
 
 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢پنجشنبه د۱۳۹۶ کال د وري د میاشتې یودیرشمه، د ۲۰۱۷ عیسوي کال د اپریل شلمه    (۱)     پرله پسې ه (۸۳)  لوم کال، لوم ه 
á شي Ï لوستلو کلتوÑ ته   Ïې Ñæ åÏæک

ÜÜÜÜرåÏ ì¡ چÜÜÜÜې   تÜÜÜÜه  ÇنسÜÜÜÜانانو کتÜÜÜÜاæ� Ï ÈنÜÜÜÜد هغÜÜÜÜه مل

  æÑال æدÜÜبæÇ وÜÜ Ï æÇ íوÜÜه کÜÜوت ÏبریÜÜالیتوبونو الÑې پÜÜه 

وæنه  Ñال íکو.  

Üوæنه بلکÜې¡         Ñال åÑاÜو لپÜخلکÏ تÜه لوسÜپ ÈاÜکتÏ تنها

ۍ لÜÜه مختلفÜÜو نÜÜامتو æÇ پوهÜÜانو لÜÜه السÜÜته æÇÑړنÜÜو¡     ÜÜنÏ

íæ  åرÜÜه خبÜÜخ ÏهمÜÜدې مطÜÜالعې . کشÜÜفیاتو æÇ جوړæنÜÜو 

  ì ÜÜÜه سÜÜÜخپل æÇ í ÜÜÜانه کیÜÜÜ æÑ  هÜÜÜهنونÐ ېÑه الÜÜÜې لÏ هÜÜÜپ

Üو ìÏ هÜم æکÜولی    وí¡ تر شÜي¡ æ�ÏنÜد پÜه چÜاæÑکې      ه

  .بدلوæÇÑ äلي 

ولÜو    لی قرäÇ چې Çلهي کتاåÏÒ ¡ìÏ È کوá یÜې پر سپی

ÜÜل خÜÜتم     مسÜÜلمانانو فÜÜرæÇ ìÏ Ö  پÜÜه هرمیاشÜÜت کÜÜې یو

ÜÜه    کÜÜه پÜÜه قÜÜرäÇ کÜÜې هغÜÜه   ¡ìÏ ãÒلمانانو الÜÜر مسÜÜې پÜÜی

ا عمل کوí اä مسلمانوá بیاä شوí¡ چې  Ñ هغه پهÏ .  

ن Üوæنه  شÜو       نو  Ñال æدÜبæÇ وÜ Ï ېÜک äÇرÜه  قÜېه چې پ 

ÜÜې  هÜÜم ÐکÜÜر شÜÜوí¡ خامخÜÜÜا         ÊæالÜÜتÏ  هÜÜ æÇ همدÑÇن

پÜÜه ÏغÜه سÜÜترÇلهي کتÜÜاÈ عمÜل  æÇ تÜÜالÊæ بÜÜه     اäمسÜلمان 

íیې کو.  

å یÜÜÜې         ÜÜÜک åÏÒ æÇ تÜÜÜابونو لوسÜÜÜي  کتÜÜÜینÏ æÇ الميÜÜÜسÇÏ

         ßوÜÜ ÜÜو چÜÜې پÜÜه ÏیÜÜن Ç æÇسÜÜالã کÜÜې  ضÜÜرåÏ íÑæ¡ تÜÜر 

انتÜه غÜوåÑ    مطالعه æنÜه لÜرí¡ هغÜه بیÜا هÜی ال      åÑ  نشÜي  

یتÜÜوÏ ÈینÜÜي     کÜÜولی¡ ÏکتÜÜاÈ  لوسÜÜتلو لپÜÜاåÑ بایÜÜد  لوم

نÜÜ یÜÜې بیÜÜا مختلفÜÜو کتابونÜÜه     کتÜÜابونو تÜÜه æشÜÜي æÇ تر

 æÇ مطالعه æلوستل شي.  

¡ جریÜÜدÇ ¡æخبÜÜاæÑنو æÇ   کÜÜې ÏکتÜÜابونو   هیÜÜوÒÏÇمÜÜوږ پÜÜه 

کÜÜه       ¡í مجلÜÜو  ÏمطÜÜالعې فرهنÜÜ  پÜÜه ډیÜÜرکم حسÜÜابی

وÇنÜÜاæ Ï äخÜÜت پÜÜه ÑÏلÜÜوæÏ لو   íرÜÜه  ډیÜÜت نÜÜ ÒÑÇ هÜÜت تÜÜس

وکلونÜÜو      Ï ېÜÜک ÏÇوÜÜه  هیÜÜې پÜÜل یÜÜنی الم ÇوÜÜی ¡íوÜÜکÑæ

     íرÜÜډی ÏÇوÜÜهیÏ  ېÜÜچ ¡Ä رÜÜغ æ غوړیÜÜدلې  ÜÜ جنæÇ ÜÜ ج

ÜÜتي æÇ هÜÜÜم      æÇ äاÜÜیÒ ترÜÜÜه سÜÜابتونونو تÜÜه   کتÜÜÜپ ÏÇوÜÜهیÏ

á   خپرæنÜÜوÏکتابتونونÜÜه æ  æÇالیتونÜÜو کÜÜې  ÜÜه تÜÜنæمرکز

    ÈاÜÜو کتÜÜ شÜوÄ í¡ چاتÜÜه ÇÏ چÜÜانس پÜÜه الÓ نÜه ÑæتلÜÜل تر

Çæ íخلÜÜÜي æÇ مطالعÜÜÜه   ÜÜÜې کÜÜÜې   . یÜÜÜچ Ä  ببÜÜÜس  ÇدÜÜÜو همÜÜÜن

خÜÜه لÜÜرې پÜÜاتې     ÏخلکÜÜو ÐهنونÜÜه لÜÜه مطÜÜالعې æÇ لوسÜÜت 

íÏ  íشو.  

