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پایىذٌ
با پایها یهک ا ه ج شه
سزما،
دیشز و آمذ آمذ ا
تههال ههها بههزای اسسههزگیزی
گفاشوهای غا با طالبا آغاس
دذه استا ها سال با آغهاس
ا هه برههار در اانانسههاا ،
تمزک و اؼالیت گهزوه ههای
تزوریسا مخالف دولت نیهش
بیشاز م دهود و در موسهم
تابساا خشونت ها ب اوج آ
م رسذا
در آساان ی ا ه سهزما،
خشونت ها و درگیزی هها به
گونهه ی طبیؼهه اهههزوکش
م ک ذ و حز و حذیثها در
مورد غا و گفاشو با طالبها
آغهههاس مه ه دهههودا مهههزد
اانانساا بیش اس یهک و نهیم
ده است که ی هین اهزاس و
ازودهههههای ج شهههه را در
های مخاغف سا تجزب
ا
م ک ذا
سمساا ک
مؼاوالً در ا
هههوا سههزد و طاقههتازسهها
مهه دههود ،هههزا ااش هها
نا توان ذ ا ه سهزما را در
پ اهشاه ههای دها در خهاک
اانانساا سهرزی ک هذ یه
رسههذ بهه ای کهه تمههزک و
اؼالیت ج ش دادا باد ذا اس
ای زو آنا با رسیذ سمساا
ب خاسهاشاه و پ اهشهاه ا هغ
دا بز مه گزدنهذ و ا ه

وسیز امور خارجه ی پاکسهاا
گفت ک قزار است ب تهاری
 ۶۱ماه روا میالدی ،نشسها
در مسقط پایاخهت ػاها در
ههغا اانانسههاا
رابطه ب ه
بزگههشار دههودا مقهها هههای
حکومت اانانساا نیش تأییهذ
کزده انذ ک این نشسهت در
نیا ی مهاه روا مهیالدی در
ػاهها بزگههشار خواهههذ دههذا
قادردههاه سههخ شوی دههورای
ام یههت مغهه اانانسههاا بهه
رسان ها گفا اسهت که در
این نشست مقا های حکومت
اانانسههاا و پاکسههاا روی
اسسزگیزی گفاشوهای غا بها
ههمبت م ه ک ههذ و
طالبهها
ناای ذگا امزیکها و یهین در
این نشست به ػ هوا نها ز
حضور م یاب ذا
ایهههن نشسهههت در واقهههغ
ادامه ی نشسههتهههای یرههار
جانب است ک یک ونیم سها
پیش پس اس بزگشاری نشست
پ جم ،ماوقف گزدیهذا دلیه
توقف نشست های یرارجانب
ک با نظارت یین و امزیکا به
پهیش بهزده مه دهذ ،ػهذ
ههذاقت پاکسههاا در رونههذ
غا اانانساا خوانذه دهذا
نشستهای یرارجانبه میها
اانانساا  ،پاکساا  ،امزیکها و
یین یک اس اباکارات حکومهت

ذاقت آ کشهور در رونهذ
غا دهک ک هذا پهس اس آ
دههرز کابهه هههذ حاههالت
سهه شین و خههونین انامههاری و
انفجههاری قههزار گزاههت کهه
هههذها تهههن اس نظامیههها و
غیزنظامیا را ب خاک و خو
کشیذا
ااشای خبز مهز مالػاهز
وحاههالت سهه شین هههزا
ااش ان در م طق داه دریذ و
ریاست رجا بزجسا  ،رونهذ
گفاشوهای غا با طالبا را ب
بههنبسههت کشههیذا ریاسههت
ام یت مغ اانانسهاا اػهال
کزد ک حاالت تزوریاس بز
م طق داه دهریذ و ریاسهت
رجا بزجسا اس سوی طالبا
و دبک حقهان بها هاذسها
سهاسما اسههاخبارات نظههام
پاکسههاا راه انههذاسی دههذه
است
ا اس آ سما ب بؼذ ااهشو
بز ای ک رونهذ هغا ماوقهف
گزدیذ ،روابط کابه و اسهال
آباد نیهش تیهزه دهذا ریهیس
جارورغ اػال کزد ک دیشز
اس پاکسههاا ناهه خواهههذ در
رونذ غا اانانساا هاکاری
ک ذا رییس جارورغ گفهت
غا بها طالبها را بها
پزوس
غا بین االانان ب
میکانیش
پیش خواهذ بزدا ی انچه به

