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  ال شدباقی سمندر ضد اشغ

  
سأله را در  ال سه م تاران پورت ه اجازه ويراس نم، می خواھم ب پيش از اين که راجع به عنوان امروز چيزی نوشته ک
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  .اول بنويسم، خدا کند امکان نشر بيابند

ال ستان آزاد "مسأله اول تشکرات قلبی خود را عنوانی گردانندگان سايت دشمن شکن پورت ستان–افغان ه " آزاد افغان ب

ی ام را برطرف ھایايص و کمبودزحمت زياد و وقت گرانبھای شان نقراستاران آن که با خصوص وي  تايپی و امالئ

سمت را خارج از نوبت لطف نموده  که نبال تشکر پيشنھاد عاجزانه ام آن است به د. می ساازند تقديم می دارم ن ق اي

م قول و وعده نمی دھم مگر کوشش می. ارسال شدۀ قبلی به نشر برسانيد ه ھ ار شما را ب ن نظم ک د از اي ه بع نم ک  ک

  .نزنم

اط  د روز از نق مسأله دوم ، باز ھم عرض تشکرات قلبی ام خدمت تمام آن عده از دوستان مھربانيست که طی اين چن

دمطلب مختلف جھان به خصوص المان، در باره باقی سمندر برايم  تاده ان ه خودی . فرس ا ب ل ھ وھی ايمي داد و انب تع

سان خود می ر ه ھيچ ان ه ام ک ی شخصيتی را گرفت ور، دروغگوی و ب ساند که خوشبختانه اين بار يخن چنان آدم منف

ه  شرافت مندی از حمالت و افشاء گری ھائی که در حقش می نمايم ناراحت نشده و ھمه از صميم قلب آرزو دارند ک

اي. اين شاخ را شکسته و نھال شانی را نيز تکميل نمايم ه ببرای اثبات ادع ادی ک ا اعتم ال هم ب ستان آزاد" پورت  -افغان

ۀ آن داشته باشد . کردمآنھا فارورد  را به آدرسش ايميل ۀ ايميلھادارم ھم" آزاد افغانستان ه مطالع ھرگاه کسی عالقه ب

  )١.(از طريق پورتال برايم اطالع دھد تا کاپی آنھا را برايش بفرستم

ز را از . داده امخود  مسأله سوم انجام قول و تعھديست که به مردم من بار ھا گفته ام و بار ديگر می گويم که ھيچ چي

ورد . مردم خود پت نکرده ھمه چيز را مثل روز روشن و بيرقی می اندازم از ھمان اولين روزی که جواب من در م

ه سگ امپرياليزم ناتو يعنی باقی خود فروخته به نشر رسيد، تعداد زيادی از دوستان چه از کاندا و  ان ب م از الم چه ھ

من زنگ زده اول کوشش کردند تا من و پورتال را زير فشار قرار داده به اصطالح خودشان ميان ما مصالحه نمايند 

ست، مقاله ھا که مثنوی ھفتاد من خرمن خواھد شد و به نشر اين سلسله  خاتمه بدھند، وقتی ديدند که اين کار شدنی ني

ه از و من با صراحت گفتم در صورتی که ه ھم  پورتال اين کار را نکند من نوشته ھايم را از طريق سايتھای ديگر ک

اند، برخی  ه اخدا جان لچ باقی، رسول، اسپنتا، کوشانی و ديگر خمچشمان را می خواھند به نشر خواھم رس ا ک ز آنھ

 ما می دانيد و باقی ؛ من برخوردار ھستند خواھش کردند که شزددر بين شان يکی دوتن از اعتبار و احترام خاصی ن

د رون نمائي ری بي م را از درگي اری را . ال اقل، گفتمان و بيچاره اسدهللا ال ين ک ه چن دادم ک ول ن شان ق د براي من ھرچن

