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   18/ 06/ 2009      تاريخ                                                                                                           حميد انوری
 

  در افغانستان   ننگينکودتای خونين در ايران و رقص  
       

   
 

   ايران در حالی پايان يافت که مردم ايران از نتايج شمارش آرا ، وحشت زده شده بودند  انتخابات رياست جمهوری
و مامورين انتظامی و نيرو های پوليس و بسيجی و پوليس مخفی رژيم تازيانه و ترور آخندی به شدت به سرکوب مردم 

را به بند و زندان کشيدند و اين سلسله پرداخته و صد ها نفر ار تظاهر کنندگان را کشته و زخمی نموده و صد های ديگر 
را داده اند و در ) هيتلر ايران ( همچنان ادامه دارد و مردم خواهان شمارش دوبارهء آرا خويش اند و به احمدی نژاد لقب 

آيت اهللا منتظری در . بين رژيم حاکم چند دسته گی ايجاد گرديده و دامنهء خشونت ها روز بروز فراتر و فراتر ميگردد
                                                 :        مورد نتايج انتخابات رياست جمهوری پيامی فرستاده است  بدين مضمون 

  !ملت شريف و مظلوم ايران    
ايثارگرانه شما برادران و خواهران عزيز و     در روزهاى اخير شاهد تالش و حضور پرشور و-ضمن سالم و تحيت  (( 

  .بودم   تمامى اقشار در صحنه تبليغات انتخابات دوره دهم رياست جمهورى   گوار، از زن و مرد، پير و جوان وبزر
خود به صحنه آمدند و شب و روز براى    در اين ايام قشر جوان با روحيه اميد و براى رسيدن به خواسته هاى به حق 

مغتنم    سب و خوبى براى مسئولين نظام بود تا موقعيت رااين فرصت بسيار منا   روز موعود لحظه شمارى آردند، و
  .نيروى جوان و بقيه اقشار برقرار نمايند   شمرده و بتوانند بهترين رابطه دينى ، عاطفى و ملى را با قشر عظيم

يرد و بر اساس هيچ عقل سليمى آن را نمى پذ   با اعالم نتايجى آه. اما متأسفانه از اين بهترين فرصت بدترين استفاده شد 
  .))........عمده اى در آراى مردم داده شده است   شواهد موثق تغييرات

، اين که گويا رئيس جمهور کشوری بنام افغانستان است ) حامد کرزی (  اما جای نهايت افسوس است که شخصی بنام 
     : ارسال داشته و گفته است ) اداحمدی نژ(  پيام تبريکی برای کودتای خونين را با يک رقص ننگين استقبال کرده و

گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه "انتخاب دوباره محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران (( ....... 
 ، وی با اين رقص ننگين خود به مردم آزادهء ايران سخت توهين نموده است و اين بدان )). است"بيشتر کشور ايران
 .  تشخيص داده ميتواندمردم ايران از  و خوبتر سعادت و پيشرفت ايران را بهتر) حامد کرزی  (  معنی تواند بود که

 آيت اهللا منتظری دروغ ميگويد که استقبال از کودتای خونين ايران با رقص شادی کرزی درکابل چنان ميرساند که
 غير سياسی  تشريف داشته و از کار وبار حتی هنرمندان که در همچو مواردی.  ))هيچ عقل سليمى آن را نمى پذيرد((

 .سياسی طفره ميروند ، اينبار به صدا آمده اند و فرياد اعتراض شانرا بلند کرده اند

 اعتراض هنرمندان به سرکوب معترضان                                       

ای که به مناسبت اعالم نتيجه  ايران در بيانيه اندرکاران سينمای سازان، بازيگران و دست شمار زيادی از هنرمندان، فيلم
و  کارگردانی«جمهوری در ايران منتشر شده، به اين نتيجه اعتراض کرده و آن را  برانگيز انتخابات رياست سؤال

