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  .آزاد ل

٢٨/١٢/١٠  

  

   به دوستان اني پایدرود ب

  

ق اد باشموف تن ازهيانگ .دي و ش ا بآن چندسطر ني نوش ه ده  است ت دارم ک تان عرض ب ما دوس صحش اتحير ت  ، کلم

شراتی ھااري تر از معني نوشته ھا پائني ازی بعضديشوي اگر متوجه می حتديجمالت و پراگراف ھا دست باز دار  ی ن

شایت چون به دانش و انسان دوسشومين ناراحت نمآشما است از عدم نشر  ودن ء تان اعتقاد راسخ دارم و ھم در اف  نم

  .دي قدم مھربان ھستشيم ما ثابت شده که شما  پ شده بر مردی عملتي و جناانتي خنوعھر 

ساننيدر اه روش ان دت کوت مای م اد  و ش ان اعتم اخته به  بت ن وادارم س د گروشيم                           دهي از ح

  .مي مبارز افتخار نمای ھمچو انسان ھاتيشده و به موجودحسن نظر شما 

  

  :يادداشت
  .!ھمکار نھايت عزيز و دانشمند آقای آزاد ل

د سی ھای . اميد است احترامات و تمنيات نيک متصديان پورتال و ھمکاران تخنيکی آنرا بپذيري گذشته از شکسته نف
روشن  را تداعی می نمايد، ما افتخار می نمائيم که ھمکاران "نھد شاخ پر ميوه سربرزمين"  تان که ھمان مصراع

  .صادق، صميمی و قابل اعتمادی چون شما داريمبين، 
ه  يد ک ئن باش د، مطم ام می دھن ائی را انج تاری ھ وارد ويراس اگر می بينيد که گاھی ويراستاران پورتال در برخی م

ه از جانب شم ازه ای است ک ال محرک آنھا در قدم اول ھمان اج شراتی پورت ه دوام آن سياست ن د و ب ا خود دارن ا ب
ه  سی را پاي ار اساس يک مکتب درست نوي است که می خواھد ضمن بيرون دادن مطالب بدون نقص، در تکامل ک

 نيست با آنھم خواھيم کوشيد تا با حمايت ھمکاران انيم که انجام اين مأمول امر ساده و سھلھرچند می د. گذاری نمايد
دری ائيمگرانق ق نم ن وادی طی طري زان در اي اير عزي الی و س ر . چون جنابع ه ديگ د ک را برس د است روزی ف  امي

  .ًھمکاران ما اصال به ويراستاران پورتال نيازمند نباشند
                                                              با کمال محبت

 AA-AA             اداره پورتال                                          


