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ÇفغÜÜاæ äلÜÜس ÏخپÜÜل ÇقتصÜÜاÏ ÏپیاæړتیÜÜا لÜÜه  

کÜÜه    ¡íفرکوÜÜه سÜÜو تÜÜنæÏÇه بهرنیوهیوÜÜکبل

 ¡æیزÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜلس æرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜتی Ï äتاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜفغانسÇ

æ له کبله ÇقتصاíÏ تÜوäÇ لÜه    ونوæÇج جن

í ¡ ډېÜÜÜرÇ íفغانÜÜÜاä یÜÜÜې فقÜÜÜر      ÜÜÜکÑæ هÜÜÜالس

وáæ¡ چې Ïلته په  ر پری æÇبېچاÑ په ډ

  íÏاÜÜÜÜقتصÇ ÏæÇکولوÑاÜÜÜÜکÏ مÜÜÜÜکې هÏÇوÜÜÜهی

 ÜÜا لÜÜکمنتیÇه   وÜÜرچینه نÜÜه سÜÜي کومÜÜی åÑاÜÜه پ

 ¡åÏلوÑÏ       ېÜچ áدÜاجر کیÜه مهÜمله بهرتÇ ېÏ له

  æدÜÜÜÜي متحÜÜÜÜعرب ¡äÇرÜÜÜÜیÇ ¡äتاÜÜÜÜپاکس åرÜÜÜÜکثÇ

هیوæÏÇنÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜو æÇډیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرکم æÑÇپÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜایي   

