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٢ 

 »Ï»Õ حضرÊ محمد

 سل خویونه

 تÜ  عÜزÇÑÇ æÇ  ÊمÜي  پÜه  یÜې  باندí الÑ پر - ١

 åæکا. 
٢ - Ï خت په تæ ر  قدمونه یې کيÜه  پÜک  م

 .کشوá نه
ÜÜته یÜÜې نظÜÜر- ٣ کÜÜي Ç æÇچÜÜاåæ ک  یÜÜې تÜÜه م

 .کتل
 یÜÜې بÜÜه سÜÜالã لیÜÜدå یÜÜې بÜÜه ېچÜÜ ÜÜوß هر - ٤

åæاÜÜÜچÇÑæ æÇ اÜÜÜچ åÏÏ رÜÜÜه تÜÜÜمخ ãالÜÜÜس ìدÜÜÜن 

 .ÇÑæچولی
 کÜÜي الÓ پÜÜه الÓ چاتÜÜه یÜÜې بÜÜه ېچÜÜ کلÜÜه- ٥

ì  .کاåæ خوشي نه الÓ هغه Ï یې به �Ñæ Ñک
٦ -Ï خلÜÜوک åرÜÜې سÜÜي یÜÜسÇÏ دÜÜنæ� åæاÜÜک ÜÜېچ 

 هغÜه  حضÜرÊ  هغÜه  Ï ېچÜ  کÜاåæ  فکÜر  بÜه  هرچÜا 

 . ìÏ کس ېÏن
و Ï یې به یچاتهه - ٧  æÇ کتل نه بیخو تر ستر

 .کتل Ñæته یې به مخامخ
 . کتل نه برګ برګ یې به هیچاته - ٨
 یÜې  بÜه  الÓ پÜه  کوله ÇشاåÑ یې به کله ېچ - ٩

åÑشاÇ و په نه کوله و Ñæ æÇی  . ستر
١٠- åÏږæÇ  áاÜÜÜې  مهÜÜÜه  یÜÜÜ ) Êسکو( خولÜÜÜÜه پ

ÏلوÑÏ Ï ړتیاÇ یې پرته åکوله نه خبر. 
 Ï کÜولي  خبÜرí  سرå چا Ï یې به ېچ کلههر -١١

 . نیوì غوږ ډیر یې ته خبرæ هغه
١٢- Ï چا هر  åرÜس  Üه  ېچÜې  بÜی  íرÜول  خبÜه  ېکÜپ 

ولÜه  سÜینه  یې به ډáæ بشپ ر Ñæ æÇ  امخÜمخ 

ینستی Ñæته به  .ک
١٣-Ï چا هر åینستی به ېچ سر ې چ و تر ک

åæ í نÜÜÜه æ åÏÇÑÇالړیÜÜÜدÏ æ بÜÜÜه هغÜÜÜه ÜÜÜه کÜÜÜهغ 

Êالړید نه حضرæ å. 
١٤- Ï ìÇخد Ì Ï لوæÏېک مجلس په نه پرته یا 

ینستلی  . ìÏ وìش æالړ یني نه æÇ ک
 Ï ېکæ ÜÜخÜÜت پÜÜه ÇÏخلیÜÜدÏ æ تÜÜه مجلÜÜس -١٥

ینست íÏن ته Â æÇ ìÒÇæÑÏخر په مجلس  یک

 . ېک من په مجلس Ï نه
 نÜÜÜه ÜÜÜاì انتÜÜÜه یÜÜې  بÜÜÜه کÜÜÜي مجلس پÜÜه  -١٦

ì  . کوله ینی یې منعه æÇ کاåæ ان
کله -١٧ و Ï یې هی  تکیه ېک حضوÑ په خل

 .کوله نه
 .íæ قبله پر مخ یي ناستي Çåکثر -١٨
ÜÜه åÏÏ مخکÜÜي پÜÜه åÏÏ بÜÜه کÜÜه -١٩  کÜÜاÑ ناخو

 . نیوì ناÏیدå به åÏ وش پی
 یې هغه وåش åصاÑÏ خطا خه چا Ï به که -٢٠

 . نقلوله نه
٢١- Ï اÜÜÜه چÜÜÜې خÜÜÜه یÜÜÜپ æرÜÜÜخب ÜÜÜچ ېکÜÜÜه غÜÜÜن 

 .Çخیستی
کله -٢٢ æÇ í جن سرå چا Ï یې هی  نه ج

 . کولي
کله -٢٣  مگر پریکولي نه خبرí چا Ï ېي هی

 .æیلي ìÇæ نه حرÝ باطل Çæ لغو یې که
٢٤- Ï áÇوÜÜس ÈÇوÜÜ ېÜÜو یÜÜ هÜÜل ÑÇرÜÜو تکÜÜک. 

