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 ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم) بخش هفدهم و پایانی ( 
 

 فصل ششم  
 

 های دیجیتالی در ژورنالیزم  نقش رسانه 
های دیجیتالی افزایش روزافزون داشته است؛ چون  رفته و در حال توسعه، استفاده از رسانه های پیش در جامعه 

خصوص در جریان مبارزات  مندان آن انتقال دهد. این امر به معلومات را به عالقه تواند اطالعات و  باسرعت می 
عمده  نقش  که  تصمیم انتخاباتی  در  رأی یی  و  کاندیدان  بیش گیری  دارد،  می دهندگان  حتی  تر صدق  امروز  کند. 

آژانس روزنامه  و  تلویزیون ها  و  خبررسانی  عمده های  سرخط  رادیوها  و  روی ها  ا ترین  را  طریق  دادها  ز 
های نیویارک  های امریکا، روزنامه طورمثال اکثر تلویزیون رسانند. به مندان آن می های دیجیتالی به عالقه رسانه 

های امریکا،  ترین روزنامه ترین و پرخواننده های معتبر و پرتیراژ جهان، عمده پُست، و روزنامه تایمز و واشنگتن 
ی ارتباط  المللی و حتی افغانستانی، از این وسیله ها رادیوهای بین ون و رادیوی بی بی سی در لندن و سایر تلویزی

 کنند. تر استفاده می همگانی بیش 
سویه در رابطه با  دارانه و یک ها و نشر نظریات جانب دهی هایی هم از این نوع گزارش در عین حال نگرانی 

با سرمقاله گزارش تر موارد چنین  بودن و اعتبار آن، موجود است. در بیش مؤثق های خبرگان و  ها و تحلیل ها 
گیرد  کنند، مورد ارزیابی و بررسی قرار می ها نقش تشخیص حقایق از پروپاگندها را ایفا می آنانی که در رسانه 

یی که اعتبار خود را از دست دهد، در حقیقت  رسانند و هر نشریه و یا رسانه و در نتیجه حقایق را به مردم می 
 دهد. و یا شنوندگانش را از دست می  خوانندگان 

مثال  عمده از  رسانه های  از  استفاده  می ی  دیجیتالی  استفاده های  پیش توان  و  توسعه  اعظمی  ژورنالیزم  ی  رفت 
ی ریاست جمهوری دونالد ترمپ در ایاالت متحده در قصر سفید یاد آور شد. او از روزی  دیجیتالی را در دوره 

اش، روش جدیدی در  قصر سفید راه یافت و حتی در جریان مبارزات انتخاباتی   به   2017جنوری سال  20که در  
پیام  اختیار کرد. او همه رساندن  امریکا و جهان  پیام هایش به مردم  مطالب،    های دیجیتالی و یا تویت روزه در 

برکناری بعضی از    کرد و حتیی کوتاه نشر می گونه المللی به نظرهایش را در رابطه به مسایل داخلی و بین نکته 
یی یا مصاحبه با  رسانه   تر به کنفرانس رساند و کم رتبه را نیز از همین طریق به اطالع عامه می مأموران عالی 

می  حاضر  می خبرنگاران  سفید  قصر  از  که  زمانی  تنها  و  معدود  شد  سؤال  چند  به  شود،  خارج  خواست 
 داد. کشیدند، پاسخ می سفید می ی قصر  خبرنگاران که انتظار خروج او را در محوطه 

ی کار رؤسای جمهور قبلی پیشینه نداشت. امتیاز این روش  های قصر سفید و نحوه این رفتار ویژه، در گذشته 
توانست  هایی که می شدن با خبرنگاران و دادن پاسخ به سؤال جمهور ترمپ آن بود که او را از مقابل برای رئیس 

باشد، گریزبرایش چالش  او را مورد  می   برانگیز  داد؛ زیرا ممکن بود خبرنگاران، حقیقت برخی از اظهارات 
خواست در بارۀ آن ابراز نظر مستقیم داشته باشد. از جانب  سؤال قرار دهند، حقیقتی که شاید رئیس جمهور نمی 

دیگر  گرفت و برایش فرصت پرداختن به مسایل  دیگر، این شیوه زمان بسیار کمی از وقت رئیس جمهور را می 
ماندن موضوعاتی بود که یا در سطح ملی و داخلی و یا هم در  کرد. ولی مشکل این روش در مبهم را فراهم می 

