
خط سوم 
 

مــــــن بــــــا ایــــــن نــــــوشــــــته از فــــــریــــــد ســــــیاوش  در جــــــال جــــــهانــــــی آگــــــاهــــــی، 
برخوردم. 

از آن جــایــی کــه بــا او آشــنایــیی دارم و بــاری هــم بــا هــم گــفت و گــویــی 
داشته ام، با عالقمندی آن را به خوانش گرفتم. 

هـر قـدری کـه بـه مـنت دیـدگـاه هـای او نـزدیـک تـر مـی شـدم، بـر شـگفتی 
ام افزوده می شد. 

در هــــمان لحــــظه بــــرخــــی از دیــــدگــــاه هــــایــــم را نــــوشــــتم و آن را بــــا شــــما 
شریک می سازم. 

بــرای ایــن کــه بــا نــوشــته اشــت، آشــنا شــویــد، آن را پــیش از نــگاه خــود، 
در برابر تان قرار می دهم. 
دیده به راه نگاه های تان.

 
خط ســــــوم

تــــاریــــخ مــــعاصــــر افــــغانســــتان مــــانــــند کــــوۀ  ُبــــلند و راه نــــاپــــذیــــر، هــــمواره 
درمـــیان آتـــشــفشانـــهای مـــتناوب ســـوخـــته اســـت ومـــاحـــصل ایـــن افـــروزه 
هــای خــشن، پــیشاچــشم نســلهای  ســوخــته، کــوهــی بــلندتــر بــرپــا کــرده 
اســـــت و امـــــا ، در کـــــشور مـــــا، انـــــتقال دوره ای از عـــــقالنـــــیت  بـــــه دروۀ 
مــتعالــی تــرآن صــورت نــپذیــرفــته اســت، یــک بــه دلــیل نــقش اســتعمار، دو 
بــــه عــــلت ضــــخامــــت ارتــــجاع و ســــه بــــه ســــبب بــــاد کــــردن کــــاه بــــیدانــــه از 

سوی روشنفکران.



مــــا هــــنوز در انــــحنای منکســــر پــــاشــــانــــی و بحــــران آویــــزان مــــانــــده ایــــم، 
هــنوز کــه هــنوز اســت در زمــانــِه پــرســش هــای نــفسگیر، نــفس مــیکشیم؛ 
پـاسـخ ایـن پـرسـش را کـه چـرا؟ بـا تـمام ایـثارگـری هـا نـتوانسـته ایـم یـک 
جـــریـــان مســـتحکم، آگـــاه، دگـــرگـــون کـــننده و ســـعادت آفـــریـــن را ایـــجاد 
کــــنیم؛ نــــیافــــته ایــــم. یــــا اگــــر یــــافــــته ایــــم شــــفاف و صــــادقــــانــــه بــــا دیــــگران 

شریک نساخته ایم.

وضـعیت از مـا چـی مـی طـلبد؟ کــار و تــالش مشــترک بــرای نــجات 
کـشور از بحـران، رد صـلح نـیابـتی و امـارتـی و بـلند کـردن فـریـاد صـلح 
خـــواهـــانـــه اکـــثریـــت خـــامـــوش و مـــیلیونـــی مـــردم کـــه از پـــروســـه صـــلح دور 
نگهــداشــته شــده انــد و تــامــین جــایــگاه شــایســته شــان در ایــن پــروســه، 

تالش برای استحکام حاکمیت ملی و حاکمیت قانون. 

بــرای دســتیابــی بــه ایــن مــأمــول، مــواد و مــصالــح فــراوانــی وجــود دارد؛ 
دانــــــشمندان و پــــــژوهــــــشگران، روشــــــنفکران، شــــــخصیت هــــــای مســــــتقل 
مـلی، تـحصیل یـافـتگان، نـهاد هـای اجـتماعـی و مـدنـی، سـازمـان هـای 
سـالـم سـیاسـی، هـزاران و مـیلیون هـا انـسان دردمـند و مـعترض وجـود 
دارد کـه نـه بـه صـلح غـیر عـادالنـه و فـاجـعه آفـریـن و نـه بـه صـلح نـیابـتی 
در غـیاب مـردم و دولـت، تـن مـی دهـند و نـه بـرگشـت بـه نـظام هـای غـیر 

دموکراتیک از تبار امارت.

