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  :در قبال افغانستـان   بر سياست امپرياليزم امريكاتأملي گذرا    - 1   

  

وائي نيروي هاي  متجاوز امپرياليزم  از  حمالت ه روز بعد 24  درست ؛ 2001 اكتوبر31       به تاريخ 

اين قلم تجاوز  ؛بر كابل ، قندهار جالل آباد ، قندوز و مزار )  دقيقه شب 8:45در ساعت   (جنايتكار امريكا

 تقبيح و  » درنگي مختصر؛ بر سياست امپرياليزم امريكادر قبال افغانستـان  « ةمقال طي اين كشور را

 ) 1380 عقرب=  آبان 11جمعه(رخ ؤ م630 ةسال يازدهم شمار[  "ند شهرو" يةكه درنشر  نمودنكوهش

Friday2 دست نشر ه همان سال  ب ...  ة  شمار" آذرخش " ة منتشر شد ، همچنان در ماهنام] 2001 نومبر

 امريكا بر ة امپرياليزم جنايتكاراز ماهيت سياست تجاوزكاران (، براي روشنگري بيشتر   اينك. سپرده شد
 بر امتنانم   ؛ در ذيلة بخشي از مقالة فوق الذكر  ازخوانندگان گرامي صميمانه مي طلبم تا با مطالع،) نافغانستا

  :بيفزايند 

تمايل ظاهر شاه به خاطر حفظ سلطنت  به :  چهار مرحله در تاريخ اخير افغانستان «     
چكترين اهميتي كه آن كشور به اين تمايل كو( جانب امريكا، بعد از ختم جنگ جهاني دوم 

 –قايل نشد و به مسايل سياسي و موقعيت  ستراتيژيك  افغانستان توجهي مبذول ننمود 
 اتحاد ة كه به استشار1352 سرطان 26؛ كودتاي  ) دراين رابطه بعداً بيشتر خواهم نوشت

 ثور 7د خان به تحقق پيوست ؛ متعاقب آن كودتاي ننگين و خونبار و داوةشوروي ذريع
ي شوروي متحقق شد ؛ و در پي آن تجاوز ارتش آن كشور به ئه كمك قواي هوا كه ب1357

 مبني بر بي -افغانستان ؛ چون سيلي  هاي محكمي بود كه به صورت سياست خارجي امريكا 
 -ويژه به موقعيت نظامي اين كشور  ه ي آن كشوربه قضاياي سياسي افغانستان، بئاعتنا

 ]فرانس باندونگ و بلگراد كه بعداً به آن خواهم پرداختبعد از كن[  نتيجهدر .  نواخته شد
امپرياليسم امريكا را در تصاحب  افغانستان از طريق اِعمال نفوذ غير مستقيم و يا تهاجم 

  . نظامي به اين سرزمين،  به تفكر و تعمق واداشت
 چون ي اش،ئ منطقه ةاز كانالهاي حكومت هاي وابست) امپرياليزم امريكا (     اين كشور

د خان را به انصراف  از نزديكي با اتحاد شوروي و ، داو" ايران رضا شاهي"عربستان سعودي و 
، موجب  پولي موفق شد] هنگفت[  مساعدت هاي مالي و كمك هاي ةو با وعد. تشويق نمود 

چنانچه  چگونگي چرخش وي به سوي غرب كه موجب .  چرخش وي به  سوي غرب گردد
 ة گرديد ؛ ثبت حافظ-  1357 ثور 7 توسط كودتاي ننگين -  از قدرت سرگيچه و فروغلتيدنش

 ، كه نابغه هاي .C.I.A سياسي  -در همين راستا كارشناسان نظامي . تاريخ شده است 
، با پشتيباني مالي و  تئوري توطئه و اشكال گونه گون مداخله در امور داخلي كشور ها اند

اتيك پاكستان و عربستان سعودي در سالهاي تسليحاتي  دو حكومت وابسته و ضد دموكر
 اسكليت يك بريگاد تروريستي رابا ايدئولوژي اسالم بنيادي جان بخشيد و آنرا به نام 1970
 آن از كشور هاي عربي و ساير كشور هاي ة مسمي نمود كه اجزاي متشكل"مبارزان آزادي"

