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  4 تر 1  له:دپاڼو شميره

 de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت ھمکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آن�ين 
  ئھيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادښت 

  

 2017/ 30/10                                                      سيستانی اکادميسين کانديد :ليکونکی
  

  ظھور دسياسی افغانستان د
    مناسبت په کليزی٢٧٠د

 
 )آريا رحمت: ژباړونکی(

 
 ـړٻوېپـ شپـږو ـروېتـ  د مخکې ظھور سياسي له افغانستان د دې څوک چې وي گرانه زښته به دا

 وړاندې کې مقالې پاڼو څو په انځور  ـزهېاړخـ ھر او روڼ يو وضعيته ـزېټولنــ او اقتصادي سياسي، هل
 د باندې ـوادېھـ پر وروسته واکمنۍ له غوريانو د  چې ول کې ـړٻـوېپـ شپـږو ـروېتـ ھمدغو په ، کړي
 ورانيو، زورواکيو، ،خپلسريو ظلم، له لړۍ دا ـواکېنـ د شوې،  خپرې ورٻځې تورې ـواکېنـ د پرديو

 په ـړۍېپـ ١۴ او ١٣ د يرغلگرو مغول وه؛ بدرگه سره مرٻـتوبونو  او پرٻـکونو غاړو عاموژنو،
 او مرييان ٻې ماشومان او نارينه ورٻبلې، ککرې ـرهېشمـ بې کې ـموېسـ شويو  ـولېنـ په کې اوږدو
 ځای  د ھغه د او تيمور وډگ د کې ترڅ په ـړۍېپـ ـنـځلسمېېپـ د ورپسې کړلې، مينځې ٻې  ښځې

 جوړ منارونه کوپړۍ  څخه ککرو له انسانانو د ٻې کې ښار ھر په سو، ـلېپـ ناتار او غوبل ـوونکوېنـ
 په صفويانو ، راغی وار ناتار او  واکمنۍ د صفويانو اورپکو د کې لړ په ـړۍېپـ ١٧ او ١۶ د بيا کړل،

  .        کړول وٻې او وځپل باندې تبۍ په اور  د فاشيزم مذھبي خپل د خلک کې ـموېسـ شويو ـولېنـ
 چې وکړي گومان  مخې له ناخبرې ـښېېورپـ د يا او پرواٻـۍ بې د کسان ـرېشـمـ يو شي ـدایېکـ

 سر خپل په پرته ـړانوېمـ او تورو  سرښندنو، له بچيـو د ټاټوبي ددې افغانستان، ـوادېھـ گران زموږ
 ـوېگاونډ د او ـوادېھـ د خو دی؛ ـستیېاخـ شکل  ٻې اډانې په پولو يويجغراف وو شته ـوېاوسنـ د او جوړ

 د پرگنو استوگنو کې چاپيQ جغرافيوي دې په چې رسوي  زباد په کتنه ژوره ته تأريخ وادونوېھـ
 او ربړو شويو تپل د پردٻو د او ـوليېنـ کې Sس په سرونه ـړنيېمـ خپل  کبله له Sملونو ـلوېـRبـېبـ

 د  کې پای په او ـستيېاخـ ٻې قربانۍ او ورکړي ٻې قربانۍ دي، درٻدلي پښو په وړاندې  پر کيوزوروا
 جوړ ـوادېھـ خپل ٻې  ځانته خپل او ـوليېنـ کې Sس خپل په ٻې واگې واک د او ټاکنې د ـکېبرخلـ خپل
 د کړي، ونه ـتئجر کړولو د ھغوی  د نور به پردی ـڅېھـ بل چې رسولې زباد په ٻې دا او دی، کړي

 ماتوونکو مR نورو په او »بروات « او »حوالې  « د به جيبونه او »حاصل « يبره Sس د ھغوی
 ـروېسـپـ او سپکو په څوک ٻې به ته ھستۍ او ناموس  خاورې، کړي؛ نه تش او لوټ پلمو مالياتي
  . گوري ونه سترگو
 ـرېشمـ يو دباندې  افغانستانه له او افغانستان په وروسته ـلهېپـ له ـړۍېپـ زٻږدٻزې شپاړلسمې د