ناميدن مردم معترض از   « خس و خاشاک«ای آشکار به  نرمندان ايرانی در بيانيه خود با طعنهه.خواندند» مديريت آرا
  )٨٨ جوزا ٢۶سه شنبه (مردم در صدا و سيما اعتراض کردند نژاد، به انعکاس غير واقعی اعتراضات آقای احمدیسوی 

  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب نوشته ها به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 
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بازی سرآمد روزگار خود است ، ه که در هنرمندی و شعبد)  خان کرزی 
کریخود را به 

                                                   

حامد( اکی ما حنجره خ) هنرمند (  اما 
 زده و اعتراض هنرمندان ايران را ناشنيده گرفته و به مداری هنرمندانه و با چيره دستی  مانند هميشه 

ی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر گام"را  ) هيتلر ايرانی ( ابقای اين 

 جناب داکتر عبدالکريم سروش هستند که به نتيجه انتخابات ايران شديدا 
 :نامهء بيان داشته اند که فشردهء آن را از نظر ميگذرانيم 

  انتخاباتء  نتيجهء  عبدالکريم سروش درباره

ز اين 

 دهی يکدم نگاه کن که چه بر باد می
چندين

 
ان نهادند و هزار اميد بنی آدم را برباد دادند و قومی را داغديده چندين

 و کرامت نيرنگ و فري دست خيانت درصندوق امانت شان بردند و با
 کار مديريت مال جهالت کند و نام را به ننگ بفروشد و فرومايگان پای را

دارد و در چاه از چاه خرافه بگسترد و سفاهت بپرورد و  های جمکران بريزد و آزادی را کند و های نف
دست سياست کند و سرهنگان   ی  ديانت را ملعبه هی را بکشد و استبداد دينی و قراءت فاشيستی از دين را قوام بخشد و

پشت به قبله  پارد و دست تطاول در حقوق مردم دراز کند و

. ستاندن و آب دهان به رويشان افکندن سرمايه اعتمادشان را. غرور يک قوم نيست
  شان کنند اما اهانت مکرر به عزت و کرامت آدميان دزدی و دغلی را تحمل می .شود شرمی ازين بيشتر نمی پليدی و بی

تبريکی ميدهد و ) احمدی نژاد ( ای بنام 
  . ارزيابی ميکند"کشور ايران

  يکی ديگر از روشنفکران مبارز ايرانی
اعتراض کرده و مخالفت خويش را طی 

 دکترء نامه                 ام خدابن 

                
  

چه ابر بود که ما را فرو گرفت                          با
                                 لم است اين تنها نه من، گرفتگی عا 

   است اين  هزار اميد بنی آدم

اهانت بر شعور و غرورش و دردمند کردند و پای 
را به جای حق نشاندند تا دوباره عزتب، باطلی 

بنشاند و دروغ و دغل در  را بر کرسی رياست
 خفهت برکند و 

گاآ
فرهنگيان را به دست سرهنگان بس را بر فرهنگ بگمارد و

 .حقيقت، به سوی خدای خديعت نماز کند
 

تر از زخمی کردن   مهيبهيچ چيز 

 .را هرگز
زدوده نشود و تا غاصبان به دست  ده است و تا ننگ آن خيانتاينک روح مجروح و غرور رنجور ايرانيان به جوش آم

 .........نشيند نمی شان فرو عدالت سپرده نشوند التهاب
 اسم اعظم بکند کار خود ای دل خوش باش

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب د نويسنده ميباشد، نوشته ها به دوش خو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 
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  که به تلبيس و حيل ديو سليمان نشود
 

به حقيقت اسم اعظم، شما حق جويانيد که دي

  .شکنيد  درهم می
نشيند تا امانت حق و  شما خاموش نمی استبداد دينی غرور و شعور شما را به تمسخر و توهين گرفته است و خشم مقدس

را از رای 
  .نهيد شما اين فضيلت را فرو نمی

 ، همت پاکان دوعالم و بخشايش ارواح مکرم با شماس

کشيد و با عصای موسوی، دولت  سليمان به زير می بختی را از تخت و تيره
جگرشکافتان  زنيد و حکومت ارعاب و تزوير و چماق و نفاق را با فريادهای دونيم می فرعونی و شعبده سامری را به

