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موزشآ  

 سیاست
۲ 

د 

! 

سولې په راوستو او تلپاتې د په هېواد کې شو، چې ل يو کا څه د پاسه

ي پيل شواو مخامخ خبرې  لې په تړاو هلې ځيدو رسپاى ته   د جګړې

د دوحوې   خوو  شوو، دوحه ښار يادوالى قطر  د، چې بېلګه يې دي

، دواړه لووري د سوولې پوه    ناستې هيڅ کومه پايله نه دى ورکړې

سوولې راتوت توه    ګنې وي، چې کباندې تور پورې وړاندې يو بل 

 . کوي او په وړاندې يې خنډ رامنځته پالنکۍ ډله زړه نه ښه کوي

د هېواد جګړه بهرنۍ او تپل شوې جګړه ده، چوې پکوې بهرنو      

هېوادونه خپلې ګټې وين ، خو زيان يې افغانانو ته اوړي، ځکه پوه  

جګړې ښکيلې خواوې دواړه افغانان دي، هور لووري، چوې و ل    

 . يوکيږي، غم او وير يې د افغان ولس په اوږو بار 

نه غواړي، دا په حقيقت  دنهېپه هېواد کې د جګړې در هر لوريکه  

ځکوه   دي، د افغانستان دښمنانکې د دې خاورې بچيان نه، بلکې 

 . دوى خپلې خاورې، خپل ولس او مل  ګټو په وړاندې جنګيږي

ګټو او ولس ته  من نه دي اوخپل يوې  نوه   هر هغه څوک چې مل   

څوو  ددي، چوې   پر ضد نو دا څرګنده خبره ده، چې د وطن ګڼ ،

والو سره دهېوا واو خپلترسره کوي  ړې کړنېناو پيسو په مقابل کې

 .دښمن  پال  

دکور په دننه او بهر هېواد قطرکې د سولې په وړاندې ډيرى هڅې  

يوو  کې تلپاتې او ټولشموله سوله راش ، خوو بهرن  هېوادوش ، چې 

د سولې پر وړانودې خنډونوه   و اوپه ځانګړې توګه ګاونډ هېوادون

کې چې کوومې   په ولسونواو  هکړ هالپسې تېز يې جګړه اورامنځته 

 .ې رته يې مړاوې کړېغوټۍ کړې وې، ب ېهيل

د  چې داسې ښاي ،  .تر چانس د افغانانو په الس کې دىاوس هم س

کې دڅو نړيوالوو   ښار هېواد استانبول ترکيېد په مياشت کېاپريل 

بحو  او  په حضور دافغانستان په روان کوړکي    داستازو هېوادونو

دواړه ، چې نو ډيره اړتيا شته  . ه شغونډه جوړ هوارۍ په موخهد

او سولې راوستو توه دې   ګټه واخل سمه نه  غونډې لوري له دغې

ه دغه چانس د دوى له السه ووځ ، خداى مه کړه، لېوالتيا وښي ،ک

 . الپسې جګړې زور واخل په هېواد کې به 

دي پرو ې پلې کيږي او ورځ تر بلې هېواد کې اقتصاموږ وينو چې 

اخل ، نو څنګه هغوه   ونهګامغښتل  هېواد د ځان بسياينې په لوري 

ښت کلنې جګړې باج ترالسوه کوول،   ېهېوادونه، چې زموږ په څلو

 . او ګتې يې ودريږي تياره مړۍ ووځ  له خولې  دهغوى

هېواد کې د بنسوټيزو او   په، چې ټول هېوادوال ددې شاهدان دي 

څومره سوز يوې ګاونوډ    پياده کول؛په عمل کې پرمختګيزو پرو و 

پرو و پوه  مل  د زموږ هېوادونو کې رامنځته کړل، آن تر دې چې 

کارکونکو يې ډزې وکړې، څو تنه يې شهيدان کړل او الهم ختوي   

