
 
 

 
 

 

  

رÇæلي محمد حلیم فÜدÇیي   مه Ï٧سلوÇغې   Ï äæ    لو Ü  پÜه 

قومندäÇ جنÜرáÇ عبÜدÇلرÞÒÇ¡ ملÜي ÇمنیÜت      Ãلوپلې لوÑمې 

      áÇوÜÜل پاسÜÜم äÇدÜÜه قومنÜÜمنیÇ ¡وبيÜÜیÑÇ دÜÜیس عطامحمÜÜئÑ

ÜاáÇæÑ عصÜمت Çهللا خالÜد¡     محمد Ç ÏæÇÏحمدÏ ¡í پل علم 

همÜÜایوä عمÜÜر¡ Ï حÜÜج æÇقÜÜافو ÑئÜÜیس   ÇنجنیرÏ کرنÜÜې ÑئÜÜیس  

ÜÜÜد  ي قاضÜÜÜب محمÜÜÜينقیÜÜÜحیمÑ ¡Ï یسÜÜÜئÑ اÜÜÜختیÇپرæÇکلیو

ÑحمÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت Çهللا سÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÏ ¡íÑæ پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوهنې ÑئÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜیس    Çنجنیر

لÜÜÜÜوÑمې   Çکبر سÜÜÜÜÜتانکزÇ¡ìنجنیرمحمÜÜÜÜد   Ï ېÜÜÜÜÜوپلÜÜÜÜÜلÃ  Ï

  äæنیزÑاÜÜÜ  æÇ äیوÜÜÜسÇپرæÇ¡وÜÜÜنÇمرÂ   Ï نÇدÜÜÜه قومنÜÜÜمینÇ Ï

رæ ÎلسوáÇ  خلیÜل Çهللا کمÜاá هÜم ÑæسÜرÇ     Ä åمنیت Çمر¡  Ï æÇ

ÏیÜÜÜÜاÏې ÏبرکÜÜÜی بÜÜÜÜرæ ßلسÜÜÜÜوÇل تÜÜÜÜه ÏسÜÜÜفرپه تÜÜÜÜرڅ کÜÜÜÜې    

شÜÜوÇÑ پرÇختیÜÜایي قÜÜومي مشÜÜرÇنو¡ علمÜÜاÄ¡  لÜÜه æلسÜÜوÇل 

 Üغæ     ېÜÜل کÇوÜÜلسæ åÏاÜÜه یÜپ åرÜÜس æ ÜÜه غÜو لÜÜولن ÏæÇ مÜÜدني 

وÇکونو æåکتل Ç Ï æÇمنیتي    .حه ستاینه æک

  áÇوÜÜÜÜلسæ ßرÜÜÜÜي بÜÜÜÜبرک Ï ì لÜÜÜوم

 محمد Ñحیم ÇمÜین لÜه خÜوÇ    Çنجنیر

ÜÜÜه   ÇæلÜÜÜي ÇÑ æÇغلÜÜÜو میلمنÜÜÜو تÜÜÜه 

 .ÇÑغالست æÇ هرکلی ææیل شو
رÇæل  º ي محمÜÜد حلÜÜیم فÜÜدÇیي لÜÜو

Ï برکÜÜÜÜÜÜÜÜÜي بÜÜÜÜÜÜÜÜÜرæ ßلسÜÜÜÜÜÜÜÜÜوÇل  

خÜه    وÇنÜانو   æÇ Äنو¡علماÇمشر

   Ï ېÜت یÜمیاش åچې تیر å مننه æک

و  æبندæ    ېÜک äوÜه خالصÜیو پ ن

Ï æÇ å خدìÇ پېژنÜدنې   مرسته æک

Ï یÜې  Ç æÇنساä پېژندنې مرکزæنه 

 á Üک Õنو پرمخ خالæÏالæÇ خپل. 

ر å   لو Üکæ هÜخه هم منن وÇکونو  ې پÜه  چÇæ¡  Üلي له Çمنیتي 

لÜÜÜÜرìæÏ ÏæÇ í السÜÜÜته æÇÑړنÜÜÜې    نومÜÜÜوړې æلسÜÜÜوÇل کÜÜÜې    

   .æستایلفعالیتونه یې  

Üاä پÜوÇæ:         åلي ææیل Üوß غÜوÇړÏ í سÜولې پÜه ÇهمیÜت  که 

Üه نÜه        کÜه Ï هر  í Üکæ تنهÜ خÜه پو  Òباید له یو سربا í ک

 ì Üه   لوم ن í لکÜه  ه پوهی یو سرباÏ Ò سولې په Çهمیت 

   äاÜÜنسÇ ÛæÑ Ï تÜÜهمیÇ هÜÜحت پÜÜص ÛæÑ Ï ېÜÜچ  åÑæذÜÜه معÜÜخ

í ه پوهې  äنساÇ.  

