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شامره یکصدو نودم  -سال نهم -ثور  0410هـ.ش

معین مالی و اداری با هیئت اداره اصالحات اداری و خدمات ملکی دیدار منود

مولوی حافظ محمد حامد حسیب معین مالی و اداری
وزارت تحصیییالت عالی با هییتی از اداره اصییالحات
اداری و خدمات ملکی دیدار کرد.

معین مالی و اداری وزارت تحصییییالت عالی در
دیدارش با هییتی به ریاسیییت بریالی ابدالی ر یس
ساده سازی پرو سه کاری اداره ا صالحات اداری و
خدمات ملکی گفتگو نموده و به منظور تسیییهیل در
امور اداری و ارا ه خدمات بهتر سخنان این هییت را
استماع نمود.
دو طرف همچنان خوا ستار ت شکیل کمیته م شترک
برای تسییهیل در امور اداری گردیده تأکید کردند که
با اسیییتفاه از روش های جدید بتوانند در وقت کم
۷
دستاورد های بیشتر داشته باشند.

د مايل او اداري معینیت د رئیسانو انسجام ناسته تررسه شوه

نشست شورای معینیت علمی دایر شد

نشسییت شییورای معینیییت علمییی وزارت تحصیییالت عییالی
تحییت ریاسییت دوکتییور لطییخ اهلل خیرخییواه معییین علمییی اییین
وزارت دا ر شد6 .

مؤسسه تحصیالت عالی ماللی مورد ارزیابی
قرار گرفت

انسجام ناسته
هیئتتتظارتدت رئیسانو
شوهتتتا حا را
تررسه زا
تتاتحااویرزالی تتتی
تتارزااایروزت
ستت باتتتیااکزتتظا ،تت هار اتتتیاهتت زارتتتارزااایروزتتاتحا
رهتتتا اهتتتالالی تتتی حار رتتتح ا،تتتار اریایوا س تتتیا
لی ی زا ا حا حاآغاوا،ب  .ا

.

۷

د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست ودانۍ پرانېستل شوه

د طبي پوهنتون او تدریيس روغتونونو  52اداري کارکوونکو د ظرفیت لوړونې څلور ورځنی
ورکشاپ پای ته ورسېد
.

۷
رسپرست وزارت تحصیالت عالی با مناینده خاص

هېواد ته راستانه شوي علمي کادرونه وستایل شول

سازمان ملل متحد در بخش حقوق برش دیدار منود
مولییوی عبییدالباقی حقییانی سرپرسییت وزارت تحصیییالت عییالی در
دفتر کارش با نماینده خیا سیازمان ملیل متحید در بخیق حقیو
بشر برای افغانستان ،دیدار نمود.
در اییین دیییدار سرپرسییت وزارت تحصیییالت عییالی ییمن خییوش
آمدییید بییه ریچییارد بینییت نماینییده خییا سییازمان ملییل متحیید در
بخق حقیو بشیر بیرای افغانسیتان ،پیرامیون و یعیت تحصییالت
عیییالی کشیییور معلومیییات داده از وی خواسیییت تیییا جرییییان دروس
پوهنتییون هییای افغانسییتان را از نزدییی دیییده و سییرس در مییورد
قضاوت نماید .موصیوف هیم چنیان از نماینیده خیا سیازمان ملیل
متحد خواست تا نظام تحصیلی افغانستان را کم نمایند.

.

.

۷
د کابل پوهنتون د ماسټري پروګرامونو ازموینه واخیستل شوه
.
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 .

رزاستتظایزتتئاهیئتتظاریاقاضتتحا اتت ی اارلاغ تتارلاآ تتبا
رتارزااایروزاالاتبرا یاهالا ی ارسارها اهال ا ۷

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

.

در اییین دیییدار نماینییده خییا سییازمان محلییل متحیید در بخییق
حقییو بشییر بییرای افغانسییتان ،از سرپرسییت وزارت تحصیییالت
عییالی سراسییگزاری نمییوده گفییت کییه پییس از بررسییی هییای زم
گزارش خیویق را بیه بخیق حقیو بشیر سیازمان محلیل متحید
ارسال خواهد کرد.

