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  ٢٠٠٧اپريل،         شريف بهاند: ليکوال
 
 :بريتانيا

 د طبيعي زيرمو په باب زړې نوې ستراتيژې
 لومړۍ برخه

 
 د تيلو په سوداگرۍ کې اصلی کتونکي د طبيعي زيرمو"

 خاوندان نه دي، بلکې برعکس هغه څوک دي،  چې دغه
 ...".  زيرمې راباسي او بازار ته يې وړاندې کوي 

 هانس کرونبرگر
 :ريزهس

د نړۍ په ډيرو برخو . په اوسنې نړۍ کې هي ډول هاند و هڅه پرته د انرژۍ له لگښته نه شي تر سره کيدی
لرگي، د واښو پاتي شوني او د انرژۍ (انسانان د بيوماس  ) پرته د اسيا او افريقا له ځينو پرمختيايي هيوادونو څخه(کې 

له پېر څخه تير او د ماشين په رامنځته کيدو سره د ډبرو ) نور... سی رامنځته کونکي گياوي، د څارويو خوشايي او د دا
په دې توگه د اتلسمې پيړۍ له وروستيو لسيزو څخه راپدېخوا تر لومړۍ نړيوالې جگړۍ  .د سگرو هغه رسيدلي دي

 . پورې د ډبرو سگاره د انرژۍ بنسټيزه سرچينه بلل کيده

 دوهمې نړيوالې جگړې په ترڅ کې د ډبرو د سگرو لگښت مخ په خو د لومړۍ نړيوالې جگړې او په تيره بيا د
دغه بدلون او پرمختيا نه د ډبرو د سگرو د زيرمو د . کميدو او د هغو پر ځای د تيلو لگښت د هيوادونو د پام وړ وگرځيد

و له امله شونی شو و څخه. خالصون، بلکې د تيلو د ښيگ  د نورو تر څنگ د تيرې پيړۍ په بهير کې د تيلو له دغو ښيگ
لکه څنگه چې ادولف هيتلر د دوهمې .  تر ټولو دمخه په جگړه ييزو وسايلو، تجهيزاتو او بيړو کې گټه واخيستل شوه

که موږ و نه شو کړي، باکو ونيسو، د جگړې بايلل حتمي : " نړيوالې جگړې په ترڅ کې ويلی و
ی افريقا، الجزاير او مراکش کې د متفقينو په پلي همدارنگه په شمال). Kronberger, Hans, 1998, S.56"(بريښي

کيدو سره، الماني ځواکونه د نورو لوژيستکي توکو ترڅنگ، د سوند د موادو له نشتوالي سره مخامخ شول، ځکه سيالو 
 متفقينو ته له Rommelنو د المان د پلو ځواکونو قومندان، مارشال رومل . ځواکونو ټولې الرې پر هغوي بندې کړي

تر ټولو زړه ور کسان پرته له شوبلو او : " نوموړي مارشال هيتلر ته گواښ کړی و. لميدو پرته، بله الر نه درلودهتس
عالي شوبلې پرته له ډيرو تجهيزاتو بې گټې دي، شوبلې او مرمي په جگړه کې، چې جبهې يې تل د بدلون په حال کې 

 ,Kronberger" (ره اندازه نفتو په مرسته په خوځښت رانشيدي، هي گټه نه لري، که هغه د نقليه وسايلو او د پو
Hans, 1998, S.56-57 .( ي، چې تيلو ان په دواړو نړيوالو جگړو کې بنسټيز رول لوبولی دئ په دې توگه روښانه کي
 Général duپه لومړې جگړه کې د متفقينو د برياوو په اړه، د جنرال دو پترول د کميټې . او د برياوو او ماتو الَمل و

Petrole Comité مشر، هنری برنژر Henry Béréngerلکه څنگه چې تيل د جگړې وينه وه، د سولې : " ويلی و
د برياوو په دې شيبو او د سولې په درشل کې، زموږ خلک، صنايع، سوداگرۍ، بزگر د زياتو تيلو . وينه به هم شي
 ).  Kronberger, Hans, 1998,  S. 45 "( نور نفتبيا هم تيل، نور زيات تيل، بيا هم نفت، ال. غوښتونکي دي

