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  کودک امروز نبايد مجاهد فردا باشد
  

شب گذشته وقتی اخبار و مقاالت تازه را در انترنت مرور ميکردم به نوشته هموطن گرامی ام جناب آقای انجينير 
 از مقابل لوله تفنگ سربازان متجاوز خليل اهللا معروفی برخوردم که بر تصوير کودکی گريان و پريشان در حاليکه

امريکائی ميگذرد تبصره نوشته اند و مظلوميت کودک افغان را در مقابل تکبر و قلدر منشی سربازان بيگانه به 
تصوير کشيده و چنين نتيجه گيری نموده اند که کودک مظلوم امروز افغان مجاهد فردای اين کشور خواهد بود يعنی 

بر او و ساير کودکان و مردم افغانستان روا داشته ميشود قيام خواهد کرد و  به مبارزه خواهد در برابر مظالمی که 
  .پرداخت

  
اگر چه تحليل و پيش بينی جناب آقای معروفی از نگاه تاريخی ، عقلی و منطقی ميتواند به حقيقتی مبدل شود اما من با 

شور مبدل  شود موافق نمی باشم، بلکه آرزو دارم تا اين انتظار که کودک امروز وطن ما به مجاهد فردای اين ک
کودک امروز جامعه ما از جفاهای روا داشته شده بر مجاهد مردان ديروز کشورش بياموزد و بعوض بدست گرفتن 
تفنگ در جهت دفاع از عقيده و مردم کشور خود قلم بدست بگيرد، به کسب علم و دانش به پردازد و نگذارد که يک 

  . انهای اوباش بر مقدسات مردمش تاخت و تاز نموده و به مسخ تاريخ و فرهنگ کشورش به پردازندمشت از انس
  

کودک امروز ما بايد در فردا های که انتظار آن را داريم نقاب  آن عده از فرهنگيان بی فرهنگ، دانشمندان بی دانش 
اند پاره کند تا چهره های اصلی اين جرثومه و روشنفکران تاريک دل  را که دشمنان دين ، وطن و مزدوران بيگانه 

های فساد برمال گردد و کودک امروز جامعه ما،  فردا به خلع حيثيت آن عده از فرهنگی نما، دانشمندنما ها و 
روشنفکر نماهای به پردازد که در طول زندگی ذلت بار خود چيزی به جز از کاسه ليسان خوان استعمار نبوده و 

کودک امروز ما بايد در فردای اين کشور قلم عناصر مفلوک ، بی .  ملت ما خنجر زده اندهمواره از پشت به
  . شخصيت و متعصبی را که ملت ما را بنام قوم و مذهب و زبان به جان هم افگنده اند بشکناند

  
يره دست کودک امروز ما بايد آنانی را که در بدل فروش خاک و ناموس خود به کسب القابی چون اکادميسين و غ

کودک امروزی . يافته اند بشناسد و اين بت های ميان تهی و عروسک های خيمه شب بازی استعمار را متالشی سازد
ما بايد حقوق اساسی، موقعيت اجتماعی و رسالت اسالمی و ملی خود را فرا بگيرد تا در فرداهای که به پيش رو 

نتواند خود را برايش محقق ، فيلسوف، دانشمند و شاعر داريم يک خورد ظابط معتاد، ماليخوليائی و بی مسلک 
  . بتراشد و از ورای دود ترياک و نشه الکل برايش تعيين تکليف و تعيين سرنوشت نمايد

  
کودک امروزی ما بايد بياموزد که يک اکادميسين وطنفروش و يک خورد ظابط فراری که سالهاست از روغن 

 جيره سوسيال روز خود را ميگذرانند حق ابراز نظر در مورد وطن و سوسيال سبيل خود را چرب ميکنند و از
سرنوشت او را ندارند چون اولی بخاطر يک لقب کذابی ايمان ، ناموس و وطن خود را فروخته و در همه جرم و 
جنايات دوران تجاوز بيگانگان شريک گرديده و دومی هم که غيرت ايستادن در کنار مردم خويش را  نداشته 

  . هاست که با جيره سوسيال و آفتاب نشينی به هزيان گوئی بر عليه جهاد و مردمش پرداخته استسال
  