و  شÜکمن  یÑæÇیÜدæنک  یÜې  ېکÜ  وÈÇ په تر

 .يشن
 خبرí بيناصوÇ خه چا Ï یې به ېچ کله -٢٥

ÂیدÑæه  ېÜې  نÜه  یÜتÑæ  لÜیæ  Üي «  ېچÜلæ  يÜپالن 

 بعضي په«  ېچ یي فرمایل بلکه»  æیل ÇÏسي

í ه وکخل   » Çæیي¿ ÇÏسي ېچ کی

٢٦- Ï غریبانو åه  یې سرÜیاتÒ  تهÜناس æÇ åالړæ 

åÏلوÑÏ æÇ ډۍæهم یې هب ډ åسرÑæ خوړله. 

٢٧- Ï نوبندگا Çæ منله هم یې بلنه نوغالما. 

 یو شیدÏ æ به هم ه که لولهقبو یې هدیه -٢٨

ãجا  Ä. 

 Üاì  پÜر  Ñحمي صیله یې Òیاته ه هر تر -٢٩

 . کوله
٣٠-Ï نوÇخپلو åې  سرÜي  یÜه  نیکÜه  کولÜبیل íÏ 

í بهترí نوæÑ پر ېچ  . Ñæک
 کې ه  ÇÑتلونکي پاتې په 

 

  Ïخلکو ترمن  Ïبې باíÑæ سرچینې

ولنÜÜه کÜÜې ÏخلکÜÜو تÜÜرمن بÜÜې بÜÜاæ íÑæلÜÜې  æÏمÜÜرÒ åیاتÜÜه شÜÜوې¿    پÜه  

 ¡íÏ هÜÜ چÜÜې  æ ÏلسÜÜونو تÜÜرمن ÏغÜÜه  تشÜÜه  Ï  الملونÜÜه Ï æÇحÜÜل الÑې 

  .ÇعتماÏ په ÑÏلوæÏ سرå ډکه شي

ۍ سÜÜر کÜÜې ÏهغÜÜو          ÜÜوæÑ پÜÜه لÜÜوم æ هÜÜو تÜÜنæÏÇهیو æÑوÜÜۍ ن ÜÜن Ï هÜÜک

ÜÜوæنیز æÇ پÜÜوهنیز å کچÜÜه ترÇفغانسÜÜتاä لÜÜوړåÏ å¡ خÜÜو         هیوæÏÇنÜÜو 

ÜÜه         ې  هغÜÜه  ÜÜ ÜÜو لسÜÜیزãÇæÏ æ لرæنکÜÜي ج Ï ېÜÜک ÏÇوÜÜه هیÜÜوږ پÜÜمÒ

æلي íÏ ¡ چې  په æلسونو کÜې  Ï بÜې   تÜه      Òی بÜاÑæۍ فضÜاÁ یÜې ÇÑمن

ÜÜه       ÜÜې نÜÜدې لÜÜه من ې  åÏ¡ چÜÜې  ترæÇسÜÜه ÏÏغÜÜه  سÜÜتر نÜÜاÑæین  Ñی ÜÜک

           äتوÜۍ شÑÏاÜومې نÜې  کÜچ  ãوÜه نÜل پÜب æÇ  وÜیÏ  مÜه ÓæÇ هÜک تللي¡ 

    æÇ هÜÜنæندÇ لÜÜخپ åرÜÜل سÜÜو بÜÜیÏ ېÜÜا کÜÜفض åÏÇÒÂ هÜÜم پÜÜونه هÜÜلسæ ¡íرÜÜل

ìنیوکي نشي شریکوال.  

ونÜÜدې Ï نÜÜو    خÜÜوìæÏæÑ  ææÇ پÜÜه حقیقÜÜت کÜÜې æ ÏیÜÜرې لÜÜه ÇملÜÜه  چÜÜې 

ÓÇ ه کاÑ نشي¡ Ò Ï  ìæÏړå ب لو  Çو Ï   ¡í Üکی áدÜه چې لی ن م 

 .هغسې نشي æیستلی 
        ãوÜه  کÜک  ¡åÏ  ېÑوÜم پÜه علÜې پ ÇوÜی  Üپرمخت æ æÏ ÏÇیو هیوÏ