د تيلو د دغه ارزښت له امله، سترو ځواکونو د خپل بهرنی سياست په اډانه کې ځانگړې ستراتيژې طرح او 
هغه يې له بيال بيلو الرو او د بيال بيلو وسايلو په مرسته د عمل په ډگر کې پلې کړې دي، چې د هغه په ترڅ کې دسيسې 

خو ښه به دا وي، چې د دا ډول پيشو د . تاوې شوي، نوي هيوادونه رامنځته او رژيمونه راپرځول شوي دياو کود
و ته مخه کړو او تر ټولو دمخه راوسپړلو، چې دغو ستراتيژيو په رښتيا هم د نړۍ  روښانه کولو له پاره د تاريخ تيرو پا

غوي پر سياسي او اقتصادي کړنالرو څه ډول اغيز کړي؟ ايا د د تيلو د زيرمو لرونکو هيوادونو، پر زمکنې بشپړتيا، د ه
ي او که نه؟ دې پوښتنو ته د ځواب  دغو ستراتيژيو له تجربو څخه په اوسمهاليزه نړيوال سياست کې هم گټه ترالسه کي

اتورۍ نفتي له پاره، اړينه ده، چې د وخت د ستر ځواک د تيلو په اړه ستراتيژې وڅيړل شي او هغه د بريتانيا د امپر
 . سياست دئ

 :د بريتانيا نفتي سياست
دغه هيواد د . د نولسمې پيړۍ په پای کې بريتاتيا له سياسي، اقتصادي او پوځي پلوه يو ستر او مخک ځواک و

 د ازادې سوداگرۍ د تيورۍ له مخې د نړۍ پر هغې Adam Smithنړۍ په سمندرونو او ورسره جوخت، د ادام سميت 
 بريتانيا د خپلې پيسې، سترلينگ پوند، چې سره زر يې پشتوانه وو، په مرسته د ستر ځواک خاوند او د .واکمنې درلوده

بريتانوي . نړۍ ټولو هيوادونو ته يې پور ورکاوه او دغه پور په نړۍ کې د بريتانيا د اعتبار بنسټيزه سرچينه بلل کيده
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ستنې سره هڅه کوله، چې د نړۍ له هرې برخې په تيره بيا نخبگانو هم د خپل هيواد د پوځ له برياوو څخه په گټې اخي
استرليا، کلفورنيا او سويلي افريقا څخه سره زر خپل هيواد ته راوړي او د انگلند د بانک په زيرمه تونونو کې يې ځای په 

، د که څه هم دغه بانک يو خصوصي شرکت و، خو د پاچاهي دولت  اوامر يې په ښه توگه تر سره کول. ځای کړي
د بريتانيا د حکومت بهرني سياست تر خپل اغيز " نړيوالې مالي پانگې الرښوونه يې په الس کې لرله او په دې توگه يې 

الندې راوست او د دغه هيواد او نورو هغو دولتونو تر منځه، چې هغوي هم د خپلو سرو زرو د زيرمو د پراختيا په هڅه 
  ). Engdahl F. W., 2003, S. 10" (کې وو، کړکيچ رامنځته کاوه

د بريتانوي چارواکو دغه له برياوو ډک راز په دې کې نغښتي و، چې دوي له اقتصادي څانگو او همدارنگه له 
ه کار تر سره کاوه دې اړيکې او له هغوي سره يې په گ سربيره پر دې د بريتانيا هيواد د خپلو . څارگرې سازمان سره ن

ه توگه سړی کولی شی ووايي، . بيعي او اومه توکو په راکړې ورکړې هم واکمن وزياتو مستعمرو په لرلو سره د ط په لن
چې د بريتانيا امپراتوری د دغو درې بنسټيزو ستنو په مرسته پر نړۍ خپله واکمنې چلوله او دغه دری ستنې په الندې 

 :ډول دي

 اگرۍ کنترول؛د بريتانيا واکمنې پرسمندري الرو او له هغه سره جوخت په نړيوالې سود •
 د نړۍ پر مالي بازار کنترول؛ •
  ). Engdahl F. W., 2003, S. 81(او د گټې اخيستنې وړ اومه توکو د زيرمو کنترول   •

خو د نولسمې پيړۍ په پای کې . دغه اومه توکي تر ټولو دمخه د ډبرو سگاره، فلزي ډبرې، مالوچ او قهوه وه
  ).Engdahl F. W., 2003, S. 12(مه توکي شول تر ټولو مهم او ستراتيژيک او) تيل(تور زر 