 شوٻو راپورته نوٻو د کې گاونډٻو   په خو تاوان په ـوادېھـ د زموږ ٻې پاٻلې چې شوې رامنځته ـښېېپـ
 شيباني د کې ماورالنھر په کې کال ز ١۵٠٠ په  وٻنا بلې په. واوښتلې گټې په ځواکونو ٻيزو ـمهېسـ

 ز ١۵٢۵ په او وو شوی جوړ دولت صفوي کې ايران / ژ –   فارس په کې کال ز ١۵٠٢ په او دولت
 خپل دولتونو شوٻو رامنځته نوٻو. شو رامنځته دولت) کورگاني ( بابري  کې ھندوستان په کې کال

 شمالي،  په ـوادېھـ ٻې کې پای په او وغځول ته افغانستان ـځهېختـ او لوٻدٻځ شمال، له  Sسونه برٻدگر
. کړې ښخې منگولې خپلې  برخې ځانگړې په ـوادېھـ د دولت ھر او ووٻشه، برخو ـځوېختـ او لوٻدٻځو

 واکمنۍ د ـوادونوېھـ گاونډٻو د باندې  وادېھـ پر پورې کال ز ١٧۴٧ تر ١۵١٠ له توگې دې په
  .   ـدلهېوغځـ پورې ـړٻوېپـ  ـموېنـ دوه ـږدېېنـ تر ٻې لړۍ او وو خپور وریېسـ

 دوه د او  ـږدوېکښـ خواته يوې پـيرونه برSسۍ د تيموريانو او مغولو د باندې ـوادېھـ پر که
 ترک د پرگنې افغان  چې شو وٻRی نو وکړو پاملرنه ته تجزٻې ـوادېھـ د کې اوږدو په ـړٻوېپـ ـموېنـ
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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

 د دې دانه يوه غمنو د چې لکه شوي  وځپل او ـښلېوزبـ دومره کې پـير ټول په تجزٻې د گاونډٻو نژادو
 ځان پر ھغوی د واکانو زور ـشتوېمـ ـږدۍېکـ کډوالو . وي شوې پاتې بنده کې ډبرو وو دوه په ژرندې

  . دي کړي ريېتـ ډول پسې  پرله په آبرو او درنښت پت، مال، ،
 مذھبي او سياسي  له چې وو مذھب »تشيع « د مذھب رسمي ددولت مھال پر واکمنۍ صفوي د

  خوا له صفويانو د ډلې مذھبي  او قومي شيعه غير. وه بدرگه سره ټولوژنو او خپلسرٻو ، واکۍ زور
 Sرې له ځورلو او شکنجو وژنو، د او ـدلې،ېمخامـ  سره ډلوژنو له ان او کړٻدلې ـدلې،ېسپکـ کلکه په
  . ومني مذھب شيعه او بدل مذھب خپل وٻرې له مصادرې د شتمني  خپلې د چې ـدلېېکـ اړ ھغو تر

 په پايه تر  ـلهېپـ له پـير ټول صفويانو د«  : ـکيېلـ کې »ديگر تولد « کتاب خپل په شفا ډاکټر
ً  عمR چې سو ـرېتـ خپلسرۍ  مطلقې او برگۍ ټگۍ مکر، فساد، وژنې، ورور ـرحمۍ،ېبـ بھونې، وٻـنه

 داسې مھال پر صفوي اسماعيل شاه د... ول  کړي Sندې پښو تر ٻې اصول انساني او اخRقي ډول ھر
 ھمدغو ٻادٻدل، نامه په » قورچي « د کسان دا خوړل، ژوندي  ٻې به انسانان چې ـدلېکـ موندل کسان

 ھمدغه د آمرينو قورچيانو د کړ، ټوټې ټوټې غاښونو په خان شيبک وزبک  مذھبه سني قورچيانو
 ھمدغه  د. سي پياله څښلو شراب د اسماعيل شاه د چې وپوښله زرو سرو په کوپړۍ سر  د خان شيبک

