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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

 
 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

  ٢٠١٧ اکتوبر ١٨
  

 بسم هللا الرحمن الرحيم

  رسم انداختن دختر زيبا در رود  نيل
. باشد  ثار تاريخی را دارا میآن سرزمين فراعنه بود و آثار تاريخی مھمی از جمله اھرام ثالثه وساير  باستامصر

نيز در ھمان دوران در سرزمين مصر ) ع(و حضرت موسی ) ع(بسياری از پيامبران بزرگ مانند حضرت يوسف 

  . ظھور کردند

در زمان خالفت )  ھجری قمری١٩( ميالدی ٦٤١ودر  سال .م اسکندر اين سرزمين را تصرف کرد . ق٣٣٢در سال 

ھای مھم  ازآن زمان مصر ھمواره از سرزمين. اين کشور توسط مسلمانان فتح شد ) رض(منين حضرت عمر ؤامير الم

 ميالدی که دولت عثمانی بر مصر تسلط يافت در دست خلفای اموی و ١٥١٧برای حکومت اسالمی بوده و تا سال 

 ميالدی محمد علی پاشا از طرف ١٨٠٥ ناپلئون به آنجا لشکر کشيد و در سال ١٧٩٨سال در . عباسی و فاطمی بود

 .را تشکيل داد جديد حکومت بر مصر ۀدولت عثمانی حاکم آنجا شد و سلسل

 ھزار سال، که در کنار  رود نيل شکل ٤در حدود مدنيت در آن ترين کشورھای جھان بوده  کشور مصر يکی از قديمی

 .رين نمونۀ يک مدنيت رودخانه ئی به شمار می رود، بارزتگرفته 

 شمار میه که به مثابه ستون حياتی کشور مصر باست رود نيل يکی از طويل ترين ومشھور ترين رود ھای جھان 

  .رود

مصر آخرين کشوري . گيرد  افريقا سرچشمه میۀ کيلومتر طول داشته واز کوه ھای مرکز قار۶۶۵٠ ًارود نيل تقريب

 بحيرۀآن و سپس به » منبع« نيل است ، نه » مصب« گذرد  و به  عبارت ديگر مصر  رود نيل از آن مياست که 

  .ريزد مديترانه مي

گيرد که از آنجمله  يک ماه آن در کشورھای اسالمی و دو  روی را  در بر می  مسافت رود نيل ھفت ماه پياده گويند می

  .اطق غيرمسکونی جريان داردماه در کشورھای غيراسالمی و چھار ماه در من

رود نيل از شھر ھای چون اوگاندا ، سودان ومصر واز پايتخت ھای مشھوری چون خرطوم وقاھره می گذرد وطوری 

  .گردد  مديترانه وصل میۀريکه گفتيم در نھايت به بح

    قرار دارددلتای نيلی که رود نيل به مديترانه می ريزد، منطقه ای حاصلخيز به نام ئدر جا

  .تمدن مصر چندين ھزار سال قبل از ميالد مسيح در کنار رود نيل شکل گرفته است 
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  :يادداشت کوچک

 حضرت موسی عليه آسایيد ، داستان معجزه آعمل می ه که بحث از رود نيل ب بسياری از خوانندگان محترم زمانی 

تان ربطه نداشته، ونجات حضرت موسی ولی داستان رود نيل به اين داس. کند السالم وفرعون در ذھن شان خطور می

ُقلزم« ۀ رينام بحه را ب  صورت گرفته که مفسران آن احمرۀريبحوغرق شدن فرعون درصحرای سينا ودر  مسمی   »ُ

ُقلزمۀ ريعلت نامگذاری بح( . نموده اند يد که در فصل  نوعی از گياه می روهري است که در اين بحاين احمر ۀريبه بح ُ

ُقلزم،.کند  خود اختيار میه گ سرخ ب  سال رنمعينھای   بوده که از شھر قلزم يا کلوسمای هريمشھورترين نام اين بح ُ

و به » خليج عربی«و » بحرحجاز«نام ه  بهرياين بح. ی معروف سوئز مصر است ، گرفته شده است ھاقديم که از شھر

