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پرله پسې ګڼه ( )۷۲لومړۍ کال ،پنځمه ګڼه

۴

لـوګـر والیت کې د کرنیزو محصوالتو نندارتون پرانیستل شو
ډوننه پنه پینل کن د

دتلن  ۳منه  :د ننندارتون دپرانیسن

کرن ریس محمد دی مومند د یاد نندارتون موخه پنه لنوګر
والیننننت کنننن د کرنینننن و محوننننوالتو پد ندنننننه د کرنینننن و
تولیننننداتو رالولننننو او خلکننننو تننننه یننن
محمننددی

ننننودنه یننننادا کنن ن ا.

آمد

سهول ونه او آسان یاو په پام ک ونیسي.

از دهم محرم الحرام دروالیت لوگربا حضور داشت صدها تن زن ا

دلوګروالي محمدحلیم فدایي ب ګران ی دسنول دنینالویو

داران حسینی در فضای کامالٌ امنیت ب رگداشت به زمل آمد.

ایښودونکي وبلل او زیاته ین کن ا چن پنه د ننندارتون کن

محفننل کننه بننه همننی مناسنن ت در ولسننوالی خوشننی بننه اشنن را
دکرنی و محووالتو اودالسي صنای و پننللس ډرفن دینو
محمدشننننننفیق پوپننننننل ر ننننننیس اطالزننننننان وفرهن

دکروننندګرو سننرا د ژمننن ترڅنننګ وویننل چنن
ورځ لپارا پرانس

دوی د کرکیلو په برخه ک کوم سن ون
س ون وته به دوی پروخت رسیدګي وک

و لنر

ازروز عاشورا گرامیداشت به عمل

د .

محمدقسننننننننیم صننننننننندیقی زضوشننننننن نورای والی ی محاسننننننن ن

دډنه شن ه

او ب ګرانو ته به

حنننننننا ی

فدایي دکرن ریاست او دب ګرانو څخه مننه وک ا چ د

سننفیدان وانان وصننند هنننا تنن زنن ا داران حسننینی تدویریاف نننه

کرنی و محووالتو نندارتون لوګریانو ته و ود  .ب ګرانو

بود حننا ی محمدقسننیم صنندیقی زضننو شننورای والی ننی لنننوگر

ته وی ویل چ س اسود السنونو دتڼناکو او د خولنو تویولنو

دبڼوالۍ او کرن ځینن نورمحونوالن ننندار تنه وړانند

پایلننه دا چنن دډننه کرنینن تننوکي مننو ننن تاسننو دخلکننو پنننر

شو ؤ.

وایس ادن زلیه ظلم زنوان نمود.

که چدر ته تاسن دډنه خنول

دینادون وړ دا چن دډنه ننندارتون دلوګروالینت دکرنن او

آقای صدیقی اف ود که دشمنان افغانس ان با اسن فادا از راا هنای

نو ن به دډه کرنی محووالن نه درلود .

اوبولوولنو ریاسننت لننه خننوا ددډنه والیننت دوالنني د دول نني

وړاند نندار ته وړاند ک

پیرامنننون زاشنننورا صنننح ت نمنننودا آن رانمننناد وحننندن همننندلی

مخ لف میخواهند مینان اقنوام این سنرزمی فاصنله ایجناد کننند
نه وای توی ک

ولی برزکس ای اهداف شوم شان را ما بااتفنا ووحندن خنویش
فدایي دهغومیرمنو څخه هنم منننه وکن ا کنوم چن

دخپلنو

ادارو دځینور یسانو او دکرن دبرخ

کورنیو سرا د کرکیل او مالدارۍ په برخه ک مرس

کو .

دمنننسووالنو دکرنی ن و کوپراتیفونننو دچننارواکو ب ګرانننو

په د نندارتون ک څو ډوله انوور مڼ

دهمکنارو موسسنو

او صن کارانو په ش ون په پل زلم ارک

السي صنای او

وړشوی ؤ.

بننه خنننا یکسنننان کنننردا ایننم وی از واننننان خواسنننت تنننا در برابنننر
دسایس دشمنان اسالم وافغانها هوشیار باشند.
محمننند شنننفیق پوپنننل ر ن نیس اطالزنننان وفرهنن ن

لنننوگر نین ن در

سنننخنانش همنننه افغانهنننا را پین نروان مک نننم امنننام حسن نی (رض)

دلوګر خبریاالنو ته دخوندیتوب په

د پیمان خیریه بنسټ لوګر کې په شخصي لګښت جومات جوړوي
د تل  ۸۱مه  :د لوګر د محمدآډ ولسوالۍ د مغلو خیلنو پنه

ومان یو مقدس ځای دی چ د د ځنای څخنه خلکنو تنه د

کلني کن د وینس قرننني پنه ننوم ومننان تنه د وداننۍ وړېنندو

اهلل (ج) د ز ننادن نننارا او بلنننه ورکننو کیننچ

ومننان د اهلل

کار د یو ډونه په ترڅ ک پیل شو.

