
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ګڼه نهمهلومړۍ کال، (  ۷۰۰)پرله پسې ګڼه                یووېشتمهدجنوري  عیسوي کال ۱۰۷۳، د لومړۍد میاشتې  سلواغېکال د ۷۹۳۱شنبه ددو  
 

۲ 

 کاپی رایت در افغانستان

نستان که تمامی عرصه های فرهنگی اش متاثر از جنگ هاای  ات کاپی رایت در سرزمین پهناور افغضرورت و مبرمی

تحمیلی میباشد هنوز هم محسوس بوده با وجود همه نا مالیمت ها و نابسامانی ها، این ملت فرهیخته غیورو سربلند 

میراث باقی مانده توانساته اناد    فرهنگ غنی خویش را که از قدامت بسیار کهن برخوردار است و ازنیکان شان به

حفظ نماید و در آغوش خود فرزندان علم پرور با دانش، عالم، شاعر، نویسنده مخترع و مبتکر کاشف وهنر دوست 

حراست از حقوق مادی معنوی این پدید آورندگان نه تنها وجیبه دینی،ایمانی و رسالت دایمای  .را پرورش دهد 

 .تامدافع حقیقی این حق باشد  دولت است بلکه دولت مسؤلیت دارد

دولت برای پیشرفت علام، فرهناگ، ادو و   )چنانچه در ماده چهل و هفتم قانون اساسی چنین تذکر به عمل آمده 

دولت حقوق مولف مخترع و کاشف را تضمین می نماید و تحقیقات علمی را . هنر پروگرام های مؤثر طرح می نماید

 (.کند و استفاده موثر از نتایج آن را مطابق احکام قانون تعمیم می بخشددر تمام عرصه ها تشویق وحمایت می 

برعالوه آنکه سیستم حقوقی افغانستان حمایت از حق پدید آورندگان را در قانون جزاء ومدنی کشاور تسالیل   

حقاوق   برای اولین بار قانون حمایت کاپی رایت زیر عنوان قانون حمایت از 7831/8003نموده با آن هم در سال 

اما این قانون باا  . بر اساس فرمان تقنینی رئیس جمهور تنفیذ گردید ( کاپی رایت)مولف، مصنف، هنرمند و محقق 

توجه به رشد، انکشاف و تکامل تکنالوژی، طبق عصرنیاز متن بسنده نبوده ضرورت پنداشته میشد، تا روی مواد آن 

ی بین المللای  اعصرو زمان باشد  و از جانب هم با معیارهکه از یک طرف جوابگوی نیازهای . تعدیالت وارد گردد

کاه ساازگار باا    ( کاپی رایات )خوشبختانه قانون جدید مولف، مصنف، هنرمند و محقق . ساز گاری داشته باشد

میازان   82معیارهای بین المللی طبق مقتضیات عصر وزمان مییاشد به داخل هفت فصل و چهل و شش ماده بتاریخ

باه منواور تارویج ایان     . جاللتماو رئیس جمهور اسالمی افغنستان توشیح و انفاذ گردیاد  از طرف 7831سال 

عنصرفرهنگی منحیث یک اصل قانون وزارت اطالعات و فرهنگ همت گماشته، به اهتمام نماینده گان وزارت های 

حمایات آثاار کااپی    پیرامون څارنوالی طرح تفاهم نامه همکاری محترم امور داخله ، مالیه  و اداره محترم لوی 

 .رایت رامیان ادارات ذیربط به داخل چهار فصل و پانزده ماده طرح و تدوین نماید

ایلاد و راه اندازی روند همکاری رسمی میان ادارات ذیصالح بر عالوه آنکه در حفاظت کاپی رایت نقش مهام و  

فزایش میزان تطبیق قانون کاپی رایت در کلیدی را ایفا کرده می تواند، یکی ار سریع ترین و مؤثر ترین شیوه ای ا

 .کشور به شمارمی رود

 :اهداف کلی قانون کاپی رایت 

 (.پدیدآورندگان)حمایت از حقوق مادی و معنوی آثار مؤلف،مصنف، هنرمند و محقق   -7

 .طرزانتفاع از حقوق اثار مؤلف مصنف، هنرمندو محقق   -8

 .  هنرمند و محقق، حقوق جانبی و سایر امورمربوط به آنهاتنویم امور مربوط به آثار مؤلف، مصنف،   -8

  ؟داشتن کاپی رایت به چه معنا است

می تواند آن را بعد از ایلاد اثر مربوطه پدید آورنده اصلی اثر داشتن کاپی رایت به معنی یک سلسله حقوق است که فقط 

 .انلام دهد

   مگراینکه اجازه انلام شان را به کسی دیگری بدهند. 