کودک مظلوم و نحيف و فقير امروز افغانستان که شايد هم فرزند يک مجاهد ديروز اين کشور باشد بايد اين را فرا 
و،  به نام و آوازه رسيده اند و پنديده اند حق بگيرد که آن عده از جنرال زادگانی که از برکت جهاد پدران و برادران ا

ندارند که در مورد جهاد و مجاهدين ابراز نظر نمايند چون نه خود ايشان غيرت و شهامت حضور در جبهه بر عليه 
اشغالگران کشورش را داشته اند و نه هم پدران شان مانند پدران هزاران طفل يتيم ديگر اين کشور در جنگ 

  . ر دفاع از خاک و ناموس اين کشور به شهادت رسيده اندروياروی به خاط
  

کودک امروز اين کشور بايد بداند که چگونه قاتالن دومليون مسلمان هموطن خود را به پای ميز محاکمه بکشاند، 
وان قاتلينی که امروز با نوشتن کتب و مقاالت از کشتن هزاران انسان مظلوم و بيدفاع اين کشور با افتخار تمام بعن

کودک امروز ما بايد بداند که دشمنان شکست خورده ديروز اين کشور بار . دست آورد های خود ياد آوری مينمايند
ديگر با لباس و چهره ديگری وارد صحنه شده اند تا به آن آرزو های که از طريق جنگ مستقيم دست نيافته اند از 
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يد بداند که دشمنان ديروز کشورش امروزدر غالب طريق ديگری دسترسی حاصل نمايند يعنی کودک امروزی با
احزاب و سازمانهای جديد  و از طريق سازمان ها مزدور ديگری بنام حقوق بشر و امثالهم وارد کار زار گرديده اند 
و مشغول توطئه چيدن بر عليه او و کشورش ميباشند و کودک امروزی ما بايد بداند که يک جنرال زاده بی غيرت و 

حرام ، يک خورد ظابط فرتوت و يک اکادميسين وطنفروش از جمله کسانی نيستند که حق ابراز نظر در نمک به 
  . مورد سرنوشت او و کشورش را داشته باشند

  
به کودک امروز ما،  بايد اين موضوع تحليل شود که چرا وقتی يک نيمه ژورنالست و يا يک نطاق غير مسئول بجرم 

رد م  و به جرم اهانت به بزرگان اين کشور مورد بازپرس قرار ميگيرند تمام دنيا و قلم تاختن بر عقايد و مقدسات م
 مليون انسان توهين نموده اند حلقوم و افسار پاره ميکنند و آنرا ٢٥بدستان اجير شان برای آزادی آن دو که به عقايد 
استعداد را پيدا نمايد تا از خود به پرسد که کودک امروز ما بايد اين . خالف حقوق بشر و موازين آزادی بيان ميدانند

 مليون انسان کشورش که به عقيده و حقوق شان توهين گرديده بشر نمی باشند  که هيچ کسی به خاطر اهانت به ٢٥آيا 
  . عقايد شان بعنوان دفاع از حقوق بشر حتی کوچکترين صدای را هم بلند نمی کند؟

  
  !عروفیهموطن گرامی ام جناب انجينير صاحب م

آيا اين کار مناسبی است که کودک امروز ما مجاهد فردای اين کشور باشد که او هم مانند کودکانی که درست بيست و 
چند سال قبل در جهت دفاع از ناموس و استقالل کشور رزميدند و امروز مورد حمله و اهانت يک عده از پست ترين 

له و اهانت قرار بگيرد؟ آيا دل شما به اين کودکی که ميخواهيد و بی شخصيت ترين انسانها قرار گرفتند، مورد حم
مجاهد فردا باشد نمی سوزد؟ آيا شما چگونه ميتوانيد روا داشته باشيد که اين کودک معصوم هم سالح بدوش بگيرد و 

 بيسواد ترين، همه استعداد و انرژی دوران جوانی اش  را قربان دفاع و حفظ استقالل کشور ما بنمايد و در پايان راه
شرير ترين و منافق ترين انسانهای بنام روشنفکر و تحليلگر و نويسنده بخاطر رضای باداران شان وی را ظالمانه 

  بکوبند و جنگساالرش خطاب نمايند؟
  

من در بين نويسندگان امروزی که حتی بعضی از آنها امال و انشای خود را نيز بلد نيستند و بر جهاد و مجاهدين 
ستان تاخت و تاز مينمايند کسانی را ميشناسم که دختران شان از خانه شان با معشوقه های خود پا به فرار گذاشته افغان

