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YUJEONG LEE

.ﺑرای ﺳﻣﯾﮫ ﺗوره ،ﭘﻧﺎھﻧده ای اﻓﻐﺎن ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﻣﯽ ﺷد ،ﺧون و ﮐﺷﺗﺎر ھﻣﯾﺷﮫ در ﭼﻧد ﻗدﻣﯽ ﺑود

او از ﺧﺎﻧﮫ اش ﮐﮫ در واﻗﻊ اﺗﺎق ﺧواﺑﯽ ﺑود در ﺧﺎﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﮭﺎر ﺧﺎﻧواده دﯾﮕر ﺷرﯾﮑﯽ در آن زﻧدﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐردﻧد ،ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺻدای طﯾﺎرات ﺑﯽ ﭘﯾﻠوت ﮐﮫ از ﺟﺎﯾﯽ ﻧزدﯾﮏ ﭘﯾﺷﺎور در ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ
زﻣﯾن ﻓرود ﻣﯽ آﻣدﻧد را ﺑﺷﻧود .ﺧﺎﻧواده او در دھﮫ  ٩٠در اواﯾل ﻗدرت ﮔرﻓﺗن طﺎﻟﺑﺎن از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ آﻧﺟﺎ
ﻓرار ﮐرده ﺑودﻧد.

ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :در ﻓﺿﺎﯾﯽ ﭘر از ﺧﺷوﻧت زﻧدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐردم .وﺿﻌﯾﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺣﺗوم ﺑود و ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗم
ﮐﺎری در ﺑراﺑرش اﻧﺟﺎم دھم .ﺑﻌﺿﯽ وﻗت ھﺎ ھﻔﺗﮫ ای ﯾﮏ ﯾﺎ دو ﺑﺎر ﺑﻣﺑﺎران ﻣﯽ ﺷد .ﺑﻌد از ﻣدﺗﯽ ﻣردم
"دﯾﮕر درﺑﺎره اش ﺣرف ھم ﻧﻣﯽ زدﻧد .اﺗﻔﺎﻗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﻣﯽ اﻓﺗﺎد و ھﻣﮫ زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن را اداﻣﮫ ﻣﯽ دادﻧد.
اﻣﺎ آن طور ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯽﺑﯽﺳﯽ ﻣﯽ ﮔوﯾد ،زﻧدﮔﯽ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ،ﯾﮏ ﻣوﻗﻌﯾت ﺧﺎص ﺑود
ﭼون ﻻاﻗل ﻣﯽ ﺗواﻧﺳت ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺑرود.
ﺳﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽ آورد وﻗﺗﯽ در ﺳﺎل  ،٢٠٠٢ﮐﻣﯽ ﺑﻌد از ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑرای دﯾدار ﺧﺎﻧواده ﺑﮫ ﮐﺎﺑل رﻓﺗﮫ
ﺑود ،دﺧﺗری ﮐﮫ از او ﮐم ﺳﺎل ﺗر ﺑود ﺑراﯾش ﺗﻌرﯾف ﮐرد ﭼطور ﺑرای ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗن ﺑﺎﯾد ﺗظﺎھر ﮐﻧد ﮐﮫ
ﭘﺳر اﺳت .ﺑﺎ اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻣﯾﮫ آن زﻣﺎن  ۶ﺳﺎﻟﮫ ﺑود ،اﯾن ﺧﺎطره در ذھﻧش ﺷﻔﺎف ﺑﮫ ﺟﺎ ﻣﺎﻧده  .در ھﻣﺎن دوران
ﺑﮫ ﺧودش ﻗول داد ﮐﮫ ﺗﺣﺻﯾل را ﺟدی ﺑﮕﯾرد.
در اﯾﻧﮑﮫ ﺳﻣﯾﮫ اﯾن ﻗول ﺷﺧﺻﯽ را ﺟدی ﮔرﻓت ﺷﮑﯽ وﺟود ﻧدارد .در ﻣﺎه اﮐﺗﺑر ،ﺳﻣﯾﮫ  ٢٢ﺳﺎﻟﮫ ،اوﻟﯾن
ﻣﺣﺻل از اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﺑورس رودز را درﯾﺎﻓت ﻣﯽ ﮐﻧد .ﯾﮑﯽ از  ١٠٢ﻣﺣﺻﻠﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل
 ٢٠٢٠ﻣوﻓق ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﻗدﯾﻣﯽ ﺗرﯾن ﺑورﺳﯾﮫ ﮐﺎﻣل ﺗﺣﺻﯾﻠﯽ ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ﺧواھﻧد ﺷد.
ﺳﻣﯾﮫ در ﺣﺎل ﮔذراﻧدن آﺧرﯾن ﺗرم در ﮐﺎﻟﺞ ارﻟﮭﺎم ،داﻧﺷﮕﺎه ھﻧری در اﯾﺎﻟت اﯾﻧدﯾﺎﻧﺎ اﻣرﯾﮑﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺷﯾوه
ﺗدرﯾس ﻟﯾﺑراﻟﯽ دارد .آﯾﻧده اش روﺷن اﺳت ،ﺑﺎ ﺳﺑﮏ ﺑﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺧﻧدد و ﮐﻼم روان و ﺳﻠﯾس او ،ھﯾﭻ ﻧﺷﺎﻧﯽ
از ﺑﺣرانھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺳر ﮔذراﻧده ﺗﺎ از ﭘﻧﺎھﻧده ای در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ درﯾﺎﻓت ﮐﻧﻧده ﺑورس رودز ﺑدل ﺷود،
ﺑروز ﻧﻣﯽ دھد.

