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 ۹/1۱۱/1۱1۲        دیپلوم انجنیر سلطانجان کلیوال
 

 پــاره یوه ځـانګړې الر لهد افغــانســتان د ســتونزې د حـل 
 لومړۍ برخه

 

څلور لسیزې پوره شوې چې افغانســتان د هغه اور په لمبو کې سوزي چې د سون توکي یې د همدې وطن بې وزلي 
دا خلک په رښتیا سره ناتوان نه دي، خو کورنیو جاه طلبانو، ساده ګانو او بهرنیو مکارانو، . او نا توان خلک دي

ۍ او نیمګړتیا څخه ناوړه ګټه پورته کړې او دوی یې   دسیسه کارانو او د دې ملک دښمنانو، د دوی له هرې مجـبور
په بیال بیلو وختونو کې د خپلو غرضونو او هدفونو د تر السه کولو د پاره کارولي دي او بیا یې په خپلو منځونو کې 

خپل د مــذهــبي، قـومي، ژبـنیو، سمتي او نورو په نوم یو له بله لیرې کړي، یو بل سره یې جنګولي او بیا یې هم 
په هر صورت زه نه غواړم چې په تکراري او کلیشه یي خبرو، چې زمونږ ټول وطنوال . هدفونه تر السه کړیدي

او نړیوال ور باندې پوهیږي، ستاسو قیمتي وخت ونیسم؛ نو له همدې ځایه د هغو الرو چارو په را سپړلو او په 
کې ناروغۍ ته د یوه ګټور درمل په توګه د سم ګوته کولو پیل کوم چې زما په اند دې سترې، اوږدې او خطر نا

اوس چې په افغانستان کې د سولې د تأمین په منظور نوې هلې ځلې پیل . استعمال په صورت کې کار ورکولی شي
شویدي، د سولې د تأمین د پاره دا طرحه چې دوه کاله وړاندې مې د محترم احمدشاه دراني د یوه سوله ایز پرپوزل 

وسته، چی په انګلیسي ژبه لیکل شوی و، ترتیب کړې وه او ګڼ شمیر دولتي چارواکو او د سولې د تر مطالعې ور
و مې غوښبل چې اوس یې د درنو وطنوالو سره هم شریکه کړم، تر څو د . شورا مرکزي دفتر ته مې هم لیږلې ده

له او د صالحیت لرونکو له خوا د راتلو په هیله تکمی( سولې)نظر خاوندان هغه د خپلې ټولنې د یوه عینی ضرورت 
 . د عملي کیدو د پاره تیاره کړي

له هغه وخته چې زمونږ ملک د دې ناورین سره مخامخ شویدی، د وطن ډیرو خواخوږو په ملي او بین المللي 
ساحوکې د دې ستونزې د حل د پاره ارزښتناک ګامونه پورته کړي چې هر یو یې په خپل ځای کې د قدر وړ بولم 

 .لو هغو دوستانو ته چې د دې غمیزې د ختمیدو د پاره یې هاند کړی، کور ودانی وایماو ټو
دا چې دې هلو ځلو ولې ال تر اوسه کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې او تر دې وروسته به یې هم ور نه کړي، د 

اوږدو کې د بیا رغونې  لکه څنګه چې د تیرو څوار لسو کلونو په: نورو ال ملونو سره سره یو لوی المل یې دا دی
کارونه ټول په سرسري توګه تر سره شوي او د سترو مصارفو سره سره یې بیا هم یوه اساسي او بنیادي اړتیا نه ده 
پوره کړې، په همدې توګه یوې طرحې او د ستونزې د حل الرې هم ځکه کار نه دی ورکړی، چې د افغاني 

نه ده شوې او لکه څنګه چې د بیا رغونې د کارونو د بودجې ستره  ستونزې د حل بنیادي برخې ته په کې پاملرنه،
ؤ د را  برخه د پروژوي کار پر ځای، د خاصو اشخاصو جیبونو ته تللې، په همدې توګه د سولې د تأمین او د ټیکا
پاس نه  تللو په ټولو طرحو او پالیسیو کې د عوامو پر ځای د خواصو ګټې او غوښتنې په پام کې نیولې شوي او له

 .ښکته لوري ته د ګټو د تأمین په منظور ترتیب شویدي، نه له ښکته لوري څخه پورته لوري ته
په دې طرحه کې زیار ویستل شویدی، د دې سترې غمیزې د پای ته رسونې د پاره د ستونزې اساسي او بنیادي 

