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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

٢٠٠٩/١٢/٢١ﻡ

د دوﻟﺖ څﻠﻮرم ځﻮاك هﻢ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻪ واك آﻰ
د ﻣﻌﺎﺻﺮى ﺑﻴﺮوآﺮاﺳﻲ د ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻳﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﭘﻴﺎوړي ﺑﻴﺮوآﺮاس دوﻟﺖ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ وﻻړ وي  ,ﭼﻰ
ﻳﻮ ﻟﺪي څﻠﻮرو ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ څﻠﻮرم ځﻮاك ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮﻩ دوﻟﺘﺪارۍ آﻰ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي  ,ﺍﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍد اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او
آﻠﺘﻮر وزاﺭت دي  ,دا وزارت د ﻳﻮﻩ هﻴﻮاد ﭘﻪ هﻮﻳﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ آﻰ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻧﻮرو ځﻮاآﻮﻧﻮ ﻣﻬﻢ دي ﭘﻪ ﻓﻜﺮي ﻟﺤﺎظ د ﻳﻮى
ﻮﻟﻨﻰ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ او ﻻر ﻮد دي آﻮم ﻟﻮري ﺗﻪ ﭼﻰ ﻏﻮاړي ﻮﻟﻨﻪ ﺳﻮق آ ي ﺳﻮﻗﻮﻟﻲ ﻳﻰ ﺷﻲ  ,آﻮم دود ﭼﻰ د ﻮﻟﻨﻪ د
و و ﻟﭙﺎرﻩ ﻏﻮرﻩ ﻲ هﻐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ آﻰ رواﺟﻮﻟﻲ ﺷﻲ  ,د ﻮﻟﻨﻰ د اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺴﺎد ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ ﺗﺮ دﻳﻨﻲ  ,ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻓﺴﺎد ﭘﻮري
ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ﻟﺮي  ,ﺧﻼﺻﻪ دا ﭼﻰ د ﻮﻟﻨﻲ ﻻر ﻮﻧﻪ ﻳﻰ اﺳﺎﺳﻲ او ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ دي  ,ﭘﻪ ﻇﺎهﺮي ﺷﻜﻞ ﺧﻮ دا
وزارت دوﻣﺮﻩ ﻣﻬﻢ وزارت ﻧﻪ ﺑﺮﻳ ﻲ ﺧﻮ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻳﺮﻏﻠ ﺮ د دى وزارت ﭘﻪ اهﻤﻴﺖ دﻳﺮ ﻪ ﭘﻮهﻴ ي او ﺷﻪ ﻏﻮر ﻳﻰ
ورﺑﺎﻧﺪي آ ي  ,ﺗﺮڅﻮ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ آﻠﺘﻮري ﻳﺮﻏﻞ هﻢ ﭘﻠﻲ آ ي  ,او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﭙﻴ ﻠﻲ آﻠﺘﻮر ﭘﻪ ﭘﺮدي
آﻠﺘﻮرﻧﻮ ﺑﺪرﻧ ﻪ آ ي  ,او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻠﺘﻮري ډ ﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺘﺎﻋﻮ ﺁزاد ﺑﺎزار و ﺮځﻮي او ﺧﭙﻞ ﻧﺎوړﻩ دود او آﻠﭽﺮ
ﭘﻜ ﻲ وﭘﻠﻮري .
