
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

      ÊاÜÜطالعÇ تÜÜیاسÑ ìوÜÜس ÒÇ  تیÜÜسÏ نایعÜÜص åگاÜÜنمایش

  ÒæÑ کÜÜی ìÇوگربرÜÜت لÜÜالیæ هÜÜه عامÜÜکتابخانÑÏ گÜÜفرهنæ

  .گشایش یافت

Çین نمایشگاå یک ÒÇ åÒæÑ سوì مدیریت موÒیم Ñیاست  

 åیدÏگر ìÒÇندÇ åÇÑ کتابخانه عامهÑÏ فرهنگæ ÊطالعاÇ

Ïنمو äیدÏ صدتنÒÇ بیش äÂÒÇ که Ïبو.  

  ìرÜÜÜین ناصÜÜمÇ دÜÜمحم    ÊاÜÜÜطالعÇ تÜÜیاسÑ یمÒوÜÜÜدیر مÜÜم

ÇیÜÜÜÜÜن غÜÜÜÜÜرÒÇ ÖبرگÜÜÜÜÜزæ  ìÑÇفرهنÜÜÜÜÜگ 

åگاÜÜنمایش ÇÑ ÜÜاییشناس  äÇÑاÜÜنعت کÜÜص

ËناÇæ ÑکوÐ ه    ¡طبقهÜمینÒ ìÒاÜهم سÇفر

  äاÜÜÜمی æÑ ÑÏ æÑ ìاÜÜÜو هÜÜÜگفتگ æ ÑÇدÜÜÜیÏ

 ãÏرÜÜÜم æ تÜÜÜلæÏ æ  ãÏدمرÜÜÜیÏ ÖرÜÜÜمعÑÏ

    äدگاÜÜÜه کننÜÜÜعرض ÊدماÜÜÜخ äÏÇÏÑÇرÜÜÜق

¡Ïنمو äÇعنو     åæرعالÜد بÜیÇفزÇ یÜمنبع م

  Üه شÜÜب åگاÜÜن نمایشÜیÇ تÜÜکیÑک ماÜÜکل ی

     ÊدماÜÜخ äدگاÜه کننÜعرض äÂÒÇ هÜک åÏوÜب

بÜÜÜا مسÜÜÜتفدین مالقÜÜÜاÇ    ÊنسÜÜÜتندمیتو

کننÜÜÜÜدìæÑ æ مسÜÜÜÜایل مختلÜÜÜÜف بحÜÜÜÜث  

  ÇÑ ÊدماÜÜÜÜی خÜÜÜÜبعضæو نمایندÜÜÜگفتگæ

 äالیت شاæ سطحÑÏ نند کهÇبدæ ندÑæنها بدست بیاÂÒÇ چه

به تÜاÑیخ  æجوÇ¡ÏÑÇÏÏین نمایشگاå که  نوÚ صنایع Ïستی

23  ìجد   ÜسÏ نایعÜص äÂÑÏ دÜشÑÇایش    برگزÜه نمÜب äاÜنÒ تی

Ïبو åشته شدÇگذ.  

ÇÑ  شگاåیهمچوä نما ÇìموÒÑناä برگزÑÇ سهیماÑÒگرÑئیش

بلنÜÜدÑفتن سÜÜطح   Ò æنÜÜاäی ÏسÜÜت  عیÑÏعرصÜÜه ÑشÜÜد صÜÜنا  

ÏاÜÜقتصÇ  ÏنموÏÇدÜÜد قلمÜÜا ممÜÜنهÂ یگرÏ ìوÜÜسÒÇ¡ÑماÜÜشì 

نمایشگاÇ åÇÑ  åندìÒÇ همچوÒÇباÏÒیدکنندå گاä میگویند 

هترشÜÜدä ¡ ب یÏسÜÜت عیتÜÜاثیرÊÇ مثبÜÜت بÜÜاالÑ íشÜÜد صÜÜنا  

ÑÇÒباæ äعرضه کنندگا Êیابیخدما ÏÑÇمیگز.  

