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  . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداريدھشمنديم مطلب خوانوشته ھا به دوش خود نويسنده ميباشد،  ی و انشائیام�ئليت سئوم: نوت 

  ٢٢/١١/٢٠٠٩                   یمحمد قاسم ھاشم

  

 رين کوشین و انجوسا�ريري سایپلوماسيد
 

ن مفھوم را يح شود، اياسد نه؛ بلکه گرسنه اند اگر توض فرانسه که افغانھا فۀر امور خارجير وزينبرنارد کوش ۀن گفتيا
 . دينمايارائه م

 . ، در ھر صورت  افغان ملت فاسد استیعني آورند؛ يً جبرا به فساد رو میافغانھا گرسنه اند و بخاطر رفع گرسنگ

 از ی سی بیه بکيجمله ا)!  مردم افغانستان را ارتقا دھدی زندگیکرز(ر و ين کوشی آقاۀان گفتيست ميچه تفاوت
 به حکومت و ین تاخته است و دومي به ملت و متضرریاول.  خNصه نموده استیر مقامات غربيمجموع سخنان سا

  . نيلمسؤو
  

 .   آنھاستۀدي آنھا، فقر پسندیل پاکيند و دلين ھاين ھا، پاکتريرتريد بداند که فقي باريکوشن یآقا

ج در ي راۀ به گونی فساد اداریرا فقر در ھمه کشورھا وجود دارد، وليز ست؛ يًنکه فقر، ضرورا عامل فساد نيًا ايثان
  . توان سراغ کردي از کشور ھا میادارات افغانستان را فقط در بعض

د دولت افغانستان را که بخاطر يند که به فساد ملوث اند و نباين ھاي بلکه دارنده تر ن گرسنه ھا و فقرا نه؛ينکه ايًثالثا ا
 .  سمت و جھت دادید تعھد سپرده است، به آدرس غلطمبارزه با فسا

م ي به تقسی غربید کشور ھايت و تأکي به طالبان از ترس مصئونی غربیا پرداخت رشوه توسط قوتھاينکه، آيًرابعا ا
  ست؟ي ھا نی به بدیج فساد و ارزشدھيقدرت با طالبان، خود ترو

که از دور ھا يش و آنھائيندگان خويست به نمايماد مردم صداقت و اعتیحيق تلوي تصدی ملتیرش گرسنگيًخامسا پذ
  .شان تا آنجا ھا آمده انديتحت بھانه مساعدت به ا

 در آنست ريکوشن یفقر آقا. دانند که گرسنه انديرا آنھا ميز  اند؛ ريکوشند گفت که افغانھا ثروتمند تر از يو با�خره با
ش تا ي خوی ھابيُت پر نمودن ج ابحار جھی اند که از آنسویيآنھا یگرسنگان واقع. داند که او گرسنه استيکه او نم

   . دور ھا عسکر فرستاده اند
 

خته به يو گر ًرا قبN به صورت جسته يز  در افغانستان بپردازم؛ ی مربوط به عوامل فساد ادارۀخواستم به مسألينم
ب يکه از مصاي، تاجرريکوشن برنارد  سخنان انجوسا�ریول .  پرداخته بودمی اجتماعۀدين پديح عوامل ايتوض

ه زده ي فرانسه تکۀ بر پست وزارت امور خارجانت به حزب مربوطه اش، يو با خ د ي به شھرت رسی انسانیگروپھا
ش يت خويت شخصيبت ملت ھا را عامل اھميکه دوام مصي آنانی آگاھی را برایمرا وا داشت تا چند سطر است، 

 :  از عوامل عمده بپردازمیح مجدد بعضيند، به توضينماي را فاسد خطاب میملتم ير مستقيدانند و به صورت غيم
 

 :یرشد اجتماع 
 

ن راستا يمگر او در ا. ًکرد، کامN اشتباه نکرده بودي می قدرتمند معرفۀ طبقۀنديکه دولتھا را نمايکارل مارکس، گاھ
د است ير توليکه انسان مديدر حال  کرد؛ ید معرفيل کار و توۀليث وسينجا که انسان را فقط منحار جلوتر رفته تا آيبس

 ۀکند که جامعياو فراموش م.  تقدم دارد و ھرگز معکوس آن نبوده استید انساني محض و وجود انسان بر تولۀليتا وس
ه د، بينمايشنھاد ميت پي نجات بشری را که او برایستميو س  حل ِ و راه استوار است ی احتمال منافعی بر مبنایانسان

