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رÇ äÇفغانسÜتاä نÜن Ñæځ ÏسÜولې پÜه       ÒمÜون

ì هیÜوÏÇ پÜاتې شÜوåÏ ì¡ چÜې      الåÑ کې  یÜوت

 ÏÇو خپل هیو و¡ تر  ãÒفغانانوته  الÇ ولو

  ÜÜÜÜÜÜÜÜنیکمرغÏ هÜÜÜÜÜÜÜÜخ  æÑدبخت الÜÜÜÜÜÜÜÜبÏ

 ÜÜÜک ÞوÜÜÜه سÜÜÜې تÑوÜÜÜوکال لÜÜÜسæÇí هÜÜÜک  ¡

  ¡í Üکی áهم شمیرÇÏ خه ÇÏسالمي æجایبو

        åوÜی äاÜیمÇÏ áوÜه کÜمین åرÜن سÜطæ لÜچې خپ

 ÜÜÜÜ  ¡åÏ هÜÜÜې  برخÜÜÜÜچ ¡åÏ åرÜÜÜÜکلی خبÜÜÜ  åومر

 äاÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜفغانÇ پÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜه خپلÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوºتیرæ  مون

ړæنوæÇالسÜÜته æÇÑړنÜÜو æیÜÜاړÇÏ ¡æ پÜÜه Ïې æیا

یوÇلوتÜÜه   خÜÜاطر¡ چÜÜې مÜÜون خپÜÜل ÒړÑæتیÜÜا ن

  ÊرÜÜÜÜÜÜغی åÑوÜÜÜÜÜÜپ Ï ÇÏ ېÜÜÜÜÜÜچ ¡ìÏ لیÏوÜÜÜÜÜÜ

کÜÜÜÜه     ¡íوÜÜÜÜک íæدÜÜÜÜن ر æÇ íæندÑکاÜÜÜÜ

 íæ äیماÇ نÜÜو . ÏغیرتÜÜي æلسÜÜونو سÜÜرå بشÜÜپ

 äیماÇÏ     áوÜه کÜمین åطن سرæÏ لی همÇæ åÑپو

íÏ¡ چÜÜې بایÜÜد ÇÏمینÜÜه ÇÏسÜÜې نÜÜه íæ¡ چÜÜې    

ه ÑæکÜوæ¡ چÜې åÒ   وندې په خÜولې شÜعاæÑن  

ÜÜÜندæنکی    نÜÜÜی¡ سر ÇفغÜÜÜاä یÜÜÜم¡ ÇتÜÜÜل¡ می

ÑææÇتÜÜه نوÑشÜÜعاæÑنه ÇæیÜÜو¡ نÜÜه بلکÜÜې پÜÜه       

ÜÜه خپÜÜل¡ ÇفغانیÜÜت æÇ شÜÜهامت      ÇنÜÜه تو می

ونÜÜدې   æ¡ چÜÜې  ÜÜک åÑکاÜÜ خلکوتÜÜه ÇÏسÜÜې 

خه کافي تجربي السته  هغه کساä له مون 

æÏæÇ íطÜن æÏیجاړیونÜه الÓ پرسرشÜÜي    Üک . 

