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 Political سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١١ دسمبر ٢٨

  به جواب شبنامه نويس و افشای ماھيت پليد وی

  يا

  توطئۀ انقياد طلبان جبون و ننگنامۀ آنھا

١۶  

  

  :به ادامۀ گذشته

برای ادامۀ کار بادر نظرداشت اصل انتقاد و انتقاد از " غاری"ن ساير مسؤولين جبھه و به دنبال توافق نسبيی که بي

خود به مثابۀ محور به وجود آمد و ديگر مشکلی در کار مشترک باقی نماند، برنامه ای را که می بايست مطابق آن 

 گذارم، مگر با تأسف چنين جلسه کارم را آغاز نمايم، تدوين و خواستم آن را در يک جلسه با رفقای مسؤول در ميان

  .ای صورت نگرفت

تا امروز نيز نمی توانم به صورت قاطع حکم نمايم که چرا چنان جلسه ای انعقاد نيافت، آيا رفقاء آنقدر به فعاليت 

ھای نظامی غرق بودند که نه تنھا وقت شرکت در چنان جلساتی را نداشتند بلکه متوجه اھميت آن نيز نبودند؟ آيا 

ن طوری که خود گفتند به راستی من از چنان اعتمادی بين شان برخوردار شده بودم که الزم نمی ديدند روی ھما

برنامۀ کار مدون بحث نمايند؟ آيا می ترسيدند که با شرکت در ھمچو جلسه ای و شرکت فعال در بحث ھا، کاستی 

ھم در ھراس بودند و از آن می ترسيدند که با ھای فکری آنھا خود را متبارز سازد؟ و يا اين که از روياروئی با 

شرکت در جلسه، نکند زخم ھای کھن سرباز نموده به عوض يک دستاورد ھمه چيز به صفر ضرب شود؟ و يا ھم 

  .تمام عوامل تذکار يافته دست به دست ھم داده و باعث شد تا چنان جلسه ای انعقاد نيابد

قومندان عمومی "و " مسؤول سياسی جبھه"، "گل محمد"ده ياد در ھر صورت از طرف کميتۀ مسؤولين جبھه زن

  .با من صحبت نموده حمايت قاطع خويش را از برنامه ھای کارم ابراز داشتند" جبھه
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 سال سپری شده است ٣٠با آن که با تأسف کتابچۀ خاطراتم را در اختيار ندارم و از جانب ديگر از آن تاريخ بيش از 

سا از نکات را از ذھن زدوده باشد، در اين جا خواھم کوشيد تا مختصری از آن بخش و گذشت زمان می تواند ب

  .ھائی را که به بحث ما و رد اتھامات مزدوران اجنبی می تواند مفيد و مؤثر باشد، مطرح نمايم

ايست و از بين بردن تحريکات انشعابگرانه اش، اولين نکته ای که می ب" غازی"از نظر من بعد از آرام ساختن 

و ھمسو با آن " چاما"بدان پرداخت، مبارزۀ قاطع و ھمه جانبه عليه فقر فرھنگی و عقب ماندگی فکری کادر ھای 

چه ھمان طوری که ستالين به ارتباط نقش . آشنا ساختن افراد جبھه و کادر ھای توده ئی آن با سياست ھای جبھه بود

-"سرنوشت ھمه چيز حتا مشی را نيزکادر ھا تعيين می نمايندبه دنبال تعيين يک مشی، « کادر ھا تأکيد می ورزد 

 برای پيشبرد جنگی آزاديخواھانه آنھم مقابل يک سيستمی که تا آن زمان کمترين تجربه ای از آن در - نقل به مفھوم

اشت که دست نبود و آن جنگ آزاديخواھانه را به انقالب ملی دموکراتيک تکامل دادن، نه تنھا به افرادی نيازوجود د

آگاھانه عليه استعمار شوروی با برداشتن تفنگ سينۀ دشمن را ھدف قرار دھد بلکه مھمتر از آن برای حراست از 

ماحصل خون رفقاء و رسيدن به قلل شامخ آزادی ملی و ترقی اجتماعی و تضمين ادامه کاری، تربيت کادر ھای 

اھميت اين امر زمانی بيشتر محسوس و . ن را بگيردھمه جانبه آن اولويتی بود که نمی توانست ھيچ چيزی جای آ

