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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه 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

  
 ۳۴1۰۱1۴۱1۲          روزنامه ماندگار

 :غنی احمدزیدکتر اشرف
 !نگــذارید شـکار چـاپلوسـان شـوم

 

 :یس جمهوری کشور در دیدار با شماری از بزرگان والیت بغالن گفته است کهئدکتر اشرف غنی احمدزی ر
 .نگذارید در ارگ محصور و شکار چاپلوسان شوم

حاال زمان آن فرا : جمهور طی سخنانی گفت یسئبربنیاد خبرنامۀ ارگ، در این دیدار که دیروز در ارگ انجام شد، ر

هایی را که به مردم افغانستان  رسیده است که وعده

مردم افغانستان  .کرده ام، مرحله به مرحله عملی سازم

خواهند که در آن یک افغان با  افغانستانی را میاز ما 

افغان دیگر برابر باشد و این وعده و تعهد من با مردم 

افغانستان است که یک افغان را با افغان دیگر برابر 

 .سازم می

نگذارید در » : داکتر محمد اشرف غنی احمدزی گفت

 «.ارگ محصور و شکار چاپلوسان شوم

من برایش گفتم که حاال این القاب را . د من آمد تا برایم لقبی بدهدزروز گذشته شخصی ن :وی همچنان گفت که

برایم ندهید، آن را زمانی بدهید که من به صورت واقعی خدمت مردم افغانستان را کرده باشم و بعد از وفاتم مرا 

 .ام در قریه سرخاب دفن نمایید یره آباییضحدر پهلوی سید جمال افغان و یا در 

ها و تطبیق  باشد و برابری همه افغان با وجودی که آغاز کار مملو از مشکالت می: یس جمهور کشور گفتئر

آرزو دارم این برای شما ثابت شده . یکسان قانون باالی آنان به این معناست که باید در کشور قانون حاکم شود

 .مندان تطبیق نمایدجمهور شما ارادۀ قوی دارد که قانون را باالی زور یسئباشد که ر

یی   روز جمعۀ گذشته، مملو از خوشی برایم بود زیرا با پدر کودک هشت ساله: داکتر اشرف غنی احمدزی گفت که

 .که توسط نیروهای امنیتی کشور از چنگ ربایندگان آزاد شده بود، صحبت تیلفونی کردم

من برای نجات این طفل اختطاف شده به نیروهای امنیتی هدایت داده بودم و این موضوع  :یس جمهور افزود کهئر

کردم؛ به همین دلیل، طفل یاد شده از سوی نیروهای امنیتی کشور در مدت یک روز از چنگال  را دنبال می

 .ربایندگان نجات یافت

ی اطفال، تاجران و مردم این کشور را به گ دهم که زنده به اختطاف گران اخطار می: یس جمهور خاطر نشان کردئر

 .یابند کنیم و از ما در هیچ جایی رهایی نمی خطر مواجه نسازند زیرا آنان را تعقیب می

زمینه رشد احزاب منسجم ملی در کشور را : یس جمهور کشور با اشاره به رشد احزاب ملی در کشور گفتئر

جمهوری و صدها  تن را برای کرسی ریاست ۰۲آینده حد اقل  کنیم، این وظیفه ماست تا برای پنج سال فراهم می

 .ها و والیات، آماده سازیم های وزارت خانه تن را برای احراز پست

گیرد،  های ما باید بدانند که وحدت ملی ما هیچگاهی زیرسوال قرار نمی همسایهداکتر اشرف غنی احمدزی گفت که 

افغانی بیرق تجزیه را بلند نکرده است، ما به وحدت ملی خویش  هیچ زمانی شعار جدایی را نداشته ایم و هیچ

 .کنیم افتخار می

ام و همیشه در جمع آنان قرار خواهم   من از میان مردم افغانستان برخاسته: یس جمهور در پایان سخنانش گفتئر

 .داشت
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