 یرا امحايز د؛ ي دفاع نمایانجامد که او خواسته است تا از منافع آن در برابر منافع فردي میاضمحNل جامعه ا
ت به يد او در نھاي از عقایرويًبناء پ . گرددي منتج می انسانۀ جامعی منفعت به امحایعت و امحا منفیت به امحايمالک
ست که ھم يت و  ھدفين ھمان نھاياند و اينما ی تر از ھروقت مفرد را برجسته  صدمه وارد نموده، ی انسانۀجامع

 . دينما یله استفاده ميث معبر و وسيسم از آن منحيتالياکنون کاپ

ست؛ بلکه يت فرد نه تنھا حق نيد که مالکيم رسيجه خواھين نتيق تر توجه شود، به ايت فرد عمياگر به حق مالک
 . شه داردي ریگريدر اتNف حق دست که بر اساس زور استوار است و يازيامت

ه ھا دارد يخ از آنھا حکايکه تاري ھائیزورگوئ ملک، با تجاوز وي نگھداشت مایبدون شک، زورمندان باکسب توانائ
 یدي زورمند جدیروھاينکه گذشت زمان ني ھمیول . ش شتافتنديش تاخته به اطفاء حرص خويبر حقوق ھمنوعان خو

د ينمود تا مبادا زورمندان جدي را میين ھايجاب تضمي ای تجاوز و زورگوئی دست آوردھاجاد نمود،يرا در کنار آنھا ا
 یاي حق داشت، از مزای آن ھر موجودیعت بود که بر مبنايگانه قانون نافذ، قانون طبي در ابتداء  .غما برنديآنھا را به 

. د گردديش، به صورت نامحدود مستفيخو یکيزي و فی فکری ھایدر حد توانائ ار او قرار داده، يعت در اختيکه طب
 را با ی اش رابطه ایعي به خواست طبیکه انسان، متکينمود، در حاليم ميعت را تنظي روابط انسان با طبیعين طبيقوان
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 انسان تابع زمان یکيزي فی ھاینکه توانائياز ا. ت فاقد حکم در مورد آن بوديجاد نموده بود که قانون طبعيھمنوعش ا
ند که روابط انسان با ھمنوعش را يان آي به مینيًء �زم افتاد تا قوانبنا ، یره شدنيا�خره ضعف بر انسان چو ب است 
ش را از ھجوم ي آن مال و جان خوی مبادرت ورزند تا بر مبناینيذ قوانيو دارندگان چپاولگر به تنف د يم نمايتنظ

ن نانوشته يث قواني تحت نام رسوم و عنعنات، منحیطه ھانگونه قواعد و ضابيبد . د در امان نگھدارندي جدیروھاين
ن يآھسته آھسته ا. ل شدين تحميريد داشتند، بر سايازات زورمندان تأکيت داشته ھا و امتيشتر به حفظ و مصئونيکه ب

 مه بر عدم تجاوز بر حقوقان آمدند که بازھم ھين مدون به مي درآمده، قوانیريقواعد و ضابطه ھا، به صورت تحر
گران اندوخته بودند، از يق تجاوز به حقوق دي را که زورمندان از طرینگونه ثروتي داشت و بدیداتيآکگران تيد

 .  مصئون ماندیريد در حال شکلگي جدیروھايدستبرد ن

ن، بنا به عدم يصاحبان زم. داديل ميگانه ثروت زورمندان را تشکين ي، زمی تباد�تۀليث وسيقبل از نشر پول منح
ن وضع، يا. دانستنديش مي خوی ثروت و داشته ھای، خود را مکلف به حضور با�ی عقاری انتقال ثروت ھایئتوانا

د، ي کوبی غربی اروپایوداليخ را بر تابوت مناسبات فين مي فرانسه که آخرنشر پول و بخصوص بعد از انقNبپس از 
 را، غرض چپاول مواد خام موجود در ی اروپائی، اقوام مختلف ساکن در کشورھایانقNب صنعت. افتير ييکم کم تغ
 یه ھا در کشور ھايسرما.  بکار افتادهی اروپائیدين توليگانه، تحت نام ملت واحد، متحد ساخت و ماشي بینھايسرزم
 برده، صلح یپت صلح يان خودھا، به اھمي حساب مۀي و تصفی جھانی پس از ختم جنگھاانياروپائ.  انبار شدندیصنعت
 : یليل هللا خلي استاد سخن، مرحوم استاد خلۀل ملتھا به کار گرفتند و به گفت چپاوی برایله ايث وسيحز منيرا ن

