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  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  
  Letters & Suggestions  وپيشنھاد ھا نامه ھا

 
  :يادداشت پورتال

ه مدير مسؤول جري" سيد موسی عثمان ھستی" تشريف آوری دير ھنگام جناب  ام را ب ده طنزی بی ن
د می گوئيم ،خير مقدم"  آزاد افغانستان - افغانستان آزاد"پورتال  ده ان ر آم د دي ده  ھرچن ا خوش آم  ام

  .اند
 .تعھد ما را به امر آزادی قلم تسجيل می نمايد" قاضی صاحب"ناگفته پيداست که نشر نبشته جناب 

 
  

 موسی عثمان ھستی سيد
  

 عل کاری کنی اسنادج کی جعل و ن تاتوای خائ
 ادـآسياب بدنام خ بريزی ناجوان مردانه آب در

 تـــــــ خود و دوران طفليۀشتگذ نمی شرمی ز
   ادـــميکنی مردم مارا برب جعلکاری خود که بر

  

 !می طلبد راحتوجدان سايت آزمون ملی با ھمکاری 
  

  . سالم ھای گرم مرا بپذيريد" غانستان آزاد اف- افغانستان آزاد" رزم آرای پورتال گان محترم دنگردان
رم و من بشما احترام دارم و  من ھستيد و گرچه شما از ھمسنگران سابقۀ شين خود را  به تک تک شما سالم گ آت

نم ه خواھر،تقديم می ک ارز ً خصوصا ب انم  م شجاعو مب سرين معروفی"خ ال  ،"ن اح پورت سته ام افتت ازينکه نتوتن
ا. شما شرمنده ھستمنزد يک بگويم، باعظمت شما را به وقت تبر ر آن شدم، ت ون ب ار اکن ورگره خوردۀ  طوم  دل ک

ازکنم ود را ب ا؛خ ت   ب ود خجال سم سطری وج د بنوي اطریه و  بچن ق از خ ناخت عمي ه ش ايت ک ازان س سه س  دسي
ترسيدم که  می ،داشتمه است ــ  شتمبدل گ" خلق ــ پرچم "بشخور به  آــ سايتی که بعد از انشعاب  "جرمن جرمن"

ه . د پورتال وزين شما باز نکرده باش مانند موش سوراخی درفتنه انگيزان آن يکی از  شيدم ک الانتظار ک   شماپورت
ين  گام ھای مثبت که اين  پورتالمی بينم وقتی   حاال. اصلی خود را نشان بدھدچھرۀ شما تبريک ،برمی داردو مت  ب

 چون من آدرس خانم ماللی نظام را ندارم از طرف ،را به نشر بسپاريدام خواھش می کنم که اين نوشته  می گويم و
 . من معذرت من را ازآن خانم بخواھيد 

ه ،دگی ويس ناصرینگردانه  ب"آزمون ملی"يعنی ) آی اس آی ( جاسوسی  سايت نوکران چوتھاچند روز قبل در  ک
ل رئ در،دخشی بود از طرفداران حزب مال ربانی ب، می شناسم نزديکمن از اين خبيث را آی اس (يس  خانۀ حميد گ

ستان در ھزارھا افغان در اين کثافت من و راپور که به اثر،  زمانی زندگی می کرد)آی دان پاک رم مرچ  زن ستان گ تاب
ام در سايت خود ب بيشرمانه جعل کرده و  يک نوشته را،آسياب کرديم شره بنام خانم ماللی نظ رای وقت.سپرده ن    آن

ه از گلبھم مسلکان ويس ناصری  سايرھای  نوشته با  وخواندم ه دستور و دين و، ک دنام ب خوشی آی اس  طالب ب
ردم تا صبح خوابمقايسه نمودم ،،زخم ھای ملت نمک پاش می دھند سر و ، دفاع می کند؛ آی ھردو ا تأسف   و نب ب

م خودی نظام رلخانم مالبنام  جعل شده  گلوی نوشتۀ،خود را در امواج عجله انداختم رحم قل سخت  ا با پنجه ھای بي
 به می خوانم که آن نوشته توسط شرف باخته ھا نظر" ــ آزاد افغانستانآفغانستان آزاد "پورتال  حاال که در .فشردم
ی نظاه کسانيکه نوشتۀ ب، خانم ماللی دست خوردهنوشتۀ انم مالل ر  خ ارز را بخود زي انم مب ن خ م را دست زده و اي

 ش می فرستم وا"خانواده فکری"ھزاران لعنت به خودش و وقت طلوع آفتاب  درداده  است، ضربت ديگران قرار 
ه خاطر . معذرت می خواھمو از صميم قلب ًاز محترم خانم ماللی نظام جدا  ان طوريکه ب نم ھم تحريف تکرار می ک
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هاز  ، از ملت خود معذرت خواستم"افغان جرمن" يالنۀ رذ انم   محترم ام خ ی نظ ز مالل د ني ذرت ميخواھم، ھرچن مع
   .  من باشد گناه، نميتواند "خاوران"سايت عکس العمل عجوالنۀ من در قبال نوشتۀ جعل شده و نشر شده در 


