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ې لهوګري  پهه لهوګر وتیهت  ه    : مه  ۰۳د زمري 

ځوانههاپ پههه یههول راهولې نههه  ههې پههه اف ههاپ     

حکومهت او پههه و ههیو  هکیوو لههورو  انهه ل   

غږ و ی، چې  هی  اتف هانخ رېهرل تر تهرتر      

پیل او په هېواد  ې دل اور ن  و هیي، وهو   

پههه هېههواد  ههې دتومههاتې امنیههت پههه شههتوپ      

 .ولسونه آرامه سا  واروخ 

پهههه دغهههه راهولې نهههه  هههې چهههې د اطالعهههاتو  

یاست په تاتر  ې ترسهر  شهو ،   اوفرهنګ ر

دلهههوګر د تورنالیسهههتانو رموهههوا ې ادارل    

ودونکخ مشههر او دزینههت رابیههو  نسهه  ا  هه

نههههههههههوراپ سههههههههههتانک ي پههههههههههه ګهههههههههه وپ  

عاتواوفرهنهههګ ریهههیل عېههه الرح    داطال

 دقومونواوقېایوو چارو رییل فضهل تسل، 

  نیوهد رس و،هانههوانههو ځههعالهدانش، فد ال عېو

د   دو یو پهه  هکېوو رهواوو هه  غهږ و هی،       

چهههههې روانهههههه و هههههی  دل ودروي او د  هههههی  

 . اتف انخ مذا رو پیل ته دل غاړ   ېږدي

د قومونو او قېایوو چارو رییل ه  دسهولې  

په ارز ت او اه یت  وینا  و ی ،ویې ویل، 

چې سوله هولهو اف انهانو لمهار  م  هه اړتیها      

 د ، ځکههههههه دسههههههولې پرتههههههه هههههههې  تونهههههه  

 .اوپرمختګ  نشخ ترسر   ې ای 

دقومونو او قېایوو چارو رییل سوله  ال خ 

امر و ول، زیاته یې  هی ، چهې پهه سهوله  هې      

ریههههر دی، نههههو مسههههو اپ ولههههل دل دال ههههخ 

اوامههرو  تهها و واوسههخ او پههرل نههږدي، چههې     

 .ووک  دال خ امر رالف   ینې ترسر   یي 

سههی او ل سههروه  پههه هېههواد  ههې د تېههرو   

  رڼههایخ واچولههه زیاتههه یههې    نظههامونو پههه اړ 

 ی ، چې مخکینخ نظامونو حکومهت رمهل   

ارثههخ  ګ،ههل، رههو دوی هېدکوههه  د مخههال     

لههوري او د ولسههونو  غههږ ونههو تههه  غههو   نهههه       

ا  ههود ، چههې پیالمههه یههې پههه هېههواد  ههې د   

وینهههې تویېههه و، ویاهههاړیو ا و وتنهههو  سهههې   

وګرځیهه   او پههه پایوههه  ههې ه اغههه دورههت    

 .نظامونه راوپرځی   

وه پهههههه و هههههیو  هههههکېوو لهههههورو تهههههه   سهههههر

دهېوادوالههههو غو ههههتنې  یههههادل  ههههیل، ول 

 

 

 

 

 

 

 

 

