
 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 

۳ 

  دتصوف ځانګړني :   

  :برخه دویمه

وع د اسالم مبارک دین ټول ارشادات بیانول زما د لیکنې  مو ې  

یه وینېېا ړ کېېار ويخ  ېېو م ېې وماوږدوي او ښېېایډ ر ېېی لېېوو او لېېو

چ  زمونږ ټولنه اسېالمډ ټولنېه ده او الد ې       خکافډ بولم ځکه

تصوف چ  زما د مقال  . ت لیيمسل انان له اسالم سیه ر ی بل ی

زمېا  . دوی ه بی ه دهخ پخپل ذات ک  ر ی لوو او پیچلی بدث دو

په ان  ښایډ د ر یو مسل انانو په ذمن ک  تصوف مدض یو نېوم  

لېومیو بېه   . وي او مغ  پیته بله کومه معنا او مفهوم ورته ونلېیي 

 :د تصوف په اصطالح لږ رڼا واچوو

پېه لغېت کې  د وړینې   ېام        تصوف یوه عیبېډ کلی ېه دهخ چې    " 

 .اغوستلو ته وایډ

وایډ چ  د صوفه نوم  یېو تېن د کعبې   ې مت کولېو لپېاره ځېان        

نېو مغېه چابېه چې  ځېان ا  تېه        یخکلېه چې  صېوفه ومې     ؤوقف کېیو  

ښېاغلډ ا  ېل    (مې   ۷:  ۲.) فه به ورته  لکو ویېل نو صو؛ وقف کی

لېېه   The Quranic Sufismمییولېېی الېې ین د کتېېا   ښېېکلډ د

او د ( صېېفا)صېېوفیانو د زړه د پېېاکوالډ  "  :داسېې  لیکلېېډ  مخېې 

 ". اع الو د سپېڅلتیا له امله دا نوم ګټلی دو

 :ک  کښلډ "لټیییي مسټیي آف پیشیا  "پیوفیسور بیاون په 

په اییان ک  صوفیانو ته پش ینه پوش وایېډ او دا د د   بېی     "

 ".پخلی دوخ چ  صوفډ له صوف څخه راوتی دو

 :ک  راوړي( کتا  الهن  ) ییونډ په  پل اثی ابو ریدان الب

صېېېوفیان مېېېم فیلسېېېوفان ديخ ځکېېېه پېېېه یونېېېانډ کېېې  سېېېوف د   "

د فلسېېف  مینېېه ) فلسېېف  مانېېا ښېېن ي او فیلسېېوف تېېه فیالسېېونا  

وایډ؛ نو په اسېالم کې  مېم مغېه چاتېه چې  لېه دوو سېیه یې           ( وال

 ".خ صوفډ وویل شوللیلورته والی 

ا  بېېیه نېېه منېېډ او وایېېډخ چېې  د  ېېو نېېامتو  تی پېېوه  نالېې یکډ د

 وییونو د عیبډ کولو له پارهخ چ  عیبډ کومه قاع ه ټاکل خ یونانډ

 

تی نېېه شېېو مغېې  لېېه مخېې خ صېېوفډ میڅکلېېه لېېه یونېېانډ ا یسېې    د

 ( م  ۷۷:  ۳)  ګڼالو

د تصوف په لغوي معنا ک  ا تالف د تصوف د اصطالحډ معنا 

بیېېا مېېم د ا  ېېل ښېېکلډ لېېه زیېېار او  . ا ېېتالف مېېم را بیسېېېیه کېېوي

زح ېېېت نېېېه ګټېېېه ا لېېېو او اصېېېطالحډ تعییفونېېېه رانقلېېېوو امېېېام    

 : یکډابوالقاسم د حضیت  نی  له  ول  ل

تصوف د زړه له کوم  ذکی کولېوخ پېه و ې  کې  راتللېو او  پېل        "

