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  حرف روز ▼

 سیسدّن دٍلت اصلی هسئلِ بَدجِ؛ کسری

 اداسُ سکبى دیگش سٍص 04 اص کوتش سیضدّن دٍلت
 است حبلی دس ایي گشفت، خَاّذ دست دس سا کطَس

 دس کالى هسئلِ دٍ بب خَد کبس ضشٍع دس کطَس کِ
 هطکالت طشف اصیک است؛ هَاجِ التصبد حَصُ

 اص ٍ است بالتکلیف ٍ گستشدُ بسیبس کطَس التصبدی
 التصبدی هطکالت سفغ بشای اًتظبسات دیگش طشف

 ایي دس. ببالست بسیبس هذت کَتبُ صهبًی ببصُ دس
 بِ آساهص ببصگطت ّبی ضشٍست اص یکی ضشایط
 کشدى هٌطمی ٍ ػوَهی افکبس هذیشیت کطَس،

 دٍلت اسبسی ّبی چبلص اصجولِ. ّبست خَاستِ
 هؼضل حل خَد، ػوش اٍل هبُ ضص دس سیضدّن

 .است تَهبًی هیلیبسد ّضاس 044 بَدجِ کسشی

 دس ببال تَسم دلیل بِ دٍلت ّبی ّضیٌِ افضایص -1
 هطخص هبلی هٌببغ بیٌی پیص ػذم ٍ گزضتِ سبل
 بسیبس کسشی بب جبسی سبل دس کِ است ضذُ ببػث

 هجلس اصلی اختالفبت اص یکی ببضین؛ هَاجِ صیبدی
 ضفبف ًیض 1044 بَدجِ الیحِ بشسسی دس دٍلت ٍ

 اًتطبس طشیك اص فشٍضی آیٌذُ. بَد آى هٌببغ ًبَدى
 بطکِ 0044444 سٍصاًِ فشٍش اًتظبس لشضِ، اٍساق
 ٍ تَافك اًجبم بِ بستي دل ٍ گبصی هیؼبًبت ٍ ًفت

 کسشی هٌببغ اصجولِ ایشاى، اسصی هٌببغ آصادسبصی
 دالیل اص یکی -0. ببضٌذ هی 1044 بَدجِ دس آفشیي
 بَدجِ کسشی گزضتِ ّبی سبل طَل دس تَسم اصلی

 بشای یؼٌی است؛ بَدُ هشکضی ببًک اص استمشاض ٍ
 کبسکٌبى، حمَق هبًٌذ ضشٍسی ّبی ّضیٌِ پشداخت

 دٍلت کِ دسحبلی. کٌذ هی پَل چبپ بِ الذام دٍلت
 ّبی ّضیٌِ است، هَاجِ هبلی هٌببغ کوبَد بب فؼلی

. است دادُ افضایص هذام سا ّب دستگبُ ّوِ جبسی
 دس فمط هشکضی ببًک کِ دّذ هی ًطبى ّب بشسسی

 اص سا کطَس پَلی پبیِ ّوتی آلبی هسئَلیت دٍسُ
 هیلیبسد ّضاس 084 بِ تَهبى هیلیبسد ّضاس 004

 ًظش بِ کِ دسحبلی -0. است دادُ افضایص تَهبى
 ضشایطی چٌیي دس التصبدی کبسضٌبسبى اص بسیبسی

 تب ًوبیذ لشضِ اٍساق فشٍش بِ الذام هشکضی ببًک
 هطبّذات ببضذ، داضتِ کوتشی تَسهی اثشات الالل
 اٍل فصل دس اٍساق فشٍش ببصاس کِ دّذ هی ًطبى
 دٍلت دست ٍ است بَدُ ساکذ بسیبس 1044 سبل
 ببص ًیض طشیك ایي اص هَسدًیبص هٌببغ تأهیي بشای

 ّبی سبل دس اٍساق فشٍش ایٌکِ ضوي. ًیست
 صَست جبسی سبل دس ببیذ ّب آى ببصخشیذ کِ گزضتِ
 !است دٍلت بَدجِ کسشی ّبی هحل اص یکی گیشد،

 التصبدی هطکالت سفغ ّشچٌذ: ساّبشدی ًکتِ
 بِ ٍلیکي ًیست حل لببل فَسی الذاهبت بب کًٌَی
 ظشفیت بِ تَجِ بب ٍ التصبدی کبسضٌبسبى ارػبى
 جوَْس سئیس کِ ّوبًطَس کطَس، هَجَد ّبی

