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 ۷/1۳۱/۵۱1۲         سپنتا دادفر رنگین اکترد
 

 اشغال؟ و تجاوز با مبارزه یا «نیابتی جنگ»
 

 برخی سخنان به یا و کنی می باز را ها روزنامه های صفحه وقتی ها، روز این در
 رونق اصطالح یک کاربرد دهی، می گوش  گرد های میز کنندگان  اشتراک از

 یا و آشکار گونه به اصطالح این نویسندگان! «نیابتی جنگ»: دارد فراوان
. نیست آن از گیری بهره نحوه در مشکل. کنند می گیری بهره آن از شرمندوک

 گیری بهره آن از اهدافی چه تحقق برای افغانستان در که است آن در مشکل
 .شود می

 اخیر سیاسی های گفتمان در «نیابتی جنگ» اصطالح ارتقای یا و کاریر
 محمد یکی. باشد می ما منطقه در سیاسی شخصیت دو مرهون افغانستان
 چند در کلمه این از استفاده با که است ملی وحدت حکومت رئیس غنی، اشرف
 شورای کاری جدید سال افتتاح مراسم در اخیرا   و کتماندو در سارک های  کشور سران کنفرانس در جمله از مورد،
 با خود مصاحبه در که است پاکستان قبلی  نظامی حکومت رئیس مشرف، پرویز هم دیگری. کرد استفاده آن از ملی

 طرفدار پشتون غیر اقوام و پاکستان طرفدار پشتون قوم: کرد تقسیم دوسته به را افغانستان مردم گاردین، روزنامه
 آموزش هند با «نیابتی جنگ» در پاکستان به وابسته جنگجویان مثابه به را افغانستان طالبان ما که افزود وی. هند
 این از بعد و قبال  ( کنار گذارم می المللی بین حقوق منظر از را اعتراف این  جرمی بحث. )کردیم مسلح و دادیم

 .بودند کرده استفاده اصطالح این از خارجی نگاران  روزنامه و سیاستمداران از ای پاره نیز اظهارات
 بکار در هست، که دلیلی هر به نیز، ها آن قربانیان به نزدیک های رسانه و طالبان به خوشبین های رسانه که اندوه با

 چند اصطالح این از غیرمسووالنه کارگیری با ما کشور در که است این دردناک. نیستند میل کم اصطالح این برد
 شود؛ می قرارداده صف یک در جانی و قربانی شود؛ می زدوده دشمن و دوست های سرحد : کند می تبارز مشکل
 از استفاده با کنون، تا میالدی نود دهه اول نیمه از پاکستان تجاوز برابر در افغانستان مردم دلیرانه مقاومت
 مسخ پاکستان تجاوز برابر در افغانستان بخش آزادی جنگ. شود می برده سوال زیر «نیابتی جنگ» اصطالح

 هند وابستگان به شوند می داده تقلیل افغانستان امنیتی های نیرو و اردو پاکستان؛ و هند استخبارات جنگ به شود می
 داده جلوه وارونه ها واقعیت هم بحثی چنین در نهایت در و جنگند می اند  پاکستان وابستگان که طالبان برابر در که
 .شود می مسخ «نیابتی جنگ» مفهوم هم و شود می

 کشور آن های (نک چاق کار) البی طریق از هم و افغانستان داخل در و کشور آن داخل در پاکستان جاسوسی دستگاه
 الزم را واقعیت چند به اشاره جا این در من. زنند می دم افغانستان در هند «نیابتی جنگ» از جهان سراسر در
 :دانم می

 

 این« .باشد می افغانستان در کنسولی جنرال چهارده دارای هند» که است کرده ادعا زیادی موارد در پاکستان -1
 افغانستان در کنسولی جنرال چهار دارای ایران و پاکستان با برابر تعداد به هند. است محض کذب و دروغ ادعا
 اگر حال. اند  شده تاسیس افغانستان در ۷//۷ از پیش یعنی جدید دوران از پیش ها کنسولی جنرال این و. باشد می

 اما هاست آن کار کند، بسته را ها کنسولی این تا کنند تقاضا افغانستان حکومت از خواهند می «آی اس آی» شیفتگان
 کند سلطه اعمال افغانستان خارجی سیاست بر تا داد، نخواهند را حق این پاکستان به هرگز کشور این طلبان  استقالل

