د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ ﭘﻪ اړه د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺳﯥ ﻏﻮﻧډې د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ
د ۱۳۹۶ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل د ﻏﱪګﻮﱄ ﭘﻪ ﺷﭙﺎړﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧټﻪ ،اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د  ۲6ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ګډون د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ
ﭘﻪ اړه د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮوﺳﯥ د ﻟﻮﻣړۍ ﻧﺎﺳﺘﯥ ﮐﻮرﺑﻬﺘﻮب ﭘﻪ ﻏﺎړه درﻟﻮد .دوی ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﯿﻤﻪ او ﻧړۍ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ ګﻮاښ ،دﻏﻪ ګﻮاښ
ﴎه د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ او ﻫﻤﺪاراز د ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻨګﻮﻧﻮ ﺑﺤﺚ وﮐړ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﯿﻤﻪ اﻏﯿﺰه ﻟﺮي .د ﻏﻮﻧډې ﻣﴩ ،دﻏﻪ ﻏﻮﻧډه ﭘﻪ
ﻻﻧﺪﻧﯥ ډول ﺧﻼﺻﻪ ﮐړه:
 . ۱دا ﻏﻮﻧډه ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ وﺣﴚ ﺑﺮﯾﺪ څﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎو ﻣﻠﮑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺷﻬﯿﺪان او ټﭙﯿﺎن ﺷﻮل ،ﺗﺮﴎه
ﺷﻮه .دا ﻏﻮﻧډه د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د دوي ﭘﻪ ﺟګړه او ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ د رﺳﯿﺪو ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ او ارﻣﺎن ﻟﭙﺎره د
ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن او ﯾﻮواﱄ ﻗﻮي ﭘﯿﻐﺎم دی .ټﻮﻟﻮ ګډوﻧﻮاﻟﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډک دﻏﻪ ﻧﺎوړه ﻋﻤﻞ او د ﺗﺮﻫګﺮۍ ټﻮل ډوﻟﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﺳﻮﻟﯥ ﻟﺮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺰوری ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻏﻨﺪي.
ﮐﯽ ﻟﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ .دﻏﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ﯾﻮاځﯥ او ﯾﻮاځﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﻫﱪۍ او د
 . ۲ﯾﻮ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ ﺳﯿﻤﯥ د راﻣﻨځﺘﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ د ﺳﯿﺎﳼ ﭘﺮوﺳﯥ ﻟﻪ ﻻرې ،د ګﺎوﻧډﯾﻮ او ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره ﻣﻼﺗړ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډول ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﴎه د
ی ﺑﺮﯾﺎلی ﻫﻮﮐړﻫﻠﯿﮏ ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ،رﺳﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ.
ﺳﻮﻟﯥ وروﺳﺖ
 . ۳ګډوﻧﻮاﻟﻮ ،ټﻮﻟﻮ وﺳﻠﻬﻮاﻟﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﻏږ وﮐړ ﭼﯥ د اورﺑﻨﺪ ﻫﻮﮐړه وﮐړي او ژر ﺗﺮ ژره ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې اﺗﺮې ﭘﯿﻞ
ﮐړي.
 . ۴د ﺳﯿﻤﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ اﺷﺨﺎﺻﻮ ﯾﺎ ډﻟﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻣﺘﺤﺪه ﺗګﻼره ﻏﻮره ﮐړي ﭼﯥ ﺳﯿﺎﳼ ﺑﻬﯿﺮ ﴎه ﻟﻪ ﯾﻮځﺎی ﮐﯧﺪﻟﻮ اﻧﮑﺎر ﮐﻮي او
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺗﺮﻫګﺮو د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﻻره ﻫﻮاروي .ﭘﻪ دې ﴎﺑﯿﺮه ،ګډوﻧﻮال د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺲ څﺨﻪ د دﻓﺎع او ټﻮﻟﻮ ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو
ګﻮاښﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧړﯾﻮاﻟﻪ ټﻮﻟﻨﻪ زﯾﺎ�ﻨﻮي ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﲇ دﻓﺎﻋﻲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي.
