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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۱۵/۰۶/۲۰۱۶         محمد عارف رسولي
 

 د افغانستان ستونزې او فرصتونه
 هیواد د دوو الرو پر سر

 (هیو ویشتمه برخ)
 :سریزه

 

دا مقاله د خپلې لړۍ یوویشتمه برخه ده. په دې مقاله کې د سیمه ییزو او نړیوالو قدرتونو د رقابتونو، اړوندو سترو 
او هم زموږ د هیواد له الرې د نورو سترو سیمه ییزو  کې ښکیل یوه چابهار چې موږ هم پ :نړیوالو پروژو لکه

 کې اغیزې زموږ په هیواد باندې یو لنډ بحث وکړو. باید وټاپي، کاسا یو زر او نورو ستراتیژی :اقتصادي پروژو لکه
پاره په یوه لنډه مقاله کې ځای نه وو. همدارنګه، د ه وایم چې دلته ځینو پرژو ته یوازې اشاره شوي او د نور بحث ل

مالي تپورته زیربنایي پروژو او نړیوالو او سیمه ییزو قدرتنو د سیالیو له کبله چې موږ ته کوم فرصتونه او هم اح
لنډ بحث  باب هم هپد هغو دوو ممکنه الرو  کې به همدارنګه، . په دې مقالههغه به هم و څیړو ي،پیښې د ننګونې را

وایو چې یوه به زموږ په ګټه او خدای مکړه که دوهمه الره  وکړو چې اوس یې د یوې انتخاب زموږ کار دی. باید و
لو په څیر به هیوادوالو ته یو مدارنګه، د نورو ورته مقاپاره به د ناورینونو څخه ډکه وي. هه زموږ ل ،غوره کړو

 .سپارښتنې هم وړاندې شي او هیله ده چې د پاملرنې وړ وګړځي شمیر
 

 :پسمنظر، د افغانستان د شاوخوا حاالتو یو تحلیل
 

و اپرمختللې ملتونه خپل تاریخي، ټولنیز، سیاسي او اقتصادي ژوند، تیرې پالیسۍ، ستراتیږۍ، کړنالرې، بریاوې 
ناکامۍ تل ارزوي، هغوی قوي حافظه لري او زر یې خپل تاریخي حوادث نه هیریږي. د بریاوو او پاته راتلو الملونه 
او د هغوی د اغیزو لړۍ سره یو د بل تر څنګ ږدي، ورڅخه زده کړه کوي، او په رڼا کې یې د خپل راتلونکي لپاره 

دا شي مدیریت کوي یې او زر الره باسي. دا ملتونه تل هڅه تګالره ټاکي. په دوی کې که کوم بحران او کړکیچ پی
کوي د خپلو ستراتیژیکو مغزونو، مرکزونو او پالیسیو په مټ ننګونې په فرصتونو بدلې او ستونزې کمې کړي. دوی 

 .د خپلو ګټو لپاره د نورو ملتونو خلک داسې په کار اچوي چې هغوی نه پوهیږي
سیاسیون، ډلې او چارواکي د بیخبرۍ، جهل، ځان غوښتنو او تنبلۍ په خرو سواره  د وروسته پاته ملتونو زیات خلک،

وي. نه کوم لید لوری او تګالره لري چې ویې ارزوي او ورڅخه زده کړه وکړي، اصالح راولي، او نه له حوادثو 
بولي، خو د  زده کړه د هغوی په قاموس کې وي، هرڅوک پخپله ساحه د کار کې د ټول ملت د بریاوو وارث ځان

تیروتنو مسوولیت نه مني. ګوندونه نه کوم پالن لري، نه کوم سم ارمان. نه کدرونه روزي، نه ورته اهمیت ورکوي، 
تل په رهبرۍ شخړه وي، رهبر د چاپلوسانو په حلقه کې بند وي، هغوی چې ځان روڼ اندي بولي، بې تفاوته، غلي 

داسې ټولنه کې که کوم وړ رهبر او د قوم خادم هم رامنځته شي، ناست او یوازې د خپلو ګټو په فکر کې وي. په 
څوک یې مال نه تړي، نه ورباندې راټولیږي، ورڅخه من او سلوا غواړي، زر یې غواړي، او حتمي یې غواړي او 
 که ورته ونه رسیږي بیا ناهیلي، تیت او پاشان وي، د دوی کدرونه یو بل نه مني، لکه د ګور چینجي یو بل خوري،