لÜÜوÑمې  Ï  ېÜÜو پلÜÜلÃ     هÜÜمنیÇ ¡ÞÒÇلرÇدÜÜعب áÇرÜÜجن äÇدÜÜقومن

ې      Üکæ رېÜم خبÜه íدÜحمÇ ÏæÇÏ محمد áÇمل پاسو äÇقومند

وÇکونÜو      å چÜې لÜه ÇمنیتÜي  تنه æک خه یې غو æÇ له æلس 

 ÜÜل مالتÜÜه خپÜÜخæ í ÜÜه  کÜÜه چېرتÜÜک æÇ  هÜÜخ  ìæÏ هÜÜل ßوÜÜ

کÜه     کÜه Çړیمون سÜرå پÜه    اñمستقیم æلرíشکایت  کÜې شÜئ 

     äانوÜÜق Ï æÇ دمتÜÜو خÜÜؤلیت ستاسÜÜو مسÜÜکونÇو ÇÏمنیتÜÜي 

íÏ áپلي کو.  

ې تÜه   Ï کلیو æÇ پرÇختیا ÑئÜیس   Üل غونÜیææ :     ßرÜي بÜه برکÜپ

ÜÜانې æ١٣٣لسÜÜوÇل کÜÜې   ÇÑوÜÜش ¡íرÜÜل äتوÜÜر  شÜÜې تÜÜ٣٣٠چ 

æÇ í پÜÜه      ÜÜوپلي کÜÜم åÑاÜÜدمت لپÜÜخÏ وÜÜخلک Ï ې�æرÜÜې پÑوÜÜپ

نÇÑ)   Üتلونکې کÜاá کÜې بÜه هÜم      ) نÜدنې کاÑمو يخلکÜو تÜه Ï بی

  .پرå�æ هم پیل شي

ÑÏې ÇساسÜÜÜÜÜÜي ÏبرکÜÜÜÜÜی بÜÜÜÜÜÜرæ ßلسÜÜÜÜÜÜوÇل æÇسÜÜÜÜÜÜیدæنکو 

 ºتونزېÜÜتونزسÜÜاکې سÜÜت خÜÜشÏ Ïي ¡ پÜÜوهنې æ æÇته ÑسÜÜید

وÇنانوتÜÜه Ï کÜÜاÑمونې     پاملرنÜÜهصÜÜحت تÜÜه   نÜÜ یÜÜې  æÇ تر

خÜه æ وله مسÜؤل یاæÏنه  å چاÇæÑکو  Üي     ¡کÜلÇæ تÜالیæ Ï ېÜچ 

Ï æ حÜل لپÜاåÑ   سÜتونز له خوÑæ Çته Ï یاæÏ محمدحلیم فدÇیي 

 Ï مو تصمیمونوÒمنه ال�åشو á   . Ñæک

æÑæ  åسته Çæ Ïلي په مشرۍ په æلسوÇل کې ÇمنیتÜي   Üغون

åې   جوړÜچ åي  شوÜمنیتÇÏ  ؤلینوÜامین     مسÜه تÜت پÜمنیÇÏ åرÜس

ÄÇ خبÜرې ترسÜرå شÜوې    رÇæلي Ñæ æÇسÜرå    بیÜا  . æÇپه Ïې ت لÜو

لÜÜه محکمÜې ÑیاسÜÜت¡  تللÜي پÜالÏ íæبرکÜÜي بÜرæ ßلسÜوÇل     

 Üکرن ¡ اÑنوÇل  æÇ خÜه   Çمنیه قومندÇن  هÜم ې مÜدیریتونو 

å لیدنه   .æک
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٢ 

 لس ÏماÛ خرÇبوæنکي عاÏتونه
    ÑاÜÜه کÜÜپ ÛاÜÜمÏ ېÜÜچ ¡åÏÇÏ åرÜÜه خبÜÜړینÇ وÜÜول ÜÜه سÜÜاتلو لپÜÜاåÑ تÜÜر   Ï ÛاÜÜمÏ Ï

Çæ     åرÜÜر ډېÜÜه تÜÜماغونÏ وÜÜمتفکرین æÇ ææاÜÜعلم Ï ېÜÜچ åÏ ÇدÜÜهم æÇ يÜÜش áوÜÜچ

