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 Political سياسی

  
  سيد موسی عثمان ھستی

٠٣.١٢.٠٩  
  
  

  .مشت ھای خينه شدۀ سرگينی رابازمی کنم
  

  به ملک خوددو باره رحلت  کنيم  ما
  بکاريم تخم دوستی محوذلت کنيم ما

  ک  ملت  کنيم مامليت ھای خودرا ي
  بجای رشوت وقاچاق عدالت کنيم ما

  
در انواده عليخان تتم ه سر خ سر ارشد ه ایقسم وعده ميخواستم ک  وکشتن صحبت خان طاليی پ

اد ه ایعليخان تتمدر ا ی زي ل ھ ی ايمي ه باشم ول  که به اثر توطئه انگليس کشته شد روشنی انداخت
داغ سياسی روز شده اوضاع که آيينه روشن را موضوعات تاريخی گذشته آن گرفتم که بھتر است 

راردارد روشن ، در نظر گرفتهمی تواند اريکی ق يچ ت ه درخم وپ م ک  زوايای تاريک آن را با برق قل
  سازم 
ای امالهھميش ه پ اتوان من ک م ن شاء قل راردارد ندر خدمت خواناست،  آن شکسته ء وان و دگان ق

ل فرمايشات آنھا میبرآوردن لنگ لنگان بسوی  ه در بغ ل ک  روم اين ھفته ھم سردولت پوشالی کاب
ی راکاتتفنگ ساالران ، قاچاقبران ، اختطاف گران ، رشوت خواران وجناي ستر ب ن سه و نيم دھه ب

ايی می  شرمی  به کمک استعمارگران ھموار کرده واز درون بستر پرقوی استعمار گران حکم فرم
ه. مد نظرم می باشدکند د حرفھای ب ين نخست  ودخ سبب تائي ه شعر شاعرانقالبی سر زم ا را ک م
  ، می آورمسروده بودقبل يشتر ازچھل سال پ

  خوری آقا می آيدــچرا غم مي
  دم زامريکا می آيدـــــــبما گن

  جناب انگليس با ميلمه پالش
  دست قديم ما می آيــھمان دو

ه  ود ک روده ب انی س ا زم ن م ی وط اعر انقالب ل ش ال قب ل س ت راچھ ن بي ر آری اي سھا انت انگلي
سامانی ھای  "پير بيال ند"درسر گردنه باغ باال درپھلوی  را( ننتالکانتيي ا ب  بنا کردند شاعرديروز ن

ه  ه ب ت خواست ک رد ودر ضمن از مل ويی ک يش گ ت پ ن بي ا اي روز را ب د"ام ر بيالن يس  ("بي انگل
 اين شاعر وطن پرست ) نروند ، مسما شد"پير بلند"نام ه بعد ھا ب  که در نقش روحانی بودیکور
  .ش شادبيح قرار داد سالنگ ترور شدروانسفانه در راه دشت اوپيان پروان بخاطرتقأمت
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  . امروز بيت فوق تمثيل واقعيتھا شده می تواند
  ١٣٨٨ قوس١١ – ٢٠٠٩ دسامبر ٠٢چھارشنبه 

ه  جمھوری آمريکا طی نطقی رئيس شکده نظامیک راد " وست پوينت"در يک دان ورک اي در نيوي
ودک ازه خ تراتژی ت شريح رارد س ستان ت ورد افغان وده  در م زامونم رباز ٣٠ اع زار س ه  ھ راب

دان  ومھندسين جنگ وسياست بحيث سر قوافغانستان بعد از مذاکرات طوالنی با مشاورينکشور من
د وچه  اين عساکر اينکه .نظامی امريکا دستور داد اعلی ه می کن ستان ومنطق ات افغان ه ثب  کمک ب

ا ا اقامت آنھ ه م ان آن را ن ين چقدر طول می کشد زم رتعي ه قشون استعمار گ وانيم ون رده می ت  .ک
ا  ه اوبام ستان را ک ايی از افغان ه خروج نھ ا ب رد عساکر امريک ران چگونگی رويک ل گ گرچه تحلي
انی دور  ر زب ران گنگ وزي ه از طرف اشغال گ ين دفع د از ھشت سال اول توضيح دادبخاطريکه بع