 . ۵ګډوﻧﻮاﻟﻮ ﯾﻮ ځﻞ ﺑﯿﺎ ټﯿﻨګﺎر وﮐړ ﭼﯥ د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ګټﻮرې ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐﻮل د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ د رښﺘﯿﻨﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ او ﺳﯿﻤﻬﯿﯿﺰ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﻟﻪ ﻻرې ﺷﻮ� دی.
 . ۶ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫګﺮۍ څﺨﻪ د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻣﺒﺎرزې د اﻗﺪام ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮي ،ټﯿﻨګﺎر وﺷﻮ ﭼﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ "د ﺗﺮﻫګﺮﯾﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ،ﻫڅﻮﻟﻮ ،آﺳﺎﻧﺘﯿﺎوو ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،ﻣﺎﱄ ﻣﻼﺗړ او ﻫڅﻮﻟﻮ څﺨﻪ ډده
وﮐړي او د دې ﻟﭙﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﲇ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي ،ﺗﺮ څﻮ ډاډ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﳾ ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ اړوﻧﺪ ﻗﻠﻤﺮوڅﺨﻪ د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ت أﺳﯿﺴﺎﺗﻮ،
روزﻧﯿﺰو ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ،او د ﻧﻮرو دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮ اﺗﺒﺎﻋﻮ ﻟﺨﻮا د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ ﮐړﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﭼﻤﺘﻮواﱄ او ﺳﺎزﻣﺎن ورﮐﻮﻟﻮ د ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﮐﺎرول
ﮐﯧږي.
 . ۷ﺗﺮﻫګﺮي او اﻓﺮاﻃﯿﺖ ،ﭘﺮ ﻋﺎﻣﻪ ﺑﴩﯾﺖ ﺑﺮﯾﺪ دی .ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډﮐﻮ اﻓﺮاﻃﭙﺎﻟﻮ ،ﺗﺮﻫګﺮو او د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭼﯥ د دوی ﻣﻼﺗړ
ﮐﻮي ،ډﯦﺮی وګړو ﺧﭙﻞ ﺧﻮږ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ځﻴﻨﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د دﻏﻪ ګﻮاښ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺳﱰو اﻧﺴﺎ� ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ
ﺷﺎﻫﺪ دي ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ دﻏﻪ ګﻮاښ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ،د ﺳﯿﻤﯥ او ﻧړۍ اﻣﻨﯿﺖ او ﺛﺒﺎت ﺗﻪ زﯾﺎن رﺳﻮي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﺮﻟﯿﺪ

ﻧﻨګﻮي .د ﺗﺮﻫګﺮۍ ګﻮاښ او د ﺗﺮورﯾﺴﺘﺎﻧﻮ د زﯾﺮﺑﻨﺎوو ﻟﻪ ﻣﻨځﻬﻮړﻟﻮ او دوی ﺗﻪ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ،ﺟﺮﻣﻲ ﺷﺒﮑﻮ او اﻓﺮادو ﻟﺨﻮا د ﻣﺎﱄ او ﺗﮑﺘﯿﮑﻲ
ﻣﻼﺗړ د ﻣﺨﻨﯿﻮې ﻟﭙﺎره د ﺳﯿﻤﯥ ټﻮﻟﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ګډو او ﻫﻤﻐږو ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ده.