æختÜÜه کÜÜاÑ کÜÜوí¡ خÜÜو هغÜÜه خلÜÜک چÜÜې ÏمÜÜاغي کÜÜاÑ نÜÜه کÜÜوÏ ¡í عمÜÜر پÜÜه      

 Ï æهایمر((تیریدÒ ((    í Üه کیÜختÇ غæÑاÜه نÜبي پÇخر ÈعصاÇ Ï ه   .یاÜلتÏ

یو چې ÏماÛ ته ÒیاÑ äسوí¡ کÜه لÜه ÏغÜو عÜاÏتونو       ÑÏ تونهÏهغه لس عا

ا�æ äغو  äنساÇ ه       خهÜابو لÜعصÇ Ï äاÜ íÑ¡ کیدíÇ شي تر یÜو حÜدå یÜې 

íæ ليÑخه �غو  æبیدÇخر. 

 :Ï سهاÑ ناشتا -١
         ¡åÏ Üه پرېÜم مÜه هÜته کلÜناش ÑهاÜس Ï وÜرې¡ نÜلæ ÛماÏ ړې سالمÇکه غو

ر        ÜÜوß چÜÜÜې Ï سÜÜهاÑ ناشÜÜÜته نÜÜه کÜÜÜوÏ ¡í هغÜÜه پÜÜÜه بÜÜدä کÜÜÜې Ï شÜÜÜو

ینÜو برخÜو تÜه کÜافي         ) خوږې(  ÛاÜمÏÏ ېÜه یÜه کبلÜچې ل ¡í کچه کمی

Ñ هÜÜÜن ÇذÜÜÜه    غÜÜÜت پÜÜÜخæ Ï يÜÜÜاغي برخÜÜÜمÏ هÜÜÜغÏ هÜÜÜ æÇ í پÜÜÜه Ïې تو سÜÜÜی

 åÑله کا åسر æيتېرید Ñغو.  

٢- áکو ßÇÑخو ÊیاÒ ډېر:  

      äاÜÜÜÜنسÇ هÜÜÜÜخ پÜÜÜÜه خÜÜÜÜوßÇÑ کÜÜÜÜې ÇعتÜÜÜÜدáÇ سÜÜÜÜاتل لÜÜÜÜه ډېÜÜÜÜرæ نÜÜÜÜاæÑغیو 

هÜÜم خپÜÜل ÇمÜÜت تÜÜه پÜÜه Ïې خبÜÜرå       صÜÜلي Çهللا علیÜÜه æسÜÜلم  �غÜÜوÒ ¡íÑمÜÜون پیغمبÜÜر محمÜÜد    

     ÑوÜÜه خÜÜپ ¡í ÜÜکæ áÇدÜÜعتÇ ېÜÜک ßÇÑوÜÜه خÜÜې پÜÜچ í ÜÜک ÑاÜÜ ßÇ کÜÜې íÏ ین

íÏ چÜÜÜÜې ال یÜÜÜÜې    ÜÜÜÜپری ßÇÑوÜÜÜÜخ íÏ تÜÜÜÜخæ يÜÜÜÜسÇÏ æÇ íوÜÜÜÜه کÜÜÜÜن ÝÇرÜÜÜÜسÇ

 í ÜÜه کیÜÜتÑæ ÁتهاÜÜشÇ.     هÜÜلوی åوÜÜې یÜÜه یÜÜخ ÜÜو   æرÜÜډې æÑوÜÜن Ï يÜÜش íÇدÜÜکی

کÜÜه چÜÜې      ¡í ÜÜاتې کیÜÜالم پÜÜم سÜÜه ÛاÜÜمÏ هÜÜ ÜÜه همÜÜدíæ Ç چÜÜې پÜÜه Ïې تو

    åړÇæ åړÇæ ÛاÜÜÜمÏ Ï ¡يÜÜÜر شÜÜÜډې ßÇÑوÜÜÜه خÜÜÜي    کلÜÜÜهنÐ æÇ í سÜÜÜی ونÜÜÜه پ Ñ

