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 :تی هدای انصافعلي آقازمی عزيهمشهر
  . فرو رفتمشهیها خواندم و سخت در اند  را در روزنامهرانی خروجت از اخبر

 . شومیم تو دست به قلم ي بار است که در باره و برانی دومنیا
 و در رابطه با شهی مثل همنکهی ضمن اي پس از بازگشت از اروپا به زندان افتادکهی نخست وقتبار
 به دست اندرکاران يا  از تو شدم نامه سرگشادهتی دست بکار جلب حماشهی اندانی زندانگرید

 يگری دی چهرگانکی تی هداي بود که شما را بخدا از آقانی آن اتریدر باره تو نوشتم که ت
 . دیزنسا
 تی بردن تماموالی سری حرف زنی اای که آدمی چاپ از خودم پرسي از ارسال آن براشی پاما
 ستی او و دست آخر اهانت به او نيگریرانی اهانت به عرق انی اای آستی نتی هداي آقایمل

 يدهای تردی درستي بعديدادهایرو.   کردميکه در پاسخ به خودم از فرستادن نامه خوددار
 و من ي سخت و زجرآلود تو که دهان از خوردن بسته بودي درآن روزهاکه کرد دایمرا هو

 ای دختر جوانت گوش کردم زی فاطمه عزيها  به مصاحبهیسخت نگران حال تو بودم ، وقت
 نی و تعهد در چارچوب امانی از اي که شالوده تنومنددیآنها را خواندم با خود گفتم با

 کردم که آن نامه ی کار درستدمی داده است که باز دي بار و برنیچنخانواده بوده باشد که 
 .را نفرستادم

 که دانم ی ترا سخت باور دارم اما مي ، گرچه استواريا  حاال که از کشور خارج شدهاما
  . ترا راحت نخواهند گذاشت باز دست به قلم بردمگانگانیب

 که او ی که احساس کني کمال بگذاری بر مزار مصطفی تو دعوت خواهند کرد که دسته گلاز
 ترا به احترام خواهند یی اروپاهی از تندروان اتحادیجناح.   استهایجانی آذرباگری تو و ديآتا
 .  خواهند گرفتلی و به اصطالح در حد باال ترا تحورفتیپذ

 کند ی مي تو لحظه شمارداری ديو برا) جودیافسارش را م (ریری گمینیی جلونی لدکلی مااالن
 بنا شده ستیونی صهانیحی و مسلیی اسرای که با کمک ماليا  در آن موسسهی سخنرانکیکه 

، و بخواهد که ... کرد و با ینی خمنی حسدی که با سي دهد ، همان کاربی تو ترتياست برا
 که از محل آن چند ي و به ظاهر بکار پژوهش در همان موسسه شان بپردازیشمهمان آنان با

 کرده است و در بی تصورانی زدن به اخونکی سي براکای که کنگره آمريا جه دالر بودونیلیم
آنها با رمل و اصطرالب .  بتو بپردازند که اموراتت بگذردی است ثمن بخسای ساریاخت

 و از تو يا  کرد که خود هرگز از آنها آگاه نبودههند شگفت در تو کشف خواییاستعدادها
و بر .  يه خواهند ساخت که خود هرگز اورا نشناخته بود برجستاستمداری رهبر فرزانه و سکی



 وطن دوست بود یرانی اکی معلم ساده و کیاو .   رفتیتو همان خواهد رفت که بر چهرگان
 را ی اگر چهرگاندیشا.  ساختگرید) 1 (رفتاحی مکی از او گانهی ببیکه زجر زندان و فر

 و به مجلس برود امروز بر سر سفره  که در انتخابات شرکت کندگذاشتند ی و مآزردند ینم
 يهودی يها ستیونی و صهستیونی صهيها یحی مسي جناحهانیتر ی افراطي خواررهیج
  . نشست ینم

 ستی خونٍ نبانهمهی و قاسملو را ، ما امروز ادادند ی را به مجلس راه مي که اگر رجوهمانطور
 .بود ی نم و رنجورنی خوننهمهی و کردستان ما امی بودختهی نرنیبه زم

 ي سازگارا هم که رکورد مقاومت در زندان و اعتصاب غذا را شکست در برابر اغواگرکاشیا
 . نشست ی نمیی بر سر سفره آن موسسه کذانگتنی و امروز در واشکرد ی میستادگی هم اگانگانیب

