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 شرایط  درېدو پښو و پلخ  پر هیواد یو د
 

 
  ځآی   او   خوندی  پکښی  ټکی  الندنی  اقل،  حد  چی  شی  دریدلی   پښو  خپلو  په   یا  او   جوړیدی  کښی  حال   داسی  په  هیواد  یو
 . وی ځای پر
 ی و معلوم چی باید نفوس دایمی ملت یو د  یا هیواد د       -
  جوړښتونو  او  موسساتو  بهرنیو  د  کارکنان،  خارجی  اوسیدونکی،  موقتی  تورستان،  ټول  معلومول،  نفوس  دایمی  هیواد  د

 په  الندی  سیوری  تعلقاتو  نورو  یا  او  ډلیزو  نظامی،  سیاسی،  د  کښی  هیواد  په  چی  خلک  نور  او  مامورین،  او  کارکنان
 نورو  د  او  اتباعو  یا  وګړو  د  هیواد  د  شی.  کړی  بیل  څخه  اتباعو  دایمی  له  باید  هغهدی،  میشت  سره  شکل  قتمو

  حالت   دی   پهراشی.   ته   منځ  همغږی  او  جوړه  باندی  پیژندنه  یا  تعریف  رسمی  او  حکومتی  یو  باید  منڅ  تر  اوسیدونکی
 کلی،   ولسوالۍ،ولسوالۍ،   لویی  والیات،  ری،ال  له  کولو  تعیین  او  شمیرلو  د  نفوس  د  خپل  چی  شی  کولی  هیواد  کښی

 وټاکی. لپاره مقاماتو اړینو د کسان کارپوهه او ورکړی جوړښت اداری ته اجتماعاتو او کلی واړه نور او بانډی،

 یش وټاکل سرحدات او حدود ارضی هیواد د       -
  هیوادونو   ټولو  په  یی  سطحه  په  نړۍ  د  وا  اعالن  کښی  سرحداتو  دننۍ  په  خپلواکی  خپله  توګه  رسمی  په  باید  هیواد  یو

  امر   دی   پهوی.  وړ  منلو  د  وګړو  ټولو  د  هیواد  د  اوشی،  وویستل  کرښو  روښانو  په  باید  هیواد  یو  د  نقشه  سیاسیوپیژنی.
  سرحداتو  سیاسی  د   هیواد  د  دی.   نه  وړ  منلو  د  موجودیت  ساحاتو  جغرافیوی  معلومو  نا  او  کرښو،  ماتو  رنګه،  تت  د  کښی

 دی. ټکی مهم ډیر یو ورپیژندل سطحه په حکومت د ته نړیوالو هغه او کول، نښه په نوبندرو او
 نشتو دولت مرکزی واکه ټول او مقتدر یو د       -

 یا او  والیتی  ساحوی، نورو او  نهضتونو،  ملی  ساختارونو،  سیاسو  ډلو،  مذهبی ګروپونو، نظامی  ګډو او  ماتو  په  هیواد
  د   شموله،  ټول  منتخب،  واکه،  ټول  باید  هیواد  یودی.   نه  شونی  یی  مدیریت  او  کیږی  لسات  نه  باندی  قوتونو  منطقوی

  هیواد   د  سطحه   په  نړۍ  د   چی  شی  کولی  وروسته  اداره  دغهولری.   اداره  مرکزی  والړ  بڼسټ  پر  لیاقت  د  او  پوهی
 .کړی سیال سره ملکونو نورو د هیواد او وکړی استازیتوب

  
 کړاوونو،  د  کښی برخه به ټکو یادو دریو د افغانستان هیواد  ګران زموږ چی دی اړینی  ډیری ټکی دری پورتنی دغه 

  د  یو  هرکښی،  الر   په  درولو  پښو  خپلو  په   بیآ  او  جوړولو  په   هیواد   د  دی،.   مخامخ  سره  خنډونو  او  السوهنو،  بهرنیو
 جوړښت  هغوی  د   چی  دی   موجود  ټکی  نور  فرعی   لسهاوو  په  الندی   هغوی  د  شوی،  ذکر  پورته  چی   څخه  ټکو  دریو

 دی.  شونی وروسته څخه سمبالولو د ټکو اصلی د یواځی کول، تفکر پری او
 اوښتی.   بحث  سیاسی  یو  په  څرنګوالی  او  جوړښت  نژادونو  او  قومونو  د  نفوس،  افغانستان  هیواد   ګران  دتوګه،  په  مثال  د

