
په ةرًتاٌٍا لې د افغان يوت ګوٍد جرګې وًَا؛ 

 

 

شٌاشي جارچٌان او د دوى شورڼي ان په هَدن لې هى چن ةازي لوي او ةٌا 

 ًدروغ هى واًي همه چې د  اٍګرېزي  يدارًاٍو ځاى ًې ٌٍوهى دى

 !د هوى خداى په غٌرتي ٍايه

  ۹ًًٍ-۹ً-۴ٌهَدن 

 

  ًهو درٍو هوشتوٍمو

دا هٌمَه يې ځمه ولړه چې په هَدن لې ًوه ډهه ياته خوړهو زده لووٍمو او شٌاشي شوړٌٍو چې ځاٍوٍو ته 

ژورٍاهصتان  هى واًي غواړي چې د ٍورو په ٍويوٍو ځاٍوٍو ته ٍويوٍه ويويويي او  په هًدې چن او ول شره   

افغاٍان ًې په دې پوًه راغوښتوي ول چې ګوالې ډالُر شېب اشرف غَې احًد زى هَدن يېشتو افغاٍاٍو شره د 

  ًوًدًو په هٌمه خترې اترې لوي او د دوى شره د زړه خواهه لوي  او د دوى پوښتَو ته ځواةوٍه  ورلوي

ًوه ډهه ٍورو  د ډالُر شېب اشرف غَي پاك زړًو خواخوږًو هى يوٍږ ته  تېوېپوٍوٍه ولړل چې دوى هى  هًدا 

ژيَه پخه لړه چې دا د خترو اترو پراګرام دى او ډالُر شېب ةه پوښتَو ته ځواةوٍه واًي او ًوه هَډه وًَا هى هري 

دا ځمه چې د ډالُر شېب  اشرف غَي خترې خو َوهو اورېدهي دي او شٌاشي پوښتَو ته اړتٌا ده او زيوږ هى 

 ٍو په هًدې دهٌون يوږ هى غوٍډې ته  د افغان يوت ګوٍد ډېرى ځواٍان او ٍور غٌر ګوٍدې يوګرې ًهًدا تًه وه 



په هًدې ختره چې د دوى پوښتَو ته ةه ښاغوې  ډالُر شٌب غَې ځواةوٍه ورلړي، او دا ةه ًوه د پوهاوي غوٍډه 

 ًوي، راةووي ول

 ٍو چې غوٍډه ً او دا ژيَه يوږ شره ةٌا ةٌا وشوه چې دا لًپاًٌ ٍدى ةومې دا د پوښتَو او خترو اترو پروګرام دى

پٌن شوه د ډالُر شٌب ًوه  اٍګرېز پووي  ښاغوي يمس چې ًو پوى ًې د افغاٍصتان په هموه جوړ لړى  و، خپور 

 او هًدا راز ًې دا ًلړ او د خترو ورشته ًې دا په ډاګه ووېٌن چې دى د ډالُر شېب اشرف غَي د ګُوو پووى دى

پوى د تتوٌغاتو ًوه لره او ځوالًَه ةرخه جوړه لړې وه چې ګوالي دا پوى ًو شَد وګرځوي  او ښماره لړي چې 

  ًډالُر شېب اشرف غَي ډېر پٌاوړى دى

ٍو هوته يو هه ښاغوي يمس  څخه دا پوښتَه ولړه چې دا خو تاشو د ډالُر شېب په ګُه تتوٌغاة لوئ ٍو دا 

 وهې؟

  ٍو ةوه ډېره ارزښتَاله پوښتَه دا ده چې ډالُر شېب ًاو ةوه داچې  دهته خو ٍو تاشې چې د ده د ګُوو پووي لوئ

خو ډېر دروٍد پوه شړى دى خو دى خو شٌاشي ٍدى او لوم شٌاشي لار ًې ٍدى لړى او ان لوم شٌاشي ګوٍد،  