   áوÜه نیÜبدبختیو مخ Ï هلته ¡íæ áه سمبا ا هیوæÏÇنه چې Ïعلم په 

ه æÇ بد پوíæ å¡ خÜو پÜه ÇفغانسÜتاä  کÜې     í یې  په  æ æÇ íæ íشو  

اæې په هغه ÇندåÒÇ ندې خوÑې Ñ علمÏ¡       هÜم لÜعلÏ  ونهÜلسæ áوÜ چÜې  

íæ خه برخمن í بÜه  ÏلتÜه íæ¡ چÜې ÏپوهÜاíæ        . نعمت  Ü æ  مÜر کÜډی

 æÇ åÏ åي کچه یې لوړÜین         åرÜسÑæ لÜو عمÜخ ¡íرÜه  لÜې  پوهÜچ äاÜکس

  .ÑÏ áæÑلوìÇÏ شينلرí¡ نو ÇÏ هم Ïبې ÇعتماÏۍ په فضاÁ کې 

 

Üی پÜه ډېÜرå بÜ     نÜ خ ېپÜر æړÇنÜد   ÜÜه æړ    ÑحمÜ  ېر  í¡ سÜرå یÜې لÜه من

کلÜÜه هÜÜم نÜÜه غÜÜوÇړ    ÜÜتینول  ېچí ÜÜهی Ñ هÜÜولن  پÜÜ  Ï åرÜÜل  ېسÇوÜÜيی 

  . جوړìæ ېÏ æÇسیس بیالبیلې تؤطې ېی ېپر æړÇند ېبلک يæºسات

æÇÑړí¡ چÜې  بÜې بÜاíÑæ مÜن تÜه     بیÜا پÜه æلسÜونو کÜې     همدغه æجÜه  نو 

Üې          Üو ملÜي  خÜه کÜاÇæ ÑخلÜو¡ تر  äÇوÜل تÜې   باید موږ له خپÜه خپلÜل

    æړæاÜنÏ ېÜچ ¡æ ÜنکÑæ هم åÒجاÇ چاته æÇ و و پوÑته æنه  شخصي 

        Üې پرمختÜک ÁاÜه فضÜۍ پÑæاÜې بÜبÏ هÜولن  Ñکولو نو åنو په ترسر ک

وÇÏ áتحاæÇ ÏیوÇلي لوíÑ ته æÇÑبلل شي í¡ باید چې    .æک

ÏهیوÏÇ مخکنÜي æÇ æÇسÜني سیاسÜتونه سÜرå پرتلÜه شÜي¡ ډیÜر تÜوپیر         

  ÜغوسیاسÏÏ وÜخ ¡í پÜي¡      پکې لیدá کی Üولنې æنÜه  ÜکاÑ بایÜد  ت 

ÜÜي¡ چÜې ÇÑتلÜونکي  ÏیÜÜول غطلوÇفکÜاæÑ پÜÜه       ر کÜه ÏÏ ÇÏې المÜل 

مني  عوÇقب پÜه   Ï æÇ کینېÏ و کې í په خپل  من æ ¡ æپاتې کید

    åÏوÜد  موجÜې بایÏ هÜشي¡ خو پ ìÇنسلونو ته پاتې کید íنو  æÏلوÑÏ

    åړÇ هÜÜو پÜ í¡ تر ÜÜکæ ÑوÜم غÜÜه ãاÜې   نظÜدې یÜÜالن ÑوÜÜترغ ãÇدÜقÇ يÜÜمÒال 

¡ خلکو لپاåÑ عامه پوهÜاìæ پÜه الÇæ ÑچÜوí¡  پÜه تیÜرæ پسÜې       æنیسي

    ÊاÜو نظریÜخلکÏ  کله ي¡ چې هی ي æÇ خلکو ته ډÇډ æÑæب ر æنه 

     ÑکاÜ  ÇوÜت  لخÜلæÏ æÇ وÜخلک Ï  Ñنه نوæندیزÇړæ æÇ  هÜي نÜ نÜو بیÜا   . ر

هلتÜÜه  هیلÜÜه پیÜÜدÇ کیÜÜدæنکي åÏ¡ چÜÜې  æلسÜÜونه پریوبÜÜل Ï باÑæمنتیÜÜا  

ل ÑæÑæ æÇ مینې Ï  Áفضاí کلي ک  åلي سرÇینو یو   .وí په Ñن

 «ستانکزì»شیرمحمدÇمیني 

ÇÏ åرÜÜه خبÜÜه  بلÜÜولن  åوÜÜه یÜÜی پÜÜچ ÜÜې ک ÜÜه شÜÜن تÜÜمÇÑ تنهÜÜ نÜÜو  يÜÜاä غو

 æمرæهرÏ ب ونونفرت ې¡ کرکهلته به æÇاق  ېÜتفÇ     ېÜچ ¡íæ ÑوÜر خÜغ

Üي æÇ کیÜÜدìÇ شÜي¡ چÜÜې         ÜÜاÇÒ áن ولنÜÜه Ï بÜې بÜÜاÑæۍ پÜه    åرÜې سÏ هÜل

í¡ چÜÜÜې بیÜÜÜا ÏÏې  ې ÏغÜÜه نÜÜÜاÑæین پÜÜÜه نÜÜوí نسÜÜÜلونو هÜÜÜم ÇغیÜÜز    ÜÜÜکæ

