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 فرهنگستان
۳ 

!مه په هېواد کې دبري ورځ ۶۲دسلواغې   

مه افغانانو  دشوروي اشغغالروو   ۳۲کاله وړاندې دسلواغې په  ۲۳له  نن څخه پوره 

پوځونو څخه خپل هېواد آزاد کړل، چې دغه پوتمینه آزادي  ټولو هېوادوالو ته لوی 

 . افغانان هو کال دغه ورځ د ژغورنې د ملي ورځې په نوم لمانځي. ویاړ ګڼلی شو

هجوي لمویز کال دهېواد په خغاورې دشغوروي یوغلرغوو     ۸۲۳۱مه  ۲دموغومي 

پوځونو ستو یوغل  او نه هیویدونکې ورځ؛ چې افغان ولس ته یې ګڼې سغتونزې او  

واد کغې د  ناخوالې  واړولې، هېوادوال یې  په دربدرۍ کېنول او دغه ورځ پغه هېغ  

 .بدموغیو او ناورین ستوه پیالمه  هم ګڼلی شو

؛ نه یوازې زموږ هېوادوال یې له ستوو ننرونو سوه مخ کړي ؤ، بلکغې  یانوپوځ روسي

 .خپل هېواد یې هم په ګڼو سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي ننرونو وځاپه 

