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مطبعه يآزاد: چاپ ځای   

 ست کې دیوې ودانۍ کاري چارې پیل شوېریا دلوګرمستوفیت په 

 :مه  ۶۱دچنګاښ 

دلوووګر مسووتوفیت کووې دیوووې ودانووۍ د نسوو    وور  

کېښووودش شووو   پووه دسووو مراسوو و کووې لوووګر والوو     

مح ووجال ل شووا  پووور  لوووګر مسووتوف  و یووجا     

 .میاخیل او ځینو نورو مسؤلینو  رخه درلود  

 افغوووانۍ( ۶۴۴۷۴۶۱)ټووواش پوووه یوووادې پووورو ې  ول  

ن د موالیې واار   د افغانسوتا  راځو   چوې   لګښت 

ي کوار   او  له پراختیای   وودجېې نوه ورکووش کیو ي    

چارې د افغان کیفیت ودانیز شرکت له لوري پر مخ 

  . وړش کی ي

شپ و میاشتو  راتلونکو د یادې پرو ې چارې  ه په

دسه ودانوۍ د اتوو اداري خونوو پوه     . کې  شپړې ش 

درلودلووووووو سوووووور ېر  د یووووووو  مې ووووووز مېل سووووووتون 

 . درلودونکې د 

وګر والوو  د شوورکت مسوووولینو تووه سپار ووتنه    لوو

وکووړ  چووې ودانووۍ پووه م یوواري او اساسوو  توګووه    

ورسوي او چارې یې په  ه او لوړ کیفیوت پور موخ    

 .  یوس 

 

دلوګر والیت د فرهنګي او ټولنيزو  «ستانکزۍ»رابعه 

 چارو د مرستيالې په توګه دنده پيل کړه

 
 

 

 

 

 

 

 

 

پوور ه ووجې موخووه پووه و یووت   : مووه ۳۲د چنګوواښ 

 چوې پکوې لووګر    ؤمقام کې مراسو  نیووش شووي    

یس یو مل  امنیت ر وال  مح ج ال ل شا  پور 

تورن لنراش امیر لان ناصري  امنیه قومانوجان  

مل پاسواش ا  ج فیصل ا  داد  و یت  شورا 

سوړو  دیوادې شوورا   مرستیاش قسوی  خوشویواش    

عووجالت عاووجالر ی زي  قریووا ا  سووادا   د    

وا ووجونو مشوورانو او یووو شوو ېر نووورو      ې وویود

 . مسولینو پکې  رخه اخیستې و 

یوووو کوووې لووووګر والووو  وینوووا    د ناسوووتې پوووه لومړ 

یوولد د هېووواد لاللت ووور ل  ووور    ې وو وکووړ 

س لوګر ته د سوفر پور م واش ددسوه و یوت لوه       ییر

ولسونو سر   منوه کوړې و  چوې دسوه و یوت توه       

 والوو  .  ووه یووو   وورینه مرسووتیاله  اکوول کیوو ي     

چې ددسوه و یوت پوه     و ایاته کړ د موږ هڅه کو

دولتوو  ادارو کووې  وورینه قشوور تووه   د دنووجې      

 . امینه  را ر  کړو

شا  پور وړانجې وویلد  رو د تاریخ په اوږدو 

کې مېړانې  وودل  او  رې کو ی ش  چوې د  

 ووولنې لووه نووورو وګووړو سوور  پووه ګوو   د هېووواد د      

 .  ادۍ لپار  کار وکړيآپرمختګ   ېرااۍ او 

سوووتانکزۍ را  وووه سلوووې آد و یوووت مرسوووتیالې  

 ناسووتې تووه وینووا وکووړ  او د هېووواد د لاللت ووور  

یس نه یې د مننې تور ننوګ وویولد ا     یل  ور ر

لوګرۍ ی   کلیواله ی  او کلیواله پاتې شوې یو   

په  وش توان  ه د مېرمنو س  توه لایوو وایو  او د    

شوووته سوووتونزو پوووه هوووواري کوووې  وووه د و یوووت لوووه 

هغووې ایاتووه . رهاوورۍ سوور  پووه ه غوو ۍ کووار کوووم  

کړ د ا  خپلو لوګریوو ولسوونو توه د چووپړ لپوار       

او تور  جور   ریوج   وه هڅوه کووم تور نوو          راسلې یو  

 .مېرمنو ته  جر کار وکړم

د و یتوو  شووورا مرسووتیاش قسووی  خوشوویواش هوو   

و یتوې شوورا  منوه    ایاته یې کړ    خارې وکړې 

چې د و یت له رهاري سر  په هور   رخوه کوې      د 

د یوووې  ووې ه غوو ۍ لووه مخووې کووار وکووړي او د      

 . ولسونو درد ته درمان ش 

   چوې را  وه سوتانکزۍ لوه لووړو      د یادونې وړ د

اد  کووړو  رخ نووه او توور دې وړانووجې یووې م  ووې     

 دوالیت مقام رسنیز مرکز    . دنجې ترسر  کړي دي

 

