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 ۱۳می ۲۰۱۶

داکترعبدالرحمن زمانی

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ
معاصر افغانستان؟
(قسمت اول)
هدف این مقاله تامل کوتاهیست پیرامون نوشته های اخیر آقای پوهاند حسن کاکرتحت عنوان «اندرباب نوشته های شاغلو
زمانی و سیستانی» که درین اواخر در یکی از ویب سایت های افغانی به نشر رسیده است .
آقای پوهاند حسننننن کاکر ب واب نقد این قل از کتاب «دپاچا امان هللا واکمنۍ ته یوه نوې کتنه» [ نگاه جدیدی به حاکمیت
شنناه امان هللا  ،به عوق قلول کردن اشننتلاه و یا دفات مسننتند ،علمی و اسننتد ل من قی  ،با آوردن به اهنن ال ع رهای
بدتر از گناه و روایت ها و ک شفیات ع یب ،چهرۀ ا هلی اش را برمال ساخته و آنچه در دیگ دا شته روی کا سه ریخته
است .
برای دانستن بهتر موضوت و آگاهی بیشتر خوانندگان محترمی که تاحال فرهت م العۀ متن مکمل نقد کتاب پوهاند کاکر
و تلصره های دانشمندان افغان را نیافته اند ،لینک یا ادرس انترنیتی آنرا یکلار دیگر درین اتقدی میکن تا:
«گر محك ت ربه آید به میان

سیه روی شود هر كه در او ِغ

باشد»

ل فا برای باز نمودن ,روی تصویر ،عنوان کتاب یا این اکلیک کنید.

پر اماني دورې د پوهاند کاکړ کتاب ته یوه کتنه

مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر
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زنده یاد میرغالم محمد غلار مؤرخ توانا و نویسندۀ کتاب « افغانستــان در مسیر تاریخ » در قسمتی از پیشگفتار جلد اول
اثر بی بدیل می نویسند که «مردم افغانستاا کی ا مااز ک دی دتی اعتار از اعت ز ا نر نو دهم موزد تطاول
عياع و چپاول فرهنگ اعار از نراز گرفا اع  .ما دز آعيا با دو دعا مؤزخي و نوکسنیگا مغـتتتتتتتـتتتتتتتر مي
مقابليـتتتتـتتتتم ز آ کی دانق نیا اقيق و اکـتتتتـتتتت دکگر وابسا ب ا رات اعار ازکس  .دعاک اول زسان انی ز دز
تحقيق ااوال ملل ه گ اشا  ،دز علم و اد  ،لسا و لغ  ،تازکخ و فرهنگ شرق فروزفانی و میني ها میفو دز
کر خاک زا مجیدا ً اايا زردنی .اک دانق نیا بقر ز ااصل صحيح ت ی و فرهنگ دیکی عالم انی ،ب عـتتتتتـتتتتتلوم دنيا
خیم ن ودنی و ا د ل توازکخ بي النهرک  ،مصر ،افغانساـتتـتتـتتا و اکـتتـتترا و يرم میکو خیمات اکقا اع  .دعاک
ـ ـ ـ ـر محسو انی و کا
دوم زسان انی ز کا اصالً دز تازکخ مقرق مي وازد ناودم و مقلی نوکسن ـ ـیگا اعار ـاز
آنی علم و دانش خود زا ونف خیم دز زام عياع و اعار از ر دز شـتتتتـتتتتـتتتترق ن ودم انی ،عياع و اعار ازکی
عصاي مسيح و ا ي فاشيسا نازۀ ازوپا زا بر مطامع اناصاد و عياع خود افزودم بود  .اکنس ز تازکخ ملل
آعيا با کچک ا رات اعار از گردکی و پردم درل و تحرکف و زذ و افارا بر چهرم اقاکق و وانريات زقيیم شی».
بام العۀ نوشنننتۀ آقای حسنننن کاکر میتوان قرننناوت کرد که چگونه این مؤرخی که از برکت عل تاریخ به شنننهرت کا ب
رسننیده اسننت ،با فره رفتن از موضننوعات اهننلی و شننانه خالی کردن از مسننؤلیت ،سننلسننه دروغ های را به ه بافته و
کوشننیده اسننت با نشننخوار کردن دوبارۀ تفاله های متعفن تللیغات انگلیه وحمله بر نقد کننده و خانواده اش به زع خودش
از اهمیت و اعتلارنوشته های این قل بکاهد.
درین جا چند مورد مشننخصننی از تناقئ گوای ها ودروغ های شنناخدار پوهاند حسننن کاکر را قابل یادآوری میدان تا دیده
شود که او یک نابغه و کاشف بزرگ یا بزرگترین تحریف نگار و جعلکار تاریخ معاهر افغانستان است .

