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 german.de-maqalat@afghan ئطزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړلَ هْږ  پَ ظغَ پتَ.  ښت ُوکارۍ تَ رابْليًـتاطْ پَ ظرافغاى خزهي آًالیي 
  ئُیلَ هي یْ ضپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هطکې پَ ځیز ّ لْلـ، ظلیکٌې ظ لیکٌیشې بڼې پاسّالي ظ لیکْال پَ غاړٍ ظٍ : یاظښت 

 

 ۶۱۰۶-۱۰-۶۲          زویع اًْری   

       

 !!لیوت با ُز ًَاها  ،ؿلر آری

 
هعتی اطت کَ طزّ ؿعای ؿلر ّ ؿلر ضْاُی ّؿلر ملبی ظر کؼْر خٌگ سظٍ ّ ّیزاى طاضتَ ػعۀ ها، باال 

 .گزفتَ اطت ّ بْق ّ طزًای آى هیزّظ تا گْع کز فلک را کزتز طاسظ

ظر طزتاطز ظًیای پز اس فتٌَ ّ  ای، کؼْر ّ ُز خاهؼَؿلر پعیعۀ سیبا ّ پظٌعیعٍ بْظٍ ّ آرسّی ُز فزظ ّ ُز 

زتی خٌگ خْیاى ّ خٌگ آّراى ّ . اطتّ ظًیای پز اس کیي  فظاظ ّ ظًیای خٌگ ّ تذّیز ّ تفتیي ّ تْمئَ 

، اس ػزاین ؿلر بَ ًفغ لْم ّ لبیلۀ ؿلرّ بٌام همعص  ؿلرسّرگْیاى ُن بَ ًسْی ضْاُاى ؿلر اًع تا ظر پزتْ 

طْظ بزظٍ ّپایَ ُای التعار ّ  ،ّ طاسهاى ّ خوؼیت ّ خٌبغ ّ ززکت ضْظ ضْظ ّ بَ ًفغ گزّپ ّ ظطتَ ّ زشب

 .عًضْظ را تست ًام ؿلر، هظتسکن ّ هظتسکوتز طاس ّ للعری ّ سّرآّری لعرت 
 

ُزچٌع ؿلر ّ ؿلر ضْاُی ظر بیي هزظم طتوعیعۀ افغاًظتاى اس طالیاى هعیع، یک رّیای ظطت ًیافتٌی هی ًوایع ّ 

بیؼتز اس ظّهیلیْى اس طزّراى ّ طزظاراى ّ فزسًعاى بلٌع لاهت ضْیغ را ظر پای ًِال خِت رطیعى بَ آى ضْى 

آساظی ّ ػعالت ّ ؿلر ّ اهٌیت، بی ظریغ ریطتَ اًع، اها ُواى ًِال بِؼتی ّ ظطت ًیافتٌی، ظر طزسهیي طْضتۀ 

ظ ّ ضْى تغذیَ هیکٌع، ها، ُوچٌاى ظر آتغ بیعاظ بیعاظگزاى هی طْسظ ّ تا ُن اکٌْى ضْى هی ملبع ّ ضْى هیطْر

 .بَ بارّر ػعى ًزطیعٍ اطت شاها ُزگش ّ ُزگ
 

طال ( ۳۳)می طی ّطَکَ ًِال ؿلر ّآساظی، ظر طزسهیي بال رطیعٍ ّ هال ظیعۀ ها ! ظریغا ّ ظرظا ّ زظزتا

ظرظآّر گذػتَ، فزؿت ریؼَ گزفتي ّ بارّر ػعى را ًیافتَ اطت ّ اگز فزؿت اًعکی ُن هیظز گزظیعٍ تا ًفظی 

 . ع، ظالواًَ با تیز ّ تلْار ریؼَ ُای آى لطغ گزظیعٍ اطتظرکؼ
 

ظر اطاص هزظم افغاًظتاى ُواًگًَْ کَ هزظم طلسؼْر ّ هبارس اًع، ُواًگًَْ ُن بَ ؿلر ػؼك هیْرسًع ّ 

هزظم افغاًظتاى ُزگش ّ ُزگش، آغاس گز خٌگ  ًبْظٍ اًع، بلکَ ظر مْل تاریص پز اس ًؼیب ّ . طزفعای آى هیکٌٌع

