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 11/30/3310                  انجنیر عبدالصبور صافی 

 جانب کیست آقای کرزی يامخالفین؟بحق 

 کرزی درطرف مخالفین آقای  هم اغلبًا از یهاي صدا و سر امريکا متشنج شده و اين روزها روابط افغانستان و در
آقای  تا باشند می ها خارجی بیشتر حقیقت امر علل اين همه تشنج در .است هراه انداخته شده ب اه خارجی دفاع از
  .است به راه انداخته شود ها قراری يف امريکاطر که از احتمال يک کودتا مورد قباًل در کرزی،

اين  در اينک ،خدمت دوستان تقديم کرده بودم( ټکلکودتا ا د لندن خبری او د)تحت عنوان  را یتبصرۀ مختصر
مطبوعات  هم در تصويری و ،رسانه های صوتی امريکا در ت افغانستان ومناسبا از های زياد صدا و ها سر روز

ها  صدا و اين سر  .قبال داشته است در انداخته شده که عکس العمل های متفاوت راصفحات انترنتی به راه  و
 پنهانی سازمان های جاسوسی وکرزی رئیس جمهور افغانستان از مذاکرات  که آقای حامد دزمانی به اوج خود رسی

اين  در  .را به اطالع عام رسانید سیاسیون امريکا با طالبان در کشورهای مختلف اگاهی حاصل کرده و اين خبر
 گوو  گفت از بعد روی احساسات نه بلکه طرف آقای کرزی از ی ساختن اين خبر ازاشک نیست که رسانه  جای

ارزش داده نشد صورت گرفته هیچ به آن  های يطرف امريکا امريکايان انجام شده ولی از که پشت پرده باايی ه
 خاطره که ب یمارچ  در محفل ۸ روز یان درئباالی امريکا کردن فشار جهت وارد يرزآقای کرزی ناگ ًءبنا  .است

 :کرده گفت برمال حقايق رااين  شده بود جهانی زن برگذار روز تجلیل از

کند که من به  کابل و در خوست باز بم منفجر می صحبت است ولی در طالب هم هر روز با امريکايی ها در"
  امريکا قوت خود را نشان بدهم، 

در حقیقت  و در کابل منفجر شد در اين قوت نشان دادن به امريکا نبود،  خوست  در که ديروز اين بم هايی ! نخیر
که ما را بترساند که اگر اين  بود 331۲خدمت به همین شعار  در خدمت به امريکا بود، در ! ت به امريکا بودخدم

حقیقت خدمت به خارجی ها  که ديروز منفجر شد بنام طالب در پس در حقیقت بم هايی .ها نباشد، من نمی گذارم تان
 ." د، نروندحضور خارجی ها در افغانستان باشبود، خدمت به اين بود که 

 پنهان امريکا که درغیاب حکومت افغانستان صورت میگرد باعث تشويش آقای کرزی شده و اين گفته های پت و
حساس ا آنرا انجام شود، که آقای کرزی خطر صدا و است که بايد بی سر انجام همان کودتا دلیل خوب به خاطر

 .کند خالی می را دل خود اشکال درد به شکلی از بلکه، کند تواند افشاء نمی نام کودتاه ب کرده ولی آنرا

نیروهای مخصوص  وجود تخلیۀ واليت میدان وردک از امرانداخته  تأثیر کشور که باالی روابط دو ديگرای مسئله 
واليت  در شد که نیروهای خاص امريکا صادر یزمان اين امر .شد طرف آقای کرزی صادر که از ی بوديامريکا

رئیس  ی به اين امريهای امريکاولی نیرو آن واليت شده بودند هعلیه اهالی بی گنا جنايات میدان وردک مرتکب
حقیقت عدم ارج  اين عمل در .دهند ادامه می خود به کار آن واليت هنوزهم باقی مانده و در توجه نکردند،  جمهور

ث خشم آقای کرزی شده است که باع نقض حاکمیت ملی کشور مستقل و يک کشور رئیس جمهور گذاری به امر
 ه ایطی مصاحب ،امريکا عودت کرداضالع اضالع  ازافغانستان  که آقای رئیس جمهور برعالوه زمانی است، 

