
 

 (داساسي قانون اولسمه ماده)  . رف د ودې او ديني زده کړو د پراختیا، دجوماتونو، مدرسو او ديني مرکزونو  دوضعې دښه والي او تنظیم لپاره الزم تدبیرونه نیسيدولت په بیالبیلوسطحو کې دمعا

 

  

 

 

 

  

                                                               

 

 

                           

 

                                             
                                                                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

پسرلی دطبیعت ښکالوو ته رنګینې جامې ورآغوندي، دانسان روح او روان ته سکون ورپه  

مخلوقات چې په دغه درېـیو میاشتو کې پـه  ( ج)برخه کوي، دژمې په موسم کې دخدای 

 . دپخوا په څېر خپل ژوند ته دوام ورکوي خوب بیده ول، راويښوي او

داچې په افغانستان کې دسپرلي موسم ته ډېری وګړي خوښ برېښي او ديو نوي پـالن پـه   

جوړولو خپلې چارې سموي او په همدې توګه دخپل ژوند د چارو دپرمخ بیولو لپاره هلـې  

 .ي ځلې کوي، چې دخپلې کورنۍ دسمبالښت لپاره هراړخیزې کړنې په الره واچو

له دې پرته هر وګړی په دې هڅه کې دی، چې دخپل هېواد دسمسورتیا او رغوونې لپـاره  

نیالګي کېږدي، چې دهېواد هره سیمه ښکلې او زرغونه شي او راتلونکي نسل ته  نه يوازې 

دخپل الس نښه پرېږدي، بلکې د مېوه لرونکو ونو بېالبېلې مېوې ورته د ډالـۍ پـه توګـه    

 .پرېږدي 

داهغه څه بللی شو، چې ولسونه نور له جګـړو   بوختیاهېوادوال په رغنیزو چارو همدارنګه 

ستړي شوي او دهېواد د آبادۍ لپاره مال وتړي او دګران افغانستان د پرمختګ لپاره هڅې 

 .وکړي، چې دبريالیتوبونو لوړو پوړو ته ځانونه ورسوي ، چې هغه يوازې سوله ده

لي موسم چې دناامنیو او جګړو  پیالمه ده، ډېری وګړي د هېواد په اوسنیو حاالتو کې دسپر

   ناخوښ په دې دي، چې يو ځل بیا د دولت مخالفې ډلـې ورانکـاريو او جګـړو تـه زور     

ورکوي او دخلکو ژوند له ګواښونو او ناندريو سره مخ کوي، خو بیا هم ولس دناچاريو لـه  

 .وام ورکوي کبله د لوی څښتن تعالی په تکل خپلو ورځنیو چارو  ته د

ولې دافغانانو لپاره هیڅ کوم لوري دا نه انګېري، چې د  دوی ژوند دې له خطره لرې وي 

 .او په يوه باامنه  سیمه کې  ژوند وکړي 

ددې لپاره چې په هېواد کې دهرافغان ژوند خوندي او پرمختګ وي، نو مخالفې ډلې دې  

پیل دې په  اوربندوکړي، ځکه په جګړه  په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره تکل وکړي  او

کې هېڅ بريا نشي تر السه کولی، بلکې دبريا لوړو پوړ ته رسېدل  يوازې دخبـرو او ملـي   

 .مصلحتونوله الرې شوني دي اوبس 

 لويـو  لـه  افغانستان پرېکړه غلطه هره دي، خطرناک او ډېرپېچلې هم حاالت افغانستان د

ښمن تیار په کمین کې ناست دی او زموږ له بې اتفاقۍ مکار د. مخامخ کوي  سره ناورينونو

 . ناوړه ګټه پورته کوي، ملت بايد د دغه مکار دښمن د ناوړو پالنونو له منځه وړلو ته ځیر وي 

 پـه  حـاالتو  د او څېړل و ډول علمي او ژوره دې په  ټول مسايل ،چې کوي غوښتنه شرايط

 .شي تصامیم ونیول الزم سره مطالعې او څېړنې ژورې

که زموږ ناچاره ژوند همداسې په ناندريزو  وختونو کې تېرېږي، خو دا په ياد ولرئ ، چـې  

تاريخ به نوي نسل ته دا هر څه ولیکي، چې هغه وخت به خدای مه کړه اوسنۍ بې پیروايۍ 

راتلونکي نسل ته دپېغور په توګه پرېږدي، حال داچې موږ د وياړنو ډک او  زرين تاريخ لرو 

 .تل د ملت وياړنې دتاريخ په زرينو کرښو ولیکل شياو بايد 

دسولې لپاره هڅې ګړندۍ کړو، په خپلو سیمو، بانـوو او  ټول ولس  راځئ  سږني کال کې

آن  دهېواد په کچه غښتلي اقدامات وکړو،چې دبهرنیو او تاريخي دښمنانو له ناوړو دسیسو 

رې  خپلمنځي کړکېچونو تـه دپـای ټکـی    خالصی پیدا کړو  او دبین االفغاني جرګو له ال