    ÏاÜو فسÜینæ نÜلکه چې ن ¡ìÏ Ñستونزمن کا áنې مخه نیو ناشونې ک

Ç    اترکلÜه بیÜخ  æÑÇÏÇ يÜلتæÏ رېÜغی æÇ لتيæÏ سیدلی ¡ لهÑ ته Ìæو ی

   íÏ يÜلæې غزÜ نÜو بÜې ÇعتمÜاíÏ    . پوÑې Ïغه ناæړå پدیدې خپلÜې Ñی

åÏ سیدلېÑ غه پوړۍ تهÏ هم.  

لÜÜو یکÜه تیÜÜرæ کلونÜÜو تÜÜه æکتÜÜل شÜÜي¡ چÜÜې  پÜÜه ÇفغانسÜÜتاä کÜÜې Ïبیالب  

   ¡íÏاÜÜقتصÇÏ  ونهÜÜلسæ  ېÜÜک ÜÜه لÜÜپ æدÜÜی یÜÜدæÇ æ پر ین  Ï امونوÜÜنظ

      ¡íوÜÜاني شÜÜې قرب ÇوÜه یÜÜې نÜو کÜÜبرخ  æÑوÜÜه  نÜپæÇ æولنیزÜÜ تعلیمÜي¡ 

کاæÇ Ñقرباني شوì هÜم íÏ¡ چÜې ÏغÜه  لوبÜه       بلکې   Ïسیاسي  لوبو 

   ¡íæالړæ ÇÑ  تونزېÜÜه  سÜÜه چاتÜÜهغ  åدÜÜبری  åرÜÜر ډیÜÜانیو تÜÜختو قربÜÜه سÜÜل

ر کې  لي íÏچې Ïسیاست په ډ  Íمطر æ Ñانونه یې  له نو. 
چÜÜÜÜا مهÜÜÜÜاá  کÜÜÜه  پÜÜÜÜه ÇفغانسÜÜÜÜتاä کÜÜÜÜې Ï بیالبیلÜÜÜÜو نظÜÜÜÜامونو پÜÜÜÜه   

ÜÜ شÜÜمیر خلکÜÜو پÜÜه        æÇ ì چÜÜا ÏخپلÜÜو  ÜÜدمت کÜÜخ åÑاÜÜو لپÜÜلÇæÏÇهیو

ì¡ چÜÜې ÏÏې الملونÜÜو پÜÜه تÜÜرڅ کÜÜې ÓæÇ هÜÜم     ÜÜې کÑوÜÜپ Óو الÜÜظلمون

       åړæاÜه نÜغÏ æÇ íوÜنک ÏاÜعتمÇ  دېÜل بانÜخلک شته چې  په  یوب íډیر

 ÜÜل  پÜاتې     عمÜÜاته پÜÜشÏ ونوÜلسæ Ï æدÜÜی ر ولنÜه کÜÜې  Ï فرهنÜÜ پÜه  ه 

íویدÜÜش ÜÜل æدÜÜکی.  áæډ ÇÏوÜÜخلک ÜÜخپل Ï لÜÜو ت ÜÜمل ìدÜÜنÇړæ رÜÜو پÜÜي 

و الند ېت ه چې í Ï¡کو íتر پ   و يÏ شخص åÏ  هغه 

  

