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  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

  ٢٠١٧/ ٣١/١                              کانديد اکادميسين سيستانی                                      

  

 تفاوت ديدگاه فرھنگ با غباردر مورد اميرعبدالرحمن خان

  )درپيوند به نقد وتحليل کتاب فرھنگ(

تصاص داده، تا در کتاب خود به دورۀ امير عبدالرحمن خان اخ فرھنگ، در سراسر فصلی که

تخريب کرده و حتی يک جمله يا يک پراگراف و يا سطری  توانسته امير را با نوک قلمش تخريش و

 بنابرين .ماندگار اميرعبدالرحمن خان تائيد شده باشد، رقم نزده است مثبت و آن کارھای که در

  .قضاوتی که بنابر يک ذھنيت منفی در مورد کسی صورت گيرد، سالم نخواھد بود

حمايت کرده  عبدالرحمن خان اظھار رضايت و وحدت مجدد افغانستان توسط امير فرھنگ نه از

نه از سرکوبی مدعيان سلطنت و فيودا>ن و سرکردگان قومی . کشور و نه از تأمين امنيت عمومی در

  نه از اقدامات امير برای مدرنيزه کردن ومرکز گريز، که عامل جنگ ھای خونين داخلی شده بودند

 نه از آوردن  . توليدی صنايع عصریۀکردن تکنالوژی جديد و تأسيس نخستين کارخان کشور با وارد

نظم اداری و توظيف مامورين دولتی و قضات در سراسر افغانستان تا نقش روحانيت متنفد را تقليل 

 امنامه ھا و وضع قوانين، نظ نه از  رونق يافتن دوبارۀ تجارت و صنايع و پيشه وری،   نه از، ودھد

  . حمايت نميکند از ھيچکدام اظھار ،ھا برای بھتر شدن امور کشور دستورالعمل

ساختن به تحليل رفتن آن خيلی بھتر بود نسبت به   تجزيۀ کشور و فرھنگگوئی که به نظر
صاحب ھويت شدن افغانھا با داشتن کشوری بنام  دوبارۀ افغانستان توسط امير عبدالرحمن خان و

   . افغانستان

 G فرھنگ نه تنھا از امير عبدالرحمن خان سخت ابراز نفرت ميکند، بلکه نواسۀ او، شاه امان

غازی را که برخIف جد خود شخص رؤوف ومھربان و بسيار پرعطوفت بود، ودرعين حال صاحب 

 افکار مترقی استقIل طلبانه وحامی جدی معارف و تحصيل زنان وحقوق شان درکشور بود، نيز متھم
باحتمال قوی ميتوان گفت که قتل امير در اثرتوطئۀ دربار وبدست يک «: به قتل پدرش نموده مينويسد

ًنفر از عملۀ آن صورت گرفته که طرح کنندۀ آن غالبا امان ? خان ومادرش عليا حضرت و اجراء 

   ١ ».کنندۀ آن شجاع الدوله بوده است

ان، نه تنھا تکرارتتبليغات انگليس برضد  چنين اتھامی،برای کسرشأن شخصيت امان G خ

شاھی است که بخاطر حصول استقIل کشور به روی استعمار شمشيرکشيده بود، بلکه بطور صريح 

ترديد قول وگفته ھای مؤرخ  دربار امير حبيب G يعنی فيض محمدکاتب شمرده ميشود که از زبان 

 اسم قاتل راشنيده وضبط کرده ن خيمه امير،وسايرمحافظامحافظ خيمه امير کرنيل شاه علی رضاخان،

کرنيل شاه علی رضا خان  سردار احمدشاه خان پسرکاکای جنرال نادرخان را قاتل امير دانسته .است

وکاتب د>يل وقرينه ھای را بيان ميکند، که نشان ميدھد دست سپھسا>ر نادرخان در قتل دخيل بوده 

   .است
                                            

١
) اسرار قتل اميرحبيب هللا خان( مقاله داکتر کاظم ٢٢خش ، برای ترديد اين اتھام به ب٤٧٠ص ، ١فغانستان در پنج قرنه اخير، ج فرھنگ، ا- 