  

  کار ھاين صلح ھا پيل اـته در بغـفـدارد نھ    دلــد جنگ است و جـيـ صلح ملل تمھۀھنگام

  ن کفتار ھايگردد جھان آخر تبه در چنگ ا     شده چون رزمگهیتيه گي سیروين دو نياز ا

  

 یفين کشورھا ھنوز ملوک الطوايدر ا .  بودیگري طور دیقائي و افریائي آسۀ عقب ماندیت در کشورھاياما وضع
ن يتا ھم . ستي نبود و نیج آن خبري حاکم بود و ھنوز از ملت به مفھوم رای بردگی و حتیوداليم با مناسبات فَتوا

ل ي را تمثیستيتاليبا تظاھر، مناسبات کاپ ـ باوجود آنکه، ن کشورھا ي از ایاري در بسیودالياکنون مناسبات و فرھنگ ف
ھنوز . ش قرار داردي خوی ابتدائۀه و قدرت در ھمان مرحليان سرمايرا ھنوز رابطه ميز ند ـ  حاکم است؛ ينمايم

ر که ديدرحال شند؛ ياند یق قدرت مي از طریه اندوزيشتر به سرماي عقب مانده بیصاحبان قدرت در کشور ھا
 ند تا ثروتينما ین توجه ميت قوانيذ و رعايق وضع، تنفيه ھا از طريظ سرماشتر به حفي جھان بی مترقیاکشورھ

لمثل در ده است، از گزند حوادث و عمل بايشان به ارث رسي اجداد آنھا به اۀليگران بالوسيکه از تجاوز به حقوق ديھائ
  .امان باشد

 آتش حرص و یسه ھا و اطفاي کیُ را جھت پرسازیگري دِورمندان راه افغانستان که ھنوز ز مثلۀ عقب ماندۀدر جامع
ًقطعا  م ھا و نظامھا، بدون مد نظرداشت فرھنگ و مناسبات حاکم بر جامعه، يل رژيش سراغ ندارند،  تحميآز خو

  . متضمن فساد خواھد بود
 

  :ی و جزائیل حقوقي جلوه دادن مسایاسيس
  

ش ش را با پوشي خویده، اعمال جرمي بخشیاسي سۀل صبغي به ھمه مسار تNش اند تا دیزورمندان غاصب افغان
است خود رنگ يز سيست که در افغانستان عزيرگاھيرا ديز ز آمده اند؛ يق نيمول فان مأيند و به اي اخفاء نمایاسيس

 ۀ قویملکرد جد در افغانستان در عیاسيثبات س .  جدا کردیل نظاميتوان آنرا از مسايار نموده و ھرگز نمي اختینظام
و در ادامه   جنگ است ۀشان زاديت ايکه شخصي با آنانیشتاست آيخ گواه است که سيو تار  مصمم نھفته است ینظام

 ین ميدر کشور و بسط آن در منطقه را تضم بلکه دوام تشنج  ت نموده اند، نه تنھا مؤثر نبوده است؛ يجنگ کسب اھم
  . دينما

ق وضع و ي که از طریجاد قدرت واحد مرکزيو ا  در افغانستان یفيم ملوک الطوان گام در جھت برداشتن نظاينخست
ن پروسه يا.  آغاز شدی ابدالیدر زمان احمد شاه بابا ل آمد، يجاد ملت واحد به دور آن نايتوان به اين ميذ قوانيتنف

گر يکبار ديکه امروز ي ھمانھائیول  .ب شديتخت از قندھار به کابل تعقيمورشاه پسر احمد شاه بابا، با انتقال پايتوسط ت
 در دوام معضNت یو آشکارا و پنھان  فرستاده ی نظامیرويو يکپارچه ن  افغانستان واحد یدر تNش جھت ازھمپاش

 یجاد ملت واحد را در نطفه خنثيگر استفاده نموده، تNش جھت ايکدي ۀيمورشاه را علي تۀم اند، او�ديستان سھافغان
  .نمودند

