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 ٢٠١٠اپريل، ٢٧       م�لی موسی نظام                                                                                                   

 

 ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور را تاريخ ملت افغان بياد دارد
  حقايق تلخ از روزگاران خون، آتش و جنايات بشری در افغانستان

 

در سال  و تكراراً   ٢٠٠٧اپريل سال  ٢٧در » ھفت ثور، ھشت ثور و نه ثور« لم مضمونی را  تحت عنواناين ق
در ھمين پورتال افغان جرمن آن�ين و در بعض ديگری ازمطبوعات افغانی به نشر رسانيده است كه چون پيش ٢٠٠٩

مليون ھا شاھد عينی و ھزاران ورق  آمد و طرز برخورد با حوادث آن روزگاران خون و آتش، علی الرغم موجوديت
تاريخ مستدل ومبرھنيكه با السنۀ مختلفه ھر روز بدسترس جھانيان قرار ميگيرد، ھنوز ھم از جانب وابستگان و عمال آن 
دولت ھای وابسته  و متكی به غير، طوری بر ملت تحميل ميگردد كه گويا ھرگز در بيشتر از سه دھۀ اخير آب از آب 

 .استتكان نخورده 

كه با حملۀ القاعده بر مركز  تجارت جھانی در نيويارك، اوضاع جھان شكل و خاصيت ديگری را بخود  ٢٠٠١از سال  
گرفته است، با موجوديت فعاليت القاعده در جوار طالبان در مملكت ما و حم�ت قوای بين المللی به خاك ما، موجوديت 

در . توجه مطبوعات بين المللی را ھم به خود معطوف داشته است افغانستان به حيث يگانه مملكت مطرح در جھان،
آرشيف ھای سی آی آی و كی جی بی و  و اسناد پھلوی اين چنين يك   شھرتی، اسناد، مدارك، راپور ھا، خاطرات

س وابستگان فعال آن موسسات و بی شمار كتب و مضامينی كه تاريخ افغانستان را از ھمان آغاز كودتای ھميشه منحو
. ثور تا امروز احتواء مينمايد، در ميديای جھانی و به السنۀ گوناگون بصورت وسيع منتشر و پخش گرديده و ميگردد

درين ميانه سھم وتجربۀ تلخ ملت افغان به حيث شاھدان عينی، چه در داخل افغانستان و چه در كمپ ھای وحشتناك 
ه مردم رنجور و محروم افغانستان از آغاز كودتای وطن مصائبی را ك. ھمسايگان قسی القلب، از ھمه بيشتر است

فروشان ثور تا ايندم متحمل گرديده اند، خود تاريخ زنده ای است كه ماشين ھای پروپاگندی و مغز شوئی ھای غير 
تحريف تاريخ در مجموع كوششی است عوام فريبانه و . انسانی ای غير ملی آنرا از بين برده و محو ساخته نميتواند

 .ام�ً مذبوحانه و ناكام كه شرمساری عظيمی را برای عاملين خطا كارآن در قبال داردك

و  باخاطرۀ غم » !«بنا بران، امروز ملت رنجور افغان از ھشت ثور ديگری با خوشی و نشاط بايد استقبال نمايد
عۀ قتل عام افشار، زخم استخوان سوز ھزار سكنۀ بيگناه آن، منجمله فاج ۶۵انگيزانھدام كابل، پايتخت افغانستان و كشتار 

  .فاميل ھای عزا دار عزيز از دست داده  يكبار ديگر در اذھان زنده بگردد

مردم بی وسيلۀ ما ھمانطور كه جنايات بشری و تاريخی خلق و پرچم و حامی اشغالگر آنان، اتحاد شوروی سابق را با 
بيگناه آن از ياد نميبرند، نميتوانند حوادث شوم و غير قابل باور كشتار بی رحمانۀ ملت افغان و شھادت يك و نيم مليون 

عصر خونباران جمھوريت برھان الدين ربانی  ١٩٩۶تا سال  ١٩٩٢ثور  ٨قتل عام ھای تنظيم ھای مھاجم را كه از 
تجاوزات بر درين خاطرات جانكاه، ويرانی شھر و سرپناه ھا، از دست دادن عزيزان، . دوام نمود، ھرگز فراموش نمايند