 ".کیه وړه له سنتو سیه م ینګه کولو ته وایډ

 : په بل ځاو ک  حضیت  نی  پخپله وایډ

کیي او له ( فنا ) تصوف د  ته وایډخ چ  څښتن تا له تا نه بېل  "

 ".سیه د  ژون و وساتډ( ذات )  پل ځان 

 :نا دهخ چ د ابو مد    یییي وی

 ویونو  پلونه او له ناوړو کینو الس پېی سېی   ( درنو ) دا د لویو  "

 " .کې نه ده

 :ع ی بن عث ان مکډ د تصوف په اړه وایډ

 ".تصوف له و ت سیه سم ژون  تېیولو ته وایډ "

 :ابوالدسن سییوانډ وایډ

 ".ل او م ت زیاتوالی دودتصوف د  وو پی ښو ": ژباړه 

 :اسداق په ان د امام ابوبکی ابو 

 ".د څښتن پییوۍ ته تصوف وایډ "

 :پیوفیسور یوسف سلیم وایډ

 ".دویم نوم دو( نګهبانۍ ) تصوف د زړه د څوکی ارۍ  "

 :د عب الوما  اشعیانډ په ان 

تصوف مغه پومه دهخ چې  د مد ې ي سېنتو پېه  پلېون  سېیه د        "

 ".ولیانو زړونه نیسډ

 (کېیم ا  و هېه  ) ډبن حسین بن عل ډحضیت امام مد   باقی عل

 :فیمایډ

 

 

تصوف ښې  رویې  تېه وایېډ او څېوک چې  څېومیه غېوره ا ېالق           "

 ". ولیيخ مغومیه لوو صوفډ دو

 (مخونه  ۲۲ – ۲۷:  ۳) 

( کشېف ال دوېو   )حضیت داتا ګنج بخش په  پل مشېهور اثېی   

ک  د ر یو شخصېیتونو اقېوال د تصېوف پېه اړه راوړي ديخ چې       

ګېېومی پېېه اردو تی  ېېه داسېې      ځینېې  یېې  د عالمېېه فضېېل الېې ین   

په  (رح ة ا  علیه)وة االسالم امام غزالډ ح)): ژباړه .راغلډ دي

. کېې  دغېېه حقیقېېت لېېږ پېېه تفصېېیل بیېېان کېېیو دو  ( احیېېاا العلېېوم)

دد  منېېزل الره دا دهخ چېې  لېېومیو موامېې ه وکېېیيخ بېې       : لیکېېډ

ټېول  اړیکې  پېی  کېیي او پېه مک لېه       . صفتونه له ځانه لی  کېیي 

 .((ذات ته متو ه شډ ( ل  الله) تعالی توګه د ا 

 ( م  ۷۲ - ۷۷ :۴)  

ؤ تصوف په دوو کلی و ک  را لن  کیخ چ  مغه یو یې  ذوق   ږمو"

او بل یې  د ل ېای ونکډ مې من    ؤچ  د حقیقی معیفت ل س کول 

دا . په زړه کې  د الهېډ نېور تولېی یېا د پېاک سېبدان د رڼېا ځېال وه         

 ".لتونه دي چ  عقل ی  مغ   واته الره نه لیيدواړه مغه حا

 ( م  ۴۷:  ۲) 

اسېالمخ ای ېانخ   : صوفیان په دین کې  در  در ې  او میتبې  منېډ    

 . احسان

د الالېېه االا  مد ېې  رسېېول ا  شېېهادت ادا کېېولخ ل ېېون  کېېولخ   

 . روژه نیولخ زکات ورکول او حج ادا کول اسالم دو

ي شېکل او صېورت دوخ   د مسل انۍ دغېه پن ېه بنېا د دیېن  ېامی     

 . چ  د اسالم ارکان بلل کېږي

ای ان چ  د دین روح ی  بولډخ پی  ې اوخ پېی مالیکېوخ پېی ټولېو      

پیغ بیانوخ د قیامت پی ورځ او د   او له لوري د  یېی او شېی پېی    

 . ق ر باور لیل دي

چ  سېیو پېه اقوالېو او    : احسان چ  د دین حقیقت ی  ګڼډ دا دو

سیه تعلق ولیي او په می څه  (ج) ه   اواع الو او  اطیاتو ک  ل

او می حال ک  ی  حا ی او نا ی وګڼډخ چې  میاقبېة ا  مېم ورتېه     

 پاتې په راتلونکي ګڼه کې...                      .وایډ

 