 آموزش "سيا"ر همين بريگادبــن الدن جوان و سرمايه دار نيز د.  اسالمي غير عرب بودند
 در  ،، سبوتاژ، تــرور و جنگ موصوف بعد از اتمام  آموزش  انواع تخريب.  ي ديدئكماندو
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سر انجام ارتش سوسيال امپرياليزم شوروي در اثر رشادت .  صفوف جنگ  مقاومت اعزام شد
  . ؛ نيرو هايش را از كشور ما فرا خواند انهحمردم افغانستان با شكست مفتض

 عناصر ،يئ كه با ترور و آدم ربا- پاكستان ) ISI(و ) CIA (ة احزاب سرهمبندي شده ذريع   
 در تالش شدند تا از -مبارز، ملي و مترقي را از متن جنبش مقاومت به حاشيه رانده بودند 

دولت پوشالي ظاهراً توسط .   قدرت را به چنگ آرند جالد،طريق سرنگوني دولت  نجيب 

 اپريل 25(از تاريخ تعويض دولت پوشالي) . در واقع تعويض شد(  داده شد جهادي ها سقوط

  مسعود كه  تداوم- با دولت كارتونيك صبغت اهللا مجددي و متعاقب آن دولت رباني ) 1992

  سوسيال امپرياليزم شوروي  با آرايش اسالمي بود ، الي ة نظامي دولت دست نشاند- سياسي 
،    به نيويارك و دژ به اصطالح غير قابل دسترس پنتاگون2001 سپتمبر 11 تروريستي ةحمل

 تمامي ژورناليزم ")  فاصله طوالني (  دراين ميان متمادي.  زياده از ده سال فاصله وجود دارد
در قبال رخداد ) رسانه هاي گروهي از نوشتاري، تا شنيداري و ديداري آن(   سرمايه جهاني

از اَعمال وحشيان  جهادي پرورش يافته توسط سازمان هاي خونبار و وقايع رعب آور ناشي 
CIA  و  ISIهاي ) دهاره ( وابستگي اين داره   تا ؛،  سكوت اختيار نمودند   در افغانستان

مزدور را به امپرياليزم امريكا از انظار جهانيان پوشيده نگهدارند و آن كشور را نسبت به 

وليت ؤرسالت و مس " گويا وانمود  سازند كهو طور ي .   افغانستان بي عالقه جلوه دهند

امريكا در كمك به امر آزادي افغانستان و شكست  ارتش شوروي ديگر خاتمه يافته  

امپرياليزم يكه تاز، از همان آغازين  روز هاي دولت  كارتونيك .  در  اصل چنين نبود".است
وادث خونين نظامي و در خفـــا سيـــر ح)  زائيده شده توسط شوروي(  رباني - مجددي 

 اطالعاتي اش  به طور -  كارشناسان  نظاميةرخدادهاي رنگين  سياسي  افغانستان را ذريع
را به   ويرانگر و تباه كن اشة نامرئي مداخلة جـدي و همه جانبه تحت نظر داشت و به گون

 "دست و راكت به دوش  داره هاي جهادي اش دنبال  مينمود ه  عمال ساطور بة وسيل
 4رخ ؤ م261 مندرج در شهروند شماره " ملل متحد چماق دست امپرياليزم امريكا "مقالة[

، تا مــال هاي مورد نظرش را به محراب قدرت ]  از همين قلم 12/4/1375 – 1996جوالي 
  .برساند

ي ئ اسالمي  در رأس حزب اسالمي حكمتيار نيرو و كارآةي كه باند هاي اجير شدئاز آنجا     
 - كه به بر داشت امريكا  نيز، اين دولت تداوم سياسي،در جنگ عليه دولت رباني را  اش

  گروه  هاي قبالً . از دست داد،  تحت پوشش اسالمي وجهادي بود جالدنظامي  دولت نجيب 
  طالبان جاهل و وحشي را از كانالهاي سازمان اطالعاتي پاكستان عبور داده ،ةپرورش يافت

تا به نيروي آنان دولت لرزان و سست بنياد رباني را در ) 1994  نوامبر 4(  وارد معركه  نمود
كوتاه مدت و يا در يك جنگ فرساينده و طوالني سرنگون ساخته و رژيمي موافق آرمان 

به  قدرت تعبيه نمايد و ة را در افغانستان  به اريك]خاصتاً امپرياليزم امريكا  [جهان سرمايه