ãند مفهوæ� Ï  

 ìÇخد Ï)Ì (نæ� خه یو هم د ìÏ چې Çنسانانو ته له نعمتونو 

  ìÇدÜÜخ æÇ åÏ í ÜÜه کÜÜه برخÜÜپ Ñæ ېÜÜی)Ì (يÜÜیÇæ هÜÜا  ¡خپلÜÜې مÜÜچ

ه   æÇ ÊÏما طاعت¡ عباÒ و ÇنساناÏ Ï äې لپاåÑ خلق ک تر 

      åدÜن ر í بلÜه ÇÏ چÜې ÇÏ بایÜد  Üکæ ندæ�     åوÜد یÜنæ� ېÜچ æ Üک

 ¡åÏ åÑæÏ انیÜÜمتحÇ   رÜÜس �Ñ هÜÜو پ í نÜÜو  چÜÜې Ï سÜÜتر ÜÜتیری å

¡åÏ Ñنسانانو ته پکاÇ  متÇ هÜغÏ هÜچې پ    æÇ هÜ حÜاني åÑæÏ کÜې 

íÏ Üو ÇÑتلÜونکی     ¡الندå تاÑیخ نوæÑ ته په میرËÇ پری تÜر 

  äاÜÜنسÇ Ï íاړÜÜیæ æ دېÜÜبان ææاÜÜر بریÜÜه پÜÜنÇندæ� Ï ìæÏ Ï لÜÜنس

ولنÜه کÜې    æ� íند په  æ هر Ï æÇ íلر ÊÑæولنه ضر �æند ته 

í ل کی خه  ولنه  .له ضرÑæیاتو  وß په  که کله چې یو 

وá هغه شر  åÑلپا äا  Ï کې í æ� Ï åÏ Ïند لپاÇ åÑیط برÇبر ک

Üولنې هÜر فÜرÏ کÜه نÜر æÇ íæ کÜه        حتمي íæ نو مÜو   Ï وÜیÇæ ÇÏ ږ

   í ÜÜÜامین کÜÜÜی تÜÜÜسÇÏ دÜÜÜنæ� لÜÜÜد خپÜÜÜه بای ÜÜÜ¡  Ï åÏ Ï ېÜÜÜچ

ولÜو مثبتÜو ÇړخونÜو تÜه        Üي æ� Ï æÇنÜد  ر æ نیکمرغ سبب

   í ÜÜکæ هÜÜه پاملرنÜÜیاتÒ دÜÜو     ¡ بایÜÜه یÜÜانت ولنÜÜه  ÜÜه چÜÜې  رن

سÜمبالتیا لپÜاåÑ بایÜد هÜر     Üت Ï  ړنو Ï Ïې جو ¡ ت لرíړجو

وá هغه ÇړخونÜه   وÏ ß خپل �æند Ï سوکال لپاæ� Ï  åÑند 

í ¡په پاã کې æ نیسي  ¡هغه Ï یو Çنساæ� äند ÇÏسې تنظیم ک

وí نو یو Çنساä باید په خپل  ولنې سرå پوÇ åÑړæ Îل چې له 

æ�¡íند ک وá هغه مثبت کاæÑنه ترسرå ک چې æ� Ï åÏ Ïند ې 

و په �æند کې لپاÏ åÑ یوې ÇÏیمي  ي تر  ر æ سوکال سبب

ی ه æ برې  åخلکو تر نظر Ï æÇ هوسا . 

 åبصیر«Úۍستانکز «شجا  

 

 Ñمخد ÏÇعلیه مو åÒÑیاست مباÑ ãپیا

  æالیت لوگر

  !هموطناä عزیز

1 –      ãجرÑاÜب کوکنÜر تخریÜبÇبر ÑÏ تÜمæمقا Úهرنو

  .Çست

2 –     ãÇرÜت حÜا کشÜست¡ بÇ ÊÏعبا áتهیه نفقه حال

  .Çین عباÇÑ ÊÏ به گناå مبدá نسساÒیم

3 –  áعت حالÇÑÒ     هÜک پیشÜی ãالÜسÇ ینÜین مبÏ ÑÏ

 áمبد åبه گنا ÇÑ ÈÇثو ãÇست¡ با کشت حرÇ Óمقد

  .نساÒیم

) Ì(معتÜاÏین موÏÇمخÜدÒÇ Ñ عبÜاÊÏ خدæÇنÜد     – 4

       ÏخوÑدÜÜمخÏÇد موÜتولیæ تÜد¡ باکشÜی ماننÜم ÒاÜب

  .ÇÑشریک نساÒیم

 

ÊطالعاÇ ìÏÇÒآæ همگانی ìسانه هاÑ  

پدیدۀ که ÑÏعصÜر حاضÜر توجÜه همگÜاÇÑ ä بÜه خÜوÏ جلÜب کÜرÇ åÏسÜت          

Ñ Úسانی¡Ñسانه هاì همگانی ÑæشÜد بسÜیاÑ سÜریع    ÇطالعاÇ ¡ Êطال

فناÑæیهاì نوین ÇطالعاÑÇæ ÊتباطاÇ ÊسÜت¡ ÑسÜانه هÜاì همگÜانی     

Çهمیت ÇطالÑ Úسانی سریع ÇÑ بیشترنموÇ åÏست ÑæسÜانه هÜا æسÜیله    

  .نیرæمندپیکاÑیک کشوæÑجهاä گرÏیدÇ åست

         äاÜبرهمگ ÈرÜرفته غÜپیش ìاÜه ÑوÜکشÑÏ åژÜیæ هÜب  ÊاÜطالعÇ همیتÇ

Çæ تÜÜسÇ خصÜÜی    مشÜÜم ÊاÜÜطالعÇ بÜÜر کسÜÜی بÜÜمبتن ÑوÜÜمÇ ãاÜÜتم ãاÜÜنج

ÇمÜÜا ÑÏکشÜÜوÑهاÑÏ ìحÜÜاá توسÜÜعه äÂÒÇæ جملÜÜه ÑÏکشÜÜوÑ خÜÜوÏ  . باشÜÜد

مÜÜاä بسÜÜیاÒÇ ìÑ کاÑهÜÜا هنÜÜوÒ هÜÜم برÇسÜÜاÓ تجربÜÜه Ç æندæختÜÜه ÐهنÜÜی   

Ïمی شو ãنجاÇ ÏÇفرÇ .  

