 091مه ګڼه – نهم کال  0410 -هـ.ل – غربگولی

شامره یکصدو نودو دوم  -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش

جلسه شورای علمی دایر شد
جم سمممممایشمممموهازی
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هاه یت مممم
عدلبی ایه یدسمممم ی
ی فتوهیلطفیال ممای
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د لوړو زده کړو مالی او اداري معین د

د کاري پروسو اسانولو او اصالحاتو رامنځته کولو په موخه هوکړه لیک السلیک شو

غور له وايل رسه وکتل

.

6 .
.

ع نبیایکی هاه ی ریگزاهیشد.
یه.یایکیج سمممایه زینگو گبیتطب یت مممدی می ی
ف م ای دزیج سممای ب بیصم ب یشممد ی ی خد ری
عن بیشدنیآنیتدف دیشد  .ی

سممما یاعضممممدزیشممموهاییطممد یاجنممدایه زی
یوضمموعد ی کیفری ییهییوهییت ممدی می ه ی
اتخدذیمنوی د .ی

.

۷
رسپرست وزارت تحصیالت عالی از جریان امتحان

مقرره تضمین کیفیت و اعتباردهی بازنگری گردید
تضممن کیف ت مم ی یاعتبممدهی بی ممدی
حضوهیاشممممم یینمممممد کیع نمممممبی
ی
شممم هزیاهی مممدیی مممدزیت ممم
عدلبیخ وصب،ی ده گرزیگریید .
یهیج سممماییمممدییشمممد یفمممایت ممم ی
ه ممممازیشممممدفری ح ممممدزیه مممم ی
تضممممن کیف ت مممم ی یاعتبممممدهی بی
یقممممره یتضممممن کیف ت مممم ی یاعتبممممدهی بی
یعممممدلبییهیج سممممای مممموهیی
هاه یت مممم

تدریس علمی استادان جامعات دینی نظارت منود
د جهان خصويص پوهنتون څخه څارنه وشوه
ییلممموز یهی یفمممر ی هاه ییییعمممو یا یاهشمممدییه ممم
ج دنیخ ويصیپو نتونیڅخایل د ایا یڅده ای فره .

ییی

کابل پويل تخنیک پوهنتون د نړیوال ژورنال د فعالیت اعتبار لیک ترالسه کړ

سرپرست وزارت تحصیالت عالی از جریان امتحان تدریس عملی
ا ستادانیکه قرار ا ست در ریا ست جامعات و تخ ص صات مقرر گردند،
نظارت نمود۷ .

.

۷

.

یعممممممدلبییایممممممریشممممممد،ی
هاه یت مممممم
اعضدزیج سای ندیاهی کی دزی نا ی6

ورکشاپ ترشیح و توضیح پالن اسرتاتژیک سال مالی ۱۰۴۱برگزار شد
هفشممممدییتوممممیحی یتوضمممم حیپمممم نی
اسممممیاتسیلیسممممد ییممممدلبی1041یه.شی
اهی ممممرایهیدسمممم یپمممم ن،یپدل سممممبی ی
یعممممممدلبی
تقنمممممم کی هاه یت مممممم
مممممرازیمندینمممممدگدنیهیدسممممم ی مممممدزی
یرفززیایکی هاه ی رگزاهیشد6 .
ګرانه لوستونکیه!
که تا سې غواړئ چې ستا سو لیکنې په لوړو زده کړو اونېزه کې
خپرې يش ،نو کوالی شـــې چې خپلې لیکنې ،نیک نظرونه او
سامل وړانديزونه په الندې پتو را ولیږئ.
خوانندگان گرانقدر!
تقاضاااد یم نظریااات و پیشاا دات ت تااار

تدااب دد اا ت

نشر ت ین هفته ناده داا داا اریک نما ت و همن اار دلا ا
ون

ته های تاار

تداب نشار ت یان هفتاه ناداه ط ریاق

یمیل و یا داه ا ل دقاتقیم داه یاساب العاات نشار ت و
و دط عاده سال ت ی .