اول  :زعالک اعاخاازات انگليس تح عنوا «عقوط اما هللا»
یکی از موضننننوعات اسنننناسننننی نقد کتاب آقای کاکر ،رسننننالۀاسننننت از اسننننتخلارات انگلیه تحت عنوان The Fall of
 Amanullahیا «سننقو امان هللا»  .این رسنناله که شننامل تللیغات زهرآگین و تخریلی اسننتعمار انگلیه علیه غازی امان
هللا خان میلاشد ،توسط شیخ محلوب علی سکرتر شرقی سفارت انگلیه و مامورین استخلارات انگلیه در هند بریتانوی
تهیه شده است  .پوهاند کاکر که ازین رساله بحیث مهمترین منلع و سند دست اول استفاده نموده است ،درین راب ه به دو
جعل کاری بزرگ و عمدی اش پافشننناری دارد  .نخسنننت اینکه میگوید این رسننناله از شنننیخ محلوب علی سنننکرتر امور
شرقی سفارت انگلیه در کابل نلوده بلکه توسط یکنفر افغان نوشته شده است  .دوم اینکه میگویدنویسندۀ افغان آن علی
احمدخان شالیزی مومند (برادر محترم علدالستار خان شالیزی ) ،کسیست که دز ت ام دوزۀ امان منق دزباز بودم ،ل ا
در راب نه با دورۀ ا مانی هنننننننا یب ن ر و
دازا چنا مرلومات دنيق ميااشی ،ز دز
هيچ دائ دکگر بنقر نرعيیم اع .

الف  .بت تنتتانئ گوئ و دزوا آنتتا
زتازر تودت زنيتی :جوابینه ینا توهین ننا مۀ
آقای کاکر مملو از تناقئ گوای میلاشنننننند.
اولین دروغ آقای کاکر را مشاهده کنید:
وریکه در سننننننند یل می بینید ،کاکر در
هنننننفحۀ  ۱۵۴کتاب خود راجع به رسنننننالۀ
«سننننننقو امان هللا» مینویسننننننند که «دزک
نوشتتتتتا زادع ب دوزۀ مامیاز اما هللا
چ نا مرلو مات دنيق اعتتتتتتت ز دز آ از
دکگر ن ياوا کاف ».
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ولی آقای کاکر در هننفحۀ هشننت قسننمت اول نوشننتۀ اخیرش به قول معروف «دروغگوی حاف ه ندارد» درباره مینویسنند
که «مهم اکنس ز مودوع چنان دز نوشاک منق عل اا ی نيس ز دز آ از دکگر ا آ کادآوز نقیم باشی».

 .ب ا عایالل زازر دز زابط با نوکسنیۀ اصل زعالک « عقوط اما هللا» تود زنيی :من در هفحات ۱۰ – ۷
نقد خود تحت عنوان «این منلع داکتر کاکر یکی از راپور های دسنننتگاه اسنننتخلاراتی انگلیه اسنننت» در راب ۀ نویسنننندۀ
اهنننننلی رسنننننالۀ م کور معلومات مفصنننننل داده و نوشنننننته بودم که « این اثری که داکتر هننننناحب کاکر بحیث مهمترین،
معتلرترین و نادرترین ماخ کتاب به آن اسننننننتناد میکند ،و آنرا به علی احمد خان مومند از غزنی و منشننننننی دربار ( )
غازی امان هللا خان نسلت میدهد ،رسالۀاست از استخلارات انگلیه تحت عنوان  The Fall of Amanullahیا سقو
امان هللا که در سال  ۱۹۳۰بنشر رسیده است  .این رساله در فهرست دوسیه های اسناد محرمانۀ استخلارات انگلیه که
حال از محرمیت برآمده و در اختیار محققین قرار دارند ،بصورت یل معرفی شده:
عقوط اما هلل
ترد شتتیم ا فازع ت شتتيخ عل محاو
نوئل گيرلينگ عیات
شراک اموز خازد و عياع  .مازچ ۱۹۳۰
مقتتتخصتتتات فزکی  ۶۱ :صتتت ح  )۲ ،و نققتتت  ۳۳عتتتانا
مار
دوعيک ش ازم L/P&S/20/B289
کادداش  :عر محرمان )
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اگر ادعای آقای کاکر که «برای مدت هفت سال از آرشیف هند بریتانوی استفاده نموده و از انشاق گرد وخاک دوسیه
های تا هنوز از تکلیف ریه ها(ش ها) رنج میلرد» ،1درست باشد ،باید بداند که اسناد و آثار آرشیف هند بریتانوی
چگونه تصنیف ،لقه بندی ،و تن ی شده اند .تمام مواد آرشیف از خود ادرس ،نشانی و معرفی مختصر دارند .مثال

