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روژه؛ دخير رسولو اودب５وزلوسره دمرستوکولو يوه 
  دهمهمه مياشت 

رæالیÜÜÜÜت æÇسÜÜÜÜیدæنکي¡ �æÑÏې پÜÜÜÜه مبÜÜÜÜاÑکې      Ïلو

رæ  میاشت کې Ï شتمنو کسانو¡  ÇÏوÜي سÜب ¡ ملÜهکس 

 æÇ نوÇÑاÜÜتنانوکÜÜ ÜÜتنه  خÜÜه ÒÏیاتوجایدæÏÇنو غو

کÜوí¡ چÜې لÜÜه بیوÒلوکسÜانو سÜرå خپلÜÜې مرسÜتې æنÜÜه      

که چÜې پÜه  پمس  ¡íه      وÜلÒې بیوÜسÇÏ ېÜت کÜالیæر لو

ې ډæډۍ پÜÜÜÜÜه       ÜÜÜÜÜوې مÜÜÜÜÜیÏ ېÜÜÜÜÜچ ¡íÏ تهÜÜÜÜÜش í ÜÜÜÜÜ æ

ÜÜاã کوÑتÜÜه      ÜÜي æÇ ما æ åÑوÜÜله کÑهاÜÜس åرÜÜکولوسÇپید

ي ÇÑ .  

