جمعیت افغانی سره میاشت
ریاست ساحوی زون شرق
گزارش هفته مخصوص سال 1399
گزارش دهنده  :آمرعملیاتی ریاست ساحوی شرق:
تاریخ گزارش 3/8/1399 :
بریاست محترم نشرات وریاست محترم ایجاد منابع وعواید :
قسمیکه به شما بهترمعلوم است همه ساله از تاریخ  24الی  30میزان هفته مخصوص سره میاشت د
مرکزو 34نمایندده گی جمعیت افغانی سره میاشت به تدویرمجالس مجلل تجلیل میگردد.
امسال هم خوشبختانه به همکاری مستقیم ریاست محترم ایجاد منابع از هفته مخصوص درچهارنماینده گی
( ننگرهار ،کنر ،لغمان  ،نورستان) زون ساحوی شرق تجلیل به عمل آمد که طورجداگانه گزارش
مختصرشان ارایه میدارم.

 نماینده گی ننگرهار:
درنماینده گی ننگرهار مجلس تجلیل هفته مخصوص به تاریخ  24میزان ساعت  9صبح به تالوت ایات چند
اغاز به تعقیب سرودملی نواخته شد بعداز سرود ملی محترم محمد نادرجبارخیل رئیس نماینده گی ننگرهار بیانیه
افتتاحیه و خوش آمدید به مهمانان ارایه نمود  ،سپس محترم محمد عارف تمیم معاون والیت ننگرهار پیام
جاللتماب رئیس جمهوررا به حاضرین قرآت نموده وهمچنان فعالیت های نماینده ننگرهاررا ستوده  ،ازمردم
خیراندیش وتجارملی والیت ننگرهارخواست تا درهفته مخصوص سره میاشت دراعانه سهم خویش را ادا نمایند.
به تعقیب پیام محترم داکترمیرویس (اکرم) سرپرست ریاست عمومی سره میاشت توسط محترم غالم حبیب «
حسام » رئیس روابط جمعیت افغانی سره میاشت به خانش گرفته شد  ،به دوام پیام محترمه داکتر نیالب «
مبارز» سکرترجنرال جمعیت افغانی سره میاشت توسط محترم محمد نادر« جبارخیل» به حاضرین تاالرقرآت
گردید ،سپس ترانه که به ارتباط هفته مخصوص ترتیب شده بود توسط تیم رضاکاران خوش اواز خوانده شد.
متعقبآ ګزارش ساالنه فعالیتهای نماینده ګی ننګرهارتوسط رحیم هللا مدیرنشرات نماینده ګی مذکوربه حاضرین
ارایه ګردید بعدآ محترم قاری محمد محمدداود رئیس حج واوقاف درمورد صدقه وخیررسانی به مردم محتاج
معلومات مفصل ارایه داشتند  ،مجلس ساعت  12چاشت به توزیع تحسین نامه ها توسط معاون محترم والیت
ننګرهار برای رؤسا دوایردولتی همکاروکارمندان نماینده ګی ننګرهارطی دوعایه اختتام یافت .

نماینده گی کنر:
درنماینده گی کنرهم مجلس تجلیل هفته مخصوص
درتاالر مجالس به تاریخ  24میزان ساعت  10بعد از صبح
به تالوت ایات چند توسط یک تن از رضاکاران اغازگردید،
بعد از نواختن سرودملی  ،محترم گل محمد « فضلی »
رئیس نماینده گی کنر بیانیه افتتاحیه و خوش آمدید به
مهمانان ارایه فرموده  ،به تعقیب شان محترم محمدآقبال
« سعید» والی والیت کنر پیام جاللتماب رئیس جمهوررا
به حاضرین قرآت نموده  ،همچنان ازفعالیت های نماینده گی
خوشنودی نموده  ،درجریان سخنرانی ایشان ازمردم شریف
و خیراندیش وتجارملی والیت کنرتقاضا نمود تا درهفته
مخصوص سره میاشت درجمع اوری اعانه سهم خویش را
ادا نمایند ،همچنان وعده نمود که معاش یکروزه کارمندان
را به زودی به حساب سره میاشت انتقال مینماید.
سپس پیام محترم داکترمیرویس « اکرم » سرپرست
ریاست عمومی سره میاشت توسط محترم ګل محمد «
فضلی » رئیس نماینده ګی کنر به حاضرین تاالرقرآت
همچنان به دوام پیام محترمه نیالب « مبارز»
سکرترجنرال جمعیت افغانی سره میاشت توسط محترم
غالم حضرت «کریمی » مدیرساحوی کمک های اولیه
صحی به خانش گرفته شد  ،محترم شاولی « ساالرزی »
رئیس مجامع والیتی هم درمورد هفته مخصوص بیانیه

خویش اراد فرموده به تعقیب محترم قضاوت یار صدیق هللا
رئیس محکمه استناف والیت کنربه ارتباط موضوع صحبت
نموده همچنان دوتن سناتوران دوره قبلی هریک محترم رفیع
هللا (حیدری ) ومحمدامین (صافی) درارتباط به موضوع
وتشویق مردم کنربخاطرکمک به سره میاشت بیانیه شان را
ارایه فرمودند سپس گزارش فعالیت  9ماهه نماینده گی
کنرتوسط مدیرنشرات ارایه گردید.
دراخیرمجلس تحسین نامها که دفترمرکزی به یکعده ازارکین
دولتی وکارمندان نماینده ګی ازدفترمرکزی ارسال نموده
بودند توسط والی محترم والیت کنرویکعده ازرؤسا توزیع
ومجلس به دوعایه اختامیه ساعت  12:30چاشت خاتمه
یافت.

