
 
 

 
 

 

وæنکوÏ Ï٨٠٠  رکېÜÜÜوÜÜل هÜپ Ï خه  ماÑنې ÒÇموینه Çæخیستل شوÜåتنو 
Ï رمرکز  خÜÜالي٢٤٢ ÜÜوæنکوæ Ï ÏلسÜÜوÇلیو æÇ لÜÜو

 ÒÇموینÜÜه سÜÜیال ÏÇÒÂې Ï لپÜÜاåÑ ډکولÜÜو Ï بسÜÜتونو

 ÒÇ Ïموینې Ïغې Ï .شوÇæ åخیستل مه ÒÏ١٨مرí په 

å پیلنÜ  پÜÜه ÇخیسÜتلو  ÜÜې  غونÜلي کÇæر  محمÜÜد لÜÜو

Üه  æلسÜي  هپÜ  فÜدÇیي¡  حلیم رÏ  Ï کÜې  جر  خلکÜو  لÜو

 Ç ÏکبرسÜÜتانکزí¡ محمÜÜد ÇلحÜاÇ  ÌسÜÜتاíÒ منتخÜب 

 Ï سÜÜÜتانکزÇ ¡íهللا حسÜÜÜیب ÑئÜÜÜیس شÜÜÜوæ ÇÑالیتÜÜÜي

 Ç æÇکبرسÜÜÜÜتانکزÇ íنجینرمحمÜÜÜÜد ÑئÜÜÜÜیس پÜÜÜÜوهنې

  .Ç æåخیستې برخه چاÇæÑکو نوæÑ یوشمیر
Ï Ïر  محمÜÜÜÜÜÜÜد ÇنجینÜÜÜÜÜÜÜر ÑئÜÜÜÜÜÜÜیس پÜÜÜÜÜÜÜوهنې لÜÜÜÜÜÜÜو

