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        ٢٠١٧ /٢٥/٢                                                                                                  پيکارپامير        

  مي�دی٢٠١٤ تا ٢٠٠١وقايع افغانستان از سال 

 )٧٥بخش(
   

                                         والی غزنی، ھم دزد ھم صاحب خانه

چيزديگری که بگونه بسيار ننگين و تعجب برانگيز درھمين شب و روز واقع گرديد اين بود که وقتی گروه 
ِطالبان درھفتۀ اول ماه نوامبر، باKی شھرغزنی چند موشک شليک کردند،  ِ والی وKيت غزنی " موسی اکبرزاده " ِ

ِدربرابر سوأل ِخبرنگار که بصورت مصور و مستند ازطريق  برنامه ھای تلويزيونی ھم ِ
طالبان به اجازه و تقاضای او، دو  راکت را به داخل  :  "پخش گرديد، اعتراف نمود که
 .     " . . شھر غزنی شليک کرده اند

ِاين افراد طالبان، رفقايم ميباشند و برای جلب آنھا در   " : والی غزنی ع�وه کرد ِ
حادثۀ جالب و درعين حال خونين و   ( علی العجبيا)  "...ِروند صلح، اين کار را کرده ام

ُننگين ديگری که فقط مدت کوتاھی پس ازشليک موشکھا باKی شھرغزنی رخ داد،   ِ ِ ِ
ِسنگساريک مادر و دختر، به جرم  ُ دراين . توسط گروه طالبان در وKيت غزنی بود" زنا " ِ

 با صراحت اعتراف والی غزنی دريک مصاحبۀ رسانه يی" موسی اکبرزاده" موردنيز، 
  موسی اکبرزاده والی غزنی                              "...من دستور سنگسار اين دو تن را به طالبان داده ام "  نمود که

  

ِعلی اکبر قاسمی عضو مجلس نماينده گان در نشست  " : م نوشت که٢٠١٣ ماه دسمبر٢٩بتاريخ " خامه پرس" ِ
ِاست که ماموران امنيت ملی، عمومی روز يک شنبۀ مجلس گفته 

ِچھارواسکت انتحاری را از منزل موسی خان اکبرزاده والی غزنی پيدا  ِ
فردی بنام امان هللا  ازاعضای شورای  وNيتی غزنی قصد داشت ... کرده اند

... موضوع را رسانه يی بسازد، اما والی غزنی او را تھديد کرده است 
ه ھمکاری با گروه طالبان شده بود، اما پيش از اين، آقای اکبرزاده متھم ب

وی گفته بود که طالبان به او گفته اند که اگر فعاليت نکنند از طرف سر 
دسته ھای شان نکوھش ميشوند، بنابرآن، وی برای طالبان اجازه داده بود 
که ھفتۀ سه راکت به وNيت غزنی پراب کنند، اما طالبان بيشتر از سه 

   "...ه بودندراکت در ھفته پرتاب کرد

م، ضمن ٢٠١٥رسانه ھای افغانستان درماه فبروری . اين، تنھا نبود
افغانستان، خبردستگيری فردی بنام " امنيت ملی" ِآنکه ازقول يک منبع 

 " : ِمشاور والی غزنی را منتشرکردند، گزارش دادند که" عبدالقادرواحدی"

ِمشاور سرپرست  ... که وی سخنگوی وNيت غزنی اعتراف کرده } والی{ِ
  سنگسار شده در زير آواری از سنگدست                                                         ."داعش درافغانستان بوده است

 

ِپس آيا کسی دردرازنای تاريخ و درکدام گوشۀ  ديگر جھان چنين حکومت دار و وKيت دار را ديده يا شنيده است 
طالبان " ِدرموقعيت صاحب خانه قرارداشته باشد ؟ وقتی والی مذکور با صراحت ميگويد که ِکه ھم درنقش دزد و ھم 

ِ، ديگر، ماھيت اصلی وی و جريان توطئۀ ضد ملی آشکارا ميگردد"رفقای من ھستند ِ.                                  
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 ھنگامۀ پيمان استراتژيک با امريکا

ِدررابطه به عقد پيمان ستراتژيک با  اياKت متحدۀ امريکا، ھمانطورکه گفتيم، سرو صدا ھای زيادی درداخل ِ
ِافغانستان به راه افتيد و اعتراضات مختلفی در حلقات پارلمان، مطبوعات، جامعۀ مدنی و روشنفکری داخلی و رژيم  ِ

