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دنورستان والیت په ښکلو تپو کي دنجونو ښونځي

سرليکنه
موږ به په راتلونکو دووکلونو کې له افغانستان څخه دبهرنيو ځواکونو دوتلوشاهدان يو ،خو دنړيوالو ځواکونو په
وتلو سره به زيات خطرونه ښوونځيو ،په ځانګړې توګه ښځينه ښوونځيو ته متوجه وي .دغسې خطرونه د خلکو
(ميندوپلرونو) ،دښوونځيود زده کوونکو او دافغانستان دحکومت دانديښنې سبب ګرځيدلې دي .لکه چې اوس وينو
دناامنيو له امله دهيواد په يوولسو واليتونو کې شاوخوا ( )٥٥٥دنجونواوهلکانوښوونځي تړلي او له فعاليته لويدلي
دي.

له دې ټولو انديښنو اوستونزو سره سره داسې مثبتې پيښې رامينځته کيږي چې له موږ سره دپوهنې او معارف په
برخه کې دخنډونو او ستونزو په لرې کولو کې مرسته کوي .لکه وروستۍ پيښې چې دغزني واليت داندړو په
ولسوالۍ کې رامينځته شوې ،ددې څرګندوې دي چې خلک دپوهني په ارزښت پوه شوي او له دې وروسته له خپلو
ښوونځيو څخه دسيمې خلک پخپله دفاع او ساتنه کوي  .دغزني واليت داندړو په ولسوالۍ کې دښوونځيو پروړاندي
خورا زياد خنډونه موجود ول  .خوله نيکه مرغه دغزني واليت داندړو ولسوالۍ زړورو او علم پالونکو وګړو ددي
ستونزو داواري لپاره مټي را بډوهلي ،او وي غوښتل چې دخپلو ماشومانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او خپلو
ماشومانو ته د ښوونې او روزنې الرې چارې برابرې کړي .اوس مهال دغزني واليت داندړو په ولسوالۍ کې
ښوونځي دزده کوونکو پر مخ پرانيستي دي او ټول زده کوونکي په يوې ښه او غوره درسي فضا کې په درس لوستلو اود پوهې په حاصلولو بوخت دي.

دهغو معلو ماتو له مخې  ،چې دايکويپ خبرپاڼې ته رارسيدلي دي ،دهيواد په شمالي واليتونو کې هم دغسې غوره او بريالي کارونه ترسره شوي دي.
دافغانستان په شمالي واليتونو کې وګړي په دې هوډ او تکل دي چې دخپلو ماشومانو له حقوقو څخه دفاع وکړي او دښوونځيو دسوزولو مخه ونيسي ،
همدارنګه دسيمي خلکو تصميم نيولې چې له دې وروسته دښوونځيود ساتنې مسووليت پخپله په غاړه واخلي .دخلکو همدا ډول غوره کړنې او اقدامات موږ
دهيواد دپوهنې راتلونکي ته خوشبين او هيله من کوي .دايکويپ خبرپاڼه هلې ځلې او کوښښ کوي چې په راتلونکي کې دهيواد له بيالبيلو واليتونو څخه
دغه ډول په زړه پورې کيسې راټولې او خپرې کړي.
دايکويپ د خبرپاڼې مسوولين دتاسو دوستانو نظرياتو  ،وړانديزونو ،سالمو انتقادونو او نيوکو ته سترګې پرالردې  ،مهرباني وکړئ خپل سالم انتقادونه او
وړانديزونه دايکويپ دخبرپاڼې دښه والي له پاره د (  )zukh.haq@gmail.comپه الکترونيکي پته راوليږئ .اجازه راکړئ چې دخپل ټيم په استازيتوب
له هغوې څخه مننه وکړم چې تيره مياشت يې موږ ته خپل نظريات راليږلي وو.