 ړæلوفرهنÜÜ نÜوÑ لÜÜه ÏهیÜوÇÑæ ÏÇنولوæÇیجا 

خÜه  ÑÏغÜاæنې æÇجÜوړæنې پÜه       Ïې  خاÑæې 

  æ Üک áدÜه     . فرهن بÜفغانانوتÇ تهÜو میشÜول

æÏیلÜوæړåÏ¡ چÜÜې   ÏهیÜوÏÇ لپÜÜاåÑ سÜولې تÜÜه    

  ºæوÜÜÜیÇæ ېÜÜÜه چÜÜÜوله نÜÜÜې سÜÜÜسÇÏ ¡æ کÜÜÜاæÑک

íæ لس.  خوعمل مونهæ    هنیتÐ æÇفکرÇÏ  ته

ÜÜاÑیو       æÇ وÜÜیÑÇه خوÜÜه پÜÜې ترکلÜÜچ ¡æ ÜÜکÑæ

Óنوته موالæÏÇبهرنیو هیو   ¡íæ í Üک ÏږæÇ

سرå مرسÜتې   ومون í¡   تر Üکæ  íÑاÜهمکæÇ

بهرنیÜÜو هیوæÏÇتÜÜه ÏمÜÜزÑæÏۍ پÜÜه موخÜÜه بÜÜه    

 æÇ هلته خپلې خولې تویو æÇæترکله ت کو

ه Ñس ه نه . وهغوته  Âیا مون په هیوÏÇکې 

     äتاÜÜÜÜفغانسÇ Ï هÜÜÜÜک کلÜÜÜÜه نÜÜÜÜه  لÜÜÜÜرæ¡ هی

ÏخاÑæې په هرلویشت کې  کانونÜه¡ قیمتÜي   

  æÇÏæرÜÜÜمÒ ¡ÏÑوÜÜÜال¡ الجÜÜÜرې¡ طÜÜÜو  ډبÜÜÜتیلÏ

ÜاÐ æÒیرمÜÜې شÜÜتوä لÜÜرºí خÜÜو بدبختانÜÜه   æÇ

خه  æیلی شو¡ چې له Ïغو کانونوÐ æÇیرمو 

کÜÜÜه ÏÏې خÜÜÜاÑæې    ¡ìتالÜÜÜخیسÇه نشوÜÜÜ

من نه غوÇړÇÏ ¡íفغانستاä پÜه ÏننÜه کÜې      Ï

æړÒ Ñ   هÜÜÜمینÒÑکاÏ åÑاÜÜÜو لپÜÜÜقومون ÑاتوÜÜÜبæÇ

برÇبرÇ ìæÏ Ï æÇ åقتصاíÏ پیاæړتیا Ïخپلې 

í خه السته ک   .خاÑæې 

 äتاÜÜفغانسÇÏ  پینÜÜدینو¡ سÜÜمجاه ¡ææاÜÜعلم

ږیÜÜÜÜرæ¡ مشÜÜÜÜرÇنو¡ ÏجهÜÜÜÜاÑÏهبرÇنو æÇ پÜÜÜÜه    

ولومیشÜÜته قومونÜÜو سÜÜرÇنوته     Ï کېÏÇوÜÜهی

ې کیدæ قوÊ موپه  í¡ چې Ïیومو æیل کی

    åرÜÜÜÜن  سÜÜÜن ÆÒÇÑ ¡ìÏ کېÏاÜÜÜÜتحÇ æÇ لېÇوÜÜÜی

  ¡æوÜÜدې کینÜÜیوچترالنÏ   يÜÜساسÇ åرÜÜس áوÜÜ

æ ÜÜه کÜÜوت هیÜÜوÏÇکې پÜÜه ¡ چÜÜې سÜÜتونزې پÜÜه 

ÜÜه الړې  ÜÜه لÜÜه من ن شÜÜي æÇ  شÜته نÜÜاخوÇلې 

  ßوÜ  åسرÑæ æÇ ایه Ïغه ناخوÇلې له کومه 

ندå ملتیا کوí¡ نو جوته بÜه شÜي¡ چÜې     Ò Ïی

خÜÜÜه    ÏÇهیوÏ æÇ ãرÜÜÜ  ßوÜÜÜ پÜÜÜه ÏننÜÜÜه کÜÜÜې 

  äاÜÜÜفغÇÏ ېÜÜÜچ ¡åÏ ÏÇوÜÜÜهیæÇ کÜÜÜمل ãوÜÜبهرک

ÜÜمن ÏÏ æÇې خÜÜاÑæې   Ï  ېÑæاÜÜلې خ ÏسÜÜپی

وäÇ بچیوæ�æºنک Ï ي Ïí  

   ºهÜو لوبÜینې تویولæ æÇ جنÏ کېÏÇپه هیو

مشÜÜÜÜÜÜÜرÇنوپه ملÜÜÜÜÜÜÜي یÜÜÜÜÜÜÜوÇلې  ÏپوÑتنیÜÜÜÜÜÜÜو 

ولیدلوسÜÜÜÜرå پÜÜÜÜاì تÜÜÜÜه     ÇÑ æÇلوæدÜÜÜÜن ر Ï

í¡ چې ÇÏ یوÇلې پÜه پÜوÇ åÑیمانÜدÑÇۍ     Ñسی

