پياده روی بنام احمدشاه مسعوددرشانزه ليزه
وب سايت  BBCفارسی امروز 27ام مارچ  2021گزارش داد که ان ايدلگوشاروال پاريس درت ويتر
خود اطﻼع داده که ما امروز پياده روی را در پارک شانزه ليزه"ب ه افتخارن ام احمدش اه مس عود افتت اح
ک رديم".اينک اربرروی احساس ات بس ياری ازماافغانس تانی ه ا تاثيرميگ ذارد .ميهنپرس تان وانقﻼبي ون
کمونيست افغانستان با تعجب به آن نگاه ميکنندو"رايگان نويسان "وقوم گرايان مليت تاجي ک هي اهوبر
پا ميکنند.
هرانس ان ک ه درجامع ه طبق اتی زن دگی م ی کندبردي دگاه واعتق اداتش مهرطبق ات کوبي ده ش ده اس ت.
بديهيست که عمل سياسی ،اقتصادی وفرهنگی اوازبينش وديدگاه طبقاتی اش منشاميگيرد .يک بينش يا
به حال اکثريت جامعه"خوب" است يا"بد" ،يادرجهت آزادی ذهن وعمل انس ان حرک ت ميکن دو ي ا بن ام
دين ومذهب ويارسوم وعنعنات درجهت مخالف آن .به اين لحاظ اين بينش وافکارانسانهاست که آنها را
همسوبا ترقی وتکامل ويامخالف آن ميسازدنه قوم وقبيله اويارنگ پوس ت وزب ان ،وغي ره .بي نش احم د
شاه مسعوددرجهت ترقی وتکامل ذهن وعمل انسان ويابهتربگوئيم آزادی واستقﻼل ملی مردم افغانستان
س ير نميک رد .اوب رای حاکمي ت معيارهاوش عاير دين ی برجامع ه م ی جنگي د .واي ن ب ابينش داع ش،
بوکوحرام ،الشباب والقاعده ازيک منبع ويک فلسفه منشاميکيرد .به اين دليل اودرتحليل نه ايی ب ا ي ک
داعشی يايک الشبابی ي ابوکوحرامی فرق ی بزرگ ی نداش ت ومانن د آنهاض درفاه خل ق وع دالت اجتم اعی
بود .به همين لحاظ بي نش اوب ه واس طه اش غالگران ن اتوبرخلق افغانس تان تحمي ل گردي د .ق انون اساس ی
افغانستان وخصلت دولت کنونی تبلورماهيت ومضمون اين بينش است .فساد ،بی امنيت ی ،دزدی ،فق ر،
بيکاری ،س طح ن ازل تعل يم وتربي ه ،س تم ب رزن ،ق ومگرائی ،ن ديم س ازی ،س تمگری مل ی و..غي ره ک ه
ازجمل ه کرکت ر مشخص ه دول ت کن ونی ميباش ندازاين بي نش منش اميگيردنه ازانس انهای ک ه آنراعمل ی
ميسازند .مضحک اينست که امپرياليزم فرانسه سياستی راکه ازمتن اين اي دئولوژی برخاس ته درم الی،
نايجيريا ،سومالی ،س وريه ،مص روعراق ب اآتش وخ ون وم رگ و ويران ی اس تقبال ميکن دولی احمدش اه
مسعود را"قهرمان" ميسازد!
بينش ها محصول رشد جامعه و دستآوردهای مدارج ترقی وپيشرفت بشردرساحات مختلف حي ات
اند .جوامعی که درآنهابينشهای اندک پيشرفته ترحاکم اند باکشتاروقتلعام مردم زحمتکش وبيدفاع ملکی
ه وای ق درت سياس ی رانم ی کنن د .امااحمدش اه مس عودبعد ازآنک ه گلب دين وم زاری نيزس همی از
امپراطوری جمعيت اسﻼمی راطلبگارشدند ،غرب کابل رابه آتش کشيد و ازخون جوالی وکارگرجوی
خون جاری ساخت .گورهای دسته جمعی ازجنازه مردمی ساخت که برای شان نه امپراطوری برهان
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الدين رفاه وآرام ش بهم راه داش ت ون ه چ وکی طلب ی عب دالعلی م زاری .مس خره نف رت آور اينس ت ک ه
کسانی احمد شاه مسعودرا قهرمان ميسازندکه درهمه جادادازمخالفت باقتلعام مردم بيدفاع ملکی ميزنند!
