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 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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 ايميل هشتم
 

  
  ٢٠٠٩ جنوری مچار

  
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؟ميکنم، شما طرفدمالی جوياست، من آن را محکوم 
منسوبان اين سايت و  سيستانی در حالی که خود دهها نظر را بصورت تقلبی زير نام .  گذاشت"خواهی

ده و نموولی نظرات مخالف را سانسور به نفع خود درج نظر خواهی کردند، و مستعار های دروغين 
باشند که   مینويسندگان بی شماری جناب داکتر صفی اهللا صاحبزاده از جملۀ .ندمجال انتشار ندادهرگز 
  . نظراتشان را تحريم کرده است" افغان جرمن آنالين"سايت 

دند، که هفت قسمت فرستا" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ايشان همان سلسله نظرات را به پورتال 
عرضه ايشان  منتشر گشت و اينک ايميل هشتم ،٢٠٠٩جنوری و سوم  دوم ،پريروز و ديروز آن 

  : ميگردد
 

To ... <afgazad@gmail.com> 
 
Date Sat, Jan ٢٠٠٩ ,٣ at ٣:١٧ PM 
Subject FW: دار مرتجع و سگ مریستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details ٣:١٧ PM (١ hour ago) Reply 
 
Safiullah Sahebzadeh 
 
From: … 
Subject: مرتجع و سگ مرداریانستيس  
Date: Sat, ٣ Jan ٠٠٠٠+ ١٤:١٣:٢٥ ٢٠٠٩ 

 
 
 !  خانريکب
 !  جرمن جرمنتيسا
 دارم ، من ادي بشدي نادر غدار که در پارک رزنگار اجرا مۀ ظاهر بچتيکفاي سلطنت بري زمان مظاهرات دوران اخمن

 ، در دادميبه سخنان مظاهرکنندگان گوش م  ورفتمي طرف و آنطرف پارک مذکور منيمظاهرات مختف را مشاهده به ا
تر گ بزرگروپيک  اثنا ني در همدادي مهياني بخود تي مرحوم به جمعیرني زر هوتل مني سپري عمارت تعمیپهلو

 مرحوم به آنها اشاره نموده گفت اگر ینــير و صدا براه انداختند ، مس پارک موقع گرفتند و ۀ تپی باالانيمظاهره چ
 .  استادي آن هم زی هاکروبيم است اديمگس ز
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  چه نوشتم ؟یدي خان فهمريکب
 آنها گذرانده با خصلت مرتجعانه اش امروز ی در مداحی که عمری مرتجع و مزدور چاپلوس کمونستان روسیستانيس

ه  کردني توهی ماللتي کار خود به شخصني مرتجع و چاپلوس با ایستانيس.  را بلند کرده استاي جوی ماللرقيبناحق ب
 .  زده استني را به زمی ماللتي شخصی چون سگ مردار و بد بویستانياست ، و س

 نظر دهندگان صدي ف٩٩ اي که گوديگوي نشان را برده و می و بنام ی از کسان بی نامگرشي مردار دۀ در تبصریستانيس
 یرتيغي و بی نامردتيشما با نها یو از جانب.  انداختینــي مرا به سخنان مرحوم می وۀ گفتني ا. کرده انددي تائرايو

 .  خودمجمله از دي نظر دهندگان زدشمار ی بۀدست به سانسور عد
 ی عمل خود مرتکب غلطني با ادي بدانًا اما مطمئندي گذاشته ای و پرچمی خلقۀ گنديیاي بقااري را دو دسته در اختتي ساشما

  . کرددي را لمس خواهی و ضد اخالقی عمل ضد ملني و عواقب تلخ ادي شده اینابخشودن
  

  ! ی سگ مردار و بد بویستاني چون سني و فاسدني بر مرتجعلعنت
  

Safiullah Sahebzadeh 
 