بـــیایـــید تـــا بـــر تـــیغ فـــاجـــعه راه نـــرویـــم. بـــخاطـــر مـــردم در خـــون نشســـته، 
بـخاطـرصـلح، بـخاطـر زنـان، جـوانـان و کـودکـان، بـخاطـر آزادی و عـدالـت 



اجـتماعـی و ده هـا انـدیـشۀ  سـازنـده و سـالـم مشـترک دیـگر، هـمصدا، 
هــمگام ومتحــد شــویــم؛ اخــتالفــات را تــا عــبور از ایــن بحــران کُــشنده بــه 

تعلیق افگنیم و مشترکات را باهم گره بزنیم.

وضــع مــوجــود بــه یــک جــنبش کــالن ســیاســی و مــدنــی؛ فــرا قــومــی، فــرا 
ســــمتی، فــــرا زبــــانــــی و مــــهمتر از هــــمه فــــرا ســــازمــــانــــی ضــــرورت دارد. 
اتــــحاد فــــرد فــــرد مــــا مــــی تــــوانــــد چــــنین جــــنبش بــــزرگ و ســــرتــــاســــری را 
ایــــجاد نــــمایــــد. نــــجات کــــشور مــــربــــوط بــــه ایــــن فــــرد یــــا آن گــــروه نیســــت. 
مــــعضالت افــــغانســــتان آنــــقدر ســــنگین اســــت کــــه بــــرداشــــنت آن بــــه زور 

جمعی و سرتاسری نیاز دارد. 

اگــر بــپذیــریــم کــه جــامــعه عــبارتســت از مجــموعــه ای از انــسانــها کــه در 
جـبر یـک سـلسله نـیازهـا و تـحت نـفوذ یـک سـلسله عـقیده هـا و ایـده هـا 
و آرمــــانــــها در یــــکدیــــگر ادغــــام شــــده و در یــــک زنــــدگــــی مشــــترک غــــوطــــه 
ورنـــد؛ آیـــا مـــا نـــیز در ایـــن غـــوطـــه ور شـــدنـــها مـــشارکـــت داریـــم و یـــا در 
درون خـود غـرق گشـته و یـا از کـهکشان تـخیل، آن غـوطـه خـوردن هـا را 

به تماشا نشسته ایم.

 کـــشوری را کـــه از ســـر تـــا پـــا در بحـــران خـــیلی بـــزرگ گـــیر کـــرده کـــه در
 ذات خــود ایــن بحــران یــک پــروژه اســت بــرای ســوزانــدن و نــابــود کــردن
 افـغانسـتان؛ مـگر مـیشود بـا چـنین پـراکـنده گـی بـه نـجات آن از بحـران
شتافت؟

چه باید کرد؟



مــــا؛ یــــعنی خــــط ســــوم یــــعنی نســــل بــــجا مــــانــــده از جــــنبش روشــــنفکری 
افــغانســتان کــه نــه در دولــت انــد و نــه در اپــوزیــسیون دولــت، نســلی کــه 
خــــود رادر مــــیان تــــباهــــی و خــــاکســــتر در کــــنار نســــل جــــدیــــد و مــــبارز و 
ســایــر نــیرو هــای مــلی و تــرقــیخواه کــشور تــداعــی مــیکند. و اراده دارد 
تـا ایـن تـداعـی را در مـشارکـت بـا سـایـر نـیرو هـای مـلی و تـرقـی پـسند 
بــه ســمت راه انــدازی جــنبش کــالن ســیاســی اجــتماعــی بــه پــیش بــبرد. 
جـنبشی کـه از بـطن تجـربـه بـرای تـداعـی مـبارزه بـرای تـامـین و تـحکیم 
صــــلح و عــــبور از صــــلح مــــنفی(تــــوقــــف درگــــیری مســــلحانــــه یــــعنی قــــطع 
جــنگ و مــخاصــمه) بــه صــلح مــثبت (عــالوه بــر قــطع جــنگ و مــخاصــمه، 
رعــایــت مــوازيــن حــقوق بشــر و خــصوصــا قــواعــد دمــوكــراســي و از بــین 
بـردن خـشونـت سـاخـتاری) حـفظ و گسـترش ارزش هـای دمـوکـراتـیک و 

تامین  عدالت اجتماعی سر بلند میکند.