 íتانکزÜÜکبرسÇ ¡لÜÜÜیææ ېÜÜÜه چÜÜÜغÏ هÜÜÜموینÒÇ Ï ېÜÜÜ 

 پÜÜÜه کاÑسÜÜÜپاÑلو Ï تÜÜÜه æړæکسÜÜÜانو æÇ حکومتÜÜÜولی

  .يÇخل موخه

íستانکز Ï موینېÒÇ لو برخهÇæ ډ تهÇډ ¡  Ï چې Ñæک

Üانه  په به پرæسه ÒÇموینې æÑ  هÜ  هغÜه  æÇ ترسÜرå  تو

äبریالي به کسا í    .æíلر æړتیا چې¡ کی

ې تÜÜه     ÜÜې غونÏ  مÜÜیي هÇدÜÜدحلیم فÜÜلي محمÇæر لÜÜو

æنوÇلوتÜÜÜه ææیÜÜÜل  ÒÂÏ ¡åمÜÜÜوینې  ÜÜÜکæ اÜÜÜینæ :  ېÜÜÜچ

تیÜÜÜا ÇæخیسÜÜÜتل شÜÜÜي æÇ پÜÜÜه    ÒÂمو æÑ åÑوÜÜÜه پÜÜÜه  بÜÜÜین

æÏ æÇ íړتیÜا   وÏ ßچا پلوæ ìنه ک ÒÂموینه کې به 

       áÑاÜم æ æدÜنÏ هÜونکو پÜ Ï äاÜالي  کسÜله مخې بری

 مقاæ ¡ãالیتÊÑÇÒæ Ï¡ پوهنې ÒÇ Ïموینه Ïغه .شي

 ملکÜÜÜÜی Ç æÇصÜÜÜÜالحاتو æÇ Ï íÑÇÏÇ شÜÜÜÜوæ ÇÑالیتÜÜÜÜي

 ÜÜاÑنې  تÜÜر  پÜÜالÏ Ï  ææفتÜÜر ییÜÜز  سÜÜیمه  Ï خÜÜدمتونو

کÜÜې پÜه  ÇÑÇÏلعلÜÜوÇ ãسÜالمي  محمÜÜدÏ í النÜدې   Çن

Ïپوهنې Ñیاست æیانÜد محمدشÜاå.    åشو Çæخیستل

رجریدې خبریاá ته ææیل  Ïې پهچې : پوÑعرÏ Èلو

 ÇÑÇÏ æÇلمعلمینونÜÜÜو پوهنتونونÜÜÜو¡ Ï کÜÜÜې ÒÇموینÜÜÜه

یÜÜو æÏلسÜÜمو å فاÑغÜÜانو سÜÜوå ٨ شÜÜاæخوÇ ول ÜÜنæ 

¡åÏلوÑÏ یې تنه ٢٤٢چې    áدÜه پیژنÜ ونکي په تو Ï

Ï æÇ íمعا م کې کی شامل به Ô نوې Ñتب  په سیس

 .شي
Ï  اÜÜینæ هÜÜپ ÈرÜÜع: Ï Ïر  خپÜÜل Ñ ÏیاسÜÜت پÜÜوهنې لÜÜو

یو  پÜÜÜه مخÜÜې  لÜÜه  تشÜÜکیل   ÜÜÜوæنکو Ï کÜÜې  ÜÜوæن

ې  جملÜې  Ïې لÜه  چÜې  لرí¡ بستونه ٣٢٩٨ ÇوÜی  ÏاÜی 

 .íÏ خالي یې بستونه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه د۱۳۹۴ کال دوې میاشتې یووېشتمه د ۲۰۱۵ عیسوي کال دسپتمبردولسمه    (۲)      پرله پسې ه (۷۲)     لوم کال لورمه ه 

ورزش فوتبال دروالیت لوگرنسبت بھ سال 
  شصت درصد رشدنموده است گذشتھ،

محمدسالم علمی ÇحمدìÒ مسئوá فدÇÑسیوä فوتباæ áالیت 

لوگربا بیاÇ äین مطلب ÑÏپرæگرãÇ نمایش حرکاÊ جالب 

سنبله ÑÏجمناÒیم لوÏین  Ïæ12یدنی فوتباá که به تاÑیخ 

نموÏ که فوتباá  مرکزæالیت لوگربرگزÑÇشدå بوÏ تصریح

 .ÇÑÏین æالیت شصت ÑÏصد ÑشدنموÇ åÏست
محمدسالم علمی ÇحمدìÒ مسئوá فدÇÑسیوä فوتباæ áالیت 

