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  سالمزيدوستان عز
  است بنامدهي نشر رسبه ري اسمي نسی از استاد سخن آقای شعر2009 اگست 11 خي تارامروز
        

                                          باطل؟ايحق    
  سروده شده استی شعر در دوران جهالت طالبنيا
  
 ی  دوران زمامدار2007سال   اند که درنموده ري تحر2007 مارچ ري سرودن شعر را استاد اسخياما تار 

 دي نوشته ادر یبرا را استاد اشتباه کرده اند يا شما به عوض خي تاراي .د شده بوی سپری طالبدجاالن
  

 ؟ نوشته شود بهتر نخواهد بودنطوريا اگر
  
  سروده شده استی دوران جهالت طالبیبرا شعر نيا

 شودي نمدهي تحرير شده توسط استاد هم دخيح تار صورت ضرورت به اصالني ادر
  

  کنمي براي تان آرزو متيموفق
  
  
  

  !دوست گرانقدر جناب شعله آمون
  .آرزومنديم که به خير و عافيت باشيد و سالمهای ما را بپذيريد

. ، عالمی تشکرکه پورتال خود شماست" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"از توجه، عالقه و دلسوزی شما به پورتال 
 آگست 11که ديروز، " حق يا باطل؟"زير عنوان " اسير"واقعًا که در پارچه شعر استاد سخن، جناب فخر الشعراء 

 نوشته شده است، در حالی که 2007 ، به نشر رسيد، بر اثر اشتباه مهتمم بخش ادبی پورتال، سال سرودن شعر 2009
  . اصالح کرديم1997بدين وسيله تاريخ سرودن شعر را به مارچ .  آمده است1997 ،"اسير"در اصل ايميل استاد 
  .،  خوانندگان گرامی پورتال و شما دوست دلسوز، بخاطر اين لغزش بر ما ببخشائيد" اسير"اميدواريم، که استاد 

ورتال شان جدًا عالقه مند نامۀ صميمانه و يادآوری بجای جناب آمون نشان ميدهد، که خوانندگان ارجمند پورتال، به پ
  .بوده  و بر کار بی عيب و نقص ما، ارجی بزرگ قايل اند و اين مايۀ بس خرسندی و اميدواری ماست
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م، که ايشان کار پورتال را همين  دارياز هموطن عزيز خود بخاطر اين تذکر بجا ابراز شکران نموده و آرزوگر بار د
 که ايشان قلم توانای خود آرزوی ماست،همچنان . ح اشتباهات ما کوشا باشندطور  دلسوزانه مراقبت فرموده و در اصال

  !ديسربلند و سعادتمند باش. در راه همکاری با پورتال بکار اندازندبيشتر ازين را 
   با محبت فراوان                                                                                         

   AA-AA   ادارۀ پورتال                                                                                    
  2009 آگست 12                                                                                         

 
  
  