بیش  روشنی  و  توضیحات  جهان،  اوضاع  با  ابهام رابطه  رفع  برای  را  می تری  ایجاب  که  ها  افتاده  اتفاق  کرد. 
های زیادی گردیده  ی موجود در آن، موجب واکنش هاها تأثیرات نامطلوبی داشته و یا ابهام تعدادی از این تویت 

یی  های رسانه ها در کنفرانسساخت تا برای رفع سوء تفاهم گوی قصر سفید را مجبور می است، که گاهی سخن 
 تر بر مسایل و یا اظهار نظر رئیس جمهور، بیندازد. توضیحاتی ارائه کند و یا با صدور بیانیه، روشنی بیش 

های همگانی آزاد در جامعه، مردم تحت  اند که بدون رسانه های گروهی به این عقیده رسانه   محققان و گردانندگان 
هرآن  و  بود،  خواهند  سیاسی  و  اقتصادی  بانفوذ  نهادهای  و  اشخاص  و  مقامات  نشرات  و  تبلیغات  چه  تأثیر 
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بسته و تک باشند، در چنین جامعه مداران و حکام خواسته سیاست  و  دیکتاتوری حزبی، و  های  نظامی  های مذهبی، 
به  حیاتی سیاسی،  نقش  و  سیاسی  ژورنالیزم  حضور  ضرورت  اما  داد؛  خواهند  مردم  از  خورد  بخش  این  که  یی 

می  بازی  دموکراسی  در  نظام ژورنالیزم  در  فکر  و  بیان  آزادی  اساسی  رکن  با  کند،  و  است  دموکراتیک  های 
 یابد. ی ژورنالیستان تشخص می موکراسی سالم با کار آزادانه کنند. چون یک د دوش رشد می به ژورنالیزم دوش 

 (Norris, Pippa یکی از پژوهش ) حیث فانوسی برای تداوم دموکراسی، یعنی  تر به گوید: » ژورنالیزم بیش گران می

گناهان، احترام می شود«. رسان بی  شده و شهروندان، و داد نیروی آزادی، بین یک حکومت فروخته 
1

 
به همان  که خبر  عمده  طوری  نیز سه اصل  سیاسی  در ژورنالیزم  است،  کار ژورنالیستیک  فقرات  ستون  حیث 

رسانه  و  ژورنالیست  هر  گزارش  به  که  است  اهمیت  می حایز  اعتبار  همگانی  اعتماد  ی  مورد  را  آن  و  دهد 

سازد: »تولید، محتوا و تأثیر گزارش ها«. می 
2
   

شناسی و وسایط نشراتی، ژورنالیزم  المللی در مطالعات جامعه تبع بین ی یک تحقیق و ت این مفاهیم در نتیجه 
 ی یک گزارش شناخته شده است. حیث عوامل متحدکننده ی سیاسی، مشخص شده و به و تأثیرات و مفاهمه 

در هر سه مفهوم یادشده یعنی » تولید«، »محتوا« و »تأثیر یک گزارش« در ژورنالیزم سیاسی، »خبر« ستون  
 گردد. ترین منبع دانش سیاسی شهروندان تلقی می ت و عمده فقرات اس

پس  به  نگاهی  هم  یا  و  گزارش،  خبر،  قبیل  از  ژورنالیست  یک  کار  روی تولید،  یک  آن  منظر  عوامل  و  داد 
 گردد.  ها با درنظرداشت اهیمت موضوع می باشد. محتوای همین بخش نخست، مبدأ و منشأ مباحث و گفتمان می 

داد، مورد ارزیابی  منظر یک روی مرحله تأثیرگذاری این گزارش و خبر و یا هم چگونگی دورنما و پس در این  
دست آورد. در مواردی  توان به العمل و نظریات مخاطبان یک رسانه می گیرد. این ارزیابی را از عکس قرار می 

خصوص در رابطه با تحوالت  ش ها، به که مخاطباِن چنین گزارباشد و تا زمانی گیر می ها زمان هم تأثیر گزارش 
جی نکرده و تحلیل و تجزیه ننمایند، کم  دهند  تر واکنش نشان می و دورنماهای سیاسی، موضوعات را کامالًحالا

