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  هللا صاحبزادهیداکتر صف

 ٢٠١١ اکتوبر ١۶     
  

 
  
  

 به "ینظر خواھ" يچۀ دريق کوتاه را که از طرسطور ينا !معروفی صاحب انجنيرمبارز محترم 
   . در خدمت شما قرار دادم، ام جرمن نوشتهادیي انقيتسا

  

   عرض احترام و ادببا
  

   هللا صاحبزادهی شما داکتر صفبرادر

 

   الشخوران دستِ در " افغان جرمن"
  

 : يت ساين محترم اينلومسؤ 

 يد را ھم بدانين، و ا داديب مردم را فريشود مختلف دسترس دارند و نمی مردم به رسانه ھاامروز
 شما يتمن متعاقب باز نمودن ساحاال  ين، ھم استی افغانیھايت از سای کوچکءِ ما جز شيتکه سا

 یھايت با مرور ساساعت يک و در حدود يزنمسر م" ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "به پورتال 
 . يسازم و حوادث مختلف مطلع مياناتمختلف خود را از جر

از عناصر خلق و پرچم ای  شما به النه يتسفانه سا که متأينست من اتۀبه ھر حال مقصد از نوش 
ً  شما مطلق. نوکر غرب مبدل شده استی ھاياليست مبتذل رويار بسيان جريکو به عالوه   ا

 است که ين بريده عق.يد قرار دارګران و در خدمت اشغاليد اګرفته يش از غرب را پياد انقياستس
 شما مانند ۀ شديه کرايسندګان به نوياد به احتمال ز"ی ای آیس" يکا امری بدنام جاسوسنسازما
 شان اجوره ګیبه خاطر سرسپرد روزانه معادل ده اورو يره و غيستانی، سی احمد نوری، ولبارز
 النفس مفت کار يف اشخاص ضعين چنيرا چند چاکر است زين ايعی حق طبين، البته ايدھدم
  .يکنندنم
 را يکا امر و خواستهه مزخرفات نوشتيوالادق ارغند بنام صی پرچمی خلقۀ احمق با سابقيک 

، نوشتم...  که ی بر کسانی من ھم کوتاه در مورد وا. است را بکار برده"یوا" و کلمه يد نمايهتبر
  .يداما شما بنابر عادت تان آنرا سانسور نمود
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 و ھميد قرار میهللا معروف يل کوتاه خود را در خدمت مبارز محترم جناب خلۀ نوشتينمن ا
 شده و چند الشخور غرب بر آن مسلط اند و به ی افغان جرمن منزويت که سايدھم ميام پيوسيلهبد

 قابل ی نموده که حتيدا مرده پګ شما شباھت به سيت صاحب سای جناب معروفګ مبارز بزرګفتۀ
  .يست ھم نن زدګدل

Safiullah Sahebzadeh 
 
 