االی من  ه ب ن حمل م در اي اً اسدهللا ال ا واقع دن اينکه آي رول اوضاع و دي خواھم کرد، مگر گفتم در عين مشاھده و کنت

ان از . قضيه وی فکر می کنمسھيم بود و يا خير، روی  ل کردن درب دک ا قف د ب مگر وقتی امروز ديدم که می خواھن

زدم ودآن را به غارت ببرند و اين کار بعقب ديوار اموال  اً ن ه واقع ه آن دوستان ک ست، ب ن کمک اسدهللا الم ممکن ني

اقی  خيلی عزيز ھستند و به ھيچ صورت نمی خواھم از من آزرده شوند، ھوشدار می دھم ک ا ب ه وی را از ھمراھی ب

ه " يزدی"باز دارند ورنه به ناگزير بايد از قريه ه ب دارم ک م ن شی ھ ن ھيچ ترس و تشوي فراه نيز شروع کنم من از اي

ل از  دی قب ای ھن ه حساب فلمھ ا ب ان بگذارم و ي " جی جی" "لمستی"حيات سياسی يک فرد قبل از شروع نقطه پاي

  .بگويم

لناتو  جديد سگ امپرياليزم علت اين تذکر نشر مقالۀ ه سوم حوت کاب ه اصطالح راجع ب اقی خود فروش است ب . ب

ا در اصل و  زيرا اين مقاله با آن که در ظاھر به خاطر بزرگداشت از قيام شکوھمند مردم کابل نگاشته شده است، ام

دروغ آينده اش مھيا سازد به صورت غير مستقيم خواسته به سؤاالت من جواب داده و يا گل و خشت را برای تعمير 

ا می ویو من اسدهللا الم را در اين کار به عنوان شريک جرم تشخيص داده و به نيت نيک   که از طرف دوستان ادع

  .گردد شک پيدا کرده ام
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سمت  از نظر من مقاله کنونی باقی سمندر که خواسته برای بار چندم خود را در جمع مردم مطرح سازد شامل سه ق

  :است

   و تقبيح روس و نوکرانش١٣۵٨تجليل از سوم حوت : اولقسمت 

  .لت پوشالی کرزی را دست نشانده گفتنودزدکی و خجوالنه عليه اشغال امريکا موضع گرفتن و د: قسمت دوم

د: قسمت سوم ق ه چھره کثيف و خاين خود را در پشت سيمای رفيق جوانی ام زن اد کلکانی پت کردن و از آن طري ي

  .ختنندابند امرا در تار خام 

اقی چه و در ١٣۵٨به ارتباط قسمت اول که تجليل از قيام روز سوم حوت  باشد ندانستم اين مسأله را در قدم اول به ب

ل ؟قدم دوم به گفتمان از سرک تا پچک آن چه ارتباط دارد ردم کاب دۀ م  فرد و سايتی که در عمل به قاتل و درھم کوبن

وده و به حيث تربيون آماده، آنھا از ھمان جا به مردم فحش و دشنام می دھند چه يعنی ازھر ھا و کوشانی ھا تبليغ نم

  . حق دارد که يادی از آن قيام پرشکوه نمايد

دۀ سايت ھستی از خون شھدای  و گردانن د و ت اقی راست می گوي اً ب م اگر واقع ام و شکنجه ديآآقای ال گان آن دن قي

اير  ه عکس ازھر کثيف و س ام بشرم، تا زمانی ک ه ن ل ب د الاق د می زن ر حماقت شما لبخن ايتت ب وطنفروشان در س

ساز،حرمت به خون شھداء اً .  قيام جان نثاران کابل را به لجن و آلودگی باقی ملوث ن ن سايت واقع م اگر در اي از ھ ب

ا ويورو ھای استخبارات المان وجود ندارد، ازھر کثي" وتمخانم ال"حرف اول را تو می زنی و در پشت پرده ف را ب

