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هﺎﻟﻨﺪ ،ﻧﻴټﻪ ٢٠١٠-١٢-٠٢

ﻟﻴﮑﻮال :وﻟی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرزﯼ

د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﺎوړﯼ ﺳﻴﺎﺳﺖ او دﮐﺮزﯼ ﻓﺎﺳﺪ ﺡﮑﻮﻣﺖ
د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د اوږدو ﮐﺮﻏﻴ وﻧﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﺟ و او ډﻳﺮو ﮐﺸﻤﮑﺸﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ٢٠٠١ﻣﻴﻼدﯼ ﮐﺎل ﮐی ﻣﻠ ﺮﯼ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ
او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺧﭙﻠﻮﻏﺮﺑی هﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دﯼ ﻓﻴﺼﻠی ﺗﻪ ورﺳﻴﺪل ،ﭼﻪ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ هﻴﻮاد اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﮐی دا ﻧﺎوړﻩ ﺟ ﻩ
ﻧﻮرﻩ ﺧﺘﻤﻪ ﮐ ﯼ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوﻟﺲ او ﺧﺎورﯼ ﺗﻪ د ﺳﻮﻟی او ددﻣﻮﮐﺮاﺳی ﺗﻨﺎ ووﻧﻪ ور اوږدﻩ ﮐ ﯼ .ﭼﻪ ﭘﻪ دﯼ ﺗﺮڅ
ﮐی ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ د ﺑﻦ دﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﺪ وﺑﺴﺖ وﻧﻴﻮل ﺵﻮ .وﻟی د ﺑﻦ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺳﺘﺎزﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ا وﻟﺲ اﺹﻠی
اﺳﺘﺎزﯼ ﻧﻪ وو .او ﻧﻪ هﻢ دوﯼ د اوﻟﺲ د ﺳﺮ ﻧﻮﺵﺖ واﮎ او اﺧﺘﻴﺎر درﻟﻮدﯼ .دﻏﻪ اﺳﺘﺎزﯼ داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د روم،
ﻗﺒﺮس او داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د ﺵﻤﺎﻟی ﺑﺪ ﻧﺎﻣی ﻠﻮاﻟی د ﺟﻨ ی دﻣﺸﻬﻮرﯼ ډﻟی ﻧﻤﺎ ﻳﺸی ﻏ ﯼ وو .ﭼﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﺸی ډول ﺳﺮﻩ
ﺎﮐﻞ ﺵﻮﯼ وو .ددﯼ درﯼ واړو ډﻟﻮ اﺳﺘﺎ زﯼ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺸﺎﻟی او ﺟ ﯼ د دروﻟﻮ او دﺳﻮﻟی د ﺳﻤﺪﺳﺘی راوﺳﺘﻠﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﮐی هﻢ ﺳﺮﻩ ﺟﻮړ ﻧﻪ وو .او ﻧﻪ هﻢ دوﯼ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د رﻳ ﺘﻨی ﺳﻮﻟی ﻃﺮف داران ﻞ ﮐﻴﺪل .ﻧﻮ ﮑﻪ هﺮﯼ
ډﻟی ﺧﭙﻞ اﻣﺘﻴﺎزات ﻏﻮ ﺘﻞ او ﺧﭙﻞ ﺵﺮ ﻃﻮﻧﻪ ﻳی ﻃﺮﺡﻪ ﮐﻮل ﺗﺮ څﻮ ددﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑی
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐی ﺧﭙﻠﻪ وﻧ ﻩ هﻢ ﻻﺳﺘﻪ راوړﯼ.
ﻟﻪ ﺑﻠی ﺧﻮاﻩ د ﻣﻠ ﺮﯼ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎزﻣﺎن او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳی ادارﯼ هﻢ ﺎﻧﺘﻪ ﺟﻼ ﺟﻼ ﭘﻼن او ﻧﻘﺸﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ راوړﯼ وﻩ .ﭼﻪ
د هﻐﻪ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨی ﺑﺎﻳﺪ د ﺑﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻮﻟﻮ ﻏ و د ﺗﺎﻳﻴﺪ وړ و ﺮ ی .د ﭘﻼن ﻃﺮﺡﻪ داﺳی وﻩ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻟﻤ ﯼ
ﺳﺮﮐی ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﻣﻮﻗﺘی ادارﻩ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺵی او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ د ﺟ ﯼ دﺡﻞ ﻻرﯼ او ﭼﺎرﯼ ﭘﻪ ﮐﺎروا ﭼﻮل ﺵﻲ .دا ﭘﻼن
د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ د ﺟﺮ ی ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﻏ و ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺵﻮ او داﻓﻐﺎﻧی ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د درو ډﻟﻮ اﺳﺘﺎزو د ﺧﭙﻞ
ﻣﻨځﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ هﻢ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻮل ﻏ ﯼ دﯼ ﺗﻪ ﺟﻮ ﻪ ﺵﻮل ﭼﻪ دا ﺗ ون ﻻس ﻟﻴﮏ او اﻣﻀﺂ ﮐ ﯼ اود
راﺗﻠﻮﻧﮑی ﻣْﻮﻗﺘی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐی ﭘﻮرﻩ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻠی .اﻟﺒﺘﻪ داﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دهﺪاﻳﺖ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻧﻮﯼ
ﻣﻮﻗﺘی ﺡﮑﻮﻣﺖ د اﻓﻐﺎﻧی اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ون ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺵﻮ او د ﺟﺮ ی د ﻮﻟﻮ ﻏ و وﻧ ﻩ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐی هﻢ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺵﻮﻩ.