ییلمموز یهی یفممر ی هاه ییییعممو یا یاهشممدییه مم یشمم ی
شممدفرال ای حممد یلممایج ممدنیپو نتممونیڅخممایییل ممد یپممری
ی ممد ییییین م یا ییممتیاههدممتو ویییعنممتیفولمموییی ممویپممای
ازهیخممماکی فمممرکیا یییج مممدنیخ مممويصیپو نتمممونیلمممای
یسؤ ویا یاستدیا ویی ی یودتلین یع می ی6
جمع آوری مواد هفته نامه :زمری یعقوبی
صاحب امتیاز :وزارت تحصیالت عالی
نشانی :کارته چهار ٬کابل افغانستان
مدیر مسوول :مدیرجان کوټوال
سال تاسیس ۱۹۳۱ :خورشیدی
هیأت تحریر :اخترمحمد عبیر ،محمد اسلم اسلم
تیراژ 2۰۵ :نسخه
و ناصر خان شیرزی
گزارشگران :کاوون رمز ،محب اهلل امیري و قاسم جویا محل چاپ :مطبعه ریاست نشرات وزارت تحصیالت عالی
وب سایت وزارتwww.mohe.gov.af:
تصویر بردار :احمد سیر معرفت
شماره تماس۵2۵2۰۵۵۹2۰ :
صفحه آرا :عنایت اهلل حنیفی
آدرس الکترونیکیministrymohe@gmail.com:
مصحیح :الفت اهلل حلیم

معین مالی و اداری وزارت تحصیالت عالی از نهاد های

۷

تحصیالت عالی غزنی دیدار بعمل آورد
ی عدلبی ی ه ی نرا ی
ین کی یدلبی یایاهزی هاه یت ممم
شممممدن،ی بیسمممتریفدهزی ای ی ییز بیاهیپو نتونی دزیایکی
ی یییداهی ننلیآ هی۷ .

د هېواد په ټولو وزارتونو کې د دیني جامعاتو د اسنادو ثبت دفرتونه
پرانیستل کېږي

.

.

.

۷

هفته نامه
تحصیالت عالی
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معین مالی و اداری وزارت تحصیالت عالی از ...

تحصیيل خپلواکي

ترتیب :مدیر جان کوټوال

قریش په دارالندوه( وليس جرګه) کې:
”!.

د کاري پروسو اسانولو او اصالحاتو رامنځته کولو په موخه هوکړه ...

حدفظیی ندی حد یدیحسممم عیین کی یدلبی یایاهزی
یعدلبییهیحدل منایمندیند یخد ی
هاه یت ممم
یعدلبی زیحضوهیاش ،یاهیصنوای
هاه یت
یهسمممب،ییفدتریایاهزی یسمممدیری خپی دزیپو نتونی
تخن منبییز بیییداهی ننلیآ یهی .ی

!
.

.
.
.

:

.

.

ی
میننمدنیین کییمدلبی یایاهزی هاه یت ممم
عدلبیاهی خپی دزیتخریعیشد یتد هیثقدف یاس یبی
فاییهی سد ی 3412ی ایا سدسیف ای شوهازی هیران،ی
ایپو نتونیتخن منبیسممماری یشمممد ی وی،ی زیییداهی
منوی .ی
یهیجریدنیایکیییداهی دیپو ننلیفدایی ندیی ندزی
ه یپو نتونیتخن منبییز بیضمممنکی ممدهیا بیاهی
یعدلبی ایآنی
توممیفیآ هزی ه ی هاه یت مم
ی ،ییهیها طای اییلیسممم سممم اییشممممن یشمممدنی
ینجن اییشممممنلی ر ی یآییل ا،یتری می ی دهسمممدهزی
خپی دزیتخریعیشد یتد هیثقدف یاس یبیا یسدیری
دهیندزی دزیایکیپو نتونی ایین کییدلبی یایاهزی
یعدلبیین وید ییای یفایاهیجد عی
هاه یت مم
زییهیهی نایحلیی شمن ییدیی شد ی عد ی نمندهزی
نایجد باییای یشد .ی

“.
.

“.
.
.

.
.

د هېواد په ټولو وزارتونو کې د دیني جامعاتو د ...

.

.
.

.

.
.
رسپرست وزارت تحصیالت عالی از جریان امتحان تدریس علمی استادان جامعات دینی ...

