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 Political سياسی

 
 نجـيـب ثـاقــب: از خـامـۀ

 ٢٠١١ اکتوبر ٢٩
 

 شايعه پراکنی، شانتاژ، دشنام زنی  و توطئه عليه مخالفان و 
  سقوط ذلت و  حضيضدگر انديشان حقيقی و حقوقی نشانۀ 

  !مه جانبه و بيانگر مرگ ارزش ھاست ھ
   

 

 
تراژيدی خونبار جاری افغانستان طی بيشتر از سه دھۀ اخير، افزون بر زمينه ھای تاريخی آن در درون و 

برون مرز ھای سياسی کشور ما، به مثابۀ تداوم اجحاف و ستمگری چند اليۀ اجتماعی و ملی طی سده ھا و اعصار 

 مزدوران زرين قالدۀ کرملين نشينان يعنی باند ١٣۵٧کودتای منحوس روسی ھفت ثورباالی مردم ما، عمدتاً از 

و متعاقب آن به پيمانۀ وسيع، از تجاوز مستقيم نظامی سوسيال " خلق و پرچم"یئھای آدم کش و وطن فروش حرفه 

مردم ستم کش امپرياليسم شوروی و اِعمال سياست ھای ماورای فاشيستی متجاوزان روسی و غالمان شان در حق 

  . ولی سلحشور افغانستان، آغاز شد

به دنبال شکست مفتضحانۀ حاکميت و ارادۀ برده ساز استعماری روسی، بنابر دالئلی چند، جای آنرا سلطۀ 

مد ھای برباد دھنده و ھستی اجابرانه، خونين و ويرانگر ارتجاع اسالمی در يک موقعيت نيمه مستعمراتی با ھمه پي

ت که در فرجام و در اوج رسوائی و تباھی، با اشغال امپرياليستی کشور ما يک دھه قبل جايش را بر انداز آن گرف

به سيطرۀ ھمه جانبه و ذلت بار امپرياليستی ــ ارتجاعی سپرد که اين روند برده ساز استعماری تا ھم اکنون در 

اليستی و امپرياليستی و تحرکات نيرو ھای در نتيجۀ اين تجاوز و استيالی سوسيال امپري. کشور ويران ما ادامه دارد

ارتجاعی، دو دھۀ تاريخ کشور ما در تحت سيادت مستقيم غارت گرانه و استيالگرانۀ استعماری و يک دھه در ميان 

اين دو دھۀ مستعمره بودن کشور ما، با حاکميت خونبار و قھار و بالمنازع ارتجاع فئودالی و جنگ و ويرانگری  و 

  .فروشی آن رقم خورده استمزدوری و وطن 

گذارد، اھداف ھمه جانبۀ اقتصادی، سياسی،  وقتی استعمار و امپرياليسم در کشوری يا کشورھائی پا می

شود،  و وقتی با مقاومت مردمی رو به رو می. نظامی، فرھنگی، جيوپوليتيکی و ستراتيژيکی معينی را در سر دارد

آماج حملۀ ... ی، نظامی، فـرھنگی، اقتصادی، اجتماعی ، روانی واشکال مختلف مقاومت را در عرصه ھای، سياس
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توان نقش و  ين عرصه ھاست که میادر. شود ين عرصه ھا رو برو میادھد، چون با مقاومت در خود قرار می

حضور تخريبی و ھستی بر انداز سلطۀ مستقيم استعمار امپرياليستی را به عيان ديد و آن سقوط ھمه جانبه و مرگ 

  .ش ھا در جامعۀ مستعمراتی استارز

در نتيجۀ حاکميت و سيادت مستقيم امپرياليسم و ارتجاع و حضور درازمدت استعمار در ھمدستی با 

ارتجاع در کشورما و نقش تخريبی آن طی سه دھۀ اخير، افغانستان در ھمه عرصه ھای زيربنائی و روبنائی مثل 

ازجمله، آن ارزشھای دير پای معنوی . جانبه و گسترده شده استاقتصاد، سياست و فرھنگ ُدچار يک انحطاط ھمه 

و فراز ھای فرھنگ مردمی که طی سده ھا در جامعه زيسته اند و عناصــر رو به رشد و بالندۀ آن رو به طرف 

ه تعالی و پيشرفت داشتند، در مسير اين تند باد مخرب استعماری و ارتجاعی به پرتگاه ابتذال، زوال و نيستی راند