.

.

.

هفته نامه
تحصیالت عالی
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معین مالی و اداری با هیئت اداره اصالحات …

ترتیب :مدیر جان کوټوال

د عقبې دویم بیعت پاتې برخه!
د بیعت په ستونزو ټېنګار:

.

د دیني جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست ودانۍ…

قابل ذکر اسیییت که اداره اصیییالحات اداری و خدمات
ملکی ،بر ا ساس م صوبه شماره  ۱1کابینه ا.ا.ا ،پرو سه
سییاده سییازی امور اداری در ادارات دولتی را آکاز کرده
است.
د مايل او اداري معینیت د رئیسانو انسجام …

!

.

.

د بیعت تررسه کیدل:
.

.
.
.
.

هېواد ته راستانه شوي علمي کادرونه وستایل...

:
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.
!
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هفته نامه
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4

شامره یکصدو نودم  -سال نهم -ثور  0410هـ.ش

تش یق ک تکار ده دلا عه
شاید برای همه ما وشما اتفا افتاده باشد ،وقتی در کنار
جاده و یاهم در داخل ی پارک قدم می زنیم ،مردی را
می بینیم که دستانق را پایین تر از کمرش حلقه کرده
و کر در بحر تفکر و بی توجه به پیرامونق در حال
قدم زدن ا ست ،با فا صله کوتاه طفل سه یا چهار ساله
در عقب این مرد در حرکت ا ست وی هم د ستانق را
پ شت سرش حلقه کرده و عین مانند آن مرد قدم می
زند.
شاید شما هم شاهد این صحنه ها باشید زمانی که پدر
و یاهم مادر در ی خانه مصروف نماز خواندن هستند،
اطفال قد و نیم قد با هموار کردن چادرهای مادر شان
به تقلید از مادر وپدرشان نقق نماز خواندان را بازی می
کند ،این دو حالت ن شان دهنده این ا ست که اطفال به
شکل ناخود آگاه از والدین شان تقلید می کنند .والدین
اولین آموزگاران کودکان هستند ،بن والدین باید کودکان
شان را از همان کودکی به مطالعه تشوی کنند ،باید آن
ها روزانه ی الی دو ساعت در پیق روی اطفال شان
مطالعه کنند و از این طری اطفال شان را نیز به مطالعه
ترکیب کنند .اما با تاسییخ فراوان باید اعالم کنیم که
اکثریت خانواده ها به این رسییالت مهم شییان متوجه
نیستند آن ها نه تنها اطفال شان را به مطالعه تشوی و
ترکیب نمی کنند ،بلکه متا سفانه خود شان مطالعه نمی
کنند ،اکثریت والدین در دام شبکه های اجتماعی گرفتار
شده اند به این حکایت ذیل توجه کنید.
خسته و مانده از وظیفه به سوی خانه می روم ،در پشت
دروازه عمومی خالف معمول تعدادی از بوت های زنانه،
مردانه و اطفال را می بینم که حکایت از آمدن مهمان
ها دارد.
وقتی داخل می شوم می بینم یکی از آشنا های مان که
چند سال قبل به شمال کشور رفته بودند خانه آمده اند،
یکی از پسران خانواده عروسی کرده و صاحب سه فرزند
هست ،از دیدن این دوستان خیلی خوش می شوم و به
یاد گ شته ها قصه می کنیم ،آن ها از شمال می گویند
و ما از پایتخت ،در جریان صحبت متوجه می شوم که
یکی از اطفال این خانواده که حدود هفت سال سن دارد
در پهلوی مادرش دراز کشیده و مصروف موبایل است،
خورد ترین طفل خانواده در بغل مادرش جا خوش کرده،
ولی هرچه مادرش تالش می کند وی حا ییر نیسییت
شیییر داخل شیییرچوشیی را بمکد ،مادرش زنمیرک
د ستکولق را باز کرده و موبایلق را از داخل آن بیرون
می کند و صفحه موبایل را روبه رو طفل قرار می دهد،
یکی از آهنگ های هندی از صفحهی موبایل در حال
پخق شیدن اسیت ،بعد از چند لحظه طفل شیروع به
مکیدن شیر چوش می کند.
هنوز طفل شیییر داخل شیییر چوش ی را تمام نکرده
اسییت ،پسییرک که پهلوی مادرش دراز کشیییده بود به

