگرچه ا.  ارسال ک ز در چن  ني طن

  . کندداي بار اقبال نشر را پني است اديام.  خوانندهء خود را داردتي سار ھی نشر شده ولتيسا

  قهي احتران فابا

   گل وردکجمعه

  

  :پاسخ پورتال
امسطور باال از درآنچه  ه ن تنده ای ب ه ايست از فرس ه گل وردک " نظر تان گذشت، نام ظ ، " جمع ه خاطر حف ه ب ک

  :صورت اصالح شدۀ آن می تواند چنين باشد. به نشر رسيدبدون ويراستاری  ،امانت داری

  ! افغانستان آزادني وزتيبه سا« 

ال : ( شده استئها اراطرف شم  ازآنالين جرمن - افغانتي   به ساکهيدرجواب ستان"پورت ستان آزاد  آزاد افغان " افغان

م یسايتھا  بر تاخت و تازی را ، ولو مبنی انتقادیاين شھامت را دارد، که نوشته ھا ال ھ ر خود پورت وم الحال ب  معل

ه اساس ۀ حاصل کردم که نوشتناني اطمگري بار دکي شما یباي زۀ جملنياز ا.) باشد، نشر کند مشکالت  من ممکن ب

ه آ  نکي ا. نشر نشده باشدیکيتخن شر ب اآنرا دوباره جھت ن ردم ني وزتين س دنياگرچه ا.  ارسال ک ز در چن  ني طن

  . کندداي بار اقبال نشر را پني است اديام.  خود را داردۀ خوانندتي سار ھیول  نشر شده تيسا

  قهي فااتم احترابا

   » گل وردکجمعه

  

  :اما در پاسخ بايد نوشت و
سند يک اند باشد، تمنا داريم تا بعد از مطلب که به احتمال اغلب نويسندۀ آن نمی توارسال کنندۀاز  ين آنچه را می نوي

ول ًلطفا .بر دوش ويراستاران سايت ھا نيفتد تا تمام بار ،بار خود مرور نمايند ل ق ال نق ه از پورت  ھمان جمله ای را ک

اگر باز ھم نتوانستند به معنای .  در درک مفھوم آن بھتر از پيش توفيق يابند، تا ديگر از نظر بگذرانند نموده اند، بار
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ن . آن جمله پی ببرند، نزد کدام ھوشيار خود رفته از وی کمک بخواھند وده اي باز ھم اگر دست خالی ماندند، لطف نم

  :چند سطر را به دقت بخوانند

ا ھر " سايتھای معلوم الحال"تذکر  اد ب دگی از يک نھ دنماين د، می نماي ه باش اھيتی ک الی. م سايت "در حاليکه جنابع

ه نه، " معلوم الحال  ه"بلک ول الھوي يد" شخص مجھ ما آن . می باش وم الح"ای کاش ش د" ال سايت معل ا ،می بودي  ت

  .کرکتر تان دريافت می داشتيد ن و نيز در خور شأی تان، پاسخضمن نشر فحشنامۀ

د م می نماي ستعارا ت، سياست نشراتی پورتال حک م م ا اس االتی ب ه آن بخش از مق ا  ب ل ب ه در تقاب د ک شر بدھ ازۀ ن اج

م از  اسالم سياسی قرار داشته باشد، نه به آن مستعار نويسانی که گاھی از زير چادر بی بی و اشغالگران و انی ھ زم

ا بگيری زير قبای آقا، به معرکه  ه م دۀ جامع وقی تثبيت ش ا حق ع استعمار وپرداخته بر شخصيت ھای حقيقی ي  ه نف

د را ارائه ميداريم، ھردو پيشنھاد   ما به شما اين .تجاوز لجن پراگنی ميکنند ه الزم ميداني ا لطف خويش ،يک را ک  ب

  :مھيا سازيد"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پذيرفته امکان نشر نبشتۀ ارسالی را در پورتال 

د و وليت حرف ونخست ھرگاه شھامت آن در شما موجود باشد که مسؤ ه دوش بگيري زی  نوشتۀ خويش را خود ب چي

مارۀ به گوش تان خورده"  استویشرف انسان در گرو زبان "در رابطه با اينکه  وده اسم اصلی، ش  باشد، لطف نم

ه  يک قطعه عکس تان را ضم نبشته ارسال داريد، تا آن عده از افراد شريفی لفون وت که مورد اھانت يک شرف باخت

  .ند انيز بدانند با چه کسی طرفقرار می گيرند،  ؛والدين استعماری خود بر آزادگان می تازدير دامن که از ز

ه خاطر  پيشنھاد دوم آن است که اگر خود اين شھامت را نداريد، مسؤوليت فحشنامۀ تان را سايتی ه ب اره آن ک ينه پ س

  .می نمائيد، به دوش بگيرد

ار ساقط باشددر غير آن نبشته شما به حرفی می مان ده اش از اعتب ه . د که نزد گوين ی در فرھنگ عوام ب ين حرف چن

  .صدائی شباھت دارد، که تعفن نيز ھمراھش پراگنده می گردد

  

 


