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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

  
  ايميل پنجم

 
  

  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 3:40 PM 
Subject FW: 
mailed-by hotmail.com 
 
hide details 3:40 PM (6 hours ago) Reply 
 

 
Safiullah Sahebzadeh 

 
From: … 
Subject:  
Date: Tue, 30 Dec 2008 17:30:05 +0000 

 
 : ني محترم افغان جرمن آنالتيسا
 ستي ترورميمالت ددمنشان رژ را توسط حني شدن هزاران مردم مظلوم فلسطی ابتدا شهادت صد ها و زخمدر
 حمالت ني ، اميگوي متي غرب را با خود دارد به مسلمانان جهان و هموطنان محترم تسلتي که حمایستيونيصه
 .  آشکار نمودشتري را باني غرب و غرب گرادي باطن پلانهيوحش
ن اسالم حضرت مبارک  مردم جهان را به حضور رهبر معظم جهاکي را مساعد دانسته احساسات ننهي همزمان زمو

 فاجعه هولناک روز ماتم ني نژاد که به مناسبت ای جناب محمود احمدی جمهور انقالبسي و رئیئه  اهللا خامنتيجناب آ
 . دارمي ممي اعالن کرده اند تفدراني ای اسالمی را در جمهوریمل
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 کرده است ، اما کي اقدام نتيسا برداشته شد فکر کردم تي شب از سامي در نیستاني سی در مورد نوشته آقااتينظر
 اعتراض نموده یستاني سی آقادي را باز نموده است شای نظر خواهني دوباره اتيامروز دوباره متوجه شدم که سا

 تي را ساني است ادي باشد که امیگري علت ددي شااي ت بسته شده اسی مهلت داده شده نظر خواهدونباشند که چرا ب
 .  کندحيمحترم توض

 .  پنهان بهتر رسوا شوندی تمام شود و چهره هادي بحث مفني اۀ باز شدن دوبارکنميحال فکر م هر به
 تي جنایاي نظر دهندگان که اکثر شان را بقاادي زکعدهي آنرا فراهم نمود تا ۀني زمیستاني سۀ شد نوشتدهي دکهيطور

 مضر در بحث هجوم ی هاتي چون پرازانيب ی استفاده از آزادوء با سدهندي مليا تشک.خ. حزب دی ملنينيکاران و خا
 ، ی ملتي عالم و متفکر بزرگ و شخصیستاني سی و آقارمان قهیاي جوی چون ماللئینمودند و با سر دادن شعار ها

 .  و امروز را با اظهارات نا هنجار دشنام حواله کردندروزي دنيتا توانستند مجاهد
 ني کشور را که شامل حال منصوبی ملنيني و خاتکارانيکه جنا در آن حد قط را فاي جوی اظهارات خانم ماللمن
 . ميگوي نمیزي و اضافه تر از آن چکنمي و قدر مدي تائشوديا هم م.خ.د.ح
 ، و من هم حق دارم سدي حق دارد آنچه الزم داند بنوی نخواهم نوشت ولي به تفصیستاني سی آقاۀ در مورد نوشتمن

 خونخوار دشمن ملت مي رژی انقالبی در شوراتشي را بخاطر عضویستاني سی اقا ، منميآنچه که الزم دانم ذکر نما
 ۀبندي فری بهانه و عذرهاچي و هدي هرگز نخواهم بخشارد هموطنان ما را دونيلي شهادت حدود دو متيولؤافغان که مس

 همه جانبه را در مورد اعمال قي اندازم ، و عالوه بر آن معلومات دقی دانسته و آنرا دور مهي قابل توجري غرايو
 اسالم دارم که ادب و نزاکت ني ها در مقابل دیريگع و موضی و هم رفتار و برخورد اجتماعی سابق و فعلیاسيس
 نظر ني شوم ، من در همی وی شخصمي به حرني ناخواسته مرتکب توهی کنم و خدای دهد تا پرده برداری نمازهاج

 اعتراف کنم که در دي محترم نوشتم که البته توقع نشر آنرا هم نداشتم و باتي به سای بار قبل طور خصوص3 یخواه
 را متوخه تي بود که ساني اديورم از لحن شدظ تند کار گرفته بودم و البته منتي از لحن نهای خصوصینوشته ها
 مجاهد و اميان ، پ مفتن چون خاوری هاتي سارواني و پزندي دشمنان ملت متحد ما مابي بحث آب به آسنيسازم که ا