خÜو پÜÜه Ïې  ÑæسÜتیو æختونÜÜو کÜې ÏهیÜÜوÏÇ پÜه  æالیتونÜÜو     

کÜÜÜې ډیÜÜÜرí کتابتونونÜÜÜه جÜÜÜوړ شÜÜÜوÑæ æÇ íسÜÜÜرå  چÜÜÜاپي     

ÜÜه    ې¡ æÇنیÜزې æÇ همدÑÇن پÜÜا Ñæ ¡ېÜه مجلÜÜې لکÜنæخپر  

ولنÜÜو لخÜÜوÏ ÇلیکوÇالنÜÜو کتابونÜÜه      هÜÜم پÜÜه   Ï خپرنÜÜدæیو 

ÇÏ æÇ íمهÜÜÜاÏ áغÜÜÜه چÜÜÜانس ÒمÜÜÜوږ    پرÇخÜÜÜه ÇنÜÜÜدåÒÇ چÜÜÜاپی

وÇنوته په الÑæ Óغلی¡ چÜې ÏکتÜابونو¡     æکثرÇ ÏÇهیوÏ

وÇنÜÜÜاä هÜÜÜم     ÑوÜÜÜن ¡í ÜÜÜکæ هÜÜÜنو  مطالعæÑاÜÜÜخبÇ æÇ وÜÜÜمجل

ÜاÏ äې         Üو ìæÏ هÜم مطÜالعې تÜه  مخÜه æÇ پÜر  وí تر æه

í   .Ïلوست فرهن  پلي ک

  ÜÜچ ¡í ÜÜکی áمیرÜÜو شÜÜالیتونæ وÜÜه هغÜÜو لÜÜت  یÜÜالیæ ر ې  لÜÜو

ÏعلÜÜم پÜÜه الÑ کÜÜې سÜÜترې مبÜÜاÒÑې æÇ نومیÜÜالي ÇتÜÜالä یÜÜې    

ر پÜÜه تیÜÜرæ æختونÜÜو کÜÜې ÏعلÜÜم         ÒæÑلÜÜي ÇÏ ¡íÏچÜÜې لÜÜو

وÇنانوتÜه æÏیلÜو åÏ¡ چÜې ÇÑشÜي¡        íر و åæ¡ نو لÜو ÇÒن

æÇ íÏ نÜوÑهم پÜه ÏغÜه      Üکی ãې قدÏ خپلو علم پالو په پلÏ

الندæÇ åبلې æساتي   .æالیت کې  Ïپوهې ډیوې ال 

 ÜÜفرهنæÇطالعاتوÇÏ ر   ÑیاسÜÜت پÜÜه چوکÜÜاټ کÜÜې     ÏلÜÜو

عامه کتابتوä شتوä لرí¡ چې Ïلوست مینه ÇæلوتÜه  یÜې   

æÇ í هÜÜم           Üدې کÜنÇړæ هÜر خدمتونÜې  ډیÜت کÜخæ مÜې کÏ هÜپ

í¡ چÜې         Üه کÜت Ïلوست لپاåÑ  یÜې  پÜرÎÇ سÜهولتونه ÇÑمن

      íÑوÜÜبیغ ìæÏ Ï هÜهغ ¡íوÜه کÜÜه نÜمطالع  äاÜنÇو ÓæÇ نÜو 

åÏ .  

