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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 سياسی

  
  سليمان: نويسنده

  ٢٠١۵ اگست ٠١

  »مائويزم«با ماسک فريبندۀ » چپ«ترھات بقاالن  

٩  

  )۴ ( ؟»مائويستی«،  حقيقت يا مانيلوويسم »سازمان انقالبی«انجوايزم 

نه بلکه يک کارگر زحمتکش بود که در اين بنگاه کار می » کليد گروپ«دانستيم که زنده ياد داد نورانی مالک اکنون که 

است، خوبست به » مائويستی«ھم مانيلوويسم » سازمان انقالبی» «یئانجوايزم رسانه «نستيم که کرد و در ھمين حال دا

مطرح شده است، »  نورانی«ير ھالند در مورد زنده ياد چند مورد ديگر که از  طرف اين پشه ھای مرداب ھالند و غ

  . نيز بپردازم

عرق ريخته است و البد اخالق خمينی جالد را در ضميرش »  امام خمينیۀکميت«که زير بيرق » پوالد«نام ه کثافتی ب

زنده ياد داد نورانی  را به ئیحمل می کند؛ در بخش ھای چھارم، ھفتم، يازدھم، دوازدھم و پانزدھم چتلنامه اش دروغ ھا

 ۀھيچ نوشته ای، پاسخ مناسب به اين فاحش. طور آشکار نشان می دھده وصله زده است که فاحشه گری اين مردک را ب

، دروغگويان بی آزرم »پوالدگر«و » پوالد««تحت عنوان » نسيم« خوب و عالی ۀسياسی بوده نمی تواند، مگر نوشت

نشر شده است و اين جرثومه ھا »  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد «ًبال در پورتال اين  نوشته که ق. »را تف باران کنيد

را رد کنند، پاسخ مناسب، لحن مناسب و کلمات  در قبال آن به سکوت ننگين تن داده اند و تا اکنون نتوانسته اند آن

» شورشگر«، از نام »پوالدگر«جای عزيز، در اينجا به » نسيم «ۀبه اجاز. مناسب برای رد چرنديات اين کثافات ھاست

  :ر را بر من ببخشدييبرای ھمسانی نوشته ام استفاده می کنم، اميدوارم اين تغ) که دو نام يک فراری است(

 تحقير نگريسته و اگر نامی ۀتوده ھای افغانستان از کسانی که دروغ می گويند سخت متنفر ھستند و دروغگو را با ديد«

 !تف لعنت بر دروغگو: با تف کردن نفرت شان را از او  با اين عبارت بيان می کننداز دروغگو گرفته شود، 

يکی  از اينھا . ، به دروغگويان مشھور انترنيتی تبديل شده اندئیدو تا انسانک متعفن مدتھاست که در کنار چرندگو

ھا ندارم، چون به نظر من در اين سطور نيت بحث سياسی و ايدئولوژيک با اين. »شورشگر«است و ديگری » پوالد«

تنھا به دروغگوئی آنھا در مورد زنده ياد داد نورانی می پردازم که خود محکی برای عيار . سزاوار چنين بحثی نيستند

  .صداقت بحث ھای اين دو مردک ابليس است

ًظاھرا سرخ بافته  ايزم ھای ۀورد و وقتی اين افتضاح زير لفاف آوقتی سياست با دروغ عجين شود، افتضاح به بار می

. خود ھر دروغی عرضه کند» حقانيت« سياسی تبديل می کند که حاضر است برای اثبات ۀشود، انسان را به فاحش

و » پوالد«عرضۀ  دروغ آنھم به شکل روسپی وار، کار کسانی است که در بازار مکاره نام و نشانی دارند و 

  !!اور نداريد،  برويد از انجنير حزب دار بپرسيدنام ھای آشنای اين بازار ھستند، اگر ب»  شورشگر«
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!!) ؟(» افغانستان» مائويستی«جنبش «که حال پيشکسوت دروغ، چرند و توطئه شده است و به حيث رھبر » پوالد«

 می کنند، در مورد زنده ياد ءبه او اقتدا» ًعمدتا مائويست«و داکترک » شورشگر«خصوص ه عمل می کند و ديگران، ب

  :ی چنين الطائالت و دروغ می بافدداد نوران

خليلزاد وشب «،»راوا زن دوم خليلزاد« :ئی اش می گويد» راوا«به خواھران ) داد نورانی( »مرحوم«وقتی رھبرآنھا «