په لټه کې یو؛  دهغه څه موږ پوهنوال الکوزی تایب :څیړونکی

 ؟!نشوخوموندالی یې 

دمغېه څېه پېه لټېه کې  ديخ      کالېه   څلویښت څه دپاسهافغانان 

چ  تینن ورځ  دمونې لودرک یې  پی انېه کېیلخ ځانونېه یېډ       

ومډخ  و نه  یې  چېا    الی  ممستیي کیلخ نار  ی  وومل  او 

اونه څوک شته چ  دد  مظلوم ملت پېه غېم کې      هغږ واوری 

  . واوسډ

کېالونو کې      ۴۴پېه د   ه افغان  غییتډ ولس او میشت قومون

خ دد  دي ی  تل ربیولډ او ځورولډ  دوو  چ   خاور په دغه 

المېېل  پیېې ا نشېېو کېېیاوخ چېې  څنګېېه لېېه دغېېو بېې میغیو نېېه        

ځوریېې لډ ولېېس تېېه   افغېېان ؛ څېېو  يد الصېېون الره پیېې اکی 

 وشېېېدالډ ورپېېېه بی ېېېه او یوبېېېل سېېېیه پېېېه  الصېېېه غیېېېږه او 

 . دورورګلوي په فضاک  ژون  وکیي

 وڅخېېهکل  ومتضېېاد ودو ومغېېلېېه ی  دلتېېه دسېېول  او ګېې   

یادونه کېووخ چې  افغېان ولېس ددغېو دو کلی ېو سېیه دومېیه         

زیاته آشنایډ لیيخ چ   میه ګیۍ  پخپلېه اویېا دنېورو  لکېو     

 .ورواله  ول   

په لومیي ک   ګیه یاده ؤخ بیا دسول  نار   وموخ ښه وینېو  

چ   ولس د تبامۍ  په لور روان دوخ څوک نشېته چې  ددوو    

  شېېډخ څېېودوو تېېه دحېېل الر  او چېېار  ولټېېوي او  غ خېېور

 . ژون  د افغانانوپه بی ه کیي هنیک یغ

څولسېیزو  ګېیو او نېاامنیو کې      پېه  له ب میغه  چ  افغانېان  

ښېېکیل دي او دا د مغېېو غلی ېېانو او دمیېېواد د ېېاور  تبېېاه     

کوونکودښېې نانو دسیسېې  او زمېېوږ د وطېېن  دویوېېاړونکو    

ه ديخ چېې   تېېی نېېن ورځېې   پېې طیاحېېانو او ریزاینیانېېو پالنونېېه 

 .کییږودغه اور ک  

نن ورځ ټېول افغانېان  د نېر پی ې  نېار  ومېډخ وایې  چې          

ورک د  شېېډ  نګونېېهخ مېېیه  دوي  نګونېېه اوداسېې  ورتېېه      

نورشېېېعارونه ورکېېېوي او دسېېېېول  او امنیېېېت غوښېېېتنه لېېېېه     

 . حکومتډ چارواکوڅخه کوي

 و د دولت سیه مم داسې  الزم تې ابیی نشېتهخچ  سېوله  د       

پېېېه میېېېوادک  رارمنېېېه کېېېیي او یېېېا مغېېېه میوادونېېېه چېېې  پېېېه   

افغانستان ک  د نر او  ګیو الس لېیيخ غېام مېاتونکی    

ځوا  ورکیي اویا داچې  ددوو دالس ومنېو او دتپېل شېو      

 .   ګی   مخه ر  کیي

 و یواځ  دولت د سول  په راوستو او ټینګولو ک  اړ  ونېه  

ر پېاتډ شېډ   بولو؛ دلته ولس مم بای  دولت سېیه پېوره م کېا   