           .ھای ھمسايه  بروز نمود

ِدرداخل قلمرو افغانستان " حقوقی"ِو شرايط " ملیتوافق " دولت کابل، برای آنکه بتواند ازيکطرف زمينه ھای 
ِغرض امضای پيمان استراتژيک با اياKت متحدۀ امريکا و تداوم ِمذاکره با گروه طالبان را مساعد سازد و ازسوی 
ِديگر، ازشدت اعتراضات و نگرانی ھای کشورھای ھمسايه و منطقه از اين ناحيه بکاھد، بتاريخ شانزدھم ماه نوامبرسال ِ 

را درشھر کابل، بازھم در بحبوحه ی تھديد ھا، مخالفت ھا و " مشورتی" يا مجلس بزرگ " لويه جرگه"مي�دی ٢٠١١
ِقرار گزارشھای رسمی، دراين مجلس، به تعداد بيش ازدوھزارنفراز مرکز و وKيات . نا باوری ھای عامه داير نمود ِ

ِجلس سنا، رھبران جھادی، علمای دينی، رھبران احزاب ِکشوربه شمول اعضای کابينه، برخی ازاعضای پارلمان وم ِ ِ ِ
ِکار آن چھارروز  اشتراک ورزيدند و... و " ناتو" ، "آيساف" ِسياسی، ھيأت کوردپلوماتيک مقيم کابل و نماينده گان 

رتيکه درصو " : ِحامدکرزی رييس جمھورافغانستان طی سخنرانی اش بمناسبت افتتاح اين مجلس چنين گفت. ادامه يافت
ِمنافع افغانستان در پيمان استراتژيک با امريکا تأمين شود، اين کشور ميتواند در افغانستان تأسيسات نظامی داشته 

امضای پيمان ...اما به ھيچ کشوری اجازه داده نميشود تا از خاک ِافغانستان عليه کشور ديگری استفاده کند...باشد
. . .  تنھا نگذارد٢٠١٤است تا جامعه ی جھانی، اين کشور را پس از سال ِاستراتژيک با امريکا به سود افغانستان 

ِامريکا برای  منافع خود خواستار امضای پيمان استراتژيک با افغانستان است  و افغانستان نيز بايد دنبال منافع خود  ِ
رابطه ی دراز ... ز ميخواھيمِما تثبيت حاکميت ِملی خود را به ھرعنوان ميخواھيم  و از امرو... در اين رابطه باشد

ھم با ... کشور در آن تأمين شود ِمدت ميان افغانستان و امريکا بايد رابطه ميان دو کشور مستقل باشد که منافع ھر دو
 "...بريتانيا، ھم با اروپا، ھم با ناتو و ھم با امريکا حاضر ھستيم و خوشحال ھستيم که پيمان استراتژيک داشته باشيم

 (٢٩٧)  

ِاعضای اين جرگه، پس ازآنکه صبغت هللا مجددی را بحيث رييس جرگه انتخاب کردند، کليه افراد اشتراک    ِ
ِکننده را به چھل کمسيون منقسم نمودند تا ھرکدام آنھا، پيرامون دو ھدف  امضای پيمان با امريکا و ادامه ی مذاکره با (ِ

نتيجه آن . کمسيون، توسط رييس آن درجمع عمومی قرائت شودِبه مشوره بپردازد و درنھايت، نظرات ھر) گروه طالبان
ِبود که اعضای جرگه،  با اتفاق ھم، ھمانطورکه تدوير اين جرگه يا مجلس مشورتی را ازقبل تأييد نموده بودند، ع�وه 

ِدادند تا پيمان استراتژيک مورد نظر را با اياKت متحده به " مشوره "ِازآنکه به حکومت افغانستان  ِ امضا برساند و با ِ
ِچيزيکه دقيقا ازسوی آگاھان و تحليلگران سياسی قابل پيشبينی بود(گروه تروريستی طالبان به مذاکره بپردازد،  ، فشردۀ )ً

