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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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 نيالب

  ٢٠١١ اول نومبر

  انــزجــار و حمايت
  

قبل از ھمه من نفرت و انزجار بی پايان خود را در مورد توطئۀ مشترک خاينانه و عمدی حلقه ای متشکل از چند  

زه، خود فروش و خائن به انسان ھای حقيقی و به يک تاريخ، به شديد ترين وجھی ابراز داشته و در عين عنصر ھر

 عفت مورد حمله وحال ھمدردی و ھمنوائی قلبی خود را با قربانيان اين توطئۀ خاينانه و مخصوصاً با زنان با 

  .دارم اھانت، اعالم می

 ساختن جوانب سھيم و انگيزه ھای از پشت خنجر زدن آنان و بررسی عمق و گسترۀ اين خيانت مشترک و برمال

من خود را ملزم . وجه مشترک شان در دشمنی با اين تاريخ و ذوات مربوط به آن ضرورتی است انصراف نا پذير

  .دارم و به آن خواھم پرداخت به انجام اين مھم دانسته و آن حق را برای خود محفوظ می

 انزجار و اعتراض عميق خود به توطئۀ مشترک اين حلقۀ شيطانی خيانت پيشه و سقوط بدينوسيله ضمن ابراز تنفر،

کرده و ابراز ھمدردی با قربانيان بی گناه اين خيانت، عجالتاً حمايت قاطع و تائيديۀ خود را با شيوۀ برخورد اصولی 

 گيری، تحليل  و استنتاج به اين توطئۀ پيشگفته و توطئه گران و موضع» نجيب ثاقب« نويسندۀ ارجمند جناب 

  .دارم صائب، روشن و صريح جناب ايشان از مسأله صراحتاً اعالم می

 خائن ھای ازانسان دشنام، حوالۀ و مفتريات انتشار و اکاذيب عمدی و آگاھانه جعل خائنانۀ و شنيع عمل ھمچو انجام"

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

  .است استعمارساخته جواسيس و فروختگان

 اين با مورد حمله، جمع در کسانی تلويحی ئيدأت و تأئيد ھمدستی، خيانت اين از تر خائنانه و زبونی اين از تر زبونانه

 ننگ و شرمساری و سياھی رو نھايت در که بود خواھد شان سرفراز شھدای و جمعی ھويت تاريخ، ضد به توطئه

و آن خائنان به زودی رسوای عام شده و ننگ ابدی نصيب شان خواھد " آورد خواھد بار به عده اين برای را ابدی

 .شد

 تا با دگرانديشان را ايدئولوژيک  سياسی اختالفات نبايد"کامالً موافقم که » نجيب ثاقب « من با نويسندۀ گرانقدر 

 شخصی با افرادی يا فرد اگر .کشانيد ابتذال به و داده تنزل مخالفان شخصيتی روترو شانتاژ و اناسز و دشنام سطح

 مورد موارد که است اين مروج و پسنديده شيوۀ دارد، اختالفی کار سبک و فکری، سياسی مسائل مورد در حقيقی
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 کالم عفت و تراماح و ادب رعايت و منطقی بحث قالب در متمدنانه شيوۀ به ھای متمدن، انسان حيث به را اختالف

 خونسردی با زمينه ھمان در را مخالف استدالل و بحث و بگيرند نقد و به کنکاش آموزنده و مستدل صورت به

 سياسی مواضع و معين ھويت با و واقعی فردی شخصيتی ترور  اگرھدف.متوسل شوند توطئه به آنکه بدون بشنوند،

 يا و دارد تعلق آن به حمله مورد حقيقی فرد آن که است نیجريا آگاھانۀ تخريب ضد استعماری و شدۀ شناختـــه

 کمال در و کرده پنھان را خويش شخصی و سياسی اصلی ھويت مفتريان و جعلکاران ونويسندگان، است، داشته

 ترور صدد در و بتازند شده شناخته جريانی و فردی بر سياسی ناپاک ھای انگيزه با و زبونی بيشرفی بزدلی،

 عقب در را عده اين خيانت ھمزمان و استعمار پای رد و پليد ھایانگيزه  و اھداف بايد برآيند، ديگر آنان شخصيتی

  .تشکر از خوانندۀ حقيقت جو" .گرفت پی و کرد جو و جست قضيه اين

  

  

 

  


