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  اسالمزدگان به کردار دشمن ايرانيان هستند
  

ايم، راست و درست باشد. ولی ما سخنان و -ای، که ما آن را آزموده-ی ويژه-در گسترهتواند  هر سخن يا گفتاری می
  د.نشو پنداشته درستپندارهای واژگون، در  ،توانند هم می دروغايم. سخنان -ای نيآزموده-گفتارها را در هر پهنه

  
"،  اين سخن در همه جا درست نيست. آسان تر است : " هرکس به تنهايی کم توان استراست و ناراستی ا-نمونه

  که يک کس دانش و توان خودش را خودش آزمون کند. زيرا بيشتر نيازهای انسان در خور توان او هستند.
  

 ب واليت فقيه هستند. ولی هر کس میکوعبد  هللا و سر از ترس يا از نادانی، ، به زور،مردم انبوهی ايران -در جامعه
ها را -اشد و با خرد خودش زيبايی و زشتیب داشته آزادای -انديشه ی حاکم بر اجتماع،- به تنهايی، جدا از عقيده تواند

  شناسايی کند.  
  

 را ژیزشت يا زيبا، نيک يا بد، راستی يا ک ،در يک راستا ،برای انبوه مردم بسيار دشوار است که بتوانند همگی
های -شناسايی کنند. ولی برای هر کس، که شک ورز و گستاخ باشد، آسان است که خرد خود را، از بندهای عقيده

   های اجتماعی را بررسی و ارزيابی کند. ها و ارزش-پوسيده، رها سازد و آزادانه پديده
  

ی ايران -ی واليت فقيه و گماشته- ردهکه بی مسلمانان با ايمان، -ولی همه يک کس باشد به تنهايی تواند هر ايرانی می
نيست بلکه مخلوق هللا  ،ستيزان هستند، همگی با هم هيچ کس هستند. زيرا هيچ يک از آنها انسانی آزاد، يعنی خودش

  توانند خودشان خوب يا بد را شناسايی کنند.  نمی گرفتارند و ی آنها در بند ايمان-است. همه
  

هزاران انسان  و بشوند خشم از توفانی توانند میآنها اند، -ايمان به هم بسته شدهنجير درست است که مسلمانان، با ز
يا  زمينلرزهزيرا در  .شمرد انسان نمی ی-توان آگاهانه را، در يک روز گردن بزنند. ولی يک خردمند اين زور را

   استه از فرهنگ مردم نيست.ر برختوفان مرگ آو بازند. بسياری از مردم جان می انفجاراتمی يا گسترش يک ويروس
  داشت کنم اين است: خواهم از اين پيشگفتار بر ای که می-بهره

  
 ،مردم ايرانانبوه توانيم ميهن مان را از چنگال فرومايگان بيگانه آزاد کنيم، اگر  نمیبه تنهايی  ما پنداريم که اگر می

ای که از خرد انسان -اگر هر انديشه .اند-درآمده ی هللا-گیاند و به برد-از خودبيگانه شده ،در دود زهرآگين اسالم
 دور داشتهاز ديدن راستی  ،ديدگاه ما را ،اگر ديوار ترس و بی داد .خشکد برخاسته باشد، در خشم شريعت اسالم، می 

و ه کند تواند بندهای خرد خود را از چنگال ايمان به شريعت پار هر کس می ها،-شوربختیاين ی -با همهولی  .است
  دستکم در درون خود آزاد باشد و آزادانه بينديشد.

  
، بلکه نه اين که همه اسالمی انديشه کنند ،کوشد که کسی آزادانه نينديشد ی نيروی خود می-حکومت اسالمی با همه

ه  ، کاسالمزده . روشنفکرانکه آن عقيده، بر خرد او حاکم باشد ،ای بسپارد-هر کس بند خرد خود را به عقيده
   نگردند. ديشی را فراموش کرده اند، از همين ديدگاه به فرمانروايی میودانخ
  

اين کسان  کنند. ی آنها را بشناسند، بازگو می-بيشترين اين روشنفکران گفتار ديگران را، بدون آن که درون مايه
، که هر کسی يا از بیاز هر حزای، -از هر عقيده تا که هر کس آزاد است ،پندارند آزادی و دموکراسی را در اين می

