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 بسم الله الرحمن الرحيم



 

 د ژباړن خبرې

د اختالس کمول، د حساب ورکولو او انصاف لپاره کتاب له دې امله مهم 

دی، چې د اختالس پر خالف جنګریز کې د ولسي مبارزې د کارولو عملي او 

ازمویل شوې الرې چارې وړاندې کوي. کتاب په غور سره مطالعه کول 

اړه پوهاوی لوستونکي ته د ولسي مبارزې د نظریې او عملي اړخونو په ،

ورکوي. څېړل شوي ډیری تاکتیکونه یې داسې دي، چې زموږ په چاپیریال 

 کې ورځینې ګټه اخیستل کیدای شي.

ژباړې پر مهال ما زیار ایستلی، چې د خپلو بوختیاوو سره سره دې کتاب د د 

له موضوع سره انصاف وکړم او د لوستونکو لپاره د کتاب لوستل اسانه کړم. 

سره، چې د ژباړې پر مهال د ستونزو سره د مخ کېدو پر  بیا هم ددې سره

 .مهال مې د پښتو ژبې څېړونکو ته مراجعه کړې

خو دغه ستونزې هغه ،زه دا منم، چې په ژباړه کې به یو څه ستونزې وي  

او همدارنګه  وخت حل کېدای شي، چې زموږ ژبه د وییونو له درکه بډایه شي

ه څېړنې زیاتې شي تر څو مفاهیم یې زموږ د ولسي مبارزې په اړه په پښتو ژب

 . پعلمي ډګر کې په ډېره کچه وکارول شي

ه کتاب کې د موجودو یو لړ ستونزو سره سره باوري یم، چې د کتاب پښتو 

زه . ړخ ته یو کوچنی خو موثر اقدام دی ژباړه زموږ د ژبې او فرهنګ د بډاینې ا

الظاهر شکېب، رفیع الله نیازي د زړه له تله د علومو اکاډمۍ له استادانو عبد

او مسعود پښتون څخه مننه کوم، چې د کتاب په ایډیټ کې یې را سره مرسته 

 وکړه.

له سفر ساپي، قذافي مل، هېواد دوست او نصیر الله رښتین نه هم ننه کوم، 

. هیله او دوعا مې داده چې چې د کتاب په ټایپنګ کې یې زما غوښتنه منلې

 .پښتو ژبه ال ډیرې څیرنې وشي ه پهړ د موضوع په ا

 

 کابل -احمدالله ارچیوال
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 لومړی څپرکی
 اختالس، وګړي او قدرت ) واک(

ولسسسوهیسسس چې کههدسسسښهنسسسوهوه و سسس  وه   سسس ه))

لپسسس  ههیسسسوهنسسس  رهو سسسوو هه وو سسسرهوو ه سسسول  ه) سسسول   ه

یسسوهچږۍسس ههاسساههو سسوو ههنسسوه و نځتسسوهنسس ي هاسسرعهو  سس  

یسسسوهیا هېسسسډههووهثرسسساه  حاوسسسنهاسسساهه    ت  سسسوهههونسسس کع

اسسسس وو اوډهاسسسسانت  وهه سسسس لرهووو اههاسسسسپ   رهووو اهووه

  وسس وسهاسس       وههدسسښهوهو  سس ا هیسسوهولو سسواه  سس ولېت  وه

نسس سهیسسوه سس   اهنسسښهوهه۲۱۰۲وه  سساهاسساههنسس کهو ن سس کع

و سسستپرهیسسساهبسسسوهیسسسوه او وسسساهنسسسښهوه  وسسس وسهنسسس   او وه

هع  واپ ېو

یسسسوههعول سسس ونوه وسسس     ه سسسوه سسس  ښهو نسسس کوو تسسس    کهووهو سسستپره

نسسسښهیا ختسسس هی سسس کهووهوهاسسس لښهووولوهیا ختههسسسرهووهو واسسستوهیسسس  ښه سسس اه

و واسستوههعیسس  اه سس هه پسساهتسس هی   سسوه سسوهنسس ه۲۱۰۱ سس ه سساهههټېن ېسسوسه ن سس ک

لسسوهوتسسوهو واسستوهوههدسسښهههلسسوهچۍسسوههدسسښه سس ههوهو سستپرهیسسوهولههتسس هی   سسوهنسس 

ه   وتۍهوه  و ول ه  ج ه وهجهبهن هعهوتو

وهاا سس هوهی سسالرهیا وسس سهول سس   هیسسوهثرسساهه سس   ههوهوو تسس    و  هلسسوه

ه«ع سس  ه سسوهو   سس وهه»ووو سساوهاسسات و وهونسس ههووهووو ه  سس وه سسوهوسسښهوووسساه

وهو ووهههول سس ونۍهووهو سس  هوهت  سسسته هلپسس  هه پسساهاسساو وهیسسسوهه وتسسوهول سس  

وههع طسساهنسسښهودسس لرهووهیسسوه ېنسس ه سس و ووهنسسښه پسساهاسساو وهچسس ه ا سس  رهنسس ک

ی سسالرههخسسوهیسسوهولوسس  هوسس ههسس ه ې اسستښهو واسستوهیسسوهچ سسپ  ېوهنسسښهاا سس هوه

وونسسګو ن ثوره) واوسسولح ه  اوسسرهووهو ی سسښهوهو او سس هیسسوه ت سسوههووسس لت   ه

نسسښهوهووسهاسس اونهوون سسرهیسسوه سس  ه  اوسسره و نځسسوه سسوهاسس عهووسهاسس اونه

هاسسهنوهوهوسس و واسستوههواسسهنوه  سس رهوسس هووهلسسوهواهه۹۹ سس  هه»واسسپ هونسس هو ې سس 

ل سسوههن سسوههدسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوه«عه سسوه  هسس هر سسااهووهو سستپهه  ه سس
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وهو سستپره  وسس وسهه۲۱۰۱وهههووو اښه وڼتېسس ه  وسس ولوه سسو رهټ لنسس هوفتسسېپ هه

و سسو ههاسسنوهو سس ولوهوتسسوهواتهسس    وهیسسوهیا ختههسسښه سس ههنسسښهوهثرسساوهول سس   ه

هو   ا   ه وهووو هو ن کع

ووو ههوووسسسسرههدسسسښهوهو سسسستپرهیسسسوهولههوه ه سسسس هه وڼتېسسس ه  و ولسسسووه

اسساواههاسسهنوه۷۶هع ن سسرهوکهثرسساواوسس پهیسسوهاسسږ لرهو او سس هووهو ویسس هنسسښه 

یسسس هنسسسښهوووسسساههدسسسښهویسسسوهو ههاسسسهنښه۶۷اسسس و ه ه سسس هیسسسوهاسسسږ لرهو او سسس هووه

یسوهټ لسوههعو تپرهیسوهوتس هاسېږ هنسښهیسوه ېساوهو وس هنه  س هنسښهثرساهاس  هو 

اسسهنښهوووسساهنسسوهوو هوهو سستپرهن  سسوه  سسېوهه۶۱نسسښهوهاسساواهاسس و ه ه سس ه

نسسوه  سساه سسوههع سسېپ هلسساکههدسسښهیسسوهولههوسسښه ویسس  هو نسس کهو سس  کهوو هواه سسو

نسس سهوه سسو ره انت  سس هوهثراوسسووهولو ووونسسوهه۲۱۰۰ونتسساهاسسرهوتسسوهیسس وهښهیسسوه

هن کعه

چ  ووو سس هو  سس  هوه ت سسوههووسس لت   هیسس  اه سساهو او سس هههخسسوهولسسوهچنسسوه

لسسوهوسس اه سس وهوهو سستپرهووهوهاسس وو اوډوهل وسس هاسسانت   هووهوولتسسرهدسس  وون ه

عععععععه سسا ناهووهلسسوه هسسښه سس وهوه سس    وه   سس هلاو  سس هو سس وهاسسو ه  سس ولېنه

ووهاسسانت   هلسسوه سس وهوهاې اسسرهووهو تهسس وکهاې سست هوهلسس  هوهثراوولسسره سساه سسناه

ولو سسسوه وه نځتسسسوهنسسس کعهوو هوهو سسستپرهوسسس اهوا اسسسره      ېسسس ههدسسسښه

وواهلپسس  هههدسسښهیسسوهو سستپرهوو ههېسس کعو سستپرهیسسوه  سس ههنسسښه سسوه وه نځتسسوهن

  اه سس هو هسس  ې  ښههدسسښهو سستپرهو اسساههولو سسوهلسساکهچسس ه سسهاونسس که  وسسوهثرسساه

یسوهوتسوه س هو هس  ې هنسښهلسوه  سووهووهتا سنه سوه ساهوههع ېس سهاسروهیوه وساهنسښه

 سسوه  سس ولېنهوهواسست وووههع سس    هیسسوهولو سسواه    ېسسنههلسسوهوونسسوه سس ولههواسست  وه

هلسسولسسوهواهو هسسوههع نسسا)هاسسو ه  و  سس   هووهوهد یېاوسس سه خاوسسبهاسس  اهوک

ووه هسسن اره سساههدسسښهی سسښه ۍزسستښهاسست  ډههلسسوه وسساهه  سس وهاسساههج  رسسډه

 اهسس ههعوت   سس که سس هن سسوو هاسسرهوتسسوهجن اوسسډهیسساهواسست وووه خسس   ه اوسسوهوک

 اهو واسستوه سس ق  سسوههوهتا سسنهوهلسسوه نځسسوهوللسس هووهلسسوهجکههه  سساهرول سس ون

 ټ لنوه  ا وهح  په وه واتنوهارع
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هد بیوزلۍ او اختالس محور

  وسس وسه   سسرهو سستپرهوهټسس لن ډهووهو تهسس وکهیا ختسس هیسسوهولو سسواه سساهههههه

  وسس وسه   سسرهوووسسرههدسسښهو سستپرهوههعتسسنه نسسګهیسسوه   سسوه  ا سسرهنسس  وهټ لسس ه

ۍسس هووو کهوا اسس   ههدسسښهو تهسس وکهووههچ سس    هوه  نږېسسنه سس يهن لسس هووهو

 ولسسسوهووو ههوووسسسرههدسسسښهوهووه وڼتېسسس ه  هوه  سسس ېمهي سسساه ا سسسریسسسااهويلههوهه

 وی  و سس هو  و سسوه سسېرههدسسښهوهه ووهوواسسن هوېسس  لۍهوهلسسوه نځسسوه ههسس هلپسس  ههوه  سساه 

 ېسسس  لۍهلپسسس  ههوهولونسسس هاې اسسسرههو تهسسس وکهووهټسسس لن ډوه سسسول     هیسسساهولو سسسواه

یسسسوه  پ  هسسس هچ  ووو سسس هنسسسښه»و سسستپرهوسسس هووو سسسوو هه نسسسګهو عه ویسسس  هوووسسسره

ه«عو تپرهوه ې  لۍهي اهووهی وهوهوه

 هووه سسول  هیسسوهولههوه ه سساوه هت  سس هوهاا ن سسرهلسسوه سس وهوه  و سس   هه ن   سسهههههه

ههو سستپر))اهواهیسس وهښه سسوه اسسېولحههدسسښهنسسنسس سهجسس لهاسس  هیېه۲۱۱۲هایسس

وههنږسسسسډو کهن سسسسووهوهوولسسسسنهه  سسسسپن س       سسسسوهن  و سسسس  هووهوه سسسس  وهیې سسسس ه

و تهسسس وکهوواهوهو ون سسسووهووهوهول سسس ونۍهوه خنېسسس کهي سسساه ا سسسرهووهوتسسسوه

   لېت  سسسوهوهي رسسس ه وه نځتسسسوهن سسسووه سسسوهوسسس هیسسسوه لههیسسس  اه  لسسسنه و نځتسسسوه

هع  ن ک

نسس سهوه طاو سس هوه  هېسساهوسس ه ویسس  هوووسسرههدسسښهه۲۱۰۰  وسس وسه   سسرهوهوههههههههه

 حاوسسنهووهوهچ  ووو سس هنسسښههدسسښهوه سس    ه  نږېسسنههوه    ت  سس ه ه ))هیسسوهچۍسس

اسسسهنوهیسسس  اهی سسسښهوهه۲۴ سسساهه۷۱و سسستپرهنږسسسډو  هننتسسساوسه  جسسس وهوکهلسسسوه

ووهوه سسس  وه سسس هیسسسوهووهههوک وه نځتسسسوهن سسسووهو  سسس  هلسسس لههوه ا سسسنسسس   ۍهج

چ  ووو سس هیسسوهیا هسسوهیسسوهوتسسوهچ  ووو سس هنسسښهوهجسسوکهجنسس وره  سسووهلسس له طسساه

ههدسسښهاسسپ هچ  ووو سسوههدسسښه سس  ههلسسوهج سس اهښ ویسس  هو   سسولهع  جسس وهو   

یسسوهوسس اهاسساواه)ه وسساهی  سستنو هنسسښهو سستپرهه ېسس  لرهه ه سس هوسسښهههرهو وو هسس

 سسښه و  سس  کهووهوه ه سس ه سساه سسناهاسسو ه  سس ووپهوه ت سسوووهي رسس هوهو سسهره

نسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هیسوه سس   اهنسس سهه۲۱۰۱هوهعي ه  س هیسسوه   سسوهوسس وهنسس ک

نسس   ۍهج سس اهوه))هو سستپرههع  وسس وسهنسس   او وهواپ ېسسوهوووسسرهک لهاسس هوهجسس
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 و  سسښهوهح سس پهوه و نځتسسوهن سسووهیسسوهي هنسسښه نسسګههلسسوهرو او  سسرهووه هواسس  تې ه اه

وهه ووسسسااهودسسسس  ښهووه اچ سسسساههاسسسساههولو سسسسوهلاو  سسسسرهووهوهچ سسسست کهواسسسسه

 سس ي اههووهي ه  سسوهیسسوه ېاوناواسسۍهنسسښههعثراو  سسښهیسسوه   سسوهویېو سسوسهاسس   

ووهوه ه  سسرهاسس ت  ه سساه سسناهټ سساهووههون وه سس    هوههوه ه سسرهووو ه  سسګوهو ن لسس

وهو ویسسس ورهو  سسس ووښهوهیسسسوه   سسسوهو اه سسس  حه  هسسس هه جا   سسسه نوسسسې هاسسس ک

نسس   ۍهج سس اهووهوو هوه خسسوهو طسس  هو نسس   ښهاسس   هیسسوهدسسرهلې سسنهنسسښه

ها  اهوکعه

هک  سساهیسساهیسسوهټ لسسوهنسسښهوه ت سسوواهي رسسښهاسسا  اههو سستپرهیسسوهل وسسوهن سسوه

وواه   سس هووههکعاې اسسره سسښهح سس  ۍهاسساههوه   سسنه سس ووهلسساههلسسوووهه  ق  سس ه ېسساه

 ق  سس ه ېسسا هووهاې اسسره سسښهح سس  رهو اسساهههاوههنسسوهو سستپرهثراوسس کهوه  سساهیسس

 ق  سس ه ېسسا هووهاې اسسره سسښهح سس  رههاثراوسس کهووهنسسوهو سستپرهنږېسس کهوه  سساهیسس

  ه  و ولسسوهووو ههوووسسرههدسسښهوهو سستپرههسسوه  سساه ق  سس هوههعچسس هو اسساههنږېسس ک

  ووههدسسسښهوهچۍسسسوهاسسساههعووهاې اسسسرهح سسس په سسساه سسسناه  ۍسسسوهولو سسسوه  جسسس وههوه

و سستپرهلسسوهي اهياسستوه وولسهن سس کهاې اسست وسهچۍسسوه پهسس هاې اسسره   سس ه

ه وهوه ا ووهلپ  ههل  کع

و سستپرهوه    ېسسنهوسس هاږسس  رهد یېاوسس سه وه نځتسسوهنسس کههوه  سساه ق  سس هوهه

 ا   ېسس   ه انسسډهو سستپرهلسسوه وووسسوهاسساههوههسس  هوو ههووهوه وووسسو)هاسس نرښ ه

و ن لسسس ه خسسسوه ې سسسرهووهه سسس که  سسسوههدسسسښهو سسستپرهوه    سسسنهوه  سسس  

وه سس لرهياسستوهههخسسو  سس  ترهدسس  وونرهووهو نېتسسره  ون  سسوههدسسښهلسسوه ووووه

  سسوهی   سسوهنسس کعهوهو سستپرهیسساهههخسسو وول سس هلپسس  ههنسس  هو هسسرههلسسوهو سستپره

بسسسوهه و ل سسس ه  وسسس وسهنسسس   او وهوووسسسر))هیسسسوه  دسسس  هووه سسس    کهثوسهیسسسوه

وهټ لسسوهیسسه سس  ره  دسس  هنسسښهوواسسښه سس   کههدسسښهو سستپره سس  هیسسوه سس   و

هووهجسسا هلسسوه سس   ههن سسووهاسس  رهعیاواسسوهنسسښهواسس  تې ه او او  سسره وسهل  سس ک

نهسسوههدسسښهن  سسوه  سسېوهو ېسس سهاسسره ېسس هو  سسوه    ېسسنه سساهياسسوهنسس سهن سس کهه
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د سسسسرهچۍسسسسوه هسسسسرههدسسسسښه  دسسسس  ههن سسسس کهوهچۍسسسس  ه ډو سسسسرهل سسسس وه

هعععععع  ن  ک

 سس په  سستقېږ هي وهوهووو سسوو ههحهت سساو سستپرهلسسوه  پ  هسس ه  سستقېږ هووههههههه

 خسسسوه ې سسسرهو سسستپره سسساهوه ت سسسوووي ر ه ېسسساو هوکهووهوهټسسس لنښهیسسسوه

د نسسسس  رههعاې اسسسسرههو تهسسسس وکهووهټ لن ډج ل سسسسنهنسسسسښهوتسسسس سهاسسسس کهو 

اسس   ن رهوونډوسسره وهېنسس هوووسسرههدسسښهوهج سس اهو تهسس وهوه پسساه طسساپهلسسوه

وهج س اهول   سوهیسوهوونسوهه سګوهو ن لس ههع سنهیساه س ه سرهیساه خښهوهو ستپر

 هلپسس  ههجېنسس وره اوی  سس ه سسوهیسسوهیې سس هو ن لسس هويلهووهوهاې سست هوهاسس هیا ختسس

چسسس هوتسسسوه ه سسس هیسسساووهواسسسه وسه  دسسس   او هووه  و ولسسس ه سسسنو هجنسسس وره هعوک

هوژو  رهټ ل ره وهیوهواه هو ن ل هااههو  ګو کع

 سساهههخسسوه۲۱۱یسسوه سس ه     سسوه   سسوهوه  دسس  هن سسوو   هواسسه هو   سسنهلسسوهههههههه

 سس هیسسوههعاهټ لسس هاسستاه سس  و هو  ېه  سسوهیسس  اهوټ سساهاسس  هووهو او سس هوسسښه سسه۷۱۱

واهیسساهوتسسوهو هسسوهثرسساهه ا سس  رهو نسس کعهوهچږچږوتسسوهل وسسوهودسسوهلسسهی وهسسوهنسسښ

هووهچسسس هواسسسا  اههو سسستپرهنسسس   ۍهووهاسسسېږوهووسسسډاهي رسسسښه وه نځتسسسوهنسسس که

و سستپرهووتسسوهثوسهج سس وهوهووو هلپسس  ههاسس ږ ههع ا سسرهوهووو هي سساهکچۍسس ه

اسستوه ووللسس هیسسوه سس  اهیسسوه اوی  سسوهوهواسسه هووهواسس فېه هوهيههوه ت سسوهعو نسس ک

وتسسسوهنسسس  هوه سسس  وهټ لسسس هچ  ووو سسس هیا هسسسوهوههع       سسوهن  سسس هيرهیسسس  اهنسسس ک

هعن    هټ لنپ سهول  وکهچ  ووهنښهثراهیوهو  ه وو هو 

 ېه  سسوه هسسرهه۷.۴ سساهوواسسوههونسسښهوهج سس اهلسسوهیېهسسه۰۹۹۱یسسوهنسس    هنسسښهیسسوهه

و ر  سس هووه سسځ ه   سسواهیسسوه نوږسسوه   سسوهه     سس هوژسهاسس کهووهیسسوهاسسه   وهووه

یسس یهوسس تره اوی  سس هووهثرسساوه   سسورنې ه ت سسوون هوههعهو هکجن سسره ېسسا هاسس ه

ههلا سسسرههوه ېسسساهت  سسس  وههن نتسسس  هووه  چ سسس ووهل سسساهووهجسسس وچاوپههاسسساهه

ن   لسسسنه سسسوهوسسس و اهوواهلپسسس  هههدسسسښهوهج سسس اهوو ه سسساهواسسس  ره ه سسسښهوواه

هعلپ  هههدښه  لوو ههارهد  ن ک
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لپسس  ههوهیې سس هیېسسوون سهیسساه پهسسوهوسس هه   سسوه ا ېسسولښهیسسوه ېسساوهه وهوهوهههههه

 سساه سسناههنې  سو ږ ېسس هه ېن   اسس هووهاسسهال سسېډوهنسسښهوهن اسس    وهاسسېږښهیسسوهاسس

اوسس هووهنږېسساو ه سسا ناهري رسسښه و نځتسسوهاسس اهووهچږوو   سسوهوه  وها ت سسوو

ي رسسښه و نځتسسوهها هوه را سس هلاو  سسښهاسسېږښههوه  ن اسسرهیسسوهاسساه ت سسووهسسوه ې

وهوهو او سسس ههعوو ووولسسسحهو لسسس وهچسسس  اهووولوهي رسسس ه سسس واهوسسس ههوتسسس هعاسسس ا

هیسسسووهیا ختېسسس ه  و ولسسسوهووو ههوووسسسرههدسسسښهووتسسسښهج سسس اهه  ت سسسوههووسسس لت  

هو تپره طهقه وسهلاکعهوولرهنښوو وووه و نځتوهن ل ه

ووهوکه سس هیسسوهوتسسوه  لسسنهنسسښهوهرسسواهاسسا  اههنهسسوههدسسښهو سستپرهیسسوه پاههیسسا

 وسس  ههو تهسس وکهاسس   هووهیسسوهچ سس ووهاې اسسرهیسسوهو سستپرهوسس ههیې هسسښهاسس  وه

وتسسوه  لسسنهټسس لن ډهههعنسسښهوهوا اسسره سسو ت   هولو سسواهن لسس ه سسوهو هوو سساهاسسر

 اوسسوهوروه  ه سسښهیسسوهثوسهوه  هع سسښهح سس  رهووه ت سسوواهي رسسښه وه نځتسسوهنسس ک

ثوه سس هنسسښهوسس تره اوی  سسوه و  لسسوهووه  سسوه  و سس  هوه ېسس  لښهټسس لنښهلسسوه نځسسوه

هو  ا وسسوه سساهياسسوهاسس   ههخسسوههسس   هلسسوهههووهچۍسسوه  و سس  هوکههدسسښ   سس  ک

ثراههنږسوهو سوو هه ساهياسوهنس کههیسوهوواسښه س سهنسښههدسښهوه ېهس هوهواستخاو ه

هووهیاوا وهن ل هلوهو هوهیوهثراه  ولهه  لنهنښهژو وهن ل ه وه ر   و کع

لسسوهج سس اه وهو هېسس هټ لنسس هنسسښهو سستپرهوهووو سسوو ههح سس په خسسوه ې سسرهههههههه

ووهح سس په سسوهول ېسس ههټې سس و  سسوههدسسښهوهووو سسوو ههاسس لښهوهت لوسسووهلپسس  هه  سساکه

 لسسسنهدسسسښهوه لسس    ه سسس هووهوهههدسسسښهو سسستپرهچۍسسسوه  جسسس وهاې اسسسرههعوک

هعي رسسښهیسساه وسس سهوسسښهچهتسسوهیزسسښهټېن سسښهنسس اهوکه سس  هچسس هتزسستهحهنسس ک

و سسسستپرهوه    سسسسنه  سسسساواېنههوه سسسس    ه  نږېسسسسنههوهوووسسسس هووهدسسسسښه

 ېسسس  ت ل هول ېسسس ههو تهسسس وکهووههووهوهوا اسسسرها  سسسوه سسسو ت   هاابسسسوهنسسس سه

هنږډو کهن کع

 سس  وه هسسې ت   هاسساهه  سس و ههیسسووهاسس وکه ه سس هلپسس  ههوهج سس اهتږ  سسوههههههه

ن سس کههدسسښهلسسوهوتسسوهاسساهه ېسس هیسساونهو سستپره سس   هه سس هو هسس  ره و نځتسسوه

نسس سهه۲۱۰۲یسسوههعیسسوهو ۍ   سست  هنسسښهچسس ه  جسس وهو دسسښهوتسسوه  لسسنههعنسس ک
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اسسهنوهو ۍ  سس   هوووسساههه۱۷نسسښههښوسس اه وسساهی  سستنیسسوهنسسښهیسسوهو ۍ   سست  هنسسښه

هلسسسو  ل سسس  ههووډههنسسس اه سسسو  نسسسرهژو سسسوه   سسسواهوتهادسسسښهو سسستپرهوهوو هیسسس

  هیسسوه ه س هلې سس ه  و سهلسوه نځسسو تس حاههاسس کهولسوهههخسسوه ېس  لۍهووهو ستپر

هها نسسوول هلپسس  هوه پهسسښه ېسسډو ههوهه    سسنههخسسوهلسسو   سس  که))ه هسسرههنسسښ

وه سسو رهټسس لنښهوسس ه  سس سهوتسسوههعلسسوهواسسهوهوولسس ه اوی  سس ههخسسوه پ سس هنسس ک  

ن هجا سسوهنسسښهیسسوهو ۍ   سست  هاسسنسس سهنسسښهوهو او سس هیسسوهه۲۱۰۲یسسوههع  سساههونسس ه

  هولسسسوهوووسسسا))ه سسس  هجسسسنسسسښهوهو او سسس ورهووه سسس ټ ه سسس ووه     سسسوو هجنسسساوسه

ۍ  سس  هیسساه پسساه    سسنهههدسسښهو  یسس چې وههدسسښهو سستپرهوواهي سساهاسس ه

هعیاه پهوهوهو تې   هیېۍ  هیاه  ه ې ور  ه لر    تها  و هو   کهووهنږډو ه

لسسوههخسسوهو سستپرهوواهي سساهچسس ه ا سسرههدسسښه    ت  سسوهلسسوهج سس اههههههه

 سس  ه سس و اوخ ولحه و نځتسسوههه وو هسس هو واسستوهنږسسډو کهول سس ونوه و    سسوهولسساک

  سسووهاسساهه  سس   ههنسس کهوهنسس کهووهوه ه سسښهو سس وهووهوسس هوهچۍسس هو سس وههدسسښهلسسوه

و او سس هنسسښهیسسوه  واسس ن   ره   سسوهوه  سسوهوسسښههریسسوهي ېنسسهعهچۍسس هژو سسوهوو هسسر

  نسس هو سستپره سسوه  و ولسس ه  دسس   او  هوهل وسس هثلسس هووهو نېتسسره  ون  سس ه سساه سسناهوه

چږوو   سسوهوه نوږسس هجا سسره اوی  سس هاې اسسنهووه    سسنهووهوهووو وهههولو سسښ

وتسسوهنسس  هوواهي سساهاسس اهههعن سس که   لېسسنه سسوهوهوو ېهېسسووه سسوه  سس نهو نسس س

دسسسښه خسسس دهچ  ووو سسسوهل سسسوه   سسسې  هووه  ټېږسسس يه سسسوهوه  سسسوهوسسسښه  نسسس ه

وه    سسسنهو  سسس هاسسس که  سسسا هواسسسن وه سسسېرههدسسسښهوههعوولت  سسسوهوووسسساهاسسسر

   سسسې  هوهول ږ سسساه ېهېسسسنهن لسسسګراو هیسسسوهاسسسپ هنهنسسسوهوو ههنسسسښهو سسسوو   ه

وهه سس لځه  و سس  ه سساکه سس هاسس کهوکعه۱۱۱ه۲۴ هسسرهوژسهاسس کهووهه۱۱۱ه۰۱۱

 ه سساوه هت  سس هوه  سسوهوسسښه  نسس هووهجا   سس هووو اه  سساهټېن سس  هنسس کههدسسښه))ه

و سستپرهه ېسس  لرهووهوه  ټېږسس يهوه    سسنهنږسسډو اهاسسولرهووه  سس ورههول ېسس ه

ووهولهه وسسسس  ږوجا   سسسس هیسسساهولو سسسسواههثرسسساهه اسسسس     هاسسس  وه ووه سسسوتسسسوهچ

ههدسسښهوتسسوهچ سس ووهلسسوهچۍسسوهو واسستوهههوووهو  سس  ره  سساههی سسښهوههع ا سس لح  
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ه سسس ولهنسسس   ۍهج سسس ههیسسس  ه سسسوهو اسسسېوههووه وسسس سه سسساهټ لسسس هههنسسسونه۷۷دسسسښه

ه  و اوخ ولحه را وهن کع

هه  سساهه۴۱۱۱وه نوږسس هجا   سس هوهثلسس هلسسوه سس وهچسساهنسس سهنسسښهووههن لسسوه  سساههههههه

دسسسښهوورهی سسسښهوه   سسسې  هوه  سسسوهوسسسره  نسسس هوهل وسسس هل وسسس ههعوژسهن سسس ک

ه۲۱۰۰وههع هو ېو سسسوهوبسسس  وهاسسسیاهاسسسانت   هوهو او سسس هوهیسسس لښهیسسسوهوو ووهنسسسښه

وږسسسښهه۰۹۱۱نسسس سهوه  وسسس وسه   سسسرهوسسس ه ویسسس  هوووسسسرههدسسسښهجېنسسس  ره  سسسووهوه

  سسوهوسسښه  نسس هو سستپرههعیا هسسوهثرسساه هسسرهوژلسسریسسوهل سسېډاهوهنسس   ۍهج سس اه

وسس اه  ا سسښههعقېنسس هوسس و اه سساهاسسږ لرهووهجنسس  رهو او سس ه  سسوووه سسوهو و

 سسوهاسساد نښهیسسوهوونسس هیسسوهو ۍ   سست  هنسسښهوه  سسوهوسسښه  نسس هن  و سس  هجن  سس ي و  ه

 سس هاسس  ه هلپسس  ههوهیې سس هياسستوه وول سسښه سساهټ لسس ه وږسسوهاسساد نوه ره ههسساخ

  ل س  هچس هیسوهوتسوهل  سوهنسښه س  اهوکهووهوه  سوهوسره  نس هیسوه سوسهنسسښهعوه

واسسهوه و ې سسرهوهو سستپرهیسساه سسپ ه  سس   روه سس و کهوکههدسسښه سساهچۍسسوههدسسښه

وه سس    هوه  نږېسسنهیسسوهو سستپرهاسساههوهاسس ووه    هسسوه سسوهوکه نسسوههاسس اه سساه

یسس  اهوهچ سس ووهوهو  سس ا هلپسس  ههیسسوهاسسږوه   سس هو ووکهووه   سسووت  هوجسس وههچۍسسښ

ه هاکع

هاو د اختالس پر خالف هڅو یو کول تامینولود امنیت د 

 سسوه))وهووهنهېسس ههوهو نېتتسس  ېن ل  سساهوواسسوهوهو سستپرهیسساهولو سسواه  سس   ههووههههههه

عهو نسسښههدسسښهووکهلسسوهوسس ه سساهاسساهه سس ووه سسوهښ  هیسسوه   سسوهنتسساهن سس کن  سسوه

   سسوهووسهولسسپناهیسسوه خنې سسرهووه سس    رهي وهدسس  وهووهو سساههریسسوه ووجسسهلسساکع

ولسسپناهوه خسس ل  هول   سس هوهیخسسپهن لسس هووهوهچۍسس ه سساه سسناهوهثوسس ل  ه وه نځتسسوه

لسس    هووههع سس ه ېسس هچسس هووولههثرسساه  سستان پهلسساکه لسس عن لسس ه   سسواه ږانسسډهن

ن ډه سس و هدسسښهووولههوه سسګوه ن   سس هل سسوهوهووکه) سسو پ هنسس  وسهه    ېسسنههټسس ل

ه  سسښووهلسوهټسس لن ډهل  زسسوه وسس  هلاو  سره واوسس   هیسسوهچ هسسوهوتسوههچ سسښهلسسوه سسښه

هوکع
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چ سس هوووسسااهوهووهوهو سستپرهیسساه سسپ هه سس  ېن سووچسس هووههدسسښهوهو نېسسنههههههه

ووولههټسس لن ډهووهو تهسس وکهاسسوولنهاسس   هووه ه سس ه سسوه  سس ولوه    تسسوو کهه

هع لسسسوه سسس  ښهلسسساکاهوو وه و سسسشهیسسسوههرسسسوه او سسساه ق  سسسوهووهوهواسسس فه ههاک  سسس

 لنېډههل سسوه)هووو کهن  سس ههټسس لن ډوهو سس ل  هووهو  سساووکهن سس هټسس سس ي اههووولههیسسوه

اسس    ټرههع وواسسته ههټېن سس  هنسس کیسسوهی چسسوهه و     سسوهووه ووسس ه   سسواهوه سسول  ه

وه تېرسسوه ېسساکهنسس ک))هل سسوهها  سسوههدسسښهیسسوهي رسس ه سس ه ووه وهېنسس هیسسوه سس   هه

نسسښه  وسسوهوهو سستپرهیسساههول یسسوه سس  ېن هنسسښهو سستپره  جسس وهوکهوهو نېسسنه

هعج وههوک    ه پ ه     هه

 وو هسښهټ لنس هنسښهوهههخسووه خ ښه ههس هلپس  هه  وسوهیس ههاس ههدسښهلسوهج س وههههههه

  ه سسوه سس  ههو  و سسوهونسس کعهوه  سس وهیسساهو سستپرهیسساهبسسوه  سس   هه  وسسوهوه سس يه

  بسسس  ه))وهوسسس هه وږسسسوهنسسس سهنسسسښهوهنسسس   او وهوه  سسس هه۲۱۰۱ سسسپ هیسسسوه

چږوتسسوه  سس هنسسښههع هلپسس  ههوه سس و ه ېسس ه وه نځتسسوهنسس س  هوو نېسسنهووه   سسووت ه

وهو سستپرههو نېسسنهووه   سسووت  ه سساه سسناه  جسس واه سس کهولو سسوه   سسواه  سس ه

واسسس عه وږسسسوهوووهههدسسسښهوهو نېسسسنهوهټېن  لسسس ه  سسس ي هوهو سسستپرهووه  سسسووه

اسست  ډوه سساه سسناهولو سسوهیسسوه وسساهنسسښهو ې سسرعهاسسا  ټرهووه وهېنېسس هوووسسرههدسسښه

نسسښهوسس و اهوسس ههسس هووو وهوواسسښهول ېسس واه وه نځتسسوهنسس اههوهو نېسسنهیسسوهټېن  لسس ه

 سس حېاهه   سسواه  هدسسښه))هوهي رسسښهووهو سستپره سساه سسناهوه  جسس وه سس ولههوو و 

هون کع

وواهیسساه سس  هوهاسس لښهل زنسس   هووهوه ېسس ه تسس  ښه  و ولسس هووو وهوه  سسسووهههههههه

 ېنسسښهو ت  سسوهوههرع ا سس لهر پاو  سسرهلسسوهج سس اهو واسستوهوه سس ي  ه  سس   

جا سسرهثلسس ه  سساو هووهجن  سس ي و ههدسسښهثوسسا هو ت  سسوهوسس هثوسهوکهه نوږسس ه

وتسس هل زنسس   هووهوه ېسس  ت  ښه  و ولسس ههعکنسس هثوسسا هوسسښهج سس ههوه پهسس ه  سس هلپسس  هه

یسسوهټ لنسسوهنسسښهوسس ه سساه ېسس هوهاې اسسرهووهو تهسس وکهل  ۍسس لوهوو ووهوسس وهواسسخ اه

هیوه   وه طاحهن کهوعه



 اختالس، وګړي او قدرت )واک( //لومړى څپرکى  

 

11 

نسس کهوو ه سسوهوسس ه سساه ېسس هنهسسوههدسسښهوو هوولتسسره نسس    ه سسوهياااسسرهیېسسووهههههه

هیسس وه ههدسسښهووتسسوهثوسههو تهسسۍهن لسس ه    سسوهیسسوهيرهو  سسرعهول ېسس هوهښوهیاو سس

یسسسوههعوهلېسسسووهلپسسس  ههاسسس کهو ۍ   سسست  هه  ل سسس  ههووهاسسساولې  ه ط ل سسسوهنسسس ک

و ۍ   سسست  هنسسسښهوه سسس  هل زنسسس  ښهو واسسستوهجن  سسس ي و  ه سسسوهلسسس لاهوولتسسسره

ه ننسسښهدسس نۍهو نسس سهاسس اههدسسښهواهنسس  هوه  سس وهیسسوه پاوسسووهووهوه  سس ولېن

چږوتسسوهنږسسډو اههعوه  سست ولرهلسسوهو هسسوهنږسسډو  ه    تسسوو که وه نځتسسوهنسس ه

 ېنسسښه سسو   هجن  سس ي و هوههع    تسسوو کهیسسوهوتسسوهچ سس ووهنسسښهيچسس ه وو سسوهوه

ه سساهه رهو نېتسسرهاسسانت   هه سس ټ هووه سس  وه ااسستوهن   سس هووو وهو نېسسنهاسس   ه  سس

دسس  هووهدپسس وسههلسسوه ېنسسښهو ت  سسوهوتسسوهاسسانت  وهع سس  هي سسواه   لېسسنهنسس ک

وتسسوه     سسوو    ه سس    رهووهتېسساه سس    رههعاسساهه پسساه   لېت  سسوه  سساو ه ا سس ک

ښهیساهثنس هټس نن هیسوهی وهسوهنسښهوسههخسوهوو تهېس ههلسو وه خسوهنس اهووهها وو او 

چسس هیسسوهی  لږسس  هنسسښه پهسس هوسسښه پهسسوهوهی  لږسس  هدسس نۍه سساهياسسوهنسس اهووهوسس ه

هوات  وه وهد نۍه اهياوهن اع

هونېسس هووهن اسس هو   ېسس ورهثلسس هیسسوه  اسسنې هچسسا که  هونسسوه  ل سس  ه سسوهیسس  هونسس ههههههه

اوسهوه اياسسوهن لسس هلسسوهي اه سسډوهووهو تهسس وکهیاواسس هوهننو سسنسسښهوهاسسېږوه

و اوقسس ورهچ سس ووههنسس    هنسسښهوهو تېسس   ه  سساو هوههع پهسسښه قسس هه سسوهووو هو نسس 

وههښ پهسسسه سسساوو ه سسسوهوجسسس  ههوهههدسسسښههسعول ږ سسساه ااسسستې ي هوټ نسسساهاسسس ه

دسسښهلسسوههعو سسووهو   سس  کها ږسس ورهي سسواه ه سساکهیسسوهوولتسسرهاسسانت   هنسسښهیسس

اولې  هنسسښهوهو قپ سسرهېیسسوهاسسهعوتسس هاسسانت   ههخسسوه ېه    سسوهثولسساهتسسپهاسس س

  ههدسسښهوه  سساونهیسساه سسپ هیسسوه ت سسواهج وسسښه قېسسوه  سساه سس ووکهاسس  

 زسسنوه سسوهوهه   سس لکهه  سس و ووه سس   هاسس هه۰۶نسس سهنسسښهوهجاووږسس هیسسوهه۲۱۱۷

نسس سهوهه۰۹۹۹   سس لکه سسوههعواسس ههووهو واسستوهوهول ږ سساه ااسستې سهوټ نسساهاسس 

و نسس سههیسسوهيرهو هوهاسس لښهوهل زنسس  ښهلسسوه خسسښهوهل ه  سس هوهنسس  هننتسساوس ه

و قپ سره ت سواهج وسښهها ههدسښهلسوهو هسوهوسښهنس   ۍهج س ههیس  ه سوهو اسېوهع

ن  ېنسسوههر پهسس هتسس وه سسوهوسسښهیسسوه نځږو لسسوه  سس  تههوسس هاې اسسره   سسوهجسس لهنسس 
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نسسښهوسس هاسسږ اهدسس نۍهو نسس اهووهټ لسس هجن ې لې  سسوهوسسښهیسسوه  سسپ هه   سسوه زسسنوه

هون هع

د ولسي  کېد اختالس او امنیت ټینګولو معادلې 

همبارزې اضافه کول

ول ېسس هلسساکهدسسښهوسس هولوسسوهانهسساههووهو نېسسنهټېن  لسس هووهو سستپره   ولسسههههههههه

وتسسوهانهسساهوه سسول  ه وواسسته هلپسس  ههول سسره  سس   ههووهوسس هوههعی سسښهاسس  اهاسسر

اسس   ه ه سس ه سس پهو عهوهول سسره  سس   اهوسس هاسس ل هاسس ې وه و سسوهوووسسرههدسسښه

    سسنهاسساههیسساونهو سستپره ه سسا هاسسرههوسس ههنږسسډو کنهسسوهواسست وووهوسس ه

وه سسس    هوه سسساو هوو و ه وه نځتسسسوهن سسسوو هاسسسرههدسسسښهوتسسسوه سسساو هوو و ه

 نږېسسسنهوهنږسسسډو کهن سسسووهووهوهووکهيی سسسښه سسس ه  سسساو هن سسسووه سسسوهي هه 

ههواسسست وووههلسسسوه     سسسوه  سسسوهنږسسسډو اه    تسسسوو کوتسسسوهووهه  ي هعچسسس و وک

ههدسسښهوهول سسرهه تېرسسوهچۍسسوههسسوهوها    ېسسنهه ېسس  لرهووه سس  ه ق وسسوهنسس کعهوو

وهعهووهچۍسسسووهسسسرهوکه  سسس   اهنسسس  ی ههجسسس کهوووسهو  سسسوه))ه پسسس  ههواسسست وووو و

ول سس ون   ښهوسس ه ېږسسوه  سست وهاې سستږ  وههدسسښههای سسښهنږسسډو هه  لسسنهو ههدسسښ

  سساکه ق  سس ه ېسسا هه  سساکه سسوه   سسووت  هووهووسساههوهیسساهو سس کهوه  سسووهه

هوولترهووه  هوولترهج ل ت   هلوه  وه وه نځتوهن  کع

 و سسوهواسستويسهنسس کههدسسښهول سسره  سس   ههوه  سس وهیسساهبسسوهوهوو و هوهههههههه

 سسره  سس   اه  او   سسوهووهوسس هاسس  هولسسوهوهو سستپرهووهولهعل ل هول ېسس هلسساک   سس

هع ېسس  لۍه  سس  ه ن سس کههدسسښهوتسسوهنسس  هوهووکه ت  ولسسوهچ سستوه وه نځتسسوهنسس ک

وه ت سسس ول هول سسسرهول سسسره  سسس   اه  او   سسسوهووهوسسس هاسسس  هولسسسوهواهو هسسسوهوهلسسس

عهلپسس  هه سسو رهد یېاوسس سه وه نځتسسوهنسس که سساهاسساههن لسس   او   سس هووه  سس   وهوه

 او   سسوهیسساه پسساهوو ه  اسسوه  جسس وههووه سس هو ګولسسوهوتسسوه سسو ره  سس   اهووه 

ه  لنه ن  کع

ه

ه
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 د ولسي مبارزې تعریفونه

ول سسره  سس   ههچۍسسوه  سس   اه سسوهوووسساهن سس کههدسسښهی سسښهوهول سسره سس پهلسسوهههههه

ول سسرههعي اهوهواسست وووهه    ېسسنهووه سس هو هسس  رهیسساه سسپ هجن اوسسډهن سس ک

ووهلسسوه  سسووهه سس لرهو سسوو ههښ  سس   ههوهول سسره ق و سسنههلسسوه  سسووهه سس لرهي رسس

یسسوه     سس هچسس هوسس وههاسس اعهول سسره  سس   هه  سسوهلسسوه  سسووهه سس لرهوهههدسسښهیسسوه

وتسسوه  سس   ههنسسښهوه و هوهنسس  و ښهلسسوه سس واهووهن  وسسووهواسست  وهه سسوهن سس که

یسسوهوتسسوهثوسه  سس   ههنسسښهاسس  هولسسوهیسسوه سسګههوهواسست وووهیسسوههع  سسوهول سسرهوه  ه

وتسسوههه  سس   اهوسس هنسس  هیسس هوهول سسرهههولو سسواه  سس   ههنسس کعه  اسسره   ټ  اسس ر

ول سسره  سس   اههه  سس   ههیسسوهي سسواهثوسه پ سسوهنسس کهه))یسسنهوکهنسسوه سس   ه

هکچۍسسښهټسس لېډاهو وواه سسوهوووسساهن سس کههدسسښه هسسرهلسسوهوونږنسس ه پهسسوهچږ سس  ه

  ا سسوهو هسسره هسسرهیسسوهو وتسس هووه اوسسبهويله پسساهاسس کهووهوسس ه وه نځتسسوهاسس که

وسهوونږنسس ه سسوهوهیسسوهواهثههدسسښهو  سس  هنسس کهههخسسواې سست ه سسوهتسس لاهووزسس ول ه

هع  ج وهه  لنهووو هات  ډ وه ا ر  

پ  هو هیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوه))هول سسره  سس   ا  هووهوه)) ه سس ه سسههههه

اوو هثوسهنسسس  وسهن سسس کهه ههوهووولوه سسساه سسسناهوسسس ههجسسسووورهتسسسنهېږسسس پهیسسسوه 

په وه نځتسسوهنسس کههلسسوهواهو هسسوهووه ه و نځتسسوهنسس  عهول سسره  سس   ههوه ه سس ه سس

ولسسوه پسساهووکهاسساههوسس هعهه  اه وه نځتسسوهنسس کواسس واهیاواسسښهوسس هي اهدسس

 سس  هنسس کعهووهوه سسو پهنسس  هثوسهو يهیسسوهنسس  رهاسسږ اهو سس وه   سسواه  سستږاه

وو هټسس لن ډههو تهسس وکههاې اسسرههعاسس  وت  وهلسساکووهوکههدسسښهو  سسوه سس  ښه

ووه وو سسره  سس  ه وه نځتسسوهنسس کهووهلسسوه  سسووهه سس لرهاسستاو ېوو  ښهووه  نتې   سسوه

چږ سس  که سسوهنسس سههواتهسس    وههاسسه    وهههل سسوهوهو سس وهتسس لهه سسوهووزسس و وه

و  و سسسښه سسساهاسسساههنسسس سههوهوسسس اه  بسسس  هیسسسوه پ سسس هووهوسسس وښهیسسساه سسسپ ه

وهنسسس  ه طسساهوهو   اسسېووهیسسوه سسس  اههاسس  اهوکعهووکهو   واسست  وهو نسس س

عهوهول سسسره  سسس   اهوه ېسسس  هه ن سسس  اه سسساهاسسساههنسسس کو سسسوو هووه وسسس چااه

چۍسسسوههعکثرسسساه  نتې   سسسوهیسسسوه   سسسوهنسسس هه۰۹۱ سسسوهجسسسېوهاسسس   هلسسسوهو ې  
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ن سسس کهوواهه سسساهاسسساه  او   سسسوهووه  سسس   اههدسسسښهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوه

  او   سس هووه  سس   وهیسسوه سسګو هیسسوهووو سسوو هه   سسوه سس که  ن ت   سسوه وه نځتسسوه

هن کع

ول سسرههعوهول سسره  سس   اهزا ېسسنهووه ېسس  ههووهوسس هو سسنه  بسس  ه سسوهوههههههه

وه ت سسوووهه  سس   ههوهواسست وووهووه سسښهاسسوولتې هوهلسسوه نځسسوهوللسس ه ګووسسوه سس  و هوو

وسسنهووه   وسسوهون هېاو سس هدو هسسوهوه اوسس هح  سسنهاسس اهاسس  قوهلسساکعهوهوهیسسایسسوه  سس   وه

ا ې وهلوه  وهلې ساهاس  هوس ه وس هنتس  هوووسرههدسښهیسوه ېساههاې س کهیېس هه

ه۴۷یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهول سسښه  سس   اهه۲۷نسسښهواسسهوهوولسسښه  سس   اه

ثرسساوهلسسوهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهول سسره  سس   اهو ههعاسسهنوه اوسس لۍهاسس ا

ه۷۱اسس و هول سسره  سس   وهنسسښهوسسښههو  وس    وسس ه  سست ووهاسساهه خسس   هواعهیسسوه

ههدسسښهیسسوهواسست وووکه ژوږ  سس هنسسښهثل نسسوکهنسسښه  سس   اهیسسوهچۍسس هچ  ووو سس 

 سس ههعاسسخنهواسست وووهاسساهه سس هاسس السسوهاسس اهواه وه نځتسسوهاسس اهووهټسس لښه

ل سسرهوهههدسسښهوتسسوهو سسوو ههوهچۍسس هاهوکاسسهنو هوسسښه اوسس لۍهاسس هه۶۱)هه۲۰ووو ه

وواسسبه اوسس لېت  هلسسوهدسسښهوواه ژوږ  سس هیسساه سسپ ه وه نځتسسوهن سس که  سس   وهه

ههخوهثراههوهعه

ووکهلسسوه سس ي اههیسس وهښهیسسوهاږسس  ره   سسوه سسېرههدسسښهوهول سسره  سس   وهووهوهههههههه

یسس وه ه سساه سسناهوسس ه سس کهولو سسوه  جسس وهههول سس وه سسوهینځسسوهن لسسوهو واسستوهوهول سس ون

ږ  سس هول سس ونۍه سسوهوهاوهو وسس هیې وسس هنسسښهلسسوهواسست وووکه ژو سسعهچږوو   سسوهیسسوه هو

اسسهنوهیسسوهوتسسوهه۶۴  سسښه سسېرههدسسښهول سسره  سس   اه اسس و ه ژوږ  سس هههوسل سس و

نسس هو  سس  هو لسس وههوتسسوهثوسهل سس وهوههحعثوسهل  وو سس هنسسښهنهېسسوکه وسهل  سس ل

 وه نځتسسوههویسسه  سس  تره  سسپ وهنسسښهوه سسول  هوهوسس ه سسوه سس   هلسسوه سس وهووخ دسسښهوه

هع و نځتوهارول هااهه ن

و سس هنسسښههدسسښه اوسسګ هچسس ورهاسس   هو)هو ووو هیسسوهچۍسس هچ  ووه۷۴یسسوهههههههههه

یسسوههع)هول سسر ه ق و سسنه سس کهانهسساهو لسس وه ه سس وسسښهلسسوهه۷۲هه سس  ه   سس لر

نسس سهوه  وسس وسه   سسرهیا ختېسس وره ویسس  هوووسسرههدسسښهه۲۱۰۰ ق و سس که   سسوهوه
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 اهیسسوهچۍسس هچ  ووو سس هنسسښه وه نځتسسوه سساسسهنوهنسس   ۍهجه۹۱یسسوه ېسساوهل سسېډوهنسسښه

ااس هنه  س هنسښهوهنس   ۍهج س اهوس ه سوهوس هراوهو سا اهیوهن   هنسښههدسښهیسوه 

وهوسس و اهووههدسسښهوههسس ه سسیسسوه سساها سس  پهول سسره  سس   اههعثوسهلېسسوسهن سسوه

ثرساهدس  وهلسساکه ه سښهوتسوهثوسه  س   اهلسسوهوه اوس ه هسسوههیسایسوه ت سوووه  س   وه

ج سس اهو واسستوهوسس هیسساهو نسسوه  سستاهووه  لسسنه وه نځتسسوهنسس کعهلسسوهواهو هسسوه

هیخسس و سس  وخرهاسس و قهوهچۍسسوههسسوهیخهسسحهنسس کههدسسښه   سسوکهیسسااهنه  سسوه

 سس حېاهنسس کعه   سسوکهیسسوهواهولههلې هسسرههوسسښ تېرسسوههااهثوسهیسس ه:هوه  سس  ههی چېسسو

یسسوهاسس  هوکههووه تېرسسوهوهو سسښهه سس ورهوه خسس ووهوسس هواسس واهو))هي اهدسس  اهوه

یسسوهاسس  هه سس ه  سسوههوهي وهدسس  وهووه تېرسسښه سساه سسناهوه سسوه وهن سسول هچۍسسوهاسس  ه

هعولو وهوههل وهوه خ هووهوهو ښه اه ناههدښهوه  

وه ېهپسسسېوهنسسسښهوه ه سسس هوه سسسو پهو قسسسپ هیسسسوه سسسا ې هنسسسښهوهاسسسه   وو هیسسسهههه

 هوسسښهووچهیسساه سسپ هول سسره  سس   اههدسسښهوه  و سس   ه  اوسسره)ووټ سس   ه ېپاسس

نسس سهیسسوه   ج سست  هنسسښهوه سسپ ه سساهو قسسپ هووهیسسوهه۲۱۱۲ خسس دهوههیسسوه

نسسښهیسسوهوونسساوووهنسسښهوه سس  وخرهو قپ   سس هیسسوه سسګو هیسسوهواسست وووکهه۲۱۰۲

 ژوږ  سس هیسسوه زسسوهن لسس هنسسښهو سستپرهچۍسسوههسسوهوههدسسښه  سس   روهوسسښه ت سساکه

یسسوه ېسس  وهووه هسساهنسسښهثرسساهولو سسواهلسسوهواههدسسښهول سس  وهوهول سسرههعنسس س

نسس سهولو سسواهه۰۹۱۱یسس ه  هونسس کههوتسسوهثوسه  سس   ههلسسوهه  سس   اهیسسوه  سسو

ووتسسښهاسسېږښهوه سسګووښه سس هیسسوهیا هېسسډهه   سسوهوه سس   ه  ه سس  و ه ا سسوهوهعهیسسوه

 هیسساه وسس سهوه تسسووو ښه ڼسس هلپسس  ههوهوسس اهو ېقسسښهېسسنسس سهنسسښهوهاسسپ وهوو ه۰۹۹۶

 ېه  سسوهوهه۷۱ ېسس  اهوهچږۍسس کهاسس اهووهوهنسس ه طسساهلاو  سسښهول سسرهو سسوو هه

هاکهن سع انښهوواېوو  ره ت 

یسوه سس هنسسښهوه  و سس   ههاس و هووه سسځ ههدسسښهلسسوهوس هووه سساهاسساههوسسښهوهه۲۱۱۷ههههه

ټهې سس  رهیېۍسس     هلسسوهي اه  ه  سس په   ولسسوهنسس سهیسسوهن  سسنهنسسښهوهاې اسسره

وهعهوههی  لږسس  هتسس وه سسوه سساهاسساههنسس و سستپرهیسساه سسپ ه سس   رره  اوسسره

وو ه اواسسس  و  هو نسسس سهووهوهول سسسره پ سسس وهوه     سسس هوهلې هسسس هیسسسوه سسسګو هو
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هعیسوههول ره  س   ههلسوهو تسوه خ سښهوهی  لږس  رهټس نن هوه ااساههن سووهي ساهاس ه

  وه سسسول  ه)هوهو سسستپرهوه خنېسسس کهلپسسس  ه هوه سسسوتسسسوهټسسس نن هنسسسښهوهټسسس ننېډوه

ټسس ننېډاه  سس   اهوسس هه وږسسوه  بسس  هوهههدسسښهو واسستوه ېسس هوتسسوه سسول  هو نسساه

ها ع

وهاسس و ېوههنسس سهنسسښهوه هسساکه سسځ هلسسوهول سسوهوهو سستپرهیسسوهولهه۲۱۱۴یسسوهههههه

یسسوه سس  هور پ ڼسسوه وه نځتسسوههعثو هنسس  ههدسسښهاا سسرهژ سس لههوسسښه)ه سس  ه سس هوونسس  هوه

ور پسس ڼښهوه ه سس ه سساه سسناهوهو سستپرهیسسوهولههی چسس و هووهوهو سس وههښوتسسهعاسس ه

    سسسنهوسسسښهوهسسس  هههوهو  ا ېسسسنهلسسسوهي اهوسسسښههع ا سسسوهو ې سسستنوهثرسسساهنسسس س

  سسوههټسس ننېډاهو تهسسۍه  سساهنسس اهووهووهوسسښهح  تسسوهنسس هههدسسښهوووههن  سسښ

وه هت  سس هلسسوه سس وهوهو سستپرهیسساه سسپ هاه سس    رهواههدسسښه هسساهچسس هوه ه سس

ياسسسهېرهنسسس  هوعههوتسسسښه  سسس   اهوهو سسستپرهیسسساهه(UNCAC)نن و ې سسس  ه

 سسپ هوه هسساو   ه  اوسسره وه نځتسسوهنسس عهیسساونه  سس وهوه  و سس   هلسسوه سس وهوه

ویاوسساهوهاسسپ  ښهوهاږسس  رهواتهسس  ه)هوه ې سس  کهو قسسپ  هههدسسښهوهویاوسساهوه

وهجنسسس  که هسسساکهه۲۴  اوسسسره   سسسواههدسسسښهوتسسسوه  اوسسسرهوههیسسسااسسسپ  ښه

 وسهول   لسس ه سسوه سسوسهاسس عه سس  هټسس سه  لسسوهاسسېوو ههیسسوهه سسنو قسسپ هنسسښهوهنتهې

دسسښهوتسسوه سساو هه وسهول   لسس هو قسسپ هنسسښهوه  و سس   هووچسس هنهېسسوکه سساو ه

نسسښهوه  لسسوهاسسېوهیسسوه سس  هوسس ه سس و ههدسسښهوهه۲۱۰۱هوو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهیسس

ه  سسوهوسسره سس نری سسښهوو هیسساه پسساه سسناهنسسښههی ل  سس هوواسسښهوسس ههووسسګو ههدسسښ

ژلسس ه وهورښهو واسستوهوهنووه ویسسۍهوو سسهښهوهو  ا ېسسنهلسسوهي اه پسساههنسس هههلسسوهاسس 

  نځتوها ع

د اختالس پر ضد مبارزو کې د خلکو دقدرت) واک( په اړه 

 رنېېانګ ناسمېعمومي 

ډهه   سسسوهاې اسسسرههټسسس لن ډهووهو سسسوهاسسس وکه ه سسس هووهول ېسسس ههدسسسښهیسسسوهاسسس لوههههه

 هلسسوهوسسوه ه سس هوهووکهاسساد نښهها  سسوههووه ول    سسوه وه نځتسسوهنسس کو تهسس وکه

  جسس ووهاق وسسووههیسسا سساهاسساهه سس ووهلسساکهووههسس کهوتسسوهووکهلسساکيهلسسوه خ سسښه
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   سسواهوه طسسپ هنا سسوه ونسس  کههوه ه سس هوهووکهووه ق و سسنهیسسوهولههلسسوهوسس ه سساه

ه خښه وه و ر:ه  اږښهو   ا ښو اههرااهه  ل

 ۍ افسانوي کیسهلومړن

وهو سستپرهاسساههوهج سس اهول ېسس ههوواههلسس  کوه    سسنهوسس هوسس اهووو اهلسسوههههه

  اسس ه هسس  ه   سس هووهوهههولسسوه سساهچۍسسښههدسسښهوهووکهلاو  سسښهچسس هو سسوهتسس ولکهه

دسسښهوسس ه سسول  ه وه نځتسسوهنسس کهه سسول  ه  سسره وه نځتسسوهن سسوي عهووهواپ   سسوه

و هیسسوهولههوه    سسنه  اسس  و کهوهګل سسوه))هیسسوه    تسسوو ههنسسښهوهولسسوهوه سس

وو وسسوسهاسس  ههه لن ډه  سس ولېنهیسساهولو سسواهوسس ه انسسډکهټسس ن   ښه  تسس  هو ه  ټسس

و سستپرهاسساهه  سس   اهن لسس هلسسوهزسستې هوکه ېسس هوهولسسوهلسسوه سس وهونسسوهوتسسوه هعوک

ه وهن  وهول ې ه  توع

یسسوهچۍسس ه سس و   هنسسښههدسسښهاې اسسرهو ووهه  جسس وهه سسوهولسسوهیسسوه قېقسسنهنسسښههههه

ووهووو هههدسسسښهلسسسوهچۍسسسوه    سسسنههعوکهچهتسسسوهاې اسسسرهو ووهه وه نځتسسسوهنسسس ک

چږ سس  کهن لسس هثثههنسس کهیسسوهچۍسس  هوهو سسوو هن لسس هلپسس  هه  سس  ه وولکهووهچۍسسوه

  اسسوهاې سست هلسسوه هسسرههدسسښهیسسوهوولسسنهنسسښهوکهووهوسس هیسسوه سس  وهووو وهنسسښهوکه

اسساههوه  سس   اهن لسس هچ سسوهنسس که سس هوسس وښه خسسوه ېسس سهن سس کهووهوسس ه  و سساه

هن  کهلوهچۍ  ه پ  هن کع

)ه قېقسسنه و سس  و سسښهاسس  قښه  سس   ههوتسسوههیسسوه او وسساهنسسښهوه ه سس هوه سس پهههه

هوهنسس سهنسسښهوهټسس نن هوهاسسږ  ه۲۱۱۱یسسوههعههسس   ههپانسسره سسوه اوج سسوهونسس   

لسسسوه  ن  ېسسسووهو واسسستوهوهټسسس لنښهولوه سسسو ره اوی  سسس ههه(Bill) سسس   که ا سسسښه

اسس        هوهټسس ننېډهه۲۲ه و  سس وو هووه  سسه رهو  سس وو هیسسوه سسګو هوه سسو رهټ لنسس

ځتسسوهنسس عه  اوسسرهوه ې سس لږپ ه)هی نسسوهو سستپرهیسساه سسپ هوسس ه  اوسسره وه ن

ووتسسوه سس    هلسسوه خسسښهنسسوهنسس  ههعاسس  قوهوسس هی نسسوه ختسسو ه سس    ه و نځتسسوهنسس 

وهثرسساوه  بسسې   هلسسوه سس وهوهوولتسسرهاسسا  وښههوه  سسوهوسسښهههخسسون  ووسسوهلسسوهوسس ه

اس  هه س   هه تساهووه سوووکه  هسبهوهووسااهودس  ښ  نس هیسوهنس  وه س  ههیسوه و ه

هعهه وه ا  سهنې ک      هوکهووتوهن  وووهن  وو   که
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وه او وسساهوهوا اسسره سس    هوهول سسره   سسنهوه سس واههاوتسسوه سس   که  سس وههه

 ېه  سسوهو سس وهه۷ه۰لسسوههیسساونهول سسرهت  سستنهېرههدسسښهی سسښههه هوسسوهیسساهواسس ره

هخسسسوهوهثرسسساوهیسسسوهيرهلې سسساهاسسس کهياسسسهې   وه وټسسس سهاسسس کهوهوهچ سسس ووه

هعهی  لږ  ه وهولو واها ه

وههو سسوو  پهلسسوهواهو هسسوههدسسښوتسسوهوه قېقسسرهووه رسس  که سس ههچږۍسس کهاسس که

ووتسسوه سس    ه   پوسسووه تسس حاههنسس سهوهچۍسس  هلسسوههو ېنسسښه ا  لسسوهواسست  ههی  لږسس  

نسس سهه۲۱۰۱وتسسوه سس    هوههعاسسوووه خ ل سسنهاسساههاسساههی  لږسس  ه سسوهيلهلسسو سس وه

هیوهج  هنښه نو  ها ع

وه اوسس هلپسس  ههوسس ه سس    رهد نسس  هه سسو رهو وووسس  ښهووهه :ن  سسوهو  سس   کهوووږسسوههه

ښهلسسوهو هسسوهاسس  هوهن  سس ابسسرههښ سسوهياااسسحهولوسسوهو عهووتسس  ه  سس   ه

وواسسسښهوقسسسېوهن لسسس ه   سسسواهويلاه  سسسااهل سسسوه))هاږسسس هوهچسسساهثوسه سسسو ره

  سسوهوولسسنهیسس  اه سس ووهیېسسووهنسس کهلپسس  هه اسسږره    لېسسنههدسسښهیسسوهو تقسس وکه

ول سس ونرهووهوهوا اسسره سسو رهووهاې اسسره ق  سس ه  ج ووسسنهوسس هیاو نسسوههولوسسوه

ووسسګو سه  لسسنههلسسوهتې هوکهچۍسسوهول سس  وههدسسښنسسوهوتسسوه  لسسنه  سسهع  ن سسراسسا ه

یسسوهوواسسښههعکو سس ي  هنسسښهوواسسې کهچۍسس  ه سسوه  ن  سسوهاسس کهوهه هخسسوهیسسوه ونږسس

 سس سهنسسښهچۍسسوهول سس  وههدسسښهیسسوهیا هېسسډهه   سسوه  سس  هد یېاوسس سهنسسښهوواسسې که

ه  ووه او لرها کهوکعهه چۍ ه

هې  سسسښهووههیا هېسسسډاووه خ سسسښه نسسساهاسسس اهه خ نسسس  سسس  وخرههلسسسوه ې ږاتسسسوههه

وهاسسسخت ه  اسسس هی چسسس و هوهو سسستپرهیسسسوهولهه  سسس ههې  سسسښهووهوتسسسوهچږوو   سسسوه

ه و نځتسسوهاسس او هسسوهلسسوهولسسوههخسسوهوه سس ي  ه  ج ووسسنهووهوسس ه سس ورهوهچۍسس هلسس

 سس ولههواسست  واهووهو سستپرهیسسا پ ه  سس   اهههخسسو  سس   اههدسسښهلسسوهووکه

ووهوهه ننسسښثوسسا هیسسوهچۍسس ه سس و   هنسسښه   سسوسهن سس کهههدسسښهوه  سس ولېنههنسس ک

وهون اوسسنه  سس   اهوهچۍسسوههسسوهلپسس  هههدسسښهلسس    رهولوسسوهوکهووه ق  سس ه ږسس  ښه سس

وه  ه سسښههعوچۍسس هوهياسستوه ووللسس هلپسس  هه  سس   ههنسس کهعاسساووبهو  سسوهوووسساهن سس ک

ووو ههنهېسسس وسهوهټسسس لنښه ت سسساکهن لسسس هووهه وڼتېسسس یسسسوه   سسسوهوهو ۍ   سسست  هوه
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ن لسس هنسسښهوه و لسس هلسسوهي اهیسسوهجن سسره سس ي  ههوه سس    ههوول سس ونوهیاو سس ه

 ق  سس ه   سسواه ېسسا هووههات   سس سهن سسووهوله  لسسنههوه  سساهیسسه  نږېسسنهلسسوه وسساه

وتسسوه سساو هاسسېږوههع  ه  سس   ه سسوه  سسوووهياااسسرهیسسوهه سساه سس ي  هنسسښه و ک

ډوه بسس ههنسس  و ههدسسښهلسسوه پهسس ه ه سساوههخسسوهتسس  ههن سس کهه اهسس هیسسوه سس    وهېسسو

نهېسس هنسسښهوهنهې ولسس هلسسوه سس وهوهتسس  ههاسس و هیسساوژوه وسس  پهونسس کهووهو سستپرهلسسوه

ه نځوهو ارههت  ههن کعه

یا ختسس هووه ې  ت  سسوهههه بسس هن  و  ه   سسوهوهو سستپرهلسسوه نځسسوهولسه ووتسسههه

ووووسسسس  ههوووسسسس هيرهدسسسسښه))ه ختهسسسسمهثو سسسساو هه   سسسسو رهی  ېسسسس  هه او ه

 او ووووسس  ههوهو  ولسس ه وولو  سسرههیسسوه هسسرهووهاسسېږوهو سسډههن سسوهوولتسسرهووو اه

واهټ لسس ه سسوهووههو نسس سهاسس  اههعوولتسسرهووو اهی سسښهاسس  هښهوک   سس هووهوسس ه

و سستپرهنږېسس کههههدسسښه سسوهوسس و اهووهوتسسوهنسس  هوواهي سساه ا سسرههدسسښهوکع

ه وتت    سسس هووه ههاسسس ن    سسس  ځ ه سسس  کهووهو هسسسره   سسس ره تسسس ووهل ه سسسښه

واهاسسا  اهههاسسېږوهو سسډوهدسس  وون هاسساههولو سسښهووههنسس کههیسساه  و سسوو هن سس کع

وهثرسسااه پهسس ونۍهاسساهه سس و ووهنسسښهوهټسس لنښهوهاسست  ډوهوه سساهلپسس  ههه ووهیسسوه ېنسس

هواتږ وه  کهن  کهووهوهجن  پ و  ه وسهنږډو  هن  کعهااه

وه ه سسس هلپسسس  ههوواسسسښه  سسس هه ه:ه    سسسنهولهون  سسسوهو  سسس   کېږسسسوهرو هههه

و نځتسسوهنسس کههدسسښهووو هتسس هی سسښهووو وسسوسهاسسرعهوواه  سساوه))هیسسوهچۍسسوه ه

ټ لنسسوهنسسښههدسسښهوهټ نسس ل جښهیا ختسس هووهوه ه سس هتسس هی   سسوهنسس سهوه سس  وهټ لنسس ه

یسسوهیا هسسوهثرسساه اوواسسنهن سس کهوتسس هټ لنسس هنسسښهوه ه سس ه سسو ره ا سسوهو ې سستنوه

یسسسوهاسسس  ه  سسسااهثرسسسااههعثرسساههوکهووه سسسو رهټ لنسسسوهی سسسښهثرسسساهه   لسسسوهوک  

 سس کعهووه  اسس هی چسس و ههیسسوهواه ابسسېوههدسسښهیسسوه  سس وه هنسسښهوهوو وسسوسهن

و  سس ا ه ا سسوهو ې سستنوهووهو سسوو  پهنسس سهیسسوه    سسنهويلهوکههدسسښه    سسنه

وو ه سسوه  ېنسسوه او سساههنسس کهووهوه پهسس ه سس ه بسس وت   هوه سس ول هوجسس  ههو نسس کهووه

هن کعههو   ه ن ههخو  ي اههلوه  ووه
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وه سسوهنسس کههدسسښه هسسرههسسوهنسس کهیسساوههره  هېسساهنسسښهوواه   سس هووهوهناسستوهیسسوهو ه

 قېقسسسنهلسسسوهواههعوو هوه    سسسنهیسسسوهووکهووهوونږنسسسۍه   سسسواه ت سسسرهوک

هخسسوهثرسساه ختهسسمهو عهوهول سسرهووهواسسهوهوولسس ه  سس   وهیا هېسسډهه ق و سسوه سس رهه

هعیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوهواسست وووهن سسوهول سسره  سس   اه وه نځتسسوهنسس ک

وسسنهو هند هوواو سس وههعواسست وووهیسساه پهسسوهوه  سس   وهوهیسس فه ه وسس هټسس ن   ښه سسوهو 

ووه   وسسوهاسس ې وههې  سسښه سسېرههدسسښهنسسوهد ا سسوهول سسرهووهواسسهوهوولسسښه  سس   اه

یا هسسوههښه  سس   اهیسسوووولههلسسوهواسست وووهاسساهه سس هوکههول سسره  سس   اهوهواسسهوهوولسس

هعهچږوو   سسوهوهووکهه   سسښه سسېرههدسسښاسسپ ه او سساههوه  سسپ اه اوسس هدسس  وهلسساک

هع  ن  ښهن اه وهوکوتوهثوسه     اهیوهول ره     اهاخنه اووو وه

وهو سستپرهلسسوه قطسسوه وسساهه اووو سسوه سس ورهوواه زسسوهوکههدسسښهاې سست ههههه

 اوسس لۍهول سسرههنسس کعووهوه سس    وهن وسس ه  سسښهلسسوه سس واهاسساهه سس ههوهسس  ک

  سس   اهوواسسښهاسستاو ېوو  ښه وه نځتسسوهنسس کههدسسښهیسسوه  سس   رن هنسسښه ق و سسنه وه

وواسسښههه نځتسسوهنسس کههوتسسوه ق و سسنهوهولونسسره طسساهلاو  سسښهول سسرهو سسوو  پ

وتسسسوهو واسسستنحههوسسس وهاسسس کههع ل ېوه ېسسساو هنسسس کخسسسدسسسښه ههو سسسوو  پهوک

ه و  وونېسس   نسس  هووه  سس   روه اوسس لحهنسس کعهیسسوه  اسسنې هچاههووو سسوو  په  سست و

 س  ه     سرهاساههیسوهوس ههلسو  اوسرهوه ېاو  لس هو سوو هه نسښهوه  و س   هوواست

ه سس وه سست  سس  هن لسس هنسسښه سس  وه سس چاهوعهووتسسوهثوسهول سسره   بسس وتۍه پسساه 

  سساو هن لسس ههوه  سس   اهلپسس  ههوولتسسره پ سس ه وجه  لسس هووهیسسوهاې سست هنسسښهوه

و  وو رسس  ښههنسس کچۍسس ه ه سس ههدسسښهوهیسساهو نسسوه سس      هیسسوهولو سسواهواسست وووه

ه ول ل هلوهي اههت ا   ه وه نځتوهن کعه

 سسښه ېسس هچسس هچ سسوهنسس کهه وولتسسره سسنو هجنسس وره اوی  سسوهووه هه سس وولتسسرهووههههه

وهول سسره  سس   اهلسسوهي اهه سس و ن سسوهنسس کههدسسښهاې اسسرهووه سسو رهاسس  وه ه

چۍسسوهههدسسښهوه  سس لېت   هلپسس  ههاسس  وه وه نځتسسوهنسس اهیېسسوون که  سس   روهول ېسس ه

لسسوهواهو هسسوه سسو رهاسس  وه سسوه سس ه  سسوووههوههووههعیسساونهنسس کهووهووسسښهنسس  وک

 سسسوهوهياسسستوه ووللسسس هلپسسس  ههوه    سسسنهیسسسوهو ووههويلههوهعهوه ېسسس  وهووه هسسساه
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اهوه سسو ره   لېسسنهټ لسسوهاسس  وهلسسوه نځسسوهولاه سس وه ههدسسښه ژوږ  سسنسسښهه سس   

هعوهههول سس   هوتسسوهاسس  وه وه ااسسېاههنسس ههه هسسرهوسسښه  سساکهووه وهوسس ه سس  هنسس س

ل سسېډوه    سسنهن لسس ههلسسو سساواههدسسښه سس   کهوو تسس    و هوسسښهولهنسس سههدسسښه

هو واتوهلوهووکه   وهارع

د ولسي مبارزې لپاره د ځانګړیو شرایطو له موجودیت ور 

هاخوا

  اس هی چسس وکهیسوه لههنسښهوتسوهیخسسوهاقېسوهههدسښهول سره  سس   هههووتس هټ لس ههههه

اسساووط ه  ج ووسسنهولوسسوهه ووهوه ه سس هوه سس په  سس   وهوه اوسس هلپسس  ههوه سس    ر

نسسسوهوتسسسوهاسسساووبه  جسسس وه سسسوهوکهول سسسره  سسس   اه  نسسس  ې کعهه سسس  هلسسساکع

هک نسسوهه   سسوهوتسسوه  سساهه ووهرووهه   سسوهووهټسس لښههې  سسښهیسسوهیاههه سس  وخرهواسسن و

خ وههیسسوهه   سسوهرنسس سه ویسسوه۰۹۶۲ههدسسښهلسسوه سسېرهوه اوسسګ هچسس وره وسساهاسسنرر

څهوسس هوسسښهیسسوهو هسس و که  سهاسس و هاې اسسرهووهوهد یېاوسس سهاسساووط هچسس سسنسسښهوهه

هعثوسهوهول ره  او    هیوه او هووه  ن  ۍه  حېاه وهو ل و

ول سسره  سس   اهیسسوهو واسستوهیسس  ښهووه سسحهو لسس هچ  ووو سس هنسسښهوه اوسس هوو سساههههه

چ  ووو سس هنسسښهلسساکهه سسګوورووهه وههسس  اههوسسښههدسسښهیسسوهیا ختهه سسدسس  وهلسساکهل سس

نږېډهووهوسس ه سسپچ ره هووه سسوهچسس هنسس  هوواسسښهح سس پهیېسسووهاسس ههدسسښه  وسس ه سس

    سسس په  سسسوووو عهو  یېاو سسسوهوهوسسس ه ت سسسوه  اوسسسرهوه وه نځتسسسوهن سسسووه

ن ههوهووکهیسسسسوه ږانسسسسډهنسسسښهوهعههې و  سسسسرهواهیسسسس وهښه سسسسوه یسسس و ېنۍهواسسسست

چ  ووو سس هنسسښههدسسښهووکهاسسېږوهو سسډوههسس ه  سسووووهچۍ هیسسوههولرههدسسښه  اسس

  سساو  هووهوسس هوولېسس   ه سسوهلېسس ووسهاسس کهوهوواهو  سس  هنسس هوههدسسښهوهول سسره

ه     اهو ه او لحه هره  اوره وه نځتوهارع

هعوهول سس ونۍهووهیا ختسس هیسسوهولههوسس ههاسستاههه   سسوهوتسسوهی وهسسوه سسن  وهنسس کههه

ووهوهو  سسس ا هیسسسوه    تسسس لرهووه    تسسسوو ههنسسسښهوه ه سسس ه ا سسسوهو ې سسستنښه

  س ولېنهیسسپواههیسوهولهههې  سسښهیسوهثو سسوهنس هههدسسښهیسوه  سس وه هنسښهوهولسسوه وه

وو ېهسس سهو هیسسوهچۍسس هچ  ووو سس هنسسښههدسسښهنسس هول سس ونوهج ل سسنهلسساکه   سسنه



 اختالس، وګړي او قدرت )واک( //لومړى څپرکى  

 

21 

 سسول  ه وه نځتسسوهنسس کعهوتسسوه ېسس  هوهووو وهوه  ج ووسسنهیسسوهولههت لسسبه وسساهووه

وهدسسښهوووسسره هسسرهیسسوهوسس هه  لۍسسوهول سس ونۍهنسسښهوه ا سسههیسسوهوولسسنهويلهه واوسسو

ه ن  کعههو ې ته هلپ  ههثرااهاتاو ېوو  ښهیوهووکهنښهلاک

یسسوهی وهسسوهنسسښهوووهسسحهاسس ههدسسښهول سسره  سس   ههووهوه ه سس هوهووکه  سس   ههلسسوهههه

یسسوهیسسپ هج لولسس هه سس نتې رههع ن   سس هثنسس ه سس ي  هنسسښهچسس ه اوسس لۍهن سس ک

ولره وه نځتسسوهن سسووههاسستاو ېوکههوه پسساه سس  هوه نسس  ههو وسس  هووه  وسسې ههوهوسس ه

وهاسست  ډوهیسسوهلسسوه نځسسوههولسسوه سس و اوخ ولحهیسس که وسس هیسسوهه سساه و     سسه نوسسې هوو

    سس اوه سس ي  ه سسوه سسول  هههوللسس هنسسښهوسس هیاو نسسوهه وسهلسساکعهوسس واهول ېسس وا

واهي اهاې اسسسرههټسسس لن ډهووهو تهسسس وکهي اههدسسسښهوهو نسسس ي هاسسسرهووهلسسس

ه     اهی ښه وه نځتوهن  کهچۍ  ه وه ول  هو ن کع
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هدویم څپرکې
هد اختالس د له منځه وړلو الرې چارې

  اوسسمهه ووه  سس سهاسس هه ن سسوه نسساهاسس ههووهو سستپره  ېسس  کهووهیسسوهیاو سسههه

 پسساهووکههخسسوهوهاخهسسره  سس هیسسوه سس  اه سس ولهه  سسوهی   سسوهنسس س  هلسسوه))

 سساه  اوسسمهوسسښه))لسسوه اسسږرهو سسواههخسسوهوهاخهسسرهياسستوه وول سس هلپسس  هههعوک

وتسسوهاږه سس  رهه ختهسساه  او   سسوهوه  پ  هسس هول   سسوه سساه سسناهوهوهعهواسست  وهه  

 سس هوتسسوه  او   سسوه)وه وسساکههعولو سسواهنسس کهد نسس  یسسوهولههن سسوهوه  سس  ه ه

و سسس ل هد نسسس   ه پسسساه  ووووت  سسسوهلسسساکعهلسسس    هل سسسوهها  سسسوههدسسسښهیسسسوه

و واسستنره  اوسسمهنسسښهو  سسوهواسس  ههواسس ههو سستپرهوسس و اهیسسوه    ت  سس هنسسښه

تهسس وکهث سساهووهیسسوهټ لنسسوهنسسښهیسسوه سس هوولتسسرهوکعهو سستپرهیسسوهو  سسوه پسس  ه

ها ت  هووه اوی   هنښهچ ه  ج وهوکع

وسسس و اهوهاخهسسسره  سسسښهلپسسس  هه سسس ولهه  سسسوهههخسسسوههووکلسسسوهوووسسس هووههدسسسښه

وهوسسښهوولتسسره سسولنه)اسس ت   هدسسښه ېههو ې سستنوه سسوهن سس کهه ه سسښهووکهوهو رسسې 

و نېتسسسره  ون  سسسوههاې اسسسره   وو سسسوهه ر     سسسوههیسسس لره سسسو  پهووهو  سسس ووښه

 سسس ي اههووهد نسسس  هووه سسسوههعل سسس هلپسسس  ههچسسس هنسسس  وسهن سسس کوههوهياسسستوه ووک

 و سس  وهنسس کههدسسښهو سستپرههسسوهثوسهاږسساهنسس کعهو سستپرهیسسوهاسس وهه   سسوهوه

و سستپرهنسس   رههدسسښه)لسسوهوونسسوه سس ولههواسست  وههنسس ک هووهچۍسسوههسس کههدسسښه

هو ااههو تپرهن  که اه ناهوهو  اووکه ون اهو ن اهټ ل وه وهوهع

وه سس ولاه  سسښهو ې سستنښهوهوسس هاې سست هیسسوه   سسوهههخسسوووکهو سستپرهلسسوهههههه

نسس  هنسس کههدسسښهی سسښهثرسسااهولو سسښهو ېهسسښهوکهووهوتسسوه  اوسسمهوسسښه  سسوه

 وڼتېسس هوکعهیسسوههاوه  سس   رن هثرسساهټېن سس  هیسسی سسښهن سس کههدسسښهوه  سس وهیسساهبسسوه

  سسښه   سسوکهوکهووهلسسوهواهو هسسوههښوتسسوهاسسېږوهنسسښهوه ېنسس ه ه سس هوو وه وسس ل

  جسسس وهه  لسسسنه سسسوهووو هو نسسس کعهوههوو هتسسس ولکههدسسسښه سسساهوتسسسوه چسسساجو

هیوهي واهثوسهو ع   هلپ  ههو تپرهیوه لههی  اه  اومه
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وهاخهسسرههټسس لن ډهووهوسس هیسسوهاې اسسره   سسوهوواسسښه  سسوهی   سسوهههخسسولسسوهووکههههه

نسس سههدسسښه سساهی سسښهلسسوهوسس ه سساهاسساهه  لسسښهووهیې هسسښهولو سسښههدسسښه ېنسسښهوسسښه

ووو وهنسسښهیسسوهی سسښهووه سس  اهوسسښه ا نسسګاهوکهه  سسښهی سسښه ۍزسستښهوکهووهیسسوه

اږس وکه   سسوهووهیسوهټ لنسسوهوهووس ه هسسرهن سوهیسسوهاې اسرههو تهسس وکهث او س هنسسښه

  سسوهاږهسسرهن سس کعهو سستپرهوهو  سس  ره ق  سس هوهد نسس  هلسسوه وسساهه یسسوهو قسسره

وو هاسسرههدسسښهوتسسوه  اوسسمهوهاسس   ه ه سس هیسسوه رسس    هووه واوسس   هېسسچسس ه  او 

هعويلهوک

پرهوهو ووههلسسوهنهسسوههدسسښهاسس وکه هسسرهیسسوهوتسسوه  اوسسمهنسسښه و سسګهاسسرهو سسته

وه   سس   ښههناو سسو اوووههنسس   او  ياسسوهو ن لسس ه سسوهووسساهن سس کعهیسسوهچنسسوهنسسښهوه

و  سس ووښهووهیسسوهچنسسوهنسسښهوه  ل  سس   هوهياسستوه ووللسس هوه سسقهوه  اوسسرهوسس ه

وسسسره ېسسس هو سسستپرهوواسسسښه  او سسس ک:هوهوسسس ه سسسقهه و ن سسسنهووزسسس وو  ښهو و ه

هواهن  کع ډوو ههلوهوووهوهو هنوه    هه  او ښهه ااه وهو تپرهو

د حکومتي تګالرو په مټ د اختالس د له منځه وړلو 

همحدودیتونه

یسسوهوتسسوهههه سس  نسس  روهو سستپرهیسساه سسپ ه  وسس ولښهچ سسښهو وږسسښهل سسېډاه سسوهه

 وزسستېنحه سسول  هثرسساهنسس ه سس   کعهوهو سستپرهیسساه سسپ هوهیاو سسښههث سساهنسسښ

تسسرهووو اهوسسښهېههدسسښه نسسګهو نسس   رهچ  ووو سسوهووهن ېسساهولږه ن سسښهیاو او   سس

ه۱۱۱هې  سس ههدسسښهه۰۴۱ووو سسوو ههیسس وهښهوسسښه سسوهو لسس واعه سس هوواسس هه   سس ک

دسسښهوهههولوههدسسښه)نهسسو ههسسښه سس ولښهی سسښه نساهاسس اهوه سستوهو  وسس  رهو س  ه پ س

نښهو ن   سس هچ  ووو سس هیسسوهولهه  سساههن سس کهوسس و اهوسس ه سسپو سستپرهیسساهبسسوهوه 

هسس هوسسښه سس(حاهوک هووه سسوهچسس هیسسوهوتسسوهولههوه ه سس هو  سس  وه سسول  هنسس  عهوه

نسس سهاسسنرشه سسېرههدسسښهاې اسسره   وو سسوهه۲۱۰۱وه  وسس ولۍهووو اهوههه  وڼتېسس

  اوهووهوس ههثرساه  اسوهوکههلسوهواهاساواهاس و ه ه س ههخسوه ېږس هوسښهوووساهه

هوکعههوت ډ نښه ودښهوه   وهوه خنې کهلپ  ههوهوو هوه    ت   هچ ښه
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یسسوهوواسسښههعو نسس سهووهه او سساههاسس  های ل  سس ه سسوه سسګ وچې سسښهنسس سههه۲۱۱۷لسسوه

یا هسسوهوهوولتسسرهواسسن ووهوه سساهياسسوهن لسس هووهیسسوهنسس سهه۲۱۱۴ښهوه سس سهنسسښههدسس

وسسښهو نسس کعهچۍسسوهاسساواههااههدسسښه سسګووسسح ت لسس هلپسس  ههلسسوه ېږسس هثرسساوه ه سس هوه

وهوا اسسره سسو ت   هوه سساهياسسوههواسس که هسسرههدسسښهیسسوهیا هېسسډهه   سسوه ېسس  لرهوه

یا هسسوهوسسښهووهه او سساهه سسګوهو ن لسس هو  سس  هیسسوه ه سس هه سسګوورن لسس هیسسوه سس  اهوه

هو ل وع

وهو سستپرهیسساه سسپ ه ووجسسرهي اهدسس  اهیسسوهو وسس ه وږسس ه سس      هنسسښه وهههههه

ووهوه    ت  سس هوه  سسپ وهیسساه سسنهلنسسګو کعهوتسسوهچ سسښهوه خ سسوه سس   هلسسوه سس وه

عهکههدسسښهثرسساهی سسښهیسسوههووو کهو سستپره   سسواه تږانسسډهویسساه سس هولسهنېسس ک

هیوهوتوه   ولوهنښه   ه وهلاکعهه  وکا  ه هرهووهوه ه  ه

ثرسساههوه      سس ههو سس ل هووهاسس  ت  و  هیسسوه سساهوتسسوهي وهدسس  وهنسسښهوووسس ههیسسوهههههه

 وه نځتسسوهن لسس ه سسښهو وۍسسوه ږانسسډهن سس کههدسسښهی وهسسوهوسسښهوه  و ېنسس هج لوسسوسههوه

ووو وهج لوسسوسهل سسوهوهو سستپرهیسساه سسپ هنږې سس  ههوه هسسرهووهاسسېږوهو سسډوه

 سسوهل زنسس  ښهووهوهول سسرهیې سس هووو ههن لسس ههښ    ت  سس هول ېسس هلسس لوسهه  وسس ول

هوکعو ن سهوکهها  اههووه

هعوکهښ سسن ترهچ  ووو سس ه را سسهېسس یسسوه ختهسساهه   سسوهوتسسوهچ سسښهوهیسساه ختههه

 ېنسسښهی چسس  ه سس هو هواسستويسهنسس کههدسسښه    تسسوو که سسوهههوه    تسسوو ه

 سسس ههوهههدسسسښه))هل وسسسوواه وتسسساووهو   هووهرووههو نسسس سهوهو   سسست   هیسسسوهولههیاه

واهاسساههیسسوه  و  سسوهچۍسسوههسسوههدسسښه سس  هو  سسوهول ېسس هلسساوهچۍسسوهووهوکههدسسښهوهلسس و

هنښههچۍوههوههدښه وهوښهلاوه  ووهی  ههارع

یاواسس هثرسساهههیسسوهوتسسوه ووجسسرهي وهدسس  وهنسسښهیسساهو وږسسوه  سساههووهوهههدسسښهههه

وهیا ختسس هوسس هنسس  ی ههثو ېسساهنسس  ږوهوووسسر:هاسست  ډههیسسوهواههع ږانسسډهن سس ک

نسسښهوهههدسسښه هسسره))وهو سستپرهوهو ن سسووهلپسس  ههه  وسسوهلسسوهو سستپرهاسساهه

وتسسسوه اوقسسسوهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهوه سسس  وه   سسست   وهل سسسوهوههعوجن ېسسس ک  

نږې سسس     هووهوسسس هو پ سسسرهووو وهوه  وسسس هووهیسسساه ختههسسسرهووو وهووه  و ېنسسس ه وه
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 نځتسسسوهن سسسول ههوهبسسس و ط ههوهووږ  سسسوو ههوهل زنسسس   هووه سسس  وهوهنسسس  هیسسسوهولههه

ټېن سسس  هنسسس کهووهوواسسسښه سسس   کههدسسسښهنسسس ه سسس حېاهلسسساکههوه وهه   سسس ل دسسسښه

لسسوه قطسسوه وسساههیسسوه خ سسوه سس   هه سس وکاه ا سسرعهوه ه سس هوه نځتسسوهن سسووهي سس

ويلهه  سس وهیسسوهټ ن ناوټې سس هاسستاو ېوو   هنسسښهن ېسساهول  سسوکهاسست  ډاه  جسس واه

  سس  ترهوکعه سساهټ لسس ه وږسسوهووهوهههدسسښهوهو سستپرهوهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  هه

ښههدسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوهوهج ل سست   هیسسوه و نځتسسوهېیسسوهواه ابسسه  سسپ ا

  سسوهن  و سسوه سسول  هو سس  کهه سساهثوسسا هچۍسسوهووو اههدسسښهیسسوهن سسووه سسوهټسس سه     

ېنهو سستپرهنسسښهن سس اهوکهچۍسس  ه سسوهوه سس    هاسسږ     هووه   سسپول ه  سس ول

هعو ه اهت لاهن ک

چۍسسوههسس کههدسسښهلسسوهو تپاسسوه  سسوهی   سسوهنسس کههوواهثرسساهنسس هو  سس  هاسستوههه

 وس  ږوهن س کهیسوهیا هسوهوهو ستپرههلسوهو هسودسښهوهچۍسوهدس ههدسښهلسوهو ستپره

ههچسس ه  جسس وههووو هنسسوهاې اسرهو ههیسسوهی وهسوهنسسښعهنسس ک ه   سسمهتس  ههیساه سسپه

لسسوهواهو هسسوههدسسښهوهاې اسسرههعث هن سس ک سسوهوکههیسسوهواسس  ۍهاسساههوسسښه خسسوه

ل  ۍسس لوه سسوهوه  جسس وهههوووو وهثراوسسووه سسوهول ېسس هوههه ه سسښهلسسوهواهو هسسوههدسسښهثرسساه

 سس ي  ه  فېسسوهه اسسې کعهوووسس هووههدسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوه  سس لېت   هنسسښهاسس  ه

نسسسښهوه  ه  سسس   هووه  سسساکههوه  سسس  تره  سسسپ وکهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهو سسس ه

اسساد ن هیسسوه   سسوهووهوسس هوهوواسسښهدسس هیسسوه   سسوههدسسښهیسسوهوتسسوهولهه را سسوهلسساکهووه

وسس هووههدسسښهوه سسول  ههووږ  سسوو ههووه  سس ولدېنهیسسپواههوهو سسهرهاسس  هېن هیسسوه

ووههدسسسسښهوهو سسسستپرههوکه و سسسسګهاسسسس کعهو رسسسسې وه سسسسه وسهول  سسسس کهه   سسسسو

 سسساهلسسسوهی  سسسوهت   سسس سهاسسس  هووهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهاې سسستږ  ېره طسسساه

   لېت  سسوهلسسوهوولسسنه سسوهچ تسسوه سس وه سساهټسس لن ډهاسس    هیسس  اه  سسوووهوکعهلسسوه

واهاسسپوههټسس سهوسس هثوسه سساهي اه سسوهوهول ېسس هیسسوهه سساه  سساههدسسښه   سسوهوسسښهوه

تا سسرهیا ختههسسښهول سس ون  ه قسساهنسس سهوکههچسس ه   سسپهاسس کعهیسسوهټ لسسوهنسسښهوه

هن ه  حېاه وه نځتوها  عها   ه ه  هیوهو  نرهژو وهثرا
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 Paradigmفکري بدلون 

ناوسسسګونهوهو سسستپرهیسسساه سسسپ هوهیا ختېسسس ورهنسسس  ها   اسسسحه  وسسسوهوهواههههه

جسسوکهچ سسښهیېسساهنسس اهووهوهوسسښههیسسوه ېسساههل سسېډههنسسښه سسوههدسسښه  و ولسس هټ لنسس ه

و سستپرهیابسسوهووهوه  سس ولېنهیسسپواههیسسوه سس ووهیسسوهو  سس  وهنسسښه سسول  هوه وه

عهوتسوهټس لنښهوورهیس ههاس اههدسښهوهوه سوه سرنهنسښهو سو نځتوهن ووهیسوه  لس

وو عهیسسوه سسو ې سستنښهیا سسوهو سستپره  سسره ن سس سهنهښ ا سسلسسوهاسس   ه ه سس ه

نسس سهنسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوهه و ل سس ه  وسس وسهنسس   او وههدسسښهیسسوهه۲۱۰۱

 ق وسسوهو عهوه ه سس هوههلپسس  ههوسسښهتسس هی   سسوهنسس  وتسسوهاسس   هنسسښهوهیا ختسس ه

وو ههعلپسس  ههوه  اسست هیسسوهو وسس  هووه  وسسې هويلاهاه سسهښه وه نځتسسوهنسس کهنېسسوو

که سسوهیسسوه   سسنه  سسوهژه ل نسس ې  ه  سس  رهټهلسسوهسس هههدسسښه  سس ي ه وهو  سس  هنسس ک

و ې سستنښهاسساهه سس اهي اه وه نځتسسوهنسس کهووهوه ه سس هلسسوه سس وه سسو ره   سست   ه

هیوهلې هرهثوسه وه نځتوهن کع

ۍسسوه هسسرههدسسښه  و ږنسسوهاسس کهاپ ېسسوههدسسښهی سسښه وتهسسرهو))چوو واسستنۍههههه

چۍسسس  ه سسسول  ه وه نځتسسسوهنسسس کععععععععععععععععه  سسس  هوهنن سسساو وهوتسسسوه

وبسس  رهانهسساهوهو سستپرهیسساهبسسوهوه  اوسسرهوه و هسس   رهلپسس  ههي ههولو سسواه

عهلسسوههنسس کههدسسښهوتسسوه سس اه قطسسوهوهاسس   ه ه سس ه وه سسګوسهیخپهسسوه  و ږنسسوکهو

ه اههوه  ههوسهچ هیاه پهوهو هه  اه ګواهااههااههوه  و    ه و 

نسسس سهنسسسښهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهوه  وسسس وسهنسسس   او وهاږسسس  رهه۲۱۰۲یسسسوهههههه

  بسس  هوه ه سس ه ت سساکهنسس سهه سسول  هووهوهاسس  هېن ه وهوسس ه سس  هنسس سه وههوه

وهو سستپرهیسساهبسسوه  سس   هه ولښهووو اهیسسوهاسسپ وهل   وت    سس هنسسښهوسس وڼتېسس هوه  

 سسوو هن لسس هوعه))هوهو سستپرهیسساهولو سسواهوهووهوسهچسس هاسس  اهګ ه سس ه وه سسهنسسښهو

ه ه ساوهووهاس   ه ه س ه  و ږنسوکهثرساوکوه  ساهیسوهیا هسوهلپ  ههیوهټ لسوه س ههنسښه

ثرسساوه ه سس هاسساههنسس  هنسس سهوسس ه سس واهو هه  سسوههدسسښهوسس و اههلسسو  سسوههدسسښه

هع هرهن ي هارهو تپره وهوهی  هټ ښهن  وک  
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نسسښههدسسښهوه  وسس وسه   سسره سس که فسسېوهیسسوهیا ختېسس ورهث سساهنسسښهه۲۱۰۰یسسوهه

))هیا ختسس هلپسس  هه   سسن   سس لکهوسس ه سس  ههښه سسوهنسس لیسسوه  ه اوسس واه سس که

یسسسوهوتسسسوهټسسس لن ډهه   چسسسوههنسسسښهووسسساههعټسسس لن ډهه   چسسسوه  هیسسسوه   سسسوهنسسس ه

ولسسسوهه سسس کهټسسس لنښههوهثرسسساه (حا    سسسنهووه اوسسس لرهه اسسس ک))  و ږنوهاسسس ه

  ون اسسترهجسسې هنسس  هیسسوهوتسسوهوه فسسېوهوه   سسرههعوولسسنهلپسس  هه ن سسنهو ه  

دسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوهووو اهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهههع ږانسسډهټېن سس  هونسس 

دسسښه پسساهو  سس  هههوووسساه)) سس  هولهوسس وههکوسسښه و سس  وهنسس سهه   سس لههل   وت    سسو

 سساههسس هوو ه پسساه    ت  سسوهثرسساههویسسوه  ه  سس   هووهواسس فېه هاسساهه  و ږنسسوهنسس ه

ه (حاهووهثراه  ه   ولېتوهو ا  کع

هحکومتي تګالرې او ولسي تحریکونه

 د یوې سیکې دوه اړخونه:

هعلسسوهوسس ه سساه سسوه  سسرهجسسووهن سسوو ه  سسپ اهووهول سسره  او   سسو  سس  ترهههه

هههدسسښهیسسالسسوهواهاسسا  اههثرسسا هوواسسښهي اهاسستوهعووولوه سسوهول ېسس ه  جسس وههوه

ول سسرهو سسوو  په)  سس   اهووه  او   سسو ه سس    رهووهووو که سساهي اههوسسښه سسن

 ق وسسوهنسس کههدسسښهوتسسوه سساهي اهوهو سستپرهوهاې سست هوهوو و و لسسوه سسول  ه

هه ښهوښهیوهي واهثوسهوکع  ېنښه هوواهعلپ  ههولونښهوک

هي اختالس:دعمو 

هح  او   سسوهیسسوهووو وهنسسښه  سس وهلسسوه نځسسوهوللسسهروه ه سس ه سسو پههول سسهههههه

وهنسسښهوه سسو رهټسس لنښهول سسرهنسسګاسسرعه  سساکهه ق  سس هووهول سس ونۍهلپسس  ههیسسوهو  

دهېسسوو   هټ لنسس هوسس ههلسس  کاسس     هووتسسوهچ سس ووهیسسوهجنسس  هنسسښهوه بسس ن  و  هلسسوه

 نځتسسوهنسس ههدسسښهوهی ل  سس هلسسوه سس وهوه ه سس هووسساوسهووهلسسوههوواسسښه انسسنه و

ه ه  ه ویۍهو ې تاهوهه  کع

هافقي اختالس:

وهولسسوهلسسوه سس وه  سس   اهووه  او   سسوهیسسوهو قسسرهو سستپرههدسسښهیسسوهووو وههههههه

یسسسوه  اسسسېن هههع سسس حېاهنسسس ي هاسسسرهه اوی  سسس هووهاسسس ت  و  هنسسسښه  جسسس وهوک
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هیخسس و ره  اوسسرعععععععععععععععهوسس چا و  ونسس هنسسښهوهواسست )ه سس  ه سسوهو  ه

هوو سس  ووسههوولتسسرهاسسانت  وههوولتسسرهووووسساهووهو واسستوهوهاسساوو ههلسس   کهو وسسا

و واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښه  قېقسسرهژو   لې سسنهلسسوهواههدسسښههسسوههعیسس ل وهو ن سس س

ثولسساهه سساهياسسوهه۴۱۱وی   ږسس  هیسسوههو اسستاثوسهلسس    هو وسساه ېسسو ووه او  سس  چه

    ج لوسههوه ې سسس  کهلسسسوهي اهوه ه سسس هیسسسوهوو ول  سسس ه   سسسواهوهنسسس    ههعنسسس 

   ه   سسواهوه  سساوهووها  سس   هدسس ی سههیسسوهل وسس ه   سساکهنسس سههیسسوهوخسسوه سس 

ل  سس هوهیېۍسس     هدسس ی سهووهوهی ل  سس ه سس    وت   ه سسوهوهثرسساوه هې     سس هیسسوهن لسس ه

 ر سس  ن ههدسسښهواسست  رههواسساههوسسښه  سس   ههونسس هعه سس ه سس ي اههوسسښه   سس لکه   سس

هو ن کع

 ه:سیستماتیکه الر 

 سسسنو هاسسس کهول سسسره  او   سسسوهووه  سسس   اهیسسسوه سسس هوولتسسسرهووو وهووه

 سس  وهاسس ت  و  هنسسښهوهیسساونهووو که  سس وهوهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههیسسوه سس    که

  سساههي سسواه  اوسسرهه سسوو هه سساثوسه سس(حاهوکعهیسسوهوو  لېسسوهنسسښهوه  و سس   ه

یسوه سنهوه   ېس هلسوه س وهلسوه ه س هههیې س هیسوه س  ه  اوسرهوههوها  نښههیوهو   

ههاسس وو اورهوتسسوهنسس  هوهچۍسسوهوسسهه  ااه ختسساهنسس ک و هیې سسښهو ې سستهیسسو

دسسښهلسسوهیې سس هو ن لسس هو  سس  هنسس کهوهثراوسسووههوه سس      ه ت سساکهنسس سههدسسښهوه

وهههخسسوچۍسس ه رسس      ههدسسښه   ېسس ه سسوهیې سسښه سسوهو نسس کهوه  سساههووهلسسوه  سس وه

    سسنههع ه سسوه پ سس هیېسسووهنسس ک ن ېهه)هاسساهیسس که هسسرهووه  و ولسس هاسسې سه سس

ېسسوهووه سسو    ه سس اهبسس و به وه نځتسسوهن لسس هووه سس    هه سس  ځې هووهوهلپسس  ههوه و

  سسه   هه  سس  ښهووه و  سسښهو و پهاسساههیسسوهواه سس  اهنسس  هنسس کههدسسښهیسسوه و ه   سس

هلوهي اه     ههن کعههنښهوه   ې هیاهبوهو   ت  وه وه نځتوهن ک

هپیاده کول:

ههدسسښهوه  سس وهیسساه سسپ هو سس سهه  واسسوهووه سس و ېوه سساهنسسوههسسوهچسس ه

هحزسس وو  و سسوهووهتسس لههوهیهسسرهن سس کیسسوهنتسس     هنسسښه  جسس وهوکههوو ه سساه

نسسښه ې لسس هاسساهه وڼتېسس ه  وسس ولښههیسس  اسست  ډاهیسسوههښتسسوو  سسوهثرسساهنسس هوکعهو
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نسسس سهلپسسس  ههیسسسوهاسسستاو ېوکهنسسسښهووو کهووه  و ې  سسس ه سسسوهوهه۲۱۰۴ووو اهچسسس ه

اسستاو ېوههوونسس ه سسوهوواسسښههو سسوه سس  هو نسس کعهواسستاو ېوو رهل   وتسس  هیسسوه  ه

))هیسسوهو هسسښهووو وهه رسس      ووه  و ولسس ه سس لرهاې سستږ   هههل   وتسس  هو نسس ک

اسست  ډههووهوههههعنسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوهیسسوهیا ختههسسښه   سسوهیېسس وههنسس ک  

ه سس هیسسوه دسسښهوه  سس وهوهلسسوه نځسسوهوللسس هژ نسس ه سسوهوهو سسوو    ههیېسس وههن لسس هووه 

هاتا وهنتاهن  کع

 و ولسسوهن سسوه سساهل   وتسس  ه))هوه  و ېنسس هووه  ېسس  و  هیسسوه نوږسسوهیسسوه 

   سسوه   سسپوسهووهوهو سستپرهن   سس هیسساه سسپ هوه    ېسسنه ونږسس سه  هوکعه سس ه

اسست  ډههووهوهههدسسسښههسسسوهثوسهوهو سسستپرهوه    ېسسسنهوهلسسسوه نځسسسوهوللسسس هلپسسس  هه

ا وي سسسوه سسس    رهد نسسس  ه   سسسپهاسسسريهول سسسره  سسس   ههووتسسسوهثوسهو سسسوو    هوه

لپسس  هه  سس  ه وه نځتسسوهنسس ي هاسسرعهوه  ه سسښهیسسوه   سسوهوهینځږسسښهه ااسساههن لسس 

 سس    ههلسسواسستنښه  اوسسرهیسسوهچنسسوهنسسښهیسسوه نوږسسوه   سسوهوه  ه  سس   هوه سسقه

یسسوهواسست  واهاسساهه هسسرهچ سس اههدسسښهووتسسوه سس    هیسسوهولههی  سستنښهههخسسو

هعون که)هوو ههپانښهو     

وه ن اسس  هی  سستن هیسسوهی  سسته هاسساههو  سس  هلسساکههدسسښهوهدسس  وون هه

اسسرههدسسښهوه پهسس هنسس  و  هوههحوسهو ا سس ل هدهنسسوه   ېسسنهووهدسس  وونره  سسه  اسس 

 س حېاهوهثراوولسرهیسسوه س  اهیسنځ هاسستوه  اوسرهوتسوهو سسوو هیسوه س  که انډو سس ه

ههیسسوهواسست  واههخسسو سسقههلسسوووهنهېسس هنسسښهوهو ن سس ی   هیسسوهج لولسس ههوه  ه  سس   ه

ه سس هلسسوه))وه هیسساهي ههودسس سدسس  وون ه سسوهوهلې   سس هوهلې هسس هلپسس  ههوهو ن سس ی   ه

 سس وهوه  سس  ترهنسس  و  ه وسس  پهووهوهچۍسسوه  تسسېش  هوهلې سساهاسس و هیسس ڼ هووسسشهه

وه وه نځتسسوهاسس اهلسس  کهول سسرهجه سسښهووهلسسوهچۍسس ه ه سس ههدسسښهوه    سسنهلسسوه

ووو اه  سسس وهیسسساه سسسپ هوه  سسس  ترهووو اهوه وسسس  په ا سسسښه سسسوه پسسساهتسسس ه

و هوه پسساهنسس  ه (حاوسسنهيثرسساهنسس کعه ت سساکهاسس کهګو اسس کهوه پ سس هیسسوه سس

 سسنه ت سساکهها سس    اه   سسوهچۍسسوه هسسرههدسسښهوهول سسره  سس   اهیسسهو سس کهیسسو

اسس کهوکهچسس هنسس ي هاسسرههدسسښهوه سس    رهووهووو کهو سسوو    هلسسوهي اه پسساه
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نښهو نسس  ښهوه سس حېاههپ وسه سساهاسساههنسس کعهیسسوهن   ېسس هووه سسو ره  او   سس هوه  سس

 سس    هیسسوهاسسږوه   سسوهاږهسسرههثوثههاسسرلپسس  هههدسسښههوواهلپسس  هههدسسښههۍو  وسس  

وتسسوهنسس  ه وسس  پهنسس کهوهوو هول ېسس هو ل ولسس ه سسوههو اههدسسښهاسس  ههچۍسسوهووو

ول ېسس هلسساکعهووتسسوه وسس  پهوهیېسس وههن لسس هلپسس  ههووو اهیسسوه  و ولسس ه   ه  سس هنسسښه

عه سسګو هووهیسسوه اسسږرهوچهېډو سس هنسسښهلسسوه ا ېسسووهیا سسوهثرسساههسسوه سسوهول ېسس هلسساک

یسسوه ېسسسوو هنسسښهوه سسسو رهټ لنسس وه  سسس ي  ه سس کهاسسس  ښه سسوهول ېسسس ههچږوو   سسو

هع  ج وههوه

هساتنه:

ول سسسره  سسس   اهووه  او   سسسوهیسسسوهوولتسسسرهووو وهووه سسس  وهاسسس        هه

عهووهاسس  نوهنسس که سسول  ههخسسوه پ سس لسسوه ه سس ههدسسښههلسسوهچۍسس هووږ  سسوو ونسسښه

یسسسوهاې سسست هنسسسښه  جسسس وه سسس کههنسسس هاسسسږ اووهاسسسږ  پ ل ههوسسس و اه و سسس  او 

و سستپرهووه سسښه  سس(ولترهوه ن  لسس هووهلسسوه نځسسوهوللسس ه سس و ه سسوهلسساکعهوواه

وهوونسسوو ېډو هوه  سس وهوهلسسوه نځسسوهوللسس هلسسوهنږې سس  ههخسسوه پ سس ههلپسس  هههدسسښ

ه  ااسستې سهنږ سسناو ه واسسرهووهیسسوهو ووتسس هاسساههووتسسوهنږې سس  هووهه نسسوکهاسس  

وونسسوو ېډو هاسساهه ېنسسوههلسسو)هCICAKنسس سهنسسښهه۲۱۱۹یسسوههه وهو وووسسوسهوقېنسسرهاسسر

  سس   اهیسسوهټسس سههعنسسوهونسس  ه ېونسس  هووهوه  سس وهیسساه سسپ هنږې سسې  هاسساهه 

ول سس  وه ت سساکهنسس سه)هیسسنځ ههپانسسره سسوه اوج سسوهونسس  ه هوتسسوههچ سس ووهنسسښ

ه۶وسس هوا سس  ووهههدسسښهی سسښهلسسوه   سستوهثکه  نتې   سسو  سس   اهلسسوهول سسره  سس   اه

وه ې سس  که سساو هوهټ نسس ههوه  سس وهیسساه سسپ ه هې سس  رههر ېه  سسوهتسس کهلاو  سس

ههعن هوهچ هوات  وهها  اهووههووهیوهن ه هنښهو وو  پهه  ۍږ

ه  
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ولیت منلو لپاره د و وړلو او د مسد اختالس د له منځه 

هولسي مبارزې محرکات

چسس څهي سساه  سستوههدسسښهلسسوه  اسسووههوو سس  و ه سس وههو هه))

و سسپحهن لسس هدسس  وون هووهاې اسسره  سساو  هوه پسساه سس  هوه

ههه  ع ږ وهوارعه ېاکهي ګسه ېهډ

یسسسسوه  سسسس   وهنسسسسښهوه سسسس      هوه و سسسسګول هووهوه  سسسس ولېنه نهسسسس هوه

 سسسوههوهې  سسس هنسسسښهوه سسسول  هوه ې  وسسس   هه   سسست   وه ېنسسس هی چسسس   هوهوو هیسسسو

  ج ووسسنهاسس  ونهنسسس  عهوهول سسره  سس   اهووهوه ه سسس هوه سس په  انسسس پهوه

لسوهاس  هولسوههع  سښهوهثن لس هلپس  ههوس ه ېس  و رهد نس  ه وهولو سواهنس کهښوت

ه سستاهخسسوه وهی   سسوهاسس اه  سس   اهووه  او   سسوهوه طسساپهیسسوهل سس  هوه سسو ره 

 ق  سسووهووهت  سستن هیسسوه سس  اهاسساهه وی   سسوهاسس کهووهوه سس    وهاسست  ډوههههخسسو

وسس ه سس  هاسس کهوکعهچۍسسوه ت سساکهاسس کهو سس کههدسسښهیسسوهول سسره  سس   ههنسسښه

وولسسنهووههااسساهه وهوسس ه سس  هاسس کهوکهوسس هوواسسښه سس په وه نځتسسوهنسس کههدسسښهیسس

ن سس اهوهوتسسوه  سس  هیسسوه  سس وهه ووللسسحهاسسرع سس  وهاسس ت  و  ه  سس  هاهوهټسس لنښهیسس

 نځتسسسوهن سسس کعهوتسسسوهووو اهووهیسسسوه  سسس وهوهن سسس هاې سسست ههخسسسوهوه   سسسواه وه

اسس  هووو اهووهاې سست هاږ  سس ه  سسوه سس  هلسسوهوو هسسوه  سسرهاسسږ لحههدسسښهلسسوه

واسست  واهووهو سستپرههخسسوهوو ه  سسوهو هسسرهوه ېاوناواسسۍهلسسوه سس وهوهها سس وله

هو وو    ه خوه ې رهووهوه ول  هلپ  ههاې ارهچ ښه ن حهن کع

ووهیسسوهچږوتسسوه سس  هنسسښهول سسره  سس   اهوهو سستپرهیسسوهلسسوه نځسسوه

رهوکعهنهسسوههدسسښهوونږسسوهیسسوه  سس وهنسسښهن سس هوکهووهوسس هوسسښهوللسس هنسسښه اياسس

دسسس  وه خسسسوهو ېسسس سهاسسسرهووهوسسس هتېسسساه سسس(حاهوکههو  سسس ولېنهوکهووهوهووو کهي ه

هه  وسوه خسوهو ا س سهاسردس  وههو  ووهیسوهوتسوه  لسنهنسښهلسوهووو وهوه   سواهي ه

وه سسول  هلپسس  ههیسسوهو سسوو هيرهیسس  اهنسس کعهچۍسسوهاسس  ه هسسرههدسسښهیسسوههدسسښ

   سسس هنسسسښه سسسګو هلسسساکهوهو وسسس ه  انسسس   هلسسسوهي اه نوږسسس ه  سسس   وهووه  او
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و سسپسهوواهي سساه ا سسرههدسسښه  جسس وه  لسسنه سسګوثهنسس کهووهوه چاجنسس ه سس ه وه

ه وو  هولو  ه   واه  حېاهون کهووه  اوووهنږډو  هن کع

 سسوهاسسډوهو نسس سهووهوسس هههلسسوهواهو هسسوهیسسوهو  سساووکه   سسوه  اسسواهنسس ه

  سسس   اههوکهووه سسسوهچسسس هو  سسس  هلسسساکعهوهول سسسروهچسسسو ه ا سسس سهولوسسسوه سسس

ووهوهاې سست ه   لېسسنهاسست  ډ وهووهلسسوه طسساههثکهه سس   کاسستاو ېوو  رهاې سست ه

وهوو هه(MUHURI)ههنسسښهوه  سسهږ     هوه ق  سس هاسس     ه ا سس کعهیسسوهن نېسس 

و نسس سهاسس و هوسس ه ېهېسس  هثولسساوهنسسښهوه  سس وهوهلسسوههیسسووه سس  وهوهیا ختسس هلپسس  هه

یې سسښهچسساهه نځسسوهوللسس هلپسس  ههوهټسس لنښه ې  لسسوه هسسره  و ږنسسوهنسس کههدسسښهوتسسو

وتسسوهاسس     هوهه عنسس سهچسسااه سس  اه سسوهو نسس سهن سس ک)هل سس ههپانسسښهو سس   

 اسس  وههدسسښهوه ول سسره  سس   اهوه سس نتې    هل سسوهیسسوهن هسس هنسسښه ې  او سسوهووه 

و سس که ت سساکهنسس کهووه  ه  سس په وټسس سهنسس کهههع ه سس ه پ سس ه سساهياسسوهنسس ک

ډوهو ن سسس ی   هوهووواولسسس هلسسسوهي اهوهو سسسلسسسوهچږسسسواهي اهوهاسسسپ ه ا هسسسوه

ه  ترهن  و  ه  تېشهووهه   وه اهااههن کع  

وه  سسس   وهیسسسوه  اوسسسرهنسسسښهوهاسسس  هولسسسوههووو وهه اوی  سسس هه خ سسسوه

 سس  هه   واه سس   ههووهیسساه پهسسوهوه  اسسوه وسس  ه)هل سسوهاې اسسره  سساو هه سس هووږ  سسوه

وهول سسرههعیسسوه  سس   ههووهوسس ه  اوسسرهنسسښه و سسګوسه عووهووږ  سسوو هه ېاوناو سس  

ول سسره  سس   رن ه سسوهولوسهه ښهخسسوهو  وو رسس هت وو سس هن  سسو  سس   اهلسسوه وسساههوتسسوه

ووهوه ۍسس وپه وه نځتسسوهنسس کعه ۍسس وپه   سس هووهوهههدسسښهیسسوهاې سست هنسسښه  جسس وه

هعو  سس  هونسس کههخسسووسس ه سس  ه ههسس هلسسوهوو هلسسوهاې سست هاسساهه ه اوی  سسوهووهو سس وهوسس

وه ه سس هوه و سسګول ه  سساکهیسسوهواه وسساهويلهو ههدسسښهټسس سه هسسرهوسس هثوسه

هوسهوه  اوه و  هااهه  ووه هاکعهو  وو هههو هثوسه  اوهووهو هث

وه وه سسسسګول هاسسسستاو ېوکهوهو سسسس وه ا سسسسوهو ې سسسستنوه سسسس کهنسسسس کههوه

  سس   اهول ېسس هثرسساوکهووهوه سسښه  سس ولېتوهووه  اسسوهاې سست هوه پ سس هاسساد نښهه

وهګج ل سست  وهووهوو ه سسوهول ېسس هو نسس   رهووهننتسساوسهنږسسډو  هنسس کعهیسسوهو  نسس

ډوهو سساسسېږوههعېروتسسوه  لسسنه سسهNAFODUاسس  هی   سسوهوسس وه   سسنههحنسسښهیهسس
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وسس هلسسوهي اهوه هې سس  هن لسس هووهوه هې سس  رهیېۍسس  هیسسوهاسس  هوهث بسس ن  و  هوه و

و ن لسس ه سس  وهنسس ه طسساهلاو  سس هي وهدسس  وهیسسوه سسنهوهی ل  سس ه       سسوهن  سس ه ویسس  ه

و سسنهنسسښه  سس   رن هچ سسوههو  سسوټسس لن ډه  سس  هوسسښه وه نځتسسوهنسس عهیسسوههلسسوهي ا

ون هههدسښهوهاسېږوهو سډوهدس  وون ه پ س ه ساهياسوهنس کهووهووتسوهنس  هلپس  ههوسښه

اسسېږوهو سسډوهدسس  وون هاسساهه   چږن  سسوهياسسهېرهنسس ههووهوه وسس  پهلپسس  ههوسسښههلسسو

و ن سس ی   هنسسښهه و ن سس ی  وهوووسساهنسس سعهیسسوه ېاو سس   ښه   سسوهی ل  سس هیسسوهوتسس

وت   هاسساو  سهوسسښهیېسساهنسس سهووه ا سسوهوو ې سستوهووه پهسسښهاسست  ډاهووهوهاسس  

وو هوهووو هیسسوهی   سسوههوهخسسوهوسسښهوت  سستاههدسسښهوهوو هاسساهههNAFODUلسسوه

ه    نهوهوو ه قهو ن کعههدښهن ل هنښه ااتوهون ک

وه))ههولنچسس هاسستوههوتسسوههولنوسس ه سساههیسسوه  سس   ههنسسښهوه ه سس ه و سسګول 

 ه  سسس ي    هاسسساهه ه ا ېسسس هوهعهوتسسسوه  سسسوهوهووږ  سسسوو ههوه وا   سسس  هلسسسوووو وه

ووکهلاو  سسرهوتسسوهو سساووهوهوولسسنهیسسوهوو سساهووهیسسوههع و سسګول ه سسوهو  سسوهو 

 ابرهثوسهیوه س هوولتسرهج ل ست   هنسښه))هیسوه   لسوه   سوهچۍسوهن  و سوه ساهاساهه

وههعټسس لنښههخسسوهوه وهی   سسوهاسس و ه  سس لېت   هاسساههوسس هاسس  هوک  هلسسونسس کههدسسښه

ځتسسوه   سسوه وه نهجسسوووو هوو هسسره   لېت  سسوه سساهلسسوه سسو رهټسس لنښههخسسوهیسسوه

یېسسووهنسس ي هاسسرهووهوه  سسپ وهیسسوههحه ه سسوهياااسسو ن سس کعهوو هووو کهواسس 

ج للسس هووهوهچۍسس هیسسوهیېسس وههن لسس ه سس حېاهنسس ي هاسسرههلسسوهواهو هسسوهوه  سس وهیسساه

نسسښهي  سسره ت سسوووهووهوهوو ههوبسسوهیسسوه ېنسس ه  سس   وهووهوه وڼتېسس هیسسوه سس و و

دسسښه و سسګوسهیسسوه سس نتې    هنسسښهیاو نسسوههوچسسوو ه ا سسرعه   سسوهووه سسوهوههه

 ۍس وپهونس کههههخسوووت ه ه  هو سووه سوه سول  هو نس سهاسرهووهوس هلسوهاې ست ه

 سساههسس ههاسسره ه سسښه   سسوهووهوهههدسسښهول سسره  سس   اهلسسوهوو هاسساههوسس ه سس  

ه    هثراهن کعههول رووه ۍېاهه    تره  پ ه

وهووکه  سسس ولښه سسسوه سسسول  هوهول سسسره  سسس  هوه وههوهاسسږ ااهیسسسوه سسسن

وه  سسساکهوه هقسسسښهوهل وسسس ولرهیا هسسسوهوهیسسساونههع  سسسوهو ه نځتسسسوهن لسسس هو رسسسې 

ول سسره سسګو هنسس  ههدسسښهوهټسس لنښهلسسوهن سسښهیېسساه هسسرهووه  و ولسس ه سسوهو اسسې کهه
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 سساهوسس اهوواسسښهو سسوو اهټسس لن ډه  سس  ه وه نځتسسوهنسس کههدسسښهوه  سست ېوهلپسس  ههوسسښه