  .æړتیا کمزÑæې شي

رې  -٣   :کوáس

ÇæیÜÜي سÜÜالم عقÜÜل پÜÜه سÜÜالم جسÜÜم کÜÜي íæ¡کÜÜه چیÜÜرí بÜÜدä ناæÑغÜÜه          

      í Üکی ÑرÜمتض åرÜسÑæ ðاÜه حتمÜب ÛاÜمÏ ¡íæ.      ېÜÜوې چÜه شÜم ثابتÜه علÜپ

         Ï¡äرطاÜÜÜې سÜÜو کÜÜه هغÜÜې پÜÜچ ¡åÏ ÑوÜÜغیو مæÑاÜÜن Ï áوÜÜک ری  ÜÜس

لÜÜÜي     ¡ Ï معÜÜÜدې Ò æÇیÜÜÜاتي نÜÜوíÑ نÜÜÜاæÑغ ÑæسÜÜÜرå ت í نÜÜÜاæÑغ ÜÜس

ینÜي برخÜي پÜه    íÏ¡ خو پر ÏماÛ یÜې لویÜه ÇغیÜزíæÇÏ å چÜې Ï ÏمÜا       Û

کولÜÜو لÜÜه ÇملÜÜه  خپÜÜل صÜÜالحیت لÜÜه السÜÜه         ری  ÜÜس Ï åÑÇرÜÜک åÑÇرÜÜک

    Ï áاÜÜÜÜحتمÇ رÜÜÜÜې ډېÜÜÜÜه یÜÜÜÜملÇ هÜÜÜÜې لÜÜÜÜچ ¡í ÑæکÜÜÜÜوæÇ í لÜÜÜÜه کÜÜÜÜاåÑ لÜÜÜÜوی

Ò ((íهایمر((   .ناæÑغي Ñæسرå پیدÇ کی

٤- áخوړ åږÇډېر خو:  

     åÑوÜÜن æÇ ین æرÜÜه پÜÜت ÛاÜÜمÏ ېÜÜي چÜÜ ر ډیÜÜر خÜÜوÇږå خÜÜوړÏÏ áې سÜÜبب 

کÜه چÜÜې ÏÏغÜÜې غÜذÏ æÇ ÇمÜÜاÛ تÜÜر        ¡í Üه æنÜÜه ÑسÜÜی غÜذÇ پÜÜه سÜÜمه تو

      åرÜÜس íذÜÜؤ تغÜÜه سÜل ÛاÜÜمÏ ېÜÜه یÜه کبلÜÜې لÜÜچ ¡í Üل کیÜÜحای åږÇوÜÜن خÜم

ینÜÜو برخÜÜو Ï تلÜÜف کیÜÜدæÇ æ یÜÜا هÜÜم سÜÜمیدæ     مÜÜخ   Ï ÛاÜÜمÏÏ æÇ í ÜÜکی

  .مخه نیسي

٥- Çهو æÇ áکک ماحو:  

 äاÜÜÜÜÜنسÇ Ï      ÛاÜÜÜÜÜÜمÏ یجنÜÜÜÜÜکسÇ ÊاÜÜÜÜÜÜیÒ وÜÜÜÜÜول پÜÜÜÜÜه جسÜÜÜÜÜÜم کÜÜÜÜÜې تÜÜÜÜÜÜر 

ې هوÇÇستنشÜÜÜÜÜÜاقوÏ áمÜÜÜÜÜÜاÛ تÜÜÜÜÜÜه Ç ÏکسÜÜÜÜÜÜیجن   ÇسÜÜÜÜÜتهالکوÏ¡íکک

í   .Ñسیدلو مخه نیسي¡ چې له مله یې ÏÏماæ Ûړتیا خرÇبی

٦- Èل خو:  

ÜÜÜي     æÇ لÜÜÜ خÜÜÜوÏÏ Èې سÜÜÜبب    پÜÜÜوåÑ خÜÜÜوÏ ÈمÜÜÜاÛ تÜÜÜه ÇÑÇمتیÜÜÜا Ñæ ب

ه æالړí شي í چې Ï ÏماÛ یو شمېر برخي �Ñ له من   .کی

وæ Ïáیدېدæ پ -٧   :ه æخت کې سر پ

          ÑاÜې کÏ هÜې پÜه چÜک  ¡í Üه کÜن Üر پÜد سÜبای ¡í æ íیدی کله چې س

 Ï åرÜÜÜس   ÒاÜÜÜ  äوÜÜÜی کربÜÜÜکسÇ مÜÜÜهæÏ Ï ¡í ÜÜÜکی áوÜÜÜه نیÜÜÜیجن مخÜÜÜکسÇ

      æیدÜÜسÑ هÜÜیجن نÜÜکسÇ Ï هÜÜت ÛاÜÜمÏ ېÜÜه یÜÜه کبلÜÜې لÜÜچ ¡í ترکیÜÜز ÒیÜÜاتی

í   .په æجه متاثرå کی

٨- áکو Ñخت کاæ غ پهæÑنا Ï:  