ﻣﻠ ﺮﯼ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ او اﻣﺮﮐﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٣٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ څﺨﻪ ﻳﻮﻩ داﺳی ﺵﺨﺺ او ﻧﺎ ﺑﻴﻐﻪ ﭘﻴﺪاﮐ ﯼ ﭼﻪ
ﻧﻪ ددﻏﻮ درو ډﻟﻮ د اﺳﺘﺎزو څﺨﻪ وو او ﻧﻪ هﻢ دهﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ دﮐﻮم ﻏ ﺳﻴﺎ ﺳی ﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮوو .دﻏﻪ ﻧﺎ ﺑﻴﻐﻪ اﻓﻐﺎن ﺎﻏﻠی
ﺡﺎﻣﻴﺪ ﮐﺮزﯼ ﻧﻮﻣﻴﺪﯼ .ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﻧﻪ دهﻴﻮاد د ﺵﻞ ﮐﻠﻨی ﺟ و ﭘﻪ درﺵﻞ ﮐی را ﮑﻴﻞ وو اوﻧﻪ هﻢ د اﺳﻼﻣی ﺟﻬﺎد ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐی ﻳﻮ ﻩ وﺗﻠی او ﭘﻴﮋﻧﺪﻟی ﺵﻮﯼ څﻴﺮﻩ وﻩ .او ﻧﻪ هﻢ دﯼ ددﯼ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د راﻏﻠﻮ اﺳﺘﺎزو دﻣﻨﻠﻮ وړ اوﻻﻳﻖ ﮐﺲ وو.
وﻟی ډﻳﺮ ژرﭘﺮ ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﺑﺎﻧﺪﯼ د ﻮﻟﻮ اﺳﺘﺎزو د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻬﺮ وﻟ ﻴﺪﯼ او ﮐﻪ ﭼﺎ ﻏﻮ ﺘﻞ او ﻳﺎ ﻳی ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﮐﺮزﯼ
ددﻩ ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﮐی د ﺑﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﻏ و ﻟﺨﻮاﻩ د ﭘﻮرﻩ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻻرﯼ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن دﻣْﻮﻗﺘی ادارﯼ ﻧﻮﯼ رﺋﻴﺲ او ﻟﻮﯼ
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر و ﺎ ﮐﻞ ﺵﻮ او دﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻼ ﺗ هﻢ ور ﺳﺮﻩ ﺟﻮﺧﺖ اﻋﻼن ﺵﻮ ﭼﻪ داﻟ ﯼ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ
رواﻧﻪ دﻩ او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن رواﻧﻪ ﺟ ﻩ ﻧﻪ ﻳﻮا ی ودرﻳﺪﻩ ﺑﻠﮑﻪ دزورﺁزﻣﺎﻳی ﭘ اوﺗﻪ ور ﻩ ﺵﻮﻩ ﺟﻨ
ﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
هﻴﻮاد ﮐی دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ دﺑﻦ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﻳﮑ و هﺮ ﮐﻠی وﮐ ﯼ او د اﮐﺜﺮواﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړﻩ ﮐی داهﻴﻠی او اﻣﻴﺪوﻧﻪ را
ﭘﻴﺪاﺳﻮل ،ﭼﻪ ﻧﻮرﻧﻮ ﺟ ﻩ ﺧﺘﻤﻪ ﺵﻮﻟﻪ او ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ د ﻧﻴﮏ ﻣﺮﻏی ،ﺳﻮﻟی او ﺧﻮﺵﺒﺨﺘی ﻓﻀﺂ را ﻣﻨځﺘﻪ ﺵی .وﻟی ﺑﺪ
ﺑﺨﺘﺎﻧﻪ دا هﻴﻠی د هﻐﻪ وﺧﺖ ژوﻧﺪ ﻳﻮ اﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺎن ﺳﺮﻩ ﻮر ﺗﻪ ﻳﻮوړﻟی او ﻣﻮﻧږ ژوﻧﺪﯼ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ
د ﺳﻮﻟی دهﻴﻠﻮ ارﻣﺎن ﭘﻪ زړﻩ ﮐی ﺳﺎ ﺗﻠی دﯼ اود رﺡﻤﺖ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ ورﺗﻪ ﻮرو ﭼﻪ څﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ دا ارﻣﺎن زﻣﻮﻧږ
دﺧﻠﮑﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺵی.
ﻣﻮﻧږ ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮ دﮐﺮزﯼ د ﺡﮑﻮﻣﺖ دﻣﻮﻗﺘی ،اﻧﺘﻘﺎﻟی ﻋﺒﻮرﯼ او هﻢ دارﻧ ﻪ دﻟﻤ ﯼ ﭘ او اﻧﺘﺨﺎﺑی دورﯼ او اوﺳﻨی
ﭘ او اﻧﺘﺨﺎﺑی دوهﻤی دورﯼ ﭼﻪ ﺗﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﻟﻪ زﻳﺎت د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭼﺎرﯼ او وا ی ﭘﻪ ﻻس ﮐی ﻟﺮﯼ او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ددﯼ
ﻣﻈﻠﻮم اوﻟﺲ دﺗﺨﺖ او ﺑﺨﺖ ﭘﺮ ﭼﻮﮐی ﻧﺎﺳﺖ دﯼ .ﭘﻪ ر ﻮﺳﺘﻮ ﻮ څﺎرﻟی او ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ﻻس ﺗﺮ زﻧی ورﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ
ﻳﻮو .ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﻮر ﺗﻨﻴﻮ ﻣﺮ ﺡﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ډﻳﺮو ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ او اﻓﻐﺎﻧی ﻟﻴﮑﻮاﻻﻧﻮ او دﻗﻠﻢ ﺧﺎ وﻧﺪاﻧﻮ ﺧﭙﻠی ﺵﻨﻨﻴﺰﯼ او
څﻴ ﻧﻴﺰﯼ ﻣﻘﺎﻟی هﻢ ﺧﭙﺮﯼ ﮐ ﯼ دﯼ او ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳی ﺧﭙﺮوﯼ .وﻟی ﺟ ﻩ ﺧﺘﻤﻪ ﻧﻪ ﺵﻮﻩ او ﻧﻪ هﻢ ﺳﻮﻟﻪ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ .د
ﭘ ﺘﻮ ﻳﻮ ﻣﺘﻞ دﯼ ﭼﻪ واﻳی )څﻪ ﭼﻪ ﮐﺮﯼ هﻐﻪ ﺑﻪ رﻳﺒﻲ( د ﺑﻦ دﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﮐ ﺖ ﺡﺎ ﺹﻴﻼت زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨی ﺗﺒﺼﻴﺮﻩ
ﮐی وﻳﻨﻮ ﺧﺒﺮﯼ اﺗﺮﯼ او څﻴ ﻧﻴﺰ ﺑﺤﺚ ﭘﺮﯼ ﮐﻮو.
