
 

 

 میاشتنۍ خپرونه
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 لوګر کې د سولې نړیواله ورځ ولمانځل شوه

  

 

 

 

 

 

 

 

مانځنې لد سولې د نړیوالې ورځې د :دتلي دویمه 

ریاست د غونډو  فرهنګتو او په موخه د اطالعا

پهه تههاکر غههې غونههډش ېهوهش شههوک وش   ههې پ ههې د   

ي ویمههوکیههت مرسههتیالې راستههې سههتان     د د  

لینو  قهومي مرهرانو    وواحدونو یهو شهم ر م هو   

علمههاوو  م رمنههو  ځوانههانو او خوریههاکنو ګههډو   

 .ؤغړی 

فرهنهههګ د غونههډک پهههه پیهههط غههې د اطالعهههاتو او   

ګهډو  والهو تهه     عودالرحمن ت ط د غونډک رییس

لنډک  د ښه راغالست تر څنګ د سولې په ارزښت 

 .او مفصلې ویناوک وغړک 

د دینهي علمهاوو پههه اسهتازیتوو مولهوهلل اسههدا      

 نورهلل  قومي مررانو په استازیتوو عصمت ا  

 

 

 

 

 

 

 

 

سههتان  هلل  د م رمنههو پههه اسههتازیتوو سل ههیس سههیر   

 ړک  سادات او یو شم ر نورو ګډونوالو هم خورک وغ

دوی سوله د هر افغا  هیلهه یهادش غهړش او د ې هړک پهه      

تههر څههو لههه ې ههړک ک      ښهه  لو غههاهو یههې غهه  وغههړ  

فضهها غههې د ه ههواد د    ش واخلههي او پههه یههوش سههوله ییهه    

سههاد  لرههارش پههه ګههډش غههار     آپرمختههګ  ښهه راز  او  

د غونههډک پههه پههای غههې د وکیههت مرسههتیالې    . وغههړهلل

د  زیاتهه یهې غهړش   هې    راستې ستان    خورک وغړک 

تاریخ په اوږدو غې لوګر د ساو التلم او ساو الجهاد 

 ې لوګر د سهولې او    نومونه خرط غړهلل او وخت دی

قومونهو  میرهته  پهه   سهتان      .امن په غور سدل غړو

تر څو یووالی وساتي او پهه ګهډش د ه هواد د      غ  وغړ

 . راتلون ي لرارش هڅې وغړهلل

 

 سو په ژباړل شوي کتاب مخکتنه وشوهېلنډو ک سعادت حسن منټو د کوالد نامتو افسانوي لی

 
د لوګر وکیهت د اطالعهاتو او فرهنهګ     :د تلي دویمه 

ریاسههت پههه هم ههارهلل او د غتههاو مل ههرو ځوانههانو پههه 

ملتیا د لوی هندوستا  د مرهور اف انوهلل لی هوال  

 و د ژساهل شوهلل تهازش   ستادت ح ن منټو د لنډو غ

 . نه وشوشغتاو مخ ت

 هې د   ؛ وال منترر شهاهي ژسهاهلی  یدا غتاو ت ړش ل

سروش غتاو پلورنځي له خهوا پهه ښهه غیفیهت  ها       

په دک تړاو غونډش ېوهش شهوک وش   هې پهه    . ک دی شو

ادیوهانو او فرهن یهانو خوهرک وغهړک او د      ش غهې  غونډ

سههتادت ح ههن منټههو د لی ههوالۍ پههه طههرز او س ههه یههې  

  .خرط نظریات او م الې واورولې

ح هههیو مومنهههد پرانی هههتې وینههها وغهههړش او د پ تیههها 

پوهنتو  استاد عارف ا  ح ررست د منټو په ژونهد  

 . خورک وغړکلنډک 

وروسته د لوګر وکیت د اطالعاتو او فرهنګ رییس 

عودالرحمن ت ط د ستادت ح ن منټو په لی هوالۍ  

م الهه واورولههه او دغههه راز د منترهر شههاهي د ژسههاهک   

 . غړک  ې یې په ګوته  ښ

د ځان ړهلل سوک لی وال ستاد ح ن )): دش زیاته غړش

 حیثیت  ک ار منټو لی نو او نثر په اردو ادو غې س

 