، چې په هېواد کې دي   ستالندې راو ونوبريد وپه توغنديز ونهواليت

ملين همدغوه  دسولې په وړاندې دخنډ رامنتځه کولو اصول  عوا  

 .ګوري ، چې زموږ په  جګړه کې خپلې ګټې ګاونډهېوادونه دي

ناست يو، د هغه چا په مالتړي يوو،   ټغرخو بيا هم موږ د بېغورۍ په  

چې په لوى الس مو د هالکت کندې ته غورځوي، دا څوک دي؟ دا 

هغه کسان دي، چې د خپل ولس په وينه لوبې کوي، هېواد له ورانى 

 .ي ګټه يې خپلو بادارانو ته رسوسره مخ کوي او 

يو بل نه مرور او يو  له دې مخکېښه خبره يې بولو چې هغه افغانان 

دي، پخپلو منځونو کې  ؤ اويا الس په ماشه ناستپه کمين کې  بل ته

موکې  ورغلې له السه   دښمن د چېپخالينه او يو بل ته بښنه وکړي، 

، ربړونه او ويجاړونه له هېواده و نهنور واخيستل او ختمه ش ، چې

 . پاى وموم 

 سمه دې  خبرو اترودې موخو ته رسيدل يوازې او يوازې د سولې له 

ګټنه وش ، دواړه په جنت ښکېل اړخونه دې يوبول توه   او اعظم  

او  انعطاف منونک  واوس ، څو د ولس له اوږو نه د جګړې بار لرې 

 . پيداکړيپه هېواد کې  سوله ټېنګښت 

نوور دې بهرنيوو    غوښتنه کوي، چې خواووه دواړو لولس د جګړو  

نه کړي، چې زموږ پوه کورنيوو چوارو کوې      دښمنانو ته وخت ور

ه له ځند او خنډ سره موخ کوړي،   السوهنې وکړي او دسولې پروس

هېوادوالو ګټې تضمين  ه دې وکړي  او په سوله کې د خپلوسولبلکې 

 . کړي

کړي، دا  پايله ورنه که خداى مه کړه داځلې زموږ مل  ناسته مثبته

په ياد ساتئ، چې دښمن به موالپسې وځپ   او بيا به هيڅ څه په الس 

 دولت او مخالف لور يوې په ټوله کې  خو بهتره ده، چې. نه راځ  

غه طالي  چوانس  هلې ځلې وکړي اوله دبې درېغې  دسولې لپاره

او   خبرې پيل شوي سمه ګټنه پورته ش  مخامخچې دسولې په موخه 

، ه لوري دې دمظلوم ولس په خير هغه پرېکړې توه ورسويږي  دواړ

 .ګټه وي  چې د ټولو افغانانو په خير او 

 اداره

 

 ...             ...  سرليکنه  



 

ويشتمهاپريل ي عيسوي کال د ۰۱۰۰د ؛لومړۍ  ېدمياشت غوي  لمريز کال د  يهجر ۰۰۱۱د   چهارشنبه  ګڼه (۰۰۰)ګڼه؛ پرله پسې  دويمه، کال لومړى   

 !په سوله کې د ځوانانو رول 

چاې د لکواو د ښاه     ،د هرې ټولنې په جوړښت او پرمختګ کې د ځوان قشر رول اړین او د پام  وړ د   

ځوان قشر د لپکې ځوانې انرژۍ او هر اړلیاېې پیموړتیام لاه    . راتکونوي لپمره د هوسمینې لور  ټمکي

د یامدونې وړ ده،  . ستو کې د پم  وړ رول لوباول  ياي   وپه را کبکه د ټولنې په ثبمت، امنیت او د سولې

اوږه ورکاوي    تاه  چې ځوانمن د لپکې لیوالتیم او جرئت له مخې هار دروناا او لاه ملاتولیته ار کامر     

د هیواد په بیم رغونې، د اقتصمد د پیموړتیم، په ټولنه کې د اغیېمنو باالونونو، پاه سیمساي او    . يي