پسندد درآيد، هر کس  می خودش ی عقيده فروشانی که-يعنی هر کس آزاد است که به بردگی پيروی کند.خوش دارد، 
  است که برده دار، ارباب، شبان و موالی خود را خودش برگزيند. آزاد

  
که انسان  پندارند ناخودآگاه می ،راه ايمان ، ازآنها زيرا خودش بينديشد. انسان آزادانه با خرد بينند که آنها نيازی نمی

  است و نمی تواند خودش زيبايی و زشتی را شناسايی کند. نادان
  

حکومتی است که در آن، اندک شماری عاقل،  نيست، بلکه ، سامان کشور آرايیدر ديدگاه اين روشنفکران دموکراسی
غافل.  بردگانمخلوق عاقل بر  يعنی حکومتِ  ند.نک امر ن،نه آزادگا نه دانا، احکام خود را، بر انبوه مخلوق پراکنده،
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  .ردگانی را به بند بکشدب خالقکند تا برای  بندگی می مخلوقخردمند نيست،  ای-آزادهمخلوق عاقل 
  

  ند)( معنای حکومت، حکم، حاکم، خالق، مخلوق با مينوی فرمانروايی، فرمان، فرمانروا، آفريننده، آفريده برابر نيست
که بتواند مردم  های اسالمی ندارد-دروغ بهتر ازابزاری  او راند، سالمی، با احکام شريعت بر مردم حکم میحکومت ا

  استوار دارد.  آنهارا در بردگی به پروراند تا اسالم را بر دوش 
  

ن نداشته تندی با خويشکه کسی پيو داردبيشتر نياز  او که همگان مسلمان با ايمان باشند بلکه نداردنيازی حکومت 
از او اطاعت يا او را  جويد تا برده داری يا بُتی را می ، اوخواه ناخواه ،باشد. هنگامی که ايرانی از خويشتن بريده شد

  عبادت کند.
  

اند  -است يا او را کشتهپيدايش يافته  در ايران های اسالمی هر انديشمند يا دانشمندی کهاين است که در دوران حکومت
دوباره دانشمندانی چون  ،جباران و مکاران اسالمیدر اين زمان، که کسانی سخن او را بشنوند. اند -نگذاشته يا

اند، مسلمان -حتا جان برخی از آنها را گرفته اند-پورسينا، رازی و بيرونی را، که در شريعت اسالم مرتد خوانده شده
  دهند.  ش میی ننگين اسالم را آراي-و از نام آنها پوسته کنند می
  

برای اسالم بسيار سود بخش است که جهانيان از انديشمندان ايران به بزرگی ياد کنند و آنها را دانشمندان اسالمی  
اند و چرا -ای داشته-که اين کسان چه انديشه آشگار گرددبنامند. ولی برای اسالمفروشان بسيار زيان آور است، اگر 

  شناخته شده بودند. "مرتد" آنها 
  

 های ايرانيان را-نشانه که اند-با خشنوت بسيار کوشيده ،اند-از زمانی که ايرانيان را سرکوب کرده ،ردمجاهدين بيابانگ
ياد تاريخ بزدايند. اين نامردمان بی فرهنگ، هر ارزش فرهنگی، که توان نابود کردن آن را از  آنها را نابود سازند و

  ند. ا-می آلوده کردهاند، آن را واژگون و به زهر اسال-نداشته
  

های -ی يادمان-اند که پيوند همه-اند، خشمآوران نتوانسته-ی خشمی و زوری که در اين راه به کار برده-با همه
اند. ديگر -ها خاموش آرميده-ها و بُن داده-ی واژه-در هسته هافرهنگ ايران را پليد کنند. زيرا برخی از اين ارزش

اند که مجاهدين نه هوش -هايی  بوده-اند، يا سنگ نوشته-بودهين فرهنگ ستيزان نوشتارهايی که برون از دسترس ا
هايی که در زير يا -های هنر، دست ابزارها و نشانه-اند. همچنين نگاره-خواندن و نه توان  ويران کردن آنها را داشته

  اند.-ها برجای مانده-ی ويرانه-رويه
  

م است، که ناخودآگاه در درون هر ايرانی، که او بيابانگردان مهاج افزون بر اين، سرشت ميهن پروری و بيزاری از
  . است به جای ماندهاکنون از خود بيگانه شده است، گرم ولی خاموش 

  
از اين روی حکومت اسالمی بر آنست که ميهن ايرانی را به مملکت اسالمی پايدار سازد تا مردم ندانسته مهر به ايران  

 ين اسالم، که از ستم و خشم مجاهدرا يی هم بيزاری از جهادگران، روان کنند. از سورا به سوی دشمن خود، اسالم
  برخاسته است، ناخواسته و ندانسته  بر فرمانروايان پيشين ايران فرود آورند.  

