بقای امروز وعظمت فردای ما دروحدت ملی ماست

نوشته :بخت بیک میرزاده

 ۶۱جنوری ۴۱۶۲
فرهنگگو ت دنگگشر برگگر در ادتار مختیگگت دگگنرن دگگن ارنگگور مت گگو گگرد ت ز نگگت
انسنر صرف نظر از دعیق آر به قومیت ت زبنر ت نژاد ت جغرافینی معین است رگه
امگرتز درص گگر بیسگگت تن گ هنگگه ای برگگرنت بگگر بنیگگند درجگگه دوانگگننق ت قنبییگگت ت
دانگگو ت شیرگگرفت از آر اسگگتینده مگگق بگگرد  .انگگن بگگشار معنگگق اسگگت رگگه انسگگنر در هگگر
جغرافیننی ه زنشگق می نش ،از هر نژاد تقومی ه بنشش ،بگه هگر زبننی گه صگتنت رنگش
 ،بگگه هگگر جنسگگی ه دزرتمگگردا دعیگگق داشگگته بنشگگش  ،بگگه هگگر دنگگن ت آنگگین رگگه بگگنتر منگگش
است ت هر صقیشه سینسق را ره شیرتی می نش ،هنه مخیوق نلق ن تن انش ره دسگت
آترد هن ،القیت هنی دگنرنخق ،صینگق ت فرهن گق شگنر در سگن نآ فگن آتری هگنی
صینگگق – دخنی گگق  ،صگگتت ت بهزنسگگتق ت الصگگه در هنگگه ابعگگند زنگگشگق انسگگنر بگگه
نتوی مورد دسترسق هنه تبنثنبه دنشر مرترک بررنت دیقق می ردد.
دی ر رسنوشییتزم دجهنر تطنقا از زمنر هنی قشن در ذهن انسننهن تجود داشته ت
بن ظهور ت دسیط انتر نت بنثنبه بزرگترنن شالدیورم گیت گو میگنر برگرنت در ص گر
جشنش ت افنده ای ورد ششر سینره من طور رتز افزتر دقونت مگق ننبگش .انجگند ننگه
تا گگش ارتشگگن نخسگگتین ننونگگه دننیگگش دجربگگه انگگن انشنرگگه اسگگت رگگه جغرافیگگنی قنیگگق
ررورهن را منننش اطنق هنی جشاگننه درصننرآ نن ننه ی تا ش ارتشن دنثیل میننننش.
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در جغرافینی سینسق هر ن ق از انن ررورهن  ،گرتهنی مختیگت نگژادی  ،قگومق ،
دننق  ،زبننق شیرتار اف نر سینسق گوننگور در شهیوی ه رگنر ت زنگشگق مینننننگش ت
بهترنن ت صنلیترنن اش ن زنست بگنهنق در قنلگه هگنی مختیگت نظگنم هگنی سینسگق
اصگگگگ از شگگگگنهق  ،جنهگگگگوری شنرلنگگگگننق  ،فگگگگشرالق ترننسگگگگتق را موفقننگگگگه دجربگگگگه
می ننگگگگش .تلگگگگق ننن نگگگگش فرامگگگگو رگگگگرد رگگگگه ارتشگگگگنی امگگگگرتزی بگگگگه ن نگگگگنره بگگگگه انگگگگن
معینربینش ف ری ت درجه قگوام ت شخت گق معنگوی ت دجربگق قگرار ن رفتگه ؛ بی گه راه
دشگگوار گگ ار از جگگشا هگگنی گگونین ننشگگق از صیگگل بردگگری جگگونق قگگومق ت نگگژادی ،
شگگرادتره هگگنی صقننگگش دننگگق تصوامگگل مختیگگت دن گگر را شینگگوده دگگن بگگه انگگن نتگگنن
صنلق ت منزل نه بننسته ت شننسته ی انسننق رسیشه انگش .هرچنگش گنطراآ دیگ نسگل
ررگگق ت اصنگگن رگگونتننر فنشسگگت هگگنی هتیگگری از نفظگگه دگگنرن ت مردمگگنر انگگن
سرزمین ت بررنت در رگل متگو ن ردنگشه تلگق نگند آتری از آر فقگط بتیگ دجربگه
دی برای طرح نینز دقونت هنگشن ر شگ نری  ،هن رانگق تتفگنق میگق مگورد اسگتینده
گگومت در اف گگنر ت اذهگگنر
قگگرار می گگرد؛ نگگه بگگرای درگگشنش نیگگرآ ت رنشگگتن ب گ ر
مردم  .مسینن ره اهنیت صی دنرن ت دجربه نسل هنی گ شگته در امگر آمگوز از
دجگگنرم مثنگگت ت منیگگق آر نهیتگگه اسگگت؛ نگگه دررسگگه نیگگرآ ت انتقگگنم جگگونق دگگن فنصگگیه
النتننهق زمننق نن به صننره دن ر" آ ر زمنر".