 .بالونونو په راوستکو کې ځوان قشر تر بل هر چم ښه ځکیال  يي  فرهنګي چمرو کي د دقیقو

د نن ټولنه د سبم لپمره هڅې کو  او سبم د ځوانمنو په يس کې ده، نو پاه هدااې اسامس د افسمنلاتمن     

او ځوانمن ددې هیواد د حوومت لپامر ه یاو ایار مقات قاوت        راتکونوې ددې هیواد د ځوانمنو لپمره د

م  کول او په سیمسي، فرهنګې، ټولنیېو او اقتصمد  چامرو کاې هدساک  کاول د     د ځوانمنو یو ځ. د 

 .هر هیواد د پرمختګ او اقتصمد  پیموړتیم لپمره ایر اړین د  

 ( the book of peace, page113 ) د ساولې پاه نمماه پاه لپال کتام  کاې        (Aristotle) اریلتوتکو 

من یمست، که د اصاکیت لپامره کاو  څاه لار  ناو       زړه څښتن  ، تمسو د بشپړ قو  او لو!ځوانمنو»وایي 

له باه مرغه زموږ په هیواد کې د څکورو للیېو راهیلې یو يدیر سیمسې حېبوناو او   « .اجرأت وکړ 

 .ګروپونو د افسمنلتمن ځوانمن په جګړو کې د یو بل پر وړاناې د وسیکې په توګه کمرولي د  

پاه لباره پاوه  ځوانامنو هیکاې ددو  د ځیرکتیام لاه         د څکورو للیېو راپه دې لوا د یو يادیر لوساتو او  

مخې له منځه تککي د ، چې ددغه مړاو هیکو د بیم ژونا  کولو لپمره یې د هیواد په یاو يادیر سایدو    

کې د لپکو تجربو له مخې هڅه پیل کړې ده،چې د جنګ او افراطیت پار داا د پرالاو کدپامینونو لاه      

یې په ټولنه کې د ثبمت او د وروګکو  تار يارمر ينااې     يرې لکک ویښ او د سولې د ټینګښت لپمره

 .لپل غک د نړۍ هر ګوټ ته رسولې د  

د هکدنا څخه کمبل ته د سولې د کمروان تر نممه ينااې یاو يادیر ځوانامنو پرپښاو د لپال احلامس لاه         

ې ورځاو کاې د هکدناا څخاه کمبال تاه پاه یبکاه پښاو د ګار  لدار يناا             ۰۴په څه بمناې . مخي تګ پیل کړ 

ورسیال، ددو  يرمر د ورورګکوۍ، یاوالي او د جناګ لتداول و او دو  د سایدې پار هیوادوناو غاک         

د یو يدیر سفمرتو مخې تاه یاې پاه ورځاو ورځاو لیداې       . وکړ ، چې د افسمنلتمن د سولې مالتړ وکړ 

ووهکې او د سولې لپمره یې ددو  مالتړ وغوښت، د پمکلتمن سافمرت تاه یاې پاه ویناو لیوکا  لیاک        

 .ناې کړ، چې د افسمنلتمن دسولې په ټینګولو کې یومخې سیمست وکړ  وړا

د . هدااسې نور لوځښتونه هت په یو يدیر نورو  ويیتونو او سایدو کاې د ځوانامنو لخاوا پیال ياول        

 .   او د ښې راتکونوې لپمره کمرکو هیواد هر ځوان د ښه ژونا په هیکه د

یېمنه استفمده ونه يي، دا یاو څرګناا حقیقات د ، چاې     که چیرې د ځوانمنو د قوت او انرژۍ څخه اغ

ایار  . په افسمنلتمن کې د ځوانمنو د قوت، توانمیي، فور او مقمرت څخه موثره استفمده نه د  ياوې  

ځواناامن د بااې کاامرۍ، غرباات، ممیوساای او د ناامهیکی لااه وجااې پااه مختکفااو جرایدااو بولاات د ، لوااه   

