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 Political  سياسی 

  
  

   خدماتی دوستان امريکايیۀگزارش کميت
  الھام عمر ھوتکی: برگرداننده به دری

  
 

  افغانستاندر  جنگ ۀھزين
  

  
  :جنگ افغانستان در يک نگاه

. درافغانستان آغاز شد) ترور(ھفت سال قبل، جنگ جھانی تحت عنوان مبارزه عليه دھشت افگنی 

اياالت .  شت را دا٢٠٠١ سپتمبر سال ١١ت آغاز اين جنگ حيثيت پاسخ و واکنش نظامی به حمال

حاضر، قطعات نظامی اياالت در حال .  به عراق نيز تجاوز نمود٢٠٠٣ امريکا در ماه مارچ ۀمتحد

 ھزار نظامی می رسد، در ھردو کشور غرق در باتالق جنگ ٢٠٠ تعداد آن به ً امريکا که تقريباۀمتحد

 ھزار نظامی در ۴٠" ھزار نظامی آن در عراق و تقريبا ١٣٧ھزار نظامی، ٢٠٠از جمله . می باشند

 ھزار نظامی تازه نفس را به ٢١ اوباما تصميم بر فرستادن ۀادار. ستان مصروف جنگ می باشندافغان

  . افغانستان نيز دارد

 عامه و انتقادات جلب و ع و قطعات زيادی را ھمانند توجهجنگ عراق تا کنون پول گزاف، مناب

: سوی افغانستان می نمايد، ما بايد از خود بپرسيم کهه  اوباما رو بۀاما ھنگاميکه ادار.  استبرانگيخته

  آيا اين يک جنگ سودمند است؟

 برخوردار شد یخاطره پست رياست جمھوری، از حمايت وسيعی بش برای باراک اوباما حين نامزدي

اگر چه او اين برنامه را با افزايش .  که يکی ازبرنامه ھای انتخاباتی او، ختم جنگ در عراق بود

  . الزامی نظاميان در افغانستان جھت ختم جنگ عليه القاعده و طالبان نيز مرتبط ساخت
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 ۀ نظامی در افغانستان، مردم عامش جھت افزايش قطعاتاما به جلو با تعھدات انتخاباتيبا حرکت اوب

نکه ھزينه و موثريت قطعات نظامی تازه نفس، به اول اي:  مھم روبرو شدندۀلأاياالت متحده با دو مس

چه قيمتی ھم برای اياالت متحده و ھم برای افغانستان تمام خواھد شد؟ و دوم اينکه اھداف دراز مدت 

  ھد بود؟ اوباما برای آينده چه خواۀادار

او حين . شايد موقع مناسبی باشد تا به ياد گفتار آخرين جنرال شوروی حين ترک افغانستان، افتاد

 ٢ مين سالگرد شکست قوای اتحاد شوروی در افغانستان و خروج آن،  به تاريخ ٢٠سخنرانی اش در 

  :  گفت٢٠٠٩ماه اپريل سال 

در افغانستان جھت حل مسائل سياسی، استفاده از زور ... افغانستان برای ما درس غير قابل تصور داد"

گی تان را برای بھبودی و بھتری زندد مردم افغانسما باي. و تشدد ھميشه ناممکن بوده و خواھد بود

  ."شان، ياری و کمک نمائيم، اما فرستادن قطعات نظامی به افغانستان، يک اشتباه بزرگ بود

   جنرال متقاعد ارتش سرخ–باريس گروموف 

ت  سال اخير افغانستان، با جنگ ھای ويران کننده و ممتد داخلی که از سوی ابرقدر٣٠صفحات تاريخ 

  . ھای خارجی تمويل نظامی می شدند، سياه شده اند

 ١٩٧٩سرنگونی نظام شاھی و تحوالت نظامی بعدی زمينه را برای تجاوز اتحاد شوروی در سال 

 پاکستان، – افغانستان ۀکشورھای ھمساي.  را در پی داشتمھيا ساخت که جنگ ويران کننده و مخربی 

 مجاھدين افغان دست ھمکاری به  امريکا ۀو اياالت متحدايران و چين و ھمچنان عربستان سعودی 

تان و مذاکرات ميان افغانستان و پاکس. دراز نمودند و از آنھا در مقابل اتحاد شوروی حمايت نمودند

