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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Ҳафт гуфтор аз он ҳазрат дар бораи мазоҳиб ва инки ӯ
мусалмон аст ва шиъа ё суннӣ шумурда намешавад.
ٍ  �أخْ َب َرنــا ُمؤ ِم ـ ُن ْب ـ ُن َم ْح ُمــو ٍد َو َع ْب ـ ُد اللّ ـ ِه ْب ـ ُن َحبیـ. 1
 كُنّــا ِع ْن ـ َد الْ َم ْن ُصــو ِر فــي دا ِر ِه: قــالا،ًـب َجمیع ـا
اص َطف ـی ٰ لَ ُك ـ ُم الدِّیـ َـن َو �أ ْك َم َل ـ ُه لَ ُك ـ ْم َو
ْ ـب! �إِ َّن اللّ ـ َه
ُ  لا َی ْذ َه َب ـ َّن بِ ُك ـ ُم الْ َمذا ِهـ: َفقــا َل،ـب
َ َف َذ َك ْرنَــا الْ َمذا ِهـ
 َفمــا كا َن ِفــي ال َّطریــقِ َف ُه ـ َو ِمـ َـن ال َّطریــقِ َو مــا كا َن ِفــي ال ـدّا ِر،َج َع ـ َل لَ ـ ُه َح ـ ّداً َب ِّین ـاً ك َُح ـدُو ِد دارِي ٰه ـ ِذ ِه
!َف ُه ـ َو ِمـ َـن ال ـدّار
Тарҷумаи гуфтор:
Мӯъмин ибни Маҳмуд ва Абдуллоҳ ибни Ҳабиб ҳар ду
моро хабар доданд, гуфтанд: Назди Мансур дар хонаи он
ҳазрат будем, пас аз мазоҳиб ёд кардем, пас фармуд: Мазоҳиб
шуморо (ба сӯӣ худ) набаранд! Ҳароина Худованд динро
барои шумо баргузид ва онро бароятон комил кард ва барои
он марзӣ рӯшан монанди марзҳои ин хонаи ман қарор дод,
пас ҳар чи дар кӯча қарор дорад, он аз кӯча аст ва ҳар чи дар
хона қарор дорад, он аз хона аст!
Шарҳи гуфтор:
Муроди он ҳазрат ин аст ки дин маҷмӯъаи холис ва комил
аст ки ҳамаи марзҳои он тавассути Худованд табйин шуда
ва бо ин васф, ҳар чизе ки дар он қарор дорад аз Ислом аст
агар чи аз мазоҳиб хориҷ бошад ва ҳар чизе ки дар он қарор
надорад аз Ислом нест агар чи дар мазоҳиб дохил бошад.
ـت َع َلــی الْ َم ْن ُصــو ِر َر ُج َل ْیــنِ ِمـ ْـن �أ ْصحابِنــا
ُ  �أدْخَ ْلـ: �أخْ َب َرنــا �أ ْح َم ـ ُد ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد ال َّر ْح ٰمــنِ الطّالِقانـ ُّـي قــا َل. 2
یــا-  َد ْعنــا: قــا َل، ٰهــذا فُــلا ٌن ِمـ ْـن �أ ْصحابِــكَ َو ُهـ َو شــیع ٌة َو ٰهــذا فُــلا ٌن ِمـ ْـن �أ ْصحابِــكَ َو ُهـ َو ُسـ َّن ٌة:ـت لَـ ُه
ُ َف ُق ْلـ
 ِملَّـ َة �أبِي ُكـ ْم �إِ ْب َرا ِهيـ َم، َف َت َد َّی ُنــوا بِـ ِه،ً ِمـ ْـن شــی َع ِت ُك ْم َو ُسـ َّن ِت ُك ْم! �إِ َّن اللّـ َه َقـ ْد َر ِضـ َـي لَ ُكـ ُم ا ْل�إ ســلا َم ِدینـا-ُ�أ ْح َمـد
 َمـ ْـن �أ َتــی:مین و لا تَنا َب ـ ُزوا بِا ْل�ألقــاب! ثُ ـ َّم قــا َل
َ  َفــلا ت ََس ـ ُّموا �إلّا بِالْ ُم ْس ـ ِل،ين ِمـ ْـن َق ْب ـ ُل
َ ُه ـ َو َس ـ َّماكُ ُم الْ ُم ْس ـ ِل ِم
!اللّـ َه َو لَـ ْم ُیشْ ـ ِر ْك بِـ ِه شَ ـ ْیئاً َدخَ ـ َل الْ َج َّنــة
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмон Толиқонӣ моро хабар дод, гуфт:
Ду тан аз ёронамонро ба маҳзари ҳазрати Мансур расондам,
пас ба ӯ арз кардам: Ин фалонӣ аз ёрони шуст ва ӯ шиъа
аст ва ин фалонӣ аз ёрони шумост ва ӯ суннӣ аст, фармуд:
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Моро аз шиъа ва сунниятон вогузор эй Аҳмад! Ҳароина
Худованд Исломро барои шумо ба унвони дин писандидааст,
пас ба он мутадаййин шавед ки киши падаратон Иброҳим
аст, ӯ шуморо аз пеш <<Мусалмон>> номид, пас худро ҷуз
<<Мусалмон>> наномед ва якдигарро бо алқоб ёд накунед!
