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 1 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 

 و میاشتو کړنېد تېرو څ جرګې ټولنو کلتوري افغان د

1۱/۶۰/۲۶1۱ 

 راپور:
 
د لوړو زده کړو له وزارت سره په ګډه کار چې د نا امنه او کمو پرمختللو والیتونو او سیمو لپاره په کابل او جالل آباد  -

لیلیه ډول درس وایي او محصلین په  ۰۶۶۶ه ګۍ یو کلن پوهنځي جوړ کړي. پدې پوهنځیو کې به هر کال دښارونو کې د اما
کانکور ازموینې پرته مربوطه پوهنتونونو ته  له د همدهغه یو کلن پروګرام تر بریالي پای ته رسولو وروسته به مستقیما  

 معرفي کیږي. 
په پوهنه کې د عدالت او کیفیت لوړولو لپاره د یوې جامع طرحې جوړول او د پوهنې وزارت ته یې د بشپړولو او پلي کولو  -

 اره وړاندې کول. البته دغې ته ورته طرحې د ځینو والیتونو والیانو ته هم ورکړل شوي دي.لپ
کانکور د پایلو د بې توازنۍ د حل لپاره د ځینو نورو ټولنو سره په ګډه د لوړو زده کو له وزارت سره ګډ کال د  1۱۳1د  -

 ې درې زره کسان لوړو زده کړو ته شامل شي.په دوهم ظرفیت کې پنځه زره او په دریم ظرفیت ک چې په نتیجه کېکار 
 په بهرنیو هیوادونو کې اتیا تنو زده کوونکو ته د زده کړو زمینې برابرول. -
 سیس کې مرسته.أد څلورو پوهنتونو د استادانو د اتحادیې په ت -
 سیس او پر مخ بیولو کې مرسته.أد مدني ټولنو د همغږۍ مرکز په ت -
 مرسته.سیس کې أد متخصیصینو شورا په ت -
 په جوړلو کې له نورو ټولنو سره ګډون. احمدزي د لمانځغونډېد نړۍ د غوره مفکر ډاکتر اشرف غنی  -
 زده زرهاو شل  سلیو  کې ښار کابل په اوس هڅو په جرګې ګډې د ټولنو کلتوري افغان دورځنیو کارونو ته دوام ورکول:  -

 کويور ۍ تنظیمولو ته هم دوام هماهنګ کارونو کلتوري د سره والیتونو دجرګه . وایي درس ژبه مورنې خپله په کوونکي
شریکوي او مرسته سره  معلومات  متقابل او ساتي ورسره اړیکي یوازې کوي نه مداخله کومه کې کارو په هغوی د البته)

 یې کې قوانینو ډیرو په. ونیوله مخه دسیسې د سرشمیرنې جرګې د. کوي غونډېې منظم ۍاون هرهد جرګې کارډله . (کوي
 ونوګلس په ېرنو او کنفرانس نړیوال پښتو. شي خوندي پکې هویتملي  او ګټې ملي چې وکړه مرسته سره جرګې ولسي
 کتابونه لسګونه په. چلوي پروګرام مظمن یو شریکولو د معلوماتو او پوهې د. کړې جوړې یې غونډېفرهنګي  –علمي  لویې
 .چې ټول د جرګې په باب په یوه کوچني کتاب ګوتي کې چاپ شوي دي فعالیتونه ډیر نور او کړل چاپ یې

 

  دجرګې په باب:
 
د افغانانو د کلتوري ـ   ېچ ی.مرکز د ود همغږۍ ی ولنوټکلتوري او علمي په هېواد کې د  هګجرګډه   ولنوټافغان کلتوري د 
د تېرو اوه  لپارهاو عملي کولو کولو  داید هغو د سببونو موندلو او ورته د عملي او علمي حل الرو د پ لو،څیړستونزو د  زویولنټ

کتنه کیږي او نوي دندې ویشل  تېرو کارونو د جرګې کارډله هره اونۍ منظمې غونډې کوي چې پکې د کار کوي. کلونو راهیسې
 کیږي، همدا راز معلومات او تجربې سره شریکیږي. 

موږ د نوو . ده غهماه د يورکړ اوږه ته کار او نوښت او شيرا وخت هر چې کڅو هر نلري، کشر مشر کوم ،ده ټولو د جرګه
نو  کارونه یوازې نه تر سره کیږې. ګټوراو نوښتیزو فعالیتونو لپاره نوې مفکورې لرو خو د کادرونو له فعال ګډون پرته دغسې 

   .واخلي برخه عملي مو کې هڅو په او وکړي مرسته سرهرا چې غواړوورونو ـ خویندو  ټولو لهځکه په درنښت سره 

 

 پای

 
 