      
آلوده و  ستینارا به دانسته و آگاهانه ،اند-های بيگانه به فارسی بر گرداندهاز زبان ،کتاب هايی که ايرانيان اسالمزده

  اند. -به دروغ آلوده کرده ،اند-به هر زبانی که برگردانده هم، قرآن را ،اند. مسلمانان با ايمان-کرده بی ارزش
به ناچار قرآن را هم با  کسانی که به علم و قدرت هللا ايمان دارند، از بازگو کردن آيات زشت و اوامر پست هللا پرهيز و 

  (هللا علم دارد نه دانش، قدرت دارد نه نيرو) سازند. ر میفتابه لعنت اللهی گرکنند و خود را  دروغ بزک می
شناسايی کنند، را  ی و زشتیتوانند زيبايميزانی برای سنجش ندارند که ب اسالمزدگان از راستی و درستی بيزارند، آنها

ه چه زبانی نوشته ای و ب-به چه دبيره نمی دانند در چه زمانی،گويند که حتا  هايی سخن می-بندادهها و -آنها از کتاب
ی -اين است که همهکنند.  هايی که در دسترس دارند، با کژی و نادانی، بازنويسی و تک رار می-اند، آنها نوشته-شده

   .اند-آلوده شده ُکهنهبه رنگ دروغهای  تازه نوشتارهای
  

 هند. ولی دريغ است، کهاژگون نشان دنها را وزشت يا آهای فرهنگ ايران را -شگفتی نيست، که ايران ستيزان، ارزش
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ی شريعتمداران -هايی، که تا کنون کمتر به کينه-به نشانه زهر خود را ،"ايران شناسی" پوشش پژوهشدر  کسانی،
  کنند و ما را در دام دشمن بفريبند.  اند، وارد-آلوده شده

  
شت ساختن ياد ماندگان و ه نام پژوهشگر، برای زاز اين روی حکومت اسالمی، ايران ستيزان يا خودفروشانی را، ب

ولی زيانی بسيار گران به مردم  فروشند . هر چند که اين کسان خود را بسيار ارزان میگمارد های فرهنگی می-نشانه
  آورند. ايران وارد می

  اند. -تهکوروش پرداخ منشبه زشت نگاشتن  کنم کهبرای نمونه به برآيند کردار کينه ورزانی اشاره می
اند و -های ُسست و دروغ نهاده شده-، بر پايهدنچسپان کوروش میکردار تی، که ايران ستيزان به های زش-نشانه

  بی بنياد پژوهش کند.  ی ها-افسانه اين تواند در ای نمی-جوينده
  

زمان بر آنها رفته  الس ٢۵٠٠، راستی گذشته باشند از کنار جويند که، اگر هم اندکی آنها در رويدادهايی ستيزه می
های حقوق بشر، -با ايدآل آن را نشان بدهند، با زرنگی و دورنگی، زشت خواهند ست. اين کسان برخوردی را که می ا

  ای را به زشتی و پليدی رنگ کرده-آنها دانسته هر بافته ند.نک که هنوز در هيچ کشوری هم وجود ندارند، ارزيابی می
  . نشانند می ی ايرانيان-پيشانی بر و
  

و شهرهای کافران برای اسالم غارت  ند،ا-هزد اند، آنها در را هللا گردن می-ی که ايرانيان را کشتار کردهجهادگران
  اند.-اند، آنها هيچ گونه شناختی از کشور داری و فرمانروايان ايران نداشته-کرده ويران می

  
زشت و پليد  شريعتگدمال کند تا ان از فرهنگ خود دارند، لولی حکومت اسالمی برآنست: هر سرافرازی، که ايراني

  . چشم جان را آزار ندهدمهاجمين بيابانگرد 
  

ساله، دوباره به پرواز درآمده است. آنچه که از   ٢۵٠٠کوروش در همين سِدی نزديک، مانند سيمرغ از خاکستر 
های -ز زبانباستان شناسان نامسلمان، اهای باستانی است که -ها و نشانه-کوروش گفته شده است از سنگ نوشته