 

 

 

 

 

 

 

د مینوالهو د ځهان ړک لیوالتیها      او زیاته یهې غهړش  وش 

 . په اسا  سه ورته پنځونو ته ادامه ورغړهلل

اقوال پروګرام وارزاوش  او د منټو په شخصهیت او د  

  . یې خورک وغړکشاهي ص و د ژساهک په اهخونو 

 ههې پههه تههازش اقههدام غههې د لههوګر        د یههادونې وه دی

وکیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست هڅه غوهلل  ې 

فرهن یانو او ادسرالو ته دا ډول ژورک او ارزښتمنې 

 ههې لههه دک نههه وهانههدک هههم د     غونههډک ېههوهک غههړهلل 

او د ( سوک په میتودولوژهلل) استاد اتط مرواڼي د 

اثهارو  ( پنځهه منظهومې  )پهه   استاد عودالغفور لیوال

 ههههې د    سانههههدک د مخ تنههههې پروګرامونههههه نیههههولي 

 تهاودش   لوګریو لی واکنو  فرهن یهانو او ادیوهانو لهه   

 . هر غلي سرش مخامخ شول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درلهههود او ددک ژسهههې ادسیهههاتو تهههه یهههې نهههوک س هههه او       

  د سهترو اف هانو او ډرامهو     هتط ځان ړی ساو پرانی

په لی لو سهرش یهې پهه  هول هنهد غهې او را وروسهته لهه         

غ تا  د اردو ژسې پهه ادسیهاتو   هند څخه سیط شوهلل پا

 .(( غې نوی خوند او رنګ را منځته غړ

سهههید اېمهههط سهههروش د سهههتادت منټهههو او د منترهههر   

شههاهي پهههه را ژسههاهل شهههوک  ههول ې خوهههرک وغهههړک او    

لی وال او ادیو محو ا  آرمط هم د منترر شاهي د 

ژساهل شوهلل اثر د ښی  و ترڅنګ یهو شهمیر تیروتنهې    

  . هم په ګوته غړک

 هې د    نترر شاهي له مل رو څځه مننه وغهړش خرله م

  مخ تنې لرارش یې دا ډول ارزښتمن پروګرام نیولئ 

 !همو طنان عزیز

است که برای این محل اکادمیک یک باب  تالشرهبری پوهنتون لوگر در

مسجد را اعمار نمایند، بنا ازهمه شهروندان  والیت لوگر اعم از تجااران  

ملی، سرمایه داران و اراکین دولتی خواستار کمک شده است؛ باه ایان   

هموطنان عزیز  خواهانیم که در عرصه همکاری باا پوهنتاون   ملحوظ از 

نموده؛ تا فرزندان مایان به ء لوگر  مسوولیت دینی واسالمی خویش را ادا

روحیه اسالمی  تربیه گردیده و از سوی دیگر ترویج فرهنگ همکاری باا  

 .گردد اماکین مقدس و مذهبی مروج 

ه مؤظف تعین شده است  قابل یاد آوری است که در اعمار مسجد یک کمیت

ایجااد  و یک گروپ اجتماعی  واتساپ به نام اعمار مسجد پوهنتون لوگر 

نموده که سایرهموطنان به عقیده اسالمی وملای در آن ساهیم باشاد و    

عضو این ( ۵۳۰۳۰۹۷۹۱۰)عالقمندان میتواند که به این شماره واتساپ 

خاویش را  می دینی و اسال ردیده و در اعمار مسجد سهم بیشتر گروپ گ

 .اداء سازند

 بااحترام

 رگرهبری پوهنتون لو

 