عام فھم گرديد که عفريت جنگ ھمه روزه تنور خويش را با قربانی گرفتن از بھترين فرزندان اين ميھن داغ و 

  .داغتر می نمود

  :ه بودتا جائی که به خاطرم مانده است، در کل برنامه ھای پرورش افراد و تربيت کادر ھا در دو نکته تمرکز يافت

 آشنا ساختن و پرورش افراد - ٢بر مبنای فراگيری مارکيسزم به صورت منسجم، "چاما" پرورش فکری افراد -١

  .جبھه به مبلغين و مروجين توانمند سياست ھای جبھه

در ھمين جا بيجا نخواھد بود تا از رفيقی که در آن زمان مسؤوليت سياسی جبھه را به دوش داشت، صرف نظر از 

آن رفيق که در آن زمان بعد .  سپاس خويش را ابراز دارم-  از آن اطالع ندارم-واضع فعلی وی چگونه استآن که م

با مطالعه ترين فرد جبھه به شمار می آمد، ھرچند خودش از پيگيری الزم پرولتری در " گل محمد" از زنده ياد 

کمکی جھت رسيدن به اھداف معين دريغ تعقيب برنامه ھا و اھداف برخوردار نبود، مگر با آنھم از ھيچ نوع 

  .نورزيد

  

  ":چاما" پرورش فکری افراد-١

به خاطر تحقق اھداف در اين زمينه نخستين کاری که می بايست انجام يابد، بعد از تشخيص ھويت افراد، تنظيم آنھا 

و رفيق "  محمدگل"ھرچند جھت انجام اين مأمول زنده ياد. در حلقات آموزشی متناسب با سطح فکری آنھا بود

جبھه با تمام قواء می کوشيدند تا شناخت شان را از افراد با من در ميان گذارند، با آنھم وقتی خود " مسؤول سياسی"

که ھمه در آن خبره بودند می " تو چه کردی من چه کردم"شخصاً پای صحبت با رفقاء می نشستم و آنھا را از بستر

ی از آنھا فقط روی شنيدگی ھا استوار بوده خود حتا يک کتاب را تا آخر کشيدم، ديده می شد که تمام دانش برخ

  .نخوانده اند

در ھر صورت تشخيص سطح فکری رفقاء با استفاده از روش ھای مسلکی، وقت زيادی را نگرفت، مگر چيزی که 

گر داشتند و از آن تا حدودی باعث کندی کار ھا می شد، پيش قضاوتی ھائی بود که افراد از ھمديگر و مقابل ھمدي

با ھم کار مشترک " چاما"گذشته تمام آنھا تمايل داشتند تا حلقات آموزشی آنھا با رفقائی ادامه يابد که قبل از تشکيل 

در حالی که چنين گزينشی با اساسی ترين ھدف اين روند که ادغام کامل آنھا در يک نھاد و زدودن . می نمودند
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شت، اگر بنويسم اين يگانه موردی بود که کمترين گذشتی در قبال آن انجام نداده ام بيگانگی بود، در تقابل قرار دا

برای من تمکين در برابر چنان خواستی نه تنھا مھر . شايد بتوان حساسيت اين قلم را در قبال آن خواست درک نمود

رای انشعاب ھای بعدی که با تأئيدی بود بر درستی و حقانيت افتراق ھای گذشته، می توانست پايه و اساسی گردد ب

  .در نظرداشت مسلح بودن تمام افراد، که چه بسا به فاجعه ھای جبران ناپذيری بينجامد

را شامل می شد و سطح فکری ھر يک از آنھا از " چاما"از آن جائی که تعداد حلقات زياد و تقريباً تمام اعضای 

آموزشی را انتخاب نمود، مگر نکته ای که نمی بايست با ديگری متماير بود، لذا نمی شد به ھمه حلقات يک کتاب 

مارکسيزم به صورت "وجود سطوح فکری متفاوت يک لحظه از نظر دور  ماند، نخست کار در جھت فراگيری 

يعنی تضاد تمام ملت . بود و در ثانی پرورش اعضاء با در نظرداشت تقابل با دو تضاد اساسی جامعۀ ما" منسجم

  .ياليزم شوروی و تضاد خلق با مناسبات فرتوت فيودالیعليه سوسيال امپر

نه تنھا از لحظ فکری عليه ھجوم افکار رويزيونيستی در " چاما"به تعبير ديگر بايد کوشش به عمل می آمد تا افراد