ÏکاÑکولولپÜاåÑ تلÜل¡ خÜو      æÇنوæÑهېوæÏÇنوتÜه 

کلÜÜه چÜÜې پÜÜه ÇفغانسÜÜتاä کÜÜې نÜÜوí حکومÜÜت      

   åÏÒ ¡کولوÑاÜÜک Ï åÑاÜÜخلکولپ Ï¡وÜÜه شÜÜت ÇÑمن

ینÜÜې نÜÜوÑې چÜÜاÑې      æÇ æ ÜÜوې  کÜÜرې شÜÜبÇبر . Ï

    äاÜÜÜفغÇ هÜÜÜخ پاکسÜÜÜتاÇ æÇ äیÜÜÜرäÇ هیوæÏÇنÜÜÜو 

å شÜÜÜوæÇ á پÜÜÜه    ÜÜÜکÇÑ ÑوÜÜÜه لÜÜÜپ ÏÇوÜÜÜهیÏ áÇæ ÜÜÜک

یرکاæÑنÜÜه    هیÜÜوÏÇکې یÜÜې ÏنوÇæÑفغانÜÜانو پÜÜه 

  íوÜن Ï شو¡چې íیالæ خوبد بختانه¡á پیل ک

       æÇمنیوÇاÜÜÜنÏ ېÜÜÜک åیزÜÜÜلس åوÜÜÜه یÜÜÜت پÜÜÜحکوم

ÏکÜÜÜÜاÑکولو ÒمینÜÜÜÜې سسÜÜÜÜتې Ç Ï æÇفغانÜÜÜÜانو    

  íÑæزÜÜد کمÜÜوپه لی شÜÜو¡ نولÜÜه ÇقتصÜÜاÏ ÏسÜÜتر

ÜÜل بیÜÜا پÜÜه Ïې فکÜÜر æÇسÜÜو�    Ïې ÇملÜÜه íæÏ یو

ÜÜÜه  ن خÜÜÜه بهÜÜÜر    کÜÜÜې شÜÜÜوá¡ چÜÜÜې   ÏÇوÜÜÜهی Ï

لÜې     æالړشي ÏæÇنفقې ÏپیÜدÇکولولپاåÑ هلÜې 

í ÜÜکæ . Ï تÜÜي حکومÜÜجرمنÏ ېÜÜه چÜÜ٨٠٠کل  æÑÒ

¡ چÜې íæÏ تÜه      Üکæ äالÜعÇ åÑلو لپاÇæ Çفغاä ک

ÜÜÜه      ÜÜÜاí برÇبÜÜÜر æÇ پÜÜÜه ÇسÜÜÜان تو  æیدÜÜÜسæÇÏ

 ÜکÑæ کې Óپه ال ÊمکاناÇ قبولیتÏ  ېÏ هÜل íو

وÇنÜاÏ äجرمنÜي        کبلÜه æÇسÜمهاá ډیÜرí تنکÜي 

هیوÏÇ په لوÑې ت ته Ï ډیرæ پیسو پÜه مقابÜل   

ÜÜÜÜي     Ñæ æÇ íوÜÜÜÜه کÜÜÜÜ ینÜÜÜÜي  . کÜÜÜÜې ÒړæنÜÜÜÜه 

  æÇ æÑه الÜÜا پÜÜې بیÜÜین æÇ í خپلوموخوتÜه ÑسÜÜی

ÇÏæÇ íسÜې æیÜÜل      Üاتې کېÜوکې پÜنæÏÇهیوæÑنو

å شوÇ íفغاناä بیا Ï بحر په  í¡ چې ډیر ک کی

  íÏ íوÜو شÜبو کې الهæÇ .Ò   ېÏÏ äاÜفغانÇ åاترÜی

کÜÜه  ¡íچوÇ تÜÜلæÏپر å ÜÜپ ÜÜه تÜÜناقانون   íæÏ

چې بایÜد æÏلÜت پÜه هیÜوÏÇکې ÏنÜاÇمنیو      : Çæیي 

  æ Üک åÏÒÏ æÇکولوÑکاÏ نیسي¡ خلکوتهæ مخه

     äاالÜی æÇ íکلÜه چÜې هغÜه åÏÒ ک Òمینه برÇبرå ک

í پÜÜÜه     خÜÜÜه فÜÜÜاÑغی لÜÜÜه تحصÜÜÜیلي موسسÜÜÜو 

    åرÜبÇع برÜکولو موقÑاÜکÏ تهÑæ کې æÑÇÏÇ لتيæÏ

í تÜگ  ÏÏې سرå به بهرنیوهیوæÏÇنوته نو Ï. ک

که چیرتÜه ÏغÜه ÂسÜانتیاææ تÜه     . مخه æنیوá شي

í¡ نÜو Ç íæÏړ       Üه کÜن ÇدÜي پیÜالسرس áÇæÏÇهیو

  íدÜÜخونæÇرمخ بیولوÜÜد پÜÜنæ� لÜÜخپÏ ېÜÜچ ¡íÏ

æÇ íÏبهرته سÜتانه شÜي    . کولولپاåÑ هیوÏÇ پری

  åÑاÜÜل لپÜÜوې نسÜÜنÏ هÜÜنæجوړæÇ هÜÜنæغاÑ ÏÇوÜÜهیÏ

Ç  áÒæÑæړینÜه åÏ¡ چÜې íæÏ پÜه خپÜل هیÜÜوÏÇکې    