مسÜلمان  Ç æÇ åسالمي æصولوæÇ پÜه  بشÜپ  

íæ å الړæ . خو ¡æÑو نه ÇÏچې سرæنه سرå به 

íæ هللا خبرÇنه به مویوæړÒÏ . Ýصا åنوسرæړÒ

æÇ æ  خپÜل        Üک æ¡ خپÜل نفÜس بایÜد سÜرå م ک

 ÏÇوÜÜÜÜÜموموهیÏپæÇÑ   یÜÜÜÜÜنکæت لرÜÜÜÜÜحیثÑال

کÜه æطÜن مÜوهم ÏموæÇÑپالÑپÜه        ¡æمیرÜشæ

ÜÜاì لÜÜرºí کÜÜه ÑÏنÜÜاìæ یÜÜې      ãÇرÜÜحتÇÏ äاÜÜش

æنشي¡ په Ñæځ ÂÏخرÊ کې به هم Çهللا تعÜالی   

íتنه به کو   . ÏÏې خاÑæې Ïخدمت کولوپو

ولوÇفغانÜÜانو       ÄÇ ÜÜه تÜÜپæو خبرÜÜتینÑپوÏ وÜÜن

وته Çæیو¡ ÇÑشي¡ سرå خپلÜې سÜتونزې    æÑæ

ې  ÏخپÜل پلرæنÜو   نوæÑباندې مه حلوí¡ بلک

ه   ìچې هغو ¡ÆÑو æ نې تهÇ æÇنیکونو می

   æپر ÏÇوÜهیÏ تونزېÜس åومرÜ æÇ áدې  کوÜنÇړ

 Ï هÜÜتæÇ åÒ نÜÜو نÜÜخ ¡íÏ الليÜÜ   هÜÜې تÑæاÜÜې خ

 æÇ æÏ å کی هی پاملرنه نه کوæ¡ په æÇبو تی

  ÇÏ ېÜÜÜÜÜÜÜچ ÓوÜÜÜÜÜÜÜفسÇ ¡æ ÜÜÜÜÜÜÜه تیریÜÜÜÜÜÜÜخ Ñæ

یوسÜÜÜÜترخیانت Ï æÇ ìÏهیÜÜÜÜوÏÇ پرæړÇنÜÜÜÜدې 

خÜدمت  سترظلم æÇتیرåÏ ì¡ نوÑکه æطن تÜه  

نشÜÜو کÜÜÜوالæÏ ¡ìمÜÜÜرå خÜÜدمت  خÜÜÜو ÏالسÜÜÜه   

í¡چې  خپÜÜÜÜÜل هیÜÜÜÜÜوÏÇکې   æلÜÜÜÜÜسمÜÜÜÜÜوکی

ÜÜو¡ هغÜÜه    کاÑکولوæÇسÜÜولې æÇÑسÜÜتوته æه

خبرæ æډله چې نن یې Ïبهرنیو په  غولوá شو

  Üک Óلوته الÜسæې    ¡íوÜÜنÇÑæ رېÜپ ÏÇوÜهیæÇ

  æÇ ìوالÜÜه کÜÜه منعÜÜخ Ñې کاÏ هÜÜو لÜÜخ ìوÜÜهغ

ÜÜې æÇبÜÜد ÜÜوÑæتÜÜه  Ïالì شÜÜو¡ چÜÜې ې الÑې 

  . کاÏÑنه کولوÇÏ åÏکاÏÑکولوÏæÇ åÏغه

ÇÑشئ   ÜفغانÇ áوÜ æ¡     اä ¡ چÜې  Üکæ وډÜه åرÜس

   ¡æوÜÜدمت کÜÜخ åÑاÜÜلپ  äتاÜÜفغانسÇ ÑوÜÜې  نÜÜچ

سولې لپاåÑ هغه الÑې پرÇنیزæ¡ چې پÜه کÜې   

ÏهیوÇÏÏ ÏÇیمÜې  سÜولې تÜامینوæÇ á ډÇډمÜن     

  ÏوÜن ¡íæ دېÜمنیت په کې خونÇ ÏÇ  äاÜفغÇهر

ÜÜÜÜو چÜÜÜÜې ÏسÜÜÜÜولې      æ ؤلیتÜÜÜÜمسæÇ åدÜÜÜÜنÏ

وæÇقر بانیوتÜه  æÇخدمت په الåÑ کې خپل ه

  äمناÜ Ï ېÑæیو خاÏپرÏ æÇ سيææ سی Ñتیا

نو تÜه      نوÑ په ÇفغانسÜتاä کÜې خپلوشÜوموک

  äÇÏæ æÇ ې Ï¡íیومÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜو نوÑپÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜاÑæ ìک

