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 2021می  26چهارشنبه                                            "هشت صبح"  :گزارش از           

شود ها در تقویم کشور درج میروز ملی فرهنگ هندوها و سیک  

 
یس جمهور غنی به وزارت کار و  ئگوید که ر   های حکومت می صبح، کابل: رییس مرکز رسانه ۸

ت  در  را  روزی  تا  است  داده  هدایت  اجتماعی  و  امور  هندوها  فرهنگ  ملی  عنوان »روز  به  قویم 

 ها«ی کشور ثبت کند. سیک 

صبح  ۸شنبه، چهارم جوزا، به روزنامه    های حکومت، روز سه  یس مرکز رسانه ئپال، ر   دواخان مینه 

 کند.  گفت که وزارت کار و امور اجتماعی در این مورد کار می 

  گی به کشور بازگشته دو و سیک که به تازهن  خانواده   ۴0پال گفت که رییس جمهور در دیدار با    مینه 

 اند، این موضوع را مطرح کرده است. 

گفت این    مینه   ۀ به  اجتماعی،  امور  و  کار  از سوی وزارت  تقویم  در  تعیین یک روز  از  پس  پال، 

 شود.  ها ثبت تقویم می موضوع از سوی کابینه تأیید و روز ملی فرهنگ هندوها و سیک 

یس  ئار، عضو مجلس سنا نیز در توییتی گفته است که براساس هدایت ر در همین حال، انارکلی هنری

ها«  هندوها و سیک جمهور غنی به وزارت کار و امور اجتماعی روزی به نام »روز ملی فرهنگ  

 شود.  در تقویم ثبت می 

خپلواکی            استقالل   
www.esteqlaal.net 
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گان کشور را  افغانستان که در گذشته جمعیت قابل توجهی از باشند   هندو و سیک   ( باعتا )شهروندان

  ها به دلیل تهدیدات امنیتی کشور را ترک کرده   های اخیر شماری از آن   دادند، در سال   تشکیل می 

 خانواده هندو و سیک دوباره به کشور بازگشتند و مورد استقبال گسترده قرار گرفتند.   ۴0اند. امسال  

_____________________________________________________      ______________ 

،  ک مایدو و س هن  به احترام هموطنان شریف  زیبا می شود اگر چنین روزی را    خپلواکی:  –استقالل  

، تا  را از تقویم خارج کنند " هشت ثور گین " کودتای ننروز  وض ع اعالن نموده و در  رخصتی عمومی 

 حق به حقدار برسد. 