ر په عامه کتابتوä کې کÜابو   وکÜه بیالبیÜل ¡    Ï١٤٠٠٠لو

Üولنیز   ي¡ علمي ¡ ساینسي¡ معلوماتي¡  Ïیني¡ فرهن

ÑوÜÜÜÜÜن æÇ ...íÏ تهÜÜÜÜÜه  شÜÜÜÜÜکتابون . åÏÒ  ینه ÜÜÜÜÜ  æÇ هÜÜÜÜÜینÑنا

    æÇ هÜمین åرÜالعې سÜمطÏ چې  Ñنو æÇ نکي¡ محصلینæکو

شÜÜوÞ لÜÜرí کÜÜولي شÜÜي¡ چÜÜې کتÜÜابتوä  تÜÜه  ÑæشÜÜي¡ خپÜÜل   

ãÇæÏ مطالعې تهæÇ  لوست í   .Ñæک

          åرÜس äاÜ رÒیÜدá  لÜه  ایÜه   ایÜه æخÜت تیÜرæÇ áæ بÜې  بې 

وæ ßغوÇړí¡ پÜه Ñæځ    ه  åÏÇÏ¡ چې   سترå جفا  åÏ¡ نو 

 ÜÜپÏ ېÜÜلæ اÜÜو  بیÜÜن ¡í ÜÜک åÏÒ ېÜÜو کلمÜÜ وهنیزæÇ æ کÜÜې یÜÜو  

Üي¡ چÜې یÜو     علمي مرکزæنو ته  ÏلوسÜت پÜه موخÜه     Ñæ هÜن

í اä خبر ک خه    æÑینو چا Ñæ هم له æÇ í   .ه åÏÒ ک

وÇنانو ته پکاåÏ Ñ¡ چÜې ÏقلÜم æÇ مطÜالعې لÜه      Òموږ لوستي 

í¡ پÜه خپÜل هیÜوÏÇ کÜې       الÑې  خپلو مباæÒÑ ته Ñæ ãÇæÏک

Üو ÒمÜوږ پÜه       ¡í ÜکÑæ åÏæ ته Ñلوست  کلتوæÇ مطالعېÏ

ÜÜاì یÜÜې ÏعلÜÜم        ولنÜÜه  ÜÜوæÇ á پر غÜÜر  کÜÜې Ï بÜÜې علمÜÜي  

    åÑال äوÜÜÜخالصÏ هÜÜÜخ ÜÜÜې خÜÜÜوÑې Ï ¡íæ جهالÜÜÜت   æړÇن

æÇ ې په علم ¡ لوست Çبس یوæÇ í    .مطالعې  ترسرå کی

ر عامه کتابتوä مدیریت   Ïلو

 

رپه  ر Ñæځæالیت   لو  ...کې Ï بز
    ÊæالÜÜÜریم تÜÜÜنکÇقرÏ ېÜÜÜل کÜÜÜه پیÜÜÜې پ ÜÜÜغونÏ

س یæÇ مالÜÜÜÜدÑÇۍ ÑیÜÜÜÜ نÜÜÜÜېÏ کرæشÜÜÜÜو æÇ بیÜÜÜÜا 

æنوÇلو تÜه     Ü ې  Üغون Ï لدین مهمندÇ محمد

  æÇ تÜÜغالسÇÑ هÜÜ ېÜÜغÏÏ  ېÜÜ Ñæ  Ï  اړÜÜیæ هÜÜپ

رÇنÜÜو تÜÜه     ÜÜو بز ولÜÜو ÒیاÑک  ÏÇوÜÜکي هیÑاÜÜمب

 .ææیله 
پÜه  : مهمند ææیل   Ïکرنې Ñییس محمدÇلدین

ر کÜÜې  í سÜÜلنه  ٨٠لÜÜو ÜÜ æ ه کرÜÜپ  æÑاÜÜچ æزÜÜنی 

 بوخÜÜÜÜت Ï æÇ همÜÜÜÜدې الÑې Ï خپلÜÜÜÜې کÜÜÜÜوÑن 

  .پوåÑ کوÇíړتیاæې 

ÜÜÜÜÜÜه  تیرکÜÜÜÜÜÜاÏ   áکرنÜÜÜÜÜÜې  مهمنÜÜÜÜÜÜد Ï همدÑÇن

æ  السÜÜته æÇÑړنÜÜېæÇمالÜÜدÑ íÑÇیاسÜÜت  ÜÜه لنÜÜپ

ې کو  په تیر یÜو کÜاæ   áیې æیل¡ چې . بیاä ک

 å�æپر íÑکا Ñچنا Ï کېÏ ¡جریبه شل  Üې مک

Ï قÜÜÜوÑیې پÜÜÜه برخÜÜÜه کÜÜÜې Ï سرسÜÜÜبزí      رسÜÜÜرپ

å�æرÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜپ  ¡   æÇ وÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜني کلینیکونÇوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜحی Ï