زده گان  البیدرادامه فرهنگ مساعدت به س

 کمک شد ر،یاخ

اطالعات  استیر یجوانان لوگر به همکار یادامه فرهنگ مساعدت از سو در

و مقادار باوره    یو فرهنگ به پنجاه وهشت خانواده آرد،روغن، برنج، چاا 

اطالعات و فرهنگ از جوانان لوگر اظهار  سییتسل ر عبدالرحمن.  کمک شد

 اسات یر نیا نمود و گفت که در روند فرهنگ مساعدت، ا یسپاس و قدر دان

 . ردیصورت گمساعدت  ازمندین یهمواره در تالش آنست که به خانواده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نیبار سوم است که در ادامه فرهنگ مسااعدت باه مسااک    نیگفته تسل، ا به

 کصادو یبه ( زمستان سردولبخندگرم)شود، سال گذشته تحت شعار یکمک م

مساعدت شد، همچنان به چهار صاد   یزمستان یشصت ودو  خانواده لباس ها

 یت و فرهناگ ما  اطالعاا  سییر. دیکمک گرد یو ده خانواده مواد خوراک

به خانواده  یهمکارجهت تا  شودیکه  در روند فرهنگ مساعدت تالش م دیگو

 . ردیشود و کمک صورت گ یساز تیذهن نیبضاعت ومساک یب یها

وبه  افت،یجوانان ادامه خواهد  یروند به همکار نیاست که ا یآور ادی قابل

 .کمک خواهد شد زیها ن لیفام گرید

 

په لوګر کې د یوه ښوونځي 

 ودانۍ پرانیستل شوه

د لههههوګر پههههه ازرک ول ههههوالۍ غههههې د یههههوش  : مههههه  ۹۱دتلههههي 

زدش  ۰۳۳ښوونځي د ودانۍ پهه پرانی هتلو سهرش څهه دپاسهه      

 .  ن و ته د زدش غړک زمینه سراسرش شوشغوو

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

پهور عهرو وویهط  هې د      د لوګر د پوهنې ریاست ویاند شاش

لهههوګر د ازرک ول هههوالۍ د ر هههاخ لو د هل هههانو منځنهههي   

ښوونځي ودانۍ پهه دوو پوهونهو غهې پهه پاخهه او اساسهي       

  میلیونو افغانیو په ل ښت ېوهش شهوک دش ۹۴ډول د ن دک 

ریاسهههت د م هههوولینو پهههه شهههتو     هههې  د لهههوګر د پهههوهنې 

د دغه ښوونځي په ودانۍ : زیاته غړش عرو  .پرانی تط شوش

کسراتوار خونې او نور  رورهلل  ٢ادارک او  ٢درسي   ۹۳غې

زدش غوون هو   ۴۳۳ملح ات ېوه شوهلل او په یو وخهت غهې د   

د : د لههوګر د پههوهنې ریاسههت ویانههد وویهههط     . ظرفیههت لههرهلل  

غال تاسیس شو او  ۹۰٣۹ر اخ لو د هل انو ښوونځی په 

زدش غوون ي یې په نامناسهوو ځهایونو  غرایهي غورونهو او     

پهههوهنې ریاسهههت د. ؤآزادش فضههها غهههې پهههه زدش غهههړک سوخهههت 

پهههه ازرش ول هههوالۍ غهههې د  دمالوماتولهههه مخهههې  دا مههههال  

زرش زدش  ٦ښههههوونځي شهههههته  هههههې   ٢٢هل ههههانو او نجونهههههو  

 .  غوون ي پ ې په زدش غړک سوخت دهلل

 

