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  شمس. م: فرستنده

 ٢٠١۴ اکتوبر ٠٢

  

داكتر الحاج  محترم یابيار زيمفھوم و بس  پرۀ به ارتباط مقال»زاد افغانستانآ -زاد آفغانستان ا« محترم پورتال ۀدارا به

 .ن زن و مردي بیتناسل دن آلتيسيدر مورد حكم ل یدين سعين الديما

با با نشر يت پر مفھوم و زيت نھايك ساي »فغانستانا زاد آ-افغانستان آزاد«پورتالم كه واد آور شيد يادر قدم نخست ب

 مختلف با خبر سازدز معلومات اكوشش نموده تا خوانندگان محترم را  شهيت مھم ھميمطالب نھا

ضافه اباختر در شھر كابل و  ن در پوھنتونيز محصلا ید گفت كه جمعيا بیدين سعين الديماداكتر الحاج  ۀمورد مقال در

شان در يد تا با ايار ما قرار دھي را در اختیديق محترم سعيدرس دقآ ك من در مورد تقاضا نموده تايإز صد دوست نزد

گر إز يل ديشد كه در جنب مسا دياشه كوشش بيان مسلمان ھستم و ھمي تذكر داد كه مای با.مي در تماس شویسالما مسائل

 خبر نگاه ی خود را بیسالماز مسائل مھم اكند تا  یشه كوشش ميافراد ھم ك تعداديم يز با خبر باشي نیل مھم إسالميمسا

د و يار ما قرار دھياخت  را دریدين سعين الديماداكتر الحاج درس آن مضمون را نشر نموده و ياكنم  یخواھش م دندار

  .نمائيدل را نشريو مساچشه ھميھم

 ار مقاالت ما يد تا از علميت خويش درنشر سايرئضا نماتقا  یدر نشر ھمچو مقاالت از و کنيم که از شما خواھش می

  برسانيد  نيز  سعيدیامين الدينالحاج داکتر مارا به محترم   بدينوسيليه تشکر مستفيد سازد و

 د   با احترام

  

  :يادداشت

  !خوانندۀ نھايت عزيز

 از با جمله دوستان و ھمکاران تخنيکی آن را تقديم می داريم، اميد درود ھای بی پايان و احترامات متصديان پورتال

يد، رضايت علمی از اين که از پورتال خودتان به نيکوئی ياد نموده ايد، سپاس ما را نيز بپذير. فات در امان باشيدآگزند 

  .و آگاھانۀ خوانندگان، بھترين محرک ما در ادامۀ کارمان می باشد

 تا شخص ،، نامۀ تان را بعد از ويراستاری ھای الزم، بدون کمترين سانسوری منتشر ساختيمھمان طوری که می بينيد

ورتال از ارسال آن ما را معذور  به ارتباط آدرس بايد نوشت که برمبنای مشی پ. نيز مطالعه نمايندداکتر صاحب سعيدی

 داکتر صاحب در اختيار اداريد اما در عوض پيشنھاد می نمائيم که شما آدرس مکاتباتی تان را برای ما بفرستيد تا آن ر

  . تان را قايم نمائيمطقرار داده بدان وسيله ارتبا

  .  سالم ما را به تمام محصالن عالقه مند و ساير دوستان برسانيد
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