ه در افتاده به زبان  ستان ک ًديپلوماسی به مديا داده شد فال نيک گرفتند خصوصا ھمسايه ھای افغان
  .ًبی ثابتی افغانستان دايما نقش غير انسانی خودرا ايفا کرده اند

ًچون ھمسايه ھای ما می دانند که افغانستان کھن بعد از جنگ ھای طوالنی خصوصا درظرف سه 
اه ا برگشته ھر گ ل نوپ يم ونيم دھه به يک طف ل يت رار بگذارد اين طف ا بف ايتگر آن پ ه ھای حم  داي

  .رس ما قرار می گيردتدسه دوباره ب
اطر نزديگ شدن داو ران بخ تعمار گ ين اس ستان ھم سامانی افغان بال سبب ناب ه ق ا وًگرچ ستبد ب د م

ام از روس ، ام ويتن ستان ،انتق بخاطرشگست جنگ  روس ، گرفتن انتقام نياکان شان از ملت افغان
ن،سرد  تن مذھب ودي ر رف انی شورای  در منطقه وجھان، بی سنجشی ملت افغانستان وزير تا ثي تب

زب  دگی ح اروس، دوگن المی ب ت اس ستان جمعي اخت آی اس آی پاک دنام س زب ب اخه ح نظارش
ستان توسط  ردن اردوی افغان ين ب ق ، از ب ت حزب دموکراتيک خل ق ، سقوط دول دموکراتيک خل

ستان وسقوطحزبی مجاھدين مجاھدين ، جنگھای تنظيمی و  وپاشان شدن در کابل وسرتا سر افغان
ر را رھا کردن امريکا وغرب افغانستان در ظاھر ،روس بدست يک مشت جاھل خداناترس بی خب

ا ه از دين ومذھب بنام مجاھد وطالب   ب رد وساختن طالب  والقاعده توسط امريک کام ھمسايه ھا ب
ۀ١١حادثه ا آنکه باالخره ت بربادی افغانستان شد بوانگليس سب ر تجاوزسپتمبر بھان ستان  ب  افغان

  .وعراق گرديد 
ران را در عراق  به بھانه طالب والقاعده ،سالحھای مخرب جنگی ونبودن دموکراسی پای تجاوز گ

  .وافغانستان باز کرد
ه   د حادث پتمبربع ال ١١س ه م٢٠٠١س ان ب دين ش ا متح ا ب اروديگر دار و امريک ورای نظ ه ش افق

ت د ودس االران بع ق ، جنگ س تان ، حزب دموکراتيک خل ان، داوود پرس لطنت طلب دين ، س ه مجاھ
  .ازمجلس بن درآوردن استعما ر وآبادی وويرانی افغانستان سھم دارند

ود کشيدن برخی از در اول اين تجاوز را  ار از رسيمان دراز ترسيده ب ه بجای م ستان  ک ملت افغان
ر ی خب ر طالب مزدور ظالم بی خدا وب ه دال د وفکر می کردندک ه بودن ال نيک گرفت سانيت را ف  از ان

پوند يورو لایر وکلدار مانند برگ از درختان افغانستان بخاطر قدم نيک استعمار گران می ريزد اين 
ا  ول ھ ن پ ا اي حدس درست ھم بود از زمين وآسمان پولھای بدون حساب ومحاسبه سرازير شد ام

ن جنايتکرا  م در دام از ھ م  ب ود ھ ابقه خ زدوران س ن م ۀ چپ وراست ودر دام يم دھ اران سه ون
اره متجاوزين سود  روت سرشار دوب ان روس ازث د جنگ زم ا نن استعمارگران ريخت وپاکستان م

ستان ودولت احمق  اتی افغان ارامی وبی ثب ارا بخاطر ن ن پولھ دار اي ی جوه استفادو جست ويکمق
ستان القاعده وه در تقوي،افغانستان بمصرف رساند ران وخصوصآ افغان د واي  ،ًطالب بخاطر زدن ھن

ابی  ی وھ دارس دين ه غرض در ساختن م ال يتب ه ومغزشويی اطف اطر جنگ يتربي ستان بخ م افغان
وسوسايت بم کمی از اين پول ھارا بمصرف رساند ويک مقدار ناچيز به خاينين طالب والقاعده داد 

  .متباقی را به جيب ھای خود ودولت خود زدند
ستان کا به اثرتحريک وشيطنت انگليس که پايامري يس در افغان ش درعراق بند بود به عساکر انگل

