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 شماره اول

 استفاده از آرمان شهدا...
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کممتوجمم دولو درمماو وضعمم صود مم  او مم لو وو

و-درس ارلور لودسردنگلودالیاوغ وو:و

درس ارلور لودسمردنگلوییملوارنروسم روجمری ودو

ودس  تری ودرس ارلوه یودالیاوغ ووم ع شدو!

دووظروبهووس روایم ودرسم ارلوممدم وومم و وو م رو

وابتدایلوبهومر مواوایهووم گر  .و

مص صو ووبخشو م لو وایم ودرسم ارلوج بمهوبهو

ح صوج دهو  ووووگرفتهواساوکمهوممر موارر م  و

وداشت وکل ن کووظربهوو  رمنمدیوشم کوکم مهوبمهو

مشممیهوودممدیوم ادممهوم ع شممددوجنومم ب  کویممکو

ج م ربهوح م وکل ن مکودوبوعم  ود م  او م لو

ک فلوو ساودوبلیهوک س اوک ویدا دیمهومم و وو م رو

موتواسادوامم و!وبمرایوود اکتراکومتخصصودمسلیل

مر مور لوب  کوج م مرودوم موکل ن مکوض بملوضعم صو

وع  هودرلومت سس وهوارووظرومس در  و درتلوک فلوبهو

ووظرملووسد.

رم و یممهومرینمم کوواهمم یورمم الولوواوب سمم  او

ه ن م یشورلووم  هوودبهوشس م وهومراد هوم ینمدو

نسوارواوتظ وبسم  وووبمهو م ووو وسماوم  ینم وو

وگ ر .  ووووملو

ب دد  وچن  ومشیهوووسمخهوکمهوبمرایومرینم کو

 ا هوم ش  وحتلواگر ردوووبمهویمکوسم رکوهمتو

گر  ومجع واساوج وآومراوار دام ومهوهم یوشخصملو

مریداویووم یندوچهووسدوکمهو داهم یومم و وو م رو

ومرین کوار املوشس م وهو ا هوش  و.

اگربهوداض  اوا دیهوم و وو  روارررفودراوووم ترمو

ووظروگرفتهووم ش  ودوداگمرو اکتمراکو  او  مهو 

متخصصودب ججربهوواو ووظروم گ ر ودوچراوو ورم نهو

اررمرفوآوومم یوکممهومشمیهوومممر موواوبممهومردمم و

مرب رهوب روگ ووم یدودوهم  واضمدامو م ووووگرفتمهو

واساو.

اگروا دیهوم و وو  ر ووشس وم ومهوفرسمت  هوم شم  دو

(وA C T Dدم سسمهوضراو ا کننمدهوکمهوم سسمهو 

.وبهوکدامو لاواروچنمدوضلمتو دایوکمهوهممراهواساو

بمم دراووو مم او  مممهوضممراو ا وشممدهواسمماوبممرایو

مرین کو ا هووم ش  ودوکهومرین کوهمهوا دیهوش کو

واواروب ممردکود دام وممهوهمم یو اکتممراکومصممردفو وو

وکل ن کومریداویوم یند.

ارررفومس در  وج بهوح صودوماوبوعم  یواد م  و

گ وهوجمه وو  لو وودرس ارلور لودسردنگلوه  

دج دهوالرمو  ووووگرفتهواساودوبلیهوبهوفرام شملو

وسپر هوشدهواودو.

 سر دبیر 

وو

وو
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ورودگلومرغِوو شم وس روو سا

ور یرِوووگواساوددزونرداروو سا

و ووضسسوداهوم ودهودوآرا وهتو

ورودوفری  وهتب وو اوه ومل

 

 

 ۴صحفه 
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وج ل تو.5 واودوک واک وذهنل: سا وامتهف و جشخ ص

وذهنلو وج او یل ومترب  ک وهمه وب یدبداونددکه دجرب ه

وآم ریو و اوش وارج ق ر ورریق وج اری  ووداو  ییس ول

ودهمچن  و وه  وو بغه و و نف واودک وذهنل ب ج او یل

و   فو وآم راک و اوش و و نف و مرو بغه ارجن   

وضسماو وم وج وک وج     وای  وش  دبرای دل گ ری

وبهوIntelligence Quotientه شل  (که

(ج سطوف وم صوI.Q(م گ یندون شنو  م ش  د I.Qآک 

وم   و وواوداوشن ر وذهنل وم ش   س  وج    ذیل

وم س ر (

I.Q=
س  ذهنل

س  ا لل
× 011 

وه ب الجرار] وو بغه وه شل [دارافرا ج زه  و001 ریب

وب  ]041-001ب  ] -041[دارافرا بس  وب ه  

وب  ]021 [دارافرا مت سطو011-021[دارافرا ب ه  

وب  ] وب  ]01-011ه   وه   -01[دارافرا کت

وب  ]01 وب  ]51-01[دارافرا ک  ک -51[دارافرا سس ه

و[اسا.21[دارافرا احمقون ی  وجرار]21

و.0 ووسس وبه وا تم   ومترب  ک واب یدجلق  وبه

وبرم و ب مشیهوو وو  ه ووسس وبه وم  :منظ وارا تم  

وو واحاو وارفیرح ا ث وآوقدوکه واوس ک اسادارعته

وب ندرذاب یدبهو وومل ورحما م ش  دارم  آک

وآدواساد وینج الرمو وفراوارووجدووج و آم ری   ا که

اساوج ادر  ودملهوکت بو یو ن فوادصوب نلومم رکو

و یگر وکه وج بداو ت وو آم راکووامردوکن ت وبه وچگ وه اک

 م  ا تم  بهووسسوالرمووام دهد.

وبخ اوت(دامریی  م و و ور وم خ اهت فراوسه م 

م خ اهتوضورم کوب شت(داسرای ل م وم خ اهتو شم و

وسررم نتوواو ب  کنت(درلو وافغ وست ک ب ب و کو ا (.

و

   اوسط الهام  سسایلم صل اا سامم سای

دانشااه ع وماای  ی یااام واساا مدبر مم دس 

و.آصیزشم  ضرت ولم و رکمباصرکز

 

و همهواضع صواله وی
 

 در گستره 

 فرهنگ 

 
 اقتصاد

 

 علم

 

و وآمدیوبرموندسلووظ موآم رشلووافغ وست کووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

و اوشیدهو"وس رل" و یسنده:ادسط وس م وس ص ؛م صل

وک بل(- ل مورع  ل

ویکو وفقراو وست ک وکه وآم رشل و وآمد:وظ م ن ش

وجری و وم دهد واکثرکش وه نرهزینه کش وواجشی ل

و وشن مته وملل وحی ماومرد  م ش  دام  وافغ وست ک

اربددج س سوچندی وب وفقطوبهوججدیدوظر وب وهوکتبو

وبهو و اوشگ ه و وسطح ودی هت واسا وکر ه واضدام می جب

ومط ربو واس ج د ب هم ک وب نل وه ی وریچرو و چ پ

ودم ت ایوکونهودضدیمل( ساوی ریدهواسا.

وض بلو و ا ه واوج م وحی ما وررف وواکه وآوچه ارعته

و وای  وام  وادص وه ه  وضدواسا مجد س ری

ومنم کو ومث ص وب ن اک ووداشته وم     ج ث ربرک س ا

وگر یدهو وش مل وم  وف وج ل مل کمپ  جروسم ٌ ووص ب

درلوشم ودریوواجص وکن دکهومراکزآم رشلومص  لو

وع شدوارمی جبوج کوچقدوآف سرد یزاینر آشن بهومو ووو

وه یوابتدایلوکمپ  جر(ف وغوم اهدشد.