زﻩ ﻏﻮاړم ددﯼ اوﺳﻨی دوهﻤی اﻧﺘﺨﺎﺑی دورﯼ ﭘﻪ اﺧﻴﺮو څﻠﻮرو ﻣﻴﺎﺵﺘﻮ ﮐی ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺒﺼﻴﺮﻩ وړاﻧﺪﯼ ﮐ م:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﮐﻤﮏ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻧ ۍ ﻮﻟﻮ ﺵﺘﻤﻨﻮ هﻴﻮادو د ﻧﺎ ﻮ ﻟﻪ ﻻرﯼ د ﻓﻮ ی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ﭙﻠی هﻴﻮاد دﮐﻤﮏ او ﻣﺮﺳﺘی ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﺎﻟی ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮردﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺟﺎﭘﺎن او ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺎﻟی او اﻗﺘﺼﺎدﯼ
ﺟﻨ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮﮐی د ﻣﻴﻠﻴﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮو ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﮐﻤﮏ وﻋﺪﯼ ﻻس ﻟﻴﮏ ﮐ ﯼ .ﭼﻪ دا ﻣﺮﺳﺘی زﻳﺎﺗﺮﻩ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورﯼ
دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـ ﺖ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﺗﻪ راورﺳﻴﺪﯼ .وﻟی د ﻣﺼﺮﻓﻮﻟﻮ او ﻳﺎ ﭘﻪ اﻧﮑﺸﺎﻓی ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐی ددﯼ ﭘﻴﺴﻮد ﮐﺎراﭼﻮﻟﻮ او ﻟ ﺘﻮ ﻧﻮ ﻟ ﯼ ﭼﺎ ﻧﻪ دﻩ ﻟﻴﺪﻟی
او ﮐﻮم ﺵﻮاهﺪ او ﻣﺪارﮎ او اﺳﻨﺎد هﻢ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ .ﭼﻪ دا ﮐﻤﮑی ﭘﻴﺴی څﻪ ﺵﻮﻟی .وﻟی ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﺧﻮ ﻻ دادﻩ ﭼﻪ
دا ﭘﻴﺴی څﻪ رﻗﻢ ﻣﺼﺮف او وﻟ ﻴﺪﯼ او ﮐﻮﻣی ﭘﺮوژﯼ ﭘﺮﯼ ﺟﻮړﯼ ﺵﻮﯼ .ﻣ ﺮ ددﯼ ﭘﻴﺴﻮ ډﻳﺮﻩ ﮐﻤﻪ ﻓﻴﺼﺪﯼ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪﻟی وﯼ ،وﻟی زﻳﺎﺗﺮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺵﮑﻠﻮ او رﻗﻤﻮ د ﻓﺎﺳﻴﺪو او رﺵﻮت ﺧﻮرو دړﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ﻋﻴﺶ او
ﻧﻮش ﺵﻮﯼ .ﭼﻪ دهﻴﻮاد او ﺧﻠﮑﻮ ددرد او ﻏﻢ دوا ﻧﺸﻮﯼ ﭼﻪ دا ﻧﺎوړﯼ ﻋﻤﻞ زﻣﻮﻧږ دهﻴﻮاد د هﻐﻮﺑی ﭘﺘﻪ او ﺑی هﻮﻳﺘﻪ
ﺑﻴﺮوﮐﺮاﺗﺎﻧﻮاو ددوﯼ ﭘﻪ څﻴﺮ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻳﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ون ﺵﺨﺼی ﺟﻴﺒﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﻳﺪﯼ او ﺑﻴﻠﻪ ﮐﻮم ﺳﻨﺪﻩ ددﯼ ﻧﺎ ﭘﺎﮐﻮ
ﺧﺎ ﻳﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐی ورﻏﻠی ،ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐی دوﯼ دا ﭘﻴﺴی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﺵﺨﺼی ﭼﺎروﮐی وﻟ ﻮﻟی او دوﯼ ﻧﻦ دا ﻣﻠی
ﭘﺎﻧ ﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐی دﻧﻨﻪ او دهﻴﻮاد ﻧﻪ دﺑﺎﻧﺪﯼ ﺳﺮﻩ را ﻮﻟﻪ ﮐ ﻩ او ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﺮﯼ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﺮ ﮐ ل ﭼﻪ ددﯼ اوﻟﺲ د ﺑﻴﺖ
اﻟﻤﺎل دﺡﻖ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ هﻢ هﻴﭽﺎ وﻧﻪ ﮐ ﻩ .ددﯼ ﻣﺮﺳﺘﻮ دﻟ ﻴﺪﻟﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ اوس زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻﻧﺪﻳﻨی ﺑﺤﺚ او ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐی ﺗﻮ ﺽﻴﺡ او
ﺗﺸﺮﻳﺡ ﮐﻴږﯼ.
