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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
 ٢٠١۵ سپتمبر ١٩

 

 ؟؟!!عفت زبان و قلم 
که خواستند  خدا دانستند و به نام خدا ھر کاری را ۀی است که خود را نمايندئ مشکل ما انسانھا،مشکل ما خدا نيست

 ؟کردند

غير منطقی بوده و در  ،رديده دين اسالم يک راه و روش غير علمی گران آشکار گاھان و رو شنگ آۀکه بر ھم طوری

باشد وپيروان آن تالش دارند تا با  تضاد با علم و معرفت قرار دارد که مانع پيشرفت جوامع انسانی به سوی تکامل می

 فريب و ريا ،گو يا ھم حيله و نيرننسانی و اخالقی در تمام جوامع خود را با زور تطبيق يک قانون منجمد خشک غير ا

  .کاری تحميل دارند

دھند  ی ھای مخصوص خود شان نمای اين دين راچنان جلوه  میگروان و يا ھم چوکره ھای شيوخ عرب با دھن پاررھ

کامل يت بوده  و با تطبيق   تمام مشکالت بشرۀندکه تنھا و تنھا ھمين دين  اسالم و قانونمندی ھای  آن است که حل کن

  .آن وھدايات اسالمی مشکلی در بين  انسانھا در ھيچ حامعه ای موجود نخواھند ماندقر

سازند و به نوعی سعی در  ی دارد آنھا را بر مال نمیئکه خود قرآن دارای چه نوع اشکاالتی است و چه خال ھا اين

                        ،کنند به ماله کشی روی  چقری ھای  آن  کسی متوجه آن شد علمای دين شروع میکنند و ھر وقت ھم شاندن آڼ میپو

 با کنيزانش،ن نوبت ھمخوابی محمد با زنان ومجامعت  ي تعيۀآياتی که در قران در بار: سيده شود  که  اکر از آنھا پرًمثال

 ، زنش ٩٩شاه و پيامبر و ، داستان داوود پاد اوۀيخا بر يوسف پيامبر و شرح افسان عاشق شدن زلۀآيات قرآن در بار

عجز و دعا ھای بد هللا ،متضاد بودن آيات قرانی ...  عبادت اجنه و، سباۀعشقبازی ھای سليمان پيامبرفرزند داوود و ملک

آشوريان و يھودی  ،ه ازقصه ھای بابليان  نقل شدۀقاتش و ده ھا افساننفرين و فحش ھای خداوند بر مخلو ،انش گبه بند

و حل  دھد چه ارتباطی به قانونمندی اجتماعی يک جامعه دارد  سه بر چھار قسمت قرآن را تشکيل میًکه تقريبا... ھا

يند که گو انسانی است ؟؟؟ ھمين غالمک ھای شيوخ وظيفه دارند تا با صد ھا روايت از فالن  بن فالن ب چه مشکلۀکنند

جيه دارند که اين خواھند تو نديات می و اينھا با اين ھمه چر...است و عبرت و مفھوم آن چنين است و چنان اين درس 

 تواند قانون اساسی جوامع بشری باشد ن میآقر

خواھند طوری  رای غالم منش يک سان است و تمام اينھا میگمتفکران اسالماين باور مندی و يا روش اصلی بين تمام 

تا رابطه بين عبادت و سياست را مستحکم سازند يعنی به نظر آنھا تنھا عبادت يک شخص کافی نبوده بلکه تبليغ نمايند 

 .الزم است  شخص و جامعه از قوانين اسالمی پيروی عام و تام ھم نمايد

و سياست  ميان دين ئی ازين رو جدا،يعت يک کل متکامل است وتقد ساخته شده اند که عقيده و شرمع) عجمی ھا(اين ھا 

ر وحشی و کله جنبانان آنان گرح کله خام ھای بی شعور استثمار ديانت و حکومت وجود ندارد و اين مزخرف ترين ط-
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 از واقعات  بی دانشی و عدم فھم بشريتۀ زادًتواند باشد  و يک باورمندی کھنه و خرافات پسندی به نام دين که اصال می

ه وجود آمده و بايد به زباله دان تاريخ سپرده شود اينھا سعی دارند اين ھمه ی به مرور زمان بگطبيعی ماحولش به آھست

ھداشته شده از علم و دانش را مجبور به اطاعت گدس رديف بندی نموده و مردم دور نرفات را در يک چوکات مقخمز

