
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فزًٞٙ آسادی بیبٖ ٚ دیٕٛوزاسی دٚ اصُ جذا ٘ب پذیزدر تبریخ جبٔؼٝ بطزی ٚ لبٖ٘ٛ 

ٙذی آ٘ست وٝ بزای ارتفبع ویفی ٚ وٕی سطح س٘ذ ٌی ٔزدْ ثببت جبٔؼٝ ٚ دِٚت ٘مص ٔ

بسشای دارد ٚ در تٕبْ دٚراٟ٘ب ٚ ادٚار تبریخ بٝ اضىبَ ٔختّف در دَٚ ٚ جٛأغ ٔختّف 

ٔٛرد بحث بٛدٜ است وطٛر ٞبی جٟبٖ بٝ اسبس ایٗ دٚ اصُ دٚاْ حبوٕیت پیطزفت ٚ 

ٗ حبوٕیت ٚ ٔزدْ بز لزار ضذٜ تب ٔیٗ ٔیٍزدد ثببت تزلی ،٘ظٓ ٚ أٙیت را در جبٔؼٝ بی

ٕ٘ٛدٜ ٚ ػّٕی سبختٙذ ایٙىٝ حىٛٔت ٚ دِٚت ٞب در ایٗ ببرٜ چٍٛ٘ٝ ػُٕ وزدٜ ا٘ذ  ٚیب 

ایٗ دٚ اصُ را ٘ظز بٝ رسبِت ٚ لبٖ٘ٛ ٔٙذی اٖ چٍٛ٘ٝ بىبر بزدٜ ا٘ذ ٚیب حبوٕیت را بز 

ذ ٚیب بز ػىس آٖ ! تبریخ ٚ اصَٛ دیٕٛوزاسی ٚ آسادی بیبٖ بٍٛ٘ٝ خبظ ػیبر وزدٜ اا٘

ٔزاحُ آٖ در ٞز دٚراٖ بیبٍ٘ز ایٗ ٚالیؼت است ، ٚ فزق بیٗ حىٛٔت ٞبی دیٕٛ وزاسی ٚ 

استبذادی ٌذاضتٝ است ٚاس بىبر بزد د ٔٛوزاسی ٚ آسادی بیبٖ تؼزیف ٕ٘ٛدٜ است . تبریخ 

ٚ بٝ اثببت رسب٘یذٜ است وٝ ٞیچ ٌب ٜ حبوٕیت لبٖ٘ٛ بطٛر  لطغ بذٖٚ  دیٕٛوزاسی 

آسادی بیبٖ در وطٛر ٞب یب جبٔؼٝ تطبیك ٍ٘زدیذٜ است ٚ در غیز آٖ ظّٓ ، استبذاد ، 

دیىتب تٛری ٚ ٘مط حمٛق ا٘سب ٘ی در وطٛر ٞب ٚ اس طزف حىٛٔت ببال ی ٔزدْ بزٚ س وزدٜ 

است ٚ ٘ظبْ جبٔؼٝ را بٝ بحزاٖ ٘ب بسبٔب٘ی ،خزافبت جًٙ ، فسبد تجبٚس ٚ ٌٕزاٞی سٛق 

دیٍز ٌٛ٘ی ٞبی ٘ظبْ حىٛٔت ٞب در جبٔؼٝ بطزی بٝ اسبس د یٕٛ دادٜ است . تحٛالت ٚ 

وزاسی ٚ آسادی بیبٖ در تٕبْ وطٛرٞبی جٟبٖ بٛ لٛع پیٛ ستٝ است ٚ بز تٕبْ دٚراٟ٘ب ی 

تبریخ  ٔتغیز بز حبالت ٚ پذیذٜ ٞبی ػبُٔ آٖ بٛدٜ است وٝ ٔزاحُ ٔختّف تب ریخی را در 