  .درپورتال افغان جرمن رجوع شود
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کبير  پطر و با لوی يازدھم خوانده " مستبد با کفايت"عنوان ه فرھنگ، امير عبدالرحمن خان را ب

خان مقايسه  دوست محمد شاه قاجار ھمطراز دانسته، از جھت خصلت او را با جدش امير محمد و

 خصلت خشن و] خان دوست محمد جدش امير[امير عبدالرحمن خان برعکس :" کرده ميگويد
از جدش عقب نمی ماند، اما استعمال زور و قوت حيله وری  با اينکه در زيرکی و. داشت سختگير
تصوری، با   وی خواه وھم،ھا ترجيح ميداد و ميخواست ھر مانعی را خواه واقعی می بود کار را در

٢."خون و آتش و آھن از ميان بردارد
  

ساير خصوصيات او ميتوان باين  از مطالعۀ سوانح امير و: "نويسد می جای ديگری فرھنگ در

خوف در  سنجش بغرض توليد ترس و خصلت او با محاسبه و و اين حرکات خوی   که درنتيجه رسيد

دو  دو دخيل بوده و از ترکيب ھر تقويۀ حکومت مرکزی در برابر عناصر سرکش ھر قلوب رعايا و

جديت  افغانستان مرادف ھوشياری و در بيرحم بوجود آمده بود که نام او ھنوز شخصيتی حسابگر و

   ٣".قساوت است ی وتوأم با ستمگر

اين شکی نيست که دولت  در«  :را چنين ميدھيد فرھنگ خود جواب سوال روش مستبدانۀ امير
استبدادی داشتند و فقط در دھۀ اول قرن  ًسدۀ بيستم عموما ماھيت شخصی و ھای مشرق زمين تا
 بعضی از دولت ھای مجادله و قيام مردم امريکا و جديد از اروپا و اثر نفوذ افکار بيستم بود که در

بنابرين تحصيل خود کامۀ مشرق زمين به رژيم مشروطه و بعد تر به جمھوری مبدل گرديدند، 
  ٤" .ادارۀ امير ماھيت استبدادی داشت بگوئيم که طرز اگرحاصل خواھد بود 

لغو محروميت دختران از  يک مورد و آنھم لغو ازدواج بيوه با اقارب شوھر متوفی و تنھا در
 از : "چنين تائيد ميکند شاه ببعد معمول بوده است در کمتر از يک سطر که از زمان احمدميراث 

   ٥".اين حيث در راه تخفيف فشار اجتماعی باTی زنان خدمت شايسته کرد

 : مينويسد وکندمياد ي واخوب  از کارھای ھمه انتقادات خود از امير،با غبار برعکس فرھنگ، 
امنيت  ت بار ديگر در شرايط فيودالی دولت را مرکزيت بخشد وامير عبدالرحمن خان توانس«

تبادلۀ . لھذا با آنکه اقتصاد رژيم، اقتصاد فيودالی باقی مانده بود. کشور را قايم نمايد سرتاسری  
 .مقدمۀ پيدايش سرمايۀ تجارتی را در دايرۀ وسيعی فراھم نمود و به انکشاف نھاد  جنس به پول رو

سرمايۀ تجارتی  معدوم شده بود احياء گرديده و ا دورۀ امير شيرعلی خان يکجا يعنی ھسته يی که ب
در  تجارتی متراکم گرديد و  سال آينده طبقۀ بورژوازی ٢٠در طی و به ميان آمده " بسويۀ ملی"

   .پھلوی آن فرھنگ جديد ظھور کرد

ب علی خان خافی اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه بقول ميرزا يعقو

شخص متھم به دزدی به دار کشيده ميشد و کاروانھای تجارتی اگر مورد  نويسندۀ معاصر امير، 

 Iروزی مقداری : او ميگويد .به تجار مسترد ميگرديد پيدا وً سرقت قرار ميگرفت، اموال مسروقه کام