وهمه وه  وججدیدک وی وای  وه یوو وث ول چ زدری ک

ومرب  کدوظ ووو وک س ا وب البر ک وو سادبلیه جرب تل

وی فتهو وبه ومص  لدمراد ه وبرمتشعث   ودک مل ددی

ودیژهو و ومترب  ک به ووداوشن سلدایج  م  ب دوی ه ی

ونردسهو وای  وموت و اوشگ ه(دد...ارمس یل م صل  

وب وو ووضا ود   ا وریرام هرودرش هد وم ش   م س ب

و و ونشا وی فته وفراغا وم سس ووم صل    وداره ی

ودرم (وN.G.Oد وج ض  وهزاواک وغ رب  وه ی ه   سا

وا تم  وهست ت ود دم وبلوجر یدو شلوار  فواوا ه دکه

وبهووسسوآوو سا.

وبزوگلو وحدیثل ومشیل وای  وکلل وحل هرچندکه

وم خ اهددرلو وذیلوچندواهی وس  هون شنو  م گر  .

ب متربلوا  رلوبرم و ش  ووهوض و ول: دهوارمرب  کوو-0

و ودجقص رواهتوار دم وب  ه وش کل ومترب  ک جمی  

وج دهو وم  ی  و اوی و نف ووق یص وم داودام به ارمتربل

وداو دی هتوک ششلوبرایودعراکووق صهوم  وداو چ کو

واساو وکشسل وا  ص واال  ص و لل ووم داودکه مربل

ووفت وودحلو ودارررفل ود  ل دض و ک

وامتص  لو وه ی وب م ی و ست اوس ک متربل( رف

ودج ل وججزیه وض بل وکهوم    واساداینج سا  ل

ووهو وم خ اهد ودظرافا وادآگ هل وودح وکت ب گش  ک

وبرم و وم   ش  هو وب یدا  رل ردوددعردرذاب متربل

وادد  و وب الی ووم  (دداح  و اگرچ زی وواکشف وفت و 

ردوددعردرممذاب متربلوب یدا مم رلوبرم و وم   شمم  هو

وفت و وواکشفووم  (دداح  و اگرچ زیوبم الیوادد م و

م ش   برم و ض و ول(هتوب یدب فطرووادمنطعمقوب شمدو

 ج برایواد وم واستقع صودض بلوهنتوگر  .

متربلوبراوگ ختهوش  :ای وم    وارموم وودریم کو.و2

لواساددرلوکمتری وج دهوبمهوآکوم شم  وارعتمهوجرب ت

براوگ خت ودایج  م لوک وچنداکومشیللوو سادججربهو

وش کو ا هواساوکهومترب  کومطرحو و منفوبر اشماو

ب شتریو اوودورذامرب  کوم ت اودب ی  گرفت وو مومترب  کو

کممهوومم  لومطممرحوکممر کوآوو  و ممنفواسمماو وآوومم و

وایج  م لوکند.

 وسل: وی وضسمماوب یدمت دمهوبرو مهوویزیو ض قو.و3

مس یلوبس  واودکوو زب ش تدچ کواثراوومنسملوآک بمهو

دیژهوب الیومترب  کو   ف(بس  وری  اسادمثهبهووی وو

ذیلوب دد  ییمهوبس  ومنراسماوکمتمری وج دمهوهمتو

 طفووم ش  کهوبلوجر یدو شلوار مدموبرو ممهوویمزیو

  ض قواسا.

بمهوارف( ووی    وو نفوادص کتبوم  وف( د و یسلو

...(ج ریرشمدهو مرب م کوهمتو-3-2-0-1ش  هواشمتع ه 

مت دهوای وم    وو سا(و آم رب ای وود و د و یسلو

ب یمممممممممدو د  د مممممممممددننج ودهسممممممممماو

(ج ریروم یدد وح ر یممهوشمم  هو وسمماو252وابشممیل 

و(اسا.1-0-2-3...-252 د و یسل 

ب( ودروبمممددکوکمممدامواوجعممم رومنطقممملواوایمممهو

 یمممسواوتگمممراصووا Aم شممم  دب ن اکومثممم صوم لمممت

وبملووو یماووقم ر(ج ریفوBمشتق(دم لت آورا مجم  ه

م یندد وینج اریکوو آم رب  داساوکهو وم    وف قو

 دچ وج هتود د رلووش  داوجع رومنطقملوبم  و ددا هو

وف قوبرضراوکر هوبت اود.

و4 وم رلو. وه :ه چیس واست دا دج او یل جشخ ص

ومختلفو و وافرا  وآک وداوداره وو   اراست دا و سادفقط

ساوداست دا آکوو ردیوشگساواوگ زیساوکهومتس دووا

وش هی وه یو وب    وآک ودجق یا وجشخ ص  و  وو

واست دا و وم ش  د وجشخ ص  ج عل

وودصو ودس ص وهمس  وداوشن ردداردی دم لم  دگرده

وب   و وموت وای  وبه وج ده و دم و او ددرل اس سل

وبخ اود وح رلو ومست دفلسسه م ش  ج یکووق  وبس  و

ولو او .فلسسهومشیکلمهوکهوادب م نلو

و

وضعیت کلینیک 

مرکز ولسوالی 

 لعل و سرجنگل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲ شماره اول

جوانان نیروی  رویندرو یتهرنا نارریکو کرع جانکرا یکرع  روناکا 

 درکع جانکا تلقی نیشونو، جوانان درکع جانکرا انهانی رزرگ  ا 

کا ریشوفت ،توقی یتو رکا جانکرا  رکدوان نبض همان جانکا نیباشو
رادراکت  تواهو تورد کا رو ت جوانان آگاه ،فکال ی  خت کوش رقم

را فرواهم  زنیدا ها   و رلدرو  ، ریشروفت یتمرون،جوکت یآگاهی 
 دراکرت ررا  نیهازنو.افق آراد یرونکمت کع جانکا ننمون را جوانران

تو یم تواهو کود ،نهل جوان رکدوان نیوی  فکال یننحوک ،روتالش 
نینوانو نقشها  توری درتو کا یریشروفت جانکرا رراز   یرا احهاس

و جانکرا را از فالکرت نهل جوان نیروی  ا رت کرا نینوانر . نماکدو
یرا الح علم  دگوها  جهل ینادانی ،تشرونت  یرورخنی نجات دهو

،عروایت ،زیر یتحمیرل تشرونت  زیرگو  رافنح نموده یرجا  ظلرم
،یحرروت  روهمدوعرران فوهدررس انهرران دی ررنی ،همجار ،انهررجا 

جانکررا ا ررنوار یتررویک    یهمرراهدگی را ررریه همررا اقشرراری بقات
نینواندرو جوانرف فا وشروه ،تارکع، ردنی نهل جوان نرا  نماکدو،تدها

جانکا آگاه ،نورن ی ریشه تبوکل کود کرا درآن  یریو االر را را کع
یا فال هما درنظوگوفنا شود یهمرا  جانکا حقوق ریو،جوان ،نود،زن

روتوردار راشدو،کا دکگوجا   اقشارجانکا از حقوق نونی یانهانی شان

ککدی نظا  اررراری  نمانو ؛ یریو االر نیو االر   االر ، ارراب  روا 
گری داشرنا  ی ردوه گی ریکش تط رطالن کشیوه شود،هوانهان زنوه

راتوجرا ررا اکدجرا جوانران از  .راشو کرا درترور شران انهران راشرو
ینهرویلیت رریکو   ظوفینها  رالقوه یرالفکل غدری ؛هماندرو توریرت

 ،یجوان کار  ، رازگار   یا ری ،اجنمراعی ،فوهدگری ینشرارکت

ل درتما  عوصا ها  زنوه گی روتوردارنرو. ررا اگرو ررا ریکو  فکا
روهرو یاجرازه نواتلرا درانرور اجنمراعی ، یا ری ی  جوانان فوصرت

نگراه فجرو یانوکشرا رشرو کرافی کروده  فوهدگی داده شود جوانان از
یجانکا را را  راراز  نموده یدرارکادنخنلف زنوه گی نقش فکال یارزنوه

رروعجا ررا حاشریا  .هدروکودکع جانکا ننوقی یننمون تبوکل توا
تواهرو  رانون جوانان ازعوصا ها  اجنماعی ریانوها  ررو  در رری