  åرÜحیي سæÑ طنپالنيææÇ فغانيÇ¡ملي Ï ¡شي

ÏهیÜÜوÏÇ ملÜÜي چÜÜاÑې íæÏ تÜÜه æ ÑæسÜÜپاáÑ شÜÜي  

å کÜÜÜÜÜÜÜÜې      ÜÜÜÜÜÜÜÜه غیÜÜÜÜÜÜÜÜپ ÏÇوÜÜÜÜÜÜÜÜل هیÜÜÜÜÜÜÜÜخپÏæÇ

ÜÜي¡ نÜÜه ÇÏچÜÜې ÏغÜÜه   ر æ هÜÜ جو ÏخلکوÏچوپ

å شÜÜي æÇبیÜÜا     ÜÜه کÜر تÜÜبه äاÜÜنÇو æÇسÜني تنکÜÜي 

خÜÜÜه کومÜÜÜه تمÜÜÜه æلÜÜÜرæ¡ چÜÜÜې    íوÜÜÜهغÏ ونÜÜÜم

í¡ نÜÜو بیÜÜا        ÏهیÜÜوÏÇ پÜÜه ÂبÜÜاÏۍ لپÜÜاåÑ کÜÜاæÑک

ÇÏ   íفغÜÜاني  ÜÜه هیریÜÜخ Ñæ هÜÜ ملÜÜي کلتÜÜوÑ هر

  åرÜÜبÇبر äاÜÜ  ÜÜه فرهنÜÜپ ÏÇوÜÜه هیÜÜهماغÏ مÜÜسæÇ

ر چÜÜي پخÜÜوÇ  یÏæÇ íæÜÜ هغÜÜو هیÜÜوÇæ ÏÇلÜÜو پÜÜه   

بهرنیÜو هیوæÏÇنÜÜو تÜÜه تللÜÜي æÇ هلتÜÜه æÇسÜÜیدلي  

 äفغاÇÏیو Ýصر ¡íنه لر ÇæپرÏÇخپل هیوÏ íÏ

ÜÜي¡      نÜÜوã بانÜÜدې æیÜÜاړí¡ نÜÜوíÏ Ñ خÜÜدæ íÇب

   íÏاÜÜÜÜÜÜÜقتصÇ æÇوÜÜÜÜÜÜÜلæاتلو¡ جوړÜÜÜÜÜÜÜسÏÇهیوÏ

لپاåÑ هی کوã پالæÇ äپرæگرãÇ هم نÜه  پیاæړتیا 

íې        . لرÜچ äاÜکس ãوÜکæÇ íوÜه نÜۍ هغ Ü نÜو Ïم

 í تللي íÏ äÇæÑ æÇ هم íæÏ Ï په شاä پاتې کی

æÇبیÜا مÜون ÏچÜÜا نÜه هیلÜه æلÜÜرæ¡ چÜې æطÜن مÜÜو       

í æÏلÜت بایÜد پÜه    . Ïسوکال لوÑې ته سوÞ ک

    ÈدیتوÜÜÜت خونÜÜÜمنیÇÏ ÏÇوÜÜÜهیÏ هÜÜÜ جÜÜÜدí تو

Üه ت   رسÜرå  لپاåÑ¡ چې په Çمنیت æÇÑسÜتوکې هر

    äالÜÜÜپ í ÜÜان æÇ بیرÇدÜÜÜت ãÒي¡ الÜÜش íÇدÜÜکی

í¡ بهرته Ï تللوÇفغانانومخه æنیسÜي ¡   جوړک

    íوÜÜه یÜÜل íوÜÜچÇæ Ñه الÜÜه پÜÜتÑæ هÜÜنæÑیز کا ÜÜبنس

Ç ÏقتصاÏ په لوړتیا کÜې مرسÜته     íæÏ Ï خوÇبه 

æÇ íله بÜل پلÜوæ Ï åطÜن پÜه پرمختÜ کÜې        æک

íÏ áشمیر Ñکا Ñو. 
  ìشیرمحمد Çمیني ستانکز 

    

  

 
 

 

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دلیند میاشتې لوم د ۲۰۱۵ عیسوي کال دنوامبردوه ویشتمه   (۳)    پرله پسې ه (۷۴)   لوم کال، شپمه ه 

 Ï نکوæو  Ïر Ï لو

نوì ته  ÑیاستÒæÑنې 

اکل شو æ سرپرست 
Üوæنکو    Ï ندæړÇ یاستÑ پوهنې Ïر Ï لو

ÊÑÇÒæ لÜÜه تÜÜه Ï پÜÜوهنې  ÑیاسÜÜتÒæÑ ÏنÜÜې 

ã پÜه  ÏلوíÑ نوì سرپرست Ñئیس  مÜه   ١٦ل

اکل شو æ .  

 ìغه نوÏ åÑیاست لپاÑ نېÒæÑ Ïنکوæو  Ï

    ºیسÜÜÜÜÜÜÜئÑ تÜÜÜÜÜÜÜسرپرس ìوÜÜÜÜÜÜÜل شÜÜÜÜÜÜÜاک

  Ï æÇ í ÜÜÜÜوæنیاÑحمیدÇهللا ÇلهÜÜÜÜاã نÜÜÜÜومی

ìÏ نکیæسیدæÇ لیÇلسوæ غېÂمحمد.  