او پېېه ګېې ه وکېېوالو شېېډخڅو د میېېواد ملېېډ ګټېې   ونېې ي او   

 . ورپه نصیب کیي ولسونولپاره د موساین  نیک یغه  ژون 

اوس مهېېال افغانېېان دسېېول  کیلېېۍ پسېې   اللهانېې ه ګیځېېډخ  

ول  دسول  کیلۍ له حکومت څخه ورکېه او پېه لټېه کې  یې       

 ؟!دواړه مم ولس او مم حکومت اللهان ه  دي 

لېېت  واویېېالو   دسېېول  پېېه راوسېېتو کېې  بېېه کېېوم     دافغېېان م

نېېن  بېېه دافغانېېانود مېېات . بېېويمیېېواد واوري او ټټېېی ورتېېه ور

السېېنیوو څېېوک وکېېیيخ ددری ګېېیي  پېېه صېېفت    شېېوي الس؛

دافغانستان په اوسنډ حېاالتو د راز پېیده  پورتېه او حقیقېت     

 . ووایډ

دمغومیوادونو مخنیوو وکیيخ چې  نېن ورځ  دافغانسېتان     

ولو کېې  لېېوو الس لېېیي اودسېېول  پېېه الره کېې  یېې  پېېه ویوېېاړ

 .  ستی ن ونه رامن ته کیي دي اوکوي ی 

بېېه داسېې  میېېواد نېېه  ويخ چېې  دافغېېان مظلېېوم    میڅکلېېه ؛نېېه

ولس غږ  ته لبیک ووایډ او په غم ک   سیه غ ېیازي ښېکاره   

دد  لپېېاره بایېې  افغېېان میینېېی ملېېت پېېه  پلېېوک  سېېیه  . کېېیي

ه فکیکېې  نېېه؛ بلکېې   دیېېو   کینېېډخ دقېې رت دالسېېته راوړو پېې  

 . واح افغانستان په فکی ک  وواسډ

نوڅنګه  کوالو شوددغوب بختیو چ  پیمېوږ  لېه بهېیه پېالن     

شېېېويخ د الصېېېون الر ومومېېېو او  پلېېېو امېېې افو تېېېهخ چېېې    

دسېېېېېول  نېېېېېار  ومېېېېېو اود سېېېېېول  کیلېېېېېۍ پیېېېېې اکیو؟  او   

افغانانوک  یو داس  یووالډ رامن ته شډخ چ  نېور بهینېډ   

ادونه  پېی مېوږ لېوړ  چېوړ  ونکېیي اویوبېل       او ګاون ي میو

 .   نکیي بیلموسیه په  پلو ک  

د  مو و ته درسی و لپاره دمیواد دټولېو میشېته قومونېود    

یومېېوټډ کیېې وپالن  دبېېین االفغېېانډ  یګېې  لېېه الر  تیسېېیه    

کیېې او شېېډخ چېې  دمیېېواد دټولېېو قومونواسېېتازي پېېه کېې       

میوادونېود  ګ ون ولیي او په یوګیدي میزراټول او دبهینیو 

دسیسواو پالنونو دشېن ولو لپېاره دوسېلوالو رلېو اسېتاز       

ملډ پی کی   لېه مخې    پېل مې ف تېه      یومم ګ ون ولیي او د

 .  ځانونه چ  په میواد ک  رارمنه سوله ده ورسوي 

نوبیامغېېه و ېېت  افغانېېان  دنیک یغېېه او رارمېېن افغانسېېتان  

  څښېتنان کیېږيخ چې  کلونېه ې کلونېه یې  دسېول  پېه الره کې          

 .    ستی  مبارز  کیي  دي

 !په میوادک  دتل پات  او رارمن  سول  په میله

 شیرمحمد امیني ستانکزی

 

