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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

www،afgazad،com                                                                                           afgazad@gmail،com 
 Political سياسی

  
  .آزاد ل

  ٢٠١٣ جون ١۵

 پرسش و  پيشنھاد
 نوعان لی زيستن با خون ھمــايد چون طفيــنب

 به اين زالو خصاالن  ھرچه بادا باد آتش زن

 ؟

ر و سفارش ھای پر از لطف و َمحبت بزرگوار موسوی  که بايد مدتی را  کتا دۀي تو ص،با وجود مر يضی دوامدار 

 متأسفانه نتوانستم خاموش نشسته ھا را بگيرم اما  نوشتهۀاستراحت نمايم و بعد خوب شدن و باز  يافت صحت کامل دنبال

ش چپ  دفاع از خود و جنبستان  در تصری پيرامون  آنچه دوخ  فلھذا خواستم م.شاگر و  فقط خواننده باشمو تما

 واقعاً انسانی ۀ کامل و اصلی  اين نوشته  خواندن  نوشتار و شنيدن مصاحبۀ و انگيز،بنويسم اند چند سطری  نوشته

 ،فیتثمار دپلوم انجنير نسرين معروس ضد استعمار و اۀ با مبارز نستوه و خانم مبارز و پيشتاز در مبارز،ميرويس جان 

ھای انقالبی و رد اتھام بستن ھا و فحاشی گروھی اجير و  رويس ودان محمودی در دفاع از شخصيتانقالبی  گرانمايه مي

  اين موضوعات میۀ تحليل و تفسير ھای ھمه جانبه سازمان انقالبی افغانستان به رابط،وابجفتنه انگيز  و ھمچنان 

 ما کبير تو خی و خانم محترم ۀو قھرمان گرانماي فاشيست ھای  مائوئيسم عليه  مبارز ۀھای  ابلھان   ھمچنان نوشته،باشد

 ينا از ، استعمار و ار تجاع شان خانم رحيمه توخی  باعث شد تا چند سطری  را به نگارش در آورمدو مبارز واقعی ض

ئی تباط موضوعات  و يا غلطی ھای امالئی و انشابرم خوانندگان عزيز  عدم ار يضی شديد و جانفزا رنج میکه از مر

 .فته  با بزرگواری خود خرده نگيرنده را ناديده گربند

نام داکتر  ه کرد ھای شخصی ب ام  قيافه و يا ھم عمل ی پر محتوا  سعی نمودم تا با فشار به حافظهھا با خواندن آن نوشته

اند  و به شکل ه  ھم دادء اکرم ياری که اکنون خود شان به مقام صدر خود را ارتقاۀيا غفور جان ثنا را در ساي) پوالد(

ياد ه  شھيد چسپانيده اند ب»صدر ياری« با چند تن از ھمجنسان شان مثل صادق و حسين خود را به  نتیچپ انقالبی انتر

  می»صدر اکرم ياری«خاطرم نيامد  و نفھميدم آقای داکتر و ھمسلکان شان که خود را از حواريون  ه  چيزی ب،بياورم

مت او بودند ؟ يا ھبر انقالب کشور بودند آيا در خدرگويا  شان »صدر«ا يعنی وقتی که خوانند  در آن زمانھ دانند و می

؟ فکر نده انمود!! بلی مبارزه!! ،دار شده و چھل سال مبارزهوضوعات خاص و داليل نا گفتنی ھواکه بعداً روی م اين

؟؟ اگر داکتر ز خمينی ھم باشد  امام در پيروی مطلق اۀ شان به کميتۀکنم اين چھل سال شامل خدمات  صادقان می

وليت به انقالبيون واقعی کشور رو شنی ؤخت و تاز بی اندازه و بی مسين مورد قبل از تاارصاحب لطف نموده و د

 .مئيتوانيم روی موضوعات مشخص تر صحبت نما اندازند خوشحال خواھم شد  چون در آن صورت می

 را »اکرم ياری«ستان انقالبی کشور وطنپر  جانباختگان و، رھبرانداکتر غفور اکنون  با رد و تھمت بستن به تمام 
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م نوشته  تما»ياری« در سايتی نوشته بودند  که ءکاو ضمناً جناب شان و يا يکی از شرخوانند  رھبر انقالب کشور می

تر ثنا با شھيد اکرم  آنست که آقای داکۀ؟؟ اين نوشته نشان دھند !!ی دفن نموده اندئھايش را در صندوقی گذاشته و در جا