امتحان یاد شددده که در تا ر وزارت تحصددیالت عالی با
تالوت قرآن اعظیم الشان آغاز شد ،از شماری استادانیکه
امتحان تحریری و تقریری را موفقانه سپری نموده بودند،
امتحان تدریس عملی (دیمو) از نزد شان اخذ گردید.
در ابتدا مفتی عبدالرؤف فراهی رئیس نصدداب تحصددیلی
وزارت تحصددیالت عالی ،در رابطه به امتحان یاد شددده و
آجندای آن معلومات ارایه نمود.
وی در ادامه گفت که با درنظرداشدددت شدددیوه تدریس،
حاکمیت بر مو ضوع و سایر معیار های تعین شده برای
استاد ،از سوی هیئت منصفه برای آنان نمره داده خواهد
شددد و اشددخام کامیاب به صددفت اسددتاد در جامعات و
تخصصات متذکره تقرر حاصل خواهند کرد.
سددپس اسددتادان متذکره به ترتیب و مطابت رشددته های
شان در حضورداشت سرپرست وزارت تحصیالت عالی و
هیئت منصفه ،تدریس نمونه وی شان را ارائه نمودند .

همچنان الحاج مولوی عبدالباقی حت انی سدددرپرسدددت
وزارت تحصدددیالت عالی ضدددمن نظارت از جریان این
آزمون ،اسددتادان موفت شددده را به مسددئولیت های شددان
متوجه سدداخته از آنان خواسددت تا مطابت شددرای فعلی
مح صالن شان را با زیور علوم دینی و ع صری آرا سته
نمایند.

کابل پويل تخنیک پوهنتون د نړیوال ژورنال...
.
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هفته نامه
تحصیالت عالی
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هیرول :ګټې او زیانونه

غ.د .خاورین

نویسنده :لطیف آر

:

از چند روز به این طرف هم سرم می گوید که باید به
عیادت یک بیمار برویم ،وی هفته قبل در یک حادثه
مجروح شده بود .صبح زود از خانه حرکت می کنیم و
آروز می کنیم که در راه بندان گیر نمانیم ،نار سیده به
چوک دهمزنگ موتر ها در چند قطار و پهلوی هم
ایستاده اند ،در ابتدا فکر می کنیم که از راه بندان های
معمول ا ست ،اما این گونه راه بندان ها معموآل بعد از
ساعت هشت اتفاق می افتد حا که ده دقیقه به هفت
مانده چطور ممکن است جاده دهمزنگ این قدر بیروبار
با شد .راننده موتر را خامو کرده و از آن پیاده می
شددود ،همسددرم می گوید ما طالع نداریم چقدر تال
کردیم که در راه بندان گیر نکنیم ،اما...
در دو سمت جاده دارا مان در پهلوی پولیس ترافیک
نیروهای نظامی از چند ارگان نیز ایسددتاده اند ،راننده
دوباره به موتر بر می گردد و با بی حوصددله گی می
گوید:
ترافیک میگه کدام آدم کالن میایه که قصر دارا مانرا سیل کنه.
عقربه سدداعت به کندی تمام می چرخد ،فکر می کنم
زمان از حرکت باز ایستاده است و یک دقیقه مثل یک
ساعت می گذرد ،راننده دوباره از موتر پایین می شود و
این بار دیر تر بر می گردد و به مجرد نشستن دست به
جیب می شددود و قوطی نصددوار را از جیب چپش
بیرون کرده و با سر قوطی کمی نصوار زیر لب گذاشته
و سر قوطی را دوباره می بندد ،در آیینه کوچک قوطی
ن صوار چهره ا را ورانداز می کند و یک د ست با ی
ریش ما و برنجش می کشد و قوطی نصوار را دوباره
در جیبش می گذارد.
عقربه ساعت با ی عدد ه شت ای ستاده ا ست ،راننده
دروازه موتر را باز کرده و نصوار را تف می کند و بعد
از چند سرفه بلغمش را نیز به روی جاده می اندازد ،من
می خواهم به این کار وی اعتراض کنم ،ولی هم سرم
مانع می شود .نیروهای امنیتی و پولیس ترافیک چهار
طرف را به دقت زیر نظر می گیرند و نگران تر از قبل
می ر سند و با عجله به این و آن سو می روند که در
همین حال چندین وا سطه سیاه رنگ لندکروز و چهار
داتسن پر از محافظین تا دندان مسلح با سرعت زیاد از
چوک همزنگ عبور کرده وبه سوی جادهٔ که به قصر
دارا مان منتهی می گردد می روند.
راننده کلید را در سویچ چرخاند و موتر با سرو صدای
زیاد روشن شد و شروع به لرزیدن کرد ،تمام موتر چنان
می لرزید که نزدیک بود برایم حالت تهوع ایجاد شود
که موتر پیش روی ما شروع به حرکت کرد و با حرکت
موتر از لرز آن کا سته شد ،در ساحه سینمای پامیر
راه شدیدآ بند بود ،نصف جاده توس کراچی ها و موتر

