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تنو  دوه  انستېتیوت  پراختیا  د  کلیو  د  هند  د 

ډاکټر  او  موروګېسن  آر.  ډاکټر  پروفیرسانو، 

ډي. آر. رمېش، د افغانستان د کلیو د پراختیا 

او  وکیيل  عبداملنیر  رسپرست  انستېتیوت 

او  بورسیو  د  او  پارک  د  ټکنالوژۍ  کلیوايل  د 

په ګډون د کلیوايل  ټیمونو  آمریت  فېلوشیپونو 

ټکنالوژۍ له پارک څخه لیدنه وکړه.

اړه د انستېتیوت  دوی د ټکنالوژۍ د پارک په 

له مسوولینو رسه خپل نظر رشیک کړ او د دغه 

د  او  کړه  څرګنده  خوښي  یې  لیدلو  په  پارک 

داسې پارک شتون یې د هېواد د متشبثینو لپاره 

ښه الګو وباله، همدارنګه د کلیوايل ټکنالوژۍ د 

معريف په برخه کې د هندي متخصصینو لخوا د 

همکارۍ ډاډ ورکړ. 

دغو ښوونکو د دغه پارک امکانات او راتلونکی 

د هند د کلیوايل ټکنالوژي له پارک څخه غوره 

ــتېتیوت  ــا انسـ ــو د پراختیـ ــتان د کلیـ د افغانسـ

ــت د  ــم آمریـ ــيپونو د تنظیـ ــیو او فېلوشـ د بورسـ

پایـــدارې کلیـــوايل پراختیـــا پـــه برخـــه کـــې د 

ـــرام د  ـــانس پروګ ـــوق لېس ـــن ف ـــو کل PGDSRD ی

لســـمې دورې دویـــم سمســـټر پیـــل کـــړ.

دغـــه سمســـټر د هنـــد د کلیـــو د پراختیـــا 

انســـتېتیوت NIRD د دوه تنـــو ښـــوونکو پـــه 

ــي  ــر دولتـ ــي او غیـ ــو، د دولتـ ــل شـ ــډون پیـ ګـ

بنســـټونو ۲۴ تنـــو کارکوونکـــو پکـــې ګـــډون 

کـــړی و چـــې د ۱۰ ورځنـــي حضـــوري ټولګـــي 

ـــته،  ـــې وروس ـــه آزموین ـــې ل ـــو د ارزون او د ګډونوال

د دغـــه پروګـــرام د لســـمې دورې دویـــم سمســـټر 

پـــای تـــه ورســـېد. 

ــن  ــو کلـ ــې د PGDSRD یـ ــې وړ ده چـ د یادونـ

فـــوق لېســـانس پروګـــرام د پایـــدارې کلیـــوايل 

تخصـــي  لـــه  کـــې  برخـــه  پـــه  پراخیتـــا 

پروګرامونـــو څخـــه دی چـــې د هنـــد د کلیـــو د 

پراخیتـــا انســـتېتیوت پـــه همـــکاري هـــر کال د 

ـــتېتیوت  ـــه انس ـــا پ ـــو د پراختی ـــتان د کلی افغانس

کـــې تـــر رسه کېـــږي.

د پایدارې کلیوايل پراختیا په برخه کې د فوق لېسانس یو 
کلن پروګرام د لسمې دورې دویم سمسټر پای ته ورسېد

د کلیوايل ټکنالوژۍ له پارک څخه د هند د کلیو د پراختیا انستېتیوت پروفیرسانو لیدنه وکړه
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وبلل او د دغه پارک له معريف، پراختیا او د اليس صنایعو د عنعنوي مېلې په تررسه کولو یې 

ټینګار وکړ.

دا په داسې حال کې ده چې یاد هندي پروفیرسان د پایدارې کلیوايل پراختیا د فوق لېسانس 

یو کلن پروګرام کې ګډون کړی و او د دواړو انستېتیتونو ترمنځ د ال زیاتې همغږۍ په موخه د 

کلیوايل ټکنالوژۍ له پارک څخه لیدنه وکړه.



عبدالصمد باهر ستانکزی 
د افغانستان د کلیو د پراختیا 

انستېتیوت د اجرایوي ریاست 
د رسپرست په توګه و ټاکل شو د افغانستان د کلیو د پراختیا انستېتیوت د علمي 

سیمینارونو په لړ کې د »د کلیو په پراختیا کې د 

دېرشم  دوه  الندې  نامه  تر  تجربې«  هندوستان 

علمي سیمینار د دغه ریاست په تاالر کې تر رسه 

کړ.