  .) مرجان نيزشھرت دارد ۀريبه معنای بح» ِدنيزی) شاپ(شاب «ترکی 

می فرمايد که فرعون ولشکرش که در تعقيب ) قصص، اسراء و زخرف(خصوص درسوره ھای ه ن بأن عظيم الشقرآ

 : يونس به اين داستان اشاره نموده می فرمايد ۀ سور٩٢ تآي) . نه در رودنيل( .حضرت موسی بودند دربحر غرق شد

 .ای برای ديگران باشد آب نجات داديم تا نشانه، يعنی بدن فرعون را از »... آيةاليوم ننجيک ببدنک لتکون لمن خلفک«

 .ن گفته شده استأ به عنوان عبرت و پند آموزی برای ديگران در قرآن عظيم الشهريوبرآمدن جسد فرعون در ساحل بح

دانند چون فرعون زرھی از طال داشت که ھمه او را با آن  می» زره«اگرچه برخی از مفسرين ھدف جسم فرعون را 

برخی . شناختند و خداوند متعال فرعون را با آن زره به باالی آب آورد تا برای آيندگان عبرت و پند باشد عالمت می 

به معنای زمين بلند است » نجوه«بنابراين چون . »نجات«دانند نه  می» نجوة«را از ماده » ننجيک«مفسران نيز فعل 

ی بلندی قرار داديم تا ھمه او را ببينند و موجب جسم فرعون را پس از غرق شدن بر باال:  اين استتپس معنای آي

ی داشت و حضرت موسی عليه السالم  را تھديد ئبر اساس شواھد تاريخی، فرعون مصر ادعای خدا .عبرت و پند باشد

اين وضعيت ھمچنان ادامه داشت تا زمانی که موسی عليه السالم و قوم بنی اسرائيل به امر خداوند تصميم به . کرد می

ش  به تعقيب آن حضرت رعون به ھمراه سپاھيان ولشکرياناما اين پايان کار نبود؛ ف. جرت و خروج از مصر گرفتندمھا

رسيده، به گمان خود، موسی عليه   به موسی عليه السالم و قوم بنی اسرائيل هريو يارانش پرداختند و در نزديکی بح

به امر خداوند  .که خداوند حافظ قوم بنی اسرائيل است  اينولی  غافل از ورند ،آالسالم و يارانش را در چنگ خود 

 از دو طرف به کنار رفته، راه در هريزند و در مقابل حيرت ھمگان آب بح میآب موسی عليه السالم عصايش را به 

 فرعون و يارانش ھم در. کنند  عبور میآبحضرت موسی عليه السالم به ھمراه قوم خود از . شود  ايجاد میآبوسط 

به جای اول خود آب ھای  شوند اما به امر خداوند موج اسرائيل وارد اين مسير می طمع به چنگ انداختن قوم بنی

 قرآن فرعون به ھنگام ۀبه گفت. رسند غرق شد ه و به ھالکت میآب ش در امواج گردند و فرعون و تمام لشکر برمی

 کند اما اين توبه قابل قبول پروردگار نيست ھار توبه میبيند اظ غرق شدن، وقتی مرگ را در برابر چشم ھای خويش می

  وهللا اعلم بالصواب    .

  

  خصوصيات رود نيل 

ت خصوصيت عيطبھای اطراف نيل سر وسامان می يابد  در مصر باستان، زندگانی مردم از راه زراعت در سرزمين

کند وتا  ال می رود وبه اصطالح طغيان میرود نيل ھمين است که آب اين رود در ماه سرطان وفصل بھار به تدريج با

در مدت اين چھل روز چنان حالت آب خيزی در اين رود ادامه می يابد  رسد ، به چھل روز ارتفاع آب به اوج خود می

که به آثر آن  در بسا اوقات زمين ھای زرعتی وحتی خانه ھای گلی که در دوطرف رود نيل قراردارد ، مورد تخريب 

  رود دايمیکنند که از ترس آب خيزی فصلی و  مردم ساکن در دو طرف ، کوشش میًگيرند، بناء ر میوھجوم آب  قرا
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 روز آب خيزی رود نيل  توسط ۴٠نيل ، خانه ومسکن خويش را در تپه ھای ھمجوراين رود اعمارنمايند ، ودر مدت 

ساير امور تجارتی در طرف کشتی ھای خرد وکوچک روز گار زندگی خويش را وبه خصوص خريد وفروش اموال و

