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 پنځمه ګڼه چاپ شوه ،هټال مجل
 

 
 

له بلخ څخه د ماشومانو لپاره علمي، ښوونیزې، روزنیزې، ادبي، معلوماتي او تفریحي ټال میاشتنۍ خپرونې پنځمه 
مخونو کې چاپ او خپره سوه، په دغه مجله کې د ماشومانو لپاره او د ماشومانو  ۴۴زرو ګڼو په شمېر په  ۲۰۰۰ګڼه د 

 .په ژبه هر اړخیز ګټور مطالب راوړل شي
ـ ل، لمریز کال ۱۳۹۵بلخ والیت څخه د ماشومانو لپاره لومړنۍ پښتو خپرونه ده، چې لومړۍ ګڼه یې د ټال مجله له 

مخونو کې له یاد  ۴ـ دوه زره ګڼو په شمېر په  ۲۰۰۰مه، د  ۱۴زېږدیز کال د نومبر په  ۲۰۱۶مه، د  ۱۴د لړم په 
 .والیت څخه خپره شوه

 .مه. خپره شوه ۲۹د دسمبر په  زېږدیز کال ۲۰۱۶همدا راز د ټال دویمه ګڼه، د 
 .مه چاپ او خپره سوه ۲۸زېږدیز کال، د فبرورۍ په  ۲۰۱۷درېیمه ګڼه یې د 

 .مه په رنګه ډول چاپ او خپره شوه ۳۰کال د اپریل په  ۲۰۱۷څلورمه ګڼه د 
تېراژ چاپ او  مخونو کې د کلکې پښتۍ په درلودلو سره په رنګه ډول په لوړ ۴۴او پنځمه ګڼه بیا د مجلې په ډول په 

خپره سوه. په دغه مجله کې د ماشومانو په ژبه او د ماشومانو لپاره ګټور مطالب، همدا راز د ماشومانو د پلرونو 
لپاره د ماشوم روزنې علمي او په زړه پورې مقالې هم راوړل شوي په دغه مجله کې د ماشومانو انځورونو، رسمونو 

 .او لوبو ته هم پاملرنه شوې ده
 :مجلې په پنځمه ګڼه کې ګڼ شمېر مطالب خپاره شوي، چې زه یې دلته صرف د یو څو سرلیکنو یادونه کومد ټال 

د خدای ستاینه، آیا پوهېږئ، د اسالمي تاریخ له پاڼو، د افغانستان لومړني اخبارونه، د پښتنو اتل، د فکر څېرې، د 
پیاوړتیا، د خلکو فرهنګ، سمندر په لپه کې، د  هیلو ټال، بریالیتوب، د ماشوم روزنې سل اروایي رازونه، ذهني

خوندي او سالم چاپېلایر، د کور کتابتون او ماشومان، ټوکې، روغتیا، د سګرټو زیانونه او د روږدو  ماشوم لپاره
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پایلې، په پښتو ادب کې د ماشومانو ادبیات، خپل هېواد وپېژنئ، د ماشومانو فولکوریکې سندرې، لوبې د ماشومانو 
اوړی کوي، لوی افغانستان، په ټولنه کې د ښوونکي مقام، ماشوم او راتلونکی یې، ساینسي پرمختیاوې، د روح پی

حضرت عمر فاروق ویناوې، د نن غوټۍ د سبا ګالن، هر اړخیز معلومات او په لسهاوو نور ګڼ شمېر عملي، 
حقوق، د ماشومانو کانکور، د استعداد  تفریحي، ادبي، شعرونه، انځورونه، تعلیمي، ساینسي، لنډې کیسې، د ماشومانو

 .لرونکو ماشومانو پېژندنه، ښوونیز او روزنیز مطالب، لیکنې او مقالي راوړل شوي
د ټال مجلې ځانګړتیاوې: ټال مجله د ماشومانو استعدادونه روزي او د هغوی پوهه زیاتوي. د ټال مجلې غټه او 

ان له تعلیم او مطالعې سره آشنا کول او د هغوی مخه له افراطیت، لومړنۍ موخه په لرې پرتو ولسوالیو کې نوي ماشوم
تاوتریخوالي او تشدد څخه راګرځول دي. ټال مجله ماشومانو ته د غوره ژوند الرې چارې ښیي او د اخالقو روزنه 

ړۍ یې کوي. ټال مجله به ماشومان او تنکي ځوانان په دې باوري کړي، چې راتلونکی د دوی دی او کوالی شي ن
 .بدله کړي

د ټال مجلې اغیزې او ګټې: د ماشومانو، والدینو او ښوونکو تر منځ به د اړیکو یو نوی فصل پرانیستل شي. ماشومان 
خپل کړي. ماشومان به پر خپلو وړتیاوو او پوهې باور پیدا کړي.  به په زړه راکښونکې توګه د مطالعې فرهنګ

اوې ترالسه کړي. ماشومان به د نوي عصر د غوښتنو په رڼا کې د نړۍ ماشومان به په ټولنه کې د ښه مشرتابه وړتی
 .له نورو ماشومانو سره سیاالن شي

د ټال مجلې د خپرېدو څخه زموږ موخه: په بلخ والیت کې ګڼ شمېر چاپي، انځوریزې او غږیزې خپرونې شته؛ خو 
ره نه وه، په لومړي ځل سره موږ د ټال په پښتو ژبه کې تر اوسه له دې والیت څخه هیڅ خپرونه د ماشومانو لپا

مجلې، لومړی ګڼه په څلور مخونو، دویمه، درېیمه او څلورمه په اته مخونو کې چاپ او خپرې کړې. دغه خپرونه 
پرتو ولسوالیو له هغې جملې، چهاربولک، دولت آباد، چمتال،  په مزارشریف ښار کې چاپ کېږي او بیا د بلخ په لرې

او نهرشاهي ولسوالیو کې وېشل کېږي په یادو ولسوالیو کې اکثره سیمې برق، انترنت، کتابتون  بلخ، شولګره، دهداي
او د نویو او عصري خدماتو ته السرسی نه لري، دغه سیمې زیاتره وخت د جګړو له امله زیانمنې شوي زموږ دغه 

ومان له دې خپرونې سره مینه لري خپرونه ټوله د بلخ په لرې پرتو ولسوالیو کې وېشل کېږي، ځکه د دغو سیمو ماش
 .او زیاتره وخت یې لولي

زموږ غټ هدف د ټال مجلې څخه دا دی، چې د لرې پرتو سیمو ماشومان په خپله ژبه لیک، لوست، مطالعه او وینا 
وکړی شي، او همدا راز دوی د تاوتریخوالي، تشدد، افراطیت څخه راوګرځي. دا چې په لرو پرتو ولسوالیو کې ګڼ 

ر پلرونه په خپلو ماشومانو شاقه او درانه کارونه کوي زیاتره ښوونځیو ته ارزښت نه ورکوي. موږ په دغه شمې
خپرونه کې د زده کړې ارزښت ورته بیانوو او دوی هڅېږي، چې په راتلونکي کې خپل ماشومان ښوونځیو ته 

د کتنپالوي ډلې مشر لعل جان آشنا واستوي او زده کړه پرې وکړي. د ټال مجلې مسؤول چلوونکی نجیب پاڅون او 
 .دی
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