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  .آزاد ل
 ٢٠١۶ فبروری ٠۴

 

 فيلسوف است ؟ خر"ھاشميان"آيا 
 دـــر آورانم می کشــيــتــۀ طعن    ترسم از ترکان تير انداز نيست

 

 که نسبت " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تال وزين و دشمن ستيز پور ۀرانمايگ با عرض معذرت از خوانندکان عزيز و

 ۀيانات اتفاق افتاد جرۀسفانه از کليأمدتی نتوانستم به خدمت شان باشم  و متو نبودن برق در شھر کابل شديد مريضی 

 آنچه از ۀشت دو باره و مطالعگ با بازاينک .رديدمگان ھم محروم گين  پورتال  آزاداملی و بين المللی انعکاس يافته در

را خدمت دوستان و چند  سطری ند که قابل توجه بوده ایآن بيخبر بودم خواستم مختصر پيرامون بعضی از موضوعات

 .سانم عرض برخوانندکان به

 که بی "غمانیپ"داد  رانمايه و مبارز دلير آقای خالقگخواھم شرافتمندانه و از صميم قلب از استاد  قبل از نوشتن می

 و شارلتانی ھای االغ پير ھا تھمت، ھا ء دليرانه و انقالبی در مقام دفاع از من بر آمده ودر مقابل افترا،آاليشانه

 ۀذار بوده و تا زنده ام ممنون اين احساس دوستانه و رفيقانگ استند سپاس " . آزاد ل" نوشتند که جناب شان "ھاشميان"

 .شان خواھم بود

 که در " سديد "رانمايه آقای گ و يا ھم دانشمند "پغمانی"کنند که آقای  و آن خر صفت ھای که چنين فکر می "ھاشميان "

 " آزاد ل " خر صفت داده و ثابت نمودند که او "ھاشميان " خود جواب ھای دندان شکن به ۀاکثر نوشته ھای عالمان

باشم                          می" آزاد ل " بلکه خودم ؛"پغمانی "آقای ھم  نه وھستم  "سديد" نه آقای "آزاد ل"نيستند بايد بدانند که من 

ام کمت به پای ھيچ کدح نه در فلسفه و ، نه در دانش ، نه در مبارزه " آزاد ل "دانم که من  ھمچنان قابل يادھانی می

 ".آزاد ل "وليتؤ است که مس" محترم پغمانی "ی بی نھايت و انسانی آنھا  مخصوصا رواگسم و اين بزرر شان نمی

 ! سپاس مکرر.رفته اندگدوش ه بودن را ب

ھر کسی است به تو "  آزاد ل " کيست دارد ؟ حال " آزاد ل "که   سعی در فھميدن اين" ھاشميان "اما چرا االغی به نام 

  ؟؟چکارهدارد ؟ تو سر پياز ؟ ته  پياز؟ تو کدام اط تبچه ار

 :که خود را برای اين االغ معرفی نمايم الزم است به چند نکته ای اشاره ھم داشته باشم يناکنم قبل از فکر می

 چون او خود که يک طالب است تا " ھاشميان "نام ه  برای ھموطنانم است نه برای االغی ب،که معرفی نسبی من اين

 از ويديوی که خودش ثبت نموده و در اخير ويديو به طالبان ،وز نخواسته از خدماتش برای مال عمر پرده بردارد ھن
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ھدارد  امروز خود را در گخواھد ذھنيت ھموطنان را ازين موضوع دور ن ويد فقط می گنمايد چيزی نمی مداحی می

  را معرفی کنيد ؟" آزاد ل "شد که اين ک قالب يک مستنطق خادی در آورده و ھر طرف فرياد و ناله می

 ، مکتب نخوانده و سواد کافی ھم ندارم،ی امگاز تمام امتيازات زند محروم ، فرزند زحمت و رنج جامعه" آزاد ل "من 

اه فاميلی گ از ن،ھب ، دين و مذ خلقی و پر چمی و مال و مولوی،وگدولت ھای فاشيستی قومی و زوربانی استبداد قر

