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اقیعت سره چې په ورځنې ته ورځی،  تعلیمی مرکزونو  نورو  او  انان دزده کړی له پاره ښوونځیو، پوهنتونونو و ځ ماشومان، تنکی ځلمیان او  ډول په ملیونونو  په و

 دککړ  او  په اوږدوکی له ککړی هوا ورځی چی دالرو  لپاره له کورڅخه بهر  کارونو  یاهم دمختلفو  په موخه او  وال ددندو  هیواد یزه توګه ګڼ شمیر نهمداشان په تول

ساتنی  سالمتیا او  دروغیتا ړو وګ یزه توګه دتولو نولترڅنګ په ټ ځوانانو  تنکیو  او  ده چی دماشومانو  ډیره اړینهًء سره مخ کیږی، بنا ناروغیو  ه امله له سختو چاپیریال ل

  او  دجوړیدو  پالنی کورونو  دډیری ګنی ګونی، دغیر  یره پاملرنه وش ی، البته په کابل ښارکی دوګړو ډ ته باید
 
اقعا چاپیریال  چی زموږ  دکانالیزاسیون دنه شتون له امله و

 ځکه چی روغتیا تل پاک وساتو  دمخنیوی په اړه ډیره ضروری بریښ ی چی دخپل دژوندانه چاپیریال باید ستونزو  غی ډیری شوی دی، ددغه راز و بیالبیلی نار  شوی او  ککړ 

 دروغتیانا کی په پاک چاپیریال کی نغښتی ده او سالمتیاپه حقیقت  او 
 
اقعا  یال ساتنی لپاره چی کومو دچاپیر ًء ګواښ دی بنا په وړاندی ستر  سالمتیا او  ولی چاپیریال و

اچول په هرځای کی  کثافاتو  او  عمده المل دککړتیاو  چاپیریال یو  کړ کړای ش ی، البته دکو  لوړ  دپوهاوی کچه باید خلکو  ولو ده لکه په لومړی ګام کی دټ تیاړ ته ا چارو 

دچاپیریال په  ګړی ټول ورسره مخامخ دی او ستونزی دی چی دمجوړول هغه  معیاری کورونو  دغیر  په چاپیریال کی دکانالیزاسیون نه شتون او  داچی زمونږ دی، بل 

 ډیره هڅه وکړو  ی لپاره بایديافص او  دپاکې مسؤولیت دي چی لومړی دخپل کور  دنده او  دټولو  زمونږ  په توګه دا بامسؤولیته ښارمند دیو ًء رول لری، بنا کی ستر  ککړتیا

یایی  وساتی او  کثافاتو  او  وال څنګه ځان له ککړتیاوو  چی هیواد وکړو  له دوی سره کار  باید اړیکی لرو  سره چی موږ  کسانو  کومو له  هم نور  او  واړوو  ه پام ور ټولنی ت بیا او 

ته  ځایونو  څخه دباندی مناسبو  دښار  لخوا دښاروالی دکارکوونکو  پرځای کړی ترڅو  توګه یی ځانپه خوندی  ته ولیږی دوی او  ځایونو  کی مناسبو  وختونو  په ټاکلو 

 هغه چی هر  خپاره ش ی تر  او ګتوری خپرونی جوړی  دعامه پوهاوی په موخه الزم معلومات او  دخلکو  لخوا رسنیو  اړینه ده چی دډله ییزو  انتقال کړای ش ی، دغه راز 

 باید ي دنده لر  ه کېر ریاست په ادا نظیف دلی کوم کارکوونکی چی دتادښارو  ، دغه راز کړي  کې خپل مسؤولیتونه ادا چارو صفایی په  دپاکی او  دښار  دښارمند ښارمند

چی دغه ده  دا ډیره اړینه بیا واچوی او  اضافی توکې په کې کورونو  خلک دخپلو  دانی کیږدي چې کی کثافت خایونو  په مناسبو  زمان دښار  په خپل وخت او  ي دو 

څخه  له ښار  لخوا ت دکارکوونکو ه دښاروالی دتنظیف ریاسر ژ  تر  ژر  کې وختونو  مناسبو په  په صورت کې ډکیدو  کنترول ش ی چی د خوال کسانو  دموظفو  بایدکثافتدانی 

 .ته ولیږدول ش ي دباندې تاکلې ځایونو 

 دې رسالت لری، پر  مسؤولیت او  صفایې کې یې هم ټول سره ګد او  په پاکې ي نو کورد ګد دټولو  ښار  ده لکه څنګه چې وایې دا ه اړینه خبره بیاډیر  او  وړ  دیادونې

