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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

  
  جبار زمانی

 ٢٠١١ جوالی ٢٠

 
  "آزادافغانستان-افغانستان آزاد"پورتالخدمت گردانندگان محترم 

 اري بستي سابيو.   کردمداي پئیآشنا" آزاد افغانستان-آزاد افغانستان "یتي انترنۀ ھا با  صفحی تازگنيمن در ھم

  .جالب و در ضمن آموزنده

  . تان را آرزومندمشتري بتيموفق

 ني آن را از ادوارمي  نوشته ام که امی مھدوني حسري می خدمت آقای مختصری مطلبکي نامه  نيو در ضمن ھم

  . برسانمشاني خدمت اقيطر

   فراوانی درود ھابا

 ی زمانجبار

  

  

البته بايد ابتداء خدمت . نوشته ايد خواندم" فاشيزم مقدس" آقای مير حسين مھدوی، نوشتۀ جالب تان را که زير عنوان

از . آشنائی پيدا کرده ام" آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تان به عرض برسانم که من در ھمين تازگی ھا با پورتال 

 .تۀ شما  توجھم را به خود جلب کردجملۀ بعضی نوشته ھای ديگر نوش

قسمی که از نوشتۀ تان بر می آيد .  نوشتۀ تان بسيار جالب و در عين حال در بارۀ موضوعی خيلی مھمی می باشد 

  .که بايد ادامه داشته باشد

جو کردم اما موفق نشدم نمی دانم که شما به ادامۀ آن  چيزی ديگری نوشته ايد يا نه؟ من در ھمين سايت جست و 

  .چيزی که به ادامۀ آن نوشته شده باشد، بيابم

  .اگرنوشتۀ ديگری به ارتباط آن تھيه کرده ايد و مانعی ندارد،  لطف کنيد آن را در ھمين سايت به نشر برسانيد

  .يسيد و يا اگر در کدام ويب سايت ديگری به نشر رسانيده باشيد، لطف کنيد اسم آن سايت را برايم بنو 

  با درود ھای فراوان

  جبار زمانی

  ٢٠١١جوالی 
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  :پاسخ

خوانندۀ نھايت عزيز، سالم و احترامات متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می داريم، خوشحاليم از اين 

چه تمام تالش ما آن است تا ھر.  شما قرار گرفته استقۀمورد عال"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" که پورتال

  .ا فراھم نموده بتوانيمربيشتر، رضايت خوانندگان ارجمند و چيز فھم خويش 

  :بايد بنگاريم" مھدوی" آقای  ما به ارتباط نامۀ ارسالی تان خدمت ھمکار گرامی

را در جريان نامۀ شما قرار داديم، ايشان نيز وعده نمودند تا پاسخ مقتضی را "مھدوی"ما به نوبۀ خويش، آقای 

  .مت تان تقديم دارندشته خدنگا

  شاد و پيروز باشيد                        

  AA-AAادارۀ پورتال                      