دیذگاه مافهاوت وجهود دارد
آ پادرمیهان
ک بز اسها
پاکسههاا در رونههذ ههغا و
تههال هههای اخیههزا بههزای
اسسزگیزی گفاشوهای غا بها
طالبا قضاوت م دودا بزخ
آگاها ب این بهاور انهذ که
تال های اخیز پاکساا باسهم
تأکایک استا
ب باور این آگاها با توجه
تابساا ب پایا
ب ای ک ا
سزما نشدیهک
رسیذه و ا
است ،پاکساا م خواههذ بها
این تزا ذ تا ازا رسیذ ا
ج ش دیشز ،ب گهزوه طالبها
سما بخزد و اس جانب ههم بها
راه انذاسی گفاشوهای غا بها
طالبا  ،م خواههذ اشهارهای
بین الاغغ را بز خهود بکاههذا
امهها در ک ههار ایههن ،از ههی ی
دیشزی نیش وجود دارد ک بهز
آ احااهاالً اشهارهای
اسا
ایههاالت مامههذه امزیکهها ایههن
کشور را مجبور ساخا اسهت
در رونههذ ههغا اانانسههاا
هاکاری ک ذ و روابطش را بها
حکومههت اانانسههاا بربههود
بخشذا اما هزی بادذ ه هوس
ذاقت پاکساا
نا توا ب
باور کزدا
تههال هههای اخیههز بههزای
اسسزگیزی گفاشوههای هغا
م توانهذ تکهزار دور بهاطغ

هْطازٍیِ فطٍضی ویَهطث هلىیت
هحتطم ضوس الحك ٍلس هیطظاذوَضز
تطن ٍالع ًاحیِ اٍل هطووع ٍییوت
سوووٌگاى هفمووَز دطزیووسُ اظ ارتثوواض
سالط است.
***
اسوواهی آهیٌووِ تٌووت رثووسالیعیع
ٍلسیت هحوس ضحین ساوي ضویسایی
ٍییت ّوطا رلیوِ اسواهی ًَضآلوا
ٍلسجاى آلا ساوي ضویسایی ّوطا
زض ایي زیوَاى زروَت تفطیوك زاضز
وِ هسری رلیِ هصوَض غایة هیثاضوس
ادطاظتاضید ًطط ارالى تِ هوس یوه
هاُ تِ زیَاى ضسویسدی توِ لیوایات
احووَال ضرهوویِ هحىوووِ ضووْطت
ٍییت ّطا حاضط ًطوَز هَضوَ
غیاتا فیهلِ هیطَز آًگاُ حك ضوىایت
ضا ًساضز7563.
***
اساهی حطیا تٌت تْاءالسیي ٍلسیت
فرطالووسیي سوواوي ًاحیووِ ٍ 5ییووت
ّووطا رلیووِ اسوواهی رعیووع ٍلووس
ًَضالووسیي تٌووت فرطالووسیي سوواوي
ًاحیِ ّ 5طا زض ایي زیَاى زروَت
تفطیك زاضز وِ هسری رلیوِ هوصوَض
غایة هیثاضس ادطاظتاضید ًطط اروالى
تِ هس یه هاُ تِ زیَاى ضسویسدی
تِ لیایات احوَال ضرهویِ هحىووِ
ضْطت ٍییوت ّوطا حاضوط ًطوَز
هَضَ غیاتا فیهلِ هیطَز آًگاُ حك
ضىایت ضا ًساضز7564.
***
اساهی ضوَض تٌوت رعیوع ٍلوسیت
الف ساوي ضتط ٍییت ّوطا رلیوِ
اساهی فیض احوس ٍلس هثیي سواوي
ازضسووىي ّووطا زض ایووي زیووَاى
زرَت تفطیك زاضز وِ هوسری رلیوِ

