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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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  :ياد داشت

که بر ما از دو جھت منت گذاشته اند، سپاس " نعمت هللا خان"خدمت خوانندۀ گرانقدر ما آقای

 جمع ھمکاران قلمی ما پيوسته اند نخست آنکه با ارسال مطلب به. بيکران خويش را ابراز ميداريم

  .ودوم از بابت حمايت قاطع و دندان شکن شان از متصديان پورتال و نقطه نظرات آنھا

ما را عقيده بر آنست که وقتی خوانندگان نشرات کنونی از موقعيت مصرف کننده ھای تماشاگر 

ان پرده نشين حواله نمايند، با قاطعيتی آموزنده به دھن کالش" نعمت هللا خان"بدرآيند وچون جناب 

آنھا دير يا زود ميدان را خالی نموده، بيش از اين باعث ضياع وقت خوانندگان وھتک حرمت 

  .معتمدان جامعه نخواھند گرديد

شان را با ھمين قاطعيت در پورتال خودشان خدمت د است بعد از اين ھم مطالبی از جناب امي

  .وانيمخوانندگان ارجمند خويش تقديم نموده بت

  امگار باشيد کموفق و                                        

 AA-AA اداره پورتال                                      

 نعمت هللا

٨/١/٢٠٠٩  

 

 !ري عبرت بگیستانياز سرگذشت س! تي ھویفحاش ب
 

 دوستان ی و دشنام عنوانني پر از توھليمي آلمان ادلبرگي ھاخوارگاني ممكن چند تن از ماي تن و كي

 پورتال با شجاعت كامل نيولؤمس.   فرستادند"افغانستان ـ آزاد افغانستان"معزز پورتال دشمن شكن 

 ليمي  ھمان اوشانالق پُ مقدار و دی صاحبان بۀ روانی حادثه شتافتند و جواب دندانشكنني اازوشيبه پ

 ی لج بازاي شوم كه آادآوري صفت واني حی ھا)؟( انسان  ني را به ازي چكي خواھميمن م.  كردند

  ري  سانكهي ای  براد؟ي برده اادياز "  افغانستانافغانستان آزاد ـ آزاد " را با پورتال یستاني سۀطفالن
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 پورتال گذاشته  ی در باالرا یستانيافتضاح س لي شوند، پورتال فاهي تنباستي طفلكان سايخفاشان و 

 .رنديگي آموزند و پند نمیسفانه كه كورمغزان نمأمت. د  باشی درس عبرتگراني دیتا برا

 

 كه نشستگاه خود را با شاخ آھو كنمي الفوك شان گوشزد موني ھرزه گان و حوارني به اگري دبار

 ستندي تنھا ن"افغانستان آزاد ـ آزاد افغانستان" كه دوستان پوتال مي بگوديقبل از ھمه با.  دنجنگ ندھ

 پورتال ني اءز خود را ج، آزادهھناني از ھم میريجم غف.   بتازدشاني بر اكه ھر كس و ناكس بتواند

که  دانميھم م انريا.   گو حواله كننداوهي سنگر  بر دھن ھر ني و حاضرند كه از ھمداننديمعظم م

 كمك ه بدي  قادرند كه بر سر دشمنان شان محشر برپا كنند كه شایگردانندگان پورتال به تنھائ

 مذكر و انيم  و حاقي ناالني ترسو، معلمی بزغاله ھانيالكن به ا.  نباشدھم  ی ضرورتگرانيد

 كه ھمدالن و كنمي  اعالم مكنند،ي متھم می روادهي  پورتال را به زگاهيمونث شان  كه گاه و ب

اگر شما .   خواھم كردیاري ی را در ھر زمان"آزاد ـ آزاد افغانستان افغانستان"ھمسنگران پورتال 

 دي سازاني خود را نماۀ آلودی  و چھره ھادي شورونيالق بُ دري از زد،يا دهي را مكزادي آدمري شًواقعا

  . خواھد شددهي كوبیستاني  بر فرق  شما دالالن سی كه چه چكشدي ددي خواھآنگاه
 


