
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلیب ګل مالل

کتابونههس اههتا ا  ژون  ژنههد ستههس اژاههتان   

چههپ  ههس و هها ژ کههپ درووونههس ا کههوي    اي

 ڼهها وههس هههپ خههس  ههس هونههد شد،ونههس ژس هه   ههپ  هههو وههو        

 . کتابونس

Islamuddin Baha 
ژاکههههس  رهههو بختههههه  اهههههروم ک ههههان  ،  

وهه  ننهد   ن  هه کهس     .هندهدن  و بفهمنهد 

ها س ت هه  کهس ننهد    و نهبهها هها ن هه ،ه         نهبااه وه  ،ه 

انبال  ا دن بس هه  هو هبخت  به  ننها نبا ه د      . ب ن  

چهه  نند ههه  ذهههههید ببرهههد و هههر  ن سهها  و    کوون چ هههاسا  

،  هر  و با ههههو ااذ    کلکنا  سه  بگهیو هد ،  وهوون د 

 .طه  کن د

Mohammadullah Aryen 
 ژند ا اړژ وژ ورهو وجربس کول اي کس ډهر 

ژهل نس وووړئ ځ نپ هپ ااې ذپها     ونژنس 

ستس دهس چهپ   . چپ نو  ورې نا  کړ  ژکړي ژژوه  وژ ژذ ک 

وا و رهږي  ونپ ا  نو  س  ژ اهر  ،هش  هل ک هس ک هس      / س ،ا

 .هوذههههس  رون ههههائ وژ ش هههه   و ژوه هههه  ژژوههههه  وژ ژذ کهههه   

او ن  چپ ،وږ ا خو وژ بدژ وفک   کړو   هو   هس ه هس وژ    

،هوږ سه  ، هوذ ه    .   کهړي واژون  وس ږژ او ،هو ذهس نهو ژ نا   

 .ذرژ چپ نو ژ وس دس  رهږاژ

 عبداالحمد فیضی

. نخ هههت   شهههانون ،ومن هههه ومرکههها واهههه  

 ژ  ه  ننطهس  هعن  سمس ن رژسا  هوا  و 

بهس اهروم سمهان برژههد بهس چه  ژ        اً،تمرکا کن هد  ، هتن م  

 . واه ،نارف نشوهد

M Ishaq Stanikzai 

خته  وژ  ا هوې ټوذنپ  س ب ا جوړژنهس   ر، 

اههوذس ه هها  ژنههد کههپ ا هههو  سدههووا ژهههړي ا 

 .ب  ګپ  س ووهس ځوونان  وهر ټوذهو وړهه  وژ ذوههس ژنهي  ذهري      

هههو او ستههس ژهههه  ههونپ ا   چههپ ټههول سدههوواژول اههر  هههو   

،وټ  وژ هو الس ا سمدې سهدف ذپها   بهپ اها ې سوهپ وژ      

 .ها،ونس وژچه کړي يهړند

 

اومهګڼهلومړیکال،(۸۱۱)پرلهپسېګڼهعيسويکالدنوامبردرویشتمه۹۱۸۳کالدليندۍدمياشتېدویمه،د۸۹۳۱شنبهد  
 

 

۳ 

 او       خلک

 فېسبوک

!هم در وپیژنو یستاسو کلموږ سره مرسته وکړئ، چې    :رشناشیگلو/ لوګر پیژندنه   

 . ويـاري کـکـمـوره هـره پـل سـب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دونو مراسم یې هم خوندور وي، د واده شپه پـه  ود 

د  .ځانګړو مراسمو او خندورو شیبو لمانځـل کیـ ي  

کال د مني په موسم کې ځانګړی رسم او رواج لري، 

څرب پسونه الندی کی ي او بیا یې د ژمي پـه یوـو   

ې او دغه ورځو او شپو کې پووي او نوش جان کوي ی

راز بادام، وچ توت او نورې میوې هم د ژمي لپـاره  

 پورته غه موسم کې ګټنه ترېاخیره کوي او بیا په همذ

 . کوي

برګ کلی ښکلې طبعي منظره لـري، پاکـه هـوا او    

یوې اوبه یې نامداره دي، خلک یې مینه ناک او نرم 

 . مزاجه دي

 »عادل«انجینر محمد داود  :  را لی ونکی

 