یې هم په دې وطن کې دایمي سوله اړخونه و پیژندل شي او د حل هغه الرې چارې په ګوته شي چی په تطبیق سره 
تأمین شي، هم ثبات او ټیکاؤ رامنځ ته شي او هم د نړیوالو هغه اندیښنې چې له دې ملک نه یې د مخدره موادو او 

 .تروریزم د را پیدا کیدو په برخه کی لري، له منځه والړې شي
د افغانستان روان . خواوې په ګوته کړود معضلې د ښه پیژندنې د پاره مجبوریو چې تر ټولو د مخه د هغې اساسي 

 :کړکیچ درې اساسي خواوې لري چې په الندې ډول دي
 .ــ د معضلې اساسي او ترټولو مهم اړخ د افغانستان خلک او په راس کې افغان دولت دی۱
 .ــ دویم اړخ یې د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د هغوی دولتونه دي۲
 .ونه او سترقوتونه ديــ دریم اړخ یې نړیوال هیواد۳

که دا درې واړه خواوې په همغږۍ سره کار و نه کړي او یا له دوی څخه هره خوا د خپل مسؤولیت په ساحه کې 
ناغیړي او سستي وکړي، نه یواځې د دې امید نه پیدا کیږي چې دا معضله دې حل شي، بلکې د دې امکانات به برا 

 . سیږي او که بیا هر اقدام صورت نیسي، نو ډیر به ناوخته ويبر شي چې ټولې نړۍ ته به ستر زیانونه ور
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 :کې ښول کیږي ( فصلونو)دا درې واړه اړخونه او د هغوی دندې په الندې توګه په ځانګړو څپرکو 
 

 لومړی څــپرکــی
 د افغانستان د خلکو او دولت وظیــفې

 

 :اول ــ د خلکو وظیفې
کلفیت لري چې د ولس او دولت ترمنځ د واټن په کمولو کې زیار و کاږي ــ د افغانستان ټول اوسیدونکي یو ډول م1

 .او د ستونزو په لیرې کولو کې همکاري وکړي
ــ خلک او ولسونه د منلو افغاني دودونو چې پښتونولي یا افغانیت ورته وایي، د په کار اچولو او بیا را ژوندي ۹

 .الرې چارې ورته پیداکويکولو له الرې خپلې ټولې ستونزې تشخیصوي او د حل 
ــ خلک او ولسونه باید د خپل دولت سره د افغانی دودونو نه د ګټې اوچتونې په برخه کې پراخه همکاري وکړي ۳

 .او ټولې هغه الرې چارې په کارواچوي چې د سولې او ثبات په راوستلو کې مرسته کوالی شي
ــ دینی عالمان او قومي مشران چې د ولس او ولسي ژوندانه په جوړښت او سمون کې ډیر لوی الس لري او د ۴

 دوی هلې ځلې هیڅکله بې ګټې نه پاتې کیږي، باید د خپل و طن د ساتنې او ژغورنې په خاطر 
فاهمې الرې پرانزي او د د دولت او د دولت د مخالیفینو تر منځ د افغاني او اسالمي ګټورو الرو په اساس، د م

 .منځګړیتوب ټول واکونه په خپل الس کې واخلي
ــ ولسونه د دولت او د دولت د مخالیفینو سره د سولې د راوستلو په منظور باید زیار و باسي چې هسې اشخاص و ۵

 .ټاکي چې اسالمي او ملي تقوا ولري، اسالمي حدودات او افغاني منلي رواجونه و پیژني
خره ولسونه باید په خپلو ساحو کې هسې اشخاصو او ډلو ته چې د تخریبي اعمالو په سرته رسولو سره د ــ او بال۱

دوی د سیمې امنیت او عادي ورځني ژوندانه ته زیان رسوي، د داخیلیدو او نفوذ اجازه ورنه کړي او د هر ډول 
 .وسله وال عمل په مخنیوي کی فعاله ونډه واخلي

 .رته رسول چې د سولې او ثبات د پاره ګټور او د ولسونو له توانه پوره ويــ ټول هغه کړه وړه س۷
 :دویم ــ د دولت وظیفې

اوسنی دولت چې ځانته یې د ملي دولت نوم ورکړی، د دې د پاره چې دا نوم ریښتینی شي او خلک دا دولت خپل و 
او نړیوال حیثیت او اعتبار ساتنې او  ګڼي، نو ټول ملي او نړیوال منا سبات باید چې د خپلو ملي ګټو د تا مین

