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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

  
  موسوی

٢٧.٠٩.٠٩  

  
ِ دويد ارزن د فت فت آمد گندم،جو دويد" ِ"  

  و يا
  کوتاه سخنی با آقای فريد فھيم

  

اب " جرمن-جرمن" زنده بودم و برای بار اول در صفحۀ انقياد طلبان  يم" نوشته ای از جن د فھ وان را " فري ر عن زي

دم٢۶.٠٩.٠٩که تاريخ " جوانب حقوقی استفاده از ايميل" ی .  را بر باالی خود داشت، از نظر گذراني در خطوط کل

ارزاتی آشکار  ان شخصيت مب ر صاحب چن ۀ اخي م ، در سه دھ خود ايميل جناب شان که خالف سابقۀ نامعلوم اين قل

شمس"کيب وبنامی اند که تر د" اظھر من ال رای شان خوردی می نماي ست از ھمقطاران رسوا ب ه اي اع مذبوحان ، دف

  :می تواند در چند مورد قابل توجه باشدکه وخود فروخته اش 

نسب " کبير" حيف که جناب شان خالف يار ديرينه که به –" فھيم" راجع به رفاقت بين پرچمی زادۀ رسوا و آقای -١

ن نزد-ھيچ نگفته اند" فھيم قسيم"خويش با می رسانند از تبار  ا آن ي زياد شنيده بودم اما اين را نمی دانستم که اي کی ت

  . که دلش طاقت ننموده در افتضاح نيز در کنار وی می ايستددرجه است 

ه گوي-٢ د ک ين نماي ده تلق ا حرف  آقای فھيم تالش نموده اند تا ضمن بررسی جوانب حقوقی استفاده ازايميل، به خوانن

ال  ه پورت ائی را ک ل ھ ستان آزاد"يار غارش درست بوده وايمي ستان-افغان دام "  آزاد افغان ار ک دريافت می داشت، ک

  :تذکر داده شود" فھيم"در ھمين مورد جا دارد چند نکته برای آقای.  جعل کار شرف باخته بوده است

فا ل : ل ردم کاب ه م ه گفت د، ب ما داري ه ش ی ک ن فھم ا اي م ب ی دان ان نم اد طلب ال انقي ه از پورت شديد ک ک ن را ترافي چ

و " يورو"سرکشيديد؟ آخر بندۀ  حماقت ھم حدی دارد، کاری نکن که مردم بگويند که آن تخلص از بابت ريشخند بر ت

ده اي. را بايد فھميد" ... فھيم"گذاشته شده است يعنی در عوض  م نفھمي وز ھ را می داگر ھن ين مخاطب ق را چن ه چ  ک

اب د بايدگيري ه عرض جن م" ب ه فھ ه دم خروس "کتل دار داشت ک ی خري ما وقت ن تالشھای ش انم، اي ه گل " برس جمع

ردد" افغان جرمن"دامن " الحاج فرخاری"و " وردک دا گ ر آن ھوي ه شرمگاھتان از زي اال نمی زد ک ا . را چنان ب ام
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ن تالشھای مذبوحا،بعد از آن دم ه، اي يش رفت ه  که سرش خدا می داند تا کجا ھا پ ه را ب الی زن دغ ه شباھت می ياب  ک

  .سی را سياه نمايندخواسته باشند با آن روی ک

سبی :ب اھی ن وتر از آگ ور کمپي ما وپرچمی زادۀ رسوا در ام ا موجوديت ش ان ب اد طلب ۀ انقي  اين درست است که الن

شده وکاست برخوردار ستند ً، مگر اين را ھم بدانيد که اوال تمام آن دانش در وجود شما خالصه ن م ھ سانی ديگری ھ

االبه مراتب که در ھمين زمينه درجات علمی  ند ودر ب م نباش ا ھمکار ھ ا م ه ب وم ک ا معل د واز کج ما را دارن تر از ش

