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ر æالیÜÜÜت  یÜÜÜاالä تنÜÜÜه  Ï١٢٠ لÜÜÜو Ï پکتیÜÜÜا åÏÒ ک

  ÛÑاÜخه ف  äالیت له پوهنتوæ    هÜومې پÜمرغÏ æÇ

ې     Üې غونÑÇاندÜوې شÜیÏ غت جشنÇفرÏ  مه شپ

Üل  å   .په ترڅ کې æلمان Üغون چÜې لÜه    ÏغÜه لمان

 åکې جوړÑل په تاالÇæÑا همدې Çمله Ï پل علم 

åæ شوې.   

    áتیاÜت مرسÜالیæ ر قمÜر ÇلÜدین شÜکیب¡ Ï    Ï لÜو

 Ñ ÇÑوÜÜي شÜالیتæ Üیسئ ÊÇÏاÜÜهللا سÇ یدقریبÜÜس  æÇ

æ  یسئÇ Ï¡ÜÜÜÜÜÜطالعÜÜÜÜÜÜاتو æÇ فرهنÑ ÜÜÜÜÜÜیÜÜÜÜÜÜېغ

ینÜÜÜÜÜÜÜو ÇÑÇÏÇتÜÜÜÜÜÜÜو   ¡ محمدشÜÜÜÜÜÜÜفیق پوپÜÜÜÜÜÜÜل  Ï

یÜÜÜاالنوÇسÜÜتاÇÏنو¡  Ñئیسانو¡  کÜÜÜوÑن åÏÒ Ï æÇÏ ìæÏ ک

یو ì  غ ر æالیÜت مرسÜتیاäæÄ.    á ک قمرÇلÜدین   Ï لÜو

 ºکیبÜÜÜک     شÑاÜÜÜمب Ï هÜÜÜانو تÜÜÜنÇو æÏړÇنÜÜÜدې  فÜÜÜاÑغو 

ه ææ : æÇیل پرمهاá کولو ن ملي پان Çپوهه یو æÇ علم

    æÇ åÏ åÑن ال ÇوÜÜÜÜÜی ÜÜÜÜترق æÇ ÜÜÜÜپرمخت Ï ÏÇوÜÜÜÜهې Ï

تخصÜص æÇ علÜÜم لÜه هېÜÜوÏÇ سÜÜرå لÜه �منÜÜې پرتÜه پÜÜه خپÜÜل      

ÜÜاæÇ ì مقÜÜاæ ãنÜÜه سÜÜاتي    لÜÜه فاÑغÜÜانو   شÜÜکیب  .ÇصÜÜلي 

   ìاÜ یتوÈ کÜې  تل چې Ïغه Çصل ته په خپل لوم æغو

í å  �منÜه æÏالیÜت مرسÜتیاÏ   áغÜه Ñæ.   ÒÇÑک Üکæ ¡   Ï ېÜچ

í   .Çمکاناتو تر پولې به فاÑغانو ته Ï کاÒ Ñمینه برÇبرå ک

       åÏÇÒ دÜخنÇ هللاÇدÜعبی ÑاÜپوهنی ÏتاÜسÇ äوÜا پوهنتÜپکتی Ï

áنس خبریاÇ�Âل  باخترÜیææ ته:    Ï áاÜک Üس

ر æالیÜÜÜÜت   وÇنÜÜÜÜاÏ Ï äغÜÜÜÜه  ١٢٠لÜÜÜو تنÜÜÜÜه 

ÜÜوæنې ÒæÑ æÇنÜÜې¡     پوهنتÜÜوÏ ä کرنÜÜې¡ 

Çنجنیرì¡ طÜب¡ حقوقÜو ÏÇ Ï æÇبیÜاتو لÜه     

 æÇ íÏ íشو ÛÑخه فا یو   ÇÏمهاá پوهن

ر æالیÜÜت   وÇنÜÜاÏ Ï äغÜÜه    Ï٨٥٠ لÜÜو تنÜÜه 

     åÏÒ هÜوکې پ Üان پوهنتوä پÜه بېالبېلÜو 

 íÏ تÜÜې بوخ ÜÜو. کÜÜهللا  تن یÇ فیعÜÜش ÛÑاÜÜف 

سرå لÜه Ïې  : ææیلخبریاá ته  باخترÇ�Âنس