 .از آن سازند

جاوزات شان بر کشور ھای شرق  ت، عربستانۀر شبه جزيرگچپاولبعد از شمشير کشی ھای محمد و باديه نشين ھای 

فتن غالم و کنيز از ين گر ھای مردم و ئیمايه  و داراخونريزی ھای بی حساب و تاراج سر ،دور و آسيای ميانه

ماشتن چند شرف باخته  از ھمان  گحات پی در پی  شان و مکه و مدينه و فتوزمين ھا و فروش آنھا در بازار ھای سر

 عربی توسط آنھا سبب استحکام و تداوم گھنجاری ساختن قانون و فربعضی منطقه ھا و والی در  مردم به نام حاکم و

 .رديدگغرور آنھا 

 ،وحشت ، مرد ساالری،، قصاص، سنکسار،ی گ، برد قانون شان را که ھمان غالمی ،يک مشت عرب شير شتر خورده

 می بينيم که به نام دولت اسالمی زير ی بود که امروز ما در تمام کشور ھای اسالمیئ خالصه ھمان چيز ھا،بربريت

  مقدس به زور شمشير به ما ھديه کردندۀ چپاول و بی شرفی آنھا ھستيم به نام تحف،ھدايت قرآن شاھد ھزاران جنايت

 ھمه چيز را بردند ،بی وجدانی کردند ، بی ناموسی، چپاول ، کشتند، شمشير کشيدند، آمدند ، آنھا عرب بودند ،خوب 

وز ھم خوش ھن) عجمی ھا(، اما اين خصيه ماالن شان خود را در جوامع آنروز ما بر مردم تحميل کردند و ،سر زدند

کنند   کار ھای آنھا شادی میۀ به بی وجدانی و دزدی ھای آنان افتخار و به ھم،مانه می بينندخوشان به ھر طرفی بيشر

وده اند به چشم افتخار می بينند و آن متجاوزين را نور ين سر زمين نمای که آنھا بر مادران ما درئحتی به بيناموسی ھا

 سازند ؟؟ اين را می چشم خود ديده و ديده درائی شان به حدی است که مارا ھم مجبور به اطاعت و پيروی از آنھا می

 يند وقاحت ؟؟گو

ر گو توقعات شان از د ھمين  کسانی که خود را عالمان دين می نامند ،در مبحث فعلی ما ھم طرح ھمين ديده درا ھا 

 . است،باشد  معزز داشتن آنھا و دست بوسی شان می،انديشان قايل بودن احترام

بستر آرامش غرب تکيه که در ی  دار وآنانئیحانيون دريشی  و نکتارويعنی ) در غرب(در مجموع عالمان دين البته 

والنه از ؤ خود شان از شيوخ عربی غير مسسانه بنا بر ضروريات شرايط خاصاھی رواياتی اسالمی چاپلوگاھگزده و 

که از طرف مخالفين باور ای ن کننده ينوشت ساز و تعياالت سرؤز ھم به ھيچ عنوانی به سگدھند و ھر قلم بيرون می

اھی ھم از فرط خشم و غضب گفته جوابی منطقی حتی غير منطقی  ھم نداده و گرمندی ھای خرافی شان صورت 

 ، ادب،اما ھمين عالمان متکبرانه از مخالفين شان توقع احترام) بريم  شر شيطان به تو پناه میالھی  از(نوشته اند که 

 . و خم شدن در مقابل حرف ھا و نوشته ھای خرافی شان را دارند زبان،عفت قلم

ھر چه  ا ندارد تاريخی در کشور مۀفتار روايات و اعمال شان پيشينگ ،مت ھم نيستند چون انتقاد از مالاين مال چه ھا مال

ی صادر نمودند ھر آيتی از قرآن خواندند  ھر حديثی از محمد و اصحاب نقل نمودند ئ ھر فتوا، ھر کاری کردند،فتندگ

دی عليه که انتقا ال را از مولوی چی که از چلی ھم نداشت چه رسد به اينؤت سأجر ھيچ شخصی  ،ھمان بود و ھمان 

ن شان زندانھا يا ھم چو به ھای دار ااه مخالفگعتراضی صورت پذيرفت جاي ا،ی ر ھم انتقادگجاللتمابان صورت پذيرد ا

 .بود

ر و ه گ تمام شاھان کشور معاش خور دولت ھا بوده و ھميشه برای شاھان استخارۀاين قشر مفت خور و تنبل در دور

