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١٧ﻓﺮورﯼ٢٠٠٨ ،

داﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ ﻧﻴﺎزﯼ

د ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ ټګﻼرﻩ
داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎرزې ډ ﺮ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﻮﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې دﭘﺎرﻩ دوﻣﺮﻩ ودﻩ ﻧﻪ دﻩ ﮐ ﯼ ﭼﯥ ﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﺜﺒﺖ
او ﺎﮐﻮﻧﮑﯽ ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ډ ﺮ وﻟﻮﺑﻠﻮي ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﺳﻴﺎﺳﯽ واﮎ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ
دﭘﺎرﻩ وﺳﻠﯥ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ او ﭘﻮ ﯽ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ دي دا هﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﻮﻧﺪوﻧﻪ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
وﻟﺲ د ﻣﻼﺗ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﻧﺸﻲ .دا د وﺧﺖ ﺿﺮورت دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻪ وو ﯽ او
ﻳﻮ ﻧﻮﯼ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘ او ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻮﻧﺪوﻧﻪ ر ﺘﻴﻨﯥ وﻟﺴﯽ او ﻣﻠﯽ ﭘﺎﻳﯽ وﻟﺮﯼ او دﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ د ﺮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﻴﮏ ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ وي ﺧﻮ ﺷﺘﻪ ﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻗﻮﻣﯽ او ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰې ﭘﺎﻳﯽ ﻟﺮﯼ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﯽ او ﻮﻟﻴﺰې ﻏﻮ ﺘﻨﻮ او اړﺗﻴﺎوې
ﻮاب وﻳﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﺷﻲ.
دﺑﻠﯥ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﺗﻴﺮو درﻳﺶ ﮐﻠﻮﻧﻮ د وﻟﺲ ﻣﻠﯽ او ﻣﻠﺖ ﭘﻠﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ دهﻨﻴﺖ هﻢ ﭙﻞ ﺷﻮﯼ دﻩ او د ﻣﻠﯽ ﻣﺤﻮر ﺨﻪ د
ﺗﻴ ﺘﯥ ﻗﻮﻩ ﻏ ﺘﻠﯽ او د ﻣﻠﯽ ﻮ ﭘﺮﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻃﺮز د ﺗﻔﮑﺮ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې او دا ډﻳﺮ وﺧﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﯽ
ﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ او ﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ وﮐ ي ﭼﯥ د ﻣﻠﯽ ﻮ ﭘﺮﻣﺤﻮر ﻣﻠﺖ ﭘﻠﻮې ډﻟﯥ ډﻳﺮې ﺷﻲ او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻞ دﭘﺎرﻩ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ.
د ﻳﻮې رﻏﻨﺪﻩ ﺳﻴﺎ ﺳﯽ وﻧﺪﻩ دﻟﻮﺑﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ هﻐﻪ ﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻧﮋدﯼ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژﻳﮑﻪ اړﻳﮑﯥ ﻟﺮﯼ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رواﻧﯥ ﭼﺎرې د ﻳﻮې ﻣﻠﯽ زاوﻳﯽ ﻧﻪ ﻮري ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژﻳﮑﯥ ﮐﺮ ﯥ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻠ ﻓﻮرم او ﺧﭙﻞ درﻳ د
رواﻧﯥ ﭼﺎرو ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﮑﻪ ﮐﻮرﻧﺊ ﺟ ﻩ  ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن  ،دﺑﺸﺮﺣﻘﻮﻗﻮ ﻧﺎﻗﻀﻴﻨﻮ  ،ادارﯼ ﻓﺴﺎد  ،ﻣﺨﺪرﻩ ﺗﻮﮐﯽ
ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﻗﺎﭼﺎق او راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﻟﺲ ﻣﺸﺮې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ رو ﺎﻧﻪ ﮐ ي ﺗﺮ ﻮ دهﻢ ﻏ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو
اوﺳﻴﺎﺳﻲ ور ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻲ .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻮږ دﺧﭙﻞ ﻮﻧﺪ ﻮ اﻳﺪﻳﺎﻟﻮژﻳﮑﯥ ﯥ ﺮ ﻨﺪﻩ ؤ ﭼﯥ ﻴﻨﯥ ﻳﯽ ﻻ د ﻣﺨﻪ
ﭘﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻮﯼ دي.
