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و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد لو مخکې په ځير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                                           رودوالیغم :ليکوال  ٢١-٠١-٢٠١١  ني
 
 

  !افغان ولس مشر تهل ځداا، خويل بځ وي
  

  .ه ندیه ال اوس هم حل شوځ ستو ننوي محصلید افغان یون کي فدراس   پهیيد روس

  دولت  د سفر په دغهی جمهوریت ته،  د افغانستان داسالمين دغه جمهوري د افغان محصلیون کي فدراس  پهیيد روس

 له  التوي تحصین چه د عالير  محصلي چه هغه شمی دلځم و دا .  یله لريه حل و دځستو ن مناسب  وخت  د خپلو 

السه کولو    د تروزده ک وړلو واد  ته  دي په استفاده  هغه  هخه  بورسونو  یمين   د تعلوي  د فدراسیي  د روسیالر

ن يمحصل  کالی شمسیهجر ١٣٨٩البته د  (یيرشو تنوته رسي دی سل او دروي ی او تعداد ئی دیل شويد پاره  ل

و چارو وزارت ي د وزارت له خوا د بهرنوزده ک وړلو ر ديق شميخو دغه  دق.  ی شامل نه دیست کيپه دغه ل

  خپل  ) د افغان سفارت اجراأتو ته پاته ده او بسی په مسکو کیوازي او خبره ی دی ته ورکول شویانگ  یفرهنگ

 یله  مختلفو دولتځو و  په  ی او خپل عرض ئیک پورته یوله الري رادی شبکو او آزادیآواز  د مختلفو انتر نت

 ی حال کیدا په داس.   ینحله پاته دي الیاځ  شکل په خپلخو  له بده مرغه تر اوسه  دغه م.   ی دیمراجعو ته رسول

و سره نه مخ ځنن د ستوي محصلی افغانیه چه نور به په بهر کک اند دا خبره هم وي د ولس مشر ولځو يده  چه 

  .یيک

د  افغانستان د.  ا دهيتړ ته ای او مهربانیه سوړ زیانگځولس مشر یاغل د  ی د حل په برخه کیځستو ند دغه 

 ی جمهوری  د افغانستان  د اسالمېون  کي په  فدراسیيد روس،  وزارت و چارو ي دولت  د بهرنی جمهوریاسالم

 ی  دافغانستان د اسالمیون کي په  فدراسیيول د روسډپه خاص   او یز اهللا کرزي عزیاغلر يدولت  محترم سف

 موضوعات یمينو او تعليف بهاند  چه د محصلي داکتر لطیاغل چارو د مسئول، ید فرهنگ دولت د سفارت یجمهور

  ده ږوه اوي یخ  په باره کي د تاریي د روسی،  چه  د افغان ولس مشر د دغه سفر په موقع ئیه لرړ  ای  پوریهم  د دو

 یاځکلو پر  ي مقالو لیخي او تاریلي تحلی  چه  د داسیيله کيخه ه ده، ی سپارلی او نشر ته ئیکليزه مقاله ليني

 یصله شوي ته د دولت له خوا د فی هغویعني(نو د مشکل د حل يليو محصړت درک  او د نوموي مسئولیفويپل وظخ

 وزله ین  د افغان بيليو   چه  دغه محصي  په  دغه  باور مون.  یک   او پاملرنه ود پاره الزم کو) مدت معاش

  کله  هم  زموني هیکه  چه  پردځ،  یوړ ه جو بیواد راتلونکي چه  د هی دی او همدوی دیور  ولس بچي غیول

واد  او  ولس سره  مرسته  ده او د دغو ي سره مرسته د هید  دو. ی شیولړ را جوی او نه ئیوړوطن نه را جو

خه اج ينو د احتيصي متخصی د تل لپاره  د خارجنه برابرول موني مناسبه زموزده ک وړلونو ته د   يمحصل

نو د مشکالتو د يلو افغان محصلو د ی  کډ په هر گوی ن له لرم  چه  ديخه  هم دا هو افغانانو زه د نور.   یخالصو

 ":  موضوع  چهی اعالم شوید ال نورو معلوماتو د پاره پخوان.  ی په کار واچوی هی خپلیري هرچیحل په برخه ک

 .ی شی لوستال اویموندال  ی  تر  عنوان الند "یړا حل غویځ ستو ننويلي محصی د افغانېون کي په فدراسیيد روس

 !لهي په هی او پاملرنیه سوړلو د زو د یستاس
  پای

  