يس راموقع مساعد شد توانست تا طالب مزدور ه خود انگل ه کمک  که ساخت وتربي اره ب ود دوب  ب
 واز خواب زمستانی دوباره ازمخفی گاه ھای خود بکمک آی اس آی ونظامی دھد انگليسھا روشد
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ا سوسايت ستانھای پاک ستان ب ای داخل افغان م ھ ل قالت  بفرستدب سھا در زاب ی آشکارا انگلي   حت
د  ه کردن ارا تقوي ول رساندند وآنھ ان مزدوراسلحه نظامی وپ ه طالب ين ب وا وزم وھلمند از طريق ھ

ه مو ر ب ن اوخ ااودر اي دان عط اندن قومن اطر ترس رزی بخ ت ک ه حکوم ط ءفق ا توس  وروس ھ
ر از اينکه ھليکوپترھای نظامی طالبا ن والقاعده را بشمال افغانستان انتقال دادند امريکا وغرب غي

د بخاطر اد ر بودن ستان در گي ای خود وادادر عراق وافغان ه وبق و ام ه جل ستان ن ه جنگ در افغان م
ه بگفت ا اينک شارقراردادند ت ت ف ستان را تح ت پاک ه دول د ون يس را گرفتن يس " ۀانگل ا رئ ا م اوب

ه . تان چند سال به عقب برگشت افغانس"جمھورامريکا ستان وپاکستان ب ھنوز ھم انگليس در افغان
ه  ه ب طالب کمک می کند وپاکستان در اين رذالت متحد انگليس است چنانجه سران طالب را از کويت
يس در زدن طالب  ه پاکستان وانگل د ک کراچی انتقال دادند واين کار انگليس وپاکستان نشان می دھ

ا نگوي ما بگوچهصادق نيستند والقاعده ھنوز ھم  دييم وي ويی را ثابت می کن ن پيش گ  يم زمان اي
ه اد ود ک ای نظامی ، اًامريکا قبال در فکر اين ب ردن طالب والقاعده بخاطر بق ين نب ه جنگ واز ب م

ان  اه طالب ای گ اقتصادی وسياسی آن در منطقه به نفع امريکا است  چنانچه امريکا می دانست که پ
ده ديگ ه والقاع ستان ب ق پاک ودرا از طري الت خ ت وحم ستان اس ست ودر پاک ستان ني ر درافغان

شارقرار نمی داد واورا متحد صادق خود در  ستان راتحت ف ا دولت پاک افغانستان انجام می دھد ام
   .جنگ با طالب والقاعده می دانست

ی استعمارگران امريکا بيشتر شد سر وصدای مردمان دولت ھاو فات نظامی ناتو به مرور زمان تل
م طالب والقاعده دست  بخاطر کشيدن عساکر از افغانستان به مظاھرات خيابانی وبلند شد  د وھ زدن

ه قاچاق مو يس قرارمی گرفت دامن ال اوآی اس آی روز بروز در دامن انگل د مخدر، اختطاف اطف
ستانی ءوفحشا ا وپاک ا  وبردن يورانيوم از ھلمند توسط انگليس ھ و ه پاکستان آغاز وسبب تقويھ

 هتقويه مادی ومعنوی نامشروع نفوذ القاعده وطالب درمنطقاين از  طريق شده انگليس در منطقه 
  می گرديد وافغانستان بشکل يک ويتنام به امريکا تبديل می شدبيشتر

ه   ه ھای روز روشن در وزات عدلي ا خصوصا حمل م ھ و وسوسايت ب ر بھت ً کشته شدن خانم بينظي
  ش افرادملل متحدو ھوتل سرينا کام سياسی امريکا را باال کردودر جای بود وبا

انم کلين ای خ ه از حرفھ يده او در يک گرچ تخوان رس ارد براس ه ک ود ک ی ش وم م وری معل ون ط ت
ه حکومت  وانيم ک رده نمی ت ول ک ا وجھان قب کنفرانس مطبوعاتی در اين اوخر در پاکستان گفت م

زد مقدماتی پيش طالب بی خبر است در حقيقت يک گوشوپاکستان از مخفی گاه ھای سران القاعده 
ا "از تصمم  ود"اوبام ستان وپاکستان ب ا در ھشت سال  در قسمت افغان ن حرف را امريکايی ھ اي