بينش ه ای معاص ربه اس تقﻼل س رزمين ،رف اه م ردم ،تس اوی انس ان و...غي ره بمثاب ه مس ايل ج دی ک ه
ارزش مبارزه را دارندمی نگرن د .اينهاچيزه ائی اندک ه دربي نش اج زاب اس ﻼمی ج ائی ندارن د .گلب دين
صنف اول فاکولته انجينيری يعنی 19ساله بودکه سيدال سخندان رابقتل رس اند .ت ازه ازجان ب پاکس تان
يک لبخنددريافت کرده بودکه علی احمد خرم راترورکرد .اودرسال 1357به قري ه"نن گ ع الم"درکن ر
واردشدومردم بيدفاع آنرابزيرساطورقصابان"خلق" و پرچم انداخت .اودرزمان اش غال افغانس تان ب ارز
ترين خدمتگذارامپرياليزم امريکا ،وارتجاع عرب وپاکس تان وبزرگت رين قات ل روش نفکران دم وکرات،
آزاديخ واه وانقﻼب ی ب ود .امازمانيک ه خواه ان پادش اهی ش د بره ان ال دين اورا "ک افر" "،کمونيس ت"،
و"عليه العنه"اع ﻼم کردن ه قات ل ،ن ه ميهنف روش ،ن ه مزدورون ه دش من انس ان وانس انيت ون ه خ اين ب ی
نظيرت اريخ افغانس تان؛ زيراخودبره ان ال دين رب انی ودس تيارش احمدش اه مس عودنيزازاين ص فات
برخورداراند .برای تمام آنهاباورنداشتن به افسانه های صحرانش ينی دش نام اس ت ن ه ميهنف روش وقات ل
بودن ،نه دشمن مردم ومزدوراجانب بودن .وبی جهت نيست که امپرياليس تها"قهرم ان مل ی افغانس تان"
راهميشه ازبين اين نوع افرادانتخاب ميکنند.
دربي نش اح زاب وس ازمانهای اس ﻼمی زن نص ف مرداس ت .مردح ق داردچه ارزن رادراختي ارخويش
داشته باشد ،مردحق دارد با دختر 9ساله ازدواج وبا او به بس تربرود ،فرانس ه وتم ام امپرياليس ت ه ای
غرب ی ک ه خ ود راح امی براب ری زن وم رد وجه ان"متم دن"مينامن د کس ی را قهرم ان ميس ازند ک ه در
اعتقاداتش برابری زن ومرد وج ود نداردوهمبسترش دن باي ک طف ل  9س اله ب رايش جناي ت نيس ت .اي ن
ننگ تمام خلق شرافتمندوسلحشورافغانستان است که اين گونه آدم نماهاهم ازافغانستان هستندچه رسدبه
اينکه"قهرمان"ملی ما باشند!
درجهان متمدن که دوران بربريت را پشت سرگذرانيده انددختر 9س اله طف ل حس اب ميشودوهمبس تری
بااوجنايت است .اين جنايت تح ت ق انون” ”pedofilieي ا مقارب ت جنس ی ب ا اطف ال مج ازات ميگ ردد.