 ډهه او َېى خو هى ٍوري ٍو دى ةه څرٍګه دا شٌاشي واك پر يخ ةٌوهى شي ؟ 

ده خو ًو لس هى په شٌاشت لې ٍدى روزهى او ًوه شېته ًې هى د ًوه شٌاشې ګوٍد او ًا ًوې ډهې شٌاشي ٌَى  

   ً ده خو َول اوير په څېړٍو او په ٍورو لاروٍو ةاٍدې تېر لړى دى ًپه جوړوهو ةاٍدې ٍده تېره لړى 

 دا ةه په چا پوى لوي؟

ٌٍ په افغاٍصتان لې هوًه تشه د شٌاشي ډهو او ًٌَوٍو  او شٌاشي تړاووٍو ده  چې لرزى هى په هًدې ةال اخته 

 دا ځمه چې لرزي دا اوه لاهه َول په جَجاهوٍو لې تېر لړل چې ًوه روزل شوې ډهه او په ًوه شٌاشي تګالره ًدى

    ً ٍو ډالُر شېب خو ةېخي هېڅ شٌاشي لار هى پدې الره لې ٍدي لړيًةاٍدې ژيٌ َېى او ګوٍد ٍوري

ٍو دى ةه څرٍګه د لرزي څخه ښه وي؟ 

 او َول وخت ةه تړهو او شړهو لې او ٌٍوهو لې تېروي او په پاى لې ةه ًو هوى  زوروالى او دلتاتور ةه ترې جوړ 

 دا ځمه چې د ده دا  هس لوٌ او له شن لوٌ پالن هى چې دى ، پدې لې هېڅ ةن افغان ٍه شرًك  دى او ٍه هى ًشي 

  ًپرې پوهېږي ،  يَن او پوي لول خو ًې ال پرېږده

 ٍو ډالُر شېب ةه دا هس له شن لوٌ پالن څرٍګه او په چا پوى لوي؟

 يا د يمس څخه پوښتَه ولړه چې په ٍړۍ واهه لچه وګورئ ةن لوم هېواد لې هى داشې لېږي؟

 او دهته په ةرېتاٌٍا لې هى وګورئ لوه چې د وهصًشر ګوردن ةراون څولۍ تشه شي ٍو تاشې  وهي د الصپورد 

 او ًا هى لًترېج پوهَتوٍو ته ٍه ځئ او هه هغه ځاًه تر َوهو پوه ډالُر او پوه شړى په دې څولۍ ٍه لېَوئ؟



 او دا َول شٌاشي لار او واك دى ً   او ةوه دا چې دهته د َول واك چووهو ختره  دهً دا ځمه چې دا ًوه څولۍ ٍه ده

او دې لار هپاره  شٌاشي ډهه، ٌَى او ګوٍد پمار دي، چې د َوهې ٍړۍ هًدا شٌاشي دود او لوتور او ازيېٌن 

  ًشوى لار دى

 دهته په ةرًتاٌٍا لې خو دا ګوٍدوٍه په لووٍو لووٍو،  ان په ٍصووٍو ٍصووٍو شٌاشي لار لوي او ةٌا ًوه لړٍالره 

او تګالره جوړوي او چې َول ګوٍد د هغې په يَوو او ةٌا پوي لوهو ژيٌ شول ةٌا د هغې د پوي لوهو هپاره وړ 

 ًلصان روزل لېږي او ةٌا وهس ته پرې ډاډ ورلول لېږي 

چې وهس دا لړٍالره او تګالره ويَوه ٍو ةٌا دوى لوالى شي خپوه لړٍالره او اريان  په هًدغه وړ او روزل شوې 

  ًشٌاشي ډهې او ٌَى ًا ګوٍد ةاٍدې پوى لوي

ٍو دا خو ښماره ختره ده چې شٌاشي لار د شٌاشي ډهو چې ٌَى جوړوٍه ًې تر َوهو پوړوٍو تېره لړي   وي                    