لس ونو نهور و ځوانهانو  ررهه     استازو او په

 .اریستې و  

نههوراپ سههتانک ي راغوههو ځوانههانو تههه د ههه   

راغالست ترونګ یادونه و هی ، چهې د هی     

اتف ههانخ مههذا رو  پههه مشههرر  ههې لههوګري     

مشراپ دي، چهې زمهو  غو هتنه لهه ه ه غو      

مشرانو داد ، چهې د و هیو پهای تهه رسهولو      

پههه تر   ههې  ههې سههارل هوههې ځوههې و ههیي او   

انو هیوو تهه چهې ه هه دو هیو رات هه      داف ان

 .د ، لېیک ووایخ 

عې الرح   تسل وویل، چې اف انهاپ پهه دا   

تېرو وولسی و  هې دو هیو قر هانخ شهوي،     

نور نه غواړي، چهې قر هانخ ور هیي   وکهې     

قر ههانخ تههه ه ههه م هها   چ تههو دي، چههې  پههه    

هېههواد  ههې تومههاتخ امهه  راشههخ او ځوانههاپ     

 .وسخ و وتی شخ، دروکو په چوپی  ې وا

ویههل، چههې هههې   ریهها پههه و ههیو نههه  دی ګ ههل 

شول،  وکې  ریها تهه د رسهی و تر پهه رموهو      

 ې موخ یوالخ او پخالینهه د ، چهې د ولهل    

غهههږ دواړ  لهههوري واوري او د ولهههل دریهههر    

غو تنې لمار  هوې ځوې اودیهول حهل ترل   

 .په ل ه  ې شخ

ارن ه وو تنو نورو ځوانانو ه  دسهولې  ه  

راوستو، توماتې اور نه  او د هی  اتف هانخ    

رېههههرو د ترتههههر تر   دپیوې وپههههه اړ   رېههههرل  

 .و یل 

د غون ل په پای  هې پنههه مهادیی  پر کهی      

پهه  لیک ه  صادر شهو، چهې پکهې  راغوهخ      

و هههههیو  هههههکېوې رهههههواول اف انهههههاپ دي    

رمو نههههخ ارتالفونهههو تهههه دحهههل ترل پهههه    

د :د شههوو  وونههو تسههته راوړنههې لکههه  ګوتههه،

 شهههرح،ود، د یهههاپ آزادي، و  وریهههت  او   

دی و راسههخ داسههاله  پههه  رڼهها  ههې سههاتنه،    

نییههههههوالې هههههههولنې اومرسههههههته  ههههههوونکخ   

هېوادونههه دل د ههی  اتف ههانخ مههذا رو  نههه    

غههوم مالتههی او ه کههارر  ههې م هه  رو  پههه     

سهه ه توګههه اداو  او د و ههیو دواړو لههورو تههه   

ې د اور نههه  اوسهههولې پهههه یادونهههه  هههیل، چههه

اف هانخ  او  راتوو  ې رمل اسالمخ، ای انخ

 .مسؤلیت سرته ورسوي 

 

ی پیرامون ارزش ـنشست علمی وادب

اریخی اسطوره  سلطان ـرهنگی وتـف

 سیداحمد کبیر در لوگر برگزار گردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 اپیههور ینشسههت ههها یاطالعههاو و فرهنههگ لههو ر طهه اسههتیر

