له ابو هریره (رص) نهه راایهد ی،
چې رسوال اهلل صلی اهلل علیه اسهل
فرمایلي ي :منافق رې نښي ي ؛
چې کله خبرې کهوي راا اایهي،
کله چې اعده اکړي پهه هههه افها
نکوي اا که اماند ار اسپارل شي ،په

د تا سيس کا  ۳۱۱۱ :هه .

ههه کې خیاند کوي.

پنجشنبه د ۹۳۱۶کال دتلې د میاشتې وويشتمه ،د  ۱۰۹۷عیسوي کال داوکتوبر نولسمه

۳

پرله پسې ګڼه ( )۸۷لومړۍ کال ،پنځمه ګڼه

په لوګرکې د ښوونکو د نړېوالې ورځې لمانځنه وشوه

سرلیکنه ...

د ښوونکي د نړیوالې ورځې په مناسبت؛

کې د ښوونکي نړېواله ورځ د يوې لهويې غونهېې

د تلې  ۳۱مه  :په لوګر والي

په ترڅ کې (د علد زدل کړل پر نر او ښ ه فرض دى) ترسرليک الن ې ولنان ل
شول.

دښوونکي نړيواله ورځ دتلې دمياشتې په  ۳۱مهه نيټهه هرکها پهه ټولهو هيوادونهوکې پهه
بيالبيلوجشههنونو ،خوښههيو او محفلونههو سههرل لنان نههه يههې کيهه

 .خههو مېکههې بههه پههه

د ددغې ورځهې د لنهان نې پهه مراسهنو کهې دلهوګروالي محنه حليد فه ايي،د
واليتهي شهورا رئهيس محنه

ناصهرغيرت ،دپهوهنې رئهيس انجينهر محنه

افغانستان کهې دښهوونکو ورځ دغبرګهولي دمياشهتې پهه درينهه نيټهه يادونهه کيه ل ولهې

اکبرسهتانکز  ،د ملکهي او امنيتهي ادارو مسهللينو ،د دولتهي او خصوصهي

اوسنها يادل ورځ دښوونکي دنړيوالې ورځې سهرل سهد د تلهې پهه مياشه کهې زمهو پهه

ښوون يو م يرانو ،ښوونکو او زدل کوونکو برخه اخيستې ول.

هيواد کې لنان ل کي

.

په دې غونېل کې د قرآن کريد له تالوت او د ملي سرود تر خپرې و وروسته د

ښوونکى هغه څوک دى ،چې دمور او پالر څېه وروسته په ټولنه کې د درناو پهه دويهد

پوهنې رئيس انجنير محن اکبر ستانکز له خوا د ښوونکي ورځهې پهه ويهاړ

مقام کې ځاى لر  ،ځکه ښوونکى زمو د اوالدونو په روزنه کې ستر رو لر  ،چې ټولنې

شهوى پيغهام د غونهېې

د پهوهنې وزيهر ډاکټهر اسه ال حنيه

بلېهي را لېه

پراختيا کې ،د ښوون يو په تجهيز او بيارغاونه ،د ښوونکو او زدل کوونکو

ته لوړ لوړ شېصيتونه ،کادر او مسلکي کسان روز .

ګېونوالو ته ولوستل شو.

که دټولنې پرمېتګونو ته ځيرشو نو دا به جوته شي ،چې ښوونکى دانساني دجوړښ

د پهوهنې وزيهر پهه خپهل پيغهام کهې ټولهو درنهو ښهوونکو ،د پهوهنې وزارت

او يها پهه

کارکوونکواو علد دوسته هيوادوالو ته د يادې ورځې مبارکي ور کړې او ههد

خپلو سترګو يې وينو دا دښوونکي دزيار او زحن ثنرل دل ،چې ښوونکى په خپل زيهار

يې د ښوونکو هڅې ستايلي د  .په پيغام کې ويل شو  ،چې لهه شهک پرتهه

زمو او الدونه دزړل په وينو روز پوهه ،تربيه او علد ورزدل کو او پايله يې بيا د روز

ښوونکو له اقتصاد  ،امنيتي او نورو ګڼو ټولنيزو ستونزو سرل سهرل د وطه

شو کسانو چې جوړونو او کشفياتو ته مېه کړې او عنالٌ يې وينو داد هن ې ښوونکو

د بچيانو په روزلو کې نه ستړې کې ونکي هلې ځلې کړ او په پهورل مينهه او

او تن ن ځالن ل ډيول دل ،کوم پرمېتګونه ،چې د نړۍ په هرځاى کې لي

کي

اخالص سرل يې خپلې دن ې پرمخ وړ د .