1-Forming, 2-Norming, 3-Storming, 4-Performing)) ًٍو ةٌا د خپوې لړٍالرې  د پوي لوهو جوګه شي 

ٍو ډالُر شېب خو ًو دم د پوهاٍدۍ ٍه شٌاشٌت ته راَوپ وهن او ده خو خپوه  شٌاشي لورٍۍ دٍده په شٌاشت 

 ٍه ًې څوك د شٌاشت په ډګر لې او ةٌا په ځاٍګړې توګه د ده د ارياٍوٍو او پالٍوٍو او ًلې ٍده تر شره لړې

  ًلرښو د پوي لوهو هپاره  روزهي او ٍه ًې هى    لوم  ًو شٌاشي لار په وهس لې لړى دى

 

 ٍو ً او ٍه ًې هى لويه شٌاشي ډهه ، ٌَى او ًا ګوٍد د خپوو ارياٍوٍو او پالٍو ٍو د پوي لوهو هپاره  جوړ لړى دى

دى په دا ةه  په چا او څَګه  پوى لوى؟ 

له چېرې ډالُر شېب اشرف غَي په َالَو لې ةرًاهى ٍه شو، ٍو هغه لصان چې د ده خوا او شا ته پدې راَول 

شوي دي  چې   هوًو هوًو څولٌو ته همه وزاروتوٍو، والًتوٍو، شپارتوٍو ،،،،،،،،،،،،،،،، ته ًې ٍصوٍه 

   ًخوشته لړي دي،  دوى ةه ةٌا وروشته څه لوي؟ د ډةن عتداهلل يوګرًو خو د َوپك د شپېوٌو ګواښ لړى دى

 او ډالُر شېب اشرف غَي ةه څه لوي؟  

 ٍو يمس راشره دا ويَوه چې او دا هى غترګه لړه چې دهته په ةرېتاٌٍا لې  د پوهاٍو او اوشتازاٍو او عوًاوو شره 

  او دا ًې هى راته  ووېٌن چې ًًو رٍګ ترةګٌَت په شٌاشت لې لېږي او هغه هى پدې چې دوى ګوښي لصان دي

 ٍو زه هى  ډالُر شېب اشرف غَي ته ًدا پوښتَې د ډالُر شېب اشرف غَي څخه ولړه چې لوه په هٌمه شو

 چې دا زيوږ د راتګ  ار ه يوخه ًشترګي په الره شوم چې ګوٍدې زيوږ پوښتَو ته غوږ شي او ةٌا ځواةوٍه رالړي

  ًوه

 



  چې شٌاشي خوك يشر تاةه تر الشه لړي او دا ًٍو يمس دا ختره په َوهه ياٍا راشره ويَوه چې هًدا ًې الره ده

 ٍو ده راته ةٌا ةٌا وېٌن اوچې دا پوښٌَې د ًدافغاٍاٍو لار دى چې په هًدې ةاٍدې پمر ولړي او ةٌا پوي ًې لړي

  ًډالُر شېب ٍه ولړه چې ځواب تر الشه لړې

ةٌا وروشته د غوٍډې جوړوٍمو هى دا ژيَه ولړه چې دا پوښتَې د ډالُر شېب ٍه ولړئ او پوښتَو ته ةه ځواب 

  ًدرلړي

  ًٍو يوږ هى  زغى ولړ چې ګوالي ډالُر شېب ةه زيوږ پوښتَو ته ځواب رالړي او په تًه پاتې شوو

  ًٍو چې لوه د لاةن شره اړېمې ٌََګې شوهې ٍو ةٌا ډالُر شېب خپوه وًَا ولړه

 ډالُر شېب اشرف غَي خپوه وًَا په درًو ژةو ًاٍې، اٍګرېزۍ، پښتو او دري ژةو  يوږ ته واوروهه چې هغه يوږ 

  ًته  ال پخوا څخه ياهويه  وه

لوه چې د ده وًَا پاى ته ورېصده،  ٍو يا غږ ولړ چې يوږ پوښتَې هرو خو يوږ ته ٍه چا غوږ لېښود او ٍه هى 

