
 

 !   وکړئ او د والدینو په شان مینه ورسره وکړئ درناوید هغه  ،یوه تحفه ده ښوونکی؛

 

 

  

 

 

 

  

                                                               

 

 

                           

 

                                             
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ټولاه نړککاې پاه    پاه   نيټه هرکاا     مه ۳۱په دښوونکي نړيواله ورځ دتلې دمياشتې 

کاې   افغانستانپه  خو مخکې .کيږينه يې سره لمانځ او محفلونو خوښيو، جشنونوبېالبېلو

 اوسمها  يااده ورځ   ولېيادونه کيده ې په دريمه نيټه دغبرګولي دمياشتدښوونکو ورځ 

 . لمانځل کيږيپه مياشت کې دنړيوالې ورځې سره سم د تلې  يدښوونک

په دويام   درناوي  چې دمور او پالر څخه وروسته په ټولنه کې د، ښوونکى هغه څوک دى

چاې  ځاى لري، ځکه ښوونکى زموږ د اوالدونو په روزنه کې ستر رو  لاري،   مقام کې

 .ټولنې ته لوړ لوړ شخصيتونه، کادري او مسلکي کسان روزي 

چې ښوونکى دانسانيت دجوړښت  ، شيجوته به  دانو . ته ځيرشو  ونوپرمختګ که دټولنې 

ليد  کيږي او يا په کې په هرڅنډنړک  دچې  پرمختګونه، کوم ،او تمدن ځالنده ډيوه ده

ښوونکى په خپل زياار   ثمره ده، چې  دښوونکي دزيار او زحمت خپلو سترګو يې وينو دا 

، تربيه  او علم ورزده کوي او پايله يې بيا د روز  زموږ او الدونه دزړه په وينو روزي پوهه

شوي کسانو چې جوړونو او کشفياتو ته مخه کړې او عمالٌيې وينو داد همادې ښاوونکو   

 .برکتونه او زحمتونه  دي 

چاې داساالم ساتر     ،نو څرګنده به شي .ورود اسالم له نظره وګکه دښوونکي مقام ته  

چاې زه   ؛کړى او دايې خپل امت ته ويلې ديدې وياړه هم پ( ص)محمد الرښود حضرت

او ښوونکي په صفت راوليږلم او تاسو ته هغاه الرې   الرښودتاسو ته ديو  ( ج)لوى خداى

 .  خرت کاميابي ويآدرښيم چې په هغې کې تاسو د دنيا او 

 څوک چې ياو چاتاه ياو تاورى     هر هغه : فرمايې( ص) محمد تضرحبيا  کې بل ځاى 

 .د ورښود  شوي کس الرښود دى نوهغه  ،ښودهروو

ډيار   له هرڅه  دښوونکي مقام په ټولنه کېنو له دغه دواړو نبوي خبرو څرګنديږي، چې 

 پرتو سيمو ته دپوهې بلاې ډياويې   لرو او دنړک  چېه، د او ښوونکى  لوړ او اوچت دى

 .  ورې تيارې ورباندې رڼا کوي ليږدوي او ت

رالرښود او دانسانيت دجاوړونکي لاومړى   تښوونکى دانسان په ښوونه او روزنه کې س 

شخص به وي، چې دخپلو ترالسه کړي پوهه په زده کوونکو کاروي او زده کوونکي لوړو 

 .مرامونو ته رسوي

کل شي بسانه ياې   بياهم  له  دغو سترو توصيفونو، چې دښوونکي په اړه څومره پرې ولي

کلونه کلونه هم نشي کيداى،خو زموږ په هېواد کې دغه قشر ته په درنه سترګه  ناه کتال   

کيږي او دولت هم ورته ځانګړې پاملرنه  نه کوي، د ډيرو ښوونکو حقونه التراوسه نه دي 

 .ورکړ  شوي 

کور له بله خبره دا چې هغه زده کوونکي د دولسوکلونو د زده کړو په پايله کې چې دکان

بايد   الرې ټيټې نومرې ترالسه کوي، بياهغه  دښوونکو روزنيزو مرکزونو ته پيژند  کيږي،