 . ددهنی را با زندان و شکنجه مشهی که پاسخ اندکنم ی می را نثار آناننمی همه خشم و نفرمن
 . می ادهی باز هم دها شتری و وادادنها پها ی سستنی از اما
 در باکو "رانی ايتجزای جزء الجانیآذربا" روزنامه هیری تحراتی عضو هيور شهی جعفر پدیس

 را تا جانی بود که بعدها حلقه ارادت مسکو و باقراف را به گردن افکند و آذربا1918در سال 
 . بردییلبه جدا

 . استدهی دياری بسرانگری ويها ورشی و لغارهای پشت سر نهاده و اها  هزارهرانیا
 ی ترکان عثمانلهی روسها و نه بار بوسلهی از نود بار بوسشی سال گذشته بيصدواندی در سرانیا

 بوده است که بار دفاع از زی و تبرجانی آذربانی موارد انیمورد تجاوز قرار گرفته و در تمام ا
 .  و با خون خود از آن دفاع کرده استدهیبدوش کش را رانی ای ارضتیتمام

 ای لی اگر هم شاه اسماعها يزیاند اما تبر  جوانان مناره ساختهي از سرهازی در تبری عثمانترکان
 شان از شرف یاند با همه هست شاه عباس فرار کرده و آنان را تنها در برابر دشمن رها کرده

 .اند  کردهرانیرا وادار به ترك ااند و متجاوزان   دفاع کردهشان یرانیا
 بعد از شکست در چالدران در سال لی بوده است که هم شاه اسماعی تصادفنی نکن که اگمان

 987 به دشمن وهم شاه عباس پس از شکست سال زی تبرمی و تسلمی از سلطان سلی شمس893
 و هم ین عثمان به ترکازی تبرمی برابر مرادپاشا صدراعظم سلطان احمد و باز تسلدرسی شم

 1324- 25 ي در سالهای طلبیی جدايها  فرقه دمکرات و نغمهعی بعد از وقايمحمدرضاپهلو
 . اخراج شده بودشی چرا که در آنجا دشمن از پاند دهی نجنگزی بازپس گرفتن تبريبرا
 
  .یشیندی به آنها بي از راه مهر چندخواهمی چند دارم که می حاال من خواهشو

 شکوه کن اما به هنانتیم  با تو نشستند دردت را بگو و از رنج همگانگانی اگر ب:ی گرامیانصافعل
  . نخواهياریآنان اعتماد نکن و از آنان 

 
 .زی عزتیهدا
 تی را در مزبله قومات یرانی بزرگ اي و آرمانهاتی فرا خواندند هوسمی ترا به پان تورکاگر
  .فکنیست ن ادهی که مدتها است آفتاب عمرش به لب بام رسییگرا



 جوان آمد که سخت از ي اول بکار ترکهای جنگ جهانانی اگر در پای قومسمی نوع شووننیا
 است که انوسی شده سکه دقی بشدت جهانيای دننی امروزه و در ابردندی رنج متیبحران هو

 . باشدتواندی آن نمداری خري خردمند حسابگرچیه
 اری از شهري داريا  جداگانهتیارسها مل که تو با فدندی اختالف زبان را به رخت کشاگر

 :دیگو ی که مریخودمان مدد بگ
  و ، فرزندان توی مهد زرتشتونی هماتو

 انی نژاد ، آرنیی و پاك آرانندیپورا
  بهرکسدی نزاتی لهجه ، ملاختالف

  آرد زمانادی زبان ، کمتر به کی با یملت
 ي نه ایرانی منطق تورا گفتند ، انی بدگر

 سمانیند شام و ، آسمان را ر را خوانصبح
 آنرا پس می شدنی اگر خشمگای میری بگای می قرض کنی که آنرا از کسستی نيزی چتیهو

 وستهی و همزاد ماست و پشود ی در طول نسلها و قرنها ساخته متیهو.  می معاوضه کنای و میبده
 .ستی نی باختگتی هوی به مهلکيماری بچیه.  ما خواهد بوديهم ز
 از طرف تزار و بدتر ی امان فرهنگی سال هجوم ب170 بخاطر جانندی آذرباير جمهور که دآنها
 یی و نسلهایانی گفت که سالدی هستند و غمگنانه باتی هوشرفتهی ، امروزه دچار بحران پنیاستال

