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 ۳۸پوو  راتنوووکا  کوواه کوول ګوو  پوو  لوووګر و یووت کوول         : موو  ۶۱دمرغوووم  

 .ښووکځیو ت  وداکۍ جوړې ش  

توو   لوګرجریوو ې ریریوواهپووور عوور   د لوووګر د پوووهنل ریاسووت ویاکوو  شووا  

کواه   ۶۸٣۳پ  مرکز او اړوکو و ولوووالیوکل پو     چل ددغ  و یت  ،وویل

مینیوکووو افنوواکیو پوو     ۸۳۳ښووووکځیو توو  چوول وداکووۍ کنوور ، د      ۳۸کوول 

 . وداکۍ جوړیږ کو  لګښت 

د روان کواه د    چل د دغو ښووکځیو د وداکیو د جوړولوو کوار  ،د  زیات  کړ 

 پوو  رسووو  پوه پینیووږ  او توور شوو ږو میاشووتو پووورې کوول  کووپ پوو  میاشووت

 .ې پای ت  ورسیږ  دجوړولو چار

پ  ۶۱پ  محو آغل، ۴۴عر  وویل، چل د دغو ښووکځیو ل  جونل څخ ، 

کووور پوو  رووروار  ۱پوو  روښووۍ او  ٣پوو  څوور ، ۶۴پوو  ګوور  کوو  ګوور ، ۶۱ازرې،

 . شې جوړ د ، چل ورت  ګ  کو  وداکۍ  ولووالیو کل 

وای ، چل د یادو ښووکځیو ل ار  ځوال تثییوت شوو ، درې پولو      عر 

  زاین شووو ، چوول شوو ږ،ات  او لوو  رولګیووو درلووودوکا   کقشوول ورتوو  پ وو 

  .وداکۍ د 

ښووکیز مرکزوک  لر ،چول د   ۸۶۸لوګر  ؛د پوهنل ریاست د ویاک  پ  ریر 

ښووکځیو پ  جوړ  و سر  ګو  د وداکوۍ کو  لروکاوو ښوووکځیو شوو ر       یادو 

 .ت  را ریټ ش  سننل ۸۳

 