ﺳﺎل ٢٠٠٢

'در ھر ﻟﺣظﮫ ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت'
اﯾﻧﮑﮫ زن اﻓﻐﺎن را ﺗﺣﺻﯾل ﮐرده ﺑﻧﺎﻣﻧد ﺑﮫ ﺧودی ﺧود ﻧﺎدر اﺳت .طﺑق ﮔزارش ﯾوﻧﺳﮑو ﻓﻘط  ١٧درﺻد
زﻧﺎن اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﺎﺳواد ھﺳﺗﻧد.
ھرﭼﻧد اﯾن آﻣﺎر در ﮐﺷور ھﻣﺳﺎﯾﮫ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﻧﯾز ﭘﺎﯾﯾن اﺳت و ﺗﻧﮭﺎ  ۴۵درﺻد زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺑﺧواﻧﻧد اﻣﺎ
ﻻاﻗل اﻣﮑﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺑرای آن ھﺎ وﺟود دارد .ﺑرﺧﻼف ﮐﺷور ﺳﻣﯾﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗول او در آن ﺣﺗﯽ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ
ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣدرﺳﮫ رﻓﺗن داﺷﺗﻧد ھم ﻧﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد ﭼون اﺻﻼً ﻣدرﺳﮫ ای وﺟود ﻧداﺷت.
ﺳﻣﯾﮫ ﺧوش ﺷﺎﻧس ﺑود ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑزرگ ﺷد اﻟﺑﺗﮫ ﺷﺎﻧس آوردن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺧطرھﺎ و ﻣﺣروﻣﯾت ھﺎی
آن ﻧﺎﺣﯾﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺗﻧﺎﻗض آﻣﯾزی از ﺷراﯾط اﺳت .از ﺳﺎل  ٢٠٠۴ھزاران طﯾﺎره ای ﺑﯽ ﭘﯾﻠوت اﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ
در آﺳﻣﺎن ﺷﻣﺎل ﻏرﺑﯽ ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺧﺷﯽ از ﺑﮫ اﺻطﻼح ﺟﻧﮓ ﻋﻠﯾﮫ ﺗرورﯾﺳم ﭘرواز ﮐرده اﻧد.
اﯾﺎﻟت ﺧﯾﺑر ﭘﺧﺗوﻧﺧوا ﮐﮫ ﺷﮭر ﭘﯾﺷﺎور در آن ﻗرار دارد در ﭼﻧدﯾن دھﮫ ﺻﺣﻧﮫ ﻣﺑﺎرزه ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺑﺎ ﺷورﺷﯾﺎن
ﺧود ﻣﺧﺗﺎر ﺑوده اﺳت.
در ﺳﺎل  ،٢٠٠۴ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻣﯾﮫ ﭘﯾﺷﺎور را ﺗرک ﮐرد ،ﺣﻣﻠﮫ ﺷورﺷﯾﺎن ﻧظﺎﻣﯽ  ١٣٩ﻣﺗﻌﻠم را در ﯾﮑﯽ از
دل ﺧراش ﺗرﯾن ﮐﺷﺗﺎر ﻣدارس ،ﮐﺷت .ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " :ھﻣﯾﺷﮫ در ﭼﻧﯾن ﺗﻧش ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﯾد و ﺗﺣت ﻓﺷﺎر.
"ھﻣﯾﺷﮫ اﺣﺳﺎس ﻧﺎاﻣﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﭼون ھر ﻟﺣظﮫ ھر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﺑﯾﻔﺗد.
ﯾﺎد ﮔﯾری ﯾﮏ راه ﻓرار ﺑود .اﻣﺎ ﺧﺎﻧواده آن ھﺎ ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﻧﺎھﻧده ﻣﺣدودﯾت ھﺎﯾﯽ داﺷﺗﻧد .ﭘدرش ﻧﻣﯽ
ﺗواﻧﺳت ﺗﺻدﯾق راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮕﯾرد و رﺳﯾدن ﺑﮫ ﻣدرﺳﮫ ﺳﺧت ﺑود و ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل او ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺟﺎھﺎی دﯾﮕر
ﮔﺷت.