   یا استثنات قانونی وجود داشته باشد. 

 چه زمانی پدیدآورنده اثر ازکاپی رایت اثر خویش مستفید میشود؟

هنگ می سازید مطابق قانون هنگامی که آن را بر روی یک وسایله ملماوس کاغاذ،    آوقتی چیزی مانندیک داستان یا 

 . یددیسک، سی دی بیآورید، بطور خودکار صاحب حق کاپی رایت آن اثر هست

   مگر اینکه آنرا از کسی دیگر کاپی کرده باشید. 

   شما میتوانید که آثار تانرا در دفتر کاپی رایت وزارت اطالعات  و فرهنگ به ثبت برسانید. 

   درشماره بعدی مطلب بقیه               .ثبت یک امر اختیاری است نه الزامی 

 

څنګه پر کلیدي او اغېزمنو 

 کارونو باندې تمرکز وکړو؟

 عطا محمد میاخېل : ژباړه

هغه صورت کې، چې پر  هره موخه چې ټاکئ، په

باندې تمرکز وکړئ او  وکلیدي او اغېزمنو کارون

په سمه توګه یې ترسره کړئ، نو ډېر پرمختګ به 

ولرئ، یو ډېر مهم اصل دی، نو که چېرې د 

پرمختګ او بریا په لټه کې یاست، باید په دې 

باندې پوه شئ، چې څنګه پر کلیدي او اغېزمنو 

 .  کارونو باندې تمرکز وکړئ

د دې کار له پاره، باید لومړی کلیدي او اغېزمن 

کارونه وپېژنئ، البته شونې ده، اړ واوسئ، چې 

د کلیدي او اغېزمنو کارونو د پېژندنې له پاره 

وخت ځانګړی کړئ، خو ډاډه اوسئ، چې ارزښت 

 یې لري، خو څنګه دا کار ترسره کوئ؟ 

موخه مو چې هرڅه وي، تر یوه بریده مشخصه 

کارونه مهم او کلیدي دي، خو کله ده، چې کوم 

وخت مهم او کلیدي کارونه ډېر څرګند او روښانه 

نه دي، نو د هغوی د پېژندنې له پاره کوالی شئ، 

له نورو څخه مرسته وغواړئ او که چېرې دا ډول 

کسان نه وو، تر ټولو غوره کار دا دی، چې پایلو 

ته پام وکړئ او وګورئ، کوم کارونه دي، چې په 

کولو سره یې پایله تر السه کوئ او یا غوره  ترسره

پایلې ته رسېږئ، نو په دې توګه کوالی شئ، چې 

 .  کلیدي او اغېزمن کارونه وپېژنئ

 : په یوې موضوع باندې تمرکز کول  - ۱

په یوې موضوع باندې تمرکز کول، د بریا د تر 

ه، د حیاتي عنصر واحد ګڼل السه کولو له پار

د دې له پاره، چې په ځان کې د ذهن د . کېږي

تمرکز عادت وروزوئ او وکوالی شئ، چې په 

هغه واحد کې، یوازې یوې موضوع ته پام 

وکړئ، د نفس د انضباط په نامه یوې وسیلې ته 

اړتیا لرئ، ښایي په لومړیو کې ډېر سخت تر 

، کوالی سترګو شي، خو په پرله پسې تمرین سره

 .     شئ د نفس انضباط ته ورسېږئ

د کلیدي او اغېزمنو کارونو له پاره د ډېر   -۲

 : وخت ځانګړي کول

ښایي د ټولو کارونو د ترسره کولو له پاره کافي 

وخت په واک کې ونه لرئ، دا چې وخت مو 