 بشخی بِ دادى سبهبى ٍ سش داسًذ، تأکیذ ًیض هٌتخب
 طَالًی صهبى هذت کطَس دس التصبدی هطکالت

 ٍ سشخَسدگی هَجب کِ کطیذ ًخَاّذ طَل
 (کبسگش ػلی: ًَیسٌذُ. )ضَد هشدم ًباهیذی
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 افغبًستبى در هبًذى برای آهریکب تبکتیک

 ثب ساثطِ سد غشثی هختلف ّبی خجشگضاسی ٍ ّب سػبًِ اص صیبدی اخجبس وِ اػت ٍلتی چٌذ
 وِ خجشّبیی. ؿَد هی هخبثشُ جْبى ثِ طبلجبى ّبی پیـشٍی ٍ افغبًؼتبى ٍظؼیت
 ثشای. داسد ای سػبًِ ٍ تجلیغبتی اثؼبد صشفبً ٍ اػت هحط وزة ٍ دسٍؽ ّب آى اص ثؼیبسی

 اّویت حبئض ًىتِ چٌذ روش ؿشایط ثیـتش ثشسػی ٍ هَجَد ّبی ٍالؼیت ثِ ثشدى پی
 :اػت

 تَػط افغبًؼتبى ؿْشّبی دسصذی ۰۸ تصشف ّوچَى جؼلی ٍ وزة اخجبس اًتـبس -1
 افغبًؼتبى دادى ًـبى ًباهي جْت دس سٍاًی -ای سػبًِ ػولیبت ًَع یه اص ًـبى طبلجبى،

 آهشیىب خشٍج اتفبلبت، ایي اصلی ػبهل وِ وٌٌذ هی ٍاًوَد ای گًَِ ثِ ّب سػبًِ ایي. اػت
 افغبًؼتبى دس ًباهٌی اصلی ػبهل آهشیىب خَد وِ اػت حبلی دس ایي. اػت وـَس ایي اص

 دسصذی ۰۸ تصشف ّوچَى تجلیغبتی ٍ ای سػبًِ ٍحـت اص هَجی ایجبد -2. اػت
 ثیـتش تصشف ثشای گؼتشدُ سٍاًی هبؿیي یه ایجبد ساػتبی دس افغبًؼتبى هٌبطك
 ٍ ػوَهی افىبس دس تشع ایجبد دًجبل ثِ ثیـتش گضاسُ ایي. اػت طبلجبى تَػط هٌبطك

 هٌبطك تصشف جْت دس 2۸14 ػبل دس داػؾ وِ سٍؿی. اػت افغبى ًظبهی ًیشٍّبی
 دس غشثی ّبی سػبًِ تَػط اوٌَى سٍؽ ّویي. وشد اػتفبدُ آى اص ػَسیِ ٍ ػشاق هختلف

 ؿْش ۰۸ افغبًؼتبى، ؿْشػتبى 45۸ اص وِ اػت روش ثِ الصم. اجشاػت حبل دس افغبًؼتبى
 ًیشٍّبی خشٍج ثب آى صهبًی ّن ٍ گؼتشدُ ًباهٌی ایجبد -3. اػت طبلجبى اختیبس دس آى

. اػت وشدُ ایجبد سا صهبًی ّن ایي وِ داسد ای پشدُ پـت تَافمبت اص ًـبى آهشیىبیی،
 تَػط طبلجبى ثب جذی هجبسصُ ػذم ٍ وًٌَی ثشِّ دس آهشیىب ثِ غٌی اؿشف سفتي

 آى ّبی سٍیِ وِ داسد حىبیت هبجشا اص ًْبًی اثؼبد اص ّوگی ًظبهی، ٍ اهٌیتی ًیشٍّبی
 ؿذُ هطشح افغبًؼتبى اص آهشیىب خشٍج ثحث وِ صهبًی اص -4. ؿذ خَاّذ آؿىبس ثؼذّب
 اص اػت؛ ؿذُ تش گؼتشدُ هىبًی اثؼبد دس ٍ ثیـتش وـَس ایي دس ًباهٌی ّبی گضاسُ اػت،

