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Subject: FW :خطاب به افغان جرمن  

Date: Wed, 14 Jan 2009 22:51:33 +0000  
  

  ! صاحب یمحترم معروف
  . دھمي افغان جرمن فرستاده شد خدمت شما قرار متي به سای نظرخواھچهي درلهيوسه  کوتاھم که بنوشته

   احترام با
  
  

Safiullah Sahebzadeh  
  
  

From:                                   
Subject :خطاب به افغان جرمن  

Date: Wed, 14 Jan 2009 22:46:58 +0000  
  
  : افغان جرمن تيسا
ما تي جمله مشکالت سااز وذ بقایکي ش ه س.خ.د. حیاي آن نف دي میستانيا از جمل  تي در صدر مجلس سایستاني ، سباش

ود م وانی و طورکندي ملسوفانهي فینشسته اندرز ھا ه گوسازديم دري شخص خکي اي ک وده و در طول طرفي بشي ان  ب
ه است ، در حاشهي خود ھمیزندگ ل باطل گرفت هيل طرف حق را در مقاب ا ک ان کي ب سارجھ وده ني اصآل چنی شرم  نب
ه حبي جالد را داشته و بدتر از آن از نجبي نجی انقالبی در شوراتي سابقه عضویستانيس .است ر کي ثي جالد ب  رھب

االتر از غازبي نجگاهي جارشي اخی از اظھار نظر ھایکي در ی آورشده که حتاديمدبر و صادق به کشور   ی جالد را ب
  ).  تي ساني در ھمشي به اظھار نظر ھاديمراجعه کن(  دانسته است انامان هللا خ

رم وحی ویستاني سی از فرصت طلبدي توجه کنی نظر خواھني ھمدر ته محت ورد دي از نوش ژده در م ايامر( م  ريي و تغک
وان دي مھم وحتي آور شده اما ھمزمان از نوشته نھاادي)  در افغانستانیراھکار نظام ژده تحت عن ان (  م ا و افغ ان ھ افغ

ه واقع)  عرب یھا اتيک اد ضد تجاوز شوروی ھ م دوران جھ انی مھ سلمهير علض حای و جنگ جھ شترکآ ني م ه م  ک
  . نکرده است ی گونگه باشد ذکرنکهي مثل ادهيراه افته  بلي اسرائو کايتوسط امر

  : افغان جرمن تيسا
 شما فکر اي کرده فاصله گرفته است ، آشي دوستم ھم ستاديزمان خواننده پشتو که از رش  از گلاي جوی امروز ماللنيھم 
م مجلس نجیبود که مدت دوستم دي رشنيزمان دارد ؟ ا  شباھت تام با گلاي جوی از ماللیستاني سشي که ستاديکنينم  بي ھ

  . یقالب انی عضو شورایستانيبود و س
وکر منش غرب است ، در ھمگري دمشکل وذ عناصر ن ا آدمني شما نف ار نظر ھ اني اظھ  خود در حاتي در توضتي س
  .  کردي محي و توضفي را تعریموکراسي ددي مورد باني درتي آور شده است ، ساادي غرب یموکراسيمورد د
 جھان غرب در ی ھایريعگ ، اما موضی نوع غربیموکراسي از جمله دداندي را حالل مزي منفعت خود ھر چی براغرب

ر وحشتکارانهي جناتي حماايسکوت و .  ددمنشانه است فانيمورد ضع ان غرب در براب ایگري جھ  تي ماھلي اسرائی ھ
  . غرب را آشکار نمود ی بشردگاهي دیوانيح

  . تذکر دادم تاني قدر براني ھمديکني ممي نظرم را تحردانمي مچون
Safiullah Sahebzadeh  


