
 

او مالتړ  هڅوي  رخو کې علمي څیړنېب او په ټولودولت دمؤلف، مخترع او کاشف حقوق تضمینوي . دولت دعلم، فرهنګ او هنر دپرمختګ لپاره اغیزمن پروګرامونه طرح کوي

(اوه څلويښتمه مادهداساسي قانون، )          .يې کوي او دهغو له نتیجو څخه داغیزمنې ګټې اخیستل دقانون له حکمونو سره سم عاموي    

  

 

 

 

  

                                                               

 

 

                           

 

                                             
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

واليتونو څخه يوستراتیژيک اومهم واليت دی، چې په لوړه مرکزي لوګر دافغانستان له 

نوو دکابول   رنې له پلوه ورته نظر وکړو،کچه دکانونو سترکان پکې شتون لري، که دک

جهاد اوفرهنګ له ډګره يې ونیسو؛ نوو دبواا الجهواد او    کندو يې هم بللی شواو که د

 .  دفرهنګي ستورو  واليت هم بلل کیږي

کړې او يا يوې نوه    نده  ځانګړي پاملرنه چارواکيته حکومتي  خوداچې لوګر واليت 

 .مخه کړي کوي، ستونزه دلته ده، چې دغه واليت به نورهم دشاه تګ په لوري 

بې برخې ندی پاتې شوې، په هرنظوا  کوې ډيوري    لوګر واليت دسیاست له ډګره هم 

او اوس هم په شته نظا  کې په لوړو  لرلي دي چارواکيلوړپوړي سیاسیون او حکومتي 

 . څوکیو دندې مخته وړي

بايود لووګر او دنومووړي واليوت      دي؛  ناست ۍ کېبیړداچې دوی دسیاست په  ولې

، په ټپونو دملهم پټۍ کیږدي ونوولس ولسونو لوري ته يې پا  واوړي او دخپل درديدلي

د دردونولپاره يوې  څو ددې خوار ولس لپاره څنګه چې لیدل کیږي، په هماغه اندازه 

 .درمل وګرځي

ځکه لوګر دجغرافیايي نقطې له مخې؛ اهلل تعالی په لوګري ولس دالورينه کړې، چې 

 غرونه، ښکلي او دنګ دنوګ چنارونوه، شونې او    دلوګر په ټاټوبي باندې لوړ اوهسک

کوان،  ی لرغونند، دنړۍ په کچه دويم درجه دمسویزرغونې باغچې، روان او څپاندس

دقیمتي ډبرو ذيرمې او نورنعمتونه پکې شته، خو لوګري ولس  دخوند  څکه يې ال هوم  

 .  پرې ښه شوي وي دوی ژوند په هغه اندازه نه دی کړې، چې د

لووګري  ډيوري  دنو دخپل واليت دحق غوښتنې دعوا نشي کوالی، چارواکي که زموږ

او ولسوونه   چوارواکي دلوګر دولتي حقونه ترپښو الندې کیږي او په دې الر کې  وګړو

دي، چې ولس خپل غږ پورته کړي او دخپل حق غوښتونکي شوي، څوو    مسؤلدواړه 

 .دحق غوښتو په لټه کې وواسئهم دمرکزي حکومت نه   چارواکيلوګري 

يې مالتړي  ونه  چارواکيدلوګر  ېولس که هرڅومره دخپل حق غوښتنه وکړي، خو چ

 .اوسي؛ هیڅکله به خپل حق ترالسه نه کړي

پرته؛  راغلي، خو دژمنو ورکولو چارواکي لوړپوړي هر له پالزمینې لوګر واليت ته چې 

  دقناعوت وړ او توه   وي، چې لوګري وګړدعمل جامه يې تر هغه  کچې ندې ورآغوست

 .څخه راضي وواسيور

لوګر واليت کې د ډيرو ستونزو او ناخوالو ترڅنګ يووه   بیا ه تیرهپه ټول افغانستان او پ