 .ابندی را بازشی خوشتنی که خودیطول خواهد کش
 بودن سرگردان است یودن و غرب بی شرقنی ، بزانی است آویانی که سالمی راهم گواههیترک
 تی آن بدنبال احراز هوي اعضايتختهای و در پایی اروپاهی اتحادي زمان در راهروهانیو ا

 .خود است
 . بخشی تواند که شود هستی ک- بخش ی از هستافتهیذات نا: اند  گفتهکه
 داغ و  در کورهتتیها هو  هزارهي که در درازنای هستیی از معدود ملتهایرانی اي تویول

 .  شده استدهی دورانساز آبدي و فراز و فرودهانیری تلخ و شيدادهایسوزان رو
 و همه هاییقای ، به افرها ینی همچنانکه به عربها ، به چگذارم ی به آنان ، ترکها ، احترام ممن

 خودم تی هوی چهارچشمتمی سالمت روان و شخصي نگهداري اما دست کم براگری ديملتها
 .میپا یرا م

 
 .میگو ی جهان دارد مي برای دموکراسي که دعوکای در باره آمری اما چند کالمو

 باور کن نه تو و نه من و نه داند ی مرانی اهی را تجزرانی که راه حل رام کردن انجریسی کيبرا
 ما تنها و تنها عدد و رقم می آنان نداریشگی از اعراب در منظومه اندی محلگری انسان دونهایلیم

 .برندی به تناسب و خورند ، آنها را بکار مشتری به منافع بدنی رسيه آنان برا کمیهست
 
 را که در بغداد با کمال احترام وخضوع دست صدام لدی که تو آن عکس معروف رامسفدانم یم

  .يا دهی دکندی او ممی را تقدگانی ري سالمهانی و بهترفشاردیرا م



 کرده بود ییایمیآنکه صدام حلبچه را بمباران ش بعد از کماهی که آن مالقات حدود یدان یم
 گذاران پنتاگون و وزارت خارجه در برابر انتقادات استیصاحب نظران و س.  انجام گرفت

 و ییایمی حاال چه با بمب ششوندی گفتند که در جنگ مردم کشته مهایی و اروپاها يحقوق بشر
 به حمله به عراق همان یدن افکارعموم آماده کري برانهای که هممیدیو د.  یعمولچه با بمب م

 . بزرگ صدام اعالم کردنداتی را از جناییایمیبمباران ش
 را از لوله ی دارد دموکراستی تفاوت که ماموريا  ذرهی است بلدی همان رامسفنی حاال او

 . فرو کندهایتفنگ و توپ به حلقوم عراق
 برافراشته تر از ي که در باور من قدمدانی منرای ای فاطمه ، دخترت ، چندسال دارد ولدانمینم

نشسته است و بابک را دل ) 4( برومند يدر جا) 3( المپ بذ يدارد که بر باال) 2(کوه هشته سر 
 که کندی می و خواستنبای و فردا را هزار البته زکاردی ما مي را در دلهادی و امدیگوی دار ميقو

 ی ، که با شکم گنجیعیکه در برابر معصومه شف همچنان زمیخ یمن به احترام او به تمام قد بر م
 ، هما یی و درد ، همچنان که در برابر احترام باباي و با تن و روان او رنجورکشدی میگرسنگ

 .اورمی فرود ممی آگاه سر تعظرزنانی از شی و انبوهارنژادی بختنیزرافشان ، پرو
  .يدادی مقلی روح بزرگت را صمارتی و با تن بي در زندان بودتو
 که ی که آنانیفهمی پس خوب ميا دهی را چشی زندان را و لگدمال شدن کرامت انسانی معنتو

 و اند دهی ، گوانتانامو ، و ، و ، و بودند و هستند چه کشبی باگرام ، ابوغريگرفتار زندانها
 .کشندیم

 ی نظاميهاگاهی حسنه دارند و پايادی روابط زکای ازبکستان و قزاقستان که با آمري زندانهادر
 ي بطریاسی سيهای ، بنا به گزارش سازمان دبده بان حقوق بشر ، به زندانکنندی میزبانیآنرا م