مال و ناموس مردم بی دفاع پايتخت، با تجليل چنين عصر سياه و شرم آوربه وضاحت زنده گرديده و بر آ~م و درد 
  .مليون ھا مصيبت رسيدۀ پايتخت در سر تاسر جھان می افزايد

  

ياد بود و بزرگداشت در حاليكه چند ھفته قبل شاھد سفر رئيس جمھور فقيد پولند با اعضای عالی رتبۀ معيتی وی برای 
خاطرۀ ھزاران كشته شدۀ پولندی  وتقبيح مظالم و فاجعۀ قتل آنان در زمان دكتاتوری استالين سفاك، به روسيه بوديم، 

به نشر » !؟«مجاھدين » پيروزی« ثور بنام روز  ٨ديشب خبری كه از تلوزيون آريانای افغانستان مبنی بر استقبال از 
تاسف عميق مردمی را كه عزيزان را چه در حوادث جنگ ھای كوچه به كوچه، از ھوا رسيده است موجبات تاثر و 

درين خبر گفته شده كه تلوزيون . بزمين و از زمين به ھوا از ھرقوم شريف افغان، از دست داده اند، فراھم نموده است
را كه سابق در روز » آتش بازی« مثور بــا تنظيم و برپـــا كردن جشن بزرگـــی پروگرا ٨آريانای افغانستان از روز 

واقعا با افسوس بايد گفت كه ازماست كه . استرداد استق�ل افغانستان عزيز برگذار ميگرديد، اجــــرا خواھد نــمود
آيا  بخاطر داريم كه در كدام سرزمين ديگری به ياد بود روزگاران خونينی كه در يك شھر كوچك فقط در . برماست

در مجموع صورت گرفته باشد، محافل خوشی  ۶۵٠٠٠ين كشتار ھــای بشــری از جـــملۀ بيشــتر از يكســال اول بيشتر
باور بفرمائيد كه امـــروز در صـــدر تمــام مشك�تی كه ملت افغان سردچار است، تحريف ! و پای كوبی ترتيب گردد؟

 !ھدان عينی ھمه حوادث انديعنی خاك اندازی به چشم مردمی كه خود شا. تاريخ بد ترين آن ميباشد
اگر چند تنظيم انگشت شمار جھادی كه ھرگز تفنگی را برای كشتن عدو در دست نگرفتند، ادعــای شكست اتــحاد  
شوروی سابق و عمال دست نشاندۀ خلق و پرچم را دارند، پس چطور اينـــان چه در خانۀ مـــلت و چه در تشــكيل حزب 
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دشمن ملت و  مملكت بوده و » گويا« ام نھاد ملی با آنان عھد و پيمان بسته اند كه زمانی كمونيست ـ اخوانی ای جبھۀ ن
سرزمين مارا تقديم اتحاد شوروی سابق و ماشين جنگی مخوف آن نموده بودند؟ برای توضيح مختصر چنين معضله ای 

� بی دفاع آن از ھمان آغاز كودتای منحوس بايد به سراغ اوراق تاريخ برويم و ببينيم كه واقعا  بر افغانستان و مردم كام
آيا واقعا روز . تا شكست طالبان سياه كار چه جريانات خونين و جنايات بشری ای رونما گرديده است ١٩٧٨ثور در سال

خونين ھفت ثور را صرف با ياد آوری ساده يی در مطبوعات بايد اندكی تقبيح نمود؟ آيا ناقضين حقوق بشر و مجرمين 
افغانستان تا ابد بايد آزادانه و بدون بازخواست به قدرت تكيه بزنند؟ آيا جايگاه چنين افرادی را ممالك جھان ھم  جنگی در

در  خانه ھای ملت و صدر امور مملكت تعين نموده اند؟ آيا مردم افغانستان بازھم در سراشيب بدبختی ھايی كه گروه 
ھای حريص بيرحمانه بر آنان وارد نموده اند، تابد ا~باد بسوزند و آه  شناخته شدۀ موجودۀ خلق و پرچم از يكسو و تنظيم