 کمک ھای نظامی به مجاھدين ۀدر مورد عدم ارائبا اتحاد شوروی  امريکا ۀھمچنان تعھد اياالت متحد

بعد از اين مذاکرات ب نشينی اتحاد شوروی را مھيا ساخت، بادرنظرداشت اينکه موجبات عقباالخره 

شکست و خروج اتحاد شوروی از . ھيچگونه توجھی به خواسته ھا و تقاضاھای مجاھدين معطوف نشد

افغانستان، جنگ داخلی خونينی را در پی داشت، زيرا بعضی از گروه ھای مجاھدين و رھبران نظامی 

دوام اين .  قدرت جلوس نموده و از سھيم ساختن گروه ھا و مجاھدين ديگر ابا ورزيدندبه کرسیآنھا، 

ی برخوردار شدند، زيرا اآنھا از حمايت مردمی فوق العاده اوضاع باعث شد تا طالبان ظھور نمايند و 

ی زوده آنھا نيز ب.  مردم می دانستند که ظھور طالبان، باعث ختم جنگ داخلی در کشور می شودۀھم

حمايت مردم را از دست دادند و علت آن اين بود که آنھا قوانين سنتی روستايی را باالی مردم 

  . شھرنشين پياده می نمودند

گی برای القاعده، اياالت ، تصميم طالبان جھت دادن پناھند سپتمبر١١ به تعقيب حمالت ٢٠٠١در سال 

قدرت خارج شدند و ۀ از صحنطالبان .  ساخت امريکا را تحريک و وادار به عکس العمل نظامیۀمتحد

  .وجود آمده  امريکا در کابل بۀولت جديد با تمويل اياالت متحدد
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  : افغانستانۀآراء مردم عام

مردم به طالبان و يا . در حال حاضر، از محبوبيت دولت کابل روز تا روز ميان مردم کاسته می شود

حت حاکميت دولت کابل نه امنيت کامل موجود است و نه د زيرا تنغيره گروه ھای شورشی می پيوند

لوک س. فساد اداری و بيزاری از عدم رعايت حقوق بشر، مردم را از دولت متنفر ساخته است. شغلی

 ترس و حقارت ۀی جامعه قرار گرفته و آفريننند در تضاد با سنن فرھنگًو رفتار نظاميان خارجی اکثرا

سوی حمايت از گروه ه مردم را ببمباردمان مناطق مسکونی محلی، حمالت شبانگاھی و . می باشد

 . ھای مقاومت جلب می نمايند

بحران روز تا روز افزايش می يابد، خدمات صحی و آموزش و پرورش و تحصيالت عالی با گذشت 

 قانون تساوى افراد درمردم افغانستان نياز جدی به خدمات بنيادی، غذا، . ھر روز محدودتر می شوند

 و نھاد ھای سالم مدنی که برابر قانون و قابل رسيدگى بودن اعمال مامورين دولت در محاکم عمومى

 افغانستان منحيث يکی از فقير ترين کشورھای جھان، به سرمايه .قابل اطمينان و اعتماد باشد، دارند

 مقدار حاله  تا ب.گذاری و دريافت کمک و مساعدت ھای خارجی طی ساليان دراز، نيازمند است

مين أر راه ترقی و پيشرفت اقتصادی و ت امريکا دۀک ھا و مساعدت ھای اياالت متحدبسيار کمی از کم

مقدار زياد اين کمک ھای خارجی در افغانستان . در افغانستان به مصرف رسيده استخدمات اوليه 

فغانستان به مصرف مين خدمات اوليه در اأ در صد از اين کمک ھا جھت ت٣١ھا تلف شده است زيرا تن

رسيده اند و متباقی ھمه از طريق عھد قرارداد ھای خارجی و معاشات خارجی ھا دوباره از افغانستان 

  . به بيرون سرازير شده است

سرانجام، چيزی که به آن درافغانستان نياز ديده می شود، افزايش قطعات نظامی نيست، بلکه به 

 جھت بازسازی افغانستان ھمراه با يک ديپلوماسی بھتر مصرف رسانيدن بھتر کمک ھا و مساعدت ھا

صحبت ھای ديپلوماتيک می تواند که احزاب مختلف را درافغانستان، پاکستان و تمامی . می باشد

