
 

 

 

 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abdulrahman Tasal 
ميي  د ۶۲درې لسييې ې اندېيي ې د دليي ې  يي    

 خييييي دېو  ييييي راې لييييي ې ل ييييي  ې لييييي  

ل    راياې  اطي  ززدد  ي   ي     :  ړهزده .دفغاېستاې  ااتې

د لېمې هې دداې  بېا هم  پلې دلتخباردتو جګړې تي  زار  

ې ت  دال  د هم ې جګړې    دار کې زم ېږ  يااره  ارکړ، چ

دا الس ل زې، ې  زده کړه ددده چې د همي ې ېايام م دېي ې    

 ېاانې کړا دا ايې امني ، د يي ې بليې جګيړې  ي  لي ر ا ن       

 .ېش 

 زلمی ځالند

ې زمي ېږ  ي    يهغ  څ  چې کنټ ال دا ب ل ن 

ادک دی زم ږ ځان دی، ک م ګام ې  چې د 

ېسييتک کېييږې، دد  يي  کېېېيي  کييې د   ځييان د بيي ل ن لپيياره د  

لييي  ځاېييي  ل يييي دله دېسيييان  ييي    .ښايسيييت  داېييي  جييي نال دې 

هغ  اګړې چې د ځان    ج ناې  باېي ې  . دې ي ن  کې دچ ې

کار ېي  کي ې، د ېي را د بي ل ن ليبن هيم ېي   يو ګ ځېي دی،          

 . ځ   د ځان ج ناې  د ټ لنې ج نال دې

Islamuddin Baha 
ددرد اهيي  تنيياه  هي    هې کيياری ته ييت  دی 

مېي دېم   . ين ه دی  س قضاات ې  زکاری 

دېېييا تمييام   قضيياات ېادرلييته در ميي رد کسييه ب يينم،  :دتيي 

تال ش رد مې ن  تيا مي د در  ي ديو دا قي در دهي  تيا بي  مي          

محتيا    .در تاري ه هم  ی ما  بې  ي  يگ  ييم  . ثاب  کن

با يېم، در ليي زېش ا قضياات کيي دن ديگي دن اقتييه  ېيي  دز    

 . ب  ددريم ې  دزف ددی   دمان دي از دا

 روز الدین میوند 

: کتيييا  د دېسييياېو داېييي  دلاليييو بنسييي  دی

هغيي  څيي ، چييې بشيي  ت ليي ه کړييي ې، ف يي  يييې  

کړی دا بېا ارالت     کتياب ې  کيې لې يک  ي ې دا ځيای  ي ې       

  .دې، ې  هم د د بش  لت ه  تمنو ده

ايي  ف ي    ياد دصک ت ،    کت  ل ه د دفغاېو ټي لنې ځي دن ېسيک ب   

اکړې،  پک دف ار منام کړې، ي  ثاب  دريځ غي ره دا د هوي دد   

جيي ناېې  يي  م  يي  ت بييک ه څيي  اندېيي ې کيي ټلې ګام ېيي    رتيي     

 .کړې

لومړی کال، نهمه ګڼه  (۸۸۲)پرله پسې ګڼه            عیسوي کال د فبروري درویشتمه           ۰۲۰۲کال دکب میاشتې څلورمه، د  ۸۹۳۱یکشنبه د  

 
 

۳ 

 او       خلک

 فېسبوک

!هم در وپیژنو یستاسو کلې موږ سره مرسته وکړئ، چ    یرشناسگلو/ لوګر پیژندنه   

دوستانو څخه وشمیره، نو همدې دعا له امله د اولیااوو پاه   

صدر مشهور شو، دهیواد له ګوټ ګاوټ څخاه خلاک دده    

 .زیارت لیدلو او دعا کولو ته راځي

کال،  د زرغون ښار مشهور کلي علي خیل، دهمنکه، بره شش

مالي خیل، مالیم خیل، سرکاریز، بابا عمو خان، زرګاران،  

، زلي محمد، فورمولیان او قلعه یباغ ولي، سعید کاریز کل

 . شفیع دي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د زرغون ښار اکثره وکړي په دري ژبه خبرې کوي او دتاریخ 