اند، به زبان های انگليسی بر گردانده و جهان را با فرهنگی باشکوه شگفت زده -های ميخی داشته-ُکهن، که با نشانه
  اند. -کرده

هايی، تا کنون به -ها را، به درستی به زبان فارسی برگردانند. نوشته-اند، اين نوشته-ايرانيان اسالمزده حتا نتوانسته 
ها برابر و همسنگ نيستند. زيرا بيشتر اين -اند که با سنگ نوشته-هايی برگردانده شده- ، با واژهشوند فارسی يافت می

ها در زبانهای پهلوی، انگليسی، فارسی و -ی واژه-تی با تفاوت درون مايهايرانيان خود مسلمان بوده و آشنايی درس
  اند. -عربی نداشته

های ستيزه جويان، نادرست و به دروغ آلوده باشند ولی اين بسيار -استاناين چندان سنگين نيست که تا چه اندازه، د
  د.نبر در چه سويی به کار می گيرند و آن برداشت را سنگين است که " دشمنان" از آنها چگونه بهره می

، اند-آفريدهسال پيش، فرهنگی را  2500در  ايرانيان که ند اين است.نک چيزی که دشمنان آزادگی به آن اشاره هم نمی
های اين فرمان از زبان -ارزش نگارد. می ی آنها سامان انسان دوستی، برابری و آزادی را در فرمانش-که سرکرده

  نامند. د بلکه با بينش آن مردم پيوند دارند. اين فرمان را، منشور کوروش میان-يک کس بر نيامده
 ی- از راه دست درازی به جان و داريی او که ،شود یهزار سال پس از اين فرمان، از مردم حجاز کسی پديدار م

از بازگو کردن آنها  حتا مسلمانانکند که  می را امر می و احکا. ارسد همزيستان و همسايگان خود، به حاکميت می
  ننگ دارند: 

ی هللا خلق -رادهای ندارد، انسان از خون گنديده به ا-هيچ خدای نيست جز هللا، هيچ کس به جز هللا توان شناخت پديده
  ی نامسلمانان برای پيروان عبادت است.- شده است، کشتار دگرانديشان و دست درازی به هستی

و چه بلند و گسترده، به بينش آزادگان ايران و احکام شريعت اسالم بنگرد ديدگاهی، چه پست و تنگ  هر هر کس با
، با وجودی که قرآن هزار بيند در آيات قرآن مینماد انساندوستی را در منشور کوروش و خشونت، ترس و ستم را 

  سال ديرتر از منشور کوروش نوشته شده است.
  شريعت را به درستی بفهمد.  تفاوت فرهنگ وتوانند  شايد اين ايران ستيزان نمی

   .بر آنها فرود آمده استاز آسمان فرهنگ: از بينش مردم ايران تراوش کرده نه 
  ی ايرانيان برآمده است.-مردم عرب زبان نازل شده نه از انديشهشريعت: از سوی هللا برای 
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هايی، را که او در -نند، ارزشکشور گشايی خشن و بيگانه ستير بخوااو را هر اندازه هم که کوروش را جنگجو و 
  اند.-فرمانش ستوده است، نشان از فرهنگ شکومندی دارند که مردم ايران، در آن زمان، آفريده بوده

زه هم که رسول هللا را جندهللا و رحمان و الرحيم بنامند، انسان ستيز و خشونت اسالم در سراسر قرآن آشگار هر اندا
 در زادگاه هم اکنون، پس از هزار و چهار سد سال، به روشنی توان م را می است. پسماندگی و زشتی شريعت اسال

  ،  ديد. عربستان ،محمد 
فرهنگ ايران، زشت و ايرانيان را جاهل به نگارند، نشانی نيست که شتربانان  هر اندازه هم که جهان آرايی را، در

  عاقل و شريعتمداران هللا  حق سروری و برتری بر ايرانيان دارند.
  

