
 

 

    

  

 

 

 

 
 دلوګر والیت داطالعاتواوفرهنګ ریاست خپرندویه ارګان
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 :فرمایلي دي (صلی اهلل علیه وسلم)نبي کریم 

څوک چې دعلم حاصلولوپه غرض دکور څخه ووځي، تر 

دې  په الرکېې د ( ج)بیرته راګرځیدلو پورې دپاک خدای

 .ګڼو کې شمیرل کیږيېتګ او راتګ یې ټول په ښ
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آبچکمن  سمه ه    مرکز پل علم  پمو ا انو م    ګر والیت د لو: مه  ۱۱د سلواغې 

لو مض و و و د زده کمېا مميمک کو سمو ه    ېال بېزده کوو کو ته د ب ۰۶۶کې 

  .جون شوي دي

دا کو سمو ه  دي، چمې    اغلمک  د پوهيې  ینست په مطبوعنتک اعالمهه کې

د مصطفخېلو په  وم د یوه ښوو هز مرکز له خوا په سموودي عربتمنن  کمې    

اوسمې و کو امنجک سمه   بمک اا م زي او امنجک       مېشت د یندا سه ې د 

ځهيو  مو و کلهوالمو پمه ممنلک مرسمنه شومن  شموي        دسه  ااتن  اهلل اتل او 

ت اهلل اصولک او ځهيې دي، چې د تيظه  چن ا یې وزیر خن  اا  زی،اهن

 .وني  پرمخ    و  ځوا ن

بههمر پمه ولمو و     کو سمو و د زده کمېو   یمندو داعالمهه ونا  ا کمنيي، چمې   

ممه  ېهمه پهمل     ۱۰کمې د وموی یمن لهيم ا مهنشمنې پمه       ( ښموو یهو )  محلو و

 . شوي، چې د اوت ین کب مهنشنې تر پنیه به دوام وکېي

پممه دغممو جممون شممویو کو سممو و کممې زده کوو کممو تممه د دیيممک زده کممېو او       

ومو زده   ،عصري زده کېو ترويګ د  صنب د سمک کننبو مه تم  یې کېم ي    

 . ه چ نوالی ولريکوو کک د  وي ښوو هز کن  لپن ه پو 

هې سمرملل  سمه  عزیمز اا م      یم د لموګرد پموهيې    اعالمهه زینتوي، چې 

کو سو و د جونولو هرکلک کوي او د زده کوو کو د پموهې  یندوهنش ک د 

هې د یم د پموهيې   ه م ا از  . د کچې په لونولو کمې یمې اغېمزما ګمنم بمولک     

او  یممندو کو سممو و لممه مممنلک مالتممې کوو کممو او تيظه وو کممو وخممه مييممه     

و  دا ک کوي اوپر  و و شن يو لوګرین و غم  کموي، چمې د ښموو یهو زده     

 . کوو کو ته و ته کو سو ه په ال ه واچوي

د یممندو ې ونده، چممې د لمموګر د پمموهيې  ینسممت پممه تېممرو ممممو کممې همم  د          

ښمموو یهو زده کوو کممو تممه د یممو شمم ېر شممن يو لوګریممن و پممه مممنلک مرسممنه  

 . و ته کو سو ه جون کېي دي

 

۹ 

 آموزش

 

 : پنځه څلوېښتمه مادهداساسي قانون 

بنسټ اوله دولت داسالم دسپېڅلي دین دحكمونو او ملي فرهنګ پر 

علمي اصولو سره سم، واحد تعلیمي نصېا  رېرا او تيبیيېوي او    

دښوونځیو د دیني مضمونونو نصا  په افغانستان کې دشتو اسېالمي  

 . مذهبو نو پر بنسټ تدوینوي

 

 