ن یق

 :لیف آ ش

گریه کردن آکاز می کند ،در ابتدا فکر کردم بخاطر
شیییر با برادر کوچکق حسییادت می کند ،اما وقتی
موبایل خاموش را به پدرش داد فهمیدم ق ضیه از چه
قرار اسییت ،لحظه به لحظه به شییدت گریه پسییرک
افزوده می شود ،پدرش به من می گوید:
ببخشید چارجر ایفون ندارید.و سییرس ادامه می دهد که پسییرش هر شییب برای
ساعت ها به گونهای آنالین کارتون می بیند ،همین
که یکی از اع ضای خانواده ما می خواهد تلفن را به
چارجر و صل کند بر می رود ،با رفتن بر به گریه
پ سرک افزوده می شود و چنان با آواز بلند گریه می
کند که قابل تحمل نیسییت ،پدرش موبایل زنق را
می گیرد از من می خواهد که موبایل زنق را با "
وای فای" وصییل کنم ،الی وصییل شییدن وای فای
پسرک هم چنان گریه می کند.
طفل خورد خانواده که چند لحظه قبل خوابق برده
بود ،دوباره بیدار می شود و بهگریه کردن شروع می
کند ،شوهر با بی حوصلگی به زنق میگه:
همو چوچه سگ ره خو بتی.بدون موبایل خوابق نمی برهسرس رو به سوی من می کند و موبایلم را می گیرد
و آهنگ دلخواه طفل را از طری یوتیوب پیدا می
کند و موبایل را به زنق می دهد.
وقتی این صییحنه را می بینم به یاد کودکی ام می
افتم که مادرکالن پدری ام شب های زم ستان برای
من و دختر عمه ام ق صه های از شاهان گ شته را
قصه می کرد و با قصه های مادرکالنم به خواب می
رفتم و فردای همان روز با خود خیال پردازی می
کردم ،یکی از حکایت های از شاهان گ شته را که
عنوانق(پادشاه ظالم) بود را هنوز به یاد دارم.
وقتی کمی بزرگ تر شیییدم ،خواندن و نوشیییتن را
آموختم مادرم حکایت های کهن فار سی را برایم می
خواند و آن را به زبان عامیانه شرح می داد.
حا که زندگی همهی ما خیلی دگرگون و متحول
شده و اکثریت خانواده ها( زن و شوهر) شاکل هستند
و از مادرکالن های قصییه خوان هم خبری نیسییت،
خوب اسییت که خانواده ها برای اطفال شییان کتاب
های قصه بخرند و ی قسمت از وقت کودکان را با
کتاب های دا ستانی پر کنند ،این کار از ی سو به
عنوان سرگرمی برای اطفال تلقی می شود و از سوی
دیگر سطح فهم شان هم بلند می روند و از هیو ی
شبکه های اجتماعی و موبایل های هوش مند هم در
امان خواهند ماند.

