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 ايميل يازدهم
  

  ٢٠٠٩ جنوری ـمشش
  

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؟ت، من آن را محکوم ميکنم، شما طرفدمالی جوياس

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 . جال انتشار ندادندهرگز م
  . نظراتشان را تحريم کرده است" افغان جرمن آنالين"سايت 

فرستادند، که ده قسمت آن " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ايشان همان سلسله نظرات را به پورتال 
  : نتشر گشت و اينک ايميل يازدهم ايشان عرضه ميگردددر چار روز گذشته ، م
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 !  افغان جرمنتيسا
  : شومي با شما داخل بحث مچهي درني ازمن

 ، منظور ديکني اشخاص بدنام اجتناب مني که از نشر مضامدي نوشته ا٧ نمبر ی پوتال تحت مواد اساسیدر خط مش 
  ؟ستيشما از اشخاص بدنام چ

 و یاسي سیروي بی را به شمول اعضای حزبی باالی هاتيته شده که عضو شناخی های ها و پرچمی خلقشما
  ؟دي شناسی و بد نام نمی ملني خائنثي را داشته اند به حی انقالبیشورا

  بود ؟ی انقالبی عضو شورایستاني که سديکني را انکار مني اايآ
  را کرده است ؟ی کمونستان روسی و چاپلوسی چهارده سال مداحیستاني که سديکني می چشم پوشتي واقعني ازايآ
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 یستاني سیشاني ، مگر الزم است در پدياوري عضو خلق و پرچم نبوده عذر باي که گویستاني سۀبندي فرلي دالديشا
  ؟ی پرچماي ی باشد خلفاي و بودينوشته م

 ۀ حافظديکنير م؟ فکدي افغان عاجز و غافل استداري بشهي و هماري، هوشفغان جرمن چرا از شناخت ملت شجاع اتيسا
 ؟ندي فرق نماتوانندي نمني را از صادقنيني افغان خااري که ملت هوشديکني فکر ماي؟ آملت افغان خراب است

 . ستي نني داده است ،  نه هرگز چنريي تغی و پرچمی نظرش را در مورد کمونستان خلقیستاني که سدي بگوئديشا
 گاو بينج  کرده و ازادي ی بخوباني ها و پرچمیاز دوران خلق هنوز هم ی ودي دقت کنیستاني سی به نوشته هاشما

 کباري افغان جرمن تي ، ساکندي مادي ، فالن و چنان اري رهبر هوشکي ثي و جالد خاد بحی بی جیجاسوس ک
 ی در مورد پرجمی از ویر خواهظ ندر پرسنده کي را که در پاسخ اري در جواب احمد مجاور زیستانينوشته س

 ؟ستي گاو چبي که نظرش در مورد خلق و پرچم و نجدي و بفهمدي بدقت بخوان،ودبودنش شده ب
 قرار یستاني سۀلي و با لجاجت تمام وسدي شدتي ساسندگاني به خوانندگان و نوانتي افغان جرمن شما مرتکب ختيسا

 . دي و بدتر از آن مرتکب سانسور هم شدديگرفت
 ابن الوقت است تي انسان نهایستاني ، سرساندي میا را به رسوائ شمیستاني که سدي افغان جرمن مطمئن باشتيسا

 تان دور تي گرفته از ساشي از قول هاراي شده باشد وري دنکهي قبل ازنکهي  مگر ا،دي خود باشیو منتظر رسوائ
  ! ند و شر تان را بدانري خود خی ، باقديانداز

 
Safiullah Sahebzadeh 

 

 