  نكشند؟

اگر مقدر چنين است، پس چرا خانم ثريا صبحرنگ يكی از مامورين كمسيون مستقل حقوق بشر كه به مناسبت روز  
مه و بازخواست ناقضين ھفت و ھشت ثور بيانيه ای را ايراد نمود و از ھمين تلوزيون آريانای كابل پخش گرديد، محاك

اين صدا ھا و بيانه ھا برای . برای بھبود اوضاع نا بسامان مملکت درخواست و تائيد نموده است» جداً « حقوق بشر را 
کسی   !كی و چه مقامی است كه ھر سال در چنين روز ھايی بی نتيجه وواھی چون نوشته ای بر يخ تكرار ميگردد؟

  ! کمسيون ھر روز بيرنگ تر و بی ارزش تر ميگردد؟نيست بپرسد که چرا فعاليت اين 
 

باری برای آگاھی آنانی كه به جزئيات حوادث وواقعات مملكت درين بيشتر از سه دھه دقيقا آگاھی ندارند، به اتكاء و 
ار استناد برتحقيقات مبرھن تاريخی، ازجملۀ آثار بيشماری كه ھمه روزه در اختيار جھانيان و منجمله ملت افغان قر

تا شكست  ١٩٧٨ميگيرد،  صرف به چھار تای اين اسناد كه تاريخ افغانستان جنگ زده را از آغاز كودتای ثور در سال 
به اشكال گوناگون در بر ميگيرد، اشاره مينمائيم تا ديده شود كه آيا ملت مظلوم و بی چارۀ افغان  ٢٠٠١طالبان در سال 

تحمل عمال خلق و پرچم، زور آوران تنظيم ھای جھادی و يا پذيرفتن  چه اجباری را ھنوز كه ھنوز است  قھراً در
  : طالبان دارند

يكی از مھمترين و مفصل ترين راپور معتبريكه در زمينۀ تاريخ معاصــر افغانستان تھيه و تنظيم گرديده، : اول 
است که دقييقاً از زمان  www.afghanistanjusticeproject.org يا »پروژۀ داد خواھی يا عدالت افغانستان« ھــمانا

تا ختم  ١٩٧٨كودتای منحوس ثور و اشغال سرزمين ويران ما به كمك خائنين خود فروختۀ خلق و پرچم يعنی از سال 
را در بر ميگيرد كه بدون شك بھترين  مي�دی٢٠٠١سال  يعنیحكومت تاريك و سياه طالبان وابسته به عصر حجر

اين راپور به ھمت وا~ و مصرف . ات سرزمين ويران را به وضاحت آشكار ميسازدراپوری ميباشد که حوادث و اتفاق
حكومت ھالند از جانب يك كميتۀ كام�ً غيرانفاعی غيردولتی با موجوديت ترجمان ھای ھر لسان مروجه در افغانستان و 

  ٢٠٠٢نر، درپايان سال ــــــو كاز سكنۀ سرزمين ما از واخان تا سيستان و از ميمنه تا خوست  ۶٠٠٠عم�ً با مصاحبۀَ  

تنظيم اين راپور ارزشمند، توسط قانون دانان افغان و خارجی از جانب اين كميته . آغاز گرديده و سه سال را در برگرفت
بعمل آمده كه اكثر حقوق دانان افغان آن ھمانطوريكه در متن انگليسی، دری و پشتوی راپور مطالعه ميفرمائيد، خود 

 .يان واقعات دوره ھای مختلفه، شاھد و ناظر حوادث بوده اندقسماً در جر

 اين راپور مھم كه توسط دانشمند گرامی داكتر سيد عبدهللا كاظم به لسان دری بار اول ترجمه گرديد در جريدۀ ملی گرای 

نبار تـــحت ھمچنان اين راپور مفصل، مستند و گرانبھا اي. ھمان زمان در ده شماره منتشرشد» مردم افغانستان« 
 ٢٠٠۶و  ٢٠٠۴بازھم از طرف مترجم دانشمند، داكتر كاظم در سال ھای  »جنايات ديروز، دادخواھی امروز« ـنوانــع

ھموطنان ما ميتوانند با مراجعه به خود لينك راپور در انترنت، آنرا  به السنۀ انگليسی، . بصورت رساله ای به نشر رسيد
ھمچنان در آرشيف حقوق بشر افغان جرمن آن�ين پشتو . مت، چاپ و مطالعه نمايندپشتو و دری با كليك بروی ھمان قس