  .شمول گروه ھای مقاومت ملیه منطقه گرد ھم آورد، و بلی، ب

ز قوانين بين المللی پا به يت ا امريکا با پيغام مصالحه، ديپلوماسی و تابعۀ جديد اياالت متحدۀادار

 يکی از ۀ رانند– ابراھيم خان به گفته. در افغانستان عملی شوداين مشی بايد .  قدرت نھادۀعرص

سرازير : " به خبرنگار واشنگتن پست گفت٢٠٠٩ فبروری سال ٢٢ھا به تاريخ کاميون ھای محموله 

آنھا ھميشه به اينجا از برای مقاصد . ک نمی کندساختن نيرو ھای جديد نظامی خارجی به افغانستان کم

  ۀبھتر اينست که ھم. واجه می باشندو منافع شخصی شان می آيند و از ھمين جھت ھميشه به شکست م

  ."بزرگان و موسفيدان گرد ھم آمده و راه صلح را جستجو نمايند
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  :بمب ھای خوشه يی
 از بمب ھايی اند که  عبارت–بمب ھای خوشه يی 

در ھوا به صد ھا بمب کوچک جدا شده و ساحه يی 
يک . وسيعی را تحت بمباردمان قرار داده می توانند

بمب خوشه يی قادر است تا ساحه يی را به مساحت 
در . از بين ببرد" يک الی دو ميدان فوتبال کامال

حال حاضر بمب ھای خوشه يی يکی از 
ای افراد ملکی می خطرناکترين مھمات جنگی بر

 ٩٨ارقام اخير بدست آمده نشان می دھد که . باشند
در صد قربانيان اين بمب ھا را، افراد ملکی و بويژه 

نظر به گزارش سازمان . اطفال تشکيل می دھند
نظارت بر حقوق بشر، اياالت متحده ی امريکا طی 

 بمب خوشه ١٢٢٨ به تعداد ٢٠٠٢ – ٢٠٠١سالھای 
زار بمب ھای کوچک بودند،  ھ٢٩۵يی که دارای 

  . در افغانستان استفاده نموده اند
 ٩٠، اضافه تر از ٢٠٠٨ دسامبر سال ٣به تاريخ 

 پايتخت ناروی گردھم –کشور جھان در شھر اوسلو 
آمدند و معاھده يی را امضا نمودند که طی آن ھر 
نوع استفاده، صادر کردن، فروختن، انباشتن و توليد 

. نگی را ممنوع قرار دادندافزار ھای خوشه يی ج
کنوانسيون جنگ افزارھای خوشه "عھدنامه بنام 

اکثر متحدين اياالت متحده ی . ياد می شود" يی
امريکا از قبيل انگلستان، فرانسه، کانادا و آستراليا 

اداره ی جورج . در پای اين عھدنامه امضا نمودند
بوش از امضای اين عھدنامه خودداری نمود اما 

اوباما وعده نموده که اين تصميم اداره ی اداره ی 
  .بوش را تجديد نظر خواھد کرد

  به جلوحرکت 

ع گوناگون در ن صلح درمنطقه و جوامبر اساس تجارب سال ھای متمادی در راستای ايجاد و آورد

  : خدماتی دوستان امريکايی به نکات ذيل معتقد استۀسراسر جھان، کميت

  بحران فعلی افغانستان، راه حل نظامی ندارد -

 ش خاتمه دھد امريکا بايد به حمالت ھواييۀاياالت متحد -

 توجه و بازسازی نيازمندی ھا، آرزوھا و خواھشات نيک مردم افغانستان بايد در مرکز -

 افغانستان در نظر گرفته شود

شمول دولت ه مصالحه و مذاکره بايد با شامل تمامی گروه ھای درگير در بحران باشد، ب -

 ۀخل افغانستان و در کشورھای ھمسايافغانستان، گروه ھای مقاومت ملی و غيره گروه ھا در دا