  ًډالُر شېب اشرف غَي دا تٌارى وښود چې پو ښتَو ته ځواب ورلړي

 ٍو يوږ هى په وس شره ًلوه چې دا لار وشو ٍو يوږ ته دا جوته شوه چې يوږ ًواځې غوهوهو ته را ةون شوي وو

  ًخپن غږ پورته لړ

 ٍو چې ةٌا يوږ ته ةاٍې ياٍې جوړول پٌن شول ٍو يوږ دا په ډاګه لړل چې دا ًيوږ دا غږ ولړ چې يوږ پوښتَېې هرو

شې لاروٍه د زةرځوالې ٍښې ٍښاٍې دي او دا ةه د افغان وهس هپاره ډېرې ةدې او لرغېړٍې او وراٍووٍمې پاًوې 

 او هًدا شان هغه لصان چې د دې ړٍدې الرى الروًان دي  دوى د زوروالۍ  َول پېُى په شا وړي او ٍالام ًوهري

  ًةه شي

يوږ  د ډالُر شېب اشرف غَي د پوهې ډېر زًاة درٍښت لوو خو دا خو ًو شٌاشي لار دى چې دې شره يوږ 

   ًشٌاشي چوَد لوو

! په ٍړۍ لې هېڅ داشې وهصوالي ٍشته چې هغه پرته هه شٌاشي ګوٍدوٍو جوړه او پاًښتي وي

او په خپوه دغه شٌاشي هړۍ چې يوږ وًَو او په خپوه  د ډالُر شېب اشرف غَي شٌاشي لړٍې ٍوى ٍصن هپاره ةه 

 دا ځمه چې ٍوى ٍصن د دې پر ځاى چې د شٌاشي ګوٍدوٍو ،ًٌَوٍو او ډهو،  په ًډېرې وراٍووٍمې پاًوې وهري

جوړهو اوپه لې د ةر خه اخٌصتوو او په لې د روزهو هپاره  ورګد  شي، ٍو دوى ةه تن په ځان ځاٍۍ ، ګوښٌتوب او 

  له ډالُر شېب اشرف غَي ٍور وختوٍه خو پرًږده له په دغه اته لوَه يوده لې ًې ًو ًخپن شرۍ  اخته وي

شٌاشي ګوٍد، ډهه او ٌَى ًې  جوړ لړاى واى ٍو ٌٍ ةه يو ږ  دغه ٍاٍدرۍ ورشره ٍه وهوې او زه ډاډه ًى چې ډېرو 

ځواٍاٍوةه ورشره په لومه يال تړهې وه او َول لاروٍه، شُراَېژي جوړوٍه، ٌَى جوړوٍه، روزٍه  او د پوي لوهو 



 اوس هى ال ٍاوخته ٍه ده ًا دې ډالُر اشرف غَي  ًوه ګوٍد ته ورګډ شي، ًا ًلاروٍه ةه َول په ګډه تر شره لېدل

 له ٍه ٍو ةٌا؛   ًدې دًوه ګوٍد يشاور شي او ًا دې هى ًو ګوٍد جوړ لړي

پن ږدي او دوى ةه َول اوير په ٍورو لاروٍو تېروي  او د رغَده او شى شٌاشي لار، -  ٍوى ٍصن ةه په هًدې پن

 ًګوٍد ، ٌَى او ډهه، او شُراٌَژۍ  جوړٍه او روزٍه لې ةه ًوه څاڅمې خوهه هى ٍه توًوي او ًو ګام هى ٍه اوچتوي

چې ډېر ښه زوړ شي او واك چووهو ته ًې  ډېره ښه اشتٌا هى ةراةره شي ٍو  ةٌا ةه د َول هېواد يشر تاةه هپاره د 