چÜÜې ډیÜÜر خوشÜÜحاله یÜÜم چÜÜې نÜÜن Ï خپÜÜل       

فرÇغت Ï جشن شاهدیمº خÜو لÜه Ïې ÇملÜه    

ã وÑی  ã اåÑ پاتې کی Òæ äپه شا æÑنو Ï چې.   

ن ستونزå شفیع Çهللا Çغانو یوÑفا Ïº  æÇ بللهæ تیاÑا Òæ

   ìæÏ ېÜتل چÜ خه یې æغو ونو  له æÏلت Ç æÇړæند بنس

  .íته Ï کاÒ Ñمینې برÇبرې ک

ې  ر   ÏÏغه غون په پاì کې هغه ستاینلیکونه چÜې Ï لÜو

æالیت Ï مقاæ Ï ¡ãالیتي شوÇ Ï æÇ ÇÑطالعاتو æÇ فرهن 

 íبر شوÇبر Çیاست له خوÑÄáیشل شوææ غانوÑپه فا º.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       åÑÇÏÇ هÜÜمهال وÑÇلسÜÜو کلوÇÑپÜÜه ÏیخÜÜوÇ کلÜÜه چÜÜې پÜÜه ÇفغانسÜÜتاä کÜÜې لن Ï

ته شوÇ ºåفغاä غیرتي æلس æÇمیشته قومونÜو پÜه Ïې پÜوå شÜوá¡ چÜې       ÇÑمن

Üولنې پÜه   Ï و خه نوÇÏ Ñسې الåÑ نشته¡ تر پرمختÏæÇ ÜخلکوپÜه    Ïتعلیم 

م  پوهاíæ کې مثبت بدلوæÇÑ äلي¡ نوپه Ïې ÇساæÏ Óلت هÜم   Üنیزسیسæو Ï

ام پوÑتÜÜÜه Ï æÇهیوÇæÏÇلولپÜÜÜاåÑ یÜÜÜوملي نصÜÜÜاÈ  ونÜÜÜهپÜÜÜه بیاجوړæنÜÜÜه کÜÜÜې قÜÜÜانوني 

ې æÇ خپÜÜل       ÜÜل کÜÜې پیÜÜل ¡ چÜÜې ÑæسÜÜرæ åلÜÜس پÜÜه Ïې الåÑ کÜÜې هÜÜم هلÜÜې  ÜÜه کÜÜت ÇÑمن

   ¡á ÜÜÜلیæ هÜÜنوتæي مرکزÜÜÜتعلیمæÇ یو ÜÜÜوæن چÜÜÜې پÜÜÜه تÜÜÜدÑیجي ډáæ ماشÜÜوماä یÜÜÜې 

ÜÜې تربلÜÜې æÇکÜÜاá پÜÜه کÜÜاÒ áیاتیÜÜدá¡ چÜÜې ÇÏمهÜÜاá پÜÜه هیÜÜوÏÇکې      Ñæ هÜÜنې کچæوÜÜ Ï

   ÜÜن یو¡ ÏینÜÜي مدÑسÜÜو¡ پوهنتونونوæÇتر ÜÜوæن Ï    ي ÜÜوæن یÜÜې خصوصÜÜي 

   ÜÜل کÜې پیÜÜت یÜه فعالیÜÜپæÇه جوړÜپوهنتونونæÇí Ïí   هÜÜ ¡ چÜې ÇÏ پÜÜه جوتÜه تو

ÜÜوæنې    Ï ìæÏ ېÜÜیي¡ چÜÜ  åرÜÜس í ÜÜک åÏÒæÇ مÜÜعلÏ هÜÜعالقæÇ هÜÜخلکومینÏ هÜÜپ

خه Ïناپوهي  ÏÇهیوÏÑچې نو ¡íړÇغوæÇ í لې ترسرå ک پیاæړتیا کې هلې 

وá شي   .غر

      æÏوÜÜه تÜÜو پÜÜن ¡íرÜÜیمې لÜÜې س ÜÜسæÇ ېÏوÜÜې تÜÜم کÜÜه موسÜÜې پÜÜم�Ï äتاÜÜفغانسÇ ېÜÜچÇÏ