په دې اړه  اړونده اداره يوه منظمه طرحه جوړه کړي، چې کوم زده کوونکي دښوونکو 

روزنيزو مرکزو نوته ور وپيژني، ترڅو  په ښوونيز نظام او د زده کوونکو دښې روزنې  په 

 .لون رامنځته شي پايله کې بد

دښوونکو حقونو ته  پاملرنه  په جديت  دټولوهېوادوالو غوښتنه ده، د دوى په معاشاتوکې 

په  ټولنه کې دخلکاو غلاا او   .  زياتوالى او داوسيدو ځايونه ورته  په پام کې ونيو  شي

ناسم  فکرونه اوچا  چلند چې  دښوونکي پروړاندې په سترګوليد  کيږي، بيا هغه وخت 

ه کلتور له مينځه تللى شي، چې دښوونکي ټو  حقونه دولتي اړونده اداره  په نظرکې دغ

ونيسي، بيا نو ولسونه هم ښوونکي ته په درنه سترګه او په ټولنه کې لوړمقام ترالسه کولى 

په تيرو څو لسيزو جګړو کې ښوونکي هم ډير زيانونه ليدلي، زموږ ډيرى ښوونکي  .شي

غوى پاتې کورنۍ دولت له ياده  ونه باساي او ورساره هار    قرباني شوي، چې بايد ده

 .اړخيزې مرستې ترسره کړي 

دلوګرخپرندويه  اداره  دهيواد ټولو او په ځانګړې ډو  ورځې په مناسبت ددغې پرتمينې 

 د لاو لر رام ژوندآاو  اهوس او دوى ته دد لوګر ښوونکو ته د زړه له کومي  مبارکي وايي 

 .غوښتنه کوي  له درباه (ج)لوى خداى 

 تربيا دخداى پامان

 مدير

ڼهګ شپږمهلومړی کال، (  ۸۱۷)پرله پسې ګڼه                    درویشتمه اوکتوبرعیسوي کال د  ۹۱۸۳، د لومړۍد میاشتې  لړم کال د ۸۹۳۱شنبه دچهار  ۱ 

 په هېواد کې دښوونکو ورځ

 

 

                        
...کنه سرلي              

ل. هـ  ۱۱۳۱:  د تا سیس کال   

 الهي ارشادات

لپاره ووځئ، نو ښاه   په الر کې دجهاد( ج)اى مؤمنانوکله چې د اهلل

او څوک چې ( د دوست او دښمن په منځ کې توپير وکړئ)پلټنه وکړئ 

تاسې ته سالم واچوي، هغه ته سمدالسه مه واياست چې ته مؤمن ناه  

سره ستاسې  لپاره ( ج)او ګټه غواړئ، نو اهلل  يي، که تاسې د دنيا ما 

 . ډيرې زياتې شتمنۍ شته ( غنيمتونو)د ولجې 

بيا اهلل پرتاسې مهربانه شو ، له همدې امله . په همدې تاسو هم   واست

 .له غور څخه کار واخلئ تاسې چې څه کوئ اهلل پرې خبر دى

 آيت ۴۹دالنساء سوره 

 

 

ى ورکولاو  يا د رالوګر ي وګړي   ه لوګر واليت کې له امنيتي ستونزو سره سره پ: مه  ۶دتلې  

سهار له دغه بهير د ې، چېصندوقونو ته الړ  او خپلې رايې د خپل نظر وړنوماندانو ته وکارول