وری نمايند واز تردد زياد آکنند  ساکنان اين مناطق مواد ذخيره را جمع  سر وسامان دھند ، وحتی کوشش می رود نيل،

  .در مدت چھل روز جلوگيری  کنند 

ھسته  آ ھسته ،آدر وسط ماه ھای  سنبله  آب خيزی رود نيل وارتفاع آب به تدريج  کم  گشته و در مدت چھل روزآب 

  .غاز می يابدآ  آب دوباره ۀگردد وکار وبار وزراعت مردم با استفاده از ذخير دوباره به وضع عادی خويش  بر می

انگيز را  ًرخين اسالمی عموما اين خصوصيات حيرتؤ و دانشمندان و مءدر مورد علت وخصوصيت  رود نيل علما

اند و  ھماھنگی ارکان طبيعت با زندگی و بقای نوع انسان دانستهای از نظم و  اثری از آثار قدرت و حکمت خدا و نمونه

اند و   پيدايش اين خصوصيات بيان نکردهۀ نموده و روش خدا و سنت الھی را در زمينءھا به ھمين بيان اکتفا برخی از آن

  :اند از جمله ھا روش خداو سنت الھی را نيز در اين زمينه نيز شرح داده برخی از آن

گردد ،بر اثر  که به ماه سرطان مصادف می) بؤونه(ھر سال در آغاز ماه : نويسد وی در معجم البلدان میـ ياقوت حم

 مديترانه را بر بستر بحيرۀی به سوی جنوب، ئوزند و با ايجاد جزر و مدھا تحول و تغيير ھوا، بادھای شمالی می

گردد و در نتيجه  در برابر جريان آب نيل تشکيل میکنند و از آب شور ھمين دريا يک سد نامرئی   نيل سوار میۀرودخان

 ابيب که مصادف می(رود و در ماه  ًآب نيل تدريجا باال می) شود به  ماه سرطان بؤونه که مصادف می(در آغاز ماه 

به علت تحول و تغييرات ) سری مصادف ماه است به  سنبله(رسد و در ماه  ارتفاع آن به اوج خود می) شود به ماه اسد

کنند  کنند و سدھای نامرئی به سوی شمال، رود نيل را بر بحر  مديترانه سوار می ھوا بادھای جنوبی وزيدن را آغاز می

ًشوند و در نتيجه جريان طبيعی آب نيل تدريجا پائين آمده و فقط در بستر  و سدھای نامرئی آب شور دريا شکسته می

  ).کلمه نيل(وی معجم البلدان ياقوت حم(يابد  رودخانه جريان می

 

 پيشنھاد مردم مصر به عمرو بن عاص 

 دوم در شام وتسليمی کليد ھای بيت المقدس از  سوی ۀکه فتوحات اسالم در زمان خالفت حضرت عمر خليف بعد از اين

  .ندغاز نمودآاسقف اعظم قدس  رونق گرفت ، مسلمانان فتوحات خويش را در مصر وشمال  افريقا 

حضرت عمر بعد از فتح شام  عمرو عاص را که با سرزمين مصر آشنا بود ، طرف ور شديم آکه در فوق ياد  طوری

 اسکندريه و و  درايت وفھم  سياسی مسلمانان ،ۀجي نت درو.  روميان بود اعزام داشت ۀمصر که در آن زمان زير سلط

  .مصر به دست مسلمانان فتح گرديد )  ھجری قمری١٩( ميالدی ٦٤١در  سال در نھايت 

 رود  نيل به زير پرچم اسالم درآمده بود، طبق روايت برخی از مؤرخان در آغاز ۀاواخر بھار ھمان سالی که منطق

سرطان ھمان سال اثری از باال آمدن آب نيل مشاھده نگرديد و مردم مصر در يک حالتی از رعب و ھراس به نزد 

آيد، رسم    مشاھده کرديم آب رود نيل به موقع باال  نمیای امير طوری که امسال«:  آمدند و به او گفتندعمرو بن عاص

کنيم و او را به صورت يک عروس  مادرش خريداری می و و عادت ما اين است که در ھمچو حاالت  دختری را از پدر

