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 "افغان جرمن"قابل توجه سايت بی حيای 
  .ياء تصفيۀ حساب نمايم بی ح"افغان جرمن"می خواھم که صرف با  . امروز گزارشی را از افغانستان نمی فرستم

 از "مسعود خليلی" گزارش اينجانب را در مورد "افغان جرمن آنالين"شما مردم بی شرم و فاقد شرافت انسانی در 

مسعود "دزديده و در نظر خواھی خود داخل ساخته ايد تا ديگران در مورد "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "پورتال 

سرقت مطلب ھمزمان با سرقت " جنوری خود زير عنوان ۴که در يادداشت تاريخی  وریط.  چيز ھائی بنويسند"خليلی

 –افغانستان آزاد "نوشته بودم که من فقط و فقط به پورتال افتخار آفرين "  من با افغان جرمن تماس ندارم–نام نويسنده 

افغان جرمن "بی ھويت مانند گزارش می فرستم نه به سايت ھا ميھن فروشان و پرچمی زادگان " آزاد افغانستان

  ".آنالين

 از نظر "مسعود خليلی"از حرامزادگان افغان جرمن خواھش کردم که گزارش اينجانب را در مورد " احترام" من با 

خواھی خود بردارند، در حالی که آن گزارش تا حال در سايت کثيف شما وجود دارد و باالی آن تجارت سياسی می 

  .نمائيد

گزارشات من به . شما در تعصب سمتی و قومی غرق ھستيد. ً طرز ديد من از وقايع کشور کامال متفاوت از شماست

سازد که به ذوق سمتی و قومی  ارتباط وضع کشور ھمه جانبه است، اما سايت شما مضامين و مسايلی را مطرح می

جاوزات امريکا رؤيت نداده ايد که صرف گزارش  و ت"کرزی"، "غنی"چرا گزارشات من را در مورد . شما برابر باشد

   را به نظر خواھی گذاشته  ايد؟    "مسعود خليلی"

را نخوانده و "  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد "شما انسان ھای بی شرم طوری جلوه می دھيد که ھيچ وقت پورتال 

ين اوباش تر  اخود را بيش از.  بازينگرانه استاين بازی طفالنه و. ً جنوری ام را اصال نديده ايد۴يادداشت تاريخی 

بار ديگر از شما خواسته می شود که گزارش من را از سايت کثيف تان برداريد و از سرقت مطالب . نشان ندھيد

  .ديگران دست بکشيد

  

 

 
 