رسٜ ا٘سبٟ٘ب بزای تبٔیٗ دٔٛ وزاسی ٚ جبٔغ بطزی رلٓ سدٜ است . آسادی خٛاٞی ٚ ٔبب

آسادی بیبٖ ، تب ٔیٗ حمٛق ٚ ػذاِت خٛاٞی تحىیٓ حب وٕیت لبٖ٘ٛ رٚی ٕٞیٗ دٚ اصُ 

بٕیبٖ آٔذٜ است . ّٔت ٘جیب ٚ لٟزٔبٖ افغب٘ستبٖ بب تبریخ سریٗ ایٗ وطٛر وٝ ٟٔذ 

ختّف فزًٞٙ آسادی بیبٖ ٚ دیٕٛوزاسی ضزق بٛدٜ است ٘طیب ٚ فزاس ٞبی رادر سٔبٟ٘ب ٔ

اس سز ٌشضتب٘ذٜ است اس ٔذت چٙذیٗ دٞٝ است وٝ ػٛأُ لذرت طّب ، جًٙ افزٚس 

ٔتؼصب ٚ ٔب فیبی آسادی بیبٖ ایٗ وطٛر ٚ ٔزدْ آٖ را  سیز سّطٝ ظبِٕب٘ٝ ٚ تجبٚس وب راٖ 

خٛیص لزاردادٜ است ٚبب خفٝ سبختٗ د ٔٛ وزاسی ٚ آسادی بیبٖ اسبذاد تبریخ ٚ ٔزاحُ 

ٔزدْ تحٕیُ ٕ٘ٛدٜ ا٘ذ . جًٙ ، غبرت ، تزٚر ، ا٘تحبر ، لبچبق ٚ تبریه آٖ را ببالی ایٗ 

فسبد اداری جبی دیٕٛ وزاسی ٚ آسادی بیبٖ راٌزفتٝ است ، سیزی سب تٛر لذرت ٔٙذاٖ 

ٔحّی ٚ دٚ ِتی رٚ بٝ سٚاَ ٌشاضتٝ است در غٛر بب ستبٖ بب ٔٛجٛدیت افزاد غیز ٔسئَٛ ٚ 

یٕٛ وزاسی ٚ آسادی بیبٖ را ٘ب بٛد سبختٝ لذرت پزستبٖ ، لبچبق ، فسبد اداری فّسفٝ د

است . ٘ظٓ ٚ أٙیت اس بیٗ رفتٝ است اٚظبع أٙیتی رٚ بٝ ٚخبٔت ٌشاضتٝ است ٞز رٚس 

حبدثٝ لتُ وطتبر بیزحٕب٘ٝ تجبٚس ،لبچبق ، تزٚر تجبٚس در ضٟز چغچزاٖ صٛرت ٔیٍزد ٚ 

. ٔؼبرف بٝ ٔسئِٛیٗ أٙیتی ٚ دِٚتی در فىز ٔستحىٓ سبختٗ لذرت خٛیص ٔیبب ضٙذ 

ٔیذاٖ رلببت ٚاسطٝ ٚ ٌزفتٗ أتیبس تبذیُ ٌزدیذٜ است . فسبد اداری ٘مط حمٛق اطفبَ 

س٘بٖ بصٛرت آضىبرا ػّٙی صٛرت ٔیٍزد حىٛ ٔت ٔحّی ٚ ٔسئٛ ِیٗ آٖ اس جٌّٛیزی ٚ 

                                   تطبیك لبٖ٘ٛ ببالی لذرت ٔٙذاٖ غیز ٔسَٛ ػبجش است ...      . (

 



 

  