چه " ... مرحومی" آن ]ھرزۀ[ ؛ ديگرازاين شاگردان بی فرھنگ وعقب مانده، فحاش وھرزه ای»ھای طوالنی با راوا

 ) به حمالت رويزيونيست ھای دون صفت سازمان انقالبی ـ بخش يازدھمپاسخ(» .توقعی می رود

چگونه خجالت نکشيدی وقتی اتھامات ! ای توطئه گر بی آزرم خجالتت باد! ای روسپی دروغگو ننگت باد» پوالد«

 باز ھم نوشتی؟ مگر با اين دروغگوئی،» داد نورانی«به پای زنده ياد » کابل پريس«را در سايت » کامران ميرھزار«

انتظار داری ترا يک انسان شريف و صادق بخوانيم و به گپ ھايت باور کنيم؟ کافيست که تو فراری ھزار چھره  برای 

  .ھمين دروغت تف باران شوی

 عقده ھای چرکين خود به ۀخاطر تخليه بايد تھی از شرافت و عزت و وقار باشند که ب» شورشگر«و » پوالد«چقدر 

 :رذيالنه نوشته بود که» کابل پريس«را که  در سايت » کامران ميرھزار«اينھا سخنان . ندديگران دروغ وصله کن

، »ريش محقق؟ بحث بابچه بی«د که ما يد و باز ھم منت می دھي متوسل می شوئید به دروغگويچرا وقتی سندی ندار«

، »ليف طالب بچه ھا را داردکامران جان تک«، »ميرھزار جاسوس مسيحی شده«، » محقق جنايتکارۀميرھزار خوشگل«

اری را نشر نکرده يار خوب من ھم مطالب بسيبس. ميرا نشر نکرد....و» ميرھزار عامل نقابدار واواک و انتلجنس ھند«

لزاد و شب ھای طوالنی با يخل«، »لزاديراوا زن دوم خل«، »گری راوايروسپ« :ن را داشتينی مانند ايام که عناو

يک آدمک سياسی؛ چيزی بيش اما (»...و» دختران پشتون توسط راوا حراج می شوند«، »ابای راويدختران ز«، »راوا

به زنده ياد ) 1324article?php.spip/my/org.kabulpress://http، ٢٠٠٨ مارچ ٢٩، کامران ميرھزار، شنبه !نه

  .کنند که بزدلی اين کثافت ھا را به خوبی نشان می دھدداد نورانی وصله می 

 سياسی تبديل شده است، در بخش ھای مختلف  چرندنامه اش عليه يکی از سازمان ۀاين دروغگو که ديگر به يک فاحش

  : ھا می نويسد

مشتمالی «: گويدئی شان نثارمی نمايد ومی» راوا«رھبراينھا شنيع ترين فحاشی ھا رابه خواھران » داد نورانی«وقتی«
؛ »برای دست يافتن به ميليون يورو، قصرھا وموترھا انجام شده است» راوا«وچاپيگری مھمانان غربی توسط اعضای 

 )بخش دھم(» . ای نيست]گله[لھذا ازاين شاگردانش که نقش پای استاد شان را تعقيب می کنند، ھيچ گيله

دختری را به اين  حال  يکی دوقلم مرد ريشو، چند زن و«:ويد کهمی گ» راوا«به » دادنورانی«وقتی رھبرفقيد شما «و 
به [؛ شما نيز بايد چنين دشنامھا وکلمات رکيک دور از شأن انسانی را عليه ما بکار »...باالکرده  و]ته[ تا) راوا(نام
...  عناصراوباشبه سطح» راوا« در]خواھرانش[ به خواھران اش» داد نورانی« يکی از استادان  شما......بريد] کار

شما ورفقای تان  . فحاشی می کند، تھمت می زند وزشت ترين نسبت ھا وشنيع  ترين دشنامھا رانثارآنھا می کند
  )بخش نھم(» .بنابرھمين فرھنگ وادبيات برما فحاشی می کنيد وبی شرمانه وبا چشمپارگی آنرا انکارمی نمائيد