 سر یستاني سی متائسفانه آقاا ام.کندي اند شادمان می و سازمانی ، مذهبی ، زبانیامثال شان که غرق در تعصبات قوم
 اصول قرار ی عناصر بی تحت اظهار نظرهایستاني سی بحث نمود ، البته آقاني اۀ نموده و اصرار به ادامیتنبگ

 ۀبه خصوص طبق  روان اند ، مردم کشور ویز علما و دانشمندان به دنبال و ای لشکراي که گوکنديگرفته و فکر م
 ني متوجه ادي بایستاني سی شناسند ، آقای می و کم اصل را به خوبلي سال به اصطالح عوام اصیباسواد با گذشت س

ردار اند ، اما  برخویسندگي و نوی خوب ادبی از هموطنان ما به فضل خداوند از استعداد هایموضوع باشد ، انبوه
 منسجم شده یاري کشور اند و با هوشیاسي سی جدلي شوند ، آنها مصروف مسای نمیتي انترنی آنها وارد بحث هاۀهم

 در حال وارد شدن به دهيچي با داشتن زبان مشترک با مقاومت مسلح در کار زار پیاسي سی قوت قوکي ثيتا به ح
 حل آبرومندانه نهي زمادي زدي و امیمنازعه کشور شوند که با باور قو در ري درگی با جناح هایاسيمذاکرات دشوار س
 که سرنوشت کشور توسط مفاومت مسلح مي اظهار نمای و آفتابیداني را با صراحت و صالبت منيا در انتظار است و

 رومندير ن ادامه دارد و قشی ، نهضت مردمکنندي منيي کشور را قهرمانان سر به کف تعۀندي و زعامت اخورديرقم م
 مقصد دني موجود تا رسی هااتي  مقاومت مسلح را با صداقت با در نظر داشت واقعاستي سدانيروشنفکر در م

 مي هم مجبور به تسلشي و شرکای و اتازونکندي می همراهباشدي بلند مستقل و مستحکم مرمطلوب که همان افغانستان س
از   از مقاومت مسلح ذکر کردم تا هموطنان رانيبخاطر ا را دارند ، من یاسي حل سالتي ها شده و تماتيواقع
 . دانمي خود متيولؤ را مسني موجود اگاه سازم و ایاسي ساناتيجر
 خاکستر ها در کناراب نيا گذشته ، سوخته و خاکستر شده اند و ا.خ.د. که زمان حدانمی  الزم به تذکر منجايدر
 ی و توهم فکریجي ها سرگی ها و پرچمی خلقی است ، بلريگشت ناپذ که برستيقتي حقني حواله اند و اخيتار) توالت(

 .  محال استني که ادي آندوران ظلمت و ماتم را نکنیالبافي و هرگز خدي شوداريرا رها کرده ب
 یاسي سی که شما با سوابق و افکار تان در فضادي تلخ را با پوست و گوشت احساس کنتي واقعني ایستاني سی آقاو

  چه نوشتم ؟ديدي و نه ستاره ، فهمدي دارهيستان نه ساکشور افغان
 : نکهي پاسخ معقول را دارد و آن ای تقاضایالؤ که از شما دارم که هر سیالؤ به چند سگردمي حال بر مخوب

  ؟ديستي گاو شرمنده نبي نجمي رژی انقالبی تان در شوراتي از عضوايآ 
  خاد و جالد نبود ؟سي گاو رئبي نجايآ
 مهم و ني محترم افغان جرمن آنالتي سای برادي من و هم شای که برادي جواب دهريال اخؤ سکي پرسم به ی نماديز
 : نکهي جالب است و آن ایليخ
 ی انصافی ؟ و اگر آنرا بستي اسالم که به مرد جواز چهار زن داده است چتي نظر شما در مورد شرعیستاني سیآقا
     افغان هم چهار شوهر مرد داشته باشد ؟ که زن از جمله زنديري پذی مديدانيم
  

Safiullah Sahebzadeh  
  

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    3

  
 

 