) یسيصرفنظر از قتل مکناتن انگل( ھا، که ی به محمدزائی سدوزائۀه شدن شاه شجاع، قدرت از خانوادکشتبعد از 
  .افتيس ھا بودند، انتقال يشتر مورد اعتماد انگليب

  . برخوردارندیت و نفوذ قابل مNحظه اي پشتون از مجبوبیان اقوام سرحديگر اقوام در ميش از دي ھا بیمحمدزائ
طره اش ي تحت سۀکه با ساحي ای ساکنان سرحدیبا�ده است، يخ به اثبات رسانيکه تاري، ھمانطورًبناء استعمار
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ن تNش را به يق داخل و زمان خروج ھم آخري نموده و با�خره از ھمان طری فرھنگیه گذاريک اند، سرماينزد
ن تلفات از يکسو با کمتري، از رايز . ندگان اقوام ساکن در ھمان محNت واگذارديدھد تا قدرت را به نمايخرج م
 ۀ تحت سلطینھاير سرزميد تا در ساينماين امکان را کسب ميگر ايو از جانب د شود ي خارج مین اشغاليسرزم

 یل نموده است، به راحتي تحمین اشغاليش به سرزميکه بعد از خروج خوينان از جانب قدرتيش، با اخذ اطميخو
  . داشته باشدیحکمروائ

 تا ھم اکنون برخوردار یل سرحديان قباي در می که از نفوذ قابل مNحظه ای محمد زائۀ ھا به خانوادسياعتماد انگل
 سابق توسط روس ی ھمسرحد با اتحاد شوروِیث قدرت در مناطق شماليد دوستم منحي جنرال عبدالرشیاست و معرف
  .ن ادعاستيھا دال بر ا

 روابط یرگيل تير عبدالرحمن خان و آنھم بنا به د�ير در زمان امگيکبار دي  ل ملت واحد،ي تشکۀ مسألب، يبه ھرترت
 ی، به اختNط قومی پشتون به مناطق شمالیر وقت تNش نمود تا با کوچاندن اقوام سرحديام . س ھا مطرح شديبا انگل

 باعث آن شد تا ی افغانۀ حاکم بر جامعیمناسبات پدرسا�ر یول . ابديجاد ملت واحد دست يت به ايل آمده در نھاينا
 از یر عبدالرحمن خان تا امروز مورد انتقاد بعضياست امين سيا. شتر به قوم پدر خود را نسبت دھنديفرزندان آنھا ب

 .   قرار داردی و شمالیاقوام ساکن در مناطق مرکز

 به یدر چتر واحي چھل سال سلطنت ظاھرشاه تNش صورت گرفت تا اطفال ھمه اقوام ساکن در افغانستان زیط
د محمد داوود سؤال قوم را از يق گردد و با�خره شھيذھان آنھا تزر در ایث ملت واحديزند و افغان منحآموزش پردا

  . را منع قرار دادی قومیت حذف نمود و تخلص ھاي تابعیتذکره ھا

از شد، مگر به  آغی کارگریستيونالي انترناسی ھفت ثور، باوجود آنکه با شعار ھای اوضاع بعد از کودتایريشکلگ
ک را تحت الشعاع يدئولوژي و ای، مذھبیاسي سی، ارزشھاید تا با�خره منافع قومي انجامی قومیل کندک ھايتشک

 افغانستان دوباره مناسبات ۀ متمرد در چھار گوشیرو ھايد و ني بخشی و لسانیل رنگ قوميقرار داد و به ھمه مسا
 .  را زنده نمودندیفيملوک الطوا

 و،،، و،،، ی، لسانی، منطقه ای، مذھبی قومیتواند، تحت نام حقوق فرقه ھايط، ھر سوء استفاده مي شرانگونهيدر ا
 از یري در جھت جلوگیرد و ھرگونه عکس العمل دولت مرکزيز قرار گي از مردم نیعي وسیت کتله ھايمورد حما

ت ي که در نھایغاتي تبلۀث حربيشده، منحر ي تعبیرابر قوم در بی قومیريسوء استفاده ھا و فساد ، به مفھوم موضعگ
  . انجامد، استفاده شودیف دولت مرکزيبه تضع

ش، در خارج ي خویه ھايبا انتقال سرما افتند، يش را در خطر ي منافع خوی قومی استفاده جوینده ھايکه نمايزمان
  .شودي تکرار میديو تراژن آنھا شده يد جانشيندگان جديدھند و نماي ادامه مرفاء توأم با یازکشور به زندگ