 .وکړ بجو پورې دوام مازديګر تر پنځواوبجو پيل اود

دلوګر دټاکنو خپلواک کميسيون چارواکي وايي، چې درايي ورکولو بهيار  پاه څلورديرشاو    

 .  درايو ورکولو مرکزونو کې پيل شو او خلکو خپلې رايې وکارولې 

دواليات   د لوګر والي الحاج محمد انور خان اسحاقزي،په ټاکنو کې همدارنګه د ولسمشرک 

 رييس لي امنيتااقوماندان، مأ د څلورمې پلې لويا  تورن جنرا  محمد نبي احمدزي مرست

 په مرکز پل علم کې د حضرت عمر فاروق لېسې د راياې ؤ،  يو شمېر نور مسؤلين هم ورسرهاو 

 . او د خپلې خوښې نوماند ته يې رايه وکارولهورغلل مرکز ته  اچونې 

منيتي تدبيرونو د نيولو خبر ورکړ او له خلکو څخه يې د لوګر والي په دغه واليت کې د سختو ا

 . وغوښتل چې په دغه بهيرکې برخه واخلي

 ليکنه کاړې   کسانو د رايې اچونې لپاره نوم ۳۳۳۱۱۱چې په دغه واليت کې  ، ده وړ د يادونې

 .وه 

 
 مدبعمل آ ليازروز معلم درلوگرتجل

   میزان13باختر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بـا اتـترات تـورن جلـرال      یمراسم خاصـ  یلوگر ط تیمعلم دروال یجهان ازروز

 لیعبـدالوک  ،یتـ یوال یتـورا  یلوگر، اعضا یمعاون وال یاحمدز یمحمدنب

وتــاگردان  نیمعلمــ ،یادارات دولتــ یبرخــ یمعــار ، روســا سیــیر والیــکل

 .بعمل آمد لیلوگر تجل  یدرتاالرتاروال

 یبلخــــ سیرویمحمــــدم امیــــمعــــار  لــــوگر   سیــــیر والیــــکل لیلوکعبــــدا

روز  نیــا یکــیرا بخــوانگ گر ــت کــم درزآــمت ازآن  ــمن تبر     رمعــار یوز

روتـن   یخواستم تده بـود کـم بـرا    نیازهمم معلم ،یخجآتم بم استادان گرام

 .لدیتالش نما تیکردن چراغ علم ومعر ت با جد

 انیرا ب نیلآلم مشکالت معلمس کیآملم  یب ینآوان ب آمیبهاء آمرل آمینف

حـــل مشــکالت معلمــان توجـــم    ینمــود واز وزرات معــار  خواســـت کــم بــرا    

 .لدینما

بـم   گیصـحبت هـا   انیـ لوگر درجر یمعاون وال یاحمدز یجلرال محمدنب تورن

 انیـ درجر. همـم جانبـم خواهلـد نمـود     یهمکـار  شـان یوعده داد کـم بـا ا   علمانم

ر روز معلم ترانـم وماـاالت بخـوانگ    تاگردان مکاتب بم ا تخا یبرنامم ازسو

  .گر تم تد

کــم در حــال حا ــر در  دیــ ویمعــار  لــوگر م اســتیر یســخل و تــا ورعر 

مختلف وجود دارد کـم درآن   یمیلوگر سم صد وچهارده با  مراکز تعل تیوال

ازچهـارهزار آموزگـار    گی لجـاه هـزار  آـر ودختـر توسـ  بـ       کصدویاز  گیب

با  مکاتـب   زدهیس کصدوی تیوال نیکم درا شودیگفتم م للد،یب یآموزش م

 میـ وترب مینا ملاسـب مصـرو  تعلـ    یوتاگردان آن در ضا باتدیرمیتعم د از

 . باتلدیم

 گیروسـتا یمـورد تاد  رنامـم یتاد یمعلمان بـا اهـدا   صدتنیبرنامم س انیدر ا

 .زرار گر تلد

 »سلطانى« دمحمدزاه

 

څه پرې  ؛کارونه ويزو رسنيفرهنګي اړخه د ټولن له

 علمي غونډه وشوه وليکو؟

  مم ۱۳د تلې میاتتې 

تـاالر    ـم د لوګر والیت د اطالعاتو او  رهلګ ریاست  م نوښت د همـد  ریاسـت د نونـ و    