 هـتشن ػٌبسیَی ًَع یه ایجبد اص ّوگی وًٌَی، لعبیبی تب هذاسع همبثل اًفجبسّبی
 وـَس ایي دس ّوچٌبى ثتَاًذ وِ اػت خَد ّوؼَی داخلی ػَاهل ثب آهشیىب تَػط
 .ثبؿذ داؿتِ حعَس

 ٍ افغبًؼتبى ثش طبلجبى تؼلط هَافك آهشیىب وِ داسًذ اػتمبد ثشخی: پبیبًی ًىتِ
 اٍل، ٍّلِ دس اػت؛ آى دًجبل ثِ آهشیىب آًچِ اهب اػت؛ گشٍُ ایي تَػط دٍلت تـىیل
. اػت ٍاثؼتِ افشاد اص هتـىل هلی دٍلت یه ایجبد دٍم، ٍّلِ دس ٍ خَد حعَس تعویي

. اػت هتعبد ّبی گشایؾ ثب هختلف ػیبػی ّبی تـىل اص ثشآهذُ هلی دٍلت ایي اثؼبد
 دسًتیجِ. ًیؼت ػبصی پیبدُ لبثل افغبًؼتبى ّوچَى وـَسی دس ػٌَاى ّیچ ثِ وِ اهشی

 اػت ّوگشایی ًَع ّش ثذٍى ؿىٌٌذُ، دٍلت یه تـىیل دًجبل ثِ الذام ایي ثب آهشیىب
 . وٌذ تثجیت سا خَد حعَس وـَس، ایي دس ػیبػی خأل اص ؿذُ حبصل اهٌیتی خأل دس تب

 (فشّبدی هحوذسظب: ًَیؼٌذُ)
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   اخبار▼

 !اًذ آهذُ ستَُ بِ طلببى اصالح ٍ رٍحبًی دٍلت کفبیتی بی از هردم: ٍکیلی

تمبد ثب وِ اػت افشادی اصجولِ اهیذ لیؼت اػعبی اص ٍ هجلغ ػبثك ًوبیٌذُ ٍویلی هحوذػلی  ٍ تؼَیِ ِث هؼتمذ طلجبى اصالح ًبّوگَى ٍظؼیت اص ًا

 حضة ّبی لیجشال ٍ ّب آهشیىبیی ثِ ًضدیه ثشاًذاص جشیبى دٍ: »گَیذ هی اثتىبس طلت اصالح سٍصًبهِ هذیشهؼئَل. اػت اصالحبت ججِْ دس اػبػی ػبصی پبن

 طلت اصالح جشیبى ّبی ثبل لیچی لجِ دٍ چَى جشیبى دٍ ایي وِ داسد اػتمبد ٍویلی ،«اًذ صدُ آػیت اهبهی خط ٍ خَاُ ػذالت ّبی چپ ثِ ّب ػبل وبسگضاساى

 ٍویلی. ؿًَذ جذا اصالحبت ججِْ ثذًِ اص تٌذسٍ طلجبى اصالح وِ سػیذُ آى ٍلت وِ داسد اػتمبد ٍویلی. اًذ وشدُ تْی دسٍى اص ٍ َّیت ثی سا آى ٍ چیذُ

 اص ّب آى ثلىِ ًذاسًذ، لجَل سا ًظبم ٍ ؿذُ ثشاًذاص وِ ًیؼت آى هؼٌبی ثِ اًذ؛ ًذادُ سأی اًتخبثبت دس هشدم اص ثخـی اگش وِ اػت آى ٍالؼیت: »اػت هؼتمذ

 ثحشاى 4 ثب طلجبى اصالح: »وٌذ هی اظبفِ ٍویلی. «اًذ دادُ ًـبى ًذادى ثبسأی سا خَد اػتشاض ٍ آهذُ ػتَُ ثِ طلجبى اصالح ٍ سٍحبًی دٍلت وفبیتی ثی

 حتی وِ اػت آى ٍالؼیت. وٌٌذ ًوی آؿتی ّب آى ثب هشدم ًـَد حل هَاسد ایي تب ٍ ّؼتٌذ سٍثشٍ وبسآهذی ثحشاى ٍ حىوشاًی ثحشاى هضیت؛ ثحشاى هَلؼیت؛

