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!!!کوم می کنيم بی ھويتان مزدور را محیِ شبنامه نويس  
 

) نامه نويسانشب(عمل رذيالنۀ شبنامه  نويس " ــ آزاد افغانستانافغانستان آزاد "رتال پو
ين ميھن فروشان ن چضده بفروش را به شدت محکوم نموده و بزدل، کثيف و ناموس

شرف باختگان و بی  به اين .خيزد به مبارزه برمی با جديت کامل ، مقداریبھرزه و 
بی حرمتی به را  گردانندگان پورتال که ھتک حرمت به يکی از داريم می اعالم صفتان

قی  تلپورتالمتصديان، ھمکاران قلمی، خوانندگان و از ھمه مھمتر روند مبارزاتی تمام 
مقابله با از ھيچ گونه  دسته جمعی که تأکيد می ورزيمبا قاطعيت ھرچه تمامتر ده و کر

  . کرديماين خفاشان دريغ نخواھ
  

ی اين بی مسلکان حرفه ئی  گيرند، وقتپيشدر  بزدالن نتوانند منطق را که اين یزمان
و   کاسه ليسان ارتجاعکه اين زمانی و نتوانند با استدالل وارد ميدان مبارزه شوند

پست،  مبارزۀ سالم را از ناسالم تشخيص دھند، به چنين اعمال نتوانندمزدوران اجنبی 
گان و توان گفت که اين فروماي  يقين می به.گردند فت آور و ضد بشری متوصل میخ

  .   قايل نيستندیحرامزادگان تاريخ به شرف، ناموس و عزت خود ھم ارزش
  

سنگر دعوت از کليه ھم ميھنان بادرد و ھم" فغانستان آزاد اافغانستان آزاد ــ"پورتال 
ه بنده ای ب کوت ضربادست ھم داده وه احد مبارزاتی دست ب در يک صف وتامی نمايد 
 ھرگونه بی تفاوتی در مقابل اعمال شنيع. نمايندحواله و ارتجاع  سگان استعمار دھن اين

و عظيم بس  یاين عربده کشان در واقعيت ميدان دادن به پست فطرتان است که گناھ
  .نابخشودنی شمرده ميشود



تدبّر و دھد که به کليه ھم ميھنان ھشدار مي"  آزاد افغانستانافغانستان آزاد ــ"پورتال 
  .ندھراسھا نخطامادرفحاشی اين  از و ادهشياری خود را از دست ندھ

 و ضربات کوبنده، متواتر" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال يقين داشته باشند که 
  .وارد خواھد کردوارتجاع کثيف استعمار خود را بر فرق اين خوکان نابود کنندۀ 

  
  !!!رزان راستينباد مباو پرخروش زنده 

  !!! و ارتجاع استعمارو جاسوسان مرگ بر تفاله خواران 