منظومهه نوشهته شه   توسهت اسهتاد       رامهوپ یپ ،یو فکر یاد 

  یسوطاپ سه  ییدر وص  داستاپ اسطور   وا یعې ال فور ل

 ر ههه ار  هههرد  هههه درآپ مشههه و      ینشسهههت اد ههه  ریهههېاح ههه   

عېهه الرح   تسههل  راپ،یهه شههور درا ریسههف وا یههعېهه ال فور ل

 یو فرهنههگ لههو ر،اپ ما هه  اتههل مشههوان  عههاواطال لیههیر

ماههه  اپ آرمهههل آمهههر     ،یهههاسهههتاد پوهنتهههوپ، لطههه  اپ تا  

ن ودن   یلو ر وارتر ما   تون وپ سخنران وپی یوتوویراد

 یظومههه سههوطاپ را ح اسههه عرفههان من شههاپی ههه در صههاېت ها

 .عنواپ  ردن   یخیوتار

اطالعههاو و فرهنههگ لههو ر درآغههاز  لیههیتسههل ر عېهه الرح  

 فت و راطر نشاپ سارت  هه    ی رنامه  ه م  اناپ روه آم 

 یماتهوا  اهیه اسهت  هه  ها  پ    یمنظومه سوطاپ اسطور  عرفهان 

 .چرر  یم کین یآناپ  ه  ار ها قینااو مرده از شر و تشو

ه چهوپ   یرواسهت  هه در را  انه از    یېاپواد اپیفرهنگ از یو

 یاریههرا  اسههتیر  یهها یوفرهنگهه یاد هه ،یپرو ههراه ههها عو هه  

 گهراپ یآناپ  هه د  یو عو  یاد  یرسانن  تا تاارب وداشته ها

 .ا  یانت،ا  

 ههه اسههطور   راپیهه شههور درا ریسههف وا یههعېهه ال فور ل اسههتاد

  اسهت  را  هه شهکل منظومهه در آورد    ریه اح ه   ې   یسوطاپ سه 

و  یخی شهور هها ه چهوپ ح اسهه تهار      گهر یا ر در د  ی و یم

 ردنه  و  هه  خهش     یاسهتفاد  مه   شهتر ی هود از آپ    یم یعرفان

اسههطور    یههشهه ،  ههه  فتههه اسههتاد ا یمېهه   مهه ی اتیههم هه  عا

آپ ماېههت و ارزه  اهیهه اشهه   ههه پ  یمهه یعرفههان ارزه یدارا

 . است یدادپ  ه  رامت انسان

اسههتاد پوهنتههوپ   یاتههل مشههواناز پرو ههراه  ما هه   درقسهه ت

ن ود، ه چنهاپ   رادیش   سخناپ ارزش ن  ا ادیمنظومه  یرو

 وپیهه یوتوویارتههر ما هه  تونهه وپ وماهه  اپ آرمههل آمههر راد  

 تیه از  رنامهه صهاېت ن ودنه  و اه     یدر  خهش هها     یه لو ر ن

منظومههه اسههطور  سههوطاپ را پههر از سههخناپ و نکههاو     یمعنههو

  یه ا اهیه ردن  و  فتن   هه پ عنواپ   یخیوتار یعرفان ر  ر ا

 گریانسههاپ و ه هه  یوههوهر اصههو ییشناسهها یخیاسههطور  تههار

 . اش  یم یریپذ

  یه  رنامه، ا راناپو سخن وا یاست  ه استاد ل یآور ادی قا ل

روان نه  و   یاطالعاو و فرهنهگ را سهتودن   استیر تیفعال

 .ه چوپ  رنامه ها ش ن  یرواهاپ را  ان از

 

د لوګر اطالعاتو او فرهنګ ریاست لخوا 

 د کتاب کمپاین لړۍ بیا ځلې پیلیږي

 

 

 

 

 

 

 

 

د لههوګر وتیههت د اطالعههاتو او فرهنههګ  : مههه ۴۴د و ي 

ریاست په نو ت او د اف انستاپ د معووماتو د مر ه   

 یال یوهو   دلهوګر وتیهت  هې    پهه   ر ه کهار ګه    په 

دولتههخ او رصوصههخ  ههوونهیو او  نسهه ونو تههه  

(  تهاب   مهای   ) دهو هه  تا ونهه    ۰۴۳۳شا او روا 

 . شخ پیللیر  د ویش تر عنواپ تن ل

اطالعهههاتو او فرهنهههګ ریهههیل عېههه الرح     لهههوګر دد

 ،چهې لهه دل چهارل وخهه یهې مورهه داد        ایهخ،  تسل و

والو په منځ  ې د چې د تنکیو ځوانانو او د  تاب مین

 هههیي او پهههه دل سهههر    ي تهههاب مطهههالعې دود پیهههاوړ 

 .و ولی شخ ځواناپ د  تاب مطالعې ته را ماو  یي

پههههه دل   مههههای   ههههې  ههههه   تسههههل زیاتههههه  ههههی ، چههههې   

هو ه  تا ونهه ور وړ    ۰۳وخه تر  ۴۳ته له  هر وونهخ

  . تا تونونو ته  ه تسوی  شخ  وونهیوشخ او د

ان ل ه  د لهوګر وتیهت   د یادونې وړ دی چې له دل وړ

د اطالعهههاتو او فرهنهههګ ریاسهههت او د اف انسهههتاپ د    

د  تهاب   مهای  تهر     رمعووماتو مر   په ګ   ه کهار 

ل ېه ال ېهو هه    ۰۳۳عنواپ تنه ل لهیر  هې شها اورهوا      

چههې دا   مههای  د  تههاب د    ؤ،  تا ونههه ویشههل شههوي  

 .مینوالو لخوا له تود هر وخ سر  مخ شو

 