 . خدمتگذار شخصی شان بوده باشند  چونآن شھيد چند خدمتگار خاص ھم داشتنددياری  خيلی نزديک بوده و ھم شاي

شتار چند بخشی روشن ساختند طی نو به ارتباط اين دو موضوع بايد بنويسم که مبارز گرانقدر ميرويس ودان محمودی

گر ھم بنا باشد  که از مبارزان و ا) ود که اکرم ياری رھبر آن بوده باشد ؟؟ در آن زمان در کشور انقالبی نب:(که 

کنم اشتباه  م و آنھم ياری باشد فکر میئيياد نما) منظور من انقالبی است(،نام رھبر انقالبه فقط يکی را ب) یئ شعله(

 قرار اشتند  که   در صدر ليست وجود دیشرف و انقالبي ؟؟ چون در آن زمان جانسپردگان و متعھدين با!!خواھد بود 

 دموکراتيک نوين بيشتر چشم گير و  ۀ انديشدر پرتو و عملی شان در راستای خدمت به خلق ھای تيوريک داشته و فعاليت

ی ھا و انقالبيون جفای ئ و  مشخص نمودن فقط و فقط اکرم ياری باالتر از ديگر شعله!! مشھود بود تا شھيد اکرم ياری 

  انقالبی کشور خواھد بود؟و بزرگمردان جنبش مردان انقالبی   رادبزرگی  در جق 

ھای اجتماعی و سياسی  اقعيت حال اگر خالف تمام و،خصوص داشته  باشده ھای پنھانی و ب ه داليل و انگيزهک مگر اين

ديگر ھيچ انقالبی و و بدون او !!  يکی نبود فقط اکرم ياری بود ،ئيم که خوب يکی بود  جاويد پيموده بگوۀيان شعلکه جر

د ؟؟ يکی ئيو او سه فرزند نا خلف زا!! او بود و ھمه در او بود !! رسيد ی در کشور نبود اگر بود به پای او نمیئ شعله

ھنمودی مشخص  کتاب و يا ر،نام صادق جاسوس ؟؟ بايد به يک نوشته ه ن مشھور خاين و ديگری بي حس،ھم داکتر ثنا 

سفانه در مورد نوشته  ھا أبختانه و مته داريم اما بدئن و ديگر انقالبيون بکشد به مردم ارايات شاکه حد فاصل ميان نظر

و آثار اين رھبر خجسته  که ھمه آثار تيوريک و علمی خود را در يک صندوقی پنھان و دفن نموده است و ھيچ کسی 

جز اينکه برای !! ،توان استناد کرد  نمی از آن نکرده است و مدفنش ھم معلوم نيست تيوريکۀرا نديده و استفاد ھم آن

گذاشت ؟؟  نوشت و ھمه نوشته ھايش را  در صندوق می  فقط برای صندوق می»اگرم ياریصدر«مردم گفته شود که 

 ،ءشمول رفقاه وق گذاشتن ب را قبل از صند»رھبر انقالب« و »صدر«و کسی حق نداشت آثار تيوريک و علمی 

   و ھواخواھانش  بخوانند و  ياتکثير کنند ؟؟ نوکران وحتا آشنايان،دوستان

ير ساطور جالدان خلقی و پرچمی  ی ھای که از زئ ی و آن  تعداد از شعلهئشن ضميران شعلھين زمينه روااميدوارم در 

و ھمچنان شمشير ھای اسالمی حيوانات مقدس نجات پيدا و فعالً ھم زنده استند  يک نفر فقط يک نفر از آنھا لطفاً 

را نشر   شان باشد اگر در اختيار دارند آن»صدر بودن« ۀ  که نشان دھندکتابی علمی و تيوريک،  صفحه ای، ای جمله

 رھبر ، گفتن »صدر«جا گذاشته است ؟؟ ور نه ه نمايند تا ھمه بدانند که اين رھبر انقالب  آثاری چنين و چنان از خود ب

 به يقين کامل می( مد نظر باشد ؟؟ ئیشان استفاده جوکه از نام او  مگر اين،کند  انقالب خطاب نمودن دردی را دوا نمی

را مجبور ن  ماالن است که م ....اين کرگسان و) ؟!! ين نوشته توھين به اکرم ياری نيست اتوان گفت که منظور من از 

فته ھا است بر قلم و اگر اين زنا زادگان مجبورم سازند شايد روزی رسد که آنچه ناگ به نوشتن اين سطور نموده اند