کاریزونو،برګ )په اوږدو کې د زرغون ښار له شاوخوا کلیو

غون ښار ته ځینې کورنۍ را کوچیدلې څخه زر( بآاو سرخ 

دي چې په پښتو ژبه خبرې کوي او لکه وروڼه داسې یو بال  

د زرغون ښار سیمه کې یوه لیساه چاې د    .سره ژوند کوي

په نوم یادیږي او څو منځني او ( زرغون ښار د عالي لیسې)

لومړني ښوونځي هلکانو او انجونو په مخ پرانیساتي دي او  

 ،ارس په نوم یوه مدرسه هام لاري  همدارنګه د شمس المد

  . چې په سلګونو حافظان یې ټولنې ته وړاندې کړي دي

د زرغون ښار د خلکو نیمایي برخه یې د بزګرۍ پاه   : کرنه

کسب بوخت خلک دي چې غنم، جوار او د باغونو په برخه د 

انګورو، مڼو، توت او نورو میوو باغونه لاري، ددې سایمې   

لپاره د سرخ آب بند له اوبو  و خړوبولخلک د خپلو ځمکو د 

 .او کاریزونو ګټه پورته کوي

 »احمدزی«محمدنسیم  :راټولونکی

 

د زرغون ښار سیمه؛ د فرهنګ 

 یاو لرغونتیا ټاټوب

زرغون ښار د محمدآغې ولسوالۍ یو له مشهورو کلیو څخه 

کیلومترۍ کې پاروت   ۱۱دی، چې دمحمداغې ولسوالۍ په 

دی، چې شمال ته یې د دولت کاال ااګ، ساویل تاه یاې     

، لویادی  تاه یاې د    یدخوښۍ ولسوالۍ دکاریزونو کلا 

دادوخیلو کلی خیت  او جنوب ختی  ته یې د برګ او سرخاب 

کورنۍ  ۱۱۱۱کلي پراته دي، د زرغون ښار کلي کې شاوخوا 

اوسیدونکي یې لوستي دي،  ۱۸٪ کابوپه کې ژوند کوي او 

کال پورې سبز آباد نومیده او په همادې   ۱۲۳۱دغه کلی تر 

حکم پاه زرغاون    کال کې د وزیر محمد ګل خان مومند په

 .بدل شو( زرغون شهر)ښار

د ځینې تاریخ لیکونکو په وینا زرغون ښار دافغانستان د یوه 

پاچا پالزمینه وه، چې له زړو کورونو او کاریزونو څخه یاې  

چې په کې یاو څاو   ،ښکاري، دا کلی یوه تاریخي سیمه ده

زیارتونه هم موجود دي چې مشهور یاې دخواجاه صادر    

او ابولشاء دیوال سوار په نومونو یادیږي، اولیاء، علی ملنګ 

 . چې دخواجه صدر اولیا کیسه یې ایره مشهوره ده

، چې مور ترې ؤیوه شپه خواجه د ناروغې مور بستر ته والړ 

اوبه وغوښتې، هغه والړ او اوبه یې راوړې خو ګوري چاې  

 ؤ،  یمور یې ویده شوې ده، ده د اوبو جام په الس کې نیاول 

ور مې له خوبه را ویښه شي او مانه اوباه  چې کیدای شي م

وغواړي، داسې نشي چې بیا بې اوبو پاتې شي، چې دیخې 

هوا له امله اوبو یخ شاوې کلاه یاې چاې ماور راویښاه       

ګوري چې خواجه یې مخې ته والړ ده نو ایره خوښاه  ،شوه

شوه، کله یې چې د اوبو جام ورکړ د یخ له وجې دده مبارک 

نو مور یې چې دا حالت ولیده زوی غوښه له جام سره والړه 

ته یې الس په دعا او ویې ویال ا  تعاالی دې لاه خپلاو     

 
زمین در لوگر 

پرتو گذرگاه 

 تاریخ معاصر

 »صدیقی«الحاج محمدظاهر: نویسنده 

ته يي  ر يي  ازمييان اتيياريو م ييان تيي دهه      

دهنيي ه ا مبييې  زن بيي ده کيي  ليي ت  زمييې  بييا در       

شيافات  ېا دد   يي  للسيل  تحي  ت ادې    

لېاليييه، دددری، رم دېيييه، ممنييي ی، ميييادی   

اغېيي ه کنيي ېه ي ييه دزجمليي  ليي زمې  مېيي     

ززددی ا ا يات م ک ی کشي ر ر يي  باليتاېه    

اک هسيييتاېه بييي ده کييي  ف زېييي دن  زن در طييي ل    

مله دفتخيار زفي ي  دار   رتاريو م  ر   م  

 ييييهي س اتسييييت س دييييي  مېيييي   دلييييالم در 

 ليي زمې   ا  اطيي   ييان ت دييي ه دېيي  ادرر يي   

مشيي ب بييا ېيي ر ( رض) الفيي  کضيي ت ر مييان 

فيي دکاری هييای  يياې د  ا هم يياری، دلهييه  يي ه

بيي  درمغييان زاردېيي ه دېيي  کيي  بيي       درييي   ردلييتا 

دلييا  مهاهيي ت ا فيي دکاری هييای  ييه هييم دا    

 ان مبنيه ب دليت ر اهي دي  کضي ت ر ميان      

 لېف  دلالم ل ت  زمې  بنام  اک  ياک  ( رض)