و  جويی فضيلِت دوران ماست نقد، تقوای سياست است و حق. کاردانان امين بسپارد غاصبان خاين بستاند و به

  .با همه کروبيان عالم باال«ت
کنند که با قلمی و قدمی  تکليف نمی شايخ و مراجع عظام احساست، آيا م
 .................  را بشکنند؟))ستمگری

اند و امانتی را که آسمان نتوانست  شما زده ی فال به نام  قرعه. آب رفته را به جوی باز گردانيد. د توبه هنوز بازست

 امانت وفا کند

شت مردم ايران و کشور آزادهء ايران ، به مراتب از جناب سروش پيشقدم تر اند و 
.  ميداند" چه بيشتر کشور ايران

نفر 52است ، پس توجه کند به سوال 

در مجلس   خواستار حضور وی)داخله  (  وزير کشور) محصولی(و مشترکی از
 .کنونی توضيحات الزم را ارايه دهد های به عمل آمده در شرايط حساس دبيری

 کشور خواستار حضور وی در مجلس شدند تا در

 .هيات رييسه مجلس شده است
اخير و بعد از اعالم نتايج انتخابات  طي روزهاي: رار است

ي 

ها و تخريب  تهران و ساير شهرستان هاي دانشجويي در ها به آوي دانشگاه تهران و ديگر خوابگاه حمله لباس شخصي
 گاه

ران انتظامي و 
مسكوني آه با شعار  هاي هاي شخصي، مجتمع مردم، اتومبيل

 

ر 
  .مسوولين اين اقدامات خالف قانون را مشخص نمايد ي توضيحات الزم ارائه و

هم 

درين معرکه حق و باطل، و جنايت و شهاد((
 بازار ساحری و ناموس سامری و قلب«
ر

 .ی جهوالن و ظلومان منشينيد به عهد امانت وفا کنيد و در زمره. اند  نهاده شماهای  کشيد بر شانه
 ی امان حقا کزين غمان برسد مژده

گرسالکی به عهد 
 1388 جوزا عبدالکريم سروش                                   

اب سروش تشريف دارند و در ايران دوستی و مردم فهميده تر و دلسوزتر از جن) حامد خان کرزی (    اما قرار معلوم 
پروری و دلسوزی به مردم و سرنو

گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر"را   )  خامنه ئی–احمدی نژاد ( کودتای خونين 
به گفته ها و نامهء آقای سروش نيز باور ) حامد خان کرزی ( اگر . خردی و بی مقداری و زهی پستی و پلشتیزهی بي

ندارند و همچنان به اصطالح دوپا را دريک موزه کرده و ادعا دارند که شير سياه 
  :ايراناز نمايندگان مجلس 

 درباره اتفاقات اخير ) محصولی( نماينده از52سوال 
الگانتن از نمايند 52  مجلس در س

ت شدند تا در خصوص اهمال و بی
ی وزير درسوال مشترکی از محصول تن از نماينده مجلس 52

 .را ارايه دهد های به عمل آمده در شرايط حساس کنونی توضيحات الزم تدبيری خصوص اهمال و بی
 

نيروی انتظامی ، عوامل بسيج و   قانونی ماموران)غير ( داليل برخوردهای: به گزارش ايلنا در اين سوال آمده است
دانشجويان و تعرض آنان به کوی دانشگاه و محيط مسکونی و اموال  فته لباس شخصی با مردم،های سازمان يا گروه

 شود؟ می تدبيری و عدم کفايت وزير در کنترل نيروهای تحت امر از کجا ناشی اين بی مردم چيست؟
اين سوال ظهر امروز تقديم 

سوال به اين قبه گزارش خبرنگار ايلنا، متن کامل اين 
اعتراضات مردمي نسبت به نتايج اعالم شده بوديم آه در مقابله  ، شاهد)داخله ( جمهوري از سوي وزارت آشور رياست
 يافته با لباس سازمان هاي اعتراضات، برخوردهاي شديد و افراطي از سوي نيروي انتظامي، بسيج و گروه با اين