حراستتازامزافتتملیزا تت ز

ز!وجیبهزاشترکزامزاسا

این مطلوا را مح وج ال ول شوا  پوور والو        

لوووووو ر در نشسوووووت ک یتوووووه مصووووووونیت    

 ورنالیسوووتان در  الیکوووه نفیسوووه هېوووران  

عضو شورای و یتو   اموین ا  صوفا آمور     

اطالعووا  ریاسووت اطالعووا  وفرهنوو      

رادیوو تلویزیوون ملو       محا ا  آرمل آمور 

نووووورا  سووووتانکزی ردوووویس اتحادیووووه آااد  

 ورنالیسووووتان  مسوووووو ن رسووووانه هووووای   

محلوو  و ت ووجاد اا خارننوواران نیووز  ضووور  

 .داشتنج ا راا ن ود

ا توووجا نوووورا  سوووتانکزی ردووویس اتحادیوووه 

آااد  ورنالیستان در سخنانش ض ن ارایه 

م لوما  مفصل پیرامون وض یت رسوانه  

مختلو  افوزود کوه رسوانه هوا      ها در سوطو   

دوشووووا دوا ادار  محلوووو  در را  آ ووووادان   

وپیشوورفت ایوون و یووت ه ووه لاناووه ه کووار   

آقای سوتانکزی اا رهاوری و یوت    .میااشنج

خواست توا در  صوه  ول مشوکال  رسوانه      

در  اً اشووووج مشووووترک هووووا تولووووه ن ووووود  تووووا

راسووتای خووجمت  ووه مووردم شوواهج دسووتوورد  

 . های  یشتر  اشی 

ریان للسوه ت وجاد دینوری اا    ه چنان در ل

مسوووو ن رسوووانه هوووا و خارننووواران هریوووو 

 االنو ه در صحات هایشان عجم دسترسو   

 ه م لوموا   ناوود ه واهنن   رخو  ن واد      

ها  ا رسوانه هوا وک اوود امکانوا  موال  را      

اا ل له چالش های ع ج  سور را  کوار هوای    

رسووانه یوو  خووویش عنوووان ن ووود  خواهووان    

 .نه  ردیجنجتوله وال  در این امی

نفیسه هېران عضوو شوورای و یتو  لوو ر     

ضوو ن اا ووار خرسوونجی اا ف الیووت  رخوو     

لووو ر خانووه مشووتر  ه ووه   : رسووانه هووا  فووت

ماست  ایوج رسوانه هوا نیوز  وا درنترداشوت       

اصوول  وو  طرفانووه مسوووولیت خووویش را در  

 .قااش مردم ایفا ن اینج

 : مح ووج ال وول شووا  پووور والوو  لو ر فووت     

ولیاوه مشوتر  موان      راست اا منافع مل 

اسووت  ایووج در تووامین آن دسووت  جسووت هوو     

قووای شووا  پووور آ. صووادقانه ع وول ن ووای    داد

ورد  ووزرب  وورای اآاادی  یووان را یووو دسووت 

خووووانواد  رسووووانه یوووو  کشووووور خوانووووج  اا   

 ورنالیسووتان خواسووت  ووا اسووتفاد  اا ایوون  

 ق شان م لوموا  واق و  و و  طرفانوه را     

 . ه مردم رساننج

من وال  نیست  کوه   :  ن ودوال  لو ر عالو

کت ان  قایق ن ای  هجایت واضو   وه ت وام    

ورد هووووا و امسوووو ن ایوووون اسووووت تووووا دسووووت 

واقی وووت را ل وووت رسوووانیجن  وووه موووردم  وووا   

رسووووانه هووووا شووووریو سوووواانج تووووا  توووووانی   

در راسوووتای خوووجمت  ووو اری  وووه   اًمشوووترک

مردم الور کشویج  لوو ر  وام هوای مااوت را       

 .  رداری 

ورنالیسوووووووووتان و وی اا اتحادیوووووووووه آااد   

خارننوواران خواسووت تووا منووافع لووو ر را در    