نۀ فرھنگی تمام اشکال آن خود را آماده نمايند، بلکه آن آمادگی را نيز بيابند تا شناخت کاملی از اسالم به مثابۀ پشتوا

به نظر من فقط در چنان حالتی می شد از انحالل . نيروھائی مدافع فيوداليزم و تحجر قرون وسطائی حاصل نمايند

فکری به جانب روس و در نتيجه غلتيدن به تسليم طلبی ملی و ھمچنان زانو زدن مقابل اسالم سياسی و غلتيدن به 

ت ھمين نکات، برنامۀ آموزشيی که آن زمان باالی رفقاء در تسليم طلبی طبقاتی جلوگيری نمود، با در نظرداش

  .سطوح مختلف تطبيق می شد، به جرأت می توان نوشت نسبت به تمام جاھای ديگر متمايز بود

چه برداشتی داشتم، ھرچند در خطوط کلی خود می تواند بس ساده تلقی گردد، " مارکسيزم منسجم"و اما اين قلم از 

آشنائی با تاريخ کشور ما افغانستان از يک ديد مادی + زم لنينيزم انديشۀ مائو تسه دونمارکيسي"يعنی اين که

؛ مگر اين که جھت رسيدن به چنين "شناخت از جنبش ھای پرولتری و آزاديبخش ملی در عرصۀ جھان+ تاريخی

ا دقت فراوان به آن مأمولی از کدام کتابھا آنھم در سطوح فکری مختلف بايد سود جست، امری بود که می بايست ب

  .برخورد می شد

ظرف يک سالی که آنجا بودم جھت پرورش کادر ھای جوان و ارتقای کادر ھای قديم کتابھا و روش ھائی را به کار 

به تسليم " چاما"بستم که با افتخار می توانم بنويسم برای ساليان متمادی کسی نديد که يک تن از کادر ھا و فعاالن 

 موضعگيری ھای خاينانه و انقياد طلبانۀ امروز آنھا عوامل خود را دارد که - قاتی غلتيده باشدطلبی ملی و يا طب

، درسھائی که با آنھا ھمان زمان در قسمت تاريخ افغانستان خوانده شده و به خصوص -موضوع بحث ما نيست

و نمايندگان سياسی آنھا در وجود تأکيداتی که بر نقش تفرقه افکنانه، عظمت طلبانه و آزمندانۀ طبقات حاکمۀ ايران 

صورت گرفته و به خصوص از پشت خنجر زدن ھای آن طبقات به جنبش ھای آزاديخواھانۀ مردم ما " شاه و شيخ"

حين دفع تجاوز ھای اول و دوم انگليس چنان افشاء گرديده که با وجود ھمجواری واليت نيمروز با ايران و با آن که 

ز کادر ھای نيمروزی در ايران اقامت داشته اند، تا حال مشاھده نشده است که کسی بر  سال عدۀ زيادی ا٣٠طی اين 

  .فردی از افراد جبھۀ نيمروز، مھر مزدوری ايران را بزند

اين نکته وقتی از ارزش خاص خود برخوردار می گردد که بدانيم از يک جانب رژيم واليت فقيه ساحۀ نفوذش را تا 

رانيده و سخت در تالش است تا آن را به پايه ھای سلسلۀ سليمان نيز امتداد دھد  و از اعماق پامير و ھندوکش گست

جانب ديگر فاصلۀ موجود بين دو طرف مرز يعنی ايران و افغانستان در قسمت نيمروز نيز چيزی نيست به غير از 

 شده و برداران را از بر مردم منطقه تحميل" گورچکوف"و" گلد سميت"که به وسيلۀ " ديورند"نمونۀ ديگری از 

  . ھمديگر با خط فرضی شان جدانموده اند
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در چنين حالتی اين پختگی ايدئولوژيک و مشی درست می خواھد که چنان استواری سياسيی را بار آورد که دشمن 

  . نتواند از درون يک سپاه شکست خورده و متواری، سرباز گيری نمايد

 و اجتناب از افتادن به دام نھاد ھای استخباراتی، در قدم اول به آنانی بر ھرچند اين افتخار يعنی حفظ ھويت افغانی

می گردد که با تمام قواء عليه آن روند مقاومت ورزيده، شکم گرسنه خوابيده اند اما نان انقياد را بر باالی سفره 