څخه زیات یوغلروو روسانو زموږ  په هېواد کې په ظلمونو  الس پورې کړ، یومیلیون 

هېوادوال یې شهیدان کړل، کونډې، رنډې او یتیمان  تواوسه هم په فقو اوبیغوزل   

 .کې ورځې اوشپې سبا کوي 

روسي یوغلروو زموږ  بېرناه  هېوادوال  یې ودردول، په شهیدانو او ټپیانو  سغوبیوه؛  

 ډیوی کسان ال تواوسه توي تم دي او دکورن  پاتي غړې یې  دهغوی  دراتغ   الرې  

 .څاري 

روسانو زموږ دهېواد ګڼ شمیو ملي تاسیسات ونړول او هېوادوال یغې د اقتصغادي   

ستونزو سوه مخ کړل، دهېواد ښوونیز موکزونه یې په سیاسي موکزونو بغدل کغړل،   

  دخلکو ذهنونه یې مغشوش اوغوښتل یې چې دلینن او کمونیزم په عقیدوي افکغارو   

 .واړوي 

وایماني جذبه  ورسوه وه  او شته، په  میړانې توګغه  خو زموږ اتل ولس چې اسالمي ا

افغانغانو  . دروسانو په وړاندې ودریدل او دسپیڅلي جهاد جنډه  یې پورتغه کغړه   

ته دوام ورکړ او د روسغانو  په مقابل کې په تش الس مقاومت  دیوغلروو سوو پوځیانو

افغانانوتوالسه  په مقابل کې ډیوې مبارزې اود څوکلونو جهاد په پایله کې بویالیتوب

 .کړل او د هېواد بیوغ یې په ټول هېواد کې ورپا وه

روسان چې دافغانانو له کلکو مبارزو سوه مخ شول، په ټیټو سغوونو زمغوږ  دهېغواد    

پوځ د ماتې  وهد س. پویښودو ته اړ او دافغانستان  له خاورې څخه  په تیښته وتښتیدل

 .دګډې  قوبانیو پایله وه سونو او سیمو لویه کامیابي، د دې خاورې د ټولو پوګنو، ول

روسانو ته نه؛ یوازې  زموږ په خاوره کې مالي تاوانونه واوښتل؛ بلکې  ځاني تاوانونه 

 .چې په زرګونه  د روسي یوغلروو ککوۍ زموږ په خاوره  کې خاورې شوې 

مه دهېواد څخه دسوو لښکوو  وروسغتن   ۳۲هجوي لمویز کال دسلواغې  ۸۲۲۱د

یوتانو له پله واوښته دا دافغانانو دجهاد او مبارزې ثموه وه، چغې سغوه   قوه چې دح

 .پوځ یې له هېواده وشړل او له تاریخي ماتې سوه یې مخ کړل 

هویوغلروچې افغانستان ته په بدنیت کتلي، نو  دا څوګنده خبوه ده، چې د وخغت  

یوغلرو او انرلیسانو اوشورویانو په څیو غاښ ماتونکي ځواب سوه مخ شوي دي؛ څو 

نور هېوادونه دا یادساتي چې په  شوم نیت زموږ هېواد ته ونه ګوري او په دې سغو   

کې هم ونه اوسي، چې ګوندې دافغانستان خاورې ته ورننوتل آسان ؛ بلکې پغه دې  

سو   کې شي، چې افغانستان خاورې ته په بد نیت ورت  آسان او بیوته ت  یې لغه  

 .به له پښو وغورځي   ګړنرونو سوه  مخ ، ګوډ او مات

ټولو نړیوالو ته ثابته شوه، چې افغانستان یوداسې روسانو ناکامي په افغانستان کې د  

 .هېواد دی، چې ولسونه یې دخپلو سوو نو تیو دي، خو دخپل هېواد ه نه تیویږي 

رښتیا هم دازموږ دنیکونو او پلوونو هغه شعار دی، چې پغه ماشغومتوب کغې ټولغو     

ټولو ته ورکړی، چغې  ې ویل شوې او داسې دغیوت درس یې ه زانرو کافغانانو ته پ

هیڅکله  به ددې درس نه یو افغان هم مخ  وانه ړوي، په خپلو دریځونو به  دریږي  او 

دخپلې خاورې ساتنه به په اتلولیو سوه کوي، هېوادوالو ته به  دخپلو سو ونو پغه بیغه   

 . ه به هو راز قوبانیو ته  تیار وي خدمت کوي  او دخپلې پاکې خاورې دساتنې  لپار
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په هېواد کې د ناپوه  توڅن ؛ جن ، جرړې، بې روزګاري او لوږه دا هغه څه دي، چې افغانغان  

یې تو انحصار الندې راوستي دي  او د پودیو په فوهن  قدمونه کیږدي، چې دغه ناوړه فوهنرغي  

په خاوره کې ورځ توبلې د پواختیا په لوري روان او زموږ په افغاني فوهنغ  بانغدې    یوغل زموږ

 .منفي اغیزې ښیندلي دي 

، چې بیوزله کغورن   ېافغاني ټولنه کې ناوړه دودونه دوموه زوراخیست په همدې اساس زموږپه 

 .اخلي پواخه ونډههم دیو نوي دود په رامنځته کېدوکې 

رواج کړیدي، چې که داسغالم  دودونه  بېالبېل راوارد شوي  ونو کېوګړي دخوښیو په محفل ډېوی

د اسالم په رڼا کغې    لرښت هوو بې ځایېد ډټولې ناروا دي، ځکه کړنې له پلوه یې وڅیړو، نو یادې 

د نغاوړه   نوم دلوړولو په موخه  توبرنیو او د ،ابتونورق موناسبې ځایه غوور،  د افغانان . دیاسواف 

 .ې سوه  ګیو دي دود په پواختیاک

چغې انسغاني   او کړنغې،   دین دی، هغه دودونه بشپړاسالم، چې په آسماني ادیانو کې جامع او 

 .ې دی نرار کړېاو پو عملي کولو یې ټ يپکې نغښتې وي او په ګټه یې وي، تایید کړي دارزښتونه 

د انسغانانو د ژونغد د   تړون بلل کېغږي او   غورهد بېلرې په توګه واده کول د ټولو انسانانو لپاره یو 

خو په هغه صورت کغې چغې د اسغالمي    .  چې انساني ژوند ته بقا ورکوي ،کموغ  یو المل دیېن

 .قوانینو پو بڼست باید پلي شي

دا مطلق ناوړه عمل دی او توسوه کول یې په داسې بېوزله ټولنه کې، چې یوکس ټوله ورځ دیوې مغړۍ  

 .  ډوډۍ دپیدا کولولپار سهار له کوره وځي او بېراه کورته په ټناکو السونو راځي 

توالسغه   هېوادونغو  ه  بهوغغوادونو څخه دی، چې اقتصادي اړتیاوې  لېهغو بې وزلو ه افغانستان یو له

کوي، بیا نو ولې  زیات او بې ځایه لرښت وشي، چې  نورو هېوادونو ته مو الس غځولي او بیا دلته یې په 

 .غلطو خبوو او بې ځایه الرو لروو

دځغان   کغارول یغې   ، جواز ونه لويعي شو  کوم ؛موږ مسلمانان په دې باوري یو، چې هوهغه عملنو 

 .ناوړو کړنو پوښتنه کېدونکي ده  ورنه د هالکول او یا داچې ګټه توالسه کړي، په آخوت کې 