Сипас фармуд: Ҳар кас дар ҳоле ба назди Худованд биёяд ки
чизеро шарики ӯ қарор надодааст ба биҳишт дохил мешавад!
ـت
َ  �أ شــیع ٌة �أنْـ: َدخَ ـ َل َع َلــی الْ َم ْن ُصــو ِر َر ُج ـ ٌل َو قــا َل لَ ـ ُه: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُج َب ْیـ ُـر ْب ـ ُن َعطــا ٍء الْخُ َج ْن ـ ِد ُّي. 3
ِ ض َع ِّنــي بِ ٰه ـ َذا الْ َقـ
 َمــا كَا َن :ـول َف�أ ْب َع ـ َد ُه اللّـ ُه! ثُ ـ َّم َقـ َـر�أ
ٌ  �إِنِّــي َح ِنیـ:�أ ْم ُس ـ َّن ٌة؟! قــا َل
َ ـف ُٰم ْس ـ ِل ٌم َو َمـ ْـن لَ ـ ْم َی ـ ْر
!ين
َ �إِ ْب َرا ِهي ـ ُم َي ُهو ِد ًّيــا َو َلا ن َْص َرانِ ًّيــا َولَ ِكـ ْـن كَا َن َح ِني ًفــا ُم ْس ـ ِل ًما َو َمــا كَا َن ِمـ َـن الْ ُمشْ ـ ِر ِك
Тарҷумаи гуфтор:
Ҷубайр ибни Атоъи Хуҷанди моро хабар дод, гуфт: Марде
бар Мансур ворид шуд ва ба он ҳазрат арз кард: Оё ту шиъа
ҳастӣ ё суннӣ?! Фармуд: Ҳароина ман ҳақгароӣ муслмон
ҳастам ва ҳар кас аз ман ба ин сухан розӣ намешавад Худованд
дураш кунад! Сипс (ин ояро) қироъат фармуд: <<Иброҳим
яҳудӣ ё насронӣ набуд, балки ҳақгароӣ мусалмон буд ва аз
мушрикон набуд>> (Оли Имрон/ 67)!
