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د میزان پر شپږمه ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې، که څه هم د ټاکنو په ورځ نسبي 

سیون پر شفافیت هم باوري ېامنیتي ډاډ موجود ؤ او د تیرو ټاکنو په پرتله خلک د کم

 .ؤکونکو شمیر کم رنګه ، خو انتخاباتو کې د ګډونؤ

د انتخاباتو پروسه کې یو لړ تخنیکي ستونزې هم راوالړې شوې او له څوو مللونوو   

لې لوه  آراپورونه ورکول شول چې مللونه د رای پاڼو له کمښت، د انځور اخیستنې 

 .لویدلي کیفیت او ځینو نورو ستونزو سره مخ دي

کایتونه وکړل چې ټاکنو کې پوه  د ټاکنو په ورځ ځینو نوماندانو هم په رسمي ډول ش

علني ډول درغلي روانه ده او د ځینو ګډونکونکو نوم په لوی الس د رایي ورکونې 

  .له کتاب څخه ایستل شوی

له دا او ګڼو نورو ستونزو سره سره انتخاباتي پروسه په کور دننه او نړۍ کې وستایل 

سمي اعالمیې خپرې کړې هند او پاکستان په ګډون ځینو هیوادونو ر ،د امریکا. شوه

ون پروسوه  یسو ېټاکنو کم. او د افغانستان دولت او ملت ته یې ډاډ او مبارکي ورکړه

 .مطلق بریالۍ وګڼله او د ځینو جزوي ستونزو له امله یې بښنه وغوښتله

د انتخاباتي ورځې له نسبي بریا څخه په کور دننه هم کلوک مالتوړ وشوو او ګڼوو     

چوې  ، ون اعالن وکړیسېد ټاکنو کم.  ې خوښي وښودلههیوادوالو په خواله رسنیو ک

د ولسمشر په ګډون ټولوو  . درې اونۍ وروسته به د ټاکنو ابتدایي پایلې اعالن شي

چې  ؤ، هغه وخت ځینې شنونکي په دې اند . نوماندانانو له دې پریکړې هرکلی وکړ

ل یې هوی   شاید د نتایجو اعالن له ځنډ او خنډ سره مخ شي؛ خو د دا ډول ځنډ اټک

 . کس نشو کولی

. سیون د ابتدایي پایلو په اعالن بریالی نوه شوو  ېدرې اونۍ تیرې شوې، د ټاکنو کم 

سیون په دې پلمه چې د پاکو او نا پاکو رایو جوال کیودل سوتونزمي دي د    ېټاکنو کم

اوس اوس ښکاره شوه چې . ابتدایي پایلو د اعالن نېټه د لړم درویشتمې ته وغځوله

سیون له یوو شومیر   ېملګرو ملتونو د کم. سیون له لویو ننګونو سره مخ دهېد ټاکنو کم

سیون ته ولیږه، نوماندانو سولیز الریونونه وکړل ېکارکونکو رسمي شکایت ټاکنو کم

 . او څو والیتو کې یې د رای شمیرنې مرکزونه وتړل

په موخه د پروسې د تنظیم . بایومیتریک ماشینونو د هک کولو هڅه په وار وار وشوه د

چې  ،تر ټولو ګنګس او د پلټنې وړ خبر دا ده. راغلل ادووېتخنیکي ماهریي له نورو ه

په وار وار ( چې هی  حقوقي جنبه نه لري) وادونو سفیران د نظارت په پلمه، ېد څو ه

 . سیون انګړ ته الړلېد ټاکنو کم

د وادونه د خپلوې خوارجي پالیسوي لوه مخوې      ېاوسنیو حاالتو کې شاید ځینې ه

سیون حاالت د اندېښنې وړ وګڼي، نوماندان د خپلي بریا په اللچ ال نورو مداخلو ېکم

ته الس وغځوي او په کور دننه مافیایي کړۍ له رامنځته شوي خال څخه فوق العاده 