ي پÜÜÜÜه      ÜÜÜÜوæن æسÜÜÜÜیمو  ÜÜÜÜوæنیزمرکزæنه فعÜÜÜÜاÏæÇ áس  æÇ ي ÜÜÜÜوæن سÜÜÜÜیموکې 

í¡ نوبایدÏکوÑمشÜÜر    ÑÏ äÇیومیاشÜÜتوکې ÑخصÜÜت åÏÒæÇ íæ کÜÜوæنکي پÜÜه کÜÜوÑکی

Ï æترالسÜÜه        ÜÜک åÏÒÏ هÜÜخ ÜÜوí¡ چÜÜې �ÏمÜÜې موسÜÜم  æÇپلرæنÜÜه  خپÜÜل ماشÜÜوماæ äه

å تیÜÜاæÇ   íÑکولÜÜو ÜÜوæنیزکاÏ áپیÜÜل لپÜÜاåÑ بشÜÜپ ÜÜي  ÇÑÏتلÜÜونکي   åÏاÜÜمÂæÇ يÜÜنیسæ

æÇ  هÜه   پÜÜای ÇÑتلونکوÑÏسÜÜي چÜÜاæÑکې سÜÜتونزې æنÜÜه لÜرí¡ خپÜÜل ماشÜÜوماÏ äې ÏبÜÜې 

     åÏÒÏ ونوتهÜسÑي کوÜÜمن� ¡í Üه کÜه منعÜÜخ ایÜه لوبوکولو یÜدæÇæبې  æلپÜÜاåÑ  ر ک

    ¡í ÜÜÜÜÜلیæÏ هÜÜÜÜي جوماتوتÜÜÜÜکلÏæÇ وÜÜÜÜÜسÑي مدÜÜÜÜینÏ هÜÜÜÜ ÜÜÜÜو ÏÏغÜÜÜÜÜه   æÇهمدÑÇن تر

ه Çæخیستل شي¡ Ï ìæÏ Ïپوهې Ïکچې په لوړتیا   åÑخه پو ÑÏیومیاشتو 

 ¡í کې هم مثبت بدلوÇÑ äتالì شي æÏ æÇخت Ïضایعه کیدæمخه هم نیوá کی

 åخت سرæ چې ¡íیل شویدæ که چې åÏ خت تلونکیæ تیاهم Ñ ¡íÏ ÑÒ

وá عمرهوسÜاینه  æÇبیر Ï å ي¡ Ïیوې توÑې æÇکلمې  åÏÒ ک ر ÇÑ ته نه

       åÏÒ هÜنæÏالæÇ لÜې خپÜو¡ چÜ æ نÜړیÇ åÑاÜولولپ ÇÑÂ æÇمتیا åÏ¡ نوباید 

í¡ چÜÜې    ÜÜویق کÜÜه تشÜÜوهې تÜÜپæÇ یمÜÜې¡ تعل ÜÜکäوماÜÜماش  äاÜÜ Ï لÜÜخپ Ï

 å ÜÜÜÜÜک åÏÒ ¡íÒرÜÜÜÜÜ æ ÁاÜÜÜÜÜمسÇ ÓالÏ ونکیÜÜÜÜÜتلÇÑåÏ بÜÜÜÜÜکسÏ ßوÜÜÜÜÜ ¡ چÜÜÜÜÜې 

