
AFGHAN GERMAN ONLINE  

http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  

 

 
 4 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، ل په غاړه ده دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوا: یادښت 

 

 ۷۱/۷۱/۱۱۷۱                   ربشق وقح ٬انخ نغافا

 ارګانونو خپلواکه اداره  یزویمه سی د
 !ځالهفساد او اخالقي که د اداري 

 
غو او تر ډېره ده ه د يرهبر ۍحکومت دار ېزید سیمه ی ېپه خپل ذات ک چې٬ اداره واکهارګانونو خپل زوییمه سی د

٬ ن او نور٬ ولسواالان٬ لکه والیس او خلکو سره مستقیمه اړیکه لري٬ چې لکه ولاشخاصو په گومارنه کې رول لري
. هغه ې دهپاللو په ډګر بدله شو ۍ خپلو او د ېځال راستعفی وروسته د فساد پ له س ئیر يخواند پ ېادار ېد دغ خو 
د  ېست پوروپ ترولسوال  دنه نیولی  ستونووپ بېالبېلوزو ارګانونو د یید سیمه ٬ شي ېنه پات پاللوۍ لخپلود  چې ۍچوک
 ستونه په ډالرو واو پ ي مقرریانی کیږ ېالر له رقابت  د آزاد سره سم وینا  ډېرى غړو د  د  ویزو ارګانونی سیمه

 ېمعاش په بډو ک ېمیاشت ېست د یووباید د همهغه پ ي٬ پست مقرریږ يکه یو څوک په یو عاد ېیعن ي٬ پلورل کیږ
٬ قرري ډېره گرانه او ناشونې دهپه دې اداره کې یې مي٬ هم ولر وړتیاښه  چې شخص  او په شرایطو برابر يورکړ

 تر څو د٬ يورکړ ېډالره بډ یيکایامر ۷۰۱۱۱باید لږ ترلږه  هغه څوک چې دلته دولسوالۍ پوست ته کاندید وي
٬ نو په ل ولسوال څخه څه دعدالت تمه ولرونو موږ به بیا له دغه ډو ي٬ش او یا هم چارواکى  ۍ پر چوکۍ کښینيولسوال

جوګه کیدای  ۍحکومت دار ېاو د ښ يشه سره اداره هیڅ کله له فساده پاکیدای ن کړنویر عادالنه داسې بې عدالتیو او غ
 .يشه ن
لکه  نورو اړونده پروګرامونو تر ې آن د خپل دفتر نه نیولچارواکو  اکثرو ېاداره کخپلواکه په یزو ارګانونو یسیمه  د

DDP,GDCLCA,GDMA,ALGFDP,  په توګه د ېد بیلګ چې٬ دي يلوان مقرر کړخپل خپ ېک ٬ېپور  او داسې نورو 
 په عین وخت کې  ٬څخه برخمن دى او ډالرونو ټولو امتیازونو له د معینیت  چې ېده معین سره ل ۍپالیس یادې ادارې د

 ۰۱۱۱ ېمیاشتد  ېالر له  ASGP/UNDPد متخصص په نامه د  ۍټکنالوژ يد معلومات  ېد یو بل قرارداد له مخ
نه یې دغه  معلوماتي ټکنالوژي په برخه کې نه کار کوي او سره له دې چې نوموړى د يمعاش اخل ډالره یي امریکا

 ېپروګرامونو ک بېالبېلویزو ارګانونو په یوروڼه د سیمه  ېخپل در ٬ ددې تر څنگ نوموړيدکار ساحه او مسلک دى
او دخپلی میرمنی ورور   ېک GDCLCAپه  ېیم یېاو در ېت پروګرام کښد ثبات ټینګ ېیبل ٬ ېک DDPپه  ېیو ی چې

دداسې دندو دزده کړو له مخې  ېی ٬ حال دا چې درې واړه وروڼهپه دندو گومارلي دي ېکهم په یاد پروګرام  ېی
هغه هم خپل یو ورور  چېیس ئر يمنابعو عموم يیزو ارګانونو د بشرید سیمه ددې تر څنگ  .دترسره کولو وړ نه دي
پر دندو  ېبرخو ک بېالبېلوپه  ېیاو انډیواالن مقرر کړی او خپل نور خپلوان کې ګه څان يد ثبات ټینګښت په مال

