
  ويـوسـد آقاي مـع سيستاني و نقـون وضـخني پيرامـس    

  
  12-12-2008 ) مهــربان  (آصــف

-------------------------------------------------  

  با عرض حرمت به خوانندگان 
  
ه  خوردمن براميد . و نقد آقای موسوی ازوی می باشد سيستانیمسئلهدر اين نگاشته سخنم پيرامون          

 "  بلند مرتبهکادر هایاز هيچکدام  اصًال،منظراز. ارنمی گيرمسيستانی بکرا برای )  آقا ( پيشوند نگيريد اگر
 ؛ زيرا که آنان از تمام خلق های  افغاستان دنمستحق کاربرد اين پيشوند نمی باش " حزب دموکراتيک خلق
ر جبهات جنگ مقاومت به قتل رساندند و ده  د به ياری ارتش متجاوز ده ها هزار تن راسلب آزادی نمودند و
  انسان آزاديخواه اين ميليون ها  کردند و  گرفتارو شکنجه و اعدامبنا به دستور روسها ها هزار تنی ديگر را

بی عزت   و آنان را.  در دشت ها و بيابان ها وسرزمين های بيگانه  نمودند، را آواره و سرگردانمرز و بوم
  . را لگد مال کردند شانو اسمای ،ساختند هويت و بی

 سايت تازه پا گرفته   ازسيستانی" اکادمسين "  آقای موسوی در رابطه با رو برتافتن نقد، بهر حال         
را به خود  )نوعیمن شکسته و فروتن  يعنی  مِن(  من  توجه نه تنها ، آزاد افغانستان–زاد آافغانستان 

 و سبب پرسش هايی در زمينه .انندگان آن سايت را نيز جلب نمود بلکه توجه بسا از خو،معطوف داشت
رقم کاغذ مهربان وسطری چند بر روی  سينه بی کينه اگر بتوانم  تا ،برداشتمنارسايم را   قلم ،بناچار. گرديد

 و بسايت هايی که با شجاعت بينظيری بر ضد  تجاوز .ش کند ابدهم که تايپ دوستی  و آنرا به.زنمب
می رزمند ... ) پرچمی و خلقی و خادی و( روبه صفت آن زم جنايتکار و غارتگر امريکا و متحدين امپريالي

    .روان نمايد
 سخن بين خودما . برمن  ناتوان خواهيد بخشيد، گرديده باشماشتباه امالئی  دچار،هرگاه در اين فشرده         

 درنقد و انتقاد از کجی و کوری امال و است که  از جانب معروفی صاحب)" بيشترک" ( ماترسباشد که 
تجربه تلخ و و "  چهل سال مطالعه صرف و نحو اندوختۀ"بگفته برخی ها ( قلم بدستانی شماری ازانشا

 از مدتی که ، جرمن- پورتال افغان  دررا ) ... واز ديد امالئی - نوشتار های نا رسا  و انتقادنقدشيرين 
       .)ت سر گذاشته اندش پ  تن از گردانندگانش با دولت کرزی برمال گرديده،زد وبند های پنهانی دو  سه بدينسو

 بمثابه  لکۀ سيه در تقابل آشکار با شخصيت اسطوريی  استاد سيس سيستانی  قرار داشتهسيستانی که         
ثل  درست م،و ننگينی است بر صفحه زرين  تاريخ پر افتخار سرزمين  سيس ها و عيان ها و نيزک ها 

 و فضل الحق خالقيار )بعدا صدر اعظم( ، مسعود - وزير خارجه دولت مال ربانی غفورزیعبدالرحيم 
ش يافته  توسط ر پروحزب از زمره اعضای مخفی آن صدراعظم رژيم پوشالی داکتر نجيب جالد خاد ؛

 ن فروشش، وط شوروی بوده و هم اکنون نيز پيوند هايش را با بدنه باز سازی شدهء حزبKGBسازمان 
 " )حزب دموکراتيک خلق ( "هسته اصلی باز سازی شده ی حزبش  و بنا بر تجويز .استکامال حفظ کرده 
 به که هم اکنون زير ضربات امپرياليزم"  داهيه پشتون ها  "  دفاع از را در راهش قلماز مدت ها بدينسو

ره  جنگ مقاومت،  يک تن از موره  در دوکه خود،[؛ گرفته اند  قراربيشتر تناسب ساير مليت های کشور
بکار انداخته ]   است دست داشتهخونينی بوده که در سرکوب اين خلق و ساير خلق های کشور مستقيمًاهای 