ÜÜÜÜه خ کلÜÜÜÜه چÜÜÜÜې بÜÜÜÜرåÏÇÏ å چÜÜÜÜې ÇسÜÜÜÜترÇحت ÇنسÜÜÜÜاä نÜÜÜÜاíæ ÛæÑ¡نÜÜÜÜو 

í¡ لÜÜÜه ÒیÜÜÜاتي   ÜÜÜکæ العېÜÜÜو   ¡ مطÜÜÜنکæکوÑæ فÜÜÜتکلی æÇ وÜÜÜیلæ ÓÑÏ

í ا�æ äغوíÑ¡ کنه ÏماÛ باندí بد Çثر لوی  íÏ خه   .کاæÑنو 

٩- áفکر نه کو:  

        íÑوÜÜÜپ ÑاÜÜدې کÜÜÜر همÜÜي پÜÜش íÇدÜÜÜکی ÏوÜÜجæ ÛاÜÜمÏ Ï ېÜÜÜک äاÜÜنسÇ هÜÜپ

Ç ¡æنسÜÜÜاä پیÜÜÜدÇ شÜÜÜوÏ í همÜÜÜدې لپÜÜÜاíÏ åÑ چÜÜÜې Ç Ïهللا        ÜÜÜک ÏæدÜÜÜمح

Ïه موجوÜÜالي پÜÜه    تعÜÜ æÇ í خپÜÜل خÜÜالق تعÜÜالي پÜÜه  ÜÜکæ رÜÜې فکÜÜو کÜÜتÇ

ÜÜه æپیژنÜÜي  Çهللا تعÜÜالي پÜÜه ډېÜÜرæ مÜÜوæÏÑÇ کÜÜې ÇنسÜÜاä فکÜÜر کولÜÜو      .تو

چÜې ÇنسÜاä فکÜر کÜوÏ íمÜاåÏæ Û       ته ÇÑ بللي æÇ پÜه همÜدې æجÜه کلÜه    

      íوÜÜÜه کÜÜن ÑاÜÜÜک íوÜÜش áÑپاÜÜÜسÑæ لÜÜخپ ÛاÜÜÜمÏ ېÜÜه چÜÜÜکل æÇ  íوÜÜک¡ 

         ÜنÒ  æÇ íÏ Üپری ÑاÜه کÜب åرÜس æدÜه تیریÜپ طبیعي åÏ چې æ ÏخÜت 

  .یې æهيبه 

١٠-      íرÜخب åرÜو سÜله خلک æÇ áکید íخه لر ولني  له 

áنه کو:  

   íرÜÜفک åرÜÜس íوÜÜه هغÜÜل æÇ áیدÜÜسæÇ ÜÜ  åرÜÜس áاحوÜÜم æÇ ولنيÜÜ لÜÜه 

بحثونÜÜÜÜه کÜÜÜÜوÏ Ï áمÜÜÜÜاÏ Û ترقÜÜÜÜي æÇ فعالیÜÜÜÜت Ò ÏیاتېÜÜÜÜدæ سÜÜÜÜبب  

ي   .ر

خه: سرچینه  ي سای  رنی ې ÇÏن پا Ñæ مليÏÇهیوÏ  

 

ر Ï-  æÏ Ï کابل   م یلو

Ï ß جوړیلین    ... دæس

  ÊÇÏاÜهللا سÇ ئیس سید قریبÑ

  Ï ßرÜÜÜش Ñ ÜÜÜک بیلÜÜÜیونی Ï æÇ

مسÜÜÜؤلینو تÜÜÜرمن السÜÜÜلیک    

  .شو

 áو  ß کیلو مترå  Ï٤٥ غه س

  åæÏ هÜÜې پÜÜچ íرÜÜی لÜÜلÇæ ÏæږæÇ

     æدÜجوړی Ï ېÜه یÜې بÜنو کæفیز

کاæÑنه پیل شې ¡چې په یÜوې  

æÇنÜ کÜې Ï ننÜه بÜه یÜې عملÜي       

ß پÜÜÜه    کÜÜÜاÑ پیÜÜÜل  ÜÜÜس Ï يÜÜÜش

æÇږæÏ کې بÜه Ï قÜانوä مطÜابق    

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜلæ Ï وÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜملکیتون Ï س