  áæوړÜÜو جÜÜتیپونÇه کوپرÜÜو تÜÜنÇر  ÒæÑنÜÜه¡  ¡ بز

ÑÏملنÜÜÜې ¡ æ ÏیÜÜÜش ÇصÜÜÜالÍ شÜÜÜوې تخمونÜÜÜو  

ÜÜانو ونهÇæکسÜÜین ÜÜینو Ï چر اÑمونو فÏ ¡ÜÜ غو

  æÇ جوړÑفعالیتونه   نوí   .ترسرå ک

å چÜې Ï کر     Üه کÜیاتÒ íوړÜنوم ÜنÑÇدÜÜمال æÇ ۍې 

خÜه شÜپ عÜرÏÇې     ې لÜه نÑ Üیاست Ï کر  ÊÑÇÒæ

ÑکتوÇنهترæ   وÜ  Ï ر æÇ یوعرåÏÇ هایلکس مو

ÏکرنÜÜÜÜې  Ï تÜÜÜر سÜÜÜÜرå کولÜÜÜو لپÜÜÜاåÑ     متونوخÜÜÜد 

  .íتر السه کÑیاست  ته 

   Ï دÜیس مهمنÜیÑ ېÜکرنÏ ÒÇÑ Çهمد  áاÜک Üه   سÜپ

کÜÜې Ï مکÜÜه پÜÜه لÜÜس هکتÜاåÑ   پÜالä کÜÜې   چÜې  

ÜÜت ÏÏ æÇې Ï پÜÜاåÑ بÜÜه    ÑÏې کلنÜÜه  جنغÜÜوæÒ ک

Ï هÜÜیÑوقوÜÜلæجوړ  Ï ¡ å�æرÜÜ٣١٠پ  æړÒ åÑاÜÜهکت

 ÏسÜÜÜاتنې  لپÜÜÜاÏ ¡  åÑ ممیÜÜÜزæ ونوبیÜÜÜاÑغوáæب

Ï٢٢ ÜÜÜÜÜون  ېسÜÜÜÜÜې خ áæوړÜÜÜÜÜج ¡ ÑÏې  ÜÜÜÜÜې حلق

áدÜÜÜÜانو کینÜÜÜÜکوهیÑæ� Ï¡و  ١٠٠ÜÜÜÜنوی åÑاÜÜÜÜهکت

áæو   ١٠٠٠¡  باغونو جوړÜو تنÜنÇر کرنÜې  تÜه Ï  بز

ې ÑæکÜÜوá پÜÜه برخÜÜه کÜÜې  ÜÜک åÏÒ  æÇ Ï هÜÜو ت ÜÜ

انو æÏیشº فعالیتونه   پکÜې  شÜامل íÏ     چر

å یاæÏنه Ç Ï æÇجرÃتو �منه   .Ñæک

  æرÜیي په خپلو خبÇلي محمد حلیم فدÇæ ر لو

Ç ÏقتصÜÜÜÜاÇ íÏسÜÜÜÜتقالá   نÜÜÜÜهکر ¡کÜÜÜÜې ææیÜÜÜÜل

ÜÜÜر  لپÜÜÜاÇ  åÑسÜÜÜاÒ æÇ åÏ ÓمÜÜÜون هÜÜÜرÑæ åځ Ï بز

 äفغانستاÇÏ که چې  åÏ ځÑæ٨٥٪   ÏاÜقتصÇ

  .æ  Ïìالړ æÇí مالدÑÇ نې په کر

رÇنÜو غæ ÜکÜ چÜې پÜه کر        کÜې   نÜه فدÇیي پÜه بز

 åباید تر ډیرÏخپل íله تولید ÏÇه   هیوÜتوکو ل 

یسÜÜتل تخمونÜÜو Ç æÇمکانÜاتو کÜÜاÇæ Ñخ ¡ سÜرې 

  .شي

ر      فدÇیي  å چÜې Ï لÜو Üه کÜیاتÒ  یمÜقلÇ کر Ï Üې ن

ÜرäÇ بایÜد      وÇل æÇ ب Üه برÇبÜر æÇ åÏ بز  åÑپاÏ

      æÇ يÜÜخلÇæ ÑاÜه کÜخ  ÜÜکولن æÇ لÜل بیÜه خپÜل

    æÇ وÜÜ مکÜÜه پÜه خپلÜÜو م حÜالÞÒÑ á پÜÜه حاللÜه 

  .æíکرسرå  فکر 

    Ñ ÇÑوÜÜÜÜي شÜÜÜÜالیتæ Ï تÜÜÜÜالیæ ر س ییÏ ÜÜÜÜ لÜÜÜÜو

ریÜانو   :  ناصر غیÜرææ Ê یÜل  محمد ÒمÜوږ Ïلو

Ï  چې ¡íÏÇÏ یاړæه     نېکرÜې نشÜاټ کÜپه چوک

í   .یي توکي نه کرá کی

  å ÜÜÜه کÜÜÜیاتÒ ÊرÜÜÜغی¡  Ï وÜÜÜنÇر  ÒحمتونÜÜÜوÏ بز

æÇمحصÜÜوالتو Ï السÜÜته æÇÑړنÜÜو Ï پÜÜاåÑ بایÜÜد    

رÇنÜÜو      ÜÜو ÒمÜÜوږ Ï بز بÜÜاÑÇÒ موندنÜÜه æشÜÜي تر

  .  په خپل æخت æ پلوæÇ áÑ ضایع نشي  توکي

Ï  شوÑ ÇÑییس ناصر غیÜرÏ  ÊکرنÜې    æÏالیتي

رÇنÜو   تل چې Ï بز Ñیاست له مسولینو æ غو

í سرå باید مرسته    .پرæخت ترسرå  ک

 Ï لباقيÇر حاجي عبد ریو تن بز Üې   بز Ñæ Ï

æÇ å لÜÜه     Üک åدÜÜن ر Üي  نې Ï پÜÜاåÑ خو Ï لمÜان

خه  ر æÏلت  و æÇ مالدÇÑÇنو ته Ï کÜاÇ  æÇ Ñنبز

æÇ ÜÜلÜÜه æلÜÜو فعالیÜÜت ÒمینÜÜه برÇبر رæ سÜÜرÏ å بز

یو æÇ سÜرې پÜه     ÇصالÍ شویو تخمونو¡ نیÜال

Üتنه  مرستÏبرخه کې  Üر   Üو   . æåکÜ ې   غو بز

ÜÜه      ليæکÜÜو خÜÜه  مکÜÜو  شÜÜي چÜÜې لÜÜه خپلÜÜو 

í   .حاصالÊ تر السه ک