مسيييمه ا بيييا  دلههييياد الييي  زغييياز ېهضييي       

 . دث در زارده دل  ېالمه رد ب  مدل

م ار زمان دي  ل زمې  لېن قه مياېه رد    ک  ب

مهييي  رليييم ،مبييي ل بييي  زددتاه، در ييي د دد يييت 

ار فييان ت دييي ه دليي  کيي  ېييام ېشيياېهای  ييان    

تاک   ې   اجي د جهيان با ي  دليت در اېيام دا      

مېبا ييي  کييي  ا تييياريو دليييالم اجهيييان بييي ده  در

جېيي   دزجمليي  مېتيي دن رييارب ب رتيي در، رييالم   

ام  ييي  ط يېييي  ېېشيييبن ي   ييي ي  کضييي ت    

رد ېيييامب د اهيييم  ( رح)م  ېيييا يمېييي   چ  يييه  

اطيييي  رد کيييي    ا قه ماېييييان مشييييه ر رده ززددی 

ربيييارت دېييي  دز غيييازی ېاهللييين دميييې  د   يييان      

ليي ت ی، غيييازی ليييپ  ليييا ر غيييالم کېييي ر ان  

چ  يييه، ېاهللييين ليييا رکفېل د   يييان لييي ت ی   

مبييييارز امهاهيييي  درجهيييياد مې ېيييي ، ک ېېييييک    

ه  ييان ېاهلليين  ېييک ق منيي دن کنيي ک      محم  ييا 

ل ت ی درجهياد مې ېي ،   دجي  محم  يا ان     

  مهاهي ي  درجني    أغازی مهاهي  مليه در  

دال دفغييان دېگلييېس، غييازی   دجيي  دکم  يياه  

  مهاهي ي  لي ت  درجني     أ ان لي ت ی در ر 

دام دفغيييان دېگليييېس   دجييي  محمييي دکب  ان    

ف زېيييي  دکم  يييياه  ييييان ليييي ت ی مهاهيييي  رد      

دېگليېس، ج ېېيک غي ث     –درجن  دام دفغيان  

دلييي ي   يييان لييي ت ی مهاهييي  رد درجنييي  دام  

دفغان ا دېگلېس، ليمن ر ان لي ت ی مهاهي     

رد درجنيي  دام دفغييان دېگلييېس، محم کسيي   

 يان ليي ت ی رد درجنيي  دام دفغييان دېگلييېس ،  

  دج  محم  لي ار ان ف زېي  دکم  ياه  يان     

مهاهيي  رد درجنيي  دام دفغييان ادېگلييېس کيي     

زی اې رليتان دمي ازی   درفتح کاف لتان دي ا

ک  درکنار غيازی غيالم کېي ر ان چ  يه قي در      

دد  ، غازی محم رم  ان  هې  ق ماېي دن  

ق دی مله ل ت  درجهاد دليتېالل اطي  جني     

 يييان ا زقيييا  ت دېگليييېس، جيييال  –لييي م دفغيييان  

رده مي دم ديگي     رمحم  ان يياارل ت ی اصي   

ک  ېا ب  ج  زمان درتمنامه باقېماې ه دې  کي   

 ياد ابهشي  بي ي  ې يېن  يان       راح هم   ان

 .باد

ا يينک کېليي مت ی جنيي    ييه    يي  ليي ت  در

درجي     کابک م قمې  ددرد ا ي  ل ت  قيبال  بي  

ک م دېييه جيي  ا ييي  کابييک بيي د، ب کييه بيي ک     

م کيييي  دددری زن السيييي دله کلنگييييار دز جمليييي   