ایي کؼْر کُْظتاًی با هعًیت چٌعیي ُشار طالۀ آى، ُویؼَ . تسویل گزظیعٍ اطت، خٌگ باالی ػاى ىػافزاس 

آى هدبْر گزظیعٍ اًع تا ظطت بَ  ّ آساظۀ ػاُع لؼکز کؼی ُای بیگاًگاى هتداّس بْظٍ اطت ّهزظم ؿلر ظّطت

زاى ظٌُع، ّرًَ با ؿلر ّ طالذ بزظٍ ّ اس ُظت ّ بْظ ضْیغ بَ ظفاع بزضیشًع ّ خْاب ظًعاى ػکي بَ تداّسگ

ؿفا ّ اضْت ّ بزاظری ظر کٌار ُوعیگز سیظتَ اًع ّ رّابن ًیک با ُوظایگاى ظاػتَ ّ ُیچگاٍ بزای ظیگزاى 

 .هؼکل طاس ًبْظٍ اًع
 

بظیار اتفاق افتاظٍ اطت ّ هلت با ػِاهت افغاى بار ُا ػاُع آى بْظٍ اًع کَ خٌگ ُای تسویلی هٌدز بَ سایغ یک 

هزظم ّ هولکت گزظیعٍ اطت کَ ظطتآّرظ ُای طتزگ هبارسات ٌفؼت ملب ّ ضائي بَ خْ ّ ه هؼت طْظ

 .آساظیطْاُاًۀ هزظم را بَ ظّ تْت فزّضتَ ّ کؼْر را بَ گزّگاى گزفتَ اًع

ّ اها چزا ایي ؿعای ؿلر ّ ؿلر ضْاُی ّ ؿلر ملبی ظر ایي اّاضز باالگزفتَ ّ چپ ّ راطت ّ ؿبر ّ بیگاٍ 

ْى ُا ّ ًؼزات چاپی، غْغا یرطاًَ ُای ضبز رطاًی خِاًی ّ طایت ُای اًتزًتی ّ تلْیشّ ػام ّ پگاٍ اس ّرای 

 بزپا ًوْظٍ ّ هٌتظز هؼدشٍ اًع؟
 

، ظر لـز ریاطت خوِْری آیا یک ظػْت هفؼي ّ هدلل اس چٌع ًوایٌعۀ گلبعیي زکوتیار، هؼِْر بَ لـاب کابل

مالباى ظر لطز ّ یا ُن ظػْت اس چٌع خٌایتکارخٌگی  لیْى ظالزی بزای ًوایٌعٍ ُاییکابل ّ یا گؼایغ یک ظفتز ه

 ظر بزلیي هیتْاًع ؿلر را بَ کؼْر بزگزظاًع؟

اس باػٌعگاى کابل را بی هسابا بز سهیي ریطت ( ۲۰۱۱۱)آیا بَ لـاب کابل کَ ضْى بیغ اس ػـت ّ پٌح ُشار

 ، ضطاب کزظ؟"تیار ؿازبزکو هستزمبزاظر " ّ کابل سیبا را بَ ّیزًَ ای غن اًگیشی هبعل کزظ، هیتْاى 

 ضطاب کزظى ُا هیؼْظ ؿلر را بَ کؼْر خٌگ سظۀ ها بزگزظاًع؟" بزاظر هستزم " آیا با 

گفتي ّ چٌع ّ چٌعیي بزاظر راكی " بزاظراى ًاراكی" ضطاب کزظى ّ آى یکی را " بزاظر هستزم" ایي یکی را 

ُزگش ؿلر را بَ ارهغاى ًطْاُع  ُزگش ّ گفتي ُا،" ّسیزؿازب" ّ " اهیز ؿازب" را ؿبر ّ ػام ظیگز 

 .آّرظ
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پزطغ ُا ّ طْاالت فزاّاًی ظر سهیٌَ هطزذ هیگزظظ کَ زتی یکی اس آًِا ُن پاطص لٌاػت بطؼی ًطْاُع یافت 

 .ّ سیزٍ بَ کزهاى بزظى ُاّى کْبیعى اطت ظرآب  ۀّ بَ هٌشل
 

اهیع اطت بؼع اس گذػت یک ظَُ هتْخَ ػعٍ باػیع کَ  !خٌاب رئیض خوِْر خوِْری اطالهی افغاًظتاى

