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 ۲۷/۰۷/۲۰۱۷      امریکا                             نبى یار 
 

 خداوند )ج( در کالم بر حق اش میفرماید:

ن تََشآُء َوتُِعزُّ َمن تََشآُء  ِلَك ٱۡلُمۡلِك تُۡؤتِى ٱۡلُمۡلَك َمن تََشآُء َوتَنِزُع ٱۡلُمۡلَك ِممَّ ـٰ ُُل ِ  ۖ ِبَیِدَك ٱۡلَخۡیرُ  َۖوتُِذلُّ َمن تََشآءُ قُِل ٱللَُّهمَّ َم لَٰى  ََ  ِِنََّك 

مَران ۲٦َشۡىء ٍ۬ قَِدیر ٍ۬ ) َِ  (آل 

خواهى فرمانروایى را هر آن ُس را ُه خواهى فرمانروایى بخشى و از هر ُه ، فرمایى بگو بار خدایا تویى ُه فرمان

دست توست وتو بر هر چیز هر ُه را خواهى خوار گردانى همه خوبیها به باز ستانى وهرُه را خواهى َزت بخشى و

 .یى توانا

 ، شاه سابق افغانستانمرحوم اعلحضرت محمد ظاهروفات دهمين سالگرد به مناسبت 

 روح شان شاد و یاد شان گرامى

 

 

 

 

 

سردار محمد داود پسر کاکاى شاه سابق رژیم شاهى توسط ( ۱٩۷٣جوالى  ۱۷) مطابق ۱٣٥۲سال سرطان  ۲٦در 
در شهر روم کشور ایتالیا پناهنده گردید، در آن زمان   محمد ظاهر، شاه مخلوع ه نظامى سقوط داده شد و کودتاطى 

داد با پدرم در امور مربوط به بعد از دروس مکتب اکثراً و معموالً نجات بودم ابتدائیه من پسر نوجوان و شاگرد مکتب 
و همچنان به شغل باغدارى و زمین دارى داشت مینمودم، البته پدرم شغل آزاد تجارت  ارتى و کتابت کومکو ستد تج

شناخته شده در متنفذ و َالقه مفرط داشتند و سرو کار شان با سیاست نبود. پدرم در َین حال از جمله اشخاص هم 
معموالً روابط داشتند پدر مرحومم  اشخاصیکه با . افراد ودود و سایر اقوام منطقه خویش بوقوم خ وقت و زمانش بین

ً مامورین و کارمندان دولتى در سطوح مختلف دولت اشخاص تجارت پیشه، بزرگان و معز زین اقوام، َلما و بعضا
این صحبت ها باالى من ٌّ طبعابودند. صحبت هاى شان با این طبقات از اجتماع روى مسایل مختلف صورت میگرفت. 

بسیار  یمبرا هااین صحبتتاثیرات روحى و روانى خود را داشت و از جانبى هم ن و شاگرد مکتب منحیث یک نوجوا
 میدارم.هم و هنوز  نموده مؤثراستفاده  هازیاد آموزنده بود و در زندگى َملى خود از آن
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آورى مینمودند و  روم یاددر مورد زندگى شاه سابق در  در آن زمان خوب بیاد دارم که َده ازین افراد و اشخاص
ً  ملى افغانستان راهاى افغانستان سرمایه سابق میگفتند که پادشاه  در کشور ایتالیا  به تاراج برده و در اروپا خصوصا

 واست استفاده شده  افغانستان از سنگ هاى الجورد ویال ها ویال هاى با َظمت تعمیر نموده و در اکثر بخش هاى آن
 ً این  ذخیره نموده اند.براى َیش و نوش خود بیت المال پول در حسابات بانکى شان به صد ها میلیون دالر از  َالوتا

م که یک میکردفراموشم نمیشد و همیشه آرزو  بود و هیچ روى سنگ حکاکى شده کلمات در ذهن و فکرم مثلى خط
سخنان سال هاى زیادى صحبت ها و ازین  ببینم. را از نزدیکها و این کاخ  ایتالیا سفر نمایمکشور روز بتوانم به 

ان پوهنتون و هفت سال مهاجرت در پاکست، ه مکتب دورو از بین رفتند،  سپرى شد، حکومت ها یکى پى دیگرى آمدند
کشور  سفر بهزمینه کمونست حکومت داکتر نجیب بعد از سقوط قضاى روزگار از  همه به شکل از اشکال سپرى شد.