                            .Çفغانستاä په هیله

  ستانکزìعزیزÇلرحمن                     

ررات وموادمخدـسکـرات بسیاروحشتناک استعمال مــاث   
ÑدÏالیل حرمت موÏÇ مخ  

      ìاÜÜه äاÜÜیÒ لÜÜلیÏ هÜÜب ãاÜÜع عظÜÜجÇمر æ اÜÜفقه

جسÜÜÜمی¡ عقلÜÜÜی¡ ÇجتمÜÜÜاعی æ خÜÜÜانوÏÇگی  

 ÜÜمخ ÏÇوÜÜم äÇæÇرÜÜدف  æ åÏرÜÜریم کÜÜتح ÇÑ äÂ ¡Ñ

    ÑÏاÜÜص äÂ åÑاÜÜبÑÏ ìÇ هÜÜنÇن گرÜÜشæÑ ìÇæاÜÜفت

Ç ÑÏین جا برخی Â ÒÇنها ÇÑ یاÑæÂÏ . نموÇ åÏند

 - فاضÜل لنکرÇنÜی   حضرÂ ÊیÜة Çهللا  می شویم

: ÑÏ بیاناتشÜاä مÜی فرماینÜد    -ÇÏمت برکاتÜه  

ÇگÜÜر مسÜÜئله ÇعتیÜÜاÒÇ ÇÑ Ï بõعÜÜد ÇنسÜÜانیت      «

 ÏÇند با موÇعاقل نمی تو äنساÇ سی کنیمÑبر

ÜÜد¡   دمخÜÜته باشÜÜشÇÏ اطیÜÜتبÑÇ هÜÜیچ گونÜÜه Ñ

بÜÜرÇ ìÇیÜÜن کÜÜه مسÜÜتلزã خÜÜرÇ ÒÇ ÌæنسÜÜانیت     

چیÜÜÜزì کÜÜÜه ÒÇ ÇÑ ãÏÂ بõعÜÜÜد ÇنسÜÜÜانیت  . ÇسÜÜÜت

توÇنÜد ÑÏ شÜرÇ ÚسÜالã    محرãæ می کنÜد نمÜی   

Ç ÒÇین æÑ خیلی æÑشن . مجوÇÏ ìÒøشته باشد

  ðرعاÜئین¡ شæهر æ ßبه تریا ÏعتیاÇ ست کهÇ

æ جÜÜÜزÁ محرøمÜÜÜاÊ بÜÜÜز�Ñ بÜÜÜه  » جÜÜÜایز نباشÜÜÜد

æ » فسÜÜÜاÏ«مÜÜÜذمت æ حرمÜÜÜتö  . حسÜÜÜاÂ ÈیÜÜÜد 

کÜÜÜه ÑÏ قÜÜÜرæ äÂ کلمÜÜÜاÊ   » سÜÜÜکر æ مسÜÜÜتی «

 -علیهم Çلسالæ -  ã معصوماÕ (ä(پیامبر 

مÜÜت مÜÜوÏÇ مخÜÜدÂ  ÑøمÜÜدÒÇ ¡å جملÜÜه ÏالیÜÜلö حر 

      ÏاÜÜع¡ فسÜÜجÇمر ÒÇ یÜÜه برخÜÜک äاÜÜچن ºتÜÜسÇ

ÇجتمÜÜÜاعی مÜÜÜوÏÇ مخÜÜÜدÏ ÇÑ ÑøلیÜÜÜل حرمÜÜÜت    

   ÒÇ ÇÑ äاÜچی ÞاÜقاچ æ ندÇ گرفته äÂ مضاعف

    ÏابوÜن æ ÖÑالÇ یÜف äÇدÜمفس ÒÑیق باÏمصا

   ãÇدÜعÇ هÜند کÇ åÏنسل شمر æ Ëحر äکنندگا

   ÏÇرÜÜفÇ ÞالÜÜخÇ هÜÜک ÇرÜÜچ ¡ÏÑÇÏ ÊÑæرÜÜا ضÜÜنهÂ

عتاäÇÏ هم جامعه ÇÑ به فساÏ می کشانند æ م

  ÑÏ æ ندÜÜÜی باشÜÜÜا مÜÜÜنهÂ ìاÜÜÜه هÜÜÜنقش ìرÜÜÜمج

ÇنتشÜÜÜÜÜاÑ فسÜÜÜÜÜاÇ ÏجتمÜÜÜÜÜاعی æ بÜÜÜÜÜدبختی    

Âیا پÜوá هÜاì   . خانوåÏÇ¡ نقش Çساسی ÑÇÏند

      æ ÝÇرÜسÇ ¡ÑøدÜمخ ÏÇوÜد مÜخری åÇÑ ÑÏ ÝÇزÜگ

تبذیر نیست ÒÇ æ گناهاä کبیرå شمرåÏ نمÜی  

به تعبیر قرäÂ  )کشاäÇÒÑæ(شوÂ ¿Ïیا مبذÑین

 ÒÇ» äیطاÜش äÇÑÏÇبر æ äÇÑی  «یاÜند¿   نمÜباش

همÜÜاä گونÜÜه کÜÜه ÇصÜÜالÍ جامعÜÜه ÇæجÜÜب مÜÜی   

باشدفساÏ جامعه نیز ÒÇ محرøماتی Çست که 

  ÏÑÇÏ ìæرÜÜÜÜخÇ æ ìوÜÜÜÜنیÏ تÜÜÜÜعقوب.  åدÜÜÜÜپدی

  ÒæرÜÜÜمÇ �ÑزÜÜÜب ÊالÜÜÜمعض ÒÇ یÜÜÜیک ÏاÜÜعتیÇ

   ÏæÑ یÜÜم ÑماÜه شÜÜب ìرÜه بشÜجامع .  ìالÜÜن بÜیÇ

خانمÜÜاä سÜÜوæ Ò کÜÜابوÓ مÜÜر� æ بÜÜدبختی¡    

تماã جوÇمع Çسالمی ÑÏ ÇÑ بر گرفتÜه æ نسÜل   

 äÇمی کند جو ìÏنابو æ نیز تهدید به فنا ÇÑ. 

: حضÜÜرÂ ÊیÜÜة Çهللا بهجÜÜت نیÜÜز مÜÜی فرماینÜÜد    

ÇعتیÜÜÜاÏ بÜÜÜه مÜÜÜوÏÇ مخÜÜÜدÑø¡ حÜÜÜرÇ ãÇسÜÜÜت¡    «

مصرÝ هÜرæئین  . ضرÑخیز æ مرÇ ÑæÂ Öست

ریاæ ß نظایر äÂ نیز حرÇ ãÇست Ç æعتیاÏ به ت

 ÒÇحترÇ æ نها هم جایز نمی باشدÂ ÒÇ ìÑæÏ æ

الÇ ãÒسÜÜÜÜÜÜÜÜÜت æ غیÜÜÜÜÜÜÜÜÜر Â ÒÇنهÜÜÜÜÜÜÜÜÜا مثÜÜÜÜÜÜÜÜÜل 

Ñسیگا)Êسگر(    ÑرÜب ضÜتÇه مرÜبستگی ب ¡

ºÏÑÇÏ äÂ یعنی Çگر ضرÒ æ ÑیÜاä قابÜل توجÜه    

  ÒæرÜÜمÇ هÜÜک ¡ÏوÜÜد بÜÜهÇخو ãÇرÜÜد حÜÜته باشÜÜشÇÏ

     æ تÜسÇ نÜشæÑ äاÜر همگÜب Ñ50خطر سیگا %

شکست ها مربÜوØ بÜه کشÜیدä سÜیگاÑ مÜی      

 بنÜÜÜاã  مخÜÜÜدÑنÜÜÜوÚ جدیÜÜÜد  مÜÜÜاåÏ . باشÜÜÜد

بÜÜا “ قÜÜرÕ کÜÜدئین ”ÒÇ ترکیÜÜب کرæکوÏیÜÜل 

“ Çسید کلریدÑیک“¡ ”ید”¡ “تینر”¡ “بنزین”

 äجوهر نمک”یا هما “ æ”تولید “ فسفر قرمز

Çین ماåÏ مخÜدÑ کشÜندå بÜه عنÜوäÇ     . شوÏ می

  ìÇرÜÜایگزینی بÜÜئین«جæرÜÜه «  æ åدÜÜدیل شÜÜتب

تÜÜر Ç ÒÇیÜÜن مÜÜاåÏ   قیمÜÜت äÂ بÜÜه مرÇتÜÜب پÜÜایین 

 Ñئین (مخدæرÜه (      ÏÇوÜل مÜلیÏ هÜا بÜمÇ ¡تÜسÇ

خطرناکی که æ äÂ ÑÏجÜوÒÇ ¡ÏÑÇÏ Ï هÜرæئین   

åست کشندÇ سی ترÑن      برÜیÇ هÜب ÏاÜمعت ÏÇرÜفÇ

  ÑدÜÜÜه مخÜÜÜت کÜÜÜسÇ åÏÇÏ äاÜÜÜنش ÑدÜÜÜمخ åÏاÜÜم

به “ پوست بدä”شوÏ تا  کرæکوÏیل باعث می

 äمدتی گوشت بد ÒÇ پس æ یدÂÑÏ نگ سبزÑ

 .میÜرÏæ به طوÑ کامل پوسیدå شدÒÇ æ å بین 

تولیدکنندگاÇ äین ماåÏ مخدÒÇ ¡Ñ بنزین به 

عنوäÇ ماåÏ حالÒÇ æ á سایر موÏÇ ترکیبی به 

کننÜد تÜا    ش ÏهندÇ åسÜتفاåÏ مÜی  عنوÇæ äÇکن

      ÑدÜمخ åÏاÜن مÜیÇ هÜئین بæدÜیی کæÑÇÏ Õقر

Ïتولید . تبدیل شو Ôلیل گسترÏ مهمترین

æ توÒیÜÜÜÜع ÇیÜÜÜÜن مÜÜÜÜاåÏ مخÜÜÜÜدæÑ ÑÏ ÑسÜÜÜÜیه¡   

  ÒاÜنی äæئین بدæکد Õبه قر äساÂ سترسیÏ

  .¡ گزÔÑÇ شدÇ åستÇÏکتربه نسخه 

مدیرÂگاهی ) قریشی(ترتیب کنندå ضیامیر 

Ñیاست مباåÒÑ علیه موÏÇمخدÑ لÜوگر  عامه

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دسلواغې میاشتې لورمه، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دجنوري لورویشتمه       (۳)       پرله پسې ه (۷۶)    لوم کال، اتمه ه 
  