مهاÊÑ هاì  پرæگرãÇ نیÇ ÑÏلوگربه Ç�Âنس باخترگفت که 

باìÒ کناæ äمسابقاÊ میاä تیم هاì فوتساá توسط 

äÇÑشکاÒÑæ پ äشکشیبه مهمانا Ïیگرåی د æک  ÏÇتعد

 شیهم به نماالب ÒÑæشی ÒÑæ ÇÑشکاäÇÑ حرکاÊ ج

 .گذÇشتند
 ìتیم ها äیکناÒین برنامه باÇÑÏ می گوید که ìÒحمدÇ ìقاÂ

 áفوتسا áسا åÏÑچهاæ áسا åÏÒÇæÏ مختلف

 ìæ ¡ندÇ åیدÒÑæ ßÇشترÇالیت لوگرæ ìلی هاÇلسوææمرکزÒÇ

ÇفزÏæ که پرæگرãÇ یاÏشدÒÇ åطرÝ فدÇÑسیوä فوتباá به 

باæ áمحومخدÊÇÑ همکاìÑ تاجرäÇ به هدÑ Ýشد ÔÒÑæ فوت

 .Ç åÇÑندìÒÇ شد
فرÏین Çحمدì سرتیم فوتباá کلنگاÇ åÇÑ ÑندìÒÇ همچو 

 åندÒÑÇæ نهایت مهم ÔÒÑæ شدÑ ìستاÇÑÑÏ ÇÑبرنامه ها

عنوäÇ نموÇæÏفزÏæ که ÑÏلوگرمسئولین به ÔÒÑæ توجه 

 äÇمیدÏنبو Çساسی شانرÇ یگانه مشکل ìæ ندÑÇند äÇچند

که ÑÏساخت  هاì معیاìÑ قلمدÏÇنموæÏÒÇæÏلت خوÇست

  .میدäÇ هاÒÑæ ìشی گاã هاì عملی برÑÇÏند

ÑÏپایاä پرæگرãÇ به همه ÒÑæشکاäÇÑ یک جوåÑ لباæ Óیک 

  .تو� ÒÇطرÝ فدÇÑسیوä فوتباá توÒیع گرÏید

  باختر

د وونیود؛دلورد دریوکلیواوسیدونکو
  لولپاره مکې ورکې جواندو

رمرکز æÇ بر برæ ßلسوÇل ÑÏ Ïیو کلیو  کيÏ لو

æسیدæÇ åÑلپا æجوړید Ï یو وæن  Ï áæړیا ډæ نکو په

ې مکې Ñæک   . خپلې 

 ÈعرÑپو åیاند محمد شاæ یاستÑ پوهنې Ïر Ï لو

 Ï مکې رجریدې خبریاá ته ææیل¡ چې Ïغه   æلیخیللو

 ÒÇæشاÑلتموÇ نکوæسیدæÇ کلیو Ï íبابر æÇ åسپینې کال ¡

íÏ í   . ÏÏې میاشتې په ل کې Ñæک

م å¡ چې پرÏغو  کلیو  نوموړæکو به Ï عرÒ Èیاته ک

ې Ï خوندí چاپیریاÏ á برÇبرæلو  ماشومانوته åÏÒ Ï ک

  . لپاÇÏæ åÑن جوړې شي

کې Ï یوې میرمنې په  ني کاá په ل ÏعرÈ په خبرÏ ¡å س

 äæلو  ٢٢æجوړ Ï یو وæن  Ï مکې کسانو خپلې 

íÏ í   . لپاæ åÑقف ک

 Óچر ãÇششصد کیلو گر æÑÇیک هز

  کشف æضبط شد

Ôتالæ ثرسعیÇمنیت ملی یک  برÇæ پولیس ìهاæنیر

هزæÑÇ ششصد کیلو گرãÇ چرæ ÑÏ Óالیت لوگرکشف 

قوماندÇ ( äÇحمدì(مل پاسوáÇ محمدæ.  ÏæÇÏضبط شد

سنبله به Ç�Âنس باختر  Ç7منیه æالیت لوگربه تاÑیخ 

برÇثرÇÑپوÑکشفی ÑÏæ نتیجه عملیاÊ مشترß :گفت

نیرæهاì پولیس Çæمنیت ملی که ÑÏ منطقه موسوã به پل 

لم مرکزæالیت لوگرشب گذشته صوÊÑ گرفت¡ ع

کیلوگرãÇ چرÓ  که به شکل ماهرÇنه ÑÏ äÇ  1600مقاÏیر

ÒیرخاÑÏ ß موترنوÚ هینو جابجا شدå بوæ Ïبه طرÝ کابل 

همچناä قوماندÇ.  äÇنتقاá می شد  کشف æضبط گرÏید

 åلوگر شد ÏÑÇæ Ñالیت ننگرهاæ ÒÇ ÏÇین موÇ ÏæفزÇ منیهÇ

ضیه ÑÏیوÑ موتر یاÏ شدå بوÏکه  به ÑÇتباÇ Øین ق

  .ÏستگیرشدÇ  åست

منبع عالåæ که ÑÏ نتیجه عملیاÊ تصفیوì پولیس که 

 ÊÑالیت لوگرصوæ مرکز ÏباÂ äقریه پشتو ÑÏ شب گذشته

  .گرفت  یک Çæسکت ÇنتحاìÑ نیزبدست پولیس Çفتید

 باختر

 برìÇ نخستین باÑیک لیسه

  æÑÏلسوÇلی خرÑÇæتأسیس شد
ÑÏسÜÜÜیزåÏ سÜÜÜاÇ áخیربÜÜÜرìÇ نخسÜÜÜتین باÑیÜÜÜک لیسÜÜÜه    

 .ÐکوæÑÏÑلسوÇلی خرæÑÇæالیت لوگرتأسیس گرÏید
بÜÜه لوگر تیÜÜمعÜÜاæ ÝÑال سیÑئì ÜÜسÜÜتانکز محمÜÜدÇکبر