ملي دولت باید د ملي زعامت لرونکی وي او ملي زعامت باید د خپل ولس او د ملت . ژغورنې د پاره بر قرار کړي
د لوی اکثریت په غوښتنو او اړتیاو باندې وپوهیږي، دا زعامت باید وپوهیږي چې د ډیرو لږو روشنفکرانو نه پرته، 

ً مرفه او آرام ژوند لري، په کلو او بانډو کې لوی اکثریت اوسیدونکي چې ټول د هیواد پ ه لویو ښارونو کې نسبتا
افغانان په دې فکر نه کوي چې واکمن څوک دی، په کوم خیل او ټبر پورې اړه لري، په کومه سیاسي ډله کې 

 وم مذهب پیرو دی؟ غړیتوب لري، د کوم سمت او کومې سیمې دی او بالخره د کومې عقیدی لرونکی او د ک
د ډیرو لږو کسانو نه پرته او په نننیو شرایطو کی حتی ټول افغانان چې سهار له خوبه پورته شي، نو په دې فکر 
کې وي چې څنګه بیګاه ته خپلې کورنۍ ته روزي په الس راوړي، خپله او د کورنۍ نور غړي یې بیرته روغ خپل 

بې مسؤولیته وسله والو د آزار او کړاو څخه په امن کې پاتې شي او کاله ته راشي او د ورځې او شپې له خوا د 
 : همداسې نور فکرونه او سوچونه؛ نو اړینه یې بولم چې

 :په ملي برخه کې :الف
ــ ملي دولت دې د سردار دمحم داود خان له واکمنۍ څخه د حامد کرزي تر واکمنۍ پورې، د ټولو دولتي واکمنیو او  1

ډلو د تیروتنو، د قصدي او غیر قصدي تیریو او ناروا  اعمالو، جرمونو او ګناهونو د سرته رسولو  نورو وسله والو
 .له کبله، د افغان ولس څخه په رسمي توګه بخښنه و غواړي

ــ په دې ټوله اوږده موده کې خلکو او ولسونو ته د رسیدلو مالي او ځاني تاوانونو اندازه دې تر ممکنه حده  ۹
ګډ دولتي هئت له خوا و سنجول شي او ملي دولت دې د خسارې د جبران په نوم، په دواړو مادي او  پورې، د یوه

 .معنوي بڼو د خلکو او ولسونو د باور او اعتماد د الس ته راوړلو په موخه، د هغې په ورکولو اقدام وکړي
ونو مدبر دیني عالمان، با ــ د ملي روغې جوړې عالي شورا  دې داسې ورغول شي، چې د هیواد د ټولو ولس ۳

اعتباره قومي مشران او سیاسي کارپوهان په کې ونډه ولري او داسې شخص دې د دې شورا مشر توب په غاړه 
دا عالی شورا به دنده . واخلي چې په روانو جګړو کې یې هیڅ ډول ونډه نه وي لرلې او د ښه نوم لرونکی وي

وسله والو مخالیفینو سره د خبرو اترو الرې چارې، د اسالمي  ولري چې د یوه ځانګړي عملي پالن له مخې، د
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د سولې د عالي شورا ترکیب دې په الندې توګه . اصولو، افغاني منلو دودونو او نړیوالو تجروبو په رڼا کې و لټوي
 :په نظر کې و نیول شي

خشان او کندز له والیتونو څخه، د هرات، هیلمند، کندهار، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، ننګرهار، کونړ، بد: الف
پنځه ــ پنځه تنه او له نورو ټولو والیاتو، له هریوه څخه څلور ــ څلور تنه چې یوه په کې ښځینه غړي وي، په دې 

 . عالي شورا  کې دې غړیتوب ولري
له لوري  د سولې دې عالي شورا ته دې په اساسي قانون کې د لویې جرګې ځنې ضروري واکونه، د واکمن مقام: ب

 .ورکړل شی
د سولې عالي شورا په ملي او نړیوالو ساحو کې د تل پاتې سولې او ثبات راتلو په منظور، په پوره واک  او : ج

 . کاملې بیطرفۍ سره، پر مخ ځي او تر هغو دې خپل کار ته دوام ورکوي، ترڅو هدف ته ورسیږي
بانو، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، د اسالمي حزب او د ــ د دولت وسله وال مخالیفین په اوسني وخت کې د طال ۴