څنګه چې دپسرلني په زرغون موسم کې خپلو کروندو لپاره کار کوو، همداسې يـو  . کېږدو

څه  وخت دهېواد ملي مسايلو ته هم وقف کړو او دهیواد  د آبادۍ او ښیرازۍ  لپـاره ګـوه   

 .مبارزه وکړو

او په هېواد کې به هرکـال دپسـرلي   نو دابه زموږ دکړنو پايلې  ژر تر بريالیتوبونو ورسوي 

 . ښکلي موسمونو ته خوښي په جشنونواو يوالي سره ټول هېوادوال ولمانځي

 !                                                         دې ورځې په هیله د

 تربیا دخدای پامان

 مدير

ګڼه لومړۍ ،لومړۍ کال  (۹۰۱) پرله پسې ګڼه                    يشتمهه ودو اپريلد عیسوي کال ۱۰۹۱د  ،دويمه ېمیاشت د غويي کال د ۹۳۱۸د شنبهدو  ۱ 

 !په نوي کال کې بايد د سولې لپاره هڅې ګړندۍ کړو

 

مانځلو ترڅنګ  دسولې دخپلواکۍ سلمې کلیزې د ورځو ل او په لوګر واليت کې دبزګر، پوهنې                        

 لشو نیالګي کینول

 

... سرلیکنه              

ل. هـ  ۱۳۱۳:   سیس کالتا  د  

، چـې  ینه روايت د( ضر)له ابو هريره 

فرمايلي  (علیه وسلم اهلل صلی)رسوال اهلل 

چـې کلـه      دمنافق درې نښي دي :دي

خبرې کوي درواغ وايي، کله چې وعـده  

ر کوي او که امانـت و ه وکړي په هغه وفا ن

 .سپارل شي، په هغه کې خیانت کويو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شـوې   جـوهه  ستره غونـهه   مه  یوه ۹۲دکب په په همدې تړاودښاروالۍ په تاالر کې 

وه، چې پکې لوګر والـ  الاـام مامـدانور اس اسـاا وال، والیتـ  شـورا ریـیس        

حســیب اس ســتانکوال، پــښ روــ  ښــاروال نزــیراحمدلویوال،دووورمې پوــې لــو         

 ومنــداس تــورس جنــرال رزــدالرا م ســاپ ، موــ  امنیــق ریــیس، امنیــه  ومنــداس،   

ــ  ادارو رییســانو،      ــوم  مورانو،ســ ی    دوالیتــ  شــورا غــړو، دولت ــو،   وګران

 .ږیرو، ور شکارانو، ځوانانو او میرمنو ګهوس کړال ؤ

غونهه دوومزارکو آیتونو په تالوت پیـښ شـوه، د غونـهې ګـهونوالو تـه دپـښ روـ         

ــ  ښــار        ــښ رو ــه او ترونــا یــې دپ ښــاروال نزــیراحمد لویــوال ښــه راغالســق وویو

 .وهاندې کړل دتزویب شوال ماسټرپالس په اهه ه  ګهونوالو ته مالومات 

کـال چـې دکرنـې پـه  ر ـو کـې        ۱۳۲۱ یا دکرنې ریـیس رزـداس تسـښ د راتوـونک      

پـه همـدې لول  کرنـې    . دهغو پروژو یادونـه وکـړه، چـې دوې یـې پـه پـالس کـې لـرال         

غیــرې میــوه  ۱۷۷۷۷میــوه لرونکــ  او ۰۷۷۷ریــیس وویــښ  چــې پــه ســ ن  کــال کــې  ــه 

 .لرونک  نیالګ   په  وګرانو  وویوښ ش 

سې والیت  شورا رییس حسیب اس ستانکوال وینا وکړه او د وګـر، پـوهنې او   ورپ

  وــواکۍ د ورځــې پــه تــړاو یــې وولــو هیوادوالــو تــه مزــارک  وویوــه او دغــه را     د

 وګراس یې   وو چارو ته ال وهڅول، وو په   وو ځمکو کې حـالل  کتـق وکـړال او    

لـوګر والـ  الاـام     .ړال دهیوادوالو اهتیاوې د  ښ هیـواد لـه پیـداوارو ترالسـه کـ     

 وواکۍ د ـوهنې،  وګراو د  ـوته دپـوالـهونـونهې ګـوال دغـاس اساا ـمامدانور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویــې ویــښ، چــې هــره وولنــه دپرميتــا پــه لــورال چــې    . ورځــو پــه ار ښــق  زــرې وکــړال  

چې هر وګړې  اید   ښ  چیـاس   دروم ، هغه یوا ې دپوهې اورو  دترالسه کولو الر ده،

 .پوهې او رو  ته وهڅوال 

والــ   یاتــه کــړه، چــې د وګرانــو پــه مــک  مــوږ هیــواد دکرنــې لــه  ر ــې سمســور او 

نو په  رکق  مـوږ دهیـواد    رغونی ال، نو همدا  وګراس دال، چې د  وو وناکو السو

 .نه ګټه پورته کوو    ښ وطن  پیداوارودکچه  لوهی ال او دحاصالتو 

 وکـې سـوله رمـښ       پـه  زـرو راځـ   ې  یـوا  وال  دسولې په تـړاو وویـښ، سـوله نـه     