'او زﻧدﮔﯽ اش را ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧت'

ﺗوره در OF
ﻟﺑﺎس
) (UWCﺳﻣﯾﮫ در ﺟﺳﺗﺟوی اﯾﻧﺗرﻧﺗﯽ ﺑﮫ ﺷﮑل ﺗﺻﺎدﻓﯽ ﺑﮫ دﺑﯾرﺳﺗﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎن
ﺑرﺧورد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ در ﮐﺎﻟﺞ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻧﻘﺎط ﻣﺧﺗﻠف ﺟﮭﺎن دارد ﭘذﯾرش ﻣﯽ دھد.
ﺳﻣﯾﮫ ﺣﺗﯽ وﻗﺗﯽ ﻣراﺣل ﭘذﯾرش ﮐﺎﻟﺟﯽ در ﻧﯾوﻣﮑزﯾﮑو را طﯽ ﻣﯽ ﮐرد ،از ﺧطر و ﺧﺷوﻧت دور ﻧﺑود.
ﯾﮏ روز ﺑﻌد از اﻣﺗﺣﺎن ورودی ﮐﺎﻟﺞ ﮐﮫ در ﻣﺎه ﻣﺎرچ  ٢٠١۴در ﮐﺎﺑل ﺑرﮔزار ﺷد ،ھﺗﻠﯽ ﮐﮫ ﻣﺣل
ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎن ﺑود ﻣورد ﺣﻣﻠﮫ اﻓراد طﺎﻟﺑﺎن ﻗرار ﮔرﻓت.
ﺣﻣﻠﮫ ﺗرورﯾﺳﺗﯽ ﺑﮫ ھﺗل ﺳرﯾﻧﺎ در روز اول ﻧوروز  ٩ﮐﺷﺗﮫ ﺑﮫ ﺟﺎ ﮔذاﺷت ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از آن ھﺎ روﺷن
ﺗوﻣﺎس ،رﺋﯾس ھﯾﺎت اﻧﺗﺧﺎب ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎﻟﺞ ھﺎی ﻣﺗﺣد ﺟﮭﺎن ﺑود .اﯾن داﮐﺗر ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ
ﺑرﮔزاری اﻣﺗﺣﺎن ورودی ﺑﮫ ﮐﺎﺑل آﻣده ﺑود.
ﺳﻣﯾﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﻣﯽ آورد ﭼطور دﮐﺗر ﺗوﻣﺎس ﺑﮫ ﻣﺣﺻﻠﯾن اﻣﯾد ﻣﯽ داد ﺗﺎ از اﯾن ﻓرﺻت اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﻧد ﺗﺎ
"ﯾﮏ روز" ﺑﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑرﮔردﻧد و ﮐﺎری ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﺷراﯾط اﻧﺟﺎم ﺑدھﻧد ﭼون اﯾن ھدف واﻗﻌﯽ اﺳت.
ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد " :او دﻟﯾل اﺻﻠﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﺎﻋث ﺷد ﺑرای ﮐﺎﻟﺞ اﻗدام ﮐﻧم .او ﺟﺎﻧش را ﺑﮫ ﺧطر اﻧداﺧت ﭼون
اﯾﻣﺎن داﺷت ﻣﺣﺻﻠﯾن ای ﻣﺛل ﻣن ،از ﮐﺷورھﺎﯾﯽ ﺷﺑﯾﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾﺎ ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﭘﺎﮐﺳﺗﺎن ﺳﺎﮐن اﻧد ھم
ﺑﺎﯾد ﺷﺎﻧس ﺗﺣﺻﯾل داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد".