ی آدرس. آی" که وقتی از جعل ايميل نام می بريد فراموش نکنيد ثانی ا " پ وان ت ار می ت دکی ک ا ان ھای ارسالی را ب

نامۀ و. پشت دروازه فرستنده ھم رساند تادن دش ا فرس ه ب ود ک اقتی ب ه گل وردک"اين درست ھمان حم ما " جمع از ش

سندۀ ھر دو " الحاج فرخاری"حماقتی که در نوشتۀ . سر زد ه نوي تکرار نکرديد مگر به شکل ديگری ابراز داشتيد ک

ا ا فرخ ام از وردک ت رای يک ن اره اش را ب ادر بيچ ال يک شرف باخته است که از نام پدرش شرم دارد وم ه دنب ر ب

  .خويش می کشاند

د، -٣ ان آورده اي ه مي م سخن ب  شما با تذکر اينکه کسی را از پورتال تان نرانده ايد ودر مجموع از عدم پذيرش اين قل

د ی کسی . به صورت غير مستقيم بر دروغ ھای پرچی زادۀ رسوا خط بطالن کشيده اي ه وقت ن است ک شنھاد من اي پي

از وی بخواه تا در به کار گيری کلمات سطح دانش ترا در نظر بگيرد ودر ثانی نوشته می خواھد برايت بنويسد اول 

  . تا مجبور نباشيد يکی بر روی ديگری تف بيندازيدھای دوستانت را نيز يک بار بخواند

ان می آور"  موسویسيد حسين"النۀ انقياد طلبان از عدم پذيرش اين قلم يعنی " فھيم "-۴ ه گچنان سخن به مي ا د ک وي

اال  ردم مگر سطح ب ل گ ان جرمن ناي ه عضويت افغ تم ب زاران عجز وزاری می خواس ا ھ ودم وب من در راه مانده ب

  .ومعيار ھای خجستۀ افغان جرمن مانع از پذيرش اين قلم گرديد

ان " فھيم" آقای ه عرض ت د ب د باي د يک نقيصه باش ود حافظه می توان م شما، کمب ا فھ سانی ب رای ان به خاطر آنکه ب

  :برسانم

ۀ َثَم ل عاميان ان ضرب المث ه ھم ق ب ونی، دقي ان کن اد طلب ۀ انقي ا الن روز وي ن دي ل عضويت من در افغان جرمن آنالي

  ".خانه داماد خبری نه ، خانه عروس دنگ ودھل" مردم ما می ماند که گفته اند

  :شما که خود می دانيد 

  تم ھيچگونه اطالعی از ترکيب وسبک کار افغان جرمن نداش:الف

  که پورتال عضو دارد ويا نه؟ً اساسا نمی دانستم :ب

    بر ھمان اساس نه کتبی و نه ھم شفاھی تقاضائی برای عضويت سايت شما نداده ام:پ

ا :ت نيدن مصاحبه ھ د از ش دون اطالع من ، بع ه ب د ک ما بودي ن ش ر – اي ار سياسی کمت  يکی دو مصاحبۀ اول از ب

ان  و نوشته ھايم از شو-برخوردار بود ال ت ری پورت ه نف سه ن ده ودر جل د شادی مرگک ش ار جدي افتن يک ھمک ق ي

  .عضويتم را مطرح نموده بوديد

خالف ادعای امروزی تان که بدون شرم دروغ می گوئيد ، در جلسه ايکه پيشنھاد عضويت من شده بود، ضمن رأی 

ه  ردی ک ا ف د وحت ه بودي ال پذيرفت ه عضويت پورت را ب ق م ا اکثريت مطل ری ب ز گي سد، ني دم بنوي ر مق رايم خي د ب باي

  .مشخص شده بود

شت :ث ع پ صلۀ جم  فردای آنروز ھمان يک نفريکه روز گذشته ھنگام رأی گيری اتفاق آراء را شکستانده بود، بر في