طی راه اندازی کمپاینی صد ها 

جلد کتاب در شهر پل علم به 

 مردم توزیع گردید

اطالعهههات و فرهنههه  لهههوور سهههه منظهههور  اسهههتیر

 یشهههد  فرهنههه  مبالتهههه سههها راش انهههداز نههههینهاد

 ریصد ها ېلد غتاو را در شهر پط علم ز نیغمرا

 عیه سه مردم توز(ست سهتر است غتاو دو) عنوا 

 .نمود

اطالعههات و فرهنهه    سیههیت ههط ر عوههدالرحمن

توسههه   نیغمرههها نیههها یغهههه طههه دیهههوو یلهههوور مههه

 نیعنهههاو یدارا یېوانههها  ر ههها غهههار غتهههاو هههها 

مختلهه   غتاس ههه و قلههم سههه شهههروندا  پههط علههم    

ېنهه  و  یقلههم ومبالتههه سههه ېهها  نیېهههت  ېهها وهه  

 یو  د یشد  فرهن  مبالته اهداء ورد نهینهاد

 رامههو یپ دمسههه مههر  نیغمرهها ا یههافهه ود غههه در ېر 

 هیه مهوثر ارا  یهها  امیپ  یغتاو ومبالته ن تیاهم

 .دیورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 کیهه رههرفتیپ لهیغههه وسهه دیههوو یت ههط مهه یآقهها

ېوانهها  در  دیههغرههور غتههاو ومبالتههه اسههت و سا 

 نیه درا نهد  ینما رهتر یغ و علهم ودانهت توېهه س   

 سرنامههه دش ههها تههن ېوانهها  ر هها غههار سهههم ورفتههه    

 .سودند

شههد   نهههیاسههت غههه رونههد نهاد   یآور ادیههقاسههط  

   الیغتاو از مدت  نیفرهن  مبالته وغمرا

اطالعههات و فرهنهه    اسههتیر یاز سههو ن ههویسد

شهههدش اسهههت غهههه تههها اغنهههو  در   یلهههوور راش انهههداز

در  یمه یغتاو در شههر  سهه مراغه  تتل    عیغنارتوز

اههداء     یه مختل   ن یحدود  هار ه ار غتاو ها

 . است دشیورد

 نیغههه غمرهها  دیههوو یمهه اسههتیر نیهها نیم ههوول

شهد  فرهنه  مبالتهه     نهه یغتاو سهه منظهور نهاد  

 . ادامه خواهد داشت

 

روندتوزیع نمرات رهایشی برای معلمین 

 درمرکزلوگرآغازشد

 

 

 

 

 

 

