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عبدالباری جهانی

قضاوت های ما از حوداث و مسایل تاریخی
ګرچه در سابق هم ګفته ام که متأسفانه مرغ محققین ما یک لینګ دارد؛ و نوشته های من نمیتواند بر قضاوت های محققین
حداقل تأثیری بیاندازد ولی برای رفع مسوولیت خود مجبورم چیزی بنګارم .بنده ،با وجود اینکه ،به شخصیت های
محترم داکترصاحب زمانی و محترم داکتر صاحب عبدهللا کاظم احترام فراوان دارم ولی نوشته ها و تحقیقات آنها را
اکثرا ً هیچ نمیخوانم و اګر میخوانم هم یکی دوپراګراف اضافه تر بخود زحمت خواندن نمیدهم .علت این ،خداناخواسته،
بیقدری از تحقیقات آنها نیست بلکه چون همه نوشته های آنها یکجانبه میباشند و معموالً یا از حب علی و یا از بغض
معاویه سرچشمه میګیرند و بالمقابل ،بنده چون با هیچ شخصیت تاریخی نه عالقه شخصی و نه خصومت شخصی و
فامیلی دارم اینګونه مضامین را نه مینویسم و نه برایم چندان درد بخور هستند.
مثالً در یکی از مضامین محترم زمانی که از البالی آرشیف برتانیه ګرفته شده ادعا میشود که امان هللا خان بخاطر
جلوګیری از خونریزی مردم افغانستان از پادشاهی دست بردار شد .این البته ادعاییست که اکثرمورخین ما نموده اند.
ولی کتاب داکتر یوری تیخانوف ،که مستند به آرشیف شوروی هاست طور دیګر معلومات میدهد:
«بتاریخ  2۹نومبر سال  1۹2۸امان هللا خان با آتشه نظامی اتحاد شوروی ای .رینک دیدار نمود و ازو خواست تا اتحاد
شوروی  1200بمب خوشه ای  1200 ،بمب آتش افروز و  ۶00بمب کیمیاوی بفروشد .در پیوند با این بتاریخ سوم
دسامبر  1۹2۸دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه ( شاخه بلشویکی) فیصله کرد :اجازه داده شود تا به
افغانستان بمب خوشه ای و بمب آتش افروز فروخته شود مګر روشن است که از فروختن بمب های کیمیاوی از امیر
معافی خواستند.
رخداد های پیرامون جالل آباد در اواخر سال  1۹2۸باردیګر ثابت ساختند که امان هللا نمی توانست بدون یاری شوروی
سرپا بایستد .نیروی هوایی کاراترین حربه در مبارزه در برابر شورشیان بود .این درحالی بود که آمادګی رزمی نیروی
هوایی افغانستان بسیار پایین بود و تنها به یاری پیلوت های نظامی و تکنیشن های شوروی سرپا ایستاده بود .در ماه
دسمبر در میدان هوایی کابل  1۵عدد هواپیمای آر 1 -ساخت شوروی در کابل مستقر بودند که هشت عدد آن فعاالنه در
اقدامات رزمی در برابر شورشیان شرکت داشتند »...نبرد افغانی ستالین ،ترجمه عزیز آریانفر ص 201
متوجه هستید! امان هللا خان میخواست که در برابر شورشیان از مهلک ترین سالحهای آن عصر ،آنهم به همکاری مستقیم
پیلوت های اتحاد شوروی استفاده نماید .امان هللا خان میخواست که در پهلوی بمب های خوشه ای و بمب های آتش افروز
از بمب های کیمیاوی ،که حتی یک دولت خارجی با دادن آن موافقه ننمود ،استفاده نماید .