داشرت،ری  آیردن رررا نررواد نخررور ، افررزاکش فهرراداتالقی ،اکجرراد 

 را نینوان از ریانوها  ناگوارآن نانبود.. .. ی  ریدظمی
کجی از دالکل کا جوانان ناکمنونوردتوجا قروار نیگیرود ی از عوصرا 

 ردنی یریو راالر   اعی را حاشیا رانوه نیشرونو فوهدرسها  اجنم

حاکم درجانکا یکشورنا ت ،هدوزهم درجانکا نرا  ره ی رال،لدگی 

الک ینکیار روتو  دانهنا نیشود یریشنورواکش اهمیرت داده ییچپه ن

یازهولدگی ،چپه ی رکش کع نکون عقل یدانش نیهازکم کا اکه نوع 

ازنهاکل اجنماعی کداره گیو  کوده نیشا تاجوانان   وز روتورد راعث

شونو؛ککدی هدوزکهانی درجانکا نا ههندو کرا نمری  یرا حاشیا رانوه

هرا  اجنمراعی شروکت داشرنا راشردو  توا هدو کا جوانان درعوصا

آن کروردالن از شروکت  یجانکا راآگاه نماکدو راتوجا را اکه یضرکیت

جاکگاه یندافف  چون فکال جوانان درانور یا ی ،اجنماعی رن  نیبونو ؛

 شخصی شان را راحضور فکال نهل جوان زکراد ترو درتطونری ریددرو

اگو نرا دقیقرا ننوجرا .دارنو  جانکا یریم ازد ت دادن جاکگاه شان در

راشیم رخوری در نی کاریم کا درجانکا نا کهانی یجوددارنرو کرا نرا 

رلجا  تدها تودشان نمیخواهدو صوا  نود  ضکیف یریچاره را رشدونو؛

واهدو کا دکگروان رشردونو ی از درد ی رنر  نرود  غوکره آگراه نمیخ

شونو؛را حضورنهل جروان در انرور اجنمراعی ، یا ری یدرعوصرا 

آگاهی دهی اقشار جانکهاز حقوق شان نثل تار درچشم چدیه کهاندو 

انویز جوانان نا راکوتالش کددو کا ازکه حرق  .  ی نهنمو رن  نیبونو

 ور احهه روتوردار راشدو یشوکت  نشارکت شان درانور اجنماعی را

اکه را راکو دانهت کهانیجا  فکال درتما  انور اجنماعی داشنا راشدو ی

یدانررش نحرروی   از نکمررت علررم دکویزررروادران ی تررواهوان شررمارا

 کودنو،انویز هم نمیخواهدرو کرا شرما کهری راشریو یچیرز  روانیرو

زل کافنرا تاجانکا تان را آگاه نماکیو ؛چون  وشت انهرانی درآنهرا تدر

 اکه اجازه را را آنها نمیوهو تا کع جانکا آگاه ی ننمون داشنا یهوگز

راشدو،ازکدجا آنها ندفکت شان را درکع جانکا  دنی ،ریهرواد یعقره 

نانوه رهنویریشنو ازکع جانکا آکاه یتو کا کافنا نیواندو ،اگرو دکرویز 

عمل هجنارها زنیه را قبو نان نی  اتت انویز ای  ازجهو جوانان نا

کرا انویزنیخواهدروجوانان نرارا ررا رکرود  را نحو  دکگو تغییوکافنا

ازانوکشا ها  راک شان را  فجو  نواجا کددو یصواها  نشآت گوفنا

 .درگلو  آنها تفا نماکدو

 

 :افراد جامعهومسوولیت محیط زیست 

 

 

 

 نظربه عقیده وباورمابه 

اسالم واوامرخداوند "ج" مکلف به نگهداری 

پاکی وصفایی تمام مواردمانند: پاکی  ، وحفاظت

ارتباط  نفس ، محیط ،خانه وخالصه محل که درآن

داریم ودرامورات زندگی ماشریک است بوده 

آب ،هواویا  طبعی مانند: ومکلف به نگهداری منابع

 مسایل اسایش ورهایشی که مربوط به محیط زیست

همانا طوریکه پاکی وصفایی   .مامیشود میباشد

 رانصف ایمان قرارداده است شخصی درنهایت

امرمسوول اعمال خویش است ودرروزقیامت 

نموده باوی  درموردحیاتش که چگونه آنرا سپر

محاسبه خواهد شدواین عالوه برمکلفیت های است 

اموروادارات مختلف اداری شهری  اولیای که

اند  ومحاکم قانونی وی رابه انجام آن مکلف نموده

فلهذا حفاظت ونگهداری وانکشاف محیط زیست 

شگاه یاودرپ ومنابع یک مکلفیت خود مجتمع

ازنظراسالم استفاده  .پروردگار" ج" میباشد

ازعناصرومنابع محیط زیست مانند: آب ومنابع 

،روشنی آفتاب وغیره حق  حیوانات انرژی ،

ازمنابع  مشترک تمام افرادجامعه میباشد.استفاده

فوق الذکربه دوشکل صورت گرفته میتواند گاهی 

وازآن استفاده استخراج  منابع به طوری مستقم

وگاهی به طورغیرمستقم ازطریق پروسس  میشود

و....که هرفردجامعه تاوقتی نآاستفاده ازتولیدات 

 میزان

 و  وجیهو هضهوبهون شگ ریوارسمرر کو اویمدوب یمدو

جغ راجلو وو  هورودگلودغمذام و کوم  بدهد.ارعتمهو

 اوشون شگ ریوارسمرر کو اومشوودبمهووشمدواسماو

ب ایج  جغ راووس  هو وو  هورومدگلوجم کوم ت او دبمهو

ووت یجوبزوگو ساوی بد.

 :سگرت نکشید -1

استس  هوارهرو  وسگرووشم وا وم رضومطرسمرر کو

ضراوم دهدوسگرووکش دکوب او ا ومختلسلوارسمرر کو

اردملهوسرر کوویهودوسرر کومث وهودکل مهو واوجعم رو

اسا.همچن  ود یمدکوجنع ک م ت اومدب   وسمرر کو

حسرهو ه کودن وقراروش  حتلواگرشم سمگرووومملو

وکش دو وم رضو د وسگروو یگراکوضراوگمرفت وهمت

وملوج اودوب   وسرر کوویهو وشم وش  .

رژیم غذایی ساالم محادود کاردص مصار  -۲

  :چربی

هرچنممداوتخ بوغممذایوسمم رتووم ت اوممدودلمم گ ریو

ارسرر کوواوجنم  وکندام وممی واساوبت اومدومطمرو

ابتهوبهوسرر کوواوک هشو هد. وریربهوم و واش وهوملو

کن ت.ومقداوری  یوم  هودسمعزیج ووبخ ویمدودوو یمتو

ایلوم  وواوبرن یهوم م هوه دسمعزیج وودهمچنم  وغذ

غهووک ملود اوهوه وبن کن د.وهتوچن کوغمذاه یوکمتو

چربوجریوواواوتخم بوکن مدوچراکمهوغمذاه یوچمربو

م ت اودوب   وچم ضلوشم وددچ ضلوو زم ت اومدومطمرو

وسرر کوواوافزایشو هد.

ورزش کرده وهمچنین تناسب اندام خاود را -۳

 :حفظ کنید

اشممممت ودرومممملومن سممممبوجن سممممبواوممممدامود 

م ت اود ون شگ ریواروسرر کومس دوب  هودمطرواو ا و

سرر کواردملهوسرر کوس نهدنردست ودشمشدک ر کو

دکل هوواوک هشوم دهدوهمچن  ودور وهتوومهوجنوم و

م ت اودوبهوحسظودرکوشم وکممکوکنمدوبلیمهوممیم و

واساومطرسرر کوواوک هشو هد.