د آزادې سوداگرۍ د کړنالرې په پلی کيدو سره رامنځته ) ماته(خو د دغې ځواکمن امپراتورۍ لومړې ناکامې  
د دغې کړنالرې پلويانو خپله بنسټيزه پاملرنه د توکو له توليد او پرمختيا څخه نړيوالې سوداگرۍ او په بهر کې . شوه

ارزانو وارداتو . په خپله بريتانيا کې له اقتصادي پرمختيا سره په نامسؤوالنه توگه چلند وشو. چونې ته ورواړولهپانگې ا
 کلونو ١٨٩۶ – ١٨٧٣د بريتانيا د نساجي پيژندل شوي صنعت او د کرني سکتور داسي ويجاړ کړ، چې باالخره د 

 . ترمنځه د سترو اقتصادي ستونزوالَمل وگرځيد

 کې د بريتانيا دولت د لومړی ځل له پاره له اقتصادي او پوځي ځواکمنو سياالنو سره مخامخ په همدې وخت
هيوادونو لکه المان او فرانسې، د خپلو کورنيو صنعتي او کرنيزو توليداتو په گټه، د سمونونو په پلي کولو سر بيره، . شو

يړۍ په پای کې د المان اقتصادي ودې د بريتانيا په تيره بيا د نولسمې پ. سخت ساتندويه گمرکي مقررات رامنځته کړ
 :د المان دغه اقتصادي وده تر ټولو دمخه په الندنيو برخو کې په ښه توگه ترسترگو کيده. امپراتوری ډيره ناارامه کړه

د مدرنو جگړه ييزو او سوداگريزو بيړيو جوړول، چې په سمندري الرو کې يې د بريتانيا نامحدوده  •
  سره مخامخ کړه؛واکمن له گواښ

او د عثماني امپراتورۍ پر شا و خوا راتاوو د برلين ــ بغداد په نامه د ريلگاډي د گرښې جوړول و  •
  ). Engdahl F. W., 2003, S. 27: وگوري(

 کلونو تر منځه د المان کورني توليدات پنځه برابره لوړ شول او د همدې ١٩٠٠ – ١٨۵٠سربيره پر دې  د 
 وده او ورسره جوخت صنعتي توليدات، د ساری په توگه ٢۵٠د سړی سر د توليد وړتيا په سلو کې کلونو په ترڅ کې 

او داسي نور زيات شول او د هر کارگر، چې په صنعتي سکتور ... فوالد، د ډبرو سگاره، بريښنا، الکترونيکي وسايل 
 گټې اخيستنې سره د کرنې د سکتور په له تخنيکي وسايلو څخه په. کې په کار بوخت و، حقيقي عايد دوه برابره شو

خو د بريتانيا حکومت تر ټولو ). Engdahl F. W., 2003, S. 28-32وگوري (توليداتو کې هم زياتوالي رامنځته شو 
په همدې باب يو تاريخ پوه . دمخه د المان د سمندري ځواکونو ځواکمنتيا د خپلې امپراتورۍ په وړاندې ستر گواښ باله

ومه ځايه چې د هغه وخت په عقايدو پورې يې  اړه درلوده، د سمندري ځواکونو مسأله د المان او بريتانيا تر تر ک: " وايي
همدارنگه د المان د ).  Yergin Daniel, 1991, S. 196" (منځه د اړيکو په خړ پړتيا کې ډيره مهمه موضوع بلل کيده

 ټينگار Kaiser Wilhelm المان په امپراتور ويلهلم  هم دTirpitz، تيرپيت )آدميرال(سمندري ځواکونو جنرال 
که المان غواړي د نړۍ د څلورو ځواکونو، روسيه، انگلستان، امريکا او المان په ډله کې وشميرل شي، نو د يوه "کړ،و

ځکه د المانانو ). Kennedy, Paul, 1994, S. 303" (ستر سمندري ځواک رامنځته کول ورته ژونديز ارزښت لري
پر نړۍ باندې د بريتانيا د واکمن له منځه وړل و، څو د مرکزی اروپا هيوادونه هم وکړي " دوي د دولت موخه او د 

