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 ماهنامه

عمل  ازروز عاشورا گرامیداشت به

 آمد

لوگربا حضور داشت صدها تن  زن ا    تیدهم محرم الحرام دروال از

 .ب رگداشت به زمل آمد تیامن الٌکام یدر فضا ینیداران حس

بننه اشنن را    یخوشنن  یمناسنن ت در ولسننوال   یکننه بننه همنن   محفننل

 یاطالزننننننان وفرهن  حنننننننا   سیپوپننننننل ر نننننن   قیمحمدشننننننف 

  محاسننننننننن ی یوال یورازضوشننننننننن یقیصننننننننند میمحمدقسننننننننن

 اف نننهیریتدو ینیوصننند هنننا تنن  زننن ا داران حسننن  دان  وانانیسننف 

لنننوگر  ی نن یوال یزضننو شننورا   یقیصنند  میمحمدقسنن  یبود حننا  

 یهمننندل  وحننندن دزاشنننورا صنننح ت نمنننودا آن رانمنننا   رامنننونیپ

 .نمودزنوان  ظلم هیزل س ادنیوا

 یاف ود که دشمنان افغانس ان با اسن فادا از راا هنا   یقیصد یآقا

کننند   جناد یفاصنله ا   یسنرزم   ین اقنوام ا  انین م خواهندیف ممخ ل

 شیاهداف شوم شان را ما بااتفنا  ووحندن خنو     یبرزکس ا یول

از  واننننان خواسنننت تنننا در برابنننر  یو مینن کنننردا ا کسنننانیبننه خنننا   

 .شندبا اریدشمنان اسالم وافغانها هوش سیدسا

در   یننناطالزنننان وفرهنننن  لنننوگر ن  سیپوپنننل ر ننن قیشنننف محمننند

( رض) یمک نننم امنننام حسننن  روانینننافغانهنننا را پسنننخنانش همنننه  

وحندن   شن ر یهرچنه ب  تین خواند واز  وانان خواست تا بخاطر تقو

زنالوا   ینند و یوتنال  نما  یسن   تین وال  یاقوام ساک  در ا انیم

 کننهگذاشنت   مینمنود کنه همنه افغانهنا بنا هنم برادرهسن ند ونخنواه        

   من  شنندن  آقنای پوپنل    دین نما یمنا تفرقنه افگننن   انین گنان م  گاننه یب

 .زنوان نمود یهمدل را نماد وحدن و درزاشورا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

م نننارزا حضنننرن امننننام   از سنننخنرانان   گنننر ید چنننند تننن     همچننننان 

از تمنام افغانهنا   وخوانندا  برای  وانان درس  کیرا  (رض) یحس

کشننننور ونجننننان از   یوسننننربلند یخواسنننن ند کننننه بخنننناطر آبنننناد  

دادا وبننننه مضننننل حضننننرن امننننام    مشننننکالن دسننننت بدسننننت هننننم    

تا آخری  دم حیان شان برای رسیدن به هندف تنال    ( رض)حسی 

 .نمایند

 یولسننوال یدر مرکنن  وبرخنن یروز منذه    یننذکراسننت کننه از ا قابنل 

 زدیل.به زمل امد داشتیگرام تیکامآلامن یلوگر در فضا یها

 

                                                                                                       اطالعاتواوفرهنګ ریاست د: د امتیاز خاوند 

۲۴۲۴۷۷۷۷۷۰      ستانکزی» امیني«شیرمحمد           :مسؤل مدیر       

  »سلطاني«و محمد زاهد ا » صفا«امین اهلل  ،» پوپل«محمدشفیق       : او لیکواالن  کتنپالوي

: سبوک پاڼېیف                          »لعدی«محمد موسی   :خبریال   

امیني ستانکزی        . ش     :ډیزاینر   

.لوګرمیاشتنۍ خپرونه  دسرلیکنې پرته؛ دلیکواالنو دلیکنو ننګه نه کوي اومسؤلیت یې  دلیکوال پرغاړه ده :یادونه   