دخالد بن وليد ښوونځي د اداري شورا غړيو دخپل ښوونځي دچاپير ديوال دجوړولو له پاره پيسې راټولې کړې.
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دايکويپ ملي پروګرام له مخکې څخه
سره يو ځاى داسې پالنونه په  NEIد

دښوونځيو شوراګانې په زياترو مواردو کې دپوهنې ديوې مرستندويې برخې په توګه کارکوي ،چې دهغې يوه
غوره بيلګه او مثال دبلخ په واليت کې دخالد بن وليد دښوونځي شورا ده .دنوموړي ښوونځي زده کوونکي
دانګړدديوال دنشتوالي له ستونزې سره مخامخ وو ،چې په ځانګړې توګه داستونزه او مشکل دلويو نجونو له پاره د
ډيرې انديښنې وړ وه .دغه ښوونځى په ١٣٣٥لمريز کال کي تأ سيس شوي او شاوخوا ( )١٥٥٦زده کوونکي
لري ،چې له دې جملې څخه يې ( )٥٥٥تنه زده کوونکې نجونې دي.
باالخره دخالد بن وليد دښوونځي دشورا غړيو په يوې غونډې کې تصميم ونيو چې دښوونځي دديوال دجوړولو له
پاره پيسې راټولې او دښوونځي چاپيرديوال جوړ کړي .په دې غونډه کې د خالد بن وليد دښوونځي دشورا غړيو،
هر يو :آغلې مريم زيال ( )٣٥٥٥٥٥افغانۍ او عبدالوهاب( )٢٧٥٥٥٥افغانۍ دديوال دجوړولو له پاره مرسته
وکړه.
پردې مرستو سربيره ديونيسف واليتي دفترد ښوونځي دشورا دغوښتنې په اساس ( )٢٧٥٥٥٥افغانۍ وړيا مرسته
وکړه ،چې په دې ترتيب ددې ښوونځي دچاپيرديوال دجوړولو له پاره مجموعا ً ( )٣٥٥٥٥٥افغانۍ راټولى شوې.
وروستۍ غونډه چې دروان کال دغويي دمياشتې په ١٢نيټه په خالد بن وليد ليسه کې دواليت دپوهنې درئيس (قيس
رويين) او دايکويپ دواليتي دفتر دمسؤ ول په ګډون جوړه شوې وه ،دښوونځې دشورا له خوا دغه سترې السته
راوړنې اعالن شوې.
ايکويپ د نورستان په واليت کې
دايکويپ دملي پروګرام ((پوهنه دټولو له پاره)) ترشعار الندې دايکويپ دملي پروګرام خدمتونه دنورستان ښکلي
واليت ته ورسيدل.
نورستان چې يو ډير ښکلې واليت ،چې درڼو سيندونو اوښکليو منظرو اود درو لرونکي دي ،له دې ټولو طبيعي
ښيګڼو سره سره دنورستان دښيرازه واليت وګړي دټولو پرمختګونو او دژوند له اسانتياوو څخه بې برخې دي .ان
دا چې دنورستان دښکلي واليت وګړي له هغو حقونو او پرمختياووڅخه هم بې برخې دي  ،چې دافغاسنتان نور
وګړي ورڅخه لږوډير برخمن دي .خو له دې ټولو محروميتونو ،ستونزو او ننګونوسره سره دنورستان علم
پالونکو خلکو دعلم او پوهې اهميت درک کړى او له هر هغې مرستې څخه ،چې دپوهنې او دماشومانو دښوونې
او روزنې په برخې کې يې له السه کيږي ،ډډه نه کوي.
ددغو مرستو له بيلګو څخه يوه يي دنورستان واليت دفارون دوګړو د ( )٦٥٥٥٥٥افغانيو په ارزښت دځمکې
مرسته ده .دښوونځي دشورا يو غړي ښاغلي مولوي زينت هللا خپله دوه جريبه ځمکه داشتيوي دنجونو دښوونځي
دجوړولو له پاره و ښونځي ته ورو بخښله .دنورستان واليت علم پالونکوخلکو دايکويپ دملي پروګرام دلومړى
قسط په رسيدو سره دنجونو دښوونځي دجوړولو کار پيل کړ او هڅه يې وکړه چې دژمي دسړو او دايکويپ دنرو
قسطونو له رارسيدو څخه دمخه دښوونځي دجوړولو کار بشپړ اوګټي اخستنی ته يي چمتو کړي.