چرخ  یدر ولسوال ل،یماعخواجه اس هیمکتب ابتدا

 شد سیتازه تاس

ش   لیچرخ لو ر تاز  تاس ینسواپ  در ولسوال هیمکت  ا ت ا کی

آموزه در آپ  فراه    نهیت  دانش آموزاپ  درتر زم ص یس ی ه  را

 ه   ی و یمعارف لو ر م استیر یپور عرب سخنگو شا  . ردد یم

چرخ  ه  یولسوال  لیدرمنط،ه رواوه اس اع هیمکت  ا ت ا  یا

معارف  استیوتاله ر یاساس رواست  اشن    اپ مال وسع

آموزه  نهیش   است  ه زم لیوزارو معارف تاس یلو ر، از سو

عرب  یآقا د، رد یفراه  م هیمکت  ا ت ا  یشا رد درا 033 ی را

 . اب مکت  ووود دارد کیو یچرخ  س یعالو   رد  ه در ولسوال

 هی ه قېالً درقر  ی و یمسرپرست معارف لو ر  ی ینثاراح  س

واو  هیمذ ور مکت  نسواپ ووود ن اشت ودانش آموزاپ درقر

از اشن    اپ مال رواست  ه اطفا   یرفتن ، و ی ه مکت  م گرید

 .ن یشانرا  ه مکت  رواپ ن ا

 گری اب مکت  د ستیدهن   ه   یمعارف در لو ر رېر م  یمسوول

 . یرواه   رد لیتاز  تاس  ین

 

ما صلح می خواهیم و از مذاکرات ) تحت عنوان

مراسم  ( بین االفغانی پشتیبانی می کنیم

 شعرخوانی درلوگر برگزارگردید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـ   میخـواه  یما صلح م) عنوان تحت  یاالفغـان  نیو از مـااکرا  ب

درمرکـز  سنبله  42ی به تاریخ شعرخوان مراسم( میکن یم یبانیپشت

ـ اطالعا  فرهنـ  برگزارگرد  استیر یلوگر ازسو تیوال کـه   دی

ضمن استقبال  بانیواد انیشاعران،فرهنگ یبرنامه شعرخوان نیدرا

صـلح   نیتـام جن  و انیخواهان پا ،یاالفغان نیاز آغازمااکرا  ب

 . درکشورشدند یباعز  وسرتاسر

اطالعـا  وفرهنـ  لـوگر     استیررمناسبت د نیه اکه ب پروگرام

ــرگردیدا ــل ر  دهی ــدالرحمن تس ــود، عب ــیب ــا   سی اطالع

ـ بان،فرهنگیگان،اد سندهیوفرهن ،شاعران،نو وده هـا تـن    انی

 . بودند دهیازجوانان اشتراک ورز

ـ یمشاعره شاعران با اشعار م نیدرا ـ  یطنـز  ،یهن شـان   یوحماس

ـ    انیدررابطه به صلح، پا  نیجن  وکشـمک  ها،آغازمـااکرا  ب

 . اشعارشانرا دکلمه نمودند یمل یو حفظ ارزش ها یاالفغان

ـ که  ا دیگو یاطالعا  وفرهن   لوگر م سییتسل ر عبدالرحمن  نی

 ،یاالفغان نیازآغازمااکرا  ب تیصلح وحما نیمشاعره بمنظور تام

ـ برگزارشده اسـت تـا شـاعران، فرهنگ    درقالـب   بـان یواد انی

مااکره کننده   یها صلح را به طرف یشان صدا یشعرومنظومه ها

اذهان  ریدرتغ ییبارز ق گفت که اهل قلم وشاعران ن یبرسانند، و

را  یشـتر یب یدرصدد آن است تا برنامه ها استیر نیعامه دارد وا

 .  ندینما یورفاه کشور راه انداز یوحد  مل نیتام یبرا

ازشاعران، صلح را خواست همه مـردم   کتنی اری بیالرحن غر فیس

 یوآبـادان  شـرفت یپ یامن را بـرا  یدرفضا یزندگعنوان کرد و 

 نیاش خواهان تـام  یشعر ییباینمود ودرکلما  ز یکشورمهم تلق

 . صلح شد

ـ  زین   یپ یاست که چند یآور ادی قابل بمنظـور   یمشاعره مردم

 .اطالعا  وفرهن  برگزار شده بود استیصلح درر نیتام

 