یسسوهولهههۍ پسساه سس ه ږ سسوهوکعهیسسوه سساها سس  پهنسسوهوسس هاسسخ هوه سسښهو هسس  

ووهنسسوهثرسساهواسسخ اهوه سسښهوهوسس هاسسخ ه  سساههوکهوتسسوه  سسااهه ک  سسااهنسس

وسس هتسس هیېسسووهنسس کههدسسښه سس وره  سساکهیسسوهولهه  سساکهنسس کهوو ههۍو هسس  

ههدسسسښهوهووکهلاو  سسس هوه  سسسوووه سسسول سهاو ېوو  ښووو وسسسوسهاسسسرعهچۍسسسوهاسسست

  سس ل کهوهووکهلاو  سس هو  وو رسس   ه سسوه سسول  هو نسس ي هاسسرهووهیسسوه  اسسوه وسس  ه

 سس  هوسس و اه سسوهوکه ق وسسوهنسس کهنسسښهووږ  سسوو ههی لې سسرهجسس لو  رههدسسښههسس که

هوکعوهووه  وهیوهوا  ۍهااههااهووز وو  رهوچوو ه 

وهجا   سس هوسس ه هسسرهیسساه پسساهاسساه نوسسې هههنسس سهنسسښه ان سسوه۰۹۹۷یسسوه

دسسسښهی سسسښه ېږسسسوهیسسس  رهووو اهه   ېسسس هه  سسسوهوسسسښه  نسسس هههاسسس  ه سسساو 

  دسسس   او ههوولتسسسرهدسسس  وونرههوهی  لږسسس  هتسسس کههوه اسسسنې هووه  سسس ورهووو وه

واهلسسوهعهساهنسس ه سسیسسوهوسس هاسست  ډ وه  لسسنهنسسښه و هواسس  اهوههاسس وو اتسس کهووه

ههووهوهتسس هی   سسوهواسساههاسساهههدسسښهیسسوهچ سس ووهنسسښه ېږسسوهواسست وووکه وسس  ه سس ن هوه

نسس سهنسسښهوهووو سسوو هه ڼسس هلپسس  ههوهه۰۹۹۶ن لسس هلپسس  هه  ووووت  سسوه  جسس وهوههیسسوه

وسس اهو ېقسسښهوه ېسس  اه انسسنههدسسښهلسس ه طسساهو اسساهه ه سسا هوههوه  سس   رن هلسسوه

وو هیسسوهچږۍسس کهاسس کهثوسههع)هل سس ههپانسسښهو سس    ساسس ههه سساهاسساه سس وه

ووهو واسستوهن هسس ه سسوهیسسوه سس   اهه   سسوهوه ه سس ههن لسس هووه و سس  وهنسس سه ا   سسوه سسا

هعنهوههدښهوتوه     ههیوهوو هنښهوههعیوه وو ه هااههوتوهو تر  هثراووو

وتسسوهنسس  هوواهههو ېهې  سسوه ه سس هیسسوه  سس   ههنسسښه سسګو هنسس  هوهه۷۱ه

 سسښهواسسرهیسسوه  سس نږ هووهوهجا سسره اوی  سس هاسساهه  هي سساهاسس ههدسسښهاسسولرهه

 عووهولر ښه ا نګاها ا  لره هره

 

 

ه
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هد خلکو د واک تاکتیکونه

ي اه سساهاسساههن لسس هلسسوه  سسووهه سس لره  نتې   سسوهوهول سسره  سس   اه

ن س کعهوهولسوهلسوه س وهوههنووه ه س هیسوهووکه نتس ېس هوتسوهنس  ههعد  اهجس لوک

 ووجسسرهلسسوهوه ه سس هوه و سسګول هلپسس  ههنسسښه   سست   ههو  سس و سستپرهیسسوه زسسوهن ه

وهول سسره  سس   اهثول  سسوهثرسساههع  نتې   سسوهیسسوه ېاو سس   ره   سسوهواسست  وههاسس ک

ولسسوهول سسره  سس   وهنسسښهواسست  وههاسس و ههیسسویسساونهوکه)هوهو سستپرهیسساه سسپ ه

 سس نتې    هلې سسنهو واسستوهیسسوهنتسس  هنسسښه و سسرههوتسسوههوهوول سسره  سس   هه یاو سس

ه  نتې   وهیوهي واهثوسهوک:

o کاو هچږ    

o ت لهه وهووز و وول ره 

o  ول رهو وو  پههاهطن ه 

o وهاږ  ل   ه  وس 

o ج لوسهیوهن ه هنښه ې  او وههن  و     و وههو ځ  و و 

o   ن سه زښهویهانو اهها ااکههنهت 

o     ن  ښهښ   ه   رهه ېاو 

o وهن  وووو  ه     وهیوه   هلې نهنښهود س 

o قه وهوهيااارهوه  ه     ه وهټ ل سهههوه  ه     ه  

o وهدسسسسس  وون ههووو وهه  وورسسسسس هه  سسسسس   هه  سسسسسه ره سسسسسو    هووهوه

 یا ختې ورهیاوژوه و  پ

o ه  هااههوه خ   هن ل هت  ګا  لوهول ره  تېشه))ه  

o هه هې سس  رهیېۍسس  ههولې تاو ې سسره ط  سسوهووهوها ې سس  کهه سسپ هلې سس

 ټ و اهلوهي اهثور  لره     ه

o ووهو ته وکه  و ږنوهه   ت   هاوهټ لن ډه 

o لپ  ههوه  ا  لۍه   ه  وه ې سوه  و    ه 

o وه  و کهووو وهج لوس 
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o وهو سسستپرهیسسساهبسسسوهژ نسسسښههوهاسسس   ه ه سسس هلسسسوه سسس وهوهووږ  سسسوو هه

 و      وهو ن س

o واتهسس    وههیسسوهلې هسسښه  سسوهت  سستنښههوهاسسپ هوهاسس  ېاول ه  اسستښههوه

 اه  هیاه پ هاه  

o ي اه نووس   وهلوه  ووهه  لره 

o ه ا ې هن س   وه  لرهههلوه  وو  

رهونسس کهو سستپرههن سسوهلسسوه نځسسوهولکيهوه ه سس هووکهها  سسوه وه نځتسسوه ه سس

ن سس کيهیسس وهښهوسسښههسسوهوکيهیسسوهواهنتسس  هنسسښهیسسوهژو هه   سسوهلې سساهاسس کهوه

  سس   وهووههښهیسس  اهو سس و ووه  هېسساهلسسوه هسسره  سس   وههخسسوه سساهاسسېږوهو سسډههن سس

ووهههسس   ههپانسسښهیسسوه ا ېسسبهاسساههیسسوهه  او   سس هیا ختسس ههېسس کعهو رسسې 

 هنسسښهوهول سس   هلسسوه سس وهوه  سس وهیسساه سسپ هیسسوه هسسرهن سسوه او وسساهووهن  وسس

هاه ط ل وهن کعه ه    ه

وهاې اسسره   سسوو  هه خ سسوه سس   هووه سس    هج لو  سس هلسسوه سس وهلسسوهوونسسوه سس ولهه

ه۲۱۰۰ل سسوهها  سسوههدسسښهوه  سس وهوههعواسست  وههیسسوهټ لسسوه سس ههنسسښها  سسوهوه

اسسسهنوهاسسساواهاسسس که هسسسرهوووسسسرههدسسسښهاې اسسسرهه۱۱وهو سسس وههاسسسنو سسسوو هه

نسس سهوسس هه۲۱۰۲یسسوهولههوه وڼتېسس ه  وسس ولښهووو اهوههو ویسس وهوکعهوه   وو سسوه  اسس

 ویسس  هوووسسرههدسسښه))هو  سس وهیسسوهولههوه ه سس ه   بسس وترهیسسوهوتسسوهووه سس  وهو ویسس وره

چ  ووو سس هنسسښه هسسرهن هسس ه سسوه ووو سستهرهوکههدسسښهوهو سستپرهووهوه ه سس هلسسوه

هاپږ هوهټ ل ښهیاه پ هو ر  هون کع  ها  وه  ج وډهه ته  ها ه

 سهنسسسښهوهو او سسس وره ووسسسوهو ن   سسس هوسسس اهاسسساواهنسسسه۲۱۰۷هیسسسو

اسسهنوه ووسسوهو نسس   رهوهنسس   ارهیسسوهولهه سسوه وسساهه۱۴ سس ولښههدسسښهوهو او سس ه

نهسسوههدسسښهلسسوهوو هوهی  سستاهاسس سههدسسښهوو هوه سس    هج لو  سس ههع سسوهلسساک

 و ه سسهع سسوهثرسساهو  سس و هلسساکههاسس    هنسسښهنسس  هوسس هه سس ه   سس ه ووو وهووه ېنسس

وزسس ه    سس ههوهاسساهاسسپ  ههوهوو سس هاسسپرهوووسساههدسسښهووههوه  ټسس هوه هو  سس و ن ه

یا هسسوهثرسساهو  سس و هلسساکعههیسسوه)هدسسښهووهوسسښهوسس ههسس هوک ه سسوهوهوو هوهنسس   ار
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یسسوهیا هېسسډهه   سسوهوهجنسس  رهن  وسس هووه او وسساه سس و وهوسس هو ېسسوهو نسس   رهووهتنسسره

هسسوهثوسهاې اسسرهلسسوههخسسوههوسس و ښهوولسسرههدسسښهها  سسوهلسسوهت اسسښهووها سساپ

ه  هو ع اهول ره  و ږنوههووه   نه ول  ه وه اننهنههخوهیاواښ
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 څپرکې درېیم
 فاسد کاندیدان په تور لیست کې شاملول: کوریا

نسسوهوسس هاسس  هوولتسسرهدسس نۍه سسوهو اسسې کههوه   سس لکه))

نسس   ۍه سسوه سساهو وسس ه  سسه   هیسس  اهیسسوه سس لرهل سس  ه   سسوکه

ه  عچۍوه   هوو هن  کهن  ههدښه   و کهاوکعه))ی

  اسسوهاې اسست وسهوه سسول  هلپسس  ههژ نسسښههلسسوهیسساواهاسس  وه  سس  هښهوهه

   سسس هول  سسسپې   هلاو  سسسره ه سسس هاسسساهه سسسښهولو سسسښهجسسس لوسهععععععععععهووه

چۍسسوهاسس  وت  وهوکههدسسښهیسسوهول سس ون  هووهو هیسسوهواسست وووکههاې سستږ   هنسسښهه

اسس  هه سس    سسوسهن سس کعهوکهرهلیسساوههیسساه سس هودسس هوسسښهدسسښهوو تسس    و هوهټسس نن ه

ههدسسښهیسسوهټسس ناههوسس هووواههدسسښهت اسسوهاسسرهه سسښهیسساووهاسسرهووههلسسوهیا سسو هسسره

هينښه   ت هنږښه  ا ها اه  ښه وه وووهو ن ک

یسسوه هووهه  سسنسس سهنسسښهوهن  وسس ه سسو ره  سساو  هووهو سس وهوه خه۲۱۱۱یسسوه

 ېسس ه سساهټسس نن هنسسښهوه ا سسوهو ې سسته هوه خ نسس کهیسسوه اسست ول هې  سس وهنسسښهن سس ها

 ن ه ه سس هوه سس  هیېسسووهووهوهاپ لاسسږښهول سسرهجا سسښهیسسوه ووسسوهی ڼسسوهنسسښهوهیسس

هن ل هلپ  هه     ههون هع

 پسمنظر

نسس سهنسسښه خ سسښهلسسوهواههدسسښه  ږسسوهه۰۹۶۱ههسس  هل سسېډاهولو سسواهیسسوههههههه

ره   سوه س هاس عهیسوهن  وس هنسښه سووهیسوه اوژوهلس  پساه س  ه سوهوو هوود هه وډ  ها

لسسوههوهوووهټسس ناهوه سس  او ښهوسس هن   نسسوهدسس  ه  اوسساهو  سسوهنسس  ه سساهاسساههنسس  هوه

وعهلسسوه  ږسسوه سس هاډوسسډکهههسس  هل سسېډاهولو سسواهه اسساهه سس هاسس هه ا هېسسرو  سسوه

نسس سهنسسښهوهن  وسس هوهټسس ناهیسسوهوسس هه   او سسوهنسسښهوه سس  او ښهوسس هه۰۹۶۱یسسوه

ووهلسسوهههدسس  ه سس هاوسساهوه  ږسسوه سس هاډوسسډ هیسسوهه سساه سس  ه سسوهوو هوودسس ههنسس  و ا

هو  وه ا هېرهااهه خ   ها ع
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وهلسسوه سس وهیسسوهووولوه سس لت   هنسسښهوهوسس ووهن سس   ه سس  ه سسوهوو هود  سسوهوهولسسه

  او   سسس هوه وه نځتسسسوهن سسسووهي سسساههن  چ سسساکهاسسس کهنسسس  هوههدسسسښهوهول سسس و

وو تسس    کههیسسوهن  وسس هنسسښه اهسس هل سسېډوهیسس  اهههخسسوه۰۹۲۱عهلسسوهسو سسو ا 

نسس سهنسسښهیسسوه ېه    سس ه هسسرهیسسوهچۍسسوههسسوهنسسښههدسسښهوه وههه۰۹۱۶عهیسسوهو وسس  هوه

وهن   سس هووهوهنسس   او  هوهو  سس ووښهلسسوه سس وه چ سساکهن سسوسهووهوهجسس  هوهل سسږښه

 ت سساکهوسسښه سس      هوهول سس ونوه قسسپ هیسسوه سس  هو ووسسوسهه ېه    سس ه هسسره

یسسوهو ی سسښهنه  سس هنسسښه ېنسسښه هسسرهوه سسو رهټ لنسس ه  سساو هاسس سهووهیسسوههنسس سع

و تهسس وکهووهاې اسسرهاسسږ     هوسسښهیسسوهواه سس  اههدسسښه ولهووهلسسوهو سستپره

 سسس کهنسسس کهووهوههووو اهرل سسس ونوهثکهاې سسست هلسسسوه نځسسسوهو اسسسرههههخسسسو

هکع ږانډهون ههن ل هوښ   ه       هوونږنرهیاه

 سسو رهاسس        هیسسوه خ زسس   هنسسښهیسسوه سسګو هويلاهول سس ونۍهلپسس  ههه وتسسهههههه

وهد یېاوسس سهوهههتپ رسسولحههوهو تهسس وکهاسسوولنهلپسس  ههوه ه سس هووهوه ه سس هوسس ه

اهثلسسښه سس  او   سس هلپسس  ههوهن  وسس ه و واسسې  هووهوه ت سسواهاسسنښهن  وسس هیسسوهه

ههدسسښهلسسوهوو تسس    که وو سسرهایسسوهه سسهی سسښهاسس  هښهوکعهوه سس  وهچۍسس هټ لنسس 

هلسسونسس سهنسسښهه۰۹۹۶ن  وسس هنسسښهچسس هوهو سستپره خسسوه ېسس سهاسست  ډ وهوعهیسسوه

هاسساهه    سنه سس هاسس عاس له سس  و ههههواسست  ډ نهه س لره  سس وههخسسوهو واستوهوسس ه

اې اسسره وسس  هنسسښهوه وڼتېسس ه سسوه  ج ووسسنههر سس   و رهووهیسسوه  سس  تهنږسسډو که

یسسوهواه سس و هو ههه ا نسسګهاسس سههوهاې اسسرهاه  سس هنسس  هیسس ههنسس  هو  سس ه ووسسر

وسهوکه  سسسوهوو هوهو تهسسس وکه هدسسسښهاې اسسست وسهوهو تهسسس وکه  سسساو ه  سسس

ه و  هننتاول   رهوع

هیسس وه هههسس  اهههدسسښهوو هوه  سساو هلسسوههو سسنه سس ه و تسسوهن سسوهاولسسوهو سسنهیسس

وسهیسسسوهچږ تسسسوهو سسسوو ههوو هوه سسسو   ې هوهاه سسسه ههیسسسوه  پ  هسسس ه سسساسسساهه سسس هن

دسسسسښههه و تېسسسس  و هاسسسس ت  و  هنسسسسښهلسسسسوه  سسسس وههلسسسسوهووکه سسسس ولههواسسسست  واه

هلسسوههدسسښه اې اسست وسههلسس لهیسس لکهدسس  وونرهه      سسوهووچۍسسوهاسس وو اوډهاسسانت  
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اې اسست ول هووهوولسسنهاسساههوسسښهولو سسښهو لسس واهیسسوه پاوسسووه سس  هچسس هت اسسوه

هوسع ن

وهی  لږسس  هتسس وهوهچۍسس ههع     سسوهیې سسښه وټ لسس لښهوووهوی  و سسې  هووولهه وونږنسسه

چ سس ههدسسښه   سسوهوسسښهوهټسس نن هوه  و ېنسس هاسسږ  هووهیسسوهاې اسسرهیې سس هوه وټ لسس ه

واسست  وههههخسسووو هلسسوه پسساه    ېسسنههوع خسسوه ې لسسههټ لنسس هنن سساوسه وواسستاهو

ووهوسس هیسسوه سساها سس  په سس ولهه  سسوهو ې سستنوهن لسسوعهوه سس    ه   سسپو  ښهووو اه

هاهن کع  ه    ه ګوثو هنښوواښه وه اوز واههدښهیوهاې اره

وسس ه  هلسسوهو سس ت ه سسوهیسسوه سسپاهول سسرهجا سسوههوهن  وسس ه قننسسوه سس ههیسسوه))هو اهووه

 تېرتسس ه ېنسسښه سسو ره  سساو هواهیسس وهښه سسوهو اسسېوسههههعاسس ههه   سسواه  سسو  ه

دسسښهیسسوهن  وسس هنسسښهووو که  سس وهوو سساههجسسوکهو ههدسسښهوهن  وسس هوهټسس لنښهوه

ه۲۱۱۱یا ختسس ه خسسوه ې سسرعهیسسوهوتسسوهو سسنهنسسښهوهن  وسس هوهول سسرهجا سسښهوه

ههاې اسسره   سسوو  هووهیسسوهاږسس  رهولسسوهیسسوهاې اسست ول واهههنسس سهټسس ننښهیسسوهاسسا

اې اسسرهاې سست ه سسښه سس و ههوعه))ه ولهاې اسسنه سسوهوهولسسوهوه سسو پهیسساه سسنه

هع ول  هو ن   

))راځئ، چې زوړ سیاست ته د ولس د قدرت پر مټ  

 بدلون ورکړو((

 د مبارزې پیل:

اسسږ  هووهوهو سستپ هیسساهوهن  وسس هوهول سس ونۍههوه سسنو هن لسس هلپسس  ههاې اسسره

وهو سسستپرهیسسساهعه»و سسسپ ه  سسس   ههوهن  وسسس هوه سسسو رهټ لنسسس هوهچ سسس ه انسسسډهوه

وتسسوه«هر ې سسی  وسس هوهول سس ون  هوه  او   سس ه سس  ههو سسپ ه  اوسسرهوه  سساه

  اوسسرههیخسس و رها نسسوو ښهوهن  وسس هوه وڼتېسس هوهووو اه  سساهووهوهول سس ونۍهوه

هو هت کهجې ان هن  هون اعه

نسسښهوه وڼتېسس هوهټسس لنښهووه  سس   اههدسسښههنسس سه۰۹۹۷یسسرهووسسوهیسسرهثکهیسسوه

نسس سهه۰۹۹۱وو هسسوهیسسوهههخسسوه یابسسوهوسس ه سس    هیسس رهن لسسهر   سسوهوسسښهوهو سستپه

وه ېسس  هوهو ووههوه  جسس وه سس    ههښنسسښهوهلږسساهوهی ن سسووهیسساوژهههدسسښه   سسوهوسس
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وتسسوه سسس    ههخسسوهیسسوهواوږسسسرهواسست  واهوه سسس وورښهوهوهلسسسهدسسښههاسسږ  هو

نسس سهیسسوهیېسساهه۰۹۹۴وهدسس لښعهیسسوهي ههوویسس  اهچ سسښهنسس کهههه ا نسسګهااسست  ډه

وه»ټ لنسس هاسس        هوهووکهوه انډو سس هوهو وووهووهاسس    هټسس نن هلپسس  هههرنسسښه سسو 

عهیسسسوهویسسسوهه سسساه   سسست   ه وه نځتسسسوهنسسس کهوه«هوولې هوهنسسس   ارههسسس   هاسسس 

 ووښهیسسسوه سسسو وهووهوهن  وسسس هوه سسسځ ههKFEMههCCEJههPSPDنسسس سهنسسسښهوه۰۹۹۹

 سس هیسساهولو سسواهه سسو ه سسا سسګو هوه سسو رهټ لنسس ههه وزسسنهټ لنسس هوتسسوه   سسنهوسس ه

  سس  ترهووو وههخسسوهوهول سسرهجا سسښهوهلسسوه سسوه و ږسسوه هاعهوهاسسپتږ اهیسس   هسس 

وهون پ سس ه  بسساکهووهوهوو هن  سسښهههدسسښه   سسنه وه نځتسسوهاسس ههسس  لېسسو  هوه

یسسوهه سس هنسسښ ن  و سسوهیسسوهنږه۰۷۷و  وسس  رهنسس کهووه  ل  سسوهنسس کههدسسښهوهاسسږ  ه

هن  رهثوسه اهااهها کع

ولو سسواه ا سسښهن  ی چسس  هوهنهسسوههدسسښهوتسسوههسس  و  رههدسسښهوه سسو رهټ لنسس ههههه

اسس سههوه سسو رهټ لنسس هوتسسوهووسستپ هیسسوههووهی  لږسس  هت  سسګوه سسوهلسسوهو  ههسس ه ن سسهووه

اسسان   ه وسس چااهونسس اهووهوه هې     سس هه سس نوههووږېه  سس هووهوه اسسنې هیسسوه سسنه

عهوهونتسس  اهیسسوهاسسهږوه  ه سسوه وهوولولسس یسس  ه سسوسسښهول سسره     سسوهووهوه اسسنې ه

  سس   ههیسس  ه سسوهو اسسېوههووهوواسسښهوسس ه ویسس  هوسسښه پسس  هنسس ههدسسښهی سسښهوهی  لږسس  ه

هعوون پ هوهوو هوهن   هیاهوا رهو جوه نوکها کهوه

وتسسوه  سس   ههلسسوهواهو هسسوههدسسښهوهی  لږسس  هت  سسګوه سسوهوسسښه  سسپ هياااسسحهه سس ههههه

  نسس  ښهوه   سسخه سسا پ ههاسس هعهوتسسوهیسسوه سس   هوهیېسسووه  سس هنسس و ه اوسس لۍه سس

هPSPD تسس ووهلسسوه   سسوهاسساههو لسس وسعهوهول سس ونۍهوه  اوسسرهوسس ه  سس سهووهوه

 سسوهاسس  ههاږهسسرهو سسوو رهوووسسرههدسسښهوتسسښه  سس   اهاسس  هولسسوهل ااسستې سه سس وو ه

یسسسوهه سسساهووو اهواهیسسس وهښه سسسوههPSPDلسسسوهنه  سسس هچ سسس هو واسسستوهوهووهنسسس ه

وهاسس   ههنسس  هووهاې اسست وسه  سسول  ه سسوهوه و اسسېواههدسسښهاې اسسره   سسوو 

ه ه  هوات  ولره  رهن ي ع

ولسسوهوهوو هوهوواسسښههعوهون پ سس هلسسوه سس وهو  سس  هوسس ههول سسره  بسس  هو ا  سسوه

وه سس  هوه  سست ولرهیهږسسوههوه سسو رهل سسوهوهت  سسګوهیسسوه   سس هنسسښههیهږسس ولوهولوه
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ټسس لنښهوهواسست  وهوههسس  هوهول ېسس هوهی  سستنښهي سسواه وواسستاهووهچۍسس  هلخسس وهوه

واهیسس وهښه سسوههPSPD   سسواهت اسسوهاسس سعههیهږسس ههسس  هوه سسقه ن  لسس هیسسوهاسس  

ههدسسښهوهيثرسساه سس کهو سسوو هلپسس  ههولوتسس هوهعه سس هی  سستنوهووهوهههدسسښههسسوههو اسس و

نسس سهیسسوهونتسس  اهنسسښهیسسوهوسس هلسس  ه هسس وډو ره  سس هه۰۹۹۹ثوسهو سسوو يه ېسس هوه

 اهنسس هی سسښهوهی  لږسس  هتسس کهچسس ههښهوهاسس        نسسښههدسسښهوه سسو رهټسس لن

ووهوسسښه و سس  وهنسس هههدسسښه سسو رهټ لنسسوه سسوهوسس و اهووههدسسښهوهی  لږسس  ههو ېهږ  سسوهوه

 ل ه سسقه  وه  نسسهوهتسس وهوههسس  ه سسقهلسساکه ه سسښهوهوو هیسسوهټسس نن هنسسښهوهوو 

اسسهنوهه۱۱چسس هلسساکعهلسسوه  سس هو واسستوهوسس اه وسساهی  سستنښهیسسوهثو سسوهنسس هههدسسښه

وهووهیسسوهچږوتسسوهو یهوهاږسس  رهټسس نن هلپسس  ههوهوه هسسرهلسسوهواهاسساههچسس ه وسساهه

هوتپ ه ن نهن ز وسها ع       هوهو

ینځه سسس ه سسسو رهول سسسرههو اسسس ووهوهیسسسوهنسسس سهیسسس  ه سسسوهه۰۹۹۹ها  سسسوههدسسسښه

وهوو هلسسوه سس وهوه سس اههههدسسښهاسس        هیسسوهواه سس  او ه سساو ه وه نځتسسوهنسس ه

 وه نځتسسوهاسس که وسساههدسسښهن  ووسسوو هیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوودسس کهیسسوه قېقسسنه

  س   اههښوتسلسوههه وسهنس کعهیسوه س  هل  سنهنسښهوهاس  ه ل ه وساهوه وڼتېس ههووو ه

هخسسوهیېسساهاسس هعهیسسوهوتسسوه  سس   ههنسسښهوهووکهلاو  سس هل سسوهوهو واو سس هه سس    ه

ج لو  سس هووه ااسستې ي  هو واو سس ههدسسښهیسسوهیسساونهو سستپرههدسسښهچ سس ووهوسسښهلسسوه

هعو  وههن ههاخنه  او هااهه خ   هن  هو

 ستراتیژیکې څېړنې

 ویسس  هو نسس ههدسسښهوه سسو رهټسس لنښهلسسوه سس وه وه نځتسسوهاسس  ههلسسرلسسوهیېسساههخسسوه

یسسس  اهښهاسسسپتږ اه سسساهو ه سسسږوهوتسسسوهه   سسسوههع سسساو هاږسسس  ره  لسسسنهوو  وک

وو ههع  سسپ ههاسس ههوه سساو هتسس وه پهسسښهوه سس پهووهبسس مه قطسسښهیسسوه   سسوهنسس ا

ههدسسښهوو هوهاسس  هولسسوهو پهووهوه سسواهیسس وهښه سسوهو اسسېوسههدسسښهوهوو هاسستاه

وواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوهوو هاسستاهبسس مهووهیسسوههع پ سس هلسسوه سس  هاسساههو لسس و

ووهوو ه سسوهثرسساهژ هوسس ههوتسسوهاسس  هاسس  وههههدسسښهوو ه هسسرهاسس  وه سسوهو لسس وهووه

 وه نځتسسوهنسس کعهوو هچږو و  سسوهووههاسستاه نګو سسوهیسسوه   سسوهنسس سهلسس    ه نسسګه
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ووهوههدسسښهوهاې اسست ول هیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هووهچۍسس  ه سسوهوه سس  ښه

هوعوږسسښه سس واههخسسوهاسساهتسس وو هوهه۱۶هلسسوه  و ن لسس هټ لسسوهیاواسسوهوهټسس نن هوه سس  

ه ه سسوهو سس وههوکهووهوه سسو رهټسس لنښهوهتسس وهووهوههدسسښهوه پسساهنسس  هیسس ووو هولهوه

وو هیسسوه  سس   ههنسسښه وټسس لښهنسس کههدسسښهو ورزسسنښههاولسسوهاسساهه  جسس وهلسسو

 سسګو هونسس کعهوتسس ه ن   سس ه سسوهوه سساهیسسوه   سسوهوو هیار سس ههونسس هههدسسښهوه

ن سسسوههدږتسسس ولرو سسسوو هن لسسس هلپسسس  ههیسسسوهاې سسستږ  ېرهثوسهوهولسسسوه ووسسسوهووهوه

نسس سهنسسښهوهچ سس ووهیسسوهن سسوهوهوسس اهه۲۱۱۱  ه  سسوهنسس کعه سس هلسسوهواهو هسسوهیسسوه

واسس اههلسسوه ه سس هو اهی  سستنښههعن سس  هتسس  ههاسس سه۴۱۱ وسساهی  سستنښهلپسس  هه

هدښهوتوهی  تنښهیوهي واهثوسه پ وهن  کع

لپسس  ههوهن  ووسسوو  ههآوسس ه سسو رهټسس لنښهووه سسقهلسساکههدسسښهوهول سسرهجا سسښ ع1

وو ه وهنسس کهووهیسسوهټسس نن هنسسښهچۍسس  ه سسوهوه سس  ښههکهو  وسس  رهونسس ه

 ههع واهنوه ه  ه  و ه   نهوهه۶۹.۱و ن ل هچ وهون  يه)

وهن  سسښه سس واه طسس  قهوهتسسه۱۶ههدسسښهوهټسس نن هوه سس    هوهنسسوههسسوهچسس  ع2

)و هنسسوه       سسوهچسس هوکه ېسس ههوووسسا سس و هو ن   سس هه سس        سسوهوکه

 عچ ه   هلوهوتوهثوسه     اههخوه پ  هن و 

اسسهنوه ه سس هه۷۴.۰يه)کآوسس ه  سساهنسس  هوتسسوه سس    ه  وسسوه سسول  هونسس ه ع3

  سسوهههعوووسساهیسسوه سس    هنسسښه  جسس وه نووډو سسوه  وسسوهلسسااهنسس و هاسسر

 علاک هدښهولوهوه ه  هیوه   هل  نهنښهوهود ل ه ق

چږوو   سسوه وسساهی  سستنښهلسسوه ه سس ههخسسوهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهن  ووسسوو  هوه

اسس  ه ل هلپسس  ههوه   سس  هیسسوهولههچسس ه وسساهوو   سسنعهوه سسو رهټسس لنښهوتسسوه سساو ه

ههدسسښه هسسرهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهن  ووسسوو  هاسسږ لېنهووه وواهیسس وهښه سسوهو اسس

وو ههوه  سس   اهیسسوه سس    هنسسښه  سسوواهتسس ولکهووهنسسوهوتسسوهن  و سسوهو  سس  هلسساک

هول رهاات وو هووهول ره     اه وهدږت هوکع

وتسسوهاسساواهولتسسوهچۍسسوهها نسسوو ښههدسسښهیسسوه هسس وډو هنسسښهوسسښهنسس اهواههههههه

ووهیسساهيهی سسښه سس کهنسس اه«ه ووسسوهو نسس   رهچۍسسوهواسسېهوهوهههدسسښه ق  سسوهلسساک»
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یسسوهيرهو نسس ههدسسښههو اسسا  اههاسساواه سسو رهټسس لنښه  سساو  ه سسوهچۍسسوه سس واه

تسسرهاسس       وههوه سس      ه اوی  سسوهووه سس  ه سس  خه سسو رهټسس لنښه اوی  سسوهه سس هوول

نسس کههدسسښهیسسوهووسستپ هنسسښهاسس  اهاسسرعه سس ي اههوه وسساهی  سستنښهوه سس  هل  سسنه

 سسو رهټسس لنښه سساو ه سسوهول ېسس هو نسس هه سساههسس هچۍسسوه سسو رههکهولپسس  ههجسس لهاسس ه

 پسساهیېۍسس  ههو لههوههاسس       وههدسسښهوهټسس نن هوه سس    هیسسوه سس   ل هنسسښه لهه سس 

ېوهو نسس کههدسسښهاسس  هولسسوه سسوهوهول سسره  سس   اهو اسس کهووهچۍسس  ه ېسس ه  سسږ

ه پ  هن کعه

 سسوه سسو پهلاو  سسرهه   سسووووږسسوهاسست  ډههووهوهههدسسښهوه  سس   اهوه  نسس   ل هیسسوه

  سس   روهیسسوهاې اسسره ږسس وپ  هو ل ولسس ه   سسواه    سس کعه سسوهو سساووهووهواسسخ اه

وو ههعوتسسوه سس  هاسساههوه قسس  هښهلپسس  ههوو هوه وڼتېسس هیسسوهوسس هه  سسپ هه  سساهونسس لسسوه

 س  هل  سنهنسښهوهاس  ه ل هیسوه س  اه   س  ه پساوسهووهو  وس  ره  وسوهیسوههیسوهاږآل

لسسوهواهههیا سسو هسسرهیسسوه هسسږې هنسسښهوو هسس سهووههع  سس  تره  ل  سس   هويلههوک

هه سس پهووهوس ه   سسوکه س ووه سسوهونتساهاسسره  وسوهیار سس هه خ نسښدسښهوهاې اسست وسه

 سساو هووههه سسوه سسوه  وهېسسوسهووهوتسسوههټسس سه  ل  سس پهوهن  واسسرهووهچسس څهثوسهواسست

هههدښهیوه واهنښهو ې سها سعوور پ ڼښهلوهي اه پاوسهاږهرهو وو  پهوه

 موخې، تګالره، لرلید او کاري پالن ېلنډ مهال

لسسوهټسس نن ههخسسوهلسس ههسسوهوهی اسسوهو اه   اسستښهولو سسواهوه  سس   اهلپسس  ههوه سسو ره

 هووه  سس   اهلپسس  ههنسس  کهیسسپ هجسس لوسهیېسساهنسس کعهټسس لنښهجسس لهاسس  ه سساو ه

وهټسس نن هوههووسهلنسسګه وسس لښه سس  ښهیسسوه   سسوهنسس اعلپسس  ههو اه سساو هوه  سس   اه

وهویاوسساهیسسوهټسس نن هنسسښه ا سسوههووچسس هوږسسوه سس وههنسسښه سسول  ه وواسستاعه۱۶ سس    ه

ښه سسلسسوهول سسرهجاهو رسسې ههو ې سست    هن  ووسسوو  هن  ېسسنهووهووږ  سسوو کهلسس لوسع

اږسس  ره  سسپ ههوههعلسسااهنسس س«هیسسوهو سستپرهنسسښهن سس هووه    و سسوهن  ووسسوو »ه

  سس   هه«هوه س  ډوهن لسس هووه سوهټس نه » س هلسسوه س وهوهول سرهجا سسښهلپس  هه ووسوهو ن  

ن سسووهووهه    سسووهههدسسښهوواهنسس  ه   سسوهیسسوهو سستپرهنسسښهوهن سس هن  ووسسوو  هوه 

هارهوهچۍ  هوهټ ناهن ووه خنې کهوعهه    ونوه ې هچ هوو ه 



 فاسد کانديدان په تور ليست کې شاملول //درېيم څپرکى  

 

45 

لسس    هوو هچ سسوهن لسسوهههو  هو ل ولسس ووههول سسهلالېسسو)) سس ي اههوهوو هت سسا ه

 اسرهاې ست هنسښهو   ست   هوهاې اسره   سوو  هلسوهو ستپره سوهثنس هاېیسوهدښه

نن هووهوهټ نسساهاسس و هواسست  وه سس ولههن  سس ه سسوهوهیسس  هټ سسښهن سس وکعهوو هټسس 

لسس    ۍه سس وههنسسښه وتهسسرهیسسوهن  وسس ههوا اسسره سس    هوهت  سستاهچۍسسوهثوسههدسسښه

وهن  وسس ه هسسره  نږېسسنهیسسوه ه سس ههع ووهیسس سهول سس ونوهچ سس ووهو  سسوهن  وسس هچ»ه

یسسوههع«یسس  اه سس ووهلسساکهووهوهوولسسنهټسس سهووکهلسسوه ه سس ههخسسوهاسساد نوهو هسسر

 ه سسښهها  سسوهههعچږ تسسوهثوسهیسسوهن  وسس هنسسښه وزسستېنحهول سس ونره وه نځتسسوهنسس ک

 سس  هولهوسس ههدسسښهاې سست هووهول سسرهوجسسوو ه سسوه»هدسسښهجېسس هنسس  هوواسس هونسس هه

یسسسوه سسس  هل  سسسنهنسسسښهوههوتسسسوه سسساو هوه     و سسسوهن  ووسسسوو  هع«و سسسول  هو نسسس ه

اسس  ه ل هیسسوه  اوسسمهاسس اه اوقسسوهويلهه  سس   هههدسسښهوهول سسره  سس   اهوسس هلسس ه

ه وه نځتوهن عهوه  ن ت   وهچ هو ااهه ه اکهوه

پ ه وه نځتسسوهنسس سههیسسوه   لې سسنهتووتسسښه  سس   اهوا اسسرهان  سساهوهوسس هووسسه

ووهیسسسوهووهه ا هسسس ه:هلسسس    هوهوه سسس  ډوهنسسښهوهاسسس  ه ل هلپسسس  هه   سسس  ه قسسا وسهه

ههوهچۍسس ه  وسههوه   سسوو  هوهن  ووسسوو  هیسسوهاسس   وه   سسوهو ه خنېسس  هنسس کن لسس

  هوسسښهو لسس وهیسسوهلسس   هه ا هسسوه سسن سسووهو ه     سسو  اسسووهن  ووسسوو  ههدسسښهوه

نسسښهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهاسس  ه سههیسسوه   سسوو  هوهول سسره  سس   اهلسسوهي اه  سس  ه

   سسوو  ه  سس  ه وواسستاههدسسښهها وواسستاههدسسښهوو ه سس  هن  ووسسوه سسوهنسس کههیسس

 سسس  ښهو نسسس سههوه   ن اسسس  ههووچسسس هوو ه سسسو سسسپ هنسسس کعههولسسسوهلې سسستوو ه

ویاوسساهیسسوهی  لږسس  رهه۰۲و  ه سسوهوهون  ووسسوو  ه سس  هل  سسنه پسساوسهووهوتسس هن  ووسس

هعا  اهووهټ نن هنښهوه   ښهو ن ل هیوه   اهوهولوه  اورهن س

 د ایتالف لپاره دی )د ایتالف نښه ده(

 سساه سسناهوتسسوه سساو هیسسوههنسس سهجنسس  که۲۱۱۱نسس سهوهواسسږ اهووه۰۹۹۹وههههههههه

 اوی  سسس ههه  سسسو رهټ لنسسسهواسسسه    ه سسسو رهاسسس   هل سسسوه سسس وولترهاسسس        ه

  هېږسسسسرهه  سسسسه رهه سسسسپچ ره اوی  سسسس ههوه  و سسسس   ووه وههن   سسسس ه اوی  سسسس هه

عه ل نهتسس  که اوی  سس ههټسس لن ډوهو  سس وو هووه سسو ره اوی  سس ه سسوه پسساهیېۍسس  هو اسس
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اسسره نسسوو   هنسس   ۍه سس هل سسوهوهاې  هوو هونسس ي هاسس سههدسسښه ت سس و  ه اویسس

YWCA /YMCAوه  سسو  وهه سساوهاسس  ښهووهوهنسس      هج لو  سس هو  سس وو ه سسوهه

 سس  هوو ه سسوهوه وسساهی  سستنښهیسس وهښهو سس ولښه»وووسساههلسسر پسساهیېۍسس  هو اسس کعه

وه«هوهت  سستنوه سس ه سسااهونسس ه سسوووهیسسوه  سس   ههنسسښهلسسوه سس  هاسساههوهوسس ه سس  هن

ن سسووهووهجاوږسسوه ږ نسسوهه  سسوو رهوه سساو هتسس وهوه سس    ه سس    ښهیسسوه سس  پهنسسښه

هوسهیوهثو وهن سع ن

وو هوه  وسس ه  سساو  هلسسوه اوی  سس هوت  سستاههدسسښهوو ه  وسسوهياسسهېرهونسس کهه

وواهلپسس  هههدسسښهووسستپ ه سس  هچسس هیسساونههعهسسرهوکو دسسښهوو هلسسوهوتسسوه طسساهه

نسس کهووه ږانسسډهجسس  خهنسس کعهوو هیار سس ههونسس هههدسسښهوسس و اهیسسوهو سستپره

ااه  و سسقهیسسډهههدسسښهټسس سه سس  هول ېسس هو لسس وههوواسسښهوسس ههاسست  » ږانسسډهونسس که

ووهو سستپرهوواسسښهوسس هاسسرهو ههدسسښهټسس سه هسسرهوسسښهیسسوهولهههووکهیسسوه   سسوهنسس ه

ږوهواسسې سهیسسوه انسسډهنسسښهیسسوه سسوولهانسس سهوهجنسس  کهیسسه۲۱۱۱وههعاسس  ونهنسس ک

اسسس        هوهاږسسس  رهټسسس نن هلپسسس  ههوهو  سسس ا هووسسستپ هه۲۶۱وسسس هج سسسوهنسسسښه

(CAGE)ه ن سس  وهاې اسسرهاسسږ  هلپسس  هه سسو ره»هووسستپ ههع« وه نځتسسوهنسس ه»

ههوهن  وسسس هاې اسسسنهوورهچسسس هیسسسوه له»ههعو ن سسس  هنسسسښه وتهسسسرهوهعهولو سسسواهنسسس 

 وسسډاه سسوهوه هووههی سس هها هسسره سس ههههدسسښهنسسښهو ههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهی سس ه

  سسوهو سستپرهوهن  وسس هوهټسس لنښهوهاسسږ  ه یسسوهاږسس  رههعو وو ېهېسسووه   ېسس هنسس ک

وههوهو  سس ا «عهیسسوهي هنسسښهلسسوهټ لسس ه ېسساهه نسسګهو هووه  وسسوه سس  هو سسوه تږسساهاسسر

 هسسوهو یههعنسس سهو یسسوهاې اسسره هقسس هنسسښه هسسرهیسسوهلسس  ههوو سسووسستپ ه وه نځتسسوهن

اې اسسره   وو سسوه»هووهوسس اهو هسسښهن  وسس ورهو  پسس ڼښهیسسوهاسسالېرهنسسښه وتهسسرهوه

وسس ه سساههدسسښه«هیسسوهلسس  و هوک:ه سس هنسسوه ههیسسوهل  سسنهنسسښهوسس ههسسوه سسوهن سس کي

  سس   ههیېسساهاسس هههووسستپ هیسسوه سسښهاسس  قښهثوسهاسستاهاسس هیسسوهووسستپ هنسسښهوه

ووسستپ هلسسوهچۍسسوههدسسښههوووسسا سسوهو اسسېوعهوو هوهه۰۰۴۲ اوی  سس هاسسږ اهو ېهسس ه

ه   هوښه ږوهن لوهثراهاتاها عه

ه
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 یک لېست )تورلېست( لپاره دي:لد ب

 اوقسسوهوه سس  هل  سسنه اوقسسوهوهههیسسوهوتسسوه اوقسسوهنسسښهیسسوههو سسهریسسوه  سس   ههنسسښه

 سس هوچسساه  ا سسرهاهاې اسست وسهیسسوهټسس نن هنسسښهوه سسګو هلپسس  هه   سس وهنسسښه سس 

ووهیسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښهاسس  هو سس که  اوسسرهن سسوسه سساههسس هوو ه سسوهیسسوههن سسوس

یسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هیسسوه سس  اهنسس  رهچ سسوههعټسس نن هنسسښه سس  ښهو نسس ک

اسس   ه ه سس ههلسسونسس سهوهجنسس  کهوه وسساهی  سستنښهوه سس وووهووهه ۲۱۱۱هوهواسس هع

وسس هلسس ه     و سسوه وه نځتسسوهنسس سعهوتسسوههCAGEاسساههوه  سساوهو سساوهیسساهواسس ره

وهوجاووسسسوهچدېسسسنهلسسسوه سسس وهوو  وسهاسسس سههوتسسسوههCAGEتوهوه     و سسسوهو واسسس

ه     و وههدښهیوهي واهثوسهوکهو واتوهو  اوډکهژ ښه وهوژ  لسها سع

 وهو تپره   لېت  وه 

  وهټ نن هلوه     وهاات وو 

 وه  سساهوه ق  سس هه سسو رهن  سس هووهوهول سس ونۍهووهوا اسسره سس    هیسساه

  پ هن  ښ

 ووهول سسرههاسس  وهووهوه هسسرهاسست  یسسوه سس    هج لو سسوهنسسښهوهو سسپاه سسوه

  هیوه پ ه   لېت  ونهېنجا ښهووهوه  ه

 وه  پ وهووه قاو   هیوهج لول هنښه   م 

 نهوهوو اهووهوه سس ل  هیسسوهو ن لسس هېسس  ه وهوه سسو ره  سس ولېت   هل سسوهه

 نښهی  ښه و ها

 وواسسښه  سس  نښهن  سسښههدسسښهوهاې اسست ول هن  سسښه سساهاسسې  کهي سسواه

 ع وولر

 سس  هل  سسنهیسسوه  ېن لسس هنسسښه وسس هووهیاو نسسوهه وسهل    ېسس هو وسس ه   سس  و  هوه

ه!و ل وعهوهاې ات ول ها و قهوهي واه  و ووهلوهي اهوه  سها س

وهدسس  ههعاسساهتسس وو هووهوه سسګوهیسسوهو ې سسته ه   نږسسوهن سسوسهووهټسس نن هلسسوه     سسه

 سسوهنسسښهت وتسس  هه  سسوهیسسوه هسسرهنږهج لو  سس ثوهچسس و هیسسوه    سسنهنسسښه سس    ه

ښهو ې سسته هلپسس  ههوه ه سس ه سساه سسناهاسسېږوهوسسلسسوهوسس اه سس    اهاسسېږښههخسسوهوه و
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ج وسسوووو  ههو ویسس  وسههوه   سسوو  هژ هژ ه سسول سههوه ږ سس هووه سس  ههۍډاهو سسږنو سس

 ېږتسسرهاسس او  ه   سسواه هسساههه ههیسسوه   سسو  رن   ېسس هاسسهوهنسسښیسسوهی سساهووهیهسس  ه

هوواښه ې  ېښه پاوسههدښهلوهو ه     هج لو  رهااهه ن ا ښه وهوکعه

 ووههدسسښهاسس   ه هسسرهو  سسوهياااسسحهو لسس ولحهاسس ههناسس  و سسوهیسسوهچۍسس هووههههههههه

دسسسښهوه هسسسرهاسسس  وه وی  و سسسوههوه اسسسنې ه وی  و سسسوهه  سسس وره وی  و سسسوههوه سسس    ه

   سسوهووهوهو سسواهیا وسس سهن  سسښهه ه ج لو  سس ه وی  و سسوههولو سسوهههنت    سسوهووهیږ

عهیسسوه ېنسس هاسسېږ هنسسښهويلههوههیا هسسوه نسسګو الوهیسساه وسس سهوهژ نسس ههوهټسس ننېډو

CAGEسسواهلسسوهوو هاسساههوهن  ووسسوو  هوه  ا سسۍهجاوږسسرهاسس  قوههوه    سسنهه   

هۍووهوه  هې ېسسنهوهوو اهوهاسس و ق هوهاسساو  ل هلپسس  ههیسسوه اوسس لهښ سس لښهاسس  ق

هټ  وه    هوو وهن ع

و لسس وهههاسسره  هلسسوه سس وهیسساهوو  یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښه  سس   رن هوه خ ل سسه

لېسس ووسهووههوو هوه  سس  ترهاسس و ق هنسس  وسههاې اسست ول ه سسوهوه ویسس  هن یېسس  ښ

لسسوه   سسوهو سس  هه سساههسس هه هو اهاسستاو ېوو  ښهونسس  ولښچۍسس  ه سسوه    سسوهو ن لسس

یسسوه سسس  اهوهه رسسسا ه  هسس وه قسس  ره  سسس و ون هلسسوه سس وهوههCAGEونسس کهووهوه

اې اسست ول هیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هیسسوه سس  اهوههوهواسسن ووهو  وسس  رهنسس سه

هو اهیې هښهیاواښهیوه ګو هويلهد ن  ه وه نځتوها عه

ټسسې هچۍسسوهټسس لښهو  وسس  ۍههدسسښهوه سسو رههSPSDوهو سستپرهیسساهبسسوهوهههههههههه

ن  ی چسس   هوسس اهثلسسښهیسسوه بسس ن  و وه   سسوه سساهاسساههنسس  هواهاسساهه وهوسس ه سس  ه

یسسوهواهنسسښه سسوو خهون پ سس ههدسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوه  سس   اهوههسعنسس ه

هاښهچسس هاسس  هښهوه د یېاوسس سهووهوه سسځ هوه ق  سس هیسسوه سسګو هی سسښه سس  اهاسس 

ثلسسس هووه نوېږ   سسس هووو وه سسسوهو نسسس سهههوه  پ  هسسس هنږې سسس هCAGEوههوواهیسسس وهښ

ولونسسوهولېسسوههه سسوهوسس و اهوواهلپسس  هههدسسښهوو ههCAGEاسس اعهلسسوهواهاسسا  اهه

 سس  هیسسوهوه   سسنه سسو ره طسساپه سسوه وزسست  رهیسس  ښهاسسره ه سسښهوواهلپسس  هههدسسښه

ل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هیاواسسوهيهی سسښهثرسساه  سساوا نه سساهياسسوهنسس کهووهوه
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 سس ه ق  هسسوهونسس کهوو هاسس  ه سس     هچسس هیسسوهیاواسسوهنسسښهاسس  اهوونږنسس هوه   وه

هن سع

 ووسسوهو ن   سس هنږې سسوه وهه۰۱۱ نوېږ  سس هوسس ههلسسوه   سستوهثنسسوهن  سسوهوههCAGEوه

هههدسسښو هسسرهاسساننه سسوهوووسساههوهن  وسس هوه وسساهی  سستنښهوسس ههCAGEهع نځتسسوهنسس ه

یسسوه هسسرهن سسوهوهواسست  وت  هن   سس هوسس هاسساهن سسېډههثلسسوهوټسس نرعهوسس هوواسسښه

ه لاو   سسهول ېسس وهاسس ههدسسښهوهنږې سسښهلپسس  هه  نسسوهیسسوه   سسوهووهوهجسسووسه وه نځتسس

تسس وه سسګو هلپسس  ههي  سس  وهونسس کعه سساه سسو هووهوههدسسښهوواسسښهتسس کههدسسښهیسسوه

 ه سسښههو سس وولتره  اې سس هنسسښهوسسښهو سسواه سسوهو لسس واهووه سسوهچسس ه  سس   روهوه

هچۍ  هوهوټ اهلوه خښهت  ههارعههه ب ن  و هو

اههاسس هوهو سس وهوسس ههثلسسوهوټ نسساه   سس  و  هاسسهلسسو ه سس هلسسوه نځسسوهوهجسسووسهه ووتسس

وو سساهاسس سه سساههسس هلسسوهوتسس هن سس   هوهوهتسس وه سساه سسناهن  و سسوههCAGEاسس هعهوه

اسساهه ږسس رهو ې سسرهووهوو ه سسوهیسسوهنږې سس هنسسښهوه و ګوسسووه هنسسوهو نسس کعهوو ه

وو هوه  قېقسسرهثلسسښهلسسوهعه وسه سساهاسساههنسس هو  سس ووهثل سسۍوووسسرههدسسښهنږې سسښه

وهوه سس  ثهتسس وه سسوهیسسوه سس  هوهواسست  ههCAGEهخسسوهیسسوه  سسښهو ې سستنښهاسساههوهیسس وه ه

هل  نهنښهوه      وها  ه ل هیوه   اهولو ورډو وهواپ  سع

 ټهېسل نفریزه کم

 ټه کې یې شمېرېپه کم                                مبدلون                                     

 جنس

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه۴۰هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها کهههههههههههههههه

ه۲۹هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ځښههههههههههههههههههههههه

 عمرونه

ه۲۶ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهنۍهی  اههههههههههههه۲۱-۷۱

ه۲۱ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهنۍهی  اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه۷۱-۲۱

ه۰۹ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنهنۍهی  اههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه۲۱-۴۱

ه۲۷ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههلوهینخ ا هی   وهههههههههههههههههه
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 سیمې

ه۲۴هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاې سه)وهجن  رهن  و ه انډ 

ه۰۷هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه    که  ا  هووهن و 

ه۰۰هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو  ې  هووهن و     که

ه۲۴ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه ېنګولېن   هووهن و

ه۰۰ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههچ    ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه۲ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههووو  ووه

ه۲ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدن   هههههههههههههه

ه۲هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههدن   هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

ه3ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه      

ه1هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههجېر هه

 مسلک

ه11ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه  ېنوو ههه

ه۰۲هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه پاهن  هلاکهههههههههههههههه

ه۰۶ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههیوه   او وهنښهن  هن کههههههههههه

ه۰۲هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههیوهو تاهنښهن  هن کهههههههههههههههههههه

ه۴ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههی چنت  ه  هاهههههههههههههههههههههههههههههههوه

ه۷۷ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههن  ه  اتوه ځوههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههای

ه۱ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههو وهه وهلاکهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ه

لسسسوه سسس وههښوهاږسسس  رهواسسس   ههCAGEو واسسستوهوه سسس  هل  سسسنهیسسسوهولههوههههههههههه

ل  سسنههخسسوهوهن  ووسسوو  هوهلسسااهن لسس هیسسوه ا هسسوهنسسښههلسسو هسسږې هو ېسس سهاسس عه

ه ک سسس  و هیسسسوهوسسس ه سسسښهاسسس ه۲۲اې اسسست وسه  جسسس وهوعهوهجنسسس  کهیسسسوهه۰۱۲

وه»اې اسست ول ه     سسوهه۷۷ول سسرهجا سسښههخسسوهوههلسسو ه وډوسس  رهیاو سساو هنسسښه

وههعواسسپ هاسس س«هوکوه سسن سسووهلپسس  هه ن اسسبههڅهنسس  ه   سسوهلسسوه سس وهوه سس  ډو چسس

عهوهو  ه سسس که ا  لسسسوهتسسس کهوهېوونږسسسوه   سسسوهووهوی  و سسسوهوو هون اوسسسنهوسسسښه
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CAGEاې اسست ول هوه سس  ډوههه لسسوه سس وهووتسسهو     سسو  لسس ه   سسوهووهوهههدسسښهوهه

هع خوهو ې ر

ن سس   هوسس ه سساهل  سسنهواسسپ هه۲۷ سس  و هوهه۲۶هایسسههاو هې سس  سس   رن هوه هههههههههه

ن سس  هوهول سسرهجا سسښهتسس که سسوه ه سسښه ا سس سهه۲۰نسس ههدسسښهیسسوهوو هنسسښهوسسښه

پسس لکه سس    هجسس لو  رهج ووهوسس ه  ا سسرهوولېسس  هه سس  ووي ههوهنسس  ېنښهتسس کهوسس ه

لسسرهوووسسرهههعوهههدسسښهوتسسوهو سساووه سسوهلسسوه   سسوو  ه سس  ډو رهوتسس ولک سسعه ږسسوهنووه

وهوهاخهسسرهاې اسسرهويوهسس هووهوسس هچسس هوهو سس وه سساه سسناهل سس ه  سساهه دسسښهووتسس

 سس ههونسس هههدسسښهوتسسوهرو هسسوهیسسوهټسس نن هنسسښهوه ا سسوه سسوهو ې سستنښهیاهوه  سس   اهلسس

لپسس  ههاسستاههياسستوه وول سسوهوهعهوه سس کهوونږنسس هت ا سس  ههCAGEوووسس هي سساهوه

وو ه چاجنسسښه ېسس نښههوهاې اسسرهیهسس ههههعوه سسچږ تسسوهوهوهنسس  ههدسسښه ږسسوهن

اې اسسره   سسوو  ه سس هه   سسوهنسس هعه ېنسسياسس چنښه   سسواه  سس   هه  هووهه ن  قسسن

هااهه    وه  ه ع«هاې اره اچ اه»هلووتوهن  ه

 سسوه   سسوهیسسوهوسس هاسستاهیسساووهه۷۱اهیسسوهرسسلسسوهټسس نن هلسسوهو  سسښهولو سسواهوهویاه

هعوه سس  ښهو ن لسس هلپسس  ههو واسستحه سس  هل  سسنهواسسپ هنسس هCAGEنسس   او وهنسسښه

هوسسښهچۍسسوهن سس  ه۷۲وهوو هلسسوه نځسسوهههون  ووسسوو هوهه۱۷یسسوهوتسسوهل  سسنهنسسښه

وهههو سسههدسسښهوه سس  ډوههیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهچسس هوعههن سسوه سسوههدسسښه سس  هواپ ووه

CAGEتسس وه سسوه  ل سساهچۍسسوهثوسهل سسوهها  سسوههدسسښهوه  ټ سس سهیسسوهل  سسوهنسسښهه

ل   سس  هوهوسس هل  ۍسس لکهلسسوه  او نسسښهو واسستوهوهچۍسسوهوهوو سسته هلپسس  ههاسس  هنسس  په

هچږوتوها  هااههن     وه    سع وهوو ههه    ک

نسس  هن لسس هچۍسسښههاسسېږوهنسسښهوسسښ سسښههدسسښهوهاسسې سهیسسوهواهاسسا  اههچۍسسوهنږېهیسسا

وو هوه  اسسسووههدسسسښهچۍسسس هنسسسښههاسسستاو ېوو ښهول سسس ولۍهیسسسوه   سسسوهنسسس اه۲۲

وه  سس   اه  سساو هچسسااههعاې اسست ول هوه  نسس  ۍهلپسس  هه نوږسسښهچ سسښهونسس ا

هوی و وسها سعو هسهیوه   وهوه هقښه وههوه   ه

ه

ه
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 د ښاريانو د راګډولو لپاره دي:

ههې    وهياسسهCAGEوهلسس   کهل  سسنهلسسوه پاولسس هاسساههاسس ه اټسس نن هیسس  اهههههههه

 وټ ل لسس هوسس هیسساونهنږپسس ووهیېسساهنسس هیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهووسستپ ه پهسسښه

چسسااهول سس ولۍهوه ووسسوهو ن   سس هول سس ولې هنسسښهلسسوهه۲۲۶چ سس ووهوه سس  ښه)دسسښهوه

ن سس   هه۱۱۱ه۲۴۱و هسسر ه  وواسس ههه  ون سس   ههخسسوه سسوهياسسهې ه۱۱۱ه۰۱هلسسو

و س وه سوههدسښهیسوهه چۍس س ههههدسښهوو ه سوهیسوهټس نن هنسښه ا سوهو هسرهژ نوهون ه

ه وووه وهو ن کعههه   هل  نهنښهوښه     وها  اهوک

اسس   ههلسسوووهیسسوهولههن سسوهوهنسس ه طسساهلاو  سسښه  نتېسسرهوعهوتسسوه  نتېسسرههههههههه

 ه سس هاسساههوهنتهسس هووهلسسوهچۍسس  هوه واو سس هو ې سسته هوه  سس   اهیسسوهولههچۍسس  ه سسوه

ووهوهچۍسس  هوه پ سس ه سساهياسسوهنسس سههچۍسس  ه سسګو ه سسوهچ سس سهه لسس ی چسس و هو ن

ن لسس ههوووهوه  اسسووهدسس  وون هوه وولسس هلپسس  ههوهچۍسس  هوه پ سس ه وجه  لسس هوه  جېسس

   سسخه وه نځتسسوهنسس هعهټسس نن ه سسوهیسسوه سسوواهن سسووهاسساههوه  سس   اهاسسېږوهو سسډوه

هولوهااههولو ښه ې سهثراهن سعهلوه    ه

 سسس لو  ره سسس    ووه سسسوه ه سسسښهچۍسسسوهتسسس کههدسسسښهاږ  سسس هوو ه  سسس  ههههههههه

هو بسس ن  و هوهیسساه پهسس هاسسېږ هنسسښهوسسښه ه سس ه سسوهیسسوهاخهسسره   سسوه هې     سس

هع لسسوهنسسښههسس  اهه هې     سسوهاسس کټونسس سعهلسسرهوووسسرهو ه سسوهیسس چې کههدسسښهیسسوه

و نس   ره سوه هې س  هاسس  ههوسښیسوه ېنسښهول س ولې هل سوه   نس  هنسسښهچساه وه س 

وهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهډوههسس    ه سسو سسو عهواسسې سه نتوږېنسس هچسس ه پهسس هاسسېږوه

ه  سس په ېسس ه  ۍسسو هودسس سهاسس و هن  ووسسوو  هیسسوهولهه  ه  سس پهولېسس ووسههدسسښهوتسسوه 

ه ووسها سع  وووهو ن    ه وهولهیوه ېۍو

 د ملکي غاړه نه ایښودنې لپاره دی

CAGEوږسسښه سس واهیسساهه۱۷یسسوهثو سسوهوهټسس نن هوه سس    هوهی   سسوه نسساهاسس اهه

 سسپ ه)وه سسوهتسس لههووزسس و ښهو سسا هواسسپ هنسس عه سسو ره  سساو  هواسستويسهونسس هه

وا اسسسس هټسسسس ننښهوه»دسسسسښه هسسسسرهوهن  ووسسسسوو  هوهو  و سسسسښه سسسسپ  نهلسسسساکعه

ن  ووسسوو  هووهچږو و  سسوهوه وفسسحهو ن   سس هلپسس  ههوکههوه ووسسوهو ن   سس هوه ېسس  ه
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وتسسوهټ سسرهټېن سس  ههالسسرهیسسهع«وهها   هاسساههاسس  ه  سسږېوهاسس ه سس هلسسوو ووکه)

چسس هوتسسوه سس    ه سس پهه ج لو  سسهدسسښه سس    واسستويسهونسس هههCAGEعهونسس 

 سس یېاهوسس و اهووهو ههدسسښهوو هووتسسوهثوسهاسسات و ښهلپسس  هه رسس  وپههعنسس  

نس سههدسښهوه سوهوکعهیسوهوواسښه س سهنسښههدسښه  س   رن هچۍسوههسوهیسنه سهکا ه

هعهههو  ودږت ولحههوو هن سهووهوهچۍښها و   ه نه ه وهوښه

وهچ سس ووهیسسوهن سسوه ه سس هها   ولسسرهوووسساهوا اسسرهو سساهووهوههدسسښه هسسره  سسهههههه

 سوهوهیېۍسس  ه اسس ل ه   سست   هجسس لوسهووهیسسوه انسډهنسسښهوسسښهوهول سسره  سس   اهن  سسښه

نسس لښه سساههسس ههدسسښه اسسنې ه  جسسوه وجهسسبهنسس کعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههاسساهه سساه

هوولنسسګههډوههسس    هیسساه پهسس هاسس   هنسسښه   لېت  سسوه سساهاسساههنسس سعهو سسېږوهدسسښهاسس

 سس هوچهسس هن  ووسسوو  هلسس    ه سس  هل  سسنهواسسپ هاسس هوهوهو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښه

 سساهه   سس لېت  ه ههدسسښهوتسس   لېت  سسوه سساهاسساههنسس س  سسا   وهثلسسښهیسسوهاسسې سهنسسښه

هعټ نن هووو هون 

ن هو  و   سسګ  هیسسوهیسس  اه  سس   ره۷وه سس  له سساهه سسښههخسسوه۲وه سس  لهلسسوههههههههه

وږسسښه وهیسسوهورخسس وهوهاې اسسره ۍسس وپه۰۹۶۱هلسسووواسسښهوسس ه سس  هنسسښههدسسښه

یسسوه سس  وههیېسساهنسس عاسسږ  سه  سساهن سس کعهوه و سس   هیسسپ اهیسسوه سس  ه   سسنه

 سس نتې    هنسسښهوهاې اسسره   سسوو  هیسسوهو تاو سس هنسسښه  اسستښهووهوه ن اسس  ه) سس ه

 اسس  وه وسس چااهنسس سهه  هعوچهسس  هن  ووسسوو  هوه سسوه سس  ډوهن لسس هت  سستنښهنسس لښ

نسس سهیسسوهیسسنځ ه سس  لهوهاسسږ  ه هسس سههیسسوهووو ېسس ه ېناو سسوه و لوسههیسسوهن هسس هنسسښه

  ې  او وهوجاوههن سهووه ډو ېوهن  و وه اهااههن سها  اهوع

وه وسس چااههیسسوهاسسېږوهنسسښه  و سس   د سس  لههه سسوهوه۷۰یسساهوه سسځ ه اوی  سس ههههههه

 سس هی چنت   ههوو  و سس   هیسسوه سس  ځې ههعیسسوه سسګو ه ېنسسښهو سسوو  په سساهاسساههنسس س

یسسوه سس  اهوههکنسسښه ېنسسښهن  سسښه سساهاسساههنسس اعهووو وه سسوهوه ه سس هوه خ نسس ه

وهههې   سس هنسس  وسههوهاسساوهی ن سس ږپهووو وه خسس ه سسوهثوسسا هو سسنه  اسستښههوه ه

  سسوه ه سس ه سسوهو نسس سه سساهاسساههاسس سعهرووه ېه  ېسس    سس سهوه وسس وهووهاسساوهنسس      ه

ووه«ه هه ووسسوهو نسس  «ه»و سس وه»یسسوه  نسس هووه ېر  سس ه   سسواهوه  سس   اه سس  اهل سسوه
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اسسنو ت لکههه  یسسهلسسوهو هسسرهCAGE سس  اهلې سساهاسس اهوکعه«ه سسول  ه سسول  »

هوهن  ول ه قه اهياوهن ع«ه ول  ه ول  »جې  هچې  ههوهچۍوهانو اه

ووههدسسښهوهن هسس هیسسوهو سسوو    هنسسښهوه ه سسرهتسس لوه سسوهووزسس و ښهو تږسس سهاسس  اه

نن ه سس  و هثرسساه سسوواهنسس عهاږسس هوهویاوسساهوهټسس ه سسګوثه  سس ي  هوهټسس نن ه سس    هعو

 سس ههونسس هههدسسښهوو ه  وسسوهوه  سساکهوهثراولسس هر سهیسسپ هج لو  سس هیاه وهاسسههو

ههدسسښهاسسېږوهسیسسوه سس  اه ېسسوو ه سسوهو هووو  سسرهووهوواسسښه  نتې   سسوهجسس لهنسس ه

ډوههسس    ه سسوهوسسښهو سساژکهو هو زسسهوهووهوهوو هت وسس ه سسوهوسسښه سسو پهو هو زسسه عهو سس

واسس واهوهو  سسښهیسسوه سس  ههوه ه سس هوه ق  سس هوه ېسس هCAGE سسوه  سسوه ه۷۱ههوهجنسس  ه

وه هسسره  اوسسرهو یه وه نځتسسوهنسس هعهوهاسسې سهیسسوه سسګو هیسسوهاسستاوه سس  و  هنسسښه

هي ر    وهوا سع

 ه س هههو س س  هل  سنه سوهوهچساهوس هاسخ ه س  هو ې ستاهنهلسوههدښه وه وههن و

لسس   هه   سسوهلسسوهج یسس  هها ېسس هوه سس  لهیسسهعن     سسوه سس  وسهرسس  سسوهو  سسوهوه   سس سه ه

وهو ووههیسسوهههنسسښه وه نځتسسوهاسس  هوهه۰۹۰۱ښهاسساههوهوسس ه سس  هن سسووههخسسوههدسس

و یه  سسسس   اهوه ه سسسس هوه پهسسسس ونۍهو یهولږ  ځهسسسسوعه نتوږېنسسسس هوه سسسس      هوه

و ووهه ن سس  ه پسسس  هنسس هووهوسسس ه سساه ېسسس هوسسښهیسسسوهاسسپ وهاسسستاوه سس  و  هنسسسښه

هي ر    وهون سع

 ېسس ه وسس هن     سسوه   وسسخهاسس سهووههن سسوههدسسښه سسوهیسسوه  سس وهنسسښهوهن سس ههههههه

اهن سسوهه ه سس ه سسوهوتسسوهن     سسوه   سس سعهلسسرهوووسسرههدسسښهدسس  وونره سس  هو ې سست

ا وهاسسوه س  لهیسسوه ېږس ورهنسسښهوهچ س ووهیسسوهن سسوهوهوهه سوهاسس او  هلس    هاسس اه

وسه اهسس هلسسوه ه سس ه پ سس ه سساهياسسوهنسس که رسسیسسوه  ل سس ه سس  و  هنسسښهووهعو اسس ل 

هووهوه   هل  نهوهژ نښهلپ  ههوچۍ  هياهې   وه وت  ګهن کعه

ثکه  نتېسسره وه نځتسسوهه   سستوانسسډکهچ سستښهوسس هلسسوه سس ي اههوه  سس   اه هههههه

وه  سس   اهوسس هو هسسحه  سس   هیسسوهواه سس  اهه»و سست هول سس ولې ه سسوهوو هههوووهههنسس 

یسوهه ساهونسنههوهدښهوهوس هن  ووسوههدسښهوس ه نطقسره س هوس هاسږ  لېره اوسمهوه

وهههه سسښهیسسوه   سسوهچۍسسوهن  ووسسوههدسسښهوسس ه  اسسوه  بسسرهو وه هع«ولېسس ووسههونسس ک
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 قسس  هښ ه سسوههوه  سساهوه ق  سس هوسس ه   سس  حه سسوو خهون سساهچۍسسوه قسس  هښه)ج هسسره

هوو وسها ع

ن سسوهوه وه نځتسسوهاسس و ه سس نتې  هاسسا  اههوههایسسوهاسسې سهنسسښهوه هسسرهیسسهههههه

وسسس ه سسس    وه اوی  سسس هچسسس هن  سسسښهیېسسساهنسسس اعهوه«هاسسس  ې »  سسس   اه ېنسسس ه

ی چنت    سس هواسست وو  هیسسوهی چنت    سس هنسسښهوه پهسس هاسس  اوو  هلپسس  هه     سسوهووهوه

ووهل  سس هنسسښه سس    کهو اسس  وه و و سس سهیېسساهه    هیسسوه ت اسسطوه ه سس  ځې ه سس

 سسوهیسسوهټ لسسوهن  وسس هنسسښهن  وسس وره سس    هووهوه ووچږسسوه هانسس سعهوه سس  لهیسس

 و  ېسسډاهو  سس ووښهنسس  هن   سس هیسسوهولههوواسسښه ویسس  هو نسس سهاسس ههدسسښهوو هوه

چېسس وهیسسوهن سسوهیسسوهټ ل ېسس هنسسښهوهول سس ونۍهیسسوهولههل  او سسوهو نسس کههدسسښهوتسسوه

 و هلپ  ههوه  ج هوه وجه  ل هي اهو ا  وعن  هو واتوهوهو

نسسس سهوهو  سسس   کهلا ېسسس هوهثرسسساکهیسسسوهه سسساهوهه۰۹۷۹وههښوه  و سسس   ههسسس   ههههههه

هونسس  سست وسهیسسوه سس  هوسس ههاسستاههت  سسګههونسس هعهوو هواسسپ ه ې ه سس هلپسس  ههوهاسس  ه

وو ه«هکو نسسس هه سسسول  يلهاسسس هلسسس  ښهونسسس  هه ووسسسوهو نسسس  هووه سسس هه سسسوه»ه

 ههوسسښهوهو هسس هاسسنو ت لوه نسس سههدسسښهی سسښهثرسساه سس   پ  سساه   لېت  سسوه سساهاسساهه

وعهوهن   سساپهیسسوهو  سساهنسسښهلېسسوو   هوهاسساوهه سساهاسساههنسس سلسسوه سس وهوهن   سساپه

نسس      هوسس هاسسږنو هو سس  ول هووهوه  اسسېقرهاسس  ه سسوهوسسښهد ۍسسښهوچهسسښهو سسوو   ه

دسسښهووهیسسوه  سس   ههنسسښه سساهټ لسس هاسستاه  سساکههع هسسره  اوسسرهاسس سه۱۱۱ه۴۱

هوع

ه یسوهوتسسهع س   هوه پهسس ه   ست   وهنس سهیېساهنس کهوهډوو س   دسوهاسېږوهه ساههههههه

هواتهسس     هن لسس   هیسسوه سس   هنسسښهوه  و سس   هلسسوه سس وهوهن سس سس نتې    هنسسښهوهلې

یسسسوه سسسګو هوهاسسسږ  ه هسسس سههیسسسوه سسس  و  هنسسسښه   اسسس  وه سسساهاسسساههنسسس سهووهوه

ږوهنسسسښه سسس      هوهې هل وووځسسسوهاسسس هیسسسوهجنسسسهعياسسسهې    ه وټ لسسس سهاسسس  اهو

وه سس ثو هي رسس  ه سساهاسساههنسس عهوههو اوهوههسس  و  و سسې ه   هي رسس  هووهناو سسو 

یسوه س  هنسښه س      هوهن دنېس   هوسس ههوو سس ون  وس هیسوهجنس  هاسا رهاسېږوهنسښهو
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 سس   ه وه نځتسسوهنسس هه سس   هن   سس هلسسوه سس  هاسساههوسس ه ېنسساههدسسښهوه ه سس هوه

هع ههلې وولوو ت و ه ز    وهیااهد  ها کهوه

  سس ورهاسسږ     هیسسوهه سساه سس ي اهه  سس   اهوه ووسسوهو ن   سس هلپسس  ههوهاې اسسرهووه

هوهعهیسسوهنهېسسوکه  بسس ا   ه سس ووه  لېسسوهنسس سههووتسسوهنسس  ه   سسوه سسوهوسس و اهوو

وهوسسښهدسسښه ووسسوهو ن    سس ه سسوهولوسسوه  ل  سس پهو نسس که ه سسښهاې اسسره   وو سس

ههدسسښهوو ه  وسسوهوهټسس نن هیسسوه     سس هنسسښهوه  سسپ وهیسسوهولهه پسساه  سس وق س

ه واو پهچ هولو واهن کع

 ویرول

ل  سسنهلسسوه پاوسسووهو واسستوهل وسس هاې اسسره   سسوو  هوهوو هه سس  هکوهلسس   هههههههههه

هیهږسسسووکهیسسسوهت و سسسښه سسس واه سسسوهوهاسسساه۱۶وه سسسو    ل هووهوهټسسس نن هوه سسس    هوه

وههCAGE سسسوهوه  سسسوه ۰۶هایسسسههاو هې سسس قسسس  رهن  سسسښه سسساهاسسساههنسسس اعهوه 

وههکتسسس هههوسسس ههPSPD سسسښه  سسساهه سسس  کهوو هاسسس  هووهو اسسساههوه وجاوفېسسس کهنږ

لسسرههع  س  تره  بسرهو تسساه سوهوت  سستاهاس سو هسسوهوهټس نن هوه س    هوه سس   ل هلس

 نسسوکهاسس سهووهیسسوه ېنسس ههع ېنسسښه  سساو هجاوږسسوهاسس سهCAGEوووسسرههدسسښهوه

 نسسوکهاسس سعهلسسرهوووسسرههدسسښه ېنسسښه سسو رهچسس هجاوږسسوهووهچسس هاسسېږ هنسسښه

هلسسواسس  ه هن  ووسسوو  هیسساه سسپ هوهو وسسووهلسسوهو هسسوهوه سس  هل  سسنهنسسښههیسسو  سس ي ه

هااهه  ها سع«هو   ا  رهات  ډو»هلوووه   ه ې ه«هټ لن ډه    »

وه  سسسس   ه  ټاوو سسسس  هوهن  ووسسسسوو  هوههCAGEیسسسسوه ېنسسسس ه سسسس و   هنسسسسښهوهههههههه

یسسوه سس نتې رهثوسه»ه  سس   رن هلسسوه سس وهیسسوه ډو سسره ا سس و هاسساههو  و سساهاسس سعه

 سس  ه سس ه ېسس ههکهههدسسښهیېزسسښه سسن  وهنسس هل ډهونسس  وه سس سس  ه پهسسوهټ لسسوهاسس  وهووهوت

وهوو ه«ه وکرسسسلحه سسسوهت ا سسس  هو هن  ووسسسوو هیسسس ههاسسس سههدسسسښه سسس و اوخ و

 سسوهوسس و اهووههدسسښه سس و اوخ ولحهوو وسهاسس هیسسوههعاسستاو ېوکهاسسږوهح  تسسوهاسس ه

وو هچ سسوهونسس ههههونسس و قسساهههخسسوهCAGE سس  هل  سسنهنسسښهاسس  ه هن  ووسسوو  هلسسوه

هدښه   هیوهو  وهلوه  و اوخ ولره  لرهي وهد  وهااههو  و رع
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وووسساههه کويهچۍسسنهسسوههدسسښهوی  سستاهاسس سههدسسښهوتسسوه  نتې   سسوههسسوهثوسهه

دښهیوه   هل  سنهنسښهوهاس  ه هو س وه    س   هلسوه پهس ه و نس ههخسوهوه پ س هیسوه

ه   وه و چااهون اع

۴۰۰۲ CAGE 

نسس سهه۲۱۱۱لسسوهچۍسسوهو واسستوهدښهلسس    ۍه سس  ښهوسسښه سساهياسسوهنسس اهلسسوهههههههه

ههدسسښهوهن  وسس هوه وه  سسا   وه  سساهنسسهCAGEو واسستوهووسستپ هیاوزسس وسهاسس عهوه

وههیورسسوهه سسنسسښهوه هسسرهن سسښه  اوسسرهوسس ههووهاې اسسرهاسسږ  هیسسوه   زسسن

اسست  ډ وهوکعه تېرتسس هوه سسو رهټسس لنښهوه  سس ي  هثلسسښهوسسښهوهههدسسښهه  سساو ه سسوه

اسسوهوسس ه سساه ېسس هیېسساهنسس ههوهوهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهن  ووسسوو  هوهاسس  ه ل هیاه

یېسساههنسس سهنسسښه۲۱۱۲یسسوههCAGEووو وهلسسوه سس وهه۷۴۲ سسوهوه  سساو کهیسسوههه   سسوه 

هعههها ه

ههدسسښه سسو ره  سساو  هوهیسساونهو یېاهووهوه سس  سساهاسساههوسسښهلسسوهلسسرهوووسسرههدسسښهههههههه

وهوسس ههPSPDووسستپ هووهاسستاهول سسره  سساکهلپسس  ههیسسپ ه سسوهوهجسس لهنسس  عهوه

نهېسسرهن لسس هووهیسس ن ل هو هيوسسوه   سسنههدسسښهیسسوه سس  هوه ویسس  هلسسوه خسسښهووسستپ ه

وهاې اسسره   سسوو  هو  وسس  رهههل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هوهټسس نن ههووهیې سس ه وسس  پ

وو هوه سسوه سس  ډوهه وهع ږانسسډهنسسهه     سس   اهی سسښهاسس  هښهواووهوه ووسسوهو ن ه

عهووچسس هوو سساووهوهه۰۱۹یسسوهلسس   کهل  سسنهنسسښهټسس سههعن لسس ههلې سست  وه پسس  ههنسس س

چۍسسوهن  ووسسوو هوههدسسښهیسسوهه۰۱۷یسسوهوتسسوهنسسښههعل  سسنهوه سس  ښهو ن لسس هل  سسنهو

چۍسسسوهونسسس پ هوههدسسسښهوهه۰۱۱ووههوټسسس نن هنسسسښهوه ا سسسوهو ې سسستنښهوچسسساه سسسوهوه

لپسسس  ههوسسسښه ووسسسوهو نسسس اهوهعهو واسسستنۍههاوه  و سسسپهول ږ سسساه  چېسسس  ه وه

 سس ههوهووسستپ هوهتسس وهلسسوه سس وهاسسږوه ږ وسسوه  سس ههووهوه  بسس  هیسساهاسساهریاه

هو تپ ه او هنږډو  هن ع

ه

ه

ه
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 د مبارزې ځانګړتیاوې

ه  ا   وهووها     وهوچر

  سسوووهو سسنهیسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههووهوههاسستووهیسسپ هجسس لو ښهلپسس  ههوههههههههه

  سس   اه  سسووواه سس واهووهچۍسسوه  تسس  ههدسسښهیسسوهچۍسسښهاسساهه  سس   هه وه نځتسسوه

ثرسساهیا ختههسسره  سسا   وههوه   سسوایسسوه هسسرهووهاسسېږوهو سسډههن سسوههCAGEاسس هه

هه وزسنهیسوهن  سوهنسښههدسښهو ل وعهووتسوهنس  هیسوه لههنسښهوجاووسوهنږې سوهوهعه

 هوویسوه  سسا   وهنسښهوسسښههوسس هواست  کهو لسس وهه)دسښهچسساهوس ه)عووه سو رهاسس       و

یسسوه سسګههوسسسښه  سساکهن لسسوهوو ه  سسسا   وه وههعهووک سسګه  سساو هو لسسس وسه۰۲

یسسوههع سس اهنسس لښر نځتسسوهنسس  هوهووهوهټسس لښه  سس   اهیسساه وسس سهوسسښه وږسسښهیاه

اسس        ههخسسوههو سس  هلسسوه سسوهوهههدسسښهوهووسستپ ه نسسښهوهواسست  وهنږه ا سسوهوووږسسو

یسسپ هوهچسس ه و لسسوهنسس  هن لسس هووههلوهج ل سست   ووی سسښهلسسوهتسس کهوعهوتسسوهو

وو هوسس ههع ا سسوهو ې سستهوههن لسس هنسسښیسسوهجسس لو ښهووه  بسس ا   هیسسوهولههوه  سساه

)وهواسست  وه سس  وهو  سسوهچسس هوووسساهه سسوهج ل سسنهاږسس  رهواسس   هرهو سساهیاو سس

وهنسس هو سسنهه وهعتسس کهی سسښهاسس  اهوه ویسس  هو نسسه۴۱۱ن سس ک ههدسسښهوهووسستپ ه

هاهو هه هت  ګاهون اعه هلوهو هوهوا   هۍهو و

لسسوه سس  ههیا سسوهعلسسرهوووسسرههدسسښهون اوسسنهیاو سس اهوه ووسس هیسسوهو  سس  هاسساههواسس ا

اږسس  رهواسس   هۍهنسسښه ووسسوهوو ې سستاهیسسوههیسسوهوله سس  هل  سسنههول  سسنههخسسوه

ه۴۷وتسسرهاسستااه سس  که ا سسښهووهلسسوهويهCAGEاسس هعهیسسوهاسسېږوهو سسډههن سسوه

ه وه  سسوه   لېسسنهنسس و لسس واعهوو هیسسوه په ونسسوهههسس   ښډاهو سسو ا سسرهاسسېږوه

وهیېۍسس  ه اسس ل هووهوهچۍسس  ه سسوهاسس  هولسسوهههلېت  سسوهو وسس  هووه  وسسې   پسساه  

 سساهاسساههنسس سعه انسسډکهچ سستښههو   لېت  سسلپسس  ههوسسښههل یسسوه و سسګوه سسوه  سس   اه

 سسسوهه ډهه  سسس   رنېسسسهسسس    ه سسسوهوه  سسس   اهوسسس هي  سسس وههدسسسښههسسسوهثوسهاسسسېږوهو

یسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه هن  ووسسوو  هوه سس  ښهوهو ن لسس هیسسوههعنسس کو ههي  سس و و

رهانهسساه وه نځتسسوه وهو واسستنې هل سس هو  سس هنسسښه  سس   رن هوسس ه سساهاسس     سس  اهیسس

نسس عهیسسوهووسستپ هنسسښهاسس  اهوهچسساهاسس     ه  سساهوه پهسسښهاسسېږښه  سساهو  نسساه
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 ډهه سس  ههنسسښهوه سس  ښهو ن لسس هناسس ههدسسښه   سسوهوسسښهیسسوهو اسسپ  سهاسس اهټسس ن

ه     هه اهااههن سهوع

ا  سسوهولو سس ههوهلسسرهوووسسرههدسسښهووتسسوهاسسا  اهه  سس   اهوه اسسنې هوه وسس  پههههههههه

ههه   ه  سسس ههی اسسس او  ههاسسسږ  ل   ههو هيوسسسوهنږپسسس ووهووهوه سسسپچ ر اوی  سسسو

ههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهعو لسس وسه اوی  سس هووه  و سس   هوه ت سساکهن لسس ه  سساو  

نسسښهاسسهنوهج لولسسوه  و سس   هوه ت سساکهن لسس هه۷۴  و سس   هوه ووسسوهو ن   سس ههدسسښ

 و وهوووسساوسههیسسوهوهن  ی چسس   هوسس اهثلسسښهاسسږېن هعو لسس وهن ېسسې سساو ه ه ن سس ېډ

 هسسس وډو رهیاو او   سسس هنسسسښهوسسسښه  سسسااهنسسس لښهووهوهټسسس نن هول سسسرهتسسس لهه سسسوه

هن سع ه واو وهوهوښهولو وههه  ب ا   هیوهولههوهووز و ښهیوهه اه

وهن  وسس هوهون پ سس هوهو  سس ووښهوه  سساهیسسوهه سساه قسس  رهن  ی چسس   هوسس ه سساو هه

هۍووو سس وچووه ااسستوه قسس  رهیسسوه  سس   رن ه سسوهه وو ه نسسوکهاسس  هعچسس ه  جسس وهو

لسسوهټسس نن ههعنسسښه   سسنهوعهووهوه  سس   رن هلپسس  ههوسسښهوسس ه ېنسس سهچسس ه ا ېسسبهنسس  هو

یسسوههه  سساهه۲۱ههخسسوهو  سسښهولو سسواهوهووسستپ هاسستاوه   سسوو  هوه پهسس هتسس وه۰۱۱

هوهن  هن ل هلپ  ههولهن کهوعهچاههو ی     ههنښه

 حېثېت CAGEد خلکو په زړونو کې د 

ووههاسستااه      ېسس واه وه نځتسسوهنسس اههدسسښههCAGEنسسښههټ لسسویسسوههههههههههههه

هیېووها هعهه ېنو     اهااهههلولوهوتوهو هوهوه ه  ه اه ناه

 لسسرهوووسساههدسسښهلسسوه  اسسووهدسس  وون هووهاې اسست ول ههخسسوهو ووکهلسسوه

 عج ی  ههخوهوهن  و هوهو ووهه واوښه     ههيی ښه ق ووهن ک

 هیسسوهوه ولههیې هسسرهاې اسسرهج ل سسنههدسسښهوه پهسس هو سسووهووهو تېسس  و  

 سسنهوسسښهوه  وسس ه  و سس   هه  سساو  ه سس هث هنسس اههووه  سس   هه طا سس ه

 ع  و وهوه

 یوالی :

وه سسو رهټسس لنښهچۍسسوهاسس     ههدسسښه  سس   ههوسسښهیېسساهنسس اهوهههوههPSPDوهههههههه

ټسس لن ډه سسول  هوه وواسسته هلپسس  ههوسسښهوسس ولرهي  سسره  هسس هووهیسسوهوتسسوه واوسسره
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اسسا  اهههن و     هنسسه۴۱هلسسونسس سه سساهی وسسوهه۲۱۱۰واسس رهووزسس وسهاسس  هوعهوه

 وهیسسوه   سسوهیسسوه پهسس هتسس سس     هوهه۰۲۴۶۱نسس  ی هه بسس ن  و هووهه۷۱۱  سس   اه

)) سسو ره اوی  سسوهوسس و اهووهههلې سس هنسسښهو لسس وسعهوه  سس   اهووهه  سساو  هوووسسا

هدښهوه ت اطښه  قښه   ه وه  و هووور  ع

 ه سسښهوه ډوو و سس ههنسس   او  هووه  هسسهېن هوهاسسږ  هلپسس  هه ت سساکهن لسس هنسسښهه

عهوتسسوهثوسه سسو ره انت  سسوهووهوهوی  و سسې  هیسساونهول سسرهاسستوهونسس ک  وسسوه اه

ويلاهټسس لنښهوه وه نځتسسوهن لسس هلپسس  ههنسس  ههاسسوولن  اوسسرهوهوسس هيهثرسسااهیسسوه

هع«ن ي هار

یسسسپ هج لو  سسس هوه  اسسسووهاې اسسست ول هووهوهاې اسسسره سسسېپ ههCAGEوههههههههههههه

ها   و سس هاسساههوه قسس  هښهلپسس  ههولو سسواهلسسوهولو سسواهوسس ولره سسوههووسس ههلسسویسسوهاسس  ه

وهجۍاو ېسسوهه سس  کهووهنهېسس ولرهاسسېږ ههوههعاسستاو ېوو ښهول ېسس هیسسوه   سسوهنتسسا

اه سسپ   وهوه اوی  سس هجسسنوههو سسووهووهټسس لن ډهو تهسس وکه  لسسنهیسسوهه سساهههاږسسا

 ه وهوو ېه لسسس هلپسسس  ههیسسساونهو  سسس وهووهو  ا  سسسنهووههي اهواعهووسسستپههوو  سسس ووه

وهه ي ع سس و سساووهچسس ه ق وسسوهنسس سههدسسښهو واسستوهوتسسوهو سساووهیسسوه  سس   ههنسسښه

  سساهوووسسرههدسسښههیخسس و روه  سسپ اههPSPDه سسښهیسسوه   سسوهچسسرهوسس  هجسس هوه  

ههاسس وو اوثون او سس ههاهږسسرهاخهسسېت   هه سس    هه سسپچ ره ه سس ههون پ سس هه

هچنا نوو  هووه ن   و  هلوهول وه     ههیوه  کهثوسه ږ ووها هع

ه  پ سسهCAGEوه سسېرههدسسښهوهاسس   ه سس      هاسستاهاسسږ اهلسسوهن وسساهی  سستههههههههههه

 وسساهی  سستن هه اسساننهوه سسو رهو سسوو هیسسوهولههوهو رسسهGALLOPوهن  وسس هوههعونسس 

 هه هنهسسوههدسسښهلسسوه ه سس هی  سستنوهواسس هههدسسښه  سس هعی  سستنوهون  ولسسوهو  سسولپسس  هه

یسسوهههوهجنسس  ههوهچۍسس ه سس و هو نسس وعاسسهنوه ه سس هه۴۹ولونسسوهووهوسس ه  سساو هوهيعه

اسسهنوهووهوهه۶۱هه۰۶ههاوه سس  لهیسسهع و هو نسس  سساسسهنوه   سسنهه۶۱ سسوه  سسوه ه۰۲

اسسهنوه ه سس ه   سسنه سس و هه۶۱اهیسسوهه و ل سسږوهلسسوهټسس نن هوسس ههو یهولو سسواهرسسویاه

هو ن ع
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 پیسې )لګښت(

وتسسس هه سسسوهعوه  سسس   اهلپسسس  ههل زسسسنهوه سسس      هوهیې سسس هلسسسوهي اه سسساهاسسساههن

وهووسسبههCAGE سس      هیسسوهاږسس  ره   سسوهو  پسس ڼ هنسسښهوهاسستاوهواپ   سس هووهوه

وهوسس ه ویسس  هلسسوههPSPDهعاسس ونهلسسوهي اهوهواسسپ هیسسوه سس و هنسسښهیې سسښهو نسس لښ

ثولسسساه وټسسس سهنسسس سههدسسسښهوو سسساهه ویسسسۍهوه سسسو رهه۱۲۷ه۲۹۰ خسسسښه  سسس   اه

 انت  سس هیسسوه سس  و هنسسښه خ نسسوه سسوهلسساکعه  سساو هوووسسرههدسسښه سس     هوهیې سس ه

 لسس هلپسس  ههوسس هیسساه پهسسوه انسسډه سسوه وتهسساهووه سس  وهوه سس      هلسسوهي اهووهوسس هوهو ن

ثولسساههوعهوسسس ههه۱۲۷ه۲۶۲و  ا  سسنهلسسوهي اهیې سسښهو نسسس اعهاږسس  رهل زسسنه

 هسسوه وږسسوه  سساههووهوهههدسسښه وټسس لښهاسس اه ویسسۍهلسسوهل زسسنههخسسوهثرسسااه

ها اع

 تفاهم کول

 ل  هووهلسسوهاې اسسرهج ل سست   هاسساههوهثوسسهلسسو  سساو  ههCAGEلسسوهیېهسسوهوهههههههه

وه سس لرهي وهدسس  وهیسسوه سسنهوه سس  خهن لسس هي ههیسسوه خ سسښهو ې لسسوعهه سس و اوخ ولر

  سسسوو  هوه وهووهوه هوه  ل  سسس   هیسسساهواسسس رهوو هوهاې اسسسره   سسسوو  هوهواسسست 

ن  ووسسوو  هوه سس  ډوهن   سس هنږې سس هلسسوه  سساو  هاسساههیسسوهواه سس  اه  سسااهونسس اهه

 سس هنهسسوهههع« وکوه سسو رهټ لنسس هت  سستن ه سسوهتسس  هن سس»دسسښهوو هولهنسس کههدسسښه

وهاسسې سه انسسډکهچ سستښهوه سسو ره   لېسسنهیسسوهي ههه ن لسسیسس  هدسسښه   سسوو  ه

هود ل ه وهو  وههوعه

 نظمخالي  تاووتریخواليله 

وسههدسسښهوه  سس   اهیا وسس سهوهوو ه سس  سساو هی چهCAGEههدسسښهوهنسسوههسسوهچسس 

 سساه اوسسوهي سسواه سسوه ه سساکهوهاې اسسره   سسوو  هوه پ سس وهلسسوه سس وه وووسسوهووهوسس ه

وو هیسسوهچسساهثوسه سس ي  هنسسښهوه سس و اوخ ولرهنسس  وسهیسسوهاسسخنهه سس هه واسسر

ثوسهاساهه وهنس سعهنهسوههدسښه سااهووتسسوهنس  هوهي ساهی  ستنوهواس ههلسرهوووسساه

وتسسوهنسس  ه سسوهول ېسس ه سسوهوهه سس  هیسسوهواه سس و هوسس ههدسسښه سس و اوخ ولحه  سس  هوه»ه

 سسوهو عه  سسوههدسسښه ووسسوهو نسس سهوسس ههیسساهو نسسوهیاواسسوهوههووهه  سس    سس   اهلپسس  هه
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اساههه س و اوخ ولر سوه  س   ههه س    س  ه خ ل ېس هچس ه س  ه اوسوهواسرهههایسو هنوه

  هلسسوه سس وهوه سس و اوخ ولرهوه یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوه خ ل سسهع«    سسوهنسس ک

وه  سس   اهیسسوه  سس  هنسسښهوه  سس   اهیسسوهه سساهاسساههن لسس ه سس کهو  سس  ه  جسس وهو

رهلې هسس هاسسا  اهه  سس   رن هوه سس و اوخ ولهیسساعهاسس لوهوېسسډه طسساپهټېن سس  هاسس  هوو

 هسسرههCAGEوههع سسوهن لسس هیسسوه سس  اهولو سسواهلسسوهولو سسواهوسس هلسس هو سسوو  پهونسس س

  سس ولېن هوه پسساهوتسسوهو وسساهوهواسسپ هیسسوه   سسوهوسس هلسس هههسس      سسا   وهووهوه

وهول سسره  سس   اهوسس ه ېنسس سهچسس ه پهسس هتسس وه سسوههCAGE  سساکه  اسستښهونسس اعه

هااههوهدهنوهلپ  ههي واهي    ښهون اعه     خ لهلوهه ېن سهه وو وه

 ن ع  ډو رهونهووهث هیاه و سهنوه 

  وهههدسسښهرسسو زسست کههیاهههخسسوهنسسوه هسسرهاسست هوه  سس   اه سس ووهلسسوه سس 

  زت کعهوښو

 لوه ق  هښهن ل ه   هوا   عهچ هیوهثراهجوکه  لنهنښ 

 ډیجټلي ټکنالوژي :

  سسس   رن هچ سسسوهونسسس هههدسسسښهیسسسوهثرسسساههو سسسوو ههوهو وسسس  هووه  وسسسې هلسسسوهههههههههههه

ونسس اعهلسسرهوووسساههدسسښهوهلسس   که سساهلپسس  ههیسسوهههواسست  وهکټ نسس ل ژهیا ختهسساه

جنسس  رهن  وسس هنسسښهو  ا ېسسنهیسسوهوسس ه سسو ره انسسنهنسسښهیسسوهجسسوکه   سسوهونسس  وسه

اسس عهو  ا ېسسنهیسسوه سس    کهثوسهوه سس و هنوسس سهیسسوه  سس   ههنسسښهوه و سسګول هووهوه

وسس اهیسسوهوهووسس هټسس وډووهیسسوه سس  ههعچۍسس  هوه ت سساکهن لسس هلپسس  ههونسس  وسهاسس 

   اهیسسوهولههوهټسسس نن هیسسوهولههووهوهاې اسسسرهثور هسسرهټسس لنښهنسسسښه  و سس   هوه  سسس

وسس ههور پ ڼسسوه وه نځتسسوهنسس هههدسسښههCAGEاسسږ  هیسسوهولههو  سس  ه   ولسسوهنسس سعه

وهور پ ڼسسوههووتسسوهور پ ڼسسوهیسسوه قېقسسنهنسسښهوسس ههاسستاههياسستوه وول سسوهو ا  سسوهعهو

وهههدسسښهلسسوهټسس نن ه سسن سس   هلسسوه سس وهنتسساهنه۴۷۹ه۰۱یسسوهوواسسبهثوسههو  سسښ

ووږېه  سسسوهه۱۱۱۱هعهووسسسبه  اسسس اه سسسوه سسساهنتسسساهاسسس اهوهه۱۹۱ه۱۴۷ولو سسسواه

ه پ ڼوهنښهلې اها کهوعریېۍ    وهیوهوهه۲۴۷۶۲و لې سها کهووه
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 سس  هل  سست  وهووهو اسساههواسسن وه پسس  هه«ه سس وچه هن  ووسسوو  »ور پسس ڼښهوههههههههههههه

 پاولسس ههخسسوهو اهو  سسښهو واسستوهوههلسسووه  ه سسښهیسسوهثوسهوه سس  هل  سسنههعنسس س

 سسسرهاسسس و قهواسسسپ هنسسس سههدسسسښهوهن  ووسسسوو  هجاههCAGEاسسسپ  وههاویاوسسساهیسسس

ه ه سس ه سساه سسناهوه ق سس لښور پسس ڼښهوههع ه سس هوتسسوهنسس  ه سس اهنسس  هوه۱۱۱ه۷۱۱

یسسوهواهولهههعوهچسس ه پسس  هنسس  هوو سس  هاسست  و  اسسېقرهه ه وډوسس  هووه ېهږسسره

نسسښهن سس   هوه  سس   اهوه پ سس هن   سس ه     سسوهچسس ههیسسوهور پ ڼسسوهه۷۰۹ه۲۱هو و

وه سساهياسسوهن لسس هلپسس  هه پسساهه نسس سههووهوهووږېسساهلسسوهي اهوسسښهوه  ل  سس  ه  ه پسس

یسسوهوتسسوه سسښهاسس  قښهی وهسسوه   سسواهوه  سساول هلسسوهي اههCAGE     سسوهح سسنهنسس سعه

وهیېۍسس     هلې وولسس هلپسس  ههواسست  وههونسس ههههخسسوهSMSلسسوههCAGEونسس هعههی     سسو

ټسس لن ډههاسس  وههیخسس و ۍههدسسښهیسسوهن  وسس هنسسښه وه نځتسسوهاسس اهوسس ههCyworldووه

چسس هواسست  وههونسس هعهلسسرهوووسسرههدسسښه    وسساهت وسسډوه ۍږسس ههخسسوهوسسښههخسسوهههوه

ه وهوعههوت ډ وچ هوات  وههوا هه  هوتوهن  هثراه

 سس ي اههوهوسس ههع« سسوهوههیا ختههسسحه  سسوهچۍسسوهو سسنهټ نسس ل ژکهوو سساه»ههههههههه

وههعسنسس هاسساو هه سس   ههنسس سههسس ه خسس ل  هو  پسس ڼ هلسسوه سس وه اسسنېډههت ا سس  

 سس ول ه اسسېن هووهوه سس      هو هيوسسوهت ا سس  هیسسوهی وهسسوهنسسښهوو هنږسسډو وه ت

ه ډههو نسس سهیېسساهنسس کهوعیسسوهوتسس سسژو   ل سستې ره   سست   وه سساهاسساههن لسس ه سسوهو  

وهی  سسسدهي سسسواه وواسسستاهووهیسسسوهثور هسسسره   سسسوهوههCAGE   سسست   وهنسسسښهوه

 ط  اسس  ره  اسست ه پسساوسهاسس  اهووهلسسوهوتسسوهو هسسوهیسسوهوا اسسرهو سسنهنسسښهوه

ه  اکه وه نځتوهن ل هوع

 افهام او تفهیم:

CAGE     وهو وسس  هووه  وسسې هلپسس  ههوهو وسس  هووه  وسسې هاسستاو ېوکهووهیسسپ هه

ي سسواه ېسس لښعههت سسډاوه سساجسس لهنسس ههدسسښهوتسسوهنسس  هوه  سس   اه  پ  هسسښه ا سسښه

 سسوهوس و اهووههدسسښهوها  سوهولو سس ه ا سوهوهه ه سسښههعوتسوهنسس  ه وس هو»هلسرهوووسسره

 هسسسرهویسسسپ هنسسسښهوهع«وسسس هه ا سسسوهچسسس هوههولسسس و وسسس  هووه  وسسسې ههیسسسپ هج له

یېۍسسس     ههچسسسو رهیېۍسسس     ههوه اسسسنې هاسسساههوهولو سسس ههوهو وسسس  هووه  وسسسې هوه
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ول سسره  سس   وهاسساههوهوسس ه سس  هن سسول هیسسوههلسسوههواسس فه هه ط  اسس  ره  اسست هوو

هسسسښه ا سسسښه  جسسس واهواعهیسسسوهوا اسسسرهیېۍسسس     هنسسسښهوواسسسښه پ   سسسګو ه 

یسسسوهو سسستپرهن سسس هاې اسسست وسه«ه» سسسول  هو سسسنه و اسسسېولحوه»هیېۍ    سسسوه

یېۍ    سسوهاسس  اهوعهیسسوهنهتسس  کهل سس  هووههولو سسوهههاسسږ  ل   هیسسوهاسس  ه«هو  اسس 

وه   سس سهاسساوهووه وسس وهنسس      هټ لسسوه  سس   هه پ سسوهن لسسوعه وسس هنسس  پهوه سس هوچهسس ه

ن  ووسسوو  هیسسوه   ل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هووهاسس  هنسس  پهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښه

ها  ه هن  وووو  ه وهوه   ښهو ن ل هلپ  ههیوهو واتنې هچ  هنښهی   ووسع

چسسسو هي سسسواهههسسس  وه وږسسس ه اوی  سسس هوه  سسس   اهاسسس   ه ه سسس ههه سسساهههههههههه

اې اسسرهج ل سسنهووهوهټسس نن هوهنږې سسې  هلپسس  هه سس    کهیېۍ    سسوه وه نځتسسوه

لسسرهوووسسرهوه سس      هیسسسوهیېۍسس     هنسسښهوو ه ووسسښهو ن لسس هووه  اسسسووههعسنسس ه

وهولسسوه سس پهو سسېرهه»هد  وون  سسوهوه ووسسښه سسوهو ن لسس ه سسوهوچ سس سهاسس سههدسسښه

اې اسسسرههع« هاسسسردسسسښهوسسس و اهوهولسسسوه سسس پهاې اسسسنه سسسوه سسسول  هو نسسس يه

 سس وهوچ سس سهاسس سهههوسس ا   وو سسوهووه سس    هجسس لو  ره)هوهی  لږسس  هتسس ک هلسسوه

ثثههونسس کهووهلسسوه هسسښه سس وهه     سسوول اسس  اه هسسرهلسسوهدسسښهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښه

ډوهو   اسس   ه سسوهلسسوهلږسسوهوچهسس هثثههونسس کهووهوهن  ووسسوو  هوهټسس ننښهو سساسسېږوه

هیاواوهی ښهيثراههول  ونوهووها   وهن کعه

ښهېوهټسس نن هنږې سسې  ه سسوهیېۍسس  هووهوههدسسښهوهن  ووسسوو  هجا سسرهووهوه سس لههههههه

 سسوهنسس کهووهیسساه سس  هوواههدسسښهوهو نسس  ښهوهاسس و ق هیسسوهولهه  ل  سس پهیسسوهثو

 سس      ه)و  سس ا  هتسس ه  سسوهنسس کهاې اسسره   سسوو  ه سسوهوهوو هوه       سسوه وېسساهوه

نسس کعهن لسس هي ههچسس و هههو ولسس هیسسوه سس  اهوه پسساه سس    رهووکههخسسوهواسست  وه

اهونسس کهووهګتسس وهاسساههت  سسهلسسو اسسنې ه»لسسرهوووسسرههدسسښهوه  سس   اهیپ    سس هوه

 اسنې ه سوهوا اسسره«هوکهت  ستنوهونسس هلسوهچۍس  ههخسسوهوسښهوه س  هل  سسنهوه پساو

ډوهو   اسس   ههخسسوهواسست  وهه سسوهنسس  ههوهاې اسسرهو سساسسېږوههلسسو»یېۍ    سسوه

وهاخهسسېنه ېسس  ههول   سسوه     سس هیسسوه ګوونسسوهنسسښه ااسستوهونسس  ههوهن  ووسسوو  ه

ه«عن  ههووه       ه وهوهن  وووو  هیوهولهه  پ ه  ل   پهو ن  ه  ا
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اسساهه  و سس  کهو لسس وههووهاږ  سس ههCAGEیسسوهاږسس  ره   سسوه اسسنې هلسسوهههههههههه

  سس   ښه)وسس ههوههوهیسسوهو اسساهنسسښهوه وه سس  ښهو ن لسسههو سسږنرهوسسښه سسوهن لسسو

اسس اعهلسسوهه سساهاسساهېږسسوه   سسو هریسسوهو سسنهنسسښهووهوسس ههوسسښهوهویاوسساهیسسوهو هه    لسس 

واهاسساههیسسوه سس ووهوتسسوه  سس   ښهیسسوهي ر    سس هه ه وډوسس  ره  اون لسس ههوهی چسس   ه

 ې هوه  سسس لېت   ههی اسسس او  هووهیسسسوهوه  سسسو  هههسسس    ډوهو سسست  سسسګوههوهاسسسېږوه

هن  و   او  هااهه   هچ ه ق ووها سع

 : پایلې

نسس سهولو سسواهول ږ سساهثووسسرهه۲۱۱۱وهټسس نن هیسسوه سس    هلسسوهاسساههنتنسسو:هوههههههههههه

هCAGEیسسوهوتسسوهثوسههعج  سس هنسس  هووهول سسرهجا سسښهوهټسس نن ه سس    ه سسا ې هنسس 

هه پسسس ڼ ریسساه ط  اسسس  ره  اسست ههوههع سس    رهو ا  سسوهه ېنسسسښه سس ووه سسسوسهاسس س

یسسوهدسس یره سس وووهووهوهه سس عهی  نسسوکهلسسااهاسس هن   ېسس ه  سساکهیسس ڼ هه) ېسس  هل  سسا ه

 نسسووډو  هيهچسس هووو هونسس هیسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښهه ن هسس هیسسوهو ترسس ج   ه ېنسس

 پسساهنسس  ه سسوههاسسات و ښهیسساه سسنهوسسښول سسرههو  سس   ههیسساه پهسسوه       سسوه سسوهوههه

هووو هو ن ع

 :ومولنه ن کاندیدانود 

 سس ه»هیسسوهو سسهره سس  هل  سسنهنسسښهوه  جسس ووهاې اسست ول هلسسوه نځسسوهل سس ههههههههههه

 سس ههونسس هعهلسسرهوووسسرههدسسښهوهر سسوه سساهياسسوهن لسس هیاهه     سسوهواخ  سس هوه«هوچهس 

ههدسسښهلسسوهاسس و هنسس ي هو سسوه ن  ووسسوو ه۲۱یسسوه سسناهنسسښهه    سسوو   ه۰۱۲یسس  ښه

 ووسسوو هاسسهنوهن ه۴۱ سساهياسسوهنسس کعه سس هلسسوهواهو هسسوهه    سسوک پهسس ه   سسوو  ه 

هههدښه ووپ ڼښه وهي هیېووهن کعا و هن و  هو وه۴۱نښهه۰۰۲)یوه

 د کاندیدانو ژمنې :

ن  ووسسوو هولهه سساهاسساههنسس هههدسسښوسس هه  سس   هههCAGEلسسوهټسس نن هولو سسواهههههههههههه

نسس کههدسسښهوه اوسس هیسسوه سس  پهنسسښهوهاې اسسره و سس   هوه وواسسته هیسسوه سس  اه سسوه

هور  ل سس  سساههخسسوهوهویاوسساهوهویاوسساهلسسوهو رسس هاې اسسره و      سسوهوبسسخهنسس که

هن  وووو  هوتوهژ نوهياهېرهن هعه۲۴۱ههی  اه  ووا 
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 کاندیدانو ته ماتې ورکول :

اسسهنوهه۷۹یسسوهو اسستې هټسس نن هنسسښهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه هن  ووسسوو  هههههههههههه

چۍسسوهن  ووسسوو هه۰۴نسسښهه۲۲یسسوهوو هنسسښهیسسوههع ه سس پهاسس س۴۹هخسسوهه۱۷)لسسوه

 ېوو  ه هقسس ههخسسوهوسسښه     سسوهن  ووسسوهاواسستهلسسووهووه«هاسست  ډ وه»وههدسسښهثرسساه

یسسوه سس  هه۲۱ههیسسوهاسسې سهنسسښهعډه   و   سسوه  جسس وهوو سسنسس کهوعه ېنسسښه وسس هاسسېږوه

یسسوهد     سس هنسسښهیسسوهووهه۰۹ل  سسنهنسسښهوهودسس سهاسس و هن  ووسسوو  هلسسوه نځسسوه

ن  ووسسوو  هه۷۴ن  ووسسوو  ه سس  ښهو سس لهعه سس هیسسوهو   نسس  هنسسښهیسسوهه۰۴و ه سس هنسسښه

 سسس لهههدسسسښهوتسسسوهنسسس  ه سسس    و هاې اسسسرهنسسسښهوسسس و اهاپ لاسسس هوسسسښه سسس  ښهوه

هډه  ووهیوهثو وهن کعو    وو  هااههوه ه    کهاېږوه

 نوې وینه، پرمختللې وړتیا :

اږسسس  ره سسس  که سسس حېاهو لسسس وعه سسسوهوه سسس  هود لسسس هیاواسسسښه   ل  سسسنهههههههههههه

یسوهيهثرسساهو تېس  هاسساههدس هنسس سهه    سسوو اږسس  ره   سوه هواې اسره   سسوو  هیس

خسسوهوسس هاسستاهاسسږ اه ا سس سهونسس پ هتسس  هه  سس و هاسس سعهوولسسوهووولوه   سسوو  هه

لسسوهواهاسسا  اههثرسساهاسسږ اه سس اهه سسااههدسسښهوه  سس وهاسس  قوهوسسښه سسوهو لسس وهه

اسسهنوهونسس پ هیسسوهلسس   کهووهووچسس هه۱۱وټ نسساهاسس سعهیسسوهټ لسسوهنسسښهوهجا سسښه

ه۴۱ووهه۲۱ووهوسسس هچسسس هوهه۲۱ههه۷۱وهوو هاسسستاهاسسسږ اهوههع سسساهوټ نسسساهاسسس س

وه   سسوو  ههدسسښهچ سسوهوسسښهن لسسوهټسس ننېډاهنه  سس ه سساه سسناهاږاو سسوهو لسس وسعهاسستاه

هعا ن حها هچ ښهوښه  اهیاه پهوه  وه ول  هووه  وواهن که 

 دفاسد سیستم اخالل: د ایمانداري خپلول

وهو سسستپرهووهوه لوهثلسسس ه سسساههCAGEوهن  وسسس هوه سسسو رهټسسس لنښهلپسسس  ههوههههههههههههه

ووه سسناه  جسس وهوسس ولره سسوهیسسوهنسس  رهو سسوو هه وسس  هوولولسس هووهوهچۍسس  هوه  اسس

وسسښه سس  هول سس وههنږسسډو  هنسس عهوتسسوهیاواسسوها ا  ل جې سسنهه حېا  سساو  ه سس

 ې سس  ېډ ههدسسښهوه   سسوههوه  سسپ ا»هاسسې  هدسس  هنسس  هوواسسښه پ سسوهنسس که

  سساو  هی سسښهثرسساهووکهو لسس وهو وهوه سسول  ه نهسس هلسسوهي اه  لسسنه سسوه سسول  ه

هع«و نسس ههدسسښهوه   سسوهوهچۍسسوهټې سسښهیسس وښهاسس   ه ه سس هی سسښهثرسساههوتېسسډههو لسس وه
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اااسسخنه خسس ل ېوهوهچۍسس  هچسس هوههCAGEچږوو   سسوهچۍسسوه   وو سسوههدسسښهوه

CAGEهیاه پهوهیاواوهنښها  اهن سعه    وه  واهټ سه  ې  و وهوه ه

یسوهټس نن هنسښهچساهوس هنسښهنس سهه۲۱۱۲لرهوووسرهههس  هن لسوهو واستوهیسوههههههههههههه

 وهه و سسویسسوهه سساهو ههو سسښوهو  ههCAGEلپسس  ههوه   لسس هاې اسسره   سسوهوهن  ووسسوو  هوه 

وهول ېسس هوهو  ولسس هیسسوهه     سسوون  ی چسس  هوسسښهوه«ه  سس ت هو وو» نځتسسوهنسس ههووهو ه

 سس  اهواسستخوو هنسس سعهووهیسسوهټ لسسوهنسسښه وږسسوهووه سساهیسس  ښهن سسوو  ښهی رېهسسوهوهه

  سسوههدسسښهاې اسسرهج ل سست   هوه وڼتېسس هووهووږ  سسوو هه  ې  و سسوههدسسښهوه سسو ره

هښه پ  هن ل ع  او  هلوه  وه وه نځتوها کهوه پاهن سهووها   ه ه  هو

 سیاسي سمون

CAGE    وه  ه سسوهوهیې س هو ن لس ههوهون پ سس هوهوهټسس ننېډوه  و ېنس هاې اسره   سوه

 نسس    هووهوهچۍسس  هوهنسس  کهن  سس هووهی  لږسس  ره وڼتېسس هیسسوه سسګو هوهاې اسسره سس لره

 و هسس   رهول سسرهجا سسښهوهاې اسسرههووهواسسږ  هلپسس  ههوسس ههو  ېسسډهه وه نځتسسوهنسس هه

وه سسا ې هلپسس  هه سس    اهنږې سسوهجسس لههنسس هههدسسښهاسسږ  هووهوهاې اسسره  و ېنسس ه

هلوهچږوتوه  ووهوتوهن  هیوه   که   وهیېاها ع

 CAGEکال  ۴۰۰۲د 

یا هسسوهووه سساه  سس   ههولههوههه سس هوواهاسساههاسساههوسسښهیسسوهنسس سهه۲۱۱۱وههههههههههه

چۍسسوهن  ووسسوو هههعوهول سسرهجا سسښهوول سسږښهوو اهیسسوهټسس نن هژو ههوتېسسډههو لسس وه

 ه  سساوهاسسهنوه۶۷.۷)ه۶۱لسسوه نځسسوهوسسښهه۰۱۷وههوعدسسښه   ن اسسبه  سساهاسس کهوه

 پهسسښهدسس نۍهو سس وههښعهچۍسس هاسسه هون پ سس ههدسسښهوهول ږ سساهوهلسسااهن سسووهلپسس  هه

ټس سهل  ست  وهلسوهاساهه ووسس ههعوسښه پهسښهدسس نۍهو س وههښه۴۰هعوسښه ووسوهو نس اهوه

هعاسسسهنښهن  ووسسسوو  ه پهسسسښههسسس نۍهو سسس وههښه۷۷وهوو ههع سسس  هنسسس سهاسسس س

 ننښهوهول ږ سساهیسسوهولههوسس ههټ لپ  سستنوهټسس»ها اسسې ل جېنهو چ  سس هاسس وهوووسسره

 تسسس ور هوتسسس هوسسس و اهووهوسسس و اهوههCAGEو هسسسوه سسس  هی چسسس  ههاووهع«و ا  سسسوه

ن  ووسسوو  ه سسوهونتسساههوي سساه سسوه  سسرعهلسسوه هسسوهول سسوهنسسوه   ن اسسبه ا سس سهاسس ه
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نسس سهیسسوهټسس نن هنسسښهه۲۱۱۱ووه سسېرههدسسښهوههکوښهوسسښهچېزسس   هیسس وهښاسسرهه

ها  هوعها   ه ه  ه وهوهل   ههو جښهو   نهو ن س

 د پوهې انتقالکچه هڅونه او  هپه نړیوال

وه اوسس ه  سساهیسسوهټ لسسوهواسسې ههنسسښهثرسساهژ ه پسس  هاسس عهوهجنسس  رههCAGEوههههههههههه

و ه سسږوهوهج یسس  هو هسسښههان  وسس هلسسوهټسس نن هینځسسوهو  سسښهو واسستوهوهویاوسساهیسس

وهجنسس  رهن  وسس هوه ه سس هچسس ثههدسسښه»هو  پسس ڼښهو اسس چرهاسسږ  ه ویسس  هو نسس 

لسسوههع«و هوسس ها سساپههوه سسوهیاوسس وک  وونرهټ نسساهن سسووه سسوه  اسسوهووه  يوقسسوهدسس

یسسوهولهههCAGEوتسسوهو واسستوهوهج ی  ېسس   هوسس ه سساو هن  وسس ه سسوهاسس اهونسس ه اهسس هوه

ثرسساوهتسس وههCAGEیسسوه سسحه ې اسسنهنسسښهوههع  ل  سس په سساهياسسوهنسس که وسس پيه

 پهسسښه را سسښهاسساو ښهنسس کهاسس اههوهج ی  ېسس   هج یسس  ه سسوهیسسوهواه   سسوههدسسښ

وهج یسس  هیسسوهټسس نن هنسسښهوهج یسس  هه سسوه۲۴نسس سهوهجسس  هیسساه۲۱۱۱وهونسس عهثرسساهژ ه

ووههنهېسسوکه سسو رهاسس        ه پسساه سس  هل  سسنهنسسښهاسس  اهنسس سهووهیسسوه سسګههوسسښه

لسسوهټسس ننېډه تسساهوواسسښه  اوسسره وه نځتسسوهنسس ههدسسښهاې اسسره   ن اسسبه هسسره

هو  ارعهخوه

 د مورد ارزونه

هوهولوهیوه   وهويلهاې ت وهووکهوهولو  ه ول سهووه

و واسسستوهاې اسسست وسهوه ووسسسوههوهوه  سسس   اهلسسسوه اوسسس وه»هاههدسسسښهووسسسلسسسرهوههههههههههه

 رږسس اره سس پههخسسوهوواوسسوسعه سس  هیسسوهاې اسسره   سسوو  ه سسول  ههلسسوو ن   سس ه

و ن و  سس ه سسوهووهوه سس  ډوهن لسس هیسسوهیاواسس هنسسښه سسول  هولېسسوعهوو هووره ووسسوه

هوهولسسوهیسسوه   سسوهCAGEیسسوه ختهسساهه   سسوههع«و   سسنهو نسس سهیېسساهنسس س

په او سسساهنسسس سعه  سسس   اهول سسس  وهلسسسوهتېسسساه  سسس ل ه ووسسسوهول سسس ونرهلپسسس  هه سسس يه

اې اسسست ول ههخسسسوهوسسسښهههو ن   سسس ههخسسسوههدسسسښهوو هوه خسسسوهاسسسا وه اسسسېولښ

هو ه   نوهه  په وه  وواهن سعهههت  ووکهن ل 

ا سسوه اياسسوهنسس ه اهسس هوهاې اسسره   سسوو  هلسسوه نځسسوه وو ه پسساهووکه هههههههه

وه ه سس هلپسس  ههوسسښهنسس  هن  ووسسوو  ه سسوههدسسښه ه  سس ت هوچسساهواسست  کهوټسس نرهووهچۍسس
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لسسسوهووولوهاې اسسسرههCAGE سسسوهو هنسسس  ه سسس  ښهو نسسس اعهووتسسسوهنسسس  هلپسسس  هه

   سسوو  هووهیسسوه  اسسوه وسس  هنسسښهوه  جسس ووهواخ  سس ه  سس ولېنه نسساه وه نځتسسوه

هن هع

 د خلکو د واک متحرکه قوتونه )دنیامیک(

وسسس اه پسسسااهاسسس اهیسسس ڼښههخسسسوههلسسسووهن  وسسس هوهول سسس ونۍهوه ن سسسنهههههههههه

  اوسسرهوه سسښهووږ  سسوهاې اسسنهلسسوههCAGE»هوسس ه سستوهوووسسرههک و ې سستاهاسس ه

اس هووهیسسوهاې اسرهج ل سنهنسسښهوسښهوس ه سس  وووه وههي ساو هسوهوه ه س هوهت اسسښه

وه سسس   ېوهل  ان نسسس هو  سسس  ه سسسن  وهنسسس سههدسسسښههنسسس  وتسسسوههع« نځتسسسوهنسسس 

ول سسره  سس   ههوهوواسسښهوسس ه  سساو هوه وه»ههونسسښهوووهسسرهوهه۰۹۷۷   سس لکهیسسوه

و نسس کههچۍسسوهټ لنسسوههدسسښهیسسوهووو سسوو هه   سسوهه نځتسسوهن سسووهووهوهوواسسښه سسګوثه

اسست  ډاهاسساهه خسس   هن سسووههلسسووسسښهلسسوهو وسس  هووه  وسسې ههخسسوهو  سس  هنسس  هوکه

اې اسسرههلسسویسسوهن  وسس هنسسښههدسسښهنهسسوهوه سسو رهووسستپ هلسسوه سس وههع« سسوهولهن سس ک

   سوو  هاساههوه  سساوهن لس هچ سسښه  نس  ښهاس اعه ووسسوهو ن   س هیسسوه سګهه سسو په

 سساهچۍسسوهو سسوو اهو   ولسس ههدسسښه سس  هوتسسوهونسس  ول هوو هوسس ه  اسسوهاې سست ه

