
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Letters & Suggestions وپيشنھاد ھا نامه ھا

 
  داکتر صفی هللا صاحبزده 

٢٧.٠۴.١٠  

  

     " افغانستان آزاد-آزاد افغانستان "پورتال ساير گردانندگان  صاحب و یسالم جناب معروف

اھم منابه ات اعلنيسبت پنج اگرد وف اب کبی غازحضرتي س ان هللا خان خاطرات جن ه رهللاي ام دم ک  سراج را خوان

 پاسخ داده ني مرحوم چنی نموده بود که غازیالؤ محترم شان سی ضمن خاطرات از مالقات با کاکاشانيا، جالب بود

  :بود 

ه خويش ) منشی(من ياداشت ھا و خاطرات خود را نوشته و به نوتر " را ب ان آن ن زم د ازي سپاريده ام، تا صد سال بع

اين . نشر بسپارد ه خاطريکه شخصيت ھای خ زيرا اگر حاال به نشر ميرسيد، برای فاميلم مشکل تمام می شد و آن ب

  ."به من و وطن حاال ھم حيات دارند و در کرسی ھا و مقام ھای بزرگ دولتی و حکومتی کشور قرار دارند

د طالحاال که خانواده سلط ادر غدار و خایئان محم د و خطر اني و ن ه ان نم رفت ه جھ ه ب شاهللا ک انواده شاني ان ه خ  ب

 شاني خاطرات ای مرحوم امان هللا خان غازکاني است پورتال محترم با تماس به نزدديام،  مرحوم مرفوع شدهیغاز

اخاطرات خواھد بود ، و نشر ی که خدمت بس بزرگنديرا نشر نما رده ھ تي از خی آن مرحوم پ انواده ان  و خباثت خ

   را بردارد ايانتي برهي جاسوس فرومانينادر غدار ا

   احترامبا                                                      

  :يادداشت پورتال
  !زادهداکتر صاحبآقای ھمکار نھايت عزيز ومھربان 

د " معروفی صاحب"سالم ھا و احترامات جناب  م، امي ديم می داري ل تق ال را بالمقاب اير ھمکاران تخنيکی پورت و س
يد ه سالمت باش ه برنام. است ب ان ب دی ت ه من شکر از عالق ا ت ژۀب ال  وي ات ۀ پورت الگرد وف اھمين س ه مناسبت پنج  ب

  ."امان هللا خان غازی"اعليحضرت 
وديم مطمئن باشيد تنھا به اين امر اکتفاء ننموده،  ھمانطوريکه مشاھده می نمائيد، نامۀ جنابعالی را در پورتال نشر نم

انيد واھيم رس د . خواست به حق و عالمانۀ شما را به خانوادۀ آن مرحومی نيز خ سا افتخار خواھ ال جای ب رای پورت ب
  .بود ھرگاه بتواند، در نشر خاطرات آن راد مرد وطن نقش الزم را ايفاء نمايد

                آرزومند صحت، سالمت و ھمکاری ھای بيشتر تان                                  
 AA-AA                                                  اداره پورتال 

 