 لرنوه ځانګړي پامبايود ورته  چارواکي، چې دولتي لوړ پوړي  ناامنیي دهستره ننګونه 

 .وکړي

تر ټولو ستره بیلګه ياد واليت لومړۍ يا دويمې درجې توه   ېندلوګرواليت دحق غوښت

نو حقونه پکې خوندي کیدای شي، څو ورکول، دا هغه څه دي، چې دلوګر ولسو ءارتقا

په کار وګمارل  لوګري بې وزګاره وګړي او ځوانان په پرمختیايي او ټولنیزو برخو کې

 .شي او حکومتي چارې په لوګر کې ګړنديتوا پیدا کړي

اوسیاسیون په يوه خوله غوږ پورتوه    چارواکيدلوګرد ولس په مالتړ ښه داده، چې  نو

ل حق غوښتونکي دي او نه غواړي، چې د دوی په حق کړي، چې نور لوګري ولس دخپ

ته دکوارکولو   وګړوڅو په هرډګر کې لوګري بې وزګاره .کې ظلم او بې عدالتي وشي

ښه زمینه برابره شي او هم به ځوانان بهرنیو هیوادونو ته دتللو څخه راوګرزي اوپه دې 

 .ه واخلياينې لپاره دلوګر ولس په چوپړ کې غښتلي ګامونیسره به  دکاردبس

له يوې لوري به زموږ  بې وزګاره ځوانان په کار وګمارل شي،له  بل لوري بوه لووګر   

 .داقتصاد له پلوه نور هم غني او دپرمتخګ په لوري خوځښت پیدا کړي

 تربیا دخدای پامان

 مدير

ګڼه نهمه ،لومړۍ کال  (۹۰۰) پرله پسې ګڼه                    یووېشتمهجنوري د عیسوي کال ۱۰۹۱د  ،لومړۍې میاشت د سلواغېکال د ۹۳۱۷د شنبهدو  ۱ 

 واليت ته د چارواکو پاملرنه غواړيپل خ ولس لوګر

                        
 ته وړاندې کړلټولنې   فارغینلوګر پوهنتون؛ دویمه دوره  

 

... سرلیکنه              

ل. هـ  ۱۳۱۳:   سیس کالتا  د  

په الر کې دجهااد لاااره وو،ا   ( ج)ای مؤمنانوکله چې د اهلل

د دوسااا او د اامن پااه ماانی کااې تااوپیر ) نااو  ااه پلونااه وکااړ  

او څاااوې چاااې تاساااې تاااه ساااه  واچاااو   ه اااه تاااه ( وکاااړ 

من نه یي  که تاسې د دنیا مال سمدالسه مه وایاسا چې ته مؤ

سااااره ستاسااااې  لااااااره د ول ااااې ( ج)او ګوااااه غااااواړ   نااااو اهلل 

پااه هماادې تاسااو هاا    . ډیاارې ایاااتې ۍااتمن  ۍااته ( غنیمتونااو)

بیااا اهلل پرتاسااې مهربانااه ۍااو   لااه هماادې املااه لااه غااور . واسااا

 . تاسې چې څه کو  اهلل پرې خبر دی څخه کار واخل 

 (آيت ۴۹دالنساء سوره ) 

تنـه   ۹تنـه  زد  کیاـا ن  ـې      ۷۶څخه   ۍدلوګر پوهنتون  دښوونې او روزنې پوهنځ

پـه هیـواد کـې دکـار       اـې  اې نجونې وې، په داسې حال کې  فارغ شـول،  ـې راـر     

 .له امله انګیر  الي دنشو

مه دفارغ شواو زد  کیاا نو  دفراغـ  ششـ   د پـل  لـر ښـاروالۍ       ۱۱دمرغومي په 

پـه دې ششـنی   غونـې  کـې      .  غونـېې پـه تـرې کـې  وللانځـل شـو       ر کې داـوې  تا په

ــوګروالي الجــام مجلــاانور ان ا  ــه ګــېون دل ؛ دو اتــي شــورا راــیس  ســجاي   پ

حســـــیس ان ســـــتان   ، دلـــــوګر پوهنتـــــون راـــــیس   االنا ـــــر ســـــتان   ،   

ــي امنیــ        ــاان، مل ــه يومن ــیس مجلاشــپی، پوپــل، امنی داطال اتواوفرهنــر را