ظر هساؿزۀ بزاظراى راكی ّ ًاراكی ّ هستزم ّ ًاهستزم تاى کَ ُوَ ّ ُوَ هظلر ُظتٌع ّ تؼٌۀ خٌگ، ططت 

ٌگ ّ تٌگ تز هی طاسیع ّ بَ با ُشاراى ظرظ ّ ظریغ کَ زلمۀ ایي هساؿزٍ را ُز رّس بزای ضْظ ت.گیز هاًعٍ ایع

هزظم هظلْم افغاًظتاى را بَ اهیع رطیعى بَ ؿلر، بَ یک بامالق ضطزًاک ّ هزگ اهیع آب بَ طزاب هیزّیع ّ 

 .آّر رٌُوْى هیگزظیع
 

 ُنبا ًظارت ظلیك ّ ًشظیک اّكاع افغاًظتاى  ،ًوایٌعۀ ضاؽ پیؼیي طاسهاى هلل هتسع ظر افغاًظتاىکای آیعی  

 ...": اّ ُن ظل پزضًْی اس ػوا ظاػتَ هیگْیع .خٌگ ُای ظاضلی ظر ایي کؼْر ُؼعار هی ظُع ازتوال بزّساس 

کظاًی کَ ظر  ،سیزا کزسی بَ خٌگ طاالراى ّ کار گشاراى لعرت ّابظتَ اطت ،هي ًیشاس کزسی ًارازت بْظم

 *".ایي کؼْر را آلْظٍ طاسًعظَُ ُای پیغ افغاًظتاى را ًابْظ کزظًع ّ ًبایع بَ آًاى اخاسٍ ظاظٍ هی ػع تا آیٌعٍ 
مردم افغانستان و نیز جامعۀ بین المللی خوب بیاد دارند که در آغاز دور دوم ریاست جمهوری شما، مقامات 
غربی و بخصوص امریکائی ها از موجودیت رشید دوستم و قسیم فهیم در حکومت شما، خیلی ها ناراض بودند 

ابراز داشته و شما را از انتخاب چنین افراد خونریز وکثیف که و بار بار مخالفت خود را بصورت علنی 
 !درلیست جنایتکاران جنگی شامل هستند، برحذر داشتند، اما کو گوش شنوا جناب کرزی؟

 

یۀ دور شانزدهم سال دوم تقنینی شورای افتتاح مراسم در این مختصر نمی خواهم در مورد نطق غرای شما در
 .رنگ مختصر حتمی می نمایدملی، تبصره نمایم، اما یک د

 

اما اگر از !  چه بجا فرموده اید". افغانستان آزمایش گاه و البراتوار سیاسی بیگانگان نیست"...شما فرمودید 
حق نگذریم شما و مشاورین بیشمار شما، این زمینه را بوجود آوردید که افغانستان آزمایشگاه و البراتوار 

امروز افغانستان نه تنها آزمایشگاه و البراتوار بیگانگان . ار آنان گرددبیگانگان و ایادی مفتخوار و بی مقد
برادران "گردیده است، بلکه عمالً آزمایشگاه برادران راضی و نیمچه راضی و ناراضی و نیمه ناراضی و 

ن برادرا" در میان این همه جنگجو و جنگ آور و جنگ افروز و جنگره، شما فقط  . شما، گردیده است"محترم 
 را و با این جمع نامتجانس که بخون یک دیگر و همه" برادر محترم حکمتیار" طالب را کم دارید و " ناراضی

به خون مردم مظلوم افغانستان تشنه اند، شما آرزو دارید صلح را به کشور جنگ زدۀ ما برگردانید که این  با هم
 .خواب است و خیال است و محال است و جنون

 

د : "...نات پر محتوای تان شما یک لیست از کشته های تان بیرون داده، فرموده ایددر یک قسمت دیگر از بیا
انداخته و چند ، به لیست بیرون دادۀ شما یک نظر "...خپلی خاوری د دفاع په الره کی خپل ځانونه قربان کر

 :میگذاریم مردم شریف وغیر مسلح افغانستانو قضاوت را به  اسم رابیرون نویس نموده
 

 یس شورای عالی صلح استاد برهان الدین ربانی رئ" 
 جان محمد خان یکی از مجاهدین سرشناس کشور

