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!رفقای عزيز  
 

:زير عنوان بامداد، مشعل و پندار نبشتۀ را ھای چندی قبل در سايت  
)مبه کجا سقوط کرده اي(   

 
چرا  در ذھنم اين سوال خطور نمود که بعد از مطالعه مضمون . از نويسندۀ توانا محترم فھيم ادا توجه ام را جلب نمود 
انديشه و نظريات خويش  ارائه  يسندۀ مضمون دنبال شکاری بوده است تا باستفاده از نبشتۀ يکی از رفقآ بهنو

مستقالنه و بدون برچسب بر ديگران مانند ده ھا رفيق قلم بدست نظريات خويشرا ميتوانست  ايشاندرحاليکه ؟ بپردازد
ضرورت نوشتن چنين مضمون آنھم با :  که استاين  هماندرايم نا حل باقی سوال ديگری که ب. ارائه و پبشکش نمايد 

که به جز از ،از پرابلم ھا بسوی تدوير کنگره ميرويم  یدرنظرداشت اوضاع حاکم متشنج بر حزب واحد که با انبار
چه بوده است؟ و بنظر ميرسد بازھم بازی سياسی ديگری را در  زھز پاشی و تفرقه اندازی نميتواند چيز ديگری باشد،

را دوباره احيا )خط قرمز(اجرا نمايند  چرا نويسنده ميخواھد بار ديگر خط فاصل و يا  مچو شرايط بحرانی ميخواھندھ
ويا ھمانگونه که اقبال نشر يافته و نويسنده نيز در جائی از کلمه جمع   نمايند؟ آيا اين نظر مربوط به نويسنده است

به ھر  ؟ھيت رھبری شورای اروپايی را نيز در قبال داشته باشدضای اعاز  یاستفاده کرده است ممکن نظر تعداد) ما(
بخواھند مسايل  و مطالب را باز که  خواھد بودحال آنچه را که نويسنده انديشيده است به باور من ديگر خيلی ناوقت 

ند و اذھان رفقآ را در دوباره بنام  موافقين و مخالفين از سر آغاز نماي) 1365کودتای ثور ( در رابطه به پلينوم ھژده 
را که نويسنده تعريف  یبه نظر من حکايت.  متوجه تدوير کنگره است، به جانب ديگر معطوف نمايندکه ھمين موقع 

                                 .نويسنده صدق مينمايدخود و نظريات ارائه شدۀ  نبشتهنموده است بيشتر از ديگران به حال 
که کيھا جھت متوجه نگرديده اند نموده است، واقعأ نظر آنچه که نويسنده بحث و ابراز  وی،ربرای من جالب است

                                                                                             ؟ميباشندبھره برداری دنبال چنين برخورد ھا 
بايد ياد آور گردم که بعد از ايجاد و تأسيس نھضت  ميانديشندز چنين جھت روشن نمودن ذھن نويسنده و آنانيکه ھنو

را تا شانفراگير  که زنده ياد رفيق محمود بريالی بمثابۀ يکی از بنيان گذاران آن زحمات قابل توجه و باالتر از توان 
 نظر و يا به )  فتيم گرباچ (، ھدف فقط و فقط برداشتن مرز ھای ايجاد شده نددوش کشيد بهآخرين لحظات عمر 

) 3+6(چنانچه تعيين و انتخاب ھيت رھبری نھضت فراگير با ترکيب  ،بود )موافقين ومخالفين پلينوم ھژده (نويسنده 
دال بر اين واقعيت است که ديگر مرز ھا شکست و رفقا ھمه در فضای کامأل رفيقانه مصدر خدمات ارزنده در فراگير 

ت بزرگ باوجوديکه تعداد کثيری از رفقأ بر اما با دريغ که در نبود آن شخصي. از خويش تبارز دادند ،شدن نھضت
فراگير تأکيد ميورزيدند ، فضای ديگر بر پيکر سياسی نھضت فراگير مستولی گرديد و نھضت ن نھضت شدفراگير 

ی موسس و خوش حوادث کنار زدنھا و کنار آمدنھا گرديد که حتی از ھمان رفقاجوان بجای فراگير شدن دست
برعالوه جھت روشن شدن ذھن نويسنده . نار زده شدند و يا مجبور به کنار رفتن گرديدندا کيتعداد آنھا ) 3+6(رھبری