دھيم آن گاه به خاطر جلوگيری از قحطی و مرگ عمومی اين عروس را به آب نيل  پوشانيم و آرايش می لباس می

البدايه . (» اندازيم تا بعد از مدتی، زود يا دير، آب نيل باال آمده و امکانات زندگی برای عموم اھل مصر تأمين گردد می

 نيل و خطط ۀ و معجم البلدان ياقوت حموی کلم٨٥ و الفتوحات االسالميه، ص١٠٠، ص٧و النھايه، ابن کثير، ج

 . )٣٨٤ به نقل اخبار عمر، ص٤٩ و تاريخ الخلفاء، ص٣٥، ص١ و النجوم الزھراء، ج٨٥، ص١مقريزی، ج
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و خالف مروت و ترحم و معتقدات ھا را امری خالف عقل  عمرو بن عاص بعد از استماع اين داستان ، پيشنھاد آن

ای بشود در شرايطی است که آن  کند، زيرا اين که فردی قربانی جامعه ًاسالمی دانست  و شديدا اين پيشنھاد را رد می

ًفرد به خاطر نيل به ارزشی واالتر از زندگی خودش شخصا داوطلب اين فداکاری شود نه اين که پدر و مادر مسخ شده 

 فرزند خود را به اين خودکشی ناچار کنند و از اين ھم مھمتر اين است که قربانی شدن يک شخص ،لبه خاطر مبلغی پو

ًبرای يک جامعه وقتی معقول است که با عقل و حس يقين حاصل شده باشد که فنای يک فرد قطعا موجب بقای عمومی 

و عمرو بن . داکاری داوطلب گرددجامعه است و سپس فردی به خاطر نيل به ارزشی واالتر از زندگی برای اين ف

شنيده بود که ھيچ يک از اسالم  حديثی را از پيامبر  صلی هللا عليه وسلمهللا عاص، در مورد وفات ابراھيم فرزند رسول

حوادث و سوانح اين جھان با حيات و ممات و مرگ و زندگی فردی از افراد بشر ھيچ گونه ارتباطی ندارد و تمام 

باشند و باال آمدن رود نيل نيز علت و عواملی دارد  حسب سنت الھی ھر يک معلول علت خاصی میحوادث اين جھان بر

)  فوران آب نيل در توجيه ديگرۀمانند وزيدن باد شمال و جنوب و سوار شدن آب دريا در يک توجيه و دوری سرچشم(

ھا آگاھی نداشته باشد   از اين نوع توجيه ھر چند عمرو بن عاص در آن زمان شايد)معجم البلدان ياقوت حموی کلمه نيل(

بؤنه و (ھای  ًو خالصه عمرو بن عاص پيشنھاد اھل مصر را شديدا رد کرد و اھل مصر در انتظار باال آمدن آب نيل ماه

را به سر بردند و سپس از ترس گرسنگی و ) شود به ما ھای سرطان اسد وسنبله   رومی که مصادف می ابيب و مسری

، زمانی که  عمرو بن عاص اين وضعيت مردم واھالی  ًگرفتند که عموما از اطراف رودنيل کوچ کنندقحطی تصميم 

مسکون در اطراف رود نيل را اطالع حاصل نمود ، موضوع کوچ کشی مردم ، وترس ورعب مردم را طی نامه ای به 

ساکنان آن مناطق راھم به اطالع  اميرالمؤمنين  حضرت عمر گزارش داد، ودر ضمن موضوع پيشنھاد اھالی و 

، ١ و خطط مقريزی، ج٣٥، ص١ و النجوم الزھراء، ج١٠٠، ص٧ البدايه و النھايه، ج.(منين  نوشتؤحضورامير الم

   )٣٨٤ به نقل اخبار عمر، ص٨٥ص

ً نامه عمروبن عاص وبه خصوص پيشنھاد مردم را  شديدا رد کرد و ۀاميرالمؤمنين بعد از مطالع: رخان می نويسند ؤم

که ھمراه نامه به تو  ھا را به چنين عملی اجازه مده ولوحه ای  را ی نامه ای  به عمرو بن عاص نوشت که ھرگز آنط

 ٨٥، ص١ و خطط مقريزی، ج٣٥، ص١ و النجوم الزھراء، ج١٠٠، ص٧البدايه و النھايه، ج. (رسد در نيل بينداز می