که شوينيزم ملت  - را  و حقوق دان و حقوق فهمصاحب نام و نشانيکی دو فردی حتا ،و در زير اين پوشش 
اری از د به جانب"کوچک شده " جهان در اين گوشه و آن گوشه  -پشتون منبع  اخذ نيروی دماغی شان شده 

غنيمتی "به ستايش گرفته آنرا  وآنان موضع گيری کذايی وی را در پهلوی خلق پشتون .خود واداشته است
  .   پرداخته خواهد شدکه در جايش به اين مسئله هم  تلقی می نمايند" بزرگی
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 "همپاشیاز  "شديد درددچار اجزای بهم چسپيده اش استحالهوسه   شوروی که خود در جريان پراساسًا        
 در ايران و افغانستان که وصًاص مخ،هاشماری از کشوردر را  احزاب وابسته و يا ساخته شده اش ،بودشده 
يی آنان  و از اهميت کارآ،به نفع خود می ديد در فعاليت آن احزاب ی را بيشتر، قدرت و سرسپردگیتمرکز

 در تقسيم بندی وظايف، اعضای  ،  از دست نداده، و دراز مدتش بدرستی آگاه بود،افع کوتاه مدتدر جهت من
 جابجاو در ايران توده ای های مخفی  ( "حزب دموکراتيک خلق" های مخفی  شبکه  درهپنهان نگهداشته شد

از در بستر های ،  امباد را  برای روز )شده در درون نهاد  های امنيتی و استخباراتی  جمهوری اسالمی 
 اشرا  فرهنگی و نظامی،اقتصادی ، هم بتواند نفوذ سياسی ، تا در آينده های دور، گمارده بود، نقشه شدهپيش

 تعدادی را در کار و بار ؛و ادبيات  در بخش  هنررا انیکس ، مثالۀبگون . نمايدحفظ در اين کشور ها 
  در راديو – خادی – پرچمی - تمرکز خلقی آن،مثال بارز( ژوناليزم و گويندگی در اين تريبون و آن تريبون 

BBC را در بخش نقد از افرادی  ؛....) جرمن آنالين و–مثل افغان ( شماری هم در اين سايت و آن سايت  و 
در هم  را اشخاصی ؛ ) ها داکتر اکرم عثمانمثل(  از مارکس و لنين  و استالين  انتقاد و اشسيستمشوروی و 
 اين خاندان و آن  و، گويش واين زبان و آن، و آن عشيره قبيله، و اينتبار و آن ،داری از اين قومجهت  جانب

ی ساخته که در قالب ها، )سيستانی وامثالهميعنی "  دموکرات –شخصيت ملی " مثل ( توظيف کرد  خانواده
")  دموکرات –لی شخصيت م("  دموکرات – و برای به چنگ آوردن هويت ملی .نمايند کسب مصونيت شده
شخصيت ها،  با تا اينها وظيفه داشتند و دارند .به کدام مشکلی جدی بر نخورند ،...  و" مبارز دانشمند" و 

و ) سياسی( اخوان مکتبی ضد روسی و نوکران بی مقدارش،تثبيت شده  دارای هويت نهاد ها و حلقاِت
 آن نشريه اين نشريه و زمانی در گاهی در،ی چنين هويتکسب سيستانی هم برای .  نزديکی نمايندارتجاع،

 نشريه بعدی از  و چاپ امريکا"مردم" نشريه نمونۀ برجستۀ آن(   به نمايش گذاشتاشرا" موقف سياسی"
و  ).در نشريه اش خوانده است   افغانستان،" دموکرات –شخصيت ملی " که وی را به حيث  همان ناشر
         . را به نمايش گذاشت اجتماعی اش–ه سياسی پيکر کرم زد آن سايت  اين ودرهمينطور 

 "دانشمند تاريخ شناس" ،" وطن پرست"عنصر (به خاطر کسب هويت کذايی   سيستانیدــمآميتود در         
آگاهانی که از زيره و  را در اذهان قول معروفسر انجام همان ؛ ) ... و"بزرگ قوم " ،" صاحب اعتبار" ، 

سر انجام،  " ملخک يکبار جستی ، دوبار جستی ، آخر بدستی: " که   ،کردتداعی پودينه وی باخبرند، 
به اصطالح  ( در چنک فردیدولت دست نشانده شوروی در افغانستان،"  شورای انقالبی"ملخک آدمخوار

