
Ï رکې خه ÏکانکوÒÂÑموینه Çæخیستل شوå ٣٧٥٦په لو   تنوåÏÒ کوæنکو
 Ï رکې خه ٣٧٥٦په لو Ï کانکوæÇÏ  Ñطلبو åÏÒ کوæنکو

ÜÜÜÜموینÒÇ اليÜÜÜÜه عÜÜÜÜرپ   ÇÑÇÏ íلعلÜÜÜÜوã کÜÜÜÜې  محمÜÜÜÜد ه Ïلو

   .مه Çæخیستل شوå ٢٧مه æÇ  Ï٢٦مرغومې په 

Ï     هÜÜتلو پÜÜخیسÇ Ï وینېÜÜمÒÇ ېÏ Ï ÊÑÇÒæ æ ÜÜک åÏÒ æوړÜÜل

 åسولي په مشرۍ خپله یوÑ یدæحمد جاÇ Ñپوهنیا Ï موخه

   åæ ېÜÜل ÜÜه ÇÑلی ÜÜت کسÜÜیزå کمی چÜÜې Ï همÜÜدغې  ¡ لوی

  Ï Ï ÇوÜÜÜÜÜÜه خÜÜÜÜÜÜل æ ÜÜÜÜÜÜغ Ï ېÜÜÜÜÜÜ وæ کمی Ñæ ېÜÜÜÜÜÜک  پÜÜÜÜÜÜه ل

  .Çæåخیستل شو ÏکانکوÒÂÑموینه 

رجریدې  Ïپوهنې Ñیاست æیاندمحمدشاå پوÑعرÏ Èلو

¡    په خبریاá ته ææیل¡ چې  Ïغه ÒÂموینه  Üې طرفÜب åÑپو

ې سÜÜÜولې Ç æÇمنیÜÜÜت پÜÜÜه فضÜÜÜا کÜÜÜې      تیÜÜÜا Ï æÇ بشÜÜÜپ æÑ

اá  عرææ Èیل¡په Ïغه ÒÇموینه. Çæåخیستل شو  áو کې 

٣٧٥٦   ì Üک äæ  ٢٥٤چÜې شÜاæخوÄ    Ç¡ تنو æÇÏطلبانو 

کاá  تنه ٢٥٦٥¡ چې په Ïې کې  تنه یې نجونې æې یې Ïس

 æÇ äاÜÜÜÜÜغÑي فا ÜÜÜÜÜول تنÜÜÜÜÜه ÏمخکنیÜÜÜÜÜو æÏ Ï١١٩١لسÜÜÜÜÜم 

 Çپلې هاخوÏæÇ کلونومتفرقه)Òمر ÌÑخا (

Ä شامل  äطلباÇæÏ.  

  ¡å ÜÜه کÜÜیاتÒ ÈرÜÜعÏ   موینېÒÂÏÑانکوÜÜک

کې ولو غیÜرí قÜانوني    ÇÏخیستوپه ل  Ï

الæÑ مخÜÜه نیÜÜوá شÜÜوې æÇ åæ هÜÜی چاتÜÜه    

ÜÜکÑæ åæ هÜÜن åÒاÜÜجÇ ¡åدÜÜکی  áې وÏ هÜÜې پÜÜچ

  íرÜÜې غیÜÜه کÜÜسæي پرÜÜانوني  ملÜÜېقÜÜن  ک

   .íترسرå ک

  ¡åرÜپه خب ÈعرÏ   ÑانکوÜني ک ÜسÏر Ï لو

 توپیرÒÇموینه Ï تیرæ کلونو په پرتله ډیر 

ÏوÜÜÜÜلÑÏ¡  هÜÜÜÜو پÜÜÜÜکلونæتیر Ï ېÜÜÜÜه چÜÜÜÜک

پÜه   وکسان ولؤÒÇموینوکې æÏلتي چاÇæÑکي æÇ نوÑ نامس

یدÏÇÒÂ á ډÒÇÏ áæموینې په صحنې کې ل پÜه   ر  ÇÏ خو

 Ï ولو  Ï ìæÏ Ï موینه کېÒÇ ېÏ وÜش ìمخینو æید  íر

Ä.  

رکې ÏکانکوÑپه ÒÂموینه  æÏیلو æړåÏ¡ چې تیرکاá په لو

Ä í¡چې ÏتیرکÜاá   ٣٧٣٩کې  äæ ک تنو åÏÒ کوæنکو 

æنوÇلوشمیر    Ñني کانکو تنه  ÒÂÏ١٧موینې  په پرتله س

ìÏ غليÇÑ لیÇیاتوÒ پکې.  