 سهیل: به Ç�Âنس باختر گفت Çسد ساá جاìÑ¡ 10تاÑیخ 

 ÜÜعل ÑوÜکÐجانخ یÜÜل  لیÇوÜلسæÑÏی ÇرÜÜب ÑÇæرÜÜخì ÜÜلæÇنی 

Ç ÑیباÏجا Ïدیگر.  

   åÏÒÇæÏ نفÜص ÛÑاÜخیر¡ فÇ áسا åÏسیزÑÏ ستÇ گفتنی

هÜÜم æÑÏلسÜÜوÇلی خرæÑÇæجوÏندÇشÜÜته ÇسÜÜت بÜÜه ÏلیÜÜل      

ÇینکÜÜÜÜه æÑÏلسÜÜÜÜوÇلی یاÏشÜÜÜÜدå هÜÜÜÜیچ لیسÜÜÜÜه یÜÜÜÜی کÜÜÜÜه    

      ÔÒوÜمÂ اÜنجÂÑÏ مÜه åÏÒÇæÏ نفÜا صÜت äÇÏندشاگرÇبتو

معÜÜÜاÝÑ  سیÑئÜÜÜ  بگفتÜÜه  .ببینند¡æجوÏندÇشÜÜته ÇسÜÜÜت 

عÜدã   ¡یæلسوÇل نیÇÑÏ سهینبوÏ ل یلوگر¡ علت Çساس

 نیÜ بÜوÇ åÏ   هیæ Ü ترب میمرÒÇ ãÏ تعلÜ  یæعدÂ ãگاه  تیÇمن

خÜÜÜÜرÑÇæ پÜÜÜÜنج مکتÜÜÜÜب  یکÜÜÜÜه æÑÏلسÜÜÜÜوÇل سÜÜÜÜتیÑÏحال

 سÜه یل یæپنج مکتب متوسطه فعاá بÜوæ åÏلÜ    هیÇبتدÇئ

 .æجوÏ ندÇشت  یی
خÜÜÜرÑÇæ ضÜÜÜمن  یæلسÜÜÜوÇل نÜÜÜدåینما کیÇÜÜÜحمÜÜÜد  فضÜÜل 

ÇÒÇیجاæÇÏلین لیسه æÑÏلسوÇلی شاÇì  äظهاÑ خرسند

یشÜÜرفت æتعÜÜÜالی مÜÜÜرãÏ  تعلÜÜیم æتربیÜÜÜه ÇÑ یگانÜÜÜه åÇÑ پ 

ÇÏنسÜÜت ÇæفÜÜزÏæ کÜÜه بÜÜا شÜÜندگاä خÜÜرÑÇæ بÜÜا کمÜÜاá میÜÜل  

ÇæشتیاÒ ÞیاÏ فرÒندäÇ شÜانرÇ بÜه سÜوì فرÇگیÜرì علÜم      

ÇÏæنÜÜش تشÜÜویق خوÇهنÜÜد کÜÜرæÏÒÇæ ÏلÜÜت خوÇسÜÜت کÜÜه   

ÇÑÏیجاÏ لیسه هاì بیشتربرæ ìÇلسوÇلی خرÑÇæسÜعی  

    .æتالÔ نمایند

ÇحمدÇهللا یکتن ÒÇباشندگاä خرÇÒÇ¡ÑÇæیجاÏنخستین 

ه æÑÏلسوÇلی شاä خوÔ بین به نظرمی ÑسÜیدæبه  لیس

حÜÜÜاال کÜÜه مÜÜا مطمÜÜÜئن شÜÜدیم کÜÜÜه    : Ç�ÂنÜÜس باخترگفÜÜت  