دودونو ته   نه  ویل شغوي    یادو د ناوړو کړنو دبندیز په اړه  ځینو ځایي سیمو کې د قومي شوراګانو لخوا 

 .دل شوي، خو بیا هم  دعمل جامه یې نه دې اغوستيدي او په توسوه کولو یې ځیني جومانې هم اېښو

د ناوړو کړنو د توسوه کېدو مخنیوی دې په غوڅ بندیز  هېوادوالو یواځین  غوښتنه ده، چېزموږ د ټولو  

 .سوه توسوه شي، چې  دنور و غلطو فوهنرونو په مخنیوي کې ارزښتمن ګام  اوچت شي 

داچې  یلومړ. ږيېمشوانو لخوا درې ګټې ولسونو ته رس بندیز دحکومت اویا دقومي د ناوړه فوهنرونو 

دویم دشویعت احکاموباندې ځغان بوابغو    ،ولسونه دخپل کورن  دسمبالښت په موخه  پیسې سپما کوي

 .اتحاد او ورورګلوی نیسي ځای  یو توبرنبې ځایه  کلیو په کچه دنوم دلوړوالي او  م دېیوي او  در

هغه کړنې توسوه کغړو،  ارشاداتو ځانونه وپوهاوو؛ ه ځای داسالم په دودونو پ هدناوړ !هېوادوالو راځئ

خپل نوي نسغل تغه    ته کوم زیان؛  ددې لپاره او نه هم خپل افغاني دود  راورسیږيتاوان موږ ته چې نه 

 .ږدو، چې دوی  په افغاني کلتور باندې وویاړي ېهغه څه پو
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د زیاتو بې  واد کې ولسېپه ه ېوې؛ که چوایياقتصادي کارپوهان  د ناوړه دودونو د توسوه کیدو په اړه 

ښغه   افغانانو اقتصادي وضعیت کېو وېډ څخه ګټه وانه خلي، نو د ځایو مصوفونو او بې دلیلو فوهنرونو

 .لرښتونو کې کوه بسنه کېدای شي يیوکال په کورن او د والی

دخپغل  بیغاهم الس نغه اخلغي او    افغانان ددغه بې ځایو لرښتونو او ناوړو  دودونو درواجونې څخه  

دودونغه همداسغې    همغدا کغه  .يالسونه اوچت وړنه ه په عملي کولو کې له هویو له وجېمبر  تسو

 .شيوی خلک به داقتصادي بحوان سوه مخ ېپواختیا ومومي، نو کېدای شي، چې ډ

دلته به د یو څو ناوړو دودونو یادونه وکړو، چې زموږ په اسالمي او افغاني ټولنه کې رواجیدل یې مغخ  

ښودنه، ېدلوړ  ولور اې کورن  کې په  لور باندلرښت، لوړې کچې په ودونو کې د:لکه . پو زیاتیدو دی 

 د ن  تغه شیوین خوریو کې دناوې کورپه ، لپه لوړو بیو رابل ساز او نڅا لپاره هنومندان په ودونو کې د

رسوه نغور  و وا  ږيېکړنې دي، چې یو کور ودان ېسیټ وروړل او داسې نورې ناوړ ي اسبابو  بشپړکار 

  . ږيېسل کورونه وران

، چې ښځینه يګو شووتوست کړنېکورکې هم داسې  ېمړ ځایونو کې د په ځینو همداراز له ودونو پوته،

اروا ن داسالم له نظوه  چې دغه عمل ورکوي ،او ګمنځې  هندارې وو ته دسخاد ورکولو توڅن ، ټکوي،

 په افغاني ټولنه کې چې یوکس وموي  د مړي په نوم  خیواتونه کوي، چې  بیا دخیوات بلنې لپاره   . دی 

داهغه څه ګڼالی شو، چې پغه ښغکاره    ابولي، چې خانان او بېوزله ورنه هېو وي، نورډېوی هغه خلک 

 .ډول خلکو ته ځان ښودنه او داچې یو څوک ثواب توالسه کړي، ځان په ګناهونو کې ډوبوي 

دیوې ناوې کورن  ته پخوا په څېو چې  دل، هغه ته دېږېماشوم ز ينو کې دن  کور  ې په یو همدارنره 

کاري اسباب وروړي، چې ماشومانو ته په هماغه اندازه   ليدېږېاوس نوي زږي روړل کیوځیني اسباب 

