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  آزادافغانستان-به اداره محترم پورتال افغانستان آزاد

   

ما عز دمت ش رام خ الم واحت دازعرض س ادعالوهي بازان،يبع د روزمي نم ه از چن سويبد ی ک شن عار دلن ه اش اب ني ک  جن

ه می سؤاالت ادبی بابعضمينماي ممطالعه  پورتالقي را از طری للندریقي صدفيعبداللط ا خواھمي بر خورده ام ک  آن را ب

ازاني از شما عز لھذا. گردمحي گذاشته طالب توضاني درمشانيجناب ا ذا راخدمت اليميا  خواھشمندم ت تف بشاني ھ  ديرس

    دي صاحب را لطف نموده ممنون سازی آدرس محترم للندرليمين ا در صورت امکاايو

   ارادت باعرض

    ھالند٢٠٠٩جون٢٧  شي  دروذره

  

  "ره درويشذ"خواننده عزيز آقای 

  .م، اميد است به سالمت باشيديسالم ھا واحترامات متصديان وکارکنان پورتال را تقديم ميدار

ه است" ندریلل"خوشحاليم از اين که خواندن اشعار آقای  رار گرفت ان ق سند ت ورد پ شر . م ا ن ا ب ا آن است ت ام تالش م تم

  .مطالب در زمينه ھای متعدد طيف بيشتری از خوانندگان عزيز را به مطالب مورد عالقۀ شان آشنا بسازيم

ه پناين طرز ديد پورتال به عالوۀ آنکه اعتقاد ما را به اجتناب از يک جانبه  اند، در نھايت ب سان گری می رس رورش ان

ه در .  با معلومات گسترده نيز می انجامد چندين بعدییھا ی می باشد ک ا اھميت واين درست يکی از آن نکات اساسی وب

د از دارن ۀ اخير. شرايط کنونی ھموطنان ما سخت بدان ني و زشی در سه دھ ساعد آم ه شرايط نام يم ک ه می دان ا چه ھم ب

ه نگری  ی گری ويک جانب حاکميت مشتی مزدور اجنبی وجنگ ساالر بر حيات باشندگان کشورما ، تحجر فکری، ذھن

ه صورت  نيدن آرای مخالف را ب مطلق گرايانه را چنان در بين مردم تعميم داده است که جم غفيری از مردم ما تحمل ش

  .پای ھمکاری با آنھارفتن قطع ندارند، تا چه رسد 

ا ارسال آدرس در راب ی شما در ايطه ب د ، آدرس انترنيت ن پاسخ را می خواني ه اي ين لحظه ک ئن باشد ھم ل شما، مطم مي

د، چه ،ميل جناب شاناي ارسال به ارتباطقرار داده شده است و اما "  للندری"اختيار آقای ا را بپذيري وزش م د است پ  امي

  .اشيمبه اساس سياست نشراتی پورتال از انجام آن معذور می ب

ل خويشصرف ن" للندری"رتباط شما با آقای به خاطر ادامه ا  ظر از آنکه ھرگاه خودشان خواسته باشند می توانند ، ايمي

  .رايتان بفرستند، برای ما نيز کمال افتخار خواھد بود ھرگاه بتوانيم اين ارتباط را برای ھميشه استحکام بخشيمب را
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