
 کيژوند ل ېپروان ېد آغل

مشـکالتو رسه  روډیله   ېهغه قهرمانه ده چ  ژنودایدرپ  رمنیبله قهرمانه م ویدرته    ل دا

 . ک الید نورو س ان یېرسه 

 ورتوبړ تـه د ز رمنویلرونکو م تـی معلول

ــ ن وهی ــوه چ هـ خپـله  یې تـی معلول ېشـ

ــه  یېاو هـمت  ـلهوـنه  اـی کمزورت ـله السـ

 . ورنک

پــه  ېکــال کــ  زیــ ملــر  ۱۳۶۶پــروانــه پــه  

ېز   ېک  کورن  ېوونکــ علم خو  ویپه   ېک  فیمزاررش  ي ه کســ زد  ن لوم  ېده چ  ديلې

ان راـضــ  تـی د بلخ وال یې ــلـط ه سـ اره د بلخ  و زده ک وړ تررسه او د لو ېک ســـهیل هـی ـپ لـپ

زده   ېخپل  ېک  يپه اقتـصاد پوهن یېالره ومونده  او هلته   واکپوهتنون ته په خپله  

 .  ېک ېبشپ ېک

ال ک یآغل ه دوهم ـک ه د پوهنتون ـپ ــخت ېر ډی ېو ید  ېوه چ ېپرواـن ا معلوم  ېسـ   ېاو ـن

 ای دغه کمزورت   ېشوه چ  دایپ  اورتهیکمزورت  وله امله د پ  ېد هغ  ېشوه چ  کار  ناروغ

نه   دویر د  وـ او په خپلو پ ه ک  لچریپروانه د و  رمنیم  یې  وتر   دهېر ددي سـبب و 

 . ه برخي ک ېب یېد تل لپاره  یې

ــ پ په دا وررسه الس او   ېخربه وه چ  هغ  رهډی  وهیپروا لپاره    رمنید م  دلیر نه  وـ

ــو   بل دروند پتي دپورته کول غ وید   ېپروان  ېپه آغل  ېوه، په دغه وخت ک  وانیر وشـ

ه دا چ د  ېهـغ اوـن ه م ېچ ـن تر  ېدد یېـخ ه  یپروان رمنیـل ه دـغ ه الس ـپ رسه الس ـپ

ـ پر  دانیپه تش م یېدا   يیودر  ېوخت ک  سـخت دا   ېچ ه تري جال ک یېاو الره    ودهی

 پروانه وررسه مخ شوه.  رمنیم ېوه چ نهیبله سرته آزمو وهی

 پروانه سما 



 ای ب  لو ی یېکلونو   ویوروـسته له در  ولهېنـ کال په کور ک ېدغو درانو غمونو در   پروا

 ته ورسول.  یپا یېدرسونه  یاو خپل پات ک وستیو اریز

ه بلخ وال ېپروان رمنیم اره  رمنویلرونکو م تـی د معلول ېک تـی ـپ ه وهیلـپ  ه ک هړ جو ولـن

اره بوخت انـ د  یېهم  ېچ اره د  رمنویلرونکو م تـی او هم د نورو معلول ه ک داـی پ اـی لـپ لـپ

 رسو پته شوه.  غ

ــتهیواخ  هړ مور دنده په غا   یلپاره د معنو   رمنویلرونکو م  تید معلول  ېپروان  یآغل او د   سـ

تونزو ته   رمنویلرونکو م  تیمعلول  روډید   یې  په م  رمنویلرونکو م  تیمعلول  ۱۳۰  ان ـس

 ورساوه. 

 رمنویلرونکو م  تیمعلول  روډیپه پوره صداقت تررسه کوي او   تیهم خپل مسول اواوس

ــ  و، د زده ک  یېـته  ـــنا  یـکار کولو،الـس ــ   هغو رضورتونو ولو، او نورو  عویصـ  ېد ـی ـته رـس

 لري.  ایتړ ورته ا رمنيیم ېلرونک تیمعلول ېچ يدهک

ه نورو معلول رمنیم اره اداره ـپه اداره  رمنویلرونکو م تـی پرواـن اره  ير لـپ اود هغوي لـپ

دي او په  ېاللـ هم   ارـی ز  رډی ېپه دغه برخه ک  یېلـپاره   رمنویم  روډید   ېچ يړ حقوق غوا

 .  يړ پرمخ و هتو  الیدغه چاره په بر ۍندار یاو ا نهیرمډی

 نه ده.  ایت مین تیمعلول ېآند ده چ ېپروانه په د آغيل


