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 مناسبته تهنیت ب تبریک و عرض

 هفت سالگی پورتال آزادگان

غیر قابل  ثیرات زیاد واذهان مردم تأیکی خود در روناز طرق نشرات وسائل الکت دنیای مدرن

که امکان دارد  طوری همان. منفی دارد ثیرات جنبه های مثبت و، که این تأجا میگذارده ب انکار

های که هادی و روشنی بخش تاریکی ها به بیراهه کشانیده شوند، امکان اینازین طریق بعضی

 .بیشتر است ،تاریک اندیشان شوند

باهات و که خوشبختانه سال هفتم نشراتی خود را با م   "انآزاد افغانست ــافغانستان آزاد "پورتال 

قدم به سال هشتم  استقالل افغانستان عزیزاسترداد در روز پرمیمنت  افتخار طی نموده و

 آنمام معنی به ت آزادگان باو  "آزاد افغانستان"ی امسم ست که اسم بای ا صفحهچنان  ،میگذارد

را شاید هیچ  شهامت آن ت ورا و دوم جرأ بیطرفی آن وبودن  لاوالٌ مستق :صدق میکند زیرا

 .گری نداشته باشددی وبسایت

کوچکترین همکار این پورتال  به صفت کمترین ورا  خودکه  ،بیش از چهار سال استاین کمینه 

این  دروازۀ . آن آموخنه ام صداقت از آزادگی و راه های بزرگ دردرس میشمارم ومحبوب 

به همه  دشمن، دارا و مستمند به یک سان باز است و بزرگ، دوست و رد ومقابل خ رپورتال د

اننده دلکش است که خو قدر زیبا وصفحات نشراتی آن آن. ی میدهدآزادگهمدلی و  ،تدرس حری  

واریم امید ،حسن سلوکی که دارد با این شیوۀ احسن و. خوانده بگذردنمیتواند از یک جملۀ آن نا

روز افزوده ه روز ب آنکیفی  های کمی وبه زیبائی رات خود ادامه دهد وکه سالهای سال به نش

 .شود

همکاران گرانقدر و تمام اهالی مملکت  ن،ال هشتم این پورتال عزیز را به مؤسساشروع س

 .عزیز خویش تبریک میگویم
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