خوب است كه جوانان ما ھم از نسخۀ انگليسی آن مستفيد گرديده و از واقعات تاريخی مملكت . و دری راپور حفظ است
  .دقيقاً مستحضر گردند

عمال خلقی و پرچمی آن كه تا امروز با كشف گور  اين راپور مفصل در پھلوی جنايات گستردۀ حزب ديموكراتيك خلق و
ھای دسته جمعی درد ھموطنان مظلوم ما را تازه ميسازند، با وضاحت نامھای دست اندركاران آن رژيم سفاك را با نحوۀ 

بی ــھانه ھای قومی و مذھـــبه ھمين ترتيب آنچه را تنظيم ھای قدرت پرست تنظيمی  به ب. فعاليت ھای آنان برم� مينمايد
جه و ـبی جھت و برای شكست رقيبای خويش، ملت بی دفاع افغان را با جنايات غير انسانی و كشتار ھای بی موجب شكن

ات و ــــتذكر گرديده وواقعـــــقتل عام نمودند كه جريان اعمال ھر گروه ودستۀ مشمول درين دورۀ خونين درين راپور م
انب گلبدين ـ ـــــراكت كشنده از ج ۵٠٠٠بشری ھر يك اعم از حزب وحدت بر جانب مقابل، فير جنايات گوناگون و ضد 

ي�ت ـــــبا لست ھای طويل ھمه اشتراك كنندگان در جنگ ھا ھم با تفص» جنگ افشار« مسعود بر اھالی بی دفاع كابل و 
 ٢٠٠۵ ط سيما سمر در سالـکميتۀ مذکور، توسفراوان نقش صفحات  اين راپور ميباشد که بعد از ختم آن، از جانب خود 

به حامد كرزی رئيس جمھور افغانستان برای تطبيق عدالت انتقالی و بازخواست جنايتكاران جنگی در افغانستان، سپرده 
 .راپور عدالت افغانستان با يك كليك بروی لينك، شما را به وبسايت آشكارای آن رھنمون ميگردد. شد

www.afghanistanjusticeproject.org  
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را تــحت  Human Rights Watch ترجمۀ مقدمه و معرفی يی راپورمستند كميتۀ نـــظارت بر حقوق بشر يا: دوم 
يقين عدۀ زيادی از  »جنايات ارتكاب شده در كابل و ميراث ديده درائی در افغانستان - دستان  آغشته بخون« عنوان

مقدمۀ اين راپور مھم را محترمه ليلی رشتيا عنايت سراج . مطالعه نموده اندھموطنان ما در پورتال افغان جرمن آن�ين 
نامبره به وضاحت . ھم به اميد بازخواست از جنايتكاران جنگی و تامين عدالت انتقالی در افغانستان، ترجمه نموده است

ق عريان حادثات خونين رسماً منتشر گرديد برای افشای حقاي ٢٠٠۵تذكار داده كه اھميت اين راپور که در سال 
ً آنمدت را احتوا مينمايد، دارای  ١٩٩٣تا مارچ  ١٩٩٢افغانستان از اپريل  كه تحقيقات و بررسی اين كميتۀ معتبر دقيقا

اين مضمون افشاگرانه را لطفاً در پورتال افغان جرمن آن�ين، زير نام خود نويسنده و مترجم . اھميت بسزايی ميباشد
  .مطالعه نمائيد

 

پور ارزشمندی که در با~ ذکر گرديد و قسمتی از تاريخ  سه دھۀ اخير افغانستان را افشاء ميسازد، ھمانا راپور كميتۀ را
يكی از موسسات وابسته به ملل متحد استكه حوادث دقيق جنگ ھای  Human Rights watch نظارت بر حقوق بشر يا

ترجمۀ صادقانۀ . با شرح و تفصيل  بيان و تشريح مينمايد ١٩٩٣تا مارچ سال  ١٩٩٢داخلی افغانستان را از اپريل سال 
اين اثر مستند و با ارزش به شکل کتاب توسط دانشمد ديگر افغان جناب رحمت آريا به پايۀ تكميل رسيده و زير نام خود 