 وع را داخل مدفي سر بطربی باگرام افغانستان و ابو غري و در زندانهاکنند ینوشابه استعمال م
 .  بکشدرونی را بي که با دهان خود آن سر بطرخواهندی دست بسته می و از زندانکنندی میانسان

 به ارمغان ي من و تو آزادي هرگز براانی آدمنی چننی سوگند که اشهی خرد و اندبه
 آنان ي و من وتو برازنندی و نان خود را به تنور مزندیری خود مابی آنان آب به آسآورند ینم
 .میستی بجز ابزار نچیه
 ، خود را از برندی نام مهایکینس تار از او به پرکای آمري روشنفکريها  پرل ، که در رسانهچاردیر

 ي گروه رجوی مالانی و در همان حال در اجتماع حامکندی می معرفسمیرهبران مبارزه با ترور
 .شودی می سخنران اصلنگتنیدر واش

 از تی ، در خط مقدم حمایسلی ، رابرت توریوجرسی نالتی سناتور آنزمان اشی سال پچند
 اسم آن گروه را در کای زمانه دگر شد و دولت آمریوقت.  بودکای در کنگره آمريگروه رجو

 کردند که چرا از آن چی پوالی گذاشت خبرنگاران آن سناتور را سیستی تروري گروههاستیل
 ، هم آن گروه نهای اي پاسخ او چه بود؟ گفت هردویدانیم. کردی متی حمایستیگروه ترور
 . شودی منی ما تامی منافع ملفتندی را بجان هم بنهایا.  ندییطانی شرانی امیوهم رژ

 



 شندیاند ی منی هست که چنکای گروه از تندروان آمرکی ای دولت کی ژهی گمان نکن که ونیا
 .  بودهنی و چندسال گذشته چنستی دونیتا بوده در ا.  استکای آمرعتی طبي اقتضانیا

 
 رانیه به خرده گ نی نگاهمی اگر نطلبند ی امامزاده مراد منی که از ای ساده لوحانآن

 لهی که در مخدی خواهند فهمفکنندی بییکای که به صاحبنظران نامدار و برجسته آمرییکایرآمریغ
 ابر وباد و مه کایرهبران آمر)  شودافتیاگر  (نی و انسان دوست ترنی دمکرات تری حتیاسیس

 . شودنی تامکای و فلک در کارند تا منافع آمردیو خورش
 و دهای ملتها ، البته تنها سفتی حاکمنیی جمهور ظاهرا طرفدار حق تعسیی ، رلسونی وودرو واز

 گذار انی اورا بن"ي امپراطوريافسوسها" ، که چالمرز جانسو ن در کتاب باارزشش هاییاروپا
 باف ساده لوح ی ، که قالي تا جان اف کندنامد ی مکای آمرسمیالی امپري روشنفکريها هیپا

 را شعله ور کرد همه تنامی ، همان که آتش جنگ وبافدی میل قايهموطن من چهره اورا رو
 ونیلی م4 کشتن متی بوده است ولو به قیمتی شان بهر قی منافع ملنیوهمه ، هم وغم شان تام

 جنگ نی در ای عراقیرنظامی از صدهزار کشته غشی بای ، ی نوآم چامسکتی ، به روایتنامیو
 . ریاخ

 يها  مراجعه کن به نوشتهنی نوشته هووارد زکای آمریدم مرخی به تاريریپذ ی از من نماگر
 . نگاه کنگری دشمندی و صدها اندرزی مولی ، بی ، چامسکدالیچالمرز جانسون ، گور و

 کار کردن گانهیبا ب.   بشنودواری که دمیگویبه در م.  حاشا و کال.  یستی ننی که تو چندانمیم
 .  نداردیعاقبت خوش

.   استدای همچنان در زندان فلورگا هینور.  کند ی را وفا نمچکسی عروس هزار داماد هنیا
 يها  چهرهي زانو به زانویانیاو که سال.   که چه بر سرش آوردنديدی را دنوای بیاحمد چلب

 دیبالی در مکتب اشتراوس تلمذ کرده بود و دردانه پنتاگون شده بود و بخود مها وکانینامدار ن
 مهی کرد نرونی خود بمی صدام کشانده است چندان که پا را از گلی را به سرنگونکای آمروکه ا

 ی مواجبزی کردند و ری اش را متالشی و زندگختندی مسلح ارباب به خانه اش ريروهایشبان ن
 دیحم.  اش را بردندنداشته ي وبرزن برمال کردند و آبرويرا که گرفته بود بر سر هر کو

