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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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 Ideological ايدولوژيک مسايل

 
 .آزاد ل
 ٢٠١۴ جنوری ٢٩

 

 رامیگرانقدر و دانشمند گاستاد 

 آقای پغمانی
 

 :ارمگن خود می هشما نسبت به ارتباط لطف و نوازش جناب ب ام یذارگخير امتنان و سپاس أبا عرض معذرت از ت

 امور کمی روشنی ۀتوانستم در ھم ر نمیگداشتم که ا کاش در آن مر حله ای از دانش و فھم قرار می! رانقدرگمبارز 

 باالتر ازين ،سفانه که چيزی  از دانش و فھمأ مت،دبانه و علمی اظھار ادب  نمايم ؤاندازم حد اقل با جمالت خوب و م

  .ا منحيث يک تبصره در حدود درک و فھم من قبول داريدنوشته ندارم ھمين ر

 

  شيطان رجيمۀدر بار

 چون در ،ديان در ھر چوکاتی که باشد موافق نبوده و به آنھا باور ندارم ا با طرح ھا و آيده ھای خرافاتی من شخصاً 

مراھی گ غرض ، انسانيت ضد بشريت و، خرافاتی،مراه کنندهگکرده اند فته اند و عمل گھر چه جريان ھزاران سال 

 سر کوبی ۀوسيل  قدرت نمايان و فاتحين ممالک بزرک بوده و،مردم مظلوم کشور ھای مختلف به نفع زور مندان

 .رديده اندگستمکشان 

اما من به شيطان  و موجوديت آن اعتقاد دارم اما نه به شکل مزخرف و خرافی آن که اديان و عالمان آن مطرح نموده و 

 .دنماين يا می

يت منفور شان نظر به ضرورت ھای زمانی و مکانی  است و ھر روز ھم به تعداد موجود بنده شيطان موجودۀبه عقيد

 .ردد گافزوده می

 چند ۀ جن سازی و خلقت موجودات خيالی و ذھنی و به خورد مردم جامعه دادن وظيف،در زمانه ھای قديم شيطان سازی 

ر گ در پھلوی دي، اجتماعی بود تا با ايجاد خلقت خيالی چنين موجود ھا ب و قدرت طل، منفعت جو، خيالباف،مداح

حرومان اجتماعی چند صباحی به  ذھن خود شان و تالش برای باورمندی  طبقات زير ستم و مۀعجايب ساخت

رک  و قدرت خواه  با د،بھره کش ،که ذھنيت انسانھای تفوق طلب  نمودن ثروت  بپردازند تا اينخذرانی و جمگخوش

يکاتی بسازند که ھا و فابر انسانی پی برده و سعی نمودند کمپنی  ۀھا و اھميت شيطان و رول آنھا در جامع باريکی

جھان استعماری و سير تکاملی اقتصادی و پيشرف آنھا بر مسلط شدن به تمام منابع طبيعی کشور ھای  مختلف به 

–ای .آی. کمپنی ھای مخصوص شيطان سازی را مثل سی،ئی ابتداۀ و به ھمين اساس و مفکور،ه نشودجسکتکی موا
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جھان را  با شيطانک ھای  از  خيلی کمی چنان رشد و انکشاف نمود که اضافه تر از نيمی اين کمپنی ھا در مدت

 .خارجی و داخلی اشغال نمودند

 اما در مجموع دو نوع آن ،ا شيطانک ھا را به اشکال مختلف به وجود می آورند که انواع و اقسام زياد دارداين کمپنی ھ

 ياد می) عالمان دين( شيطانک ھا که در مجموع به نام ين نوعا يکی از،ثر بوده اندؤخيلی ھا  به نفع مالکان کمپنی ھا م

 مردم ۀ مسموم نمودن اذھان عام،يری از پيشرف جامعهگو جل، نقش عمده در افسون نمودن مغز ھای انسانی،شوند

 . سر کوب جنبش ھای آزاديخواھانه داشته و دارند، ترقی و پيشرفت ع مخالفت با ھر نو،متکش حز

ين نوع شيطانھا در کشور ا تفاھم در شناخت اين جانوران رخ ندھد بھتر خواھد بود ازءکه غلط فھمی و سو غرض اين

 ر نمیگ ديۀين صفحه و ھزاران صفحااسم ياد کنيم چون نوشتن اسمای تمام شياطين بين المللی درخود چند نفر را به 

که از سر  ينايند و در خارج کشور تشريف دارند ازو گ که خود را عالم دين  مییالبته چند نفر انکشت شمار(نجد گ

 ،بقيه يک تعداد از جانوران) باشد  میء اسالمی شده اند و معروف اند استثنا.. محقق اسالمی و،شوق داکتر اسالمی

 :ی وطنی قرار ذيل اند بيناموسان وبی وجدانھا، وطن فروشان، وحشی ھا،انسان خوران

لب الدين گ نيمچه انجنير ، مال عمر، سيد احمد کيالنی، صبغت هللا مجددی،ھان الدين ربانیبر ،عبدالرسول سياف

 حاجی ، جالل الدين حقانی،مد شاه مسعود ح ا، امير اسمعيل خان،قانونی يونس  ، عبدهللا عبدهللا،حامد کرزی ،حکمتيار

 مال محمد ، قسيم فھيم ، شيخ آصف محسنی ، سيد جعفر نادری، محمد اکبری ، سيد حسين انوری ، خليلی ،محقق 