٣ 
Ñæفرهنگ عامیانه اب  مر ÔÒÑÇ  
  ãÏرÜا   مÜز مÜÜعزی ÑوÜکش   íاÜÜائي هÜیبÒ åکوÜÜر شÜیخ پÑاÜÜت

توجه  با ÇÑÇÏ ÇÑ بوÇ æåÏجتماعی خاÕ فرهنگي  ¡طبیعي

فعالیÜÜت هÜÜاæ   ì مÜÜرÑæ  بÜÜه تÜÜاÑیخ کشÜÜوÇÑ ÑÏ ÑبطÜÜه بÜÜه      

¡ میدÇنیم که مÜرÇ ãÏیÜن سÜرÒمین بÜرíÇ بهبÜوÇ      Ïجتماعی

    íاÜاهي هÜگÂæ شÜنÇÏ ÒÇ ندگي خویشÒ سطح æ ضعیتæ

مشÜÜکالÊ  بÜÜا ÔÒÑÇ عنعنÜÜوæ í تÜÜدÇبیر جÜÜدÑÏ í برÇبÜÜر   

Ò ÒÇمانÜه هÜاí بسÜیاÑ قبÜل     . برخوÑÇÏÑ بوÏند شاä محیط

مرÇ ãÏین سرÒمین باÇÏشتن  ÇÏنش هاí عامیانه خویش¡ 

منÜابع  فعالیت هÜاÑÏ ÇÑ í قسÜمت جلÜوگیرÒÇ í تخریÜب      

Çنجاã میدÏÇنÜد ÒÇ æ مÜدÇخالÊ غیÜر مسÜوالنه æ      طبیعی

 æمنÜÜابع طبیعÜÜی ÇفرÇطÜي ÑÏ طبیعÜÜت کÜه باعÜÜث تخریÜب    

 äاÜÜÜÜدگی شÜÜÜÜنÒ ÑÏ ÊکالÜÜÜÜمش  íوگیرÜÜÜÜد¡  جلÜÜÜÜیÏمیگر

  . مینموÏند

یکی ÒÇ فرهنگ æ عنعنه هاì بسیاÑ بÜا æ ÔÒÑÇ مهÜم   

تاÑیخ مرÇ ãÏین سرÒمین حشر یا کاÑهÜاÏ ìسÜته جمعÜی    

   .بوåÏ که  ÔÒÑÇ ÒÇ خاÕ برخوÇ ÑÇÏÑست

شر یکی ÒÇ عنعنه هاÏ ìیرینه æ با ÔÒÑÇ مÜرÇ ãÏیÜن   ح

سÜÜرÒمین ÇسÜÜت¡ مÜÜرãÏ مÜÜا Ò ÒÇمÜÜاä هÜÜاÇ ÑÏ ÑæÏ ìکثÜÜر       

Ç ìهاÑکا åنعر äÏبا بلند کر æ حشر ìÑÇجتماعی  با برگز

     äاÜمÒ ÑÏ ÇÑ مÜمه æ ختÜس ìاÜه Ñکا äشا Ïخو Õخا ìها

حشÜر یÜا کÜاÑ هÜاÏ ìسÜته جمعÜی  نÜه        . کم  Çنجاã میدÏÇند

تنها که Ç ÔÒÑÇجتماعی ÇÏشÜته¡ جمعÜی ÒÇ مÜرÒÇ ãÏ هÜر     

        ÑÏ ßترÜمش ÝدÜک هÜی یÜر پÜنظ æ åÑوÜر مفکÜه æ منطقه

ظÜوÑ حÜل مشÜکل    یک مسیر کاìÑ حرکÜت نمÜوåÏ¡ بÜه من   

محیط æ منطقه  شاä  چند برÇبر کاÒæÑ Ñ مÜرÑÏ ÇÑ å چنÜد   

    æ ÊوÜÜÜخÇ  رÜÜÜحش ìÑÇزÜÜÜبرگ ÑÏ دÜÜÜمیدهن ãاÜÜÜنجÇ اعتÜÜÜس

همبستگی بین مرãÏ پیدÇ شدå مشکالÊ مهم شناسائی 

Ï شدæ å همچناÇ äحساÓ مسولیت پذیرì هر فرÏ  بوجو

اعی¡  حشر یا کاÑهاì میاید¡ برعالÔÒÑÇ åæ  هاÇ ìجتم

میÜÜÜت Ç ÔÒÑÇ æقتصÜÜÜاìÏ هÜÜÜم ÇÏشÜÜÜته ÏسÜÜÜته جمعÜÜÜی Çه

طوÑیکه کاÑهاì که بÜا پرÇÏخÜت پÜوÒ áیÜاÏ توسÜط یÜک       

        äæدÜÜر بÜحش ÑÏ  ÏذیرÜی پÜم ãاÜÜنجÇ عÜک مرجÜا یÜل یÜفامی

