
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ګڼه شپږمهلومړی کال، (  ۸۱۷)پرله پسې ګڼه              درویشتمه اوکتوبرعیسوي کال د  ۹۱۸۳، د لومړۍد میاشتې  لړم کال د ۸۹۳۱شنبه دچهار  
 

۲ 

ترویج فعال تغذی خالص باشیر 

 مادر در شش ماه اول حیات طفل

 : قسمت سوم

  طرق معمول سرایت مایکروب ها:   هفتم 

دست های نا پاا  سا م مثاود  اذا واآا و  ب ما          •

ق ا  ارواآا    -بعاذارفع  ااتات    یذ دست هاا یبا)رددگ

خوفدا با صابوا  سته  ود وبعذارصرف وآا دست 

 .د  و ز  ستهیها ن

ماو  هاا، مار  و ساایر      ، اشرات ،مگس، سوسک •

ن باردا  یب اسات كاه اربا    ایوانات مثود كننذه وآا و

 .گردد  یا توته تذ 

ذ یااض كنااذ بایتوانااذ طفاا  فا ماار یظااروف نااا پااا  م  •

 .ا توته گردد دفقسمت پا  بودا وپا   ستن 

. بسیافی مایکروب ها ذفیعه انقسام تکثار ما  كناذ    •

 ب، وقات و اارافت     کثر به وآا،مایکروب ها تهت ت

مار  خاام     تخم ، ا ها وآای خود فا ار  یر. نیار دافنذ

ساا زی هااا و میااوه هااای  ،و ناایم پختااه، گو اات، ماااه 

وااآای مثااود   . خااامب باارنخ و خمیاار بذساات ماا   وفد    

ممکن بوی بذ بذهذ و پوپنک رده معثوم  اود، کكان   

بساایافی ار مااایکرو افوگااانیزم هااای مداار قاباا  دیااذ  

 . تنذ و هیچ بوی نذافنذنیس

مااایکروب هااا، دف ا نااای كااه مااردم یااا ایوانااات دف      •

یاا خاود      امیذن  تغوط میکناذ داخ  یا نزدیک  ب 

فا  ستشاو ما  نمایاذ داخاا   ب ما   اود، یاا دف ا اار       

 ب دف ظروف مثود به  ب داخا  ما      انتقال یا ذخیره

 .  ود

وقت  كه ماایکروب هاا داخا  واآا گاردد،  ا      : وآاها•

اوصااف ماایکروب هاا    . به تغآیاه  واار ما  نمایناذ     ها

متفاااوت بااوده و تعااذاد كماا  مااایکروب هااا دف یااک     

رماااا بساایاف م ااذود ساا م توهیااذ هزافهااا مااایکروب 

هاار قااذف ریاااد كااه وااآا توساا     . هااای دیگاار ماا   ااود  

مایکروب ها مثاود  اذه با اذ باه همااا اناذاره بارای        

مصاارف كننااذه مداار ماا  با ااذ ناااخن فا كوتاااه وپااا   

 . ذیه دافنگ

سات  كاه طفا     یپاذفاا وماادفاا طوف   یام عمذه بارا یپ 

ش  فا تهات اخاآ كاافت نشاو نماا       یكمتر اردوسال خاو 

رناناه كاه    ینازد مشااوفتغآ    ن مركزصا  یکتریبه نزد

ت یاا وک یهااا  مركااز ووهسااواه   دفتمااام مراكزصاا  

 اااود كاااه اساااتخذام   م ساااال مااایکنااایهاااوگر ارماااذت 

طفااا   یاذه اسااات بااارده تاااا كاااافت نشاااو نماااا باااریاااگرد

. وطفاا  فاتسااتر گااردد   یا خانااه پااوف   ابیبعااذارافر

ک ین یگرددو ایم  ابیهرماه طف  ارنظر نشو نما افر

طفا     وف اذ ذهنا   یصا ت مناذ   یبارا  یا  چانس طال

كااه بااا  نعااذه مااادفاا   ا ااذ وهمانااااین مااذت  میاادفا

طفا    یرمادف تهات تغاآ  ی  ه ن ود  ن ودمشک  ص 