ِ  �إِ َّن: قــا َل لــي َر ُج ـ ٌل: قــا َل، �أخْ َب َرنــا ُمح ّم ـ ُد ْب ـ ُن �إبراهی ـ َم الشِّ ــیراز ُّي. 4
صاح َبــكَ ٰهــذا َی ْد ُعــو �إِلَــی اللّ ـ ِه
 َقولُــ ُه مــا �أنــا ِشــیع ّیاً و لا ُســ ِّن ّیاً َو:ــب؟! قــا َل
ُ َو َی ْع َمــ ُل صالِحــاً �إلّا �أ َّن ِفیــ ِه َع ْیبــاً! قُ ْل
ُ  َو مــا ٰذلِــكَ الْ َع ْی:ــت
و َمـ ْـن �أ ْح َس ـ ُن َق ـ ْو ًلا ِم َّمـ ْـن َد َعــا �إِلَــى
ُ مین! َف�أخْ َب ـ ْر ُت بِ ٰذلِــكَ الْ َم
َ : قُ ـ ْل لَ ُه:نصــو َر َفقــا َل
َ ل ٰ ِك َّن ِنــي ِمـ َـن الْ ُم ْس ـ ِل
ـث
ُ اللَّ ـ ُه �أ ْع َل ـ ُم َح ْيـ : َفقا َل،؟! َف�أخْ َب ـ ْر ُت بِ ٰذلِــكَ ال َّر ُج ـ َلين
َ اللَّ ـ ِه َو َع ِم ـ َل َصالِ ًحــا َو َقــا َل �إِنَّ ِنــي ِمـ َـن الْ ُم ْس ـ ِل ِم
!ۗ َي ْج َع ـ ُل ر َِســالَ َت ُه
Тарҷумаи гуфтор:
Муҳаммад ибни Иброҳими Шерозӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде ба ман гуфт: Ин дӯсти ту ба сӯӣ Худо даъват мекунад
ва кори хубе анҷом медиҳад, ҷуз дар ӯ айбе вуҷуд дорад!
Гуфтам: Он айб кадом аст?! Гуфт: Ин суханаш ки ман на
шиъа ҳастам ва на суннӣ, балки аз муслмононам! Пас онро ба
иттилоъи ҳазрати Мансур расондам, пас фармуд: Ба ӯ бигӯ:
<<Ва сухани чи касе беҳтар аз (сухани) касе аст ки ба сӯӣ
Худо даъват мекунад ва кори хубе анҷом медиҳад ва мегӯяд
ки ман аз мусалмононам>> (Фуссилат/ 33)?! Пас инро ба
иттилоъи он мард расондам, пас гуфт: <<Худованд беҳтар
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медонад ки рисолаташро дар куҷо қарор диҳад>> (Анъом/
!)124
و َقالَ ِ
ــت
علــي ْبــ ُن داوو َد الْ َف ْیض�آبــاد ُّي ،قــا َلَ :ق َــر�أْ ُت ِع ْنــ َد الْ َم ْن ُصــو ِر َقــو َل اللّــ ِه تَعالیَٰ :
� . 5أخْ َب َرنــا ُّ
ِ
ٍ
ٍ
ْ
ْ
ِ
ِ
الْ َي ُهــو ُد لَ ْي َسـ ِ
َ
َ
ى َع َل ـىٰ شَ ـ ْـيء َو َقالــت ال َّن َصــا َر ٰ
ـت ال َّن َصــا َر ٰ
ـاب ۗ
ى ل ْي َســت ال َي ُهــو ُد َع َل ـىٰ شَ ـ ْـيء َو ُه ـ ْم َي ْتلُــو َن الك َتـ َ
َك َ ٰذلِــكَ َقــا َل الَّ ِذيـ َـن َلا َي ْع َل ُمــو َن ِم ْث ـ َل َق ْولِ ِه ـ ْم ۚ ،قــا َل� :أ َت ْع َل ـ ُم َمـ ْـن ٰهــؤلا ِء الَّ ِذیـ َـن لا َی ْع َل ُمــو َن َفقالُــوا ِم ْث ـ َل
الس ـ َّن ُة لَ ْی َسـ ِ
الس ـ َّن ُة َو الشِّ ــی َع ُة! قالَـ ِ
ـت الشِّ ــی َع ُة َعل ـیٰ شَ ـ ْـي ٍء
َقولِ ِه ـ ْم؟ قُ ْلـ ُ
ـت ُّ
ـت :اللّـ ُه َو َول ُّی ـ ُه �أ ْع َل ـ ُم! قــا َلُ :ه ـ ُم ُّ
ـت الشِّ ــی َع ُة لَ ْی َسـ ِ
َو قالَـ ِ
ـت� :إِنِّــي �أ ْر ُجــو �أن َی ْن َت ِهـ َـي اخْ ِتلافُ ُهـ ْم
ـاب! قُ ْلـ ُ
ـت ُّ
السـ َّن ُة َعلـی ٰ شَ ـ ْـي ٍء َو ُهـ ْم َی ْتلُــو َن الْ ِكتـ َ
جاء ُهـ ُم الْ َم ْهـ ِد ُّي! قــال :لا َو ل ٰ ِكـ َّن اللَّـ َه َي ْح ُكـ ُم َب ْي َن ُهـ ْم َيـ ْو َم الْ ِق َيا َمـ ِة ِفي َمــا كَانُــوا ِفيـ ِه َيخْ َت ِل ُفــونَ!