رمÜ کÜې ÇÑÏنÜه کاæÑنÜه        Çæ ìæÏیي چې ÇÏکسÜاä پÜه 

      Ï ېÜچ ¡íÏ تهÜم شÜه äاÜې کسÜسÇÏ کې ìæÏ پهæÇ íکو

ي¡ æلې بیÜاهم کÜاÑæ  ÑتÜه     æکولوپه تمه بهرÇپیدÏÑکا

æÇ í í نÜÜه پیÜÜدÇکی .  خÜÜالي الÓ بیرتÜÜه کوÑتÜÜه ÇÑسÜÜتنی

Üتي ¡ چÜې       رæÇسیدæنکېº بیا æÏ ÏلÜت نÜه هÜم غو لو

      åÑانولپاÜÜلوکسÒبیوæÇ åÑاÜÜو بیچÜÜول ÏهیوÏÇپÜÜه کچÜÜه 

í   . ÏکاÑکولوÒمینه برÇبرå ک

       ÑاÜکÏæÇ تېÜمرس åرÜو سÜلÒا بیوÜه تنهÜن ìæÏ ه همدÑÇن

íړÇوÜÜÜÜه غÜÜÜÜت  نÜÜÜÜلæÏ هÜÜÜÜه  لÜÜÜÜمینÒکولوÇپیدÏ . ېÜÜÜÜبلک Ï

æÇ æمهاجرینو سرå مرستې ¡ یتیمانو¡ کونمعیوبینو

Ï æÇکاÑپÜÜÜه مونÜÜÜدلوکې الÇ ãÒقÜÜÜدÇماÊ ترسÜÜÜرå کولÜÜÜو   

íتنه هم کو   . غو

چې �æÑÏې  په میاشÜت کÜې شÜتمن خلÜک     : Çæ ìæÏیي

   æÇکینانوÜمسÏ تېÜمرس åÒÇندÇ باید یو åړÇæÏ لتæÏ æÇ

کÜÜه ÇÏبÜÜه ÇÏهللا       ¡í ÜÜکÑæ ېÜÜک ßÇæ انوپهÜÜنوکسÇناتو

 ìæÏ æÇ ي ر æ ضامندیو الملÑ æÇیو ته تعالی Ïخو

لÜوکې یو   چÜانس   سÜتر ÇÏ مباÑکه میاشت ÏثوÈÇ پÜه 

  . پرې حل شيبه Ï æÇ íæبیوÒلوکوÑنیو ستونزې 

¡ چي کوí غو کخلپه  بیااÑ یانو پل علمÏ  بل لوÑته

ونو¡ ناæړå نفرتو¡ Ïکرک�æÑÏې په مباÑکه میاشت کې 

  æÇ ÜجنÏ æÇ نوæÑاÜک   æ Ü æÇ í    ج Üکæ ìوÜه مخنیÜخ

ÜÜه ÑæیÜÜن تنÜÜدí لÜÜه یÜÜو بÜÜل سÜÜرå خ    نÜÜ  بÜÜرæÇ íپÜÜه  Ñæ

íسوÑæ سرته íÑپه  . چا ìæÏÏºåخبر  äکامل مسلماÏ

Üه چلنÜد   هیوÇæÏÇلولپاåÑ پکاåÏ åÑ چي¡ Ïخپلو   åسر  

ìا و ته یي ÏتاäÇæ پر æÇ í خل    .íوي Ñæس  æک

رæ íلÜÜÜس بیوÒلÜÜÜو¡ نÜÜÜاتوÇنو پدÇسÜÜÜي حÜÜÜاá کÜÜÜي Ï لÜÜÜو

په خلکÜÜÜÜÜÜو کÜÜÜÜÜÜې  æÇæÇمهÜÜÜÜÜÜاجرینو سÜÜÜÜÜÜرÏ åمرسÜÜÜÜÜÜتو  

Ï چي ¡íکو íمخه نیولوخبرÏت  نفرتونوÜې میاشÏ په

     æÑوÜنÏ يÜنیک åوÜې یÜیÇæ äاÜیني عالمÏ ه   کيÜختونوپæ

ونه   Üر پرتله لسÜبÇبر   íرÜه لÜبونÇت    ډیرثوÜه میاشÜغÏ æÇ

ìÏ ÈÇمرستوکولوستر ثوæÇ سولوÑ خیرÏ خلکوته.  

  Çمیني                                                          

äمضاÑ ßÑمبا åما åÒæÑ  
    äاÜمضÑ ßÑاÜمب åاÜم åÒæÑ    اÜب ÊرÜهج ãæÏ áاÜسÑÏ

بÜÜÜÜاالì ) سÜÜÜÜوÇ åÑلبقÜÜÜÜرå  83(نÜÜÜÜزÂ áæیÜÜÜÜه کریمÜÜÜÜه  

مسلماناä فرÖ گرÏیدÇ åست¡ که یکÜی ÒÇجملÜه   

ÇهÜÜدÝÇ بÜÜزæ �ÑبÜÜا ÒÇ ÔÒÑÇفرضÜÜیت ÇیÜÜن ÑکÜÜن      

   ìرÜی¡ فکÜحæÑ تقویتæ تربیت ¡ãسالÇÑÏ ìالÇæ

æجسمی مسلماناÑÏ äمقابل ÒÂموä ها æمصایب 

Ïنیایی میباشد æبه مسÜلماناä مÜی ÂمÜوÏÒ تÜا بÜه      

 ìÇÏÇ    مÜÜی جسÜÜحتæ رÜÜفک ¡ÍæÑ مÜÜه مهÜÜن فریضÜÜیÇ

خوÇÑ Ï تذکیه ساخته¡ نگذÏÑÇ باالÍæÑ ì¡ فکÜر  

æجسم Çیشاä خوÇسÜته هÜاì نامشÜرÚæ شÜیاطین     

æهوæ ìهوÏæÒ ÓگذæÑبی بنیاÏ نفسÜانی حÜاکم   

ÏÏگر.  