اند اما آنها به عوض اينکه بر اساس فرهنگ و کلچر افغانی خود  به فکر پيدا کردن دختران شان باشند می نشينند 
آيا اين جفا نيست که چنين کسانی کودک امروزی ما . ينمايندچرنديات بر سر هم ميکنند و بر مجاهدين تاخت و تاز م

  را هم که بقول شما مجاهد فردا خواهد بود در آينده های اين کشور مورد حمله و اهانت قرار بدهند ؟
  

من در بين اين دسته از نويسندگان بی سواد و شخصيت های بی شخصيت امروزی کسانی را ميشناسم که کار نامه 
هيد و همه جهادگران مسلمان افغانستان اعم از پشتون و تاجيک و شيعه و سنی را بزير سوال ميبرند اما های مسعود ش

. برای طالبان و استخبارات پاکستان ٌدم می جنبانند و حرکت انگليسی طالبان و جانيان ديگر را مقاومت ملی می نامند
روهای انگليسی در هلمند آموزش ديده اند تا هموطنان آيا مقاومت آن طالبانی که در ظرف چند سال گذشته در کمپ ني

 ١٨٠٠شان را بقتل برسانند مقاومت ملی است؟ همه ما و شما اطالع داريم که افتضاح کمپ تعليمی انگليسی ها برای 
ی را آيا حرکت. نفر از افراد طالبان در هلمند به آسمان رسيد و حتی روابط کرزی و انگلستان را نيز به تيرگی کشانيد 

که هروقتی با کمبود پول و اسلحه و مهمات روبرو ميشود همه  نيازمندی های آن با پرتاب محموله های پول و اسلحه 
و مهمات از آسمان بوسيله خارجيان مرفوع ميگردد ميتوانيم مقاومت ملی بناميم؟ درست است که شايد در گوشه های 

ه مقاومتی بر عليه اشغالگران مبدل گردد اما آن مقاومتی نخواهد نارضايتی های وجود داشته باشد که آهسته آهسته ب
بايد به کودک .  بود که بوسيله نيرو های انگليسی آموزش به بيند و بوسيله نيروهای ناتو از هوا مهمات دريافت نمايد

هم مجاهد فردای شما قبول کنيد که اگر کودک امروزی ما . امروزی خود از همين حاال از اين دسايس پرده برداريم 
اين کشور باشد از همين حاال دشمنان جهاد و مقاومت و اجيران استعمار به اشاره باداران شان به توطئه بر عليه اين 

پس . کودک مظلوم آغاز خواهند کرد و آنها نخواهند گذاشت که کسی با مقاومت ملی انگليسی شان به مخالفت برخيزد
  . برای چند سالی هم که شده از محراق توطئه اين ماران سمی در امان بماندبگذاريد که کودک امروزی ما حد اقل

  
آيا به عقيده شما بهتر نخواهد بود تا کودکان امروزی ما بعوض فکر کردن به اسلحه به فرا گيری علوم اسالمی و 

های تعصب قلم های علوم جديد  پرداخته و به شناسائی شخصيت های کاذبی به پردازند که جفا های عقده ها و جفا 
ناپاک شان کمتر از جفاهای وارده توسط بمب های ناپالم روسی نبوده است؟  مردم ما مرد م فقير و بيسوادی هستند و 

 فيلسوف نماهای بيسواد را ميشنوند فکر ميکنند که واقعا اين ها اکادميسين هستند و قيافه های ظاهری  وقتی خزعلبات
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 را در ذهن هموطن مظلوم ما ايجاد مينمايد که شايد دانش يک خورد ظابط معتاد و بی اين افراد دغلباز چنان تصوری
شخصيت خيلی فراتر از دانش يک ستر جنرال در کشور ما باشد و شايد کودک امروزی  ما عقده ها و پست فطرتی 

  . به پردازيمپس بايد به تنوير کودک امروزی خود. های آنها و همقطاران شان را قرين واقعيت به پندارد
  

بايد ما و شما باطن اين دانشمندان بی دانش، فرهنگيان بی فرهنگ و روشنفکران متحجر و تاريک دل را به کودکان 
اين جامعه که جوانان فردای اين کشور خواهند بود معرفی نمائيم تا آنها اين جرثومه های فساد و اين  مار های خوش 