چیÜÜزì کÜÜه ÑÏعصÜÜر ÑÇتباطÜÜاÊ بایÜÜد بÜÜه äÂ توجÜÜه کÜÜرÇ ÏیÜÜن ÇسÜÜت کÜÜه       

 æÑ دگیÜÜنÒ ìاÜÜه هÜÜجنب ãاÜÜتمÑÏ ÊاÜÜطالعÇ  رÜÜأ ثیÜÜتæ åÏرÜÜک ÎوÜÜسÑ åرÜÜمÒ

ÇکنÜوÒ äمÜانی فرÑÇسÜیدÇ åسÜت کÜه بایÜد بÜرìÇ        . خوÇÑÏ گذÇشته ÇسÜت  

   äÂ ÏÑوÜÜÜمÑÏ ãÒالæ افیÜÜÜک ÊاÜÜÜطالعÇ دمتیÜÜÜهرخæ ìÑاÜÜÜر کÜÜÜه ãاÜÜÜنجÇ

         ãاÜÜنجÇ هÜÜبÇÑ äÂ نÜÜکل ممکÜÜرین شÜÜه بهتÜÜنیم بÇوÜÜا بتÜÜیم تÜÜته باشÜÜشÇÏ

ÑÏ عصÜÜر حاضÜÜرکه ÇطالعÜÜاÑÏ Ê هÜر ÒمینÜÜه قابÜÜل ÏسÜÜترÓ   . برسÜانیم  

بÜÜه äÂ بÜÜه کمÜÜک شÜÜبکه هÜÜاÑÇ ìتبÜÜاطی ÇæطÜÜالÇ         ÚسÜÜت   ÏæسترسÜÜی 

ÑسÜانی کÜاìÑ بسیاÑسÜاåÏ شÜدÇ åسÜت ¡ نمÜی تÜوäÇ بÜا ÇتکÜا بÜر ÇÏنÜش            

 .موجوÇÏæ Ïشته هاÐ ìهنی به ÇنجاÇ ãموÑ مباÒÑæ ÊÑÏید

     åÏوÜÜدعظیم نمÜÜشÑÑکشوÑÏ اÜÜانه هÜÜسÑخیرÇ هÜÜهÏ کÜÜیÑÏ هÜÜنجایکÂÒÇ

Çست æبیش ÒÇسه صد ÏÇÑیو¡تلویزیوæ äنشریه هاì چÜاپی فعالیÜت   

ینÜÜÜد¡ نقÜÜÜش ÑسÜÜÜانه هÜÜÜاì همگÜÜÜانی ÑÏعرصÜÜÜه هÜÜÜاì مختلÜÜÜف     مینما

... سیاسÜÜÜÜÜی¡ ÇقتصÜÜÜÜÜاÇ¡ìÏجتماعی¡Ïینی¡ تعلیمÜÜÜÜÜی¡ فرهنگÜÜÜÜÜÜی   

        ÇÑ هÜÜعامÑفکاÇ هÜت کÜسÇ اÜانه هÜÜسÑ نÜیÇæ ÏÏرÜمیگ ÈوÜمحس åندÒاÜس

    ìÏÇÒÂ äÂÑاÜÜÜÜکنÑÏ ¡دÜÜÜÜمیده ÞوÜÜÜÜی سÜÜÜÜمنفæ تÜÜÜÜمثب ìاÜÜÜÜت هÜÜÜÜجهÑÏ

       ÊÇاثیرÜا تÜانه هÜسÑ اÜب äÂ ìاÜد هÜپیامæ ÏÑÇÏ åعمد áæÑنیز ÊطالعاÇ

Ç ¡ÏÑÇÏگرچهÜÜÜاÑچوÇ ìÏÇÒÂ ÈطالعÜÜÜاÊ مبتنÜÜÜی برقÜÜÜوÇنین  مسÜÜÜتقیم