دگان ،پا زده وبا تحميل ارادۀ فردی خويش بر جمع ام رأی دھن ه تم ه من صدمه زده باشد در عمل ب  بيشتر از آنکه ب

  ".پشم"ه به حساب مردم کابل رأی آنھا مساويست با فھماند ک
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ا  شاپيش آنھ تان ودر پي ه ھای مخالفت برخی از دوس دانم نخستين جرق ردان  تا جائيکه من مي ن از آزاد م ان دو ت آقاي

ه خود و. از ھمين جا آغاز يافت" عزيز"و" معروفی" ن، ب ذيرش م دم پ ا ع ذيرش وي ا صرف نظر از پ رأی  چه آنھ

  . داشتند ونمی نتوانستند بپذيرند که چنين مورد اھانت قرار گيرندخويش احترام

ود"  عطائی" کسيکه آن فيصله را به صفر ضرب زد آقای :ج دام برخورد حضوری . ب ا ک ا آن روز م از آنجائيکه ت

ان ب اری ش وان ھمک ی ت ان را م ت ش ل مخالف ه دلي ند، يگان ته باش ناختی داش ن ش ه از م تيم ک م نداش ا ھ ی ب ا قلم ا وي

م " داوود"استخبارات  رچم"خان ويا دشمنان خونی اين قل ق و پ ا آن مخالفت . دانست" خل در ھر صورت از اينکه ب

ا شريفترين اعضای آن  د ت د و باعث آن گرديدن رار دادن سايت افغان جرمن آنالين را در سراشيب رسوائی وسقوط ق

ال ده وپورت ه احتجاج از آن بري ه مثاب ايت، ب ستان آزاد"س ستان-افغان د،را "  آزاد افغان ود بياورن ه وج وانم از ب  نمی ت

  .ايشان مشکور نباشم

 به دوستان گفتم که اطالع يافتم"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" وقتی از تمام اين وقايع ماه ھا بعد از ايجاد پورتال:چ

ر من خود م" عطائی"بايد از آقای ود در غي ور می شدممشکور بودکه با پذيرش من مخالفت نم ه آن جب  جواب رد ب

  .چه فرستادن مقاله به يک سايت يک چيز است و عضويت آنرا پذيرفتن چيز ديگر. فيصله بدھم

ست از موضع يک  به ھمي:ح د ني سمت " ةاالسالمحج"ن مناسبت ب ۀ شرعی خويش را در ق ه معروف "وظيف ر ب ام

سان ديگری کمک اينکه خ. نيز انجام داده برايتان ياد آور شوم" ونھی از منکر ا ک ود نمی توانيد بنويسيد واز کس وي

م  می خواھيد، از ديد من قابل احترام وحق دموکراتيک تان می باشد اما متوجه باشيد وقتی کسان ديگری برای شما قل

  . تان نکنندرمی زنند ودر اخير اسم شما را پای مطلب می گذارند، دروغ با

يھن از انجائيکه در اين اواخر شعر دانی ھا ی النه انقياد طلبان به جوش آمده و بيدلی خويش را در مقابله با دشمنان م

  :پنھان می نمايند ، شما را متوجه اين بيت سعدی می سازم اميد است به کارتان آيد" بيدل"با سنگر گرفتن در عقب 

  دروغ آدمی را کند شرمسار            در وغ آدمی را کند بی وقار
  :اليلی که امروز می نگاريد بايد به عرض برسانمواما در رابطه با د

ام اعضای رسمی -تحول در انديشۀ فکری خود را نداشتم اينکه نوشته ايد اين قلم ظرفيت -١ ين تم اطر آنکه ب ه خ  ب
ی درسالنۀ انقياد طلبی تان  د معن ه بتوان د از بحث روی ترکيب يک آدمی نيست ک ات را درک نماي شۀ "ت کلم اندي

