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 افغانستان – کابل -ی احمددينو

  ٢٠١١ اکتوبر ٢۴

  

 تي سانيدست اندر کاران ا که دي ام"آزاد افغانستان -  افغانستان آزاد" و پرکار ني وزتيسالم و احترامات به سا

 خدمت کي قتي واقعاً قابل قدر است و در حقديشوی  که متقبل میزحمات. مند باشند و عمرشان دراز تر گردد صحت

  .بزرگ است به نسل جوان افغانستان

 کي. دھم ی ھم مگراني پرنت کرده به دشهي ھستم و مطالب تان را ھمتي ساني ایشگيھم از خوانندگان یکي من 

 یستي مارکسی پشتوی نوشته ھاخواھميمن م. دي نمائی ھمکاربا من راستا ني اگر شود که در ا،ھش دارم از شماخوا

 ی دی پی ھالي شما فاتي در سای و دوستان خود بدھم ولءشما را چاپ و به رفقا...)  الله ،ړاي فرھاد ویترجمه ھا(

 . خطرناک استاري در افغانستان بسیستيجزوه مارکس کي کالن داشتن زي ساني که به اديدان یاف آن است و شما م

 لي خاطر من فانيبه ا.  گشتانده شود پرنت کنمبي کوچک که در جی ھازي که آن را به ساخواھمي خاطر منيپس به ا

  . راستا خواستار کمک شما ھستمنيدر ا.  کوچک کرده بتوانمرا آن تا خواھم یورد آن را م

   سپاس فراوانبا

  ی احمددينو

  افغانستان – کابل

 

  :يادداشت

خوانندۀ نھايت عزيز، سالم ھا و تمنيات نيک متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تقديم می داريم، اميد به 

  .سالمت باشيد

، سپاس خويش را ابراز می داريم و از اين  آناز لطف شما در حق پورتال و متصديانکه خوانندۀ عزيز، ضمن آن 

، چون بيان کلمۀ سپاس نمی تواند عمق آن نت نموده به ساير ھموطنان می رسانيدررا خود پا ھکه برخی از نسخه 

  .پيروز پيروز باشيد: می انديشيم بيان دارد، به اين اکتفاء می نمائيم تا بنويسيمرا چه 

 خوانندۀ عزيز، ارسال وورد مطالب صرف نظر از برخی مشکالت تخنيکی، به اجازۀ مستقيم مترجمين و يا

نويسندگان آن مطلب نيز نيازمند است که بايد از آنھا بپرسيم، اما تا قبل از آن، اسم ھر اثری را که بدان نيازمند 

 بتواند داميد اين پيشنھا. انتقال درآورده تقديم نمائيمقابل ، بنويسيد تا ما خود آن را به صورت کتابچه و جزوۀ ھستيد

  . اندکی مددگار گردد،فته ايدشما ھمرزم گرامی را در مسيری که پيش گر
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  با کمال محبت

 AA-AAادارۀ پورتال