رئت برداشتن نداشت تا سپاھی و کسی ج  ،افتاده بود) شور بازار(پول در دستمالی پيچيده در معبرعام 

   ٦» .نشانی گفت و بگرفت رسيد و برداشت و در چوک شھر آويخت، صاحبش آمد و ) پوليس(کوتوالی 

                                            
٢
  ٤١٣،٣٨٦، ص ١ فرھنگ، افغانستان در پنج قرن اخير، ج-  

٣
  ٤١٩، ص١ فرھنگ،ج-  

٤
  ٤١٧ فرھنگ، ھمانجا، ص -  

٥
  ٤٢٦، ص ١ فرھنگ، ج-  

٦
  ٦٤٨ ، ص ١افغانستان درمسيرتاريخ،ج غبار،-  
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دسايس دولت انگليس در حواشی شرقی مملکت موجب  تحريکات و« :غبار اعتراف ميکند که 
خان  محمد ، سردار پيرخان محمد گماشتگان انگليس از قبيل سردار نور بروز اغتشاشات ميگرديد و

امثال آن، در پکتيا و  سعدوی کروخيل و حسن خان و سردار محمد خان و محمد سردار باز و
ضد امير عبدالرحمن خان می  ًنر و باجور و سرحدات شرقی، متناوبا آتش فتنه برُک نوار ويش

خان روشن چنانکه دولت روس در شمال افغانستان اين آتش را توسط سردار اسحاق . افروختند
٧».نمود

  

  امير عبدالرحمن خان در داخل سرحدات آزاد افغانستان شرقی روح جھاد غبار عWوه ميکند که، 

در سرحدات  اين موضوع منتشر ميساخت و رساTتی در کتب و دشمنی با انگليس را می دميد و و
دشمنی او با  ليس وغداری دولت انگ ًاو علنا در دربارھای خود از بيوفائی و. آزاد توزيع مينمود

پول و اسلحه   امير به رھبران مردم سرحدات آزاد. نمود مردم را تشجيع می اسWم سخن ميگفت و
ًعWوتا او به نشر رساTت تبليغی جھاد پرداخت . ببرند کمک ميکرد تا برضد حکومت انگليس بکار

نام  ًقا مشخص کرد ومواضع عمده را دقي موظف حدبخشی دستور العملی صادر و وھم به مامورين 
٨.کيد کرد که انگليس بيشتر از آن تجاوز نکندأت و برد 

  

بدون ترديد فرھنگ کتاب غبار را خوانده و ذکر کارکردھای نيک وماندگار امير عبدالرحمن خان 
را در اثرماندگارغبار خوانده ،ولی درکتاب خود از آنھا ياد نکرده، تا نشان داده باشد که او بيشتر از 

. ، واقعيت گرا و در ضديت باخاندان سلطنتی افغانستان قرار دارد، حاTنکه واقعيت چنين نيستغبار
به  مقامات وزارت و وکالت وسفارت رسيده و از طريق ) ظاھرشاه(فرھنگ در سلطنت محمدزائی 

ازدواج پسرخود داکتر محمدامين فرھنگ با خواھرملکه حميرا، خود را با سلطنت پيوند داده بود، 
ما غبار ھرگز حاضر به اشتی با خاندان سلطنت نشد و دست از مخالفت علنی با خاندان سلطنت ا

  .نگرفت

  

  : درساختن افغانستان غير قابل تجزيهعبدالرحمن خاننقش امير

عبدالرحمن خان زمانی بخوبی برجسته ميگردد که می بينيم آھنين،اميرنقش وطن پرستانه امير
قشه ھا وپWن ھايی زيادی برای تجزيۀ افغانستان از سوی دشمنان آن پس از کودتای ثورتا امروز، ن

 اتنيکی اقوام افغانستان در شمال وغرب وجنوب کشور،که -طرح شده است، اما بخاطربافت اجتماعی
 آوردن یبراامير عبدالرحمن خان . طراح آن امير بوده است، ھمگی اين پWنھا نقش برآب شده است