 äاÜÜÜمضÑ åاÜÜÜمº     هÜÜÜت کÜÜÜسÇ بÜÜÜش äÂÑÏ هÜÜÜت کÜÜÜسÇ åاÜÜÜم

      äÂ íزÜب خیÜشæ ÖرÜف äÂ åÒæÑ ¡تÜسÇبهتر åاÜمÑÇهزÒÇ

ماå یک کاÑنیک Ç ÇÑنجاã نفل Çست æکسیکه ÇÑÏین 

ر Çست æکسیکه یک گÏهد مانند فریضه ماå هاÏ ìی

فریضه  ÇÑÏ ÇÑین ماÇ åنجاÏ ãهد مانند هفتÜاÏ فریضÜه   

   ÏÑÇÏ ÈÇوÜÜثæجرÇ åاÜÜن مÜÜیÇ رÜÜغیÑÏ .   åاÜÜم äاÜÜمضÑ åاÜÜم

    åاÜم äاÜمضÑ åاÜست¡ مÇ صبرجنت ÔÇÏپاæ ستÇصبر

Çست که ÑÏین ماåÒÇæÑÏ å هاì جنت همه باÒمیشÜوند  

 ÜÜجه ìاÜه åÒÇæÑÏæ   اÜÜه äیطاÜشæته میشوندÜÜه بسÜنم هم

ÑÏیÜک حÜÜدیث شÜÜریف  . ÒÑÏنجیÜر هÜÜا بسÜته میگرÏنÜÜد  

: ترجمÜه . ÑسوÇ áهللا صلی Çهللا علیه æسلم فرموÇ åÏسÜت 

   ÊرÜمغف äÂ سطæ åÏ ¡ستÇ حمتÑ äمضاÑ åما áæÇ åÏ

ÇبÜÜÜن ÇبÜÜÜی (  . Â åÏæخÜÜÜر äÂ نجÜÜÜاÂ ÒÇ ÊتÜÜÜش Ç ÎÒæÏسÜÜÜت 

äمضاÑ لدنیافی فضلÇ(  

 åست¡ ماÇ برکتæخیر åما äمضاÑ åما   äÂÑÏ هÜت کÜسÇ

      ÒÇ ÇرÜنÂ یÜه کسÜت کÜسÇ åاÜم ¡ÏÏمیگرÏیاÒ مومن ÞÒÑ

     äÂ ÏرÜÜبیگ åÒæÑ äاÜÜگناهÒÇ ìÑÇÏ ÏوÜÜا خÜÜب äاÜÜیمÇ ìæÑ

شÜÜخص چنÜÜاÒÇ äگنÜÜاå پÜÜاß میشÜÜوÏ¡ چنانچÜÜه طفÜÜل       

    ãاÜÜتم åÑاÜÜکف äاÜÜمضÑ åاÜÜم åÒæÑ ¡ÏوÜÜتولدمیشÑÏماÒÇ

 Ïمضاعف میشو åین ماÑÏ Êحسناæمیباشد äگناها

مالیکه Çمرمیکند ÑÏæین ماÇ åهللا تعالی جل جالله به 

        ÊرÜب مغفÜلم طلÜسæ هÜهللا علیÇ لیÜت محمدصÜمÇ هÜتاب

کنند ÑÏæجاÏ ìیگر ÑسÜوÇ áهللا صÜلی Çهللا علیÜه æسÜلم      

کسÜÜیکه یÜÜک åÒæÑ ¡ÒæÑ مÜÜاå  : ترجمÜÜه . فرمÜÜوÇ åÏسÜÜت

مبÜÜاÑ ßÑمضÜÜاÇÑ äبÜÜا خموشÜÜی æسÜÜکوæ äبÜÜاتکبیر¡     

    ãÇرÜحæ áالÜح ÇرÜنÂ áحالæ Ïبگیر åÒæÑ تحمیدæ تهلیل

 ÜÜهللا تعÇ دÜÜنÇبد ãÇرÜÜح ÇرÜÜنÂ هÜÜل جاللÜÜالی ج  äاÜÜه گناهÜÜهم

  )Çلدیلمی. (قبلی ÇÑ ìæ می بخشد

Çین همه توضیحاÊ بیانگر فضلت æبزÑگدÇشت ÇیÜن  

   ãاÜÜه مقÜÜبÇÑ äلماÜÜق مسÜÜینطریÇÒÇ اÜÜت تÜÜسÇ ßÑاÜÜمب åاÜÜم

ÇæالÇ ìنسانیت نایل گرÇÏند¡ قوå مباÇæ åÒÑستقامت 

ÜÜÜمس äæÑÏÑÏ ÇÑل  ÊاÜÜÜهشÇخوæ یاطینÜÜÜه شÜÜÜبرعلی äما

 Ñ äلماÜÜمسæ دÜÜت بخشÜÜانی تقویÜÜه  نفسÜÜل همÜÜمقابÑÏ Ç

مصÜÜÜÜایب ÒÂæمÜÜÜÜوä هÜÜÜÜاì پایÜÜÜÜدæ ÑÇصÜÜÜÜابر گرÇÏنÜÜÜÜد    

æهمچنÜÜÜÜÜÜاä بÜÜÜÜÜÜه مسÜÜÜÜÜÜلماä تعلÜÜÜÜÜÜیم میدهÜÜÜÜÜÜدتاتنها  

ÑÏفکرÇæندیشÜÜÜه ÒنÜÜÜدگی ÒæنÜÜÜدå مانÜÜÜدä خوÏنباشÜÜÜد 

 åیدÏمساکین هم باخبرگرæ ÁÇنج فقرÑحالت پرÒÇ بلکه

   åÏنموÑÇدÜÜÜبیÇÑ ویشÜÜÜخ ìÑاÜÜÜهمکæ äæاÜÜÜه تعÜÜÜحیæÑæ

ÏÒعملی ساæ.  