 .تل خپلې درنې او د نورو سپکې وایي، هر یو یې اصل او نور ټول کم اصل وي، او په وړو مسئلو کې سره مصروف وي

موږ چې یو وروسته پاته، شخړو وهلی ملت یو، فردي او ټولنیزه حافظه مو کمزورې، د سترو ملي پیښو او تاریخي 
م فکر نه شو کوالی. بې پرې اغیزه لرونکي شنونکي او جریانونو د علتونو او د خپلو کړو وړو د اغیزو په هکله س

لیکواالن چې د پرګنو اذهان روښانه کړي ډېر کم لرو، د هغوی زیات شمیر په وړو تعصبي او کرکجنو تبلیغاتو کې 
ه ړګیر او د حقایقو له ویلو ډډه کوي. نو ځکه له خپل نژدې او لیرې تاریخ، خپلو تیروتنو او السته راوړنو کومه زده ک

 .نه کوو. د ناکامیو په وخت یو بل مالمتوو، الملونه یې نه څیړو او زده کړه نه ورڅخه کوو
له بلې خوا افغانستان په یوه خورا پیچلې جیوستراټیژیک او جیوپولیټیک موقعیت کې قرار لري چې دا موقعیت موږ 

سیمه ییزو قدرتونو سیالۍ په ښه زور کې  ته خورا زیاتې ننګونې او فرصتونه لري. دلته هم د سترو نړیوالو او هم د
روانې دي. دلته، زموږ په ګاونډ کې هند او چین په قوي مسابقه کې لګیا دي تر څو د نورو د ملګرتیا په مرسته بله 
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خوا د اقتصادي، سیاسي او تجارتي نظره په ستونزو کې بند وساتي، له ستراتیژیکو ګټو او اړیکو یې محروم کړی، 
او په لومه کې ګیرول وایي. دلته دواړه حریفان  (Strategic Encirclement) اتیژیک حلقه کولاو دې ته ستر

هڅه کوي، چې په ستراتیژیکو الرو، بندرونو او ملکونو کې خپل نفوذ وساتي او بله خوا ورڅخه محروم او لیرې 
ل او د منځنۍ اسیا ملکونه ټول خپوساتي. په دې کې د نړۍ د سترو قدرتونو تر څنګ ایران، افغانستان او پاکستان 

خپل اهمیت لري. چابهار او ګوادر د دې ستراتیژیکو سترو سیمه ایزو او ان نړیوالو لوبو مرکزي ځایونه دي. دا 
سیالۍ په موږ خامخا اغیزه کوي، موږ ته هم ننګونې لري او هم فرصتونه پکې شته دي. خو که ننګونې، تهدیدونه او 

یړو، کیدای شي نور د غفلت له خوبه ویښ شو، ملي عزم او ایماني جزبه لکه څنګه چې فرصتونه ټول په غور وڅ
پلرونو مو د اړتیا په وخت کې رامنځته کړې وه زموږ حالت هم بدل کړي. نو زموږ اوسنی حالت همدا غوښتنه کوي، 

 .کار امکان شتهچې هر افغان سر په ګریوان کړي، د سترو ملتونو عادتونه په ځان کې پیدا کړي او د دې 
 

 :طالیي فرصتونه
 

افغانانو ته په تاریخ کې څو ځله طالیي فرصتونه په الس ورغلي خو په خواشینۍ سره ورڅخه نورو غلیمانو او 
خپلمنځي بې اتفاقیو اخیستي دي. کله چې امان هللا خان له انګریز څخه ازادي واخیسته افغانستان په نړۍ کې ستر 

چې افغانستان د اسالمي خالفت مرکز شي، د آزاد هند لمړی جالوطنه حکومت په کابل پرستیژ وموند، وړاندیز وشو 
کې جوړ شو، او د اسارت په لومه کې د ټولو ملتونو سترګې افغانانو ته واوښتې او غوښتل یې زموږ په پله پل کیږدی 

 .او له موږ څخه زده کړه وکړي
برابره شوه چې افغانستان یو وار بیا خپل ستراتیژیک مرکزیت همدارنګه، بیا کله چې روسان په وتو شول د دې موکه 