  .دينماين مي را تضمی ثباتیان نظام، کلتور و مناسبات حاکم، بي میگر، عدم ھم آھنگياز جانب د

 ش را بر آنعدهي خوِیرات روانيند، تأثينمايل ميکه قدرت را تمثي گروپھائی در پیض کامل و پي نظام ھا و تعوی ثباتی ب
  .دينمايج مي و زودگذر است، گذاشته، فساد را ترویت آنھا آن امکاناۀدانند و باور دارند که ھميکه م

ار نموده، ي اختیاسي سۀصبغ آنھا یورزند تا عکس العمل ھا در برابر اعمال جرميو تNش مگروپھا و افراد استفاده ج
کان آنھا به يا نزدي و ی دولتۀدن افراد بلند رتبيه محاکمه کشان از کنار آنھا بگذرند که عدم امکان بیاسيبا پاسخ س
  .ادآور شديتوان به عنوان نمونه يمحاکم را م

 

  :یان اقشار اجتماعيفاصله م
 

 برجسته یج فساد اداريث عامل عمده در تروي  را منحی خارجیکه مساعدتھايز، گاھي نی جNلتمآب حامد کرزیادعا
 . ت باشديتواند به دور از واقعيند، نمينمايم

ن امور، يمتخصص. صدياگر فراموش نکرده باشم، شش ف (یني معیصدياقتصاد ف و یدانشمندان امور جامعه شناس
 ی اجتماعات بشری را برایاز رشد اقتصاد) ندي نمایح آن ھمکاريا تصحيد و ين سطور را با تآئيسنده ايخواننده و نو

ثروتمندان و فقرا را به ان ين امر فاصله ميد نموده اند که ايشدار داده تأکوحد نموده اند و از رشد با�تر از آن ھ
 . م آماده خواھد ساختي با�رفتن رقم جرایط را برايده، شرايد بخشي تزئیصورت آن

که در ي انينمودند و مھاجري میت طالبان زندگيکه در افغانستان تحت حاکمي افغان ھا، اعم از آنھائیوضع اقتصاد
  . داستيودند، به ھمه ھوران، پاکستان و تاجکستان پناه برده بيه چون اي ھمسایکشورھا

ل از داخل و خارج، يکه در ھمان اواينعده ا شد و آیاز دالر به افغانستان جار یلي سیکبارگيبعد از سقوط طالبان، به 
.  که اندوختندی ثروت اندوختند و ھیکبارگيم شدند، به ي سھی تحت نام باز سازی در پروسه ای غربی کشور ھایحت

 آنھا ی پناھنده شوند، نه تنھا حالت اقتصادی غربی نتوانسته بودند به کشورھایه بنا به عواملکيري فقیدر مقابل افغانھا
  . ز شدنديصات ني شده، شامل لست تنقی اصNحات اداریبھتر نشد، بلکه قربان

ھا را ده ي حاکم بر جامعه، تازه به قدرت رسیسويان فقرا و دارندگان شده، روابط مقايش فاصله مين امر موجب افزايا
ش را در فرھنگ ي و فساد جاینکه رشوه ستانيق نامشروع قرار داد تا اي از طریه اندوزي سرمایدان رقابتھايز در مين



  
 

 

  ٤از  ٤ :تعداد صفحات
 ًلطفا  به آدرس ذيل با ما تماس بگيريد. افغان جرمن آن�ين شما را صميمانه به ھمکاری دعوت می نمايد

 maqalat@afghan-german.de 

  . باز نمودیافغان
  

  :عدم ثبات نظام ھا
  

را ھر عمل ي ھفت ثور تا امروز، ھمه آتش فساد را افروخته نگھداشته اند، زی نظامھا، از کودتایعملکرد افراط
  . ده استي نظام انجامی ثباتیه ب بیافراط

دند تا شھر ين ھا فقط بخاطر مسلمان بودن به شھادت رسي آن نخبه تری سابق که طی شوروۀيم تحت حماياز رژ
دن به ي، جھت رسیشود نام نظام را بر آن گذاشت، ھمه به صورت افراطي که نمی طالبانۀن و مضحکيھد مجایزيست