رې ي او دیوې ملي اداو ترمنځ یوه تقسیم شوې اداره ښ٬ لنډه دا چې کله دې ادارې ته راشې دڅو کورنیيد گومارلي
ه هڅه کوي او الپې هم وهي چې څرنگه چې اوس مهال نړیواله ټولنه او دولت په گډ. گومان کول پرې دایمان زیان دى

 ٬ خو داسې ښکاري چې ورځ په ورځ دولتي ادارې او په ځانگړي ډول دفساد جرړې ورک کوو موږ له دولتي ادارو د
بن  ددې تر څنگ دولت د .پر فساد ککړو افرادو څخه ډککیږي سیمه ییزو ارگانونو خپلواکه اداره له نا قانونه کړنو او

ډاډ مخنیوي په اړه  فساد د یکاگو په کنفرانس او د توکیو په کنفرانس کې نړیوالې ټولنې ته دش ٬ دپه دوهم کنفرانس
 . ورکوي

اصالحاتو  يد ادارچې ٬ نو اړینه ده  فساد ورک کړي او له منځه یې یوسيچې ٬ که په رښتیا هم دولت دې ته ژمن وي
 ينو ېدد ٬ تر څواداره هم جوړه کړيیوه پاللو ضد  ۍود خپل ېکپه دولتي اداره ر ېپه څ ېاو د فساد ضد ادار ېد ادار

 شي. ىونیوالپرې فساد مخه  يډول ادار
د کال  ۷۱۳۱یاد پروګرام په  چې٬ انستان د ثبات ټینګښت پروګرام دیبیلګه د افغ بلهد فساد  ېیزو ارګانونو کیپه سیمه 

حکومت  ېښد او  وی او د امنیت په ټینګښتفرمان جوړش ځانگړي یس په ئجمهور راسالمي جمهوریت د افغانستان د 
الس ته  ېی ېک ۍپه هر والیت او هره ولسوال چې٬ و ىیی رغنده رول لوبول ېپه آوارولو ک و چارولپاره د الر ۍدار

 داداره  ېنوموړ هیسې را  نېټې  ۷۳ له  د میزانکال  لمریز ۷۱۳۱د  چې خو له بده مرغه ٬ دېسترګو کی تر ېراوړن
 .وړاندې کومتاسو ته  ېی ېبیلګ ې یو څو مستند چې٬ ده ېفساد په ځاله بدله شو ياخالقاو  يادار
تصمیم  ۍد افغانستان د ثبات ټینګښت د پروګرام د بدبخت ېادار ېارګانونو خپلواکد سیمه ییزو  چې ېورځ ېموکله 

د یس په توګه ئد ر ېادار ېوموړد ن ېی شخصفساد نه ډک  ياو ادار ياو د اخالق ېتجرب ې٬ باو یو کم عمره  ونیو
نوموړى بې تجربې ځوان ددې پوست له پاره ځکه وگومارل شو چې د سیمه  ٬ړک سره مقررپه لرلو دوو قراردادونو 

ییزو ارگانونو دپالیسۍ له معین سره په لندن کې گاونډي او تر ډېره یې په لندن کې یو ځاى دعیاشۍ او فحاشۍ ورځې 
قي فساد پالن له ځان سره اداري او اخال ٬ بربادۍ او دځایه یې دافغان مظلوم ملت دتباهۍه تېرې کړې وې او له هماغ

 . درلودلو
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 شخص د یو دثبات دټینگښت پروگرام رئیس په عین وخت کې په دوه قراردادونو او معاشونو کار کوي نو  څرنگه چې 
نه  پېل له هم د کار  ياو نوموړ فساد یوه بیلګه ده يارد کار د قانون خالف او د اد ول کامالا قراردادونو مقرر و په دو

سابقه دار او تجربه  ېبلک ٬ يړکتر سره  يده سرغړونو پرته نور هیڅ ن ياو قانون ياخالقله ې پور دې دمه تر 
ى ځا انډیواالنمفسد  ى یې خپلاو پرځا يمنفک کړ ېاو یای يدفتر پریږد چې ل٬ مجبورکړ ېکارمندان ی يلرونک

فساد ته  ياو اخالق يخپل اداردخپلو نورو انډیواالنو سره یو ځاى  ۍپه ډیره اسان يتر څو و کولی ش ٬ يړک اىپرځ
 .الره هواره کړي