ﻣﻌﺿل ﻣﯾراث ﻣﺳﺋﻠﮫ دار
از ﯾﮏ دﯾدﮔﺎه ،ﻣﯾراث اﺳﺗﻌﻣﺎری ﮐﮫ ﭘﺷت ﺑورﺳﯾﮫ رودز  ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌروف ﺗرﯾن و ﭘر رﻗﺎﺑت ﺗرﯾن
ﺑورﺳﯾﮫ ھﺎی ﺟﮭﺎن ،وﺟود دارد ﺗﻧﺎﻗض آﻣﯾز اﺳت.
اﯾن ﺑورس ﮐﮫ ﺑﻧﺎ ﺑﮫ ﺧواﺳت ﺳﯾﺳﯾل رودز در وﺻﯾت ﻧﺎﻣﮫ اش در  ١٩٠٢ﺗﺎﺳﯾس ﺷد ،در درﺟﮫ اول ﻗﺻد
داﺷت ارﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻣرﯾﮑﺎ و اﻧﮕﻠﺳﺗﺎن را از طرﯾق ﺣﻣﺎﯾت ﻣﺎﻟﯽ از ﺗﺣﺻﯾﻼت ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺣﺻﻠﯾن در ﭘوھﻧﺗون
آﮐﺳﻔورد ﺗﻘوﯾت ﮐﻧد .در ﺑﯾﺷﺗر دوران اﺟرا ﺷدﻧش ،ﻓﻘط ﻣرداﻧﯽ از اﻣرﯾﮑﺎ ،آﻟﻣﺎن و ﮐﺷورھﺎی ﺗﺣت
ﻗﯾﻣوﻣﯾت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ ﻣﯽ ﺗواﻧﺳﺗﻧد ﺑرای درﯾﺎﻓت آن اﻗدام ﮐﻧﻧد.
رؤﯾﺎﯾﯽ ﮐﮫ رودز در ﺳر داﺷت اﯾن ﺑود ﮐﮫ ﺗﻣﺎم ﺟﮭﺎن را ﺗﺣت ﺣﮑوﻣت ﺑرﯾﺗﺎﻧﯾﺎ در آورد.
ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد" :رودز اﻣﭘرﯾﺎﻟﯾﺳﺗﯽ ﺑود ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑرﺗری ﺳﻔﯾد ﭘوﺳﺗﺎن اﻋﺗﻘﺎد داﺷت و ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت رﻧﮕﯾن
ﭘوﺳﺗﺎن ﯾﺎ زﻧﺎن درﯾﺎﻓتﮐﻧﻧده ﺑورﺳﯾﮫ ﺑﺎﺷﻧد".
او اﺑﺗدا ﻧﻣﯽ ﺧواﺳت ﺑرای درﯾﺎﻓت اﯾن ﺑورﺳﯾﮫ اﻗدام ﮐﻧد.
اﻣﺎ ﺑﻌد ﻧظرش ﺗﻐﯾﯾر ﮐرد و ﻣﺗوﺟﮫ ﺷد ﻧﮫ ﮔﻔﺗن راﺣت ﺗر از ﭘذﯾرﻓﺗن اﯾن ﭼﺎﻟش اﺳت .ﻣﯽ ﮔوﯾد ":اﻟﺑﺗﮫ
ﭘذﯾرﻓﺗن و ﮐﻧﺎر آﻣدن ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﯾراث اﯾن ﺑورﺳﯾﮫ ﺧﯾﻠﯽ ﺳﺧت ﺗر اﺳت اﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﺑرای آن ﺗﻼش ﮐرد
و ﺳﻌﯽ ﮐرد ﺗﻐﯾﯾرش داد .ﻣﺳﺋوﻟﯾت اﺻﻠﯽ اﯾن اﺳت ".و اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧد ":ﻣﺗوﺟﮫ ﺷدم ﻧﺑﺎﯾد از واﻗﻌﯾت