په دې الره کې لومړی گام د . شي مستعمرې، چې دوي هغو ته د خپلې زمکن پراختيا له پاره اړتيا لري، تر السه کړی
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 Yergin" (سيالي وکړي] له سمندري ځواک سره[يتانيا يوه سمندري ځواک رامنځته کول دي، چې هغه وکړی شي د بر
Daniel, 1991, S. 197  .( نو له همدې امله د بريتانيا په وړاندې تر ټولو دمخه دا مسأله رامنځته شوه، چې څنگه او له

 . کومو الرو د دغه سياسي او اقتصادي گواښ په وړاندې چلند وکړي

. ، چې په د بيړيو د پراختيا په برخه کې خپلې سيالې ته دوام ورکړينو ځکه د بريتانيا حکومت هم دې ته اړ شو
 Yergin " (د سمندرونو په اړه سياست د بريتانيا د امپراتورۍ د امنيت او د هغې د نړيوال رول بنسټ جوړاوه"ځکه 

Daniel, 1991, S. 197  .(وينستون چرچيل په دغه ارزښت ته په پاملرنې سره د بريتانيا د هغه وخت لومړی وزير 
زموږ د ولس او امپراتورۍ برخليک او ټوله نيکمرغې، زموږ ټوله شتمنې، :"خپله وينا کې په روښانه توگه وويل، چې

چې د څو پيړيو په ترڅ کې مو په سرښندنې او بری سره ترالسه کړې ده، په سمندري برترې پورې اړه لري، که نه نو 
 ). Yergin Daniel, 1991, S. 199" (دغه ټول به له السه الړ شي

 د سمندري ځواک لومړنی الرد وړانديز وکړ، John Fischer کې جان فيشر ١٨٨٢همدا الَمل و، چې په کال  
چې د جگړه ييزو بيړيو تجهيزات او د سوند توکي دې د ډبرو له سگرو څخه، تيلو ته بدلون ومومي، څو په دې توگه 

له لومړنيو مخالفتونو وروسته، فيشر په دې بريالي شو، چې د . ندرونو وساتلي شيبريتانيا خپل کنترول پر نړيوالو سم
باالخره نوموړي ته د ) دورانديشی(د فيشر دغه ليرليد . بريتانيا حکومت د تيلو په ستراتيژيک ارزښت باوري کړي
ستونزه يوازې په دې کې خو په دې برخه کې د بريتانيا . سمندري ځواک د جنرالی د رتبې په ورکړې سره وستايل شو

دغه هيواد په خپله د تيلو زيرمې نه لرلې او د امريکا د متحدو ايالتونو، روسيې او يا مکسيکو د تيلو په " نغښتې وه، چې 
 ).  (Engdahl F. W., 2003, S. 39 "زيرمو پوری يې تړلتيا درلوده

نوځکه په .  وضعې ته بدلون ورکړيله همدې امله د بريتانيا حکومت په دې هڅه و هاند کې شو، چې دغې
 خپل څارگر سازمان ته دنده ورکړه، د جگړه ييزو بيړيو Edwards VII کال کې د بريتانيا ټولواک، اووم ادوارد ١٩٠۴

د سوند د توکو د سمبالښت له پاره، تيل لرونکې سيمې په نښه او که شونی وي، هغه تر خپل نيواک او يا کنترول الندې 
 کې د فارس د خليج په سيمه کې د ١٩٠۵توگه د بريتانيا دولت وکولي شول، چې په لومړی ځل په کال په دې . راولي

 .تيلو سترې زيرمې تر خپل کنترول الندې راولي

د دې له پاره چې د . د تيلو زيرمو ته سترگې نيولي وي) د اوسنی عراق(همدارنگه د المان هيواد هم د ترکانو  
دول شي، د برلين ــ بغداد د دغو زيرمو تيل بې له کوم  گواښ او د بريتانيا د سمندري ځواک له پامه پرته المان ته راولي

د هغه د مالي لگښت سمبالول په غاړه ) د المان يو خصوصی بانک(ريلگاډي د پټلې جوړول تصويب او دويچې بانک 
 پوځي او اقتصادي برتري د مديتراني د المان په پام کې درلودل، چې د دغې گرښې د جوړولو په مرسته خپله. واخيست

سمندرگي په ختيځه سيمه کې ثابته او هغه په خپله گټه راوالړوی، ځکه چې په وچه کې ريلگاډی ال د مسافرينو او توکو 
ل کيده دولو يوازينې مناسبه وسيله گ  .د لي