 الحاج عبدالمطلب بیگ
 محمد هاشم وطنوال 

 دگر جنرال داوود داوود
 خان محمد خان مجاهد

 جنرال شاه جهان نوری
 سید خیلی  جنرال عبدالرحمن
 هلک هسوع سریي

 زاخی هسوع افلل اڅکشی

 پِلْاى طیعهسوع زاخی     

 کزسی ازوعّلی     

 ازوعسی ظاّّظ هسوع     

 كساک هسوعخْاظ     

 طلیواًطیل ػبعالسکین

 ..."ّ  ػیز هسوع ضاى ػزب     
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خٌایتکاراى بلی خٌاب رئیض خوِْر طزکزظۀ ایي  .ػوا فزهْظٍ ایع کَ طزکزظۀ ػاى بزُاى العیي رباًی بْظٍ اطت

هزظم ّ هولکت کؼتَ ًؼعٍ اًع، بلکَ ظر راٍ ضطا  ٍظر را ، ُواًا بزُاى العیي رباًی بْظ ّ ُوَ با ُن ًَ تٌِا هٌفْر

ّ ظر  ّ ضیاًت ّ خٌایت طز ُای ضْظ را اس ظطت ظاظٍ اًع ّ با ایي ًام ُا هزظم افغاًظتاى ضْب آػٌائی ظارًع

ر ّ طزافزاسی ًشظیک هیؼًْع، اها اگز خٌاب ػوا اس افغاى یک لعم بَ ؿل ؿبْربا ػِاهت ّ ًابْظی آًاى، هلت 

ّ ػزکای خٌایات بی ػوار ػاى " بزاظر هستزم اًدٌیز ؿازب زکوتیار "ّ" راكی" ّ" بزاظراى ًاراكی"ضیز 

 .بگذریع ّ بَ هزظم رخْع کٌیع

ا ظاظٍ اًع ّ ظر ایٌِا بار بار اهتساى ضْظ ر. اس افغاًظتاى آسهایؼگاٍ ّ البزاتْار خٌایتکاراى خٌگی خْر ًکٌیع

هیعاى ػول ًاکام هطلك بعر آهعٍ ّ کؼْر ها ّ ػوا را بَ زوام ضْى هبعل ًوْظٍ اًع، ًَ یکبار ّ ظّبار،بلکَ بار 

 .ّ طزهۀ آسهْظٍ را ظّبارٍ آسهْظى، چؼن را کْر هیکٌع" آسهْظٍ را آسهْظى ضطاطت " بَ یمیي کَ . بار

چگًَْ خٌایتکاراى خٌگی ػوا را هساؿزٍ ًوْظٍ  اُعٍ کٌیع کَامزاف تاى ًظز اًعاسیع ّ با بـیزت بیعار هؼ بَ

ػوا هارُای افؼی را بداى . اًع ّ چگًَْ ػوا ضْظ ایي زلمۀ هساؿزٍ را رّس بَ رّس تٌگ ّ تٌگ تز هی طاسیع

پز سضن هزظم ظرظ رطیعٍ ّ سخز کؼیعۀ افغاًظتاى اًعاضتَ ّ تْلغ ظاریع سضن ُای بیؼوار ػاًزا با لؼاب ظُي 

 !سُی ضیال بامل. ُن گذاریعطگ، هز
 

ُوَ ُوظاى بْظٍ ّ  ا  ظر چٌع رّس گذػتَ اس آظرص ُا ّ ًام ُای هطتلف، هماالت ّ تسلیل ُای فزاّاى را کَ تمزیب

ُوَ ُن لزار هؼلْم بَ یک طاس رلـیعى گزفتَ اًع ّ ػایع ُن اس یک هزخغ ضاؽ بیزّى ظاظٍ ػعٍ باػٌع، ظر 

ًگزفتن، بلکَ با ظلت هطالؼَ ( ضْاًغ)بَ لظاى هلی ظری، بَ  ُن ُویي ؿفسَ ، چَ بَ لظاى هلی پؼتْ ّ چَ