وری که از کاپی یل قسمتی از یک کتالک چاپی مایکروفل ها هویداست ،م موعۀ آثار استخلاراتی بین سال های
 ۱۸۸۸تا  ۱۹۴۶میالدی مربو به افغانستان و سرحدات درین مایکروفل ها تحت ردیف ها و رده های مختلف تصنیف
بندی شده اند:
اسناداین م موعه بشکل مایکروفل در  ۱۹۳دوسیه و  ۳۷٢۰۰هفحه بوده در  ۹بخ
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

تحت عناوین یل تن ی شده اند :

دکشنرى هاى جغرافیوي و کتاب هاى رهنمای افغانستان
امور داخلى و خارجى ۱۹۴۱ – ۱۹۰۷ ،افغانستان
کى کیست۱۹۴۰ - ۱۹۱۴ ،
راپورهاى ن امى ۱۹۴۰ - ۱۹۰۶
کتب راجع به مسیر راه ها۱۹۴۱ - ۱۹۰۷ ،
سرحدات  :عمومى و بخ هاى شمالى۱۹۴٦ - ۱۹۱۰ ،
سرحدات  :بخ مرکزى۱۹۴۱ - ۱۹۰۸ ،
سرحدات  :بخ وزیرستان ۱۹۴۰ – ۱۹۰۷ ،
سرحدات  :بخ بلوچستان. ۱۹۴٦ – ۱۹۱۰ ،