سپمولی وي، نو په پرېکنده ډول کلیدي او 

. ندئاغېزمنو کارونو ته د عمل جامه ور واغو

خپل استعدادونه او وړتیاوې په هغو کارونو 

باندې متمرکزې کړئ، چې په رښتینې توګه د 

 :  د کارونو د ترسره کولو چټکتیا زیاته کړئ - ۶

په کار و بار کې بریا د کړنو او عمل چټکتیا ته 

هرڅومره، چې ډېره او چټکه هڅه . اړتیا لري

وکړئ، نو په هماغه اندازه، د خپل بدن له انرژۍ 

څخه ډېره ګټه اخلئ او په ځان کې ال ډېر ځواک را 

ر څومره چې ورو کار وکړئ، له منځته کوئ او ه

دې ته . ځان څخه کمه ګټه اخلئ او له کاره لوېږئ

ډېره اړتیا لیدل کېږي، چې د مسلک په ټاکنه کې 

خپل استعداد او لېوالتیا په پام کې ونیسئ او د 

 .  خوښې وړ او انګېزه بښونکي کار وټاکئ

 :تمرکز پر کلیدي کارونو، نه په فوري کارونو   - ۷

ه هېروئ، چې فوري کارونه ډېر کم د دا ټکی م

ارزښت وړ دي او مهم کارونه ډېر کم فوري اړخ 

پیدا کوي یا په بل عبارت بېړني کارونه ناګهانه د 

او  ورځنیو فعالیتونو له خېټې څخه را څرګندېږي

موږ تر ډېر فشار الندې راولي، ترڅو له مهمو 

کارونو څخه چې په ظاهره اړین نه دي، غافل شو 

هغو کارونو پسې الړ شو، چې په ظاهره  او په

 .  مهم، خو په حقیقت کې اړین نه دي

په عین حال کې د ورځنیو فعالیتونو له لړ لیک 

څخه په پیروۍ، په ډېرې آسانۍ سره کوالی شو، 

دا ستونزه له منځه یوسو او کارونه د ارزښت پر 

بنسټ ترسره کړو، دا چې کارونه مو د ارزښت پر 

، په غیر ارادي توګه له فوري او اساس ترتیب کړل

 .  بې ارزښته کارونو سره  الس و ګرېوان کېږئ نه

 :  د پای ټکی

په کلیدي او اغېزمنو کارونو باندې د تمرکز په 

اړه، ډېر مهم ټکی، چې باید پرې پوه شئ، دا دی 

چې لومړی په دې تګالره باندې اقدام کول ډېر 

څو  سخت دي او ښایي د ناهیلۍ سبب مو شي او

څو ځله وغواړئ، چې خوشې یې کړئ او کارونه 

په پخوانۍ تګالرې سره، ترسره کړئ، دا زموږ نا 

خبره ذهن دی، چې د سختو کارونو له ترسره کولو 

څخه تښتي او په ځانګړي مهارت سره، چې په دې 

 .  برخه کې یې لري، ډېری وخت بریالی کېږي هم

هغه اړینه ده، چې خپل حواس را ټول کړئ، چې د 

د وسوسو تر اغېزې الندې را نه شئ او پوه شئ، 

چې سخت او آسانه کارونه دواړه یو عادت دی، 

که چېرې ځان مو د آسانه کارونو په ترسره کولو 

سره عادت کړی وي، نو سخته کارونه مو 

تاسو باید تل په کلیدي . ځوروي، یا حتی برعکس

او اغېزمنو کارونو باندې په تمرکز کولو سره ځان 

عادت کړئ، ښایي پیل یې سخت وي، خو ډاډه 

 .           اوسئ، چې ډېر زیات خوندونه لري

 