فرانسه که سنگ "مه د تم دن" "،پرورش گاه انس انيت"وف ﻼن وف ﻼن را بس ينه ميزن د پي اده روی را بن ام
کسی مسمی ميکند که اين جنايت درنظرش قابل قب ول ميباش د .آي ااين ه ا ب ا "قهرم ان س اختن" اينگون ه
افرادبا اين بينش خودرامسخره نميکنند؟
احمدشاه مسعوددرماه سيپتمبر سال  2001کشته شدوامروزازآن ت اريخ ح دودا  20س ال ميگ ذرد .چ را
اکن ون فرانس ه ب ه ياداوافت اده اس ت؟ پاس خ ب ه اي ن پرس ش راباي ددرمنافع اقتص ادی  -سياس ی وجه انی
امپرياليزم فرانسه و اتحادي ه اروپاجس تجو ک رد .اي ن درس ت اس ت ک ه تم ام اح زاب اس ﻼمی تاامروزب ه
امپرياليست ها وفادارباقی مانده اندواينهم درس ت اس ت ک ه ب دون آنه ا غ رب ب ه آن آس انی برن ده جن گ
سردنميش د .ج ای داردک ه آنهااززن ده وم رده س ران اح زاب اس ﻼمی سپاسگذارباش ند .اماامپري اليزم ت ا
آنزمان ازخدمتگذارانش سپاسگذاری ميکنندکه آنها بنفع شان کار کنند .ما ديديم که آنها چگونه پاسبانان
منافع وشکاريان تيزپاترشان ازاحمدشاه مس عود مانندش اه اي ران ،موبوت و ،س وهارتو ،م ارکوس ،ص دام
حسين ،حسنی مبارک وامثالهم رابعداز آنکه ازسودرسانی افتادن د مانن د دس تمال کاغ ذی کثي ف در س بد
اشغال انداختند .قدردانی از احمد شاه مسعوددروفاداری اش به امپرياليزم نيست واي ن"افتخ ار"راباي ددر
واقعيت های سياسی ومسايل استراتيژيک جهانی ازيکسوونقش مليت تاجيک درتب انی وتض ادمرتجعين
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افغانستان درگيرودارصلح طالبان با امپرياليست های ناتو وامريکاازسوی ديگرمطالعه نمود .مهمت رين
مس ئله اس تراتيژيک جه انی پ روژه چين ی"راه ابريش م" چ ين اس ت ک ه ب ر زمين ه تض ادداخل بل وک

امپرياليستی مطرح ميباشد .فرانسه همان روزکﻼه"پياده روشانزه ليزه"رابرسراحمدشاه مسعود گذاش ت
ک ه چ ين واي ران معاه ده اس تراتيژيک  25س اله راامض اکردند .وچندروزبع دکنفرانس"قل ب آس يا"در
تاجکستان منعقدميگرديد .ازجانبی هم امپرياليزم امريکادراستانبول درتﻼش تحميل سازش برم رتجعين
افغانستان بود.
اگربر روی اين واقعيت ها مکث کنيم می بينيم که احمدشاه مسعوددراين ميان يک کرم زمينی است که
ماهيگيران امپرياليست درنظردارند بااوبشکاربروند.
رژيم حاکم برچين درنظر داردنظم اقتصادی کنونی جهان راحداقل درآسيا تغييردهد .وامپرياليست های
غربی که اين اقدام را خطری برای سلطه اقتص ادی -سياس ی جه انی ش ان ميدلنن د ،ازني ت چ ين بس يار
ناراضی هستند .امپرياليزم امريکاتاکنون بکمک جنبش های اسﻼمی وتحريم توانسته باچين مقابله کند.
اماامپرياليستهای اروپائی قادرنيستند راه مخالفت مستقيم رااختيارکنند .شبکه G5در اروپا نشان داد که
اروپا بيچاره است وچين ميتواندارزان ،مطمئن وساده برنظام حم ل ونق ل داده ه ای الکترونيک ی اروپ ا
دست يابد .ازجان ب ديگرک اﻻی ارزان چين ی ب ا کيفي ت ن ازل وقيم ت ن ازلترازآن براجن اس قيمت ی و ب ا
کيفيت غرب دربسازمينه هارسم"ارزش استفاده وارزش مصرف"را تغيير داده است.
امااينهامانندپروژه"راه ابريشم"چهره اقتصادی – سياسی جهان راتغييرنميدهند .امپرياليزم چين آهسته و
بيصدا ازهمان سالهای  2000نقشه راه ابريشم راطرح کردند تا ب ا متص ل س اختن خ اوردور  ,جن وب
وجن وب-ش رق آس يا بااروپ ا از طري ق خش که و دري ا س يمای ترانس پورت ولوژس تيک گيت ی را تغيي ر
بدهن د .ط رح اول ی چين ی هاتون ل زدن ک وه ه ای تيانش ان و وص ل ک ردن چ ين ازطري ق قرغيزس تان،
تاجکستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،ايران سوريه ،ترکيه و اروپا بود .ايده "کميته شانگهای" نيز با چشم
انداز ب ه هم ين اس تراتيژی جه انی بوج ود آم د .ام ا امپرياليس تهای غرب ی ف ی الفورافغانس تان را اش غال
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کردند وجنبش اسﻼمی ايغورها را سازمان دادند ،فرودگ اه مان اس را در قرغيزس تان ببهان ه مب ارزه ب ا
تروريزم بکرايه گرفتند و چند بار کوشيدند در آنجا کودتا کنند و موفق نشدند.
