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  دگروال متقاعد حان آقا سعيد

  ٢٠١۵ ی جوال٢٧

  

 " افغانستان آزاد آزاد افغانستان "اعتبار با و محترمبه پورتال 
  !محترما

 و شده واضح مردم نزد روز تا روز" افغانستان آزاد - آزاد افغانستان "محترم پورتال قضاوت و طرفی بی اعتبار

  . است شان وطنان ھم افتخار ۀماي محترم سايت معتبر اعضای ۀدوستان وطن و طرفانه بی قضاوت

 ٢٠١٥ جوالی ٢٦ تاريخه ب که شان عالی مضمون و "معروفی هللا خليل" انجنير دپلوم محترم استاد از وسيله بدين بنده

 قلمه ب داوود محمد شھيد رياست تحت جمھوری دولته ب ھم آن و "مستغنی" جنرال مرحوم نام از جعلی ۀنام مورد در

  . اند، ابراز امتنان می کنمفرموده رد را بودند نموده نشر ھنری آقا سيد نامه ب شخصی

 بر شان جناب که نبودم متوجه که خواھم می معذرت ضمن در نموده تشکر معروفی انجنير دپلوم محترم استاد از بنده

  . فرمايند جواب، بودند خواسته و برده پی نامه بودن محتوا بی و بودن جعلی

 دارند، حضور و داشته وجود ما کشور در ھنوز الحمد انديش آزاد ھای شخصيت که اين از ستهندا نا و توجه بدون بنده

 نشره ب محترم پورتالطريق از را نامه رد ، شان تقلبی ۀمنا و "خاوران" محترم سايت جوابه ب و نموده دستی شپي

  . شدم نمی دستی پيس مرتکب ھرگز نويسند می نامه" معروفی "استاد محترم جناب که شدم می متوجه ھرگاه ،رسانيدم

 استاد بيشتر ھای موفقيت و سالمت و صحت عرض معروفی صاحب انجنير حضور را خود معذرت مناسبت بدين

  ارزو نموده باز ھمرا سازند تر تاريک را آن خواھند می انديشان تاريک کهي تاريک زوايای شدن روشن رد را محترم

  .نمايم می عرض تشکر

  ادب باعرض

  سعيد آقا خان

 


