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ډاډ: افغانستان دبري   

اشتی کب د ي ه م وبئ، مه٢۵ وا  مه ٢۴ پ   د ل١٣٨٧ د ا ک  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 ِبَأْنُفِسِهْم َما ُيَغيُِّروْا َحتَّى ِبَقْوٍم َما يُِّرُيَغ َال الّلَه ِإنَّ

  
    

او من پ لکو سره خ – له دی سره. کی دئ افغانستان نن د خپل تاریخ په یوه ستون
خپلی هيلی  پاره ثبات لهسياسی  او د دموکراسئ د منلو، امنيت، اقتصادی وړتيا

يدی وره نله السه  ه هم دا هيلی د طالبانو. ک دی خوا کلونو په  ماتی نه را د که 
يدی  جدی تهدید الندی  اوس زمون پرمختگ ترخو کی د السته راوړلو وړ بری

ئ په یو شمير برخو کی دا په داسی حال کی چی د. راغلئ دی ِی  ن خبری کي
واک او د چی افغانان د ت   وجوړول یوه ولسواک نظام د یوه موثر دولت  ينگ او 

ی سره د یو او  لهتيارئ  یای کيدو  پرمختللی ن داسی ناسم  نه لری، مون اماد
ولنه د نظریی د دا . فکرونه په کلکه ردوو یواله  انه علت دئ چی ن  دی رو
تونو باالقوه  تيارئ د پرمختگ د اساساتو لپاره د افغانستان له خوا د  الیشتو دجوړ

انه  -سره  یشناخت په او  يدلرلسره د رو ل بياهيرک     .نتيجه کی مون یو
    

تياوی ومنو . اوسن وضع ډیره جدی ده خه عبرت له موږ باید خپل نيم پخوا
واب ووایو اوستونزو واخلو ک اومناسب ډول      . ته په چ

    
ولنی  یوالی  مرسته اوپه ن ی چی زمون ه ک مالتر  سخاوت او فداکارئ سره ه

ی     . وک
    
ی په شان په افغانستان کی هم  سره -  ه دی سرهل ه لوی داد هری بلی لویی ه
    . لریخپلی تيروتنی  هه

    
واکونو تراوسه د یوالو  افغانستان د امنيت لپاره سازماندهی، ستراتيژی، پالنونه  ن

ی، پناه وسله والو مخالفينو د  په پاکستان ک یی او قابليتونه ندی ترالسه ک
ی، دنو ته وای نيو و، غيرنظامی تلفاتو ډیرید په وخت او سم ډول پاملرنه نده ک بي

ایه تالشی یو خلکو د او د یرغلونو منی ته  خلک د شمير کورونو بی  دوی د
     . راپارولی دی

    
یوال ی سم  یهمدا شان، ن افغانستان لپاره د  ی او دلره م نانسجاغيرنظامی ه

نهيلی او یی شمير خلک  ده چی یو. ته رسيدلی کوخل وړه پرخهیوه  امکاناتو انگرو
ه والئ ممکن او ضروری دئ. ید يکدلسرده  په داسی . سره له دی د اوضاع 
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ولنه د حال کی چی د یواله  خپل  افغانستان په هکله د امریکی متحده ایاالت او ن
 راژوندی کولو او د بيا د تعهد دوی د د بوخت دی داپيا جوړونه سياست په 

ه والی له الری د پالنراتيژئ او ست و د  و ولو گ ه فرصت هم  د گ تامين لپاره 
یوالو تهدیدونو ته : دئ ان کی سيمه ایزو یا ن یو باثباته، ولسواک افغانستان چی په 

ئ وی ای نه ورکوی او د ور غ ولنی یو مسئول او گ یوالی  ه  ن ولو له پاره  د 
     .دۍ

    
    

، فساد هادار هضعيف. واچوو ته هم نظر تيروتنو بخوانيوده چی خپلو الزمه  له بلی خوا
و  غوشتنو نا خپلو د چرهبرانو او مشرانو بی ميلئ  د او له ا مله یی او فردی گ