                       :مثال ديگری را ارائه ميدارم ، آن اينکه 
                                           

انتخاب و نصب دو مرتبه يی رفيق داود رزميار ابتدا بحيث رھبر نھضت فراگير و متعاقبأ بحيث رئيس شورای اروپايی  
واحد ديگر پايان يافته است ب حزب واحد به اتفاق آرا بيانگر آن نيست که معضله موافق و مخالف پلينوم ھژده در حز 

اگر اين ھم نميتواند قناعت خاطر نويسنده را فراھم  ؟رۀ  آن جفا نيستغاز دوباآ آياو مشکل در زمينه وجود ندارد و
:                                                                         ش تذکر داده استنمايد ھمان طوريکه کنايتأ در نبشتۀ خوي  

نيز شجاع  ،کار و زندان پرداختند با اخراج ازبھای اين پايداری را  آنانيکه به رھبر تاريخی خود وفادار ماندند،( 
                                                                                                                                              )بودند

ه از حزب اخراج ، از وظايف سبکدوش، در حاليکه بدون در نظر داشت موازين اساسنام ؟بيشتر چه انتظار داريد 
از افسری به سربازی سوق و به    دگروالرفقای ، تعداد رفقای افسر بشمول شدندتعداد رفقای جنرال تنزيل رتبه 

وظايفی رفيق ديگر به ا دھھا بھم مانند رفيق خليل خسرو ديگر یجبھات داغ اعزام، عده يی روانۀ زندانھا و تعداد



مرتکب شده بودند؟ جرم شان اصوليت،  چه جرمی رانھاآ .نۀ مرگ و نابودی شانرا فراھم ميساختگماشته شدند که زمي
درين جا قابل تذکر ميدانم که . بوده است) تيم گرباچف (دفاع از اصوليت و جلوگيری از توطعۀ قبأل سازمان يافته 

وده بلکه مقاومت و ايستادگی آنھا در برابر پلينوم ھژده آنطوريکه نويسنده ارائه داشته است نبمقاومت رفقأ در برابر 
که رفقا شناخت کامل در مورد )شواردنادزی و ويکتور پيترويچ  (تحت رھبری) تيم تبھکار گرباچف( مداخلۀ سريع 

که از جانب ويکتور پيترويچ ينناعالوتأ از گماشته گان گوش بفرمان داخلی شان و يا بھتر بگويم برای آ،شان دارند 
   نشی عمومی حزب را حاصل نموده بودند و برای رسيدن به آن از ھيچگونه خدمتگذاری و آستان وعدۀ پست م

بايد گفت رفقايی . يا نمودنديير رھبری  را مھبوسی دريغ نورزيدند و با ارائه اطالعات مجازی زمينۀ تدوير پلينوم  و تغ
ا ميديدند مردانه ايستادند نه تنھا به خود می بالند و غالمان داخلی آنھا که خواب رھبری ر) تيم گرباچف(در برابر  که

گرفته اند و ضرورت بر نبلکه افتخار نيز مينمايند که ھيچگاه زير بار ننگين آنھا با وجود وعده ھا و تھديد ھا قرار 
رخ را به نمودن قالين ھای س ھموار نيز ندارند، زيرا قضاوت را تاريخ خواھند نمود و ھيچگاه ھم انتظار ۀقضاوت کنند

بيرون انجام نداده اند  هرت و رياست بوده اند و مبارزه را از ھمان محدودازير پا و يا آنگونه که ديگران عالقمند سف
کشور دفاع کردند و صد  در حاليکه ساير رفقا در گرمترين جبھات بمثابۀ افسر، سرباز و سپاھی انقالب از نواميس ملی

از معلولين و شھدا را با صداقت به آرمان مقدس  تعدادی زيادیديگران نموده ھا رفيق زندگی خود را فدای آسايش 
                                                                                                                                .شان بجا گذاشتند

نی، توھين، تحقير و حتی دور از موازين حزبی و ژورناليستيکی در قسمت اينکه درين روزھا کارزار دشنام پراگ
تجاوز بر حريم شخصی افراد که نه تنھا يک عمل کامأل ناجوانمردانه بوده بلکه دور از آداب انسانيت نيز ميباشد و 