  .افغانستان

  :تلفات انسانی

  :کا امريۀتلفات اياالت متحد -

 دفاع در ماه مارچ ۀطبق گزارش ادار

، از آغاز عمليات ٢٠٠٩سال 

 تا ٢٠٠١نظامی در اکتوبر سال 

 سرباز امريکايی کشته ۶٧۵کنون 

 سرباز ٢۶٠۶بيشتر از . شده اند

ح شده طی عمليات مختلف، مجرو

 امريکا با ۀتلفات اياالت متحد.  اند

 –گذشتن ھر سال افزايش می يابد 

 سرباز کشته ١٢ ٢٠٠١در سال 

 سرباز، ٩٩ ٢٠٠۵شدند، در سال 

 سرباز و و ١١٧ ٢٠٠۴در سال 

 ١۵۵ به ٢٠٠٨اين رقم در سال 

  .سرباز رسيد

  :تلفات  افغان ھا -

نسبت نبود ارزيابی و شمارش 

اجساد، تخمين دقيق تلفات افغان ھا 
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افغان از اثر  ھزار ٢٠به تعداد ، ٢٠٠٢در سال " دی گاردين"طبق گزارش . مشکل به نظر می آيد

 گزارش . به شھادت رسيده اند٢٠٠١ امريکا در سال ۀستقيم حمالت نظامی اياالت متحدنتايج غير م

 نشان می دھند که شھادت مردمان ملکی بيگناه، آدم ربايی، گی ھای سازمان ملل متحد نمايندھا از

 اکثر خويش رسيده  به حد٢٠٠١بمگذاری در موتر ھا و حمالت ناگھانی با گذشت ھشت سال از 

  .اند

ه ب.  افزايش يافت٢٠٠٧ سال ۀ در صد به مقايس۴٠ به ٢٠٠٨سال شھادت مردمان ملکی بيگناه در 

  . اين تلفات از اثر حمالت ھوايی صورت گرفته اندۀويژه، دو سوم حص

ھمانطوريکه . شھادت مرمان ملکی بيگناه از جانب تمامی جوانب درگير جنگ صورت گرفته است

 در افغانستان می باشند، به ھمان ول اين شھادت ھاؤمريکا و ناتو مس اۀ نظامی اياالت متحدقطعات

  .ول اين شھادت ھا اندؤدازه گروه ھای مقاومت ملی نيز مسان

  : گانمھاجرين و بيجا شد

 اخير در ۀوده اند، طی اضافه تر از دو دھ مليون مھاجرين افغان که از جنگ فرار نم٣.٧ ًتقريبا

.  مليون در پاکستان٢ مليون در ايران و بيشتر از ١.۵کشورھای ھمسايه به سر می برند، منجمله 

ساخته و  افغانستان، مرزھای شانرا مسدود  تمامی کشورھای ھمسايه٢٠٠٨ سال اما از ماه سپتمر

 ۵، اضافه تر از ٢٠٠٢پس از سال . اظھار نمودند که توانايی حمايت از مھاجرين اضافی راندارند

کشورھای ھمسايه جھت کاھش و ضعيف ساختن گروه . مليون افغان به خانه ھايشان بازگذشته اند

ھا را به  اخراج مھاجرين و فرستادن آندر ايران و ھم در پاکستان پروسهھای مقاومت ملی، ھم 

کشورھای ھمسايه اعتقاد . افغانستان آغاز نموده و آنھا را وادار به ترک کمپ ھای مھاجری نمودند

  .دارند که امکان پيوستن افراد کمپ ھای مھاجرين به گروه ھای مقاومت ملی وجود دارد

  : اقتصادی جنگ در افغانستانۀھزين

 امريکا تا حال حاضر ۀن ماليات در اياالت متحد گاگ در افغانستان برای پرداخت کنند جنۀھزين

 ٨٣.۴ از ٢٠٠٩ دالر در بھار سال مليارد ٧٧.١ اضافی مبلغ.  دالر تمام شده استمليارد ١٧١.٧

 نيز به ٢٠٠٩ دالر درخواست شده، جھت تمويل جنگ در افغانستان و عراق در سال مليارد

جھت تمويل .  برای عراقمليارد ۵٢.٧ان و  برای افغانستمليارد ٢۴.۴تصويب رسيده است منجمله 

تقسيم بندی اين مبلغ با .  دالر پيشبينی شده استمليارد ١٣٠، مبلغ ٢٠١٠جنگ در سال 

  . درنظرداشت تقاضای بودجه صورت خواھد گرفت

 امريکا به تنھايی آنرا پرداخته است و ۀ اياالت متحدۀست که بودجيا دالر، ھزينه مليارد ١٧١.١رقم 

 به نيم ًفزاييم، اين رقم تقريبازان بازگشته به خانه را به آن بيگر حقوق، اعانه و امتيازات سرباا