     å Üه غونÜپ íلو Ï حمیدÇهللا ÇلهÜاÏ ãپیژنÜد

ÜÜوæنکوÒæÑÏنې    Ï ÊÑÇÒæ وهنېÜÜپ Ï ېÜÜک

ÜÜÜوæندÑ ìæیاسÜÜÜت تد  áتیاÜÜÜي مرسÜÜÜیسÑ

عبدÇلقÜÜÜÜÜدیرÑحیمي¡ Ï پÜÜÜÜÜوهنې ÑئÜÜÜÜÜیس  

ینÜÜÜو    Ï ¡íتانکزÜÜÜکبرسÇ دÜÜÜر محمÜÜÜنجینÇ

   æÇ نوÇÏتاÜÜÜÜسÇ ¡انوÜÜÜÜئیسÑ æÑÇÏÇ يÜÜÜÜلتæÏ

åæ خیستېÇ å   . محصلینو æن

رÏ پÜوهنې    ۍ Ï لÜو å کې لوم په Ïې غون

 Çله خو íکبرستانکزÇ نجینرمحمدÇ ئیسÑ

اکل کیÜدلو    Ï ئیسÑ نوموړې سرپرست Ï

á شÜÜوì   هنې ÊÑÇÒæپÜÜه هکلÜÜه Ï پÜÜو  ÜÜلیÇÑ

ې برخه Çæلوته æلوستل   . مکتوÏ È غون

Ï پÜÜوهنې ÑئÜÜیس Ï نومÜÜوړí مکتÜÜوÈ لÜÜه     

 ãلهاÇ هللاÇحمید Ñنیاæو مخې ææیل¡ چې 

ãلهاÇ هللاÇعبد Ï  ìæÒ     Ï نکوæوÜ  Ïر Ï لÜو

ÒæÑنې Ñیاست په æÏیم بست کې Ï پوهنې 

ÊÑÇÒæ په æړÇندیز æ Ï æÇلسمشر Ï حکم له 

اکÜÜل   مخÜÜې Ï سرپرسÜÜت ÑئÜÜیس پÜÜه  ÜÜه  تو

ìÏ ìشو.  

  Ï نکوæوÜÜÜ  Ï ÊÑÇÒæ وهنېÜÜÜپ Ï تهÜÜÜسæÑæ

   ìæندæوÜÜÜ  áتیاÜÜÜي مرسÜÜÜیسÑې تدÜÜÜنÒæÑ

ې æÇ هغه  عبدÇلقدیر Ñحیمي هم خبرې æک

      Ï ېÜÜÜک åدÜÜنÏ وېÜÜش áÑپاÜÜÜسÑæ هÜÜې پÜÜه یÜÜت

وخدمتونوÏ ترسرå کولو  æÇ Èالبریالیتو

å تنه æک   .غو

     ìوÜÜل شÜÜاک  ìوÜÜې نÜÜک ìاÜÜه پÜÜې پ ÜÜغونÏ

Ï Ï پÜÜÜوهنې æÇ ÊÑÇÒæ   سرپرسÜÜÜت ÑئÜÜÜیس 

رÏ پÜÜÜوهنې Ï منسÜÜÜوبینو لÜÜÜه خÜÜÜوÇ تÜÜÜر   لÜÜÜو

معرفÜÜي کیÜÜدæÑæ æسÜÜته Ï یÜÜاÑ ÏیاسÜÜت پÜÜر  

  . وک کینوá شو

  ÇخوæاÜش ãلهاÇ هللاÇحمیدÑنیاæه   ٣٠وÜکال

   æÇ نېæوÜÜ  Ï äوÜÜل پوهنتÜÜکاب Ï ¡íرÜÜعمرل

ي کې یې Ï لسانس ترÑÏجې  ÒæÑنې پوهن

رí یې هم  ې æÇ íÏ ماس ې ک پوÑې åÏÒ ک

     ÇرÜÜیÇ Ï ېÜÜه کÜÜه برخÜÜو پÜÜي علومÜÜیاضÑ Ï ä

هیÜÜوÏ ÏÇ شÜÜهید ÑجÜÜایي پÜÜه پوهنتÜÜوä کÜÜې  

åÏ خیستېÇ.  