فرÒندäÇ مایاä میتوÇننÜد تÜا صÜنف åÏÒÇæÏ هÜم مکتÜب      

همÜÜه  ìبÜÜا æÏلÜÜت همکÜÜاÑ   تیÇÜÜمن  نیÑÏتÜÜامبخوÇننÜÜد  

شÜاÇÏÇ äمÜه    ه ÓæÑÏ تا فرÒنÜدäÇ  مÜا بÜ     جانبه می نمایم

  . ندینما یعال الÊیæ åÏÇÏتحص

È سÜÜÜخنگوÑ ìیاسÜÜÜت معÜÜÜاÝÑ لÜÜÜوگرمی  شÜÜÜاهپوÑعر

گویÜÜد کÜÜه ÑÏسرÇسÜÜرلوگرتا ÇکنÜÜوä بÜÜیش ÒÇیÜÜک لÜÜک     

  ÑÏÒوÜÜÜÜÜمÂ نشÇÏÑÇزÜÜÜÜÜت هÜÜÜÜÜهشæ تÜÜÜÜÜبیسæ306  ÈاÜÜÜÜÜب

  ÊاÜÜÜÜÜÜÜÜتعلیم ÔÒوÜÜÜÜÜÜÜÜمÂ ÝæرÜÜÜÜÜÜÜÜی مصÜÜÜÜÜÜÜکزتعلیمÇمر

عمومی¡تعلیمÜÜÜÜÜاÇ ÊسÜÜÜÜÜالمی¡تعلیماÊ تخنیکÜÜÜÜÜی  

æمسÜÜÜلکی¡تربیه معلÜÜÜم æسÜÜÜوÏÇحیاتی میباشÜÜÜند کÜÜÜه  

  .تن Âنها ÒÇطبقه ÇناË می باشد 36671

Ñمعا ìسخنگو åÏسیزÑÇæلی خرÇلسوæÑÏ  که ÏæفزÇ Ý

بÜÜÜÜاÈ مرÇکزÂموÒشÜÜÜÜی مشÜÜÜÜموá پÜÜÜÜنج بÜÜÜÜاÈ مکاتÜÜÜÜب   

  Üب متوسÜمکات Èیه¡پنج باÇبتدÇه    طÜلیس ÈاÜک بÜه¡ ی

ÏÑÇÏÏجوæ ÓÑÇمد ÈباæÏæ.  

 باختر

ولÜÜملوستي  پهæÇ يومÜÜرì مÜÜدبخت بÜÜولې بÜÜÜاندې ÜÜاغزæ بÜÜÜم æÑæÒ مÜه کÜÜپ  .يÜÜÜÜومÜÜم رÜÜìو بدمرغیو باندې بÜÜÜاغزå په 

... äوې کتابتوÜÜه نÜÜÜامÜÜعÏرÜÜÜ  ÏلÜÜو
   ¡ÞدÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜل مصÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜخلی áتیاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜمرس æÑاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜچ

ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜÜÜئÜÜÜÜÜÜیس محمدشÜÜÜÜÜÜفیق  

رÏخلکÜÜÜو       ÜÜÜه کÜÜÜې Ïلو پوپÜÜÜل¡ پÜÜÜه æلسÜÜÜي جر

    ÇÑوÜي شÜالیتæÏ ¡íتانکزÜکبرسÇمحمد ìÒستاÇ

áتیاÜÜÜې   مرسÏÏ æÇ íلرحمیزÇدÜÜÜلت عمرعبÇدÜÜÜع

 æÑÇÏÇ يÜÜÜÜÜلتæÏ Ï تÜÜÜÜÜالیæر Ï ¡íلو ÜÜÜÜÜغ ÇÑوÜÜÜÜÜش

    æÇ ېæالÜÜÜÜي  پÜÜÜÜغلÇÑ هÜÜÜÜخ ÑئیسÜÜÜÜانو¡ ÏمرکÜÜÜÜز 

Ä í äæ ک   . وÇنانو 

ÇÏطالعاتوæÇفرهنÒæ ÜیÜÜز عبÜدÇلباíÑ جهÜÜاني   

رæالیÜÜÜÜÜت کÜÜÜÜÜې ÇÏÏسÜÜÜÜÜې سÜÜÜÜÜترعلمي      پÜÜÜÜÜه لو

رæلس تÜÜÜÜÜه   ÜÜÜÜي مرکزپرÇنیسÜÜÜÜÜته ÏلÜÜÜÜÜو æÇفرهن

å¡ چÜÜÜÜې    ÜÜÜÜې کÜÜÜÜه یÜÜÜÜیاتÒ ¡لÜÜÜÜیæ ېÜÜÜÜیæ کيÑاÜÜÜÜمب

خÜÜه    ل  äابتوÜÜې کتÏÏ يÜÜش ìوالÜÜانو کÜÜنÇو ر و

  í ÜÜÜه کÜÜÜتÑه پوÜÜÜت ÜÜÜه جهÜÜÜاني  همدÑÇ .مثبتÜÜÜه  ن

رÇطالعاتوæÇفره  Ñیاست کÜاÑکوæنکو  نÏلو

¡ چې خپل فعالیتونه  خه مننه  æÇقدÇÏÑنی æک

ÜÜÜه مختÜÜÜÜه æړÏæÇ íکتÜÜÜابتوä پÜÜÜÜه     پÜÜÜه سÜÜÜÜمه تو

íÏ í ÜÜÜي کÜÜÜل رÇæلي . پرÇنسÜÜÜتلوکې هلÜÜÜې  لÜÜÜو

    ÈاÜÜÜÜکتæÇ ÈاÜÜÜÜکتÏ مÜÜÜÜیي¡ هÇدÜÜÜÜدحلیم فÜÜÜÜمحم

ې تÜÜه معلومÜÜاæ ÊړÇنÜÜÜدې     لو ÜÜغون åړÇ تلوپهÜÜس

å¡ چÜې پÜه لوسÜت æÇمطÜالعې        Üې کÜیاته یÒ ¡á ک

Ç ¡íنساÏ äجهالÜت  ناÇÏنسا نو Ðهن پیاæړې کی

ایې لوÑې ته بیایي ÑÏ خه   . æÇناپوه 

رÏعامه کتÜابتوä مشÜر    عبدÇالحمد فیضي Ïلو

ر جریدې خبریاá ته ææیÜل   ÏغÜه کتÜابتوÏ :  ºäلو

íÑÇÏÇ  ٥ نه¡åæÏ لÜÜوÏ ìکتÜÜاÈ لوسÜÜتلو صÜÜالونو 

æÇÏبÜو یÜوÏ åæÏ ¡   åهیلزæنÜه¡  تشنابونه ٤خونې¡ 