 .شود افغانستان در خارجی های نمایندگی تعطیل موجب و
 

 قبلی حکومت و کند می کمک کنر در «پاکستانی طالبان تحریک» های نیرو به هند که است این دیگر داعیه -۷
 میانه تا کنر مناطق. است محض دروغ نیز ادعا این. داد می آموزش و پناهگاه ها نیرو این به هند کمک به افغانستان

 شصت از بیشتر منطقه این در متحده ایاالت های نیرو. نبود افغانستان حکومت کنترول زیر میالدی ۷/1۲ سال
 مناطق این در توانستند نمی خواستند، می اگر یحت افغانستان، هم نه و هند نه. داشتند  نظامی بزرگ و خرد اتتاسیس

 .بدهند آموزشگاه یا و پناهگاه کسی به

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/spanta_rangen_dadfar_jang_neyabati_ya_mobarza_buaashghal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplospanta_rangen_dadfar_jang_neyabati_ya_mobarza_buaashghal.pdf
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. ندارد واقعیت نیز پاکستان ادعای این« .کند می کمک بلوچستان بخش آزادی جنبش به افغانستان طریق از هند» -۵
 وی اقوام و خانواده اعضای بلوچ، ملی رهبر بوگتی، اکبر نواب شهادت از بعد ۲//۷ سال در که است این واقعیت

 سفیر و متحد ملل سازمان مهاجران دفتر به دهی  اطالع با نیز افغانستان وقت حکومت و شدند پناهنده افغانستان به
 ارایه زمینه این در پاکستان که دیگری دالیل از یکی. داد پناه کودکان و زنان ملکی، مهاجران به کابل در پاکستان

 رفته هند به و گفته ترک را کشور این افغانی پاسپورت با کابل هوایی میدان از بوگتی نواسه» که است این دهد، می
 بلکه نیست مغایرت در تنها نه المللی بین قانون هیچ با بود می هم چنین اگر دوم. است دروغ ادعا این اول« .است
 وگذار  گشت زمینه پناهنده به ژنو در پناهندگان 1۵۳1 کنوانسیون براساس تا است پذیر  پناهنده کشور تعهد این

 خاک از «بلوچ خواهان آزادی» که این مورد در دقیق اطالع یک یحت کنون تا پاکستان. آورد فراهم را قانونی
. است نکرده ارایه بینند، می آموزش افغانستان در که این یا و اند  زده  نظامی حمله به دست کشور آن علیه افغانستان

. نیست افغانستان جنگ میدان هم باز کند، می کمک بلوچ خواهان  آزادی به هند که باشد درست ادعا این اگر حتی
 کشد؟ می دسته دسته را ما مکاتب کودکان آید می که جنگد نمی هند علیه دیگری جای یا و کشمیر در چرا پاکستان

 

 در را تحصیلی بورس //1۳ ساالنه هند. یابد کاهش هند با افغانستان روابط حجم تا است آن خواهان پاکستان، -۲
 به افغانستان. بینند می پیشه و حرفه آموزش هند در افغان جوان ها صد آن بر افزون و دهد می قرار افغانستان اختیار
 حکومت گوناگون های بخش در حاال همین هند التحصیالن فارغ از تن ها صد. دارد نیاز تحصیلی های بورس این

 کند؟ اجتناب هند به ما جوانان ارسال از تا است افغانستان صالح به این آیا. کنند می کار افغانستان
 

 و تحریک به طالبان های تروریست. است کرده احداث افغانستان برای را کابل به شمال از برق انتقال خط هند -۳
 دارد؟ نیابتی جنگ به ربطی چه امر این. کنند می منفجر را برق های پایه این پاکستان رهبری

 

 بسیار والیات از یکی طرف یک از راه این احداث با. کرد احداث افغانستان برای را زرنج -دالرام راه هند -۲
 با ایران طریق از و ایران با جدید بندری راه یک دیگر جانب از و آمد برون انزوا از نیمروز، ما، کشور محروم
 این کیلومتر هر در که شد می موجب پاکستان برای را یتیامن تهدید چه راه این احداث که دانم نمی. شد گشوده جهان،

 .شدند می کشته باید کشور این استخباراتی دستگاه دست به هندی یا و افغان تن یک اقل حد راه
 