څخه  ةٌا هى  ډډه لوي او چا  ته ةه  غوږ  ( چې د وخت غوښتَه ده  )واك غوښتَه لوي او د ٌَى او ډهې او ګوٍد جوړوهو

  او په افغاٍصتان لې هى   پاتې ً  چې دا په َوهه ٍړۍ لې  ًو ازيېٌن شوى ٍالام او رَن شوى لار دىًهى ٍه   ږدي

  ًاو ٍالام لار وو، دى او    وي ةه

 ًچې دا پخپوه د يوږ د اوشَي او راتووٍمي ٍصن د ةرةادي او شاته پاتې لېدو اليووٍه ګرځي

ٍو يوږ د افغان يوت ګوٍد غړي او ٍورو يوګرو ددغې غوٍډې څخه په هًدې دهٌن چې يوږ د پوښتَو هپاره وخت 

 ًراٍمړاى شو ، د غوٍډې څخه په هًدې غترګون راووتوو او پرًمون يو ورشره ولړ  او غوٍډه پاى ته ورشېده

  ًٶدا ځمه چې چن او ول په لې 

او په پاى لې يو دا ًادوٍه ولړه چې دا د زور او زةرځوالۍ هپاره الره هوارل او خوا ته تون دي او يوږ ًې ٍه 

 ًًواځې دا چې يالتړ ٍه لوو ةومې په لومه ًې غَدو

او د دغه زده لووٍموڅخه زيوږ دا غوښتَه ده چې دوى دې د خپن ةَصُوٌك ًا اشاشي قاٍون په رڼا لې خپوې 

هوې ځوې ولړي چې دوى  ٍه دا چې هوته ځان د زده لووٍمو َوهَو په ٍايه راجصُر لوي او ةٌا شٌاشي لاروٍه 

 ځمه چې دوى هوته دا غوٍډه په ًوه شٌاشي يوخه  پر يخ ةېوهه او د ډالُر شېب اشرف غَي څخه ًې ًلوي 

د تړون شره په   (Charity Commission  ) چې لېداى شي دا لار  د  ًيالتړ لوهو او د هغه هپاره دا ًو لًپاًٌ و

   ًترةګېَت او تزاد لې  وي

يوږ هه دغه ځواٍاٍو څخه غوښتَه لوو چې د هېواد هپاره يُې راوٍغاړئ او په ښماره د شٌاشي ډهو، َېًوٍو او 

!   خپن هېواد وژغورئ ًګوٍدوٍو هه غوهٌواو په يالتړ شٌاشي لار ولړئ 

  ً او د تر خو تجرةو د تمرار يخٌَوى هى ولړئ او هېواد شًصور او ودان لړئ

  ً اوس خو داشې ښماري چې ځاٍوٍو ته غٌر شٌاشي واًئ خو لاروٍه شٌاشي لوئًخپوه الره يه ګډه وډه لوئ

 شٌاشي لًپاًٌ لول خو لويه َوله ٍه ده دا د هېواد د ةرخوٌك ًچې دا دواړه شره په َمر او ترةګېَت  لې دي

  ًَالوو او ةدهوهو هپاره هوې ځوې دي چې په َوهه ياٍا شره شٌاشي لاروٍه دي



  او په ٍره په يٌدان ودرېږو او د هغو يٌَدو ، خوًَدو، لوٍډو، ًتًٌاٍو او ًراځئ تر دې پٍ لار  تېر شئ

لړېدهي وهس غږ  ٍړۍ واهو ته ورشوو،چې  په لَدهار، وردګو، ٍَګرهار ، پمتٌا، ةدخشان، پېښور، لوَه لې  

چې په هغو يٌَدو ةاٍدې هغه د غى زېرى وشو؛ 

چې د خپن تَمي ةچي څخه ٍور زړه شتر لړه ، په خداى ًې وشپاره او ًواځې دوا ورته لوه چې د  هٌوي دښتې په 

ډهه اًره وژٍه  لې ، د  پوهٌګوٍو په ژوٍدي خښوٍه  لې، د لاةن د  يړًو په  ٍڅالووٍه  او شر 

