
       
 

  
  

  
  

  گوهـر خـود را مـزن  بر سـنگ هـر نا قـابلـي
  صبر كن گــوهـر شناس قابلـي  پيــدا شــود
  اين زبان را چون كلـيدي دان در گـنج سـخن

  ودـوا شـند رسـب واكـون لـز چـ بي مغةتـسپ
  كاشتن بي حاصلي است تخم درهر شوره زاري
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   خي تو كبير 
23 / 7/ 2013       
     

و ) ل .م ( و ) ا . ل . م (  به :عرض حرمت بي پايان  به تمام رزمندگان راستين  طيف چپ انقالبي 
ر اين راستاي دشوار  دكه و با شفافيت  شهامت  ، بابا صداقت،  باورمند  هاي نجيب ، مبارز ،. )م. ل. م ( 

تمام دموكرات هاي شريف وانقالبي و ساير ميهن پرستان ب���ه  همچنان و پرخم وپيچ ، مي رزمند ؛
  ! واقعي

  گرانقدر و مبارزو رفيق موسوي  انديشمند و مبارزبين رفيق يئاز مدتي بدين  طرف گپ و گفت ها
  ديگريك تنو  ) داكتر غفور سنا (  پوالدآهني زنگار گرفته اي به نام ميرويس ودان محمودي از يكسو و

   از سوي ديگر در جريان است )...ستيز و . ، دشفق ، علينگار ، پ پوالدگر( با نام هاي مستعارصادق ظفر 
د موضوعي يي و افشاء گري عناصر انقالبي  دست يازتثبيت اين كه كي  براي نخستين بار به فحاش. 

  كه)موسوي (  كه بر مي گردد به افشاي اسم و مشخصات  عشرت است كه به همگان معلوم  است
در » ... آزموني از نو  « امريكا به افغانستان تحت عنوان   جنايتكار   بعد از  حمله امپرياليزم نوشته وي

يانات بودم  كه كي ها دست  به چنين  عملي افشاء گرانة ضد انقالبي تورنتو  بخش شد و من شاهد  جر
ه ، ب) "پوالد"زير پوشش ( و داكتر  غفور سنا ) پوالدگر ( صادق ظفر  بدين سو   ؛ اما از چنديزدند و

  و سـاير قلم به دستان پورتال) كبير توخي ( ام اين قلم ـ پيهم به اهانت و اته صادق ظفر خصوص 
  . ست پرداخته ا

  !خوانندگان گرامي 
، نه گفته و نه » ... عوامل خاد «  صادق ظفر تا قبل از نوشتة تحت عنوان من ؛ حتا حرفي در مورد

منهاي كناياتي كه آندو متوجه من ساخته اند كه اصوالً جواب شان را به همان سياق گرفته  [نوشته ام 

  

  
  

  )پوالد(درنگي بر كار و كردار داكتر غفور سنا 
   !  اين آهنِ زنگار گرفته و از لژن استخبارات برخاسته    
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؛ مگر ديده و  مخاطب ساخته باشم نام اصلي شان  اي كه خود آنان را بهچه برسد به كلمه و جمله] اند 
از  و داكتر غفور سنا ، يعني پوالد  از چند ماه پيش صادق ظفر يعني پوالدگر -خوانده شده كه هر دو 

يعني منحيث يك استخباراتي كاركشته و  (  به خاطري كه وي را آنطوري كه الزم بودمدتي بدينسو
در همين  تركش  گفتم ؛  و خودش را" پيام آزادي "يتش  ، يعني برآيند سا  شناختم و در )كهنه پيخ 

 تمام نويسندگان و "( با نوشتن  پرداخت واواخر به اهانت من ، همسر و همرزمم  رحيمه توخي
 بل بار ها  ،نه يك بار)  نقل به مفهوم  ( " آزاد افغانستان  جاسوس اند –همكاران پورتال افغانستان آزاد 

 ؛ باري است بس سنگينشده  بسته بندي  اتهامات  كه اينبه هركدام اتهام بسته اند ، و مبادرت ورزيده
ي كه به انقالبي هاي راستين و شناخته  كه از حمل آنهمه اتهام" اميد ".  براي هر دو و كمر شكن 

  . ! باقي نمانند  سرخم  شان نشكند و تا ابد در چنين حالت مذلتبار استخباراتي- كمر سياسيشده 
  :در سايت اش نشر شده......  كه به تاريخ  "د پوال"  لطف نموده نگاه كنيد به نوشته زير از