په  چې په لوګرمیاشتنۍ کې خپرې شي، نو کولی شي چېکه چیرې  لیکنې لرئ 

    ۸۲۴۴۴۷۴۴۷۰: شمیره ې داړیک                            .الندې پته  يې را واستوئ

 Shir.stanikzai2@gmail.com :دبرښنالیک پته 
 سهر مطبعه: چاپ ځای 

    www.facebook.com/رداطالزاتواوفرهنګ ریاست دلوګ 

  www.facebook.com/ لوګرمیاش نۍ 

 
مطبعه عزيزينوي : چاپ  

رتون پرانیستل شود کرنیزو محصوالتو نندا کېر والیت ـوګـل  

پینل کنن  د   د ننندارتون دپرانیسنن   ډوننه  پنه     :منه   ۳دتلن   

پنه لنوګر   موخه  نندارتون  د یادمومند  محمد دی    کرن  ریس

کرنینننن و محوننننوالتو پد ندنننننه  د کرنینننن و      والیننننت کنننن  د   

  .دا کنننن اخلکننننو تننننه ینننن   ننننودنه  یننننا  تولیننننداتو رالولننننو  او 

چنن   ترڅنننګ وویننل    ژمننن  دسننرا کروننندګرو د   محمننددی 

  دډنه شن ه    لنر    و سن ون    د کرکیلو په برخه ک  کوم  دوی 

 س ون وته به دوی پروخت رسیدګي وک   او ب ګرانو ته به 

 .آسان یاو  په پام ک  ونیسيسهول ونه او 

دلوګروالي محمدحلیم فدایي  ب ګران ی  دسنول  دنینالویو   

  ننندارتون کن    چن  پنه د    ایښودونکي وبلل او زیاته ین  کن ا  

دکرنی و محووالتو اودالسي صنای و پننللس ډرفن  دینو     

 . دورځ  لپارا پرانس   

 چ  د  وک ا  څخه مننه فدایي  دکرن  ریاست او دب ګرانو 

 ب ګرانو.   لوګریانو ته و ود  کرنی و محووالتو نندارتون 
 تویولنو   د خولنو او تڼناکو  دد السنونو  س اسوته وی  ویل  چ  

چنن  دډننه کرنیننن  تننوکي مننو نننن  تاسننو دخلکننو پنننر         پایلننه دا 

تاسن  دډنه خنول      ر ته که چد   نندار  ته وړاند  ک  وړاند 

 .به دډه کرنی  محووالن نه درلود  نو ن   نه وای توی  ک   

دخپلنو   چن    و څخه هنم منننه وکن ا  کنوم      میرمندهغو  فدایي 

 .کورنیو سرا د کرکیل  او مالدارۍ  په برخه ک  مرس   کو 

 په د  نندارتون ک  څو ډوله انوور  مڼ   السي صنای  او 

 

 

 

 

