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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

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
  نذير دلسوز

 ٢٠١۴ جون ١۶

   و آگاه باشددخادی ، بدان »متين احمدی «
  :درآمد

داخته، فعاليت ھای  جالد و مزدور روس انداکتر نجيبدختر »  نجيبمسکا« يک تن از دوستان، عکسی از چندی قبل

مسکا «در اين بين به عوض آن که خود . در کل تأئيد جنايات پدرش را بازتاب می دھد، نقد نموده بود سياسی وی را که

که به يقين به مثابۀ عضو خاد، دستش به خون خلق ما » متين احمدی«از عملکرد خود دفاع نمايد، فردی به نام » نجيب

من ھم در ھمان لحظه به دفاع . با دشنام و تھديد استقبال نمودرا  و پدرش، آن دوست مسکاضمن دفاع از رنگين است، 

از آن دوست، اين چند سطر را نگاشتم، اميد اين نگارش آغازی گردد برای تمام آنھائی که سينه سينه حرف از مزدوران 

ران و خاينان، از خون ا با افشای اين جنايتکنيز قلم برداشتهتا آنھا ، با خود دارند، روس، اين جنايتکاران بی آزرم تاريخ

 دلسوز.  آزادی ميھن، دفاع نمايندهميليونھا شھيد را

  

» لشکر عظيم «اين به اصطالح !! کودکانه  چه تھديد توخالی و « لشکر عظيم ھوا خواھان نجيب هللا ھنوز زنده اند«

 ريخ"را که با فرار تاريخی مسخره اش  ملی زبون ، اجنت روس و خاين جبون و » سرلشکر« بدون ھيچ دغدغۀ خاطر 

خدای اصلی آن امپرياليزم  عضويت خادی که به موقتاً نا اميد و بی پدر ساخت ؛ ھم اکنون) خادی ھا را(آنان را " زده 

 خود خوکان خادی ، ھرزه و دنی با سرعت حيرت بر انگيزی به بادار جديد اين گلۀ . اند  در آمده،جنايتکار امريکا است

که صاحبان ای ی آموزش ديده سگ ھا .  خونين سربازانشی شروع کردند به ليسيدن چکمه ھا،خو گرفته ) امريکا (

جاسوس و ميھن فروش ، » لشکر « جديد خود انس می گيرند ؛ اما اين  آنھا گم و نيست می شوند ، به مشکل با صاحبان

مرتکب کشتار ) لشگرمزدور شان  تا فرار سر  ثور٧ ننگين از تاريخ کودتای( شکنجه گران ده ھا ھزار زندانی  قاتل و

   . اند شده ھای دسته جمعی و فاجعه ھای عظيم انسانی

 

تھديد ؛ باشد، ما تالش خواھيم کرد تا  ی و ھماھم اھانت کرده که  از اين) که نامت به يقين مستعار است ( » آغا متين«

ی ا بوده . بی. جی.ديد که تو در مدت زندگی سخت ننگينت عضو اصلی سازمان کی آنگاه خواھيم. ترا شناسائی نمائيم 

تيم  شامل زندانيان و ۀرياست خاد مصروف و مشغول شکنج در کدام» بد رفت « چون کاغذ یمزدور بی ارزش و يا

وری که بوده معرفی جالد خاد داکتر نجيب که برادرش او را آنط (اعدام زندانيان در زندان ھائی که خدای گريز پايتان

  . یابر آن حکم می راند ؛ بوده  )کرده است

به  از کشور اشکال و ابعاد مختلف اين جنگ در داخل و خارج. جنگ ما با شما جنايتکاران جنگ نسل اندر نسل است 

  در،ھا خون آلود شما خادی عزيزانشان به دست ھای سوگوار به خاطر کشتار داغديده و ده ھا ھزار . .. خود گرفته
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آنگاه نوبت شما ھم . به محاکمه بکشانند  تان را  پست ، مزدور و ناموس فروش،تا در گام نخست سردمداران دنی تالشند

  .خواھد رسيد

 نموده بتواند جنايتکاران خاديست را شناسائی زندانی آزاديخواه که اگر اين قلم يک تن از شما ده ھا ھزار سوگند به خون

   .  اش بپروراندهبازھم به قدرت رسيدن را در سر فروخته شد يایؤر خواب وکه بگذارد  محال است

يک عمر  طوالنی و حتا می شود گفت اتفاق بيفتد تا سالھای قتل ناحق ما اين است ؛ ھرگاه ھای مردم از ويژگی يکی

 تمام اعضای خاد قاتل .به خاطر به چنگ آوردنش فدا می کنند  بود خود را قاتل را مورد پيگرد قرار می دھند وھست و

فاقد تمام ارزشھای انسانی ھستی ، به  و) ی ا نام مستعار خودت را قايم نموده که زير" ( متين احمدی"به يقين تو  اند و

 دست به چه تا ببينيم در آينده برای شناسائی تو و امثالت. بوده نمی توانی  چيزی ديگر غير از يک خادی ناموس فروش

 دلسوز!  خادی جبون، جون را به خاطر بسپار١٣. عملی خواھيم زد 
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