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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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 Political  سياسی

 
  2009اول جنوری ِ

  
 نظرات جناب داکتر گذرد، سلسله خش ديگر از نظر خوانندۀ گرانقدر میبين بخش و چندين  اآنچه در

کسيکه در صدد ترور « زير عنوان سيستانی آقای  در مورد مقالۀصفی اهللا صاحبزاده است که 
 »اران حق و عدالت چی قضاوت ميکنيد؟شخصيت مالی جوياست، من آن را محکوم ميکنم، شما طرفد

 ولی از طرف آن سايت سانسور  ارائه شده" افغان جرمن آنالين" سايت "نظر خواهی"در ستون 
 .بودو اجازۀ نشر نيافته گرديده 

  
 AA-AAپورتال                             

   
 
 
To … afgazad@gmail.com 
 
Date Thu, Jan 1, 2009 at 10:34 PM 
Subject FW: 3 مرتجع یستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details 10:34 PM (1 hour ago) Reply 

 
 
Safiullah Sahebzadeh 

 
 
  صاحبیمعروفمحترم    
 .دهميقرار م   شما جهت انتشااري افغان جرمن را شماره وار در اختتي فرستاده شده به سای من نوشته ها  
  احترامبا 
   اهللا صاحبزادهی صفداکتر 
  

From: … 
Subject:   3 مرتجع یستانيس 

Date: Mon, 29 Dec 2008 23:47:29 +0000 
 
 :  جرمن جرمنتيسا

 .  را درک نکرده استیستاني سفي و باطن کثحي وقۀسفانه چهرتأ است اما مديائ قابل تداي ونوشته
 صحبت از اني مهمانم بود در جردني سوی کشور ساکن شهر مالمویاسي ساناتي هموطن آگاه از جرکي امروز نيهم
 تيسان نها انکي یستانيسر گفت سدادن  شدم ، هموطن محترمم با تکان اداوري یستاني سی در مورد نوشته هایو
 :  گفتی روسکمونستان در دوران فشي عالوه از سابقه کثی وستي افغانرتي و فاقد اخالق و غليذل
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 اسالم غلط است که تيشرع" : گفت یستاني شده بود سبي ترتی اهللا غمخور خلقبي که توسط حبی مجلس افغانکي در
 اجازه دهم دي اسالم حق داشتن چهار زن را داده من باتيبه مرد جواز چهار زن داده است و افزود اگر مرد در شرع

 ني را گفتم با ایستاني دارد گفت من سکي اکادمیال عماتيهموطنم که تعل" .که زن هم چهار شوهر مرد داشته باشد
 که فکر یستاني کن ، سزي پرهی افغانرتي اظهارات فاقد غني نموده از چناي حی که صاحب دختران هم هستديسر سف

 راي زخواهمي شرمنده شد و گفت معذرت میلي و خمهي اند سرا سی و پرچمی در مجلس همه چون غمخور خلقدکريم
 مجاهد و رتيغي بی گفت اشي شده و براني خشمگشتري هموطنم ب. کدام مجاهد حضور نداردجلسفکر کردم در م

 .  مهم استی ننگ و ناموس و فرهنگ افغانستي مجاهد مطرح نريغ
 ی تا عناصر بدي را مساعد نمودنهي نا جوانمردانه زمیلي خیشما به خاطر اختالفات شخص: ن جرمن  جرمتي سایبل 

 . ندي سابق را دشنام و رد و بد بگوی ضد شورونيننگ ، مجاهد
 و مضمون مناسب را با مي نماء را افشایستاني چون سی ملني تا اشخاص خادميمن الزم د:  جرمن جرمن تيسا
 قرار داده و چون مشت محکم به االشه عناصر ی و مترقی ملی هاتي سااري و در اختهي تهی اصول اخالقتيرعا
 .  بکوبمنيي آی و بنيديب

 ی شاغلاري نوبت به شما نوشتم در اخت3 مرتجع و ابن الوقت تا حال در یستاني را که در ارتباط سمي تبصره هامن
  .  ام فقط مطلع شوندیري قرار داده تا از موضگیمعروف

 و سمينوي شما ميۀ لذا مطابق سوديدهي ادامه مني پاهي و سانسور با سویچون بحث را با بد اخالق:  جرمن جرمن تيسا
 ديشا . دي شما فاقد آن شده اراي زمي مراعات نماستي هدفمند و اخالفتي ساکي ستهي که شای آن اصولستميحاضر ن

 شما اري ام را در ابتدا در اختی خصوصليمي من اراي زديدينفهم دشنام اند ، اما شما نزاکت را مي که نوشته هاديبگوئ
 است و بعد طبق ضوابط معمول آنچه که شما طور کاذب اني در حالت جرتيقرار دادم تا بدانم چه فتنه و فساد در سا

  .  وارد بحث شومديگوي متياصول سا
       

Safiullah Sahebzadeh 
 