 د پیمان خیریه بنسټ لوګر کې په شخصي لګښت  جومات جوړوي

 
د لوګر د محمدآډ  ولسوالۍ د مغلو خیلنو پنه    :  مه ۸۱د تل  

ېنندو کلني کن  د وینس قرننني پنه ننوم  ومننان تنه د وداننۍ  وړ       

 . ک  پیل شو کار د یو  ډونه  په ترڅ

د یاد  ومنان د کنار پیلدندو پنه مراسنمو کن  د پیمنان خیرینه         

پورزرب پننننه محمنننندآډ   ا بنسننننس مرسنننن یا  محمنننند شننننا   

  ؤولسننوالۍ کنن  د دډننه خیریننه بنسننس د سنناحو  دف ننر مسنن     

صفي اهلل یوسف   د مغلوخیلو د کلي دیني زالمانو  قنومي  

 .    وامشرانو او ځوانانو برخه اخیس

  د لمننون  پننه موخننه   د رضننا( ج)ینناد  ومننان د لننوی خنندای    

کوونکو لپارا د  نه چاپیرینا  برابرولنو او د بنواب د تنر السنه       

الحناج سنلیم     ناډلی  یسین کولو لپارا د پیمان خیریه بنسس ر

 .  وړو لوښت څخه خپل  شخوي د  زابد پیمان

 د ویس قرني  ومان په پاخه او اساسي ډو  پنه دوو پوړوننو  

سننوا لمننون   څلورکنن   ننوړیچ   چنن  پننه یننوا وخننت کنن  بننه د     

 ۰۰۰۱۱۱۱لنو  لنا  لوښنت    او  وړتیا ولر  دو کوونکو د ځای

د د   ومان په  وړېدو سنرا د مغنل خیلنو او     .افغاني  کیچ 

د ز نادن  ( ج)خندای    شاوخوا کلیو اوسیدونکو ته به د لنوی  

 . کولو لپارا الزم چاپیریا  برابر شي

او زننام  و  قننومي مشننران ود مغننل خیلننو د کلنني دیننني زالمننان  

ډنه  او د څرګنندا کن ا   د دډه  ومان په  وړېدو خو ي وګ   

  . ډ  کاربولي اقدام دبواب څخه 

 

 

 ومان یو مقدس ځای دی   چ  د د  ځنای څخنه خلکنو تنه د     

دن نننارا او بلنننه ورکننو  کیننچ    ومننان د اهلل    د ز ننا( ج)اهلل 

 . د ز ادن ځای دی( ج)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

د رضنا لپنارا   ( ج)فرمایلي د   څو  چن  د اهلل   رسو  اهلل ص

بنه د دا لپننارا پنه  نننت   ( ج) ومنان  ننوړ کن   نننو لنوی خنندای    

 . وړا ک  ( ماڼۍ) ک  یو کور 

و د یادو مراسمو په پای ک  د مغلنو خیلنو د کلني اوسنیدونک    

د پیمننان خیریننه بنسننس مشننر الحنناج سننلیم زابنند پیمننان تنننه         

له دربار څخنه ین  نومنوړ     ( ج)دزاو  وک   او د لوی خدای 

 . ډو  ونکي شو ته د لوړو ا رونو او بوابونو 

د یادون  وړدا  چ  د پیمان خیرینه بنسنس لنه د  مخکن  هنم      

یو شمدر  وماتونو   نوونلیو او کلینو تنه د اوبنو څناا ګنان        

   .  د  وړ  ک 

 
 وگرتعین شدـژورنالیستان افغانستان درلآزاد نوراهلل ستانکزی بحیث رئیس انجمن 

نوراهلل س انک ی مسئو  رادیوزینت طی ان خابان  

شفاف به اکضریت آرا به حیث ر یس انجم  ژورنالیس ان 

  .افغانس ان درلوگر  ت ی  شد آزاد

برای ت ی  ر یس  م اون  منشی ومسئو  کمی ه دفاع 

ازحقو  خ رنگاران انجم  ژورنالیس ان آزاد افغانس ان 

می ان درتاالر ریاست اطالزان  81درلوگر  به تاریخ 

اهلل صفا   یام .وفرهن  ای  والیت ان خابان برگ ار شد

لوگر در  تیوال اطالزان وفرهن  استیآمر اطالزان ر

 یرا برا س انیداش   انجم  ژورنال شیصح ت ها

ووزدا سپرد  زنوان نمودمهم وارزندا  تیخ رنگاران نها

همه  ان ه خواهند  یهمکار شانیبا ا ادشدایکه ادارا 

 س انیم اون انجم  ژورنال یاهلل مجدد حجت .نمود

م لومان  هیدر سخنا  برزالوا ارا  یآزاد افغانس ان ن

نهاد اف ود   یا ریاخ یدس آورد هاو  تیف ال ونرامیپ

دفاع از  یباال حاضر تمرک  انان در حا   یش ریکه ب

خ رنگاران  یها تیوبلند بردن ظرف س انیحقو  ژورنال

 . اشدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خ رنگاران را به شکل  هیاف ود که هرقض یمجدد یآقا