( ؟او څـم  ـر  خرـاره کـ و    لم  رهلګي اړخم د ټوللیزو رسلیو کارونم، څم  ر  ولیکو  )کې د 

 .حلیلونم، ویلاو  او ډیالوګ جوړ تو علمي تالند  د ځوانانو لم خوا  سرلیکتر 

ــ او داطالعاتواو رهلــګ ریــیس عبــدالرحمن تآــل،        ــم ت ــ ه کــې دمو ــود   ــاده نون ــم ی  

 . لطف اهلل تایب او وحیداهلل تیراني ویلاو  وک   محمداجمل سروش،

اتو او  رهلـګ ریـیس عبـدالرحمن تآـل د نونـ   برخـم       کې د لوګر والیت د اطالعـ   یل  م

ورتـم خررونـې او مو ـوعات د اوسـلل ټـوللې لرـاره        ؛والو تم ویلـا وکـ ه او زیاتـم یـې کـ ه     

کې د مثبـت انیـز  المـل ګرځـي     اړیلې دي او لم ټوللیزو  اڼو  م سمم توګم کارونم  م ټوللم 

چـې هـم اهلیـت او هـم د      ،او دنم راز لم ځوانانو څخم یې ونوښتل چې هر ځـوان تـم الزمـم ده   

ځکم دنم دوه توکي سره ت لي دي، د تآل  م ویلا اهلیـت لـم سیاسـي  کـر      .تعهد  یدا ک ي

 .رول  ور  اړوندیږي  اًسره اړیکم لري او تعهد زاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چـې لـم ټـوللیزو     ،تیراني د مو ود  م ت او خبر  وک   او زیاتم یې کـ ه  وحیداهلل ور آې

بلکـې ښـوونیز نشـرات تـر       ،رسلیو څخم باید د خلکو ځرلـو لرـاره مـورچې جـوړ  نـم تـي      

 .ک ي او زیان تر  ونم ویلي  وتي او داسې څم خراره ک ي چې ماابل اړخ انیزمن

تحایر، تهدید  نم  ؛بللو  دنده د خبر رسول، نوموړي د رسلیو ؤ لطف اهلل تایب   بل ویلاوال

دنم راز نوموړي زیاتم ک ه  م رسلیو کې لم ناسالم تهرت څخم ډډه وک و او د  . اوسرکاوی

نوموړي  م ویلا  م ټوللیزو رسلیو کې باید  م خرل زلم خرـل ځـان تخریـب نـم کـ و او نـم هـم        

 .ځان بې  رهلګم معر ي ک و 

 ونـم تو  او د ویلاوالو لخـوا ورتـم ځواب   ې وښتلې مطرح  یولوروستم د ګ ونوالو لم خوا 

نـارو  ـم تـ او چمتـو تـو  ویـ یو هـم        آهیـواد  رهلګـي میرانونـو او     دد لوګر او .ورک ل تو

 .نلدار  تم وړاند  توه 

 مثبتــمیــې  مشــر ســید اجمــل ســروش نونــ ه  ی ټاکــل تــو ناســتېکــې د   ــای د نونــ    ــم

 . یې د ځوانانو  م وړاند  خورا ګټور وبلل او ورتم مو وعاتو باند  بحث  وارزولم

نـو   ،یوه وسیلم ده او دنم وسیلم د انآان  ـم ال  کـې دی    للرس: دنم راز سروش زیاتم ک ه

 .او تهدید تي سرکباید سمم ګټم تر  واخیآتل تي نم دا چې څوت  ر  

ونـ    چې د لوګر والیت د اطالعاتو او  رهلګ ریاست ورتم ښوونیز  ن ،د یادولو وړ دی

 .د ځوانانو لراره وړاند  ک   دي

 


