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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

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

 
   ششم ايميل

  
  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 3:35 PM 
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Safiullah Sahebzadeh 
 

 
From: ... 
Subject:  
Date: Tue, 30 Dec 2008 20:32:19 +0000 
 

 
 :ري کبیآقا
 ها که ی ها و پرچمی از خلقاي ؟ آدي مشوره و طلب اجازه هستی ؟ با کدي را فرستادم ، چرا متردد هسترمي نوشته اخمن

 اهللا بي ها چون حبی ها و پرچمی که خلقدي ترس داراي آد؟ي چون مور و ملخ نفوذ نموده اند هراس دارتيدر سا
 ني مضامکهی  مفلس خواهد شد؟ در حالني از مضامتيغمخور و امثال شان با شما قطع روابط خواهند کرد و سا

 .  مزه اندی بیلي اهللا غمخور و امثال شان خبي چون حبیاشخاص
  ؟دي ار دشنام داریفي چه تعرشما
 ی ها و پرچمی ، خلقیستاني و آنرا مرادف استبداد نگفته ؟ شما از سدهي اسالم را نکوبژني بني نمونه خروار هممشت
  ؟دي ترسی قاطع ملت افغان نمتي اکثرني ، اما از حمالت به اسالم ددي هراسیها م
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 . دي نداريی پس شما نه از ادب و نه از دشنام به اندازه الف با آشناديدانيم م را هم دشنارمي اخۀ شما تبصراگر
 . دي بلکه دروغگو هم هستديزني است شما نه تنها دشنام مني ، اگر چنديگوئي نظرات مخالف ذوق تان را دشنام مشما
  ؟ستيطرفي چگونه بني است ، اطرفي به اصطالح بتي که سادي اظهار کرده اليمي در اشما
 ني ، به سران مجاهدديکني مثل آب خوردن نشر مدهندي دشنام مني کمونست ها را که به مجاهدی متواتر تبصره هاشما

 . ديدهي طالبان هر بد و رد را اجازه نشر مو  شانیبا ذکر نامها
 ی و موسوی کوچه و بازار در مورد معروفيۀ به سوکي رکی مشت نمونه خروار از دشنام هاتي ساني همدر
 . دي کنیجتناب نما
 .  شده استی و پرچمی کمونست ها به خصوص خلقی شما سخنگوتي ساري کبیآقا
  ؟ديترسي ملي چرا از اسرائشما
  ؟دي را تقبح کرده اند هراس دارلي اسرائۀ ددمنشاناتي نژاد که مردانه عملی و احمده ئی از نام خامنچرا
  د؟ي جرأت دفاع از حق در مقابل باطل را ندارچرا
 د؟ي را ندارلي شما کجاست که جرأت نام گرفتن از اسرائی افغانرتيغ

  خاص شاخ و دم دارد؟گاهي دکي از یطرفدار
 . دهندي مکي رکی تان به مسمانان مجاهد افغان دشنام هاتي و ال مذهب در سانيدي که اوباشان بدي کنی شرم نمايآ
  ؟کنندي را درک نم شمایري افغانان احمق اند و موصعگديکني فکر مري کبیآقا
 د؟ي کدام جمله و کلمه آنرا حذف کناي را سانسور و رمي شما نخواهد بود که نوشته اخی نشان بزدلني اايآ
  .دي ادهي که با ملت افغان بردي و اعتراف کندي کار را هم بکننيا

 به شما و ی مطلبیرانيا ی من مدت ها قبل در مورد کلمات تفرقه افگن در رسانه هاد؟يکني می چرا سلطنت پرستشما
 را فاسد خطاب کرده بودم شما کلمه فاسد را بنابر مصلحت رانيمن در آن نوشته شاه سابق ا ها فرستادم تي ساگريد

 تي کلمه فاسد را حذف نکرده بودند و متوجه شدم که در ساتي ساگري دکهي در حالديسلطنت طلبان حذف کرده بود
 از دزد خطاب کرده بود ی افغان ها را مشتراني که شاه فاسد سابق ادي دانیشما نم ايسلطنت طلبان هم تسلط دارند ، آ

 . دهدي تان را جدآ مورد سوال قرار متي شما و سای افغانرتي غراني، حذف کلمه فاسد از نام شاه سابق ا
 ثبت کرده وتريمپ در کاسندگاني نوري مطالب مهم سای ها و هم بعضتي خود به سای من تمام مطالب ارسالري کبیآقا
 .ام
 ی تک تک از رفقای اخالقبهي که من بنابر وجدي را هم بدانني ، ادي را رها نکنیستاني اگر  شما طرف سري کبیآقا

 تي سای نشراتیسيو پرده از پالکرده  ی شناخته شده معرفی هاتي وار در ساليمختلف شما را در چند نوبت تفص
  .د گردی تان آفتابیتيع ساشما بردارم تا شکوک برطرف شده و مواض

      
Safiullah Sahebzadeh 

 