 . 1آقای کاکر مدت هفت سال در انگلستان مشغول آموزش و تنها دست آوردش ماستری در تاریخ بود .او درین مدت هفت سال
نتوانست به گرفتن دکتورا مؤفق شود .گرفتن دکتورای افتخاری اش  ،آنه چند سال بعد به فرمای امریکاای ها داستان دیگریست
که باید خودش تشریح کند .این درست است که آقای کاکر در انگلستان از تکلیف ریه ها رنج میلرد ،ودکتوران آنرا توبرکلوز (سل)
تشخیص نموده و تحت تداوی قرار دادند .اما ادعای سپری نمودن هفت سال در آرشیف انگلستان و آنه برای م العه و تحقیق دورۀ
امیر علدالرحمن خان ،وملتال شدن به مرق توبرکلوز ریوی از ریق دوسیه های آرشیف هند بریتانوی را چه میتوان گفت
نلوغ و کشف بزرگ جهان لابت
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به همین ترتیب وریکه مشنناهده میشننود ،اسننناد و آثار م کور بشننمول رسننالۀ یاد شننده با اسنن نویسنننده و مترج آن برای
سهولت محققین و دان آموزان تنصیف بندی و معرفی شده اند.
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اما پوهاند کاکر با تالشنننی که در مدت یکسنننال کامل از نشنننر اولین مقالۀ این قل بتاریخ  ٢۳فلروری سنننال  ٢۰۱۵تا نشنننر
آغاز جوابیه اش بتاریخ  ۴فلروری  ٢۰۱۶کرده است ،حتی با استفاده از تمام روابط انگلیسی و شاگردان و دوستان مقی
لندن که به اسانی میتوانند تمام شواهد و اسناد موجود در آرشیف هند بریتانوی در موزی لندن را مرور کنند ،نتوانست
این واقعیت را که نویسننننندۀ رسننننالۀ «سننننقو امان هللا» شننننیخ محلوب علی اسننننت ،غلط ثابت کند .او باز ه ل وجانه و
گسننننتاخانه پافشنننناری دارد که نخیر «نگارندۀ «سننننقو امان هللا» ب اعتتتتال دالليل و شتتتتواهی ،منشننننی علی احمد (مومند
شالیزی) است نه محلوب علی! ».
درین جا بلینی این د یل و شواهد آقای کاکر کدامند .او درین راب ه سه دلیل و دو شاهدمی آورد:
دليل اول زازر اینسنننت که اک زاپوز ااو مرلومات زعتتتيی شتتتام اما هللا خا ا ننیهاز ب زن م باشتتتی ،و چو
محاو عل دز آ ون دز افغانستتتاا ناود ،کرن عتتت ازت هنی برکاانو دز زابل بستتتا و اع تتتا آ زوانک هنی شتتتیم
بودنی ،برا او امیا نیاش اک نگازش زا انجام دهی.2
دليل دوم او اینسننت که «ه ي شتتيخ محاو عل نيز ز ب نام عتتیرتر دز ع ت ازت هنی برتانو دز زابل اک ا وظي
م ن ود باخانوادم شتتام اما هللا نزدکی داشت  .این احسنناس وی زمانی نمایان گردید که معین السننل نه ،جا نشننین شنناه
امان هللا ،بعد از سننه روز پادشنناهی با کک طياز م انگليستت ا ازگ عا م پقتتاوز بود .عزیز هندی در کتابی به نام »
زوال غازی امان هللا » مشاهدات را از آنروز چنین ثلت نموده است  :وقتی معین السل نه از درواز ه جلوی ارگ قدم
بیرون نهاد ،از فر تأثر بیهوش گردید  ...و برگ شت ...درواز ه ارگ را در آغوش ک شید و ب سیار گری ست .زمانی که
به میدان هواای رسید ،چشمان هنوز از اشک پر بود .در این ا اع رای سفارت به حالت خیلی غمگین ایستاده بودند،
بدون شک که هحنه ای بود زیاد درد آلود...حالت شیخ محمد علی اکهی سکرتر هندوستانی سفارت برتانوی چنان بود
که از گریستن زیاد ،بغئ گلوی را گرفت».
دليل عتتوم او اینسننت که چو منقت عل اا ی خا کک شتتخد عاد ن  ،بلی کک شتتخد بافهم و مهم و منقت شتتام
اما هللا بود ،و کک ا ر نل بنام «تازکخ زن » هم دازد ز دز عصر صیزاعظم مح ی هاشم خا ا چاپ مانی ،وادح
اع ز نگازنیۀ اک نوشا ميااشی  .کاکر عالوه میکند که « در وقتي که جنگ داخلي) سال سقاوي (که شاه امان هللا
خان م لور به ترک و ن شنند ،منشنني هنناحب به همرکابي شنناه نیز از و ن یک ا خارج و در کویته رهسننپار شنندند .
قراري که مي گویند منشي هاحب در موقعي که شاه امان هللا خان با اعراي فامیل از کویته به ایتالیه عزیمت نمودند،
ب تح نظازت انگليس ها دز نونسلگري شا [؟] باقیماند .در همین وقت کدام اثرى به نام سقو امان هللا  ...تحریر و
تایپ شده در قونسلگرى و با خره این اثر تایپ شده به آرشیف لندن سپرده شد».
آقای کاکر بحیث اسننننننتاد تاریخ و مؤرخ نامور (!)کشننننننور میخواهد بااین د یل به ما بیاموزاند و بقلو ند که گویابرای
نوشتن معلومات راجع به یک موضوت باید در آن ا حاضر بود .درست همانگونه که یک هیروی جدیدش عزیز هندی، 3
سننردار عنایت هللا خان را از غ کردن در دروازۀ ارگ وگریسننتن و بغل کردن دروازۀ ارگ تا رسننیدن به میدان هواای
تعقیب و همراهی میکرد و میدید که چشنننمان هنوز از اشنننک پر بود .او عالوه میکند که گویا سنننکرتر و ای نت انگلیه
هابا خانوادۀ شنناهی همدردی داشننت ،ل ا چگونه میتوانسننت به اه ن ال نمک حرامی نموده و وجدان اجازۀ نوشننتن این
همه تللیغات فتنه انگیز علیه غازی امان هللا خان را بدهد .به زع کاکر ،این باید حتما کار افغانی باشنننننند که در تمام دورۀ
زمامداری شننناه بحیث منشنننی ،میرزا و آمر دفتر او خدمت کرد ،الی خت پادشننناهی با او باقی ماند ،وقتی شننناه م لور به
ترک و ن شد ،به همرکابی شاه از و ن نیز خارج شد .اما بم ردی که دانست تالش های ولینعمت برای بدست آوردن
دوبارۀ تاج و تخت به ناکامی مواجه شد ،دست به دامن انگلیه ها انداخت ،در قونسلگری شان باقیماند و «یادداشت های