ه  ږ سهااهها هناه  رهن ي عهلواې ت ه

CAGE   یسسوه سس  هل  سسنهنسسښهوهاسس  ه ل هووهو اسساههوه  لسس هي وهدسس  وهیسسوه سسنهه

ول سسره  سس   ههوهول سسرهتسس لهه سسوهووزسس و ښهاسساههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهیسسوه

چسسو ه اهاسس کهول سسرهو سسوو هاسساههی سسښه ووسسوهو نسس   رهه ن سس ېډهن سسوو سس    رهووه

وهول سسره  سس   اه  چاو سسوهن  و سسوهوهعهیسسوه خنې سسرهل سس  هههي سسواه ېسس سهن سس ک

وه سس    رهووه سس ه     سسوهو سسوو    هنسس سهلسسوه   سستوهثکه سس حېاهو لسس وعهلسس    هووهه

 ه سسوهوکعهوووسس هووههدسسښهوهرسساهدسسښهوسس و اه سس  هچسس هوهوو هچسس څهوو سساهه 

طساهوسښهههدسښهنس ه    سواهووو ستا وفحهو نس سهوهو  س  هن لس هوواسښهوس هو سوو ه

و لسس وههثرسساوه ه سس هی سسښه سسګو هنسس ي هاسس هووهیسسوهواسس  ۍه سساهاسساههن سسوي ه

ها ع
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 تیملکېت، ګډه پیژندګلوي او مشروع

 وانتېسس هوه ه سس ه سساه سسناهوه ه  سسنه سسوهها  سساو  هیسسوهثرسساههCAGEوههههههههههه

هیېسسووهنسس عهنږپسس ووه  پ  هسسښهي اهل سسوهوهو  سس ا هووسستپ ههوه سسو رهاسس        

 هسسرهووهاسسېږوهو سسډههن سسوهیسساونهووسستپ ه سسوه اول سسره  سس   اهیسس  اههدسسښههیسسو

اسس  ه سس     هی سسښه ا سسوهلسساکهووهی سسښهوه ووسسوهو ن   سس هلسسوه سس وهوه سس  هل  سسنه

یسسسوهي هههه    سسس ه بسسس ن  و هی سسسښهاسسس  اهو هیېۍ    سسسوهووهیسسسوهههژ نسسسوهه  سسساا

وه سس      ه واوسس پهووهچږو و  سسوهوهاسسېږوهو سسډوهووه و   سس ه واوسس   ه سسوههعودسس لر

 سس  ههاووهیسسپ هنسسښهاسس  اهاسس سعهیسسههووهو وهو وهیسسوهاسستاو ېوهههو  سس و هن سسو

و او سس ه سسوهن  و سسوهوو تسسرهنسس کهه انسسډکه  سسا   وهههخسسووواههدسسښهلسسوه انسسډه

 سس ه   سسهوهههښه سسوهوکلسس و هوهوسسښه   سست  نسسوههښډاهیاو سس اهنسس لو سسنسسوهاسسېږوه

وهیې سس ه وټ ل لسس هاسستاو ېوکهیسسوه قېقسسنهنسسښهوسس هچ  سسې  ههCAGEوسسښهو نسس اعهوه

هههن  هوع

و ې سسته هلپسس  ههوهیاو سسښهت  سستنښهلسسوهي اهچسساهوسس ههه  سسپنوه سس      هوههههههههه

اه هدنسسوههو سساههدسسښهثرسساهه سسوهوههوه  جسس وهاې اسسرهج ل سسنهیسسوهولو سسواهوه  سس  ه

و ن   سسس هو  وو رسسس  ښهلسسسوه  سسس   اهاسسساهه سسس سهه  سسسپنوهو سسسوو هوعهیسسسوهوتسسسوهثوس

وسسښههن سسولښهووهوهچۍسس  هو   اسس پههدسسښهوهاسسږ  هه وڼتېسس هووهواسسه ونۍهلپسس  ه

چ سسښهنسس لښهی سسښهيه ق وسسوهن سسولښعهیسسوهټ لسسوهوتسسوهو سسوو هوه  سساواېنهوواسسښه

 سسس کهن  ېسسسنه وه نځتسسسوهنسسس ههدسسسښهوهجسسسوکهو سسسوو    هاسسساههاسسساهه  اسسسووه

هاې ات ول هلپ  ههچۍوه و  ږن سهات  ډ وهوع

 نه او روزنهو ښو   ،فعاله الر

یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوهوسس اهول سسره  سس   اهلپسس  هه   ږ نسسوهوههههههههههههه

 خ سسښهلسسوه خ سسښهیسسپ هنسس کهووهوهیسس وهښهولو ووونسسوهونسس کههه سس  چاهدسسښه

CAGEسسپ ههج لو  سس هیسسوه   لسسوه   سسوهنهېسسوکه ن سس  ښهولو سسواهلسسوهولو سسواهه  

وه  ه سسښهیسسوههعچۍسس هاسساههوهدهنسسوهلپسس  ههوسسښهو سسوو  پهونسس سهلسسو سس ل  ښهنسس اهووه
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ووهوه  سسسسس   رن ه سسسسسا ناهوهونهووهث هوههوه     سسسسسوو     سسسسسوهوو هوهی  لږسسسسس  ره

هیوه   اهوها لښه ن    وه نځتوهن عهه خنې ک

لپسس  ههجسسوکهت  سستنښهه وسس هوه سس لره سس و اوخ ولر  سس   ههنسسښهوسسښهلسسوهههههههههههه

وه وڼتېسسس هه  سسساوهو سسساوههوهاې اسسسره ق  سسس هلپسسس  ههوه ه سسس هوههCAGEونسسس اعه

 اسسسره   سسسوو  هاسسساههېالسسسوه ت سسساکهن لسسس هوه  سسساواېنهلسسسوهي اه اسسسنۍهووه

وهول سسرههعو کهو سسوو ه  سساهن سسوه ق  هسسوهونسس هعه سس  وهووه و  سسوهچسس هوسس هبسساه

   سسوهوه  سس   اهن لسس هیسسوهولههوه سس      ههوت ډ نسسو  سس   اه قسس  ره  سس وه هووهیسسوه

وهي  سس وه وه نځتسسوهنسس سهووهچږو و  سسوهوهاې اسسرهاسسږ  هوه وه نځتسسوهن سسووه

 سس هووهوهچۍسس  ه وهلپسس  ههوه سس      هلپسس  هه ېن ل  سس هوهاې اسسرهج ل سسنهلسسوه سس وهوه  ه

هاهه ق  هوهون هعوو  ښهژ ښهارن  هلوهلوه  وه

 ه توګه منعکس کولمثبتپه 

ه     سسسوو  ههدسسسښهوه  سسس   اهلپسسس  ههیسسسوه  اسسسووهو نهسسسو  سسساو  ههCAGEوههههههههههه

وسس ه ن سسرهناو  سساهوه وه نځتسسوهن سسووه طسساهوه ږانسسډهونسس که  سسوههدسسښهولتسسوه

ههدسسښهوهاسس   ه ه سس هوه  سسوهن سسووهووهوهوو هوهنسس  و  هوهو ون سسووههیېسسووهن سسو

 تېرتسس ه  سساو  هچ سسوهونسس هههدسسښهوتسسوه ن سسرهولنهوهي سساه ا ېسسوو هاسسرعه

 سسنه و سس  وهنسس کعهوو هیسسوه ه سس هنسسښه ووجسسرهاسسږ  ل  وههها  پ  هسس هي وهیسس

وو هوههونسسس  وسعه   تسسس هن  سسس هاسسساهه  لسسسښهوهل سسسوهوه   سسس سهن     سسسهلسسسودسسسښه

چږوو   سسسوهوهاسسسږ  هوه و سسس  وهن لسسس هووه  اسسست هیسسسوهه سسساهجسسسوکهو سسسوو  پهیسسسوه

رههټ نسس ههوه  اسس  لۍهوهنسس  و  هل سسوهوهاسسږ  لې رهو سسوو    هل سسوه سس  ه   سس

جسس  وه وسس چااههنسس        هووه سس  وه ې سست ول   ه سساهاسساههن لسس هاسساهه تسس و  ه

هن سع

ول سسرهه و ت لوهووهوهو ه سسنوهیسس  هاسسههیسسوه سس وچه هن  ووسسوو  ه ږانسسډهنسس سههههههههههه

 ه  هلوه س وه تس و  هن سوسههیسوهوواسښه س سهنسښههدسښهوه ه س هیسوه س  هل  سنه

 هیسسس فه هیسسسوهد نسسس  هنسسسښهو سسس وسهاسسس سعهیېۍ    سسسوهووهنسسسښهاسسس  ه سهوه   تسسس

هع وهټېن   هن   واه و پهو ن ل ههها   و وهون اآهیوه ول  هووه ه  ه و
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 د مارتین لوترکېنګ د عدم تشدد کاري طریقې

وتسسوه سسو ره   سسنهوسس ه سساهح سس پهولو سسواهنسس کههدسسښهوهول سسره  سس   اهههههههههه

ول سسره  سس ي  هلسسوه سس وههو سسوو  پهووهي اهدسس  اههدسسښهوه سس   ېوهل  ان نسس هو

  سساو هلسسوههCAGEههدسسښهوهنسسوههسسوهچسس وکعههوت ډ نسسښ وه نځتسسوهاسس که سس کهووه

وتسسسسوهثوسه  سسسس   اهاسسسساهه سسسس هاسسسس که سسسسوهوههوو هیسسسسوه  چاو سسسسوهثوسهوه

)هوه  سسس   رن هووهوهاسسس   ههښووه و  سسهښ وه سسسوهن لسسس ه سسوهژ نتېسسس هه سسس هه سس و اوخ ولر

هثوسس ل  هن لسس وله هه ه سس هلپسس  ه هوه  ل  سس   ه وټ لسس سه)وه ږ نسسوهن  ووسسوو  هیسسو

چسسو هي سسواهاې اسست ول هاسساه هووهچۍسسوهو سسنههدسسښهه سسا)وهاې اسسره   سسوو  هووه

ووهه هلسسسوهي ان لسسسهوه سسس  و   هوه ت سسساکوتسسسوهثوسهنسسس  و  ه تېرسسسوهو   سسس هه

ه  تقې هو وو هون ع

 له نورو زده کړل کول

و هسسس ه سسس هتېسسساه ږ نسسسوهه  انسسسډکهیسسسپ هج لو  سسس هوه ېنسسسهCAGEوههههههههههههه

عهوهول سسسرهتسسس لهه سسسوهووزسسس و ښهاږسسس  رهې سسستواسسساد ن ههخسسسوهولوسسس  هوو 

اسستاو ېوکههدسسښهیسسوهټ لسسوهنسسښهوسسښههوسس هزسس ل ه سس    ه سس پهنسس هووهوه  سس   رن هلسسوه

 سس وهوهو ترسس  هیسسوه   سسوه  اسستښهچۍسسوههسسوهوههدسسښهوهو او سس وه   ی اسست هلسسوه سس وه

وهاسسږ  ه هسس سهوه سسو ره ق  سس هلسسوه  سس   اههخسسوهوسسښهولوسس  هو ې سستاهاسس  هوعه

یسساه سسپ هلسسوههنسس سهنسسښهیسسوه تسسېاهولږسس  هنسسښهوهنږ   سست   ۰۹۱۹ولوسس  هوسسښهیسسوه

هی ه  ههخوهولو  هو ې تحهوع

ووتسسسوهثوسهول سسسره  سسس   اهث و سسس  ې  هو ځ  و سسس هوهثرسسساوهن  و وسسس   هدسسس ههههههههه

دسسښهوسس و اهووههن لسسوهولو سسواهلسسوهوو تسس    هههخسسوهو ووکهو ې سستښهوهه  جسسوه

نسس سهنسسښهوه ېسساهه۰۹۹۲وووسسرههدسسښهوو هیسسوهه پسساه سسا ه سسوه وجهسسبهنسس هعهلسسر

نهېنسس وهلسسوه سس وهیسسوهول ږ سسا ډوهټسس نن هنسسښهوه  و سس   هوه و سسګول ههدسسښهوتسسوهنسس  ه

هسسوهچسس ههدسسښه وههنسس ههنسسوههههچسس ه وههنسس ههونسس هعیسسوهو او سس هنسسښه سسښهاسس  قښهو

 سس ل  ې کهوه  و سس   ههخسسوهوسسښهونسس ههووه سس ي اههل سسوهها  سسوههدسسښهوسسښهلسسوه سس  ه

 ولو  هوو ې ت عههخو ې ت وسههلو  اېقرههوهووثا  ک او هوهو     که
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 عبرتونه

هوهول  ونره و نځتوهن ساې ارهو تپرهووه

وهول سسسسس ونۍهوهنسسسسس سهنږپسسسسس ووهوهاې اسسسسسرهو سسسسستپرهووهه۲۱۱۱وههCAGEوه

لسساکعهلسس    هووههدسسښهلسسوهوو تسس    هههیسس وهښهښن لسس هیسسوهولههو   سستن نه و نځتسسو

ي سسساه سسسوهوهاسسسږ  ه و نځتسسسوهن سسسووههخسسسوهول سسس ونۍه سسسوهوسسس هو ه و ا ېسسسوسه

 ههن سسوو  ره ږ ونسسوههاې سست ه عهوهن  وسس ه سسو ره  سساو  هوهوو هوه و سس  ا سسر

دسسښهوهاې اسست ول هوه سس کهثل سسۍهلسسوه سس وهووو هه» سسوه ن سس ېډههاسس کهاې اسسنه

نهسسوههدسسښه ووسسوهو نسس   رهوه  اسسووهاې اسست ول ههه  سس  هو نسس عه تېرتسسهه«هن سسو

ه سسس وهوسسښه پ سسس هن سسس کهوه ووسسسوهو ن لسسس ه  سسسووولسسسوهدسسښهوه  اسسسووه   سسسوو  ه

ووه و نځتسسوهنسس لښهو تخسس  هولسسااه ږ ونسسوهههول سس ونرهه وڼتېسس هووهو هسس  ه  سسره

هوتوهثوسهول  ونرهوه ه  هیوهولو واه پاه  اواېنهلوهياوهو ن کع

وهو سسوو  ډو هیسسوهه سساهوهن  وسس هوهول سس ونۍه سسو ره انسسنههههدسسښوووږسسوه  سساههوووه

  هت وه وسس  هوه سسوهیخسسپهن سسوو  سس  سساو هووه  سس ي هوهوولسسنهوه سسول  هووهوه 

وسعهوهول سسره  سس   اه سسههوهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههو سسهرهاسس  هېوهو ا وسس و ق 

وهو سسنه وه نځتسسوهاسس اهولو سسښههها ا سسوهووسهوهواسست وووهیسساه سسپ هوه  سس   ه

هه   سسس هووهوهچ سس ووهلپسس  ههیسسسوهوسس هلالېسسسوهويلاهوکههدسسښهیسسوه سسسګوه  سس پ  

ها  رعه

 په سسولسسوهووههدسسښهنهسسوهاې اسسرهج ل سسنهوه سس  هوه  لسسوو ههن لسس ههوهو رېږسس

ولسسوهچېسساهنسس کهولسسوهوهت اسسوههاسسرهووهوه سس ولاهواسست  واهنسسښه   سسنههخسسو

ووهووهاسس  ه سس  هخ    سسوهل سسوهیسسوهټسس نن هنسسښه سسوه سسګو هتن سسووهچ تسسوه سس وه سس  هو 

چسس هاسس  اهوعهوه ه سس هوه سسو پهیسسوه سسنهوو هیسسوهاې اسسره   سسوو  هوهلسساکهه

یسسوهوجتږسس اره   سسوهوهیسس ن هاې اسست ول هیسسوهووه سسول  هلپسس  هه  سس  ه ووللسسحهاسسره

ووهوهووږ  سسسسوو ههوههعاسسسساههوه  اسسسسووهاې اسسسست ول ه خسسسسوهث هنسسسس ي ه پ سسسس 

نهسسوههدسسښه سس ه و نځتسسوهن سسووهیسسوه سس  اهوهت ا     سس هوسس ههلسس هه و نځتسسوهن کع
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  سس وهوهوسس هیې هسسرهاې سست هاسساهه سس هن سس کهوهولسسوهلسسوه سس وهوسس و اهیسسوهاسست  ډهه

هی چېوسهوه ول  ه وهواته هلپ  هه وه  ورهن  ره وهوکع

  سس   اهوسس ه  اوسسرهاسساهه ه سسا هوکهههنهسسوههدسسښهوتسسوهی چسس و هوهواسسهر

یسسوهوتسسوه سس يپههووهټسس لن ډه  سس  هیسسوهووکهلاو  سس ه   سسواه  سس  ه وواسستهحهاسسر

وهووکهلاو  سس هلسسوه سس وه سس      ه سسوه سسوهههرعهههسس   هټسس ننښه سس ووونږسسوهنسسښه

وا اسسره        هخسسوهو ههدسسښه هسسرهه چۍسسلسسوهو ت  سس هنسسښههوو  سس و هیسسوه ېسساه

وووسسرههدسسښهوههPSPDهاسسرع ت سساکه  سسوه پهسس لحه انسسډکهووهووسس هوسس هنسس که

وتسسوه  اسسووهاې اسسره   سسوو  هووهاې اسست ول ه ووسسوه»هن  وسس هیسسوه    هسسوهنسسښه

ښهوهوسسو ن   سس ه سسوهنسس  هو تسساو ه سسوهو لسس وعه ووسسوهو ن   سس هول ېسس هو لسس وهههدسسښهوه و

نسس  ول هلسسوهي اه پسساه سسو پهاې اسست ول ه سسوه سس   ههنسس کهو هنسسوهوه ووسسوههو سسقه

هع«چ ه وه نځتوهن و هارهو      هه نووډو هډو وو ن    هیوهولو ور

وه سس      ه  سساکهنسس سه سسو ره  سس ي  ه سسوه سسو پهو نسس کههدسسښهیسسوهههیسسنځ 

وسس و اهیسسوهواههع وه نځتسسوهنسس که     سسوه  اسسوه وسس  هنسسښهوه سسول  هیسسوه سس  ا

هن  ه وهن  کههدښهلوهوونږن هوهو وو    هوه  اومهلپ  ههت  تنوهوارع

 د خلکو واک

اې اسسره  سس وهاسساهههلسسو  هه سس ورهزسسږن ه سس      هلپسسروه سسو ره  سساو  هووهوو و

  سس   هه  سسوهوسس ه ن سس   رهنسس  هوکههدسسښهوتسسوهثوسه  سس وهیسسوهو قسسرهاې سست ه

اسساهه   لېسسنهنسس کههدسسښهی سسښه سسښهووږ  سسوهاې اسست وسههثرسساهاې اسسره   وو سسوهه

وجاووسسوه سس ههه ه  سسرهاسس ت  هه سسنو هاسس که سسډوو و هووهوسس هوولتسسرهل  ۍسس لکه

هیوه   وهن هعهاتاو ېوکوت ډ نوهو هههCAGEووه   هی ښهااورهوکعه

 وت  وه وه ااسسسېاههنسسس  عهوهاسسسیسسسوه ه سسس هنسسسښه  جسسس وه       سسسوهووه  

CAGEیسسوه    هسسوهنسسښهوه ه سس هت اسسوهوسس ه سس وهووهوه    سس وسهووهتېسساهه

ههدسسښهولسسوه سسوهولو سسواه     سسوو  ووهوهچۍسسوهه   اسسوه سس    هج لو  سس

 عوهههه ښهن  وترهوښه اه  ووا کهوه
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 و  سس رهاسست  ډوهوتسسوهثوسهن  ووسسوو هووه سس    هجسس لو  رهوه   سساه

 ووهوهو وو ههن ووهول ت ور هااههو   ع

 ه سسسښهیسسسوهثوسهوه وه هعولنه  سسستاوهنسسس  هوهلېسسسووهول  اسسسوهاې سسست هوه

 ن ل هه  اوههووهتېاها   وهیاواوعه     ووه     وو  ه

   ه سسوهنسسښهوه یسسوهوتسسوه هع پهسسښهت  سستنښهیسسوه و سس  وهثوسه طسساحهنسس

 هل  سسنهنسسښهوو سستاهووهیسسوه سس ههو   سسوهلسسوهل  سسته     سسوو     ن اسس  ه

 ا  ه هن  وووو  ه وه   ښهو ن سع

   یسسوهوتسسوه  لسسنهنسسښهژ نسسښههعوسس هوسس هثرسسااهول سسرهن  سسښهیسسوه   سسوهنسس

نسس سهووهیسسوه سس  هل  سسنهنسسښهاسس  ه هن سس   ه سسوه سس  ښهو نسس سهوتسسوه

  سس   اهیسسوهی سسږنواهنسسښهوسس وهو سسوو  پهنسس ه طسساهلسساکهووهثرسساوه ه سس ه

  وهوه ګو ه   خهو ن کع

وه سسسو ره انسسسنهوه  سسساواېنهوهو سسس ولوههدسسسښههCAGEنسسس سهنسسسښهه۲۱۱۱یسسسوه

 سس  هاسساههوه قسس  هښهلپسس  هه سسښههلسسوههلسسوه سس وهوه ا سسوو هه   اسس  ه هووهوه خ ل سس

 سسسو رهه یاوسسس ولحهیسسسوه سسس    کهثوسه وسسس هو عهلسسسوهواهاسسسا  اههوه سسس  وهچۍسسس

 انت  سس ههدسسښهوه  سس وهیسساه سسپ ه  سس   ههنسس کهولتسسوهه  سساواېنهي  سسرهو عه

CAGEسساهياسسوهنسس ههدسسښهوه پسساه سسو رهووهول سسره طسساپهلسسوهو هسسوه  سساواېنهه 

وهول سره  سس   اهیسوهوتسوه س  وهنسښهیساونهووستپ هووهوهاس   ه ه س هیساونه سګو ه

هع و رهووهول ره طاپهوو

چۍسسوههو پهیسسوه   سست   وهنسسښه وسساهی  سستن وهو ۍ   سست  هیسسوهه سساهوهټسس لنښهوه وسس

عهلسسوهوسس ههول سسوه وسساهس  ل  سس پهوسسښه وت  سسګهنسس هه او ېوورواسسېهوهوهههدسسښهاسس

وسه سساهاسساههنسس ههدسسښهیسسوه سسنهوسسښهوه  سس   اهیسسوه هوسس هوواسسښه ې سس  ېډ هوهی  سستنوه

ولههوه ه سس ه واوسس په وت  سسګهاسس سههدسسښهوتسسوهنسس  هوه  سس   اهلپسس  ههولوسسوهوعهلسسوه

 هسسښه سس وه وسساهی  سستن هوواسسښه  ل  سس په وهیېسسووهنسس کههدسسښهوهچسسو هي سسواه

وکهاسساههیسسوهه     سسوو  اوی  سس ههدسسښهیسسوهواه  ه سسوهنسسښهاې اسسره   وو سسوه

هارعوات  وههن وو ه ااهدهنوهنښهوښه
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ل سسوهها  سسوههدسسښهیسسوهثرسساوهول سسره  سس   وهووهیسسوه سس    کهثوسهوهو او سس هوه

 و ره ق  س هیسوه  س   وهنسښه ساهاساههاس کهتس لهه سوهووزس و وهوهوس هزس ل ه س    ه

یسوهه ساهوه  س   اهلسوه س وههCAGEیاه پ هوهوس ه  نتېسرهیسوه   سوهووهوس هچس هوه

 س      ههیاه پهسوهنس  وسهاس  هنهسوههدسښهوسښهوهولسوهلسوه س وه پ س هواسرهووهو

  سساکهو اسساهه ه سسا هوکه سسو رهتسس لهه سسوهووزسس و وهوهاسسږ اوه سسو په وه نځتسسوه

نسس کهووهلسسوهواهو هسسوهوه سس    هوه   سسپول هووه  سساو ه ا  لسس ه خسسوه ې سسرعهوه

  وهووهوهههدسسښهووهنسس ي هاسسرهوسس هاسستاه  سس نتې ره نسس  هوسس ههاسستاو ېوو وه سس

وهثرسساههنهسسوههدسسښهوسس ههول سسره  سس   ههیسسهعاسسږ اه هسسرهیسسوه  سس   ههنسسښه و سسګهنسس ک

و سوو ههیسوهوس هوسس ههس ه س نتې    ه   سسوهونس کهووه  سرهنسس ي ههدسښهوه ه س هثرسساه

هت اکهن کع اږ اه   نهووه  ي اهه

وه  ه سسسښهیسسسوهثوسهوهاسسسږ  ل   هه سسسپو هووهههو ن  سسسوه سسس ووټسسس لن ډهووهنهتسسس  که

یسسوههCAGEوههعنسس ي هاسسرهوهوسس ه  نتېسسره سس حېاهثرسساهنسس کلسسوهي اه  اسسېقره

 هرسسوکهوهل   سس  ه هه ېنسسوهووس  هوه   سس سهوهلسس  ښه سس  وهنسسښهها  سسوههدسسښهن  و وسس

وه  سسس   اهت لسسسبهاسسسږ  ل  وهو ا  سسسوسهووهلسسسوهواهاسسساههوههون     سسسهاهووهاسسس

هو ا ېوعهیوه لههی  اهن  ون      ه   وسهوهول ره     اهو ه

لسسوهواهاسسا  اهههدسسښههه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسره وسساه سسوهیاو ېتسس هو نسس ههCAGEه

وو هووههع«  سسستنوهن لسسسوت سسسقهوه  ل  سسس   ههوهن  سسس هیسسسوهولههوهو و  سسس  ترهوو»ه

ولو سسوههچسس هت  سستاههدسسښه هسسره پهسس هټ نسساهاسس و هواسس  وهوهن  سس هیسسوهولهه

 هسسره سسقهلسساکهیسس هه»ه و سس  وهنسس کهPSPDعهولسساکهح سسوهچسس هياااسسه  ل  سس   

 ههیسساسسرههدسسښهوهوو هواسست  کهیسسوهول سسرهجا سسوهنسسښههسسوهنسس کيه هسسرهتسس ولکه

هع«کي وهوهن  ههیوه   وهنښ  ه وهارههدښهوهوو ه     هج لو  ره

 نظم او یوالی

یسسوهوو هسسرههوهوا اسسرهیار سس ههن لسس هول ېسس هوه  سس   اهCICAKووههCAGEووولوهوه

وسههدسسښهاسسېږوهو سسډهه پهسس ونرهرسسیسسپ هیسسوه انسسډکهن سسوهج لهه   سسوهوهول سس ونو

 سسګههولو سسوهلسساکهوهاسس     ههتسس  وو اسساهه سساهنسس هعهوتسسوههههوههوو اسساهه هسس
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لسساکههدسسښهوتسسوههتسس  وو ج ل سسنهوهیاو سس اهن لسس هووهیسسپ هجسس لو ښه  پ  سساه

لسسوهلسسوه سس  هاسساههوه انسسډکه  سسا   وهووکهچږۍسس کههون اوسسنه ووسسوهو نسس سهووه

ه انډهااههااههاېږرهیوه اهنښه ې رع

وهیسساونهووسستپ هوسس هه سسې  وهووهوهههدسسښه  پ  سساهههو سس ولوهCICAKل سسوههدسسښه

هعپ  هسسښهول ېسس واهووهواسس فېاه وولک  سس   اهووهوسس ه  اوسسره سسوه  ه چسسه اوی  سسو

هوت سسسډ   لسسسوهښهنسسس     هج لو  سسس هو  سسس ووښهیسسسوه  سسس   هه سسسوهوه  ه سسسښهیسسسوهثوسه

و لسس وعهثرسساوهتسس وهوسسښه ډو ېسسوهن       سسوهجسس لهنسس کههدسسښهو اسستوهیسسوهو  ا ېسسنه

وتسسوهن       سسوهیسسوهو هيوسسوه  اوسسرهن لسس ه»نسسښه پسس  ههاسس سعهلسسرهوووسسرههدسسښه

 سسس وهوه  سسس   اه پ سسس هوه  پ  هسسس هوهول سسسرهه سسساوهلسسسوههع«نسسسښهث ه وسهو لسسس و

د نه  سس هل سسوهوه ه وډوسس  ره ۍږسس ههووپسس ڼ ههنن سسا    ههووهول سسره ېسس  ې هیسسوه سسنه

ه پاوولښهع
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 څلورم څپرکې
 ستوالو لپاره بریښنایې مقاومت: برازیلاد پاکو سی

نسسس سهن و سسس هوه او وسسساهوه ه سسس هلپسسس  هههسسسوهوهی اسسسوهووههل سسسېډاهوهه۰۹۷۲وه

نسس سهه۰۹۱۱عهیسسوهه    ېسسنهنهتسس  هووهوه  سساهیسسوه ق  سس هوه ېسساکهي سساهو ا  سسو

ول سسره   بسس وترهووهوهههو سس وههدسسښهلې اولسسوه واوسس پهوسسښهو لسس وس سسپچ رهنسسښه

 ژوسس هیسسوهولو سسواهوسس ولره ېسسډوسهیېسساهنسس سعهوه سسوهو تهسس وکه  لسسنهووهواسست وووه

یسسوه سسناهنسسښههوهوو تسس    ههوهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههول سسرهت  سستنښهثرسسااه

ټسس نن ه  اوسسرههدسسښهول ږ سسا ډوههوهنسس سهنسسښهوسسښهچږسسووهووه۰۹۱۷اسس اهووهیسسوه

ه وه نځتوها عهه تاټ نن هن سهوښهت ه

ها  وههدښهیسوه ېه    سوه ه س هیسوهټس سهچ س ووهنسښهیسوهول سره  س   ههنسښه ا سوه

 ژوس ههنسوههسوهچس وو ې توهیسوهیس  رهثل سۍهنسښههو  و سوهثراوسوسهیېساهاس سعه

وهول ږ سسساووه ااسسستې سهول ږ سسسالپ  ههټسسس نن ه خ نسسس کهلپسسس  ههو سسس    هوه سسسا ې ه

وسسګ ې ووهوهول ږ سساههوسس ه سسو رهن  ووسسوهټ   اههن لسس هوه  سس واه خسسوهو ې لسسو

ه(Electoral College)یسسوهټسس نن هنسسښه ا سسوهوو ې سستهوعهیسسوهټسس ننېډاه هقسسښه

وهاسساهه ه سساکهاسس سهووهاې اسسرهوی  و سسې  هچۍسسهخسسوه سس ترهاسس کهتسس کهلسسوه

ښهلسسوهواههدسسښهو سسوههواسسۍ سه سسنېسس ووه خ عهل  سسوهو اسس هه یسس  ره    سسنهیسس 

یسس  رههلسسوهوسس هARENAوهچۍسسوه ااسستې سهجسس رهاسس   رههدسسښهوههعنسس که سس هاسس 

ې اسسره   سسوههخسسوهوسسښه ۍسس وپهنسس  هوهوهول ږ سساهیسسوه   سسوهوسسښه  هېسسمهونسس هها

نسس سهنسسښهلسسوهچۍسسښهو واسستوه وه۰۹۱۹وه او وسساهوهثرسساوه ه سس هلپسس  ههول سس ونرهیسسوه

هعنو نځتوها هههدښهنهوه ه  ه ا   ګن لاثکه ېه هوټ 

 وسس چاوهو واسستوهه یاو سسهلسسولسس   هه اوسس هو واسستوه سسو   ۍه وه نځتسسوهاسس اهلسسوه

 سس  ه  و سسپههاسس هههدسسښهوتسسوهنسس  هوههنسسښهوه  سس وهیسسونسس سه۰۹۹۲   سس لکهیسسوه

 هپاې اسسره  سس وه  ج ووسسنه سس ول ههدسسښهوتسسوهنسس  هول سسره  سساکهه ې سس لېږ

)اسسپېنوه ختسسوهووهوسس هی نسسوهاسس  قښ هټسس لن ډه  اوسسره وه نځتسسوهنسس عهوتسسوه  اوسسره

هوواههپانره  ب  هوهع
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 د چاپېریال )حالت(

وهوسسس ه سسس که و سسس   ههن سسسوو  رهو تهسسس وکه او وسسساهووههل سسسېډاه ت انسسسښهواه

ث سسساهنسسسښهیسسسوهو ږسسسوهو جسسسوهوهاسسستاه سسس ههیسسسوهو تهسسس وکهوه سسس په انسسسډهو عه

  سس وهووههوچ سس ووهوورهچسس هه سس و تهسس و هچ سس ووهیسسوه   سسوه سس وسهاسس  هو عه

وه ه سس ه سساه سسناهیسسوه سس  او اههنسسښه  سساهو عهچږو و  سسوه او وسساه سسوهوه سس  او اوه

 چ  ووهو جوهو ن سها اعچ  ووو  هیوهثلوهنښهوه  ههوو ه   او اهه

 ل هوهويوسسنهوه سس  او  ه ېو واسسې   هوسس ه ویسس  هوووسسرههدسسښهوهو سستپرهیوهاسس و

وتسسوهو سستپرهلسسوهه ېهې  سسوهثولسساه  سس  ههنسس کهووهه۷۹لسسوهو هسسوه او وسساهچسساهنسس سه

ههاسسهنوهثرسساهه۴ه۰۴یا سسوه سسوهوه او وسساهوهاسس  هاسساها وسسوهلسسوه  جسس وه  لسسنههخسسوه

هوکعه

ووهوه و هسس   رهیسسوهولههوه ه سس هوهیسسوه او وسساهنسسښهاې اسسرهو سستپرهاسس  هو ه

وو سساههثرسساههوهههدسسښههلسسوهو هسسوهوسسښهوسس ه  سساههثرسساهه  سسو  ههاسس اهووهه ک  اسس  وه

وه وسس  پههع«چۍسسوهتسسپهنسس که سس هنسس  هچسس ه سساهاسساههنسس ک»هچۍسسوهووههدسسښهوووسسره

نسسسښهوهی  لږسسس  هوهه۲۱۰۱نسسس   رهور پسسس ڼښهن   ااسسس هووږ  نسسس ه طسسس  قهیسسسوه

ه۲۷ هووهوهاسسسن    و  ه۰۲۶هلسسسوهجږهسسسښه۴۰۷اسسسهنوه)وهه۲۹ه سسس  ښ ااسسسېت ي  هوه

جنس وره   و س هاساهه س هاس سههلسو   ږسوهنسښههاستاه هیسوه۲۰هخسوهه۱۰اهنوه)وه

هه   ښهي واهوعه اهووه ې 

هعښه خ سسښهلسسوهواههدسسښهووو وسسوسهاسسرهوو سستوهاسس اېچږو و  سسوهثرسسااهوواسس

 ېنسسښهتسس کههدسسښهاسسږ اهوسسښه سسوهو ه سس ل  هیسسوهټې سس ه   ږسس هنسسښه   نږسسوه

ې سسښهتسسپهنسسس سهووهوسس هوه  سسس   اهوهاسس سعهون اوسسنه   و سسس هنسسښه  سسس  ترهی

عه ېسس  لرهووهیسسوهاې اسسرهول زسسنهلسسوه سس    ههخسسوهاسساهتسس ووکهیسسوهاسس  ه   و سسوهوه

یسسوه  سس وهنسسښهن سس ههعو لسسوه سساهاسساهه سس ووهلسساکهۍ وسس  هنسسښهه  سس وهووهتاو سس

یسسوهیې سس ههښاې اسست وسهیسسوهووو سسوو هه   سسوهټ نسساهن سس کهه  سسوهوو هوه ه سس ه ووسس

ښه   سس  هاسس سهچۍسسوه سسوهلسسوهاکعه سس ي اههوسس ه سس    هوووسسرهچۍسسوههسس کههدسس سسی

چۍسوهه   س لحع  و پاهاساهه س هن س کهووه ساهو وس هنه  س هیس  اه ېس ه س  ه  سره
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یسسوهوسس ههسس هن سس  ههدسسښه  سس وهوسسښه سس   ههاسس ه خ سسښهلسسوه خ سسښهوهواسست   هه

و ن لسس هاسساههوسسښهو سسوو هونسس ه اهسس هونسس و هاسسره ېسس ه سساه سس  هیسسوهټسس نن هنسسښه

لسسوه سسو پههجنسساوي ینځسسوهوو سسنهن لسسوهو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښههنسس کعه     سسو

 ه  اوسسرهوسس ه سساه ېسس هوه ه سس ه سسو په وهوسس ه سس  هېږپ ل سس   سسوهنسس و هاسس سه ې

ه سس ترټسس ننېډهاې سست ههخسسوهوهو سستپرهووه  سس وهوههلسسونسس ه  سسوههدسسښهووه سساه

هعا  اهوووو ته هووهوه او واهیوهاختۍهااههوه  اها اهول  ونۍه

 پیل

  لږسس  هنسسښهوهاې اسسرهاسسږ     هوه وه نځتسسوهن لسس ه  ا سسۍهچ سسښهوه او وسساهیسسوهی

ه۲۲اهنسښهوه سو رهټ لنس هرسنس سهیسوهویاهه۲۱۱۱لوه  نس  ۍهاساهه س هاس اهه س هوه

اسس        هوهټسس ننېډهو سستپرهیسساه سسپ هوه  اوسسرهیسسوه سس  هوسس هووسستپ هنسسښه

 وت  سسګهاسس سعهیسسوهوتسسوه  اوسسرهنسسښهوه سسپچ ره اوی  سس ههوهون پ سس هوهو  سس وو ه

وهه   هوهو  سس وو ژو سستهه ې ل    ووهوه سس  وه  سسه رهټ لنسس هل سسوهوه ااسس   هه   اسس 

اسس        هووهوه او وسساهوهاسسوولنهووهاسس لښهنږې سسې  هیسسوهه سساهثلسسښهاسس  هښه

وهجنسس ورهاسس  قښهلاو  سسره   سسوهوهههوو ههووهوو ه   سسوهاسس وهه سس هیاو سسهواع

ه وهلوه ا ووه خوه ې سهوعهو و ه  هی  لږ  هووهو هچ ه    ترهوو

دسس نۍه سسوههن ره سس  و ههدسسښه  سساهوسسښهوه  اسسووهن  ووسسوو  هوولتسسر هوسس ه  بسسره سس 

نسس سهیسسوه سس    ه۰۹۱۱وه اسس ووه خسسوه ېسس لښهوههوهوسس هولونسسره قسس  رهو سسډو ههدسسښه

ه۷۰وهنسس  ول هولو سسورډهونسس عهوههوووهثرسساهنسس ه هسسره سسااه  سساهوههونسسښه وتهسسحهوه

یاو سساو هوهول سسره   سسنهیسسوه   سسوهوتسسوه سس    رهواسسېهوه ه سس ههووچسس  سس واههښ سس

ه وهول ې هو ن کههدښهی  لږ  ه وهوه     ه   واهو ن کع

یسسوههعهووتسسوهنسس  هلپسس  ه   ږسسوههلپسس  ههاسسخنهاسساووبهیسسااه ط  سسقهن سس کوه  

 ووسسوهو ن   سس ههدسسښهیسسوهوتسسوهنسسښه  وسسوههاسسهنوینځسس ه  پ  هسس هويوت  سس هنسسښهوهوسس ه

اسسهنوهوکهياسسرهه۷ه۴  اهوه ووسسوهو ن   سس هاسسږ ا سسچسساهويوسسنهوهټسس ننېډاه

لې سساهاسس کهياسسهې   وهجږسسخهنسس سهو  سسوهاسسا هوکعهوسس و اهیسسوهوتسسوه سس  په
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 سسوههنږې سسښه سسوهلېسس ووسهن سسوو هاسسرههدسسښهو واسستوه  وسسوهوه سسوهولهنسسښه سس    هج لوه

هووولوه    هلوه  وهی رهارعوهوهی  لږ  ه

چاهنهسوههدسښهوتسوه نګو سوهوو ستوهاسرههوس و اهچۍسوهو سنه س    هول ږ ساه سوه

ووهوسس ه وو عه  ۍسسوهوه ه سس هیسسوهیاواسسوههحلېسس ووسهن سس کعهول ږ سساهوسسښهوسس ه  اسس 

ووههدسسښهه ووههت ا سسښه سس  ښهو لسس ولښهلسس   ههMCCEول هیسساه سسنهوهګنسسښهوهو  سس

وه او وسساهاې اسسنهیسس کهنسس کهووه سساهووههدسسښهوه ووسسوهو ې سسته هووهو سستپرهوه

 ووسسوه» ه سس هیسسوه وفېسسوهنسسښه سسول  ه وولسسرعه  اوسسرهیسسوهواه  سسااهاسساهههدسسښه

  ساوهنسښه ا ېسبهه وثوس ورو سهره س    ره  س وههیسوه«هلساکیس وهښه ېوه سوهلساکهه

وښهوه  سس واه     ږنسسوکه هسسووقهنسس هههنسسوهعهوه او وسساهوهون پ سس هو  سس ونسس ه

وه  سسوهوسسښه  نسس ه  دسس  ههههن  ووسسوو هوه  سس  تره نسسګو  هیسسوه  اسسږښهنسس  و ښ

وژ سسښهووهوسس ه  نږپ لنسسوه   سسواهلسسوهوسس ه سسوهوهثرسساوه  بسسې   هلسسوه سس وه   سس  هاسس که

ه وهلوهوو   ههه نۍهو ې ته هلپ  هه       وهو  اهارعه     وو وکه

و  سسسوه سسس  هوتسسسوهثوسه سسس  ه سسس   هاسسسرههلسسسوهواهاسسسا  اههاې اسسست وسههدسسسښهیسسسو

وو ه سوهلسوهوولتسرهووه  س  ترهو سووه ساهو سوهن لسوههاې اره   لېسنهاسخنهاس ع

 سس ي اهه سس    هوواسسښه ا سسوهاسس ههدسسښهاې اسست وسهوه  سس ههعیسس  اه نسسخهن سس ک

 خ سښهواسست  حهههخسو پساهو سسنههلسو   قسو هیسوه   سسوهوه س    ره پ س   هل سسوه

وههو  سسرهنسس و عهوه  اوسسره سس  هو ن لسس هیسسوهه سساه سس    ره پ سس   ههخسسوهواسست  

)اسسپېنوه ختسسوهوسس هی نسسوهاسس  قو هوه سس  ل  ه اسسېوهیسسوه سس  ه  بسسرهه ې سس لېږپ 

ههخوهو  ېډههوو ې تهوع

یسسسوهولههدسسسښهوو سسساههوهول ېسسس ههMCCEیسسسوهل   وسسس هنسسسښهوسسس و اهوسسس ههسسس ه  سسساههوه

عه  اوسسسسرهوه پهسسسس ه سسسس وولترهوياسسسسهې   وهواه وټسسسس سهنسسسس که  اسسسس  و ههوه

ونسس و هاسس سههدسسښهوه و  سسښهه سسنهاسس        هوهاسس  ښههوه سسپچ رهو سس وهیسسوه

یسسسوهههاسسس   ه ه  اسسساههوهت  سسسګوهن لسسس ههوه  اوسسسرهیسسسوهولههوه  ل  سسس   ه پاولسسس 

 سسپچ ره سس و   هووه سس  ځې هووه سس وولترهووو وهنسسښهوهل  او سس هووهیسسوهن هسس هنسسښه
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 ت سساکهن لسس هول ېسس واههوه سسو ره انت  سس هلسسوهي اههیسسوهاې سستږ  ېرهثوسهو

ه وه نځتوهن اع

وه سسپچ رهووو وه پ سس هیاو نسسوههح  سسنهاسس عه سسپچ رهووو وههدسسښه پ سس هوسسښهیسسوه

ټس سهچ سس ووهووهیسسوه س    که   سسوهیسسوهلسااهیا سس هووهو او سسرهاسېږ هنسسښههی  لږسس  ره

عهوه  ل  سس   هاسساو  ل هووهیسسوه  اوسسرهنسسښهاسستاه وسهول   لسس ه سس په ېهسسنوهنسس 

هعههه  ل    ره  ن ل ژکهیوهیاونهن وهون  وسها ه      هیوهي ههود ل هلپ  ه

 وږسسوهووهوهههدسسښهوه  اوسسرهتسس وهوهی  لږسس  هوهون پ سس هووهاې اسست ول هیسسوه سسناهه

نسسښه پ سس کهیېسسووهنسس سههدسسښهوتسسوهاسسې   وسهووهونسس پ هو واسستوهوه  اوسسرهلسسوه

تسس  هووهاسستا  ه وسه سساهاسساههنسس عهلسسوهوسس ههوه سس وهوه ارزسسن وره  سس   اهیسساه وسس س

 ېهې  س هياسهې    هلسوهه۷ه۰نږسوه س وههنسښه  اوسرهوهولونس هیسوهههخسو سې هنس سه

نسس سهنسسښه  اوسسره پهسسوه سس    رهه۲۱۱۹ سسوههو  ېسساهاسس عهیسسوه وسس هاسسپتږ اه

هعهياهې    هااههو ه   هی  لږ  ه وهولو واهن هه۶۹۲ه۷۱۲ه۰   وههلوه

 اواز، برېښنایي مقاومت او الوتونکې غوا

یسساونه سسو ره  سساکهیا سسوهوه ې سس لېږپ ههلسسو  سساو هی چېسسوسههدسسښههMCCEوه

وههع     ه سوهنهسوهچس هیس ره سوهاسرعهوه س    هیساهولو سواه خ ل سنهثرساه س کهو

ېږسسوه ا سسوهتسس کهیسسوهی  لږسس  هر سس    هوه ن ېسسپهیسسوه سس  پهنسسښه سسوهوهنسس   ارهو ه

هنښهوهو واه اهااههن ل هلپ  هه    او هو ا  سهارعه

ووهو سس    ه  ا سسوههه هون پ سس هوتسسوه سس    هوهنږسسډو کهن لسس هچ سسوهچسس هنسس ي هاسس

 لسس هیسسوه سس  اه نسسګو  ښه  نتې   سسوهل سسوهیسسوهنږې سس هنسسښهنه  سسوهیسساه سس    هوه  اه

عهوس هاې است وسهیساه پهسوهچس هلسوه س  هاساههاس  هحهاس  س    هوښه   هیوهیهږوه

واس  ه س هوواه س    هیس رهوتس وهلپس  ههیسوهچس وهنسښهول  ساه»ه  هاههنښهوووساه

هو سسس هریاه»ههیسسسوهن سسسوهوهيهلسسسوهولو سسسواهووو هوه سسس ههMCCEهع«نسسس سه سسساو هوک

هوه وه نځتوهن ل هیوه   وهیوه ږ رهنښهوع«هن ل هلپ  ههوه ه  هوه  پ

یسسوهوتسسوه وسس هو سسنهنسسښه سساو هوه ه ا ېسس هن لسس هیار سس ههونسس هعهوهواهووو هوسس ه

واسست  که سساو وپه ن نسسوههدسسښهوتسسوهو سسنهیسسوه او وسساهنسسښهوههوووسسرههدسسښهوتسسوه
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هووهو سس  وه   سسووتسسوه  اوسسره ه»ه  اوسسرهوهووو هلپسس  ههوسس هووسسګو سه  لسسنهو

و سسهره  بسس  ه  سسااهواسسرهووهها و سس  وه   سس  ههو لسس وههووهواسس  وهوهههدسسښهیسس

هع«وواښهو هلوهجاو وهثکه و هوههدښه ه  هی ښه ګو هن سهت  تا

 تګالرې

ی  لږس  هاساههیسوهوس هاسخنهجن اوسډهنسښه خس   ههلسویوهوواسښه س سهنسښههدسښه

لپسسس  هههوواههعوهاږسسس  ره  سسس   اهلپسسس  ههو اه  سسسپ اهیسسسوه   سسسوهنسسس اهو وهووه

ههواې اسسرهو ووهه وه نځتسسوهنسس کهوو هولهوهلپسس  ههدسسښهوه سس    هوهیسس رهن سسووه

دسسښه ې سس لېږپ هوسس اهوواسسښهاسست  ډاه   سسواه سسوسهنسس کههدسسښهچ  سس کهوسسښهوه

 خ ل سسنهن لسس هجاوفسسنهو سسوهنسس کعهوهوو ه سساهي ههووهوهههدسسښهلسسوهوسس اه سس وه

هوو سسوو ههووهثرسساهول سسره  سس  ه وه نځتسسوهنسس کهووهلسسوه هسسښه سس وهوه اسسنې ه   تسسو

 پساهوو هاسساهه  س  ه وه نځتسوهنسس کعهها و پهسوهنس کههدسسښهوتسوه سوهچسس هیسهو  جس

وووسس هووههدسسښهوهی  لږسس  هلسسوهوو سساهههخسسوهو سسهرهووهاږهسسره  سس  ه وه نځتسسوه

یسس رهن سسووهوههنسس که سساههسس هوه سس    هجسس لو ښهیسسوه ا هسسوهنسسښهوه سس    هوه

  سسوهوه سس    هوهیسس رهن سسووهوه خنېسس کهوهچ سس ه خسسوه هن لسس هووهچږووهو هیاواسسښه

یسسوهولهه  سساهن سس کهههنهسسوههدسسښهوه  سس   اهوهاسستاو ېوه»هوووسساههن نسسو و ې سسرعه

هع«یوهووکهنښهوه  ج ووه ه  هلپ  ههووههول ېډهه  وه  ج وههوه

لپسس  ههوهوسس ه سس ټاه   ېسسنهو لسس وعههو هنسس سهاږسس  رهټسس ننښهووتسسوهووههيهه۲۱۰۱وه

 سسسوهو اسسسېولوهووهوهو  ا ېسسسنهلسسسوهي اههلهنهسسسوههدسسسښه  سسس   ههوسسس هیاو نسسسوههیسسس 

یسسسوهثراوسسسووهاسسس   وههدسسسښهه سهلسسسوه سسس    ههخسسسوه پ سسس پاوسسسوسهیېسسساهاسسس ه

لو سسواهلسسوهواههدسسښهو سسوهیسسوهواسست  واهاسساهه وهو سساهووههو سسناې اسست وسهلسسوه

 ووسسوهو ن  سسوهیېسساهاسسرهوو ه ووسسوهو نسس هعه  اوسسرهوه ه سس هلسسوه سس وه چ سساکه

ن سس کههدسسښهوه ه سس هیسسوهاسساهنسسښهیسسوهيرهلې سساهاسس کهياسسهې    هووهوورهوه

ت  سستنوهن لسسوههدسسښهوهوو هه اهوسسښلسسوهيهزسسن ورهو سسوو    هر اهه سس زسسن ورهووهر اه

ټ نسساهاسس کهواسست  کهواهوه ه سس ه ووسس ه سسوهیسسوهو تسساو هاسساههوه او وسساهول سس ونره

ه هووقهن کع
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 ګومارنه )استخدام(

اسس  ه هسسره ت سساکهلپسس  ههوهووو هن   نسسوهه ن نسسوهوه هسسره سسو رهووسستپ هج لولسس ه

وهوهن لسس ههووږ  سسوو ههاې اسست وسهووه سس  وه سسو پهلاو  سس هاسساههولو سسښهج لولسس هو

 سسسوهو نسسس کعههMCCE اسسسنې هوه واسسس  ه ل هیسسسوه سسسګو هوهاسسسخنهنسسس  هناوسسسګونه

نهسسوههدسسښهووو هیسسوه  سس   ههنسسښه و سسګهاسس هاسس  ه هسسرهلسسوه  سساهوواسسښهوسس اه قطسسښه

 سسسوه اسسسېولرهوههدسسسښهوو هیسسسوه  سسس   ههنسسسښه ه ا ېسسس هنسسس سهت  سسستاعهووو ه

وه پهسس هاسساههاسستاو ېوکهووهوهههدسسښهوه او وسساهوه سس ي  هیسسوه وسساهنسسښه ې لسس ه

هو هيووه  اکهن ل هیوه  ثسهااههوه ه  ه و پهثراهن کع     هوه ه 

ه(Alert)یسسوهواهنسسښهوه  سسخ هو سسوو هن لسس ه سساههنسس هوه  وسس هیېزسس ه  سساوو  ه

ووهلسسوهچۍسس  هت  سستاههدسسښهوهټسس و اهه ې سس  کههوو نسس په)وهټسس لن ډوه اسسېن ه

ی ڼسسو هووهوه اوزسسن لېرهلسسوهي اهوتسسوه  سساوو  هیخپهسسوهاسس  وهنسسښه پسس  هنسس کهه

هعاسساو  سهیخپهسسوهوسس هژو سسوهتسس  ههنسس کهووهثرسساهاسسرهيی سسښوتسسوهاسساو  سههدسسښ

ووهوه ه سس ه سسو په»وووسسا:ههن نسسو هعووهوهو  ا ېسسنهلسسوهي اه پسس  هاسسره سساههسس 

وه  سس   اهیسسوهیېسساههع«و ههدسسښه پاوسس کهووهوه  سس   اه ه  سسنه سساهياسسوهنسس ک

نسس سهیسسوهویاوسساهه۲۱۰۱تسس کهو لسس وسههوهه۱۱۱ه۰۷۱نسسښهووو هیسسوه او وسساهنسسښه

 سسوههدسسښهوهوو هه۱۱۱ه۶۱۱ سسوهو اسسېوهووه ېسس هه۱۱۱ه۷۴۱تسس وهاسسږ اههتسس نسسښهوو

وسسسښه پهسسس هاسسس   هنسسسښه سسس  وهه(Alert)ه ون اوسسسنهثراو  سسسرهوهووهوهووو ه  سسساوو ه

هعه ل  ه  ه وه ا

یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهټسس سه  سس وکه سسوهوهووو هواهیسس وهښه سسوه اسسېولحهوه

هسس  اههثرسساههدسسښهوسس هاسسخ هوه  سساوو کهیسسوهل  سسنهنسسښهیسس  ښهاسسرهیسسوهچږ تسسوه

وووسسرههدسسښهیسسوه ې سس لېږپ هنسسښههن نسسواه  سس سه ا سسرعه و سسوو ههوتسسوهاسسخ هثرسس

 لسسوهنسسښهیسسوهو سستپرهنسسښهاسست  ډهه سسوهټوو هوهتسس وهوهول  سسپرهیسسوهاسس  ه هووهیسسوه

 ه سسس هیسسسوهاې اسسسرهاې سسست هنسسسښهول  سسسپرهو لسسس وههه  سسسوهاېنسسسره»و لسسس وهعه

 )تنه ږ سسوهووسههدسسښهږاې اسسنه سسوهوهن   هې سس«ه سساهووکهو لسس وه اې اسست ول

 هاسس کهووهووهوه ه سس ه ووسسرهو پېالسسښاسس   وهنسسښهوسسښه خ سسوه سس  ه وټسس سهیسسوه
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) ه سس هت  سستاههدسسښه  اسسوهاې اسست وسهلسسوهه  او تسسوهیسسوهوسس ه سساهثوسهاسساههنتسسا

هټ نن هو ک هچۍښهثراههن هع

ه«وهو تپرهوهلوه نځوهولل ه زښ»ه

ول سسرهجا سسښههیسسو اوسسوهههو واسسترهوهونسس هههدسسښهوه ې سس لېږپ ه سس    ه سسا سسووو هچ

ول ږ سسساهوه  اسسس حهووههو واسسستوهوههووهاسسسن هنسسسښهوه وفسسسحهو ې سسسته هیسسسوه   سسسو

 سس    هوه قسس  رهول سسوهوهو  ولسسس هووههلسسوو واسستوهوهاسستااه   ږسسښهلسسوه سس وه

ه ږ وسسولپسس  هههو نسس  ښیسسوهاسستاهه   ږسسوهنسسښهوه وفسسښههه سس و کهن سسووهیسسوهوله

وه سسس    هنسسس سهنسسسښهچۍسسسوهو سسسنههدسسسښهه۲۱۰۱نسسس کعهو هيوسسسوه  سسس   اهیسسسوه

وههعوهی  لږسس  هیسسوهنږې سس هنسسښه پسساهاسس اه وهلنسسګول هاسساانهوو ې سسته ه  سس وه

MCCEوه ون لسس هلپسس  ههوهياسسهې    هیسسوه وټ لسس هی سسښهه سس    ه  سس ووښلسسوه سس وهوهه

ههن نسسوووو هوهووهه ېهې  سس هياسسهې    هوه وټ ل لسس هلپسس  ههو هيوسسوهت  سستنوهونسس ههه 

ه نرههدښهوتوهاږ اهياهې   وه وټ ل سهیوهیېاهنښهات  ډ وه     وسع

 ېسس سهت  سستاهوه سسواهی  سسدهيهه سساو   واسسنههدسسښهووو هوه اسسنې هلسسوه سس وه

وووسسرههدسسښهوه اسسنې هول  سسپرهوو سساههثرسساهههن نسسوو  ا ېسسنهلسسوهي اه پسس  هاسس عه 

وهههدسسښه ې سس لېږپ هیسسوهوو ېسسډهه   سسوهوهاسستاوهو  پسس ڼ هوه سس هوه سس  ښه سس   ه

و ا ېسسوههدسسښهوتسسوهنسس  هیسسوه پسساهوو هیسسوه  اوسسرهنسسښهیخپهسسوهوه سس    هووهوه

ه وسس   ښه سس    هجسس لو ښهلسسوهیاواسسښهاسساههوه ه سس هول  سسپره  اوسسرهنسس هههدسس

وتسسوهنسس  هوه اسسنې هوهيهثرسسااه  جسسوهوه وجه  لسس ههعووو ه سسوه  جسسوهیېسساهنسس هه  ه سس

ي سساهو ا ېسسوعهوه اسسنې هووهوه  سس   اه سساه سسناه    سساهوهوسس ه سساهوهو وږسسښه سس که

ه۷نسسس سهوه سسسره سسساه۲۱۰۱ وو هي سسساهو ا ېسسسوهعهوهوهنسسس   ره  سسس  هووه  جسسسوهو

  ه  هو اېوهعه  ېهې  ه۲ی  اهوتوهت  تنوه اه

 وړې مبارزې

ووهه سساهوتسسوهثوسهوه ېډت ا سس  ههن نسسونسس سهلسسوه سساو که سسوه سساه سس  له ۲۱۰۱وه

وهنږې سسس هلسسسسوهي اهوههMCCEعه ااسسساههنسسسس لښ  سسس   اهچسسسساههوو سسسۍهه قاو سسس 

نسس   ارهوهچۍسسوه ه سساوههدسسښهوو هیسسوه ېسساوهووههل سسېډوهنسسښه وه نځتسسوهنسس اه
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 ڼسس هنسس عههېت سسحلېږسس ه  اوسسرهی سسښهلې سس هواهلسسوهو هسسوهیسسوهاسس هو سسنهنسسښهیسسوه 

لو  سس ه سسوهو یهیسسوهو یهووه ېنسسښهو ت  سسوهو هاسس انهیسسوهاسس انهوتسسوه سس    هج 

 خسس لمهوهههسس که  و سسقهوهووهوواسسښه سس  وهیسسوهولهه  اوسسرههکهسسوهواسس سهههسس ه

هع ل  وه  اهو ن

 سسوهووږېسساهه  خسس   ه سس    که سس    هج لو  سسههخسسو پسس ڼښهروهووو هلسسوهوه 

 لې ووسع

 وهچسسو هي سسواهاې اسست وسههدسسښهیسسوه ې سس لېږپ هنسسښهو ېسساهوهووهیسسوه

ي ههیاو ې سستهوهو تاو سس ه سسوهیسسسوههوسسسښهوه ه سس هووکه سسو او وسساهنسسښه

وسههدسسښهوه  سساوه سس    سس ه ه سس ه هې     سسوهنسس سعه ه سس ه سسوهووسساهن ه

وسس اهژو سسوههواسسېهښهنسسښه پسساه هې سس  هح سسنهنسس کهه  سسوههیسسوو سساوه

 عهوه ووو هوتوهن  هوه ږاوهوهاږ ال هلپ  هه اااههن

 ههزسسن ورهو   واسسنهياسسهېرهنسس سهووه ېسس ه  سساوو  هوه ې سس  کروه اه

ټسسس و اهووهوسسس هوهوو نسسس  پهلسسسوهي اه  سسساوسعهوهووږېه  سسس هووه هې     سسس ه

ن لسس هلسسوهي اهاسس   ه ه سس هوهو  سساووکه سس    هج لو  سس ههخسسوهیسسوه

و  سساووکهووهټسس لېډهه   سسوهوه سس    هجسس لو ښهیسسوهیاواسسښهیسسوه   اسس ه

 ا هسس هنسسښهت  سستنښهونسس اعهوهووو هوهو سسنه طسس  قهی  سستنښهچۍسسوه

 خ ل سسنههوسسښ ه   سساهنسسښههون پ سس ه سسوه تسس جښهن سسولښههدسسښهیسسوهاسس 

وسسښهوهیاواسسښهوهو ون لسس ه  نتې   سسوهه  ه سسښهوهیسساواه سساهاسسهنسس وه سسوه

و هيوسسوهیسسوه سس  هووهه سسوهو سس ولوههدسسښه سس  ه»وووسساههن نسسونسس  وسعه 

 عیوه قېقره   وه  ج وهو ه    ج وهو ه  وه

 اضافي تاکتیکونه

 لههټسس لن ډوهو سسوو    هوثراولسس هیسسوهولههوسس ههووسسګو هجسسهوهMCCE ووو هاسسا  اهههیسسا

نس هههدسښهوتسوهووسګو هیسوه سو رهټ لنسوهنسښهوه ه س ه ساه سناهوهاې اسرهووزست  وه

وهثراولسس هلپسس  ههونسس  وسهاسس هعه سساه  تېسسرهوهاسس   ه ه سس ه سساه سسناهوهچېرسس  هووه

و سسنهو هيوسسوه  ل  سس پههای  سسدهلپسس  ههو سسنهیسسهوو اسسنې ه سساه سسناهوهول  سسپره
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وه پسساهاسسپوهه ارزسسن ورهت  سستنښههدسسښهیسسه سساټسس و اههیسساعهیسسوهواهنسسښهوو نسس سهوه

 ا  اهوعههو نهوهووو هیوهور پ ڼوه وها نووولښ

نسس سهوه سسښهیسسوههه   سسوهچۍسسوهو یههدسسښهول سسرهجا سسښهیسسوهه۲۱۰۱ سس ي اههوهه

ووو ه سساهاسساههنسس عه ې سس لېږپ ه ووسسوهو ن لسسوههووو هوهی  لږسس  ه خسسښه سسوهوسس هو ترسس  ه

چۍسسوهل  سسنههدسسښهوه سس    هیسسوه پ سس هوسسښهياسسهې   وهنسس کهه ووهه ېهې  سسوه ه سس

 پ سس وهوه  اوسسرهاې اسست ول هیسسوه سسګو هه نسس ی  لږسس  ه سسوهو   ولسسوهنسس عهوه ههو

 سس  وه ېسس ههنسس یسسوه ډو ېسسوه   سسوهیسسوهج  و سس   هووهوو سس هاسساههیسس لههیاوږنځهسسښهووه  

هیوهن ه هنښهیوه ې  او  هنښه ا وهوو ې تهوع

 رسنۍ او افهام او تفهیم

هنسسس هچۍسسسوهووهوههدسسسښی سسس ول هيی سسسښهوسسسښهو سسسهرهیېۍسسس  ههدسسسښهووو ههMCCEوه

ههوه او وسسساهوه ه سسس هلسسسوه سسس وهیېسسساه  اوسسسره ې سسس لېږپ هوه ه سسس ه سسس    هو 

وت  سستاهووه خ سسښه   هسساهاسس عهوهچۍسسوههسسوههدسسښهوهو هيوسسوهنږپسس ووهیسساه

 وسسس سهوسسسښهوه اسسسنې ه  جسسسوه پسسساه سسسا ه سسسوه وهوولولسسسوهچۍسسسوهوه  اوسسسره

هعهوووسسرهن نسسووه ه سس هاسسږ اهووهوهو هيوسسوه ق و سسنهلسس  هثوسهوعه هه  سساواېن

 سس    هنسس   اره سسوهیسسوه اوسس لېت  هاسساههو   ولسسوهاسس هو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښه

وو هوسس و اههعنسس هوهوو هیسسوهلسس   کهاسساهنسسښهلسسوه اسسنې هثرسساههی  ها سسوهجهسسبه سس

ونس هههدسښه س  هوس ه ېهېس  ه سوه سوواهو هيوسوهياسهې   وه ساههوچۍوهو سنه  جس

وه اسسنې ههعياسسوهنسس سهووه ه سس هوهی  لږسس  هتسس وه سسوه هې     سسوهنسس سهیېسساهنسس س

ټ لسس ههلسسوواسستوهثرسساهاسس نهوههدسسښه ې سس لېږپ هوهټسس و اه   سسنهی  سسدهلسسوهچۍسسوهو ه

وه  بسسس  هو ا ېسسسوهعه ن نسسسوهوووسسسرههدسسسښهوهنسسس   ارهتسسس وهووهوږسسس ههخسسسو

نسسس سهوه سسساه۲۱۰۱ژو   ل سسست   هو واسسستوهوه وفسسسښهو نسسس  ښهلسسسوهي اه ې سسس لېږپ وه

هع ټ ل ه وږښه  ب  هیوه   وهو  ه

 غبرګون

اسس ونهوهواسسېهښهیسسوه سس  لهنسسښهوهنسس   ارهچۍسسوهیېۍ    سسوههدسسښهوهووو هوهووسسبه

ووو هو ډو  سسوسهنسس سهه ت سس وسهووږېه  سسوههع سسپکهنسس سههسووهلسسوه سس وهوو ه سسوهلېسس ه
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اسساو و وهوسسښه سسوسهنسس سهووه هسسرهوسسښه سسنو هو  ا ې سسرهوسسښه وه نځتسسوهنسس سهه

هعن سه اه هلوه په هاخهرهون و     هوهن   ارهت وه وهووږېه  وهولې ک

ثرسساهووږېه  سسوههعووههووږېه  سس ه سس حاه۰۱۱۱یسسوهچسساه سس سهوتسسوه نسسووسه سساهلسس    رهه

 وه نځتسسوهنسس هووه ه سس هوسسښهوهی  لږسس  هت ا سس  ههعوس ولو سسوهههواخ  سس ه سسوهو اسس

 سسوهاسسپ  و هو  سساهاسس عهوهوو هوه نسسوول هیا سس  هوهی  لږسس  هو سسوو هوهثرسسااه

یا خت   سسوهوه اسسنې ههMCCEواهاسسا  اهههیسساژ نتېسس هووهو سسوو هي سساهو ا  سسوعه

 عیاهولو واهن ز وسهووهو   تن کهی  دهوښه اهياوهن 

 د مبارزې ځانګړتیا

ه نوې هووهچږۍ ک

و هیسسوه  سس   ههنسسښهوهولسسوهوه وه سسګول هوسس ههعووو هوه  اوسسمهلسسوه نهسس هو  سس  هنسس ک

 هسسرهی لسس هووههلسسوول سسره  سس   ههووهوه ه سس هووکه وه نځتسسوهنسس ههدسسښههه سس  هثوس

عهو سساههدسسښهووو ه ووجسسره  و ولسسوه سس وولترهووو ههوسس ه اوسسول  ډو سسرهووسسشههخسسوه 

 ه سسښهووهوهیاو سس اهن لسس ههع سس     ه انسسډهولسساکه سسوهوه هسسرهوولتسسرهووو هههدسسښه

وسس ه  ه سسهرهج ل سسنهلسساکهووه سسوهووهوهاسس   ه سسو ره انت  سس هیسسوهه سساو ههدسسښه

هنرع یوهن  ه ډو ره   هنښهنوښه  ا   وهووهاتاو ېوکهج لو  ره

وه سس      هووهو سسهره  سس   رن هاسساههو وسس  هووه  وسسې هیسسوه قېقسسره سس ههنسسښه وهه

وهټ لسسس ه هت  سسس هوه»هوووسسسرههدسسسښهوهوو ه   سسسو نځتسسسوهن سسس کعهوهووو ه ن سسس  ه

 ه سس ه نوږسس سهووهوهچۍسسوهووټسسوههدسسښه  جسس وهو ههدسسښهثوسسا ه هسسرهوسسښه

وهچسساهث سساهوه ه سس هنسسښهیسسوهژو سسوه»هوهووو هاږسس  ره   سسوههع«نږسس سههوکههلسساک

 سساهاسسخ وهیسس  اه هسسرهیسسوهههخسسویسسوه وږسس ه  بسس ا   هلسسوهو سستپرهووه ېسس  لۍه

ه«  و ولوهاېږوهو ډههووه هرهن وه ت اکهن سهوک

نسسښهه ا سس ووو هیسسوهو هيوسسوه   سسوهوسس ههولههثلسسوهدهسس کههدسسښهوه سس ههیسسوه  پ  هسس ه

تسس کهلسساکههدسسښهوو هثرسساهنسس هوسس هلسسوه سساهاسساهه خسس   هن سس کهووهچږوو   سسوهوه

تسس وهلسسوه سس وهوسسښهیسسوه  سسپ هثوسهل زسسنهیسسااهن سس کعهیسسوه او وسساهنسسښهوهووو ه

اسساههوهو  ا ېسسنهلسسوهي اههۍووو هوه انسسډکهچ سستهلسسووسس و ونۍهنږپسس وناهه ن نسسوه
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اسساههوه ې سس لېږپ هلپسس  هه   سس لاهوه  بسسره سس  ل  ه وسسوههعو وسس  هووه  وسسې هن لسس 

یسسوه تسسووو هثوسه  سسااهو سسااهووهچږۍسس کهن لسسوعهیسسوهوتسسوهو سسنهنسسښهوهووو هووه

 سسس و کهوهههدسسسښهوتسسسوههن نسسسو هعوه  جسسس وههچږۍسسس کههثرسسساه  سسس   اه سسساه سسسناه

هوهههدښهوهووهه اه ناهیوهچږۍ ههويلههیاواوهوهعوت ډ نوهچږۍ که  وه

 تاکتیکي پالن جوړونه او د اقداماتو تر منځ تسلسل

وهوه  سسۍهنسس  ول ه» ه  اوسسرهاسساهه ااسستوهنسس کههدسسښهوسسهلسسو ارزسسن وره  سس   هه

و سسنههلسسوهنتهسس ه  ل  سسوهنسس کههدسسښه هسسرهوهوو هلسسوه سس وهیسسوه قېقسسر«هاسسږ ا

نسسښهو هيوسسوهو سسوو هن لسس ه سسوههسسوهثوسهت ا سس  ه سسېرعهوتسسوهثوسه وسس  په

ډهه سس  سس   اه سسوهول ېسس هو نسس کههدسسښهوه ه سس هوهول  سسپۍهن سسوهو سسوو ههیسسوه 

ووه سسس کههیېۍسسس     ه سسسوسهنسسس که  نتې   سسسوهیسسسوهرووهاسسستاو ېو هوو  وکاسسساهه

و سسوو  پهووه ه سس ه سسوهوه اسسېول هلپسس  هه سس اهي اهدسس  اه وه نځتسسوهنسس کعهوه

  ه سسښهیسسوهثوسهووو هو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهوهټ و السسوهي اهوهیېۍسس  هلې ووسسوسه

چۍسسښهوسسښههاووهیسسههوسسښهولېسسوسهوهټسس و اه سس وهوسسښهیسسوهور پ ڼسسوهنسسښه وه نځتسسوهنسس ه

لسسسوه سسس وهوههMCCEههاسسس  عهوه ږانډونسسس عهوتسسسوهثوسهنسسس  ه  سسساه سسسوهوه سسساهاسسساه

چږۍسس کهاسس ر ه اسسنې ه سسوهوه اسسېول هو سسوو هلپسس  ههو ه سس ه  سس  هچسس ه وه نځتسسوه

    سس ههع«س  سس  هاسساهه سس هاسس ههلسسو سس هوهی  لږسس  هتسس کهوه اسسنې هووه  سس  ه»هنسس 

هووواع

 د خنډونو له منځه وړل

 ه سس ه سسوهوه سس    هجسس لو ښهوهیاواسسښهوهنږې سسښهه وهووو هوهن  سس ه  اوسسډه  سساوو ه

وو ه سسوهوهون پ سس وهولو سس ه  ل  سس   هو ن لسس هووهچۍسس  ه سسوه سس ول هههه ان سسښ

وووسسرهووههسسوهثوسهو اسساهه  سسااهونسس  يهیسسوهوهدسسښهوهی  لږسس  ه سس    و  ه سسوههسسوه

عهوتسسوهو سسوو    هونسس و هاسس سههدسسښهوهو  ل  سس   ه   سسواه  سستږاهوههیسسو سسګو ه

و سسوهلسسوه نځسسوهو اسسرعهډهوونږنسسښه  قسسښهووهوهاسس   ه ه سس ه سساه سسناه  فسساه نوو

وه  سسس   اهول سسس ونوهیاواسسسوه ق وسسسوهن لسسسوه  سسسوهوههیسسسوهوسسس ثوس»هر ن نسسسوهوووسسس

وهوسسی  لږس  هتس کهوو ه سسوهوه ه س هلسسوه س وهوه هې     س هن لسس هاساهه سس هواسن هوهووه و
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هلسسسوو نسسس   رهوه سسس    هجسسس لو ښهوهیاواسسسښهوه  قې  لسسس هووهوهی  لږسسس  هاسسس وه سسسوه

ه«عو هې   هن ل هووهوهچۍ  هوهت  تن هااهه هوه وهوه

 یوالي

MCCEوولوهوهیېۍسسسس     هلسسسسوهي اهوهوو هوهوچسسسسوو  هووهوه ه سسسس ه سسسساهووهووو هوه

ره   سسوهوسس ولحه و نځتسسوهنسس عهوهاسس   ه ه سس ه سس    هوه طسساپهاو ېوو  سسناهیسسوهاسست

لسسوهو هسسوهول سسرهوههدسسښهیسسوه سس      ه ت سسرهوههدسسښهوه ې سس لېږپ ه سس  ښهوسسښه

اسساو  لښهووهوه ه سس ه پ سس هوسسښه سس   ههو سسوو    هن لسس ه   سسواه سسول لښههدسسښهیسسوه

و سسو ه ههیسساهواسس ره     هووه سساهټ لسس ه وسس هوه ووسسوهو ن   سس هوهیواهنسسښهوسسښهلسس

هعههویوهيرهلې اها کهياهې   وهوه

وه  اوسسرهیسسوه و نځتسسوهن لسس هیسسوهه سساه  ن نسسوهوووسسرههدسسښهوهووو هوهن  سس ه  سساوو ه

وتسوه  ساههوسښه ق وسوهن لسوههدسښه هسرهوهوس ه  س ت هاستاهاسره»هو هیېۍ  هويلهوه

ويلهو ههدسسسښه هسسسرهیېۍسسس  هه ا سسسوهوههووهووههدسسسښهوه  سسس   اه سسس پهیسسسوهوا

ووههوهسس  اهه پسساوکهووهووهیسسوه سس  هیسس  اهولههلسساکههدسسښه سس  ه  سس  ه سسوهووو هو نسس ه

چۍسسښهثرساههنس ههژو سوهه  سساوههع«وهی  لږس  هتس وه سوهو سسې ههدسښه س  هوو ه س  و

ن لسس هو سسډو وهوو سسرهچسس ه و نځتسسوهنسس عه ن نسسوه و سس  وهنسس هههدسسښه ه سس هنسس ي ه

 سسوهوسس ه قېقسسره سس لنېډه سس پهاسس سههدسسښهو سسېرههوتسسوه  اوسسرهیسسوه وزسستنره  ه

هو ههااورهن کع

 پایلې

هوه ې  لېږپ هی رهن وس

ووهوهاسن هلسوه س وهه۲هاوتوه     هیوهو  س  هاساههوهول سرهجا سښهلسوه س وهوه سۍهیس

و ن اسسې هووههیسس رهاسس عه سس ي اههوهچۍسسوهو سسنهول ږ سساه  اسسېوه۰۹هاوه سسۍهیسس

وسسس ههMCCEهه   سسسوه   سسسوهیسسس رهنسسس عهوههانسسس سهوهجسسس  هیسسس۲۱۰۱اسسسېه وهوه

ووهاسسوولنهنږې سسې  ه وسسدوهوهواسسپ ههوهاسس لښهوه او وسساهاسسېګسهثو ېا  سساه

ثرسساهژ هو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهوه ه سس ههع« ههوووسس ههدسسښهتسس وهوول  هسسو»هونسس 

یسوه س  اهیهږسښهیېساهن لس ه و په اوس لحهاس هه  اسووهو س وهو س    هوهنږسډو  ه
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یسسوه سسګههوثههنښهنسس سهټسس نن ه۲۱۰۱وتسسوهنسس  هوواهي سساهاسس ههدسسښهیسسوهعهنسس ا

ن  ووسسوو  هلسسوهلسس  کههدسسښهټسس نن هنسسښهه هسسرهاسسرهووهوهچۍسس   سسوهوتسسوه سس    هاږ

وسسښه پهسسښهدسس نۍه  هسسښهواه قسس  رهج سس هه سساهاسستااه   ږسسښهوو وههاسسره سس ه

هټې  ه   ږ هووهه  وچاهو ا  سعه

ووو هولې تاو ې سسره ق و سسنههدسسښهههنهسسوههدسسښهیسسوه ې سس لېږپ هیسسوه   ږسسوهنسسښهو

هاوه سس  لهیسسنسس سهه۲۱۰۰وههعیسسوهي ههوود لسس ههو سسوه سس      هلسسوه سس وهوسسښه پ سس هن

 سسوه   سسوهاسستااه   ږسسښهیار سس ههونسس هههدسسښهوه ې سس لېږپ ه سس    هو سسپ هوه۲۷

هسسوهنسسښهچۍسس هن  ووسسوو  ههدسسښه پهسسښهویسسوهی هعنسس سهیسسوهټسس نن ه  سسرهن سسوو ه۲۱۰۱

هسس نۍهوسسښه  هسسښهواه  لسسوهنسس  هه نسسخهاسس کهوهوورهنسس ي هاسسرههدسسښه پهسسښه

 سسوه   سسوهاسستااه   ږسسښه۰۷هااو ههیسس سسنسس سهوه ۲۱۰۲و سسواهواسسۍ سهنسس کعهوه

 هونسس ههدسسښه ې سس لېږپ ه سس    رهوههووهیسسوهونتسس  اهنسسښهوه سس  وولۍهیسسوهټسس نن ه  سس

هنښه وهاږهرهن  کع

 د فاسدو پاکول

 سسوهوهن  ېسسوو  هلسسوه نځسسوههۍیسسوهاسسپتږ اهنسسښهوهټسس نن ه   ږسسښه سس  ووله۲۱۰۲هو

نسس سعههو نن هنسسښهلسسوه ا سسوهو ې سستنښه ن سسیسسوهټسسهۍ سس  وولوهواسسخ اهه۷۰۶

وواسسسښهووسسساهن سسس کههدسسسښه ېنسسسښهاې اسسست وسهولو سسسواهلسسسوهواههدسسسښه سسس    ه

 اسهې  هنس    هنس  ههدسښهوه  س  ترهیې س هیسوه  ساعهوه  ا حهاسرهلسوه قس  هښهوه

ي سسواهوهه  لسس هه سساهوو هسسوهن  سس ه   سسواهوه سس  هلسسهوااسس ه سس  وه       سسر سسګو هیسسوهو

ې اسسره سسوه ههو پسساها»واسست   ههو نسس هعهچۍسسوهوهوسس هټسس و اهلسسوهي اهواسسپ هونسس ه

ه«ع  ژو وهی  هواپ 

 ې سس لېږپ هیسسوه سس    هجسس لو  رهواسس   هۍهنسسښه سسګوثکه و نځتسسوهنسس کعه سسوه

ډاهو سسواهاسسا  اههیسسوه وثوسس وره  سساوهنسسښهوسس اهاسسږېوههیسساهعو ه سس ه سسوهنسس 

ههدسسښهیسسوه ت سسقهثوسهاسساهه ې سس لېږپ هوهويوسسنهیسسوهس  سس   اهونسس ي هاسس ه

کعهوورهچسسس ه او لېت    سسسوه اياسسسوهنسسس ههMCCEواسسس   هۍهنسسسښهیسسس رهنسسس کعه

ول سسرههاووهتسس ولکه سس هه سساهاسساههنسس ه  سس   اهوهټسس ننېډهاسسږ  ه  سس   هههښوتسس
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وهچسسو هي سسواهه ثول  سسه چۍسسهوهچ سسښهیېسساهنسس کههدسسښه   سسوهوسسښهوهو سستپر

  سس  ه ېسس سهوکههدسسښهیسسوهټ لنسسوهنسسښهثرسساهوکهووهوهول سس   هو  نسسرهژو سسوهلپسس  هه

چ سسسوهنسسس کههدسسسښهوهچ سسس ووهوهاې اسسسرهاې سسست هوهاسسسږ  هیسسسوههMCCEعهوک

ه   هیېاهن کعه   اهیاونهټ لن ډ

 رامنځته کول ولسواکي د ولس له خوا

 ې سس لېږپ هوه او وهېسس   هلسسوه سس وهوهوو هوهول سس ونۍهووهوهټسس لن ډت هوهوو وسسول هیسسوه

وکهچۍسسوهه وو چۍسسوههسسوههدسسښهووره»ولههوهوو هه  سساه سسوسهنسس عه ن نسسوهوووسساه

یاواسسښهوسس هه ا سسوهوهعه هسسرهوورهلسسوهواهو هسسوههدسسښه پسساههښوه سس کهول سس ون

 پهسسښهول سس ونۍهنسسښه سسګو ههیسسو سسو ره  سس ولېت  وه سساهاسساههنسس ي هاسسرهووه

ههوه سسښهیاوووسسۍهووه و هسس   رهیسسوهولههوه  اسس  و ه«هنسس ي هاسسره  اسس  لوهوک

هووه سسوهلالسس ه  سساهوورهووکهووهت اسسښه سسوه سسول  ه   سسولحهووهیسسوه  پ  هسس ه سس ه

هثول   هااهه ن  وها کع

ووولوهیسسوهټ لنسسوهنسسښهوه ه سس هلسسوه سس وهیسسوه  سس وه هنسسښهوه سسګو ههMCCEووو هووه

 هسسره پسساهول سس وکهاې سست ه سسوه»ه ن نسسوهوووسسرعه سس اهن سسوهلېسسولښههن لسس هوسس ه

وورهثرسسساهیسسس  هنسسس کعهوو هیسسس چې کههدسسسښهوهوو هوهی  لږسسس  هتسسس کههسسس که

وکهههسس کهن  ووسسوو هوکيهوو هچږو و  سسوهیسس چې کهچسساهچۍسسوههسس کههدسسښه

یسسوهچۍسسوهاسساواهنسسښههدسسښهوههع« وسس سهوه ه سس هوسس وهوکهجسسا هونسس کهوهټسس نن هیسسا

هلسسسسوهعنسسسس سهوهول ږ سسسسا ډوهټسسسس نن هوسسسس ههو یهو واسسسستوه سسسساهاسسسساههاسسسس ۲۱۰۱

وووسساههدسسښهوهن  ووسسوهوه   سس ل هیسساهه اسسهنه۶۷وسسښهههخسسواسساواهاسس و ه۰۷۱۱

ه و سهوو ه ې  لېږپ هیوه واهنښه ې لحهوع

ههعوېږپ هوهووههوه  نسس  ۍهي سساهو ا  سسل  سساسسهنوهن  ووسسوو  هوووسساههدسسښه ې۶۱

اسس و  ل هههدسسښهنسس  هوهی چسس وکه  اوسسرهښوه پسساهور پسس ڼښهووهوه ووسسهMCCEوه

عهوهوو پسس ڼ هیسسوه سسګو هیسسوه سس  وهیسسوه سس    هجسس لو  حهواسس   هۍه ږانسسډهنسس ک

هوو پ ڼ هووه پ    هیوهټ ننېډههول  ونره ږانډهن کع
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وههعیسسوهول تاو ې سسره   سسوهولسسوهوه  سس   اهاسساهه وهوسس ه سس  هنسس سهثرسساهاسس  هوک

لسس    ۍه   سسوهنسسښهچ سس ووهوهټسس و اه سسوهوهياااسسرهلسسوه قطسسوهیسسوهه۲۱۰۰ووه۲۱۱۹

اسسهنوه  سس ره۶ه۲۷ قسس  ه پسساهنسس ههدسسښهوهچ سس ووهه وسساههیسسوه سس ههنسسښهو رسسې 

ه لسسس   هه ې سسسښهچۍسسسهانسسس سهوهونتسسس  اهیسسس۲۱۰۰ټسسس و اه سسسوهياااسسسحهو لسسس وعهوه

ه۰.۲ ه سس ههدسسښهیسسوه  و ولسسوهن سسوهوسسښهووو هجسس لهنسس  ه سساهټ لسس هثرسساه)ه  ېهې  سس۰۱

هووږېه  و هوښهلوه او واههخوهوع

وسسښهووو هنسسښه ا سسوهه  ېهېسس  ه ه سس۰.۰یسسوهوووسس ه سسو هنسسښه سساو وهوههدسسښه

 ږ سساهنسسښههن سس   هاسساههیسسوهو رسسې ۱۱۱ه۶۱۹و لسس وهههوهو او سس ه ت ووو لېت   یسسوه

و ې سسسره ت سسساکهنسسس سهو هوهعهوه ې سسس لېږپ هلسسسوه  اوسسسره وهیسسسوهووخسسس وهولې تاه

عه ه سس ه سسوه   سسخهو نسس کههدسسښهو هنسسوهکلسسااهیا سس هاسسېږ ه سسوهیسسوه پاوسسووهو

 اوی  سس هاسساههیسسوهولو سسوهنسسښههلسسووو هیسسوه ډو سسرهثوسه  سسرهنسس ي ههدسسښه

عه ن نسسوهو ې سستهحهاسسراې اسسرهووهټسس لن ډه   لېسسنهنسسښه ا سسوههیسسووو هههاسسر

سهنسسښهنسس ۲۱۰۰وووسسرهوه ې سس  کهیسسوه سسګو هوه سس  وهټ لن ډو اسسنې هلسسوهي اهیسسوه

هیا هوهثراهو تر ج  وه و نځتوها کعهیوهوه  اه

یسسوه سسو رهټسس لنښههووهاهوه ووجسسرهووو سس وچرهنهتسس  وسسوه ې سس لېږپ ه  اوسسرهوه او 

هع  سسوواهنسس  سسوهیسسوهن  ی چسس   ه   سسواهلسسوه   سسوهن لسس ههخسسوهیسساونهول سسره  سس  ه

 ن نسسوهوووسساه هسسرهوورهنسس  هاسسا وه اسس سهتسس ولکههوو هووره ې سس  کهووه

ووهووهیا خت   سس هیسسوهولههوه پسساهت ا سس  ه سس   ههن لسس هټسس و اهوهاې اسسرهیېزسس ه

لپسس  ههنسس  وکعهوه ېه سسښهوه  سس   رن ووهو سسوو    هیسسوهولههوهی چسس وکه سساهياسسوهن لسس ه

وهياااسسرههیسسوهثوسهوه او وسساهوهو سستپرهوه ق سسښهوسس هو پوسسوهووه  ل  سس   ه سسو

لپسسس  ههو ووههوهو سسستپره ق سسسوهوهههدسسسښهوسسس هژو   ل  سسسنهووه هسسس هجسسس لو  ره وه

هعهها ه نځتوهن

ه

ه
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ول سس   هلسسوه سس وهوواسسښهیسساه سس هولسهه  ق سسوهوواسسښهجسس لههاسس اههدسسښهاسس  

ن سس کههدسسښهوو هوه پهسسښهاسسېږښهوهو سستپرهوو  سس پههدسسښهیسسوه اسسنې هنسسښه

ټسس لنښهاسساهههلسسو وتهسسرهوکهیسسوهوتسسوه ق سسوهنسسښه  سساولحهاسسرههثونسسډهوه ې سس لېږپ ه

وواسسسښه سسس سهاسسس  هوههدسسسښه  ل  سسس پهووهلېن   سسسوهوسسسښهیسسسوه پسسساه ې سسس  که

اسساو  سههدسسښهوتسسوه  ل  سس پهوه ه سس هلسسوه سس وهیسسوه  هسساوهلې هسس هاسساهه و  سسوه

هوسع ن

ډهو سسیسسوه سس  هوواههدسسښه   سسمهونسس کهوه ه سس هوه سسو په  سس  هیسسوهاسسېږوه

اې اسسرهچ سس هاسساههاسساههووو هلسسوهو سستپرهووه ې سس لېږپ ه سسوهوه سس  ښهو ن لسس ه

  پ  هسس ه ا سس هووه سسو رهاسس        ههخسسوه هسسرههلسسوعهوتسسوه  سساکهوهژو سسوهنسس  

 ووسس ه سس  هنسس کهووهوهو سستپرهه ېسس  لۍهه سس و اوخ ولرهووهول سس ونۍه سساه سسناه

هیسسویسسوه سسۍهنسسښهیسسوه   سس سهنسسښه وههن   سس ه۲۱۰۱ولو سسښهیسسوه   سسوهنسس کعهوه

و هسسسسوهوهټسسسس و اهلسسسسوهي اهووههوه سسسس  هلسسسسه هو سسسس  ووسهوهو سسسستپرهووه سسسسو وږ 

وهجا سس هعهوهوو هو سسوو هیسسوهوو ههجسس  هوه سس  ه سساهاسساههنسس اښهو ترسس جرهجه سس

هنښهوهو تر جرهن ږنهوه و نځتوهن ووهي اها عههیوه  ي 

ووهوه  سساوهو سساوههوسس ههاه سسهوهت  سستنښهولو سسواهنسس اوو هوه وی  و سس هلسسوه خسسښه

 ههلېسسرهياسسېهېرهنسس هووههنو واسستوهوه سس  کهجا سسښهوهو و سسنهتسس وهوسس هچسس ه

نسس سهیسسوه۲۱۰۰وتسسوه ت سسقه سس    هوههعو ترسس  هن   سس هلسسوهاسسېږښهنسسګههونسس ه

 سس   اه ې اسسنهنسسښه و نځتسسوهاسس عهنهسسوههدسسښهوهول ږ سساهووهږسس هوو وسسمهن  ېنسسوه

وه ې سس لېږپ ه سس    هاسستااه   ږسسښه سسوهولو سسواهاسس و ههع  سس وه او سسوهنسس ه

نسسښهیسسوهه نسسرنسس سهیسسوه۲۱۰۰و   واسست   هنسسښهو ن سس سهاسس ههیسسوه     سس ه ه سس هوه

ډوه اسسنې هلسسوه سس وهیسسوهول سسرهووهلسسوهو ه سسوه ه سسښهوهټسس لن واې اسسره   سسوو  هووهو  سس 

هیوه ت اکها   هي ر     هنښه ا وهوو ې تهوعه   وه  لرهه  و اوخ ولر

وو سسسوهوه او وسسساهیسسسوه انسسسډهیسسساهاسسسپتږ اهوهوه او وسسساهوه پهسسس ونۍهیسسسوهو یهوو ه

 سسس  وه سسس  و  هنسسسښهو تر ج  سسسوهونسسس سعهوه او وسسساهوه سسسوو خهه۲۲وهووهې اواسسسېه

و  سس ووښهووهوه او وسساهوه و سس  رهو سس وهوه او وسساهوه اسسنې هههون پ سس هی چنتسس  
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 هسسرهنسس   او وهوهوو ه پ سس هونسس عهوو هیسسوه سسګههوسس ههواپ ېسسوه پسساههنسس هه

و سستپره  سس  هیسسوه هسسرهنسسښهوسس ههاسس  که سس  وترهوهههدسسښه سسوهوسس و اهوهووو وه»

ثرسسسااهو  سسسښهو واسسستوهوه«ه سس و ه ه سسسښهټسسس سهول سسس ونوهاې سسست هچسس ه  و سسسر

و اهوهاسسس لښهلپسسس  ههیسسسوهډاه سسس وولترهووو سسساسسسږوهوسسس اهاسسسېږوه۰۹هااسسسپتږ اهیسسس

ن لسسس هلسسسوهي اهوهاسسسېږښهه هسسس    سسسو  هن   ن  سسس هاسسس  اهنسسسښهوه  بسسس  هوه

هوواېوو  ره ېاو هن سع

هېسس لښ هنسسښه  ج  و سس  ښههدسسښهوهی  لږسس  هتسس کهوسسښه ااسسېږ سهیسسوهاسسه۴۹۲وو ه

ووههدسسښهوه ویېسس ه سسښه  وسسوهل سس سهوه     سس ه او وهېسس   هوه  ونسسښهي سساه»هنسس کع

و سستپرهلسسوهچۍسسښهلسس لاهن سسښههدسسښهه ا سسرعه  سس  هوه   سسنه   سسوه هسسرهو

نسسسګو  هوهو اسسسنه   سسساوسهووهوه  سسس  ترهه   سسس  هیسسسوهټ لنسسسوهنسسسښه  جسسس وهو

هههع«وات ږ سهت  تنوهوه

ه  ووه  سسساههوه سسساو ه ن سسسنهووزسسس وو  رهووه سسسو ره  سسس سهو ت  ې نسسس  لوهن اسسس

 او وسساهیسسوه    اسسوهه   سسوهوهه وچې سسښجسس  ههلسسونسس سه۲۱۰۷هوووههدسسښههعونسس ه

یسسسوهولههوهیسسساونه  سسساکهوه  و ولسسس ه اسسسېن هه ل   وتسسس ه    سسسنهوهل زسسست   هوه

هاووهو سستپرهیسسهحاسسا ط  وهجسس لوکعهوها  سسوه سسو    هیسسوهل زسست   هنسسښهنږسس

یسسوهی سسوه»وونږنسس هوه  سس  ه و نځتسسوهن سسووهي سساه ا سسرعهووو هوهوسس ه سساه سس    ه

ههدسسښهیسسوهی  لږسس  هنسسښهلسسوهو اسس وه سسوهه   سس  که ږسساووهیسس «ه ووسسوهو نسس س

ولې تاو ې سسرههو هسسههیسسوهن سسوههوسس هنسس سه وهیسسوهووخسس وهیسساوپهو هوهولسسوهه۲۱۱۷

عهولې تاو ې سسرهو ترسس  ههدسسښهیسسوه او وسساهنسسښه سساهټ لسس هاسستاه سساهاسساههنسس ه  سس   هه

هعووهی ښه ېهې  وه     وهه۰.۷ههو پووهت  تنوهی ښه و ۍزتښهوه

وسښهووتسوه س    هیسوههثوساوو ه ا نګهو تر  هیسوهول سرهجا سوهنسښهون پ س ههدسښه

وس هه  لسوههیسوهنسښه ووسوهو نس کهیسوهوو ه  س  ه ووله ساههس ۲۱۰۷ پ  هنښههیسوه

 س    هیس رهنسس کعه س    هو واسستوه ېس هاسن ه سسوهويلهووهووو ه ویس  هو نسس ههدسښهیسسوه

چږوو   سسسوهوورهوه»وواسسسښه سسس سهنسسسښه سسس    ه ووسسسوهو نسسس  ښه سسسوهو سسس وههوعه

یسسوهټسس سه او وسساهنسسښه  سس  هاسسن    و  ه هې     سسوهاسساو   کهه  سسوهوهووو هتسس که
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وتسسوه  سس وه سس  ه سسوهه:  ۍسسوهوو ه سسوهوووسسریسسوهنسس  وکههدسسښههواسس واو پوسسوه

و واسستنۍه اوسس هلسسوه«هن  ی چسس  هوووسسرههوسس و اهوهوسس ههسس هو  سس ه  سساههوهه!نسس ک

وتوهو ههس هو  س هو واستوهچۍسوهو سنه ساهياسوهاس ههنهسوههدسښهوهاسن هیسوه   سوه

وهووو هژ نسسوهه چ سسوههنسسښهوه سس    هجسس لو ښهوسس ههنږسسډو  هثوسه  و سسوهنسس هووو 

هون هع

 د واکمنو د کلتور بدلول

وووسسرههدسسښهیسسوه او وسساهنسسښهوهووکهلاو  سس هلپسس  ههوه    ېسسنههMCCE ن نسسوهووه

وواه سس که سس    هلسسوهو هسسوه سسوه سس  هوه پسساه هسسره»نهتسس  هیسسوه ولېسسووهو عه

 ووسسسوهو نسسس   رهوه  وسسس ههع«اې اسسسنهیسسسوهولههوسسس ه هسسسره  سسس ه وهیېسسسوون  هو 

و هو  وکهووه سسس  کههدسسسښهوتسسسوهن  ووسسسوو هوه      ېسسس وهیسسساهواسسس رهن  ووسسسو

وسسس ههMCCEووه  سسساههوه«هوو هوهواسسس  وت  هول ېسسس واهیسسس  ههنسسس کهووهنسسسوه سسسوي

ژ سسوهوهاې اسسنهژ سسوههMCCEوه»هون سساهل اسسې   هاسس    رهنسس اعه ن نسسوهوووسسر

وه«ه ا ېسسولښعهوورهن  ووسسوو هچ سسوهنسس کههدسسښهو سسېرهوو ه  اسسوه سسوهوک

نسس کههدسسښهوو ه  وسسوهه  پ  هسس هاې اسسره   سس  وهاسساي کهوورهیسسوهواه  سسا

ي وه سسوه سسول  هو نسس کعه انډیهسس کهاې اسست وسهولسس و ثوهثووسس رهولو ووونسسوهه  پهسس

 سسسرهول سسسرهاې اسسست وسههعوک«ههسسسوهې   سسسرهی یههوسسس ه»نسسس اههدسسسښه سسسول  ه سسسوه

ههدسسښه   وو سسوه سسوهوهو    ې نسس    رهج  ېا)ووږسس ناوپهه  چ وسس هويوسسن هوووسسا

 ووسسوهه سسوهونسس کههدسسښهن  ووسسوو  هیسسوه     سسوهن لسس هنسسښهثرسساهو سسنهونسس کهووهچ سسو

   سسوو  هه  ېنسسهیېسس وههنسس کعووه  سسه رهو سسپ ههکو ن   سس ه سسوه ېسس ه و  سسوهو نسس ه

اسسسرهو سسسوو  پهول سسسوهدسسسنهول سسسرهی   ېسسسووها اسسس  لېډ  ههو هلې سسساوووکهو هو

  ېسس  هیسساه پهسس هلې سس هنسسښهیېسس وههنسس کعهوهووو وهه«هیسس نښهاسس  قښ»نسس کههدسسښهوه

ووږ  سسسوو ههووههواې اسسسرهاې سسست هووهیسسسوهټ لنسسسوهنسسسښهوهووکهلاو  سسس هلسسسوه سسس وه

اسس    نهیسسوه  ه لسس هووهچ  لسس هاسساهه سسوهیسسوهوو وه وسس سهنسسښهوهاږسس  رهټسس نن ه

 سسوهوو سساهه وسس هح  سسنه  سسرهل سسوهها  سسوههه۲۱۱۱CAGEلپسس  ههوه سس      هوسس ولره

هعح  ېتوو هاردښهیاه پهوه     ه
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 له ملي کچې وراخوا د خلکو هڅول

و  سس   اهوهوسس ه سس  هچ  ووو سسوهووه  و ولسسوهټ لنسسوه ې سس لېږپ ه سسوهوه  سس وهیسساه سسپ ه

نسسښه ېنسسښهه  لې وسس عهوه او وسساهدسس  وون ه طسس  قهیسسوهاسسږ  سهیسسوهاسستا وه سس  ک

 سسو ره  سس ي هوه ې سس لېږپ هیهسسرهن سسوسههسس  کهه  سسوهوو هچسس هتسس ولکههدسسښه

 ه سس ه  سس ت هنږسسډو  ه سس    هیهسسحهنسس کعهوووهوتسسوه سسوهو  سسویسسوه پسساهچ سس ووهنسسښه

 واوسسوهاږهسسرهنسس هعهووو هوسس ه«هیسس نښهاسس  قښ»نسسښهوهه  ېو سسپچنسسښهیسسوه۲۱۰۰یسسوه

ههدسسسښهلسسسوهاې اسسسره   سسسوو  هی سسسښهونسسس هوواسسسښهو هيوسسسوهووهو پوسسسوه  سسس   هه

ډوهووه و   سس هیسسوهټسس نن هنسسښهوواسسښهېږوهو سسوت  سستاهاسس سههدسسښهوو هواهوهاسس

لسسااهنسس کههلسسون  ووسسوو ههدسسښهیسسوهجسسوکهجا   سس ه   سس  هاسس  هوکهلسسوهل  سسنه

چۍسسوه«هدسسښهوه  سس  ترهو سسواه  ل  سسوهووهی نسسوهاسس  قوهولسساک»هووهووهوواسسښهو سساه

و هيوسسوهو   واسسنهاسساهههدسسښهو سسوههلسسو« ږ و سسرهن  سسښ»واه سس  ډووهنسس کعه

ه۰۱۱.۴۲۲ياسسهې   وه سساهياسسوهنسس کهوه)ه۰۲۴.۱۱۱ سس و ې کهوهچسسو هي سسواه

عهوو هوسس هول سسره  سس ه و نځتسسوهوياسسهې    هوه سساهياسسوهن لسس  هاسساهه ه سساکهوه

  سسستنښهوو سسسوهو وسسسوسهاسسس اهه سسس ورهوواهي سسساهوهنسسس ه سسس هوهوو هاسسس جهښهت

هک نوسسې هاسس اهووهیسسپ هاسس ههویا هسسوهوه سسیسسوهوو هنسس هو سسنهووهو ې سس لېږپ ه

هن وهوهعهټې و  اکه

 د مورد څېړنه

هوها    نه و وونوهن وس

 سساههو اسسېن هنسسښهوه  و سس   ه  اوسسر ه سس وهوواسست ه)یسسوهههخسسوهCAGEه۲۱۱۱لسسوه

ه هلخسس وهجسس لهاسس کوه ه سسثکهووسسچهووسسمه  اوسسرهوه)ه   سسې   هیسسوه سسګو ه

ول سسره سسو ره  او   سس هلپسس  هه سس ورهاې اسسرهو سستپرهوسس هها  سسوه   سسوهوکعه

اې اسسرهها ې سس لېږپ ه  سس   اه سسوهوسس هه سس اهاسستاو ېوکهیسسوه سس  هوواههدسسښهیسس

تپرهن سس هن  ووسسوو هلسسوهل  سسنهوت   سس که سس   سسو  ه  سس  ه وولکههدسسښهیسسوهو

 ه سسوه  سساهووهوسس هوهټسس نن هیسساه وسس سهوه  اسسووهن  ووسسوو  هیسسوهولهه ووسسوهو ن   سس

هعههه و نځتوهن هو ن کههدښهووهووولهه و هوک
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یسسوه سس  اهوسس ه قسس  رهد نسس  ههوو سسته وه ه سس هوسسښهاې اسسرهیاواسسښههخسسوههلسسو

 و نځتسسوهنسس هه اهسس هوه  سس وهیسساه سسپ هاسس    نه و نځتسسوهنسس کعهن سسوو هاسسره

وواسسسښهواسسستويسهواسسسرههدسسسښه ې سسس لېږپ ه  سسسرهنسسس ي هوهټ لسسس ه  اسسسووه

 خسسوهو ې سسرهه  سسوه ېنسسښه سس هوسسښهه اسست ول هوهدسس  وه سسوهه سسوهلسسوه اسس ووېا

 پساه س  ه ساههاوو هاسرهیس سو و اهوهو ه  بسرهلسوه س وه   س  هاس کهووهوس هن

وو سستاهوهنسس سهنسسښهلسسوهل  سسنه۲۱۰۱هسس که وولسسرهل سسوهجسس   ې ه و وسسډههدسسښهیسسوه

 سس  هوسسښه پهسسوه  سسا وهواسسېپووه و وسسډه وواسستهوعهولسسښهوتسسوه سس    ههااسس هووهیسس

لسسوههیا سسوږ  سسوو ههلپسس  ههوهووهع  جسس وه  اسسوه  لسسنهیسسوهوا اسسره   سسوهو پلسس ک

 سسس وقه و نځتسسوهنسس کهووهاسسس  ه واههدسسښهچسساهاې اسست وسهیسسسوه زسسوهنسس که

واسستويسهنسس ي هاسسرههدسسښهووږ  سسوو ههاې اسست وسه سس  وکهووهو اسساههوه    ېسسنه

ه خوه ې رع

 مهمې لحظې

ولې تاو ې سسښه«هوو سسوهو »چۍسسوهو سسنههدسسښهوهاسس   ه ه سس هنسس  رهاسسږ اهوووسسر

 ت  ولسسوه اوقسسوه و نځتسسوهنسس کههدسسښهوه ق و سسنهوه ه سس هوهواسستخوو هلپسس  ههوسس ه

لسسوهي اهوه ه سس هت اسسوهوه سسښهو هسس  ې هووهواسست وووهه  سس   ههت  سستن هووه  بسس ه

ډوهو سسثلسسوههیسسووهنږ لسس ه سسا ه سسوه وهولوکهووهوتسسوهنسس  هوواهي سساه ا سسرههدسسښه

هاهول ره  نتې   وه و نځتوهن کع پ   انې هووه قېقره  ههنښه 

هعیسسوه   سسوهنسس ک«هږسسښهل وسسښ و»ووو هچ سسوهنسس کههدسسښهیسسوه  او   سس هنسسښهه

ثرسساکه وڼتېسس ههلسسوووهچۍسسوهو سسنهو هیسسوهنسس  هنسسښههدسسښهووکهلاو  سسرهوه ه سس ه

 سس ي  هه اسساهه سس هوکهووهوسس ه  ه یسسوهچسساههسسوه سسوه سسول  هو نسس ي هاسسرعهووو هوتسس

وهلنسسګهو سسنهلپسس  ههوهیاو ې سست هاسستاو ېوو ره    سس هووهوه  سساو هیسسوههه سسوهوهووولو

یسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههه وه یسس سس اهوهروهچسسااهیاه»اسستا وه سس  کهه  سسوههدسسښه

ه«عوتوه  لنهوهاې ات ول هوهیاو  اهلوهو هوهو هووهو ه اه  وه وه ههحهار

وسس اهوواسسښهت  سستنښهه«هوسس اه سسښهت  سستنښ»هوهووو هلپسس  هه وږسسښهل وسسښهوه

وو سساهه  سس وقهنسس   رهووه»:هدسسښه ن نسسوهوسسښه      ېسس واهوواسسښه ېسس  هنسس ا
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ت  سستنوهوههوسس هه سسو«ه ت سساکهنسس   رهوکههدسسښه هسسرهو سسوو ه سسوهوچ سس ک

وونږنسسس هوسسس هه سسس   ههت  سسستنوهووهوه ه سسس هوهول ېسسس وه ن اسسسبهووولههووهه سسس  ښه

هعاتاو ېوو وهو وههلاک

دسسښهثرسساهژ هیسسوهو هيوسسوهثوسههیسسوه وږسس هو ت  سس هنسسښهههچۍسسوه  اوسسډه  او سسو

 ه سس ه سسوهلېسس ووسهن سسوسعه ه سس ه سسوهوها جسساه سسوهو ن لسس هووهوهوو ه سساه سسناه

  سس   اهاسساههوهو  سس  هن سسووهلپسس  ههجپ سسوههلسسووسسښهوسس ولحهوهیاواسسښه ه  سسنهووه

پ ه   سسواهلسسوه ووسسوهو ن لسس هږ لې سسه سسښهیسسوهثوسهوسس هیېۍسس  ههدسسښهوه ې و ن لسسوعهوه 

وه او وسساه سس  وهون پ سس ه سس  ه  اسسښه»ه:هولو سسواهولېسس ووسهاسس سهنسسښه وتهسسرهو

 ههخسسسوه پ سسس هPLPه۲۱۱۹/۱۱/۱۴ولو سسسووډ)هلسسسوهچ سسس ههدسسسښهوهیسسس نښهاسسس  قښه

ههدسسښهوهیسس ن هټسس نن هلپسس  ههیسسوهنسس  هنسسښههدسسښهونسس  عهلسسوه  اسسښه  سس  ه   سسخهوووه

وهیسسااهنسسښههو سسووچۍسسوهن  ووسسوو ههدسسښهجسسوکهجا   سسوهل سسوه تسساهووهوه  سس  تره

و تهسسسره سسس  هوکه  وچسسساه ا سسس سهن سسس کههلسسسوهواههخسسسوه پ سسس هونسسس  عهیسسسوه

ونتسس  اهنسسښه  سس  هټسس ننښهوه او وسساهوهاې اسسنهیسسوهواه وسس هو سسنهنسسښهات اسسښه

ه«عکو  ههويلاهریاههای

 تران الین کېدو پورېله وړو مبارزو څخه 

هوهت ا سس  هوها جسساه ق و سسنول سسره ق و سسنهوه سسنههاوه  ل  سس  رهټ نسس ل ژکهیسس

وو هاسسرههدسسښهووهنسس  ه ېنسسښهو سسنهو هیسسوه و و سسوه سس سساهنوریسسوهولوهولوه  سس   وه

    هااههچس ه ساهاساههاسرعهوتسښه  س   اهوه س      ه ساه سناهیسوهثرساهه ېسډهه

ااه اوسس واه و نځتسسوهووهاسستهښاسساههوه  سساکه سسوهوهو سسوو هن لسس هلپسس  هه   تسس

ووهو هيوسسو هو سس ولوههدسسښهها  سسوهه ووجسسر لېږپ ه  اوسسره)ې سس هنسس ي هاسسرع

یسسوه     سس هو  سساووکهو سسوو  پهیسسوهوسس ه سس کهټ لن ډو سسوو هنسسښهاسساهه وهوسس ه سس  ه

ن سسوو هاسسرعهیسسوهوتسسوه سس  وهنسسښهوهووو هو هيوسسوهتسس کهوهوسس ه ږ نسسره  اوسسره

  سسس   اه سسسوهوهتسس وههدسسسښهوه  پ  هسس هول سسسره سس نتې    هیسسسوه سسنه سسس  ه هسسره

ه   وق کهووهووکه و نځتوهن کهااههو  وه  اهن وو هارع
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وهههسس  ههه وزسسنهاسس        وهووسستپ هلسسوهي اه سس  ههMCCEل سسوهها  سسوههدسسښه

 هسسرهلسسوه سس  هاسساهه وهوسس ه سس  هنسس سهووه سس پهوسسښهیېسسووهنسس هوهووو هوه سس هیسساه

ثرارسسوو   هتسس وهوه سس  وه ه سس هوه ووسس ه سس  هن لسس هیسسوه سس  اهلسسوه پهسس هټسس لن ډوه

هوت ډ نتېسس و هيوسسوه  سس   اهوهه»یسسوه قسسوو هنسسښهوه  سس وپواسست  وههونسس هعهاسس   ه

هلسوههدسښه سوهوس هوواسښه  لسنه سوه اسې کهیسوهنس  هنسښههدسښه سوههیوهواهنښهو

و سس وهاسساهه  سسااه سسوهنسس اه ه سسښهیسسوهاسسه   وهووه     سسوه ه سس هاسساههیسسوه  سس چ ه

نسسښهوسسښههدسسښهوو هوهو  سساووکه  سساوه   سسخه سسوهلسساکهووهواه سسوه ېسس  هوکههدسسښهوه

ه«عیېۍ  هیوه اهياوهن ل هو وو هون ک

ل سسسوهو هيوسسسوهو سسسوو    هووهوهینځسسسوه ېهې  سسسوهياسسسهې    هه۲۱۱ ن نسسسوهوووسسساهوه

  سساکههدسسښههښ ل سساسساهه سسښهه هن لسس  هه هې     سس هی  لږسس  هتسس وه سسوهیسسوهلسسوه   سسوه

ووو هوه او وسساهاسستاههو هيوسسوهههوه او وسساهیسسوه سس  و هنسسښهوسسښهاسس  قوه سسوهو لسس وه

وهچ سس هاسساههوسس ه سس  ه ې سس لېږپ ه  اوسسرهچسساه سس  هنسسښههMCCEوههع  سس   ههوه

ی  لږسس  هتسس وهو  سس و هنسس ي ههوه» پسساه  ج ووسسنهح  سسنهنسس عه ن نسسوهوووسساه

نسس سهنسسښهوتسسوهیسسوه۲۱۰۱یسسوههع«ونسس کهلسسوهت  سستن ه ېزسستووه  اوسسرهدسسښه

اسس اه وسساهه سساهاسساهلسسوه سس وههMCCEېږسسوهاسستاهه  بسس  هوهعهوهر او وسساهنسسښهو ه

ه هنښهیوهثو وها هعی  تنښههدښهلوهاږ  رهټ نن ه خ ښهیوهي ههود ل

ههدسسښهوتسسوهنسس  هلسسوه وه پ سس هنسسهخسسوهاسسهنوه ووسسوهو ن   سس هلسسوهوتسسوه سس    هه۱۴ه

ووهلسسوه سسښه سس و هههخسسوهه  جسس وهه  اسسوه  لسسنهاسساههوه ه سس ه سسوهیخسسپهن سسوس

  سسس ولښهووهیسسس نښه    تسسسوو هه سسسا ه سسسوهوسسس هاسسستاه سسسول  ه سسس ول عهووو ه

 ا سس  ه سساهياسسوهنسس عه ن نسسوهوووسسرههیسسوه  سسوهتهن  سس هچږوو   سسوهلسسوهاې اسست ول هو

اې اسست ول هاسساههوه پ سس پهیسسوهو سسنهنسسښه سسوهاې اسست ول هوو ه سسوهوووسساههلسسودسسښه

ووهلپس  ههاې اسرهچ س هاساههوس ه س  هوتسوهنس  هوه س    هیس رهن سهلوهMCCEوه»

ه«عو ووهه و نځتوهن ه
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 ملګرتېا

 سسس پهووه  ووووت  سسسوهوو  وسعههMCCE پسسساهووهوهووو هیسسسوهاسسستاو ېوو ره  جسسس ه

  کهت ا سسس  هووه سسسووو هوههعوسسس هچۍسسسوههسسسوه وولسههدسسسښهچۍسسسوه سسساه سسسوهو لسسس وس

وههMCCEیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښههعو لسس وهه خ نسسو  سساکهن لسس هوسس هه سسوه

وه  ل  سس   ه وټ ل لسس ههوهههیېسسووهنسس سه هې     سس   اسسوهاې سست هلسسوهوو سساههخسسوهوه

ول سسره ه سس ه سسنو هن لسس هووهو سسوو هن لسس هووهوه اسسنې هلسسوهي اه ه سس ه سسوهیېۍسس  ه

 اسس ل هووهو وسس  هووه  وسسې هنسسښه سسښهياسستوه وول سسښهو لسس واعهووو ه سسوهت  سستاهه

ن  و سسوهوو هچسس هو ت سسا هنسس کهووهیار سس ههوسسښهنسس اهوهههدسسښههMCCEدسسښهوه

هونه  رهثراولحهيا چنوه وه وهن کعوهن  ه  حاهههدښ اهچۍښ

و سسنه وتسسحهنهسسوههدسسښه ې سس لېږپ ه سس    هیسسوهی  لږسس  هنسسښه  ا سسرههوواسسښهوسس ه

چسس ه و لسسوه  سس  هچۍسسوههو ارزسسن وره ق و سسنهنسس ي هاسس سههدسسښه سس کهوهعاسس 

 سس  ږ وههههدسسښیاو نسسوههووه ووجسسرهي وهیسسوه ېسسډههاسساههوه ه سس ه ت سساکهنسس س

رهووه   سسو رهل  ۍسس لوه سساه سسناه ارزسسن وره ق و سسنهوهنسس   هههه و نځتسسوهنسس کعهوه

اسس  وهوهههدسسښهیسسوه  و ولسس ههو  و ولسسههعهو سساههدسسښهووو هوسس هنسس اه  ېنسسښهیسس لښ

     وهنسښه ا سوهو هسرهوتسوه  س   ههچږوو   سوهیسوهچ  ووو س هنسښهیسوه هسرهن سوه

هه ن نسسوهنږپسس  ېااهعهیسسوه او وسساهنسسښهوهووو ه سساهاسساههنسس ک هسسره  سس   اهچسس ه

چږۍسسس کهونسسس هعهوهووو هوهښهوسسساسسساهههMCCE سسسو ره   سسسنه و نځتسسسوهنسسس هووهوه

  وسس ولښهثلسسښهیسسوه ااسستوهچۍسسښهوه  سس   اهلپسس  ههیسسپ هووهاسستاو ېوکه و نځتسسوه

هن هع

 خوا غهد ان الین او اف الین د دو متضادو الرو ها

زسسن وره ت سس وه سسو رهرووه اههوهووو ه ې سس لېږپ ه  سس   اهو سس ولوههدسسښهوه قېقسسر

ووههدسسسښهوو ه   لېسسسنهووهټسسس لن ډه سسسول  هیسسسوهولهه  سسس ه  اسسس هو عهلسسس    ه

 سسېپ هلسساکههدسسښهواسسېهوه) ارزسسن ورهاسس  و هیسسوهو سس وه)ټسس و اهه ې سس  کهه

ههوو پ   سسوهووهوو پسس ڼ  هووهول سسره  نتې   سسوههدسسښه  هې سس  رهیېۍ    سسوههووږېه  سس

نهلسسوهي اهوه سسهخسسوهو ې سستاهاسس اه)ل سسوهوهو  ا هه  ل  سس  رهټ نسس ل ژههلسسو
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نسس کعهووهنسس  هیسسوهزسسن ورهو   وات    اسساههتزسستهحهر وولسس هووهوه اه یېۍسس     هل

 قېقنهنسښهچۍسوههسوههدسښهیسوهولههوسښه     سوهن س کهوس هلسوه ساهاساهه ۍ س  ه

و  ا ېسسنهټسس لن ډاه اسسنۍهووهټسس لن ډوه اسسنې و اووهو سسطپ  پهوهوسس ه سساههعنسس ک

هلپ  ههن  وسهن  کع

وهټسس لن ډوهه )وسس نږر هیسسوهولههو سستپهوت سسډه سس هوه ارزسسن وره هږسساوهو   سسنهووه

  ل  سس  رهټ نسس ل ژکهوسس هه ااسسره ا سسوهوههوه اسسنې هوهو سسډو وهنسس  ههدسسښهاږ  سس هوه

عهوووسس هوتسسوه  سس ه سسېپ ه و   سسنهووه سس حېاه)وسس هنږسسر ههخسسوه ختهسسمهو

لسساکههدسسښه طهسسقهاسس ول  وهیسسوهد یېاوسس سهنسسښه طسساحهاسسرعهوه  ه سسښهیسسوهثوسه

ټسس لن ډاه اسسنۍه وسس چااه و نځتسسوهنسس ي هاسسريهووسس هوهټسس لن ډوه اسسنې ه سس که

 هټسس لن ډاه اسسنۍهوهول سس ونۍهوهو سسډو وهټسس لن ډه  سساکهلسسوهاسساههجسس لهنسس کيهوسس هووسس

 و نځتسسوهن سسووهي سساه ا سسريهوتسسوهاسس  هی  سستنښهیسسوهوسس هه  و اسستوه ابسسېوه

ويلاهوکههدسسسښهوه  سسس   اه) ارزسسسن ور هووهو سسسډو وه)وه  ل  سسس  رهټ نسسس ل ژکه

ل سسوهټسس لن ډاه اسسنۍ هوسس ه سس وهووهیسس وهښه)ول سس ونرههو ووکهه وڼتېسس ههاسسوولن ه

ه اه ناه  تقې هولو وهوهعهه اه  وه و

 سساکهووهوههه  سره  سس   اهیسوهاهسس هنسښهوهی چسس   ه ساه سسناهوس ههت ل سسوه تېرسوهوهول

ه ه ه سساه سسناهوووږسسره او سساکهووهوسس هنسس  ه سس    هودسسښهوه   سس هه سس نتې    هووهیسس 

ترهوووسسرههدسسښهول سسره  سس   هههیسسوهې    سس سه  سستوعها اې ل جې سسنهلسسرهاسسږ

 هسسوهههاې اسسرههنهتسس  کههټسس لن ډهووهو تهسس وکهاسس   هنسسښه و نځتسسوهن سس کعهوسس ه

 سسستن نوهی  سسستنوهوهووکهوهولو سسس ه  سسسپ اهوه سسس نتې    هتسسس  ههن لسسس هووهیسسسوهو  ه

 ارزسسسن وره هږسسساوهنسسسښهوهووکهه  انسسسوه سسس ههوهعهوه  ه سسسښهیسسسوهثوسهیسسس   نۍه

هی  تنښهیوهي واهثوسه  لبه نوکهن وو هارع

 ارزسسن وره هږسساوهها  سسوهوه  سس   اهاسس  وهیاو سس لحهاسسريه ارزسسن وره  نتې   سسوه

ټسس لن ډکه اسسنې هو سسډو  هوه ه سس ه سس په و نځتسسوه)هدسسښهلسسوه  ل  سس  رهټ نسس ل ژکه

ول سسرهووهوسس هنسس ي هاسسريه  ل  سس  رهټ نسس ل ژکهټسس لن ډاه اسسنۍههټسس لن ډه  سساکه

  سس   اه سسوههسسوهثوسه سسول  هو نسس ي هاسسريه ارزسسن وره  سس   ههوهووکه  سس ولښهه
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دسسښهاې اسسرههو تهسس وکهووهټسس لن ډه سسول  ه و نځتسسوهنسس کهه سسوههسسوهثوسه سسول  ه

هو ن  يع

 لسسوهاسسږوه و سس  وه سسوهیېږسسوهووههدسسښهوهو پوسسوهووهو هيوسسوه  سس   وه سساه سسناهرو ه

ووهو هيوسسوهه ووجسسرلېږپ ه  اوسسرهو سس ولوههیسسوه سس ل سسوهها  سسوههدسسښه ېهعوه

هو هثوسهات  ډاهه   ښهووهت  تنښهو ل واعههووولوهه ق و ن

واههیسسایسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهووولوهوه سسګهنسس  ه   سسخه و نځتسسوهنسس اهوههه

  ه سساه سسناه سس  ه  سس وپههدسسښهوووسساهاسسرهه ارزسسن ورهوه قېقسسرهاسسا  اههوه سس نتې  ه

 سس ههیسساهبسسوهنا سسښه  سسره و سس اهن سسوي عهوو هیسسوه قېقسسنهنسسښهووولهه

یسسوهوتسسوهولهه سسوه سس  وهچۍسسوهو هنهسسوههدسسښهوههعاسس  ښهاسساهه وهوسس ه سس  هنسس ک

ههدسسښهونسس  وسي اه هې     سسوهلسسوه او وسساه     سس ه ه سس هوه  ل  سس  ره  نسس ل ژکه

