
AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 

 

 

 

 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 
 ۱۱/۱۲/۲۱۱۲           مسعود فارانی

 *ری استفاده از کلمات ناآشنا لاد 011جریمه 

 اجیکستان خبرنگارانی را که از کلمات غیر معمول و ناآشنا که خوانندگانت

 !کندر جریمه میلاد 011ندانند، استفاده کنند تا  معانی آنها را
 

 .خبر فوق ارادۀ دانشمندان زبان شناس جامعۀ تاجکستان را  تقویه میکند که نباید طوطا وار از بیگانگان تقلید صورت بگیرد
 زادۀ سلیقه  وبجایش چیز های رابگذاریم کهقبل از همه باید  وضعیت زبان را دانست که روی  چی نیازی باید لغات مأنوس را برداریم 

 زبان را از بالندگی  و پویایی باز دارد. مغرض بوده  اشخاص
از زبان دری افغانستان گرفته اند   وبزرگ   را بجای گنده کالنبجای بیمارستان و   شفاخانه بیشماری را مانند  ایرانی ها کلمات زیبای

 ایرانی را تقلید کنند.  ناموزوناتوبرعکس مقلدین ما  دور از زیبایی شناسی زبان  در تالش اند 
   باشیم. کوشیده دریغنای زبان زیبای حفظ   در در نوشته ذیل با اختصار به نکات می پردازیم تا

 

  .نیز متأثر میباشد خوارزمیو    غدیـ  ساز  زبانهای دو طرف دریای آمو مثل  ، است که   پارتی بلخی فرزند زبان  زبان دری
ر قرن نبود.  د  بشکل گفتاری بدون کتابت ورسم الخط در بین  مردم بومی منطقه رایج شد که خالی از نواقصان البته این زب
ی بر متک وقتی  این زبان رزو بوم  پذیرفتند.م زبان این و قواعد عربی را بخاطر غنای این زبان پیشگامان اساس  دوم هجری

لیکه در حا  توانست گستره  ادبیات وشعر را برای گویندگان  منطقه آماده سازد. ،استوار وکمرش بسته شد زبان علمی عربی
 . نداشتکتابت این زبان  شعری  وادبی  آثار رسم الخط عربی قبل از

 یدا کرد.پالتین را برای زبان دری حیثیت زبان زبان عربی  نیز   ،گار شدمکـ  کالتین برای زبانهای فرنگی  همانطوریکه زبان 
ربی ع  مایۀ  علمیاساسات کتابت ورسم الخط وبومی یاد شده  با  های  " زبان ترکیبی و مخلوط زباندری"پارتی زبان محوری 

) دوره  یسیحنظلۀ بادغد  که بزرگان مثل در بخش ادبیات عرض اندام میکند وگسترش می یاببیشتر منحیث زبان بسیار شیرین 
) همدورۀ صفاریان کسیکه زبان   فیروز مشرقی(  ۶۲۶ــ   ۶۴۳،) دورۀ صفاریان محمد وصیف سگری( ۶۱۲ــ ۲۵۲طاهریان،

در قافیه "جانا"و"مهمانا" بعد ها سبب میشود تا    فیروز مشرقیدری را با آثار نغز اش اعتبار بیشتر بخشید  که قالب شعر 
هجری  ۶۲۵) شهید بلخی )هم دورۀ عمرو لیث صفار(  و ابو سلیک گرگانیشاهکارادبی  موش گربه عبید زاکانی زاده شود(  

ها  دیگران سنگ تهداب  زبان کتابت دری را اساس گذاشتند  که بعد هجری قمری ( و ۴۲۵ــ  ۶۲۱) اسدی طوسی و قمری (
هجری است.  وسوم  کردند، این فقط دورۀ قرن دوم تدوین وتنظیم عربی زبانی  ل وهمین اص ربآثارشان را  عراشادبا و تمام 

 .کند جلب می بودعربی کسب کرده بیاری زبان که توان رساندن مفاهیم را زبان پارتی دری  بسوی عالیق بسیار  بعد  از آن 
کتیبه سرخ کوتل بغالن قدامت می دهند، بشمول روانشاد  !! سال به شهادت  تشابه دوهزاربدون سند قدامت زبان را به  کهاین
ن  قرار گرفته ایرا جعلی که تحت تاثیر اسناد شاهنشاهی وهستند  بودنددیگری نیز تعدادی  ،ستاد عالمه عبدالحی حبیبی بزرگوارا

ال درین زبان تا چه حد است ؟. در ش مهم است  استحصا م نیست بلکه زایشقدامتش مه زبان"  داریوش آشوریاز قول  اند. 
 "تمام زبان فارسی  زایش ادبی فلسفوی سیاسی طبی و... و.... متوقف وحتی اگر هم است بسیار اندک که قابل بحث نیست

 