په لومړۍ ځل  دلوګر یوې کم  مرمرې لۍ م  د دژب   م       

هڅمممول  پمممه مو مممه یمممو  د شممم مرالو داد یممم دو د  دې ا 

لشمررا   دمککر  ا »دغمه کتم ب د   . کت ب چ پ ا   پوژ کړ

پممه لمموو  پمموژ شمموېن چمم  دک نګمم ژ د ممیر     « ک نګمم ژ 

فرهنګي ا  اد ي څیرې ی  له پېژلدل   ژ  ته د هغوی 

دشرر لون غزلولو ا  څ وژیز   ی ګ  ی  ژا یسمت  ا   

 . چ پ کړب دب 

آغ ممم  لمممرګي کممم ېري د ن چممم       لیکوالمممهددغمممه  ا مممر  

د ممردیه شممښید ځممو لدي پممه د لسمم  دممولګي کمم   د     

  لرګي ک ېري د  ید آقم  لموژ د ن چم     آغ . کړې کوب 

هۍممرب لرریممز د ک نګمم ژ پممه  ممیره کمم        ۳۱۳۱پممه کمم    

 . یږدل  د  

مخولممو کمم   پممه   ۴۴ا ممر پممه «دممککر  الشممررا  ک نګمم ژ»د 

دوکمه پمه شمریر چم پ      ۰۵۵ژلګه  پښت  ا ځه کیفیم،ن د 

دنمه شم مراد د    ۳۱شوین چم  پکم  د ک نګم ژ لمه  میر      

ی ګممم  پکممم  پېژلمممدګ وب درڅنمممو د هغممموی دشمممررب  

ز  پخپ ممه دکتمم ب لیکمموال   ددغممه ا ممر  ممری . ژاغ ممي دب

 .ي ک ېري لیک   د  آغ   لرګ

که څمه هم  دغمه چم پ شموی ا مر چیمر کموچنې د ن  لم   د          

محتمموا لممه مخمم  چیممر څممه پکمم   لیممد  کیممږب ا   دکتمم ب 

لیکوال    کو ده هغه فرهنګي څېرې  په ګوده کړیدبن 

و ا  ادب چګر  چ   د ی  ه  دالهڅول  په مو ه  د فرهن

 .دود ا  داد ی دو په  ډاینه ک    پل ق   ژ اد    دي 

دلممموګر ااتم دوا فرهنمممو ژی  ممم، د لوممممو ب کتممم ب    

مخکتنه دیو شریر لیکوااللون ادیب لون ځوال لون میرمنو 

پمه ګمډ د د م مممه کتم  تود پمه دمم الژ کم   کمړ  ا  د کتمم ب       

څمو   لیکواله ی  ال  هڅولهن چ   پل ق    لوژ ه   ځ وبن

دفرهنو ا  ادب په الژ  کم  چم  کموم  شمته  متولزې ا       

 . دش  لید  کیږب له مینده ال ې شي 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

هرداژا   دااتم دوا فرهنو ژیمیي مبمدالرنرت دسملن    

دځممممدو چمممم ژ  ژییسمممم  شممممیر  ژګرن    ممممیي  مممم دا ن  

 یداجرل  ر شن محب اهلل آژملن ا ترمحرد   لد دن 

  دکتم ب پمه ځمېګاو ا     ا ت د  یدنسیت نسیني ا  لموژ 

غوځممتنه  ممتولز   بممرې  کممړې ا  د کتمم ب لممه لیکمموال      

 .ده د او  ژکړب   کړ ن چ   پ   اد ي پندولو

آغ مم  لممرګي    مشممرد  ه لمموګر ااتممم دو ا  فرهنممو ژی  مم،  

  ژکړ؛ ی  ا  چاچهی ه  کړ  د ال چیر  اد ي پندولو  ک ېري ده 

ه پتممممختمممو پمممه  ر مممه کممم   مممه یممم  هرمممدا فرهنګمممي پرچمم  د  

 لممه لممه هممر چ   مر ممت  ځمم د ( ااتممم دو ا  فرهنممو ژی  مم،)