۱ 

 :مه  ۰د سلواغې 

د پل عل  ښن  لپن ه د ولتک تېو  پروګمرام د پهمل پمه مراسم و کمې د      

هې شمم ه  خممن   یممسممه ه یهممزو ا ګممن و و د خپلممواکې ادا ا لمموی      

هې یممکهمموازي، لمموګر والممک عبمم المهوم  اه ممک، والینممک شممو ا        

ن کزي، د ولتمک تمېو  متموو    همب اهلل امهمري، د      اتهب اهلل سن

والیت مرسنهن  مح   ع ر مرجمن ، د یمو شم ېر ادا و متموولهيو،     

هتمممن و او انو ممم و  یومممومک مشمممرا و، د پمممل علممم  ښمممن  د  مممناهو       

 . متوولهيو شنو  د لود

 اغلممک لمموګر والممک عبمم المهوم  اه ممک د غو ممیا پممه لومېیممو کممې       

 دغمه والیمت   ویمل  سننسمو سمفر    پالوي ته د ښه  اغالست ترويګ و

دمحلممک اکومنممول  پممه پهنونتهممن کممې ا زښممن ا ګممنم دی، چممې     تممه 

 . ولتو ه  و  ه  اکومت ته  ا  دا کوي

بندا لپمن ه کمن  کموو او غموانو،     آ اه ک زینته کېه  موي د هېواد د 

او بمنده کمېو، خمو د دولمت مخمنلفها یمې وی مننوي        آچې دغه خمنو ه  

ښممکن ي  ا لمه د   مو . ه اخطن و مه و کموي  شمو اګن و تم   دیمند پروګمرام   

بلکمې خهن مت     ولې او خمنو ا تمه خم مت  مه     وسلوا  مخنلفهاچې 

 . کوي او خپل شوم ه شو ه پر مخ وني

دغه  از د ولتک تېو  ملک پرواګرم مشر   هب اهلل امهري ه  خبرا 

 . تېاو یې مولومنت ونا  ا کې  هوکېا او د یندا بر نمې پ

والینک شو ا  یهې اتهب اهلل سنن کزي د مرکزي ادا ا  ه د دغې 

بر نمې د پرا هتنې په پن  مييه وکېه او زینته یې کېه  والینک شو ا 

به په ښه توګه پلمې   پروګرام من ن ډاډ د کوي، چې دغه ټوله په 

 . او  ظن ت شک

خبممرا  غممن د وومو ممو پممه اسممننزینوب   آوممومک مشممر مهممر خممن    

بر نمې د پرا هتنې  ه یې خوښک ورګي ه او د وکېا او ددغې 

 . ه کن یو ډاډ یې و کې

د خپواکې ادا ا لوی  یهې ش ه  خمن    ا ګن و ود سه ه یهزو

کهوازي د ولتک تمېو  پروګمرام مبمن کک ټمو  لموګري ولمې تمه        

و کېه او زینته یمې کمېه  ددغمه پروګمرام ښمه والمی داده، چمې د        

  .لو ي به پر مخ ځکولې له لو ي ټنکل که ي او د ولې له 

د ولتک تېو  پروګرام د  ېیوا  بن ک په ممنلک   :کهوازي وویل

 ومرسنه د لوګر مرکز پمل علم  ښمن  پمه ولمو و  مناهو کمې د شمل        

مهلهو مممو اشیمممن هو پمممه  ۱۷۶پرمخنهمممنیک شمممو اګن و لمممه ال ا د 

 . لګښت پلک کې ي

چې د ولتک تمېو  پروګمرام پمه آډا مه کمې د       ،کهوازي زینته کېه

سممن نهنوو برابممرو ، آاو کووممو جممونو ، د بريښممينیک  سممېکو و

تفریحمممممک ځمممممنیو و جمممممونو  او د اوبمممممو  سمممممولو او ښمممممیو د   

 .ځواک ينهن په برخه کې بېالبېلې پروما پلې کې ي

و بن  ا غ   وکې، چې کهوازي د لوګر ملک سوداګر ش ه  خن  

 د دولمت لمه انخمه     او کمېي ې تمه زنه ښمه   پمن ګو   په لموګر کمې دا  

 .کېي  سهولنو ه برابر  ډ و کې، چې دوی به و ته یې و ته ډا

د یمندو ې ون ده ،چمې دغمه پروګممرام لمه دا ونا م ا د مرکمز پممه       

، چمې اوی مهمن  پمل    ؤګیو  خوښ  ولتوال  کې پهل شوي 

 . عل  ښن  ه  پکې شنمل شو

 