 کنم. اشاره می ييست که به آنا-شود، نمونه ديده می ،به نام ،ای-کژپنداری، که در برخی از جستارهای خوش چهره
ولی در اين پندارها به جز"مرادی"  برای حکومت اسالمی نيست،   پُرارزشی هم داشته باشد.های  شايد او پژوهش

زيرا  .است که او را در اين نوشتار "غبارآبادی" بخوانم "غياث" برای اسالم آبادی است. پس سزاواربيشتر کار او
  .افزايد میهای فرهنگ ايران -آلودگی بر ،کند غباری، که او پخش می

  
گرچه  اند.-برجای مانده به نام او هايی که-زرتشت و آموزه يا سرده ی-کند، زشت سازی ه اين کس پخش میغباری ک

اند زادگاه و زمان زيست او را -اند، نتوانسته-ی زرتشت برانگيخته شده- یپژوهشگران نامسلمان، که از نگرش فلسف
نه آنچه که  که به زبان پهلوی هستند آنها تاها را (های گا-به درستی پيدا کنند. ولی بيشتر آنها بخش بزرگی از سرده

  اند. -ها انديشمندی، به نام زرتشت دانسته-) از گفتهاند-به فارسی برگردانده
  

 ،زيرا او از فرشکرد، نو ساختن گيتی شود. ی زرتشت از سوی جامعه شناسان نامسلمان ستايش می-آموزهآرمان و 
ر و رنج او نشانگر آنست که او مردمی را، که از شکار و اندکی دامپروری گفتا گويد. برای زيست آدميان سخن می

  رهنمون بوده است.  ی کشاورزی در سامان شهر آرايی،-اند،  به سوی جامعه-زندگانی داشته
  

ی راست و -ی گاتاها يا خود زرتشت بر زمينه-ای در پژوهش، يافته است که پايه-در غبارافشانی، يا به گفته کسیاگر 
سال  ٣٠٠آيا نهج البالغه، که  :بايد از اين پژوهشگر پرسيد .دانستتوان آنها را دروغ  اند و می-تی نهاده نشدهدرس

  ست و درست است؟  پس مرگ علی، نوشته شده را
  

سالگی همراه رسول هللا بوده و به جز کشتن کافران و غارت داريی آنها دانشی نداشته است چه   ١١آيا علی، که از 
  ؟ا نوشتن ياد گرفته استگونه و کج

  
از خودش نپرسيده است: علی که در کوفه کشته شده و کسی از گور او نپرسيده است، چرا گور او  “غبارآبادی„اين 

  اند. -، سالهای ديرتر، در نجف پيدا کردهرا
  

  هدی برگزيند؟ی اوست، به وليع- ای، که دشمن خانواده-زاده اسيرچرا از خود نپرسيده: مگر مامون نادان بوده است، 
پندارند، گور چه کسی  امروز قبر امام رضا می آن را پيش از آنکه در می شهد، در جايی که "غبارآبادی" نمی پرسد:

  اند. -ت و کی و چگونه آن آرمگاه را به نام امام رضا دزديدهبوده اس
  

زاده، در خراسان بوده است يا  اسيرنشانی را پيدا کند که آيا اين علی ابن موسی، اين  تواند دستکم"غبارآبادی" می
  اند؟-شيعيان به دروغ برايش گنبد سازی کرده

  
که آخوندها از هيچ  ،را تواند امام زمان دشوار است آيا او میاگر پژوهش در پيرامون اين کسان، برای يک اسالمزده، 

های آيت هللا های ديگر - يا رساله ی خمينی،-اند، در چاه جمکران پيدا کند؟ يا دستکم پژوهش کند که رساله-خلق کرده
   ؟اند-ی چه کسی رونويسی کرده-را، از رساله

  
  بينند. بينند ولی عکس خمينی را توی ماه می جای شگفتی است: که برخی عکس خودشان را در آيينه نمی

را نابود ها و نوشتارهای ساسانيان -ی نشانه-با وجودی که جهادگران بی فرهنگ در هنگام سرکوب ايرانيان همه
از پژوهش، در اين خاکسترها، دريافته است که زنان در زمان ساسانی از حقوق اجتماعی  “غبارآبادی„اند، -کرده
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  شود. ی اين کس در پرسش های زير آشگار می- اند. دشمنی و کينه توزی-هبرخوردار نبود
  

  اند؟-اند، برای آنها آزادی آورده-ه کردهاند و تکه پار-آيا جهادگران بی فرهنگ پس از آن، که زنان ايران را دزديده
برای آنها حقوق اجتماعی  آيا مجاهدين با کشتار و به بردگی کشيدن و فروختن زنان و دختران ايرانی در بازار مدينه

