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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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 Political  ياسیس

  
  استاد اکبر قريشی

 ٢٠١٩ جنوری ٠۵
  

  

  لي اصی ھایئخطاب به ساما
بودند  بيان می دارد،خوار خونو  مستبد یدولت ھا ضد هخواھانه بيزادآ  وی ملیش ھاب جنیاسيخ سيكه تار ئیتاجا

 یزادآ یرا فدا  خودان خود وھمرزمیدگ زن و مطلقه مبارزه كردندیاستبداد حكومت ھاعليه كه و مبارزانی  انقھرمان

ھردو . ياد نمود "رھبر"وم يقو ديگری  "ینكلكا"د يمجيکی برادر  دوه می توان از جملازکه نمودند  و مردم خودكشور 

  . نمودند كشور یزادآو  عمر خود را وقف برآورده ساختن حقوق انسانی شخصيت مبارز

چند تن نوشته ھای آن دو مبارز را تدوين نموده، به صورت کتاب منتشر الخره اب  دھه۴دود حاينک بعد از گذشت 

فرزانه به مشام نمی رسيد، ھای اينان به ملت بوی توطئه عليه آن شخصيت خ با دعوت از قب آن عساختند که اگر در 

  .می شد آن را مورد تأئيد قرار داد

چرا آنھا در بارۀ  ی که اين کتاب معرفی می شد در روز، ولیل زنده اندي اص ھاییئك تعداد از ساماي كه يرا در حالیز

  در مجلس حاضر نبودند وًبه چه سرنوشتی دچار گرديدند اصال ھيچکدام از آنھاھر دو که  و اينفعاليتھای سياسی 

ئنان به وطن و خابرده شده است، مشتی ازنام صحبت کنندگان ست يدر لکه  یكسان با تأسف بايد گفت از ؟صحبت نکردند

  را رھبروميق  ولکانیکد يمجزنده ياد   ھيچ گاھیبعضی از آنھا  شايد ھم .ھستند یخارجکشورھای  وسان جاسمردم و

دو شخصيتی که  فعاليتھای سياسی وزندگی نامه  ۀدرباربه خائنان و جاسوسان حق می دھند که پس چطور باشند، ده يند

  . صحبت كنندجان خود را در راه آزادی ميھن و مردم خود از دست دادند، 

ھرگاه در مقابل اين توطئه سکوت کنيد و بگذاريد که است آور شرم گفت که برای تان  لي اص ھاییئسامابه  بايد پس

ار زبرگرا  تیاجلس نينچكه  یانكسو . جواسيس و قاچاقبران زمرد و الجورد، شھدای جنبش انقالبی را نيز دزدی نمايند

 . نمی گذارند تا جواسيس به بزرگان آنھا اھانت روا داردهک ستندھی کنند بايد بدانند که ھنوز کسانی در اين وطن زنده م

بودنش می شناسم و با زنده ياد قيوم رھبر مدتھا  مان عيارزًھمان طوری که قبال نيز نوشته ام من زنده ياد مجيد را از 
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 م اين را خوب میيزندگانی می نمود شرفمبا استاد ً اتاق داشت، مشترکا ٣در پاکستان در يک حويلی کوچک که فقط 

خيانتکاران و  يک کاسه نان بخورند تا چه رسد به اين که به ردکه ھيچ يک از آنھا حاضر نبودند با وطنفروشان دانم 

 .  اجازه دھند که به نام آنھا مردم را بفريبندجواسيسی چون سپنتا، سيد عسکر موسوی و ساير وطنفروشان

 

  

  