بع د از آن ط رح دوم راک ه امت دادخط آه ن ازطري ق قراق روم -پاکس تان ب ود ،پ يش کش يدند  ،ام ا
امپرياليس تهای غرب ی جن بش طالب ان پاکس تانی رادرمس يراين راه ايج اد کردن د .ول ی ب اآنهم نتوانس تند
اش تهای قيص رهای چين ی راب رای ق درت ،س ود و ث روت فروبنش انند .زي رااين تنهامس ئله لوژس تيک و
ترانسپورت نبود ونيست بلکه اهميت بنادرچينی مانندنينگدو ،چينگ داو ،ش انگهای ،ک وانژو ،ش انگهای،
کيامين وهنک گنگ وغيره نيز مطرح اس ت .اينه ا ب ا پ روژه راه ابريش م ب ه بن ادربزرگ جه ان مب دل
ميشوند و قيمت زمين ،خانه ،نرخ ديپوها ،حق الزحمه خدمات ،نرخ لنگر اندازی و ماليات ،نرخ هوتل
ها ،و..غيره بصورت سر سام آوری دراين شهر ها باﻻ ميروند .زيرا تمام ص ادرات و واردات خ اور
دور و جنوبشرق آسيا از يکطرف وآسيای وسطی ،غرب آسيا واروپا از طرف ديگ ر از طري ق هم ين
خط آه ن ص ورت ميگي رد .ازط رف ديگردرمحاس بات جئ و-اس تراتيژيک بنادرتح ت نف وذ غ رب مانن د
س ينگاپور ،کواللمپ وروغيره ازمس يردادو گرف ت دورم ی گيرن دوارزش بن دری ش انرا ازدس ت ميدهن د.
بنادر هند و مصر ازاهميت کنونی شان می افتندو درعوض بندرکراچی بيشتر از زمان ديگر وس يع و
پرقيمت ميشود .به اين لحاظ سخن ازچند هزارمليون دالر نه که از چند ه زار ميلي ارد دالرعاي د س اﻻنه
و تغيير اهمس ت اس تراتيژيک س ينگاپور ،ماليزي ا وهن ددرميان اس ت .و امپري اليزم چ ين هرگ ز از اي ن
عزم منصرف نميشود .از جانب ديگرچينی ها ميدانند که هم جنبش ايغورها ،هم اشغال افغانستان و هم
مشکلتراشی غرب درسوريه و بحيره س ياه ب ر خ ﻼف خص لت طبيع ی"بازدارن دگی"ميباش ند .ه ر عم ل
ميتواند با دو روش اثر گذار باشد :روش "اصراروادامه" و روش "وارد کردن فشارشديدوخرد کننده".
آب سنگ خارارا با روش "اصراروادامه"می سايد وارتش سرخ ارت ش فاش يزم آلم ان راب اروش"فش ار
خردکننده" درهم کوبيد .غربی ها نقشه شان را در مقابل چين با هيچکدام اين روش ها نميتوانن د انج ام
دهند .مثﻼ؛ آنها نميتوانند برای اشرف غنی يک ارتش چند ميليون نفری را س ازمان داده وتموي ل کنن د
تابا "فشارخردکننده" مخالفين غرب راکامﻼسرکوب نمايند .پس روش"فشارشديد"برای اشغال افغانستان
درحيطه قدرت غ رب نيس ت .روش ی ديگ ری ک ه ب اقی ميمان د روش"اص راروادامه" دراز م دت اس ت.
