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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

            

 /۱۰۰۹۵۰/۹۱        لیوال                                                                                             غفور 

 ويښتیا غورځنګ د افغانستان،

 او بهر میشتي افغانان

مینوه يوال و و ه ،د ولوا ل واره يوال        هرهېوواد توه  وال و ،  ، لوه  وورو ورو افغانوانو ېوره  موال ولیوهل ، مېمموه يوال  و  ،             

وژ،ل، څوک دې ته  وشاله وو،  ال له هېواده څوک راغمي او د ولا  یسال ورته  وي او څوک ېخت په غوېه وو، 

 ال ولال په ولا  ال جګ ه  هم روانه ده، فساد ښکر او لکۍ پیوها  و ي اود ېیاېوت، اات واد او اوانون میوهان لوپکوالوو        

د بهر میشتو ز،ونه د افغانستان ل ار درزيهل، ځینو يال ويل هره ش ه ځان پوه ولوا  وال پوه     . اومافیايي ډلو ته ورپاتال دی

 وب  ال ويني،  ا ويل غوا،ي بېرته ولا ته ېتانه شي او يوو څوه و و ي، څووک ېوخت ناامیوهه او ز،ه توورن وو،  وا         

 ...زموږنسل ته ن حیت  اوه  ال ويښ اوېو او پخوانۍ تېروتنال تکرار نه   و او 

 :دوه انګېرنال پیها شوې  ماته

ـ ګڼ افغانان ،هر  ېرې  ال دي، افغانستان يال نه دی هېر و ی او غووا،ي يوو څوه و و ي ، وو دای واه نوه پووهې ي، څوه           ۱

 و  ي او څنګه يال و  ي؟

ـ الحمه اهلل،  ال افغانان هر  یرته په   ل افغاني همت ژونوه  وويځ ځېنوال ښوه اات واد لوري ځېنوال يوال منینو  او ځینوال           /

 . مزوری،  ولول غوا،ي افغانستان او افغان انسان ته يال ګټه ورېې ي يال هم

يووې ېوتونزې توه مووال هوم پوا  شووو، لوه بوهه مرغووه يوو شومېر افغانووانو بوال اتفوافي هووم لوه ځانوه ېووره بهرتوه و،ې، ېومی ه يووال                 

ټوو وېوېوو پوه څېور     يال  هم په ماغزو او ز،ونو  ال د پ... ا تالفونه، په ايډيولوژيو ېره ويشل  یهل، حزبي دښمنۍ او 

 .ښوري را ښوري  و له دې ېره ېره د ولن النال ل اره لول يو بختور حسادت لري،  ال ښايي اهر يال وشي

هر ځل  ال بېرته راېتون شوی يم او د ېفر ېتوماني مال ايستمال ده، ددغو عزيزانو د فکرونو او احساېواتو پوه ا،ه موال    

 :فکر   ی او با  ره دې پايمال ته رېیهل  يم

بهر میشتي افغانان ډېر څه  و ی شي او بايه ويال  و ي، دوی د افغانسوتان او افغوان انسوان ژغوورنال ل واره تور هور         ! هو 

 :  ا ډېر  ار  و ی شي او د يل يال هم دادي 

 .ـ دوی نسبتاه په آزادو او ديمو راتیکو لولنو  ال ژونه  وي او غ  يال تر ډېرو ځايونو پورې رېیه ی شي۱

لت يال تر هېواد میشته هېوادوالو ښه دی او هر مثبوت بوهلون، ېیاېوي فیالیوت او د مموي رهبورم د رامون         ـ اات ادي حا/

 .ته  ولو ل اره هڅه يوه اات ادي مالت  ته ا،تیا لري 

ـ له رواني او فکري پموه دوی پیاو،ي دي، ځکه نسبتاه په آرامو شرايطو  ال ژونه  وي، د وورنۍ د نف وال غوم يوال هوره      ۳

ونډي، او د بهرنیو هېوادونو د ېیاېوتوالو لوه تبربوو څخوه يوال زده  و ه  و ې، پوه دې پووهې ي  وال پوه ېو و             شیبه نه ېک

د هغوو هېوادونوو   ) مغزونو او ګرمو ز،ونو  ار  ول غوره دی او ښايي دا يال هم زده  و ي وي  وال د هغووی  وربانوه     

 .يڅنګه له   مو هېوادونو ېره ريښتنال مینه لر(  مک  ال دوی په  ال اوېې ي
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ـ دوی مبرب او بانفوذه  مک دي ،ځکه پخوا يال په افغانستان  ال په نسبتاه ښو شورايطو  وال زده  و ه او  وار  و ی او      ۴

اوس اوس د نورو هېوادونو د ېیاېت  ار او مبارزې تبربه هم لري، ځکه يال نو اعتبار هم په افغواني ذهنیتونوو  وال بوه     

 .نه دی

و ا،يکو پر بنسټ  ال له ن يوالال لولنال ېوره يوال لوري د يووه مموي  بوي ګورو         ائ ـ دغه شمېر افغانان د هغال پېژنهګمو۵