داشتیوي دښوونځي زده کوونکي لیکل زده کووي

په نورستان کي داشتیوي دښوونځی دڅلورم ټولکي زده کوونکي

څرنګه چې نورستان په اقليمي لحاظ دهيواد له سړو يا سرد سيرو واليتونو څخه دي ،چې هلته بيا دهوا دسړښت له امله
ساختماني او ودانيز کارونه شپږ مياشتې نه شي ترسره کيداى.

دنورستان خلکو له پورتنۍ مرستى سربيره پخپلو شخصي پيسو پنځه تشنابونه داوبو له سيستم سره يوځاى جوړکړل او دزده کوونکو داستفادې له پاره يې
وسپارل.
دټولنيزو چارو کارکوونکي قاري شفيع هللا دنورستان دواليت دخلکو دونډې اخيستنې په هکله وويل (( :دنورستان واليت ميرمنو ،خپلې هغه پيسې چې دکرل
شويو لوبيا وو دپلورلو له درکه يې ترالسه کړې وي،داشتيوي ښوونځي ته دمرستې په توګه ورکړلې  ،چې دايوه ډيره ګټوره مرسته او دهيواد له پوهنې سره
ددغه واليت دخلکو دډيرې عالقې څرګندونه ده.
د اشتيوى ښوونځي شورا له هغو پيسو څخه ،چې دپوهنې دکيفيت دلوړولو له پاره يې ترالسه کړې وي،اعظمي استفاده کړې او د ښوونځي له پاره يې ساينسي
البراتوار  ،ميزاوچوکۍ ( چې پخپله په نورستان کې جوړې شوى) خريداري کړي دي)).
له دې ټولو هڅو  ،هلو ځلو او دخلکو له ونډې اخيستنې سره سره اوس هم دپوهنې په برخه کې ډيرې ستونزې او مشکالت شته او التراوسه هم دنورستان په
واليت کې دکتنې وړ پرمختګونه ،نه دي شوي .قاري شفيع هللا زياته کړه :موږ خپله ونډه ترسره کړې ده او ومو کړاى شول چې ودانۍ  ،فرنيچر ،البراتوار او
نور درسي وسايل برابرکړو ،خو دښځينه او نارينه تجربه لرونکو استادانو له شتون پرته به زموږ ټولې هلې ځلې بې ګټې وي.
دنورستان وګړي دپوهنې له وزارت او دايکويپ له ملي پروګرام څخه هيله لري چې دښځينه او نارينه ښوونکو دکمښت دستونزې په حل کې له دې واليت سره
مرسته وکړي او ترهغه پورې چې خپل ښوونکي يې له ښوونيزواو روزنيزو مرکزونو څخه فارغيږي او خپله دزده کړې دوره دښوونکو دروزنې په مؤسسو کې
بشپړوي ،دې ستونزې ته دې کلکه پاملرنه وکړي او هغه دې ژر ترژره حل کړي.
دبدخشان واليت د يمګان په ولسوالۍ کې زما ماموريت
(دټولنيز خوځښت دهمغږي کوونکي خاطرې)

له پوهنې او دخپلو او الدونو له ښوونې او روزنې سره دبدخشان دخلکو له اندازې زياتې مينې پرموږ ژوره اغيزه وکړه .يوه له هغو خوږو خاطرو څخه چې تل
به مې په ذهن کې پاتې وي ،دبدخشان واليت د يمګان ولسوالۍ ته زما سفر دى .بدخشان دهيواد له ليروپرتو واليتونو څخه دى ،چې دافغانستان په شمال کې
پروت دى.
دايکويپ کارکوونکي دښوونځي دجوړولو له کار څخه دليدنې کتنې په موخه د يمګان په لوري په حرکت کې وو .دبدخشان دواليت دمرکز او يمګان دولسوالۍ
ترمينځه دموټر ( )١٥ -٣ساعته الره ده .موږ څو ساعته په غرنيو سيمو کې خامه الره ووهله ،باالخره هغه ځاى ته ورسيدو چې د يمګان له ولسوالۍ څخه يې
شاوخوا ( )١٥کيلومتره واټن درلود.

.

دیمګان ولسوالی ماشومان ښوونځي ته ځي .