جمه و تفسير نموده ترمد روز ی شرعی جلوه دادن دولت طبق ، آيات قرآنی را برا خواب ھای شان بوده اند ۀتعبير کنند

و را به روايات اسالمی معقول و انسانی جلو داده گسانی دولتمداران بی وجدان و زورو ھر نوع عمل ظالمانه و غير ان

 .اند
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باشند  ھبان مطلق منافع آنھا میگ  بوده و حافظ و نخالصه اين قشر از نور چشمی ھای دولت ھای طبقاتی در تمام جھان

 تير باران شده و يا ھم سالھای سال در  ر انديشگآزاديخواه و دای ھمين شرفباخته ھا سبب شده تا ھزاران يات و فتوروا

 .ذرانندگدولت ھا حيات بپشت ميله ھای زندان 

ر که قدرت دولتی گ، چپاول وطنفروش، بيسواد، آدمکش ، جانی ، قاتل ،ھمين ھا بودند و ھستند که به ھر کس و ناکس 

 . خدا معرفی اطاعت از امرش را اسالمی و قرآنی فتوا دادندۀرفت به ملت سايگ که را به ھر شکلی

راسی غربی کافر ھا آشنائی پيدا گده و استشمام نموده و به نوع دموحال تعدادی ازينھا که از آب و ھوای غرب نوشي

رکه در حقيقت ھمين ھا گلبيسواد و کم سواد شمشير کش چپاوخواھند صف خود را از قشر مال ھای  و می نموده اند

کشند و می سوزانند زير عنوان   می،باشند و مطابق شريعت غرای محمدی سر می برند مسلمان شده ھای اصلی می

 زشتی ،عالم دين يا روشنفکر دينی جدا ساخته و از ھمان دين اسالم خشن و جنايت پيشه يک آئين صلح و صفا بسازند

 . بدويان نيمه وحشی در شرايط امروز قابليت تطبيق را پيدا نمايدۀ سال١۴٠٠فتارگرا کتمان نموده تا  ھای آن

يشه ھای پوسيده و قھقرائی دينی و مذھبی ھم مثل ده ھا  و ن اندار انديشان و مخالفگدين ملحوظ اينھا توقع دارند که دب 

ئيد و آنھا را مثل أيان توگنھا را با کلمات و جمالت نيک و سفارشی تھنيت آصد ھا سال پيش زھر پاشی ھای کثيف  

 .مندان شان مخاطب سازند  تا کسر شان در خود احساس ننمايند و باورپيروان

  با ھيچ فردی ازًنويسم که من شخصا شود به اختصار درين مورد می ی که مر بوط به من و نوشته ھايم میئحال تا جا

 ،ظلم ، بی عدالتی،سرمايه ،استثمارفردازفرد ،راستعما ين قماش  بد بينی شخصی نداشته و سر جنک ندارم فقط باا

مت ح دشمنان خلق افغانستان و تمام توده ھای ز، وطنفروشان،نوکران اجنبی  برده داری ،بيناموسی ،بی عفتی، تجاوز

ان راه باز کن بوده و به شکلی از اشکال عمل نموده و يا گانگ نو کران استعمار و کسانی که برای تھاجم بي،کش جھان

 ۀمراھی فکری مردم شده و انسانھای جامعگی که سبب ئ مفلوک و آيده ھا،تراشند و مفکوره ھای ارتجاعی  دليل میھم

 توان و امکانات مبارزه ۀ تا اندازًو شديدا دھد در تضادم  مارا از تحرک انقالبی باز داشته و يا ھم به کجراه سوق می

 که به موزيک اسالمی عربی رقصيده و به نام عالمان دين خود ی استئ  صحبت فعلی من روی رقصنده ھا.خواھم نمود

شن ادی  سر صحبت را باز و خواھان رو ھم خيلی عءوينده ھا و مبلغين اين آيده ھا از ابتداگ با ،را مشھور ساخته اند  

سفانه ھيچ أالل داشته و دارم که مت شان شده و توقع استدۀ بی مفھوم و نادرست مطرح شد،شدن صد ھا موضوع مجھول

 .ه ا ندحاضر با صحبت نشده و توضيحاتی درين باره ندادعالم دين در ھيچ زمانی درين موارد 

رديده گ اعتراض و مخالفت مردم سبب ،کنند که ايشان عقل عالم ھستند و عدم بر خورد اين مال ھا و نيمچه مال فکر می