 . توپیر د را منځته کېدو سبب ګرځي

په دې باندې ټول پوهېږو، که چېرې د ذره بین 

ښیښه لمر ته ونیسو او ترې الندې د کاغذ یوه 

ټوټه کېږدو، د کاغذ په کومه برخه باندې چې د 

تمرکز دی، نو د کاغذ هغه برخه  لمر د تودوخې

سوزوي؛ په همدې منطق، کله چې د انسان 

خواره واره ځواکونه، په یوې واحدې موضوع 

 .  باندې متمرکز شي، نو بریا به یې حتمي وي

د لومړیتوو د ارزښت پر بنسټ د کارونو   -۳

 : ترسره کول

کارونه تل د لومړیتوب د ارزښت پربنسټ 

سلنه قانون څخه په  ۲۸/ سلنه ۰۸ترسره کړئ د 

پیروۍ سره، په غوره توګه له وخت څخه ګټه 

 .      واخلئ

 :  افکار او پروګرامونه مو ولیکئ  -۴

افکار مو د کاغذ پر مخ ولیکئ، مخکې تر 

مخکې د خپلې هرې ورځې د کاري پروګرام او 

فعالیتونو لیک لړ جوړ کړئ او له هغه سره سم 

په نړۍ کې  لوړ پوړي مدیران، چې. عمل وکړئ

د تجربې او مهارت په خاطر مشهور دي، خپل 

کارونه د لومړیتوب د ارزښت پر اساس درجه 

 .  بندي کوي او په ترتیب سره یې ترسره کوي

له ورځني لړ لیک څخه ګټه اخیستنه د دې سبب 

ګرځي، چې وخت وسپموئ او دا شونتیا 

برابروي، چې د خپلو ورځنیو فعالیتونو کچه 

په خپل ځان کې دا عادت . ه کړئسلنه زیات ۲۲

وروزئ، چې له کار څخه تر فارغېدو وروسته، 

څو دقیقي د بلې ورځي د فعالیتونو پروګرام ته 

ځانګړې کړئ، نیم بشپړ شویو کارونو ته د 

لیک لړ په سر کې ځای ورکړئ او نور فعالیتونه 

په دې . د ارزښت پر اساس یو پر بل پسې ولیکئ

هن ته دا موکه ورکوئ، ترتیب خپل نا هوښیار ذ

چې تاسو د استراحت په حال کې یاستئ، چې 

 .   په دې موخو او فعالیتونو باندې کار وکړي

پرته له کومې خبرې د کارونو ترسره کولو   - ۵

 : ته ځان متعهد کول

پرته له کومې خبرې د ورځنیو فعالیتونو د 

د اجبار . لیک لړ ترسره کولو ته ځان متعهد کړئ

حس په رامنځته کولو سره، هڅه  او چټکتیا

وکړئ، ترڅو لیک لړ شوي فعالیتونه پای ته 

اجازه ورکړئ، چې ستاسو د اړتیا حس . ورسوئ

تر فشار الندې راولي او د کار په پای ته رسېدو 

د چټکتیا او بیړې حس . باندې ټینګار وکړي

یوه له بریالیو ځانګړتیاوو څخه ده، چې افراد 

 .   کې ترې برخمن ديپه کار و بار او صنعت 

 خوښي خلکوپه هیواد کې اورښتونه او د

پینه واوره  ځمکووې تووه سوو ادوالووو تووه  دخوښووۍ زیوورې ورکووړل شووو،  هیو

دغووې  راکوووزه شوووه، دکرونوودګرو هیلووې یووې را ژونوودۍ کووړې، افغانووان  

بریښوودل، پووه ټووولنیزو شووبکو کووې      او خوشوواله  ورځووې تووه ډیوور خووو    

پوښول    ېدهیواد دبیالبیلوو والیتونوو انځورونوه چوې پوه سوپینې واور      

 .شوي  ؤ، ښکته او پورته کیدل 

ران هیوواد سوره مینوه  د    ګدا په دې څرګندویي کوي، چې افغان ولس  د

دي، چووې اورښووتونه دهیووواد خووو  ځکووه دوی پووه دې زړه لووه تلووه لري،

یووازې  دښتې، غرونه او ځمکې زرغونوي او اوبه پریمانیږي، چوې نوه   

  شووین او زرغووون طبیعووت دانسووان   ؛ محصوووالتو لپوواره بلکووې  دکرنیزو

او لوه پواکې هووا نوه ګټوه اخیسوتالي       تمامیږي روان ته هم ګټور روح او 

 .ي ش

وچکالي او داوبوو کمښوت ددې سوبب شووی، چوې دهیوواد کرونودګرو        

خپلې هیلي له السه ورکړي، خو له نیکمرغه د واورې په اوریودو سوره   

تر ټولو زیات کروند ګر خو  او خوشحاله بریښي او خپلې هیلوې یوې   