د ﮐﺮزﯼ د ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﻣﻴﺎﺵﺘﻮ ﮐی ﻏټی رﺳﻮاﻳﻲ او ﻧﺎﻧﺪرﯼ:
 :١د ﮐﺮزﯼ دﺡﮑﻮﻣﺖ ددﯼ ﮐﺎل ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﮐی ﻟﻮﻣ ﯼ د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣْﺴﻠﻪ را ﻣﻨځﻪ ﺗﻪ ﺵﻮﻩ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮﻩ
ددوﻟﺖ د ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﻮ دﻣﻌﺎش او ﺵﺨﺼی ﭘﺎﻧ ﻮاﻟﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻴﮏ دﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ درﺋﻴﺲ او دهﻐﻪ دﻣﻠ ﺮﯼ د ﻗﻴﻤﺎر او
ﺟﻮار ﺮﯼ ﭘﺮ ﻻرﻩ ﮐی ﻣﺼﺮف ﺵﻮﻩ .وﻟی ددﯼ ﺑﺎﻧﮏ دﺳﺮ ﻣﺎﻳی د ﭘﻮرﻩ ﮐﻮﻟﻮﻟﭙﺎرﻩ د ﮐﺮزﯼ ﭘﻪ هﺪاﻳﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻣﻠی
ﺑﺎﻧﮏ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻠی ﺳﺮ ﻣﺎﻳﻲ ﻳﻌﻨی دﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل د ﻮﻟﻮﻏﺮﻳﺒﻮ هﻴﻮاد واﻟﻮ د ﺡﻖ څﺨﻪ ور ﮐ ل ﺵﻮﯼ ﺗﺮ څﻮد ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ
د هﻐﻮ ﺑﻴځﺎ ﻳﻪ ﺵﻮو ﭘﻴﺴﻮ ﺡﺴﺎب ور ﭘﻮرﻩ ﮐ ﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ،ﻧﺎروا او ﻏﻴﺮﯼ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﺗﻮ ﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ څﺨﻪ ورﮐی
ﺵﻮﯼ وﯼ .ﭼﻪ ﭘﻪ ﺡﻘﻴﻘﺖ ﮐی دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻮﻳﻪ ﺗﻴﺮ وﺗﻨﻪ دﻩ او ﻧﻪ ﺑﺨ ﻮﻧﮑی ﻋﻤﻞ دﯼ ﭼﻪ دهﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ
رﺳﻴږﯼ او ددﯼ ﭘﻴ ی ﻋﺎ ﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ﻠﻮﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺵﻮﯼ واﯼ وﻟی ﻣﻮﻧږ وﻟﻴﺪل ﭼﻪ هﻴ هﻢ وﻧﺸﻮل او ﻳﻮا ی د
رﻳﺎﺳﺖ دﭼﻮﮐی څﺨﻪ ﻮ ﻪ ﮐ ل ﺵﻮل ﭼﻪ دﯼ ﻧﺎوړﯼ ﻋﻤﻞ دﮐﺮزﯼ ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺳﺨﺘﻮ ﻮزار ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ ﯼ او
داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او ﺧﺎرﺟﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺟﺪﯼ ﭘﻮ ﺘﻨی او ﺮوﻳﮋﻧی ﻻﻧﺪﯼ راﻏﻠی .
 :٢ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮو ﺟﻬﺎﻧی رﺳﻨﻴﻮ ﮐی د وﻳﮑﻴﻼﻳﮏ د ﺳﺎﻳﺖ ﭘﻪ رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﮐی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ
ﭘﺨﻮاﻧی ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل او د ﻣﺸﻬﻮروﺗﻠی ﭘﻪ اﺹﻄﻼح ﻣﻠی ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ورور ﺽﻴﺂ ﻣﺴﻌﻮد د  ۵٢ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ډﮎ
ﺑﮑﺲ ددﻩ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ ددوﺑی د ﻧ ﯼ وال هﻮاﻳی ډ ﺮ ﺗﻪ دراﺗ ﭘﺮ ﻣﺤﺎل د ﺗﻼﺵی ﻣﺎ ﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻧﻴﻮﻟی وو ،او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ
ددﻏﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮﻩ واﭘﺲ ﺧﻮﺵی ﺵﻮ .ﭼﻪ دا ﻋﻤﻞ وهﺮ وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺖ اﻓﻐﺎن ﺗﻪ ډﻳﺮﯼ ﭘﻮ ﺘﻨی را ﭘﻴﺪا ﮐ ﯼ دﯼ ﭼﻪ څﺮﻧ ﻪ
ﭙﻠی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﭼﻪ ﺧﻠﮏ ﻳﻲ هﺮﻩ ورځ
او څﻪ رﻗﻢ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﻏټﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ ﭘﻴﺴی د ﻏﺮﻳﺐ او ﺧﻮارﻣﻈﻠﻮم ﺟﻨ
دﻟﻮږﯼ ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﯼ .وﻟی ﻨی ﺑﻴﺎ ددﯼ هﻴﻮاد ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ دﻏﻪ ﭘﻴﺴی ﺑﻬﺮﺗﻪ د ﺎن ﺳﺮﻩ
ﻟﻴږدوﯼ او هﻴ ﻮﮎ د ﺗﺤﻘﻴﻖ او څﻴ ﻧی ﺡﻖ ﻧﻠﺮﯼ او دا ﭼﻪ ددﻏﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﻏﻼ څﻨ ﻪ او د ﮐﻮﻣی ﻻرﯼ د ﺽﻴﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻻﺳﺘﻪ
ور ﻏﻠی دﯼ .دا ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دﻩ ﭼﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳی رﺳﻤی او اﺹﻠی ﻮاب ﻧﻪ دﯼ ﭘﻴﺪا ﺵﻮﯼ وﻟی ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻤﺎن دوﻣﺮﻩ
وﻳﻼﯼ ﺵﻮ ﭼﻪ دا ﭘﻴﺴی ددﻩ دﺵﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ دﻣﻌﺎش ﻧﻪ هﻢ زﻳﺎﺗی او اﺽﺎ ﻓﻪ دﯼ.