ولسوالۍ کې یوې دیني  ېزردلوګر په ا

 مدرسې ته ودانۍ جوړیږي

س پهه نهوه   ولسهوالۍ  هې د ع یه  ال ه ار     لد لهوګر وتیهت پهه ازر   : مه ۰۱و ي  د

 .پیل شو اًیول دینخ م رسې ته د ودانۍ ووړولو  ار رس 

د یههادل ولسههوالۍ د پههوهنې آمریههت    مراسهه  وههوړ شههوي ؤ، چههې   پههه دل تههیاو  

 .  ار وونکو، دینخ عال انو او قومخ مشرانو  رره اریستې و 

دلوګر د پوهنې ریاسهت ویانه  ما  شها  پهور عهرب لهوګر وریه ل رېریها  تهه          

رسه د اف اپ حکومت د موخ  ودوې له ترل وهوړ ږي،چې  م  وویل، چې دغه 

دغههه عههرب زیاتههه  ههی ،   . میویونههه اف ههانۍ ل  ههت  ههه پههرل را شههخ  ۰۰شههاوروا 

اداري رونې، می  او وو ۍ، د او و وا ،د احاطې  ۴درسخ هول خ،  ۶ودانۍ 

میاشهتو   ۶غرفهې تشهنا ونه ولري،چهې د ووړ ه و چهارل  هه یهې پهه          ۵د وا  او 

پهه لهوګر  هې دا م ها      د پوهنې ریاست دمعووماتو له مخهې    .  ې  شمیل شخ

یهې   ۴۵دینخ م رسې، دارالافاظونه او دارالعوومونه فعالیهت لهري، چهې     ۴۰

دینهخ م رسهو، دارالافهاظونو او دارالعوومونهو      یهادو  پهه  . ته  ودانۍ نه لري

  . یې ناونې دي ۰۵۳طال  العو اپ زد   یل  وي، چې  ۰۴۳۳ ې 

او ع یهه اپ پههه  یاههیولسههوالۍ  ههې د حضههرو  لپههه ازرچههې  د یههادونې وړ د ،

 . نومونو د دوو نورو دینخ م رسو ودانۍ ه  تر  ار تن ل دي

 

 د لوګر د نجونو یوه ښوونځي ته ځمکه وقف شوه

د لوګر پهه مر ه  پهل عوه  پهورل اړونه  د حصهارک د  وهخ          : مه ۵و ي د 

ریه  ځ کهه وقه     یو  قومخ مشر د  وونهخ ووړولو لمار  رموه یهو و 

دغهه ځ کهه د   : د پوهنې ریاست ویانه  دوریه ل رېریها  تهه وویهل      .  ی 

الااج اس اپ عا   په نوه یو  قهومخ مشهر د  هخ  هخ عایشهې پهه نهوه د        

  . ناونو لومینخ  وونهخ ته وق   یل د 

د یادل ځ کې قېاله د نوموړي  هوونهخ د سر هوونکخ   عر ب وویل، 

یل نثار اح   یپوهنې سرپرست ر ما   موسی صاح  زاد  له روا د

 ۰۰۰۴ هوونهی پهر   عهرب زیاتهه  هی   چهې یهاد       .  سی ي ته ور هی  شهو  

 ا   ې تاسیل شوی، چې دا م ا  د ودانۍ د نهه لرلهو لهه اموهه پهه یهو        

 .  ې فعالیت لري  ور نیو  شوي  رایخ

په لوګر  ې تر دل مخکې ه  یو  د پوهنې ریاست دمعووماتو له مخې 

 ههانو او قههومخ مشههرانو د  ههوونهیو د ووړولههو لمههار   شهه ېر دینههخ عال

 . ځ کې وق   یي دي
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