نماینده گی لغمان :

محفل طبق رهنمود ارسالي دفترمرکزی جمعیت
افغانی سره میاشت به ساعت  9صبح با قرأت آیاتې
چند از کالم هللا مجید توسط روح هللا (فاروقي) یکتن
از رضاکاران نماینده ګي سره میاشت والیت لغمان
آغاز و پس از آن سرود ملي توسط تیم تخنیکي نواخته
شد بعدا ً رییس سکتوري مقام محترم والیت لغمان
محترم محمد حنیف (هاشمی ) پیام جاللتمآب محمد
اشرف غنی رئیس جمهورجمهوري اسالمي افغانستان
را قرآت ونظریات عالمانه خویش را به ارتباط
موضوع ارائیه فرمود ،متعاقبا پیام سرپرست جمعیت
افغاني سره میاشت محترم داکتر میرویس (اکرم )
توسط الحاج داکتر عبدالغفار رسولي رییس نماینده ګي
لغمان به حاضرین قرات و پیرامون محفل به
حاضرین معلومات همه جانبه ارائیه ګردید ،سپس پیام
سکرترجنرال جمعیت افغاني سره میاشت محترمه
داکتر نیالب مبارز توسط اجمل (همدرد) مدیرساحوی

جوانان وسیستم عضویت به خانش ګرفت شد ،به
تعقیب داکترفاروق شاه مدیرساحوی  HIVدررابطه
به تعاون و بشردوستی ازنظردین مبین اسالم
معلومات مفید و عالمانه خویش را ایراد نمودند  ،در
اخیر تندس وتحسین نامه هایکه از طرف مقام محترم
جمعیت ملی به اشخاصیکه در سال قبل در حصه
اذدیاد اعانه به جمعیت افغاني سره میاشت همکاري
نموده بوند اهدا ګردید و مجلس با دعائیه اختتامیه
توسط مولوي فضل من هللا (فضلی) یکتن ازعلمای
دینی والیت لغمان به ساعت  11:30قبل از ظهر
اختتام یافت.

نماینده گی نورستان :
مورخ  24میزان سال روان مانند دیگرنماینده گیها زون
شرق درتاالرجلسات نماینده گی نورستان مجلس تجلیل هفته
مخصوص تحت شعا ( جمع آوری اعانه به سیالب زده ګان
کشور) درحالیکه والی محترم والیت لغمان  ،رؤسا محترم
دوایردولتی  ،رئیس واعضاء محترم شورا والیتی ،علماء
وموسفیدان اشتراک ورزید بود به قرات ایات چند ازکالم
پاک توسط یک تن از رضاکاران اغازمتعاقبا سرورد ملی
نواخته شد بعد ازسرود ملی محترم رفیع هللا « نورستانی»
رئیس نماینده گی نورستان بیانیه افتتاحیه و خوش آمدید را
به مهمانان ارایه فرموده  ،متعاقبآ محترم عبدالغفور «
ملکزی) والی والیت نورستان پیام جاللتماب رئیس جمهوررا
به حاضرین تاالر قرآت نمود ،همچنان فعالیت های نماینده
گی نورستان را قناعت بخش خوانده  ،وعده انتقال معاش
یکروزه کارمندان دولتی والیت نورستان و هرگونه همکاری
به مسولین نماینده گی نورستان ابراز نمود.

به دوام محترم محمدمآب «آشنا »آمرعملیاتی زون شرق
پیام محترم داکترمیروس « اکرم» سرپرست ومعاون
جمعیت ملی را به حاضرین تاالر ارایه داشته ومردم
پارون مرکزنورستان را به خریداری های تکت هفته
مخصوص وتادیه معاش یکروزه تشویق نمودند.
سپس پیام محترم سکرترجنرال توسط محترم رفیع هللا
(نورستانی) که به مناسبت هفته مخصوص ترتیب شده بود
قرآت ګردید سپس ګزارش فعالیت ها نماینده ګی نورستان
توسط محترم احمدشاه (حنیف) ترینرکمک های اولیه به
حاظرین تاالرارایه شد.
به دوام درمورد کمک وصدقه  ،رئیس محترم ریاست
استناف څارنوالی نورستان په تفصیل صبت نمود و ازمردم
نورستان خواست تا به جمعیت افغانی سره میاشت کمک
نماید تا توسط سره میاشت به مردم مصبت زده کمکهای
شان برسد مجلس به توزیع تحسین نامه ها توسط والی
محترم والیت نورستان که به یکعده رؤسا ارسال ګردید بود
ودوعیایه اختتامیه ساعت  ۱۲:۳۰چاشت خاتمه یافت.

این بود گزارش توحیدی ازتجلیل هفته مخصوص چهارنماینده گی مربوط ریاست ساحوی شرق.
ترتیب وتوحید کننده گزارش  :محمدمآب « آشنا» آمرعملیاتی ریاست ساحوی شرق