ال چې د ایرو ځوانمنو   کېروږد ل اوپه مخاره توکوانلمني قمچمق، د مخملفو الو سره یوځم  کیا

 .  د  ژونا یې له ګواښو نوسره مخ کړ

ياي او ددو  قاوت او انارژ  پاه       ځوانمن د سولې او امنیت په ټینګولو کې ایر اغیېمن رول لوبوي 

 . موثره توګه استردمل يي د هیواد په امنیت او سوله کې به رغناه تسیرات رايي 

د ساولې تدییکګاران و ، ځوانامن بمیاا پاه ټاولنیېو، فرهنګاي، سیمساي او د افتصامد           ځوانمن بمیا 

 »نېکزاد«خالد : ليکنه                                           .پیموړتیم په برلو کې تشویق يي 

 

  برخهد څلورم مخ پاتې                                                     ...کور او کورنۍ 

نن ورځ ډېرى ښځينه خپل وخت په بازارونو کې تېروي؛ نن ځ  تر څو د ځان لپاره يو څه واخلو ؛ سوبا د خپلوې      

دا چې له چا سره تت راتت کوي، په بازار کوې  . ګاونډۍ لپاره ځ ؛ بله ورځ د خپلې ملګرې لپاره ځ  او خريد کوي

 . ې وګوره او خندا ګانې يې وګورهکوم وږ سترګى موټر چلوونکى ورته په تمه دى، چنه وهل ي

څخه وېره لوري؟ آيوا   ( ج)هغه نجونې چې ښوونځ  ته ځ  آيا له سمې پوهې سره بېرته راګرځ ؟ آيا له خداى   

ايمان يې ورځ تر بلې زياتېږي؟ ښوونځ  ته په تت سره په ښوونځ  کې له کومو کسانو سره اړيکې لري؟ آيا دوستان 

د کوم عموره   : وه صفته؟ له څه ډول کسانو سره ټيلفون  اړيکې لري؟ يو ښوونکى وايو  يې نېک انسانان دي او که لې

نجونو داسې ليکونه مې ترالسه کړي دي، چې په لوستلو يې زما تندى خولې شو، دې نجونو په دې کم عمر کې داسې 

، چوې نون سوبا    دوستان په دې باندې بايد هېڅ شک ونه کړئ. څيزونه ليکل  دي، چې لوستل يې تندى خولې کوي

موبايل په يوه وېرونکې بال بدل شوى دى، په ځانګړې توګه هغه موبايلونه، چې له انټرنېټ سره وصل دي؛ وخت ضايع 

کوي، د دوستان د ليدلو مخه مو نيس ، هغه څه چې په کورنۍ کې مو پېښېږي، له هغه څخه مو ناخبره کوي، لوه دې  

 . ېږي، مګر موبايل يې وسيله دههرڅه څخه ډېر په ټولنه کې جرم نه رامنځته ک

 .            که چېرې موږ يوه سالمه او تقوا داره کورنۍ ولرو، نو سالمه ټولنه به هم ولرو! درنو دوستانو 

   
 