 ووژل رودلې ـدېېشـ مور  خپلې د S ٻې ٻوه چې وروڼه واړه شپږ خپل اسماعيل شاه ٻمدو لمسي، شاه
 عباس شاه لومړي. کړل پرٻک کې ورځې  ٻوې په ٻې سرونه صوفيانو ـڅـلوېسپـ تنو ـنـځلسېپـ د او

 ٻې سر زوی مشر خپل د وساته، کې زندان په پورې  سلگۍ وروستۍ تر مرگ د ھغه د پRر خپل
 د صفي شاه ـوونکیېنـ ځای ھغه د. کړې ړندې ٻې سترگې  زامنو وو دوه نورو پلوخ د او پرٻک

 او ښځه مور، خپله نوموړي سوی، ـرېتــ شاه څښونکی وٻنې ډٻر ټولو تر  کې منځ په کورنۍ صفوي
 د. کړل ړانده ٻې غړې تنه لسگونه کورنۍ خپلې د او ووژل اکا ړوند او زوی رودونکی  ـدېېشـ

 وکړ، افراط ډٻر  زښت کې څښلو شراب په ټولو نورو پرته شاه وروستي له کې منځ هپ شاھانو صفوي 
 ديگر، تولدى شفا، ډاکټر( »  . ورکړ Sسه له کبله له څښلو شراب ډٻرو د ژوند خپل شاھانو تنو څلورو
  ) پ ٤٣٢ ، چاپ ١٩٩٩
 لوړ ته ېکچ  دې تعصبات مذھبي روحانيت شيعه د مھال پر پاچاھۍ د صفوي حسين سلطان د

 مذھبي کې وSياتو تابعه  اکثريتو په ايران / ژ – فارس د وروسته ـلېپـ له ـړۍېپـ ١٨ د چې شول
 برٻد کرمان پر بلوڅانو کې کال ز ١۶٩٩    په. شول ـلېپـ ښورښونه او واچاوه Sس ته پاڅون ـوېلږکـ

 کې کال ز ١٧١٢ په او .وکړ پاڅون پرگنو کندھار  د کې کلونو زو ١٧٠٩ او ١٧٠٣  ،١٧٠١ په وکړ،
 پاڅون ستر ُکـردانو ُســني کې کال ز ١٧١۵ په. وکړ پاڅون  ارمنيانو قفقاز د او لزگيانو داغستان د
 ھم خلکو ُگـرجستان ـځېختـ  د کې کال ھمدغه په او ابداليانو ھرات د کې  کال ز ١٧١۶ په. کړ ـلېپـ

 سرونه بغاوت د عربو مسقط د کې کال ز ١٧٢٢ په او ُلـرانو، کې کال ز ١٧٢١ په . وکړ پاڅون
 حاجي د  او راغی ـدوېخوټـ په غيرت مذھبي سنيانو د کې شيروان په کې کال ھمدغه په. کړل  پورته
 کښې ـښېېپـ دې په وکړ،  برٻد ٻې ښار پر کرسي  شماخي د شيروان د Sندې مشرۍ تر مدرس داؤود

 په تورکيې عثماني د پاڅونوالو او شوې  ـرېېتـ چړو له غاړې گانو شيعه زور ـنځوېپـ تر څلورو د
 د خان احمد سيد لمسي داؤود ميرزا د کې کرمان  په کې کال ھمدغه په. ورکړل شعارونه مRتړ

 د وو، مشھور سوار خر په چې محمد سلطان کې بنادرو او بلوڅستان  په او کوله مشري غورځنگ
 جى ، پ١٤٦ ،١٣٦٤،تھران صفويه لسلهس انقراض لکھارت،(. وو مشر ساری بې  ډگر د غورځنگ

  )  پ ١٥٢ ټوک ١  ، سيستان تيت، پى، ،
 ـوادېھـ  د Sندې واکمنۍ تر دولت صفوي د که کې اوږدو په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د