اد بزور پول نفت ب زمان رضا خانی ) پدر وپسرتحقیقات نشان میدهد جعلیاتی زیادی  تاریخی در مورد زبان  نژآد ومنطقه  در 
 نام عوضایران  دولت فارس به  دولت و پهلوی که دولت شاهی فارس را یکشبه  به شاهنشاهی  براه افتاد  (آورده شده اهوازی 

 ( است م ۱۲۶۵مصادف با  ۱۶۱۶ سال در قوس ) میکند.
س العمل  از عک جعلیات اکثریت در برابر و زاف تطمیع شدگشوت رگرفتن  نوکر منشانه با شاهی  افغانستان   نظام بی غیرت 

عل  تاریخ ج بدبختانه . ند ودر مطبوعات افغانستان آنرا ترویج کردندپذیرفتنیز  بی اساس را کلمۀ شاهنشاهیخود نشان نداد حتی 
از آنها خبر نبودند این غربیان که خود فارسی زبانها " طوری شد   "زبان فارسی میانهو " "زبان فارسی قدیمه"  مثلزبانی 

 (  زبان شناس ایران امروزهداریوش آشوری سخنان " )از بودند که برایشان یاد داد
 

، و غیره  را از جمله ارمنی ، کردی، گیلکی، لوریچون این جعل بسیار عریان بود  خواستند  زبان های همجوار مثل زبانهای 
در حالیکه این زبان های یاد شده  برای  دری زبانان وفارسی زبانان قابل فهم  نبود   جا بزنند. میانه فارسیو  قدیمهزبان های 

رای گرامر مشخص و جزئیات مشخص اند. پس اونیست جزاینکه به آن زبان ها آشنا باشند.  هریک آن زبانها زبان مستقله  د
است.  چون از زبان  قدیمه  و میانه   هیچ "  یک اصطالح جعل شده میانه فارسی" "  و زبان قدیمهدرین صورت  اصطالح "

  قرار دهد؟اعتبار  آنرا مداردر دست نیست پس چه کسی  میتواند  اثری وهیچ متن  
سال قدامت  دوهزار این  اصطالح جعلی که میخواهند قدامت زبان  فارسی را به زور  جعل ایرانی ها متفرعن  امروزه  به 

ارتی پ ار این زبان زیبا را خدشه دار ساخته اند.  همین پروژه مضحک بود که نام   زبان بدون کدام سند ودلیلی برسانند اعتب
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جعل کردند که ازهمان تب شدید تفوق طلبی چنین هذیان  پارسیان  هندرا  ، پارتیان هندساختند فارسی دریرا با جعل زبان دری 
 ها سرزده است. 

  قویسلیکردن  خلط و حذف  با  که  شده استاز سر گرفته آخوند ها رژیم  ۀ لبوسی شاهی  رژیمهمان پروژۀ  در ایرانبدبختانه 
در  ا ر زبان سبب شده تا بلکه برویت مسایل سیاسی آنهم تفوق طلبی   لغات نه بر اساس ضرورت زبانی ویا نیازات علمی،

جای ب نا مأنوس ابدال شدۀ فعلی،  با ترکیباتدرایران  فارسیزبان  نو ومتواری بود ی . ازهمینرو سرگردانمسخ کنندایران 
  "فارسی زبان عقیممقاله دارد  معنون به  "  جناب داکتر رضا باطنیزبان شناس مشهور ایرانی  شده است.  ارزشارتقاء کم 

 .لطفا ً به این لینک مراجعه کنید. می شناسدزبان امروزۀ فارسی ایرانی را زبان عقیم شده یعنی 
 article.shtml-bateni-http://www.bbc.com/persian/arts/story/2008/06/080602_an 
 

ه اساسات راکه  دربعضی جا ها بناب  منفی داشته است.تاثیر  زبان فارسیاز همین لحاظ بیشتر از هرچیز دیگر، سلیقه ها بر  
ز او ابدال های مسخره   سلیقه ها ناگوار  متاسفانه با اثرات   ،بودند بمیان آمدهو تجربیات طوالنی تکرار گویش ها ونوشته ها 

بی « کارپر»)گرداننده پروگرام جالب   دراریوش کریمیبقول  د.نبسرمی برو پریشانحالی  هم پاشیده اند ودر حالت سرگردانی 
میگوید که چرا مقاوت در برابر   در یوتؤب( ثانیه 61عشاریه  46 در دقیقه  "زبان فارسی" بی سی لندن  تحت عنوان 

ه  مانع ظرانی تنگناین سوال نشان میدهد که تا چه حد در ایران سلیقه ها ؟اصطالحات علمی در ایران  بیشتر از افغانستان است
 د.  میشوو  شده استتکامل زبان 