 .بیا را ژوندۍ کړې 

خو ای کاش چې زموږ په وطن کې دغه خوشحالۍ تر ډیره پوورې دوام   

هیوواد کوې    په .کړي ، دغمونو او ماتمونو لړۍ نور په خوښۍ واوړيو

تل پاتې سوله راشي، نور افغان وژنوه پوای توه ورسویږي او هوره ور   د      

 .  افغانانو په شونډو همداسې مسکاوې او خوشحالۍ خورې وي

خوو دسوولې راوسوتل سوتونزمن کووار او دتشوویر وړ خبوره نوده، البتووه        

انو پرمووټ او دیوووالي پووه توسووه خپوول کوووالی شووو، چووې دغښووتلي ځوانوو

څواڅکې  . کړیدلي او ځوریدلي هیواد او ولس ته سوله په نصویب کوړو  

دیووووې لښوووتې . څوواڅکې راټوووول شووي لووووی دربوواب ورځینوووي جوووړیږي    

ماتیدوکې ستونزه نشته، ستونزه دګیډۍ په ماتیودوکې ده، چوې زور   

ک که موږ افغانان سره یو ځای شو او یووالي ولورو، نوو هیڅوو    . غواړي 

 . به موږ مات نه کړي

 دسووولې سوومبول دی چوې  ،کووې سوپینې کوووترې  هیوواد اهلل دې زمووږ پووه  

ځوانوان او مشوران پوه ګوډه  دهیوواد ملوي ګټوو        ، ټول هیووادوال،  راولي

 .ولمانځي   ياوخوشحال يخوښدسولې لپاره 

 !ددې ورځې په هیله

 ستانکزی

 

 وادارات در لوگر یتیوال یشورا انیم ینشست مشورت ریتدو

 رمسؤالنیوسا یادارات دولت یلوگر،روسا یوال یبا الحاج محمد انور خان اسحاقز یتیوال یشورا 

 .ندت مهم بحث وگفتگو نمودسلسه موضوعا کی ینموده رو ینشست مشورت

برعالوه الحاج محمد انور خان  دایرگردیده بود تیدر مقام والجدی  82به تاریخ که   ینشست مشورت نیا

ومسؤالن  یآن شورا،روسا یواعضا یتیوال یشورا سیرئ یاهلل ستانکز بیلوگر،حس یوال یاسحاقز

گفتگو  تیوال نیات مهم اسلسه موضوع کی یرو که دراین نشست حضورداشتند یادارات دولت

 . وتبادل افکار صورت گرفت

ادارات  انیم یلوگر در سخنانر هدف از نشست را بهتر شدن هماهنگ یتیوال یشورا سیابتدا رئ در

ادارات  در سطوح مختلف خوانده عالوه کرد که  یمشوره ونظارت از کارکرد ها زیون یتیوال یوشورا

از  ستارا نیمردم لوگر باشد ودر ا یعرضه خدمات بهتر برا یترق شرفتیهمه ما پ زهیهدف وانگ دیبا

 . مینه ورز غیدر ثاریا چگونهیه

را در بخر  یتیوال یشورا یوهمکار یلوگر هماهنگ یوال یالحاج محمد انور خان اسحاقز همچنان

را  یتیوال یاقدام شورا  نینموده وا یآور ادی ییکوین بهمردم و دولت  انیروابط م به ویژهمختلف  یها

 .گام بجا عنوان کرد

در چوکات  یتیوال یبا شورا یهمکار چگونهیاز تمام مسؤالن ادارات خواست تا از ه آقای اسحاقزی

 محمد موسی عدیل                                   .نه ورزند غیقانون در

 ه وشوهخیمو مرست ۱۱۱د لوګر د پوهنې له ریاست سره د 

 ۹۸۸موسسې لوه خووا د    ېد لوګر والیت د پوهنې له ریاست سره د الخیر په نوم د یوه خیر  :مه ۹۱مرغومي  د

  .خیمو مرسته وشوه

دغوه مرسوته د پووهنې ریاسوت د چوارواکو لوه       دلوګر دپوهې ریاست ویاندمحمدشاه پورعرب وویول، چوې   

  .وړتیا لري کیناستو ي دده کوونکتنه ز ۰۸ې الندې خیم ترهرې غوښتنې سره سم شوې ده، چې 

بې ودانیو ښوونځیو لپاره شوې ده، چې د راتلوونکي نووي ښووونیز کوال      ۹۱یاده مرسته د عرب زیاته کړه، 

 .له پیل مخکې به پر همدغو ښوونځیو ووېشل شي

 یس عبدالوکیل کلیوال د الخیر خیریه بنسوټ د خیموو مرسوتو هور    ید لوګر د پوهنې ر عرب زیاته کړه، چې 