مندی مخاطبان  ها وعالقه ی گزارش ها است که معیار سنجش هر رسانه از چگونگی تهیه )محتوا( و همین واکنش 
 باشد.  به نشرات آن رسانه می 

ساالر که هر سه ارگان دولت: قوای اجرائیه، مقننه و قضائیه، انتخابی بوده و اکثر رهبران و در یک نظام مردم 
ها و کاندیداها و باشند، ژورنالیزم در معرفی چهره ی محلی، ایالتی و فدرال انتخابی می گانه های سه اعضای ارگان 

گیری شهروندان برای انتخاب کاندیدای مورد ی در تصمیم ه ها نقش کلیدی داشته و سهم عمدهای کاری آن برنامه 
 کند.  نظر شان ایفا می 

می  برآورده  مأمول زمانی  این  گزارش البته  که  و  شود  مستند  عالی،  محتوای  از  مهم ژورنالیزم  بخش  این  های 
به سؤال  بتواند  و  باشد  برخوردار  و رأی جامع  ذهن شهروندان  در  که  دهد  پاسخ  احتمالی  دهندگان خطور  های 

ها  ی شهروندان، نمادی از تأثیرگذاری این نوع گزارش ها و تصامیم آگاهانه کند. قناعت مخاطبان این گزارش می 
 است. 

های آزاد، در  توان مشاهده کرد. مردم در جامعه های همگانی، می چنین تأثیری را در ابراز نظر مخاطبان رسانه 
شوند که تأثیرات عمیقی هم بر  کنندگان می خواهان توضیحات از اشتراک کنند و  مسایل مورد بحث ابراز نظر می 

بیش چگونگی گزارش  دارد.  ارتقای معلومات  این خواست دهی و هم در  بازتاب تر  و  آن در ژورنالیزم  ها  های 
ال داده  گیر انتق های کوتاه و یا هم ایمیل و پیام امروزی با استفاده از نشرات دیجیتالی چه تویت است و چه پیام 

 شود. می 
پوشش  به  مخاطبان  پیشنهادهای  و  نظرها  بازتاب  دموکراتیک  جهان  چه  در  کار ژورنالیستیک،  و  خبری  های 

ی خبری و  ها دارد. هر رسانه تلویزیون و رادیو، چه روزنامه و مجله، نقش کلی در محتوای نشرات این رسانه 
پیشنهادهای مخاطب  دفتری برای بررسی نظرها و  نامه اطالعاتی،  ها و  ان خود دارد و از ورای همین بررسی 

های  ساختن خواست گردد و برای برآورده ها است که خواست مخاطبان آن رسانه تشخیص می ها و پیام یادداشت 
کند و سهمی را که ژورنالیزم به نقش مخاطبان خود قایل است،  معقول و منطقی، نشرات خویش را عیار می 

ها، همان اعتباری را دارد که به کارمندان  گیری روی محتوای رسانه طبان در تصمیم سازد. سهم مخابرآورده می 
 باشند. شود؛ چون همین مخاطبان هستند که باعث بقای یک رسانه می یک رسانه داده می 

 
 دور نمای ژورنالیزم معاصر 
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ها، بلکه کشورها و  تنها انسان تحوالت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جهان تأثیر مستقیمی بر روابط و ضوابِط نه 
گونه که سیمای جهان و تفکر سیاسی را در جهان، با انقالب کمونیستی  جهان، داشته است. این تحوالت همان 

  28های اول جهانی از  بر ضد امپراتوری زار روس و ایجاد دولت اتحاد جماهیر شوروی، جنگ   1917اکتوبر  

ترین عامل  تغییر داد، بزرگ   1945تا    1939وم از اول سپتمبر  و جنگ جهانی د   1918نومبر    11-1914جوالی  
و   جماهیر شوروی  اتحاد  بین  قطبی شدن جهان  دو  باعث  و  بود  نیز  سیاسی و جغرافیایی جهان  سیمای  تغییر 

 ی امریکا گردید.  ایاالت متحده 
جریان  همه  بر  مستقیم  تأثیرات  تحوالت،  روی این  و  اقتصاداد ها  اجتماعی،  سیاسی،  و  های  فرهنگی  دی، 