بار شوند، صورت گرفته است آه با فجايع تاسف مي الذآر سازماندهي و هدايت شخصي آه از سوي نهادهاي فوق
 .همراه بوده است

توسط آنان و جرح و ارعاب و دستگيري دانشجويان آه براي نمونه در دانش يان مظلوماموال عمومي و اموال دانشجو
هاي  زيادي در مورد بازداشت تهران وضعيت بيشتر از يكصد نفر از دانشجويان ساآن مشخص نيست و شايعات

بين مردم پخش شده است و همچنين تعرض مامو خودسرانه و احتمال شهادت بعضي از دانشجويان در
هاي سازمان يافته با لباس شخصي به  گروه عوامل بسيج و

اعتراض دارند و هتك حرمت و سلب امنيت مردم و شهروندان آميز به نتيجه انتخابات اآبر و به صورت مسالمت اهللا
مسووليت آامل  ز رعب، وحشت و ناامني را در آشور ايجاد آرده است آهتوهين به آنان، فضايي ا عادي و جسارت و

 .باشد مي اين وضعيت برعهده وزير آشور به عنوان رئيس شوراي امنيت آشور
آمده دهاي به عمل  تدبيري بي آفايتي و اهمال و لذا، الزم است وزير آشور در مجلس حاضر شده و در خصوص بي

شرايط حساس آنون
هرچند در اين (  بينائی خود را از دست نداده  هنوزميدانيم که گوش شنوا نداری ولی چشمانت) حامد خان کرزی  ( 

حتی نمايندگان مجلس ايران به اين برخورد ها و ، يکبار هم  اگر شده به اين سطور نگاه کن و ببين که )شک است 

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب د نويسنده ميباشد، نوشته ها به دوش خو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 
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ده اند تا 
ان 
ا 
ابات 
ت 
از شر اين شعبده باز کر و کور ملت 

ات خونين پس از 

احب انتخابات و يا تعيين يك هيات ص اين مردم براي صيانت از آرائشان يا تجديد اين
آه 

  .به نتايج اعالم شده آن اعتماد آرد ل و شواهد آافي وجود دارد آه نتوان

درست همان فکری که مردم مظلوم واقع شدهء افغانستان را .  آرا شان سرنوشت ساز استوبيد که فکر ميکردند

ی 
                             :                                                                                                              کرده اند 

ر 

ی 

              

ا نمودند و از برخورد نيروهای دولتی ب ای نسبت به نتيجه انتخابات ابراز ترديد صدور بيانيه
 انتخابات رياست جمهوری ابراز نگرانی نمودند و خواستار تحقيقات در مورد معترضان نسبت به نتيجه اعالم شده

                     
، وزير خارجه آلمان سرکوب تظاهرکنندگان و خبرنگاران توسط پليس ايران را  اشتاين ماير

آلمان، گفت که  آنگال مرکل، صدراعظم .غيرقابل تحمل دانست و مشروعيت رای گيری را زير سئوال برد

خشونت های خشن و خونبار و غير انسانی و غير اسالمی اعتراض کرده و وزير داخله را به مجلس فرا خوان
البته نمايندگان مجلس ايران برخالف نمايندگ. ( جوابگوی جنايات غير انسانی و غير اسالمی زير دستان خويش باشد

ام) . لمان افغانستان با يک شکم نان و چهار قران خرچ دسترخوان يکشبه رای سرخ و سبز شان تغيير نخواهد کرد پار
اين همه وحشت و کشتار و ترور و توهين و تحقير و تحديد و تخويف مردم ايران در هنگام انتخ) حامد کرزی ( 

گامی در جه "نتخابات تقلبی و آن کودتای خونبار در ايران رارياست جمهوری را ناديده گرفته و نتايج حاصله از آن ا
ای بار خدا را مددی که .  ميداند"سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران

 .دسرافراز افغانستان نجات ياب
ست جمهوری ايران و واقع سيد محمد خاتمی رئيس جمهور پيشين ايران نيز به نتايج انتخابات ريا   