سخن  »پيام زن« )۵١(ۀ درشمار» سازمان رھائی«از »انشعاب«ازقبل » سازمان انقالبی« دادنورانی رھبرفقيد«و 
که  ، ولی بعد ازآن»خنجرگون را تابانترمی خواھيم» پيام زن» « آتشينۀستار«: ی عزيزداشته ومی گويد که» راوا«از

آتشين ھمان ستاره ( انشعاب نمودند؛ داد نورانی ]به اصطالح[ باصطالح» سازمان رھائی«داد نورانی وشماری ديگراز
) ٢٠٠٨درماه می (» کابل پرس« ودرمصاحبه ای با کامران ميرھزاردرسايت )چندوقت قبلش راسراب ميخواند

دارد که ازاين طريق به ميليونھا يورودست يافته » راوا«مشتمالی وچاپيگريھای مھمانان خارجی توسط "از: صحبت
برباد رفته است وھمچنين » راوا» «گاوی....«به اثر» راوا«عصمت اعضای «:است؛ داد نورانی ادعا می کند که
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 چھاردھه - وقتی گروھی ازافرادطی سه .برده است ]به کار[بکار را»راوای زيرران خليلزاد« درمصاحبه اش عبارت
تحت چنين فرھنگ واخالق وادبياتی پرورش شده باشند؛چگونه می توان غيرازفحاشی ھای اين چنينی عليه مخالفين 

را » راوا«تظارداشت؟ درحاليکه اعضای فاميل خود داد نورانی وپيروانش طی چند دھه عضويت سياسی شان ازآنھا ان
چگونه می خواھند ازطريق فحاشيھای لومپنانه گويا »راوا» «باغيرت«ببينيد که برادران وفرزندان .  داشته اند

  )بخش ھفتم (»»بشکنانند«غرورمائوئيست ھارا

 »دادنورانی«به نوشته ھای که « :اش می نويسد» مائويستی« در خندق »شورشگر«نام ه  سياسی ديگر بۀو فاحش

 و» مادر«،»خواھر«درکابل پريس نشر کرده مراجعه کنيدوببنيدکه چطورکسانی را که ديروز) زيرنام رستم شجاع(
 امريکائی ھا و زلمی خليل زاد »چاپی گرلنگ«خطاب ميکرد، بعدازنفاق برسر پول ھای انجوھا »رفيق«

سازمان جوانان مترقی جنبش دموکراتيک نوين افغانستان ونقش رفيق اکرم ياری درمبارزات خلق ما برای .(ميخواند
  )رھائی، بخش چھارم

دجاالنی ھستند که شرافت و عزت نمی شناسند و ھمين است که دروغ پشت دروغ توليد می . اين ھا شيادان واقعی ھستند

  :  در پاراگراف ھای فوق اشاره می کنمبه چند تا دروغ اين دروغگويان روسپی. کنند

پای زنده ياد داد نورانی وصله می ه نخستين دروغ اين فاحشه ھای سياسی اينست که به غلط نوشته ھای ديگران را ب

کيد بيش از حد أنشر کرده است، آنھم پس از ت» کابل پريس«زنده ياد داد نورانی فقط يک مقالۀ کوتاه در سايت . کنند

من در يکی « :نوشتم» کابل پريس«چنانچه اين قلم ھمان روزگار در يکی از مطالب در سايت .  دوستانشخوانندگان و

آقای نورانی به شدت مخالفت کرد و . از ديدارھايم از داد نورانی خواستم تا به اين اتھامات پاسخ مناسب ارائه نمايد

که به اين نوع اتھامات بی پايه پشيزی ارزش  ايناظھار داشت که او بر وجدان مبارزاتی اش باور دارد و در ضمن 

که اين استدالل را   روشنفکران ضد بنيادگرايان را با اين نوع انتقادھا تضعيف نمايد، با آنۀقايل نيست، نمی خواھد جبھ

نوشته ولی آن زنده ياد ناگزير شد جواب کوتاه در سايت کابل پريس نشر نمايد که در آن » .نپذيرفتم ولی حقش دانستم

در آغاز نوشتۀ زنده ياد . ی که اين دو جاسوس و دروغگو به او وصله می کنند، ديده نمی شودئھيچ نشانی از چيزھا

  :نورانی  می خوانيم

که عليه  آنانی. از مدتی به اين سو سايت کابل پرس ميرھزار به ميدانی از اتھام عليه من و دفاع از من مبدل شده است«