حقاني ډلې دي، د دې ټولو ډلو سره په ځانګړې توګه د افغان دولت اړیکې نیول، د سولې د عالي شورا له الرې باید 
هغه کړۍ یا ډلې چې له دې دریو ډلو نه بهر وي، افغان . په مستقیمه توکه په هر ځای کی چې وي، صورت ونیسي

وال نه، بلکې نړیوال تروریستان او دهشتګر دي، د هغوی سره هیڅ ډول خبرې نه شي کیدای، باید تر آخره  وسله
 .پورې ورسره مبارزه او مقابله وشي

ــ د حاالتو په درک او د اړتیا په صورت کې، د خارجي هیوادونو استازي یواځې د نظارت کوونکو په توګه په  ۵
 . و او مفاهمې صالحیت یواځې د افغانانو سره دیخبرو کې ګډون کوالی شي، د خبر

ــ د فساد سره مبارزه او د هغه د له منځه وړل، یو بل دروند کار دی چې سرته رسول یې د ملي دولت په غاړه  ۱
د دې ناروغۍ د له منځه وړلو د پاره، اړینه ده چې په ټول هیواد کې د سرانه عاید اندازه او خصوصآ د ټیټ . دی

تي کارمندانو عاید او مصارف سره پرتله شي، د دولتي کارکونکو معاشونه اود کارګرانو ورځنی مزد دې رتبه دول
 داسې تعین شي چې په عادي توګه د هغوی د ورځنیو او میاشتنیو مصارفو

 سره په نسبي توګه اړخ و لګوي او ټول لوړ رتبه دولتي کار مندانو ته دې په فساد کې د ککړتیا په صورت کې، د
 .جرایمو د قانون له مخې سزاګانې ورکړلې شي

ــ د کوکنارو د کرکیلې  سره د مبارزې د پاره دې په دولتي تشکیل کې یو باصالحیته بورد جوړ شي او د آپین د  ۷
تولید او قاچاقو د کنترول او مخنیوي د پاره  دې، یو څلور کلن پالن په الندې توګه د کوکنارو د کرکیلې د ځانګړي 

 :له لوري ترتیب او تطبیق شيبورد 
د کوکنارو د کرکیلې بورد د کروندګرو سره د کوکنارو پرځای د بل ګټور نبات په میندلو کې مرسته : لومړی کال 

سلنه کموالی  ۹۵کوي او د کروند ګرو نه به ژمنه اخلي چې په لومړي کال کې به د کوکنارو په محصوالتو کې 
پین به د بازار د نرخ نه په لوړه بیه  له کروند ګرو نه پلوري او لیکلې ژمنه به راولي او د همدې کال تولید شوي آ

 .سلنه کموالی راولي /۵ترې اخلي چې په راتلونکي کال کې به د کوکنارو په تولید کې 
په سلنه کموالی راولي او تولید شوي آپین به  /۵په همدې توګه په دویم کال کې کروند ګر د آپین په محصوالتو کې  

 .بورد باندې پلوري او نوې ژمنه به ورکوي
سلنه کموالی راولي، د دې کال تولید شوي آپین به په بورد  ۷۵په دریم کال کې به کروند ګر د آپین په تولید کې 

 .پلوري او د بورد سره به د څلورم کال د پاره نوې ژمنه کوي
کروند ګر به د وروستي ځل د پاره د . وروستی کال ويڅلورم کال به په ټول هیواد کې، د دې ناوړه بوټي د کرلو 

آپین محصول په بورد پلوري او په دې توګه به ټول هیواد د دې بوټي له شر څخه خالصون مومي او افغانستان به د 
 .تل د پاره له دې درکه د نړیوالو له ژبو څخه لویږي

تی محصوالتو ته بازار پیداکوي او د زراعتي د یادولو وړ یې بولم چی دولت به د کروندګرو ټولو زراع: نوټ
محصوالتو په ال زیاتوالي کې به مسؤالنه مرستې ورسره کوي او د نړیوالې ټولنې په مرسته به د بورد له خوا را 

که ضرورت وي، دا پالن د څلورو کالو پرځای پنځو . ټول شوي آپین د نړۍ د دوا جوړولو په لویو شرکتونو پلوري
 .دلی شيکالو ته اوږدی

ــ د یوه منظم پرګرام الندې له خارجي، خصوصآ همسایه هیوادونو څخه د مهاجرینو راستنیدل او په هیواد کې  ۸
دننه د بې ځایه شوو خلکو بیرته ځای پر ځای کیدل به د ثبات او سولې د تأمین په برخه کی د افغان دولت سره بې 