 . 2خوانندگان محترم میتوانند دربارۀ تاریخچۀ فعالیت های جاسوسی انگلیه در افغانستان و شله قارۀ هند ،انکشاف ادارۀ استخلاراتی انگلیه،
شعلات و فعالیتهای مختلف اداره های استخلاراتی ،نمونه های از فعالیت های تخریلی و جاسوسی بریتانوی در افغانستان و غیره به هفحات
 ۱۶۷تا  ۱۹۴کتاب «بازنگری دورۀ امانی و تو ئه های انگلیه» مراجعه نموده معلومات زم را بدست آورند.
 . 3در بارۀ عزیز هندی و یک دروغ شاخدار دیگر آقای کاکر بعدا َ هحلت خواهد شد.
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سری و سیاسی» اش را تحریر و تایپ نمود ،و بالخره این اثر تایپ شده به آرشیف لندن سپرده شد .4کاکر تع ل را نیز
عالوه میکند که چرا رابرت سکات ،هاحب منصب انگلیسی ،شوخی و شی نت نموده ،در ترجمه اش نام این رساله را
از «یادداشت های سری و سیاسی» به «سقو امان هللا» تغیر داده است. 5
ازین جعلکاری بزرگ آقای کاکر ،که یک اهانت بزرگ به من شی علی احمد خان نیز مح سوب می شود ،به دو شاهد آقای
کاکر در مورد منشی علی احمد خان مومندبرمیگردی .
من در «مروری بر کتاب دورۀ امانی پوهاند کاکر» نوشننننته بودم که « بروک اعتتتتنادمحرمانک آزشتتتتيف هنی برکاانو ا
دوعتتتيک ? Who is whoکا «ز زيستتت ؟» مير ا على اا ی خا پستتتر فقير اا ی خا باشتتتنیۀ زنى دز اواکل دول
امانى نرازدادى شتتتراک گ رک بود .بریا ً بحين منقتتتى شتتتخصتتتى اازم زنى اک اى وظي ن ودم ،و بری ا آ مؤفق شتتتی
بحين منقتتتتى نائح الحیوم هاى دالل آباد ،مزاز شتتتترکف و ننیهاز براى میت ن  )۹عتتتتال زاز زنی .مير ا على اا ی
خا دز عهی امان بری ا آنی ا اما هللا خا ا اموز زاز ها ننیهاز وازع ن ود ،موزد تقیکر اعليح رت نراز
گرفا و مؤفق ب دزکاف نقتتتا عتتتاوز شتتتیم و بحين ماموز عتتترایات ننیهاز تري شتتتی .مير ا على اا ی خا تنها دز
دوزا ا اقاش ب اصطالح عقوى ،وناى ا ى اما هللا شام ب ننیهاز زف  ،بحين عرمنقى شوزا تري و ب وظي
اش تا خروج اعليح رت اما هللا شام ا افغانساا برا چنی مام محیود ادام داد».6
« بری ا آنی ا اما هللا خا ننیهاز و افغانساا زا ترک زرد ،مير ا عل اا ی خا نيز با فاميلش ب زوکا زف .
او دز عتتتال  ۱۹۳۰دوبازم ب زابل برگقتتت  .تا عتتتال  ۱۹۳٥بيیاز دز زنى بستتتر برد .دز عتتتالهاى  ۱۹۳٧-۱۹۳٦دز
زنى نرازداد آذونک نواى عسیرى زا داش  .دز عپا ار  ۱۹۳٨ب گ ا ه یازى با علي انخيل مخالف دول  ،تح
مرانا نراز گرف  .باالخرم دز عتتتال  ۱۹۳۹دز تالش زاز ب زابل زف و ب ز ک و عتتت ازش کک شتتتخد مان ذ دز
شراک فوائی عام مقرز شی.
چو مير ا عل اا ی خا تنها براى چنی زو محیود ،نال ا آنی اعليح تترت اما هللا شتتام زقتتوز زا ترک زنی ،کرنى
وناى دز ننیهاز ا اعتتتار اى برادزش عتتترداز عناک هللا خا و زفانش ب پقتتتاوز آگاهى کافا و تصتتت يم گرف دوبازم
بحين پادشتتام افغانستتاا شتتناخا شتتود ،دز تقتتیيالت دیکی بحين منقتتى شتتوزا ن دزباز)تري شتتی ،ز آنهم چنی ماه
بيش دوام نیرد ،دنا پوهانی صتتتااح زازرن ياوانی ادعا زنیز مير ا عل اا ی خا  ،بحين منقتتتى شتتتوزا دز زابط با
دوزۀ امان دازاى مرلومات مؤ ق و زافى بودم باشتتتتتتی .تنها مياوا گ ز شتتتتتتيخ محاو عل خا دز نستتتتتت اى ا
زاپوزش ز مربوط ب اواکل عال  ۱۹۲۹و درکانات ننیهاز ،زن و مقرميااشی ،ا مرلومات مير ا على اا ی خا ز
شخصا دز آ درکانات ا وز داش  ،اعا ادم ن ودم و مرلوماتش دز ه ا محیودم دنيق بودم باشی».7
آقای کاکر در نوشننتۀ اخیرش کوشننیده اسننت با اسننتفاده از ا هارات و روایات دو همو ن بسننیار محترم این حقایق مسننتند
تاریخی را رد و تحریف نماید:
زواک اول از آقای محترم داؤد ملکیار اسننت  .آقای کاکر مینویسنند که « ب زواک محارم داؤد ملیياز ،و [منقت عل
اا ی خا ] دز ميا مردم خود کرن مومنی ها نرک شاليز ب نام" منق صااح "کاد م شی و دز زودز او زا دکیم
بود .دز آنونف و ا هردو چقم نا بينا بود .خانوادم ها ملیياز و منق دز زن شهرت فراوا دازنی».
از آقای کاکر باید پرسید که ک ای این ا هارات محترم داؤد ملکیار نوشتۀ این قل را نفی میکند
زواک دوم آقای کاکر از آقای محترم ارکان حرب مهدی خان شالیزی ،برادر زادۀ شادروان منشی علی احمد خان میلاشد.
آقای کاکر مینویسد که « اکنی شادزوا عل اا ی) شاليز ( دز ت ام دوز م شام اما هللا منق او بود ،توعا محارم
اززا ار مهی شتتاليز ب شتتیل کر تأئيی م گردد .او ز دز افغانستتاا اعتتااد ارب پوهناو بود ،برادز اد م