اه سياسی صد ھا و شايد ھم بيشتر دوست و رفيق گاما از ن" مال و منالی ندارم ، چون ھيچ پول"ی ندارم خويش و قوم

 را شعله جاويد می  آن"ھاشميان"باشم که االغی به نام   می"انديشه ھای دموکراتيک نوين "  من پيرو،داشته باشم 

 . يا حزب،نه يک ساز مان ، يک نشر يه بود " شعله جاويد " خواند

 آنھا در چوکات سازمانھای ۀ و مبارز"شعله ھا" ر ھمين گا:  بدھم"ھاشميان"در ھمينجا الزم است تذکری به اين االغ 

ی گزندان صديق اين مرزو بوم بھترين ايام زند فرۀبود و ھزاران جانباخت  نمی... و"رھائی " "ساما "قی و انقالبیمتر

ذاشتند و ده  ھا ھزار جوان  گف و حيثيت و ناموس مردم در زندانھا نمیرا به خاطر دفاع از منافع وطن و حفظ شر شان

 که "پرچمی و خلقی"ف باخته ھای شرفتند و تا پای جان در مقابل تجاوز روس و ر گدست نمیه ذشته اسلحه بگاز جان 

توانم  ين کامل میکردند به يق يدند و جان ھای شيرين خود را فدا نمیگجنتو يکی از نوکران آنھا بودی و استی نمی 

عليا مخدره ات ھم  و  در پايان اسم " قيسک اوف "  و" ھاشميان اوف"بود بلکه   نمی"ھاشميان"ويم که نام تو امروز گب

ان اين گردن بازماندگل ادب طالبی را بر ر چنين نيست ؟؟ ای شرف باخته؟ و تو امرور مداگم!! شد   نوشته میايوا

 .دمتی به باداران سابق و بر حال خود انجام دھینسل شرف باخته می اندازی تا خ

 اقبال نشر يافته ھمه " آزاد افغانستان – افغانستان آزاد "ان يعنی گنوشته ھای من که ھمه درين سايت پر افتخار آزاد

 . نه حکم سازمانی و حزبی،باشد يات شخصی خودم به اساس مطالعات و تجربه ھا مینظرعقيده و 

انديشه " انقالبی  ھای که پيرو ۀشود که ھم و از تمام نوشته ھای خويش بوده و اين دليل نمیگوابول و جؤ مسًمن شخصا

 عقايد ألۀاين نوشته ھا ھمه مس ،داشت و يا تصوری دارند و يا بايد داشته باشندھستند چنين بر" ھای دموکراتيک نوين 

 .شخصی بنده است

تورات و اناجيل استوار بوده در ھيچ يک از نوشته ھايم از  ،قرآن  ،بنياد و اساس نوشته ھای من ھمه به تاريخ اسالم

فته ام گ ھر چه ،ياليسم ديالکتيک ھم چيزی ذکر نکرده اماديان دليل نياورده و از ماترياليسم و ماترفيلسوف ھای ضد 

قاصه ھای شيخک ھای ی بوده که توسط راويان و رئ احاديث و روايات از شيخ پشم الدين ھا،ھمه به استناد آياټ قران

 عربی در سايت ھا انعکاس يافته است

نس و چند تا ، فريد يوارشد ارشاد ،مالسادات ،پروفيسر؟؟اياز نيازی ،پروفيسر؟مال داعی ،ستار سيرت فيسر ؟؟ازپرو

 درين  اصليت اديان صحبت کنيم نتيجه اين شد که آنھا ھمۀان در بارگجر دين ھم بارھا دعوت نمودم تا درين سايت آزاد

 . جنبانيده  و بروند دنبال ھمان تجارت خود"ھاشميان"رابطه چند طمطراق نموده دمبی مثل 

 ۀال بنده و ده ھا نويسندؤک ديکر ھم که جز روايت از شيخک ھا چيزی ياد ندارند به ھيچ يک از صد ھا سگچند راوی 