ًموو ضووطاٌاهِ هطتووَ ضا زض فلووص
زسووه (حافظووِ تطووى ضایگوواى اظ
ضیاسووووت تْیووووِ ٍ تووووساضوا ،
تیویطهییٌیووت هووالی ٍ ازاضت ٍظاض
ظضارت  ،آتیاضت ٍ هالوساضت تسسوت
آٍضزُ  ،آفط ّات ذوَیص ضا هطواتك
ضطایط هٌسضج ضطاٌاهِ ٍ اثك لاًَى
ٍ اطظالیو تساضوا اَض سطتستِ اظ
تاضید ًطط ارالى الی سارت  9:45لث
اظ ظْوووط ضٍظسوووِ ضوووٌثِ تووواضید
 1396/08/16تِ زفتط جلسا ضیاست
تْیوِ ٍتووساضوا  ,هٌووعل اٍل تیویووط
هییٌیت هوالی ٍ ازاضت اضایوِ ًوایٌوس.
آفط ّوات ًاٍلوت ضسویسُ ٍ اًتطًیتوی
لات پصیطش ًوی تاضس.
تیویي آفط تهَض تیوویي ذوط
تووواًىی هثلووو  -30,000/سوووی
ّعاضافغاًی تَزُ ٍ جلسِ آفوط دطوایی
هَضخ 1396/8/16سارت  10:00لثو
اظ ظْط زض اااق جلسا آفوط دطوایی
ضیاسووت تْیووِ ٍتووساضوا تووسٍیط
هیگطزز 7577.
***
هحوس شوطیوا فطظًوس هحوسضویاء
زاضًسُ جَاظ  187هَضخ 1395/2/12
هتهووست ضٌّوووات هیوواهال هسیٌووِ
رطفاى وِ زضساحِ هَتطفطٍضی ّات
وَتوو ًاحیووِ 17فیالیووت زاضووتِ
ذَاّاى فسد جَاظش دطزیوسُ ووِ
تیس اظ ًطط اروالى ضٌّووات هوصوَض
فالووس ارتثوواض لوواًًَی تووَزُ ّطدوواُ
ازاضا زٍلتی ٍ اضوراظ اًفوطازت
تایت هَصوَ ازروات حموَلی توِ
اضتثا فیالیت جَاظ هوصوَض زاضوتِ
تاضٌس اظ تاضید ًططارالى الوی هوس
یه ّفتِ تِ ضیاست اًسجام ،تطضسوی
ٍ حثت جوییت ّا ٍ احعاب ااوال

رثوووسالطحوي زاضًوووسُ توووصوطُ
ًوثوووط( 262895سوووىًَت اصووولی
ٍلسَالی ذَجِ غاضٍییت ترواضفیال
تاضٌسُ ٍییوت واتو هیرَاّوس توِ
حیج زضیَض زضهطتَاوا ضواضٍالی
وات تمطضحاص ًوایس
ًوواهثطزُ ادووط تسٍایطٍهَسسووا
هسؤٍلیت ٍتالیساضت زاضتِ تاضس الی
هس یه ّفتِ تطیاست هحتطم هالی
ٍازاضت هطاجیووِ ًوایووس زض غیووط آى
حك ضىایت ضاًساضز 7567
***
تِ ااال اساهی هحووس رعیعٍلوس
رثسالحویووس ٍلووسیت فوویض هحوووس
هسووىًَِ اصوولی ٍلسووَالی رلیٌگوواض
ٍییووت لغووواى هووتْن لیوویِ ااووال
وووصب ضسوواًیسُ هیطووَز وووِ تیووس
اظًطووطارالى الووی هووس  15یووَم
زضهحىووووِ اتتساییوووِ حوووَظُ اٍل
ضووْطوات حاضووط ضووَز .زضغیووط آى
زًطغیاب ضاى فیهلِ صوازض هیگوطزز
آًگاُ حك ضىایت ضاًساضز7584
***
ضیاست رووَهی تیویوطا ٍظاض
اهَض زاذلِ لطاضزاز ارواضسواذتواًی
تاسیستن تطق ٍآتطساًی ًظوام لوطاٍل
سوواذتواى تووطج تطصووست زٍهٌعلووِ
زیووَاض احااووِ تطهیوووا ٍضًگوووالی
لَهٌساًی اهٌیِ ٍلسَالی زضُ صوَ
ٍییت سوٌگاى ضاتِ ضواضُ زاٍالثوی
( moi96-f-0156هووَضز ضووطٍض
سال هالی  1396ذَیص ضا توِ ضٍش
زاٍالثووی توواظ لووطاضزاز هیٌوایووس
زاٍالثاى ٍاجس ضطایط ضطوت ّات
زاذلووی ،هَسسووا زٍلتووی ٍ غیووط
زٍلتی وِ ذوَاّص لوطاض زاز آى ضا
زاضتِ تاضٌس اظ تاضید ًطط ارالى الوی
 21ضٍظ تمووَیوی تووِ آزضس فووَق
هطاجیِ ًوایٌس.
ضووووطاٌاهِ ٍ هطرهووووا ضا اظ
هسیطیت روَهی رمس لوطاضزاز ّوات
ساذتواًی ضیاست رووَهی توساضوا

