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 فرهنگستان
۳ 

 

  استاد شاه محمود محمود: نویسنده 

لهوگرد نام والیتى است درجنوب کابل،  بلا سلابقه درن لار خلاری ى       ایلهوگر  ایلوگر :مقدمه 

این والیت در طول خاریخ فراز ون يب هاى زیادى را پ ت سر گذاشلته اسلت   و سلردى    . وفرهنگى

که هنلوز نلام اش     ى  غم هاو نوشى هاى مردم نود را دایماْ در آغوش گرفته است  لوگر اىوگرم

امروز با نام للوگر گلره نلورده    که  ىنيرا به نود م غول داشته است  خا سرزم ندارمحققين ودان م

 . ؛ چگونه آنرا ری ه یابى نماینداست

ننگرهار  باميار   وردک و پکتيا قرار داشته کله    ىکاب،  غزن اتیستراخيژیک لوگر در بين  وال موقعيت

جم و خحوالت نظامى وسياسلى قلرار داده   این والیت را بي تراز دیگر مناطق افغانستار در معرض خها

زمار هجوم  زاست  چنانچه بي تر سالطين وک ور ک ایار ومهاجمار از گذشته هاى دور  به نصوص ا

خا امروز براى رسيدر به کاب، ویا خسلط بر افغانستار با للوگر و ملردم آر  دسلت      ىاسکندر مقدون

 . وگریبار داشتند

و بانترى ها  کوشانى ها  برهمن شاهار  کاب، شلاهيار    ود که یونارویا اینکه لوگر درمسير راهى ب  

اعراب مسلمار  غزنویار  غوریار  چنگيزیار  خيموریار  بابریار  فارسيار ودرانيليار را بله طلر    

للوگر ولوگریلار     هند رهنمایى ميکردند   در خاریخ معاصر افغانستار به ویژه در قرر نزدهم ميالدى 

قالل نواهى در صفو  اول مجاهدین قرار داشتند قهرمانار و غازیار ایلن والیلت در   در مبارزات است

دوم و سوم افغانستار با انگلليس نقلع عملده و ارزنلده       انراج وشکست انگليس ها در جنگ اول 

 .داشتند

ثانى این مردمار لوگر بودند که دوشادوش برادرار ومردمار دیگر والیات افغانسلتار  در طلول    بار

رزه وجهاد عليه اشغال گرار روسيه شوروى در صفو  اول قرار گرفته بودند و چگلونگى جهلاد و   مبا

ى ضلرورت   افص، ها وکتابه. مبارزه وميزبانى مجاهدین افغانستار را نميتوار در این نالصه بيار کرد 

 .گفته اندبه همين مناسبت لوگر را باب الجهاد . و مطالب را بازگویى نمایند عیاست که آر همه وقا

نظامى افغانسلتار داشلته    ل لوگر در خمام دورار خاریخ نقع خعيين کننده را  درروند سياسى   بنابرار

در این گفته ها وناگفته هاى م تصر  لوگر را در البالى اسناد ونوشته هاى موًرنلار وجغرافيله   . است

والیلت را در   یلن و جایگاه ا نگارار یونانى واسالمى به پژوهع وبررسى گرفته  خا باشد نام  موقعيت

 .  خاریخ افغانستار م  ص سانته باشم

 لوگر در منابع یونانى ها - ۱

سياسلى  ل   د م تصراست اما موقعيت جغرافيلایى وپژوهع هاى جغرافيایى وخاری ى  هرچن خحقيقات

از زمار  لوگر در دوره قب، از اسالم  به نوبى آشکار بوده است   چنانچه این شهر در خاریخ افغانستار

 اىپي دادیار و حتى زمار اسکندرمقدونى درصحنه حيات سياسى موجود بوده ودر خلاریخ وجغرافيل  

در سجاوند للوگر در   »خ ت جم يد«. سياسى ک ورما  مقام وجایگاه مهم وناص اى را دارا بوده است

نود نمایلانگر  یکى از بلند خرین محالت آر قرار دارد  موجودیت قدیمترین آبده خاری ى در این جا  

یکى از مناطق حکمروایى جم يد ویا به عباره دیگر یما پادشاه   در جنلوب هنلدوکع در   : آنست که

 . لوگر موجود بود( سکاوند)سجاوند 

یونانى به نصوص بطليموس ودیگر موًرنين اسکندر مقدونى هنگاميکه راجع به کاب، صحبت  مورنين