"  !معادل دری یا فارسی برای لغات خارجی " معنون به  نور احمد خالدیمی پردازیم به چند نکته که در نوشته جناب   حاال 

 .جدی شودمقاله ایشان هوشدار بموقع است که باید به آن توجه که البته بدون شک 
آورده  یگردید.  البته درنقل قولهاحاضراین چند سطررقم زدن  بنده  نکات  مثبت بسیار در آن  مقاله دیدم که اثرات آن زمینه 

ند  از هرفرصت سؤاستفاده میکنایرانی ها  .وضاحت می دادبیشتر ایرانی  را  خیره سریکاتی نیز دخیل بود که نایرانی ها  شده
ودر پشت هرکلمه علیه دری زبانان سنگر گرفته اند تا جامعه افغانستان وتاجیکستان را مغز شویی کنند.  بطور مثال شخص 

قول  او را "استاد"  مالیری خطاب میکنند  برای اینکه این بیمار مجوسی اری را بنام مالیری  در چند نقل بسیار کوچک وبیم
لبی را خوبتر بشناسید  لطفا به لینک ذیل مراجعه کنید و ببینید که این استاد !!! تاچه حد نادان دوست است که با پیشنهادات تفوق ط

 نیز صحبت دارند ببینید که داریوش آشوریاست. در حالیکه درهمین بحث جناب  استاد  بزمین زدهغیر موجه  زبان فارسی را 
 .ست تابه کجا از کجا بین اینهادید ودانش تفاوت وزنه 

                         .https://www.youtube.com/watch?v=9iHwY9BOEPE    
 

میخواهد تمام لغات قبول شده راکه زبان وجامعه به آن نیاز مند است از  بخاطر ضدیت با اعرابنادان دوست حیدر مالیری 
پیشنهاد میکند که بسیار مسخره  ودور از هرنوع منطق از زبانهای دیگر  داخته واز کینه طفالنه اش  کلمات را زبان بدور ان

گزین جا " انقالب سیاسی" را  بجای " کلمه واژگشتو " " علت و معلول" را بجای  " بناری ربنا"است. بطور مثال کلمه 
" کلمات  نا مأنوس  مسخره  علتقبول شدۀ "وجود دارند که بجای  کلمۀ زبانی دیگری ی دوست نادان ها،  ومثل او می نمائید

 کجا وکلمات نامأنوس"علت " توجه کنید که کلمۀ قبول شده، ، پریا ، آنیا، ِسمید، بینوپروگا، َرَپسرا چنین بدیل می آورند 
 ؟ست آنها کجا  مسخرۀ یاد شده

 

در وضعیت قرار دارد که از حالت پویایی روز بروز بدور شده به حالت سترونی باز میگردد.  اگر پرسیده  ایرانی زبان فارسی
  :است دوچیز مهمه  آنشود که چرا چنین میشود علت 

رفتار گ اما  فارسی  د،نداشته باشرشد سریع  آن سرعت در کنار  اندناچارانها جهان که زبانتکنالوژی  سریع: رشد و تکامل 0
 .باشد در حرکت کاروان جهانیبا نمی تواند همگام  مالیری ها های جوال عنکبوت وده در تار ش
 

با  آلودگی: ناسیونالیزم تنگ نظرانه حاکم  در ایران و وابستگان خارجی آن اقدام برین کرده اند تا  به زعم آنها زبان را از  2
 یبرعکس این امر باعث شده که زبان فارس .خواهند داد ءشاید به این وسیله فکر میکنند زبان را ارتقا .زبانهای دیگر پاک کنند

 .دانکاسته از حالت پویایی اش ساخته و منجمد  در ایران را 
طقی من برزگانمی پذیرد ونه هم آگاه  را نه جامعه ش ا مثل حیدر مالیری و امثالاشخاص  خوشبختانه بدیل های لغوی پیشنهادی 

 . ایران دور از ناسیونالیسرم تنگنظرانه
هستند که دور از تعصب  کسانی دیگری نیز  داکتر باطنیجناب  و  داریوش آشوریجناب مثل زبان دوست عالم  اما اشخاص

 ترقیبدر کرده با تکامل و  زبان را  ، بودن عقیمدر تالش اند که از حالت  ،زبانی جامعه  نیازات وتنگ نظری  با شناخت 
ی داخل شود و جامعه را ارتقا تا جوابگوی مسایل علمی  با بار معانی وسیعتر بتواند در حریم علم به آسان جهانی همگام سازند.