 . ۸ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډه ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﻟﺨﻮا ووﯾﻞ ﺷﻮل ،ګډوﻧﻮال د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﻫﱪۍ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ او
ﻗﯿﺎدت ،د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻟﯿﺪ او ﻧﻈﺮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻣﻼﺗړ ﮐﻮي .د ﯾﻮې ﻣﻠﯥ ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﯥ د ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ دﻏﻪ
ﻟﯿﺪ د ﺑﺮاﺑﺮۍ ،ﭘﻠﻮراﻟﯿﺰم او د ټﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ګډون ﭘﺮ اﺻﻮﻟﻮ ټﯿﻨګﺎر ﮐﻮي .دﻏﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺑﺎور ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺗﺮﻫګﺮۍ ﴎه د
ﻣﺒﺎرزې او اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻮ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﻟﭙﺎره د ﺗﻮاﻓﻖ وړ ﯾﻮ ﺗﻌﺮﯾﻔﺸﻮي ﺳﯿﻤﻬﻴﻴﺰ او ﻧړﯾﻮال ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﺗﺮ ﭼﱰ ﻻﻧﺪې ،ﻣﺜﺒﺘﯥ ﺳﯿﻤﻬﯿﯿﺰې او
ﻧړﯾﻮاﻟﯥ اﺟ�ع ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ده ﭼﯥ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨځ ﭘﻪ رﻏﻨﯿﺰو اړﯾﮑﻮ وﻻړه وي .دا ﮐﺎر ﺑﻪ وﮐﻮﻻی ﳾ ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ګډو
ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻓﻀﺎ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﮐړي.
 . ۹ﮐﻪ څﻪ ﻫﻢ د ښﮑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﺨﻮا د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻼ ﻫﻠﯥ ځﻠﯥ ګټﻮرې ﺛﺎﺑﺘﯧﺪای ﳾ ،ﺧﻮ ﺑﺮﯾﺎ ﺗﻪ ﯾﻮاځﯥ او
ﯾﻮاځﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ څﺎر ﻻﻧﺪې د ﻣﺘﺤﺪو او ﻫﻤﻐږو ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې رﺳﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ.
 . ۱۰ﻟﮑﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اﺟﺮاﺋﯿﻪ رﺋﯿﺲ ،ډاﮐټﺮ ﻋﺒﺪﷲ ﻋﺒﺪﷲ څﺮګﻨﺪه ﮐړه ،د ﯾﻮ ﺑﺎﺛﺒﺎﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﻟﻮدل د ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ﭼﯥ د ﺟﻨګ
ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وي ،ډﯦﺮ ارزښﺘﻨﺎک دی ،دا ډول ﺛﺒﺎت ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د وګړو ﺗﺮﻣﻨځ د ﻧږدې اړﯾﮑﻮ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻻﻣﻞ ګﺮځﻲ او
ټﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ،اﻧﺮژۍ ،اﻗﺘﺼﺎد او د ﺳﻮداګﺮۍ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﻪ ﻻره اواروي ،ﺳﻮﮐﺎﱄ زﯾږوي او د ﺳﯿﻤﯥ وګﺮو ﻟﭙﺎره ټﻮﻟﻨﯿﺰ ،ﮐﻠﺘﻮري او ﺳﯿﺎﳼ
ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﺗﻪ وده ورﮐﻮي.
 . ۱۱دا اﻓﻐﺎن ټﻮل ﺷﻤﻮﻟﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ د داﺳﯥ ﯾﻮې ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ راﻣﻨځﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐړي ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو اړوﻧﺪو اﻓﻐﺎ� ﻧﻮښﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ د
ﺳﻮﻟﯥ ،اﻣﻨﯿﺖ او د ﺳﯿﻤﯥ ﻧښﻠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ګټﻮر ﺛﺎﺑﺖ ﳾ .ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت ﺗﻪ د ودې ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ
رواﻧﻮ ﻧړﯾﻮاﻟﻮ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﻮو .ﻫﻤﺪاراز وﭘﺘﯿﻞ ﺷﻮه ﭼﯥ د دې ﻏﻮﻧډې څﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ او وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻮ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ
راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﻲ ﻏﻮﻧډه وﮐړي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت د ټﯿﻨګښﺖ ﻟﭙﺎره ﻗﻮي ګﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﮐړي.

