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 129رٍد؟ ظّب هیّب ثِ ضصخَى ثطي راست تَسط کذام سزخزگ -34

 اس طزیق سزخزگ ضطی
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جب رٍد تب اس آىیّب هثِ ضص یسزخزگ ضط یقضَد ٍ اس طزیدارد ٍارد ثطي راست ه یکوتز یژىخَى کِ اکس یي. اآٍرًذ
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 .ّب استفطبر خَى ثز دیَارُ رگ الف(
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