 »~سونو پر وينو رنگ« به لسان ارزشمند پشتو تحت عنوان Blood Stained Hands يا »دستان آغشته بخون« راپور

ابتياع نمود و متن انگليسی آن در اكثر » دانش« به دسترس پشتو زبانان ما قرار دار كه آنرا ميتوان ا زپشاور، كتابخانۀ 
ممالك جھان موجود بوده و جوانان ما ميتوانند آنرا از انترنت و دفاتر مختلفۀ اين كميتۀ جھانی معتبر مث�ً دفتر واشنگتن 

كه در عرصۀ کمتر از يك سال، تنظيم ھای مختلفۀ جھادی چه جناياتی را بر مردمان پايتخت  تا بدانند. بدست آورند
ھزار سكنۀ بيدفاع کابل، مرتكب اعمالی گرديدنند كه تاريخ بشريت از ياد  ۶۵افغانستان تحميل نموده و در پھلوی قتل  

صورت  ١٩٩٣فروری سال  ١١ـ  ١٠به مطابق  ١٣٧١دلو  ٢٣ـ  ٢٢ھم كه بتاريخ » جنگ افشار«. آوری آن شرم دارد
 .گرفته است، شامل اين راپور موسسۀ معتبروابسته به ملل متحد ميباشد

 

http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/afghanistan0605.pdf 
  

كاظم  كه در پھلوی اثر دانشمند محترم داكتر سيد عبدهللا  »زنان افغان زير فشار عنعنه و تجدد« كتاب ارزشمند : سوم 
بيان قرن ھا زندگی زن محروم افغان، حوادث وواقعات مبرھن تاريخی سه دھه راھم با وضاحت و با استناد بر تعداد 

  .زيادی ازآثار مورخين، نويسندگان، محققين، انتشارات داخلی و خارجی و لست و مراجع آنھا ارائه مينمايد

تا با حال، تاريخ سه دھه را كه مورد نظر اين  ١٩ حيات زنان افغان از قرناين اثر گرانبھا در پھلوی روی داد ھای 
بحث است ھمچنان در فصل ھای جداگانه با افشاگری ھای رژيم خائنين خلقی و پرچمی و معرفی عدۀ زيادی از آنھاتا 

كابل، پايتخت  قدرت نمائی ھای ھر يك از تنظيم ھای وابسته به پاكستان، روسيه و ايران و چگونگی تخريب شھر
و ھجوم طالبان سياه كار را يک به يک مطرح و تشريح » جنگ افشار« افغانستان با عمليات غير بشری آنھا، منجمله 

. تعقيب مينمايد ٢٠٠۵اين مجموعۀ تاريخی و آموزنده رويداد ھای سرزمين مارا تا زمان انتشار كتاب يعنی سال . مينمايد

رزشمند تاريخ افغانستان، دريافت آن در مغازه ھا و كتابخانه ھا نظر به اھميت آن به علی الرغم تيراژ بلند اين اثر ا
اينقلم اخيراً با محترم داكتر كاظم در زمينۀ احتياج مبرم خوانندگان مذاكره نموده و ضرورت . مشكل مواجه گرديده است

ع�وۀ اينکه از جانب مولف به تعداد زيادی از  البته که کتاب مذکور بر. چاپ دوبارۀ کتاب را برای شان پيشنھاد نموده ام
ھموطنان قسم تحفه توضيع گرديده است، نسخه ھای آن در كتابخانۀ كانگرس امريكا و بيشمار كتابخانه ھای افغانستان، 

 .پوھنتون و مراكز علمی، ولسی جرگه، وزارت خانه ھا و بسی جاھای ديگرھم موجود و در دسترس  ميباشد

سر ميبينيم كه ھرماه ده ھا راپور، كتاب و گزارش ھای مستند از جانب موسسات مختلفه  در بيان وقايع به چشم  :چھارم
سه دھۀ مادر وطن نشر و  به مراكز علمی، تدريسی از قبيل پوھنتون ھا، مكاتب، ليسه ھا، كتابخانه، وزارت خانه ھا 

اينكه . افغانستان بصورت آشكارا توضيع ميگرددوغيره بمنظور آگاھی عوام از واقعيت ھای مستند تاريخی در خود 
اقليت ھای سر افگنده و شناخته شده ھنوز ھم مذبوحانه در صدد پنھان نمودن آفتاب با دو انگشت ميباشند، خوب است 