 دسبرابرخیسشی  ازخید صیاظ ت کنی  :-4

بوظور دویوکن دو ووس یهوب یست دورع روه یوارآفت 

بپ ش دوکهوجم مون ساوشم وواوبپ ش ودوبهوم زاکوالرمو

وار دآفت بواستس  هوکن د.

 خید سا واکسین کنی  :-5

ممممم  وواوبممممرایودلمممم گ ریوارسممممرر کوب یممممدو

 وبرابرب م ویومم یودیردسمملوم ونممدوه پ ج مماوبمملویمم و

سمرر کودیردرون ن ل م یلواوس ولوکهوم ت اودوب  م و

وش ودوداکس  وه یوایم وکن د

 ازسف مسهمی پرخطردوسی کنی  :-6

وفت وه یودنسلونرمطری استس  هوارس رکوه یوآر  هو

م ت اودب   وآر  هوشدکوشم وبهواو ا ودیردسلوشم ودو

کممهواینومم وممم  وافممزایشو هنممدهومطممروسممرر کو

هستند.ب نمملواروفت وهمم یوکممهو ووت جممهووفت وهمم یو

جندار:سمممرر کودنسممملونرمطمممرودوم دهمممدو ع و

ومق ددکعددآراودنسلودویه.

 مراجعه به داکتروانجام منظم آزمایش :-7

بهو اکترم  ومراد هوکن دداردیوبرو مهوایوبرایواوج مو

منظتوآرم یشوبخ اه دوچراکهونلوبر کوبهوم ضم وبمهو

سرر کوم ت اودوش وسوشم واوبرایوم فق او و ومم کو

وافزایشو هد.

و

 هفت راه برای پیشگیری ازسرطان

 

مرتکههههههب تجاوزنشههههههودوباع  تعطیههههههل  کههههههه....

حقههههههوق سایراعمههههههای جامعههههههه نگههههههردد حههههههق 

مشههههترک بههههه انههههدازه احتیههههاج   ازمنبههههعداردکههههه 

ودرصهههههورت کهههههه اومرتکهههههب خوداسهههههتفاده نماید

ویههها تخریهههب گهههردد محکهههوم بهههه  اتهههالف وفسهههاد

جبهههههههههران خسهههههههههاره میگهههههههههردد زیرامرتکهههههههههب 

 تجاوزبههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها ی حقهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوق

بنانگههههههداری  تمهههههام افرادجامعهههههه گردیهههههده اسهههههت

وحفاظههههت محههههیط زیسههههت بههههرای هرفردجامعههههه 

کههههه هرفههههرد  یههههک وجیبههههه ایمههههانی وملههههی اسههههت

 .بایههههههههددرحفظ ونگهههههههههداری آن سهههههههههیم باشههههههههد

مخصوصههههههها زن هههههههها امروزدرجههههههههان  ابهههههههت 

 گردیههههده کههههه زنانههههدریک جامعههههه نقشههههی عمههههده

واساسههههههههی رادارامیباشد،بخصههههههههو  مههههههههادران 

 زیرااطفههههال ازاولههههین محههههیط زنههههدگی خههههود کههههه

همانههههها خانهههههه اسهههههت همهههههه چیزرامهههههی آموزنهههههد 

خودازهمههههان  ومههههادران میتواننههههد بههههرای اطفههههال

نههههههد کههههههه درحفههههههظ پههههههاکی آوان کههههههودکی بیاموز

وبالخههههههههره شهههههههههری  لباس،خانه،کوچههههههههه،مکتب

خهههههویش کوشههههها باشهههههد.مادران ومعلمهههههان انههههها  

 وظیفههههههههههههههههههههههههه ملههههههههههههههههههههههههی ووجههههههههههههههههههههههههدانی

دارنهههد تااطفهههال ونوجوانهههان رامتوجهههه سهههازند کهههه 

درحفههههظ محههههیط وسههههالمتی خههههودودیگران فکههههر 

 .نمایند

و لتو وورغاوبهوم ن یو اوست د

ویق  وکر کدوم رفاودوشن مادودودم و

آکدو ل مواسا.رلبو لتوییلوارودیژگلوه یواوسم کوو

دوب و یدیو م قوجردوددهوجم یزوادوب وح  او وواسما.و

م واوس کوه و ووجم مومراحلورودگلوبهوسمهحو لمتودو

آگ هلوو  رمندیتوج وبهوکممکوآکدوسمرب راکودوملودو

و  اولوواوارون و وآدویتودومس روم  وواوبهوررفوهدفو

و   حودوس رتوبپ م ی ت.و

 مم از دی گمع اسال و

دو لتوواوچراغو قلدوریناواغن م ودودمم صو ی واسهم

فقراودوبوتری وهدایاوملو اود.وه  وگنجلوواوو ف وجرو

ارو لتووملو اود.وودای ووفراداولو وب وهواهم او لتودو

م مدد وومملومق رمهووایم   رتوداو وشدهواساوکهو و

وج اکوبهوآکوه واش وهوکر و

 او یلوسرآمدوهمهوم بلوهم ودومون  معر ص(وفرم  :و

اسهمدووشدو ی وواووو  اولوسرآمدوهمهوبدیوه واسا.

 وو لتوآم ریودو ملوبهوآکوملو اود.وامم مو لمل  (و

ملوفرم یند:و ایومر موبداو دوکهوکم صو ی و وورلبو

و.... لتودو ملوبهوآکواسا.

آگ هوب ش دوکهو لتوبروشمم وارورلمبومم صوالرموجمرو

آی ووضرآکوو زواهم اوفراداولوبرایو لتوض ئملوا.اس

بزوگو ووآیهوایو لتوواوسعبوملقاواسا.ومدادودو

  رتوم رفلوملوکندودو ووآیهوایو یگروآکوواوادر  و

ارو یمدگ هوشمو دوو ودهوشمرافاوضمراوومملو همد.

مطوری وه(:وفرینهو لتواروهرودوماوجم ب وم مزاکو

وی نلوهمرو لمملوکمهود م مهو;احت  جود م هواسا

رفاود م مهواسهملوم ت جوآکواساودوب   ون شم

و مت وآکودادبودوالرمواسا.واسهملوملوش  دوآم

وآی و لتوب و ی ومن ف وو او ؟

وییلوارومس ئلومومتودومطمرحو وود امم واممردری

وابطهو لتودو ی واسا.وب  کووابطهوم  کو لتودو ی و

وز و اوشمنداکواسهملودو م حبووظمراکواهم ماو

م  لو او ودوآو کووظره یومتسم دجلو ووایم وبم وهو

دو مدموجنم فلو ا هواود.و دهوایوض ئملوبمهوجمداملو

هستنددوبرملوض ئلوبهوج  وضودوب نلوو مزوم تقمدو

ام وارووظروم وو;بهوجم یزودوددایلوب  وآکو دوهستند

مسلم و کودوش    کوب  و لمتودو یم وهم  وگ ومهو

ج  و لودد  ووداو ودوای و دومیملودوممتمتویمکو

و یگرود.