ÇعوÜÜتوف دیÜÜه   تیمسÜÜبت بÜÜوگر نسÜÜلÜÜته   کیÜÜگذش áاÜÜس

 .ÇÏشته Çست شیæچهاÑÏÑصد ÇفزÇ ستیب

لÜÜوگر ÇمسÜÜاá  تیشÜÜدå ¡ مسÜÜتوف هیÇÜÜسÜÜاÑÇ ÓقÜÜاÇÑÇ ã بÜÜه

Ïهشت مل کیبه  کینزæ Ïهفتا æیصدäفغان وÇدیعا ی 

 .ÇÏشته Çست

ÜÜدیس  ÜÜحس åاÜÜم شÜÜتوف نیعلÜÜمس åÏÇÒس    یÜÜنÇ�Â هÜÜوگر بÜÜل

ÇفزÇ صد  ستیب شیباخترگفت که باÑÏÑچها æì Çعو Üدی 

 نیÇ Ü دیÜ عوÇ زäÇیÜ بهتر شدä م ìبرÇ دهای¡ Çم تیمستوف

 .Çست افتهی شیبعد ÇفزÑÏ åÑÇÏÇì Ç ساá ها

صÜدæهفتاæ Ï هشÜت    کیÜ بÜه   کیÜ که Çمساá نزæÇ Ïگفت

 .لوگر به Ïست Ç åÏÑæÂست تیمستوف یÇفغان وäیمل

Çنی Çشتریب دیعو ÑæÂ جمع ÒÇì یمالÊها  ¡  ا åشگاæفرÒÇ

 .لوگر به Ïست ÂمدÇ åست یæÏلت ìها åÑÇÏÇ æ ها تیملک

 شیلÜوگر بÜÜا ÇسÜÜتقباÇÒÇ áفÜÜزÇ  یÇæلÜÜ ییفÜÜدÇ میحلÜÜ محمÜد 

Çدیعو ÑæÂ جمع ¡ì Çبهتر دیعو ÇÑنی Çبر åÇÑì رفت یپÜش 

  .Çفغانستاä خوÇند ییæ خوÏ کفا

ÏکرÑکاÒÇæÇ تیمستوف    Üه گÜچگونÑÏ وگرÜیل  ÑæÂ عÜجمì 

Çدیعو ÑÇگز Óسپاì Ïکر. 

  

ÜÜوæنیزپه مرکÜÜز    ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜیاسÜÜت  ÏلÜنکن 

کÜÜÜÜÜÜÜÜÜې ÏمقالولیکلوæÇلوسÜÜÜÜÜÜÜÜÜتلو سÜÜÜÜÜÜÜÜÜیال چÜÜÜÜÜÜÜÜÜې   

 åجوړ ÑبتکاÇæÇ ت ÇÏطالعاتوæÇفرهن Âمریتونو په نو

  . مه په الÇæ åÑچوá شوå ٣٠شوې Ï ¡åæمرغومې په 

  ÜÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ ېÜÜÜک å ÜÜÜتلوپه غونÜÜÜالو لوسÜÜÜمقÏ

وچاÑ æÑئیسÜÜه شÜÜیما   ÑئÜÜیس محمدشÜÜف  ÜÜ Ï ¡لÜÜیق پوپ

ÜÜÜر¡ ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜیاسÜÜÜت کÜÜÜاÑکوæنکي¡    ÑÒ

وæنیزمرکزمسؤá عبدÇلفتاÍ مفلح  Ïلنکن 

Ä  í äæ ک   .ÏÏæÇې مرکز åÏÒ کوæنکو 

  ¡åوÜپیل ش åسر Êæنکریم په تالÇقرÏ å غون

ÇÏطالعاتوæÇفرهنÑ ÜÜÜئÜÜÜیس محمدشÜÜÜفیق 

    åړÇ هÜÜÜÜÜپ ÚوÜÜÜÜÜموضÏ هÜÜÜÜÜلوتÇنوæ پوپÜÜÜÜÜل  

ÜÜÜÜÜÜÜÜدې کÜÜÜÜÜÜÜÜنÇړæ ÊاÜÜÜÜÜÜÜÜل معلومÜÜÜÜÜÜÜÜپوپ ¡á

¡موخه  ÏمقالولیکلوæÇلوستلوسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیال

وÇنانو تشویق¡ جرئت ÑæکوÈÏÇÏ æÇ á په  Ï

اæ ãباله  ßتنا ÒÑÇ æÇ  ړتیا کې مهمæپیا.  