د گردد که شخص اَلحضرت مساَ زمینه اىهر روم درین فکر بودم تا ایتالیا برایم فراهم گردید. از زمان ورود به ش
. است ببینم صورت گرفتهاستفاده  افغانستان الجورد از سنگ  ساختمان آندر که ای، شاه سابق را در کاخ محمد ظاهر

از در یکى  تامساَد گردید برایم فرصت  بر آورده شد و این رومشهر در  از گذشت چند ماهبعد هم باالخره این آرزو 
شمال و یا شمال غرب شهر  م. منزل شاه سابق در قسمتیبه دیدار ایشان برو روز هاى َید با یک تعداد از دوستان

ه منزل در قدم نخست بو دراز بود موقیعت داشت،  که به شکل یک تپه اى دورروم بلندتر از شهر  روم در ارتفاع
سکونت شاه سابق محل  زمانیکه بهسردار ولى رفتیم و بعداً با همرایى او به استقامت منزل شاه سابق حرکت نمودیم، 

ریمى متمایل ه رنگ کرسیدیم و از موتر پائین شدیم به طرف منزلى که شاه در آن اقامت داشت نگاه کردم یک تعمیر ب
در نزدیکى دروازه منزل شاه مسؤول امنیت این خانه بود. یک موتر پولیس ایتالیا مقابل چشمانم قرار داشت، به سفید

و داراى یک چمن سبز که داخل صحن حویلى گردیده به هر ترتیب  اصالً شکل یک قصر را نداشت، این منزل
،  شدیم)سالون (  داخل اتاق پذیرایىو  به طرف اتاق پذیراىى رهنمایى گردیدیم، بودسرسبز کوچک و بزرگ درختان 

ام ما شخص اَلحضرت در داخل سالون تشریف داشتند و از ما استقبال گرم نموده و جویاى حال و احوال هر کد
است  یک شخصیت متواضعداراى در همان لحظات نخست متوجه شدم که شخص حضور اَلحضرت  گردیدند،

ترین قسمت سالون و یا مهمانخانه اخذ موقعیت بخاطریکه جناب شان برخالف انسانهاى خود خواه و متکبر که در باال
میدارند و با تکبر صحبت میدارند، بود. ایشان در قسمت وسط سالون باالى یک چوکى نشستند و ما ها در قسمت 

از شخص بنده در مورد سوابق  ،باالیى سالون در کوچ هاى موجود نشستیم. از هر کدام ما جویاى حال و احوال گردید
کابل  شاهراهدو طرف که در توت ان درختدر مورد ومات دادم دفعتاً ندگى پرسیدند وقتیکه در مورد معلو محل اصلى ز

این درخت ها به خواهش شخص خود شان در جویاى احوال شد و متذکر گردیدند که شد وجود داشت  (شمالىپروان ) 
ً در فصل بهار و تابستان  ى رادوران سلطنت غرس گردیده بود و نماى بسیار زیبا این قسمت از شمال به خصوصا

لومات الزم خدمت شان معجواب ر د که زیر پوشش داشتساحه کاریز میر الى پروان این سرک را از و  میداد کابل
 باز سازىین تحت نام در زمان ترکى و حفیظ هللا امتوت آن درخت هاى انبوه  َرض نمودم و متذکر گردیدم که 

به  (پروان کابل )نمیدانم که آیا این شاهراه َمومى تا اکنون و  ،ه و از بین برده شدقطع گردید شاهراه کابل پروان
 خیر؟ روى ترافیک دو طرفه ساخته شده است یا

حالیکه در ،دنار، آرام و فقیر مشرب دبسیار حلیمو کرکتر شخصیت  درین دید وادید با شاه سابق احساس کردم که ایشان
قسمت ازین ساختمان سنگ الجورد کدام در سالون نگاه میکردم تا ببینم که ها جریان داشت من به هر طرف  صحبت

یچر سالون هم نگاه میکردم ولى هیچ چیزى نظرم نست و در َین وقت به طرف فرش و فرافغانستان استفاده گردیده ا
زمرد و بخصوص از معدنیات الجورد و یا باشد بوده افغانستان  ه نشان دهنده اشیاى قیمتى و ظریفرا جلب نکرد ک