 افغانستانرا در دراز مدت در  نده نيرو هاي نظامي اش دولت دست نشا  ثباتةبهان

 دمكراتيك -، من جمله از گسترش جنبش ملي مستقر ساخته و به  اهدافش دست يابد
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و همينطور ] ما ة بخوان در خون و آتش فرو برده شد[ ما ة سرزمين در خون و آتش فرو رفت
، كه بر  در منطقه انقالبي به خصوص كمونيزمي ئاز تحركات و نضج ساير جنبش هاي توده 
، مانع  ايجاد كند و به سركوب   جهاني مي رزمندةضد ستم و استثمار طبقات حاكم و سرماي

  .آنها بپردازد
 با درنگي مختصر، به آنچه نبشته شد ، ديديم كه جنگ مقاومت مردم افغانستان تازه      

همانند هزاران  ترورست اسالمي به  پاكستان بـن الدن را ISIآغازيده بود كه سازمان  سيا  و 
يك بعد اين هدف اين بود تا به جنگ مقاومت ما  كه داراي مضمون و .  افغانستان  فرستاد

 جهاد اسالمي عليه كفر و ة ، صبغ بود] در واقع استقالل طلبانه [  دموكراتيك - محتواي ملي
اومت و پايداري توده هاي زير ، مق  زنگار گرفتهة، و در آينده نيز با همچون حرب الحاد داده

را در كشور هاي ]  بورژوازي كمپرادور و ارتجاع وابسته  فئوداليزم و[ستم طبقات حاكمه 
  .سركـوب نمايد) در منطقه(اسالمي 

 ضد ارتش شوروي آبديده و كار آزموده ه، ب بن الدن كه در جنگ مقاومت افغانستان      
و  باري .   سازمان داد-  چند از هموندان بنياد گرايش  همراه با تني- شده بود، القاعده  را 

وي ؛ امـا ، اينبار  به خيال خام خالفت .    خونين افغانستان شدةوارد  عرص)  1996(ديگر
 كه سالحي است در دست بورژوازي عـرب و براي تمتع از نعمات  وعده ،جهان اسالم وهابي 

نايم زير زميني كشور ما از سوي ديگر؛ ؛ و تصاحب غ  از يكسو" بهشت برين" ة داده شد
 نظامي و تروريستي از راهبرد نظامي افغانستان  براي سركـوب جنبش هاي ة هكذا استفاد

  دالل و فئودال، كه فرهنگ اسالمي را به خدمت گرفته اند، در منطقه و جلب ةضد سرماي
 غربي در رأس ي جهادش عليه دولت هايئذهنيت تــوده هاي  عـرب و غير عرب در همسو

امريكا، از اين دژ تسخير ناپذير ، كه در ادوار مختلف تاريخ هيـچ مهاجمي بر آن  مسلط شده 
 اطاعت از اوامر و نواهي خالق ةبه همين منظور قالد.  نتوانست ؛  داخل افغانستان گرديد

شي در ، به تمـرد و سركـ  اطالعاتي اش، يعني سازمان سيا  را از گردن بيرون كرده-نظامي
بن الدن به دور از كنترول امريكا به سازماندهي مخفي در درون جنبش .  برابر آن پرداخت

و .  طالبان وحشي پرداخت و رگه هاي حساس  تشكيالت  القاعده را تا رهبري طالبان دوانيد
  را در ISIي ئ  بخشي از خطوط باالا حت؛با توانمندي پولي و تبحر اطالعاتي كه داشت 

، تا زمينه را براي عــرب  وبه اِعمال نفوذ بيشتر در حكومت پاكستان افزود.  تخدمت گرف
سـازي  افغانستان ،  يعني كوچانيدن ذلتبار و اجباري افغان هاي ستمديده و مظلوم از كشور 

 تروريست هاي عربي وپيروان مذهبي اش به داخل افغانستان، مهيا ة شان و انتقال شتابند
؛ ولي خط تكاملي اين روند شوم  ، كه تا حدي به اين هدف پليدش نزديك هم شده بود سازد

 هزار انسان بي گناه  هفتقتل زياده از . بيش از اين براي امپرياليزم امريكا قابل تحمل نبود
با فرو غلتيدن دو عمارت بلند قامت در نيويارك و تخريب بخشي از  تعمير پنتاگون توجيه 