          .ی گير کرد" با استبداد کم نظير  " )خودش
کم کرده ح تقويه و مستچنان  راآن ۀ بدنبخشی از  ، منفورشحزبتکامل  در درازای تاريخ سيستانی        
 .يافت ارتقای مقام "شورای انقالبی "  تا سطح عضو مقتدر  بنا بر تجويز سفارت شوروی مقيم کابل، کهبود 

و در ادرات دولتی بنا بر کار و  ( ی سياسی اش بنا بر تناسب کارکرد ها،هر عضو فعال حزب و يا سازمان
 سيستانی چه تعداد از جوانان کشور را .ددش می رس به مدارج بااليی نها) مسلکیفعاليت های اداری و

 تا سطوح بااليی نهاد  ، موفق شد که  و آنانرا گوشت دم توپ ساختبسوی اين حزب وطن فروش  کشاند
ن  تمامی مراوده داخلی و خارجی مثل فرستادبرای تائيدو. برسد " ) شورای انقالبی( " بسيار مهم آن حزب 

 در . دهد) تأئيدی و يا رد (  در افغانستان رایسفراءسفير دولت پوشالی به خارج و پذيرش حضور ساير
ماتی استخباراتی برای روسها انجام داده که  او در خفا چه خد.امضا ء نمايدپای آن واقع بر آن صحه گذاشته 

 و اسرار بازگشت برک نزديک بودهبا ب") عضو کميته مرکزی آن حزب منفور( ودان فقير محمدبنابر نوشته 
 - و بيروی سياسی آن حزب حتا ساير اعضای کميته مرکزی،غير ازوی که  " می دانستکارمل از مسکو را
فقير  که بنابر همين همرازی و هم نيازی کارمل با سيستانی بود. از آن راز باخبر نبودند -جز محمود بريالی 

 دانشمند افغانی کانديدای اکادمسين محمد اعظم سيستانی « :ل نموده نقل قوچنين ودان از وی در کتابش محمد 
که خود در زمان  رياست شورای انقالبی ببرک  کارمل، عضو هيئت رئيسۀ شورای انقالبی جمهوری 
افغانستان بود و در اين موقع از جمله همکاران نزديک او در شورای انقالبی محسوب ميشد در مورد 

  ]های سرخ  دشنه   " ٦٧صفحه[  »... : "ه کابل، مينويسدبازگشت او از مسکو ب
 که تا گوش و گلو در خون  بودهکسانی بسيار نزديک کارمل و يکی ازيق سيستانی که رفبلی ، در مورد      

که بر عليه تجاوز  شوروی رزميدند  و به زير شکنجه های غير قابل باور (فرزندان آزاديخواه اين سر زمين 
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پای حکم اعدام آنان با بی رحمی يک وطن  و ديگر هم رديفانش  و سر انجام همين سيستانیندکشيده شدخاد
 بلکه پای تمام مقاوالت و قرار داد هايی؛ نه تنها  پای اين اعدام ها  - ندفروش همه چيز باخته امضا نمود

 امضا ،کرده باشدچند صد هم تجاوز  از آنها که شايد شمار و اقمارششورویبا اسارتبار و تحميل شده 
برای به محکمه کشاندن  با جديت ياد آوری می نمايم که می دانم وصحبت را کافی  غرق بوده؛) ندگذاشت

( مبارزه کرد بايد نيـــز  طور اخص خلقی های اروپا نشين قرار دارد،،  که در حضانت خلقی هاسيستانی
   ). می باشد مرام از محکمه سرهمبندی شده دولت دست نشانده کرزی نالبته
کسان ديگری ايستاده به کشتار مردم در کنار ...  « : حال می پردازم به طرز برداشت آقای موسوی         

کوشش کنيد که  ... « ؛ » نبريده ای "شورای انقالبی"تا هنوز از تعلقات  ... « ؛ ».دستور صادر  نموديد 
 خدا نا خواسته تمام انقياد طلبان  عزا دار شده هورنشما با تمام شجاعت تان، خواب چنين گستاخی را نبينيد 

 آقای « ؛ »نبريده  ای  " شورای انقالبی" تا هنوز از تعلقات  ... « ؛ »ايد لوک شانرا از دست خواهند داد 
سيستانی در همان بند اول نوشته شان نشان دادند که نه تنها از خلق و پرچم نبريده اند ، بلکه در فرصت های 

 اگر به اين اصل معتقد می "شورای انقالبی" جنايت کاران « ؛ »به تبليغ افکار آنها نيز می پردازند  مناسب 
منظور تان از افشا گری های وطن پرستانه چيست ؟ آيا از همان ...  « ؛» بودند  اين همه آدم نمی کشتند  