 ؟"ری ياد ندارندگفته ھای شيخک ھاچيزی ديگت چون جز رواي"تال يک کلمه ھم جواب نداده اند دانش اين پوراه و با گآ

 .باشد ر ھم استفاده نمايم کمتر میگکنم و ا ظاتی  استفاده نمیخذ انترنتی ھم روی ملحوآاز م

ی که ھمه روزه با قلب صاف به خدای شان راز ئکه بار ھا نوشتم با مسلمان ھای عادی کاری ندارم آن مسلمانھا طوری

 توان به ۀخواھم تا انداز  فقط می، ھا و سياست بازی ھای شان کاری ندارندگو مولوی و نيرن با مال ،دارند و نياز می

 .اھی بدھمگآنھا آ

ی استعمار ذھنيت مردم گبک  که به نمايندوه سر چوگ" ھاشميان "مثل معربی ی ئ فعلی ھمين عجمی ھاۀمشکل عمد
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 ،ن عربی خوشی ھا و غم و ماتم شا، عيد شان،ان  اسم ش،رقصند   به ھر ساز عرب می،سازند  شريف مارا مسموم می

 اينھا مسلمان نيستند اينھا ،شان عربی است...  رسم و رواج شان عربی خالصه ھمه و ھمه حتی  ، شان عربی گفرھن

حتی بعضی ھا ھم ادعا دارند  ،قصند تا مسلمان جلوه کنندخواھند مطابق ميل اعراب بر ستند که میھمسلمان شده ھای 

باشد و خود را به عربھا   او میۀ اوالدۀ سال پيش فالن سردار عرب به زنی از ميھن ما تجاوز نمود و او اوالدکه چند

مت استعمار عربی و جھانی مايد و اينھا ھمه در مجموع در خدتری نسبی حاصل ندھد تا بر عجمی ھا بر مینسبت 

 .قرار دارند

چنين !!!  نه االغ ھا ، من و امثال من عليه او و راويان استۀکه مبارز نبايد خوشحال باشد "ھاشميان" به نام یآدم پليد

باشد که شما در خدمتش قرار داريد و  استبداد و استثمار فرد از فرد میارتجاع،  ، من و ما عليه استعمارۀنيست مبارز

 شود تا ءت کثيف شما افشاستيد که بايد ماھيھيريد مثل خس و خاشاکی  گين مسير قرار میااھی شما ھم در گاھگکه  اين

مردم ساده دل و خوش قلب ما بدانند که جنس شما از چه نوع است ور نه شما به ذات خود کدام موجود با ارزشی نيستيد 

شما ھمه حيثيت ،رويد  خود از بين میه شما خود بتان  با محو باداران .يردگيری مشخص صورت گکه عليه شما جبھه 

باشيد فقط وسيله و الت  ه دشمن مردم ستمديده ما ھستند داريد خود موجودات حقير و پستی میی کئتير آوران را به آنھا

 ،داوود ، ظاھر،سان دوران ھای نادر ياد می آورند ھزاران مثل شما چاپلوکه ھمه به  طوری.ستيدھدست و جيره خور 

پلوسی و را که در ھر در باری چااشرف غنی کرزی و  ،مال عمر ،ربانی ،صبغت هللا ،نجيب ،ببرک ،امين ،تره کی

روه گ در ھر دوره با از بين رفتن ،ساختند خواندند و ملت را برای اطاعټ مجبور می ھمان آيات قرآن را برای شان می

 کرد ؟؟؟  ھمان زباله ھارا نشخوار می،گریوی ديگر لباس به زور غييک ھا ھم با تگحاکم قشر طفيلی راويان و مال 

  خودت يکی از ھمانھا نبودی ؟؟رگم !!! "ھاشميان"

کشد  ران میگ شھادت نامه ھا و اوراق دولتی تحصلی خود را به رخ دي، ھميشه دپلوم ھا" ھاشميان "اين االغ دپلوم دار 