دی  دا نامطلوبه الملونه د. په افغانستان کی دنظام مشروعيت ته تاوان رسولئ دی
ولنی یو یوالی  يدلی چی د ن ور دولت  ی دشمير غ سبب هم گر خپلواک او گ

ه  د حالتدی  د. رسيدلو په الره کی سرخوړلی او نهيلی شی هدف ته د له من
 . پيرونه راولوتوکی  واچوو او په هغو نظر ته بيا تگالرو افغانان باید خپلو وړلو لپاره مون

     . شوبریالی  وستونزبه دۍباید  موږ
    

السته راوړلو په الره کی نيم  اهدافو ددی  دئ چی مون د ولو لوی خطر دا تر خو
دی امکان شته چی ناسمه تصاميم او  او مياشتو کی د  نيووپه راتلونکو او. ویزړی 

یپه دی ستونزه کی  ډوب ر ډی خطرناکه تگالری مون له مخکی نه ال تيا ده . ک ر
ی دکسان شمير  چی یو ملی بقا او سرتاسرئ رفاه  خپلی فردی او ډله ئيزی گ
تيا ده چی دی بی پروایئ زمون د. مهمی گنی خه سياسی تگالری په هکله  ر

ی او د ملی او یواله نااميدی ډیره ک به دۍ دی امکان شته چی که افغانستان  ن
و پریال نه شی ولنه  ستون یواله  ی چی افغانان به ن  د"دی نتيجی ته ورسي

ی چی افغانستان بيا هير لریاو امکان " سولی خلک نه دی     .ک
      

د بی نظميو او  سوی اوجنگ ته ور کورنیهيواد  ه ب کار ا ولرو چی د باید په یاد
کلوینی توئيدو قوی گمان  به مين  مليشود  هيواد په په دغه حالت کی . کيِی ا

 ۍوینی تویوی او جگ پر له پسلپاره به  واکمنېخپلی  وویشل شی چی د کی
    .کویه ب
    

ئ ته  یوال ترهگر یوپه دی توگه به ن ولی ن په لی بيا زمون هيواد ونيسی او 
منيو د دتاوتریخوالو او روزنی او ورتگ دیوی اډی په توگه وکارول  خورولو لپاره د د

یان به د .شی ی چی خپلی موخی  مخالفو مليشو مالت ایی چی گاون وک
ی کل کيِی چی مون. یه چانس له السه ورک زمون خلک به یو او . ترالسه ک  ا

ستونزی له مون افغانانو غواړی چی خپل  دا. نه وړو ته را داسی فرصتونه الس به بيا
و ه سمبال ک  زمون خلک په سوله، عدالت او یوه عصری افغانستان باور. ان 

ول د. لری  د. شان وی قانون په وړاندی یو مون داسی یو افغانستان غواړو چی هلته 
 افغان پرته له دی چی قوم، ډلی او هر ته درناوئ وشی او حقونو وخلک ولو

ت او شتمنی ته یی وکتل شی د وک چی  هر. فرصتونه ولری ودی لپاره برابر پای
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په دی  مون. کی برخه واخلی په دی کار شی اودۍ  داسی افغانستان غواړی راوالړ
و برخه کی د ولنی منظمو ه یوالی       . ته هم اړه لرو ن

    
ئ امنيت  سيمی او د خلکو او دیرشو مليونو زمون د افغانستان له موفقيت سره  دن

کنفرانس برخه وال د  د) بری ډاډ د: افغانستان( اړیکی لری، له همدی کبله مون د
ه درناوی سره په پافغانستان د اسالمی جمهوریت اساساتو او اساسی قانون ته 