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﭘﺷت ﺑورس رو ﺑرﮔرداﻧم .ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣن ﺑﺎﯾد اﯾن ﻣﯾراث را ﺗﻐﯾﯾر ﺑدھﻧد".
'اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻣدرن'
ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﺧواھد ﺑرای اداﻣﮫ ﺗﺣﺻﯾل در ﻓوق ﻟﯾﺳﺎﻧس ،در ﺑﺎره ﭘﻧﺎھﻧدﮔﺎن و ﻣوج ھﺎی ﻣﮭﺎﺟرت در ﺟﮭﺎن
ﺗﺣﻘﯾق ﮐﻧد و ﺑﻌد از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺣﺻﯾل ﺑﮫ ﮐﺷوری ﮐﮫ ﺧﺎﻧواده اش ﺳﺎل ھﺎ ﻗﺑل از آن ﻓرار ﮐردﻧد ،ﺑرﮔردد.
ﺗﻧﮭﺎ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ای ﮐﮫ او ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ای اﺳت ﺑﺎ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎی ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ھﺎی ﺑﻣب ﺧورده .اﻣﺎ
او اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دﯾﮕری در ﻓﮑر دارد .أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ای ﮐﮫ ﭘدرش در داﺳﺗﺎن ھﺎﯾﯽ از ﮐودﮐﯽ اش ﺑراﯾش ﺗﻌرﯾف
ﮐرده اﺳت .ﻗﺑل از ﺟﻧﮓ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺧﯾﺎﺑﺎن ھﺎ را زﯾر ﺗﻠﯽ از ﺧﺎک ﺑرد .ﺳﻣﯾﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد ":ھﻣﯾﺷﮫ در ﺧﯾﺎﻟم

دﺷﺗﯽ را ﻣﯽ ﺑﯾﻧم ﺑﺎ ﮐوهھﺎ و رودﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﯽ زﯾﺑﺎ .ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺑزرگ و ﻗﺷﻧﮓ ﺑﺎ ﻣﻌﻣﺎری ھﺎی
زﯾﺑﺎ .در ﺧﯾﺎﺑﺎن ﻣﯾوه و ﺧﺷﮑﺑﺎر ﻣﯽ ﻓروﺷﻧد ...أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ای ﺑﺳﯾﺎر ﻣدرن".
ﺳرزﻣﯾﻧﯽ ﮐﮫ ﺑرای ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﺑﺎدش ﮐﻧﻧد ،آﻣﺎده اﺳت.
اﻗﺗﺑﺎس از ﺳﺎﯾت  :ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ

