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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  و همکارۍ ته رابوليت تاسنپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

   ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٧              دکتورمحمدشعيب مجددی
 

  فساد اداری مادر زاينده انتخابات تقلبی
 راه نجات چيست؟

 
توقع   که تا گلو در لجنزار فساد اداری غرق است؛ه اياز ادار .  وقوع بايد کرد عالج واقعه را قبل از: ميگويند 

 رسانه های گروهی راپور بيش از دوهزار تقلب خورد و. ميباشدخيالی بيش ن خواب و  و صادقانه ، انتخابات شفاف
 ٩ بی بی سی به تاريخ  .يتی افغانستان را پخش نموده اندو شوراهای وال بزرگ در انتخابات رياست جمهوری 

پنج  و گروه نظارتی اتحاديه اروپا بر انتخابات افغانستان که متشکل ازهفتاد  ) EU EOM( اعالميه  ٢٠٠٩سپتمبر 
صد ها هزار رای به شکل غير قانونی به  «: لکت ميباشد ؛ چنين ثبت نموده استپنج مم ناظر و تحليل گر از بيست و

گونه آرا را نيز شامل کرده و آنرا به ابات افغانستان در شمارش آرا اينصندوقها ريخته شده است کميسيون انتخ
 مرکز رای دهی که به تاريخ شش سپتامبرشمار شده ١٨٨٧٧ از آرای مجموع  .مجموع آرای انتخابات افزوده است

.  فيصد را تشکيل ميداد ٩٠ آرای که به يک نامزد مشخص داده شده بود بيش از   مرکز رای دهی٢٤٥١بود در 
ديميترا لوانو »  مرکز رای دهی بيشتر از تعداد رای دهندگان درين مراکز بوده است٢١٤آرای استفاده شده در 

  از مجموع يک ونيم مليون آرای که در مورد آن شک و «:تی اتحاديه اروپا به بی بی سی گفت  گروه نظار معاون
ر رای ديگر به نفع سه صد هزا .شده است مليون آن به نفع حامد کرزی به صندوقها ريخته ١٫١ترديد وجود دارد 

 دوست که در جايگاه سوم قرار  هزار رای ديگر نيز به نفع رمضان بشر٩٢عبداهللا رقيب اصلی آقای کرزی و داکتر 
 در مورد سالمت آرائی که در دوهزار و پنجصد محل رای دهی به صندوقها  .صندوقها ريخته شده است به  دارد

  » .ريخته شده ترديد وجود دارد 
ع احتمال دارد تعداد مجمو« نيوز امريکا ازقول مقامات غربی گزارش کرده اند    ABCبرخی رسانه ها منجمله شبکه 

  » شده است بيش از يک ونيم مليون رای باشد  آرائی که به اشکال غير قانونی به صندوقها ريخته
تقلب در  رسانه های بين المللی ، چشمديد های برعالوه راپورهای تقلب در انتخابات افغانستان ازطريق مؤسسات و

با پرده های تاريک پيچيده و مشروعيت آنرا  مردم ما از سراسر افغانستان نيز شفافيت انتخابات را  انتخابات توسط
    .توجه ميکنيم» مشت نمونه خروار«  اصطالح به نمونه های به  . ميدهدزير سوال قرار

به تلويزيون فارسی بی بی  حاجی محمد بريز از سران پنجاه هزارقوم بريز ساکن ولسوالی شورآبک واليت قندهار 
هيچ صندوقی هم به اين . لسوالی شورآبک به مراکز رای دهی نرفتدر روز انتخابات هيچ کس از و« : سی گفت

 رای در صندوق ورقۀ ٢٩٨٢٣جايی که من اطالع دارم تا . آنها خودشان صندوق ها را پر کردند. مراکز آورده نشد
 ميگويم ما چيزی را که .هيچ کس از ولسوالی ما از اين کار خبرندارد. آنها خودشان اين کار را کردند. ها ريخته شد

. دست شان استولسوالی موجود است، مردم موجود است، کارت های رای دهی مردم در  . توانيم ثابت کنيممي
مطابق (داد کارت شرکت در انتخابات او اگر کسی رای مي. فته و تحقيق کندتواند به آنجا رهرکسی که بخواهد مي

شود با شماره روی برگه ها مطابقت اره کارت ها را مياز طرف ديگر شم. شدبايد سوراخ مي) العمل انتخاباتی دستور
  ».بسياری در دست است) سند( ثبوت . باالخره ميشود فهميد که برگه ها توسط چه کسانی عالمت گذاری شده. داد

در تازه ترين راپورهای تقلب در انتخابات افغانستان يک رهبر قومی ولسوالی زازی آريوب در واليت شرقی پکتيا به 
اين رهبر قومی .  برگه رای به نفع حامد کرزی کمک کرده است٩٠٠در نشانه گذاری « : شگر بی بی سی گفت گزار

 برگه ٢٠٠٠همچنين گفته است که در يک روستای همجوار ، برادرزاده او دريک مرکزرای دهی مردی را ديده که 
 شکايات انتخاباتی افغانستان، که مورد  کميسيون رسيدگی به »رای دهی را به نفع آقای کرزی نشانه گذاری کرده 

گفته است که وجود تقلب در برخی حوزه های رای گيری بارز و مشخص بوده  حمايت سازمان ملل متحد قرار دارد، 
دستکاری  مسئوالن انتخاباتی درافغانستان درخواست کرده که در بررسی ادعاهای تقلب و از سازمان ملل متحد .است

  .دقت بيشتری کار گيرند مهوری افغانستان ازدرانتخابات رياست ج
ی تقلب در حوزه رای گيری گويد اگر ادعامتحد برای افغانستان مي سازمان ملل سرمنشی خاصفرستاده  کای آيدی، 

شود، مسئوالن کميسيون انتخابات و کميسيون رسيدگی به شکايات انتخاباتی، بايد آرای اين قبيل حوزه ها را از ثابت مي
يک مقام ارشد  و تقلب در انتخابات باعث گرديد که سفير امريکا در کابل  .رای شمارش شده حذف کنندمجموع آ

د با حامد کرزی رئيس جمهور افغانستان ديدار و پيرامون نگرانی های موجود در باره نحوه حسازمان ملل مت
ت افغانستان به نگرانی های جدی بين المللی انتخابا يکی از موارد ديگری که نشان ميدهد. گفتگو نمايند انتخابات با او

امور افغانستان و پاکستان  اوباما در خاص با ريچارد هولبروک نماينده تبديل شده است ؛ ديدار تنش آلود حامد کرزی
کنفرانسی که درسويدن برگزار شده بود به لزوم شفافيت و بررسی تخلفات  در  برعالوه وزرای خارجه اروپا .ميباشد



 
 

 
  ٤از  ٢ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

مقامهای  تا زمانيکه« : ر وزير خارجه فرانسه درين کنفرانس گفت ي برنارد کوشن . تاکيد کردندات افغانستانانتخاب
افغانستان به ادعاهای مبنی بر تقلب در انتخابات رسيدگی نکرده اند ، کمک دهندگان بين المللی افغانستان از جمله 

با درنظرداشت صحبتهای   ».د داشته مالحظه خواهاتحاديه اروپا برای تعهد پول بيشتر به اين کشورجنگ زد
رهبران جهان خصوصا اروپانيان پيرامون طريق برگزاری و تقلب در انتجابات افغانستان تاثير مستقيم بر کمک های 

  . اقتصادی بين المللی دارد که مستقيم وغير مستقيم ضرر آنرا مردم افغانستان ميچشند
ور افغانستان با انتشار اعالميه ای از نتايج ابتدايی انتخابات استقبال کرده و از با اين حال، حامد کرزی، رئيس جمه

همچنان داکترعبداهللا . در اجرای کارش قدردانی کرده است» بی طرفی«کميسيون انتخابات افغانستان به خاطر حفظ 
» .ر کرزی جانبداری می کنداصال مستقل نيست، از رئيس جمهو) کميسيون مستقل انتخابات(اين  «: عبداهللا ميگويد 

کنم که اين به سود کشور نيست من فکر مي. های آن حاال زياد شدهفاسد بوده و بدرفتاری ) کميسيون(اين «: او افزود
  ».که کسی که به تقلب گسترده دست زده، کشور را برای پنج سال ديگر رهبری کند

 شک توسط قدرتمندان اداری ، منطقوی ، خارجی وتقلبات بزرگ در انتخابات افغانستان بدون  و فساد گسترده 
تعفن لجنزار فساد اداری در دفتر کميته مستقل  و  حاال که بوی  .انتخابات صورت گرفته استمستقل  مامورين کميته

جهان بلند  و اطراف افغانستان  چهار از صداها و سر و ميدهد  انتخابات دماغ مردم افغانستان و جهانيان را آزار
ست که اين همه تقلب را چه کسانی انجام داده اند؟ آيا رئيس ، معاونين ، منشی داراالنشا و مامورين سوال دريناست؛ 

 تقلب که در زير ريش  يا از جهان و شريک ميباشند ؟  و بلند رتبه کميته مستقل انتخابات در آن تقلب ها دست داشتند 
سوال مهمتر اينست که شخص رئيس جمهور که اين مامورين   ؟ رفته است بی خبر و در خواب بودندآنها صورت گ

عاليرتبه کميته مستقل انتخابات را انتصاب نموده است همچنان کانديدان ديگر که در مناطقی از قدرت فوق العاده 
 تائيد يا و برخوردار ميباشند ؛ درين تقلبات انتخابات مستقيما شريک ميباشد يا خير ؟ درين نوشتار واقعا هدف کوبيدن 

نتايج  بلکه هدف بيان حقايق انتخابات و زمان و نوشته ديگری بحث خواهيم کرد ؛   نميباشد که آنرا درجای و کانديدی
برای اينکه اعتراض نشود که يکطرفه از يک کانديد نام برده شده  .وشت مردم ما مستقيما ارتباط داردست که به سرنآن

يدان بحث را به درازا ميکشاند ؛ راجع به رقيب درجه اول حامد کرزی ،  در حاليکه صحبت راجع به همه کاند است
در مناطقی که عين تقلب ها به نفع داکترعبداهللا عبداهللا . داکتر عبداهللا عبداهللا نيز اين سوال را بايد مطرح ساخت

زی نموده اند يا  نقشی با يا دست اندرکاران اداری طرفدار ايشان در آن مناطق و صورت گرفته است آيا ايشان 
 شريک ميباشند ؟ حاال که مثل روز روشن است که اين  يا و  آيا ايشان ازين تقلب ها به نفعشان خبر دارند  خير؟

با رای . ف شده بودند صادقانه به وطن ومردم خدمت نمايندظ انجام ندادند بلکه اشخاصی که موتقلبات را مرغان هوا
ب که مصائ و  آينده مرم رنجکشيده ما بازی نکنند و دروازه بزرک بدبختی هامردم احترام قايل شوند و به سرنوشت

بازهم تأسف که در پيشبرد اين  و ...  تأسف... تأسف .  ؛ باز ننمايند  خانواده هايشان نيزگردد و شايد دامنگر خودشان 
های صادقانه مردم بلند گرديد و اين اگر با اعالن نتيجه انتخابات فرياد. ناکام عرض اندام نمودند و وظيفه مهم ناکام 

ديوار وطن  خدای ناخواسته خاک بر زبانم در و مبارزات خيابانی انجاميد و خدای ناخواسته ، و فرياد ها به حرکت 
 آيا کميته مستقل انتخابات و کانديدان که درين تقلب  .گناه رنگين گرديدبا  و عزيز ما يکبار ديگر به خون بی گناه 

 نتيجه انتخابات زاده تقلب آيا  بودند و مربيان داخلی و خارجی شان مسئول آن نخواهند بود ؟ برعالوهکاری شريک 
  .  ما حمکفرما شود چه خواهد شدو اگر چنين روز سياهی بر وطن رئيس جمهور متقلب را حکمفرما نمی سازد؟ 

  نتيجه چه خواهد شد؟
يک انتخابات کم تقلب پنج سال پيش بر اريکه قدرت درجمهور با در نظرداشت هفت سال گذشته که نسبی رنيس 

فساد اداری به اوج خود رسيده و با ريختن صدها  . امنيت روز بروز خرابتر ميشودت نتيجه را می بينيم که سنش
 در وطن عزيزما ، هنوز مليونها انسان نان  وعجم امريکا ، عرب  و دشمن ، اروپا  از جيب دوست و  دالر مليارد

 صدها هزارطفل  ينمايندگی را دنبال ميتيم در انتهای بدبختی زند بيوه زن و صدها هزارمعيوب ، و ندارند  راخوردن 
های ب سوزان در فضای آزاد روی خاکزاريا در زير اشعه آفتا  و وطن يا از نعمت کسب تحصيل محروم و نوجوان

عادالنه . ل موضوع بيرون خواهيم شد اصکنيم از صحن مکتب درس ميخوانند اگر از هزاران بدبختی ديکر ياد
فعاليتهای زيادی از جمله  فعاليتهای که شده چشم پوشی نمائيم به يقين ميتوان از خدمات و نخواهد بود اگر از خدمات و
  .رسانه های گروهی نام برد 

نان خواهد بود که چبا درنظرداشت حقايق ثبت شده ، در لجنزار فساد اداری و تقلبات گسترده در انتخابات نتيجه 
 پنج سال بعد مردم و وطن ما در چه حالتی و در کجا خواهند  .تقلبی اين يا آن بر اريکه قدرت بنشيند رئيس جمهوری

 حاال که کميته مستقل انتخابات که زاده فساد اداری هفت سال گذشته ميباشد  .تصور آن از تحمل خارج است بود ؟ 
ناگوار آن نشستن معقول نخواهد بود کانديدان اين دور انتخاباتی نيز  و يخ منفی چنين گلی را به آب داد منتظر نتا

 نفع مردم و وطن را بر نفع شخصی و فاميلی ترجيح  و سرنوشت افغانستان بنگرند  و يکبار عميقتر به عمق فاجعه 
بدبختی های   ريزی و دستهای خارجی نير اگر شمه انسانيت درسرها و دلهای شان موجود است سی سال خون .دهند

از  و مردم افغانستان را مد نظر گرفته عقيده نصب اشخاص مورد نظر خود را در اريکه قدرت از سر بدر نمايند 
افغانستان با خون  غيور  مردم مؤمن و .س عبرت بگيرندردو اتحاد جماهر شوری در افغانستان  شکست انگليس 



 
 

 
  ٤از  ٣ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

ويرانی وطن پوزه کرملين نشينان را به  و يم ، بيوه زن، معيوب ت يمهاجر، صدها هزاردومليون شهيد، پنج مليون 
و امپراتوری ارتش سرخ را سرنگون نمودند در نتيجه رقيب پر قدرت امريکا يعنی اتحاد جماهير  خاک ماليدند
 وحشت از خواب شيرين ترس و روس با شکست  . به زباله دادن تاريخ فرستاده شدتوسط مردم افغانستان شوروی ،

امروز وظيفه امريکا . و اروپا گرديد  نصيب امريکا  اندازه و ع بی حد فسود و ن سفر بست و قصر سفيد نشينان رخت
 دََين خود را در مقابل مردم افغانستان ادا سازند و اجازه دهند تا مردم آزادمنش و ترقی  فقط و اروپا ميباشد که فقط  و

امنيت نفسی به راحتی  و در زير سقف صلح ، اتحاد و دانه انتخاب نمايند رهبر خود را آزا و خواه افغانستان زعيم 
       .بکشند

انتخابات  که همه ميدانند تقلب در حاال» عالج واقعه را قبل از وقوع بايد کرد«به عبارت اول اين نوشته بر ميگرديم 
داشت ؛ به يقين  صادقانه را آرزو  وافغانستان آنقدر وسعت دارد که به هيچ عنوانی نميتوان توقع انتخابات شفاف

اوضاع مملکت وخيمتر  هيچيک از کانديدان به هر عنوانی که بر اريکه قدرت نشانده شوند موفق نخواهند بود و
 ميباشد که روزنامه های معتبر بريتانيائی سندی تايمز و) عبداهللا-کرزی(سناريوی ديگرحکومت ائتالفی  . خواهد شد