ìÇ شي   .Çستمالß حق Ñæک

رÇæلي  یی محمدحلیم فدÇ لو

ر Ï- æÏ Ï کابÜÜÜل  لÜÜÜین م یÜÜÜلÜÜÜو

ر    ß جوړیÜÜÜÜÜÜدÏ á لÜÜÜÜÜÜو ÜÜÜÜÜÜس

æÇسÜÜÜÜÜیدæنکو تÜÜÜÜÜه مبÜÜÜÜÜاÑکې  

ÜÜې      ß ÜÜه سÜÜغÏ Ï æÇ هÜÜیلææ

ې ß په  ¡بیاä ک چې Ï یاÏ س

جوړیÜÜÜدæ سÜÜÜرå بÜÜÜه Ï Ïې الÑې  

مسÜÜافرینو تÜÜه ÒیاتÜÜه ÇسÜÜانتیا  

نÜÜÜÜ بÜÜÜÜه   برÇبÜÜÜÜرå شÜÜÜÜې æÇ تر

ونه خلکÜÜو   ÜÜه لسÜÜه تÜÜب ÑاÜÜک Ï

  .يÒمینه هم برÇبرå ش

رæالیÜÜÜت مقÜÜÜاæ Ï ãلÜÜÜس    Ï لو

خه هیله کوí چې Ï پÜر�æې  

    åزÜÜÜړخیÇ رÜÜÜې هÜÜÜق کÜÜÜه تطبیÜÜÜپ

í   .مرسته æک

اÏ Ñپسته خانې   ... Ïپل علم 

 ÜÜÜÜÜÜمعلومæÇ توÇابرÜÜÜÜÜÜمخÏ تهÜÜÜÜÜÜسæÑæ اتي

 ÒæیÜÜÜر عبÜÜÜدÇلرÇæ ÞÇÒحÜÜÜدí    کنÜÜÜالو�ۍ

کلÜه چÜې   : کÜې ææیÜل  په ترڅ خبرÏ  æخپلو

ر پوهنتÜÜوæÇ ä پÜÜه ÏغÜÜه æالیÜÜت کÜÜې   ÏلÜÜو

ÑÏÏې سÜÜوå بسÜÜتریز æÑغتÜÜوÇÏæÏ äنیÜÜو    

      åرÜې سÏ هÜي لÜپ شÜبش ÑاÜلو کæجوړÏ  هÜب

رجوخÜÜÜت نÜÜÜوíÑ فÜÜÜایبر   æالیÜÜÜت تÜÜÜه   لÜÜÜو

áæÏ ش   .يæلی

ÜÜÜÜÜه  نÜÜÜÜÜالو�ۍ کÏ معلومÜÜÜÜÜاتي همدÑÇن

یÜÜÜو    الíÑ لÜÜÜه س ÒæیÜÜÜر Ï خبÜÜÜرí کنفÜÜÜرÇن  

ې �منÜÜÜÜې شÜÜÜÜمېر  ÜÜÜÜکÑæ .Ï ېÜÜÜÜوهنې چÜÜÜÜپ

 Ï دÜÜÜنæړÇ تÜÜÜیاسÑیو ٥ لپÜÜÜاÜÜÜ  Ï åÑوæن

٢٠٠   Ï åربیرÜÜÜÜÜو سÜÜÜÜÜکولÑæ وÜÜÜÜÜنæر کمپیو

íÑوÜÜÜÜÜÜائیبر نÜÜÜÜÜÜف   ÜÜÜÜÜÜرنی ÏالÑې پÜÜÜÜÜÜه Çن

 ¡áمبالوÜÜÜÜÜÜÜایې    ١٢سÜÜÜÜÜÜÜپ ÝÇ ي ډېÜÜÜÜÜÜÜ  Ï

  Ï ÑاÜÜ کیلÜÜومترå  ٢٠نصÜÜبوÏ ¡á پÜÜل علÜÜم 

متÜÜرå   ٥٠٠٠سÜÜاحې لپÜÜاÏ åÑ نÜÜوíÑ فÜÜایبر    

Ï  کÜÜÜېې کیبÜÜÜل غÜÜÜزáæ¡ پÜÜÜه پوسÜÜÜته خÜÜÜان 

     äابتوÜپ¡ کتÜکل Üرنی وÇنانو لپÜاÇ åÑن