خـــــــط ســـــــوم اراده دارد  تـــــــا از ســـــــطح گـــــــفتمان تـــــــرمـــــــنولـــــــوژیـــــــک(مـــــــقولـــــــه 
شـــناســـیک) بـــه صـــوب تحـــلیل مـــاهـــوی مـــسایـــل و گـــام هـــای عـــملی گـــذار 
نـمایـد، مـا بـرای تـفکرفـردا مـی انـدیـشیم ونـه بـه مـنفعت بـیولـوژیـک خـود، 
مــــصمم هســــتیم تــــا از آن مــــرحــــلۀ تــــاریــــخ کــــه در آن نــــفس مــــیکشیدم و 
مــــبارزه مــــیکردیــــم؛ تــــاویــــل خــــود را کــــه راهــــگشاه امــــروز و فــــردا بــــاشــــد، 

بیرون بریزیم.

مــا از گــذشــته کــه شــنا در مــتافــزیــک و دگــماتــیسم اســت؛ جــدا شــده و  
در اتـمسفیر و هـوای تـازه نـفس مـیکشیم، امـکانـات بـالـقوۀ خـود را ارج 
گــذاشــته و بــه ســوی آیــنده گــام بــرمــیداریــم.  بــا درنــظرداشــت واقــعیات 



تــلخ کــنونــی و پــرهــیز از الف زنــی هــای روشــنفکرانــه، خــود را بــرای کــار 
های 

مشترک  آماده ساخته ایم. 
فرید سیاوش 

 
دید من 

تـا جـایـی کـه دیـده مـی شـود، بـخش زیـاد ایـن یـادداشـت بـه نـام ٫٫ خـط 
ســــوم،، در خــــط بــــازی بــــا واژه گــــان بــــرای گــــویــــا نــــمایــــش قــــدرت بــــیان، 

بلعیده است. 
روشـن نیسـت کـه هـدف از کـاربـرد ٫٫ عـقالنـیت،، چیسـت؟ چـرا در ایـن 
جــا از مــصدر جــعلی اســتفاده صــورت گــرفــته اســت. بــه تــریــن و دقــیق 

ترین کاربرد همانا ٫٫ عقلی،، می باشد و بس. 
روشــن نیســت کــه مــنظور عــقل اســالمــی اســت یــا چــیز دیــگر. اگــر عــقل 
اســـالمـــی هســـت، در هـــمان چـــارچـــوب حـــکم هـــای اســـالمـــی کـــه در آیـــه 
هـــــا، حـــــدیـــــث هـــــا و ٫٫ فـــــقه،، نـــــهفته انـــــد دربـــــند مـــــی بـــــاشـــــد و بـــــا عـــــقل 
پـرسـشگر، هـیچ پـیونـدی نـدارد. ایـن امـر در حـالـی هسـت کـه در نـگاه نـو 
پـــس از عـــصر روشـــنگری واژه خـــرد، در ایـــن زمـــینه بـــه کـــار مـــی رود و 

عقل به همان محدوده اسالمی دربند هست. 
هـمان گـونـه کـه مـی دانـیم تـوجـه بـه خـرد بـه ویـژه خـرد نـقادانـه بـا عـصر 
روشــنگری و در وجــود روشــنگران اروپــایــی کــه در ســدهٔ ســیزده بــه ایــن 
امـر رخ نـمودنـد، پـیونـد دارد و ایـن امـر در جـریـان نـبرد فـکری سـده هـا 



راه تــکامــل را در پــیش گــرفــته بــا حــضور کــانــت، بــه اوجــش رســید. ایــن 
کـانـت بـود کـه تـعریـف روشـنی در نـوشـته اش ٫٫ روشـنگری چیسـت؟،، 
را ارایــه داشــت و ایــن امــر هــنوز هــم جــریــان دارد و بــه گــفتٔه هــبرمــاس، 

تا آن گاهی که انسان وجود دارد، حضور روشن خواهد داشت. 
مـن ایـن واژه گـان ٫٫ عـقل مـتعالـی،، را درک نـنموده و هـیچ پـیونـدی بـا 

