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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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 Political  سياسی

   

 

  ايميل نهم
  

 شدی ثانیسيستانی ــ سلمان ُر
  

  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؟مالی جوياست، من آن را محکوم ميکنم، شما طرفد

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

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 
  : ، منتشر گشت و اينک ايميل نهم ايشان عرضه ميگردد٢٠٠٩دوم، سوم و چارم جنوری آن به تاريخ 
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To … <afgazad@gmail.com> 
 
Date Sat, Jan ٢٠٠٩ ,٣ at ١١:٤٢ PM 
Subject FW: مرتجع و کافریستانيس  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details ١١:٤٢ PM (١٢ hours ago) Reply 

 
Safiullah Sahebzadeh 

 
From: … 
Subject: مرتجع و کافریستانيس  
Date: Fri, ٢ Jan ٠٠٠٠+ ٢٢:١٨:٤٦ ٢٠٠٩ 

 
 !  مرتجعیستانيس
 !  خانريکب
 !  جرمن جرمنتيسا
 . دي را به اوج رسانتي ساني خود گند اري با نظر اخثي خبیستانيس

 :  استرندهي را در برگلي ذی هايی از کانادا رسواني به جمال الدی واظهارات
 مردم ني دهي خطرناک را علی گستاخرشي با اظهارات اخیستاني ، سديگوي ندارد و دروغ می اصول اخالقتيسا

  .  نمودهني هفتاد پشت مردم کشور را توهۀديمسلمان کشور ما نموده و تا آنجا جلو رفته که عق
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 :  نابخرد جرمن جرمنتيسا
 ، آخر شودي م"ی ثانیسلمان رشد"به  ملقب ی گستاخني با چنهي انسان فروماني که اديدانينم
 .  مردم مسلمان کشور حد و اندازه دارددي و تاختن به عقانيتوه
 :  کهدي با رنگ سرخ نوشته ای نظر خواهی در باالشما

 یستاني قسمت نوشته سني؟ به ا دم اي شاخ دارد و ني و مذهب باشد ، اظهارات خالف دني خالف ددي نظر نبااظهار
 : ديخوب توجه کن

تعجب است که .  داشته باشدگري دۀدي و عقني از اسالم دري است که مسلمان حق ندارد غی اسالمی در کشور هاتنها
 کردنديت نمأ خلق و پرچم هرگز جرستي، رهبران حزب کمون انسان احمق شده است ني چنۀلي سرحد وسني تا اتيسا

 . ندي حمله نماها  مردم کشور ما در رسانهني وقاحت به دني با ایستانيمانند س
 ؟داري باي و دي خواب استايآ)  کافر یستاني سیسخنگو(  جرمن تيسا
 خطرناک اظهارات تيولؤ متوجه مستي ثبت کردم ، و ساوتري را در کامپیستاني سی نظر الحادمن

 .  کافر باشدیستاني سۀکافران
  .  ندارددهي فاراي ، زسمي نوی نمني ضد دني به شما مرتجعاديز
 

Safiullah Sahebzadeh 
 