  سسوهونسس کهووهوه ې سس لېږپ هیسسوهولهه سس کهو سسوو هونسس کههوهی  لږسس  هتسس وه سسوه هې   

هدښهوتوهوه او واهوه ه  هلپ  ههوواو  رهووه  هوان ههو وو هوع

ن سس  هیسسوه پسساه لهه سس ه لهه سس  ه اياسسرهاسس سهووهوهی  لږسس  هون پ سس ه سسوهه ثرسساه

وسسښهوه هې     سس هن لسس هوسس هاسسېپ ه و نځتسسوهنسس عهووسس ه سس ل ه ارزسسن ورهووهنسسوه

  ل  سسس  رهوه   ههوهيهووهنهسسسوههدسسسښهوتسسس ه ه سسس ه سسس ل هوه قېقسسسره سسس هه  سسس

لسسوهي اه سس ي اهه سس  وه ه سس ه سسوهووتسسوهنسس  هوووسساهوو هیسسوه قېقسسنههه  نسس ل ژه

ووهنسس  هوه قېقسسرههعنسسښه سس  ه سس     هولهنسس سههدسسښهوهوو هي هه  قېسسبهنسس ک

اهیسسوهنسس  هنسسښههدسسښه هسسرهوهولو سس هل  سسنهلسساکهووهیسسوهچۍسسوه ه سس ههوه  سس  ه

  سس   ههنسسښهو هخسسوه سسګو هنسس سههل  سسنهنسسښه  جسس وه هسسره     سسوهوچسسرهوو

ههوهثوسهو    هلاکيعههت ولک

ه  
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 د مبارزې عبرتونه

ه ارزن وره ق و ن

اوزسسن وره ق و سسنهوهول سسره  سس   اهوسس هثوسهو ههدسسښهول سسرهووکه و نځتسسوه 

  سس   اهووهوسس هوهووولوهه ووجسسرنسس کعهووهیار سس هههدسسښهوهوتسسوهثوسه  سس   اهوسس هوه

 سسسنه  سسس   ههواسسسرهوه  سسس   اهوه   سسس ههاسسستاو ېوو   ههوه سسسو رههاوهټسسس ل رهیسسس

 قسس وق هاسساههولو سسوهلسساکعه ن نسسوهوووسسرههدسسښهیسسوههلسسوه ووجسسر  سس   اهیسسوهول ېسس هووه

ی  لږسس  هنسسښهوه سس    هیسسوهولههوه ووسسښهو ن لسس هیسساه وسس سهچۍسسوهونسس پ ههدسسښهوه

 ېهې  سسوهه۷۷چۍسس  هو نهسسوههدسسښهوو ه  سس هنسس ي ههدسسښههو سس    ه پ سس که سسوهوه

لسسسوه وسسساهههه لېږپ هوهیسسس رهن سسسووهت  سسستنوهوسسسښهن لسسسو سسس  ههدسسسښهوه ن او وهېسسس 

 ېهې  سسوهه۰.۷وت   سس کعهوونږنسس هووه اسسنې هت ا سس  ه سس   ههنسس ههدسسښهوو هوه

یسسسسوهيرهاسسسساههوهلې سسسساهاسسسس   هياسسسسهې    هووهوهووهه ېهې  سسسسوه ارزسسسسن وره

ت  سست    ه سساه سسناه سس یېاهو سسوهنسس هووه سس  هچسس هوو هوه ارزسسن وره  سساکهووهوه

ههاههدسسښهوه  ل  سس  رهټ نسس ل ژکهلسسوهي اه سساهاسساههاسس اهوه  سس   ههوول سسرهیاو سس

هنږوهو  هوع

 سسول  هووهچۍسسوهوههو سس ه سسر سساها سساپهووهو ههدسسښهو هيوسسوه  سس   ههوهووکهوله

 قېقسسره سس ههو سسوو    ه سسوه سسول  هو نسس ي هاسسرعهوهووو ه  سس   اه سس اهاسس  وه

 و نځتسسوهنسس هههدسسښهوتسسوهنسس  هوه     سس ه سس      ههدسسښهوهی  لږسس  هتسس وهووهوه

عهوتسسوهنسس  هنسس کهوو سسوهوسسښه هې     سس ههکهی سسښهاسس  اهووه  ږسسښهتسس هاسستااه 

یسوهوسس هوواسښهټ لنسسوهنسښههدسسښهاې اسرهوونږسسوهوسښه سسښهو وۍسوهټسس لن ډهووکهلسساکه

ووهوه سسس      هاسسساههثرسسساه  سسس چ ه سسسوهنسسس کهه سسس     ه  سسسوووو هووهوهاه سسسهوه

هو هوو ت  هو عه و نځتوهن که او به

هۍسسو  سسپ و  ښهو ه سس هچ سس ي اهه ارزسسن وره ق و سسنهوه ووجسسره ق و سسنهلپسس  هه

  اسستښه  سسرهن سسوي عهوهولسسوهیسسوهن سسوه سس  هچسس هیسسوهولونسسوه   سسوهوهچۍسسوه

واسس ره و نځتسسوهنسس کههدسسښهوه ې سس لېږپ هه سسګ نوېږسس سهوه سس      هوسس ه سس کهووه
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 ېهې  سسوهياسسهې    هوه وجږسسخهن لسس هي سساهه۰.۷یسسوه سس  وهنسسښهوتسسوهواسس رهوه

هو ا  وعه

 سسنهیسسوه  اسسوه وسس  ههاې هیسسوسس وسس و اهوه ووجسسره  سس   اهوهولو سس هووهو وسس  هووه 

چۍسس هاسساهه  سس چ هن سسولحهاسسرعهلسسوه هسسښههلسسونسسښه ت سسوووه ویېسسووهن سسولحهاسسرهووه

ډهووه سس  کهت ا سس  هه سس سس  کهو وسس  هووه  وسسې ه هه سس وه ېسس ه ارزسسن وره ق و سسن

ه هوه و نځتسسسوهن سسسووهي سسساهووسهووهوهول ېسسس هولهواسسس  سسس  سسسډه  اوسسسرهه سسسنو هن

ه هاسساهههو هووهیسسوهنږسس هواسس  ا سسرعهوتسسوهثوسه  سس   ههوه سس نتې    هوه را سسوهن لسس

هووهو وو  په اهااههن ي هارعل  وولېرهیېۍ     ه

 غېر قابل ادراک

  ل  سسس  ره  نسسس ل ژکهووهټسسس لن ډاه اسسسنۍهوه هې سسسنهووهوهټسسس لن ډاهیېو سسسو ه هه

وه وزسستېنحه سسوه و نځتسسوهنسس کههدسسښهوتسسوهووولههن  و سسوهوهول سسره  سس   اه)

 هلپسس  ههولوسسوهوکعه وسساهن سس کههدسسښهوه ه سس هلخسس وهول سسره سسو ره انت  سس 

ده   سس ه پسساهه  سس    ه پسساهنسس عه ېنسسښه سسپهول سسره   سسن پ   سس هاسس   هوه

وورهو سسنهو ههدسسښه»ه ېناو سسوه و نځتسسوهنسس کههوسس ه سسپ هلې سس   رهولې سساه

ههو سسنهو هدسسښهووسسګو ل ژو ره ا   سسوهلسسوه نځسسوهو اسس هووهوهو سسوهج سس ههونسس ه

ه«هه هرهاې انهیوهو ه  که پ وههوو ههنښهو هې و

 ېهې  سسوهياسسهې    ه سسوهیسسوه اسس ووه و سس هوهه۲»ولې سساهوسسښهوسس ه سساهی اسسنهنسسښه

پ هږ لې سستسس وه  سس  ه وولوهووهوو ه سسوهو سسې ههدسسښهنسسوهوو ه ېهاول سسرهجا سسښهیسس

نهسسوههدسسښهوه سس    هیسسوهولههوه«هو سس  ه سسوهوو ه سسوه ووسسوهو   سس ههه سسوه ووسسوهو   سس ه

و سساهه ه سس هوها سس هنهسسوهچسس هوه او وسساهیسس»هتسس کهولې سساههه او وسساهوهی  لږسس  هوسس ه

نسس  هل سسوههسس  اهههدسسښهیسسااه هه سسوه خسساهنسس  ه!هټ لسس هچۍسس ه سسوههه  خسساه سسوهو

وواسښهوس ه قېقسره   سوهوهدښهياسهېرهنس کهوسښهوکهو  سوه  س  کهوووس هه س  ه

هع«یوه   وههدښهاې ارهووکهلاکه   
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 ارزسسن وره  سس   ههیسسوه پسساهاسساهووهوسس هچسس هلسسوه ووجسسره  سس   اهاسساههیسسوه سسګههه

ههدسسسسښهوه  جسسس وهه وووسسسسنهه ک یېو سسسوهههووهټسسسس لن ډهه   اوسسسره سسسوهوسسسس ه سسس ه

Narrativeهو ن کعهه ه کهلاکهلوهي اهووهټ لن ډههیېو وهه

وه وووسسسنههدسسسښه هسسسرهوسسسښهوهه   سسست  و ن نسسسوهوووسسساههدسسسښهو هيوسسسوهول سسسره

قې سس لحه  سسرهیسسوه و نځتسسوهن سسووه   اوسسرهیسسوهولو سسواه ههسس هاسساههو یهیسسوهو یه 

پ هیسسوهنسسښهیسسوه سس    کهثوسه سس حاهوکعهوهووو هیسسوه سس  وهنسسښهنهسسوههدسسښه ې سس لېږ

ووهو  سسوهوفسساههوولسس  سس      ه سسوهوه   لېسسنه   سسخهو نسس سهن»ی  لږسس  رهټسس نن هنسسښهوه

ن سسوسههدسسښهوه سس    هیسسوهیسس رهن سسووهوو هووه    اسس لرهاسسرههدسسښهوو هیسسوه

هووهه سسس    هنسسسښهنهېسسسوکه ا سسسوهو لسسس وهههیسسسوه قېقسسسره   سسسوه  سسس   ههوهوو هوه

 ېسس  هوتسسوه«هوو ه ن سس ېډه وسهو لسس ونسسښهی چېسسوسههدسسښهوهي اهیسسوهچسساه سسو ه

وه وووسسسنهلسسسوهن ږ سسسښهه سسساه ووسسسوهو ن لسسس هوهول ږ سسساهوه  اسسس حهووهوهاسسستااه

هوه ه  هوه و ګول هو هه  کهواېهوهوهعهنښه   ږښهی  اهیوهچاه و 

چږو و  سسوه ارزسسن وره  اوسسرهنسسوهوهو  ا ېسسنهلسسوهي اه پسس  هاسس هووهوسس هنسسوهیسسوه

 ووجسسره  سس   ههنسسښهاسس  اهاسس هوه سس      هوه سسګو هن سسوهوه  اوسسره سس و هووهوه

واسستاهاسسره)و سستپر ه سسوهوه سس  ښه»ن ه  سساواېنهثرسساوکعه ن نسسوهوووسساهت  سست

ووهولسوه  وسوهوه هولوس ههدسښه ې س لېږپ هلسوه پساه س     هاستاهنس ه و ن لس هلپس  هه س

ه«ههوواه ه  نهوو هرهووهوواه   زنهون ک

 د خلکو د قوت ښودل

وه ې سس لېږپ ه  اوسسرهوه ه سس هوهووکهیسسوهولههههسس  هو اسس  وهلسسوه   سسوهاسساههلسساکعه

  سسس وسه  لسسسنهو سسسپسههوهووکهه سسس هههدسسسښهوه  جسسس وههز لږ  سسسوهوولسسس    هوو

لاو  سس هووهوهووو وهیسسوه سسناهنسسښهوهووکهولو سس ه سسوه سسول  هو نسس سهووهیا سسوهلسسوه

واههدسسښهوهوو ه سس  ښهیسسوه وسساهنسسښهو ېسس سهاسسرهوه  سس   اهلپسس  ههوه ه سس ه

 پ سس ه وجه سس سه  انسسوه     سسوهوه ووجسسرهول سسره  سس   اهووهوه ارزسسن ورهول سسره

هو عه     اهو هثوس
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 ارزسسن ورهول سسره  سس   ههو تهسس وکهوهعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهووهوه اوسس هه

ټسس ن   ره سسوهوهه سس هیسسوه ېنسس ه سس ي  هنسسښهووهوه  سس   اهیسسوه ېنسس هو ت  سس هنسسښه

یسسسوهووههاسسس ات   هنسسسښه»هاسسستاو ېوو ښه اياسسسحهلسسساکعه ن نسسسوهوووسسسرههدسسسښه

جه اسسس   هلپسسس  ههیسسسپ هج لولسسس هیسسسوه سسس  اهت  سسسګاه سسسوه ههسسس هیسسسوه سسس  ه سسس  ه

وهو سسنهووږېه  سسوهلې هسسرهاسس ههدسسښهوتسسوهنسس  ه سس  هاسساههه سسوه ه سس ه۱۱۱ه۲۱۱

هع«اپږ هنښه ااتوهن ک

ېږسسسوهووههدسسسښه ارزسسسن وره  سسس   ههوهول سسسره  سسس   اهوه سسس نتې    هل  سسسنهيهرو هه

ی سسښهتسسډوکه سس هوتسسوه  سس   ههیسسوه ووجسسرهول سسره  سس   ههووه ووجسسرهول سسره  سس   هه

ول سسره  سس   هههیسسوهوتسسوه  سس   هه   سسقه سسوهلسساکعهو واسستنۍه  سساههووهوهههدسسښهنسسو

یوه ارزسن وره   سوهووهوس هچس هیسوه ووجسره   سوه و نځتسوهن س کهوه اوس هان  ساه)وه

  اوسسسرهووهوسسس ه  سسس   اهټسسس لن ډه ه  سسسنهههول ېسسس واههاسسستاووتوو  ښههیسسسپ ه

جسس لوسهه سس ن ت ره   سسنهه نسس  ههاسستاو ېوو رهاه سسهوهه سس حاهو وسس  هووه  وسسې ه

هثوسهو عهووهیېۍ  هلې ووسهووهلوه  ووه وهن ل ه وهژ نتې  هو 



 کميسيون ساتنه کويښاريان د فساد پر ضد د  //پنځم څپرکى 

 

118 

هپنځم څپرکې
 د کمیسیون ساتنه کوي: اندونیزیاښاريان د فساد پر ضد 

نسس سهیسسوه وه اسس ووهوهجنسساوسهاسس چ    هوه سس   که ژوسس هیسساهولو سسواهوه۰۹۹۱و

و  ېسسووهوهعهاې اسسرهووه وسس  رهواسست وووه و سسوو ېډو هوه ه سس ه سساه سسناه سس  او کهیسسوه

 پهسس ه په و سس هووه ه سساوه سسښههه  هلسسوه سس وههوه پسساه سس   هووو سسوو ههوهووهوهاسس چ 

ولو سسوهههو تهسس وکه اسس وو  ښهووه سس   هه  سس وهثرسساه هسسرهه ن لسسههو وۍسسوه  لسسوو ه

 ق  سس هووهول سس ونۍهیهسس کههک وسس سهوه  سساههال سسېډاهیسسهښ  سسوهنسس سعهووتسس

ه اوی   ه و نځتوهن وسهیېاها سع

وهټسس لنښهوه  سساو  هیسسوهووهوه پسساهاسس و هنسس   اوهههناو سسوه سساوه وه سسښه  وسسوهاسس  ه

ټسس لنښهاسساهههلسسو هههن   سسو سسګو ه اوی  سس هاسساههوسسښه سسګههوجسسوه وهیېسسووهنسس ههووهوه ه

نسسس سههټسسس نن هاسسساهه  لسسسښهو تهسسسۍهووه۰۹۹۶وسسسښهولو سسسښه و نځتسسسوهنسسس اعهوه

  و اوخ ولحه   هثرساهاس ههدسښهلسوهو هسوهوسښهول سره س  او ههچس هثرساههاس هعهیسوه

نسس سهنسسښههدسسښهنهسسوهواسسې ورهو تهسس وکه  سساو ه و نځتسسوهاسس هوهتهسس هثلسسوه۰۹۹۱

ه)وونږو هوه ق  هښهلپ  ههو  وهه وهوع

هعو  پاسسې  هثرسساهاسس هووهو   سسنهلسسوهياسسوهو نسس ههویسسۍوهو سسوو ېډو هواسس   هه هه

  سسوههدسسښه ا   سسوهثرسساهی   سسوههساسس ههوت سسډ وثرسساههساسس  ه هسسرهیسسوه سس    کهثوه

اسس هووهه سس هیسسوه وليلسههوه هسسره   سسرهاې سست هلسسوه نځسسوهويلهه سسن ترهاسس ت  ه

 سسوهجنسساوسهاسس چ    ه  سسوه ۲۰هانسس سهوه سسۍهیسس۰۹۹۱   سسوهيلهعهوهی سسښهنسس  که

چۍسسوهلسسوه نځسسوهوهږنسسۍهواسست  حهو ن لسس ه سسوهولهاسس عهنه  سس هوونه۷۲و واسستوهلسسوه

ووه سسپچ رههو هسساهوهوسس ه سسو ره سس کهاسس اه ېسس  ښههدسسښهی سسښه وههن   سس هه اوی  سس

ها       وها  اهوع

و سستپرهه ه ا ېسس هووه پهسس هه»  سساههي سسواهوهه سساوه وههن   سس هوتسسوهنسس  ه

وه خ سسوه سس   هوهههخسسویسساه سسپ هوهاسسږ  هوه  اوسسرهووهلسسوهوو سساه«هیسس ل ل 

وهن ېاولقسس  رهو سسوو ېډو ههلسسوهاسستهسسوهنسسښه و نځتسسوهاسس سعهو نسس سهو وهو  سس  هیسسوهی 

ن لسس ه سساهاسساههنسس سه وهیسسوهووخسس وهوهلسس   که سساهلپسس  ههیسسوهی  لږسس  رهټسس نن ه۰۹۴۴
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یاو ې سسنعه    و سسوهول سس ونۍهلسسوهه سس  اسساههو سسوو ېډو هوه    سسنهن لسس هوسس ه سس که

نهنسښهواسهوهوولسسښهه۷۱ووهوههرج س اهو استوهټ لنسس هیسوهاس  هولتسسوهچس هیساونه ېسس  ل

وهواسسهوهههو وو  سساهوژسهاسس کهوهنږسسډو وهوولتسسرهوه۰۴۱۱۱ي رسسښههدسسښهی سسښه

وولسس ه  و سس   ه    ېسسنهووهیسساونه  سس وهیسسوه سسګو هوسس هاسسږ اه سس  اهاسست  ډاهیسسوه

 ېسسسسساو هوسسسسس لاعه  سسسسس وهوه  سسسسس  ترهووو وهوهووکهج ل سسسسستن   ههو نېتسسسسسره

ټسس لن ډهج ل سسنه سسوهه  ون   )ی ل  سس هوو وو ها  سسوهووو اههو تهسس وهووهوهچ سس وو

 و هوو اها کهوع

هپسمنظر حالت

نږې سسې  ههدسسښهیسسوههوللسس یسسوهوتسسوهوتډ سسوهټ ل سسوهنسسښهوهو سستپرهوهلسسوه نځسسوه

KPKنسس سهنسسښهول سسرهجا سسښهوه۲۱۱۲   سسواهثرسساه  سسو  هوه و نځتسسوهاسس عهیسسوهه

KPKسس    هیسس رهنسس ههدسسښهوهنږې سسې  هوهج لوسسووهلپسس  ههوسسښه قسس  ره ن سسنهه 

 واسستوهیسسوهو سسوو ېډو هنسسښهول سس ونۍهوهواهنسس  هلسسوهاسس چ    هوههع و نځتسسوهنسس 

وسس هههیزسس هوهټېن  لسس ههاې اسسرهووهووو اه سسول  هلپسس  ههوهاسسږ  هیسسوهي هنسسښ

هوا رهوعه

نسس سهه۲۱۱۷ا ېت  سس هاسسږ  سهوهو سستپرهیسساه سسپ هج ل سسنهیسسوهزیسسوهثرسساوه

نږې سسې  هوهلسس  ههسس    وسه سسوهیسسوهو ووههاسساههوواهووکههعنسسښهنسس  هیېسساهنسس 

ههچۍسس  ه   نږسسوهنسس کهووهلسساکههدسسښهلسسوه سس   هنسسوههخسسوه  قېسسقهونسس ک

هههسس   ښووهوسس هیسساونهوهنسس  ه هقسسوهلسساکههدسسښهوه ه سس هټسس لښههعاسسډوهو نسس ک

یسس ل وه)لسسوهیسس یهیا سسو هووه ه  سسرهاسس ت  هنهسسوههدسسښهیسسوهوواسسښه    هسسوه

 سس   هاسسرههټسس سهوواههووولهنسسښههدسسښهوولتسسرهاسس ت  هاسساهه سس ووهولسساکهنسسښه

هیوها  وهنښه و رعه نږې ې  هوهن 

  قېسسقههدسسښها سس  پهوه ه سس هوه هې     سس هوههووههسس  وه ه سس هوههKPK سس ي اهه

  سسس    وهنتسسساههوه سسس لرهاسسس و ق ههرح ت لسسس ههوه ه سسس ه  سسسااهوو وسسسوسهه سسس   

نتسساههوهنسس  و  هو وسههوه ږنسس  هولخسساو ه   سسپوسهووهوه ې لسس هووکهلسساکعهیسسوه

وواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هثرسساهنږې سسې    وه هسسرهیسسوهواه
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اهچرهوو ووهوه سس  خهن لسس هلپسس  ههوسس ه وسس یهږسسوههدسسښهوو هثو او سس هووهن ېاولږهېتسس

و ههوسس ههسس هوسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هیسسوهجن اوسسډهنسسښهیسسوهلسس   که طسس  هنسسښه

هوکهووه وڼتې ه و نځتوهن کع

وه ن سسنهووزسس وو   هلسسوهجږهسسښهوسس هو عهوتسسوهنږې سسې  هیسسوه هسسرهووههKPKه

یسس ل وه)دسسښههووډوه    ت  سس ههی  لږسس  ههوو ووهه ه  سسرهاسس ت  هو سساسسېږوه

وه ه سس ه سساه سسناه ن سسرهاسسواپهلسساک ه سساه سسناه  اسسوهه ووسسوهووهولو سسښه ا نسسګاه

 وسسسس ولښهووو اه طسسسس  قهوهو سسسسوو ېډو هوهو سسسستپرهوه نسسسس اهوکعهوه وڼتېسسسس هوه

نسسسسښه سسسسېرههدسسسسښه۲۱۰۱ووه۲۱۱۱هه۲۱۱۷وو وکهووههنهسسسسوهاسسسس   هیسسسسوه

هوهع ی ل وه اهټ ل ه  اوههووو هه  اهن

وو ې سستهښههدسسښهیسسوهواهنسسښهوهاسسهنوه ږ سسااهه۰۱۱هKPKچسس ه سس وهه۲۱۱۲لسسوهه

ااهه سس    هجسس لو  رههوهټسس نن ه سسنسس  ېنښهو وسساو ههويوتسسرهوولېسس  هه  سس ورهه

هسسوهووهنږې سسې  هتسس کههاسس ېاو هووهوه رسس      ه  سساو هاسس  اهوعهوواهیسسوهی 

وه ه س هیسسوه سښه س و ههیسسوهو تسوووره   سوه اياسسرهاس سهووهوه ه س هلسسوههKPKنسښه

وهی اسسهرهچ سس ووهوهج لوسسووه»هوههسس هه ه سس هو  سس و همې سس سس وهوسسښهو  سس و هووه  ه

ووه  سساههوهو سسوو ېډو هوهو سستپرهوههسس  هووو اه«هلپسس  ههوهو ېسسوهیسسوه   سسوهنتسسا

هن و و ې    هووه و ره   سهون هع

ټسس سهیې هسسرهاې سست ههدسسښهی سسښهوجاووسسوهووه قننسسوه سس هههوهوه سس حېاهووه  سس وه

  سس فوه سس ههه انسسډکه   سسرهووه ه  سسرهاسس ت  هاسس  اهوه   سسواهوه سس حېاهلسسوه

عهوهی ل  سس هلسسوه سس وهوه ېنسس ه  سس ي  هیسسوه یخپهسسوهوهچسسو هي سسواه وتهسسهKPKو هسسوه

نسس سهوهوا اسسره۲۱۱۷و طسس  هو ن لسس هیسسوهههجا   سس ه    سس سههوه ږ  سس هول  ولسس 

ووهو اسسساههچسسس هیهسسسوهوهو سسستپرههKPK سسس هههدسسسښهر سسس    هوسسس اه   ږسسسښهیاه

   ږسسسوه       سسسوهوهههووهوهی  لږسسس  هلسسسوه سسس وهو واسسستوهوواسسسښهچ سسسښههدسسسښهوه

وهووکهلسسوه نځسسوهو اسسرهووهچږو و  سسوهوهو سستپرهووه  سس وهوهوهوووو که  وورسس

ه   ږښه ول سهوعه
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نس سهنسښه س  هچس ه۲۱۱۹وتوه اووو سوهيهووو هلساکهه  لسنهلسوهچۍسوهو واستوهیسوه

وهیېسس ههیسسوه سس  ه   سسرهاسساههوه    سسنههKPK  او سسرهاسس سههدسسښهنهسسوهوه سس لره

 سه سس لرهنږسسرههلپسس  ههیسسوهو نسس سس لره سس و ووههخسسوهوهوو سسته هلپسس  ههوهلسسوه سس وهوه

اس و ه هې سس  ره  ساووهو سساوهو سس ولوههح سسنهن لسسوعههویسس هنسښهوه  سس وهه   سواس و ه ه

دسسښهوهی ل  سس ه  سساها واسس وووهوه   سسرهوه  سس     ه سسوهنن سساهن لسس هیسسوه سس  اهوه

وسس اه هسسښه  سسښههدسسښهیسسوهجنسس  کهنسسښههKPKوههعتسس وه  سس  ه وولیسساهی  لږسس  ه

یاو ې سسستاهاسسس ههو سسس ولوههدسسسښهوه   سسسره ااسسستې سهوهول ږ سسساهوه وکه  سسساه

هههیوهوتوه  ېوهنښهن  هو عهو 

 نسسوهه  سس نسس سهوهو سستپرهیسساه سسپ ه   ږسسښه   سس ل هیسسوهههسس   ې هنه۲۱۱۹هایسس

 سس اهیسسوهولههروهیاههKPKو واسستوهیسسوهوتسسوه ې اسسنهنسسښهول ږ سساهوههع   سس  هنسس 

 سسښهو وۍسسوهووکهلسساکهههKPK»هه پسساه   سس  هوسس هنږې سسې  ه سسوهوواسسښهو سس و

  سساهه سسوهوههههېسس  ېاو توه«ه!  سساهوواسس هعوو هوسس و اهولهسسوه ه سسوه  سس وسهوک

  سسډاههوسسښهن سسووهچ سسښهک هوهنږسسډو هودسسښهنږې سسې  هنسسوهلسسوه نځسسوه  سسرهوله

  سساهوه ېنسسښهیسسوههKPK   سسوهی ل  سس هوهوووږسسوههایسسهښنسس سهوه سس۲۱۱۹اسس اعهوه

  سساههKPKعهیسس  ههووههوو سسۍهو واسستوهوه هوسس هه    هسسوهنسسښهو تسساهیسسوهاسس   هو ېسس

وهد  سسو وه ږسسډههږسسوه وسس  ت هو  سسناو ه سسره سسنه و ت سس  کهو چسساهووهه ااسستې سهنږ

هیوها ن هووهتپ    هنښهیوهيرهلال ه    هن سعهوښه

هعیسسوهيرهلې هسسحهح سس په وهولو سسواهنسس هیه سس و  ر سساهدسس ه سسوه ه سسښهیخپهسسوه  سساه

یسساهوهاسسپتږ اههاعیېسساهنسس ههه   سسښیا سسوهلسسوهواههدسسښه  و تسسوهاسسرهی ل  سس ه

هاووهوه ې اسستښهیسسهه   سسښهیېسساهنسس کههخسسوو ل سسږوهوو هلسسوه ې سسنهووهد  سسو وه

وسسښهوو ه سس   هواسسپ هنسس سعهوهاسسپتږ اهیسسوهو و سستږوهول ږ سساهوهینځه سسږوه

 سسسناو  هوه ووهوه  وسسس هنږهو نسسسګولښیسسسوها  بسسسرهثوسهه سسسوا سسسناو  هو ووولوهنږ

اسس و هدسس  وون هوهوا اسسره سس    هیسسوه   ږسسوههلسسااونسس هعهوسسښهت  سستنوههټسس نه 

هن عیېاهډهرنښهوه   هوه ن  ل هیوه   اه ق  رهجن اه
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همبارزه

ه   ښهووهاتاو ېوک

وه ېسس هو   اسس  کهوووسسرههدسسښهیسسوهجسس ي هنسسښهثرسساهولو سسواهلسسوهواههدسسښه ېسسبهووه

ه«ع زسسښه زسس  ښهولېسسولښ»د  سسو وهو ېسس سهاسسرهوه سسو رهټسس لنښهوسس ه انسسډکه سساو ه

وږسسوهنسسښهوهول سس ونۍهووهوه۰۹۹۱وهوو هثوسسا هوه سس و ۍهیسسوهو سسنهنسسښهیسسوه

  سساکه ق  سس هلپسس  هه  سس   روهوهووهو واسستوهوسسښهوهاسس چ    هوه ژوسس هیسساه سسپ ه

هنښه ا وهو ې تښهوهعهه     ه

وو هیسسوهتېسساه اسسږره   سسوهاسساهه پ سس پهونسس هووهیسسوه   لسسوه   سسوهوسسښهوواسسښه

 خ سسښهلسسوهواههدسسښه  و تسسوهاسسره سساههسس هوکه و نځتسسوهنسس ههه  ویسسپ هووهاسستاه

وهوسسسسس ههعووو ههه ېنسسسسسګونه)ووک هووهوهچۍسسسسسښه سسسسسپ ېنهواسسسسس  رهKPKوو ه

 ه هسسوو رهول سس ونۍهیهسس هه  سس سهووهو سسوو ېډو هوه وڼتېسس هوهچۍسسوهو سسنه  سسا پت 

یسسس ل وهوکههوههسسس    وسهههلپسسس  ههوسسس ه طا سسس کهو سسسنهو هKPKووهوه»هوووسسساه

وهلسسسوه نځسسسوهوللسسس هلپسسس  ههوسسس ههاې سسستږ  ې وههKPKو تسسساهو ههی  لږسسس  هو ههوه

وسههدسسښهوهنږې سسې  ه وو هواهیسس وهښه سسوهو اسسهع«  سسپ ههوهيرهي سسواهوه

 سسست  که و   ونوهاسسس  ه هوسسس و ونۍهي ههلسسسوهووو وهوه   سسسواه  سسس  هوو ووسهوکعهوو

ه ط  قهوتوه    هوه ه  هووکهو ع

 سچه سوهنس کهه س ه  سوه هسرههKPK ترهووو هه سوه ه   هیس ههاس ههدسښهچس څه  س»

وه  سسس   اهاږسسس  رهاسسستاو ېوکهووهوهههدسسسښه«هولهوکههدسسسښهوتسسسوهنسسس  هونسسس ک

ول ږ سساهدسس ههدسسښهوه  سس وهیسساه سسپ ه سس که  سس   اهیسسوهدۍسسوهاسساههیسسوهون اوسسنه

 هلسسوهي اهاې اسسرهو ووهههه   سسواهوهول سسره سس که  سس اوههاسساههټسس ننښه  هسسښ

هوا  رعهKPK و نځتوهن که اه ه

ول ږ سساههخسسوهت  سستنوهن لسسوههدسسښه   سس ل ههلسسویسسوهلسس   کهاسساهنسسښه  سس لېن ه

  وسسوهیسسوه سس   هه   سسمهتسس  ههنسس که سساههسس هچۍسسوهه سسااههدسسښهیسسوهی ل  سس ههه

نسسښهوکههدسسښهچۍسس  هاسس  وه ههسس ه سسوهولهاسسرعهوهوسس هو ووههۍی  لږسس  هووههسس    ول

 سسسناو  ه  سسسېوهووه  سسسپ هوهووهه ااسسستې سهنږ سسسې  ههدسسسښهوه  سسس وهیسسساه نږ
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ههاسساههوه سس که و نځتسسوهن لسس هووهوهی ل  سس هووهوهلسس  هډه قسس  رهول   سسوهیسسوه ېسس

ووو اها جسساهاسسږ  هیسسوه سسګو ه  سس   اهوهیېزسس هوه و نځتسسوهن سسووههۍهسس    ول

هعن او واتوهوهو ووهت  تن هیوه ګو ه نوږښهت  تنښهوه

هد ایتالف رامنځته کول

هع سس کهووسستپ ه و نځتسسوهن سسوسهلسس    ه سسو هو وه سسو ره هقسسښههخسسوههاوسس ههلسسو

وتسسسوههعوه  سسس وره وسسس  پهووسسستپ هوهKPKنسسسښهوههلسسس   کهاسسساوواه انسسسډهیسسسوه

وهاسس  نښهنهېسسوکهتسس وههخسسوه و نځتسسوهاسس  هوعهیسسوهوتسسوههۍووسستپ هوهول سس ون

ووه قسسس  رهه   سسس ههۍاسسس        هنسسسښهوهو سسسوو ېډو هوهو سسستپرهوههسسس  هوهی لې سسس

ه  هو  سستېت پههوهو سسوو ېډو ه قسس  ره سساو انسسډههوهو ووکه  سس ههلپسس  ههوهو سسوو ېډو

وه قسسس  ره ااسسست هو  سسستېت پههوههج    سسس   سسسډههوهو سسسوو ېډو هوه وڼتېسسس هټ لنسسسوههوه

 سس    هوهاسسږ  ه هسسرهنن   اسسې هووهوه  وسس وسه وڼتېسس هوهو سسوو ېډو ه ا سسوهاسس  اه

هوع

وسسس هن  ووونسسس    هووهوه  سسس وهیسسساه سسسپ هوسسس ه  سسس سهووت و   اسسس  که ویسسس  ههKWوه

یسسپ هجسس لو  رهچ سس ووهیسسوهن سسوه سس  وهاسسس        هووهو نسس ههدسسښهوه  سس   اه

   سست   ههدسسښهوه سسځ ه اوی  سسوههوه  سساکه ق  سس ه سس هوولتسسرهاسس       وههوه وهه

ډه   سست   هووهو سسن   سس ه اوی  سسوهه سسپچ رهټسس لنښههوه  سس وهیسساه سسپ هاسسېږوه

 هاسساههیسسوه ږسس رهنسسښهاسس سعهیسسوه سسو رهوو  سس ولسسوه سسنو هاسس که سسډوو و ه

ا   ېسس   هنږې سسې  ه هرخ ولواسس  هووهوه سس و اوهو نسس هه   سست   وهنسسښهنسس  تاور

وهناو سسسووهوه  سسسخېاهوا جسسساه  سسساوو کههه  سسساهوه ق  سسس هوسسس هاسسستاهاسسس     

    سسس هوهجو  سسستېت په)نسسس  ههدسسسښهلسسسوهنا سسسښهاسسساهه  لسسسښهاسسسخ اهنږسسس کههوه

وههعوو   ه سسسس   ههدسسسسښهیسسسسوه سسسس  که ې  لسسسس ه ږانسسسسډهنسسسس کهاسسسس  اهو وواسسسس

هسسوهوههع سسګو هونسس هووسسګو ل ژو رهدپېسس   هوسس ههسس هو  سس وو هچسس هیسسوهووسستپ هنسسښ

ی اوهاساه اوی  سوههدسښه ېنسښهوسښهیسوه هسرهووه س  هوسښهیسوهاسېږوهو سډههن سوهوه

هیوه     ههنښها  اها س ع
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وه  سس وهیسساهههلسسوهو سسوو ېډو هاسساهه ېنسسوهونسس  ههو سس سسو ره  سساو  هیسسوه اسسږره  ه

  سس   ههوهوسس هواسسپ هلسسوهي اههههاسساهه ېنسسوهونسس  ه(KPK) سسپ هنږې سسې  ه

وسسس هاسسسږ اهو هسسسرهول سسسرهه سسساوهل سسسوهوهو سسسوو ېډو هلسسس   کهټ نسسساهاسسس کهدسسسښه

ووه  ا ېسسس ه  سسساو  ه)   ېسسسقهولسسسا ږوههKPKول ږ سسساها سسسوولا ږوهوو سسسووووهوه

نسس سهوه۲۱۱۹وههههوه  ونسسرهووه وسسا ه و  سس هچسس  وهج یسس ه ه سس و هوسسښه پ سس هنسس

عهوو هوه  سس   اهوهیېسساهوهواسسپ هلپسس  ههوه سساهاسساههنسس  سسوه وول سسږوه هاجسس ي هیسس

هوټ نهوههدښهثراه هره وجهبهن کعهو  ن ښهو ی

ههو سسوو ېډو هاسساهه ېنسسوهونسس  هدسسښهچۍسسوهلسسوووههت ا سسښه   سس واهلسساکهههCICAKه

 Cintai)وهنږې سسې  ههکعنږې سسې  هاسساهه ېنسسوهونسس هلسسوهوه  سس وهیسساه سسپ ه

Indonesia Cintai KPK)سس    کهههووهوهدا زسس ۍهوسس ههعلپسس  هه خ  سس پهوکه 

ول سسرهیېزسسوههلسسوه سس وهوهاسسپ  وکهوسس ههه ثوسه سسوههدسسښهولتسسوهوسسښه   سسوهوهی ل  سس

اه ې اسسنهنسسښهیسسوهوسس ههرسسیسسوهویاههعوسساهن سس کو   ا سس  ۍهوه سسول ل هاسسږ  سهچسس ه

لکه وه   سسهKPKههدسسښه سسوه انسسوهنسسښهاسستاه  سستشها اسس   هوووسساهچۍسسوهی چ

 هې سس  ره  سسااهح سسنهنسس لښهووهلسسوهچۍسسوهوسسښهیه نسسښهنسس لښهه سس هثرسساههوسسښهنسس ههووه

ه«ههدا ز ۍههدښهاږ   هه ن  ک»وواښهوههل وه

ولسسوه  سسوهنسس هههااوهچۍسسوه   سسوهیسس ل وهوههوهچۍسسوه  هسسههخسسواږ سس  اهوهلسس

  سسوهدسسښه   سس لکهوه  سس وهیسساه سسپ هوهنږې سسې  هووهوهو سستپرهیسساه سسپ ه

چ  ه وهوهاسپ  وکهاس ه ا نسګول هچ سوهو  س هههدسښهلسوهوتسوهو هسوهچۍسوه هسرهه

 سسوهوهووهاسس  ه هسسرهوونسسوهاسس سعهیسسوهه  سس  دسسښهیسسوهووکهنسسښهوهچۍسس هه سسوه

ويوت  سس ههخسسوهه۷۷ اوی  سس هوهچ سس ووهلسسوههCICAKاسسپتږ اهه و وو سس هوو ېسس هنسسښه سساه

نسسښه اوی  سسوه و نځتسسوهنسس سههوهو سسوو ېډو هوسس هچۍسسوه  هسسهېن هدسسښهیسسوهه۲۱یسسوه

 سس چاههنسسښهوسسښه وههنسس اهنسس لښهچۍسس  هلسسوهچ سس ووهوه   سسواهو سسوو ېډو و   ه سساو ه

ه و نځتوهن ع
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وهو هسس هاې اسست ول ههو هسس هه سساوههچنا نسسوو  هووه سسپچ رهو سس وهوه  سس وهیسساه سسپ ه

 ېسس  هوههدسسښههېووږسست نهCICAKوهههعنږې سسې  هلسسوهچ سس هیسسوه پ سس ه   سسمهو ېسس ه

وهولسسوهت اسسوهیسساونهول سسره  سساکه سسوهیسسوهوو سساههن سسوه  سسوواهنسس کههدسسښهوه

هخ وه وهوکهلېوسها کعرلوه  اوره وهیوهوهښا چ    هیاه پ هوهاږ  

هوعووهوه سسیسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښه  لسسنهوه  سس وهیسساهبسسوهنږې سسې  هلپسس  ههیسسوه  او 

ښه اسسنې ه ویسس  هو نسس ههدسسښهوهچ سس ووهلسس  ههسس    وسهچنسسو و   هیسسوهو  سسنهنسس

اسس ی  وجرهیسسوهتسساو هاسساههوووسساهنسسوهوه   سسرهیسسوه  سسېوهنسسښهلسس  ههسس    ولرهلسسوه

ی ل  سس هاسساهه ه سسااهاسسره ېسس ه سسوهدا زسس ۍه سسوه ه سسښهوه سس هه سساهټ لسس ه سس    ه

نږسسډو  ه سسوهوههنږې سسې  ه پهسسښهیه نسسښهاسسختښهنسس اههKPK سس ههع ېسس و هاسسر

لس  ههس    وسههخسسوههلسو سوهوسښهیسوه  پ  هس ه س و ووهنسښه  وږسوه هاووهوهاسپتږ اهیس

واسسپ هونسس عهثرسساهژ هو واسستوهلسسوهوتسسوهنږې سسې  هح سسنهاسس کهوهیېسساهوهه   سس ه

 هې سسس  ره  سسسااههدسسسښه   سسس لکهووه سسس  هیسسس ل وهوسسسښهیسسسوه  اسسسووهن  سسس هنسسسښه

ه سههیسسوهواهنسسښهچۍسسوهچ سسښهچسس هاسس  هښهواههدسسښهوو هت  سستاهوه  و سس 

یسسوه سسول ل ه  سس  ه وولکهووهوه   سسرههو سس هری  لږسس  هیسسوهون پ سس هوهچۍسس ههوهیاه

ه      وهتېاه نرږوهن کع

ههخسسو سسوهواسسپ هونسس ههدسسښه ااسستې سهد  سسو وهلسسوهووکه۲۷های ل  سس هوهو  سسنهیسس

وه سسسوهوسسسښهی سسسښه۰۴هایسسسوه سسس ولاهواسسست  واه سسس   هو ههدسسسښهوهاسسسپتږ اهیسسس

یسسوه سساا وههKPK ااسستې سه ې سسنه سس  هچسس هواسسپ هنسس عهووههوو سسۍهو واسستوه

وسها اسسن هیسساه سسپ هیسسوهو سستپره سس   هنسس هووهت ا سس  هنسسښهوه ااسستې سههسس    ه

وه  اوسسره  ا سسرهتسس کهوووو سس هه ښوه  سس وهیسساه سسپ ه سسو ره  سس سهووهوهاسسږ ه

هعو ااې ا    هوښه  ا وه وهوت  ت

همنځمهالې غوښتنې

 سس ولاهواسست  واهههخسسوهووونسسوههلسسو سسوهی ل  سس ه ې سسنهووهد  سسو وه۲۹هاوهونتسس  اهیسس

 سسوهاسس اههنهسسوههدسسښهوههیسسوه سس  هو ېسس سعهوتسسوه ېسس  ښهو واسستوهلسسوهچۍسسوه و خسسښ

لسسوه سس وهوهح سسنهاسس و ه  سساوههدسسښهی سسښهوه  سساوههKPKو سسوو ېډو هول ږ سساهوه
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 پهسس هلسسوهچ سس هیسسوه پ سس ه سس   هنسس  ههKPKن   سس هلسسوه نځسسوهوسس هوسسښهول ږ سساهوه

ااسسږوهول ږ سساهوه ه وډوسس  رهوونسس هلسسوهروهاوهونتسس  اهیسسهعوهه   سس هو سساهونسس ههو

 سسېوهیسساه سس هي اهواسسپ هونسس ههدسسښه   سس ل ه سسوهیسس ل وهیاوسس وکههدسسښه 

هو ارع

   سس لکهواسستويسهونسس ههدسسښهوه ې سسنهووهد  سسو وه ې  سسوه  وسسوهوه سس    رهیاواسس هه

 سسنه ساهاسساههاسس کهو عهیسوهوواسسښه سس سههایسههدسښه سس ي اهه   ږس ه سسوه اسسې ک

نسسسښههدسسسښهو اهاسسساههووو اههیسسس ل وهههسسس    ولرهووه  سسس ودوهیسسسوه  سسس وهنسسسښه

وهوسسس هوواسسسښههCICAKهههوس سسسو سسسوسهن ثو هوهووهوه  سسس ودوه   ېسسس هیسسسوه سسس  هی

ووه ااسستې ي  ه ې  سسوهیسسوه سسښهیسسااه   سسوهوه سسس کهوههKPKنږې سسې  ههدسسښهوه

  سس ي  هټېن سس  ههع  سسېوهو لسس وههاووهت  سستنوهونسس هعهی ل  سس هوسس ههنږسسډو هرسسج له

وو هوه نسسسګو   ه سسس نتې    هوه خنېسسس کهووهوهووولوهاسسس و هوهيوتنسسس چرهه وهنسسس

  سسښهوهژ ه سسوه وسس  ه اسسې کهوه خ نسس کهیسسوه سس  اهوتسسوهه ها   ېسسمههدسسښهووو ه

ه اهژ هه اهااههن ل هت  تنوهون هع

هد خلکو واک وړاندې له وړاندې ډېرول

  سس وهاسساههوه  سس   اههلسسوووه پهسس ه  سساو  هدسس ههدسسښهووهی ل  سس هت اسسوهها هسسرهیسس

وه ااسستې ي  ههKPKوههعیسسوهولههیزسسېږ  وهوههیسسوه سس  هلسسوه ه سس ه ووسسوهو ې سستښهوه

ههوهی چنتسس  هوسس ه سسناو  ه پسساهت ا سس  ه و نځتسسوهنسس عهوها ږسس  هیسسوه سس  ه نږ

ووههوهوهوو اه  هسساهووه   سسنهونسس   رههدسسښهوه سس    هل سس  وه سس و ه سس ه

CICAKوسس ه ېهېسس  ه ې سس  ن   ههدسسښهلسسوه ې سسنه»لپسس  ههوسسښهوسس ه ې سس  که سساو هه

 و نځتسسوهنسس عهوتسسوه سساو هوواسسښهوسس ه وسه سساهاسساههنسس ههه«ووهد  سسو وه پ سس هنسس ک

ولرهووهو  سس  وهوه سس ول هلپسس  ههوهوهوهوسس ههعچسس ه  سس هنسس ي هسس  هدسسښهدسس هوسسښه 

هچېشهټې هون  وسها ع«ه پ  هون  هKPKوه»ټ و اهلوهي اه

هCICAKلسسوه ه سس هوت  سستاهاسس سههدسسښه پسساهوه ې سس  کهوهیسس ڼښها سسوهوه

ډههاسسستاهاسسس ههدسسسښه سسساسسسږ  سه سسسوهنسسس کعهوه ې سسس  که سسساو هوو سسساههیسسسوه 

  ل  سس په پسساوسعهه سس  ه ه وډو    سس هوهتسس وهوهاسسږ اهیسسوهولههاسس انهیسسوهاسس انه
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ووهوواسسښهوسس ههواسسېهوههه سسوهو اسس وه  ېهې  سسه۰۲وهوسس ههسس هو  سس هنسسښهوتسسوهاسسږ ایسس

ها عههیااه وهجه  لح       ه پ  هههووهوها هههدښهیااهو و  هووه  وې هن 

ول سسرهاسسنو ت لوه پ سس ه سس   ههنسس هووهوه  سس وهیسساه سسپ هاسسنو هههدسسښهلسسوهچسساه

هی سسښههلهو  سس هیسسوههKPKووه«هدا زسس ۍهاږ سس  هه سس  ک»هنهو واسستوهوسسښه سس ې

اسس   ه ه سس هنسس ي هاسس سهوتسسوهاسسنو ههووه هې سس  ره ۍږسسوهیسسوهولوسس ههع او وسسوس 

ډوهو سسنسس سعهاسسېږوهه او سسا    سس هنسښهو سسوو  پهج  سس   رن هیسسوههع   سوهثوو هسس ثهنسس ک

هه سسو رهټسس لنښههاسس        ههوهی چنتسس  ه  هسسهېن ههوهل  سس ه وههن   سس هههسس    

عهتهوههیسسوهوتسس هدسس  وهنسسښه ا سسوهوو ې سسو سسدسسښهوه سس    هلسسوه سس وهوسسښه پ سس هن

وه نوسسې هنسس سهټ لسس هجډووسساوهیسسوهل وسس هنسسښهو سسوو  پههووهو سسوو ېډو ه  اوسسره

یسسسوهولو سسسواه ېږسسسښهوچهسسسښهووهوهلسسس  اههKPK ی چنتسسس  ه ېنسسس ه  هسسسهېن هوه

هواته  هوښهیېاهن ع

ږ سس  اه سس ثو رهجسس لهووه ېسس اهوسسښها  و سس   هوههجسس ووووه انسسډکههیسسوه تېځسسو

ول سسره  سس   رن ه  سسوهوهنیسسااهو ولسسښعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوتسسوهو واسستنۍه

ولسښهوتسوه سوو  پهاسږ  لېرهوهووه س وسهوسښههدسسښهههلسوهو س ل هاساههاسږوه سوهوه

وسههخسسسوه سسس  ه سسسوه سسساسسس  ه هسسسرهوهی ل  سسس ههدسسسښه  اسسسوهوووهاسسسډوهوله  سسساهن

یسوه پ س هنسښهوس ه ېنساهه KPK  کعهوه     س هیسوهوس ههل  سوهنسښه وههن   س هوراهروه

یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښههع  سساوهیسسااهياسسهې   وهنسس کهو۰۱۱۱جسس لهنسس ههدسسښه

نسسښه وههن   سس هوسس هه سسګههواپ ېسسوهولې هسسوههدسسښهچۍسسوهوهوسس هو سسوو هیسسوهوسس ه سساه

ه    رهیوه پ هو واتوه  اها هع

وه  سس   اهیسسوه سس نتې    هنسسښهوهلې ېه   سس هلې سساههوه ېناو سس ه  ل سسووسهه  اسستښهه

وهی ل  سس هوه سس    و  ه خسسښه سسوه  اسستښههنن سسا   وههیسسوهن هسس هنسسښه ې  او سسوهووهوه

و سسوو  پهاسس  اهوعهیسسوههوه سس  ه   سسرته هیسسوهاسس  هاسسیسسوهاسس  هجسس  ښهوت ه سس وه

     سس ه ه سس ه پسساه     سسوهیسسوهواسستنر     ههاسس  او  هه)دسسښهوهاسسوولنه سسا  ه

ه   هااهه  و توهن کهوع ږېنیوهل   هلاو   ههKPKوښه  ول هووه
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 ههدا زسس ۍهوسس  هوه وی  و سس هلسسوه خسسښه»واسسږ ل  وههدسسښهیسسااهلې سساهاسس کهوه

د  سسو وهووه»وسس هواسستاولې ورهاسس ل هلې هسسرهههع  ه پسس  ههاسس سوه ن سساهوهوو هیسسوهاسس

ی اسسس او  هاسسست  کهووهدا زسسس ۍهاسسساههوه ېهې    سسس هوخسسسوه سسس     ههلسسسو ې سسسنه

وسس هووسس وسهها  ههدسسښه  ۍسسوهیسسووهنږپسس ووه  سساو  هوهچۍسسوه    سس  ههع«وس سس ا وه

 اسس  رهنسس کهووههاسسنوت لوهاسساههنسس  هونسس ههدسسښهوتسسوهنسس  هوه وسساهوه وجه سس   ره

 سسوهنسسښهوورهچسس هلېسسوسهن سس کهوووهی   سسوه نسساهاسس و ه ههدسسښهیسسوهج   هې ق اسس

هعاي اهو ا  وههانو وهوه و نځتوهن وو

«هزسسېوو  ښهچنسسسا ی»  سس   اهوه  جسسس ه وجه سس   رهو سسسوو  پههدسسښهوو هو  سسسوه

ووه سساهی سسښه نسسډوهووهوه اسسنې هی  سسدهوسسښهیسسوه هسسرهن سسوه سساهياسسوهنسس سههووسسووه

اسس  هنسسښهیسسوهیاوههخسسولسسوهووو سسۍههKPK عهوه  ه سسښهیسسوهثوسهوهنسس  وسوسسښهچسس هوه

لسسوهوبسسطاو که  لسسنهاسساهه سس هو هووههKPKوتسسوهنسس  ه سس وسههدسسښههع وهوو  سسا

ووهیسسوهن هسس هنسسښه  سس   هه سس هیسسوهرسس ااسستښه سسوهول ېسس هلسساکعهوهچسسااهو  سسښهیسسوه  اه

وسه سس  سسوهیسسوهتسس  هاسساههتسس  ههنو سساهاې اسس    ه و سس  وهنسس هههدسسښه  هعووهوهرسسثراه

وووسساهوهه   سس لکعهوه   تو  یسسوه ېنسس ه سس  و  هنسسښهوتسسوه  و  سسوهوهی ل  سس ه سس  

 هسسره وهوسس ه سس  هووهو واسستوهوسسښهول ږ سسا ډاه۷۱۱۱ سسوه وووږسسوه هاونتسس  اهیسس

ېن سس  هنسس کههدسسښهوتسسوه  سساکه    سسنهټ سس ڼۍه سسوه سس   هونسس هه  سس   روه

هوودهن ع

 پهسسوهلسس   هه اوسس ه سساهياسسوهنسس هههول ږ سساه ې سسنهووههKPKچږوتسسوهو یهههایسس

  هیسسوه  سسو وهوه  سسې هوه قسس  رهول   سس هوهه  لسس هلپسس  ههوهوسس ه پهسس وکهنږې سسېد

 و نځتسسوهن سسووه وبسسرهاسس عهوهو سسوهن سس   هیسسوهټسسې ه  سسو  هوتسسوهنږې سسې  ههدسسښه

ولهوههدسسښهیسسوهههون سساهووهوه سس    هوهاسسږ  ه  سس   هن لسسوهو هسسر  سساکهوسسښهوسس ه

ووههوو ېسس هنسسښه پهسسښهیاو سس اه سساهاسساههنسس کعه ېسس هچۍسسوههسسوهواسس سههدسسښه   سسخه

دسښهه   ږسوهه س   هېږسوه   سوهیسوهوس ههرو ههاوههنږې سې  هوه س و  اهیس سوښه سوهن

نسسښهوهوا اسسره سس    ه   ږسسښهوهههسس  وهاسس ات   هههولسسوریسسوهژو سسوهه   سسوه پاه
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  ساوهیسوهاسوپهاسساهه س ولوههدسښهوس هه   ېسسوهه وتسسهع هې س  ره  سااه  ساهنس ا

ه و   هن کعهKPK ولوه اهه هووولهه ااتې ي هووه ن

وهاسستاوههسس    وي  هلسسوههۍیسسوه ېهې    سس ه ه سس هوهچ سس ووهیسسوهن سسوهوهلسس  ههسس    ول

یسساه سسپ ه   ېسسوههKPKیسس ل وهوهووههاسس وو اوهح هسسوهههدسسښهوسس هوسرسس سس لښهووو ه

ن کعهلس  ههس    وسها   سن ههس ه هسوهوس وهاس عهوواسښهوس هولو سورډهچس هوههدسښه

وسهاسس ههدسسښهرسسوژسهاسسرهووه   سس ل  ه سسځېنوهتسس هووو هوهد  سسو وه سسوهیسسوه  سسوو هنسسښه

 و خسسښه سسوههآ سس  ههت اسسووسساهوسسښهول ږ سساهووتسسوهیسسپ ه ن سسوهنسس کعهوهولسسوهو

ها عه

وهوو هیسساه سسپ ه   و سسوهلسسااه  سس سهاسس سه سس ه ې سسنهووهد  سسو وههنسسوهههسسوهچسس 

 و سس هه»اسس سعهد  سسو وهوه ه سس هیسسوه سسناهنسسښهواسسپ هونسس هښ ېږسسوهاسسپوه وه  اسس

  سس وهیسساه سسپ هوه  سس   اهلپسس  هه  سس   هههیسسوهواسست  واهوهدسسښهلسسوهواه   سسخه

ه«ههه   ښهووه  اوووه     ښهوکوهه  وهیوهووانره  لنهنښهچ  ووه  وون ه

رهوهوا اسسسره سسس    هوه   ږسسسښهووهوه سسس  اووهنسسس هښهیسسسوه هسسسه۴۱۱ هسسسوهو یه

وو هت  سستنوهن لسسوههدسسښههعوو ووهنسسښه وهوسس ه سس  هاسس سه ااې اسس    هوووسسا

وهاسسسسپښهاسسسسپښه هې سسسس  رههCICAK هاسسسسرهولسسسس  ههسسسس    وسهواه   سسسسوهنسسسس ه

یېۍ    سسوههټسس و اهووهوه هېسسره ېسساکهلسسوه  سسېنراههخسسوهوه ه سس هوه ت سساکهن لسس ه

هیوه   اهوات  وههون هع

 سساه سسوه سس  و هیسس  اه پسساه سساهټ لسس هاسستاه سسوه  سس   اههښهلسسوو ږسسهوه ا سس و ه  سس   ههو

 ې سس  کهووهههیسسوهوتسسوهو سسوو هنسسښهوسسښه ېسس هلسسوهټسس لن ډوه اسسنې ه سساهاسساههنسس عو سسوو ه

واسست  وههونسس هعه سس  و هوهاږهسسرهووهاسسږ  لې رهي ه  سس هلسسوهو هسسوهههخسسوټسس و اه

لسسوه»تسس  ههاسس  هوعهوتسسوهوهو  سسن ښهو یهوههووهوه سس  هوسس هلسسوه  سسو  وهان نسس 

وتسسوهنسس  ه سسوهوسس و اهووههدسسښهوههوعولس یسسوهوتسسوهو یهلږ  ځسساهن«هوهیا سسوه سس   س ټاه

 وتسسښهاسس ښهاسساهه  لسسښههلسسولسس  هاسسږ اه ه سس هوه ووسس ه سس  هن سسووهي سساهوه ه سسښه

ن سس   هیسس  اه هسسره وټسس سهاسس کهه۴۱۱۱ سساهههخسسوه۷۱۱۱و یه هسساهن ولسسوعهلسسوه

 اهثلسسسوهچسسس هوههووهن   سسساپهچسسس ه وه ې سسس  که سسس  هCICAKوههدسسسښهی سسسښهوه
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 س نه نسواههاوهوس ه»ولسوه پهنسښهوتسوهاسنو ههچس ه  ډ سوهنی ښهواس هن   ساه

ه«و وو ېډو هلپ  ههلوه   وهااههوجن ې  

 ه وډوسس  رهههوه ې سس  کهجسس لو  ښها ږسس  هو اسسېوهCICAKیسسوهوونسس وول هنسسښهوه

یسسوه اسسنې هنسسښهوهههه سساههووهوهو سسوو ېډو هوهی چنتسس  هواسست وههول ېنسسوهو ه سس  ولر

     سس ه سسګو  وسهووهوهواسسپ هووهوولسسنهوه ط ل سس   هوه انسسډه  سساهوسس وکهلطېسسمه

  ا سسره ااسستې سهنږ سساهووسساکهوو  سس هاسس  اهوعهیسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښهیسسوههKPKووهوه

چسس ه  سس ي  ه ووجسسرهجسس و ېډه  اسسېقۍهنن سساپههډوو سسو  ې    سس ه سس  هنسسښهاسسېږوه

هعج لهن 

هد مبارزې ځانګړتیاوې

هو ولح

 ه سس هیسسوه  سس   ههه ن ډهووهو تهسس وکهووه سسپچ رهی سسږنواهلاو  سسوهچسساهاږسساهټسس ل

ی   سسسوه ت اسسسطښهووهوووسسسرههدسسسښه ت اسسسطښههCICAKنسسسښه ا سسسوهوو ې سسستهوعه

 ه سسره ه سس هلسسوهو سسووه  هسسنه سسګو هونسس وعه  قسسښهوهن هسس هیسسوهو سسوو    هنسسښه

ههدسسسښهوسسس ه سسس  ه پهسسسښه  سسس   وه سسسوهووو ه ې  لسسس ه ه سسس هاسسساههلسسسوووهه  سسستووو 

  کهوووسسسرعهدسسسښهوهیسسس   نۍه  قسسسښه ه سسس هلپسسس  ههعهو  تسسس هووهووت    اسسسو نسسس وه

ه  ږ سه وهوهههدښهیوه     ههنښه ا وهوو هرع

وهههخسسوووهلسسوهو سستپرههکیسسوه طسساهنسسښهوهKPKوو هیسس ههاسس کههدسسښه» سس هه

هههسسسرهوهه   ېسسسډروهټېږسسس ه هع«ژتسسس  سهولوسسسوهوهKPKو سسسوو ېډو هوهژت  لسسس هلپسسس  ههوه

 سسس   رهووهوههژ و سسس لېډ ههوه ا سسسښه  سسساهووهو هسسسرهژ   ل  سسسنهه    ې  سسس هچسسساک

اسسېپ  هوهو هسسرهاسسنو اهووسس   رهو سس وکهووسساوهاسس  اهوورسسرهیسسوه سسګو ههوهژو سسوه

هوه پاه پ  هثوثهو ن عه     ون ه وهوه  پ  ه ه ا  هو ه هه اوه

هKPKه سساوهوههیېو سسوسهاسس و وهو سسوو ېډو هوهینځسس ه سسپچ    ه خسس ده  سساو هووه

لېسسو ښهونسس اعه  ا سسرهول ږ سساها سسوولا ږوهوو ېسسوههKPK اسساههوهوسس ولرهلپسس  ههلسسوه

ووهاسسس   ه ه سسس هوت  سسستاههدسسسښهوه ې  سسس هی  سسستنوهونسسس کعه   سسس لکههKPKلسسسوه

ولتسسوهیسسوهواه سس  اه وتهسسحهوس ههدسسښهلسسوه  سسوو ههخسسوهوهچۍسس  هوه»ه:واسپ هونسس 
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ووهلپسس  ههيهثرسساه پ سس هولو سسواهنسس  عه ههیسسوهواه سس  وهنسسښه ېسس  هوسس هه  و پ سس

هع« اهن  دښه پاه   هیوه   ه هنښها 

جږېهسسسرهول سسسووقهوهوا اسسسره سسس    هوه   ږسسسښه  ا سسسره  بسسسرهولق سسس پهیسسسوه

وسسښهوت  سستاهههدسسښهح سسنهاسس کههKPK سس   ههلسسوه  سس   اه پ سس هونسس هووهلسسوه

اسسا رهوه هې سس  ره  سسااهی ل  سس ه سسوهوهاسسپ  ل هیسساه سس  ه   ږسسښه سسوهواسسپ  کعه

هکیسسسوه هنسسس هاسسسېږوهنسسسښهی چسسس   هووهوه  سسساهوه ق  سسس هووهوهوولسسسنهوهووو هه وو سسس

یسسوهجا   سس ه»وهدسس  وون ههKPKواسست وو  هلسسوهول ږ سساههوت  سستاههدسسښهوه سس    ه

هواه وهن کع«ه     س

همشرتابه او تنظیم

CICAKوه سسسسو رهټسسسس لنښهوه  سسسس ي  هوه هولونسسسسره سسسساو ه     پ چسسسس   هووهوهه

هسسوهنسسښه و نځتسسوهاسس عهوووه  سس و هیسسوهی هه سسوو  ېن هوهوسس اهولاهثل سسۍهوهچږۍسس 

وه و نځتسسسوهن لسسس هیسسسوهههوه تاو اسسسهښوو هوهوسسس اهیاو سسس»وه ې و   اسسس  کهوووسسسر

توږسسېوههدسسښهوه  سس   اه  سسا   وهوسسښهن انسسډکه هع« سس  اهاسساههجا سسوهاسس س

یسسوهیپ  ېنسسوهنسسښهوعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهووهه پسساهاخهسسرههو  سس  ه ل

 سسس هولسهوو ه و  سسساههوه  سسس   اهلپسسس  ههوهیسسسپ ههاووه  سسسه ره  سسس ولېت  وهیسسس

وه سساهاسساههن لسس هلپسس  ههلېت   ه ج لولسس هه نوږ لسس ههو وسس  هووه  وسسې هن لسس هووه  سس

ه هرهوعروو هوهول ې هووه خه هیاهوا رهن  و وهااههوههعوسر وت  ګ

 قسس  رهه   سسښهووهه۰:هاږ  سس هوهوو هن  و سسوهوهووههوسس هلسسوه سساهاسساهه  لسسرهثول  سس 

 سسسو ره   لېت  سسسوههوه  سسس   اهیېۍسسس  هلېسسس ووسههو وسسس  هووه  وسسسې هه۲   لېت  سسسوه

نسس سههوه اسسنې هلسسوهي اهیېۍسس  ه اسس سههوهیسساواه سساهاسس هوه  سس  ترهدسس  وون ه

 سس    و  هاسساههولو سسسښههلسسسول سسوهی ل  سس ههوهلسس  ههسسس    وسهو تسساهووهول ږ سساه

ه اهن  کعرټېن  ل ه   واهوه

 و نځتسسسوهن سسسولښهو سسساههدسسسښهوو ه  سسس   اه سسسوهیاو سسس اهوه  و سسسقهلسسسوه خسسسښه

 سسس  وه سسسوهن لسسسوهووه سسسوهوو هوه  سسس   اه سسس هوههنهېسسسوکه نوېږسسس   رهوه هيه

هاووهوسس هوه قسس  رهووهی لې سسره وههنسس هه(KW)و سسوو ېډو هوهو سستپرهوههسس  هووو هه
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وهثرسساه پ سس ه»وعهوه ېسس و  رهاسس  کهوووسسرهه سس  هت  سستاههدسسښهه(PHSK) انسسډه

  سس   اهنسس  ه  سساه سسوههع«و سس  هجسسووهنسس ههKWووه ه سس هوه وجه  لسس هیسسوه سس  اهلسسوه

و لسسس وههدسسسښهووهوه  سسس   اهوه  سسسهرهلسسس  که سسسوهوسسس ه سسس که سسسو هوعه  سسس   ههوه

CICAKSوهووولوهدا زسس   هاسسږ  سههدسسښهاسس  ه هسسرهوسسښه سس وسههدسسښهوو هه

هع  ولویوه ګههااههیوهاږ ېااه)ی ل    ه ايارهن

CICAKههډههاسساههونسس و هاسسرهووه  سس  ه سسههدسسښهها  سسوهیسسوه  وهیسسوهواه  سساهنسسه 

یا سس هجډوسساوهجۍاو ېسسوهووهوههوهلسساایسسوه هسسرهن سسوهیسساونهنسس کعه سس هوهو سسوو ېډو ه

  پ  هسس ه وووو سس هوه  ج ووسسنهیسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههوتسسوهياسستوه وول سسوهواسس  وه

یار سس ههونسس هعهو و سس   هلسسوههو ووهعهوو هوهتېسساه تږانسسډهن لسس هیسسوهوسس ههاسستاو ېو

ههخسسوچۍسس ه  سساکهو واسستوههدسسښهوو هنسس  ښهولو سسښه و نځتسسوهنسس اهواهلسسوه

یسسوهواسست  واهوو هوهټې سسښهن سسښهول سسره  سس ي  هاسساههچږ سس  کهونسس هه اهسس ه

ووهووو سسوو هه   سسوهجسس  کههښوو هیسسوهټسس سهچ سس ووهنسسښهول سسره  سس   اهیېسساههیاو سس

هعوا  ر

ډهووهوه و   سس هیسسوهن سسوه  سس   رن هیخپهسسوهو سس ااسسې هاسس    هوووسسرههدسسښهاسسېږوهه

 ط  اسس  ره هنسسښهووکهلپسس  ههیسسوهج    سسهن  و سسوه سساهاسساههنسس سهووه سس  هوسس و اهو

    سسس ه انسسسډکهچ سسستښهوهو سسسوو ېډو هوهجواهاسسساههاسسساههوهلوه سسسهښعروونسسس واهوه

هږۍ که و نځتوهن هعچی چنت   هووهوه  ههېن هلوهټ لن هااههچ ه

  سس   ههیسسوه بسس ن  و وه سسګو هويلههوههه سسو ره  سس ي  ه سس    هی چسس   هووه سس      ه

اسسخ وپه پسساهو سسنهووهو هیې سسښهو نسس اعهوهن هسس هو سسوو  پهیسسوهچږږو لسسوه

ېږسسوه   سسوهوهول ږ سساهرو ههاوه  ه سسښهیسسوهثوسهوه سس و  اهیسسهعاسساههو سس وسهاسس 

  ساهیسسوهلسس  که س   هیسسوهوسس هه ا سوهو یه و نځتسسوهاسس ههو ترس  هن   سس هوهچۍسس ه

 ه سس ههدسسښهول ېسس هوسسښهو لسس وههلپسس  ههوهوو سس هوهیېالسس هیسسوه سس  اهوسس هلسسوه سساههخسسوه

هیې ښه وجږخهن اع
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هارزونه او د مالوماتو راټولول يستراتیژیک

   ېسس هوههسس ه ا سس ههرج    سس ه انسسډکهچ سستښهوهول ږ سساهوهنسس  ېنښهووهوه  سس وهو

لسسس لههۍاسسستاو ېوو وهو  و سسسوهیېسسساهنسسس هعهوو ه هسسسرهیسسس ل وهووهوهلسسس  ههسسس    ول

یسس لکهدسس  وونرهوواسسښه ق سسوهنسس کههدسسښهو سسېرههسس کهیسسوهو سستپرهنسسښهن سس ه

یسس ن هدسس  وون ههلسسوووههسس کهیسس کهوکعهوتسسوه ق سسوهوهاې سست هیسسوهوو سساهنسسښه

عهوه  سس   اهیسسوهټسس سهجاوسس  هنسسښهوه سسو رهټسس لنښهاسس  ښهلسسوهاسساو وهاسس ههاسساه

  بسس ا   ه   سسواههېسس اسساهه  لهKPKهلسسوی چنت    سس هن  ی چسس  ه وهت  سستاه سساههسس ه

 قسس  ره   سسېاهولو سسواهنسس کههدسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوهنږې سسې  هلسسوه

هولو وههه    ترهووو وهااههااورهن سهارعهوت وهووهچږو و  وه

 سساهلسسوه وسساههت   سس سهاسس که سس ه وسس هو  سس وههوتسسوه   لېسسنهوهول سسره  سس   اهووه

یسسوهثو سسسوهنسس کههدسسسښهوتسسسوهووههو  سس وهیسسسوه تسسووو هثوسه سسس  وهووه و  سسسوهووهوه

  ل  سس   ه وټ لسس سهووهوهاې سست هیسسوهوو سساهنسسښهلسسوهچۍسس ه ه سس ه پ سس هنسس سه

هه کههدښهلوه وڼتې ههووږ  وو ههووهو ه  ههخوه پ  هن کعه

هافهام او تفهیم

یېۍسسس  ههه سسس  ښه:و اهاسسستاهوجسسسډوههااو ېوهوهو وسسس  هووه  وسسسې هاسسستهCICAKوه

عه  سس   ههلېسس ووسههووهواسسېهوهو لسس وعه سس  ښهوهول سس   هو ورزسسنښه و ااسس اههنسس ک

وعه وسس هوهارهسسنه سسوهو نسس سهووهوه اسسنې هلسسوه سس وهی  سسده سساهياسسوهنسس سههنسسښ

ه ویېسسوون کهحههدسسښهوهو ورزسسن ه ه سس هووهوچسسوو  ه سسا ناهوسس ولووه  وسسې هو وسس  

 ههوسسس ههدا زسسس ۍهوسسس هلسسسوه  سسس وهاسسساهه»عهو سسسهرهیېۍ    سسسوهوسسس هثرسسساهولوسسسوهوو

وعهوه«ه وووسسسوههاږ سسس  وه سسسوه سسسوه»ووه«ه    اسسسوه سسسوهن نسسس «ه»وجن ېسسس  

یسسس  هه سسس  ه)هلسسسوهو سسسوو ېډو هاسسساهههوو)دا زسسس ۍ ههCICAK  سسس   اهوه خ   سسس   ه

 ېنسسوهونسس  هوهو سستپرهیسساهبسسوهنږې سسې  هاسساهه ېنسسوهونسس   هیسسوه سسګههاسساههیسسوه

ه وهن لوع و   وه   وه     هه و په

و سسهرههه   سسوکهنسس   هKPK   سسوه)ههKPK   تسسوه   سسوهه و سستپر)اسست  ډههوهه

( CKKASچ سسس ووهاسسساهه ېنسسسو ه سسس ولوعه سسساههلسسسوډاه)ه سسساسسس  ه سسس      هووهو  ه
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 سسنهووهد  سسو وهاسس  نرهل   وتسس  ه سساهياسسوهنسس هېاې اسس    هوووسساهو سساههدسسښهوه 

وهونسس ههه سس  هچ سس»هچۍسسوهوووسسرهعوتسس هووولوهواخ  سس ها سسوهیسسههټېن سس  هیسسوهووو ههو

هوووولهلسسسوهدسسسښهوهاخهسسسرهولنهلسسسوهیېۍسسس     هو  اسسس هه سسس  هیسسسوهننسسس وښهثوسه

 ااسستې سهنږ سسناو  ههخسسوهو سس  هونسس هه  سسوههدسسښهی ل  سس هت  سستاهوهوو هلسسوه

وه  سس   اه  سس ي  هوهیېۍسس  ه اسس ل هلپسس  هه  پ  هسسښههع« اوسسوهونسس کهKPKي اهیسسوه

    سسوهوهول سسرهو سسوو    هاسساهه  لسسره  او سسوهووهیېۍهلسسوي اه پهسسښهنسس اعهوو ه

وهنسس        هههع اسسنې هه ې سس  که هې سس  رهیېۍسس     هووهو  ا ېسسنهلسسوهي اه پسساوس

هCICAKی اسسستاو  ههاسسسنو وهوه ونسسس هټ    سسس هووهو هوهو سسس وهلسسسوهلسسس  کههدسسسښهوه

 سس    کهنږې سسې  هنسسښهواسستنر     هووهواسسږ ل   هوه ا  سسووهلسسوهو هسسوه ا نسسوهه

ه ېاه   ثو وهو ا  وسهیوه     وه پ  هها سع

ی  سسدهوه سساهياسسوهن لسس هیسسوه سس  اهوسس هه سس کهچ سسوه سساهاسساههاسس هعههوه اسسنې هو

«ه و نځتسسوهن سسوو  رهچنسسا»وهن هسس هوهو سسوو    هووههه نوېږ   سس هوه  سساکه  اسست 

لپسس  ههژو   ل سست   هوه هې سس  رهیېۍسس  هلسسوهي اه  سساهو ن لسس عهوو هوووسسرههدسسښه

هوو هااههثراههچږ   کهو ل وهعهلوهې  ان

وسس ه  سساهجسس لو  ښههKPK» تېقسسېوه سسوهوههدسسښهوه ې  و سس هاسسې  کهووهو  تسس هو نهسسوهه

یسسوهو سستپرهوهن سس هووههع«وسس ه سسوه  سساهو هKPKهسس که  سساهنسس کههدسسښههعو 

وهو سستپرهیسساه سسپ هوه  سس   ههنسس   ښهووو اهووهوهول سسرهو سسوو هثراوسسول هاسساهه

اهه  وه سساهاسسههو هسسوهیسسوهوسس هوهوهټسس لن ډاهاسس  ښهووهوه ووجسسره  سس   اهوه سس نتې    هلسس

هعهوههه  ج وه ه اون وو  ره  اهااهه  ها ههدښهی ښهل ووسهی ه وسهووه

وهو سسوو ېډو هووه  و ولسس هژو   ل سست   ه سسوهوه سس واه   سسهښهلسسوهو هسسوهوهج    سس هن  سسښهه

یسسوهو  اوسسډکهووهه ه سساه  سساوهن   سس ههی اسس او ههخسسولسسوهیا ختههسسښها  سسوهولو سس ه

هوههاسسنر    و    سسههوخسسوه ووهلې هې   سسهه و اسس هووولوهژ سس ه ط  اسس  رهت  سسګا

ه وهټ سهیوهو تې  هااهه نو ها کهوعوهی ا اهووه



 ښاريان د فساد پر ضد د کميسيون ساتنه کوي //پنځم څپرکى  

 

125 

هاړخنړیوال 

وه  سس   اه  سساو  هوه  وسس ولښه  جسسوهووه پ سس هوه وجه  لسس هچ سسوهونسس هعهلسس    ه

  ههدسسښهیسسوهوولتسسره وڼتېسس ه ووههدسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوه  وسس وسهنن و  سس

یسسوهښه وسهیسسوه اسسږ نهیېو سسرهياسسهېرهنسس کهوکعه  سس   روه نسسښهوه سسو رهاسس 

وه  سسوهوسسښه  نسس هووجا   سس هاسساهههلسسوج    سس هنسسښهوه ه سساوه هت  سس هولو سسوههووو اه)

هعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښ ه ه او هت  سس هوه  سس   اهووو ا هاسساهه ږسس رهو ېسس

یسسسوه انډو سسس هنسسسښهوه  و ولسسس هووو وهیسسسوه سسس په  هسسس هچ  ووو سسس هاسسسا ره سسس ههوه

ښهوهواسست  ولۍه  جسس واهوکهوو هیسسوهولونسسوهه   سسوهوه  سس وهیابسسوه  سس   ههنسس

هو ه    اههووهو هچ ه  ا  لوه وهوکعههخوا   ه ه  هلوه وسه

یسسوهج    سس هنسسښهوه  سسوهوسسښه  نسس هووهجا   سس هیسساهبسسوهوه ه سساوه هت  سس هووو اه

(UNODC)ګونهو نسسس سهرسسسلسسسوهوتسسسوه سسساا وهوهعه  وسسسوههدسسسښهناههرواسسست  وله

وو هوه  سسساوهوهیېسسساهوتسسسوهچ سسسوه وه سسسوهنسسس هعه او  اسسس     هوووسسساهههعاسسسر

CICAK لپسس  ههوهوهو سسوو ېډو ههUNODCلسسوه وسسدوهوجېسسنه و هاسساههوهاسسپتږ اهه

 انسسډه سسوه  سساههUNODCاپ لاسسږوهونتسساهوولسسوهچۍسسوهوسسښهوت  سستاههدسسښهوههایسس

هو ن کع

یسسوهههو سسوو ېډو هنسسښهوه ه سساوه هت  سس هوه  سس وهیابسسوهنن و  سسې  هیسسوهیهسسرهن لسس ه

طا سسسۍه   سسسوکه  سسس    اه   سسسوهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهوهووو کهن   نسسسوو  هوه 

وهو تسساه خسسښههUNDOCلسسوهت  سسګاهو واسستوه  سس   رن هوهن لسس هنسسښهاسست  ډههلسسااه

ه وه ط  ا  ره  اتوهو ل وهع

وو هواسسپ ههع ط  اسس  ره  اسستوهو لسس وههو هسسههل سسږوه  سس   رن هوسس ههاوه سس   اهیسسه

وه اوسسوه  بسس  هوه  سس وهیسساهبسسوهوه ه سساوه هت  سس ههKPKونسس ههدسسښهوو ه سسوهیسسوه

  او وهنسسښهنسس هنن و  سسې  هنسسښهوهوولت  سس هوهو سسګاهیسسوهولههیسسوهووچسس هوسس هو رسسې 

ونسسس ههووهوه اسسسنې هيههی     سسسووهنسسس   او وهیسسسوهو سسسنههCICAK وی   سسسوهنسسس کعه

هوښه وجهبهن هعههوثراهه  ج
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  بسس  ه و سس   هههKPKیسسوهنسس   او وهنسسښهوه  سساوهو سساوهیسساه وسس سه سسوههدسسښهوه

ن ولسسوهه  سس   اه سسوهیسسوهوو سسوهنسسښهچۍسس هو سسوو ېډو وره  اوسس ي  ه سسوهوهول سسره

 سس  ه» وهوهی  سسدهلپسس  ههچهتسسوه ههسسرهو  سس پهلېسس سههدسسښهوهنسس   او  هرهوسس  ا

هووواعهجېنه و هه« وهاالې    ه وهي ههیېوون لو

هاستبداد

KPKدسس  وون ههووه وسس  ه اسس ل هلپسس  ههوه قسس  رهووهووو کهچ سس هووهوهل لیسس له سسوهه

  سس   رن هووهوسس هو ترسس  هن   سس ه سسوهنسس  ههه  سس   اهCICAK  نسسوهاسساههاسساهههلسسو

وتسسوهاسس  هنسس  ه سسوهی سسښه»هعه ااې اسس     هوووسسره سس   هه وسس  هو سسوه اسسېو

ه CICAKن  و سسوه سس  هچسس ه سساو هنسس کهوکه سس هوهو سستپرهیسساهبسسوه  سس   رن هو

هوو  هیوهي ههنښهلوهوات وووهااهه  ها  هوعن ل ه و نځتوه

نسس سهیسسوهجنسس  ههنسسښهو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهوه ېسس هو  سس هاسس  کهووهه۲۱۱۹وهه

 سس هتسس وههسس    ولۍهیسسوهنهنسسۍه  وورسسوهنسسښهوهټاوهې    سس هیېهښلسس وهوو  تسس ههدسسښه

ووولههی ل  سس ه سسوهوههۍهسس    ولهښیسسوه   سسوهنسس هووهوه  قېسسقهت  سستنوهوسسښهونسس ههلسس و

څهو سسوهاسس سه ېسس ه  سسو   ۍهیسسوه سس  ه  ا سسرهنسس سعه سساه ې اسست ه ې اسست هیسس  اهچسس

وو هوهی ل  سس هلسسوهههووسسا لسسوهاسست  ډوه هCICAK  ه یسسوهیسسوهونتسس  اهنسسښههدسسښهنهسسوه

وههدسسښهیسسوهوو هوهی ل  سس هلسسوهو سساهاسسات وو هونسس ه  سسهع سس وهوت  سستاهاسس س

وو هوهو سسسوو ېډو هوهو سسستپرهوههسسس  ههعاو نسسسوهوه   تسسس  هنسسسښهوسسس هه خنې سسسره 

ه  ي اههی ل   ه  ېوهی خوهن هعهعووو اهیوهلې ه هنښه ېاو نوهن اهوه

هپایلې

نسسوهوهلسسوه نځسسوهوللسس ه سسوهوههوه  سس وهیسساههKPKولسسوههدسسښه   سس   ههو  و هCICAKوه

یسساهه سس و وووهووهو  سسوهوه وسس  ه اسس ل ههخسسوهوتسسوهووو ههواسس  رعههو سسپ هول ېسس وه

هز هو هه پ وهیوهي واهثوسهوهع  و سهوهی

 وهد  سسو وهووسس ه ږسسډهه» سسوهوهو سسوو ېډو ههول ږ سساه ووچږسسوه ها سس و  اهیسسوه

لپسسس  ههوههۍوهو  وسسس  ه ووه ې سسسنه سسسږ  و  ت هوه  سسسې هوه قسسس  رهول   سسس

دسسښهون وسس هوهو سس ه  سساوه«ه قېقسسنه   سسو ښهو ووهنږې سسې  ه و نځتسسوهنسس 
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 سسناو ههدسسښهیسسوه  سس وه ټسسې هچسس ه هسساهن سس کعهووولهه ااسستې ي هنږ

 ېږوه   وهو ووها سعرو ههان ل ه    هوهوه    اهی

 څهوواسسښه وول سسږوهوهو سس ه نسس هټسسې هواسسپ هونسس ههدسسښهچسسهاوه سس   اهیسس

رهیسسوه  سس وهنسسښهن سس هح سس په  سستوههدسسښهو سسېرههدسسښهووولههدسس  وون

هاهخووللسسوهووهلسسوهول ږ سسیسساه سس هوو هیسسوه اسسږره   سسوه  سسېوههعوک

چۍسسوهدسس  وونرههدسسښهوتسسوه قسس  ره  سسېوهوسسښهیسسوه و ه»هوسسښهوت  سستاه

 چۍ  ه وه  ووهاډوهو ن کعهه« و نځتوهن ا

 اسستاهه  و  سسرها اسسن ه سس ي اههلسسوهی ل  سس هووهچږوو   سسوها سسوول    ه

ن سس هوههدسسښه ااسستې سه و    سس ههدسسښهوه هې سس  ره  سساوهیسسوهح سسنهنسسښه

وهتوسسس ههسسس ه ې اسسستښهو واسسسهعواسسست   واهو نسسس اههلسسس  ههسسس  و  وسهو

ثلسسوهوهو  سست  کههها سس    ههها اسسن هها نسسوههنسس هههدسسښهیسس ل وهوسس ه

عها اسسن هلسسوهوتسسوهلسسو ې سسنهووهد  سسو وهوهچسسو ه ا  لسس هلپسس  ههو ل و

ی سسسښههۍهسسس    ولهوو واسسستوهوهچۍسسسوهو سسستپرههدسسسښهیسسس ل وهووهل وسسس

وه سس ل  هلسسوهو نسس اهووهوهیې سس هیسسوهههدسسښهاسس وو ااسساورهوکهووهچۍسسوه

 ږنځه هنښهن  هوکهیوهثو وهن کعریاه

 سسوهوووسساهههۍهسس    ولهاووهلسس هه ول ږ سساهی ل  سسهووه سس   اهیسسوهو وو سستږ 

وهوهووهه ااسسستې سهنږ  سسسناو  ه  سسسېښهواهلسسسوه   ږسسسښههKPKدسسسښهوه

یسسوهثو سسوهوسسښهو نهسسوههدسسښهیسسوهی ل  سس ههلسس  ه   سسواه ېهسسهوهنسس کعه

ول ېسس هوهعهوهو سستپرهیسساهبسسوهیسسوهنسسښهاسسږ     ه سسوههKPKهسس    ولرهووه

وهاسسې هه سسښو ه سس   ک   سسمه ې لسس هنسسښهچۍسسوه    سسوهژ سسوهون  ولسسوهه

ن ل هت  ستنوهو سوهنس هههوووس هیسوهوتسوه وس هو سنهنسښهووهارې سوهوههه

دسسسښهوه  سسس وهیسسساه سسسپ هوه  سسس   اهچۍسسسوهووو هههدسسسښه سسس  اهووو اه

چۍسس  هاسساههوسس ه سس  ههلسسوهکنسس هوهچۍسسښه سسوهیسسوه وسس  ه اسس ل ه   ېسسوه

ږ  هول ېسس هلېسسوسهن سس کعهوه  سس وهیسسا پ ه سسو رهووتسسښهووو اهوهاسس

ههووهول ږ سساهووهچږو و  سسوه  سس وره   ېسس ه)ی ل  سس هه  سس ها  سس ي  هیسس
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هسس    ولۍ ه   سسواهوه  سس  هاسس  ه هلپسس  ههوه سسو ره انت  سس هوهووو هول ېسس ه

 ولېولوع

 سسناو  هیسساه سسپ ه  سسېوهیسسوه هسس    ولۍهوهووولوه ااسستې سهنږهښوهلسس و 

   سسوه  سسخوهنسس هه ې سسنهووهد  سسو وهوههلسس   هها اسسږره   سسوهوهواسسږ اهیسس

وو سسوه   سسوه پهسسښهو سسواه ېسس ههاول ږ سسا ډه ا سس  هو واسستوهوهواسسږ اهیسس

هلسسو سسوهول ږ سساه ووااسسږوه هانسس سهوهواسسږ اهیسسه۲۱۱۷یېسساهنسس اعهوه

وهټ لسس ه»ووتسسوهټسسې ه   سسوههع ه  سس    ېسس هاسساههوه  سس   اهوسس هټسسې هو 

هپو   هووو وهلسسسوه سسس وهوه سسساهاسسساههاسسس و هو سسسوو    هیسسسوهوله   سسس سسس    ه

 «عوهچۍښه و  پهووهو  و  رهن سهوهه    ههو ن س

ه۲۱۰۲هاوه  وسس ه اوسسوو  هن سسول هیسسوهولههچ  سسې  هوعهیسسهKPK سسو ره  سساو هیسسوه

نسس سهوه سس   اه ې اسسنهنسسښهوهو سستپرهیسسا پ ه  وسس وسهنسس   او وهنسسښه سساه

لپسس  ههوه سس وورښههKPKیسسوه سسګو هوههۍاې اسس    هیسسوهواهولهههدسسښهوه سس اهووو سس

وهههنسسګو  هیسساه سسپ هوسسښه ا  سسوه سس اه  سس   ههیېسساهنسس ه  نو  ولسس هنسسښهی  لږسس  ه

KPKهنښه سس  هو نسس  سسپ ښه سسوهوهول سسره  هنښه وټ لسس سسپوه سس اهووو سسۍهلپسس  ههوسسښه ه

هع  ااهون ا

لسسوهاسس   ه ه سس ه سسوهوهه سساهونتسس  اهههخسسوهنسس سهلسسوهجسس  ه۲۱۰۲ سسو ره   سسنهوه

چ سس ووهیسسوهن سسوهیسسوهاسسږ  لېرهثوسه ویسسۍهووهاسس  تږ  ره سس ووه وټسس سهنسس سعهوه

هسسوهنسسښهی  لږسس  ه سس ي اهه  وورسسوه نوسس  ههنسس هعهیسسوهچږوتسسوهویسسوهی هټسس لن ډه  سس  

وهه  ه سسهع  لېسسنه سساهاسساههنسس  وهاسس  ه ه   سسنهوسس ه سسو رههKPK ونتسس  اهنسسښهوه

نسس   رههه   سس هچۍسسوه سساههسس هوهو سسوهیسسوهواه سس  اه سساهاسساههنسس هه  وټ لههاسسپښهوسس ه

وهچۍسسوهوه ې لسس ه خسسوهه وهدسسښهیسسوه او ې سس هنسسښهوهو سستپرهیسسوهولهه  قېسسقهنسس

 ووجسسره وسس چاوهاسساهههلسسوټسس و اهلسسوهي اه ارزسسن وره ق و سسنههدسسښهو ې سسرعهوه

 ه سساکهوهوهول ږ سساه       سس ه    اسسۍهیسسوهولههوسسښهی  سستنښهونسس اعهلسسوهوتسسوه

 سسسوهووو ههه   سسس ه واه پهسسسهKPKثرسسساهو واسسستوه   سسس لکهواسسسپ هونسسس ههدسسسښه

هو ن کع
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یسسوهواه سس  اههدسسښهیسس کهووههKPK وه  سس وهیسساه سسپ ه  سس   رن هیخپهسسوهیسسوه

نسس سهه۲۱۰۱هاوه  ه سسښهیسسوهثوسهیسسهلسس    سسواهچسس ه  سس  هوود هاسس   هوسسښهواسس  ره

ووو اهوهوسس هتسس کههدسسښهلسسوههښ سسوهوهوتسسهKPK هههCICAK او کهنسسښه  سسیسسوه 

نهسسوههدسسښهوهوو ههع  ولسسوهنسس هه  سسه رهو پ سس ههخسسوهوسسښهاسساهت و سسوهنسس اهوه

وههKPKلسسوهي اهوه«هوو  رهچنسسا زسس  وی»  سس   رن هوههحلسسوه سس وهنسس  ه سس و ه و ۍسس

 سسناهوه  سس وه  ااسستې سهنږهKPK    اسسوه  اسستوهونسس هعهوهههووو سسۍه خسسښه سسوهوسس ه

   س لکهوووساههدسښهنږې سې  ه سوهوهیېزسښهیسوهولهههعن    هلوه س وهیسوه زسوهاس 

وس ههس ه ې استښهو واستوهه س هووهنس  هو سوهاس لوه پهس هن   نسوو  هی  ستنوهونس کعه

  سس   روه  سساهنسس کههدسسښهوتسسوهنسس  هوهوو هوههع ېنسسښهدسس  وونره  سس و هاسس س

ههوهنښه و نځتوها عو ول رهو وو هیوهی

  سس   اهیسسوهوولتسسرهووو وهووه ه  سسرهاسس ت  هنسسښهوههCICAK یسسوهټ لسسوهنسسښهوهه

  سس   اهوولسسنهولههښوتسس»هعه ااې اسس    هوووسسرهولسس و قسسره  سس وهاې سست هول  ه

ول سسره  سس   اهوه«هنسس ههدسسښهوه      لسس هیاواسسوهووههسس    وي هدسس هنسس ک

وه زسسوهن لسس هو سسوو ېډو ه  سساهولهنسس ههدسسښهوهو سستپرهووه    ېسسنهوهاې سست هیسس

هلپ  هه     کهو وو  پهون کع

ووهوه    سسنهووهوهووکهلاو  سس هیسسوهولو سسواهوسسښههووتسسوه  سس   اه وڼتېسس هوچ  لسس

ه هاک ناسسسېهیېسسس هه)هو واسسستوهوهCICAK اوسسس هه سسسوهه سسس و ه و نځتسسسوهنسسس عهلسسسوه

   سسره  سسېوهوهی  لږسس  هلسسوه سس وهوه سس سهاسس هعه   سسو ښهووهولو ورډو سسوهول ږ سساه

وه سس    ههCICAK عه س ي اههساساههاساورهاسس ههووهچس هلسوه ه سس هه سهاسس ه س سوهول

وه   سسپو   هووو وهاې سستږ  ېره سسول  هیسسوه هسسرهوجنسسګوهنسسښه سس  هنسس ههدسسښهلسسوه

وتسسوهو هسسوهوسسښهوه  سس وره   ېسس هوهوو هسسرهاسسږ  هلپسس  ههاې اسسرهو ووهه و نځتسسوه

هن هع

ههاې اسسرهاسس   هوژ سس یسسوهوسس هوواسسښهچ سس ووهنسسښههدسسښهیسسوه ېسساوهل سسېډوهنسسښهلسسوه

هه سس نږېډووشهلسسوهو هسسوه سس و اوخ ولرهلېسسولحهوکه پهسس ههواسسهوهوولسس ه ۍسس و    

ول سسره  سس   اهونسس ي هاسس سههدسسښهیسسوه  ېسسوهه   سسوهوه ه سس هت اسسوهووهنانسسوهوه
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یسسوه سسنه هسسرهو  و ېسسوسههدسسښههCICAK   سس   اهلسسوهي اهونسس  وکعهوههول سسر

یسسوه سسښه سس و ههووهووسساهه اياسسرهاسسرهووهوهو سستپرهووه    ېسسنهیسسوهولو سسواهتسس ه

هی   وهن کعه

وسس هه«هوسس هووهوهاږ سس  اهاسساههلسسوهج سس اهن لسس ه سسوهوواوسس  ه ههوسس ههدا زسس ۍ»ه

ا  سسوه  سساههوهعهیسسوه  سس   ههنسسښهوه سس کهن   ېسس ههدسس  وون هه سس    هج لو  سس هووه

وهاسس چ    ههع ېاوناو سس   هوهوهاې سس ه سس   هووهوسس ههسس  و  رهاسسرههخسسوهو  سس  هونسس 

یسساه سسپ هوه  اوسسرهو واسستوهوو هیسسوه سساهټ لسس هلسس  هول سسره انسسنهنسسښه پسساه

ووهنسس عهوهوتسسښهیاواسسښهلسسوهي اه هسسرهیخپهسسوهول سس ونۍهټسس لن ډه سسو پهیېسس

وول سس ونۍهاسستوه هسسرهوکهووهلسسوه»هل  ۍسس لکهو ا ېسسوسهوه هسسوو رهیسسوهو سسو

ه«عوو هیا وهول  ونرهوه ه  هلپ  هه  حاهه وهوه

هد مورد تحلیل

هتېاه    رهول   و

CICAKی ل  سسس ه سسسوه  وجسسسوهووهول سسرهت اسسسوهوهول سسسرهوسسس ولرهلسسسوهي اهزهسسس هه

هع«وښهوه ه سس ه سساه سسناهوه ه  سسنه سسوه و نځتسسوهنسس ه سس  هت  سستاههدسس»نسس کعه

وه سسچهن لسس هیسسوه سس  اهوه  سس ولېنهثلسسوهووسسډه سسوهلسسوهي اهاسس وکه ه سس ههKPKوه

هCICAKES وسسس هه سسسوههټسسس لن ډههیېو سسسو ه کهن  سسسوههدسسسښهوهوونږسسسوهاسسس که

 هوههووهوه سسسو رهو سسسوو هلپسسس  ههوسسس هه سسس کهو  ېسسسډههو ا ېسسسوهعهچۍسسسوههې )دا زسسس 

  سساهن لسس ههدسسښهووههوه  سس وهووه سس  هوه ه سس هچۍسسوه سسوههدسسښهوو ه»هوووسسا

وهاسسس  ه هلپسسس  هه سسس ه سسسااههKPK سسس و اوخ ولره سسس   هاسسس  هوکه وټسسس سهووهوه

ه«عوات  وههون هههدښهثراه هرهیوهوتوهی چېوسهووه پ  هوښه ااهون 

CICAKیسسوهاسستاو ېوو ره   سسوهوهثرسساوهي ه  سس هلسسوهو هسسوهیسسوه  سس   ههنسسښه سس  هه

رهوه ه سس هلپسس  ههوسس ه سس  ه   سس»   سسرهو هوو هسسوهنسس هعه ااې اسس     هوووسسر

ژ سسوهوهععععععععععهووه سسوهوهچسساهثوسهو تهسس وکههټسس لن ډه سس يپهلاو  سس ههو سس  ر

 سس هلسسوهواهو هسوه سس  ه   سسرهوه ه س هاسساههوهو وسس  هووههع«نسسښه سس  هلساکه هقس 

  وسسې هن لسس ه سس حاههي ههوهعهووهچږوو   سسوهیسسوهو سسوو ېډو هنسسښهوهووکهلاو  سس هلسسوه
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  پهوهوولتسسسرهووو وهیسسسوهت وووه ونږسسس کههدسسسښهوتسسسوها سسساسسس سسس وهوسسس ه  ږسسس سهو

اسسسپ  وکهاسسساهه     لسسس هووهوهو سسس وهلسسسوه سسس وهوهوو هیسسساه سسسپ ه   ږسسسښه سسسوه

هعه سهوکااو وه وهن

لسسوهي اهوواسسښهیېۍ    سسوهاسساو وي هاسسرههدسسښهیسسوهاسس  ههۍوه سس  ه   سس

  لسسنهنسسښه هسسرهیسسوه طسساهنسسښهوودسس کعه سس ي اهه سس  ه   سسره   سس  هلسسوه

   سنهههخسوپهت اښهجسووهنس کههدسښه   س  هاس  رهووهت اسوهلسوه ن سره س يه

  لسسنه سسوه سسول کهووهوهو سستپرهیسساهبسسوهووو ههوهول سسرهو سسوو هلسسوهي اه   سسوکه

ههدسسښهواسسرهوه   سسوکهن لسس هلپسس  هه سس  هوله سسوهوسس هههوهوسس ه»چۍسسوهثرسساههنسس هههعنسس ک

ه    لکهثراههن هعهع«ه پهوهت اوه    ههن ه

هوالیېبې پر 

وهتسس  هههو وسساوآهوهوسس هتېسساهاې اسسرهووهتېسساه   سس  وکههسس نتوږېنسس ه هCICAKوه

چسس څهاې اسسرهوسسښهلسسوهن لسس هیار سس ههونسس ههووهوه پ سس هوه سساهياسسوهن لسس هیسسوه سس  اه

 سسښهه اې اسست ول»هوه   سسوهاسساهههولو سسوهو سسوه ې لسسوعهوهچسس  و ثهوهوسس ه ویسس  هلسسوه خسسښ

 سس و کهوو سساههیسساونهووهثرسساههاسس اهوههاسس  هوواسسښه سسوهنسس کههدسسښهنسسوهوسس ه

وهیسسوهدا زسس ۍهاسساهه  ا سسرهنسس کعهچۍسسوه سسوه سسه(Geco)اې اسست وسه سس  هیسسوه

یسسوهچسساه سس  پهوواسسښه طسساه سسوهوهه«هو سسوهاسسرهواې اسسره هقسس هنسسښهچسس څه  جسس

ټسس سهاې اسسره»  سس   اهاسساهه ه سساکهاسسرهو  تسس هوووسساه:هلسسوهوه  سسدسسښهوو ه 

هههع«نښه  ېښهلاکهKPK  وهوو هټ سهیوههه   وو وه     هو

هوهت ا   ه و نځتوهن ووهیوروه

ا سسوهیسسوه  سس   ههوسس هه  ه سسوهولو سسواهنسس کههدسسښههسسوهثوسهوسس هزهسس ه  هCICAKوه

ټېوهوووسسرههدسسښهوه هت ا سس  ه نتسسنوهن سس کههوهول سسره  سس   اهنسس  ی هه سساوووه سس 

 وهاږ  سس هیسسوهول سسرهت اسسښهوهنږ لسس هیسسوه سس  اهلسسوهینځسس هي وه    سساهزهسس ه سس که

وسسښهواسست  وههنسس کعهلسس    هووهل سسوهها  سسوههدسسښه سس واهټسس سه  اسسوهو سس که

 وسساههنسس کهوهو سسوو ېډو هوهی ل  سس هیسسوهه سساهدسس ههدسسښه پهسسوه   ېسسوهوه ه سس هلسسوه

وو هچ سسوهنسس کههدسسښه پهسسوهن  سسوهی سسوهواسس  رعهوووسس هووههدسسښهههی سسوهواسس  هو
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  ره سسس چېوهوه ې نسسسوهنسسس هه ووههاجن وت سسس  و هچ سسسوهنسسس که پسسساهوچسسسوو هووهیسسس

هونسښهونس هووهوتسوه  اوسسرههدهنسواساههیسوههKPKنس کههدسښهوتسوهنس  هی ل  س هوه

ېږسسوهووههدسسښهجن وت سس  و  هوهرت وسس هوه ې ل لسسوهي اهوسسښه سسښه سس و کهنسس سعهو ه

 سسس  وه سسسو    ل هووهوه سسس کههه هچسسسو ههي سسسواه ه سسس هووتسسس هیېزسسس ه سسس حېاو وتسسس

 وووسس     هوهج لولسس هلسسوهي اهچ سسوهنسس اههدسسښهیېزسسښهلسسوهاسساهه   سسېاهنسس کعهوه

ههKPK سېاهیسوهوس ه سوهیخسپهن سوو  ره وولنه ووو پهوس هیسوه ساها س  پهوهیېزس ه 

ه و ن لسس سسښهووږ  سسوهدسس  وون هووهو سس    رهووهوو واهي وه ه سس ه سسوهوهو هسس  هیسسوه

هويلهوعه

وهاسسسوولنه سسسښهاسسسوولتۍهاسسسا وه اسسس   رهچ سسسوهنسسس کههدسسسښه سسس کهههسسس   هوه

یسوهوواسسښه سس سهنسښههدسسښهچهتسسوهه  ج ووسنهوه اسسږرهي وهدسس  وهیسوه سسنهو ې سسر

ن وره   سسسوهوه وسسس اهواسسستهیسسسوچسسس څهاسسسوولنه  جسسس وه سسسوهوکعهوهزهسسس هاې سسست ه

 اسسږرهاسسوولنهوسس هه سس حاههووه اسسږرهي ههوهعهووهلسسوهواهو هسسوهوونږنسس هو  سسوهوه

 سس کهاسات و   هچ سسوهونس هههدسسښهههکهاسسا   کهیسوه   سسوهنتساعهیسنځ جسوههوس ه

ووهووهنسس  ههوثو هنسس کوهچۍسس  ه پ سس کهووه  وچسس  هههچسسو هي سسواه هسسره سسا

هع وهی ل   هچ هن

ی ل  سس هچ سسوهونسس هههدسسښهوهی   نېسس ه  بسس ا   هیسسوهولههوهو سستپرهیسسوه سس ووهوه

ووه سساهه سس ههنسس  وکهوو ه سس هوهت اسسښهوه ونږ لسس هیسسوه   سسوهوسس وهینځسسوهوولهه سس و ه

وهوو هچ سسښه  نسس  ښهوکعهوه  سس   اه نتوږېنسس هو وو سس هوهی ل  سس هوهوسس ووهینځسس ه

وهح سسنهاسس و ههKPK  خسس   هنسس سعهوه     سسوهاسساههههچسساهوسس ههلسسووولوه سس و ووه

 هې سس  ره  سساوهلسسوهي اهوو هوهی ل  سس ه سس  ې ښهووهوهوو ه  اسس هن  و سسوه ا  سسګه

هن سع

ه  سس   ون یسسوهولههوهه   سس وههKPKاسسپ  وکهاسساههوه قسس  هښهلسسوهي اهوههلسسووو هه

 سس حاوهوولتسسرهي وهدسس  وهه سس  سس  هوواههدسسښهیسسوهها وسساهاسس هح  سسنهنسس عهوو هیسس

اولسس هیسساهر سس ي اههوو هوهوههسع   سسوهونسس کعه پ سس هنسس   رهوسسښه ت سساکهنسس ه

هKPKهیسساه سس لره  سس   ههونسس هعه ېترسسوهووهاسس هههدسسښه سس و اوخ ولرهولو سسواهلسسو
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نسس عهوهو سستپرهیسساهبسسوهی ل  سس هیسساهولو سسواهت ا سس  ه و نځتسسوههوا سسوه  اوسسوه 

ووو اهوهلوه نځسوهوللس هچ سوههدسښهوهلس لهیس لوهدس  وون هیسوه ې لس هاساههو توس ه سوه

 سسوههعهسسوهنسسښهوسسښهت ا سس  ه و نځتسسوهنسس و اسسېولښهوهههوهول سسره  سس   اهیسسوهی 

وسس و اهووههدسسښه   ېسسوهاسسنګههاسس ههوه ېنسس ه سس   هه اوسسو اوهلپسس  ههوسسښه سس   هه

ه ن رهی وهښهو ل واع

هبرېښنایي مقاومت

وه ې سس  که سساو هیسسوه  سس   ههنسسښهثرسسااه سس  ښه سساهاسساههنسس اعههCICAKوه

 ې سس  کهوه  ل  سس   هه  او سس هووهیسسوهچ سس ووهنسسښهوه   لېسسنهلپسس  ههوه ه سس ه و ههسس ه

وسس هوواسسښه هسسرهوهلسسوهي اهوه ه سس هوهچږ سس  ههوه وجه  لسس هلپسس  ههونسس  وسهاسس هه

   سسنهیسسوه و نځتسسوهن سسووهنسسښههدسسښهجۍاو ېسس ورهووهټسس لن ډههو تهسس وکه نګو سسوه

وووسس هووههدسسښهوه ې سس  کهلسسوهي اهیسسوههع ااسستوهونسس هوسسښهنسسښهلسس هو ل وهوسسښه سسو

ې هووههدسسسښهه رسسسن هسسس هنسسسښهوهو سسسوو    هن لسسس هلپسسس  هه هسسسره ت سسساکهاسسس سعهو

ټسس لن ډوه اسسنې هیسسپ ه سس   هوهوسس ولرهووهجسسپ ښهوسس ه سسوه وهیېسسووهنسس هه  سسوههدسسښه

ه۷۱ ېهې  سسوه)وهونتسس  اهلسسوهه۰.۲ههخسسوه سساه۴ سساو ههدسسښهلسسوهههتسس کهوسسښهوهوسس ه

  سسو وهو ېسس سهاسس سههوه سس   اه سساهو ږسسښهوهدیسسوهن  سسوهو یههدسسښه ې سسنهووهههخسسو

هوع اتااه و چااهووهنن اپه اهو  ښهی  ا هو ا

وسس ه سساهاسساههوهو وسس  هووه  وسسې هن لسس ههلسسوتسس وهوه پهسس ه   سس هیسسوهاسساو  ههCICAKوه

اههرسسووه سسګه   سس  هوهههو سسو ه ه لپسس  ههوسس ههوواسسښهي ههو لسس وهههدسسښهوه سسګاهی

لسسوه نځسسوهويلهاسسرهوتسسوهنسس  ه سسوه  اسسوووههسس کهههKPKنسسوه»هوسسښه سس کهنسس هعه

وسس ههع«  اسس  لوهنسس کهيهی سسښ وو سس ه سس ي  هیسسوه ولېسسووه  اسس  لوهوکههودسسښه

اهوسسنهنسسښهلې سساهاسس کهوعه سس ي اههو هيوسسوه  نتې   سسوهل سسوهوه پسساه او   سس ې

و ځ  ه سوه سول  هو نس سههوهن هس هیسوهو سوو    هل سوهیسوهو س هوه س   اهوه ې س  که

ه وسها سعوهثلښه نوېږ ل ه   واه
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هې رواجي ملګريیر غ

ثرسسسااه  سسسښهه یسسسوه  سسس   ههنسسسښهوهاسسسنو ت لوهووهوهنسسس     هج لو  سسس ه وه سسسګول

و لسسس واعهوهو سسسوو ېډو هوهو سسستپرهوههسسس  هووو اهچږۍسسس کهنسسس   رهثو   سسس ه

ن سس هوووسسرههدسسښهیسسوهاسستاو ېوو رهل سس  هول سسره ه سس ه سسګو هوسس ولحهههووسسګو 

یسسوه ا سسوهنسس هووهوها  سسوهه و نځتسسوهنسس هووهوهوو ه ه ا ېسس ه  سس   اه سسوهوسس ه سس و هو 

 ه سس ه سساه سسناهوسسښه  اسس  لره و نځتسسوهنسس هعهیسسوه خنې سسرهل سس  هچنا نسسوو  ه

هCICAK ووههKPK  سس   اه سسوهول ېسس هو نسس هههدسسښه ه سس ه سسوهو اسسې که  سسوهلسسوه

هخسسسوهوهوو ه پ سسس هوه ډو ېسسسوه اسسسنې هل سسسوه ه وډوسسس  رهیاو او   سسس ههوهټ نسسس ه

هوسعروهوو   ونهلوهي اه پاههۍوه   ه   هټ  ل هوه ره هوو

هاخیستل شوي عبرتونه

هول ره     ه

CICAKسس   هه سس  ه سسوهوسس ههواسس  هه ونسس کههدسسښهولسسښهه   سس ه سس ولښهوهول سسرهه  

  سس   اهلسسوهي اهول سس ون  ه سسوهلسسوهواسست وووههل سس وهوه خ سسوه سس   هوه  سسساهه

ي سسسواهوهل وسسس هل  وو سسس هیسسسوهیا هسسسوهثرسسساهو  سسس  هلسسساکههدسسسښهیسسسوهول سسس ونوه

اسسسرعهوهول سسسره  سسس   اه  سسساو هووهه نسسستو سسسو رهو وووسسس ه    تسسسوو ههووه

ه     روه  واهووه  کهولو ښه و نځتوهن کع

 سسوو  ېوههوول سس ونۍههو  سساو  هیسسوه   سسوههو  سسو  هوهووهیسسوه پهسس هچ  ووو سس هنسسښه

 ا سسرعهوهج    سس هوه  سسا   وه سساو هنسسښهثوسسا هوهاسسږ  هوه  اوسسرهتسس کهوعه

 سسنهنسسښهاسسس نروه سسو ره  سس ي  ه ېنسس هوسسښهوهاسسس چ    هوه ژوسس هیسسوهوهه وتسس

 اسسرعهوهنه  سس هیسسوهون سسوو  ښهچ سسښهنسس اه سساههسس هوهاسسږ  هیاواسسوهیسساه سس ه

 اسسسږرهد نسسس  هه سسس ووههوت سسسډ وچږۍسسس ههووه  سسس چ هوسسس هوهووهاسسساههوو هرسسساه  

 و نځتسسوهنسس  عهو سساههدسسښهچاوسس هاسس     ه پسساه ېنسسګونه)وهنسس  هاسس  وهووه

ه اه تږ هوعوهوو هو هههووک هو ل وس

ن سسووهلپسس  ههوهواسست وووکهاې سست هوهلسسوهیسسوهو سسوو ېډو هنسسښهوهول سس ونۍهوه ق وسسوهه

وهاسسولرههه یه سسوه سسول  هو نسس سهووهچۍسسوهلسسوهاې اسسنهلسسااهاسس  ایسسهه نځسسوهوللسس 
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ووه قسس  رهاې سست هاسسږ  هوهوونږنسس هو ت سس  ه و نځتسسوهنسس سههوه  سساه ق  سس ه

ا سسښهولسساکههوهر سسوهووههو نسس سههیسسوهوواسسښهچ سس ووهنسسښههدسسښهیسساونه   سسره ه

ډه سس و اوخ ولره خنېسس کهیسسوهاسس  ه سسګاهو سس ېسس  لۍه وسس  وسهووهوه ا سسوههښیاو سس

اهږسسره سس وووهوتسسوههووهول سسره  سس   اهیسسوهولههوه  جسس وهCICAK  سس  ښهلالسسښعه

وا اسسرهو سساههدسسښهوهواسست وووهووه  سس وهوهاې سستږ  وهوهل  ۍسس لوهیسسوه   سسوهوه

 ه خسس لمهلپسس  ههوه پ سس هوهاسستن هوسسوولتسسرهووه سس هوولتسسرهل  ۍسس لوه)دسسښهوهاې سست ه

وووهیسسوهت سسنسس ي هاسسره پ سس کهووه عهاسس  ه    سسنهلسساک هوسس هاې سست ه سسوهو

وهی ل  سسس هووهلسسس  ههسسس    وسهاسسساهه  سسسااههCICAK   سسسوهنسسس کهووهل سسسوههدسسسښه

ونسسس اهووهو  وو رسسس   ه سسسوهوسسسښه سسسول  هو نسسس کهه قهسسس واهوتسسسوهي ههوواسسسښه

ه پ وهن اع

 هه سس و کهوسس ههدسسښهټسس سه  سس  تره سس    ووه  اسسوه سسوهوکعهوه  سس وهیابسسوه»

وو اوډهاسس ت  هلسسوه سس وهیسسوه سسګهه  وسسوهوه ه سس هه    سسنهووهاسس ههاهیسسوهوله  سس   ه

 هسسږې هو ېسس سهاسسرعه  سس هلپسس  ههووهثرسساهه وږسسوهوهههدسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوه

 ساهاساههووهیسوهچساهوس هههوس ههلسوچ وه  وسوهوه    سنهه رس      هووهوهټس لښهټس لنښه

وسسښه سس و ه و نځتسسوهنسس کعهچسساهچۍسسوههسس کههدسسښهی سسښهو ېسساهوکه  وسسوهوه  سس وه

یا سسوههاهه سسااهوو هسسرههلسسوهو  سساهووه  رسسوههخسسویسساه سسپ هلسسوه  سس   اهوه  سس ه

هع«و   ه   هن ي ههدښهلوهولوههخوه پ  ه وجهبهن ه

هد اختالس ابعاد

  سسس   ههیسسسوهواهولهههدسسسښههسسسوهثوسه  اسسسوه وسسس  ه   لېسسسنهنسسس کههCICAKوه

عهلسس    هووههدسسښهیسسوه قېقسسنهنسسښهوتسسوها ا   سسوهلسسوه   سسوهاسساههلسساکو   سستن که

یسسوه   سسوهنږسسډو  هاسسرههیسسوهه ا ېږېسسوو  ر    سساو هووه سسوههKPKیسسپ ههدسسښه

وتسسوه  لسسنهنسسښهوولتسسرهووو اههوجاووسسوه سس ههه ه  سسرهاسس ت  هه   ېه  سسوهووهوه

ون پ س هیسوه سګو هوتسوهاې ست هیسوه  پ  هس ههټ لنښهول ېس هو نس   رهل سوه سوو خه

عهوهو سسوو ېډو هوه  سس ورهاې سست هوه   ېسس هووهوه  جسس ووه وهاوهنسسښه   لېسسنهنسسوسسووو

  هلاو  سسښه  سس هو سس ولوههدسسښهیسسوهوتسسوهثوسه  هسسوسس ه سساهوها  سس ه سساه سسناهیسس



 کميسيون ساتنه کويښاريان د فساد پر ضد د  //پنځم څپرکى 

 

136 

هههدسسښ  رهووهو سستپرهن سسوو  ره)لسسوهدسس وهولو سسوه سساهوسس و اهیسسوهو سستپرهنسس ه

 ه سسښهوهووههو سستپرهن   سس  اه سسناه سساه سسناه سسوهه سس ولهه  سسوهو ې سستاهن سس ک ع

هسس کههدسسښهلسسوه پسساهووکهووه سسپ ېنههخسسوهیسسوه سس ولههواسست  واهاسساهههعوک

وه  اسسوه وسس  هوه سسول  هلپسس  ههوسس ههوههو هسسرعه او  اسس     وسسلسسوهوتسسوه سس ي  ه  

«هووهه سسس  ښهي ه»ه وههاسس  هو ره)ا سسساپ هیسسسوه   سسسوهنسسس کهووهوووسسسرههدسسسښه

وو هسسسرهاسسسږ  هلپسسس  ههوههوولونسسسوهوهههدسسسښهلسسسوهووو وهوه   سسسواهت  سسستنوههدسسسښه

هواهن  کعوو وو    هووهوهیهرهن ل هول ې هو ااهه ه ااهوکه

 سسوهوسس و اهووهههعو واسستنۍه  سساههوووهههدسسښهو سستپرهو سستپره سسوهووههو نسس ک

دسسښه  اسسوه وسس  هوهو  سسرهنسس ي ههدسسښهلسسوهوو سساههخسسوهاسس هاسسره ه سسښهوتسسوه

ثوسه وسس  هوواهول ېسس هلسساکههدسسښهثرسساهاسسرهووه  سسوههدسسښهوه  اسسوه سس يپهووه

هلوهچۍ هااهه  لښه  ښها  اهيهثراه   وه وهول ې هلاکع

هولسي مبارزه او یوالی

 سېرهول سرهلسوه س وه وجږسخهاس کهواسن وهه ی چس  ههخسوها  وههدسښهلسوهاس  ښهه

یسس  ههولوسسوه سس نښه  سساهن سس کعهوه ه سس هوه ت سساکهن لسس ههح  سس   اهلپسس  ههوسس ول

چۍسوه سس وهووهولسسښهوو سساهه س حاهو هووهها  سسوهیسسوهول سسره  س   ههنسسښه وسه سساهاسساهه

 اسس اعهواسسوهو  سسوهنږسسوه  جسسوهنسس کههدسسښهوتسسوهوسسښه  انسسوه سس ههوههووه سساهو

CICAKېډاهي    ښهولو واهن کعهیوهواهولهه     ه    

 هاسسا  اهه  وسسوهوسس هه سس  هوووسسرههدسسښهوه ه سس هلسسوهوسس ولرههت اسسښهه  ه او  اسس   

یسسوههCICAKواهاسسا  اههوههیسساه سسګههت اسسوهووه سسګه خ ل سسنهچسس ه  جسس وهوکع

نانسسوه  جسس وههوهههدسسښهوتسسوهنسس  هوههو سس  وهنسسښهوی ل  سس هیسساهولو سسواهیاو سس

 ه سس هوه ت سساکهن لسس هووه سساهټ لسس ه وږسسوهوهوو ه وسس سهلپسس  ههوهول سسره  سس   اهوه

  اسسوه وسس  هووهووو وهنسسښهوه سسول  هوهوو و وسس لښه سس  ښه سساهياسسوههیسسوووو هووه

هن ل هیوه   اهوه و ره    هوو ووول هلپ  ههولووهوع

 سس    اه  سس   اهوهی سسږنواهیسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههوه اوی  سس هووههاوهوسس ه

اهثولسسوهووتپ   سسوههدسسښهیسسوهیسساونه سسپ   سساه هحو ههوسس ولګواخ  سس هیسسوه سسه و ه سس
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ه سس و هووه  سساواېنههااهلسسوهي اه   سسووت  ن سسوه سسګو هووهوه ه سس هوهاسسږ 

 واوسس   ههول ېسس هوههويلوهعهوتسسوهثوسهووتپ   سسوهوه   سسن ک و نځتسسوهنسسهلسساکه

ه ههدسسښهیسسوهول سسره  سس   اهووه  او   سس هنسسښه سسااهواسست  وههن سسوو هوثرسساوهواسس 

هارههااد نښهوکع

لسسوههلسسوه سس په  هسس هثول  سس و رهووهو ههدسسښهوه   سس  هوه سس   ههن لسس ههو رسسې ه

هاوو هسسوهو هوهچۍسس هي وهدسس  وه)د نه  سس  هوهن  سس هیسسههخسسو سس نتې    هیېۍسس  هووه

 نسس  ه و نځتسسوهنسس کعهوه  ه سسښهیسسوهثوسهوهههه سسنههدسسښهیېۍسس  ه اسس سهن سس ک

ول سسرهاسسنو ت لوهووهوهن هسس ه ن سس  و  ه واسس  ه ل هوهو سستپرهیسساه سسپ هاسسنو وه

وهول سسره  سس   اهو سسوو  په و نځتسسوهه   سست  وووهوه هې سس  هوه ۍږسس هیسسوه سسګو ه

 ه سس ه سسوههدسسښه سساهوتسسوهو تسسوهوسسښهیسسوه  سس   ههنسسښه سسګو ه سسوهوهه چۍسسهووهنسس س

هوسع ره انې هلوهي اهو ا وه  اوههن  

ډوهول سسرهاسس        هووه ه سس هو سسههدسسښهوهاسسېږوهووه سسو رهټ لنسس هچۍسس هاسس       

اسسس  هولسسسوهاسسساههوهولو سسس ه سسسې  وههلسسسوهوچۍسسسههاسسساههیا ختههسسسښهولو سسسښهلسسساک

 ه سس ه سساه سسناهوهولو سس ههووو وهوهاسس   ه  و نځتسسوهنسس کعهوه سسو رهټسس لنښهوتسس

 و نځتسسوهن لسس هاسست  ډ وهنسس  هاسسا وه اسس لښهوکعهلسسوهواهو هسسوه سسو ره  سس   اهوه

  سسس   اه سسسوه وهه   سسست  و سسسو رهول سسسرهوو ه پ سسس هووه سسسګو هوهولاهن سسسښه

 سسګوکهووه هسسره ت سساکهنسس کههدسسښهلسسوهوتسسوهنسس  هیا سسوهوو ه سسوه اسسېو رهووه

یسسسوههCICAKعهوه او  اسسس     هوهوونسسس ه طسسس  قهوهاسسسره اسسس سهنېسسسوي یېۍسسس  ه

ووو اهوه  سسهږ     هوهټسس لن ډوهووو وهاسساهههېډاووسستپ هنسسښه ېنسسښه سسو رهټسس لن

وو هسسسره  سسس  هو نسسس  ښهووهوهو سسستپرهیسسساهبسسسوهوهههوهووو سسس وچرهه وورښ سسس