څﻪ ﻣﻮدﻩ دﻣﺨﻪ دﺁرﻳﺎﻧﺎ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭼﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐی ﻧﺸﺮات ﻟﺮﯼ هﻢ ورﺗﻪ ﭘﻴ ﻪ د وﻟﺴی ﺟﺮ ی د رﺋﻴﺲ ﻳﻮﻧﺲ
ﻗﺎﻧﻮﻧی او د هﻐﻪ وﺧﺖ د ﺟﻤﻬﻮرﯼ رﻳﺎﺳﺖ ﺑﺮ ﺡﺎﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل هﻤﺪﻏﻪ ﺽﻴﺂ ﻣﺴﻌﻮد ددوﺑی ﭘﻪ هﻮاﻳﻲ ډ ﺮﮐی دﻟﺴﻮ او
ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو د راوړﻟﻮ ﺧﺒﺮهﻢ ﺧﭙﻮر ﮐ ﯼ وو ﭼﻪ ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ددوﯼ ډاﻟﺮ واﭘﺲ دوﯼ ﺗﻪ ور ﮐ ل ﺵﻮل ددﯼ
واﻗﻴﻌی دﺳﺘﺮ ﻮ ﻟﻴﺪﻟی ﺡﺎل ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ﭼﻪ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﺳﻔﺮﮐی د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ دوﺑی ﺗﻪ را روان وو .د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ ﻻرﯼ ﻳی د
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﻪ ﭘﺮدﻩ ﮐی ﺧﭙﻞ ﺑﻴﺎن ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ﯼ .ﭼﻪ ددﯼ ﭘﻴ ی ﻳﻮ ﻧﺎوړﻩ ﻋﻤﻞ او ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏ ﺟﻨﺎﻳﺖ هﻢ ﮑﺎ رﻩ ﭘﻪ ډا ﻪ
ﺵﻮ ﭼﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ﭘ ﭘﺎ ﺗی ﺵﻮﯼ دﯼ وﻟی زﻳﺎ ﺗﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ور ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺧﺒﺮدﯼ.
 :٣درﻳﻤﻪ ﻣﺴْﻠﻪ داﻳﺮان داﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ د ﮐﺮزﯼ ددﻓﺘﺮ رﺋﻴﺲ ﺗﻪ دﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو د ﺵﺨﺼی ﮐ ﻮړو او ﺑﻮ
ﺟﻴﻮ ﺗﺴﻠﻴﻤﻮل دﯼ .ﭼﻪ ﺮان هﻴﻮاد وال ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎرﻩ ﮐی هﻢ ﭘﻮرﻩ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺮﯼ او وروﺳﺘﻪ د هﻤﺪﻏﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺴْﻮل ﭘﻪ
ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐی دداﺧﻠی ژور ﻧﺎ ﻟﺴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐی ددﯼ ﭘﻴﺴﻮ داﺳی ﺳﭙﻴﻨﺎوﯼ وﮐ ﯼ ﭼﻪ ﻮاﮐی دﻏﻪ ﭘﻴﺴی ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧی
ډول ﺳﺮﻩ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﺎﻧﮑی ﺡﺴﺎب ﻧﻪ د اﻳﺮان د ﺳﻔﻴﺮ ﻟﺨﻮاﻩ ﭘﻪ ﻧﻘﺪﯼ ﺗﻮ ﻪ دﻩ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻤی ﮐ ﯼ دﯼ او د ﻩ ﺧﭙﻠﻪ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﭘﻪ ﭘﺮدﻩ ﮐی ﭼﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐی ﻳی هﻐﻪ ﺳﻨﺪوﻧﻪ و ﻮول ﭼﻪ ﻧﻪ دﮐﻮم ﺳ ﯼ ﻧﻮم ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﯼ اوﻧﻪ هﻢ وﺟﻪ او ﻣﺒﻠﻎ ،ﭼﻪ دا ﻮﻟﻪ
د ﺡﺴﺎب او ﮐﺘﺎب د ﻣﻌﻤﻮﻟی ﺳﺘﺎﻧﺪارد د راﮐ ﯼ ورﮐ ﯼ اﺳﻨﺎدو وړ ﺗﻴﺎ ﻧﻪ در ﻟﻮدﻩ او ﻳﻮ ﺧﺎﻟی ﮐﺎﻏﺬ وو ﭼﻪ دوﯼ ﺧﭙﻠﻪ
ﺟﻮړ ﮐ ﯼ وو .او ﻧﻪ هﻢ دﮐﻮم ﭼﺎ ﻧﻮم او ﺎﮐﻠی ﻣﺒﻠﻎ ﭘﮑ ی ذﮐﺮﺵﻮﯼ وﻩ را څﺮ ﻨﺪ ﺵﻮﻩ.
 :۴د ﮐﺮزﯼ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﻠﻪ ﻧﻮﯼ اود رﺳﻮا ﻳی ډﮐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ دﭘﺎرﻟﻤﺎن او دوﻟﺴی ﺟﺮ ی د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﺑﻬﻴﺮ دﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ
درﻏﻠﻴﻮ او ﻧﺎﻧﺪرﻳﻮ ﮐی را ﮑﻴﻞ دﯼ .د ﺑ و او رﺵﻮت هﻐﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠی دﯼ ﭼﻪ د ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟی ﺗﺮ دروازﯼ ﭘﻮرﯼ را
ورﺳﻴﺪﯼ .دﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮال د ﻗﻮﻟﻪ د وﻟﺴی ﺟﺮ ی د وﮐﻴﻼﻧﻮ اﻧﺘﺨﺎ ﺑﻴﺪل ﭘﻪ ﺳﺮاﯼ ﺵﻬﺰادﻩ او دوﺑی ﮐی ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟی دﯼ.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ د ﺵﮑﺎﻳﺎﺗﻮ ﮐﻤﻴﺴﻮن او د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟﻮﯼ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺧﭙﻠی ﭘﺮﯼ ﮐ ﯼ اﻋﻼن ﮐ ﯼ دﯼ .وﻟی ددوﻟﺖ
اوﻗﻀﺎﻳی ار ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻩ دا ﭘﺮﻳﮑ ﯼ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﯼ .او هﻐﻪ ﻣﺠﺮﻳﻢ ﮐﺴﺎن ﭼﻪ ددﻏﻮ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮﻧﻮﻧﻮ و ﻳﻨﺪوﯼ وﻩ د
ﻟﻮﯼ څﺎرﻧﻮاﻟی ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دﺗﻌﻘﻴﺐ او څﻴ ﻧی ﻻﻧﺪﯼ دﯼ .وﻟی دوﯼ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ دﯼ ﭼﻪ د څﺎرﻧﻮاﻟی ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ﻳی اﺧﻴﺴﺘی دﯼ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ٢ﺗﺮ٤
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ در ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ازاد او ﺑی ﭘﺮ وا ﺮ ی او دﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻧﻪ ډدﻩ ﮐﻮﯼ .دي ﺗﻪ واﻳی د ﻨ ﻞ ﻗﺎﻧﻮن اوددوﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻣﻄﻠﻘﻪ اﻧﺎرﺵی
او وډﯼ ﭼﻪ ﻳﻮ ﻣﻘﺎم د ﺑﻞ ﻣﻘﺎم اﻣﺮ ﻧﻪ ﻣﻨی او دﻋﺪاﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺮﯼ ﺮ ی ..
ﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻩ ﺧﻮ ﻣﻠ ﺮﯼ ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ،ﻧﺎ ﻮ ،اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻏﺮﺑی هﻴﻮادو د وﻟﺴی ﺟﺮ ی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﻢ و ﻞ او دهﻐﻮﯼ ﺳﺮﻩ ﻳی
ﺧﭙﻞ ﻣﻼ ﺗ اﻋﻼن ﮐ ﯼ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﮐی د ﺡﻘﻮﻗﻮ د ﺑﺸﺮ ادارﻩ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ څﻪ ﻧﻪ دﯼ وﻳﻠی وﻟی داﺳی
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږﯼ ﭼﻪ دوﯼ ﺑﻪ هﻢ ډﻳﺮ ژرﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗ د ﺵﻔﺎﻓﻮ او ﭘﺎ ﮐﻮ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟ ﯼ ﺗﺎﻳﻴﺪﻩ ﮐ ﯼ او دﻋﺪاﻟﺖ او ﻗﻀﺎوت ﻣﻬﺮ
ﺑﻪ ﭘﺮﯼ وﻟ ﻠﻮﯼ .ﭼﻪ دا رﺳﻮاﻳی ﺑﻪ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د را ﺗﻠﻮﻧﮑی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺗﻪ د ﺳﺘﺮﻟﻮﯼ ﻮاښ او اﻧﺪﻳ ﻨی ﺳﺒﺐ و ﺮ ی.
ددﯼ ﻮﻟﻮ ﺑی ﻏﻮرﻳﻮ او ﺑی ﭘﺮواﻳﻴﻮ ﭘﻪ درﺵﻞ ﮐی ﻏﻮاړم ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻈﺮ او وړاﻧﺪﻳﺰ د اﺑﺎد او ﺟﻮړ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﯼ ﮐﺮ ﻮ ﺳﺮﻩ را وړاﻧﺪﯼ ﮐ م.....
اول :ﺑﻬﺮﻧی دوﺳﺘﺎن او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐی دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ ﻣﺸﺖ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ د راﺗﻠﻮﻧﮑی ﺟﻮړ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐی ﺳﺮﻩ را
ﻮل ﺵی او ددﯼ وﻃﻦ ددﻳﺮش ﮐﻠﻨی ﺟ ﯼ ﺗﻪ د ﭘﺎﯼ ﮑی ﮐ ﻴږدﯼ او د ﻳﻮﯼ واﻗﻴﻌی ﺳﻮﻟی ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭼټﮏ ﺎ ﻣﻮﻧﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ﯼ اﻟﺒﺘﻪ د ﺳﺘﻨﻮﻧځی اﺹﻠی ﻣﺤﻮر او د ﺡﻞ ﻻرﯼ او ﭼﺎرﯼ ﭘﻪ ﺟﺪﯼ ډول وﻟټﻮﯼ ﭼﻪ دا ﮐﺎر دﻳﻮﯼ ﻟﻮﻳی ﺳﺮ ﺗﺎ
ﺳﺮﯼ ﺟﺮ ی ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﻪ دهﻴﻮاد واﻗﻴﻌی اوﺡﻘﻴﻘی ﻮل اﺳﺘﺎزﯼ ﭘﮑ ی ﺵﺎﻣﻞ وﯼ ﻣﻨ ﺗﻪ راﺵی او ﭘﻪ دﯼ ﺑﺎرﻩ
ﮐی ﻻزم ﻋﻤﻠی ﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺵی داﺟﺮ ﻪ ﺑﻪ دهﻴﻮاد راﺗﻠﻮﻧﮑی ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺲ د ﭘﺮ ﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ وړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺁزادﻩ
ﺑ ﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐ ﯼ
دوهﻢ :د اوﺳﻨی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻮل ﻏ ﯼ او ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﮐﺴﺎن اود ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻮل ﻏ ﯼ ﺑﺎﻳﺪ ددرﻳﻮ ﻣﻴﺎﺵﺘﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐی ﺧﭙﻠی
دﻧﺪﯼ ﭘﺮﻳږدﯼ .اود ﻧﻮﯼ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺗﺮ ﺎ ﮐﻠﻴﺪو ﭘﻮرﯼ دﺡﮑﻮﻣﺘی ﭼﺎرو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮﯼ ﻧﻮﯼ ﻣﻮ ﻗﺘی ادارﯼ را ﻣﻨځﻪ ﺗﻪ
ﺵی ﭼﻪ وﺧﺖ او ﻣﻴﻌﺎد ﻳی ﻟﻪ ﺵﭙږو ﻣﻴﺎﺵﺘﻮ څﺨﻪ زﻳﺎت ﻧﻪ وﯼ .او د ﮐﺎ ﺑﻴﻨی د ﺑﺸﭙ وﻟﻮ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرﯼ
ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ دﻓﺮدﯼ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﭼﻮ ﮐﺎټ ﮐی ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﻮﺳی ﺗﺮ څﻮ ددوﻟﺖ او ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭼﺎروﮐی ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧځﻪ او ﺧﺎ
ﻟﻴ ﺎﻩ را ﻧﻪ ﺵی وﻟی د ﻣﻮﻗﺘی ﺡﮑﻮﻣﺖ دا ﻏ ﯼ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎر او ﺗﺠﺮﺑی ﻣﻬﺎرت او ﻟﻴﺎ ﻗﺖ وﻟﺮﯼ.