    åÏÇæÏوÜÜنکæکو åÏÒزÜÜنیز مرکæوÜÜ ( ÏلÜÜنکن 

ÌÇæÏÒÇ  ( ÄÇ ÜÜÜÜÜÜه تÜÜÜÜÜÜالې  ٥٠پÜÜÜÜÜÜب مقÜÜÜÜÜÜترتی

ÇÏæÇطالعاتوæÇفرهن Âمریتونو تÜه سÜپاÑلې æې¡ چÜې    

æÇ åممتاæÒ مقاله  نوÏغوÂمریتو æکولی شوÏ  ¡áلسوتک

ې کÜې         Üوې غونÜش åوړÜه جÜپæÇ åÑوÜالې غÜنکو مقæلیکو

æنوÇلوتÜه æÑæÇæلÜېº پÜه Ïغ    مقÜالوکې  وخپلې مقالې  

 íشو åÑنجونو مقالې غوÏ ه تنه ه تنه Ïهلکانو æÇپن پن

رå خپلې مقالې  ÇÑæÇÏ Ïنوپه شتوæ äې æÇهریوæپه ÑÇæ س

   åÏÇæ Ï ېÜه کÜلوستلې¡ چې پæ لوتهÇنوæ)ÌÇæÏÒÇ (  هÜپ

 ÇنولخوÇÑæÇÏ Ï æÇ Ä لیکلې ÊموضوعاæÇ Êمعلوما åړÇ

ÏمقÜÜÜÜÜÜÜÜÜالې لیکلوæÇلوسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜتلو پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه Çړå نظرæنÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه  

Üې æÇغÜوåÑ    ي وæنکلÏ Üمقالولیکوæنکوته  په ÇÑت Ï ېÜک

 á ه Ñæک مقالې  په لیکلوæÇ لوستلوکې Ïمرستې په تو

ۍ ¡    ش وá¡ چې Ïمقالولوستلوپه پاì کÜې ÑÏې تنÜه لÜوم

æÏیÜÜم ÑÏ æÇیÜÜم غÜÜوåÑ مقالÜÜه لیکÜÜوæنکي æÇلوسÜÜتونکي    

æÇ åممتاæÒمقالÜÜÜÜه     ÜÜÜÜو تکÜÜÜÜغÏ ېÜÜÜÜچ ¡áوÜÜÜÜش áدÜÜÜÜپیژنæ

 ÜÜÜÜÜÜÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ  تونکوتهÜÜÜÜÜÜÜÜلوسæÇنکوæلیکو

  .á شوÑæکÑیاست لخوÇ سوغاتونه æÇ ډÇل 

   åوÜÜÜې یÜÜÜچ ¡íæ هÜÜÜنÏ اتېÜÜÜه     پÜÜÜتÑæ مÜÜÜدې هÜÜÜنÇړæ ÜÜÜنæÇ

   ºتÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیاسÑ فرهنæÇطالعاتوÇÏ¡ سÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیال

ÜÜÜÜت   ÒÑÇÏ علمÏÇوÜÜÜÜمریتونولخÂ ÜÜÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ

.åپÜÜÜÜÜÜÜÜه الÇ ÑچÜÜÜÜÜÜÜÜوá شÜÜÜÜÜÜÜÜوæ í ترسÜÜÜÜÜÜÜÜرلیک النÜÜÜÜÜÜÜÜدې 

ÜÜاÏ ì خÜÜولې تویولÜÜو خبÜÜر           کÜÜې æÇÑلÜÜي   پیÜÜل   پÜÜه  Ï åخبÜÜر �ÑæنالیسÜÜتاä بایÜÜد æ ÏینÜÜې تویولÜÜو پر
رÇæلي محمد حلÜیم فÜدÇیي    کیÏºغه  ÏپÜل  لو