  .شده اند

در جامعۀ استعمار زدۀ ما به جای اين ھمه ارزش ھای متعالی فرھنگ مردمی مثل آزادی و ! با دريغ

آزادگی،  دشمن ستيزی و استعمار زدائی، سلحشوری و دليری، غيرت و ناموس داری، غرور و افتخار، عزت نفس 

رج گذاشتن به معنويات و ده ھا و شرافت، او اعتماد به خويش، صفا و صميميت، صداقت و وفا، وفا داری به عھد 

 در نتيجۀ اين تھاجم فرھنگی استعماری و جان گرفتن دوبارۀ ارتجاع فرتوت در نقش ،ت نيکو و پسنديدۀ ديگرصف

دمسازی با استعمار و انقياد طلبی، دشمن نشينی و عبوديت، دروغ و نيرنگ و شانتاژ، ھمزاد طبيعی استعمار؛ 

صی و ملی، عدم اعتماد به نفس و زبونی، پستی و دنائت، شارلتانيسم و لومپنيسم، پول زير پا کردن شرافت شخ

گی، خفت و  دو روئی، بی غيرتی و غرور باختپرستی و رسيدن به جاه و مقام به ھر قيمتی، عھد شکنی و

ر زدن گی و از پشت خنجردن ارزش ناموس داری، خيانت پيشخواری، يأس و نوميدی، تسليم و سجود، خوار شم

از اين دست در ميان عده ای از منسوبين طبقات و اليه ھای مردمی و حتی عناصر و  نکوھيده خصائلوغيره 

  .حلقات  فرھنگی و روشنفکری ادعاگر شيوع يافته است

يکی از نمونه ھای اين سقوط، ابتذال  و منحط شدن انسان ھا و مرگ ارزشی در جامعۀ استعمار زدۀ ما، 

بدون اسم و امضاء و آدرس  که توطئه گرانه و خائنانه سرھمبندی شده و از طريق پُست  رذيالنه دشنام نامه ايست 

  .به آدرس فاميل ھا به زن و فرزندان مردم ارسال شده و به طور دست به دست نيز پخش شده است

انه ام را از طريق پُست در آدرس خ» آشنا«من ھم يکی از آن نامه ھای ارسالی جاعل نا شناس ولی دير

دريافت داشته و خودم و اعضای خانواده ام آنرا خوانده و بر فرستنده و جاعالن اولی اين جعليات و اتھامات بی بنياد 

و نا روا که حتی در حق شھدای سر فراز و نيک نام وطن ما کليه موازين و معيار ھای اخالقی و شرافت انسانی را 

اينجاست که نقاب آدم ھائی که خيلی گستاخانه، بيشرمانه و .  نثار کرديمزير پا کرده اند، و مفتری آن ننگ و نفرين

خائنانه از ميخ استعمار می پرند و اھداف پليد امپرياليسم و ارتجاع را جھت لکه دار ساختن يک تاريخ، يک ھويت 

دھند،  ان میکنند و به خورد ديگر کنند، و يک عمر دروغ جعل می و يک روند و انسان ھای درون آن، پياده می

  .شود افتيده و پس از يک عمری چھرۀ کريۀ اصلی توطئه گران و اھداف پليد  شان نمايان می

ارزيابی، تجزيه و تحليل مضمون مستھجن و دشنام آميز اتھامنامه و اتھامات سخيف وارده به يک روند 

ت مراجع اولی آن ھمراه با انگيزه  و زنده گان آن از لحاظ کرونولوژی اتھامات وارده و شناخجانباختگانسياسی و 

بی ھويت و بی ھمه چيز ناشر نھائی آن جعليات و برخورد » آشنای«ھا و اھداف عقب اين توطئه و شناسائی 

مقتضی به جاعالن، دروغ بافان و ناشر و نويسندۀ آن جعل نامه و دشنام نامه، وظيفۀ نھاد مربوطه ايست که حريم آن 
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من به . رد دستبرد عده ای رھزن نمک حرام و نمک خور نمکدان شکن واقع شده استمورد تجاوز و نواميس آن مو

  . است قلمرو شوم و اين کار نھاد مربوطعنوان يک ھوادار جنبش انقالبی فعالً خود را ملزم نمی بينم که وارد آن

 دريافت داشته اما درين جا من به عنوان يک ھوادار جنبش انقالبی کشور و مدافع حقيقت که دشنامنامه را