    Ï ېÜې مخکÏرÜت  ãاÜلهÇ چې ¡íæ نهÏ پاتې

ÜÜÜوæنکو ÒæÑ ÏنÜÜÜې پÜÜÜه   Ï ÊÑÇÒæ وهنېÜÜÜپ

í پÜه      Ñیاست کې Ï علمÜي  Üلکي غÜمسæÇ

ه Ïندå ترسرå کوله     .تو

 

   ... تیر پسې

صلی Çهللا علیه (پر ÑسوÇ áهللا 

 ې æ ÏæÑÏ Ï٤٠یلو ) æسلم
                      

(19)   íته هیر شو äنساÇ په برکت ÏæÑÏ Ï

í  .شیاÑæ äیاÏی
æ ÏæÑÏیونکي æÇ سالã کوæنکي ته   (20)

íکوÑæ ÈÇو  .ÑسوÇ áهللا 
æ ÏæÑÏیونکی به Ç ÏخرÊ په Ñæځ نه   (21)

یمانه کی  .íپ
ه   (22) په ÏæÑÏ سرå فقر æÇ غریبي له من

 .ي
(23)   æÇ غيæÑبخل نا Ï åیلو سرæ ÏæÑÏ په

ي ه   .بدخویي له من
(24)   Çېر  ßو æ ÏæÑÏیونکي ته هی

 .نشي کولی
(25)   áموند åÑجنت ال Ï په برکت ÏæÑÏ Ï

í  .کی
ì له   (26) Ï غافالنو په مجلس کې س

í  .غفلت نه �غوáÑ کی
æÇ نوÑې æیناæې په ÏæÑÏ سرå خطبې   (27)

 .پاì مومي
(28)  ØÇپه صر ÏæÑÏ  ) åÑا ) ال Ñ åÑپو Ï

ي ر  .سبب 
(29)  íسختي ختمو æÇ کې جفا äنساÇ په. 
مکې Ï مخلوقاتو   (30)  æÇ سمانونوÇ Ï

íæÏه یا  .په من کې Çهللا æ ÏæÑÏیونکی 
ي  (31) ر  .Ï ÏæÑÏ برکتونو سبب 
ترالسه  په ÏæÑÏ سرÇ Ï åهللا Ñحمت  (32)

í  .کی
æ ÏæÑÏیل په مومن کې له ÑسوÇ áهللا   (33)

íیاتوÒ مینه åسر. 
له æ ÏæÑÏیونکي سرÑ åسوÇ áهللا مینه   (34)

íکو. 
(35)   Ï åړÒ Ï æÇ یتÇهد Ï یلæ ÏæÑÏ

ي ر  .بیدíÑÇ سبب 
(36)   ãیونکي نوæ ÏæÑÏ Ï هللا تهÇ áسوÑ

í  .Çخیستل کی
(37)   ãیونکي قدæ ÏæÑÏ Ï به ØÇپه صر

 .íæثابت 
(38)   åحق یو Ï هللاÇ áسوÑ Ï åسر ÏæÑÏ په

í  .برخه ÇÏÇکی
ÏæÑÏ Ï په ترڅ کې Ç Ïهللا Ðکر æÇ شکر  (39) 

ي ÇÑ هم.  

 (40) åÏ عاÏ ÏæÑÏ. 
ìپا  

 

  !صحت شما
 ))یمظکا((با داکترمحمدناصر  

گذشته بقیه  

ÈÇضطرÇ ìÇبر ÊهتماماÇ  
Çین مهÜم ÇسÜت چیزهاییکÜه Ð ÑÏیÜل ÐکÜر شÜدÇ åسÜت بÜه خÜاطر ÇÏشÜته           

  :دباشید تا با یک شخص مصاÇ ÈضطرÈÇ کمک نموåÏ بتوÇنی

طبعیت ÇعرÇÑ ÖÇ به مریض توضیح نماییÜد  ÇÑæÇ مطمÜئن سÜاÒید    .1

Ïنها نمی میمرÇ سبب ÒÇ æÇ æ نمیباشند ßفزیکی خطر نا ÖÇعرÇ که .

