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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

  
  

 ۰۳/۱۰/۲۰۱۶                                               محمدي یسیع یقار
 

 وړک هډشن سهید جاسوسانو دس رانید ا ېپه بروکسل ک هګډپه  ېچ ئځرا

 
د اروپا له بېالبېلو هېوادونو څخه د افغانستان د اقتصادي پالنونو او په دې لړ 

ستو جلبولو پلوي او مالتړي ځوانان د بلجیم کې د افغان ولس لپاره د مر
د افغانستان د حکومت د  پالزمېنې بروکسل یا برسلز ته روان دي چې

 اقتصادي پالنونو مالتړ وکړي.
 

په مشرۍ یو شمېر هزاره افغانان د دې لپاره  احمد بهزادپه ورته وخت کې د 
ړیوالو د مخکې تر مخکې بروکسل ته رسېدلي چې د افغانستان په حکومت د ن

مرستو د بندیزغوښتنه وکړي. دغه ډله چې ویل کیږي د ایران مالتړ ورسره 
دی او په ډېر منظم ډول د اروپا له بېالبېلو هېوادونو څخه بروسلز ته رسېدلي 

 د اقتصادي پالنونو مخالفت کوي. په ښکاره د ولسمشر غني
 

په لندن  کال د می په میاشت کې( ۲۰۱۶د یادې ډلې یو شمېر غړو د روان )
 په نامه موسسې له خوا په یوه بلل شوې غونډه کې د ولسمشرغني لفظي سپکاوی کړی وو. RUSIکې د 

 
د جرمني له وېسبادین ښار څخه بروکسل ته د تلونکیو افغانانو یوه منتظم قاري عیسی محمدي، چې په خپل فیس بوک یې په ژوندۍ 

و افغانانو څخه غوښتنه کوي چې سبا د سې شنبې ورځې تر سهاره پورې بڼه خبرې کولې، وویل چې هغوی له ټولو اروپا مېشت
 ځانونه بروکسل ته ورسوي او د افغان ولس لپاره د مرستو جلبولو په لړ کې د ولسمشر غني غږ غبرګ کړي.

 
 بجو د اروپایي پارلمان مخته راټول شي. ۹ده ویلي چې افغانان دې د سهار په 

 
ښتو کالو راهیسې په جګړه کې ښکېل دی او له تېرو خواوشا دوه کالو راهیسې چې محمد اشرف غني افغانستان له تېرو خواوشا څلوې

د ولسمشر په توګه ټاکل شوی دی د اقتصادي ودې او د زېربناوو د جوړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ویل کیږي چې ولسمشر 
 ساعتونو پورې وخت عمال په کار لګوي ۱۶ساعتونو کې تر  ۲۴غني له مالي فساد نه پاک سیاستوال دی او په 
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