 ثَد هوىي حتی ٍ ًـذُ تْشاى ؿْش ؿَسای اًتخبثبت دس جوَْس لیؼت ًتیجِ اص ثیؾ اٍ سأی گشفت؛ هی ًیض سا اصالحبت ججِْ ٍ خبتوی اهعبء ّوتی اگش

 خبلی ؿبًِ آى ثِ پبػخ اص تَاًذ ًوی فشافىٌی ٍ فشاس ثب ٍ ؿذُ سٍثشٍ اجتوبػی ػشهبیِ ثحشاى ثب طلجبى اصالح. ؿَد تش وَچه ًیض فؼلی سأی ّویي اص ػجذؽ

 .«وٌذ

 !اصَلگرایی جریبى آشیل پبشٌِ

 ِث ٍظؼیتی چٌیي وِ ًیؼت ثبس اٍلیي ایي: »گَیذ هی هجشیِ، ٍ همٌٌِ لَُ دس لذست ؿذى یىذػت خصَف دس ػیبػی هؼبئل تحلیلگش «ایوبًی ًبصش»

 وـَسّبی دس. داؿت ٍجَد ٍظؼیتی چٌیي ًیض اصالحبت ثِ هَػَم ّبی ػبل دس. داؿتین ٍظؼیتی چٌیي ّن اًمالة اٍل ػبلِ 1۸ دٍسُ دس. آیذ هی ٍجَد

 ػْذُ ثِ سا اوثشیت هجلغ یه دس وِ حضة یه ثیٌیذ هی ؿَد، هی اًتخبة هجلغ ٍػیلِ ِث دٍلت وِ وـَسّبیی دس ٍ داسد ٍجَد هَظَع ایي ّن دیگش

تخبة حضة آى ّن سا دٍلت گیشد، هی  پبؿٌِ اصَلگشایی، جشیبى ثِ ًضدیه فؼبل چْشُ ایي. «ؿًَذ هی یىذػت دٍلت ٍ هجلغ تؼجیشی، ثِ ٍ وٌذ هی ًا

 اصلحبظ چمذس ػیبػی جشیبى یه وِ ثجیٌین ثبیذ: »وٌذ هی اظبفِ ٍ داًذ هی حبون جشیبى تَػط ایشادات ٍ ّب ػیت پَؿبًذى سا لذست ؿذى یىذػت آؿیل

َلگشا جشیبى. ثذّذ پَؿؾ ًَػی ِث سا خَدؿبى دسًٍی هـىالت ٍ ثیبیذ پیؾ ٍظؼیتی چٌیي ًگزاسد وِ اػت یبفتِ تَػؼِ ػیبػی  سا حشیت ایي ثبیذ اص

َلگشا جشیبى. ثبؿذ داؿتِ  اًحشافبت اص ؿَد هی ثبػث هَظَع ایي. وٌٌذ اػالم ٍ ثیبى ؿجبػت ثب داسد ٍجَد اؿىبل ٍ ایشاد وِ جبّبیی آى ثتَاًذ ثبیذ اص

 دس ٍلتی ػیبػی جشیبى ٍ حضة یه وِ اػت ػیبػی تَػؼِ هصبدیك اص ایي. ؿَد جلَگیشی آیذ، هی پذیذ لذست جشیبى ؿذى یىذػت اص وِ اجتوبػی

َلگشاّب ثجیٌین ثبیذ. وٌذ وٌتشل سا خَدؽ ثتَاًذ گیشد، هی لشاس لذست  .«ثبؿٌذ هَفك خطیش اهش ایي دس تَاًٌذ هی چمذس اص

 طلب اصالح یک زببى از آهریکب ٍاقعی چْرُ

 ایشاًی یه ػٌَاى ثِ وؼی اػت هوىي چطَس وٌن ًوی دسن هي: »گَیذ هی ؿشق سٍصًبهِ ثب گفتگَ دس التصبدی هؼبئل وبسؿٌبع «لیالص ػؼیذ»

 ظذ ٍ دیىتبتَسی ٍ اػتجذاد ٍ فبؿیؼن ػوت ثِ وشدُ دخبلت ایشاى هؼبئل دس ّشگبُ آهشیىب. ًجبؿذ ظذآهشیىبیی ٍ طلت اصالح یب ثبؿذ، پشػت هیْي

 تأویذ طلت اصالح چْشُ ایي. «وٌن ًوی دسن ؿَد، هی گشم چیضی آهشیىب تٌَس اص وٌٌذ هی فىش وِ سا طلجبًی اصالح هؼذٍد.  اػت وشدُ دخبلت اصالحبت