 . پروب  

د دغممه کتمم ب لیکوالممه  ایممي؛ ممم   پتی ممهن چمم  پممه دې جګممړ     

ځپ   دولنه ک  هغه محد دیتوله له منده یو  ن چم  دځینمو   

  کو په    ژ ځمدینه قشمر  یم  لمه شمي در مر  کموالی؛   کم          

 .    پ ژ  کړبمیرمن  ه  کوالی شين لیکن   کړب ا  کت  وله 

آغ   ک ېري   یلن چ  دا  م  لومړلې ا ر دی غوا ون چ  په 

ژاد مولکي کمم  لموژې اد ممي پندمول   کممړون ځکمه    لممه  پ مم      

 .کوژل  ا   پ والو لخوا دغه فرهنګي ک ژ ده هڅو  شوې ی  

دکت ب دمخکتن  په غولډ  ک ؛ دااتم دوا فرهنو ژییي 

 ژګمرن د  الیم،    مبدالرنرت دسلن دځدو چ ژ  ژییس  شیر 

م مم و دجنممدژ آمممرې    ممیي  مم دا  ن لممرګي کمم ېري ا  ددې    

دکممممممموژل   پ والممممممموا  دااتم دوا فرهنمممممممو ژی  ممممممم،   

 .ک ژکو لکو ګډ د کړې ؤ 

دیمم د ل     د ن چمم  دیممو کمم   پممه لممړ کمم  دا ا و ځممل دین چمم   

دلوګرااتم دوا فرهنممو ژی  ممم، ددې  الیممم، فرهنګمممي ا   

و  ب ا  دهغموی چم پي   اد ي  توژ  ده دا   اد ي ل  ت  جم 

 .پندولو   لدې مخکتن  کوب 

 

د آبتک بند تفریحي او 

 سیاحتي سیمه

، د  وځم   لسموال    د آ تک  ند د لوګر  الیم  

چم  لمه مرکمز     نپه ا یرب ل طه ک  موقری، لمرب 

دغه  ند چیر ځمه  . کی ومټر  لرې  اقع دی ۹څخه 

موقری، ک  پمر   دی ا  لمه شمر   امره څخمه      

 ویل  وا ده د   غر له ی  دژې  ر  لږدې کیږب 

ا  په ا یر ک  د مر   مر  دنګیمږب چم  د دنګم      

 .  ول   ه لوو ه  ی دیږب

له یمو    و ید  اژ ځ، ی  داد ن چ دجددې  ند  

د  وځ   لسموال  دمول  ځرکم   ړ  م       ا  ه 

شممممي ا  دغممممه ژا  لممممه   ممممه پ ممممو   ممممه د  وځمممم    

 لسوال  دو  ا  مید لکي د  ریښمن  لمه لررم،     

 .څخه  ر رت شي

لمممه دې  نمممد څخمممه د پسمممرلي پمممه مو ممم  کممم  د       

  یمممر  یممملن  )  د  نمممدب لمممه دژې دنګیمممو څخمممه   

 ممیت وله ژا  چمم ( لټکمموژې  نممد ا  ا ممتو دژ   

چم  پمه دې    ن ځي د آ تمک لمه  نمد څخمه دیریمږب     

 ر   ه د  یت ولو ژا  د و ا   ژامتمي ځرکمو د   

 .  یۍ  ید  مخه ه  لیو  کیږب

 د  دغه  ند کولې شي د  وځم   لسموال  ا  لم    

 ۰۵دول   یر   ړ    کمړبن ددې  نمد پ نموالې    

متر  ا  ا ږد الې ی  د  تیځ لوژ ده ادامه لربن 

متمممر   ۰۵لمممو دمممه دا  نمممد د شممم  ا  ممموا    د   ا  و

 شموی  دیمږ  ژا دم     لو  الي په کچمه پمه ګم ګرینو   

عیسوي کال د فبووري شلمه ۳۲۳۸د دویمه ؛هجوی لمویز کال د کب دمیاشتې  ۸۲۱۱شنبه  د   

 

(۸۳۲)کال لسمه ګڼه؛ پوله پسې ګڼه  یلومړ  

د  وځ   لسوال  په ا یرب ل طه ک  ن چ  دی

 . پر   دی

 

 