دکــورنۍ غــیو،   دویزد  کیاــا نو، د فــارغ شــواو و، راــیس، دو اتــي شــورا غــی 

 .ځوانانو او يومي مشرانو ګېون کی  ؤ

په پیل کې  لوګر والي  الجام مجلاانور ان اسجاي   وانا وکی  او فـارغ شـو زد    

د  لـه فـارغ شـواو زد  کیاا نوغوښـتنه وکـی ،  ـې        .هکیاا نو  ته اې م ارکي ووالـ 

ورا ترکچې  لوړې او پـه دې  ر  کـې  پلـو ه ـو      پلې زد  کیې دماسټرۍ او دوکت

والي زااته کی ،  ـې د ښـوونی و مرک ونـو دکلیـ  ترڅنـر      . ته ګینااتوب ورکی 

 . بااا دښوونی  کیپی  ا ل ته هر شا  پاملرنه وشي

کـال  کـې بـه دلـوګر پوهنتـون تـه غ اـالي         ۱۳۹۱کی ،  ې راتلون ي  والي ژمنه  ور

 .غول شي ر په  پا ه او اساسي رول ور

دښـوونې او روزنـې پـوهنځي راـیس پوهنلـل مجلاسـرورح، پرسـ   وواـل،  ــې          

 . دنوموړ  پوهنځۍ څخه دا دواله دور  فارغی  د ،  ې ټولنې ته وړاناې کیږ 

تنــه اــې  ۹تنــه زد  کیاــا ن ،  ــې  ۶۷حــ، پرســ   زااتــه کــی ،  ــې  پــه دې دور  کــې  

روزنې  پوهنځۍ د ف اک،  نجوني د ، دڅلورکلونو  زد  کیوا یستو دښوونې او

 وششـ  للـانځل  دکیلیا، بیولوژ  او رااضي  څـانګو نـه فـارغ  او نـ  اـې د فراغـ        

 .شاهاان او

 یاا نو ته د ـې  فارغو زد  کـی کـرو په لـپلو   ـان    د ـنا ر ستـوهنیار   االـپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرک ونو څخـه  م ارکي ورکولوترڅنر اادونه وکی ،  ې پوهنتون  له هغواساسي 

ګڼـــل کیـــږ ،  ـــې دټـــولنی ، ايتيـــاد  او سیاســـي  ن امونوپـــه پرمختګونـــو او 

 . براالیتوبونو کې رغنا  رول لوبو ی شي

ستان    ووال،  ې راتلون ي کال  کې به  دکرنې پـوهنځۍ  هـر دلـوګر پوهنتـون      

 اوهلاارنګه  دپوهنتـون  او دکتـابتون د   شي په تاراسي  بر ه کې شامله او شوړ  

 .ورکی هراحاطو  داوال  درغولو   ر اې 

کراـا فییــرزاد    ذڅخــه اـوت  فـارغ شــو  زد  کیاـال      ۍد ښـوونې او روزنـې پـوهنځ   

نه دمننې ترڅنر ووال،  ې د لر  مشرتابه پالو دلوګر پوهنتون له استادانو او 

.  او زد  کیې تر سـه کـول  دټـولنې دهـر نسـل لپـار  اړاـ  او لومیاتـوب ګڼـل کیـږ           

مونانې په بر ه زااته کی ،  ې دول  د فارغ شو زد  کیاا نو لپار  دکار اد  فییرز

داادونې وړ د ،  ـې دلوګرپوهنتـون څخـه پـه لـومیۍ       . غښتلي ګامونه وا لي کې

دې مهـال   تنه  دښوونې او روزنې پوهنځۍ څخه فـارغ شـول، ولـې تـر     ۹۹دور  کې 

 امیني                               . څخه سر ټ و   هر   رار  فارغی   دبې وزګارۍ

 از هپته ملی يانون اساسی درلوگرتجلیل به  لل آما

ازهپته ملی يانون اساسی درو ا  لوگرتجلیـل بملـل آمـا، گردهلـاای کـه بـاا        

شـای تاواراافتـه بـود، درآن  پوهنیـار      81مناس   درتا رپوهنتون لوگربه تاراخ 

  االنا ر ستان  ی رئیس پوهنتون لوگر،مجلاشـپی، پوپـل راـاس اطال ـا      

 .ا  بودناوفرهنگ،استادان، مجيلی  و  بر ی ازمساولی  اشتراک ورزا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پوهنیار   االنا ر ستان  ی رئیس پوهنتون لوگر گپ  کـه يـانون اساسـی بـرای     

