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  يکی از ستونھای جنايت وخيانت فروپاشيد
  

تر درزمينھای باير                        سال از عمرميھن ومردم ما را با ابر قدرتھای جنايت پيشه وستمگس٣٣ی که ئآنھا

فرصت طلب،  ،زور شمشير اجانب قاتل، جانی، خائن با ی سبزدرتاکستانھا ودره ھا ،فلکه وکوھپايه ھای سرب

  .کشت کرده اند ... طالبی و  ،جھادی، ست نما، دين فروشيمارگس

بی بديل ميھن ازيکسو وقتل عام ملت دربند  و ه به اجازۀ ارباب ستم با درو گندم وار نسل روشن ضميری کئآنھا

  را به مغزاستخوان مردم غيور وشرافتمنددنائتکارد  ھمراه با ويرانی گھوارۀ آبائی ما ازسوی ديگر، را واسير

به حريم  يگانگان ازھيچ نوع تعدی وتجاوزگان حافظ دروغين دين ھمراه وھمگام با باين شرفباختند،  مان فروبرد

خصوصی مردم  ونواميس ملی ما دريغ ننموده وحتا به نھاالن نورس ومغزھای متفکر آينده نيزترحم نکرده واز 

  .پيشبرد اھداف شوم خويش ساخته اندآنھا در سرزمينھای ھمسايه استفادھای نا مشروع نموده ومواد سوخت برای 

ن گرديده ارا سد نموده وجاده صاف کن متجاوزحق ملت غيورعليه تجاوز و اشغال ه بی که جلو مبارزات ئآنھا

  . تاعبور وھجوم وحشيانۀ شان به اجازۀ اين جرثومه ھای فساد رسميت يابد

ی که عمر خويش را عمر نوح دانسته ومرگ را کامال فراموش کرده اند به خيال خام شان که ئرھبری اين گروھا

داستانيست برای فريب  که  اين اراجيف افل ازاين غ،زمان خويش اند) رزندۀضخواجه خ(خورده آب حيات 

اين سودا گران نفاق وتفرقه درجريان اين سی سال  که صدھا ھزارانسان  . مردم ماۀذھنيتھای عقب نگھداشته شد

اول ھستی مادی ومعنوی مردم غارت وچپه ب به سوی آوارگی سوق داده را ليونھايديار عدم فرستاده ومه پاک را ب

  !! به به چه جھادی. ما پرداخته اند که حق جھاد شان است

 ظالم ومظلوم نمی ،دين وآئين ،دالت را ديد مرگ است که شاه وگداشود در آن ع که می که يگانه چيزی غافل ازين

  شود؟ امیاما چگونه مرگی را انسان پذير. ه طرف خود فرا می خواندشناسد وھرکس را درزمانش ب

ملتی دردل خويش  اما ،ارندذگ ريزند وبراعمالش سرپوش می که مشتی قاتل وجانی برايش اشک تمساح می مرگی

  . ت بروزش را ندارد چون کشورش قاتل ساالر استأجرامکان و چه بسا  لبخند شادی دارد گرچه ظاھراً 
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، فداکاريھايش وصداقتش در قلب ات نيگشگريد وبا خاطر شود وملتی برايش می که شاھد زندۀ تاريخ می يا مرگی

  ...شما اقضاوتش ب ماند مرگ رھبر جمعيت ازکدامين مرگھاست؟ مردم خويش سرفراز وجاودانه می

  