 و رفيق موسويمورد نظراز ديد پوالد  ، رفيق [ در اينجا انقالبيون مورد نظر .... «  
 –همان كسي است كه ماهيت ايدئولوژيك ]  توخي –ميرويس محمودي مي باشد 

اش اشكار شده و عمالً به دفاع از رويزيونيسم برخاست ) م سنتريس( سياسي انحرافي 
و بطور )  م ل م ( وحمالت اپورتونيستي و خصمانه را عليه جنبش انقالبي پرولتري 

كه از جهاتي بسيار نيكو هم شد  كه هر چه زود تر . خاص عليه مائويسم آغاز كرد 
  .» . چهره واقعي اش برمال گرديد 

 همچنان رفقائي  كه در ميان امواج -  " افغانستان تيك نوينا جريان دموكر"   مربوط بههيچ انقالبي
 و اختناق كودتا ها و تجاوز سوسيال امپرياليزم شوروي و سالها حمكراني اخوان و طالب متالطم وقايع

  بوده اند ؛ م پيكار تداوم كار و سال گذشته شاهد12  طي  و شركاء امريكا جنايتكاروتجاوز امپرياليزم
در   لفظيةجر و بحث  ؛ حتا مشاجر  با من ) پلچرخيزندان( چنان آن رفقائي كه در مسلخ دشمنهم

 مائو  صدرداشته اند ؛ نمي توانند بپذيرند كه پخش كننده آثار سياسي - ايدئولوژيك رابطه با مسايل
 ضد ه بمي تواند چطور ) تا پاي جان به اين انديشه وفادار مانده  كه 1343   سالاوايلدر( تسه دون 
 عده اي ازآنان كه تا كنون ؛ در ميان ما نيستند شماري از اين عناصر انقالبي اگر ! !برخيزد  اين انديشه

از (  خود مبارزة شان را ادامه مي دهند ؛ شاهد  چنين امري بوده اند  حيات دارند و هر كدام به شيوة
 را انتخاب نموده در پيش نويس جلد اول جمله يك تن از آنان كه از متن دو نامه اش بخشهاي آن

خاطرات زندانم درج نموده ام ، شاهد اين امر است كه چسان برخي آثار نشر شدة صدر مائو را به 
 كه برايم مي از كشور جمهوري توده ئي چينانقالبي موصوف مي سپردم و بعضاً در توزيع آثار و نشرات 

  هردو سهيم بوديم و مبادلة نشرات به آن رفيق ؛و همچنان ايران واز كشور هاي اروپائي رسيد
 مائوتسه دون وساير نشرات مترقي چگونه از پيكنگ برايم صدراز اين كه آثار  [ با هم داشتيم كمونيستي
و اگر مجال آن را نيافتم به طور حتم در خاطرات زندانم مفصل مي   آن را در همين سلسلهمي رسيد ،
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اين اولين باري است كه كتباً از آغاز كار و پيكار سياسي خود  :  مي سازمفروتنانه  خاطر نشان. نويسم 
  ].  ياد آوري  نمودم) بنا بر ضرورت(دربيشتر از چهار و نيم دهه قبل 

 در  حتا[  مي خواند  عضو ساوو شيوة اهانت آميز اين قلم را با همان"  پوالد" و در جاي ديگر
 نام " شهيد " و يا "زنده ياد" بدون كاربردكلمة –ناپذير ساوو از شهداي سازمان تسليم ... نوشته اش 

  كه در ] كه از رهبران جنبش دارد بايد جست و جو كرد نفرت عجيبيمي برد كه علت اصلي آن را در 
مد نظر ) مرشد(  اگر بار اسالمي چنين واژه اي  .مي باشد  "مرشدش " و "عقب ميرويس قرار دارد"
 اين هم به من نمي چسپد و بر مي گردد به شخص خودش كه موضوعي است   باشد ،"پوالد صاحب"

  .خيلي ها جالب و خنده بر انگيز كه در فرصت هاي   بعدي به آن خواهم پرداخت 
 كه  در همين شكل گرفت 2013مي 4تاريخ ه ب "پوالد" اهانت  آقاي هنخستين اعتراض اين قلم  ب