  .)٣٨٤به نقل اخبار عمر، ص

َمن عبدهللا عمر «:ه ضميمه نامه بود گرفت ، در اين لوحه حضرت عمر نوشته بود عمرو بن عاص لوحه ارسالی را ک َ ُ ِ ِ ِْ َ ْ

ِاميرالمؤمنين الی نيل مصر، اما بعد فان كنت انما تجری من قبلك و من امرك فال حاجة لنا فيك و ان كنت لنا تجری بامر  ِ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ْ ْ َْ َ َ َْ ُْ َّ ُْ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ ّ ّ ِ ُ
َاحد القھار و ھو الذی يجريك فنسأل هللا تعالی ان يجريكِهللا الو َْ ْْ َ َ َ َ َُ َ َّ ُ ِ ّ َ ِ  از بنده خدا عمر اميرالمؤمنين، به نيل مصر؛ اگر چنان »ِ

يابی، پس جريان پيدا نکن که ما ھيچ نيازی به تو نداريم و اگر ھم چنين  چه تو از طرف خود و به امر خود جريان می

کند، پس از خدای متعال  يابی و تنھا او است که تو را جاری می احد قھار جريان میاست که تو به فرمان خدای و

 و وقتی اين لوحه ورقی  را دررود نيل انداختند فردای ھمان روز که شنبه» يم که تو را جاری نمايدئنما عاجزانه تمنا می

ده است و در پرتو ھدايت دين اسالم، اين ذراع باال بر بود مشاھده کردند که خدا افزايش آب نيل را در يک شب شانزده

، ٧البدايه و النھايه، ج.(گناه مصری، برای ھميشه ملغی گرديد دالنه زنده به نيل انداختن دختران بی رسم غلط و سيه

  .)٣٨٤ به نقل اخبار عمر، ص٨٥، ص١ و خطط مقريزی، ج٣٥، ص١ و النجوم الزھراء، ج١٠٠ص

  ! محترم ۀخوانند

 عمر به رود نيل نظريات مختلفی در تواريخ از طرف علماء تحرير  يافته است وبرخی از  حضرتۀدر مورد نام

اند در تاريخ  اند و گفته ًمسيحی مانند بتلر به نقل از ھيکل اين مطلب را اساسا انکار کردهنويسندگان ومؤرخان متعصب 
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البته . ٢٦٦، ص٢لفاروق عمر، ھيکل، جا(ًمسيحيت نه در مصر و نه در غير مصر ھم چنين اتفاقی ابدا روايت نشده 

ھای مصر به علت مسيحی بودن  اند ولی مسيحی   مصر ھم چنين عادت بدی را داشتهۀبتلر اعتراف کرده است که فراعن

  .)اند و ھيکل نيز اين عادت را به مردم سودان قديم نسبت داده است ھرگز اين عادت را نداشته

ين است که گاھی گوديگک رااز چوب  به شکل دختری آرايش داده و قبل از آب ھيکل گفته تنھا چيزی که روايت شده ا

را در رود نيل  انداخته و با اين که يک رسم خرافی ھم بوده ولی چون سبب آرامش خاطر مردم  نآخيزی رود نيل 

د ھمين رسم خرافی نيز اند اما وجو  و دانشمندان مسيحی آن را ناديده گرفته و بر آن اعتراض نکردهءناآگاه بوده، حکما

، ھيکل اين مطلب را در ٢٦٦، ص٢الفاروق، عمر، ج. (از طرف مؤرخان اھل تحقيق مردود و باطل اعالم شده است

ھای مسيحی ھم چنين  انداختند ولی مصری رد گمان بتلر گفته است که بتلر گمان کرده فراعنه دختران را زنده به نيل می

  .)اند عادتی را نداشته

 تحت عنوان ٢٨۴ و ٢٨٣در اخبار عمر، صفحه ) علی طنطاوی و ناجی طنطاوی(مؤرخان معاصر اسالمی ولی  از 

اند که اين مطلب  اند ولی با آنھم در پاورقی آن نوشته اين مطلب را از مراجع متعددی نقل کرده) فراست و کرامات عمر(

رت يافته است نه به خاطر اين که مطلب صحيحی ايم که در بين مردم شھ صحت ندارد و فقط به اين خاطر آن را نوشته