مانند اورخسلااناخا کلابورا کله    . وگر را درآر نام ها مى یابيممينمایند از شهر هاى نام ميبرند که شهر ل

: آر جلاور بطليموس باشندگار آنرا کابلى خى نوانده و والیلات ومحلالت م  . همار کاب، فعلى است

 (۱.)ارغنده  وردک  و لوگر را بنام هاى ارگردا وبگردا و لوکرنا یاد نموده اند

مکتوب با نام لوکرنا که لوگر فعللى ميباشلد برملى     مي ود براى ن ستين باردر اسناد ومدارک دیده

نویسنده گار بعدى با کمى خغييرات ازآر به نام هاى لوکرنا  لهوکر  لهوگر  لهوگرد  لوى غلر  . نوریم

وبانترى ها وکوشانى ها  لوگر بي تر به یلک   زمار حکمروایى یونار در .وباالنره لوگریاد کرده اند

. ر این هنگام لوگر را به اسم سکاوند ویا سجاوند نيلز ميدانسلتند  د. شهر مذهبى ودینى شهرت داشت

دین هنلدویزم وبرهمنيلزم در سلجاوند    . ر لوگر یکى از مراکز ادیار برهمنى وبودایى گردیدآبنابر

را به نود مى ک ا ند  در حاليکه در زمار کوشانى ها  بلودیزم در ایلن    لتلقدلوگر هزارار زایر ومع

بد و دست باال داشت وامروز موجودیت معا دیمت  ص گرد اریو آرام آرام از اد افتی ىروانيوالیت پ

 .نک خایيد گفتار ما استبودایى در منطقه عينک ویا آی

به معنى قربانى ( نور کردر) در نظر داشت نکات فوق  لوکرنا بطليموس احتماالْ لهوکر یا لهوکرنا  با

دیزم در هنگام عبادات نلویع   قربلانى هلایى را    کردر بوده که مردمار هندویزم  برهمنيزم و بو

به معنلى   »کر«فع، کردر و »کرنا«به معنى نور و »لهو«انجام ميدادند  در زبار سانسکریت و هندى

 .کرد یا انجام داد  ميباشد

چنانچه خا امروز مردم ما به نلاطر  . ممکن است که لوکرنا بطليموس به همين معنى به کار رفته باشد 

کله    ديگفته م )مصایب ویا در ارخباط به مسای، نوشى ویا آمدر مسافر  بنابر گفته بزرگار رهایى از 

 عینلو  ىرات است که نانواده ها با داشتن خوار ملال ين ای ىنور کردر قربان نییک نور کرد ؛ ا

که ایلن نلور کلردر     ( کردنديم عیخوز گرارید نينمودند و گوشت انرا ب ىگاو را ذبج م ایگوسفند 

 . ر قربانى کردر و صدقه استهما

 بقيه مطلب در شماره بعدى

 

 تاریخ

بریالی  او ځیرک اقتصاد پوه)د

 مخکتنه وشوه اثر (مدیر

دلوګر  اطالعاخواوفرهنګ ریاست کې د ځوار ليکوال عزیز احمدفضلي دچاپ شوي : مه  ۱۱دکب 

اثر م کتنه وشوه  چې په دې ادبي او فرهنګي غونډه کې دلوګر والي عبدالقيوم رحيمي  دللوګر  

نګ ریيس عبدالرحمن خس،  د ملي راډیو خلویزیور آمر محب اهلل آرمل، او ګل    اطالعاخواوفره

 .شمير ليکواالنو  شاعرانو  دادب مينوالو او د رسنيو نبریاالنو ګډور کړي ؤ

دکتاب م کتنې غونډې خه پيليزه وینا دلوګر اطالعاخواوفرهنګ ریيس عبدالرحمن خس، وکړه  وې 

کې ځوانانو فرهنګي ارزښتونو خه زیاخه پاملرنله کلړې    وی،  چې دنوښۍ ځاى دى  نن په لوګر 

 .چې یو له دغو فرهنګي ارزښتونو دکتاب دلوست فرهنګ  یادوالى شو 

همداراز خس، دخېرو فرهنګي غونډو په ارزښت او السته راوړنو هم نبرې وکړې وې وی،  چلې د  