(ج) د ز ادن ځای دی.

اړه روزنیز ورکشاپ ورکړل شو

میان اقوام ساک در ای والینت سن ی وتنال

نماینند وی زنالوا

نمنود کنه همنه افغانهنا بنا هنم برادرهسن ند ونخنواهیم گذاشنت کننه
دتلننني  ۱منننه  :د خ ریننناالنو د خونننندی وب پنننه نامنننه روزنیننن
ورکشننا

د یاد ومنان د کنار پیلدندو پنه مراسنمو کن د پیمنان خیرینه

خواند واز وانان خواست تا بخاطر تقوینت هرچنه بیشن ر وحندن

د لننوګر والیننت داطالزاتواوفرهنننګ پننه ریاسننت

بیگاننه گنان مینان منا تفرقنه افگننی نمایند آقنای پوپنل من شنندن
درزاشورا را نماد وحدن و همدلی زنوان نمود.

کن درسننیو دمسننؤلینو او خ ریناالنو تننه د درینو ورځولپننارا

بنسننننس مرسنننن یا محمنننند شنننناا پورزرب پننننه محمنننندآډ

ن

وړ شوی ؤ دتل په  ۱مه پای ته ورسیدا.

ولسننوالۍ ک ن د دډننه خیریننه بنسننس د سنناحو دف ننر مسننؤ
صفي اهلل یوسف

د دډننننن ن ورکشنننننننا دپرانیسننننن ن

د مغلوخیلو د کلي دیني زالمانو قنومي

مشرانو او ځوانانو برخه اخیس

پنننننننر مهنننننننا دلنننننننوګر

داطالزاتواوفرهنننګ ریننیس محمدشننفیق پوپننل خ رینناالن د

وا.

ینناد ومننان د لننوی خنندای (ج) د رضننا پننه موخننه د لمننون

لننولن اصننلي خننادمی ینناد کن

کوونکو لپارا د نه چاپیرینا برابرولنو او د بنواب د تنر السنه

کوم چ پنه سن رګو لیند کینچ پنه واق ني ډو مسنولینو تنه

کولو لپارا د پیمان خیریه بنسس رینیس ناډلی الحناج سنلیم

همدرانوه پوپل یادونه وک ا چن د خ ریناالنو پنه

ورسو
رسو اهلل ص فرمایلي د

زابد پیمان د خپل شخوي لوښت څخه وړو .
د ویس قرني ومان په پاخه او اساسي ډو پنه دوو پوړوننو

ومنان ننوړ کن

څو چن د اهلل (ج) د رضنا لپنارا

خوندی وب ک دولت هم الزمه پاملرنه وکن

ننوړیچ

کن

ترڅنو خ رینا

همچننننان چنننند تننن دیگنننر از سنننخنرانان م نننارزا حضنننرن امننننام
حسی (رض) را یک درس برای وانان خوانندا واز تمنام افغانهنا

نننو لنوی خنندای (ج) بنه د دا لپننارا پنه نننت
په ام ک و ... .

ک یو کور ( ماڼۍ) وړا ک

چ ن پننه یننوا وخننت ک ن بننه د څلورسننوا لمننون

چن باینند د لننولن دردونننه

پات په دویم مخ ک

خواسنن ن ند کننننه بخنننناطر آبننننادی وسننننربلندی کشننننور ونجننننان از

.
مشننننکالن دسننننت بدسننننت هننننم دادا وبننننه مضننننل حضننننرن امننننام

کوونکو د ځایدو وړتیا ولر او لنو لنا لوښنت ۰۰۰۱۱۱۱

د یادو مراسمو په پای ک د مغلنو خیلنو د کلني اوسنیدونکو

ومان په وړېدو سنرا د مغنل خیلنو او

د پیمننان خیریننه بنسننس مشننر الحنناج سننلیم زابنند پیمننان تنننه

حسی (رض) تا آخری دم حیان شان برای رسیدن به هندف تنال
افغاني کیچ  .د د

نمایند.
او د لوی خدای (ج) له دربار څخنه ین نومنوړ

شاوخوا کلیو اوسیدونکو ته به د لنوی خندای (ج) د ز نادن

دزاو وک

کولو لپارا الزم چاپیریا برابر شي.

ته د لوړو ا رونو او بوابونو ډو ونکي شو .

د مغننل خیلننو د کلنني دیننني زالمننانو قننومي مشننرانو او زننام

د یادون وړدا چ د پیمان خیرینه بنسنس لنه د مخکن هنم

قابنل ذکراسننت کننه از این روز منذه ی در مرکن وبرخنی ولسننوالی
های لوگر در فضای کامآلامنیت گرامیداشت به زمل امد.زدیل
وګ

د دډه ومان په وړېدو خو ي څرګنندا کن ا او دډنه

یو شمدر وماتونو
وړ ک

اقدام دبواب څخه ډ کاربولي.