 ؟!!بياورم 

که  باشد شت ھای کوتاه میکه حاوی چند مقاله و يادا) ياد واره ھای مختصر قلمی(شناسم  تنھا  اثری که از ايشان می

  پيشوا و صدر دانست ؟؟، به آن اورا خط گذار ءتوان به اتکا  نمیمسلماً 

ای از موقف سازمانی و حزبی که باشد نمی نويسد تا در  توان گفت  که ھيچ انقالبی در ھر مرحله به يقين کامل می 

 در تاريخ  جنبش  انقالبی چپ چی که در تاريخ را دفن نمايد ؟؟  اگر چنين کاری شده باشد وا قعاً  صندوق گذاشته و آن

که در آن (ام   ه آن بی اطالع بودکه  بوده و بنده از  و يا ھم اين، تاريخی ند ارد ۀفرد بوده و سابقه بشريت کار منحصر ب

 !!ين زمينه معلوماتی داشته باشد با نشر آن ممنونم سازندااگر کسی در) خواھم صورت از خوانندگان معذرت می

ھای سياسی و انقالبی  در  ی ترين و با وجدان ترين انسانئتوده  ،جانباز ترين ،ياد دارم شريف ترينه تا آنجا که ب
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 فروغ و ری ھا مثل ستارگان پئ نام شعلهه نوين  در کشور ماتم زده و فقير ما بکراتيک  دموه ھایايات انديشچوکات  ھد

ی که نسبتاً ترسو و محافظه کار ھم بودند ئھا  آدماو نور می افشاندند  حت ،نمودند  رھنما  در افق تاريک وطن تجلی می

 در محافل شخصی و ثراً کاشتند ا دوطن خواھی ی که در قبال انسانيت وئان پاک شان و آرزو ھابه اساس وجد

  ،نمودند   دادن ھا احساس غرور می  و با اين نسبت،دادند ی ھا نسبت میئ  به شعلهنحوی از انحاءخصوصی خود را به 

  .بردند ی آوردند و لذت میحساب مه و خود را شخصيت واال ب

 نوکران صادق اسالميسم مخصوصاً ھر چه خدمت گذار امپر ياليسم و ،بختانه امروز ھر چه مکار روزگار است   اما بد

و نمايندگان  نوکران استعمار ، انجو بازان ، جاسوسان وفتنه انگيزان ،ارادت مندان جمھوری به اصطالح اسالمی ايران

تا بينی خميری برای خود داشته  و از افتخارات ملی و !!  دھند جلوهی ئ آی ھمه و ھمه سعی دارند خود را شعله. اس. آی

 .ی ھا بھره ور گردندئ هانسانی شعل

دار در اھانت را مثل حسين و صادق و يک نفر ھوا  شما وحواريون تانۀيباچند نوشت من تقر»!!صدر ثنا «آقای دکتور 

 جوان  ۀرا در بار به بزرگمردان انقالبی کشور ومخصوصا مبارز دلير و شجاع آقای موسوی و فحش ھای بازاری تان

که جناب  ی خوانده ام اينخا در باره بزرگمرد تاريخ کبير تور  اخير تانۀ اين نوشتانقالبی ميرويس ودان محمودی و

ين کثافات پرانی ھای شما در انا گفته نبايد گذاشت که من ھم از(ايد   خطاب نموده… بزدل و ،ھا را جاسوس  شما آن

ھای شما خنده آور و مضحک بود    نوشتهواقعاً )  نظر تان باشد بايد فحش داده شود مخالفهدانم ھر ک می ،ام  امان نبوده

 موسوی بزرگوار و ميرويس محمودی نوشته ايد  نشاندھنده آنست که جناب شما خود را  ۀمخصوصاً از آنچه  در بار

ی پنھان  ئ دھه زندگی نا ميمون خود را  در زير اسم بزرگ و با مسمای شعله۴ی جلوه داده و کثافت کاری ھای ئ شعله

  سيديد که ھويت و نام اصلی شما فاش شود ؟؟  می ترچراسازيد ؟ می 

ايد  خطری  انجو بوديد و قبل ازآن ھم در خدمت رژيم و سيستم خونخوار خمينی  عمری را سپری نمودهسالھا درشما که 

ی ياليسم جھانميست ھای بنياد گرا و يا ھم امپر چون ھر خطری در  شرايط امروز از طرف اسال،کند  شما را تھديد نمی