ې پÜÜه پÜÜاì کÜÜې      ÜÜغون Ï ېÜÜچ åÏ ړæ نېæÏاÜÜی Ï

æن  ÜÜ   ولېÜÜÜي سÜÜÜیمÇÏ Ï ېÜÜک ÏÇوÜÜÜه هیÜÜÜلو  پÇو

   åوÜÜÜمیر میÜÜÜیوش   áاÜÜÜک فÜÜÜه نیÜÜÜپ  æدÜÜÜی ین Ï

ي ې میوې لرæنکي æÇ ب   .وáنکینیال

áغا سیاÂ äخا  

  ... ÑÏلوگر مسابقه حسن قرÇئت

 Êæئت با تالÇمسابقه حسن قرÑبرنامه منو

ÂیاÊ چند ÒÇکالÇ ãهللا مجید توسط یکتن 

 ìÑقا ðÇشد¡ بعدÒغاÂ äکنندکا ßÇشترÇÒÇ

عظیم Çلدین پیرÇموä فیوضاÊ ترتیب¡ترتیل 

æتجوید بزÑگترین æکامل ترین کتاÂ Èسمانی 

Ï ÒÇیدگاÏ åین مبین ÇسالäÂ( ã عظیم Çلشاä قر(

 äÂحفظ قر ìپهلو ÑÏÇÑ تجویدæ åÏصحبت نمو

 åندÒÑÇæ مهم äمسلماناæ äÇنسل جو ìÇبر

Ïنمو äÇعنو. 
ÇÑÏین برنامه پانزåÏ تن حافظاä قرäÂ مجید 

 åیدÒÑæ ßÇشترÇالیت لوگرæ مناطق مختلفÒÇ

بوÏند که هریک Âنها باÇلنوبه ÂیاÊ متبرکه 

ÇÑ کریم äÂند قرÏنمو Êæتال. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محمدشفیق پوپل Ñئیس Çطالعاæ Êفرهنگ 

لوگر نیز به نوبه خوÑÏ Ï صحبت هایش 

بساجاì خرسندÇæ ìفتخاÇ Ñست که :گفت

بیشترین جوÇناä ما به سوì حفظ قرäÇ مجید 

Ç åÏÑæÂæÑند¡ ìæ هدÇ åÇÑÒÇ ÝندÇ ìÒÇین 

 äÂقر äتشویق حافظا ÇÑ نیÂقرÑبرنامه منو

 .ÏÇهاì برترخوÇندæشناسایی Çستعد
همچناÂ äقاì پوپل عالåæ کرÏ که بیاید همه 

جوÇناÇÑ ä ستاåÑ قرäÂ بساÒیم ÑÏæ پهلوì علم 

Ïین به علوã عصرì نیز توجه کنیم چوä یگانه 

 äÏÑæÂæÑ فعلی Êمشکال ÒÇ äما Êنجا åÇÑ

  .نسل جوäÇ به سوì تعلیم æتحصیل Çست

 äگا åکنند ßÇشترÇ ìخیر برنامه باالÇ ÑÏ

æبه  سن قرÇئت تحایف نیزتوÒیع شدمسابقه ح

 ÝلتحاÇ ÒÑمبا äماÇ شهید قاضی محمد ÍæÑ

 äÂ äماندگاÒبا ìÇبرæ گرفت ÊÑعا صوÏ

 äمناÏیزÇ åگاÑباÒÇ جرعظیمÇæ صبرجمیل

 .Çستدعا نموÏند

رæ ÎلسوÇلي ته ر Çæلي    …Ï لو

فدÇیي Ïغه ÒÇÑ پÜه æسÜله ÇæلÜو مخÜالفینو     

  ÑÏ مÜغ ÏÇهیو æÇ ینÏ Ï که چېرته ¡ غ æک

ÜÜه   سÜÜۍ پÏاÜÜبÇ Ï åرÜÜوږ سÜÜمÒ ¡ئÜÜشÇÑ íæ åر

Æ  .چاæÑ کې سیالي æک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ï تÜÜالیæ Ï لوÇنوæ ÜÜ ولÜÜو  پÜÜه پÜÜاì کÜÜې 

   åوÜÜه یÜÜپ åرÜÜي سÜÜلÇæÂ  Ï ېÜÜک ÏÇوÜÜه هیÜÜپ ÒÇæ

     ÁاÜÜعÏ اطرÜÜه خÜÜپ ÜÜتÇÑ Ï نÜÜمÇ æÇ ولېÜÜس

å   .æک

 …تحقیق ÑÏ نشر گزÑÇشاÊ¡ محبوبیت 

    ÒæÑ بانهÜÜÜÜک شÜÜÜÜی äاÜÜÜÜجریÑÏ هÜÜÜÜو کÜÜÜÜیÏÇÑ نÜÜÜÜیÇ

بÜÜÜÜÜÜÜÜÜیش  سÜÜÜÜÜÜÜÜÜاعت نشÜÜÜÜÜÜÜÜÜرÊÇ مینمایÜÜÜÜÜÜÜÜÜد 15

ÒÇ18  شÜÜÜÜÜÜÜÜپخ ÇÑ فÜÜÜÜÜÜÜÜمختل ìاÜÜÜÜÜÜÜÜه هÜÜÜÜÜÜÜÜبرنام

   ãاÜÜÜÜÜÜÜمرکزتم áموÜÜÜÜÜÜÜه مشÜÜÜÜÜÜÜرمینماید کÜÜÜÜÜÜÜنشæ

æلسÜÜÜÜÜÜÜÜÜوÇلی هÜÜÜÜÜÜÜÜÜاæ ìالیÜÜÜÜÜÜÜÜÜت لوگر¡سÜÜÜÜÜÜÜÜÜه    

æلسÜÜÜÜÜÜÜÜوÇلی میÜÜÜÜÜÜÜÜدæ æÏ¡ßÏÑæ äÇلسÜÜÜÜÜÜÜÜوÇلی 

پکتیÜÜÜÜÜÜا  æباشÜÜÜÜÜÜندگاææÏ äلسÜÜÜÜÜÜوÇلی کابÜÜÜÜÜÜل   

 .ÒÇنشرäÂ ÊÇ مستفید می گرÏند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22محمد حلیم فدÇیی Çæلی لوگر که به تاÑیخ 