 .ھترين ھا استبکنند  يند و ھر زباله ای که از کثافات تاريخی  نشخوار می گوکه میای تا فکر کنند که ھر خرافه 

 آزاد –افغانستان آزاد (ان گندن نوشته ھای من درين سايت آزادھمين عالمان دين يک نفر شان بعد از خواۀ ازجمل

 رکيک استعمال نمود  يک مسلمان واقعی به من آنقدر قحش داد و کلماتۀيث وظيف دريک سايت انترنتی منح) افغانستان

ران از گاھی ديگرا به پورتال عزيزغرض آ  آنۀکشم و در ھمان وقت فقط چند جمل که من از تکرار آن خجالت می

دھند به عقيده و باور مندی ھای  حش میفطرز بر خورد اين حجر فکران دينی نوشتم حال که اين عالمان دين که خود 

خواھند ؟؟؟؟؟ تعدادی از  ران  عفت زبان و عفت قلم میگطور و چرا از د قايل نيستند چیران جزئی ترين ارزشگدي

ر منظور من  گ؟ ا!ديده اند گر؟ !!!فتار شان خواھان عفت زبان و قلم گن نظريات و ااينھا مستقيم و غير مستقيم از مخالف

ر مقابل اين رقاصه ھای شيخک ضح بيان کنند تا من ثابت کنم که تمام نوشته ھای من دباشم بفرمايند آن بی عفتی را وا

 . نوشته شده است،ھای عرب بی عفتی نبوده  بلکه کمتر از آنچه عالمان دين مستحق بوده اند

 ،تر کيه ،شوروی ، ايراڼ ،پاکستان ، به نفع اعراب، به نفع استعمار جھانی ،دانم کسی که در خدمت استعمار است  نمی

ی که خودش وابسته است ئھا علنی آن کشورۀمانه تبليغ و ملتی را به مستعمرر فعاليت داشته و بيشً علنا... و، چين،ھند
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 نان از چه نوع ادبيات استفاده نمايم ؟؟؟؟آتبديل نموده و می نمايند من در بر خورد با جمالت تبليغی و اعمال 

می داشته و برای  مردۀ عشق وطن و عالق،لم تنھا در مقابل کسانی بايد مراعات شود که شرف و عزت دارند قعفت 

ً کنند نه به نماينده ھای استعمار مخصوصا الم و طبقاتی شب و روز مبارزه میظرھائی مردم از زير ستم دولت ھای 

فتن افسانه ھای مقدس مسموم ساخته و مانع گ جوانان مارا  با ً خرافات مغز ھای مردم مخصوصاۀی که در اشاعئآنھا

 .شوند تحرک انقالبی مردم می

خته اند بد  خود از قرآن آمودانند و ی که خواستار عفت زبان و قلم استند و خود را پيرو قرآن و حديث میئھاحال اين

ان گ نمائی اش  در مقابل بندگنخواھد بود چند ورقی از قرآن را مطالعه و ببينيم هللا چقدر عفت زبان را  با آن ھمه بزر

 .مراعات نموده است

غيرمسلمان، دگرانديشان، منتقدان اسالم و حتی پيروان اديان ديگر را !! ت قرآن، مسلماناندر دين اسالم و بر اساس آيا 

ھرگونه که خواستند مورد توھين و فحاشی قرار می دھند و آنھا را با القاب ھای زشت و توھين آميز که در قرآن آمده 

… نجس، حرامزاده، فاسق، بی شعور و ابله، نادان، حيوان، چھارپا، بوزينه، خوک، سگ، : خطاب می کنند از جمله

رفته و برای بھتر آشنا شدن با آيه ھای توھين آميز در قرآن و ھمچنين گالعه بھتر خواھد بود اين آيات مبارکه را به مط

 از فحاشی در قرآن که حاوی توھين و فحاشی ھای ئیفرھنگ، تربيت و ادب اسالمی عربی ناب محمدی، نمونه ھا

 .می شودرکيک می باشد نقل 

    ١٧۶  اعراف آيت ۀسور

  پستیوبه(مايل شد ) ودنيا(سوی زمين ه  ولی او ب،باال می برديم) آيات(او را با آن ) مقام ومنزلت(و اگر می خواستيم 

 زبان از دھان ،است که اگر به او حمله کنی) ھار ( مثل سگ پس مثل او چون،واز ھوای خويش پيروی کرد) دئيگرا

