
 
 

 

 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیوش نومتن و شکل بد تیمسئوول

 
 

 ۲۰/۰۷/۲۰1۸             مینه منګل
 

 !ډ لريحکومت مو د خدمت هو
 

ره ولس د پا موږ د څلورو کلونو په ترڅ کې ولیده چې د ملي یووالي حکومت مشران د افغانستان د آبادۍ او د افغان
ي پروګرامونو څخه یادونه کولی شو، موږ به پخوا صرف د ، لومړی ښه ګام یې د افغانستان اقتصادډ لريد کار هو

 ،زړه وغوښته نو الرې به یې وتړلې پاکستان په مټ اقتصادي چارې پر مخ وړلې کله به چې د پاکستان د حکومت
دلته به په الره زموږ د تاجرانو ټول خوراکي توکي خرابېدل او مالي زیانونه به ور اوښتل، د ولسمشر غني په راتګ 

ره موږ ولیده چې د اقتصاد په برخه کې زموږ هېواد دومره بدیلونه پیدا کړي چې کله به هم زموږ تاجران د ستونزو س
 .سره مخ نشي، نو د پاکستان له احتیاجه خالص شولو

 

دوهم د سولې په برخه کې زموږ د حکومت هڅې د قدر وړ دي، پخوا به د افغانستان د سولې د پاره زموږ الس 
و تمویل او روزولو ته اوږود وه ، د پاکستان حکومت هم زموږ دې ناچارۍ ته خوښ وه ، نو تل یې د ترهګرپاکستان 

د پاره ېې په بدیلو الرو کار ، ولې زموږ ولسمشر محمد اشرف غني په هڅو د افغانستان د سولې ته قوت ورکولو
اړي خو داسې نده چې هر څه پاکستان وایي ، زموږ حکومت دا پاکستان ته وښوده چې افغانان باعزته سوله غووکړ

 .هغه به افغان حکومت او افغانان ترسره کوي
 

، اسالم آباد، چین او یو شمېر نورو هېوادونو کې څو د افغان سولې د پاره یې په کابل زموږ د حکومت مشرانو
وکړه، د کابل پروسې ناسته اړخېزې ناستې ترسره کړلې ، په کابل کې یې د علماو د پاره د ناستې زمینه سازي 

، همدا راز د افغانستان د سولې له طرفه وشول وړاندیزونه د حکومتترسره شوه چې پکې طالبانو ته جامع او مناسب 
 .ډېر ژر مثبتې او ښې پایلې ولريپه برخه کې د نړې په کچه د همکاریو را جلبول، چې دا ټولې هڅې به 

موزه مرښت کاله کېږي چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې اور بل کړی او یوه دریمه برخه یې دا ده دا څلوې
، خوشبختانه زموږ د حکومت مشرانو په هڅو سره په لومړي ځل د ملګرو ملتونو په امنیت جګړه یې په افغانانو تپلې

ه نستان له چارو د السوناو مشرانو مو په پاکستان غږ وکړ چې د افغاله پاکستان څخه شکایت وشو  اً شورا کې رسم
دا هڅې ددې سبب  .آن تر دې چې پاکستان یې د انزوا په طرف یوړ .واخلي او افغانستان ته د ترهګر نه را لېږي

شوې چې پاکستان د نړې په کچه رسوا شو چې په خپله خاوره کې د ترهګرو روزل کوي او پټنځایونه یې ورته جوړ 
  .کړي

انانو ته د کار د زمینې د جوړېدو په برخه کې د اصالحاتو او ملکي خدمتونو اداره رامنځته څلورمه برخه دا ده چې ځو
دې ادارې د الرې او د آزادې سیالۍ له طریقه ځوان کادرونه وکولی شي د اداراتو لوړو څوکیو ته الره  کړله چې د

  . ومومي ، چې دا خپله د فساد په مخنیوي کې یو لوی ګام دی
، حکومت مو غواړي سله والو د ختمېدو پروسه پیل کړېمه خبره دا ده چې حکومت مو د غیر مسووله واو تر ټولو مه

چې قوانین په ټولو یو شان تطبیق شي دا چې یو هېواد اساسي قانون ولري او مشروع نظام ولري نو غیر مسووله 
  .قانوني چلند د هېواد جوړېدو ته الره هوارويدوی سره  ته ځای نشته ، د زورواکو سره مبارزه او د ډلو وسله والو 

اوس نو ټولو افغانانو ته پکار ده چې د خپل موجوده نظام مالتړ وکړي د ټولو پروګرامونو یې مالتړ وکړي ، په ټولو 
  .چارو کې د حکومت تر څنګ ودرېږي او همکار واوسي

 .تګ کوياو په خپلو مشرانو باور ولري نو هېواد مو د نړۍ په کچه پرمخ
 . د تلپاتې افغانستان په هیله
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