خرد نقادانه ندارد. 
تــــا جــــایــــی کــــه دیــــده مــــی شــــود، او نــــیز مــــانــــند دیــــگر ســــیاســــیان ســــبک 
انــــــدیــــــش تــــــالش مــــــی نــــــمایــــــد تــــــا هــــــمه بــــــار پــــــسمانــــــی را بــــــه گــــــردن ٫٫ 
اســتعمار،، بــیندازد. او در ایــن زمــینه در هــمان قــلعٔه تــنگ مــفهوم هــای 
٫٫ چـپ،، دربـند اسـت. تـا جـایـی کـه روشـن هسـت ایـن واژه را عـربـان 
هـنگام تـرجـمٔه مـنت انـدیـشه هـای یـونـان بـرابـر نـهاد ٫٫ هـمسانـسازی،، 
یـونـانـی سـاخـتند. هـمین اکـنون اگـر سـری بـه کـشور هـای عـربـی بـزنـید 
در هــر کــوی و بــرزن بــا ایــن لــوحــه هــای رو بــه رو خــواهــید شــد: الــبانــک 
اســتعماریــه و الــبانــک اســتثماریــه! اولــی بــه مــعنای بــانــک ســاخــتمانــی و 
دومـی بـه مـعنای بـانـک زراعـتی کـه هـدف بهـره بـرداری از زمـین هسـت، 
را بـــر دوش مـــی کـــشند. ایـــن آگـــاه مـــا، هـــنوز بـــا تـــمام ادعـــا، چـــپن پـــینه 
پـــینٔه چـــپ روســـی را از تـــن تـــفکرش بـــیرون نـــموده اســـت و ایـــن واژه را 

بدریغ به کار می برد و شانه های خویش را سبک می سازد. 
جـای دیـگری واژهٔ روشـنفکر را بـه کـار مـی بـرد. ایـن را بـایـد بـه روشـنی 
گـفت کـه در کـشور هـای پـیش مـدرن، شـما نـمی تـوانـید بـه مـوجـودی بـه 
نـام روشـنفکر را بـیابـید. روشـنفکر بـه مـعنای اصـل واژه تـنها در هـمبود 



و جامعٔه رشد یافته سرمایه داری، قد بلند می نماید و بس. 
آن گــاه بــه صــورت شــگفت انــگیزی بــه ایــن بــاور هســت کــه روشــنفکران 
٫٫ کــــــاه بــــــیدانــــــه،، بــــــر بــــــاد مــــــی دهــــــند! اول، پــــــس از آن کــــــه گــــــندم از 
پـوسـتش جـدا گـردیـد و بـه کـاه بـدل شـد، دیـگر بـه دانـه یـی نـیاز نیسـت و 
کــاه هــمیشه ٫٫ بــیدانــه،، هســت و خــواهــد بــود! نــمی دانــم ایــن مــتفکر 

بزرگ دانه دارش را در کجا یافته است؟ 
تــا جــایــی کــه مــن مــی دانــم اول از هــمه تــعریــف دقــیق ارتــجاع را داد و 
بــــــعد بــــــه آن پــــــرداخــــــت و ســــــپس از ٫٫ ضــــــخامــــــتش،، کــــــه هــــــمان لُــــــکی 
هســت، پــرداخــت. ایــن واژه در اصــل بــه مــعنای فــروخــنت شــتر اســت و 
مــعنای دیــگرش کــه در مــورد فــلز هــای بــه کــار مــی رود، تــوان بــازگشــت 
اســت و بــس. آهــنی کــه گــرم ســاخــته شــود، تــا انــدازه یــی پــهن تــر مــی 
شـــود و در هـــنگام ســـردی بـــه اصـــل بـــاز مـــی گـــردد. در ادبـــیات چـــپ مـــا 
زیـر تـاثـیر حـزب کـمونیسـت شـوروی و تـودهٔ ایـران، ایـن واژه بـدون تـوجـه 
و دقـت بـه صـورت انحـرافـی بـه مـعنای مـحافـظه کـار و فـرصـت طـلب بـه 
کـار مـی رفـته اسـت. امـا ایـن امـر چـی پـیونـدی بـا پـسمانـی مـا دارد کـه 

چنین بی دریغ به کار رفته است! 
جـــــــای دیـــــــگری بـــــــا انـــــــداخـــــــنت بـــــــادی در گـــــــلو، از ٫٫ انـــــــحنای منکســـــــر 
پــاشــانــی،، کــار مــی گــیرد! اول کــه بــایــد هــمان دیــد را گــفت کــه املــعنای 
فـی بـطن شـاعـر! امـا، مـن فـکر مـی کـنم کـه او تـالش مـی نـمایـد تـا بـیان 
بـلند بـاالیـی را ارایـه بـدارد و یـا بـا واژه گـان ٫٫ شـعبده،، بـازی نـمایـد 

تا چشم دیگران را فریب داده و بند نماید! 