  . بنويس قيام چيزیدر مورد از و بعداً از آن دسگ ناتو از سايتت بيرون بين

تفاده می شود"اخفشبز"می نمی دانم که آيا واقعاً نمی دانی و به مثابه  و اس ائی  از ت شته ھ ار ک ه از آن ک ن ک ا اي  و ي

خندند کار خودشان می ه ريش ھمه ھستی که خود را در عين ھوشياری به حماقت و نادانی می زنند تا ضمن آن که ب

  . دھندمی را نيز انجام 

ه خون خفتگان آن از نزديک خودم  ن از ب ار ت ا چھ آخر تو جوان ھستی و در خانوده ای بزرگ شده ای که حداقل ب

ا  ه شھادت ده ھ ه ب ردی ک ی ف آشنائی داشتم ، تو چطور به خود حق می دھی که از يک طرف عکس صمد ازھر يعن

راه اسماعيل جھش رشدگان مظاھرۀ سوم حوتتن از دستگي د سگ روسی ديگر سرپرستی ) ناصری(، به ھم و چن

دان  د ھای جسمی و روانی از فرزن ا و تھدي ه زور شکنجه ھ تند ب تند و می خواس ده داش ھيأت تحقيق مردم را به عھ

وده است؛ را وطن اقرار بگيرند که گويا تمام آن حرکت به تحريک امپرياليزم امريکا يعنی بادار جد اقی سمندر ب يد ب

ه و مطلب " پشتک"در سايتت چاپ کرده برايش  اط آن روز مقال ه ارتب د و از طرف ديگر ب د کن بدھيد تا قدش را بلن

  .نشر نمائيد

ا خاک  ين طور ب ا ھم ی و ي اد کن ه از سوم حوت ي را داشتی ک آقای باقی سمندر، نمی دانم آيا در زمانش ھم لياقت آن

ار دست می زدی، پاشيدن به چشم د ه آن ک و را می سازد ب ر ت يگران و با بی حيائی که بخشی از شخصيت و کرکت

ده ھستم نمی گمگر اين را بدان بعد از اين ا من زن م در مجالس ت ه ذ در ھيچ کجائی چه در نوشته و چه ھ ارمت ک

اک ساخت. ديگر يادی از شھدای مردم بنمائی ه قصد پ د ب ردم ھمان طوری که ليسيدن سگ ھرچن ا م د م ن باشد از دي

ين ياد يک چيز را نجس و آلوده می سازد ھرباری که تو از آن روز ھا و شھدايش  می نمائی با اين درھم آميزی که ب

  .  جديدت از طرف ديگر وجود دارد، آن ياد ھا و نام ھا را آلوده می سازی و سگان روس از يک طرف و بادارانتو

ده . دن باقی سمندردر قسمت مسأله دوم و ضد اشغال ش ائی و دي ی حي ی ، ب ر روئ ن پ ه اي ه ب د ک انسان حيران می مان

اين ھمه ديده درا بوده است و از لحاظ " ببرگ"در طول تاريخ افغانستان از لحاظ سياسی فقط . درائی چه نام بگذارد

  .اخالقی ھم آنھائی که از پايان طرف ديگران ديده اند
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چه فکر کرده ای؟ فکر کرده ای تمام مردم خرند و يا حافظۀ شان را از دست داده انسان حقير و بی وجدان، ای آخر 

اری و فريب که اند و فراموش کرده اند  ا ک ا ري ستان و ب ه افغان ين روز ورودت ب ان اول ستھا از ھم و سگ امپريالي ت

سمتی ا اريخ مصرف ق ه ت ا آخرين روزی ک ان خود را برزمين وطن افکندن و آنرا به بوسه گرفتن ت د شما خاين ز بان

ا و  ه خصوص امريک اتو ب نزد ناتو سپری شده و مجبور به بازگشت به اروپا گرديد، يک آن از چاکری و مزدوری ن

دی  رادست برنداشتيد و تا توان تان می رسيد ماشين دولتی ساخت استعمار و اشغال" خانم الموت"پولھای   محکم بن