    ÑÇÒاÜÜب ÏوÜÜنب åگاÜن نمایشÜÜیÇ ترکینÜÜمشÒÇ نÜک تÜÜیما  یÜبس

   åدÜÜکل عمÜÜمش  ÇÑ äÇÑاÜÜنعت کÜÜص ÊÇدÜÜتولی ÔæرÜÜف  ìÇرÜÜب

     ìÇرÜÜه بÜت کÜÜسÇت خوÜلæÏÒÇæ ÏوÜÜنم äÇوÜعن äاÜÜی شÜساسÇæ

فرÔæ تولیدÊÇ شاÒ äمینه ماÑکیتنگ æفرÇÑ Ôæ فرÇهم 

ÏÒباختر                                                 .سا  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دسلواغې میاشتې لورمه، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دجنوري لورویشتمه       (۲)      پرله پسې ه (۷۶)    لوم کال، اتمه ه 
  

ل Ïلنکن  په ۍ  خه لوم وæنیزمرکز

ې  ٣٥ رåÏÒ ãÇ ک æر پر تنه نجونو Ïکمپیو

ې  ترالسه ک
ÜÜÜوæنیز      رÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜیاسÜÜÜت ÏلÜÜÜنکن  Ïلو

خه  Òæ ٣٥مرکز رæÏین رãÇ له  ٨تنه نجونوÏکمپیو æپر

æÑæ æسته ìæÏ º ته  ÏفرÇغت بریلیکونه Ïمرغومې  åÏÒ ک

á شو¡ ٢١په   Òæ  چې په Ïې مرکز کې مه  Ñæک  ٨یې æÏین

 åÏÒېæ í ې ترسرå ک   .ک

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 åÑلپاæنجو ºæشو ÛÑفاÏ کېÑنیزمرکزپه  تاالæو Ïلنکن 