ی سخيف ورق پاره و شکل و چگونگی توزيع او خوانده ام ، مختصر ارزيابی و نتيجه گيری خود را در مورد محتو

  . دارم آن به منظور قضاوت مستقالنۀ خوانندۀ اين سطور ارائه می

ی دير به باور من و بنابر وجود يک سلسله موازين و معيار ھای ارزش سنج اخالقی، اجتماعی و فرھنگ

پای در جامعۀ ما، نفس عمل توزيع فحاشی و دشنام نامه و جعل عمدی اکاذيب مراجع کامالً شناخته شده در ميان 

فاميل ھا و سپردن آن به دست زن و اوالد خانواده ھا، گذشته از محتوی ناپاک جعل نامه و نيات کثيف جاعالن آن، 

 اخالقی، اجتماعی و فرھنگی جامعۀ ما و در حکم زير پا  آن موازين و معيار ھای ارزش سنجۀعمليست مغاير ھم

گذاشتن آن و ھمزمان تشويق ديگران به ھمچو عمل شنيع در آينده ھا و نشانگر سقوط اخالقی و معنوی فرد يا افراد 

. ی خائنانۀ آن نيستااز ديد من نادرستی و زشتی نحوۀ توزيع و پخش آن دشنامنامه کمتر از محتو. توطئه گر است

ين عمل شنيع و خائنانۀ جعل آگاھانه و عمدی اکاذيب و انتشار مستمر آن و سپردن آن به شخص مفتری و حوالۀ ا

زند که ضمن رنج بردن از  دشنام و افتراآت به فردی حقيقی و نھادی حقوقی و شھدای سر فراز آن از آنانی سر می

ی و ايستادن در ميدان با اسم و ئرويا رو) ی آنفھوم فئودالی و جنسنه به م( عقدۀ حقارت عدم توان و مردانگی 

اين نشانۀ پستی و . دھـند و خائنانه و جبونانه توطئه می چينند  سر میهھويت اصلی ، جغد آسا در تاريکی شب نوح

  .دنائت افراد مفتری و عالمت سقوط کامل اينان از پايگاه و مقام واالی انسانيت است

عل آگاھانه و عمدی اکاذيب و انتشار مفتريات و حوالۀ دشنام، از انجام ھمچو عمل شنيع و خائنانۀ ج

انسان ھای خائن و شرف باخته، خود فروش، زبون و جبون، عقده مند و بيمار روانی العالج، ھرزه و بی ھمه 

تشويق و پاداش دھی و پشت گرمی چنين آدم ھای . گان و جواسيس استعمارساخته است و بسفروختچيز و خود 

نی از شرکای جرم و ھم کاسه ھای او بر سر خوان رنگين يغمای استعماری و پھلوان پنبه ھای استعمار با پست و د

اھداف پليد و کثيف تخريبی امپرياليستی و با انگيزه ھای ارتجاعی ايدئولوژيک ــ سياسی معين ساخته است و از 

 قبيح و خائنانۀ عوامل زرخريد استعمار را انسان ھای شريف اين عمل. خورد عقدۀ حقارت ديرينۀ اين قماش آب می

دانند  فرستند و جای شايستۀ اين خائنان و جعلکاران را زباله دان تاريخ می دانند و بر آن نفرين می ننگ انسانيت می

  . که بايد بدان تقرب حاصل کنند

 کسانی در جمع مورد ئيد و تائيد تلويحیأزبونانه تر از اين زبونی و خائنانه تر از اين خيانت ھمدستی، ت

 ضد تاريخ، ھويت جمعی و شھدای سرفراز شان خواھد بود که در نھايت رو سياھی و هحمله، با اين توطئه ب

  !زيرا اين جرمی و خيانتی است نابخشودنی. شرمساری و ننگ ابدی را برای اين عده به بار خواھد آورد

و ارعاب مشترک عوامل استعمار و آدمک ھای  انسان ھای شرافتمند نبايستی از مقابل توطئه، شانتاژ 

مجھول الھويت که اھداف پليد امپرياليسم و ارتجاع را جھت لکه دار ساختن يک تاريخ، يک ھويت و يک روند و 

در صورت . کنند، با سکوت  و بی تفاوتی بگذرند و اين توطئه را آسان بگيرند انسان ھای حقيقی درون آن، پياده می