 روز قبل باز همین چند شود که تا اکنون نشده و يک هفته به نیروهای افغان تحويل داده می که زندان بگرام تا: گفت
اين همه  .دبه تعويق افتابازهم به نیروهای افغان تسلیم داده شود ولی بگرام مارچ زندان 13ريخ أت بود که تا هم قرار

حقیقت  در انجام دهد، های يمورد امريکا چنین اظهارات خشمگین درافغانستان  که رئیس جمهور مسايل باعث شد
منحیث يک  کمیت ملی کشورحق حا دفاع از در بیشتر و بدست آوردن استقالل خاطره آقای کرزی آنچه گفته است ب

مستقل گفت آنهم اينکه  و آزاد را موجوديت قوای خارجی اين کشور توان در مستقل بوده که البته هیچگاه نمی کشور
کنون يک حرف هم به  تا و . رفته اندگ خدمت خارجیان قرار در سیاسیون کشور و ها ه گرو ،احزاب بسیاری از

 از دانند ملت می و مردم  غمخوار نمايندگان و را خود حالیکه در  ،اند خارجیان بیان نکرده ضد منفعت ملی و
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قلب آسیا  افغانستان که در . کنند بین المللی چشم پوشی می جنايات خارجیان بدون در نظر داشت اوضاع ملی و
مین داشت ه نظر در خارجیان هم با و است  در منطقه برخوردار موقعیت مهم ستراتیژيکی  از دارد و قرار

اوضاع  مستقیمًا ازافغانستان که  ما، دفاع از خاطره خاطر منافع خود نه به موقعیت ستراتیژيک تشريف آوردند ب
مداخالت  است و های بیرونی استوار کمکه ب کشور ین شرايط که اقتصادنچ گرد آنهم در می جهانی متأثیر

تا نظر مختصر به اوضاع  نخواهد بود بد دارد،همسايگان بخصوص پاکستان به بی شرمانه ترين شکل آن جريان 
 .اندازيم مختصر نظر 331۲ از ن بعددلیل ماندن خارجیا وآن باالی اوضاع افغانستان  تأثیر جهانی و

 :متحدان و تأثیرات آن جهت ماندن امریکا شرایط جهانی و

 :که گفتند خورد می به نظر مارچ نقاط جالب ديگر ۸ صحبت های آقای کرزی در در

 رويم، ما هم گاهی گفتیم، برويد و رويم و می رويم، می گفت که ما می می روز از طرف ديگر جامعۀ جهانی هر" 
ديروز پريروز سکرتر  رويم،  تا اين روز های آخر که باز آمدند و می گويند نمی است نرويد،  گاهی هم گفتیم خیر

 های ناتو يک نوع حضور را در افغانستان می رجنرال ناتو آمد به همراه ما صحبت داشت گفت که تمام کشو
خواهد که در  کشور ديگر هم می 13کشور ناتو،  3۲کشور و به اضافه اين  3۲هايش،  خواهیم، تمام کشور

 .دافغانستان باش

دفعۀ قبل خو ده سال پیش بنام جنگ علیه تروريزم و  ما گفتیم درست است باشید ولی اين بار زير شرايط ما، 
بنام جنگ علیه تروريزم و بعنوان فیصلۀ شورای امنیت ملل متحد آمديد، اين بار که در  بعنوان ملل متحد آمديد، 
می باشید هرکدام تان جدا جدا به همراه مردم افغانستان معاهده امضا کنید، در  331۲افغانستان بعد از سال 

 ."خوش آمديد، باشیدآنصورت 

آن وقت مقامات  به امريکا تشريف برده بودند در جاریماۀ جنوری سال  زمانیکه آقای کرزی جهت مذاکرات در
 باقی خواهند هزار قوا13-13 حدود که تا بعدًا گفتند کنند، می خروج کامل قوت ها فکر مورد که در ی گفتنديامريکا

در را قوای ناتو ن ماند ۀدوبار یتقاضا سرمنشی ناتو و تغییرکرده  اًل فع که يکبارگی اين نظر ماند ولی چه شد
رشد  آن هم نفوذ و و شود ديده می ها یتغییر ستراتیژ بدون شک که درعقب اين پالن ها و کرده اند، افغانستان 

 در ناتو و امريکا سوريه با مسايل بین المللی ايران و کشور در روياروی اين دو روسیه و سريع اقتصادی چین و
صدای روسیه که گفته  ديو را 3310فبروری 3۸سزاء دارد چنانچه به اساس گذارش ه اين تغییر موضع رول ب