  : نظری ھم به خبر نشر اين كتاب آموزندۀ برازنده بيندازند

 ٣چھار شنبه :  )برای اولين بار در افغانستان» بايد بدانند آنچه راكه مردم عام« يع كتاب جرائم جنگی تحت عنوانذتو (
و پروژۀ جنگی مقيم  THE KILLID GROUP كليد گروپ: ، كابل٢٠٠٨سپتمبر  ٢۴، مطابق ١٣٨٧ميزان سال 

واشنگتن امريكا با مشاركت ھم در جريان يك سال ھمكاری توانستند در مورد حقوق بشر و قوانين بشری بين المللی 
 .ند و موارد نقض آنرا تحقيق نمايندآگاھی دھ

را به تيراژ » آنچه را كه مردم عام بايد بدانند« كليد گروپ و پروژۀ  جرائم جنگی افتخار دارند كه كتاب جرائم جنگی
با محفل رسمی از طريق دفتر مركزی كليد  ٢٠٠٨می  ٨جلد به زبان ھای دری و پشتو چاپ كنند و به تاريخ  ٢۵٠٠

ار دوم در پوھنتون و پوھنځی تعليم و تربيه، سوم در پوھنتون بلخ، چھارم در ميدان ھوائی بگرام و گروپ در كابل، ب



  
 

 

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

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

و امروز طی محفل رسمی در پوھنتون ننگرھار ھم  ١٠١ھمچنان در بخش حاكميت قانون، ترتيب نيروی كاری مشترك 
  .به دسترس ع�قمندان قرار دھند

 

ثور و عاملين جنگ ھای داخلی و كشتار پايتخت  ٨موجودۀ افغانستان نه تنھا از  در نتيجه با افسوس ديده ميشود كه دولت
استقبال مينمايد، بلكه غير مستقيم با اشتراك عمال خلقی و پرچمی فعال ووابسته به جميعت ربانی و شورای نظار كه 

 ٧ان با~ست، از روز منحوس ھنوز حيات دارند  و در امور دولتی اعم از پارلمان و دو قوای ديگر ھم كام�ً دست ش
در پھلوی صد ھا دليل ديگر، اجتماع و اشتراک اين دو گره در تشكيل جبھۀ نا . ثور ھم پشتيبانی و استقبال مينمايند

  .متجانس و نامنھاد ملی شاھد مبرھن اين ادعاست
 

ن پرستان واقعی، اكثراً ھجری شمسی كه به اشتراك فرزندان دلير ووط ١٣۵٩ثور  ٩در خاتمه ازان نھصت پر افتخار 
ط�ب جوان و سر سپردۀ معارف افغانستان، صورت گرفت به نيكوئی ياد مينمائيم که سر ھای عزيز را در راه آزادی 

  .وطنفدا نموند و افتخار صفحات درخشان تاريخ را كمائی کردند

ۀ روسی بمقابل مظاھراتی كه درين روز خونين دسته ھائی از شاگردان معارف در شھر كابل بر ضد رژيم دست نشاند
از جانب عمال خائن خلق و پرچم برپا شده بود،  باعزم راسخ و از خود گذری بی نظيری، بر عليه رژيم فاسد صدای 

درين قيام پر افتخار تاريخی، دختران جوان با شھامت افغان، كه به فرمودۀ محترم حميد انوری، غير . حق بلند نمودند
ديگری نداشتند، به مقابل عساكر افغان صف بستند و با ايراد بيانيه ھا آنانرا به طرفداری از خود س�ح » چادر و قلم« از

در چنين لحظات تاريخی، با مداخلۀ باداران روسی، عساكر افغان بروی جوانان مبارز وطن ھموطن خود . دعوت نمودند
با نوشيدن جام شھادت، اوراق پر افتخار تاريخ آتش كشودند و در پھلوی شھدای جوان درين روز بزرگ، ناھيد و وجيھه 

 !روح اين دو دخت قھرمان افغان شاد و نام شان جاودان باد. افغانستان راگل باران نمودند

 ھرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق      ثبت است بر جريدۀ عالم دوام ما
  

 