 

کشور ما با داشتن آثارخ مییاث ماي  تاریخډ وساحات شېنا ته شې ه   

سېېاحات  . طبیعېېډ در سېېطي ملېېډ و بېېین ال للېېډ  ایرېېاه  ېېا  دارد      

مېاو   حفا ت ش هخ منا ی طبیعیخ آب ه مېاو تېاریخی و سېایی میېیاث    

بهبېود معیشېت زنې  ی    طبیعی و تاریخی در رش  اقتصادو کشور و 

یکېېی از منېېابو ت ویېېل و عایېې اتی   . خ نقېېش مهېېم و بېېا ارزش دارد مېېیدم

کشورما از درک بازدی  سیاحین  ېار ی و دا لېی از سېاحات داراو    

فېیامم آورو  . منا ی طبیعی و سایی آب ه ماو تېاریخی بېه شې ار میېیود    

آنهېېا از تغال مسېېتقیم مېېیدم مدلېېی و عوایېې  اشېېفیصېېت مناسېېب بېېیاو 

طییق پیدا ت کیایه سفیخ کیایېه مدېل بېود وبېاشخ پېول غېیاخ  فېیس        

رمن ا و  یی  مدصوالت و تولی ات مدلی توسط بازدی  کنن ه  ان 

در امیار معیشت مت اوم میدم مدل و بهبود زن  ی شان ک ک کیده  

شېېتیک در و م چنېېان تشېېویق احسېېاس درک مویېېت ملېېی و تېېاریخی م 

 .بین میدم  بو ود میاورد

حفې  و نرهېې ارو سېېاحات متېېیکیه بېېی عېېالوه مفېېاد اقتصېېادو فوایېې   

دیریو نیز دارد که میتوان از توانائی در  ی  منېابو مېالی از ار ېان    

 م وطنېېانفېېیامم آورو فیصېېت بېېیاو مېېاو ت ویېېل کننېې ه بېېین ال للېېیخ 

مېېور تنظېېیم اخ وسېېیاحین  هېېت لېېیت بېېیدن از طبیعېېت دسېېت نخېېورده  

 معیفېی خ میبوطه با استفاده از منابو طبیعی بېا مشېارکت مېیدم مدېل    

معیفېېی تخ ن ونېېه او از تعېېامالت مشېېتیک بېېین انسېېان ومدېېیط زیسېې

ن ونه ما از ایکوسیستم مېاو طبیعېی وتېاریخی  هېت امې اف وبهېیه       

خ حفا ت ایکوسیسېتم بېیاو نسېل مېاو     بیدارو ماو عل ی وفیمنری

خ رشې   پنېاه  ېاه بېیاو تنېوع زیسېتی     مم آورو شېیایط امېن و  افېی آین هخ 

اموزشېی   تدقیقېات ساینسېی و  فیمنگ توریزم و ایواد فیصېت مېاو   

  . یاد آورو ن ائیم

سېاحات کېه داراو    خدر سالهاو ا یی بعې  از مطالعېات و ارزیېابی مېا    

مشخصات ایکولو وکی ان  شناسائی ش ه و با م کارو موسسات 

طلېېق طبیعېېیخ بېېین ال للېېی در شېېش کترېېوروخ سېېاحه حفا ېېت  ېېاه م  

سېېاحه پېېارک ملېېیخ سېېاحه آبېې ه طبیعېېیخ سېېاحه تنظېېیم انېېواعخ منظېېیه  

 . حفا ت ش ه و ساحه حاوو منابو تنظیم ش ه طبقه بن و ن وده است

 ۷۳۱۱ثور سېال   ۲۲بن  امیی در ولسوالی یکاولنگ والیت بامیان در 

دومېین    .مکتار زمین اولېین پېارک ملېی اعېالن شې       ۴۷۴۴۴با مساحت 

 ۷۴در ( پنا ېېاه حیېېات وحېېش)ه وا ېېان والیېېت ب  شېېان پېېارک ملېېی در

در ( بام دنیېا )یدی خ پامیی بزرگ و پامیی کوچک اعالن  ۷۳۳۳ح ل 

والیېېت ب  شېېانخ کېېول حشېې ت  ېېان در والیېېت کابېېل و شېېاه فېېوالدو    

والیت بامیان بېه حیېث سېاحات حفا ېت شې ه اعېالن       ( منظیه طبیعی)

خ امېېام (حیېېات وحېېشپنېېاه  ېېاه )سېېاحه درقېې   در والیېېت تخېېار .  یدیېې 

خ موسې ه  (پنېاه  ېاه حیېات وحېش    )صاحب در والیېت کنې ز خ دره آ ېی    

بودا و شهی غلغله در والیت بامیانخ دشت نېاور و سېاحه آ  ایسېتاده    

در والیت غزنېیخ مېامون پېوزک والیېت نی ېیوز      ( پناه  اه میغان آبی)

خ دشېېېت ریرسېېېتان والیېېېت تخېېېارخ  ېېېنرالت   (پنا ېېېاه میغېېېان آبېېېی )