 اسیٗ آسادی بیبٖ اسیٗ دیٕٛ وزاسی ٘بْ                         

 وٝ ریشد خٖٛ ا٘سبٟ٘ب ضٟز ٚ دٜ ٌطت ٘ب آ راْ 

 تزٚر ا٘تحبر ٚ جًٙ س ویص اٞز یٕٗ أزٚس                     

 بشیزی وبسٝ ٘یٓ وب سٝ بزسٓ جُٟ ٘ب فزجبْ 

 خٖٛ آضبٔبٖ جًٙ افزٚس  بفىز ػیص ٚ وطتبر٘ذ             

 اسیٗ ببدٜ بسی ٔست ا٘ذ سخٖٛ ّٔت ٘ب وبْ

 چزا لبٖ٘ٛ ٚ آسادی حىٓ ضذ ٔٙطب ء   فسبد                     

بفىز لذرت ٚ وطتبر طفیّی ٞبی ٘ب ٍٞٙبْ    

 سوطتٗ بستٗ ٔزدْ پالٖ ظّٓ ٚ ستٓ را                           

 بجبٖ ٔزدْ افتبد٘ذ چطیذٖ خٖٛ ّٔت جبْ 

ٚ بیٛ ٜ ٚ ٔؼَّٛ                            فزاق دیذٜ طفالٖ یتیٓ  

 س جًٙ دضٕٙی بز ببد ضذ٘ذ آٚرٜ ٚ بی ٘بْ 

 جٖٙٛ ٚ سز وطی بز خٛاست فسبد اػتیبد  اس جًٙ         

 س ٔبیٗ ٚ راوت ٚ بٓ ٞب ٞذف ٞز خب٘ٝ ٚ ٞز ببْ 

 در ایٗ س٘ذاٖ سزای دٚر اسیز ٚ ٔحبٛس ایٗ ّٔت          

 بپبی ٔبفیب رلصٙذ بٝ پیطی سز وطبٖ تٕب ْ 

 اصَٛ ػطك سز ببسی ٔؼبرف ٘ظٓ آببدی                   

 اسیٗ دیٕٛوزاسی ً٘ٙ س د ضٕٗ آٚرد اِٟبْ 

 چٙیٗ در٘ذٜ ٚحطی تجبٚس لبٖ٘ٛ جٍُٙ                     

 تؼصب دٞطت ٚ ٘فبق اسیٗ سبسٚ اسیٗ پیبْ 

ىْٛ سبخت        سٔبٖ ایٗ وجزٚی ٞبرا اٌز حبوٓ ٚ ٔح  

 ٚطٗ ٚیزاٖ ٚ وطتبر ٌبٜ فتبدٜ بی ٌٙب ٜ در داْ 

 س بس اس سز وطی ، لبٖ٘ٛ ضذٜ ببسیچٝ طفالٖ               

 ٌزیش٘ذ اس ٔذار خٛیص فزار اس سٛختٝ ٚاس خبْ 

 ػمب ٔب٘ی بذ بختی س جُٟ ٚ اػتیبد أزٚس               

 یىی فبسذ یىی راٞشٖ یىی ظبِٓ یىی بی ٘بْ 

دِٚت تٕبضب چیست حىٛٔت أفی تیب تز             ٍٔز  

فزٚش آسادی بیبٖ سجًٙ ٚ دضٕٗ پیغبْ    

آساد سیستٗ بٟتز است اس جًٙ ٚ تجبٚس«٘ذیٓ »   

 س بی ٍ٘ٙی ٔزي بٟتز ضىٗ سٚال٘ٝ را بب  داْ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ثوجبرد هبى عیبرات ثذٍى سر ًطیي ا هریىب ی در 

پبوستبى ٍ ًَار هرزی ثبالی هخفی گبُ ّبی  عبلجبى ٍ المبػذُ 

  .صَرت گرفت تلفبت خبًی زیبدی را ثجبر آٍرد

حوالت اًتحبری ٍ ترٍریستی در ضْرّب ٍ ًمبط  هختلف افغب 

ًستبى تَسظ عبلجبى هخب لفیي دٍلت ٍ لَهبًذاًبى غیر هسئَل 

تِ ضذى هردم ثی گٌبُ هلىی ٍ اػضب ی ثلٌذ رتجِ دٍلت ثِ وط

 گردیذ 

ت حوالت اًتحبری ٍ ترٍریستی در ٍالیت لٌذّبر ، ّرات ، وبثل ، وٌذٍز ، ثغالى ، ًٌگر ّبر ، غَر ٍ دیگر ٍالیبت در عی هبُ خبری صَرت گرف  

در وٌفراًس ضبًگْبی در غسالستبى اضتران داضتٌذ . حبهذ ورزی رئیس خوَْر افغبًستبى عی سفر رسوی در ترووٌستبى ،پبوستبى ٍ ًطست   

 احوذ ٍلی ورزی رئیس ضَرای ٍالیتی لٌذ ّبر ٍ رئیس ضَرای ٍالیتی  ثب هیبى تَسظ هخبلیي دٍلت  وطتِ ضذ ًذ .

هیٌوب ضَرای هلی ثِ ًسجت ػذم هؼرفی وب ًذ یذاى در ٍزارت خب ًِ ّب ٍ اػضبی سترُ هحىوِ وِ ثصَرت سرپرست ایفبی ٍظیفِ 

یٌذ ثرسن احتدب ج خب هَضبى ، ثِ وَ ثیذى هیس ّب خلسبت خَیص عی چٌذ رٍز در پب 

 رلوبى دائیر ًوَدًذ .