صوامگگل رگگه نگگنآ ت فسگگنی زنسگگت بگگن هنگگق را در ررگگور هگگنی مختیگگت بگگره زده ت
سگگنه جن هگگنی گگونین در جنمعگگه گردنگگشه اسگگت  ،در ضگگخنمت قسگگیه  ،رنرگگه در
استنشاد  ،بق صشالتق داشته ت ننرضگننتق تص گه العنگل سینسگق ت نظگنمق در مقنبگل
آر بگگر بنیگگند ان یگگزه هگگنی طنقگگندق  ،دننگق تم گ هنق ت میقتقگگومق شگ ل گرفتگگه ت در
بر ق گنالآ بگن فرصگت نگنبق مشا یگه صن گر بیرتنگق سگنلهنی متنگندی ادامگه ننفتگه
تبنص سنراآ صظی مندی تمعنوی برای مردمنر انن جوامع گردنشه است.
بگگگگگگگگق نیگگگگگگگگنز از ا نگگگگگگگگنآ اسگگگگگگگگت رگگگگگگگگه دگگگگگگگگنمین ت یگگگگگگگگ ت گگگگگگگگشآ میگگگگگگگگق بگگگگگگگگه
وص در ررور هنی دارای درریه چنشنن قومق در مرا ل قنل از دتلت -میت
سگگنزی ؛ امگگر مهگگ ت در صگگگین گگن نگگک فراننگگش مغیگگگق بگگوده ت ن گگنه سگگ تق بگگگه
آر درزمینه هنی اقت ندی – اجتننصق ت فرهن ق در جنمعه مر ل آفرنن است.
جوامع رثیرالقومق ره در مرا ل شیرن میت ششر قرار داشته بنشگنش ؛ بر گورد هگنی
دنعگگگگگگی آمیگگگگگگز ت بگگگگگگق صگگگگگگشالتق افگگگگگگراد ت یقگگگگگگنآ معگگگگگگین نصگگگگگگتن در هسگگگگگگته
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ی مررزی نرنیت ه مق ر اصیق رنرــهن دنن برابری اقوام نن شهر تنشار در برابر
قننور تدنعیسوسننر مظنهر منیق ا در جنمعه میننشنش ؛ ا سنس قنرآ  ،بق مهری
ت بشبینق را مینر افراد ت گرتهنی قگومق دن گر انجگند ت دقونگت می نگش .جگنی شگک
نیسگگت رگگه از چنگگین فسگگن سینسگگت بگگنزار گگرن ت فرصگگت طیگگه رگگه در دت جنگگنح
افراط ت دیرنط در رنین انگش ،اسگتینده اصظنگق بگرده ت جهگت رسگه ت نگن یگ قگشرآ
جنمعگگه را بگگه بتگگرار ششنشمی رگگنننش ت مگگننع جگگشی را در برابگگر ت گگشآ میگگق انجگگند
می ننش .