ٰهــذا َب ْعـ َد �أ ْن َ
Тарҷумаи гуфтор:
Алӣ ибни Доввуди Файзободӣ моро хабар дод, гуфт: Назди
ҳазрати Мансур сухани Худованди баландмартабаро хондам
ки мефармояд: <<Ва яҳудиён гуфтанд ки масеҳиён бар чизе
нестанд ва масеҳиён гуфтанд ки яҳудиён бар чизе нестанд,
дар ҳоле ки ҳамаи онон китобро мехонанд! Ҳамин сон
>>касоне ки намедонанд монанди сухани ононро гуфтанд
(Бақара/ 113)! Фармуд: Оё медонӣ ин касоне ки намедонанд
ва монанди сухани ононро гуфтанд чи касоне ҳастанд? Арз
кардам: Худо ва валияш донотаранд! Фармуд: Онон сунниён
ва шиъаён ҳастанд! Сунниён гуфтанд ки шиъаён бар чизе
нестанд ва шиъаён гуфтанд ки сунниён бар чизе нестанд, дар
ҳоле ки ҳамаи онон китобро мехонанд! Арз кардам: Ман умед
дорам ки ин ихтилофи онон пас аз онки Маҳдӣ ба наздашон
биёяд бартараф шавад! Фармуд: На, вале Худованд дар рӯзи
қиёмат миёни онон дар бораи чизе ки ихтилоф карданд ҳукм
!мефармояд
� . 6أخْ َب َرنــا عب ـ ُد اللّـ ِه ْب ـ ُن ُمح ّم ـ ٍد الْ َب ْل ِخـ ُّـي ،قــا َلْ :اس ـ َت�أْ َذ َن َر ُج ـ ٌل ِمـ َـن الشِّ ــی َع ِة َع َلــی الْ َم ْن ُصــو ِر َف ـ�أ ِذ َن لَ ـ ُه،
َف َل ّمــا َدخَ ـ َل َع َل ْی ـ ِه قــا َلَ :ب َلغَنــا ِكتا ُبــكَ َف َن َظ ْرنــا في ـ ِه َف َظ َننّــا �أنَّــكَ ِمـ َـن الشِّ ــی َع ِة ثُ ـ َّم نَ َظ ْرنــا في ـ ِه َف َظ َننّــا �أنَّــكَ ِمـ َـن
السـ َّنة؟! قــا َلَ :و ْی َحــكَ �أ ُّی َهــا ال َّر ُجـ ُل! َد ْع ِنــي َحتّـی ٰ
السـ َّن ِة! َفمــا �أنْـ َ
ـت �أ ْص َل َحــكَ اللّـ ُه؟! �أ ِمـ َـن الشِّ ــی َع ِة �أ ْم ِمـ َـن ُّ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
اسـ َت َوی ال َم ْن ُصــو ُر جالسـاً
�أ ْصلـ َـح َب ْیـ َـن النّــاسِ! قــا َل ال َّر ُجـ ُل :لا َواللّـه لا نَ َّت ِب ُعــكَ َحتّـیٰ َت ُكــو َن مـ َـن الشِّ ــی َعة! َف ْ
ِ
ِ
َو كا َن ُم َّت ِكئـاًَ ،فقــا َل� :أ َت ْز ُعـ ُم �-أ ُّی َهــا الْجا ِهـ ُل� -أنِّــي �أ ْسـ�ألُ ُك ْم �إِلْحافـاً �أ ْن َت َّت ِب ُعونــي؟! لا َواللّـه َمــنِ ات ََّب َعنــي َف إِ�نَّمــا
َی َّت ِب ُع ِنــي لِ َن ْف ِسـ ِه َو َمـ ْـن َعصانِــي َف َع َل ْیهــا َو مــا �أنــا َع َل ْی ُكـ ْم بِ َحفیـ ٍـظ! ثُـ َّم قــا َل� :أ َت َّت ِب ُعــو َن َعلـ َّـي ْبـ َـن �أبــي طالـ ٍ
ـب؟
ـس ال َّر ُج ـ ُل َر�أْ َس ـ ُه ســا َع ًة َی َت َف َّكـ ُـر