 وحتی برای جلو گيری از  کشور وتأمين وحدت دوبارۀ  ی عمومتيوامنملی  حاکميت ثبات واستقرار
کارگرفت و درعين حالی که با مردم واقوام » ھدفمنداستبداد «تجزيۀ آن در آينده ، از سياست 

شورشی از درخشونت وشدت عمل پيش می آمد، به تبعيد اقوام شورشی از وTيات مرکزی، جنوب 
طغيانھای  بعدی را گرفته باشد   پرداخت تا ھم جلو شورش ھا ومی وشرق وغرب به شمال کشور

 در برابر تجاوز احتمالی  مرزھای شمالی کشور، بخاطرايجادسدیوھم اقوام سلحشورجنوب را در
ازاينست که از برکت دور انديشی آن امير با کياست، ھيچکس نميتواند . روسھا، جابجا کرده باشد

   ٩. غرب وشرق تجزيه کندافغانستان را به شمال وجنوب يا

                                            
٧
  ٦٦١،٦٨٢ اثر ، ص  غبار، ھمان-  

٨
  ٦٨٣-٦٨٢غبار،ص-  

٩
  ٢٠١٧ جنوری ٢٨،افغان جرمن آنMين )بخش دھم(،مقاله اتMنی پيژنی؟ محمدانور آڅړ- 
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امير عبدالرحمن خان که نه مثل ربانی ومجددی تحصيلی داشت ونه لقب پروفيسری، مگربنابر 

يک افغانستان  واحد و شناخت وتجربۀ خود از افغانستان تکه تکه دراثر تجاوز دوم انگليس ،
درامان ) وانگليسروسيه (متمرکزی بوجود آورد تا از دست درازی دو ابر قدرت استعماری وقت 

  . باشد ودر جھان به حيث يک کشور مستقل شناخته شود

اوھنگامی که  قدرت ھای مرکز گريز را وادار به تمکين از دولت مرکزی می نمود، به منظور 
مخالفان وشورشيان را سرکوب ميکرد، و خانواده ھای سران شورشی ]  دولت-ملت [ساختن پروسۀ

ور ميکرد وآنان را  در نزديک به مرز روسيه طوری جابجا نمود تا را محکوم به تبعيد در شمال کش
 چنانکه يکصد سال بعد از تشکيل .در آينده ھيچ قدرتی نتواند در فکر تجزيۀ افغانستان بيفتد

 ٨٠ تجزيۀ افغانستان به شمال وجنوب در دھه  ھای که براینقشهتمام افغانستان برپايۀ نقشۀ امير، 
  مسعود-حکومت ربانینيز درعھد ن اشغال کشور از سوی اتحادشوروی و قرن بيستم ،در زما٩٠و

در آغاز قرن بيست ويکم . مکان عملی شدنش را نيافتندانقش برآب شدند ،چونکه طرح گرديد، 
کميت کرزی سه بار نقشه ا کشور جھان برافغانستان، درعھد ح٤٤پس از حملۀ امريکا با اتحادنيز

تخصصان تجزيه طرح گرديد، ولی بازھم در راه تطبيق آن درماندند ھای تجزيۀ افغانستان از سوی م
  .وطراحان انگليسی وامريکائی  خجالت زده پشت گردن خود را خاريدند

تنھا ھمين پيشبينی خرمندانۀ اميرآھنين به اندازۀ کل عقل سياست مدارانی است که در صدد 
زھی برچنين خرد . يافته نميتوانستندتجزيۀ کشور در اخير قرن بيستم بودند ولی شکل عملی آنرا 

 »!بيشک بچۀ افضل، کمت«:که بايد مثل کاکه ھای کابل گفت! سياسی اميرآھنين
  

  :به امنيت وعمرانات تاريخی توجه امير عبدالرحمن خان

امير عبدالرحمن خان درحين سرکوب شورشھای فيودالی وملوک الطوايفی،يک لحظه ھم  از 
از اعمار بناھای تاريخی وکشيدن جاده ھا و تامين امنيت سرتاسری کشور،  عمران ودوباره سازی