  وی زالوا کرد که ای  انجم  کنندیم یگریپ ی د

  یمشکالن خ رنگاران در ا ازیک طرف  واندیم

دردفاع ازحقو   گرید یاز سوو دیحل نما را تیوال

 . خ رنگاران حامی اصلی آنها محسوب میگردد

دهند  یت  را 22ان خابان   یکه در اذکر است  قابل

  ثیخود را به ح یحاضربود که نوراهلل س انک 

 
 

 

 

 ثین بنه ح  ی ومحمد موسنی زندیل  میدآډاحکیس سیر 

اهلل سننرور   یننومط یمنشنن ثیننبننه ح یرز اسننیم اون زب

خ رنگاران دفاع از حقو    هیو  کمئمس ثیمنح خودرا

با کسم شدا  ادی دانیکاند  جهینمودند که در ن دیکاند

اکضریت ارا درسمت های یادشدا ت ی  گردیدند ومحمد 

رای نه توانست سمت م اونیت  7موسی زدیل با کسم 

 «زدیل»محمد موسی       .را ازآن خود کند

 

دلوګر خبریاالنو ته دخوندیتوب په 

 اړه روزنیز ورکشاپ ورکړل شو

 پنننه نامنننه روزنیننن     خونننندی وبد خ ریننناالنو د : منننه   ۱دتلننني 

 داطالزاتواوفرهنننګ پننه ریاسننت    لننوګر والیننت   ورکشننا   د

درسننیو دمسننؤلینو او خ ریناالنو  تننه  د درینو ورځولپننارا     کن  

 .پای ته ورسیدا مه   ۱ وړ شوی ؤ دتل  په 

ورکشنننننننا  دپرانیسننننننن   پنننننننر مهنننننننا  دلنننننننوګر    د دډننننننن  

داطالزاتواوفرهنننګ ریننیس محمدشننفیق پوپننل خ رینناالن د   

دمی   ینناد کنن    چنن  باینند د لننولن  دردونننه   لننولن  اصننلي خننا

کوم چ  پنه سن رګو لیند  کینچ   پنه واق ني ډو  مسنولینو تنه         

یادونه وک ا  چن  د خ ریناالنو پنه      ورسو   همدرانوه پوپل 

خوندی وب ک  دولت هم الزمه پاملرنه وکن    ترڅنو خ رینا     

 پات  په دویم مخ ک ...                  .په ام  ک  و 

 

د لوګر بزګرانو ته د اصالح شویو 

 تخمونو د وېش لړۍ پیل شوه

 :مه  ۸۱دتل  

دلننوګر د لننوګر والیننت د کرننن  ریاسننت لننه لننور  د لننوګر د مرکنن  او    

خموننو د  ولسوالیو ب ګرانو تنه د ډنمنو د اصنالو شنویو ت     شپچون  

 .وېش ل ۍ د پټۍ په پرېکولو سرا پیل شوا

لنن ۍ د پیننل پننه مراسننمو کنن  د لننوګر والیننت        دد تخمونننو د وېننش  

مرس یا  قمرالدی  شکدم د کرن  له وزارن او ریاسنت څخنه منننه    

چنن  پروخننت سننرا  دلننوګر ب ګرانننو تننه  اصننالو شننو  تخمونننه  وکنن ا 

چنن  د  ؛ دادی موخننه د کرننن  وزارن  شننکیم زیاتننه کنن ا    . ویشنني

پنه    وګن    ځکنه د افغانسن ان ډېنر     ته ودا ورکن    رکیلو هدواد ک

 پات  په دویم مخ ک ...                . کرنه او مالداری بوخت د 

ځینن  نورمحونوالن ننندار  تنه وړانند        او کرن  دبڼوالۍ

 .  ؤشو

چن  دډنه ننندارتون دلوګروالینت دکرننن  او       دا ړدینادون  و 

دول نني  لنني  دددډنه والیننت دوا   اوبولوولنو ریاسننت لننه خننوا 

  دهمکنارو موسسنو    دځینور یسانو او دکرن  دبرخ   ادارو

دمنننسووالنو   دکرنینن و کوپراتیفونننو دچننارواکو  ب ګرانننو   

 .ی ؤ وړشو  په پل زلم  ارک   او صن  کارانو په ش ون
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