 اين مثل گروھی است ،زبانش را از دھان بيرون می آورد) بازھم (،اگر اورا به حال خود واگذاری و،بيرون می آورد

  شايد بينديشند،باز گوکن) بر آنھا(داستانھا را ) اين( پس ،که آيات ما را تکذيب کردند

 ۴۴ الفر قان آيتۀسور

 . بيش نيستند، بلکه اينان گمراه ترنديانیچھارپاآنھا ھمچون ! يا گمان می کنی بيشتر آنھا می شنوند يا می فھمند ؟

 ۵ الجمعه آيت ۀسور

ّمثل کسانی که به تورات مکلف شدند، آنگاه برنداشتند آن را  َ  که  خری استھمچون) حق آن را ادا نکردند: يعنی(َ

َچه بد است مث) فھمد اما از آن چيزی نمی(کند   را حمل میئیھا کتاب ردند، و هللا گروه گل گروھی که آيات هللا را تکذيب َ

 کند ستمکاران ھدايت نمی

  ١٣بقره آيت 

که  آيا ايمان بياوريم چنان« : می گويند» که مردم ايمان آورده اند ايمان بياوريد؛ چنان«: و ھنگامی که به آنان گفته شود

 .ولی نمی دانند نابخردانند؛ آگاه باشيد، آنھا ھمان» بی خردان ايمان آوردند؟

 ١۵بقره آيت 

 . و آنھا را در طغيانشان نگه می دارد تا سرگردان شوندند آنان را مسخره می کند،خداو

 ۶۵بقره

  :بی گمان شما از حال کسانی از شما که در روز شنبه نافرمانی و تجاوز کردند، آگاه شده ايد، پس ما به آنھا گفتيم

 »زينه ھای خوار و رانده شده باشيدبو«

  ۶٠مائده 

 کسانی که خداوند آنھا را از رحمت خود ،دھم از کسانی که نزد خدا کيفرشان بدتر از اين استآيا شما را خبر ب« :بگو
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را پرستيده اند، ) طاغوت(=  و بت  بوزينه ھا و خوکھا گردانيدهدور ساخته و بر آنھا خشم گرفته و بعضی از آنھا را

 »اينان بد جايگاه تر و از راه راست گم گشته ترند

 ١۶۶ اعراف ۀسور

) خوار و( صورت بوزينه ھای به«:  به آنھا گفتيم، سرپيچی کردند،آنچه از آن نھی شده بودند) ترک(چون از پس 

 »دئيمطرود در آ

 ١٧٩اعراف 

 وچشمانی دارند که ، دارند که با آن نمی فھمندئی آنھا دلھا، گروه بسياری از جن وانس را برای جھنم آفريده ايم،بتحقيق

 اينان ھمان ، بلکه اينان گمراه ترند،آنان مانند چھار پايانند ، دارند که با آن نمی شنوندئی وگوشھا،با آن نمی بينند

 .ًغافالنند

 ٢٨التوبه 

اگر از   و، به مسجد الحرام نزديک شوند، پس نبايد بعد از امسال،مشرکان پليداندبی گمان ! ای کسانی که ايمان آورده ايد

 بی گمان خداوند دانای ،دا بخواھد شما را از فضل خود بی نيازتان می سازد پس ھرگاه خ،می ترسيد) وتنگدستی(فقر 

 حکيم است

 ۴۴الفرقان 

 ، بلکه اينان گمراه ترندچھارپايانی بيش نيستند،آنھا ھمچون ! ؟بيشتر آنھا می شنوند يا می فھمندآيا گمان می کنی 

 ۵١ و ۵٠المدثر 

 ،ر گريخته اندکه از شي ،خران رم کرده اند) گور ( که آنھائیگو

 ١٢محمد 

وارد می کند که نھرھا ) از بھشت (ئیبی گمان خداوند کسانی را که ايمان آوردند وکارھای شايسته انجام دادند به باغھا

چار که  بھره می گيرند ومی خورند ھمچنان) از متاع دنيوی( وکسانی که کافر شدند ،آن جاری است) درختان(از زير 

 .جايگاه آنان است) جھنم( وآتش  پايان می خورند

 ۵۵الواقعه 

 .می نوشيد) آب جوشان(از آن ) مبتال به بيماری عطش(مانند شتران پس 

 ١٣ و ١٠القلم آيات 

 )بی نسب و(از آن ) بدتر(و) و کينه توز(خشن  ، اطاعت مکن،ياد می کند) دروغ(بسيار سوگند  فرمايه ای که و از ھر