 د روژې میاشتې فضیلت او ځانګړتیاوې

د اسالم له مهمو رکنونو څخه يوه هم رو ه ده، چې پوه   

کال کې يو ځل په هور نارينوه او ښوځينه مسولمانانو     

لووى  . يفرض،چې د نيولو شرايط يې پووره کوړى و  

اې : ))،  بواړه  په قرآن کريم کې فرماي(  ج) خداى

!( اې مومنانو) هغو کسانو چې تاسې ايمان راوړى دى 

فرض کړل شوې په تاسې رو ه لکه، چې فورض کوړى   

لکه ) شوې وه، په هغو کسانو چې پخوا له تاسې څخه وو

رو ه هغه .((  امتونه او پيغمبران تر آدمه پورې  پخوان

چې لوى څښتن زيات فضويلتونه او   ،مبارکه مياشت ده

برکتونه ورکړى دى، رو ه د تقوى او صفا پسرلى ده او 

  .منانو د زړونو د خوشحالۍ موسم دهد مو

يتونه له شَهْرُ رَمَضَانَ آقران کريم د رو ې په اړه مبارک 

چوې   ،د رو ې مياشوت هغوه ده  : او وايى يڅخه پيلو

قران کريم په کې نازل شوى، يعنې د قدر په شپه کوې  

، د خلکو لپاره د حق او هودايت  ىيې نازلېدل پيل شو

يوازې د هدايت داليل  مياشت ده، په دغه مياشت کې نه

، بلکې د حق او باطل ترمن  يې توپير هوم  يروښانه شو

 . په ښکاره توګه واضيح کړى دى

رو ه د رحمتونو او برکتونو مياشت ده، په دغه مياشوت  

له ( ج)او مځکه د اهلل  يسمانه برکتونه راورېږآکې له 

( ص)، په دغه مياشت کې رسوول اهلل  يرحمتونو ډکه و

تاسوو  : هغوى ته فرمايى يته زېرى ورکوصحابه کرامو 

پر تاسو رو ه ( ج)ته د رو ې مبارکه مياشت راغله، اهلل 

سومانونو دروازې  آفرض کړې ، په دغه مياشت کوې د  

او سرکشه  ياو د جهنم دروازې په کې بندېږ يخالصېږ

 .ي  شيطانان په کې تړل کېږ

د رحمت او هغه ته د عبادت د تمورين  ( ج)رو ه د اهلل 

 ي، د کال په اوږدو کې انسوان دنيوو  يشت بلل کېږميا

او د هغه رسول پوه  ( ج)، اهلل يبوختياوو غافل کړى و

چې په دغه مياشت کې ځان له غفلته  ي،مومنانو غږ کو

  او د اهلل بنودګ ! ئڅار واوس او  ، بيدارئڅنډې ته کړ

د رو ې پوه  :  ، په حدي  شريف کې راغلئته تکړه ش

د  ېا :ي اواز وکوړ   ازکوونکاو او ... لومړۍ شپه کې

! د شر غوښوتونکيه  ېمخ راواړوه، او ا! خير غوښتونکيه

نور بس کړه او اهلل په هره شپه کوې خلوک لوه اوره    

 .ي خالصو

جول  )د رو ې مياشت په حقيقت کې پرمسلمانانو د اهلل 

يو لوى احسان او ستره پيرزوينوه ده؛   يله لور (جالله

به ثوابونو د ترالسه ځکه دا مياشت د مغفرت او بې حسا

مياشت ده، په دې مياشوت کوې     کولو لپاره يوه حقيق

، لوه  ي، د اهلل عبادت وکوړ  چې هر مؤمن رو ه ونيس

، د بل حق په ځان پورې ونوه   ناوړو کارونو ځان وسات

او د نورو پر حوق خېټوه   ( يد نورو حق و نه خور)  يتړ

مغفرت ورتوه   (جل جالله)، هرو مرو به اهلل يوانه چو

، ځکه رو ه لوه  ياو ستر اجرونه به يې نصيب کېږ يوک

صلى اهلل عليه )برکتونو ډکه مياشت ده، چې رسول اهلل 

خپله ستره او د برکتونو څخه پرېمانوه مياشوت   ( ملوس

 . نومولې ده

د خپل رحمت او جنتونوو  (جل جالله)په رو ه کې اهلل 

، په دغوه  يد  دروازې د خپلو بنده ګانو پر مخ پرانيست

او د انسانانو  يو يشت کې د جهنم دروازې تړل شوميا 

هم په ځنځيرونوو  ( شيطانان)لوى او سر سخته دښمنان 

 .ي و يکلک تړل شو

، شويطانان او سرکښوه    کله چې د رو ې اوله شپه ش

، د دوزخ د روازې وتړل  پېريان په ځنځيرونو وتړل ش

 . يبيا يوه دروازه نه پرانستل کېږ ې، چ ش

 

 

 

 

 

 

 