  سس   اهیسسوه  سس وه هوهیسساوژوهلسسوهي اهچږۍسس کهو لسس وهعهیسسوهی وهسسوهنسسښهیسسوهاسس  وه

نسسښهوه  جسس ووهټسس لن ډوه اوی  سس هوهاسس  ښهلسسوهي اه  سس   ههو  و ېولسسوههدسسښهوه

هچ  ووهیوهن وهولوه ت اکهن کع
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هتنظیم او ستراتیژیک پالن

ول سسره   سست   وهیسسوه ېسساهه ېسس هچۍسس هه  سس   اهیسسوهثو سسوهنسس هههدسسښهوهCICAKوه

   سست   وهنسسښههدسسښهوه  پ  هسس ه اوی  سس هووسستپ هووهوسس هو  سس وهاسساهه سس ووهلسساکهوه

ووسسسشهولوسسسوهو عهوه  سسسا   وه اوی  سسسوهیسسسوههوت سسسډ وو سسسووهووه  سسس ولېت   ه

اې سسستږ  ېرهثوسههو سسسواهوواسسسښهوو سسسرههدسسسښهوهو سسسووهیسسسوهو ې سسسته هنسسسښه

واسس واهووهول ېسس واهثرسساوکهووهو سسوههوو خهسسر ههو  سسو سسګوثکه وه  سسره)ووهه  سساهه

ه     اه وهووو هو ن کعهښووه تر   هښ   لهاو ه

هو سس هرچږوو   سسوه  سسا   وهوهول سسره  سس   اهوه  سساکهن   سس هه سساوهلسسوه سس وهوهیاه

  سسا   وه سسوهوسس و اهوه»هووهاسستاو ېوو   هو هو سس وهاسسرهو عه او  اسس    هوووسسر

 سس لکه  سسوهوه  ه«ه ه سس هلسسوه قطسسوه وسساهه ه سسښهوه واوسس   هلسسوه وسساههچسس ه وسس هوک

ول سسره  سس   اهجسس لو ښهوسس هوا اسسرهانهسساهوه  اوسسرهژ سسوههدسسښهوهول سسره

وه  سسس   اهوسسس ه»هه   سسس   اهنسسس  ی ههچسسس  ثکه ېسسساوږېوهوواسسسښه  اوسسسمهنسسس ه

  سس   اه سسوهو وبسس  وه«ه  اوسسره چنسسرهه وووتسسرهد ن ټ  سسوهه  نسس واهووهژ سسو

هن کع

ووههسسوههکهسسوه تږانسسډهوهي و نځتسسوهن سس که  هسس یرهسسوهاسسرهیسسپ هاسس کهووههسسوه

وو رهیاو سس اهنسس کهووه  سس   اهواسست  ولرهیسسوه  اوهسس کهاسستهي تږانسسډه سس اسسره

ډوه اوی  سس هووهوه  سس   رن ه سساهو سس انسسډهووهاسس  وهنسسښهنسس کهووهوه انسسډهووهاسسېږوه

 سسناه  وسسوهوهو ووههن سسوههسس  اههوکيهیسسوه سسګو هوهټ لسس ه سس و ووهلپسس  هه سس سه

 و نځتسسوهنسس سهوهول سسره  سس   اهوسس هوووږسسره  سساه سسوهولوتسس هلسساکعهیسسوهوو  لېسس هنسسښه

لسسوه وسساه  سسا   وهووتسسوهثوسه  سس وه ههCICAKیسسوهه سساههیېسسډوه)یې سسښ وهوسس ههوو

ووهوسس هووههدسسښهوو ه سسوهیسسوه پسساهاسساهیسسوه سسګههوثهه   سسوهوه وی   سسوههت    لسس 

یسسسوهوتسسسوهثوسه  سسس وه هاسسساههوه  وسسسوهن سسسووهوجسسس  ههو نسسس سهاسسسرهیسسساه سسس  ه

هعکاتاو ېوو ره ا   وه وهثراهی  هون ه

 نسسوههر  سس   ههوه  ل  سس   هوه وټ ل لسس ووهوه سس  ښهووه و  سسښهیاههCICAK ههسس   هوه

چسس هواسس  ههنسس کعهوهج    سس ههه وسههدسسښهیسسوهول سسره  سس   ههنسسښهوسسښهل  سس ک
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چ سست که سساو هو  و ېنسس هووه قا و سس هوه   سسېاهیسسوه سس  اه قسس  ره  سس  وووهووهوه

ی چنتسس  هواسست وو ه وت  سسګهنسس سعوه  ه سسښهیسسوهثسهی ل  سس ه وسساههدسسښهوهینځسس هلسسوه

ههدسسښهیار سس ههونسس کهووهلسسوهواههنږ  سسناو  هلپسس  ههووه سس    ه سسوهوووه نځسسوهووهه

ووه قسس  رههCICAK ي اهوو هوهووو اهوهنسس  هیسسوهولو سسواه نګو سسوهجسس لوسعه

هسس هاسساهه سس هاسس سههدسسښهوهی ل  سس هوی چسس  هلسسوهوواسسښه قسس  ره واوسس   هووهوي

هوسسښهنسس  ن   نسسوو  ه سسوههKPKیپ   سسوهوسسښهاسسنګهنسس سهووه سساهټ لسس ه وږسسوهووههدسسښهوه

هووو هو ن ل هیوه   اه  و هو ن عهوه و

هتاکتیکونه

عهیسسوه ېنسس ه نسس ک نسسډهوسس اه  سس   اهوووسس ه  اوسسره سسوهثوسهثوسه سسې  ښهوه

 سس و ووهنسسښه نسسډهوهنسس ه طسساهلاو  سسښه  نتېسسرهیسسوهه سساه   لېسسنهنسس کههجسسوکه

چسسساهثوسهټسسس لن ډهووههواههلسسسوه نځسسسوهولکعه نسسسډه سسساهرسسسیېۍ    سسسوه اسسس کهووهوه

یېوو سسسو ه کهههواهو هسسسوهټسسس لن ډهو تهسسس وکهووسسسشهلسسسوهی لسسس هو  ېاوسسس کهووهلسسسوه

ن کعیسسوهن هسس هنسسښهاسسا وه اسس وو  رهول سسرههتزسستهح و نځتسسوهنسس کهووهوسس ولحه

 اسسسس  وه سسسسوهوسسسس و اهووههدسسسسښه و سسسسوو  پهل سسسسوه وسسسس چااههواتهسسسس    وهووه 

هولهیسسسوههCICAKاسسسږ  لېرهو   سسسنهلسسساکهوو ه سسس که  نتې   سسسوهچسسس هوکعهوه

کهاسس اه    سسنهولهوههدسسښهوو ه سسوه  جسسوهونسس کهووهنسسوهو  سسوه  جسسوه سسوهوه»

ه ووه  سسساههووسسسګو ن هون چسسسهع«و سسسنهيهی سسسښهت ېسسسوي هاوو ه سسسوهو سسسنهیسسس

اسسږ  ه  اوسسرهیېسساهوسسښههونسس سهه۰۹۹۱ووهوواسسښهوههل سسوهوه»ه   سس ل هوووسسر

ه«عیوهولههن وهوا ه  ههدښهنهوهو  وهی  هو   هوتوه  اورهاتاها 

وههواسس وایسسوه او وسساهنسسښهوه ې سس لېږپ هیسسوهه سساهولتسسوهچسس ه  ل  سس  ره  نسس ل ژکه

و سسسو ه ههوه ووهټسسس لن ډاهیه وه ه سسس ه سسساه سسسناهوه ه  سسسنه سسسوه و نځتسسسوهنسسس

هلسسو و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهونسس  وسهاسس سعهو هوه ې سس  کهوهوسس هاسستاه سساو ه

 ارزسسن ورهي اهوه سس      هوه  سساکههلسسوو هيوسسوه  سس   ههههوکچسس هي اهنسسوه

ن لسس هوسس هثوسهو ههدسسښهیسسوه ووجسسره اوقسسوهوهول سسره  سس   اهلسسوهن  سس هاسساههیسسوه

هۍوهټ لن ډه    ه و نځتوهن کعر ښهو هه هتې 



 کميسيون ساتنه کويښاريان د فساد پر ضد د  //پنځم څپرکى 

 

141 

هناپیېلي لوبغاړي

ههدسسښهوهی سس هووه سس   هه  اسسووهولو سس هوه سس    وه ه سس هلسسوهوتږ   سسوه  سس وهاې

و سس ولوههدسسښهول سسرههو سس  ههCICAKیا هسسوهوههههیسسوه  سس هاسساههوسس ه سس  هاسس کهوک

  سس   اه  او   سسوهووه  سس   اه سس و رهولو سسښههدسسښهوه ه سس هیسسوهوسس ولرههوه ه سس ه

وسه وهوسسس ه ت سسسههګوهت اسسس هووه سسسګهو سسسږوه   سسسواهويلاهوایسسسوهو ورزسسسن هه سسس

وتسسوه وسساهوسس هوا اسسرهو ره سسوهواسس  ههنسس کهه کعاې سست هیسسوه   سسوه و نځتسسوهنسس

ووهچۍسسوهووههدسسښهوهیا ختسس هووهوه  سس وهیسساهبسسوهوه  سس   اهوه سس هو وواهلاو  سس هه

 سسس کهل  ۍسسس لکه  سسسرهېږرل  ۍسسس لوهووهوه  سسسا ق   هوه سسسوو  ېن هیسسسوه سسسګو ههو ه

ووکهوتسسوهثوسهوسسس هلسسسوه سساهاسسساهه  لسسسرهاې سسستږ  وههنسس ي ههدسسسښهوه ه سسس هو

ه و نځتوهووو ه  اورهن کع

وووږسسوهووههدسسښهوهول سسره  سس   اهلسسوهي اهوهوسس ولره   نسسوهه  سسوهووهوه ه سس هوه

ووکهوهاې سسستږ   ه ویېسسسووهن سسسوسهوهچۍسسس هوو هسسسره سسس هوولتسسسرهاسسس        هووه

 سس وهول   سس هلپسس  ههوسس هلسس ه  سس  اهېږر سس ه سس  جرهو هو ټسس لن ډوووو وهاسساههنسس  هن ه

هلاکعه

 چس هوه خ سوه س   هلسوه س وهیساه س هولو  سره س هوولتسرهووو وهیسوههې  هوچ

 ېږنهوهټې سښهن سښه سو رهاس        ه سوهلسوهياسوه سوهو نس  ه  سوهه

 دښهچږووها       وهوها   ه ه  ه اه ناه  و هووهولو ښهلااع

 وواسسښه  لسسنه سسوه و نځتسسوهنسس  ههدسسښهوتسسوهټسس لن ډه سسو رهاسس       وه

و هلوه ساهاساههيرهووه اوس و هاسرهه  سوهیسوهوس ههول سره  س   ههنسښه

ولونسسوهچږ سس  کهه  جسس وههوسس وولحهووهولو سس ه سسوه وسس  هوتسسوهثوسه  لسسنه

  ا کع

یسسوه وه وو سس هووهههپانسس هنسسښه ههلسسوه تنسس چره  سس   وههخسسوهوه  و سس   هلسسوه سس وه

وهوونږسسوهن لسس هه هووهیسسوهچنسسوهنسسښهوه ه سس اوږ چ سساکهن سسوو  رهوهوو سس لېرهیسس ل

یسسوهه سساهووو سسوو هه  او   سسوههدسسښهووولهههه  اوسسرههیسسنځ هاسستنښه  اوسسر

 سسسسسسوه سسسسسس هو هولو عههوو و وسسسسسس لښهووهلنسسسسسسګه وسسسسسس لښه سسسسسس  ښهلسسسسسساک
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یسوهوو  لېسس هنسسښهوه   ېس هیسساه سسپ هول سره  سس   ههن  سسوه س اهیېووسسوهه سسوهوهعهثرسساه

ثول سسرهلسسوه  سس   وهه ثټسس لن ډهاسسږ   وسهووهاسس ااهثو ېهسسه ا سسره هسسرهوه  سس   ه

 ههوهووچږسسښه ا سسښهیسساه وسس سهثول سسرهچ سسوه سساسساههواسسن هوکعهوهاسسهږښهی

وهووتسس لېرهیسسوههع«لسسښهوووسساهه   سسوهنسس ا ه ېسس  لۍه وه»ونسس هههدسسښهاې سسهرهنسسښه

چسسو هي سسواه ې لسسوهووههو   سسوکه  سسو  هثول سسره   ېسس هووه  اسسوهه ې  وناواسسره

هه ېسس  لۍههلسس  اهووهچۍسسوه سس و اوخ ولرههدسسښهوهوهوو ه  سس وهوسسښهلسسوهووو سسوو ه

هااهه ښهو ه اه وه  ووهو ن عهچۍ کهلېول هنښههرهیوهجډواهه اې

وهول سسره  سس   اهیسسوه سس نتې    هنسسښهوه وژاه ېسس سهه وسس چااهنسس سههواپ سسښهه

 پسسساوسهه ت سسس ولښهټسسس لن ډاهووو اه و نځتسسسوهنسسس سهه  اسسستښههوه وثوسسس ه پاو سسسښه

اسسادپوهواتهسس  ههېسسولښ ختسساهنههپسسښههوسسښنسس  وسههدسسښهوه    سسنهلسسوه سس وه

آلهوهاس کهجس لوسهت  ستاهووه    سنهوتسوه )نسوه ه س هلسوه    تسوهوس هنس  ه س

وه    سسنه سسوهووهلسسوهچۍسسښهو واسستوههوه ه سس ه سسوهیخپهسسوهاسساکهجسس لهه وهنسس  ه سسوهنسس

لسسوهاسسانوهواسست  وههونسس ک هدسسښه  و ولسسوهی  ها سسوههسو هچادسس هنسس ي هاسس هګیسسوه سس

ها  اهوعهههوښه وجهبهن ه

وه سسښهاسس ووههنهې ولسس ههخسسوه سساهاسس وو اوډوهو  سس وو هووهلسسښهثاسساهههول سسرهووهو وه

ها وڼهو سسسووهیسسس  اهوهواسسست وووکه ژوسسس هیسسساهولو سسسواه    اسسسرهو ن  لسسسوعهیسسس

خسس وهوهیسس ن هوو سس هوهر    سسنهوسسښه  سس  ه وولههدسسښهلسسوهثرسسااه سس واه وهیسسوهو

ه ق وسسوډهیا ختسس ه پ سس هونسس کهووهوهټسس لنښهو سس نتوسساه نسسوهیسسوه سسګو هوهاسسېږوه

وتسس هټسس لن ډوهچ سس هاسساههلسسوه سس ه سساه سسناه وورسسوهنسس هعهنسس سهووهچږ سس  کهوسسښهوه ه

هرهوه   ېسس ه ن سس لښهیسسوه سس که   سسوه زسسښهواعه سس هوه سس که سساسساههیسسوهاې

هاهېډاهیوه و ه هااههوه  و    هو ه او ه ېږ  اه     اه وهوو ههو ن هع

ه
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هو تپرهووه   ې 

یېسسډوه)یې سسښ هلسسوه  و سس ه ن سس  اوههوثوسس وه   ېسس هوه  اوسسرهیسساه سسپ ه  اوسسرهه

و سستپرهووه سسنو هجا   سسوهوهاېنسسښهاسسې ښههه ثه و   سس هلپسس  هووسسګوهوهخسسوهوسسښهوسس ه

   ېسسس ه»نسسسښههوږ ډهول   سسسوهوکعهوهچۍسسسوهیسسسوهیها سسسرهنهسسسرهیسسس لاو ووهه  جسسس 

یسسوههعاوسهیسسوهيرهنسسښهلسساک سس  اسسوه وسس  هننهووو ههع نوېږسس ک«هو سستپر

 سسوهوکعهو سستپرهووههجسسپهواې سسهرهنسسښهوهووولوه سساه سسناهولو سسوهوسس هلسسوه هسس

هااههیوه هتې ه  ج وهوکعههو نوې ها کهجا   وهو هلوه ه

وهووولوه سساه سسناهوهوسس ولره سساهټ لسس ه وسس هثول  سسوهوسسښهوهجا سسرهثلسس هووهوه    سسنهوه

چسساهیسس لهوه  اسسووهدسس  وون ه سساه سسناهوسس ولحهو عهچږوو   سسوهوهجا   سس هوه نوږسس ه

  هوه  پ  هسس هثل ېسس هووهاې اسسره   سسوو  ههوهی  لږسس  هوهتسس وههوه ه  سسرهاسس ت

ه پچ ره  او  ه اه ناهولو ښهو    هلاکعه  ا  هه انې هووهوه ېن

  رهووهوسسس هچسسس هوه نوږسسس هجا   سسس هوهوههه  سسسوېاهنسسس هن  هې سسسنهو سسستپرهوهوسسس 

وهډههاسساهه سس و نځتسسوهن لسس هوسس ه  هسس سهن سسووي هاسسرعهلسس    هووههدسسښهیسسوه 

  سسسساو هاې اسسسسرهووهو تهسسسس وکهوهوو  رهو سسسستپرهیا ختسسسس هووههووهرسسسس پاه

   ه خنېسس  هنسس کعهوتسسوه  لسسنهوه  سس وهوه و نځتسسوهن سسووهلپسس  ههي ههت  سس لې

ن سوو هه ساهاساهچ و وکهه  سوههدسښهیې سښهیسوه س ولوهي وهثرساهیسوهواس  ۍهاساهه

 سسس  وه  و سسس   هوسسس هاسسسږ اهوهواسسستخوو هلپسسس  ههر ه سسس هووهوهیاههو  سسس  واسسسرهووهوه

ه  ج وهوکع

وووسسس هووهیسسسوهواه سسس  اههدسسسښهلسسسوه  سسس نږښهووهاسسسډوههخسسسوه سسس  هوژتسسس  که

ږنځسسرهوهوولسسنهچږ سس  هه سسوهر ېسسرهونسس کهه  دسس  هونسس کهووهیې سسښهیاه او

»هول ېسسس هلسسساکهووهوو ه  سسساو هو تهسسس وه سسسوهو هوو هېسسس کعهیسسسوهی وهسسسوهنسسسښه

جا سسرهثلسس ه سسوه    سسوهو نسس کههدسسښهیسسوه   سسوکه سس ي  هنسسښه پسساهههو سستپر

 سس ي اههیسسوهن  سس ه سس و   هنسسښههدسسښه سسنو هجا   سسوههع«   لېسسنه سسوهووو هو نسس ک
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وسس ه سساههلسسوثراوسس کهه  سسوهووولههول   سسوهووه اوی  سسوههثراوسس کهچهتسسوه  سس وهچسس 

هااهههوو ه   هن ووهچ وهن که اهه ه په هاږه    ه وهووو هو ن کع

وږسسښهیسسوهووووهسس هنسسښهلسسوهثرسساهو سسنه وچې سسښهجسس لاهاسس اهن ات   اسستاوه۰۹۹۱وه

نسس سه۰۹۹۰یخپهسسوه   سسوهوسسښهیسسوهه وهع   ېسس هیسسوهټ لسسوهاې سسهرهنسسښه   لېسسنهنسس

و ن لسس هه سس  ېاوناواسسرههدسسښه   ېسس ه سسوهوسسښهلسسوهیېووسس هاسس وو اههوږ انسسښهیسس ل

 سس و رهوه   ېسس هاسساهه  لسسرهووههواسسخ اهنسس سهنسسښهوه۰۹۹۲و  سس  هنسس  هوهووهیسسوه

  سسوهنسس سعه وهوژلسس هیسسوه سسګو هیسساه پهسسوه   سسوه اههه سس ل ېوهووهیسس ول ه   اسسېهېن 

وو   هلسسوه پهسس ه وواسسوهاسسېږښههووهوژ سس هوهاسس   ه ه سس هت اسسوه وهوی  ولسسوه وتسس

هلې اها که ېناو وه  ل وهن سع       هوه   ې هبوه

هه   هووورهیسوهوتسوه س ي  هنسښه ه س هوس اه   سو ۍهیېزسښه سوهت ا س  هو س و  هه

   ېسس هه  تېرتسس«هاسس و کهاسست  ډهههووهوهههدسسښهنهسسوهاسس کهنسس هاسس ه   زسسنه»

وسساهووو هههنالېسس  چۍسسوههسسوه سسوههدسسښهوهه پهسس ه سس نتې    ه سسوه سسول  هو نسس 

نسسښهوو ه     سسوهثرسساه سسوه سس   ههنسس سهووهوه سس و اوخ ولرهوو ههیسسوهوتسسوههعن سس ک

 ا نسسګوه انت  سس هن لسس ههخسسوهوسسښهیسسوهواه سس  اههدسسښهوهولسسوهت اسسوه وهنږسسوههلسسو

وووسسره   ېسس هیسسوه   لسسوه   سسوهو تهسس وهه    سس  سس هل سسوهها  سسوههدسسښههوعنسس کهواسس  

هکوو اهاس ههووهیسوهاسېږوهو سډههووه هسرهن سوهوسښهیسوهاې اسره  سانښه س هه وهو 

هعوووهیېووهن س  ت

ووهلسسوهوتسسوهولو سسواهل سسېډههنسسښهوههاسس وو او اسسهنوهه۴۱یسسوهټ لسسوهنسسښهوهاې سسهرهه

 پسساه سس  هاسس  نښهیسسوه   سسوه ویسسۍههدسسښهیسسوهاسسېږوهو سسډههول سسرهژ سسوهنسسښهو  سسوه

ښهوچسسر ه  یېسسډوه)یې سسښ ه)دسسښهوهوسس اه اتسسۍه زسس نښه سسوهچهتسسوهووهولتسسوهټسس ه

  رهو ت  ېسس هيو سسېن هوهږ هوهی چنتسس  هوسس ه سس هاوو نسس کهوکعهوهیسس لهه وسساهن سس ک

لکه   سس ه سسسوهوهیېسسسډوه نسس سهوسسس ههه   سسوهیسسسوهنسسس  هنسسښههدسسسښهوه   سسسه۲۱۱۶وه

)یې سسښ ه اسس وو وهو تهسسرهوه سسېرههدسسښهوسس و اهیسسوهاې سسهرهنسسښه   ېسس هلسسوه ه سس ه

 ږ سښهي سواهول سره سښه ساو کهیسوهه سا ېهې  وهثولساهه وټس سهنس کهوعه س هه۲۷۱



 په ايټاليا کې دمافيا پر خالف مبارزه //شپږم څپرکى 

 

144 

  سساهوه  جسس وه  لسسنهیسسوهه ثراوسسووهوههووه سساهټ لسس ه وږسسوهوسسښهيهووههدسسښهوسس ه سس ه

ه  تنښهیېاهن ل هولنه وه وو هوعولههی

هخنډونه او ننګونې

نه نسسګهوه ه سس ه چنېسسنهخوه   ېسس هیسساه سسپ هوه  سس   اهیسسوهي ههنسسښه سساهټ لسس هاسس

اههوونږنسسوهوهه ه سسښه سسښهیاوووسسرهچسس هرسسوعهیسسوهاې سسهرهنسسښه سسوهوسس و اهووههدسسښهوه

و اسساهه ه سسااهوهعهولسسوهیسسوهواهولهههدسسښه سس ي  ه سسوه سسول  هو نسس کهووهوسس ه

وو هیخپهسسوههونسس ي هاسسره سسول  ه و نځتسسوهنسس که سس   و ره    اسس لوعهیسسوه

  سوهوه   ېس هیساهبسوه  س   اه سوهوهوس ه قس  رهجن اوسډههدسښهن  ی چس   ه  ووجره

هیوهاتا وهنتاعههه وه  ولوها  هو

   ه سسوه ه سسښهوسس هاسس وپه ا  سسولحهوه  سسوههدسسښه سسوه)یې سسښ هو نسس سهوسس هوهیېسسډه

عهرهووول و سس وههدسسښهیسسوهو  سساووکهثوسهوسسښهاان سسرهنسس اهوههیسسوهاسسډوه اسسه چۍسس

 سسوه سسښهو تې  سسوههوتسسوه هسسرههدسسښهاسسډوهو  سسوهو نسس سهاسس اهوههاسس وکه ه سس ه

ووهاسساههوثوسس هیېسسډوه)یې سسښ هوه سس  وه ن   سس ههدسسښهوو هرسساه وهو سسنهیسسوه هعوووسسا

اهیسسوهولهه  سساهنسس سهیېسساهنسس سعهیسسوهوتسسوهنسسښهچۍسسوهوسسو«ه  یسسنهو سسږن»  سسوهوه

  رهووو اههدسسسښه  سسساهوهوو هتسسس کهوه   ېسسس هیسسسوهولههوه  سسساوه   سسسه رهووه رسسس

وس هي ساهوسښهووهچس هوههدسښهوو هوههن ل هووهوس هی ل  س ه سوهلسوه ههس ه نسخهنس کهوه

نهسسوههدسسښه اواسسرهلسسوه   ېسس ههښع   ېسس هتسس کهوهووهوسس هوسسښهیېسسډوه)یې سسښ هو نسس ل

وهه زسسس وسهاسسس ه ه سسسښهوهوو  ل سسسروه سسسوهوسسس و اهووههدسسسښهیاهاسسسات و وهونسسس ههچۍسسس

ها عچ هلوه  وه    ههوېډهنن و واې  واتخوو هن    هوهاېږوه

 نسسګهیسسوهاسستا وهنتسساهن سسوسعهیسسوه ووجسسرههه سس ي اههاې اسسرهج ل سست   ه سسوهوهوسس ه

  سساوهن لسس هنسسښه لهه سس ه لههوعههیسسو   سسوهاې اسست وسهوه نوږسس هجا   سس هیسساه سسپ ه

ولرههدسسسسښه ېنسسسسښهاې اسسسست وسهوه   سسسسوه اسسسس    سسسس هوووسسسسرهوواسسسسښه  او سسسسوهوه

هوه ن ات   اسسسستاوهاسسسساههولو سسسسښهو لسسسس واهووهوورهووره ېنسسسسښهاې اسسسست ول

 سس هو واسستوهههوه   ېسس هیسساه سسپ ه  سسااهنسس اهلپسس  ه     ېسسنهوه سساهياسسوهن لسس ه

هن  عه وښه ې هن  هو وو ه وهو
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هتر ټولنېز تحریک پورې څخهکر یله سټ

وتسسوهاسس ې اهیسسوهاې سسهرهدسسښه«هیسسوهلسس   کهاسسانښهوسس هاسس ې اه و نځتسسوهاسس »ه

 او  ههدسسښهوه سس   ښهواسسپ هی سسښهوهاسساههوسس هاسسس  هوعه نسسښهوهاسس وکهاسس 

ټسس سهچۍسسوه هسسرههدسسښهیېسسډوه)یې سسښ هو نسس که»هاسس ې اه   سسواهلې سساهاسس کهوه

وهه ههدسسښهنهسسوهوهوو  ل سس۲۹نسس سهوهجسس  هیسسوهه۲۱۱۲وه«هچۍسس  هتسساو ه سسوهلسساک

ه  سسساهوو ه پسسساه سسس    ټرهیسسسوهوتسسسوه ووهه سسس وواسسسېوو  رهلسسسوهن  وههاوږ یسسس ل

هولېوهعههحاتاو  هااههی  هی ه

 ه سساوهلسسوه سس وهوسس ه  هسس یرهیسسوهي ههودسس سهاسس اهو سسوو هوه   ېسس هیسساه سسپ ههو

 سس  وهلپسس  ههوسس ههو  ېسسډههو ا  سسوهعهوهوواسسښهوسس ه سس که  اوسسره و نځتسسوهنسس ههدسسښه

یسسوهواه سس  اه وټسس سهاسس کهوههدسسښهوه  سساو    هوونسس  هیاو ېسسډکعهه    و   سس

و نسس سهچ سساه سسوهنسس کعهوتسسوههی سسښهوووسساههدسسښهوو ه  وسسوهوهیېسسډوه)یې سسښ ههوسس ه

    اسس  و ههو  سس رهوهوو ه سساه سسناهو  سس  ه سسوهووههو نسس ههه سس هوه سس    ټرهوه

واهنسسس  هیسسسوهههووهوسسس هاسسس کهو»هعه    سسس هوووسسسرهو   ولسسسو ه سسس هت ا سسس  هي هه

یسوههعیسوهولهه  ساهن لس ه سوهولهنس سهه قېقنهنښهوهچۍوههسوههدسښه س   ه  ساهن سو

 پسس ڼښهوه و نځتسسوهرنسس سهووهوهوهه وه وو سس هو  سس هنسسښه سساو ه سس  هوواسست  ه وهیېسسوو

یسسوه  سس   هه سس  وه ه سس هوتسسوهنسس  هوواهي سساهاسس ههدسسښههن سسووهیار سس ههوسسښهونسس هع

یسسوهل   وسس هنه  سس هنسسښه«هوسهت  سستاههخسسوه پ سس ه سساهياسسوهنسس رسسنسسښهوسسښه و ګ

یسسوهوه سس  وه سس      ههو وه سس هوو هوووسساههدسسښهچسساهنهسسوهوه سسښه   سسو  و سس  ه

 ږسسوهیېسسووهنسس کهوو ه سسوهچسس ه و خسسښه سسوهاسسرعهثرسساوهوسس هه  سس   ههنسسښهوه و ګوسسوو

 سس  ه     سسوه سس   ههنسس سه سساههسس ه ه سس ه سسوهو سسېرههدسسښه سساو هنسس  ه  سساه سسوه

 سسېپ هلسساکهیسسوهچۍسس ه سسوه  سسوه   ېسس ههعلسساکهووه سساهووههدسسښه     سسوهواسس  ر

هچۍ  ه اووهون کعها ه  ههدښهو و اهوکهی

سه نسسه۰۹۹۲هوهعنسس سهیسساه وسس سهوسس هلسس ه  جاوفتسسوهو سسوو  پهونسس سه۲۱۱۴وو هوه

یسسوهولوسس  هاسساههوو هوه سس  هیسسوهن هسس ههیه  سس هووهن سس  وه   سسواهههخسسو وسس چاوههلسسو

وه   ېس هبسسوه ېناو سسوه  ل سوهنسس سعهوه   سس سهیسوهوسس هه  سس  قوهنسښهوو هوسس ه ېنسساه وه
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یېسسسډوه»هعنسسس ههدسسسښهیسسسااهوهوو هوهور پسسس ڼښهوو رهلې سسساهاسسس کهوه  ل سسسو

  سساو    هوسس هوتسسوهنسس  ه سس  هوه    ېسس هاسسېږې  ههدسسښهوه«ه)یې سسښ هیسساهبسسوهو وسس 

 سسډوهو ن لسس ههخسسوهلسسوهو  سس  هو واسستوهوسسښه  سساو  پهلسسوهیوونسس  هوسسښهو لسس وهووهلسسوه

هياوهو ن کهوهیوه ګو هوهثراوه ه  ه پ  ه اهياوهن ع

وسس هلکهلسسوه سس  هاسساهه و سسډوه   سسوچۍسسوه  لسسنه   سسواهلسسوهی چېسسول هو واسستوهوثهیسسوه

و هوه سساو ههووه سس  لهیسسوه ې اسست هنسسښهوه  و سس   هوسس ه سساه وه هعهووتسسوهنسس سنسس س

 سساههسس هلسسوه   سس لکهاسساههه وه سسوهاسس اهنسسهلسسوه سس  و  هو سساو چسسااهاسسن ښهیسسوهو یه

وه  سسساو    هوه هسسسرهلاوږ هچږسسو وکهو سسسېرهووه ه سسس ه سسسوهو سسېرههدسسسښهوهیسسس 

لسسوههزسستوههخسسوه پ سس هنسس کعه پ سساههنهېسس وسهیخپهسسوهووسساهه سساهياسسرهوونسس  ه

 ه ېس ههزستوه سواهیسوهاسپو سوه س  هواس  اهاس هووه   ېس هو ههعا سهووه  ا سوه وتهسا

ېسسډوهیسساهوهیوههدسسښهیسسوه اسسږره   سسوهوسسښههاسس وو ااسسېږې  هچۍسسوهلسس    ههعنسس  

هبوهیوه اږره   وهژ نوهون هع

هلرلېد، موخه او لومړنۍ ستراتیژیانې

یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهول سسره  سس   ههوسسښهیسساه سس ه  لسسوه سساو هیسسوهواهولههه

دسسښههسسوهثوسهو سساژکهووهوه سسښهو وۍسسوه  جسسوهننتسساوسهنسس کهاسستاو ېوکهووهیسسپ ه

 سس هو  اسسرهووهلسسوه  هیېسساهنسس سعهلال سوهووهوههدسسښهاې سسهرهوه   ېسس هلسوهوسسښههجس لوس

هچاهوه و هووههدښهو ووکه اهياوهن کع

ېوسهن ات   اسستاوهوسس هوواسسښه سس پهو ههدسسښهلسسوهاسسږ هنسسښهووهو  سس  هلپسس  ههیسس لا»ه

وو هو تهسسس وهه»ه و   سسس هوووسسساههع«وسسس اهوو تسسس    ههاسسساههو  سسسوهوولسسسحهلسسساک

وه   سسوهچۍسسوهوه   ېسس هیسسوه  ه سسښه«ه کتاولسسناې اسسنهووهو هوه ه سس هه  سساهنسس سهن

ه ووسساههدسسښهوو هو وو سسووسسښهوهننتسساوسهي سسواه ې  لسسوهاسسېږ ه سسوهواسس  ههونسس ههووه

   ېسس ه ت سسرهوکعهو هوه ه سس هیې سسښههها ې  لسسوهاسس  اهاسس که سساههسس هوو ه سساهیسس

لسسوهي اه   ېسس ه سسوه سسرعههښاولسس هووه  سس وهوهټسس ل روه سس ل ښهو ن   سس هیې سسښههوهوه

ډهه سسیا ختېسس وره سساو هوووو سس هچسس هوتهیسسانه نوسسې هاسس کهجا   سسوهو هوه    سس
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ډه   سسوهووهوهههدسسښهرسسوتسسوهجن اهوهنسس  و  هلپسس  ههه ووتسس»لسساکعه   سس لکهوووسساه

هع«و پاه     وهو ووهن ه

دسسښه هسسرهوه   ېسس هوه»هووهوهههچ سسوهوهوثوپسس  وهوتسسښه سس  ښه سسوهوه اسس ووهلپسس  ه

  و سس هاسستاو ېوکهج لو  سس هیسسوهچ  ې  هاسساهه«هوونږنسسۍهیسساه سسپ هوو وسس ک

نسس ههدسسښهلسسوهټسس لنښه   ېسس ههدسسښهیسساونهووهثرسساهی  سس  وهلسساکهووهون سساهواسستويسهوه

چسساهثوسه سس ههیسساې ډوهیوسسښهیسسنهوکهاسساهه ق  هسسوهنسس سه سس  ږ وهوعهووه سسوهچسس هوثوسس 

     سسوهن  سس ه   سسواه ږانسسډهنسس ي هاسس عهلسسوهواهو هسسوهوو هیار سس ههونسس هههدسسښه

وه  پ  هسس هويوهسس هلسسوهو هسسوهههه   سسواهوسسښډوهوهیېسسههدسسښه    سسهېسس ل    هیسساوسس و اه

هعهوتوه   ښهووهوا:هو ږانډهون ه

 وواسسښهوسس هو تهسس وههدسسښهیې هسسحهووهوه نوږسس هجا سسرهثلسس هلسسوهوههیېسسډو

   وهننتاولې کهاږ  سهو ع

 یسسوهوهواسست وووهاې سست هه سساهټ لسس ه سس ل  هولنهو هووهوه وسساکهولنهههیېسسډو

 و عهی  ولکیا هوهوښهاږهرهولنهثراه

 ټ لسسوهټ لنسسوه   سسواه سس حېاهیسساهقې هثوسه  سست سس هیسسوه  سستقې هووهوسس ههیېسسډو

 ن کع

 ی چې کعهیېډوا  هولوهیوهوا  ۍهااههیوه 

 عی  کوهی لاوږ هو ته وکهووههیېډوه 

 ېسس ه پسساههوسسښ سسنهههههدسسښهیسسایېسسډوهوه   ېسس ه سساهټ لسس هاسستاهه اوقسسوهوه   

 ننتاوسهیوه ه  ه و نځتوهن کع

 سساهټ لسس هاسستاههواسسېهوههوسسښهوهو سسو لسسوه ه سس هیسسوه و هیې سسښهو ې سستاه 

وهههدسسسښهوه   ېسسس هج ل سسسنه سسس کهنسسس کعهوو هیېسسسډوههخسسسوهياسسستوه

 پهسس ههه وتهېسس ه ویېسس هلسسوهي اهچۍسسوهو سس وه سسوههدسسښه ویسسۍه وټ لسس ک

وهون پ سس ههدسسښهوهوو هلسسوه    سس هون   نسسوو  هووه سس  وهټېسسنهیسس لوهتسس وه

نسس  هههه سساالپسس  ههتسس وهو سس  هنسس کهووهوه نسسواه   ېسس ورهتسس وهن   ېسس 

 و هرع
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ثوسس هیېسسډوه)یې سسښ هوواسسښهوسس ه  ه سسوههدسسښهلسسوهوتسسوهو وسساهووهوههدسسښهلسس    حه

هلسسوولو سسواهدسس هيره سسوهوهو ول ه سسوهيرهو وللسس ه سسوهول ېسس هوهههدسسښهوتسسوه سسوه

 سسګه  سس ولېنهاسساههوسس ه سس  هاسسره سساههسس هوهولسسوهوه ت سساکهن لسس هلپسس  هه سسااه

 سس  ښه سسوهوه اسس ووهلپسس  ههوه  اوسسرهاسستاهولو ورډو سسوهووههښواسست  وههواسسرعهوتسس

ه:ووه

 اههدسښهچۍسوهوه س  هاس  ه ه وهوواسښهوس ه س    ټرهنسښهوواسنوه وهیس 

 یوه   وه   ې ه وه ویۍهو ن اع

 و سسنه وتهسسحهوتسسوه وسساههدسسښهوه   ېسس هیسساه سسپ هجن اوسسډه سس  وه سسوه

 ع  ووه ۍېاهو   کیاوز وسهارهووه هرههوه  رهن ي ه

 عکچاهو هاخ هوهن  هاا وه ا ل ه   ولېنهلاه 

 چسسساهاسسسخ ههدسسسښهوتسسسوه  سسسااه نسسسرهووتسسسوه  اوسسسرههاوږ وهیسسس ل

 ت وت  ه اهياوهن ي هارع

 اهااههن ل ه   ولېنهلاکعوهچاهو هاخ هوهو ههوه  

  چسساهوسس ه سساوههدسسښهوتسسوه سس ووهو نسسرهوواه  اوسسرهتسس  هلاوږ هوهیسس

 ن وي هارع

وههیېاوسسوو   وه  هسس ي  ههو پ سسره اوسسوو و هووهوههیسساهواتسسووسهويله رسس  پ

 وسساههدسسښه«ه ېنو پ سسره  سستوهې »ه  و سس   هوهه حاههاسس  اسسه     هلسسوه  سس   وه تسس 

وهلسسوهو ن لسس هډهېسسی وهچۍسسوه رسس      ههدسسښهوهوهیسس لاوږ هنسسښهوسسښهووههلسس کهاسس ت  ه

 وهوسس ه سس  هه وه ههدسسښهوهوو ه پ سس هوسسښهنسسېن  سستوهې ه وسسښهو  سس  هن لسس هووهچۍسس

  سسسسوه سسسسښهوونسسسسوه  ه پسسسساه  ېنوون  سسسسوو و هوواوسسسسوسهووه  سسسستوهې هنسسسس سع

ول ېسس ههن لسس ه سسوهلپسس  ههوهټسس لن ډهو سسوو ه   سسنوتسسوهههلسسوهوتسسوهو هسسوهس    اسس ه

هلېوسهن ولوع

ډوهوسس هه سس  تره  سسپ هه و نځتسسوهنسس ههووهچۍسسوهوهیېلسسوهوتسس ه سس ي  ههخسسوهوثوسس 

وواسسښه ه سس هیسسوه   سسوهنسس سهوههدسسښهیسسوه و هسس   رهنسسښهوهچۍسسوه رسس      ه پ سس ه

وو   ه سس  ه ه وواسسه۷۴۱۱وهوهیسس لاوږ هوهډه سسوهو نسس کعهوثوسس یېهیېسسډوونسس کههدسسښه
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وتسسوه«هوه سس      هلپسس  ههووهوسس هاسستاهنسس  هو»هعو نسس هو ځسس وډه ویسس  هوسسښنسس هووه پسس  ه

وه   ېسس هیسساهبسسوههع  تېسسره سسوهوسس و اهووههدسسښهتېسساه  ږسس لرهووهلسسوهجاوفتسسوهثکهو

وهل  سسنهیسساه سسنههعلسس    حه ق و سسنهوههدسسښهاسس وکه هسسرهی سسښهاسساورهو

وو ه  سساهن لسس ههدسسښههعوثوسس یېډوه)یې سسښ هوهاسسږ اوهلسسوهي اه سس په سس   ههنسس 

 وسس هوعهوو هی چېسسوسهههوتسسوهنسس  ه سسنو هجا   سس ههخسسوهوهاسسات ووکهلپسس  ههلسسو

هیېسډوههدسښه رس  و ه س  خهنس کههدسښهیسوه س   ههلسوهیسوهیا هسوهدښهوهووچس ه سو 

هعواات وو هواپ هن کهوهوو هلپ  ههوتوهل  نهثراه و هوه

 سس  هوه رسس      ههزسستن   ه سسوهوووسساههدسسښهوتسسوه هسسره سسوهوو هوسس و اه سسوه»

ل سسسوه سسساکهواسسستويسهونسسس ههدسسسښهچۍسسسوه ه سسس ه و   سسس هوووسسساه «هیاوسسس وک

يو اوناواسسرههدسسښه  سساهوسسښهاسسات و وهنسس اهوههوسس و اهوهووه ه سساوه رسس  و  هوسسښه

وعهلسسوهواهو هسسوهوه   ېسس هلپسس  ههواسس  وهوههچۍسسوهثوسههدسسښهیسسوهوسس هههحزسساهوویسساه

اسساننهنسسښهوسس ه سسډوو هیسسوهواسس  ۍهاسساهه پسساهواسس  وهوکه   سس ل هچسس هو پسسرعه

ه  ه سسسه چۍسسسهو سسسوهوهیسسس لاوږ ه هسسسره سسس هوورهوثوسسس یېډوه)یې سسسښ هووهیسسسوه    ه

 سسوهه وهثلسسښههخسسوهاسسات وو هنسسهلسسووسهدسس ههدسسښهوه نوږسس هجا   سس هرسس  و سسوهو ه

 ه سسښهوه  ستوهې  ن هیسسوه   سسوهوسسښهه وهوس و اهووهههدسسښه سس ل  ه پ سس هوسښه سسااهنسس

عهیسسوهوسس هنسس سهنسسښهوثوسس یېډوه)یې سسښ هوهاسسه ه وهلسسوهوو هو تهسس وکه پ سس هچسس هنسس

هحها ع ر      هیوه وهو ه   هن ل هنښه او ل

 اسس   و نههزسستوهولسسګوون هوووسسرههدسسښهو اهثولسسوهاسس وو اوډوههووه ېا سس کهي و ه

 سس  هوسسښهه ن سس   ههدسسښه سس هه   ل سس   هلسسوه  اوسسرههخسسوه پ سس هونسس عهچۍسس

 رسس  پهیېسساهنسس  هوه)دسسښهون اوسسنهوسسښه  و سس  هو هووه سسوهوسسښهت  سستاههدسسښهلسسوه

یېسساههخسسوه   ېسس ه سسوه ویسسۍهو نسس کعهچۍسسوه هسسرههدسسښهووره   ېسس ه سسوه ویسسۍه

چۍسسوه هسسرهوههدسسښهوهه سس هتسس ولکهوتسسوهنسس  ه سسوهووو هو نسس کهووهو رسسې و نسس که

لسسوه سس وه ېسس سهاسس کهه یسسوه ېسس سهاسس کهل  سسنهنسسښهوسسښه     سسوهوهووهوهی ل  سسهوېسسډهی

هوعه
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ههو سست ا سس  ه   لهډووه   سس هووهوهههدسسښهوسس ه  ځېا سس وسس ه سساه  اوسسرهنسسښهوهاسس  ه

هووهوتسسوهثوسه رسس  پهوه سس  وهلپسس  ههوسس هه ږ  سسوهو ا  سسوهه ه سسښهوه رسس  پههزسستو

وهلسسااهههخسسو   ېسس ه»ه نسس هلپسس  ههوهوثوسس یېډوهاسساهه هېتسس و سس  ه هسسرهواسستخوو  سهوه

لسسوه سس و اوخ ولره»ه سس ي اههوه سس  هلپسس  ههوه   سس لکهلالېسسوههع«لسس وه هن سسووه   سس هو

ه   هوع«هووهووااهی که

هپه اخالقو والړ استهالک

   سسوهیسسوهوسس ههاسستاهه  سسااه  اسستوهنسسښهوثوسس یېډوهه۲۹هانسس سهوهجنسس  هیسسه۲۱۱۷وه

اههوهه سسیسسوه اسسږره   سسوهیسسوهو پ سس هويلهواسستوپکههدسسښهوه  اوسسرهوا اسسرهث

عهلسس   هه   سسوهوسسښهووهوهههدسسښهوهووکهووه سسګه  سس ولېنهیسسوههزسس و  ن سسنهن

ولههوه ه سس ه   سس  اه سسوه سسول  هو نسس کعه  اوسسرهن   سسوهي سسواهیېۍسس  هوسس له

ا ه سسنهسسوههدسښه هههسسوهاسسرهیهع  سوهیېسسډوهو نسس کاسسهنوهوون  ه۱۱یسوهیسس لاوږ هنسسښه»

  سسوهلسسوه   ېسس ه سس لره پ سس هنسس  عه ههوهچۍسس هټ لسس ه ه سس هه  ههیسسوهتېسساه  سستقېږوه

دسسښهوه سس  ه سسوهلسساکهوسس هه ا سسوهوسس ه هههسسوهنسس ي هاسس هه  سس ههسسوهیسسوهووکهنسسښه

ه«عهه ههن ي ها هت  ههن  ههوکيه ههو ه  تاکهو 

 اوسسوو ههیسسوه سسنهاسس وههي اهل سسوهها و   سس هوووسساهوتسسوهاسس  هاسس  هوهثرسساه

وواسسسښه سسس که»هعوسسس هو قپ سسسره وسسساهوهوو وسه ااسسساههنسسس ي هاسسسرهووه پسسساه

ول  سسپره و نځتسسوهاسس اههدسسښهوهیېسسډوهیسساه سسپ هوه اوسسوو ههاسس و    ه سسوه

ووه) ههچۍسس ه ه سس ه سسوهیې سسښهو نسس  هنسس  ههدسسښهوهوسس هاسسرهوه«ه سسول  هو نسس  

و ې سسته هیسسوه سسوسهنسسښهیې سسښه سسوهو نسس ک هیسسوهه سساهیېۍ    سسوهوسسښهیسسوه سساهنسسښه

هعهه ې س

  اوږسس سههدسسښهیېسسډوهوسسښههو  سس   ههیسسوهووههوواسسښه سس نتې    ه)هچۍسسوه ر     سس

ووه)اسسادپوهواتهسس   هوهچۍسسوه رسس      ههدسسښه رسس  پهوسسښهلسسوه   ېسس هاسساهههوو ن لسس

 سسو رهه دسسښهوسس ه سساهلپسس  هه و نځتسسوهاسس کهوعهوتسسههولو سسوه سسوهلسساکه پ سس هن لسس  

اوه سسوهتو سسوو    هجا سسره سساو هوه سسو رهتسس لهه سسوهووزسس و ښه)هدسسښهلسسوهن ا   اسس

چۍسس ه ه سس هاسساهه  سس سه سس لرهووههلسسووسسښهتسس لهه سسوهووزسس ولو هوهاسسږ اوه سس په)
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ههدسسښهتسس لههوسسښه سسوهووزسس ولوههدسسښهلسسوهوتسسوهي اهوسسښهتسس لهه سسوهحو پ سسرهوسس ول

 هووهو سسپسه)وهجا سسره وهووزسس ولوهچ سس سهووهواسست وووهوسسښه سس  هچسس ه سس کهنسس

هېمهن ع اوسهووهتنرهن وو هلوهي اه    او هوهنن

 نتې    هیسسوه سسګو هیسسوه وه وو سس هنه  سس هنسسښههوسس هاسسږ اهوهي سسواهوسس ووهاسس و ه سس

هوب  وه  تې   وه و نځتوها س:

 ههدسسسښهیېسسسډوهوسسسښه سسسوهو ن لسسسوه سسس    اه   سسسواهچۍسسس هوونسسس     هیسسسا

اسس ې ااهل سس سههدسسښهوتسسوهو ه سسوهچسس هوهیسس لاوږ هیسسوهن هسس هنسسښه

 لېوسهن  کع

 سسسوههوو اسسس  وهووهه وهچۍسسس ه رسسس      ههدسسسښهیېسسسډوهوسسسښه سسسوهو ن لسسس     

  هې   هاږ ااهد ی سع

 یوه  ه ي  ه ز  ښهل  سع 

 ووبها و   وهووه ارزن ورهلې   وع 

 وه ر      هوو ا  وع 

 هښههدسسښهیسسوه سس«یسس که ې سس  وسههخسسووهیېسسډوه»نهېسسډهو اهو  ېنسسښه

یسسسوهوتسسسوه ې سسس  وسهنسسسښهوه سسس  وکههع ې اسسنهنسسسښه سسساهاسسساههن سسسوو

 سسوههو ن سس ی  وهووهلسسوهچنا نسسوو  هلسسوه سس وه   ه ههوهوون    سسوهه  اسسېقر

    سسوهو نسس سههدسسښهوسس هلسسوه سساههو چسساههسسوه وسس هوه   ېسس هیسسا پ هو

 ااههیوهټ لېډهه   وهو   کع

 اېقرهووه ې  او وع   

 ههیېسسډوههخسسوهیسس کهوسس هاسستاهووږپسس  ر ه)اسس  س هوه  اوسسرهوهوسس ههلسسو

 ت کهلوه  وهیاو ې تاهن وسع

    وهوسسس هل  ۍسسس لکهلسسسوهولو سسسورډهو واسسستوهوه   ېسسس ه سسسوهو وووهه-اسسسپ

 ېږسسوه  سسه رهل  ګلسسوه ږ وسسوهنسس هعهووهههن  سسوو و  هوه  اسس     سهوسس هووه

ډه ه وډوسس  هووهو سسثوسس یېډوهوهټسس ناههیسسوه سس  هوتسسوهل  سسګلښهوهاسسېږوه

وهههخسسوښهې سس لهلسسوو  پسس ڼ ه پ سس ه سساهياسسوهنسس عهل سسوهها  سسوههدسسښه
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وترسسوه سس لره پ سس ه سس و وه ه سس  ه پ سس ل هیسسوه سس  اهوهل  ۍسس لوهوهو

پ سسرهن  سسښهیسسوه  سس   ههنسسښهو ه  جسس وهوهولتسسوه   سسوهووهوهههدسسښهو 

    هن سهارع

 ول سسرهووو اهووه سس  وولۍهوهو پ سسرهواسستوپکهوه په لسس هیسسوه سس  اه

 سساههسس هیسسوه پسساهیېسساهووهیهسس  هووه او وووو سس ههه  سس  هي سسواه وواسستاه سسا

نسسسښهوهو پ سسسرهواسسستوپکهنهتسسس  ه وو هنسسس کعه  اوسسسرهیسسسوهوتسسسوه

هوه  سسوههدسسښه  سسوووهه اوسسوههیسس  اه اوسس لح  نتېسسرهنسسښه سساهثرسساهه

وسس و اههسس ه سس  ځې هووه ېنسسښهول سسرهت  سسګاهوواسسښهواههدسسښهچۍسس  ه

 و ل وهعهباو پی  ههن ل ه وههه په هول ې ووه

 سس  وه سسو ره اوی  سس هاسساههیسسوه سسګههو تر ج  سسوهووه وسس چااهنسس سهههلسسو 

دسسسښهووهه  ه سسسوهوهاسسس ل و   کهن یسسس  وهوهواسسست  رهلپسسس  ههلسسسوه سسس  وه

یسسوهنسس سهه۲۱۱۱ اوی  سس هاسساههیسسوه سسګهه وسس چاههنسس سهوعهچۍسسوهیسسوه

جنسس  کهنسسښهو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهوه   ېسس هوسس ه  نسس کهیسسپ ه سسوهوسسښهوه

عهو واسستوهساسس ههو سس  وسهو پهسسښهو سسواهیسساه وسس سه  ل  سس پهو نسس کهوه

   سس لکهوهههواسس ههت  سستنولسسوهچۍسسوههدسسښهیسسوه   نږسسوهنسسښهو سساکه

اسس عهوواهلپسس  هههدسسښهوه   ېسس هوههو سس  وسنسس سهیسسوهجنسس  کهنسسښهه۲۱۰۰

ياسس چنښه خسسوهو ېسس سهاسسرهووهوهچۍسس ه رسس      ههدسسښهیسسوهوثوسس یېډوه

هعح  سسنهاسسرهن ولحنسسښهوسسښه سسګو ه سساهياسسوهنسس  هوهوهچۍسس هه وزسست

  و سس   هوه سس ي  هوه  ل  سس   هیسسوه سس  اهوسس هولونسسښه سساو ه و نځتسسوه

وو هونسس ي هاسس سهلسسوههن هوووسسرههدسسښهووتسسوه سساو هیسساه سس سس و  ههعنسس 

ېسس وه ثوسهثوسهوله» سس هاسساهه سسښهولو سسښه و نځتسسوهنسس کهووه ېنسس هی ل 

 عه وهوښهووههو ن ه«ه

هبدل اخیستل او غبرګون

 و   سس هوووسسرههدسسښهیسسوهلسس    هاسساهنسسښه   ېسس هوثوسس یېډوه سسوهیسسوهجسسوکه وسساه سسوه

ه وهنسس سهنسسښهنهسسوههدسسښه  اوسسرهوه   ېسس هووکهنږسسډو  هنسسه۲۱۱۷نتسساه سس هیسسوه
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 سسوه۲۷۱ه وه لسس هو  سس  هنسس هو نیسسو هووهوهچۍسس  ه رسس      ههدسسښه   ېسس ه سسوهوسسښهلسسوه

 سسوهه۷۰هانسس سهوهجسس ي هیسس۲۱۱۶وهههعت ا سس  هو سس وهووسعهن ات   اسستاه و اسس

ههدسسسښهوهوثوسسس یېډوهوسسس ت  هوهوه     سسس هووه سسس  وهثول سسس ه  وج  سسس ه   ېسسس هوهوو

هعهه وه  ږ  کها    هوي  هوه اهپوهااننه وهوو هول 

هوسهوو هولهوکههدسسښه  وج  سس هاسساهه ااسستوهونسس که سساههسس هچۍسسو سس  و سس  هی چ

نسسوه   سس ل ه  نسس  هاسسره سس  هټسس سه سسوه»ه  ا سسوه پسساه رسس  په سسوه واسست  هاسسرعه

   ېسس ه سسپ هوکه  سس هوه  نسس  هاسس هوتسسوهنسس  ه سسوهو سسېره سس  هچۍسسوه هسسرههدسسښه

رهوه   ېسس هوهوسس و   سس هوووسساهوه    اسسوهیسس  ښهن سسووهیسساه سس  ه  ا«هاسس  هح

ه  و اوخ ولرهیوهولو واهت ا   هو  ول ع

 سس  هه ه سس هلپسس  ههیې سسښه وټسس لښهاسس  هولسسوههخسسوهدسس ههدسسښهوه سسښه و ههلسسووو ه

یسساواهاسس  وه پسساه   لېسسنهونسس هووهیسسوههونسس اهواه پ سس ه سساهياسسوهنسس عه  و سس   ه

ن هسسس هنسسسښهوسسسښهو سسس ولوههدسسسښهوو هتسسس ولکههدسسسښهوه   ېسسس هیسسساه سسسپ هوه

 سس وو ه سساهياسسوهه تسسنهووه سس هه یسسوهواسست  واهوسس ه  سس تههخسسو   وبسسښهلسسوه سس    ه

 رسس  په  و سسوهاسس هووهووههج  سس ه ېسس هوه پسساهونسس کعهوسس ههسس هو  سسښهو واسستوه  ه

اسسه و   هه هنسسښ  سساههوهوو هل  لسس هلسسوهو هسسوه   سس  هاسس سههدسسښهوتسسوهن سس  

هعول و   ل هووهوهچۍوهو ه وه    ها  اهوه

اسسسات و   هههخسسسویسسسوهاسسس  وهنسسسښهووږ  سسسوو وهدسسس  وون هووهلسسسوه   ېسسس ههیېډووثوسسس 

ووهوهچۍسس ههه  بسسې   هاسساههوهچږۍسس هلسسووون  سسوو و  ههخسسوهچسس هو سس  هن لسسوههوو ه

 ههدسسښهلسسوه   ېسس ههخسسوهوسسښهاسساهت و سسوهن لسسوهوه پ سس هیسسوه سس  اه  اسستښه رسس     

نسس لښهووهاسسېږوهو سسډوهووه هسسرهو  پسس ڼ ه سسوهوسسښهلې   سسوهلېسس سعهوسس اه  سسېښههدسسښه

 ولهههخسسوټ لسس ههلسسویسس لاوږ هنسسښهوسسښهوهاسس کههپسسښه پسسااهنسس اهچۍسسوهوهیسس لاوږ ه

اسسسه  ه     هوههزسسستوهوون سسسېنډوهن  سسساو  ې  و سسس   و نه)وڼ     ن اسسسېاو ها  

نسس سهنسسښهیسسوه   ږسسوهنسسښهیسسوهاهنسسره   سسوهوه   ېسس هوهه۲۱۱۶وهوهونتسس  اهلسسوه سس ه

هوښه ویۍهو ې تهښه اه پهن سعهوهچۍ هت وههدښهلوه
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چۍسسوهل وسسوههدسسښه هه   ږسسښه سسوهو هوو سساهاسس  هوه»هچۍسسوهو واسستوهوووسساه

 ه سس هوسس هاسستاهچرسس  ههدسسښهچۍسسوهوخسسوه     سسوههدسسښهیسسااهلې سساهاسس کهوهوه

 ه سس ه  ج ووسسنه   سسوه قېقسسرهټ لسس هه عهووتسسس سسوو هیسسوهو سس  هیېسسډوه سسښهولېسسو

ووهوهه  سس په ونسس هه ههیسس ههاسس  ههدسسښهوتسسوهوسس و اه  سس هاخهسسرهجن اوسسډه سسوهو

ه«عټ سه   هج  ههوه

هتاکتیکي تنوع

وثوسس یېډوه)یې سسښ هوسس ههاه سسهوهوواسسښه  نتې   سسوههدسسښهیسسوهاسستاو ېوو رهل سس  ه

وهوو وه وسسس سهووهلنسسسګه وسسس سه   سسس هلپسسس  هه و نځتسسسوهاسسس کهنسسس  وکعهوو هیسسسوه

ه سسس وه  سسس   اه سسسوهوه و سسسګول هوهیېۍسسس     ه اسسس ل هه پ سسس هیسسس لاوږ هنسسسښهوه 

لپسس  ههه لسس  ه سس ه سسوه سس   ههنوسسښهووهوه   ېسس هیسساه سسپ ه ق و سسنهه وه و نځتسسوهنسس

ووهوه«ه   ېسس هیسساه سسپ هاسسوېوو  »یسسوهاسس  وهنسسښه  جسس وهوکعه  و سس   هوههاږسسآل

 سس  وه ا   ېسس   هوهلږسس  ځنښهیسسوه سس  اهوه سس  وه سسو ره اوی  سس هل سسوه   سسوو و  ه

نه  سس هنسسښهوو هلسسوهچۍسسوهه۲۱۱۹ووهه۲۱۱۱اههچږۍسس کهن لسسوعهیسسوه سس ل   هاسس

اواسسرهوژسهاسس اهوهههخسسوه سساهاسسږ  لې ره زسس هد ا سسوهه   وسسوههدسسښهيو او ه

وه  اسسسې ه   هههدسسسښهوهن ات   اسسساوهیسسساه سسسپ ه اوسسس واه سسساهياسسسوهاسسس اهوا

 سس   هونسس عهوورهوورهوهوسس اه سس  ههچ سسښهیسسوه سسانهنسسښهاږسس  ره  و سس   ه سسوهوه

وو ه  سس   ههنسسښه سسګو هن لسس ه سسوهدږتسس ه»هوسسر و   سس هووهع اسس ووهچ سسوهاسس ا

ه  سسس هوو هوواسسسښهوسسس ههسسس کهتسسس ولکههدسسسښهوو هوو سسسوهنسسس که تېرتسسسههوک

وثوسس یېډوهیسسوهچۍسسوه سس و   هنسسښههدسسښهو ېډو سسوهو نسس کهووه سس لرهاسس  وهلسساکهل سسوه

هنت  ت    وهووه ا   و    وهټ لن ډاه  اتښهن کع

هسیستماتیکه الره

 نوږسس هجا   سس ه ږانسسډهنسس سه  اوسسرهواهیسس وهښه سسوهو اسس ووههدسسښهوسس و اهیسسوه

  سسنوه سسوهنسس کعهوه نوږسس هجا   سس هووهوهټسس لنښهوه سس  وه ا سس ه سساه سسناهوهوسس هیسساه سساه

وهولو سس ه سسګوه  سس هووهوهووولوه سس ووهوهياسستوه وول سس هوسس ههولو سسوه  جسس وهههېسسو  

«هچږسسسووهي سسساهو ههدسسسښه   ېسسس ه سسس   سه سسساو هنسسس  هو »ه و سسس   هوووسسسرهعوه
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لسس    هووه اچسساههسسوه وسس هه: سسوهو اهان  سساچ  اوسسرهووره  سساهنسس کههدسسښه

و تهسس وکهاسس  وهه ه سسښهټسس لن ډههنهتسس  کهووهاې اسسرهاسس  ښهلسساکعهوتسسوهټسس سه

هووو وو هه  نتې    ه وههدښهاې ت هو پسهن کهول ې هلاکع

هیوالی

یسساونه  سس چ هوهههوتسسښه سس  ښه سسوهوه اسس ووهلپسس  هه  اوسسرهیسسوهواهولهههدسسښهوهوسس ه

 و نځتسسوهن لسس هووهوه نوږسس هجا   سس هووهوهټسس لنښهوه  پ  ه  ا سس ه سساه سسناهولو سسښه

نس سهیسسوهنس سه س  هچ سسوه»هنږسډو اهنس کهاسستاو ېوکه او ساههنس هعه و   سس هوووساه

هههع«ون ههدښهلوه   وها ت  و  هااههووتپ ه و نځتوهن ه

 کههوه  ه سسښهیسسوهثوسهوسس ههنږې سسوهیسسوهواه سس  اههدسسښه سس حاه سسپچ ره ه سس ههسس

واههیسسا    اسسوهوهاسساههولو سسښهو ې سسرعهه دسسښهوه   ېسس هوهنسس  و  هیسسوهولههاږ  سس

هعاسسسا  اههوهی چنتسسس  ه  هسسسهېوهووهواسسست وو هلسسسوه سسس  هاسسساهه ه سسساکهنسسس ک

اسساههولو سسښهو ېسس لښعهوه  ه سسښهیسسوه   سسوههاووسسوثوسس یېډوهوهاسس لره  هسسېپ  هلسسوهووو

هنسس سه ویسسوهووخسس وههدسسښهیسس لاوږ هی چنتسس  هوهچسساه  هسسېهرهنسس سهیسسوه۲۱۱۴لسسوه

  اوسسرههخسسوهوه پ سس هوسس ههواپ ېسسوهووههلسسویېسساهنسسښهلېسسرهلېسس کهیسسوهچۍسسوهنسسښه

هو ه    ه  ج وهوکع

وثوسس یېډوه»وتسسوه سس   هلسسوهثن لسس هو واسستوه  ا سسوهی چنتسس  ه سسوه ولېسس که اهسس هوهه

لسسوهچۍسس هه سساوههههسس    هچږوو   سسوه  اوسسرهوهی ل  سس هووه  سس ور«ه  سستا هاسسر

وههه و ه او  سسېډکدسسښهوه   ېسس هیسسا پ هوکهچسس هولو سسښهجسس لاهنسس کعهول ېنسس 

 سسسوهوه ه سسس ه سسساه سسسناهیسسسوه سسس  ههوهووسسسااهوهههیسسس لاوږ هوسسس هاسسس  قوهوو ههسسس    وس

ه  ت ولرهلپ  ههوهو هچ    رهاږ  سهیوه   وه   کع

هنهلیت منوو اخالقیات او مس

«هو هح   ېسس ه سس  و هه سس  و هوه اسسږرهووکهاسساهه  لسسوه»ه و   سس هوووسسرههدسسښه

وووسس یېډوهووتسسوهنسس  هولو سس هوهنږسسډو کهن لسس هیسسوه سس  اهوسس ههووههت ا سسوه  سسپ هه

 س  وه سو ره اوی  س هاساههنس  هنس کههلسو و نځتوهنس هعهلس    هووههدسښه  اوسره

 اههس هاې اسرهچږ س  که)هیا سوهلسوهواههدسښه   سوکه س ووهیسوه وساهنسښهو ېس سه
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اسسرهنسس کعهووههدسسښهوهاې ههاسسر هدسسښهوهن ا    اسس اوهاسساههوسسښهنسس که ا نسسګ

ووو وهووهاې اسسست ول ه   سسسواهوه  سسس  ه وواسسسته هیسسسوه سسس  اهوواسسسښه  سسسپ اهووه

 سس و ېوه پسساهنسس کههدسسښهوتسسوهولو سسښهنږسسډو اهنسس کهووه  سس  هو ن  سسوهثرسساهه

نس کعهیسسوه س نتې    هنسسښهیسوهن هسس هنسښهوه سس  وه سو ره اوی  سس ه سګاه وسس چااه

عهدسسښهلسسوهووږ  سسوو ههاې اسست ول هووه سس    و  ههخسسوه پ سس ه سساهاسساههنسس سهو 

هوارع

وووسس هووههدسسښه  اوسسرهچ سسوهنسس کهوه ه سس ه سسا ناهیسسوهواهولههی چسس و هثرسساه

وه   ېسس هاسسهطښهاسس  ه هنسسښه ااسستوهنسس کعهووهاسس  ههنسس کههدسسښهو ه ووسسوهو نسس س

زسس ولحه  سسرهر سسنهوهووږ  سسوو ههوهت  سسته هلپسس  ههووکهیاههاولسسوهوه پهسس ه ووسس هیسس

ووهلسسوهچۍسس ه ه سس ههدسسښهوه نوږسس هجا   سس هاسساههچږ سس  کهنسس کههخسسوه پسساه

 هسسرهن سس هټسس نن ههخسسوهیسسوهوهوو هسسرعهوهاسسېږوهو سسډوهه و   سس هووه پ سس ه  ا سس

چۍسس ه ه سس ههدسسښهیسسوه  سس وهنسسښهن سس هوکهوه     سس هوه»هولو سسواه  اوسسرهوه

   ېسس هاسساههوههلسسووو هوهن  ووسسوهوهی سسږنواهووههع« سساهاسساههنسس ک  سس   هههلسس  پاوه

لسساکههیسس وهښها سسوهښاسهنسس   سسچۍسس هوه سس ووهیسسوهولههووهیسسوهواهولهههدسسښهوه ووسس هی

ه و هو ن کع ه  ه وهی چ

وه  ه سښهیسسوه   سسوهوهیسس لا ږ ههع ساه اوسس لحه سسوهوکهوواسسو س حېاه سساهووتسسوهنسس  ه س ه

ینځسسوهه نس سهوه س  وولۍهیسسوهټس نن هنسسښهوثوس یېډوهچ سوهونسس هه ساههسس هټ لسه۲۱۱۶وه

ژ نسسوهوو هسسرههدسسښهوه اوسس هیسسوه سس  پهنسسښه سسوهوه  سس وهیسساهههخسسواسساههن  ووسسوو  ه

ووتسسښهژ نسسښهه نږ  و سسدسس نۍه  اسسنهووه  سس   رهثوو   هها سسپ ه  سس  ههنسس کعهیسس

وثوسس یېډوه»هو   سس هوووسسرههدسسښهووهوهوو هلپسس  ههتېسساپهوعه ههعلسسوهو ن لسس هثثههونسس ه

ولهو ههدسسښهلسسوهاې اسسرهولنهیا سسوهلسسوهواههدسسښه پسساه ېطا سسوه ې ېسسنه سسوه وسس  ه

ه«عی   وهن کهووو ا که  ووه   هچ ه  کهن کهووه پاهت ه وهوودنه

ه

ه

ه
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هنه او روزنهو ښو 

لسسوهواهولو سسواه سسو ره   سسنهو نهسسوههدسسښهوهی لا ږتسس  هوهټسس لنښهوه سسول  هلپسس  هه

  سساهوه   ېسس هووهو سستپرهه هههدسسښهلسسوهن دنېسس   هیېسساهونسس که اهسس ه سس هوهولونسسوه

 وهیسسوهووخسس وه  و سس   هیسسوه سس  ځې هه۲۱۱۲ولسسوه   سس  ههولسساکعهلسسوه  ت ههیسسوهولههوسس ه

 اسسط هووهوو ه سسوهثرسساهژ هوه تهع اسسږرهت  سسګاهووه     سسوهیېسساهنسس سه سس نسسښه

ل  سسس ه سسس    هوهی چنتسسس  هوه  هسسسهېن ه اوی  سسس هووهو هی چنتسسس  هوهواسسست وو  ه

ه اوج وهون هع

وو هوه  و سس   ه  سس   اه سسوهوه وه سسګول هووههچۍسس  ه سسوهوهی چسس وکهو ن لسس هیسسوهه

 سس  اهوسس هن سساهولسس جورهیاو سساو ه سسوهووههو نسس سهیېسساهنسس سعه او  سسې  هوو ېنسسره

وهچ سس سهوههدسسښهوه   ېسس هلسسوهوووسسرههدسسښهووتسسوهیاو سساو ه   سسوهن دنېسس  هواه سس

و هسسوه و نځتسسوهاسس و هاسست  ډوه   سسواهی چېسسول ه سسوهن دنېسس  هوچ سس کعهوهن  سس ه

لپسس  هه سس  ښهوټسس نرهووه   سس ه سسوهوه اسس ووهلپسس  ههاسستاو ېوو  ښه و نځتسسوهنسس کهووه

وسس هلسسوه سساهاسساهه«هوهن سسویسسووهوهولسسوهه   سسنیسسوه»ه وههنسس   رهوچ سس کههدسسښه

هو ه   هن  هون کع

 ل ېسس هلپسس  ههنسس  وسهټرسسووهاسساههاسستاهاسس هووهوه  پ  هسس هیاو سساو هوهنه  سس هیسسوه  اه

   هاسساههوهچږ سس  ههلسسوهي اهټسس سهوه سس ههلسسون سس کعهوهوثوسس هیېسسډوه بسس ن  و ه

نسس سهنسسښهوثوسس یېډوهجسس  ېاههدسسښهوهل  سس هیسسوهه۲۱۱۶   لېت  سسوه  سسوېاهنسس کعهیسسوه

یېسساهنسس سعه وههنسس   ره   ه  سسوهل سسوهوه  اوسسره ارزسسن ورهههن سسوهنه   سسوهوک

ههخسسو   ېسس ههلسسوه هیسسوهولهه  سساوو  هو لېسس کهووهې ېنول  سسنه سسوهو پ سسره  سست

 سس لرهوو سس او هوونسس  هنسسښهاسساهه  اسستښهنسس کههدسسښهوو هچهتسسوهوهوونسس  هلسسوه

هی  تنښهو  ېنښه طاحهن کعووههزتوهااههن نښه

وسس ه سساو هو هوه   ېسس هیسساه سسپ هوسس هه و هاسسنو ههجسس لههنسس هههدسسښهو واسستوهوسسښه

نسس سهوه سس  ښهووه و  سسښهوهوو  لېسس هول ږ سساه سسوهوتسسوهاسسنو ههوت ولسسوعهیسسوهوتسسوه

و و پهلسسوهوتسسوهیاو سساو ه  سساهاسس ههدسسښهوتسسوهنسس  هوه سس  ېډوهچ سس هلپسس  ههه سس لره

 سسس  ځې هه۲۷نسسس سهنسسسښهوهه۲۱۱۹ پ سسس ه سسسوهي ههچسسس و ههنسسس هعهچږوو   سسسوهیسسسوه
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و واستوهیسس  ښهاسسېږ هیسوه سسګو هیسوه پهسس هاسسېږ هوهن دنېس   هیسسوهو تهس وکهل سس  ه

نښه سساهاسساههنسس اعهیسسوه   ېسس هاسساههوه ه سس هوه ووسسښهیسسوهولهه وسساهی  سستهلسسونسسښه

  رهووهوس ه بس ن  هلسوه س وهوسښه ه ا ېس هن ولسوهوهوواښه س سهنسښههدسښهوهوس ه س ه

 سساه  و سسګو   هووهوون  سسوو و  هیسس  اهههخسسوه ېنسسووهووهیهاو سس  پهسس هلسسوه  سس هوه وههن ه

لوه ه س هی  ستنښهونس اعهوه سګاه را سښهیسوهولههوس ههووسګو هووهوس هنتس  ه پس  هه

 سسوهوسسښهوه      سسنهه۲۴ځرههدسسښه سس  ه۶۷نسس سهیسس  اهیسسوهنسسښهه۲۱۰۱ سساههعاسس س

وههیسسوه ه سسوهیسسوه سس  هوهت  سسګوهن لسس هلپسس  هه سس    کهو     سسوهو نسس سهاسس کهوه

هع  و ېډوهیاو او    هنښها  اها س

هکول هقویتد پراخولو او تنوع له الرې 

یسس لاوږ ه   سسواه تږانسسډهو ه  و سس  ههایسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښه  اوسسرهیسس

  سساهنسس کههدسسښهوهوو ه  اوسسرهنسس  ښهیسس لښه سسوهلسساکعهوهوو هوهنسس  و  ه سسوه

 ه سس هلسسوه سس وهوو ه سسوهی  سستنښهووهوه  سساوههویسسوه  اوسسووهاسساهه سس لښهوو سس لښه

 سس  وه ا سس ههخسسوه ه سس هت  سستاهههلسسولپسس  ههت  سستنښه و هسساهیېسساهاسس سعهوهچ سس ووه

  هنسس ي هاسس سههدسسښهو   سستن کهدسسښهیسسوه  سس   ههنسسښه ا سسوهوو هسسرهووه  و سس 

 ت سسوووه و نځتسسوهنسس کعهیسسوه  اوسسرهنسسښهو سسګههو ې سستنوهثرسساههنسس کههیې سسښه

 سس  ه ر     سسوه و نځتسسوهنسس کهووه هلپسس  ههچ سسه  وټسس لښهنسس کههووهوهیېسسډوه سسوهیسس ن

ټسس لنښههښولسسوه سسوه  ل  سس پهو نسس کعهلسس    ۍهوسسښهوثوسس یېډوهټ لنسسوهوهعهووتسس

دسسښهوه سسو ره   سسنهلپسس  هههوهوسس هوواسسښهټسس لن ډاهاسس  ښه»اسستاو ېوو ره   سسوه

 و   سسس ههع«وسسس ههواسسسېهوهوکهووهچهتسسسوه هسسسره وټسسس لې کهووهو  سسس  ه   ولسسسوهنسسس ک

ووهوس هوس هوخسوه س  هوو هسرهههو نس کهوس  وه سېوه۰۱ س د ډهههووواهتس کهوس هثرسا

هدښهووولهه  اوره وهوهیې  ه ااتوهوهع

تسسس کهه۰۱۱۱نسسس سهیسسس  اهوهتېسسساهوو  ل وسسس   هیسسسوه سسسګو ه  اوسسسرهه۲۱۰۰ سسساه

یسسوهاې سسهرهههسس   ښښهوثوسس یېډوهاسس اهو عهوتسسوهو تهسس وکهو لسس وسعهوووسس هوسس

یېسسډوهیسس کهد سساه سسوهو  اوسسډکهووهجا نسسرهووهوو سس ل کهژ سسښهی سسښهنسس  وسههنسسښهلسسو

وسس یېډوهوه سسنو هاسس و هد او سس هووهوهثن سس کهي هه او سساوکعهوهاسسېپ     هلپسس  ههو
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 سس  هتسس ولوهه»ه ې   هلپسس  ههلسسوهیېسسډوهیسس کهد سساهو تخسس  هچسس ه او سساوکعهپهو وووهاسسې

ې ههدسسښهوهاې سسهرهېووهوو ه سسوه سس  هو  سسهکاې سسهرهو سس  ههو سسهره هسسردسسښه

چږوو   سسوه سس  هوو ه سسوهوه   ېسس هیسساهبسسوه وو ههعټسس سه هسسرهوه   ېسس ه ا سسوه سسوهوه

 و   سسس هوووسسساهوه سسس  ځې هد سسسااهوههع«جن اوسسسډهیسسسوهولههچسسس ه  ل  سسس پهو نسسس 

 ه سس ه سسوهوهوسس هژو سسوکه»ه  پ  هسس هاږاو سس ه ه سس هلپسس  ههجسس لهاسس  هوکههدسسښه

هوښه   وهوهعه«ه   کهيره  ل   پهو ن سو قپ هیوهولههل

   ېسس هیسساهبسسوهوه  سس   اهیسسوهولههوهی چسس وکههدسسښهوه وههنسس اهووههووو هد سساه

  س   رن هاساهه  استښه)هچۍسوه ه س ههدسښهیسوه  ا ېس هل سېډوهنسښههلسوهیخ و ېس ی ښه

ولسوهاساهههنس هیسوههنس ه  س   ههنس ا هچس هاس  اهوکههیسوهولههثوښهوهوو ېهس ه

ی چنت    سس هاسساههچږۍسس کهن لسس ههلسسو ه سساکهوکعههه  ل  سس په سساهياسسوهنسس ک

هنسس سهیسسوهجسس  هنسسښهو هوبسس  وهاسس عهوهوثوسس یېډوه۲۱۰۰چسس هد سساه سسوهیسسوههو واسستو

ووهاسسې ل اهه نوږسس هجنسس وت   ه سساه سسناه  جسس واهولو سسښهیسسوه   سسوهوهنسس  ن اکه

 وههن   سس هاې سسهره سسوهوسس هاهږسسرهاسس اهه۲۲وهیاو سساو هههی چنتسس  هوه  اسستاه

هو ل وع

هد تحریک ځانګړتېاوې

ه ه وا

  اوسسسسرهوه ه سسسس هیسسسسوه چن  سسسس هنسسسسښهوه  اوسسسسرهوه هسسسس واهیسسسسوهولههو اه

هع      ې ووه وهووههو ن هاتاو ېوو ښه

 جا   سس ههخسسوههلسسوهسه سس و ه:هوسس و اهوهاږسساه ه سسښهوهجسسپ ښهلسسوهل  زسسو

واهو ې سسته هیسساهبسسوهوهوسس هاسس     ه  سساهووناو سس هن يجسس  حهوسسوه  

یسساههوو سسرهچۍسسوه هسسرههدسسښهاږسساهوسسښهثرسساهو هوهچۍسس هلپسس  ههوه   ېسس 

  ېسس ه سس  وه وږسسوه  سسپ هوه  سس   اه ېسس ه وهژو سسوکهن لسس هلپسس  ههوتسسوه   

هاسساههوهعهچۍسسوهوووسساههدسسښهوهثرسساهوو وهو سسنهلپسس  ههه   سس  ههوژ سس 

ودسس ه سس    ره  سسپ وهیسسوه سسګو ه ن سسره هتېسس واهو لسس واعه  اوسسره

و ېسسوه و نځتسسوهنسس عه و   سس ههیسسوهوله  سس   اه سسوه سس  هژو سسوهووهوه  سس   اه
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 سس  هاسساهه  اسس لرهوهه»هچۍسسوهوووسساههعسوتسسوهو   اسس په سساه سسپهنسس ه

وهو ورزسسنښهولهنسس  ههه هسسره سس  کههدسسښهوه   ېسس هیسساه سسپ ه  سس   هه سس  ه

 «ع وهو 

 یسسوه» ۍسس وپه:ه ۍسس وپهوهو سسوو هلسسوهي اهچۍسسوههسسوههدسسښهوثوسس یېډوهو  سسوه

وووسسرهیسساه سسپ هونسس  وسه«هاې سهرهنسسښه سساهټ لسس ه  سست وه سس په)   ېسس  

 ا ع

 ههلوه   ې هو ووکعوو   هلپ  ه وواوهوهی لاوږ هووهوهوتوه   ه 

  

هتنظیم، مشرتابه او ملي معامالت

وه سس    ه طسس  قههېسس وه  اوسسرهج ل سسنهوهو سسنهیسسوه ېاوسسووهاسس اهو ېسس ههوهوو  ل

ه۲۱۱۴و سسو ه کهولسساکعه سس ي اههوه   اوسسرهولهوههدسسښهوه پسساه   لېسسنهلپسس  ههی

هن  ې سس ټ هوثوسس یېډو سسوه   سسوه سساو هیسسوه اسسږره   سسوهوهه۰۱ها سساو ههیسس نسس سهوه 

ت ه یسسوه سس  هوسس هه سس هوولتسسرهووو ههیسسوه اسسږرهثوسهجسس لههنسس هعه  اوسسرهوهاسسپ

وسسښهلسسوهاسساههخسسوه سساهووسسا هن لسسوهاږاو سسوهه  بسس ن  ه  و سس  ههدسسښهون اوتسس

و لسس وسهووهون اوسسنهوسسښهوهی چنتسس  هووهوهل  سس ه وههنسس   رهوکه انسسډکهچ سستوه

ولره ا هنهنسسۍه سسوه اسسرسسلسساکعه ېنسسښهو سسهره ن سسنهووزسس وو  رهوسسښهوورهو

ووهوهچساهدس هیسوهه وڼسووو هیار س ههونس هههدسښهچساههسوه سوهوسښهههخسووکهلوهیېساه

ه  ه پاهوکع

لسسوهه پهسس ه   سس ه سسوه اسسېووههخسسوه خنېسس   طسساپهووه   ېسس ههګوه  اوسسرهوه سس

ن لسس هلپسس  ههووهههو سس هر  سسا   وهوعهوثوسس یېډوهوهیاههګو هسسوهوه  اوسسره  سسا   وه سس

ج ل سست  وهلسساکعهثوواو سس هیسسوهوتسسوهنسسښهاسسپ هټ نسساهاسس کهتسس کهوکهههسس کهه

وسسښهاږسس  رهواسس   هرهوهههیسسوهوتسسوههن لسس هووکهلسساکهووه سساوهډوهیاو سس ه سسدسسښهوه 

 سس اهیسسوهول سس ونوهرلسساکهووهیسسوهوتسسوهج ل سسنهنسسښهیاههت رتسس  نسسښهټسس سهتسس که

ه   وهاا وه اې کع
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یسسوه  اوسسرهنسسښه ېسس ه سس  اه سس    اهثلسسښهوکههدسسښهچسساهوسس هوسسښه سس     ه وسه

ههټ لنسسوهه قسس  ره سساو هولسساکعهوه  ه سسښهیسسوهثوسهوه رسس      ه  و سسوو ههیاو سس

هکدسسښه سس و هونسس پ هی سسښهت وتسس  هلسساکه  هېږسسرهیاو او   سسوهجسس لوسهووهووو ه

هه  اوسسره سسوه هسساهووهلسسوه  اوسسرهو سساهه و   سس هوووسسرههدسسښهت وتسس  هعاو  سس 

  پ ههنسسل هلپسس  ههوسس هرسسوهواسس  هوکعهوثوسس یېډوهوه ه سس هاسساهه  اوسسره سسوهوه و ګ

عهیسسوهوتسسوهنسس  پ ههنسسښهچۍسسوه هسسرههدسسښه سس که  اوسسره سسوه و سسره و نځتسوهنسس ه

ه وهنښه   هیاه   هن  کع چۍ  هثراهژ هیوهو ههنږ

ښه سسقه سسوهلسساکعهیسسوهوسسووسساهن سس کهووهاږواسسترهوه و«ه سس که وتهسسر»وو ه سسوه

وواسسښهو لسس وسههدسسښهوه سسو    هوه هسسرهووو اهههنسسښهوثوسس یېډوهلسسوه  سساه۲۱۰۰

 ساهههخسولوه  وهوو ه سوهوهچۍسوهیاو ساو هیسوه سانهنسښههدسښه  و س  ه)لسوهو هسوه

عهل سسوه سهاسس هنسسښهوهنسس  هن لسس ه   سسخهو نسسهنهنسس هیسس  ا هیسسوه سسو ره سس  هه۲۱

ها  سسوههدسسښه  اوسسرهاسستاهاسس  هو ه سس ه  سسوهوسسښهوهیې سس ه وټ ل لسس هلپسس  ههوه

 و نځتسسوهنسس کهوکعه ېسس هچسس ه   سست  وهوثوسس یېډوهوهاسس اهن لسس هیسسوهه سساه سس که

ههوه  اوسسرهتسس وهوه پسساه وسس  پههو سسنه   اوسسرهوسس ه بسس ن  و وه  اوسسرهو

ي ههچسس و ههنسس ههووهیسسوهلسس    هووهول ېسس وهلسسوهي اه  اوسسره و نځتسسوهن سسووه سسوه

هااهنښهوښهلوه پاهجې وهوه  اورهل زت  وه او اهن سعه

نسس سهنسسښهه۲۱۱۶  اوسسرهوه پهسسښهور پسس ڼښهلسسوهي اه  سسپنښهچسس ه  هسس کعهیسسوه

  و سس   هوه   ېسس هیسساهبسسوهوه   وبسسښهوه سس    هلسسوهي اهوسس هوی   ږسس  ههدسسښهوو ه

وههنسس سهنسسښه  اوسسر۲۱۱۹ سساهياسسوهنسس عهیسسوهههی سسښه پسساهو تسساهووو هنسس 

اسسېږوهو سسډوه سس  ځې هاسساههی سسښهچږ سس  کههلسسو  و سس   ههوه  هېږسسرهیاو سساو ههدسسښه

وسس  وه سساهياسسوهنسس اعهیسسوهچږوتسسوهنسس سه۶۱.۱۱۱اسس  هوهوههوه    سسنهلسسوه سس وه

ویېډو سسسوهوهیسسس که»هوو هوه پهسسس ه  سسستاو   هلپسسس  ههوه  پ  هسسس ه  سسس لېت   هل سسسوه

دسس  وهلسسوهه)ن  سس   هیسسوه سسګو هوه سس  وه  سس لېت   هلپسس  ههوهن   ېسس «ه اسس وترهنسس  ه

وسسس  وهلپسسس  ههو   واسسسنهو نسسس عهو   واسسسنهو نسسساهاسسس هووه۰.۰۷۱.۲۱۲و و په

هع وهیېووهن سها سن سهنښه  اوره وه نګو وه۲۱۰۰ها  ي اههی
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هافهام او تفهیم

 اوقسسښههښ ه سس ه سسوهوهیېۍسس  ه اسس ل هیسسوه سس  اه  اوسسرهووولهه ووجسسرهووه سس ث  

نسسسښهوههنسسس  وکعه  اوسسسرهو سسساژکهووه واوسسس پهوه پهسسس ه  سسس ي  هووهیسسسوهل وسسسو

وثوسسس یېډوهلسسسوهټسسس لنښهو هسسسرعهوهاسسس ې اوههن تسسسپو  هووه ېناو سسس ههوخسسسوه سسس     هه

 لو  ) ې سس  کههو ټېسس  هه سسپ ههوهجوو پسس ڼ ههووسسبه ېناو سس ههټسس لن ډوهولو سس ه

هاسسسس وو ارډوو  ا ېسسسسنهوهووږېسسسساهل  سسسسنهه ارزسسسسن وره ېسسسس  ل  ا هلې ېه   سسسس هه

) سسسو رهټسسس لنښهه دنېسسس   ه و هاسسسنو وهوهاسس لېګراو نواپ   سس ه) ېسسساه   ثو سس  هوه

 ېسس  او  هه اسسنې هی  سسدههچۍسسوهاسس     ههدسسښهوه   ېسس هوه تسس حاون ه پ سس هنسس ک ع

ووهوه انسس هلسسوهي اه ه   سسوهیېۍ    سسوهلېسس ووسهن سس کعهلسسوهچۍسسوهو سسنه وهیسسوه

 سساهلپسس  ههچسساه سس  هنسسښههلسس   ک او وهوه ووخسس وههدسسښه ه سساوهیسس لاوږ هنسسښهاسس 

ټسس سهچۍسسوه هسسرههدسسښهیېسسډوهو نسس کهچۍسس  هتسساو ه سسوه»ول سس سهو سسهرهیېۍسس  ه

يه سساهوواسسوه سسوکه سسوسهاسس کعه سس هوورههدسسښهو   اسس پهیسسوهوسس ه سساه«هلسساک

چۍسسوه هسسرههدسسښهیېډو سسوهو نسس کهچۍسسوه»یېۍسس  هاسساهه تسس و  هاسس کهوورهیېۍسس  ه

هوهنه   هیوه  ارووه  اورهووههوچوو هو ل وسع«عهو ووهوک

   ههدسسښهیسسوه  سس   ههنسسښهوهکهووو:هوواسسښهیېۍ    سسوهجسس لهاسس ه  سستوهې

و هووه  سس ولېنهوواه وسساههدسسښه سسول  هوسس و اهوهټسس لنښهوهټ لسس هګ سس

 عووه ق ووهن کهوهنښه و نځتوهو ه  هوهچږ   ههیوهی 

 وه رسس      ههزسستن  :هیېۍسس  هلې لسس هنسسښهچ سسوهن سس کههدسسښهچۍسس  هلسسوه

 سسول  هلپسس  ههو سسنهوهواه وسساهاسساههواسس وههو  سس رهونسس کههدسسښه

ولحهیېسسډوهو ن لسس ههخسسوهو  سس  هن لسس ه سسوهوسس و اهووههدسسښهو پ سسره و اسس ه

جن سسوهلسساکه ه سسښهیسس لرهووهو تهسس وکهو   سسنهچسس هلسساکهووهووره  وسسوه

 لوه   ې هوا  اهارع

وهنږې  ې  سسوه)و وسس  هووه  وسسې  هاسستاو ېوکهلسسوهوسس اهو  و سسښه ېاوسس کعه و   سس ه

اسستاو ېوکه سسوهو لسس وههووهچ سسښهوسسښهون سسااهیسسوههوووهو نهسسوههدسسښهوو هوو و و لسس



 په ايټاليا کې دمافيا پر خالف مبارزه //شپږم څپرکى  

 

163 

و وسسس  هووه  وسسسې هلپسسس  ههوهوسسس هیسسساونه»ويلاهواعه سسس و هوههو ووجسسسووهجسسسووه سسس ه

هیوه و نځتوهن ل هنښه   نهوکع«هد ن  ه

هپایلې

ههدسسښهوو هیسسوه سس   ههوهو ر     سسوهوه۰۱۱۱یسس  اهیسسوهاسس  وهنسسښهه۲۱۰۲ سساه

عهو   ېسسوهنسسښهوهیېډولسسوهو نسس اهو  سس  هونسس عهوهوو هون اوسسنهیسسوهیسس لاوږ هووهن

   ېس هلسوهوتس ه ه س ه ویسۍه سوهتس ولکه  سوهوو هیسوه سپه»هو  ټ هوووساههدسښه ه

وهچۍسوه   سوهونس ههتس وهوتسوه  ساههه نهوههدښه   ېس هوس هلس ه ېس سهاس  «هو وهوک

 سسسوهوهوه  اوسسسرهوهوحسسساهنسسس ه سسس وسهوعه سسس ه  سسس   رن هوتسسسوه  سسساههوه  اوسسسره

ووهوواه  سسسسسااههدسسسسسښهوهوو ه  اوسسسسسره سسسسس حاهو هووهها   اسسسسسرهووهسسسسس 

هعههوتاو ېوو  ښهوښهن  هن کهو ه  ووهو  ا

یسسوه قېقسسنهنسسښهنهسسوههدسسښهوه   ېسس هیسساه سسپ هوهیسس لا ږ ه ااسستې سههسس    وسه

نسس ل  ېاوه ېسساو وهوهی ل  سس هلسسوه سس وهوه   ېسس هوهتسس وهح سسنهاسس که هې سس  ره  سسااه

وه نسس هتسس وه سسوهوووسسرهههو   ېسس هتسس که پهسسوهولښهه   سس لکهووو وسسوسههدسسښهرسسووو ه

عه  سسوهوو ه ویسسۍه سسوهو نسس کهووه  سسوه ا سس ههدسسښهوثوسس یېډوه ر     سسوه   سسو

نسس سهنسسښهه۲۱۱۱وتسسوهنسس  هوو هوه ېسس سهن سسووهلسسوه طسساهاسساهه سس هنسس کعهیسسوه

وتسسوهو سسنهوو هیار سس ههونسس هههدسسښهوهههو   سساوه سسوهو اسسه۱۱۱ه۰۱وتسسوهل  سسنه

 سس  ه هسسره»هل  سسنهاسس  اه سس  ه وسس ه سسوهوکه  سسوه ه سس هاسس   ه ېسسوو هاسس  هووه

ه«عول ې ه وهلاکههدښه اههوهارهياېهېرهن ک

هسسوهوسسښهلېاو   سس  وهوهعهوتسسوه سس  هووهه   سس واهو لسس واهو هسسوهی هو   سس هوووسسا: ه

يو اووناواسسسره سسسوه سسس  ه»ووهوه«هو ووههاسسساهه سسساه و هسسس   ښهلسسسو»لسسس    ه

نسس سهنسسښه و نځتسسوهاسس کهه۲۱۱۶وتسسوهوه  ږسساوه ه سس هلسسوه سس وهیسسوه«ه و هسس   ښ

اې اسسره بسس ن  ه سسو ره سساو هه   سسوهووهوهههت سساههعهن يجسس  رهوووسسرهووتسسوهووه

هثو یېډوهن  و وه  ږېاهن کعویوه   وهوه«هاتاو ېوو ښهولښ»هاو هدښهوه

جسس  رهوووسساههوتسسوهو سسوو ه  سس   اه سسوهچۍسسوههسسوهو هوبسس  وهنسس سههدسسښه سساهن يهه

وواسسوهیسسوه  سس   ههنسسښهووهوهو سستپرهلپسس  ههوه ه سس هیسسوه  سس   ههنسسښه سسوهوهووهچۍسسوه
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وچ سس سههدسسښهوهی ل  سس هووه  سس نږ هیسسوهولو سسواههاسس وو اووههدسسښهوتسسوهو سسوو ه

یسساوههی   سسوهنسس اعهيو سساوههر ه ه سس ههدسسښهلسسوهوو هوسسښه ویسسۍهو ې سستوهچۍسس

 ېسس  اوهوه   ېسس هلپسس  ههلسسوه ه سس هوهیې سس هت  سستاهاسست  ډ وه ا سس کعهيو ا ېسس  اوه

اسساههوهن لسس ه   ېسس هوهنسس  و  هیسسوهثو سسوههواسساهههاسس وو اوهلسسووه سسیسسوهو  سساووکه  ه

ن يجسس  رهوووسسرههدسسښهوسس ه سساهوه   ېسس هلسسوه سس وههع   ږسس هلسسوهي اه ااسساههنسس ک

لسسوه ه سس هوهیې سس هو ې سستاهیېسساهاسسرهوتسسوهوسس و ونۍهي ههوهههدسسښهلسسوهچۍسس هاسساهه

هولو ښهیااهن سهارعه

لې اوټ    ټسس هوهي اهیسسوهوو ووهنسسښهیسسوهچسساه سسو ه قسس  ره وو سسرهووهو تهسس وکه

 سسسوهو اسسسې کهوو هلسسسوهه نسسس کعهوسسس ه سسساههدسسسښه  سسس ورهي ههیسسس ه سسسو  پ

نسسوه سسو ره انسسنهاسساهه سساهوهیېسسډوهیسساه سسپ هژ هلسسوتسس ولکههدسسښههاسس وو او

لسسوهو سسنه سساههوه  اوسسرهوه و نځتسسوهن سسووونسس کعهلې او    سس ههه وزسسنهتسس که

وهنسس اعهوهوثیېسسډوهاسساههیسسوه هتېسس هتاسساهه ااسسه سس   نه۰۴۱لسسوههلسساکههدسسښوواسسوه

 سس  هول ېسس هلسساوههدسسښهلسسوه»لې او    سس ه پسساهووکه  سساهنسس کعهن يجسس  رهوووسساه

ه سس  هولوسس ههدسسښهوه   ېسس هیسساهوع سساههسس ه  سس  ه و نځتسسوهنسس ههویېسساهونسس ههواسس  هول سس

یسسوه  سسوهنسسوهوسس ههسس که   ېسس ه پ تسس کههدسسښههو سسپ هوسس ههټ لنسسوه و نځتسسوهنسس ه

ه«عو و اه وهوکوتوهن  هنښه

اسسستاو ېوکهووهه خ  سسسوهو  سسسوهوه»اوهووهوثوسسس یېډوه وه و   سسس هلپسسس  ههيو  سسساوه ېسسس ه

ښهېېږسسوهی وهسسوهوه      لسس ه  سسرو ه«عه سس  هوسس ه سساه  سسپ و»چۍسسوهوووسساه«هوک

نسس سهنسسښهوثوسس یېډوهچۍسسوهو سسنه اوسس ه سساهياسسوهنسس ههنهسسوههدسسښهه۲۱۱۶یسسوههعوا

و اههوس ه رس  ههدسښهلسوه  ساهوسښهیېسډوهو ن لسوهولو سوهو ې لسوهووهت  ستاهوسښههدسښه

وتسسوهنسس  ه سس  ه سسوهووهوه   ېسس هلسسوه ن  لسس ه سس  هو ووهنسس کعهوتسسوهنسس  هوواه

  سسااههدسسښه  سس   هه ه سس ه سسوه   زسسنهو نسس ي هاسسرههدسسښه  سساهوتسسوهنسس  ه سسوهوه

ههاسس وو ااوههسس ه نسس سهنسسښه  اوسسرهووهوهيو  سساوه ېسس هه۲۱۱۱عهیسسوهووهوهوسس ه  وسس

وهیېسسډوهل  سسنهنسسښهوه سس  خهنسس سههدسسښهوه   ېسس هیسساه سسپ هیسسوسسښهه سسوهدسسښه     سسو
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 سس وچرههاسس وو اونه  سس ه سساه سسناهینځ اسس هه۲۱۱۱ووهه۲۱۱۶ سس وچرهو نسس کعهوه

ه«ع ۍ وپهون »وښهههخو   ې ههلوو ن ههووهو هوهچۍوهیوهوون ه

ږ ه   سسواهچسس ه سسو ره   سست   ه  سس وقهنسس سعهنهسسوههواوسس لهیسسا سس و ه  اوسسره

اهنسس سهنسسښه و نځتسسوهاسس اه  اوسسرهیسسه۲۱۰۱دسسښهوهآثوسس یېډوهاسس ې اکهیسسوه

هلسسوو تخسس  هجسس لهنسس ه سساههسس ه سس  ه هسسره«هثوو هسس ث» پهسسوهور پ ڼسسوه   سسواهوهولوسس ه

 ااهثرسساهژ هوهاې سسهرهیسسوه سس  وه    ېسس هاسساهه  سس   اه سسوهوچ سس کعهوتسسوهاسس 

لسسوه سس وهوهو پ سسرهواسستوپکههFAIښهوهاسسېږ هنسسښهولېسسوسهاسس اهیسسوه سس یه رهنسس

هعها و ه   زنهیېاه

وسسښه سساهجا نسسرههوت سسډ  سس   ههن  ونسسوهووه نېسس ه سس    ټ ه سسوهچسس ه پسساههاسس هعه

نسس سهنسسښههدسسښه سسو  تې    ې هیسسوهوسس ههاسسپوهیسسوهه۲۱۱۶  اسسېوي هاسس ههیسسوه  

يهو و اوو ېسسښهوسس اهوو سس ل کهوي سسهوهجا نسسۍههسعوژهوهوواسسې ا هنسسښهاسسپ ه  سساه

وه ېنسس ه سس  وهوو سس ل که و سس   و     هلسسوههعډههوو ې سستهو سس  سسځښهلسسوهوثوسس یېډوهو 

)   ېسس ه سسوه ننسسوهنسس  هیسسوهه(Mafia Neim Danke)  ل سس   هاسساههیسسوه سسګههچۍسسښه

ه   هو ه   زنهیوه الېوهنښه و نځتوهن ع

چسس څهوواسسښه»ټسس سهولهوههدسسښهلې هسسښهژ نسسوههعثرسساه سس  هو اسساهه ه سساکهاسس سه

وهوه هسسره ېسساهن لسس هههدسسښهلسسوه   ېسس هاسساهه سس ووهلسساکه سسوه   سس  کهو سسوهاسسخ 

ه اسه   هوووتسوهنس سهیسوهواسږ اهنسښههدسښه«هچ وه وهیس ل وه سوه ویس  هو نس ک

ههوو سس ل که و سس   و     ههزسست     ه سسوه  و سس  وهواسس سهووهوسس هوسسښهواسس  سهاسس 

هوهیې  هو ې ته ه وی  هو ن عهههخو   ې هلوه  وهلوهوو هها وو اوه۲۲

  لسسنهاسساهه  لسسښه  لسسنهنسسښههلسسوجا   سس هاسساههوهچږ سس  ههن لسس ههلسسو سس ي اهه

اوهچ سسښههدسسښهوهاسس وو اوډوهووه وثوسس یېډوهووهيو  سساوه ېسس ههع سسول  ه و نځتسسوهاسس 

  سسه رهو  سس وو هوهنسس  هوهووو هلپسس  هه  سسپ وه سسوه سسول  هو نسس کهووو هیېسسووهنسس عه

 سساو هوسس ههو   سستن نوه اوسس ه سساهياسسوهنسس هعهوهه۲۹هانسس سهوهو  سسنهیسسه۲۱۰۱وه

اې سسهره ا سسښه  سساهواسسپ هونسس ههدسسښهوو سس لښهوهنسس  هن   سس هوهنن ېګ و سسوهوه
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وو هوهچۍسس ه ډوو و سس هیسسوه سسګو ههدسسښه   ېسس ه سسوهوسسښه ویسسۍهو نسس اهټسس سهچۍسسوه

ه ډوو و ههدښهلوه   ې هااههوښهولو ښهو ل واهوو تهرهوکع

وو هلسسسوه سسس وهوه اواسسسرهوه»ههون  سسسګاهلسسسوه   سسس لکهچږوو   سسسوهوه اواسسسره

 لاهوه   سس»واسسپ هوسسښهونسس ههدسسښهوههعلسسوهو هسسوه زسسنوهوت  سستهو«هیاوزسس ول 

یسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښهوه«ه   و سسوهوه تسساهو پ سسره  سس ل نهوهوو هیسساهتسس لههو

ووه سسساهپوههاسسسې ل اههووه سسسو    ه سسساهو سسسهښهو  سسس ووښهاسسسېږوههاسسس وو اه

هسوهونسښهچږ س  کهیېساهنس هههدسښهیسوهی ۲۱۰۱وثوس یېډوهاساههیسوههلسوډاه ا سښهو 

هت کهلوه  اورهااهه اها سعه۰۲۱نښهوهوو ه

هد تحریک تحلیل

هووهلوهااههج لوسوه  اورهیاو  سه

ه وثوسس یېډوهوه   ېسس هیسسا پ ه  سس   اه سسوهوهاسس  هولسسوهوسس ه سس ه»هجسس  رهوووسسرهن يه

وو  ښهنسس ي هاسسرههدسسښهوه وږسس  هچسساهوسس هوواسساوهی ل«عهل  ۍسس لکهو هوو سساهنسس 

وه نوږسس هجا   سس هن   سس ه پسساهتسساو هووهو ووهه  ا سسوه سساهياسسوههههدسسښچۍسسوه ه سس 

 هل  ۍسس لکه هسس  هنسس کهن لسس ههلپسس  ههچ سسښهنسس که ا سسوهو ا سسرعهو هن دنېسس  هچسس

وه سس  ېډوهیاو او   سس هنسسښهوهیسسن  و سسوهووههلسسوه   سستوهثکووهوهاسساواهیسسوهاسس  ه

 ا سسښهو ې سسته هلسسوهي اهنسس ي هاسسرهیسسوه  سس   ههنسسښه سسګو هونسس کعهیسسوهوواسسښه

وه  سس   اهاسس  وه سسوووه سسوهلسساکعهه یسس لاوږ وهوووه سس سس سهنسسښههدسسښهجۍاو ېسس وره

وثیېسسډوهوهاسس اهاسس  ه هسسرهوهچ سس ووهیسسوهوو سساهووه سس   هنسسښهنسس ي هاسسرههوه

ن لسسس هووهوهوثوسسس یېډوهوهټسسس لنښهلسسسوهي اه  سسس   ههنسسسښه ا سسسوهوو هسسسرعه  اوسسسره

لسسااهوهوسس ه سس    رهووه قسس  رهولنهههچ سسوهونسس هههدسسښهوه ه سس هلسسوهژو سسوه و وو سس

هج لهن کعهلوهااههخوه  اوره

  و سس   هوه ۍسسس وپهوسسس ه  اوسسره سسسوههدسسسښهوه سسګه  سسس ل نه سسسوهووهو  سسساووکه

و سسسوو    هل سسسوه ېناو سسسوهلې سسساههووهه   ېسسس ه سسسوهوه ویېسسس ه سسسوهو ن لسسس ه رسسس      ه

اایااسسترهن لسس هیسسوه سسګو ههوسسښهاسساهه سسګوسه   سسواه  سستږاهوعهوو ه ن سسره
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هووو   ه اوسس وهرسس)واسست وووهووه  هې   سس  هوه   تسس ه) سسګهوونږسسوهنسس سههو ېسسوهووهثراه

ه هااههوهو ه   ههن ل هلوهي اه  اوره وهو اژکهو ن هعااه

هد سیستم اخاللولمافیا ته د پیسو ورکولو 

وواهلپسس  هههدسسښهلسسوه   ېسس هاسساههیسسوه سس حاهه   سسوهوجن ېسس کهوثوسس یېډوهوهلې اوسس ه

   ېس هیسوهاس  وهنسښههسوههاسرههدسښاوهااههو واتوهوس ه س  هولهوههدسښهیس هه  ې ه

ښهژو هه ط ل سسوه سسوهو لسس وهه سس هووهثوسهنسس  هنسس کعهوو هیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسس

 ط ل سسوهنسس کههدسسښهها  سسوه   ېسس ه سس کهوههووهووتسسوهه ههدسسښهاسس هو ږ سسوهوه

هښ  ږېهسسسس   هښ هسسسها سسسول  هلپسسس  ههاسسسستاو ېوکه و نځتسسسوهنسسس کعهو اهووسسسس ه

 سسوهووهههواسستاو ېوو  ښههدسسښهیسسوه سسګههوسسښهن ات   اسساوه سسوهتسس لهه سسوهووزسس ول

ه و نځتوها کعههو ن ه

یې سس هو ې سسته هاې سست هو پلسس س:هیسسوهاسس  وهنسسښهوه ه سس هیسسوه و ههوه ع1

وسسس هههعو هیې هسسسحهوه ه سسس هیسسسوه و هوهیې سسس هو ې سسسته هاې سسست ه سسس  و

لسسوههاسس وو اوچۍسسوهاسستوههدسسښهوتسسوهاې سست هیسسااهويلهو ههچۍسسوهوه

 سس وهوو ه سسوهوه  و سس   هن سسووهلسسوهو هسسوهتسس لههووزسس وسهوکهه  سسوهنسسوه

و ن لسس هو  سس  هونسس کهلسسوهوسس هتسسنهاسسږ اهن سس  هوو ه سسوهوهیې سس ه

 ووهنږډو  هن وسهیېهې کعهاې ت هو پلې ک

و هیې سسښه هوهیسسوه طسساهثرسساوسه:هچۍسسوه هسسرههدسسښهتسس ولکهلسسوهوو ه ع2

وهچۍسس  ههه ا نسسګهنسس کلسسوهي اهو ې سست    ه     سسوهوه ېسس  هو ن لسس ه

  سس وق سهووهچ سس سهاږ  سس هوه   ېسس هلپسس  هه طسساهثرسساوکعه وږسسوهووه

 سنههدسښههاوهههدښهوتسوهنس  ه   ېس هوهاس  ښهنس  ن    ه سوهووهوهدس هیس

اوکهووهلسسوهچۍسس هیې سسښه وټ لسس که سس  هچسس هرسسو ه هسسرهوهوه   ېسس ه  سساه

  طاهثراوکع

وه   ېسسسس هنسسسس  وه سسسسوهنسسسس یرهنسسسس سه:هووه سسسسوه سسسس ورهوواو  سسسسښهوکه ع3

اوه ن ات   اسستاوه  پ  سساهن  و سسوه سساهاسساههنسس کعهوثوسس یېډوهووهلې او ېسس ه

ډاهلپسس  ههوو هولهوکههدسسښه سسیسس ههاسس سههدسسښهیسسوه اوی  سس ه   سسواهوهوت



 په ايټاليا کې دمافيا پر خالف مبارزه //شپږم څپرکى 

 

168 

وهنسسښه   سسوهو نسس کعه   ېسس هیسسوه ېنسس ه سس و ووهنسسښهوو ه سسوه پهسسوهل  سس

ویېسسډوهلسسوهي اه ه سس ه سسوه   زسسنهو نسس کهلسسوهواهو هسسوهوه   ېسس هیسساه

وه   سسووت  هوسس هها سسپ هوتسسوه سس  هاسسن اهوه ه سس هوهووکهلسسوهي ه

ثوسهولو سسواهنسس کعهیسسوهیسس لاوږ هنسسښهوه ېنسس ه ه سس هلپسس  هه   ېسس هوه

 سسسوه و نځتسسسوهنسسس کهه  اوسسسرهوسسس ههههو سسسو ه ه ووکهووه سسسګاهی

و سسس  هويلههوکهووهههدسسسښهیسسسوهول سسسره  سسس   ههه ل سسسوټ ت  ولسسسوهټسسس لن ډهه

 و نځتسسسوهنسسس کعه   ېسسس هل  ۍسسس لکهاپ   سسساهنسسس که سسس هوهیې سسس هوه

 سس هوهچۍسسوه رسس      هههعږنځهسس هلپسس  ههوثیېسسډوهوسس ههل  ګلسسوه ږ وسسوهنسس هویا

دسسسښهوه و هیې سسسښهوسسسښه سسسوهو نسسس لښهوهچۍسسس ههوه پ سسس هلسسسوهي اه

ن ا    اسسساوه قسسس  رهول ېسسس هو ن   سسس هل سسسوهون پ سسس هه   اسسس    ههه

ههدسسښهوتسسوهثلسسوهلسساک وو سسره  سس و ون هووهو ه و خت  سسوهوهاې اسست ول ه

اوهوه رسس      ه ه هاسساد نښهوکعهولې او ېسس هو هسسرهوه  ل  سس   هووهواسس 

هزسستن   ه سسوه قسس  رهه سس لرهووهو ه وو سسره  سس  اهو نسس کههیسسوهوواسسښه

 سس سهنسسښهوثوسس یېډوهوهاسسادپوهواتهسس     ههدسسښهوهو تهسس وکه  سسښهوسس هه

ههو ن لسس هو  سس  هنسس کلسسوههههدسسښهویېسسډوهوهچۍسس ه ه سس هلپسس  هههاسساد نوهوه

 وه اهپوهو هه ن وهووه   خهوهع

هله ستونزې د وتلو یوه الره

ټسس سهچۍسسوه هسسرههدسسښهلسسوههههدسسښوهول سسره  سس   اهوسس هوا اسسرهو سساهووهو 

ثوسهو  وو رسس  ښه سسوهلسساکعهه  سست ېوهاسساههو  سسوه  سست وهاسساهه ه سساکهوکهچۍسس  ه

وه ه سس هوهووکهوهو  وو رسس   ه سسول ل هووه ۍ و   سسوهنسس سهو  سس  هلسساکههدسسښهوتسسوه

ی سسږنواهچسس هاږهسسرهاسسرعهنسسوهوو هوسسښه   سس کهووهها نوږسس هجا   سس هیسسهونسس  ه

 سس هههاسساهه  لسسرهوکه اسساونسسوه سسوهچۍسسوه هسسرههدسسښهیېسسډوهو نسس کهچۍسسوهوهن ات  

ت و سسښهلسسوه ېږتسسوههوهاسساثرسساه  ل سس  هوورهچسس هو سسډهو نسس کهوکهلسسوه رسس      ه

هوواو کهووهیوهو و اه   ه  ره و خښه وهن وو ع
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ږ ه ه سس هو سسوو هیسسوه سسګههنسس ي هاسسرهواوهووهوهیسس لادر او ېسس هيههوووثو سس یېډوه

ووتسسوهوات هسس لرهه چسساجوهووه سس و اوخ ولرهثکهاې سست ههخسسوه ېسساو ه سسوهوه

و هسس هي هه او سساههنسس کعهچۍسسوه هسسرههدسسښه       سسوهیسسوهاې سست هنسسښهوکهچۍسس  ه

 ېسساو هو هسس هیسسوه سس  اهي هه او سساوسهوسس ه  ځېسساکهت ا سس  ه و نځتسسوهنسس کعهه سسوهو

و که  اوسرهوس هه اوس ه ساهياسوهنس کهووهههخسوچاهو نههدسښههس کهلسوه   ېس ه

 سسوهجاوفسسنهو نسس کههدسسښهلسسوهاې سست هو که تېرتسس هوه   ېسس هیسساه سسپ ههو سس  ه

ه  اورهوله وهو ههدښه   اهو هاخ هوچ  که اهه هیا خت هون کع

هځای کېدلله نورو سره یو 

  سسپ وهاسساهه او سساهوههووه  وسسوههوسسښههلسسو سس و   هنسسښههدسسښهوه  اوسسرهه چۍسس

و لسس وههه سس و ه  اوسسرهلسسوهوولسسنهاسساهه سساهاسس  هو عه  اوسسرهیسسوهثرسساهه

چ  سسې  ههاسساههوه قسس  رهاې سست هووهوه   ېسس هیسساه سسپ هووهوه ه سس هلپسس  ههوه

   وبسس وه سساهياسسوهن لسس هلسسوهي اهووه  سسې هنسسښهوه ا سسوهو ې سسته هلسسوهي اهیسسوه

 وول سسښهو لسس واعهل سسوههدسسښهوووسساهاسس سهوو هوه   ېسس ه ېسس سهه   ههياسستو سس

تسس کههه پسساهو تسساهلپسس  هه سساهياسسوهنسس هووهوهوثوسس یېډوهوهوسس هوههاسس کهج وسسووو

ي اهه  اوسسرهیسسوه سس  ځې ههی چنت    سس ههوه سس  ښهووه  سسهع سس وو هوسسښه ا  لسسوهنسس 

هلسسو و  سسښهو و پههو سس    هوه   سسپول هووو وهووه  سس هنسسښه ت سسوووهیسسوه   سسوهووه

ه وهو    هن سع   هااهه

هعبرتونه

هوهټې ښهن ښهوه ه  هوه ګو ه ې  ښ

نسس ي هاسسرهه   سست  وهاهلسساکههدسسښه سسو روول سس  وه  پ  هسسښهول ېسس واهووهواسس 

ويلوهاسستاو ېوو   هووهوهه   سسنلسسوهچۍسس ه  سسوهوو هسسرهووهووههو نسس کعهوو هیسسوه

اسساد نوه ا  سسولښهاسسرعهیا سسوهلسسوهواههدسسښهیسسوه وسساهنسسښهو ېسس سهه   سس نتې  ه

وهوو ه سس پهه واوسس پهووههعاسسرههدسسښهوو ه  سس ي هووهنسسوهاسس وکه هسسرهوک

 وسس      ه سسوه   سسهوهو نسس سهن سسوو هاسسرهووه سسااه  وسسوههو ې سستاهن سسوو ه

واه اسس  ه هسسره  سس   اه سسوهو کهاسس  هانهسساهووهواسس»نسس يهجسس  رههوووسسرههعاسسر
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و هنسس  ه  اسسښه ېاو سس   ښه هسسره وهیېسسووه وولکععععععععععععهنسسوه هسسره سسن

 سسوههوه   سسوانسس  هه سس هنسسوه ېاو سس   ره هسسرهوسس و اهوکهوهوو هول ېسس واه

ه«ع وو ر

وواهلپسس  هههدسسښهوه ه سس هووکهثرسساهاسسره  او   سسوهووه  سس   اهول ېسس هلسساکههدسسښه

  پ  هسسسښهي اهووهو سسسوو    هاه سسسهښه و نځتسسسوهنسسس کهوهنسسس  هیسسسوه سسسنههدسسسښه

لسسوه  جسس ووه سسو رههولهاسسرعهوهوثوسس یېډوهیسسوهول سس  وه  سس   ههنسسښه ا سسوهو ې سستهحه

  سستږاهوعهها و نځتسسوهن لسس ه   سسوهو   سست   هه اسس        ههخسسوهواسست  وههووه   سس

   ېسس ههخسسوههلسسووثوسس یېډوهثرسساه  نتې   سسوههدسسښهوسسښهوهنسس ه طسساهلاو  سسرهوهل سسوه

 ن ه رسس      هاایااسسترهنسس سهه ېهسسښهجسس لسهووهوه  اسس     سهل  سس هنسسښه ا سسوهیسس

اوسسرهیسسوهاې سستږ  ېرهثوسهچ سسوهن لسسوههدسسښهو  سسېتاه و نځتسسوهنسس کعه  

 سس اهي اه وهیېسسووهنسس کههدسسښهوه  و سس   هیسسوه سسګو هاسس  ه هسسره  سس   اه سسوه

ه و ګهن کع

هستراتیژیکي فکر کول

لسسوهوثوسس یېډوههخسسوهو اهاسستاو ېوو رهو اسس  وهو ې سستاهن سسوو هاسسرعهلسس    ه

 سسوهوسس و اهوتسسوهنسس  ههعلسسوه  اسسوه وسس  ههخسسوهلسسوه سس  هاسساهه هسسره ه سساکهنسس س

  لسسنهنږسسډو  هنسس که ه سسښهوتسسوهنسس  هاږهسسرهووهو ههووه       سسووههدسسښه  جسس ه

  ښه وولکعه سسو ره  سس   اهون سسااه   اوسسرهوسس ه  سس   اه سسوه   سساهو  سس ره سس

  سساهن لسس هنسسښهلسسوه وسساههت   سس کعههرره سس  وهیسسوه پهسس هاسستاو ېوو نوتسسوهو اسست

ولو سس هاسساههاسساههوثوسس یېډوهوهوولتسسرهووو وهه سس    ههلسسویسسوهټ لسسوهټ لنسسوهنسسښهوه   ېسس ه

یېسسسډوه ږ اسسس  وهووهیسسسوهووه   سسسپو   هدسسس  وون هه  سسسه رهاسسس        هاسسساههوث

هچږ   ههويلاهولو ښه و نځتوهن کعه

وسس هوسسښهلسساکهه  اوسسرهوهچۍسس ه رسس      ههدسسښهتسس ولکهلسسوه   ېسس هاسساهه سس ووه

ی سسږنواهوههو اسس کهیسسوهولههوه  ل  سس   هیسسوهاسس  هوهچۍسس ههدسسښهووتسسوه رسس      هو

وهاسس  ه  ل  سس   ه وټ ل لسس هووه سس  وههخسسوهی   سسوهیسس ط ل سسوهن لسس هلپسس  ههولوسسوهوکه

هن کعه
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یسسسنه طسسساپهاسسساههاسسساههوثوسسس یېډوهووهلې  او ېسسس داوهوههلسسسووووسسس هووههدسسسښه

اسسسستاوه سسسس پهنږډو وسسسس  ښهه ت سسسسوووهچۍسسسس  ه سسسسوهولوسسسس هو نسسسس   ښهات   هن ه

 سعه      ېسس واهووهن  سسښهثرسساهیسسوهو تېسس  هاسساهه سساه ږ نسسوه سسوهه ط ل سسوهنسس

ويله  نتې   سسوههه   سسن  ل  سس   هلسسوهي اهوو هونسس و هاسس سههدسسښهیسسوهه ووتسس

 ر سس  و  رهیېۍ    سسوهووهاسسږ  ل  وهه سس حااهاسستاو ېوو  ښهل سسوهوه   ېسس ه ېنسسښه

نسس  وه سس  ههخسسوهوهو هسس هي وهدسس  وه او سساوسهه رن  و سسوه قسساهنسس سهووهلسسوه سس   ه

ه و نځتوهن کع

هغېر قابل احساس السته راوړنې

لسسسوه سسس  وهاسسساهه سسسګهنسسس  هیسسسوهنسسس  هنسسسښههدسسسښهوه  اوسسسره  پ  سسساهول   سسسوه

)اسسستاو ېوو  ښهه  نتې   سسسوهه وسسس وره سسس  ښههلسسس    ۍه سسس  ښههیېۍ    سسسوهووه

 سسساهلپسسس  هه  ږېسسساهنسسس   رهووهو تزسسستهحهنسسس   رهوکعهوو هوهووتپ   سسسو هوسسس ه

اهثرسساهنسس کهوه ه سس هووکهو ااسستوهنسس کههدسسښهوسس ولحه و نځتسسوهنسس کههواسس 

قسس هلپسس  ههو    سس   ه سسوهووههو نسس کعهچږو و  سسوه   زسسنه و نځتسسوهنسس کهووهوه 

ههووو سسوو ههو  و سسوهه تسس ووهه سس سهووهلسسوه سس ي  هاسساهه او سساکههوه سسو ره  سس   اهوسس ه

 وږسسوه      ېسس هوهعهوتسسوهنسس  هوه سس حاوهاسستاو ېوو   هلپسس  هه  سساهه سس نتې ره نسس  ه

ووهوههنرووه ر سس  و  رهیېۍ    سسوههدسسښهوهول سسره  سس   اهوو سسوو    ه   سسنهټسس 

ه و نځتوهن کعههول ه  ا ه ا رر  اهثراه   

ووو سسوو هه  سس   ههووهوسس هههي اههنهسسوههدسسښهوه  سس   رن هوسس هولونسسښه سساو هیسسوهوسس ه  سس