 دووک وارواوک کوموتواوس و ادو ی ودو لمتواسما.و

ید:و  لتوبهومم وودشمن یلودوشو دومطوریوملوفرم 

ج او یلوملوبخشدودوایم کو شقودوام مدودوگرمملدو

 لتوابزاووملوس ر ودوایم کومقصددو لتوسر اومملو

 هدودوایم کودوادو لمتوج اوسمت واسماودوایمم کو

م بوم است دو لتوملووم ی ودوکمهوچمهوهسماودو

و.ایم کوارو موملوبخشد

وما وقب صمن گم جیانمن از تل ایا ااففات 

 :(تل یمم

افاوج ص للودوجمرکوج صم لوییملوارومشمیهوو

وبزوگومراکزوآم رشلودوبهور ووکللود م هوم واسا

اگروکملو ض قوجروبهوم    وبنگریتدوبهوای ووت جهو

و4.. وو س هو.ج ص للوغ رع ًوملووس توکهوافاو

 علم

 

 اهلل فروغ نجیب 

 همدرد هللا نعمت 

 سوم  سال محصل

 بامیان دانشگاه

 ابراهیم آرین محصل سال سوم

 دانشگاه جوزجاص

ازآنجایی که جو فرهنگی وادبی تازه درلعل وسرجنگل بهبود می یابد؛ ماهنامه  یمد داشت:

را گشوده است.   ی"آشنایی بادوستان"اظهر برای تشویق خوانندگان و عالقه مندانش صفحه

های دوستان رادر بخش"آشنایی بادوستان" در هر حد از معیار های نگارش که ها و نامهنوشته
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ج  صودجغ  ر:ومومتری وچ زیوکهوضعلواروشرد ومراحلو

ج  صو وورودگلوب یدوبداکوج دهوکر ودواحس روو  رودبهو

اسماوب یمدوبم وو"جشنهوب  کوبرایوج  ص"سخ وش  اجرو

جم مودد  وبهود یلوبرس توکهوب یدورومدگلوودرممرهوواو

جغ  رو ا هودبهوسماوبوترشدکودومم بلوهم یورومدگلو

کمهوهممهومم وججربمهوح  ملووم کوگ موبر اویتودوضسمل

کر یتوکهورودگلوبددکوجشنگلوبهوج  صوبهود یلووملو

آمم  گلوکم ویوواوومداو ودوبدکووفیروسدوچ کوذه ودو

بددکواینیهوامردرووفاودفر ایوهتوملوآیمدودفمر ایشو

هتوشیلوگدشتهوه یشو وومملوگمذو ودوکم ویوبمرایو

 اوج مو ا کودونهولوواوبرایوآغ رواوج موآکووداو .

نهوب  کوبرایووس دکوبهوهدفو ووهروواهملواهم اوجش

کهوو  روبهواوا هودو عرودواستمراوو او وض بلواوی ووو ساو

.وم  است کوه یوری  یو ووب وهوجشنهوب  کوبرایوج م صو

 اویتوکهواروآکودملهوبهوای و است کواش وهومملوکمنتو:و

ملوگ یدو  حبوم وهو ووموم ولوم  وآبوواوفرامم  و

او دومدجلوگذشماودوموم ووم وکر هوب  وج وسرسسرهوبگذ

جشمنهو"ییلوییلوجشنهوشدودودوام وبهوگست واینیمهومم و

اکتس وملوکر وددوم زب کومر وریرکودب وه شلوو"شدیتو

ب  دو وو رشوگسماواینوم و ووداضم وهم  وکمداموجشمنهو

و ستندو.وو گو کوارودم وموم وو وییلواروم  وبرم ساو

ر ود ووح رلوکهواررافوواوبهودستج یوآبووگ هوملوکم

گساو:ونسوای وآبوکج سا؟وم زب کوبم و یمدکوجمه و

موم وشودوودوبهوس یروموم وو وکر ودوگساو:هم  وکمدامو

اروشم و ووداض وجشنهوو ست دودوجشمنهویوداض ملوکسملو

اساوکهوبهورلبوآبوارود یوم  وملوم ز ودوبهو وع صو

وآکوهمهود وواودستج وملوکند.

و  املوموتوبرایوشرد وج  صو:

ا کودامردروفر اوکر وت:وییلواروبزوگتمری ونره زوارود دهو و0

کهوهرورمم کومملومم اه توجغ  مرو وومشیهووم وای واساو

رودگلودادرایوبرو مهوه یوم کوواوآغ روکن توچن  ودممهوو

اآلکوح  ملهوو"اروفر اوشرد ومملوکمنتو"واوبهوک ووملوبریت:و

اروم هوب دوآ مو"دوو"اروم هوب دوشرد وملوکنت"دوو"ا وواووداوم

د..... ر لوا للوبی ووبمر کوایم ودممهووو"ملوش مددیدیو

 برایوج  صوملوب شد.. دموجشنگلو

شرد وجغ  راوودزیل:وچ زیوکهو ووجغ  راوودزیملومومتوو2

نمهکوگمذاویوواساوای واساوکهووظروبهوج او یلوهم یومم  

ر ویوجصم توه یوم  وواوبگ مریتودبرو ممهوویمزیوووم ی تو:

رم ولوکهوج  م  ومملوکهوج او یواوج موآکوواوبهومدووووم ی ت

دبرایواوج موک وه وب یمدوایم ووبلوج او ت.وکن توب یدواوج مو ا ه

 ض قهون م  هوودیودوو01مثل وودریوودمهووواوبهوک ووبعریتو:

ک هشوجدویجلودرکودورد جروبمهوم ملوکم وووفمت ودوشمرد و

م اودکویکوکت بوبرایوکسبومو وجو یوشغللودوهمسروواوب و

ب ووج ریفوکمر کواروهمسمرور  وم عاوآم زو داور کدوسهو

 ووودر.ود......دملهوه یوکهوبرایو ملوه یوک جم هوممدووبمهو

 ک ووبر هوملوش  .

یوادرایلوبرو مهوه یوم  وسمهوب یدوبراوشرروبست وب م  :.3

 وواو وووظروبگ ریت:شرروبست وومرحلهو

کهوگستم توذهم ومم ود مدهوهم یووشرروگذاویو:ور ویو0

ب ویوآکوبرو مهوویمزیور الولومدووواووپذیرفتهودبهوسختلو

 ملوکند.

 ووبخشوضعللوگست تودوبهوف  ملهومراضعاو:وهم وط وییهوو2

نسواروجصم توبهوجغ  راووک چکودوم او وسروواهومم وسمعزو

و4...و س هوملوش ودودو ووداض و وومق بلو

 

 ع گ هلودومراضعاوهم یوآکو وورم صوودرو اشمت تو -0

 صق رکیست!

 

 

 

 

واگروشوریوچتلو یدیودوگن هواروش ودارلوهسا

ومدیراکوگرو غلو یدیودومقصروم  ودارلوهسا

وربلون رلو ووای وکش وودوم لتوهتود ارلوهسا

واگروک ب نهوبلوضدوواساودودریراکوالدب رلوهسا

واگروای وم وهودیراکواساودووی سشوفر وو  اکواسا

واگرودم وگداوب نلودویق ن وبلون صودو کواسا

واگروبدبخاوواو یدیددوبداو دوشخصوافغ کواسا

وچراوای وملقوو الکواسا؟چراوای وملقوو الکواسا؟

وبرافغ کوهرکسلوغ ربودواس روحلقهور رب

وریرون وغ یبودوبهوهرو  ودوبهوهروض ربوحق ضش

وحی ماو او ودای ود ودوهزاواکون پودهروواهب

واگروواهبوود وری ود ودودواو ر اکوش  و  حب

وحی ماوملوکندوای ود ودوهزاواکو ر ودوهرد ول

وهزاواکوم ودلوواوم وچراوکر یتوموم ول؟

واروچهوگری ولوچراوای و مونریش ول"وس رل"

ومگ وارو و وافغ ول!ومگ واروووجوافغ ولو!

اوسط الهم  سسیلم صل ا سمم سی  دانشه ع 

ومی  ی یام واسا مدبر مم دس صرکزآصیزشام 

  ضرت ولم و رکمبا.

 

 

 

 دوبی م هم

 ج ووفتلوب م  ووبر یو رتووا

 سی وو ا یوه ایومنزرتووا

  هزاواکوضصهوداش  ووک ذب

و!دجسخ روکر وم  صوب رلتووا

 

 رودگلوروداکوسر واساو!ج م ری

 گل یومستهوامونربغضود و واسا

 مستگلوبگذاووبهود یاو!ج وم ری

 !دبلوج ومر ه وو مر ومر واسا

 !مع یلورودگلوهنگوم شهوبلوج 

 ! رتوبلو شقودآهنگوم شهوبلوج 

 فن یور رع ولو صوم 

و!نرواروش وودنروارودنگوم شهوبلوج 

و

وییلوارو یدوتونره زو او 

ورگزو او بهوگست و وهم شوه

و صوس  هو دوچشتوسرمهوووگش

وشی یاواروغملون ی زو او 

 

 

 ان خمبمت!