وانم"م چه ترس دارم در آن صورت دوستان مرا مالمت نمايند که می گذر" فکری مگر " نزد کلۀ خر ياسين می خ
ا را  شقل "حيفم می آيد ھمين قدر تذکر ندھم که کلمات را بی ارزشتر از مدفوع حيوانات ندانيد، اول آنھ سازيد " پ ب

ودآفرين  وصد رحمت حق بر استاد تان که اين قلم -بعد از دھن بيرون نمائيد ناخته ب چه .  را زودتر وبھتر از شما ش

م، ضد ۴۴از نخستين روزيکه در سال  وده وھستم ضد ظل ون آدمی ب ا اکن  برای يک سال از مکتب اخراج گرديدم ت

م حاضرم . تجاوز، ضد وطن فروشی، ضد ارتجاع وضد امپرياليزم از ھ ه ام وب برای آزادی تا آستانۀ مرگ پيش رفت

اتو ی روسننه با متجاوزي.  مايه گذارمبرای رسيدن به آن از جانم اوزين ن ا متج وانم ب  کنار آمده توانستم ونه ھم می ت

منان باشد برايم اجنبی متجاوز از ھر کشور وبا ھر کيش ومذھبی که سر يک سفره بنشينم، ا را دش  ، متجاوز بوده آنھ

ام  روز در ھنگ ا خودم، دشمنان ميھنم ودشمنان مردمم می دانم، ھمانطوريکه دي ودم ت ا شليک نم ر روی آنھ جوانی ب

ازه  نم وضو ت ا خون دشمنان ميھ دارم از اينکه ب يچ ھراسی ن شرده ھ ا ف آخرين دقايق حيات نيز بر آن عمل خويش پ

به آن مفھومی " انديشۀ فکری" لذا در اين قسمت نامه به شما صد در صد حق می دھم چه در من ظرفيت تغيير. نمايم

  .ق حيات به وجود نخواھد آمدمًد اصال وجود نداشته وتا آخرين رکه شما استنباط می نمائي
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ائی -٢ اد ھ ن خواست آن نھ ه اي ودم ک  واما اينکه ھنوز ھم در مورد ھويت من دچار اشکال ھستيد، اگر مطمئن می ب

تادمنيست که با آنھا در تمام عرصه ان می فرس .  ھا ھمکاری می نمائيد يک قطعه عکس رنگی خويش را به آدرس ت

وارسال آن به ھمان جائيکه می " يو تيوب" زياد متاثر نباشيد می توانيد با گرفتن عکسم از درون با آنھم از اين بابت

  .نمائيد" نان را حالل"خواھيد سر انجام 

انی  واما در ارتباط با معلومات اندکی که در-٣  امور مذھبی دارم، صرف نظر از آنکه در ھنگام خودش وطن فروش

دين  ين وال ز ب ل را  ني ان نقش محل ه بھت ود ک از النۀ انقياد طلبان ادعای ھمدرس بودن من را در قم نموده وکم مانده ب

قادم خارج نگردد شان به من حواله نمايند، بايد به عرض برسانم که از مذھب ھمانقدر معلومات دارم که از حيطۀ انت

ن - نه شاعيه–و اما اينکه از کجا چنين شايعه ای  ورد دي ا در م  بر زبان ھا افتاده فکر ميکنم گذشته از جھل برخی ھ

ود" خرفيلسوف"و مذھب، کمکی را که گاھگاھی به  ی ب ای النۀ تان که زمانی عضو ھيأت رئيسه شورای انقالب  و آق

ام داده ام  راج انج ه مناسبت مع ودننوری ب راد ک ا اف ما ی از قمباعث آن شده ت ۀ ش ه گفت ه ب د ک د بفھمن ما نتوانن اش ش

ری" شۀ فک مت است" اندي دام س ن در ک ئن. م ه را مطم ر يک نکت شتر از درازمگ ان بي ه مغزش يد آنانيک وش  باش گ