ت کودن فيلسوف مآب را که چيزی به جز از بلند گو های بيگانگان نميباشند خط و خال را بشناسند  و فريب اين مش
  . نخورند

  
و باداران خود امروز کسانی برای مردم ما خط ميدهند، جهاد مردم ما را نقد ميکنند و خواسته ها و افکار کثيف خود 

را ديکته و توجيه مينمايند که تا ديروز حتی نواميس خود را هم برای کسب قدرت فرش زيرپای مشاورين روسی 
اين يکی از وظايف اساسی ما است که به کودک امروزی خود آنانی را که به خاطر قدرت از نواميس . ساخته بودند

ه همين ارتباط يک قصه حقيقی را بشکل خيلی کوتاهی به شما نقل بيائيد  که ب. خود هم گذشته بودند معرفی نمائيم
  .نمايم  تا به گذشته بعضی از کسانی که امروز جهاد و ملت ما را مورد نقد قرار ميدهند آشناشويم

  
از قضای فلک وقتی بقول آقای دستگير نايل در . روزگاری يک دوست خانوادگی داشتيم و با او در رفت و آمد بوديم 

.  ما چپه گرمک آمد او هم خلقی شد و سالح بدوش گرفت و به مدافعان دو آتشه به اصطالح انقالب ثور پيوستکشور
هرچند به او توصيه نموديم که دست از اين کار بردارد نپذيرفت چون می ترسيديم که اگر او کشته شود اطفال و 

 شخص به اسارت مجاهدين در آمده بود و با باالخره روزی آن. خانواده او بی سرنوشت و بی سرپرست خواهند شد
همان شستشوی صورت گرفته مغزی بر حقانيت راه و توجيه اعمال خود پای فشاری نموده  تا اينکه از طرف کسانی 

بعدًا همان کسانی که او را جذب و خلقی و مسلح . که او را در اسارت داشتند به قتل رسيده بود که مايه تاثر ما گرديد
فرزند هم مانند پدر دو آتشه شد و هيچ حرف و . ند ، فرزندش را مسلح ساختند تا راه پدر را ادامه دهدساخته بود

اين حرکت او ما . اما ناگهانی خبر شديم که او با اسلحه خود به مجاهدين پيوسته است. منطقی بگوشش فرو نمی رفت
 که ميخواست راه پدر را ادامه دهد به قاتلين پدر را کامال متعجب و غافلگير کرده بود که چگونه اين خلقی دو آتشه

  . خود يعنی به مجاهدين پيوسته است
  

روزی او را در يکی از قرا و قصبات آن شهر  ديدم و احوال او را پرسيدم و ضمنا با اظهار تعجب از او سوال کردم 
بودند و راست ميگفتند و ما به ناحق به حق )مجاهدين(او گفت اين مردم . که چگونه به يکبارگی تغير جهت داده است؟

گفتم چطور؟ او برايم علت پيوستن خود به . بوديم يعنی مسئله خاک و دين و ناموس از ذهن ما شسته شده بوده است
من عالقه فراوانی داشتم که راه پدر را تا آخرين رمق حيات ادامه دهم اما يک : مجاهدين را چنين قصه کرد و گفت

او گفت قصه طوری بود  که روز عيد در خانه . د همه برنامه های مرا کامال متغير ساختحادثه دريک روز عي
آنها بوتل . درين روز ديدم که مشاورين روسی بخانه شان آمدند . دوستان پدرم که همه شان خلقی بودند رفته بودم 

 های که دوستان پدر من بودند  و مشاورين مذکور در کنار سفره عيد با خلقی. های ودکا و ويسکی را با خود داشتند
زنان و اطفال شان نيز در اين مجلس حاضر بودند به نوشيدن الکل پرداختند و بمن هم تعارف نمودند اما من نه 

ناگهان ديدم که حالت همه شان يعنی هم حالت مشاورين روسی و هم حالت دوستان پدرم غير عادی شده و به . پذيرفتم
درين وقت ديدم که دست يکی از مشاورين . ای مزخرفی به جان همديگر آغاز نموده اندخنده ها و دست اندازی ه

در . روسی در داخل يخن زن يکی از آن خلقی های که دوست پدرم بود رفت و حرکات متناوب دستش آغاز گرديد
. هه  خود ادامه ميدهدحاليکه من عصبانی و حيرت زده شده بودم ديدم که شوهر آن زن با کمال بی تفاوتی به خنده قهق

