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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

ـــاد       بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـچو کشور نباشـد تن من مبـــ  
 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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 Poltical  یسياي

       
  

  !صاحبزادهصاحب صفی اهللا ارز و همکار گرانقدر ، جناب داکتر بنويسندۀ م
، پورتال نشر خواهيم نمود، چون 2009 سپتمبر 20پيام شما را در صفحۀ فردا، . از ايميل شما کمال امتنان داريم

  . ميباشد، آن را نشر نخواهد کرد اصلی و مرسل اليِهمخاطب که" افغان جرمن"يم که سايت مطمئن هست
، موجب پورتال خود تان، يعنی "افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال ناگفته نماند، که غيابت طوالنی شما از 

  .ن گرديديم، که علتش فقط  در مصروفيتهای بيحد شما نهفته بوده استده بود و حاال مطمئنگرانی ما ش
،  گرانقدر خودد رمضان را بر شما ، فاميل محترم شما و همه همکارانـيموقع را مغتنم شمرده و موکب عيد سع

  .  ميخواهيمميمنتپرمبارک و 
  !!!!!رايما بنويسدبشاد و سرافراز باشيد و يگان وقت 

  
  با محبت فراوان                                                        
 AA-AAادارۀ پورتال                                                     
 
  
 
 

  داکتر صفی اهللا صاحبزاده
  2009 سپتمبر 19

  
  

From: safisaheb … 
To: info@afghan-german.de 

Subject:   غربزميالي بارز چاکر امپرمينع  
Date: Sat, 19 Sep 2009 22:43:22 +0000 

 
  
 
 ان جرمنغ افتيسا
که م،  خان بارز را خواندمي نعۀ کشور شوم نوشتی جارلي مساري خاموش بوده و نخواسته ام درگی که از مدتمن

 باند انسان کش ناتو نقد و ی اشغالگران وحشهي را در ارتباط با مقاومت مسلح علی استاد روستار تره کینوشته ها
 .داده اند ال قرارؤتحت س

 :  افغان جرمنتيسا
 و تکاري باند جنای مزدورۀ در حلقمي مستقري و غمي خان بارز و امثال شان که مستقمي نعی با انتشار نوشته هاشما
 "ادطلبانيانق" تيرا سا ان تتي را که سا"آزاد افغانستان ــ افغانستان آزاد" پورتال ی ادعا،ش ناتو قرار دارندکـآدم
 . ديسازيثابت م،  نامديم
 ستي مبارز ضد خود را ترورني مخالف، خونخواران باند غرب.باشندي کلمات متنازع مزميطالبان ، القاعده و ترور 
 مادر و پدر سي و انگلکاي امری غرب به سردمداری غول وحش، کهده امدا قبآل هم به کرات تذکر کهيالح در ،نديگويم
 و لعنت بر ني پس نفر. استتي واقعني اده شا،ني فلسطم عراق ، افغانستان و مردگناهي اند ، قتل عام مردم بزميرورت

 . نديگوي مستي استبداد غرب را ترورماني مقاومتگران مسلح ضد دژخکهئی ، پدر و هفت پشت پدر آنها
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 : آفغان جرمنتيسا
 ی ، من به سادگدي خود باشيی نظاره گر افتضاح و رسواگريبار د و ذلتبار ادطلبانهي انقی نوشته هاني نشر چنبا
 و فرصت آنرا نهيآل زمع مناسب بدهم که فی پاسخ ها، غربۀ مزدور جهان درندني ا، بارزمي به مزخرفات نعتوانميم

  . نمي بیالزم نم
 

 !ش و وطنفروني طلبان خاادي بر مزدوران غرب و انقمرگ
  
  
 
 
 

 


