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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړنیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درنین افغان جرمن آنال

 ئلولـهیله من نیو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 ۴۲/۰۲/۴۰/۴                                                  غیرتل ات

 دنده جرګي ولسي د او تړون ستراتیژيک
 ولسللي) پارلمللان افغانسللتان د ورځ پلله شلل    د سلل د تللړون سلتراتیژيک  د ملل   تللر امريکللا او افغانسللتان د چلل  کیلل   ويلل 

 .شي واستول لپاره رد يا تايید د ته( جرګي

 او ګرځیلدلي  الملل  انديښل ي  د هیوادونلو  ځی لي  سلیمي  د کیل    بللل  ارزښلت ا   خلورا  لپلاره  ث لات  د افغانستان د چ  س د دا

 دغله  چیلر   کله  ځکله  ،ونیسلي  مخله  تايیلد  د تلړون  دغله  د ترڅو ورکړ  زور ته فعالیتونو خپلو کښي وروستیو پد  دوی

 کیل    شل    پالنونله  هغله  ټلول  پاکسلتان  او ايلران  د بیا تیره هپ سیمي د نو شي تايید لخوا جرګي ولسي د افغانستان د تړون

 .وه کړ  جوړ لپاره څکلو د وي ي د ولس د زمون  چ 

 ټلانکونو  د او ملزی  بلر   سلیخونه،  مستعمل تعمیراتو د ريښي، ونو د لکه شتم ي یز ب سټ هیواد د زموږ چ هیوادونو د 

 خلوړو  پله  زملون   چ  ترد  ان پلورلي هیوادوالو وزلو پربي زمون  څوچ ده په ي  به بیا او پیرودل اوسپ ي ويجاړشو 

 او واوسلي،  محتلا   او اړ تله  هغلوی  لپلاره  همیشله  وللس  خپللوا   او غیرتم لد  زملوږ  ترڅو ګدول، ي  مواد زهری هم ک 

 ملوږ  وروسلته  د  د چل   زغمللي  نشلي  دا وسلاتي،  الند  ک ترول خپل تر چار  نظامي او سیاسي اقتصاد ، ټول زمون 

 اسلتول  لپلاره  ويبتصل  د ته شورا ملی افغانستان د س د دا چ  اوس.کړو سرلوړ توګه په هیواد ځواکمن يو د ک  سیمه هپ

 او هويلل  ملللی هیوادوالللو، هیللواد، خپللل د چلل  ه د دا څخلله اسللتازو محترمللو د هیللله خلکللو مظلللو  د افغانسللتان د کیلل  

 هکله په رد يا تايید د س د د  د سره کتو په ته تیرناخوالو

 .خاطر  به کیدولو خفه نه د هیوادونو سیمي او ګاونديو د او ويرولو ترهګرود مزدورو او غال  د نه وکړ  اقدا 

 او واکم لي  مللي  ګتي، ژوند، د زمون  هیوادونو نوموړو کله هیڅ چ  کړ  ثابته دا تاريخ کلن ۰۰ افغانستان د چ  ځکه 

  .کړ  ند  احترا  ته خپلواکي

 ټللول یز او سیاسلي  ژور او هوښلیار   دقل ،  ډيلر  پله  بايلد  یاسللتاز ګلران  زملون   چل   د  مسلوولی   مللي  او تلاريخي  يلو  دا

 .نشي عزته بي او شرمیدلي وړاند  پر مل  خپل د ترڅو ورسو  سرته مخي له لیدلور 

  