 ÜÜÜم ìÇرÜÜÜب áاÜÜÜمتعÏیزÇ åاÜÜÜگÑÏÒÇ رÜÜÜخیÇÑÏ äلماÜÜÜمس ãÏر

ÇفغانسÜÜÜتاä بالخصÜÜÜوÕ مÜÜÜرãÏ غیوæÑالیÜÜÜت لÜÜÜوگر     

        ¡ÊÇÏاÜÜشÑÇ هÜÜل بÜÜق عمÜÜتوفی ¡ãالÜÜسÇ لÜÜهÇ امیÜÜتمæ

      ãÑÇدÜتدعا میÜسÇ ÇÑ المیÜسÇ ìالÇæ مینÇرÜفæ ãاÜحکÇ

خوشÜÜÜÜبختی¡ æÒÑÂæمنÜÜÜدã کÜÜÜÜه مÜÜÜÜاÑ åمضÜÜÜاä سÜÜÜÜبب   

 ãسالÇ äجها ãتما ìسربلندæ ÞتفاÇ ¡ÏتحاÇ ¡ìÑÇبید

   ìرÜÜت سرتاسÜÜمنیÇæ لحÜÜت¡ صÜÜیله  برکÜÜسæ æ åدÜÜیÏگر

ÏÏگر äفغانستاÇ ما åنجیدیدÑæ عزیزÑکشوÑÏ.  

                  åمحمدسلیم : ترتیب کنند "ìحمدÇ "الیت لوگرæ ÝقاæÇæ حجÏشاÑÇ یاستÑ ÈحتساÇمرÂ  

چهارشنبه د۱۳۹۴ کال دچنا میاشتې اولسمه د ۲۰۱۵ عیسوي کال دجوالی اتمه      (۳)       پرله پسې ه (۷۰)       لوم کال دویمه ه 

íړÇمنیت غوÇæÇ کې سولهÏÇلس په خپل هیوæÇ äفغاÇ  
Ñæ ì æچې هر íÏ  تنې ډیرې که چیÜرې لÜه هÜر    . ته Çړتیا لرíپه æÇسني حاالتوکې ÏهیوÏ ÏÇخلکو هیلې æÇ غو

     ÜمÇ ¡ولهÜې سÜي چÜیÇææ Ñ� رÜهغه به ډی ¿ÆړÇه غو تئ  چې  خه æپو  áÇæÏÇن هیو    ÜپرمختæÇ áæÏاÜبÂ نÜطæÏæÇ

åÏ åخبر åړÒÏ áÇæÏÇهر هیوÏ åخبرÇÏ ¡æړÇغو  .  

وÏهیÜوÏÇ شÜته سÜتونزې  æÇ نÜا ÇمنÏ  ÜسÜولې لÜه            Üه ÇæÑنÜه åÏ تر وÇ áفغانستاä کÜې ه Ïهمدې موخې لپاåÑ په 

وáÏ شيال کی کی  ìپاÏ بدبختیو ته ºåÏغو موجوÏ æÇ í   . Ï ìÑحل الÑې  Ñæته پیدÇک

   æÇ منیوÇاÜو¡ نÜون í¡ چې تل یي په جن ې ÑæیاÏی Ñæ یني¡ هغهæ لېÇکې کومې ناخوÏÇلس چې  په هیوæ äفغاÇ

ې æې æÇنو کې  تیرې ک Üې پÜه هیÜوÏÇ کÜې          . ډáæ ډáæ ک Ñæ هÜهغ ¡å Üه کÜم ìÇدÜچې بیا خ ¡íړÇنه غو ìæÏ  ÑÇرÜتک

Çæلوæ æÇیجاړیو  بدá ک æطن یي په  کن   .  شي¡ چې  Òمون

  ìالÜتÇÑ منÇ æÇ ې  سولهÑله ال æخبرÏ  یي چېÇæ æÇ íې کو Ç ÓæÇفغاناä سولې Ï æÇهیوÏ ÏÇپرمخت له پاåÑ ه

ي    .  شي æÇ هیوÏ ÏÇپرمخت لوÑې ته 

تÜه ÇÑغÜی Ï        æÇیاÑکله چې  په هیوÏÇکې    مÜون ÇفغانÜاÏÏ äغÜه نظÜاÏ  ã ډیÜرæ      لس کالÜه مخکÜې یÜو نÜوې نظÜاã  من