بيا يووه دروازه نوه توړل      روازې خالصې شد جنت د 

اې د خير  ې، چياو يو آواز کوونکى به آواز وکړ يکېږ

دخيرکارونوتووه دوام )!راوړانوودې شووه! غوښووتونکيه

لوه شوره الس واخلوه    ! اې د شر غوښوتونکيه ( ورکړه

او اهلل پاک لره له اُور څخه ( دبدوکارونو څخه منع شه)

او  يه آزادکوړى و اهلل پاک د اُوره څخ) يآزا د خلک و

 (.وي بخښنه ئې ورته کړې 

؛ نو پوه  يدا آواز او له اُوره د خلکو آزادول هره شپه و

او فضوايل   ېدې حدي  شريف کې د رو ې ځانګړتيواو 

د  يچې هغه د جنوت د دروازو خالصوول د   ي،بيان شو

مؤمنانو د ښوکارونو د ډېروالى له امله او ښوکارونو ته د 

پاره او پر مومنانو د رحموت  هغوى د تشويق او هڅونې ل

، ځکه په دې ميوا  يکولو له امله د دوزخ د دروازو تړل د

، همودا راز د  يګناهونو ته لږ نژدې کېږ شت کې هغوئ 

هغوکارونو ته  ، چې په دې مياشت کې يشيطانانو تړل د

 . ورته خالص وو ېچې مخک ،خالص نه ش

زونه ډېر امتيا (جل جالله)په رو ه کې مسلمانانو ته اهلل

اهونه يې بخښل کېږى، فرښتې د ده ګن، چې تېر يورکړ

، په شوپه او ورځ  يلپاره دعاوې کوى، شيطانان تړل کېږ

ه نور امتيازونو  ېاو داس يکې په لکونو بخښنې ورته کېږ

چې مومن له ځانوه غفلوت    ،د رو ې مهم کار دا دى ...

او د زړه له مينوې د اهلل عبوادت او     ، بيدار شيوڅنډ

شو، هغوه   ې، بايد يوې خبرې ته ډېر متوجيوکړ  بندګ

دا چې رو ه او د رو ې عبادت بايد مخلصانه وګرځووو،  

، پوه مينوه، اخوالص او    يبايد دا عبادت د روح له تله و

 ،، زموږ سوتونزه او مصويبت دا دى  يزياته توجه سره و

رو ه،  .ي و ياو عواد   چې ډېر عبادتونه تو  رواجو  

ول له روح او نشوا  نوه   عبادتونه، خيراتونه او نفلونه ټ

، نو ي، څرنګه چې اکثره عبادتونه همداسې ويخالى و

بنواً  د   .ي ځکه يې اغېزه هم کمه او په نشت حسوا  و 

نه دى کيفيت يوې ډېوره مهموه    ي عبادت کميت ضرور

 . موضوع ګڼل کېږى

بله مهمه خبره په ځانګړې توګه شتمن بايد د مسکينانو او 

، په رو ه کې د شتمنو يړغريبانو لوږه او تنده احساس ک

لپاره همدا مهم درس او عبورت دى چوې د غريبوو او    

، نو په رو ه کې يخوارانو د لوږې او تندې احساس وکړ

د غريب او مسکين د ستونزو احساس د شتمن لپاره مهوم  

عبادت دى، خو له بده مرغه ډېرشتمن خلک په رو ه کې 

 يه تيار، د رو ې لپاره پيخپل ځان او اوالد ته متوجه و

، کوه دوى د  يکې د اصراف او بذر په ګناه ځانونه ولوړ 

  او له اړتياوو زيات ش ياصراف پر ځاى اعتدال خپل کړ

د اصراف له ګناه به يوې ځوان    يغريبانو ته خيرات کړ

او هم به يې د غريبانو د ستونزو د احساس  ي  غورلى و

نو موږ مسلمانانو ته پوه   ،يعبادت په ښه شان ادا کړى و

ر ده، چې رو ه په ښه اخالص او صداقت سره ونيسوو  کا

چې د دې  ،او د هغو اعمالو اوکارونو څخه ځانونه وساتو

او په ګناهونو کې ډېروالى  يمياشتې ثوابونه له منځه وړ

 .  راول

   ورځپاڼې سايټد هيواد مل:سرچنه 

 