دا ﺧﻮ ﺟﻮﺗﻪ دﻩ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺎﺑﻴﻨﻪ آﻰ ﺑﻬﺮﻧﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ هﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﻗﻮت او ﻣﻮرال ﭘﻪ آﭽﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻧ ﻩ ﻏﻮاړي او ﻟﻪ
هﻤﺪى ځﺎﻳﻪ د آﺎﺑﻴﻨﻰ ﭘﻪ ﺟﻮړ ﺖ آﻰ د ﺎﻏﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮر رﺉﻳﺲ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻴﻢ ﭘﻪ وړﺍﻨﺩﻱ ﺴﺘﻭﻨﺯﻱ ﺭﺍﻭﻻړﻱ ﺸﻭﻱ ﻭﻱ,
ﭼﻰ څﺮﻧ ﻪ وآﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﻮﻟﻮ دﺧﻴﻠﻮ ډﻟﻮ او هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻧ ﻩ ورآ ي ﭘﺪاﺳﻲ ﺣﺎل آﻰ ﭼﻰ ﻳﻮ ﺳﺎﻟﻢ او ﺑﺎ آﻔﺎﻳﺘﻪ
ﺣﻜﻮﻣﺖ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻲ  ,هﻐﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭼﻰ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻰ ﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي او هﻐﻪ د ﻓﺴﺎد ﻧﺎري ﭼﻰ د
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي دي ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ آ ي  ,ﺧﻮدآﺎﺑﻴﻨﻰ د اﻋﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دا هﻴﻠﻰ ﭼﻰ ﻮاآﻲ اداري ﻓﺴﺎد ﺑﻪ ﻟﻪ
ﻮﻟﻨﻰ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ ﻟﻪ ﺨﺎﻭﺭﻭ ﺴﺭﻩ ﺒﺭﺍﺒﺭﻩ ﺸﻭﻩ  ,داﺳﻲ ﻜﺎري ﭼﻰ ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻳﺮﻏﻠ ﺮ ځﻮاآﻮﻧﻪ او اﺷﻐﺎﻟ ﺮ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﻪ آﻰ اداري ﻓﺴﺎد ﺧﭙﺮوي اﺳﺎﺳﻲ او ﺑﻨﻴﺎدي ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ ﻳﻰ ﭘﻪ خﭙﻠﻪ ﺩﻭﻱ ﺩﻱ ,آﻪ ﭼﻴﺮي د آﺎﺑﻴﻨﻰ آﻠﻴﺪي
وزارﺗﻮﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ آﻮم ﺑﺪﻟﻮن څﺨﻪ ﭘﺎﺗﻲ دي ﻧﻮ هﻐﻪ اداري ﻓﺴﺎد ﭼﻰ اﻧ ﺎزي ﻳﻰ
ﻮﻟﻪ ﻧ ۍ را وﻳ ﻪ آ ي دﻩ څﺮﻧﮕﻪ ﻟﻤﻨ ﻪ ﺗﻠﻲ ﺷﻲ ﭼﻰ هﻤﺎﻏﻪ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﺗﻮرن ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻭﺍﻥ ﻭﻱ ,داﺳﻲ ﻜﺎري ﭼﻰ
اداري ﻓﺴﺎد د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ آﻰ رواﺟﻮي ﺗﺮ څﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﺮور او ﺷﻬﺎﻣﺖ ﻣﺎت آ ي اﻳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻰ آﻤﺰوري آ ي .
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺼﻴﺒﺘﻮﻧﻮ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دردﻳﺪﻟﻰ ﻣﻠﺖ ورﺳﺮﻩ ﻻس او ﺮﻳﻮان دي دا ﻣﺼﻴﺒﺖ دﻳﺮ ﻟﻮي دي ﭼﻰ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ آﻠﺘﻮري ﻻر ﻮﻧﻪ داﺳﻲ ﭼﺎ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﭼﻰ د هﻨﺪواﻧﻮ او زرداﺷﺘﺎﻧﻮﭘﻪ آﻠﺘﻮري د ﺳﺘ ﺎﻩ آﻰ روزل ﺷﻮي
وي  ,روﺳﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر او ﻳﻬﻮدي ﭘ ﻏﻮرځﻨ د اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ داﺻﻴﻞ آﻠﺘﻮري هﻮﻳﺖ دﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻳﺮ داﺳﻲ
ﻣﻨﺤﺮف ﻣﺬهﺒﻲ ﺷﻜﻠﻪ ﺣﺮآﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮل ﺮ څﻮ ﭘﺪي هﻜﻠﻪ آﺎر وآ ي  ,د دﻏﻮ ﺣﺮآﺘﻮﻧﻮ ﺗﻬﺪاب او ﭘﻴﻞ د هﻨﺪ او
اﻳﺮان ﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ څﺨﻪ و د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ اﻳﺮان آﻰ د اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ د دﻳﻦ د اﻧﺤﺮاف ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻬﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪي ﻳﻮ