 شمار اصلي [ افغانستان ر مستقيم نظامي اين كشور و متحدينش بةاي حملحقوقي يافت بر
اين قلم دو  ماه  بعد از چاپ و نشر اين مقاله ، . قربانيان اين فاجعه تاكنون معلوم نشده  است
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  از طريق عناصر نفوذي سازمان سيا در  2001 سپتمبر 11 ةبه اين نتيجه دست يافت كه حمل
   راده شد ، تا دستاويز واره داري شده بتواند براي تجاوز اين كشور بباند القاعده سازمان د

، تانك و  ، توپ خمپارهبمب ، ،  ليون ها بار، با راكتي مكه قبالً  افغانستاني–] افغانستان 
حزب دموكراتيك "(  سوسيال امپرياليزم شوروي و مزدوران ةدست داشت) مسلسل ( ماشيندار

و طالبي گماشته هاي امريكا، با شدت ] ي ئ امريكا-روسي [ ، همينطور جهادي   )"خلق 
  .بيشتر و قساوت گسترده تر و  بي نظير كوبيده شده است

 جهادي و طالبي اش به قصابي مردم و نابودي كليه ارزشهاي ة   امريكا كه ديروز از طريق دار
ميكند كه بعد از ، فاتحانه ادعا  ، امروز با تبختر مادي و فرهنگي افغانستان دست يازيد

شرايط را مساعد خواهد  ) " ميانه رو"نه ( گرفتاري بن الدن و به زير كشيدن طالبان افراطي 
صلح  "  به ميان آيد، " دولتي  مطابق خواست  مردم "  داير شود و " لويه جرگه "كرد  تا  
، " نتخابات آزادا "!  بياغازد "باز سازي افغانستان توسط متحدين "و .  اعاده گردد" و آرامش

  مهاجم خشمنده و ة، آنهـم زيـر برچــه و سر نيز" صلح وآرامش "، " دولت منتخب مردم"
به معـجـزه اي شبيه است كه براي نخستين بار در تاريخ امپرياليزم به وقوع انتقام جو، 

     .خواهد پيوست
يد أئ در ت-يباي ادبي  ولو در قالب كلمات و جمالت ز-     هرگونه تفسير به اصطالح فلسفي 

 دولت منتخب " ،"طالبان وحشي و فاقد فرهنگ انساني"تجاوز و جنگ امريكا براي سر كوب 
نده كه در تموج آن ب تجاوزگر، سرابي است  بس فرية ذريع" باز سازي افغانستان " و "مردم

جار بايد تجاوز را با نفرت و انز. موضع ايدئولوژيك و سياسي مفسر را ميتوان مشاهده نمود

   .» ...محكوم كرد

با آنكه با برخي نظرات سياسي وي موافق نبوده و هم اكنون [   در پايان اين مقاله نقل قولي از داكتر محيط 
  .درج مي باشد  ]  نيستم 

  :    اينك نظري به آنهم بيندازيم 
  در طول قرن - مريكااويژه ه  ب– اگر به تاريخ  اقتصادي كشور هاي اصلي سرمايه داري «     

كنيم كه جنگ به عنوان داروي مقوي براي عالج ركود و بحران  بيست نگاه كنيم مالحظه مي
 اين كشور ها جنگ دو ةت حاكمأاز ديدگاه هي. اقتصادي   نقش اساسي بازي كرده است

با آشكار شدن بحران عالج . پيامد بسيار پر اهميت دارد، يكي سياسي  و ديگري اقتصادي
 اجتماعي " نا آرامي "گذارد و امكان  قتصادي، تضاد ميان كار و سرمايه رو به اوج ميناپذير  ا

اعالم  جنگ و حالت فوق العاده . گيرد باال مي رود و كل نظام در معرض خطر انقالب قرار مي
عليه دشمن خارجي موجب  باال گرفتن حس وطن پرستي، به اهتزاز در آمدن پرچم ملي و 

.  گردد  موجود عليه دشمن خارجي ميةت حاكمأسيج مردم به دور هيدر نتيجه وحدت و ب
نا   نظر سياسي ابزار قدرتمند براي سرپوش گذاشتن بر تضاد هاي داخلي وزبدين سان جنگ ا

 اجتماعي است،  چرا كه هر كس به دفاع از ميهن بر نخيزد به ةي هاي عمق گيرندئرضا
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-91ثر براي عالج ركود سالهايؤكه داروي موجنگ خليج ديديم ... خيانت متهم خواهد شد
   .».  بود1992