گيرد که  نويسند و گاه آنھا را چنان عصبيت فرا می که به نامھای مختلف می د معدودی بيش نيستندمن نوشته اند چند فر

که  ئیدرين سايت تا جا. سرا پا ديوانه شده، چيزھای باد می کنند که بعد با تالش بسياری نمی توانند آنھا را ترميم کنند

اما من با تمام آنھا موافق .  نوشته که خواسته اند به من وصله کنندئیفرصت خواندن آن را يافته ام، بعضی ھا چيز ھا

من درينجا به چند اتھام پاسخ «:و بعد می نويسد» .ًنيستم، مخصوصا آوردن نام عده ای و غلو در مورد اعدام ھا وغيره

  ».گذارم ی میاخواھم داد و اصل توضيح را بنا به داليل خاصی به جزوه ) برای يکبار(طلب جواب ھای مختصری 

طور  ه  صفحه ای نظرياتش را در برابر اتھامات وارده نوشت و ب١٧ در جزوه ای ١٣٨٧و بعد طبق وعده در اسد  

  : آن می خوانيمۀوسيع در داخل کشور نشر کرد که در مقدم

به دفاع ای عده که  با اين. له و عليه من مبدل شده است ه از مدتی به اينسو سايت کابل  پريس به ميدانی از جدل ب«

ازمن جوابھای توضيحی و محکمی ارائه داشته اند، اما نسبت مصروفيت ھای به شدت دست و پاگيرم درين مدت، حتی 

باالخره فرصتی مساعد گشت که برای يکبار  . که جوابی ارائه دارم فرصت خواندن اين جدلھا را نداشتم، چه رسد به اين

قابل يادآوريست اين  . مکثی داشته باشم و داوری را به خوانندگان عزيز بگذارم که ضرورت به بحث دارد،ئیبر آنجا ھا

نوشته که بايد در کابل پريس گذاشته می شد، بنابر مالحظاتی در اين سايت گذاشته نشد تا دشمن بنيادگرا از آن سود 

  ».نبرد
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پای زنده ياد داد ه ی ناحقی را بدروغ می گويند و چيزھا) »شورشگر«و » پوالد«(نتيجه اينست که اين دو روسپی 

 جز دروغ گفتن و توطئه چيدن ندارند، اگر باور نداريد یمعلوم است که اين دو حقير، مسلک. نورانی وصله می کنند

  برويد از انجنير حزب دار و انجودار بپرسيد؟

ر داشته است و بعد ھم چنين و اينست که گويا زنده ياد داد نورانی مصاحبه ای با کامران مير ھزا» پوالد«دومين دروغ 

دانم زنده ياد داد نورانی ھيچ  اگر دروغ نمی گويد ھمان مصاحبه را نشان بدھد، زيرا تا جائی که می. چنان گفته است

اين دروغ مثل . که چنين و چنان گفته باشد با کامران ميرھزار نداشته است، بگذريم از اين»  راوا «ۀمصاحبه ای در بار

  .باد متعفنی است که از سوراخ روده ھايش بيرون زده است» پوالد«ی ساير دروغ ھا

که نمی توان با ھمه قسمت ھای آن موافق بود و (سومين دروغ فاحشه ھای سياسی اينست که نوشته ھای رستم شجاع را 

که خود  در حالی. مثل چندتا دروغگوی ديگر به نام زنده ياد داد نورانی درج می کنند) انتقادات معينی بر آن نداشت

  :رستم شجاع می نويسد

 ۀجامع«چون ھم شما و ھم به اصطالح راوا معتقد به . آقای ميرھزار، از مدتی به اينسو با راوا در جدال ھستيد« 
ھستيد، نفھميدم که کشاکش شما روی چيست و چون » عدالت اجتماعی«و » دموکراسی«، »حقوق بشر«، »دموکراتيک

خطاب » محقق... «و راوا شما را » زير ران خليلزاد...«ما تا جائی رسيد که خودت راوا را ديدم که اتھام زنيھای ش
جامعه «گاھی فکر می کردم که شايد اين جنجالھا بر سر لحاف مال نصرالدينی باشد که . کرد، نخواستم مداخله کنم