اعـالن دايطلـبی
ضواضُ
زاٍالثی:

MAIL/OFWM
P/IM078&79/B
LK/NCB
ظضارت
ٍظاض
آتیاضت ٍ هالساضت
پطٍغُ شی ضا تِ
هیطض زاٍ الثی
لطاض هیزّس

شمارٌ

سزما را در پاکسهاا سهرزی
م ک ذا اما با گز دذ هوا،
بار دیشز اس مزسها ػبور کزده
و اؼالیتهای هزا ااش ان ی
دا را اسسز م گیزنذا بزخ
اس ازمانذها نظهام گهزوه
طالبا م پذیزنذ ک آنا بها
آغههاس ا هه سههزما راههه
پاکساا م دونذ و بها گهز
دذ هوا دوباره ب اانانساا
بزم گزدنذا
در گشار ها و مسا ذهای
ک رسان های غزب اس جزیا
ج گ اانانساا تریه و نشهز
م ک ذ ،ازمانذها طالبها
ب این مو وع اػازا کزده و
آنههههزا تأکایههههک ج شهههه
هایشش دا ػ وا م ک ذا
با این حا امسا نیش با پایها
ج ش  ،تهال هها بهزای
ا
اسسزگیزی گفاشوههای هغا
آغاس گزدیذه استا
دو هفا پیش یهک هیهأت

وحههذت مغهه بههودا ریههیس
جارههههورغ در نخسههههاین
روسهای کار حکومت وحهذت
مغ تهال کهزد پاکسهاا را
ماقاػذ ک ذ تا در رونذ هغا
ذاقت به خهزج
اانانساا
دهذ و سزا طالبا را ب میش
مذاکزه بکشانذا
تاجای ک پهای کشهورهای
یین و ایاالت مامذه امزیکا ب
ػ ههوا نهها ز در ایههن رونههذ
کشیذه دذا پاکساان هها در
یرارمین نشست این پزوس ،
دههااری اس سههزا طالبهها را
حا ز ب گفاشو کزدنذ و ایهن
نشسههت در م طقهه مههزی،
نشدیک اسال آبهاد پایاخهت
پاکساا بزگشار گزدیهذا امها
هاشمهها بهها بزگههشاری ایههن
نشست ،رسان ها خبز مهز
مالػاز رهبهز پیشهین گهزوه
طالبا را نشز کزدنذا
در حال که مالػاهز رهبهز

گفا حکومت اانانساا  ،ایهن
میکانیش در گفاشو با گغبهذین
حکاایار رهبز حهش اسهالم
ب پیش رات و سهزانجا به
نایج رسیذا
رییس جارور غ ه یه در
سههخ زان هههایش در داخهه
کشور و ی در سفزهایش ب
بیزو اس کشهور ،هاهواره بهز
زورت گفاشهوی دولهت بها
دولت با پاکساا تأکیذ کزده
و گفا است اانانسهاا نیهاس
دارد نخست با خود پاکسهاا
غا ک هذ و بؼهذ بها طالبها
گفاشو ناایذا
در دوسهههها گذدهههها
درخواست های پاکسهاان هها
مب بز اسسزگیزی گفاشوهای
هههغا باطالبههها اس جانههه
حکومت اانانساا رد گزدیذا
امهها پههس اس سههفز هیههأت
پاکساان ب رهبز رییس سااد
مشههازک ارتههش آ کشههور،