  .باشد می

اين که مصريان دختران خود را زنده در رود (بخش اول مطلب را ) الفاروق عمر(ھمچنان  دکتر محمد حسين ھيکل در 

 عمر، الفاروق. (داند   می )پلوتارک( يونانی مربوط به ۀداند و آن را ناشی از يک افسان ناصحيح می) اند نيل انداخته

پادشاه مصر در مقابل رد بالھا نذر کرده دخترش را زنده دررود نيل بيندازد و ) جيتوس(، که گويا ٢٦٧، صفحه٢جلد

  .)دخترش را در نيل انداخته و بعد از شدت ناراحتی مرگ دخترش خودش را نيز در نيل انداخته است

يکی از » استاد سليم « د نيل تحرير  يافته بوده ، شکل کارت برای روه منين حضرت عمر که بؤ  امير المۀدر مورد نام

ی ئھا اين کارت را مانند نامه: مصر که  در بخش موزيم ونامه ھای عتيقه تخصص دارد می نويسد علمای مشھور کشور

ن رخاؤانداختند و ھيچ کدام از محدثان و م داند که پادشاھان قديمی مصر به منظور باال آمدن آب نيل دررود نيل می می

اند و ھر چند موطا و مسلم و بخاری و بقيه صحاح  اساس اعالم نکرده قديم اسالمی اين روايت را خرافی و افسانه و بی

يا "اند و اما قشيری نيز در بحث کرامات و روايت مطلب  ًاز اين مطلب اساسا بحث نکرده) رض(سته در مناقب عمر

  .از اين مطلب بحثی نکرده  است" سارية الجبل

رخان و دانشمندانی ؤاند و م  چنين تاريخ طبری و تاريخ کامل ابن اثير نيز در فتح مصر از اين مطلب بحث نکردهو ھم

البدايه و النھايه ابن کثير و تاريخ الخلفاء و الفتوحات : اند عبارتند از يد ھم نمودهئکه اين مطلب را روايت کرده و آن را تأ

سفی عالمه تفتازانی و ف و خطط مقريزی و النجوم الزھراء و شرح عقايد االسالميه و معجم البلدان ياقوت حموی

  .يکی ھم موضوع نامه به رود نيل تحرير داشته اند ) رض(الفتوحات و شرح عقايد ، ودر جمله کرامات حضرت عمر 

ر به  کرامات حضرت عمر وبخصو نامه حضرت عمۀامام فخر رازي مفسر مشھور جھان اسالم در تفسيرخويش در بار

  :رود نيل می نويسد 

روي أن نيل مصر كان في الجاھلية يقف في كل سنة مرة واحدة وكان ال يجري حتي يلقي فيه جارية واحدة حسناء : الثاني 

أيھا النيل إن كنت تجري بأمر : ، فلما جاء اإلسالم كتب عمرو بن العاص بھذه الواقعة إلي عمر ، فكتب عمر علی خزفة 

 . فألقيت تلك الخزفة في النيل فجري ولم يقف بعد ذلك! كنت تجري بأمرك فال حاجة بنا إليك هللا فاجر ، وإن 

  ). ٨٨ ، صفحه ٢١تفسير الرازي ، الرازي ، جلد  
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به ! خطاب كه اي خليفه رسول هللا آمدند خدمت عمر بن.  نابود مي شدنيل طغيان كرده بود و خانه ھاي مردم داشت رود

يك سفالي براي من بياوريد؛ سريع براي او آوردند و با : بن خطاب گفت جناب عمر. اي مان رفتداد ما برس كه خانه ھ

  : روي آن سفال نوشتمباركش بر  دست

شوي، ما كاري نداريم ھر كاري مي  اگر به امر خداوند جاري مي شوي، پس جاري شو و اگر به امر خودت جاري مي

  .كني بكن

  . ی يافتند ئغيان نكرد و مردم از طغيان رود نيل رھاط بعد از آن، اين رود نيل  ديگر

  پايان 

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنالحاج داکتر 

   جرمنی-و مسؤول مرکز کلتوری دحـــــق الره مــديـــر مطـالعات سـتراتــــيـژيک افـغـان

  

  

  

 

 

 