 :است

های نظامی  بناو زير دودر ار 3333به عمل آمده قرار است تا سال  یاياالت متحده بر اساس برنامه ريزی هاي" 
 مريکا در کنفرانسی موضوع وازير دفاع سابق در همین راستا، آقای لئون پانه تا و. خود تغییرات اساسی ايجاد کند

صد از  در ۰3حدود  3333در شهر سنگاپور اعالم کرد که اياالت متحده تا سال  3313معضالت امنیتی در سال 
های نظامی خود را در اقیانوس آرام  تحت البحریر، کشتی ها و ب هوا پیماکشتی فروند  ۰نیروهای دريايی منجمله 

 .مستقر خواهد نمود

روسیه . های روسیه و چین نیز به شمار آورد کشور ردویرا می توان سال مهمی برای ا 3333همچنین، سال 
چین نیز . مايدنظامی خود را به پیشرفته ترين تسلیحات مجهز نهای  کشتیصد از فی ۲3قصد دارد تا اين سال حدود 

 ."کشورش می باشد دویردر برنامه های خود خواستار دستیابی به اهداف مهم نظامی و مدرنیزه سازی ا

 :گفت کشور وزارت دفاع آن ۀجلس در 3310 فبروری سال 3۲ريخ أته پوتین ب ضمنًا آقای والدمیر

ايجاد سیستم جهانی  دوم ۀدر واقع، مرحل. کار برده می شود ستراتژيک بهبرای تضعیف تعادل های هوشمند  تالش»
ناتو به سمت شرق بررسی می شود و برخی از  توسعۀشده است، امکانات برای  ايجاد مريکاا راکتیدفاع ضد 

 .«سیاست نظامی شدن قطب شمال هستند کشورها به دنبال
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به قول  ت سازدیمانند شوروی سابق دوباره تثبمديترانه  نظامی خود را در حضور تالش است تا در ضمنًا روسیه 
 :ريانويستی

روسیه تا  یدرياي کشتی هایروهای عملیاتی روسیه حضور مداوم خود را در دريای مديترانه تضمین می کند، نی "
، «چرنومورسک»بر اساس اطالعات رسیده از ستاد مشترک، کشتی های . در منطقه مستقر خواهد شد 331۲سال 
 .نیروی دريايی می پیوندند« اسکادران» بالتیک به شمالی و قوای

در . اتحاد جماهیر شوروی ايجاد شده است بحریعملیاتی پنجم نیروی «اسکادران»گروهک جديد بر اساس نمونه 
در . مديترانه را حل و فصل می کردند بحربرنامه های نظامی در منطقه  سال های جنگ سرد در واقع اين افراد

پس از انحالل اتحاد يک سال . تقابل با اين اسکادران بود امريکا در قوای بحرییروی عملیاتی ششم ن عین حال
 آسیایمنطقه . دام عجوالنه بوده استزمان نشان داد که اين اق. ، اسکادران پنجم نیز منحل گرديدجماهیر شوروی

اين موضوع در سال های اخیر  خاصتًا ،همانند سابق مرکز تقابل منافع دول قدرتمند جهانی بوده و هست مرکزی
وزير دفاع روسیه  . سقوط قذافی در لیبی و جنگ دوامدار در سوريه «بهار عربی»  بارز شده است يعنی حوادث

مديترانه مسائل  بحردر منطقه  که فبروری تاکید نمود 33ريخ أچرنومورسک در ت قوایديدش از در زمان باز 
 ".بیشماری منافع ملی روسیه را تهديد می کند

برای  ها شد اين تالش داد تاجکستان که برای چهل سال آينده قرار ايجاد پايگاۀ نظامی در تالشهای روسیه بخاطر
 نرژی اند،تسلط به منابع ا تالش بخاطر متحدين در اکنون که امريکا و  .ند نبوده استمتحدين چندان خوشاي امريکا و

 شود و یچین جلوگیر نفوذ روسیه و گرفته است، تا از قرار اولويت کار در افغانستان باز در ناتو حضور امريکا و
 . دهند قرار منطقه تحت قیمومت خود دررا منابع انرژی 