ری احمق تر از خودت با ده  ھا تصديق بين المللی در رشته ھای مختلف  با گکسی دي: بايد خاطر نشان سازم که برايش 

کنی  و راويان بيشرم ھم  ين دولت اسالمی ياد میا دنيا  به رھبری دولتی که توھم با افتخار از" مغز فاسد دومين"کمائی 

شده ماشته گياليستی ات دانند از طرف باداران امپر سار  زن ھا میگمی را در نوشته ھای خود مجری سناين دولت اسال

 بعدی حماقت به ۀ؟؟؟ و تو االغ چون در درج !!!حضرت سعدی عليه سالم و حسين نواسه خدا: فته استگاست که 

اما ! گری شھادت اسالمی ات را بخوانی و بنويسی ؟ زھی حماقت و خرۀتوانی کلم تناسب او قرار داری تا ھنوز نمی

کنی در  ت میأکشی ؟؟ تو با اين حماقت چطور جر آيا خجالت نمی ،ھميشه خود را در لباس اسالم و سيد می پيچانی 

 ال کنی ؟؟ از کدام سواد ؟؟ از کدام دانش ؟؟ؤته ھای من س نوشۀبار

فتن و نوشتن خود را ياد گ تو که کلمه ،دانيد دانم خودت و امثال خودت از اسالم چيزی به  جز تقليد عربی نمی می

 و ی بودن و ادبيات آن ھم يک فھمئموضوع شعله  ،نداری  جای بسا شرم خواھد بود که با تو از اسالم صحبت کنم 

دانی و حتی الفبای آن ھم برايت نا آشنا است و من  سفانه خودت  چيزی از آن نمیأدرک و دانش ابتدائی الزم دارد که مت

 .ذاشته و برايت تحليل کنمگ را با تو در ميان گیتوانم چنين موضوع بزر نمی

ران در گ در قالب شخصيت ديتابالی و کوچه بازاری ھستی که ھميشه کوشش نموده ای اکنم خودت  يک آدم ال  فکر می

 و بر خورد و صحبت با چنين موجودی کار خيلی ،ری از خود تبارز دھیگجامعه تبارز نموده و ادا ھا و اکت ھای  دي

ردش گ آدم احمق مثل جرو بحث نمودن با: يد و گکنم می  است و درين باره فقط يک جمله از ولتر نقل مییمشکل

 . نداردینمودن با آدمی است که اصال پا

  غير مستقيم  سبب تشھير او من"شميانھا"ه نام کنم اين ھمه نوشته ھا پيرامون موجود کثيف و بی ھويتی ب فکر می  
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و با اه گن آگا نويسندۀردد وھم گ در صفحات انترنتی میًحيث يک آدم مطرح در مطبوعات خارج  از کشور  مخصوصا

که چنين موجودی  ذاشته و چند سطری در افشای ھويت بی ھويت  آن موجود کثيف نوشته اند در حالیگحيثيت وقت 

 يک پرچمی به ، يک طالب ، يک شرف باخته ، يک بی وجدان،حيث يک خاين  بايد به باد فراموشی سپرده شود و من

 ۀ مدال دھند"يو موجود است ويد"خصيه مال  مال عمر  او يک طالب و طالب پرست و ،زباله دان  تاريخ سپرده شود 

چمی دھد پر  طالب القاب می"  به به"نھا به اين  القاب آچمی  ھای شناخته شده و قبولی پر افتخار استاد ادب دری به پر

 اينھا با ھم ، دارندی زياده تشابهو  اينھا با ھم وج"!! قابل تعجب نيست "ند باخته ھم با کمال افتخار می پذيرھای شرف 

 از يک مجرا واز يک آخور زباله می ،شوند   از يک منبع تمويل می، منافع مشترک دارند ، با ھم برابرند ،برادرند

ی نموده گر  زندگ ھمديۀ ھمکارو بازو به بازو و شانه به شان،اھی ھم آشکار متحدگاز ساليان دراز پنھانی و  ،خورند 