ينگار     : کوو الندی خبرو 
    

لو لپاره کار اعتماد د خلکو د مشران باید دسياسی ون زم -   گ
ی یقينی  امنيت، ثبات او پرمختگ د خلکو اعتماد او د ، په مشرتابه باندی دوک
ت لری سره مقابله ډیر  ستونزوله لپاره  کولو  هله کيدای شی چی مون کار دا. ارز

يار او سيمه ایز ملی او سی مشران چی په دا. واب ورکوونکی مشران ولرو هو
یوالی اړیکی وپالی ولری او اورب خلکو او خپل فکر ایی چی د مون. ی ن  ته نه 

انی او و خپلو  کل کيِی که . ډله ایزو گتو لپاره اوسنی فرصتونه له السه ورک ا
ی د هر هغه  چا فردی او ډله ایز امکانات به د چيری اوسنی فرصتونه له السه وو

يدونکی دی نه نيسی بالوو مخه و     . چی پي
    

انه  د زمون مشران باید دافغانستان -  راتلونکی په برخه کی رو
لو اعتماد د خلکو د د دا .تگالره او واضح ليدلوری ولری  الزمی کار لپاره یو گ

که چيرته دا اشخاص نه وی، په  نه وی او اشخاصو والړ سياست باید پر زمون. ۍد
 ولو ډلو په گته داسی واضح او مون باید د. نه وینی کسان باید زیان و مليونونو

ونه ولری انه سياستونه ولرو چی ملی بنس      . رو
    

قانون حاکميت  د ، بشری حقونو اوخلکو حکومت مون امنيت، د - 
ی، مون د .واستته ژمن ی ی ستومانه ک ا خلک جگ ه  داسی قانون په ر کی 

آرامه  غواړو چی ماشومان مو مون. شوی وی خلکو په اراده جوړ ژوند غواړو چی د
يو ولنيز خدمات ولری شی او ته الړ ون يز  خلکو  مون د. زمون هيوادوال بنس

نابه  او او  دوی باید الری. نيکمرغی غواړو پرمختيا، سوکالی او یوالو  او بری له ن
ول مون په خپل هيواد. بازارونو سره اړیکی ولری روڼ   نه اوکی لویه فعاله مدنی 

ئ د زمون هيلی او. غواړو سياسی بهير خه  او له هيلو خلکو  آرمانونه دن آرمانونو 
     . نه لری هي توپير

    

 افغانستان بيا نيکمرغی لوری ته د د. طغيان غندو ویره اچونه او مون - 
ينگار کوی ستنول د ئ هم همدا. ویره اچونکو په ماته  نگه چی تيرو . غواړی ن لکه 

وده که ویره اچوونکی او د و و ی په افغانستان السبری شی دا پي  دوی مالت
    . محدوده پاتی نشی پولو  ستونزه به زمون تر

    

به بهر ک د یو شمير  .حکومت پلوی کوو یوه باکفایته ملی مون د - 
یو کله حکومت نه خو غاناناف چ وایی سره- له باور سره ک وی او له دولت هي
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. با کفایته حکومت ولروچی  سيدلاروخت ر د دۍس واسره مينه نه لری جوړون 

ينو غيرمسئووله سيمه ایزو کسانو ته د و  برخو سپارل د افغانستان د  کورنيو جگ
واب ورکوونکی، باکفایته او مسئول  د. وخت خلکو ته ورپه یادوی افغانستان خلک 
و چی په افغ. سيمه ایز حکومتونه غواړی کاری او مشروع  انستان کی یومون پوهي

ی چی د حکومت د جوړولو او مرکزی اوسيمه  ساتلو امکان هغه وخت من ته را
ون رامن ته شی داس  موږ په محالتو ک . ایز حکومتونو ترمن فعال گ

م واپ ووایی پودیجوی غواړو  ميکاني واک  چ سيمه ای اداری چارواکی خلکو ته 
  .وږده موده ک انتخابی شیولری او په راتلونکی ا

  

و سمی اداری اومون دامنيت  - داسی  د .ترمن په اړیکو پوهي
ه وی او اکنه چی سابقه یی   وړتيا ولری خلکو ته د کار د سيمه ایزو مشرانو 