 لومړی امتيازه ل نه و، د خو د المان دولت د ترانسپورتي شونتياوو ترڅنگ دوهم امتياز، چې ارزښت يې تر 
د المان د تيلو شرکتونو دا حق ترالسه کړ، چې د ريلگاډي د شا و خوا تر شل کيلومتري . خپل ځان په گټه سمبال کړ

په دې توگه المان د ).  Engdahl F. W., 2002, S. 5وگوري . (پوری د هغو له پرتو زيرمو څخه گټه ترالسه کړي
ه ډاډمنه توگه او د اوږدې مودې له پاره سمبال او له هغو څخه يې د بريتانيا د سمندري خپلو تيلو اړتيا په څه نا څ

 . محاصرې په وړاندې، چې په هغو الرو يې برتري درلوده، ساتنه کولي شوه

ځکه . د همدې الَمل پر بنسټ د بريتانيا حکومت، خپلي سياسي او اقتصادي موخې تر جدی گواښ الندې وليدلې
خوا د بريتانيا برتر دري د مديتراني د سمندرگي په ختي کې تر پوښتنې الندې راوست او له بلې خوا يې د المان له يوې

د برلين ـ بغداد د ريلگاډي د . فارس د خليج په سيمه کې هم د هغه گټې په محسوسه توگه له گواښ سره مخامخ کولي
د عثماني امپراتورۍ اسيايي برخې په مدرنو ترانسپورتي گرښې په جوړولو سره به د لومړی ځل له پاره د قسطنطنيې او 

وسايلو سره نښتي او شونې وه، چې د بغداد او کويت له الرې د اروپا او هند تر منځه ترټولو ارزانه او گړندې الره 
کړي په دې توگه کيدی شواي، هغه ستره سيمه، چې په هغې کې بريتانيا سترې گټې تر سترگو الندې . رامنځته شوې وي

سربيره پر دې الماني سرتيرو کولي شول، د بريتانيا گټو ته په مصر او د سويز . وي، د المان تر اغيز الندې راغلي وای
دي او هند ته تر ټولو مهمه ارتباطي الر هم تر يرغل الندې ونيسي   ,.Engdahl F. Wوگوري (په کانال کې ډير ورن

2002, S. 2-3.( 
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 .R. G. Dښې په اړه په صربستان کې بريتانوي پوځي سالکار آر، جی، دی الفن  خو د برلين ــ بغداد د گر 
Laffanد نړۍ نقشې ته په يو نظر اچونې سره، : "   د هغه وخت جيوپوليتکي حالت په روښانو کلماتو سره داسی بيانوي

ي، چې د برلين او بغداد تر منځه کړۍ له کومو پرتو هيوادونو څخه جو د المان . ړه شوې دهسړی ته روښانه کي
خو يوازې يوه نرۍ او کوچن تراړه د دې خن گرځي، چې د دې کړۍ . امپراتوری، اتريش، هنگری، بلغاريا او ترکيه

په عمل کې صربستان په ختي کې زموږ د . ... دغه کوچن تراړه صربستان دئ. دواړه سرونه يو له بله سره ونښلوي
ه گرښه يا له منځه تللې وی او يا هم د برلين ـ بغداد په نظام کې ادغام شوې وی، که دغ. نيواک لومړنې دفاعي گرښه وه

نو زموږ سترې امپراتورۍ، خو په خپلې دفاع کې کمزورې، به ډير ژر د المان د نه خوښونکی پرمختک شوک د ختي 
 ). Kronberger, Hans, 1998,  S. 37" (په لوری احساس کړی وی

بغداد د ريلگاډي د گرښې جوړولو نه يوازې د اروپا، بلکې د نړۍ په کچه جيوپولتيکي په دې توگه د برلين ــ  
ډير تاريخي شنونکي په دې باور دي، چې د شلمې پيړۍ په پيل کې د بريتانيا . حالت ته په دراماتيکه توگه بدلون ورکړ

ه کې و، چې د جگړې له پاره پلمه امپراتورۍ، د پراختياغوښتنې روښانه سياست ترالسه الندې نيول و، او په دې لټ
  په سارايوو کې د ډزو Franz Ferdinand کې د اتريش شهزاده، فرانس فرديناند ١٩١۴په همدې کال، . ترالسه کړي