اينهم ازعه ده آنه ا پ وره نيس ت زي را س اختارمالکيت خصوص ی ونظ ام تولي دی امپرياليس تی ت وان آن را
ندارد .چرا؟ زيرادرنظام امپرياليستی اشکال مالکيت طوری است که هرسکتور اقتص ادی ب دنبال س ود
کشی خود ميباشد؛ يعنی سکتور ترانسپورت فقط برای من افع خ ود ک ار ميکن د و س کتور ص نايع ب رای
منافع خود وخدمات برای خود ،بانک ها برای خود وشرکت های بيم ه و س ايرين هرک دان ب رای خ ود
اند .دولت بعنوان سازمان سيادت طبقاتی موظف است ک ه اي ن نظ ام را حف ظ کن د ول ی ح ق مداخل ه در
مناسبات داخلی آنها را ندارد .طبقه ايکه ازطريق انتخابات قدرت سياسی را ميگيرد و دولت را تشکيل
ميدهد قوانين مديريت جامعه را اينجا وآنجا تعديل ميکند و طبق اقتضای منافعش براين يا آنکشورجهان
لشکرکشی مينمايد .مصارف اين لشکرکشی از بودج ه دولت ی تموي ل ميش ود ک ه ب ا اعتب ار ب انکی تهي ه
ميگردد .بانک درازای هردالری که به دولت ميدهد ازدولت سود می طلبد .با اين وصف  ،سوداش غال
يکس رزمين و ادام ه آن خيل ی س نگين اس ت .ت ازه تلف ات ج انی ،حيثي ت وآب روی نظ امی مس ايل ديگ ر
ميباشند .اين مسايل امکان دست يابی به اهداف استراتيژيک را که اشغالگران تعقيب ميکنندبا مشکﻼت
جدی مواجه ميسازند .درحاليکه امپرياليزم چين اين مشکل را ندارد .برچين س رمايداری دولت ی بش کل
متمرکزحاکم است .اين سرمايداری ازطريق حزب خويش که نامش حزب کمونيست اس ت ن بض کام ل
و تمام حيات اقتصادی وسياسی چين را کنترول و مراقبت ميکند .دولت وحزب ازطريق پﻼن پنج ساله
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واقتصاد رهبری شده تمام توليدات ملی خالص ونا خالص ،دوران پول را تحت کنترول دارد و ميتواند
بطورخيلی ساده قيمت ارز خويش را طوری عيار سازد که ازت ورم و رک ود مص ئون باش د .ازجائيک ه
بانک ها مثل نظام امپرياليستی غربی کار نميکنند ،امپرياليزم چين به سگان وحشی افريقائی ميماند که
قدرت دويدن هشت ساعت مسلسل را دارند ونفس کم نمی آورند .حاﻻنکه امپرياليزم غرب مثل بب ر ي ا
شير پنجالهای قوی و نيرومند دارد ولی فقط ميتواندچنددقيقه سريع حرکت کند و سپس بدليل ترشح وته
نشين ش دن لکتي ک اس يد درعض له ه ايش ازدوي دن بازميمان د .وهمانطوريک ه هرخيزي ک ببردرعض له
هايش اسيدتوليد ميکند ،هردالری را که ازبانک ميگيرندبا گذشت هرروز سود ميدهند .انارشی توليدی
با رقاب ت س کتورهای مختل ف م الی ،ص نعتی ،بازرگ انی وخ دماتی ه ر ک دام ب رای بلعي دن و از مي دان
خارج ساختن ديگری ديناميزم نيرومندی است ک ه درپهل وی ن رخ س ود بان ک اش غالگران غ رب را ب ه
عق ب نش ينی وامي دارد .رونال دريگان ب رای تخفي ف اي ن فش اردرتمويل" کنت راس ه ا"ب رای مقابل ه
با"سادندينيست ها"استراتيژی" تمويل جنگ ازطري ق اس تفاده ازامکان ات کش ور م ورد نظ ر"را مط رح
ساخت .اوآق ای نيگروپونت ه س فير اي اﻻت متح ده امريک ا در تگوس ی گلپ ا)پايتخ ت هن دوراس(راموظ ف
ساخت تاکنتراس ها را از طريق تولي د کوک ائين و ف روش آن ب ه جوان ان س ياه پوس ت دراي اﻻت متح ده
امريک ا تموي ل کن د .نيگروپونت ه ،ولف وويتس ،کان دوليزارايس وزلم ی خليل زاد ع امﻼن مرک زی اي ن
"استراتيژی"بودند وهستند ،اين اس تراتيژی درع راق ازطري ق ف روش نف ت و درافغانس تان ازراه تولي د
ترياک وهيروئين عملی ميشود .همين حاﻻ اياﻻت متحده امريکا مخارج اشغال نظامی بخش ی از خ اک
سوريه را از طريق فروش غيرقانونی نفت سوريه تمويل ميکند .با تمام اينها بازهم ت وان بک ارگرفتن"
اصرار وادامه" را ندارد.