امان هللا خان حاضر بود که با از کار ګرفتن بمب های آتش افروز هزارها خانه و کاشانه و زمین های زراعتی ملت
محبوب! خودرا به آتش بکشاند و به وسیله بمب های خوشه ای به هزار ها مردم بیګناه را به قتل برساند وحتی از
وحشیانه ترین اسلحه عصر ،که بمب های کیمیاوی بودند ،بخاطر حفظ تاج و تخت خود کاربګیرد؛ و ما هنوز هم ادعا
میکنیم که آن پادشاه مهربان و وطن پرست میخواست بخاطر جلوګیری از خونریزی مردم بیګناه! از تاج و تخت پدری
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خود دست بردار شود .این سه هزار بمب میتوانست که حد اقل سه صدهزار مردم را کشته ،زخمی و متضرر بسازد .ده
ها هزار اطفال و مردم بیچاره را بی کاشانه و بیخانمان بسازد .و ما هنوز هم ادعا میکنیم که امان هللا خان ،منحیث یک
پادشاه دلسوز و مهربان ،نمیخواست که مردم آزاری و مردم کشی نماید؟
امان هللا خان اګر به راستی بخاطر جلوګیری از خونریزی از تاج و تخت دست بردار میشد ،بایست ،پس از ګریختن از
کابل ،رأسا ً از راه خاک هند برتانوي به ایتالیا پناهنده میشد .نه اینکه در قندهار واپس خیال وهوای پادشاهی و تخت وتاج
مفت به سرش زد و آمادګی برای لشکرکشی به کابل را ګرفت .مردم قندهار ،خاصتا ً قبیله درانی ها ،و در پهلوی آن
مردم هزاره برای دفاع از امان هللا خان به قربانی سر و مال حاضر شدند و تا غزنی اورا بدرقه نمود .ولی چون نتوانست
غزنی را مفت و رایګان بګیرد و ضمنا ً با حمالت عقب جبهه از طرف غلجایی های جنوبی و سلیمان خیل و اندر در
اطراف و نواحی غزنی و مقر مواجه شد بازهم راه فرار را ګرفت و از ترس تعقیب قواوی حبیب هللا کلکانی حتی جرأت
رفتن به قندهار را ننمود و از بیراهه راه ارغسان رأسا ً به خاک هند برتانوی پناهنده شد .امان هللا خان ،باز هم به همان
بهانه ایکه در قندهار نموده بود متوسل شد و ګفت که صرفا ً به خاطر جلوګیری از خونریزی بیجا از سلطنت استعفا داده
است ورنه شکست نخورده و نمیخورد .مردم ساده لوح این تبلیغ اورا به ګوش قبول شنفت و تا امروز هم قبول دارند.
امان هللا خان در آخرین روز های سلطنت خود و خصوصا ً بعد از فرار از افغانستان همه مالمتی شکست خودرا به
بدوش برتانیه انداخت .در زمینه باز هم به کتاب فوق الذکر مراجعه مینماییم:
« ...به هر پیمانه که وضع امان هللا دشوار تر میګردید به همان پیمانه او بیشتر امپراتوری بریتانیا را به سازماندهی
توطیه در برابر خود متهم می ګردانید .مګر حتی در ارشیف هند مستقل هم تا کنون اسنادی دال بر حقانیت این امر یافت
نشده است .طی بیست سال ګذشته در انګلیس چندین بار مهر از سر اسناد و مدارک سازمان اطالعات و امنیت و وزارت
خارجه و  ...برداشته شده است و بسا مطالبی هم که فاش نشده است.
با این هم اسنادی به چشم نمیخورد که نشان دهد که سرنګونی امان هللا نتیجه عملیات به خوبی برنامه ریزی شده سازمان
استخبارات انګلیس بوده باشد .مګر هر چه بود در آن شرایط حکومت انګلیس به آن بسنده نموده بود که با رضایتمندی
به سرنګونی امیر اصالح طلبی که از سوی اتباع متعصب خود محکوم به سرنګونی بود نظاره کند ».همان کتاب ص
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حکومت اتحاد شوروي ،از آغاز سقوط امان هللا خان تا ده ها سال به وسیله دستګاه استخباراتی خود و بر دست و به
وسیله چپی های افغانستان مانند حزب وطن ،ندای خلق ،ویښ زلمیان ،حزب دیموکراتیک خلق و سایر منورین در باره
مداخله مستقیم حکومت و استخبارات برتانیه ،بر ضد امان هللا خان تبیلغ نموده و این تبلیغات بی اساس تا به امروز
جریان دارند و متأسفانه که مورد قبول اذهان عامه هستند .در حالیکه ګناه همه اغتشاشات و درنتیجه سقوط اصالحات و
