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ﻋﺒﺪارﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

ﻟﻮدﻳځ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ اﺻﻮل
ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي آﻮي !!
ﻟﻮدﻳځ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو آﻰ ﺧﭙﻠﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻴﺮﻩ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﺗﺮ ﻧﻘﺎب ﻻﻧﺪي ﭘ ﻪ آ ي دﻩ ,او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ هﻢ د هﻐﻰ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﺗﻪ
ﻣﺸﻬﻮرى ﻧﺎري ﺳﺮﻩ ) دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ ( ﭼﻰ ﻋﺎدﺗًﺎ ﻳﻰ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺗ ﻼرى دﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او اﺧﻼﻗﻲ ﭘﻮ
ﭙﻠﻲ ﻮﻟﻨﻰ و و ﺗﻪ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل آﻰ هﻐﻪ ﺧﭙﻠﻮاآﻲ وروﺑښﻲ ﭼﻰ
آﻮي راﻏﻲ ﺗﺮ ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨ
دوي ور ﺨﻪ ﻣﺤﺮوم دي ,او د ﻣﺎدﻳﺖ ﭘﻪ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻳﻰ ﺑﻴﻮزﻟﻪ دﻧﻴﺎ رﻧ ﻴﻨﻪ آ ي ,د ﻣﺎدﻳﺖ دﺗﻤﺪن او ﺗﻬﺬﻳﺐ هﻐﻪ
دروازى د دوي ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاﻧﻴﺰي ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳځ دو و ﭘﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻟﻮدﻳځ آﻲ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺵﻮي دي ,ﭘﻪ ﻇﺎهﺮي ډول د هﺮ
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺧﻮز ﺖ ﺳﺮﻩ ﻟﻮدﻳځ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﺵﻌﺎر او ﻧﺎرﻩ ﭘﻮرﺗﻪ آ ي دﻩ ﺧﻮ د واﻗﻌﺖ ﭘﻪ ﻧ ۍ آﻰ او د ﻤﻜﻪ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﭘﻴښﻲ او ﺵﻮاهﺪ هﺮ وﺧﺖ د دى ﺵﻌﺎر ﺧﻼف وي ,او دا ﺡﻘﻴﻘﺖ هﻢ ﻟﻪ هﺮ ﺑﻞ وﺧﺖ ﺨﻪ اوس رو ﺎﻧﻪ ﺵﻮي دي ﭼﻰ
ﻟﻮدﻳځ ﭘﻪ ﻧ ۍ او ﻣﺨﺼﻮﺻًﺎ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ آﻰ آ آﻴﭽﻮﻧﻪ او ﺳﺘﻮﻧﺰى ﭘﻴﺪا آﻮي ﺗﺮ ﻮ هﻐﻪ اهﺪاف ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ي ﭼﻰ
دوي ﭘﻼن آ ي دي او د آ آﻴﭻ د ﺵﺘﻮن ﭘﻪ ﺻﻮرت آﻰ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آﻴﺪي ﺵﻲ ,د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺑﻲ اﻣﻨﻴﺘۍ ﭘﻪ ﺡﺎﻟﺖ آﻰ د
هﻴﻮاد ﺧﻠﻚ وﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړﻣﻦ آﻴ ي او هﻐﻪ ﻣﻔﻜﺮﻩ او ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻰ د ﻳﻮ هﻴﻮاد د ﭘﺮﻣﺨﺘ او ﺗﻤﺪن ﺿﺎﻣﻨﻪ وي ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي
ﻗﺪم آﻰ د ﺑﻲ اﻣﻨۍ ﻟﻪ آﺒﻠﻪ د هﻴﻮاد ﺨﻪ وﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړﻣﻦ وي ﻧﻦ ﻧﻪ ﻳﻮازي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﻜﻪ د اآﺜﺮﻩ هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﭼﻰ د
ﺑﻲ اﻣﻨۍ ﻜﺎر دي ﻋﺎﻟﻤﻪ او ﻣﻔﻜﺮﻩ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻪ ﻟﻮدﻳځ آﻰ اوﺳﻴ ي او د ﻟﻮدﻳځ ﭘﻪ ﺗﻤﺪن اوﭘﺮﻣﺨﺘ آﻰ ﺗﺮ ﻟﻮدﻳ ﻮاﻟﻮ دﻳﺮﻩ
وﻧ ﻩ ﻟﺮي  ,د اﺳﺘﻌﻤﺎري ﻧ ۍ ﻻﺳﻮهﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ هﻴ ﻜﻠﻪ هﻢ د ﺧﻴﺮ او اﺻﻼح ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺪﻩ ﺑﻠﻜﻪ د دى ﻟﭙﺎرﻩ دﻩ ﭼﻰ
هﻐﻪ ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ﺙﺮوﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ي ﭼﻰ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دﻏﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ورآ ي دي  ,او دا هﻴﻮادوﻧﻪ دﻣﺮﻩ ﺑﻴﻮزﻟﻪ
وي ﭼﻰ هﻴ ﻜﻠﻪ دﻟﻮدﻳځ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﺳﺮ ﭘﻮرﺗﻪ آﻮﻟﻮ ﺟﺮأت وﻧﻠﺮي  ,داﺳﻲ ﻧﻮري دﻳﺮي ﭘ ﻲ ﭘﻼن ﺵﻮي ﻣﻮﺧﻲ ﺵﺘﻪ
ﭼﻰ ﻟﻮدﻳځ ﻳﻰ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻧ ۍ آﻰ د آ آﻴﭻ د ﭘﻴﺪا آﻴﺪو ه ﻪ آﻮي  ,ﭘﻪ هﺮډول د ا اوږد ﺑﺤﺚ دي  ,آﻮﻣﻪ
ﺧﺒﺮﻩ ﭼﻰ زﻩ ﻏﻮاړم ورﺗﻪ اﺵﺎرﻩ وآ م هﻐﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﺧﻮا د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ د اﺻﻮﻟﻮ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪي آﻮل