ر مااواد یساااو یر پااودفیكمتاار ار ااش ماااه خااود بااه  اا  

ر یكناذ و ا    رمادف فتوع ما ی  ین هایشیتان ی وآا

ذهنااذ تفااا  یبااه طفاا  م  ی ر مااواد وااآا یوسااا یپااودف

کااه طفاا   یذبخاطرینما  دفاااط طفاا  خااود ماا    بررگاا

 اااود   رسااااخته مااایه ماااادف فا بمکناااذ  یاااهرقاااذف  ذ

ر یق ااا  اراوار ااا  ن ماااوفد تهااات مشاااوفه دهااا یااادفا

مادفبااه  ین هااایشاایتان ی ر مااواد وااآایوسااا یپااودف

توانذ تهت یم  رنانه دفهرمركزص  ین تغآیمشاوف

رچو ااااک یذ اسااااتفاده ار یاااامشااااوفه مراتعااااه نما 

نه انتقال مکاروب هاا باه    یطف  نتها رم یوچو ک برا

ساااارد وطفااا  باااه امااارا     یوتاااود طفااا  مسااااعذ م  

سارد بثکه با عادت  ذا  طف  باه  یگوناگوا مصاب م

ه مادف یذا  ذیذه و ارمکیرچو ک و چو ک گردی 

ن نعماات یرمادف بهتااری اا وفرد  ماا یخااوددافا یااابااا  

 ی ا ااذ كااه تمااام مااواد مغااآ یطفاا  م یباارا یخذاونااذ

 ختم   .    طرف ضروفت طف  فا دافد  

"مهمند " دوكتورفدامحمد : ب كننده یترت  

ت لوگر یاست صحت عامه والیر یتیعامه  وال یمسول تغذ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كثااه مااو چااع مپاهعااه پیاا  كاا ه ه ااه وكاا    ،وفكاا  

دا كااااف . یاااو، دوه كرتااار تکااارافو مپاهعاااه وكااا     

ستاسو د مپااهعع مپاهام ساره تا و او د مخکینا       

هوسااات   اااوو  .مپااااهعع مپاهااام دفتاااه تکرافیااا و

ع كا مپاهم خالصه كا   او د كتااباع پاه یاوه برخاه      

هن مو پاا  او كنرارول وسااتئ د    ذخپ   ،یع وهیکئ

مپاااهعع پااه تریاااا كااع مااو چااع هركثااه د نااا افاماا     

هنار تمركاز پاه سااتثو بریااهر نااه      ذااساا  وكا او د   

  .مپاهعه پرې د  ، و 

هناار واا و   ذهغااه کماا  پیااذا كاا   چااع ستاسااو د 

کم   وی، یاد کما  هاه من اه یوسائ او د بیاا  ثار       

د مپاهع  پاه تریااا كار هاه      .  هپافه مپاهعه پی  ك

د مپاااهعع پااه  . ورااوفو خااوخو اخااه اسااتفاده وكاا    

وخااات كااار د انااار و د مصااارف هاااه امثاااه د سااات یا او 

سسااتر ااسااا  كااو ، چااع هااه ورااوفو خااوخو اخااه  

  .تغآیه كیذل مو دا ستونزه كموه   ر

د هغااع  ،د كااومر موضااوع پااه اخه چااع مپاهعااه كااو 

 واب په هراه  موضوع اخونذ سواهونه توخ ك   او د 

ه ااه وكاا   چااع هااه مپاااهعع اخااه کسااته   . كااع  اائ

فاوخو مواد هه نوفو سره  ریک ك   او د امکاا پاه  

  .صوفت كر یو م وفو ب ث پرې وك  

هنار او عزیکار چاپیریااال   ذد مپااهعع پاه وخات كاار    

اوېزناكااه مپاهعااه د دې کماا    . فام او هوسااا كاا   

ف تاه  د مفااهیمو  و  .و  یاره مپاهعاه وكا     چع ،كې و

هن ذهغه اه مو چع  . هنر دف  قوو ك وذکخ  و او 

 .ته سپافهر د  یر وخت هپافه وساتو

 