ی و نمونه ويائه ميخواستيم انسان رسوال مطرح ميگردد که آيا ما ھمان پيشتازان ديروز جامعه ھستيم؟ آيا ما ھمانيم ک
                                                       ).ما به کجا سقوط کرده ايم( برای جامعه باشيم؟ اگر چنين بوده است واقعأ 

برای من واقعأ جالب است که در اروپا ) سايت ھا آدرسش سينه به سينه ميرود: (کهدر قسمت ديگر نبشته آمده است 
يک وزير (رفقا را مورد تفتيش و باز جويی قرار ميدھند و يا مينويسد  ،استفاده از ميتود گذشتهبا  ی بازھمتعداد

برای من ميتود جديد است زيرا ). انقالبی حکومت گذشته که اين وبالک را خوانده اما اينجا و آنجايش مخالف است
رفقا  ساير ياسابق  م اما اينکه يک وزيرسانسور بر نبشته ھا و يا عدم نشر مضامين را در سايت حزبی ما شاھد ھست

که ما در ( حق مطالعۀ ھمچو سايت ھا را ندارند و اگر از جانب رفيق وزير سابق مطالعه آن صورت بگيرد بايد بنويسم 
به کجا سقوط کرده ايم که حتی حق واقعأاينجا صدق ميکند که بگوئيم  . بودهضحک واقعأ م.) کجا سقوط کرده ايم

و اينکه کی ھا عامل ايجاد چنين سايت ھا اند و چه انگيزه باعث ايجاد آن گرديده است . قا بايد گرفته شوداز رفمطالعه 
                                                                                                      .از کنارش بايد بدون سرو صدا گذشت

استفاده ) پليدی و تف انداختن(واما در نبشتۀ خويش از کلمات  پراگنی را محکوم مينمايد با وجوديکه دشنام هنويسند
مورد ) بی غيرت( آنعده رفقا يی را که موافقين پلينوم ھژده پنداشته است باستفاده از کلمه  نموده و بصورت آشکار

بعدآ خود قاضی شده  ،بنظر نرسيده چنين برخوردیدر ھيچ نبشته رفقای اصولی  درحاليکهقرار داده  مستقيم توھين
شخص ، شاکی  می گويد ھردوی شما راست ميگوئيد  و قاضی که به متھم(  ھم مانندنھا را شجاع معرفی مينمايد و آ

                                            )صله است، گفت  تو ھم راست می گويیسومی سوال کرد جناب قاضی اين چگونه في
تيم تبھکار  (د گفت که به استثنای چند فرد محدود از موافقين درجه يک پلينوم ھژده که بتاسی از ھدايت بھر حال باي 

                       .بی رحمانه در برابر رفقا برخورد نمودند ساير رفقا ھيچگونه پرابلم با ھم نداشتند و ندارند) ويکتور
                             

ا که در رابطه با برداشت رفقا از دموکراسی تذکار داده است که گويا درک رفقا از دموکراسی ھمانا نويسنده آنچه ر
فکر مينمايم اشتباه محض بوده  ،بوده و بر آن تکيه ميکنند"  وفادارانه" و " صميمانه"  " برادرانه"پروسه 

رفقا از دموکراسی ھمان تعريف اساسی نميخواھم درين جا به تعريف دموکراسی بپردازم ولی بايد گفت که برداشت 
چنانچه مضمون  دموکراسی است که با تأسف به استثنای نام آن در حزب ما چه ديروز و چه امروز وجود نداشته است

تا در آينده حزب جديد بايد بر مبنای  کراسی است ولی من جدأ خواھان آن ھستماز دمو ،شما گويای برداشت نويسنده
                                                                                                   .عينی استوار باشد یمعيارھای دموکراس

                       :در نبشته خويش ياد آوری نموده ايد 1365ثور  14و اما آنچه را که در رابطه با کودتای 
                                                                                        

بر سبيل مصداقی برای پايداری ات بگويی که از روز اول در برابر اين تصميم به پا خاسته يی و تا  1365کودتای (  
                       )امروز ار جايت تکان نخورده يی اما چه وادار ات ميدارد که اين تصميم را کودتا بنامی

                                                                                
     به ارج ميگذارم ولی سوالی را که مطرح داشته ايدنيزنزد من محترم است به نظر شما  شخصاز آنجائيکه نظر ھر 

                                                                             :چنين می انديشمموافق نبوده و  اين بخش از ديدگاه شما  
ديروز اطالع دارند  ا.خ.د.به نظر من نويسنده کمتر از جريان و رويداد ھای قبلی و بعدی پلينوم ھژده کميته مرکزی ح