Çین عمل فکر Âنها ãÇÑÂ ÇÑ ساخته æکمک مینماید تا ÇعرÖÇ جسمی 

Ïکم شو äشا.  

ÇÑÂمش توسط نفس Âهسته ÇÑ توصیه نمایید که ÇÑÂ ÑÏمش عمومی .2

کند Ç ÑÏیÜن عمÜل نفÜس گÜرفتن بÜرìÇ  سÜه ثانیÜه ¡نفÜس         بدä کمک می

. کشیدä به Âهستگی برìÇ سه ثانیه æنفس قید کرäÏ برìÇ سÜه ثانیÜه   

  .Çین عمل ÇÑ برìÇ پنج Ïقیقه ÇجرÇ نمایید 

 Êمد ìÇبر ÒæÑ هرÇÑ Ñین کاÇ 10مریض  ÑÇتکر Ñبا æÏ ÒæÑ قیقه یعنیÏ

یاä حمله ÇجÜرÇ  Çین عمل به æÇکمک میکند  تا Çین کاÑÏ ÇÑ Ñ جر. کند 

æ نتوÇنست .Çگر مریض شرÚæ نموÏ که هوÒ ìÇیاÏ تنقس نماید. نماید

    ìاالÜبÇÑ تیکیÜه پالسÜکند باید یک خریط áæکنتر  ÇÑ Ïکه تنفس خو

     åÑاÜÜبæÏ åÏوÜÜنم áتعماÜسÇ هÜÜک ÇÑ ìÇوÜÜه æ åÏÇÏ ÑÇرÜق ÏوÜÜی خÜÜبین æ نÜهÏ

تنفس کند که به Çین صوÊÑ یک تغیر فزیکی به æجوÂ Ïمدæ å باعث 

 äیدکم شدÏهد گرÇخوæÇ  äنفس کشید.  

مشکالÊ مختلف شخص ÇÑ مرÑæ نموæ åÏبیبینید Çگر کدãÇ یÜک  . 3

          ÑاÜÜویه فشÜس  äدÜمÂ ایینÜث پÜن باعÜد ممکÜته باشÜشÇÏ لÜح ÇÑ اÜنهÂ ÒÇ

Ïشو ÔÇ ندگیÒ ÑÏ مریض ÈÇضطرÇ æ حیæÑ.  

4. ÈÇضطرÇ äجریاÑÏ بعضا äمریض بنویسید چو ìÇبر ÇÑ Êتوضیحا

    æدÜته باشÜشÇز میدÜعف تمرکÜشخص ض    ÑاÜدین بÜچن ÇÑ ÊیحاÜیا توض

برÇیش تکرÑÇ نمایید تا شما مطمئن گرÏید که æÇ همه چیز ÇÏÇÑنسÜته  

  .Çست

         ¡ÏÏرÜÜمیگæÇ ÓرÜث تÜه باعÜک ÊاالÜح ÒÇ دÜیه نماییÜریض توصÜم ìÇرÜب

    ìæÑ اÜÜت ÏÒاÜÜه سÜÜجÇمو ÊاالÜÜح äÂ هÜÜب ÇÑÏوÜÜم خÜÜم کÜÜک æ دÜÜنکن ÈاÜÜجتنÇ

Ïشو ÑæÂ یش کم تکلیفÇهمرفته بر  

تدãæÇ حمالÊ پانیک  ÇÑ ممکن کم تغیرÑÏ äÏÑæÂفکر یک شخص که 

ÏÒسا.  