ونÜÜو شÜÜاهدÇنو یÜÜو لÜÜو    ÏیاپÜÜه Ïې .  پرمخت ÑلسÜÜوکلونو کÜÜې ÏهیÜÜوÏÇ خلکÜÜو ÏغÜÜه پرمختÏ ÜÜ ډیÜÜرæ سÜÜترæ هلو

æÇ ìÏ ìنه غوÇړí چې ÏÏغه پرمخت مخه بیا æنیوá شي   . Ïترسرå کولو په پایله کې ترالسه ک

Üتونه æÇپرمخت     ÒÑÇ  يÜÜل پرمختللÜخوخپ íړÇوÜÜوله غÜس سÜÜلæÇ ونÜمÒ   کÜÜخل ونÜÜه نشÜي قربÜÜاني کÜوالÒ ¡ìمون

ته شÜي ÏæÇهیوÏÇپرمختÜ بایÜد ÇÏسÜالمي      تونې سولې په پایله کې ÇÑمن ÑÏ منیت بایدÇ خو íړÇمنیت غوÇ

ÏæÇ íپرÏیو هرډáæ الæ Óهنې  Òمون په کوÑنیو چاæÑکې بندې  کې æ åÏæک قوÇنینو Ç æÇساسسي قانوä په غی

ه پر مخ بوíÒ شي Ç æÇفغاæ äلس باید Ïخپل هیوÏÇ لپاåÑ په ه Ïسولې بهیر په بریالي تو تونې  تو Ñ .  

íæ  پرمخت æÇ منÇ ¡ډمنه سولهÇکې ډÏÇچې په هیو ºåÏ ین هیلهÒÇلو یوÇæÏÇولوهیو Ï Çه    .  نو همدÜې پÜه چÜکل

Üولې چÜاÑې چÜې                ÏÇوÜهیÏæÇ íوÜک åÏæ åÑوÜپ áاÜل حÜه خپÜپ Üم پرمختÜهæÇ تÜمنیÇ ¡يÜکې  سوله تامین شÏÇهیو

يæÏلسونو Ïپرمخت مو ر یوæÇخوشحالیوالمل æÇسبب  ي Ï æÇخلکو Ïخو ه پرمخ  ه تو   .  خې íÏ ¡په 

 äفغانستاÇÏ ې کبلهÏ نوله åÏ لس هیلهæ äفغاÇÏ ðقعاÇæ غهÏ  ºې  له مخې سولهÑنال نوí منتخب æÏلت  Ïخپلې ک

     Üل کÜفص æÇ لÜې حÑه الÜلæخبرÏ تونزېÜشته س ÏÇهیوÏ æÇ íو خپل  مخالفین کینو یتوÈ  بولي¡ تر æÇ í یولوم

í   . ÏÏې ستونزÏ æحل په æسیله Ïجن æ æÇیجاړیو مخه نیوá کی

ې  æ ÇÏجیبه  لرí¡ چې سوله¡ Çمن æÇپرمخت  هیوÏÇ تÜه  یÜوÒÇې æÇیÜوÒÇې     æ äفغاÇهر åÑستلو لپاæÇÑ سولېÏ

æ له الÑې   . Ïخبرæله الÑې ÇÑتالì شي نه  Ïجن æÇج

í¡ چې  ۍ کې  یو باثباته  هیوÏÇ په Çفغاناä باید Ïخپل æطن  Ïپرمخت لپاåÑ مالæت ÇفغانستاÏ äتل لپاåÑ په ن

یوÇلوته æÑæپیژندá  شي  ه ن   .  تو

   ستانکزÇ «ìمیني«شیرمحمد
 

 پوهه
 •¡åÏ نهæ یچې تل م پوهه هغه äÇخزæÇ íکو åو

íنلر.  

 •¡ìÏ ÛÇر ا کوì  پوهه هغه  Ñ چې همیش

ìæ Ç ک .ې نهیم  

 •¡åÏ ې نهیچې خالص پوهه هغه شتمني.  