¡ æÇنÜÜوÑې الÒمÜÜې ÇسÜÜانتیاæې لÜÜرíحلقÜÜه کÜÜوهی 

ول ت یې   Çمریکایي ډÇلر)  ١٨٠٠٠٠( اáچې ل

í ت یې Ïهندæستاä  هیوÏÇ له æÇ  کی مالي ل

íشوید á   . خوÑæ Çک

Ï چې ¡å رعامه کتابتوä  عبدÇالحمد Òیاته ک لو

رÇÏطالعÜÜÜاتوæÇ فره  نÑ ÜÜÜیاسÜÜÜت  ÏچتÜÜÜر    Ïلو

خÜÜه æالنÜÜدې فعالیÜÜت  لÜÜرí¡ چÜÜې  ÏیÜÜو    åÑÒ لس

ÜÜÜÜÜولنیز¡      ÒیÜÜÜÜÜاÊ  بیالبیÜÜÜÜÜل  ÏÇبÜÜÜÜÜي¡ ÏینÜÜÜÜÜي¡ 

سیاسÜÜÜي   معلومÜÜÜاتي¡ æÑغتیÜÜÜایي¡ ساینسÜÜÜي 

ÑنوæÇ ځ کېÑæ چې  په ¡íÏ  کتابونه  په کې شته

خÜه ÒیÜاÏ ÊکتÜاÈ لوسÜتلومینه áÇæ       ٣٠له  تنه 

خه       Üي ÏæÇکتÜاÈ لوسÜÜتلو ÇÑ  هÜت äابتوÜکت ÏاÜی

 ¡í ÜÜمن کی ÜÜ    åÏÒ یو ÜÜوæن Ï ېÜÜی åاترÜÜیÒ ېÜÜچ

 íÏ لینÜÜÜمحص æÇ نکېæوÜÜÜک .   äابتوÜÜÜه کتÜÜÜعامÏ

   ºاÜینæ هÜر پÜمشÏ    ãوÜÜې کÜک äابتوÜه کتÜÜرعام Ïلو

 ¡íرÜÜل äتوÜÜې شÜÜه چÜÜکتابون áæې ډÜÜې یÜÜي ینÜÜنش

وÇنÜÜانو æÇمحصÜÜیلینو ÏلوسÜÜت       Ï ېÜÜچ ìوالÜÜک

  ¡í ÜÜÜÜک åÑوÜÜÜÜې پæاÜÜÜÜړتیÇ ولېÜÜÜÜ åÏ  ومتيÜÜÜÜحکÏ

ÜÜÜÜتنه     خÜÜÜÜه غو ÇړæنÜÜÜÜدæÇ æÑÇÏÇ æ موسسÜÜÜÜاتو 

å و æک رعامÜه کتÜابتوä سÜرÏ åنÜوæÑ    ¡ تر  Ïلو

Òیاتو کتابونو مرسته ترسرæÇ å په کتÜابونویې  

í   .شتمن  ک

    ¡íرÜې ل Üان رعامه کتابتوåæÏ ä  نÜوÑې  Ïلو

چې یوå یې ÏمحمدÂغې æÇبله  Ïبرå کي برß په 

æلسوÇل کې موقعیت لرí¡ چې ÏسهاÑله Çتو 

    ÈاÜÜÜکتÏ ر لوÑبجÜÜÜو ÏمÜÜاÏÒی خÜÜÜه تÜÜر  بجÜÜو 

خ ÒÇæÑÏې یÜÜÜÜې ÏلوسÜÜÜÜتونکوæÇمینه ÇæلÜÜÜÜوپرم 

íÏ نیستيÇپر .  