 لوګر والي د خبرياالنو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه

 :دسلواغې اتمه 

ار په وړاندې د شته ستونزو د هواري ژمنه لوګر والي عبداليیوم رحیمي په لوګر کې د خبریاالنو د ک

وکړه او زیاته یې کړه د خبریاالتو ستونزې یې په نښه کړې او په هواري کې به یې هر ډول مرسېته  

 .دریغ نه کړي 

چېې د لېوګر والیېت     ،نوموړي دا څرګندونې د لوګر والیت په ميام کې په داسې حال کې وکړې

ستانو د ټولنې مشر نوراهلل سېتانكزي،  یګر د خپلواکو ژورنالارالعاتو او فرهنګ رییس په ګډون د لو

سېتانو او  یپه لوګر کې د خبریاالنو د خوندیتو  کمیټې مشر خان ولي احمدزي او په لسګونو ژورنال

  .دولتي ویاندویانو شتون درلود

و کې د لوګر د ارالعاتو او فرهنګ رییس عبدالرحمن تسل په دې والیت کې په شېته غږیېزو ا  په سر

چاپي رسنیو خبرې وکړې او زیاته یې کړه اوسمهال پنځه راډیوګانې خپرونې لري چېې درې یېې   

 .خصوصي او دوه یې دولتي راډیوګانې دي او دغه راز د یوې چاپي خپرونې یادونه یې هم وکړه 

وروسته په لوګر کې د آزادو خبریاالنو د ټولنې او د زینت راډیو رییس نېوراهلل سېتانكزي پېه دې    

یت کې د خبریاالنو او رسنیو په وععیت مصصلې او هر اړخیزې خبرې وکړې، ستونزې او فرصتونه وال

 .یې په ګوته کړل 

دغه راز په لوګر کې د خبریاالنو د خوندیتو  کمیټې او د مهال راډیو د نشېراتو مشېر خېان ولېي     

یېې د رسېنیو او    احمدزي هم د رسنیزو فعالیتونو په تړاو ارزښتمنې خبرې وکړې او په لېوګر کېې  

 .دپاملرنې غوښتونكی شورسنوالو په وړاندې د شته ستونزو په را کمولو کې د نوې رهبرۍ 

له خبریاالنو او رسنیو سره ځانګړې مینه لرم ځكه چې زه هم )): لوګر والي عبداليیوم رحیمي وویل

 .((له همدې کهول څخه یم

ې د ستونزو را کمول مې مسېولیت دی او پېه دې   د رسنیو او خبریاالنو په وړاند))  د نوموړي په وینا

 .((برخه کې به ډیر ژر الس په کار شم

چې له خبریاالنو سره به ځانګړې رابيه سېاتي او   ،ښاغلي رحیمي وړاندې په خپلو خبرو کې زیاته کړه

ه مخ مسلسلې ناستې به ورسره کوي، رسنیو ته د معلوماتو په ورکولو کې به تغیر راځي او د ټولو رسنیو پ

 .ستې ساتي یپران ېادارو درواز ټولوبه د لوګر والیت ميام په ګډون د 

د غونډې په پای کې د لوګر والیت د ارالعاتو او فرهنګ رییس عبدالرحمن تسل غونېډه وارزولېه او د   

 . لناستې په نچوړ او پریكړو باندې یې ځغلنده معلومات ګډونوالو ته وړاندې کړ

او  یوالي عبداليیوم رحیمي اونۍ وړاندې د لوګر د والي په توګه ټاکل شوچې لوګر  ،د یادونې وړ دی

 . له خبریاالنو سره یې دا لومړنۍ ناسته ده

 

 

ش. هې ۹۹۳۹: سال تاسیس   

 

 ماهنامه

 آغازشد صدوپنجاه خانواده درلوگر ند توزيع مساعدت به سهرو

 عبداليیوم رحیمېی  یاز سو دلو 7به تاریخ   ر،یاخ یها ال یس نیخانواده متضرر  مواد خوراکی وغیرخوراکی به سه صدوپنجاهمساعدت  عیتوز روند: دلو ۷

