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 Political  سياسی

     
  دپلوم انجنير خليل اهللا معروفی   

   ٢٠٠٩ اکتوبر ٦   برلين، 
  
  
  
  

  در گرداب رسوائی و تباهی" سه دال"سايت 
  

  :در هر سر بازار جار ميزنند که" نستان آزاد ــ آزاد افغانستانافغا"از دير زمان است که منسوبان پورتال 

  در خدمت اشغالگران و استعمار قرار گرفته است" دلده و دال"ــ سايت 

  به نفع قوای اشغالگر تبليغات ميکند" دلده و دال"ــ سايت 

  النۀ بدکاران و تردامنان و مفسدان رنگارنگ گشته است" دلده و دال"ــ سايت 

  گرديده است"  النۀ خلق ــ پرچم"قرار گرفته و بلکه " خلق ــ پرچم"مشخصًا در خدمت " سه دال"ت ــ ساي

  ....ــ 
  

فقط . ما اين سخنان را هوائی نگفته ايم و برای هر کدام آن صدها مدرک از خود اين سايت تبهکار در دست داريم

ميخواهد، تا گفته های افشاء گر را با وجدان " دل دانا "و نيز. ميخواهد تا حقايق و واقعيات را خود ببيند" چشم بينا"

بيطرف ، آزاده و شفاف مد نظر گرفته و خود عمًال برود و کارروائی های اين سايت منحط و متصديان منحط تر آن 

  .را بچشم سر مشاهده نمايد

  کدام روز نيست که در اين سايت نوشته ای از قلم مفسِد تر دامنی نشر نگردد؟؟؟

   روز نيست که اين سايت به نحوی گام در راه تبهکاری و خيانت برندارد؟؟؟کدام

  تازه ای نرويد؟؟؟" گل متعفن"ــ کدام روز نيست، که در اين سايت 

 در عکس صفحۀ مربوط اين سايت رامن . ، در اين سايت ديديم٢٠٠٩ اکتوبر ٥را ديروز ، " گل متعفن"تازه ترين 

، خود قضاوت فرمايد؛ خوانندۀ بينا و دانائی که وجدان بيدار "بينا و دانا"نم، تا خوانندۀ  از نظر ميگذاراآخر اين مقال 

 .دارد و دلش به حال وطن و مردم مظلوم آن می سوزد

 و "پرچمی دوآتشه"اين نام ، نام يک . خوانندۀ ارجمند در صدر اين صفحه نامی شوم و منحوسی را می بيند

وطن "آهنگ " خلق ــ پرچم"است، که سالهای سال از مجرای رژيم دد صفت " صمد ازهر"جنايتکاری موسوم به 

  !!!!!!!تاخته است..."  حقگويان و مبارزان و مجاهدان و "کرده و با شمشير آخته بر " پرستان
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دلده و "از کرسی سايت " ــ پرچمخلق "گپ بجائی رسيده است که حاال باالترين جنايتکاران ! بلی؛ خوانندۀ ارجمند

اگر روند همين طور ادامه بيابد، دير نخواهد پائيد که دستگير پنجشيری و کشتمند و . به تبليغات شروع کرده اند" دال

  :و عجب است که. هم از سر از آخور اين سايت بدر آورند" خلق ــ پرچم"بالبنِد حزب منفور و اسپند 

خود يا ميکند، گوئی اين سايت يکسره از خود آن " سايت نوکر"بمانند " رمن آنالينافغان ج"از سايت " صمد ازهر"

را از " صمد ازهر"خوانندۀ ارجمند اگر نوشته و طرز خرام . است و در خدمت ايشان" جنايت بار"و " تبهکار"باند 

اما . خانه احساس ميکندخود را راحِت راحت و بلکه صاحب" دلده و دال"نظر بگذارد، در می يابد که او در سايت 

 کجاست آن داوودپرست دوآتشه؟؟؟

دو آتشه ــ که زمانی مقاالت وارده در پورتال " داوود پرست"و آن " مفتن کبير"دپلوم انجنير کريم عطائی ــ آن 

کل و بش" خان"را بدون " داوود خان"را بخاطری در زباله دانی می انداخت، که نويسندۀ آنها "  افغان جرمن آنالين"

برويد و مقالۀ " (داوود خان"و توهين کنندۀ " صمد ازهر"مينوشت، چرا حاال خاموش مانده است و مقالۀ " داوود"

خود " فرق سر"را در باالی سر و بلکه بر !!!!) صمد ازهر را بخوانيد که با کدام زبان از داوود خان ياد کرده است

" کلوخ چشمدار"اين سايت گرديده اند و بمانند " ی و شلغممل"، " عطائی و امثالش"نشر کرده است؟؟؟ يا اينکه 

  اين سايت  ميباشند؟؟؟؟ "  متصديان اصلی"و در واقع " متصديان پشت پرده"مشغول تماشای تبهکاری های 

  

  

  
  
  
 