س ÏÇÑیوÒینت حمل ÑÏتجلیل ÒÇسالگرÏتأسی

 ÇشترÒÑæ ßÇیدå بوÑÏ ¡Ïجریاä صحبت هایش 
  

    ÇÑ تÜینÒ وÜیÏÇÑ ÊÇرÜنش Ïنوهمین سالگر

تبریÜÜÜک گفتÜÜÜه ÇفÜÜÜزÏæ کÜÜÜه ÇگÜÜÜر ÑسÜÜÜانه      

 áوÜÜÜصÇ تÜÜÜشÇÏنطر ÑÏاÜÜÜب äتاÜÜÜنالیسÑæ�æ

   ìاÜخبرهæ ÊاÜشÑÇتحقیق گزæ ìÑخبرنگا

  åاÜÜÜد هیچگÜÜÜر نماینÜÜÜنشæ بÜÜÜترتی ÇÑÏوÜÜÜخ

تهدیÜد نخوÇهنÜد شÜد¡Âقاì فÜدÇیی نقÜÜش     

 ÇÑ اÜÜانه هÜÜسÑ   ãÏرÜÜندگی مÒیرÜÜتغیرمسÑÏ

ÒÑÇندå عنوäÇ نموÇæ ÏفزÏæ کÜه ÑسÜانه هÜا    

     ìاÜÜش هÜÜبخÑÏ انیÜÜسÑ ÚالÜÜطÇ هÜÜعرصÑÏ

 åاÜÜه جایگÜÜعام äاÜÜهÐÇتنویر ìæÑ فÜÜمختل

ÏÑÇÏ ÇÑÏخو Õخا. 

  ÊاÜÜÜطالعÇ یسÜÜÜئÑ لÜÜÜفیق پوپÜÜÜد شÜÜÜمحم

     ÊÇرÜÜایش  نشÜÜحبت هÜÜی صÜÜگ طÜÜفرهنæ

 ÏÑæÂ ستÏ کم ÊمکاناÇ با  ÇÑ ینتÒ یوÏÇÑ

بÜÜÜÜÜÜÜÜÜزÑ �ÑسÜÜÜÜÜÜÜÜÜانه هÜÜÜÜÜÜÜÜÜا æÑÏالیÜÜÜÜÜÜÜÜÜت    

قلمÜÜدÏÇنموÇæ ÏفÜÜزÏæ کÜÜه  ÑسÜÜانه هÜÜا  لوگر

    åدÜÜنÒ ãÏرÜÜم äاÜÜبÒ رÜÜگÇæ تÜÜسÇ ãÏرÜÜم äاÜÜبÒ

    ÊکالÜÜÜمش ÒÇ دÜÜÜنÇت نمیتوÜÜÜلæÏ دÜÜÜنباش

Ïشو åگاÂ جامعه ìنابسامانی هاæ .  

ÑئÜÜÜیس ÇطالعÜÜÜاÇÑÏ   ÊخیرÇæلÜÜÜی لÜÜÜوگر¡ 

æفرهنگ¡سخنگوì مقاæ ãالیت æبرخÜی  

  ìوÜÜÜسÒÇ اÜÜÜانه هÜÜÜسÑ äÇÑکاÑدÜÜÜنÇ تÜÜسÏÒÇ

 ÏÑوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜت مÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜینÒیوÏÇÑ áئوÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜمس

 .تقدیرقرÑÇگرفتند

  محمد موسی عدیل

 

 

 

ې حق و لپاåÏÒ Ï åÑ ک  Ï 
 )صÜلی Çهللا علیÜه æسÜلم    (رÊ محمÜد  Ç Ïسالã سترپیغمبر حض

å پÜÜه هÜÜر نÜÜر æÇ  : �بÜÜاړå: فرمÜÜایلي ÜÜک åÏÒ مÜÜعل Ï

åÏ Öمسلمانې باندې فر æÇ äې مسلما.  