خ آو  ېېانم والیېېت تخېېار از   لېېه   (ه  ېېاه حیېېات وحېېش  پنېېا)نورسېېتان 

شناسېایی  یدیې هخ    اٌشنهادو میباش  و ساحات  که   ی یساحات پ

سواحل دریاو پنوشییخ آ  کېول در والیېت بغېالنخ سېواحل دریېا در      

والیېېېت پکتیکېېېاخ تنرېېېی فی ېېېار در والیېېېت تخېېېارخ زرقېېېول والیېېېت     

و دراز کېول  ب  شانخ  یم و سارباغ والیت س نرانخ کېول اسې عیل   

در نهی شېامی والیېت بلې خ  نرېل سېنو  والیېت  وز ېانخ درونتېهخ         

ث ېېی  یېېل و سیشېېامی در والیېېت  ننریمېېار و چ ېېن زار  والیېېت بامیېېان 

 .میباش 

در والیېېت لېېو ی نیېېز سېېاحات طبیعېېی و آبېې ات تېېاریخی کېېه ن ېېاینری   

قېېې امت تېېېاریخی و مویېېېت ایېېېن والیېېېت میباشېېې  مو ېېېود بېېېوده کېېېه    

تېېاریخډ سېېواون خ  نبېې  ابېېېومسلم  یاسېېانیخ      میتېېوانیم از سېېاحه 

زیېېېارت عاشېېېقان وعارفېېېانخ  نبېېې  شېېېاه ویېېېس قېېېین و مییبېېېیک در       

ولسوالډ بیکډ بیکخ کافیکوت ولسوالی  یوارحېاوي بېیج مېاخ تپېه     

خ (ه ش۳۲۷)ماي  لېډ و راه مېاي زیېی زمینېډخ  نبې  ملېک سېبز علېډ         

مېېال منېې وخ سېېی  قطېېب الېې ین ولېېډ و  نبېې   وا ېېېه مقصېېود واقېېو      

لنرارخ مقبیه  ېوا ه ص ر اولیا واقو زرغېون شېهیخ در تېان بېادام     ک

و مدېېېیا  شېېېاه مدېېېی الېېې ین در ولسېېېوالی چېېېی خ  نرېېېل طبیعېېېی     

ولسېېوالی ازروخ در تېېان طبیعېېی  نوېېک کېېوه مییابېې ال ولېېیخ بنېې    

قېېېین چهېېېارم  ) ذ یېېېیوو سېېېی ا  وآبېېې ات تېېېاریخی مېېېس عینېېېک     

یم در سالهاو امی  وار. میبوط ولسوالی مد  آغه نام بید( میالدو

آین هخ با اعالن ساحات پشېنهادو  بېه حیېث سېاحات حفا ېت شې ه و       

منا ی طبیعی و شامل شې ن بی ېی سېاحات در فهیسېت میېیاث مېاو       

سېېېت یونسېېېکو و بېېېا  ېېېی  سېېېیاحین دا لېېېی و  یطبیعېېېی  هېېېان در ل