قــا َل :نَ َع ـ ْم ،قــا َلَ :ف�أخْ ِب ْرنــي َع ْن ـ ُه� ،أكا َن ِمـ َـن الشِّ ــی َع ِة �أ ْم ِمـ َـن ُّ
الس ـ َّن ِة؟! َف َن َكـ َ
السـ َّن ِة؟! ثُـ َّم َر َفـ َع َر�أْ َسـ ُه َو قــا َل:
ـف كا َن ِمـ َـن الشِّ ــی َع ِة َو كا َن لَـ ُه شــی َع ٌة َو َك ْیـ َ
َف َی ُقــو ُل لِ َن ْف ِسـ ِهَ :ك ْیـ َ
ـف كا َن ِمـ َـن ُّ
لا َواللّـ ِه لا ُیقــا ُل لَـ ُه شــیع ٌة َو لا ُسـ َّن ٌة َو ل ٰ ِكـ ْـن كا َن َعلـیٰ ِدیــنِ ُم َح َّمـ ٍد صلّــی اللــه علیــه و �آلــه و سـلّم! قــال:
ـت َو �أنــا َعلـیٰ مــا كا َن َع َل ْیـ ِه َعلـ ُّـي ْبـ ُن �أبــي طالِـ ٍ
ـب!
َص َد ْقـ َ
Пойгоҳи иттилоърасонии дафтари ҳифз ва нашри осори Мансури Ҳошимии Хуросонӣ ҳафизаҳуллоҳ таъоло

Ақойид; Имон ва куфр; Шинохти фирақ, мазоҳиб ва адён

Тарҷумаи гуфтор:
Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Балхӣ моро хабар дод, гуфт:
Марде аз шиъаён аз ҳазрати Мансур изни (дидор) гирифт
пас ба ӯ изн дод, пас чун ба маҳзари он ҳазрат расид гуфт:
Китоби шумо ба мо расид ва дар он назар кардем, пас
пиндоштем ки шумо аз шиъаён ҳастед ва сипас дар он назар
кардем, пас пиндоштем ки шумо аз сунниён ҳастед! Пас
шумо чи ҳастед? Худованд коратонро сомон диҳад! Оё аз
шиъаён ҳастед ё аз сунниён?! Он ҳазрат фармуд: Вой бар ту
эй мард! Манро вогузор то миёни мардмуро ислоҳ кунам!
Он мард гуфт: На ба Худо савганд, мо аз шумо пайравӣ
намекунем то он гоҳ ки аз шиъаён бошед! Дар ин ҳангом
ҳазрати Мансур ки такия карда буд рост нишаст ва фармуд:
Эй нодон! Оё мепиндорӣ ки ман ба илтимос аз шумо гадойи
мекунам то аз ман пайравӣ кунед?! На ба Худо савганд, ҳар
касе аз ман пайравӣ кунд ҷуз ин нест ки ба сӯди худаш аз ман
пайравӣ мекунад ва ҳар касе манро нофармонӣ кунад пас ба
зиёни худаш аст ва ман бар шумо нигаҳбон нествам! Сипас
фармуд: Оё аз Алӣ ибни Абӣ Толиб пайравӣ мекунед? Гуфт:
Оре, фармуд: Пас манро аз ӯ хабар бидеҳ ки оё аз шиъаён буд
ё аз сунниён?! Пас мард сари худро ба зер андохт ва муддате
дар андеша шуд, пас ба худ мегуфт: Чигуна аз шиъаён буда
бошад дар ҳоле ки барои ӯ шиъаёне буд ва чигуна аз сунниён
буда бошад?! Сипас сари худро боло овард ва гуфт: На ба
Худо савганд, ба ӯ шиъа ё суннӣ гуфта намешавад, вале ӯ бар
дини Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам буд!