 خدمت به ھر ۀ و شما که سابق،باشد  زندان صديق نه تنھا کشور ما بلکه تمام ممالک عقب نگھداشته شده میجه فرمتو

!! کرد ؟؟ فکر نکنم کند و يا می سيديد؟؟  آيا خطری شما را تھديد میتر تان می را داريد چرا از افشای ھويتھا دوی آن

شود که با افشای ھويت اصلی تان آنھمه صداقت و خدمت کذاری تان به در  تيجه چنان میياد  شما نين ھمه داد و فراو از

 بدين ملحوظ شما پوست پشک بر چھره ،شود   میء و سپاه پاسداران  افشا. آی. اس. آی،بار  حکومت اسالمی ايران

 زنيد ؟ انداخته و مثل فاحشه ھای سياسی بر ھر روی سيلی می

 را وقتی که جناب شان نوجوان بود ديده بودم و از ايشان و زنده ياد موسی مامای بزرگوار من ميرويس ودان محمودی 

ی ميروس ئ وقار اجتماعی و اتکای توده ،رور انسانی غ ، دانش و شرافت انقالبی ،احساسات پاک  ،شان شناخت دارم 

 که  جناب شان و گرانمايگانی مثل و تعجب من اين است!! ای قابل افتخار بوده و است  محمودی برای ھر فرد شعله

 نتی  که شما زجر کشيده در سايت انتر، شان زن مبارز ۀ  ما آقای کبير توحی و خانم محترمۀمبارز و انقالبی زندان ديد

است چرا ...  خاين و،وطن فروش… تھا نوشتند ؟؟ و شما اگر می فھميديد که آنھا جاسوس  بوديد مدمالک و گردانندۀ آن

شود که  ؟ معلوم می؟ ؟؟ و چيزی عليه آنھا  ننوشتيد دست آنھا را نگرفته و از سايت تان بيرون نينداختيدھمان وقت 

نه و بزرگ مردان و بزرگ زنانی مانند استوره ھای مبارزه مبارزه کبير توخی و رحيمه توخی ميرويس محمودی 

که به   البته تا آن زمانی، بوده و ھستندی ئ واالیھا انسان بوده اند و نه ھم انسان ھای از قماش شما، بلکه ھمهجاسوس

که درمقابل   اما اين، ند به نظر شما خوب بودندداخته بود گری ماھيت پليد ھای جا گرفته در جنبش چپ نپرءافشا

ور شع ھر فرد با ۀو اين وظيف( جنبش مقاومت و مبارزه ايستاده شما بر  رھبران انقالبی و پيشتازانغير شريفانۀ حمالت 

از آب در ... باره به نظر شما جاسوس شدند و و شرافتمندانه استدالل نمودند يک) می باشدو انسان مبارز اين ميھن 
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  !!آمدند

  !اکترآقای د 

 و يقيناً و با اطمينان ،ايد  ين افترای تان کامالً عجله نمودهاگيرم که در  خورم  ووجدانم را شاھد می  به سوگند سوگند می

 انقالبی ھای است  که شما تا حال نديده ايد و اگر ھم ديده باشيد ۀسم  که ميرويس ودان محمودی از جملنوي کامل می

 مثل اورا نشناخته یاشخاص) خود تانۀ به گفت( خود ۀ سال مبارز۴٠کنم که شما در  خيلی کم بوده است  و من تعجب می

دانم چطور خجالت  و ھمچنان نمی!!  بدا به حال  شما  ه ايد، پسايد ؟ و اگر شناخت شما ھمين باشد که تا حال نوشت

ياد بياوريد آن ه باد فحش گر فتيد ؟؟ فقط ھمين کافی خواھد بود که به نکشيديد که راد مرد بزرگ استاد موسوی را ب

  ،زمانی را که شما و امثال تان در غار ھا و سوراخھا از ترس نيرو ھای شوروی لميده و خزيده بوديد موسوی بزرگ 

 شھر ھا و دھات و ھمه جا ،ھا و دشتھا فته و در کوهدست گره مبارز دليرخالقداد پغمانی و ھزاران مثل شان اسلحه ب

ھای مثل  شما   ھای استعماری روس از وطن و نواميس ملی و شرافت افغانی و ھمچنان از آدمئیمقابل تجاوز و زور گو

فتند  و انسانھای شريف و مبارز انقالبی مثل محترم کبير توخی  رايد تا کام مرگ به پيش ش نبودهی بيئکه ھرزه ھا