ه معاش ل يین شویتشکیل او د هر پست لپاره د تع يد یو منظور شو ه ادار ياو یا غیردولت ينیمه دولت ٬يهره دولت
و لوی ریاست او د ثبات عبامن يد بشر نویزو ارګانوید سیمه  ېول ٬ يدندو ګمار رپ اشخاص پورهمخی په شرایطو 

د بډو او  شخص يمقرر شو يپه خپله خوښه د نو يونیس ېیاد معیارونه په پام ک چې ېده یس پرته لئټینګښت ر
ډول  ېپه الند ېی ېمقرریو څو بیلګ نيد اداري فساد او غیرقانو چې ي٬ نیولو سره ورته معاش ټاک ېپه نظر ک ېواسط

 : دي
 له او پرته د قرارداد  ېقراردادونو موده ختمه شود یو تعداد کارمندانو او انجنیرانو د ثبات ټینګښت ملی پروګرام  د

 .يکیدو خپلو دندو ته ادامه ورکو ينو
د  ېپروژو چار ياته ساختماند کال د ثبات ټینګښت پروګرام د افغانستان د تدارکاتو د قانون سره سم  ۷۱۳۱په 

په بدلیدو سره  ۍد رهبر ېول٬ ه آماده شولالسلیک ت يراخ ۍد رهبر ېاو قراردادونه ی ېبشپړ ېله الر اوطلبۍ د
ل کال  ۷۱۳۱د  ېی ېک پایله په  چې٬ سره فسخ شول غوښتنو ياو شخص قراردادونه په ډول ډول بهانو ينوموړ

 چې٬ شول يولسوالیو تعمیرات په خپل حال پاتد  شوه اوه شوه او مصرف ن ېپرته امانت پات لگښتونو يجه د اداریبود
 ده.شوې  شورا هم خبر  يملفغانستان ا دموضوع نه  ېده ل
 لهپه میاشتو میاشتو  ېپه جعبه ک خپل میزدغې ادارې رئیس د  دثبات د ټینګښت د روانو پروژو د قسطونو اسناد  د

قسطونه  ېته په تیر کال ک  شرکتونو چې٬ ىبب شوس ېاو دا کار دد يپوره کړ ېغوښتن ېتر څو خپل ي٬ ځان سره سات
 ونو تعمیر يادارد د ارزګان او فراه والیت  ېبیلګه ی چې ې٬ په ټپه ودرید ېپه خپل وخت ورنه کړل شول او پروژ

 دي.  ېپروژ
 وروستي  د٬ له خوا په قرارداد نیول شوې وهشرکت  يد افغان امید ساختمان چې هتعمیر پروژ يد ارزګان والیت د ادار

نورو پروژو  ٬ چې دې ورکړېبډته  اړوند رئیس  دالر یيامریکا ۰۱۱۱شرکت  ينوموړ ېپه بدل کاخیستلو قسط د 
 .يیږکډول ورکول   ېنه هم په همدقسطو

او بډی  يتمدید مستحق د يقانون د چې ېپروژ ېاو نور کړل شو قرارداد تمدید  ېپروژد تعمیر  يادارد د فراه والیت 
 پروژه ده. ۍد جوزجان والیت د مردیان ولسوالیې بیلګه  چېنه ورکول کیږي ورته تمدید  ٬ ينه ورکو

ي خطاب اخستونک يد غل او بډ ٬ کوم ثبوت ولري چې پرته له دېسابقه لرونکو کارمندانو ته  ې رئیس ادار ېدد
 .افراد تر خپل تاثیر الندې راولي تر څو اړوند٬ کوي

په پرتله  دهغو کارمندانو خوا مقررشوي ه ل د ثبات او ټینگښت ادارې د رئیس ډول  يونپه غیر قان چېهغه کارمندان 
 .ورسره کیږي دوه ګونی چلند  يکار کو ېاداره ک ېپخوا نه پد چې له 

 او د ښځې راغواړي او ورسره مصروف وي  نه  بهر له ټوله ورځ  ېپه خپل دفتر کد ثبات د ټینگښت د ادارې رئیس 
٬ چې دده ددغه ډول کړنو سره هفساد یوه بیلګه د يد اخالق یې  چې داي٬ لره لپاره هیڅ وخت ن د اجرا کارونو يدفتر