درين وقت من بسيار متاثر شدم دلم ميخواست تفنگ خود را گرفته وهمه شان  را بقتل برسانم اما اين کار را : او گفت 
او ادامه داد و گفت که درين وقت بود . نکردم چون تعداد زيادی از اطفال هم کشته ميشدند و فرار کرده هم نميتوانستم

گفتم که همين مجاهدين با وجوديکه قاتالن پدر من نيز ميباشند برحق ميباشند و ما واقعا چيزی که من به خود آمدم و 
به جز از مردمان بی دين وبی فرهنگی نمی باشيم که در قمار قدرت هم خاک خود را باخته ايم و هم ناموس خود را 

  .  شدمباخته ايم و همين بود که فردای همين روز با سالح خود به مجاهدين تسليم
  

شماخود قضاوت نمائيد امروز کسانی بر مجاهدين ديروزی می تازند که تا ديروز به خاطر کسب مقام و قدرت و 
بدست آوردن يک بوتل ودکا حتی وقتی زن خود را هم در آغوش مشاورين روسی ميديدند و دست سرمشاور خود را 

ردای آن روز به امر سرمشاور شان يا مردم خود را در داخل يخن همسران خود ميديدند خنده قهقهه سرميدادند و ف
همين . بنام اشرار و باسمچی ميکشتند و يا آنها را در زندان ها مخوف رژيم مورد شکنجه های وحشيانه قرار ميدادند
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شخص خلقی  که داستانش را به شما قصه کردم هنوز هم زنده است و همين اکنون هم در يکی از دفاتر دولتی در يک 
اما اکنون او و رفقای ديروزی اش با اين فرق بر چوکی های دولتی تکيه زده اند که تا ديروز .   بلندی کار ميکندمقام

از مارکسيزم و لنينيزم ميگفتند  اما امروز از دموکراسی و حقوق بشر دم ميزنند،  شايد اين همان حقوق بشری باشد 
مثليکه اکنون هم . سرمشاوران روسی خويش  عرضه نموده اند که آنها سالها قبل آنرا از گريبان همسران خود به 

  . ميخواهند سهمی  از اين حقوق بشر را نيز به پيام آوران دموکراسی هديه نمايند
  

  !جناب آقای معروفی
ما و شما بايد به کودکان  امروزی خود که جوانان آينده اين کشور می باشند بياموزانيم  که چرا وقتی يک زن اوباش 

هرزه  که حتی اقاربش از معاشرت با وی ننگ دارند ، پارلمان کشورش را طويله مينامد،  عده زيادی از بيگانگان و 
و مزدوران شان بعوض همدردی با صد ها نفر از نماينده های مردم که حيوان خطاب گرديده اند ، به همدردی با 

 خطاب نموده است؟ بعقيده شما کسانی که از چنين کسی می پردازند که همه آنها را حيوان و خانه ملت را طويله
اشخاصی حمايت ميکنند چه هدفی به جز از توهين و تحقير به مقدسات و عنعنات و بزرگان کشور ما را دارند؟ آيا 
اعضای پارلمان کشور ما بشر نميباشند که با آنها به همدردی پرداخته شود و اعاده حيثيت شوند؟ آيا شما کسانی را که 

 جهت دفاع از يک زن هرزه و بی تربيت قلم فرسائی مينمايند انسان ميشماريد؟  آيا اهانت و تعرض به  حيثيت ، در
عزت و عقيده نمايندگان مردم آزادی بيان ناميده ميشود؟ اگر به چنين اعمالی آزادی بيان اطالق ميشود اجازه دهيد که 

ين آزادی بيان،  مدافعين آن زن هرزه را، مشتی زن باره و گوره ما هم بر خالف خواسته باطنی خود با استفاده از هم
خرانی خطاب نمائيم که با فرمان احساسات حيوانی و بخاطر گشودن عقده های کثيف خود بر عقايد و ارزشهای يک  

لی  مليونی تاخته اند و تالش نموده اند تا از يک زن فحاش و بد طينت با هياهوهای خود يک قهرمان خيا٢٥ملت 
اما ما و شما به سوء استفاده از آزادی بيان نخواهيم پرداخت و چنين کاری را نخواهيم کرد که بعوض منطق . بسازند

