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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 

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

  
  

 ۷۰/۵۲/۵۷1۲          عبدالباري جهاني
 

 د یوه تحقیقاتي مرکز په باب د افغانستان جمهوریت ته،
 د مرحوم زابلي پیشنهاد

نه کوم د هغه معرفي کولو ته به خاص د مرحوم عبدالمجید خان زابلي په باب دونه لیکنی سوي دي، چي زه ګومان 
ضرورت وي. یوازي دونه کافي ده چي هغه په افغانستان کي د عصري اقتصاد او په تیره بیا بانکي سسټم پالر او 

سس بلل سوی دی. څه باندي دوې هفتي مخکي د خپل یوه نیژدې ملګري ډاکټر توریالي امیري د لیدني لپاره د مو  
اکټر توریالی امیري، چي یو الیق افغان دی، د مرحوم زابلي خاص معالج ډاکټر وو. ماته باسټن ښار ته تللی وم. ډ

یې وویل چي څه موده مخکی یې د هغه په کور کي، چي اوس یې یوه  بوډۍ میرمن پکښی اوسیږي، په باطله 
ما یې په هغه ورځ د د خان ته یو لیکلی پیشنهاد پیدا کړ. ؤیس محمد دائر کاغذونو کي، د افغانستان فقید جمهور

لوستلو وخت نه درلود. څرنګه چي کوربه په ما خاص اعتماد در لود نو هغه مسوده یې ماته را وسپارله. زه نه 
پوهیږم چي لوستونکو به دا پاڼي چیري لیدلي او لوستلي وي کنه. زما لپاره دا علمي پیشنهاد ډیر نوی وو او تر اوسه 

دلي هم نه وه. ځکه یې له لوستونکو سره شریکوم. مرحوم زابلي، د افغانستان د مي حتی د هغه په باره کي څه اوری
امریکا د هارورډ د پوهنتون او د کابل د پوهنتون په  د خان ته دؤیس دائر رسیس په دوهم کال، جمهوأجمهوریت د ت

پیشنهاد کړی وو، چي د همکاری د یوه تحقیقاتي اقتصادي مرکز د جوړیدلو او د هغه د عملي الرو چارو په باب یو 
کابل حکومت د نامعلومو د الیلو په اساس رد کړی وو. دا مسوده ستاسي مخي ته ایږدم. ښایی اوس یې هم د لوستلو 

 عالقه مندان موجود وي او ښایي اوس یې هم ځیني کسان لوستل ګټور وبولي.
 

 د خان ته د مرحوم مجید زابلی لیکؤمرحوم دا
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