او دســولې پــه  الغــواهال، نوال مــه ده، چــې وــول هیــوادوال الســونه یو ــښ تــه ورکــړ 

همدارنګه دلوګر یوت  اوسیدونک  فرهـاد   .ال ګړندال کړ هڅېراوستو کې   وې 

اکزرال د  وګر د ورځې په ویاه  وګراس دهیواد اتالس یادکړل، ویې ویـښ، چـې همـدا    

اکزــرال . ســاتنه کــې   ــښ ســرونه  ر ــان  کــوال   ددوې  چیــاس دال، چــې دهیــواد پــه 

د وګرانو  ل اره  د دولق اهونده ادارې نه غوښـتونک  شـو، چـې  وګرانـو تـه   یاتـه       

دپروګـرا  پـه پـاې     .صـال  شـوال تيمونـه  ورکـړال     ا او په و ـق ورتـه کرنیـو    پامورنه

ــه شــوه او همدارنګــه       ــه  واورول شــیزو کــې دپــوهنې ریاســق د وارنــدوې وــی  ليــوا تران

دلوګرپوهنتوس  ده کړیاالنو له لورال یو تمثیو  پارچه چې دپـوهې داهمیـق او ار ښـق    

ــ        دپروګــرا  ورســتنۍ  ر ــه    .ړهپــه وهانــدې ترتیــب کــړې وه، ګــهونوالو تــه  وهانــدې  ک

دغونــهې ګــهونوالو د لــوګر پوهنتــوس ســیمې تــه  ورغوــښ او هوتــه یــې دســولې نیــالګ     

 ستانکزی                         . کینولو ترونا  دسولې کوترې  هوا ته والو ولې

 

 

 سال تعلیمی درلوگررسماً آغازشد

رو    ا تر پښ  ښ  3 ـ ال : حمـ ب      8931  مـ یعوت دیـ جد سـ مکتـ وا ت   نـک  نـ ا   ـ

ر ام دیتوسط   ل  ناصر ریجنرا درلوگرآغا شدمو قیامن سییر ېجاس    . 

شــــوراې  ېارضــــا والی وشــــ  یمامــــد  ســــ  اس ســــادات،حاج بید ریســــدرمافــــښ آس  

ــاوالیت  ــ ې،روسـ ــاس ادارات دولت   ر ـ ــاس  وم ، ورگـ ــرید ،رالمـ ــداس  ې ،رهزـ وکارمنـ

 .شرکق ور یده  ودنداتب وشاگرداس مک رف،استاداسمعا اسقیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ــود نيســق  افتــهیریپــښ روــ  تدو  مناســزق در تــاالر شــاروال  ی ــا شــکوه کــه  ــه همــ  رنامــه

 رامـوس یمعارف کوور پ ریو  ا یپ هیلوگرضم  ارا قیوال فمعار سییر والیکو ښیرزدالوک

همــه  ېامعــارف صـازق هـ   ېدر راسـتا   8931سـال   ېســال گتشـته وپـالس هــا   ېدسـتوورد هـا  

هـــا صـــاحب   کزـــد مکتـــب در مرکـــو وولســـوالی دیـــجانزـــه نمـــوده افـــوود کـــه در ســـال جد

 ـه  ( رض)حضـرت رمـر فـاروم    ېمرکـو  سـه یآمرل ېلطف اس ستانکو س س.شد ر واهدیتعم

در   ا  مکاتـب  زوصـ    گـ  نـده یاجمـښ سـروب  ـه نما    دیو س  ا  مکاتب دولت  گ ندهینما

و ورگاس  و  مموـو ا  دسـتوورد     الس دولتومسو سيناس شاس  سال گتشته را  ه اساس توجه

 بقیه درصفحه دوم ...    .رنواس نمود ورفقیها وپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد مخدرنوع لوگرامیاز شش ک شیب

 در لوگر کشف وضبط شد شیشه

رو   ا تر   :حمښ21پښ 

توسـط  حمـښ   18 ـه تـاری     شیوـه گـرا  مـواد ميـدر نـو       وویا  شش ک شی 

 .دیکوف وضزط گرد والیق لوگردر   وم سیپول

لـوگر  ـه آژانـس  ـا تر گفـق کـه        هیرح   دا ميوص  ومانداس امن سمونوال

 ـا  در حومـه شـپر پـښ روـ  شـش        اتیـ رمو کیـ در  مو سیپول ېروهاین

مـوتر  سـراچه    کیـ را ا   مواد ميدر نو  شیوهصدوپنجاه گرا   ه وس وویک

ميوـص   ېط نمودند، آ ـا شده  ود کوف وضز ېکه  ه شکښ ماهرانه جاسا 

 ریدسـت   ویـ ن هی ـه  ضـ   ونـد ی اچـا زر  ـا دو مونـوس درپ    کیـ که  کردرالوه 

 .شده اند

مقدار مـواد    یا يواسقیاسق که  اچا زر  ه اس   س  اس م ېآور ادی  ا ښ

 عديل    . دیرگردیميدر را ا   ندهار  ه کا ښ انتقال  دهد که دست 

 