د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻮﻧﺪ د ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ دﻳﻮې ﺳﻴﺎﺳﯽ ډل ﻳﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭙﻠﻮاﮐﯽ  ،د ﺧﺎورې ﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎ
،اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻣﻠﯽ هﻮﻳﺖ  ،ﻣﻠﯽ ﻳﻮاﻟﯥ  ،ﻣﻠﯽ ﯥ او د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺁزادﯼ د هﺮډول اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﻈﺎم  ،اﺳﺘﺒﺪادي او اﺳﺘﻌﻤﺎرﯼ
ﻓﺮهﻨ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزي ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺗﺮ ﻨ د ﺧﭙﻠﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻧﺪازﻩ درﻳﺪﻟﯥ دي .د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻮﻧﺪ د
ﻳﻮ داﺳﯥ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺪﻧﯥ ﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ  ،ﻣﺬهﺒﯽ ﺁزادﯼ  ،ﻣﻠﯽ واﮐﻤﻨ ،
وﻟﺴﻮاﮐ  ،ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮق  ،د ﺑﻴﺎن ازادﯼ ﺎﻣﻴﻦ او د ﻣﻠﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻬﻴﺮ ﭼ ﮏ ﺷﻲ ؛ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﯽ دﻧﺪﻩ او ﺗﺎرﻳﺨﯽ
رﺳﺎﻟﺖ ﺑﻮﻟﯽ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻴﺖ  ،اﻓﻐﺎﻧﻴﺖ  ،ﺗﻘﻮا  ،ﻓﻀﻴﻠﺖ او ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﺗﻪ ودﻩ اوﺑﺮﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮل ﻏﻮاړي.
ﻣﻮږ د داﺳﯥ ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړوﻟﻮ دﭘﺎرﻩ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻮو  ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﺴﺎوﻳﺎﻧﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻘﻮق
ﺧﻮﻧﺪﯼ ﺷﻲ او د اﺳﺘﻌﺪادوﻧﻮ د ودې د ﭘﺎرﻩ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻩ ﺷﻲ او د هﺮ ډول اﻗﺘﺼﺎدﯼ  ،ﻮﻟﻨﻴﺰ او ﺳﻴﺎﺳﯽ ودې اﻣﮑﺎﻧﺎت د
ﻣﻠﯽ ﯥ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ ﻮﻟﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻩ ﻮ ﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ ﻳﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺁزادې ارادې ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ؛ ﻣﻠﯽ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ او اﻗﺘﺼﺎدﯼ
ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ وي او د وﻟﺲ دا ارادې ﻳﻮا ﯽ د ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ د وﻟﺲ واﮐﯥ ﻟﻪ ﻻري ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺪﯼ ﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻳﻮ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺮﻳﻌﻴﺖ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ د ﻧ ﻳﻮال ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ  ،ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﺗ وﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑ ﺴﺖ د ﺗﻴﺮو
دﻳﺮش ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ د ﻣﻠﯽ ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻮ  ،د ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮﻗﻮ او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻣﺎت د ﻧﺎﻗﻀﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﺤﮑﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺷﻲ.
ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺁزادﯼ د ﻮﻟﻨﯥ روح  ،وﻟﺴﻮاﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ د ازادي ﻣﻈﻬﺮ  ،ﻣﺬهﺒﯽ
ﺁزادﯼ د ﻮﻟﻨﯥ د ﻣﻌﻨﻮﻳﺖ ﻣﻈﻬﺮ  ،د ﺑﺸﺮې ﺣﻘﻮﻗﻮ او اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﺮاﻣﺖ درﻧ ﺖ د ﻮﻟﻨﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻈﻬﺮ  ،رﻓﺮﻧﺪم او د
ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻼرﻩ د ﺗﻮﻟﻨﻲ د ﺳﻴﺎﺳﯽ درﻳ ﺮ ﻨﺪوﯼ او د ﺳﻴﺎ ﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ  ،ﻋﻠﻤﯽ او ﮐﻠﺘﻮرﯼ ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ د
ﻳﻮﻩ ﻣﻠﺖ د ودې د ﺮﻧﮑﻮاﻟﯥ ﺮ ﻨﺪوﯼ دﯼ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ هﺮ اړﺧﻴﺰې ودې ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮو.
ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻳﻮ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﯥ هﺮ ﻓﺮد ﺣﻖ ﻟﺮﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﯽ  ،ﺳﻴﺎ ﺳﯽ  ،اﻗﺘﺼﺎدﯼ او ﻮﻟﻨﻴﺰو ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ او ﭼﺎرو
ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ د ﻗﻮﻣﯽ  ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ  ،ﻣﺬهﺒﯽ ﺗﻮﺑﻴﺮ ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ﻳﺎ اﻣﺘﻴﺎز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د رواﻧﯥ ﺟ ې ﭘﻪ هﮑﻠﻪ او د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻗﻮاو
د ﺷﺘﻮن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﺮ ﻨﺪ ﮐ ي او د ﺣﻞ ﻋﻤﻠﯽ ﻻرﻩ د ﻣﻠﯽ ﮐ ﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ وﻟﺲ ﺗﻪ و ﻴﯽ.
ﻣﻮږ د اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د وﻟﺲ ﻣﺸﺮﯼ ﻧﻈﺎم د ﻨ ﻴﺪو ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯥ ﻳﻮ او دا د وﻟﺲ د ﺁزادې ارادې او ﻣﻠﯽ ﻮﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﺑﻮﻟﻮ او د ﺻﺪارﺗﯽ ﻧﻈﺎم ﺟﻮړﻳﺪو د ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺿﻌﻴﻔﯥ ودې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠﯽ ﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻮ.
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت 1 :از 2
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de
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ﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﯥ د ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﯽ اړﺗﻴﺎ او ﻣﻠﯽ دﻧﺪﻩ او ﺗﺎرﻳﺨﯽ رﺳﺎﻟﺖ
ﻮ او دا ﻣﻠﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻳﻮا ﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ ﺣﻞ ﮐﻴﺪ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﯥ ډﻟﯥ ﺧﭙﻞ درﻳ او ﻻر او ﻟﻴﮏ د ﭘﻮهﺎوې او
ﺗﻔﺎهﻢ ﻟﻪ ﻻرې ﺮ ﻨﺪ ي او هﻐﻮﯼ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻮو ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻرﻩ ﮐﯥ هﻠﯥ ﻠﯥ ﭘﻴﻞ ﮐ ي .ﻣﻮږ د ﻣﻠﯽ  ،ﺳﻴﺎﺳﯽ
او ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﺘﻮﻧﺰي د ﺣﻞ دﭘﺎرﻩ دﺟﺮ ﻮ  ،ﻣﺮﮐﻮ او ﺗﻔﺎهﻢ او د ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ درﻧﺎوې ﻓﺮهﻨ ﺗﻪ ودﻩ او ﭘﺮﺧﺘﻴﺎ ورﮐﻮل ﻏﻮاړو ﺗﺮ
ﻮ ﭼﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻮل ﺎﮐﻨﯥ د ﭘﺎرﻩ ﻳﻮﻩ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﻣﻠﺖ ﭘﻠﻮﻩ وﻟﺴﯽ ﺗﺤﺮﻳﮏ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻲ ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ دا رواﻧﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺗﺸﻪ ډﮐﻪ ﮐ ﯼ.
د ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮎ  ،وﻟﺲ واﮎ ﻧﻈﺎم د ﻴﻨ ﺖ دﭘﺎرﻩ او د ﻣﻠﯽ هﻴﻠﻮ او ﺁرﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ﭘﻠﻲ ﮐﻴﺪو دﭘﺎرﻩ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻳﻮ ﭼﯥ د
ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزي ﺑﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﯽ زﻏﻢ او د ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﻠﻮراﻟﻴﺰم د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﺮﺑ ﺴﺖ د ﻣﻠﯽ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮ ون اړﻳﻦ)ﺿﺮورﯼ(
ﻞ ﮐﻴ ﯼ.
ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮا ﻪ  ،وﻟﺴﻮاﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻳﻮﻩ واﺣﺪ ﻣﻠﺖ ﺟﻮړﻳﺪو زﻣﻮږ ﻣﻠﯽ د ﻧﺪﻩ  ،ﺗﺎرﻳﺨﯽ
رﺳﺎﻟﺖ  ،ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻣﻠﯽ ارﻣﺎن دي ،داﺳﯥ ﻣﻠﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﯥ ﻣﻠﯽ ﯥ  ،ﻣﻠﯽ ﻳﻮاﻟﯥ  ،ﻣﻠﯥ هﻮﻳﺖ  ،اﺳﻼﻣﯽ
ارز ﺘﻮﻧﻪ  ،ﺑﺸﺮﯼ ﺣﻘﻮق  ،د هﻴﻮاد ﭘﺮﻣﺨﺘ او د وﻟﺲ ﺳﻌﺎدت ﺳﻮﮐﺎﻟﯽ اوﺑﺴﻴﺎ ژوﻧﺪ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ارﻣﺎن وي.
ﭘﻪ در
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