 ېېار ی بېېه یېېک منبېېو مهېېم عایېې اتی در بهبېېود زنېې  ی مېېیدم و رشېې    

 .اقتصادو کشور مب ل  یدد

 ریاست حفاظت محیط زیست /صمیم

 

نقش و اهمیت میراث های طبیعی و تاریخی 

 در رشد اقتصادی کشور

 

ولې د مطالعې فرهنګ ورځ تر بلې 

 کمرنګه کېږي؟

 او ښوونیز کلتوري، ،يفرهنګ يډېر مهال پر ګړوج کورنيدکې  هېوادپه  زموږ

 دې پ ه  مه   بیا خو ؛رکړيو ومرکزونو ته زیانونه اوښتي او له السه م  روزنیز

 ومرکزون روزنیز او ښوونیز نور داسې او ادبي فرهنګي، شمیر ګڼ کې وروستیو

 فرهنګ مطالعې د هم بیا ، ولې جوړشوينه کتابتونو يشخص او عامه شمول په

 .ښکاري کمرنګه

 مطالعې د وي محرومه نعمته له سواد د یې وګړي ډېری چې کې هېواد یو په 

 مط العې  د چ ې  څ ه  هغه ؛پلوه بل له او دی کار ستونزمن رواجول فرهنګ

 ی ادولی  السرسی نسل ځوان د ته انټرنیت ګرځېدلی خنډ رواجولو د فرهنګ

 ت ر  موضوعات د اړتیا وړ یا خوښې د خپل شي کوالی کې وخت کم په چې ،شو

 .کړي السه

 هغ ه  د ه م  ی ا  او ناسم استفاده څخه انټرنیت د چې ،ویلی شو نه موږ هم دا 

 او کت ا   د څیز بل داسې هېڅ چې شو ویلی دا خو؛ يد طغل او ناسم معلومات

 پ ر  فرهن ګ  د مط العې  د هم انټرنیت یوازې خو . نیولی نشي ځای مطالعې

 کمرنګه د دفرهنګ مطالعې د همبدلونونه  يسیاسې بلک  ،دی نه خنډ وړاندې

 بهی ر  پ ه  مط العې  د هم امنينا او جنګ چې هکځ ،ید یګرزیدل المل کیدو

 او خلک و  د فق رهم  اقتص ادي  چې دا مهمه ټولو تر .شي یکوال اغېزه منفي

 ل ري  پیس ې  چې څوک هغه ځکه ،شي کوالی رامنځته واټن منځ تر مطالعې

 او کتا  د چې څوک هغه خو ؛نلريو مینه سره مطالعې او کتا دکیدای شي 

 اساس ي  یوه ژوند د مطالعه او کتا .نلريو پیسې هغه لري مینه سره مطالعې

 د ،ش ي  اغېزمن تمامې دای  کې لوړولو په پوهاوی عامه د خلکو د او ده برخه

 اساسي ګامون ه  او مهم اراده، عزم، يرښتین لپاره رواجولو د فرهنګ مطالعې

  پرمختګ د بشریت د او میراث تلپاتې ژوند د  مطالعه او کتا  ي،پکارد اوچتول

 