ارتش  لی، با غنودن در آغوش گرمجناب عا« ،  »آنرا بلغور می نموديد"  شورای انقالبی" قماشيست که در 
 چپ و "شورای انقالبی " متجاوز شوروی و مزدوران بی مقدار آن ، عافيت خويش را ُجسته از طريق 

راست شمشير زده،  فرمان قتل آزاديخواهان  و فرزندان  اين مرز و بوم را که جرأت نموده و بر رخ 
   ». استعمار سيلی حواله نموده بودند، صادر می کرديد 

 ميدانم  حق تان  را، اين در مورد سيستانی  صادر نموده ايد فوق راحکامشما  که ا!       بلی، آقای موسوی 
 حق دارد در مورد خائنين ملی و آدمکشان و وطن فروشان رای و نظرش  نيز اين سر زمين ديگر  هر فرد.

همين  سالها قبل ،من بمثابه يک فرداز آنجايی که .  صادر نمايد آنانرا جمعبندی نمودی حکمی در مورد 
 مشکلی داده اضافه می نمايم کهمورد تائيد قراررادر مورد سيستانی داشتم ، نقد شما از سيستانی نظرات را 

   . به آن اشاره نمايم طور  فشرده، که من می خواهموجود دارد اين نقد  و دير کرد در چرايیمهمی
  :شما  همچنان نوشته ايد 

بدان خاطر است که کناره گيری و مقاطعهء شما با پورتال، برخی از دوستان ديگری را سپاس م «         
را که به حق بر من  انتقاد می نمودند،  که نبايد به جنايتکارانی که با تکيه  بر مقامات باال خون انسان ها 

فراهم نموده،  در حاليکه اين را  بر زمين ريخته اند، از در مماشات پيش آمده  زمينۀ اعادۀ حيثيت آنها را 
.  قلم را اعتقاد برآن بود که نبايد دروازه های انتقاد از خود را بر روی آنانی که از کرده پيشمانند ، بست

  »  . ...تجربه نشان داد که ديد آنها  در اين مورد درست تر از تصور من بود 
 پرسشی را مطرح نمايم  باشداجازه .  تان آبادۀ خان،از خود تان انتقاد کرده ايدجرآت کرده از اينکه           

 آيا   در بين گيومه  نقل شده از نوشته تان  که در باال-از تمام مسايلی که در مورد اين فرد معلوم الحال  : 
 و يا ايامی که شما در جبهه بوديدو يا از گذشته ها، از آن  خبر شديدبعد از مقاطعه  سيستانی از سايت تان  

که حتما می  ( اگر از گذشته ها در مورد وی ميدانستيد. خبر داشتيد  مدتی که در خارج از کشور بوديد؛در 
 چگونه به اين امر ابتدائی که )دانستيد حد اقل چهار سال قبل که خود در جزوه تان وی را افشا کرده ايد
ه مغز در بدنه حزب  که بمثاب-جنايتکاران وطن فروش خلق و پرچم و خاد بخصوص آن بااليی ها 

آيا تا .  پرده بردارند ؛ نمی شوند از جناياتی که مرتکب شده اندحاضرهيچگاهی  - جنايتکارشان عمل کردند 
 و يا شنيده ايد که کدام پرچمی و يا خلقی خود و حزب شانرا صادقانه به نقد کشيده باشند و خود هبحال ديد

 ر احيانًا دست بدين کار زده باشند از روی ريب و ريا  و اگ؟شانرا در معرض قضاوت مردم گذاشته باشند
  مطالب از پيش افشا شده را در مورد حزب و رفقای شان  آنان در مواردی اگر ديده شدهبوده نه صداقت

 مثال داکتر اکرم عثمان که يکراست به ارگ کارمل و يا نجيب می رفت .نموده اندو برمال دوباره بازخوانی 
 و يا اين ؟ افشا کرده  تاکنون آيا آن صحبت ها را،سايل مورد نظر صحبت های داشتو با آنها  روی م

 در سفارت ه ايشانتصميم و آن تصميمی را که دولت دست نشانده روسی در مواردی اتخاذ کرده و ب
وی  و يا اينکه در رفت و آمد هايشان در جمهوری های شور؟ ، افشا کرده  بود فرستادهتهرانافغانستان مقيم 
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و  را افشا نمايند رازیاينها هرگاه  .؟با خود حمل می کرد، چيزی بيان داشته که  را یآن وقت چه راز هاي
نه برای خلق ها اين  بردارند ، ،پرده از روی  مسايل پنهانی که جنبه حياتی برای  خلق های کشورشان داشته