غافل نبود و مسافرت از يک شھر به شھر ديگر وتجارت بين افغانستان وھند وآسيای ميانه در کمال 
چنانکه  درجريان مدت يک سال در سرتاسر کشور پنج قضيۀ جنائی رخ نميداد . امنيت ادامه داشت 
ل ودوربينی آن امير آھنين در سرزمينی کوھستانی واز ھم گسسته با تعق واين نتيجۀ تدبير و

  .که ايجاب ميکند تا  در موردش تجديد نظرکنيم مردمانی سرکش ودسپلين ناپذير بود

   سرايان رزمی و هدر بازارھا قص.  سلطنت امير امنيت عمومی موجود بودۀدر دور«بقول غبار،

ديگر ميله ھای اصناف اھالی و  طرف  از . يت بودندمصروف فعال در مساجد مبلغين جھاد دينی 
مرکز ساز و » خرابات«ُدر پايتخت محله  . و سرود و رقص و آواز دوام داشت پيشه وران با ساز

 مرغپھلوانی و قچ جنگی و  ھای مخصوص چوب بازی و  ميدان در. آواز و رقاصه ھا شمرده ميشد
به (  شخصی اميرۀخانواد.  بازی معمول بودشمشير و نيزه بازی رواج داشت و اسپ دوانی و

حق مداخله در ) مالی امور نصر? خان در سردار نظامی و استثنای سردار حبيب ? خان در امور 
خارج  تاجر و سرمايه دار در داخل و پسران امير رويھمرفته ھيچ کدام از  . نداشتند را امور کشور

  ١٠. »اعزازی می زيستند  ۀتبفقط با معاش دولت و ر نبودند و کشور

                                            
١٠

  ٦٥٧ غبار، درمسيرتاريخ، ص -  



  
 

 

  ٨تر ٥  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ و مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

 مردم ميگرفتند، منع کرد و شخصی حکام و مامورين را که از مصارف ، امير:غبار می افزايد
اگر کسی ھديه يی به  .مامور پول و جنس ندھد اعWن نمود که مردم بدون ماليات معين دولت به ھيچ 

مامورين مراقبت . نمايند ولت جنس را تحويل خزاين د و اينھا می داد، آنھا مجبور بودند که نقد 
از  راجع به مامور متجاوز  .ميگرديدندصورت تکثر دارايی بنوعی از انواع مصادره   درميشدند و

ًاين مجازات بعضا در . مجازات مينمود]مجرم را[مردم رأی ميخواست و در صورت شکايت مردم 

ماموری عھد  سيس کرد که ھرأتبه عWوه ادارۀ عھد نامه . ميگرديد منظر عام و چوک کابل عملی 
امير بست خرقه قندھار را که . شوداعدام  در صورت تخلف  دولت ببندد و عدم خيانت به مردم و
را کور ) انخعبد?  يوسف برادر سردار  محمد(  درھم شکست و پناھندۀ آن،پناھگاه مجرمين بود

   )ھمانجا( ».کرد

و برخوردار بود امنيت سرتاسری ز نعمت بدينسان اميرعبدالرحمن خان کشوری ساخت که ا
اميرعبدالرحمن خان در حفظ امنيت «:غبار می نويسد. تجاراتی در آن امن وامانراه ھای کاروان رو

شخص متھم به  بشدت کوشيد تا جائيکه بقول ميرزا يعقوب علی خان خافی نويسندۀ معاصر امير، 
ًرد سرقت قرار ميگرفت، اموال مسروقه کامW دزدی به دار کشيده ميشد و کاروانھای تجارتی اگر مو

روزی مقداری پول در دستمالی پيچيده در معبرعام : او ميگويد .به تجار مسترد ميگرديد پيدا و 
رسيد و برداشت ) پوليس(و کسی جرئت برداشتن نداشت تا سپاھی کوتوالی   ،افتاده بود) شور بازار(