  تجاوز شان نگفته بودند 
انی  ان افغ ده وطالب رکوبی القاع ستان در س ت پاک ه دول يم ک ده ببين دی ش ی ج ا کم ه امريک اال ک ح

ستانی   ا وپاک اطر امريک ه خ ب ب وی طال امی آب در گل ای نظ ا کودت ا ب د وي ی کن ل م ادقانه عم ص
  والقاعده می ريزد جنگ را دوام دار وخسته کن می سازد 

ا جای امکان بکمک انگليس جنگ  ه ت د ک ستان کوشش می کن دوام را پاکستان بخاطر ھند وافغان
ا چطور می تواند از قپان مکر وحرام بدھد وامريکا ومتحدين امريکا را خسته بسازد واينکه امريک

م کس  وز ھ شود ھن ديل ن ام تب ه يک ويتن ستان ب زادگی انگليس وپاکستان خودرا نجات بدھدوافغان
  نمی داند که چه نيم کاسه ھا زير کاسه سياست قراردارد

ساختن يک صدد گرچه تحليل گران به اشتباه رفته اند که امريکا از افغانستان خارج می شود ودر 
ا سال ا ده جنگ را ت دوش ٢٠١١ردوی چھارصد ھزار وپوليس دوصد ھزاری است  وبخش عم ب

ول ان ط در زم ه چق ذارد واينک ی گ ل م ت کاب ددول روج ت اده خ ا آم ه امريک شد ک ی ک ريجی از  م
  افغانستان شود اين را ھم زمان ثابت می کند

ام عساکرما از عالن کرده نگفته تا اامريکا خروج تدريجی عساکر خودرا از افغانستان  ن سال تم اي
  افغانستان خارج می شود 

ه ا" اگرچ ا م ه " اوب ت منطق ر ذھني اطر تغي ايد بخ ستيم  ش ستان ني غال افغان ر اش ا درفک ه م گفت ک
وز  ه ھن يم ک ا می بين ی م انتخابات دوباره خود وآرام ساختن مردم امريکا اين حرفھارا زده باشد ول
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شتر از صد ھزار عسکردارد در  حال ساختن پايگاه ھای نظامی در عراق است ودر در عراق بي
ًگاه ھای ھوايی خصوصا در  ھای ھوايی بخاطر روز مبادا وپايافغانستان ھم در فکر ساختن ميدان

  قسمت ھای پامير وساختن زندانھای وحشت ناک است 
ب  وبی طال دون سر ک ا ب ر امريک ده اگ ديل ش انی تب ه يک مشکل جھ روز ب ه ام ان ک ده وطالب القاع
ه سالمتی خود ومتحدان خودرا  د ک د چطور می توان ه را ترک می گوي والقاعده افغانستان ومنطق

گاه ھای خودرا در اين ر طالب والقاعده شگست نخورد وپايحفظ کنند واين را امريکا درک کرده اگ
ين وروس  ت چ ه بدس يای ميان د آس ی دھ ت م ی را از دس انس طالي ت چ سازد در حقيق اطق ن من

ارا قابل فات غير افتد در آن صورت بعد از يک تلمی وانگليس  اه ھ ی روب ه حت تالفی مجبور است ک
  ھم در منطقه سھم بدھد وشال جنگ خودرا تکانده از منطقه خارج شود 

ده راه دي ب والقاع ارکردن طال ر از مھ ا غي اامريک دن از ويتن رايط برآم دارد ش دن گری ن م ويابرآم
اايس  انگلنروس از افغانستان ويا بر آمد ايی ھ ا ديگراورپ ا وي ا وفرانسوی ھ ز مستعمرات شان ب

ام رفتنيشرايط امروزی فرق می کند وقت ا از ويتن ا از مسدکه امريکايی ھ ايی ھ ا اوروپ عمرات ت وي
رود ،خود به زور کشيده شدند ويا روس از افغانستان ويا انگليس برآمد  کسی نبود که دنبال شان ب

ه برآمدن ءت در برابر طالب والقاعده می خورد القاعده اکتفاولی اگر امروز غرب وامريکا شگس  ب
ر يک دشمن  ان در براب د  فعال جھ ديالوژی محکم خود ساختۀ ًامريکا نمی کن ا يک آي اک ب خطرن