اره تماس ها و فعالیت هاى شان در آن روز که شاه مرحوم در بَالوتاً باشد.  صورت گرفته افغانستان در آن استفاده
جع که با هر مرافغانستان صحبت میکردند یکى از گفته هاى شاه سابق این بود و قطع جنگ دربخاطرصلح و آرامش 

 و قابل فهم بوده واضح بسیار روشن،آن مرجع براى شان موقف اند تماس گرفته ارتباط به حل قضیه افغانستان در که 
ولى در مورد پاکستان مطمئن نبودند و اظهار داشتند که موقف پاکستان در مورد افغانستان به مشکل قابل درک است و 
آدم فهمیده نمیتواند که پاکستان چه میکند و چه میخواهد؟ بعد از سپرى نمودن حدود یکساَت تعارف، صحبت و تبادل 

  حضور شان مرخص شدیم. افغانستان ازدر افکار به دَا خیر و آرزوى آرامش 
 ماه چندیندر ابتدا شاه سابق و مطالعه اسناد،  قدرت خلع از بعدشاه اوضاع و احوال زندگى  از چشم دید خودم َالوهبر
 در روم در افغانستان سفارت ملکیت که نمود آورى یاد باید ،نداقامت داشت روم در افغانستان سفارتاقامتگاه  در را

ً  که بود گردیده خریدارى خان هللا امان غازى اَلحضرت زمان  درموقعیت و تاریخى مقبول،َمارت جاى یک واقعا
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و ازین هم باید دانست که افغانستان در آن  است و بوده افغانستان به افتخار جاى و دارد قرار روم شهر خوب بسیار
 .زمان واقعاً یک رهبر وطن دوست و ترقى خواه داشت

سایر شاهان  مانندگردیده بود  نظر مالى و اقتصادى در سال هاى اول که از قدرت خلعاز اَلحضرت محمد ظاهر  
 داود محمد جمهورى ریاست زمان در دولت مقامات با توافق و تفاهم از بعدنداشت و  حال مناسب زندگى وضعمخلوع 
به شکل ده هزار دالر به شخص اَلحضرت و ماهانه مبلغ سه هزار دالر به هر َضو خانواده شاه  مبلغ ماهانه

مطالعه اسناد رسمى به اساس مالحظه و  معاش تعین گردیده بود که باید بشکل ربع وار تادیه میگردید.مستمرى و یا 
به امضاى آقاى مسعود پوهنیار  ۱٣٥٦الى  ۱٣٥٣در بین سالهاى افغانستان در روم بخش مالى سفارت آرشیف در 

تبادله گردیده و  بین سفارت و وزارت امور خارجه افغانستاندر روم مکاتیب متعددى در آنزمان سفیر افغانستان 
حواله نمیگردید و از کابل به وخت و زمان آن معاشات مستمرى یا د که این حت نشان میدااوضمحتویات مکاتیب به 

مینمود که پول مستمرى را و تقاضاى  شکایت داشته در روم به سفارت افغانستانشاه به شکل متواتر از مشکالت مالى 
موجود  وزارت خارجه و هم در آرشیف سفارت افغانستان در روم  محاسبه مدیریتدر آرشیف کاپى این مکاتیب هم 

  کمونستان قطع گردید. ۱٣٥۷ثور  ۷. البته این مستمرى بعد از کوتاه است
 ،همکارى محترم َبدالستار سیرت بعداً بهخانواده شاه  که شنیدم روم در شاه نزدیک َقارب از یکىاظهارت  طبق

 خانواده این به کمک طور دالر هزار پنجاه الى چهل حدود در ماهانهحاضر گردید که  سعودى َربستاندولت شاهى 
 یک طى سابق پادشاه خاص مشاور سیرت َبدالستار دوکتور جناب از بعد سالها را مسله این تصدیق که نماید پرداخت
 که نموداظهار  در الس انجلس کلیفورنیا افغان پیام تلویزیون متصدى خطابَمر  محترم با تلویزیونى خاص مصاحبه