 ر کې دمعلولینو دحق غوښتنې غونډهپه لوګ

لوګرو یووت دکوواراو رووولنیزو چووارو، شووعی اکو اوم نولینووو     د

ریاست کل؛ پ  دولت  ادارو کل دم نولینودحق غوښوتنل اود  

دوی ل ووار   د تیییووق شووو  پوورو و دحوووا  ورکوووکل کاسووت  د   

 . مرغوم  پ  کعو  ترسر  شو 

شوا  محووود    پ  یاد  کاست  کل دلوګر دم نولینودروولنل مشور   

 .حوین ریل  اوګڼ شویر م نولینو ګرر  اریوتل و 

 ۶۸٣۱دلوګردم نولینو درولنل مشرشا  محوودحوین ریل د 

 ،کوواه چوول م نولینووو توو  دکووار  ر متوکوپوو  وړاکوو ې کولووو       

پ  عون  کولورڼای  او دحووا  ورکووکل پو  اړ     ودکار   پرو 

 . یل م نولینوت  م نومات وړاک ې کړه

پوو  دولتوو  اداراتووو کوول دم نولینووو جوو    حوووین ریوول وویوول،

اړتیوواو پوو  پووور  کولوووکل   د  وک اکوو کیوو ای شوو ، دم نولینووو 

 .ګون  وش  

و رحوین ر ل پ  جووړې شووې غوکوک  کول د اتوو سواتور  ادا      

یادوک  هم وکړ ، ویل ویل چل دغ  ادارې دې د م نولو کوواکو  

پ  ګووارکل یوا ورتو  کوار  پورو و پو  ورکولوو کول ر نول ه ول           

 . ۍ کړ ګړک

هو ارکګ  ل   امنیت  او منا  ادارو کارکووکاو یول غوښوتن    

وکړ ، څو دم نولینو پ  وړاک ې غیرقاکوک  چننو  وکشو  او   

دهنوی حقوقواو اکواک  کراماتو ت   پ  درکو  سوترګ  وکتول    

 .ش 

حوین ریل پ  یوې ځاکګړې مرک  کل دلوګر جری ې ریریاه 

م نوولین بیوت    ۴۳۳۳ چل دامعاه پ  لوګر و یت کل:  ت  وویل

تنوو  یوول ښووځین     ۸۱۳او راجوووتر د  چوول لوو  دې پلوول څخوو     

  .م نولینل د 

د لووووګر زیووواتر  م نوووولین د ت ووورو  : حووووین ریووول زیاتووو  کوووړ  

، ترافیاوو  پ ښووو، طیی وو  زیږیوو کو او    ګووړوڅوکنوکووو دج

چول دوی   ،رولنیز عوامنو ل  کین  د ګ ن غړ  ل   س  ورکوړ  

ای  کو وویون لو  مخول د    ل ار  دولوت د یوو ځواکګړې روغتیو    

م نولیووت فیيوو   م نومووو  او وروسووت  ګیووا ورسوور  کننوو  

زرو افناکیو کیولل تر شو یتو زرو   ۸۳امتیاز  م اش چل ل  

 .افناکیو کیږ ؛ ورکو 

چل ل  دغو مرستو پرت  دولت  ادارو  ؛حوین ریل زیات  کړ 

کل هم ځین  م نولین پ  دک و ګوارل  او یا هم ځینو  وروت   

  .ړو د توکو مرست  شوې او ک ږ ورسر  درو

حوین  ریول؛ لو  لووړ پووړو چوارواکو غوښوتوکا  شوو، څوو         

دغ  ګل وس  قشر ت  دسرپنا  د کوروکو دځواول ورکولوو پو     

 .ګرر  کل  زمل آساکتیاوې پ   پام کل وکیو 

هو ارکګ   دم نولینوو دروولنل مشور وویول، چول پو  افنواک         

ود، چول م نوولین   رولن  کل مخال  یو کاوړ  دود شوتون درلو  

ګووو  پووو  ګیالګینوکوموکوووو او القووواګو یادیووو ه، روووو دغووو  دود     

اوسوعاه  د عام  پوهاو   ل  کین  ، چل د رسونیو لو   رې او   

پ  جوماتوکو کول دمالامامواکو لخووا پو  منیور کول  رناوو تو           

 . ویل شو ، ل  منځ  تنن  د 

چول  : امین اهلل یو تن م نووه؛ لووګر جریو ې ریریواه تو  وویول      

 ل اقتياد  کار دپرمخ ګیولو ل ار    س  جای کوازوکو    در

و  او پو  مناسوپ پوه      چل پ  کل مورۍ اسوتداد  کوو  جووړ    

 . یل  ګازار ت  عرض  کو 

امووین اهلل زیاتوو  کووړ ، لوو  دې مخاوول ګوو   لوووګر کوول د سوو         

جوړوکو کن ارتوکوک  جوړی ه ، چل پو  کنو ارتون کول ګو   یول      

د  سوووو  جوړوکووووو    توووووک  پنوووووره کیوووو  ، رووووو اوسوووووعاه  

کن ارتوکوکو دک  جوړی و ل  کین   د د  پ   کار اوګار کل یوڅو    

 . کووال  راغن  دی

د   ل  دولت کو  غوښوت  وکوړ ، چول م نوولین دې لو  کهور  وکو          

غورځووو ، ګایوو  ورتوو    کووار  آسوواکتیاوې ګراګوورې کووړ ، څووو 

 . دوی  وکو ی ش ، ر نل کورکۍ  ت  حالل  کدق  پی ا کړ 

 یستانکز

 

ساختمان نخستین کودکستان 

 درلوگربه بهره برداری سپرده شد

 : ج ی 52م ګارترپل عن    

 شعرپل عنمدر کودکوتان نیسارتوان کخوت کار

ج ی توسط  52ګ  تاریخ و  لیلوگر تاو تیو 

 یګ  ګعر  ګردار محو اکورران اسحاقزی وال  لوگر

 .س رد  ش 

ګیش ازشش وکیم  ن یګ  هزکودکوتان ګ  ګ  ر یج   

در   تیو   مشروط ریاز ګودج  غ  افناک ونینیم

  واسواسال پخت  و و  شووزه ګومن کویل عنم در وعرپوش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سارتوان  نیا.   استساه سارت  ش  کیدر م ت 

درمواحت پاکزد  ص مترمرګع زمین اعوارگردی   

 شش ګا  ، صنف درس پنج یدارااست ک  

 ریو سا ،آش زراک ، اتاق های ت ریو تشنا 

 نیمحدل افتتاح ا در .ګاش   م یمنحقات ضرور

لوگر،   وال یحو اکورران اسحاقزم کودکوتان

شا   ،حویپ اهلل ستاکازی رئی  شورای و یت 

محو ول  زوی رئی  کاراموراجتواع  شع اء 

 .و ګزرگان محل حضور داشتن  وم نولین

قاګل یاد آوری است ک  این کخوتین کودکوتان 

 محمدزاهدسلطانی . درسیح و یت لوگرمییاش 

 