ترالسÜه کÜوالì   اåÑ حالله نفقÜه æÇ  íÒæÑæÇکاÑخاæندäÇ کوÑæ æÇ íسرÏ åکوÑلپ

          í ÜÜÜک åÏÒ ېÜÜÜی ßوÜÜÜ ÜÜÜت ìÏ¡ چÜÜÜې  پÜÜÜÜه . شÜÜÜي æÇ علÜÜÜم ÏÏنیÜÜÜا ÂæÇخÜÜÜرÊ لپÜÜÜاåÑ ک

نÏ ÜینÜي      æ تر Üک åÏÒ äپوهنتوÏæÇیو Üوæن Ï باسئ¡چېæ ÑیاÒ خپلوماشومانو

که تنها په  ¡í ې هم æک æبسنه æنشي æÇ پÜه خپلÜو ÏینÜي åÏÒ     åÏÒ ک عصرåÏÒ í ک

بایÜÜد برالسÜÜی هÜÜم æلÜÜر  æ مون ÜÜه   کÜÜخ æمیوæه خوږÜÜت لÜÜجنÏ ېÜÜک ÊرÜÜخÂ هÜÜو پÜÜ æ¡ تر

í¡       . برخمن شو Üه کیÜه برخÜپ äاÜنسÇÏ هÜبریالیتوبون ÊرÜخæÇ نیاÏÏ áعلم ترالسه کوÏ

په Ïنیاکې ÏناخوÇلوæÇبدبختیو سترالمل ÏجهالÜت تÜوÑې تیÜاÑې íÏ¡ چÜې ÏÏې لÜه      

å پÜه هیÜوÏÇکې       Üک åÏÒ مÜعلÏæÇ يÜشæ Ñتعلیم ته کاæÇ ې پوهې Çیو åÑړلو لپاæ ه من

ولÜوکلی         Ïیوفر Üئ¡ چÜې ÏعلÜم ډیÜوې ÏهیوÏÇپÜه  ÇÑ ¡يÜش áæÑاÜکæ هÜ ¡ هن په تو

Üوá مسÜؤá یاسÜتو¡        الندå بلې æسÜاتو¡ ÏنÜاپوه پرæړÇنÜدې  اæÑنوکې  æÇæ بان

   áوÜÜ غر  ÑوÜÜت تÜÜجهالÏ هÜÜخ  ÏÇوÜÜهیÏ æÇ لÜÜپی åÒÑاÜÜمب åترÜÜې سÜÜي  چÜÜولې¡ ملÜÜسÏæÇ

æ اÑ ک ولنه موÏعلم په جامه سین æته کید لوí فضا ÇÑمن ÑæÑæ æÇ لېÇیو.    

åÑÇÏÇ 

یکشنبه د۱۳۹۴ کال دسلواغې میاشتې لورمه، د ۲۰۱۶ عیسوي کال دجنوري لورویشتمه    (۱)  پرله پسې ه (۷۶) لوم کال، اتمه ه 

  لورغوره ویناوې
ې غواړې ژوند وک  ـ ۱ ید وپـوه ئهر ډول   ئ، خو 

  )امام محمد غزايل(. ې مرګ ستا په انتطار کې دی

وي، درملو ته اړتیا نه لر ـ  ۲  ې سپورټ  الج وک  ي، 
ې په  ت او حرت کې دیخی ا(. و ن س   )ا

امويش ده ـ ۳   )سقراط( .د غوسې دوا 

ر دیـ  ۴ ار په  ين د یو  ه  ،خواش ـرې کـ سان  که ا
والی يش نٻمكرغي  رسه پیل ک  ي،  و( .يو ور هو ک   )و

١ 

 نیÜز ÑÏشهÜرپÜل علم فعاá خÜÜوÇهÜدشÜد یÜانÜرسÂÜÜب ستمیس
  .دهدیمتوäÒÇ بوÇ äÏنکشاÝ خدماÇÑ Ê نشاä م ریغ ۀنشاندهند