  اوسسرهنسسښههدسسښهی سسښهیسسوه     سس ه سسوهوکهاسسه   وه هسسرهاسس  اهوکهنسسښهوه

وه   زسسنهوسس ه  سس سه سس هيهولحهاسسرعهرسس  سسا   وهووه وسس ه  و سس  وهی سسښه وهويله

اې سست ه سساه سس وهه سساه سسناه سس و  هوه سسو رهه  سسوووهج ل سسنهووهوهیاو سس وهن لسس 

هع   نهلپ  ههولووهوکه
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هم څپرکیو او 

هد فساد پر خالف د ښاريانو ستن

 هند  

وواهلپسس  هههدسسښهوقېنسسرهنسس کههدسسښهوهول سس ونۍه سس  اه))

وهاسسږوه   سسوهنسس  هنسس کهچسساه   سسوهنسس ي هاسسرهیسسههسس  هاسستنښه

ینځږسسسوهاسسستوهنسسسښهاسسس  اهاسسسرعهوهینځږسسسښهاسسستنښه وسسسدوه

ه  عووررهو   و

 ه  سسرهاسس ت  هووه سس  وه هسسحهاې سست ههدسسښهوه    سسنهه وهو سستپرهچۍسسوهی

ټسس لن ډوهاسس   ه سسوهو هوو سساهاسس  هوکه سسول سهنسسوه سس  ږ وه سسوهوکهوواو  سسره

  ښهوهیاو سسښهیسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههوسس و اهووهاسست  ډههه سس سس   کعهووتسسوه ن

دسسښهلسسوهن  سسوه سس  هیېسساهونسس کهووهوهلنسسګه و لسسوه سس   هه سسول  هوهټسس لنښهوهوو وه

یېسساهاسسرهوه سسو رهه وسس سهوه سسول  هوسس ه سساهاسساهه سس ووه خ سسښهلسسوهواههدسسښهو 

هښ   سست   وه خسسوهث هنسس کعهیسسوهچنسسوهنسسښهوهینځږسسښهاسستنښه  اوسسرهووتسس

اسست  ډاهیسسوه سسناهنسسښهوه پسساه  ا سسرهوا اسسره انسسنه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه

 سس    ه  اوسسرهیسساه سسو    هووهوهوسس ههثلسسوهلسسوه   سستوهثنسس هوهول سسره  سس   اهوه

هعوچر نه پهوهي هههاي وهی

هپسمنظر

ول سسسره  اوسسسرهیسسسوه   سسسوههدسسسښهههوهوسسس هه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسره  اوسسسر

وهوونږنسس ه  سس ل نه نسساهووهوههه  ل  سس   ه سسوهياااسسحهوسسښهوه    سسنهوه وڼتېسس 

ل سسوه سسډوو کهووه سس  وکهاسساهه سس سه و نځتسسوهههژو سسوکهیسس  ښهن سسووهلپسس  ههول ېسس هوه

)وه ډوو و سس هووهناو سسو اوهوههSMO اسساهنسسښههکاسس عهووتسسوه  اوسسرهیسسوهلسس   ه

 هسسسره  سسس    ههیسسسوهههوسسساهن سسس کهوهعوو  سسسوههMKSS  و ږنسسسوههو   ووسسسو هدسسسښه

نسسس سهنسسسښهوه وج سسست  هوههه وزسسست ه سسس  ېه   هیسسسوهوسسس ه    لسسسوهنهسسسرهنسسسښه۰۹۹۶

نسس ه و نځتسسوهاسس هعهچۍسسوههسسوههدسسښهوه ېسس  لۍهیسساه سسپ هوه ډوو و سس هلسسوه سس وهوه
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 س  هیس ههاس هچۍسوه»هعهوهوو هلسوهو هسوه  سوواهاس هههلپس  ههیېساهاس  هوهه اووه ډو

ډههنسس که سس ي  هووه سسډوو ههوتو سسهرهاسست  ډهههدسسښه وج سست  هنسسښهوهنسس  هیسسوه سس

وسساهووسس ه ا سس وسههدسسښهوو ههMKSSوه«عهوتسسوه سساه  سس وهووهولو سسښهی لسساهو

وههMKKS  ډوو و سس ه پسساهنسس  هاسسا وه سسوهو ه اسس لښهاسساهه خ ل سسنهواسسرهه

ههوه ډوو و سس هل  سست  وههوه ډاهووو اهاسس و ق هل سسوه  بسساو   ههنتسس    و سساسسېږوه

ههع ېه   هن یې  ښهووهوداوه وهوهيااارهت  تنوهون ه

وهنه  سس هیسسوه  ارسسووهاسساههوو هوه ه سس هوهووکه  پ  هسسښه  سس   اههدسسښهوه سسوه

 الې ه   سس ههوهن هسس وهه   اسستلسسوه  للسس هواتهسس     هوه ختهسساهوو وهو سسنهلپسس  هه

 ېسس  او  ههاسسنو وههیسسوهټان  سس هنسسښهوهاسس او  هن لسس ههوهووو وه خسس ه سسوه  اسستښهووهوه

هعااههن ااهه اهوههښا اهن ل هی  اهی ښها  ههلپ  هاې اره     وه

وتسسوههه ههثرسساه  سسو  هو  سس ورهوه پهسس هول سسره  اسست هوه و نځتسسوهن لسس هلپسسهMKSSه

  اوسسره سس ورهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوهووو اهوه ه سس هلسسوه سس وهوهیا ختېسس وره

لپسس  ههووهوه  اوسسرهلسسوه   سسوهه سس لره اوقسسښهیسسوه   سست   هیسساوژوهوه وسس  پهوه

  اوسسرهووهیسسوه سس  وه  و سسګکهه ن نېسس هنسسښهوه  سساهوه ق  سس هلپسس  ههوه  سسهږ    

هډههو ا  وهعه چ  ووو  هلپ  ههو ههو  

لسس وههووهچۍسسوهووهه هنسس سه  اوسسره پهسسوهلسس    ۍهاسستاههياسستوه وول سسوهوه۰۹۹۱هایسس

 سس کهټ نسساهاسس که    سسنهاسساههوسسښهوه  ل  سس   هوهياسستوههلسسودسسښهوه وج سست  ه

 ووللسس هوه سسقه سس    هوه  سس واهوه و نځتسسوهن لسس هیسسوهولههاسسپه  سس  اهیېسساه

واهاسساههچږږو لسسوهیسسسوهلسسوهههعنسس سهنسسښه سس    هیسس رهاسس ۲۱۱۱وهنسس اعهیسس

 انسسسډکهچ سسستوهوه ه سسس هلسسسوه سسس وه  ل  سسس   ه سسسوهوههMKSS نسسس سهنسسسښهوه۰۹۹۷

ياااسسرهوه سسقه هسسره  سس   ههنسسښه وسس ه وسهو لسس وعهوتسسوه  سس   اهوهول سسره

و سسوو    هه سسو رهټسس لنښههاسس        هاسساههوهولو سس هووهوهوونږنسس هوه سس  هاسساههوهوسس ه

 سس      هويله  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سس    هلپسس  ههه سس  هن لسس هلسسوهي اهیسسو

ه     ههن لوع
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ا  ااسسن ههدسسښهوسس ههع  سس هرنسس سهیسسوهونتسس  اهنسسښهیسس ه۲۱۱۴ سس  وخره سس    هوه

 سسسو ره  سسس سهووهون ث ېسسسرهو ههووتسسسوه  اوسسسرهياسسستوه وول سسسښهوسسسښهوواسسسښه

اږ  سس ه سس و ېوهوه    سسنهلپسس  هه و نځتسسوهن سس کههدسسښه هسسره» پ سسوهنسس اه

وهياااسسرهوهچنسسوه سس     هوتسسوهنسس  ه سسوه سس    ه)  ل  سس   هاوسهنسس که سس هووه سسنن

وتسسوه«عه سسنه هسسره    سسنهو  وکهااسسادپوهنسس کعهولتسسوهووتسسوه سس    هیسس

دسسښهدسس  وونرهوسسښهلسساکهل سسوههه سسوهواسسن ووه  سس    هوهچنسسوه ه سس ه سسوهټ لسس هچۍسس

ههووږېه  سسوهه او وووو سسوههووه قسس  ره  سس  وه سسوهوهياااسسرهو ل ولسس ه  بسساو  ښ

ههدسسښهوو هوسسښهو سس   هوهچۍسس ه نګو سسه(NGO)ووو وه    سسوهو نسس کعهوه سس وولتره

لسسوه    تسسوهو هسسرهیسسوهولههچسس ه  ل  سس په سساهياسسوهن سسوو هاسسرعهووتسسوه سس    ه

هښوتسسوه سس    هیسسوه  ت وسس   هنسسهوت  سستنښهوهنسس  و   هلپسس  ههثرسسااهواسس  ښهوکهه

ههدسسښه اسسږره    سسوهلپسس  هه ه سس هوه واوسس   هو   سس ره سس     کهنسس  ول سسرهوه

  سستوعه سس     هنسس ي هاسسرهوهن تسسپهیسسوهوسس ههټ ټسسوهلسسوه  سس  ترهدسس  وون هوسس ههووه

 سستن هوه طسساحه ه اسست هیووسس ههسس هی  سستنښه طسساحهنسس کعهن هسسرهووهوهههدسسښهوه

ههیسسوهو سستپره سساهياسسره  سستنوهاسسرن لسس هلسسوهي اهو  سس  هلسساکههدسسښه اوسسبه

 سسوهووهههي اهه سسښه    تسسوو ه  سس کهووه سس اهیېسسووهنسس کهه  سس ولېوه  سس(ل هوه

هو ن کع

وه سسس    هوهنږسسسډو کهن لسسس هووهوهاسسس   ه ه سسس هلپسسس  ههوهاسسست  ډوهیېسسسوون ل هوه

وههېووو سسوو وهچ سس هل سسوه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسحهلپسس  ههوهو   واسسنهو ن لسس ه سس

نسس سهنسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهیسسوه  و ولسسوهاسساواهنسسښهوهه۲۱۰۰اسساههاسساههوه

هه ېږسس هنه  سس هنسسښهه سس وتاووه سس    هوعهیسسوهچۍسس هووههچنسسوه سس    هوه سس ههو رسسې 

 ېهې  سسسوهه۲ سسس واهههدسسسښه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسره سسسقه سسس    هوه ا ېسسسو

 ېهې  سسوهوسسښهلسسوه سس  کهاسسېږ هه۷ه۰وسسښهوهنهې ولسس هووههل سسوه۲و   واسست  وههدسسښه

هوههووتوه     هیوه قهنښهون  وسها سع

وهن    ټسسرهويوسسنهوسس ه ویسس  ه سس رههدسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقهلپسس  ههوه

هخسسوهیسسوهه۲۱۴ه۰۱نسسښهلسسوهه۲۱۱۷سسس۲۱۱۴اسسږ اهیسسوهه  سستن تو   واسست   هووه
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 سسوهلسس لهاسس عهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوتسسوهه۲۴۹ه۰۶۶نسسښهه۲۱۰۱سسس۲۱۱۹

نسس سهوسس ههه   سسوه سسېرههدسسښهوه  سس وه۲۱۱۱وسه   سسهوهو نسس   رهوکعهوهراسستاه

وهلسسوه نځسسوهوللسس هووه وڼتېسس ه و نځتسسوهن لسس هلپسس  ههوهول سسرهی چسس وکههووهوه سس    هوه

 او سساهوکعهوه سسو رهټسس لنښهوسس اهه   سسښههدسسښهیسسوهنسس  و ښهلپسس  ههيثرسساه سس يپه

و   سسوسههه وهعثوهسسرهیسسوه انسسډکهاسسېږوهوسسښه ږانسسډهنسسه کل سس هويوت  سس هووهوه سس

اسسهنوهه۲۱تسس  ههووهوسس و اههیسسوه سس نهره   سسواسسهنوهوهچۍسسوه ه سس ههدسسښهه۲۴دسسښه

چۍسس  هو لسس وهنهېسس هوه تږانسسډوه اوی  سس هاسساههوسسښه سس ووهه۲۱۱چۍسسوه هسسرههدسسښه

هوعهه  ل     ه وهوهيااارههخوه  ا

وسس ه ویسس  هوووسسرههه وهچنسسوهوه    سسنهوهیااسس  اهووه و  سسښهلسسوه سس وهاپ   سساهاسس ه

یسسوهنهې ولسس هاسسېږ هه اسسهنوه ه سسه۰۷اسسهنوه ه سس هیسسوه سس  کهووهه۷۷دسسښهوسس و اه

»هنسسښهلسسوهوتسسوه سس    هجسس لو ښه  سساهوعهوتسسوه ویسس  ه تېرسسوه ېسساکهونسس هههدسسښه

 سس    هيه سساهوواسسوهوهاږهسسرهن سسووه ا هسسښهههل سسوهها  سسوههدسسښهوسسښه هسس  هن سسو

خسس وهوه سسو رهټسس لنښهچ سسښههووهرنسس سه وهیسسوهوه۲۱۱۴لسسوه«عهولح  سسوه سسوهواه اسس

و هوه  سس  تره سسو ره ه ا ېسس هیسسوهټسس سهچ سس ووهنسسښهاسساه وی   سسوهنسس  ه سساههسس ه

چ سس کههدسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسره سس    هوهوولسسنهوه  سس وهیسساهوه هسسرهه

 سسپ هوهجن اوسسډهلپسس  ههونسس  وکعهووه ېسس هینځږسسوهاسستوهوههنسس  ههدسسښه  ل  سس   ه

ه اااسسره سس    هوسس هیسساونه  اوسسرهاسساهه وهوسس ه سس  هنسس کههدسسښهاسس   سسوهوهيه

ه وه  پهو ن کههدښهوهو تپره خوهو ې رعه  ه 

ه«د اختالس پر خالف راپورته کېدل»پنځمه ستن 

هیېا

ږوهنسسسښهوهېوهوواسسسن  وهث هاسسسرهیسسسوهاسسسهسهنسسسښهوورسسسرهو   سسسو نسسسه۲۱۱۰یسسسوه

هلسسووورسسرههو ووزسسږووهچنسسوهوه سس ي  هیسسوهولهههع  سس وهوهه  ل  سس  رهټ نسس ل ژه

یسوه س  هوس ه ن سنههAIMSوسهوه چنسوو   هاساهههدسښهیسوه س   هنسښهوواسه    وهچۍ

 و نځتسسوهنسس عهووتسسوه ېاوسسوهاسس     ه ن سسنه   سسوهیسسوهنهې ولسس هاسسېږ هنسسښهوه

ي اهوهټسس لن ډهووهو تهسس وکههلسسوووه وتتېسس هووه سس  وهه سسې ه ن سسن سس  ښهووه و  سسښه
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  کهووهوهیا ختسس ه سسوهووههو نسس سهوعهیسسوه وه وو سس هو وسس هنه  سس هنسسښههدسسښهنهسسوه سس

لاو  سسرهو نسسوهن   سسوهوه پسساهاسس اهیسساه وسس سهلسسوهنهې ولسس هاسسېږ ههولسس لوه وههنسس ه

هسسوههدسسښهوهچۍسسوهچ سس ووووسههدسسښهیسسوهنسس  هاسست  ډ وهولېسسو ښهونسس اههچۍسسوهووهی 

 سس  ځرهههس هووهوس هوه وتتسس  هوههه  لسنهنسښهوواسسې کهچۍسوهیسوهاسس وهه   سوهوهوس ه

هو ې تاهیېاهن سعهه  ت ولرهلوهو هوه وک

ان  سساهوهیا ختسس ه و نځتسسوهه ېنسسښ اسسېو ههدسسښههوهټسس لنښههښه سسوهوه  ههواهیسس »

وونږنسس ههخسسوهوه پهسس ه ق  سس هوههلسسوچۍسسوهوووسساه هسسره«هن سسووه خسسوهث هنسس ک

 پهسس هو سسووهاسساهههلسسوهت  سسته هنهتسس  ه سسوهو لسس وهووه سسوهچسس هثرسساوه ه سسرهنسس  ن    

  لسسره  سس ولېت   هووهوهنسس  هوه سساهاسساههن لسس ه سسوهو لسس وعهوتسسوهنسس  ه ههواه سسوهوله

وهوو و وسس سه سسول  هلپسس  هه  سس  تره  سس ولېوه سس ههههدسسښ  نسس  ههدسسښه  سساهونسس

ه«ع   ولېتوهن ل ه وهول ې هلاک

ووه سسو ره  سس سهه ونسس سهنسسښهو نسسوهوهووسس ه سسره ېا سساههوسس هټسس لن ډه ت سسه۲۱۱۲یسسوه

دسس ههدسسښهلسسوهولو سسواهیسسوه سسو ورهنسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوهینځږسسښهاسستنښه

وهوه   س لکهلسوهاساههولو سوهټېن سوهنس هعهو نسهه اسږره ساو هج لولس ه س وه   هوس هی

و او س هیسوه تس حاهاس هووهیسوه اسږره   سوهوسښهیسوه   ېساه س ثوهنسښههخسوه واو   ه

اساههیسوه سګههوهینځږسښهاستنښهیسوه س  هه ن سننښهوه انسډهلاو  سرهوس ه س هوولتسره

چنسسسوو  ههر اهسسس هیسسسوه سسس   هنسسسښهلسسسوهوواسسسېوو  ههزسسس و اسسس     ه ن سسسنهنوه

ه ه ا ې هووهچ  ه وهوچ  کعه

وههعههسس  وهاسستن ههخسسوهو ې سستاهاسس  ه سس  هوهول سس ونۍهلسسو  اوسسرهووتسسوه

وسس هههیسساه اسسنې هاسسا  اه سس    هجسس لو ښهج ل سسنه)ی  لږسس   هوجاووسسوهه قننسسوهووه

 اوسس لۍهول سس ونرهینځږسسښهاسستنښه سسوهول ېسس هلسساکعهوتسسوهاسستوه  سس ل هووه سسګو ه

ن   سس ه سس      ههدسسښهوهوسس اهوواسسښهټسس لنښههدسسښهلسسوهو سستپرههخسسوهی نسسوهوکه

نس سهنسښه  ا سوه پساهنس  ه سوهه۲۱۱۶و نسوهیسوههه و نځتوهن سووهلپس  ههچ سوهونس ک

وهنسس  ه سساهاسساههن لسس هلپسس  هه سسو ره   سسنهنسسښهاسس  ښههیسسوهاسست  هاسس ه اهسس ه
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 س هت  سستاههدسسښهیسسوهت سوهن سسوه سس  هن  و سسوهونسس  ه» و نځتسوهنسس کعهچۍسسوهوووسساه

ه«عووهیوه و ره  اکه   واهن  هن ل هیوه   اهچنوه وه وته 

هعمومي موخې ېموخې او لنډ مهال ېلرلېد، اوږدمهال

لسسوه  سس وههخسسوهو ووکه سساهياسسوهووهچۍسسوهږسسښهاسستنښهلال سسوهثرسساهاسس وههو هوهینځ

وتسسسوه  سسس   اه سسسوهوهچنسسسوهوهو ووههوه  اوسسسره  سسس   اهوهووو هیسسسوهوکعهنسسس سه

ښهلسسوه   سسښه چنسسوهوه اوتسس  »اسستا وهنتسساهن سس کعهو نسسوهیسسوهټېن سس  هاسساههوووسساه

وه«عهو ووکه سساهياسسوهنسس اهووهووره  وسسوهلسسوه  سس وههخسسوهو ووکه سساهياسسوهنسس ک

چسساه سس  کهچ سس سهووه ق وسسوهنسس سههدسسښهوهوهچنسسوه»ه اه ن سس  هوووسسرهوتسسوه  سس  ه

وه سسو ره   سسنه«عهټ لنسوهنسسښهیسسوهچساههن سسوهو ستپرهلسسوه نځسسوهو اسره پهسسویسوه

وه سسو ره  سس ولېنهووهوه  سس وه سسوه تسس هنهتسس  ه و نځتسسوههاږسس  رهلسس    ۍه   سسو

لسسوهو ووههل سسېډاهو واسستوهوه پهسس ونۍه»هنسس سهوکعه  سس   هه پهسس هچ سس ه سسوه

چسساهوسس هاسسخ هوهچږ سس  هه سسوهن لسس هه«عهتا  ه سس  کوووسس ه  اوسسرهیسسوهاسس

 سسوهن لسس هووهلسسوه پسساه سس  ههخسسوهوهو سس  هلسسوهي اهنسس ي هاسسرهوهه سس و اوخ ولر

ه«عارهحو ن  ښهجن ې ل وه ګوه

هلومړني بدلونونه او تګالرې

وهینځږسسښهاسستنښه  سسا   وهیسسوهیېسساهنسسښهوهوسس هاسسږ اه وږسس هووه  جسس ووهاسست  ډوه

 سس  هوواههدسسښهوسس هههایسسهااسساههيرهووه اوسس و هاسس عهلسس    هوو هت  سست

  سسوووهه  سس   ههونسس کهوسس هووو سسوو هه  اوسسره و نځتسسوهنسس کعهوووسس هوو ه سسوه

ت  سستاههدسسښه  اوسسرهوهټسس لنښهوه سسول  هیسساونهلالېسسوه ا سس  رهنسس کهه ېسس هچسس ه

وسهووهوهچسساه سسټسس سه  اسسوه وسس  هاسساههجن هلسسووو هی چېسسوسههدسسښهوهوو هلپسس  هه

ثوسهو سستپره وسس  ن سه سس  ږ وهوکعهلسسوهواهو هسسوه سساو هولهوههوواسسښهوسس هه

ل  سسنهلسسوه نځسسوهوو و و لسسوهو  ېسسډاهووه سس  ښه وههوو وهلسسوي هیېسسووهنسس کههدسسښه

هه سسوه ونږسسښهنسس کهن سسښو  اسسرهووهوه  سس   اهاسس  وهووه سس  ښهوهووو ههن سسووه

ووههو سسسستپرهاسسسس   ه سسسسښهو هسسسس  ې هووهاسسسس  وت   هاسسسساههو سسسس کهووهوهلېسسسسووهول

هثراووو  ره او لېت     هلپ  ههچ وهون کع
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وه    سسسنهیسسسوهولهه سسسښهه:ینځږسسسوهاسسستوهولهوهههدسسسښهلسسسوهو اه وو سسسره نسسسګو  

 سس و کههوه سس ي  هوه سسول  هیسسوهولهه سس هو ېسسوکهووهوهو سستپرهن   سس هلسسوه سس وه

ت ا سس  ه)هدسسښهوتسسوهوهاسس   ه سس      هووه  سس   رن هلپسس  ههوسس ه قېقسسنهو  هاسساهه

ههووهوهههدسسښهوهینځږسسښهاسستنښه  سسا   وهت  سستاه  سس   ههونسس کعهو واسستۍه  سساه

یسسوه و هسس   رهو سسنهنسسښهوهاې سستږ  ېره سسول  هلپسس  ههواسس ره و نځتسسوهنسس کعه

هه س ي اهه سوهچۍسوهیس  هوووس نسوه س  ه ن ېس هولقس  هیسوه سګههو ستپره سوه سوهوه»

 سس  ښه سسوهوه اسس ووهلپسس  ههینځږسسښهاسستوهوسس ههووهه سس  ښههتسسښو«ه سسوهو اسسې ک

هعیوهي ههوود لوااد نوهو هرههاتاو ېوکههدښهوه     اهلوهلالېو

اږهسسره وههنسس اههههاسس  ه هسسرهوهی چسس و هوهثراولسس ه خسس   ه ااسستښ ع1

 سسس لره سسس نتې    هووهو سسسډو و)هووو کهووهت سسساهووو ا هه سسس و اوخ ولرلسسسوه

نسس  هثوسهو سستپريهههلسسوهي اهوهو سستپرهاسساهه  سس   اه سسوهچ سس ک

ههدسسښهوو ه  وسسوهوه  سس وهچۍسسوهثوسه سسوههو سسو سسهره انسسډکه سساو هی چ

ووههدسسښهثرسساه پسس  هوکه ه سسښهوهون اوسسنه ه سس هژو سسوه تسس حاههوسس و اه

وه سس اه سسنسس کهیسسوه زسسوهنسس کعهوو هیار سس ههونسس هههدسسښه سسګوهو نسس سه

 سسسوه وټې سسس کعهوهاسسس   ه ه سسس هلپسسس  ههوه ه سسسره سسس    و  هه  سسس  تره

دسس  وون هووهوهی ل  سس هلسسوه سس وهلسسوهوو ههخسسوه سسګوهو ې سستاهوسس هوه سسوه

 سس ههوها  سسوهاسس  ونهوههدسسښهوتسسوهاسس  ونهوه ه سس هوه ق هن سسووهوله

 سسسو    ههوولتسسسرهو تېسسس  و  ه)نسسس  ههدسسسښهوهتاو سسس ه ه سسس ه  ج ووسسسنه

نسسښهه  و سسر ه  او سس سهوکعهووهه وږسسښه اوقسسښههدسسښهیسسوه  وواسس 

لسسسوه سسس و اوخ ولره سسس لره سسس نتې    ه سسساو هن لسسس هیسسسوهوتسسسوهوسسسښه

اسستاو ېوکهوسسښهټېن سس  هونسس ههوتسسوه اوقسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه

 ل  هوعه قه     ه ق ووهن سهووهوه  اهیې  

وه  سس وهیسساه سسپ هو پ ېسس پهو ه وههنسس  هه  هسسهېن ه سسوه  و سس   هووهه ع2

 سس اهرچږوتسسوه  و سس  ه سسوهوهچنسسوهنسس  که سس ههه ه سسښه سس    ووههیاه
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  رهووه  سسسساو هوکههواسسسس رهوسسسسښهو سسسستپرههخسسسسوهوهو ووههوهنسسسس ه

ه     ههوهع

هد قانون پر مټ د ولس تقویه کول مالوماتو ته د السرسي 

وه  ل  سسس   هوهياسسستوه ووللسسس هوه سسسقه  اوسسسرهووههMKKS ینځږسسسوهاسسستوهوه

   ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سس    هوهیسس رهن سسووه و  سسوهوههوهعهینځږسسوهاسستوهوه

MKSSوهلالېسسوههدسسښهاسس  ه هسسره  وسسوهوه  ل  سس   هوهياسستوه ووللسس هلپسس  ههلسسوهه

و  نسسرهژو سسوهها سس    ههخسسوهواسست  وههونسس که سساههسس ههو سستپرههدسسښهوهوو هیسس

  اوسسرهوسس هه وږسسوه اوقسسوهوهوسس ه سساهوه  ږېسساههاههنسس کهلسسوه نځسسوهو اسسرع سسوت

لسسس   ههههدسسسښهو اه سسس  ښهلسسساکعه سن   سسس ه  سسس لېت   هټ ل سسسوه و نځتسسسوهنسسس

ه   و:

وهو سسستپره خنېسسس کهووهوه سسسګوهوو وسهوکعهوووږسسسوه   سسسوههیسسسوه سسسن سسس    ههو

زسسن هو تېسس  و  هل سسوهوه سس ل  ه  ا سسوهر ه سس ه سسوهوها  سسوه سسو    هل سسوهوهوو سس ه اه

 سسپ هنږسسرههدسسښهی سسښهنهې ولسس هاسسېږ هنسسښهوهه  لۍهیسسا سسو نسس سهووه ق اسسوهوه 

واسسستخوو هوهیاو او   سسس هیسسسوه سسسګو هوه سسس  ېډوه   اسسس   هووهوه واسسسوهنسسس      ه

ېږسسوه   سسوهووهوهههدسسښه  ل  سس   هرج  سسوهنسس سهوکعهو نسسوهوووسسرهو هاسس  اهوکهه

یسسوهنسس هو سسنهنسسښهوو سساهه ه سس ه سسوههدسسښههسس  اهه» سوهوهياااسسره سس    هیسسوهولهه

ه«عو    هولاکهی چ و هو ن سهار

  وهووه و  سسوهوهینځږسسښهاسستنښهوه  ل  سس   هوهياسستوه ووللسس هوه سسقههو سس    هیسسوه سس

 سس ووهوسس هلسسوهاسستاوه  سس لېت   ههخسسوهو عه سساو هچ سسوهنسس که ه سس ه سسوههدسسښه

هسس  اههیسسوهیسساونهن سسوهونسس و هاسسرهه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسره سسقهوه سس    هیسسوه

عهیسسوهلسس   کهاسساهنسسښه سساو هیسسوه پسساهیها سسرهويوسسنه   ېسساه کولهه و  سسوهو نسس

ووهوه وج سست  هووههوه سس  ههو سسو وهیسساووشههن    ټسسریسسنسسښههیېسساهونسس ههووه سس  ههه سس ثو

هلاکعلوه   هااههډهه ول  ولې ه وه پ  ها هووههټ سهچ  ووه وهوه ا ووهو  

وهوو سسۍهیسسوهاسسپ وهو  سس هنسسښهوو ه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقه سس    هیسسوهولهه

 سسسوههیسسوه سسو ورهووهن يوږ سس    هو تاو سس هنسسسښهنهنېسسرهجسس لوکههدسسښه ه سس 
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وهو یهیسسسوهوسسس ووه سسس و   هنسسسښهوو هوهیسسسوهچ تسسسښهههعا جسسساه  ل  سسس پهو نسسس ک

 و و  سسس هوه و  سسسښهو ن سسس ی  وهوووسسساوکعهوهو سسستپرههخسسسوهوهو ووههوه  و سسس   ه

  اوسسسره  سسس   ههووهوه وههن   سسس هوه  پ  هسسس ه ا سسس هاسسسا  اههینځږسسسوهاسسستوهیسسسوه

یسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهوههعی چنت    سس هووهل  سس هنسسښهو ن سس ی  وهوووسساوک

وهنهې ولسس ه سس    ټ هووهیسس ونۍهچږۍسس کهنسس   رهیسسوهټ لسسوه   ېسساه سس ثوهنسسښهول سس

ه   وه ه  هااهه  اتښهن کعههلو   ګوهنښهوه نډوکها و هټ لن هیوه ګو ه

و ن لسس هیاواسسوههوههوه  ل  سس   هوه سساهياسسوهن لسس هلپسس  ههوهااو سسښ سس وووهنسسښه

 سسس   ښهوهثنسسس   رهلپسسس  هه او سسساهوه  ل  سسس   ه وټ لسسس سهووهلسسسوهاسسسېږښهنتسسساههوه

ي هاسس  اههه اسسووهدسس  وون هلپسس  ههاسسډو   ښهووهوهی  سستن هن لسس هلپسس  ههاسستاو ېوه 

وو  ره وکعهو نسسوهوووسساعهوه  ه سسښهیسسوهثوسهوه ېسس  لۍهلسسوهنا سسښهي سسواهوواسس

و ه سسوهنسس که پسساه واسسوه  سسرهو ې سستهحعهههاوسس هه سسځوه سساهچۍسسښههدسسښه سسګ

وهههدسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهه سسقهیخپهسسوهااو سسوهنسسښهچۍسسوهوواسسښهی  سستنښ

دسس  وونرههدسسښه  سس هااو سسوههدسسښهیسسوهوسس ه  سسخ ه سس  و ه سسښهو نسس اهچۍسسوه

هیاواوهن کههوه   هو ي

 سساهوتسسوه   وخسسوهوه واسسوهنسس  پههسس  اههااو سسښه نسسواهیسس  ښهوايهلسسوهوتسسوه

هسس  اههاسساوو هیاواسسوهنسس کهوکيه ههیسسوهه دسس  وونه  سس  و ه وهیسسوهووخسس وهوتسس

هلسسوهنسس  ه سس  و هنسس ي هاسس ه پسساه واسسوهنسس  په سساهياسسوهنسس  يهینځږسسوهاسستو

 هاسساهه ااسستوهنسس کههدسسښه پسساه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقه سس    ه ه سس

ههدسسښهوتسسوهنسس  هوه سسښهکلپسس  ههاسساوو هولې سسرهووهولو سسوهههدسس  وون ه سسوهوسسښهو نسس ه

 ههوسس ه  لوهووهوهټسس لنښه سس  وهواسسې پپواهه اوی  سس هلپسسههاسس ووهه ېږسسوهاسس ووهلاو  سس 

ه و نهو عهاتا

 سسوهههدسس  وون ه سس      ههدسسښهولوهه چږسسوو اهه وږسسوهووهوهههدسسښه  اوسسرهوهچۍسس

اوسس کهوهچۍسسس  هلسسوه ا سسسوهاسسساوو هروهت ا سسس  هلسسوهو هسسسوهلسسوهو  ههسسس هوههلخسس و

و نسسس کعهوتسسسوهثوسه  او سسسوهوه    سسسنهیسسسوهچۍسسس هووږ  سسسوو وهدسسس  وون ههدسسسښه

هره اوی  سس ههوه وپهو تسس ولکهاې سست هنسسښه  سس وه ا نسسګهنسس کهوه ې  لسس هه  سس 
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 هنسسښه اوی  سس هووهاږ  سس هیسسوهنهېسس ولرهټ لنسسه یسس پهیسسوهاې سست هنسسښهوه نسسډوکهاسس  

وهچۍسسوههعوکهښاسس  وکههاښهثرسساهږنیا هسسوهو سسیسسوهد ا سسوههدسسښهوه سس  کهاسسېږ ه

یسساونهو سستپرههدسسښهی ل  سس هووهوسس هل لیسس لکهدسس  وونرهوسسښه و نځتسسوهنسس کهوه

وهثن لسس هلپسس  ههیسسوه هسسرههااوو سس هوه      سس ینځږسسښهاسستنښهوهچ سس ووهیسسوهن سسوهوه

هن وهوه ب ن  و  ها  وه و نځتوهن هعه

تسسوه بسس ن  و هثوسسا هوه ه سسرهووو وه ق اسسوه  ا سسرهتسس کهوووسساههوههوه سساو هوسس ه

اسس که سس    ووهوکههدسسښهلسسوه سسااه سسوهاسست کهوکهووهلسسوهاسسېږښهثرسساهلسسااه

اس  ۍهاسساههوه  اسووهلسوه س وهوسسښه سوه س  ه  ل  ېسوو هاسسرهووو سخهوکههدسښهیسوه

ههدسسښهتسس ولکهوه سسوه ه سس ه ووه سسوهو    سسواه اوسسوهن سسوو هاسسرعه  اوسسرهچۍسس

یېسسووهنسس کههوهياااسسحه    سسنهواسستخ   و رهووهوسس هه   سس ه انسسډکهووو اه سس

هعااهه ااتوهن ک

 ه سس هاسساهه ااسستوهنسس کههدسسښهوههسس  هی ل  سس ه سسوهوهاږه سس   هن لسس ههلسسو  اوسسره

 سساهاسساههواهاسسا  اههنسسوهاخهسسرهاږه سس   هیسساههعلپسس  هههسسوهثوسه ویسس  هو نسس ک

لپسس  ههلسسوه ویسس  هو ن لسس هوواوسس که  اوسسرهو  سسوه وو سسره پ سس هچسس ه وېسس ههن لسس 

وهنسسښه قسسبهوه  ل  سس   هوهياسستوه وول سسښهنسس کعهو نسسوهوووسسرههدسسښهیسسوهثرسساوه سس و و

ااو سس هو نسس سهوو سساهه  سس  ه و نځتسسوهنسس کههدسسښهوهه   سس هووهو  سس   رهوهلپسس  هه

و سسوو هو  سس  هوه  اسسووهدسس  وون ه خسسوه ې سسرعهینځږسسوهاسستوهوهاسسخت ه  سسې هیسسوه

یخپهسسوهور پ ڼسسوهووه ې اسستنۍه رهسسوهه سس  ا ه) سسول   ه«هوه اوسس ه ېهسسښ» سسګو ه

 ه سسوهوهياااسسرهلسس    ۍهااو سسښهو نسس سه   سسواه پسساوکعهنهسسوههدسسښه  ل  سس  

و ن لس هاږ  ه و نځتسوه سوهنس که  اوسرهون سااهلسوه س      هوه ېس ه هسښهااو س ه

هت  تنوهن کع

هد صفر پیسو بانک نوټ

یېو سسوو  رهووهوه سس  کهلېنسسګهوهی چنتسس  هوه ډوسسرههوسس هنسسو نسس سهنسسښهوهو۲۱۱۰یسسوه

 سس   هیاو   س  ه سس چوه   سنههدسسښهنهسسوهچنسوه سسوهاس اهونسس هوهچنسسوه هسرهووهیسسوه

  ره وسساهوهاو سس هېرهچنسسوو  هوسسښهوه سسګوهت  سسته هیسساه وسس سهیسسوهوسس هه لوه نسسښهوواسس
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اسساهه ووودهنسس سعهچۍسسوهوهینځ اسس هچنسسوکهیې سس هیسسوهاسس  ه سس   ن  هجسس لهنسس ه

 ن  سوهو جسسوهووهو   سسنیې سس هه  س هلسسوهو سسهرهیې س هاسساههوسسښه سس یېاهو لس وعهوتسس

هلوه نځوهو ا  عه وهو ل وهووهیااهلې اها کهو)یوهچاههن وهو تپر

ووهوهچ سس ووههسنسس ه  سسوهنسس  وسهیېسساهنځږسسښهاسستنښه انسسډکهچ سستښهوتسسوه    ن ټوهی

ههي هه   ېسساهووه ېه سس  ه سسوهوسسښهوژ سس لهوینځسسوهاسستاوهژ سس ه)چنسسوکههن  سس ثوهه سس لره

ووچږسسوهور پ ڼسسوهههوسس ههعهووهچږوو   سسوووهوه  اوسسرهیسسوهور پ ڼسسوهوسسښه پسس  هنسس 

(Zero Carrency.org)و نځتسسوهنسس هههدسسښهوتسسوهور پ ڼسسوهوه سس ههوهچسساههچسس ه 

 هلسساکعهوه سس اهتېچ سس ووهوهواسس   وهوه سس اه   سسره سس  هوهثوو هسس ثهن سسووهواسس  

و نسسوهوووسساهلسس    هوهاسس   ه ه سس هلپسس  ههلسسوههع سس   ره سس  ه  پ  هسسښه سس  ښهلسساک

ه  لرهواېهوهوهههدښهلوه ګوهو ن ل ههخوهو    هن کعه  و اوخ ولر

ن سس کهوو هوهو سسهره   سسره سس  ههت  سستاهخسسوهیې سسښهه  سس   ون نهسسوههدسسښهلسسوهه

 سس  هوتسسوه سس  هو نسس کعهچۍسسوهثرسساههنسس هههدسسښهیسسوهاېنسسښهو سسنهنسسښه سس  ههایسس

وسس هیېۍسس  هو نسس کعهوه«هو سستپرهاسساههوه سسوهچږ سس  ههووهول سسره  سس   اههلسسو»

ینځږسسښهاسستنښهوه  سس   اهیسسوهولهه  ل  سس پهولو سسواهنسس کعهوهوه سس  ه سساه سس ه

اسستاو ېوورهج ل سسنه  اسسوون ه سسوه سسېرههدسسښهه    سسره سس  هوتسسوه سس    ه

وسس هاسستاه  اوسسرهوسس هه ا سسوهوهههدسسښهوتسسوه  اوسسرهه سس     هوسس و اه سسوه ه سسښهو

وتسسوهوسس ولحهیسسوه پسساهوو هوه  اسسووهدسس  وون ههع سسوه  اسسوهدسس  وونره وهو ې سسر

ن لسس هووسساههلسسوه نځسسوهولکهووهوو ه سسوهجاوفسسنهو نسس کههدسسښهوه سسګوهلسسوههن خ ل سس

هو ن اهو    هون کع

 سس و   هل سسوهوهوو  سس ثکهیسسوه سس هوه  سسښه سس ڼښهوه  اوسسرهتسس کهوتسسوه    ن ټ  سسوه

ههوه  سس   هیسسوه ږځسس و   ههاسسېنږ     هه  سس  ترهو سس  اوههدسسښه ه سس ه سسوه سس و   

   سسخههو سسهه سسو نه وېسس هنسس کهووهو هیسسوهووو سس هنسسښه)دسسښهثرسساوه سسوهثرسساه

ه سسانسس سهه۲۱۰۲هوه سس   ک ه ه سس ه سسوهوتسسوه    ن ټ  سسوهو نسس کعهو نسسوهوووسسرههدسسښ

 ېږسس ورهیسس  اهوو هوه سس اهیې سس ه    ن ټ  سسوهووهوه  اوسسره سس ووهلسسوهووههو جنسس ه

ه هرهوکعهرو  هنښهیوه و ورهووه   وه  پ  ه هول  ولې هنښهوهثراوهوو
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یسسوهثرسساهه وانتېسس هوه   ېسساه سس ثوهوووسس هه   سسوهچږۍسس کهن ههۍوهن  ېږ سس    ههول سس ول

اسسستاه سسس  هو سسس اکه    ن ټ      سسسواهی  سسسهحهو عهیسسسنځ هاسسستوه  اوسسسرهوه

هیسسویسسوهن هسس هنسسښهههو سستپرهیسساه سسپ هواسس   هیسسوه پهسس ه  سس  ه ههو ن سس ی   

نسس سه وهیسسوهووخسس وهیسسوهه۲۱۱۶لسسوههع سسررتهسس     هنسسښه ه سس ه سسوهوه وسس چاوهووهوا

   ېسسساه سسس ثوههو سسسو ویاووشههن سسساويهه وج سسست  هووهچږوو   سسسوه سسس کهثوهسسسښهووه

نسس سهیسسوهه۲۱۰۰وههع   وسسخهاسس کوتسسوه    ن ټ  سسوهاسس   ه ه سس ه سسوه ږ سسۍهنسسښه

یسسسوه     سسس ه ه سسس هوه»ه: پسسساه ویسسس  هنسسسښهینځږسسسښهاسسستنښه  اوسسسرهوووهسسسر

ت  سستاهاسس  هدسس  وون ه سسوههالسسوهوو ه سسګ سس ا   ره سس  هچۍسسوهو سسنههدسسښه

و نسس کهووهوو ه ېسساو هاسس کههدسسښهلسسوهواهو واسستوه  اسسوهدسس  وونرهیا سسوهلسسوه

ه«عوهوو هن  هوښهااه وه ا لحهو وو هرهه ا پواههدښهلوهوو ه

هنانو را ګډیدلاپه مبارزه کې د ځو 

ینځږسسښهاسستنښه  اوسسره پسساهثرسساه ږانسسډهیسسوه  و سس   هووهیسسوه سس    کهه اږ  سس

اږسسس  ره وسسساهووهو هلسسسوهچۍسسسوه»   سسسواهنسسس کعهو نسسسوهوووسسساهه  هسسسهېن    سسسوه

وه پهسس ه ق  سس هوهياسستوه ووللسس ههوو ه سسوهو واسستوههدسسښهوو هو هسسوهنهسسوهاسسر

 سس  شهاسسرهوو هههخسسوی چنتسس  هلسسوهعهنهسسوههدسسښه کهوکلپسس  هه سس ونږوهاسس

و نسس کهلسسوههایسس چې کههدسسښهوو ه سس وکهلسساکهووهوو هیا سسوهلسسوهواههدسسښه سسګ

نسسس سهیسسسوه سسس  لهنسسسښهه۲۱۱۹هو«عه پسسساه سسس وکههخسسسوهواسسست  وههنسسس ي هاسسسر

وو هوههع سسسساو هوهو سسسستپرهیسسسساه سسسسپ هوه وههن   سسسس ه ا سسسسوهچ سسسساههنسسسس ه

ی چنت    سس هوه  هسسهېن هوهو سستپرهیسساه سسپ هجن ېسسووه سس ونږوهن لسس هلپسس  ههوه

ووهوو هوهینځږسسسښهاسسستنښهیسسسوهولههیسسسوهه وه پ سسس هنسسسهسسس    ههی چنت    سسس هلسسسو

وسس ه  ل  سس  رههی چنت    سس هنسسښه  هېسسځهنسس کعهوو هوه سس  ځې هوهن دنېسس   هلپسس  ه

ه هچ ه و نځتوهن عیږ ېهنو  وه)

عهلسسوهوهینځږسسښهاسستنښهوهن هسس هیسسوهثرسساوه  سس لېت   هنسسښه وههنسس   ره ا سسوهلسساکه

و سستپرههخسسوهوهو ووهه  اوسسرهټسس سه   ېسساه سس ثوهی چنت    سس هووه سس  هه سس  هه

ه۲۱۱۶و ن سس ی   هلسسوهي اه سساهاسساههن سس کعهلسسوههچسساهول ېسسډو سس  وهووسس لت   هنسسښهوه
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ی چنت    سس ه سسوه اسسېولره۰۷۱۱یسسوه رږسس اره   سسوهه اوسسره نسس سه وهیسسوهووخسس وه

هوکعهچاهو ن   هو ه اه ق ووهن   رهان  اهیوه اهنښه ې رع

 وه  سس وهیسساهبسسوهوهی چسس وکهیسسوهولههیا ون ې سسوه:هیسسوهوتسسوهیا ون ې سسوه

نسسښهوهچنسسوهیسسوه  سسووووت   هووهل وسس ولره ږانسسډهن سس کههولسسښهوهچنسسوه

عهوه  سس وهوه هسسرهوهو سستپرهیسساهبسسوه  سس   اهن لسس ه سسوهول ېسس هلسساک

یسسوهوتسسوهیا ون ې سسوهنسس سهي ه  سس هوهچۍسسښهیسس وهښهووهوه  سس وهیسسوه زسسوه

 نښهه  سهن  کع

 وه سس اهیې سس ه    ن ټ  سسوه:هوهوتسسوه سس  هوه   سس هووهیسسوه سسګوهو ې سست    ه

 یوهولههلوه  اوهن ل هو واتوه ا وهوول ه وهوو اعهوت ډاوهچۍوه

 سس هوهوه قسس ل هاسسې لۍه:هوهینځږسسښهاسستنښهلسسوهوو اهولو سسواهوه وههن ه  

وهو سستپرهیسساه سسپ هوه قسس ل هاسسې لۍه و نځتسسوهنسس کههدسسښههسس    ه

      رهو واتوه ې هیوهت  ګههنښهواپ ې کع

 ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسرهوه سسسقه سسس    هولو سسسواهنسسس س:هوه سسس    ه  

  ط ل وهووه      هوښهها  وهن  ولحهارع

 وهواسستخوو هلپسس  ههو سسوو ه:هلسسوه ا سسوهوولسس هت  سستاهن سس کهچسساهچۍسسوه

 سسوهیا ون ې سسوهنسس سهتسس ولکهيرهواهی   سسوهواسسخ اههدسسښه  سساوه

 ن کع

 وهولونسسسره سسساو ه ږسسساووه:ه سسسګو  وسهوهینځسسس هینځسسس هن سسس   هیسسسوه

 اوی  سس هنسسښهوو سساهن سس کهوو ه ېسس هچۍسسوهی  سستنښهیسسوه   سسوهنسس کهه

 و ه سسدسسښهینځږسسښهاسستنښهوسسښهی  سستاهتسس ولکهووهوسس هیخپهسسوهوسسښه

 هوهلوه   وهااههااو  کعوو ن سهت ولکعهچاه او ه پهوهی 

 سوه اس ووهیساه وس سهلسوه وههن   س هت  سستنوهه  یسژ نسو:هوهو ن س  هوه 

ن سس کههدسسښهوه  سس وهیسساهبسسوهژ نسسوه سساهاسساههنسس کعهوو هیسسوه سسګهه

و هسس هووه سسوه سسوهوسسښهها ههژ نسسوهنسس  ههدسسښه سسوه سسوه سسګ»واسسپ هنسس که

هه سس وکهچ سس  و نسس  هووهووهژ نسسوهنسس  ههدسسښهوهچنسسوهچسساهاسسخ ه سسوه
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یسسوهچسساههن سسوهلسسوهه سسوهو نسس  هووهول ېسس ه سسوهو نسس  ههدسسښهیسسوهټ لنسسوهنسسښ

 «ع   وهااهه     ههون ک

 هاوه سس اهیې سس هوسس هلسس  ه ېنسساه پسساوسهن سس کههدسسښهیسسهآياسسهېر:هون سساه

  رهوه  سس وهاسساههوهچۍسسوه   سسواهوهياسسهې    هن لسس هلسسوهي اه وههنسس ه

      اهوهژ نښهن ل هیوه   اهياهېرهن کعهلو

عهنسسښه انسسډکه وسهلسساکه   سست   یسسوه  سس   ههنسسښهن  وسسوو  ښهژ سسوهوه  و سس   هیسسوه

ینځږسسښهاسستنښهثلسسوهیسسوهو وسس هاسس   هټېن سس  هنسس کعهلسس   ههوسسښهو ووکهوهههوهچنسسوه

 هسسرهلسسوه اوتسس  ښه سس ورهو ووهوکه سس ه  سس وهوو هوورهچسس ه پسسرعهوه  ه سسښه

نسس سهنسسښهوهوولسس  هوهټ نسس ل ژکهیسسوهو  سستېت پهنسسښهو نسسوهه۲۱۰۱یسسوه   سسوهیسسوه

ه۰۹۱  اسسسښهوهچنسسسوهوهو ووههجن ېسسس لۍهو اسسسنه سسس  ه»ه هسسسرهوچ سسس سههدسسسښه

وهو سسوههع« وهووهووره سس  هوهو سستپرهتپ سس  هوسسهتسس  ېښهتپ سس   اونه  سسوهوه

نسسوه هسسرهوتسس ولکهلسسوهچنسسوهاسساهه ېنسسوه سس   هههعاسس  وهوههواسساهه ېنسسوهوووږسس

ههدسسښهیسساونهچۍسس نسس کهوو هولهو ههدسسښهلسسوهو سستپرهاسساههوجن ېسس کعه سساه

  سس وه  جسس وهوکهچنسسوه سسوهاسسرهنسس ي ه پهسسښهول ېسس واهووهل وسس ولحه سس   هه

هن کع

وسسښهووههو رسسې هع«ووه  سس  هیسسوهيرهنسسښهوه»ه هونسس هو نسسوهیسسوهت  سسګههنسسښهواسسپه

وهههدسسسښهیخپهسسسوه سسسول  هو ا سسس هووهیسسسوهچۍسسسوه قسسساه سسس سههدسسسښه   سسسوکه سسسوه

نس  ههدسښه سوهیسوه س ههنسښهلېسوسهههچۍسوه سول  هلسوه   سوهجس لهنس ه»ه ن   ې که

واهټېن سس  هنسس کههدسسښهووههیسسا   سسواهويلهو عهیسسوهو ن سس ی   هنسسښههه«تسس ولک

  هو نسس کعهوهوولسس  هوهټ نسس ل ژکهیسسوهوه  و سس   هنسس  هو ههدسسښهچنسسوه سسوه سسول

 سس  ه  اسسښه سسوهول ېسس هلسساوهه  اسسښه سسوهچنسسوه»و  سستېت پهنسسښهو نسسوهوووسساههدسسښه

ه«عولن  ههدښهوه وهژو وه ا ه وه  ا وه وو ا  

وو هوههيههسس   ښیسسوهچۍسس هی چنت    سس هنسسښهههدسسښهوهینځږسسښهاسستوهوه  هسسهېن ه

 سساو ههلسسو  جسس واهواهوه  اوسسرهتسس کهلسسوهو ن سس  هولو سسواهی سسښه خسسوه

ووو اههوواسست وو  هووهل لیسس لههلسسوههوهی چنتسس  هګاههو سسنه ېسساوکعهوو هیسسوه سساسس
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چۍسس  ه پ سس ه وجه سس کهووهچږوو   سسوهیسسوهواهولهههدسسښههودسس  وون هاسساهه سس  کهه

نسس کهلسسوهچۍسس  ه واوسس پههوت سسډ سس  ېډهاسس ت  ه   سسواههیسساهو سستپرههسسوهثوس

و ن سس ی   هاسسا  اههینځږسسوهاسستوهیسسوهی چنت    سس هنسسښهوه  اوسسرهوههیسساهو هسسرع

 و نځتسسوهن سسوسهووه  هسسهېوهوه  اوسسرهلې سس ه سسوه وجسسپ  ل ههخسسوهههسس    ه  وسس 

 ا سوهو ې ستاهوسښههنسښ پ  هنس کهووه س که س کهی چنتس  هنسښهیسوهت س هت  سګوه

هیېاهن کع

وهووسسوههونسس سهوه سسښهیسسوه ې اسسنهنسسښهوه  اوسسرهتسس هه۲۱۰۰وه  ه سسښهیسسوهثوسهوه

هلسسوت په ېوه نېرږېنسسنهیسسوه ې سست وسهنسسښهوهو  سسههی چنتسس  هوهټ نسس ل ژههو هووسس ه

ووو اهاسساههیسسوه سسګههاسستاه وسهو لسس وعهینځږسسوهاسستوهوه سسو رهټسس لنښهوسس ههسس ه سس  وه

هووو وهووه وههن    هوهو تپرهیاهبوهي ر  هون عه

  اوسسرهوهههسس  وهو  سس هت  سسګوهیسساه وسس سهوسس هو وسساهو لسس وههد نه  سس هنسسښهوه

 سسس که  هسسسهېوهوسسسښهه۰۴۱  سسس   ښهلپسسس  ههوسسسښهوونسسس ووسهووه واوسسس پهو نسسس که

 ارزسسن ورهلېسسرهوه سساهياسسوهن لسس هلپسس  هه     سسوهه  هسسهېن هوه۴۱۱ وجسسپ هنسس سه

وه و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهوسسښهههسس   ښح سسنهنسس سهووهیسسوهی چنتسس  هنسسښهوه سس که

لسس هه سس وههو واسستوهی چنتسس  ه سسوهوه  ا سسوه وهاسستنېووهیپ   سسوهجسس لهنسس سعهو نسسوه

چۍسسوهثرسساهه«عهو سس  هتسس ولوهووهوهوسس ه سس    هو قسسپ هیسسوه   سسوهیېسساهنسس ه»وووسساه

ه«عنه   هی  اهووو هون که۲۱دښهووه اه»وهوههن ههوو و و لښه   وهو

هخالي تاکتیکونهتاوتریخوالي له 

ره انسسډکهچ سستښهثوسهووهینځږسسښهاسستنښهلسسوهیېسساهینځسسوهن لسسوه وهو واسستوه سسو ه

ثوسهول سسره  نتې   سسوه سساهاسساههنسس کههدسسښهوهوو هثوسسا هوسسښهلسسوه  سس وه سسوهوه

ه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقه سس    ه:و وواه  سس   اهیسسوهووهه وږسس ه اوقسس 

هوکعهکلپ  هه  ونږوهن سهووهوه  اه    ن  هیاهوا ره و ځتوها ه

 وه سسوو رهیسسوههوو  سس  ره  ځېاو سسوه:هینځږسسوهاسستوهچسساهنسس سهووهه هسس

وههوهی چنتسس  ه  هسسهېن یسس  اه۰۴۱۱ سساهه۴۱۱  اهنسسښهلسسوهاسس   ونسسوه

 سسو رهټسس لنښهلسسوهاسس        ههه   سسووورههوه هسسره سسو    هوهیسساوژاهووه



 د فساد پر خالف د ښاريانو ستن //اووم څپرکى  

 

187 

ووهاسسس  ه هسسسرهیسسسوهنسسس سهنسسسښهه بسسس ن  هوهاسسسااه ې اسسستښهه  و سسس   

 وټ لسس کعهوه ه سسره سسو ت   ه ق اسسوهاسس کهوسس هلسس لهیسس لکهدسس  وونرهووه

وهینځږسسسښهاسسستنښهوجاووسسس که فسسسېوهنسسسښه    نږسسس  هوووسسسرههدسسسښه

 وټ لېسسوو  ره هسسرهلسسوه نډوسسوهنسس  و  هل سسوهوه  سس وهوه سس  هیسسوهلۍتسسوه

وچسساهووهوه  سس وهیسساه سسپ ه سس  هیسسوهتېسس هنسسښه و ې لسس ههخسسوه سساه

 ټ   هوو سسه هوه سس اه سس   ن  هوهلسس  ه ېنسساهلې هې   سس هوه سس اکه سس   ن

 عوووهوه   وهیاهبوه  هېمهن سها  اهوهلې ه ه   واه   ه

 و ترسس جره  اسستښه:هوتسسوهیسساهو نسسوه  اسستښههدسسښهنهتسس  که  سس هنسسښه

هعیسسسوه   سسسوه  سسساوحهاسسس ا«هوبسسسطاو یسسساهو نسسسوه»ههووتسسس سهاسسس که

وووسسرههدسسښهوتسسوهثلسسوهو ترسس جره  نتېسسره سسوهوسس و اهیسسوههږسس      ن

  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقهو سس    هوه  اوسسره  اسست ههدسسښهوه  ل

 سس لره ږسس وشهووه سس و اوخ ولرهیسسوه ه سسښهلسسوهههن سس که سساهاسساهلپسس  هه

وکه   سسواهچسس ه  سستږاههښچۍسس هو ترسس ج   ههدسسښه  سسااهو اسساهه هسس

 وکع

  ېسسساه سسس ثوهوه نسسس سهیسسسوهل   وسسس هنسسسښهوهه۲۱۱۹وه  ه سسسښهیسسسوهثوسهوهه

 ه ساههسه ساهاساههاس ههو ترس جره  استوه  س  تره ېهږ ست  ه خسښه سو

  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهوه سسقه سس    هلسسوهنږسسډو کهن سسووهواسس  رهووهوه

و پاسس   هیسسوهنږې سسې  ه)هچۍسسوهووو هههدسسښه  ل  سس   ه سسوهوههووو لسسنه

ياااسسرهوه سسقه سس    ه   سسپوک هنسسښهوسس هنږ  سسناه  سسوواهنسس کعه

هع سساهياسسوهنسس ههویېنځږسسښهاسستوهوه اسسنې هلسسوه سس وهیسساونهی  سسدهووه  جسس

 هو وسساهووهوهوو لسسنهوهو پاسس   هوسس اه هسسښه  اسستښهوه   ېسساه سس ثوهلسس   ه

وهنږې سسې  ه سسوهت  سستنوهونسس هههدسسښهوه  اسسووهدسس  وون هاسسډوهثرسساهه

 عوژت  کن کهووهو ه اه ې ه  ل     ه وهوهيااارهوه قه     ه

 یسسسوهاسسس ن   ه  هسسس یره  اسسستښه:هوه  اوسسسره  سسس   رن هووهوه  هسسسهېن ه

 هسسرهوسسښههه ېسسډهووزسس ول هښ  سس ولېن هیسسوه   تسس هد ن  سس هنسسههسس    
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وهل سسس هو ېقسسس هلپسسس  ههوسسسښه  سسسااهنسسس لښههلې هې   سسسوهووهوههه وت  سسسګوس

 سساهووه ېسس هوسسښهت  سسګههیسس  ه سسوهر سس اه    ن ټ  سسوهوسسښه ه سس ه سسوهوه

  ا لوعه

 وهياسسهې    ه وټ لسس س:هوهینځږسسښهاسستنښه انسسډکه  سسا   وهووهاسسېږوه

یسسوهټ لسسوه   ېسساه سس ثوهنسسښهچسساهنسس سه وسس هواسسږ اهوهههسس   ښډاهو سس

یسسسوههعیسسسوه   سسسوهلږسسس  ځرهو سسستپرهیسسساه سسسپ هوه  وسسس ولرهو  سسسښ

ولښهو  سسښهیسسوه ن اسس نه  وسس هنسس سهنسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوه۲۱۰۱

ن ثولسس  کههو  سس ی  کههووسساوثههی  سسګو ا هه سس وو و حههههیسسوه سسو ور

   سسس    ث ههټاو   ېهسسس لحههټ و  سسس  ووههوووهسسس  کهووهوووه یسسس   هنسسسښه

 یوها ن   ه و چااهووهو تر ج  وهوا سع

 توهوهلې سس ههی چنت    سس هووهوسس هوهوه ږ اسس   ه و نځتسسوهنسس سه:هینځږسسوهاسس

 سسنهوهټسس لن ډوه سسو ت   هلپسس  ههوه و نځتسسوهاسس و هها هسسرهه   سسووو   هیسس

وهوسس اهوو سسۍههحوسس هنهسسه  هسسهېوچږ سس  کهنسس کعههآینسسګت ل هاسساههون سساه

وهټس لن ډه سسو نهلپس  ههتسس  ههنسس کههیسوه ېنسس هنږپ  س هنسسښهوه  اوسسرهوه

ول سسسس ولې   ههن و و ېسسسس    و  هوسسسس هوه سسسسو وره انسسسسډکهنسسسس  ن    هوه

 ع کو تپرهیاه پ هو هو  ېنښهټېنن ه اهااههن

 نهتسس  که   لېت  سسوه:ه  اوسسرهیسسوه سسو ورهنسسښهوه  سس وهیسساهبسسوهولاه

ښه پ سس کهه بسس ن  و هلېسسوو  رهوسس۰۱۱۱ث و سسښه سساهاسساههنسس کهه سساه

   ېسساهچنا نسسوهووهوه ه سس ه سساه سسناه  سسو  هووهاسس  هولسسوهوکعهوسس ه

ثو و  سساها چ اسسېنره   ېاواسستن هیسسوهوواسسن  وهثکهاسسرهنسسښهوسس هه

عهههدسسښهوسس و اهوسس هه سسځېنوهل  ۍسس لاهوسسښهو ل ولسسوث و سسوه سساهاسساههنسس ه

ینځږسسښهاسستوهوهو سستپرهیسساهبسسوهوه  سس ااههاسسې لۍه سساهاسساههنسس اه

 ې سسست ول   هووهنهتسسس  کهیاو او   سسس هنسسسښهووه وههن   سسس هوهل  سسس هیسسسوه

نسس سهیسسوهی سسالرهنسسښهه۲۱۰۲وههث و سسښه سساهاسساههنسس اعهو نسسوهوووسسرههدسسښ
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اوزسسن ورهو  سستېت په وههن   سس هوهینځږسسښهاسستوهیسسوهولهه وه سسو ورهوه

 و ه ارزن وره ه هووهو هه ولوهج لهن سع

   نا سسو ه:هوه سسو ورهیسسوه انسسډکهه هې سس  ره ا ا جسساه هې سس  ه) سس

    اه هې سس  رهنا سسوه و نځتسسوهنسس اههو تسساهنسسښه  اوسسرهوسس هه سس

نا سسسښهلسسسوهي اهوهو سسستپرهوههوچاهسسس کهنسسس ي هاسسسرههدسسسښهوتسسس

 سس و ووهیسسوهولهه ویسس  هو نسس کههی  سستنښه طسساحهنسس کهووهوسس ه  ل  سس په سساه

 ياوهن کع

 وهو سستپرهیسساهبسسوهاسس    هويپه:هوه سس اه سس   ن  هاسسا  اههنهسسوهه

هک ه دسسښه  سس   ههیسسس لښهو    سس پهولسساکهوو هوهینځږسسسښهاسستوه سسس  

  هل سسوهوخسسوه     سسوههوهوو سس ه سس  هښهووهوهاسس ووهلپسس  ههوه ېسس ه ېسس هاسس 

چسسسس ه ه سسس ه سسسسوهوو سسسرعهوو هچږو و  سسسسوهوههښ هطسسسهروو  رسسسن  ه

ل اسسست    هلپسسس  ههوه  ل  سسس   هوهياااسسسرهوه سسسقهوه سسس    هیسسسوهولههوسسس ه

نتسس    ټحهووهوه او ې سس هلسسوه سس وهوهجاووږسس هیسسوهولههوسس هیږ هېسسنهچسس ه

 سسرعهوهجاوږسس هر ه سس ه سسوهوهدسس  هووهیسسوهووو سس هه  سس  ه هووهن هسس هنسسښه

یسسوهولههیږ هېسسنهل زسسنهوه سس واهووهوسس هوهاسس هوه په و سس هلسسوه سس وهیسسوه

 و ن سها و هدنووه اهااههن  کع

ههدسسښهثوسسا هوه  و سس   هلسسوه سس وههسس   ښډاهو سسو نسسوهوووسساهوهول سس ولې هووهاسسېږوه

یخپهسسوهجسس لاهاسس اهووهیخپهسسوهچ سس سه»یسساه سس هولسهن سس کهچسس هیسسوه پسساهاسساه

جسساوپهووه   سسنههیسساهعهوتسسوه  نتې   سسوه  وسسوک سساهاسساههنسس ه  نتې   سسوه«هاسس ک

هی سس ولااههیسسوهنهېسس ولرهاسسېږ هنسسښهرسسشهووهوهرسس  سسوههدسسښهوهټسس لن ډهوهوکهههويل

یا هسسوهولتسسوهوه  سس   اه سساهاسساههن سسوو  رهیسسوهواسس  ۍهاسساههیسسوهوهعهووهوه سس      ه

و سسوسهن سسوو هاسسرعهوسس ههسس ههسس    هیسسوهووو سس هنسسښهوه  ل  سس   هووه ه سس ه سسوهوه ی

هتا ښه و نځتوهن اعهه  اه    ن ټ   هو ن ل 

ټسسرهج و اسسهې و هوه سسو ورهو تسساهوسس ه سسوواهوهاسسېږوهو سسډوهچږۍسس کهن   سس هلسسوه

وه ه سس ه سسوهوهل ېپهې   سس هو ن لسس هها  سس ولحهیسسوهوه سس وهیسسوهوسس هوو وه طسس  هنسسښهويل
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یسسوهوو سۍهنسسښهوهچساه سساهیسسوهو یهولسوهوهول سس ولۍهولو سوههه سس    ه سسوههع لههنس ک

  ۍسسوهووهوسس هیسسوهت سساه  سستقېږوه   سسوهاسس  وت  وهو ه  ولسسوهنسس کعهوه  ه سسښهیسسوه

اسس  وت   هنسسښهوهوولسسنه  طسساهاسس اه سسو  پههوه  ه لېسسنهووهوسس ههه    سسوهیسسوهوتسس

 ولهاږسساهوه ق اسسوهیسسوه سساهياسسوهن لسس هنسسښهاسست  ډاهووهوه ږ سس هوه ه  سسنهیسسوهولهه

هج واهات  ډاها  هښهوکعه  ه

 ه سس هوهو تسساه خسسښه سسوه پسساه ږ سساهلپسس  ههو توسس  هه واوسسولره۲۱۱ها  سسوههدسسښه

عهیسسوهو یهوسس هووو سسا  سس   رن هوو ه سسوه اواسس  و وهووه سس اه    ن ټ  سسوهه وهنسس

نهېسس ولرهچږۍسس اهنسس   رهوه وووسس   هیسسوهنهسسحهنسسښهوسس هجهسس ره و نځتسسوهنسس هووه

ه ډه ه سسو سساسسېږوههعره   ههسس جهسس هوسسښهو واسستوهوسس ه سسوواهنهسسرهووه ول ووږسس  که سسوه

وه سس اه سس   ن  هوسسښه ه سس ه سسوهو نسس هههن هسس ه تسساههاسس اهونسس ه۰۹ ېناو سس هاسساهههلسسو

ه ول سسره  اسستوهوسسښهونسس ههووهوهو سستپرهیسساه سسپ هوهژ نسسښهن لسس هیسسوهولههوسسښ

ه  ااهو ااهون اع

هته د پیغام رسول وخصوصي سکټور او مدني ټولن

نساهنهسبهووه وټسا هنهسسبهن سو وره انسډکهچ ستوهیسوهټ لسوه   ېسساه س ثوهنسښهوهيو

وههسس    هلسسوهي اهووه سس  هه سس  ههیسسوه سس   ه  ه)نا  ټسسر هنسسښهوه رسس  پهوهو سس     هه

دسسښهیسسوه   ېسساه سس ثوهنسسښهوهو او سس هووهچنسسوهوه رسس  پهو سس  هی سسښهچسس هاسس  اه

نسسسسښهو سسسسنهیسسسسوهو سسسسنهوه  سسسس وهیسسسساهبسسسسوهیا ون ې سسسسن  وهنسسسس کعهوهههو 

 ن ه  سساه ت ږسستښهو جسسښه رسس  و  هووهوه ت اسسبهط سس ووهوه ت اسسهیا ون ې سسن   

وهچۍسسوه ه سساکهوهووهووه ه  لپسس  ههل سسوهوه  و سس   هوهو ن سس ی   هیسسوهه سساهو نسسوه

ي سسواه ه سس ه سسوه  سساوحهنسس کههدسسښه  سس وههسسوهثوسهوهچنسسوهوهیا ختسس هه  ښ سس

ه   ېنهوښه و  ږن کعههوهچنوه  و وس رعهووهېووهاږ  رهل و ولره خوه 

یسسوه ه  سسرهاسس ت  هنسسښه  نږسسوهووسساههلسسوه نځسسوهولکعه رسس  و ههخسس   وو ه 

 سسوهوسس و اهووههدسسښهیسسوهټې سسوهن سسوهوه ېاوناواسسرهلسسوهو سستپرهاسساهه خسس   هوکه

یسس ل وهچسس هوهیې سس هت  سستنوهنسس کعهووههلسس لهیسس لکهدسس  وونرههوو  ه سسښهلسسوه

وو ه رسس  و  ه سسوهوهاسسات وو هیسسوه سس  پهنسسښهوه وسس  ه اسس ل     نګ وهچسس ه
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هثلسسښ  سس   ښه و نځتسسوهنسس کهووهوهینځږسسښهاسستنښهنسس کعه سساهوه اوی  سس هاسساهه

 هسسرهچ سس کههدسسښه پسساه رسس  پهلسسوهوو هاسساههاسساورهنسس  هووهوه  ل  سس   ه

 سسوهوهياااسسرهو سسقهوه سس    هلپسس  هه پسساهااوو سس هوهولو سسواهن لسس هلسسوهي اه

یسسوهولههچسس ههوت سسډ پسساهت و سسوهی   سسوهنسس کعهوهوو هاسساههوه سس اه سس   ن  هوهتېسساه

ه  ااهن کع

یسسوههوت سسډوتسس لههووزسس و ښه ن سسرهووهو ن لسس هت  سستن ههوه سسو وره  سس   روهوه سسګو

چۍسسوه»ولههچس ه  سااهنس کعهوتسسوهاس  هوس ه سساو ه سوهیسوه  ساوهنسسښهو نسوهوووساه

  سسرههاو نسس ي هاسسرهچۍسسوهاسساه سس  هن سس  ههدسسښه سسګهااسسخ ههدسسښه سسګ

و نسس سه سسګوهت  سست   ره سس کهنسس کهووهوههاو نسس ي ه تسس حاههنسس کعهوتسسوه سسګ

وسهینځږسسښهاسستنښهنسسښهاسسږ لېنه سس ي اهه  سس   روه سسګو  ههع« سسګوه ېږسسنهثرسساوک

هواسستو   سسوه و هسسرعهلسسوهوو هوه سس لره پ سس هوه  اوسسرهیسسوهدسس یره سس وووهنسسښهوه

وهدسس  هن لسس هووه  سسه رهههاهل سسوهوهاسس    هوي سس هو ن لسس دنسسون لسس هوسس هثوسه

ووو وهاسسسساههوههوهی چنت    سسسس هو سسسو    هووه رسسسس  و  هوه سسسس  وه اوی  سسس هاسسسساههووه

هن کعی چ وکهوهثراوووهیوه   اهوه ږ رهت  تنوه

وهو ن سسس ی   هیسسسوهه سسساهووتسسس هیاوډ  ې سسسن   هژ سسسوههوه پ سسس  وهو سسستپره سسسوه

ه وږوهوهههو هرهیېۍ    وهیوهي واهثوسهوکع

 یسسوه سسګو هچۍسسوه هسسرههدسسښهلسسوه  سس وهاسساهه  سس   ههنسس کههاسس وو اووه

تسسس کههوسسس و اه سسسوهوکعهوو هوهوسسس هاسسستاه  اوسسسره)ینځږسسسښهاسسستو

وو هوو هاسساهه ااسستوهونسس کهووهلسسوههلسسودسسښهوتسسوه  اوسسره سسوههه وک

 «ع   هیوه ګو ه ول  ه و نځتوهن ي ها »ااهه وهوو و که

 ه  سسرهاسس ت  هیسسوهثرسساههواسس  وه اوقسسوهووه سساهي وهل سسوه  ل  سس   ه 

 سسوهوهياااسسرهوه سسقهوه سس    هوهااو سسښهووه سس اه سس   ن  هلسسوهي اه

ه   وه وه وهووهرهارع

  هسسرهوکههدسسښهوونږسسوهوهووکههعوولسسنه پهسس هو  سس ا ه سسوه  سس وسهو 

وه  سس  تره  سس ولېن هو سسوههو  سس ا ه سسوه سسو نههعنسس ک  سسوههنهایسس
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و  سس  ه  سس  تره سس    و  ه سسوهوه سسو نهن لسس ه  سس ولېنه سسوههعنسس سهوک

 لاکع

اسساههوهو سستپرهوهچ سس هه   سست    سسو رهاسس        هووه سسو رهلسسوهینځږسسوهاسستوه

ل سسوهوه  سس وهیسساهبسسوهچنسسوهووهوهچنسسوهوه وڼتېسس هلسسوهي اه سسګاهههیسسوهولهه  سس   ه

  پ  هسسس هلسسسوه»ه هثوسهووهو ههدسسسښهچ سسسښهنسسس کعهو نسسسوهوووسسساه  سسس  هوهنسسس 

وه«عه و سس هن اسس        هاسساههیسسوه  پ  هسس هاسس   هنسسښهوه سسول  هلپسس  ههوسس ه سس

 وسس ولښهووو اهوهچنسسوه نسس سهیسسوهویاوسساهنسسښهینځږسسښهاسستوهوه وڼتېسس هوهه۲۱۰۰

هسسرهنسسښهوهو سستپرهیسساه سسپ هوهټسس سهچنسسوهاا  سسا ډههثوښهاسساههیسسوه سسګهه سس اه

 اوسسرهیسسوه   ېسساه سس ثوهنسس سهوهو  سسنهیسسوه ې اسسنهنسسښه ۲۱۰۰جسس لههنسس هعهوه

ههدسسښهوهو سستپرهوه  سسې هلپسس  ههوسسښهوه سس یېهښهووو اهي ووسس   هنسسښهوه   سسوکهو

ه و نځتوهن ووهت  تنوهن لوهااهه  پ  اه   لېت  وه اهااههن سعه

یسسسوه سسسو ورههن  ږ سسس    ههن ثولسسس  ههو سسساوثهووهیسسس ل و و هنسسسښهینځږسسسښهاسسستنښه

هو سسس چډو ک سسسوهوسسسښهوه ه  اوسسسرهوهوسسس اهو  سسسښهثرسسسااه وژاهو ېسسس لښههدسسسښه 

رهواتهسس  ههخسسوهواسست  ولرهنسس سهوهووهيهثرسساهاسست  ډ وهوسسښهچۍسسوه وژاه سسوول

 ېسس سهوهیسسوهنسس  هنسسښههدسسښه هسسرهوو اهووهوسس هینځسس هو  سس هلپسس  ههیسسوهووو سسوو هه

اپ لاسسسږوهوهوسسس اههاوهو  سسسنهیسسسهسسس   ښه   سسسوه وژاه ې سسسرعهوهی  سسسګو ا ه

و سسس چډو کهاسسساههیسسسوههلسسسوو سسسنعهیسسسوهن  ږ سسس    هنسسسښهو نسسسوهوو  سسښهجهسسس ره ووه

یسسس  اه)وولسسسو ه وژاهه۲۱ سسسوهوهو  سسسنه سسساهه۰۶نسسسښهوهو  سسسنهلسسسوههچږۍسسس ک

هو ې لښع

 وج   سس  هوووهسسښههدسسښهچۍسسوهو سسنهوه سس  هینځږسسښهاسستنښه تسساهوهووهن سسې وو هه

واهووولوهوهو  سسنههعهزسس و دسسښهوهوجاووسسوهنږې سسښهتسس  هوهوهو نسسوهیسسوهیسساهیسساهن

ن  ږ سسس    هچسسس هوهووهه  او   سسس هوهیېسسساه سسس  ههعاسسسهږوه وژاهیېسسساهنسسس اهایسسس

هو ع

واتهسس  هیېسساهاسساههوسس ه سس  ههوه سس      هلسسوه سس وهوسس ههو  ېنسسښهجهسس رههوهلس  اهو

 و نځتسسوهاسس ل ههدسسښهی سسښه  اسسېقرههوهو سستپرهیسساهبسسوهژ نسسښههاسسږ  لې ښه
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 وژاهووهوهاسسسسږ  هل ولسسسس ه   سسسس  نۍه  اسسسستښهاسسسس  هښهواعهوو  سسسسنهیسسسسوه

ه۷  هسسسهېن هوهاسسس کهیسسسوهووولوهتسسس لوهه۴۱۱۱ی چنت    سسس هه۷۷هه  وو سسستږوهوه

نځتسسسوهنسسس عه سسس  وهوسسس ههو  نسسسۍه وژاهو ېسسس لښهووهن هسسس ه ېتسسساههوو وه طسسس  ه و 

  سس   رن هوهچۍسسوهااو سسښههدسسښهوهلسس   کهو وسساه سسوهی سسښهوهجسس  هيکهیسس سهوه

 سسسس    ه)وه هسسسسره  ت سسسسبهوه و نځتسسسسوهن سسسسوو هت  سسسستنوهاسسسس اهوههلپسسسس  ههوه

هياهې    ه وټ ل سهیېاهن سع

ېنسسس وره انسسسډکهچ سسستښهووهوهدو نسسسوهیسسسوه لههنسسس کههدسسسښهوهینځږسسسښهاسسستنښهوه

ه۷۱۱۱نسسښهوهه اونسسوهاسس  اوهچنسسوه  اوسسرهوه سسو ورهوههو سستپرهیسساه سسپ 

  سسګو   کهووولوهنسسښهوهاسسږ  هی و نځتسسوهنسس عه سسو ورهووهوسسښهن سس   ه سس   ه

ه و   وهن ل هووه  اتښه اوا ه اهااهها سع

هد تحریک ځانګړتیاوې

هوه  اورهژ وهښهووووهه   ښهولو 

ینځږسسوهاسستوه  اوسسرهوسس هووهه سس  ښه طسساپهلسساکعهلسسوهوسس ه سس وهوهچنسسوهوهو ووهه

وووسس ه  سساههپسسښهوهجن ېسس لې هوهوووږسسښههپسسښهیسسوه ووسس ه سس  هن لسس هووهوهوسس ههو

ټسس لن ډه  اوسسرهیسسوه   سسوه سس وسهن سس کعه  اوسسرهټېن سس  هنسس کههدسسښه هسسرهلسسوه

  سس وه)دسسښهلسسوهوو سساههخسسوهو سسږوهو هووه سسوهنسس  ه سس  جره اوسسوهنسس   ښ ه

هخوهوهو ووههوه ساهياسوهن لس هلپس  هه سګه س پهلساکعهلسوه هسښه س وهینځږسوهاستوه

  هوهوواسسښهوسس هاسس     ههدسسښهوهاسس   ه ه سس هلپسس  ههوهوسس ه  اوسسره پسساه سس

 ه سسساکهووهاسسساد نښهل سسسوهوه  ل  سسس   هوهياسسستوه ووللسسس هوه سسسقه سسس    هلپسسس  ههوه

ااوو سس ههو ن سس ی   ههوهچۍسسوه ه سس هلپسس  هههدسسښهلسسوهااو سسښهو ن لسس هوواوسسوسهوه

ل  سس   رهیسسوهه سساه وسهیسسوه   سسوه وسههوچۍسس  هیسسوه سس  هااو سسښهو نسس سهووه سس  ه

 عههو  ول 

 سس  هت  سستاههدسسښه هسسرهینځږسسوهاسستوه سسوهوهاسس  ه سسهېبههدسسښهوه»وسسرهو نسسوهوو

 ه سس هاسساههوهو ت  سس هیسسوهو سسنه ااسستوهنسس کهیسسوهاسستا وهو سس  کعه سس  هت  سستاه

ههدسسښهنسسوهوو هوه سسګوهیسساه سسپ هتسس هی   سسوهنسس کهو ه سس ه سسوهو ږېنسس  هو نسس ه
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وه ن سس  هاسس که سس  هینځږسسښهاسستنښه سسوه«عه سسوه واسسره وو هنسس ي هاسسره سس 

وهاسسس   و  هل سسسوه  اسسسښهټسسس سهینځږسسسوهاسسستوهوو هسسسوه سسساهوه  اوسسسرهوه ن سسس  هو

»هو!ووه سس  ه سسوه سس ه پ سس هونسس هه!یسسوهيرهنسسښهوو هسس ه   سسن  اسسښهه!و اسسن

ینځږسسوهاسستوه سس  هټسس سهچسسوه هسسرههدسسښهلسسوههع«ینځږسسوهاسستوهوه  سس وهوژو  سسښ

چۍسسوه سسول  ههدسسښه سسوهوسسښه وواسستاهتسس ولاهچږ تسسوه»ه  سس وه سسوهو ووه هسسنهتسس ولو

ووهیسسوه سس  هیسس  اه سس ووهه»ووه«عهلسسوه   سسوهجسس لهنسس هعه سس  هیسسوه سسګههنسس ي هاسس 

یسس  اهوه  اوسسرهژ سسوه  سس   اهوه سسګههع«ولسساکههدسسښه پهسسوهو ووکه سساهياسسوهنسس ه

ه  هره وه وهژو و هن کع

وه  اوسسرهیسسوهور پ ڼسسوهوهن هسس هیسسوه  سس لېت   هنسسښهوهن  وسسوو   هیهسسرهنسس      هه

لې هې   سس هووهیسسوهچسساه سس  هنسسښه  جسس وهوه سس اهیې سس ه سس   ن  ه)دسسښه  پ  هسسښه

وههوهوو سس ه سس  هښهووهاسستاه ېناو سسوهیسسوهن  سس ههدسسښهیسسوه ږسس  ښهلسساک هوخسسوه     سس

وه  سس وهیسساه سسپ هوه  سس   اهن لسس هوهژ نسسښهیسسوه   سسوهياسسهې   وهه      سسوه ه سس

و سسوههلسسونسس ي هاسسرهیېۍ    سسوهو نسس سهن سس کعهوه  سس وهیسساه سسپ ه  اوسسره

اسساههوه ېنسسښهاسساهه سسګهنسس و هاسس کهوکعهلسسوهوخسسوه سس  ه سساهووسسګو     هووها  سسوه

چنسسوهه:و سستپره  جسس وهو هوا اسسرهیېۍ    سسو:   ه  سس هیسس  اه  اوسسرهووهه

هه ه سس ه سسوهنهسسوهچسس ه پهسسوهول ېسس هوهاسس یای و هن سسول هلپسس  هه  سسرهیسس  ههنسس ي 

  سس وهاسساههیسسوهو  سساووکه   سسوهلسسوه سسګوههلسسوههچنسسوهاسساهه ېنسسوهنسس سهلسسوووههو نسس س

و ن لسس هو  سس  ن سهووهیسسوهټسس لېډهه   سسوهوه سس  وهاسساههوهوسس ه سس  هو سسوو هن لسس هلسسوه

هوکع«هډهلوهي ارتپرهااههوهجن اهیوهچاههن وهوهو »ي اه

:هوههوهینځږسسښهاسستنښه ه ېسسنهوهوووه وږسس ه اوقسس هلسسوهي اه و نځتسسوهنېسس که

  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسرهوه سسس    ه سسسقهلپسسس  ههوهااو سسسښهو ن لسسس هووه سسس اه

 سس   ن  هلسسوهي اهلسسوه سسګوهو ن لسس هو  سس  هن لسس هلسسوهي وه و نځتسسوهن سس کعهوه ه سس ه

اسس   ه ه سس ههدسسښهیسسوهه  اوقسسښهوهچۍسسهوهاسسږ اهلسسوه سس وه ږ وسسوهن سسوو  رهوووله

هو  اووکه   وهوهو    هو وو  په اهااههن کهیوهو او ه وهها رع
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و سسنهنسسښهوتسسوهووولههو سسوو  په ه سس ه سسوه سسو پهو نسس که  سسوهوتسسوههو  سسویسسوه

وهښهیسسوه  اوقسسښهچۍسس ه ه سس ه سسوههدسسښهیسسوه  سس   ههنسسښهو ېسساهوکهوهلېسسووهولهیسس

اسستا  هن سس کهنهسسوهههسسوهیسسوهچۍسسوهو سسنهنسسښه سسوه سساهو ا سسوهنسس کههدسسښهوتسسوهی 

دسسښهوسس هیسس ل وهووهوسس هوه ه سسرهووو اه سساهدسس  وونښهلسسوه سسګوهو ې سسته هیسسوهاسس ه

هن  کع

هیوالی
ههو نسسوهوووسسښههوهینځږسسښهاسستنښهلپسس  ههوسس ولحهوه  سس   اهلسسوه  تسسبهاسساهه  لسسحهو 

 سسسوهواه و نځتسسسوههخسسسوهدسسسښه  اوسسسرهوه  پ  هسسس ه   زسسست   هلسسسوهوسسس هو  سسس وه

دسسسښهوهینځږسسښهاسسستنښهلسسسوه ه سسسښهوه بسس ن  و  ههتسسس وهووهاسسس   ه ه سس هههاسس  

  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسرهوه سسسقهوه سسس    هلسسسوهي اهااو سسسښههدسسسښههي ا

ووهوهو سسستپرهیسسسوهولهه پهسسس ههښولو سسسواهنسسس کههووهوه سسس اه سسس   ن  هنسسس  و 

 و نځتسسوهاسس  هو عهیسسوهاسسېوه ږانسسډهنسس که چنېت  سس ه سسوه سسول  هو نسس  ښه   سسواه

وهنسښهدسښه  وسوهیسوهټ لنسهکهیسوهواهیس ههاس ههوره انسډکهچ ستوو نهنښهوه سو ه

 هسسره پهسسوهاسس وکه سس    که هسسرهلسسوه سس  هاسساهه ه سساکهنسس کهووهوو هو وو سس ه

ه   وه ا  کع

ی چنتسسس  ه  هسسسهېوه:هوهو سسستپرهوهلسسسوه نځسسسوهوللسسس هووهوه  و سسس  ه 

ه  هرهد سهدهنوو  هووهن   هنښه ول  ه وهول ې هوههعهیولپ  هه

 ه  سسسرهاسسس ت  ه:هووو ه سسس حېاههوهوونږنسسس هاسسساههوهولو سسس هووهوهو قسسسره 

هعووکهو   نهلاکهو هوو تپرهلوه

 وه   سسواهوواسېوو   هچنسوو   هلسسوهههخسونهېس ولښهټس لنښه:ه  سوهدسسښهلسوهچنسوه

هاهن  هووهوه   وهیوهولو واهنږوه   هوه ېرع و تپرهی کهژو وه 

دسسښهینځږسسوهاسستوهیسسوهاسسېږوهوسسډههن سسوه  ل  سس   ه سسوههه سس هج اسسېه و هوووسسښ

وه سسس    ه سسسقهوه سسس     هووهوه سسس اه سسس   ن  هیسسسوهولههوهی چسسس وکههحياااسسس

  جسس ووهاسس        هاسساههولو سسښههلسسو و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهیسسوهټ لنسسوهنسسښه
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  اوسسره  ل  سس   ه سسوهوهههدسسښهو  سسوهولو سسواهواسس  ههواسس هههل سسوهها  سسوهع سسېښ

ياااسسرهوه سسقهوه سس    هووهوه  سس وهیابسسوهوهجسس  هينپسس سهوه سس    هوهیسس ره

 سسو ره سس  وههلسسویسسوهولههووولههیسسوه   ېسساه سس ثوهووه هسسرهن سسوهن سسووهوهچا سس  وه

ههههههههههههههه انت   هااهه ه ا ې هن اعهه

 : برېښنایي ټکنالوژي 
نځسسوهوللسس هلپسس  ههوهوه   سس ونهیسسوهټ لنسسوهويلهو سستپرهوهلسسروهینځږسسښهاسستنښهوه

نښهوه انسسډه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسحه سسقهوه سس    هیسسوهولههلسسوه  ل  سس   هووهېاسساد

وهااو سسسښهو نسسس  ښههخسسسوههه سسساهوها  سسسوه سسسو    هوه ې سسس   هوههیسسسوهوتسسسوهوله

 سس ل   ل هیسس  اهههیسسوهټسس سهچنسسوهنسسښهوه وسس  پهوهو تاو سس هیسسوهولههوه  ل  سس   هوه

ياسستوه ووللسس ههووهوه سسګوهوهت  سستن هیسسا پ هوه سس اه سس   ن  هوهنسس  و ښهیسسوهولهه

ه  ل     هیوه ګو ه  پ  هښه   ښهلاکعه

وو   هچنسسوو   هیسسوه وواسسوهوهاسس   ه ه سس هه وههن   سس ههه اسسنې هووهیسسوه سس   هنسسښه

عهه سساههوه سسګو هوه سس  وهچسسو هي سسواه اوی  سس هلپسس  ههوه  سس   اهول  تاو ې سسښه

  سساوهلسسوهوو  سس ونهه۴۱۰هه۴۰۱نسس سهوهجسس  ه سساهلسس   هه ې سسښهیسس  اهه۲۱۰۲وه

وهولههوه  سس وهیسسا پ هووسسګو    ښهووهوهیاو او   سس هیسسووهلېو سسوهنسس  هوههههخسسو

هوهور پ ڼښهووهو ټې  هلوهي اه پاو کعهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههوښه  ل   په

ه۹۱۱ن سسس   هوهووږېسسساهلې سسسنهههوهه۲۴۱۱۱ههو نسسسوهوووسسسښه  اوسسسرهوسسس ه سسسپ ه

 سس هوه ې سس  کهن سس   هوسس چ ه سساو هووهوهچ سس ووهیسسوه  پ  هسس ه ا سس هووه  پ  هسس هژه

 اوی  سسسوهچسسس هلسسساکعه ې سسس  که اوی  سسسوه  پ  سسساه ق  سسسوهلسسساکعه ې سسس  کهوه

وهو  سس  وهوه  سس ولښهلپسس  ههوسس هو پوسسوه    سسوه و نځتسسوهنسس کههتسس کهنسس ي هاسسرهلسس

هکع سسس و وهووهوهو سسستپره  سسسېښهاسسساو ښهنسسس ههر اوسسس لههااسسست  ډههاوتسسسوهي ه

ووه  وسسې هه  ل  سس   هووهو وسس  هر سسا ناهوهنسس  ههسس     ې سس  کهوه  پ  هسس ههو رسسې 

ه۰۱۱۱۱نسس سه سساهجسس  هیسس  اهلسسوهه۲۱۰۲وهه ااسساههن لسس ه سسوه  ېنسسوه او سساوکعه

هروه  ل  سسس  هعنسسس  و  ښهوووتسسسوه سسساو هیسسس  اهوه ې سسس  کهه۲۱۱۱۱ سسساهههخسسسو

کعهن ه  سس  هو نسس سهن سس  یسسوهواسستلپسس  هه قسسا هاسس و هو سساوووه سسوهټ نسس ل ژههو سسډو ه
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 هلسسوه سس  هوه بسس ن  و هعنسس  هنسس کهکهسسوه ېهسسووه پسساهو سسنه  سس ونهریسسوهوههوو 

ه: هک)  سسخ هو سساووههزسستوهوههښعهوهچسساهو پوسسوهواسسېهک سس وهیسسا  هولسهن سس 

ههوسس ههښچ سستهکوه  ه سسښهیسسوهثوسهیسسوهوواسسن  وهنسسښه   سس هوه انسسډهعو نسسوهوووسسا

هع    وسهوهښوه پ هووهوه ول  هوهو پووه ا هکت ه

 هوهkiirti.org)ه وه سسسسو ورهوسسسس ه سسسساه انسسسسډ ه سسسساو هوهن ا سسسسحهټ سسسسښهوو ه

  بسس ا پهوههر    تسسوو ههاسساهه  لسسهلسسودسسښهههټ نسس ل ژههوسس هیسسپ ه سس   

 سس  هن لسس هول ېسس ههوه ووسس هایېۍسس  ههووږېسساهووهور پسس ڼښهلسسوهي ههر هې سس  هه هې سس  

واسسسېهوههروسس ه اوزسسن وهښدسسښهوواسسسههعهیسسپ هووهوک  سسس وسهوهک و نځتسسوهنسس ه

وهنسس ه طسساههردسسښه سس     هونسس و هاسسهوه سسنهوهنسس  هیسسهر و نځتسسوهنسس و هاسس

ها    تسسوو هه  ه سسښه پسساههکوهو سستپرهووهنږسسډو هها اوقسس هلسسوهي هه لاو  سس

هعا هوهعه  هچ وهیېاه ان ه

و نسوهوووساهوهیسپ ه س   هوهده لس ههعوهي ساهیسوهولههی  ستنوهواس ههښوسههدسښهنهوه

هردسسسښهیسسسوه  ل  سسس  ههچۍسسسوه بسسس ن  و هاع  جسسس وهاۍه سسسوهوهیسسس وهرلپسسس  ههنسسس  

ټ نسس ل ژههیسسوههريهلسسوهولو سسواهوه  ل  سس  هکچۍسس ههک   سسواهیسس چې ههټ نسس ل ژه

هکعاسست  ډههچسس هاسست  هلسساههرووهچږوو   سسوه خنې سسهک سس  وهو سسډو وهنسسښه ااسستوهنسس ه

ههوسس هه انسسنههر سسو هیسسوهاسسېوهو سسنهنسسښهجسس  ه اوچسسوههیسسوه ن هسس  هنسسښهوو سسخهوسس 

وتسسوهیسسوهچنسسوهنسسښهیېسساهههع ه و نځتسسوهنسس هipaidbrabe.com  سس ت هاسس وههواسسېهوه)

ها  هووهوه  ههیوه   وهچ  ووو  نښه هرهچ  کع

 :تنظیم مشرتابه او 
هرینځږسسوهاسستوهوهوسس ه ن سسنهیسسوه   سسوهیسسوه قسس  هکدسسښه   لېسسنهونسس هههوو هلپسس  ه

هراږسس  هکعنسسښهح سسنهووهیسسوه سسو ورهنسسښه انډو سسوهلسساههرثوهسسهک سس ههیسسوثوسه

عهووجاووسسوهکلسسوه سس وه ااسساههن سس هښوجاووسسوهنږې سسهکوولسسوه  سساههاوهوسس ههایاو سس ه

ههه   سساه سساو هووهت وسسډو skypeوهووږېسساهووهټسس لن ډوه اسسنې هل سسوه)هکاسس  وهتسس ه

اږ  سس هووو ههکعو  سس  هووهو وسس  هووه  وسسې ه ااسساههنسس ههانن او  سس   ه هلسسوهي ه

اږ  سس هینځږسسوهاسستوهاسسپ ه  سساهههکعوه وسساهیسسوهو  سس  ه و نځتسسوهن سس هایاو سس ه
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ههسس  هوسسښهیسسوه سسو ورهووهووههیسسوهن  ږې سس    هنسسښهه سس    ووههر  سس  هلاو  سس

وه سس    ه سسقهههرو  ل  سس   ه سسوهياااسسهوو هاږسس  رهووو ههووه نرږنسسنههکعلسساه

ووههښاسسستنهښ وټ لسسس سههووهوهینځږسسسهوهو سسستپره سسسوهوهو ووهه  سسس   هههوهیې سسس لسسس

و سسنهنسسښههاووهیسسهکع و نځتسسوهنسس ههکن   سس ه سسا ناهچږۍسس هکاسسېږوهو سسډوهچږۍسس 

    هټ سهیاا  اه ب ن  هو ع

ن   سسس ه سسسا ناهوهه کوهو سسنهیسسسوه  ارسسووهاسسساهه  اوسسسرهوهاسسېږوهو سسسډوهچږۍسس

  وسسوهوهتسس وهیسسوههه   سساهلسس   ههک سس ههکعیاواسسوه و نځتسسوهنسس ههاواسستخوو هلپسس  هه سس ه

ههعهو واسستوهلسسوهچۍسسور   سسوه  اوسسرهنسسښهاسس  اهووهاسسېږوهو سسډه  سس ي هو ا سس

وتسسوهنسسوهو واسستوهاسسېږوهو سسډههکو سس  ههښدسسښه انسسډ هچ سستوهووتسس هن سس   هن  سس

یسسوهههردسسښه واسسههیسسوه   سسوهواسستخوو ې  عه سس  ه ه سس ه سسوهوووسس ه ن   سسهکچږۍسس 

هرو  وسس  هښووهلسسوهاسسپ وه ې اسست هو واسستوه سس  ه  اسسهک بسس ن  و وه   سسوهنسس  هونسس ه

هکهولهوهکن   سس هیسسوه   سسوهنسس  هنسس ههکدسسښهچږۍسس ههچۍسسوه هسسرهعو نسسوهوووسساههنسس 

هکعنښهلوهو واهو ې ته هولو واهټاونن هون ههښاتنهښږځدښهیوهین

هو هوه بسس ن  و  هلپسس  ههیسسوهاسس  ه   سساهنسسښه ه سس ه سسوهوه  سساه سس   ښوه سسو ورهه

و وو سس هچانسس سهوسس ههههسس   ښهه  اوسسرهوه سسو ورهوسو ن لسس هو ن سس ی  وهچسس هجسس له

ن سسښههادسسښهی سسښهیسسوهثرسساههچ  سسې  ههاسسېږوهو سسډه بسس ن  هوهلسس لهههن  سسوهښوواسس

دسسښههښهیسسوهوتسسوهو یه سس په  هسسښهن  سسهکهاسساهه سس ههښلسسوهن  سسهکوها  سسوهی چسس وه

ههاه   لېت  سو س هپ ینځږسوهاستوه سه کعنسه ساهاساههک هرهو  سوهچس ه و هساهن س 

دسسښهی سسښهوهچنسسوهلسسوه سس  وه ا سس هووهو سس ههلسسوه سس  وهچ  ووو سس ه ېهږ  سسوهچسس ه و هسساه

نسس سهنسسښهوهی ل  سس هوهو سستپرهیسسا پ هوسس هه۲۱۱۱یسسوههکه سساهاسساههنسس کع سس ن

هوعهکلوه ږ ۍه وه وت  تاها ههر  وه     ههن ه

ووهچږوو   سسوهوهو سستپرهیسسا پ هوه وهههرووه سسېوهولږههسسهر هسسهښاسستنهښوهینځږسس

یسسوهی وهسسوهنسسښههکعوسسښهیسسوه په ونسسوه   سسوه پسساهن  و سسوه ااسساههنسس هههسس   ښن   سس ه

ههوو هوهچۍسسوههسسوهیسسوهولههکعوهښ  سس لهاوه سس  وهیسسوهیا هسسوهثرسساههښ ا سسهښوسسښه ېنسس

دسسسښهوو هوسسسښه ااسسساههنسسس سهتسسس ولکهیار سسس ههنسسس کهووهوه سسسو ورهوهینځږسسسحه
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 سس ه سس   هنږسس سهوووسساهیسسوهوتسسوه پههعاسستنحه انسس  هو تسساهلسسوهوو ه پ سس هنسس ک

نسسسښهوه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسحهوه سسسقه سسس    هوهنسسس  ول ههیسسسوهاسسس ن   هوه

دسسښه سس په  هسسښهههاسس و ه  اوسسرهکن لسس هوهچږۍسس هک سس نتې    هنسس  ول هووهچږۍسس 

ن لسس هووهوهو سستپرهیسسا پ هوههښاسساههوه ااسستهکیسسوهنسسښه سسګو هلسساهههسس   ښ

هکعوهښا  ههښه هوا وه هووشهیوه ګو هچ   په  

ووهها  سسسپ ههکاسسساهنسسسښه سسس  هوهاسسسېږوهو سسسډوههسسس    هلپسسس  ههجسسسوهکیسسسوهلسسس   هه

  سس هن ههکووو وهوهچږۍسس هروولتسسه سس  و نځتسسوهنسس سهت  سستاه  سسوه سس  ههانسس  پ ه

 سسنه سسوهوسسښه وسس  ه اسس لښهوه دسسښهوهولو سسوهههووو وه ههووهوه پهسس ه سس  وهن   نسسوو  

هښاسسستنهښ سسس هوهو سسسنهیسسسوه  ارسسسووهاسسساههینځږسسسهاو لسسس وهااسسساههوسسسښهاسسست  ډه

ووو وههراه  سس  ت سسدسسښهتهه  سسوهچۍسسوه هسسرهع ختهسسمهح  سسنهاسس سهر  وهنسس  ن ه

هکعياتوه وول  هلپ  ههن  ن ههروهاخههکچۍ ههکلپ  ههن  هن ه

هخسسسوههکدسسسښهون اوسسسنهوسسسښه بسسس ن  هوههتسسس وهښووواسسسو نسسسوهوووسسسښه  اوسسسره

دسسسښهوهو سسستپرهیابسسسوهوههکهوتسسسوهټسسس سه هسسسرهولهوهکعوهک و نځتسسسوهاسسس ه

وه  وس هتس وهلپس  هه سېوههکبسوهژ نسوهياسهېرهنس ههوهو ستپرهیساهښاستنهښینځږس

هک سس  هتسس ههښ ېنسسهع ویسسۍهو ه۲۱ هه سسېوه ووهوهت وتسس  هوه  وسس هن لسس هلپسسهه۲۱۱

و هسسسوه سسسېوه سسسوهوه  سسس   هلسسسدسسسښهوو هوه پهسسس ه  سسسووووهو  هکهچسسس ه  جسسس وهو

ه۴۱   سسواهوواسسېوو  ښهچنسسوو   هلپسس  ههنهنسسحه سسېوهههخسسوهوعهلسسوهچنسسوهکو نسس ه

هکتسسس هه۰۴۱۱  اوسسسرههانسسس سهیسسس  هه۲۱۰۲دسسسښه سسساههه پ سسسوهووهعثولسسساههو 

ل سسوهیسسوهاسس ن   هوهو سسوو    ههوه سس  وه ه سس هههو لسس وسعه سس     هوهوسس هلسس ه  سس لېت   

هر  ا سسسهالسسسوهي هه  پسسس ڼروههرن سسسووهه اسسسنې ههووو وهووه اسسسږهرلسسسوه سسس وهوه  ا سسس

هعکن  

ه۱۱۱۱۱هخسسوه سساهه۶۴۱۱۱دسسښهوتسسوهو سسنه  اوسسره سسوون اهلسسوهههو نسسوهوووسسا

یسس  اهتسس  هو لسس وسه  اوسسرهوهدنسسووههوه ن اسسبه سسقهول  سس ونههوه ه سس هلسسوه

) سسس  ا  هه) سسسول  ه هنسسسښهوههرهسسسر سسس وهوهاسسس    هو نسسس کهووهو  اوسسسرهوه 

هریسسوهاخهسسه سس هنسسښهوهو نسسو ه  اوسسرهیسسوهل   وسس هنههکعدهېسس هاواپ سس   هلسسوهي ه
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دسسښهو نسسوهیسسوه سس   هنسسښهوواسسېوو   هههو هسسووهواه سس ورهلسسههعل زسسنهدهسس سهن سسو

 ه س هه نسښهووتسه      ستهروو ساهنسښهیسوه سو هوچنوو   ههخسوهوهچۍسوهچ س ووهیس

و هسسوهلسسوهچ سس ووهوه   سسواهوواسسېوو   ه  سس   اه سسوههاووهلسسهع وسه  سساهوهکلسسوه سس ه

وهرهاسسوواسسن  وهث هوسسښهو هسسوهلسس    ههاووهل   وتسس  هوهووهلسسوسسښه و سسګوسه

هعو   تې هلپ  هه انډهوټ نهښ  و ول

هیسسوه   ېسساههینسسوهوچسس ووههوو سسۍهههسس   ښنه  سس هنسسښهوه  اوسسرههښی سسهیسسوهو 

  ل  سسس   ه سسسوهوهوکعههااسسس ههاو وسسس هنسسسښهچسسس هجسسس له ه اوت  ېسسسوهووهه ې وسسس  که

هعدسسښههسسوهونسس کهکهوه سسقهوه سس    هچسساههه   سسوهیسساه پهسسوهیار سس ههنسس ههرياااسس

هاوه  ه سسسښهیسسسوهثوسهوهوونسسسوچ ووهه   سسسوهوهو ایسسساووشهیسسسوهوو لسسسنهنسسسښهوهوسسس ه

هښعولو سښهیسوهنس  هوودس له پهسښ س  اههووه و نځتسوهن سووهیسهښهس   هااېږوهو سډه

وهو سسواه  وسس وسه  اوسسرههښاسستنهښوهو او سس هیسسوه ت سسوههووسس ي    هنسسښهینځږسس

دسسښهیسسوه سس   هنسسښهوهوواسسېوو   هچنسسوو   هلسسوه سس وهچانسس سهوهجسس  هيکههه سس  ل

ه۲۷هوه سس  لهیسسوهنسس سهه۲۱۰۰وههکوه سس    هوهو  سس  هلپسس  ههیسسوهي ههودسس سهن سس یسس سه

نسس سهیسسوهه۰۹۷۱وهوتسسوه  اوسسرهوه   سسوکهلسسوه سس وههعنسسښه ا سسوهوو ې سستوه سسو

وههښعوه سس   ه سسوهو  ېسسډههو ې سستهښوه سس ل ها سس  لهنسسښهیسسوهي ههودسس سهاسس ه

هر سسوهوسس ههو ترسس جهښوواسسن  وه سساو هیسسوهوواسسن  وهنسسښهوهچنسسوهوهاسس   په خسس

هع کن  اتوه اااهه

هیوالی او خلکو ته پیغام رسول:

ه سساوهووهو هسس ه ه سس ه پ سس ه سسوهو ه اياسسوههرول سسهلسسو اوواسسوههښاسستنهښینځږسس

ن سسووه او هههه اسسنې هوهی  سسدهووهولسسوه سسوهوه سسرو هسسوهوهوسس ولهادسسښهلسسوهوه هنسس ه

دسسښه  اوسسرههه سس هوسس ه پ سس هکعلسساهوه   ههنسسښهوجسس وه سس سسوسس ه وسس هولنهیسسوه 

 س  ېاټن ه پ س ههاه ساههر هږسهرهخسوهوهو هسهښاستنهښچۍسوهلسوهینځږسههنس هياو اه

هرع  سسهر  وچ سس   هلاو  سسهولپسس  ههوه سسهښاسستنهښوهینځږسسه  پسساه سس هک   سس لههعو

نسس سهوهونتسس  اهیسسوهو ل سسږوه   سسوهه۲۱۰۷ انسسښهوههاوهو ټېسس  هوسس ههکوه   سس له
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ها پ ڼسسوهلسسوه پسساهردسسښهوتسسوهوه  اوسسرهیسسوهوهههيو   سسوه اياسسوهنسس سه۰۲۲۷۴

 عکوووګو ه وهثراههاچاههښ هوهو ټې  ههاا ه

هها سسس    هههینځږسسسوهاسسستوهوهو وسسس  هووه  وسسسې هلپسسس  ههو وسسس  هووه  وسسسې هن  سسسو

وه پهسس ه  سسووووهواسس وه هیسسوه وسساهنسسښه ې لسس هاسساههوهنه  سس ههکعلسساهوه سسهکاسستاو ېوه

نسس سهه۲۱۰۱وههکعدسسښه پسساهواسس واهثرسساهنسس ههاهیسسوه  ارسسووه  اوسسرهچ سسوهنسس ه

دسسښهاسسېږوههه ه وو هلپسسهرنسس   هکیسسوهویاوسساهنسسښه  اوسسرهوه اسسنې هوسس هچږۍسس 

ووهوه  اوسسرهیسسوههک اسسنې هلپسس  هه  سسپ هه و نځتسسوهنسس ههکووه هسس واههرو سسډوهدسس ی

هعواتخوو هن هک ې اتنۍه رهوهنښهوهووګو   هیوه   وهن  هون ه

  اوسسرهوهوواسسن  وهوهو تسساههوه  سس  ېپهنسس لحههکدسسښه   سس لهههو نسسوهوووسساه

  اوسرهوهچنسسوههکع اسسنې هاساههنس  هنسس هه اساههیسسوه سګههیساه پهسسوه  و ولسهښ  س ول

 سسناهجې  او ېسسرهلسسوه سس وهثرسساه ل سسوهچنسسووههوو     ې سسنهووه هښو  پسس ڼهښو هسسهو

وهو سستپرهیسسا پ هوه ه سساوه هت  سس هیسسوههک   سس لههعو هی  سسده اياسسوهنسس  

ول   سس هیسسوهههسس   هنسس   ا وهووهوهو سستپرهیابسسوههروولتسس سس هنن و  سسې  هنسسښهوه

هعاهوکو ن ههښیوهه و ل  ه  و وسهن   ا وهنښه ې  

ه۲۱۰۱نسس سهنسسښهیسسوهیسس  هټېسسرههوهه۲۱۰۱وه   سس ل هیسساسس  وهنسسښههرزسسن وریسسوه اه

هونسس سهنسسښهیسسه۲۱۰۲ووهیسسوههیسسوه وږسسوهیسسوهټېسسوو وهوووهېږسساههنسس سهیسسوه  سساو ه

 سس  ا ه رهسسوهیسسوههعښو لسس ولهښنسسښهیسسوه ېسسګو وهلېسسګهنسسښه ېسس  هه  سساو هه۰۲

ه۲۱۱۹هویسسهعووهیسسوهو پوسسوهثوسهچسس ه  جسس وههوههک ې اسسنهنسسښهوسس ه سساهدسس ی  

وچسسوو ه ه سس ه سسوهوهاسس     ه   لېت  سسوههوتسسښه رهسسښوهانسس سهنسسښه و نځتسسوهاسس ه

 ههوه سسسګوهو ې سسستاه وو هلپسسسهدسسسښه سسس  هوههی چسسس سهر اسسس سهه سسسګوهو ې سسست   

دسښهو هوه سګوهلسوهو ن لس هیا سوههههه ه س هنسښه س و ه و نځتسوهنس سکلساهوهو    ه س

هعکوکه  وسها ههرچ هن  و وه اااههن وو ها

هال سسوه ه سس ه سسوهي ههکوهر سس ووه  ل  سس  هااسسهنوهیسس  هه۶۱ سساهههخسسوه۷۱لسسوه

  اسسووهدسس  وون ه ې لسس ههه سساههه سسېرعدسسښهها  سسوهو سستپره سسوه سسوهوووسسښهاهدسس  ه

وه سسقهوه سس    هیسسوهولهه  ل  سس پهووهوه سس اه سس   ن  هوههر  ل  سس   ه سسوهوهياااسس
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دسسسښهها  سسسوهوسسس هاسسسخ هوهههولههاووه   لېت  سسسوهووهیسسسهر اوسسس ه  سسسېښه و هسسس   

  ل  س پهیسوهنسښهاسس  اههکتسوهنسس هځووهوسس هوس ههه   سوه و نهر  اوسرهتس  ه ا س

ن   سسس ههکلسسسوهچږۍسسس هوههسسس     ا سسسوهها  سسس هلپسسس  ههوسسس هه سسس    هوهوه وههن ههکعو

ووهوه  وسسس هاسسس  اهاسسس و ه وهههکهخسسسوهوه وی  و سسس ههوهو سسستپرهیسسسوهولههاسسس ااه

هعوهن    هت وهیوه ان ه  تږهوه

و لسسسوه   سسستوهثنسسسوه      ېسسس هوهاسسس   هیاواسسس راو  هلپسسس  ههوههښ سسس ي اههوه رهسسسه

وتسسسوههکي  سسس  وهولو سسسواهنسسس ههو تاو سسس هاسسساهه سسس  هیسسسوه سسس  هر  پ  هسسس هووسسس لت

یاواسسسس راو  هوه سسسس  ههو ې سسسستاهاسسسس و هج وسسسسوووو  هووهوه ږ سسسسښهوه ه  سسسسنهه

وسسس ههو پوسسسوههکوهو  اوسسسډههکع  هیسسسوهولهه  ل  سسس پهولو سسسواهنسسس ه  هوو واسسسوهنسسس  ه

لسوهو هسوهلسوههر رهوهه سول  ههوه و نځتسوهن لس هچ سوهواس هه س هوهیې س هوه  ست ول

دسسښهیسسوهههاه   لسسوهوهعهو نسسوه ویسس  هو نسس  سسوتسسوه رهسسوهتهنسس سه ویسسوهورخسس وه۲۱۰۰

دسسښهیسسوهههوهچۍسس ه ه سس هلپسس  ههکتسس هههنسس سهیسسوهاسساهنسسښههوه  اوسسرهوسس هه۲۱۰۲

ژ سوهوژ  للسوهووهو واسستوههکلپس  هه سس  ا ه) سول   هیسوهو  اوسډههکنس هه   ېساهژ سوه  سا

هعلوولې ههاوښهوو ه وهوهووږېاهلوهي ه

  نسساهههه ه وډوسس  یسسوه لههیسس  اههښ سس  هنسس  هوه   ېسساهژ سسهښاسستنهښوهینځږسس

یسس هې هه   ېهېسس   هیسس هۍهیسسوه سس  ههعاسساههوسس هاسس اتوهیاو سساو هو هه ه وډوسس  

وهههانسس سهوه  سساو ههیسس  هه۲۱۰۲نسس سهلسسوهاسسپت   اه سسوهوهه۲۱۰۷وتسسوهیاو سساو هوه

  سس ونهوه ویسس  هاسساههاسس هروههښاسستنهښوهینځږسسهعاسسپ وه ې اسست هلپسس  هه پسس  هاسس 

وسس ههاسس  وهووتسسوهههوو هتسسووهوه    هاووو ههاچاوسس هیاو سساو هوه    سسنهوهوسس ه

وسس ه سسو نهلپسس  ههوههيوسسنووهچسساههک  وسسوه  سساوههادسسښهولسسوه سساهه هیاواسس راو 

و سستپرهووهرهیا وسس سهد اسساههولو سسوهو ېسس سهاسسهښوه سسګوهت  سستنه سسېوه قسسوو ه

هعیوه واهنښهو ې سهیوهولههو هکیخوه    توو ه

ووهیسسسوهوتسسسوهیاو او   سسس هنسسسښهن  ی چسسس   هووهوهولو سسسوهههووو وهدسسس  وون ه  هسسساوه

دسسښهاسس  هههوهکاسس هههجسس لهښوتسسوهیاو او   سسوهوواسسهع  و   سسوهوووسساهی  سست   ه سسو

وه سسوهیاو سساو ه ه سس ههکع سس ونږوهنسس هها ه سس هوه  ل  سس   هووه  سس  وهلسسوهي ه
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هه وڼتېسس هوه اياسسوهن لسس هووهوهټسس لن ډه  سس  هوه و نځتسسوهن لسس هول ېسس هو نسس هه اهسس 

هعک ه  ه وه  و هو ن ههادښهوونږوهلوهوو ووو   هلوهي ه

 : ېپایل 
هوه  اه    ن  هواېهوه

هخسسوهت ا سس  ههکدسسښهوه سس اه سس   ن  هنسس  وههه ه سس ه  سس اه سس   ن  هلسسوهچۍسس

هه هې     سسوهووهلې   سسودسسښهوو هاسسه   وهههو نسسوهوووسساهکع اياسسوهنسس سهچ سس ه

ووه وسس سهوو هوسس و اههکعوکه سساهياسسوهنسس ههرهدسسښه   سسنه تسس ووه سسههووږېه  سسو

ه سسوه سسوه  هښاسسدسسښه اوواسسوهوو هووهه سس ه   سس ل هوووسسښهکح     سسوهلسساههر  سس وت

 عکیوها ها ههکلوه ګوه وه وهردښهد  وونههیوهن  هنښهاوهه اياوهن ه

 : د صفر بانکنوټ  ېد بریا قیص

پههه مههدراس کههې د اشههوک جیههان مههوټر د پولېسههو لههه خههوا یههوړل شههو 

 ۰۰۰لههه هغههه  یچههې هغههه د اړونههده  پولېسههو دفتههر تههه ورغهه ،کلههه

اشههوک لههه پولېسههو د  ي.پههه توګههه وغوښههتل شههو  ېروپههۍ د جریمهه

پههه بههدل کههې د رسههید غوښههتنه وکههړه خههو پههولېس رسههید  ېجریمهه

وروسههته  .ډېههر اسههتدالل او منطهه  وویههل د ،ورکولههو تههه امههاده نههه و

  .خپل دوست وینود ته تلیفون وکړ ،جیان

او حالههت یههې ولیههد نههو  یتههه راغهه ېچههې وینههود د پولېسههو حههوز  ،کلههه

د صههفر  ېتلغوښههیههې چههې بههډې  ،هغههه پههولېس مههامور تههه ينومههوړ 

سهههتن  ېچهههې دوی د پنځمههه ،پهههولېس پهههوه شهههول .بهههانکنوټ ونیولهههو

رسههید  ېپیسههو د جریمهه ۰۵۰تههه د  يډېههر ژر یههې نومههوړ  ي.د يغههړ 

چههې دغههه قههانوني جریمههه وه او مههوټر یههې ورتههه ازاد کههړ .صههفر  ،ورکههړ

ه چهې له ،کومهه يپهه ګوتهه کهو  یهوه اداره ور ېو تهه داسهکهبانکنوټ خل

چههې د اخههتالس سههره پههه تههړاو د کههومی  ،دوی څخههه هغههه وخههت
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 لههچهې  ي،او خلهک هڅهو  يڅخهه مالتهړ کهو  يسهره مهش شه ېستونز 

 سره د مش کېدو په حالت کې ځان کلک کړی و چارواکوفاسد

د  ېښههځ ېزړ  ېسههره د یههو  ېزمههوږ یههوه ورتههه قیصههه د مههال ې د ادار 

چههې د بههډو ورکولههو  ،زړه ښههځه .قیصههه ده ېسههر د النجهه ځمکههې پههر

وه او د صههفر بههانکنوټ یههې لههه ځههان  ېتههه راغلهه ېلههه غوښههتنو نههه پههوز 

 .تهههه د صهههفر بهههانکنوټ ورکهههړ وچهههارواک ېښهههځ ېزړ و. سهههره درلودلههه

 هچههوکۍ پاڅیههد ېلههه خپلهه يچههې چههارواک، دا .حیههران شههولو رمههامو 

تهه  ېتهه یهې چهوکۍ ورکهړه او ښهځ ېتهه یهې چهای ورکهړ هغه ينومهوړ 

نههیم کههال راپههه  د یههو ېچههې هغههه ورپسهه ،یههې د ملکېههت هغههه حهه 

 ه.دېخوا د کامیابۍ پرته ګرځیدله ورکړ 

 ې ددغههه بههانکنوټ تېههر ترالسههه کههړی وی د نومههوړ  ېښههځ ېکههه زړ  

او  ېنههه و  ېبههه دوه کالههه ځنههډول شههو  ېلمسههۍ د پوهنتههون زده کههړ 

پههه یههوه بلههه بېلګههه کههې د تامیههل  .ېو  ېپیههل کههړ  ېبههه زده کههړ  ېهغهه

د صههفر بههانکنوټ پههه لیههدو  يارواککههې یههو فاسههد چهه والیههتنههاډو پههه 

چههې د بههر  د  ،روپههۍ ېد بههډو ټههول يچههې نومههوړ  ،دومههره وارخطهها شههو

و هغهه ېو  ېپههه خههاطر یههې لههه خلکههو ترالسههه کههړ  الیههن د غزولههو ينههو 

 بېرته ورکړي. اوهچې نور شکایت یې نه ک ،خلکو ته
ه

هووه ه سس هیسسهردسسښه  اسسوهدسس  وونههي سساهووو هردسسښهو سسههکهچۍسسوه سس و هلسساه

دسسښهوو هیسسوه قېقسسنهنسسښهوهاسس  هولسسوهلسسوه سس وهلسسوهههنهسسوهکعوههراهه ت سسرسسوه

اساهه خس   هاسرهه ههک   سنهلسوه س وهوسښه پ س هن س هرو    ه)دسښهوهاس  ه سو 

عهوو هوواوسس کههدسسښهجسسا هو هو نسس سهوسس هادسسښه سسګهه  سسوهووکهوواوسس ک

هښو سسووه  هېسسقههجا سس  هودسسښهی سسښهههلسسوهاسسډوهردسس  وونره  سس  تهک   سس  هاسس ه
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 پ ڼسسوههروههښاسستنهښوهینځږسسهکعاهه سس هن سس اسسهکهووهو ه  سسوو ه سسوهلېسس سهاسس  اهو

هعک  اهن ههښ پ هټ سهوه  اورهياتوه وول و اوا  ووهوه   ا ه رهوه

هلسسسودسسسښهههچا سساهښټ نسسس ل ژههوسس هواسسستخوو هنسسس   هروهن  ږ سس    هوه  ل  سسس  

وه سس اه سس   ن  هنسس  وسههههاسساههیسسوهن  سسوه    هسسوهنسسښه سس هن سسوهاووو ههروولتسس

وهواسسن ووهوههردسسښهوه سس لښهوسس هدسس  وونههوسس هه  ه سسوهنسسښهنهسسوهویسسهعوسسښهیېسساهنسس س

 سسوههو))ه  چۍسسهکچۍسسوهثرسساوههعونسس  هیسسېوهیا سسوهوهیاواسسوهن لسس هو  سس  ویسس هه۴۱۱

چۍسوهوواوسوهههعبهنسښهاس   هو نس  سدسښه ههوسښه ساهیسوه پساهجهه اه    ن   وه

ووهههووه سسس   ن  هو ې سسستاهوسسسښه سسسوهت  سسستاهچۍسسسحهثرسسساهژ هنسسس  هاسسسا وهو اسسس ه

هع  ه وهولل هت  تنوهون ه  وه  ېښهوهیاههک    لههعوښهو  ولوهریزېږ  

 سس  هوهووږ  سسوو وهدسس  وون هلسسوه سس وهوه سس اه سس   ن  هنسس  وسهووتسسوه سس   ن  ه

دس  وون ه س اهه دسښه ېنسههنس  هنسښهوچۍسوه  لسنهیسه:وووسښهوو نسهعی وهوهوهول  وهه

ه دسسښهوتسسههوووسسښووههکوه  سساوحهنسس ههر سس   ن  هیسساه پسساهو تاو سس هنسسښه و  ولسس

ههووهلسوه ه س هتس ولکهر سوهو هسهادسښهوو ه سګهه ه  هیاه پساهنس  هاساهه س وس

هعکن هوهولو واه هو هادښهوو ه وه ګ

هد ح  قانون رامنځته کول  يمالوماتو ته د السرس

وه اوسس هو  سساوو ه  سسېښهلسسوههښچ سستهکدسسښهوه سسو وره انسسډهههجسس وهې و هوووسسښ