نتر رفته  ه اشار   رخو  اشوخاا اا نشور    

 .خار های دور اا  قیقت خود داری ن اینج

قا وووول یوووواد آوری اسووووت کووووه ل ووووت  وووول     

مشووکال  رسووانه هووا  ووه مسووو ن  یوور        

هجایت  ام سپرد  شج تا هرچوه عالول آنورا    

پینووووری ن ووووود  نتووووایه اا را  ووووا رهاووووری 

 .یت شریو ساانجو 

 

 

بهزارمشزبیشزامزبیسازوزششزای یونزالغمن ز

زسهزپروژهزبهزبهرهزبرداریزسپردهزشد

 
  افغان ونیلیو شش م ستیاا   شیاراا    ه

 ریپوهنتون لو ر  ت   هیلیل ریکار ساخت ت  

پوهنتون  نیو ساخت ان  رج  رق ا وترلایک پ

  .سپرد  شج یو  ه   ر   ردار لیتک 

پوهنتون  سییعاجالناصر ستانکزي ر پوهن ل

  که جینویلو ر م

پرو   ها مشکال  محصالن   نیا ی  ر   ردار  ا

 ود و اا  استفاد  اا انترنت تا  یدر  خش ها

 نردد یمرفوع م ی ج

ساخت  نهیعالو  کرد که هز یستانکز یآقا

واار    م کور اا  ودله انکشاف یپرو   ها

   انو ل ان  مال یو ه کار   عال ال یتحص

 .و کشور هنجوستان پرداخته شج  است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیافتتا  ا نیلو ر    ال ل شا  پور وال مح ج

را م ج ساخت   عل  ی  ها کانون هاپرو 

کشور عنوان کرد  وی ی فرهن   فکر و شنوفا

استادان پوهنتون لو ر   یو وعج  سپرد که  را

 .جیآساا خواهج  رد  شین را  رها عیتوا

 مکتب ابتدایه خواجه اسماعیل، در چرخ تازه تاسیس شد

  نسوووان و کووور در ولسوووال  هیوومکتووا ا تجا ویوو 

چ ارصوج تون    یشوج کوه  ورا    سیچرخ لو ر تاا  تاسو 

آمووواا در آن   نووهیدانووش آمووواان  دختوور و پسوور ام  

 .جیفراه   رد

  م وار  لوو ر مو    استیر یپور عرر سخننو شا 

خوالوه    در ولسووال  هیو مکتوا ا تجا  نیو کوه ا  جی و

 اشنج   چرخ  ه اساس خواست  ولسوال لیاس اع

شووج   سیواار  م ووار  تاسوو  ی ووان محوول اا سووو 

 یآمواا  ورا  نهیاست که مش وش دوصج دختر  ام

فووراه   هیوومکتووا ا تجا نیووچ ووار صووج شووا رد  درا 

 . ردیج

 سو   چورخ    عرر عالو  کرد کوه در ولسووال   یآقا

 ووووار مکتووووا ولووووود دارد کووووه دوااد  هووووزار و     

دانوووووش آمووووووا مشووووو وش   ویهفتصوووووجوهفتادو

اد و هشت دختور درآن آموواا   چ ارد  صج و هفت

کرونوووا  روسیوووو وعیاموووا نسوووات شووو جنوووج ید  مووو

  مکاتووا  سووته موو   نیووشووا ردان ا یاکنووون  وورو 

 . اشج

 ریو کوه توا اخ   نوج ینویم ار  در لو ر م نیمسوول

 ووار مکتووا   سووتی   ش سوو یهېوور ۶۲۴۴سوواش 

 .جیخواهج  رد سیتاا  تاس زین نرید

 ېش لړۍ پیل شوهکرونا ځپلو کورنیو د مرستې د و ۰۵۵لوګر کې پر 

له کرونا ځپلو کورنیو سور  د مرسوتې د وجوش پوه مراسو و کوې لووګر والو  مح وج           :مه ۳۶د چنګاښ 

ال ل شا  پور  امنیه قومنجان مل پاسواش ا  ج فیصل ا  داد  د مجن   ولنو اسوتااو خاریا نو  

 .او یو ش ېر نورو مسوولینو  رخه اخیستې و 

و یوت   دېچې پنره قل ه خوراک  توک  دي  ېیلد دسه مرستلوګر وال  مح ج ال ل شا  پور وو