په توګه د ن يوالو د ذهنیت په  متو  ولو او د يوې ممي رهبرم د رامن  ته  ېوهو پوه ګټوه د ن يوالوو د پوا  را ا،ولوو ډېور        

 .توان درلود ی شي

ريالیتوب  ال،  ال د يوې مموي رهبورم تور ېویوري     د همهغو د يمو پر بنسټ بهر میشتي افغانان دويښتیا دغورځنګ په ب

 .عممي پروګرا  پرمخ بیايي، بنسټیز رول لوبول  شي – نهې د افغانستان د ژغورنال او ودانۍ عممي 

 :درېیمه الره 

 .اوس به نو د څه  ولو او څنګه  ولو پر میکانیزمونو رڼا وا وو

افغان انسان ل اره د څه  ولواراده  لري ښايي دهمکارم او همغ م يو ن يووال  لول بهر میشتي افغانان  ال دافغانستان او 

دوی  ه په  میج  ال دي  ه په اروپا يا امريکا او اېترالیا  ال،  ه د پخوانۍ شوروي پوه هېوادونوو يوا د    . جال جو،   ي

جوو،و ی شوي،  وال بیوا پوه       (هسوته ) افغانستان په ګاونډيو، هنه او يا بول ځوای، د ويښوتیا د غورځنوګ بهور میشوت  ز،ی       

په افغانستان  ال دننه د ممي رهبورم ل واره هڅوال او    . د ويښتیا د غورځنګ هڅال پیاو،ې   ي( افغانستان  ال)  ور دننه 

بیا له دې  رې د ژغورنال د عممي او عممي   نالرې د رامن  ته  ولو او عممي  ولو ل واره د بهور میشوتو مرېوته  وورا      

 : فغانانو مرېته په  نهينیو مشخ و بر و  ال مهمه ده ضروري ده، د بهر میشتو ا

 . ، بس نال، مالي مرېتو او تبهیزاتو په برابرولو  ال ونډه(حق الیضويت) ـ د ګډونونډې ۱

د ويښتیا غورځنګ ښايي په   مه د بهر میشتو افغانانو په مرېته داېال يو شفاف او حسواب ور ووونک  ېیسوتم     :یادونه 

مانوا دا  وال دا بوه د    . رېته ور وونک  افغان بش   ډاډ ولري  ال يوپول  يال هم بال ځايه نه ځيرامن  ته   ي  ال هر م

ګووانو يووا فرهنګووي لولنووو پووه څېوور  ووار نووه وي  ووال لووه بووهه مرغووه د بهوور میشووتو افغانووانو اعتموواد تووه يووال زيووان     NGOهغووو 

 .وررېول  او دوی يال له نورو مرېتو څخه ز،ه توري   ي دي

لوريو ېره د تماس اود افغانستان د ممي ګټو ل اره د داېال بیا المممي ا،يکو جو،ول  ال د يووې مموي    ـ له ن يوالو مثبتو/

رهبرم په رامن  ته  ېهو ال ل  تور لو ه  نډونوه لوه منیوه و، ی شوي او ن يوالوو توه داېوال ذهنیوت ور و ای شوي،  وال د              

 .ګټه دی ويښتیا دغورځنګ بريالیتوب يوازې د افغانستان نه ،بمکال د لولال ن م په

ـ د پوهال، تبربال او عممي هڅو پر بنسټ د جو،وشويو لرحو او فکرونو رالې دول، بهر میشتي افغانوان ښوايي لوه دې    ۳

 .ا، ه هم دويښتیا غورځنګ پیاو،ی   ي

 :ـ د ېختیو پرمهال له بهره دمالت   س راغیول ۴

 .ډول ډول ېتونزو ېره مخامخ  ېهای شي دويښتیا د غورځنګ هېواد میشتي فیالیا  امخا له ګواښ، محهوديتونو او

دا مهووال نووو بهوور میشووتي د پرا ووو اعتراضووونو،  برونووو او دنوو م د ديمو راتووو، پوور بشووري ح ونووو و ،و او د آزادم           

 ېر رو غورځنګونو، بنسټونو او شخ یتونو مرېته راوننګوي، او په اصطالح د مظمومو روښانتیاپالو افغانانو  یغه
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ېووبا د مووهني لووولنال ن يوووال جووال شووته او پووه هوور هېووواد  ووال د مووهني بنسووټونو او شخ وویتونو غوو       نووا . پورتووه  وو ای شووي 

 .د افغانستان د مهني غورځنګونو غ  بهر میشتي افغانان ښه ترا او  تو ی شي. ن يوالال څ ال رامنیته  و ی شي

دا د :  درلوو ی شوي، مووږ فکور  ووو      د ويښتیا او روښانتیا په دوا،و پ اوونو  ال بهر میشي افغانان ژونوه بښوونکال ونوډه   

پر عممي محوور ځکوه لېنګوار  وو   وال      ) افغانستان د ژغورلو يوازينۍ  ره ده  ال پر يوه ممي اوعممي محور رالول شو 

 (.ښايي د افغانستان د  مو شرايطو پر بنسټ له فکر او غور وروېته جو، شي

 !په هیمه  دې ا،ه يو ځل بیا ېتاېو د غبرګونپه  

 (پای)


