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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 دهم
  

  ٢٠٠٩ جنوری پنجـم
  

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؟يکنم، شما طرفدمالی جوياست، من آن را محکوم م

منسوبان اين سايت و  سيستانی در حالی که خود دهها نظر را بصورت تقلبی زير نام .  گذاشت"خواهی
های دروغين و مستعار به نفع خود درج نظر خواهی کردند، ولی نظرات مخالف را سانسور نموده و 

جناب داکتر صفی اهللا صاحبزاده از جملۀ نويسندگان بی شماری می باشند که . هرگز مجال انتشار ندادند
  . نظراتشان را تحريم کرده است" افغان جرمن آنالين"سايت 

فرستادند، که هشت قسمت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ايشان همان سلسله نظرات را به پورتال 
  : نتشر گشت و اينک ايميل دهم ايشان عرضه ميگردد، م٢٠٠٩آن به تاريخ دوم، سوم و چارم جنوری 

  
  …. 
To ….  <afgazad@gmail.com> 
 
Date Sat, Jan ٢٠٠٩ ,٣ at ١١:٣٢ PM 
Subject FW: سندوکتر ري مرتجع و کبیستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details ١١:٣٢ PM (١٢ hours ago) Reply 
 
Safiullah Sahebzadeh 
 
From: ... 
Subject: ترسندوکري مرتجع و کبیستانيس  
Date: Sat, ٣ Jan ٠٠٠٠+ ٢٢:٢٧:٤٠ ٢٠٠٩ 

 
 !  خان ترسندوکريکب
 ندارم مگر فروتن چطور ی موسوۀشدي به انی به فروتن بگو ، که من کاریهمت دارای  طرف من اگر ذره از
 ۀ الوجدان و چشم پاردينسان پل اني ایستاني ، چرا چشمان فروتن کور است و سردي را بگیستاني طرف سخواهديم

 .  را مورد نقد قرار نداده استی و پرچمیخلق
 في محکم پرده از باطن کثليبا اسناد و دالکرده و  هي تهی بار بار به شما احمقان گفته ام ، من مطالبکهي طورمن
   . خواهم برداشتهي فرومایستانيس

 و بخشمی  که فالن را مديگوي عربده کنان مهلوس به اجازه ک احمق چاپني ، اشناسدي حدود نمثي انسان خبني اوقاحت
 .  تحمل کنمتوانمي و آن را نمني اديگوي می بخشم و با چشم پارگیفالن را نم

 . ديگويشده دزد به صاحب خانه دزد مای  زمانه عجب
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 از ديتش خود را با مملو از کثافت و نجاسۀبر سابق  کنج خانه نشسته بنادي باداشتي مايحای  اگر ذره یستانيس
 . کردي پنهان م، ملت افغانرتيانظار هموطنان با وقار و با غ

  شده ؟اي جوی کثافت چرا علمبردار ماللنيا
 .  تف و لعنت خواهد انداختی ویروه  اش بالنهي با شناخت سوابق رذري افغان با ضمهر
 .  ها و عناصر اوباس شده استی ها و پرچمی خلقی سخنگوتي ساني اريکب
  چه نوشتم ؟یدي فهم؛ بی عقل ريکب
 

Safiullah Sahebzadeh 
 