  ؟بدھیبه صورت غير مستقيم خواھی جواب سؤال من را نموديد و حال آمده ای و از اين طريق می 

اد کالن  ان پيرواصل آب ل و در دام آقای سمندر، تا جائی که دوستان تو از المان برايم نوشته اند تو در چھار دھی کاب

ه- خوشبختانه به حيث يک قاضی خوب وی و نقش قشرش را می شناسم-شده ای نيده ای ک م ش ن را ھ اً اي ردم  حتم  م

د" ھنگ" را در چنگال خود گرفت تا ھفت خر سياه وقتی خرچنگ چيزی"تند، می گف ن را . "نزند آنرا ايال نمی کن اي

ر و گھم بدان که تجربه و تاريخ نشان داده که چنگال قاضی و  ه مال از چنگال صد خرچنگ محکمت ر است، ب را ت ي

ان وجدان خودم و به خون شھدای وطنم که طی اين ده سال به وسيله عساکر  بادارانت به قتل رسيده اند به خون مردم

سم، بی نی ھای بی گور و  و ديگر قربا، قندوزھار ، ارزگاندباالبلوک، کنر، ميدان، ھلمند، قن ن وطنم ق ار کف ھفت ب

نمی گذارم تا ديگر نامی نکشم تو وطن فروش بيشرم را " هقول"و " ھنگ"که جای خود را دارد تا ھفتاد بار " ھنگ"

و خونانم را به زبان بياوری، باز به ھمان از وطندار ه از طرف ت دازه ک ه ھر ان ذرد و ب ه می گ ھا قسم ھر روزی ک

انسان بی حياء و بی شرم اين چنين تالشھا صورت می گيرد اطرافت را حتا آنھائی را که در پائين و باالی عکس تو 

انند ی رس شر م ه ن ود را ب ۀ خ ت  مقال ساد و خباث ۀ ف واھم جرثوم سازم ، آرام نخ زار ن سندگی بي دگی و نوي ا از زن ، ت

وده ٩! انسان بی حياء و پر رو. نشست م خدمت صادقانه نم ا و ديگر اشغالگران خدمت آنھ رای امريک ه ب  سال رفت

د د و از اشغال حرف می زن ان . است، حاال آمده جای نماز آب کشيده تقليد گربۀ زاھد را می نماي ه ھم سم ب م ق از ھ ب

ای خونھ ا پولھ انم الموت"ا ت شم " خ ان از پي نم يکی ت تفراغ نک رده، سرتان اس اد ک ه ب ان را چون پوقان ۀ ت ه ھم را ک

ادا شب در . خطائی نداريد ه از کان م آن عده از وطن فروشانی ک ه ھ پنتا و کوشانی ون ه س نه تو ، نه رسول رحيم، ن

سافرت خويش را از خانۀ شھر نو گذشتانده و به داللی يک فتنه، به نام مردم افغ ول م ستان پ انم الموت"ان ه " خ گرفت

  .اند

  .و اما در رابطه با قسمت سوم و يادآوری از يار دوران جوانی ام و سنگر گرفتن در عقب وی

مت و زمانی که نوببعد ترھرچند اين قسمت را می خواستم  از ھ ان  ش رسيد، به بحث بگذارم مگر حاال که ب ان چوپ  ن

  .ش را فراموش نکنا پاد.پاداششرا می خوری اين ھم 

ارزاتی  اخر مب ه يکی از مف تو در نوشته ای که من را متھم به دشنام عليه خودت کرده ای و خواسته ای بدان وسيله ب

  .وطن ما اھانت روا داری، نوشته ای که گويا تو در سال ھشتاد آخرين آدرس مجيد را برای قيوم رسانيده ای

  :بحث نمودمی توان چند زاويه در رابطه با اين ادعايت از 

سر -١ ا حکيمی پ نائی من ب ا وجود آش ه ب  اين که تو يک دروغ گوی و يا انسان کالش ھستی و ھيچ فکر نکردی ک