  :سيدمحمد خاتمی  :آن اعتراض کرده است
    صدای اعتراض مردم را بشنويد                                                

مردم معترض به نتايج انتخابات  سيدمحمد خاتمي آه براي شرآت در مراسم راهپيمايي                           
تهران رفته بود، ضمن سپاس از مردم به خاطر هوشياري، حق خواهي  ست جمهوري به ميان مردم در خيابان آزاديريا

انقالب اسالمي چنين  صدها هزار نفر در مسيري آه تنها در روزهاي انقالب و بزرگداشت«: آنان گفت و رفتار متين
نچه به عنوان نتيجه انتخابات اعالم شده و نشانه آه آ جمعيتي به خود ديده در حقيقت اعتراضي روشن و صريح است

اعتماد ملي تالش  بزرگترين پشتوانه انقالب و آشور است لطمه ديده و همه بايد براي بازگرداندن اينكه اعتماد مردم آه
 .آنيم

پاسخ به درخواست بر حق 
براي بررسي ماجرايي است ) آنان آه خود در اين ماجرا متهم هستند و نه(صالحيت بي طرف و شجاع و حقيقت ياب 

انتخاباتي آه داليانتخابات گذشته است،  بر اين

گامی در  "نتخابات برخالف سيد محمد خاتمی کامًال اعتماد دارد و نتيجهء آنرا به نتايج اين ا) حامد خان کرزی (   اما 
از سعادت و پيشرفت هرچه ) حامد خان کرزی ( منظور .  ميداند"جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران

ديده افغانستان در ، همان سعادت و پيشرفتی است که مردم زجر ) هيتلر ايران ( بيشتر کشور ايران در تحت زعامت 
 )خامنه ئی-احمدی نژاد( کودتای .  رسيده اند!!!آنرا تجربه نموده و به سعادت) شاه شجاع امريکائی ( هفت سال زعامت 

انتخابات رياست جمهوری ايران را به حمامی از خون مبدل کرد و مشت محکمی بر دهان مردم بال ديده و آخند رسيدهء 
ايران ک

نيز بخود مشغول ساخته و فکر ميکنند که آرا شان تعيين کننده است ، غافل از اينکه تنها وتنها دينار و دالر و پوند و 
ا بر سرنوشت شان حاکم سازد تا به ر) حامد کرزی ( است که سرنوشت ساز هستند و ميرود که بازهم ) B52(درهم و 

کشور های مختلف جهان در مورد نتيجهء انتخابات ايران و شکل برگزاری انتخابات ابراز نگران. هر ساز شان برقصد

های موجود از تخلفات انتخاباتی د های عميق خود را از گزارش نگرانی وزير امور خارجه کانادا  لورنس کانون :کانادا
   .انتخابات ايران ابراز نمود

 . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  (  اما

گفت که در مورد نتايج انتخابات رياست جمهوری ايران ترديدها جو بايدن معاون رياست جمهوری امريکا:اامريک
  .واقعی وجود دارد

 . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما
های خود در مورد اتهامات مطرح شده در مورد تقلب  نگرانی نجو14 ای در روز يکشنبه در بيانيه :تحاديه اروپاا

  وزيران امور خارجه بيست و هفت کشور جون١۵روز دوشنبه،  .در انتخابات رياست جمهوری ايران ابراز نمود
اتحاديه اروپا با  عضو

   .های پرسش برانگيز اين انتخابات شدند جنبه

  . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما
فرانک والتر :آلمان

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب د نويسنده ميباشد، نوشته ها به دوش خو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 



  
 

 
  5از  5 :اد صفحاتتعد

de.german-afghan@maqalat لطفًا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آنالين شما را صميمانه به همکاری دعوت می نمايد

ايران خواند  موج بازداشت هًا در«انتخابات رياست جمهوری ايران وجود دارد و او آنچه  هايی از تخلف در نشانه
  .را محکوم نمود

  . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما
ها مانند محدود کردن  تدابيری برای نفوذ در صندوق رسد که مسلم به نظر می«:  هلند گفتوزير خارجه  :هلند