 افراد هسلح تب درٍى ضْر چغچراى ٍ حىَهت هحلی راُ یب فتٌذ . 

اػضبی خرگِ صلح در غَر خیبل پلَ هیسًٌذ ثؼذ  از ایدبد ضَرای ػبلی صلح ٍ 

اهٌیت در ضْر ٍ ٍاحذ ّبی  اداری آى ثذ تر ضذُ خرگِ صلح در ٍالیت غَر ًظن ٍ 

 ٍ خین ٍ ًگراى وٌٌذُ است . 

ارگبًْب ی اخرائیَی ، اهٌیتی ٍ ًظبهی غَر خٌگ ٍ وطتبر هردم ٍ پَ لیس را توب ضب 

 هیٌوب یٌذ .

فسبد ٍ رضَت ثؼذ از اػالى صٌذٍق ضىب یت در غَر ػلٌی ضذُ است حبل از وی 

ىوِ ، حح اٍلبف .. .    . پٌْبى ضىب یت ضَد سبرًَالی ،هح  

عبلجبى ٍ لَهبًذاًبى غیر هسَل در غَر هردم هلىی را ّذف لرارهیذ ٌّذ ٍ خٌگ 

ّب رٍی هسب یل لَهی ، حسثی ، ٍ یب تٌظیوی در ّر گَضِ ٍ وٌبر ثِ را ُ ثٌذی ٍ 

 تالضی ّبی خَ د سراًِ چَر ٍ چپب ٍل دارای هردم ٍ سرلت ّبی هسلحبًِ صَرت هیگرد . 

ٍ ػذُ  هبدر عی هراسن از عرف ریب ست اهَر زًبى غَر ثِ ّوىبری همبم ٍالیت غَر در سب لَى وٌفراًس ّبی همبم ٍالیت تدلیل ثؼول آهذ . ٍالی غَراز رٍز 

سپرد تب ثرای رفغ هطىالت هب دراى در ثخص صحت ٍ تؼلین تر ثیِ ثب 

 زًبى ٍالیت غَر ّوىبری ًوبیذ . 

خَد گساضتِ ثَدًذ در ٍلسَالی تیَرُ دٍ ًفر در اثر اًفدبر هبیي ّب وِ 

 وطتِ ضذًذ . 

خٌگدبل ثیي الَام رضب ٍ تیویٌی در سبحِ چغچراى ٍ دٍ لیٌِ از هذت ّب 

است وِ دٍام دارد خصَهت ّبی عرفیي ثِ چَر ٍ چپب ٍل اهَال ٍ هَاضی 

( وطتِ ٍ زخوی  ضذًذ . 3یىذیگر پر داختٌذ ٍ ثِ تؼذاد )  

ًفر عبلجبى هسلح  4ٍالسَالی ضْرن در اثر وویي ٍ خٌگ در ًب حیِ 

وطتِ ٍ چْبر ًفر  ز خوی ٍ اسیر گر دیذًذ  خٌگ در ٍلسَالی تیَرُ ، 

 پسب ثٌذ ثیي عبلجبى هحل ٍ دٍلت در خریبى است .

 

 

 
  



  



 

 

 

غیس از عریك دفتر اًتر  ٍروطبة پٌچ رٍزُ آهَزضی ووپیَ تر ثرای شٍر ًب لستبى ٍ رسبًِ ّبی غَر ، فراُ ،ّرات ٍ ثبد

ًیَز در ّرات دایر گردیذ . ٍ در ختن  سیوٌب ر پٌچ رٍز وِ تَسظ استبداى هدرة تذریس  هی ضذ تمذیر ًبهِ ٍ 

هَاد ٍ سبیل آهَ زضی تَزیغ گردیذ . خلسِ هطترن ثِ اضتران شٍر ًب لستبى ، رسبًْبی غَر ثب تین پی آر تی  ٍ 

پی آر تی غَر دائیر گردیذ . ووه ٍ فؼبلیت ّبی چبپبى در ٍالیت غَر ، دفتر ًوبیٌذُ گبى دفتر هلىی چبپبى همین 

هلىی چبپبى همین تین ثبسبزی ٍالیتی گسارش از تىویل پرٍشُ ّبی وِ تَسظ ایي تین در غَر هَرد ثْرُ ثرداری 

ٍشُ ّبی اًىطب فی هلیَى دالر اهریىبی در ایي پرٍشّب ثوصرف رسیذُ است . درایي پر 55لرارگرفتِ است وِ ثبلغ ثر 

 در آیٌذُ  ثِ ّوىبری وطَر دٍست چبپبى ثِ سَاال ت شٍر ًب لستبى خَاة ارایِ گردیذ .

 

  

ّٔیٖٛ داِز أزیىبی پزٚصٜ ٞبی ٔسبػذت  25  2010ِز أزیىبی در سبَ  ّٔیٖٛ دا 80/  2009در سبَ 

ٞبی بال ػٛض اػٕبر ٔىبتب پزٚصٜ ٞبی وٛچه بزق آبی اػٕبر استذیْٛ ٚرسضی  ،اػٕبر  ٔبروت ضٟز ، 

اػٕبر ٔزاوش اجتٕبػی ، اػٕبر وّٙیه صحی ، اػٕبر پُ ٚ صذ ٞب پزٚصٜ در سىتٛر ٔؼبرف ، بزق ، صحت 

اِی    2011ٚ  ٚاحذ ٞبی اداری آٖ بٛد است . أىب٘بت ٕٞىبری بب پزٚصٜ ٞب اس سبَ  ػبٔٝ در چغچزاٖ

بب دٚ ٘ز ٞبی دیٍز تٛسط تیٓ ّٔىی چبپبٖ ٚ پی آر تی غٛر اػٕبر سزن ٞبی داخُ ضٟز   2012

چغچزاٖ ، ضفب خب٘ٝ ٚالیتی ، اػٕبر ٔزوش حز فٛی بزای اضخبظ بی ٚظب ػت ، ِیسٝ ٔسّىی سراػت ، 

ی پٛ ِیس ، ببسبسی ِیسٝ ٘سٛاٖ ، اػٕبر استذیْٛ ٚرسضی ٚ دیٍز پزٚصٜ ٞبی ّٔىی ٔزوش آٔٛسض

.           سبسی ٔیببضذ وٝ رٚی پالٖ سبسی تحت ٔطبِؼٝ در حبَ تٟیٝ اسٙبد پزٚصٜ لزاردارد ٔی ببضذ   



 

 

ظ هَ  سسبت غیر دٍلتی ضخصبً ثِ پرٍشُ ّب ٍ پرٍگراهْب را هستمیوبً تَس 777پی آر تی ٍ ّوىبراى اًىطبفی ضبى ثیطتر از  -1

هلیَى دالر تَسظ تین ثبز سبزی ٍالیتی همین ٍالیت غَر ثرای عرز حىَ  67ثیطتر از  -5ّوىبری ٍالی ٍ ریبست ّب تغجیك ًوَدُ 

ِ ارٍپب هت ، اًىطبف ٍ سىتَرّبی اهٌیتی ثِ هصرف رسیذُ ایي رلن پَل تَسظ خبپبى ، ایالت هتحذُ اهریىب، الوبى ، لیتَاًیب ٍ خبهؼ

ثِ تغجیك وردى پرٍگرام ّبی هروسی وردى دٍلت خوَْری اسالهی افغبًستبى وِ در آى ثبز سبزی هیذاى َّایی ، همبم لَهٌذاًی 

ػرادُ هَتر وِ ثرای پَ لیس اّذا ضذًذ  ضبهل ثَد. 157اهٌیِ ، لیر ریسی سرن ّب ، هؼبضبت پَ لیس ٍ ثیطتر از      

هلیَى دالر ثِ هصرف رسیذُ وِ ثیطتر وَرسْب ثرای هؼلویي اخرا  6،9ثخص تؼلین ٍ  تر ثیِ وِ  پرٍش ُ ّب در   157ثیطتر از   -3

ثبة تَسظ لیتَاًیب ، ثیطتر از  17ثبة هىب تت وِ  177گردیذُ ، هَاد تذریسی ، فریٌچر ثِ هىبتت ووه ضذُ وِ در ًتیدِ خولِ 

هتحذُ اهریىب ( اػوبر هی گردد یب در خریبى اػوبر است هروس  ثبة تَسظ خب پبى ٍ  غیرُ تَسظ هَ سسِ ) ووه تَسظ ایبالت 67