حکومت امانی به ګردن شخص پادشاه بوده است .متأسفانه که منورین ما ،درزمینه ،نه به اطالعات و نظریات خارجی
ها و نه به نظریات و یادداشت های منابع معاصر عصر امنی را قبول دارند و به این عقیده هستند که علت العلل همه
بدبختی های ما سیاست انګلیس بوده است .باز هم به کتاب فوق الذکر مراجعه میکنیم:
«...غرور امان هللا خان ،سیاست خارجی نا ساخته او ،ارزیابی نادرست از توانمندی هایش ،بیش از آنچه بود ،و نداشتن
درک عمیق از نیروهای موثر کشورش ،اوضاعی را در افغانستان ایجاد کرد که در آن بسنده بود تکانه کوچکی داده
شود برای آتکه خیزش را در هر ناحیه دلخواه جنوب برانګیزد .در برابر امان هللا خان و اصالحات وی تقریبا ً همه الیه
های باشنده کشور به پا خاسته بودند» همان کتاب همان صفحه
فیض محمدکاتب ،که تقریبا ً همه نویسنده های افغان به صداقت و ایمانداری او اعتماد دارد و شاهد عینی وقایع است ،در
آغاز کتاب خود ،تحت عنوان اسباب انقالب افغانستان ،تمام عوامل انزجار مردم را از رژیم امان هللا خان بیان میدارد:
«سوء اقدامات امیر امان هللا خان و وزرای خوان او در اجراآت امور سیاسیه و اقتصادیه ،وتنظیمیه ،و انضباطیه ،و
قضاییه ،و اخالقیه و حقوقیه و جزاییه باعث تنفر طبایع عامه ګردیده همه را از شاهراه اطاعت و متابعت به سوی سیاه
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چاه غوایت و بغاوت کشانید ...و ازینرو ارزاق و اقوات و ملبوسات و مفروشات و غیره اشیای الزمهء معیشت و امرار
حیات روبه تنزل و ذلت و مشقت ضیق معاش روبه ترقی نهاد .و در تنظیمیه ،قوانین عدیده ګذارده ،وزراء و مامورین
کشوری و لشکری را که هیچ یک زانوی تحصیل نزد معلمی خم نکرده و به جز خصایل رذیله جهالت دیګر چیزی
نیاموخته بودند امر به اجرای امور مقننه قانونیه کرد .و ایشان چه از اغراض شخصی و چه از خواهشات نفسی راهی
بیرون از شرع و قانون که سراپا اخذ رشوت و نسبت به دولت غدر و خیانت می نمود پیمودن ګرفتند .و در انضباطیه
از عدم درایت اولیای امور و وجود حماقت در فطرت و شعورشان که همګان شریک و رفیق قافله بودند ،مسالک
صورت مهالک و معابر هیأت مقابر به خود ګرفته قتل و غارت و سرقت رونق یافت .و در مسایل و اوامر و نواهی
قضاییه و حقوقیه و جزاییه از ماءمور پلیس و عالقه دار ګرفته تا به حضور وزراء و حکام و نایب الحکومه ها و قضات
و سدهء علیای امارت برای متظلمین و مستغثیین و مستصرخین سلسله مراتب معین فرمود .و ازین رو ضعفای ستمدیدهء
جور کشیده و داد خواهان مستحقه به حق خویش نرسیده و از راه تظلم به دروب هر یک از دوایر حکومت به درخواست
احیای حق و اماتهء باطل شده و پاسخ احضار عریضه رسمی شنیده مایوسانه بازګشته و »...فیض محمدکاتب،
تذکراالنقالب ص ص ۴۷-۴۶
میرغالم محمدغبار ،محی الدین انیس ،پروفیسر محمدعلی ،عبدالحی حبیبی و ...که همه نویسنده ها و منورین معاصر
امان هللا خان بودند به تفصیل از فساد اداری و غرور شاه امان هللا و اصالحات بی وقت او و سایر نواقص رژیم که
باعث اغتشاش مردم و سقوط او ګردید نظرات مشابه به فیض محمدکاتب ارایه نموده اند ولی کسیکه تصمیم ګرفته باشد
تا مهتاب را آفتاب بګوید قناعت دادن آنها غیر ممکن است .تقریبا ً همه نویسنده های ما در مسله شورش خوست ،که
تقریبا ً یک سال دوام نمود و باعث تلف شدن هزاران تن و خساره های فراوان مالی و جانی ګردید ،به این عقیده هستند
که آن شورش مستقیما ً به تحریک انګلیسها صورت ګرفته بود .در حالیکه وزرای خارجه امان هللا خان به شارژدافیر
سفارت انګلستان اعتراف مینماید که چنین نبوده است .داکتر سنزل نوید ،به استناد آرشیف برتانیه مینویسد « :به همین