ی توان ت دارد م نمند بفھمنظرفي ی ک ر م ه فک ستم و چگون ن کي ری م اظ فک ه از لح و –. د ک يادت خ ا دارد از س د ج
ا دراز گوشان  ه ب د ک ل آئي ه آن درجه از درک ناي ز ب ا مگر شما ني ايم ت ر نم وده در حق شما دعای خي استمداد نم

  .يکسان ارزيابی نگرديد

ار -۴ تۀ پرب ه نوش ان را ب  اينکه من در کجا زندگی می کنم و آيا حق دارم مبارزه نمايم ويا خير ، ضمن آنکه توجه ت

ر"زير عنوان " عزيز"داکتر صاحب شخصيت مبارز وآزاديخواه کشور  يس کبي جلب " به افغان جرمن آنالين آقای ق

  :می نمايم، به کوری چشم شما وھمقطاران تان بايد بنويسم 

 چون اين قلم ھمان موسی ھائی ھستند که در درون خانه فرعون به کندن قبر وی اشتغال یصرف نظر از آنکه افراد

ه واساس دارند، ما ھر دو وقتی درخارج زندگی ه پاي يم ک  می نمائيم ھر کدام از ما نماينده يک طرز تفکری می باش

وازات آنکه . انقياد طلبی و آزاديخواھی. آن در داخل افغانستان وجود دارد ه م ارزۀ ب ن دو طرز تفکر در داخل مب اي

دافغانستان م سرنوشت و آين شور را رق ز ھريک از آن تفۀ ک ستان ني د، در خارج از افغان ا و  می زن ده ھ کرات نماين

دگی از . مدافعان خويش را دارد ه نماين ان ب ی ت اد طلب ۀ انقي رده در الن ه ک ان الن ھمانطوريکه خودت وساير انقياد طلب

ه خود حق می  ز ب وعی ني اشغالگران در خارج از افغانستان به مشاطه گری اشتغال داريد، من و صد ھا چون من ن

رار دھيم تا به کوری چشم دشمنان ميھن ما  از درون دژ ھای سرمايه داری اشغالگران را زير ضربات پيھم خويش ق

ايی" فھيم"ھرچند . دھيم ل خودت تخلص می نم سأله ای از عق ين م سم ، طرح چن ی می نوي د از من نرنجی وقت  امي

ا در خارج از اف د ت ما می خواھن ه اندکی باالتر است، به يقين بادارن وتمويل کنندگان تان ھستند که از ش ستان علي غان

ا  استقالل طلبی وآزاديخواھی به مبارزه برخاسته در صورت امکان آزاديخواھان را دست بسته به آنھا تحويل دھيد، ت

  . شايد به تحميق مردم خويش بيش از اين ادامه دھند

ات اخير پورتال چه ھر گاه تحرک. آنچه گفتم ادعا نيست بلکه سنديست بر وابستگی غليظ شما به استعمار و امپرياليزم

سأله در عرصۀ سياست داخلی کشور ھای اروپائی به خصوص"  آزاد افغانستان-افغانستان آزاد" ود و م ان نمی ب  الم

ا ودر کنار ااخراج نيروھای اشغالگر از افغانستان با چنين جديتی مطرح نمی گرديد، واز جانب دوستان اروپ ن آنھ  اي

غالگران  انه ھرا قلم طرح اخراج اش ه رس ل ب ق " N24"ائی از قبي وديم نھي ور نب ين امروز مجب ه يق شانديم، ب نمی ک

  . گوشخراش شما را بشنويم
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شما ھا مجبور . است" مامور معذور"باور کنيد تا جائيکه به من مربوط است من از شما ھيچ گله ای ندارم چه ميدانم 

االتر ھستيد در بدل چندر غازی که می گيريد خدمتی ھم برای ارباب تان انجام ونی چه خدمتی ب  دھيد، ودر مقطع کن