  : قطعنامۀ که درپايان اين نشست صادرشد، چنين بود

  به مقدسات دينی وعنعنات مردم افغانستان بدون ھيچ نوع کوتاھی احترام گذاشته شود * 

  .قوانين افغانستان احترام و رعايت گردد *

ِسند ھمکاريھای استراتژيک به سه زبان دری، پشتو و انگليسی ترتيب و در شروع آن، بسم هللا الرحمن  * ِ
                                                                                  . الرحيم تحرير گردد

نيرو ھای امريکايی بايد از عملياتھای . ھا بايد به عھده نيرو ھای امنيتی افغانستان باشدرھبری تمام عمليات *
     .خود سرانه و بدون ھمآھنگی با نيروھای امنيتی افغانستان خود داری نموده و به حاکميت ِملی کشور احترام نمايد

                                                                        

       .ِزمان انفاذ ھمکاريھای استراتژيک به زود ترين فرصت و پس از امضای سند شروع گردد *

اياNت متحده تعھد نمايد که به ساختار ھای موازی به حکومت جمھوری اسjمی افغانستان خاتمه داده و نھاد  *
ِھای رسمی حکومتی را در پيشبرد وظايف محوله شان ھمکاری نمايد ِ ُ.            

ِامريکا نميتواند در امور مربوط به شورای ملی، ساختارھای سياسی و امور قضايی افغانستان مداخله نمايد  *  ِ
ِبنابراين، مسئوليت تمام زندانھای امريکايی که در قلمرو افغانستان وجود . و يا درخاک افغانستان زندان داشته باشد
  . به حکومت افغانستان سپرده شوددارد به اسرع وقت با تمام زندانيان آن
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                .امريکا در قسمت احيا، تعليم، تجھيز و تسليح قوای ھوايی کشور اقدام عاجل نمايد * 

امريکا بايد در مورد آماده ساختن بورسيه ھا و زمينه ھای تحصيjت عالی در رشته ھای مختلف تعھدات  *
  .مشخص داشته باشد

ينان از ھمکاريھای استراتژيک ، سند مورد نظر بايد در سازمان ملل ثبت شود و از آنھا برای حصول اطم *    
  .تعھد گرفته شود که ھمکاريھا و امور تعھد شده از سوی امريکا در وقت  معين آن عملی ميگردد

انستان  ِدرسند بايد ذکرگردد که درصورت حملۀ کدام کشور ديگر باNی افغانستان، امريکا در پھلوی افغ * 
  .ايستاده ميشود

                  .امريکا بايد ضمانت نمايد که افغانستان به صحنۀ رقابتھای سياسی مبدل نميگردد * 

                  .ًسند ھمکاريھای استراتژيک توسط متخصصين دقيقا ارزيابی، تجزيه و تحليل شود *

                  .ند ھمکاريھا را داشته باشندِافغانستان و امريکا به صورت مساويانه حق فسخ س *

ِبا امضای اين سند، اسناد و قرار داد ھايی که در دوران حکومت موقت، انتقالی و دورۀ اول ِحکومت انتخابی  *
  .افغانستان به امضا رسيده است، لغو گردد

ِامريکا افغانستان را بنا به درخواست خود افغانستانی ھا در دفع تجاوز * ِ ِات ِخارجی و بر اساس اصول پذيرفته  ِ
     .شدۀ بين المللی، ھمکاری به موقع نمايد

ِنيرو ھای نظامی امريکا در تأسيسات نظامی شان در زير بيرق افغانستان زند گی نموده و به قانون اساسی  * ِ ِ
  .کشور احترام نمايند

ِات خود به صورت مؤثر حفاظت تواند از سرحدامريکا بايد زمينه آن را مساعد مسازد تا حکومت افغانستان ب *
                   .دنماي

سند ھمکاريھای استراتژيک با امريکادرحد يک پيمان يا موافقتنامه باشد نه اعjميه يا چيزی کمتر از پيمان  * 
  .و موافقتنامه

ِيسات نظامی کشور اکنون و پس درارتباط با ھمکاريھای دفاعی و امنيتی امريکا با افغانستان و استفاده ازتأس *
ِ، حکومت افغانستان بايد اصول نافذ بين المللی را رعايت نمايد٢٠١٤از سال  ِتعداد و نوعيت تأسيساتی  که امريکا . ِ

  .خواھان آن است، ھم اکنون تعيين گردد

صوص با ترجيح داده شود که اين تأسيسات در نزديکی سرحدات افغانستان با کشور ھای ھمسايه،  بخ * 
  .کشور ھايی که افغانستان ازآن جا تھديد ميشود، قرارگرفته شود