ترتیب حکومت افغانستان هم ازینکه نتوانسته بود مدرکی برای ثبوت مداخلهء انګلیسها پیدا کند ماءیوس بود .محمودطرزی
در بازګشت سفرش از فرانسه به یکی از مامورین ارشد انګلیس در پشاور به این موضوع اشاره نموده ګفته بود که
دولت افغانستان با وجود تالشهای مفرط مدرکی که حمایت انګلیس ها را از فعالیت های عبدالکریم ثابت کند بدست
نیاورد .شیراحمدخان ،که در غیاب طرزی وظیفه وزیر خارجه را اجرامینمود ،هم عین نظر را تکرار نمود و درمالقاتی
با مکوناچی( که آنوقت در غیاب همفریز شارژدافیر سفارت انګلیس در کابل بود) اعتراف کرد که حکومت افغانستان
برای ثبوت شمولیت انګلستان در اغتشاش افغانستان هیچ مدرکی در دست ندارد »...سنزل نویدو مترجم محمدنعیم
مجددی .واکنش های مذهبی و تحوالت اجتماعی در افغانستان ص 1۴۷
البته محققین ما ،که مرغ شان یک لینګ دارد ،به هیچوجه به این اسناد وقعی نمیګذارند و مداخله انګلیس را ،که کامالً
محصول تبلیغات کی جی بی و اشخاص ،ګروپ ها و احزاب چپی افغانستان است ،باید به نحو از انحا به اثبات برساند.
با وجود اینکه در زمینه مداخله برتانیه در امور خاصتا ً شورش های ضد امان هللا خان هیچ سندی در دست نیست؛ اګر
فرض کنیم که این چنین اسناد موجود هستند .وقتی شاه دلسوز ما از اتحاد شوروی درخواست  3000بمب های مختلف
را مینماید و پیلوت های اتحاد شوروی عمالً در بمبارد نمودن شورشی های خوګیانی شرکت میورزند؛ آیا انګلیس ها،
منحیث یک قدرت بزرګ منطقه آن عصر ،حق نداشت که از نفوذ اتحاد شوروی در امور افغانستان ترسی داشته باشند؟
و آیا اګر امان هللا خان نمی ګریخت و این بمب های اتحاد شوروی به افغانستان میرسید و قدرت امان هللا خان را مستحکم
مینمودند؛ در نتیجه موفقیت این قواء افغانستان به یک ایالت اسیای میانه شوروی تبدیل نمیشد؟ چون ستالین نه
مالنصرالدین بود و نه بچه خاله مردم افغانستان بود که این همه زحمات را میکشید و خودرا با حریفی مانند برتانیه
مستقیما ً مواجه میساخت و با قبول نمودن خطرات آینده این اقدام خود از خاک افغانستان دست میکشید و از راهی که
امده بود پس میرفت .
بیش از  ۹0سال میشود که نادرشاه را ،بدون هیچ سندی ،دست نشانده انګلیس ها میخوانند مګر محققین ما هیچ وقت
توجهی به این حقیقت نه نموده و اصالً نمی نماید که وقتی نادرشاه از راه هند وارد خوست شد هیچ عسکری از برتانیه
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را همراه خود نداشت ولی بالمقابل سپه ساالر غالم نبی خان چرخی ،که برای امان هللا خان میجنګید ،با عساکر ،کی
جی بی ،توپ و طیاره اتحاد شوروی برمزار شریف حمله نمود و تا تاشقرغان پیش رفت و بیش از چهار هزار افغان
را به شهادت رساند .البته قبل ازآنکه سپه ساالر بطرف کابل حرکت کند شاه امان هللا برای بار دوم ګریخته و خود را به
خاک هند برتانوي رسانده بود .اګر فرضا ً این عملیات کامیاب میشد شاه امان هللا ،تقریبا ً یک قرن پیش ،ببرک کارمل
وقت خود نبود؟ و ما از شوروی ها توقع میداشتیم که بعد از قدرت ګرفتن برای امان هللا خان از خاک ما دست خالی
برآید و با مردم افغانستان خدا حافظی دوستانه کنند؟
میګویند که نادرشاه دست نشانده انګلیس بود .در حالیکه ،به این ارتباط ،در مضامین ګذشته خود با این مسایل ارتباط
مفصل ګرفته بودم یکبار دیګر به حیث تکرار حسن به مکالمه ایکه بین امان هللا خان و سفیر کشوردشمن او! برتانیه
صورت ګرفته بود نظر میافګنیم همفریس در یک مجلس خصوصی به امان هللا خان ګفت «:مالها ،دهاقین ،تاجران و
عساکر از اصالحات شاه به خشم امده اند و ازدیاد مالیات و اخاذی جبری این مخالفت ها را زیادتر میسازد .