  .از مصروف ساختن دشمنان آنھا به مسايل فرعی

ار غارش " فھيم" آخرين نکته ايکه آقای -۵ ل از وی ي ه قب ست ک ان ادعائي د، ھم ه ان رون ريخت از گنجينۀ فھم شان بي

م شت جواب خود را دريافت دا"عزيز"پرچمی زادۀ رسوا نموده بود وبه وسيلۀ داکتر صاحب ، تکرار آن بحث از قل

ای  يم"آق ته ام-"فھ ودش را صحه گذاش ای خ ه ادع زده ام بلک ن تھمت ن ساب م ن انت ا اي ه ب اش ک اھد ب و ش دايا ت  - خ

ه ی ديگرونشخوار آن از طرف برخی ھا  ادر ب ا ق ه آنھ اند ک د، می رس ی می نماين که اينطرف و آنطرف لجن پراگن

  .د و ايجاب می نمايد تا اندکی بيشتر بر آن روشنی انداخته شودنشده ان" عزيز"درک بحث آقای داکتر صاحب

ول تذکر " عزيز"قبل از بحث روی مفھوم آن ادعا ، بايد نوشت ھمانطوريکه داکتر صاحب  داده اند ما در بدل دادن پ

ال  زاين و فع ست، سايت خويش را دي به يک متخصص ايرانی که از طيف مخالفين سرسخت رژيم جمھوری اسالمي

ق . ختيمسا ه نھي يعنی در مقابل کار مشخصی نيروی کار کسی را خريديم، حال نمی دانيم کجای اين کار عيب دارد ک

  . النۀ انقياد طلبان را بر انگيخته است

ای  يم"آق ی" فھ يم، وقت ان نمی کن يچ پنھ ما ھ سألۀاز ش ين  م ز در ب ما ني ام ش ار ن ود يکی دوب اختن سايت مطرح ب  س

ما آنھائيکه آماده اند ن ناختيکه از ش ا ش رين فرصت ب ه زودت ا ب د ام انند مطرح گردي روش برس يروی کارشان را به ف

ناخته شد ردود ش  وجود داشت ، آدم نا مطمئن تشخيص داده شده وھر نوع ھمکاری با شما حتا خريد نيروی کارتان م

شر برخی از نوشته و اما اينکه چرا ما طی مدتی که مبارزه عليه جمھوری اسالمی در داخل ايران اوج گ ه ن ه، ب رفت

ستيم ز دان ان را ني د ت ن . ھای مخالفين رژيم جمھوری اسالمی دست يازيده ايم ، چشم ما روشن که موضع جدي ر اي اگ

  موضع جديد شما نباشد چرا بايد به دفاع از رژيم آخندی  ودر مخالفت با ما قلم بزنيد؟

ی اتوری فرھنگ ه ديکت روز علي ه دي کلی ک ه ش سأله ب رح م ارزه ط ال مب صديان پورت ی از مت ران از طرف برخ  اي

ال  ه ضد آن پورت ستان آزاد"صورت می گرفت وامروز گويا ب ستان-افغان ه "  آزاد افغان د، در ظاھر ب عمل می نماي

ه ادعای سياست  د يک جمعی ک ه چطور می توانن ل ک دين دلي م ب ه نظر می خورد و آنھ شکل وحشتناکی احمقانه ب

وعظمت ستان را داشته باشند، اينقدر احمق باشند که فرق بين مبارزه عليه يک دولت ارتجاعی وخدمت به مردم افغان

  .ماع آنھا را محال بداننداجتطلب را با حمايت از مخالفين ماھيتی آن رژيم نتوانسته ھر دو را يکی دانسته و

ه" کبير"برای اين صغير ھائيکه از لحاظ فکری  ند و ب وغ نمی رس راد چه که حتا به بل ده از اف رای آنع ان سان ب  ھم

  :بايد گفت" خود جن شده اند وفھم بسم هللا" نادانيکه 

ستيم و حاضريم  وری اسالمی ھ من جمھ ا دش ه نتنھ م ک اخته اي ت س ل ثاب ا در عم ام ه غرض ب م ب ان آن رژي  مخالف