د  کلیو  د  هندوستان  د  ویناوال  پروګرام  دغه  د 

پراختیا انستېتیوت دوه تنه پروفیسوران، ډاکرت. آر. 

موروګېسن او ډاکټر. آر. رمېش وو. یاد استادان په 

خپلو خربو کې، په هند کې د کلیو د پراختیا د بهیر 

په مرحلو و غږېدل او خپل معلومات او تجربې یې د 

سیمینار له ګډونوالو رسه رشیک کړل او همدارنګه 

په الندې کلیدي موضوعاتو یې بحث وکړ:

- په هند کې د کلیو په پراختیا کې د هڅو برجسته 

کول؛ 

- د کرنې انقالب؛ 

- په هند کې صنعتي انقالب او د کلیو بدلون؛ 

ښاغيل  وزیر  د  پراختیا  او  رغونې  بیا  د  کلیو  د 

پوهنمل مجیب الرحمن کریمي د حکم پر بنسټ د 

روان کال د وري د میاشتې په ۲۱مه نېټه، ښاغلی 

د  کلیو  د  افغانستان  د  باهر ستانکزی  عبدالصمد 

پراختیا انستېتیوت د اجرایوي ریاست د رسپرست 

په توګه وټاکل شو او د مايل او اداري معین ښاغيل 

رییس  رسچینو  برشي  د  او  شمس  الدین  معراج 

ادارې  دې  د  لخوا  کټوازي  نور  محمد  ښاغيل 

د  یې  همدارنګه  شو؛  وپېژندل  ور  ته  کارکوونکو 

کلیو د پراخیتا انستېتیوت د رسوې د آمر ښاغيل 

له  مهال  پر  رسپرستۍ  د  څخه  وکیيل  عبداملنیر 

زیار او زحمتونو مننه وکړه.

د »د کلیو په پراختیا کې د هندوستان تجربې« 

تر نامه الندې علمي سیمینار جوړ شو

د افغانستان د کلیو د پراختیا انستېتیوت کې د »یو کارمند_یو کتاب« 
د کتاب راټولولو یو میاشتنی کمپاین پیل شو
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- دندې او د کاري فرصتونو رامنځته کول؛

 - د کار د خوندیتوب پروګرام او قانون  

- د کلیو د معیشیت ميل ماموریت؛  

همدارنګه عبداملنیر وکیيل د افغانستان د کلیو د 

پراختیا انستېتیوت رسپرست، له نوموړو استادانو او 

د هند د کلیو د پراختیا انستېتیوت له هر اړخیزو 

همکاریو مننه وکړه او د دغو پروګرامونو پر بیا جوړولو 

یې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د 

کلیو د پراختیا انستېتیوت موخه د علمي پروګرامونو 

جوړول، د پوهې د کچې لوړول، او د کلیو د پراختیا 

په سکتور کې د معلوماتو او تجربو رشیکول دي. 

په دغه سیمینار کې د وزارت د ریاستونو او برنامو 

شاوخوا 100 تنو مدیرانو او کارکوونکو ګډون کړی و 

او پروګرام د پوښتنو، ځوابونو او د افغانستان د کلیو 

د پراختیا په موخه د حلالرو په وړاندیز رسه پای ته 

ورسېد.
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د افغانستان د کلیو د پراختیا انستېتیوت د کتاب 

د نړیوالې ورځې په مناسبت د کتاب را ټولولو یو 

میاشتنی کمپاین چې الندې موخې لري، پیل کړ

او  مطالعې  د  منځ  تر  کارکوونکو  د  وزارت  د   •

کتاب لوستلو د کلتور دودول او پراخول؛

انستېتیوت د  پراختیا  افغانستان د کلیو د  • د 

اوسنۍ کتابخانې غني کول؛

• د ګډون او سهم ګیرۍ د کلتور دودول؛

په  اپرېل  د  کمپاین  دغه  ده چې  وړ  یادونې  د 

۲۳مه چې د کتاب له نړیوالې ورځې رسه برابره، 

ده په رسمي ډول پیل شو او یوه میاشت به دوام 

وکړي.

راځئ چې د انستېتیوت کتابخانې ته د یو کتاب 

په ډالۍ کولو رسه د دغه کمپاین برخه وګرځو.