 .ګټه پورته کړي

د دې سست او لویدلي حالت قیمت یوازې بې وسه ولس پرې کوي کوم ولس چې د  

 .و د راتلونکي هوسا ژوند په هیله یې تر ټولو لویه بیه پرې کړهسر په قیمت ولوبېدل ا

چې د ولس له ارزښتونو سره مسوالنه چلند وکوړي او   ،ټول دخیل لوري مکلف دي 

ولس باید هرڅه له نږدې  .ولس اراده د واک د هوس په بازار کې اعالم نه کړي دا

 .وڅاري او هیڅوک پرې نه ږدي چې په اراده یې سودا وشي

چې د ولس رایو او ارادو ته د ارزښت او درنښت په سوترګه وکتول    ،وس الزمه دها 

شي، د ټاکنو پایلې پر وخت اعالن شي، که یو ځل بیا ټاکنې د ولس له رایې او ارادې 

پرته د جوړښت او سیاسي جوړجاړي پر بنسټ اعالن شي او په سختو ورځو کې ټاکنو 

ي نو د ولس واکي په تاریخ کې بوه دا تور   ته د ولس د راوتلو سختۍ په اوبو الهو ش

 .ټولو بد حالت وي او بیا به په ډیرو ستونزو وګړي په ټاکنیزو بهیرونو باور وکړي

 تربیا دخدای پامان

 مدیر

ګڼه مهاو لومړی کال،(  ۸۱۱)پرله پسې ګڼه                              درویشتمه رنوامبعيسوي کال د  ۹۱۸۳، د دویمه د مياشتې يندۍل کال د ۸۹۳۱شنبه د  ۱ 

د ټاکنو پایلې ځنډیدل د ولس په ارادو 

 !ملنډې وهل دي

 

                        
...سرلیکنه               

ل. هـ  ۱۱۳۱:  د تا سیس کال   

 :فرمایلي دي ( صلی اهلل علیه وسلم)نبي کریم 

څوک چې دعلم حاصلولوپه غرض دکوور  

بیرته راګرځیودلو پوورې    څخه ووځي، تر

په الرکوې ددې  توا او   ( ج)ایدپاک خد

 .ګڼو کې شمیرل کیږيېیې ټول په ښراتا 

 

 

 ژورنالستانو ته پرس کلب جوړوي والیت لوګراطالعاتو او فرهنا ریاست 

د لوګر واليت د اطالعاتو او فرهنـ  يياسـت رـايواک  د ياريـاال و د     : مه ۲۲دلړم  

يو ديتوب په میاشتنۍ غو ډه کې د لوګر ياريـاال و لاـايه د پـرل کجـړ لو ولـو      

ړ پـه لو ولـو سـره دـه د لـوګر د ياريـاال و تـرمن  ه  ـ           د پـرل کجـ   .يار ويکـو   

 .ش   لو ايجاد ش  او دغه ياز د يارو و د ښه پوښښ لاايه ده واحد مرکز 

رې د يارياال و په و ا دې ډيرې سـتو زې يا ک ـې کـړ  او    ،پرل کجړ کوالى ش  

د ياريــاال و تــرمن  د ګــډې ه صــاي  ا ــ      يارو ــو تــه د الل يســ  پــه مويــه دــه  

 .  کړنځته يام

دغه ياز د يارياال و د يو ديتوب په میاشتنۍ  اسـته کـې رـې م ـر  يـې د لـوګر       

ــوي يــا  اســد   ــ  مد ــد ا  او دواليــت مرســتیال تــوي  لنــرال مد ــد ا    ز  اقوال

کولــهس ســی ې او يارو ــو تــه د ياريــاال و پــه ويــت يســیدلو لاــايه لــوګر    اح ــدز  

د ه دې موټر په واسـهه  . وموټر هم په واک کې ويکړل شعراده ژوي الستا و ته يو 

 . ده د يارو و پر ويت پوښښ لاايه د پیښو سی ې ته يارياال  ا تقالی  

 

 