بر رسانه  آن جمله  از  و  یا زبان حکومت جغرافیایی جهان گذاشت،  در  های همگانی و ژورنالیزم درکل که  ها 
های دموکراتیک و آزاد، تأثیر گذاشته  حزبی و دیکتاتوری است، و یا زبان و صدای مردم در نظام های تک نظام 

روند متفاوت تحت دو نظام متعارض سیاسی تغییر داد.    دهی را بر مبنای دوی خدمات و اطالعی ارائه و نحوه 
دهی در این دو نظام متعارض و متفاوت سیاسی، بافت اجتماعی و موازین فرهنگی در فصول  از روش گزارش 

 های مستند ارائه شد. گذشته مثال 
یافت. رسالت ژورنالیست  تغییر  هم  ژورنالیزم  نقش  جهان،  در  تحوالتی  تهیه با چنین  و روش  و  ها  گزارش  ی 

مسؤولیت اطالع  بر  که  عواملی  و  هم دهی  و  است  تأثیرگذار  حوزه  این  مسلکی  مردم،  های  که  توقعاتی  چنان 
های ژورنالیستیک دارند، هم تغییر یافته، تا بتواند نیاز  از فراورده   ،خوانندگان، شنوندگان، بینندگان و تماشاچیان

 نشرات، بر آورده سازد. مخاطبان خود را در راستای حصول اطالعات و 
این  از  قبل  سال  حتی  در  دهد،  جهان رخ  در  اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  تحوالت عظیم  چنین  که 

انقالب    1920 یا  اتحاد جماهیر شوروی  اول و تشکیل دولت نوبنیاد  پایان جنگ جهانی  از  درست دو سال بعد 
اکتوبر   در  کمونیست  رهبری حزب  به  آی1917بیلشیویکی  و  ی ژورنالیست نده ،  آن  از  بعد  و  بیستم  قرن  در  ها 

( یکی  Walter Lippmanها پس از چنین تحوالتی چگونه خواهد بود، مورد تحلیل قرار گرفت. )که نقش آن این 
ستون  و  نویسندگان  روزنامه از  مشهور  سال  نویسان  در  امریکا  آینده   1920های  مورد  با  در  دموکراسی  ی 

سو ماشین  دید که جهان به دو قسمت تقسیم شده، از یک می هانی، نگرانی داشت و  درنظرداشت این تحوالت ج
های انقالب، کار دیگری نداشت، و از نیازهای  جز تبلیغ هدف ی نوین فعال شده بود و به تبلیغاتی نظام روسیه 

و رسالت ژورنالیست  بزمردم  دیگر جنگ  از جانب  و  نبود؛  حقایق خبری  پخش  و  بیان  آزادی  و  بین  ها  رگی 
کتابی زیر عنوان   برای نوشتن  او  بود.  تبلیغاتی، در گرفته  دموکراتیک و روسیه، جنگ بزرگ  آزاد و  جهان 

(Liberty and The news گرفتاری همه  از  دوربودن  با  تا  برد  پناه  جنگلی  به  خبرها«  و  »آزادی  و  (  ها 
 نگارد: سروصداها این اثر را تکمیل نماید. والتر لپمن در این اثر خود می 

ها، امیدها، و  ها، نشانه رسد امتزاجی از حقایق، تبلیغات، شایعات، سوء ظن »خبرهای روز که به روزنامه می 
ی انتخاب و تنظیم این خبرها یکی از مساعی مقدس و پاک در یک دموکراسی است و  ها است و وظیفه هراس 

کتابی ک  دارد،  انجیل را  لفظی، حیثیت  باتعبیر  اعمال شان تصمیم  برای یک روزنامه  بر  آن  مبنای  بر  ه مردم 

گیرند«. می 
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ی یک ژورنالیست و نقش آن در تنظیم و ترتیب یک خبر و برآوردن حقایق و  این ارزیابی و تعریف از وظیفه 
ی سنگین و مهم یک ژورنالیست را نشان  ها وظیفه ها، امیدها، و هراس ها، نشانه تفریق آن از تبلیغات، سوء ظن 

 دهد، تأکید دارد.  اهمیت آن را برای یک روزنامه که آن را به »انجیل، کتاب مقدس« مشابهت می دهد و  می 
رسانه درجامعه  که  دموکراتیک  رسانه ی  شده،  خوانده  آن  مهم  ارکان  از  یکی  همگانی  »دروازه های  را  بان  ها 