خيلی بجا و مناسب خواهد تا راز معمای حمايت از يک زن . با الفاظ زشت فرد و يا افرادی را مورد حمله قرار بدهيم
گشائيم تا آن ها در فردا های زندگی شان فريب شعار های شيطانی بدکاره و حاميان زن باره او را بکودکان خود ب

  . مزدوران بيگانه را نخورند
  

کودک امروز اين کشور که ميخواهيد مجاهد فردا باشد، بايد بداند که خون شهيد شيندندی از خون شهيد قندهاری و 
 حرکت رئيس جمهور کشور را که به اين کودک بايد راز معمای اين. ارزگانی و هراتی و ننگرهاری سرخ تر نيست

هريک از خانواده های بازماندگان شهدای  حادثه دلخراش شيندند يک قطی روغن و يک بوجی آرد را بعنوان خون 
بها ميدهد بداند و از خود به پرسد که چرا همين رئيس جمهور حتی يک دانه لوبيا را به بازماندگان شهدای ارزگان که 

 نفر از آنان در يک مراسم عروسی جام شهادت را نوشيده اند نداده است ؟ کودک ١٠٣دمان، درطی  يک حادثه بمبار
امروز بايد از خود سوال نمايد که  چرا وقتی فرزندان فارسی زبان شيندند از جانب طالبان شيندندی مورد حمايت 

ه نخود را هم به  بازماندگان آقای کرزی ذبح گرديدند و سر از تن شان جدا گرديد کسی حاضر نشد که حتی يک دان
  شان بعنوان خونبها به پردازد؟  

  
ما بايد به کودک امروزی اين انديشه را ايجاد نمائيم که چرا وقتی رئيس جمهور بخاطر ابراز دلسوزی به شيندند رفته 

ه در بهسود ميتواند حاضر نيست که نيم ساعتی هم به بهسود سفر نموده  و به قصه درد ها و رنج های مردم هزار
گوش فرا دهد و بشنود که چرا آنها در خانه و کاشانه خود از دست طالبانی که کرزی آرزو دارد سربازانش باشند 

اين ها مسايلی ميباشند که کودک امروزی ما بايد بداند تا در فردا ها ی نه چندان دور،  کشور ما را از . امنيت ندارند
 برهاند و کودک امروزی چنان بادرک و با احساس تربيه شود که ديگر بحران برتری طلبی های قومی و قبيلوی

  . کسی او را به بازی کلمات و جنگ واژگان مصروف کرده نتواند
  

کودک امروزی ما بايد بداند که بی بندو باری آزادی نيست و رقص مايکل جکسون و شکيرا در تلويزيون کشورش 
و باالخره کودک امروزی ما بايد چنان تربيه شود که در . ده نميتواندشکم طفل گرسنه و بيمار اين وطن را سير کر

فردا های نه چندان دور، خودش اين کشور را اداره نمايد نه اينکه منتظر بماند تا بيگانگان مشتی سگ شوی، 
لکه کودک امروز ب. قاچاقچی و بيدين را بنام دانشمند و روشنفکر بر مقدرات او حاکم نمايند و او مطيع اولواالمر باشد

ما بايد سياستمدار فردای کشور ما باشد تا  اولواالمر های گماشته شده را در زير ذره بين نقد قرار داده تا بداند که اگر 
با معيار های اسالمی و ملی کشورش برابر باشند به اطاعت آنها پرداخته و در غير آن اولواالمر های دست نشانده  و 

ه تا در مقام های اوليه شان يعنی در سگشوئی ها ، هتل ها و داللی ها کمافی السابق به صادراتی را مسترد نمود
  .وظايف قبلی خود ادامه داده  و يا اينکه با جيره های سوسيال آفتاب نشينی های خود را از سر بگيرند
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و راز های زيادی بناًء بهتر است به جای انتظار مجاهد شدن کودک امروزی در فرداهای اين کشور ، از رمز 

بکودکان کشور خود پرده برداريم ، تقدس بت های بی احساس و مزدور استعمار را بشکنانيم و به معرفی چهره های 
غدار و وطنفروشی به پردازيم  که حتی به خاطر قدرت  از نواميس خود هم گذشته بودند ،  تا بار ديگر خائنينی با 

  .   قاب های اکادميک نتوانند مردم ما را بروز سياه به نشانندچهره های کاذب ، ادعا های دروغين و ن
  

  : منابع 
  کودک امروز مجاهد فردا   
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