مطالعې دود پله ځلار   ځوانانو هڅونه فرهنګي اړنونو خه؛ ددې الم، شوي  چې ډیریو ځوانانو د

 .منلي او دلوست په خوسه  فکري ذېرمو خه وده ورکړې  ليکنې کوي او کتابونه ناروي 

 یې  ورکړ؛او ډاډهيله وکړه  بریاو  د ال ډیرو  ریيس  عزیز احمدفضلي خه  لوګر اطالعاخو او فرهنګ د

 .ونه ساموي  ځار و نه هر ډول مرست د م تګ په برنه کې به یېپرچې د 

د ذهن په روښانولو کې به  دا مرسته وکړي  چې د ولسم لر محمداشلر    محدود نظرونه لري  د دوى 

ټولې کړنې په لنډو  جملو کې  نلکو خه ورسوم   خرڅو نللک پلرې نبلراوى     غني د پنځه کلنې دورې 

 .خرالسه کړي 

وایي  چې دفرهنګي کاروار له هڅونې ما خه دا روحيه راکړل شوه  چې نورې ليکنې وکلړم او   فضلي

 .ااره کړمکتابونه  ن

دویلو وړ ده  چې د دغه روار کال په لړ کې  دا اخم ځ، دى  چلې دلوګراطالعاخواوفرهنلګ ریاسلت    

دلوګریو ليکواالنو د چاپي کتابونو م کتنې کوي  او په همدې خوګه ډیرى لېکواالر هڅول شلوي  چلې   

 .ې یادولى شو کتابونه چاپ او نااره کړي  چې دا دفرهنګ او ادب  په ډګر کې لویه السته راوړن

 

 

سترې پنځلونې مبلارکي    دېته لوګر والي عبدالقيوم رحيمي وینا وکړه  دکتاب ليکوال خه یې  دوروس

 .ورکړه  او ددغه چاپي اثر چې د ولسم ر په کړنو او السته راوړنو ليک، شوې  نوښي هم څرګنده کړه 

نلانو  و لسم ر په اقتصادي فعاليتونو وغږیدل او د هېلواد پرم تلګ یلې دځوا    همدارنګه لوګر والي د

منسجم کيدل او یوالي یادونه وکړه  چې ټول ځوانار هېواد نا، ملکيت وګڼي  بيا  نو هيڅکله م لال   

رحيمي له ځوانانو غوښلتنه وکلړه    . لوري ن ي بریالى کيداى  چې د ش ص په ملکيت خعرض وکړي 

 .!  نه په جنګ او جګړوئچې زور مو په قلم اوفکر  وازمای

پياوړي ليکواالنو  دملي راډیو خلویزیور آمر او نورو  د ځيرک اقتصاد پوه  په همدې خوګه څو خنو لوګري

 .بریالى مدیر په چاپي کتاب  ویناوې وکړې  ښيګڼې او ستونزې یې   هم  ليکوال خه په ګوخه کړې او 

ددغه  اثر ليکوال  ښاغلى عزیزاحمد فضلي دى  چې  د پکتيا پوهنتور د دریم ټولګي د حقوقو او سياسي 

 ۱۷۳۱ښاغلى عزیزاحمدفضلي د فض، احمد زوى  ده  چې په کال . موپوهنځۍ کې زده کړې کوي علو

 .هجري لمریز د کتب نيلو عليا په سيمه کې  زیږدلى دى 

( ۱۱۱۱)م ونو کې  په رنګه  پښتۍ اوښه کيفيلت  د ( ۱۸۱)اثر په  » بریالى مدیر او ځيرک اقتصادپوه «د 

همکلار   ټولنې دبنسټ ایښودونکي استاد حبيب الرحمن  په مالي ټوکه په شمير د نوي فکر نارندویه 

چاپ شوى  چې پکې د ولسم ر غني د پنځه کلنۍ دورې کړنې  السته راوړنې او سفرونه پکلې ذکلر   

 .ددغه  چاپي اثر سریزه پ اله دکتاب ليکوال  ښاغلي عزیز احمد فضلي ليکلي دى . کړي دي

عزیزاحمدفضلي وایي؛ چې دغه فرهنګي کلار خله    ىوال ښاغلبریالى مدیر ليکاو د ځيرک اقتصاد پوه 

مې ناله مال وخړله  چې داسې یو کتاب ناور کړم خرڅو راخلونکو نسلونو خه د ولسم ر کاري فعاليتونله   