دي ,هﻐﻪ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻳﻰ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ ﻟﻮدﻳځ ﻳﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺡﻜﻮﻣﺖ ﺟﻮړآ د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﻬﺪﻳﺪﻳ ي ,د
دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ د ﺡﻜﻮﻣﺖ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ,ﭘﺎرﻟﻤﺎن ,وﻟﺴﻲ ﺟﺮ ﻪ ) آﺎﻧ ﺮس(  .....او داﺳﻲ ﻧﻮر ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ
دي ,ﺧﻮ آﻪ ﭼﻴﺮي ﻣﻮږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ دا ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ و ﻴ و ﻧﻮ ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ ﺑﻪ دا ﭘﺎﻳﻠﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آﻮ ﭼﻰ
ﻟﻮدﻳځ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ د ﭘﻠﻲ آﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧﺪي راﻏﻠﻲ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د آ آﻴﭽﻦ وﺿﻌﻴﺖ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
راﻏﻠﻲ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻰ هﻐﻪ ﻣﻮﺧﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ي ﭼﻰ د آ آﻴﭻ ﭘﻪ ﺻﻮرت آﻰ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آﻴﺪي ﺵﻲ.
ﻟﻮﻣ ي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ,هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺵﻮ ﺗﺮ ﻮ ﻳﻰ ﭘﻪ ر ﺎ آﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻮﻟﻨﻪ آﻰ ﺡﻜﻮﻣﺖ داري ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺵﻲ هﻤﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي آﻴ ي  ,ﻗﺎﻧﻮن واﻳﻰ رﻳﺎﺳﺖ ﺡﻤﻬﻮري
ﺗﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻣﻌﻴﻦ وﻗﺖ آﻰ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺵﻲ  ,او د ﺎآﻨﻮ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﺎﻳﺪ ددﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﻟﻪ اﺻﻮل ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﺵﻲ ,
ﺧﻠﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻨﺪﻗﻮﻧﻮ ﺗﻪ د راﻳﻰ اﭼﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺡﺎﺿﺮ ﺵﻲ ﺗﺮ ﻮ د ﻣﻠﺖ ارادﻩ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺵﻲ  ,ﺧﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري ﭘﻪ ﺎآﻨﻮ
آﻰ ﻣﻮږ وﻟﻴﺪل ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارى او د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارى ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻮ ﻮ ﻠﻪ د ﺎآﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ
ﻋﺪم ﺗﻔﺎهﻢ را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺵﻮ  ,ﺗﺮ آﻮم ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭼﻰ د اﻣﺮﻳﻜﺎ او دﺧﻴﻠﻮ هﻴﻮادوﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارى ﺗﺮ ﻣﻨځ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺳﺮﻧﻮﺵﺖ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ ﺟﻮړ ﺟﺎړي وﻧﺸﻮ ﺗﺮ هﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻰ د
دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺟﻮړ ﺵﻮي و د ﻟﻮدﻳځ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﺵﻮ ,اوهﻴ ډول ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
اﻋﺘﺒﺎر ﻳﻰ ﻧﺪرﻟﻮد  ,ﻮ ﻠﻪ د ﺎآﻨﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﻴﺪل و ﻨ ول ﺵﻮل  ,د ﺗﺰوﻳﺮ او رﺵﻮت ﺳﺘﺎﻧۍ او ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻓﺖ اﻓﺴﺎﻧﻲ ﺧﻮ
دوﻣﺮﻩ ﻋﺎﻣﻲ وي ﭼﻰ د ﻮﻟﻰ ﻧ ۍ ﺗﺮﻏﻮږوﻧﻮ ورﺳﻴﺪى  ,د ﻣﻠﺖ ارادﻩ د ﻟﻮدﻳځ د ﻻﺳﻮهﻨﻪ ﻻﻣﻠﻪ د ﺳﭙﻜﺎوي ﻮډال ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﺵﻮﻩ  ,ﻧﻮ دا د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﻨﺴ ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د هﻴ ډول ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﻧﺪي
او ﭘﻪ رﻣﺰي ﺵﻜﻞ آﻠﻪ ﻧﺎ آﻠﻪ ﻳﺎدﻳ ي .