 سر زمين ،پا مخصوصاً ھالند  کشيده ای مثل شما به ارون اطواکه مبارز  خود را به کشتن دادند تا اين،زندانھا ديدند 

ت که شما بعد از و الزم نيس) می تشريف د اشته باشی ؟؟چداکتر جان نشود که تو ھم پر(د ؟؟ نزندگی پرچمی ھا برس

 پر خاش ،ھا حمله نمائيد  ھمه خم و چم رفتن ھای سياسی و کتمان ھويت اصلی خود غرض اندوختن مسايل مادی   به آن

ی ھا در چوکات بندی چندين سازمان ئ اگر ھمين  سامائی ھا و شعله: ت گفت أتوان به جر ومی!! ه و تھمت بنديد کرد

  .بوديد الل بيشتر در ارو پا نمیج جاه و انقالبی نمی بودند شما امروز صاحب

ھای مثل شما  ھميشه در لجن زندگی نموده و  چون آدم!! ئيد آلود  حق داريد ھر چی نا روا بگو چنان ننگ ۀشما با پيشين

م  ايا ھم االغ ھا  آر اسالمبيت ھا و،به ھر دروازه پوزه ماليده اند تا باشد که از زور ديگران و زير سايه فاشيست ھا 

خود را !! زيسته و زندگی مرفه داشته و  با استفاده از دموکراسی و آزادی بيان غرب خود را انقالبی و مبارز جلوه دھند

 شما برای تثبيت اين انقالبی گری  ،ی انقالبی با سابقه چھل سال مبارزه جلوه دھيدئ انقالبی نه تنھا انقالبی بلکه شعله

گوئيد  تان میالبته خود( شما داکتر  !! موديد ھر طرفی حمله نه ذاشته و بپوست ھر سگ و پشکی را در  صورت گ

 ؟؟ يقين دارم داريد  کدام انقالبی و کدام آدم با وجدان را محترم می،یئئيد به نظر شما کدام شعله بگو)! داکتر استيد 

  ؟؟،يد ياری؟؟ اگر خالف است بنويس… شانيدن ھويت اصلی ار تجاعی خود می چسپيد به برای پو

ن انقالبی ملی ما که امبارز ،بانيان اين راه افتد تا از جان گذشتگان و قر  میی امروز الزمئ  بر ما و ھر انقالبی شعله 

فتند و تا پای دست گره  اسلحه ب،مل قرار دادند ع را معيار سنجش و ».ا. ل. م«در چوکات بندی ھای مختلف سازمانی  

 سياه و تاريک زندان لوم به پيش رفتند و آن از خود گذشتگانی که سالھا در کنج ھایجان برای رھائی اين توده ھای مظ

ن راه آزادی اکه فحش داده شوند ؟؟ اين مبارز دانی نمود نه اينھا بايد قدر  را می کشيدند از آنن شدن خوداانتظاز تيربار

که شما خبر   اين،ی و مردمی دارندئ گاه ھای تودهھا پاي  اين،باشند می!!  آزادی انسان از قيد ظلم و ستم و بردگی ،است 

  روی ، و نيستندهنتی نبودن اماتور لفظی و  انتراھا مبارز نداريد و بايد ھم نداشته باشيد موضوع جداگانه بوده است آن

  و کسان و اگر شما،ھا را با  شما قابل مقايسه دانست  ھای مبارزاتی آن توان شخصيت معيار ھای  اصلولی انسانی نمی

عدالتی و عدم شناخت تان  از تاريخ سياسی و مبارزاتی    دھيد ؟ اين نھايت بی ھا در مقايسه قرار می ديگری خود را با آن

  !!خواھد بود 

خواھم از مبارز نستوه  ھا و شما چند نفر محدود دارم  می ی که از آنئ و بر داشت ھا گيری از اسناد خوانده شده با نتيجه

ست و مبارز زندان ديده ما آقای کبير  وطنپر، خالق داد پغمانی .. و مبارز پيشرو  ،می  موسوی بزرگوار و استاد گرا

سشی را گر به گستاخی بنده تلقی نگردد پرا  ،ی ميرويس ودان محمودیئتوخی و قھرمان نترس و پايدار جنبش  توده 
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خواھيد در يک فضای دمو کراتيک و آزاد در   ميل داريد و می،ن داده کف امتحاهآيا شما گرانمايگان  و مبارزين سر ب

شان ی اھای بی محتو در رو با يک يا چند نفر متحجر و تھمت گر و فحاش که با اين اعمال و نوشته  روتجمعيک 