 بُرګ کلی

ې ولسـوال   بُرګ کلی د لوګر والیـ  د محمـد غ  

 .رۍ کې موقعی  لري ټکیلوم ۲۲ختیځ 

س محمداشرف یید بُرګ کلي شمال لور ته د جمهور ر

، سویل لور تـه یـې دریاخـان    (سُرخاب)غني کلی 

کلی، ختیځ ته یې سلطان صاحب غر او لویدیځ ته یې 

 .زرغون ښار کلی موقیع  لري

 په دې کلي کې یوه لیسه، یو کلینیک او یوه مدرسـه  

د برګ کلی خوندور بـادام، زردالـو،     .لري شتون

 . لوبالو او مڼې لري شفتالو، توت، 

د برګ کلي بادام په ټول افغانستان کې نوم لـري او  

کروندګر یې د کال په اوږدو کې ښه حاصالت تـرې  

( ۰۴۴۴)اخلي او دغه راز د بادامو یو من شا او خـوا  

ددې کلي اوسـیدونکي د نـورو    .افغان  قیم  لري

ړو په دود اخترونه پـه شـاندارو مراسـمو    سیمو وګ

لمانځي، د خپلـو خپلوانـو کـره ځـي، میلـې او      

میلمستیاوې کوي او د اخترونو په درې ورځو کـې د  

  .غرمې ډوډۍ په کلي کې په نوب  سره ورکول کی ي

د برګ کلي اوسیدونکي په غمونو او ښادیو کې د یـو  

 بل مالتړ کوي، په سوتیو کې الس سره ورکوي او یو

 قریه کڅوال

 

درسه کیلـومتری ولسـوالی ازره    بای کڅوالقریه زی

لوگر موقعی  دارد، اسم این قریه زیبـا ازکلمـه کـ     

گرفته شده اس  که معنی ساحل یا کنار دریا را ایفاده 

میکند، قریه یاد شده ازلحاظ طبیعی میـان دو دریـا   

قرار گرفته اس  که به زیبایی ومناظر ن بیشترافزوده 

 . اس 

غنی ودارای زمـین هـای   ازلحاظ زراعتی یک قریه 

زراعتی، حاصل خیزو  ب فراوان میباشد که گنـدم،  

جواری وسبزیجات در ن جا کاشته میشود وهمچنـان  

چهارمغز، سنجد، توت، سیب، زردالو، بادام وبعضـی  

میوهای دیگردرزمین های زراعتی قریه کڅوال خوب 

 . حاصل میدهد

 باشنده گان این قریه برای حل مشکالت شان به فیصله

های بزرگان ازطریق جرگه احتـرام میگزارنـد وبـا    

سایرقراء وقصبات این ولسوالی روابط نیـک وحسـنه   

دارند، درقریه مذکور یک باب مدرسه ویک باب مکتب 

وجود دارد که برای کسب علـم ودانـا ازمنـاطق    

 .  دیگرنیز به  نجا میروند

یک بازار کوچک دراین قریه وجود دارد که بنام بازار 

میشود، درکنارکشاورزی برخی باشندگان این  پله یاد

 ازی ـز مصروف هستند، مشمول بـه تجارت نیـمحل ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهانی سنگ انداختن، بازی هوسی ( ورزشی)های 

وبرخی بازی های دیگررا جوانان بعضـی اوقـات   

 .  میان شان انجام میدهند

هموطنان مان دراین قریـه رسـم ورواج خاصـی    

دارند، میله، مشاعره، شعرجنگی، نشس  های شبانه 

میان جوانان، تجلیل بـا شـکوه از روزهـای عیـد     

وتجلیل برخی روز های ملی دیگر، بوا فعالیـ   

 .  های فرهنگی  نان را انعکاس میدهد

دراین قریه مردم شعردوس  وشاعران نیز زنـدگی  

اري ثنا ګل و غنم رنګ کـوچی کـه   میکنند که از ق

.  دارای  ثارهم میباشند میتوان یـاد  وری نمـود  

مناظر زیبایی طبیعی، کوه ها، دره های سرسـبز و  

دو دریا زیبندگی بیشتر به  ن بوشیده اس ، مردم 

 .   ن مهمان نواز وبا محب  میباشند

 »احساس«انجینر عبدالحق  : فرستنده

 »سلطانی«: ترجمه و تصحیح

 

 