برکتونه د .
دښههوونکي مقههام تههه د اس هالم لههه نهههرل وګههورو ،نههو څرګن ه ل بههه شههي ،چههې داسههالم سههتر

د پوهنې وزير په خپل پيغام کې له ټولو هېوادوالو په ځهانګړ ډو لهه دينهي
عالنانو،قومي مشرانو او ملي سوداګرو څېه د ښوونيز نهام په ودل او

د ځهان او مها پهه سهاتلو کهې لهه پهوهنې وزارت سهرل د هراړخيهزې مرسهتې او
هنکهارۍ غوښهتنه ههد کهړې ول .د پيغهام تهر لوسهتلو وروسهته د واليتهي شهورا
ريهيس محنه ناصهرغيرت ،ت ريسهي مرسهتيالې مينهې سهادات او لهوګروالي
محن حليد ف ايي خبرې وکړې او ټولو ښوونکو ته يې د دغې وياړلې ورځې
مبارکي وويله  .د لوګر والي محن حليد ف ايي په يهادو مراسهنو کهې وويهل،
چې ښوونکى پهه ټولنهه کهې لهوړ مقهام لهر او د بشهري

سهتر الرښهود حضهرت

محن (ص) خپل ځان ته ښوونکى ويلى.
والي د لوګر له ټولو درنواوسي ونکو څېه غوښتنه وکړل،چې د علد او پوهې

پيغنبرمحنه (ص) هههد پ هه دې ويههاړ کهړى او دايههې خپههل ام ه تهه ويلههې د ؛ چههې زل لههوى

ارزښ

خ اى (ج) تاسو ته ديو رهننا او ښوونکي په صف راولي لد او تاسو ته هغه الرې درښيد

د هيهواد پهه ودې او پرمېته

ته په کتو په خپلو لوڼو او زامنو بان ې زدل کړې وکړ او له دې الرې
کهې ونهېل واخلهي .والهي د لهوګر د پهوهنې لهه

چې په هغې کې تاسو د دنيا او اخرت کاميابي و .

رياس

بههل ځههاى بي ها حضههرت محن ه (ص) فرمههايې :چههې هههر هغههه څههوک چههې يههو چاتههه يههو تههورى

خو هغه د پهوهنې کيفيه

وروښودل ،نوهغه د ورښود شو کس الرښود دى.

مهها د لهوګر پهه شهته  ۱۰۳دولتهي ت،لينهي مرکزونهو کهې ټهو  ۱۹۲۱تنهه

نو له دغه دواړو نبو خبرو څېه څرګن ي

څېه مننه وکړل ،چهې د پهوهنې د ودې لپهارل يهې ډيهرې هڅهې کهړ د

ښوونکي پر دنه وبوخ

 ،چې دښوونکي مقهام پهه ټولنهه کهې لهه هرڅهه

د لوړولهو لپهارل د ال ډېهرو هڅوغوښهتونکى شهو .دا

د  ،چهې  ۰۳۰تنهه يهې ښه ينه ښهوونکې د  .د لهوګر

ډير لوړ او اوچ دى او ښوونکى دى  ،چې دنړۍ لرو اوپرتو سينو ته رڼايي رسو .

ښوونکي وايي ،چې دوى خپله ورځ داسې مها ولنان له ،چهې الههد لهه دوى

ښوونکى دانسان په ښوونه او روزنه کهې سترالرښهود او دانسهاني دجهوړونکي لهومړى

سرل د ولسنشر او پوهنې وزارت له خوا د م،اشونو لوړولو او يو شنېر نورو

شېص به و  ،چې دخپلو ترالسه کړ پوهه په زدل کوونکو کارو او زدل کوونکي لوړو

برخهو کهې شهوې ژمنهې نهه د عنلهي شهو  .د لهوګر د مرکهز او ولسهواليو د

مرامونو ته رسو .

ښوون يو  ۱۵۳تنه منتاز ښوونکي پر مېالونو او امتياز تق يرنامو ووياړ
شو ... .

ولې بياهد سرل له دغو سترو توصيفونو ،چې دښوونکي په اړل څهومرل پهرې وليکهل شهي

پاتې په دویم مخ کې

صنایع دستی وآثارهنری هنرمندان ،به نمایش گذاشته شد

نخستین اثر شعری زیرعنوان (دمستري چیغه)

او دول هد ورته ځانګړې پاملرنه نکهو  ،د ډيهرو ښهوونکو حقونهه

ننايشهههال دو روزل تحهه نههام (ديهه جوانهههان بههه سهههوى فههرداى بهتهههر) توسهههط

رونمایی شد

التراوسه نه د ورکړ شو  ،چې يول لويه بيلګه يې د اوسي و کورونه يادولى شو.په دې

مهه يري عنهههومى امهههور جوانهههان ومرکهههز آموزشههى لهههنک در کتابېانهههه عامهههه

بسنه يې کلونه کلونه هد نشي کي اى ،خو په افغانستان کې دغه قشر ته اوسنها په درنه
سترګه نه کتل کي

اړل دول

چې له ښوونکو سرل ژمنې کړ وې ،خو تراوسه يې ال نه د پورل کړ .