دسمنګان واليت د پوهنې او زده کړې
په هکله ځينې په زړه پورې معلومات

داهغه ځاى و چې دسرک جوړولو کار پکې روان و،دسيمې خلکو په مؤقتي توګه الره دترافيکو دتګ راتګ پرمخ تړلې
وه .دغه دپاکولو کار ډير ساعتونه وخت نيوه  .زموږ په وړاندې له دې پرته بله الره نه وه ،چې دبدخشان واليت مرکز
په لوري بيرته ګرځيدلى واى .موږ تصميم ونيو چې دکار دبهير او جريان څو عکسونه واخلو او بيرته دبدخشان واليت
مرکز ته والړ شو ،خو يوه کليوال سپين ږيری مونږ له دی کار کولو نه منع کړو  ،او هغه زياده کړه.

دسمنګان واليت نفوس ( )٤٥٥٥٥٥تنه
اټکل شوى دي .دغه واليت دنجونو او
هلکانو له پاره دوه دښوونکو د روزنې
مؤسسې (دارالمعلمينونه) لري .
دښوونځيو او د زده کړو د مرکزونو
نورې شميرې يې داالندې دي:
ليسې :دنجونو ( )٢٥ښوونځي ،دهلکانو
( )٢٥ښوونځي ،دنجونو او هلکانو
دواړو له پاره ( )٦ښوونځي)٣( ،
مسلکې ښوونځي.
منځني ښوونځي :دهلکانو له پاره ()٣٤
ښوونځي ،دنجونو له پاره ()٢٢
ښوونځي ،دهلکانو او نجونو له پاره
(  )٤٥ښوونځي.
لومړني ښوونځي :دهلکانو()٣٣
ښوونځي  ،دنجونو(  )٣ښوونځي او
دنجونو او هلکانو(  )٥٢ګډ ښوونځي.
داسالمي ښوونې او روزنې مرکزونه :
يو دارالعلوم ،دهلکانو له پاره ()٧
مدرسې او دنجونو له پاره يوه مدرسه.
دسمنګان واليت په ښوونځيو کې
دشاملوزده کوونکو شمير( )٥٧٣٥٣تنه
دي ،چې له دې جملې څخه
()٦١٥١٧تنه هلکان او ()٣٦٣٣٦تنه
نجونې دي.

دیمګان ښوونځي چي دایکویپ دملي پروګرام له خوا جوړ شوی

دایکویپ کارکوونکي دیمګان دولسوالی په لیاره

تاسې چې زموږ په سيمه کې دپوهنې ،روغتيا او بيا رغونې په چارو کې خدمت کوئ ،موږ له تاسې سره هرډول مرستې
ته چمتو يو .او وي وويل :تاسې زموږ ماشومانو ته دښوونې او روزنې الرې چارې برابروئ ،چې همدوې به سبا ددې
هيواد الرښوونکي او خدمت کوونکي وي.
نوموړې له موږ سره ژمنه (وعده) وکړه ،چې موږ به په څو دقيقو کې تاسې ته الره پرانيزو او تاسې به په آرامۍ سره
وکولى شئ خپل هدف او منزل ته ورسيږئ .موږ تصميم ونيو چې دالرې پرانيستو ته سترګې په الر او منتظر شو ،په
حقيقت کې هغه الره چې پاکول يې په ساعتونو کې هم ناممکن وو ،ولې دبدخشان واليت علم پالونکو خلکو ډير چټک
کار وکړ او په څو دقيقو کې يې موږ ته الره پرانيستله.
کله چې موږ دالرې له هغې بندي او تړل شوې ساحې څخه تير او دسرمنزل په لوري په حرکت کې وو ،وموليدل چې
ددې سيمو خلک علم او پوهې ته په ډير سترازرښت او اهميت قايل دي او په ډيرې بې صبرۍ دهغې تږي دي.

( ددې کيسې او اړوندو عکسونو په راليږلو کې ښاغلي نجيب هللا توره کې دايکويپ داړيکو له دفتر سره زياته همکاري
کړې ده).

شاوخوا( )١٣٢ښوونځي ودانۍ لري،
( )١٢٣ښووونځي التراوسه ودانۍ نه
لري او هغه ښوونځي چې دجوړولو کار
يې روان دي شمير يې ( )١٧ته
رسيږي.

دسمنګان والیت نجوني او هلکان په ښونځي کي