ات اع افغانستان بود  که در آن تلام حیوق مردم افغانستان مجپوظ می باشا،وی 

 الو  کرد کـه يـانون اساسـی کلـی تـرا  يـانون اسـ  کـه بـا درن رداشـ  فرهنـگ            

 . وشرااط کشورسا ته شا  اس 

  هـاا  گپـ     جلاشپی، پوپل رئیس اطال ـا  وفرهنـگ لوگردرشراـان  ـج    م

کـــه يـــانون اساســـی ســـر ط  ن ـــام اســـ  ور ااـــ  آن وشی ـــه ملـــی ووطنـــی مـــی    

ــرد       ــا هرفـ ــ  وبااـ ــرم اسـ ــانون شـ ــاهی ازيـ ــام آگـ ــه  ـ ــ ود کـ ــل افـ ــا،آيای پوپـ باشـ

 .کشور ودرا ازيوانی  نافذ  کشورآگا  سازنا تا مطاب، به يوانی  رفتارنلاانا

یار استاد   االم ا  ثاب  پیرامون تط ی، يانون اساسی   ج   کرد وگپ  پوهن

وی اف ود که  . که دريوانی   مش ال  نیس  اما درتط ی، آنها مش ل وشود دارد

يانون اساسی افغانستان ازلجاظ مشرو ی  اک شـام  يـانون اسـ  و نسـ   بـه      

 .را  دارديانون اساسی  ربستان، مير وبر ی کشورهای داگر اسالمی برت

يانون اساسی کشور دارای  ا ياوشيـ  دو مـاد  در دوازد  فيـل می اشـاکه       

هجــری شلســی توســط حامــا کــرزی راــس شلهورپیشــی   کشــور      8811در ســال 

 محمدزاهدسلطانی                 .توشیح ونافذ شا

 

سالون فاتحه  کيباا مسجد جامع و کي

 شودیساخته م یخوان

سالون  کاباب مسجا شام  و کاکار سا    یافغان ونیلیمپنجا   نهاه  به 

ان  سیلوگر،حسـ  یوالـ  یتوسط  الجام مجلـاانور ان اسـجاي    ی وان فاتجه

  یــامن سیرئــ ینا ــر رشــانیام اشنرالاــ،بریتاو  یشــورا سیرئــ یســتان  

وب رگــان  یتــاو  یشــورا یشــاروال پــل  لر،ا  ــا ی یــلیل راحلای،نيــیمل

 .درمرک  لوگر آغازشا شای 81به تاراخ  یيوم

کــه ( اگا یــ )مســجا شــام    اــا:شــاروال پــل  لــر گپــ   ی یــلیاحلــا ل رینيــ

  یـ کـه ررف  یسـالون فاتجـه  ـوان     یـ از دوه ار ت  نلـاز گـ ار ون    یب  اگنجا

 یمن ل به ش ل پخته واساسـ  کادر  ا اشیوي  دارام کاه ار ت  را  در  کا

در مـا  شـ  مـا  در      یزمـ  ساـ شر۹در مسـاح    یشاروال یاز بودشه ان شاف

 . شودیپل  لر سا ته م شهر

ــان ــ هلچنـ ــجاي  الجـ ــان اسـ ــاانور  ـ ــ یام مجلـ ــوگر ن یوالـ ــلـ ــخنان    یـ در سـ

م ان میاس  کااس  که کار سا     ورسنایافتخار و  یها شا یلی :گپ 

حـل  واهـا   گـا  بـ ر     ایـ شان آن مشـ ل ن ـود     لیکه با ت ل رانلایرا آغاز م

 .شا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اـ ا یانسـا تل  یتا کار ها اانلایوتالش م یسم یلوگر  الو  کرد که و یوال

 محمدزاهدسلطانی .رود  یم ان میاس به ش ل من ر  مطاب، به يرار داد به پ

 