ثور  14در رابطه با کودتای شان جھت مزيد معلومات به ھر حال  ه اندکشور بود خارج ازو يا شايد ھم در آنزمان در
بايد گفت که نه تنھا کودتای نھايت ناجوانمردانه عليه رھبر محبوب حزب زنده ياد رفيق ببرک کارمل بود بلکه  1365



ه بدرين جا  . پيامد ھا و پس منظر حاصله از آن نيز سرنوشت سياسی و استقالل ملی مردم افغانستان را به بازی گرفت
                                                                        :رانقدر انور فرزام اشاره مينمايماين بخش از يادداشت رفيق گ

 
واقعيت اين بود که اتحاد شوروی و شھيد دکتور نجيب اله ميخواستند برای دادن اطمينان به اياالت متحده امريکا (...  

، گروپ ھای غربی ، پاکستان  و مجاھدين چنين وانمود سازند که با تمام سياست ھای دوران زنده ياد ببرک کارمل  و 
. مل آمده و يک سياست کامأل جديد رويدست گرفته شده استباتيم کاری و نفوذ آن در حزب و دولت تصفيۀ حساب بع

حتی دکتور . مين منظور از تھديد، تخويف، زندانی ساختن و عزل عالقمندان زنده ياد ببرک کارمل استفاده کردندھبه 
را در  ثور به مقر شورای انقالبی  رفته اعضای خانوادۀ زنده ياد ببرک کارمل 7نجيب هللا تا آنجا پيش رفت که شام 

                                                              ).عدم موجوديت خود او به زندانی ساختن و تبعيد از کشور تھديد کرد
                                                                                                      

ابر مرد وفادار به انديشه و تفکر رھايی بخش و وارسته از ( تحت عنوان شتۀ رفيق فرزام جھت معلومات بيشتر به نب
سايت وزين آريايی مراجعه فرموده به يقين اسناد بسيار دقيق بدست در 29.09.2010مورخ) وابستگی ھای مادی دنيا 

                                                                                                                                      .خواھند آورد
 

                                                                                                                               
در ھمان  2010فصل در می  11ر پنجشيری که در به ھمين گونه نقل قول از يادداشتھای محترم اکادميسن دستگي
                                                                      . سايت به نشر رسيده است جھت آگاھی نويسنده پيش کش نمايم

 
االن سياسی و تن از فع 20نزديک به . ثور خورشيدی بر ضد کارمل فرايند کودتای سفيد آغاز گرديد 14/13در شب ( 

قصر گلخانه ارگ جمھوری انتقال يافت و زير نظارت قرار به اعضای کميته مرکزی ھوادار ببرک کارمل گرفتار و 
                                                                                                                                             )گرفتند

                                                          
                                                                             :ھمچنان محترم پنجشيری در ادامۀ يادداشت مينويسد که

 
گرفتاری اعضای رھبری وفادار به ببرک در قصر دلکشا رفيق سربلند ا.خ.د.کميته مرکزی ح مدر جلسه پلينوم ھژدھ( 

                          )ارزيابی کرد "و يک خيمه شب بازی  بازی کودکانه" نا به ھنجار عليه آنان را کارمل و برخورد 
 

ايکاش آن سترگ مرد کشور ما که سربلند زيست و استوار ھمچو کوه به راھش ادامه داد و بی ھراس در پلينوم  
زنده می بود و درين زمينه ابراز نظر  ارزيابی نموده اند، و يک خيمه شب بازی تدوير آنرا بازی کودکانه سخن گفت و

                                                                                                    .ميکرد ، ياد رفيق سربلند جاويدان باد 
                                                                   

                                                                       :در بخش ديگر محترم دستگير پنجشيری چنين توضيح ميدھد
 

يه گرباچف و مکاتب دختران عل. از فعالين حزبی مظاھره کنان داخل  ارگ جمھوری شدند شماری 1365ثور  12در (  
دکتور نجيب هللا شعار ھای سياسی خود را با بانگ رسا بلند کردند و از موضع ببرک کارمل با غريو انقالبی پشتيبانی 
صورت گرفت و اين تظاھرات در رسانه ھای گروھی بين المللی انتشار يافت ولی با تأسف با مخالفت کودتاچيان مواجه 
ميشوند. ھردو دروازه قفل زده ميشود  پيش رو و عقب در وازه ھا وسايظ زرھدار  کودتاچيان موانع ايجاد مينمايند، 
                 ).رفقا ھجوم ميبرند به دروازه ھای ارگ باال ميشوند ولی رفقا را به موتر ھا انداخته شده زندانی ميشوند