 .   است موجود افغان پیام تلویزیون آرشیف در جناب سیرت صاحب مصاحبه متن
ً در در آن زمان پاسپورت افغانستان را هم در اختیار نداشتن شاه سابق خانوادهموضوع جالب دیگر اینکه  د و تصادفا

مراجعه ایتالیا در وزارت خارجه  مربوط فترجهت اخذ ویزه خویش به دبنده )نگارنده این مضمون( یکى از روز ها 
از افغانستان  من که مالحظه نمود و دانست تم راپاسپور ویزه هم صحبت شدم و مسؤول دفتربا فرد ودم و زمانیکه نم

هستم بدون چون و چرا برایم گفت که اینک پاسپورت هاى خانواده شاهى افغانستان هم اینجا است که باید ویزه شان 
جلد م دیدم که چندین کرد ها نگاهو زمانیکه به آن پاسپورت برایم نشان داد  آنها را از روى میز بلند نموده و اجرا گردد
                                              روى جلد آن تحریر شده بود. سعودى  کشور َربستانو اسم بسته شده یکجا به رنگ جگرى پاسپورت 

و بعد از خلع قدرت  چهل سال در یک کشور سلطنت نموده باشد مدتى برا میدانند شخصیکههمه خبره و دانش اهل 
، اما تا جائیکه برایم معلوم گردید و ضرب در زندگى تبعید به سر ببرد حد اقل از نگاه مالى باید شکایتى نداشته باشد

در ایام نوجوانى در مورد شاه سابق من " شنیده کى بود مانند دیده" چیزى را که  میگویند داریم کههم المثل معروف 
اد رسمى دولتى را هم مطالعه دیدم و اسنکمى و بیش زمانیکه از نزدیک نبود بلخصوص رست د ،شنیده بودمآنطوریکه 

همه کمى و با اَلحضرت محمد ظاهر را  سال چهلاگر واقعاً به حیث یک انسان بیطرف و مسلمان دوره شاهى . نمودم
انکشاف ، تعلیمنظام هاى بعدى و یا قبلى آن در ابعاد مختلف چون امنیت، آرامش، با از جهات مختلف  ى اشکاستى ها

 به جرئت میتوان ادَا نمود که مقایسه نمایم، ظلم، فساد، چور و چپاول وغیره َدالتقضا، اداره، ،تدریجى و مداوم
    شمرده شده میتواند.دوره نظام شاهى اَلحضرت محمد ظاهر یکى از بهترین دوره هاى تاریخ معاصر افغانستان 

و به تعقیب آن تجاوز قواى سرخ صورت گرفت توسط افسران کمونست و خائن به مادر وطن که  ۱٣٥۷ثور ۷کودتاى 
نه پشاور و هشت گانه اى بوجود آمدن تنظیم هاى جهادى هفت گا جنگ، جهاد ودوره آغاز اتحاد شوروى سابق و 

، بوجود آمدن جریانى سیاسى نظامى حرکت طالبان و سرانجام مختلفى تنظیمى و داخلى گروه هاى ، جنگ هاایران
دانشمندان که  فصل هاى جدیدى را در تاریخ معاصر افغانستان باز نمود هر کدام ازین حوادث، مداخلى نظامى امریکا

ریر ، رسالت و مقاالتى مفصل و مدللى تحاین جریانات و حوادث کتب روى و مؤرخین محترم افغان و غیر افغان
 . داشته اند

ست که چطور توسط هاى ملى افغانستان او سرمایه هستى است  این مقاله بسیار فشرده مورد بحثچیزیکه به شکل 
 چور و چپاول گردید. وطن ن ، باند هاى مافیا و خائنیساالران، جنگتنظیم هاى جهادىکمونست ها، 

و بر هم خوردن نظام امنیتى دیگر این به همگان معلوم است که با آغاز جنگ در کشور و از بین رفتن اتوریته دولت 
داشت که همه چیز به حال خود باقى بماند و معلومدار که جنگ و بى امنیتى تاثیرات فوق العاده وجود ن امکان 

                                            .جمله معادن قیمتى کشورآن از  کشور گذاشتى هستى مادى و معنوى بر زندگي مردم َام و باالنامطلوب 
د، به جیب ش انتقال دادهپاکستان و هند به خارج افغانستان که بیشتر از طریق  و الجورد سود اصلی تجارت زمرد