  ."امريکا نميتواند از اين تأسيسات برای تقويت مخالفين استفاده کند * 

ِآگاھان سياسی درعين حال  ِ، تدويراين جرگه را ترفندی ازسوی حکومت حامد کرزی درجھت بدست آوردن ِ ِ ِ ِ
مقاKت، تحليل ھا و تبصره ھای زيادی ازطريق رسانه . ِتأييديۀ اشتراک کننده گان پيرامون خواستھای امريکا دانستند

ً رسيد و تظاھرات نسبتا ھای افغانی درداخل و خارج افغانستان، بويژه راجع به زيان ھا ی ملی وسياسی آن به نشر ِ
ِھای اس�می، شاگردان و محص�ن معارف درکابل، ج�ل آباد، ھرات و جا ھای " تنظيم " ِوسيعی ازسوی ھواداران

ًديگر، به ضد امضای اين قرار داد به راه انداخته شد و حتا عده يی ازعلما و روحانيون افغانستان چنانکه قب� نيز  ِ
ِو صدور اع�ميه ھای شان، امضای پيمان استراتژيک با امريکا و تأسيس پايگاه ھای تذکررفت، ضمن سخنرانی ھا  ِ

ِو خ�ف قوانين اس�م خوانده ع�وه نمودند در صورتيکه اين پيمان به امضا " حرام"نظامی آن کشور درافغانستان را 
 ورزيھا، ادعا ھايی ازسوی ِدرھمين شب و روز و درقبال چنين مخالف. خواھند زد" شورش" برسد، آنھا دست به 

بعضی افراد و منابع سياسی درکشور صورت گرفت مبنی بر اينکه دست ِمنابع اط�عاتی رژيم ھای جمھوری ايران و 
ًحکومت پاکستان دردرون چنين اعتراضھا قويا دخيل ميباشد ِجالب اين بود که بعضی از رھبران احزاب سياسی . ِ ِ

ِنی شان را درقبال تدوير غيرمذھبی پاکستان، تأييد و خوشبي کابل ابراز نموده و سياست ھای ضد " جرگه مشورتی "ِ
ِرھبرحزب پختونخواه ملی عوامی پاکستان " يوسفزی مختارخان" ًمث�،  . ِافغانی مقام ھای پاکستان را به باد انتقاد گرفتند ِ

ِمعاون حزب عوامی نشنل پارتی، خوشنودی شان از تصاميم " ھاشم مختار " و  و فيصله ھای جرگه را تبارزداده ِ
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ِحضور نيروھای خارجی در خاک افغانستان را                                                          .خواندند" يک نياز جدی " ِ

                     

مه کشورھا با ھ" با صراحت گفت که " لويه جرگه " ِآنچه جالب بود، اين بود که حامد کرزی طی جلسات   
ِراجع به امضای قرارداد امنيتی صحبت کرده، ھمه به انجام اينکار موافق بودند فقط يک کشورموافق نبود و آن . ِ

                                                      " جمھوری اس�می ايران است

 
 م٢٠١١زدھم ماه نوامبر يا مجلس مشورتی در کابل به روز شان" لويه جرگه " نمايی از افتتاح 

ِبھرحال، درقبال آنھمه سر و صدا ھای سياسی مبنی برتأسيس پايگاه ھای نظامی امريکا درخاک افغانستان،  ِ ِ
ِنيزمطلبی را بصورت اختصاصی درھمين زمينه به نشر سپرد که اينک، غرض روشن " اميد وطن " نشريۀ انترنتی 

ِقدام مھم و چگونه گی نظرات افراد و منابع ملی و روشنفکری افغانستان ِشدن ِبرخی ازگوشه ھای سوال برانگيز اين ا ِ
ِدرآن مورد، اصل مطلب را بدون کم و کاست در اينجا نقل ميکنيم ِ :                        

ِعلی رغم گفت و گوھای امريکا با گروه طالبان در قطر، آنچه که در داخل افغانستان در حال ِجريان است،  "
ِ ھای گستردۀ نظاميان و مھندسين امريکايی به منظور ايجاد پايگاه ھای نظامی امريکا درچند منطقۀ مھم  و فعاليت ِ