د واز  ابی در سر می پروران مذھبی قرار دارد که فکر تمام جھان را بخاطر اسالم شدن ومذھب وھ
سته پس خطرناکترين سالح که سوسايت بم با شد استفاده می کند وقربانی را شرط موفقيت خود دان

رار  ان در خطر جدی ق ا زم د وت ه ھای القاعده وطالب را سرازير نکن ا الن ا ت به اين اساس امريک
ه  دان را ب ه مي نم ک نگيرد اگر به تجزيه خودوقدعلم کردن جھان عليه خودھم روبروشود فکرنمی ک

  ديگران در منطقه رھا کند
ا در حالي ه امريک ستان  ک گ افغان ا جن د را تنھ ی خوان ان م گ جھ د جن ی دان ا نم ا  امريک جنگ ب

وددارد و وی خ ودرا در پھل ی خ دين غرب ده در ومتح ی القاع ت رس من از دس ه ض ای ب الح ھ س
رس  ن ت د واي ی دھ ود م ی خ ان غرب ان وھمرکاب ه ھمرزم دارباش ب ستان ھوش شتارجمعی در پاک ک

ده نمی شود ش محکم ومحرمتحدين امريکارا بدو ا دي درت امريک م در ق کم تر می سازد وضعف ھ
دون  رد وب سازد وجنگ را مستقما داخل پاکستان نب ه را چلوصاف ن ا پاکستان ومنطق ًبه فکرمن ت

ا امکان بريتغي ه را تغيآر نقشه دني ه نقشه  منطق د ک د برآم ا نيست وقتی خواھ ر داده يمدن امريک
ه به تن گباشد ويا اطميان پيداکنند که از واشين ا روب ه امريک د ورن دستورش منطقه را اداره می کن

م دور از امکان نيست  ه امکان داشته باشد واين ھ فرار پيش ودشمن در عقب آن فکر نمی کنم ک
درا که يکتعداد مزدور القاعده وطالب  ا آي د وآراسته ب ول دارن رفتن پ لوژی ياکه عادت مزدوری وگ

شکلی بخاطر دينی ومذھبی نيستند بشکل جاسوس در  ا ب د امريک ا زده ان بين بنياد گرايان خودرا ج
ی  ه معن راد ب وع اف ن ن  نيست آنروز مبادا در بغل بگيرد که اين ھم دور از امکان نيست وگرفتن اي

  که امريکا دشمن خودرا نمی زند واز منطقه می برآيد
د ستان بشکل حرفی را که امريکا امروز می زند که من با ساختن يک اردوی منظم وکارآم  از افغان

  تدريجی خارج می شوم سوال در اين جا پيدا می شود
وليس رااز نگاه بخوانيد نيروھای اشغالگر" جامعه بين المللی"که بعد از رفتن   که اين عساکر وپ

تن امادی ومعنوی می تواند کمک کند وسبب اد ا مه يک نظام شود بعد از رف د اين آنھ  کی می توان
  داری کندھ نان جواری نگقيماق خوران را با

اع شاه و  عسکر امروزی باال  اين مانند عساکر اجباری دوساله نيست معاش  تر از معاش وزيردف
  حزب دموکراتيک خلق می باشد

  الھايی است که عمق پای استعمار را در افغانستان ارزيابی می کندؤاين س
ه آشوب اگر اينھا به ملت افغانستان وبه فکر نجات افغانستان وبر آ ه را ب د منطق مدن خود می بودن

ستان دنمی کشيدن م مصرف افغان د وامروز سبب را  اردوی يکصد وپنجاه ساله ک ين نمی بردن از ب
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ان  عسکر مزد گير نمی گشتند وقتيکه به اردوی منظم يکصد و پنجاه ساله ما يک پف ضعيف طوف
  . ندارد ضرورت به پف ھمی مزد گيراين اردوبخاطر از بين بردن نوح شد 

دوًفعال  .عادت کرده اند که منافع شان بيشتر در تفنگ ساالری است نه در يک اردوی منظمآنھا   ھن
ن  اران آستين ساخته شده است اي م از م ن اردو ھ ه اي ل من برادرمی گويندورن وری مث را از مجب

  .دروغ ھای شاخدار است که ما عساکر نمی فرستيم حکومت کرزی فاسد است
ستان و شا افغان ز فح ه مرک ستان ب ام ديگراست افغان ل ءيتن رد وطف اف زن وم در، اختط  ، موادمخ

