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 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

  
  

 ۲۴/۰۳/۲۰۱۷         یستانکز نيیام رمحمدیش
 

 ېوونښالر وڅاو ورته  تیمسؤل وانانوځ د
 

 وانانوځ . ديیږته متوجه ک یدو تیمسؤل ولټ ېولنټ ېوی د ېدي، چ ودونکيیښا ټهغه اساسي بنس ېولنټ د وانانځ
هغه  ولهی کول تهځسهولتونو رامن ته د خلکو او ونوګپرمخت لویالبیب ته د ېمیخپله س ېک لایریپه چاپ تیسترمسؤل

 .شي یسرته رسول ېکولو له الر هترالس دعلم د یدو ېدي، چ خهڅ نوړک
او  ېندیږ. هغه اختراعات او اکتشافات )زيیږک اڼر ځېور ېاریاوت ېجهالت تور په برکت د ېپوه علم او د

 په وادید ه ېوډی ېپوه د ېچ ،ید کاره پ ته وانانوځ. نويیږترالسه کولو په برکت سرته رسول ک ( د علم دېونړجو
 .وساتي الندهځاو  ېبل ېک مویس ولوټ

 هځدله من ۍناپوه ېد ناپوهي ده. د ېاصلي المل ی ړېیي توکوته مخه ک شهین ایب ووانانځ نوځی ېک په اوسني حاالتو
په راتلونکي  ای او يړخالصون ورک هګنڅاخته کسانوته  ديږرو شهیپه ن ېچ شي، یکوال وانانځ ولټلپاره  ولوړو
 .شي بډ هګنڅکسانومخه  ړېنومو ېک
 ېچ ئ،ړوخت پر وخت وک ارنهڅ وانانوځ ویتنک هغو د ي،ړوک هڅتل ه ېد وانانځ اندڅه تاند او ږزمون هړا ېد په
 رتهی، که چيړترالسه ک یاو خبراو پوه انونهځ وانانځ وړپرک ی. د دوید یښېپه ونه ا ۍوانځ قدم( دپل ) ېنو یدو
 د ېد له مشرانو سره ۍد کورن دیمخامخ وي؛ نو با هورسر ای او يړعمل ته مخه ک وړناو وانانوځتنکي  ېک ولنهټپه 

وژغورل  خهڅ نوړوکړاو ناو ۍالر ېب د وانځ یشي دغه تنک یوکوال وڅتر ي،ړک کهیخبره شر وړک پر یهغو
په خبرو او لمسون  ویپرد د وانځ دینه با ي،ړام ورکخپلو مبارزوته دو ېقلم له الر د ېچ ،هد کاره ته پ ووانانځشي. 

 انځ ېچا مخک له هر ېپه رغاونه ک وادیه د ېبلک ي،ړک کارو ته مخه هړناو ېاندړپر و وادیه او د يیږژر وغول
 .يګڼمسؤل و

په  اسالمي اخالقو د ېک لایریپه خپل چاپ ي،ړورک ېاو ذکاوت له الر ېخپل پوه د ګته پرمخت ېولنټ وانانځ
د  او لویوو ایتښاخالقو، ر هښ د ېدي، چ وانانځ. همدا يړد وک یویمخن اخالقو وړناو او د يړوک څېه ېک خپرولو

 .استعداد لرونکي دي يړاویپ له نظره ېفکري پوه د یدو کهځشي،  یستلیاخ امونهګرغنده  ېک په ودانولو وادیه
 برخه لرونکي وي. د رهډی ترنورو ېک ولوړاو لو اخالقو په خپرولو زویولنټ د ګنڅتر نوړنورو ک د دیبا وانانځ
کلتور  انهیګب د .يړاو دعوت وک ونهښهم الر ېد نوروته ېپه خپله؛ بلک ځېواینه  ېمراعتولو ک اخالقو په زویولنټ

ته  ېال ود او ړېاویافغانستان کلتور پ رانګخپل  په الره واچوي او د ېمبارز ېپه موخه ستر ويیمخن او دودونو د
  .يړورک نورهم قوت

له پامه ونه  وانانځدولتي چارواکي  دیبا وشوه؛ نو ادونهیاداء کولو  تیدمسؤل وانانځ د ېله دغو کارونو چ سره
 خهڅ ډنځله کوم  ېب دیبا شوي ولین ېپه نظر ک ته یدو ای یي لري او وانانځ ېچ ازاتیغورزوي کوم حقوق او امت

په  سي،یون ېپه پام ک ېاویاسانت ېالزم دیدولت با ته یدو په الره واچوي. ېاو طرح ېبرنام کاري دولت ورته
 .يځرګالمل  ګاو پرمخت تښداداري چارو نو مارلګ وانځ د ېک اداري کارو

 وانان،ځکوم  هغه .يړچمتو ک ېد ته وانانوځوي،  ېک بهر په ای دننه او په وادیه د که هغه نهیزم وړزده ک وړلو د
 شي او د لړفعال سهم ورک ېک کارونو او صنعتي ديیپه تول شوي، ېمحروم پات خهڅله نعمت  ېتراوسه د پوه ېچ

 ګکارونه پرمخت صنعتي او ديیتول وادیه د ږهم به زمون ي،ړداکیپ یخالص خهڅ مزدوري د وادونویه ویبهرن
  .شي برابره نهیکار کولو زم د ېک وادیلپاره په ه ید دو او هم به يړوک
خدمت  اتویالز خپل ولس ته د وڅ تر وو،ی تونکيښورکولوغو قی)ج( توق یخدا یلو د ته وانانوځ ولوټ ېک یپا په

  .يړوک ېلځ ېهل دونکيیکړیوطن آبادولو لپاره نه ست او د ېوالیملي  کولو، د
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