يٌخوهَه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   لې ، دشترغان په لاٍتٌَروٍو په ډهه اًزه وژٍه  لې  د 

روشاٍو او ايرًماًاٍو په ةًتارًو لې د پالصتان او اًران په الس جوړ شوي ځان يرګي ةرًدوٍو او حالهوهو لې  

 ٍو دې يور هه شره ٌَمرى را پرېووة، د يخ او و ېښتاٍو په شموهو او وهوو ةاٍدې ًپه ٍا حقه په شهادة ورشٌد

ًې پٌن ولړ او دويره په خپن تَمي ښاًصته ځوان ةچي پصې ولړېده چې هه شتوياٍۍ راړٍګه شوه او د لوَې په 

ګوټ لې راپرېوته او ٍوره  ژړا ًې وچه شوه او دا شوړ اوشېوى ًې هه خوهې را ووېصت چې ؛ 

اې هوًه خداًه تا ته شتر لوم زيا د ةچي خو هېڅ څوك هى ٍور ٍشته چې پوښتَه ًې ولړي او وېګُي، ًا خداًه ، 

 ًًا خداًه، ًا خداًه

له په رًښتٌا د غٌرة ختره وي ٍو راځئ په ٍره په ډګر لې ودرېږو او هغې يور چې ژړا او واوًال ًې تاشو 

واورېده ، د هغې غږ اوچت لړو خپوه يور او ورور وګُو،  او د ٍړۍ واهو د اٍصاٌٍت غوږوٍو ته دا غږ   ورشوو او 

! د خپن لړېدهي وهس حق وغواړو

! د دوه يٌوٌوٍو شهېداٍو ارواوي په لرار لړئ

ګران هېواد افغاٍصتان له هر دى له ةر دى او خپن ګران افغاٍان د شٌاشي پصه توب څخه وژغورئ چې دا څو 

! هصٌزې په شٌاشي لصاةۍ درول شوي  ًو،  او دوه يٌوٌوٍه ًې راته لصاةي لړل

ٍو دا هغه وخت شوٍې ده چې يوږ په ګډه شره په ښماره شٌاشي لار د شٌاشي ډهو، َېًوٍو او ګوٍدوٍو په 

 ًچولاټ لې ولړوو

يوږ  َوهو افغاٍاٍو ته دا واًو چې ٍور ٍو د چا په هغو دولتوراوو چې په لوهًو ، يٌخوٍو او وٍو او چوٍجٌو لې 

! ًې اخٌصتې وي او په شٌاشي او َالٌَزو يٌداٍوٍو لې ًې ياتې خوړهې وى،  يه غوهېږئ

 ً شٌاشت  د شٌاشي ډهو او ًٌَوٍو لار  ، حق  ، يصوهٌت  او پور دى 

 يوږ په غٌرتي او هېواد پاهه ځواٍاٍو غږ لوو چې ؛

اې د زيرًو ةچٌاٍو ځواٍاٍو په شٌاشي ګوٍدوٍو او َېًوٍو لې ورګډ شئ  او په ګډه لړٍالرې جوړې لړئ او په 

  او ګران افغاٍصتان له هر دى ًګډه  لار ولړئ،  تر څو د شٌاشي جارچٌاٍو ا و د دوى د شورڼٌو يخه وٌٍول شي



او له ةر دى چې د دغې شٌاشي جارچٌاٍو او ګوښٌو ةال وو څخه وژغورل شي او  د شًصورتٌا خوا ته په ګډه  

 ًوخوځول شي

 ًدا لار ًواځې او ًواځې شتاشې شٌاشي خوځښت لوالى شي  او ةس

 

 

 په درٍښت 

  پښتون وردګًاٍجٌٌَر ف

 افغان يوت ګوٍد

 د ةرًتاٌٍې د جرګي يشر

 هَدن

ٌ۴-ً۸-ًًٍ۹ 

 