ده  ديل ش اول تب ور وچپ ه ورشوت وچ روز در حاليک ه ام ان صورت گرفت ط خودش ز توس ه چي ھم
ين س ارا در ب دما اينھ يم دھه ه بخاطر بقای خود بسر مزدورخود کرزی وملت افغانستان می زنن ون

اره ين حرفھاا. شناختيم واينھا ملت مارا  مفت است اگر نمی خواستند که کرزی ودارودسته آن دوب
ر ته ک رزی ودار ودس د ک ار بياي رزروی ک د أی ج تند وندارن دن را نداش ا ت يک روز مان ن حرفھ اي

  موش وپشک بازی است  
  تمبربه استعماربھانه شدهپيازده س
  ک ما صاحب خانه شدهــاين دشمن

  ديمــمامرغ اسيرقفس صيادظالم ش
  ب خانه مردم مابيگانه شدهحصااو

ه در البالی خود درد شما خسته  دارد و غم ومصيبت را  فکر می کنم که از خواندن اين نوشته ک
ده  مار يباشش ن ش ته م وان نوش م عن درا د وھ ه باش ب انداخت ه تعج ذا ب ک ل ه  ي ز کوچک  ب طن
  . ضرورت داريدداروخندھ

ر خودرا بکسی در واليات افغانستان معمول است که يک دختر وي ه دخت شود ک ا پدر دختر حاضر ن
ه مطلب خود  ا ب د ت بدھد کسی که عالقه مند دختر است خودرا درصدکوه ودشت وآب کثافت می زن

  برسد
  دخترکی يک مرد را در يک قريه نمی گرفت وپدر دختر ومادر دختر ھم تن به دادن دختر نمی دادند

د پيش دادند شب  سرانجام دخترک را به يک جوان ديگر داده بودن ه ن عروسی فرارسيد کسی را ک
ه  ًمالی مسجد که در حرام زادگی شھرت داشت رفت گفت مال صاحب از شما جدا خواھش می کنم ک

اممال گفت بخاطری که من دختر را ، دختر را نکاح نکنيد  ر ادعای ن زدی نکاح نکنم شما سر دخت
  .کنيد

  خبر شده که من طلبگار وخوشداردختر ھستم مرد گفت ھمين کفايت نمی کند که ھمه اھل قريه 
ال آمال می گويد نی تو امشب يک تخت خينه بساز چند شمع در  ای خود دنب ن بگذار با يکتعداد رفق

ر داده  رآن دخت يم مرديکه ب خان پدر دختر برو بگو امشب ما تخت خينه آورديم وفردا نکاح می کن
ان ھا وانم تخت خين محنشده می گويد مال صاحب حاال ناوقت است دک ه کم شده من چطور می ت

اريکی است يک غوری  د شب ت بسازم نقل از کجاکنم شمع از کجا کنم خينه از کجا کنم مال می گوي
او ار الکين در چار  ياپطنوس بزرگ را پيداکن در روی آن سرکين گ سازجای شمع چھ وار ب را ھم
دهوروی پطنوس پاش ) ی يعنی نقل چوب( طرف پطنوس بگذارجواری را در آتش پله بساز  دست ب

رده  ازی ک ه ب ر پيشروی تخت خين ه کن يک نف او خين ين گ ا ھمين سر گ خود ورفقای خودرا ھم ب
ر دعوا کن  بروند ردا سر دخت سم تودرست می شود ف ديگران در عقب شاد مانی کنند در حقيقت ق

  من دعوی تربھانه می گيرم دختر را نکا ح نمی کنم
ل مرد طلبگار ھمين کار ر صادفا جانب مقاب ه می رسد ت ًا می کند وقتيکه به در دروازه صاحب خان

ه آورده برخورد شروع می شوددر عين زد وخورد دست يکی از ر م تخت خين ای طھ ار فق لب گ
  .ناحق را باز می کنند می بينند که بجای خينه سرگين گاو است

ه طلبگاران دامروز ھم   ه از جمل د ک سته گرچه استعمارگران می دانن عوی جلب ھستند ومشت ب
  مه می دھند اُپربه دعوی جلبی اد.. .) گ (شان باز شده باز ھم بر روی خود نمی گيرند بادست 

 
 