 تذریسی حر فَی تَسظ خبپبى سبختِ ضذُ وِ ایي یه ثْتریي هثبل از ّوىبری هب ثرای اًىطبف خبهؼِ هی ثبضذ

، هَتر سبیىل  ّوىبری در ثخص عرز حىَهت ٍ  ریبست ّب ، تؼذاد ثیطتر تدْیسات دفتر ّب در ٍاسَالی ّب ، هب ًٌذ خٌراتَر ّب  -4

پرٍش ُ وِ حتب در پرٍ گراهْب  65هلیَى هصرف گردیذُ ٍ ثیطتر از  3ّب اّذا گردیذُ ٍ وَر سْب در ثخص هلىی  ثر گسار ضذُ اًذ وِ 

حسبة ًویطَد دستب ٍرد ّبی اسبسی وِ تب ٌَّز ّن در خریبى است هر وس آهَزضی خذهبت هلىی وِ همذار پَل آى تَسظ لیتَاًیب 

الت هتحذُ اهریىب ( ٍ ) ووه ایب  

هلیَى دالر ثِ هصرف رسبًیذُ اًذ خبهؼِ ارٍپب در ثخص صحی وِ در اى ولٌیه  1پی آر تی لجالً در ثخص صحت ػبهِ ثیطتر از  -5

هراوس صحی را تب سیس ٍ تبحبل در خریبى است ، لیتَاًیب ٍ یَ ًبى ثِ زٍد تریي فرصت وب ر اػوبر ضفب خبًِ  56ّب ضبهل ثَد تمر یجبً 

 ٍالیتی را آغبز خَاّذ ورد .

هلیَى دالر ثرای سىتَر زراػتی وِ در اى چبُ ّب ، وبًبل ّبی آثیبری ،هدرای آة زیر خبدُ ، رخبیرُ آة ، تَلیذ ثرق تَسظ  57  -6

تؼویر ضب ّرا اػوبر گردیذُ اًذ وِ هْن پرٍشُ ّب ػجبرت اًذ از پسٍش ُ اػوبر هیذا ًی َّایی ،لیر ریسی سرن ّب ، هیذاى ّبی سپَرت ، 

 ّب وِ تَسظ خب پبى ، لیتَاًیب ٍ هَ سسِ ) ووه تَسظ ایب الت هتحذُ اهریىب ( ثِ هصرف رسبًیذُ .

هلیَى دالر ی در آى لَ هبًذاًی اهٌیِ ضبهل هیجبضذ ،  1پرٍشُ ّبی  57سىتَرّبیس اهٌیتی وِ هستمیوبً تَسظ پی آر تی ثب   -7

پَ لیس هلی افغب ًستبى ، لتؼبت اردٍی هلی افغبًستبى هروس ّوب ٌّگی اٍ پرا تفی ٍالیتی تؼویر  خبرًَالی دستب ٍرد اصلی توریٌبت 

 تَ سظ ػسب ورّبی تین ثبزسبزی ٍالیتی توریي هیطَد .

ثرای هردم ٍالیت غَر ووه ًوَ دُ اًذ ، اّذاف اسبسی  1،5پی آر تی هردم ػب م را ّن فرا هَش ًىردُ پی ار تی هستمیوبً ثرای   -8

ع اػوبر لیلیِ وِ هَسظ وَ سسِ ) ووه تَسظ ایبالت هتحذُ اهریىب ( ٍ هر وس حفبظت اعفبل وِ ثِ ووه لیتَاًیب زیر اػوبر اختوب 

 هیجبضذ .

ٍ ضب یف اثتذایی آیسبف تب هیي اهٌیت است پی آر تی در ثخص ثْجَد اهٌیت زیبت وبرّب را اًدبم دادُ وِ ػجبرت است از توریٌب ت   -9

افغبًستبى ، پَلیس هلی ، هروس ّوبٌّگی ٍالیتی ، اخرای ػولیبت هطترن احضبرات ٍ  تْیِ هطَرات ثرای ار گبى دٍلتی ، ثر اردٍی هلی 

 ػالٍُ پی آر تی سَاالت اًىطبفی ٍالیت هگر اٍلتر از ّوِ اثتىبر ّبی اًىطبفی ثبیذ از ثٌیبد ّبی هحلی ٍ ادارت دٍلتی غَر ثذست ثیب یذ

 



 

 

 