 !افغانستان

 هـستانـافغان ه اورـې پـی یـدلـوزیـس

 هـستانـانـغـه زور افــدې په ـمـزه ګټ

 هـلونـرم ګـه دې وکـب يورـرلـه هـپ

 هـستانـه ورورافغانـران یې لکـه ګـرات

 ړمـره یوځای کـوځل بیاسـه یـافغانان ب

 هـتانـانسـکور افغـه ټـړمـه زه کـابـت

 وـی؛وـره یـموږس وبل نه وژنوټولـور یـن

 هـتانـغور افغانسېه پری دو پـه نـان تـځ

 ین کړوــوږ رنګـله مـابه خپـت ای وطنه

 هـستانـور افغانـو مـپالراوهم م وـیې م

 هــارتـرب درب ا دـه دعـه پـویمـزه خ

 هـتانـمسور افغانسـام شي سـه عـچې پ

 ابه راوړمـارې رڼـتی ړمې که ورکـوربـن

 ور افغانستانهـی کـومـته خ زړه، ېه مـت

 هـرګـر مـه دې ساتمه تـه بـیړانـه مـپ

 هـستانـانـور افغـرت یې زمون  نـیه غـپ

 و راته نشيـترګـچې په س( مهمنده)س ـب

 هـور افغانستانـون او تـرغ زرغـوربیـس

 »مهمند«نصیب اهلل  :شاعر

 

 پادخواب شانه

مرکز پل علم او ښکلې سیمه له  ید پادخواب شانې کل

لومټرۍ کـې موقیعـ    یک ۳ته په  لوري سویلڅوه 

 .لري

ځ طرف ته یدیلو ،ختیځ طرف ته یې د اخندخیلو کلی

شمال طـرف تـه یـې د     ، یې د الیاس خان بابا کلی

بچکان کلـی   طرف ته یې د  او سویل حصارک کلی

 .موقیع  لري 

( ۰۴۴۴)کـې تـر شـپ  زرو    په پادخوابې شانې کلي 

تنو ته ( ۲۰۴۴۴) بواکاو نفوس یې  تهش زیات کورونه 

چې یو یې د مزار  ،رسی ي او دوه لوی جوماتونه لري

په نامه یادی ي او بل یې هم د عیدګاه جومات په نامه 

دینـي   ۰ ،کلنیـک  روغتیایيیو په دغه کلی . یادی ي

چې یو یې هـم د   ښوونځي شتون لري، ۵درسې او م

دوه نـور  او  لومړنيدوه  ،حامد کرزي عالي لیسه ده

لـومړني   ۳ ترڅنګ یـې دي او نځني ښوونځيیې م

لپاره په نوموړي کلي کې فعالی  د انجونو  ښوونځي 

 .لري 

ـ   په پادخوابې شانه کلي کـې   ه څلـور لـوی قومون

  .اوسی ي ، سـتـانکزي او تـاجکمهمندســادات، 

 

 

 

 

 

 

 

 

سره خورا مینه لري  د ورزشپه دغه کلي کې ځوانان 

 . ترسـره کـوي   لوبې  فوټبال او والیبال، کرکټ اود 

انګور، زردالو، مڼې، جـواري او   ددغه کلي زراع 

ې کارونـه  نخلک یې د کر ۰۴٪تقریبا  ، چې غنم دي

خلک یې  زاد تجارت او د تعلـیم   ۳۴٪موته وړي او 

  .ي په برخه کی بوخ  د

 »مومند«خالد قیومي : راټولوونکي

 