انجند ت دت ی ت شآ میق در اصل نه نک معندله چنش مجهوله تنگه هگ نگک راه نگن
م روف انست ره برای بنرنخسگت در دگنرن  ،ررگور مگن آنگرا دجربگه می نگش .بگشتر
شگگک جوامگگع رگگه از نظررشگگش ت د نمگگل اقت گگندی – اجتنگگنصق بگگه س گ ش میگگت شگگشر
رسیشه ت افراد آر درفراننش  ،دنندالآ رنالهن ت فراتردهنی دولیگشی  ،سگیننی معنگوی
مرگگترک را در سگگرزمین شگگنر نصگگل رگگرده انگگش ،افگگراد انگگن جوامگگع دارای اف گگنر ت
فرهنگگو شگگهرتنشی بگگوده تدر زنگگر چتگگر ارزشگگهنی دموررادیگگک برابگگری در برابگگر
قگگننور میتواننگگش دتلگگت شگگننرا انتخگگنم تدر شردگگو قگگوق مسگگنتی شگگهرتنشی بخگگوبق
ت گگشآ میگگق را دنثیگگل نننننگگش .انگگن امگگردر جوامگگع قنگگل از فرمنسگگیور سگگرمننشاری
رگگه گرتهگگنی مگگردم بنگگن بگگر دالنگگل مختیگگت ضگگعییرهنو ت قگگوق شگگهرتنشی بگگوده ت
هونت افراد جنمعه بیرتر از هونت میق ،در هونتهنی روچک قومق شگنر دعرنگت ت
به ننننو در میآنش  .بنن برآر ت شآ میق نه نک امگر درگرنیندق تنگه هگ بگن شگعنر ت
موصظگگه ؛ بگگل بگگن اصتقگگند ت بگگنتر صنیگگق بگگه انگگن اص گل رگگه هگگی نگگک از اقگگوام انگگن
سرزمین بر دن ری دارای بردری ت دیگوق نیسگت  ،بگن رتن گرد هگنی صنیگق دگنمین
می ردد.
برابگگری دنگگنمق اقگگوام براسگگنس قگگننور ت رشگگش ت ان رگگنف متگگوازر منگگنطق مختیگگت
ررگگگور رگگگه گرتهگگگنی ادنی گگگق مختیگگگت در آر زنگگگشگق دارنگگگش  ،از نظگگگر اقت گگگندی-
اجتننصق ت فرهن ق  ،گنم صنیق قننع رننشه است ره بن راهینبق ت درننفت موقعیگت
مننسگگه نخنگگه گگگنر شگگنننن معیگگنر هگگنی شگگینف دررده هگگنی مختیگگت نرنیگگت د نیگگل
می ردد .به نقین ره چنین راه نر ت رتررد برای ررور من نیزمستیزم بینو تسیع ،
ا سگگنس مسگگتولیت میگگق تبگگنتر ت امیگگش بگگه آننگگشه افغننسگگتنر مسگگتقل  ،مترقگگق ت آزاد
میننشش.
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دترن نآ موذنننه ت دنییغگنآ سگود در مسگیر دنگنر گرانگق ت اصگنلت قگومق در برهگه
سنس زمنر رنونق ت تضعیت ش ننش در ررور من بن هر ش رد ت قینفه ی ق به
جننه ره صنوار گردد  ،در تاقع بر ضش م یتت میق ت موافق به واست ت مردم
من ننوده ت بیرتر به صشای دشنننر تطگن تا گش  ،مگن شگننهت دارد  .زنگرا بسگینری
از انن ونگگه مسگگننیق رگگه بگگن هیجگگنر ت صقگگشه منگگشی م گگرح ت در گگورد مگگردم داده
میرگگونش ؛ بگگرص ه بگگه شگگیوه دعقیگگق بگگن دنمگگل  ،دیگگنه  ،بتگ ت هنگگشن ر شگ نری در
چورنآ مننفع میق قنبل گل میننشگش  .از آنگرت ننننگش بگن درگشنش دنیگر ت بگش بینگق میگنر
مردم اقوام سنرن در ررور ،گره صندی مسننل را به گره رور دنشنل ررد .
دشگگگنننر رن نرنگگگو مگگگن  ،دنگگگنمق ام ننگگگنآ ؛ اصگگگ از سگگگالح درترنگگگزم ت د رگگگت
اف نق تب نر گیری قوآ نرم در اش ن دامن زدر به انواع ا تالفنآ تدنعی ت
گومت را بگن دسگننه ت دوطیگه هگنی گونگنگور صییگه تطگن
دیرقه  ،ت انجند دنیگر ت
مگگگن ب گگگنر گرفتگگگه ت دگگگن گگگن دوانگگگننق ت آگگگگنهق مگگگردم شگگگرنت مگگگن را بگگگه چگگگنلو ت
آزمور می یرنش.