او السته راوړنې په ډاګه شي  همدارنګه د ذهنيت په جوړونه کې  چې ځيني نلک  د ولسم ر په کړنلو  

په لوګر کې د انځورګرانو  نطاطانو 

 او حکاکانو ټولنه جوړه شوه

پبب  ګببکې  کببځ د رۍ،ببکاې  ا   بب    ر      : مبب   ۶د کبب  

د  حکبببب ک  د بببب  د پا  پرابببب  ر  پ م  ابببب  پبببب  مک بببب  

ر العبب رک ر  ه د بب  پبب  اې دببن کببځ د رۍ،کاې رۍببکا    

 .  شکه       ۍک ر  حک ک ۍک ټکګ   ارم ،

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ددغ  ټکګ ځ ګپب اه د ېبش شب ا      ب ۍکا حک کب ۍک ر       

د ټبب ک ک پبب  رۍ،کاې رۍبک پبب  شبب کن ټبب ک ځ  شبک ا  ببځ   

پ ېل  کځ ردب  د حیاب  رس دباد  د اېبا  پب  رکېب  ر        

 . رد  د م رضی ۍکا  د م د ا ل پ  رکې   ټ کل شکل

دګببکې  در الع رکر ه د بب  اېببا  عیببدرګ ح   ر ببل  

پ   رد   ب  د در قشب   کبک     دد  ټکګ ځ  رېيا  ځ 

 ځ  پلځ د      ا  ر ظام کبي  ر  د   ب   ا    اشي

 .ۍق ش  ر  حک ک  د   ر  پ ر  ا   اکي  

دېب د   د ر الع رک ر  ه د   اېا  عیدرګ ح   ر بل  

ارم ،   کېد  مک    د د   ارټکګادۍ  ر   لکک ر   ټکګ ځ 

  دد  د بب    کپيرابب    ر دبب ه ککګکې د ۍبب   کببيها  ببځ  

ا  م ظ ځ شي ر  دغ  ارز دغ  ځکرۍب ن  بځ ګب  د  د ب        

د ه ګاکرګ ا  ګ  ا ځ ۍګي  زده کي  ر   کپيرا     ارب   

 ببځ د ټببکګ ځ ګبب  اېببا ا  زې ربب  کيها ر ببل .  کببي پرۍببد  

م د ا ل ر  غي  د ه ب  درې ي رپېکځ د ري ر  کب  پب  د    

ب  بب  کببځ کببک  ه وببن    ببک کاببد  ګبب  ټببکګ ځ دبب ه ببب  ېببځ  

د ببببد  م ببببلو  ا ېبببب ۍک  بببب ا    ر څببببک د اشبببب ېکک 

ګبکې  کبځ پب        ځ ر س مهب ل   اد ې د ۍځ  پ ده .  غکپېږ 

ګ ببګکۍ  رۍ،ببکاې رنا     بب ن ر  حک کبب ن کبب ا کببک  ر   

دببم پبب  د  ب  بب  کببځ زده  ېببش شبب ا  زده کببک ۍکيدغبب  ارز 

 ک د د   د   ا  د ر ظبام ر  ېبکرګي پب  مک ب      ؛ کي  کک 

ا دب   بب  ددغب     شب کن ۍب  داګبکد ر  ګب  د        رحده ټکګ ب   

 د    ټکګ ځ ګ کر ب  کب ا   کک اب    ارم ، ب  ر  دد ب     

 .ېڼال  شک پ ر  ا  ګپ اه ښ  ې   

 

 