Он ҳазрат фармуд: Рост гуфтӣ ва ман бар онам ки Алӣ ибни
Абӣ Толиб бар он буд!
 �إنِّــي: كُنّــا َم ـ َع الْ َم ْن ُصــو ِر فــي َم ْسـ ِـج ٍد َفقــا َل لَ ـ ُه َر ُج ـ ٌل:الســلا ِم ْب ـ ُن َع ْب ـ ِد الْ َق ُّیــو ِم قــا َل
َّ  �أخْ َب َرنــا َع ْب ـ ُد. 7
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
 كُـ ْـن: شــی َع َة �آل ُمح َّمـد صلَّــی اللـ ُه علیـه و �آلـه و َسـلَّم! قــا َل: و مــا تُریـ ُد مـ َـن الشِّ ــی َعة؟ قــا َل:شــیع ٌة! قــا َل
!الس ـ َّن ِة
ُّ  �إنّــي �أه ـ ُل:ُم ْس ـ ِلماً َت ُكـ ْـن ِمـ ْـن شــی َع ِة � ِآل ُمح َّم ـ ٍد صلَّــی الل ـ ُه علی ـ ِه و �آلِ ـ ِه و َس ـلَّم! َفقــا َل لَ ـ ُه َر ُج ـ ٌل
ِ  �أ ْه ـ َل ُس ـ َّن ِة َر ُسـ:الس ـ َّن ِة؟ قــا َل
:ـول اللّ ـ ِه صلَّــی الل ـ ُه علی ـ ِه و �آلِ ـ ِه و َس ـلَّم! قــا َل
ُّ ِ و مــا تُری ـ ُد ِمـ ْـن �أ ْهــل:قــا َل
ِ كُـ ْـن ُم ْسـ ِلماً َت ُكـ ْـن ِمـ ْـن �أ ْهـ ِل ُسـ َّن ِة َر ُسـ
 �أخَ ْذتُـ ُم ا ْل�أســامي:ـول اللّـ ِه صلَّــی اللـ ُه علیـ ِه و �آلِـ ِه و َسـلَّم! ثُـ َّم قــا َل
ِ  كَمــا كُ ْن ُتـ ْم َمـ َع َر ُسـ-�أ ُّی َهــا ا ْل� أ ْحجــا ُر- مین
ـول اللّـ ِه صلَّــی اللـ ُه علیـ ِه و �آلِـ ِه و
َ و ت ََر ْك ُتـ ُم الْ َمعانــي! كُونُــوا ُم ْسـ ِل
!ََس ـلَّم َو لا َت ُكونُــوا ِمـ َـن الَّ ِذيـ َـن َف َّرقُــوا ِدي َن ُه ـ ْم َوكَانُــوا ِشـ َـي ًعا كُ ُّل ِح ـ ْز ٍب بِ َمــا لَ َد ْي ِه ـ ْم َفر ُِحــون
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Ақойид; Имон ва куфр; Шинохти фирақ, мазоҳиб ва адён

Тарҷумаи гуфтор:
Абдуссалом ибни Абдулқаюм моро хабар дод, гуфт: Ба
ҳамроҳи Мансур дар масҷиде будем, пас марде ба он ҳазрат
гуфт: Ман шиъа ҳастам! Фармуд: Муродат аз шаъа чист?
Гуфт: Пайрави Оли Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва
саллам! Фармуд: Мусалмон бош то пайрави Оли Муҳаммад
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам бошӣ! Пас мардӣ
(дигар) ба он ҳазрат гуфт: Ман аҳли суннат ҳастам! Фармуд:
Муродат аз аҳли суннат чист? Гуфт: Суннат Расули Худо
саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам! Фармуд: Мусалмон
бош то аз аҳли суннати Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва
олиҳи ва саллам бошӣ! Сипас фармуд: Асомиро гирифтед ва
маъониро вогузоштед! Мусалмон бошед –эй сангҳо– ҳамон
тавр ки бо Расули Худо саллаллоҳу алайҳи ва олиҳи ва саллам
будед ва аз касоне набошед ки динашонро пора пора карданд
ва гурӯҳ гурӯҳ шуданд, ҳар дастае ба чизе ки наздашон аст
хурсанданд!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло
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