رÇæلي      å کÜې لÜو Üې غونÏ هÜچې  پ ¡åæ شوې åجوړ å غون

æÏالیتي شوÑ ÇÑئیس سÜیدقریب Çهللا  ¡ محمدحلیم فدÇیي

ساÇÏ ¡ÊÇÏطالعاتوæÇفرهن Ñئیس محمدشفیق پوپل¡ 

      ¡íدÜÜÜÜحمÇÏæÇÏمحمد áÇوÜÜÜÜل پاسÜÜÜÜم äÇدÜÜÜÜه قومنÜÜÜÜمنیÇ

العاتوæÇفرهن Ñیاست کاÑکوæنکو æÇخبریاالنوهم ÇÏط

 Ä í ÜÜک äæ Ü  .وÜÜش ÛÑاÜÜیي فÇدÜÜدحلیم فÜÜي محمÜÜلÇææ  åÏÒ

ÜÜÜي      نÜÜÜ خو کوæنکوتÜÜÜه ÏمبÜÜÜاÑکي æړÇنÜÜÜدې کولوتر

ې   ÜÜک åÏÒ ېÏÏوÜÜل¡ تاسÜÜیææ ېÜÜه  یÜÜنجونوت ¡å ÜÜک åدÜÜن ر

ولنې تÜه ÏخÜدمت کولوپÜه موخÜه æکÜاåÑ      ې Çخیست پایلې 

æÆ     åÏÒ هÜÜÜتÑæ æÇ  مÜÜونې  علÜÜې نجÑوÜÜن æÇ   هÜÜÜې تÑوÜÜل æ ÜÜک

ÜÜÜÜÜو ÜÜÜÜÜه سÜÜÜÜÜمباæÆ    áه ا ولنÜÜÜÜÜه مÜÜÜÜÜوÏعلم پÜÜÜÜÜه  و ¡ تر

  .ÏæÇپرمخت لوÑې ته  æÑÏæمي

وÇنانوته Ïیو پیغاã په ترڅ کې ææیل¡ چې   ºیيÇخپل فد

ÜÜو ÏپÜÜوهې æ æÇړتیاپÜÜه  توسÜÜه پفکرæنÜÜه  کÜÜاÇæ Ñچوí¡تر

Ï æÇ íیوÇ åغېزمن شخصیت  Ïلوړæ خلکو مقاã ته Ñæسې

ÜÜÜه   ولنÜÜÜه کÜÜÜې æپیژنÜÜÜي  مÜÜÜوæلس  پÜÜÜه تو وÇنÜÜÜاæÇ  ä پÜÜÜه 

í لوته Ñæ ãÇæÏک کې خپلوهلو   .ÏخپلوæطنوÇلوپه چوپ

  ÜÜفرهنæÇ اتوÜÜطالعÇÏ    لÜÜفیق پوپÜÜیس محمدشÜÜئÑ ېÏÏ

Ï æفرهنمرکز په فعاله کېدæÇطالعاتوÇ  یاست له مهمÑ

نÏ ÜلÜنکن مرکÜز پÜه        خÜه ÏیÜاæÏنې تر لو  æÇ áæÑهلو 

º åن کې   .عامه کتابتوä ته هم Çشاæ åÑک

وÇ¡Ñغېزمن æÇ په هرææ åیل¡ په Ïې کتابتوä  پوپل کې 

ÜÜولنیز¡ علمÜÜي¡ ÏÇبÜÜÜي     برخÜÜه کÜÜې    ساینسÜÜي¡ ÏینÜÜÜی¡ ¡ 

æÇه   علمÜې لÜجعین یÇوماتي کتابونه شته¡ چې یوشمېر مر

ه Çخلي æÇلوست  مطالعې   .خه 

ر      محمدشÜÜفیق پوپÜÜل¡ هÜÜم ÏغÜÜو نجونوتÜÜه چÜÜې ÏکمپیÜÜو

 Òæ ææ ¡íیل æ٨ین رãÇ یې åÏÒ ک æپر : پر å علم åÏÒæÇ ک

Ï ینه æÇ ینهÑنجونې نا ÓساÇ ېÏ نوپه ¡ìÏ Öفر æړÇæ

    æÇ íرÜÜÜعص ÜÜÜن æ تر ÜÜÜک åÏÒ يÜÜÜینÏ ¡يÜÜÜش ìوالÜÜÜم کÜÜÜه

í ې æک   .کنالو�åÏÒ í ک

وæنیزمرکزمسÜÜÜؤá عبÜÜÜدÇلفتاÍ مفلÜÜÜح    ÏلÜÜÜو ر ÏلÜÜÜنکن 

رجریÜÜÜÜÜÜÜدې  خبریÜÜÜÜÜÜÜاá تÜÜÜÜÜÜÜه ææیÜÜÜÜÜÜÜل¡ چÜÜÜÜÜÜÜې  ÏÏې    Ïلو

خه æړÇندې هم   تنه ناÑینه  åÏÒ کوæنکي  ٧٥وæنیزمرکز

Òæ í  æ Ï٨ین خه فاÛÑ ک  ãÇر æپر íÏ . ¡å مفلح Òیاته ک

  íرÜÜل ãÇæÏ ۍ ÜÜیس لÑدÜÜتÏ ãÇرÜÜ æنیز پرæوÜÜ . چÜÜې ÏلÜÜنکن 

ÜÜوæنیز مرکزکÜÜې ÇÏمهÜÜاá لÜÜه   ÏمفلÜÜح پÜÜه خبÜÜرº å  پÜÜه ÏغÜÜه 

لیسي  خه ÒیاÊ ناÑینه æÇ نجونې åÏÒ کوæنکي ÇÏن سلو

íې کو رپه برخه کې  په æړیا ډåÏÒ áæ ک   .�بې æÇ کمپیو

پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاتې ÏنÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه íæ¡ چÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜې ÏغÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه     

رÇÏطالعات وæÇفرهن ÑیاسÜت ÏعامÜه   وæنیزمرکزÏلو

   áاÜدې فعÜنÇړæ میاشتېæÏ په چوکاټ کې  کابو äکتابتو

لیسي �بÜې    رÇمونه ÇÏæÇن æرپر æÇپه æړیا ډÏ á æکمپیو

íÒæÑ نکيæکو åÏÒ په برخه کې. 

٢ 

ر یو کې په Ïلو وæن ÑÏیو 

áسونه پیل شوÑمني کو�  

ÜÜوæنکو    یو  ÜÜوæن رÏ محمÜÜدÂغې æلسÜÜوÇل ÑÏ Ïیو ÏلÜÜو

خپلو åÏÒ کوæنکو ته Ï بیالبیلو مضمونونو �مني کوÑسونه 

á     .پیل ک

 ¡Êحدæ Ï ندæړÇ لÇلسوæ نوموړېÏ سونهÑنیز کوÒæÑ غهÏ

یو کÜې åÏÒ Ï کوæنکÜو    Üوæن لپÜاåÑ   سرæÇ æÇ ÈÂ ÎباßÒ په 

íÏ نیستليÇپر.   