السيي دله هييای زن بيي   ييمار مې فيي  درکالې يي  

 دکن ن بي  لي ح ا يي  درجي  دام درتېيا ېمي ده      

ث م کيي  ا ييي  قيي در ېييک  کلنگييار ا  ييک رلييم بيي

ل ت  زن اق  دز مهم ر  ا يات . ت فت  دل  

ل ت  امې دن اردگ دم ازی ات    دز ا يي   

کابک چهارزلېا  ا   رد کابيک تشي ېک  ي ه    

ب د ک  الم  لياک  زن بي  چهيارده هي در کېلي       

متيي  م بيير مې لييې  الييه ليياک  فملييه ا ييي      

ر مېبا يييي  کيييي  کېل مت م بيييي 4865ليييي ت  بيييي  

. ددرديه بېش دز چهار ص  ه در ېف   مېبا ي  

، بي ک  ا ي  ل ت  ددردی الس دله های ب کيه 

محم زغ ،    ه، دزره، چ خ ا   ادر دل ، 

م ليي ک  بيي  ا ييي  کابييک، مېيي دن   هييا ييي  

درييای  . اردگ، غ ېه اېنگ هيار بي ده دلي    

ليييي ت  کيييي  دزجنيييي   غيييي   ب يييي ب  ييييمال  

بيييييا درج ييييييان دلييييي  زبېييييياری ميييييه تييييي دد 

بي ده   ابي   ي ک درهي    دًم ج دي  ک هيا دک ي   

 ی کب بيات  ېي ک  ل لب  ا زردرته دلي  ک  

چيي ن تنيي م، جيي دری، بيي ېک ليي ک،    ييم،     

زغ ، ماس اغې ه در زن کش    ه اغنيه دز  

کب بيات در زن اجي د    دًلب يهات دل  ک ې 

ددرد دزجمليي   دېگيي ر، لييېن، زرددليي ، زليي ، 

 .ت ت اغې ه ج  دقالم صادردته کش ر دل 

دزمې در کافه تن م ک  دزي  ا يي  بي   يه     

کابک ل دزي  مه تي دد لي ت  رد بي  ېيام تي دم      

 .غل  کابک ياد مه ېماين 

ز  اهيي دی ليي ت  در زمسييتان ليي د ا  بيي ب 

بيي ده کيي  درکيي اد چهارميياه دادم مييه ېماييي   

 .دما بهار اتابستان ممت ل اتي درد مېبا ي   

، ماليي دری ام غيي دری در ليي ت  رديييک دليي  

بي  تهيارته ې د يت  جي ، یي اريات      اله جن

 اً يييي د ميييي دم من ېيييي ، ميييي دم ليييي ت  قسييييم   

کم زمې  ابه زمې   دً  کزمېن در ب ده اله د

کييييي دم فاب ي ييييي  ا دليييييتگاهای  . هسيييييتن 

صيينمته درليي ت  اج دېيي درد بيي  دييي  لحييا  

دک  ييي  ميي دم ب يي ب م تيين، رلييم  اددېييش 

امام ريييي  رجييي ه ېمييي ده دېييي  کييي  تمييي دد    

ميي ددی دز ا يييات  باليي دد زن بيي  مېايسيي  ت  

 .ديگ  بېشت  مېبا  

درا يييي  لييي ت  دقييي دم مختلييي   شيييت ن،     

تاجييييي ، ليييييې ،   دجييييي  هيييييای صييييي يېه 

اغېي ه زېي ته    ړا  دج  های رباله، دارم

م دم لي ت  بي  لسياېهای  شيت  ادری     . ددرې 

 ړب کييه بيي ک رد بنييام دارميي. ت لييم مييه ېماينيي 