 و بالقوه تهدید کدام پاکستان برای آب بند این احداث. کرد آغاز را هرات در سلما آبگردان بند احداث پروژه هند -۲
 کرد؟ تشویق و ساخت مسلح بند این انفجار برای را طالب ها ده پاکستان که باشد داشته پی در توانست می را بالفعل یا
 

 ملی مجلس برای هند جمهوری. کند می برگزار را اش جلسات نامناسب ساختمان یک در افغانستان ملی شورای -۸
 به توان می چگونه کند؛ می تلقی برایش تهدیدی مثابه به را امر این پاکستان. کند می اعمار را مناسبی بنای افغانستان
 .شود نمی کشور آن برای امنیتی تهدید هیچ موجب بنا این که فهماند پاکستان

 

 هند جمهوری. بود فروپاشی حال در افغانستان خارجه وزارت محوطه داخل در «استور قصر» ریخیتا   بنای -۵
 یک مرمتکاری که این. بگیرد برعهده را قصر این مرمت مصرف شد حاضر افغانستان حکومت تقاضای براساس

 .است ممکن نا درکش کند، تهدید را پاکستان ملی امنیت تواند می چگونه تاریخی بنای
 

 صورت  غیرعلمی و سنتی های شیوه به هم هنوز ما کشور در زراعت. است زراعتی کشوری افغانستان -/1
 نحوه زیستی، محیط دانش نبود و کمبود دلیل  به گیرد، می صورت مدرن شیوه به زراعت که هم جاهایی در. گیرد می
 قندهار در زراعتی پوهنتون یک افغانستان برای هند. نیست پایدار آب از استفاده و ها  باغ و زمین از برداری  بهره
 شوند؟ می پاکستان ملی امنیت تهدید موجب چگونه زراعتی های فارم که دانم نمی. سازد می

 

 از هر بلکه نشد عملی قرارداد این مفاد تنها نه. کرد امضا ترانزیت و تجارت قرارداد افغانستان، با پاکستان -11
 محاصره مورد خشکه، به محاط های کشور حقوق کنوانسیون و دوجانبه توافقات خالف افغانستان گاهی چند

 .شود می وارد ضرر افغانستان به دالر ها میلیون ساالنه دلیل همین به و. گیرد می قرار پاکستان اقتصادی
 

 .نشد عملی هرگز وعده این. دهد توسعه را تورخم -آباد جالل راه که بود کرده وعده افغانستان به پاکستان -1۷
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 هرگز وعده این. کند تمدید قندهار تا جا  آن از و چمن تا را آهن راه تا بود کرد وعده افغانستان به پاکستان -1۵
 .نشد عملی
 و هند های کنسولگری بار چند و هند سفارت بار دو آی،  اس  آی به وابسته تروریستی گروه طیبه، لشکر -1۲

 انتحاری حمالت این در. داد قرار حمله مورد کردند  می زندگی هندی عادی کارگران آن در که را هایی خانه مهمان
 به و شدند  زخمی و کشته افغانستان اتباع از زیادی تعداد آن بر افزون و هندی کارگر چندین و دیپلومات تن چند
 قرار حمله مورد پاکستانی نهاد هیچ که خوشبختانه افغانستان در اما. گردید وارد فراوان خسارات افغانستان مردم

 .نگرفت
 

 وزیر رسول  زلمی وقت، جمهور رئیس کرزی حامد آن، در که مالقات یک در ۷/11 سال در پاکستان -1۳
 حنا صدراعظم، گیالنی پاکستان، جانب از و پاکستان در افغانستان سفیر داوودزی ملی، امنیت مشاور سپنتا خارجه،
 افغانستان نامه که کرد وعده داشتند، حضور آی اس آی رئیس پاشا جنرال درستیز،  لوی کیانی خارجه، وزیر ربانی

 از. برساند افغانستان به هفته سه ظرف را مالعمر جواب و داده انتقال طالبان، رهبر عمر، مال به صلح باره در را
 .نکرد وفا اش وعده به هرگز پاکستان گذرد، می سال پنج از بیشتر کنون تا زمان آن
 

 .کرد ترور دیگر پی یکی را افغانستان سیاسی رهبران افغانستان، نامه به جواب جای به پاکستان 1۲
 