نافذÔÒÑÇæ å هاÏ ìینی یک جامعه نÜه باشÜد ÇیÜن خÜوÏ جوÇمÜع ÇÑ بÜه       

  .طرÇ Ýنحرæ ÝÇبدبختی سوÞ میدهد

Ç ìÏÇÒÂطالعÜاÑÏ ÊعرصÜه ملÜی æبÜین ÇلملÜل نقÜش مهÜم خÜوÇ ÇÑÏیفÜا          

ÇطالعÜاÊ حÜق مÜرÇ ãÏسÜت¡ ÇسÜتثناهاÏ       ÏÑÇæ ìسترسÜی بÜه   میکند¡ 

مشÜخص æ مسÜتند بÜه قÜانوä باشÜد æ       ¡باید محدÏæ بر حق Ïسترسی

یÜک   تصمیماÇÑ Êجع به عدÇ ãفشÜاì چنÜین ÇطالعÜاتی بایÜد توسÜط     

جهÜاÇ äمÜرÒæ    .حکومتی مسÜتقل مÜوÏÑ تجدیÜد نظرقرÑÇگیÜرÏ     مرجع 

åدÜÜس äاÜÜجه     ÊاÜÜطالعÇ æ اهیÜÜگÂ رÜÜنظ ÒÇ تهÜÜگذش ÁهÜÜهÏ هÜÜس æÏ اÜÜحت æ

 ìمÜÜÜرãÏ جهÜÜÜاÇ äکنÜÜÜوÒÇ ä سÜÜÜوÂ æ ÏÇگÜÜÜاهی ÇطالعÜÜÜاتی بÜÜÜاال   . نیسÜÜÜت

ÇطالعÜÜاÊ کÜÜه تÜÜا یÜÜک ÏهÜÜه پÜÜیش ÑÏ حÜÜوÁåÒ       ¡برخÜÜوÑÇÏÑ شÜÜدÇ åنÜÜد  

  ÇختیÜاæÏ ÊÇÑلتهÜÜا بÜوÏ¡ بÜÜه سÜرعت ¡ ÑÏ نتیجÜÜه ÇنکشÜاæ Ý توسÜÜعه    

ÇبÜÜزæ æ ÑÇسÜÜایل مختلÜÜف ÇطالعÜÜاتی¡ ÑÏ میÜÜاä مÜÜرÑÏ ãÏ تمÜÜاã گوشÜÜه   

  .هاì جهاåÇÑ ä باÒ میکند

گسÜÜترÏÇÑ ÔیÜÜو¡ تلویزیÜÜوä¡ شÜÜبکه هÜÜاì مÜÜاهوåÑÇ یÜÜی Ç æنترنÜÜت نÜÜه    

Ïسترسی به ÇطالعاÊ گسترåÏ¡ سÜریع بلکÜه ÒنÜدÏÇÒÂ æ å    تنها Òمینه 

ÏÒنیز میسر میسا ÇÑ . طالعاتیÇ ÑنفجاÇ    ونیÜر کنÜعص Áکه مشخصه

   ÑæÏ رعتÜÜه سÜÜت¡ بÜÜسÇ»  انیÜÜجه åدÜÜهکÏ «    ÍطوÜÜه سÜÜهم æ دÜÜمیچرخ

ÇÑ نسانیÇ ط       ¡ می پیمایدÜبÇæÑ ìیماÜه سÜک ÏوÜث میشÜع باعÜضæ ینÇ

  .بین Çلمللی نیز تغییر جدì یابد

  

  

  

  

  

  

  

  