( ص)دحضرت محمد

 نېکمرغه میالد

اواهههههههههههههه   ا  ب هههههههههههههه  والژل اژذ ههههههههههههههمس  

ذس   ېا نژکړ (ص)حضرد ،امد ااترال خوا

ژ ځ سههر ندکمروههس  اوههس . اههر  بروبههر  ا  ځههپژ 

کال  س ټوذس وا ،ل نړۍ وژ  هس ځهانګړې ووههس    

ا هتمونو  هس وراهر  کوذهو اهر       پومتان تان ک

ابشرهه  وو نکل وژ اواه    . ذمانځل ک ږي

 ۱۷۵  ههههههس( ص)خواحضههههههرد ،امههههههداترال 

بهه   وهللا عبههد ژ ځههها کههال ا اژ ههنبپ  ههس    انهږ

 . ژنهږهدل پعبدوذمط ب  س کو  ک

وس دښت  وعاذ  ( ص)حضرد ،امد ،صطف  

ذههس و هها ژ ا ون ههان ا    وذههس بههد،رو و  ا نهها وس 

 وو ذهههو  ا وجتمهههاعل عهههدوذه وژ ا ون هههان ا   

ا وههها،   وژ ا بشهههر ا وه شهههل  ت ههها ژحهههل   و،

 . ؤاذه ژ اپا ذ   ژننپ اتر  ا

او اههاذه  ههس کا،ههل و،انههه وژ ( ص) ناضههرد  

بري اروس ژ ااژ   ا اې  ااذه ا  هو   ک هدژ   

 ههس اههتوناې  ههس ال  کههپ هههپ سههر  ون کړوژنههس وژ    

ژهاذهههل وژ اههر   وژ نوههه  ،نههدۍ  هههو و حوهههه س  

بشههرهه هههپ ا واهه   ا ،نههدس اههه   ههس ونههوو ژ   

  .کړ،نو 

ذهههس بعنهههه نهههس ژړونهههدې ون هههانل و نخهههه هپهههل 

  ذس الاس ژ کړ   ؤ  اون ان س کس وهاړ   ،فهو

ون هان  . بس کاڼو بوټو ذوټو وژذره و وهس ټ  هدل   

بهههس ادههها ژهو  هههس د هههر ابتهههانو  هههس ا بههها کپ       

 .ح ذ دل وژون ان بس  ژندي  س هاژ   هښ دل

سماو ههپ اون ههان ه  ههس  (ص)حضههرد ،امههد 

وړ  انههو  ا وههر   ههس اههموس کههپ نااههه ؤ  چههپ ا 

انو ا دښهت   اپ د  اوم  هس ،ههال ژ وهس اون هان    

 ب وذع مهه   ذههس هههوو اه هههون  رخههتس  وو ههس 

وژستس وس ههپ اون هان ه انجهاد وژال خهوژنپ     

: ډهههو    ههس الس کههپ ژ کههړ  وژ ژ وههس ژهههپ ژهههل     

استههس  ههاذوژنکل  ههس نا،ههس ذواههتل   ههل کههړ   ))

چپ اوسردس ههپ   هدوکړي  ون هان ههپ ذهس ههوې       

ټههوټپ  ژهنههپ   ههدوکړ   ژذوذههس اههتا اذوژنک  

رشههد ،  ا   ستههس دود ا    ډهر،هربانههس وژډه

چپ  س ش   ار  هپ خوژنس ژکړ  وژون ان وهس ههپ   

ستههههس دههههس ژ نا  کههههړل  چههههپ ستههههس  ههههرې نههههس      

نو ههههههههس اې ووهههههههههس حضههههههههرد    .(( وس ههههههههد 

اکاهناوواهاذق وژ،اذه  ذهس ذهو ي    (ص)،امد

اون انانواسدوهه وژال خوژنپ ذپا   ژهمها ل  

 . ووژ س   تمبري ،بعوث  و

 وسهان  هس    وژ ا نهړۍ ټهول واه     ءوا ،ل ع ما

ژههاړذ   ( ص)چهپ ا نبهل کهره       اې عن د  اي

 خصهههههه ه ا بهترهنههههههو هههههههفاوو وژ عهههههههاذل    

وژ ا بشههرهه ا ال خههوژنپ  ؤدښههت   هصهه تونو

سوههپ  و  ههااود   بههپ اهها ې   ههس ال   کههپ هههپ  

  .ي هبرې وژ نظرهاد هپ اتر و نخه ذر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا خههو وه شههو  ( ص)حضههرد ،امههد ،صههطف  