 را ملی امنیت مشاوریت که زمانی) جانب این به گذشته سال جون ماه در پاکستان ملکی رهبران و اردو رئیس -1۲
 سفر از بعد روز حتی بزنند، عملیات به دست وزیرستان در حقانی شبکه مقابل در تا کردند وعده( داشتم عهده بر
 وزیرستان در کشور این عملیات اهداف از یکی نیز حقانی شبکه که کرد اعالم اردو سخنگوی پاکستان، به جانب این
 حقانی خانواده کرد، می صحبت افغانی هیات با که  این با همزمان پاکستان استخبارات که است این واقعیت. باشد می
 .داد انتقال امن های جا به منطقه آن از مدتی برای اردو امکانات با را شبکه این برجسته قومندانان و
 

 ملی امنیت اما بگویم؛ چیزی تازه اطالعات از توانم نمی ندارم، دسترسی فعال   ملی امنیت اطالعات به من چون -1۸
 زیادی مقدار طالبان از معینی افراد به پاکستان استخبارات آن مبنای بر که دارد دست در را دقیقی اسناد افغانستان

. پردازند می چک صدور به رسما   مواردی در حتی که گیرد می صورت پروا بی جایی تا کار این و پردازد می پول
. کنم می اجتناب جا این در ها آن ذکر از افراد نینداختن خطر به خاطر به که دانم می هم دیگر های چیز خیلی من)

 امنیت باره در من نگرانی که البته …و رابط افراد آموزش، های محل انفجاری، مواد تولید سازی، بمب های فابریکه
 (.نیست کستانپا استخبارات از تنها ها برخی

 

 مردان و زنان اندازد، می ما مردم جان به را طالبان گسترده و نظاممند سیستماتیک، هدفمند، هم، هنوز پاکستان -1۵
 داخل در طیبه لشکر کند؛ می خراب را ها پل و ها  سرک کند، می ویران را ما های  شفاخانه و ها مکتب کشد، می را ما

 های نوار افغانستان دولت های ارگان سایر و ملی امنیت استخبارات. زند می تروریستی اعمال به دست افغانستان
 هدایت فراوان موارد در حقانی به که دارند اختیار در را پاکستان مسووالن با طالبان و حقانی مکالمات از صوتی
 که شود می گفته حتی مورد چند در. بکشند باید را کسانی چه و بزنند عملیات به دست باید چگونه که شود می داده
 به پروا بی جایی تا کار این. بخواهید یاری طیبه لشکر از کنید، ترور توانید نمی تنهایی به را شخصیت فالن شما اگر
. بکشید نیز را افغان سیاسی و جهادی های شخصیت خانواده اعضای شود می داده دستور حتی که شود می برده جلو
 پایان افغانستان علیه پاکستان خونین ساله  پنج و  بیست جنگ این که کرد گمان تا ندارد وجود دلیلی و نشانی هیچ
 .یابد می
. دوست های کشور میان متداول چارچوب در است   رابطه هند جمهوری با ما رابطه که بدهم نشان کردم سعی باال در

 .آن از تر فرا نه و ترکیه جمهوری با ما رابطه مانند
 که است افغانستان مردم یکی: دارد وجود جنگ جانب دو افغانستان در که بگویم باید جاری جنگ با رابطه در اما
 و ناتو قبال  ) متحده ایاالت های نیرو اشتراک با و همکاری در کشور امنیتی های نیرو و اردو آن، از نمایندگی به

 دیگر  یک با پاکستان دستور به و نمایندگی به که القاعده و طالبان آی،  اس  آی دیگری و( آیساف عضو های کشور
 تجاوز برابر در افغانستان قلمرو و سرزمین از ها آن متحدان و افغان های نیرو که است این واقعیت. باشند می درگیر
 جانب دیگر، جانب. کنند می دفاع خود کشور ارضی تمامیت و قانونی نظام از پاسداری استقالل، حفظ برای پاکستان
 تواند می فقط نیابتی جنگ به باور. نیست جریان در «نیابتی جنگ» هیچ افغانستان در. است افروز جنگ و متجاوز
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 امنیت و خارجی سیاست مشاور عزیز، سرتاج با مالقات در کرزی حامد. بگیرد ءمنشا زده«آی اس آی» اذهان از
 :گفت وی به ۷/1۵ جوالی یکم تاریخ به پاکستان ملی
 شما. کرد تعمق آن روی باید که است مسایلی از یکی هم هندوستان با ما رابطه از شما تعریف و هندوستان»
. قهر طریق از نه گسترده همکاری و دوستی طریق از اما. باشید داشته افغانستان در استراتژیک عمق توانید می