 . ادارې څخه ورته سپالیي کیږي ASPدپالسیۍ معین هم شریک دى او له 
تر څنگ دثبات دټینگښت دادارې مشر په رسمي مجالسو او غونډو کې ددې پر ځاى چې دهېواد دپرمختگ له پاره ددې 

مبایل لوبې او گېمونه تر سره ٬ ټوله ورځ دماشومانو په څېر په خپل یسي او یا هم موضوع ته توجه وکړيتصمیمونه ون
! همدا ډول نوموړى دخپل کار په دفتر کې ټوله څښتن وي٬ ایا دیوې ملي ادارې رئیس همدا ډول ماشوم او دلوبو کوي

٬ ایا داداري فساد او ره سره په لکونو ډالره معاش اخليورځ په کمپیوټر کې دقطعو)پرو( پر لوبه مشغول وي او له خی
 !بې ظرفیتۍ له دې څخه هم لوړه درجه وي

ټولگي زده کړې  ۷۱ تر  یوازېاو انډیوال دى  او ددغې فاسدې ډلگۍ غړى اونومیږي زاده  يپرویز قار چېیو نفر 
ۍ افغان ۵۳۱۱۰په  ېد میاشت٬ دی AFP/90/430قرارداد نمبر یی  لومړي د چېتوگه په  همکار يد ادار ٬ لري

 برابروي د منیجر په توګه کار کوي٬ UNDPنومیږي او بودیجه یې ٬LoA ولې اوس دیوې بلې څانګه چې مقررکړی
یمیافته افغانان بې حال دا چې  ډېر په کار پوه او تعل  ورته ذکر شویو پیسو څخه پورته دی٬چې میاشتنی معاش یې د پ

 ٬ خو چې واسطه یې قوي وي  یو دولسم پاس هم د یو ملي پروگرام د مشاور په توگه کار کوي. گرځې روزگاره
نه تر  ۱۰۱۱۱نی معاش د همکار میاشت يد ادار ېک ټد ثبات ټینګښت پروګرام د معاشاتو په چوکا چې حال دا 

هیسې  لو را اد اوو  اتو ک (۱۱۱۱۱)معاش پست او په عین  کس په عیناوس هم یو بل  چېدی.  ېافغانیو پور ۱۱۱۱۱
 کار کوی.پر همدې پست 

 يهم غږ يپراختیای ثبات د ټینګښت داو د  او دپالیسۍ دمعین انډیوال دى  نومیږي عنایت هللا میوند چېبل نفر  یو
 ېول ٬ مقرر کړی ۍافغان ۷۰۱۱۱۱په  ېد میاشت٬ دی  AFP/90/450 ېقرارداد نمبر ید  چې توگه٬ ه پ ينکوکو
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او څه څوک دی  چې٬ يهم نه پیژن ېتر اوسه د ثبات ټینګښت پروګرام دفتر ندی لیدلی او پرسونل ی شخص نوموړي
نوموړی پست  چې اید یادونه وکړو ب .پسې دارگانونو ادارې ته وړل کیږيدحاضرۍ کتاب ور ٬ خو دنده پر مخ وړي

 شته.ه ن ېپه تشکیل کدپروگرام  هم 
بانک برحال  ياو د افغان مل شوىنه فارغ  ټولگي د هغه د وینا مطابق د دولسم  ٬ نومیږيبشیر احمد  چېبل نفر  یو

عاش م ۍافغان ۳۳۱۱۱د میاشتي په  ى٬ د AFP/90/490د قرارداد نمبر چېپه توگه والیتی سالکار  د  ٬ کارمند دی
شته او ه ن ېدغه پست هم په تشکیل ک چېدی او باید ووایم ه ځای معلوم ن ېظیفوې یې د اما په قرارداد ک ٬ مقرر شوى

ي منېجر په توګه دنده چې اوس مهال نوموړی د اجراییو .ىد ىشو ې کړل تشکیل نه لر له د نوموړې ادارې  پخواډیر 
 . تر سره کوي

 هم فارغ نه دى  له ښوونځى او  ٬ چې دپالیسۍ دمعین دترور زوى او د اوښي ورور دى ومیږينفرید  چېیو بل نفر 
په یو جعلي پوست  توگهپه  د تدارکاتو او د قراردادونو د مدیریت د سکرتر٬ و دګار ېکاتیننتل هوتل کاو د کابل په انتر