 پائين نشان داده ام تا خوانندگاني كه اين فشرده را نخوانده  چوكاتا در ميان  و آن رپورتال  نشر شد
 كه در جريان  قضايا قرار دارند از مطالعة آن صرف نظر خوانندگانيباشند آن را با دقت مرور  نموده و 

    .خواهند نمود 
  

  
  

  
  
  
  
  

 ساما يكي  ازهواداران سابق از مدتي بدينطرف گفت و شنيد هائي بين يك تن از اعضاي پيكار و
در شرايطي كه پيوند ها ارگانيك و  سازماني نيست  هيچ كس . در جريان است ) ميرويس ودان محمودي(

. و. م «متوجه ) ظاهراً (عضو پيكار كه طرف گپ و گفتش . مسؤوليت  نوشتة ديگري را نمي پذيرد 
 صورت مبهم از يك تن  چنان به- چند بار -مي باشد، از چندي بدينسو در شكل اشاره و كنايه  » محمودي

  . ياد نموده است، كه مي تواند خاطر تمام افراد آن را جريحه دار بسازد"ساوو"از اعضاي سازمان پر افتخار 
كه در برابر ابر قدرت ) سازمان انقالبي وطن پرستان واقعي(من به عضويت در سازمان كمونيستي 

 ازمثله شدن  ين نزدند  و در مسلخ دشمنشوروي و نوكران ذليل و حقيرش زانوي ذلت و حقارت بر زم
نهراسيدند و سر تسليم و بندگي فرود نياوردند و از جان هاي عزيزشان مايه گذاشتند و براي جنبش 
كمونيستي كشور و جنبش جهاني افتخار آفريدند ؛ با گردن افراشته و چهرة باز و روشن به مثابه يك 

اريا محكم وضربتي و چون داس دهقانان  برنده وپر  چون پتك پوالدين پرولت- كمونيست  همواره  
  .درخشش بوده ام و تا پايان عمرم همچنان خواهم ماند

همين تعلق جدائي ناپذير فكري ام به آن سازمان و خود را در عمل يكي از وارثان به حق افتخارات و 
ين اين قلم با آقاي شهداي جانباز و حماسه آفرين آن دانستن، از يك سو و روابط صميمانه اي كه ب

وجود دارد، من را بر آن مي دارد، تا از آن عضو سازمان پيكار، خواهش نمايم تا » ميرويس ودان محمودي«
جمعي از افراد را مورد حملة غير مستقيم قرار » عضو ساوو«به عوض مبهم صحبت نمودن و زير نام يك 

ة اعضاي آن سازمان پر افتخار خود را اهانت شده دادن، از فرد مورد نظر خود نام ببرد، تا از يك جانب هم
نيز امكان پاسخگوئي اصولي و مشخص دراين  ) عضو پيكار (احساس ننمايند و از طرف ديگر، فرد مورد نظر 

  4/5/2013با عرض حرمت .  زمينه  يابد 
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   كه  تقالء و[ ود خ 2013 مي 15 -   4 اعالميه شماره " در به اصطالح  "  پوالد آقاي"در پي آن 
گاه و   خودش را صاحب  آرگاه و بار)  زدن به  آن " نمبر " و " اعالميه"(تالش مي ورزد با كاربرد   

ديشانِ تشنة كار انقالبي  اش را در اذهان ساده ان"مبارزين پرولتري " كش وفش نشان دهد و گروه 
ت مختص به خودش مي كوشد تا گويا به تصوير كشيده با شيوه و مهار، كشور  و مردم وآزادي 

كه فقط و فقط در  ( "كميته مركزي پيكار پرولتري" و "رهبري بيروي سياسي"عروجش را به عرش "
 و از تخيل يكتا ه ديگران تلقين  وخاطر نشان كندب)  نه در عينيت ملموس  ،تخيل مي تواند جوالن كند

خشي  فرو رود كه مريضان رواني مثل  هاي افغانستان شدنش  به آن خلسة  لذت ب"رهبر مائويست"
سزار هاي  امپراتوري روم به آن مصاب بودند كه در پله اي از تكامل كيش شخيصت شان ، خود را خدا 

اين اتهام از .    بيرون داده به من  و همسرم رحيمه توخي اتهام جاسوس بودن بست ]مي پنداشتند
تمدن انساني  در ادوار تاريخي جرم بسيار بزرگ لحاظ حقوقي و از ديد  سنت ها و ارزشهاي جوامع م