رسی به  ی دست م است که اجازههای همگانی و ژورنالیز اند. همین رسانه اطالعات به نمایندگی از مردم« خوانده 
مردم می  برای  را  و  اطالعات  نادرست  معلومات  و  حاوی: مطالب  اطالعات،  انواع  شد  گفته  که  دهد. طوری 

ی  داد، به یک دفتر رسانه ی یک روی تبلیغاتی و شایعات و سایر افواهات و نظریات درست و نادرست در باره 
ناشده، نادرست، نامؤجه و بدون اسناد  باشد، چنین اطالعات تصدیق بان« ماهر نرسد، و اگر »دروازههمگانی می 

را   جامعه  بلکه  ساخت،  خواهد  مغشوش  را  مردم  اذهان  تنها  نه  و  شد،  خواهد  نشر  غیرمتوازن  و  مدارک  و 
های  نمایی نادرست خواهد کرد و موجب سراسیمگی اجتماعی، انحراف فکری، کتمان حقایق و بسا نارسایی ره 

 جامعه خواهد گردید. دیگری در  
انفرادی و  سایتهای مجازی مثل فیسبوک، تویت، یوتیوب، ویب در دنیای نشراتی عصرحاضر که رسانه  های 

مفاهمه  و  مکالمه  برای  تبلیغاتی،  نشرات  هم  یا  و  ژورنالیزم،  مسلکی  کارمندان  بدون  گروهی،  مستقل،  ی 
انتقال اطالعات غیرمسؤوالنه و تصدیق زمینه  باوری به  های بی یا شایعات را فراهم ساخته، زمینه ناشده و  های 
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کننده را دوستان یکی به دیگری از  ی گمراه وجود آورده است. چنین خبرها و مطالب تأییدناشده نشرات را نیز به 
انتقال می های کوتاه پیام ها، ایمیل، فیسبوک، تویت و پیام الگهای انترنیتی، ویب طریق سایت  این  گیر،  دهند که 

 های کارمندان مسلکی ژورنالیزم است. ود یکی از تشویش خ
های دولت افغانستان و  در همین روزها که نگارش این مجموعه زیر کار نگارنده بود، مذاکرات صلح بین هیأت 

یافت؛ ولی بسیار به کندی پیش می  پایتخت قطر آغاز  از موضوعاتی که در ذهن  طالبان در دوحه  رود. یکی 
سیا بی کنارگذاشتگان  ناظران  و  می سی  اوضاع،  روی تأثیر  امکان  به گذرد،  انتقالی  حکومت  یک  جای  کارشدن 

حدس  است.  افغانستان  فعلی  گمانه حکومت  و  شایعه زنی ها  بازار  رابطه،  این  در  فراوانی  نشر  های  پراگنی، 
ایعات، و  جای خبر مؤثق را گرم ساخته است. باز هم همان شوگمان به خبرهای خودساخته، جازدن یک حدس 

بی  تصدیقتبلیغات  نشر می سند، خبرهای  مجازی  در صفحات  آن  امثال  و  و مغرضانه  نمونه ناشده  که  ی  شود، 
 بان« است.  کننده »بدون دروازه های گمراه بارزی از خبررسانی 

رسانه   از  استفاده  گمراه سوء  اطالعات  نشر  دیجیتالی،  این  های  از  استفاده  فرهنگ  نبود  پخش  کننده،  وسایل، 
های مؤثق، متوازن و خدمات مسؤوالنه،  باورساختن مردم به خبرها و گزارش شایعات و دسیسه و توطئه، بی 

رسانه  کارمندان  و مسلکی  به صادقانه  را،  نشرات  و  همگانی  می های  تشویش و  وجود  ایجاد  نهایت  در  و  آورد 
ها و سوء استفاده از روند  کشی از جریان مداران، برای بهره خصوص سیاست سراسیمگی را در بین مردم، به 

 بخشد.  های مشخص، قوت می پروسه 
تشویش  و  ژورنالیست عواقب  که  نتیجه هایی  در  دارند،  حاضر  عصر  در  مقدس  مسلک  این  به  متعهد  ی  های 