وج ووت یجوواوکم س  کوه یوم وا هکوکند!

 دستودد کودملهوشوردوداکوواوررراکوکند!

 مر موب چ وهوواودوب  و ووکن ود  هوه 

آبودو کوکند!وج بیلو وورودگلوا ودوفیر  

 ییطرفوآکو شمن کوک و صواودووکم  و

 ب ج حشوکش ووم واوبهوم وروداکوکند!

 وهعراکو وفیروضدووو ووکن وویگدیگر

 دملهوشوردوداکوواوارک ووش کوح راکوکند!

 ک ودیداکوم ترمو واوتظ ودووفر تلو

 گروبهوضدووو ساوو  بدودوم وهوواودیراکوکند!

ووم یشگ هلوچشتو وواوتظ ووض  دیوب  ا  

 ج ب  یدومشیهووهر دوواوآس کوکند!

 م هوه و وواوتظ ووآکوو یدوه یوکهو ا و

 ملاوب چ وهوواوبلوک وودسرگر اکوکند!

 کشمیشودوچ وهورولوواوبروسروضدوووبع  و

  وبنروچ زیوو شا!وکلوفیروودیوآکوکند!

 ج بیلو دو ساوه واروآست  و یگریو

وریروو مو دستلوای وم وهوواودیراکوکند!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوس قیمار

 ! راستش 

  از شما چه پنهان

 !من این دیار ه ب

 یارست 

 هوس قیمار دارد

  دل مست ومغرور من

 گربگویم اینک شراست

 دلم از غمش خمارست...

  "" از روستای خسته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره اول ۳

 میزان

هجدهتوسنعلهوودروکمهوب یمدوارومقم موشموداوگرامملو

 اشاوبمهو مملوم دممدوداراهمدافوبلنمدوشموداوبمهو

 یگراکو وسماوجسوم توم گر یمدوودن مردیواروممطو

وداهدافودآوم کوشودا  وووم گرفاو.و

سممنعلهوکمم مهومتسمم دوودمغمم یرواهممدافوو00اممم !و

شمموداوججل مملوشممدود وون یتخمماوکشمم ویکو ممدهو

داو وودمم  هوهمم وغ فمملوارواور وهمم یومقمم موشممو

ویخت ودب حرکماوهم یودحشم  وهوایوبنم موججل ملو

سمممنعلهو صوهممم یوهممممهوو00دگرامممملو اشممماوار

ن یتخاووشم ن کوواوبمهورمررهو ووآدو ودب  م و ملبو

آوامممشومممر مودگممرفت ودمم کو زیممزیویممکودمم اکو

درمممملوشممدکوافممرا و یگممریوگر یممدهودومصمم واوو

ممم رلوواوبممرایومممر وموو ممزوداو وسمم ماوکممهو وو

 دیوبمم وایم وهممدفودآوممم کوبممهوحق قماوهمم  وشممو

وشو  ووورس دهواساو.

ای ویکووم آدویواسماوکمهو مدهوهمدفومنداومهوبم و

ف رهمم یوهمم ایلودسممر اوبخشمم دکودسمم یطووقل ممهو

شمم کو وودمم  هوهمم ودبمم وف  شمملود وگ ممریوهمم یو

م  ب ولوشم کوهممهوسم رهوبمهوبو ومهوودروشمو دوبمهو

وآش بووه یوادتم  لوم پر ارودو.

کممهوم  همم واوودشممگساوآدووایمم واسمماوکممهوکسمم ول

م ممراثو اواکوس  سمملوشمموداوضلمممدا وممملوکنممدو

بممرمهفومممطودآوممم کوشمموداوحرکمماوم ینممدودارو

آکوشمم  وه ودحرکتومم وبممرایووسمم دکوبممهواهممدافو

ممم  واسممتس  هوممملووم ینممدو ووودییممر واسممتس  هو

شمم  ویودیمم وابممزاویوارودیممدا ه یوجمم ویخلودودرایو

مممم صوومممهوجنوممم وجمممم مواور وهممم یشوواوریرنممم و

ب  ممم ون چ مممدهوگممملوب مممراکووم نم ینمممدوبلیمممه

و وکش ووو زوم گر  و.

ظ هروفریعلدشم  و ا کوج ماو نم اکوآومم کوهم یو

شمموداودبرگممزاویوهستممهوشممو دودامثمم صواینومم وهمممهو

ابممزاویواسمماوبممرایواغسمم صودفریممبومممر مودهممتو

چن کوب جوگ مریوهم یوکمهکوداوگسماوکمهوبم وایم و

م مم مهووس  سمملوشمم کوج مماو نمم اکون سممداویو

جمم  وبممدوبختمملودب ممراکوارآوممم کوشمموداوب  مم وای

وآفرینلو وکش ووم گر  و.

دنرسممشوکممهومطممرحوم گممر  وایمم واسمماوکممهو!و

برگممزاویومراسممتوج مماو نمم اکویممم  دب  واروودرو

شمممو دودی هستمممهوشمممو دوبمممهوشمممیلودحشممم  وهو

دحرکتومم ودشمم  وه یوایمم وچن نمملوچممهوسمم  وبممهو

ومر مودکش ووم ت اودو اشتهوب شدو.

واگرهدفواربرگمزاویوهستمهوشمو دودمراسمتو یگمری

کممهوجنومم وبممهووسمم وچنممدوجی ممهو اوودم  ملممهوگممرو

 وکشمم وجم موم شمم ودودوممملوجمم اکوارایمم وجی ممهو

 اواکوضممدووودثممردووچ ممزیوب شممتریوهممتوج ضمم و

 اشادونسووم ش  وکمهواروممر مونرسم دوکمهوچمراو

بممم رهتوفریمممبوایممم وگ ومممهوافمممرا وداشمممخ صوواو

م خ ووممدودبممهوکممدامو ممساوو ممکوشمم کو دووسممسرهو

اغسم صوشم ودوددعمروواوآو کودم وش ود؟وج وبم ووبم وو

ومت ملوگر  و.
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 صمهنمصه اظهرنممین گمن 

 م مدحس وس   اوک بل:و- -

 م مدوام  ومد یهراو:و- -

 ر ل:وم مدوام  ووس و- -

 ح دووافق:وب م  ک- -

وغزول:م مدکم صوالیق- -

وود و وکه وگ ر  ومل و  وو ومتس دو وودشو ی وبه ک  ه 

ک م  دیودح  اولوحسرومن سبوبرایو هدهوکر کوک  ه یو

و و مق وبه ووا و وما ووز یک وس حه ملووcm41-31کر ک

دوک  وح  اولوب یدو کهو ووآکوک  وواو هدهوملوکن تو.ب شد

ر ویوب شدوکهوججزیهودف سدوشدهوب شد.وکهوک  وح  اولودو

 ک م  دیوم اصوفزییلوم کوواوا هحوملووم ید.

جیثروو-0جیثروس بوبهو دورریقو  وووملوگ ر ووتهثر :

و ون یهوو-2رددل وج ر د وبرای وادرل وجیثر و. ورددل وغ ر جیثر

ودو ون  ود و  ورددل ودغ ر وگرفته وضراو واستس  ه وم و  م  وی

....(برایوب الوبر کوح  هوو ومت کواستس  هوملوو-ر روگود

وگر  .و

وای وار ی  و جیثر(وب اسطهوجختو  وو وار ی  ون یهوم  ویو:

گرفتهووکهووع ووبدساوآمدهو اوایوس ستتوویشهوایوض یو

وب شد.و ومل وم  طل وو گ او و  امل و ومق بل وری   دمق دما

وبدساو ون یهوه  وب غداواکوک ه وار برایوای وو  وجیثروجختووا

واوثلو وب م اص وض ویه و و وه  وجخت وای  وریرا وآدو  مل

وملوHeterozygousغ رم   و  وج ر د ووا ووع وو گر )

وبرایودل ویکوو اماوکندوکه  گ ریوارای و ملوب یدوجخت

جو هوگر  دوجختوه وب یدوارواو ا ودحشلوب شدودوجختوه وب یدو

وچندیساوکهوب غداواکود  رم کوب غداویوبهو س رتوب شدود....