Òæ Üری  ÒاÜÜهر سÜشì   اÜحبت هÜÜمن صÜضÑÏشی   ÒاÜÜهر سÜش åÑرÜÜه مقÜت کÜÜگفì 

  Üل تنظÜکÑÏمی       Üه توشÜب ÁاÜمضÇ ÒÇدÜه بعÜک åدÜحیش  Ñ یÜد   سیÜÜهÇخو ÑوÜجمه

 دåیÜ گرÏ نیæ شش ÑÏصد مرãÏ کشوÑ شهر نش ستیÇفزÏæ¡ ب æì .دیÑس

 سÜتم یجملÜه س  ÑÏست شدå که äÂ ÒÇ یلیتفص ìمنظوÑ پالنها نیæ به هم

: Çفزì  Ïæشهر ساÒ ریÑÏ. Òæلوگر ÑÏنظر گرفته شدÇ åست یدنیÂ ÈÂشام

ÑÏ ÇÑکابÜل مÜدنظر گرفتÜه æ     یÇعماåÏ Ñ هÜزÑÇ منÜاáÒ مسÜکون    نیکشوÑچ

ÑÇÏ شÜÜÜکوشÜÜÜکون  میÜÜÜمس áÒاÜÜÜمن ÑÇزÜÜÜه هÜÜÜه سÜÜÜجمل äÂÒÇال یæ هÜÜÜب ÇÑÜÜÜیÊا 