د لوګر بزګرانو ته د اصالح شویو

نوونلیو او کلینو تنه د اوبنو څناا ګنان

د .

تخمونو د وېش لړۍ پیل شوه

نوراهلل ستانکزی بحیث رئیس انجمن آزاد ژورنالیستان افغانستان درلـوگرتعین شد

دتل  ۸۱مه :
د لننوګر والیننت د کرن ن ریاسننت لننه لننور د لننوګر د مرک ن اودلننوګر

نوراهلل س انک ی مسئو رادیوزینت طی ان خابان
شپچون

شفاف به اکضریت آرا به حیث ر یس انجم ژورنالیس ان

ولسوالیو ب ګرانو تنه د ډنمنو د اصنالو شنویو تخموننو د

وېش ل ۍ د پټۍ په پرېکولو سرا پیل شوا.

آزاد افغانس ان درلوگر ت ی شد.

د تخمونننو د وېننش د لنن ۍ د پیننل پننه مراسننمو کنن د لننوګر والیننت

برای ت ی ر یس م اون منشی ومسئو کمی ه دفاع

مرس یا قمرالدی شکدم د کرن له وزارن او ریاسنت څخنه منننه

ازحقو خ رنگاران انجم ژورنالیس ان آزاد افغانس ان

وکن ا چن پروخننت سننرا دلننوګر ب ګرانننو تننه اصننالو شننو تخمونننه

درلوگر به تاریخ  81می ان درتاالر ریاست اطالزان

ویشنني .شننکیم زیاتننه ک ن ا د کرننن وزارن موخننه دادی؛ چنن د

ای والیت ان خابان برگ ار شد .امی اهلل صفا

پنه

وفرهن

آمر اطالزان ریاست اطالزان وفرهن
صح ت هایش داش

انجم

هدواد کرکیلو ته ودا ورکن

والیت لوگر در

کرنه او مالداری بوخت د ... .

که ادارا یادشدا با ایشان همکاری همه ان ه خواهند

آقای مجددی اف ود که هرقضیه خ رنگاران را به شکل

ر یس سیدآډاحکیمی ومحمد موسنی زندیل بنه حینث

دی پیگری میکنند وی زالوا کرد که ای انجم

م اون زبیرز اس نی بننه حی نث منش نی ومطی ن اهلل سننرور

نمود .حجت اهلل مجددی م اون انجم ژورنالیس ان
می واند ازیک طرف مشکالن خ رنگاران در ای

خودرا منحیث مسئو کمی ه دفاع از حقو خ رنگاران

والیت را حل نماید واز سوی دیگر دردفاع ازحقو

کاندید نمودند که در نی جه کاندیدان یاد شدا با کسم

که بیش ری تمرک انان در حا حاضر باالی دفاع از

خ رنگاران حامی اصلی آنها محسوب میگردد .

اکضریت ارا درسمت های یادشدا ت ی گردیدند ومحمد

حقو ژورنالیس ان وبلند بردن ظرفیت های خ رنگاران

قابل ذکر است که در ای ان خابان  22ت رای دهند

موسی زدیل با کسم  7رای نه توانست سمت م اونیت

می اشد.

حاضربود که نوراهلل س انک ی خود را به حیث

را ازآن خود کند .محمد موسی «زدیل»

برزالوا ارایه م لومان

پیرامون ف الیت و دس آورد های اخیر ای نهاد اف ود

د امتیاز خاوند  :د اطالعاتواوفرهنګ ریاست
مسؤل مدیر :

پات په دویم مخ ک

ژورنالیس ان را برای

خ رنگاران نهایت مهم وارزندا زنوان نمود ووزدا سپرد

آزاد افغانس ان نی در سخنا

ځکنه د افغانسن ان ډېنر وګن

شیرمحمد »امیني« ستانکزی

یادونه  :لوګرمیاشتنۍ خپرونه دسرلیکنې پرته؛ دلیکواالنو دلیکنو ننګه نه کوي اومسؤلیت یې دلیکوال پرغاړه ده.
۲۴۲۴۷۷۷۷۷۰

کتنپالوي او لیکواالن  :محمدشفیق »پوپل«  ،امین اهلل »صفا« او محمد زاهد »سلطاني«
خبریال  :محمد موسی »عدیل«
ډیزاینر  :ش  .امیني ستانکزی

فیسبوک پاڼې:

دلوګرداطالزاتواوفرهنګ ریاست www.facebook.com/

لوګرمیاش نۍ www.facebook.com /

که چیرې لیکنې لرئ چې په لوګرمیاشتنۍ کې خپرې شي ،نو کولی شي چې په
داړیکې شمیره ۸۲۴۴۴۷۴۴۷۰ :
الندې پته يې را واستوئ.
دبرښنالیک پته  Shir.stanikzai2@gmail.com :چاپ :نوي عزيزي مطبعه
چاپ ځای  :سهر مطبعه