ÜÜاÑکې ÜÜرãÇ  علÜÜم پÜÜه  æتعلیمي پرÑæاÜÜن Ï لÜÜپیÏ

å Üوæنیز . پرمهاæ áک ÑæناÏ   ãÇرÜ æپر  æدÜپیلیÏ

å کÜÜې پÜه  ÜÜغون åوړÜÜه جÜÜمæÇ هÜÜومې پÜÜمرغÏ ېÜÜچ ¡

¡åæ ìلي  شوÇæ ر Ï ناÑæ تعلیمÜي   سربیرÏ ºå لو

   Ï ¡áاÜÜÜÜÜÜÜÜÜین بریÜÜÜÜÜÜÜÜÜباسÇ áؤÜÜÜÜÜÜÜÜÜمس ãÇرÜÜÜÜÜÜÜÜÜ æپر

æÇطالعاتوÇیس   فرهنÜئÑل  محمدÜفیق پوپÜش 

æÇ ک شمیر äæ    .í ÄوÇنانو 

 ºیيÇپیل په محمدحلیم فدÏنیزمرکزæو ÏÏې 

 پرمهÜÜÜÜاáخپلوخبرÏ æوÇنانوتÜÜÜÜه مرÇسÜÜÜÜموکې 

رãÇ تاسÜوته    :ææیل æنیزپرæوÜ Ïنهه میاشتني 

ÇÏ مسؤلیت ÑÏپه برخه کوí¡ کوã¡ چې نن هغÜه  

کÜÜه چÜÜې      ¡íÏ نکيæدÜÜا لیÜÜړتیÇ åÑاÜÜلپÏÇهیوÏ 

ي æÇ íÏ پÜه کÜاåÏ Ñ چÜې     �Ñæنالیزæ Ï ãلس ستر

Ï æÇقÜت   ¡ کÜرå لÜوÑې الæÑیاä یې خپل کاÑ په بې 

í   .ترسرå ک

ÜÜت ææیÜÜل  ÒÑÇ هÜÜت پÜÜخæÏ هÜÜت äاÜÜنÇو نÜÜن : ÇæلÜÜي 

Ñæځ تاسوته لÜوì چÜانس برÇبرشÜوì¡ چÜې بایÜد      

æÏخÜÜت پÜÜه ÇسÜÜتفاÏې ÏغÜÜه سÜÜترچانس لÜÜه السÜÜه   

      ãÇæÏ هÜÜې ت ÜÜک åÏÒ نیزæوÜÜ æÇ ÆخپÜÜل  ÜÜه کÜÜنÑæ

که چ  ¡Æ ې æخت تیریدæنکی æÇ åÏبیرته Ñæک

íÒر   .نه 

 Ïخبرپه پیل کې�Ñæنالیستاä باید : Çæلي ææیل

ونÜÜÜو¡ �æنÜÜÜوÇÑæ æÇنولÜÜÜو     æÏینÜÜÜې تویولÜÜÜو¡ مر

í¡ چې ÏبیاÑغوæنې¡ جوړæنې  ه æک اì ه پر

وÏغه  í¡ تر اì ک اì پر æÇسمسوæÑنې خبر

خÜÜه پÜÜاکې   æÇ  منفÜÜي کلمÜÜې ÏخلکÜÜو لÜÜه Ðهنونو

  .اì یې مثبتې کلمې æنیسي

ه فÜدÇیي¡   Üت    همدÑÇن ÒÑÇ هÜپ ãالیزÜنÑæ� Ï  مÜه

وÇنÜÜاä یÜÜې پÜÜه Ïې برخÜÜه کÜÜې        æÇ í ÜÜکæ رېÜÜخب

Ñنوعملي کاæ و    .áته æه

 áباسین بریاÇ áمسو ãÇر æپر ÏیاÏرجریدې لو

áل ته  خبریاÜیææ:      ãÇر æنیزپرæوÜ چÜې پÜه ÏغÜه 

 برخÜه وÇنÜاÑæ� Ï äنÜالیزã پÜه    هغه تنه ٩٥کې به 

یوæÇمدÑسÜوíÒæÑæ¡   åÏÒکې  وæن Ï ېÜچ ãکو

íÏ نکيæوÜÜÜک .   ÏاÜÜÜې یÜÜÜچ ¡å ÜÜÜه کÜÜÜیاتÒ ینÜÜÜباسÇ

رãÇ به نهه  æپر í Üکæ ãÇæÏ میاشتې ÏæÇ   يÜعمل

  .åÏÒ íÒæÑ کوæنکي�æنالیزã په برخه کې 

  

  

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دسلواغې میاشتې لورمه، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دجنوري لورویشتمه     (۴)        پرله پسې ه (۷۶)    لوم کال، اتمه ه 
  

