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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
  همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Letters  نامه ها

  
   ١٣٨٨حمل   اول         
  ٢٠٠٩ مارچ ٢١          

  
  
  

   AA-AAپيامهای نوروزی به پورتال 
  

پيامهای " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" تعداد کثيری از نويسندگان و شاعران گرانقدرِ  همکار پورتال 
از . رتال فرستاده اند، که در ذيل عده ای را به نشر ميسپاريمپوصميمانۀ تهنيت خود را عنوانی کارکنان 

فحه نگرديده، پوزش درج اين صمستقًال ی که پيامشان نسبت تراکم تبريکات، حترامدوستان واجب االآن 
تمام همکاران ايشان و خدمت قلبی فعاالن پورتال را خدمت ت و تمنيات تبريکادر هر صورت . ميخواهيم
  .  و خانواده های محترم ايشان تقديم ميداريمپورتالديگر گرانقدر 
  !اد باشند و مأمون از گزند روزگاربر مرو بهروز  

  
 AA-AAادارۀ پورتال                                                            

  
  
  
  محمد اسحاق برکت    

   ورجينيا ــ امريـــکا
    ٢٠٠٩ مـــارچ ١٩ 

  
  مــو مبارک شه نوی کال هجـري لمـريز

  
ولو هيوادوالو او خپل زړه له کومې مبارک د هجری لمريز نوي کال په درشل کې، د  نېکې هيلې خپلو 

ه د  ليکوالو او درنو او معززو رانو،ـمحترمو شاع ،ته ي تو ان  " آزاد افغانستانــنستان آزاد افغا"په 
خدمتونه ستايم  دوی پخواني په داسې حال کې چې هيوادوالو ته، د. محترمو کارکونکو ته وړاندې کوم

اوهيله من يم خپله اوسن فعاله، مثبته اوملي  په راتلونکي کې هم دوی ته ال نورې سترې برياوې غواړم
ېده تر پايه الره چې غوره ک ي ت   .تعقيب ک

ۍ دغه د پسرلي درات په وياړاو هيواد والو ته دهغه زيری،د  و لن   .ډال کوم پسرلي 
  

  
   داکتر عارف پژمان         
  ٢٠٠٩ مارچ ١٩          

 
 خويش را به گردانندگان  یباش ها آزادگان، بهترين شادی، جشن باستان نوروز دل افروزۀبه ميمنت طليع 

 ی بهارينه و عکسیشعر.  ، تقديم ميدارمی جناب خليل اهللا معروفصاحب نير پورتال ، بويژه انجیگرام
   !با اخالص. ناقابل ، نيز پيشکش شد

  داکتر عارف پژمان                               
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  روشنگر.           س

  ٢٠٠٩ مارچ ١٩         
  
  

  
  

  
  محمد اياز نوری   
   ٢٠٠٩ مارچ ١٩   
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  "روانـره"سايت مبارز 
  ٢٠٠٩ مارچ ١٩

  
ba tamami hamkaran e mohtaram e afgazad.  Nasim  

  

  نسيم". افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"به تمامی همکاران محترم 
  

  

 
  
  

  
  غروالداکتر کريم 

  ٢٠٠٩ مارچ ٢٠
  

Mohtaramo AA-AA Team Salamona, 
 
Ich wünsche ihnen ein gesundes, glückliches und erfolgreiches Jahr ١٣٨٨!  
 
Afghanistan bitteres Problem bleibt uns leider ein Zeitlang erhalten. 
 
Schönes Wochenende und 
 
Herzliche Grüssen 
 
 
Gharwal 

  
  

P. S.: Wenn es auch bitter ist, die Wahrheit muss ausgesprochen werden, das 
Volk leidet durch die egoistische Handlungen und Selbstsüchtigkeit manscher 
Afghanen. 
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  :ترجمۀ دری پيام داکتر صاحب غروال 
  

   AA-AA  محترم  به تيمعرض سالم
  !آرزو ميکنمو موفقيت يتان مشحون از سالمت و سعادت ارب را ١٣٨٨سال 

  .دبر شانه های ما سنگينی خواهد کرمعضل تلخ افغانستان متأسفانه مدت مديدی 
  

  آخر هفتۀ خوش و 
  سالمهای صميمانه

  
  غروال       

  

  :نوت 
   خودخواهی ها و خود محوری های بعض افغانان، تماميقت تلخ بايد گفته شود، که از اين حق

  . خلق افغانستان عذاب ميکشد
  

  ف روشانرؤوداکتر 
   ٢٠٠٩ مارچ ٢٠

  

  خليل اهللا معروفیدپلوم انجنير عنوانی عضو فعال پورتال، جناب 

 و بهار نو شما مبارک سال نو

بسازد  خداوند سالی را که رو برو داريم سال نيکويی، صلح و سعادت  ميگوييم هر بهار
استدر اخير هر زمستان ميبينيم که هنوز آرزوی ما جز خيال خامی نبوده 

 داريم  از بارگاه بينياز خداوندی استدعا خود را تکرار ميکنيم ا ميد امسال در حالی  که
های زمان  گزند ملت آزردٔه ما را در آغوش رحمت خود بگيرد و از

امان مردم، همسايگان، نيرو های منطقوی و جهانی در امان دارد و  بی از تاخت و تاز های
برادری و برابری بسوزانند، دست مردم ما را هدايت کند که بر کشور، بر همدگر دل

دراز کنند بدامن علم بچسپند، به حبل متين خداوندی بپيوندند
عدالت و مرحمت بياموزند ،

 نگاهدارند وطن خود را آزاد و آباد
خود  تا به درد شان نميرسد   ائ که هيچ بيگانه

 نکنند بدرد خود رسيدگی

  
  
   ادمعطايد حم
  ٢٠٠٩ مارچ ٢١

  !  صاحب یمحترم معروف
 محترم و تمام دوستان گرانقدر شما  مبارک باد گفته ، ليرا بشما ، فام  سال نو و بهار باصفاامدن
 تمنا شي سرشت خوکوي شما و همه وطنداران نی درخشان را برای هاندهي شگوفان و آیروزها
  .دي و کامگار باشفقوم .دارم

  

  يدحم                                
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 هدايت
٢٠٠٩ مارچ ٢١  

 
The respectable  editorial staff of Afghanistan Azad Portal, 

  
I Wish you all a prosperous Nowrooz and Happy New Year . 

  
Please find attached a Nowrooz greeting card as a token of my heart-felt wishes for you. 

  
Hedayat  

  
 Reader and supporter of  Azad Afghanistan Portal 

 
هجری شمسی را برای گردانندگان،همکاران قلمی وخوانند گان ١٣٨٨فرارسيدن سال نو

پورتال آزاد افغانستان تبريک می گويم وآرزوی نوروز خوش و سال نومملوازشادمانی، 
  .روزی برای تان دارمسالمت وبه

  !هرروزتان نوروز ونوروزتان پيروزباد
  

 
 

 