د اغېز ناکې مطالعې 

 الرې چارې

 »امین«حفیظ اهلل :  ژباړه او زیاتونه

 یااری وواا و مااو ره او مناساا ه مپاهعااه نااه هاارو او د   

وخت یاع یاوارو تمركاز پاه دې وو، چاع       مپاهعع په

ه كوه   ر هه مپااهعع اخاه لاول مپاهام خپا       ګان

یاوه ناكاماه ه اه ده     اًری ا هن ته وسپافو، چاع دا تق ذ

  .هنر و و و پیذا كووذاو 

چع د مو رو مپاهعع تخنیک رده ، نو  که اخینه ده

سااانه کف خپاا   كاا واو هوسااتر مااواد پااه مپثوبااه او   

كاه پاه اویزناا  او معیاافو  ول د     . ه وساپافو ت هن ذ

ناه یاوارو دا چاع     ، كتاب هه هوست سره  اا بثذ ك و

هن تاه وساپافوب بثکار هاه مپااهعع اخاه       ذ یر اه به 

 .خونذ هم اخیستث   و

پااه هوم یااو كااع مااو د خپثاار مپاااهعع طریقااه دف        

دتونه ماو پاه ن اه كا  ، هغاه      اك  ، د مپاهعع بذ ع

طریقااو تااه  هااه من ااه یوساائ او  ااای یااع اویزناااكو      

 .  پری د 

انګااه كااوه   ااو مااو ره مپاهعااه وكاا و  د مپاااهعع   

یاو ااه چاع د    . اخونذ مپاهم د  اا هپافه تآاب كا   

  اویزناااكر مپاااهعع هپااافه د لوهااو پوهااانو مشااتر   

لکاا  دی د ذوق پاار بنیاااد مپاهعااه ده او دا یااو مناا       

و اخ كاه واواخو وراوفه مپاهعاه وكا       ، اص  دی ی و

 .وك واهعه یو د خپ  ذوق مپابط مپ

د . د مپااااهعع هپاااافه مناسااام  اااای انتخااااب كااا      

مپاهعع هپافه بایذ داسر م ی  انتخاب ك  ، چع 

تاار اااو رمااون  د مپاااهعع    ،افام، ساااكن او پااا  وو 

داساار م اای ، چااع  . انګیاازه پکاار تااه تغآیااه  اار   

هنر تمركز پا ر د مپاهعع خن  ور ار او  ذستاسو 

  .په دې برخه كع مو ریت لکن  كوو

 ره ت او ا  ساه باو هاه یااه و تاذ مپاع اخوناعاهاد مپ

 ړنو ته لنډه كتنهد افغانستان اتلس كلنو السته راو

 آزاد لیکوال او ژورنالیست »هوډمن «بهیر: لیکنه   /لومړۍ برخه 

 ۹۱۹۱وروسته په كال   السته راوړلو ۍڅخه د افغانستان د آزاد انوشاه امان اهلل خان د انګلیس ېمیالدي ك ۹۱۹۱په كال 

یي ډیر ګټوور او د پوام وړ پرمختګونوه     ېكپه ټولنیزو اصالحاتو پیل وكړ او په ډیره كمه موده  ېپه هیواد ك ېمیالدي ك

نو پرهمدي  .سره پرمخ تلل ۍټولنیز اصالحات او پرمختګونه په ډیره چټک كېد شاه امان اهلل خان په وخت  چېوكړل، دا 

دلیل د یو شمیر بهرنیو هیوادونو او استخباراتي كړیو او خپلو داخلي محافظه كاره او سنتي ګروپونو په مرسوته كوښو    

 ،تر څو د ده پر وړاندی بغواوت وكوړی   ،وهڅول ېده د پرمختګونو مخه ونیسي او  همدارنګه دا ګروپونه ی رڅو دكاوه ت

ن د نظوام پروړانودی   خلکو د شاه  اموان اهلل خوا   كېڅو كاله وروسته د هیواد په مختلفو والیتونو  .شول ېسغهم چې

وروسته شاه امان اهلل خان د واک څخه الس پوه   ېړجګ ۍكورن ېد یو ېمیالدي ك ۹۱۹۱بیا په كال  چې،بغاوتونه وكړل