در اتضنع نص رنونق ره صنقرنه ررور ت مگردم مگن بگن دگشتنر انتخنبگنآ رننسگت
جنهگگگگگوری نگگگگگل  3131صگگگگگیته جشنگگگگگشی از دگگگگگنرن ت سرنوشگگگگگت شگگگگگننرا رقگگگگگ
میزننش  ،دنییغند سترده ای بگن دقگالی دگه آلگود  ،دوسگط صگشه نگق از افگراد رگه از هگر
رینگگگه گیتگگگنر تاز هگگگر س رنوشگگگتنر شگگگنر بگگگوی نیگگگنق ت دیرقگگگه بگگگه مرگگگنم میرسگگگش ،
ادامگگه داده میرگگود  .در نلی گگه دنییغگگنآ  ،رننیگگننن ت آگگگنهق دهگگق شیرامگگور شرتسگگه
انتخنبنآ در رروری منننگش افغننسگتنر رگه دگنزه دمورراسگق را دجربگه می نگش  ،بننگش
شگگیو از هنگگه درسگگهنی آموزنگگشه بگگرای نهندننگگه سگگن تن دمورراسگگق  ،درگگونق مگگردم
جهگگگگگت اشگگگگگتراک ت سگگگگگه گیگگگگگری تسگگگگگیع درانگگگگگن فراننگگگگگش میگگگگگق تشختگگگگگه سگگگگگن تن
اف نر صنومق بنشش دن رفهنی غیر مستوالنه دتر از تاقعیت ت صیت رالم به آدرس
رننشنگگگگشای رگگگگه موافگگگگق نظگگگگر نننشگگگگنش  .بهتگگگگنر زدر هگگگگنی نگگگگنرتا ،ادهگگگگنم شراگنگگگگق
هنی ظنلنننه ت غیر تاقعق تبرچسه هنی درتغین به آدرس دن رار نه دنهن بنص
مغروشیت اف نر ؛ بل در تاقع درتن فرهنگو نندرسگت درغ گگونق در جنمعگه شگشه
تبن از مینر بگردر بگنتر هگن بگه آننگشه تسرنوشگت ررگور ت مگردم مگن نهننگت زننننگنر
است .
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تطن من بن داشتن نیرتی انسننق جوار ره در طق نک دهه ا یر آموز ت شرتر
ننفته انش  ،دن هنوز ه از نظگر منگنبع ت ظرفیگت هگن آنقگشر غنگق نیسگت رگه بگن ریگرار
نعنت ،شخ یت هن تداشته هگنی میگق مگنر چگور دارتگر اشگرف غنگق ا نگشزی رگه
فرادر از مرز هن در متنفل صینق در جنن گنه بینگش ارزنگنبق مگق شگونش  ،نگه دنهگن نگن
دنگگگگگشه گرفتگگگگگه میرگگگگگونش؛ رگگگگگه بگگگگگن رت یگگگگگه بخگگگگگل ت رینگگگگگه دوزنهگگگگگن مگگگگگورد اهننگگگگگت
قگگرار داده میرگگونش  .در ارثگگر مگگوارد بهنررسگگق برننمگگه هگگنی رننشنگگشار نگگه بگگر معیگگنر
هنی صینق سنزنشه ؛ بی گه بگن رگ بتثگق ت دعنیگراآ سگود بگه ارزنگنبق گرفتگه شگشه ت
راه گگگنر هگگگن ی مننسگگگه  ،زنگگگنده دگگگر بگگگه مسگگگننل ت افتخگگگنراآ دگگگنرنخق گ شگگگته هگگگنی
دتر چگگگور آرنننگگگن ت راسگگگنر دعگگگون میرگگگونش چیزن گگگه اصگگگین در آجنگگگشای امگگگر
انتخنبنآ تمسننل رتز دارای اتلونت رگنر سگنزی نگشارد ت بگر ص سگنف نر جنمعگه را
به سنت ت سوی دن ر دوجیه می نش .
تاقعیت هنی دنرنخق ره آرنننن ت راسنر جز افتخنراآ دنرنخق من انش تلگق تطگن ت
ننه فعیق مگن افغننسگتنر اسگت  .تطگن ز نگق ت ننگه تنرانی گه بخرگق از جغرافیگنی
راسنر قشن است .م ر دوهین به اقوام تآدرس دراشق گستن ننه تنسنت دادر آننر
بگگگگه مردمگگگگنر هنزبگگگگنر ت هننگگگگژاد شگگگگنر در گگگگنر از مرزهگگگگنی شگگگگننلق ت شگگگگنن
شگگگرقق  ،ننشگگگق از اف گگگنر بینگگگنر صظنگگگت طینننگگگه افگگگراد ت گرتهگگگن نگگگق اسگگگت رگگگه
بق ا ترامق به ت شآ میق را بوضن ت به ننگننو می ارنگش  .انگن تاقعیگت را ننگق
دگگوار نندنگگشه ان نشگگت رگگه گگشتد جغرافیگگننق ررگگور هگگن منجنیگگه ررگگور مگگن در گ شگگته
بنر هن دغیر ننوده تلق تاقعیت امگرتزی سگرزمین مگن افغننسگتنر اسگت ت انگن چیگزی
است ره برای هر هنوطن من قنبل درک تفه است .