ایـن بـیان کـه جـریـانـی را بـرای دگـرگـونـی نـیافـته ایـم، چـنین بـه نـظر مـی 
آیـد کـه او حـافـظٔه تـاریـخی نـدارد. بـه حـرکـت هـای گـونـه گـون در تـاریـخ 
کــشور بــه ویــژه پــس از ۱۹۰۱، بــایــد ســر زد. الــبته او فــکر مــی کــند کــه 
ســیر تــحول هــا و دگــرگــونــی هــا هــمیشه رو بــه بــاال مــی رود!؟ ایــن یــک 
اشــــتباه بــــزرگ شــــمرده مــــی شــــود.، زیــــرا دگــــرگــــونــــی هــــا و تــــحول هــــای 

سیر فراز و نشیبی دارند و بس. 
بـاری از صـلح نـیابـتی گـپ زده اسـت کـه هـرگـز مـفهوم سـیاسـیی نـدارد. 
او هـم چـنان از ٫٫اکـثریـت خـامـوش،، گـپ مـی زنـد. آیـا او کـدام وکـالـت 
خـــط از ایـــن اکـــثریـــت خـــامـــوش ـ واژه گـــان زیـــبا امـــا، بـــه شـــدت مجـــرد ـ  
دارد کـــــه از آن بـــــی دریـــــغ ســـــخن مـــــی زنـــــد؟ بـــــه نـــــظر مـــــی آیـــــد کـــــه دود 
رهـبری نـیابـتی کـلٔه تـان را دودانـدود نـموده اسـت. یـاد مـی آیـد کـه اکـثر 
رهـــــبران از آن مـــــیان تـــــره کـــــی مـــــی گـــــفت کـــــه ۹۹ فـــــیصد مـــــردم از مـــــا 
جــانــبداری مــی کــند! آن گــاه کــه بــا بــالشــت خــفه اش کــردنــد، کــجا بــود 

اقلیت، چی رسد به اکثریت؟!   
بـــاز شـــما از ٫٫مـــلیون هـــا انـــسان دردمـــند و مـــتعرض،، وکـــالـــت نـــموده 

اید، اما هیچ پیوند تان ر ا با چند تا هم نشانی نکرده اید! 
٫٫ غــیاب مــردم،، حــال کــه پــس از یــک دوره اســتبداد دراز ـ از ۱۹۷۳ 
تـــا ۲۰۰۱ ـ آزادی بـــیان در کـــشور چـــنان حـــضور روشـــن دارد کـــه شـــما 
در ایــــــران،، هــــــمه هــــــمسایــــــگان شــــــمال و چــــــین دیــــــده نــــــمی تــــــوانــــــید، از 
مـردم٫٫ غـایـب،، چـی گـونـه مـی تـوان گـپ زد. ایـن را مـی تـون تـنها نـدیـد 
واقــعیتی هســت کــه شــما آن را نــمی ٫٫ پــسندیــد،، زیــر در آن حــضور 



ندارید! 
آیــا شــما خــود بــه ایــن مــفهوم هــا ٫٫ جــنبش کــالن ســیاســی،، بــه ویــژه 

٫٫ مدنی و فراقومی …،، باور دارید؟ 
مـــن کـــه رو بـــه رو بـــا شـــما گـــپ زده ام، هـــوای دیـــگری در ســـر داریـــد و 
خـانـگاه انـدیـشه یـی تـان را در ٫٫ زبـان،، بـه نـظر شـما بـرتـر، جسـتجو 