چې Ï یاÏ  محمدشاå پوÑعرÏ Èپوهنې Ñیاست æیاند ææیل¡

وæنکو ÏغÜه کوÑسÜونه Ç Ïهللا    یو  وæن  æشو)Ì (  Ï اÜضÑ Ï

وæنیزکاá ته   íنو æÇ لوæلوړ Ï تعلیمي کچې Ïنکوæکو åÏÒ

ې íÏموخه åÏÒ Ï کوæنکو Ï چمتوÇلي په    . جوړک

 Èسونو کې عرÑغو جوړ شویو کوÏ یل ¡چې پهææ Ï سهæÇتر

 áا  áو یو  ول æ      سوå ٣بیال بیلو  Üک åÏÒ هÜنکي پæوÜک åÏÒ

ایي   æÇ íÏ غه شمیربوختÏ شي لوړ چې.    

 ºåپه خبر ÈعرÏ  هÜپ ÊÑÇÒæ پوهنې Ï یاستÑ پوهنې Ïر Ïلو

ìÏ ì ¡چÜې       ÜمرکÇ هÜیو ت Üوæن ولÜو  وæنه خپلو  ÑالÏ  åÏÒ

  . Ñæته کوÑسونه پرÇنیزí لپاåÑکوæنکو 

æ یلوæÏ ې تیرÜچ ¡åÏ رپه     ړ رÏلو ÇÏوÜوتن سÜری کÜاá هÜم Ïلو

Ä نیستيÇسونه پرÑړیا کوæ یوکې �مني وæن   .یني 

 

ÑÏ بهاÑ  یÂبرسان ستمیس

Âیåند ...  

 ìها یشاÇæÑل سییپوپل Ñ یعبدÇلباق

چهاåÏÑ ساá  اäیÑÏجر: گفت یمحل ÑÇìگانها

Çگذشته برì لÇæÑیشا  äæمد äقانو ãÇها کد

ها هم  یæجوÏ ندÇشته Ç æلحاá قانوä شاÇæÑل

 .دåیگرÏ لیتکم

æì Â áساÑÏ ¡ÏæفزÇیåیطرح ند  ãبنا

 زیÂماåÏ شدå که لوگر ن ìشهر یهمبستگ

ÇÑÏباشدیم جمع نی Â áسا ÑÏ  æیåنرها  ندæÏ

هشت لک ÇÏلر ÇÑ به لوگر ÇختصاåÏÇÏ Õ که 

لوگر به مصرÝ  تیæال یشاÇæÑل قیÒÇطر

  باختر      .دیخوÇهد Ñس

 Êصلح مسابقا ãجا ãتحت نا...  

ÒÇæجوÇناä خوÇست که با ÔÒÑæ پیاã صلح 

  .شانرÇ به همه جهانیاä برسانند

ÑÏ äجریاä برنامه جاã صلح ÒÇطرÝ فدÇÑسیو

ææشوæالیت لوگربه محمدحلیم فدÇیی Çæلی 

Çین æالیت æمدáÇ صلح به محمدشفیق پوپل 

Ñئیس Çطالعاæ Êفرهنگ¡به هدÝ تامین 

  .صلح ÇهدÁÇشد

Çین پرæگرæ ãÇمسابقاÒÇ ÊطرÝ مدیریت 

جوÇناÑ äیاست Çطالعاæ Êفرهنگ 

 ìÒÇندÇ åÇÑالیت لوگرæشوææ äسیوÇÑفدæ

 ãسوæ ãæÏ áæÇ ãخیربه مقاÇÑÏ ید کهÏگر

ì طال æنقرæ å تقدیرنامه ها  دáÇ هام

  باختر    .نیزتوÒیع گرÏید

  

 