ؼظتن، زاؿل آى ُویي بْظ کَ هیتْاى گفت، هستْا ّهطلب بؼلی اس ًْػتَ ُا را با ُوعیگز بَ همایظَ ً. ًوْظم

 .آًِا بظیار هؼابَ با ُوعیگز بْظٍ ّ زتی ظر بظیاری هْارظ اس اظبیات ّ مزس ًْػتي ُوظاى زکایت ظارًع

، لابل لعر اطت ّ ظر ضْر ُشاراى طتایغ، اها تبلیغات ...ّ ًْػتي ظر هْرظ ؿلر ّ طزًْػت هزظم ّ هولکت

" بزظى ّ بلٌع کؼیعى پعیعۀ فزهایؼی ّ ًا کارآهع ّ هٌبغ فظاظ ّ چْر ّ چپاّل را کَ ُواًا طزکاری را ّ باال 

، کاریظت بَ ضْرظ هزظم ظاظى ظر ُشار ّیک ًمغ ّ ًگار ظر لفافَ ُا ّ پیچیعى ّ آًزاباػع،" ػْرای ػالی ؿلر 

ْهت فزهایؼی ػالی خٌاباى، ُواى ؿلسی اطت کَ ظر زکؿلر هْرظ ًظز. زیيبیِْظٍ ّ ظر ضْر ُشاراى ًف

کابیٌۀ آى، ّسرای ٌُْس ُن  اکثز ّسرای اس ظّر ظّم آى،  کابل، ظر زکْهت ایکَ باگذػت ًشظیک بَ ظّطال 

ػشل  ؿالزیتزتی  ، ظر زکْهت ایکَ ّ ایي ضْظ یک لاًْى ػکٌی بشرگ ّ فلیست بار اطت ،طت اًعزطزپ

فزهاى  طاالر ّ چٌع خٌایتکار خٌگی، چپ ّ راطت  خٌگ چٌعّالی را ًعارظ ّ خِت بعطت آّرظى ظل  یک

آراهغ لبل اس  ّالؼی ضْظ را کاهال  اس ظطت هیعُع ّ بَ هٌشلۀّ هؼٌی  کٌع، ؿلر هفِْم ؿاظر هیلِزهاًی 

 .مْفاى تْاًع بْظ
 

 ّ هزیش باتْلعع تا ُن اکٌْى، بز کدعار  تااطاص زکْهت ظاری هْخْظۀ افغاًظتاى، اس ُواى ًطظتیي طاػ

ظر زکْهت هْخْظٍ ٌُْسُن یک خٌگ . تفٌگعاراى ّ خٌگ طاالراى ّ ًاللیي زمْق بؼز، گذاػتَ ػعٍ اطت

طاالر ّ ًالق زمْق بؼز، هؼاّى اّل رئیض خوِْر اطت ّ ظیگزی هؼاّى ظّم، یک خٌگ طاالر ّسیز اطت ّ 

ّالیت ظیگز، س ّ ظیگزی ا اطت ظر ظٍ طال هتْاتز هطتار یک ّالیت ظیگز ّکیل، یک خٌگ طاالر زاکن ضْظ

، یک خٌایتکار ّ ضائي ًوایٌعۀ هولکت ظرطاسهاى هلل هتسع ّ ظیگزی طفیز ...یک خٌگ طاالر هؼاّر ّ ظیگزی 

، بلی ظر چٌاى زکْهت ای ّ ظر چٌاى ظم ّ ظطتگاٍ فاطع ّ ًاکارآهعی، ططي اس ؿلر گفتي ...کبیز ظر اّکزایي ّ

ْى هزکب ّ ًا هتداًض، کؼْر را ًَ تٌِا بَ طْی ّ ػزیک طاضتي تزّریظتاى مالبی ّ گلبعیٌی ظر ایي هؼد

 .ؿلر رٌُوْى ًوی گزظظ، بلکَ بَ ُشاراى فزطص اس ؿلر ظّر هی طاسظ

کَ ؿعای  پض اس رّی لطف ّ اس طزکزم، ظطت اس ایي تبلیغات طزکاری ّ کْبیعى ظر مبل  هیاى ضالی، بگذریع 

ى بَ ؿلر باػیع ّ یمیي ظاػتَ باػیع کَ ؿلر ظر پی یک چارۀ اطاطی بزای رطیع. ظُل ػٌیعى اس ظّر ضْع اطت