مخالفت یو  خلکو د کی مرسته کوی او له حکومت سره د خدماتو په وړاندی کولو
ه وړی که بد خلکو کی د افغانستان په ډیرو سيمو د. لوی المل له من شوی  ژوند 

     . چی فاسدو سيمه ایزو مسئولينو دوی ته زیانونه رسولی دی
    

ندنی -  او د  ته په درنه سترگه گورو مون دتولو افغانانو سر
زړور افغانان  هغه.ارواوو ته درود استوو  شهيدانوخپلواکې او جهاد 
منانو سره د ه کی پراته دی او دجگری په  چی له د ی کر افغانستان هغه  لوم
ی لپاره خطرونو ته  خپلی نيکمرغه راتلونکی لپاره او د لورانی او زامن چی د زده ک

دغه کسانو په وړاندی ډیر مسئوليتونه  مون د. بولو ستری ستاینی وړ غاړه ږدی، د
انه راتلونکی لپاره مسئول گنو دوی د انونه دلرو او       . رو

    

خپلو نریوالو ملگرو  جوړولو لپاره د د ملت یوه بسيا مون د - 
ندنی ستایو  خپلو دوستو هيوادونو د مون په داسی حال کی چی د. سر

یوه سوله ایز،  باثباته افغانستان د چی یو ورکوو زړورتيا قدر کوو، ډاډ حو د نارینه او
 مون افغانستان ته د ..کی ستره ونده لرلئ شی نریوال نظام په ساتلو سيمه ایز او

نيواکگر په سترگه  ته د افغانان دی سرتيرو. راتگ هرکلئ کوو سرتيرو د یوالو ن  ډیرو
یوالو مرستو ته اړ. نه گوری ه هم چی افغانستان ن ه به دا که  وی  دئ، خو ه

ولنی په یوه بسيا  دچ  یوالی  ی بدل شی) خودکفا(ن  ثبات او ،ډاډ که نو د. غ
ينگار کووامنيت لپا واکونو په روزنه، پياوړتيا او تجهيز     . ره دافغانستان امنيتی 

    

ه هم چی په افغانستان کی د یو، روغی جوړی پلویان مون د -  ی  که  جگ
ی اقدامات کافی نه دی، خو مخالفينو د د پای ته رسيدو او د له  ماتی لپاره پو

 7 تيرو  په روغه جوړه کی باید د. احتياط وشی مخالفينو سره په روغه کی باید ډیر
له مخالفينو سره خبری په . السته راوړنی خوندی وساتل شی اساسیکلونو 

ه پایله لرلئ شی چی د مون په . پاسنی زیان مخه ونيول شی داسی وخت کی 
ه کوالی شو هغه خبرو واکمن دری ولرو کی گ    چی په کی 

ينگار -  ه هم چی د. وکو مون په ملی متوازنه پرمختيا  افغانستان جنوبی او  که 
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ی سيمی د ایونو ته د مخالفينو ختي ن دیوالی له امله ډیری زیان منونکی دی،  پ ن
نی او - خو له دی سره  . شمالی سيمی له یاده و نه باسو سره باید من

ولو خلکو په  دافغانستان کورنی عواید او له افغانستان سره بهرنی مرستی باید د 
ای شیواک کی    . ورک

    

واکونه باید داسی یوه  افغانی او .ونيسو شپی امنيت باید د مون  یوال  ن
 وساتل شیله خوا شپی  د هراړخيزه تگالره ولری چی النجمنی سيمی  پراخه او

که چی د د مخالفين ی په بهير کی عمليات نه غواړی  یوالو سيمه ایزو او ور  ن
ی واکونو گزمی شا و سيموه د. اوخوا گر کی  يواد په جنوبی او جنوب ختي