ومومي، خو په خواشینۍ سره د پردو سنجول شوو مانورونو او پالنونو، د یوې واحدې رهبرۍ او د کوم ستراتیژیک 
ګرو لفکر د نه شتون او د ځینو داخلي کړیو د ځان غوښتنو له کبله دا موکه هم له السه ووته. داخلي شخړې پیل، د م

 .ملتونو پالن سبوتاژ او د ملک لپاره یې تر ننه بدې اغیزې ګورو
ډېر کار پوهان په دې باور دي چې، اوس یو ځل بیا یو شمیر ستراتیژیکو پیښو، د سیمه ییزو قدرتونو و انرژۍ او 

و زر او ي، کاسا یمواصالتو ته اړتیا او زموږ ستراتیژیک موقعیت موږ ته یوه بله طالیي موکه برابره کړې ده. د ټاپ
نورو برښنایي پروژو طرح، تطبیق او بشپړول، ریل پټلۍ، چابهار، د سلما بند، دکجکي بند، حاجیګک، عینک، د تیلو 
او غازو او د نورو ورته پروژو پیل او بریالي تکمیلول، د نورو شتمنو ملکونو لکه د اماراتو د پانګې جلبول، د سولې 

سې نور نوښتونه به موږ ته یو نوی ژوند راوبښي او نه یوازې به مو د پردو له احتیاجه نوښتونه او ورته ژمنتیا او دا
 .وژغوري بلکه نور هیوادونه به په اقتصادي، سیاسي او تجارتي مسئلو کې راته اړ شي

که موکه ورکړه شي، تمه شته چې اوسنی جمهور رئیس دا وړتیا، پوهه، اخالص، نړیوالې اړیکې، کریزمه او د 
توب ځانګړتیاوې لري چې دا ځل له شته فرصتونو سمه ګټه واخلي. هغه هم د سترو اغیزه لرونکو طاقتونو سره مشر

په ژبه پوهیږي، نړیوالو شکمنو قدرتونو ته قناعت ورکوالی شي، د پوره تحلیل وړتیا لري، او د دپلوماسۍ په دې 
 .او داځل دا طالیي فرصت له السه ورنه کړو شطرنج لوبه کې یو څه مهارت هم لري. نو راځی چې کلک عزم وکړو

اوس پورته حاالتو زموږ ملت د دوه الرو په سر درولی، یوه د هوښیارۍ، سولې،  افغانان د دوو الرو په سر کې
پرمختګ، د ننګونو په فرصتونو د بدلولو الره ده. بله د شخړو، ځان غوښتنو، کرکو، جهالتونو، قومي تعصباتو او په 

په لمبو کې د سولو، یو بل وژلو، د ملک د ورانۍ الر ده.  (Proxy Wars) رو د ګټو او نیابتي جنګونوپای کې د نو
که مو لمړۍ سمه الره ونیوله، د سویلي، منځني اسیا، چین او منځني ختیځ په تجارتي، اقتصادي، علمي، کلتوري، 

 .اقتصادي او ستراتیژیک مرکز به بدل شو
وږ هغه خلک چې عقل یې تر اوسه کار کوي، شخصي او ګروهي ګټو یې سترګې نه خو دا هلته کیدای شي، چې زم

دي ړندې کړې، ځوان نسل چې په داخل او خارج کې په زده کړو بوخت دی، یو شمیر سیاسي څیرې چې په فساد 
کې تر اوسه نه دي بګیل شوي، قومي مشران، تکنوکراتان، مسلکي خلک، په وطن مین شنونکي، لیکواالن او 

 .ورنالستان او وسله وال ځواکونه الس سره ورکړي او د پورته فرصت څخه ګټه واخلوژ
که موږ هوښیار و اوسو، له موکې سمه ګټه پورته کړو، امن راولو، اړینه زیربنا، ټولنیز شرایط، ښه قوانین او 

نډي له انحصاره به خالص مقرررات رامنځته او پلي کړو، نه یوازې تجارتي الرې به مو زیاتې شي، د یوه یا بل ګاو
شو، بلکه د نورو وابستګي به هم په موږ پیدا او یو ستراتیژیک انډول به هم په سیمه کې رامنځته شي. پخپله به د 
تجارت مرکز شو او خپل مالونه به نړیوالو مارکټونو ته په اسانۍ او ارزانه ورسوو. په کور د ننه به د خپل ستراټیژیک 