 دهَوشات هب گَیٌذ هی وِ سا وؼبًی ٍ ؼتًی دهَوشاػی اثذاً ایشاى دس فمط ًِ ٍ خبٍسهیبًِ ػشاػش دس آهشیىب طئَپلیتیه هٌبفغ دسهجوَع،: »وِ وٌذ هی

 خبطش ثِ اػت، ؿذُ ثذتش هؼتمذم هي الجتِ ًىشدُ فشلی گزؿتِ ػبل 42 دس وِ آهشیىب: »وشد تصشیح لیالص. «وٌن ًوی دسن هحَسین، آهشیىب اهب ّؼتین

 .«اػت گشفتِ تش اهپشیبلیؼت خَی ؿذُ تش ظؼیف ایٌىِ
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 گزفتَ اًجبم ۴+۱ ثب هذاکزات دّر ۶ تبکٌْى: »گفت ّیي در کؼْرهبى ارػذ کٌٌذٍ هذاکزٍ «عزاقچی» !/اطت فزارطیذٍ «ثٌذی جوع» فصل◄ 

 سهبى ّ گزفتَ صْرت کبفی اًذاسٍ ثَ ُب آى درثبرٍ هذاکزٍ کَ هبًذٍ ثبقی هظبئل طزی یک ّیي در. ػذین ًشدیک پبیبًی هزاحل ثَ تقزیجب   ّ اطت

 هجذد احیبی ثزای هقبثل ُبی طزف کٌذ؛ هی کوک هلی اجوبع ّ تفبُن آهذى پذیذ ثَ ًوبیٌذگبى ثب جلظبت. اطت فزارطیذٍ کؼْرُب گیزی تصوین

 .«ثزطٌذ ثٌذی جوع ثَ ثزجبم

 

 لِظتبى ُظتن، ّسیز ًخظت هي کَ سهبًی تب»  :کزد اعالم لِظتبى ّسیز ًخظت «تظکی هْراّیَ» !/دُین ًوی اطزائیل ثَ سّر پْل: لِظتبى◄ 

 ّسرات ًیش اسایي پیغ!«. دالر یک ًَ ّ یْرّ یک ًَ ،(لِظتبى پْل ّاحذ) سلْتی یک ًَ. کٌذ ًوی پزداخت ُب آلوبًی جٌبیبت ثبثت چیشی ُیچ قطعب  

 ثَ کوک ثِبًَ ثَ صِیًْیظتی رژین تبکٌْى. ًیظت ُْلْکبطت هظئْل ّجَ ُیچ ثَ لِظتبى: »ثْد کزدٍ تأکیذ ای ثیبًیَ در لِظتبى خبرجَ

 کؼْرُبی ثزخی اس فزاّاًی ُبی پْل ،(ُیتلز سهبى در آجزپشی ُبی کْرٍ در یِْدی ُب هیلیْى ػذى طْساًذٍ ادعبی) ُْلْکبطت ثبسهبًذگبى

 .اطت گزفتَ غزاهت عٌْاى تحت ارّپبیی

 

 ًفز ۴۱ خْى رّی آسهبیغ اًجبم ثب: »آّرد گشارػی در فبرهذ ػفب دارّیی ػزکت عوْهی رّاثظ /ثزکت ایزاًی ّاکظي اس دیگز خْع خجز◄ 

 در تْلیذػذٍ ثبدی آًتی ػذ ثبثت ثْدًذ، ػذٍ داّطلت ثزکت ّاکظي ثبلیٌی هطبلعبت دّم فبس در کَ کظبًی اس ًفز ۰۱ ّ اّل فبس در کَ افزادی اس

 رّی ثز ّاکظي ایي تشریق داّطلجبى خْى ثبدی آًتی ًیش اسایي پیغ. «اطت ۴۱ کّْیذ آفزیقبیی ّاریبًت طبسی خٌثی ثَ قبدر افزاد ایي ثذى

 .ثْد ػذٍ ثبثت ُن درآًجب ّاکظي ایي هْفقیت ّ تظت کزًّب اًگلیظی ّاریبًت

 