های پارک شده بسته کرده بود ،موتر ها در سه قطار پهلوی
هم ای ستاده بودند .راه بندان جاده سینمای پامیر زیاد ک سل
کننده نبود و بعد از گذشت چند دقیقه باز شد.
وقتی به با ی تپه کارته نو رسددیدیم ،راننده گفت که باید
صد افغانی بیشتر بدهم چون دو بار در راه بندان گیر مانده و
قیمت تیل هم بعد از حادثه ا سالم قلعه افزایش یافته ا ست،
با دل ناخوا سته صد افغانی ا ضافه به راننده دادم و از موتر
پیاده شدیم ،خانمم آدرس دقیت خانه خوی شاوندان شان را
بلد نبود و فق از آن ها یک شددماره داشددت که آن هم
خامو بود.
از دوکان داران سر کوچه پر سیدیم ولی ک سی درباره محل
سکونت آن ها معلومات نداشتند ،چندین کوچه را پایدیم ،اما
خانه شان را پیدا کرده نتوانستیم ،در اکثر قسمت های کابل
خانه های رهایشی بدون نقشه اعمار گردیده است ،ازهمین
رو یافتن خانه ها کار نهایت د شوار ا ست .به ناچار دوباره به
سمت جاده عمومی حرکت کردیم که به خانه بر گردیم ،ولی
در م سیر راه چ شم هم سرم به یکی از کودکان افتاد ،وی را
در اغو گرفته و بوسید ،طفلک ما را به خانه شان رهنمایی
کرد.
خانه در کوچه ای بود که چند لحظه قبل به آن رفته بودیم،
حویلی بزرگ بود در وسدد حویلی دو درخت الوبالو ،سدده
درخت سیب و یک درخت بزرگ توت قرار داشت ،در قسمت
راست حویلی یک خانه ی کوچک برای مرغ ها ساخته شده
بود که در پهلوی آن یک سگ سیاه لم داده بود و ظاهرآ از
تابش آفتاب لذت می برد.
در قسددمت با ی حویلی یک صددفه بزرگ سددمنت شددده
موقعیت داشت ،یک قسمت صفه توس قالین کهنه و رنگ
رفته مزاری فر گردیده بود و با ی آن یک خانم پیچه
سفید و چند طفل نشسته بودند ،یکی از اطفال در آغو زن
پیر جا خو کرده بود ،یکی از خانم ها ما را به یکی از
اطاق ها که مشرف بر صفه بود رهنمایی کرد.
در عرض چند لحظه سروکله دو خانم و سه دختر جوان و
نوجوان نیز پیدا شد ،خانمم با دیدن آن ها از جایش برخاست
و با هرکدام برای لحظات کوتاهی گری ست ،من هم ضمآ
اظهار همدردی و پرسیدم که بیمار کجا است ،یکی از خانم
ها گفت که وی را به پان سمان برده ا ست ،در ادامه صحبت
هایش از سیستم بهداشتی دولتی شکایت کرده گفت که در
شفاخانه های دولتی ا صآل امکانات نی ست و مریض داران
باید هرچیز را به شددمول سددوزن پیچکاری ازدواخانه های
بیرون بخرند.
بعد از نوشیدن دو سه گیالس چای به دست شوی نیاز پیدا
کردم و با یکی از پ سربچه ها رفتم د ست شوی ،وقتی از
کنار صفه رد می شدم به زن پیچه سفید سالم کردم ولی
هیچ جوابی نشنیدم ،بجای زن پیچه سفید پسر بچه کوچک
برایم گفت که مادرکالنش کر است و چشمانش هم ضعیف

.