 افغانستان را ِگناهي از مردم بیعي وسیف ھاين، عمل نمودند و ھرکدام بالنوبه طموي نامیمون و گاھيًاھداف بعضا م
  .ش افزودندين خويشان نموده، به صفوف مخالفيمجبور به کوچ از خانه و کاشانه ا

 یاسي و اھداف سی اقتصادی ھایسازد، حفظ و جذب افراد فاقد توانائي ثور تا طالبان را برجسته میآنچه دوران کودتا
  .ساختند ی میطيًست که جبرا با ھر شرا ایوکات ادارات دولتچدر 

.  نموده بودینيب شيز پي نی و خدمات ملکیون مستقل اصNحات اداريسي را تحت نام کمیونيسيجاد کميُتوافقات بن ا
 ی  خود را در چوکات ادارات دولتیاسي خاص سیريشه با فقدان موضعگين ھا را که ھميرتريون فقيسين کميا

کاران و يبه صفوف ب  حل مناسب،  راهینيشبيصات، بدون پيز، تحت نام تنقيمختلف حفظ نموده بودند، ن ینظامھا
بلکه از  ار نموده بودند؛ ي فاصله اختیکه نه تنھا از فرھنگ افغان و درمقابل جوانان بدون تجربه،  ن نظام راند يمخالف

که امکان آن يدر حال .  استخدام نمودیت دالر نداشتند، در بدل معاشات ھنگفیز آگاھيت نيريو مد اصول اداره 
 و ی از اداریاسي سیک پست ھايرا تفکيز شد؛ ي در جھت مثبت آن سوق داده میموجود بود تا اصNحات ادار

داد که کمتر به يل مي را تشکیون اصNحات اداريسي کار کمی بخش عمده ای ادارات دولتی سازیاسير سيجه غيدرنت
 ی اداریات ھمه در امور تقرر افراد در پست ھايان و�يو وال س جمھور تا وزراء ين رئيآن توجه شد و از معاون

  .ل آمدنديش ناي از انحا در تقرر افراد مورد نظر خویمداخله و به نحو

 �زم و در ی آن در پست ھاۀستين شاي به مفھوم حفظ ثبات در اداره و ماموری دولتۀ اداری سازیاسير سيمقصد از غ
  . متأثر نشوندیاسي سیر نظامھا و گروپھايي بود تا ادارات از تغیسته سا�رين ھمان شايتضمک کNم ي

 کارمندان ی و ثبات اداره و ارتقایداريام پاي بر سر قدرت، پیاسي سیر نظامھا و گروپھايي اداره از تغیريعدم اثرپذ
است در ھمان رده ين سيان ايرا مجريشد؛ زت را در خود نھفته داشت که کمتر به آن توجه ي و اھلیستگي شایبر مبنا

  .ن خجسته را در ھمان نطفه آلوده نموده بودندي آلوده بودند و ای با�ئیھا

 به آن مبذول یدھد که توجھيل مي فساد در ادارات را تشکۀ ادامۀار عمدي از عوامل بسیکيًبناء عدم ثبات نظامھا 
  .ده استينگرد

 و یکاري توأم با بی مبھمۀندير در نظام، آييشد که در صورت تغياند یخود م با ی دولتۀ اداریموراکه ميزمان
ل داده است و دوام يگانه مرجع استخدام کننده را تشکيکه دولت ي در انتظار اوست و در کشوریمشکNت اقتصاد

 یري، جلوگ استخدام تعداد قابل مNحظه را داشته باشدیکه توانائي ایجاد و انکشاف مؤسسات خصوصيجنگ از ا
ًبناء با . ن اکنون وجود نخواھد داشتيسه از ھميُدن به فردا و پر نمودن کيشي جز اندیگري حل دچ راهينموده است، ھ

 .  و اختNس توسل خواھد جستیش، به اخاذيت خويشتر از توان و صNحيشعار فساد ، تا حد ب

گران يش به بام ديم مساعدتھا بخاطر افگندن برف خوث شرط دوايت آن منحي مبارزه با فساد و اھمیاھوينھمه ھياگر ا
ست که به منظور آن به منطقه عسکر فرستاده ي به اھدافیابي و دستیروزي از دست رفته از عدم پیجھت حفظ آبرو

  .شديف مين توصي قھرمانتریک ملت که روزي را جستجو کرد تا فاسد خطاب نمودن یگري دید عذر ھاياند، با

 انيپا

 

 

 