 . 4هفحۀ  ۷قسمت اول نوشتۀ اخیر کاکر
 . 5همانجا
 . 6صفحات .۱۴ – ۱۳
 . 7همانجا ص .۱۵
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منق عل اا ی بودم و فرال مقيم عوکس م باشی .آنها چنی برادز بودنی ز کی ا آنها شادزوا عایالسااز شاليز ،
کی ا شخصي ها با تحصيالت عال بود ز دز شاه مقروط و کر داخل گردکی ...ښا ل شاليز دزک نوشا
ب صوزت نطر ایم ن زنی ز نوشا اي ب نام" عقوط اما هللا " ا اوع  ،اما وادح اع ز منق عل اا ی
هم منق شام اما هللا بود و هم نگازنیۀ اک نوشا ».
اگر چه روایت محترم ارکان حرب مهدی خان شننننننالیزی که کاکای در تمام دورۀ شنننننناه امان هللا منشننننننی  ،میرزا وآمر
دفتراو بود ،با اسنننناد و مدارک موجود م ابقت ندارد ،و بدون ارااۀ سنننند در همچو مسنننئلۀ مه تاریخی مورد اعتلار بوده
نمیتواند ،ب اعاراف زازر او نيز ب صتتتوزت نطر ایم ن زنی ز نوشتتتا اي ب نام" عتتتقوط اما هللا " ا زازاکش
اع .
(ادامه دارد)
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