
 درىو او نترًيو هٌوادوالو!

د تارًخ په له اةتراء ىه تس اوضه پورې لکه څسىګه چې تاضو دتس ًاضت ىورالهرارس عالي فاروقٌه نررضه 

علهاء کسام،  ،لهانالع طالبکې د هٌواد له ګوټ ګوټ څذه زرګوىه  په دًيي او عصسي علونو اوږدو کې 

په لپاره د علهي او روحاىي تسةٌې د نسکش هم ًې په ضٌهه کې د عانو او داصو او ىواةغ روزلي او نحصلٌو 

په  ه او ةطپيونطلهاىاىو په اعاىه، چير نذلصو د عانو او  د دپلو نشائذو او اضتاذاىو د زحهتوىود  حٌث

په نطتقله او ةې پسې درنت  او دپل فعالٌت  په توګه لهي او تسةٌوي ةيطٍد ًوه نطتقل ع ىتٌجه کې 

 و شساًطو کې پس نخ وړى دى.په ډېسو ضذتو او تسًيګلتوګه 

د  وتلو وروضته هم،په فعلي شسائطو کې همتوىشنيو شسائطو څذه راو ضرةررًو اد څو لطٌشو ىادوالو ، د

او چاپو ضسه  ةهتارًو ىاانيه وضعٌت ،  ىو او شاګسداىو په ضٌهه کې داضتادا ادارې د نحتسنو  دې نررضې

وروضتٌو  په دېله ةره نسػه م او تسةٌې ضلطله جاري ضاتلې، که څه هم تعلٌ دپه ډېسه نېړاىه او شهانت ضسه 

 لهالٌت چارې او فعدًيي او تعلٌهي ةيطٍ دػه کوښښ کړى، چې د هېواد د علم او عسفان دښهياىو د د کې 

 .نشکالة اًجاد کړي ضسه نخ کړي او په نذتلفو ةهاىو ورتهديډ 

حکونتي  په جسًان کې دوه ځلې دکال تعلٌهي تېس د ًوازې  ، ضسةېسهاو ضتوىشو نشکالتو  جشئي ىورو د

پس حسًم نررضې  او روحاىي علهي تارًذي ضاةقه لسوىکې ، لسػوىې ، زنوږ د انيٌتي ځواکوىو له لورې 

د درس او تررًص زًان واوښت، اطاقوىو او صيفوىو ته  د لٌلٌې د نررضې، ووهل شوې ى وشو، چاپې تٌس

ووهل ، پکې توهٌو لطګوىه شاګسدانډېسه ىاوړه دا چې اضتادان او  اوًې له ديډ ضسه نخ شوي،  چارې

 ډول ډول تکلٌفوىو ضسه نذانخ شول. و ىورله  شول، ةيرًان شول او

ًو په ىتٌجه کې په کيرز، او ةهتارىرو عهلٌاتو د ړ د علم او عسفان دښهياىو هٌوادوال شاهران دي،چې

او د تګاب د نٌا صاحب د تارًذي  ،ػشىيروزګان ، پکتٌکا، ىيګسهارنٌران وردګ، ةؼالن، هلهير، 

د ىوي تعلٌهي کال د را رضٌرو ضسه ضم د ىورالهرارس فاروقٌه لهزا  ىو .کړهه صسفه وى نررضې د وًجاړولو

د هېواد په  او دوىرًتوب په داطس عالي نررضې ادارې د نررضې، اضتاداىو او شاګسداىو د انيٌت

تس ورکېرو پورې او په َوله کې  رواىې ىا انيۍ ، چاپو اورواىو شپيٌو ړوىرو عهلٌاتوکې د نذتلفو ضٌهو 

 د ًوې ةشپړې صلحې تس قائهېرو پورې د نررضې د ةيرولو پسًکړه کړې.

په پوهيتوىوىو، علهي او تسةٌوي ةيطُوىو نرارضو،  او عصسي د هېوادو د َولو دًييځل ةٌا ًو نوږ 

دًيي شعاًسو د  کې دنطجروىو او په َوله  داىقاوو،درضګاوو،حلقو، د دًيي او تعلٌهي اضتازًتوب 



ػږ  واوودښکېلو په جګړه پس هېچا ته ىه ورکوو،  او د ىاوړه اضتفادې اجازه ،ةهتارولوولووراى، توهٌو

جهالت په او د  د تعلٌهي ةيطُوىو له وًجاړولو طجروىو، نررضو اود ن کوو، چې د جګړې په تسڅ کې

د وحشت او ةچٌان نلت  نطلهان دې نظلوم او پسًږدي چې د الس وادلي ضاتلو ىه نلت له کې د تٌارو

 ةسدهو شي.څذه  او پوهې د دىٌوي او ادسوي ضعادةد تعلٌم او تسةٌې په نٍ جهالت له فضاء لٌسې 

 

 نررضې اداره  فاروقٌه عالي د ىورالهرارس

 افؼاىطتان، نطتوفي ةازار،شلګس، ػشىى 
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