دانش آموزامتلان صدوپنجاه کیاز شیب

 نمودند یسپرهند را  هیبورس

ــ ــو ر    صصــدو پنجــاه  ياز شید ــړ ل ــوزا  مصات ــش وم ــايي   دا  ــه ت ــرب 51د ــ عق  یط

 يـــیســـه ه تـــه  هیکســـړ دويســـ ىاطالعـــاف وفرهنـــ  دـــرا اســـتيديي یامتدـــا 

 .دا هم يقادت   ود د ،ک ويهندوستا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــیتســ  ي عاــدالرح   ــرا ىاطالعــاف وفرهنــ ،  فر ــت ســاز   سي ــا  يا  ىد لوا 

ک ويعنوا    ود وافزود کـه شـا ردا  مصاتـړ دـا اسـت اده      ديي ا   ندهي  ا ه و

ــاز ا ــش م    ي ــم ودا  ــا فرهنــ  ويو  هــا  توا نــدیفر ــت هــا ديکنايکســړ عج  ىد

امتدــا  دصــويف    يــعــالوه کــرد کــه ا  ىشــو د، و زوشــنایک وي  گــريومــوز  د

ــديحضوياســتادا  اير رد افشــ  ــدال تا  .دي ــم مســوول مرکزوموزشــ  عا  یم ج

 ىشـا ردا  دشـش نـا و     اهجوپنصـد صياز شیامتدـا  دـ    يـ کـه ديا  ديـ گویلنص  م

 روپ  کياست که قراياست  ىووي ادي قاد  .دود د دهيمصاتړ لو راشتراک ويز

 یمصاتـړ اف ا سـتا  دـه ک ويهندوسـتا  طـ      ىشـا ردا  دشـش نـا و    ىپنجاه   ر

ديمـاه   ىيهاـر  ىومهـايف هـا   یسـ یغـر  ومـوز  زدـا  ا گج    يـی سه ه ته  هیدويس

امتدـا  کـه دـه شـص        يـ ا .اعـزام شـو د   ىالدیمـ  0202سـال  ومـاي    ىفاـروي  ىها

ــادت ــاير رد یيق ــا    دي ــا کســړ  ت ــ  د ــده ا یعــال جيازسراسرک ــويپنجاه ت ــدر    ي
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په لوګر کې له دوو ښوونیزو مرکزونو سره د 

 ځمکې مرسته وشوه

 :مه  ۶دلړم 

ر د ازيې ولسوالۍ دوو قومو و له دوو ښوو یزو مرکزو ـو سـره د ودا یـو    د لوګ

 .لو ېدو په مويه د ځ صې مرسته وکړه

دپوهنې يياست ويا د مد دشاه پوي عرب لوګرلريدې ياريال تـه وويـ ، رـې    

ــه ياز د    ــه دينــــ  مديســــې او دغــ ــه مرســــته د عزيزال ــــدايل لــ د ځ صــــې دغــ

 .دهدايال عج ی  له ح ايو  څا ګې سره شوې 

مترمردـ  ځ صـه د    ۲۳۸۲د عزيزال دايل دينې مديسې سـره د عرب ووي ، رې 

متر مرد  ځ صه د  ۱۲۲۲فتم يېجو قوم او د دايال عج ی  ح ايو  څا ګې سره د 

 .اکار يېجو قوم کړې ده

ــه کــړه، رــې    ــه لر ،رــې زده    عــرب زيات ــۍ   ــه ودا  دغــه دوا و ښــوو یز مرکزو 

ل شـويو ششصـ  کويو ـو کـې زده کـړې      کوو ص  يې د کجیوالو له يوا پـه ويکـړ  

 . کو 

لــه يــادو ښــوو یزو مرکزو ــو ســره   د لــوګر د پــوهنې ييــیس عاــدالوکی  کجیــوال

ــه ويجــ س   دمرســتو ســتاينه کــړې او   ــه د   يســنیو ت رــې يــادو ښــوو یزمرکزو و ت