امريکا در ده  اضالع امريکا گويای اين مطلب است که رئیس اطالعات ملی اياالت اضالع« جیمز کلپر»گزارش 
وی اين اسناد را به کمیته اطالعاتی  جاری مارچ سال13 ريخأته ب . سال آينده با تهديد چین در فضا روبرو می شود

 اضالعنمايد و يا دسترسی  محدود در اين گزارش آمده است که چین سعی دارد رياست امريکا را . سنا تقديم کرد
 .متحده در فضا را متوقف کند

شان رود، پروژه های فضايی امريکا ن د که رقابت امريکا و چین در فضا تشديد شده میاطالعات نشان می ده اين
اينها موقعیت يابی، جهت يابی،  شود،ستراتژی چین تسلط بر فضاست که می تواند تهديد واقعی محسوب می دهد که 

 ".، نظارت و شناسايی می باشندمحاسبه زمان، جاسوسی و کاوش

گزارش رئیس اطالعات ملی امريکا توجه سناتورها را به اين نکته جلب نمود که چین ديگر درخواست مشخصی 
ها را مورد آزمايش  يتستالچین سیستم نابودی  333۲در سال  صورت داده است« جنگ ستارگان» برای امکان 

 ". متحده به وجود آورد محدوده فضايی اضالع در قرار داد ، و وحشت بی سابقه ای را

های  گرداب بازی در که دارد باز یداشتن شرايط جیوستراتیژيک افغانستان با ما اين بازی های جهانی کشور در
 آنهم در به کجا می کشاند رنوشت افغانستان راها س اين بازی معلوم نیست که اين بار .گرفته است قرار قدرت ها

مدن منشی آ نکرديم، فکر مورد منافع ملی هرگز در و آمد نداريم  هم جور ها دربین خود که ما افغان یاين شرايط
قدرت  یموقعیت يابی ها گرفتن اين تحرکات و قرار تحت تاثیر از دور 331۲سال  از درخواست اقامت بعد و ناتو

 جوو  جست چین شرايط سیاسیون افغان بايد شرايط را در ،باشد تواند میحفظ منافع شان ن های جهانی به خاطر
 هنوزهم بعضی از حالیکه تا در دهد فالکت قرار و منجالب فقر در را ما کشور دامنۀ اين بحران نتواند ديگر کنند تا

 .دهند اولويت قرار در رابدون آنکه منافع ملی  کنند استفاده می ه ایشیو احزاب سیاسی درغم به قدرت رسیدن ازهر

 : مورد اظهارت آقای کرزی ها دره گرو عکس العمل احزاب و

کنیم باشد هیچگاه تهمت  آنچه که فکر هر يا خانوادگی و منافع شخصی يا خاطره اين اظهارات آقای کرزی اگر ب
ی انجام يمقامات امريکا اين مورد صحبت های با تواند داشته باشد که در نمی اين امکان هم وجود تواند باشد و نمی

 ست که درا یيک درد ۀدهد اين نشان اين رو از ،نشده است چون به صحبت های آقای کرزی بها داده نشده است

http://persian.ruvr.ru/2013_03_15/107819371/
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اين  جز چون به اطالع عام رسانید اين موضوع را را خالی کند برای اينکه عقده خود سینه آقای کرزی نمی گنجد و
 :گويد اين مورد می در نیز سخن گوی رئیس جمهور  فیضیخان آقای ايمل  .ديگر نداشت ۀچار

واشنگتن روی مسائل مختلف افغانستان از شکست ديپلماسی بین کابل و  جمهور  فیضی، سخنگوی رئیسخان ايمل »
 «.خواند  ها را يک ناچاری می  ای کردن اختالف  هد و رسانهدخبر می

 :گفتند ه ایالمعل احزاب مجاهدین سابق که فعاًل به شکل یک ائتالف درآمده است طی اعالمی ولی عکس

مريکا اگیری به روابط افغانستان و   نظر مردم افغانستان نیست و چنین موضع ۀدهند  اظهارات آقای کرزی بازتاب»
 «.رساند  سیب میآستراتژيک افغانستان به عنوان متحد 

و مخالفان  ه متحد ضالعان اکشور در خصوص روابط می اظهارات اخیر رئیس جمهور»: است اين اعالمیه آمده در
 «.اش باشد المللی  رابطه با دوستان بین  دهنده ديدگاه مردم افغانستان در  مسلح دولت افغانستان نمیتواند انعکاس