٬ څرنگه چې دی   ل شوىړعاش مقرر كم ۍافغان ۰۱۱۱۱د میاشتي په ٬  ىد AFP90/440 ېقرارداد نمبر ید  چې
یادونه باید  .يدنده اجرا کو توگه ګارد په سره د یس ئر  له  ASPد اوسمهال اساس  ېنو پد٬ بي سواده دی نوموړى 

 لري.ه پست هیڅ شتون ن دغه  ېتشکیل ک اصلي په  ASPد  چې ٬ ووکړ
افغان ملي بانک  او د درئیس انډیوال دى ASP او دپالیسۍ دمعین او د نومیږيشهزاده ګل هډه وی  چېبل نفر  یو

 ۵۳۱۱۱په  ېد میاشت٬ دی  AFP/90/450 ېقرارداد نمبر ید  چې توگه سکرتر په  يیوئد اجرا٬ برحال مامور دی
٬ چې یو بل قرارداد هم شتون لري ېپه عین نمبر قرارداد باند چې یادونه وکړوباید  دی اوشوى معاش مقرر ۍافغان

 . مخکې مو  یې یادونه وکړه چې٬ رې مقرر دىعنایت میوند پ
٬ یستلو ته اړ ېمنفک او یا د ٬ هجه کمه دیبود چې٬ بهانه ېپد ېکارمندان ی  او صادق يمسلک ٬ یو تعداد په کار پوه

 .يکسان په بډو اخستو په دوه چنده معاش مقرر کړ ياو د هغو پرځای نو يدفتر پریږد چې
ه پ ي٬ پاک کړ يدوی خپل حسابونه ند چې٬ يبهانه قید کړ ېپد ېمعاشونه ی ٬ ښودى دىریپ ېدفتر ی چېکسانو و د هغ
د خپلو حسابونو د پاکولو اسناد په  ېڅانګ ياو ادار ېڅانګ يمال ٬منابعو يکسان د بشر ينوموړ چې ېحال ک ېداس

 الس لري.
 ياداره د ادار پروګرام د ثبات ټینګښت نونو دسیمه ییزو ارگا چې٬ ارګانونو نه داده ياو قضای يزموږ غوښتنه د عدل

او دپالیسۍ یس ئر ىاوسنې ادار  ASPد  پرته فساداتو نه ٬ د پورته ذکرشوو چېځکه  ژغوري.و څخهفساد  ياو اخالق
قرارداد  چې توگه یو قرارداد د ثبات ټینګښت پروګرام د معاون په   یسئرد ASP د چې٬ يهم دوه قرارداده لرمعین 
 ثبات دد  ېاو دوهم قرارداد ی ياخل ېوزارت له الر ېمعاش د مال ۍافغان ۱۳۳۱۱۱ېد میاشت ٬ دی ASP/90 ېنمبر ی

 له اخلي او  ېله الر ASGP/UNDPد ډالره  یيامریکا ۰۱۱۱ ېسالکار په نامه د میاشت يپروګرام د پراختیایټینگښت 
نوکران  يکارمندان دده شخص ېد ادار چې ي٬ وفکر ک ېاو داس يپه څیر کار اخل شخصي دفتر نه د یو دولتي دفتر 

 ېټول ياساس د خپلو دندو د ساتلو لپاره د نوموړ ېدر نو پ٬ دي ټول کارمندان قراردادیان ېد ادارڅرنگه چې  ي٬ د
 .په پټو سترگو مني ېکړن يغیرقانون

الره معاش ډی امریكا ۱۱۱۱۱۱باا د سیمه ییزوارگانونو یو تعداد كارمندانو ته د میاشتي تقری ASGP/UNDPباید ووایم 
فساد یوه بله  يد ادار ېاداره ک ېهم په نوموړ دا چې٬ نه تحویلیږي ته ېپیسو مالیه د دولت خزان یادو د  ېول ي٬ورکو

 . ردو اسناد زموږ سره په الس کې ديباید یادونه وکړو چې دپورته ټولو یادو موابیلګه ده.
ه اړه ډېرې سیمه ییزو ارگانونو دادارې پ چې د٬ هد هم زموږ سره په الس کې شتهځینې نور په لسگونو شوا ترڅنگددې 

