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  .نتو به مشام می رسدبوی گند از تور

 

وسوی به منازل يک انسان نابکار و مبتذلی د رتورنتو شب نامه ای را عليه برادر مبارز ما آقای م

ھم ميھنان در آن شھر و ساير مناطق فرستاده تا به عقيدۀ خودش بتواند ضربه ای به شخصيت 

) شب نامه نويس ھا(شب نامه نويس .  الکن نتيجه معکوس شد.  مبارزاتی آقای موسوی وارد کند

 در خفا به ت که ممکنآنقدر در زير ضربات کوبندۀ خواھران و برادران مبارز و حق بين قرار گرف

جا دارد که از نوشته ھای دو خواھر مبارز خود انجنير نسرين .  ش لعنت بگويدخود و مشاوران

.  معروفی و خانم رحيمه توخی ياد آورشوم که چطور جانانه خدمت اين انسان حيوان صفت رسيدند

نويس را از برادارنی که سھم خود را در دفاع از آقای موسوی ادا کرده و دھن کثيف شب نامه 

 نويس اوباش خاطر نشان سازم که نامهبايد به شب.  کنم خون الود ساختند ھم اظھار سپاس می

 افرادی مانند ۀتواند از عھد که  آقای موسوی به حمايت کسی محتاج نيست و به تنھائی می باوجودی

 .  ستاد و تنھايش نخواھند گذاشتيتو برآيد، دوستان واقعی او ھم  در پھلويش خواھند ا

 شورای نظاری است که –شود که شب نامه نويس جمعيتی   خالل روحيۀ شب نامه استنباط میزا

باالخص عمال سازمان ھای .   امنيتی داخلی و خارجی داردیسابقۀ کار را با سازمان ھا

شورای .  دھند به چنين پستی ھميش تن در می) حاال اف اس بی(استخباراتی واواک و کی جی بی 

 و جمعيتی ھا در امريکا که ده ھا بار خريد و فروش شده اند، ھم بدين روش متوصل مینظاری ھا 

و باجه اش قوی ) پسر خالۀ اينجانب(جريدۀ مزدور اميد با ھمکاری سيد مخدوم رھين .  شوند

 تا بتوانند مرا از ندنتو دشنام داده انامه در تورم مشابه به روحيۀ شبکوشان بار ھا به من و فاميل
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بايد يادآور . مسير مبارزاتی ام دور سازند، الکن به جز سرشکستگی چيز ديگری نصيب شان نشد

 خيرات ھمان دشنام ھا بود که واواک ايران سيد مخدوم رھين را به حيث وزير اطالعات زشد که ا

ای شب نامه نويس تورنتو ببينيم که واواک، اف اس بی و يا سی آی .  و کلتور افغانستان مقرر نمود

   !؟ن خواھند کرديرا در کدام مقام تعي

تواند آقای موسوی را از صحنۀ مبارزاتی بدر  اگر شب نامه  نويس به اين عقيده بوده باشد  که می

به عوض خودش سخت بی آبرو شده و منزوی گشته  کور خوانده بود زيرا کرده و خانه نشين سازد، 

ين آزمايش تاريخ سرخ رو بدر آمد  و نيروی  مبارزاتی اش قوت  ايگر ازآقای موسوی بار د.  است

بيشتری يافت  و شخصيت انسانی اش بيش از گذشته مورد احترام ملی گرايان و انقالبيون راستين 

بازندۀ اصلی شخص شب نامه نويس و ياران داخلی و خارجی اش اند که چطور .  قرار گرفت

اده کردند و در نھايت شکست خوردند و حال با سرافگندگی برای  و ناخلف استفهين حرامزادااز

  .از رسوائی کامل به ھر سو می دوندنجات 

ھمچو افراد بی .    تصور نمی کنم که اين بار اول عمل شخصيت کشی شب نامه نويس تورنتو  باشد

انسان ھای   ازو صد ھا تن ھا ھويت و فاقد حيثيت انسانی، طبق دستور مقامات استعماری به ده 

شبکه ھای .  تازند تا اگر بتوانند تزلزلی در ايمان مبارزاتی آنھا ايجاد نمايند شريف و مبارز می

ن واقعی  روی دست خواھند  مبارزااستخباراتی استعمار روش و طرح ھای جديدی برای کوبيدن

 در استخدام نتو به منظور پياده کردن دسايسجديدی را مانند شب نامه نويس تورگرفت و افراد 

  .خواھند داشت

در آن صورت  آقای موسوی .  خوب شد که شب نامه نويس از آقای موسوی به نيکی ياد نکرد

  .  وسلِۀ ناکسان رنج نبرده توانست اين بار سنگين را با خود حمل کند و از ستايش خود ب چطور می

  

 

 

 
 

  


