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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

 چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــباد
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 AA-AA  افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان

  
   2008 دسمبر 31

  
 !نويسندۀ گرانقدر حقجوی و حقيقت گوی ، جناب داکتر صاحبزاده

بدين وسيله مقدم شما را گرامی داشته و از . نوشتيد"  افغانستانافغانستان آزاد ــ آزاد"جهانی سپاس که به پورتال 
  .صميم قلب آرزومنديم که به همکاری خود با پورتال  ادامه بدهيد

، که صفحات پورتال بروی نويسندگان آزاده و حقگوی ديگر عرض گرددارجمند مندان خدمت شما و همه عالقه 
  .خواهد دادبين کشاده اشاعه شان را با جيهميشه باز است و پورتال نظرات ا

نظرات مخالف " افغان جرمن آنالين"گرفتيم، مبنی بر اينکه سايت ا ر شانهای از بسا نويسندگان شنيديم و ايميل 
 از زبان عالقه مندان بی شمار  ــ و اين راست به کلی شکارارازي. خود، نشر نميکند" نظر خواهی"را در ستون 
نظراتی را به نفع خود نوشته و با نامهای ، " افغان جرمن"ستانی و منسوبان سايت  که آقای سي ــمنيز شنيده اي

  .ميکنند" نظرخواهی"مستعار درج 
به حيث مؤيد سخنان خود، هر دو اميل جناب شما را جنسًا نقل کرده و پيش ديدۀ خوانندگان ارجمند و حق بين 

  .گذاشته و قضاوت را به خود ايشان می سپاريم
  ! شاد ، پيروز و سرفراز باشيد                                     

 با تقديم محبت                                              
  

    AA-AAپورتال                                           ادارۀ
 
 

  :و اينک متن دو ايميل جناب صاحبزاده که در ذيل عينًا نقل ميگردد 
  

  : ايميل اول 
 
To afgazad@gmail.com 
 
Date Wed, Dec 31, 2008 at 8:55 PM 
Subject    مرتجعیستانيس  
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hide details 8:55 PM (4 hours ago) Reply 
 

 
  صاحبی معروفمحترم

  فرستمي به شما مکندي مرتجع سانسور میستاني را در مورد سمي جرمن جرمن تبصره هاتيسا
 

Dr. Safiullah Sahebzadeh          
  

 :ايميل دوم 
  

To afgazad@gmail.com 
Date Wed, Dec 31, 2008 at 8:46 PM 
Subject FW: 6 شرمنده ري و کبیستانيس  
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Safiullah Sahebzadeh 

 
From: ... 
Subject: 6 شرمنده ري و کبیستانيس  
Date: Tue, 30 Dec 2008 22:56:07 +0000 

 
 
 ! یستاني سیآقا
 .  خان بپرسري کبقتي رفاز
 چه قهرمان ها ی گاو از وبي ، حال بگو که در دوران نجيیگوي را قهرمان می امروز ماللستي اپورتونیا

 .یست هستي تو اپورتونراي زيی خود را کودن بگودي نبای ، بلستمي کودن نيیگويم. ینساخته بود
 و ی بشرمی پس از چ،ی مرتجع شرم نداری توراي زسازمي که رسوا و شرمنده ات ممي گوی من به تو نمیستانيس

   . و شرمنده خواهند شدلي انشا اهللا ذل، شرم داشته باشندتي اگر رفقادياز برکت تو شا.  نداردی معنتي برايیرسوا
  
Safiullah Sahebzadeh 

 
 