 صادق  و نامه  حسين و شخصی ھم ب–خواسته اند خودرا در  جامعه در  قالب چپ مطرح و آشکار سازند مثل داکتر ثنا 

 تھمت  به خود و ديگران و گناھان صغيره و ، اتھام زنی ،توانيد آن ھمه  فحش می و ليت ديگرؤممکن چند آدم بی مس

 غرض ايجاد فضای ،فته و با اخالق انقالبی گذشت نموده  مجموع با بزرگواری خود ناديده گرکبيره آنھا را در

ويد وديگر  جاۀ حق بودن آنچه تاريخ شعلهرای تثبيت بموع بجو در م) در صور ت امکان(ھمکاری  ،صميميت

 ی علنی و يا مخفی غرض حل مسايل مطروحه و تثبيت اينگو و در يک گفت، شن ساخته استسازمانھای انقالبی  رو

ما مخصوصاً نسل جوان به  ۀر ديدج حق است و کی جاسوس؟ اشتراک نمائيد ؟؟ تا مردم شريف و زه بچه کسیکه 

  صولی مبارزه بتوانند با قاطعيت تصميم گيرند؟؟ ا در جھت يابی راه فته وکجراه نر

سازم که بنويسند  ھم خاطر نشان می)  حسين–دق ا ص–داکتر ثنا (اين مبارزين نامنھاد و پو شالی و ھمچنين به 

 ،جلسه ایچو  ؟؟؟ در صورت توافق با بر پا داشتن ھمهن چنين افتخاری نصيب شان شود يانند  و ميل دارند تااياحاضر

خاطر دفاع ه  را فراھم ساخت   و در صورتی که الزم دانند بنده ھم فقط بجلسه ای ھمچو ۀکار شد و زمينه بايد دست ب

 زير ۀھای خودم  مخصوصاً نوشت  و حقانيت شان و ھمچنان غرض دفاع از نوشتهی ئ  شعلهاز شرافت مبارزين جانباخته

 ؟؟!!يات شما پيرامون اين پيشنھاد منتظر خواندن نظر!! ضر خواھم شد  در آن جلسه حااالغھای تيوريسنعنوان 

  فوق را به  گستاخی و بی ادبی من  نسبت ندھندۀاميدوارم بزرگمردان انقالبی ما نوشت

  مھماندار شما خواھد بود.آزاد ل

  

  :يادداشت

و شناختی که بين ما و ھمکاران قلمی با مطالعۀ نوشته حين ويراستاری، متوجه اھميت سؤال گرديده، بر مبنای ارتباط 

 را از ايشان استفسار نموديم، ».آزاد ل«آقای در تماس شده، سؤال  »موسوی «پورتال وجود دارد مبتکرانه با آقای

  : بدون کمترين درنگی ابراز داشتند ايشانخوشبختانه

 بتوان از چنان جلسه ای اميد حل ھرچند ماھيت حسين، صادق و اينک پوالد برای ما شناخته شده تر از آن است که«

 تضاد بين افراد و ساليق مختلف  نبوده بلکه بازتاب تضاد بين مردم ،چه اين تضاد، دياناختالفات را در ذھن پرور

می باشد که راه حل خاص خود در وجود چند جاسوس انجو باز  عليه دشمنان خلق افغانستان ،افغانستان و پيشاھنگان آن

 می مراجعه نمايند چنان افرادی خواسته باشند، به آغوش مردم و نيروھای انقالبی کشور  صورتی که و اما درردرا دا

 در گام اول، -دشمنی نورزندنمی توانند با فرزندان صادق اين ميھن، که  -  ه ھا به مثابۀ نوکران و جواسيس بيگانبايد

که قطع نموده و در پيشگاه مردم از جفائی ه امپرياليزم با انجوئيزم و در نتيجروابط غير شريفانه و استخباراتی شان را 

 از خود انتقاد  استخباراتی و انجوئی خاينانۀیدر حق مردم و پيشکسوتان آنھا روا داشته اند، با افشای تمام زد و بند ھا

م اضر حزم، و کمک به نسل ھای آينده در شناخت از جواسيس انجوئي صرف به منظور روشن شدن قضايابا آنھم؛ نمايند

 با آنھاپيشنھاد نمايند، به صورت کامالً علنی و آزاد و روياروی » .آزاد ل«در ھر جائی که، ھمکار گرامی پورتال آقای 

  ».مبه بحث بنشين در دفاع از جنبش چپ و شخصيت ھای آن
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