ادي دهلیزونو، تجارتي مرکزونو، مارکیټونو، تجارتي توکو، محصوالتو په عرضه کولو او موقعیت، الرو او اقتص
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کارولو کې به زیاته پانګونه وکړو، بهرنۍ پانګونه به راجلب او زیاته ګټه به وکړو. که په دې کار وتوانیدو، سیاسي، 
نه باور به مو ټینګ او ستر ستر هیوادواقتصادي او ستراتیژیک اهمیت به مو زیات، نړیوال پرستیژ به مو اوچت، ملي 

 .به افغانانو ته د ستراتیژیکې ملګرتیا لپاره اړ شي
 

 دا کار څنګه ممکن دی؟
 

څوک به ووایي چې د ملت په اوسني ویشل شوي حالت کې به دا کار څنګه شونی شي. منو چې ننګونې زیاتې دي، 
یر ځوانان ویښ شوي، هغوی پوهیدلي دي، اوسنیو خو د تونل په اخر کې رڼا لیدل کیږي او هغه دا چې زیات شم

تهدیدونو ورته ښودلې چې یا به سمیږی یا به خدای مکړه ورکیږی. زموږ زیات خلک پوه شوي چې په ځانونو کې د 
سترو مثبتو بدلونونو وخت دی. د سولې، بیا رغونې او پرمختګ وخت دی. پوه شوي چې که له اوسني کرکجن حالت 

اني ګټو په قطیو او بکسونو کې یې له یو بله څخه لیرې ساتلې یو بهر نه شو نور هم پسې خواریږو. څخه چې د کینو، ځ
اوس زیات افغانان باور لري چې، د زغم، یو بل منلو او ملي ګټو ته د لمړیتوب ورکولو وخت راغلی دی. که څه هم 

ې درک کړې نه ده چې نور دا الره کار نه منو چې تر اوسه یو شمیر د ناروا او تعصباتو په خرو سواره دي او الی
 .ورکوي او ملت ورڅخه بیزار دی

زه دانه وایم چې څوک د خپل حق نه غواړي، خو د خپلو حقونو او د نورو وطنوالو د حقونو حدود د هم وپیژني، له 
ته ژمن دی. د مشروع الرو د ورته مبارزه وکړي، او صبور د و اوسي. دا هغه څه دي چې ټول پرمختللي ملتونه ور

ټولنو او ملتونو پرمختګ باید خپل طبیعي مسیر ووهي. دا سمه ده چې په متوازن پرمختګ او تکامل کې ملي ګټې 
پرتې دي، په ګډ کور کې چې ګران افغانستان دی د هر چا مساوی حق دی. خو دا حق هلته خوندي کوالی شو چې 

 .ته ژمن و اوسو او ملي ګټو هوښیار، یو موټی، د پردو له اغیزو ازاد
که هر افغان پورته ارمانونو، لیدلوري او موخې مهم بولي نو لمړی د له خپله ځانه پیل وکړي، سولې ته د ژمن شي، 
هغه د وغواړي، د سولې کلتور د خور او د سوله ردوونکو په وړاندې د مبارزه وکړي. موږ باید یقین ولرو چې په 

په شخړه کې د هر یوه تاوان او د پردو ګټې دي. کیدای شي ځینې د ګوتو په سوله کې د هر افغان خیر نغښتی دی او 
شمار خلک به پیدا شي چې ګټې به یې په جنګ کې وي، خو هغوی به ډېر کم او هغه کسان وي چې له جنګونو یې 

ده کار نسرمایې زیاتیږي، شخصي زیان نه ور رسیږي بلکه ورځ تر بلې پړسیږي. ټول افغانان یو بل ته باید د رغ
لپاره الس ورکړي، منفي فکرونه دې له سره وباسي او هیله من د واوسي. هر ژمن هیوادوال باید یقین وکړي چې که 
موږ اوسني مثبت پرمختیایي قدمونه ټینګ کړل، سوله مو راوسته، دا پروژې مو پیل، پلې او ګټې اخیستو ته سیخې 

. د ملي باور یوه فضا به رامنځته شي، ناهیلۍ به ورکه او په درجې مثبتې خواته روان شي ۱۸۰کړې نو حال به مو 
 .نړۍ کې به با وقاره ځای خپل کړو