!
 (منطق)صفي اهلل : لیکنه

    د م ممممګر   ممممر  لمه دولممممکي لمه      ړد  ممممندا کړ   ی     له لمممممم 

ممم  پمرې  مممترګ     ژا   ده په قدو  هممم و یم  پیمل  کمړ د لمرې لمه مم     

په چېمممر  یمممستر دیک چ   ممممم  څ ژلمه د ا  ممممو لپم ژ        ې لممګېد

د  مر پمه اشم ژب مم   ژدمه لو مممم،        ن ممرب  ده دژېد  لو ممم،  م    

 ې ژکړ پسممممت  لرمممممي شولممممډې ی  د  رممممب  په لمل  ژکېمممممښود  

ممم  ه  له ځم د  مر  د      یم .دوژ   لمممممفو ی  پرممممممخ د لوله جو  کړ 

 ی لولو په دژی ب الهمممممو کړو شېبه  ژ  ته یم   مر پوژدمه کمړ ا      

په مو ک  څېر  ی  مننه  کړ  د ځ د  ر  م  کر  ا  ژېبل شمر    

 .چ  له مود  ا یکه  ژ ر  لرو  ندا   م  الګېرله نکړ 

د ژ صمت    نپه  ی لي لمړۍ کم   مه مم  ک مه ځم د درهغم   ژ م           

چېممر ل ا قتممه شممو ا ر لممو هممر  ګممړۍ   یممد هغممه    مم، شممو     ممم  

  .  ین 

له دمولکي لمه پمه  ېمړ  ژا  دم  پمه الژ  کم  د هغم  پسم  د ه کم لو            

څمو   .  بر   خ، دژد ل   و  د خت له له   مه مم  څمه لمه    پموژ      

امتح لولممممه پیممممل شممممو    څ مممموژلی  می شممممتنيځمممم   ژ  ممممته  ژ

ق م  یم     ند ق   غوځمتنه یم   کمړ     ؤنامتح لوله مخ پر  تصېد  

س، له امتح له  ژ  ته ی  ق    ېرده ژاکړ مننه یم   کمړ  ا    ی ا 

 .اهلل  ینو  ر    د پ ی و د امتد پر  ژځ الش ن ی ده ی  کړ 

 ن    ممم  چېمر ژا غټمه کممړ   نهرمدا یم   ژ  ممت   بمرې ا  لیدلمه        

 م له کم ژ لمه    آچ  د      بر   ژده  کړو  و د مین  اېښ ژ کو  څه 

کمم  ګاممه  يپممه ځممو لد نژ صممت  دېممرب شمموب دی دا څممو  ژځمم  د

دولګي ده ی  څو ځ مه   ن   د هغ  په لټه ک   و .ګوڼه چېر   ی ده   

 ن ژغ مم   ممو هغممه لممه    ژاغ مم  د پښممو اللممدې ممم   مم  ا ژ  ممل       

 ژمین  پ ژچمه ژا کمړ  ا   یمل یم ن  ږممه      نځرک  ځ ی له ژا کم    

   ت  ام لم،   پل ک ي ده ال   ک وله دېر شو   و ده ژا له غ   ا  م

 پ ی  !ه چ  د ې هغه  ت  د ک می    پ ژ

 

وشناسیگول/ لوګو پیژندنه   

!موږ سوه موسته وکړئ، چې ستاسو کلی هم در وپیژنو  

 

پیام های مهم به 

 !مادران شیرده

شیودهی با شیومادر را دریک ساعت بعد از تولد  غ  1

 !آغاز نمایید 

طفغل را درمقابغل امغوا     ( فلغه )اولین شیو غ 2

محافظت میکند شیو اولی مانندی واکسین است آن 

 !را ضایع نکنید 

ص بغا  لمدت شش ماه بصورت خغا به طفل تانوا  غ  3

موتبه ازطوف  8حد اقل ) از طوف شب و روز ودخشیو

به مقغدار میغل   ( موتبه ازطوف شب 4و حد اقل  روز 

 !اش تغذیه نمایید 

به خاطوکه طفل به شکل کافی از شیومادر تغذیه غ  4

این کار . شود شیودهی را از هو دو سینه انجام دهید

 !باعث تنبه شیو در هو دو سینه میشود

باشیوپودری وشیوچوشغک   هیچگاه طفل تان را غ  5

وشک باعث به وجود چتغذیه نکنید، شیو پودری وشیو

آمدن اموا  مختلف ازقبیل اسهاالت، سوی تغذی، 

تاخیو در رشد، کاهش رشد ذهنی وذکاوت ، خوابی 

 !ظاهوی دندان ها ومشکالت اقتصادی فامیل میگودد

( مهمند)داکتو فدامحمد : طلب  توتیب کننده م

 عامه ریاست صحت عامه لوگو ل والیتی تغذیمسوو

 