 . هیواد ته په كډه شو  ېیسر او ایټال

او یواهم پوه    ېله منځوه الړ  ېماني دوری ټول اصالحات او السته راوړناړو په پیل سره د ګد كورنیو ج ېپه افغانستان ك

ه مجاهدینو سره له ګڼوو نتوتو وروسوته    طالبانو ل ېمیالدي ك ۹۱۱۱په كال .  ېكړ ېمستقیم ډول د جګړو اغیزو زیانمن

له كبله د افغوان   جګړو یوهم د كورن کېمخ ېد طالبانو له دور ېواخلي ، دا چ ېوكوالی شول د هیواد واګي په الس ك

سیاسي ، اقتصادي ، )بیا بیخي هیواد په  ېخو ددوی په پنځه كلنه دوره ك ،وه يحکومت بنسټونو په هر لحاظ زیان موندل

 .مخ پر ښکته الړ  ېبرخه ك(  ي، ټولنیزو او تعلیم يام، نظ يكلتور

د كمزوره مدیریت له كبله د هیواد د اقتصاد له ډیر بد حالت سره مخوامخ شوو   ( اسالمي امارت ) د وخت واكمن دولت  

ثوارو او  آخي له هیواد څخه د تاری .سلنه څخه لوړ شول ۱۹له  اًصفر ته او له بهرنیو هیوادونو وردات تقریب اًصادارت تقریب

د پاكستان او ایران  ېبه په بهر هیوادنو ك كېوتافغاني محصوالت او  .قیمتي توكو غیر قانوني قاچاق هم ډیر زور واخیست

همدارنګه په آزاد ډول چا حق نه درلود سیاسوي او ټوولنیز    ،سیاست هم په ټوكو بدل شو. په نوم او مارک پلورل كیدل 

كلن كلتور د نورو ګاونډیو هیوادنو په ځانګړي ډول د پاكستان او ایراني  ۰۹۹۹بله زمونږ له ك ۍد ګډوډ. فعالیتونه وكړي 

د هیواد ټول نظامي وسایل د كباړ په بیه په ګاونډیو  ،نظام او اردو ټول له منځه الړل یپخوان.  یراغ ېكلتور تر تاثیر الند

ښوونځیو ته . نه شو  ېپات كېبدبختیو څخه په امن  ېهم دد بتعلیمي نصا. پاكستان وپلورل شول ملکونو په ځانګړي ډول 

پوه   ۍدننه ډیری ښوونځي او پوهنتونونه و تړل شوول او د ښووونځیو ودانو    ېد انجونو په تګ بندیز ولګیده په هیواد ك

د  ،نوی حکومت رامنځتوه شوو   ېكال څخه وروسته په افغانستان ك يمیالد ۹۹۹۹ یولسمه سپتمبر د.  ېشو ېبدل وكنډوال

ټولو اسالمي او غیور اسوالمي    ۍد نړ اًتقریب ،حکومت په پیل سره افغانستان یو ځل بیا د پرمختګ په لور یون پیل كړ ينو

افغان دولت هم د هیواد په  ېوكړ ېیي له افغانستان سره مرست ېپه هره برخه ك ل،هیوادونو افغانستان په رسمیت وپیژند

مرغه هغوی هم په ډیر شووق او  ه کېله ن ېچ ې،كړ ېبرابر ېزمین ېاچون ېكورنیو او بهرنیو سوداګرو ته د پانګ ېدننه ك

د نووي  . ر پرمختګونه وشول یډ ېپه هیواد ك یې له امله ېچ،ېوكړ ېپانګون ېګڼو برخو كدننه په  ېډاډ سره په هیواد ك

 .د پام وړ پرمختګونه وكړل  ېبرخو ك ېحکومت په جوړیدو سره افغانستان په الند

ښوونځي یوي   هپه سلګون ، نصاب ته ډیر پام واړو يحکومت یو ځل بیا تعلیم يكال وروسته نو يمیالد ۹۹۹۹ د :تعلیم  و ۹