٤ 

ÇفزÇصد ستیب شیÑÏÑچهاæì Çلوگر تیمستوف دیعو  

ونو تنو  ر سل æÇسیدæنکو Ïلو

ل   Ïکرک Ïبریا جشن æلمان
لې Ò ÏیمبÜابوې هیوÏÇپرæړÇنÜدېº چÜې     ÇÏفغانستاÏ äکرک ملي لوب

Ï ېÜÜک ÑاÜÜ لوسÜÜرå  ÑæÂ٢٠یÜÜزæÇæ  Ï٥٠ شÜÜاÑجې پÜÜه  ÑæÂیÜÜزæ سÜÜیالیوپه 

اæÇÑسÜÜÜÜیدæنکوÏغه     ¡ ÏپÜÜÜÜل علÜÜÜÜم  ÜÜÜÜه کÜÜÜÜترالس ãاÜÜÜÜج ÈالیتوÜÜÜÜبریÏ

ÜÜل    ÜÜیو æلمان نونوæÇخو Â هÜÜې پÜرک . سÜتربریالیتوÏ ÈسÜÜپوÑټ پÜÜه ډ

ÏÏ چې¡áیدÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜسÑ ونوتنوته وÇنانوشمیرسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜل غو

انونه سرå یې ÇÏفغانسÜتاä ملÜي    لوÑالæÇæÑجاæÏته æÇÑتلي له  Ñا Ï

       º ÜÜن æÇ áæÏهیوÇæÏÇلوتÜÜه ÏÏې سÜÜترې بریÜÜا مبÜÜاÑکي  تر ÜÜلی ÛرÜÜبی

   äتاÜÜفغانسÇ íæÏ ìدÜÜنæ� ¡äالÜÜتÇ يÜÜن �æنÜدÏ íې ÇÏ íæفغانسÜÜتاä می

Üت شÜعا        ین æÑنه æÇپه هیÜوÏÇکې ÏسÜولې¡ ملÜي یÜوÇلې ÇÏ æÇمنیÜت 

    ÇنکولخوæیدÜÜسæÇæÑنو æÇ لوÇیو ÜاÏÑه Ï äاÜÜنÇو ÑæکÜوá¡ چÜÜې ÏغÜه 

ه Ñه بد   .کیدá په کلکه تو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     ºáیدÜÜÜ وتنوæÇسÜÜÜیدæنکي چÜÜÜې ډیرخÜÜÜوښ æÇخوشÜÜÜحاله بری Ñا Ï