                                                        
                                                                          

                                        :قرارگاه  کودتا چيان مينويسد قوماندان و ھمکار روسی) والری تسکاپوف  (وھمچنان
 

شمگين ھستند که جمعيت خشمگين به قصر رياست جمھوری ھجوم می برند مردم بر آشفته و خ 1365ثور  12در ( 
يط باربری و ه ھای قصر رياست جمھوری را با وساگارد ملی درواز.  گرباچف نجيب را جانشين ببرک کارمل نمود

نقليه زرھدار توانست مسدود نمايد، محافظين گارد در چھار صف ايستاده بودند و کسانی را که به داخل رخنه ميکردند 
د که در برجھا قرار داشته باشيم و اجازه نيست سر ھای خودرا از پنجره بما گفتن. دوباره به خارج پرت ميکردند 

و پرسونل دافع  ، بلوک راکت اندازچين ماشين محاربوی  20نفر مسلح بود ، ) 150(کندک ما تقريبأ  .بيرون بکشيم
                                                                    .)ھوا که تمام وقت روی پشت بام ھمراه  با راکت ھا آماده بوديم

 
اثر رفيق صالح محمد زيری ) دنيمی پيری خاطری(  معلومات مزيد به کتاب به ھمين ترتيب نويسنده ميتواند جھت  

کتاب نوشتۀ نويسندگان داخلی و خارجی و رساله ديگر  ھاا و دھ.خ.د.عضو بيروی سياسی و منشی کميته مرکزی  ح



ت نشر سپرده شده سخورشيدی بد 1389مسرور که در ميزان اللک نوسته )  ثور روس و نجيب 14کودتای ( منجمله 
بنأ بايد . و از سران کودتاچيان نيز نام برده شده است مراجعه نمائيد که  من از ذکر اسما درين جا صرف نظر مينمايم

نمودند و حلقۀ غالمی را بر گوش آويزان )  گرباچف( تصميم خاطر نشان نمايم  آنانيکه مقاومت  و ايستادگی در برابر 
ميدانستند که چنين  رفقا،الزم نبود رھبرینکردند که به يقين در صورت قبول آن ديگر ضرورت به تدوير پلينوم و تغير

نکه کشور ويران نند کشور ھای چون تاجکستان بدون آآينده را کشور و مردم ما در قبال دارند، آنھا ميخواستند ما
ھزاران مردم بی دفاع بخاک و خون کشانيده شود قدرت را با ديگران شريک سازند از آن جھت مصالحه ملی گردد و 

           .را با شرايط و ضمانت ھای متقابل اعالن نمودند نه مصالحه را که توافق صورت گرفته بود که بايد فرار نمايد
                                                                                             

ثور  14 یسوال بر انگيز است که چه چيز نويسنده را وادار ساخته تا با درنظر داشت مطالب اندکی که در زمينه کوتا 
و خود را در ) پلينوم ديگر يک پلينوم بود 17آن ھم مانند  (ارائه گرديده به ساده گی نگريسته و بنويسد که 1365
                                                                                    .قضاوت قرار داده حکم خويش را صادر نمايندمسند 

بھتر  يق توانا و با درک بوده اکنون عضو ھيت رئيسه شورای اروپايی حزب واحد نيز ميباشدفاز نظر من نويسنده ر
ای اروپايی حزب واحد با آن دست و پنجه نرم ميکند جھت بيرون رفت از وضع، می بود که در ھمچو شرايط که شور

پيشنھاد ھا و يادداشت ھای رفيقانه و موثر را ارائه مينمود در حاليکه نه ايشان و نه ھم ساير رفقای عزيز ھيت 
 ،اروپايی کرده اند رئيسه شورای اروپايی چه آنانيکه موجود اند و چه آنانيکه قطع رابطه از ھيت اجرائيه شورای