5
 091مه ګڼه – نهم کال  0410 -هـ.ل – غویی

مصاحبه با شخصیت های علمی و اکادمیک
غ.ت.خاو ین

اقییرار و بییاور بییه کلم ی طیبییه نخسییتین فریضییه در
زنییده گییی فییرد مسییلمان اسییت .بییا بیییان مختصییر
میتییوان گفییت کییه بییا کلمیی طیبییه بییه توحییید و
رسییالت شییهادت داده میشییود بنییابرآن بییاب دخییول
بیه داییر اسیالم و توشی راه اسیت انیدرین جییاده.
همانسییان کییه فر یییت نمییاز بییا ادای شییرایط و
ارکان معینه تکمیل میشیود ،حی کلمی طیبیه نییز
با ادای شرایطی ادا میشود که عبارت اند از:
 -۱حد اقل ی بار خواندن آن در تمام عمر
 -2فهمیدن معنای آن
 -۹داشتن باور راست به معنای آن
 -1پابند بودن به آن تا دم واپسین
بییا بییه جییا آوردن چهییار شییرو فییو حی فر یییت
کلم طیبیه تکمییل و در نتیمیه انسیان شایسیته و
سییزاوار صییفت مسییلمانی میگییردد و جییز اییین راه،
راه دیگییری وجییود نییدارد امییا راه هییای خییرو از
دایر اسالم زیاد است .چنانچه:
 انکار از هیر حکیم الهیی کیه بیه دلییل قطعییثابت شده باشد.
 استخفاف و تمسخر به احکام شرعی انکار حرفی از کالم اهلل و قس علیه اعالوه بر آنچه کیه در میورد احکیام ظیاهری کلمی
مبارک طیبه گفته شید ،تیدبر در سیاختار جمیالت و
ترکیییب اجییزای آن تعمییب انسییان را بییه زیبییایی و
رمز و راز آن بر می انگیزد.
کلم ی طیبییه از  21حییرف ترکیییب شییده اسییت کییه
هیچ حیرف آن نقطیه نیدارد .از دو بخیق بیه هیم
بافتییه ترکیییب گردیییده بخییق اول آن کییه از ۱2
حرف تشیکیل شیده اسیت ،بییانگر توحیید و بخیق
دوم آن نیییز از  ۱2حییرف تشییکیل گردیییده اسییت،
بیییانگر رسییالت میباشیید .ایمییان بییه وحییدانیت اهلل
تعییالی درس بخییق نخسییت و ایمییان بییه رسییالت
محمیید مصییطفی صییلی اهلل علیییه وسیییلم درس
بخیییق دوم اسیییت .وزن جملییی نخسیییت هفیییت
سیییالب و از جمل ی دوم نیییز هفییت سیییالب اسییت.
بییر جملیی نخسییت نییه تنهییا ایمییان آوردن فییر
است بلکه افضل ذکیر هیم خوانیده میشیود .امیا بیر
جملیی دوم صییرف ایمییان اوردن و بییاور داشییتن
فر است.
اقییول قییولی هی ا و اسییتغفراهلل لییی و لکییم و لسییایر
الم منین

از آن جاییکییه رسییانه هییا انتقییال دهنییده ارزش هییا و
واقعیت هاسیت هیر رسیانه ایین مسی ولیت را دارد تیا
از دل رویییداد هییا و از مییتن زنییدگی اجتمییاعی ارزنییده
ترین پیام هیا را کشیخ و منحییح تحفیه مانیدگار بیه
مخاطبان خود عر ه نماید.
هفتییه نامییه تحصیییالت عییالی نیییز بییا احسییاس اییین
مسیی ولیت تییالش مییی نماییید تییا بییا شناسییایی
شخصییییت هیییای اکادمیییی کیییه در خیییانواده
تحصیییالت متعهدانییه و صییادقانه سییعی و تییالش
نموده اند آنانرا معرفیی نمایید ،تیا باشید خیدمات ایین
اساتید محتیرم منحییح الگیو و سرمشی در باورهیای
مییردم جییا گرفتییه و یییاد آنییان در تییاریت تحصیییالت
عالی کشور ثبت گردد.
یکی از این اسیاتید محتیرم پوهانید محمید اسیماعیل
صدیقی ،شیاعر ،خطیاو و قیاری قیران عظییم الشی ن
و همچنیییان اسیییتاد پیییوهنځی اسیییتخرا معیییادن
پوهنتون پیولی تخنیی کابیل اسیت کیه ایشیان بیه
سوا ت ما چنین پاست ارا ه نمودند:
سییوال -اگییر نخسییت بییه صییورت فشییرده خییود را
معرفی کنید؟
بنییده در سییال  ۱۹۹1خورشیییدی در شییهر کابییل
در ی فامییل متیدین و روشینفکر چشیم بیه جهیان
گشودم.
بعیید از فراکییت از لیسییه عییالی حبیبیییه ،در سییال
 ۱۹۰1خورشیییدی از طرییی امتحییان کییانکور بییه
پوهنتییون پییولی تکنییی کابییل معرفییی و در سییال
 ۱۹3۹خورشیییدی از رشییتهی استخیییییییرا معییادن
به سویه ماستر فارغ گردیدم.
در همییین سییال بییه حیییح عضییو کییادر علمییی در
دیرارتمنییت اسییتخرا معییادن پ یرفتییه شییدم کییه تییا
اکنییون بییه صییفت اسییتاد همچنییان در پسییت هییای

