د دې ﭘﺎڼﻲ ﻫﺪف
د ﺳﻮﻳډن د ښﻮوﻧځﻴﻮ د وزارت ﻫﺪف د دې ﭘﺎڼﻲ د ﻣﻨځﺘﻪ را وړو څﺨﻪ د زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ،
ښﻮوﻧﻜﻮ او واﻟﺪﻳﻨﻮ د ﻣﻼﻗﺎت ځﺎى دئ  .د دې ﻣﻌﻨﺎ دا ده ﭼﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ د دې ﭘﺎڼﻲ د ﻻري د
ښﻮوﻧﻜﻲ او واﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮرﻧۍ ژﺑﻪ او ﻛﻠﺘﻮر زده ﻛړي  .د دې ﻛﺎر د
ﭘﺎره ﺑﻪ ښﻪ دا وي ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﭘﺎڼﻪ ﻛﻲ د ژﺑﻲ او ﻛﻠﺘﻮر د زده ﻛړي د ﭘﺎره ﭘﻮره او ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﻣﻮاد
ﻣﻮﺟﻮد وي .
درﺳﻲ ﻣﻮاد او ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﭘﺎڼﻪ ﻛﻲ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﻛﻴږي ﺑﺎﻳﺪ د ﺳﻮﻳډﻧﻲ ﻛﻮرس ﭘﻼن او
د ﻛﺎر د ﻫﻐﻪ ﭘﻼن ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻮم ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د اړوﻧﺪه ښﻮوﻧﻜﻮ د ﺧﻮا څﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻳډن ﻛﻲ
ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮئ وي .
ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﻛﻮم ﺑﻞ څﻮك دې ﭘﺎڼﻲ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي ﻣﻮاد را ﻟﯧږي ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﻲ ﻟﻮﻣړى
ﻳﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ را و ﻟﻴږي  .ﻣﻮږ ﺑﻪ و ګﻮرو ﭼﻲ زﻣﻮږ د ﻛﺎر  ،اړﺗﻴﺎوو او ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وي ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﭘﺎڼﻪ ﻛﻲ ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﻛړو .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د دې ﭘﺎڼﻲ ټﻮل ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ د ﺳﻮﻳډن ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﭘﺎره
دي  .ﺧﻮ دا اﻣﻜﺎن ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ د ﺳﻮﻳډن اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن او ځﻮاﻧﺎن د ﻟﻴﻚ او ﻳﺎ د ﺑﺮﯦښﻨﺎﻳﻲ
اړﻳﻜﻮ ﻟﻪ ﻻري د ګﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺗﻤﺎس ﻛﻲ وي .
ﻣﻮږ د دې ﭘﺎڼﻲ ﻣﺴﻮوﻟﻴﻦ د دې ﭘﺎڼﻲ د ﻣﺨﺘﻪ وړو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺳﻮﻳډن د ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او اړﺗﻴﺎوو ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﻧړۍ او ګﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻛﻮﭼﻨﻴﺎﻧﻮ او
ځﻮاﻧﺎﻧﻮ اړﺗﻴﺎوي ﻫﻢ د ځﺎن اﻳﻤﺎﻧﻲ او وﺟﺪاﻧﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻮﻟﻮ  .د دې ﻛﺎر د ﭘﺎره د ﻛﺘﺎﺑﻮ او ﻣﻮادو د
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻫﻐﻮى ﻫﻢ د ﻧﻈﺮه ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻮ .
ﺧﺪاى ) ج ( دي داﺳﻲ ورځ ډﯦﺮ ژر راوﻟﻲ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﻫﻴﻮادوال د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﻲ ﻟﻪ ﻻري ﺧﭙﻞ
ﺳﺮﻧﻮﻳﺸﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ و ټﺎﻛﻲ او د ﻳﻮ ارام او ﺧﭙﻠﻮاك ژوﻧﺪ څښﺘﻨﺎن ﺳﻲ .
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