الف) په خپلې خوښې او ارادې رسه هیرول
:

شده ا ست ،زن لباس سفید گلدار به تنش بود،تار های
موهای سفید که که از چادر م شکی چملک بیرون زده
بود ،ژولیده و چرکین به نظر می رسددید ،زن جوراب
نپوشیده بود و اطراف کوروهای پاهایش کمی ترقیده و
چرک بود.
دو سدداعت از آمدن ما سددپری شددده بود ،ولی از بیمار
خبری نبود و قبل از این که تصددمیم بیگریم از خانه
بیرون شددویم وی با دو مرد به خانه آمد ،فرد مجروح
برای مان ق صه کرد که چطور زمانی که در سر سرک
منتظر موتر بود تا به وظیفه برود یک موتر نظامی که
در وس د جاده در حال حرکت بود منفجر گردید و در
نتیجه وی نیز مجروح گردید.
گرچه ساعت نزدیک نان چا شت بود ولی ما ت صمیم
گرفتیم که دوباره به خانه بر گردیدم ،در افغانسدددتان
زمانی که کسددی می میرد و یاهم مریض می شددود،
کسانی که برای فاتحه یا بیمار پرسی می روند معموآل
غذای چا شت و یاهم شب را در خانه مرده دار و مرده
دار صرف می کند و باعث زحمت آنان می گردند.
در مسددیر راه از همسددرم درباره آن زن پیچه سددفید
پر سیدم ،هم سرم گفت وی مادر آن فرد مجروح بود،
چند سدددال قبل شدددوهر فوت کرد و بعد از فوت
هم سر سیه روزی این زن آغاز گردید ،هیچ یک از
پسران حاضر نیست که از وی مواظبت کند ،اتاقش جدا
ا ست و پ سرانش به نوبت به وی نان و آب می دهد،
چند سال قبل تکلیف گو پیدا کرد ،اما ک سی وی را
نزد داکتر نبرد از همین رو حا کر است ،چشمانش هم
کم فروغ است و به بسیار سختی می بیند ،سنوهایش
از وی به عنوان یک خدمه ا ستفاده می کند و در طول
روز مراقبت از اطفال شان را به وی واگذار می کنند.
همسددرم در ادامه گفت که این زن زندگی بسددیار پر
دردی دارد ،چندین سال ا ست که به زادگاهش نرفته
است و به گونه زندانی است در این حویلی ،چون افراد
این خانواده وی را به هیچ محفل از دوستان شان نمی
برند و حتا زمانی که گو و چشم هایش سالم هم بود
نیز وی اجازه اشتراک در هیچ مراسم خوشی را نداشت،
زمانی که از نظر فزیکی توان مند تر بود از وی مثل
یک برده در خانه کار می کشیدند.
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یوه ی یند ک! ی
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ب) پرته له خپلې خوښې هیرول

.
.

هاټولو منب:ی درصیخدنیشېرهز

تو ا! ی
ییحرض یلق نیحمن میهحی
 .1غایهاهین یلاییدمممنکیڅخایی یپایسمممدت ،ی
ی س یتایی ی مییایدمنده یفوئ؛یځمنایفېدازی
يش،ین ییایی س ییوییوی خ ییدنکیيشی! ی
 .2ری خ یخالییرګیپاییدیی لرئی! ی
 .3ځوامنریيیییځدنیعدی ی رځوئ! ی
 .0فاینېرکیخ لیتدیپای غایصت ییوصوایفريی
،ین یتایی ی زی ایی ی یاییغر ه یفېږهی؛یځمنای
پمای ینمدی ېکیف مای میلمایتېږيیڅخمایههی مای
جوزېږي .ی
 .5ی دیییی وییوهنایی یپاییکیف یپای ودم ده ی
ا یپو یرس یژ دیفو یپایفدهییز .ی
 .6یییرگیهاتگیین و ی اییزین یف ای ایهاځ ؛ی
ویلای زا دکی هتایت دهزی و یپایفدهییي .ی
 .7لایسمتو ز یڅخاییای ېرېږهی،یځمناین یسمتوهيی
پایت ده یف یځ ېږي! ی
 .8ییملریخت ویپری د ییای ید یفېږئ؛یځمنا،ین ی
ییعبدی یپری د ی ید یفېد ی د خت یی  .ی
 .9یییوس یپایحدل یف یییخالی سیسدتنایفوئ! ی
 .11فایعز ییوازکی متاییوڅایفره،ی لای غای څای
ن یییخ منویپای سیف ییيیا یپای غایڅاین ی
ال ایجلیج لاییهفريیهايضیا سا! ی
ی

هفته نامه
تحصیالت عالی
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شامره یکصدو نودو دوم -سال نهم -جوزا  0410هـ.ش
د لوړو زده کړو مالی او اداري معین د ...