لوگر نوزده درصد  یدشهرداریعوا

 است افتهی شیافزا

کووووزد  درصووو   شیاز افوووزا   هلووووگر درګرکامووو  حوووواګ شوووعردار

 . لوگر کویت ګ  ساه گ شت  ریر داد یشعردار  یعوا

را در  شیسوال  روو   کیو  یپل عنوم گوزارش کوارکرد هوا     یشعردار

ګاحضورداشووت الحووام محووو اکور رووان   عیوسوو ی گردهوووا کیوو

 یشووورا   یرئوو  یاهلل سووتاکاز پیلوووگر، حووو   والوو  یاسووحاقز

 تیووووووونام  یرئووووووو یکاصووووووور رجوووووووانیام  جنراهیووووووو،ګر تیو 

 یشوووورا یشوووارواه پووول عنم،اعضوووا   یزیووونیل راحو ی،کيووو من

  یو ودها تون ګاشون   گوان لووگر ارا     ،جواکان قوم ،ګزرگان تیو 

 .کرد

   پول عنوم    مورد در تا ر شواروال  نیک  در هو عیوس ی گردهوا

چنو  از کوالم اهلل    اتیآګود کخوت  افت ی ریت وج ی  81ګ  تاریخ 

شوارواه لووگر    یزیو نیل راحو یکي اًمت اقی گردی ، قرائت  یمج

وماسووتر پووالن شووعر پوول عنووم    هووا دسووترورد ها،چووالش   رامووونیپ

 یوتالش رهیر  ګ  ابرس :کوود  گدت  یم نومات هو  جاکی  ارا

جوعوووور   یماسوووترپالن شوووعر پووول عنوووم توسوووط رئووو تیوووو  نیوووا

پوار    جادیک  ا  یمنهور گرد  نیزم پیهزار جر وتیکشوردر ګ

 تیووووووګاګا،سووووووارت مارک راګوووووو اهیم ،شووووووعر  صن ت یهووووووا

فاتحووووو    گا ،سوووووالونین،عیها،دکاک  فروشووووو ،موتریسووووویز

در آن  یوحنقوو   دارنو  ی،سور  هوا    حو یتدر یها ،پار  رواک

 .رواه  ش  قیک  در س  مرحن  تیی یاش یشامل م

کو     اتیو ح یګرکامو  هوا   نیو کردن ا  افزود ک  ګا عون یزینیل یآقا

ګناو  صو  هوا     رواهو  شو    ایو هزارهوا تون مع   یکار ګورا  ن یتنعا زم

ګ سوت رواهو      یعوا تیو  نیا  شاروال یګرا  افناک ونینیم

 .آم 

کویت ګو   ۶۸٣۱ ساه مال  یپل عنم عالو   کرد  ک  عوا شارواه

از   اووویاسوووت کووو    افتووو ی شیکووووزد  در صووو  افوووزا  ۶۸٣۱سووواه 

 .شودیکان محوو  مآعو    یدسترورد ها

 مووونرایپ  نوویتوون از عالوووان د کیوورحوووت اهلل  یمولووو هوچنووان

هوو    یاسوالم صوحیت هوا     گا یو شوعر از د   کهافت وپاک تیرعا

  جاکی  کوود  از ګاشن   گان شعر پل عنم رواسوت توا ګوا شواروال    

 .ن یهو  جاکی  کوا یهواار تیو  نیا

لووگر    تیو  یشورا  یرئ یاهلل ستاکاز پیحو گرید یسو از

لوووگر از   کارکنووان شوواروال  یاز کووار کوورد هووا    ضووون قوو رداک 

شو     ادیو شوعر ګوا ادار     شورفت ی  گان لوگر رواست تا در پګاشن 

 .ن یکوا یهواار

لووگر ګوا ااعوار امتنوان از       والو  یمحو   اکور روان اسوحاقز   الحام

 یماستر پالن شعر:لوگر گدت  شاروال یکارکرد ها ودسترورد ها

از ګاشون     یو  .ت اس  اتیروش وح  یکو کیلوگر  شرفتیپ یګرا

ګووا   شوونیفرهنووش شعرک تیووکوو  در تقو گووان شووعر پوول عنووم رواسووت 

از کثافوات   یعوار  عرش کیهواار وهوگام ګود  تا ګاش    شاروال

  . میداشت  ګاش

کامو  هوا سو ا      ریوتقو   فیتحا عیګرعالو  توز ی گردهوا ریار در

داکتوور محووو    یګوورا ،ګاشوون   گووان لوووگر  یشوو   از سووو   یووکاموو  تع

 ی  رهیور ګو   جوعوور کشوور توسوط ګزرگوان قووم       یرئو   اشرف غن

 محمد موسی عدیل            . س رد  ش  تیو 

ودانۍ جوړه او  ته نوی تجربوي لېسې لوګر کې 

 ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه

 :م  ۴۴مرغوم  د

ر پوو  مرکووز پوول عنووم کوول د تجرګووو  ل ووول ل ووار  کوووې جوووړ  شوووې  د لوووګ