  

   : امپرياليزم امريكا براي  تسخير افغانستان به  كدام شيوه ها متوصل شد- 2

  
  ةبا  اشارها  ولي به نكات عطف اين شيوه ؛       اين بحثي است مفصل كه دراين نگاشته مد نظر نيست 

نايي دارند ازماهيت آن آگاه ـيوه ها آشـدگاني كه كمتر با  اين شتا آن خوانن. مختصر مي توان بسنده كرد 
  .گردند 

ملل متحد، چماق دست   " تحت عنوان  اين قلمة مقال بخش هاي ازنگاهي به،  زمينه اين در ،حال     

در نشرية  سال پيش 12كه درست  1996 جوالي سال 4 مطابق 1375 سرطان 12 [ "امپرياليزم امريكا 
در ]   به چاپ رسيده است 1996 مطابق سال 1375] اسد[ مرداد15 جمعه 261 سال  پنجم شمارة "شهروند "

  :زير توجه تان را جلب مي نمايم 
 بيرون راندن كودتاچيان خلق و پرجم از قدرت  در دو جهت ةدرزمين CIA  بخشي ازپالن ستراتيژيك       «

 وارد  ديگري ؛ كودتاي دشمن با كودتا سرنگونيورن يعني يكي  تصاحب قدرت از  د: شكل گرفت و بر راه افتاد 
ن روسي  بيان عملي پيدا ا ضد  اجيرهآتش  قيام مردم بتداوم فشار از بيرون  بود كه در  دامن زدن  به نمودن 

 پياده كردن كودتا براي تصاحب قدرت سياسي از مزدوران حريفش در ةاقدام سازمان سيا در عرص. كرد 
بعدا تجاوز ارتش روس (  اما اين  پروژه در يك روند طوالني  ؛ ديگرةموفقيت نينجاميد ؛ در عرصافغانستان به 

 امپرياليزم نتايج دلخواه؛ با مصارف بسيار گزاف پول و تجهيزات نظامي پيشرفته )  اين روند به درازا كشيد 
  .  را به بار آورد امريكا

  

  :تان به كاربرد براي تسخير افغانسCIA برخي از شيوه هائي كه 

  

 افغانستان را به تبعيت ة فراخ مطبوعات  انرژي فوق العاده اي به خرچ داد، تا خلق به پا خاستةدر گستر -�  

. با تأسف كه تا حدودي در اين زمينه هم موفق شد. ارد  خريداري شده اش واد"رهبران" و " اميران"وپيروي از 
دلقكان فرومايه را به اين ي و بسا عيوب شرم آور و سخت ننگين ئي و ديده درآئ، هزيان گو جهالت و حماقت

فسانه ها ساخت و ترانه ها او در وصف كرامات و معجزات آنها .  حساب صفات و محسنات نيكوي شان رقم زد
 و "ابدال"،  "غوث"،  "قطب"،  "ولي"،  "مرشد"،  "پير": ؛ حتي مقام عرفاني و مرتبه  تصوفي از قبيل سرود
 بر سر و سيماي  رئيس جمهورمĤبانهالطاف و نوازشة و گاهي هم، سر پنج. م را به آنان اعطا فرمودامثاله

همانگونه  كه سوسيال امپرياليزم روس و اجيران بومي و جهانيش در مورد صفات  ( .دوشيزگان شان كشيد
  ).  پرداختند  خنده آورييئ به گزافه گو" قهرمان مسعود"جنگي و كرامات  

در قبال رخداد هاي خونبار و وقايع رعب آور و فاجعه هاي   رسانه هاي گروهي و ژورناليزم مزدور تمام-�

از تاريخي كه اخوان ؛ يعني جهادي هاي وحشي بر كابل مسلط ساخته  [ انساني  چهار سال اخير افغانستان
، تجاوز جنسي  ، آتش سوزي ، ويراني ، ترور ، اختطاف ، غارت ، و اعمال وحشيان جهادي مزدور  يعني قتل]شد
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 خانواده ها  و انهدام ة، پسران و حتي مادران كهن سال كه باعث از هم پاشيدن شيراز ، دختران به كودكان
روز ابعاد آن افزايش  كامل شهر زيبا و باستاني كابل شده و ساير جنايات عجيب و ماوراي بربريت آنان كه روز تا