 شپی په تياره کی واکمنی چلوی، که چيرته مون کليوالی سيمی د مخالفين د
پانگونی امکانات به  په نوی نظام باندی د گتل او باور خلکو د د وشپی خوندی نه ک

     . کم شی
    
  

ه پوليسو - ن زمو .ته اړتيا لرو پياوړی او نياومنی قضا او مون تک
ِی او د  -ورو ملی اردو  هم  پوليس ال السه کوی، خو تر خلکو اعتماد ورو پياوړی کي

 1990-1980تشی د ډکولو لپاره د  کموالی د شمير د پوليسو د د. نه دی وړ دمنلو

کاری او منفی پایل لسيزی په شان د ور نه   د. به ولری مليشه ډلو جوړول گ
 افغانستان نور د ..ریالی پراختيا الره غوره وشیب ملی اردو د پوليسو لپاره باید د
معافيتونو له امله وده نه شی  اقتصاد یی د زغملو وس نه لری او منظمو جرایمو د

ولو یوشان  مون افغانان د. کوالی عادالنه قضایی نظام ننگه کوو او قانون باید په 
    . تطبيق شی

و پيدا وانانو ته کار باید خپلو -  خلک له  فيصده ډیر 60تان له افغانس د .ک
خه ل 25  په دی وروستيو وختونو. دی وانان اوس وزگار دا   ډیر. رلری عم کلونو 

يانو ته چی ملکی شوی وو، د و ته  ډیرو کار وعده شوی وه، خو کی ډیرو هغو پو ل
وانانو. ۍورک شو کار و، مخالفين دوی د پيدا ته کار که چيرته مون خپلو   نه ک
يانو په ضد گومارلی شی حکومت او ستان دافغان   .بهرنيو پو

ونو پر  په برخه  ن د بشری انکشافمو - یدلو پان ن ک د 
ار کوو ين و ته ډیر .ارږشت  کورنې او پهرن مشرتاپه لوړو او مسلکی ږده ک

ه نه ده پنده شوی ی او به دۍ برخه ک ډیره پان رتيا. پام نه دی ک [ یو ستره مل
یوال م ۍ کورنې او پهرنې مراک او دولت -مرستندویان -وسسن باید  ]د ږده ک

ی چی ډیر فارغان په  نوی فرصتونه، اسانتياوۍ او امکانات برابر ک
وانو خصوصی متشبثينو بدل  وونکو،نرسانو،ډاکترانو،انجنييرانو، فنکارانو،ليکوالو او 

وانو افغانستان د خپل اقتصاد د پرمخت له پاره د کرن د .شی سکتور برمخت او 
رانو ته اړتيا لری   .کار

یانو -  ی اړیکی او گ مون له خپلو گاون  د .غواړو کار سره 
ی په امنيت، ثبات او په مرکزی او ه  افغانستان گ جنوبی آسيا کی په اقتصادی راک

لی دی ه پوری ت خه غواړو په دی پوه شی چی زمون  له خپلو مون. ورک یانو  گاون
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داسی یو ناکراره افغانستان چی له . دوی نيکمرغی ته الره اواره وی تگ، دپرمخ
ه نه شی رسولئ کورنی تاوتریخوالی سره الس او ی ته گ . گریوان وی، هي گاون

مون له . ته هم زیان اړولئ شی تاریخ وایی چی دافغانستان اوده شوی ماران، نورو
خه غواړو چی افغانستان ته د یانو  و نورو دخپلو گاون ی د خوندی کولو د د گ  جگ

سيمی د نيکمرغی داسی یوه لویه الره وبولی  نه گوری، بلکه دا د ډگر په سترگه و
ی ترالسه کوالی شور چی په مرسته او  ی گ     . تينولی خپلی گ

    

ورکولو  انصافی معاش د ته د نکووملکی خدماتو کارکو مون د - 
پوره کولو لپاره  ژوند د اړتياوو د يدلی چی ددی وخت رارس اوس د .پلویان یاستو