 

 وي؟ يچا ګټې خوند هلته به د
 

که برښنا هر کور او هرې فابریکې ته تر یوه مناسب وخت وروسته ورسیږي، تعلیم، صنعت او خصوصي سکتور 
به مو توان، وړتیا او زیرمې ولري چې قانون بې له توپیره  به مو پرمختګ وکړي، خلکو ته به کار پیدا شي، دولت

په ټولو سم پلی کړي، د هیواد ښوونیز نظام او عامه خدمتونه به په عادالنه توګه د ملک هرې سیمې ته ورسیږي او 
 غوره ملي اقتصاد به مو قوي شي او دا حالت د ټولو په ګټه وي. خو دا کار سوله ییزه، عقالني او علمي مبارزه او

 .تګالره هم غواړي چې موږ یې څه ناڅه لرو خو عزم باید ورته ولرو
په پورته حالت کې به فرصتونه زیات شي، یو څوک به دولتي چارواکي شي، نور به ستر ستر پانګوال، صنعتکاران، 

ونکي او ملي تاجران وي، زیات شمیر به د احترام وړ مشهور لیکواالن، څیړونکي، او په ملي کچه منل شوي شن
ژورنالستان وي، بله کتګورۍ خلک به د پوهنتون وتلي استادان، محققان او د احترام وړ نورو مسلکونو پوهان وي او 
همدارنګه، نورو ته به د هیواد په ولسوالو قوتونو کې د خدمت او ملي ستراتیژیستانو په صفت افتخار حاصلیږي. 

ته او د سلهاوو زرو او ملیونونو خلکو لپاره به د کار زمینه خصوصي سکتور به مو ستر ستر ملي پانګوال رامنځ
برابره کړي، او دا ټول به په هیواد کې محرومیت لږ او وروسته به بیخي ورک شي، زیات خلک به مو ښه ژوند 
ولري او بیا به د کرکو او تعصباتو کچه هم راټیټه شي، خلک به پخپل افغاني هویت او وطن فخر وکړي او ملي 

 .نونو ته به ژمن شيارما
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 4تر 4 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

په هره کورنۍ، سیمه او ملک کې که بیوزلي وي، د هغو خلک له یو بل سره جوړ نه وي، د زیرمو د ویش په سر 
اختالف لري، له توپیرونو ځوریږي او یو بل مالمتوي. خو کله چې د هغوی اقتصاد ښه شي کیدای شي د ناخوالو او 

ک کې هم د شخړو، فساد، بیوزلیو او د قانون د نه پلي کیدو په اساس بدمرغیو کچه یې هم راټیټه شي. زموږ په مل
اقتصاد کمزوری، فرصتونه کم او د خلکو په منځ کې کرکې او تعصبات شته او ورڅخه کړیږو. اوس کومه الره به 

نه وښه وي چې په دې ستونزو بریا ومومو؟ ایا زموږ قومي او ایدیولوژیکي ډلې یوبل ګوښه کړي تر څو شته فرصت
 او زیرمې ځانته کړي؟ ایا دا امکان لري او که دا کار ته دوام ورکړو پایلې په مو څه وي او که آیا بله کومه ښه الره هم شته؟

که کرکو او تعصباتو ته لمن ووهو او دوام ورکړو، هرڅه د ځان لپاره وغواړو، نه به د بهرنیانو له ظلم ځان خالص 
، نه به یو موټی شو، او نه به د سیالو ملتونو په کتار کې ودریږو. نو ځکه ښه کړو، نه به مو خلک په نس ماړه شي

 .خبره داده چې ترټولو زیات د هیواد ملي ګټو، ملي انکشاف او پرمختګ ته ژمن شو او له کرکو او تعصباتو ځان وساتو
ې اته شي، خپل پیروان ببله الره داده چې زموږ ډلې او سیاسي شخصیتونه د تیر په څیر شخصي ګټو ته وفادار پ

خبره، کرکجن، ناپوهه او د پردو په خدمت کې وساتي، د سراسري سولې، ملي برنامو په ځای د عقدو پاللو، ملوک 
الطوایفۍ، قومي شخړو او یو بل نه منلو سیاستونو ته دوام ورکړي. ځوان کهول هم د اوسني نسل په پله پل کیږدي، 