 حرام زاده است

ونه عفت کالم را در مقابل مخلوقات خود گرآن ذکر شده ومی بينيم که هللا چھای هللا است که در قموده اين قسمتی از فر

 .مراعات نموده  است

 فرماندھان - مبشره ۀ عشر- من در نوشته ھای قبلی ام به صد ھا مثال از بی ناموسی و بی عفتی ھای محمد چھاريار

ر اسالم مستند به تواريخ اسالمی نوشته ام و شما مال گده و چپاولوقاص و صد ھا درن سعد –متجاوز مثل خالد بن وليد 

ی متجاوزين اسالم اصلی عربی را در آن مطالعه و بعد آن گ بی ناموسی و شرف باخت،توانيد بی عفتی چه ھا خود می

 .از ما در خواست عفت قلم نمائيد

د و بنويسيد مثل يک انسان بی غرض و ئينيد؟ بيادا  انسانی بودن دين واقعا چيزی می، اصليت، مذھب، دينۀدر بارر گا

 مردم ۀچيزی بنويسد که برای ھم! ذاريد گنار بگروايات شيوخ بن شيوخ را  ، مثل يک آدم شريف و با وجدان،بی مرض

لو آن که  تقاضا کنيد که نام ما اسالمی نيست و بايد ج ينامائيد البته قبل از صحبت فرً و منطقاًعاقل قابل قبول باشد علما
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 بسيار فريب دسيسه ھای دينی  ،ی و غالمی خسته شديمگ بدانيد که من و امثال من از بندبايد!! عبدل و يا غالم باشد کلمه 

 ذشتگآنچه ديديم و بر ما و بر ملت ما  چون آموختيم از ،مال و چلی را خورديم به اين ملحوظ است که به پا ايستاديم

 از ، عالم بوده،راوی شيخک ھا مباشد يری مثبت از آنگ جر و بحث سالم و نتيجه انيدن يکبرای آغاز و به اتمام رس

 مولوی ، شاه آغا مجددی، مولوی سيمين عمر،فريد يونس ، مولوی سادات، ستار سيرت،عقل و علم خود صحبت نمائيد

ا  نمودن قرآن و اسالم  شما ر دار و مالی مدرن ھستند شايد بتوانند با مدرنيزهئیارشد ارشاد  و غيره ھمه دريشی و نکتا

 ھمان قرآن صحبت را شروع و با  به اساس،ذاريدگيريد قران را در ميان بگکمک و ما را رھنمون شوند کمک ب

 از سر نی زنی خواب آوربرای مردم ً لطفا،ر قناعت تان فراھم شدگ ا،داريم ختم می) با عفت کالم و قلم (صله مندی حو

 .ھيز کنيداب پرذاری اعرگز خدمتاجتناب و ا

 :اما صميمانه عرض شود

اين رو حانی  ،ذرد گذشته و میگنشينی ھای روحانيت در صدر مجالس کنون آن زمانه ھای فريب ملت ھا  و توقع باال 

 رھبران جھادی ، پرو فيسور ھا و دکتران اسالمی ، االسالم ھا ة حج،آيت هللا ھا  ،تاجران دينی ، مال ھای شما،ھای شما

 آبرو برای ذره ای اخير آنقدر فضله خوری نموده و کثافت کاری نموده اند که ۀ و بی ريش در ھمين چھار دھريش دار

  ھيچ محدث و محقق اسالمی باقی نمانده است

رات فاحش و تحوالت عجيبی در تشکل انسانھای محروم پديد آمده و مبارزه عليه يامروز در سير تکامالت بشری تغي

کتيک ھای جديدی را در نظر دارند تا  ما تاۀفات را الزامی ساخته و مردم ستمديده  و فريب خورداشکال استعمار و خرا

ذشته ھای سياه استعمار گ توجه مردم به .در ميدان نبرد استفاده نمايند که برای شما و باداران تان سر کوبش آسان نباشد

ام بر گه تا با احتياط و انسجام دقيقتر به ميدان مبارزه وجود آورده و ارتجاع شوم در تاريخ شان امکانات وسيعتری را ب

و قشر طفيلی و مفت خوران جامعه   استثمار، استعمار،خشان عليه ھمه بی عدالتیرند و تاريخ شاھد يک موج جديد دردا

 .خواھد بود

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