  سسېښهیسسوهها سس هوهچسساههکعاسساههاسساو  هه ه سس ووهوه  اوسسرههښاسستنهښینځږسس

ینځږسسوهاسستوهوه  ل  سس   ه سسوهوههکعوها  جسس وهااسست  ډههر   سسوهن لسس هلپسس  ههاږهسس

وسسښههښدسسښهوه ه سس هیسسوهواسست  ولۍههسس  اههااو سسههوه سسقه سس    هیسسوهولههرياااسس

هن ي هارعهرو  و  هښوهچۍ هوهی وههکولو واهن ه

اسسهنوهوسسښهه اوسس لۍهه۹۱هکوهښدسسښه  اوسسره و ې سستههو نسسوهوووسسښهوهچۍسس ه  سسې 

هرياااسسدسسښهوه  ل  سس   ه سسوهوهههي سسواهووهه  سسېښه سسوهوسس و اهووهکعلسساههښیسس وه

وهنس  ههکیسوهثو سوهنس ههادس  ههاي ههښوه قه س    ه سو په سېښه ه سښهچۍسوهټس ل

دسسښهیسساونهو سستپرهوه    ېسسنهووهیسسوهاسسېږوهو سسډههن سسوهوه سس    هوه سسوهههاسساه
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وه    ېسسنهووه سس    هوه سسوه  نږېسسنهاسساههه  نږېسسنهاسساهه سس ووهووهیسسوهاسس   ه ه سس 

ه  ووهلاکع

 پورې  له انفرادی څخه تر ډېریدونکې بریو

وه سسقههر سستپرهوه سس اه سس   ن  هووهوسس هوه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسدسسښهوههچا سسا

 سسسو    هووههروه  سسس  تهکعو سسسخهن سسس هاي هلسسسوهوه سسس    هوهااو سسس هو ن لسسس ه

یسسوهاسسېږوهو سسډوه  سس  ه ههک  سس قهوههر سسوهوهياااسسه دسسښه هسسرههچۍسسههواسسن وو

دسس  وون ه  سس ولېنهیسسپواههیسسوهه سساههرنسسښهوه سس    هو  نږېسسنهلېسسوسهووهوهوولتسس

هکهووهوسس هوسس هاسسخ هلسسوه سس وهیسسوهاسستا  هن سس هښټسس لنهااسسوولنهوهوسس ههوهلېسسووهول

ثرسساهو سسوو ه سسوهي هههدسسښهيههدسسښهوتسسوه  لسسنهوه  ونږنتېسس هوسس ه سسوهنسس  

هع نځتوهن ک وهکچ و وه

 سسوهوسسښهياااسسحهیېسسووههښاسستنهښدسسښهینځږسسههوه  ه سسښهیسسوهثوسهو واسستوهلسسوهچۍسسوه

 سس   هیسسوه سسو ورهنسسښه  ل ههک سس  ههنسس  وهرنسس هوهنږپېسس ټاهوهاسس  نهوو سساهوسس ه  سسه 

هرهوه سسقه سس    هااو سسوهولو سسواهنسس هه اهسس ه  ل سسوه  ا سسوهوو هسسهر سسوهوهياااسس

هښوتسسواسس ههرچۍسسوه اوسس لهع سس ه ویسسوهورخسس وه  هسسقهوه هنههادسسښهووهه  ل سسوهوهو ه

 سسوههښوه سس  ه خسسهاسسخ هو واسستوهوه پسساهنسس  هکو هسسوه  جاو سسوهاسس هوه  سسېښهلسس

لسسوهوهاسس کهوهج لوسسووهوه سس  ېاهیسسوهولههوه  ل  سس   هوهياسستوه ووللسس هیسسوه سس  اه

 ېسساو ههک))   سس لههعوه سسقه سس    ههخسسوهواسست  وههونسس ههر  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

وسسښهاږوياسسوهوهاسساکهوهنسس  هیېسساهو ن لسس ههښدسسښهو واسستوهلسسوهااو سسههاسس 

هه:هو نوهووواهع  ولېو
ه

پههه مههټ د  ېاسههنادو د کههارون يقههانون د جعلهه يدمالومههاتو تههه د السرسهه

جایهههدادونو ناقانونهههه پیریهههدل د ټوټیکهههورین د ولسهههوالۍ د کاریسهههالکولم 

 يچهههې د دولتههه ،ونو لهههه خهههوااکهههار  سهههاموتیرا  د جعهههل واوسهههیدونک يکلههه

 ياسههناد یههې جههوړ کههړ  يچههې تقلبهه ،ښههکاريدل ېراجینههدار داسهه وچههارواک

جایههداد څخههه محههروم شههو. د  يلههه خپههل فههامیل ېسههره یههې اړیکههې درلههود
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کسههان لههه ورتههه جههرم سههره مههاموتیرا  او د جههرم  ۰۰نههډ همدغههه او د ګاو 

افههراد د ولسههوالۍ اړونههده  چههارواکو تههه د خپلههو ملکېتونههو  ي.نههور ښههکار شههو 

ددوی  ،کولههو لپههاره مراجعههه وکههړه ېد بېرتههه راسههتنولو پههه خههاطر د مههداخل

ځکههه دوی د  ېسههر کههې لههه نظههره وغورځههول شههو  يپههه لههومړ  ېغوښههتن

وه  ېیههې پههه دنههده کههې ارتقهها کههړ  ېنههو ې چههې نههو  ،راجینههدار خپههل همکههار،

چهههې زمهههوږ د  ،سهههاموتیرا  .پهههرخالف پهههه اقهههدام کولهههو کهههې زړه نهههازړه و

خبههر شههوی و د سههتونزی د حههل پههه موخههه  نههه سههازمان لههه رامنځتههه کېههدو

 موږ ته مراجعه وکړه.یې 

مههه نېټههه ۰۴کههال د جنههور  پههه  ۴۰۰۰دفتههر د  ېسههتن ېد مههدراس د پنځمهه

اسههتازیتود د مالومههاتو تههه د  پههه شههخ ، سههموتیرا ، يد متضههرره شههو 

اسههناد او د ملکېههت ي جعلهه .عریضههه وړانههدې کههړه يد حهه  قههانو  يالسرسهه

نههه یههوازې د  .کههال د فبههرور  پههه لههومړ  نېټههه فسههش شههو ۴۰۰۰خههرڅالو د 

 ياشخاصهههو تقلبههه وواړ لسهههو اسهههناد بلکهههې د  يسهههموتیرا  د ملکېهههت تقلبههه

پلههه یههوه د حهه  د قههانون پههر خ يمالومههاتو تههه د السرسهه .اسههناد فسههش شههول

 ده.  ستره بریا

کههونکې بههل قههدم  يد حهه  قههانون همغههږ يزمههوږ د مالومههاتو تههه د السرسهه

ثبههت  ېچههې ددوی نومونههه پههر  ،پههه توګههه د متضههررو اشخاصههو د اسههنادو

د السههته راوړنههو پههه موخههه د نههورو اقههداماتو طههرف تههه ددوی الرښههونه  يو 

اقههدام و او  مالومههاتو تههه د  ید خلکههو لپههاره یههو هڅههونک يد دغههه کلهه .وکههړه

ددی  .د حهه  پههه قههانون بانههدې یههې د خلکههو بههاور رامنځتههه کههړ يالسرسهه

 يچههې پیریههدونک، چههې نههه یههوازې دا ،اړخ دا و ينکو قضههیې هغههه خفههه کههو 

شهههخ   يیمګهههړ ېو او هغهههه د در ي دواړه دوکهههه شهههو  مالکهههان، ياو اصهههل

  ي.لوټ کړ یې روپۍ 

 بپاڼه ېو  ېستن ېد پنځم :سرچېنه

ه
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 واستوهوتسسوهاسخ هیسوه  اوسسرهنسښه و سسګهاس هچۍسوهوهوسس ه بس ن  هیسسوهلسوهواهوه

تسس لههوو ې سسنههاوها  سسوهولو سس هوهچږۍسس هه  سس ولېنهیسسهښاسستنهښ   سسوهوهینځږسس

یېسساههوسیېوو سسه  اوسسرهوسسښه پهسس ه ه سساوهووهوواسست   ه سسوهو هښاسستنهښووهوهینځږسس

ووههک  هوهو تسساهلپسس  ههنسس  هنسس هیسسوهج ه))هچۍسسوهوورهوهاسسېوهنږپنسسۍهه سس هعنسس س

دسسښهیسسوه قېقسسنهنسسښهو هههیسسوهولو سسوهنسسښهو وهینځږسسښهاسستنښهاسساههوورهچسس ه

اسسساههههښوهو پوسسسوهو سسسډو وهووهوه سسسو ورهلسسسوهټسسسې هیسسسوهنسسس  و ههخسسسولسسسوهج یسسس  ه

هک   سس لههع  هکوه سس    هلسسوه سسقههخسسوهواسست  وههنسس ههر  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

هثراههن هع

   سسوه سسوه و نځتسسوههر و سسیسسوهدسسښه سسول  ههههو سسوه سسو وره انسسډ ه سساو هی چ

وه  اسسسوهاې سسست هاې سسستږ  ېره سسسول  ه سسسوهي هههاو  ښه اوسسس وهثراوسسسوهکعن سسس 

دسسښههه  سسوهکوهښي  سسها اوسس وههالپسس  ههوتسسوهولههښاسستنهښوهینځږسسهکعچسس و وه

عهو نسسسوهوه  اوسسسرهوهک سسسوهن سسسوهوهلېسسسووهوله سسسول  ه و نځتسسسوهنسسس ه وو هیسسسوهټ

هر اسسږهکدسسښهی سسښه   سس لهههلسسوه سس وهوهوسس هیږ هسسنه ول سس ولۍهوهچږۍسس ههن   سس

هکعیوه لههن هههوهها ا    هااهه  و  وهن ههلو وهوه    نهوه و    هه یې 

ه

 ولسي سړک ناقانونه نیونه د ساختمان د تخریبولو له الرې معالجه شوه 

 ېسهههتن ېتریپهههاتو د مهههدراس د پنځمههه يښهههاغل يد تریپهههاتو اوسهههیدونک

دوسههیې سههره  ېد حهه  قههانون د یههو  يدفتههر تههه د مالومههاتو تههه د السرسهه

میههر د ودانولهههو پهههه چههې د خپهههل تع ،ترڅهههو د یههو بهههانفو ه شهههخ  یراغهه

 .سههره مخالفههت وکههړ واسههتفاده کولهه ېسههړک لههه خههاور  يخههاطر یههې د ولسهه

خلکهههو د یهههاد شهههخ  پهههرخالف سهههیمه یېهههزو او ههههم لوړپهههوړو  ېد سهههیم

خهههو د تعمیهههر کهههار پهههه درز روان و او کهههوم  .چهههارواکو تهههه مراجعهههه وکهههړه

لههه  ېسههتن ېد تههامیلیوان پههه اسههتازیتود د پنځمهه .شههوه اقههدام ترسههره نهه

وړانههدې  د حهه  د قههانون یههوه عریضههه ور يخههوا د مالومههاتو تههه د السرسهه

 هپههه ځههواد کههې ناقانونههه نیونهه یځههواد راغهه ېچههې مههوږ تههه د عریضهه ،شههوه
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د  .خههو د ودانولههو د درولههو پههرخالف کههوم اقههدام نههه و شههوی .وه ېمنههل شههو 

کههونکې  يد حهه  د قههانون همغههږ يمالومههاتو تههه د السرسهه  ېسههتن ېپنځمهه

مطههر   ېپههه اړه پکههې پوښههتن ېچههې د ناقانونههه نیههون ،للههه خههوا یههو اپیهه

او د بنههدولو لپههاره د اقههداماتو د مهههالوی  پههه اړه پکههې پوښههتل وې  ېشههو 

ه چههې لهه ،او ودانههۍ ونههړول شههوه یمههوږ تههه ځههواد راغهه .دایههر شههو ،و يشههو 

 اله شول.حټول خلک خوش ېامله یې د سیم

ه

ووهوه او  سسسپ  پهوهاسسسېږوههانسسس ههاجسسس لههښن یېسسس  ه۰۱۱۱هکهوهااو سسسښ   سسس له

وج  او سسوههیا    سسوهووهوه سس ټاوه هدسسښهيو ن سس  وههوه سس ټاوهههو سسډهو تسساهنسس  

لسسوه   سسواهاسسېږوهوسسښهیسسوهلې هې   سس هثنسسوهنسس ههووتسسوههک)وه سس نه هسسووق هنسس ه

ووهو هخسسوهوسسسښهووتسسوهنسسس  هوه نسسسوول هووهوهه وت  سسستهه وهکو تسساهنږ سسسناه   سس له

و ن لسس ههښااو سسهروه اسسږه   ېسساه سس ثوهوهټاو  پ  ټې سسوهاسسېږوهو سسډهو تسساه سسو

نسس سهوهها  سساههادسسښهوهچۍسسوه   سسوهوهوسس هههت  سستنوهونسس ههه   ووسس  هو  سسوهوووسسا

دسسښهیسسوهوتسسوهووو ههنسسښههسسوه وو هوهووههکهدسسښهټسس سه هسسرهیسس چې ههووهچۍسسوهوو

دسسښههکهو نسسوهیسسوه لههنسس ههرعنږ سسناهیسساه پسساهو تسساهنسسښه  وسسوهوه سسګوه خسسوهو ې سس

دسسښهوتسسوههو هاسس ههدسسښهچااسسخ هنسس ي ههی وهسسوهوسسښهثرسساههاسستاههوههووهچۍسسوهوو

ههدسښهلسوهوتسوهولو سواهوس و اهچۍسوه هسرهه س سهنسښهښوواسوهیسهرو تاه وهو اس

دسسښهوتسسوه       سسوههه سسوهوهو  هسس هوجسس  ههوههک هسساهن سسوسهچۍسس ههر  وهدسسښهنسس  ن ه

دسسښهلسسوهههلسسوهواهاسسا  اههاسس   ه ه سس هنسس ي هاسس سه وو هوعه  سس هثرسساهیسس نهاسس ه

  و  هاسساهه سس  هر      سسوهثکهووهوه  سسه ها پسساه سس    ره سسقههخسسوهیسسوهواسست  و

هعاون هها  اه

یسسوهت ېسسووهاسساههاسساههوتسسوه  اوسسره سسوه    ل  سسوه وی  و سسوهووههښاسستنهښوهینځږسس

اسس اههن سسوسهیېسساهاسس سهوتسسوههو هوه    سسنهوهو سستپرهیسسوهولهه  ل  سس په و سسا

  سس وهیسسا پ هدسسښهوهاې سست هلسسوهوو سساههخسسوهوههکه  سساهن سس هښ  ل  سس پهوواسس



 د فساد پر خالف د ښاريانو ستن //اووم څپرکى 

 

211 

  ل  سس   ههوههخسسودسسښهیسسوهو ووو سسوه   سسوهوهاسس  هولسسوهههلسسوه سس وههسس ک ه سس ه

هوتوه  ل   په و هاعکههوواو هخوهااو  ل ه

ووههښهې  سسسهکدسسښهاسسسات و وه سسس   ههوهههوه سسو ورهثلسسسوهیسسسوهچۍسسوه  لسسسنهنسسسښ

دسسښهوه  ل  سس   ه سسوههکه   سسوه ااسساههن سس هښوواسسوه  قېسسبهیسسهک  قېسسبه ااسساههنسس ه

دسسښههکهثوسهولو سسواهن سس هښوواسسوهیسسهښو سسقه سس    هیسسوهولههااو سسهروهياااسس

ووه ه سس ه سسوه سس   ههها سس  ه و سس وه حههاسسات و دسسښهووهکهیسس چې ه حت و   سسېاه

ها)  اسس هن   ااسساههنسس   ښه هنسسښهوهووسساههروتسسوهنسس  هیسسوهاسسات و  هکعوکهاسس ه

 سسوه ۍې سساهو نسس کهل سسوهیسسوههاو واسستوه پهسسوهیاو سس ههکدسسښه   سس لههرهي سساه ا سس

هعراهښ او وووو  هنښه اهه هلوهاډوههخوه چهی  

هنړیواله هڅونه 

یسسوه  و ولسسوهن سسوههریسسوهاسستاو ېوو   هووه  سس لېت   هنسسښهول  سسپهښاسستنهښوهینځږسس

نسسس سهنسسسښهوه  ل ډوسسس هوهو سسستپرهیابسسسوهوهه۲۱۰۷ سسس هیسسسوهثراوسسسووهوههیسسسوه

نږې سسسې  هدسسس  وون هوه سسس اه سسس   ن  هیسسسوهولههوه  ل  سسس   هوهاسسساو  ل هووهوه

و تسساههلېو سسوههک  ل  سس   هو ې سسته هیسسوه سس  اهوه  اوسسرهوه سسو ورهلسسوه انسسډه

هښو او سس ه ا سسهروهي ېنسسهاو  سس وهښوه  و سس   هوه  وسس ولدسسښهههو نسسوهوووسسښهعونسس ه

وو هاسساههوه سس ا    ن  هیسسوهولههوهوسس هاسس     هچسس هلسسهښټسس لنهرووهوه   سس هوه سسو 

هعښ ې لهښولو 

 سساو هو سسوو هول او سسحههوهوږسسوهوسس هه  و سسوه   لسسوههدسسښهوهو سستپرهیسسا پ هوه

چۍسسحههع  سس وهوهو  سس  ه  سس   ښهوههنسس سهوه  وسس وسهنسس   او وهوهټسس لن ډه۲۱۰۲

)ووږ  سسوو ههه۴۱۱۱و سسنهو واسستوهیسسوه سس  ځې هنسسښهوههوتسسوووه سس  وه  و سس   هلسسوه

نسس سهنسسښهیسسوه ېپسس سهنسسښهوهه۲۱۱۶عهیسسوهښ وسس ل    هوهو ن لسس ه  سس   ههیسسوهي ههودسس ل

وه سس اه سس   ن  ههووو اهروولتسسه سس هاو سستپرهیسسا پ هووهوه وڼتېسس هلپسس  ههوسس ه

ه  وهد  هن هعهر ېپ ل
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هد قضیې څېړنه 

وههښاسسسستنهښ  ههوه   سسسسوکهو سسسساهوهینځږسسسسوهواسسسست ووو اوهاسسسساههیسسسسوهچږ سسسس

جسس لو عهوه   سسوکه   سس  ههو سسآلهیسسوه    سسنهه ل ووه سس نتې    ههکاسستاو ېوه

 سسسوههک  سسس   اهوتسسسوهاسسستاو ېوههښاسسستنهښینځږسسسهکعن سسس هرووهواسسسۍ ل اوهاږهسسس

هرن سسوو  هردسسښه هسسرهلسسوه اياسسهښهوهواسست وووهاې سست ه اچۍسسههعیاو تېسس هو نسس ه

هن ي عهریوهو اتوه   وه   لېنه  هردهنوهااههيله  

وه سسګوهو ن لسس هیسسوه    هسسوهنسسښهیسسوهوتسسوهووهیسسوهنسسښهوه سسګوهت  سستاهووهو هو نسس سه

دسسښهاسس  هههنهسسوهکعوووسس هوتسسوهثوسه       سسوهن  سس ه   سسواهتسس  هن سس سهاسس  اهو

وهو سستپرههکووه سس  هوه  اسسوون هت  سست   ه سسوهتسس لهه سس وهک هسسره  سس وهیاوسس و

وه سسوهوتسسوهیاواسسوهیېسساهنسس هه اهسس ههښاسستنهښینځږسسهعنسس ي هراې سست هووو ه  سس

 هسسرههښدسسښهوواسسههیسسوهنسس  هنسسښهک  اوسسره و نځتسسوهنسس ههروسس ه هسسهکچږ سس  ه

وتسسوهي هههعوووسسښوهژو سسوهنسسښه سسګوه سسوه سسوههردسسښهیسساه پسساهاږهسسهههسس کهکاس  اهوه

 سسوهو هسس هووه سسوهوسسښهو نسس    ههاوه  سس وهیسسا پ هوه  اوسسرهیسسوهژ نسسوه)) سسګ

هعهوونښه  وسها 

وهوهوه سسس اه سسس   ن  هووهوه  ل  سسس   ه سسسهکوه  اوسسسرهوه سسسوهچږ سسس  ههاسسستاو ېوه

وهعهووولههاهوه سسقه سس    هلپسس  ههوهااو سس هو ن لسس هنسسښه سس وسهاسس ههرياااسس

ولسسوه سسوه سس وکههلسسوهووو وهوه   سسواووه سساهوسسښههوهیسسوهوو سساوسس هوسسښهووو هه:و سسډو 

هکوه  سس وهیسسا پ ه ق و سسنهونسس ههکهدسسښه  جسس وه  لسسنه ختسساهنسس ههکهو نسس ه

ه دسسښهووتسسهکهینځږسسوهاسستوهچ سسوهنسس ههرعاسسهحووهیسسوهووکهووه    ېسسنه اياسس

هعکو وو    ه وهوولوههریاونهول ه  و اوخ ولره وهن ل ووولوهو ډو وهن  و وهوه

دسسښهوتسسوه  نتې   سسوهیسسوه سس  ههکهچۍسسوهوووهک   لسسوهوهښدسسښه سسههچۍسسوههسسو

یسسوههښوودسس سهاسسهاسس  ه  لسسنهنسسښهیسسوهي ههکدسسښهیسسوه سسګههیسسوهچږۍسس ههوو 

  سسساهوه  سسسوووهوههک سسس هچسسساهو  سسساووهکع   سسسوهیسسسوهي ههودسسس سهن سسس هکوزطسسساو ه

دسسښههه بسس ن  و  هووهوهچۍسسوه ه سس ه    سس هتسس وه هوههښاسستنهښینځږسسدسسښهوههه سس وک

هعکو ههخوه و نځتوهن   ه  اورهوښهج لهن ه
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هه  نتې   سسوهه سس و اوخ ولرههخسسوه سس لروههک  اوسسرهوهوسس ه سساهاسساههوسس ه سس و ه

دسسسسښهلسسسسوهو سسسستپرههخسسسسوهوهو ووههلپسسسس  ههوهو ووهه  اوسسسسرهووهوه ه سسسس هوه

اسسا وههکهوهجسسپ هلپسس  ههوهن هسس هو سسوو  پهی سسښهاسس  اهوهکووهوهچۍسس ههکی چسس وه

وهاسس  هولسسوهچۍسسوه سس وهیسسوهټ لنسسوهنسسښههښچ سستهکو نسسوهووهوه سسو وره انسسډههکع اسس ه

اسس    هیسسوههر ه  سسوهووهه نهې ولسسهوهه ې  لسس   و سس  ه هوهی چنت    سس ه  هسسهېن

دسسښهو واسستوهوسسښهوو هوهچسسو ههه اوی  سسوهیسسوه   سسوهنسس سهک سسګو ه سس  هنهېسسو

هااههوښهو    هن سعي واه وواتاهوولوه   ه

هجامع فکر / حال الره :

ه هي ه ه ا هج  خ هو هلپ  ه ه ول   هټ لن ډ هو هويل هان  او هي وا هن  ه  اورهیو یو

ه:ود ک

 ه وهټ لسس هن  سس هیسسوهولههی چسس وههښاسستنهښوهی چسس و هثرسساوسه:هوهینځږسس

نسسس سه ویسسس  هوووسسسښه))ه سسس  هوهه۲۱۰۰وه  اوسسسرهوههکع و نځتسسسوهن سسس 

وهنږ لسس هیسسوههر  سس و هښ سس وهوه سسه  سس   اه سسوهوهاسس   ه ه سس هلسسوهکی چسس وه

هادسسس  ههاي ههښاسستا وه سس  وهووهلسسسوهواهو هسسوهاسسس  ه ه سس ه سسسوهوواسس

 عک   ههون ه هدښهلوهو تپرهااهه   ههو  ې  

 ووږ  سسوو ههووهدسس سهدهنسسوههیسساوه  سس وهیسسوهولههوه       سسوهن  سس هاسساههاسساهه

    واهچ ه ږانډهنې کع

 وههردسسښهوو وه و لسسوهاې سستږ  ېره سسول  ه و نځتسسوهاسسههوو هلپسس  ه

 سسوهوههښ سس  هووتسسهکعنسسښه سسول  هولوسسوه  سساهن سس هدهنسسو  سسه   هیسسوه

و هسسوهوه  و سس   هوهوهوه  پ  هسس هي ه  سس هلسسهښاسستنهښ اسس ووهلپسس  ههینځږسس

 یار  ههون هعهوچو هي واه وواته هلپ  ههو ههاتاو ېوو 

ويله واوسسس پهوه سسس و ه  سسساهلسسسوه سسس وه و نځتسسسوههن  سسسوووهیسسسوههښ))هوهچ سسس  ه

دسسښه  و سس  هوهثرسساهاږسساه ه سس هیسسوهیا هسسوهثرسساهههووووسس هوهعو نسسوهوووسساه:  کن سس 

وهو سستپرهیسساهبسسوهوهو هسسوهوهلسسهښ  و سس  هووو هوهاپ سسهکعو  طسس  هیسسپواههوه

دسسښهوهو سستپرهیسسوهولهههکهوهه  سس   اهن لسس هلپسس  هه سس اهي وه په لسس ه سسوهدږتسس ه
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ووو هیسسوههر سس   هنږسس  هوووسساههه  و سس  هنسس ي هاسسهکعي ههژ ه پهسسوهنسس هها سس ه

هه  سساههوووههۍو واسستهکعنسسښه  جسس وهوهثرسساهاږسساهیا ه سس ه سس حېاهونسس ههاسس و  و

وو هوسسس ههکع سسس وکهو لسسس وو  ښهوههردسسسښهوهی چنت    سسس ه  هسسسهېوهوه و هسسس   

هعووهو ه  اوووهرووږ  وو هه ا 

ه   و سسس  هاې اسسست وسهووهوسسسهښو نسسسوهوووسسساههلسسسوهن لسسسوهو واسسستوهوه سسسوهو  سسسه

وهینځسس رهاسسهنوه سس  ه سسههعنسسوه سس  هوو ه سسوهووره و  سسوهو نسس ههوکع ېاوناو سس  ه

دسښهاساهاسهنوه سوهو اسې وه س  هلسوه س  وهههو تپرهلوه نځسوهو اس هوو هلپس  ه

لسسوهواهو هسسوهینځږسسوهاسستوهیسسوه  جسس وه  لسسنهنسسښهچ سسوههعنه  سس ه سسوهول ېسس هلسساو

وو ه سسوههردسسښه هسسرهو سسواهووه  سس ولېت  وهوو هسسههدسسښه خ سسښهلسسوهواهکهنسس ه

 جسس وهه ووتسسوهنسس  هوه ااسساههن لسس هلپسس  ههوو هیسسوه  سس   ههنسسښههک ۍې سساهو نسس ه

هعکلوه و ه   ښهااههو ه   هن ههو ن

 هه پاهنې کعدښه   وهو    واهههیوهووولوهثل هه  اېوون هووهچۍوه هر

 عکوه ول  هلپ  ههچ وهن  ه  ویچۍ هوه

 هووها)وه سسس ا    ن  هلسسسوهي ههکیسسسوه  پ  هسسس هن سسس هوه سسسوهچږ سسس  ه 

وه سسسقه سسس    هوهااوو سسس هلسسسوههرو سسسپسه)و  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسس

 وسس  هلسسوهدسسښهوهههوه  اوسسرهوه اوسس وهل سسوهوهچۍسسوهو سستپرهع اي ه

ووهوهوکههکلسسسوه سسس وهیسسسوهثو سسسوهاسسس ههوو سسساه سسسوهوه  سسساهو ن و  سسس 

ثراوسسسسوو  ښههالسسسسوهي ههن لسسسس ه سسسس ونږوهاې سسسستږ  ېرهی چسسسس و هوو

 عک اياوهن  ها او وه

ه قابل حسر ېغ

      ېسس هووتسسوه  اوسسرهلسسوه سس وهوههکوه  اوسسرهوسس هه سس ههنښاسستهښوهینځږسس

وه  او  لسس ههوهواسستخوو ههکع  پ  هسس ه سس نتې    ه سسا ناهوسس ولحه و نځتسسوهنسس سهو

نسسښه   لېسسنههههه  نتې   سسوهووهیېۍ    سسوهلسسوهوسس ه سساهاسساههیسسوهچږۍسس السسوهي ه

وهعهیسسکهخسسوهت سس ههښلسسوهواهو هسسوهیسسوهټ لسسوهنسسښه  اوسسرهوهو سس وهلسسوهټسس ل هکنسس ه

هکهوو و وسس سه   سسوهلسساههلپسس  ه و هسس   رهدسسښه  اوسسرهوههه سس سهنسسښهښوواسس
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  اوسسره  و سس  هوه سس اه سس   ن  ههکعچسس هلسساههښینځږسسوهاسستوهوهلنسسګه وسس سه سس  

لې هسس هووهوهه ااوو سسهاو سسقه سس    هلسسوهي ههر  ل  سس   ه سسوهوهياااسسههښنسس  و 

 تېرتسسس هوه  سسس   اهوه  سسس لېت   ههکع  اوسسسرهوهتسسس وهوه و لسسس هچ سسسوهچسسس هنسسس ه

ههسسس    ت  سسس هی چنهکووهوه سسس ههکواسسستخوو  ههکتسسس ههک  اوسسسره سسس ههیا وسسس سه

ووهوه  اوسسرههک  اوسسرهت سس ههاووهلسسوهوتسسوهي ههک و نځتسسوهن لسس ه سسوهووههو نسس ه

 سسس   ن  هههوههروهوورهو سسسنه  و سسس   هلپسسس  هه  اوسسسرهوهج هسسسهکعاږسسساهثرسسساوه

وه پ سس ههښاسستنهښوه سسقه سس    ههوهااوو سس هووهوهینځږسسهر  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

هعکیوه نهیوه  ج وهو نهنښه   وهنږډو  هن ههرووهو ول

وه  ه سسښهیسسوهثوسههکعښهوسس ه  نتېسسرهلسسوه ساه  نتېسسرهاسساههولو سسوهلسساهیسوهو سساهنسس

هکدسسښهوه سس اه سس   ن  هو نسس سهاسس  اهوهههوهن هسس هو سسوو  پهیسسوهن  سسوهنسسښ

وه  اوسسسرهاسسساههوه  ل  سسس   ه سسسوهوههښاسسستنهښدسسسښهوهینځږسسسهکه هسسسرهچ سسس ه

  ل  سس   ههکعوه سسقه سس    هیسسوه سسنهااوو سس هو ن لسس هنسسښه ااسستوهونسس ههرياااسس

ولسسوهلسسوهه هنسسښ  ههوهااوو سس هلې هسس هو ن سس ی  وه سسقهوه سس    هلپسسهر سسوهوهياااسس

هوه وههن   سس ههکهوه سس اه سس   ن  ه   سسواهلسسوه ه سس هياسسهې   وهو ې سستاهن سس 

وخسسوه سس     ههوهوو سس ه   ه  سس هوههنسس      ههر بسس ن  و  هووهوهتسس وهلسسوه سس وهیسسوهیهسس

  اسسست ههریېۍ    سسسوههنسسسوهوهو ترسسس جهرو سسسههینځسسس سهنېسسس کع سسس   ن  هو ځسسس  ه

وه ه سس ههاوههښووهنسسوهلنسسګ هو هيوسسوهووسسګو    هکوهیاوډ  ې سسن  وهههکوهها ږسساه

وسسس ولحهووههعکوهووه سسسګه سسس وکه و نځتسسسوهنسسس هنسسسههوهو سسسوهاسسساهه ېک سسسا ناهو وو

واسس وه هووهوه  و  سس هوهنږ لسس هیا سس  هوه  و  سس هیسسوههو  سس وهوهو   سستن کهو سسنه

هعکثراول هااهه و نځتوهن ه

اه  سس   ههر سسوهوه  پ  هسس هول سسهښوه  اوسسرهلسسوهژ سسهیسسوهو ووکهثوسینځږسسوهاسستوه

دسسښهوهههنهسسوهکعووه   سسنهول   سسوهاسساهه وو  سس  هنسس ههر ن سسهاوه سس نتې    هیسس  ه

و ځ  و سسس هووههښژ سسسکه  اوسسسرهلسسسوه سسس ههکو سسستپرهیسسسوه سسس ووهن  سسسوه  سسساههوه

 سس ههکعو سسوو    هل سسوهوهو سستپرهوه سس  هوچهسس ههخسسوه سس ه سسوهولوههراسسږ  لې 
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وه   سسسنهها سسس و  هوهووږ  سسسوو ههوه سسس  هوه ې لسسس هیسسسوهه سسساهو سسسوو    هلسسسوهي ه

هههکع و نځتوهن  هاو وو    هلوهي ههرژ نتې هووهاږ  لې ه ه ا ې ه

دسسښهوه  اوسسرههکهوسسښهټېن سس  هنسس ههکوه  اوسسرهیسسوه  سس  ه هنسسښهو نسسوهووه ه سساه

هک ه سسښهو سستپرهیسس  ه سسوه اسس سهووهو وو سسوها سس سه    سسوهوهو سس وه   سسوه

هرینځږسسسوهاسسستوهي هه چسسسوه سسسوه سسس  ټوهل  ان نسسس هوهول سسسهع اياسسسوهنسسس سهو 

ههوه   سسوکهلسسوه  سساهیاو تېسس هوههووهچۍسسوهوودسسښهوتسسوهانهسساههه  سس   اهانهسساه

 سس ي  هنسسښهوههکیسسوهواسست وووهکع وولههکهدسسښه سس ي اههواسس واه   سسوه  او سس ه

و  ېسسسډههوههنسسسوههردسسسښهواسست وووهوسسس هاږسسس  ههن نسس هوه  سسس   اه  سسس ي هوووسسسښ

 ووسسسښهووهوههاوه ت سسسووهراهوه  سسست وه سسسا ه سسسوهوولوسهاسسسپسسسد ا سسسوهوتسسسوه 

هرع  ي  هوهووو هي اه ا هر  ج وهه ن 

وسس ههکع سسوهجسسوون هه   سسوهوه وسس  ه اسس ل هر  سس   ههټسس لن ډهواسست وووهیسسوه ډو سسهر سسوله

   سسوههکدسسښهزسس ل هاې سست هیسسوه  ږېسساههه   سسوهښوواسسوهدسسښهلسسوه  سست وه سسوهیسسههوو

ووههکدسسښهوهو هسس  هل سسوهن سس هه سس سهنسسښهښوواسسوهیسسهرعو تقسس  هو هسسهکه ۍې سساهنسس ه

یسسوهوهن نسس ه  سس   ههلسسوهواسست ووو اوهاسساههوهو  سس     ههکوه  اسسوه ووسسوه سسوه  هېسس 

هعکن ههاه اهوهاه کهن ل هول ې هیوهولهه  اه

هد ایمانداره واک لرونکو ځواکمن کول

دسسښههه))ه ههوسس هیسس کهچنسسوهتسس ول ه سس هیسسوهاسساهاسستا  هولېسسوس

 ږ سس ه ه  سسنهیسسوهه ها  سسوهنهېسس وسه   لېت  سسوهووهوهنهې ولسس

وتسسوهنسس  هوه سس    هه عچنسسوهنسسښهیسسوهو سستپرهنسسښهل  سسوهو

دسسسښهوورهچسسس هههوتسسسوهثلسسسوهچۍسسسوهعو  نږېسسنهو سسسپسهو 

وههکدسسښه ق اسسوهاسس هههووهچۍسسوهکیسسوهوولسسنهنسسښهنسس  هنسس ه

هښاسسساهه وسسس      هووهوهاسسس   ه ه سسس هوهووکهوواسسسهیسسس چښ

واسست  وهه سسوهوهههادسسښه اوواسسوه سساههکهاسساد نوهولو سسواهنسس ه

ثوسهوههروواسسوهیسسوهاسستاو ېوو هي سساهښاسستنهښینځږسسهاعاسس ه

وه  اسسسوه وسسس  هوههوسسس   ل ه وهی سسس هاسسساد ن هوههه سسسوهچږ سسس  ه
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 سس    و  ههرووهوهووږ  سسوو ههدسس  وون هووه ه سسه ونږ لسس اسس   ه

وههاوه سسس ونږوهن لسسس هووهوهو سسسوو هن لسسس هلپسسس  ههیسسسوهووسسساه

و  و سسوه سسوهوهه ااسساهههرن سسووهلپسس  ههنسس  هاسستاو ېوو هر اياسس

هعا  ن ه

دسسښهوههه سس و وهوووسسښهټسس سهچۍسسوه هسسرهر  سس   اهیسسوهولهه  جسس وهاهږسسهروهول سس

ههنهسسوهکعهه سسوهووسس هثوسهو سس وو ه  سست ووه سسوهټسس سههکچۍسس هکهوهکواسست وووه ه سساه

دسسښهیسسوه  اسسوه وسس  هنسسښهههټسس سهچۍسسوه هسسرهراسسهردسسښهوو  سساههیسسوه  سس وهاږهسس

یسسوه قېقسسنهووو هثوسسا ههکعټسس سهیسسوهوسس هثوسه  اسسوه سسوهوهکچۍسس ههک  جسس وهوه

وتسسوه  انسسوه سس ههوههکعدسسښهیسسوهووږ  سسوو ههدسس سهدهنسسوهونسس ههکهوسسښه سس وچشهلسساه

هوک وهر   سسوهدسس  وون سسوووکه  اوسسرههعیسسوهولههچسس ه سس   ههوههښاسستنهښینځږسس

هکع     و  ه وهوه ېاو ه  نهي هه وې هن ههر ه 

وووسس ههر سس اه سس   ن  هووو هوهنسس  و  هیسسوهاسس  وهنسسښهو سسېهکدسسښهووهههنهسسوه

 وی  سسوههاوو هلسسوهاسسږ اههک سسوه  ل  سس پهوسس هواسسن وهو  سس هنسس ههښاسستنهښینځږسس

علسسسوهواهاسسسا  اههکوتسسس ه سسس    و  ه سسسوه   زسسسنهو ن ههاوهووکهلسسسوهي ههکاسسس ه

ل سسسوهوههردسسس  وونهرووهوولتسسسه سسس    ووهرووه  ا سسسحه ه سسسهک ق اسسسوهاسسس ههاثوسسساه

MKSSو سسسقه سسس    هوسسس هلسسسوه ن سسس  اوهه سسساهوههرووهوه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسه

ووهوو ه سسوهثرسساههک انت  سس هنسسښه وسس ه وسهل  سس ههرو سستپرهیسسا پ هیسسوه سسو 

هکعووکهو یوه ا وهن ه

   سس ل هلسسوهواههع سس   هنږسس  هوسس ه ق اسسوهاسس  هاسسخ هو هښاسستنهښوهینځږسسه

  سس ولېنهو لسس وهیسسوه بسس ن  و وههراسسانښهوسسښه اسسږهکدسسښهیسسوهلسس   هههاسساههاسساه

 واسنه سګهه هنس  ه)   ېساه س ثوهوههښ س هو واستوهوسښهوه پساه  ا سه وهنسه   سوهنس  

هادسسښه سساهههنهسسوه وهع وسسو هوه  سس  هیسسوهیا هسسوهثرسساهنسس ه  سس  ه   سسواهنسس  هنسس

هکعوښه پاهو نهو مهن ههښدښهولههی  تنوهوا ه
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ه مشرتابه او تنظیم

 سسسوههښن سسسووهووه سسس  ه سسسېوهولږههسسسحهن سسسوه سسس   هههښهیسسسوچ سسسهوهو نسسسوهلالېسسسوه

دسسښهیسسوهههو سساهعو سسهره  سساه ا سس لحهښاسستنهښوهینځږسسهک   سس لههه لۍن وزسستې

و هسوهوهدسښهلسهکهنس  هوو ساههاقېسوههلساه پهسوهوتسوهټې وهن وهووهن هو هچۍسوهیسوه

چۍسسوههعوههښووه ساو ه سسوهوسښه  سوه اس لهک  جسسوه و پهسوهنس ههرووهول سه اسنېډوسښه

هدسسښهوتسسوهټسس سهوهکهنسس هاپ سسوههو تسساو هووه پ سس ه اياسسوههدسسښه سس و ههه  و ېسسولح

ټسسې هوهج لوسسووهووهوه بسس ن  و  هوهټسسې هوه و نځتسسوهن سسووهووهچږوو   سسوهوههروو هسس

واخ  سس هواسستخوو هلپسس  ههولوسسوههوسس   سس   اهلپسس  ههوه پ سس هوه اياسسوهن لسس هووه  

وههکع  سساه   سسوه سس وره سسوها و سسبهولسساههر سس وهیسسوهناوډ سس هلاو  سسهښلسسوه هسسهکعو

یسسوه  پ  هسس هول   سس هنسسښهووههکلهنسس سهنسسښه   سس ه۲۱۰۱و نسسوهیسسوه    هسسوهنسسښهیسسوه

دسسښهوتسسوهن  و سسوهوهوسس ه چ سساه  جسسوه سساهولنههههولوه  سس وه هنسسښه سس  اه سس    و

هراسسهول سس سدسسښه  وسسوهیسسوهاسستاو ېوو  هل   وت    سسوهههووهوه چ سساهو سسنهک سسوهولوه

دسسښهوو هووه  اوسسرههه اوسسوو  ه سسوهښ  سساهوواسسهرناوډ سس هلاو  سسهکعبسس وخهنسس ه

هکعواېپپواههوههک  و ههن ههښوهولوه ا ناه 

دسسښهوتسسوههکه اوسسوهوهت ا سس  هي سساهووهت اسسوه وویسس  وههریسسوهو نسسوه سس وره ډو سسه

دسسښه  اسس خت  وههه سس سهنسسښهښوواسسوهیسسهرنسس  هوه  اوسسرهوه سس پهي سساه ا سس

 سس هوهثرسساوه  اسسوون هوهچسسو ههعوتسسوهثوسهنسس  ه اوسسوه اوواسسوه سسوهو هاسس  

چږوو   سسوهچۍسسوههکعي سسواه ا  لسس هاسساههووتسسوهثوسهت ا سس  هو  سس  هثراوسس 

ووههلسسوهاسست  ډا سس ورههک سس ووهولسساههادسسښهلسسوهوسس ه  سساهاسساهه سسووهه انت  سسوهر سسو 

 سس وره وږسسوههراسسهسنسسوه چ سساه پسساه وسه سسوهووو هو   سس ههرعاسسق  هاسسا  هاسس

ووههر   سست   ه خسسوهو ې سسهه  سساو هوه سس  وه ه سس هردسسښهناوډ سس هلاو  سسههوووه

هعک وهن ههووه   نهکن ههکدښه   ه هرهووو هیېاوههښهچۍوهووا

ثوسه  سس   اهوهناوډ سس هلاو  سس ه  سساو  هدسسښهوتسسوههه  سس   وه سس  و ه سسېښهروهول سس

ههو نسسوهوووسسښه کعیسسوه  ج ووسسنهووه سسوه  ج ووسسنهووولوهنسسښه   لېسسنه ااسساههنسس

هوهوههعاهووهچسس هوسسښهوتسسوهاسست  ډهه سساهنسس ههروتسسوه ن   سسوه نهسسه   سس لکدسسښه
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هکههوه  وسسس ه  سسساو  هههچږۍسسس اوه  اوسسسرهو  نسسسۍهدسسس  ههانسسس سهیسسس  هه۲۱۰۲

یا سسوه ااسساهههااهووه  سس  هلسسوه سس حېهکن   سس هووه بسس ن  و  هواسستخوو هوه   سس له

وههکو سساژههښچۍسسوه سسوهوه  اوسسرهیسسوه  سس ت هاسستاوهاسست  ډوه   سسواهوه پهسسهکعاسس ه

اسساههوهنسس  ن ل هلپسس  هههښټسسې هووهوجاووسسوهنږې سسهکل  لسس هووهوه سسو ورهوه انسسډه

ن   سس ههکدسسښهوهاسسېږوهو سسډوهچږۍسس هه سس سهنسسښهښوواسسوهیسسهعاسس ههس   سسخهو نسس ه

هعښچ هن لهایا و سهوښهت  ګهت  ګوااههوهن سهیوه ناهنښهوهټې هوه

ه SMOټولنېز تحریک یا 

یسسوهه سساههوثوسس یېډو لا ږ هنسسښهوهیسسیسسوهه وهاسسات وو هنسسهووسسشینځږسسوهاسستوهلسسوه

دسسښهوولسسنهیسسوه اسسږ نهیېو ولسسوه و نځتسسوههکهیېو سسو ه ههر  اوسسرهوسس هه اسسږ

وتسسوههع ه وټ ل  سس هلپسس  ههولونسسوهوهنپ سسوه   لېسسنهن لسس هووه هکوتسسوهیېو سسو ه ههعنسس ه

دسسښه  اوسسرهیسسوهوو و وسس سهنسسښههه سسنهاد نسس  هوهنسس  هیسسهرنسس  هوسس هاسس     

هښاسستنهښلسسوهوتسسوهو هسسوهوهینځږسسهع و نځتسسوهنسس هه پسساهنسس  ه سسوهووو هو نسس ي هاسس 

لسسوه سساههره هچسس ه  سساهن سسوو هاسسSMO  اوسسرهوهټسس لن ډه  اوسسرهاسس     ه)

دسسسښههه طسسساپهووه   لېت  سسسوهوهټسسس لن ډهاسسس     هو هښاسسستنهښول سسسوهوهینځږسسس

یسسوه سس  اهیسسوهوسس هه بسس ن  و  هول سسره  اوسسرهووهوه ه سس هوهووکه و نځتسسوهن لسس 

 طسساپهنسس  ه  سس وه سسوه و نځتسسوههروتسسوهووهه سس  هکعو سسوو    هويلهوهرلسس هول سس

یسسوههر  اوسسرهوسسښهو لسس ولحهاسسهردسسښهوسس ه سسو هښه ه سسښهووهچۍسسوهثوسه  سسهکنسس ه

هعکثو وهن ه

هې :ننګون

دسسښهوهو سستپرهیسسوهوسس ه سس     ه  سسحهوسس هیسسوهوسس ههه  سس لېت   هروهثرسساوه سسو 

ینځږسسوهاسستوههکهه سساا وووهوسس ه  سسوووهو سسنهلسساههکولنه ږانسسډهنسس ههک سس    ه

چږسسووههکعووهلسسوهواهو هسسوهوسس هي  سسوووهو سسنهلسساههکټسس لن ډه سسول  هلپسس  ههنسس  هنسس ه

 سسووو هووهیې سسحهیسسوه   سسوهه:  سسا   وهثلسسحهووههاسستا ه ن سس  ښهي سساهو ههدسسښ

هښ))  سسوه سس  هوهاسسپهکعوهښدسسښهو نسسوهوووسساهووولهه وږسسههل سسوههن سسوهکعنسس ه

هع    ول  ه   هو ن يه وهو تپرههښاپ
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وههرهدسسښههن سسوهیسسوه  سس   ههنسسښهوه ه سس هو سسګههو ې سستنوهواسس  اهاسسهه سسووو ه

و سساووههکدسسښه سس هههیا سسوهلسسوهواهع ن   سسوهوههراسساههوسس ههوووږسسهیسس وه   پ  هسس ه

دسسښهوهو سسنهیسسوههه  سسوهکعو  سس  ه سسوهلسساههرثراوولسسهاوهاسسږ اههرواسستخوو هاسس

یسسوهی وهسسوههکووه  سس   ههیاوسس وهکت وسس ه   لېسسنه تږسس هنږېسس هښ ېاوسسووهاسساهه ېنسس

ووهوه ه سسس هوهووکهوه وو  سسس  ههوه  اوسسسرهیسسسوهټې سسس وههواسسس وه هه   سسسنهنسسسښ

هعکن ل هول ې ه   واهوتېډههن ه

ثوسساه سس حاهټسس لن ډهه  سسپنوهو نسس و  رهعو ورزسسنوهوههروه  اوسسره ږ وسساهوسس ههوووږسس

اسس        هووههروولتسسه  سسوهوتسسوه  او   سسوهوه سس هک  او   سسوهلسسوه وسساههت   سس ه

هریسسوه ووجسسهک ااسساههنسس ههادسسښهیسسوه  سسوووهو سسنهنسسښهیسساوژهههووو وهښټسس لنهر سسو 

هعک  لبهنښه وه  و 

هدرسونه( يعبرتونه ) زده شو  ياخیستل شو 

اسسسېږوهوه سسس   ل هواوږسسسحه   سسسوههودسسسښهوهو سسستپرهیاو سسسههټسسس لن ډه  او   سسسو

لسس    حه  سسوههو لسس وو  حه  سساهنېسس کعو  سس ووههراسسپ هوسس هلسسوه سساهاسساهه  لسسهکولسساه

ه سس  ښههښووهوو و وسس لهښلنسسګ و لهدسسښهیسسوهوتسسوهنسسښههو سسنهوسس ه وسس ل وشهو 

هښاسسستنهښدسسسښهینځږسسسههعهل سسسوهها  سسسوکووه  نتې   سسسوهاسسس  اهوهښاسسستاو ېوو  

 اوسس وه و هسس   ښهياسستوههکو سس ولوهلسسوه  سسووهه سس لحه  نتې   سسوه سس ورهیسسوه سس  ه

وووسس ههرع وول سس هووهوسس هو هووولوه سسا ه سسوهیسسوهاسسېوهو سسنهنسسښهاسس  هنسس و هاسس

ههخسسو  اسسوههردسسښهیسسوهوتسسوهنسسښه سس وکهلاو  سسههو هښ  سسوهوچسسوو هوسس ه سس  

ل سسوهوه  ه سسښهښهثلسسهاووه سس    ههر هسسرهووږ  سسوو هه سس وکهلاو  سسهکوتېسسډ وهاسس ه

هعک و   ها  اهو یوهثوسه

وههه  سسسوهنسسسښهوهووږ  سسسوو ههیسسسوهولههوهو   سسست   ه سسسول ل ه   سسسواه ږانسسسډهو رسسسې 

 ه سس هووهوهووکهلاو  سس ههکو سستپرهیسسوهولههدسس سهدهنسسوهووهوه  سس وهیسسوهولههوهاسس و

اسس  اهه Morerیسسوه سسګو هټسس لن ډهه ن اسس  هووهت سساوه ن اسس  ه ووسس ه سسول ل  سس هوه ه

هکعه سساه  سسوهوهووکهلاو  سس هووه سس      هوهدسس سهدهنسسوهووهیسسوهو  سسوهوووسساهن سس کو

یسسسوهوتسسسوهنسسسښه سسسوههکععه سسساه  سسسوهوه ه سسس هوهووکهو  سسس وهوکوو نسسس سه ۍې سسساه
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  سسوهوههرعهو واسستکو سسپسهووه هسسره  اوسسرهنسسښه و سسګوسهاسس  اهوهکچږ سس  ه

دسسښهلسسوهوتسسوههخسسوه   سسوهوهووکهلاو  سس هووههکه  سس ووپهاسساههولو سسوهلسساهووکهوه

هوها   ه ه  ه ا ناهولو وه قهوهو ع

یسسسوهو ۍ   سسست  هنسسسښهوههعوههو وهووه و  سسسوهچسسس هاسسس  هوهټسسس لن ډه سسسول  هنسسسښه سسس ه

ووو وههرلسسوه سس وهوهیا ختېسس وهښو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهلسسوه سس وهوهټسس لن

 وهووهوهلسسوه سس وهوهټسس لن ډه  تسسېشهیسسوهه سساه سس ههMUHURIهسس  هووهن نېسس هنسسښهوهه

وهاسس   ه ه سس هووه  و سس   ههنښاسستهښینځږسسهع  ونږنتېسس هوسس ههاسساد نوهوههه و  سسوهو

یسسوه و هسس و  رهوه سسقهوه سس    هووههروه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسهاوه و لسس هلسسوهي ه

 سس    و  هوه و لسس هیسسوههرووهوه ه سسهنسسښهوه سس وکهلاو  سس ه وههن و  سس هو لسس وس

 اهسس هووو هوهووږ  سسوو ههیسسوهولههووو ههان سس ی   هلسسوهي ه   سسوهوهجسس لهاسس هو ه

وو هلسسوه  سس وههووهریسسوهو   سست   هووهدسس سهدهنسسوهوه  سس وهاسساههیسسوه سس ووه سس حېاهواسس

هعکهه وهی  هن  هو    هوژت  ههخوه

ه:تحرک کول او تاکتیکونه 

ینځږسسوهاسستوهوه  سساکهن لسس هووه سس نتې    هیسسوهولههینځسسوهو   سستن کها ا   سسوه

هولو واهن که:

هکوه  سس وهیسسوهولههوه ه سس هی چسس وههردسسښهیسساونهو سستپرهو ن سس سهاسسهه  هوو هلپسس

ېډوهووهیسسوه هسساهنسسښهوهین سسوهلسس لوسهوسس هولوسسوهانهسساهو هیسسوهوو  لېسس هنسسښهوثوسس 

دسسښهیسسوه سس حاهه   سسوهههو سستپرهیابسسوه هسساو   هوه  او   سس هنسسښهو سس وسهاسس ه

وهن سسښهلسس لوسهیسسوهچۍسسوهژ سسوهدسسښهوهاسس   ه ه سس هو  سس  ههکوه ه سس هوهی چسس وه

   سسواههره  لسسنه سسوهاسساد نوهو هسسهکووهوه ه سس هوهټسس لن ډهنهتسس  ههک سسن  وهنسس ه

ه   وهن کع

وهن سسښهثراوسسوسه سس هوتسسوهنسس  هیسسوهولونسسوه   سسوهوههکیسساه پهسسوهوهی چسس وهههوووسس 

 سس نتې    هیسسوه و سسګول ههروهوسس هلسس هول سسهښاسستنهښینځږسسهرع سسول  هي سساه سسوه ا سس

ن سسښهیسساه پهسسوهثراوسسوسهاسساهههکاسساههوهولسسوهلسسوه  ونږنتېسس هوه ه سس هوهی چسس وه

هعسو    هن ه و



 د فساد پر خالف د ښاريانو ستن //اووم څپرکى  

 

221 

هر  حاهول هرووه پ  هوښه اياوهاهردښه      ه  اورهن و هاههوو هلپ  ه

دښهی ښهنهت  ههټ لن ډه      وهووهو ه   و ها  اهههو وو ه  ووهوهاېږوهو ډهی ږنوا

اهي ههښ ډوهیوهه اهینځږوهاتوه ه  ه وهووایوهوثو هعکو هااهه  ووه  ووهولاه

ههوووښوهه   وه   وهوهیې  هو ې ته ه وه ودښهوه ه  ههخوه    هکه وې هن ههاد  ه

و ن سهو هلوهواهو هوهوههاا ت  ه ګهردښهوهوثو و ډوهیوه   وهنښهوه ه  

دښهوهوات ووو هههنښهنهېو هو رهووو هاووهو تپرهیابوه     رن هلپ  ههی

هعچ  کل وهوه  اه    ن  هوهو    هن ل ه  پههک ژو هااهه وهچږ   ه

دسسښهنهسسوهوهټسس لن ډوه اوی  سس هوهچسسو هي سسواه ا  لسس ههه  سساههوووههۍو واسست

چۍسوههردسښه  وسوهیسوه وساهنسښهو ېس سهاسههوس هه وږسوه  ساههکعلپ  ههیوه   وهن س 

دسسښهیسسوه پسساهو سساو هههدسسښها سس  پهو هوهوسس ه سساو هول ېسس هه سس حېاهروهثراو  سس

هاعنسسښه  جسس ووه ه سس هووهاږ  سس هیسسوهټ لنسسوه   سسواهووتسسوه سساو ه سس حېان سهو

دسسښههرهووهچۍسسوهوواسسهک سس حېاهلسساههح و سس  هثراو  سسوسساوهټ لنسس هنسسښه ثیسسوهیسسوه

ووهټسس لن ډوهج ل سست   هنسسښهیسسوه سس  وه سس لځهن سس   ه سس حېاههد یېاوسس سوو هیسساه پسساه

ههه سساوه حاوووهوسس هوهاسس   ه سسهاه سساههریسسوهټسس لن ډههن سسوه سس ورهوتسسوه سسپچ هکعنسس ه

هکدسسسښهی سسسښه ق اسسسوهاسسس ههه اوی  سسسوهکدسسسښه هسسسرهو  سسسوهثرسسساهو  سسس و هلسسساه

هعی ښها  اهوکهاووهی  هانو ت لوهی  هل  ۍ لوههېنو وه اه ځه اې ات ول

د نخبه ګانو او د ولس لخوا د رامنځته شویو 

هتحریکونو ارزونه:

  سسس   اهیسسسوهاسسس  وهنسسسښه ږانسسسډهیسسسوهاسسس  هثوسهوهاسسس   ه ه سسس هیسسسوههروهول سسس

هښوه  سسس وهیابسسسوه  او   سسسوهل سسسوهینځږسسسوهاسسستوهوهوواسسسهکع  ونږنتېسسس هن سسس 

هښواسسسسخ اهووهوواسسسسهردسسسسښهووږ  سسسسوو هه سسسس وکهلاو  سسسسههوبسسسس  وه  سسسسپ و

وه سس  اهن سسووههخسسوهنسسښهیسسوه  اسسووهنسس  ن    ه سسوهدسسښهچۍسس  ههه  نتې   سسو

هعک ږ ووهن ههکهو    ن ل ه  وکهو ن ه

وه سسسقه سسس    هوههردسسسښهوهچنسسسوهوه سسس    ه سسسوهوهياااسسسههو واسسستحهو رهووو 

ثوسهوه  سساهوهو سس ل هووه  واسسووهوسس ه سس  هههښ  سس وهیسسا پ هوه سس    هجسس لو 
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وه    ېسسنهوه ن  لسس هههو سستپرهو پل لسس هدسسښهاسس  ه هسسرهوه  سس  تره  سسپ وه

هکووو ههر ووجسسههکع و نځتسسوهنسس ههووهووهوه وڼتېسس هوه اياسسوهن لسس هلپسس  هه سس ونږو

دسسښهوه طسساپهلسسوهههدسسښهلسسوهو سستپرهاسساههوهجن اوسسډهووهنسس  هه ې سس  ېډ    

یسسوههکهل  زسسوهیسسوهاسسډوهو ن لسس هووهوهننتسساوسهلپسس  ههووولسسنهیسسوه سس وکه   سسوهنسس ه

ووهوهوولسسنهووهو  سس ا ههکو ېسساهوهه سس وکول سسره اوقسسوهنسسوههاووه ق و سسوهیسس

 عک ا ناهولو ښه وه ول  هو ن ه



 223 الرې د پولېسو په ځواک...د اخالل او راګډولو له  //نهم څپرکى  

 یاتم څپرک
 له خوا څار: افغانستان ېوروسته د بدلون لپاره د ټولن ېله جګړ 

))وهو سستپرهوهاسس   هیسسوهیا هسسوهوهثرسساوهي ه  سس هلسسوهو هسسوه

لسس  ه نسسګهوسس هنسسښهوهټې سس وهیسسوهولو سسواه  سس ت ههیسسوهو ۍ   سست  

اسساهههرثرسساهو ۍ  سس  هوهاسس   هلسسوهو هسسوهلسسوه سس و اوخ ولهعو 

هکع س هچساهو ۍس  هلسوهو ستپرهاساهه س هن س هک س هن س  وه

دسسسښهلسسسوهههدسسس  وون هلسسسوه سسس وهرو ت  سسسوهوه  سسس  تهښ ېنسسس

دسسښهوو هوهو تېسس   هیسسوهیا هسسوههه ږسسوهنېسس کهښو ۍ  سس   هوواسس

وه سس ټ هاا ن سسرههعکدسس  وون هثرسساه سس و هنسس ههریسسوه  سس  ت

ههه  عو و ووه  شه واږ او

ووهیا ختسسس هیسسسوهولو سسسواهوورهو سسستپرهوسسس ههښیسسسوهو ۍ   سسست  هنسسسښهوهاسسس ل

و سستپرهوه    سسنه  سساواېنهووهچږوو   سسوهوههکعو سس  وه سس واه  سساهن سس  ه

لپسس  هه ېسس  لۍهوهنږ لسس هووهولسسوه سسوهوها  سسوه سسو    هوهو ن لسس هلپسس  هههښ ې  تسس و 

وسس هههانسس سهنسسښه ااسساههاسس هه۲۱۱۱یسسوههعکنسس ههانږسسډو ههښچ سسهښووه  وسس ولهر هسس

دسسښهو ۍ   سست  هاسساهههه وسساهوهاووهاسسهنوهو ۍ  سس  هیسسه۷۲دسسښههه وای  سستنوه سسېښ

هعر  حېاهي واه وتههو     هنښهوهو تپره هنهکا ه

نسس سهوهو  سسنهیسسوه ې اسسنهنسسښهوهین سس    هلسسوه سس وه پسس  هاسس  هوسس هه۲۱۰۰وه

ه ویسسۍهوه  ل سس   ههک ېهې  سسوهثولسساوه سساو وووه۷۷۱دسسښهوهو او سس هوههه ویسس  هوووسسښ

ووولوههکدسسسښهلسسسوهووولوهاسسساههولو سسسښهلسسساهههجن وت سسس  و  هووهوسسس هوهچۍسسسوهويي سسس 

هرو سستپرهچږوو   سسوهوه  سسوهوسسښه  نسس هوسس هت لوسسوو  عهکوهښجې   سس ه سسوه اسسېول

هښ وا سسسهرووهچږوو   سسسوه  ل سسس   ه سسسوه سسس له دسسسښهجن  سسس ي و هه رسسس  پهنسسس  

یسسنهثوسس ل  ههکوسس ه ااسساههاسس ههکع و نځتسسوهن سسووه سسوهي هه او سساوههکه او سساوه

هعر و ې هښدښه  ل   ه  وهوښه  ن هیوه وسهنښهواههه ېښ

نس سهنسښهوس ه ااساههه۲۱۰۱هعیسوو هه   سهروها   ه ه س هلپس  ههو ستپرهوس هوووږس

هحدسسښهو سستپرهووو هو  نسسههاسسهنوهو ۍ  سس   هوووسساه۱۷ وای  سستنوهنسسښههااسس ه
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هاوه ه سسساوه هت  سسس هوه  سسسوهوسسسښه  نسسس هووهجا   سسس هوهووو ههکعژو سسسوه تسسس حاههنسسس ه

(UNODCدسسښهوسس ههسسوهیا ختسس ههه سس سهنسسښهښوواسسوهدسسښهیسسهه هوسس ه ویسس  ه سسېښ

اسس  هو هو ۍ   سست  هلسسوهو نېسسنهو واسستوهو سستپره سسوهوهوو هوهچ سس ووهلپسس  ههوه

هکعیوه   وه   ههاات  ډههااتاههښوووږ

هو سستپرههودسسښهوهیاو سسههدسسښه  ل سس  هلسسوهچۍسس ه ه سس ههوه ېاو سسۍه  سساهه سسوهوهه

هوهعک هسسرهواسستخوو  ههکاسس ههکلسسوهو هسسوه نسسډوههر ېسس  لۍهووهوه وڼتېسس هوه  سست ول

دسسښهاږآلیسسوهاسس  وهنسسښه  سس سهو هههوولسسنهووهچۍسسوهو تېسس   هوهثوسسا هښ   ېسس هثلسس

هکن هه ااههیوه ګههن 

 پسمنظر: 

  هسساه    ېډوثوهې سس  رهوههې  سس هلپسس  هههکنسس سهنسسښهوسس ه او  سس هه۲۱۱۲یسسوه

نسس سه ویسسوهورخسس وهیسسوهیسساونه   سسوهیسسوهه۰۹۹۷چۍسسوهلسسوههحعو ۍ   سست  ه سسوه وتسس

هاوهووهوو هوه خسسوهیسسوهوهکاسس او وهنسس هه سسوواسسې ههکی ن سست  هووه انسسډههووسساو ه

هېنسسسح سسس  رهوه پسسساه خ ېنسسس سهیسسسوهونتسسس  اهنسسسښهثوهه۲۱۱۴عهوههی چېسسسو

اسساههیسسوه سسګههوهو ۍ   سست  ههکووه سسو ره  سس سهیسسوووکهتسس  ههر او سسهټ ل ېسس وسهوږسس 

ه وهدسسښهیسسوه  سس وههوسسښه ږانسسډهنسسههاسس     هوره سسو هردسسښهلسس    ههوه وڼتېسس هووو ه

ی لې سسحه   سسواهويلوه   سسوهوههروه وڼتېسس هوههسس  هووو اهاږسس  هع و نځتسسوهنسس ه

و سساوه  سسوېاهن لسس هلسسوههلپسس  ههوه  سساوهاپسس  هه سس ووهووهوه  سسپ هلهښهې  سس هوه و  سس

ږ  سسسوو ههووه  سسس ولېنهیسسسپواهه و نځتسسسوهنسسس سهووهووو هوهووه وڼتېسسس هوهاي ه

وه وڼتېسس هوههسس  هووو ههوهچ سس ووهیسسوههعیسسوهو سستپره ږانسسډهنسس سهوهاثراولسس هلسسوهي ه

دسسښهه کهولسسوه سس ونږوهنسسوهي اهلسسوو سساهنسسښهوههې  سس هن لسس هول ېسس هثراولسس ه

وسس ه سسګه  اوسسره و نځتسسوههښټسس لنهرووهوه سسو هکووو اه  سس وسهو ا سس ههر  سس  ت

هعثوه ې  رهووواهک:ن ل هلپ  ههچ وهن ه

نسس سهوسس ووه  و سس   هیار سس ههونسس ههدسسښهوو هوسس و اهیسسوهن  سساهنسسښهیسسوهه۲۱۱۷یسسوه

  اسستوهووه وی  و سس هج لولسس ه  سسنوهو  سس  هووهلسسوهواهچ تسسوه سس وهيلاسسرهعهوو ه

  ههونس ههدسښهچۍسوه هسرهدسښهوهو ستپرههخسوهیسوه ن سره   سوه وس  ږنې  هیار
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 و سسګهنسس  هووهوو هي هووهوههدسسښهوههیسسوهچسساههیاواسسوهنسسښهاسس  ه هسسرهچۍسس ه

))هووچۍسسوه سس  هه:ثوه سسې  رهوووسساهعاسسېږوهو سسډوه ه سس ههخسسوهاسساو هونسس ک

ثوه سسې  رهووتسس   هاسس   ههعو هد ا سسوهدسسښهن  و سسوهیېسساهووه ولېسسوو هاسسره  

هوواسسښهاسس  وت  وه ه سس هع سسوهتسس  ه ېسس سهیېسساهنسس سه ه اهووهچۍسسهسس ه سس ه سسوه 

 سوهول ېس هلساکهتس  ه سوه ېس سهو هدسښهوو هههدسښهوو ه سوهوهچۍسوههسوهیسوهولههن سه

یا ختېسس وښهیسساوژاهدسسښهن  ېسسنهوسسښه سساو هو هچۍسسوه سس   ه سس هوههسسوههعنېسس ک

هعن ل هیوهولهه    و حه    ا  

وه    سسنهاسساههوهو وسس  هووه  وسسې هن لسس هلپسس  هه سس     ه  ه سساه سسوهلسساکهه

هوواسسښهو  سس رهنسس کهدسسښه سس وولترهووو اهوهوو هوه واوسس   هووهت  سستن هیسسوه

هعوه  سس  ترهدسس  وون هاسساههلسسوه  سساوهو سساوهن لسس هوواوسس  هع سسوهو ه  سس وسولهه

چږوو   سسسوه وږسسسوهوووههدسسسښهثوه سسسې  رهووهوچۍسسسوه ه سسسا هو هیسسس وهښه سسسوه

 سس هت  سستاهدسسښهووو هیسسوهاسسېږوهنسسښه))و  اسسو هټسس ل ح  هو اسسېوسهدسسښه ه

چ تسسوه سس وهيلاسسرهووه))وه سس      ه وس  ه ااسساههنسس  ه سس هوو ه سسوهی چېسسوسه

هدښهوتوهن  ههوهثوسه اااههن  ع

دسسښهټسس لن ډه  تسسېشهوهههثوه سسې  رهوه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسحهوه سسقهوه سس    

نسس  هوهټسس لن ډوههاسستاو ېوو   هووه سس نتې    هیسسوهولههوسسښهیسسوهچنسسوهنسسښهلسس    حهنسس  

  او   سس ه اوسس و هووهوهوت  سس  هوه ن سسنهلسسوه سس وهوه و نځتسسوهاسس  هټسس لن ډوه

یسسوه سسګو هو  پ  هسس هاسساد ن ههخسسوهو  ېسسډههوو ې سستهوهعهیسسوهه    وڼتېسس ه   سست

نسس سهنسسښهوهو ۍ   سست  هوهنهېسس هوهیاو تېسس هو و پهلسسوه سس وه و نځتسسوهاسس  هه۲۱۱۷

یسسوه سس  اهوهټ لنسس ه وسه سسوهوه و نځتسسوهن لسس هههوه هسسحهح سس پهیاو سساو هوهووږ  سسوو ه

هښدسسښهچۍسسوه وسس سهوتسسوهیاو سساو هوه ې  تسس و ههثوه سسې  رهوووسسښهعواسس  ههنسس  

تسس   هووهثوه سسې  رهو لسسوه سساهاسساهههعهسس ه اوسس لې هیاو او   سس هنسسښهوسس هوهیسسو

وو هوهوسس ه  وسس وسهنسس  ی ههاسساههیسسوه ې  ت و سسوهنسسښهوه سسو رههعو  سس  ه   ولسسوهنسس س

تسس هچ سس هیسسوهی وهسسوهنسسښهوو هوهووهعټسس لنښهوه وسهیسسوهولهه واوسس په   ولسسوهنسس س

 سس      هوه سس ونږوهن لسس هووهوهټسس لنښهوه وسس  پهوه   سسنهلسسوهي اهوسس هاسسږ اه
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دسسښهوهو ۍ   سست  هنسسښهوهي رسسحهلسسوهد یېاو لسسوه و وسسولحهوهها  هسس  وهوواسسښه

ه و نځتوهن سع

 مدني نوښت

هښووهوه  اومهولهی وههښلالېوههه   

وواسسښهههره  سساو  هوسس هوه سس      هوه  ونږنتېسس هووهو سسوو هلسسوهي اه  و سس ه سسو 

ټ لنسسوه تهسس  هن لسسوهیسسوهنسس  هنسسښهدسسښهوه ه سس هووهوولسسنه سسا ناهولو سسوهوهوونږسسوه

ووهوهوواسسېوو   ه سسوه ه سسښهیسسوهنسس  هنسسښهدسسښهوولسسنهوه ه سس ه ت سسوهووهوچۍسسوههسسوه

وهوو هاږسسس  ره سسس  ښههوکعدسسسوهوهټ لسسس هلپسسس  هه سسسوهو هوهچۍسسس ه نوېږسسس   ښه

و ا سس  ههههحا سس ههووو هدسسښهوه ااسست هووهوه سسو    هو ن لسس هاسس   ه سس      ه سسو

اس   ه ه سس ه سوهووو هیسسوهټ لنسسوهنسښهیسسوه ې  ت و سوهنسسښهی   سسوهنس سه سسقهو نسس که

ووهوهولسسوه    سسنهووه  وسس ولښهټسس لنښهدسسښهلسسوهي رسسحهو واسستوهیسسوه ېسس ه ت و سسوه

هعنښهنهېو هول   وهو هچۍوه وو    هن  

یسسوهلنسسګه وسس سهنسسښهوهو سستپرهه:وسس هووهه و سس  وه تسس ووهیسسوه   سسوهنسس سو هوه

 خنېسس  هووهوهچۍسسوهیسساوژوهدسسښهوهټسس لنښهلسسوه سس وههسس  سهن سسولحهوهچۍسس هوهن  ېسسنه

یسسوه نځږوسس سهنسسښهوواسسښهوسس هه ږ  سسوه) سس ثس ه و نځتسسوهنسس سهدسسښهچۍسسوههه وتسسا 

ها  هنښهچ هون  وسهارع وهچ  ووهیوه   وه

 ېستراتیژیکې څېړن

ثوه سسسې  رههکدسسسښهولسسسحهوه ې  تسسس و حهچ سسس ه    سسس په سسسوهو هیسسس  ههنسسس هههوو

هښټسس لنهرچ سس هیسسوهټې سسوهن سسوهوه سسو هر ووجسسه  سس  ترهي وهدسس  ودسسښهههوووسسښ

دسسښهه وههلپسس  ههنسس  ه وسه سسوهوه تهسس  هنسس  هووهثو او سس هیسسوهووسهاسسانښه  سساهنسس

هعوو هنسس ي هاسسرهوهوولسسنهوهووو وهوه ت لسس هلسسوهي اه سسول  ه و نځتسسوهنسس  

 اهوهچۍسسوهوووسساه))هچۍسسوهچ  ووو سسوهد ا سسوهدسسښهوولسسنهنږسسډو  هو هوولتسسرهووو

وهه  سسس  تره  سسسپ اهثرسسسااه سسس حااهوکه ه سسس ه سسسا ناهنسسس هوات سسس  هلسسساکهووه

  هسسېهحهاسستاو ېوو وهه   سسوههوو هوسس هي سسواه  ت  و سس هوهه   سسښهیسسوه سسګو ه

ه:ن ه اااهه
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o ه  لنههکټ لن ډهاې ارهووهو ته و

o هووه خ ل ېوههک پ  ه

o هههکع و و  ښهوههرو تږ لهښدښهوهي رههن  هچۍوه هر

o هوه ږ نوهي رحهااد نحه

o ه طاو وهووه پاه

o یسسسوه سسسګو هوه سسس      هوههکاسسس ووهښوه وسسس      هنږسسسحهووه سسسههاووسسساهه

هښ و ګول هیوهولو واه ن   

o ههرعاه ي ولوهیوههوهثوسه وه  اکهن

o هههنې کعثو او ههوهثوسهیوه   نهنښهو ګههو ې ته ه وه  واه

o وهچۍسس هیسسوهولهههردسسښهو ه سس هوه هتسساهي سسواه و سسهاهووهچۍسسوهیسساوژه

 ههرعوو ها   هوووا

  سساو  ه   سس رهنسس ههدسسښهنسسوه سسو ره   سست   هوهو سستپرهیسسا پ هه  و سس 

ه     اه   واهو    سهارهوو ه وهوه  پ  ه هي ه  وهلوهو هوه  ن  هارع

  سسپنوهوودسسښهوهیسساوژاهیسسوهولهه  ل  سس پهووهاسس  ښه سسوهياااسسحه سسوهول ېسس وهه

 سسوهوو ه سسوهووتسسوهووولوه سسوهوهياااسسحه ږ   سسنهنسس  هو هووهچۍسسوههو نسس و  ر

  سسس وههوسسسښه  سسسوهی   سسسوهن لسسسوه سسس ورهت ا سسس  هووهو ههدسسسښهلسسسوهه هسسسر

لسسسوهواهاسسسا  اههوودسسسښهوه سسس    ه  نږېسسسنههع سسس ولحهو هوسسسښه سسس و اوخ ولح

وهټ لسس ه  اسسوون هیسسوه   سسوهنسس سهووهچۍسس  ه  سسوو حهنسس سه سس  ږ وههعنږسسډو  هو 

 نګو سسسوه و نځتسسسوهنسسس ي ههرهنږسسسډو  ه    ت  سسسوه ېسسس نښهنسسس ي هاسسسهعو 

 سس هوو هوه سس    هیسسوهو  سس  هنسسښهههواسست وووهنسس کهه  ل  سس په سسوه پسساو ههاسسر

هات  ډ هلاکهثوه ې  رهثراههن هع

یسسوهوتسسوهاسس  ه سس ي  هنسسښه  اسسوووهوهاسسډوهو ن لسس هوه اوقسسحهیسسوهیا هسسوهټسس لن ډه

ټسس لن ډه  سس  هیسساه سسپ هنهېسس وسهولهوهدسسښهوه  اسسوههک سسوهثرسساهواسسېپپواههوه   سس 

ثرسساهنسس  هدسسښهوتسسوهنسس  هوسس هاسس     هووهوسس هوسس ههسس هاسس       وه سسوهاسسرهنسس ي ه

هووهوهثراوهلوه  وه     وهول ې هلاکعه ه ښ
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 تېرتسس هوهیسساوژوهوهیسسپ هاسساههاسسا وه اسس ل هووهثو سساو هوهولسسوهول ېسس وه سسوه  سس وسه

 ا  لسس هلسسوه قطسسوه وسساههوهټسس لنښهلسسوه سس وهوه وسس  پهیسسپ هیسسوهاسستاو ېوو ښهثوسه

 ا ېسسبهاسس هعهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهوهچۍسسوه  پ  هسس هل  ۍسس لوهدسسښه

ښهو ېسساهوه سسوهياااسسحهو لسس ولحهاسس هووهچۍسس هاسساههوسسښه  سس چ هیسسوه ېسس ه ت و سسوهنسس

یا ختېسس وښهووو اهه    سسنهه جوریسسوهوتسس هنسسښهثو سساو ههن ېاولسسهعنسس ي هاسس 

يره او ووووسسسسسس   هههو ووههوه  و ولسسسسسس هووهو ۍسسسسسس  ه او ووووسسسسسس   هووهو رسسسسسسې 

 ۍ  اسسس   ښهټ ل سسسوههه سسس وولترهووو اههووه هسسسحهووهويوتسسسره    ت  سسسوهی سسسښه

ها  اهوع

دسسښهټسس لحهن  سسښه  وسسوهوهټسس لنښهلسسوه سس وهههووهو هو هاسستاو ېوورهیسسپه سس ي اههوو

دسسښهووهههیسسا  هوسس لسهاسسرهه سسو ره   سست   ه  وسسوهوهاسس   ه سس      ههسس که سسو

دسسښهنسس  هنهسسحهی سسښه سسګو هونسس کهههسس که سسوهه   سسوهنسس کهووهههیار سس ههنسس ک

ت  سستنښهوتسسوه ه سس ههنس  حهیسساوژاه سسوههسس  سهنېسس کهلسسوه س وهیسسا  هولسهنېسس کع

یسساوژاهنسسښهوهو ېهسس ه  پ  هسس ههیسسوهووهښوسسښهنسس لهښنتنسسههه وای  سستنحهوونسس لښ

هښنسس لهاو سساههانسسښهو ېهسس هوولتسسرهدسس  وون هاسساههوسسښه  سساههښول   سس هووهوه ې  تسس و 

ووهوهول سسسره   سسسنهوه و سسسناه سسسوهن لسسس هیسسسوه سسس  اهوسسسښه  پ  سسساهاسسس لوهو سسسډه

ه  نتې   وه و نځتوهن سع

هههن ېاولسسس جوحهووو وهیسسوه سسسګو هوه سسس وکه  سسپنوهو ن و  سسس وه    سسنه ېنسسس ه

لاو  سس هلسسوه سس وه ق و سسنهووه نسسګو  ه   سسواهوه اياسسوهن سسووهلپسس  ههوه   سست   وه

 ه  سسنه وسس هوهعهثوه سسې  رهوووسسښهدسسښهنهسسوهنسس  هوولسسحهواسستويسهن لسس هدسسښه

وهو ۍ   سست  ههعهوو تېسساهوولتسسرهووو اه  وسسوه ېسس ه تسس  ښهیسساوژاه   ونسسوه سسوهنسس  

اسس  هوه وڼتېسس هووو اهیسسوه  جېسسوهن لسس هاسساههچۍسس  ه سسوه سس و هو ن لسس هدسسښهووه

هههه کهدښهوهیاوژاههخوه  وهو هحهه   وهن کعوکولوه

 پالن جوړول 

عهوه    سسنهوه سسحهیاوووسسښه ا ږ نسسوه سسوههاج وسس هنسسښهچ سسحهیېسساهاسس هههیسسوهووه

نږسس سهووهوسس ها  بسسحهیاو سساو هیېهسس سهعهلسس    حه وسس هنسس  هوه   سسخه سسا پ ه
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 هنسس سهیسسوه سسحه ې اسسنهنسسښهچۍسسوهو سسنهواسس هنهسسوهدسسښهوهو تهسس وهه۲۱۱۱)

ههو نهسسوهههسس کهدسسښهوهیسساوژوههخسسوهوه وسس  په  سس وسهوهو و پهوسس هدسس  وونښ

دسسښهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هلسسوهووو اهاسساهه سسوهچږ سس   هنسس کههدسسښهیسسوه

وووسسسښهیاو سسساو هوهوهدسسسښهههوتسسسوهثوسهوسسسښه سسسو رهاسسس     ه سسسوهووهول ېسسس هو نسسس ه

دسس  وون ه پ سس هلسسوه   سسوهاسساههلسساکعهوه سس  وهوولتسسرهووو وهاسساههوهولو سس هجسس لوسه

وهنهې ولسس هیسسوهووسساهه اياسسحهیېسسووهنسس سهثرسساه وسس هوعهلسس ههووهوهو سسوو هن لسس ههخسسو

 السس هههوهوولتسسرهووو وهاسساههوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهچسس ن ههلې   سسوه

دسسښهیسسوهټې سسوهن سسوه   سست   ه ق وسسوهنسس  ههوهیسساوژوهاسساهه  لسسحهههوو هلپسس  ه

ووه سسو رههس  جا سسوهنسس ههوسسښه سس     هع  ه  سس   هلپسس  ههت  سستنښهثرسسا هنسس  

)هدسسښهوتسسوهوهولسسوهوه و هووهوه   سس  هوه سس   ههن لسس ههنسس ههنسسښهیاو سسواسس  وه

ها  وهوهه هلپ  ههن  حهوعه

تسس   هووهثوه سسې  رهیسسوهلسس    هاسساهنسسښهوهن  سساههخسسوهاسساهن هسس ه تسساههلسساکه

وهج سساهول سساو هیسسوهاسس و  وهاسسېږوهنسسښهوه  هسسحه ه سس هاسساههولو سسښه و نځتسسوه

هوعلسسوه اټ لسس هاسست  ډ وهووه سسوهچسس هواسس  ه سساووه  لسسنه سسوه سس هنسس  ههدسسښهوتسسوه

وسسښهوهاسسې   ههوهچ سس ووه سس  اه ا سسښدسسښهه ن سس  ښهوتسسوهاسسېږحهیسساونهو نېتسسحه

دسسښهوتسسوهاسسېږوهوهنسس  حه ااسست هوههه سسوهو لسس وسهووهلسسوهوتسسوههي سسواه وواسستهحهو

دسسښهژ نسسوهههچ سس ه انسسډهوعه سس ه ېسس هچسس هاسس  ه هسسره  سسوهوه  سسوهوو هچۍسسوههسسو

دسسښهوو هو  سسوهول ېسس هو لسس وهه سسوه اياسسوهههوسسښهو اسساههاسس  هوههووهوسس هچۍسسوههسسو

ووهوو ههسعهاسسېږوهو سسډه هسسرهیسسوه سسو ره   سسوهیسسوهیسساوژوهنسسښهو ېسساه سسوهونسس ه

 سسا ناهوه سسول  هوه وواسسته هلپسس  ههوهو ېسسوهووه سس و هنږسسحهوعه ېسس هچسس هوو هیسسسوه

ه  پ هه   وه  و ېوهه وهوع

دسسښهوتسسوه هسسرهووسس ههسسوهوه ااسساههن لسس ه سسوه ېسس  هوه سس هههثوه سسې  رهوووسسښ

ههچۍسوه سوهوکه نس کوس ه س  خهنس   ښهولو سورډهوهوسښهدسښهوو ه سوهههوواښهوس هدس 

وسسښهول ېسس هو لسس وهعهتسس   هوهنهې ولسس هاسساههیسسوهوتسس ه  سساوهو سساوهنسسښهوسس ه وسس ه وسه

   سس ل هیسسوهاسس  وهنسسښه  جسس وهوههچۍسسوهی چېسسول هدسسښه  اسسوه وسس  ه“ ااسساههنسس هه
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هسسوهثوسهنسس  هنسس کهل  ۍسس لکهوسسښه وو  سس  هنسس ي هاسس سهووه هسسرهوسسښه ت سساکه

 و نځتسسوهثوه سسې  رهوووسساهوووږسسوه وږسسوه اوسس هچۍسسوهو سسنهه”نسس ي هاسس سه

دسسښهل سس هههنسس سهیسسوهیېسساهنسسښه۲۱۱۱نسس سهیسسوهو واسستې هووهوهه۲۱۱۶دسسښهوههههاسس ه

ووهوههو نسس ه سسګو هیار سس هههوسسښنهېسس هوهټسس لنښهلسسوه سس وهوه وسس  پهیسسوهیاو سساو هنسسښه

و ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهوهیسساوو هويوسسنهوهج سساهول سساو هیسسوهول سس ولحه

ه  بح هیاهي ههوود لوعا)هیاوژهی وه  ههوښنښه

ههثوه سسې  رهوهټسس لنښهلسسوه سس وههسس  ه سسوهوه  تسسېشهوسس ههه:هطریقههی تعریهه  د

لسوه ټس لنښد  نسښپه  اهه      س   ا ول سر. د وووسښه سوهوه  تسېشهوس هثوسهه   و

 ول سسر دسسښکهه      سس   ا ول سسریهه ال هدال دال د د    سس   ا ول سسرڅهههد د  سس وه

ددغهه   دسسښد لسساکتهکتیههل  هه  ځهرهه  اهه ال  و سسهریهه   نسس کتهه    سسناځهه  ر د 

عهوهک  سس  هوسس ه  سسوووه سس  هوهول سسره  سس   اه  نتې   سسوه  جسس وهویسسوههکتیههلته

ټسس لنښهوههسس  هچاوسس ه   سسنهوهیسساوژاهوهاږسساهیسسوهو سسوو هههدسسښهاږ  سس هوسس هنسس سهوههه

هووو هون هووهي واهو وو  پهوښهو  اهو ې سع

لپسس  ههوهووههاسسېږوهو سسډوههسس  و   هټ نسساعهوههایسساوژههااسس هههسس  هاوهچسساهه: ېټههاکن

لسسوه سس وه پهسسوهتسس  ههاسس هعهیسسوهلسس    هاسساهټسس نن هیاواسسوهوهچسسا هاسسېږحه ه سس ه

نسسښه ېنسس ههسس  و   ه   اسس  وهت  سستاهه سس هوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اه

دسسښهوو هوسسښهوهههدسسښهوو ه سسوه سسوهچۍسسوهنږسسوهو سسوو ههل زسسنههوو ه سسوهوووسسا

 پسساهنسس  هیسسوهجاوسس  هنسسښهنسس کهو نسس سهنېسس کعهوتسسوهنسس  هوه سس وولترهووو وهووه

دسسښه ه سس هوه پهسس ههه هوونږسسوهنهتسس  لسسوه سس وه و سسناه سسوهاسس هه  سسپنوهو ن و  سس 

هیا پ هو عههښ   وبهوون   ه

اسسږېوهو سسډههسس  و  ښهها:هوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو هنه او روزنهههو ښههو 

ه   سسوهووه سس  هو  وههنسس سعههښووهوهاسسېږهو و سههوو ه سسوهوسسښه و     سسوههو سس س

دسسښهیسسوهچۍسسوهنسسښهوهوو هوهژ نتېسس هیسسوههه بسس ن  و  هچږوو   سسوه  سسه ښهو سسپ 

دسسښهیسسوه    اسسوهه   سسوه سسوهوه پهسس ه   سسو  ه ویسس  هو نسس کهلسسوه سسګوه سسوهو  سس  هههوله

هیوه   وها  هوعههن کهووهووږ  وو  ه وهن ک
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دسسښهوو هلپسس  هههه:هچسسا هټسس لنښهوواسسښهیسساوژههتسس  ههن لسسوهغههوراوی ېد پههروژ 

وهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهوه وا نسس وهوه وو سس هیسساوژوه سسوهوههع وږسسوهوه

ل   وتسس  هیسسوه سسګو هووتسسوهیاواسسښهلپسس  ههوا اسسحه  ې  و سسوه و نځتسسوهنسس سه

وههع سس   ههو هادسسښهیسس وهښهوسسښهثرسساههه اهسس هوواسسښهیسساوژاهیسسوه   سسوهاسسر

 و اسسسنهوه  ل  سسس   ههکو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هوههسسس  هووو اهوهويوتسسسرهاسسس ت  ه

 سس هو سسهرهیار سس هه ه سس هن لسسوهه   سسحههایسسوه   سسوهنسس ههایسساوژهوو هیاواسس ره

دسسښهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس ههاهچسس هیسسوه   سسوهنسس يههاو ت  سسوهوو هوواسسښهیسساوژه

هک و اسسنهوه  ل  سس   هیاواسس رهولو سسواهاسس ههکوههسس  هووو اهلسسوه سس وهوهاسس ت  ه

عه سس  ځحهههاسس ن  وهههاسس     حهههوهوو سس ه سس  هووسس لحهووهوهال سسنهنسسښه سسوهوه

هوو ول  وهوه  تېشها  حه   ښهو عهاېپ    هوه خنې  

 يپه ساحه کې د مالوماتو راټولول او ارزیاب

اسسېږوهو سسډههسس  و  ښهوهیسساوژاهولو سسوه  ل  سس په وت  سسګو هههوه ېسس  ت  ښهیسساوژاه

هښنتنسسها سسوهواسسن وه او سساوکهه پسساه واو سسوهووهیسس وهښهلې سسښههلسسوهاسس  ښهوو ېسسډه

نسسس کهه پسسساهوهیسسساوژاهوهو رېناو سسس هووهیېسسس وههن   سسس هاسسساههو سسستپ ههنسسس ک

ټسس لنښههوهیسساوژو هیېسس وههن   سس هووهیسسوهټ لنسسوهنسسښهوهووکههښه  ل  سس پهووه   سسو 

لاو  سس ه ه سس هاسساههاسساو  کعهوهو سسنهیسسوه  ارسسووهاسساههوهدسس  وون هاسساههوتسسوه

  ل  سس پهاسساو  سهوه    اسسوههولو سس هوه و نځتسسوهن لسس ه  ېنسسوه او سساوکههدسسښهلسسوه

ن   ېس ههښ وهنسښهوهاسېږوتوهو هسوهوهټ لنس هلپس  هه پ س ه اياسوهنېس کعهیسوهوس ه س ه

دسښهوهیساوژاهوهههوسښهوت  ستاهکووهلسوه ساو وووهوهنس  هیسوهاساهدنسوهه وټ لسوهنس ه

ه و  وهیوه   اهوب  حهو وو  پهون کع

:هاسسېږوهو سسډوههسس  و   ه سساه پهسسښه   سسو حههېغونههډ ېخلکههو اونیههز  ېد سههیم

ههدسسښهوتسسوهښ سس ي اههچسساههجږ سسوهوهټسس لنښهوه ه  یسسوهوسس ههت  سسګههنسسښهو ووسسوهنسس ل

و هج ل سسنهوههسس  هیاواسسښهنسسښه وڼتېسس هووههعاسساهه سساهوهووهلږ  ځسسهښ سساهوهجږ سس

ه وهووههو ن هعهښوهولوه ا ناهو ولحهووهاپ 

ه
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ټسس لنښهوه سسول  ههادسسښههسس  و   هاسست  ډ هیسسوه   سسوهنسس ههه:هنهسسوهد خلکههو واک

ت  سستنوهونسس ههلسس    هوو هوه سساهیسسوه   سسوهثوسس ل  هن لسس ههنسسوهثوسس ل  ه تېرسسوه

ه  وهی   وهن لوعلوه    ههخوه وهو ن لوهههوو ه ې ه

ه۲۱۱۹ووهوه واوسس   هو ن لسس هووههسس  هثراولسس هاسساهه سساهوعهوه  ه سسښهیسسوه   سسوهیسسوه

نسس سهنسسښهج سساهول سساو ه سسوه سس و ه سس وښه ه سس هوهويوتسسرهووو اهوسس ه اسسږره

و رېنسساهووهوهیسساوژاهوه ږ ووهسس   ښهووو اه)هوهن د نېسس   هلپسس  ههوه ه سساوه هت  سس ه

هعلسسوهیسساوژاهلېو سسوهونسس کدسسښه هسسرهههوها جسساه سسنوو  هوسس هو رېنسساه سس  خهنسس س

ول سسره سس نتې    هلسسوهټسس لنښهوه   سسواهلسسوه سس  وهول   سس هل سسوهوولتسسرهدسس  وون هه

اهږسس وههه ااسستنووو   هووهټ نسساهاسس  هواسست  وههخسسوهوه پ سس هوه وجه  لسس هیسسوه

دسسښهوهیسساوژاهیېسس وههنسس   ښههه  نتېسسرهووهوه سس  اهچسس هچ سسوهونسس هعهوسس هو رسسې 

وهوسس هلسسوهاسس  ښههخسسوهلېسسول ه سسوهووهوسس هوولتسسرهدسس  وونښهوهټسس لنښهو ه سس هت  سسګوهو

دسسښهوه  اسسوه وسس  هلسسوهوو سساهههههوتسسوهنسس  هوو هي سساه ا ېسسوا وو هسس سسوهوسسښه

ههخوهوهو  وه پ  ه و پاهن  ع

 ه سس ه پهسسوهول سسره  سس   ههوهواتهسس     ههیسسوهت  سسګوهنسسښهوهه سس ي اههوهاسسېږښ

وو هن  سس ههوونسس وهن لسس ههوهااوو سس هلې هسس ههوهلې   سس هلې هسس هووهوه اسسنې هلسسوه سس وهو

دسښهولسوهیس ههاس هههی  سدهو ن لس هلسوهي اه ق وسوهنس عهلسوهچۍسوهو واستو وهوه

هوهاسسېږښههنسس  وسهاسس  هښنسسښهوهټېسسنه  ېسس  ه زسستهر سس  ځههوهج سساهول سساو هوسس ه

دسښه س  ههښهوسښه اچۍسه ه  هوهووو سۍهیسوهاس  وهنسښه  استوهونس ههووهلسوهاسېږښ

ه هه هو    هون عهاههلون  وسها ههک وهوههښووهوهل له  ې  ه زت

ههوهولو سس هوه او اولسس هووهلسسوهاسس  ښههخسسوهوهښیسس چهرې سس ه سس هوه خنهښوهاسسېږ

هښعه))وهاسسېږ وه خسس   ه پ سس هنسسههخسسولېسسول هیسسوه  سسوهاسسېږوهو سسډوههسس  و   ه

هه هسسرهیسسوهیاواسسوهنسسښه و سسګهاسس سهه پهسسوهی چسسوهوسسښهون  ولسسوهووه سس  وه ه سس ه سسو

دسسښهووهههسس  و   هیسسوهجسسپهههوو ه   سس هوووههعدسسښهووو هیسسوهیا هسسوهیسس ههوهويل

هروهوسس ه  ل اسستهک   سس لههعوو  سساههثوه سسې  رهونسس ههع  هوه جسسپه   سسوهنسس  ه سسوهنسس

لسسوههعدسسښهلې سساهووهل اسستاهوسسښه  سس هنسس ي هه سسوهواسس  ههونسس ههښ  ه سسهرهسس  و  
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ووهلسسوهه  ههسسو ههنهیا وسس سهو سسوتسسوهو هسسوهل اسست    هنهې ولسس ه سسوه سسوهوه پسساه  

هعت  تهوچۍ وښه ااتوه

 :نوښتونو  يتاکتیک

 وسساه و نځتسسوههاي سسواهاسساوهثوه سسې  رهوهنهې ولسس هلسسوه سس وهوهټسس لنښهوه  سساهه

وه  پ  هسس هل  ۍسس لوههخسسوهوهچږ سس  و هوهياسستوههک سسوه   سس لههاوتسسوهاسساوههعنسس 

وهو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هوههسسس  هووو اهوهووااسسس ه  ېسسس  وههع ووللسسس هواسسسېهوهوووهسسسو

لسسوهټسس نه هو واسستوهوههروسس هاسسېږوهو سسډههسس  و  هعی  سستن هوسس ههټ ل سسوه و نځتسسوهنسس ه

وو ههوعن   ېسس هوسس ه ږ ونسسوهه سساو هټ نسساسسهنوهه۰۱وههر سسوهوهنهسسهکوسس هواسست  ههرنهسس

ههخسسو ه وټ لسس سهووهوتسسوه  ل  سس   هData سسوهوواسسښهولو سسوههه خسس   ه  ل  سس په)

یسسوه   سسوههښواسسېهها  ېسسوهادسس  وون هیسسا پ هوهوسس هه ووزسس وو   سسوهوسسښهوهتسس لهه

هن  و ې نع

وهو   و سسرهیاو سساو هو واسستوهه  و سس ه سسو ره  سساو  هوههسس  هي سسواهیسساوژاهنسسښه

اسساههوهثوسس ل  هوه و نځتسسوهن لسس هول ېسس ه   سس رهنسس هعهوهټ لسس هو ېهسس ه سس ووه

دسسښه ه سس هوهیسساوژاهوهاسست  ډوهههیسسوهنسس  هنسسښهښوو هوهويوتسسره اوی  سس هنږې سس

ووهچۍسس ه سسوهوسسښهلسسوه   سستوهثکههښلسسوهاسس  ښهوسسښهلېسسو ښهنسس لهښیسسوهولهه  سساههنسس ل

ووهژ نسسسښهوه  قېسسسبهلپسسس  ههح سسسنههایاو سسس ههښټسسس له ياع سسساهي اه و نځتسسسوهنسسس

ههولو سسوههه و اسسنههکښهوهو تهسس وهوهو و پهواسست  هیسسوهتسس وهنسسهښعهوهنږې سسښن سسول

عهلسس    ۍهاووه اسسنۍهاسس  اهوههرههاسسېږوهو سسډههسس  و  کهه سساو ووور ږ ووهسس   

هه ن اچسس  هووهیسساوو هنسسښه سساوهیسسوه هسس هههانسسښه و نځتسسوهاسس ههووه سس  هه۲۱۱۹یسسوه

هعواهښیوه   لېنه   ت

 ېد ټولنېزو نوښتونو ځانګړتیاو 

ههخوه و نځتوها  هو:هښوهه  ه   ت  وهوهي واهل  ۍ لوهلوهټ ل هښوهټ لن

 ههښټ لن

 ه رووهه ب ن  هه  و  هراېږوهو ډهه  و  ښه)لوهچانه

 ه پو  هووه   ووي هه  ډ ه هرهل وه  او ههښوهټ لن
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 ههکوات  ههروولت

  او وووو  هووههرو هه  ښه)ل وهثو او هوهوهد  وهیهحهن ههښوه ې  ت و 

ه او وووو   هر اا

 هښا  و   هره  هويوتوه

 هوات   هرويوتهاوهو ۍ   ت  هوه وڼتې هوهه  هووو ه

 هوهن  اهو تاههاوهو ۍ   ت  هوه وڼتې هوهه  هووو ه

نسسښهوسس هن   نسسوهلسساکهههۍوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهیسسوهچسساههول سس ول

هوهیس  اهیساوژاهلساکعهاسېږوهځدښهوتوهن   نوهثرساه سوهثرساهلسوهلسوه سوه ساهیسن

وهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهووهوهټ لنسس ه سسا ناهوسس هه خسس   ههکو سسډهواسست  ه

ولو سسښهووه  سساکه و نځتسسوههکدسسښهلسسوهو هسسوهوسسښه سس هههولو سسوه و نځتسسوهنسس ک

هر  رهیسسوهواهولههوووسسښه))هنسسوهن  سسوهو ۍسس  هوه سس  هوواسسېوو  ې سسهنسس کعهثو

چۍسسوهوهولسسوه  جسسوههکوههښ سس هنسسوهاسسخ هلسسوهاسسېږههوهچۍسسوهو  سس و هنېسس کهکوه

وو هوهټسس لنښهاسساههوه ږسس رههعاسسر  هح وجه سس لحهاسسرهووهوسس هنسس  هاسسا وه اسس ل

وهاسسېږوهو سسډوه بسس ن  و  ههسس  و   هاسساههیسسوهوو ېسسډهه   سسوهلېسسو ښههکهاسسخ هوه

هعکلوه نځوهولههان کهووه ویېزېوو  ښهات  ډه

دسسسښههسسس  هیسسسوهاسسس هثوسهههنسسس کهروهو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هوههسسس  هووو اهوقېنسسسه

هسسس  و  ښهووو ه  سسسه ښهو سسسپ هاږهسسسرهنسسس کعهه  بسسس ن  ااسسساههنېسسس کهووه

وهټ لنسس هلپسس  ههیسسوهاسس  وهنسسښهو نسس    ه وسه ااسساههنسس کهووههکاسسېږوهو سسډهواسست  ه

یسسوهن  سساهنسسښههکعو نځتسسوهنسس ه هویسساوژاهو پهسس هتسس لوهووهوونږنسس هاسساهه ږ اسس  وه

 اهسس هووولسسنههواسسن وهواسس  اههه سسوهیسساوژاهواسسن وهو لېسس وو هاو وڼتېسس هونسس  هوو و

اسست  ډهه سساهاسسرهووهن  سساهنسسښهوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هلسسوهوولسسنهاسساهههعاسسر

دسسښهواسست  ډوه سساه سس  ږ وه سس ل  هاسسرهو ووزسسنښهههلسسوهووو اهاسساههچۍسسوهو سسن

  رهوټ لنسس هاسساههېووهثوه سسهک ت  سس هنسسښهتسس  هوههیسسوهل   وسس هع وی   سسوهنسس ک

وو هه سسس ههنډوسسسنهن  سسساهواهدسسسښهووو ه ههو سسساهعو ږسسس رهو سسسهرهواسسسخ اهو

ووههښاهه ېاولس هلسوهنهې ولس هوسښهوو وسول پاهثراهو سنهیسوهاس  وهنسښهلسوه ه س هاس
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ووهوو هواسسېږوهو سسډوه ه سس هلښهنسس هاه  سساهوسسښهیاواسس رهههکلسسوهوو هاسساههو او سساه

ه  سساوه ه سس هلپسس  ههوهوهووهټسس لنښههردسسښه سس  جههو سساهع سس و هووهو تسساو ه اياسسوهنسس 

ژ سسوه  سسپ هه  نږېسسنهووهوو ۍ   سست  هوټسس لنښههک سس هیسسوهو هههوه و نځتسسوهنسس س

هعو ه سسسس هو  سسسس و هن لسسسس هي سسسساهو ا ېسسسسو  ره سسسسوهېاسسسساههواسسسسن وښهثوه سسسس

اسساههاسس  وهنسسښهووسس ه سس  هنسس  ن ل هلسسوهو هسسوه  سساههکتسس  ههوثو ل سسې  رعه

هر   وسس هه ن سسره  سساهه سسوهوهه سس  هووولهههوو  سساهیسس  ههنسس   هردسسښه سس  جههنسس ک

  سسوهوو  سستهوهثوه سس  رههو سساهلسسوهول ېسس وههولو سسواهووسس ها سس  هو ه سس هیسسعهو

هعوووښ

 رول  ېدافغانستان دروڼتیا ادار 

ه ه سسسو  رهوو ۍ   سسست  هو وڼتېسسس هووو اه سسسوه سسس     ېهسسسوهتسسس   هووهثوه سسسلسسسوهیې

  رهېثوه سسهعو نسس   ښهیسسوه   سسوهنتسسا و سسوو هن لسس هول ېسس هلپسس  ههو  و ږنسسوهن لسس 

هوهعووهوچۍسسس هوننتاولسسس  ا ناه سسس یېاه  جسسس وهو هښ و  سسسهول ېسسس هوهوهوووسسسښهو  سسس ا 

ن لسس ه ږانسسډهن لسس هیسسوهوواسسښه سس سههایسسوهولههویاو سس ههک سس وولترهووو وهاسستاو ېوه

یسسوهاسس  وهیسسوههسس  ننتاوسهو لسس وهووهیسسوهاسس  وهنسسښهوسسښه پهسسښههولسس دسسښهنهې هههنسسښ

ت  سسستوهووههۍووو اهوسسس و رنهوو ۍ   سسست  هو وڼتېسسس هوهلښعیسسساه پهسسسوهنسسس ههایاو سسس ه

هعووه  وسسوهح سسنهاسسرهکوههر ل سسهر  وسسوهلسسوه سس و اوخ ولهودسسښه   سست  ههوهووه ېسس   

دسسښههرهوڼتېسس هووو اهټسس لنښه سسوهووسس ه و و  سسیسسوهثرسساوه سس ي  هنسسښهوو ۍ   سست  هو ه

عه وسه ااسساههنسس عهیسسوهلږسسوهنسس وه پ سس هو ههح ه سس ه سسوهوسسښهلږسسوهن سسوو  

هعن وو   هان  اوهنښهي واهو وو  پها  اهو

 پالن جوړول يدعموم

دسسښهیسسوه سس  و  هووهو او سس هههوه  لپسس  ههواږسس  رهواسسېهحهووهیسسپ هجسس لوسه اهسس 

هه سسوهياااسسحه سسوهو لسس وهواسس  ېت ووهردسسښه سساهوا اسسههنسسښه ې سسنهول سس  وهنسس  

عهواسست  وههونسس ههایا هېسسډهه   سسوه سساهه سساههسس هیسسوها اسسږره وههنسس اهوسسښه سسوهو لسس و

لسسوه ږ ووه   سس هه زا ېتت  سس هل لولسسه و  سسوهووهوووه وهوه بسس هنسس  وههسس  و   هلپسس  هه سس ه

هسسره وهسس  هلپسس  ههوټسس لنښههرووهووکهلاو  سس هاسساهه  جسس ووه  ل  سس   ه سسوهياااسس
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ههویسساوژاه  هسسېاهکع  هسسېاه سسوهياااسسحهیېسسوون هه  نسسهدسسښهویسساوژاهوهوهوههول

یسسسوهاسسس  وهنسسسښهوکعه او ووووسسس   هووه سسس  ههه ږ ووهسسس   ښهه سسس وورښهښهو ق سسس

هر هسس   هډوههاسست  ښ و طسسهدسسښهوووو اهووهټسس لنښه سسا ناهوههواسسخ هواسستخوو 

ښهوټ لسسس هولو سسسوهه سسس ووه سسسا ناه و طسسسههکوسه ااسسساههنسسس ه هوواسسسادېنښهیسسسوه   سسسوه

هههج لوکع

ويوتسسسره    سسسنهووهټسسس لنښه سسسا ناهیسسسوهه    سسسنههوه   سسس هه هسسسح وټسسس لنښه ږ

 و نځتسسوههک خسس   هثوسس ل  هووهچږ سس  هه اسسږره   سسوهوولو سس هها اسسږرهووهتېسساه

دسسښهوو ه  ه سسوهههن لسس هلسسوهي اه و طسسوه و نځتسسوهنېسس کهووه ږسس رهټېن ېسس  

وو ه سسسوهههرووکهلاو  سسس هیسسسوهاسسست  ډوه اياسسسهوهکعوهښويوتسسسرههسسس  هاسسس  و   

یسسوه سس  اههک خنېسس ههوهسس  هویاواسسښهودسسښهويوتسسره    سسنهههنهسسوهع  ه سسوهوه

ن سسښهووهوسس چ هه سس    و هو سساووهواسسېږوهو سسډوههسس  و   هاسساههودهنسسوهلپسس  هههښوټې سس

هههعکولې ووه

یسساوژاههوهو ت سس  ره ونسس ههو نسس هو  پ  هسس هنهسس هوهسس  و   ه سسا ناهو  ل  سس   ه

هکپوههوو ۍ   سسست  هو وڼتېسسس هوههسسس  هووو اه سسس ها سسساهههښو واسسستوه    اسسسوهه و  سسس

 اهسسس هووو ه وهههههسسس  و  ښهلسسسوه  ا ېسسس ههسسس  و   هاسسساههوسسس ه سسس  ه وت  سسسګن  

هحوواسسښهد  سسوهياااسسهوسس هښ  اسسهع سسوهوسس ه سساه  سسوهو نسس کهښیسس چووهنسس اه

ووهن  و سسوهیسسوههکدسسښهچۍسسوهوتسسوهنسس  هلسسوهولو سسواه ااسساههنسس  هوهههیېسسوون ک

هو سسوهدسسښهوو هچۍسسوههههسس  و   ه ه سسوه  سساوحهنسس کهکوواسسښهثوسهوو ه) سس ه

هعې  رهوووسسسا سسسثوههعنسسس کهووه قسسسبه ېسسس   ه سسسوهوهن  اسسساهه سسس ووهو هه پسسسا

دسسسښه پسسساه رسسس   ههههسسس  و   ه سسسوهو سسسنهو نسسس کهګاچږوو   سسسوهوتسسسوهت  سسس

لسسوهو  سساه وههنسس ههونسس کهووهوټ لنسس ه سسا ناهولو سسښه و نځتسسوههکهاسساورهنسس ه

هدسسښه  ل  سس پهی سسښه  ېسساههاسسرهووهوهښهاسساد نهر  ل  سس  هک انسسډههوسس هعنسس  

 سسوهلږسسوهن سسوو  ښهوسهثهک  ل  سس پهی سسښه  سس وههکنسس سهاسس ه هلسسوه سس وهوههټسس لنښ

دسسښهیسسوهي سسواههه ه  سسې   هیسسوهه سساه وسس هوهه لږسسوهن سسوو  هوهه  سسې پ 

ههکعثوسهو
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هر اياسسسیسسسوههره   سسسواووه  نسسس  هل ت ا سسس  هیسسسوهووسسساهههو سسسول ههوهوولسسسوهاسسس   

یېوون سه ه س هنسښهولس هاست هو س وههووهوولتسرهدس  هوونس هاساههو  ساوهن لس هول ېس ه

دسسښهوو هو سسول  هههیسسوه ه سس هنسسښهوو   سس  ههیېسسووهنسس سههووه سس و هیېسسووهنسس س

و ت سس  هیسسوههلېت   هلسسوهي اههوهسس  هو سس هوه   سس هووه ګ سسهوهه وواسسته هول ېسس هلسساک

ونس  هن لس هلسوهي اههاوټس لنښهوو س وهاساهههلسوه سووهه   وهوس ولحه و نځتسوهنس س

و ه سس ه سسا ناههټسس لنښدسسښهوههکهاسس سووو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هووو اهونسس ه

هوهرعلپسس  هه ږ  نسسوه نګو سسوهلسسوه نځسسوهو اسسهر سسوهووهووسس ولههټسس لن ډهووسسش

دسسښهثرا هسسرههی سسښههاهونسس ههګا  ه سسښهیسسوهثوسهیسسوهوواسسښه سس و   هنسسښهت  سس

وو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوووو اهاسسېږوهو سسډهدسس  وونښههیسسوهاسسېږوههوعوههکاسس هه وجږسسخ

دسسښهوو ه  وسسوهوثرسساوه ه سس ه وت  ګوسسوسهو ووسسښهه وههو سسډوه  سساو  هاسسا هول سس

وو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هووو اههکعنسس ههر   سسوههوقېنسسو نسس  ښهووهت  سسګوهیسسوه

هکعن هیوهواهیاواوهنښه وه ګاهچ ههښدښهه ځههچ وههون ه

 طسساپهلسسوه خسسښهوتسسوههروواسسنوهههاسس ي ههن سسښهو سساوهاولسس لههښ لنټسسهروو ۍسس  ه

هه لسس هیسسوه   سسوهوسس هټ سس هتېسساهوولتسسرهووو وهو سسځ هو ووسس هو وههنسس  هاسست  ډ وهو

 سس ههاههسس  و   هیسسوه   سسوهوټ نسساهاسس ههکوهاسس   ههښوسس ههسس ه سسځهعونسس هاهاسساوه

 سسځ هاسسېږوهو سسډوههو   اسس وهعمهېسسوو هیسسوهاسس  وهنسسښهنسس  هن لسس هنسسښه  ه

هایسسوهت  سسګونښهوسسښه سسګو ههونسس هووهو ه  سساههاههوهټسس لنښهسس  و   ه سسوه ووسسوهو نسس ه

هښ سسهوهر ځوهدسسښهوو هو سس ههه سس ه وږسسوه  سساههوووههۍو واسستنهاعوسسښهچسس هونسس ه

ههعوهنښهچ ه ګو هون   اتهرج لوووهیا و سهیوهو تر جهۍوتوهووو  ن  

 پاک نظم  تاوتریخوالي له

دسسښهوټسس لنښه هسسره  وسسوهلسسوهه وههوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هووو اه سساهټېن   نسس

وسس ههه  و سسښوتسسوه  سساههواسسېږوهو سسډوههسس  و   هوهورعه سس  هواسس  هر سس و اوخ ول

دسښهههوتسوهټ لنسوهنسښهژ ت ېسوو هاسرهښ س  هه وو هسه رسښلسوهيههع قطسوهوههکنهېو

ت ا سس  ه ویسس  ولحههټسس لنښهوتسسوهنسس  هوهسس  هټ لسسوهیاواسسوه وسس  ږن لحهاسسرهووهو

هاې  رهو سسووهثوههکتسس  ههننسس  ن ل هیسسوه سسهااسساههو سسووهټسس لنښوهه سس هعاسسر
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 سسوهن لسس هلپسس  ههیسسوهوههر سس و اوخ ولهوها سسووهدسسښهولسسوهثرسساههیسس وهښه سسوهو اسسېوس

ووهټسس لنښهاسساهه سس ههښيوهسس هثرسساهژ هی چسسوهاسس سهووه سس  ههلسسوه سس و ووه سسوه وو هسسوه

ولسسسوههعو ل وو  سسس هوتسسسوه ه سسس هیسسسوهژو سسسوهنسسسښهثرسسساه سسس و اوخ ولحه  جسسس وهو

هثرسساه لهه سس هن لسس هنسسښهر  سساوهووهوو هیسسوه سس و اوخ ولوها و سساههرو سس و اوخ ول

هدسسښهوو هولهه  سساو هی چسسوهوههرې  رهونسس هه سس ه سسو  سس  سساههثوههووهع لههوه

یسس وهښههتسسښی نسسوه  سس   هه   هردسسښهلسسوه سس و اوخ ولههدسسښه ه   سسوهو سسېښهکهو

ثکهد یېاوسس سهنسسښهلسسوههردسسښهلسسوهوسس هو سس و اوخ ولههچۍسسوهوووسساهوو هلپسس  ههعلسساک

هعح  نهاره  حاه  ووهیوهولهوښهر   هوا  ه  و اوخ ولر

 : افهام او تفهم

هعوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هووو اهوولو سس هووهو وسس  هووه  وسس هلپسس  ههوسس هیسسپ هجسس لهنسس 

ه چۍسسس ههه سسسنهودسسسښهیسسسوه ې  ت  سسسوه  هههدسسسښهچۍسسسوهل  ۍسسس لکههوووهوسسسښه   سسسوه

وو وسس  هووه  وسسې هو سس  ښهي سسواههعوټسس لنښهلسسوه سس وههسس  هن لسس ه سسوه و سس پهنسس  

   سسنهنسسښهو ون وسسووهیسسوهدسسښهههچۍسسوهټسس لنښهی  سس هنسسښهوو ۍ   سست  هوولسسنهو اه

یسسوه ن سسرهیېۍسس  ههعاسس  اهوهکی  لږسس  هتسس هوهوولتسسره سس    ووهووهههنسس  هلسساکېو ږ

هښ   سسنهوسس   ېسسنه   سسواه ږانسسډهن لسس هیسسوه سس  هو سسهره   سسوه وو سستپرهووه  

دسسښهوتسسوهنسس  هوټسس لنښهههلسساکښه  سسهښدسسښهیسسوه ې  ت  سسوهنسسښه وڼتېسس ه  سسوه سسههوو

ویسساوژوهیسسوه اوسس هاسساههاسسا وه اسسېول هیسسوههکع ه سس هویسساوژوههو    سسرهووو ههیاو ېسسډه

هښووهیسسوه قېقسسنهنسسښهواسسېږهېسس ک ااسستحهه تږهعنسسښه ااسستوهنسس کهن سسووهرنسسېوق

ه هرهو ې  ت  ښهلوهچ  ه  وهی   وهن کع

دسسښهوو هو سسو ره   سسنههه  سسوهکعوهښثوسه وږسسهک  هیسسوه سس  هۍويوتسسره اسسن

تېسساه  سستقې ههیسسوهووهک وڼتېسس هثرسساوههکهياسستوه وولههلپسس  ههاسسېږوهو سسډهه  سسو   ې 

وو ۍ   سسست  ههکعل  ۍسسس لوه  سسس  ه وولهه  سسس  تر سسس حاوه ه سسس هوو سسس  وهثوسهیسسسوه

نهوهسس  هووو اهوويوتسسره اسسنې هويوتسسرههسس  هاسس  وهت  سسګوهنسسښه سسګو هېواسس   

اږ  سس  هعه و ههسس هاسستاو ېوو ښهیار سس ههونسس هووه ن لسس ه سسوهی  سسدهوههکن لسس هووهچۍسس ه

هر اهسس هووکهلاو  سسهووهثرسساهه ه سس هوتسس هوهووسسښه سسوهه اسسنې ره هسسحهووه سسېوهولږههسس
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ه هلسس   وتسسوهنسس  هو   سسوهوسسښ هسسرهووهیسسوه ږ ووه   سس هچ  ووو سس هنسسښهول سس  وهچۍسسوه

چۍسسوهو ۍسس  ههوسس ه اسسنې هلسسوه سس وهو  ووههک ۍسس لوهاسساههواسستږوه ه سس هواهسساه

ووهو  و ولسس هههه اسس ل هنسسښن لسس هلې ولتېسس هوسسښه سسوهولسس وههښدسسښهو ااسستهرهدسس  وون

هنښه ااتوهون هعهل  ۍ لوهو پ  ه وجپ  ل 

 : نړیوال مالتړ

هک هووهو سسسس  وهTIRIدسسسسښه)ههوو ۍ   سسسست  هو وڼتېسسسس هوهسسسس  هووو هه  اسسسس ختوهوه

وتسسوهووو اههعوسسښهو سسهره پ سس ه اياسسوهنسس هالسسوهوووو هههویا ختېسس وښهچږۍسس 

یسساوژاه   سسنهلپسس  ههیسسپ هو ا ې  لسس هلپسس  هههر سستوو   هیسسوهل سس هنهسس هنسسښهو

هواسسسسا وه اسسسسېول هو واسسسستوه سسسس  ههرویسسسساوژاهو اوسسسس لهعثولسسسساهو نسسسس سه۷۱۱۱۱

و ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  ههدسسښهوتسسوهنسس  هوهه ږ ووه   سس هچسس هاپ سسوهو سس ولو

 سسوههن سسښهوول سس   هت  سست هښنسسښهوټې سسهودسسښهیسسوهټ لنسسههو نسس هه ېسس لهووو اه سسوهو

لسسوههټسس لنښهون لسسوهه۲۱۰۱ سساهتسسډوکعوهوسسښهوت  سس ه سسوهووسسښهووهچسس ه سس  وهويوه سس و هوه

وهسس  هووو ههلسسوههعثولسساهه سسوهو اسسېوهه۱۱۱ه۰۲۱هسس  هویاو سساو ه  وورسسوهه سس وهو

دسسښهوو هو  و ولسس ه وسس  حهههو سساهر سسوهو هسسهۍ  ون  سس ه ویسسهر  و ول سس ه وسس  

ل سسس  وهووو ههو ېسسس  ت  ښهلسسسوهیسسساوژوهوههلسسساکه اهسسس هک  ون  سسس هاسسساههچږ سسس  ه

هههکع و  پهون ه

 وڼتېسسس هوهسسس  هووو ههلسسسوهچۍسسس ه سسس وولترهووو وههخسسسوهوسسس ههوههدسسسښهوو ۍ   سسست  هو

دسسښهوتسسوههه ې  ت و سسوهنسسښهو وڼتېسس هاسس  ښه و نځتسسوهن لسس هنسسښهوسسښه ااسستوهونسس ه

نسسس سهنسسسښهو  وسسس ولښه سسس وولترهووو اهو وڼتېسسس هه۲۱۱۱اسسس  وهیسسسوهو سسساهنسسسښهوه

هع هووسساهن سسوههلسسوه سس وه و نځتسسوهاسس  هوهTIRI هدسسښه ېسس هو  سسوه)INGOو سسوو ه)

و اهو ه   سس ه سسا ناه سس وولتره  ا سس هونسس  ن    ههلېسسو  هووهوتسسوه سس وولترههوو

ههې  رهوووسسښ سسثوههع و وکچسسلېسسو  ه سسوهي هههوچ سس ووهیسسوهوو سساهنسسښهلسسوهاسس   

ه ښدسسښهوتسسوهاسس  وهوو  سس  وهه  ل  سس   هه سساهي وهههو سسوو    هووه   سسهوهو نسس ه

ههعااد نوهوههرو هه ېږت

ه
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  ېپایل
نس سهه۲۱۰۷یسوهه عېساهاس  هوهینس سهنسښهلسوهل س هنهس هه۲۱۱۶چۍوههسوهدسښهیسوه

ه و  سس  ههعښ   سست   ه سسوهو اسسېوله۲۱۱واسس ههنسسښهیسسوه  پ  هسس هويوت  سس هنسسښه سس و

هۍهسس  هلسس    هووعهاسسخنه  و نسسوهوهه ګ ن اچسس  هووهاسسنګهینر سس اهه   ېسس  هه هسس ه

یسسوهوووږسسوهووهو وږسسوههههپسسوههیسسوه طهسسقهثوسهیسسوهنهې ولسس هاسسېږ هنسسښه ااسساههاسس ه

هن  سسښه سساهاسساههنسس اعوسس ههسسوههپسسوهنسسښه ېږسسوه سس  کهاسسېږ هوواسسېوو   هچسس ه

ې  رهو خږسسېوه طسس  قهیسسوهوسس ههیسسوهو  ه ا سسوه   سست  وهوټسس لنښهلسسوه سس وه سسثوه

و  ه سسښهیسسوهثوسهیسسوههاع وهسسوهنسسښه سساهاسس هیلسس  ه  سس  هیسسوههک و نځتسسوهاسس ه

و سسس وهیسسسوهاسسسېږوهنسسسښه انسسسښهو  وسسس ولښههنه  سسس هنسسسښهو ر سسس  ه۲۱۰۰ووهه۲۱۰۱

وهه هه۱۱۱ ه) وه سسسډوههښووو اهلسسسوه سسس وهو ن اچسسس  هولې سسسهریا ختېسسس وهکچږ سسس  ه

هعن   سسس هلپسسس  هه هاسسسېږوهووسسسډ هوه  اسسس  وهوهسسس  هیاواسسسوههیسسسوهي ههوود لسسسو