                                                                                            .اند

  "سديد"کند که ھمين آقای   بی حيثيت و عاری از شرف در تمام نوشته ھای خودادعا  و پا فشاری می،اين موجود کثيف 

رامی آقای گه وقتی دانشمند ک  کی است ؟ دوم اين،چه ارتباط دارد که کی  به توًاوال! االغ بزرک !! باشد  می."آزاد  ل"

چرا اين ھمه اصرار مکرر که نه ! رگ م،کرد   ھمين کفايت می، نيستم"آزاد ل"که من :  بار ھا و بار ھا نوشت "سديد"

آزاد "ر تو گا: ی که ه اسيد آخرين پرۀکه در نوشت  ھستی؟ و از ھمه طفالنه تر و احمقانه تر اين"آزاد ل"ً خودت حتما!! 

 داری ؟؟؟؟؟؟ س چرا او را معرفی نمی نيستی ؟ پ."ل

 اشرف غنی ؟؟  ۀستی ؟؟ مستنطق خاد ؟؟ جاسوس دولت دست نشاندھخودت چه کاره  !!! "ھاشميان"مغز خر خورده 

 ھويت بايد ءسی که فالن را معرفی کن ؟؟ ابتداکنی از کسی بپر  میأتيکا ؟؟ يا کی ؟؟ به کدام حقی جر امريالسمامپر

 ! که ھستیر االغ نيستیگ ا،آنھم احترامانه!  تقاضا ًعداخود را روشن کنی و ب

 ۀ طی چند نوشت"سديد"رامی آقای گو انسانی دانشمند   فلسقی،کنم ھمان جوابات دندان شکن منطقی تباط فکرمیبه اين ار

 ۀھا ازکلکنم درک آن نوشته  اما فکر می وی بی زبان خودت کافی بوده باشد؟گ و چند چوکره  و بلی تواخيرشان برای 

 از ینويسند و فھميدن چنان ادبيات  به سويه و ادبيات خيلی عالی می" سديد "بی مغزت باال تر بود چون جناب شان آقای 

  مدارک تحصيلی که ادعا میۀ آدمی مثل تو که حتی کلمه خواندن و نوشتن را درتمام عمر با ھمه پشت و پشتاريۀسو

ران و جمبوری ھايت گداشت مفھوم از آن نوشته ھا از دي  در مورد تحليل و بر و بھتر استکنی بلد نيستی باال تر است

 .يریبگری را قورت کنی کمک گديۀ که زبال يناقبل از

اھان پنھان ريزی دارد بر می آيد که خوگت که شکل منافقت انگارنگنوشته ھای رنالی ه از الب! يز گ فتنه ان"ھاشميان"

 اصلی و منافقت ھايت را از ديده ۀ چھر...  تھمت زدنھا و،وئی ھا گشی تا افسانه با ی ات میگنمودن حقايق اصلی زند

  ر چنين نيست ؟ گ م،ھا پنھان سازی 

 چاپلوس و ،بی خصلت ، تفرقه انداز،لتان شار، بی مغزًکه تو آدم واقعا ل اينند موضوع را مد نظر داشته باش اوچ

ف  اشر، کرزی ، خلقی ھا ،می ھاچکه تو نوکر پر   دوم اين،ست جای شک نيھيچ ين استی و در ھذار استعمار گمت خد

 فره  ط، ؟ جواب بنويس تا با ھم صحبت کنيم ه نئی گو می،باشی  مال عمر و ھر کسی که قدرت داشت و دارد می، غنی

  .تن فايده نداردگفنديات رفتن و چر

ر االغ گ شايد بعضی کسان فکر کنند که تو اکنم  چون  را خر فيلسوف خطاب نمی  در آينده ت" ھاشميان " -وه مغزگ

ی مسلمانی دروغی نمودی  اويم چون دعو گفلھذا بعد ازين ترا االغ می!! ھم ھستی فرقی ندارد چون فيلسوف ھم ھستی 