د کارکونکو په  ملکی خدماتو  وونکو، پوليسو او د حکومتی مامورینو په تيره بيا د
ملکی  دولت د نوی حکومت کوالی شی چی د. باندی نوی کتنه وشی معاشونو
ه معاشونو غيرعادالنه توپير له من یوی کوچنئ ډلی د ولو کارکونکو او خدماتو د

ی یوسی او د      . خلکو زړونه خپل ک
    

په افغانستان -  یوالو کی د مون ی حضور د د ن مشرتابه  پو
تونو د د) قومندانئ( ی  سمون او عملياتو د د بيا جوړونی، جوړ پو

ی حضور سيمه ایزه  په یوه والیت کی د. بدلون پلوی کوو تاکتيکونو د یوه هيواد پو
وډی جوړ که من ته  دا. ی وکی په اجراآتو اغيزه ک ی او په ملی سطحهوگ حالت 

ئ چلند نشته، په تيره بيا چی د مخالفينو په وړاندی یو راغلئ چی د خلکو په  مو
يانو وژنه، نوی کتنه غواړی د کورونو یرغل او مون په دی پوهيرو چی . غير پو

خه د وی عوامو ژوند ته ز اخلی او د په توگه کار ډال  مخالفين له خلکو  یان پي
ِیه چی داپ     . خپله یوه فاجعه بلل کي

    
 -   

و باید دمخدره مون -  ه ک  د مخدره توکو د .توکو قاچاق وړونکی په ن
خه د مبارزی په ډگر و چی له هوا  شيندلو او  دوا د کی مون باید په دی خبری وک

ای د کوکنارو د د  صو والیتونو دخال خه د له کوکنارو. قاچاقو مخه ونيسو اړولو په 
ت ډیر کاری شمير کلنی ډیر داسی والیاتو کی چی له مخدره  په ډیرو. سم نه 

خه خالص بلل شوی، نورو ی غيرقانونی کروندو  موادو  مخدره  مون باید د. وده ک
 سوداگرئ د توليد او مخدره توکو د په افغانستان کی د دا. قاچاقو مخه ونيسو توکو د

وره کموالی تر واکونو کارول، ضروری  ضد د قاچاق وړونکو پر د. الره ده ولو گ
    .کاری

    
خه غواړو مون له خپلو -  یوالو ملگرو   بری د چی په افغانستان کی د ن

ی تگالری د ډاډ لپاره د ی جوړولو یوی گ وخت کی  په تير .لپاره خبری پيل ک
ی د و،  مون پرته له دی چی خپلی ه ئ بيل کار- بيلپالن له مخی په مخ بو . ک

یوالو مرستو او ی چی مون له ن خه پرته بریاليتوب ته  افغانان په دی پوهي ننگی 
بریاليتوبونه په داسی وخت  چی په افغانستان کی ستر مون باور لرو. رسيدلی نشو

یوالو د ی د هافغانانو په قابليتونو باندی پانگون کی عملی شوی چی ن ی . هک یوا
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و پروگرامونو گ جوړونه، پالن او د تگالره، سياست ته  موخو  پرمخ بيول مون خپلو گ
    . رسولی شی

    
. الړ شیپراختيا په لور په مخ  د پرمختيا اواو ، رحینه وشاته باید  افغانستان 

ولنه په داسی حال کی چی په خپلو تگالرو نوی کتنه کوی باید خپلی  یواله  ن
ی تنی محدودی نه ک افغانستان په شرایطو او اړتياوو او زمون  د که چی. غو

خه وروسته بدلون نه دی راغلی له موخو کی  افغانانو په هيلو او      . طالبانو 
    

 بریاليتوب لپاره کار هغه خلک چی دافغانستان د دی افغانستان او) ج(لوی خدای 
    . ناږل کاندیکوی وساتی او خپل رحمتونه دی پری 

    
    

                                                                                      
    ومن اهللا توفيق       

    
    

 


