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 همه سر به سر تن به کشتن دهيم        از آن به که کشور به دشمن دهيم
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  ايميل  دوازدهم
  

  ٢٠٠٩ جنوری هفتـم
  

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؟را محکوم ميکنم، شما طرفدی جوياست، من آن لمال

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 

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

فرستادند، که يازده قسمت " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"ايشان همان سلسله نظرات را به پورتال 
  : شت و اينک ايميل دوازدهم ايشان عرضه ميگرددآن در پنج روز گذشته ، منتشر گ

 
... 
To ...   <afgazad@gmail.com> 
 
Date Tue, Jan ٢٠٠٩ ,٦ at ١٢:٥٢ AM 
subject FW: مي نعمي در مورد حکیستانينوشته س  
mailed-by hotmail.com 
 
hide details ١٢:٥٢ AM (١٢ hours ago) Reply 

 
Safiullah Sahebzadeh 

 
From: ... 
Subject: مي نعمي در مورد حکیستانينوشته س  
Date: Mon, ٥ Jan ٠٠٠٠+ ٢٣:٤١:٤٩ ٢٠٠٩ 

 
 !  افغان جرمنتيسا
 ! ري کبیآقا
 خلق و یاي عناصر فرصت طلب خصوصآ بقای شد برالهيسف بار وسأ تیلي که خري اخی های نظر خواهني درمن

 و سمينوي ها متي جداگانه و مستقل به سانيام ، من به ندرت مضکنميپرچم ، از روش خاص نوشتن خود عدول نم
 . کنمي ها اشتراک می در نظر خواهیفقط گاهگاه

 ی و هم گرفتاری مسلکی هاتي هم مصروفیکي ادي عوامل زۀ از جملسمي نوی مستقل نمی نوشته هانکهيا ! ري کبیآقا
 بحران کشور ما با در نظر ۀنا حل شرافتمندی برایاسي سی عالوه بر آن مصروف تالش هاو  است ،یلي فامیها

 در تماس ها با ی مهم جهانگراني موجود منطقه و بازی هاتي بر درک واقعی کشور و متکی ملیايداشت منافع عل
 .  نه چندان دور مثمر ثمر خواهد بودۀندي ها در آتي فعالني که چنباشمي کشور مني و واقعبی ، مترقیعناصر مل
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 و رميگي خاص خود کار می قبآل هم متذکر شده ام از سبک و روش هاکهي طور خودیمن در نوشته ها ! ري کبیآقا
 و تي مطابق  به شخصدهمي عنصر خاص را مخاطب قرار مکي یبر اصول خود که سخت به آن پابندم و وقت انب

 ، دانمي نمدي وهدفمند است مقی بحث با عناصر مترقۀستي که شایسندگيم به اصلوب نو و خود را ملزسمينوي اش مهيسو
 بود که بحث ني کردم و علت آن اني چناي جوی در مورد خانم ماللیستاني سۀ نوشتی در مورد نظر خواهکهيطور

 بود و افتهيپا افتاده بنا پيش  و ی موضوع جزئکي ی روی و از جانبی شخصیبر جنبه و عقده ها مذکور بنا
 ليمي ا٣ انداخته شده بود ، من توسط  ندارد براهیاسي خوب سۀسابق که یط شخصس بحث تونيخصوصآ که ا

 .  ادامه نمودداندي متي تالش کردم که بحث مذکور قطع شود اما به علت نامعلوم که خود سایخصوص
  ! افغان جرمن تيسا

 برده ام ، ی پی همه جانبه وتي شناخته و به ماهشي نوشته های از وراراي ام اما ودهي را هرگز ندیستانيمن شخص س
 در ی مزدورۀ سابقیستاني بردم که سی او را خواندم و فورآ پی بار نوشته هاني نخستی براشيمن حدود دو سال پ
سمان تنگ ذهنش از آ از ی به کمونستان روسشي دوران مزدوراهي سی داشته و تا هنوز ابرهایزمان کمونستان روس

 در دوران خلق و پرجم در کابل بسر برده طرفانهيه نسبتآ ب دوست خود ککي از ی نرفته است ، من در مورد ونيب
  :  دل نا دل گفت ی که ودمي پرسی از ویستانيبود در مورد س

  ». مپرسی در مورد وستيگم کو مهم ن« 
  :! در مقابل اصرارم گفت  خویالخره وا کردم برار من اص

 ی مداحۀجي از آنها نمود و در نتی و چاپلوسیح خلق و پرچم شروع به مدامي رژی در ابتدایستاني سیعني آدم نيا« 
 را خوب یستاني شود ، دوستم که سی انقالبی و هم عضو شوراردي را بگسنيمي اکاددي توانست لقب کاندادي زیها
 ». و مقام بودی چوکی شوقیستاني کرد که سوه عالشناسديم
 شي شود ، اگر به نوشته هامي کتاب ضخکي دي آور شدم شاادي قبآل که ی طورسمي بنویمن اگر بخواهم در مورد و 

 .  صفحه را خواهد گرفتکي مملو از تضاد ها بوده که اگر نقد شود هر جمله اش ديدقت کن
 :  موجودی به نظر خواهگردمي هر حال بر مبه
 نقدري ای چه کاره است و چرا شما به وی استفاده را نموده است ، آخر ووء سشي بار مانند همني ای که وشودي مدهيد

 در  مي نعمي جناب حکۀ را که در مورد نوشتیستانيمضمون ساگر  شما .سدي که مضمون مستقل بنوديدهيموقع م
 طبق معمول یستاني شد که سدي متوجه خواه، ديکن و قضاوت عادالنه دي نشر شده دوباره به دقت بخوانتي سانيهم
 اسم مي نعمي حکی آقادي اش عالوه کرده که بایگشي همیدي نموده و با چشم سفی چاپلوسمي نعمي به حکءابتدا

 شده ورآادي شان را ی بعضی و خود نام هانمودي مادي دي را هم با"یاسي سیرويب" یعني خلق و پرچم یمقامات باال
 "ی مرکزتهيکم" و "یساسي سیرويب" اورگان مهم حزب چون کي که هم "ی انقالبیشورا"اما در مورد است، 

 و گل آلود کند ، از اصل بحث ت آب را خنکهي ای خاص برای با لشموکیستاني، و س استحزب بود زبانش الل
 از یوع مختلف به نیها استخبارات کشوری کشور را با ذکر نام هاني و مجاهدني و تا توانسته مبارزختهيگر

 بعد از ی شورو ضد تجاوزني مبارزاي کرده که گویري گجهي نتی و طوری معرفگانهي استخبارات بیمزدوران جنگ
 ی افغانستان را گل و گلزار و چون دوباي مهم آنها که گوی دست آورد های مزدور کمونستان روسميوط رژقـس
  .  به خاک مبدل کردند،  نموده بودندشرفتهيپ
 
 را نقد رشي اخۀ نوشتني به شما همستي و اخالص در کار باشد ضرور نیاسي سرتي جرمن افغان اگر بصتيسا
 در دزي مرض اروسي چون ویستاني که سدي بداننراي ، فقط اديکني ممي نوشته ام را تحرني اًان مطمئن ، چومينما
 یگري دی هاتي که پراز، کردخواهد في و نحفي را آنقدر ضعتي خطرناک ساروسي وني و ادهي محکم چسپتيسا

 . بردي را گرفته و آنرا به لب گور متيهم بدن سا
 

Safiullah Sahebzadeh 
 

 