بللوی  څخه د زده کوونکو د ژغورلو په برخه کوې یوو غووره ګوام     دتودوخې   لمر  د او زده کوونکي  کړې کلی 

 . دی

 . نورو خیمو مرسته هم کړې ۹۴۱په روان کال کې د لوګر له ښوونځیو سره مرستندویه ادارو د  :دعرب په وینا

 

 لیکو؟نګه ومقاله څ
 سیاسوي،  :لکوه  بېلوو اړخوو نوو لیکول کېوږي،     لیکنه یوا مقالوه د بشور د ژوندانوه پوه بېال     

لیکنووه معموووال  پوور هغووو مسووچلو کېووږي ،چووې د ټووولنې پووه  ... ادبووي  اقتصووادي، بشووري،

مقالوه  . لکه خبور او خبور د لیکنوې سوتره سورچینه ده       وګړو منفي یا مثتبه اغېزه ولري،

لیکل یوازې لیکوال په دې بسنه ونه کړي، چې ګونودې دیووې مقوالې پوه لیکلوو ځوان       

کوه چېرتوه فکور وشوي دغوه ډول مقوالې د لوسوتونکو لوه         . لکو اوټولنې ته ور وپېژنيخ

پامه غورځي او داچې په خپله لیکوال وخت ضوای  کووي، دنوورو هوم یوڅوه وخوت بوې        

ځایه نیسي او دلوستونکو تنده پرې نه شي ماتېدلی، ځکه دوی هم له زیاتو تکراري 

اصلي موخه دلته ده، چوې مقالوه   لیکلو ستړي شوي او موضوع خوند نه ورکوي، خو 

لیکل دڅه لپاره او باید کوم ډول چې دخلکو غوښتنو ته ځواب وویل شي، په هماغه 

 .ډول خلکو ته ولیکل او په کې د نوښت او تازه والي اثرات نغښتي وي

په مقاله کې باید دیوې ټولنې ټول دردونه، خیالونه او فکرونه پوه داسوې ډول انځوور    

 یې تر پایه ولولي، یعنې لیکوال باید داسې مهارت وکاروي ،چې لوستونکی  ،شي

پوه  . چې څنګه لوستونکی له ځانه سره ساتلی او تر پایه خپله لیکنه پرې لوستلی شي

. لیکنه کې باید ستونزې را برسوېره او د حول لپواره یوې معقوولې الرښووونې شووې وي       

چې نوه ډېوره سواده     وکړي ،لیکوال باید د ولس په ژبه په داسې تورو او کلماتو لیکنه 

نې اوي او نووه هووم داسووې سووخته،چې لوسووتونکي پوورې پووه سووختۍ پوهېوودی شووي،ی       

. لوستونکی د داسې جملو او لغاتونو په کارولو سره حیران او بلوې خووا توه یونوه سوي     

لیکوال باید له حده زیات کوښښ وکوړي، چوې د مقوالې پیغوام پوه اسوانۍ او روښوانه        

ستونزوته پوه اشوارو  دحول الرې پوه  وړو     م فهمه وي، ، عاتوګه لوستونکو ته ورسوي

البته  لیکوال د لیکلو اصول ؛ . جملو کې څرګندې کړي او په ټاکلې موضوع وڅرخي

. چې مقدمه،  دموضوع څرګندونه او پایله ده ضرور دا ارزښتونه په پوام کوې ونیسوي    

ولري ،په پایله کوې   ې یوه لیکنه باید عنوان یا نوم،پیالمه یا مقدمه،بدنه او پایلهانی

 . وړاندیزنه او د حل الرې په ګوته شوي وي

مقاله لیکوونکي چې کوم موضوع ځان لپاره ټاکي او په هغه مقاله کې یوې را نغواړي   

 . په لومړي سرکې باید په بشپړه  ډول ورباندې حاکمیت ولري

اړینوه  ده،   نو په پایی کې داوایو چې لیکنه دځان لپاره نه، بلکې د ولس لپواره ده، نوو  

چې  لیکنې؛  دلیکوالۍ  په مطابقت  او دلیکوال  دښه اومناسب فون  اوتفکور  النودې    

 امیني         . ولیکل شي  اوپایله یې  د ولس په ژوند مثبت اثرات  ولري

 