 پس از تالش»: فیس بوک خود نوشته است ٔهدر صفح در همین حال آقای فاضل سانچارکی سخنگوی ائتالف ملی 
 مريکايی اهای زياد برای حصول قناعت و  3314ها در مورد تمديد رهبری کرزی يا تیم خانوادگی وی پس از

 «.میدهدغربی و خارجی سر  مريکايی شده و شعار ضدا يک سره ضد می دراين خصوص، آقای رئیس جمهورناکا

اين هم شک  در قدرت تالش میکند ماندن در بخاطر جهت کسب قدرت واين جای شک نیست که آقای کرزی  در
 اين دستگاه رول بازی می رهبری همین جبهه در اعضاء دارد بسیاری از رأس يک دستگاه فاسد قرار نیست که در

اکنون بنیاد گذاشتند،  را تهداب اين حکومت فاسد که همین افراد یزمان های کلیدی داشتند آنهم در پوست و کردند
 نهفته باشد ولی به هیچ صورت اين يک اتهام نیست که امريکا با آقای کرزی فتارگ نوع مسايل شخصی درهر اگر

 قلمرو مثل اينکه در خواهد انجام میدهد هرچه می ،دارد برخورد خوديد رغالم زرخ افغانستان منحیث يک برده و
 خود قرار تحت تأثیر واسیس آن همه ادارات دولتی راج های امنیتی تشکیل کرده و امريکا قرارداشته باشد شرکت

 .داده است

آقای  باشد و می جو مصلحت و فاسد ۀيک حکومت دست نشاندهم جای شک نیست که حکومت آقای کرزی  اين در
ها باعث  یجوي مصلحت قاطعیت و و که همین عدم صالحیت الزم  اين مورد اصاًل توجه نکرده است، کرزی در

زند اين  حاکمیت ملی می که سخن از استقالل و امروز قايل نشوند، یارزش شد که خارجیان هم به رئیس جمهور آن
 به اين سخنان مردم افغانستان نظر ياآ. انتقاد گرفته شود مداقه است که بايد به باد و های جناب شان قابل غورسخن 

 !اين احزاب مزدور يا ؛مخالف دارند

 .قصبات کشور دهات و خارجیان در ۀسران های خود عملیات --

 .ما برای ما داخل کشور داشتن زندان توسط خارجیان در --

 .ناموس مردم توسط خارجیان و انتالشی زن --

 .کنند می فعاالنه عماًل کار همه ادارات کشور های امنیتی که در نام شرکت داشتن شبکه های جاسوسی زير --

 .حکومت گاهی دولت وآاشخاص خاص بدون  و افراد با ها بستن قرارداد --

 اگر رئیس جمهور ،ديگر مورد دها و. آن کشور اين و در سران گروه ها احزاب و والنه باؤمس مالقات های غیر --
 طرف همه ملت به يک آواز از نیست بايد بی مورد و بی جا کنند اين کار چنین موارد انتقادات مطرح می در

را اپوزسیون ها داشت که احزاب سیاسی که نمی توان آن نخواهد به حال هیچکس بیاد تاشود،  که می حمايت شود
که برعلیه مردم  یجنايات های خارجی ازه نیرو العما یم برای يکبارهم ازئاست احزاب مخالف بگو بلکه بهتر نامید

 خاطره رده باشند، همه بمحکوم ک منحیث يک عمل زشت آنرا وشود انتقاد کرده  ها انجام می بمباردمان اثر در
 کرده خوب و بد را بد می پا زير امتیازات بدست آورند منافع ملی را خارجیان پول و که ازی خاطره چاپلوسی ب
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تعقیب  برابر مسايل ملی يک خط را اروپا احزاب سیاسی باهم اختالفات دارند ولی در امريکا همچنان در در گويند، 
 حزب سیاسی چه معنی و113خورد موجوديت  يک کشور ال شود که درؤس احزاب اگراين  اين جا از در. میکنند

 مفهوم دارد؟؟؟

 نمی کنار را اختالفات خود باشد چرا کار مصالح ملی در حزب است اگر 33 که متشکل ازهمین جبهۀ ائتالف  يا و
اين مورد چه  يا درآنمی انديشند  ديگر به چیز منافع خود چون جز کنند، الم نمی منحیث يک حزب واحد قد گذارند و