انسداد سيستم پيامک ت دسترسی به اينترنت و

                     

جريان رای  های تقلب در گزارش«: وی افزود» .است لفنی اتخاذ شده
   «.کند گيری و شمارش آرا مشروعيت انتخابات را تضعيف می

تا متاسفم که به جای روی باز، واکنشی نشان داده شده که  من«: وی گفت» .ياسی در ايران بود
اشاره به برنامه اتمی  - های نظامی بی رحمی راه حل نيست و دنبال کردن مستمر فعاليت. است رحمانه حدودی بی

                     اما
اين يک . ديگری است يران مستحق چيزمردم ا«: تنيک

کند زنجيرهايش را  باشيم که سعی می ابراز عقيده داشته تراژدی است ولی اين امر منفی نيست که جنبشی واقعی از
بگس

            

 . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما

نه در کشور بال رسيده 
و مال ديده ات در راه است و در حاليکه به اين نيز معتقد هستی که در انتخابات پيشرو در کشورت ، زر و زور و 
پشيزی هم قائل 

کسی نيرنگ باز و فلوته باز و بی چشم و رو تر ) حامد کرزی ( نيستند ، بازهم تکانی بخود بده و بدان که از 

بدانيد که انتخابات رياست جمهوری افغانستان ، .  و هم راز وی نيست 
متحد باشيد و مخالفت خود را با فرستادگان اجانب و با . بهتر از انتخابات رياست جمهوری ايران نخواهد بود 

حق تانرا پامال 
                                                                                        .ماد نکنيدهای شوم خود نمودند اعتاميال و هوس 

 . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما

ميان «شروع يک ديالوگ ما خيلی نگرانيم چون اين«برنار کوشنر وزير خارجه فرانسه در پاريس گفت   :فرانسه
های رقيب س جناح

  .دها فرانسه سفير ايران را فراخوان پس از دو روز از ناآرامی  «. هم راه حل نيست-ايران 

.   دانست"ايرانگامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور  "  آنرا)حامد کرزی  ( 
نيز مشروعيت انتخابات ايران زير سوال برد و گف وال سارکوزی

   .که مردم ايران مستحق چيز ديگری هستند وی افزود «لد

.   دانست"ر ايرانگامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشو "  آنرا)حامد کرزی  ( اما
تبعات حوادث اخير در ايران را با نگرانی «کشور  ديويد ميليبند، وزير امور خارجه بريتانيا گفت که اين :بريتانيا 

  .که نسبت به صحت نتايج انتخابات ترديدهای جدی وجود دارد و افزود» کند یعميق دنبال م

 دبير کل سازمان ملل متحد در واکنش به اعالم نتيجه انتخابات رياست جمهوری بان کی مون :سازمان ملل متحد
مناقشاتی را که در پی اين انتخابات  وی گفت که. ران گفت که خواست واقعی ملت ايران بايد محترم شناخته شوداي

 .کند می در ايران رخ داده از نزديک دنبال

  . دانست "گامی در جهت سعادت و پيشرفت هر چه بيشتر کشور ايران "  آنرا)حامد کرزی  ( اما 

از اين مجمل و در حاليکه ميدانی انتخاباتی از اين گوتو خود حديث مفصل بخوان ! هموطن 

ن تذوير تعيين کننده اند و به آرا مردم افغانستان درست مانند انتخابات رياست جمهوری ايرا

قسيم فهيم و کريم ( است و نزديک ترين ياران و ياوران وی ) احمدی نژاد ( از جنس ) حامد کرزی .( وجود ندارد 
ال آنها هستند و حتی يک نفر افغان مردم دوست و وطنپرست و و امث) خليلی و محمد محقق و رشيد دوستم 

دلسوز و تحصيل يافته و پاک طينت همکار

اد بر ميکنند و با آنانيکه افتخارات جه کرده ونانيکه باالی خون های پاک فرزندان تان سوداگریآ

 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدخواهشمنديم مطلب د نويسنده ميباشد، نوشته ها به دوش خو ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 
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