همدارنګوه د ښووونځیو او    . شووې  ېیو ځل بیا جوړ ې،و يشو ړنګې ېمخک ېچ ۍد ښوونځیو هغه ودان .تاسیس كړل

چی لوه   ،ېوكړ ې، ملي سوداګرو هم پانګون ېشو یو ځل بیا د زده كوونکو او محصلینو پرمخ پرانیستل ېپوهنتونو درواز

ده كوړو  زاو لووړو   ېد پووهن . یي په سلګونو خصوصي ښوونځي او لسګونه پوهنتونونه جوړ كړل  ېامله یي په هیواد ك

 ياو دولتو  يپه سولګونه ښووونځي او لسوګونه خصوصو     ېوزارت د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال په ټول افغانستان ك

 ... . يی ټول په معیاري ډول د هیواد ځوان نسل ته زده كړي وركوچ ،پوهنتونونه فعال دي

 پاتې په بله ګڼه كې

 

تبعیض جنسیت یا تباهی  

 وانقراض نسل بشریت

به نام خااهق  ما   واارم كاه را ومارد  عریاذ و ار  ماره ایشااا         

 .تهاا وبشریت پذیذ  وفد

ت عیض یعن  چاه    یاا عارق گآا اتن باین دو تانس مخااه         

 انذیشه انساا های متفکر م  دا ته با ذ  فیشه دف

چگونه میتواا با پذیذه ت عیض م اافره نماوده و  ا فا فیشاه    

 كن ساخت 

برای دف یاعت پاسخ باه ساوال هاای طاره  اذه بااک بیاییاذ باه         

ایاان معثومااات انااذ  بااه عنااواا مشاات نمونااه خاارواف نظاار         

 .  مختصری بیانذاریم

فاوت های كه بین دو ت عیض به معن  عرق ویا به هفظ دیگر ت

تااانس مخااااه  ار نگااااه ماااآكر باااودا وموناااث باااودا قایااا      

میشونذ فا ت عیض گوینذ و یا اینکه تقسیم امتیار وقاذفت  

بین دو تنس به ن وی كه توارا دف  ا فعایت نگردیذه با اذ  

 .را ت عیض گفته میشود ن

این عرق ها وتفاوت ها اه ته كه دف برخ  موافد موته وقابا   

می ا انذب چونکاه ام متعاال دف كاالم ا  چناین      پآیر  نیز 

مپثاام « .اهرتااال قوامااوا عثا  اهنسااا   »: ایاراد عرمااوده اسات  

ا باکی رناا  اا قیمومیت دافنذ به این س م كه ااینکه مرد

ماارداا امااراف معااا  وكساام دف  مااذ نمااوده وبااه رناااا  اااا      

بستر ساااایش فا عاااراهم مااا  نمایناااذ ورنااااا هااام ار ماااوافد       

هم  ذه نهایت استفاده فا برده وباه عکار چاافه    وامکانات عرا

انذیش  به بهزیست  می ا نذب اه ته این گفتاه ماا  ا مفهاوم    

فا اعاده نما  كناذ كاه قشار م اروم تامعاه ععثا  یعنا  رنااا          

ارسایر اقوق و امتیارات باق  م روم بوده وبه عنواا ابزاف 

 .دف همه موافد به كاف گرعته  ونذ

داا میتواننااذ ار وسااای  و مااوافد   اه تااه رناااا بااه مثابااه ماار    

م یپ  استفاده كرده وبه عکار چاافه انذیشا  بارای ریساتن      

رناا میتواننذ ار ساایر اقاوق موتاود    . خود و دیگراا با نذ

اط تعثیم و ت صی  اه ته دف عداای كاامالً   : دف تامعهب چوا

ااط دف  ماذ باا اخاالق       ااط كااف باا ه اا  اساالم ،       اسالم ،

 ااانای  دیااان اساااالم، ااااط ریساااتن دف   واکی انساااان  دف فو

تامعه اسالم  و ساایر اقاوق  كاه مارداا ار  ا هاا مساتفیذ       

 .میگردنذ استفاده نماینذ

مرداا و رناا موتود دف تامعه اراط ااترام كاردا وم تارم   

بودا برخوفداف هستنذ كه بایذ موفد تکریم قراف گیرنذ وباه  

راا و دست  وفدها و ععاهیت های مثمر ایشاا دف ابعااد عما  