 چ ې  کار یوازینی او دیپړ کې رواجولو په فرهنګ مطالعې د دولت. دی المل

 ت ه  خلکو ،کړي جوړ دې همرکزون يادب او فرهنګي،وکړي لپاره لواهېوادو باید

 د وي ن ه  برابره زمینه لپاره خلکو چې ترڅو ځکه ،کړي برابرې آسانتیاوې دې

 . کوي ښه نه زړه لپاره مطالعې

 داستاني نوواقعي ،وي کړي پیل مطالعې نوې تاسو او تنګوي زړه مو مطالعه که

 به توګه دې په ئ،کړ انتخا  وي پورې زړه په چې  کبله دې له کتابونه اوتاریخي

 الزم ی ې  تاس و  چې کتابونه هرډول بیا او شئ عادت او روږدي کولو مطالعه په

 او تنګۍ زړه جبراو په .شي لرې تنګي زړه مو به توګه دې په کړئ، مطالعه بولی

 بای د  ويه م   م و  آزموین ه  ک ه  نآ ئتحمیلو مه پرځان مطالعه سره چټکۍ

 .کړئ برابره ځانته ینهزم اخیستو دمفهوم او ئولر انګېزه دمطالعې

 بای د  ک ې  لوستلو په دکتا  وکړئ، ډډه کارونو نورو له کې وخت په دمطالعې 

 چ ې  کوئ مه مطالعه لپاره ددې . کړئ درک ښه باید مفاهیم او ولرئ استقامت

 ل ه  چ ې  ،وک ړئ  مطالع ه  لپاره ددې ؛بلکې ولوستل مو کتابونه شمېر دومره

 مطالع ه  لږه که چې دې له سره .ي ويړک ترالسه مفهوم مطالعې اولوست نه مو

 چ ې  م و  کل ه  ول ولئ،  ځلیڅو  څو شي کیدالی مضمون یا کتا  یو وي، هم

 ګت وره او ښه لپاره دمطالعې. کړئ مطالعه کتا  هغههم  بیا وي وتلی ډیروخت

 کړئ، یې مطالعه او ومومئ کتابونه مطابق دین او عقېدې خپلې د چې،ده داالر

ذهن  چې کیسې داسې یا داستانونه غواددرو  ئ،تیږبوخ مه مطالعې ګټې بې په

 .کوئ هضایع پرې مه وخت خپل او لولئ ېی مه ويمغشوش

 ک ې  ځ ان  په باید خپله په عادت دا وي نه عادت يمورزاد زموږ کول مطالعه 

 خپلو په فرهنګ مطالعې د څو تر ،وهڅوو ته مطالعې هم او خپلوان خپل،وروزو

 کتا  المل یوازینی شا تر پرمختګ لوی هر د چې روول یاد په دا او کړو رواج کې

 . ده مطالعه او

 ستانکزۍ »شجاع« بصیره: لیکنه

 

 

 !ګرانو هیوادوالو

دخپل راتلوونکي دښه ځلیدو لپاره هڅهه 

وکړئ، چې ښوونې او روزنې ته موخپهل 

ماشههوماا او اوودونههه وهڅههوئ، ځکههه 

ښههوونه او روزنههه دهیههواد د  م  هه  

او  ۍم غچې ه ډول بد یواځنۍ ور ده،

ناخوالې  کې له مینځه ځهي او د هوهې 

دت وسه کولوس ه س اسو راتلهوونکي هه  

 . تضمین کیدای شي

راځئ، د وهې او عله  بیهړی یهو ځهای  

د ل و   تو خپل مقصود ته ورسو او دهیوا

 ههه لیولههو   سههیمو  تههه د  ههوهې ډیههو 

ځالنههده او بلههې وسههاتو، مههو دعلهه   ههه 

 هوهې  هه ڼا هه ب کت ده افغاا کهور د

 .     سمبال  شي 

دغه پیغام تاسو ته دجریدې لوی مدیریت لخوا 

 وړندې شو

 

 


