
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    1

 

  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

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

 
   چارمايميل

  
  2009 جنوری دوم

  
که در صدد ترور شخصيت  کسی" مقالۀ آقای سيستانی را تحت عنوان" افغان جرمن آنالين"سايت 

نظر "به " اران حق و عدالت چی قضاوت ميکنيد؟م، شما طرفدمالی جوياست، من آن را محکوم ميکن
جناب داکتر صفی اهللا .  نظرات مخالف را سانسور کرده و مجال انتشار ندادذاشت، ولی گ"خواهی

  . را تحريم کرده استنظراتشان " افغان جرمن آنالين"سايت  از جملۀ کسانی ميباشند کهصاحبزاده 
فرستادند، که سه قسمت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ورتال ايشان همان سلسله نظرات را به پ

  : آن ديروز منتشر گشت و اينک قسمتهای متباقی عرضه ميگردد
  
 AA-AAپورتال                                                                 

  
 

To ...  <afgazad@gmail.com> 
 
Date Thu, Jan 1, 2009 at 10:14 PM 
Subject 1 مرتجع شماره یستانيس   
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Safiullah Sahebzadeh 

 
From: ... 
Subject: مرتجعیستانيس  
Date: Mon, 29 Dec 2008 01:32:25 +0000 
 

 : ني محترم افغان جرمن آنالتيسا
 دانه توت هم کي ۀ نوشته و تبصره ها به اندازني اوًآل اراي اظهار نظر کنم زیستانيس در مورد نوشته خواستمي نممن

 . ارزش ندارند
 سازم که ح واضتي به شما گردانندگان سالهيوسي اظهار نظر خود را هم ندارم ، فقط بدني توقع نشر اگري از جانب دو

 تي شده سای قواعد مدعنکهي ادون بنجايمن در.  از اشخاص مختلف دارندی کافۀ سال تجربیمردم افغان در طول س
 دون و روشن بحيبا لحن صر  تلخ متوجه ساخته وتيواقع ني را به اتي تنها شما گردانندگان سارمينظر بگ را مد

 :  کهمي شما را مخاطب قرار داده و بگویسيرودر با
 اظهار کرده بود ی ننگی بتيها  با نتي ساني قبآل در همی مرتجع و اپورتنست است وتي شخص نهاکي یستانيس

 ، و من ختي صاحب را بر انگی شود که خشم هموطنان ما از جمله جناب معروفرفتهيذ پدي باورنديکه خط منحوس د
 .  کردمحيخودم با چند سطر کوتاه نظرش را تقب
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 .زندي نابخردانه زده و مفاتي هم دست به تحرخي در مورد تاریستانيس
 دوست کهي مطرح کند ، در حالی مرد شجاع و ملکي نيواسته از دوست محمد خان خا به علت نامعلوم خکهيطور

 زي انگرلي مثل غالم رذشي ها شد و همزي انگرمي تسلیرتيغي بود که با بلي و رذثي خبتي انسان نهاکي سيمحمد ابل
به خواهر شهزاده  ی ناموس بود وی و بثويد اري ندارد ، عالوتآ دوست محمد بسري به تفصحيعمل نمود که توض

 یستاني دراز دارد ، سۀ خان بود در هرات قصد تجاوز ناموس نمود که قصني الدروزيکامران  که عروس شهزاده ف
 .  کرده استيی سراحهي مددي انسان پلنينابخرد چرا از

خود را  منفور کمونست ها را دارد که هرگز نخواهد توانست مي رژی انقالبی شوراتي عضوني ننگۀ سابقیستانيس
 . پاک سازدني داغ ننگنياز

 خلق و پرچم اند که با استفاده از نام ثي کمونست ها خبيیاي از بقایبالا تبصره کنندگان عناصر کم سواد و الاکثر
 .  قرار داده اندی آنزمان را مورد هتاکی شوروزميالي ضد امپرني و مبارزني تمام مجاهدی با گستاخاي جویمالل

 به يی خاکستر ها جاني سابق سوخته و خاکستر شده اند و ای کمونستان شورویايبقا: غان جرمن افتي ساگردانندگان
 .  استري است که برگشت ناپذتعي واقني را ندارند و اخيتار) توالت ( جز کناراب 

ز  که نامه ام مملو ادي نوشتمي برالي می قبل توسط ای مدتکهي گفت طوردي مطمئنآ مرا شخص دشنام گو خواهشما
  ،دي نوشته کوتاهم را مملو از دشنام گفته بودی خصوصليمي اقي هم نبود که شما از طرني چنکهيدشنام بود در حال

 ی صاحب و موسوی در مورد جناب معروفکي رکی هاظر پس اظهار ندي ادهياگر آن نوشته ام را مملو از دشنام نام
  ؟ديگوئي شده اند چه مهئ ارای نظر خواهنيرا که در هم

 :  کهدي صفحه را دربر خواهد گرفت اما بدانني چندراي زسمي نوی نمادي زنم
 يیاي حی با بیستاني سابق را گرفته است ، سی کمونستان وابسته به شوروثي خان مزدور خبیستاني طرف ستيسا

 گريحمق د کمونست اکي عذر بدتر از گناه را نموده و از جواب دادن به ی انقالبی در شوراتيتمام در مورد عضو
 نموده و دشمنان آن را ادي ی و خوبیکي کمونست مزدور به نمي آور شده و به صراحت از رژادي اريبنام مجاور ز

  .  کرده استی معرفنيخا
 ري نادر خان غدار پرست و سای احمد نوری غرب و وليس کاسه لني بارز امي عناصر مرتجع چون نعتي سادر
 .  سقوط دهندخواهندي را به تفعن گاه متيو سا و ال مذهبان نفوذ نموده نانيديب
 .  در آن موجود استی نظمی مطالب را به عجله و وقت کم نوشتم که طبعآ بنيا

من در صورت لزوم . باشمي و منتظر جواب مگذارمي جرمن متي سااري در اختی خود را طور خصوصليمي امن
 و ی از جمله آزمون ملگري معظم دی هاتي ما به سازي کشور عزنيي و آني به دني و خای عناصر ضد ملیجهت افشا
 .  جمالت خواهم پرداختقي دقیرمولبند به اسناد و استدالل با فوی و متکلي به تفصگري شناخته شده دتيچند سا
  .  بر اپورتونست هامرگ
 مستند به اتحي کلمات و جمالت و توضدي تجدیکم  ثبت نمودم تا در صورت لزوم باتروي نوشته را در کمپني امن
   . سمي بنوليتفص

 
Safiullah Sahebzadeh 

 