 امرهللا ، مسعود ء احمد ضيا، تره خيل مولوی ، معتصم با مذھبی ، سيد علی اکبر مصباح، وکيل احمد متوکل،ربانی

 داکتر نجيب هللا ، جبار ثابت ، مولوی کشاف ، مولوی شھزاده شاھد ، قطب الدين ھالل ، قاضی امين وقاد ،صالح 

 عطا محمد ، کريم خرم، داکتر سيد عسکر موسویئیبال کر، آمنه افضلی ، صديقه بلخی ، فاضل سنکچارکی ، ئیلفرا

 ، طيب آغا ، پروفيسور عبدالستار سيرت ،، مال عبدالسالم ضعيف،مد منصور  مال اختر مح، مال آغا جان معتصم ،نور 

 مولوی ، شاه آغا مجددی ، فريد يونس ، مال ظاھر داعی ،پرو فيسور داکتر مولوی اياز نيازی  ،مال خطيب سادات 

 .ياد ندارم ه بر که اسمای پليد شان را فعالً گ صد ھای دي... مال ابو بکر و، قاری صفی هللا ،سيمين عمر 

 در سراسر دنيا موجود بوده و به زھر پاشی غرض گنک ھای ماشينی نظر به ھدايت و فرمان شيطان بزراين شيطا

 .دھند الت تن میذمسموم ساختن مغز ھای انسانھای شريف مشغول بوده و به ھر پستی و ر

 سياسی ی را فقط و فقط شيطانھاتوان آنھا شن شدن موضوع میکه برای روين شيطانک ھای ماشينی  اروه دوم ازگ

 .می باشندنی گ در سراسر دنيا مصروف پارازيت اف آنھا ھم،ناميد

ی روشنفکر قلمداد نموده و ھميشه سعی نموده اند در کشتار و بد نامی نيرو ھای مترقی اينھا در مجموع خود را شيطانھا

 ووطنپرست رول مھمی د اشته باشند

سرو کار ندارند آنھا در  بين توده در ظاھر که با محراب و مسجد نموده ی را انتخاب در مجموع آنھا راه و روش مستقل

انقالبات مردمی جلو رديده و از پيشرفت گی غير انسانی مانع بسيج توده ھا خواھند نفوذ نموده و با زھر پاشی ھا ھا می

 .يری نمايندگ

ر در جامعه گر و الفاظ ديگاينھا در لباس دي ،نيستندروه اولی گھا به ذات خود کمتر خطرناکتر از اين نوع شيطانک 

ينھا فاقد شھامت و اکه تعدادی از ينااما از!!!! دانند آنھم روشنفکر چپی   اينھا خود را روشنفکر می،نمايند تبارز می

 با ياد آوری اً توانند علن چندان خوبی دارند و تعدادی ھم مفعول بوده اند اينھا نمیذشته ھای نگباشند و  ھمت انسانی می

در بين مردم و سياسيون جامعه خود را تبارز دھند فلھذا اولين ) کشند شايد بيچاره ھا کمی خجالت می( خود ۀذشتگاز 

 نفی و شخصيت کشی ،دانند نقد وظيفه ای که برای اينھا سپرده شده است و آنھا خود را مکلف به اجرای آن می
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که از خود و   اين تعداد بی وجدان و پست فطرت ھا بدون اين،باشد سانيت میان راه آزادی و انگنقالبيون و جانباختا

 ۀکنند ھم ياد آوری و برای خود ھويت ملی و انقالبی بدھند سعی می) ر نموده باشندگا(مبارزات انقالبی خود 

رای ران بگديی به  تا با تھمت بستن ھا و فحاش،يرندگآزادی ملی ما را به باد فحش و ناسزا ان راه شرف و گانباختج

انک ھا نيستند و برای فريب مردم روه اولی شيطگ نمايند و اينھا در پستی و کثافت کاری کمتر از ئیکما، خود شخصيت

 زنند اھی او قات به آنھا طعنه ھم میگ کمی و فقط ۀروه اول متمايز دانسته و حتی  به اندازگاھی خود را از گاھگ

 :را اسم ببرم ين کره خر ھا فقط چند نفر شاناازبرای رو شن شدن قضايا بھتر است 

 صادق ،يدو گ که خود را پوالد می، داکتر غفور مشھور به سناچ، مضطرب ھا ، اعظم داد فر،داکتر رنکين دادفر سپنتا

 .رگ چند بی وجدان دي... حسين مشھور به خاين و،اسوس جمشھور به 

 .راجع به اين کره خرھا نوشته ام) االغ ھای تيوريسن(ن قبال زير نام  کثافت ھای تاريخ اند و ماين سه نفر اخير واقعاً 

 .اين بود شمه ای از برداشت ھای من در قبال شيطان!! استاد محترم 

رامی و گ ھمجنان بايد خدمت شما استاد ،رددگدبی که دارد مورد پسند شما واقع اميد وارم  اين نوشته با تمام نواقص ا

دانم که من  قابل عرض می!!! ی تلقی نشود عرض بدارم مبنی بر کم نويسی شخص خود تان ستاخگر گمبارز مردمی ا

 نوشته ھای آموزنده و سھم بيشتر تان در روشنکری اذھان مردم  ،شناسم سخت به شما ستانی را که میو تعدادی از دو

 .داريم ضرورت احسای می

 شاد و موفق باشيد

 

 

 