مسلکی   شیوه  بهمعادن این اگر که   درصورتی د،یمیلیون دالر می رسصدها که ساالنه به  ریختی ئمافیاگروپ هاى 
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میلیارد دالر  یک، در حدود وجود میداشتدر کشور و یک دولت مسؤول و دلسوز به ملت  و فنى استخراج میگردید
زیربناى هاى اقتصادى در انکشاف و ساختن  ىبزرگبس خدمات ازین امکانات  با استفاده و دمیگردیدولت  نصیب
 .صورت میگرفت کشور

سرمایه هاى  کشور از دست  داد را در کوتاه ترین فرصت بر اکثر نقاط  ل خودبعد از آنکه حکومت کمونستان کنترو
ند هاى ، جنگساالران و باتوسط قوماندانها بى شرمانهى افغانستان اَم از معادن زیر زمینى و سایر منابع طبیعى مل

چنان طبیعى افغانستان و سایر منابع  معادن زمرد پنجشیررد بدخشان و . معادن مشهور الجومافیائى به یغما رفت
بیشرمانه تحت نامهاى مختلف چور و چپاول گردید و به نام مصرف جنگ و جهاد در جیب هاى شخصى افراد و 

و بدخشان آفتاب روشن است. چنان که همه میدانند معادن الجورد اشخاص مشخص سرازیر گردید که به همگان مانند 
. سنگ هاى این ه و میرودبه غارت رفت خاص رادسط  چهره ها و افاز آوان شرو ع جهاد تا اکنون تو زمرد پنجشیر

معادن به شکل غیر فنى استخراج اوالً به پشاور و بعداً توسط دالالن افغانى، پاکستانى و کشور هاى اروپاىى به فروش 
 . انیده شدرس

 به لینک ذیل مراجعه نموده سند مستند استفاده از زمرد پنجشیر را مشاهده فرماید: موضوع جهت وضاحت بیشتر
https://www.youtube.com/watch?v=TkSWRjIoUZI 

  را تثبیت میودیت ذخایر بزرگ معدنیات موج ۱٩٨۰و آغاز  ۱٩۷۰های جیولوژیکی اتحاد شوروی در دهه  سروی» 
کند که شامل آهن، سنگ دارای کرومیوم، یورانیوم، بیروج، باریم، سرب، جست، فلورایت، باکسایت، تانتیلیوم، زمرد، 

دارد   ها اظهار می (. این سروی۱٩٨٤)افغانستان، مرور ساالنه معدنیات، مجله معدنیات، جون  .شود  طال و نقره می
است که در مطالعات وزارت دفاع امریکا، "مرکز  دالر ی این معادن به مراتب بیشتر از یک تریلیونارزش واقع

  «.است یو.ایس.اید" تخمین شده"سروی جیولوژیکی ایاالت متحده" و 
باشد. زمرد افغانستان در سطح جهان از   افغانستان سرشار از زمرد است که دومین سنگ گرانبها پس از الماس می

رود. هیچ زمردی در جهان به اندازه زمرد افغانستان رنگ سبز و بلورین ندارد. قدمت   شمار می  ها به جمله بهترین
رسد، زمانی که مجاهدین برای نخستین بار دست به استخراج و   های اخیر می استخراج زمرد در افغانستان به دهه

، دو فلمساز فرانسوی «گرانبهای پنهان: بُعد وحشت های سنگ»در مستند .فروش آن زدند و تاکنون جریان دارد
)ایریک دی الوارینی و ویرانیک ماودی( یکجا با تاجر فرانسوی به نام رافایل شوباب که در گذشته آموزگار نظامی 

ز بُعد وند. قسمی که از نام مستند هویداست، در این فلم ا میرده و به دیدار معدنچیان پنجشیر در افغانستان بوده، یکجا ش
  وحشت مصایب معدنچیان، برخورد ستمکارانه در استخراج زمرد، سود فراوان مافیای این تجارت پرده برداشته می

 .شود
 

 

 

 

 

 

 

ها شکم  اما از آنجایی که تجارت و قاچاق این سنگ قیمتی در افغانستان در دست تعداد اندکی از افراد است، این پول

گیرد و از ی وزارت صنایع و معادن صورت میا  استخراج معادن در َدم حضور نماینده .کند  تر می  آنان را چاق