سکوت و بی تفاوتی در مقابل اين جنايت، اين عمل قبيح، توطئه و خيانت، در جامعه به صورت سنت در آمده و 

  .خواھند کرد" حسن استفاده" نھادينه خواھد شد و ديگرانی ازين قماش از اين الگو 

دۀ انسانی و اجتماعی اين فحاشان و مفتريان به دستور اشغالگران خالف ھمۀ موازين تھذيب و اخالق پسندي

به بھانۀ خصومت، کينه توزی و دشمنی با فرد مشخص، اصالً در صدد آنند تا حرمت، عزت و تاريخ پرافتخار 
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نھادی شناخته شده را که نام آن مايۀ افتخار و و جود آن آبروی جنبش ضد امپرياليستی و ضد ارتجاعی بوده است، 

د در جامعه و به شخصيت ھای حقيقی آن حسب ذيل توھين و اھانت را به لجن کشيده و به شخصيت حقوقی آن نھا

  :روا بدارند

  .ی آن نھادئت رھبری، اعضاء و روابط توده أــ اھانت به رھبران و ھي  

ــ خدشه دار ساختن ناموس داری و ضربت زدن به اعتماد جنبش و توده ھای مردم به روشنفکران   

  .مردمی و انقالبيون کشور ما

به پاکی حريم خانه ھای فقيرانۀ نھادی که بدون تبعيض و تفاوت، پناھگاه روشنفکران و ــ اھانت   

 ضد تجاوز و اشغال روس ھا و اجحاف چند اليۀ مزدوران آنھا شوريده و از دست تروريسم هانقالبيونی که ب

  .مستولی احزاب اسالمی بدان جا پناه آورده بودند

 و وارونه جلوه دادن ھا، تصاويب و محرمات نھاد مربوطکرد گری ھای خائنانه در مورد عملءــ افشا  

  .حقايق مسلم و آفتابی در آن زمينه ھا

ــ ايجاد شک و ترديد و خلق فضای بی اعتمادی به گونۀ آگاھانه، نسبت به دوستی ھا و پيوند ھای   

  .رفيقانۀ سياسی در حلقات و نھاد ھای انقالبی و مردم دوست

تخباراتی با سرنوشت مھاجران و صدور اخطاريه و حکم اخراج و علنی ساختن ــ برخورد پوليسی و اس  

  .اسناد و مصاحبۀ ھای محرمانۀ پناھندگان سياسی در يک کشور

ــ صدور اخطاريه و حکم اخراج و دسترسی به اسناد مصاحبۀ محرمانۀ پناھندگان و تھديد آنان، از يک 

  !جاسوس دستگاه استخباراتی ساخته است و بسعنصر يا عناصر مزدور، شرف باخته، خود فروش و 

از ديدگاه من نبايد اختالفات سياسی ــ ايدئولوژيک را با دگر انديشان تا سطح دشنام و ناسرا و شانتاژ و 

اگر فرد يا افرادی با شخصی حقيقی در مورد مسائل فکری، . ترور شخصيتی مخالفان تنزل داده و به ابتذال کشانيد

اختالفی دارد، شيوۀ پسنديده و مروج اين است که موارد مورد اختالف را به حيث انسان ھای سياسی و سبک کار 

متمدن، به شيوۀ متمدنانه در قالب بحث منطقی و رعايت ادب و احترام و عفت کالم به صورت مستدل و آموزنده به 

وند، بدون آنکه به توطئه متوسل کنکاش و نقد بگيرند و بحث و استدالل مخالف را در ھمان زمينه با خونسردی بشن

  . شوند

گــزينش توطئه، شانتاژ و حوالۀ دشنام و برچسپ زنی و رجوع به فرھنگ لومپنيسم در اساس کار 

آنھائيست که از تيزاب پاشی و قمه کشی شروع کردند و سر انجام آنرا به فرھنگ وطن فـروشــــی و خيانـت آشکار 

. ين فرھنگ و اين خصيصه بخشی از ذات و ھويت و اجتماعی و تاريخی آنان استو تمام عيار ملی ارتقاء دادند و ا

اما اگر در ميان فرھنگيان، روشنفکران و ادعاگران درين دنيای متمدن و در عصر انقالب ارتباطات، عناصری 

الفان و دگر يافت شوند که توطئه، شانتاژ، دشنام و برچسپ زنی و رجوع به فرھنگ لومپنيسم را در بر خورد با مخ