   æ ېÏ ÜÜÜن Ï هÜÜÜې پÜÜÜچ ¡åÏ ېÜÜÜوپتیلÜÜÜکېختون  ÏاÜÜÜی 

وÇنÜÜانو  لپÜÜاÏ åÑخÜÜدمت      ر  کتÜÜابتوä کÜÜېÏ ºلÜÜو

لی  ر   سÜÜيæړÇنÜÜدې کولوپÜÜه موخÜÜه ÇÏن æÇکمپیÜÜو

Òæمینه هم په æړیا ډáæ پیل شي   .åÏÒ ک

وÇنانو¡ åÏÒ کوæنکو æÇمحصلینو¡ ÏÏې  ر Ïلو

æ ¡åیÜې      Üک åدÜن ر Üي  سترمرکزپه پرÇنستو خو

رæالیÜÜÜت کÜÜې      يÜÜÜعلمÜÜÜي æÇفرهنæیÜÜل چÜÜÜې  لو

ریÜÜÜو   کتÜÜÜابتوä پرÇنسÜÜÜتل شÜÜÜو¡ چÜÜÜې  ÇÏ بÜÜÜه  Ïلو

وÇنانوæÇمحصلینو لپاÏ åÑتدÑیس په برخه کÜې  

í   .ÒیاÊ مرسته æک

íæ نهÏ مخکې پاتې ºäرعامه کتابتو ¡ چې Ïلو

پÜه   ÇÏæنÜ کÜې    ÇÏطالعاتوæÇفرهنک Ñیاست  پÜه 

فعالیÜÜÜت ÑÏلÜÜÜوáÏ¡ چÜÜÜې  خونÜÜÜوکېåæÏ کوچنیÜÜÜو 

Ï Èه    ونکووستلکتاÜل äتوÜنشÏ ìا  ÎÇپرÏ åÑلپا

ÇملÜÜه  سÜÜتونزې ÑÏلÜÜوÏې¡ چÜÜې æÇسÜÜمهاÏ áنÜÜوې     

  åنیستو سرÇپه پر äل    به کتابتوÜتونزې حÜته سÜش

  .شي

    ÜÜÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ ېÜÜÜچ ¡åÏ لÜÜÜ ۍ  ÇÏلÜÜÜوم

ÒæیرعبدÇلباíÑ جهانيº له لوÑې ÇÏفغانستاä په 

íنیزÇن پرÇÏæ äرنوې کتابتو   .سطحه Ïلو

 
 Çهمیت کتاæ È کتابخوÇنی

پرæ ÔÑæ تربیت  ،Çهمیت کتاæ È کتابخوÇنی 

 ÑÏ æ کیÏکو æ ندگیÒ áæÇ ìهاÒæÑ ÒÇ äندÇخو

گÜÜرæ ÏÏ تÜÜا  محÜیط خانÜÜه æ خÜÜانوåÏÇ شÜرÚæ مÜÜی  

 Êتحصیال æ حلÇخرین مرÂعالی    ÇدÜه پیÜمÇÏÇ

یÜÜÜÜد عÜÜÜÜاÊÏ کنÜÜÜÜد¡ پÜÜÜÜدæ äÇÑ مÜÜÜÜاäÇÑÏ با مÜÜÜی 

    ÏوÜÜÜÜÜبوج ÏوÜÜÜÜخ äÇدÜÜÜÜنÒفر ÑÏ ÇÑ نیÇابخوÜÜÜÜکت

بیاÑæنÜد æ همچنÜÜین مربیÜاä تربیتÜÜی کÜه نقÜÜش    

 äکاÏکو æ äساالÏند به خرÑÇÏ تربیت ÑÏ مهمی

باشÜد بدهنÜد تÜا     ÂموÒشی کÜه الæ ãÒ کÜافی مÜی   

 äندÇخو Èبه کتا ÇÑ نهاÂ ویقÜد  تشÜر   نمایÜگÇ æ

هاì همگÜانی باشÜد    Çین ÂموÔÒ توسط Ñسانه

Ç æما عاÊÏ  وÇهد ÇÏشتتاثیر بیشترÑÏ ìبرخ

     æ åÏوÜÜافی نبÜÜک æ ãÒنی الÇابخوÜÜه کتÜÜب äÏوÜÜنم

   ÊÏاÜع äÂ ãæÇدÜت æ میبایست نسبت به تحکیم

نمÜÜوÏ کÜÜه هÜÜدæ Ý مقصÜÜوÏ مطالعÜÜه ÇÑ تحقÜÜق    

    äدÜÜنÇخو ÊÏاÜÜع ãæÇدÜÜت ìÇرÜÜب æ دÜÜببخش ÜÜدبای 

ãنظا        ãاÜنظ ìÑاÜهمک æ ìÑاÜه یÜم بÜیگر هÏ ìها

هاì همگÜانی   خصوصا Ñسانه ¡ÂموÔÒ بیایند

ÊمکاناÇ æ æ بزÇÑÇ  شÜگیر نقÇتباطی فرÑÇ ìها

کننÜÜÜÜÜÜدÑ ÑÏ ÇÑ åشÜÜÜÜÜÜد   پیگیÜÜÜÜÜÜر æ هماهنÜÜÜÜÜÜگ

 .کتابخوÇنی ÑÏ جامعه بر عهدå بگیرند
 åالحمدفیضي: ترتیب کنندÇعبد 

 کتابخانه مدیرعمومي