  اند؟-ايجاد کرده
  اند؟-آيا در زمان ساسانيان زنان در هند، چين، روم يا در اروپا بيشتر از زنان ايران آزادی داشته

  ؟شناسند در همين امروز زنان حتا مردان در عربستان حقوق بشر را می آيا
های شريعت، با رنج بسيار  -تگان با ايمان، در زندانآيا زنان و دخترانی که، در همين حکومت اسالمی، به دست گماش

    سپارند از حقوق اجتماعی برخوردارند؟ جان می
اند، بشر مفهوم درستی -مردمانی بی فرهنگ بر مردمانش حکمران شدهاز همه روشن تر آيا در سرزمين ايران، که نا

  دارد که حقوقی داشته باشد؟ 
  
 خرند، میمی "مدتی معلوم"و برای  "مبلغی معلوم" را با  زنان خودشدر کنار  که نتوانسته است ببيند “غبارآبادی„

   شده است. سال پيش سخت گيری می ٢٠٠٠در ديده است که بر زنان ايران  او د. ولیدهن فروشند، اجاره و رهن می
  

ولی  ؟، پژوهش کنيمدهش بافته هایدر داستان باشتاب، مگر ساسانيان يا زرتشت يا کوروش بر ما حاکم هستند که
  .، بياندازيمآورد می بر مردم ايران وارد ، کهحکومت اسالمی ستم برنگاهی هم که  بينيم نيازی نمی

  
کسی اميدی ندارد که او اسالم را نقد کند، ترسد سخنی از اسالم بگويد.  ر ايران است و مید “غبارآبادی„گويند  می

با  ،کند می گردآوری ، کهجهادگران را دراز کند، نياز هم نيست زشتی هايی را ولی نيازی نيست که او زبان آخوندها و
  . ردرا معيار بگذا آيات قرآن تواند می او بلکه بسنجد زيبايی های ايدآل

راند، اگر  های دوران ساسانيان سخن میاز سخت گيری ، کسی که اين همهکه در حکومت اسالمی هم رود گمان نمی
  يشرفت دانش و هنر در آن دوران سخن بگويد از درآمدش بکاهند. اندکی هم از پ

  
يعنی حکومت واليت فقيه، يعنی خواهد ببيند که امروز ننگين ترين حکومت جهان، تواند ببيند و نمی نمی “غبارآبادی„

   کند. حکومت شبان بر گوسپندان، يعنی حکومت شيادان بر فريب خوردگان در ايران بی داد می
  

ما  بينشاند سيمای -زشت باشند يا زيبا بوده آنها اند، اگر-يان يا زرتشت ايرانی و از فرهنگ خودمان برخاستهساسان
ی - ، چهرهکنيم. ولی شريعت اسالم، خود را بزک ا خون آزادگان و دگرانديشانب، . ما نيازی نداريم کهدهند را نشان می

سرکوب  بسيار، ايرانيان را با خشونت و ستم ،برآمده است، جهادگراناز مردمی بيابانگرد و جهادگر  نگارد، هللا را می
   اند.-و خانمان آنها را ويران کرده

  
   دشمنان آزادی بر کشور آزادگان حکمرانی کنند.اند که -هرگز اين ننگ را نپذيرفته ميهن پروران ايران

به  یو پست نشان داده است که از خودبيگانگانرا تا آن اندازه خوار  ايرانيانحکومت اسالمی، به کردار و به گفتار، 
  برند. زشت ساختن فرهنگ ايران دست می

  
، که نشان نژادپرستی و ننگ بشريت است، انشريعتمدار، اگر از ديدن حکومت پندارد هر کس که خود را ايرانی می

   زان و ايران ستيز.، او يا برده ايست از خود بيگانه و نادان يا خود فروخته ايست ارشود شرمگين نمی
، هستندايرانيان  دشمنان نياز که ،هايی-بينند و به زشتی کسانی که زشتکاری و انسان ستيزی را، در حاکميت هللا، نمی

بيگانگانی هستند کينه توز، آزمند، فرهنگ ستيز و ناجوانمرد که يا  نابخردآنها يا  ميهن فروشانی هستند ، پردازند می
         ی خود بکاهند.   -پسماندگی توانند از سد سال ستمکاری نمیپس از هزار و چهار 

  

  مردو آناهيد 

  MarduAnahid@yahoo.de  دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان:
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