شاه ګفت « :شینواري ها را دشمنان من که مالها هستند تحریک میکنند و درباره ماهیت اصالحات من آوازه های غلط
براه میاندازند.
همفریس ګفت « :مالها برای حفظ موجودیت خود میجنګند .و بمباری های او به محبوبیتش کمک نمیکند خصوصا ً که
این بمباری ها توسط پیلوت های روسی صورت میګیرد .مردم قبایلی تورا متهم به دشمنی با اسالم مینمایند و اګر به این
حقیقت توجه شود که شما مردم خودرا به وسیله پیلوت های یک کشور بی خدا بمباری میکنید به اتهاماتی که به شما بسته
اند یک اضافه دیګر است 420» Fire in Afghanistan p
آیا در تاریخ دیپلوماسی دیده اید که شاه یک کشور مستقل با سفیر کشوریکه اورا دشمن خود میخواند چنین صحبتی داشته
باشد؟ کسیکه به لسان و مقررات دیپلوماسی بلدیت داشته باشد تصدیق خواهد نمود که این مکالمه بین یک شاه و یک
سفیر نبوده بلکه سفیر همفریس اګر در رول آمر مافوق نبوده در رول یک برادر بزرګ است که برادر خورد خودرا به
خاطر اشتباهاتش ،که مرتکب شده ،توبیخ میکند.
البته این نه اولین و نه اخرین مجلس این دوشخصیت بودند .در ماه نومبر  ،1۹2۸که امان هللا خان تقریبا ً ماءیوس شده
بود ،شاه رو بطرف همفر یس نموده ګفت« برای اینکه مردم کشور باز در باره او دچار سوء تفاهم نشود تصمیم ګرفته
است که هیچ وقت ،حتی اګر مردم کشور ازو بخواهد هم در بیست سال دیګر نامی از مکتب دختران را بر زبان نخواهد
آورد .برای پایان دادن به این جنګ داخلی بیهوده ،هرچه در توان من باشد دریغ نخواهم کرد .تنها در حالت دفاع باید از
اسلحه استفاده صورت بګیرد »...همان کتاب ص ۴33
چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی .آیا در تاریخ نادرشاه و صدارت هاشم خان و شاه محمودخان کسی شینده اند که
مقامات افغانستان با یک سفیر خارجی به این لهجه صحبت داشته باشد؟ در این هر دو دیدار ،شاه امان هللا  ،که رفیق
صمیمی و جانی سفیر همفریس بود ،حیثیت یک شاه نه بلکه حیثیت یک پسربچه شوخ مکتب را داشته است که برادر
بزرګ توبیخش میکرد و او عاجزانه توبه میکشید که در آینده مرتکب چنین اشتبهات بزرګ نخواهد شد.