ا نههاژ  ا ذههواژنک  ؤ  وههل بههس هههپ ه کههو وههس   

کاژ    ر ،ا هو،انو بانهدې ډ هر نههاد ،هربهان      

ؤ   ذههس اههتوناژ وژ کړوژنههو دخههس هههپ ژ ههر  نههس       

ا ذههوا   سدوک ههس هههپ سهه  چااههر   ههس کبههر وژ       

وهههرژ  هبهههرې وژ  متههها  نهههس کهههاؤ  نظامهههه وژ      

 اکووذپ وس هپ ههو و نههاد وسم هه ژ کهول وژ     

ول بس  اک وژ هو بوهس هرځددل  ع   اهر  ههپ   

 هه  بههس هههپ وههل ا ع هه  ا نا  نهاوههس ، نههس ژ  وژ ه

کوذو ذپا   سوول خس و،انتدو  ؤ وژ و،انه کهپ  

ا ا ژووو وژ چل نس بس ههپ  . بس هپ ه انه نس کول

سمهدو خهس وهه      ( ص) رسدا کول وژ ا   تمبر

ا اې اههبب  ههول  چههپ ا واهه   اههه   روهت هها   

ژ،وندذس وژ ډههرژ ه کهو ا واه   اهه  وهس ،خهس       

 . کړ   وژ ،  مانان  ول

 س  نځس ژهشه ک نۍ کل  (ص)مدحضرد ،ا

ذههههس بههههل بههههل هههههدهجپ اههههر  ژوا  ژکههههړ وژ  ههههس  

 لا ذههههو  وژ اههههپ و   کههههپد و ښههههه ک نههههۍ  

وژ   هو ،بعوث  يذس ذو ي  س   تمبر (ج)هدو 

شههرون عظهه    کههپک نههس اژ    ۳۳ ههس  يا   تمبههر

وژ ا واه   ا ههو وژي  هس      هو وذشان  رې نانل 

 ههس  ک ونههو ۳۳ژکههړې وژ ا  ېوههاوژ ۳۳،وهههس هههپ

 . ذس اې نړۍ دخس اترهل   ل کړېعمر هپ 

 وځههه   چهههپ ااې اتر  تمبراهههتر  تا   هههس    

اروژاههترهو ژ،نههو  وههاړ  ژ وههس ک ههږاژ  هپههل 

 ژند رې جوړکړژوژ س اې ووهس هپهل و نخهه   

 .ورالاس کړژ

ا بهها  وههس  وعههاذ  ا ذههو  دښههت    ههس  هها  کههپ   

 چپ وهلل وعههههاذ  اې ن،ههههوږ کههههو الاههههونس ذپههههس

 وعمهههال  وهههل  هههر واههه ،ل  ا، ههه مانانو ټهههول  

 هر  ( ص)وژ احضهرد ،امهد    وعاذ موو کانو  

ال خهههوژنو بروبهههر ذهههري وژ ا اهههرژ  کاهنهههاد ا    

بختهو  ،ه  ا  هس مضهه  ه اې ن،هوږ سدهووا ذههس      

ههههرون ژ وهههو ي وژ ا  نهههوسهههر ډژل بههه ژ وژ  متو

وهس اې وهلل وعهاذ  ووم هق     ومتان تان ټول ژذس 

چپ ه کهو وهس ا ههد،ه ذهس ال ې هپهل      ژ کړي  

 . خ رون  کړيسدووا ام و  وژ

ا ن کمروههس جشهه  برکههه ( ص)ا ،هه  ا وذنبههل 

 !اې ول ن،وږ ټوذو ا ار ا و   ژي

 »ستانکزی« امینيشیرمحمد : لیکنه 

نقش زنان درزندگی 

   اجتماعی

ون ههان سهها ونبههدژ    ههدوه  وهها حههال ا ،اهه   

ژوجتمهههههههاک  هههههههان وکا،هههههههل نمهههههههوا  ونهههههههد    

و را وجتماک ،را    ا  ،شهمول ننهان ژ،هراون    

خووسد بوا کهس وهه  ،هرا     نند   نماهند بع د ن

بهها   شههرمه ژ،ههدن ه ب شههتر  ااههه هووسنههد 

 .هامه

ون ان سا  وشک ل ،   وا کهس   مکرجا،عس ون 

بهههها ورب ههههه سهههها ژ مرسنهههه  سهههها  ،تفههههاژد ون  

ژ ژو ا وجتمهاک ،ه     اهانووا  سا  کل ،    ر

 . راند

نظها     اهنه سها    ان ا  وعا،هل بها سه   اوب   شوه

کس   ژ ندسا ژ شانون سا  هاص  و بس ژجوا ،  

ا وثههر   ونههد بهها هکههدهگر  ،اس ههه وجتمههاع    

 .  دو ،  کنند

بنهههابروه  اهههعااد ژ اههه ،ه سهههر جا،عهههس ا       

هانووا  سا     هها  ،ه   هوا ژ ونتنهال و ن      

مرسنگههه  ژ وجتمهههاع  ا       هههسههها  اهنههه   ،

هههانووا  سهها بههس هصههوص      ل بههس عهههد ژا جههس و

کس جا،عهس اهاذ     فه  س ،  ووون . ،اا  واه