ای وی .  برسانم می توانم دروغ ترا به اثبات،کاکای آن شھيد و ھمسايه در به ديوار بودن ه پ دون آن ک م ب از ھ مگر ب

  :الب ديگری را اول می شکافيمرا به ميان آورم، می آئيم مط

تا جائی که پرسان ھای من از رفقايت در المان جواب يافته تو بعد از سه  چھارسالی که در المان می گذرانی، فاجعۀ 

ه . خونين ثور به وجود می آيد بعد از مدتی تو ھم راھی کابل شده با وجود آن که بنا بر تعلقات تشکيالتی آن زمانت ب

که از دوستان نزديک " شير آقای مھندس"انجنير پسر کالن ياد علق داشتی و درواقع به دنبال زنده ت" اخگر"سازمان 
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ر از  پدرم به شمار رفته به اساس کمکھائی که در زمان اعمار منزل ما در کارته پروان انجام داد احترامش نزدم کمت

ارزاتی مگر به عوض آن که به مانند آن. کاکايم نبود؛ روانه کابل شده بودی ار مب ه ک رده و ب اه ب ھا به زندگی مخفی پن

ی استخبارات  مشغول شوی، به مانند زمان  تسلط امريکا از طرقی که پير واصل آباد يعنی يکی از جواسيس حرفه ئ

داً یقلب رفقای حزبی را به طرف خود نرم نمودبرايت مساعد ساخت، ابتداء خود را از رو به خاک انداخته  ه  و بع ب

 علت چاکری ھايت برای صمد ازھر و آن صخره ای - از رژيم کودتا مشغول شدیيس شامل شده به دفاعخدمت پول

ه حاضرند -که گفتم از کفشت بر آمده و تا ديگر جاھايت رسيده ھمين است رادی را دارم ک ا اف ن ادع ات اي رای اثب   ب

وليس شھادت دھند که وقتی ترا  بالباس پوليسی در وزارت داخله ديده اند تو خ رای پ ود در جواب سؤال آنھا خدمت ب

  .يک انقالبی بايد در ھمه جا حضور داشته باشد: را يک امر انقالبی دانسته و گفته ای

ودی ۀبه دنبال ضربت خوردن ناگھانی و غير مترقب ه کسی ب و يگان دس، ت ای مھن  گروپ انجنير صاحب پسر شير آق

  . که دولت ترا دستگير نکرد

ار ھرچند در آن زمان آ ه سبک ک ه ب ائی ک د مگر آنھ سته ان وازه چنان بود که گويا آنھا در زير شکنجه مقاومت نتوان

ين -حکومت تره کی ر از آن آ ام شتر و زودت ا بي ه آنھ ستند ک ه خوبی می دان تند ب نائی داش ه ش سانی را ک ا ک کس و ي

ی . کستان روان می کردندردند يا به اصطالح خودشان پايبشکنجه و تحقيق کنند به محض دستگيری از بين م پس وقت

ده  اجرا زن ه از م ردد فرديست ک ه سوء ظن متوجه وی می گ ا کسی ک سی تنھ شيوۀ کار چنين بوده است از ديد پولي

ی ھويت و ن. برگشته است ات ننگين وو اين فرد  تو انسان ب ا فروش خون رفقايت حي ار ب ه يک ب اتو ھستی ک کر ن

  .خودت را نجات دادی

يله ۵٨ه پاکستان در اواسط سال ماجرای آمدنت ب ه وس ستان ب ی افغان  آنھم با سوء استفاده از نام مجيد و جبھه متحد مل

اون صاحب اسماعيل خان  زديکم مع ی حصاری"دوست ن ه " بين انش ب ه در زم ست ک تان ديگري از خواھم آن داس ب