د بريتانيا حکومت دغه وژل پلمه او ). Der Brockhaus, Bd., 12, 1998, S. 195:وگوري(په ترڅ کې ووژل شو 
گټو کې نغښتی ) نامرئی(خو په واقعيت کې د جگړې بنسټيز الَمل د تيلو په ناڅرگندو . کړهلومړې نړيواله جگړه يې پيل  

 .  و

ځکه د بريتانيا حکومت هغه مهال په هر حال ډاډمن و، چې تيل د يوې مهمې وسيلې په توگه د خپلې امپراتورۍ  
يره پر دې له هر هغې سيمې څخه، چې سرب. د اقتصادي، سياسي او پوځي واکمنې د تأمين له پاره په خپل واک کې لري

د تيلو د زيرمو زيري ترالسه کيده، د ساری په توگه د فارس د خليج سيمه، دوي به هلته په کړو وړو الس پوري او د 
د . تر السه کړ) BPاوسنی بريتش پتروليم  (Anglo-Persianدغو زيرمو امتياز به بريتانوی شرکت، انگلو ـ پرشين 

په همدې . نفتي شرکت بنسټيزه دنده د بريتانيا د پوځ، په تيره د هغه د سمندري ځواک د تيلو سمبالښت وانگلو ـ پرشين د 
وخت کې د بريتانيا د هيواد د تيلو سياستوال د اوسني کويټ په سيمه کې تگ او راتگ کاوه او د کويټ واکمن، شيخ 

 هغه په بدل کې خپله خاوره د بريتانيا د پروتکتورات شيخ بايد د. مبارک الصباح ته يې د سروزرو او وسلو ژمنه ورکړه
Protectoratسربيره پر دې د دغو ژمنو يوه بنسټيزه .  په توگه اعالن او د هغې واک يې بريتانويانو ته ورکړې وي

ل کيدل، د تيلو د  موضوع دا هم وه، چې يوازې هغه بريتانوي شرکتونه، چې د بريتانيا د حکومت له خوا مطلوب 
دغه مطلوب شرکت تر ټولو دمخه انگلو ـ ). Engdahl F. W., 2002, S. 5وگوري (ايستلو اجازه ترالسه کوله را

 .  پرشين و

نوموړي هم تر هر څه دمخه هغه .  کې وينستون چرچيل د الرد فيشر ځای ناستی شو١٩١١نو کله چې په کال  
لو د شرکت اکثريت اسهام د بريتانيا د دولت په مرسته تأييد تړون السليک کړ، چې د هغه پر بنسټ د ايران ــ انگليس د تي

 . په دې توگه د تيلو د کنسرنونو او سياست تر منځه اړيکې په اروپا کې ثبت شوې. شول

 کې د امريکا متحدو ايالتونو د تيلو د نړيوال لگښت دری شپته، روسيې نولس او ١٩١٢که څه هم په کال 
ه ال د يادولو . لمکسيکو پنځه په سلو کې برابرو د تيلو د نړيوالو سمبالښت په برخه کې د ايران ــ انگليس د شرکت ون

 ).Engdahl F. W., 2002, S. 7وگوري (وړ نه وه، خو د فارس د خليج سيمه د بريتانويانو د گټو سيمه بلل کيده

وله، چې د نړۍ د تيلو په خو بريتانوي امپراتورۍ د ستر ځواک په توگه د خپل نيواک د ټينگښت له پاره هڅه ک
 کې د روسيې او چاپان له جگړې وروسته، چې په هغې ١٩٠۵په کال . پيژندل شويو زيرمو باندې برالسی ترالسه کړي

کې بريتانيا له چاپانيانو څخه مالتړ وکړ، د افغانستان او ايران د تيلو د راايستلو حق د بريتانويانو په قباله وليکل شو او 
ه اسيا کې يو بل امتياز هم ور په برخه شو او په دې توگه المان پرته د عثمانې امپراتورۍ د تيلو د زيرمو دوي ته په ختيځ

په دغه وخت کې عثمانې امپراتورۍ له قسطنطنيې څخه نيولی تر عدن او . له ټولو پيژندل شويو هغو څخه بې برخې شو
 .واله جگړه کې مهم رول لوبولي ويدغو زيرمو بايد په لومړې نړي. ايران پورې پراختيا درلوده
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