د مطالعې نه کولو  ۴۰زیانونه!

3
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د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات

د جهان خصويص پوهنتون څخه څارنه...

تر سممممایفولممممویترڅنمممم ییینمممم یا ییممممتی
اههدمممتو ویرس یسممممیییځوا مممد ویه ه ممم یپمممای
رخممممایفمممم یلممممایلمممموز یهی یفممممر ی هاه ی
رس ی نمنمممممدهيی فمممممري.ی ویممممموزيیهیدتمممممای
فمممره،ینممم یییع مممممیهی یفمممرهیفممممر یی یا ی
یممممموړیی از ییینممممم یا یع ممممميیهی یفمممممر ی
تایازت دیلر  .ی
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لیکوال :الحاج مولوي عبدالباقي حقاين
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مقرره تضمین کیفیت و اعتباردهی ...
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ورکشاپ ترشیح و توضیح پالن اسرتاتژیک ...
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یجد بمممممماییقممممممره یتضممممممن کیف ت مممممم ی ی
یعممممممدلبی
اعتبممممممدهی بی هاه یت مممممم
ده گرزیگریید .ی
ه مممم یتضممممن کیف ت مممم ی یاعتبممممدهی بی
یعمممممممممدلبیضمممممممممنکی
هاه یت ممممممممم
خرسمممممندزیاهی مممممکی مممممدزییت مممممدییهی
هاسممممتدزی ممممده گرزییقممممره ییممممدییشممممد ،ی
گتمممم یفممممای ممممکی یتبممممدی ی ممممریه زی
یوضمممموعد یتقن نممممبیج مممم یج مممموگ رزی
اهییشمن یآیند ییوثرییبی دشد .ی
سمممما یاعضممممدزیج سمممماییطممممد یآجنممممدای
ه زیگممممم یزاهشی مممممده گرزییرح مممممایسمممممو ی
اعتبمممممدهی بیپو نتمممممونی ممممم ،یییمممممدگد ی ی
یعمممدلبی
یدیوهیممم ی مممدیی مممدزیت ممم
خ وصمممبی مممدسی یممم ی غممم نی یج مممدنی
یمممم یفد مممملی یت مممملی دهییممممدی بمممملیاهی
مممممده گرزیپو نتمممممونیجوهجمممممدنی مممممکی ی
تبممممدی ی ممممریمنمممموی ی ییهییمممموهییف مممم ای
دزی ه یاتخدذیفری د .ی

یهیایممکی هفشممدی،یا جن ممریس م نیحمن نممبی
یممدیریعنممویبیترت ممعی یپمم نی مماییشمممن ی
ممزاهشی ممدیاشممده یمنمموی،یپمم یاهیآنیی نممدی
یاؤییځ ممدیآیممریترت ممعی یت مملیپمم نی ممدی
یهی ممده یفدهیمم یپمم نیسممد ییممدلبی1041یایممکی
هاه یین وید ییای  .ی
آ ممدزیځمم نی ن نممدنی ممدیاشممده ی ممای رخممبی
نمممدلپی مممدیفمممرایها یتطب ممم ییهسممم یپممم نی
اسمممیاتسیلییهیگهشمممتایگتممم ،یفمممایایمممکی
هیدسم ی ممرازیحمملییشمممنلیفدهینممدانی خممد ری
تطب ممم ی مممیی ر دیمممای مممدیآیمممدی ی ر مممو ی
نمندهزییبی دشد .ی
ن نممدنیی نممدییوسممفیعزیممززیفدهشممندسی
ت مممممملی یجنمممممم یآ هزیگممممممزاهشی ممممممد،ی
پریز ت شمممممممکیین ویمممممممدتبیهایفممممممماییهیآنی
یهصممدزیفندل م ی ممدی ممایشمممنلیید د مما،یه م ی
اهی یسد ایشدیلی وییاها ایفری .ی
یهیاخ ممممریایممممکی هفشممممدی،ی ممممایسمممموا ی
اشمممممیادیفننمممممدگدنیاهیسممممموزییسمممممؤ نی
هیدسمم یپمم ن،یپدل سممبی یتقنمم کیپدسمم ییای ی
شد .ی
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