  .دبخش
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نیز به تاسی از آنها کور کورانه این  یتقلید گران افغان بد بختانهبر زمین زده اند. ایرانی  را دوستان نادان  امروز که زبان
کرده  تشویق نادرست ومسخره  نا مأنوس ناشناخته با استعمال آن لغات و ندانسته زبان کـ شان فارس را،  جریان را دنبال میکنند

  .اند
یشان کار میگیرند. آنرا بشناسند، در نوشته ها (Etymology) اساس اتیمولوژیهر لغت تازه را بدون که قلد بدبختانه افغانهای م  

  «دبه» و  «دبیر »، «  دبیرستان »شما مثل  ت بد آهنگ الغاین  بفرمائید نشان بدهید که در کجا اگر کسی از ایشان بپرسد که 
و « لغت»و «کلمه »و کلمات مثل  چرا آنها را در زبان فارسی  بپذیریم ؟  هستند  زندو  ارامیوغیره  که لغات   «واژه »و
یران قلم اتفوق طلبی بدور انداخته منحیث مقلیدین در پیروی خواست قبول شده  و امثالش را از نوشتار وگفتار « بخصوص»

 . خواهیم شدتفوق طلبی شیونیزم ایران  ابزارندانسته  کاریست که . بزنیم
بلکه این پروژه از زمان شاه ایران  نیست پاکسازی  عربی از زبان فارسی ایران عمل قبول شدۀاز بین بردن لغات وکلمات  

دین شفا، والع روشنگر،شجا ،سعید نفیسی،محمد علی فروغی و سید حسن تقی زادهمثل،  ، در اصل زردشتی بوسیلۀ  انوسی های
اسفانه متکه  ،زیر نام عرب ستیزی اقدام کردند  با حمایت مستقیم رضاشاهپیر داود ودیگران  علی میرفطروس ، علی دشتی ، 

 . آنها متوجهکورکورانه عمل میکنندبیشتر ها  آنها  که هم اکنون شدند چه در افغانستان وچه در ایران  مغزشویی تعداد زیاد 
جلوه دهند تا جعل تاریخی فارسها را در میخواستند تمدن اعراب را کمرنگ فارسها   اجندای پنهان این پروژهدر نمیشوند که 

)  استاظهر من الشمس  برای جهانیان بوددر خشیده  و شمال افریقا،عراق  تمدن که در سوریه باشند.   یدهبخشمنطقه اعتبار 
رتاژ( که نشانه های آن تا کنون با اتمدن مصری ها وتمدن کفنیقی ها،  ، ی هاتمدن سومری ها ، اکاد ها ، بابلی ها ، آشور

دست وآستین بر زده موزیم   ،بد بختانه هم اسرایل وهم ایران برای ازبین بردن نشانه های تمدنهای یاد شده دارد. عظمت وجود 
جعل  یادشده  همجوار، واقعی  د تا اسرایل وایران در نبود تمدن های نکردنابود  را  در دم اول وآثار تاریخی عراق و سوریه 

 ند.سازعمده خود را 
گرفتار بان ز خود را خود خواهیم کند و به بیگانگی وفرهنگ  یقین که گور زبان  را میدان بدهیم بهر کورانه اگر چنین تقلید کو

 بحبی،  محبت،  عشق، سالمو کلمه های زیبای  شفاخانهمثل   رونق داده استبهترین کلمات ولغات که زبان مارا . خواهیم شد
  کلمات مسخرهجایش را  وند ولهم از زبان شیوای دری حذف شاامثو اصغر، اعظم ،  صحت ، سعادت،  سالمتی، صفا  ، سعید، 

بجای کلمۀ  «واژ گشت »کلمه  )یا پزشک،  باژگونه،  واژونه،  واژون،  واژگون،  اخیشمثل   ارامیو زند،  پهلویزبان 
چرا  ونمائیم ؟  را قبول  ابدال کنیم؟ ضرورت آن چه است؟ وچرا باید چنین بی سلیقگی « (  انقالب سیاسی» مانوس وزیبای 

 فارسهای هژمونیست سلیقۀبخاطر جز اینکهزبان بقوام رسیدۀ دری را مبدل به چیز های کنیم که ضرورت آن نبوده ونیست. 
 را ؟ هرکاری را که انجام دادند ما باید آنرا نوکر منشانه تقلید کنیم ؟؟؟ چ

چارگی و بیوبه جز  ویران خواهد کرد. را زبانتکامل وبالندگی ،  ۀاین عمل کور کورانه، به یقین  شیراز بیاد داشته باشید که 
 «عالمه اقبال الهوری »بقول  ما چیز دیگری باقی نخواهد ماند. زبان در محدودیت 
  و دیده فرو شوی خیال دگراناز دل    ***   رانــــــهمچو آیینه مشو محو جمال دگ         
    : که پریدن نتوان با پر و بال دگران***     ال و پر خویش گشودن آموزـدر جهان ب        

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 عنوان مقاله برگرفته شده ازخبریست که در لینک ذیل میخوانید

 * 
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%8
7-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-
%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-
%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-
%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-
%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA- 
%D9%86%D8%A7%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7 
 

 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-
http://www.ghatreh.com/news/nn32978667/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-