ای وک ششواساوج وج ون یهوه یوواوبهومنظ وویکوو اماودو

واکن کو ووم یدوکه ووگوداشت وضدو ومت کوس بوجرب ه ک ج ه

و وس ب و وو ومت ک واسا وم لل و:و م وم ر نگ وکه و م ر نگ

اوگلست کوداو ا وس بوم ر نگوکهو اوایواهم اوری  یواساو

وملوب شد.وM 9, M 010M,  20M,2  ع وووارو

وو رلوواو :ویرق کمشت وفمصمه دسخ من سیب صامیلم

وا و وا لل وم ل و و ورد جر وهرچه وض ویه وار وکندک وار ب د

 وومج دوووه اوکشاوش  وریراو ووغ روای و  وووویشهوه و

ووشدهو وآم  ه ورم   واگر و ساوم دهند. وار وور باوم  وا د

ب شدوملوج او توب حسروچق ویوویشهوه وواو ووآکوضراوو ه تو

د ووریروم کوآوراوم س  ووگوداویتو.وچن وچهوبخ اه تووو صو

وگ ولو و و ووا وه  وب یدوویشه ود یو دویواوتق صوبده ت وبه وا

ودم ض  و ه ت ودمرر بوضراو وه وو ب دلووخل( ک شاوویشه

ب یدوآوایشوش  ودون چ دهوگلوویشهوه واواروب  وبعریت.و وو

ودو ومستط لل ود ومرب ل وس ستت وب ید وه  ووو رل وکشا رم ک

ودف  لهو وش   وگرفته ووظر و و وس حه وبه ووظر ود.....ب ید مثلثل

و  ومس دی وب ید و وما و د وب   ودف  له و دضط و (و0*0ب  

وب شد.

شدوکهوآبوواوویشهوآب  ویوس بوه وب یدور ویوب آبیمسی : 

واینیهو ه یوآبودذب کوآکواروم  طوم  وامذوبلوج اود.دی 

وب و وی نل وب شد ووس ذی ورریقه وبه وس ب و وما آب  وی

وم بلو ووت جه و وما وضط وه  وکن و و و ود یو  حسرکر ک

م دهد.ودای ود یو ووع یدوش بوش کوبس  ووجندوب شدودوریراو

و...ب   وشستش یوم ا و ن یووم کوملوگر  و

 صراکز پخش:

 اوتش واوو رف کوچو ووواهلوشو دک بل:و-

 مدیریاو م ملود او کغزول:و-

ووی ساوکم س  کومستقلواوتخ ب ووغ و:-

وب راور لومقرس رم ک:و وغ-

 سرایوح دلووج بوکن ووم سسهوآغ وم کوب م  ک:-

 

و

 شماره اول

« اوم  رف»فقط 

صمهنمصه دی گمع  

صم بمش  و دس اظهر

ویرایش نیش ه هم 

ودست بمز داسد.

چن کوس ستتوه یو گروآب  ویو ووکش ووم وغ روودهت

اضتص  یوجم موملوش  ورذاوه  وکسوسرم یهوگمزاویو

 ووبرآدو هوس مت وآبوم و و ردووووع جم ووویمر هو

اسا.وهروب غداووبهوج اکوم یشوس حهوکمملووع جم وو

ب غلوکشاووم  هوکهوس الوهوبمهوبرابمروسم ریوآبوآکو

ویکوم و وبزوگواسا.و

یو ومت کوییملوارود وهم یوش مهوبروشمخه بری :

کهوش ملوحذفوضسممتلوارجم جوو موتو وب غع ولواسا

 وماوملوشم  وجم وبمدی ورریمقوج م  صوالرموبم  و

مراحلوب و هلودوم ئلوایج  وش  .وودای و مل هویمکو

اضداموم بلوبرایورد وسروح  لوآمدکودوشیلو هملو

من سبو وماودوبر اشاوآس وترودوج ب دکومستق توو وو

و وشدکودری کوه اواروم م کوشم مهو ودسطوج دو ودو

ه وملوب شد.و  امللوچ کوک ج هوب  کوضدو وماوو مزو

ضمدو  ووش مهوبریواهم اوم صو او وکهو:و ومتم کو

نخشوب یدور ویوش مهوبریوش  وکهوو ووبلوج اودوبهو

آس ولوبهو املوج دو وواهوی بدوریراوو وو ووم  هوهم یو

هتوس بوب   ومرغ ب اودووگوریع یلوآکوملوش  .ود

چن کو ومت کوضدوبلندوب یدور ویوش مهوبمریوگمر  و

کهو وودم وآدویوم م هوایجم  ومشمیلود ووج ب مدکو

آفتمم بوایجمم  وسمم یهو ووشمم مهوهمم یو گممرود وممماو

وهمس یهووش  .ودش مهوبریوبرایوس بو دمرحلهو او .

وش مهوبریوشیلو هلوبهو وما.و0

وش مهوبریوب وو هل.و2

لوارومرحلمهوش مهوبریوادرلوب یمدوارمرحلمهوادصوی نم

اوتق صووو صواروض ویهوبهوس حهوا مللو م وووگرفتمهو

دا امهون داووم یدودج وبمهو ومماوشمیلوبمهومصم صو

م   وواوبده تو. وو  وجلوکهوای وک وو ووادصوادراو

وش  وک ووآکوب دکو ش اووددعراکوو نمذیرومملوشم  .و

دای وش مهوبریو وورم وو ودودشمو یومتسم دوواوجم مو

و- ووم ضم وک شما.وبوشم مهوبمریو-ملوشم  .وارمف

وش مهوبریووو رو یویکوی و دس ره.

ش مهوبریوبم و هلوسم بو ووایم وود وشم مهوهم و

دنندکوه یوا  فلوواوضعلواروضعلوکنتردصوملووم ی تو

ریراوهرونندکودش مهوم و وو  روبهوم ا وغذایو اوومدو

دوهمرایوش مهوب وو اوو وواممذومم ا وغمذایلووض بماو

لوبهوم  هوبرسدودم  هووم  هودوملوم ودوکهوم ا وغذای

بهومرحلهونختگلودب وک س تلوم  وبرسدو.وب غداووب یدو

جم مو مل  ووروا تلوواوبهو وستلواوج موبدهدوجم و وو

ج ر دواروم ردی و گرونسووم ودودمشتری کومم  وواوارو

م  و دوووس ر .وکهوای وک ووب وج ر دووم  کوم صم صو

بمم وک س مماودوبممهو سممترروضممراوو ا کوآکو وودضمماو

 رب   وو  یاومشتری وشوملوگر  .و  

 میزان

  

اوس وو وارورم وهوه یوضدیتوب کشاودونردو ووتمسیخچه :

وج ویخو وکه ور وی ود و اشته وسردک و وس ب وم  ه دج ر د

وارو وآک وم  ه وار وآس   ود واودن  ومر م وب شد ومل وآک ش هد

وچن کوو وهت و ملوملوادو . وبه واستس  ه وه یو دو گذشته

ر توم صودشری وای وم  هوب   وشدوج و وومم رکو گرو

وای وک ود وش   واوتق صو ا ه ودستج یو و   و و ووا وبشر و  و

و وو وکه ود ووم   وجش یق وآک وجر وک س ا ودب  وب شتر ج ر د

ودموتو واو ا وری   وار وامردر وم  وت جهوج ق ق ووم قق  و؛

وک س اودکم او ودای وم  هوب  س بواستس  هوملوکن تود

  رلوداو وب راووملوش  ود وو ستررومصرفوکنندهوگ کو

ومل وبرآدو ه ودجق   یومتق    کووا س ر .وووو یلوم رسد

وداو و وم  ه وای  وار وری  ی واو ا  وه ی ودوایتل امردر

وب شددو ومل وآک وج ر د ومصردف ومر م وکه وشده افغ وست ک

و  Reed delicious , Goldenب نلوآکوم وند:

delicious وس بو وو م ودبه وشده وداو  وافغ وست ک  و

رعن ولوم ردفواساوکشاودونردو وآکووداجو او .وداو ا و

ویوم للو وس بوه  واروری  یوار ووروکه ج بست ولودد 

م اصوم بلوبرم و اووملوب شدوو زو ووافغ وست کوجرب هو

ملوش  .ودومن رقوموتوج ر دوس بو وافغ وست کو:وم داکو

ومن رقومرکزیودهراووملو ود و وشم رل ود وغزول دو کود

وب شد.

