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 2۴/۰۶/2۰1۹            مرکز نوڅېړ زویی مهیس کواویژېد سترات
 

 د چاپیلایر ساتنې په اړه علمي کنفرانس ترسره شو
 

و په نه اپر وړاندې شته خنډو ساتنې چاپیلایر)نتون په همکارۍ د د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز او رڼا پوه
 خلکو ونډه( تر عنوان الندې علمي کنفرانس د رڼا پوهنتون په تاالر کې ترسره شو. دې برخه کې د

 او تالوت سره پیل شو، په پلې کولو شنوړ شوي پرزنټېییزو څېړنو مرکز په اړه د جستراتیژیکو او سیمهکنفرانس د 
د کنفرانس پرانستې وینا ترسره کړه، او د کنفرانس ګډون وهنتون علمي معاون د رڼا پ ښاغلي سید مصطفی سعیدي

 دې د لایر ساتنې اوونۍ ته په پام سره یېچاپېد  لمنو ته یې ښه راغالست ووایه.والو او په ځانګړې توګه راغلیو مې
 همخه څسیمه ییزو څېړنو مرکز د ستراتیژیکو او په دې برخه کې یې  یې اړین وباله، او کنفرانس جوړولعلمي 

 ليم او سیمه ییزو څېړنو مرکز، د چاپېلایر ساتنې او د خپلو خبرو په ترڅ کې یې د ستراتیژیکوځانګړې مننه وکړه، 
نه یوازې د یادو ادارو بلکې د هېواد د پرمختګ شتون یې نامې مادارې او رڼا پوهنتون ترمنځ د یوې درې اړخیزې تفاه

 لپاره هم اړین وباله.
 

   
 

ونکي وک لایر ساتنې ملي ادارې کارد چاپېاو د دې علمي کنفرانس موضوع، لایر ساتنې په وړاندې شته ستونزې د چاپې
نوموړي هم د ستراتیژیکو او سیمه ییزو  ،محمد ظاهر ماهر لخوا وړاندې شوهسید  پوه ښاغلياو د اقلیمي تغیراتو کار 

ه نه لایر تپروګرام تابیا یې نیولې، او چاپې ځانګړې مننه وکړه، چې د دې یې هڅخڅېړنو مرکز او د رڼا پوهنتون 
ملرنه په هېواد کې د مالریا او نورو لایر ته نه پاوبلله، او زیاته یې کړه، چې چاپې پاملرنه یې خورا خواشینونکې

 خپرېدلو ته الره هواره کړې. ناروغیو
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نو د کوروعتي ځمکو کې اشتېدنه، د غیر معیاري څاه ګانو ویستل، او په زرپه ښاري سیمو کې د خلکو زیاته مې
یژیکو د سترات د عامه پوهاوي په اړه یې لایر ساتنې په وړاندې اړینې ستونزې یادې کړې، اوجوړول یې د هېواد د چاپې

ې په ه یڅخد ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز او د رڼا پوهنتون  او اکاډمیکو مرکزونو ونډه اړینه وبلله، او
 جوړولو هیله څرګنده کړه.راتلونکې کې هم د ورته برنامو 

زړه  ساتنې په اړه په لایرحمد شعیب جهش د چاپېکار کوونکي ا لایر ساتنې ملي ادارېاپېچد ځنګلونو کار پوه او د 
ګونکو ستونزو یادې نن یو له مې پېړۍ 21ستونزې یې د  شته لایر په وړاندېپورې پرزنټېشن وړاندې کړ، او د چاپې

 کړې، او په دې اړه یې د اړوندو ادارو رول مهم وباله.
ې ملي لایر ساتنچې د چاپې ،وښتنې ترسره شوېد پروګرام په بله برخه کې د دې علمي کنفرانس ګډون والو لخوا پ

 .عیب جهش لخوا وځوابول شوېادارې دوو تنو کار کوونکو سید محمد ظاهر ماهر او احمد ش
کې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز رئیس ښاغلي نصیر احمد نویدي خبرې  د کنفرانس په وروستي پړاو

څخه یې په دې علمي کنفرانس کې د او رڼا پوهنتون مشرتابه  کوونکو کاروکړې، او د چاپیلایر ساتنې ملي ادارې 
وه ی د یادې ادارې د کار کوونکو په وینا لایر ساتنې ملي اداره، او دا چې د چاپېکړهوښې ونډې اخیستو په پار مننه 

 چمتوالی وښود. هد یادې ادارې سره د هر راز مالتړ لپارنو د مرکز په نمایندګۍ یې ونکې اداره ده، وپالیسي جوړ
په ف صلینو ته یې د انټرنشید رڼا پوهنتون مح نوموړي د خپلو خبرو په ترڅ کې د مرکز په فعالیتونو رڼا واچوله، او

خوا سید جاوید لښاغلي ل م د رڼا پوهنتون د عامه اړیکو مسؤوبرخه کې د زمینې برابرولو هوډ هم څرګند کړ. پروګرا
 شن په وړاندې کولو او په دعایې سره پای ته ورسېد.په اړه د پرزنټې د رڼا پوهنتون
چې د رڼا پوهنتون لخوا د )تمباکو ته د نه ویلو( کمپاین چې د یاد پوهنتون لخوا په الره اچول شوی،  ده د یادونې وړ

لمي عد ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز رئیس، د چاپیلایر ساتنې ملي ادارې کار کوونکو او د رڼا پوهنتون د 
ستراتیژیکو او سیمه ییزو څېړنو مرکز لخوا خپل چاپ او د  معاون لخوا نن د پټۍ په پرېکولو سره رسماً پیل شو.

راپور، او یو شمېر شوي نشرات لکه تحلیل شپږ میاشتنۍ مجله، د سولې او جګړې په اړه نوی او تازه چاپ شوی 
 .لمنو او د پوهنتون مشرتابه ته ډالۍ شولنور کتابونه مې

 
 پای
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