
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Reports گزارش ھا

  
  

  افتضاح نيكال سركوزي
  

  يک تن از ھوادارن پورتال

٠٧.٠۵.٠٩  

ادمانهي گرم و صمیسالم ھا! دوستان ارجمند پورتال افغانستان آزاد ان ب را سخن .  نثار ت ان غرب اکث  یآزاد«از ًجھ

ه ی مختصریويديو.  فروشندیگھداشته شده فخر من ھا زده برممالک عقب یاکاري رنيو امثال ا» مطبوعات  را ک

د ولی در حال مسخره شدن نشان مرا ی سرکوزکوالي است که نشي پی از چنددي کنی مشاھده ممهيدر ضم  ني ای دھ

وره سي رئدني از به قدرت رسی م۶روز  که امیازآنجائ. دنديد  آنرای سانسور شد و کمتر کسويديو  جمھور فرانسه پ

ا و یادي کنم تا بر آن شی مهي شما ھدتي را به ساويدي ونيدوسال گذشت ، ا ارا درجنگل ھ  که صدھا جوان ھموطن م

  .  را بچشدري تحقۀ خود ھم مزیدا ساخته است ، کمگ آواره و نسه فرایجاده ھا

   تانشي از پشي بی ھاتيفقو میرزوآبا                                                                                  

  

  .ھموطن عزيز،  سالم ھای ما را نيز بپذيريد

ا ۶با تشکر از ارسال فلم ويديوئی تان ، از اينکه نتوانستيم آنرا به تاريخ  وزش م د است پ انيم امي  ماه می به نشر برس

اب ما . را قبول نمائيد الی چون جن واداران فع با جرأت وصراحت کامل بارديگر متذکر می گرديم که بدون حمايت ھ

ال  الی پورت ستان آزاد "ع ستان–افغان روز "  آزاد افغان ه ام ائی ک ه اينج رار داردب انی ق ن فاصله زم اھی در اي  ھيچگ

ا. کوتاه نمی رسيد ته از خط مب دم اول برخاس ال را در ق ر موفقيت ھای پورت ن ما اگ ه اي دانيم  ب رزاتی درست آن مي

ارزاتی  الو نکته نيز وقوف کامل داريم  که در کنار حراست از آن خط مب دگان پورت  ، حمايت سخت کوشی گردانن

شند از  ی ک ه دوش م ان ب ر جھ ات را از سراس ه گزارش ار تھي ده ب ه صورت عم ه ب واداران ک ک ھ ک ت دريغ ت بي

  .يمی ما را با خود دارندارزشمندی خاصی برخوردار بوده وامتنان دا
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