دام وقت سال ئیحال می توانی بگو. گشت وده٨٠ که در ک ايم نم ن رابطه را ق و اي ی در  ت اد کلگانی وقت ده ي  ای؟ زن

ن را .  دستگير شد آنزمان اواخر ماه دوم سال ھشتاد بود١٣۵٨ھشتم حوت  ودی و اي ان ب ان در الم ه آن زم تو خود ک

ه گذشته در  افتی؟ از ھم ه آن دسترسی ي ق ب می توان از روی اوراق المانی ات به اثبات رساند از کجا و به چه طري

شاور سه صندوق "ساما"اد و شواھد غير قابل انکار، آغاز سال ھشتاد برطبق اسن ين در پ  خود زير پوشش ھای مع

ات .  بود۴٨۵پوستی داشت که معروفترين آن در دفتر پوست مرکزی صدر شماره  ا امکان م ب برای ارتباط با داخل ھ

ه ياد خليفه کبير و معروف مالی و چندين الريی که آنھا داشتند و با در نظرداشت آن که حد اقل ھفته يک تا دوبار زند

ات می  و به خليفه حکيم که در واقع به حيث راننده تمام آدرس ھای زنده ياد کلکانی را در شھر ا در والي  در ده  حت

ائو و کاسه  ر م دانست، خود عازم پشاور می شد، و تو آدمی که چه در المان و چه ھم در افغانستان از طريق حمله ب

ا ليسی البانی ھيچ گونه ق اما"رابتی ب د" و "س ه دست آورده و"مجي ا ب اری  نداشتی، آن آدرس را از کج دام اعتب ه ک  ب

د مه ما ھ می کنیده بودی؟ چه فکر می کنی؟ باز ھم فکرواسطۀ رساندنش ش ا خدای نخواسته شھيد مجي ادانيم  و ي  ن

ه من می آن قدر ساده بود که به تو آدم بی اعتبار که لکه لو دادن بچه ھای اخگر را در  دامان داشتی و ھمانطوری ک

  ؟می کرد تو اعتماد ه، بدانستم مجيد به يقين بيشتر از من در آن مورد معلومات داشت

آخرين آدرس و محل اقامت " از تحليل ھای فوق به خاطر الف زنی ھای باقی سمندر می گذريم و می پذيريم که باقی

  ". آورده است٨٠مجيد را برای قيوم در سال 

ا جرمن جرمن را ( نی که به سايت محبوب هللا کوشانی و يا بھتر است گفت تربيون تبليغات پرچمی ھادوستا خلقی ھ

ه  ه اسدهللا سروری ب ارزه علي د مب دارند و پرچمی ھا گفتمان را ، خوشا به حال آنھائی که با نيت پاک فکر می کردن
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ستند ک ن را نمی دان ام خاطر احترام به خون شھدای مردم است و اي شتمندی انتق ه در اصل پرچمی ھای ببرکی و ک

د  ی ھای مرت ه اصطالح شعله ئ ا ب کشی از سروری را شرط شرکت در مذاکرات ايجاد حزب آزادگان و ھمکاری ب

داخت-قرار داده بودند شتر روشنی خواھم ان ه از ) - به اين ھم در جايش بي د ک اً متوجه شده ان د حتم ه می کنن مراجع

ه زمان نشر مقاالت اھ اقی ک ه خصوص ب ان ب سندگان گفتم دادی از نوي از انت آميز پرچمی خيره سر صمد ازھر، تع

د وی شکم پر سرنگ پرانی  ه مانن ه و می کوشند ھريک ب رار گرفت  می کند سخت زير تاثير نثر آن پرچمی رسوا ق

 ته ای که عليه من نوشته استچنانچه اين برخورد را در آن نوش. ائی تجزيه و تحليل نمايندنمسايل را از ديد پوليس ج

نيز نموده است اينک به خاطر آن که روی ديگر يک دوسيه را نيز ديده بتواند من ھم از ديد قاضی به آن مسأله نظر 