ÏÏتکمیل میگر Ñکا äهما ¡áپو Ýمصر .ÑÏ   äرÜلي قÇوÜح

        íاÜهر هÜش ÑÏ تÜطبیع æ یطÜت محÜبیر حفاظÇدÜدهم تÜهف

 ÇنرÂ که نظیر Ïبو íجد ÑنقدÂ  äفغانستاÇ  ÊهاÏ æ åعمد

. ÑÏ کشوÑهاí همسایه حتÜي æÑÇ ÑÏپÜا نمÜي تÜوäÇ یافÜت     

ÒÑÏمینه حفظ محیط Òیست Ç æستفاÒÇ åÏ منابع طبیعي  

    ÏوÜب ÏوÜت موجÜجانب حکوم ÒÇ Õخا ÊÇÑمقر æ نینÇقو

همچنÜÜاä مÜÜرãÏ بÜÜا مفکÜÜوåÑ هÜÜاí بÜÜاÒÑ عامیانÜÜه خÜÜویش    

    ÒÇ تÜیسÒ یطÜه محÜبطه بÇÑ ÑÏ عرصه ها منجمله ãتماÑÏ

سÜÜÜت جلÜÜÜوگیرÇ  íثÜÜÜرÊÇ نÜÜÜاگوæÑÇ تخریÜÜÜب محÜÜÜیط Òی   

  .  مینموÏند

åصمیم((محمدسمیع : ترتیب کنند((  

Ñیاست محیط  ÇطالعاÑÇæ ÊتباØ عامه عمومیمدیر

ر   Òیست æالیت لو

 

امونه اوچت اوهیواد ې دسولې لپاره  روړاندې دهرافغان دنده ده،  ي دهیواد  دمت وک   ته 
 

Çطالعیه کاÇÑموÇÑجتماعي¡ 

æمعلولین æالیت لوگر اشهد  
    ÛÑاÜÜÜه فÜÜÜانی کÜÜÜکس åدÜÜÜنعÂ ÚالÜÜÜطÇ هÜÜÜب

Çلتحصیل سویه هÜاì فÜوÞ بکلوÑیÜا¡    

لسÜÜانس¡ ماسÜÜتر æÏæکتÜÜوÇÑ باشÜÜند¡   

   ãاÜÜت نÜÜت ثبÜÜومی   جهÜÜدیریت عمÜÜه مÜÜب

قÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜوìÇ بشÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÑ ìیاسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت   

کاÇÑموÇÑجتمÜÜÜاعی شÜÜÜهدæÇمعلولین  

 .æالیت لوگرمرÇجعه نمایند

 Óæیرæ Ïپولیو Ï

  ډæلونه

Ï پولیÜÜÜو æیÜÜÜرíÑÏ Óæ ډæلÜÜÜه نÜÜÜوعی    

(Serotypes)    هÜÜې پÜÜچ íرÜÜل ÏوÜÜجæP1 

¡P2 æÇP3  Ï یشæ ÇÏ ې وáÏ کی  åسر

په بنیÜاÏ شÜوì چÜې Ï یÜو       هغه حقیقت

Serotype     هÜÜÜختÇ ÖرÜÜه مÜÜÜطه پÜÜسÇپو

   æÑوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜن åæÏ اتيÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپ Ï áدÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜکی

æړÇنÜÜÜÜدې   پÜÜÜÜه )  Serotypes(ډæلونÜÜÜو 

معافیت æÇ حفاظت نÜه شÜي ÇÑمÜن تÜه     

 ìÇکید . Úپه یو نو (serotype)   Ï ېÜک

     ÓاÜسÇ هÜو پÜبونÇتیز íتوÜمختلفو هس

رینونه  مختلف پیژندStrains ( á(س

íÏ ìشو.  