 

 ...کال په لړ کې تر سره شوې چارې ۰۹۱۱دلوګر داطالعاتواوفرهنت رياست د 

امومنمت په التیمر کې ورکړ  او د  ایر ترڅو د دو  د ستونېو په حل کې کوټکي ګممونه پورته کړ ،

 . تمریخي او لرغونو سیدو سمتنه او د ترمیت لړۍ دوامااره او ي پیموړې کړ 

چې د لوګر اطالعمتو او فرهنګ ریمسات د ماع عیناک لرغاونې سایدې پاه اړوناا         ،د یمدونې وړ د 

سایدې ارزښات یاې     هت وړاناې کړ او د هداې تمریخي او لرغاونې  راپورملتنا ویډیویي   جوړ يو

 .  و په کې بیمن کړ

 ... عامه پوهاوي  دآمريت لخوا د تخنيک  او مسلک  زده کړو 

بادۍ کې د ولسونو رول مهم وباله او له دوى يې وغوښتل چې له واليت  ادارې سره پوه  آه پرمختت او د لوګر پوال  

ښاغل  رحيم  زياته کړه؛ د خراور بند منظور شو او هڅه کوو، چې د دغه واليت د اوبو د موديريت  . ي ګډه کار وکړ

ې له بندر جوړولو هم يادونه وکړه، چوې لوه   د ازرې ولسوالۍ په مربوطاتو ک ده . په برخه کې مهم پالنونه پل  کړو

وړاندې د تخنيکو  او مسولک  زده    . لوګر بلکې هېواد هم د پرمختت پر لور والړ ش يوازې جوړېدو سره به يې نه 

 .کړو په غښتلتيا او پرمختت د اړوندو ادارو مسولينو ته الزمې سپارښتې او هدايتونه ترسره شول

 دفتر   دلوګرواليت مطبوعات

 