برای  که در آن کشور ها ؛ چراگفته اندگو را  اين راز  م بل برای امپرياليزم غرب؛ بوده  و مردم افغانستان
از دارائی اين جنايتکاران پناه و سر پناه داده شده و مسئو ليت حفظ آن پول های هنگفت و به سرقت برده 

 و اسحق  پنجشيری و کشتمند کی ميداند که . اند  توسط آنان را در بانکهای  خود تضمين کرده های عامه
در امريکا و ، که از مسببين اصلی بربادی کشورند ،  فروشان آدمکش وطنو سايرتوخی و داکتر سوما 

در رابطه با جنايات شوروی در افغانستان از جمله خاد و شبکه های زير زمينی آن  و ... وانگلستان و هالند 
 های کنونی و آينده روسها در منطقه و افغانستان چقدر پروژهکارکرد های مخفی آنکشور در گذشته و

 ءکه اين کشور ها به آن جنايت کاران امتياز زيستين و مصونيت جانی و مالی را  اعطا،ومات داده اند معل
که در آن از  ) هکه خود عضو کميته مرکزی حزب وطن فروشان بود( مگر شما از کتاب ودان  ؛کرده است 
 قرار معلوم ؟ خبر بوديد با  ببرک کارمل  با حترام خاصی ياد آوری نموده، بی " اکادمسين " دوستی اين 

  که به اروپا هم رسيده اين شخص )2004 می سال 29مورخ ..." ( دروغ های   "شما در يک رساله تان بنام 
 اشرا  بدرستی " )اکادمسين ( " شدهپاندهچسپيشوند افشا ساخته و... ) سطر ( ... را در صفحه يعنی سيستانی 

ی خاموشی اختيار  در اين مدت شما در مورد و،هار سال سپری شده تقريبا چ تاريخاز آن . روسی خوانده ايد
 در برخی از نوشته هايش از شما تعريف و ستايش کرده و شما معلوم اين قاتل  آزاديخواهانکرديد قرار

   .   ازوی همچنان
هر گاه دستی  فردی  هم نرسيده ايم که بر سر چنين »درجه کمال روحانيت«ما در آن حدی از        

خلق های افغانستان و هزاران تن .  تمام گناهان کبيره اش را می بخشد »کريمخدای «عطوفت و مهر بکشيم 
که هنوز سيستانی ( بلکه از شما هم  خواهند پرسيد که آيا انتقاد از خود ، اعدامی نه تنها وی را نمی بخشند 

ش انتقاد کند و انتقادش هم يک شش  از خود- آنطوری که مورد پذيرش مردم ما باشد - جرآت آنرا ندارد 
" حزب دموکراتيک خلق ( "  تمام جنايات پوشيده و پنهان روسها و باند ساخته شده اش تا ندارد ارزشپولی 

و يا   آزاديخواهان »زنده بگوران« نــو جای اعدام ومحل دف...  وخادشبکه های جاسوسی آن يعنی و ) 
 ازافغانستان به )ازدختر وپسر(ادن هزار ها طفل و کودک افغانوفرستانتقال آنان به کدام قسمت شوروی 

روسيه  تحت تربيه گرفته شده و دو باره ... وکه هم اکنون جوان شده و در سازمانهای جاسوسی _ شوروی 
 راز بس مهم  ها و صد. را افشا ننمايد _ فرستاده شده اند ... به  افغانستان و ساير کشور های غربی و

مورد سياست نظامی روس در افغانستان و شبکه های کامال مخفی جاسوسی آن در داخل و خارج ناگفته در و
 است که کاربردش در مورد کسانی  زرينی يک اصلی) انتقاد از خود(آخر. را افشا ننمايد ... و...کشور و

 يا مناسبات فی واجتماعی  نهاد و يادر يک رابطه  يک که در يک حزب و يا می تواند داشته باشد ی ايخوان
، قرار داشته ... و يا دو همسايه و دوتن  دو رفيق يا دو دوست و يا دو هم وطنمابين کشور ها و يا ميان

 و قتل عام و کشتار  وطن که پای فروش،شده باشدی  اشتباه نارسايی ويا مرتکبيکی از طرفين اگر .باشند
ه انقياد در آوردن کشور و برده ساختن مردم و  و باجنبی به خاطر تحکيم منافع  و فردیهای  دسته جمعی