حزب )بر گرفته شده ازصفحه «.هد یدکسی به دولت گزارشی نم  های تجاری زمرد، هیچ پا گرفته تا غول  تاجران خرده

 (همبستگی افغانستان

 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://www.youtube.com/watch?v=TkSWRjIoUZI


  
 

 

 7تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ها دالر از َایدات الجورد را به دلیل استخراخ غیرقانونی هزاران ت ن از  ها و کارشناسان، افغانستان میلیون به گفته مقام

  داده است.این سنگ قیمتی در والیت بدخشان در شمال شرق کشور از دست 

 

 

 

 

   

کشور هاى مساَدت هاى  پولو را در طول دوران جهاد و جنگ هاى قدرت معادن  ،تعداد آنهائیکه سرمایه هاى ملى
 میرسد که مشت نمونه خروار به ند به صدها و هزاران نفره ابه غارت بردسال اخیر  ۱۷درین غربى به افغانستان را 

     این چهره ها نگاه کنید؟ بعضى ازَکس هاى 
این  ؟ پول خریدارىرا بدست آورده استپرسیده که از کدام َاید این همه هستى و دارائى حال کسى ازین آقا آیا تا 

هزارها دالر ارزش دارد از کدام منبع بدست آمده است؟ صد ها هزار کلدارهندى قیمت بها که هر کدام آن لباس هاى 
 ؟از کدام منبع تأمین میگردد ماهانه مصرف خانواده اش در هند

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

که در پشاور زندگی میکردم شخصی را میشناختم به نام یونس قانونی که در ساحه  ۱٩٩۰الی  ۱٩٨۵در سال های 
ګلبرگ شهر پشاور در آپارتمان َادی و معمولی زندگی مینمود که کرایه آن به احتمال غالب از طرف تنظیم جمعیت و 

جای خوب که معموال پشاور )َصر و شام ( در بازار صدر  اوقات درموصوف اکثراً  .یا شورای نظار تادیه میگردید
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، تقریباً همه روزه به قدم زدن و یا به رجی بود و هم جا های تفریحی داشتداخلی و خابرای خریداری اجناس 
ه سر میداشت و گاهی هم سر لچ، با لباس اصطالح َام به چکر زدن درین قسمت شهر می آمد، گاهی کاله پکول ب

لی و چپلک های َادی و یک دستمال خاصی دور گردن و بعضاً در روز های گرم باالی سرش میبود و روز معمو
اقتصادی  که وضع اش معلوم بود از حال رقت باردلم به حالش مي سوخت و های که موصوف را در آن ساحه میدیدم 

ً در موسم گرما پشاور حالت زار او تا حال در چشمانم نقش بدى دارد در چه نوع امروز  ، امابسته است خصوصا
  ؟بود به ارث گرفتهچه د؟ از پدر و پدر کالن اش زندگى به سر میبرد ، از کجا شد این همه ثروت و هستى؟ با کدام َای

 

 

 

 

 

 

 

قوماندان َطا و امروز بخاطر قدرت اقتصادى و سیاسى اش بنام ستر جنرال َطا محمد نور  بعداً سر گروپ معلم َطا 
 نیست او دریشی پوش شده، نکتایی میزند و از آزادی، دارپکول مسمى گردیده است. َطا دیگر آن چهره ریش دار، 

 ىده؛ مالک شفاخانه هارا َطا خریداری نمومزار بیشترین ساحات مرکز شهر  حرف میزند.دموکراسی و حقوق زن 
الفالح و موالنا، شهرک های رهایشی مانند پروژه خالد بن ولید، مراکز تجارتی نور، تانک تیل طارق نور، 

مهمانسرای مزار، اپارتمان زرگری ها، رحمان مارکیت، بازار باختر، انستیتوت َلوم صحی موالنا و اپارتمان شبکه 
قباله رسمی ثبت شده در محاکم بنام خود و  ۲۵۰واقع در شهر نو کابل میباشد و قرار معلوم حدود  MTN مخابراتی

 وابستگان نزدیکش دارد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 :شامل همین لست هستند نگاه کنیداین چهره هاى کم نیست باز هم به طبقه افراد تعداد ازین 
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