  3بقیه  ãÑÇÏ .Õ ÑÏ  نیبه چ ìمنظوÑ سفر نیÇختصاåÏÇÏ Õ شوæ Ïبه هم

ر  خه Ï لو  äپکتیا له پوهنتو ÏÏ خپلÏیاالنو ل فرÇغتåÏÒ ک   جشن æلمان
 

   ìÇرÜه بÜشو کææ Êصلح مسابقا ãجا ãتحت نا

 ÇدÜنÇ åÇÑ شهرپل علمÑÏÒæÑ سه Êمد  åدÜش ìÒ

  .جدì پایاä یافت 21بوÏ به تاÑیخ 

   äیوÜÜÜÜÜÜسÇÑفد áئوÜÜÜÜÜÜوکلی مسÜÜÜÜÜÜهللا تÇ لÜÜÜÜÜÜخلی 

ææشÜÜوæالیت لوگربÜÜه Ç�ÂنÜÜس باخترگفÜÜت کÜÜه    

ÇیÜÜÜÜن مسÜÜÜÜابقاÊ بÜÜÜÜه هÜÜÜÜدÝ تÜÜÜÜامین صÜÜÜÜلح      

   ìÒÇدÜنÇ åÇÑ تÜالیæ ینÇÑÏشوææ ÔÒÑæشدÑæ

ÂقÜÜÜاì تÜÜÜوکلی ÇضÜÜÜافه نمÜÜÜوÏ کÜÜÜه  شÜÜÜدÇ åسÜÜÜت¡

  åدÜÜÜÜÜÜÜشÏیا ÊابقاÜÜÜÜÜÜÜتن  مسÏتاÜÜÜÜÜÜÜهش äاÜÜÜÜÜÜÜمی

وکلی¡کلÜپ  ÒÑæشکاäÇÑ کلÜپ ææشÜوکاäÇÑ ت  

    äÇÑÇزÜÜÜÜÜÜÜگ äاÜÜÜÜÜÜÜن بنیÜÜÜÜÜÜÜنجمÇ äÇÑوکاÜÜÜÜÜÜÜشææ

ææشÜÜÜÜÜو¡کلپ ææشÜÜÜÜÜوکاäÇÑ صÜÜÜÜÜلح æ کلÜÜÜÜÜپ 

äاÜÜÜÜÜÜÜنÇن جوÜÜÜÜÜÜÜنجمÇ äÇÑوکاÜÜÜÜÜÜÜشææ  تÜÜÜÜÜÜÜالیæ

لوگرÑÏچهاäÇÒæÇ åÏÑ مختلف برگزÑÇشد بوÏ که 

  . با قهرمانی ææشوکاäÇÑ صلح پایاä یافت

فدÇیی Çæلی æالیت لÜوگرÑÏپرæگرãÇ کÜه بÜه    محمدحلیم 

   ÜÜÜه áÇدÜÜÜمæیزÇجو ÁÇدÜÜÜهÇ بتÜÜÜمناس  äÇÑکاÜÜÜشÒÑæ هÜÜÜا ب

ÑÏتاالÑکنفرÇنس Ñیاست Çطالعاæ Êفرهنگ به تاÑیخ 

کÜه ÔÒÑæ ضÜامن    جدÇ åÇÑ ìندìÒÇ شدå بÜوÏ گفÜت  21

    ãاÜÜپی äÇÑکاÜÜشÒÑæ æ تÜÜسÇ äاÜÜنسÇ المتیÜÜسæ حتÜÜص

     ÊابقاÜÜÜÜه مسÜÜÜینکÇÒÇلی لوگرÇæ¡ندÜÜÜلح میباشÜÜÜصÑæÂ

نÜÜاã صÜÜلح Ç åÇÑنÜÜدìÒÇ شÜÜدå بÜÜوÇ ÏظهاÑسÜÜپاÓ     تحÜÜت 

ح Çæبسته بÜه  æÏخاطرنشاä ساخت که صلæقدÇÏÑنی نمو

تÜامین میشÜÜوÏ کÜÜه  ÇفÜرÇ ÏÇسÜÜت ÒæمÜانی ÑÏکشوÑصÜÜلح   

    ìرÜفکæ مانیÜجس ìاÜایی هÜنÇتو áæÇ ãقدÑÏ    اÜب ÇÑÏوÜخ

    ÏوÜÜخÏجوæÑÏ ÇÑ لحÜÜصæ االببریمÜÜم بÜÜعلæ ÔÒÑæ  امینÜÜت

نمایم¡Âقاì فدÇیی ÒÑæÒÇشکاäÇÑ خوÇست کÜه ÑÏبÜین   

محمدشÜÜفیق پوپÜل ÑئÜÜیس  . خوÑÏقابÜت مثبÜÜت نماینÜد  

صÜÜÜلح ÇÑ  شÇطالعÜÜÜاæ ÊفرهنÜÜÜگ ÑÏجریÜÜÜاä سÜÜÜخنان   

  بقیه ÑÏصفحه ÒÇ   ... .ãæÏنیاÒهاÇ ìساسی ÇÏنیست

                                            

  تحت ناã جاã صلح مسابقاææ ÊشوæÑÏالیت لوگرپایاä یافت 

 

 

ÇÇÑ دیس ین مطلب ÑÏنا Ñمنصو ÊÏسعاì Òæرشهری Òساì  یخÑ23به تا  ìجد

Ïنمو äالیت لوگربیاæÒÇ ÔÇیدÏÒبا äجریاÑÏ . 
ÒæیÒرشهرساì نشستÑÏل یÇæ یکه با ÑÏ شتÇÏ لوگرäصحبت هایش  جریا

æ هفدÑÏ åصد  دåینگرÏ یÑÏلوگر عمل ìشهر ìهشتاæÏنه ÑÏصد پالنها: گفت

 .بوÇ åÏست ìتحت Ïعو نیÑصد ÒمÏ ستیغصب شدå¡ ب یæÏلت ìها نیÒم
æì پالنها یعمل äنه شدì شهرì æعاÏ مهÇÏÇ ÇÑì ایمافì مÒها نیÏنهاÑÏì 

  لوگر صوÊÑ گرفته  تیæÑÏال ìپنج سرÇæ :æنموÏ کرÇ åÏفزÏæ یæ قضائ یعدل

 
 

ې ÇخیستوåÏÒ  åÏÒº کوæنکي باید �Ïمني Ñخصتیوپه 

وá شي æته æه   ک

 سرلیکنه