مختلییییخ چییییون رییییییس
پیییییوهنځی جیولیییییوجی و
معیییادن ،ریییییس کمیتیییهی
فرهنگیییی پوهنتیییون پیییولی
تخنییییی کابییییل ،رییییییس
کمیتییهی توزیییع بورسهییای
پییوهنځی ،رییییس کمیتییهی
تقسیییمات رشییتوی محصییالن،
ریییییس شیییورای میتودیییی
پییوهنځی ،رییییس کمیتییهی
امتحانیییات پوهنتیییون ،عضیییو
شیییورای علمیییی پوهنتیییون،
عضییوکمیتهی ترفیعییات علمییی پییوهنځی ،عضییو
هیییأت تحریییر و مهییتمم مملییه علییم و تکنییالوژی
پوهنتون پولی تخنیی کابیل ،عضیو جلسیات هییأت
رهبری پوهنتیون  ،معیاون و سیکرتر کنفیرانس هیای
علمیییی و میتیییودیکی اسیییتادان پوهنتیییون ،سیییکرتر
علمیییی دیرارتمنیییت ،عضیییو کمیتیییهی امتحانیییات
پیی یرش درکییادرعلمی ،عضییو کمیتییهی امتحانییات
نهایی پروژههیای دیرلیوم محصیالن ،سیکرتر وعضیو
کمیتیییهی تبیییدیلی محصیییالن پوهنتیییون ،عضیییوی
کمیتیییهی تیییالیخ ،تحقیییی و ترجمیییهی ریاسیییت
انسییمام امییور اکادمییی وزارت تحصیییالت عییالی و
عضییو کمیتییهی اجرا یییوی بانیی جهییانی ،ایفییای
وظیفه نموده ام.
در این دیرارتمنت ایفای وظیفه مینمایم.
سوال -شیما در حیین زمیان کیه سیمت اسیتادی را
دارییید شییاعر و خطییاو و قییاری قییران عظیییم الش ی ن
نیز هستید کیار هیای شیما در بخیق هیای دیگیر تیا
چی اندازه است؟
در رشییتهی خوشنویسییی شییاگردانی را تربیییه و بییه
جامعیییه هنیییری کشیییور پیشیییکق نمیییوده ام کیییه
خوشییبختانه تعییدادی از آن هییا در زمییرهی هنرمنییدان
انگشت شماراین هنر شیریخ در افغانسیتان بیه شیمار
رفته و آثیار شیان در کانکورهیای خوشنویسیی جیوایز
اول را از آن خود نموده ام .
در بخق نقاشی خط ،در خط ناب و زیبای نستعلی
کییار ابتکییاری را ارا ییه نموده ام کییه قبالد در آثییار
خو شنوی سان افغانی و بیرون مرزی به نمایق گ ا شته
نشییده اسییت .این ابتکار را آرایق خط مسییمی نموده
اسییت .به تحریر خط های کوفی ،محق  ،ریحان ،ثلح،
نسیییت ،رقعه ،تعلی  ،دیوانی جلی ،دیوانی خفی اجازه،
نستعلی  ،شکسته نستعلی  ،طغرا و نقاشی خط دسترسی
دارم .به فراگیری ورزش رزمی تی کوان دو نیز کار
نموده و شیییاگردانیرا تا کمر بند سییییاه دان ی تربیه
نموده ام.