ی هييا در ړمييه ېامنيي   زييي د بېشييت  دارميي  ېېيي  

 ددرې  در ددمان ل ت  زدد م ددن زېها زې ته 

دت رزابييی  يي ارس يافتيي  دېيي  کيي  در م  زييياد

ملييه کفييل ېيي دمېس ملييه اتمامېيي  دریييه  

جاېبييازی هييا ېميي ده دېيي       يياری اکشيي ر جاې

ابيي  ايييره درمېابييک تهييااز دجنبييه هييا جنيي   

های ل  تاې  دفغيان دېگليېس اتهيااز را     

ها  هام  ادلې ی ېم ده ا  ن هيای  ياې د   

تيييي  دېيييي  اتميييي ددی ک يييي ی    درييييي  رده ريخ

دزمهاهييي ي  لييي ت  در رده ززددی ديييي  اطييي  

جييام هييای  ييهادت ې  ييې ه دېيي  ادز   دېييام  

 .ېشان های دفتخار زف ينه بها تهد ت  دې 

ا يييي  لييي ت  دز ديييي تاه ممنييي ی ارم دېيييه 

ا يات کشيي ر رېيين ماېيي ه ليياي  ېسييب  بيي  

 ېشيييييب د زن  در رده  اط ري ييييي   زم دلييييي  

ت جيي  صيي رت  دزطيي ب ک  ميي  هييای اقيي  

 يييييهي ېب ده دلييييي  درکالې ييييي  ممييييي ېېات 

زييييييادی بييييي رالاه ممييييي ن ميييييس رېنييييي ، 

مميي ېېات لييلف ، ت دفېيي ، دلميي ېېم، زهيي ، 

دلما  اغې ه درک هيای السي دله چي خ کي      

درج در ک تک    ېچي  قي در ددرد م جي د    

دلييييي  کييييي  در رده دليييييتخ د  زن در زميييييان   

جمه رييييي  ليييي ددرمحم دداد ان  ييييهې   

زن ت لييو دېهنېيي دن  ی مابميي اک  ميي  هييا

راله دق دم ت ديي ه اليه تياکن ن ېيېم کياره      

 .  ا ادره د ماې ه دل 

ل ت  زمې  دز دي تاه زمې  هيای   دين   ب دی

زردرته در رده کش  ازردر  مسار  بي ده  

ا در زن ل زمې  د   های  ش  ا مي ره  

الييه درزمييان ک  ميي  . اجيي د دد ييت  دليي 

دری  اه دمان د   ان غازی طي ح ا يالن تيه   

رای دليي  ا درزمييان  ای  يي ادر ذ ېيي بنيي  

ک  م  محم ظاه  اه بي  درميار زن دقي دم    

ا در رده درميييار لييياک  بنييي  ميييهک ر دقييي دم    

صيييي رت ت فتيييي  الييييه م يييي ب مېلې ېهييييا   

دفغيياېه لييالها متمييادی دليي  کيي  ېييېم کيياره   

دمېيي  کيي  ک  ميي  م جيي ده در . ماېيي ه دليي 

زغيياز لييا تار باقېماېيي ه ابهيي ه بيي ددری زن    

ی ېم ده ازمې  های  مي ره د ي    ت ج  ج 

کييي  ادلتمييي ر زمييياده   ا ، د ييي  هيييای چييي خ 

 . زردر  ال لب لازې 

بايييي  يييياد زار  ييي  کييي  درر ييي  جمه ريييي   

لييي ددرمحم دداد ان  يييهې  قېمييي  هيييای  

منييييازل ا زمييييې  هييييای کيييي  درتحيييي  کاليييي   

 .بن   ادرددرد تادي    ه دل  

 