 ... 
 »ىستانکز «محمد فهيم: نویسنده 

استاد سالم لوگرى هنرمند حنجره طالیلى ک لور و ش صليت    

روز در بستر مریضلى بسلر   شنانته شده در ک ور هاى جهار  ام

طالیى استاد   فرزند هنرمند حنجرهى استاد سالم لوگر  ...ميبرد 

در والیلت للوگر در ولسلوالى    ( ۱۷۱۷)دُرى لوگرى در سال 

پدرش استاد دُرى للوگرى  . ه قریه ده نو خولد گردیده محمد آغ

نيز یکى از هنرمندار م هور وقت نویع بود و دها شاگرد براى 

موسيقى ک ور خربيه و آموزش داده و استاد سالم نيلز از جملله   

 .شاگردانع حساب مي ود 

استاد سالم بي تر از صد آهنگ را ثبت رادیلو خلویزیلور مللى     

سال عملر داشلتند کله در عرصله     ( ۱۸) ای ار هژده. نموده 

موسيقى با رادیو کاب، همکار شد رفته رفته شهرت یافتند و دهلا  

آهنگ را براى عالقمندار اش عرضه کرد و نيز کنسلرت هلاى   

زیادى را در دان، و بيرور از ک ور اجرا کرد و شلهرت نلاص   

دانلى و نارجى یافتند و همچنلار ای لار در کنسلرت هلا و     

 هند  جرمنى  فرانسله : ر ک ور هاى نارجى چورفستيوال ها د

ک لور دیگلر اشلتراک    و سایر  ازبکستار چين  کانادا آمریکا 

  .و براى موسيقى اصي، ک ور ندمت هاى فراوار نموده  نموده

م هور ای ار شير و شکر نام دارد که به زبار پ تو و درى   آهنگ

 .ددارالقمندار و شنونده هلاى زیلادى   ثبت گردید و خا حال ع

از برکلت اسلتاد سلالم و    ( موسيقى لوگر)موسيقى اصي، ک ور 

لتور و دیگر هنرمندار در ک ور و جهار م هور شلده و  ياستاد ب

( ۱۷۸۱)در سلال   ... دکنور عالقمندار ناصى نلود را دار  خا

سيزده ه تاد دو هجرى نورشيدى استاد سالم لوگرى از سلوى  

. ... ى را کسب کلرد ک ور لقب استاد  وزارت اطالعات و فرهنگ

اکنور در اینجا مي واهم به مصاحبه هاى رسانه ها که در هملين  

  وقت ها همراه استاد سالم لوگرى شده و گفته هاى ای ار را بيار

مارچ دوی تمهعيسوي کال د  ۱۱۱۱د دویمه ؛دمياشتې وري  هجرى لمریز کال د  ۱۱۱۱شنبه  د دو  

 

(۱۱۱)ګڼه؛ پرله پسې ګڼه لومړ   کال ىلومړ  

مه : کنم ای ار در یکى از مصاحبه هاى یکى از رسانه چنين ميگویند 

   استاد سالم استم به حالت مریضى افتادیم   به خداوى ضرورت دارم

دمت صادقانه کردم هفتاد سال ن(۳۱)ولى کسى در قصه من نيست   

والیت هاى دیگر من و پلدرم  ( ۱۷)و نام لوگر را در  براى افغانستار

  . ... روشن کردیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتور   احمد يمن ب: در یکى از مصاحبه هاى دیگر ای ار چنين گفتند 

و اینهلا خلا     فيقى گرفتمظاهر   عبدالرازق و دیگرار را به دوستى و ر

کمک نکرد   یلک   مگى همرایم همکار بودند  کسى همرای آنر زنده

و  دینار هم همرایم کسى کمک نکرد و چيزى که سامار و وسای، نانه

 استاد سالم لوگرى کله فعلالً   . ...دمکر  دارایى داشتم سر نود نرچ

و  ه تادو پنج سال عمر دارد بينایى نلویع را از دسلت داده  ( ۸۸)