ðثالÜÜÜم :       ÒÇ ãوهرÜÜÜد شÜÜÜباش äÒ رÜÜÜگÇ اÜÜÜیæ ãرÜÜÜن میمیÜÜÜه ¡ مÜÜÜم میکفÜÜÜلÏ

åغیرæ ستÇ åÏÇÏ ÎÑ ßقعه خطر ناÇæ ãÇشهربرنگشته حتما کد.  

ÇشÜÜخاÕ کÜÜه مصÜÜاÇ ÈضÜÜطرÇ ÈÇنÜÜد ÑÏ خطرسÜÜو     : تÜÜدìæÇ بÜÜا æÏÇیÜÜه 

 ÇÑÏخو Óترæ ÈÇضطرÇ هندÇمیخو äیه نیز میباشند چوæÏÇ áستعماÇ

æکنندکنتر á . ÏعتیاÇ یپم  سببÒیاÏ مش بخش مثلÇÑÂ یهæÏÇ بعضی

هفتÜه ÇسÜتفاåÏ    3-2میتوÇند بنا نباید برìÇ مدÊ بیشتر å  ÒÇگرÏید

سÜÜایر . شÜÜوäÂ æÇ Ï تحÜÜت نظÜÜر یÜÜک متخصÜÜص عقلÜÜی æعصÜÜبی  

æÏÇیه جاÊ نیز æجوÑÇÏ Ïند که توسط متخصصین ÇیÜن بخÜش   

 مخت                      .موÇ ÏÑستفاåÏ قرÑÇ میگیرند

 

 

åÏ åلې کې قوÇæپه یو 
åÏ هÜÜÜÜÜÜÜانÜمÒ هÜÜÜدلÜÜÜې بÜÜچ å ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکæ  تÜÜرکÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜح ìندæ�  

åÏ هÜÜÜÜÜÜÜلÜÜافÜه قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÇæÑ ÇÏ ېÜÜÜÜÜه شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې نÜÜنÜ   æÇ پÜÜÜاتÜه 

å ÜÜÜرکت کÜدې حÜÜÜÜنÇړæ خ پهÜÜÜÜÜم å ÜÜې ې بیا ج Üچې لوی  

åÏ åÏÇÑÇ هÜÜÜÜÜ ÜیÜن   قÜÜÜÜوÇ íنÜÜÜÜسÜÜاä هÜÜغÜÜÜه ìÏ چÜÜÜÜÜې یې 

تنې  Ï å پÜÜÜÜرäæ غو ÜÜÜÜÜÜÜÜکÜÜÜÜاäíÑنن پاã ک   ÜÜوÑې Òړې 

åÏ هÜÜÜÜستÇنوې خو äæندæ� Ï هÜانÜÜغÜفÇ å ÜÜک ìوÜÜÜÜن äاÜÜÜÜ  

ÜÜÜیÜرې  å ریÜÜوäÇ ک   Ï سولÜÜÜÜې په لÜوæÑÏ Ñمه Ï مشکل 

åÏ åوÜÜÜÜÜې قÜÜÜي کÜÜÜÜلÇæوÜÜه چې یÜÜÜÜوشÜی åرÜÜه سÜÜÜد شÜÜÜحÇæ  

ه نÜشÜÜÜته ÜÜÜÜ ÜÜÜÜÜÜوåÑ په شاتÜ کې  ه æړÇندې    پرمÜÜخ 

åÏ åÒÑاÜÜبÜÜÜÜÜم ÜÜÜÜÜنÑ وېÜÜÜÜه نÜÜÜونÜÜÜکÇوÜÜÜÜÜÜÜ   بÜÜÜدæ áیÜÜنÜÜم 

íæ بثÜوشې عÜÜند خæ� هغه íæ ندکې نهæ� چې ÝدÜÜÜه  

åÏ åرÜÜسÇ  å ÜÜÜÜکې م åړÒ چې یې åیرÜÜÜې یې شمÜÜÜÜک æ   په م

íړÇوÜÜÜÜÜت غÜÜمتان   (ìÑغفو ) کله   مÜÜÜأیوÓ نÜÜÜه شې هی

 åÏ لهÜÜوصÜÜÜÜÜÜÜÜÜح åترÜÜس ÑæرÜÜÜض åÑپاÜÜÜÜل ãÇرÜÜÜÜر مÜÜÜÜÜÜÜتÜÜس Ï

 (íÑغفو ) محمدÑنو  

  