 کاشیا. سوزدیمن سخت دلم بحال او م.   استزیغم انگ که پر ستی بودن نه تنها خوش نيکرزا
 .برخاسته از درون مردمش بود

 
  ام ی گراميهمشهر

 ی ، تو فرزند ستارخانی بابکشانی ، تو از خوی از تبار مادانتو
 به پارسها زی و نی و قوميا لهی را ساختند و آنرا به همگان از هر قبیی تا26 ي الفبامادان

 .آموختند
 و اصفهان و ي داشت از خراسان بزرگ تا طبرستان و رنیرانزمیگرو عشق همه ا دل در بابک

 بسته ی گرامنی از آن سرزمي و کمر بر پاسداردانست ی خود مي مادرنیهمدان همه را سرزم



 شدند و در رکاب او رای از خراسان تا اصفهان پذرانی بود که خواسته اورا در همه انیبود چن
 .دندیجنگ

 بامش بنهد که در ي کرد تا بر باالشکشی کنسول روس پرچم کشورش را به او پی ستارخان وقو
 رقی بری که هفت دولت زخواهمیجناب کنسول من م:  به او گفت یدانی که مدانمیامان باشد م

 . روس برومرقی بری که زیخواهی باشد و تو از من مرانیا
 بپا زی تبرید ول خاموش شرانی مجلس را به توپ بست همه اشاهی محمد علیوقت

 شد و رانی پارلمان ازیانجمن تبر.  را از سلطنت خلع کردی محمد علزیانجمن تبر. خواست
 . کردي را رهبررانیهمه ا

زن و مرد .  پول کردندکی الدوله را سکه نی را به زانو درآوردند و عشاهی محمد علهایزیتبر
 بودند و در یی رهاشتازی پخیتار شهی سر خم نکردند چرا که مثل همی سرها دادند وليزیتبر

 محاصره که نی ترنی را داشتند که سهمگرانی که دغدغه همه اکردندی مي سروریخواهیآزاد
 کتاتوری در برابر دی کم شمار است را تحمل کردند برگ درخت و علف خوردند ولخیدر تار

 زی تبريها زه متجاوزان روس از مرز جلفا رد شده و به پشت دروادندیخم نشدند اما تا شن
 از دی نباگانهیب.   پدر و توده فرزند استي شاه بجا" به شاه تلگراف زدند که شوندی مکینزد

 " ...... میگذر یما از خواست خود م.   کندتفاده آن دو سو ء اسنیرنجش ب
آنان خار در . یفهم ی که تو حال مردان انجمن را و ستارخان را در آن لحظات مدانم ی ممن

 شان گذشتند که دهی کشي ، از زجرهاختهی رنی به زميتخوان در گلو از خونهاچشم و اس
 .دیاالی را ننشانی سرزمگانهیب

 ي نام اران به جمهورریی از تغشی پی که چند ماهیدانی بهتر از من مگمانی و بي روزنامه نگارتو
 که یرانیاران ا از همگنان تو ، روزنامه نگی گروهی ، وقتها ی بدست دولت مساواتچجانیآذربا

 ییرنگهای و نگذشت ی که میی ، از ترفندهاکردند ی می بود و در باکو زندگیزبانشان هم ترک
 جزء جانیآذربا" بنام يا  آگاه شدند روزنامهجانی کردن نام اران به آذرباگری دي براکه
 یارض تی و از تمامتاختند ی مدهای در باکو چاپ کردند که در آن به آن تمه"رانی انفکیال
 . کردند ی دفاع مرانیا

 
 اران در شمال دنی نامجانی را در برابر آذربایابانی محمد خخی خود بهتر از من واکنش شتو

 . یدان یارس م
 يا " زندی مادی انداز است که فرنی تو طنیخی او در گوش تاري هالنی که هنوز طندانم یم

 قول شرف دییای ، بدی را آزاد کنرانی اای و دیری بمای ، دیا  بستهثاقی که عهد و مخواهانیآزاد
 باور بود که نی بر ا" ساختدی خواهلی نای واقعي را به آزادرانی که ادیخود را تکرار کن

 ." استخواهانی را نکرده است ، بلکه خود کعبه آزاديا  کعبهچی قصد هزیتبر"
 