ات رسانيده ايم که با مردم ، بلکه اين را نيز در عمل به اثبانجام دھيم مساعدتی ھرنوعسرنگونی آن نظام ضد انسانی 

دی . ايران ھيچگونه مشکلی نداريم م آخن ان رژي ارزاتی مخالف ای ما با شرکت خود در فعاليت ھای مب ته ھ شر نوش ون

به مثابه چماق دست استعمار در خواھد آمد، خط بطالن کشيده ثابت بر تمام پيشداوريھائيکه گويا افغانستان آينده شان 

  .تان به ھمان ميزانيکه از اسالم سياسی دوری می گزينند، استعمار ستيز نيز می باشندساختيم، که مردم افغانس

از آن گذشته ما بار ھا گفته ايم که به خاطر پيروزی عليه متجاوزان ناتو ضمن اعتقاد راسخ به اينکه اساس ھر تغيير 

ی از فقط مردم دلير واستعمار ستيز کشور ما می باشد، به کمک فرد فرد انسانھای ک ستيم، وقت د ھ ين نيزنيازمن رۀ زم

اطر آزادی  ه خ ارزه ب ر مب وان در ام ائی را می ت ط آنھ ه فق ردد ک سته شود واضح می گ ضايا نگري ه ق ن منظر ب اي

د شاری می نماين ين اصول پاف ر ھم ه ب توار دانست ک از آن . افغانستان و بھروزی مردم آن صاحب عزم راسخ واس
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شرات گذشته وقتی ما می خواھيم افراد  شر ن د، ن ع گردن ذرد مطل ستان می گ ساير کشور ھا از واقعيت آنچه در افغان

  .ديگران به منظور جلب خوانندگان آن طيف اھميت تاکتيکی ارزشمندی می يابد

ز در  تعمار را ني تان اس وان دس واما گذشته از طرح ظاھری که عمق حماقت طراحان آن را آشکار می سازد، می ت

ده ، ت بين ھمسايه ھا ومصروف ساختن قلم به دستان فعال آنھا دامن زدن به اختالفا ه عم در امری که برای امروز ن

کاريکه النه انقياد طلبان از نخستين روز ھای موجوديت ننگين خود . است ونه ھم تعيين کننده، از دور مشاھده نمود

نفکران ا روش ر الزم آنرا به مثابه خط حرکی خويش برگزيده با تمام قوا می کوشد ت ای غي ه جنگھ د کشور را ب  متعھ

  .مصروف ساخته ، فرصت الزم برای استعمار وامپرياليزم کمائی نمايد

وقتی از اين منظر به قضايا نگريسته شود واضح می گردد که طراحان عمده ساختن اختالف با ايران و يا ھر کشور 

اين، ًديگريکه در اشغال افغانستان مستقيما نقش ندارد، در صورتيکه آ د، مشتی خ ادرت بورزن ار مب ن ک ه اي ه ب کاھان

ه  ا ب ردم م وطن فروش واجير بيگانه اند که با جا به جائی تضاد ھا می خواھند دشمنان اشغالگر را از اماج حمالت م

  :بايد دست به دعا برداشت وگفتبا نا آگاھان و آنھائيکه بر مبنای طينت زشت شان زوزه می کشند، . دور دارند

  "ز عمر اينھا کم کن وبر عقل شان بيفزایخدايا ا"

وساير مدعيان تشديد دشمنی با ايران و کشور ھای ديگريکه بر ما يورش نبرده اند که کدام " فھيم"حال می ماند آقای 

  :يک را زيب اندام خويش می دانند

  حماقت تا سرحد وحشتناک آن

  خاين به وطن ومزدور اجنبی

   می باشدناجايش کادر رھبری سايت انقياد طلباس را بر تن نموده باشند به يقين اگر کسانی پيدا شوند که ھر دو لب

  

 

  