یمی   ÜپیÇ Ï پولیو Ï )epidemics(  رÜت

سبب Ï پولیو æ ÏیÜرÓæ    معموá  ولو

  ÚوÜÜÜÜÜن ì ÜÜÜÜلمP1type  íÏ . وÜÜÜÜÜه هغÜÜÜÜÜپ

ÜÜه   هیوæÏÇنÜÜو کÜÜې چÜÜې Ï پولیÜÜو   Ïمن

رÇمونÜه لÜر    æپر ÈاÜکامی åÑړلو لپاæí  

Serotype P2  Ï لیÜÜÜدá شÜÜÜوí چÜÜÜې  

ÜÜه تللÜÜی    پولیÜÜو  ì لÜÜه من ÜÜلم ÓæرÜÜیæ

رین  ÜÜې سÏ Ï ېÜÜه چÜÜک  íÏ(Strain)  

پÜÜه مقابÜÜل کÜÜې Çæ ÏکسÜÜین Ï معافیÜÜت  

  åÏ هÜÜیاتÒ åوÜÜق .  ÓæÇ ېÜÜت کÜÜه حقیقÜÜپ  

í چÜÜÜÜÜې    ÜÜÜÜÜر کیÜÜÜÜÜې فکÜÜÜÜÜسÇÏP2   هÜÜÜÜÜپ

  ìÏ یÜÜÜه تللÜÜÜ بریÜÜÜالیتوÈ سÜÜÜرå لÜÜÜه من

  Ï ېÜÜÜه چÜÜÜ١٩٩٩ک   Ï وبرÜÜÜکتÇ Ï áاÜÜÜک

ۍ پÜÜه      ÜÜن Ï ÇدیخوÜÜپÇÑ هÜÜخ میاشÜÜتي 

ÜÜÜاì کÜÜÜې Ï پول     یÜÜÜو æ ÏیÜÜÜرÓæ هÜÜÜی 

Serotype  P2  ìشو áموند ìÏ نه.  

ÜÜو کÜÜې   1% پÜÜه عمÜÜومي ډáæ پÜÜه   Ï  پی

P1    áدÜÜÜه کیÜÜÜختÇ ÖرÜÜÜه مÜÜÜطه پÜÜÜسÇپو

 äÒوÜÜÜÜ    )Poliomyelitis (   هÜÜÜÜت ÇوÜÜÜÜخ

   Ï åمیرÜه شÜغÏ چې íپرمخت کوP3 

    æÇ ìÏ ìوÜش áÏوÜ  Üل åلس چند åÑلپا

 ÏP2     áÏوÜÜ خÜÜه هÜÜم کÜÜم  لپÜÜاÏ Ï åÑې 

 ìوÜÜش . Ï ېÜÜچ ìÏ ÇÏ ÝدÜÜه هÜÜخ Ï Ïې 

   ðاÜÜÜخصوص ÓæرÜÜÜیæ وÜÜÜو لیÜÜÜپP3   رÜÜÜډی

ÒیاÊ ساæÇ ìÏ íÑ مخکی له ìÏ چÜی  

ÜÜÜÜÜوÒڼ ÇæقÜÜÜÜÜع شÜÜÜÜÜی چاپیریÜÜÜÜÜاá تÜÜÜÜÜه   

   ÓاÜÜحس æÇ áاÜÜفع ìرÜÜه چیÜÜک¡í خپری

سÜÜÜرæیالنس سیسÜÜÜتم نÜÜÜه ÒÏ ìæیÜÜÜاتو  

 íوÜک äÇÑæÏ åÑمیاشتو لپا .  Ï وÜپولی Ï

فرقونÜÜه   تÜÜرمن (Serotypes)ډæلونÜÜو 

ÇÏ æÇ چÜÜÜÜې æلÜÜÜÜی بعضÜÜÜÜي خلÜÜÜÜک پÜÜÜÜه   

(Poliomyelitis) í ÜÜÜÜÜه کیÜÜÜÜÜختÇ  هÜÜÜÜÜپ

Üي یÜی      ÇÏسی حاá کی چÜې ÒیÜاتی پی

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜانی نلÜÜÜÜÜÜÜÜÜرí یعنÜÜÜÜÜÜÜÜÜی  ÜÜÜÜÜÜÜÜÜي ن ن

)asymptomatic(    هÜÜÜÜÜÜÜسæÇ رÜÜÜÜÜÜÜت íæ

ìÏ هÜÜÜن ãوÜÜÜمعل. Ï وÜÜÜپولی Ï هÜÜÜ همدÑÇن

ولÜو ډæلونÜو      Ï انیÜ ي ن ناæÑغ ن

íæ äیو شا åÑلپا.  

Ï ÊÑÇÒæعامې æÑغتیا : سرچبنه 

خه    æÏیب سای 