ُاگرچه ايجاد پايگاه  ھا اصوN بعد از امضای پيمان راھبردی ميان امريکا و حکومت افغانستان بايد .  استراتژيک است  ًِ
ِأله، محل ھای ايجاد اين پايگاه ھا را از قبل مشخص کرده و ِعملی شود، ولی امريکايی ھا بدون توجه به اين مس

قرار است اين پايگاه ھا  در وNيت . محدودۀ جغرافيايی اين محjت را پس از نقشه برداری ھای Nزم تعيين نموده اند
 وزارت تيم ھای مھندسی. ھای قندھار، ھلمند، حوالی شھرمزارشريف، جjل آباد، خوست و شيندند ھرات ايجاد شود

دفاع امريکا ازھفته ھا قبل، کارھای مقدماتی را در اين وNيات بطور آرام  وبدون سر و صدا و به دور از چشم خبر 
ًاين اقدام ِامريکايی ھا بدان معناست که سران کاخ سفيد اوN درزمينۀ . نگاران، مطبوعات و رسانه ھا آغاز کرده اند ِ

ً کامj مصمم اند و ثانيا پيمان ِاستراتژيک ميان کابل و واشنگتن از نظر آنھا يک  ِاحداث پايگاه ھای نظامی درافغانستان ً
ِامريکايی ھا با رفتار مستکبرانه ای که در افغانستان در پيش .  پيمان ِسمبوليک  و پيشاپيش امضا شده تلقی ميگردد

ِگرفته اند، اھميت چندانی به مخالفت ھای مردم، حکومت و پارلمان افغانستا ِتصميم .  ن در اين زمينه قايل نيستندِ
امريکا برای ايجاد پايگاه ھای نظامی در افغانستان از لحاظ ِاصول و توافقاتی که فيمابين دو کشور انجام شده است 
ًتنھا زمانی امکان پذيراست که حکومت ھای دو کشور در مورد ِآن رسما توافق کرده و پارلمان افغانستان نيز آنرا 

ِ باشد، درغير اينصورت، ھرگونه اقدام يکجانبۀ امريکا يی ھا حتی با قوانين خود آن کشور نيز مغايرت تصويب کرده ِ
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ِيکی از بند ھای مھم سندی که به پيمان نظامی  و دراز مدت . ِداشته و آشکارا يک اقدام  اشغالگرانه تلقی ميشود ِ
ِجاد پايگاه ھای نظامی اياNت متحده در قلمرو افغانستان استراتژيک  ميان امريکا و افغانستان شھرت يافته است، به اي

ًاختصاص دارد، اما ھنوز دو کشور در مورد برخی از جزئيات ِاين سند ظاھرا به توافق نرسيده اند و در صورتی ھم که  ِ
ِان افغانستان ِحکومت افغانستا ن با آن موافقت کند، محتويات سند و پيمان ِمتذکره تنھا زمانی قابل اجراست که پارلم

ِدرافغانستان، اکثريت مردم و بيشتر اعضای مجلس نمايند گان با امضای چنين پيمانی مخالف .  آنرا به تصويب برساند ِ
ِاند و ايجاد پايگاه نظامی امريکا در کشور را مغاير امنيت و استقjل افغانستان دانسته و معتقد اند که ھرگاه چنين  ِ

فتد، نه تنھا جنگ و خشونت در افغانستان ، ھمچنان حتی بيشتر از گذشته  ادامه خوھد يافت، ِرويداد نا گواری اتفاق بي
مطالعۀ تاريخ ِگذشتۀ افغانستان . . . بلکه افغانستان به معنای وسيع کلمه، به يک مستعمرۀ امريکايی تبديل خواھد شد

ِف کن لشکر بيگانگان در کشور ميباشد، ھمواره ِنشان ميدھد که اين گونه پيمان ھا و معاھدات اشغالگرانه که جاده صا ُ
ِبعنوان يک خيانت ملی تلقی گرديده و افغانھا از آن با نام پيمان استراتژيک .  معاھدات و پيمان ھای ننگين ياد کرده اند ِ

"  مک معاھدۀ گند" با امريکا که ھدف ازآن ايجاد پايگاه ھای نظامی  آن کشور در افغانستان است، چيزی شبيه به  
در قرن نزده است که اولی توسط امير محمد يعقوبخان و دومی توسط امير عبدالرحمن "  ديورند" ِومعاھدۀ خفت بار 