بالمقابل وقتی در جریان جنګ جهانی دوم سفیر انګلیس درکابل فریزر تیتلر از صدراعظم هاشم خان خواست که اګریمان
سفیر آلمان هینتیګ را رد نماید او در جواب ګفته بود که افغانستان یک کشور مستقل است و نمیتواند زیر اوامر
حکومتهای دیګر کار کند .تیخونوف .د جرمنی امپراطوری افغنی جګړه ،مترجم محمدطاهر کاڼی ص 200
امان هللا خان به اندازه ای برای دوباره به قدرت رسیدن تپ و تالش نمود که در راه به قدرت رسیدن هیچ معیاری را
رعایت نمینمود .حتی حاضر شده بود که اګر به کمک جرمنی و شوروی در افغانستان قیامی برپا کند و ظاهرشاه را
سرنګون سازد و شوروی و جرمنی تضمین نمایند که زمین های صوبه سرحد را به افغانستان بدهند در بدل آن حاضر
است که ترکستان افغانی را به شوروی ها ببخشد .نبرد افغانی ستالین .ص 31۸
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تفصیالت زیاد دراین باره زیاده ا زین به درد نمیخورد .منتهی باید ګفت که امان هللا خان تا که توانست برای دوباره
بدست اوردن قدرت به هر دری کوبید و تا آخر جنګ جهانی دوم و تاسال  1۹۴۶در زمینه از جرمنی ،ایتالیا ،ترکیه و
اتحاد شوروی طلب کمک نمود .طبیعی است که باوجود هر کمکی که از طرف این قدرت ها دریافت مینمود به بهای
یک جنګ داخلی تمام میشد .این که این جنګ تا چه مدتی دوام میکرد معلوم نبود .و از طرف دیګر هر کشوری که به
امان هللا خان کمک مینمود در ازای آن امتیازاتی را باید کسب مینمود .زیرا هیچ کشوری بدون عوض با امان هللا خان
کمک نمینمود .باالخره سوال دراینجاست که نادرشاه و خاندان او چه امتیازاتی به انګلیس داده اند که ما آنها را دست
نشانده انګلیس میخوانیم .اینکه انګلیس ها نسبت به امان هللا خان نادرشاه را ترجیح میداد یک امر طبیعی است .امان هللا
خان دوست اتحاد شوروی بود و اتحاد شوروی در آخرین وهله قدرت او کوشش نمود تا از سقوط او جلوګیری نماید.
حتی میخواستند که از راه هرات اسلحه و طیاره بفرستد ولی از بخت بد امان هللا خان که هرات را عبدالرحیم خان از
دست والیان فاسد امان هللا خان ګرفته بود و زمینه این مداخله میسر نشد .
می فهمم که هر چه مستند بنویسم هیچ فایده ای نخواهد بخشید ولی ،به حیث یک شاګرد تاریخ ،وظیفه وجدانی خود میدانم
تا هر چه میدانم بصورت مطلق بیطرفانه ارایه نمایم .چون با هیچ یکی از شخصیت های تاریخ کشور نه خصومت
شخصی و نه دوستی و عالقه شخصی را داشته ام.
باالخره سوال اساسی درینجاست که امان هللا خان به افغانستان چه داده بود که نادرشاه ازآن محرومش ساخت؟ امان هللا
خان ،بحیث یکی از اعضای فعال حزب جوانان افغان ،که بایست دارای افکار مترقی میبود ،در ظرف ده سال سلطنت
خود حد اقل یک صدراعظم را تعیین کرده نتوانست؛ چون فکر میکرد که شاید مقام صدارت قدرت مطلقه اورا کنترول
نماید .در ظرف ده سال سلطنت خود افغانستان را صاحب یک پارلمان نساخت .کارهای است که نادرشاه ،در ظرف
چهار سلطنت خود و با امکانات چندین برابر کمتر از امان هللا خان و با خزانه ایکه تقریبا ً به هیچ تقرب مینمود؛ افغانستان
را صاحب مقام صدارت و پارلمان انتخابی نمود .تعلیم و تربیه نسوان بعد از مدتی کمی به حالت عادی برګشت .افغانستان
را در ظرف چهار سال صاحب شرکت ها و سستم بانکي نمود که امان هللا خان در ظرف ده سال به وجود اورده نتوانسته
بود.
یک مسله ایکه افغان های به اصطالح امانیست ها را عصبانی ساخته این است که چرا نادرخان بعد از قدرت ګرفتن
قدرت را مفت و رایګان به امان هللا خان تقدیم ننمود و اورا از ایتالیا به میهن عودت نداد .در حالیکه در تاریخ قدرت
سیاسی بشر هیچ انسانی ،حتی بصورت استثنی ،این کاررا ننموده است و دوم اینکه نادرشاه قدرت را نه از امان هللا خان
بلکه از رقیب امان هللا خان ،که امان هللا خان را مجبور به فرار نموده بود ،ګرفته بود و امان هللا خان بران هیچ حقی را
نداشت.

برای مطالب دیگر عبدالباری جهانی روی عکس کلیک کنید
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