 !!باد" مسلمان نما" شرم بر تو ، شھادت را ياد نداریۀای و کلم

 اکنون "مال عمری"که  ينايطانی ات اقناع شود از ت زير خاک رود و نفس سر کش و شس منحوۀکه قياف يناقبل از
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 بادارانت ھم برايت مشروعيت کامل دارد بيا  ۀ مالی عادت داری و اين دولت دست نشاند...نيست و تو ھم به چاپلوسی و 

سه  کي را به دنبالش ببرد و ھمچنان شخص آرايششۀاو به يک نفر که صندوقچ! به خدمت دبل عبدهللا فيشنی ! به کابل 

ً رافو!!طرز صحبت خودت با زور مندان مالی که در حمام کمکش کند ضرورت دارد و يقين کامل دارم با لفاظی ھا و 

 .استخدام و معاش و عوايد زياد تر نسبت به وضع فعلی ات نصيبت خواھد شد

را ورم ھمچو االغی مثل تر بيشتر عالقه مند شناسائی من ھستی؟ باور کن من خيلی ميل داگا !! "ھاشميان"اما ای قاطر 

 آقای  از من.لمان بيايم پس تو ھم بيا آنجااتوانم يا شايد بتوانم تا  شايد نتوانم تا آنجا ھا بيايم اما می!! از نزديک ببينم اما 

 را ھم زحمت "معروفی" انجنير صاحب ،به آنجا بيايندکنم   ھم خواھش می"موسوی"وار گبزر ،"پغمانی" آقای ،"سديد"

تو  گریوش بدھد و خرگبه حرف شما " گارگرن"ر آقای گتوانيد اين قيسک اوف را با خود بياوريد ا م و شما میدھي می

 .کنيم شويم و صحبت می يرد بيايد مانعی ندارد با ھم جمع میگرا ناديده ب

 اشتباھات ۀوعاله دانی و می فھمی که ب سی و می رديدار کنم و تو ھم به آرزويت میمن حاضرم با ھمچو تو االغی 

دانم   می،ری استگ کسی دي" آزاد ل " و خواھی ديد ،ب شده ایکری را مرتگين مورد اشتباه دياذشته ات باز ھم درگ

قی ندارد اين موضوع را از يری؟ فر گر میگ ديۀ داری باز ھم معذرت نمی خواھی و يک بھانگریچون عادت به خ

 کنيم ھمانجا دنبال می

 بودی ھر ھفته سه دل  کور"مال عمر"که در خدمت  شنيدم در زمانی!! و گفقط راست ب!! رد اما اين ديدار يک شرط دا

! دادی فقط با يک تفاوت  انجام می"مال عمر"داد تو برای   برای ظاھر شاه انجام می"رحيم غالم بچه"که ای بار وظيفه 

 موجود است چندين بار دمکه نزرا انتت که ويديوی ديوثی و خي آيا اين حقيت دارد ؟؟ با وجودی! در پيشکش جنسيت 

دانم شرمی  می!!شرم  ن،قط خواستم از زبان خودت بشنوم و يا از قلم خودت بخوانمفديدم به چنين صحنه ای بر نخوردم 

خواھی مرا  رو در رو ببينی فقط  ر میگا!  نمی کردی"مال عمر"داشتی چنان بی ناموسی به در بار  ھم نداری اکر می

 که تو در دفاع از دانند را ھمه می آن!  مکتب و نوجوانی ھايت ۀ فرقی نداردآنھم نه از دور،تت اعتراف کن به اشتباھا

حاضرم بعد از !!  که شوق جاه و مال به سرت زد ھمين دوره و بس ی فقط از دوران، يک پيسه جايت ھميشه ناکام بودی

که چندی قبل فتوای قتلم توسط يک   چون،ا آنوقت زنده باشم ر من تگا سانم؟نوشته ھايم را با عکسم به نشر برآن تمام 

البته بيچاره بنا بر معذرت ھای زبونی . شدخک ھای عربی صادر شيۀين شرفباخته ھای عجمی نوکر و رقاصاتن از