روی کدام باز تازه ما . ، اين اصل می تواند مطرح باشد در ميان نباشدبربادی داشته های مادی و معنوی آنان
 و يا -  شده از جانب  خلق های افغانستان تفويض ی متکی به  کدام صالحيت حقوق ، بيان روشنتر به مجوز يا

 را در  سرا پا خون و خيانتبه خود حق ميدهيم که چنين فردی - ت نماينده مردم باشندواقعيه نهادی که ب
، و حضورناميمونش را چنين مي بدهضد امپرياليستی جای ی دارای چنين مشی با سايت"همکاری"آغوش 

 است است  ودر حزب  هم در رده های پائينی آن قرار داشته کردهاز خودش انتقاد  « گويا  که بازتاب بدهيم
در تازه  . پاک شود، کسی  با رفتن بدان جا کبيره که گناهان نيست  " شريفهۀ کعبۀحج خان"  کهآخر انتقاد  »

و ما  چرا به خود حق می .  " نه حق مردم را ،خدا حق خود را می بخشد"  می فرمايندموعظهآن جا هم 
 )"  آبکی "به گفتۀ برادران ايرانی ما  ( وی ک و انتقادکيگان نقدبه همکاری با سايت ما  به خاطر دهيم  که

 خود و ديگران "قناعت"  به دل بسته  و يا در زير سقفآنهم در تيلفون  خودشرفيق پرچمیاز اين و از آن 
آنطوری که  ناشرماهنامه  ، ببخشيم" دموکراتيک- شخصيت ملی"  هويت ،وطن فروشجانی چنين به پرداخته 

 سيستانی را، مسمی شده بود " کيهان " د و يا ادامه آن که فکر ميکنم بنام مردم  غير مسئوالنه در نشريه خو



                                                                                                                                       

 

5

  .قلمداد کرده بود "  دموکراتيک -شخصيت ملی "
" سايت تان طرفدار ادامه همکاری اين گرامی  با يک جهان تأسف که اکثر همکاران آقای موسوی،        
  که با مشی  زيرا؛نمی توانست که نبرد( نمی بريد  تان سايت هرگاه خود وی از. اندهبود "  نستوهدانشمند
 آنکار امريکا ومتحدين که افشا جنايات امپرياليزم جنايت - قسمی که تا کنون معلوم شده -  سايت تان سياسی

و با نقد  )داردهم اکنون نيز و،  قرار داشت انتاگونستيکدر تضاد، درصدر کار مبارزاتی آن قرار دارد
 همه و همه کارکرد  و همکاران، در آنصورت شمامی پرداخت ،" اداره استعماری"  و ناصادقانه از تجاوز

ر ميکنم من فک. وی را  ناديده می گرفتيد  ) وقتل هايی که پای آن امضا کرده بود(های خائينانه و ضد ملی 
ن مبارز از اين رياکار وطن فروش و قاتل هزاران ت  قبل تانسال کتبی چهاراگر بر موضع همان انتقاد

  . نمی شد و گستاخ  تا اين حد مطرح يت ضد منافع ملی کشور اين شخص ؛ وفادار می مانديد  ،ازاديخواه
 و قدرت های مافوق  که خادم سراپا گوش به فرمان قدرت    در هر حال، اين جانيان وطن فروش و محيل   

 در جامعه خودی  با قدرت مسلط  لحظه ای هماحت،شان و ذليل  هستند و در طول حيات سخت ننگين بزرگ
پيام "  هم نشان نداده اند، جايشان در همچون سايت ها مثل سايت های گفتاری اختالف نظرو خارج از آن،

  .وامثال آنها نمی باشد " شورش " و" بابا " و " زدیآ
بارزه بر ضد  در امر م کهتمام دست اندر کاران سايت تانخواهان سعادت ، در پايان اين مختصر          

 هو در پی وحدت ساير نيرو های رزمندمی رزمند  و متحدين آن امريکا و اشغالگرامپرياليزم جنايتکارتجاوز 
يعنی افشای ؛  که در اين راستا يريـحسن امهمچنان برای آقای ؛ م؛ می باش شان ادامه می دهندو باربکار

د،  آرزوی دينسو دليرانه و پيگيرانه می رزمباز مدت ها ... بيرحمانه جنايتکاران خلق و پرچم و خاد و
می کشند و  که بطرف وی پارس ، خادی– خلقی –  پرچمی  موفقيت های بيشتر می نمايم و بر آن سگان

    . می فرستمبی پايا ن ، لعنت و نفرين غوغو می کنند