دست آوردن ه و در دلدادن و دل ب غرب است ۀًآن را می خواھد و مخصوصا که راوا در چنين تمثيلھائی شھر» جھانی
ًاما اخيرا ھر دو طرف تان پای آقای نورانی را نيز به اين معرکه . ًواقعا معجزه می کند، به اين خاطر چيزی ننوشتم

ناميديد و به اصطالح » نشيند رود و با خاينين می معلم سياسی راوا، کسی که از ھوتل به ھوتلی می«کشانده، شما او را 
روشنفکر مفلوکی که انتقاد خنثی می کند، مشاطه گر بنيادگرايان وابسته به ايران شده، دندانش به « در لفافه راوا او را

من که يکی از دوستداران نورانی . ناميده است» استخوان شھرت رسيده و به پيروی از کرزی چپن به شانه انداخته
که باور دارم که اگر نورانی  با اين. ات چيزی بنويسمھستم و از او شناخت کامل دارم، خواستم در مورد اين اتھام

فرصتی بيابد، به آسانی پاسخ اين جلف گوئی ھا را خواھد داد و راوائی را که حتی موش ھم نيست، تکه پاره خواھد 
 خواھد  زنی ھا و اتھامات پست ادامه بيابد، باور دارم که در کنار دھھا گرفتاری مھمش، به اين ھمءاگر اين افترا. کرد

  ».پرداخت
. نه من نورانی، نه پاغر و نه دردی ھستم. به ترکستان زده ايد« : ديگرش می نويسدۀو ھمين آقای رستم شجاع در مقال

نه ھوادار راوا بوده ام و ھيچ گاه ھم تابناکتر بودن . ول روزگاران بوده امؤنه من شعری در پيام تان دارم و نه مدير مس
نه نورانی .  آقای نورانی ھستمۀمن صاف و ساده يک ھوادار مبارز! را آرزو نکرده ام» پيام زن» « آتشينۀستار«
 نورانی را محکم گرفته ايد، نورانی داند و ۀولی حال که شما بار ديگر پاچ.  من است و نه فرد ديگریۀول نوشتؤمس

گری ھا چه أين افشااکه از ھم اينگری کرده ايد و باز ءکه به گمان خود در مورد نورانی افشا اين. برخورد با شما
  ).راوا، کابل پريس/ در جواب به جاسوسنامه ای از عدنان( ».منظوری داريد به شما و نورانی بر می گردد

  !! »مائويست«لعنت بر دروغگويان 

اد  آقای  شجاع که اينان به دروغ به نام زنده يۀ ھمان نوشتۀچھارمين دروغ بوف ھای کور اينست که  حتی در بار

ھم دروغ می گويند که گويا }  سليمان–نام او درج کرده اند ه چنانچه ملکيت شھير و کروخيل را ب{نورانی درج می کنند

که از اين طريق » راوا«مشتمالی و چاپيگری ھای مھمان خارجی توسط « :نوشته است» راوا«رستم شجاع در مورد 

اين کثافت ... و» راوا برباد رفته است» گاوی... «به اثر » وارا«عصمت اعضای «، »به ميليونھا يورو دست يافته است



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

» راوا  «ۀ چنين عباراتی در بارئیجاھيچ  آقای شجاع را مرور کنند خواھند ديد که در آن، ۀھا اگر يک بار ديگر نوشت

  :تکار نرفته است بلکه رستم شجاع روشنفکران اخته و چند چھره را مورد حمله قرار داده و نوشته اسه ب

 چندچھره ای که در ظاھر بسيار تند نويسی می کنند و در پشت پرده با مھارت مغازله می نمايند، به روشنفکران«
شھرت يافته و به اين ترتيب به فند » استاد مشتمالی«مھمانان غربی پرداخته، بعضی از آنان به » چاپيگری«مشتمالی و 

ًزار يوروئی دست می يابند، جھت کتمان اينھمه دنائت عموما ليون يوروئی، قصرھای سه طبقه و موترھای ھشت ھيم

انواع اتھام را در حد شخصيت ھای ضعيف خود به ديگران می بندند، ولی برای آنانی که نورانی و طرف را از نزديک 
بپوشد خوب است که نورانی ھزار بار چپن «و» . بند بوت شان ھم ارزش نداردۀمی شناسند، اين جلف گوئی ھا به انداز