دلوګر والیت دوه جال کلي 

 حصارک او ایسارک

زموږ په هېواد کې  دحصارک په نومونو سیمې ، کلې او آن 

ولسوالۍ شتون لري، دغه حصارکونه په حقیقت کې هغاو  

سترو دیوالونو ته ورته والی نه لري،  کوم چې ښاارونه او  

وي، په اوسانۍ زماناه کاې هغاه     ې کلي یې احاطه کړ

نښې اونښانې موجودې ناه دي،   وصارکونحددیوالونه او 

 .بلکې نومونه یې تر نن ورځې پورې پاتي دي 

له دې الې څخه دننګرهار والیت دحصاارک ولساوالۍ،   

میله دګندمک سویل  ۱۳دجالل آباد دکلیو حصارک،چې په 

لویدی   ته پروت دی، چې امیرمحمدیعقوب خان دګندمک 

 -۸۱٪۱. )شرمیدلې تړون له انګلیسانو سره السلیک کاړ 

،دجالل آباد دسیدانو کال حصارک، دخوست سویل (۱٪٪۱

لویدی  حصارک، دڅمکنیو حصاارک، دپنجشایر والیات    

لویدی  ته د آناوه یا عنابه حصارک او همدارنګه دغزناي  

سویل لویدی   د اوکک حصارک او شمال ختی  تاه دنااور   

 .دښتې او داسې نور څو دحصارک په نومونو کلي  شته دي 

 : صارک او ایسارکدلوګر ح

دپل علم ختی  او دکلنګار سویل لوري ته په شپږمیله کاې  

پراته دوه سترکلي ، چې دحصارک او ایسارک په نوموناو  

یقیناً تراوسه  یادې باریکۍ ته مو پام نه دی شوې، . یادیږي

چې دغه  دوه جال کلي دي، چې دلوګر سیندڅنډې  ښاي  

ه دره کې پراتاه  طرف ته دلوګر پ او شمال سویل دته  يلور

کلي دي او همدارنګه دحصارک  کوتل  په نوم هم یادیږي، 

دغه دوه کلي ختی  خواته یې د وزیرکال، شمال ته یې رای 

خوشي او شش کال، لویدی  ته یې جویک، تاتور، پای خیل 

 .موقعیت  لري  یکل واو پل علم او سویل ته یې دمنګوخیل

تی  کې قرار لري میله سویل خ ۱۳حصارک  د زرغون ښار په 

متره دبحر له سطحې لوړوالی لري، حصارک پاه   ۱۱۱۱او 

ثانیو شامالي عارا البلاد او     ۱٪دقیقو او  ٪۱درجو،  ۲۱

ثانیوشرقي طاول   ۱۹دقیقو او  ۲۲درجو،  ۹۱همدارنګه په 

 .البلد کې موقعیت لري 

 

 

 

 

 

 

 

 

په افغانستان کې دانګلیسانو د دویم یرغل په مهال  دوګاړو  

تاه   کورو  ۱۱۱ه مخې؛  دحصارک دکورونو شمیردشمیرنې ل

رسیدل، چې پکې تاجک، لیاس خیل دستانکزیو له شااخې  

کلي  ۱پورې تړلي  او  غلزیي پښتانه اوسیدل، له دغې الې 

 ۳۱کورنۍ، دوه کلاي تاجاک، چاې     ۱۴لیاس خیل، چې 

کورنۍ او  ۱۴همدارنګه یو کلی قزلباش چې  . کورنۍ  وې

کورنۍ شمیرل کیدل، په  ۱۱چې درې کلي دپوپلزیو وګړي، 

 .یاد کلي کې اوسیدل

د روایتونو او څیړنوله مخې؛ دحصارک په کلي کې د طاال  

ذیره چې دځمکې الندې شتون لري،  ماوږ تار دې مهالاه     

دلوګر دمسوعینکو او دکرومایټو د ذیرمو څخه خیر ناه دی  

لیدلې، ویره لرو، چې دغه د طال ذیرمه  زموږ دوګړو دځان 

نخاوردیم از  : متل لرو، چې وایي دريیو. نه ګرزيبال یې و

 .آشش کور شدیم از دودش

 استاد شاه محمود محمود: لیکونکی 

 لوګر اطالعاتواوفرهنګ ریاست: پښتو ژباړه 

 

