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  داکتر صفی هللا صاحبزاده

 ٢٠١٢ جوالی ٠۵

 

  ! صاحبیناب محترم معروفج

   . دھم ی آن قرارمانيرج فرستادم شما را در "رمنج نينيخا" تي که به سایل و مختصرج عاۀ متن تبصرنستيا

  

  : و بد اخالق جرمن هي تربی بتيسا

دھر ر خوانن د اکث ه انگ چن اماھيت  ب ما بتيس زدور ش وا و م د اخالقی رس ا ب د ، ب رده ان زدوران ی ب ه سرشت م  ک

ای شرمی ناتو است با بۀشرفباخت ام در تبصره ھ تبرد می تم ده دس تاده ش انديزن ی فرس س ، چن ه در ب وارد در یک  م

دم ، چون ھم"یوسفياکبر "نام ه  بني انسان خاکي ۀنوشت. دي نموده االً ب من قیمورد تبصره ھا  چي حال ھني را خوان

وکر بر"نادر غدار" و به خصوص "یئسلطان محمد طال" که بر پدر خاندان شوم یوقت ندارم کوتاه متذکر م  ايتاني ن

 در مدت "ظاھر خان"، ندينما ی مدي تمجغرتي و بسوادي ب"ظاھر خان" لعنت که از یلعنت و بر ھفت پشت پدر کسان

 ۀ لکیري پنجشۀ غالم بچمي رحرگ نمود ؟ مدي که از آن تمجداشته افغان ملت ی برایاوردچھل سال سلطنت چه دست

   ؟ديبه خاطر نداررا  یفروش  ناموسگنن

وھیراني افغان توسط ابي بود که امروز ملت نج"ظاھر" انتي و خیتيکفاي بني ایبل اه شوند ی مري و تحقني ھا ت  ، ش

ور آ سکوت شرم رتيغي مشت دزد پا برھنه خطاب کرده  و ظاھر بکي در کتابش افغان ھا را رانيا ۀفاسد مردار شد

ريد مطبوعات به شدقي طراز ميداشت ی مرتمندي غمي زعکي رگ آن اري در غ، نموده بودارياخت ردار ني ت اه م اظ ش  الف

ستان بستي را در ظرف براني اري سفنيھ و در اعتراض به توخي را توبراني اۀ شدندهگ  روني و چار ساعت از افغان

وھرگ اداد ی اخطار مراني و ھمزمان به شاه وقت اکرد یم ه جرم ت د ب ذرت نخواھ ه ھر وسیني مع وده ب ه نم  ۀلي ک

  .  خواھند نمودک را  ھالیممکن و

ه بای از مدارک علم"یوسفي" متذکر شوم که ی طرفاز تگ دي متذکر شده ک دی وفيص توف شان دھن  ی بۀ از ظاھر ن

   باشد یدمکشان ناتو مآ از ی وی و نوکریعلم
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