 شویدی، واچوی، چی بیا تاکل چی دښاروالی لخوا کې ځایونو  کثافات په هغو  اضافی توکې او  کورونو  والوته ښایی چې دخپلو  رمن هیواداساس په ټولیزه توګه قد

 ډیر  کړی هغه دمیکروبونو  راپیدا کثافاتو  او  اضافی توکو  ناولو  شک پرته هغه لویه ستونزی چېه ل ځایونوته ولیږدوی. توانیږی هغه تاکلو ظف کسان و دښاروالی مؤ 

 .ته پاملرنه نه کوی  الزمه ده دغه ستونزو ل بیالکه څنګه چی او  ادهیو  ده، خو  پراختیا والی او 

ه یوه کنج کی ږدی چی له پپوسته کوی بیایی پوستکی دپخلنځی د کچالو  او  غلی میرمنی چی کله پیاز آ چی کوم پخلنځی شتون لری دکور  ېک  په کورونو  

څخه  قدرمنی میندی دغه پوستکی له کور  یا تولیږی چی ماشومان په بی پروایی پری السوونه ږدی او  ور  دغه پوستکو  میکروبونه پر  نیم ساعت څخه وروسته ډیر 

 څخه وروسته پر  له ایسته اچولو  السونه دپوستکو  ماشومانو  ډیره اړینه ده چی قدرمنی میندی دخپلو  ورکوی، نو ته په یوه کڅوړه کی  لپاره ماشومانو  دباندی اچولو 

 یی خوندی ش ی. اتیسالم او  په دی توګه روغیتا څخه پاک او  ډول میکروبونو  ماشومان السونه دهر  دګاللیو  صابون ښه پریمنځی ترڅو 

 دګد دی، نو  کور  ګد ښاریانو  قدرمنو  دتولو  ر پردی اساس لکه څنګه چی مخکی وویل شول چی ښا
 
اقعا  وال سره ګد داول هیو ټهم  ېک صفایی  په پاکی او  کور  و

 فضا، اوبه او  دټول ښار  ناولی کیږی، نو  چاپیریال مو  دشتون له امله سره له دی چی دژوند و یاتبی له شکه چی دناول ناولی وی نو  مو  ولیت لری، ځکه که چیری ښار ؤ مس

ول ډول ډتنفس کوی چی په ښکاره توګه په  واناولی ه په تولیزه توګه قدرمن ښاریان همدا ککړه وی نو  ناولی او  فضا ناولی کیږی، نوکله چی دښار  او  هم ککړه هوا

 ېک  ېایفص او  ېپه پاک  ښار ول ټد بیا يڅخه نیول کور له  ي لومړ  ېچ يرسالت د ولیت او ؤ مس هیوادوالو  دټولو  دی بنست دا ی، پر سبب کیږ  داخته کیدو  دخلکو  ناروغیو 

 اوس ی ترڅو  هڅانده و  او  ژمن، بیدار  ېصفایی ک  په پاکی او  ول ښار ټهم د او  چاپیریال داوسیدو  تل دخپل بی دریغه کوښښونه ونه سپموی او  هلی ځلی او  خپل هیڅ راز 

 هم ښکلی وی. ښارمو  په دی توګه دژوندانه چاپیریال موتل پاک او 

 اوس ی نو  منظمی څیری سره و  ښکلی او  جامو  نظافت دی ځکه کوم شخص چی دپاکو  ته څرګندوی هغه پاکی او  شخصیت خلکو چی دسړی  لومړنی څیز  دغه راز 

دی خپل پاکی  لرونکی وی خو  کماالتو  هغه څوک چی دډیرو  ته دښه شخصیت لرونکی ښکاری مګر  څرګندش ی هغه مونږ  ته را کمال مونږ  مخکی له دی چی دهغی علم او 

نظافت ته چندان  او  ېپاک  ېچ ی ز انګی يشخص داس  دا پوهی څخه باخبره دی نو  و هغه څوک چی دنوموړی شخص له علم ا پاملرنه نه وی کړی نو  نظافت ته سمه او 

پوهی شخص دښه علم  سړی په توګه ګوری، نوکه چیری یو  فقیر  حقیرو  ته به هم دیو شخص  پوهی نه وی خبرنودا هغه څوک چی ددی په علم او  پاملرنه نه کوی، نو 

ورته  په سترګو  دقدر  نه ورکوی او چاپیریال ته ارزښت  دخپل ژوند او ساتی  ترشا جامو  ناپاکو  او  کمال دخیرنو  وی له دی سره سره بیاهم خپل پوهه او  کمال خاوند او 

دخپل علم وپوهی پایله هم له پوښتنی سره مخامخ کوی نوکه چیری غواړی  ېدی بلک  و خ حقیر  خلکوپه وړاندی ډیر  ولنی او ټد خپل ځان ېچ دا ېنه یواځ نو  يور ګنه 