می نمایید. 
شـما هـمان پـرسـش کـه دیـگران بـه ویـژه چـرنـشفسکی، مـدت هـا پـیش بـه 
مــیان کــشیده انــد و لــنین هــم آن تــکرار نــموده اســت، پــیش مــی کــشید؟ 
٫٫ چــی بــایــد کــرد؟،، در بــرابــر چــنان از ٫٫ خــط ســوم،، گــپ مــی زنــید 
کــه حــضور دارد و شــما حــس مــی نــمایــید. ایــن را فــرامــوش نــبایــد نــمود 
کـه ایـن ٫٫ خـط سـوم،، زمـانـی جـذبـه داشـت کـه جـهان از دیـد انـدیـشه 
یـــــی و ســـــیاســـــی بـــــه دو اردوگـــــاه ٫٫ ســـــوســـــالـــــیزم،، و ســـــرمـــــایـــــه داری 
تــقسیم شــده بــود! شــعار خــمینی یــادتــان رفــته اســت کــه مــی گــفت:٫٫ 
نـــــی شـــــرق و نـــــی غـــــرب،، امـــــا، زنـــــده گـــــی چـــــل ســـــال نـــــشان داد کـــــه بـــــه 

روسیه و چین روی آورد و نی جای دیگر! 
چـنپ سـطر بـعد طـبل رسـوایـی بـه صـدا مـی آیـد،٫٫ نسـل بـه جـا مـانـده 
از جــــــنبش روشــــــنفکری افــــــغانســــــتان،،! ایــــــن اشــــــاره یــــــی بــــــه تحــــــرک و 

ساختار٫٫ چپ،، دیروز ـ با هر رنگش ـ می باشد و بس! 
آیــــا ایــــن پــــدیــــده جــــز بــــیان ایــــدیــــولــــوژی ـ بــــه گــــفتٔه مــــارکــــس ٫٫ اگــــاهــــی 
کــــاذب،، و وابســــته بــــه روســــیه و چــــین چــــیز دیــــگری بــــود؟ شــــما شــــاهــــد 
هسـتید کـه در پـایـان روز خـود و تـمام حـزب هـا و کـشور هـای قـمری را 



به نیستی کشاند! 
شـناسـنامـٔه ایـن ٫٫ جـنبش،، را شـما از کـردارش در دهـٔه دمـوکـراسـی 
کـــه خـــود در بـــرابـــر فـــضای دمـــوکـــراســـی ـ بـــا هـــمه اســـتفاده هـــا ـ قـــرار 
گـرفـت، داوود را یـاری نـمود کـه کـودتـا نـمایـد و امـین را بـر اسـپ قـردت 
ســـــوار نـــــمود و بـــــعد ارتـــــش ســـــرخ را فـــــراخـــــوانـــــد و طـــــبل رســـــوایـــــی اش 
زمـــــانـــــی طـــــنین انـــــداخـــــت کـــــه قـــــدرت بـــــادآورده از ســـــوی شـــــوروی را بـــــه 

اخوانیان این گروه ایدیولوجی زده به گونٔه دیگر سپرد. 
ادعــــــا مــــــی گــــــردد کــــــه از ٫٫ مــــــیتا فــــــزیــــــک و دگــــــماتــــــیسم ـ مــــــا ایــــــن را 
دگـماتـیزم مـی خـوانـیم و ایـن ایـرانـیان انـد کـه دگـماتـیسم مـی نـویـسند ـ 
جــــــدا شــــــده ایــــــد! امــــــا تــــــا جــــــایــــــی کــــــه روشــــــن اســــــت تــــــا گــــــلو غــــــرق در 

ایدیولوجی ، به گونه دیگری شده اید. 
نــکته آخــری ایــن کــه شــما از روشــنفکر الف مــی زنــید و بــعد در پــایــان 
٫٫ دیـــد روشـــنفکران،، را در خـــط نـــگاه لـــنین، مـــحکوم مـــی نـــمایـــد! ایـــن 

همه تناقض و ناسازگاری را چی می توان گفت؟ 
ایـن را بـدانـید کـه دیـگر مـردم فـریـب ایـن واژه گـان را نـمی خـورنـد! شـما 
اگـر صـداقـت و دلـسوزی بـه مـردم مـی داشـتید، اول از هـمه دیـروز تـان 
را بــه نــقد مــی کــشیدیــد و بــعد بــرای امــروز در خــط نــگاه مــدرن، نــو گــرا 
و مــبتنی بــر دمــوکــراســی بــرنــامــه یــی بــرابــر بــا حــال و وضــع کــشور مــی 
ریختید و ٫٫ خط سوم،، تان را ـ که وجود ندارد ـ نشان می دادید. 

شهر گت تینگن 



جرمنی 
ماه می ۲۰۱۹ع


