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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
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To … <afgazad@gmail.com> 
 
Date Fri, Jan 2, 2009 at 12:17 AM 
Subject FW: 11 مرتجع ري و کبیستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details 12:17 AM (35 minutes ago) Reply 

 
Safiullah Sahebzadeh 

 
From… 
Subject: 11 مرتجع ري و کبیستانيس  
Date: Thu, 1 Jan 2009 02:27:44 +0000 

 
 فرستمي مرتجع را جهت اطالع شما میستاني صاحب خطاب به سی معروفمحترم

  عرض احترامبا
  اهللا صاحبزاده ، ی صفداکتر

 
 ! فغان جرمن ای سانسورچتيسا

 مشکل را رفع ني که فردا انشااهللا ادهي صاحب نرسی سانسور شده ام به معروفیورد تبصره ها  مشکالت وبعلت
 . خواهم کرد

 ها را در تي اکثر ساليمي افغانستان آزاد سر نزده بودم ، چون من اتي چند به سای ها مدتتي بعلت مصروفمن
 را سانسور نموده مي جرمن جرمن تبصره هاتي مذکور نوشتم که ساتي ساليمي الهي ثبت نموده ام و فقط بوسوتريکامپ

 دوباره به خانه ی برادرم رفتم وقتۀ اطفال خود به خانا بیحي ، و بعد به علت سال نو مسگذارمي مشاني ااريو به اخت
 تي مطالبم به سانمي بب افغانستان آزاد را باز کردم تاتي صفحه سای مراجعه کردم و بعد از مدتتيبرگشتم به انترن

  نه ؟اي و دهيرس
 مذکور را باز تي سای افغانستان آزاد را باز ننموده بودم ، وقتتي  سا2008 مبري از شروع ماه دسدي من شادي بکنباور

 ستي را اپورتونیستاني هم مانند من سشاني شدم که اراني مذکور را خواندم حتي به ساسندهيکردم و نوشته دو نو
 ارسال نامه ها دقت کردم خي ، به تارستمي من تنها نتجع مریستاني اند و درک کردم که در شناخت سخطاب کرده

  .  نوشته شده اند12 ماه 30 و29 خيمتوجه شدم که نوشته ها بتار
 استفاده کرده ام ، شاني ای از نوشته هامن اي جرمن جرمن فکر کرده که گوتي که ساکنمي شدم و فکر مرتي به حمن

 ني مراجعه نکرده بودم و من انطرفي ماه به اکي افغانستان آزاد حدود تي من به سای به خدا و راستکهيدر حال
 .  خواهم شدادآوري مذکور تيمطلب را به سا
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 و شناسندي می لشموک را بخوبیستاني ما اشخاص  رنگارنگ چون سی است که افغان های خوشحالی هر حال جابه
ول را که ؤ مسري غی هاتيله باعث قوت قلبم شد و مرا راسخ نمود تا ساأ مسني چون من القاب داده اند و ایستاني سبه
 . رندي تف و لعنت قرار گمورد و لشموک شده اند رسوا نموده تا ني اشخاص خاني چنۀليوس
 . رودي آبرو شده می بثي خبیستاني تو توسط ستي نه که سااي و یداني چه نوشتم ؟  حال میدي فهمرخانيکب
 قاطع مي ، و من تصمستمي ای که دارم به آن محکم می مگر من اصولشودي شما چه متي ساستي مهم نمي خان براريکب

 . مي را طرد نماهي فروماتي انسان نهانيدارم تا ا
 بارز نوکر ميون نع چی قبل اگر حافظه تان دچار اخالل نشده باشد به شما نوشته بودم که اشخاصی خان من مدتريکب

 را به مرگ آورده و جنازه تي لشموک سایستاني نادر غدار پرست و سی احمد نوریلو غرب ، موجبي بسيو کاسه ل
 مي شما را محفوظ کرده ام که براليمي اند ، و من انيد ضد ني مرتجعشاني و نوشته بودم که اسپارندياش را به گور م

  ؟ديري پذی مطلب را نمني ااي قابل نشر است آريز دشنام و غ نوشته ام مملوااي که گودينوشته بود
 . دي ببری پفتي و به حقدي با خود فکر کنیکم
     

Safiullah Sahebzadeh 
 