کشوÑهایي که بÜه لحÜاÙ سÜاختاÑ حکÜومتي نمÜي توÇننÜد ÏسترسÜي        

ÏÇÒÂ بÜÜÜه ÇطالعÜÜÜاÇÑ Ê تضÜÜÜمین کننÜÜÜد¡ Ò ÑÏمÜÜÜرå کشÜÜÜوÑهاí نÜÜÜاقض   

  ÜÜÜم ÑماÜÜÜه شÜÜÜر بÜÜÜبش ÞوÜÜÜد یحقÜÜÜنæÑ    هÜÜÜی بÜÜÜسترسÏ هÜÜÜک ìهاÑوÜÜÜکشæ

عÜÜÜاÇÑ ÏÇÒÂ   Ê تضÜÜÜمین میکننÜÜÜد ÑÏجملÜÜÜه کشÜÜÜوÑهاì حÜÜÜامی    Çطال

       ÞوÜÜÜحق äاÜÜÜحامی ÏÑÇوÜÜÜکثرمÇÑÏ اÜÜÜمÇ ندæمیرÑماÜÜÜربه شÜÜÜبش ÞوÜÜÜحق

  .بشرخوÂÏنها ناقض äÂ بوÇ åÏند

بایÜÜد گفÜÜت کÜÜه حÜÜق ÏسترسÜÜی بÜÜه ÇطالعÜÜاÑÏ ÊسÜÜطح ملÜÜی æبÜÜین            

     ìÑæÂ عÜÜÜجم ÏÑÇوÜÜامل مÜÜÜانی شÜÜهمگ ìاÜÜÜانه هÜÜسÑ شÜÜÜبخÑÏ یÜÜلمللÇ

   Ç� بÜÜÜÜقالÑÏ äÂ äدÜÜÜÜگنجانیæ ÊاÜÜÜÜطالعÇ  تیکیÜÜÜÜÜنالیسÑæ� ìاÜÜÜÜنره

        ÙاÜک لحÜیÒÇ شÜن بخÜیÇÑÏ ¡ÏوÜا¡ میشÜانه هÜسÑ طریقÒÇ äÂ پخشæ

         ðامالÜا کÜانه هÜسÑ قÜطریÒÇ äÂ شÜپخæ ÊاÜطالعÇ هÜی بÜسترسÏ äجریا

ÏÇÒÂ بÜÜÜÜوåÏ نمÜÜÜÜی توÇنÜÜÜÜد ÒیرÇکÜÜÜÜه ÇطالعÜÜÜÜاÊ جمÜÜÜÜع ìÑæÂ شÜÜÜÜدå بÜÜÜÜا   

عبÜÜÜوåÒÇæÑÏÒÇÑ بÜÜÜاä هÜÜÜاì مختلÜÜÜف پخÜÜÜش میگÜÜÜرÏæ ÏÏیگرÇینکÜÜÜه    

الÒÇ ðجریÜاÇ ÏÇÒÂ äطالعÜاÊ بÜه    معلوماÊ که جمع ìÑæÂ میگرÏÏ کÜام 

Ïست نمی Âید بلکه äÂÑÏ ملحوظÜاÊ منبÜع کÜه ÇطالعÜاÇÑ Ê میدهÜد      

  .نیزگنجانیدå میباشد

خصÜÜÜوÕ الÑÏشÜÜÜرÇیط کنÜÜÜونی کشÜÜÜوÑماä¡  برهمÜÜÜه مÜÜÜا الÇ ãÒسÜÜÜت ب 

برÏسÜÜت ÇنÜÜدÑکاÑ äÇÑسÜÜانه هÜÜا کÜÜه Ç äÏÇÏÑÏطالعÜÜاÊ بÜÜه مخÜÜاطبین     

  æ یÜÜینÏ ìاÜÜه ÔÒÑÇ¡یÜÜافع ملÜÜافع منÜÜنظرگ منÑÏ ÇÑ ÏوÜÜخ ãÏرÜÜریم مÜÜی

    ìاÜÜÜه ÔÒÑÇرÜÜÜب ØæرÜÜÜمشÑک کشوÜÜÜیÑÏ ÊاÜÜÜطالعÇ ìÏÇÒÂ منÜÜÜضÑÏ

فرهنگÜÜی æمÜÜذهبی äÂ کشوÑباشÜÜد تÜÜا ÒÇتمÜÜاã جوÇنÜÜب    ÏینÜÜی¡ ملÜÜی¡

ÇسÜÜÜتعماÑ ÑسÜÜÜانه یÜÜÜی ÇفکÜÜÜاÑمرÑÏ ãÏگرæفرهنÜÜÜگ هÜÜÜاì بیگانÜÜÜه¡       

 .جلوگیرì به عمل Âید

  «سلطانی» محمدÇÒهد

 

  ...)ÇÏ)ÕسالÏ ãسترپیغمبرحضرÊ محمد مصطفی   

åÏ åړæ لوæÏیاÏ نبي کریم ÊحضرÏ کې ìپه پا ãÇر æپر Ï چې ¡

)Õ (   نÜÜو تÜÜر ی ÜÜوß  نبÜÜوí سÜÜیرÊ  کتابونÜÜه  چÜÜې ÏلÜÜو یÜÜو یÜÜو 

    ¡Ä يÜت  پیرلÜ æÇسیدæنکي ÇحمدÇ ìÒحمدí په شخصÜي ل

ÜÜرãÇ مÜÜالي   æې پرÏÏ هÜÜ æنوÇلو ææیشÜÜل شÜÜو æÇ همدÑÇن ÜÜ پÜÜه 

       ÞÒÇلرÇدÜخص¡ عبÜش áاÜفع æÇ å Üوتن تکÜر ی مرستندæیي ÏلÜو

  .تې åæکاÇÑندیش په غاړÇ åخیس

 ãکرÇ áسوÑ Êحضر)Õ ( Ïپریل په  ٥٧١Ç Ï áیز کاÏ مه ¡ Ò٢٢ې

Üې سÜرå سÜموä خÜوíÑ ¡ پÜه مکÜه        ١٢چې Ñ Ïبیع Çالáæ له  مې نی

ې پرÇنستې æÇ په  ۍ ته ستر Ïیز کاá کې  ٦٢١معظمه کې ن Òې

 Ï æÇ شو Ëاني   ٦٣په پیغمبرۍ مبعوÜې فÏ کلن په عمر یې له

 .Ïنیا نه Ñحلت æک

 

 