ا ون ااذ  واه ژ جا،عس مرسنگه    ن ان،ند ،ا

اهنهه  جا،عههس واههه کههس ،ههاا ون  ن ون ب ههن  ژ     

وفکر ااذ  مرسنگ   اهن  ژ و ن   برهو او  

 .با ند

ههههه    ننههههد   وجتمههههاع  ننههههان ا سرجا،عههههس 

 ههد  ا  جا،عهس    ، ئ س ب  ا  ،ه  بس  ما  ،ه  

ومتان تان ن انن  ننان ا  ننهد   وجتمهاع    

ا  سهههههها   نو وهههههههل و ن  با د ،ههههههه  ،هههههه  

،طههههابق بههههس ااههههاو راه  واههههه       وجتمههههاع  

ژنهرچترواهه   ههها  نهههاان ننههان ننهه  وههه      

 . نان  و ا جا،عس وبا ن ، دسد

حق واص ل ا  ،کاوهب   ،طابق شوون   وا   

 ، توونهههد سههها ژ نهااسههها   ،ون ههه   وسنتهههون 

وماه  ژ گا   ههههد ژ  هههه  با ههههدسهههها  ،ومن ههههه

ژ ننان با واتفاا  ون وه  مرههه    وواعس جا،عس

، توونههد جا،عههس  و ب شههتر ب ههو   مهها      سهها  

 .ژ گوما  او  اسد

وووند ا  ه  کشو   وواعس جا،عس  ن،ان  ، 

،ومن ههه  ، هها با ههد کههس بهها کمهه  ژ ،شهها که  

سهها  وجتمههاع  ون جم ههس ننههان وجههرو   سمههس  ههرژ  

سها  وجتمهاع  ننهان ن مه       ا  ، ان  رژ .  وا

 .اسند  و وشک ل ،  جا،عس   کرون 

کهس   ، با هد  ژاه  س ه   ،ون  هکه  ون ،همتهر   

ننان  و بهاال بهرا  ژ بهس  نهان بهس ههو د        من ه،و

 نماهههههانجا،عههههس   وا   ههههان، ههههتن   شههههد د 

 ،شها که  ژ   نها ، توونند ا  وواعس ، کند  

 . باال او تس با ند ااه

ننان بهههههس ووونهههههاه  سههههها  ههههههوا باههههههد    ششهههههر

ب شترباژ ،ند با ند ژوه   نماهنهد کهس ههوا     

اهتس اهانند وها بها      و با ع و  اهن  ژعصهر    و 

اههههههد کا،هههههل ژبشهههههکل   ههههها  بهههههدژن  نکهههههس      

 کا وسدوف ا منان وا   شرو   رند ا  شه   

  .نان  هند   ان ودبرنماهند

ونگ ا  سها  مهو  وعتمهاا بهس نفهس ب شهتر   و       

ب   ننان بس ژجوا ، هوژ ا  کهس ههوا نهاههه بهس      

وواههعس وجتمههاع   وشتصههاا  ا  جا،عههس    ء ژو ونهها

ا جنهه  ژ  کشههو ان سمچنههان ننهه . ، گههراا  ژبههرژ

جناهههههاد  هشههههونه  ژ م ههههاا ااههههه ندو ههههتس      

، توونند نن  واااه   و ا   ژ ان هه و ژ و،ن هه    

 . ا کشو  ن ا وهفا کنند

بهههاژجوا  نکهههس ا  هههروه    چ هههد  کشهههو   ننهههان    

سموو   شربان  ونووک هشونه سا  د  ونهد و،ها ننهان    

ومتهههههان  هههههها،ه  هههههانرو ونااهههههه نهههههدوا  ونهههههد      

مهاک واحهد  وه   کهرا      ژکنا ،راون ا بهبهوا وجت 

 .وند

عنعنههاد نا  ههند جا،عههس ژ اههطو  ههاه     ههاس  ا   

، ههان ،ههرا  سمههوو   باعههش بههرژن هشههونه ع  ههس ننههان  

  سها ا ههانووا  سها  راههد  واهه کهس نظها         کژکشم

 .هانووا      و واحد  بس چاذ  سا ،ووجس کرا  واه

ا وه ههر ، تههوون  فههه کههس ،طههابق بههس و  ههااود اهنهه  

 ههه سهها  ننههان ا جوو،هه   بخهه    و ههر ا عرهههس معاذ 

سا  وع  م    ،هون  سها  واه ،   ع هو  عصهر       

ژبخهه  سهها  وجتمههاع  ووجههس هههو د   ههرا  ننههان     

، تووننههد ا  شهه  نان  ن ههد  کشههو نن  بهها ن او ههتس  

 .با ند

 »صفا«ترتیب کننده امین اهلل 
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