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 ھمکار گرامی محترم آقای احمد طارق فيض
  

 –افغانستان آزاد "مطلب ارسالی جديد تان را گرفتيم ازھمکاری تان با پورتال مردمی 
ويش را ابراز داشته آرزومنديم که ھميش از نظرات جناب شما سپاس خ" آزاد افغانستان

  .مستفيد گرديم صرف نظر ازينکه مضامين شما فرصت نشر در پورتال يابند يا خير
افغانستان "  تداوم ھمکاری شما دوستان با پورتال ضد استعماری و ضد تنگ نظری 

لق است به کارکنان اين که به کليه مبارزان راه آزادی متع"   آزاد افغانستان–آزاد 
اين يکی از خواست ھای پورتال است .  پورتال قوت قلب و شجاعت بيشتر می بخشد

که نظرات ھمه اقشار و طبقات کشور را منعکس سازد با درنظر داشت آن نوشته با 
سياست نشراتی پورتال در مغايرت قرار نداشته باشد، چنانچه در بخش اخير اھداف 

  : پورتال می خوانيم
  

از ھيچ گونه جانفشانی و مبارزه در راه آزادی و " افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"پورتال 
 بنيانگذران اين پورتال با حسن نيت و جبين كشاده از   .استقالل كشور خود داری نخواھد كرد

   ھمكاری تمام ھم ميھنانی که طی سه دھۀ اخير مرتکب جنايت عليه بشريت و يا جنايات جنگی
 آزاد ــ افغانستان آزاد" با روحيۀ اھداف پورتال  شده باشند، استقبال نموده و مضامين شانرا كهن

بايد .  پورتال رؤيت ميدھند  ھم آھنگی داشته باشد، برای استفادۀ ساير ھموطنان درين" افغانستان
رتال  پو   .به صراحت اعالم بداريم كه ھر نويسنده مسؤول محتويات و روحيۀ مضمون خود است

 ھيچگونه   ،"مطبوعاتی ــ انتقالی" وسيلۀ  به حيث يك" افغانستان آزاد ــ افغانستان آزاد"
   .مسؤوليتی را در قبال مطالب و مضامين ھموطنان نمی پذيرد

    
با تمام احترامی که به "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "با توجه به اصل فوق پورتال 

پورتال .  از نشر مضون تان به ارتباط حکمتيار معذرت ميخواھدشخص خود شما دارد 
غير قابل انکار ، گلبدين حکمتيار را مانند ساير افراد و گروه ھا  به استناد اسناد تاريخی

خلق و پرچم، طالبان، مسعود، ربانی، سياف، خليلی، مزاری، محقق، مال عمر و (
ھای سه دھۀ اخير دانسته و وی را نيز مسؤول ويرانی ھا، کشتار ھا و بربادی ) ديگران

ناديده انگاشتن جنايات .  مانند ديگران قابل محاکمه در پيشگاه مردم افغانستان ميداند
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عظيمی که به نام سوسياليسم و دين از جانب خاينين ملی بر کشور ما تحميل گرديد و يا 
 نام دموکراسی جناياتی که توسط امپرياليسم امريکا و شرکای داخلی و خارجی اش به

در کشور ما اجراء ميشود  و يا پرده انداختن به جنايات گروه ھا و افراديکه اعمال ضد 
کرامت انسانی شان ثبت تاريخ گرديده است، شخصيت، بينش و نيت انسانی ھمان فرد 

بر ھمين اساس پورتال ھرگز . و با گروه حامی جنايتکار و متجاوز را زير سؤال ميبرد
جازه را نمی دھد تا با نشر مطلبی که از آن بوی حمايت و تبليغ برای يکی به خود اين ا

از جنايتکاران به مشام می رسد با آبروی نويسندۀ مطلب و جايگاه مبارزاتی  پورتال 
اميد است در آينده باز ھم به . بی مباالتی نموده ننگ و نفرين تاريخ را مستحق گردد

نشراتی پورتال با پورتال ھمکاری نموده بر ما مانند گذشته در تطابق با خط و مشی 
  .منت گذاريد
   با احترام 

  AA-AAاداره پورتال 
  
  
 
  