 !دنداشته باش گروهی میتوانند منافع شخصی و و جواب، جز قدرت طلبی 

شود برای  اوضاع خراب می) که کنند می برپا غوغا يک آوازه همه ب شود خارجی میی خروج قوا از وقتی صدا
بین  در منافع ملی را محترم بشمارند وباشند  همه متحد ها، اگر صدا و است؛ چنین سر ورآ شرم( شويدخدا بیرون ن

از  کنند، چرا رويکار قانونیت را محترم بشمارند و زورگوئی قانون را به جای فساد مالی و ملت جا داشته باشند
طرف  احزاب هم از کند ساير پاکستان کمک می طالبان را حراس باشند، اگر طالب تحت حمايه پاکستان در نفر چار

 پس حراس ازچه؟  دشون خارجیان کمک می

 کنار را گروهی خود همه منافع شخصی و تواند تا طالب آورده می غیر افغانستان نه طالب و در امروز صلح را
پای خارجیان  در که  آنهائی ،بیش نیست یوطن خواب آمدن صلح در يک اجماع ملی نرسند، به تفاهم در نگذارند و

 امتحان خود زمان که قدرت داشتند برای مردم هم در شمارند و میمحترم  را چونکه منافع شخصی خود اند چسپیده
هات از اشتبا رنج مردم نشوند و اين باعث درد و بیش از« است آزمودن خطا سرمۀ آزموده را» :گويند داده اند، را

 .گذشته پند بگیرند

با امريکا  قدرت ها ايرروياروئی س جهان و تسلط بر نظامی و ۀعرص جريانات جهان در نظرداشت مسايل و در با
کردن ساحۀ فعالیت  محدود مرکزی وی آسیا در نفوذ و به طرف شرق  نظرداشت پالن توسعۀ ناتو در متحدين با و

همین سبب  شده از کردم کمتر ذکر باال اين منطقه امکان خروج قوای خارجی همان طورکه در روسیه در چین و
رأس  ها در همه افغان کرده است، اگر خاک افغانستان را ماندن دری آقای کرزی دوباره تقاضا از منشی ناتو

 نشوند، هر کشور های خارجیان در کردن دايرۀ صالحیت محدود سدد ها دره گرو و احزاب سیاسی شخصیت ها
منافع  به هیچ صورت از و به مشکالت جديدی مقابل خواهد افغانستان به قدرت برسد حزب و سازمان سیاسی که در

 .برد منفعت نخواهد همسايگان کسی ديگر خارجیان و اين اختالفات جز از توانست و دفاع کرده نخواهد کشور

 

حق  ديت واار داشتن حق خود خارجیان و کاستن نفوذ از که امروز یشخصیت هاي ها وه گرو آن عده احزاب و
هم به همین  د بازنقدرت برسه يا از طرف همین خارجیان هم ب خود و به زور اگر د فردانکن حاکمیت دفاع نمی
سپنتا داکتر رنگین دادفر  ،داشت آقای کرزی مواجه است وعذاب وجدان خواهند که امروز دنباش مشکل مواجه می

رئیس شورای امنیت ملی افغانستان از آنچه او فتنه های خارجی برای افغانستان خوانده به شدت اظهار نگرانی کرده 
فتنه های " شر"که افغانستان از »سپنتا می گويد آقای  .يسیون سیاسی کشور شده استاپوزو خواستار اتحاد دولت و 

 .برای دولت و مردم افغانستان است و به گفته او اين هشدار جدی «خارجی به اين سادگی نجات پیدا نخواهد کرد
درک کرده  را چنین خطر اطالعات محرم آگاهی دارند امنیت ملی که از معلوم است که آقای سپنتا منحیث مشاور

 .که قابل نگرانی است

، شود، چه کسی تروريزم را تجهیز سرکوب می کجا در کجاست و زم دريترو هايگابه همه معلوم است که پ امروز
حل  دارد خدمت کی قرار همه تروريزم در از بیشتر شود و گرفته می بکار به کدام مقاصد کند و تربیه می تسلح و
 نمی يا و را ندارد تأسف کس مجال حل چنین معما شد که با بالها خواهد مشکالت بسیاری ازاالت حل ؤاين س
 .داشته باشد خواهد

 نشود یک آواز یک مشت و ،یک صدا تا

  نشود پــرواز در بال شکــسته مـرغ کـه 