 کارپوه   احصایی  ملی  د  یو  داسی  عمالوی.است  کلمه  اکثریت  د  ته  قوم  هغه  همپلوی،  او  نفع  په  جرړی  او  قوم  د  خپل  یو  هر
  او  طرفه بیکښیږدی.  ټکی پای  د ته  بحث دغه کښی،  کالو ۲-۳ راتلونکی په چی  شته، ضرورت  د اشد  ته  کدر  او ډله 

 په   هیواد  د  پخوا  ورسوی.  سرته  یی  بریالیتوب  په  او  پیل  سرشمیرنه  تازه  افغانستان  د  بڼسټ  پر  تکالوژۍ  او  ساینس  د
  د  چی نندرلود.   نه امکان السرسی ته نقاتو اکثرو وجهی، له شتون د ټپلو ډلو بیالبیلو  د  او امنۍ نا د کښی ګوټ ګوټ
  چی   شوی  مساعده  وی  نه  کله   وخت  غوره  او  بهتره  به  دی   له  نو  دی،  کښی  کنترول  په  قدرت  یو  د   خاوره ۱۰۰٪ هیواد

  د   همکارۍ،  بودیجه،  لوی  ډیر  پروژه  هدغشان،   په  پروژو  نورو  د  لکهشی.   واچول  الر  په  پروژه  اړینه  یو  شان  دا
  کار   مشر  کور  د   چی  کله  کښی،  کورنۍ  یوه  په  لکه   معنی  دی  په  لری.  اړتیا  سخت  ته   پلوی   او  مالتړ  دولت  مرکزی

 هم  پهکوی،  کار  کچه  هغه   هم  په  دی،  غاړه  ورپه  وګړی  څو  کور  د  چی  دی  معلوم  ته  مشر  ګټی،  نفقه  حالله  او  کوی
  بست   او  بند  ضروریاتو  نورو  د  ژوند  د  او  خوراکی  د  او  برابروی  کوټی  او  خونی  ښیک  کور  په  او  کور  اندازه  هغه
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  په  نړۍ  د   او  مشرتابه  هیواد  د   نو  وی،   شوی  منل  او  ښکاره  نفوس  هیواد  د   چی   کله  توګه،  په   مثال  همدغه   د  کوی.
 . شی ړلیراو منځته سهولتونه نور ډیر دا او وی ښکاره او جوته شمیر وکړو د یا نفوس هیواد د سترګو،

 ډول  همدی  پهوی،  تاوو  کرښه  او  دیوالونه  چی  څخه  کور   د  مشر  یو  د  لکه  شان،  همدی  په  هم  تمامیت  ارضی  هیواد  د
  هیواد  وی.  چارپیر  کچه  سیاسی  په  څخه   ډول  منلی  ټول  او  واضیح  په  سرحدات  داسی  چی   باید  هم  څخه  هیواد  یو  د  سره

  د   او   ځی،   او راځی  میلمه  چی  ته  کور  یو  لکهوی.   کارهښ  او  معلوم  اساسات   او  شرایط وتلو  د ورڅخه  او  داخلیدو   د   ته
  کښی  داخل  په   هغه  د  چی   وی  شوی   ټاکل  حد  جغرافیایی  یو  ځی،  باندی  د   بیآ  او  راځی  کورته  بیرته  چی  وګړی  کور

  لمړنی  د   لکه  وکړی. عمل   پری  او   پله  پالیسۍ  غوره  او   سیاست  داخلی  خپل  شی  وکولی  پرتله   په  کورنۍ  بلی  د  کورنۍ
 ته  ټکو  اساسی  او  اصلی  چی  ده  دا  مهمهدی.   الړ  منځه  له  ټپلی  ډلی  دی،  الس  یو  په  هیواد  چی  اوس  ،شکل  په  ټکی

  مرکزی   اساس،  په  ټکی  آخر  د  او  شی،  نهایی  او  ښکاره  سرحدات  یی  بیآ  شی،  وټاکل  نفوس  هیواد  د   اول  وشی،  پاملرنه
  د   څو  تر  شی،  پرانیستل  الره  ته  کسانو   اړین  او  پوهه  کار   د  نڼسټ  پر  علمیت  او  پوهی  د  او  پیاوړی  خپله  په  حکومت 

 وکړی. کارونه او سرښیندنی کښی رغونه بیآ په هیواد

  

 ی خوګیاڼ هللا ذبیح

 هنیټ ۵۱ سپتمبر د کال  ۱۲۰۲ د

 ا امریک  کلفورنیا،
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