شی که  در پرورش چنان روحيه ای داشته ام به خود حق می دھم تا نه تنھا نگذاشته اند، با آنھم اين قلم  به موازات نق

  .خود را در آن افتخار سھيم بدانم بلکه علت برآشفتگی مزدوران و اجيران بيگانه را عليه خود نيز بتوانم درک نمايم

  

  :آشنا ساختن و پرورش افراد جبھه به مبلغين و مروجين توانمند سياست ھای جبھه -١

 نخست که ھمه روشنفکر و حد اقل از لحاظ ذھنی آماده بودند تا به فراگيری علم انقالب روی آورند، خالف بخش

پرورش افراد توده ئی و آنھا را به سياست ھای جبھه آشنا ساختن و تکامل آن آشنائی تا سرحد حمايت فعال،، با تمام 

ين تضمينی بود برای بقای جبھه و فقط با حساسيت ھائی که می توانست داشته باشد، از نظر اين قلم  بزرگتر

  .برخورداری از چنان موفقيتی می شد به دوام کار جبھه اطمينان نمود

چه خالف ادعای برخی ھا که شرکت در جنگ مقاومت ضد روسی را درچوکات مناسبات قومی و بدون آن که از 

ھبری آن جبھه داشته باشد و به گفتۀ مردم از لحاظ عقيدتی و يا سياسی نھاد مربوط آنھا کمترين نقشی در اداره و ر

نماز خواندن پيشانی آنھا پينه بسته و از جمع کردن خمس و سھم امام آه در بساط مردم باقی نگذاشته بودند، اين قلم 

حال می . را اعتقاد بر اين بوده و است که پايگاه يعنی نمونۀ تمام عياری از منطقۀ حاکميت بعدی نيروی اداره کننده

بدان معنا که وقتی می توان به يک منطقه پايگاه نام . خواھد مسلمان باشد يا کمونيست در اصل قضيه فرقی نمی کند

گذاشت که در آن منطقه به عالوۀ حاکميت سياسی، سياست ھای فرھنگی، اقتصادی و اجتماعی نيروی اداره کننده 

  .نيز عملی گردد

سيدن به چنين مأمولی زمانی می تواند متصور و عملی باشد که با حرکت از چنين موضعی و با درک اين که ر

ارتشی از کادر ھای متجرب، آگاه و دلسوز بومی و در پيشاپيش آنھا نيروھای وفادار به ايدئولوژی نيروی حاکم، بر 

 منطقۀ تحت گنترول شان سياست ھای شان را عملی نمايند، از ھمان نخستين روز ھای ورود به نيمروز به خصوص

بعد از آن که ضمن صحبت ھا متوجه شدم که علت تجمع افراد در جبھه بيشتر بر مبنای نفرتی است که از مزدوران 

روس و روسھا دارند، بدين نتيجه رسيدم که ھرگاه خواسته باشيم حاکميت جبھه را برای دراز مدت در منطقه 

ازمانی آنھا، افراد شرکت کننده در جبھه را نيز با مستحکم داريم نا گزيريم به عالوۀ توجه به روشنفکران و تربيت س

  .سياست ھای جبھه آشنا نموده حمايت قاطع و فعال آنھا را نيز به دست بياوريم

  :اين افراد در خطوط کلی خود به چند بخش تقسيم می شدند

ه خاستگاه دھقانی داشتند و  توده ھائی که تقريباً ھم– افراد با سوادی که سابقۀ کار در ادارات دولتی داشتند، ب - الف

  . مال ھائی که در جبھه عليه دشمن می جنگيدند- پ

خالف بخش اولی يعنی بيروکراتھای سابق، که جذب آنھا به جبھه زياد دشوار نبود و صرف با تقرر و گماشتن آنھا 

دادند و می توان نوشت به خدمات اداری مانند ولسوال و امثالھم ھمه، تمام توش و توان شان را در خدمت جبھه قرار 

در بين آنھا کسانی ھم بودند که فقط در زمان قدرت می توانستند يار جبھه باشند نه در زمان ضعف و پراکندگی؛ مگر 

به ارتباط دو طيف ديگر می بايست به عالوۀ کار فکری سياست ھای اقتصاديی را نيز برگزيد که آنھا اگر از نفس 
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ا استنباط می نمودند از ايستاده شدن در کنار جبھه منافع طبقاتی شان را نيز بر شرکت در جنگ ادای وظيفۀ جھاد ر