ه ته Çæیي¿  ÈÏÇ 
ì¡ کیاسÜت   Üیک  ÈÏÇ ي ( په عربي �به کېÜیرکÒ ( åړÒÏ

�æÇبی ظرفیÜت ÐæÇکÜاÊæ تÜه ÇæیÜي æÇ پÜه ÇصÜطالÍ کÜې        

Ï ìهغه په æسیله  ÈÏÇ هغه پوهنه ÑæÇیاضت ìÏ چې س

å مÜÜÜوم  ÜÜÜی æÇ یلتÜÜÜهو  يفضÜÜÜه سÜÜÜلæÇه  ېÜÜÜخ æÇخطا

áÑوÜÜغ� í ÜÜه   . کیÜÜپ ì ÜÜې سÜÜچ åÏ هÜÜه پوهنÜÜهغ ÈÏÇ یÜÜیعن

خÜه سÜات   ېخپل بیاææÇ äیناکې له سهو ÈÏÇ . يæÇخطا

  æÇ ېÜÜبلیغÏ ېÜÜچ åÏ مÜÜه هÜÜنایع پوهنÜÜصæÇ یÜÜکس åوÜÜی ÜÜ ې

خÜه åÏÒÇÏ کÜوæچې       ÈÏÇæÇ یيÜ ÇÑ هÜت æیناډæلونه مون

  áæه ډÜ Ïخپل Òړå مطالب ÇÏلفاظوæÇیالیکنی په ÑÐیعه 

æپوææه په خپلوخبر رن ه ÈÏÇ . کاæÇ åÑبل  همدÑÇن

ÇنسÜاä تÜه ÑæپÜه    )Ì( هغه Çبدí قÜوæÇ åشÜیاíÏ ä چÜې Çهللا   

ندæلوتÜÜه æ ÈÏÇیÜÜل      ر æÇÑظهاÇهغوÏ ېÜÜچ í ÜÜه کÜÜبرخ

í   .کی

 Üېیاهغه لطیف فن چې �ب      ÈÏÇ í Üکی åÑکاÜ پÜه ÑÐیعÜه 

کې لیکلی  ) شعریاÑÇ)Êسطوپه خپل کتاÈ . يÑæته Çæی

   Ï ÊÑاÜخه عب Üو وá لطیف فنوÏ äفطرÏ Êپی ¡ íچې 

ÜÜÜÜه  ÜÜÜÜې کÜÜÜÜوÇÏ    íنسÜÜÜÜاä چÜÜÜÜې  خÜÜÜÜوښ شÜÜÜÜي نÜÜÜÜویي پی

  ìÏ ÓاÜÜسÇلوړتیاÏ äاÜÜنسÇÏÇي   .همدÜÜ ÇنسÜÜاä خپÜÜل خو

 ÈÏÇæÇ íسطه نقل کوÇæ لطیفوفنونوپهÏ تل ÊÇتأثیرæÇ

ìÏ خه یوفن   .هم له Ïغوفنونو

ÈÏÇ خÜÜاÑجي صÜÜدÇقت نÜÜه بیÜÜانوì بلکÜÜه    : نیÜÜومن ÇæیÜÜي 

تیاÇæلی  Ñ خليÇÏیي  Ü بلکÜه خیÜاالÊ    یي¡ شیاä نÜه 

íæتصویر æÇ.  

هغه ډáæ بیاæÇ äیالیکلوته ÇæیÜي   ÈÏÇ: لي Çæیيجاä مو

ه  چې په هغوکې Çخالقي حقایق æÇعمومي æÇضاÚ په 

نÜÜدå شÜÜو  ر  áæډÏ í     وميÜÜه عمÜÜل äیاÜÜش áوÜÜ  ÈÏÇæÇ í

íلو   .حقیقت سرå ن

  íرÜÜÜې هنÜÜÜی چÜÜÜن بللÜÜÜف ßÒاÜÜÜنæÇ فÜÜÜه لطیÜÜÜهغ ÈÏÇوÜÜÜین

íکو åلفاظوسرÇæÇترسیم په کلیموæیر.  