و ؛ اما ...  حقوقي و تنبيهي صورت گرفته ، برخورد شديد اجتماعي " اتهام زن" به ،خوانده شده
 گردد ،كه بحث پيرامون آن در اين نگاشته نمي درجوامع  سرمايه داري  قضيه طوري ديگر مطرح مي

 درشرايط ؛ حتا سالهاي تجاوز سوسيال امپرياليزم هم قرار نداريم كه قضيه در تأسف كه مابا . گنجد 
 )پوالد ( داكتر غفور سنا ميان سازمانهاي چپ انقالبي در داخل كشور مطرح مي شد تا افرادي از قماش 

و حال اتهام زن كه به تمام سنن انقالبي .   طيف چپ انقالبي قرار مي گرفت بازخواستو امثالش مورد  
 [ روي الزامات  ،ارزشهاي عالي مبارزة طبقاتي  و تربيه و تكامل انساني از ساليان متمادي  وداع گفته

خيال خام ها كه اين  ( مورد احترام و اعتماد به خصوص طيف چپ انقالبي و كمونيست ها قرار گرفتن
 به كه اين را ( يستنعمدتاً بهتر ز؛  از امتيازات و امنيت  برخوردار شدن ؛)است و جنون زنجيري 

 و در حرف ادعاي كمتر از ) از نهاد هاي استخباراتي به چنگ آورد "!  كارش  فروش نيروي"  بااصطالح
 مانند مبلغين ]  ؛ خود دانستن" ! شوكت" و " ! شأن"رهبري جنبش كمونيستي كشور را كسر

 از سالها پيش  به چنگ آورده   با مصونيتي كه- 19كاركشتة سازمان هاي استخباراتي انگلستان در قرن 
  ! به  مخالفان خود اتهام جاسوس بودن مي بندد -

  
 " باند دموكراتيك خلق " عامل استخبارات - پوالد -داكترغفور سنا  ( حال به نوشتة اين شخص

  و اتهامي كه به من و همسر مبارزم بسته در ذيل توجه خوانندگان را مي " درميان طيف چپ انقالبي
  : خواهم

تنها  ) من ( در اين عمل خاينانه جاسوسي عليه ) محمودي ( ميرويس  « 
مسئول نيست ؛ زيرا  او قبالً از نام و هويت من  كوچكترين اطالعي نداشته است و 

اين  جاسوس پليد و همپاله اش . من هم  قبل از آن هرگز با وي آشنائي نداشته ام 
   ك "اينكه . براي من معرفي كرده است )  كبير توخي ( را فردي بنام  ) موسوي ( 

بوده و آنها از هيچ )  موسوي ( و ) محمودي (  چگونه  رفيق سياسي ميرويس "ت 
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و ديگر فعالين )  من ( نوع توطئه گري و فحاشي و جاسوسي و خيانت عليه  
دريغ نكرده و نمي كنند ، مسئله ديگري است  ) م . ل . م( جنبش انقالبي پرولتري 

 "ولي طنز قضيه اينجاست كه همين . يد بطور جداگانه  مورد بحث قرار گيرد كه با
جاسوس و فحاش ) محمودي (  آموز گار و مشوق ميرويس "جاسوس شناس ماهر 

  "و توطئه گر از آب در آمد 
  

 ]  »...روايتي از زندگي مبارزاتي رفيق ميرويس «  [بعد از نشر اتهام وي  در نوشته اي [ 

بدون آنكه اسم  – به اين قلم "پوالد" روز بعد از اتهام بستن 29 ، يعني2013 جون 16 به تاريخ 
به [ به تمام همكاران پورتال اتهام جاسوس بودن بسته اند ....  « :[ نوشتم  چنين -  اصلي وي را بنويسم

از لژن هر يك فضلة آهن ( واقعيت ، اين واژة منفور  از سالهاي سال پيش  به روي پيشاني اين دو  

 پرولترياي را بردوش "پيكار"  ديگرش بيرق و"شورش "  درفش گويا يكياستخبارات سر برآورده كه
   ]» ... مي كشد

 4[ باز هم به من حمله نموده به تاريخ -  از من نام برده – در نوشتة بعدي اش غفور سناداكتر 
    : روز بعد  چنين نوشت 19 ؛ يعني  ]2013جوالي 
  