دﻳﻨﻲ ﺣﺮآﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮ ﭼﻰ ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﻳﻰ د اﺳﻼﻣﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﺧﭙﻠﻪ آ ﻟﻪ او ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮداوﻧﻮ آﻰ ﻳﻰ د
ﺗﺮوﻳﺞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻠﻚ وروزل  ,او ﭘﻪ هﻨﺪ آﻰ هﻢ ﻦ ﺷﻤﻴﺮ داﺳﻲ ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﻨﺤﺮف ﺣﺮآﺘﻮﻧﻪ د اﻧ ﻠﻴﺴﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭘﻪ ﻣ ﻮ ﺟﻮړ
ﺷﻮل ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ هﻴﻮادوﻧﻮ آﻰ د ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻣﻨﺪﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﺤﺮف اﻓﻜﺎر رواج آ ﻱ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ ﻮل هﻐﻪ
ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ د اﻳﺮان ﺗﺮ آﻠﺘﻮري ﻴﺭﻏل ﻻﻨﺩﻱ ﻟﻪ ﻭړﻨﺩﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺸﻭﻱ ﻭ ,اﻳﺮان ﺗﻪ دا زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎ ﺑﺮاﺑﺮﻩ آ ﻩ ﭼﻰ ﭘﻪ
داﺳﻲ ﻗﻮت ﺳﺮﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻠﭽﺮ ﺗﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ او ﮔﻭﺍښ ﻻﻨﺩﻱ ﻭﺴﺎﺘﻲ؟ او هﻐﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ آﻲ ﺑﺪﻟﻮن راوﻟﻲ ﭼﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻮﻳﺖ د ځﺎﻧﮕ ﺘﻴﺎ ﻀﺎﻤﻥ ﺩﻱ ,آﻪ ﭼﻴﺮي ﻟﻮدﻳ ﭼﻰ ﭘﻪ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ ﭘﻪ ځﻮاآﻴﺰ ﺗﻮﮔﻪ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي او د
اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻳﻜ و آﻲ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ رول ﻟﺮي ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﺎ د اﻳﺮان د ﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ آﻲ ﭘﺎﻟﻠﻰ ﻧﻮ اﻳﺮان ﺗﻪ
ﺑﻪ ﻳﻰ دي دا راز ﭘﺮاﺧﻲ ﻣﺪاﺧﻠﻲ اﺟﺎزﻩ ورآ ﻯ ﻭﻯ؟  ,ﻧﻦ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻰ ﻣﻮﺳﺴﻲ د اﻳﺮان
ﻟﻪ ﻓﻜﺮ ﺳﺮﻩ هﻢ ﻧﻮا ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ادارﻩ آﻴ ي او د اﻳﺮاﻧﻲ آﻠﭽﺮ د ﻧﺸﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮﮔﺮاﻣﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺟﻨﮕ ﭙﻠﻰ ټﻭﻟﻨﻪ ﻜﻲ ﻭړﺍﻨﺩﻱ ﻜﻭﻱ ,دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻮﻣﺖ د څﻠﻮرم ځﻮاك ﭘﻪ اړوﻧﺪ هﻐﻪ دﺳﻴﺴﻪ دﻩ ﭼﻰ ﻳﻮ اﺑﺘﺪاﻳﻰ
ﭘ او ﻳﻰ رهﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﻲ دورﻩ آﻰ ﭘﻠﻲ آ او ﭘﺎﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻰ ﭼﻰ ﺧﻮرا د اهﻤﻴﺖ وړ دﻩ دا ځﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻮي .
اوس آﻪ ﻳﺮﻏﻠ ﺮو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د ﻮﻟﻮ د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﭙﺭﺍﻨﻴﺴﺘﻰ ﺩﻱ ,او ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ آﻠﺘﻮر هﻢ
هﻨﺪواﻧﻮ او اﻳﺮاﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﻧﻮ دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮي ﻮاښ وي ﭼﻰ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻮﻟﻨﻪ او دوﻟﺖ ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي  ,اوس آﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ آﻮر ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻰ د دى آﺮﻏﻴ ن ﭘﻼن ﻣﺨﻨﻴﻮي وﻧﺸﻮ ﻧﻮد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻮﻟﻨﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دﻳﺮو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ
ﺷﻲ .
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