په گانده کې به ٬ بسنه کوو٬ که خداى ته منظوره وه موږ یوازې په پورته څو بېلگومهال ٬ خو اوس پوښتنې راوالړوالى شي
 . د شواهد وړاندې کړوکړنو په اړه ملت ته ډېر مستن ه ډکوفسادله ټولو غیر قانوني او  ددې ادارې د

معین په  څرنگه چې دنوموړې فاسدې ادارې په سر کې ښاغلى فراهي قرار لري او نوموړي عمداا فرید مامنزى دپالیسۍ د
 . وموړي پوست له پاره رد شوى هم دىپوست وگوماره سره له دې چې دجمهوري ریاست له خوا نوموړى دوه ځل دن

٬ نو ځکه ښاغلى او اداري فساد زمینه برابرول دي نده ښاغلي فراهي ته داخالقيمامنزي اصلي او اساسي د څرنگه چې د
 نو داو نوموړى د داسې ستر پوست لپاره گماري  او اداري فسادوفراهي دمامنزي په دومره سترو اشتباهاتو سترگې پټوي 

 . ډاډ ورکويترسره کولو په اړه 
لي معینیت تر لې او اساسي برنامې دطرز العمل له مخې باید داداري او ماباید یادونه وکړو چې دسیمه ییزو ارگانونو دغه ټو

٬ خو ددې له پاره چې اړوند چارواکي ترې په لوړه کچه شخصي گټه واخلي نو نوموړې ادارې یې دمالي چوکاټ الندې پلې شي
 . اد له پاره ښه زمینه برابره شي٬ تر څو دوى ته دفسدپالیسۍ په معینیت پورې یې وتړلېاو اداري چوکاټ څخه وویستلې او 

خاک بت ٬ دارې رئیس په احمد شاه بابا مېنهدلته ددې خبرې یادونه هم اړینه ده چې یوه میاشت وړاندې د پالیسۍ معین او دیادې ا
دوى  ې د٬ زه نه پوهېږم چ٬ په نغدو واخیستلېقیمت یې په میلیونونو ډالره کیږياو ننگرهار کې په سلگونه جریبه ځمکې چې 

   ؟معاش په میاشت کې په میلیونونو ډالرو دى او که څنگه
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٬ تر اخیستي گ په تېرو څو میاشتو کې ښاغلي فراهي او فرید مامنزي په دوبۍ او لندن کې هم جایدادونه او کورونه نددې تر څ
کارونه ر بلد دى نو دغه ټول ٬ څرنگه چې مامنزى په لندن کې ډېحاشۍ روښانه ورځې په کې تېرې کړيڅو دخپلې عیاشۍ او ف

 . دده په الس تر سره شوي دي
٬ قاضي خېل او النو په ازموینو کې ښاغلي فراهيادپورته یادو شویو جایدادونو دترالسه کولو له پاره دتېرې میاشتې  دولسو

٬ چې داداري ه واخیستلامریکایي ډالرو څخه تر یو نیم لک امریکایي ډالرو پورې رشتون ۷٠۱۱۱دپالسۍ دغه بدنام معین له 
 . دوى یې له ستونزو سره مخامخ کړل اصالحاتو داکثرو کمېشنرانو په قول

ددې تر څنگ په نوموړو پوستونو کې دپالیسۍ معین ډېر شمېر خپل هغه خپلوان٬  ملگري او دوستان  چې اکثره یې له سواده 
نې او پولۍ خرڅولې اوس مهال یې په لوړو دولتي پوستونو محروم دي او پخوا به یې دسرکونو پر سر په کراچیو کې پاپړ٬ نی

 ؟ ورپرې ایښې ده ایا عدالت همدا دىمقرر کړي او مزې کوي او باسواده ملت ته یې دغه دنده 
او ستر څښتن دې درښتینو افغانانو مال وتړي تر څو په دې اړه دخپل ملت پر  داسې نور په سلگونو موارد لرو موږ ډېر 

اده ډکې کړنې نورې هم مسؤلیت اداء کې او موږ به هم په راتلونکي کې ددې ادارې ټول غیر اخالقي او له فسوړاندې خپل 
 . روښانه کړو

غرضو انستان دواقعي افغانانو په الس اداره شي او له مفسدو او ماى څخه امید لرو چې یوه ورځ افغپه پاى کې له لوى خد
 . اشخاصو له ښکېالکه  خالص شي

 )آمین(

 
 