 ًبى لقوَ یک رطیذى اس هبًع ثتْاًذ اگز حتی ّاػٌگتي: »کَ ایي ثز تأکیذ ثب طْریَ خبرجَ ّسیز !/ثیزّى ثزّ: آهزیکب اس طْریَ درخْاطت◄ 

 ثب هجبرسٍ در غزثی کؼْرُبی عولکزد ّی. «یبثذ پبیبى فْرا   ثبیذ ّ ثْدٍ غیزقبًًْی طْریَ در آهزیکب حضْر: »گفت ،«ػْد هی ُب طْری ثَ

 .«ُظتٌذ تزّریظتی ُبی گزٍّ ثَ  کوک رطبًذى ثزای تالع در غزثی کؼْرُبی: »افشّد ّ کزدٍ تْصیف دفبع غیزقبثل ُن را تزّریظن

 

 ثب هْضْع ایي ّ ثزگشارػذٍ تزرهق کن فزاًظَ ای هٌطقَ اًتخبثبت دّم دّر کَ خجزدادًذ ُبرطبًَ /سد رکْرد فزاًظَ اًتخبثبت در هؼبرکت◄ 

 .اطت کزدٍ گشارع درصذ ۰۱ اس کوتز را هؼبرکت ًزخ طی ثی ثی. اطت ثْدٍ ُوزاٍ کؼْر ایي اصلی احشاة ثزای طٌگیي ػکظت

 

 تالع ُب طبل اس پض خزهؼِز هقبّهت رّس ۱۴ در سًبى هقبّهت اطٍْ «حْرطی طکیٌَ/ »گزفت هب اس ُن را خزهؼِز سًبى اطٍْ کزًّب◄ 

 طبل ۸ طْل در ػیزسى ایي. گفت ّداع را فبًی دار کزًّب ثَ اثتال دلیل ثَ ثظتزی رّس چٌذ اس پض اًقالة دطتبّردُبی اعتالی هظیز در صبدقبًَ

 .داػت حضْر آًجب در رّسٍ ۱۴ جٌگ در ّ ًکزد تزک را خزهؼِز گبٍ ُیچ هقذص دفبع
   خبر ویژه▼ 

 دسهبى ٍ ثْذاؿت حَصُ دس ایشاًی توبم فٌبٍسی اص ًَسی اًؼىبع «ًَسا»
 ّوت ثب ٍاوؼي ایي. ؿذ آغبص اهلل ثمیِ ثیوبسػتبى سئیغ ثِ تضسیك ثب «ًَسا» وشًٍبی ٍاوؼي ثبلیٌی وبسآصهبیی ًخؼت فبص دیشٍص

 تحمیمبتی وبس هبُ 16 ثب ػلوی، فشآیٌذ یه طی پبػذاساى ػپبُ( ع) حؼیي اهبم داًـگبُ ٍ اهلل ثمیِ پضؿىی ػلَم داًـگبُ پظٍّـگشاى
 وشد ًوی خطَس رٌّن ثِ حتی سٍص یه: »گفت ٍاوؼي ایي اص سًٍوبیی هشاػن دس ثْذاؿت ٍصیش. اػت سػیذُ ثبلیٌی وبسآصهبیی هشحلِ ثِ

 ایي دس ًیض ػپبُ فشهبًذُ ػالهی، ػشداس. «وٌین ػشظِ ثتَاًین خَدهبى سا ؿَد هی دًجبل اهلل ثمیة داًـگبُ دس اهشٍص وِ ای تىٌَلَطی
 اًذ وشدُ تَلیذ ٍاوؼي وِ وـَسّبیی اًذاصُ ثِ: »وشد اظبفِ ثشتش، ّبی تىٌَلَطی ثِ دػتیبثی دس داخلی تَاى ٍ ّوت ثش تأویذ ثب هشاػن

 ّب آى وِ آًچِ ّش ثِ دّن هی لَل ّب آهشیىبیی ثِ. گزاسین هی فمیش وـَسّبی اختیبس دس سا ّبیوبى ٍاوؼي. این وشدُ تَلیذ ٍاوؼي تٌَع
 ایي دّن هی لَل ّن ایشاى هلت ثِ. ثذّین ّن ّب آى ثِ سا ّب پیـشفت ایي داًؾ حبظشین ٍ یبفت خَاّین دػت اًذ وشدُ تحشین

 .«داؿت خَاّذ اداهِ ٍ اػت ّب آى همبٍهت ثوشُ ّب پیـشفت