 

 اکاریزهقریه 

قریه کاریز ها دربیست ودو کیلومتری مرکز والیت لوګر در 

ولسوالی خوشی موقعیات دارد کاه ازباازار ولساوالی     

چهارکیلومترفاصله دارد ودر قسامت شامال شاری ایان     

ف درآنجاا مساکن   ولسوالی واقع گردیده که اقوام مختل

 .گزین هستند

 :درمنطقه یاد شده پنج قریه وجود دارد که عبارت اسات از 

 ، ل محمد خیال گقریه   ،خان اقریه دری  ،قریه سلیمان خیل

 .قریه پتح خیل  و   قریه سلطان خیل

، بطرف شری آن  گمال آن قریه برمنطقه کاریز ها بطرف ش

نادی،  کنډاب، بطرف جنوب شری آن بریم، چنااری ودوب 

بطرف جنوب آن بازارولسوالی، بطرف غرب آن دشت باری 

وبطرف شمال غارب آن قریاه زرغاون شاهر ولساوالی      

 .محمدآغه موقعیت دارد

باشنده گان این محل نزد دیگرباشنده گاان لاوگر، بناام    

کاریزی ها ودربین خودشان بنام اقوام مربوطه شاان یااد   

 .میشوند، مردم دین دار ومهمان نوازهستند

نطقه مذکور لیسه عاالی کاریزهاا وجاود دارد کاه     درم

دانش آموز درآنجا مصروف آموزش هستند  ۱۱۱درحدود 

همچنان درنزدیکی لیسه یک مدرسه دینی هم فعالیت دارد 

که تعدادی زیادی دانش آموزان درآنجا مصروف فراگیری 

مردم آن دارای صد یف ۹۴علوم دینی میباشند که درحدود 

 .تحصیالت عالی است

 

 

 

 

 

 

 

 

زمین های زراعتی وحاصل خیزدراین منطقه وجود دارد که 

بیشترمیوه جات آن شامل بادام، زردالو، سایب، انگاور و   

اکثر مردم آنجا مصروف شاغل مالاداری     .شفتالو میباشد

وکشاورزی میباشند، رسم ورواج همه قریه جات این منطقه 

 تقریباً همسان است، با وحدت درغم وشادی کنارهم دیگار 

 .میباشند ومشکالت آنان توسط بزرگان حل میگردد

جوانان دراین محل روابط خوبی با هم دارند که اکثریات  

آنان عالقه مند بازی کرکت میباشند ورقابات هاای ایان    

مردم با فرهنا   . ورزش میان جوانان راه اندازی میگردد

 .وعلم دوست میباشند

 احمدزی: فرستنده

 رگلو  ریاست اطالعات وفرهن: تصحیح

 