 شما علیه افغانستان سرزمین از هند که کنید می فکر شما. نیست درست هند با افغانستان رابطه از شما برداشت
 اما خواست کمک ما از بوگتی. است کرده تغییر شما برابر در هند سیاست. نیست درست باور این. کند می استفاده

 حاضر هند. نشود شما متوجه تهدیدی افغانستان از که دهد می شما به را ضمانتی نوع هر افغانستان. ندادم جواب من
 از را افغانستان با تان  رابطه   لطفا  . هند با ما رابطه باره در شما های نگرانی باره در حتی. کند صحبت شما با است

 «.ببینید جدا هند با خود مشکالت
 

 و جنگ های پژوهش و سیاسی ادبیات در دوم جهانی جنگ از بعد اصطالح این چیست؟ واقعا «نیابتی جنگ» -/۷
 به وارسا و متحده ایاالت رهبری به ناتو بلوک میان  اتومی تعادل قراری بر با. کرد پیدا گسترده بسیار کاربرد صلح

 موجب توانست می بلوک دو این میان مستقیم تقابل نوع هر که سنگینی بهای دلیل  به پیشین، شوروی اتحاد رهبری
 با ها طرف. گردید متمرکز زمان آن سوم جهان ساحت در بیشتر ایدیولوژیک بلوک دو این میان های رقابت شود،

 زدند می دامن ها  جنگ شدن ور شعله به داشتند ایدیولوژیک تمایل ها آن به که هایی گروه و شان جانبداران از پشتیبانی
. شد می داشته نگه گرم جانب دو هر از ها جبهه حال همه در. کردند می اجتناب دیگر  یک با مستقیم رویی رویا از اما
 ویرانی بهای به شان  ایدیولوژیک تسلط پی در شوروی کمونیسم و کاپیتالیسم ایدیولوژیک اردوگاه دو دیگر بیان به

 که این یا و لوژیستیکی و مالی های  کمک تسلیحات، ارسال گونه به یا ها مداخله این. بودند سوم جانب یا و ها جانب
 قیام چنین هم و امریکا با ویتنام جنگ یا و شوروی با افغانستان جنگ. گرفت می صورت مستقیم مداخالت با یاستثن
 های نمونه ها، آن مانند و افریقا در انگوال جنگ چیلی، در آلینده سالوادر کودتای یا و نیکارگوا در انقالبی ضد

 .اند نیابتی های جنگ یا و ها تقابل این شده شناخته
 

 تضاد، از پر یدموکراس مردم، این مانند بی بردباری و آرامش. دارد   کننده  افسون فرهنگ هند: اخیر در و -۷1
 نظام و باوری خرافات موجویت دینی، گوناگون های باور همزیستی سنت، و مدرن همزیستی آن، تسامح و تناقض
 فرهنگ این به شخصا   من. است ساخته استثنایی کشور یک را کشور این دیگر، های چیز خیلی و طبقات و کاست

 و خارجی سیاست در کشور این ناتوانی و حرکتی بی از بگویم، راست اما. دارم عمیقی دلبستگی و احترام رنگ، پر
 که بگویم آشکار به تا است بایسته نویسم، می ملکی فرد یک عنوان به که امروز. ام نبوده راضی هرگز امنیتی
 های نیاز از لیستی ما که زمانی. کنم پنهان هندی گذاران سیاست با را خود عمیق نظر تفاوت رابطه این در توانم نمی

 با من که زمانی. رسید پایان به ما حکومت عمر آمد دهلی از جوابی تا دادیم، هندی مقامات به را خود تسلیحاتی
 که زمانی عین در داشت، بیشتری شناخت هند از که کرزی حامد رفتم، هند به ژیکیاسترات قرارداد امضای پیشنهاد
 من اما «؟…کنند قبول را پیشنهاد این ها هندی که کنی می گمان»: پرسید من از کرد، می حمایت پیشنهاد این از کامال  
. شدند قرارداد این امضای به حاضر احتیاط با ها هندی تا کشید طول زمانی. کردم پافشاری قرارداد این امضای بر