 توپیر  تیاړ ناو  چی دنظافت و 
 
  پیدا ترمنځ عمال

ً
 اخلی خو  خوند يد ېپه باغونوک  ېڅخه چ چمنونو  ېپه صورت ک  څخه دفارغیدو  يندډله خپلی  کړی ډیره اسانه ده مثال

 نظافت دلومړیتوبونو  چاپیریال پاکی او  داوسید او  ځای څخه ځان وباس ی، سربیره پردی چی دجامو، بدن، کور له هغه  څخه نفرت کوی او  ځایونو  برعکس دناولو 

اسالمی  دینی او  زمونږه د البتهتل یی رعایت هم کړی  او لری چی له هغه څخه ساتنه وکړی  ډیره اړتیا بشریت ضرورت هم دی نو  او  فرد دهر  څخه شمیرل کیږی دا

 او  دانسان روغتیاارزښت ورکوی چی  ت ته ډیر داسالم مقدس دین په دی سبب نظاف و صفایی رعایت کول دی ا دپاکی او  څخه هم همدا اخروی ګټو دنیوی او  او  دندو 

 مبارک آیت شریف کی فرمایلی دی. دقرآن عظیم الشان په یو tپه زرګونه نوری ګټی په هغی کی نغښتی دی پاک خدای



وکړی( یعنی حکمت دفرضیت د  چی شکر  ترڅو  خپل پرتاسو ختم کړی نعمت  او  ی چی پاک کړی تاسو ړ مشقت مګرغوا تاسو  خدای پیل کړی پر  )غواړی چی ژباره:

 توبه کوونکی او t په بل آیت شریف کی فرمایی هره شیبه خوښوی خدای نظیف وی او  نظافت دی چی مسلمان شخص بایدپاک ستره او  داسه هم همدااو 

 نظافت کی کوښښ کوی(. چی په پاکی او  خوښوی هغه کسان

کوښښ نه کوی  ېصفایی ک  او  ېپه پاک  جامو  هغه څوک چی دخپل بدن او  ایمان دی( ) نظافت جز  په حدیث شریف کی راغلی دی چی:پیغمبر اسالم دستر  د او 

بهرته نه  بدن بخار  خولی پراساس بندیږی او  چی دخیری او : په بدن کی ډیرکوچنی سوری دی برخمن شوی نه دی علماوو ویلی دی څخه پوره دمسلمانی له اخالقو 

داسالم په  ورل کیږی او څخه ژغ امراضو  او  داډول ناروغیو  ېجامی پاکی وساتی نود پل بدن او پریږدی چی ووځی نوپه دی سبب انسان ناروغه کیږی هغه څوک چی خ

له بی  خپل وجود پالنی په رعایت سره کولی شو  دشخص ی روغتیا لپاره مستحب دی او دتل  کله سنت او  نظافت کله فرض کله واجب او  او  ېپاک  ېمقدس دین ک 

 وقایه کړو. میکروبونو  او  شمیره امراضو 

 غاښنو  او  دبدبویی دوریګانو دخولی  تولید درا وخت وروسته فاسدکیږی اوپه خولی کی دمیکروبونو  په منځ کی پاتی کیږی دلږ  میده شوی غذایی موادچی دغاښونو 

اخوړلوڅخه دهروخت غذ باید څخه وروسته خوله بایدپاکه پریمینځل ش ی مسواک وهل سنت دی نو  وخت غذاخوړولو  سبب کیږی، پردی اساس دهر  دخرابیدو 

 .يبرس یامسواک ووهل ش  ېه غاښونه ک پ باید ېک  ساعتنو څلورويښت  وروسته حداقل دوځله په

 لری بغیر  اړتیا ېدوځل ېونی ک  حداقل په او  ېپه موسم ک  هوا ي دسړ  پریمنځل په منظم ډول په ګرمه هواکی هره ورځ او  شومانو دانسان بدن په ځانګړی توګه دما

 نوپه دی توګه دبدن بوی شاوخواتازه والی له السه ورکوی  په دی توګه پوستکی خپل ښه والی او  اساس بندیږی او  خولی پر  ه سوری دپوستکی دخیری او ړ ددی هغه وا

 حته کوی.اخلک نار 

مهاله  رهغه چی په اوږدت ي پاملرنه وکړ  ته هم ډیر  يپالن وغتیاخپل ر  او  يچاپیریال تل پاک وسات و اوسید خپل دیزه توګه قدرمن هیوادوال نپه ټول چېپه دی هیله 

 .يژوند څخه برخمن ش  هوساله  په لرلو  ایتروغ ي توګه دبشپړ 

 