يي د ې لي   ل ي  څخي  د ېسي  د ېسيتک ېي          :اداري فساد

دې  بل ييې ه هغيي  کړېيي  چييې ددلهييو دک ييام  دا ليي  ق دېېنيي ،   

ف ميياې ې دا دک ييام  ليي ه مخالفيي  دا يي  ټ يي  کييې اې، دددرې   

   ټاکلو ا       پک کار ځای کې ېي    م الً. فساد ګڼک کېږې 

 ييت ن، لييپارل  يي ې دېيي ه  يي  لييم  ت ګيي  ېيي  ت ليي ه کيي ل، ليي    

مييي ټ ، )دالتيييو  يييت  اا دا دم اېيييات  څخييي  ګټييي  د ېسيييتن     

ل  مام رين  دا ېي را  ل ي  لي ه دمي ر دا     (   ينټ  داکمپې ټ 

 .مې ې چلن  ک ل 

 دی: زييي  کييې ف مييايو   ( ۶۲)د  تميياله دد ېفييال دليي رت  يي     

لي ه  ېاېي  مي     ( ص)ل  د  تماله دا دهغ  ل  رل ل ! مؤمناې 

ک ئ دا هم درېګ      پل  دماېت ې  کې  ېاېي  مي  کي ئ،  ي      

 .ددلې کال کې چې   هېږئ 

بوشي    : زيي  کيې ف ميايو   ( ۸۵)د  تماله دېساء دلي رت  ي    

د  تماله تال  ت  ک م درکي ې، چيې دماېت ېي  ييې  پيک دهيک       

 .ارئ دا مال اې  ت  الپ

کار هغ  ا   دهک ت  لپارل کېږې، چې د ډدکټ ۍ بس  ت  ان 

ډدکټ ، ددېهنې ۍ بس  ت  دېهنې ، ېاامو ت  ېايامو  ي  دېي ه    

اګمييارل  ييو، کيي  چييا ددلييې اېيي  کييړه دماېيي  کييې يييې  ېاېيي     

 .کړی،    ارځ  دقېام  ب  د اهللناې     ډل  کې رد  رت  کېږې 

ارځ رليي ل  څخيي  رادييي  دی، چييې ييي ه   ( رض)ليي  دبيي  ه ييي ه   

   ي ه غ ېډه کې  ل  ت   رښ اې  دا اينا ک ل  چې ( ص)د 

ي  پ ن يا ک چه غ ېډې ت  ردغه، اې ايک، چې قېام  کلي   

د ده   ښتنې تي  ځي د  ارېي  کيړ دا  پلي       ( ص)دی؟ رل ل د 

ځېني  صيحاب  اا دد ګميان اکيړ، چيې د       . ب ا ت  يې دادم ارکړ

 ه، ځ   يې ځ د  ارېي   دد  ښتن    ښ  ې   ( ص)رل ل د  

دد   ښييتن  ( ص)کييړ دا ځېنيي  صييحاب  اا ايييک، چييې رليي ل د 

اينيا  يای تي  ارلي ل      ( ص)   کل  چيې رلي ل د    .ادې  اري ه

  ښييتن  يييې اکييړه، چييې چېيي ې دی، هغيي  کييس چييې دقېاميي       

 ( !ص)ک چو اايک، دغ  يم يا رل ل د .   ښتن  يې ک ل 

دماېي  لي  من ي   ن دا     ارت  اايک، ه کل  چيې ( ص)رل ل د  

کيي چو بېييا  (.دېتاييار کيي ه)یيياير  يي  دقېاميي   يي  تميي  داليي    

.   ښتن  اکړه، چې دماې  څ  ډال ل  من   ځو دا یاير کېيږې 

ه کليي  چييې د ادګيي  چييارې هغيي     : ارتيي  اايييک ( ص)رليي ل د 

کساې  ت  الپارل   ې، چې انتېا يې ې  ل ل  بېا دقېامي   ي    

 (۸۵رقم  ۶۲۱۲) بخارې ( ل دقېام  دېتاار با)تم  دال  

 دلوګرحج او اوقافو ریاست:  يرالیږونکدمطلب 

 

https://www.facebook.com/abdulrahman.tasal?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBXtaSnpG8dh7RK8c_EggR0NZ-TWOl0PvPlK8Zu8rNoVugcpIH4bJCFy2lYkTp-0V14m5Fkr_Y7OJW7&hc_ref=ARRkNIYHq7tLeq4aI_Yb1DD4J6hY_LY-Bqp-pGsAYrB2UquQoUGXYKhJ2mj8yIloK60&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/زده_کړه?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/islamuddin.baha.7?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB5Zrb3I8D3jAgcBzPaHSFPHlRUfaTAy994fgtXDU8E3SUkTIMlUxxtWL_ykX-jQSQenyi2Uv2wG4-1&hc_ref=ARQFF33U8zIppN87VdQop4VEX-Nyt-HPxI062fn6jLIS2xu3FpMnVaJJIKoLTenKQMk&fref=nf

