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  پيکار پامير

٢۵.٠۴.١٠  

  ! آزاد افغانستان درود به شما - پورتال افغانستان آزادزيدوستان عز

ان هللاحضرتي با اعلرسراجي جناب کبۀمصاحب دن ام ه دلچسب و خوان دم ک ود و ھستی خان را خوان اب کب.  ب  ريجن

ً موصوف تذکر داده است  که قبال حضرتي اعلی کارنامه ھاراموني مصاحبه اش ، از چند جلد کتاب پريسراج در اخ

ه ا و ھزي عزیخواننده ھاعرض ه ب رابطه خواستم  نيدر ھم.  انددهيبه نشر رس انم ک بيموطنانم برس ر ازي ننجان  یث

.  است دهي درپشاور پاکستان به چاپ رسري اخیکه در سالھا"  امان هللا خانحضرتيظھور و سقوط اعل" نام ه دارم ب

ان حضرت،ي اعلی اقدامات وطنخواھانه و مترقحي و تشرحي ام ضمن توضدهي اثر کوشني ایمن ط  هللا خان عوامل ام

ان گرامھر حاه ب. شرح دھم " مثلث"  عوامل نامه سقوط او را ب ند ، میل اگرھموطن ته باش دي خواس ر را ني اتوانن  اث

  .  نديبدست آورده مطالعه فرما

   تورنتو-ري پامکاريپ

  

  :يادداشت
  !ھمکار نھايت عزيز و گرامی آقای پيکار پامير

يد ه سالمت باش د است ب داريم، امي ديم مي  در .سالم ھا و احترامات متقابل متصديان و ھمکاران تخنيکی پورتال را تق
ون چاپ دوم " حشمت"رابطه با نوشتۀ ارزشمند جنابعالی و نوشتۀ پربار و قطور داکتر صاحب  ين اکن ه ھم در آن ک

ز " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"پورتال  ادامه دارد، خواھيم کوشيد ضمن نشر نامۀ شما ، از طرق محتمل ديگر ني
شان  اميد است،مسأله را در ميان گذاريم" سراج"با آقای  اب را خدمت اي ا ھر دو کت  در آينده امکان آن ميسر گردد ت

در غياب اعضای " غازی امان هللا شاه"تقديم داشته، پاس نگھداری فرزندان اين ميھن را نسبت به شخصيت شخيص 
  .خانوادۀ آن فرزند دلير ميھن در عمل تسجيل نمائيم
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