در ن نضر مسننل جشی  ،یندق ت سرنوشت سنزی در برابر نخنه گنر ت افگراد
چیگگز فه گ قگگرار دارد رگگه بننگگش در اتلونگگت رگگنری مگگردم مگگن قرارگیرنگگش .بگگه گگگواهق
دنرن  ،ابر قشردهنی اقت ن دی ت نظنمق ت ررورهنی شیررفته ت مترقق هیچ شام
بنگ اشت ت دعون ننمهن  ،به مشار صنلق نرسیشه  ،بی ه ص ه آر صظنت مگنهوی
 ،ا سنس ت ان یزه هنی قوی در صنی گرد متتشانگه میگت هنسگت رگه در رنگنر ف تگور
هگگنی مسگگنصش دن گگر  ،نگگنم ررگگور هگگن را بینگگش ننگگوده چنننی گگه آرنننگگن ت راسگگنر در
زمگگننو صگگن ه چنگگین صظنگگت بودنگگش  .گگوادت دیگ ت شگگیرنن دگگنرن مگگن بننگگش رتگگنم
میتوح آموزنشه برای نسل رنونق ت آننشگنر من بنشش نه مواد دترن نآ ت بق رمتق
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به تقنر ت سالمت ن ت مستقنل تطن ت مردم من ره از درد استخوار سگوز اسگتنشاد
ت بق صشالتق هنی قرتر درد می رش.
آنن هنین جرننر بق فرجنم بیو از سه دهه جنو ت ونرنزی بننم انقالم ت جهند ت
مقنتمگگت ت منگگنرزه بگگن درترنگگزم تغیگگره رگگه بنوجگگه آر مییونهگگن دگگن از هنوطنگگنر
من قربننق  ،معیو ت معییوم ت از تطن آتاره تچه بسگن رگه نصگل ت بهگنی گور
شگگگگگهیشار ت تنرانگگگگگق تطگگگگگن مگگگگگننرا مرگگگگگتق از افگگگگگراد اسگگگگگتینده جگگگگگو تابسگگگگگته بگگگگگه
بی نن نر غ ه ننودنش به نیست؟! .
جنو اصالم نن ششه ت نینبتق ره صییه تطن من به اش ن ت صننتنن مختیگت آغگنز ت دگن
رنور ادامه دارد  ،نک جنو دتنییق بوده ت در قیقگت بزرگتگرنن بهگنی انگن جنگو
را مردم افغننسیتن مینردازنش  .آنن الزم نیست رگه بگرای التیگنم بخرگق بگه ز گ هگنی
ور چ نر تطن تمردم برای گت انگن فنجعگه راه تانجگنمق را جسگتجو رگرد ؟ تنگن
بنز ه نیه م نوصق گرفته  ،ازفرزنشار ز نت رنر افغننستنر مواد سو ت دن ر
برای ادامه اننجنو امنده ررد؟ چنننی ه دنشه میرود دوطیه هنی ر ننک دن گر در
راه اسگگگگت  .نیگگگگنآ شگگگگوم دشگگگگنننر مگگگگردم افغننسگگگگتنر بگگگگر انسگگگگت دگگگگن  ،بگگگگرای مگگگگشآ
طوالنق دن ر مردم من بننم هننقومیت ت زبنر بجنر هنگشن ر انشا تگه شگونش دگن انرگنر
از انن فرصت هن ب ورآ اصظنق سود بنرنش؟
گ میننننگگش دگگن مگگردم انگگن سگگر زمگگین
بر گگورد مسگگتوالنه در برابگگر منگگنفع تطگگن
در اتضگگگنع فعیگگگگق رگگگگه در تسگگگگط مرزهگگگگنی امیگگگش تنگگگگن امیگگگگشی  ،مر یگگگگه گگگگرت
نظنمیگگگنر گگگنرجق از ررگگگور  ،سرنوشگگگت ت اننگگگشه انتخنبگگگنآ ت دسگگگیی گیگگگری رنمگگگل
مسولیت امنیتق از نیرتهنی نرجق ت دگن مگین امنیگت جگنر ت مگن ت صگزآ مگردم ،
دسگگگگت ت شنجگگگگه نگگگگرم می ننگگگگش  ،در قگگگگشم ات متتشانگگگگه دنگگگگنم نیگگگگرت ت گگگگرد شگگگگننرا
درسنت دنمین صیش ت ننآ ت ی اززشهنی نظگنم نونق رگه طگق دتازده سگن بگه
بهنی گرار بشست آمشه  ،دنررز داده ت شیرامگور گل ت ف گل مسگننل بگن اهنیگت میگق
در چورگگنآ قگگننور اسنسگگق ت ی گ قشسگگیت ارزشگگهنی میگگق  ،مسگگننل صنگگشه را در
چهگگنر چگگوم نهگگند هگگنی موجگگود طگگرح تدر راه گگل ت ف گگل آر بگگن گگرد ترزی شگگن
بیرنرنش .