ي ئنداز آن قلب هر انسان با وجدان، جــز قلب متحجر كرسي نشينان حرفه يافته و تداوم خونبار و مدنيت برا
، تا عدم بود ، عامدانه يچنين سكوت  نفرت انگيز. ند ، را به درد مي آورد ؛  سكوت اختيار كرد"ملل متحد"

  و روابطرا در مسايل افغانستان، در اذهان جهانيان نقطه گذاري  نموده   امپرياليزم امريكا و متحدينشةعالق
   مزدورش را با آن كشور قطع شده جلوه دهنداسالميمخفي باند هاي 

�- CIA  دولت  امريكا را  عساكر متجاوز سوسيال امپرياليزم روس در افغانستانةمفتضحان بعد از شكست ،  

ي آشكار  و طور. وانمود كرد - از طريق رسانه هاي زير فرمانش  - در نقش  دولت بي عالقه به امور افغانستان
 دولت وليتؤرسالت و مس؛  مردم افغانستان از چنگال روس " آزاد كردن"  و"رهانيدن"ساخت كه گو يا با 

 سير حوادث خونين و رخداد هاي رنگين ء به پايان رسيده است  ؛ ولي در خفادر قبال افغانستان امريكا
 اتي اش به طور جدي تحت نظرگرفته نظامي و اطالع-  كارشناسان سياسية نظامي افغانستان را ذريع- سياسي

ه دست و راكت به  نامرئي مداخله ويرانگر و خونبارش را به وسيله اجيران ساطور بة و به گون] رهبري مي نمود [
   . كرد اسالمي اش كماكان دنبال مي باند ها و داره هايدوش

�- CIA را در  جنگ عليه  ي اشئحزب اسالمي حكمتيار خون آشام قدرت كار آ  زماني كه ارزيابي كرد

   عبور داده.I.S.I   از كانال سازمان استخبارات پاكستانكه قبالً  را " طالبان" ، مسعود  از كف داد- دولت رباني
  .  مسعود به جنگ فرساينده بپردازد-دولت كارتونيك رباني ، وارد معركه نمود، تا بابود 
 

  : در افغانستان بدينگونه تغييركرد)  مداخله اش شيوة( امريكا  تمثيل سياست ،  زمانية همين برهدر

  » !  بار ديگر به سر زمين خون و آتش توجه  نموده است" احترام به امر صلح در افغانستان"به خاطر امريكا ،«   

 رويا روي با حكمتيار، فرمان سري  امپرياليزم امريكا را جلسة به پاكستان، كه در "مينا ت"اعزام سفيرش  -�

وي رسانده  و از نامبرده خواسته  كه  تا سر حد توان سعي  كند كه راه حياتي  شرقي را به كابل باز ه ه بمخفيان
و در بهار سال آينده در افغانستان از جنگ خود .  باشد نگهدارد و در صدد حل و فصل قضيه از طريق  مذاكره 
  يعني دوستم" جنبش ملي اسالمي" ةارشمول سر ده داري نمايد؛ همچنين دعوتش از سر داره هاي اسالمي ب

  . بوده بازتاب بعدي اش همانا يورش طالبان به كشور بود يد چنين  سياستي ؤ؛ م  به امريكا" گليم جمع "

ي شده در چهار سال گذشته تنها  با  مانور هاي آرام ديپلماتيك و رفت و نشست و ئ  امريكا"ملل متحد" -�

ش در اين يا آن كشور، در رابطه با حل معضالت  افغانستان از طريق سياسي برگشت هاي دراماتيك نماينده هاي
 امريكا به جنايتكار امپرياليزم ة اراد خط حركي مطابق"سازمان ملل متحد"متوصل شد ؛ ولي در ماهيت امر 

  و جالدان جهادي  و گروه به اصطالح  طالبان نوظهور ميدان داد كه بدون درد سر به كشتار مردم بي دفاع
انهدام بيشتر كابل اشتغال داشته و نائره جنگ مدنيت سوز را در اقصي نقاط كشور توسعه و گسترش دهند ، تا 

   ». امريكا در افغانستان به قدرت برسد جنايتكار امپرياليزمةدولتي موافق آرمان و خواست

  ادامه دارد                                                                                                                

                                                                                                   