دغه څکور پوړیېه تاریلاي ودانای   : مه  ۱۱د ور  

چاااااې دلاااااوړو زده کاااااړو وزارت د پرالتیااااامیي    

میکیوناه افسامنی    ۳۶بودیجې څخاه جاوړه ياوې    

  . راغک  د  پرې لګښت

په هسه غونډه کې چاې پاه هدااې منمساو دلاوګر      

پااه لااوړو زده کااړو موسلااې کااې جااوړه يااوې وه،  

د لاوګر   ده کړو وزیر ااکتر عبمس بصیر،دلوړو ز

والي عباالقیو  رحیدي، دلوړو زده کړو وزارت 

ماااملي او ادار  مرساااتیمل نوراحداااا درویااا ،    

پوهندال  دلوګر دلاوړو زده کاړو موسلاې ریایع     

عباالنمصااار ساااتمنوې ، پاااه وللاااي جرګاااه کاااې  

دلوګر دلکوو اساتمز  سیاممداصاایق حلان    

د  ،زاده، هدااام احداااا ، دويیتاااي ياااورا غاااړو    

دولت  ادارو ملاللینو، ځوانامنو، زده کړیامينو    

 .الیلتې وه  او د رسنیو استمزو برله 

غوناااډې تاااه د لاااوګر دلاااوړو زده کاااړو موسلاااې   

عباالنمصااار ساااتمنوې  دښاااه   پوهندااال ریااایع 

دلاااوګر دلاااوړو زده کاااړو د  ؛راغالسااات ترڅناااګ

موسلاااې پاااه پرمختګوناااو، يساااته راوړناااو او   

ړو وزارت سااتونېو لباارې وکااړې، دلااوړو زده کاا   

تاااه یاااې یاااو لاااړ وړانایېوناااه او    پاااالو   رهبااار 

 .ې غوښتنې هت وړاناې کړ

ستمنوې  وویل، چې یمده څکور پوړیېه ودانی د 

 لخاوا  لوړو زده کړو وزارت د پرالتیمیي بودجې

پاااه پملاااه او لګښااات  رمیکیاااون افسااامنیو پااا ۳۶د 

، چاې د تاریلاي لوناو    اسمسي اول جوړه ياوې 

نع لوناه، څیړنیاې   سربیره ادار  لونې،د کنفارا 

او نااور داارور  مکمقاامت     يبراتااور، تشاانمبونه 

 . لر 

رییع وویل، چې موسلې لوګر دلوړو زده کړو  

دا مقمل دلوګر پاه لاوړو زده کاړو موسلاې کاې د      

ښاااوونې او روزنې،کرناااې او جیولاااوجي مراااان   

زیامت نمریناه او    ۱۱۴۴لاه  د ، چاې    پوهنځي فرمل

  . ښځینه زده کړیمين پوې زده کړې کو  

لوګر والي عباالقیو  رحیدي دلوړو زده کاړو پاه   

موسلې کې ددغه سترې تاریلاي ودانای پاه    

ویاې ویال، چاې     .پرانیلتې لوښي څرګناه کړه

د پوهنې دپرمختګ په اګر کې یوه لویه يسته 

رحیدااي زیمتااه کااړه، چااې     . بکاال کیااک   راوړنااه  

ملاااللینو  يدلاااوګر پاااه ودانولاااو کاااې د دولتااا  

ملاللیت لار ، چاې    سربیره؛ ټول لوګر  ولاع  

 .دغه ويیت ته يزیمته پممکرنه وکړ  

دلااوړو زده کاااړو وزیااار ااکتااار عبااامس بصااایر د  

غونااډې ګااډونوالو تااه وویاال ، چااې مااوږ هڅااه    

کااوو، ترڅااو دلااوګر دلااوړو زده کااړو موسلااه      

ي پوهنتاااون تاااه ارتقااام او پواااې ناااورې پاااوهنځ 

جاااوړې کاااړو  او ښاااځینه زده کړیااامينو لپااامره     

 .ه  يي ديپې غملې ودانی هت جوړ

داهاات  څرګناااه  دلااوړو زده کااړو وزیاار  هدااااراز 

مدتامز    تناه  ۵۲چې د سکني کمل پاه لاړ کاې     کړه، 

دلوګر له لوړو زده کړو موسلې نه   زده کړیمين 

ولېااکل و لپاامره زدکااړعااملي بقاار هېوادونااو تااه د 

دلوړو زده کړو وزیر دلپکو لبارو پاه پام      .يي 

چااې اکاامامیوو ودانیوپااه   کااې یمدونااه وکااړه،   

سمتنه او مممفظت کې ټول  ولع  ملوول د ، 

 .چې سمتنه یې وکړ  

په یمده غونډه کې دلوګر دلکواو اساتمز  هدام    

احدااااا ، سیاممداصااااایق حلاااان زاده او د  

ويیتااي يااورا مرسااتیمل حاامجي ممداقلاایت      

لويیوال لبرې وکاړې، د لاوګر لاوړو زده کاړو     

دلاوړو زده کاړو وزارت رهبار      یې  موسلې ته

پاااااااممکرنې   ديایااااااارې  او راغکاااااااي پاااااااالو 

غوښتونوي يول، چې دیو لړ ستونېو پاه لارې   

لاااوړو زده کاااړو  کیااااو او د نوروجوړوناااو او د  

تشاااااویالتو موسلاااااې د تاریلاااااي او ادار  

چاې   ،د دو  لاه مقداو لبارو څخاه و     ېزیمتوالد

دلااوړو زده کااړو وزیاار ژمنااه وکااړه، چااې ټولااو       

 . يستونېو او غوښتنو ته به رسیانه وي

 

لوړو زده کړو موسسې کې څلور پوړيزه ودانۍ د لوګر په 

 ګټې اخيستنې ته وسپارل شوه

 


