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  !هزادي علاي رؤخانم ،یخواھر گرام
 

ال  در پورت"ی بیب زر"  خانم رقتبارشما را به ارتباط سرگذشت  دلخراشنوشتۀ
 بر قي عمري مضمون شما تاثۀي روح.مي دادتيؤ ر"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان"

.   را سخت متالم و متاثر ساختشانيروان كاركنان پورتال گذاشت و ا روح و
ند  كه  قلب آرزومندمي از صم" ـ آزاد افغانستانآزادافغانستان "ھمكاران پورتال 

  .ر در بند ما از کام مرگ انجام دھندنجات آن خواھ یبرارا  یبتوانند خدمت
  

  !خواھر گرامی
ما بدين وسيله نه تنھا آمادگی متصديان پورتال و آن عده از ھمکاران قلمی ما را که 
طی اين مدت به غرض نجات گلوی نازک يک زن افغان، از طناب ضخيم دار در 

از طرف تعداد کثير خوانندگان غربت، اظھار آمادگی کرده اند، ابراز ميداريم، بلکه 
" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"خويش نيز به شما اطمينان ميدھيم که پورتال 

ما حاضريم به . بخاطر نجات اين زن دربند افغان از ھيچ کمکی مضايقه نخواھد کرد
بيانجامد، به " زر بی بی"کمک دوستان، تمام مصارف احتماليی را که به نجات خانم 

 را به تعھدتمنای ما از شما اينست، که در اولين فرصت ممکن اين . ه بگيريمعھد
  .برسانيد، تا بدوام آن اقدامات الزم انجام يافته بتواند" زر بی بی"گوش خانم 

  

" زر بی بی"از خوانندگان محترمی که تاکنون آمادگی خويش را بخاطر نجات خانم 
مادگی فردی خويش ه ، متمنی ايم که اين آابراز داشته اند، صميمانه سپاسگزاری نمود

ما اطمينان . بيشتری را درين طيف گرد آورندھرچه وسعت بخشيده، ھمکاران را 
دھيم، گلوی ھيچ انسانی چه در غربت و چه ھم بداريم که وقتی ھمه دست بدست ھم 
 .در خانه، با طناب دار آشنا نخواھد شد
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