  :می اندازم

  .باقی ادعا دارد که آخرين آدرس شھيد مجيد را برای رھبر آورده است

  .تگير و در تعاقب آن اعدام گرديدشھيد مجيد چند روز بعد از اين حادثه به شکل مرموزی دس

  .شک متوجه تمام کسانيست که در آن زمان ازآخرين آدرس مجيد اطالع داشتند

را اگر  د زي د نمی آرفقای قبلی مجيد در يک کالم از اين شک برائت می يابن د مجي د خيانت می ورزيدن ه مجي ا ب نھ

  . سال مبارزه مخفی نمايد٢۵توانست

  . انقالب روشنتر از آن است که شخصيت وی زير سؤال قرار گيردصداقت قيوم به مجيد و امر

پس يگانه کسی که باقی می ماند چه کسی است و انگشت اتھام و شتر سوء ظن پشت دروازه اش می خوابد چه کسی 

  . باقی.  است

سته شود و سابقه پرده بود ھرگاه به قضيه از ديد جرم شناسی نگريرا  به دم تيغ جالد سباقی که زمانی سازمان اخگر

  .جرمی و اتھامی افراد در نظر گرفته شود فقط و فقط باقيست که خون مجيد را نيز با لو دادن آدرسش به عھده دارد

ه ياز ھمين جا تا زمانی که نگفته ای که ادعای رسانيدن آدرس دروغ و يا الف بود من باال داختن و ب ت اتھام به دام ان

  .ت شاھد جمع می نمايميوباال را نموده مجيدتيغ روس سپردن 

  :ی به چنين دروغ بزرگی متوسل شده بحث ديگريست که آنرا برای زمان ديگر می گذاريماما چرا باقو 

  :سؤالت دايمی

ۀ -١ ه خصوص نقش آن در زمين اط داشت و دارد و ب و چه ارتب ه در شھر ن ا آن خان وده و ب اره ب  خانم الموت چه ک

  چيست؟سابق دموکراسی تمويل تمام فعاليت ھای شورای 

  پير واصل آباد چه کسی بود و تو با وی در چه ارتباطی قرار داشتی؟ -٢

                                                                                باقی ، باقی دارد

  

  :ياداشت

  !ھمکار نھايت عزيز و گرامی محترم قاضی صاحب) ١(

ان  ايربا کمال ادب خدمت ت ا حذف مطالب س ار ب ن ب ه اي اريم ک ادر شديم  ھمکارانمی نگ شان ق ه اجازۀ اي م ب  و آنھ

انيم ر . مطلب ارسالی تان را خارج نوبت ويراستاری نموده به نشر برس ن ب د از اي ه بع يم ضمن آن ک خواھش می کن

د،کوشش تان می افزائيد ام نياب اری خارج نوبت انج ا ک ع ت ه حيث منب ال را ب ل پورت ا  ايمي ز تماس ب ان ني  دوستان ت

ه . معرفی ننمائيد ال ب ل پورت از کردن ايمي ا ب ھمان طوری که يک بار يک تن از ويرستاران ما در حضور خودتان ب

رای ٧٠شما نشان داد که ھمکاران ما مجبور اند روزانه بين  ه دوستان ديگر ب ده و ب ل را دي ا صد ايمي م ت  و گاھی ھ
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ائی مطالعۀ مقدماتی و امکان مطابقت ل ھ د، ايمي تادن مشغول ان تاران فرس  آن با خط پورتال و در نتيجه به تيم ويراس

اپی و ارسال  را که برای شما می رسند با وجود اھميت دست اول آنھا، لطفاً پورتال را آدرس ندھيد زيرا بررسی ، ک

  .آنھا با حفظ امنيت آدرس فرستنده کاريست که در مقطع فعلی از عھدۀ ما بيرون است

  تر از ھميشه بنويسيدقصحت و سالمت باشيد تا موف                                                                          

 AA-AAاداره پورتال                                                                                        

  

  