بايد گفت که درين عرصه مسئوليت . نتوانستند معضالت موجود را در فضای رفيقانه حل و فصل نمايند يانخواستند و
صرفأ متوجه رئيس شورای اروپايی نبوده بلکه ھمه اعضای ھيت رئيسه که در فوق ذکر شد در برابر رفقای سازمان 

حال ميتوان از نبشتۀ نويسندۀ عزيز مطالب زيادی را استنباط کرد ولی من  به ھر. شورای اروپايی جوابگو ميباشند
                                                                             :اشاره مينمايم روی چھار مطلب آنبصورت مختصر 

ببرک  زنده ياد رفيق ،رامی حزبرھبر گ اساسی  نويسندۀ مضمون بسيار با مھارت تالش ورزيده است تا نقش -1
عضو بيروی سياسی  12کارمل را زير سوال ببرد و در کنارش برعالوه تذکر تعداد اعضای حزب و کميته مرکزی از 

ر در بخش ظيياد آوری گرديده است که من با حفظ حرمت به تک تک ازين رفقای گرامی که ھريک شخصيت ھای کم ن
از عھدۀ ھمه کار ھا  ستکر داده است واقعأ يکنفر نميتوانه که نويسنده تذنمانگوھ بوده اندمسئوليت ھای کار خويش 

بر آيد و خدمات ارزندۀ را نيز انجام داده اند ولی با من موافق خواھند بود با وجود موجوديت رفقای گرامی متاسفانه 
ما شاھد ھستيم که اليق  رفيق حتی بصورت جمعی سرپوش برای ديگ بی سرپوش حزب ما گردند و 12نتوانستند ھر 

                                                     .دکتور نجيب هللا به کجا سقوط کرد مشوره ھای نادرست اش به روسھا و با 
 .حتی از نوشتن کلمۀ رفيق به رھبر محبوب حزب امتنئاع ورزيده است ه به اينکه نويسنده در مضمون خويش با توج

     سياسی زنده ياد رفيق ببرک کارمل رھبری که در سطح ملی و بين المللی شناخته شده است      يتوبه ترور شخص
                                                                                                .قضاوت را به رفقا ميگذارم .  پرداخته اند  
را در افغانستان و ساير کشور  )جنايات تيم گرباچف (ھم ناخود آگاه خواسته است تاھم   آگاھانه و يانويسنده شايد -2

                                                    .ھای ھم پيمانش که جھت خوشنودی امپرياليزم انجام داده است، صحه گذارد
ای از رفقای گرامی نور احمد نور و داود رزميار که در  گويا نويسنده خواسته است تا به گونه که  بنا بر تبصره ھا -3

دفاع نمايد که به عقيده من ھر دو رفيق عزيز يکی بمثابه  ه اند،ھم بودجه يک و ھمه کاره ھای پلينوم ھژدموافقين در
                       .بزرگ و مشوره دھنده و ديگرش بحيث رئيس شورای اروپايی حزب واحد در کنار رفقا قرار دارند
                                                                                  

و تجارت از نام رھبران محبوب فقيد حزب ما     حدس و گمانه ھايی وجود دارد که تعدادی از افراد باستفاده-4
يند که خاموشی آنھا درين رابطه گمانه ھا را تأمين نما رفقأ    رھبری خويش را باالی ، وسيلۀ ممکن  ھر ميخواھند به

نويسنده آنچه را که در اخير . آغاز گرديده است و رفقأ عليه حزب یبه حقيقت مبدل ميسازد و به يقين کارزار جديد
آنرا جز  منظورش ازين جمله کی و چه بوده است؟ از نظر من   ياد آور شده است، )امانت مصلوب مقدس(مضمونش 

به ھرحال اگر نويسنده خواسته است که با به چالش کشيدن يک بخش از . مماھمدردی بن نميتوانم نکنايه و توھي
 . واقعيت ھای تاريخی وسياسی کشور ما ، خاک به چشم بينای تاريخ بزند جز تالش بيھوده چيز ديگری بوده نميتواند

ه فقط در محدودۀ يک تھمت است اميدوارم از آن ياد نموده ايد باوجودی ک 1371ولی آنچه را که در مورد  کودتای 
                       .در اروپا بسر ميبرند به قناعت شما درين زمينه بپردازند آنانيکه مورد نظر شما اند و اکنون نيز

                           
      با درود ھای رفيقانه

                                                                                                             
   سيد عسکر نجم از برلين

                                                                  2011دھم جوالی 