تعصبي موضوعاتو کې بند پاته شي، دیني طبقه مو له تمدن، علم، صنعت، ابادۍ او په وړو، ټیټو، ناروا او جاهالنه 
د هیواد له شته ستونزو ځان بې خبره کړي، مدني ټولنې او بدلون غوښتونکې مو ملي او دیني ارزښتونه، ملي کلتور، 

 .نه ويملي ګټې هیر کړي او د نورو د پروژو پلي کیدونکي شي نو پایلې به یې خدای مه کړه ښې 
که دا الره غوره کړو، نو د غلیمانو پالنونه په ځان پلي کړو او د غالمۍ حلقې به خدای مه کړه په خپلو غاړو کې 
ټینګې کړو. شخړې، ورور وژنه، د بې ګناه عامه مسلمانانو وژونه به دوام وکړي او ستر ستر تاریخي فرصتونه به 

 .له السه ورکړو
 

 :سپارښتنې
 

له هر افغانه، چې په هر ځای کې اوسي، په هر فکر دی، غوښتنه کیږي چې د وطن او خپلو خلکو په اوسني ــ  ۱
حالت، د غدارو بهرنیو غلیمانو په کړو وړو ښه فکر وکړي. یقین لرو چې هر افغان به ومني چې د تیر په څیر زموږ 

 .قطع شي دښمن تر حد زیات ظلم زموږ په حق کې روا بولي او الس یې باید
هیله ده له ځانه پیل وکړي، وګوري چې څه یې په وس کې شته هغه د نه سپموي، نورو ته د الس ورکړي، له ــ  ۲

ایدیولوژیکي او سمتی تعصباتو او کرکو د تیر شي او د خپلو خلکو، وطن او هللا  رنګارنګ قومي، ژبنیو، تنظیمي،
 .تعالی په وړاندې د خپل مسوولیت ادا کړي

وکړي چې له اوسني تاریخي موقع څخه د اعظمي ګټې اخیستو لپاره د زمینې برابرولو لپاره د د خلکو به هڅه د ــ  ۳
 .ویښولو کې پوره برخه واخلي او خپل خدایي او وطني دین د ادا کړي

ه ل د سترو ملي ستراتیژیکو موخو او پروژو، د تشریح، د هغو د ګټو په هکله د د عامه ذهنیتونو د روښانتیا، اوــ  ۴
هغو څخه د ننګې کولو لپاره دې په ملي کمپاین کې برخه واخلي ترڅو د هغو د ارمانونو د تحقق لپاره سم شرایط 

 .برابر شي
حکومت د پورته یاد شوو ستراتیژیکو ارمانونو، پروژو، د تحقق لپاره وړتیا لرونکی څیړونکي ټیمونه، پالیسي ــ  ۵

و کارپوه دپلوماتان وګوماري ترڅو پیښیدونکې ستونزې له اړوندو جوړوونکي، تخنیکی او فني کارپوهان، ژمن ا
 .بهرنیو خواو سره و ارزوي او په لمړي سر کې یې د هیواد د ګټو په رڼا کې یې ورسره حل کړي

دولت، ټول ګوندونه، مدني ټولنې، روحانی او سیاسي شخصیتونه دې د ملي ارمانونو د تحقق لپاره د سولې کلک ــ  ۶
او مالمت او سالمت مالومول د د تاریخ او د عامه ولس قضاوت ته پریږدي، ځکه اوس د وطن لویې مالتړ وکړي 

 .ستراتیژیکې ګټې له تهدیدونو سره مخ دي
له لیکواالنو، شنونکو او سیاستوالو څخه غوښته کیږي چې د ر غنده تبصرو، شننو، مرکو او لیکنو په مرسته د ــ  ۷

 .رخه واخليخلکو د ازهانو په روښانولو کې ب
د حکومت د دواړو ډلو څخه هیله ده چې د خپل تاریخي مسوولیت به بنا د نور د چوکیو په ویش ناندرۍ نه وهي، ــ  ۸

په ځان د رحم وکړي ځکه که خدای مکړه حاالت نور خراب شی، دا پورته یاد شوي ستر امانونه تر السه نه شي، 
 .خدای او تاریخ ته به دوی ځواب ورکوونکي وي

 

 !وه سرلوړي، خپلواک او پرمختللي افغانستان په هیلهد ی
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