 من با را هند با دفاعی مشترک پیمان یک امضای ایده خارجه، وزارت وقت سیاسی معین لودین، جاوید که زمانی
 میان در وقت جمهور یسرئ با را ایده این آن، محتوای و چارچوب روی توافق و بحث از بعد او و من کرد، مطرح
 از هندی محتاط سیاستکاران دانست، می وی که چرا پذیرفت، را ما پیشنهاد این اکراه با که بود او هم باز. گذاشتیم

 برای ای مقدمه عنوان به را خود تسلیحاتی های نیاز لیست ما. بود چنین نیز واقعیت و. شد خواهند نگران پیشنهاد این
 مردم تا کردم نقل خاطر این به جا این در را ها واقعیت این. بودیم برده هند به مشترک دفاعی پیمان یک به رسیدن

 هستند یا و بودند حاضر دیگر های کشور هم نه و هند نه. نیست جریان در «نیابتی جنگ» ما کشور در که بدانند ما
 چگونه که بگیریم یاد باید ما. است هم خوبی کار این و. کنند قبول را کالن های خطر ما امنیت به کمک خاطر به تا

 ما کشور که بدانند باید ما مردم. کنیم استفاده خود کشور از دفاع برای موجود ممکن های همکاری از توانیم می
 ما اصلی متحد که بدانند باید ما مردم است؛ بهانه چیز همه آن ورای و دارد قرار پاکستان مستقیم تجاوز مورد
 قرن های نسخه که بدانند باید ما مردم است؛ مدارا جویانه سیاست یک پیرو پاکستان، برابر در متحده ایاالت

 برخی برای که رویکردی .اند آوردنی ما سر بر را مصیبتی ها آن وا بستگان و جدید و قدیم استعمارگران  نزدهمی
 استقالل به تهدید ما برای شود، می تلقی ها آن داخلی سیاست از برخی مثابه به امنیتی دلیل  به اروپایی های کشور از
 مانند هایی ارزش تحقق پی در بزرگ های قدرت که بدانند دیگر یکبار باید ما مردم ماست؛ ملی حاکمیت و
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 آنچه باشد؛ می ملی منافع تحقق برای تالش سخنی به المللی بین روابط و نیستند اتباع حقوق و بشر حقوق دموکراسی،
 باید ما مردم دیگری؛ شرایط تحت است گذشته ادامه یابد می تحقق خطرناکی نسخه اجرای با افغانستان در امروز که

 ما از حمایت امر در که است آن از تر  محتاط هند اما گذاشت ارج را دوستی این باید و ماست دوست هند که بدانند
 ترجیحات دیگری کشور هر مانند و تانافغانس مانند نیز هند و. شود بیشتر سر درد دچار که برود جلو به جا آن تا

 آن پی در کشور این باشد، هم کردنی آرزو افغانستان در هند تر  فعال همکاری و حضور اگر حتی. دارد را خودش
 .شویم توهم دچار نباید ما و نیست

 

 :آخر سخن
 

 برابری، اصول بر مبتنی ملی منافع بنیاد بر پاکستان با جمله از و جهان همه با مراوده و دوستی به نیاز ما
 معنی ما آزادی و استقالل با ما هستی که نکنیم فراموش. داریم دیگر  یک امور در مداخله عدم و نیک داری  همسایه

 پهنه از بسیاری های خلق که دانیم می. نیست دیگر های کشور با همکاری و مراوده مغایر استقالل و آزادی و یابد؛ می
 حقیقت این و شویم؛ قایل را بایسته اهمیت ها  ملت وجودی ارزش واالترین مثابه به استقالل به باید. شدند نابود تاریخ
 تغییر کنند، می گمان ها برخی که طور آن نیز فراوان فرهنگی و اقتصادی های پیوند و «شدن جهانی» دوران در

 و. دیگری طور نه و شود می ناشی ملی های دولت موجودیت از هم هنوز المللی بین حقوق اصلی ارکان. است نکرده
 نهایت در را استقالل و. دارند ملی حاکمیت و استقالل به نیاز متقابل، های وابستگی وجود با ملی، های دولت این
 .کرد پاسداری خود مردم مانند بی توان بر تکیه با توان می
 صبح۸تشکر از روزنامه ملی با 