 د ھند د ھم کې برخو  ـځوېختـ په ـوادېھـ د ـدلې،ېسوځـ کې اور په تعصب مذھبي د برخې لوٻدٻـځې
 کورنۍ د بابر د. وې بلې لمبې اور  د ـريوېتـ او جگړې د کې پړاو ټول په واکمنۍ او کواېنـ د بابريانو

 له ھغوی د او لوټ په قومونو مغلوبه د او پرٻکولو  سر په برٻا ھره خپله بابر، اٻښودونکي، بنسټ
 ٻې به کې ـکونوېلـ يادښت په کتاب خپل د او لمانځله  جوړولو په منارونو کوپړۍ د څخه ککرو

 ووياړي؛ ورباندې چې پرٻږدي ميراث په يادونه داسې ته لمسيانو او  ځايناستو خپلو څو تر يکارډولر
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 تر ځايه ھغه له او ننگرھاره تر کابله له کې لړ په يونونو لښکري خپلو د لړۍ ھمدا  چلند خپل د بابر
 خپلو او کړه  پلې ړاندېو پر پښتنو د پرته استثناء له پورې مقر او کRت غزني، تر باجوړه، او سوات 

  )بابري ُتوزګ : وگورئ( . پرٻښود ميراث په دود ھمدا ٻې ته وارثينو
 ـيليئقبا  پورې کال ز ١۶٧٢ تر ـولېېنـ ز ١۶۶۶ له ورپسې او کال ز ١۶٣٧ تر ز ١۵۵٧ له

 د کې اوږدو په نسلونو  درو د يا کالو ٩٠ د ـښورهېپـ تر کابله له پرمھال ځايناستو د بابر د وگړو
 سلو ـږدېېنـ کې جگړو دغو په ؛ ووھلې  تورې ډول پسې پرله په پروړاندې واک او نيواک د بابريانو

 تر ولېېنـ کابله له وينا بلې په اړخ بل په واکمني بابري  د خو ورکړ، Sسه له ژوند خپل انسانانو زرو
 د وړاندې پر بل ٻو د کې پړاو ټول په ـواکېنـ خپل د شھزادگيو  بابري کې کندھار او بدخشانه

 دغو په راواٻستل؛ لښکرونه ٻې به وړاندې پر بل ٻو د او جوړولې ـېئتوطـ ته  بل ٻو کولو په ـړٻوېناخـ
 کولې جگړې  گټې په شھزادگي دده يا ھغه د پرته ـژندنېېپـ له بل يو د لښکروالو به کې يونونو  لښکري

  . ـدلېکـ بلھاريان  لومو د ھوس د واکۍستر د شھزادگانو د به بايلودلو په سرونو خپلو د او
 يا او شمال په  که ـځ،ېختـ لوٻدٻځ، په که پرگنې افغان کې اوږدو په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د

 له سره او کړی پاڅون وړاندې  پر واکمنۍ او برSسۍ د پردٻو د ځلونو ځلونو په ټولو وې کې سويل
 پياوړو په او ځواکمن  پرتلې په وگړو پوځي رېغـ د وځل څوڅو په ځواکونه ځپونکي دولتي چې دې 

 سر خپل په پاڅونونه دغه چې دې له . دي سوې گرٻوان او Sس سره ھغوی له ھم بيا ول سمبال وسلو
 ـلوېـRبـېبـ او مذھب د وگړي نو درلودله نه ٻې  وريئتـ Sرښوده او تگRره ځانگړې ـڅېھـ او ول

 .ـدلېراټولـ  ېSند سـيوري تر ټپلو ډلو مذھبي
 ـزېپرگـنـ له Sندې مشرۍ  تر روښان پير د کې ـځېختـ په افغانستان د سو کوSی کې ډلو دغو په

 دوام ته تگRرې او غورځنگ خپل  ٻې کې اوږدو په نسلو درو د چې وکړو يادونه څخه غورځنگ
 خوشحال د وړاندې پر دولت مغولي د پورې  کال ز١۶٧٢ تر څخه کال ز ١۶۶٧ له ورپسې ورکړ،