ځووانګړې شوووې  ووودیېې نووه پېوورش شوووي او پووه مرکووز او    لپووار تووه د کرونووا نوواروسۍ سوور  د ماوواراې  

 . کورنیو وویشل ش  چې له کرونا ناروسۍ نخه ایان ن شوي وي ۶۵۵ولسوالیو کې  ه په هغو 

فیت پوه  ولوه مانوا سور  پوه نتور کوې ونیسوو او تور          لوګر وال  ایاته کړ د مون  هڅوه کوړې تور نوو شوفا     

 .مستحقو کورنیو پورې یې ورسوو

ې  سوړي   ور  او چای شوامل  رچې په یادو پنره قل ه خوراک  توکو کې اوړ   وری  د یادونې د 

  . نلور ار  اته سو  اتیا افغانۍ لګښت راسل  ۴۸۸۵دي چې د یوې کورنۍ لپار  په یو   سته 

 

 کرد جلسه لوگر، شهرنشینی فرهنگ کمیته

 ن ادینووه منتووور  ووه ش رنشووین  فرهنوو  ک یتووه 

 شو ر  صوفای   و پواک   ش رنشوین    فرهن  کردن

 .کرد للسه لو ر در ایست محی   فظ و

 و اطالعوا   ریاسوت  رهاوری  تحت شج  یاد ک یته

 م وووار   ریاسوووت عضوووویت  وووا لوووو ر فرهنووو 

 رادیوووو آمریوووت انوووان  اموووور ریاسوووت پوهنتوووون 

 روال شوا  لوو ر   اوقوا   و  وه  ریاست تلویزیون 

 .است شج  ایېاد مجن  لام ه و عل  پل

 فرهنوو  و اطالعووا  ریوویس ٬تسوول عاووجالر  ن

 فرهنوووو  کووووردن ن ادینووووه کووووه  ویووووج موووو  لووووو ر

 ن ادهاسوت  و شو رونجان  ه وه  وایفو   ش رنشین 

 مشووارکت اصوول اهووجا    ووه نیوول خوواطر  ووه  ایووج و

 ا سوواس  ووا رونووج  ایوون در ه ووه کووه شووود ایېوواد

 .شونج س ی  پ یری مسوولیت

 دادن اننیوز   و ش رنشین  فرهن  مورد در سلت

 خار ده  آ اه  های  رنامه انجاای را  اا مردم  ه

 .داد

 

 

 

 

 

 

 

 ماهه شش ع لیات  پالن روی امروای نشست در

  حو   مواهوار  هوای   زارا و ش رنشین  فرهن 

 مشوخ   امینوه  در عضوو  ن ادهوای  واای  و شج

 .جوووووش

 ...کارساخت چهاربندکوچک آب درلوگر 

اسوت   نوج یخووا آ  تیو مح جآسوه ن ا   کو  ولسووال  ا یس هیقر   یطا یاایمناار ا: لو رعالو  کرد  وال

 اشونج ان محول ل وت     یعوام ال نف وه  وه ه کوار     یکردن ه چو پرو   هوا   کرد که در ع ل  یخواه  س 

 .ی خو تر و  تر   ردار یمردم  ام ها شیرفا  و آسا

 یکوردن پورو   هوا     موردم در ع لو   ی ر ه کار جیلو ر  اتاک  تیو  یا  سادا  عضو شورا ایقر جیس

 رنوجو یرا در منواطق دور دسوت در نتر ن    اتیو   یاعام ال نف ه اا مسو ن خواسوت کوه ه چوو  رناموه هو     

 . ن ارنج شی ه ن ا زیها ن نج یپرو   در آ نیدولت را در  را ر مردم مال ا یت  ج ها

کردنوج کوه   وج اا      اا وار قوجران   تیو و  یشوان اا رهاور   یچنج تن اا  زر ان محل در صحات ها ه چنان

شوواهج   اتیووپوورو      ویوورا  ووا کووار سوواخت  یو ااسوواا ینوسوواا یع ووب  رنامووه هووا  طووو ن یمووج  هووا

شوجنجو   سوت منطقوه دورد  نی ه ا شتریخواستار توله   تیو  یکو  اا رهار ا یس هی اشنج ان قر. استنج

 .عام ال نف ه ه کار انج یکردن  رنامه ها  ع ل وعج  سپردنج که آنان دوشا دوا مسوو ن در
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