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مطبوعاتی خبرپاڼه

اتاق  ۱۰۰۰بې وزلو کورنيو ته خوراکي توکي ووېشل
د  ۴۹۳۱کال د چنګاښ د میاشتې  ۴۱مه

د روژې په مبارکه میاشت کې د بې بضاعته کورنیو او اړو کسانو سره د اتاق د مرستو د لړۍ په دوام،
دا ځل اتاق د سخخخخخخخ او له صخخخخخخخن وق ه زر اړو کورنیو ته چې په ټوله کې د دولتي ادارو اجیران ،د
شخخدی انو کورن  ،د رخخاروالن انو کارکون ن په کې شخخامل وو ،روراکي توکي وول.خخل په دې روراکي
توکو کې لوه بورۍ  ۰۵کیلولي اوړه ،لو  ۴۱کیلولي بورۍ ورلجې او لو قطعن  ۰کیلولي غوړي،
شامل دی.
لادې مرستې چې د هېواد د ملي سودا رو او شرکتونو له روا تمولل شوې وې د اتاق د س او صن وق
ل وا ووې.ل شوې .د لادولو وړ ده چې د افغانستان د سودا رۍ او صنالعو د اتاق غړو ،د روژې په دې
مبخخارکخخه میخخاشخخخخخخخخخت کې د هېواد پخخه بې بېلو و لتونو کې  ۴۵زره بې وزلو کورنیو تخخه د روراکن توکو
کڅوړې وې.لي دي
د سخخخ او صخخخن وق ۱ ،کاله وړان ې د افغانسخخختان د سخخخودا رۍ اوصخخخنالعو اتاق د ریرله پرو رامونو په
چوکاټ کې جوړ شوی دی چې چې لوازلنن او اساسن موره لې اړو کسانو ته د مرستو رسول دی دا
بنسټ ،هر کال د روژې په مبارکه میاشت ،د ژمي موسم د رارسې و او د طبیعن پیښو د رامنځته کې و
په مدال د هېواد په بې بېلو و لتونو کې له بن بضاعته او اړو کسانو سره د مرستې په ترڅ کې دوی ته
روراکن او اړلن توکي وې.خخخخخي د بېلګې په تو ه د تېر کال په لړ کې اتاق د هم ې صخخخخخن وق له لوري د
پنج.خخخیر و لت د برو کوه له زلانمنو شخخخولو ،د کنړ و لت له بیځاله شخخخولو ،د ب ر.خخخان و لت د اړ و
ځ لو سخخخخره
ولسخخخخوالن د ځم ې رخخخخولې نې زلانمنو شخخخخولو او د فارلا  ،ت ار او سخخخخرپل و لتونو سخخخخی
مرستې کړی دي
د افغانستان د سودا رۍ او صنالعو اتاق تل د هېواد ملي سودا ر هڅولي دی و د رصوصن س تور د
مرسخخخختو د همغوی کولو او هم اشخخخخان د بې وزلو کورنیو د سخخخخنیوی په موره ،ر لې مرسخخخختې د اتاق د
س او صن وق له رې ووې.ي
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