  .کل ګټل اریوتنل ت  وس اره شو  وداکۍ د یو لړ مراسوو پ  ترڅ

 روان محوو  اکور  الحام وال لوګرغوکک  کل   د یادې ل ول پ  پراکیوت

ی  حوووویپ اهلل سووتاکاز ، دپووووهنل  یوو اسووحاقز ، د و یتوو  شوووورا ر  

ګررووو   دولتووو  ادارو موووو لینو   دځینوو ی  عیووو الوکیل کنیوووواه او یوو ر

 .ار وتل و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دغو  وداکوۍ  دلوګر دپوهنل ریاست ویاک  محو شوا  پوورعر  وویول،    

دڅوو  دپاسوو  یوولوووو منیوکووو     دغیوور مشووروطل و یتوو  ګووودجل څخوو    

پو  پارو  او اساسو  پوه پو  یوو  پووړکل پو  پول عنوم            پ  لګښت  افناکیو

 . ې د جوړ  شو  دیو کاه پ  ګعیر کل  ښار کل

ادار  رووووکل، د  ۴درسووو  روووولګ ، ۳دغووو  وداکوووۍ عووور  زیاتووو  کوووړ ، 

، د ۍ  ګواکل  او څووک  وکو  میز ۶۱۳کو یورر او  ګراتوار مجعزې څاکګل، 

تشوناګوک  او د   ۱اوګو څا ، د ګر ښنا سیوتم ،کاکاریټ  کثافت داکۍ، 

 . احاطل د واه لر 

، چول   شوو  کوی تاسوی  کل  لوریز کاه  ۶۸٣۱یاد  ل و  پر عر  وویل، 

د ښووکځیو زد  کووکاو ت   پ  ګیال ګینو ګررو کل پ  عونو  او تجرګوو    

  .ګڼ  زد  کړې ورکړه ش 

    عی الوکیل کنیواه د یادې وداکۍ پو  پراکیووت  یید لوګر د پوهنل ر

څوو زد    ،و  غوکک  کل وویل، چل دا ل و  ګ  پ  اړینوو وسواینو سوویاه   

  .ګراګر  ش  کووکاو ت  پ  کل د عون  زد  کړو زمین 

کوموړ  د پوهنل وزارت ل  چوارواکو د یوادې ل وول ل وار  د تشوایل د      

  .غوښتن  هم وکړ  ولومنهور  و او پ   ګراتوار  وساینو د سویال

محووو  اکووور اسووحاقز  د لوووګر اوسوو  وکاو توو  د    الحووام  دلوووګر والوو 

یوول  وګووړویووادې ل ووول د وداکووۍ جوړ وو و میووارک  ووینوو  او د لوووګر لوو   

  . ر ل ګچیان زد  کړو ت  وه و  او زدکړې پرې وکړ ل، چل وغوښت

ت نیووو    ۸۶۸د لوووګر د شووت   دپوووهنل ریاسووت دم نوموواتو لوو  مخوول؛     

ت نیوو  مرکزوکو  وداکوۍ کو  لور ، چول پو          ۶۶۱مرکزوکو لو  جونول څخو     

ګل وداکیوو ښوووکځیو    ۳۸راتنوکا  کاه کل ګ  د اقراء پروګرام ل   رې 

 .ت  کوې وداکۍ جوړې ش 

 

 مرکزآموزشی لنکن به افراد بی بضاعت مساعدت نمود 

 : ج ی 2پل عنم ګارتر

مرکزآموزش  لنان ګ  ګیش ازص تن افراد ګ  ګضاعت ومواین  

عی الدتاح مدنح موئوه .الیو  های زموتاک  مواع ت کوود

کوک ګ  )مرکزآموزش  لنان ګ  آ اک  ګارترگدت ک  ط  کو این 

این مرکز ازم ت یاوا  ګ ینوو ګیش  (افراد ګ  ګضاعت

ازدوص ود  جور  لیا  های زموتاک ،جاکت،کورت  وګوت 

ازتجاران وافراد بروت من  جوع آوری کوود  ګود، آقای مدنح 

ج ی ګ  ګیش  5عالو  کرد ک  این الیو  های زموتاک  ګ  تاریخ 

 .ازص  تن افراد موتحق وفقیرتوزیع ش 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ن ازم ت س  ساه ګ ینوو درکنارآموزش زګان مرکز آموزش  لنا

اکگنیو ،کو یوتر وعرض  ر مات اکترکت  ګ  شال رایگان، 

درشروع فيل زموتان ګ  افراد موتحق الیو  کیز کوک 

 محمدزاهدسلطانی                              .مینواین 
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