ای وو:وهیای صنمسب برای پروسش دسخت سیب

وجرب هو  وماو وومن رقوسر وس رم تدصوض بلونردو ود

وگذواولود ورمست ک وس بوبه واو ا  وجم م وب شد. ومل ار ی  

ورمست ولو وم اب وشیست ودک ودوا وسر  وه ای و دی 

 Dormancyوکشاو وسرم  ودبددک و او . و ردوو )

وداوجس  و وماوس بو دنردو وس بوامی کونذیروو ساد

و وار وب الجر وب ید وب ر وسطح وار و گلدک( متروو0211رعن ول

مت کوس بووت جهوب شددودو ومن رقوب  م زوجم مواو ا و و

و وار ورمست ک وحراووو و ود وده وس وتلوو31-ودا ه  وده

و ون ی  ووع شدودای و وماوار س  اوو0011-0211گرا 

وارحدو وب ش وسر ی و او د وو  ر ورمست ک و و وسر  ه ای

وب   ومشکوشدکوداروب  ووفت وای و وماوملوگر  .

س بوارودملهووع ج جلواساوکهو اوایووخمک صنمسب :

فتهو ووسطحورم  وملوب شدوکهوویشهوه یوگستر وی 

ای وویشهوه وم اهش ووبس  ووری  و او ودوبن وبرای وم کو

وم ا و وار وغنل ود وح  لخ ز وب ید وگر   ومل واوتخ ب که

 ن یون س دهوشدهوب شدودوس بوه وب شترو ووم کو یو

ویگودووسلوی وکللووشدوسری و اشتهوبهوشررلوکهوب و

وش وجق یا وم بل وبه و ن ی ودم ا  وح  اول دهوک  ه ی

وسخاوجشی لو ورعقه ووا وج اوآک وم کو یوکه ود ب شد.

وب شدو وومل ومن سب وس ب ونردو  ود وکشا وبرای  ا ه

واساو ومن سب و وما وای  وکشا وبرای ومنثل م کو ی

وم کوضل یوب   و وم کو یوج زابلودضل یوکه وسعاوبه

ودودیوملوش  . وو و ومنگن ز وآه ود ضلاو ن  ریوچ ک

برگوه ووم کو یو   فووشدوش مهوه ودبرگو وکتوب  هود

 بهوووگورو وم وندو یدهوملوش  .ودهتوچن کو هدهوکر کو

Monthly 

.وم م هو0300ش ررا دب رم مدد-0نلوو شاوه و:و

همم یوبرگریز وافغ وسممت ک.واوتشمم واوون هنتمم کو

وک بل.

.وسم بودنمردو و0301من  لد ع رو لملودو-2

وآک.وو شروشرکاواوتش واووفنلوایراک.

.وواهنممم یوو0391سمملط ولدوم عمم بوشمم هود-3

و مللوروا ا.

ب مداووشمدکو دواکوبل غوو دم اکودوا امهو لت...وب 

ب نلوغرایزورع  لودوب راکوه یوبل غوهتورم کو

اسادوکمهومتسسمس وهوبمهو ر ملوو آگم هلوب نملو

داردی وب و دواکوبل غودون  مده یوآکدومشمیهجلو

واوبهودد  وملوآدوودودوهم  وامروبروم زاکوافماو

وج ص للوفرروداکوملوافزاید.

ییمملو یگممروارو  اممملوافمماوج صمم للودوجممرکو

و و من سب(خ بو دست کوو ب بج ص لود او کدواوت

اسمما.واگممروو د اومم کودود اومم کو ووایمم ورم نممهو

آگ هلوالرموواووداشتهوب شندودواروررفملودارمدی و

ممیم واسماووشم  وو زوبمروایم وکم ووم اظعماو

و د او کوب وافرا وو ب بوررحو دستلوبریزومدودو وو

ووت جهوای و دستلو ورودوج ص لوواووه وکنند.

و

کسب ومم و دانش آیم اسال  صل ودی م دس 

 داسد؟

ن سخوای وسؤاصواروو شتهوه یوضعلوودشم ومملو

بدی وم ن وکهودضتلواسهموج وایم وحمدوبمروو;ش  

کسبو لتودو اومشودو م رتودو اوشممندواهم ماو

ض ئلواسادونسوبهورریقوادرلوهم  وم مدد یتلو

شو دومطوری وه(و ووو ووکسبو لتوض ئلوو سا.

مملووجسس روحدی :و ارلع اوار لمتودرم وب رصم  (

فرم ید:و ای وحدی وملوگ ید:وج ص لو لتدودم و

دومی کوم  ّ ووداو دوهم کور ووکهودضاودورمم کو

ودم وآکوهسمادو لمتوکمهوهرکج و…م  ّ ووداو 

وو.(اساوآدو کو ساوبهودوج ص لود ی

ودو ووداض و وومق بلودوا امهوکل دوم فق ا...
و

مق دماوالرموواسا.وچ ومق دماوضم و کورع  ملو

کهوب یدو ووهرک ویواروآکواستس  هوکمر !وبنم وبمرو

ذاویو مع گ هلودوو م روبمهوای ونسواروشرروگم

مراضعاواروشردرودض صودوضراوه یوم  و وورم صو

 ودرو اویت.

حس بودکت بو:و وون ی کوهروودروب ومردووشرروو3

ه یو ع گ هلودومراضعاوه یوآکو وورم صوودرو

 اشت تو ملیر وم  وواوبروسلوکر هودوق روض وو

 داوا ووم  وواوج ل لوملوکن ت.

 

 

ورم نهوا امهوج ص لوبرایوآکو دهو غزولوجه و اوودوج 

کهواروج ص هوو  رلوب روم ودهواودوواو ووم سسهود او ولو

وج ص هوو  رلوشرقوفراهتوس رود.

ووو  ه یومدولو سپسود دیدواحس روسخنگ یومجم 

و وم هن مه ومسؤدص ومدیر ود و و"غزول وسهم اوگ کوو"غزوه

وشراجلومجم ووو  ه یومدولوغزولوبهود   اووو  ه یو

و ویومدول ود م ه وهت وهن ر وگستند: ونر اما؛ وغزول دو

مدولویکوججربهویوددیدو وغزولواساو.ومر موبر اشاو

ود م ه وار ومتس دجل وه ی وج ریف ود ودووه  و اوود مدول

ووو  ه یو ومجم  و دست ک وکه ووا وه یل ودری ک ام دداویت

مدولوغزولومجریوآکوملوب شندو ووجق یاودری کوه یو

وای وهستهویو مدولوجه وه یومتدادمو اشتهوب شندود

وف  صوواوف  صودوسو تووگوداوودو.

م ورم ولوملوج اکویکود م هومطل بومترضلودو  ویواروو

اور وه یواوس ولواوجو ا هوومش واو اشتهوب ش توکهوبه

وسخ و وایرا  وبه وهریک ودمتنسذی  وبزوگ ک وسپس ش  .

ومدولو ووو  هو ی ومجم  وک وکر ه ی وار ود نر امتند

ومجم ووو  ه یومدولو وب  سپ سگذاویودهمی ویوش کووا

وغزولوا هکووم  ود.

و
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