ې مرکÜÜÜه    ÜÜÜان ملي :  ææیÜÜÜلکÜÜÜې ÏجریÜÜÜدې خبریÜÜÜاá سÜÜÜرå پÜÜÜه  ÒمÜÜÜون

        äاÜفغÇ ېÜچ ¡áÏوÜ æ هÜ Çه ډÜولي پÜتلÇæÇ هÜنÇ یوÇلوته خپل می Çتالنون

Üه     Üې همدÑÇن انÜه پری الندå تاÑیخ له  ه چې  ن غیرتي æلس لکه 

رکÜÜÜې هÜÜÜم سÜÜÜترæیاړخپل   .  å ترالسÜÜÜه کÜÜÜ هیوÇæÏÇلولپÜÜÜاÑ وÏلوبوپÜÜÜه ډ

وÇنÜÜانو ÏغÜÜه سÜÜترæیاړæÇبریالیتوÏ ÈهیوÏÇپÜÜه ÇمنیÜÜت¡ملي    íر لÜÜو

       íرÜÜې ډیÜل¡ چÜ æ áاÜÜک پÜیونی åÑاÜنې لپæوړÜÜجæÇ نېæغوÑاÜبی ¡ÊاÜثب

ÇÏ ¡íفغانسÜتاä  ملÜي      Üی وتÜه  ÑÏنÜاæÇ ìæ پÜÜه Ïې الÜ    åÑوäÇ بÜه æه

  í ÜÜÜک åرÜÜÜې ترسÜÜÜل í کیÜÜÜدæنکې هلÜÜÜې  وÇنÜÜÜانو .  کÜÜÜې نÜÜÜه سÜÜÜت ÏغÜÜÜو 

خه  ÜÜÜÜÜئ¡    هÜÜÜÜÜم  æÏسÜÜÜÜÜلوÇلومخالفوډلو ÇÑ ېÜÜÜÜÜچ ¡å ÜÜÜÜÜکæ تنهÜÜÜÜÜ غو

         áوÜ ÇÑ åرÜن سÜې نÜه چÜ ن  ºíæاÜنÑÏ هÜنوته پæندÜ ÏپلرæنوæÇنیکوسر

Ñæ æÇ ÆÏتÜه جشÜنونه         Üی کیÜک  ìاÜپÏ هÜتæ شوí یو¡ نوÑجنæÇ Üج

هیÜÜوæÑæÑæÏ   áÇæÏÇلÏ æÇ ÜÜیÜÜوÇلې چ  وÒمون و¡ تر ترالنÜÜدې æلمÜÜان

خه خالصی æمومي    . Ïشته ناخوÇلوæÇبدبخیتو 

ÜÜه     لو پن ÜÜي لوبÜÜمل ÜÜکرکÏ ېÜÜچ ¡åÏ ړæ وÜÜیلæÏ٥٠  åæÏ æÇ زېÜÜیÑæÂ٢٠ 

       Ï ېÜې¡ چ Üک åرÜدې ترسÜنÇړæپر ÏÇوÜابوې هیÜیمبÒÏ یزې سیالÑæÂ٥٠ 

  åړÇæÏ ÏæÇ یالÜÜÜې سÑÏ ºæزÜÜیÑæÂزې   ٢٠ÜÜÜیÒÑæÂیالÜÜÜس äتاÜÜÜفغانسÇÏ 

 ÜÜي لوبÜÜه        ملÜÜت ìاÜÜه کولوپÜÜه ترالسÜÜه پÜÜجامونæÏÏ   ÈالیتوÜÜه بریÜÜلو پ

  .Ñæسیدې

  
  

راطالعاتواوفرھنګ ریاست    : دامتیازخاوند   دلو
  »ستانکزی«امیني شیر محمد : مسئول مدیر

  ٠٧۴۴۴٢۶۴٢٨/ ٠٧٠٧٢۴۴٢٢٨:    ېشمیر داړیكې
   او» صفا«امین هللا ، » پوپل«محمدشفیق :   يکتنپالو
   »سلطانی« زاھد محمد

  دباخترداطالعتي آژانس خبریال "عدیل" حمدموسی  م
  »ستانکزی« امیني. ش : ډیزاین کمپوز او 

           shir.stanikzai2@gmail.com      : نالیک  بر
ای : سھرمطبعھ کابل افغانستان  چاپ 

 åÏÇæ Ï یاست کېÑ فرهن پهæÇطالعاتوÇÏ)ÌÇæÏÒÇ (مقاله لیکÏ لترسرلیک الندېåشو áچوÇæÑو سیال په ال  

پنجاæ åچهاÑجلدکتاÈ به کتابخانه 

  عامه لوگرمساعدÊ شد
یک باشندå علم æÏست æالیت لوگرپنجاæ åچهاÑ جلد کتÜب مختلÜف   

  .ت Çطالعاæ Êفرهنگ ÇهدÁÇ کرÇÏلنوÇÑ Ú به کتاÈ خانه عامه Ñیاس

ÑیاسÜÜÜÜت ÇطالعÜÜÜÜÜاÊ   مدیرکتابخانÜÜÜÜÜه عامÜÜÜÜه  عبدÇالحمÜÜÜÜد فیضÜÜÜÜی   

  :وگر گفتÜÜÜگ æالیت لÜرهنæÜف

  تن ÒÇ جوÇناä  قیس منگل یک 

  ن Üا ÇحساÇ ÓیÜم æÏست æبÜÜعل

  æالیت پنجاæ åچهاÑ جلد کتب 

  ل ÇÜÜÜÜÜلنوÇÑ Ú که شام  مختلف

  یÜÜÜÜاåÏ گÜÜÜÜاÂ ìمÜÜÜÜاÈ هÜÜÜÜکت

     ìدÜÜÜÜÜد¡جهت غنامنÜÜÜÜیگرمیباشÏ ÚوÜÜÜÜÜلنÇ فÜÜÜÜب مختلÜÜÜÜکتæÑکانکو

Ïنمو ÇهدÇ کتابخانه عامه.  

قابل یاÇ ìÑæÂÏست که قیس منگل قبل Ç ÒÇهدÁÇ کتÜب æÏ قلÜم صÜنایع    

Ïبو åÏکر ÇهدÇ یم محلی لوگرÒنیز به مو ÇÑ ستیÏ.         باختر  

 

ي دي ،شعرھغھ پاروونکې سازدی ای ک وآوازونھ یې سره یو و« .چې دطبعیت،بشراوپی »ویکتورھو  
  

تصممي نیول 
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 باختر