مه مبارزاتي وشهامت همين مبارزين هم شمه اي برذهن اي كاش كارنا «
اثرمي گذاشت وبا اين سن به اين وضعيت حقارتبار،يعني   توخيوفكروشخصيت 

فعاليت استخباراتي، توطئه گري وفحاشي عليه فعالين جنبش انقالبي پرولتري 
 واگربه. سقوط كرده اي ببين كه چقدردرمغاك ذلت وفرومايگي.   ؛ گرفتارنمي آمد

خاينانه وبي شرفانه اتهام استخباراتي به چنين سقوط همه جانبه دچارنمي شدي؛ 
اين .  برمن وارد نمي كردي"خلقي پرچمي" اتهام "موم" ويا توسط من نمي زدي

 وضعف اخالقي  دليل بي غيرتيمطلب را هم بداني كه فحاشيهاي كوچه بازاري 
كاش با اين سن .  مي شناسممن ديگرتوراخوبتووهمپاله هايت را نشان مي دهد ؛ 

  » وسال ازفرهنگ واخالق انساني شمه اي بهره مي بردي
  

  نخستين براي  را» جاسوس شناس «  ةجملة كوتامدت ها پيش  فردي  در خالل نقد و انتقاد ، 
 را به من آن نموده  نشخوار جملة فوق را )پوالد ( داكتر غفور سنا حاال . الق نمود ط ااين قلم  به بار

  . الق مي نمايد طا
 يعني (نشخوار كنندة اين جمله ) توخي  ( " جاسوس شناس " روزگار اينجاست كه  واقعيطنز

پائينتر محيل ه اين  منحيث يك جاسوس شناخت به درستي ارزبابي كردهرا ) "پوالد"داكتر غفور سنا يا 
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قالبي كشور و رفقاي ايراني تمام خوانندگان گرامي و طيف چپ انبه  را باختهاز فرومايه و همه چيز 
   .معرفي مي نمايد

آقاي " انداخته ببينيم اين واژه داراي چه ابعادي است كه "جاسوس"حال نگاهي گذرا به  واژة 
من ، همسر و همرزمم .  مبارزان ضد استعمار و امپرياليزم را به آن تاپه مي زند  يا آهن زنگزدة ما"پوالد

  .  پورتال را جاسوس مي گويد ع و مبارز  شجارحيمه توخي و ساير همكاران 
در فرهنگ شفاهي و عاميانه مردم ما و به مقياس گسترده تر در كشور هاي شرقي ؛ حتا در غرب  

، شيطان و در سطح و "جنگ انداز "، " چغل " " خبركش "، "خبر چين "واژة جاسوس به مفهوم  
ارد ، استعمال آن در نوشته يا گفتار شديد ترين كاربرد د...   و "دسيسه ساز" ، "توطئه گر"سقف ديگر 

توضيح مفاهيم واژه هائي كه در فوق آمده ، نزد .  انزجار و نفرت از اين واژه را در اذهان  تداعي مي كند 
  :مردم  چنين است 

داكتر غفور مثل ( فردي . ، اخالقي و انساني مي باشد   فاقد وجدان اجتماعي ، سياسيجاسوس 
) مرواريد هاي ارزشمند را دارا بوده باشد اگر چنين گهر هاي گرانبها و (  شرف و آبروي خود كه از ) سنا

 - آناني به اين كار تن مي دهند كه در گذشته . دست مي شويد و به اين عمل مبادرت مي ورزد 
 و  سياسي همه چيز خود را از دست داده ، استعمال شده ، بازيچه اين- دركوچه باغ زندگي اجتماعي

  . آن قرار گرفته باشند 

من در جايش صحت و [ زندگي را هزاران بار بيشتر از ساير افراد اجتماع دوست دارد   ،جاسوس
 كه چهره اش را براي بار نخست من افشاء كرده " پوالد " يا سقم اين جمله را در مورد  داكتر غفور سنا

  ؛ حتا به قيمت از دست دادن ناموس - ، مي خواهد هر طور شده]  به بحث مفصل خواهم گرفت ام ؛
 از لحظه ها -  درست مانند غفور سنا -  اخالق شخصي   عاليسياسي چه كه از دست دادن ارزش هاي

درست [  لذت ببرد و از عقده هاي طبقاتي خود انتقام بكشد  ،حد اكثر استفادة مادي و معنوي كرده
 بنا ش ممتاز طبقاتيموضع  اه راست هم گفته باشد هرگ ."دهقان زاده"مثل غفور سنا  به گفتة خودش 