  .آورده می ديدند

  :با اجازه در اين زمينه با آوردن مثالی می خواھم بر مسأله روشنی بيفکنم، اميد مورد توجه قرار گيرد

ما خارج است به اصطالح می دانيم که مزدوران روس روی داليل متعددی که مکث روی آنھا از موضوع بحث 

 جريب زمين به دھقانان در چند واليت حمايت آنھا را جذب و از ۵دست به اصالحات ارضی زده خواستند با دادن 

  .ھمه باج خون بگيرند

اين اصالحات ارضی صرف نظر از خصلت غليظ استعماری آن، از آن جائی که با يکی از اساسی ترين و مقدس 

 چيزی نيست مگر تقدس مالکيت خصوصی، در تضاد قرار داشت بھانه ای شد برای اسالم ترين پايه ھای اسالم که

سياسی تا به دفاع از مالکيت خصوصی برخاسته نه تنھامخالفت خود را با آن اصالحات کذائی اعالم دارد بلکه از 

بر زمين غصبی جايز نمی دانند، لحاظ ايدئولوژيک نيز در تقابل با آن و به استناد فقه در تمام مذاھب که حتا سجده را 

 جريب ۵و اگر ھم تنی از آن ميان پيدا می شد که دين را به دنيا معاوضه نمايد و . دھقانان را از گرفتن آن بازدارند

يک تن از قومندانان حرکت انقالب اسالمی در فراه به تأديب گيرنده " سيد سراج الدين آقا"زمين را بگيرد، با روش 

  )١(بپردازند

 در نظرداشت چنين حالتی وقتی جبھۀ نيمروز بر بيشترين بخشھائی از آن واليت مسلط شد، سؤالی که برای افراد با

و رفيقی که مسؤول سياسی جبھه بود، مطرح شد، چگونگی برخورد " گل محمد"چيز فھم جبھه به خصوص زنده ياد 

د که واليت نيمروز يکی از محدود والياتی بود که اين نکته را نيز نبايد فراموش نمو. به مسألۀ ارضی در منطقه بود

  .در آن زمينداری بزرگ به مفھوم واقعی آن وجود داشته، دھقان آن دھقان بود و زميندار آن زميندار

از يک جانب ھرگاه به واقعيت موجود تمکين صورت می گرفت و ھيچ گونه تالشی به خاطر تغيير زندگی دھقانان 

ت نمی گرفت، صرف نظر از آن که اتخاذ چنين موضعی ھيچ مناسبتی با استخوان بندی از ترس اسالم سياسی صور

و اھداف سياسی آن نداشت، به مثابۀ يکی از اساسی ترين خطوط فاصل بين جبھه و نيروھای اسالم " چاما"فکری 

  .ندسياسی نيز زير پا شده، ھيچ نوع انگيزۀ مادی برای حمايت از جبھه نزد توده ھا باقی نمی ما

و ھرگاه نقطۀ آغاز را به تقسيم اراضی می گذاشت باز ھم صرف نظر از آن که خود را با دشمن مردم يعنی 

مزدوران روس ھم ھويت می ساخت، پيراھن عثمانی ھم به دست اسالم سياسی و تمام مدافعان خورد و بزرگ 

  .فيوداليزم نيز می داد تا عليه جبھه مبارزه نمايند

، برنامه "چاما"ی است که کميتۀ سياسی بايد در کنار پرورش افراد تشکيالتی جبھه يعنی اعضایبادرک چنين واقعيت

رويدست می گرفت تا . ھای تربيتی خاصی را برای دو طيف ديگر يعنی دھقانان و مال ھا نيز رويدست می گرفت

 که آن زمان اين قلم و اين درست ھمان کاريست. ضمن حفظ حاکميت جبھه، در عمل نيز به خلق خدمت می نمود

 سال چند توله سگی که پدر و مادر سياسی آنھا معلوم نيست می خواھند از ٣٠انجام داد و اين که بعد از سپری شدن 

حربه ای ساخته انتقام شکست تاريخی اشغالگران و فيوداليزم را بستانند، بيانگر " مالبازی"آن عليه من زير عنوان 