 بااادی كشااوف، م اای  ومنپقااه، ععاهیاات هااای  مااربخش       

دساات  وفدهااای مااادی ومعنااوی وویااره     عثماا  وعرهنگاا ،

 .پذیذه ها افج گآا ته  ذه وبها داده  ود

رناا  ا قشری هستنذ كه دف دفارنای تافیخ وبعذ ارانسجام 

( اساااالم)ساااایرمردم كاااره رماااین ت ااات  اااعاع یاااک بیااارق    

ن رد عکری، ذهنا  واتا     دو ادو   مرداا دف میذاا های

تسم  ایستاده انذ، پیکاف وم افره نموده و تهت اعاتالی  

 .اط وت قط اقوق اقه انساا ها فرمیذه انذ

اگر تاافیخ بشار فا وفق گردانا  نماوده وسایاه  هاای اوفاق       

 انرا ار م در دیذه گااا مااا ع اوف دهایم باه ساهم رنااا دف        

فا دف  اصه اایاای بشار پا  بارده وپیکااف وتاال  ایشااا        

خااواهیم كاارد كااه دف خاااطره تااافیخ بااا قثاام رفیاان   اات ودفج     

 .می ا نذ

پس به عظمت این موتود بایذ سرتعظیم عارود  وفد و رنااا   

فا با چشم وقاف وعزت نگریستب ریارا رنااا خاواهر، ماادف،     

همساار و ااریک رنااذه گاا  وموسااس رنااذه گاا   فام و  سااوده 

 .مرداا می ا نذ

  دف موض  دیگرعرموده خذاونذ عزوت  دف كالم مقذ  ا

بااذوا  ااک مان  ااما فا ار دوتاانس مخاااه    :ترتمااه .   اسات 

یعن  را ومارد خثاط نماوده ام كاه ایان خاود دال بار قذاسایت         

 .این موتود می ا ذ

پس ار افایاه م اااث ونتیجاه گیاری  نهاا دفمیاابیم كاه عارق         

گآا تن بین را ومرد وتوهین یک  وتکریم دیگر دفاساالم  

ا ها تای  نذا ته وبایذ كو اا با ایم   وانذیشه های مسثما

اه  فا اوکً ار مفکوفه های خود مااا وبعاذ   فتا انذیشه های 

ارمفکوفه های هم قپافاا مایااا پاا  نماوده وباه عاو   ا      

   . فیشه م  ت وصمیمیت فا تایگزین نماییم

به امیذ دا تن یک فوری كه دف  ا همه اعراد و نس  بشر باه  

چهااره هااای خنااذاا وعااافی ار   اقااوق  اااا فساایذه  وهمااه بااا 

 .هرگونه اضپراب ونگران  به فوی هم ه خنذ رننذ

استاد مصطفی مسرور فارغ التحصیل رشته زبان : نویسنده 

 وادبیات دری

 ا

 د ولس غوښتنېټاكنې  او  په هېواد كې د ولسمشرۍ

ماااه  ۶وکیتوناااو كاااع وهسمشااار  هپاااافه لااااكنع د تثاااع پاااه  ۴۳دهیاااواد پاااه

دیااوه امنیتر سااتونزو پااه  ااتوا ترسااره  ااوې او وهااس هاام دفایااو وفكوهااو  

 .ته وفوث  او په لاكنو كع برخه واخیسته مركزونو 

د وهسمشریزو په لاكنو كع كومو كسانو چع پاه اخوناذه مركزوناو كاع ناوم      

هیکنه كا ې وه، پاه هماواه مركزوناو كاع دخپا  خوتاع وخ نوماناذ تاه فایاه           

كاع  دفایاو وفكوونکاو د هویات     (دوفه  )پیار   كافوهه،  که دنوم هیکناع پاه  

هګاول  اوو ا او پاه یاادو ساریکر  اویو        پاڼو په یوه ووته كع ساریکرونه 

هویت پاڼو كع د فایع وفكوونکو د ای او دسریکر نمره   ات  اوې، چاع    

دلاااكنو خپثااوا  كمېساایوا مخکااع هااه لاااكنو دفایااع وفكااوونکر بشااپ  ه   

پیژنذنه او دسریکر نمره په یو  انګ ې كتاب كع ترتیم ك و ا، چاع ددې  

د دفوثیااو مخنیااوی   پروسااع ترانااب  دبایومتریااک دسااتګاو پااه  ااتوا    

او  خ ااره فوتااانه    ااوه،چع كااه پااه دوااه       .دخثکوپااه باااوف كېااذای  اار   