ژن  به ل بود كهويبه همين ضعف شخصيت و از هم پاشي ارزش هاي واالي اخالق پسنديدة انساني 
   .] گرديد مظلومشه شد و ننگ طبقه  استخبارات كشيدمتعفن

ي كوچك اندامي ضعيف الجثه اي هميشه پس گردن پسرك مثل.  چاپلوسي مي كند  ،جاسوس 
 در برابر زورمندان جبهه  مي شود و"پوالد" غفور سناداكتر كه ،  در كوچه باغ ها و در مكتب  ،خورده

 البته مدت -  اقامت سال14 سپاه پاسدار در ايران و شيخ آصف محسني در جبهة گلران و طي  ؛....
اف هاي پي در پي  و حيطة نفوذ پليد ترين نيروي هاي اهريمني ؛ در كانون اختناق ،  اختطدر –بيشتر 

ترين و درنده ترين شبكه هاي  رحم  اين ميدان عملكرد بي– پاكستان ترور هاي متواتر ، يعني كشور
اين جواسيس با صالحيت و كار آزموده  ( در برابر رؤساي انجو ها  ،ور هاي اسالمي وغيرآنكشجاسوسي 

 در غت اهللا مجدديآصف محسني و صب و شخص ....  وموساد وMI6 و CIA سازمان هاي  
خانم صاحب و چوچ  محترم  براي  معنوي-   مادي  امتيازاتبه دست آوردن مصونيت توأم باپاكستان و 
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اي ديگر پراتيك و عملكرد اين كوتولة  در بحث ه[  ؛ چاپلوسي مي كندوپوچ در پشاور پاكستان
در كشور پاكستان با ارائة داليل  را - با نام مستعار پوالد - ، يعني داكتر غفور سنا تيااربشاخداراستخ

 باز خواهم نمود و به اين واقعيت هاي تا كنون افشاء و تعجب برانگيزمقنع و شواهد مبرهن و آشكار
   . ] عامل كار كشتة استخبارات خواهم پرداخت ، يعني " صدر پوالد"نشده و جالب 

 عبور د درياي خون به خاطر منافع شخصي خود بي خيال و بدون دغدغه اي از سرص ،جاسوس
  در جبهة  استخباراتي كار و بار حين)پوالد ( همانند غفور سنا   درست.تا به هدفش نايل آيد مي كند 

 كه از  ايطبق اطالعيهبعداً "  بنا بر اعتراف زبونانة خودت  در يك فضاي به اصطالح خودماني   ؛گلران
جنرال  به  را پيكارة چند نفرة جبهذاكرة شدهوارد مبا جنرال روسي ،  دي رست  براي پيكارمركز جانب

اقامت با   در بدل در پاكستان جاسوسي سال14 ؛ فتيشتا....  و خود به سوي پردهسجنايتكار روسي 
  . )..... از جانب انجو ها و امتياز و داشتن مصونيت

(  سنا داكتر  غفور . رداسپ مي به خاك  شرف و همه چيزش را ،مردم ، كشور ، حرمت  ، جاسوس
 بيرون خاك از  رايش مدفون شده ها بارديگر، كه از چهار دهه قبل به اين كار مبادرت ورزيده بود) پوالد

 با چنين كار بي بديلش  .دكشمي  را به آتش  آن ها– در برابر آمرين تازة امپرياليستي اش - آورده 
 به "صد شكر خدا" را با حترم م خود و فاميلات مي رساند  دربرآيند سند انتقالبصداقتش را به اث
 "شكر خدا"مصاحبه اش باقاضي فعالً كه بگذريم از . رساند مي به هالند ...  در پناه ودست  مي آورد 

 و ازكار سياسي ساختهالت عالي ي صاحب تحص ، آنها راتمام اوالد را هم صحيح و سالم به هالند رسانده
ينت افزاي در و ديوارش ز را " مع الخير" و"وان يكاد" نگهميدارد و براي مسلمان نمائي فاميل دورشان 

  بودنش " چهل سال شعله ئي "  به اصطالح كس و يا كساني متوجهكه خداي ناخواسته -مي سازد 
  !  به مقامات بلند هالند نگردد نورچشمي ها مانع پيشرفت  و مبارزه سياستو  نشود

  
   ادامه دارد                                                                                     

     
  