حکومت ائتالفی هم در  .ا نسبت به اين ائتالف خبر ميدهندبريتاني و و تالش امريکا  خوشبينی  زمرتب اديلی تلگراف 
سناريوی ديگرکه .  نخواهد داشتۀتاريکی مژد گذشته نتيجه مثبت نداشت در آينده هم چشم اميد به آن دوختن به جز

ازين انتخابات در » ا آزمودن خطا استآزموده ر« :ويندهرگاه انتخابات به دوردوم برود نتيجه چه خواهد بود؟ ميگ
آنچه گمان ميتوان زد بعد .  به دوردوم تجربه شود دست آمد کهزيرسقف فساد اداری و تقلبات گسترده چه نتيجه مثب ب

فقر و صد ها  از اعالن نتايج نهائی انتخابات در کوتاه مدت يا دراز مدت ، جنگ ، خونريزی ، فساد اداری ، ناامنی ،
مهمتر از آن با اندکی بی  و گر سايه شوم خود را بر سقف خانه های مردم وطن عزيز ما پهن خواهد کرد بدبختی دي

مناطق افغانستان جدی تر از  و دوری اقوام » انمدهخاک بر  خدای ناخواسته ،«اعتنائی و بی توجهی باز بگويم 
ن دارم که به هيچ وجهی هيچ نيروی را من به هموطنان عزيزمردم شريف افغانستان اطمينا. گذشته خواهد گرديد

تجزيه نمايد اما اين خطر از حقيقت دور نيست که افغانستان با  اجازه نميدهند که وطن عزيز ما را پارچه پارچه و
مناطق افغانستان زير سقف همين نقشه امروزی در جدائی  و تشکيالت باقی بماند اما اقوام  و همين شکل جغرافيائی 

 وطن عزيزما افغانستان با گلهای از اقوام ،  .باهم قهر باشند مثل اعضای يک خانواده که  .سر ببرندبدوری حيات  و
 وظيفه همه مردم افغانستان است تا. ميباشدمقبول در روی زمين  زبانهای متنوع ، زيباترين باغ قشنگ و مناطق و

جان   از دل و افغانستان وطن عزيز ، ترقی و تمدنامنيت  اتفاق ، اتحاد ، آزادی ، آبادی ، سربلندی ،  دفاع ، برای
ارضی آن تماميت  و کوشيده و به دستهای خارجی و داخلی مستقيم وغير مستقيم اجازه ندهند تا با سرنوشت مردم 

يک از مردم افغانستان است به يقين هر تقلب در انتخابات و نتايج بعد از آن در ميان زحاال که صحبت ا. بازی نمايند
نان طمردم شريف همو جان افغانستان و ی در بيرون رفت ازين معظله دارند من هم منحيث يک فرد که از دل ونظر

  .خود را دوست دارم نظری ارائه ميدارم 
  تقلب انتخابات راه بيرون رفت از فساد اداری و

همه کانديدان رياست جمهوری . اشدده است به نفع افغانستان نميبنتايج اين انتخابات که زاده فساد اداری و تقلبات گستر
به زندگی  بدبختی ها بهتر خواهد بود از صحنه کنار بروند و گيری از جنگها ومردم و جلو بواسطه خدمت به وطن و

 و) ولسی جرگه( بهتر اين خواهد بود که شورای ملی افغانستان  و درين شرايط استثنائی عادی خود ادامه دهند 
 به شمول تعدادی از بزرگان افغانستان که شامل اين مراکز نميباشند ؛ در) ای واليتیهشورا(با ) مشرانو جرگه(

خيرخواه  و وطندوست ، عالم  مؤمن ، صادق ، بين مردم متقی ، از و را تشکيل داده ) لوی جرگه ( حقيقت
ر از يک و ديگر مقامهای کليدی را برای يک دوره موقت بيشت  رنيس جمهور ، وزرا، واليان  افغانستان