یو کنفÜرÇنس   برÇبÜرÇ   áæړتیÜاæې  æÏ æÇی

ß سÜÜرå     -کابÜل æÇÏ هÜم   Üم سÜهæÏ Ï ر لÜو

    áæزÜن غÜل الیÜکیب íÑوÜن Ï ìا íÏ.  Ï یو

    æÇ يÜÜÜÜلÇæ ر مخÜÜÜÜابرÇتو ÒæیÜÜÜÜر Ï æÇ لÜÜÜÜو

Ï خبرí کنفÜرÇنس   ÇÑ åغلي پالÑæ íæسر

ÜÜاÑ     خÜÜه æÑæسÜÜته   پوسÜÜته  ÏپÜÜل علÜÜم 

  . لهنستپرÇې ÇÏæن Ñسماñ خان

Ï  الو�ۍÜÜÜÜÜÜÜکن مخابرÇتوæÇمعلومÜÜÜÜÜÜاتي 

 ÞÒÇلرÇیر عبدÒæ   هÜنولæند ر Ï íدÜحÇæ

ÜاÏ ÑپسÜته خÜانې نÜوې     : مخې  Ïپل علم 

æÇ معلومÜÜÜÜÜÜاتي   ÇÏæنÏ ÜÜÜÜÜÜمخÜÜÜÜÜÜابرÇتو 

خÜÜÜÜه    تکنÜÜÜÜالو�ۍ ÊÑÇÒæ لÜÜÜÜه بÜÜÜÜوÏجې 

æ ملیونو Çته سوÇ æÑÒ åفغÜانیو پÜه    Ïشپ

ÜÜت پÜÜه پاخÜÜه  پÜÜه ÑÏیÜÜو پوړæنÜÜوکې     ل

  Ï هÜÜÜÜÜ  متÜÜÜÜÜرå مربÜÜÜÜÜع  ÇæÇ٢٣٠ساسÜÜÜÜÜي تو

Ïې    ٨مکې پرسرÜک جÜوړå  میاشÜتوپه ل

åÏ وېÜÜÜÜÜÜې ¡ شÜÜÜÜÜÜونې  چÜÜÜÜÜÜخ íÑÇÏÇ سÜÜÜÜÜÜل

ÑÏیÜم پÜÜوړ  ÇÏæÇړتیÜاæړ مÜÜوÏÇ لÜرí¡ چÜÜې    

ÜÜÜنترنÇÏ ېÜÜÜانو   یÜÜÜنÇو Ï ېÜÜÜه کÜÜÜه برخÜÜÜپ

åÑاÜÜې لپÜÜنÒæÑÏ     ìوÜÜش áوÜÜې نیÜÜک ãاÜÜه پÜÜپ

ìÏ. 
 

  بایدسوÇÏ ÏÇشت
سوÏÇ یکی ÒÇ پدیدå هاÇ ìست که میتوÇند هر فرÏ بشر ÇÑ به بزÑگترین قلعه هاÒ ìندگی 

ÑÏ که ìنسانهاÇ ãجتماعی برساند تماÇ æ ìÏفر åنگا ÒÇ  æ عرصه پیشرفت تخنیک

ÂنعدÒÇ å ممالک که ÑÏین . تکنالو�ì کاÑ کرÇ åÏند ÒÇ نعمت سوÏÇ بهرÇæ åفر ÇÏشته Çند

 ÇÑ äجها ãهند تماÇمیخو æ نندÇمید äجها ìها ÊÑبزگترین قد Çشانر Ïخو äماÒ æ عصر

 ÏÇقشنگ سو Óسته به لباÇÑÂ Çشانر Ïملت خو ÒÇ Ïهر فر áæÇ شته باشندÇÏÏیر سلطه خوÒ

äÏممالک شدن کر æ ماکنÇ یگرÏ به فکر تسخیر ðÇبعد æد. 
بی سوÑÏ ìÏÇ بین هموطناä خوÏماÇ äست که ÒÇ کدåÇÑ ãÇ   حاال مقصوÇ Ïین نوشته محو