یې   به هر خېانواده   یعیمبارزه با حوادث ربریاست  یروند مساعدت،  از سو نیدر ا که دیدارلونگ سخنگوی والی لوگر می گوید. دیگر آغاز گردلو یوال

 .رددگ یم عیتوزبوری آرد، ميدارروغن، مكرونی وچندین قلم موادغیرخوراکی 

هېا کمې     ال یسې  نیو متضرر ازمندین یکه در تالش آن هستند تا به خانواده ها دیگو یماین مساعدت ها را بسنده ندانست ولوگر  یوال عبداليیوم رحیمی

  .ردیصورت گ شتریبهای 

 .ردیبه آنان صورت گ شتریب یخواهند که کمكها یازدولت م  ،یکردند، عمن اظهار سپاس و قدر دان افتیکم  را در نیکه ا یخانواده ها گرید یازسو

ل سرازیرشدن سیال  ها درلوگرخسارات هنگصت مالی وجانی را برجا گذاشت که تا اکنون به صدها خانواده متضېررین  جریان امسااست که در یدر حال نیا

 .ددسیال  ها در لوگر کم  صورت گرفته است ودر روند کنونی به متضررین سیال  ها که تا اکنون مساعدت را دریافت نكرده اند کم  توزیع می گر

 

 را استماع  نمودند اتیروز نامه ارالعات روز مشكالت خبرنگاران وال و وزیرلوع ن نیمسوول

 
زاده  یلط  اهلل   ف ایدو شتت ج اگن ه به شکل آ ال یط: دلو ۷ مو خ

متموو   وز  نممه اطالعمنت  وز بمه      یینیم د  یو ذکم  وزهم متوو  طلمو    

کشمو   ا سم      نتیم وال گمر یمشکالت خبر گمن ا  لموگر ود   ایشکل آ ال

 .   ود   ود  مو د بحث وتبند   ظر صو ت گرشت

اطالعممنت و  ېیممهمشمم و  عبمم الرا ا تتممل     ایمم شتممت آ ال ایمما د 

از  یآزاد لموگر و برخم   تنن همتوو  ا   ا مو  نل یشرهيگ لوگر،  و اهلل سنن کز

 .بود    هیشرکت و ز تیوال ایخبر گن ا  ا

متوو   وز  نمه اطالعمنت  وز   یینید  یو ذک وزه زاده متوو  طلو   یاهلل    ف لط 

 نتی ظر یبهبود اطال   سن  یخبر گن ا   ا اسن ن    ود و برا شيهنداتهسواالت و پ

 .کرد   هیشن را ا ا

امل مشمکالت    یاطالعمنت و شرهيمگ لموگر ومبال  هم  بمرا       نستیاست که   یآو  ندی ونبل

 . استکرده  ری ا دا ایآ ال یخبر گن ا  ه چو  بحث هن

 
 دیدرلوگر برگزارگرد یمراسم شعرخوان( شعرمن برای صلح)تحت عنوان

 نسممتی  یلموگر ازسمو   تیم د مرکمز وال  یمراسمم  شمورخوا  ( شمورما بمرای صمل    )عيموا   تحمت 

 بممن یواد ن هشممنعرا ،شرهيگ یبر نمممه شممورخوا  ایممکممه د ا  یمماطالعمنت شرهيممگ برگزا گرد 

 .د کشو ش   صل   اهوتنم افظ وا ت ملیجيگ،  ن یخواهن  پن

 عبم الرا ا ، بمود   هیرگردیاطالعنت وشرهيگ لوگر دا نستیمينسبت د   ایکه ب  پروگرام

اشمنرا   د آ   ن هم شرهيگو  بمن  یگن ،اد تمي ه یاطالعمنت وشرهيگ،شنعرا ، و  ېیمه تتل  

تنمها صل ، خن  جيگ وافظ وا ت ملی  مشنعره شنعرا  د  ابطه به اید ا .بود    هیو ز

 بيیه درصصحه چهارم                                         .  ود   اشون شن را دکل ه

 

 


