
 مختار زارعي، آزاد نمكي، عرفان قانعي فرد را تهديد آرد پژاك اجالل قوامي،

گرفته و روز به روز  تروريستي پژاك چندي است آه از جانب آردها بيش از پيش مورد انتقاد قرار فرقه
اين فرقه آه ريشه و اصالتي ندارد و هميشه  . مقبوليت خود را حتي در ميان چته هايش نيز از دست مي دهد

 آمريكايي و اسرائيلي اش عمل آرده است هنگامي در تنگنا قرار گرفت آه مردم به نام آرد و به آام اربابان
از جمله شخصيت هاي . بردند  وال و به ماهيت پليد آن پيآرد نيز با رويكردي جدي تر اين فرقه را زير س

افكار عمومي مردم خدمات زيادي انجام داده اند  مطرح آرد در شرق آردستان آه در راستاي روشنگري
سخنگوي سازمان حقوق بشر ( ، آزاد نمكي،اجالل قوامي )نگار بي باك  روزنامه( آقايان مختار زارعي 

  . هستند) روشنفكر مشهور آرد ( فرد و عرفان قانعي  ( آردستان

  هر کردی که مثل ما فکر نکند ضد کرد است: پژاک 

افراد در راستاي روشن شدن افكار عمومي مطالبي را با قلم خويش  اين
هاي پژاك انجاميد  اثير آه به بر مالشدن ماهيت غير آردي سرآردههمين ت. آه خيلي هم موثر بود  بيان آردند

در مطالب گذشته . زباني ديگر نمي فهمد  فرقه اي آه جز زبان خشونت. باعث خشم و غضب اين فرقه شد 
اين موضوع آن قدر  . توسط پژاك تهديد شده بودند "اقدام انقالبي "  اين شخصيت هاي آرد به اشاره آرديم آه

آمانگر سخنگوي پژاك به تته پته افتاد و براي  ن پژاك تمام شد آه در يك عقب نشيني آشكار شيرزادبه زيا
اما ظاهرا پژاك از اين روشنفكران آرد دست بردار نيست و دليل آن . آرد  انكار آن موضوع را ماست مالي

 . موثر بودن قلم آنان است نيز

گوريال  شما بخوانيد( خود به قلم يك فرد بيسواد و احمق به نام گريال ) ١(در سايت  پژاك
به جاش بودن براي ايران و رسانه  چهار روشنفكر مذآور را هم) شما بخوانيد ضد آردستاني ( آردستاني ) 

نكته در اين است اوال عصر ادبيات . رداخته است آنان پ هاي خلرجي متهم آرده و هم به ترور شخصيت
روزنامه  ،به سر آمده است و نمي توان از واژه هايي مانند جاش براي روشنفكر) پژاك  مانند ادبيات( دهاتي 

آنان به عنوان چشم بيناي جامعه خود عمل مي آنند و نقد و انتقاد بي غرض حق مسلم  .استفاده آرد... نگار و 
اگر پژاك معتقد است آه انتقاد هاي اين افراد درست نيست تنها راه اين  . مله افراد مذآور استهر فردي از ج

آلماتي مانند تسليميت ضعيفگي  مثال از( با قلم و گفتگو به آنان پاسخ دهد نه اين آه توسط فردي بي سواد  است
اين ادبيات . باعث تنش گردد ) ند دارند و نه استفاده مي شو استفاده آرده آه در زبان فارسي نه وجود... 

 . پژاك نزد همه از جمله آردها به ويژه روشنفكران آرد محكوم است دهاتي چته هاي



مثال عرفان ( مصاحبه با رسانه هاي خارجي در مورد مسئله آرد  اگر
آن با بخش  رم يا جاسوسي عليه آرد است چرا عبدالرحمان حاجي احمدي سرآرده آلمان نشينج ( قانعي فرد

مصاحبه آرده و مي آند ؟ پژاك با تهديد  ( وابسته به منافين خلق( فارسي صداي آمريكا و اخيرا راديو آردانه 
  . خود را مي آند دوباره اين افراد بيش از پيش قبر

 