 دومره غورځنگونه دا شو، يادوSی غورځنگونه اپريدي  خان دريا او مومند خان ايمل خټک، خان
 گډون کې جگړې وړاندې پر خان خوشحال د خپله په چې سو اړ  ته دې اورنگزيب چې ول پياوړی
 پر وغورځنگوال د مورال جنگي ځواکونو دولتي د بنسټ پر دروندوالي د شخصيت  خپل د او وکړي

 او ننگرھار  ـښور،ېپـ د لپاره کنترول د اوضاع د چې سو اړ دولت مغولي ھند د کړي؛ پياوړی  وړاندې
  . وساتي کې حال په تيارسی  د لپاره ځپنې ـړنۍېبـ د غورځنگوالو د ځواکونه خپل کې ښارونو په کابل

 حسين سلطان  اچا،پ وروستي د کورنۍ صفوي د او کې َپــير په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د
 پاڅون Sندې مشرۍ تر ھوتکي  خان ميرويس د خلکو کندھار د چې ول مھال پر واکمنۍ د صفوي

 خولو له چړو د پورې سړي وروستي  تر ٻې غاړې ـروېتـ سر زرو ٣٠ د لښکر صفوي د او وکړ
  . کړه اعRن آزادي خپله ٻې منگولو  له دولت صفوي د فارس د او رېېتـ

 پر واکمنۍ د  صفوري حسين سلطان پاچا ھمدغه د او کې َپــير په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د
 څخه دولت صفوي له -فارس  د او وکړ پاڅون Sندې مشرۍ تر ابداليانو د خلکو ھرات د چې ول مھال

  .کال ز) ١٧٣١- ١٧١٦(   : ـستېواخـ استقRل ٻيز ـمهېسـ خپل ٻې
 پر واکمنۍ د  صفوري حسين سلطان پاچا ھمدغه د او کې يرَپــ په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د

 پاڅون وړاندې پر دولت صفوي د فارس د سيستاني محمود ملک کې تون په خراسان د چې ول مھال
 د او ـوېونـ ٻې مشھد بلکه کړل مات ځواکونه دولتي  ځپونکي ٻې کې جگړو ټولو په ٻوازې نه او وکړ
 سر پر تاج ٻې شان په دود لرغوني ـړۍېپـ ٢۵ د کيانيانيو د او  وټاکه ٻې نهېپRزمـ واکمنۍ خپلې
   . کال ز) ١٧٢٧-١٧٢٢ : (ونوماوه پاچا خراسان  د ٻې ځان او ـښودېکښـ

 پر واکمنۍ د  صفوري حسين سلطان پاچا ھمدغه د او کې َپــير په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د
 مخ پر پورې زړه تر اصفھان  د Sندې مشرۍ تر ھوتکي محمود شاه د وگړي کندھار د چې ول مھال
 ز) ١٧٢٩ -١٧٢٢: (کړ نه ړنگ ورته ٻې  دولت چې ناستل نه کښـې پښو په پورې ھغو تر او Sړل
  کال

  بلخ، د چې  ول مھال پر واکمنۍ د افشار نادرشاه د او َپــير په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د



  
 

 

  4تر 4  له:د پاڼو شميره
 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  په درښت تاسو ھمکارۍ ته رابولي�ين افغان جرمن آن

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

 نادر د ـيلوئقبا پښتني پرتو  کې اوږدو په سـيند د کابل د او سيستان بادغيس، غور، ميمنې، اندخوی،
 قربانې ٻې څخه لښکرو دولتي ځپونکو  له او وکړ پاڅون وړاندې پر واکمنۍ ځپونکې د افشار
  )١٧٤٦ -١٧٤٠(   :  ورکړې قربانۍ ھم ٻې خپله او ـستېېواخـ

 د منځه له  پرگنو د ھارکند د ھم بيا چې ول کې لړ په ـړٻوېپـ ـموېنـ دوه ھمدغو د کې پای په
 پر کنډوالو د خراسان د  او کړ راپورته سر مشر ځـيرک او ھوښيار ځوان، نامه په دراني خان احمد
 په افغانستان د ول، ورکړي Sسه له  ثغور و حدود او نوم خپل ٻې کې ـړٻوېپـ شپږو ـروېتـ په چې سر
 او څښتن ټاکڼې د ـکېبرخـلـ خپل د خلک ږزمو او ـښودېکښـ١٧۴٧   کال ه پبنسټ ـوادېھـ نوي د نامه