بادذ که مهزد اانانسهاا
بیش اس یک ونهیم دهه آنهزا
تجزبهه کههزده انههذا مههزد
اانانساا سمان م توان ذ ب
وػذه ها و ک ش های پاکساا
اػاااد ک ذ که ایهن کشهور
گا ههای اساسه را در درو
بهزای تهأمین
قغازو خهود
غا و ام یهت در اانانسهاا
بزداردا
پاکساا نخست بایذ بزای
اثزبخش گفاشوهای هغا بها
طالبهها  ،سمی ه سههاسی ک ههذا
پاکسههاا اگههز واقؼ هاً خههود را
هاکار رونذ هغا اانانسهاا
م دانذ ،بایذ در قذ نخست
ب حاایت اسهازاتیییکا اس
طالبا و دهبک حقهان پایها
دهذا پاکساا بایذ دوراهای
سیاس و نظام طالبا را در
خاکش م م ک ذ و پ اهشاه ها
و مزاکههش نظههام و آموسد ه
آنا را اسمیا ببزدا
ای را پیش سمی های بهزای
ب نایج رسهیذ گفاشوههای
غا انذا گهزوهههای ههزا
ااشههن تهها سمههان ک ه اس نشههاه
سیاسه  ،نظههام و اقا ههادی
تضههؼیف نشههونذ و اس ػقبهه
حاایا و اسازاتیییک مطای
بزخهوردار باده ذ ،به رونههذ
غا نا پیونذنذا این گزوهها
هغا
تا سمان ک مجبور به
نشونذ ،غا نخواه هذ کهزدا
حکومت اانانساا نیش بایذ ب
این حساسهیت توجه دادها
بادذا
اػال راهبزد نظام امزیکا
در قبا اانانسهاا و ج هو
آسیا و تازکهش روی سهزکو
ههههزا ااش ههها  ،تشهههذیذ
اشارهای جران ػغی حکومت
پاکسهههههاا و ااهههههشایش
حاایت های سیاس و نظهام
اس حکومههههت اانانسههههاا و

هصوَض غایة هیثاضس ادطاظتاضید ًطط
ارالى تِ هس یوه هواُ توِ زیوَاى
ضسیسدی تِ لیایات احَال ضرهویِ
هحىوِ ضْطت ٍییت ّوطا حاضوط
ًطووَز هَضووَ غیاتووا فیهوولِ هیطووَز
آًگاُ حك ضىایت ضا ًساضز7566.
***
پاسپَض سیاحتی توِ اسون غوالم
رلی ٍلس صفطهحوس هفمَز دطزیوسُ
ارتثاض ًساضز
***
پاسپَض سویاحتی توِ اسون رلون
ذاى ٍلس هحوس روط هفمَز دطزیوسُ
ارتثاض ًساضز
***
پاسپَض سیاحتی تِ اسن غفاض ٍلس
جٌت دو هفموَز دطزیوسُ ارتثواض
ًساضز
***
« زرَ تِ زاٍالثی ضٍش تاظ»
ضواضُ زرَ تِ زاٍالثوی 616-:
MAIL/PD/NCB/G/
ضیاسووت تْیووِ ٍ تووساضوا ٍظاض
ظضارت  ،آتیاضت ٍ هالوساضت اظ تووام
زاٍالثوواى ٍاجووس ضووطایط زرووَ
هیٌوایس تا زض پطٍسِ زاٍالثوی تْیوِ ٍ
تساضن اوَتواتَض (زسوتگاُ چَچوِ
وطی ترن هواّی ٍ حَضوهِ ّوات
ًَ فوایثط ووالس ضوطٍض ضیاسوت
ذسها هالساضت اضوتطان ًووَزُ ٍ

زٌّس7573.
***
پاسپَض سیاحتی توِ اسون ضویاء
السیي ٍلس رثسایحس هفمَز دطزیسُ
ارتثاض ًساضز
***
پاسپَض سیاحتی توِ اسون ًیوه
ًجیة ٍلس ضواهیي هفموَز دطزیوسُ
ارتثاض ًساضز
***
اظ احط رطض ٍازروات رثسالطضویس
ٍلس رثسالجثاض هسری تالَوالوِ رلیوِ
فی اهلل ٍ ًَضاهلل ٍلساى حثیة اهلل
زض ذهَظ هطالثِ پَلی وِ زٍسویِ
حمووَلی ضوواى زض هحىوووِ اتتساییووِ
تجوواضتی تحووت تطضسووی لووطاض زاضز،
فی اهلل ٍ ًَض اهلل ٍلساى حثیة اهلل
ای سِ جلة هتَاتط لطاض دطفتِ اًوس
حاضووط ایووي هحىوووِ ًگطزیووسُ ٍ
یزضن هووی تاضووٌس تسیٌَسوویلِ تووِ
)ااال فی اهلل ٍ ًَضاهلل هصوَضاى
ضساًیسُ هی ضَز وِ ّط داُ اظ ًطوط
ارالى الی هس زٍهاُ غطض ضسیسُ
دی توِ هَضوَ ذوَز توِ ضیاسوت
هحتووطم حىوووِ اتتساییووِ تجوواضتی
ٍییت ّطا حاضط ًطوَز زض هوَضز
اجطاا لاًَى صَض دطفتوِ آًگواُ
حك ضىایت ضا ًساضًس7585 (.
***
هحتوووطم هحوسحسوووي فطظًوووس