 ìینې خلک چÜې ÇÏ حÜدیث شÜریف لÜولي نÜو لÜو      

ÇختصاÑ په کې کوÏ í مسÜلمته کلیمÜه پÜه کÜې نÜه      

    ¡ìÏ لÜعم ÝالÜنو خæوÜ Ñال íنبو Ï ÇÏ یي چېÇæ

  Ï ېÜÜي چÜÜه شÜÜه پوه ÜÜ حاللÜÜو ÏÏ æÇې لپÜÜاåÑ چÜÜې 

ه شي íÏ نÜو علÜم تÜه ÇړتیÜا      حرÇمو تر من توپیر 

  Ï ېÜې  پوهه شي چÏ ه باید په ه  لرí همدÑÇن

     åوÜÜپ äاÜÜ ÜÜه شÜÜي æÇ íÏ پÜÜه Ïې هÜÜم   ÞوÜÜحق å ÜÜمی

 Ü  Ï چې í Üه شÜي        ېک å بانÜدې  Üه میÜپ ÞوÜحق

ÜÜ  Ï íÏ ل   ېÜÜې خپÜÜچ åÏ íÑæرÜÜض åرÜÜډی ÇÏ åÑاÜÜلپ

Üو   í تر  ه ډáæ جوړ æÇ تنظیم ک ولنیز �æند په 

  .په �æند کې Ï ستونزæ سرå مخامخ نه شي

ه چې هم موåÏ Ñ¡هم خوåÏ Ñ¡ هم لوæÇ åÏ Ñ هÜم   

    åوÜÜی Ï ېÜÜچ æ Ï کÜوÑ مېÜÜرمن åÏ پÜدې بایÜÜد æپÜوهې

   åومرÜ  áÒæÑ ÏالæÇ يÜخالقÇ æÇ علمي¡ÛæÑ¡سالم

  æÇ ÑوÜÜÜم Ï وÜÜÜ æÇنÜÜÜه غÜÜÜوÇړí¡  تÜÜÜر  سÜÜÜتونزæÇ í ک

ي لپاÏ åÑ خÜدمت   ې ولنې Ï خیر   Ï هم æÇ Ñپال

æ ينمونه ې تÜه  . ر په علم æÇ پوهي سمبالې 

ه چÜې       Ü رäÇ کÜاÑ نÜه íÏ هغÜه  ه  پوÑتنې خبرې 

ÜÜولې چÜÜاÑې ÑæتÜÜه      علÜÜم æÇ پوهÜÜه نÜÜه لÜÜرæ� Ï íنÜÜد 

ه علÜÜم     Ü ÜکاÇÏ íÑ چÜÜې  سÜختې æÇ سÜÜتونزمنې 

æÇ پوهې ته Çړتیا لرí ¡نو علم کÜوÑ پسÜې نÜه شÜي     

   íړÇوÜغ Üت åÑله کو áکو åÏÒ بلکې علم ºíتالÇÑ

æÏ ینه  æÇ ینهÑنا    åوÜه یÜې پÜچ ¡íÏ Ñته پکا æړÇ

       äاÜÜ ولنÜÜه کÜÜې ÇسÜÜالمي حکمونÜÜه پÜÜه  ÇسÜÜالمي 

ه کÜÜوالí شÜÜي پÜÜه ÇسÜÜالمی æÇ   . بانÜÜدې  æمنÜÜي ÜÜ

اکÜÜÜÜÜل شÜÜÜÜÜوې پÜÜÜÜÜرíÏ کÜÜÜÜÜې       æÇ اموÜÜÜÜÜرعي جÜÜÜÜÜش

ي¡مدÑس ې    ېوæن ÜکÏÒ مÜعل Ï ته äپوهنتو æÇ

ه        ÜÜÜ لپÜÜÜاæ åÑالړå شÜÜÜي¡ Ï نمÜÜÜونې پÜÜÜه ډáæ کÜÜÜه 

      æÇ í ÜÜکæ هÜملنÑÏ و Ü Üرå شÜي Ï æÇ نÜاæÑغو  ډÇک

åیا یو     íوÜهغ Ï ېÜت کÜخæ په ÊÏالæ Ï حه شيÇجر

ه به íæ نسبت هغو تÜه چÜې     åومر  ¡í پالنه æک

í ي پÜه غیÜ کÜې بÜه      .  ناÑینه یې æک Ü Ï ناپوهې 

     Ï í حÜÜتمن یÜÜو ناپوهÜÜه æÇ بÜÜې علمÜÜه æÇالÇÑ ÏلÜÜوی

ی Ï هغه Ï موÑ غیÜ  ماشوã لپاåÑ ل وæن ن  وم

 ¡åÏ    ¡يÜÜÜÜحæÑ ãوÜÜÜÜماش Ï هÜÜÜÜای  چÜÜÜÜې لÜÜÜÜه همÜÜÜÜدې 

ÒæÑنÜÜه بایÜد پÜه غÜÜوåÑ ډæÑ    áæغتیÜایي Ç æÇخالقÜي  

  . پیل شي

í چÜې Ï یÜوې تعلÜیم ترالسÜه       Üکæ Ñæتاسو پدې با

ي æÇ ÏالÏ خویونÜÜه æÇ عاÏتونÜÜه نسÜÜبت      ÜÜ ې  ÜÜک

       Ï ¡íرÜÜه لÜه نÜپوه æÇ تÜې علمیÜÜه چÜو تÜنیÑو کوÜهغ

 äسماÂ æÇ ترمن  مکي  íæ ېÜتوپیر پک .  Ï ه Ü

ي تÜÜÜه      ÜÜÜ کÜÜه  ي جامÜÜÜه åÏ¡ نÜÜÜو  ÜÜ  Ï رÜÜÜن æÇ رÜÜن

ت نه ÑæکوæÇ á یا ی ÒÑÇ     دېÜو النÜ ي حقونÜه تÜر پ

   åÏ åاÜن å سÜرå نÜÜو   .  کÜوá یÜوå عظیمÜÜه  ÜÜ ÜÜئ پÜه  ÇÑ

ÏغÜÜه Ï پیرæÒینÜÜو ډÇلãÇÑÂ æÇ ÜÜ خویÜÜه جÜÜنس چÜÜې    

æÇ ÜÜÜÜ خوشÜÜÜÜحال لپÜÜÜÜاÇ)Ì(     åÑهللا  æ� ÏنÜÜÜÜد Ï خو