 راژوندی ـرتهېبـ ٻې برم او نښان نوم، تللی Sسه له خپل او سول وژغورل ھويتۍ  بې له شول، واکمن
  . کړ

 په وادونوېھـ  خپلواکو د نړۍ د افغانستان چې شوي ـرېتـ کال ٢٧٠ ورځې ھغې له اوس دی دا 
 او څرگند شان په موټي ـزېاوسپنـ  يوه د ځای ٻې کې نقشې په نړۍ د او وSړ غاړه لوړه په کې کتار

 نه ـلهېھـ بله پرته استقRل او لوړۍ سر سوکالۍ، له  خلکو د افغانستان د بابا شاه احمد. دی روښانه
 يوه د گاللو په خطرونو ـلوېبـ ـRېبـ د پت او ژوند د او سفرونو ستونزمنو  اوږدو ډٻرو د درلودله،

 فاتح برميال د ډگر د جگړو  ټاکونکو برخليک د او »پيشوا « بوميا او مشر افغان رزړو او سرښندويه 
 ٻې ـڅکلهېھـ او کړ ونه خيانت ته ـوادېھـ خپل ٻې  ـڅکلهېھـ .وپنځول وياړونه ته افغانانو ٻې توگې په

  . گڼل ونه سپک  او خوار ـوادوالېھـ خپل
 ھوساينې په وخت ٻې ـڅکلهېھـ . ـرهېشمـ ونه ډٻر او لوړ ـوادوالوېھـ خپلو له ځان ٻې ـڅکلهېھـ

 کړی نه Sسه تر دی نه دستور څخه ځواک بانديني کوم  له ٻې ـڅکلهېھـ. کړی ـرېتـ دی نه چړچو او
 شاھانو  له شاه احمد چې دې له سره. ټکوھلی دی نه ٻې تندي پر ملت د دستور  َپردی ٻې ـڅکلهېھـ او

 نورو خپلو د برعکس ـنـښود،ېکښـ  تاج سر خپل په ٻې ـڅکلهېھـ خو ورکاوه ٻې به تاج او ـستېاخـ تاج
 د او ـناستهېکښـ ځمکې شوې فرش پر گډه په سره ھغوی  له او تړله پگړۍ ٻې به شان په ـوادوالوېھـ

. رساوه  ځان ٻې به ته غږ کړٻکو د مظلومانو د او ـوهېنـ غوږ ٻې به ته خوږ او بړاس  زړونو د ھغوی
 چې ول کبله ھمدې له او کاوه  چلند شان په پRر سواندي زړه يوه د ٻې به سره الوـوادوېھـ خپلو له

 په که ھم رښتيا په«  : کيېلـ الفنستن چې دی کبله له درنښت  ھمدغه د. ياداوه نامه په »بابا « د خلکو
 نه اهش  به پرته شاه احمد له نو ولري وړتيا درناوي د لپاره ملت خپل د چې شاه ھغه  ھر کې آسيا
  )پ ٣٨١ ، فکرت آصف : ژباړه افغانان، الفنستن،( ».وي

 گرانبيه بابا شاه احمد  د دې افغانستان چې وي نه به تأريخپوه او ـکوالېلـ لرونکی انصاف ـڅېھـ
 چې ده کبله دې له. لري ونه درناوی دې ته  واکمنۍ ملي او استقRل ھغه د او ـريېشمـ ونه ميراث

 دا اوسو، منندوی بايد څخه خدمتونو سياسي مھمو له ھغه د او وشي  درنښت دباي ته بابا شاه احمد
 او منښت د اړوند په  شخصيتونو ـړنيوېمـ سترو او ملي خپلو د ته بچي ھر ـوادېھـ د چې ده دنده  زموږ

  پای  .وښـيو درسونه درنښت
  
  

 