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الصه انن ه ارثرنت مردم من فرنر تدرد هگنی جنن گنه درگیگری هگن ت نگن ا منگق را
به قینت جنر ت ور ود دجربه ررده  ،هنه بن سگت ق از جنگو بگه صگیش ت نگنآ
نینز جشی را ا سنس می ننش.
مهنجردهنی طگوالنق مییگور هگن افغگنر در ررگورهنی مختیگت دتر ت نزدنگک  ،نگک
دجربه را به مردم آمو ت ت هنه به نگک نتیجگه رسگیشه انگش رگه تقگنر ت یثیگت هگر
یگ
انسنر ب گور اصگ ت هگر افغگنر ب گورآ گنص در زادگگنه ت تطگن اصگیق ا
میرود نه در جنی دن ر تلو ظنهرر بگه هگر سگ ش ت سگونه ان گه زنگشگق را سگنری
ننننش .
هنگگه مگگردم افغننسگگتنر صزنگگز بگگشتر در نظگگر داشگگت دعیقیگگت آر بگگه اقگگوام سگگنرن در
ررور ،در نر بننم افغنر نم گردنشه ت به ننم افغنر بآر ن نه میرود.
جشا از نم مستنش ت ود رنمه  ،مردم صندی ررور شنمل دننمق اقوام از شرتور،
دنجک  ،هزاره  ،ازبک  ،دررنن  ،بیوچ انننق  ،نورستننق  ،شنمیری ت غیره بگنه
مر یق نشاشته ت برادرهنشن ربوده ت هستنش .
در نهننگگگت مگگگردم افغننسگگگتنر بهگگگر قگگگوم ت نژادن گگگه دعیگگگق داشگگگته ت در هگگگر سگگگنت ت
جغرافیگگگگگگنی انگگگگگگن سگگگگگگرزمین رگگگگگگه زنگگگگگگشگق داشگگگگگگته طگگگگگگور نسگگگگگگنق بگگگگگگه جگگگگگگز
از انترتالهنی زمننق متشتدی ؛ در طو دنرن دتت دسیط نرنیت هنی دننری
ت دک متور بن مترتمیت از قگوق شگنر  ،در غگ ت شگندی هنگشن ر شگرنک بگوده
تدر برابر دهنجننآ ت دجنتزاآ بی ننه  ،در رننر ه سن ر به سن ر از سگرزمین ت
تطن تا ش شنر دفنع ت راست ننوده تبن بنفگت زننگن تمخگتیط اقگوام مختیگت در هگر
گوشه ت رنگنر انگن سگرزمین بگرادر تار در رنگنر هگ زنگشگق ننگوده ت منلگک جنعگق
ننه مرترک شنر افغننستنر صزنز میننشنش.
"دوده هنی انن ررور ،چور برادر ت واهر
هستق آفرنن استنش در ن نه معننن "
مسگگتت ت شننگگشاربند ادتگگند برادرانگگه اقگگوام بگگن هگگ برابگگر ت برادرسگگنرن در تطگگن
تا شمنر افغننستنر!
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