مصاحبه کننده :ناصرخان شیرزی

از سییوی دیگییر اشییعاریرا درقالییب هییای کییزل،
مخمییس ،مثنییوی ،ربییاعی ،دوبیتییی بییه شیییوهی
کالسی سیروده ام کیه در ممموعیهی شیعری زییر
نام دربان عش بیه چیار رسییده اسیت .بییق از ۹۰
اثییر علمییی – تحقیقییی دارم کییه از جملییه  2۰اث یر آن
چار شده است.
سوال -از محصالن تان چی انتظار دارید؟
بیدون ش محصیل امیروزی میا دانشیمندان فیردای
کشییور اسییت ،باسییازی کشییور ارتبییاو بییه اییین
محصالن ما دارد.
محصیل میا باییید درس خیوان باشیید و آموختیه هییای
خییود را در عمییل تطبییی نماینیید و ازآن اسییتفاده
اعظمی کنند.
سوال -گفتنیی تیان بیه سیایر اسیتادان پوهنتیون هیا
چیست؟
وقتیکه ما استاد میشویم منحیح پدر معنوی جامعه ،باید
او د این جامعه قسمی تربیه کنیم که فردا بتواند مصدر
خدمت به مردم و کشور عزیز ما شوند.
سوال -منحیح اسیتاد پوهنتیون بیه میردم تیان چیی
گفتنی دارید؟
همین مردم است کیه میا هسیتیم ،میردم مهربیان میا
باییید بییه ی ی فضییای صییمیمانه و بییرادری زنییدگی
کنند ،نسل نیوین تحصییل کننید تیا کشیور میا آبیاد،
ترقییی یافتییه و بییه همسییایه هییا و سییایر کشییور هییا
سیال شود.
سوال -بزرگترین آرزوی تان را بیان کنید؟
بزرگتیییرین آرزوی مییین صیییلح دایمیییی و پاییییدار در
کشور ما است ،کیه حیا شیکر میبنییم ،خداونید ایین
صلح را دایمی سازد.
از اینکه برای ما وقت دادیید و بیه سیوا ت میا پاسیت
ارا ه کردید سراسگزاریم.
از شما هم جهان سیراس کیه اسیتادان کشیور را قیدر
میکنید ،سراسگ اریم.

هفته نامه
تحصیالت عالی
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نشست شورای معینیت علمی ...
در اییین نشسییت ،مییروری کوتییاه بییر فیصییله هییای
نشسییت گ شییته شییورای میی کور صییورت گرفتییه و
معییین علمییی وزارت تحصیییالت عییالی ،از اعضییای
شییورا خواسییت کییه بییرای عر ییه خییدمات بهتییر بییه
مردم تمام امور کاری شیان را در پرتیو اسیناد تقنینیی
مؤسسه تحصیالت عالی ماللی مورد ارزیابی...
انمام دهند.
سییرس طب ی آجنییدا ،در بییاره ترفیییع برخییی اسییتادان
پوهنتیییون هیییا ،چگیییونگی تز یییید تشیییکیالتی و الی تتی حار رتتحااویرزالی تتی زا تتا حاتتتیا
تخصیص بست هیای علمیی و اداری پیوهنځی هیا و هتت دا یهتت یاااتاتتماهتتالا ا تت ا س تتیا
لی تتتی زا تتتا حار رتتتحا تتتحاریا تتت ر ا
دیرارتمنییت هییا کییر شییامل سییاختن در کیید رشییته
هییای کییانکور و چییالق هییای بعضییی نهییاد هییای یروزاتحاقبیرا ی  .ا
تحصیییلی خصوصییی بحییح شییده و تصییامیم زم هیئتتتتظارتتتتتارزااایروزتتتتاتحااویرزالی تتتتی زا
تتا ح انتتیئایروزتتاتحا س تتیا ت  ،رارتبزتتازااا
اتخاذ گردید.
اعضییای شییورای معینیییت علمییی وزارت تحصیییالت پیشتتتت ها یزا تتتت کا ایستتتت ا یاااا ی تتتت اا
س تتتیالی تتتی زا تتتا حا تتتحاریایستتت ا
عییالی همچنییان ،روی مو ییوعات مهییم دیگییر در
پوهنتییون هییای دولتییی و شییفاخانه هییای کییادری من ت دایواآرتتااار یس ت ا،تتیاتتتبیلایرل تتالارتتتا ا
تبادل نظیر نمیوده تصیامیم میورد نییاز را روی دسیت لی تتتتی حا را،شتتتت راهی تتتتارلاهتتتتالارتتتت اریا
تیشرتامناز  .ا
گرفتند.
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د اسالمي حاکامنو ،اخالق او صفات
 -9احسان کول
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