رونههههههد توزیههههههع نمههههههرات رهایرههههههی سههههههرای   

ازسههوی ور نوصههدونودهفت متلههم درمرغهه  لههو

م هههوولین آغازوردیهههد  سههها آغهههاز ایهههن رونهههد  

اغثرمتلمین اظهارخرسندی می نمایند ومهی  

ووینههد غههه اوههر تمههام ح ههوت وامتیههازات آنهها    

دراوقات متین پرداخته شهود ساعهت ت ه ین    

می توانند سهه   و روحی و آرامت آنا  می وردد

 .ش ط سهتر سرای فرزندا  غرور آموزش دهند

شاهرور عرو سخنگوی ریاست متارف لوور 

می ووید غه شهرک متلمین درمرغ  لوورسهه  

صدوپنجاش ېریو م احت دارد غه در ق مت 

شمال غرو شهر پط علم درمنب ه شهیردروازش  

تمهام سههولت   ک موقتیت دارد غه دراین شهر

  م جد سههرک هها مرههمول غلینیک م تههو 

 . وساحات تفریحی درنظرورفته شدش است

سرپرسههت متههارف لههوور  نثاراحمدسههیدی 

ازشفاف سود  روند توزیع نمرات اطمینا  

داد  هم نهها  محمههداېمط شههاش پههوروالی   

لهههههوورمی وویهههههد غهههههه متلمهههههین خهههههدمت 

وارواقتی مردم ه تند وسا توزیهع نمهرات   

رهایرههی تاحههدی مرهه الت آنهها  مرفههو     

 .خواهد شد

ازاسههتادا  در مرغهه  لههوور  ههمن    شههماری

اظهارخرسندی خاطرنرا  ساختند غهه سها   

صههههداقت غامههههط سههههرای ترسیههههه فرزنههههدا     

سرنامههه غههه سههدین . غرورسههتی مههی نماینههد

مناسههههههوت درریاسههههههت متههههههارف لههههههوور   

 تدویریافته سود درآ  محمداېمط شاش پور

ح هیو ا  سهتان  ی ریهیس     والی لهوور  

شهههههههورای وکیتهههههههی  نثاراحمدسهههههههیدی  

متارف لوور وتتداد ازاستادا   سرپرست

قاسط یاد آوری است . شرغت ورزیدش سودند

 غههه درسههال هههای قوههط شهههرک متلمههین در   

ول هههوالی ههههای سهههر غهههی سهههرک  خوشههههی      

 . ومحمدآغه نی ورایت یافت

 
 لوګر مرستیالې د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست چارې وستایلې

په داسې حال کې چې د والیت مقاام   ۍمقام مرستیالې آغلې رابعې ستانکز د لوګر والیت:دتلي دویمه 

د د فتر رییس عبدالحمید ظهیر هم شتون درلود، د لوګر والیت د اطالعاتو او فرهنګ ریاست لاه اداري  

آغلې ساتانکزۍ د لاوګر    .چارو، عامه کتابتون او لنکن ښوونیز مرکز له درسي ټولګیو څخه لیدنه وکړه

العاتو او فرهنګ ریاست له ټولو کارکوونکو، له روانو پروګرامونو او غوره مدیریت څخه مننه والیت د اط

وکړه او سپارښتنه یې وکړه چې د لوګر والیت ځوان نسل او فرهنګي چارو ته باید ال ډیره پاملرنه وشي، 

لې مرستیالې دلوګر داطالعاتو او فرهنګ رییس آغ .شي ترڅو ددې والیت پخوانی برم بیرته را ژوندی

ته ډاډ ورکړ، چې په پوره انرژۍ به د خپلو  همکارانو په مرسته فرهنګي چارو تاه دوام   ۍرابعې ستانکز

 .ورکوي 

 

ساختمان مکتب چمن آباد درلوگر به 

 بهره برداری سپرد ه شد

ه لوگر میزان، ساختمان مکتب چمن آباد درولسوالی ازر 62پل علم باختر مورخ 

به بهره برداری سپرده شد که برای سه صدو هفتاد وچهار داناش آماوز پسار،    

 .محیط مناسب آموزش فراهم گردید

شاهپورعرب سخنگوی ریاست معارف لوگر به آژانس باخترگفت کاه سااختمان   

مکتب متوسط پسرانه چمن آباد درولسوالی ازره لوگرازسوی کشور هندوستان، 

غانی دریک منزل به شکل پخته واساسی سااخته شاده   میلیون اف 3.01به هزینه 

است، وی عالوه کرد که ساختمان این مکتب ظرفیت چهارصد وهشتاد شااگرد را  

این مکتب دارای هشت صانف درسای، چهاراطاا     .دریک وقت دارا می باشد

 .اداری وشامل سایرملحقات ضروری  آن می باشد

اد دوازده سال قبل تاسایس  سخنگوی معارف لوگر گفت که مکتب پسرانه چمن آب

شده است که تاحال دانش آموزان،  درمکان نا مناسب خانه های کرایی مصروف 

 .دروس شان بودند

قابل یاد آوری است که درولسوالی ازره لوگر بیست وپنج باب مکاتاب پسارانه   

ودخترانه وجود دارد که شش هزار دانش آموز درآن مصروف فراگیاری علام   

 .ودانش می باشند

ین درحالی است که ساختمان مکتب متوسط رضااخیل درهفتاه گذشاته نیاز     ا

 .درولسوالی ازره افتتاح وبه بهره برداری سپرده شد
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