است، ن آانديشان شيوۀ کار خود و يگانه ھنر خود بدانند و بدان متوسل شوند،  درعين حال که مبين سقوط ھمه جانبۀ 

عجز و ترس جدی اين قماش از روياروئی با مخالفان در بحث منطقی و مستدل  ،نشانۀ بی عرضه گی و ناتوانی

  . است که از آن گريز دارند

ف ترور شخصيتی فردی واقعی و با ھويت معين و مواضع سياسی شناخته شدۀ ضد عکس، ھده ولی اگر ب

استعماری و تخريب آگاھانۀ جريانی است که آن فرد حقيقی مورد حمله به آن تعلق دارد و يا داشته است، و 

رفی و نويسندگان، جعلکاران و مفتريان ھويت اصلی سياسی و شخصی خويش را پنھان کرده و در کمال بزدلی، بيش
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زبونی با انگيزه ھای ناپاک سياسی بر فردی و جريانی شناخته شده بتازند و در صدد ترور شخصيتی آنان برآيند، 

ديگر بايد اھداف و انگيزه ھای پليد و رد پای استعمار و ھمزمان خيانت اين عده را در عقب اين قضيه جست و جو 

  .کرد و پی گرفت

ران در ادعا و اتھام زنی شان عليه فرد و نھاد مورد حملۀ شان جدی و اگر جعلکاران و مفتريان و شانتاژگ

صورت ه صادق بودند و قصد توطئه در راستای اھداف پليد استعماری را نداشتند، بايد ادعا و مستندات خويش را ب

 معلوم ارائه عينی و زنده و مبتنی بر فاکت ھا و شھود انکار نا پذير  با اسم و رسم اصلی شان و از آدرس معين و

 شد ھـرکه در او غـش می کردند، تا ھمه پس از مالحظه، به صحت ادعای شان صحه گذاشته و سيه روی می می

  !بود

دانم  ضمن تقبيح و محکوميت اين توطئه و خيانت به شديد ترين وجه ممکن، تذکر اين نکته را ضرور می

حقوقی تازگی ندارد و بار بار با تفاوت ھای زمانی در زمانه که اتھامات وارده در دشنام نامه عليه فرد حقيقی و نھاد 

ھای ديگر و در النه ھای ديگر توسط منابع و حلقه ھای معلوم الحال و با انگيزه ھای غليظ سياسی و ايدئولوژيک و 

اين آنچه تازگی دارد، . با نيات تخريبی نھاد مربوطه و شخصيت ھای کليدی آن جعل  و اشاعه و نشخوار شده است

است که شخص مفتری نقطۀ تالقی اھداف پليد استعماری، انقياد طلبی و تسليم طلبی واقع شده و به حيث ابزار کثيف 

  .در جھت تحقق ھدف پليد مشترک فوق استعمال  شده است

استعمار مزيد بر عرصۀ فعاليت ھای نظامی، سياسی  و فرھنگی در کشور تحت استعمار، در عرصۀ اطالعاتی و 

ی از لحاظ سياسی و فرھنگی مسخ ئاراتی نيز حاکميت و فعاليت ھای خود را امتداد داده و از ميان انسان ھااستخب

امپرياليسم امريکا ھمراه با شرکای امپرياليستی اش پس از شکست . کند شده در جامعۀ مستعمراتی سر باز گيری می

و غصب منابع انرژی و غارت ثروت و فرو پاشی حريف و ھمتای شوروی اش، به منظور تصرف بازار ھا 

دست به يک ... اجتماعی کشور ھا و ملل  ضعيف و تحت ستم در قاره ھای تاراج شده مثل افغانستان و عراق و

  .سلسله اقدامات توسعه جويانه و اشغالگرانه زد

 دستگاه جاسوسی عالوه از گسيل سرباز و سالح، در ميدان جنگ استخباراتی در افغانستان و منطقۀ ما نيز، چندين

ضمن بر پا داشتن زندان ھا و شکنجه گاه  »سيا«کشور ھای امپرياليستی و ارتجاعی منطقه و از آن جمله سازمان 

ھای متعدد در افغانستان و در چندين قاره، مصروف ايجاد، آموزش، تمرين و تمويل نھاد ھای جاسوسی و شکنجه 