 .هکله اقدام وکړيدولت دې ډیر ژر په دې . له شکه ستره ونډه ولري
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ــ افغان ملي دولت دې زیار وکاږي چې د صادقانه او خالصانه خدمتونو او کړو وړو له الرې د خپلو ولسونو  ۲
ذ راکم او د دولت اعتبار د غوره خدمتونو له  زړونه په الس راوړي، ترڅو په ولسونو کې د وسله والو مخالیفینو نفو

 .الرې لوړ بوزي
وړو د سرته رسونې د پاره د سالمې، صادقې او ایماندارې  ادارې جوړیدل او را منځ ته کول، ــ د دې ټولو کړو /1

 . تر ټولو لومړنی شرط بللی شو
 :په نړیواله برخه کې: ب

مونږ ټول په دې باور یو چې نړیواله ټولنه په ټوله نړۍ کې، خصوصآ په افغانستان کې د تروریزم سره مبارزې ته 
نې پورې او په افغانستان کی د تل پاتې سولې او ثبات راوستلو ته متعهده ده او په دې برخه کې تر نهایي ماتې ورکو

به د دوی مبارزه تل جاري وي، نو د دې د پاره چې د افغان ملت دا باور ریښتینی شی، افغان ملي دولت دې په ټول 
چې په افغانستان کې د سولې او ثبات توان سره زیار وکاږي چې تر ټولو د مخه نړیواله ټولنه په دې و پوهوي 

راتلل په الندې ټکو پورې اړه لري، ترڅو په دې توګه نړیوالې ټولنې ته د غلطو او غرض لرونکو مؤسساتو له خوا 
 : د ناسمو معلوماتو ورکونې څخه مخنیوی وشي

نزې په خپله وپیژني او ــ افغانانو، خصوصآ افغان دولت ته د دې وخت اومکمل اختیار ورکول چې خپلې ټولې ستو1
 .د خپلو افغاني دودونو نه په ګټې اخستنې سره هرې ستونزې ته د حل الرې ومومي

ــ د نړیوالې ټولنې، خصوصآ د متحده ایاالتو پوهیدل په دې ټکي  ضروري دي چې د افغانانو ګاونډي هیوادونه، ۹
کې د سولې او ثبات د راتلو سره مرسته وکړي  په ځانګړې تو ګه پاکستان او ایران دې ته وهڅوي چې په افغانستان

 . او یا ال اقل د سولې د پروسې د تخریب نه په هره بڼه چې وي، الس واخلي
ــ افغان دولت دې هڅه وکړي چې د سولې د پروسې د بري د پاره ټولې هغه مؤثرې الرې چارې چې په نړیوالی ۳

 . لې او دایمي ثبات په راتلو کې ګټورې تمامیدلی شيټولنې پورې اړه لري، په کار واچوي چې د تلپاتې سو
ــ اوس چې د ناتو د غړو هیوادونو نظامي قوتونه له افغانستان څخه وتلي دي، نو څرګنده خبره ده چې په افغانستان ۴

کې د دوی په نظامي لګښتونو کې هم کموالی راغلی دی، افغان دولت دې زیار وکاږي چې د نظامي سترو مصارفو 
 .څخه د سولې د پروسې د پر مخ بیونې د پاره تر السه کړيوړوکې برخه له همدې هیوادونو یوه 

ــ افغان دولت دې ډیرې هلې ځلې وکړي چې په وسله والو مخالیفینو، د یوه فشار په توګه د هغو هیوادونو له ۵
وسله والو مخالیفینو سره دولتونوسره اړیکې ونیسي چې له هغه ځایه څخه په دولتي یا مؤسساتي توګه د افغان 

 .مرستې کیږي او زمونږ په هیواد، منطقه او حتی نړۍ کې د خلکو سوله ایز ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي
ــ افغان دولت دې د ملګرو ملتو د امنییت له شورا نه رسمي غوښتنه وکړي چې د خپل نړیوال اعتبار څخه په ګټې ۱

ن کې د سولې د تأمین او دایمی ثبات د راتلو سره مرسته وکړي، ترڅو دې اخستنې سره، له هره پلوه په افغانستا
 .سترې غمیزې ته چې نړیواله ستونزه بلله کیږي، د پای ټکی کیښودل شي