 æ گفته ها ÒÇ بعضی ÑÏ برسانیم Ïجامعه خو Ïبه هر فر ÇÑ لهیÇ �Ñین نعمت بزÇ äÇمیتو

ËناÇ مختص به طبقه ÇÑ ÏÇشتن سوÇکه ند Ïمیشو åیدÏ مین میدهند  نوشته هاÒین سرÇ

 ÑæÏ تعلیم æ ÓÑÏ ìگیرÇفر ÒÇ مین نیزÒین سرÇ ÑکوÐ طبقه ÒÇ ÏیاÒ ÏÇحالی که تعد ÑÏ

 ãند که یگانه عامل تماÇ ÏÇقشر بی سو æÏ هر ÒÇ بلند ìصد ÑÏ یک æ ندÇ åشته شدÇنگهد

 ÑماÂ منیتیÇ ضعیت بدæ ندÇ åشد ãبوÒین مرÇ ìچشم گیر ìعقب مانی ها æ بدبختی ها

جامعه æضیعت بد عرضه خدماÒÇ Ê سوì تماÑÇ ãگاÇ äفرÏÇاÏین نبوÏ کاÑ برìÇ بلند معت

  .هاÐ ìیدخل ÇÑ میتوäÇ تحفه ÒÇ بیسوÏÇ بوäÏ یک جامعه ÇÏنست

ÏخترäÇ جامعه به طوÑÏ Ñست æ به خاطر ãÇÑÂ نمی توÇنند به مکتب  چرÇ گذشته Ç ÒÇین

ì بیجا æ بی موÏÑ برæند میتوÑ ÒÇ äÇسم ÌÇæÑ æ هاì حاکم ÑÏ جامعه قید گیرì ها

 Ýطر ÒÇ یک فامیل ÑÏ ها ìتصمیم گیر ãکه تما Ïکر Ïیا ÇÑ فامیل äگاÑبز äÏبو ÏÇبیسو

 åنها تحت تاثیر فرهنگ ناپسند شدÂ æ Ïمیگر ÊÑصو åÏÇهر خانو ÏÇبیسو äÇÏمر äهما

Çند غیرÊ بیجا æ بی موÏÑ چناÇ äین بزÑگاä فامیل هاì ساکن Ç ÑÏین سرÒمین ÇÑ تحت 

Çقر Ïخو Ñفشا ÒÇ æ ندæبه مکتب بر äشا ìها ÏالæÇ ضی نمی شوند کهÇÑ که هرگز åÏÇÏ Ñ

  æ بیگیرند åبهر åÏÇÏ ÑÇنیز قر ÇÑ ãسالÇ ین مبینÏ ÓساÇ ند عالمæÇکه خد ÏÇنعمت سو

  .بیشتر Çین قربانی Ï ÇÑختر خانم هاÇ ìین کشوÑ بدÑÇÏ Ôæند

Çین } خوÇندä چی ÏخترÇÑ äÇ به ÓÑÏ{حرÝ که سر Òباä خاæ Õ عاÇ ãست میگو یند که 

که ÏخترäÇ برìÇ کاÑ خانه Â æشپز خانه خلق شدÇ åند æ هیچ یک  دها به Çین فکر هستن

  .ÑÇتباØ به سوÏÇ ندÑÇند

 æ برسند Ûسن بلو ÑÏ شوند تا �Ñسه بزÑمد æ مکتب ÒÇ ÑæÏ کنج خانه ÑÏ äÇخترÏ باید

Çگر ÒÇ  دستیشما به Çین فکر هکه جناÈ . بخت شاä که هماä خانه شوهر Çست به برæند

کدÇÑ ãÇبط  æ شما سوáÇ شوÏ که Çگر همین کاÑهاì که بنظر شما کاÏ ÑخترÒ æ äÇناÇ äست

 ãنجاÇ گاهانهÂ ست یا کهÇ Èخو Ïشو åÏنه به پیش برÇÑکوÑکو Ñهمینطو ÏÑÇند ÏÇبه سو

شوÏ چوä ثمر خوæ È عوÇقب ÏلپسندÑÏ ÇÑ ì قباÏÑÇÏ á خوÇ Èین Âگاهی Ç ÇÑین قشر 

ÒÇ جامعه ما ãگاهی همه  مظلوÂ که Ïکمک میشو ÇÑین هاÇ ند¿ کیÑæکجا بدست بیا

 Øکه مربو ÇÑ ندبه جانبهÑæست بدست بیاÇ بشر Ïهر فر ìÏندگی فرÒ.  

یگانه åÇÑ بیرÑ äæفت Ç ÒÇین تاÑیکی باسوÏÇ شدä تماÇ ãفرÏÇ ساکن Çین سرÒمین Çست 

 ÇÑ äنشاÇندÒکه مسؤلیت تربیت فر ËناÇ قشر Õهر نیزبلخصو æ ندÑÇÏ Ôæند که بدÒفر

  .به پیشرفت æ ترقی کشوÒ ÑیاÏ موثر تماã میشوÏ وÒ ÒÇÏماä طفولیت ÑÏست تربیت ش

 ãست که تماÇ لدینÇæ مسؤلیت æ ستÇ äنساÇ Ïحق هر فر ÏÇخلص باید گفت که سو

فرÒندäÇ شانرÒÇ Ç نعمت سوÏÇ بی بهرå نکنند تا باشد که Çین جامعه عقب ماندå ما به 

Ò نعمت Òندگی خوÏ شانرÇ برÂ ìÇیندå شاä بدست ÇنکشاÝ فرìÏ برسد æ تماã نا

Ïباشد هرگز تحت قیو ÏÇند ملت که با سوÑæبیاÇÏنمی گیر ÑÇقر äÇیگرÏ Ê.  

åغونه : ترتیب کنندÑÒ»صدیقي«  