بررسی  درين مدت همچنان که روی بعضی مواد قانون اساسی غور و.  انتصاب نمايند تا امور را به پيش ببرند سال
 اداری معقول که برای همه مردم افغانستان قابل قبول و عاری از فساد ضرورت است ؛ اساس سيستم حکومتی و

فداکار ميباشد درين  جانفدا و شجاع ، ين مردم غيور ،افغانستان سرزم .تقلب باشد طرح و عملی نمايند اداری و
ی تکشخارج مملکت وجود دارند که ميتوانند اين  هزازان شخصيت عالی در داخل و مملکت قطع الرجال نيست و

اميدوارم اهل خبره وطن عزيز راه های بهتری را اگر سراغ دارند . خوشبختی برسانندنجات و شکسته را به ساحل 
 تقلبات انتخاباتی نجات يافته   فساد اداری ورزانجيب و مصيب ديده افغانستان ازين لجن  د تا مردم شريف ،تجويز نماين

غرور،  ،آبادی ،آزاردی ،و روزگار را در زير سقف سعادت، کامرانی در روشنی روز جديد نفسی به راحتی کشيده 
کشور بيش ازهفتاد  ٣٦اخير برای قدرتهای خارجی که در  .  دنبال نمايند توانمندی ،امنيت ،اتفاق ، اتحاد،سربلندی

و جوانان شان هر  جنگ ميکنند  و امی ظ ن خرجافغانستان دارند و مليارد ها دالر را ماهانه اکثرا   درعسکرهزار 
امی مردم افغانستان را شکست داده ظاينست که در گذشته هيچ نيروی نروز در افغانستان کشته ميشوند مژده بد 

روس درس عبرت  و س يته است به اطمينان ميگويم در آينده نيز ممکن نيست تکرار احسن است که از انگلنتوانس
 شما به پاس اينکه َدين  اما مژده نيک اينست که مردم افغانستان مهمان نواز و عاشق ترقی و تمدن ميباشند. گرفته شود

بهانه  زنان و دست آورد و م افغانستان و کشتار اطفال وخود را ادا کرده باشيد به عوض بمباردمان خانه های گلی مرد
 تغير پالسی داده ؛ اوًال مبارزات و دادن به نيروهای تجاوز گر ديگری که بنام دوست عين اعمال را انجام ميدهند ؛



 
 

 
  ٤از  ٤ :تعداد صفحات

 de.german-maqalat@afghan لطفًا  به آدرس ذیل با ما تماس بگيرید. افغان جرمن آنالین شما را صميمانه به همکاری دعوت می نماید
 . خود را بعد ازغور کامل بما ارسال بداریدخواهشمندیم مطلب نوشته ها به دوش خود نویسنده ميباشد،  ی و انشائیامالئليت سئوم: نوت 

راه ذهن خود   ميباشد ؛ حتی به فکر و ، ملی ، فرهنگی وعنعنوی مردم افغانستان که خالف عقايد دينی فعاليتهای
اين يک موضوع حساس ميباشد و تاريخ ثابت . در سر بپرورانيد د به اينکه تالش عملی نمودن آنرچه رس ندهيد

ثانيًا به  . افتخارات ملی فدا مينمايند  نواميس و، ميسازد که مردم افغانستان تا آخرين فرد جان خود را به دفاع از دين
رژی ان و در بازسازی افغانستان نيرو اقتصادی  بود  هدخوا عوض مصارف بيجای نظامی که نتيجه آن شکست

ده ها تاسيسات خيرالمنفعه ديگر آباد  و سرک ، فابريکه، خانه، پل  ، شفاخانه، معنوی خود را صرف نموده مکتب
کار گرديده به آرامی زندگی کنند از سوی  مردم آن مصروف تحصيل و و نمائيد تا از يک طرف افغانستان آباد شود 

اميد است .  نيکی ثبت تاريخ خود خواهيد نمودمهمان نوازی مردم افغانستان خاطرات گر شما از دوستی ودي
انتخاب و به بين نظريات بهترين را  مردم ما از و ريات نيک بر غنای اين نوشته افزوده ظاهل خبره با ن دانشمندان و

 .موفقيت رهنمون گردند راه سعادت وشاه
 

  پايان

 
 

 
 
 
 
  


