
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

  
  ايميل هفتم

 
  

  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؟نم، شما طرفدمالی جوياست، من آن را محکوم ميک

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"پورتال ايشان همان سلسله نظرات را به 
  : آن ديروز منتشر گشت و اينک قسمتهای متباقی عرضه ميگردد

  
 AA-AAپورتال                                                                 

  
  

To afgazad@gmail.com 
 
Date Thu, Jan 1, 2009 at 3:26 PM 
Subject 5 مرتجع ري و کبیستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details 3:26 PM (6 hours ago) Reply 
 

 
 : ري کبیآقا
 که به يکی را رکی محفوظ کردم، تا دشنام هاوتري را در کامپیستاني نشر شده در مورد نوشته سی تمام تبصره هامن

 .  شما را از خالل تبصره ها نقد کنمتي کاذب اصول سایذوق تان برابر است برمال سازم ، وهم بهانه ها
 یساسي و با استعمال اصطالحات سمي خاص خطاب کنیولوژيدي را بخاطر کدام ایاگر خواسته شود کس ! ري کبیآقا
 :  ذکر خواهد شدلي از اصطالحات ذمي سرزنش کنرايو

 . گري و صد ها اصطالح دستي ، نازستسي ، راستي ، فاشکمونست
  ؟تواندي که کدام اصطالح مادر و پدر همه اصطالحات فوق شده مديداني مريکب یآقا

  ، چرا ؟ستياسي بد ساري ، اصطالح بسستياپورتون
 شکست یولوژيدي گذرند ولو آگر آن ای از اصول خود نمی با داشتن اعتماد به نفس به آسانی اشخاص اصولرايز

 روز ستي کمونکروزي ، شوندي که طبق زمان و مکان عوض م اندی کسانستيخورده هم ظاهر شود ، اما اپورتون
 . شوندي ملي تبدگري دی به کدام بد و بالگري و روز دستيتالي کپگريد
 .  استنيي آی و بنيدي که عبارت از بمي دارستي تر اپورتونقيما در کشور خود اصطالح دق ! ري کبیآقا
 . اصطالح را بکار برده ام ني که چرا من ادي برده باشی حاال پدي شاري کبیآقا

 . رهي و غرهي ، اوباش غیبالا مرتجع ، فرصت طلب ، الیعني نيي آی و بنيدي بانسان
 .؟ميگوي مستي را اپورتونیستاني که چرا من سديدي حال فهمري کبیآقا
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      چه گفتم ؟یدي خان فهمري ، کبکشمي را میستاني ، من گند سدي را آسان کردی کار معروفري کبیآقا
  

Safiullah Sahebzadeh 
 