 ، همعّرکوَاّالؼی ّ ػزافتوٌعاًَ، تٌِا تٌِا ظر پزتْ ػعالت اختواػی ّ کؼاًیعى خٌایتکاراى خٌگی بَ پای هیش هس

 .بلٌع  لؼکزی ّ کؼْری ّ طزضن ًوْظى بزای تزّریظتاى اتبَ هماهًـب ًوْظى آًاى  اطت، ًَ
 

ططٌاى هیاى ضالی ّ تکزاری بزای هزظم ططت ظلگیز ػعٍ اطت ّ . ری ًعارظهتاع طزکاری ظیگز باسار ّ ضزیعا

خٌایتکاراى خٌگی ّ پذیزائی آًاى ظر لـز ریاطت  بَآهع گْئی رئیض خوِْر کؼْر ػاى  هزظم اس ضْع

چْر ّ چپاّل ُا ّ تارج خوِْری، ططت هٌشخز اًع، بطـْؽ هزظم ّ باػٌعگاى کابل کَ راکت پزاًی ُا ّ 

ضاک یکظاى ًوْظى کابل سیبا را ُزگش فزاهْع ًوی کٌٌع ّ ضْب بیاظ ظارًع خٌایات ػظین ّ کؼتار  پایتطت ّ با

بیاظ ظارًع بیٌی بزیعى ُا ّ گْع بزیعى ُا ّ رلؾ . ضْاُزاى ّ بزاظراى ّ فاهیل ّ الارب ّ ضْیغ ّ لْم ػاًزا

ظ تمظین ًوْظٍ بْظًع ّ تٌِا ظر کابل هزظٍ ّ رلؾ سًعٍ را ّ بیاظ ظارًع کَ چگًَْ  خٌگ طاالراى کابل را بیي ضْ

، آیا ػـت ّ پٌح ُشار اًظاى را اس ظم تیغ لظاّت ّ بزبزیت کؼیعى، پاظاع ...چِار زکْهت ّخْظ ظاػت ّ

 !ّ هؼاًّیت ُای ریاطت خوِْری اطت ّ هارػالی ّ خٌزالی؟ ّسارت ّ ّکالت



  

 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ پَ ظغَ پتَ.  پَ ظرښت تاطْ ُوکارۍ تَ رابْليافغاى خزهي آًالیي 

 ئ ُیلَ هي یْ ضپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هطکې پَ ځیز ّ لْلـ، ظلیکٌې ظ لیکٌیشې بڼې پاسّالي ظ لیکْال پَ غاړٍ ظٍ : یاظښت

لزباًی ظطتاى ( ۲۰۱۱۱)ػـت ّ پٌح ُشارگفتي، ضٌعیعى بَ ضْى بیغ اس " بزاظر هستزم " آیا لـاب کابل را 

 !،ًیظت؟"بزاظر هستزم" ضْى آلْظ ّ خٌایت گظتز ُواى 
 

تزٍ کی ّ اهیي ّ ببزک ّ ًدیب بْظ ّ اهزّس ظیزّس ًْبت ! ػزم کٌیع ّ اس ضعا بتزطیع ّ اس باسضْاطت هزظم

ًظاى ُای کزۀ ارف، ؿلر پظٌعیعٍ اطت ّ هطلْب توام ا. ًْبت رباًی ّ ظاّّظ ّ هظؼْظ ّ فزظا ًْبت ػواطت

هال ًوْظى ضًِْای پاک بیغ اس ظّهیلیْى پاّ  اها ًَ بَ لیوت اس ظطت ظاظى آبزّ ّ زیثیت ّ ّلار ّ ػزف هزظم

با طاسع ُای ػزم آّر ّ ًفزت اًگیش ُزگش بعطت ًوی آیع ّ اگز ُن بعطت آیع، پایعار  ؿلر ػزافتوٌعاًَ. ػِیع

 .پظٌعیعٍ ّ هطلْب اطت، اها ًَ با ُز لیوتؿلر  .ًیظت ّ بَ هٌشلۀ گلْش هاًعى ّ اس آب گذػتي اطت

 

 باضبزباع کَ آٍ هظلْم ططت گیزظ                                        

 بظی کض را س تطت ّ بطت گیزظ                                  
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