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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
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 Political سياسی

  
 مطمئن نظرمحمد

  ٢٠١۵ جوالی ٢٨
 

 تيريږې څه کې پاڼه فيسبوک ضعيف مالعبدالسالم د
 ښار په مرې د نږدې سره بادآ اسالم د چې وو وخت ھغه راوليږی، پېغام راته ملګري يو وه، مياشت مبارکه روژې د

 حکمت ښاغلي او ضعيف مالعبدالسالم د وروسته دي له وشوې، خبرې مخامخ ترمنځ حکومت افغان او طالبانو د کې

 يې اړوند سولې د او شو، خپور څخه پاڼې فيسبوک شوې جوړې جعلي د نوم په صاحب ضعيف د ھم انځور کرزي

 و، ليدلی کې رسنيو ټولنيزو په ما ھم کال تير عکس دغه چې و ليکلي ملګري ھغه ماته وي، ليکلي کرښې څو ورسره

 ھستوګن خپل وتلي ښاره له ورځ يوه وتلي، دی نه کوره له کې رمضان په صاحب ضعيف چې وويل مې ته ملګري ھغه

 کره برهخ چې پاره له ددي والړی، بيرته او وکړ، ګډون يې کې غونډه فکر سبا د چې وو راغلي ته ښار کابل څخه ځای

 زکال ٢٠١٢ په چې وويل ھغه وکړه، پوښتنه ورڅخه مې اړوند انځور د ونيوله، اړيکه مې سره صاحب ضعيف شي،

 دغه موبايل ځانګړې پر ھغه د غوښتنه په کرزي حکمت د ھلته وو، کانفرانس اړوند سولې د کې فرانسه په کله چې کې

 .وو شوې اخستل انځور

 پاڼې فيسبوک د صاحب ضعيف د خلکو ناستو ھلته ھم بيا وليد، ضعيف ښاغلی بيا مې ورځ لومړۍ پر اختر کوچني د

 د چې کړي، جوړه پاڼه دغه نوم په صاحب ضعيف د چا داسي کوم ځوريږي، راھيسي کلونو څو له کولي، خبرې

 خپروي مھ افواھات او شيان داسي ځينې ځکه اوسيږي، ممکن به کې کابل ھمدلته نږدې ډير او کاروي، لھجه کندھار

 ضعيف د اوسه تر الھم لري، معيارونه ځانګړې چې اداره فيسبوک د وي، اوريدلي څخه نورو له يې کې کابل په چې

  .شي بنده پاڼه جعلي دغه چې توانيدلي دی نه ملګرې صاحب

 نه ادرس فيسبوک ډول ھيڅ اوسمھال شوې، بنده ھغه مګر لرله، نوم خپل په پاڼه يوه کې وختونو تير صاحب ضعيف

 نوم په صاحب ضعيف د کې لينک الندی په چې څرګندوني او خبرې کومې لري، پاڼه نوم خپل په ھم نه او لري

 چې کوم خپروې نظرونه کسانو ھغو د اخستنې ګټې په څخه نوم له صاحب ضعيف د او دی، ادرس جعلي ھغه خپريږې

 .کوي ورته ھدايت

 سولې د کار ھر صاحب ضعيف که او غوليږي، ونه پاڼه جعلي دغه په خواخوږې صاحب ضعيف د چې اميد دي په

 .وي نه پټ څخه ملت افغان له به ھغه کاوو، اړوند

 ولي زياتيږي، يې ليدونکې او کوي مرسته سره پاڼې فيسبوک جعلې ددغې معلومات ډول دغه چې کيږي ھم داسي کله

 چې ده اړينه وړي، يې پرمخ او کړي هجوړ کس کوونکې جعل کوم پاڼه دغه چې شي پوه خلک چې پاره له ددی

 .شي واخستل قدمونه ځينې اړوند پاڼې جعلي ددغې به کې وخت راتلونکې په ممکن او شي، شريک معلومات
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 د ته ادارې فيسبوک د تاسي که کړئ، بالک پاڼه فيسبوک جعلي دغه نور وکړئ لطف ويني، څوک ھر لينک دغه که

 وکړي مرسته بهدا کړئ بالک پاڼه او ورکړئ خبر بالک
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  :يادداشت

به مثابۀ يکی از اعضای باال رتبه و با صالحيت طالبان در زمان " مال عبدالسالم ضعيف"گذشته از اين که آقای 
 چه اندازه دستانش به خون خلق بی پناه ما آغشته است و می بايد يک روزی در قبال تمام آن ، تا"مال عمر"حاکميت 

جنايات پاسخگوی اعمالش باشد، آن چه را ايادی دولت دست نشاندۀ کابل و نھاد ھای امنيتی آن با وی انجام می دھند، به 
  .شدت قابل تقبيح می باشد

ھمان طوری که در گذشته ھا با صراحت نوشته است، در ھمين جا الزم می " زاد افغانستانآ-زادآافغانستان "پورتال 
داند بار ديگر بيفزايد که فيسبوک، به شدت از طرف نھاد ھای استخباراتی دشمنان خلق ما و خلقھای جھان کنترول و 

 و روش ھای متعدد، حتا در برخی موارد ھدايت شده، امپرياليزم جنايتگستر امريکا، بدان وسيله می کوشد تا به اشکال
لذا بر تمام کاربران آن الزام آور است تا در کنار توجه به مسايل امنيتی . خويش را مساعد بسازدحاکميت زمينۀ استقرار 

  .در افشای آن غفلت نورزندتوجه نموده اين گونه توطئه ھا نيز به خود و ساير کاربران، 
 AA-AAادارۀ پورتال