و آنانی که مشت شان نزد نورانی باز است، ھزار بار از بی چيزی برای او لجن پراکنی کنند، اما يک بار ھم ننگ 
و مشتمالی و چاپی کردن جواسيس را قبول نکنند، زيرا مردم ما زمانی چپن می انداختند که کرزی آن را » زنده گاوی«

  ». پشقلی اھميت نداردۀشناخت و به اين خاطر اين اتھام به انداز نمی
گرفته شده است؟ چرا نمی گوئيد » راوا« گفته می توانيد که در کجای پاراگراف فوق نامی از !ای دروغگويان بی حيا

ر داده ييطور عمدی عباراتی را که برای روشنفکران اخته به کار رفته است به اين شکل تغه که شما انسان ھای ذليل ب

، » که از اين طريق به ميليونھا يورو دست يافته است»راوا«ای مھمان خارجی توسط مشتمالی و چاپيگری ھ« :ايد

  !؛ ای دروغگويان شرم تان باد» برباد رفته استراوا» گاوی... « به اثر »راوا«عصمت اعضای «

و بعد }  سليمان–ای کاش نشر نمی شد { رستم شجاع در سايت کابل پريس نشر شدۀوقتی برای اولين بار نوشت: يادداشت

کسانی به دفاع از راوا و عليه و له اين و آن قلم زدند در اين ميان کسانی در بخش کامنت گذاری  سايت کابل پريس به 

گران ءاالتی را نزد اينجانب و دوستان ديگر خلق کرد که اين افشاؤگری و اتھاماتی دست زدند که ھمان روزگار سءافشا

ند، حال که جواسيس ھالندی را شناخته ام، با اطمينان خاطر گفته می توانم که کار و اتھام زنان چه کسانی بوده می توان

يکی از اين افراد، مھدی نيک آئين بود که با اطمينان . اين ھرزه ھای کثيف جمع انجنير حزب دار و اينجودار بوده است

  ».است» شورش«روئيده در خندق » شورشگر«گفته می توانم ھمين 

 مردم ۀکه در آن روزگار، قسمتی از روزگاران تير ؛ نشريۀ روزگاران ضمن اين»روزگاران«ۀ اما در مورد نشري

خط کلی اين نشريه ھمان خط عمده بودن . افغانستان را بيان می کرد اما نمی توان بر خط کلی آن انتقاد نداشت

حزب «ه تبليغ سياست ھای ب» روزگاران«نشريۀ .  نسبت به امپرياليزم بود که يک خط انحرافی بودئیبنيادگرا

رود و ھمين است که  خود زنده ياد داد نورانی  می پرداخت که از خبط ھای تاريخی به شمار می» ھمبستگی افغانستان

  :در مورد چنين می نويسد

 دوران عضويتم در خبط ھای تاريخی که از ئیبعد از استعفايم از حزب، من راه خود را انتخاب کردم و با درس ھا«

داشتم، و ھم شرايط خاص را تحليل نمودم نه تنھا به اشتباه آن دوران پی بردم، که خواستم با ارزيابی درست و حزب 

 قوس ٢٢نشريۀ پيشرو شماره (» .که در مصاحبه ھايم به جبران آن اشتباھات بپردازم» نشريه پيشرو«دقيق نه تنھا در 

١٣٨۶.(  

» نورانی«و زنده ياد » روزگاران«مه سالھا لميده بودند و عليه ، اين ھ»مائويست«اما جالب اينست که دغلکاران 

که نمی توانند عليه زنده ياد داد نورانی پس از استعفی از کار   اين سفله ھای ليبراليست از آنجائی .نمی گرفتندموضع 

ه امپرياليزم و و شروع کار جديد و قرار گرفتن در خط درست مبارزه علي» حزب ھمبستگی افغانستان«و » روزگاران«

در حالی که وقتی زنده ياد . اعتراضی کنند، ناگزير ھستند به ھمان گذشته بچسبند» نشريه پيشرو«اتخاذ خط جديد در 

خبط تاريخی می خواند و  به اشتباه خود پی می برد و اعالم می دارد که » حزب ھمبستگی«در نورانی، گذشته اش را 
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 صديق اين حرکت را با منتقددارد، بايد به حيث يک  ًال در چنين راھی گام بر میبه جبران اشتباھاتش می پردازد و عم

  .ارزش ديد، چيزی که بوف ھای کور ما ديده نمی توانند

  .ادامه دارد

  

  :يادداشت
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