دوﻳﻢ ﭘﺎرﻟﻤﺎن  ,هﻐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳځ او دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﻟﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﺡﻜﻮﻣﺖ د ﭼﺎرو د ﺎرﻧﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨځ ﺗﻪ
راﻏﻲ او دﻣﻠﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﺡﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ د رﺳﻮﻟﻮدﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ,هﻤﺪارﻧ ﻪ ﺡﻜﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورآﻮل ﭼﻰ د ﻣﻠﺖ ﭘﻪ
ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﻏﻮر وآ ي او ﭘﺮ ﺎي ﻳﻰ آ ي  ,ﺧﻮ ﻧﻦ د ﻟﻮدﻳځ د ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ) اﻣﺮﻳﻜﺎ ( هﻐﻪ ادارﻩ ﭼﻰ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ ﭘﻪ آﻮر
ﻣﺸﻬﻮرﻩ دﻩ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ آﻮي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻲ ﺎآﻨﻲ د ﻳﻮﻩ آﺎل ﻟﭙﺎرﻩ و ﻨ ول ﺵﻲ دﻗﻴﻘًﺎ ﺮﻧ ﻪ ﭼﻰ ﻟﺪي
وړاﻧﺪي د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻌﻀﻮ وآﻴﻼﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ آ ي وﻩ  ,آﻪ ﭼﻴﺮي ﻟﻮدﻳځ ﻏﻮاړي ﭼﻰ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ هﻐﻪ آﺎﺑﻴﻨﻪ د اﻋﺘﻤﺎد
راﻳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ي ﭼﻰ دوي ﻳﻰ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﻜﻲ دي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻟﻪ وآﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺟﻮړ ﺟﺎړي ﻟﭙﺎرﻩ د دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧښﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

اﺻﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﺎد ﻲ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي آﻴﺪي ﺵﻲ  ,دﻳﺮ آﺘﻮﻧﻜﻰ ﭘﺪي ﻋﻘﻴﺪﻩ دي ﭼﻰ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﺎآﻨﻮ ﻨ ول د ﺟﻮړ
ﺟﺎړي ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ  ,آﻪ ﻧﻪ ﻧﻮ هﻤﺪا ﭘﺎرﻟﻤﺎن و ﭼﻰ ﻟﻪ ﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ ﻧﻪ ﻳﻰ د اﻋﺘﻤﺎد راﻳﻪ اﺧﻴﺴﺘﻲ وﻩ  ,ﻧﻦ هﻤﻐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن
ﻣﺨﺪوم رهﻴﻦ ﺗﻪ د اﻋﺘﻤﺎد راﻳﻪ ورآﻮي  ,او دا ﺑﻪ هﻢ ﻣﺘﺼﻮرﻩ ﻧﻪ وي ﭼﻰ د رهﻴﻦ ﭘﻪ ﺵﺨﺼﻴﺖ آﻰ آﻮم د ﭘﺎم وړ ﺑﺪﻟﻮن
راﻏﻠﻲ وي  ,آﻪ ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻠﻲ ﻧﻮ ﺿﺮور دي ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺵﺨﺼﻴﺖ آﻰ راﻏﻠﻲ  ,آﻪ ﻧﻮ ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻟﺤﺎﻇﻪ هﻢ هﻐﻪ ﻮك
ﭼﻰ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ر ﻠﻲ و ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎ ﻳﻰ د اﻋﺘﻤﺎد راﻳﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ آ ي ﻧﻮي  ,ﭘﻪ هﺮﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ ددﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ اﺻﻮل ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮدﻳځ ﺗﺮﭘښﻮ ﻻﻧﺪي آﻮي  ,اوﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ هﻐﻪ ﻪ آﻴ ي ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳځ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻰ ﻏﻮاړي ﻧﻪ هﻢ دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ
 ,او د ﭘﺎم وړ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮ دا دﻩ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻲ ﺟﺮ ﻪ ﭼﻰ د اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﻲ آﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ ﻟﺮي هﻢ د اﻣﺮﻳﻜﺎ دي
آﺎﻧ ﺮس ﺳﺮﻩ د ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﺎآﻨﻮ د ﻨ وﻟﻮ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ هﻢ ﻧﻈﺮﻩ دﻩ  ,آﻪ ﭼﻴﺮي د اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳځ ﭘﻼن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ
دﻳﻤﻮآﺮاﺳﻲ ﭘﻠﻲ آﻮل وي ﻧﻮ دا راز د دﻳﻤﻮآﺮاﺳۍ ﻟﻪ ﺳﺮﺡﺪوﻧﻮ ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺵﻮﻧﻰ ﻧﻪ و  ,ﻧﻦ هﺮ ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د
اﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﺗﺮ ﺳﺮﻩ آﻴ ي.
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