   ١١» .گفت و بگرفتنشانی  و در چوک شھر آويخت، صاحبش آمد و 

امروز درکشور مدنی   ھرچه ازعمرانات تاريخی و،در افغانستانعWوه برامنيت سرتاسری 
 خان وپسر   امير حبيب ?ت امير عبدالرحمن خان، وپسرشديده ميشود ، ماحصل دوران حکوم

  . امير امان ? خان استپسرش

 تاريخ خود  ياد  ساخته شده اند، در و وTياتغبار از عماراتی که توسط اميرآھنين در کابل
ارگ کابل، گلستان سرای که مقابل مقبره موجودۀ امير موقعيت داشت، قصر بوستان : کرده مينويسد

 برج شھر آرا، سWم خانه، )ًکه بعدا وTيت کابل در آن قرارگرفت(سرای، عمارت مھمانخانه امير 
عمارت باغ چرمگری، عمارت سرای عليا . دکوتی باغچه، مھتاب قلعه که بنام قصر ملکه مسما بو

 مسجد ،) اعمار گرديدخيبر رستورانتً بعدا بجای آن که( گنبد کوتوالی .که بعد ھا حريق گرديد
سWمخانۀ پغمان، مھتاب قلعه، قصر قديم چھلستون، ھمچنين . باغ باTقصر عيدگاه، مسجد شاھی، 

، قصرشاھی جWل )خلم( نما در تاشقرغان عمارت زرنگار در ھرات، عمارت جھان آرا و باغ جھان
آباد، عمارت منزلباغ قندھار و يک عده پل ھا و قشله ھای نظامی درکابل و خوست و ده دادی 

     ١٢.وھرات وغيره] مزارشريف[

 واقع در محل  بوستان سرایقصر زرنگار درازياد داشتھای نورمحمد کھگدای، برمی ايد که  
 ،عمارات د افغانستان بانک خانم امير عبدالرحمن خان، و)بوبوجانشاه اقامت محل  (پارک زرنگار
امور خارجه از ساخته عھد  وباش سردار نصر? خان، قصرستور وزارت بودبرای وقصرصدارت 

   .امير عبدالرحمن خان است

                                            
١١

  ٦٤٨ غبار،ھمان اثر، ص -  

١٢
  ٦٥٠ غبار، درمسيرتاريخ، ص -  



  
 

 

  ٨تر ٦  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ و مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

   ارگ شاھی يا مقر رياست جمھوری افغانستان

  

  

  حرم سرای ارگ 



  
 

 

  ٨تر ٧  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ و مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

  خانامير عبدالرحمن شاھی زيباترين قصر درارگ کوتی باغچه 

Error!

  

   قصر ستور وزارت امورخارجه



  
 

 

  ٨تر ٨  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابوليافغان جرمن آن�ين 

 ئ و مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږل، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت

  

   سقويھا سوخت آتش در١٩٢٨که در دردالرحمن از يادگارھای امير عبجWل آباد قصر شاھی 

       

آيا کس گفته ميتواند که ربانی وشرکای ديگرش، با ھمه امکانات پولی خود، برای اعمار و 
Wيک پوھنتون، يا يک شفاخانه، يا يک ساختمان با شکوه دولتی يا اعمار : عمران اين کشور، مث

حتی در زادگاه خود، خشتی بر روی خشتی يک بند آبگردان برای رفع مشکWت يک ولسوالی، 
  !گذاشته باشد؟ نه خير

برعکس ربانی وگلبدين ومسعود تا توانستند ويرانی کردند وآثار شکوھمند گذشته واز جمله 
  .داراTمان وقصر چھلستون را به خاکدان مبدل کردند

   

  در عھد ربانیداراTمان  بعد از تخريبقصر                         درعھد ربانیاTمان ،قبل از تخريب قصردار

  

 برای يک افغانستان ،شخصيت طن پرست و دور انديش امير عبدالرحمن خان را می بايد
  . پارچه وغير قابل تجزيه بشناسممتمرکز وبا امنيت ويک

  ٢٠١٧/ ١/ ٣١پايان 