ل ìÏ¡ پوهه•    .چې همیشه تاìæ åÒ هغه 

 •¡ìÏ لتæÏ کم پوهه هغه å ې یچې په Ñæک

.ېینه بلکې Òیات  

 •¡ìÏ وله یچې تل م پوهه هغه ب æÇ íکو åو

  .خوږåÏ å ییوå یم

 •¡ìÏ ÊÑیچې ه پوهه هغه تجا ¡ìنلر äÇتو 

åÏ ه æÇ ه . بلکې   

 •¡ìÏ Êته  پوهه هغه قوÑæ äچې پاچاها

ìÏ عاجز.  

ایست ìÏ¡پوهه هغ•  کال یې په  ه  چې 

  .جهاä کې نشته

 •¡åÏ äپه شا ìر چې  پوهه Ï هغه æفاÑÇÏمل

.لتوä نلرíی بیه  

 •¡åÏ چې هرقفل یې  پوهه هغه کل

íخالصو.  

 •¡åÏ سته له مرګ  پوهه هغه صدقهæÑæ چې

íلر ÈÇخه هم ثو.  

 •¡ìÏلمر äسماÂ شنه Ï یچې ه پوهه هغه 

íنلر Èæغر .  

لغز  
یÜÜدÑÏ ÇتÜنÜÜÜÜه خÜÜې پÒÏÜÜړå کÜÜÜÜوÑم ÜÜÜه پری  

یÜÜریÜÜÜي æÇ íÏمÜÜÜÜÜاÑÏتÜÜÜÜÜÜه پÜÜÜاخÜÜندلÜÜÜÜÜت  

ÜمÜÜپ åÏ نه åړÒاÜÜÜÜÜضÑ هÜÜÜتÑÏ اÜه پÜÜÜÜÜÜÜریÜÜÜÜی  

یÜÜÜریÜÜÜکال ÑÏته پÜÜÜÜې ÜÜÏخÜÜÜÜÜوپه ÑæÒ م  

ÜÜÜ åÑوÜÜم¡ هی ېÜÜه کÜÜÜÜÜې نÜÜرمÜÜوÑÏ åÑنه   

یÜÜاÑÏتÜه پریÜÜÜرÇنه مÜÜې Üپل تصویر مÜÜخ  

ې لÜÜÜیونÜÜÜÜیÜهÜÜÜÜÜدلÜÜاÒیÜÜرې نÜÜر پÜÜÜÜه ډیÜچÜې پ  

یÜریÜÜÜÜÜÜه پÜÜÜا ÑÏتÜم خپل ÂشÜنÜÜÜÜه ÒړÒ åخÜÜÜپ  

رÇæ نه شÜÜتهÜو پÜÜاÇÑنÜÜه یÜÜÜÜومÜÜÜه ÑÇÏشÜÜکÜÜه پ  

ÜÜه تÜÜÜÜیÑاÜÜخ مÜÜتÑÏ تیاÜÜپکÏ ېÜÜی ÜÜÜه پری  

ÜíÏې ÒنÜÜاÑ چÜÜÜاÑیæÜÜÜف وä باندې سر کÜی  

یÜریÜÜه پÜÜې íæ پاÏشاÑÏ åتÜکه تخت چÜÜل  
äفایا«سخي جاÑ«  

æ بط یضکشف Ïهفتاæ ÑÇک هز...  

      ÑدÜمخ ÏÇوÜم ÞاÜقاچæ کÜفیÇتر äÇæÑ áاÜس äجریا ÑÏ

  .       æ ÑÏالیت لوگرÇÒÇثرناÇمنی ها æÑبه ÇفزÇیش Çست

     åاÜنگÒÇه لوگرÜک ÏوÜنم åæالÜع Ýæمعر ìقاÂ äهمچنا

 .کشت موÏÇ مخدÑ خوشبختانه کامالصفر میباشد

Çین ÑÏحالیست که ÑÏ جریاä پنج ماÇ åخیÜر هفتمÜین   

ÏÇ مخدÑ که جمعآ چهاÑتن میشÜوÏ  موتر مملو ÒÇ مو

    ÑÏ یÜÜÜÜÜÜمل ìæÏÑÇæ ولیسÜÜÜÜÜÜپ ìاÜÜÜÜÜÜهæنیر ìوÜÜÜÜÜÜس ÒÇ

    ÑوÜÜÜÜÜلتمÇ هÜÜÜÜÜمنطق ÑÏ اÜÜÜÜÜخصوصæلوگر ÊاÜÜÜÜÜمربوط

  "عدیل"     .مرکزÇین æالیت کشف æضبط شدÇ åست