و   پاهایع نيز از کار افتاده و با مریضى هاى دیگرى در بسلتر دسلت  

نرم ميکند  او اکنور در قریه ده نو ولسوالى محمد آغه با چهار   پنجه

گى ميکند و در حالت س ت و نادارى و مریضى بسلر   فرزندش زنده

ميبرد ولى هيچ یکى از دولتمردار و سياسيور پرسار و احوال ای ار 

 .اند را نگرفته 

و ... بيع از هفت سال مي ود در بستر مریضى بسر ميبرد اًاو که خقریب 

نانواده استاد سالم لوگرى نيز گله و شکایت دارند کله در سلاليار   

 . ...انير هيچکسى براى پرسيدر احوال ای ار نيامده اند

استاد سالم لوگرى در وضعيتى بدى بسر ميبرد و ضرورت اسلت خلا    

 .ور شود و خداوى شود روانه نارج از ک 

هفتاد سال عمر نویع را صر  نلدمت بله فرهنلگ و     اًاو که خقریب 

موسيقى اصي، ک ور کرده و دها شاگرد براى موسيقى اصلي، ک لور   

گى نلویع را وقل  هملين راه     خربيه و آموزش داده و داشته زنده

و از برکت سروده هاى ای ار بي تر هنرمندار م هور و محبوب   نموده

 . اندشده 

و سال به سال ملا ایلن    ولى باز هم دولت در قبال ای ار بى خوجه اند

هنرمندار که ف ر ک ور   فرهنگ و موسيقى اصي، ماست را از دسلت  

لتلور و مرحلوم اسلتاد    يمرحلوم اسلتاد ب    ميدهيم که مثال هاى آر

و این یک نگرانى بلزر  و    عبدالرشيد م هور به ماشينى وغيره است

 . و موسيقى اصي، ک ور است  يگر فرهنگضربه محکم بر پ

در انير اميد دارم که دولت در قبال استاد خوجه نموده و براى ای ار  

که هنرمنلدار موسليقى اصلي،      و اميد دارم کمک هاى الزم را بکنند

 .ک ور دوباره جایگاه اص، نود را در ک ور و دلهاى مردم پيدا کنند

الع حاصل، نملودم اشلک از    من که از حال و وضعيت ونيم استاد اط

چ م هایم جارى شد بيحد س ت برایم خمام شد و بارهاست که خاسل   

مي ورم که هنرمندار اصي، ک ور با وجود زحمات فلراوار و داشلته   

  قدر دانى از ای لار   هاى ماندگار که از نویع بجا ميگزارند هيچگونه

 . نمي وند

کام، بلراى   ا عاج، ونواهار شف (ج)و دعا ميکنم و از بارگاه نداوند 

اکنور باید ناطر ن ار بسازم کله علل،   . ... ماستاد سالم لوگرى هست

 اًاین نابسامانى ها و این م کالت چيست ؟ دولت هاى سابق م صوصل 

جمهورى دموکراخيک افغانستار خحت رهبر حزب دموکراخيلک نللق   

یگار دولت ى بود که هنرمندار در آر دولت جایگاه اصل،    افغانستار

یع را دریافتند و موسيقى اصي، ک ور پي رفت به سزایى داشلت و  نو

 .روز به روز به طر  پي رفت روار بود 

هنرمندار قدرى زیادى داشتند و دولت خوجه ناصى برای ار داشلت   

و از هر لحاظ از حمایت دولت برنوردارد بودند در آر هنگام بود که 

 .ریافتند موسيقى اصي، ک ور و هنرمندار آر شهرت جهانى د

ک ور نيز از هر لحاظ سياسى   اجتماعى   اقتصادى و فرهنگى گللزار  

شده و به طر  نوشب تى ها روار بود ولى با خاس  با شلدت گلرفتن   

ک لور از هلر لحلاظ سياسلى        جنگ هاى خنظيمىاًجنگها م صوص

و نظامى متالشى شده و ک لور ملار     اجتماعى  اقتصادى  فرهنگى

 .دها سال به عقب افتاافغانستار خباه و صد

 

 آرامگاه على اکا

 

 

 

 

 

 

 
رز ج ل  آبدرت ر اې ی   ېن ګکگ  بش  ا  علی رک آارمگ ه 

 ېن ګکگ  ک  دا ق ې  ېکدف  ګ کرګی ب کی ب ک   اما  د

ا رق د   زې  ی  مکقعان دراد رې  آبده درار   ه ا م  اها

ثیببن   ببکن رېبب  آبببده جدېببدر   . گ یببد ۍا بب  ر  ېبب  مای شببد 

رګی بب  رېبب  آبببده    .ت دراداقاببب باشبب    بب    حگ دېببده ببب  ر 

 محمدي: خرخيب کننده  .   ردالمی مای شد  م بکط ب  د ا

 ىها راثيحفاظت از م  ىز روز ملا

 بعم، آمد ،يدر لوگر خجل ىفرهنگ

  دببن ېدا ا یه د گبب  دبب   رثابب حف ظببن رز م یا ز ملبب رز

بع ببل آمببدا م ببک  ن   لاببر العبب ت   ه د ببگ ګببکگ  ر ل 

  دبب   رثاببکبب   م  ببدېگک یر العبب ت   ه د ببگ مبب  دببنېا

ک د   م د   یم  نېملن ار ۍ   وې ی ېر ا نېدک یه د گ

   اېببار   دببنېا  ېببر یه د گبب  دبب   رثاببدا حفببم م دېببب 

 ۱بقيه درصفحه                                 .اد ۍ د
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