 ١١ ۀاز اثر حمل( شده بر وال ستريت  واردۀاين رقم از خسار. تريليون دالر افزايش خواھد يافت
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رس آنرا به حال کانگه به مراتب بيشتر بوده و يکی از بزرگترين ارقامی است که تا ب) سپتمبر

  .تصويب رسانيده است

ارف جداگانه خرچ نموده  ھا ھزينه و مصمليارد امريکا، ۀھای ديگر در پھلوی اياالت متحدکشور

 الی ٧.٧ کانادا به ۀو ھزين)  دالرمليارد ۶.۶معادل با " تقريبا(  پوند مليارد ۴.۵ انگلستان ًمثال. اند

  .می رسد)  دالر امريکايی٨.۴ الی ۶.٢معادل با ( دالر کانادايی مليارد ۵.١٠

 در صد از ١" که تقريبا(ل  مليون دالر ھر سا١٠٠ امريکا ۀبل يادآوری است که اياالت متحدقا

 گان  شدجھت ھمکاری و مساعدت با مھاجرين، بيجا)  جنگ در افغانستان را تشکيل می دھدۀھزين

 گان به دولتی نفوس، مھاجرين و پناھندگان از افغانستان از طريق اداره ھای و بازگشت کنند

  .مصرف می رساند

 ھزار ١٢٨ھمچنان بايد يادآور شد که اعمار يک مکتب با دوازده اتاق صنفی و يک دفتر در کابل، 

 دالر و با ١۵٠٠ – تجھيزات و مواد ضروری برای يک البراتوار علمی ۀھزين. دالر تمام می شود

  .دار کافی چوکی و ميز برای صد ھا متعلم آماده ساخت ھزار دالر می توان که مق۴مبلغ 

  :درس ھايی از عراق

 دالر در سال مليارد ۵٢.٧ دالر بوده و درخواست اضافی مليارد ۶۵۶.١ جنگ در عراق ۀھزين -

  . نيز مدنظر گرفته شده است٢٠٠٩

زگشت شمول امتيازات و اعانه باه ب( تريليون دالر اضافی برای آينده ضرورت است ٢حد اقل  -

 )گان از جنگ عراقکنند

  ھزار امريکايی در عراق کشته شده اند۴اضافه تر از  -

 .افراد بيگناه ملکی عراق به شھادت رسيده اندازصد ھا ھزار  -

  : امريکاۀ اياالت متحدۀ بودجۀپول ھای به ھدر رفت

متحده جھت ھر دالری که در جنگ افغانستان به مصرف رسيده است، دالری است که در اياالت 

 امريکا نشان  جنگ را برای ھر ايالتۀجدول ذيل ھزين. مين ضروريات انسانی به ھدر رفته استأت

 آنست که اين ھزينه معادل با چه خدماتی اند که اگر در اين اياالت به مصرف می ۀداده و بيان کنند

  . رسيد
 

  اياالت

ھزينه ی جنگ 
الی نيمه ی اول 

 ٢٠٠٩فبروری 
  به دالر

عداد ت
مکانھای از 
قبل مھيا شده 
برای اطفال 
با مصارف 
 يکساله

  )کودکستان(

تعداد افرادی 
که ازخدمات 
صحی کامل 
برای يکسال 
برخوردار 
شده می 
  توانستند

خانه تعداد 
ھايی که برای 

يکسال می 
 از توانستند 

انرژی برق 
برخوردار 
  شوند

تعداد 
سربازان 

کشته شده ی 
اياالت متحده 
 الی نيمه اول
فبروری 
٢٠٠٩  

  ۶٧۵  ١٧٧٧۵٣٧۴۵  ۵٠۶٠۴٧٨٢  ٢٣۵۶٢۵٠٩   مليارد دالر١٧١.٧متحده اياالت 
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  امريکا
  ٧  ١١۶١١۴٠  ۶۵۵۶٣۵  ٢۴۴٢٢۶   ١۵٧٣٠۵٧۵۴٢  االباما
  ٢  ۴٠٩۶١٢  ۴١٢٩۵  ٣٧۶٣٢  ٢٩٣٨٢٧۵٢۶  االسکا
  ١۵  2,025,232  534,116  241’304  110’950’363’2  آريزونا
  ۴  1,343,763  1,063,437  271,559  1,608,171,455  ارکنساس
  ۶۴  38,754,077  8,952,242  2,601,740  21,750,546,875  کليفورنيا
  ١٠  3,459,856  799,012  381,338  2,624,746,170  کلورادا
  ۴  5,177,216  1,385,404  582,066  4,193,203,507  کنکتيکت
  ١  959,005  291,715  170,252  1,076,162,467  دالوير