ِاکثر کارشناسان افغان براين باوراند که پافشاری امريکا در مورد ايجاد پايگاه  . . .  خان با انگليسھا به امضا رسيد ِ ِ ِ
ِداف پنھانی و پشت ِپرده امريکايی ھا در منطقه ی ماحول افغانستان استنظامی در افغانستان، برخاسته از اھ آنھا . ِ

ِميخواھند با برقراری يک صلح نيم بند طالبانی و يا تجزيۀ افغانستان به دو کشور جداگانه، از اين سر زمين بعنوان  ِ
تۀ کارشناسان، ھشتاد در صد از به گف.  ِيک تخته ی خيزبرای مداخله در کشورھای ما حول افغانستان استفاده کنند

اھداف ِامريکايی ھا از سياست پايگاه سازی درافغانستان،  جنبه ھای بيرونی و فرا مرزی دارد و ميخواھند با 
ِتثبيت ِحضور دراز مدت خود در افغانستان، اين کشور را به يک ژاندارم امريکايی در منطقه تبديل کنند ِ تسلط بر .  ِ

ِز آسيای مرکزی، ايجاد يک منابع عظيم ِنفت و گا عليه ايران و راه اندازی فعاليتھای خرابکارانۀ نظامی " نقطۀ تھديد" ِ
ِو استخباراتی عليه اين کشور و تبديل کردن افغانستان به برج ِديد بانی عليه روسيه و چين  و مھار کردن ِاين دو 

ُقدرت بزرگِ منطقه ای از جمله  اھداف اساسی و راھبردی امريک ِ ِتسلط بر منابع عظيم ِنفت و گاز آسيای ميانه و .  استِ
ايجاد ِيک منطقه تھديد عليه جمھوری اسjمی ايران، برای اھداف ِاستراتژيک  و توسعه طلبانه امريکا در منطقه در 

ِبه اين صورت، ھرگاه روند نا ميمون پاي. ِمقايسه با ساير ھدف ھای واشنگتن، اھميت اساسی و درجه يک دارند گاه ِ
ِسازی امريکا در افغانستان تحقق پذيرد، نه تنھا امنيت پايدار و قابل اعتماد در افغانستان بر قرار نخواھد شد، بلکه  ِ
ُتمام مساحت جغرافيای اين منطقه که افغانستان نيز جزوی ازآن است، با يک بحران ِعميق و دراز مدت و چالشھای  ِ ِ

  )٢٩٨. "    ( شدخطرناک  و غير قابل کنترول مواجه خواھد

ِگروه طالبان که قبل ازتدويرجرگه، اخطارھايی به نشر رسا نيده و حتا ادعا کرده بودند که نقشۀ مربوط به 
ِترتيبات امنيتی جانب دولت را دردست دارند، پيش ازآنکه نماينده ھا به نشست رسمی بپردازند، يک و دو موشک بسوی  ِ ِ

ِفاتی درقبال نداشت، و اما، مقام ھای امنيتی کشوربا انتشارگزارشھايی، ادعا ِمحل برگزاری جرگه شليک کردند که تل
ِکردند که سازمان جاسوسی ارتش پاکستان ميخواست اين جلسات را اخ�ل کند، ولی آنھا موفق شدند ازآن جلو گيری  ِ

 مطبوعاتی اظھار داشت کابل طی يک کنفرانس) ١١١(فرمانده فرقه ی نمبر" تورن جنرال شھيم" چنانکه . بعمل آورند
ِنه تن به شمول يک عضو سازمان استخبارات " که ِ ِ ِرا که قصد اخjل لويه جرگه ی عنعنوی را  (آی.اس.آی(پاکستان  ُ ِ

ِدو روز قبل از برگزاری جرگه، دو فرد مجھز با واسکت  " ِجنرال مذکورھمچنان گفت که " .داشتند دستگير کرده اند
پنج تن ديگررا در ساحه ی ارغندی ... ليات را داشتند، در ساحه ی پلچرخی دستگيرنمودندھای انتحاری را که قصد ِعم

ِباN و يک تن را در ساحه ی خاک جبار کابل با يکمقدار سjح، مھمات و لباس اردو و پوليس ملی دستگير کردند ِ ِ ".
(٢٩٩)  

  