æ چÜې یÜې پÜه هکلÜه        ÜکÑæ  ه åÏ í هر هغه  پیدÇک

ÜÜÜه چÜÜې Ï ناÑینÜÜÜه جÜÜÜنس لپÜÜÜاÇ)Ì(      åÑهللا  ې¡  ÜÜÜر کÜÜمÇ

 ÜÜی íæÏ وÜÜبول åÑوÜÜتحقغÜÜم مسÜÜې ه Ï ې ÜÜکÏÒ هÜÜل í

معنÜوí   مÜاíÏ¡  غÜذÇیي¡  æÑغتیÜایي¡  تر نیولي

ÜÜتنو پÜÜوÑې   æÇ æ غو ÜÜک æولنیزÜÜ ولÜÜو   æÇ  . نÜÜن ÇÏ

ÜÜوæÑ چÜÜې ÑÏنÜÜې سÜÜتونزې   چÜÜې غریÜÜب هیوæÏÇنÜÜه 

 ÒÇوÜی íÏ ته پرتېÑæې     ینÜب æÇ اپوهيÜي نÜل یÜی الم

åÏ يÜÜÜعلم .  íÏاÜÜÜقتصÇ æÇ ېÜÜÜن�æ¡ې کÜÜÜوÑن ج

  ÜÜÜې علمÜÜÜب æÇ اپوهÜÜÜن Ï یÜÜÜلÇæ اتېÜÜÜته پÜÜÜسæÑæ

 åÏ åدÜÜÜÜن ولÜÜÜÜو سÜÜÜÜتونزÒ  æې  Ï وږÜÜÜÜمÒ تÜÜÜÜعلمی æÇ

      åرÜس å Ü æÇنو Ï حل الÇÑ åÏ åÑشÜئ چÜې پÜه  ک

خوینÜÜدÇæÏÏ  æړæ جنسÜÜونو æÑæنÜÜو ÇÒ æÇمنÜÜو¡ 

 æنېزÇې پرÒÇæÑÏ پوهې æÇ علمیت Ï و ته æÇلو

 í æ چې هم علم په خپله åÏÒ ک Ç æÇجاÑæ åÒک

و په ÇÑتلوæنکي  ایي تر  æ ته æÑهم یې نو æÇ

    Ï æÇ åولیزÜس¡åÏباÂ¡ه  åوÜې یÜه   کÜیو ډکÜ خو

æلرæ ولنه.  

  Ñفیع Çهللا مهمند: لیکوæنکي 

پیاÑ ãیاست مباåÒÑ علیه 

 موÏÇمخدæ Ñالیت لوگر
  !هموطناä عزیز

Ü کشÜÜت کوکنÜÜاÏ ÑشÜÜمنی بÜÜا ÇنسÜÜانیت       ١

  .Çست

Ü بیاید با یک صدÇ به کشت کوکناÑ¡ نه  ٢

  .ویمبگ

  !ماäÇÑÏ عزیز

١ –     äÇوÜه عنÜب åهیچگا ÇÑ  ÑæÂ نیشه ÏÇمو

  .ìÇæÏ مسکن به Çطفاá تاä نخوÇÑنید

  !خوÇهرæ äÇبرäÇÑÏÇ عزیز

بÜÜÜرÇ ìÇینکÜÜÜه بÜÜÜه یÜÜÜک جامعÜÜÜه سÜÜÜالم      -١

 ÑمخدÏÇمو áستعماÇ ÒÇ ¡برسید åندÒساæ

 .پرهیز کنید

 äاÜÜنÇجوÑموÇ ومیÜÜدیریت عمÜÜم

 ... æالیت لوگربا مرÇکزتعلیمی

ÇنسÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜتیتوÊ میرÇبÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜدáÇ  مکÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜین¡ 

بابا¡ÇنسÜÜتیتوÊ صÜÜحی سÜÜیدجماÇ áلÜÜدین 

  ìوÜÜÜÜÜÜÜÜÜی نÜÜÜÜÜÜÜÜÜب خصوصÜÜÜÜÜÜÜÜÜفغانی¡مکتÇ

الند¡ÇکاÏمی علوÇÏ ãنش¡مرکزتعلیمی 

شÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜفاخانه معÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜالجوÏ  ìنیÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜا¡

وÏین¡کلÜÜپ ÒÑæشÜÜی  صÜÜدæخاä¡جمناÒیم ل

پÜÜÜرÇ ÔæنÜÜÜدæ ãÇطÜÜÜن æÏسÜÜÜت جیم¡کلÜÜÜپ     

پÜÜÜÜÜرÇ ÔÑæنÜÜÜÜÜدÏ ãÇنیÜÜÜÜÜا هÜÜÜÜÜاì پÜÜÜÜÜاÑæجیم  

æفدÇÑسیوææ äشو با تخفیف هاì مختلف 

  åÏÇÒ هیمÇرÜبÇ ìقاÂ ¡ستÇ åسیدÑ ÁمضاÇ به

  ìÑæÂ همÇرÜÜف ÇÑ ÏÇÏÑÇرÜÜن قÜÜیÇ دÜÜعقÒÇ ÝدÜÜه

ÒÑæشی  تسهیالÑÏ Êعرصه هاì تعلیمی¡

     ÏوÜÜÜÜنم äÇوÜÜÜÜعن äاÜÜÜÜنÇجو ìÇرÜÜÜÜحی بÜÜÜÜصæ

Çجو åدÜÜÜÜنعÂÏæفزÇæ   دÜÜÜÜهنÇه میخوÜÜÜÜک äاÜÜÜÜن

     åژÜیæ فÜا تخفیÜب åدÜش ÏکزیاÇمر ÊخدماÒÇ

     ÊاÜÜÜطالعÇ تÜÜÜیاسÑ هÜÜÜوند بÜÜÜتفید شÜÜÜمس

 .æفرهنگ لوگرمرÇجعه نمایند

 محمدموسی عدیل


