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  "شبنامه نويسی"ترور افکار از طريق 
     

وقف نشر " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" از مدتيست که صفحات سنگين و پُرارزش پورتال
چنان که خوانندگان گرامی اين پورتال اط5ع دارند، کسی يا . مسألۀ نخواسته ای گرديده است

کشور کانادا که نه تنھا از کوچۀ انسانيت و افغانيت و شرف گذر شھر تورونتوی کسانی در 
و دنائت رشته شده است، با پخش شبنامه ای  ذالتر شان از نکرده اند، بلکه حتی تار و پود وجود

نخواھانه ترين وطمبارزان و و راسخترين نجيبترين  خواسته اند پاکبازترين،و مستھجن  سخيف
  .جريان سياسی افغانستان را بزعم خود مشوب و مکدر جلوه بدھند

 کم نظير و خطيب ــ اعنی دانشورگرچه شبنامه نويس ظاھراً يکی از اعضاء و متصديان پورتال 

را مخاطب قرار ــ " سيد حسين موسوی"و مبارز کبير وطن، دوست ھمرزم و بی بديل ما جناب 
داده است، اما خوب ميدانيم که ھدف اصلی وی ازين تشبث خبيثانه و خائنانه، خود پورتال است 

ان و خواب را بر جنايتکارمبارزاتی خود،  و با راه و رسم بی ھمالبا اُبَھَّت و پيشتازی که 
خواه تعرض و استحقار بر حريم مقدس . حرام گردانيده استوطنی و غير وطنی حرامزادگان 

يکی از اعضاء و متصديان پورتال صورت گرفته باشد و يا بر تمام متصديان پورتال، اين عمل 
طيف وسيع تمام بانيان، اعضاء، متصديان، ھمکاران قلمی،  وحشيانه و غير انسانی را حمل بر

" افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان" ی پورتالباbخص خط فکر ھواخواھان و مندان وع5قه 

 14پورتال ــ مؤرخ  61چنان که در اع5ميۀ . خود ميدانيمده و مقابله با آن را فرض عين نمو

ــ بصراحت اع5م نموديم، پورتال عزم جزم کرده است تا بضد اين عمل تبھکارانه  2011نومبر 
اين عمل خائنانه و پِس پردۀ کان محرّ ، خود اين ُجرثولۀ پليد و تمام برخورد نمودهبا قاطعيت 
  !!!!!جازات نمايدکامل اجتماعی مُ  رسوائیرا تا سرحد طرد و اش جنايتکارانه 

جھت افشاء، کوبيدن و طرد اين جنايتکار تفاله خوار " افغانستان آزاد ــ آزاد افغانستان"پورتال 
 !!!که وی را تا آخرين مرحله بدنباند تصميم گرفت باز نمودهای را  "دريچه"ارتجاع و استعمار 

برم5  خبيثبه يقين که با باز گرديدن بيشتر اين دريچه و در موقع bزم ھويت اين شبنامه نويس 
شخصاً و نام گرفته مورد ضربات کوبنده و نابودکنندۀ وی خواھد گشت و در آن وقت است که 

حواريان و انصار و اظ5مش که از  بحال خودش و وا بجاندر آن وقت؛ وا . پورتال قرار گيرد
  !!!! خويش پشيمان خواھند گرديد "ِجک زدن"
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پخش شبنامه شخصاً نوشتن و من . گفتم و bزم است اندک روشنتر سخن گويم "ترور افکار"
نی را که به نوشتن ترور افکار دانسته، عمل کسی يا کسا ميز و بھتان آلود را واقعاً ھای افتراء آ

مبادرت ميورزند، عمل تروريستی تلقی کرده و خود چنين اشخاص  اوراق خبيثهو پخش چنين 
  :، چونرا در رستۀ تروريستان قرار ميدھم "نافرد" افراد و" ناشخص"

خود  "مورد ھدف"با چنين کار دور از انسانيت ھم ميخواھند بزعم خود ذھن و دماغ افراد  چون
قسمی که مطلع . و ھم افکار تمام کسانی را که چنين ورقپاره ھا بدست شان ميرسدرا ترور کنند 

ھستم، اين شبنامه نويس بی آزرم و خبيث از مدتھاست که با ھمين حربۀ ننگين ھمه حريفان خود 
وی به يقين گمان ميبرده که از عين . باصط5ح سر جايشان نشانده استمسکوت ساخته و را 

اين ھرزۀ بی ُعرضه . در مورد مبارزان راستين ھم ميتواند کار بگيرده انگليس مآبانتکتيک 
تغذيه  "طوفانھا"و از ه کوفتبام سماوات  بررا  "َعلـَم ُمباَرزه"مگر نميدانسته، که کسانی که 

 "جھان شيطانيت"آنانی که پيوسته با !!!! نميرونداز صحنه در، از ُچسبادھای استعماری ميکنند

و  "پای تپ تپ"که از و به تحقيق را ميشکنند، ھرآئينه  "خباثت"ست و پنجۀ رزميده و يکرنگ د
  !!!!را يله نميکنند ميدانانگريزی توطئه ھای 

ُمرداری را " مثلضرب ال معتقدانِ  و برخ5ف "خاموش شدگان"بلی؛ مبارزان پورتال برخ5ف 
ی و ارتجاعی نرفته و ُخدعه و نيرنگ استعمار زير بار، "ھرقدر شور بدھی، بويش باb ميشود

پلشت، اين  آن فرد مشتکه با واکردن بيشتر کامل به يقين . مشت شبنامه نويس را وا کردند
فکری و سياسی  ایِ بان و رقحريف "خاموش ساختن"ُکند گشته و ديگر نميتواند جھت  کھنه س5حِ 

  !!!!بکار رود "ترور افکار"و 

  

  !!!بارزانباد مُ  پرتواننده و پاي

  !!!اد توطئه گرانب نگونسار

  

  