  . از اين قلم خورده اندضربت مرگباريست که آن روز ھا

و حتا برخ عظيمی از افراد جبھه و به کمک " چاما"در ھمان زمان اين قلم با تکيه بر حمايت بيدريغ تمام اعضای 

مسؤول سياسی جبھه نه تنھا گروپھای تبليغی به وجود آورديم و پيام مان را تا دور ترين نقاط آن واليت رسانيديم، 

بحث ھائی که در خطوط .  ھای جبھه را نيز پای بحث ھای توضيحی و اقناعی کشانيديمبلکه آگاھانه چند تن از مال

کلی خود به استناد آيات قرآن و احاديث نبوی معتبر نخست به تبليغ خدامالکی می پرداخت و با تفسير جديد از آيت 
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 مالکيت را چيزی مشابه را می رسانيدند، ھر نوع ادعای" له ما فی السماوات و ما فی االرض"ھائی که محتوای 

  شرک ثابت می ساخت و حتا با استمداد از معروفترين بيت در تمام موتر ھا

  " نزد ماستیاين امانت چند روز*** در حقيقت مالک ھر شی خداست" 

برای آن ادعا تضمين شعری ارائه می کرد، به استناد آيت ديگری که ھرکس صاحب کار خودش است و استناد به 

، بحث تصرف زمين و غصب آن "زمين از کسی است  که کشت می کند ھرچند به زور گرفته باشدحاصل "حديث 

بيجا نخواھد بود بيفزايم در يکی از روز . را کامالً منتفی دانسته و صرف استفاده از آن مطرح بحث قرار می گرفت

از جايش برخاسته در " ع"ھا که با چند تن از مالھای جبھه روی موضوع بحث می نموديم، يک تن از آنھا مال

  :حاليکه به زبان پشتو دشنام ھای رکيک و غليظی به استقامت مولوئی که نزدش درس خواھده بود نثار می کرد،گفت

به خدا اگه ھمی . مولوی يک روز نگفت که حاصل کارتان از خود تان است...... ای . جان ما کار کده برآمد"...... 

  "آيه را ھم نشان ما داده باشه

از آن به بعد جبھه توسط ھمان مالھائی که از اعماق مردم برخاسته بودند رسماً اعالن کرد، که ھرکسی که زمينی را 

صد ھا و ھزاران دھقان برای ساليان متمادی حمايت شان را نه تنھا کشت کند حاصلش از خودش است و بدين سان 

ی صاحب و يا مال آنھائی که از فشار دولت و يا تحريکات ، بلکه با زير کشت بردن اراضی باز جبھه دريغ نورزيدند

اخوان کشور را ترک نموده بودند، بر موج فرار نيز غلبه نموده، امکان بقايش را در موجوديت باشندگان بومی 

تضمين نمود، اين سياست زمانی کامالً به بار نشست که جبھه مسؤوليت آبرسانی و کانال پاکی را نيز خود به عھده 

  .فته دست اربابان را از يخن دريدۀ دھقانان کوتاه نمودگر

اين حرکت که در زمانش از طرف تمام افراد روشن بين  جبھه و خارج از آن مورد حمايت قرار گرفت و تنھا 

نوکران امپرياليزم و ارتجاع بر آن عصبانی بوده و حکم به تکفير اين قلم دادند، اينک وقتی بعد از سه دھه از طرف 

امه نويس و ساير مزدوران امپرياليزم در وجود آنانی که از آبشخور کميتۀ اتريش ارتزاق کرده اند، بر آن حمله شبن

صورت می گيرد شما خود می توانيد، حدس بزنيد که شبنامه نويس و يارانش در کجا ايستاده و در خدمت چه کسانی 

  .قرار دارند

  ادامه دارد

  

  :يادداشت

و " حاجی محمد شاه"ه يک تن از قومندانھای مشھور و اليت فراه به شمار رفته به دنبال  سيد سراج الدين ک-)١(

سومين شخص پر قدرت تنظيم حرکت انقالب اسالمی مولوی محمد نبی در واليت فراه بود، در " انور پيلوت"

  :حضور ده ھا نفر که يک تن از آنھا من بودم با افتخار قصه کرد

.... ھستند، چون خودشان گريخته بود مادر شان را خواسته با فير بر "  جريبی۵.... "وقتی خبر شدم که بچه ھای 

  .سازی او را خراب کردم"  جريبی۵"آن زن بينوا کار خانۀ" اندام تناسلی"

 


