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   از کابل-تيمور

٢٨/١٢/١٠  

  

  :پيام توأم با احترام ، به تمامی قلم به دستان مبارز
  

مبارز نام دار کشورما که با تحليل وارزيابی ھای  رخ  ومؤ" مھرين"ست گرانقدرم آقای نصير ھار سپاس از دوبا اظ

شان ءعلمی خويش ھميشه مارا در دريافت واقعيت ھا وافشا ای اي زه خواران خوان يغم تعماری ، وري ا اس  نيرنگ ھ

  .کمک نموده اند 

ستان " پورتالتحليلی وتاريخی خويش را به  ھار قدر دانی ازاينکه مقاالتو با اظ ستانآ –زاد آافغان  ارسال "زاد افغان

  .داشته اند

  . به تحرير در آورم "مھرين"دراين رابط ميخواھم پيشنھادی را خدمت آقای 

ا  ، جھت دسترسی به تمام مقاالت نشر شده جناب محترم شما آرزومنديم تا حد يکه امکان پذير باشد جھت دسترسی م

  .يد ئال نما ارس" آزاد افغانستان-زادآافغانستان " پورتالبه آنھا را 

ر  دالحنان در مورد از آقای محترم انجني تائ"صاحب عب دالکريم " ی روس ای الحاج عب اميرپيکار"وآق ديم "  پ آرزومن

ابی مناسب االت ومضامين ،تاجھت سھولت ودست ي وط مق ستی مرب ه سايت ضد امپريالي ضدارتجاعی – شان را ب

  سازندوضد تسليم طلبان ارسال نموده ، مارا ممنون احسان خويش 

ه ر قلم بعليه جھالت برای ايشان وساي نبرد علم هدر اخير از اقدام آقای مھرين يکبار ديگر سپاسگزاری نموده ودر را

  .دستان مبارز وتسليم ناپذير موفقيت ھای مزيد را خواھانم 

                  به اميد پيروزی ، خلق دربند ما  

   افغانستان –                      کابل 

  ۵/١٠/١٣٨٩ تيمور                    

  

  :يادداشت
ديم می  ال را تق اران تخنيکی پورت صديان و ھمک خوانندۀ نھايت عزيز و گرامی آقای تيمور، سالم ھا و احترامات مت

  .داريم، اميد است با جمله متعلقان به سالمت باشيد
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وننامۀ پر از لطف و محبت تان را دريافت داشتيم، از مرحمتی ان ممن د يک جھ ته اي راز داش ال اب .  که در حق پورت
م عناصر متعھدی چون  م از قل ال را از داخل کشور و آنھ برای ما افتخاری باالتر از آن نيست که تأئيد کردار پورت

  .جناب عالی به ھمراه داشته باشيم
تيم چون از  نام برده ايشان محترمی که از  ھمکاراننامۀ ارسالی تان را به محض ترسل آن به ز ارسال داش د ني بودي

سا انیيک جانب مطمئن نبوديم که نوبت نشر آن چه وقتی خواھد و رسيد و از طرف ديگر چه ب ام  آقاي ا ن ه از آنھ  ک
  .برده بوديد فرصت سرزدن به پورتال را نداشته باشند، اميد است با اين عمل حرکت خطائی را مرتکب نشده باشيم

  !خوانندۀ عزيز
ال به ارتباط  ستان آزاد"ارسال مطلب توسط نويسندگان بايد به عرض تان برسانيم که در پورت ستان-افغان "  آزاد افغان

 تصميم گرفته اند تا پورتال را ناشر افکار و نوشته ھای داوطلبانهبه غير از متصديان پورتال و چند ھمکار ديگر که 
متباقی ھمکاران خود برقی نيز جواب منفی ارائه دارند، ی مکرر ساير نشرات ھاو حتا به تقاضاشان انتخاب نمايند، 

  .تصميم می گيرند که نوشته ھای شان را به کدام آدرس بفرستند
ا آزادی ھای  يم ت ه خود حق نمی دھ اھی ب دۀ خاص خود را دارد ھيچ گ ه ھر سايت خوانن ن ک ه اي اور ب ما ضمن ب

ن حق را دموکراتيک ھمکاران ما را در ارسال مطالب زير سؤال ببريم ز اي ستيم، ھمان طوری که به خود ني ل ھ  قاي
ائیتا ن ته وشته ھ رار داش ايرت ق ۀ آن در مغ ه خصوص خط سياسی آزاديخواھان ال ب شراتی پورت ا اھداف ن ه ب  را ک

  .باشد، نشر ننمائيم
ال در اميد است اين توضيح مختصر زمينه ساز آن گردد تا تمام آنھائيکه نوشته ھای شان را با اھداف مبارزات ی پورت

ا، خواست ر م ذاری ب ه داده ضمن منت گ ال ادام ا پورت شنھادتخالف نمی بينند، به ھمکاری ھای سودمند شان ب   و پي
  .شما خوانندۀ ارجمند را نيز جامۀ عمل بپوشانند

     با کمال محبت                                                
 AA-AA      اداره پورتال                                          

  