Ò ÊÇÑموÇÑÏ Èست خوæÏ Èیگندکتا 
انÜه æÏسÜÜت قÜرین æهÜÜم       بÜاæ ÑæیعقÜین کامÜÜل بایدÇÏشÜت کÜÜه ی

    ÈاÜکت ìÑاÜبیکæ تÜغÇفر ãا صحبت Çنساä به خصوÑÏ Õهن

                                     .Çست

زسÜÜÜبب ÑنجÜÜÜش خاطرÇنسÜÜÜاä نمÜÜÜی     æÏسÜÜÜت ÂæشÜÜÜناì کÜÜÜه هر

رæÏÏپاسÜÜÜÜÜÜÜÜخ تمÜÜÜÜÜÜÜÜاã سÜÜÜÜÜÜÜÜوÇلهاì الینحÜÜÜÜÜÜÜÜل æمشÜÜÜÜÜÜÜÜکل     

باÇÏنش ÇÑبدäæ¡قهرæترشÜی æÑیÜی کÜÜه ماننÜد ÇفرÏÇمتوÇضÜÜع¡   

رباÇÑÇیه تمÜاã معلومÜاæ .   ÊبرåÏ باÇÑست می Ïهد ÒÇجانب Ïی

ذشÜÜÜته طالÜÜÜب  تÜÜÜهاÒÇÑæهÜÜÜاì نهف æÒæمرÇ ìاÜÜÜتنی هÜÜÜنسÇÏæ ه

پÜÜÜس چÜÜÜه خÜÜÜوÇ ÈسÜÜÜت کÜÜÜه ÇæÑبÜÜÜط    . مزæÏپاÇÏشÜÜÜی نمیباشÜÜÜد

تÜÜÜر  æÏæسÜÜتی خوÇÑÏبÜÜا چنÜÜÜین æÏسÜÜت æهمنشÜÜÜین مسÜÜتحکم    

اå فرÇغÜت æفرصÜت سرصÜحبت ÇÑبÜاäÂ بکشÜاییم       ÑÏæ یمÒبسا

æÏ ینÜÜÜه چنÜÜÜحالیکÑÏ  ینÇ¡ÏÏرÜÜÜ سÜÜÜت ÏæلدÑÇکمترمیسÜÜÜر می

نجÜÜی ÇÑنهفتÜÜه    رÇمÜÜی کÜÜه کتÜÜاÇ ÈسÜÜت ÑÏæحقیقÜÜت  æÏسÜÜت 

     åÏتفاÜسÇ دÜبیماننæ هÜه نهفتÜنج ÑÏقلب خوÏÑÇÏÏ بیایم ÇÒÇین 

نمÜÜایم æÏæسÜÜتی خوÇÑباæÏسÜÜÜت چÜÜوä کتÜÜÜاÂ ÈغاÒنمÜÜایم کÜÜÜه     

ÜÜÜی باشÜÜÜیم      åدÜÜنÒ هÜÜÜهرعرصÑÏ ÈاÜÜکامیæ Ñا . همیشÜÜه ÑسÜÜÜت

   ÇرÜهرشÑÏÏخو ìاÜÜبه äÇرÜ یط ¡ ÑÏهرÒمÜÜاä باÇسÜتفاæÒÇ åÏقÜÜت 

 åندÒ سرمشقÇÑ Èکتا åÏنمو åÏستفاÇستیدÇ هرمکانی کهÑÏæ

  .                                                                        ی خوÏقرÑÇبدهید

وید   کتاÈ می 

  ÇÏنا æخوÔ  بیانم               من æÏست مهربانم        

ویم      باäÂ کی بی Òبانم                      باهرکی سخن 

   

 åغه)) صدیقي((محمدکاتب : ترتیب کنندÂکتابخانه محمد áمسؤ  

 


