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

  
و شميره   ١ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درين افغان جرمن آنال  de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئلولـهيله من يو خپله ليکنه له راليږلو مخکې په 

  

ه                      الحاج فضل اهللا رشتين :ليکوال  ١١-٠٢-٢٠١١  ني
  

  زمونږ خلک څه غواړي؟
 

ه وړل غواړيخلک    .په دولت کې د اداري فساد له من
  .خلک د قضا آزادي او استقالليت غواړي

  .نو يې السونه رن ديخلک د هغه کسانو نيول او محاکمه کول غواړي چې په ډول ډول جرمو
ولو په يوشان  د تطبيقولو  خلک دداسې چارواکو مقريدل غواړي چې د کار اهليت او لياقت ولري او قانون په 

  .صالحيت او جرئت ولري
ي او د هغوي انساني کرامت ته په انسانيت د  خلک داسې چارواکي غواړي چې له انسانانو سره انساني چلند وک

ي ک   .ياحترام سرونه 
  .خلک هغسې  حريت او عدالت غواړي چې قانون په  قوي او په ضعيف، په لوی او وړوکي په يو شان  تطبيق شي

ولو اقشارو  تر من  برابري او مساوات غواړي ولنې د    .خلک د 
ې الس  ي چې ددولتي موسساتو د شتمنيو په غال ک خلک داسې حکومت غواړي چې قانون په هغو کسانو تطبيق ک

  .يلر
  .خلک داسې حکومت غواړي چې خائن لوړپوړي چارواکي د محاکمې ميز ته راوکاږي

ي يې  د خپلو شخصي منافعو په  ې وي نه داسې پارلمان چې غ خلک داسې پارلمان غواړي چې د دوي په خدمت ک
ې غرق وي   .نشه ک

ې  ي يې وکوالی  شي په يو آواز په يوه ورځ ک انه رئيس او اداري هيئت خلک داسې پارلمان غواړي چې غ
اکي   .و

ای ولري ې    .خلک  داسې حکومت غواړي چې علم او فرهن ته يې خدمت په  سترو اهدافو ک
تيني ډول د ملي وحدت د تامين دپاره صادقانه  کار  خلک داسې حکومت غواړي  چې مطبوعات يې په شريفانه  او ر

ي   .وک
  .او مذهب په نوم تعصباتو ته لمن ونه وهي د قام ، ژبې، نژاد خلک داسې   رسن غواړي چې د خلکو تر ترمن 

ي ائسته ک کلی او  لي پاکې او هغه  ار کثافات او چ   .خلک داسې  حکومت غواړي چې د کابل د 
ي تلې ملي  اردو جوړه ک تينې، غ   .خلک داسې حکومت غواړي چې يوه ر

ې له واقع بين څخه کار واخلي او  په صادقانه خلک داسې حکومت غواړي چې د ملي پوليس په روزنه او پال نه ک
ي   .ډول د ولس  خدمت ته مال وت

  .خلک داسې حکومت غواړي چې  په سمه او عادالنه ډول د ددوي د اوالدنو د تعليم او تربيې غم   وخوري
  .خلک داسې حکومت غواړي چې خلکو دپاره  د کار او بار د پيداکولو غم وخوري

ای شيخلک داسې حکومت    .غواړي چې  د مخدره توکو د کر کيلې مخنيوی وک
  .خلک داسې حکومت غواړي چې د مخدره توکو د تجارت او قاچاق  مخه ونيسي

نه او برنامه ولري او د بې روزکارۍ د  خلک داسې حکومت غواړي چې د دوي د هوساي او نيکمرغ دپاره اندي
ي ې وک   .ختمولو دپاره ه

يخلک داسې حکومت غواړي ې ک ين ولو هيوادو سره د متقابله احترام پر بنس د دوست اړيکې  ۍ له    . چې د ن
ې  د باندنيو هيوادونو الس وهنې  خلک داسې قوي حکومت غواړي چې وکوالی شي د هيواد په  کورنيو چارو ک

ي   . بندې ک
ا ې  يخلک داسې حکومت غواړي چې په خلکو پور ې اړه ولري او د خلکو په خدمت ک ی ک   . ن ست

 
ت    په درن

 
  