درﻳﻢ :دﻧﻮﯼ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ را وﺳﺘﻠﻮﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ دﺗﻴﺮ ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻨﻮ ﻮﻟی ﭼﺎرﯼ ﺗﺮ ﻏﻮر او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪﯼ راﺵی .ﮐﻪ
ﭼﻴﺮﯼ ﮐﻮم ﺵﺨﺺ ﻣﺘﻬﻢ و ﻞ ﺵی او ﻳﺎ ددرﻏﻠﻴﻮ اﺙﺒﺎت ور ﺑﺎﻧﺪﯼ ﭘﻴﺪا ﺵی ﺑﺎﻳﺪ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﻨ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺵی او
ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺰﺁ دﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ روﻳﻪ ور ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺵی ......
څﻠﻮرم :ددوﻟﺖ او ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﻮﻟﻮ ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﻮ دﻧﺪﯼ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺹﺪاﻗﺖ او ﺳﭙﻴ ﻠﺘﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﺳﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴږﯼ .دد وﻟﺖ
ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﺑﺎﻳﺪ د څﻴ ﻧی او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻳﻮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﺟﻮړﺵی ﺗﺮ څﻮ دهﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑی دﻧﺪﯼ اووﻇﻴﻔی ﺗﺮ ﭘﻮرﻩ
ﮐﻨﺘﺮول او ﻏﻮر ﻻﻧﺪﯼ وﻧﻴﻮل ﺵی اود ﺳﺮ ﻏ وﻧی ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی ورﺗﻪ د ﻗﺎ ﻧﻮن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐی ﺳﺨﺘﻪ ﺟﺰﺁ اوﺳﺰا و ﺎﮐﻞ
ﺵی ﺗﺮ څﻮ دﻧﻮرو ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﻮ د ﻋﺒﺮت ﺳﺒﺐ و ﺮ ی.
ﭘﻨځﻢ :ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﮐی د ﮐﺎر ﮐﻮﻧﮑﻮ د ﮐﺎر وړﺗﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺨﺼﺺ او رﺵﺘی ﻟﻪ روﻳﻪ د اهﻞ ﮐﺎر اﺵﺨﺎﺹﻮ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﺵی ﺎﻧ ﻳﺘﻮب و هﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﺵی ﭼﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ څﺎﻧ ﻪ ﮐی ﻳی ﺗﺤﺼﻴﻞ ﮐ ﯼ وﯼ او ﻳﺎ ددﻏی دﻧﺪﯼ ﭘﻪ
ﺵﺎوﺧﻮاﻩ ﮐی ﭘﻮرﻩ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﺮﯼ ﺗﺮ څﻮ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻪ وﺟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮزﯼ.
ﺵﭙږم  :ددوﻟﺘی ﻣﺎ ﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﻣﻌﺎش او ﺗﻨﺨﻮاﻩ ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺎﻳﺪ دﻣﺎ ﻣﻮرﻳﻨﻮ د ﺗﺤﺼﻴﻞ اود ﮐﺎرد ﺳﺎ ﺑﻘی ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړ وﯼ او
ددوﯼ د ﻣﻌﺎش د زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪﯼ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺵی ﺗﺮ څﻮ ﻟﻪ ﻳﻮﯼ ﺧﻮاﻩ دﺑ و او رﺵﻮت ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮل ﺵی او ﻟﻪ ﺑﻠی
ﺧﻮاﻩ ددﻧﺪﯼ ﭘﻪ اﺟﺮﺁ ﮐﻮﻟﻮ ﮐی ﭘﻮرﻩ ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺵی .
اووم :ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﺟﻮ دﻩ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او اﻓﻐﺎﻧی دودوﻧﻮ او ﮐﻠﭽﺮ ﺗﻪ اﺡﺘﺮام وﮐ ﯼ او دهﺮﯼ ﻓﻮ ی
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎﻧی ﻓﻮ ﻴﺎﻧﻮ دﻣﺸﻮرو ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ډﻳﺮﯼ څﻴ ﻧی وروﺳﺘﻪ دد ﻤﻦ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐی د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ
ﻃﺮﺡﻪ د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐی ﭘﻠی ﮐ ﯼ ﺗﺮ څﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﭘﺎﻳﻠی ﻳی را ﻴټی ﺵی.
اﺗﻢ :د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ هﻴﻮادو د ﮐﻤﮏ او ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﭘﻴﺴﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ رﺳﻤی ډول ﺳﺮﻩ د اﺳﻨﺎدو ﺳﺮﻩ د راﺟﺴﺘﺮ ﻣﺮ ﺡﻠﻪ ﭘﻠی
ﮐ ﯼ اوﺑﻴﺎ د ﺎ ﮐﻠی ار ﺎن د ﺗ ون او ﻗﺮارداد ﭘﻪ درﺵﻞ ﮐی دهﺮ ډاﻟﺮ او ﺳﻴﻨﺖ د ﻣﺼﺮف ﺡﺴﺎب او ﮐﺘﺎب دﻧﻮﻣﻮړو
هﻴﻮادو اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ﮐﻮم ﭼﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺵﻮﯼ دﻩ واﭘﺲ ورﮐ ل ﺵی .ﺗﺮ څﻮ د ﺳﺌﻮﯼ ﺗﻔﺎهﻢ ﺵﮏ او ﺗﺮدﻳﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺨی
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړﻩ ﺵی او ﭘﻴﺴی ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ډول ﺳﺮﻩ ﻣﺼﺮف ﺵی.