لااااكنوكع د دفوثیاااو مخاااه نیاااول كیااا و، ناااو وهاااس هااام یاااو ااااه تماااه  د          

فایاو تاه پاه دفناه ساتروه        لاكنوخپثوا  كمېسیوا اخاه هارو، چاع دوهاس    

وكت   ر او هېوادواهو چع په لاكنو كع  برخه واخیساته، د دوی پاه فایاو    

كه فتاتیا هام دباایو متریاک      . عامثع ونه ك و  او  د عذاهت نه كاف واخثرم

سیستم په واقعر  ول انګه چاع د فایاو اچاونع پاه مركزوناو كاع وكاافول        

 وه، یا دمخکنیو فایو وفكوونکو نومونه په ترتیم  وو كتااب كاع دفج   

 وو ا او هه مخع یاع  فایاه كافیاذه، ناو داهغاه ااه دو، چاع د دفوثیاو پاه          

یااوو كااع فونااذه فول هوبااوکی  اار او هااه مخااع بااه یااع اااط اقذافتااه       مخن

وفساای و او وهااس هاام تاار  ېااره پااه دوهاات  او دلاااكنو خپثااوا  كمېساایوا       

باوفمن كې و چع هاه دې ساره هام كااف اها  دې كااف تاه ساپافل كېا و او هام           

هیوادوال هیثه من دو، چاع  فاتثونکاو هار ول    . وهس فضایت تر کسه كوو

اكنو خپثوا  كمېسایوا دې  پاه مانظم پاالا او مهاال ویاش       لاكنو هپافه  دل

سره خپ  كاف پارمخ یوسار، تار ااو لااكنع پاه وخات اوعادکناه  ول ترساره          

بیا هم  د  یرو ستونزو، ناامنیو او وواتونو هه مخع وهس وتوانیذل،  . ر

چع په س ن  وهسمشریزو لاكنو كع برخه او خپثاع فایاع وكاافوهع،  کاه     

كااع یااو سااتر بااذهوا فامن تااه كااوکی  اار او دخثکااو  چااع لاااكنع پااه  ونااذ 

 .وو   ووتتنو ته دهېواد مشر دقانوا هه مخع  واب  ویونک

او  هغه پروسه فافسیذهع، چع دفایو  مېرنع عذاهت په  پاام كاع نیاول     

ته ن دې  وو یو، وهس همذې ته  ی ع  میرو او پاه تماه   م او دپایثو اعال

یماناذاف ، صاذاقت، فتاتنوه  او    دو، چاع د لااكنو پاایثع دې پاه پاوفه ا     

او هوی ا تن تعااه  دې پاه    معذاهت سره دلاكنو خپثوا  كمېسیوا اعال

نظر كع ونیسر او دهر  ول دفوثیو په تار  كاع قاانوا مااتونکر عاذهر او      

قدااایر افوااانونو تااه وف وپیژناار او خپاا  ایمااانر مسااوهیت پااه وخانااذې         

  .دهېوادواهو قربانیو ته دفناوی وهرو 

په تار  كاع  بریااه  نوماناذ دې دمنناو پار  اای وهاس تاه           میثو داعالخو دپا

هغه اه ترسره ك و، چع دلاكنیزوسیاهیو پرمهاال واوخې  مناع كا ې وې،     

تر او وهس هم په دې باوفمن   ر، چاع پاه هار فار لااكنو كاع پاه پارا   ول        

 .  نوف په هېواد كع فامن ته  ر  ، او دباوفمنتیا چاپیریالو وا وك و 

 امیني:   لیکنه

 