ستعمراتی، خريدن مھره ھا و تعبيه و استخدام جواسيس و اجنت گر پوشالی و کنترول و نفوذ در سراپای ادارۀ م

  .ھايشان در عرصۀ فعاليت ھای دولتی و غير دولتی بوده اند

در استخدام و گزينش جواسيس به گونه و با معيار ھای گذشته عمل نمی کند و تنھا » سيا« سازمان جھنمی 

اين دستگاه استخباراتی مخوف در طی . کشی باشدکسی را استخدام نمی کند که وظيفه اش صرف جاسوسی و خبر 

سه دھۀ اخير در امتداد فعاليت ھای مخفی قبلی اش در رابطه با افغانستان و به خصوص طی يک دھۀ اخير اشغال 

افغانستان موازی با قتل عام مردم ما و شکستن روحيۀ آزادی خواھانۀ آنان از طريق تحرکات ويرانگر ماشين غول 

شوی مغزی جوانان بی روزگار و بی آيندۀ کشور ما، به استخدام و مھره  و ريکا ــ ناتو و شستپيکر نظامی ام

، ارتش ذخيرۀ روسھا، خاديست ھا و شکنجه گران رژيم ھای سابقه، "پرچم و خلق"گزينی از ميان باند ھای 

ت ھا، رھبران خيانت شخصيت ھا و افراد خائن و خود فروش دسته ھای بوروکرات و تکنوکرات ليبرال، اسالميس

 ناسيوناليست ھای تنگ نظر و يا عظمت طلب، نظاميان، استادان و شاگردان دانشگاه ھا، ،پيشۀ گروھی معلوم الحال
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نويسندگان، تاريخ نويسان اجير، دپلومات ھا و ژورناليستھا و گردانندگان پشت و روی صحنۀ سايت ھای انترنتی 

  .ذاران و سران و متنفذين اقوام و قبايل پرداختانقياد طلب، سرمايه داران و سرمايه گ

و سازمانھای مماثل »  سيا«گان سازمان استخباراتی موريت ھای مستخدمين و گماشتأيکی از وظايف و م

آن در افغانستان و اطراف آن توطئه گری، شايعه پراکنی، جعل اکاذيب و جو سازی آگاھانه عليه ذوات و منسوبين 

 و انقالبی کشور است که در مبارزه عليه تجاوز و اشغال امپرياليستی و سوسيال گردان ھای ملی، مترقی

 عليه ستمگری طبقات حاکمۀ جامعه و مبارزات ضد ارتجاعی پيشگام بوده و به هامپرياليستی کشور و در مبارز

  . استعمار، مطرح اندمثابۀ خار چشم امپرياليسم، ارتجاع مزدور و ساير گروه ھای انقياد طلب و عوامل پيدا و پنھان

از منظر ھمين سياست توطئه گرانه و تخريبی استخباراتی  و در قالب تحرکات انقياد طلبانه و تسليم طلبانۀ 

 دشنام نامه ای حاوی الفاظ و جا و آنجا است که، اخيراً نوين اين شبکۀ وسيع جواسيس و انقياد طلبان پيدا و پنھان اين 

 و ء سازمان معين، خود آن سازمان، شھدارھبرانمثابۀ يکی از ه فردی حقيقی بکلمات رکيک و مستھجن در مورد 

رھبران آن گردان  و افرادی در مدار آن نھاد بدون مالحظه، و بدون اسم و امضاء و آدرس نويسنده، به آدرس ساير 

صورت دست به دست  آن دشنامنامه را به يک تعداد ديگر به ،ھای معينی پُست شده و قرار معلوم نويسندۀ مفتری

  . توزيع کرده است

ی، و عدم توقف اين توطئۀ مشترک خائنانه و ادامۀ تشويق و پشت گرمی مفترپس نگرفتن و در صورت 

شائی و تجزيه و تحليل مشخص اين اتھامات؛ من از ديدگاه خود و با مسؤوليت فردی خود محتوی اين کنياز به باز

 جمع مربوطه را در حد شناخت و تحقيق شخصی خود ھمراه با منابع اولی اتھامات وارده و توطئۀ مشترک بر فرد و

شائی کرده و در معرض نقد و نظر خوانندگان قرار کطور مشخص بازه و انگيزه ھا و محرکات قديم و جديد آن ب

  ! خواھم داد

  . با تشکر از وقت گرانبھای خوانندۀ محترم

  

 

  