ﻧﻬﻢ :د ﺑﻬﺮﻧی هﻴﻮادو د و و ﺳﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ دو ﺳﺘﺎﻧﻪ اود اﻓﻐﺎﻧی ﻣﻴﻠﻤﻪ ﭘﺎﻟﻨی ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐی رﻓﺘﺎر او ﻋﻤﻞ وﺵی اود
ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﻟﻮرﯼ ﻟﺨﻮاﻩ هﻢ ﺑﺎﻳﺪ ورﺗﻪ روﺡﻴﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻩ وﯼ ﺗﺮ څﻮ داﻋﺘﻤﺎد ﻳﻮ ﻩ ﻋﺎﻟی ﻓﻀﺎ ﻣﻨ ﺗﻪ راﺵی او هﺮ څﻪ د ﻗﺎﻧﻮن
ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐی ﺡﻞ او ﻓﺼﻞ ﺵی وﻟی د ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﮐﻤﮏ هﺪف ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻴﺎﺳی او ﺗﻮﮐﻤﻨﻴﺰ اړخ وﻧﻪ ﻟﺮﯼ ﺗﺮ څﻮ ددوﺳﺘی
داﻋﺘﻤﺎد ﻓﻀﺂ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﭘﺮاﺧﻪ ﺵی او ددواړو ﺧﻮاوو دﺗﺎ ﻳﻴﺪ او ﻣﻨﻠﻮ وړ و ﺮ ی.
ﻟﺴﻢ :داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠی اردو او ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﮐی ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺎ ﺹﻪ ﺗﻮ ﺟﻪ و ﺵی ﺗﺮ څﻮ دهﻴﻮاد دﺳﺎﺗﻨی او دد ﻤﻦ د
ﻨ وﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻮرﻩ ﻣﺠﻬﺰﻩ دﻓﺎﻋی او ﺗﺨﻨﻴﮑی وﺳﺎﻳﻞ او ﻗﻮﻩ وﻟﺮﯼ اود هﻴﻮاد اوﺧﻠﮑﻮ د ﻤﮑﻨی ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ او ﻳﺮ ﻏﻠ ﺮو
ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ د ﺑﺮﻳﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی دوﻃﻦ د ﺳﺎ ﺗﻨی ﻟﭙﺎرﻩ ددﯼ ﺳﻨ ﺮ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﺗﻮان او وړﺗﻴﺎ ﮐی ﺧﭙﻞ ﺎن ﻗﻮﯼ او ﻮاﮐﻤﻦ
.
و ﻴی ﺗﺮ څﻮ هﻴ ﻮﮎ زﻣﻮﻧږﭘﺮ ﺧﺎور ﻩ ﺗﻌﺮض وﻧﮑ ﯼ
ﻳﻮوﻟﺴﻢ  :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐی ﺑﺎﻳﺪ د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ دﺡﻘﻮﻗﻮ اﻋﺎدﻩ وﺵی .د هﻴ ﻗﻮم او ﻣﻠﺖ ﺳﭙﮑﺎوﯼ ﺑﺎﻳﺪ وﻧﺸی.او ﭘﻪ دوﻟﺘی
ﭼﺎروﮐی د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ او ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﻧ ول ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮا ی د ﻟﻴﺎ ﻗﺖ او اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺮ ﺑﻨﺴ وﻻړ وﯼ ﻧﻪ د ﻗﺒﻴﻠی او ﻣﻠﺖ
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ﭘﺮﺑﻨﺴ .او هﺮ څﻮﮎ ﭼﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐی زﻳږدﻟی وﯼ او ﻣﻮر او ﭘﻼرﻳی اﻓﻐﺎﻧﺎن وﯼ ددﯼ ﻣﻠﮏ او هﻴﻮاد ﺗﺒﻌﻪ دﯼ او
ﺡﻘﻮق ﻳی د ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺵﺎﻧﺘﻪ دﯼ.........
ددﯼ ﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧځﻮ او ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎهﻢ زﻣﺎ ﻧﻈﺮ دادﯼ ﭼﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮا ی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺟﻮړوﻻﯼ ﺵی او د ﺟ ﯼ
دﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﻳﻮا ی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐی ﺳﺮﻩ ﺟﻮړﻳﺪاﻳﺸی ﭘﻪ دﯼ ﺵﺮط ﭼﻪ د ﺎوﻧ ﻳﻮ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن
ﺗﺤﺮﻳﮏ ﻧﻪ ﺵی .او هﻢ دارﻧ ﻪ ﻣﻮﻧږ ﺑﺎﻳﺪ دﺧﭙﻠی ﺧﺎورﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻪ ﺽﺮورت ﭘﻴﺪاﺵی ﺧﭙﻞ ﺳﺮوﻧﻪ هﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧی ﮐ و .دﻟﺘﻪ ﺑﻪ
وﯼ ﭼﻪ ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﮑﻮﻧﻮ او ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﻻرﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐ ﻳﻮﯼ او د ﺧﭙﻠﻮ اوﻻدو ﻟﭙﺎرﻩ ﻣی ﺧﭙﻠﻪ وﺟﺪاﻧی او اﻳﻤﺎﻧی وﻇﻴﻔﻪ
ﺳﺮﺗﻪ رﺳﻮﻟی وﯼ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﻮﻧږ ﮐﻮردﯼ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻣﻮﻧږ ﻮر دﯼ .ﻏﻢ ﻳی هﻢ زﻣﺎدﯼ او ﺎدﯼ او ﺁﺑﺎدﯼ ﻳی هﻢ
زﻣﻮﻧږﺳﺮﻩ ﺵﺮﻳﮑﻪ دﻩ .ﻧﻮ ﮑﻪ ددﯼ ﮑﻠی اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﮐی هﻢ دوروروﻟی او دوﺳﺘی ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ
ورﮐ و او ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ دا وﻳﺎړﻟی ﺧﺎورﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت او ﻗﺪرت ﺳﺮﻩ دﺳﻮﻟی ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﺎزوو.
د ﮑﻠی او ﺎ ﻳﺴﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر
ﭘﺎﯼ
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