تووالن ٍ 310الووع سووطن  80هتووطُ
هیساى ّوَایی حاهوس ووطظت هماتو
ضْطن آضیا اذص ًوایٌس تیویي آفط ٍ
سایط اسٌاز ذوَیص ضا اثوك هییواضا
ضطاٌاهِ ضن افط توا ضرایوت ّوسایت
صفحِ هیلَهوا زاٍالثوی ضوطاٌاهِ
هییاضت یه ضٍظ لث اظ تسٍیط هجلس
آفطدطایی تا توِ سوارت  3 : 00تیوس اظ
ظْط توِ آزضس فوَق تسولین ًوایٌوس،
ضٍسا ٍ هیاًٍیي ضطوت ّات زاٍالة
تووِ ضٍظ تیسووت ٍزٍم سووارت 9 : 00
صثح زض ضیاسوت رووَهی توساضوا
ٍظاض اهَض زاذلوِ هطاجیوِ ًوایٌوس،
آفطّات ًاٍلت ضسویسُ ٍ آفوط ّوات
تسٍى هْط ٍ یا سطتسوتِ ًثاضوس ضز هوی
دطزز7621.
***
اظاحط ٍصَل اٍضاق زرَ حموَق
تی تی ضحیووِ تٌوت رثوساظاّط رلیوِ
هحوسرالن ٍلس ضویطآغا هسوىًَِ لطیوِ
ًَآتاز ذالظایي غطض اًفهال ضوطری
هحووَل ایووي زیووَاى دطزیووسُ تووَز
تیساظجلة ّات هىطضتِ ایوي هحىووِ
حاضط ًگطزیسُ تِ ااال هسری رلیوِ
هصوَض ضساًیسُ هیطوَز تاهوس (30
یَم غوطض پیطوثطز زروَت ذوَیص
حاضطتِ ایي هحىوِ ًگطزز زضصوَض
حاضط ًطوسى ضواى توِ ایوي هحىووِ
فیهلِ غیاتی صَض ذَاّوس دطفوت
آًگاُ حك ضىایت ضاًساضز7582.
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بغ ذپای ی پاکساا ب رهبزی
ج زا قازباجوه رییس سهااد
مشازک ارتش آ کشور به
اانانساا آمذ و در دیذار بها
مقا های حکومت اانانسهاا ،
خواههها بربههود روابههط میهها
کابهه و اسههال آبههاد دههذ و
هاچ ین اس آمادگ پاکسهاا
بزای آغاس گفاشوهای هغا بها
طالبا سخن گفتا
پههس اس آ خواجهه آ ههف

گزوه طالبا هفا ها پیش در
یک اس بیاارسهاا ههای دهرز
کزای پاکساا جا داده بود،
نشست های یرارجانب جزیا
دادت و پاکسهاا تها آنهذ
خبههز مههز رهبههز طالبهها را
پ را نشرذادا بودنذا
ایههن رویههذاد سههب دههذ
حکومت وحذت مغ بار دیشز
اػااههاد خههود را نسههبت بهه
پاکساا اس دست دهذ و به

حکومههت اانانسههاا در ایههن
سمی یزاؽ سبش نشها داد و
بزای اسسزگیزی نشستههای
یرارجانب ابزاس آمادگ کهزدا
اما ااکهار ػاهوم اانانسهاا
ه ههوس بهه نیههت و ههذاقت
پاکساا دک و تزدیهذ داردا
مهههزد اانانسهههاا ه هههوس
نا ه توان ههذ بههاور ک ههذ ک ه
پاکساا در این رونذ اس خهود
ههذاقت نشهها دهههذا دو

هاچ ین اهزا رسهیذ ا ه
سزما ،از ت ههای م اسهب
بزای گساز حاکایت دولت
و تضهههؼیف گهههزوهههههای
تزوریسا انذ ک بایذ گون ی
الس اس آ برزه گزاا دودا
اانانساا بایذ تجزب ههای
گذدا را ب یاد دادا بادذا
اػاااد کزد ب پاکساا  ،کار
سخت و ددواری استا
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