 از طرف ًعا و قتل من شرگن نتوانست اسمم را بنويسد اما چنان نوشت که مرگانگاذاری به بيگجاسوسی و خدمت

 ھم "اياز نيازی" مال ًذاشت که اين فتوا را قبالگفته نبايد گين مورد ناادر؟؟ !!اسالمی اشرف غنی جايز است حکومت 

 بلی در ين دبستان سياسی و درين ملک و ديار ، بيچاره!! دير تر متوجه شده است مفتی گک اين ،صادر نموده بود

 که از ھر قطره خون ، اما بايد فراموش نکرد،کار نمود توان ان را نمی  من و امثال من جايز و شرعی است و اينگمر

 ،ر ھاگاخ ، ھا"ھمنب" ، ھا"مينا" ، ھا"فيض" ، ھا"مجی" از ،رويد ر میگبی و با شرف ھزاران ديانسان ھای انقال

 ر چنين نيست؟گم!!را بس است ن ئيد و ھمين  مر روگان فرزند شريف و انقالبی دي ھزار... و، ھا"مدسر "، ھا"عزيز"

ۀ  و لکگو قصيده نمی سرايند ور نه اين ننفته گو امثالش برايم مديحه ن" ھاشميان"ی خوشحالم موجودی مثل گدر زند

 .ستان و دشمنانی که دارم خوشحالم از دو،ساخت سياھی می بود که حتی سياھی آن سنک قبرم را ھم سياه تر می

رت از ذين با عرض معارا بعد از توانم او  دارم نمی"اشميان ھ"با شناخت نسبی که من از ين موجود پليد و زشت به نام 

 بنامم بلکه او را به نام االغ پيرکھنه فکر از قماش "فيلسوفخر ""قای پغمانی " رانمايهگاستاد مبارز و دانشمند عزيز و 

 با آنھا نمی  راستی االغ پير ھم قماشان تو در ھالند ھستند چرا.  حساب خواھم نمود"غفور سناچ" و "صادق دنی"

امان نھضت ھای انقالبی ميھن حساسيت ھای مشابھی گيانات مترقی و پيش؟؟ آنھا ھم مثل خودت در مقابل جرپيوندی 
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  ھم در يک شبکه جاسوسی باشيد و از ھم بی خبر  ؟؟؟د شاي،کنند  جاسوسی می،شوند   مانع می،دارند 

يم که مبارزات انسانی و انقالبی خودرا در چندين جھت ه ادسفانه و بد بختانه ما امروز در شرايطی قرار داده شأمت

 .ياليسم جھانی مسير انقالبی خود را به پيش بريمجه با عمق دسيسه ھای  متنوع امپرسترش داده  و با توگ

ھداشته گ استعمار يکی ھم استفاده از خوشباوری ھای مردم سر زمين ھای دور نۀفتگراز دسيسه ھا و روش ھای پيش 

از ھب است که درين زمينه يک تعداد ن و مذز علم و دانش و مسموم ساختن ذھنيت آنھا با زھريات  خواب آلود ديشده ا

فته و برای کسب روزی اين وظيفه را به پيش می برند گرشرف باخته ھای وطنی با پر روئی کامل در خدمت آنھا قرار 

اھی داده و متوجه خطرات آينده ساخته و گن واقعيت اصلی آاه ضروری است تا مردم را بر ايگو بر ما و نسل انقالبی آ

وار گ استاد بزرۀمود سازيم و به فرءچھره ھای کثيف اين دالالن و جاسوسان استعمار را ھر چه زود تر و بيشتر افشا

ی راه پيما پيروز  پلی بايد باشيم که نسل انقالبی از روی آن پل به طرف انقالب و به"  بزرک " موسوی" انقالبی نستوه

 . اميد وارم" باشد

 تير آوران " رقاصان شيخک ھای عربی ، و راويان عجمی" ھاشميان "االغ پير:توان کفت که  به يقين کامل می 

 ر نيست ؟؟گم"!!استعمار جھانی اند 

 

 

 
 