به اينصورت امپرياليست های غربی به ضعف نظام شان آگاهی دارندولی با آنهم به راحتی تن به قبول
فرجام محتوم شان نميدهند .دوروئی وهيپوکراسی ارزان مانندبلندکردن احمد شاه مسعودهم آنها رازي اد
کمک نميکند .کيست که نميداند اين همان امپرياليزم فرانسه است که جهت سرپا نگه داشتن بازار سهام
هرگاهی کاريکاتوری ازﷴ پيغمبراسﻼم را با زنهايش منتشر ميسازد وصدها هزارمسلمان جهان را به
آه وافغان واميدارد ،ده ها تن زده و زخمی ميشوند تااينها فرانسوی ها را بر محور دفاع از آزادی بيان
واعتقاد به اطراف دولت بسيج کنند .وقتی پای سود درميان است برای امپري اليزم فرانس ه حت ی پي امبر
اسﻼم اهميت ی ن دارد چ ه رس د ب ه احمدش اه مس عود .امپري اليزم فرانس ه درکم پ کل ی مع روف ب ه کم پ
جنگل ده ها وحتی صدها افغانستانی پناهجورا به آتش سوزاند وحتی زخم های آنها را پانس مان نک رد.
امپرياليزم فرانسه همين حاﻻ صدها و هزارها افغانستانی را درکمپ های پناهندگان)واگراززيرپل هابه
کمپ برده باشند( درحالت نيمه بيماری روانی نگه داشته ونه آنها را برميگرداند و نه به آنها پناهندگی
ميدهد .اما با دورويی مسعود را قهرمان ميسازد.
آنچ ه امپري اليزم فرانس ه بطورخ اص وديگراعض ای گل ه درن ده ه ای غ رب بص ورت ع ام فک رش را
نکرده انداينست که احمدشاه مسعود محبوب همه افغانستانی ها نيست .اوحتی محب وب هم ه اح اد ملي ت
تاجيک نيست .حتی کارگران ،دهقانان وزحمتکشان مليت تاجک درهمان پنجشير به او اهميت خاصی
قايل نيستند .تاجيک ها درافغانستان مليت بزرگی است ومرکزثقل فرهنگی فارس ی زبان ان کش ورما را
تش کيل ميدهن د .اي ن ملي ت نام داران ب زرگ ت اريخ همچ ون ابومس لم خراس انی وميهنپرس تانی مانن د
عبدالمجيدکلکانی ،موﻻنابحرالدين باع ث وه زاران فردمترق ی ،پيش رو وحت ی کمونيس ت ه ای نام داری
مانن درفيق زن ده ي ادﷲ دادخ روش وروش نفکران وش اعران چ پ انقﻼب ی مانندداودس رمدرادردامنش
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پرورانيده است .عب ورازروی اي ن ص خره ه ای س ربه آس مان ت اريخ اينس رزمين ونادي ده گ رفتن س طح
م دنيت وفرهنگ ی اي ن ملي ت ازيکط رف وعش ق آتش ين اي ن آنه ا ب ه آزادی ونف رت بيک ران ش ان
ازعقبگرائ ی و ظلم ت پ روری وخراف ات ک ه مس عود وجمعي ت اس ﻼمی از آن نماين دگی ميکنن د ،ت ﻼش
امپرياليزم فرانسه رابه يک توطئه ارزان ونافرجام مبدل ميسازد.
اينها هرسنگی را که برميدارند برروی پای خ ود ش ان م ی افت د .شخص يت س اختن احمدش اه مس عود
خانه برروی يخ ساختن است .زيرا آنه ا ب ا اي ن کارش ان خ ط درش ت وفاص ل بزرگ ی را ب ين اف راد از
کاروان افتاده و راکد که از دريچه قومگرائی به دنيا مينگرند وافرادی که به افغانستان ودنيا از دي دگاه
ميهنپرستی واتحاد خلق های مليت های تاجيک ،پشتون ،هزاره ،ازبک وترکمن نگاه ميکنند ،می کشد.
ذهن جماعت اولی ممکنست انکشاف يابد وبه جماعت دومی بپيوندند ولی جمع دومی هرگزبعق ب نم ی
روند .به اين لحاظ احمد شاه مس عود وحامي ان اروپ ائی اش ب ازهم بي رون دروازه ب اقی ميمانن د و ج ز
زهرخند دردناک تاريخ چيزديگری را کمائی نميکنند.
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