بل خبرل دا چې هغه زدل کوونکي د دولسوکلونو د زدل کړو په پايله کې چې دکانکور له

رياس اطالعات وفرهنگ به تاريخ  21ميزان رسنآ گشايش ياف .

نېست ي اثر ش،رى مسترى زلنى تح

عنوان (دمستر چيغه) به کنک مال ى

حليد ف ايى والى لوگر چاپ ودرحضورداش

رهبرى لوگر  ،دها ت

محفل که بهه مناسهب افتتهام ننايشههال در ت،نيهر کتابېانهه عامهه بها اشهتراک

محن

محنه ه شهههفيق پوپهههل رئهههيس اطالعهههات وفرهنگ،انجنيرمحنههه اسهههناعيل

شاعران،فرهنهيان ونويسن ل گان اي والي به تاريخ  5ميزان روننايى ش .

الرې ټيټې نومرې ترالسه کو  ،بياهغه دښوونکو روزنيز مرکزونو ته يې پيژني ،باي په
حنيهه ه ى رئههههيس سههههرل مياشهههه لههههوگر ،مسههههئولي مرکههههز آموزشههههى لههههنک

دې اړون ل ادارل يول منهنه طرحه جوړل کړ  ،چې کوم کسهان دښهوونکو روزنيهز مرکهزو
،فرههنيان،جوانههان واهههل قلههد ت ه وير يافتههه بودنېس ه محن ه شههفيق پوپههل

نوته ور وپيژني ،ترڅو په ښوونيز نهام او د زدل کوونکو دښې روزنې په پايله کې ب لون
رئيس اطالعات وفرهنگ صحب ننودل گف :ت وير چني ننايشههال هها بهراى

راشي .
تقويه فرهنههگ اص هيل افغههانى نهاي ه مهههد وارزن ه ل بههودل وميتوان ه تاح ه ى

دښههوونکو حقوقههو تههه پاملرنههه پههه ج ه ي وشههي ،دهغههوى پههه م،اشههاتو کههې زيههاتوالى،
داوسي و ځايونه ورته په پام کې ونيو شي .په ټولنه کې دخلکو غلط او ناسهد فکرونهه
اوچار چلن چې دښوونکي پروړان ې په سترګولي

کي

هنرمن ان را تشويق نناي .
هنچنان استاد حبيب ال س،ي ى يک ت از هنرمن ان نقاشهى ومينهاتورى نيهز

 ،بيا هغه وخ دغه کلتور له

در سېنانش هنر نقاشهى را نشهان دهنه ل حقهايق وفرهنهگ يهک جام،هه خوانه ل

مين ه تللى شي  ،چې دښوونکي ټو حقوق دولتي اړون ل ادارل په نهرکې ونيسي نو بيا

عههالول ننههود کههه بهها گوش ه هههر روز خوشههبېتانه عالقنن ه ان ايه هنههر در لههوگر

ولسونه هد ښوونکي ته په درنه سترګه او په ټولنه کې لوړمقام ترالسه کولى شي.

روبه افزايش اس وبيشهتر جوانهان در حها حا هر مصهروا فراگيهرى ايه هنهر
ميباشن ... .

په تيرو څو لسيزو جګړو کې ښوونکي ههد ډيهر زيانونهه ليه لي ،ډيهر ښهوونکي قربهاني
شهو  ،چهې بايه دهغهوى پهاتې کهورن

دوله لهه يهادل ونهه باسهي او ورسهرل ههر اړخيههزې

بقيه درصفحه دوهد

محفل که به هني مناسب
يافته بود نېس

در تاالر شهي عب ال وردگ مقام والي

لوگر ت وي ر

محن شفيق پوپل رئيس اطالعات وفرهنگ در صحب

هاي ش

چاپ نېستي مجنوعه ش،رى مسترى زلن ى را به اديبان وفرهنهيان لوگر تبري ک
گفته از وى خواس تا تالش هايش را جارى سازد.

مرستې ترسرل کړ .
ددغې پرتنينې ورځې په مناسب دلوګرخپرن ويه ادارل دهيواد ټولو او په ځانګړې ډو

ب ،ا څيړن وى شهزادل توحي مل عضو اکادمى علوم کشور روى اي اثر ش،رى
صحب

د لوګر ښوونکو ته د زړل له کومي مبارکي وايي او دوى ته د هوسا او آرامه ژونه لرلهو د
لوى خ اى (ج) له دربال غوښتنه کو .

هاى هنه جانبه ننود وشاعر را در شرايط کنون ى پيام رسان درد جام،ه

ومردم خوان وخوبى اش،ار آقاى زلنى را تقوي
جوانان عنوان ننود واز کارکرد هايى رياس

اداره

ياد آورى کرد... .

فرهنگ اخوت وبرادرى ميان

اطالعات وفرهنگ نيز به نيکويى

بقيه در صفحه دوهد

ښوونکی؛ یوه تحفه ده ،د هغه درناوی وکړئ او د والدینو په شان مینه ورسره وکړئ .