ناحيه کلومبيا 
  ٢  1,304,494  188,648  101,016  737,214,469  )واشنگتن(

  ۴١  6,624,963  3,323,757  1,285,322  9,420,126,199  فلوريدا
  ١۴  3,863,796  1,260,028  698,603    4,953,095,784$  جورجيا
  ٢  924,278  185,285  74,781   555,176,048  ھاوايی
  ٢  386,422  128,629  61,027   466,672,559  اداھو
  ٢۴  12,363,904  3,883,754  1,376,163   9,297,356,385  الينيوس
  ١٩  2,484,853  774,433  391,024   2,614,384,786  انديانا
  ۵  1,462,783  389,068  196,587   1,300,029,058  لووا
  ٧  1,394,716  433,259  224,193   1,354,795,366  کنزاس
  ١٢  1,061,087  363,401  198,635   1,318,342,367  کنتسکی
  ١١  947,060  389,977  198,450   1,307,188,741  نالوييزيا
  ٩  709,584  145,478  66,223   462,169,137  مينی
  ١۴  3,089,312  653,493  446,130   3,327,682,936  ماريلند

  ٢٠  7,564,366  1,454,104  580,339   4,851,632,946  ماساچوست
  ١۶  6,412,287  1,715,450  689,712   4,562,444,255  ميشيگان

  ۴  4,733,090  1,186,172  598,206   4,123,431,643  نيسوتامي
  ٧  494,584  150,270  111,370     668,109,129  مسی سی پی
  ١۶  2,285,859  983,126  388,240     2,618,291,920  ميسوری
  ٣  286,126  47,279  37,171   262,947,055  مونتانا
  ۵  1,161,348  339,876  175,837   1,234,554,830  نبراسکا
  ١١  1,396,743  352,564  176,389     1,538,115,985  نيوادا

  ۵  979,558  185,368  86,533     702,041,981  نيو ھمپشاير
  ١١  10,978,310  720,187  896,225   7,842,860,639  نيو جرسی
  ۴  817,497  139,625  75,277   522,645,212  نيو مکسيکو
  ٣۵  28,837,340  2,840,502  1,754,910   15,402,849,038  نيو يارک

کارولينای 
  ٢٢  3,687,104  995,351  630,695   4,647,593,635  شمالی

داکوتای 
  ۴  179,631  63,668  28,696   207,183,700  شمالی

  ١۶  6,744,694  2,134,575  937,624   6,022,360,542  اوھيو
  ١١  2,170,369  1,293,380  438,321   2,608,009,480  اوکالھوما
  ١٣  1,299,753  281,308  206,961   1,382,706,331  اوريگون
  ٢٧  7,873,893  1,616,994  1,026,198   6,547,145,091  پنسلوانيا

جزيره ی 
  -  1,170,591  234,328  98,972   687,457,410  رھود

کارولينای 
  ١۴  913,172  674,521  188,864   1,258,399,230  جنوبی

داکوتای 
  ٣  253,327  102,841  39,643   261,131,358  جنوبی

  ١٠  1,960,115  552,559  367,735   2,647,325,510  تنيسی
  ٣۶  10,694,873  3,206,995  2,013,143   14,043,687,346  تکزاس
  ٨  1,126,736  314,745  136,081   921,131,377  اوتا

  ١  373,345  81,886  28,892   249,654,373  ورمونت
  ١۵  3,838,481  1,302,179  648,598   4,650,445,849  ويرجينيا
  ١٧  3,473,305  618,520  439,518   3,898,967,499  واشنگتن

ويرجينای 
  ١١  412,148  147,387  71,238   468,888,732  غربی

  ٨  3,339,848  1,765,547  412,404   2,738,363,894  ويسکونسن
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  ٣  311,972  80,240  43,162   294,711,494  ويومينگ
  

   :يادداشت
  .مطلب فوق به ھيچ صورت به معنای توافق کامل با متن نوشته نبايد تعبير گرددنشر 

 AA-AA ورتالپف اداره طراز                                                                                     