نفوذ   و  اقتصادی  و  سیاسی  عظیم  تحوالت  درنظرداشت  با  بشر  زندگی  محیط  و  سیاسی  اوضاع  پیچیدگی 
ن قدرت  گمراه مندان،  خبرهای  و  شایعات  پخش  تنها  رسانه ه  اعتبار  بلکه  است؛  خدمات  کننده  و  معتبر،  های 

 زند.  ها را نیز صدمه می گار جامعه های مسلکی و خدمت شخصیت 
های گروهی، شامل همه  مند و کارمندان رسانه روی همین دلیل در عصر حاضر مسؤولیت خبرنگاران رسالت

چاپی،  رسانه توسعههای  با  دیجیتالی  تصویری،  صوتی،  فراهم شنیداری،  و  تکنالوژی  زمینهی  و  بودن  ها 
های اشخاص و نهادهای کوچک نشراتی و تبلیغاتی تر از استفادهها، بزرگهای استفاده از این فراوردهفرصت

 ها است. ی گستردگی این فراوردهتر به پیمانهو سنگین
نمایندگی از مردم«  بان اطالعات به حیث »دروازه ابطه با نقش ژورنالیزم به هایی که در رها و پژوهش ارزیابی 

نمایندگی از  بان به تری که دارد، یگانه »دروازه دهد که ژورنالیزم امروز با ابعاد گسترده آمده، نشان می عمل  به 
جامعه  اکنون  بلکه  نیست؛  مصرف مردم«  شنوندگا ی  خوانندگان،  دیگر  عبارت  به  یا  و  بینندگان  کننده  و  ن 

سازند برای رفع  ها را وادار می های نشرات دارند، و رسانه گیری تری در تصمیم های همگانی، سهم بزرگ رسانه 
 ها نشرات خود را عیار سازند.  این نیازمندی 

حالی  در  به بنابرآن،  آن  نقش  معاصر  ژورنالیزم  در  به که  اطالعات«  بان  »دروازه  بماند،  حیث  باید  خود  جای 
راتی نیز باید در رابطه با سهم مخاطبان و مردم وارد گردد، و سهم شهروندان را نیز بپذیرد و در این رابطه  تغیی

به  دیگر  سخن ژورنالیزم،  بیش حیث  بلکه  نه،  هم  ران  شهروندان  آن  در  که  است  »گفتمان«  یک  عنوان  به  تر 
 سازند.  ی غنامندی آن را نیز فراهم می حضور دارند و غالباً زمینه 

کند، ولی باید بهبود یابد و فرصتی را  که صدماتی به ژورنالیزم وارد می تکنالوژی و فناوری جدید با وصف آن 
ها  آمده به ژورنالیست دست منظر اطالعات به به خبرنگاران برای مطالعه و تحقیق عمیق در مورد حقایق و پس

تری را نسبت به  کند و ژورنالیزم ورزیده تر می ز بیش فراهم سازد، و در پهلوی آن، مسؤولیت خبرنگاران را نی 
 سازد. تر در این عرصه دخیل می زمان قبل ایجاد و مردم را بیش 

طوری که تا کنون پیموده تا خود را افتان و خیزان؛ ولی پیروزمندانه  ژورنالیزم معاصر راه طوالنی را، همان 
تا پابه  و  ساخته  هم رکاب  یکم  و  بیست  قرن  انسان  از  این   پای  بااستفاده  بازهم  و  داد؛  ادامه خواهد  جا رسانده، 

تر و  سازد، مصدر خدمات بیش های بعد از آن فراهم می های جدید و امکاناتی که زمان معاصر و زمانه فناوری 
 مفیدتری به مردم، که هدف نهایی این مسلک مقدس است، انجام خواهد داد. 

طالیه  که  معاصر  ژورنالیست  بو  آزادی  انفکاکدار  حق  این  پیروزی  برای  و  است  فکر  و  انسان،  یان  ناپذیر 
ی برحق و مقدس ادامه خواهد داد و این رسالت را ارج خواهد  حساب داده، بازهم به این مبارزه های بی قربانی 

 گذاشت.  
 

 ست جوان گوی که آزادی شعاری از من به 
 م را ــ ردار عل ـو ب ــــز دست من افتاد تـــــک

 )پژواک( 
 خورشیدی(   ۱۴۰۰پایان ژورنالیزم دوست یا دشمن مردم ) چاپ تابستان 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