ــ افغان ملي دولت دې د اسالمي کنفرانس د یوه غړي هیواد  په توګه، د دې کنفراس د غړو هیوادونو له مشرتابه ۷
 څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان د اسالمي دولت په وړاندې د هر ډول وسله والو او

ن دولت سره هر اړخیزې تخریبي اعمالو، نه  یواځې غندنه وکړي، بلکې سولې ته د رسیدو په الر کې له افغا
 . همکارۍ ولري

همدارنګه د شانګهای د غړو هیوادونو څخه د سولې په ټوله پروسه کې، د مکمل ثبات تر راتلو پورې د هر ډول  -۸
مالي او سیاسي همکاریو غوښتنه، د افغان ملي دولت د سولې د پرو ګرام د بري له پاره حیاتي ارزښت لرلی شي، 

 .اقدام ته اړتیا لیدله کیږيپه دې برخه کې الزم 
دولت دې د نړیوالې ټولنې او مرسته کونکو هیوادونو سره د شوو ژمنو د پوره کیدو په منظور، د مرسته شوو  ــ۲

پیسو د مصرف کیدو صورت حساب په رڼه توګه شریکوي او په راتلونکې کې دې د مرستو د دوام غوښتنې پروسه 
 .په خپل وخت سره تعقیبوي

 

 پرکیدویم څ
 د ګاونډیو هیوادونو مسؤولیتونه

 

دا . د افغانستان ګاونډي هیوادونه عبارت له پاکستان ، ایران، ترکمنستان، از بکستان، تاجکستان او چین څخه دی
هیوادونه هر یو په خپل ځای کی کوالی شي چې په افغانستان او منطقه کې له سولې او ثبات سره ، د مخدره موادو 
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نیکو اړیکو په لرلو سره، په اقتصادي برخو کې ستر رول ولوبوي او په شریکه  له خپلو هیوادونو د کنترول او د 
 .څخه د تروریستي شبکو په شړلو او هغوی ته په ماتې ورکولو، بری و مومي

او درنه ( خصوصأ پاکستان)افغانستان ته د سولې او ثبات په راتلو کې د نورو ګاونډیو په انډول پاکستان او ایران
ستره برخه لري او دا ډیرې وجهې لري چې د دې وجوهاتو څیړنې ته په دې لیکنه کې اړتیا نه لیدله کیږي، خو د 
دې خبرې یادونه ضروري ده چې یوه ستره وجهه یې ممکن دا وي چې د شوروي له تجاوز نه وروسته، په 

هم په همدې دوو هیوادونو کې ژوند کوي او میلیونونو افغانان دې دوو هیوادونو ته مهاجر شول او ستره برخه یې ال
په زرګونو تنه هره ورځ د پولو نه اوړي راوړي او تر ټولو مهمه دا چې د یاغیانو ډلې هم په مجموع کې د همدې 
درې هیوادو، یعنې افغانستان، پاکستان او ایران په پولو کې میشته او له همدې ځایه د نړیوالو تروریستي ډلو سره 

که د تروریستي فعالیت له مخې دا درې هیوادونه و څیړل شي، د دوی د هریوه ناتواني، نارامي او بې . اړیکې نیسي
ثباتي، د بل د نارامي، ناتواني او بې ثباتي سبب کیدای شي، خصوصآ افغانستان او پاکستان خو د ژوند په ټولو چارو 

هیدنه ډیره ضروري ده چې که افغانستان کې نا په دې خبره پو. کی داسې یو د بل سره تړلي دي لکه نوک او ورۍ
ژوبلې وي، بې قانوني وي، دهشت او وحشت وي؛ نو پاکستان به ورسره په دې امني وي، بې ثباتي وي ، مرګونه او

په همدې توګه . رنځونو او کړاوونو ککړ وي او د یوې ورځې نه بلې ته به د تباهۍ او بربادۍ په لوري روان وي
نو له . کې هر ډول لوی او وړوکی کړکیچ وجود ولري، افغانستان به ورسره سم په کړاو اخته ویکه په پاکستان 

، لوظنامو دې کبله دواړو هیوادونو ته په کار ده چې د وخت غوښتنې وپیژني او د خپلې بقا د پاره د ځانګړو پریکړو
و دواړه دولتونه د خپلو خلکو او ولسونو په او ژمنو په کولو سره، یو د بل پر وړاندې د خلوص نییت نه کار واخلي ا

 .وړاندې خپلې ملي او انساني دندې ترسره کړي
 د لومړۍ برخې پای

 