ودا یو لو ېدو پروژې منظويې شو ،رې په ياتجو صو ويځو کې ده يې ع ج  

ده، رــې د لــوګر اوســېدو صو لــه دې مشصــې هــم  د يــادو ې و  .رــايې پیــ  شــ 

 .ښوو ځیو ته د ودا یو لو ېدو لاايه د ځ صو مرستې کړ 

 

 شوديرباز سازی مگلو خیيآبدات تار

 یشيتـاي  ى  ودـده هـا  کهـ   يکه دا تاي  ودیمدسوب م افيلو ر ديل جه وال تيوال

 . يا ديدستر يود لا داده است ىاديز یادواي مشتجف وساحاف داستا 

که ه ـده   می  ويداطالعاف وفرهن  لو ر  استيي یشيتاي روددافيمد یسرياد

لو ر ولود دايد که پا زده ودده ديانرحـواد    ىها یديمرکز وولسوال یشيودده تاي

و  توله  ىه است که ا ر ده دازسازشد ړيتشر ریدهه اي  يرند ىولن  ها یعیطا

 یشيعالوه کرد که ودده تـاي  یسرياد ىيفت، وقا ديواه  یازد ردی ويف  گ ىلد

وزايف اطالعــاف وفرهنــ  اســت کــه   ىازســو ىديحالــت دازســاز یمجــک ســازعج

پـو     يریـ شـاه  ـامت پ   یشييفتـه اسـت وودـده تـاي     شیدي د پ 02از شیکايو  د

دـرک   یدرکـ  ی احړ دي مرکز وولسـوال   هیه يجعادالقادي م هوي د یشيوودده تاي

 .دايد ا يو  لر ىدازسازتوسط مردم مد  کاي 

 تيــوال  يــکــه ديا ديــگویاطالعــاف وفرهنــ  لــو ر م  سيــیتســ  ي عاــدالرح  

 رودید ـ ايم  یاسـالم  ىولـود دايد کـه اکآـرو  از دويه هـا     یشيتـاي  اديـ ودداف ز

ت کـــه ديحـــال  تســـ    ـــ  ىهســـتند، وقـــا   يـــدـــه و  قا ىاديـــز تیـــومـــردم اه 

 ميمــوز ىواياحــاطويواع ــاي د یمجــک ســازعج یشيودــده تــاي ىحاضرکايدازســاز

 ىدي دد و  است تا ديحصه دازساز استيي  يدايد که ا ا يلر د دوغهم یمدج

اطالعاف وفرهن    ت  سيیشده است توله شود، ي ړيکه تشر یشيودداف تاي

 . شده است و سصويلو ر نات سازما   یشيکه ه ت ودده تاي

 یيــرواي، دو ديولســوال یديولســوال یصــي یلو ره ــت ســاحه داســتا  تيــديوال

دايد که ونـاي دويه   تیدرک وسه ديمرکز لو ر موقع یدرک یديولسوال یصيررخ، 

 ىادياطالعاف وفرهن  يارداد که ساحاف ز سيیمشتجف ديو  لا دايد، ي ىها

هـا   یکوشـا   ىهـا لود دايد کـه اکآـرو  دـه دويه    و  تيوال  يزديای  گريد یداستا 

 .ولود دايد ىاديوناي زو جا ودي گرددیها درم ی تجيو

 یفرهنگـ  ىهـا  را یـ کـه م ديگویازداشـنده  ـا  شـهرپ  عجـم م     صـت  ي  یمد دام

وداالشصـو  ديلـو ر    ااشـد یم  یسـرزم  ايـ  مردم  نهيريد تي  ا ه فرهن  وهو

 ى کـه دـرا   ااشـد یم ا ـت يودـا د   ياشـشا  متـد   ىاکآرو  مقاره ها یشيودداف تاي

 یداسـتا  عـالوه کـرد کـه سـاحاف      ىدريـوي داي اسـت، و   يـی  ژهيـ و تیـ مردم از اه 

 ىسـاحاف دـرا    يـ ، ااسـت ديلو ر ولود دايد که اکآـرو  ديمنـاطن  ـا امـ       ىاديز
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