.  زدندیا سکه بنام او م را بر انداخت و همه جشاهی محمد علیکه وقت.  ی فرزند خلف ستارخانتو

 ، که اگر اوردی همزبانانش در شمال ارس بي رو بسونکهی اي بجادانستی هم نمیاو که فارس



 کرد ی از او منی و تامنی و هزار تمکپوشاند ی تزار روس خلعت الماس نشان به او مکردیچنان م
 بزنند شی بپاریاغ اتابک ت در بنکهی در سر داشت ولو انیرانزمیچرا که عشق ا.   به تهران بردرو، 

 باور نبود که اختالف زبان نیو بر ا.  میدانی آن بر سرش آورند که همه می مروتیو از سر ب
 .شودی را سبب متیاختالف در مل

 
 وی موسی ساله علجدهی حسن پسر هي است که در رگهاي جاری تو همان خوني رگهادر

 در کنار و بعد از ثقه االسالم یوقت) 1298 ماهیدهم د( ، اهی سي بود که در آن عاشورايجار
 . تی مشروطنیاشاسی ، رانی انیاشاسی: دی کشادی فرندازندیخواستند طناب دار را بگردنش ب

 
 نیا.  هستیچنان که گنج. ی که بابک باشخواهم یمن از تو م.  ی بابکشاوندی خوتو

 را بر کمان اش ی هستوار همه که آرش.  داردرانی که غم همه اانی ژری شنی ایجانیآذربا
 زمان و ي فراخنانی را تا دورتریرانی اي اش نهاده تا که مرز آزادخواهانهی آزاديآرمانها

 .مکان جلوتر ببرد
 

 :  کهمیگوی بتو می خسرو گلسرخادی از قول زنده من
  تر ، سرختر از بابک باشسرخ

 اری ، شهر ودنی زمي جهان ، رونیو
  بابکستان گرددکسری دیبا
  راب آباد از جغد شود پاك و خنیو

 . گرددگلستان
 
 يتو حق دار.  باستی زی که زندگی کنی زندگي که هرجا که امن و امان داري حق دارتو

اما .  ستی بر تو روا نی نکوهشچی که هي خود و خانواده ات بپردازشیکه به کار رفاه و آسا
 . ستی نیجانی آذرباکیو سزاوار  شدن در خور گانهی برنگی نشستن و ابزار نگانهیکنار سفره ب

در آن .   ونادرست باشدهی پای ام درباره تو بی نگراننهمهی خوش دارم و خوشتر که ااریبس
 . ی که مرا ببخشبوسمی و دست ترا مخرمیصورت خشم ترا بجان م

 هستم و درد رانی ایکپارچگی به سه هزاره است که دلواپس کینزد.  ری خرده مگادهی من زبر
 .  کرده استقرارمی بی مادرشهر دوست داشتنعشق آن

 و با همه زور و می باهم همصدا شوایپس ب.  ي داررانی باورم که تو هم دغدغه انی بر اسخت
 :می زنادیتوان فر

 .قی آزادلنیاشاسی ، رانی انیاشاسی
 

  تويهمشهر
 ي غرونینورالد

 ی شرقجانی آذربانیشی پاستاندار



nurgharavi@yahoo.com 
 

-------------------- 
 : حیتوض

 عهدنامه ترکمن يکه منجر به امضا) يالدی م1828( با روسها رانی جنگ دوم اانیدر جر -1
وهمان .   بود که به استقبال روسها رفتي آخوندرفتاحیم.   شدندزی شد و روسها وارد تبريچا

واز آن .   رفتهیس را نتوانست و به روزی در تبرستنیشد که چنان منفور و مطرود مردم شد که ز
 .  شدانتیپس نام او در افواه مردم مترادف با خ

 . است که قلعه بابک بر فراز آن ساحته شده استبری هشتادسر در منطقه کلایکوه هشته سر  -2
 قلعه بابک -3
 مادر بابک -4

،  دی و ناهای نسی ر- ، دو مبارز مشروطه ي کسرو-  ساله جدهی هخیتار:  از یخی تاري قولهانقل
 زی در موج خجانی ، مقدمه آذرباي آذری عل– یابانی محمد خخی ، شای ني سردار-  وی مسیعل

  دورانتلی و– ، تاریخ تمدن اتی کاوه ب-خیتار