چې په التني �به کې ÈÏÇ هغه لیکنې æÇعباÊÑ ته Çæیي 

íکو áæپه ډæÑتوÏلفبأÇÏ ي   .ÇÏفکاæÇæÑمعنوí نمایند 

ÜÜي چÜÜې ÇæقعیتونÜÜه پÜÜه   ینÜÜې نوÑبیÜÜاÈÏÇ یÜÜو�بني هنر

 íوÜÜÜÜÜÜÜÜÜک íدÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÇړæ ÜÜÜÜÜÜÜÜÜنÑ ذباتيÜÜÜÜÜÜÜÜÜجæÇ کلیÜÜÜÜÜÜÜÜÜ .

ولوپیژندنوسÜÜÜرÈÏÇÏ å عÜÜÜاæÇ ãجÜÜÜامع پیژندنÜÜÜه پÜÜÜه   Ïنو

ìÏ áæدې ډÜÜÜÜه   .النÜÜÜÜکæÇ íæ فاهيÜÜÜÜاچې شÜÜÜÜینæ هÜÜÜÜهرهغ

 íتحریر  íæ  لÜیæ هÜتÑæ ÈÏÇ íلرæ ت ÒÑÇ íخوچې هنر 

í  .کی

 

íÑضد ترکا äسرطا Ï شلغم 
ی æ Ïی Çشلغم نه یوÇ معدنړامینو له Ï æÇ يخه  Ï ÕÇخو

Ï ت ÒÑÇبا åمله ډیرÇ لو لهÏلوÑÏí بلک åړÇنا خو æÑنو Ï ه

Ï خصوصیاتو له مخې هم مکملí  له مهمو سبزیو له æÇ

í نل کی خه   .جملو 
 íنکي سبزæن پانې لر ي(Ï پیاÒ تر هم Ï سرطاä ) شنه بو

ì نل کی که ìæÏ لکه Ï کلم پیچ Ï . æÇ مخنیوì عمدå المل 

ي نوæÑ چلیپایی ب رåæ( و و یو  ان) Ï بو موí  ÏÇهغه 

رí چې æ� ÏندÏ íæ� í سرطاÏ ä ناÑغیو Ï خپل ترکیب کې ل

íکو íمخنیو íÏæ . íه غوړ لرæنکی شلغم همدÑÇن

)ÈÇی) مندÒ æÇ چې غ ÏÇضد مو äسرطا Ï ìÏ چکی شلغم

íلر .Ï چې په شلغم کې شته ÏÇضد مو äسرطاÏغوÏ Ï یو )

  .ì  په نوã یاÏی) لوکوسینولیت 

ه لرæنکې کلم¡ پالک Ï Ïغو شلغم لرæنکې سبزí لکه پا 

خه íÏشنو æÇ پا یوÏ جملو  کتل شوì هغه . ه لرæنکیو بو

Ç ìهغو Ï íæÑډیر کا ìه شنه سبز خته  خلک چې ÑÇÏن

ان وکیدá کچه Ïسرطاä په بیال بیل  ېناæÑغیو باندì په 

Ï ه مطالعی  ېیوÇلÏ ن. شش سرطاä باندì ډیرå کم ìÏ و

ندæ ېÇÏس  íې لرپا ېæ هغه چې چې شنه سبزیو í Çر

æ ه ینو سرطاÏ ä له مین  Ï المل یيلو ړشاید Ñæ ه   æÇ

ن Ïغو سبزیو په ډیر کچه  چې ) کاæÑتنویدæنه(íÏÏ تر

 ېهم شته په خپل ترکیب کې ی) بتاکاæÑتن æÇ کلرæفیل(پکې 

ÇæÏ ÇÏ æÇ íړلرíضد خاصیت لر äسرطا Ï ÏÇمو å.  

  Ïتاندæیب سای: سرچینه 

Ñا   !یانورÇنو 

¡ Ç Ïåیماä یوå برخه Ï یپاکوÇل

ÏÏېبرخ ې  Ï ساتلو په موخه Ï

 Üلي کÇپه پاکو áېخپل چاپیریا 

Çæ åخلي   .æن

رÇنو æÇسیدæنکو Ï پل  Ñا   !علم 

Ï خپل کوæÇ Ñ چاپیریاá سÜاتنه  

  åدÜنÏ سالميÇ æÇ یمانيÇ ستاسو

Ï چې ¡å  Ç íÏ هÜپ       Ï وÜستاس å

تونکي یوæ ېپاملرن   .غو