اسست  ډهه سساههکنسسښهجسسوهۍلخسس هوهواسسخنههسس  هاسساههاسساههیسسوهووو سسه و ږ ووه   سس

هعا ه

ن لسسوهه۱۱اږسساههوهۍووو سسهدسسښهوهه ېسسنه زسست هنسس  ول ه سسوه سسوهوسس و اهووېوټېسسنهنه

 سساهی  سستنښهي سسواه  حاوسسنه سسوهوسسښهچسس ههۍووو سسه ه سسښهوه هو ه ونسس هنسس ه

دسسښههښههسست وهښ لډلسسهثوسسااوتسسوهاسسېږوهنسسښهیسسوهدسسښههوه  سسوهوهاسستحهووع ووه

نسسښهیاو سسوه سس و ووهیسسوه سس  وههعوههانسسښه و نځتسسوهاسس هه۲۱۱۹وسسښهیسسوههۍو واسست

هیهسسرهن و  سس دسسښههویسساوژاهههنسس ههووهوسس وووه سسه  ډههیېسسوواسست ه سس هن  سسوههښواسسېږ

نسسښهوسسښههکههياااسسحهو  سسوهن سسول هووهواسست  ډوهیسسوهچسس و ه   ل  سس پهاسساو  ل

ا سسوهو سس و   هنسسښه سسول  هوټسس لن ډه یسسوهی وهسسوهنسسښهیسسوهووههیسسوهو  ههع ااسستوهن لسسو

یسسوهیسس  ښهو وږسسوهیا سسوهنسسښه او  سسوه و نځتسسوههههو سسوو هیسسوهی وهسسوهنسسښه و نځتسسوهاسس 

ویسساوژاهاسس  ښه سسوهياااسسحههاعاسس هوهیسسوه   سسوهه سسهاوسس ههسس هاسست  ډههعن ولسسو

اکهنسسس سهت سسسثوسه سسسنو هووه هریسسسوهنسسس  هوهټسسس لنښدسسسښههه سسس  ږ وهوههووهوسسس وو

ق   سس ههخسسوهووکه اياسسوهنسس  هې ط هیسساوژاهو هوهوونږنسس هووهوسسه اهسس هوهههاسس ه

هووهوتوهن  هوه  ه خوهو ې لوع
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دسسښههههخسسوهثرسساهاسسېږوهو سسډههسس  و  ښه۷۱۱لسسوه ېاولسس هو واسستوهوهاو پهسسښهوو ه

یسسوه بسس هکهی سسښهو ېږسسوه سس  کهاسسېږ هوواسسېوو  ښهووه  سسه ښهو سساووهوهښ ېنسس

وتسسوهثوسهیسسوه ن اچسس  هنسسښهیسسوههعیسسوه   سسوهنسس  ن کهښاسساد نوهن  و سسوه   سسوه

دسسښهلسسوهنږپې ټااسس ونوههحهاهووهوسس ه سس    هسس ېسسبهیسس چنځحهوسس ه وهو  ونسسښه

دسسښهوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هههې  رهوووسسښ سسثوههعهخسسوه سس  شهاسس  هوهاسس  اهو

دسسښهو لسسوه سساهاسساهه واوسس پههههوهسس  هووو ههوتسسوهثوسهو سساووه ووسس ه سس  هنسس ک

هههکعااورهن  هووهټ لنښه   هو اووه ت اکهن ه

دسسښه سسو رهههدسسښهچۍسسوهټسس لنښهن  سس هنسسښههو ههوووسسښوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هوو

 پهسس ونښهووهواسست  ډوهیسسوه سساهنسسښههاچۍسسوهثرسساههک   سسنه و نځتسسوهاسس  هوه

یسسسوه ن اچسسس  نښههع ه سسس ه   سسسوهلسسساکه ووهیسسسوهووکهو ل وو  سسسها سسس حاهاهثرسسساه

 و نځتسسوهنسس سهوسس هه سسوه را سسوهههو اسسېږوهو سسډاههسس   و  ښهوووسساههوچږ سس  ه

دسسښهوسس ه سسوهچ سس ووهههوویسسوه سس  هیسس  اهولههلسساکهعلسساکهووه  سس  هاسساهه سس ووهعوه

هوع و نځتوهن ه

هکوههو دسسسښهو سسستپره سسسوهو سسسههوټسسس لنښهوهسسس    ه   سسست  وهیسسسوهچۍسسس هاسسس   نښ

ل زسسنههښ وور سسهوهه  وورسسوهو هسس  ه)و  سس نږ ههسس  س ههکعوهکنسس  وسهاسس ه

ژ نسسښهنسس که هکهاسسا  و ډو ههادسسښهوټسس لن ډههههسس  سهووه  سسو ې په)چۍسسوهاسسانت  و

هعکوهاچ هه  سها ه

هک   سسرهووهوو     سست  هو وڼتېسس هوهسس  هووو اهوسس هلسسوه   سستوهثکهچږ سس  ه  وسس وسه

دسسښهوو ۍ   سست  هههوو هوهسس  هو وواسسښهچسس ن ههلېسسرهياسسهېرهنسس هعیېسساهنسس ه

یسسوهجسس ي هنسسښهاسسېږوهو سسډه هسسرههیسسوه و  سس  هه۲۱۰۰و وڼتېسس هوهسس  هووو اه

وو ۍ   سست  ههعلپسس  هه  و ږنسسون سهیسساوژوهوهسس  هرنسسښهو  وسس وسه   سسرهواسس  تږ  

دسسښهو وڼتېسس هو سسنوو ههیسسوههکهوهجسس لوه  سسته و   سسډههه  هووو اهوسس هو وڼتېسس هوهسس

اسساهههاي اهدسس  ههښدسسښهټسس لههې  رهوووسسښه   سسوهوووه سسثوههع سس  هوسس وو  

هعوههون ک وات ها اه ه   ه اههک وو    هن ه

ه
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 مواردو تحلیل  د

هو ه  هوووکهوون  ېره

 ېسس هووهوولتسسرهلهدسسښه  سسوووههووو اهوههو هو سس و اوخ ولحهیسسوهوسس هد یېاوسس سهنسسښ

وولتسسسرهل  ۍسسس لوههنسسسښهچسسس هو ه سسس هووکهیسسسوهوونږنسسس هوولتسسسرهووه سسس هعووکهلسسساک

ي وههاوو هوتسسوهنسس  هلسسوهي سسوهع  سس  ه و نځتسسوهنسس ي هاسسرهحېاو سس       سسواه

هههکع اااههن ههند  وهیوه 

 وټ لسس سهووهلسسوهاسس  ښهلېسسو ښه خاو سس سهیسسوهولهه  ه  سس پهو  جسس وهه  اسسوه  لسسنه

ول سسسرهژ نسسس هووههچسسس ن ههلې   سسس ههرل سسسوهوونږنسسس هو اسسسږرهووهتېسسساه اسسسېږ

وو ۍ   سسسست  هو وڼتېسسسس هوهسسسس  هوووو اهوويوتسسسسرهاسسسس  وهلسسسسوهي اهو پ سسسس هووه

ههو سس وهو ږ ووه   سس هووه سس    و  هو  اسسوه وسس  ههخسسوهوهه اياسسوهنسس سه کچږ سس 

 اسسږرههوهلسس لهیسس لکهووهو هنسسوهوو ههاسسرعاسسوهنسس ي هيهدسسښهووو اه پ سس ه اه

   هلدسس  وه)وهسس    اکهووهثوسس هي وهلر سس هر سس وه اوخسس وللسسوه ه سس هیسسوه سسګو ه

هعههکنښهوټ لن ډه  اواېنه ايرهن ه

هکوسس ه سساهاسساههوج  سسوهاسس ههووهوهک  ه   سساواېنهیخسساهوو هټسس لن ډه  سس  ه وسس

هع ونږ لسس هنسسښه ااسستوهنسس کیسسوهوولتسسره  سس ههخسسوهوت ا سس  ههوولتسسرهووه سس 

 ه سسسس هواسسسس  وت   ههدسسسسښههوهه   سسسسنهووو اهوهسسسس  هوو ۍ   سسسست  ههوهسسسس  هو

 ه  سسنهه   سس هووهو  سس   وهوههو سسوپه ه سس هوهوهاو  سسوهوهیسسواسستاو ېووره سس  ه

 سسوه سس   ه خ هووه سسیاو سساو هواسس   ه ه یسسوه سسنه و نځتسسوهنېسس کعهوټسس لنښهوهسس  

هعهه ک ا ناهوووکهولو ښه وه ول  هو ن

  سساکهلسسوهاسس  ښهولېسسووهووهوويوتسسرههسس  هاسس  وه سس   هلسسوهي اهاسس   ههوهسس  

یسسوههانسس ههښ ه سس ه پسساهتسس هی   سسوهنسس  هووهنسسوهووکهلاو  سس ههخسسوههوسسښهتسس ه سستن

ويوسسنهاسس  وهوواسسښهوسس ههدسسښهوههی چېسسول هلپسس  هه سس  هولوسس وههاوتسسوه سسول  هه   سسو

وسسس هح سسس پههۍن سسسښهووو سسسښهټې سسسهدسسسښههو نهېسسس وسه بسسس ن  هوههو ځسسس  ههو  اسسس 

  هیااسس  اههو رېناو سس هووه اسسنې ه سسوهولو سسواهنسس کهووهو سس  سس  ترهدسس  وون ههو

هههع ې ه پاهولو ورډو وههولو واهن ک



 243 الرې د پولېسو په ځواک...د اخالل او راګډولو له  //نهم څپرکى  

 نه لمس کېدونکې 

دسسښهوټسس لنښهو سسو ره   سست   ه ه  سسنههرهې  رهووهولونسسوه  سس سسثوههووهکتسس  ه

ټسس لنښههدسسښهوتسسوهوهن  سسښه سساهاسساههنسس که   سس رهنسس  هووهوو هاسستاو ېوو ښه

 خس هنالسس هووهوواسښهاسساووبههو س  ه قسسهاساههیسسوهچږۍس هه سساهاساههنسس کعو س وههو

ې  رهوووسساهیسسوه سسثوهعه سسوسهاسسرهر هیسسوه سس ټ خسسدسسښهوتسسوهههنسس ه و نځتسسو سس ه

 ېسس ههاسسېږوهلهدسسښهو سسو رههسس  و   هیسسوهوهه پهسسوه  سسپ ه  سسنه ی وهسسوهنسسښهچاوسس ه

هکلسسوهي اه سس  ه سسنو هنسس ههوهچۍسسوهدسسښهنهېسس وسههو سسډه  سسا   وهیسسوهچۍسسوه اوقسسو

یسسوه سس  هه اياسسره ویېسسووهنسس کع ههیسسوهي وهدسس  وه ووهواسست  ډوهو سساهن لسس هلپسس

چ سس ووههخسسوهټسس لن ډه  سس  ههو نسس  ښهي اهوسس ه سساهنسس  هههدسسښهو سس هههوو 

هکهنسسس ههرهخسسسوه  سسس   اهووه  او   سسسوهنسسس یووهلسسسوه سسس  وهچ  ووو سسس ههادسسس  ه

هکټسسس لنښهیسسسوهټسسس لن ډوهووهنهتسسس  هوه ېسسس  لښهوو     سسست  هو وڼتېسسس هوهسسس  هووو اه

هوټسس لنښهوهسس  ههوو هیسسوهی وهسسوهنسسښهاع و نځتسسوهنسس ههاي اهدسس  هها قسس وق هويله

ه   ت  وهو ه  هو  ي  هااهه او اهووهووو ه ګو ه وهوښهي هه او اههن هع

  ستراتیژیک ملحوظات

دسسښه  وسسوهلسسوهنسس ه سسوهیېسساهههدسسښهوو هولو هه سسو ره  سساو هی چېسسوس سس و ه

لسسوهواهو هسسوههع سسا ه سسوه سس  ههحهو هۍثرسساه ېسس لحه   سس ه سسوهوو ه  نسس  هعنسس ک

وسسښههپ  یاو سساو ه سسوهیېسساهونسس هووهوسس ههاه سسهوهو سسووه ن اسسبهو ت سس  روو هووسس ه

وهدسسښهیسسوهو وهو وههههدسسښهوسس ههوواسسښه  ه سسوه و نځتسسوهنسس هههن  سس هعیسسوه   سسوهنسس س

و ا ېسسوههووهواږسس  ره  سس   اهلپسس  ههوسسښه سس و ه و نځتسسوهه اوسس هي سساهوسس اهاسس  قښ

هعن 

هو واسستوهوههعوهسس  هوويوتسسرهاسس  وهلپسس  ههچسس هون  ولسسوهکاسستاو ېوههښوو هاېنسسه

دسسښهههوهو سسنهواسس  ههونسس ههنهسسوۍسسوو هوتسسوهن   سسوهچهلسسوه و نځتسسوهن لسس ههاسس  و

وه وڼتېسس هوهسس  ه هو ۍ   سست هوهعر اسسېوله سسووو هیسسوه سس  وهويوت  سس هنسسښهووکه

هيوتسسروه  پ  سساه انډو سسوهل سسوهولو سسوهههو و    سسوهووهووو اههوهۍسسوو اهوووکهچو

 او ووووسسس  ه یسس یهه او ووووسسس  هووهوووسس هيرهه ږ ووهسسس   ښهووو اه و اسست  وه
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یسسوهوتسس ه تنسس هنسسښهوو هو پهسسښهو  و سسښهلسسوهي اههاعیسسوه   سسوهنسس ههنۍووه اسس

هن سسوووهه دسسښهواسست ههووکهوسسښهو لسس وهلسسوهنسس  ه سسوهجاووسس کدسسښهوهووو اهچۍسسوه

هاعن لسسس هووکهوسسښهو لسسس وهاسساههجپنسسس ههادسسسښهویاو سس هههاسسرهووهچۍسسوهووو ا

دسسښه   سسوووهووو هیسسوه سس حېاهههدسسښه خ سسښهلسسوهواهه سسو ره  سساو  هت  سستا

هعووهو هت ا   هو حهک  ن  هن ههښچ هکوچۍ ههرهاهه هی

ه دسسښهیسسوه ږ ووه   سسههووهع اياسسوهنسس  هک پ سس ههکیسسوهټ لسسوهنسسښهیاو سساو ه سس هه

وتسسوهنسس  هوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  ووو اهههوه  یسسوهیسساوژوه ږانسسډهوسس هووو اهنسس

هښوو ه ېسس نښهنږسسوهدسس  وون هلسسوه سس وههردسسښهوويوتسسرهووه هسسهه سسوهول ېسس هو نسس ه

 سسس ووهوولسسسنه سسسوه  وسسسوهههاو ۍ   سسست  ه وڼتېسسس هوهسسس  هووو ههېردسسسښهو سسسکههنسسس ه

هن سهنښهیېاهن عه۲۱۱۹ویاوژوهه  یوههښې  ت   وولنهوهټ لن هوهکع ا ه

وه هاسسپ هرو سس  ټېوهل  اننسس هوول سسره  سس   اه) طسسوټسس لنښهوه  یسسوه سسنهوووکه

لپسس  ههنسس  وسهنېسسوهعهدسسښهوول سسره  سس  وهیسسوهي ههود لسس ههکهاسستاو ېوهه و   سسو

ه وهووه و  سسسوهوه سسس ههژ تېسسس ههراخهسسسوهه و   سسسپ هوتسسسوهاسسسکعه چسسسوه سسسوه ووله

هکع  ل  سس   هياسستوه وولسهو وسس  هووه  وسسې هه خسس   هو سسوو هووه ېسس هیخپونسسوهو

  سس  ترههښدسسښههسسوهثوسه ېنسسهکهاسس هیسسوهواهنسسښه سسن  وههروتسسوهو واسست

وسه هنسسس  و  هنسسسښهو سسس      هو   سسستن کههرووهیا ختسسس وهښو ې  تسسس و هوو سسس    

ههکع    ا سهیېاهن ه

 : عبرت تقویه کول ياخستل شو 

ه   سست  وهو سس      هوههسس  هوهووو اهوټسس لنښهلسسوهلسس  کهو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  

لسس    هوو سستپرهیابسسوههلپسس  ههلسسوه   سسوهاسساههلسساکعه  و ږنسسون ل هووهو سسوو هن لسس 

هر ېسس  و هدسسښهوتسسوهنسس  هه و نځتسسوهنسس کهول سسپ لوهول سس ونرو  سس   اه   سست  وه

هوهټسس نن هږرتېسساه اسسهوه ږاون  سس ههوه سس هولتسسوهوتسسوهنسس  هه سسوه ه سسښهاږهسسرهو 

هلسسسوه سسس وهوه  ههسسس  و   و بسسس ن  هه سسس   هووهوها سسس      هو  سسساکهي سسسواهواسسساوه

  سس  هو ن  سسوههولسس هنسسښهو ه سساوهنهې ههدسسښهیسساه پهسس هه ویسس  هو نسس  ښهو  سس لېت   

ول سس ونښه  سس   اهه  سساههوهووهعلسسوهي اهول سس ونښه و نځتسسوهنسس کهکع وو هنسس ه
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 اسسوه وسس  هنسسښهټسس سه وهیسسهښدسسههوهههاسساد ن هاسساهه او سساههر  جسس ووهاهږسسهیسسوهولههو

ي  ه  سسه  جسس وهووه سسوهټسس سهوهکوهو  ه سسوهو سس و  هسسرهیسسوهوسس هثوسهوتسسوه وسس

 ېنسس هووکههلسسوهواهو هسسوهوهعثوسه وسس  هنسسښهاسساهه سسګهو هواسس  ه هلپسس  ههیسسوهوسس 

وه  سس  هه  سس  ترل  ۍسس لکههر  سسو  لاو  سس هاسساههثوسس ل  هووه  سس چ هنسس کهووه

هال ېسس وهوه اهسس هواسسېږوهو سسډوه ه سس هت و سسوهووهه وواسسته هیسسوه سس  اه ت سساکهنسس ک

هتزسسستهحهاسسسرعو رې ه  وولترهووو اهووه سسس وه  سسس  وهولسسسوهلسسسوهه ق وسسسوهاسسسرهوو

دسسښههښه  رهوووسسېل سس  ثو هعاسسره  ډولسسحهوت  سسېټسس لن ډهاسس       ه سسو ره   ل

 سسناههل لسس ه سسااوهنسس سهووهننت هوټسس لنښهوزا ېسسنهل لوولسس هووهچۍسس  ه سسوهچسسووونهوه

ټسس لن ډههووه وودسسښهوو ه سسو ره  سس  هههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهعو ه سس یېاه  جسس و

ههول سس  وهکهۍسس له وتسسوهثوسهتېسساهوولتسسرهل هع  او   سس ه سس  ه سسوهاسسره ېسس لح

هااسس  ه هسسره سساههدسسښههوهووهو سسډو هښو  هسسې هوو ا ېسسښهی چسس و ههوواسسښه اوقسس

ووکهلاو  سسس هووههوهعول سسسرهاسسس  ښه و نځتسسسوهنسسس کهنسسس ي هاسسسرهووواسسست  وهه

ي اهولو سسښهلسسوهو وسس  هووه  وسسې هههوهاسساههواسستاو ېوورهثوسس ل  لهۍسس ه  هل      سسو

ووو اههوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هدسسښههواسس هه هسسوه وههنسس ههووهعټېن سس لحهاسسر

هاسس  وهنسسښهویسساوژاهووهیسسوههااسس هها و سسګول هلپسس  ههلسسوه   سسواهجسس لههولسسوهو

ول سس   هاسساههنسس  ن ل ههي اهوههاو وووه  هووهت   ه سساه سس نهواسست  ډوهوهکی چسس وه

ووو اهو ه سس هووکههو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هوهع سسا ناهیسسوه سس یېاهی چسسوهاسس س

ههورهدسسښهوووږسسههلسسوهچۍسسوههسسوهوو ه سس  ههټسس لن ډه  سس  هو ن  سسوه    سس سه سسوهو هوسس 

لسسوهدسسښهچۍسسوهه   سسوهوههټوسس ههه سسډو وهسس  هویاواسسښهلپسس  ههو  ېسس  و  هووهوهچۍسسوهو

ووه ېږسسوه سس  کهاسسېږ ه ه سس ه سسوهووکهلاو  سسښه هسسرهووهه سس  ښهي سسواهونهېسس 

دسسښهه وانسسښه ې لسس هاسساهه و نځتسسوهاسس  هوعیسسنځ هوویسسوه  لسسنههکټسس لن ډهووهنهتسس  ه

هیسسساوژوهووهوه  ږ ووه   سسسهاسسس  ه هسسسرهووهټسسس لنښهیسسسوه ووجسسسحهثوسهوهول سسس  وه

ههتپرهیابسسوهوی چسس   و سسهوهليه چنېسسنه   سسواهوهه  سس  ترو سستپرهیسسا پ ه

ه و نځتسسوهاسس و هلسسوهلسس  کهووه   سسو   هل  ۍسس لوه سس   هو خ سسوهووهنسسوه سس  هوسسښهوو هسس 

هټسسس لنښهلسسسوه سسس وهووهوهووهوه سسس  ښهي سسسواه سسساو هوع  سسس سههتېسسساههیاو او   سسس 
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ښهواسسوهووه سسدسسښهههدسسښهاسس  ه هسسرهو ههوو  ښه   سست  وهو سس وسن سسها  سساه

وهه کهښهوواسسېد یېاوسس سهنسسهکووه سساهیسسوه نسسډوههکوه ت سسوووه  سساو هچسس هو ه

ووهیسسسوههر ا سسسهښاسسساد نهښیسسس چووهو  ل  سسس   ههع وڼتېسسس هاسسساهي اهوو سسسخهنېسسس ک

هعیا خت هنښه ه ا ې هن ک

  اجزا يولس واک جوړونک د

دسسښهوسس ولحهجږسسخهههوسسښهو سسې هوووهسسحهاسس هه سساښهیسسوه    سس لهروه و بسسې نسسوه

ثرسساههدسسښهوههوسس ولحه سسوهوسس و اهووهېنهاسساهعالسسوه  سساوههکوهک ه  سسنه  سس وه

  سسساواېنهیسسساه پسسساهوو هههولوسسسوهو ووهوسسس ه  وجسسسپ  ل هلپسسس  ههه  سسسوووه ه سسس هو

ووههک سسول ههښ وسس  وو  وهنسسوهواسست وووه و نځتسسوهنسس کههع   ېسسوهووه    اسسوهنسس ک

ههواسس ههوسس هه هسسوه وههنسس ههووهعت هیسسوهوو سساهنسسښه ه سسا هیېسسوون ک سس  اسسوهاې

ت ه سسسټسسس لن ډهاېهکاهاسسس هپسسس هلسسسوه سسس وهوه دسسسښهو   سسسو  ههدسسسښهیسسسوه سسس  هوو 

ټسسس لن ډوهولو سسس هووههدسسسښه  جسسس ووهټسسس لن ډوهج ل سسست   ههه سسس  هیسسساهو  ږېه لسسس 

هسس  هووه   سست   هلپسس  ههه وو هیسسوهه سساهټسس لن ډهه وا نسس هوټسس لنښهلسسوه سس وهوهېډوټسس لن

ههعون  وسها ه

 يلوبغاړ  يباندن

ل  ۍسسس لوههه  سسس  ترهووهوولتسسسرهو ېسسس ه تسسس  ښهووهاسسس لښه وواسسسته هیسسسوه سسس ي  هنسسسښه

ووهلسسوه  پ  هسس ه   سس هلپسس  هههنسس سنسس یرهثوسهو سسګوهوثوسس ههکو ووهااه سست وسس   ولحهیسسوه

ل  ۍسسس لکهو خنې سسسښههراسسساهه  لسسسه  سسس  تره  سسسپ وهعنېسسس کهنونسسس  ن ل ه نتسسسیسسسوه

وسه ههښ  ښه قطسسوهنسس ههاه ن سسحوسس ههووکه   سست  وهوه ه سس هوه وسس  نو هیسسپ هاسس و

ه سس چهرووهیا ختېسس وهښټسس لنښهو ېسس  ت  هاثوسه ت سساکهاسس ههچږسسووعه ااسساههنسس ک

وتسسوهټسس لنښههعوسه ااسساههنسس ک هاسسادېنښهوهو سس پهووهول ووډو سس هاسساهه  لهلپسس  ههووهو 

   سسرههلسسوهج سس اهو واسستوه سس ي  هووهوهه ي   سسیسسوهج  رسسډوههثوسهکیسسوه سس    ه

ووه  سس وههکوههې ښدسسښهو سس    ه  نږسسنهووهووو اهبسس ههو ت  سس هیسسوهو سسنهنسسښهنهسسو

ه ې  ره وسهل   کعهیاو  که
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دسسښهیسسوهیا ختسس هووهاسس لښه و نځتسسوهن لسس هاسساههههه سس ي اههو رېږ سس  هل  ۍسس لک

دسسښههسس کهی سسښه وو هسسوه سسوههاهوو  سس   ههوو سسهره سسو ره  او   سسههلسساکهاسساهووهنسس  

رعه   لېسسنهي سسواهن  سسښهو  ا ې سسهعي هه او سساوکههاسسرهنسس ي ه و نځتسسوهن لسس ه سسو

هرولسساکهلپسس  ههیسسوهواسس  ههدسسښهنسس ه نسسګه سسوهول ېسس هه   سست   ه   وسسهوولتسسرهووو وهوه سس هو

دسسښههسسوهنسس  ن کهووههسسوههکهه  سس ه وولتسسرهووو اه هیسسوهوتسسوهثوسه سس اسساهه پ سس ه

ها  سوهیاو تېسس هو نس سهنېسس که اهس هووو سسوو هه س حېاهولسساکهووههعلسساکه سول  ه سسوهول ېس 

وهووو اهها  سسوهوزا ېت  سس هولسس لوولحهول ېسس ه سسوه سس و ههوووسساهاسسرعوولوه او    سس هه

 سس هاسساههو وسس  هن سسښهو ههښنسس سهووهوهټې سسهن لسس هوو سس  هه  سس چ لپسس  ههوو سس  ههو وسس  ه

 ېسس ه  سسږېوههکدسسښهچۍسسوهووو هو ووهه و نځتسسوهنسس کهروواسسښه ږسس  هکووه  وسسې ه سس ه

دسسسښهثرسسساهل زسسسنهووههه او    سسس هج ل سسسنهووهووو هه سسساهل وسسس هیسسساوژوه سسسوهکعنسسس ه

 ي  هنسسسښه سسسوج لولسسس هووهه   سسسوهول ېسسس لاکهیسسسوهوتسسسوههثوسهه  سسس  تره  سسسپ و

وول سسره  سس   وهه په ونسسوه سسو ره   سست   هدسسښههسسوهثوسهوهه سسوهیسس چې  هر  وه ږ وهسس ه

واسسستاو ېوو ه وڼتېسسس ههښ ېسسس  ت  هووهوهر  ه  سسس   ه سسسوهياااسسسعهاسسساههدهنسسسوهونسسس ک

 عکهوکا ت  نښه نځ  ههرووولنهووه ه  
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 نهم څپرکې
واک کې دفساد له منځه وړل ځل او راګډولو له الرې دپولېسو په خالا د

 : يوګندا
دهغههو شههکایتونو چههې عههامو خلکههو لههه پولېسههو څخههه کههړی مطههاب  دمبههارزې نظههر ))

ډېههره بریههده دخیههل  تههرمنځ رامنځتههه شههو...... وکههړي پههه مبههارزه کههې تههر ووکههړ  دهېههواد د

ځکههه  ه،کههړ ه پولېسههو سههره راکههړه ورکههړه بنههده نهه د یڅ ډول حههاالتو کههېه هههبههو او دوی 

چههې  ،ه وخههت رامنځتههه شههوه کلهههغههمبههارزه ه ي.پههولېس دخلکههو ژونههد او جایههداد سههات

نهان لهه یچهې خلکهو ددوی پهه کهار بانهدې بهاور او اطم ،شهو پولېس پهر خپلهه لهه دې خبهر

جوسههلین  .((دواړه وژغههورل وپولېسههې او مبههارزې وکههړ یههې نههو ځکههه  ړي،السههه ورکهه

 عکوریګنډو

  ښهوه  سس ههنسس هههوسس ههراسسوولتوسسښهاه وپهنسسښهپسس وهوی ل  سس هلسسوه سس وهو سستپرهیسس

نږېسسنهو  سساه ق  سسوهووهووولسسنه دسسښهوتسسوهثوسه  سس وهو سس    ه هه  سسوهوهه  سسو

وی ل  س هلسوه س وه  س وهواس   ه ه س هژو سوه سوه وسس  ههعږسډو  هنس ک  ساواېنهن

 سسپ وهاسس و ه یسسوه  وسس هووهه ژوږ  سس هکیسسوهنږسسډو وهوولت  سس هووهوو تسس    ههک اسس ه

هدسسښهیسس ل وهوههنهسسوهعووه    ېسسنهاسساووبه و نځتسسوهنسس کها هنسسښهوووسساهنېول سس و

وتسسوه سسوههه ډو سسره   ولسس هیسسوه   سسوهواسست  وههنسس که پسساهووکهووه سسپ ېنهو

دسسښهولسسوهیسسوهووو وهههوسس ههاسساد نوهوهه ه سسښهچۍسسوهو سسنهروسس و اهو سس و اوخ ول

 اوی  سسوهیسسوهيرهنسسښهجا سسرهووهج ل سست   ه سس و هلسسوهياسسوهو نسس کهووه سس    ه

ن هسس هووهاسس ن   ههثول  سسوههوهاو سس    هو  نږېسسنهاسساهه  لسسحهه  سس وهو ههروو هسس

 س وکهی ل  س هیسوههوهنېس کعو نس کهووهلسوه ه س ه هنس هو  ستاههایوهن سوه سګ

دسسسښهی سسسښه سسسنو هههو ه  سسس وهرووهجنسس وهاسسساهه  لسسسحه  سسس وهرنسسښه ېاوناواسسس

هر هسسسهوههعجا   سسسوهو لسسسوه سسساهاسسساههيرهو نسسس کهووهاې سسست ه سسسوهو وو هېسسس  

دهنسسوهن لسس هیسسوه سس  اههوتسسوه ر اسسنهاسساههوه    ت  سس هووه ږ ووه   سس هلسسوه سس وهو

وههع سستپره سس هیسسوهثراوسسووهو ودسسښهههچ سس هاسساههاسساهههوواسسښه سس   کهو

چ  ووو سسس هووهه۱۷ سسسښهوهیدسسسښهههسسس   ښهتېسسس هو  وسسس ولښهووو اهنسسس سهو وڼه۲۱۰۷
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نسسس سهه۲۱۱۷دسسسښهوههوههو سسس ولوهاسسسېږ ههخسسسوهوواسسسېوو   ه  و   سسسوهو نسسس کهوه

 کعوهکو ن سهووهه او اهه و پها هها ویورخ وهی ل   ه وه ګ

NAFODUن سسښهاسس     ه سس  کهیسسوه هسسرهدسسښهوو  نسسګوهههیسسوه سس  هاسس     ه

دسسښهی ل  سس ه سسوهو سسګوهو ن لسس هووه    ېسسنهیسسوه ېسس هن  سسښهح سسنهههاو سس ههونسس هی

هکاسستاو ېوهرهوسس ههتېسساه  ږسس لها ونسس ههول سسره  سس   اهوولسسوهوه سس هوهکهنسس ه

هعو ل وه

 سمنظرپ
وول سسس ونښهووه سسسو ره ق  سسس هلپسسس  ههاسسس     هیسسسوهو  نسسسګونښه سسسو رهټسسس لنښهه

لسسسوه سسس وهه  و سسس   هNAFODUنسسس سهنسسسښهوه۲۱۱۱دسسسښهیسسسوهههو اسسس     هو 

ههوهوسس ههول سس ونوهو  نسسګوهیسسوهنسس  هنسسښالېسسوهاسس     هلسسوهلووتسسهع و نځتسسوهاسس  

و ووو سوهیسوهدسښهټس سهو  س  هههووهیسوهنس  هنسښهکدښه    نهولسوه سوه  س وسهوه

نسسښهه  سس  ه هکووهو تهسس وهر اسسېچ سس ووهیسسوهټسس لن ډوهاه   سسوهووه پهسسوه   سسوهو

ههواسستاوووو ښه سس  ښهچۍسسوهو سساوهNAFODUوههعنسس سهوه نځتسسو و ا سسوهو هسسحه

ووهیسسسوهو  نسسسګوهنسسسښهه ق وسسسوهنسسس سهوول سسس ونښهاږهسسسرهوووو اهووهو  نسسسګوهنسسسښه

 ق وسسوهنسس سههه    تسسوو ههښ سسا ه ق  سس ه سسوهو  سس و هووه اواسس پهنسس سهووهو سس 

هح ت لسس هووهوهوهک ووهتاسساهه سساه ق  سس ههخسسوهو وهسع سس وسهاسس ه هوهن لسسهکووهچږۍسس 

ووو اهوههوهااپوهه سساسسېږوهو سسډوهووهونهېسس هیسسوهن سسوهوټسس نن هو وسس  پهههر هسس

نسس سهه۲۱۱۶ج اسسپووهن  ل ېنسسووهوووسسښههدسسښهلسسوه  سس وسههیخسس و ریاو او   سس ه

یاو تېسسس هلپسسس  ههه ق  سسس هوهک  سسساههولو سسسوهه   سسسپو   هووو وهووهوهو واسسستوه سسساو هو

ه وهعن  ن

ووهووو اهوه  سسس    هوو ن سسس ی   هاږسسس  ره سسسو ره وههنسسس ههوهول سسسر NAFODUه

هConcomitantلسسسسسوهي اهیسسسسسوهاې اسسسسسرهټسسسسس لن ډوهووهو تهسسسسس و هووههول ېسسسسس و

دسسسښهه وههیسسسوهثراوسسسوو  ښه   سسسوه ه سسس ه  سسساهنسسسهعونسسس ه ږانسسسډهر سسس و اوخ ول

دسښهههن  و  ه سوچۍس ه بس هکعو تپرهلسوهوتس هاساههولو سوهو لس وهه  وسوهیېساهنس ه

 سسوههچۍسس هعوهاسس  وهوسسښه و نځتسسوهنسس ههکهسس  نښه و سهاسس ه lacrosseیسسوهو نسس ع
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هدسسښهوهسهیسس وهښه سسوهو اسس وهاوهاسساه  سس وه ت سسا ون ههوسسښه  سس  هه پ سس هووهو

وو سستپرهیسسا پ ههNAFODدسسښهلسسوهههنسسښهی ل  سس هو سسګوهیسسا پ هاسس  وت   

ههوواسسې هح تسس سهلسسوهن  سسوهن  سسوهثرسساهتاو سس  ه ت سسا ههن سسوسهوهیسسوهو سسوو    هنسسښ

 سوهیې سحهو نس سهنس  ه    سوهتاو س  ه ت سا ههنېس کهو سطپحههردسښهیسوه ووجس

ی ل  سسس هه ېسسس هیېسسسوون سهوهو نسسس سهاسسس و هووه  سسسوواهاسسس و هووهدسسسښهوهه   سسسوا

دسسښه  سس وهیسساونهههنسسښه یسسوهن  سسهکوه ښل زسسنه سسوهل ېسس  هچۍسسوهاسس هو   سسګو  

ه وه س      هیسسوهوونږنس ه سس هښاسسېږهووتسوهنسس  هیسوه تېرسسوهنسښهوو عهووهیسوهثراوسسووه

هعو ن وهلوهيا

وهووههک سسوسهاسس هها  سسو دسسښهوو هواسسهوهوولسس ههه  سسوههولسسوهلسسوهی ل  سس هوواوسسوهه

هووهوعی ل  سس ه انډو سسوهو  سس وهووه سس ولوهواسست  ووهیسسوه انډو سس ه سسوسهاسس  هوههو

وهدسسښه هسسره    سسنه سسوه اوج سسهاهیسسوه سس  هووههنسس ه  سساههن  و هې  سسګوهوه

 سسوهوسسښه خسسوههNAFODU سس هو هوولوکه ه سس هه سسو رهاسس        هووه سس  وهونسس ک

 سسو رههولهه ویسس  هو نسس کع سس و ووهیسسوههوژ سس هووه  سس ه هر سساهوهوهنسس اهوههه سساههسس 

دسسښهاسسېږوهو سسډوه ه سس هوو هسس  هیسسوهل سسوهنسسښههه  سساو هلسسوهواهو هسسوه ېسساو هو

 تېځسسوهه یسسوهجنسس ههنسسښنسس سههه۲۱۱۱ه سسوه خسسوهن لسسوهوهرېسسډه سس و اوخ ولوثلسسوه

هادسسښهاسساوههه  ساهه سسوهوههۍېاو سس ه ااسساههنسس ههوهانسسښهو وڼتېسس هوسس ههاساوههو  نسوو

NAFODUاو ېسسرههووههکدسسښهیسس ل وهیسسوهلسس   هههو سس ولوهتږ اهنسسښپیسسوهاسسه 

وتسسسوه ویسسس  هوهچۍسسسوه هسسسره ویسسس  ههدسسسښهوهاسسسوه اونسسسوهووو ههوهعه وووسسس ه ږ سسساه 

وهنسس سهوهونتسس  اهیسسوه ې اسسنهنسسښه پسس  هاسس ه    سسنهوههسس  هوهووو اهلخسس وهووتسس

اسساههچږۍسس  هو عهوتسسوه ویسس  هچسس هیسس لېوهیسساهټ لسس ه  اسسواهووو اهیسسوه   سسوه

  ا سسرهنسس سعهوه وڼتېسس هوه  وسس ولښهووو اهوهاسسا رهو ویسس هوهو سستپرهاسس   ه

وووسسرههدسسښه))هوهو  نسسګوهیسس لېوهیسسوهاسسېږوهنسسښهوه  سس وهیسساهولو سسواه سساهټ لسس ه

ههاتاههواپپراههووو ههوه  ع
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 مبارزه 
وه  سس   اه ل هلسسوهاسس وکه ه سس هلخسس وه و نځتسسوهاسس ههدسسښهلسسوهوتسسوهو واسستوهوه

NAFODUیسسوهوتسسوههولهه  سساهههی لې سس هووهاسس وکه  سس ه ه ا ېسس ه و نځتسسوهاسس هعه

نسښهه۲۱۰۱نسښهیېساهاس هووه   سنهیسوه اسږره   سوهیسوهنس سهه۲۱۱۶ووهیپ هیسوه

 ههخسسسسوه خږېنسسسس  هوهو وڼتېسسسس هو ه ا ېسسس ه سسسسنوههNAFODUو اسسسسېوهیسسس  ه سسسسوه

 ه ا ېسس ه سسنو ههلسسوهواه خ سسښهچسس هاسس     هوهع اياسسوهنسس سثولسساهه۴۲۶ه۲۲

حه سسوهیوسس و اهوتسسوه سس لره پ سس هنسس اهوکعهپنحه اياسسوهنسس ه  سسهاولههاهخسسوهوله

 پ سس هلسسوهو هسسوه ږ سسوهه  و   هو سس  سس   ههواسسېږوهوسسډوه بسس هنسس  و  هووهاسس وکههوهوه

ها هع

 ننګونې نۍموخې او لومړ 

 سسو    هن  ېسسنههټسس لنښه سسوهوهانسسنهاږسس  ره سس  ښهوی ل  سس هلسسوه سس وه و سسو ره

وهجنسسس  ه تېځسسسوهاسسسېږوهنسسسښهیسسسو سسستپرهنږسسس سهووهه-------- سسسوهووههو نسسس سه

هعووه وڼتېسس هنهتسس  ه و نځتسسوهنسس سهوهرو   هووو وه سسا ناهووسس هوولسس   سسپو سس    هو

ولسسسوهواسسست  ډوهووهاسسس  وت   هووهیسسسوهاږسسس  ره   سسسوهی ل  سسس هووههوتسسوه سسس  ښهو

یسسوهکعهوههکاسس هه نسساټلسسوه نځسسوه ههسس هیسسوه ڼسس هنسسښههوولتسسرهووو وهو ه سس هو سس و هو

لېسسوهووو هلسسسوه سسس وهاهو  نسسګوهنسسسښهو سس    هو   سسسپو   هووو وهلپسس  ههوو و و لسسسوهل

ه نږېسسنهووه سس و ه دسسښهوتسسوهنسس  هو سس   هههووو هو قسس  حه وسه ااسساههنسس سهو

ه هه هلپ  ههولووه  اهنې کعهایوهولو و

 ن   سس ههرلسس هوا اسسههخسسوهوسس یېسساهدسسښهوو هلسسوهههو سسو رهټسس لنښه  سساو هی چسسوهو

ههعلسسوهی ل  سس هووسساهه  جسس وههوهاسساه ه سس ههلسساکعهوهول ېسس هلسسوه نځسسوهوللسس ه سسوهو

اقېسسوهههدسسښهوو سستپرهلسسوه نځسسوهولسه سس  ږ وهوهووهووههوواسسښه سسوه سس هجسس وهو

و  ه سسسښهیسسسوهثوسههع  جسسس وههوههک سس و هه سسسښیسسسوهولهههووو و سسس    ههوهع  جسس وههوه

هپو   هووو وهلسسسوه سسس و سسس  هNAFODU هدسسسښهوتسسسوهاسسس    ههوواسسسښه  سسساهن سسسوه

ووو هیسسوهنسس  هنسسښهياسس چنوهنسس کهووههعنسس کهدسس  وونرهلسسوهو سسږنرهثکهدهنسسو
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 پهسسښهو سسواهلسسوهياسسوههردسس  وونهکیسس لههدسسښهوولتسسرهلسس لههي سساه ا سسحهاوو

هه  سساهن لسس هووو وهوولتسسره سس هعلېسسوسهنېسس کهوسس ه سس  که سس و  ه سسوهول ېسس هعو نسس ک

 و ګوسووه سوه لههوهول سره  س   اهنسښهیسدسښهاس وکه هسرهههچۍسوهدښه سول  ه سا

دسسښهوتسسوهول سسره  سس   ههنسسښه  اسسوه     سسوهههو  سس  ه سسوهلسساکهک سسوه سسوهنسس ه

ولسسوههدسسښهوه وههچسس هوو هوواسسښه  سساهنسسه ېسس ههعوچسسو هي سسواه ېسس سهنېسس ک

وی ل  سس هلسسوه سس وهو سس      ههعولونسسوهوههکوجسساوپهلپسس  ههوی ل  سس هلسسوه سس وهچږ سس  ه

 پسساه  سس وهولسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههیسسوهي هودسس سههدسسښهی ل  سس هوههول سسره  سس   ه

یسسوه   هسسوهه پ وسسوهههدسسښهیسسوهلسس    هاسساهنسسښه سس  ږ وهوههچۍسسوههسسوهوهعن سسوه

ه   وه اااهها هع

 تفاهم لیک

وه سسسس    ه   سسسسپو   هووو وهاسسسساههوسسسس هوواسسسسښههNAFODUیسسسسوهت  سسسستنوههPTFوه

و وو سسنه و نځتسسوهنسس وههدسسښهیسسوهنسس  هنسسښهوهچږ سس  ههان  سساه و سس  وهاسس که

ول سسس ولې ه)ن  سسس وښههینځسسس لپسسس  ههوو هیسسسوههوتسسسوه سسس  ښه سسسوهو اسسس ووهووع

هااسسسساههت  سسسسګهوونسسسس   ېا هووه   نسسسس    هنسسسسښهودسسسس  وون ههن سسسس  وهن      

و سسو رهټسسس لنښهههع  سساه وچې سسحهوسسښهو لسس و هدسسښهوههولو سس ه ووهچۍسسهاو لسس و

   هووه سس  وه  سس لېت   هلسسوهي اهیوو ن سس اسساههو لسس واهچۍسس ه سسوهوسسښهواسس        ه

دسسښهههح     سس هک ه سس هټ لسس هچۍسسه لې سس هوینسسښهه سس و ووه هټ لسس تسسویسسوهووههو نسس ههع

وههون هوو  ت سسساههټ لنسسسوهنسسسښه  سسس وهوهانسسس سهو وڼتېسسس هلسسسوهاسسساوهه۲۱۱۱وو ه)

هخسسسوهه ووو ههخسسسوه اياسسسوهاسسس  هوهښ هې سسس  هووهوه وووسسس هویاو سسساو ه)ات اسسس

دسسښهیسسوهوتسسوهولهه سسوهوهچسس هوو سستپرههه ه سس هو هیاو او   سس ه سسوهعواسست  وههونسس ه

وسس ه و سس  وهوبسس  نههن  ونېنسسګوهوووسسرهوهیسساوژاهیسسوهولههوهعیسسوهولهه     سسوهوچسسا

وتسسوههعو واسستوهی لې سس هووتسسوه وسساهچسساهنهسسحهونسس هووهووهنسس  هوه  سس چ هیېسساهوو

نسس سهنسسښه۲۱۱۹  سس چ هلېسسره سس ي اههیسسوهټ لسس هینځسسوهاسساوهول سس ولې هنسسښهیسسوه

هياهېرها ع
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یسسوه   چږن  سسوهنسسښهوهعهوتسسوه  سس چ هلېسسرهو   سسنه نځږوسس لحهياسستوه وول سسوه

 لې سس ه سسګو ههیهو او   سس هنسسښهو وووسس هیسسوهټسس لن ډوهیاههي سسواهان  سساهاسس  اهوعهو

دهنسوههو پ س هاسېږوهوسډوهی ل  س هلپس  ههوهوهههس  هدهنسوی ل  س ههټ لنښهلسوه س وهوهو

و ن سس ی   ههیسس لېوهووه سس  و  ه  و ږنسسوهنسس سعهNAFODUلسسوهواه سسااپوههووه

ووهووه  سس چ هلېسسرهه وسس پهنسس وعووهو سس    هو  نږېسسنهیسسوهولههوول سسرهی چسس و ه

ههیسوه و سس  وهیسسوه   سنهنسښهاسس  اهاسرهاوس هیس ل وهوهدسښهچسساهه ږ نسوه سوهوه

ووهیسسوهووو ههنسسښهوسسښه  اسسوون هثوسهوسسښه سس    وه  سس لېت   هن لسس ه سسوهوجسس  ههو نسس هه

ووهوهاسسسېږوهو سسسډوه ه سسس هووسسساوسههNAFODUوهه سسسوهوه   سسسنهوه ن سسسحهن لسسس هوو

هات  ډ وهن سع

NAFODUټ لنسس ه  سساهه وتسسهکاسساهه سس هاسس ههک سس و ههلسس   کهاسساهنسسښهوه سسښیسسوهه

وواهیسسوهی وهسسوهههنسس کعووه   سسنهاسساهه    هسسوهدسسښهیسس ل وهوهاسس     هه وههنسس

دسسښهیسسوهه هیسسوه   سسوهیېۍسس    هښ ا سسهاوه  سس   اهوهو وسس  هووه  وسسې هوهلسس هنسسښه

وه نسس ههاسس   ه ه سس هیسسا پ هووههښو سس ل هنسسښهوسسښهوهی ل  سس هووږ  سسوو  هووهوه سس

هن  وو ېنسسسګودسسسښهلسسسوهههنهسسسوعه سسسوهووههو نسسس سههاسسس  اهوه و ه وسسس  ره تږ لسسس 

دسسښهووسس هوهی ل  سس هاسساههو وسس  هووه  وسسې هووهلسسوهچۍسس هچسس ن ههههی  سستنوهواسس ه

وقېنسسس  هوتسسسوهوسسس ه))   سسس ل ه  اسسسرهاسسس هووهووسسسښهوووسسسا!ههع سسستاهواسسس  هوېو 

وهووو سسوو هه   سسوهو  ههسس هووه سس  هن اسسشهیسساسست  ډ وهنسس  هوه سس ه سس   هچۍسس  ه سسوه

ث سسا ههه  ع!هحدسسښهوه  سس چ هلېسسرهوهياسسهېرهو سسنه وتسسهه سس وهنهسسو سسوههیسسا 

 سسستاهېیسسسوه سسساها سسس  پهی ل  سسس ه ا سسسوهو هاعځتسسسوهاسسس ه و نهښی  سسستنهووهښ سسس  

هع وهوهچ ن ههلېرهیا وه  ه   هو او هنهت  تاه  

نسسسوه سسس    ه   سسسپو   هووو وهوهدسسس  وون هاسسساههوه  سسس چ هلېسسسرهياسسسهېرهنسسس سه

دسسښه ېسساهاسسرهیسسوه  ا سسوهلسسوه نځسسوهههووسس ه   سسنه خ سسښهلسسوهواهه سس  ږ وهو 

ه:ووسسسادسسسښهلسسسوهن  و ېنسسسووهوتسسسوهی  سسستنوهواسسس ههچۍسسسحهوههه ههسسسحهو يهنهسسسو

NAFODUوه سس  و ه   سست   ههووهوه سس      هیسسوه پ سس ه خ سسښه ههسس ه سسوهدږتسس هوه

 و نځتسسوههکن سس هچږۍسس هونسس   پ  هسس ه ږه سسوهوسسښهیسسوههلسسوهي اه سسوهوهی ل  سس هاسساه
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ههووهوهاسسس   هی ل  سس ه سسا ناهیسسوهو تپ سسس   هووهلسس لهیسس لههNAFODUهکعوههانسس ه

یسس ل وهوهټېسسنههکدسسښهلسسوهچۍسسحهواسست  وههن سسوو هاسس ههی چسسوهاسس سعهلسس لهیسس له

دس  وونښههک سوهثرساهلې ولسوهوهووهچږوتسوهټېسنهیس لههن لس هکیسوهیا هسوهچږ س  ههلویس 

هدښهلوه       ه ګوهو  ته هنښهن  هوعههو

 د مالوماتو راټولو

NAFODUاسساههوهوهټسس لنښههکجنسس  هیسسوهنسس سهه۲۱۰۱یسسوهینځسس هول سس ولې هنسسښهوهه

  هن سس ه۲۱۱لسسوهنسسښهیسسوهټ لسسوههعنسس ههاسساواه ااسساههۍلسسوهي اهلسس    هت  سسګو

یسسوه ېسساوههردسسښهوو هوسسښهیېو سسههدسسښهوو هوسس هوواسسښهوسس ههسس کههی  سستنوهواسس ه

دسسښهوههه ویسس  هو نسس هNAFODUهعو نسس کهااسسپ وه ې اسست هنسسښهی ل  سس ه سسوه سسګ

دسسښهی ل  سس ه سسوهوسسښه ویسس  هو نسس  ښه را سسوهو لسس وهههههاسس و ه ه سس هااسساوهه۰۱۰

ی ل  سس ه سسوهههدسسښهیسسوهولوسس ه   سسوهوو سساهنېسس کههن سس   هوسسښهوه   سسګو  هنسس  ه۱۷

هعاهوا اه   ه وه  وواها هوښهوواېښهه۴۱ووهها ویۍهو ن کهوه

دسسښهوهوواسسې ه   ولسسوهوسس ههوواسسښها  سسوه اوقسسوهوههوهنسس  هیسسوهههووهوووسسانسس   ېن

ه ګوهت  تنوهن کعوو هوه تاهنې که  وهېو هادښه ګهه ن

اسستاو ېوو ښه سس  ښه اياسسوهنسس  ههوه اوسس لې ه سسو ره  سس   وههښ سسېپه ېهسسهااسساوه

وتسسوه  ل  سس   هوهو سستپرههعپسس  ههوه  ل  سس   ه وټ لسس سهولوسسوهو ووه  او   سس هل

و  سس  ههایسسوهواسس  ۍهاسساهه سسوه سساههدسسښهدسس  وون ههوواسسښهح     سسوهولو سسواهنسس س

وه س ولحهلپس  ههوس هههاوتسوهاساوههعاس ه  سوهوسښهلسوه  ساههت   س يههن ي ها هوو

دسسښهلسسسوه  سس   اهو واسستوهوهی ل  سس هیسسوهولههوه ه سسس ههه قطسسوهو ا ېسسوهه اهسس 

هاهواسس ههادسسښهیسسوهاې سستږ  ېرهثوسهو اسساهه  سس  هههووهعنسس  ه چنېسسنه سس ل  

هNAFODUوهه سس      هوه  سس   اهیسسوهجاوسس  هنسسښهوه ه  سسنه سسوهیېسساهنسس هوو

ن سسښه طسساههښوسس هوهنږسسهادسسښهاسساوههه وږسسوهووهوههعاسساههوهووهه سس ووهثرسساهاسس 

دسسښهاسس   ه ه سس هیسسوه هسس  ېنهههوهنسس  هیسسوه سسنهعلاو  سسښهياسسهېره و نځتسسوهنسس 

  لسنهنسښهههووهیسوهوواسښهوس ههعااههوهی ل  س هیسوهولهه پساهتس هی   سوهنس ي هاس 

یسسوهولههوواسسښه هسسرهوهووکههاثوسهاسساوههوتسسوهثرسساههورسساهه  جسس وههوهعدسسښهههو
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 سسوهوهی ل  سس هاسساههیسسوهلسس لهههNAFODUدسسښهوتسسوهنسس  هههوه سس ول هوسس ههي ههوه

هاهلپ  ههووکهو ن عن وهووهیوهټې وهن وهووو وو هه   چ هووه    

 مبارزه کې راګډول په پولېس 

هNAFODUن سسسښهوه نهسسس وو و  هههښن سسسښههوهټې سسسهاوه   سسسنهیا وسسس سهوهلسسس له

دسسښهههو واسستوهلسسوهچۍسسوهاعو لسس وهاووهثرسساه سساهوه سس      هاسساههثوسهت  سسګ

وو هیسسسسوهولو سسسسوهههوهوه نهسسسس وو و  ههاسسسساهههNAFODU  سسسس چ هياسسسسهېرهاسسسس ه

یسسس وهښه سسسوههاوه سسسو رهټسسس لنښهاسسس        هوهاعونسسس ههاول سسس ولې هنسسسښهت  سسسګ

دسسښهوهووو اه ې ېسسنه سسوهووههههدسسښهثرسساهاسسږ اه نهسس وو و  هت  سستاههو اسسېوس

 سسوه   سسخهههNAFODUوتسسوه     سس ههعو سستپرهاسست  ډهه سساهنسس  وهنسس کهووه هوه

 اهسس هوهی ل  سس ههکووه  سس پپه سس  وه سسوهو اسس ههادسسښهوه ه سس هاسست  ډهههو نسس ه

هکع   سسوه  قېسسبهنسس ههکچۍسس  هیسسوهو  سساووهههدسسښت  سستاهدسسښه ه سس ههاسسر

NAFODUیسسسوهن  سسس لحهنسسسښهینځسسسوهول سسس ولې ه     سسسوو    هووه سسس  وهلسسس لهیسسس لوهه

نسسښهوسس ههاسسېږوهو سسډههت  سسګهه   اسسنهاو هه سسنسس سهیسسوهه۲۱۰۱ نهسس وو و  هلپسس  ههوه

هج لههن هع

یسسوههانسس ههاجسس لههااسس     هوهول سس ولې هیسسوهن سسوهت  سسګهاوه سسو رهټسس لنښهو

ووهاسسېږوهووسسډهه  وههاسس     هه سسو رهټسس لنښر  ووندسسهکدسسښهلسس لهیسس لهههنسسښه ن  سس

یسسسوهولو سسسواهوههروهوتسسسوهنسسس  ه   سسسوهوهو سسستپههعاسسساهه وټسسس سهاسسس سهردسسس  وون

هردسسسښهها  سسسوهدسسس  وونهه راو سسس هووهو  سسس  وهاسسساو  سهووهوواسسساههوهی ل  سسس هه

دسسښهوتسس هټ لسس هیسسوهههول سسره سس و هووهواتږسس وه اياسسوهنسس کهووه و هسس   ښه و   سسو

وهېسس سههوتسسوهووهه   سسنهنسسښهوه ه  سسنه سسوه و نځتسسوهن لسس هنسسښه ااسستوهنسس سه

هو و  هووه  وې هثراه  ږ لحهوع

دسس  وونښهووهاسس وکه سس      ه  ږسس ي هیسسوهیا هېسسډهه   سسوهیسسوه او سساهثوسههکلسس لهیسس له

وهټسس لنښهوهی ل  سس هیسسوهولههوه  سساوههNAFODU سس ي اهههعنسس کوهاسساهه  سسا ه سس

اهیسسوهیسس سسا ناهوهوسس ههوهوو دسسښهوتسسوهنسس  ه سسوهههاسس سهسن لسس هلپسس  هه وت  سسګهنسس ه

ووو وهلسسسوهواهولو سسسواهوهوتسسسوهثوسهه   وه سسس    ه   سسسپوههعاسسستا وهونتسسساهاسسس س
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هع سس هوتسسوهنسس  هدنسسوو ه سس حاه سسوهوهاعوههانسس ههښ   سست   هوه ااسساههن لسس هچ سس

دسسسښهاسسس  ه هسسسرهوتسسسوهثوسهت  سسسګوهنسسسښهلسسسوه سسسګو هوواوسسسوسهههوههه  سسسو

NAFODUول سسسره      ېسسس هاسسساهه او سسساهیسسسوهوتسسسوهت  سسسګوهنسسسښهوههNAFODUه

دسسښهوو هههن  ههسس  و  ښهویسسوهن سسوه بسس ن  و هووه بسس هۍوهول سس ولههواسست   

وهههکواسس پهاسس ههوهی ل  سس هوهولو سس هوهو تسساهووهاسسېږوهو سسډوه  سساو  هلسسوه سس وه و

دسسښهی ل  سس هاسساههوسسښهوه خسس   ه  سساوهن لسس هیسسوهولههههد یېاوسس سهوکوو هوسس ه   سس

هوواههلوه نځوهو لهه و نځتوهن عه  وهول  ه

ولنههدسسښههکیسسوهاسستاو ېوو ښهل سس  هوتسس هت  سسګوهوهول سسره  سس   اهوسس هنهېسسو

 و نځتسسوهنسس عههکت وههخسسوهوهه  اوسسرههخسسوه پ سس ه سسوه وجه سس سهو سس هسسرهلسسوه 

دسسښهوه  اسسووهووو وهلسسوهههوسس هو سساهکوهوو ه را سسوهوهول سسره  سس   اهوه ېسس  ه

 ېنسسسښهولوسسسوهوکهه  وسسسوهنسسس عهاې سسستږ   ههخسسسوه پ سسس هووه ږ وسسسنه وجه سسس سه

هياااسسحههوه  ل  سس   هاسساد نوهووه  ږېسساکو ت  سسوهوتسسوه پ سس ه  ل  سس   ه سسوه

هع  ااهو ااهنېوو هار

 تاکتیکونه

NAFODUدسسښه اهسسوههه سس نتې    هوسس ههلسس ههن  سسوهر  وهوهوسس ه سساه ق وسسوهنسس هه

 هووهوهول سسسرهنسسساونټ سسس و ښهووه و  سسسښههها سسسوههوه وووسسس ه  او سسس هوهټسسس لن ډه

ه و نځتوهن عههوهکا ت  هلوه   ېت  ون هلوه رډوښه و نځتوها ه

یسسوهن  سسوهههتوهیاو سساو هو وووسس :ههیسسوهچسساههول سس ولۍهنسسښهیسسوهوو ېسسډهه   سسوهوسس هاسس ا

وتسسوهیاو سساو ههعدسسښهوهی ل  سس ه نهسس وو هوه ه سس ه هې   سس ه سسوه سس و هوووهسس ههنسسښ

 هسسسرهوسسسښهوهی ل  سسس هوهو سسستپرهیسسسوهولههلسسسوه  و ېنسسس هها سسس  ښهو لسسس وهاثرسساه

  سساوسعهوهی ل  سس هوهولو سس هیسسوهولههوسسښهلسسوهوسس هول سسوههخسسوه ه سس ه سسوهی چسس و ه

  هو نسس  ښهووهټسس لن ډوهووهلسسوه سساهول سسوهوسسښهوهواتسسووسهه وڼتېسس هه  سسه وهو نسس

یاو او   سسس هنسسسښهوهی ل  سسس هوهه وتسسسیسسسوهنسسس سعه هو ورزسسسن هیسسسوهولهه  ل  سسس پهوه

وه سسساوووهلپسسس  ههههاسسسا ط  وههوه وڼتېسسس هووهووږ  سسسوو ههکو سسستپرهیسسسوهولهه  سسساه

هاواسست  وهکوولتسسرهووه سسو رهچ سسحههوهی ل  سس هلسسوه سس وهوهوو هوهووکهوه سس و ه
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دسسښه سس     هوه پهسس ه سس    رههاه سس و وهههووهچۍسسوهاسست  ډههکیسسوهولههوه ویسس  هاسس ه

وو و  هووه  سسسو    هوهياسسستوه وولوهیسسسوهي هنسسسښهو اسسساهه سسس هن سسسوسههوه نهسسس

NAFODUیسسوهولههوهی  سستن هن لسس هیسسوهولههوه ه سس هلسسوه سس وهوهی  سستن هن لسس هیسسوهه

هښووهوسس هوهی ل  سس هیسسوهولهه را سسهنسس سهایسسوهوواسسې ه  هسساههسع سس  اه هې     سسوهنسس ه

ه و   سسوهو نسس سهووه  سس   هو نسس س  سس هی  سستن ه سسوه وهاسساو  سههووه هې سس  هن ه

  سس هاسس  وت   هوه سساهیسسوهوهوو سسۍهلسسوهیاو سساو ههخسسوهوه ه ېسس  هن ههاوه ېسساههوو

ه   وه  و هوواهها  اهوع

پهههه  PTFیوګنههډا کههې د ولسهههواکۍ او بشههر حقونهههو د ملههي بنسهههټ لخههوا د 

مههالي مالتههړ د پولیسهههو رفتههار پهههه اړه جههوړ شههوي ورکشههها  کههې ګهههډون 

 کوونکي د پولیسو افسران.

پههه یههاد لههرو، چههې د یوګنههډا یههو کههس بههه ملتپالههه، وطنپالههه، مسههلکي، مههوږ 

بادسههپلینه، وړتیهها لرونکههی او د خپلههو دنههدو سههرته رسههونکی یههو. دا منههو، 

چههې د یوګنههډا پههولیس بههه د یوګنههډا د ښههو اخالقههو لرونکههي ښههاریان وي. 

دا منهههو، چهههې د یوګنهههډا پهههولیس بهههه د خلکهههو ژونهههد او جایهههداد سهههاتنه، د 

څخههه دفههاع، د جرمونههو مخنیههوي او پههه ګوتههه کههول او د قههانون د حاکمیههت 

کههال د اساسههي قههانون النههدې رامنځتههه ۰۵۵۱ملکههي ادارې او د یوګنههډا د 

شههوي امنیتههي اداره او پههه ټولههه کههې د ټههول هېههواد لههه وګههړو سههره تعههاون 

 کوو.

مههوږ بهههه د اخهههتالس پهههه داسهههې مهههواردو کهههې کهههوم، چهههې زمهههوږ  .1

 حیثیت ته زیان رسوي کې ځان نه ککړو.

مههوږ بههه دا خبههره یقینههي کههوو، چههې پههه یوګنههډا کههې د اخههتالس  .2

سههره پههه جګههړه کههې شههفافیت تههه وده ورکههوو او حسههاد ورکههونې 

تههه بههه ژمنتیهها رامنځتههه کههوو او پههه دې اړه بههه خپههل مسههوولیت ادا 

 کوو.

سههر لههه اوسههه مههوږ د پولیسههو لخههوا رشههوت غوښههتل، د پولیسههو  .3
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افسههر تههه د یههو لههه واکههه نههاوړه اسههتفاده او لههه یههو افسههر څخههه بههل 

 کس د لیږدولو د فیس غوښتل بندو.

مههوږ بههه پههه یوګنههډا کههې د پولیسههو لپههاره د مسههلکي اخالقههو لههوړ  .4

 معیار رامنځته کولو لپاره هڅو ته دوام ورکوو.

مهههوږ بهههه پهههه یوګنهههډا کهههې د پهههولیس افسهههرانو لپهههاره د موجهههودو  .5

 مسلکي اخالقو ته درناوي کولو ته دوام ورکوو.

اخالقههي معیارونههه، کههاري چاپیریههال او  مههوږ هغههه فکتورونههه لکههه .6

نههور هغههه فکتورونههه، چههې پههه یوګنههډا کههې د پولیسههو پههه کههار تههاثیر 

 کوي د هغود سمولو لپاره به هڅو ته دوام ورکوو.

مههوږ بههه د پولیسههو لپههاره دایمانههداري د یعینههي کولههو الر کههې خپلههو  .7

هڅهههو تهههه دوام ورکهههوو. د اخهههتالس پهههر وړانهههدې بهههه ههههیڅ ډول 

ي او مههوږ پههه دې راضههي یههو، چههې دا قههرارداد برداشههت نههه کیههږ

 السلیک کړو.

ه

 مسلکې اخالقو ټریننګ لپاره دد پولېسو 

یوهینځسوهاساههول س ولې هنسښهیسوهچساههوس ههنسښهههس  هټاونن   سوه ااساههاس سههیسوه

 هوه۰وهو ن سس ی   ه   سس هنسسښه)هع نهسس وو و  هی سسښه سسګو هونسس ه۰۱۱ټ لسسوهنسسښه

 سس    هي سسواهوهرهنسسګوهوهوا اسس  سسه ښهو پ سس هیسسوهولهه سسوهی چسس و ههوهوسس ه 

ههیسسوهټ لنسسوهنسسښه سسول  اه سسپ هیسسوه  سساهنسسښهیسسوهو سستپرههوو ه  سس ولېت  وههوو

لسسوه هووهیسسوهثوسهثوسه سس ي  هنسسښهه۲ وڼتېسس هووه  سس  هو نسس  ښه سسوهووههو نسس سه)

هعا  اهووهیه ههوهوو هت ا   هر  ه 

 دهنسسوهوهټاوننسس ههروتسسوهاسسنوهوه  سسه ه:وهی ل  سس هوهووږ  سسوو ههژ نسسو

دهنسسوهوه ق وسسوههروتسسوهژ نسسوهوه  سسه هعیسسوهو سساهنسسښهياسسهېرهن سسول 

وه   سسنهوه سسووو هیسسوه سس  اهوهټسس لن ډه  سس  هوه و نځتسسوهن لسس ههن لسس هوو
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دسسښهلسسوه   سسواهیسسوهوو هههیسسوه سس  هوهو ههعیسسوه سس  اه ااسساههن سسو

و سسپ هو پسساهاسسرهیسس ل وهیسسوهیاواسسوهنسسښه و سسګهنسس سهاسس سهههر  سسه 

و پ سس ههر ههنسسښهوهووږ  سسوو ههووه  سسه دسسښهوتسسوهنسس  هیسسوه  اسسوههووو

 یوه   اهوهووهه ا ناهوه ه  نه وه وهووههو ن هعهاوهوو

  وه بسس ن  و  هوهه:وهول سسره  ل  سس   هووه پ سس هوهجهسسبهیسسوه سس  اهو سسوو

 ېسسسډهوهاسسس  ښه  سسس   اهلسسسوهي اه بسسس ن  و  هووها  سسسوه سسس      هوهووههو

  ل عیېۍ  هلوهي اهوه  اووهی ل   هیوهولهه وی  هو نهر هې   

   هوه  ل  سس   هووههسسیېۍسس  هلسسوهي اهټسس لنښهلسسوه سس وهوهی ل  سس ههروه هې سس  

یسسوه   سسوه سس      هووههښ ا سسهور ېږسس هښوه هسسهښ پ سس هوه وجه  لسس هوهچ سس

 وبسس ن  وههسس  و   هوهووههوو ېسس هیسسوه سس وههنسسښهوهی ل  سس هوهو سستپره

 یېۍ  هلوهي اه وی  و وهلې سعهریوهولهه هې   

 ېد مبارزې ځانګړتیاو 

 کول:تحرک 

NAFODUول سسسسره بسسسس ن  و  ههخسسسسوهواسسسست  وههونسسسس هههوتسسسسوهه۷۱۱وه پهسسسس هه

وههووهدسسسسښهوه سسسسو رهټسسسس لنښهوهاسسسس        هه بسسسس ن  و هاسسسسېږوهو سسسسډه هسسسسرهو

NAFODUیېۍسسس     هلسسسوهي اهواسسستخوو هووههروهول سسس ولې ه  سسس ولېن ههوه هې سسس  ه

هوعوههریاه پهوهټ لنوهنښهن  هن ل هلپ  هه و ل

ووهنږسسرهن لسس ههښ ه سس هاسساههوه ااسستهکاسس ههوو ه سسوهوهی ل  سس هوه  سس وهوه سس   

وو هوههعووهیسسوهټ لنسسوهنسسښهوهوتسسوهثوسه سس و ووهوهح سسنهن لسس ه و  سسوهو نسس سهن سسوه

و پ سس ههلسسوه ه سس هکه  سس   اههخسسوهوه پ سس ههوهی ل  سس هوه  سس ولېت   هووهنسس  ه

ن لسسس ههوو هوه سسس    هوهياسسسوهههخسسسوهیسسسوه    اسسسوهه   سسسوهوه  ل  سسس   هوه سسسا

اږسس  ره  سس وهیسسوهولههوهلسس  ه هسس واهیسسوهولهه   سسپو   هووو وهوهو سستپرهووهوه

   سسوههسس  هوه سس نتې    ههاهه ق  سسوهووهیسسوه سس    هېسسنهلسساکی چسس و ههوه سس    هوول

وه سسسو رههښعل هنسسهاو ن لسس هلپسسس  ههاسسېږوهو سسسډهه   سسوهت  سسسګهکیسسوهولههوهی چسسس وه

   سسسنهوهیا ختسسس هاسسساههاسسساهههوه  سسساهوه ق  سسس ه  سسس ي هووهوه سسسو رهټسسس لنښه
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ن  و ېنسسووهوووسساه)هوتسسوهنسس  هوهیسساوژاهوههعاسس        ه سس  هچسس ه  سس سهاسس س

ه   وه و نځتوها  عهریا خت هااههااههیوه   هر او ل

NAFODUههکوهاسسس   ه ه سسس هوهچسسسو ه ا  لسسس هیسسسوه سسس  اهوها  سسسوهی چسسس وهه

 سس و ښهووه و  سسښهووه  سساکهن لسس هلپسس  ههوهو وسس  هووه  وسسې هوسس هیسسپ ه و نځتسسوه

 وووسس ههعاږسسوههواسس واهوهیېۍ    سسوهوهو وسس  هووه  وسسې هرووه هې سس  وسسښهوسس هثه وهعنسس 

اسس  ۍهاسساههو  سسوهياااسسحهنېسس کهودسسښهیسسوهههوهو وسس  هووه  وسسې هچۍسسوهواسسېهوهوه

هع  سستقېږوهووو ههوهه   تسسوووهوه هې سس  هیېۍسس  هوهیېۍسس  هواسست ل ه اټ لسس هواسس  وههووه

دسسښه هسسره  وسسوهیسساه پهسس هټ لنسس نښهوهی ل  سس هوهو سستپرهههیېۍ    سسوهووهوهکنهېسسو

وهو سستپرهاسساههدسسښهوهی ل  سس هههوه سساهوو سسوه ویسس  هو نسس کهوهNAFODUیسسوهولهه

 اسسنۍهوه سس و ښهووه و  سسښهوووهه سس هاسس و ه ه سس هلپسس  هه ااسستښهچسس ه  جسس ووکع

اسسسېږوهو سسسډوهههوسسس ههي ههوههښیېزسسس هوهی  سسسدهوووهاسسستاو ېوورهیېۍسسس  ه اسسس  

وههNAFODUهعو  پسسس ڼ هووه وووسسس هوا ې سسسن   هوه  سسس   اهیسسسوهولهه ویسسس  هو نسسس 

هاو هو هواپ هچ ه پاول ع هه    اوهه ووو هیاو او    هاا  اه

 ښونه او روزنه:

وه سس و ښهووههع وهووه و  سسوه سس سهاسس  هوهوهن سسووهاسساهه سس ههروه سسو ره   سسنهوهیهسس

 و  سسسښهوه سسس  ښهي سسسواه اوی  سسس هنسسسښه سسس     ههوهو سسستپره ت سسسا ووههووه

 سس و ښهووه و  سسښهوهو سسوو هن لسس هلپسس  هههع)یسس ل و هاسس  اهوهر  وهواسست وووهنسس ه

ټسسس لنښهوه  و ږنسسسوهن لسسس هاسسستاو ېوو وه   سسسوههوه  اسسسوهی ل سسسره وسسس  هووهولسسسوه

 سسسوهوهه هخسسسوهوسسسښهوه پ سسس هوه وجه  لسسس هووهوه سسس    هوه   سسسپول هو پ سسس هووه ویسسس

هعا ول  هو ن ل ه   ښهو ل و

 مشرتابه او تنظیم:

وهچۍسسسوههاو سسس هیاههوهرهخسسسوه وتهسسسهNAFODUوه  سسس   اهلپسسس  هه  سسسا   وهوه

هر دسسښهوهی ل  سس هووهاسس  ه سس      هوهت  سسګوهیسسوهی وهسسوهنسسښه و نځتسسوهاسس ههچږۍسس ه

دسسښهچاوسس ههنسسښهههیسسوهههسس  وهول سس ولې هنسسښهNAFODUهعهخسسوهاسساد نوهو  سستهو

دسسښهاسسېږوهووسسډهههوهدسس ه   سسوهعوهو لسس وسهر  وهنسس ههکېسسډهچږۍسس وووههاسسېږوهو
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وهوو ه   سسوهوهولو سسوهههټ لنسس هاسساههاسس  اهنسس سههیسسوههعنسس سهوهر  سس  هوقېنسس

هروو ېسسډه وووسس وههووهو   سس  ه و نځتسسوهنسس سهکول سس ولې هنسسښهوهی ل  سس هاسساههچږۍسس 

هیاو او   سس هنسسښه سسګو هنسس سههټسس لنښهوهی ل  سس هت  سسګوهنسسښه سسګو هنسس سهووه سسا

  تسس  ههووهو سستپرهوهاسس  وت   هه سس سههودسسښهوهی ل  سس هوه سسهوهووه وږسسوټ لسس ه

هی ښها  اهوع

 لې پای

  يد ښاريانو توانمند

NAFODUوه پسسساههسسسس  هیسسس وهښهوه سسسس    هوه   سسسپو   هووو وهووهچږوو   سسسسوهوهه

وو هچۍسسسسوههع ه سسس هاسسسساههوه وووسسس وښهیاو او   سسسس هلسسسسوهي اهاسسساورهنسسسس س

   ېنسسګوهلهعچسس ه  قېسسبهنسس سههدسسښهوه ه سس هلسسوه سس وه و نځتسسوهاسس  هوههاسس  وت  و

دسسښهووه   سسنهیسسوه سسناهنسسښهیېۍ    سسوهوهی ل  سس هوه سس ولههدهنسسوههخسسوهوهههوووسسښ

یېۍ    سسوهی ل  سس هووههښ ووسسښه سسوه  سسوواهاسس سهه سس      ه پسساهوه ننسسهښی ل  سس ه سس

NAFODUه وهلې سهیېاهن سعه

 نوسسسې هها اوی  سسس هت  سسسګه  وه  سسساو  هو واسسستۍهوو سسسۍهنسسسښهوه     سسس ه سسس    

هر هوو وسسوو  ۷۱   سسوهوه وووسس ه)هرههدسسښهیسسوهوتسس ه اوی  سس هنسسښهیسسوه سس نهااسس ه

 هوسسښه۰۲۴ ه ا سسوهوولسس هه)۰۴۱لسسوه)هعیسسوهچسساههول سس ولۍهنسسښهتسس  ههنسس سهاسس س

ټ لسس هوهیاو سساو ه سسووو ههعي اهوسس هیاو سساو هوو وسسولحهو  سسوهدسسښهوو هههوووسسا

و   واسسنهوسسښهونسس ههدسښهدسس  وون هاسساههوه  سساوهن لس هلپسس  هه  وسسوهثرسساههت  سته هوو

  هن لسس هیاو او   سسوهوهنسس ه طسساهدسسښهوهټهې سسههیسس وهښه سسېښهعو سسنهو نسس سهاسسر

دسسښهوهی ل  سس هوه  سس  هو نسس  ښهلپسس  ههوسسښهټسس لن ډه  سس  ههه  نتېسسرهوهرلاو  سس

ه و نځتوهن ع

وهول سسس ولې هوهو سسس  اوهیسسسوه سسسنهاسسسېږوهو سسسډوه ه سسس هوهی ل  سسس هوههNAFODUوه

ت  سستنوهه سساهن لسس وههکیااسس  اهوه  اسسږۍه ووسسښهیسسوهولههاسس  وت  وهوووهچۍسس ه

 پ سس هوسس ههاسساد نوهوهههوتسسوههه ه سس هاسساههدسسښهوتسسوهنسس  هه سسوهوسس و اهووهعن لسسو

وه سسو ره   سسنهووهولسسوههنسس  هوه  اسسووهن  سس هیسسوهولهه  سس  ه  ل  سس پهو نسس سهوو
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 سس      هوهی ل  سس هوهو سستپرهیسسوهولهههع و نځتسسوهنسس ههک سسا ناهوسسښهوهچږ سس  ه

 هوسسښهیسسوهن سسې  وهول سس ولۍهنسسښههدسسښهلسسوه۱۰)هع هاسس  وت  وهح سسنهنسس س۷۲۰)

ن   سس هلسسوه سس وههک ه سساه  سسپ وووهیسس  اهوهاسسېږوهو سسډوهچږۍسس ۶۴وتسس هوسسښه)

نسسګوهوه  سساوه وواسست سهاسس سهووهاسسپ هوسسښهل سسوه  سس نږ هه سس    ره ااسست ههوهو ه

یسسوهنسس      هول سس ولۍههع ق  سس هنږې سس  هوووههسس    ولۍه و اسسنه سسوه وجسسخهنسس س

دسسښهټسس سهوسسښهیسسوه اوسس هاسساههههو نسس  ویسس  ههNAFODUهع هاسس  وت   هو۷۷نسسښه)

 هوسسښه۷۲دسسښه)هه هاسس  وت  و۶۴نسسښه)هکیسسوهووه سس   ېاههعیسس  ه سسوهو اسس سهاسس س

هعاسسا وهو اسس سهاسس سهووهو سسوه سس  هوسسښه سس  وهدسس  وون ه سسوه نتقسساهنسس سهاسس س

ههدسسښهنسس س هاسس  وت  وهوسسښهوهن  سس لحهیسسوهاسسېږوهنسسښه اياسسوه۰۶۶ سس ي اهه)

هن ه وهو ولې سها سعد  ووهو ه   هوښهولو و۰۰ هوښهوه  سها سهووه)۰۷۷)

 د پولېسو چلند

 هې     سس هن لسس هوههردسسښهیسسوه وووسس وههدسسښهوه سسو ره   سسنههن  و ېنسسووهوووسسښ

لسسوههNAFODUیېۍسس     ههسس  هووهوهول سس ولې هوهو تاو سس هیسسوهاسسږ سهوههر هې سس  

یسوهی وهسوهنسښهوهی ل  س هیسوه ووسوهنسسښههه   سواهويلهو ه  ل  س  ه   س وهو نس سهاس 

وسس هه هسسوهاسساو ههNAFODUنسس سه سس   اهنسسښهه۲۱۰۱هعژو ه سسول  ه و نځتسسوهاسس 

اسس     هچسساهههکعاسساههیا هسسوهنسس ههااسساوهههدسسښهی وهسسوهوهلسس   هههونسس هه اهسس 

 ه۰۷۶ ههخسسوه)۲۱۱ههلسسوه)ښ و ههسسهاول سس ولۍهنسسښهوه بسس ن  وههسس  و   هت  سسګ

ووهچۍسسوهه   سسولحووهدهنسسوه سسول  هههوووسساهوهی ل  سس هووږ  سسوو هه  سس و هو ن   سس

 سسوهوهی ل  سس هاسساههوههکچۍسس ههردسسښهوورهوهی ل  سس هاسسا     ونه سسوه سسهه هسسر

 ههسس  و   هوهی ل  سس هاسساههدهنسسوهنسسښهوه۰۲ سس ه ېسس هچسس ه)هع  سساهواسس  هو   

دسسښههه سس   هنسسښه وږسسوهاسست  ډههووهوهها  سس وهیسسوهولهه ویسس  هو نسس هووولوهاسساوه

ووهلسسوهواهو هسسوهوو هیسسوه خسس   هثوسهاسساهه سسوههاوو هیسسوهوسس هثوسه ااسساههاسس ه

هښلسسسوهاېنسسسهرنسسس   اسسس ول  وه ختهسسسمهوهووه سسس و هو ههعاسسسره ق و سسسوهن سسسوي 

ه او ههخوه وهوهت  هها  ع

ه
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 د واک اړیکې ته بدلون ورکول

نسس سهیسسوهوو ووهنسسښه سسو ره   سسنهوهی ل  سس هووهاسس   ه ه سس هه۲۱۰۱و وهو وهوه

دسس  وون هیسسوه وووسس ه سس   هیسسوهژو سسوهههنسس وهعووکهولو سسښه سسوه سسول  هو هه سسا ناهو

هکلسسوهیسسپ ه سس   ههخسسوهههوهاسسېږوهو سسډوهچږۍسس هNAFODU  سسوهووهچږوو   سسوهوه

چږوو   سسوههعن   سس هووهاسس  ه سس      هلسسوهي اهوه ه سس هووکهیسسوه اسسږ نهیېو سسول 

دسس  وون هلسسوهاسس   ه ه سس ههخسسوهوهووکهوه سسو هووهوهولسسوه سساه سسناهوهوو هیسسوه

 سس ي اههوههولههوه سسوه وسساه و نځتسسوهن لسس هیسسوهولههچسس ه  ل  سس په سساهياسسوهنسس سع

 هوهت  سسګوهوهوهاسسېږوهو سسډه     سسوو   ههی ل  سس هولو سسوهیسسوه سسوهن سسووهوهووههټسس لنښه

و هوهت  سسګوهنسسښهدسس  وون هوووسساهووهوت  سسګوهووه  قې سسره و لسس هیسسوه سس  اهیسسوه

دسسښهههدسسښهوه پسساهنسس  هیسسوهولههووههلپسس  ههوه ه سس هاسساههلسس    ۍهت  سسګههوهه اهسس 

هها  وهوهوو هن  هیوهټ لنوه  حېاهن کهیوهولههوهو    وه   ولوهون کع

هههووهوهه وږسسوه  سساه سساهټ لسس ههعدسسښهولو ووونسسوهوسسښه سسوهوههاسس  ههوسس ههوواسسښهیېزسسو

دسښهیسوه  س وهوسښه س حېاهن لس ه ه سښهوه س    هوهههدښه و ره   سنه سوهوس و اهوو

وههعن لسسوها   سسپو   هووو وهووهاسس   ه ه سس ه سسا ناهوسسښهوهووکه   ولسسوهلسسوهاسساهه سس ه

ل سسوههااسساهه پهسسښهاسست  ډههNAFODU  سس   اهیا ختسس هاسساههاسساههی ل  سس هوه

ووه سس ټاوهنږېسسنههووهیااسس  اهنږېسسنهوهنږپ سس ټاوههکنسس ه   اسس  وههوه و سهاسس ه

 سس وورښههردسسښهنسس  ههوو هوووسساهعیېسساهنسس سهه  لسسنهاسساو  سهکاږسس  رهنسس  ه

لسسوهواهو هسسوهوو هلسسوههعوه سسوهاسست  هلسسوهن هسسوهوهی ل  سس هوه  سس رهیسسوهیا هسسوهنسس هو

دسسښهههوو هوتسسوه  سسو  ههواسس ههن لسسوهعووهنسس  هوسسښهثرسساهو هت وسسوس سسوههثرسساه

 سساهه  سستې هوههدسسښهووه ههووهعد یېاوسس سه و  سسوههوههکنسس  ههکو سستپرهوهنږسسډو ه

دسسښهث سساه سس   ههههچۍسسوههسسوهعاهولو سسواهنسس سهاسسروسسنسسوه سسوه  وسسوهیسسوهولههوسسښهوي

نسسسښهوهی ل  سسس هو  سسساو هوههاو هنسسس سهیسسسوه سسسه۲۱۰۱دسسسښهوهههچۍسسسوهووهو هکو

اسسساهه اوج سسسوهونسسس ههووههښی  سسستنهښ سسسو رهټسسس لنښهاسسس     ه سسسوهوه ېاو سسس   

دسسسښهوهههووه سسس      هوت  سسستاهNAFODUدسسسښهوو هلسسسوههه  و   سسسګوهوووسسسښل

دسسښه اهسس هلسسوهههی ل  سس هاسساههوهوو هوهتسس هیسسوهی   سسوهن لسس هنسسښه ااسستوهونسس ک
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دسسښهوه ه سس هوهههدسسښهوهی ل  سس هوه سس    ه   سسپو  ښهووو اهه    تسسوهوتسس ولک

اسس   ه ه سس ه سسوهوسسښهی ل  سس هوهاسست  ډوهههووکهلسس    هيره را سسوهوسسښهو لسس وه

ه ع  هوولولولههاوولتې هوهی  ه وه ا ل هیوههښووهوهچۍ هیوهولو واهوه 

 ونه ز ار  دد مور 

 پروګرام او یا د خلکو واک 

لسسوههNAFODUوسس هاسسږ اهان  سساوهوتسسوه سسو رهو سسوو هوهو سستپرهیسسا پ هوه

یاو او   سس ههخسسوه تږسس وډهو ا  لسس ه خ نسسۍهچ سسحهوه  سس  ترهووو وههیخ و ېسس 

 سسوهیسسوهی ل  سس ه بسس ن  و هواسستخوو ههکعوههاهسساهن  هیسس  اوووهچۍسس  هاسس ت  ه

وسه ااسساههنسس  ه سس هاهسس هونسس کهوه  جسس وهه هووهو و سهاسس سه اهسس هوههسس  و   ه

پسهلپسس  ههیسسوهچ سس هنسسښهوه وووسس  هیاو او   سس هچ تسسوه سس وهیسسوه سس  وه سس  لسسنهوهو

وهی ل  سسس هوووهټسسس لنښهوه ه ا ېسسس ههعن  سس هنسسسښهیسسسوه   لسسسوه   سسسوه ا سسوهوو  سسستهو

 هنسسښهوهولسسوه سس پهوهو سس وهوهووو سسوو ههچ سس هیسسوهی وهسسوهنسسښهForum ن سسنه)

ن  وهیسسوه   سسوهدسسښهوه هې سس  حهیېۍسس     ه و نځتسسوهاسس هدسسښهوو هوهټسس لنښهوه بسس 

ووهلسس لهیسس لوهدسس  وون ه سسوه خسس   هوه پهسس هاسس  وت   هووه  سس چوو  هوه اسس ل هلسسوه

هي اهوهی ل   هو تپرهن  ول هووهیوهولههوښه وی  هو ن ل ع

NAFODUوو هوههعدسسښه سس     هوه سسو ره   سسنهو سسهرهاسس  هېوهوههی چسسوهوه

نځسسوهوللسس هلپسس  ههوسسښهو ووههووهووکه ه ا ېسس ه ا سسوهوههوووهی ل  سس هوه  سس وهوهلسسوه 

دسسښهوو ه قېقسسحه ت سسا ووهوهووهوهی ل  سس هاسساههوسسښهلسس    ۍهههلسس وههووه  سسو هو

وهول سسسرهی ل  سسس هو سسس وهت  سسسګوههوههاوهلسسس لهیسسس لوه نهسسس وو و  هت  سسسګهااسسساوه

اسس  وت   هثاسسرهه وووسس هیاو او   سسوهوووهی ل  سس هوهو پ سس ه و  ېسسډهو ن سس ی   هوه

و سسس وهوووه سسس    هوه   سسسپو   هووو وههاسسس   هNAFODU  سسس   اهوهو وسسس هاسسستن ه

ل لیسس لوهدسس  وون هووه نهسس وو و  ه سسا ناهوه ووسس ه سس  هن لسس هووهو  سساهاسساههوه سسګه

ووهوو هو  سس  ه  سس   اه سسوهوهولسسوههع  سساوسهول   لسس هرنسس  هن لسس هلپسس  ههوهي  سس

ووه  سس  هو نسس  ښههکی ل  سس هوه وجه سس سه اهسس هیسسوه  اسسوون ه  سس  ه و نځتسسوهنسس ه

وهی ل  سس هلسسوه سس وهوهی ل  سس ههسس  هوهول سسرههاع او انسس هه   سسخهک سسوهي ههووو ههنسس ه
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دسسښهوه  جسس وهه سس ي  هو سسپسهوهووهیسسوهوتسسوههره  سس   اهوسس ه سساهول سسوهوا اسس

  لسسنهنسسښهیسسوهجنسس  ه تسسېاهاسسېږوهنسسښهوه سس    هوه   سسپو   هووو وهلسسوه سس وه سسګوه

هعک تاهوه  اورهن هېو 

 يه او همکار لمقاب

هت سساهاږهسسرهنسس  هنسسښهوسس هو وووهی ل  سس ه ه ا ېسس هیسسوهلسس    حه سسهNAFODUوه

(Paradoxها ه سس   ههن سسول هوتسسوه   سسنهیسسوه و سس  وه   سسوهوهی ل  سس هوه  اسسو

 ېسس هچسس هوهوتسسوه ه ا ېسس ههع ووسسښهوه سسول  هووهووو اهن  سس ه سسول  هلپسس  ههچ سسوهن لسسو

وهاسس    ه  هوه ق وسسوهن لسس ههک سس وهاسستاو ېوههالسسوهوسس ههعوهچږ سس  هه طسساپهو لسس و

ووهلسسسوه سسساهول سسسوهوتسسسوه ه ا ېسسس هوههلسسسوهي اهوه  جسسس وههووکهوه ن  لسسس هويلههوه

هکیسوهول سره  س   ههنسښه ق  هسوهنس سهچږ س  ههعت وهاساهه سګهنس  هن لس هي ههوه  

ت  سستنوههښ قسس  ههک هنسسښهول سسره  سس   ههوه  ږېسساهو سسهک ن سسرهنسس که سس هیسسوهلسس   ه

دسسښه  سس   ههلسسوه ن سسره سسوه   سسنهولنه سسوه سسول  ههههوووهدسسښهوتسسوه   سس ههنسس ک

دسسښهو سساووهووهواسسخ اهوهچسسو هیسساه سس  ههدسسښههوهو هههوووسس هووهکعیېسسوون ه

یا وسس سههښ هوهوو تسس    هاسساههوه قسس  هن لسس هوهیسسوه  سس وه ږانسسډهکي سسواهو ا سس ه

دسسښه ژوسس ههکه ه سسښه   سسوهووهوههکدسسښهوو تسس    ه هه  سسوهولهنسس ههکه   سسوهوو سسوهوه

وهو سس وههاې سست ه سسوهووهوهوولسسنهووههووهوه    تسسوو ههکن سس وهح سسوهوهیسس  هټ سس

اې سست هنسسښههکدسسښهیسسوهواسست وووههووهو رسسې هع سسا ناهولو سسښه سسوه سسول  هو نسس ک

ووه سساهوهوو هاسساهههک سسوهوهکهووو اهیسسوهوسس هثوسهوه  جسس وه  لسسنه پ سس ههښټسس ل

دسسښهیسسوهوتسسوه  ه سسوهنسسښهیسس ل وههه   ېنسسووهوووسسښلنسس سهو  سس  هلسساکهها  سساه

  سسساو هووههکل لیسسس لههښدسسسښهوهوو ه ېنسسسهکه  سسسوهوه  سسس   اهاسسساهه سسساهاسسس ه

 سسره سس و هدسسښهوه  سس وهاسست  ډهه سساهووهولههاسس وکهی ل  سس هلسسوه لهه سسوهت  سستا

هعک اياوهن ه

دسښهوهاې سست هیسسوهوو سساهنسښه سس  وهوتسسوه   سسنهوهههن سوو هاسسرهواسستن   هواسسر

دسښه  س   هه سوهه وهها  وهولو  ه ږساووه  هس ه سوه     س هچ سوهوس هوو ه  ساه سوهنس

دسسښهاسس وکه هسسرهوهووکهياسستوههنسس وههدسسښهوو ه  سساهههیېسساهاسسرهووهوسس هوو
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  سساهووههښدسسښهوهی ل  سس هوهچ سس  ههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهع ووللسس هول ېسس هلسساک

وه   سسواهوهههاښهلسسوهوووسساهنسسوهو هلې و سساههدسسښههرعیسسوهولهههسسوهولې سسهکاسستاو ېوه

وتسسوهثوسهی  سستنوه سسوهیسسوهټ لسسوهنسسښهول سسره  سس   اهیسسوهولههوهی چسس و هووهیسسوه

نسسسښه ااسسستوههکثوسهوهو سسستپرهیسسسا پ ه  سسس   اهیسسسوهولههی چسسس وههک سسس    ه

هون کع

NAFODUدسسښهوه سس    ههه اوقسسوهروسس هنهسسهوهو سستپرهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههیسسوه

ههوه  نږېسسنه  سس  هو نسس  ښهد نسس  هلسسوهي اهټسس لن ډه  سس  ه و نځتسسوهنسس س

وهی ل  سسس هوهاسسسږ  هول سسس ونۍهوه سسس    ه  نږېسسسنهووههاې سسستږ  ېره سسسول  هوو

ټسسس لن ډهاسسسوولنهووه سسس    ه   سسسپو   هووو وه سسسا ناهوهولو سسسښهیسسسوهولههوهی چسسس و ه

هیوهاتا وهو  وهنتاعهکثراوسهی ښها  اهوه

 اختالف او ملګرتیا د نظر

هه وسهو هروه وڼتېسس هوه ه ا ېسس هوه سسنوو ه و سسګول هلپسس  ههچۍسسوهجسس لو  ښه سس  ج

   سسنهاسساههاسساههل  سس کهوه وڼتېسس هوه ه ا ېسس ههول سسردسسښه   سسو رهل  ۍسس لکهوسسښه

دسسښههه اهسس ها خسس   هاسسېږوهو سسډوهل  ۍسس لوه سسوهو نسس ههښ سسنوو هوسس ههو سسوو ههیې سس

 ې سسپو و  هتسس هوسسښهوو هوه  سس وهوه نسس هه واوسس پهو سسوو    ه سسوه  سسوواهنسس  هوو

یسسا پ هه و ل سس ه  وسس وسهنسس   او وه سسوهوه و ههسس هووهچۍسس  ه سسوهیسسوهیېسساهنسسښهوه

دسسښهوهههیسسوهوتسسوه  سسخ ه سس  وهنسسښهچۍسسوههسسوهع  سساوهن لسس هلسسوهي اهاسساهنسس 

و   سستوهه  سس چ هلېسسره سسوهوسسښهي هه او سساههنسس ههچۍسسوهوهول سسره  سس   اهلپسس  ههوسس ه سس 

وه وڼتېسس هوه ه ا ېسس ه سسنوو هیسسوهوتسسوه سس ه ېسس هچسس هیسسوهثرسساوه سس و ووهنسسښهعهوهح س ن

یسسوهوتسسوه  سسخ ه سس  وهوسسښهوهی ل  سس هووههکعثوسه اسسږرهچږ سس  و ه  سساو هوه

NAFODUټېن سس لحهووهوه   سسو رهل  ۍسس لکهوسس ههه اسس هوه سسهښوه  سس چ هلېسسرهیزسسه

دسسښهول سسره  سس   اهیسسوهوسس ه   سسنه خسس   ه سس حېاهنسس کههوهوتسسوههه  ه سسوهوه

هع  ه هاهو   ه۰۲ و   تې هیوه   وه)ها  ب  هوه   ه
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 اوږدوالی

دسسښههه ې اسست هنسسښهو واسستوهلسسوهچۍسسوه  و ه   سسنسس سهیسسوهه۲۱۰۰   ېنسسووهوووسسښهیسسوهل

   سسنهیسسوه اسسږرهثوسهیسس  ه سسوهو اسسېوه ه ا ېسس هیسسوهتېسساه اسسږره   سسوهووو هونسس ه

هچۍحهوووا:ه

ن  سس ههادسسښهوه سس    ه  نږېسسنهاسسېږوهو سسډوهووو وه  اسسوهه هسسره  سساوهښوهاسسېږ

وهی ل  سس هلسسوهههدسسښهوهو هلپسس  هههوههووهووره هسسرهی چېسسوسها نسسوول هژ نسسوهنسس ه

هسسوه  وسسوهونسس که وبسس ن  وههسس  و   هیسسوهټ لنسس ههکع سستاه نسسوهنسس هې سس وهوه سسګوهو 

  و ېنسسووهو سسوههلنسسښهوهی ل  سس هن  سس ههسس  ه سسوهووو هو نسس هلسسوهوتسسوهو واسستوه

ی ل  سس هچۍسس  ههعاسساههلېسسو ښهنسس کهکیاوزسسښه سس هیسس ل وهوورهچسس هلسسوه   سس له

ووههن سسوههکههثرسساه  اسس لوهودسسښهوو هیسسوه  سس   ههنسسښهوه سسګو هیسسوهولههه سسوهوووسسښ

هی ل  سس هیسسوهولههوه  سس   اهلسسوهو هسسوهیسسوهټ لنسس هنسسښهوهوو هیسسوهاسستېچهی   سسوه ههسسحهوو

ثرسسساوههاسسساههوهيهښدسسسښهوو هوه سسسو ره ا سسسههدسسسښهها  سسسوهوو هتسسس ولکههوو

چ سس هیا سسوه اوسس ه  ا سسوههر سهنسسښه سس ورهوهنسس  وسس ه ا ېسس هنسس سهتسس ولکهیسسوهوو وه 

 وو و ه سس  وهو سسووه سسوهیسس که نهسسهښدسسښه ېنسسهه  سسوهعلسسوهياسسوهو نسس سهاسسر

دسسښهوو هلسسوه سس  هاسساههوههره نهسس وو و ه و سسهکووهول سس ولې ه سسوه سس ههک سسولې 

وه  وسس ه و ه   سس هلپسس  ههوههعی ل  سس هیسسوهلې سس هنسسښه پسس  ه  سس وهلسسوه   سسوهاسساهه وول 

دسسښهوولسسوهوه  سس  هوهههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهکهووږ  سسوو ههو ن سس ی  وهولوسسوهو

هه  هولووهو عهووو هووهوه   وهااه وی   وهن ل هیوه   پهنښ

 عبرتونه ياخستل شوی

هلوهووو وهوه   واه    هووهو  وو ر   ه وه ول  

 سسوههوک  ه سسوه سسېښهدسسښهو نېتسسحه  ون  سسوهوه ه سس هلسسوه  سس  هه   سسهNAFODUوه

لسس    هاسس  ه هسسرههعو هوووهولسسوه  سس   هه سس هو   سستوها سساپهلسسوه   سسوهاسساههلسساک

وولسسسوهووو وهوههوهی ل  سسس هیسسسوه و سسس   هنسسسښه سسسوه وسهل  سسس کههو سسستپرهنږسسس ک

وه ه سس هوه و سسګول ههNAFODUهک  سس  هو ن  سسوهثرسساوههي ا   سسواه  سس  هلسسوه

نسس ههکووه هسسرهوسسښهوهیسسپ هاسس هههنسس ههEschewedن  سس ههرلپسس  ههن هسس هوه ووجسس
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 سسس   هه هې سسس  حههال سسسوهوهټسسس لنښهوهاسسساوههښ طسسساهلاو  سسس ه سسس نتې    ههوهټسسس ل 

ۍسسس     هوههسسس  هیېهروه هې سسس  هههوهاسسس  وت   هوه ې سسس  ېډ هووویاو      سسسهوره وووسسس 

دسسسښهول سسس ونوهههلسسسوهي اه هسسسره  سسس   اهاسسساهه ووسسس ه سسس  هنسسس سههوووږسسسوهوو

وه  سسس  تره  سسسپ وهی ل  سسسحه واوسسس هن  سسسښهوهول سسسره  سسس   وهووهچږوو   سسسوه

هووو اهو وو    هلوهي اه اااههن وو هارع

وهی ل  سس هوهو سستپرهاسساههوهدهنسسوهن لسس ههاي اهدسس  ههردسسښه ووجسسههووهو رسسې 

 سسوهووههو نسس سهووهچۍسسوه و نځتسسوهنسس سهچسس هه و پ سسهرنسسښهوهی ل  سس ه  سسه 

هلسسوه   سسواه سسوووه سساههکوهه  سس  تره  سسپ ههاوتسسوهثوسهي اهدسس  ههعاسس  اهو 

وتسسوه   سسنههعو  سستاهنېسس کهووهیسسوهچسسو هي سسواه ه سس ه   سسواه پسساهنېسس ک

وووهچسسو ههلسس ل   هوهوهټې سسحهن سسښه هسسرهوها  سسنه وسهیاواسسوهاسسادپوهنسس هعه

وږ  سسوو ههیسسوهټاون   سس هنسسښهي سسواه اوی  سسوه)یسس ل و هوه پسساه سس  هلپسس  ههوهو

هع ل  و نځتوهنهېنوتوهثوسهوښهوه     اه ه یوهه   نهوهوو

دسسښههه سس  وه سسېښهNAFODUهعدسسښهیاواسسوهواسس  وه سسوهوهههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښ

یېسسوون سههکهسسوهثوسهوسس هول سسره سسو رهاسس     هوهی ل  سس هیسسوهاې سست هنسسښه ه سساه

دسسښهوهول سسرهههونسس هکهووهوهوو هلې سس هنسسښهوسسښهیسسوهو سستپ هاسسا  ووه سسپو ه

ههوه  سس وهیابسسوهاې سست هک ېسس   هحسس  ت ههو ن و سسنه سسوهو دسسښههه  سس   اهو سسا

چږوو   سسسوهووهوهووکههع سسسوهلسسساکهښوهاسسس  ه هووه سسسووو هلپسسس  ههوسسس هثوسهو  وو رسسس  

ووسسس   ه نهسسس    هووهه دسسسښهوهوتسسسوهثوسه   سسسههلاو  سسس هوه و سسسګول هو   سسسنه سسسو

یسسنځ هو هیسسوه  اسسووهووو وههعو  وو رسس   هیسسوهولهه  سساهواسسرهه سسوهیسسوه   سسوه سسېښ

وههعوتسسوهن  سسښه  جسس وهه  لسسنه خاو سس  ههاسس  وت  وهلسساک  سساو هنسسښهیااسس  اه

ولسسوهوهچسسو هي سسواه ا  لسس هو  سس  ههنږسس کههوه سسو ره   سسنهلپسس  هه پ سس ه

هوها   هو  وهلپ  ههو   و ه و نځتوهن کعهووه اياوهن ک

دسسسښهو وسسس  هووه  وسسسې هوهچږ سسس  ههلپسسس  ههوسسس هواسسس رههه ها سسساپهووهو پ هاسسس

 سس پههراهاسساههوه سسو ره   سسنه سسوهاسستاو ېوو وسس   سسنهوه  وسسوه هه و نځتسسوهنسس ک

ن  سسښهووهو سسوو    ه سسوهوجسس  ههو نسس کهووهوههکیسسوه سس   هه   سسوه سس    ههعو نسس ک
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وووه سس      هوههNAFODUی ل  سس هیسسوهوو سساهنسسښه  اسسووهدسس  وون ه سسوهوسسښهوه

هوهچۍوه واههت    سهات  ډ وهو ا  سعهووهک   نهوه خنې ه

 مشروعیت او باور

وه سسسو ره   سسسنهوههNAFODU وڼتېسسس هوههسسس  هوهووو اهیسسسوهه سسساهوهو ۍ   سسست  ه

وههعي هه و نځتسسوهنسس ههکووه سس و ههریسسوه سس  اهوسس ههوقېنسسهر  سساواېنهوهثراوولسس

ټسس لنښهوههسس  هلپسس  هههاو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو اهیسسوه   سسنهنسسښهچسساه

)ه وسس ه هسساههکعیسسوه   سسوهنسس ههښهدسسښهوو هت  سستهههوواسسښهیا ختېسس وښهیسساوژا

یسسوه سس  وهنسسښهوه سس      هاسساههوه  سس و هوهوو ههNAFODU هوهه نسسښهوسسښهو سس  ه

وهی ل  سسس هوه و سسسګول هلپسسس  ههوهواسسسن ووهوه و نځتسسسوهن لسسس ههوههوهاسسس  وت   ههوو

وه و نځتسسسوهن لسسس ههوههو  و سسسښدسسس  وون هاسسساههوهچږ سسس  ههن لسسس هیسسسوه سسس  اهوه

 سس      هاسساههیسسوهاې سستږ  ې وه   سسوهوهولو سس هټېن  لسس ههیسسوه   سسنهنسسښهوهوو ه

ههدسسښهوه ه سس ه سس و هثوسساهوهوسس هوواسسښه   سسنهځتسسوهن لسس هوووه ه  سسنهوه سسوه و ن

نسس که و نځتسسوهنسس وعهلسسوهواه سسااپوههوسسښهوه سسو ره سس و هوهوواسسښهوسس ه سساو هه

دسسښهیسساه  سس وهووهوه  اسسووهی لې سس ه سساه سسناهوهو وږ سس که وسه سساه ههنسس کهه

هع و نځتوهن و

هعاو ل وهښاتاو ېوو ښه  هاااوهههل   ه

وه ه سس هلپسس  هههه  هاسساههاسس یسسوهاسسېږوهو سسډههن سسوهوهول سس ههNAFODUچږوو   سسوه

 اجسسسخه وسه ااسسساههن لسسس عهوتسسسوه سسسو رههاوسسسښهوهوو هوهاسسست  ډوهوه سسساهوهوسسس ه

 وسه ااسساهههک ه سساههکټسس لنښهوهی ل  سس هووهچږوو   سسوهوهټسس لنښهلپسس  ههوهوسس  ه سس و ه

دسسښهیسسوهټ لنسسوهنسسښهوهټ لسس هههن لسس ههدسسښهوتسسوهنسس  هوهی ل  سس ه سسوهول ېسس هو نسس ه

هعکاخنه   وهو ن  ه

  هووو وههخسسوهوه   سسنه ېسسګوره اياسسوهن لسس هاسساههوهو سس وهوووه سس    ه   سسپو 

وهی ل  سسس هلسسسوه سسس وهوهووږ  سسسوو ههوبسسس  وهټاون   سسس هوههوهی ل  سسس هووهاسسساههوو

دسسښهوه وڼتېسس هلسسوه سس وهوه سس لرهههو  سس هنسس و هNAFODUت  سستن هاسساههاسساهه

نږسسرهوهیسس وښه سسوه اسس ووهو واسستوهوهی ل  سس هووهولسسوهاسساهه پسساه ه ا ېسس هووو ه
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ې هنه  سس هنسسښهوهوتسسوهاسس     ه ې ېسسنهووهلسسوه سسوهه اتسسوهیسسوهو واسستهعو نسس ک

وههکدسسښهچاهسسوهوههه  لسسنهي سساهکوهوتسسوه سس    ههکع   لېت  سسوه و سس  وه سسوهو

ن  سسښهها  اسسوهردسسښه قېقسسهه   سسنه سسووو هوه  سس وهیسسا پ هوه سسو ره   سسن

وههعوسس هه ن   سسوهوههک تسس  ه سسوسهنسس هوووهیسسوهووو وهنسسښهوه  سس وهوهرلسسوه نځسسوهو اسس

هی  سستنوهووه سسوهوهه سسو ره  سس ي  هه  سسپ ههج لو  سس هووه   سسو   هل  ۍسس لوهلپسس  هه

لسسوهو نسسوه سس ولههواسست  وهه سس حېاهنسس ي هاسسرههی  سستنوههدسسښه سس     هیسسوه  سس وهوو

ها  سسوهثرسساهنسس و هاسسرهووهه  سسو ول  هکدسسښهیسسوه  سس هوهاسساهه اياسسوهاسس هههوووه

هعيچۍوهوا  اهار

وه  ږېسساهاسس کهوواسسوهیسس  اهدسسښه اهههینځسسوه سسو ره   سست  وهر وه وو ههپانسس

وهو سستپرهیسسوهثول  سس هه هه  پ  هسس ه سس ي  هنسسښهووه سس و وهاسساواهیسسوه   سسوهنسس کع

نسسښهوه ه سس هوه سس پهوهنسس  هیسسوهوواسسښهول ېسس هووهچږوو   سسوهوهول سسره  سس   اهوه

ههههسس  ههوها سساه  سس   اه سسوه سساهاسساوهېدسسښهلسسوهثورهه اوقسس هن  و سسوهووه خهېسسق

یسسوه پسساه سس  ههسس ه  نتې   سسوهوهن ههووهښنسس ه طسساهلاو  سسښهول سسرهو سسوو  پهټسس  

هعنښه و ۍ لکههیوهولهه  ااهن  ه
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 او ترکېې  یکویا هرزیګو وینا، مصر، کېنیا ، مکسند بوس

 ي.مهم ټکله پنځو مواردو 

دسسښه سسېښهها  سسوهههیسس  اهووهه سس و وهو واسس هنسس  هر سسوه سساینځ ههپانسسهو رسسې 

وههووه کول سسسرهی  سسستن هووهټسسس لن ډه  او   سسس هیسسسوه  سسس وهووهو تهسسسۍه سسس حېاهنسسس

یسساوژاهیسسوه سسول  هنسسښههاوهیسسا ااسسېاهههاعولهیسس وهښهوسسښه و نځتسسوهنسس هههښ پ وسس

دسسښهثوسسا هوسسښهلسسوه   سستوهثنسسښهووهث سساههاه  ه سسښه و سس  وهاسس ههاثرسسا ه سس  ه

و سسسوو هه ڼسسس هوه پ سسسوهنسسس کهوهوهرینځسسسوههپانسسسهحووههپانسسسهعت ا   سسسوهی سسسښهو

) ان سسسښ ه هسسساو  ههوهواسسست ه)ه  اسسسنې هچ سسسا و  هوونسسس ه هووهث هووسسسچهوسسسښه

  سسه ښههل سسوهوه  و سس   ههینځسس ههع قطسسوهو لسس وههښ   سسې  هنسسښهټ لسس هوهیېسساهاېنسس

یسسوهه سساههښاسستنهښدسسښهو سسوو هونسس کهوهچنوواسست  هوهینځږسسهه ه سس هیار سس ههونسس ه

دسسسښهوهوو هههدسسسښهاې سسستږ  ېرهو سسستپرهووه    ېسسسنههوو هچسسس هت  سسستا

دسسښهههوهوو ه  جسس وهه  سس اهووهوهرهلسسوه نځسسوهو اسسه وههوو ههنسس  سسچ سس ووهوسسښه

  لسسنهاسساههوه سس هن سسووههNebulousدسسښهوهوسس هاسست  ډ وهههیسسوهواهی چسسوهاسسر

 سساه س وهیسسوهو ۍ   ست  هنسسښهوه وڼتېسس ههکعیسوه سس  پهنسښهلسسوهنس  ه  وسسوهیېسساهنس ه

یسسوهو  نسسګوهنسسښههNAFODU ق  سس هلپسس  هه  سسهږ     هووههکو اهوه  سساهوههسس  هوو

ووولوهاسس وقېن هووههعثوسهوهټ لسس هیسسوه  و ږنسسوهن لسس ه ږانسسډهونسس هکټ لسس هیسسوه سس    ه

 ق  سس هلپسس  هه  سسهږ     هیسسوهټې سسوهن سسوهوههسس  ه  نتې   سسوههکیسسوهن نېسس هنسسښهوه  سساه

  ههوه  سساهوه ق  سس هلپسسهن سسوهووهر و نځتسسوهنسس سههدسسښهاسس وقېوهوتسسوهنسس  هیسسوه هسس

ه  هږ     هیوهاېږوهو ډههن وه و نځتوهن ع

  تعقیبول ډلو يپه ترکېه کې د جرم

وه نوږسسس ههووه ان سسسښهوهوولسسسنهووهعاسسسنګو  نهوووسسساهنېسسس کهروتسسسوه سسسوهجا سسس

ووسس هیسسوهوهثوسهوسسښهوههکنسسوهیسسوه سس    ههعجا   سس ه سسا ناهولو سسښه سسوهوووسساهنېسس ک

وهی  لږسس  رههک اسست وسهوهی ل  سس هتسس هېدسسښهاهښهن سسوهاسس  هروتسسوهنسسښهیسسوه هسس

هر   ېسس هووه ه  سسهعووو وهاسساههوسسښه سس ووهو لسس وهردسسښهوهوولتسسرهو نېتسسهه اوی  سسو
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نسس سهیسس  اهچ سس ووهوهوتسسوه  یسس نښهووهوهوسس ه سساهه۰۹۹۷اسس ت  هی سسښهاسس  اهوعه سساه

 حېاهو لسس وههچ سس ووه سس   ېسس ههدسسښهیسسوهټسس سهچ سس ووهنسسښهوسسښههااسساهه سس سهاسس ه

اسسستوهاږېسسسقهیې هسسسحهوهوسسس هاې سسست هههووهنږسسسډو  هنسسس  هوعهو سسستپرهیاو سسس

وهچ سسس ووهاې اسسسنهووهو تهسس وهووولوه   سسسواهوتېسسسډهههدسسسښهوهوولسسسنهو سس وههنسس  

هعولاهياتوه وولسثلپ  ههوښه هې  وو وهههو ل وه

ههووه  سس سهووسسډسهونسس وښهوتسسوه  سساههونسس هه سس وو  هاسسوولنهوژ سسحهر هسس هجسس لو  ه

ون سساههروسس هو هسسهکعوهښهاسس  هکوههرلسسوه   ېسس هاسساهه  لسسوسس هدسسښهلسسوهاې اسسنهووه

یسسوه ان سسوهنسسښهچسساهاسسخ هلسسوهوتسسوه  لتسسوه ت سسا ههدسسښههووسسا ېوهاسسېنږوهوووسسښ

دسسښهیسسوه ت سسا ون هنسسښهنسس   اهه  قسسوه سس لرهاسس ت  هووهاسس  ه هسسرههکهاسس ه

 ا سس ه   سسواه سس حېاهنسس  ههښدسسښهوهی  لږسس  ه   ېسس هوهژو سسوهټسس لهه  سسوهعاسس  اهو

هعووه

ه۰۹۹۷ ت  سسخهیېزسس هاسساهه   سس  ه و نځتسسوهاسس هوههروهتا سسهروهو سسنهو و سسووول

ولرسسېوهاسس  اهووهواسستن  سه سسا ناهیسسوهل وسسوهي ههه ه   سسوهو۰۰نسس سهوه سس و  اهیسسوه)

 سس ټاهوهټسساکهاسساهههر سسوهه ا سسوهوسس هه ېسسډه  تسس  هو و ه ېږتسسهراسس هاسس  وره سس    ټ

هیوه  ټاهنښهي واهو وه    اه  انهوعههټ اهون 

 وههري اهوه   سسسوهاسسساهه سسس ووهلاو  سسسهښ سسسېووکه  نسسس کههوهاسسسږ

وههدسسښهوتسسوهو سسنه    سسنهنسسښهوهووسستپ ه ت سسوههووهههسس کهکی  لږسس  هتسس ه

 ااهه  ووهو ل وعه  ږ  هلاو  ښه  ېهه چ  ووهیوهجن  ه تېاهنښهوهیاو 

 وهی ل   هوهون و ۍه فېوعه  ېوهن ن ووههوهی ل   ه  اهوو 

 هها وولهسسوههنتسساههوسس هوواسسېوو  ښه رسسا هوه  سسوهوسسښه  نسس ه  دسس   ا

دسسسښهوهی  لږسسس  هلسسسوه   ېسسس هاسسساههوسسسښه سسس ووهو لسسس وهووهاسسس ووهی ل  سسس ه ان سسسښه

   هوع   نږ هووهو  ای سه طه

  وها وولهسسسوهنتسسساه سسسو ت   هههوورههوه سسس په  ا سسسۍه ه سسسوهووه    سسس

دسسښهوتسسوهی ڼسسوه  ږسسنهههاسس ههووپه    ېسسرهیېو وی ڼسسوهی سسووهرنتسساهاسساههوسس هج هسس

وههدسسښههکي اه   سسوهی  لږسس  هتسس ههښدسسښهوهن   ېسس هدسس  وهو وسساهووههوهاسسېږههو سسا
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دسسښهو هوهن   ېسس هدسس  وهو وسساهوهياسسهېرهنسس  هههوتسسوهاسسنوهچۍسسوهو سسنهک   سس له

هۍسسواووه هر  وهنسس ههرنسس    رهوهټ یسسرهتهسسههیسسوه سس ټاهنسسښهن نسس ن وهواسسهووعه

وهټسسساکه سسس ټاوو هووههروسسس و نۍهژو سسسو ه  سسسوهنسسس دهاعوهها ویسسسۍه  جسسس و

دسسښه  سساه پسس  هاسس ههه سهاسس سعهو واسستوهلسسوهچۍسسوېسس  نسس کهوسس و اه سس دښهو 

وو هیسسوهاسسختۍههاونسس ههااږوياسسوهاسس  اوو  هیسسوهټسس سهچ سس ووهنسسښه وسس چاه

یسسسوهولو سسسواهوتسسسوهوههروه بسسس وتهدسسسښهوه    سسسنههخسسسوههاسسس سهااسسساههو پسسس

     نه  ږ سهت ا  سهوعه

هښیسسوه قېقسسسنهنسسسښهیسسوهچږوتسسسوهو یهوه وههن   سسس هوسس ه سسساه سسساو هوه  سسس نږ

دسسښهوو هوه پهسس ه وههنسس هوه سسقهلپسس  ههوهی  لږسس  هیسسوهولو سسواهوسس هههن سسوسه  سسو

وتسسسوهثوسهوسسسښهوه وسسس چاوه سسس    ه سسس پهنسسس  هوعهوو ه سسسوههوسسسډه ېسسس لحهوهووو 

ها ع  وو هو ن کههښینځهوه ې ات

 سس هوهی  لږسس  هدسس نۍهوسسښهيچسس هلسسوه   سسوهاسساههههو سس  هلسسوهو و  سسوهواسست   هو نسس ه

 سس ه  سسوهوههووعه سسوهی  لږسس  ه    ېسسنهو نسس هکدسسښهوتسسوهنسس  ه   سس لهههواسس  هو

هر ه سسښهوتسسوهټ سساهوهجا سسهه   ېسس ه ا سسوه سسوهوههرا اسسالرهټ سساهوسس و اهوهجا سس

و سس وههخسسوه   سسهوه ېسس هوهوولسسنهی  لږسس  رههردسسښهلسسوه قېقسسهههوهه  ه سسو   ېسس هوسس هه

هعو هه ېه وهوه   ې هو تپرهلوهوونوه  ولهه  وهووه  ي اههووه    ه

 او پالن جوړول  يستراتیژ  :اساس ایښودل

دسسښههسسوه  وسسوهونسس کهیسسوهولههههیسسوهواه  سساهههیسسوهټ لسسوه ان سسوهنسسښه هسسرهتهسسوهو

 ې اسسنهیسسوهواسست    سهنسسښهوهواسسږ اهیسسوههعوسسښهیسسوه سس   هه  سسا هنسس سهیېسساهنسس س

دسسښهوسس ه سساهوسسښهههو سس وهوسس هیسسنځهوهن سسېډه سساو هرنسسښهوه  سس   رن هووه  سسه 

دسښهیساههه س      ه سوهوس هه   سخهو نس ههردسښهوتسوه اس ووههیېو وسهیار س ههونس ه

 هسسرهو سسوو هلپسس  هههکوه ه سس هتهسسوه سس  هه وویسس  وههکعیېسسوون ههر پهسسوهووسساهه اياسس

هکدسسسښه  سسساهههو سسسوو    هلپسسس  هه  وواسسسښه  اوسسسمهاسسس هوووهوهک ت سسساکهنسسس ه

تسس وهنسسښهی   سسوه نسساههکیسسوهنهېسسوهثلسسووتسسوهههکعاسسنګو  نهنږسسډو  هووه اسس وهنسس ه

ووسسسا ېوهاسسسېږنوهوسسس ههرووه سسسو ره  سسس سهووډوسسساهونسسس وهر هسسس هجسسس لو  هکاسسس ه
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 خسس دهون سساهو اسسېاهاسسهې هوها اسسې ل ژ هوسس هیاو ې سساهووه ې سس ره سس نښه

اې اسسره سس ي  هوه  ج ووسسنهاسساههاسساههوو ههوروسس هون سساهاسس  اهوعهوهو تسسووووه

هع وهیوه    اوههثوسه وت  ګووسهووهیوهیپ هووه  پ ههوښهن  ن

 اسسږره   سسنه و نځتسسوهنسس ههوسس ههسس ههت سسا ڼسس هلپسس  ههو سس      ههاوو هوووو سسوو ه

وو سسۍهو واسستوهوټسس لېنډوهولو سس هنسس  ی ههووااسسېوهاسسهېږ  هچسس هلسسوهوو هاسساهه

ه ه ا ها عه

 هسرهو  س ووښههخسوهوسس ههلسوهنسسۍهو  ساو  پ  هنږواسالرهلسوهټ ساهو واستوهواسهږ

 ېسسسنه سسسوهووههې سسس و هووه هردسسسښه   سسسوهوسسسښهووتسسسوهو  سسس ووههحهوهسسسوووه   ه سساو

و نسسس سهووه ا ېږسسس سهوعه   ېسسس هوو  سسس و ښهولو سسس هووه سسس    هاسسس  هههخسسسوهیسسسوه

نسسۍه   سسواهونن سساوسه اياسسوهنسس سهپ  سساو رهنږهااسستاهههواسست  واهاسساههیسسوهوسس ه

وجا   سس هواسسنګهو سسنهیسسوهیاو  ولسس هنسسښهاږ  سس ه هټسس لېنډاه اسسنۍههعیېسساهنسس کهو

ښه سسوهووسس اهوواسسښهی زسسښهیسسوهاسستا وهنتسساهزسس ا سسوهو لسس وهعهاسسهږ  هاسسالرهی 

دسسښهههد ا سسوهدسسښه اسسنۍه پهسسوهو ووکهاږهسسرهنسس ي هاسسرعهوا اسسرهیېۍسس  هووهو

هووتسسوهنږپسس ووهه“واسساهلسسرههخسسوه سسوهو واسستوهچسساههسسوهو  سساهیسسوهه سساه سسوهوکه

یېسسووهنسس  هوعهچۍسسوههنسس سه سساهجنسس  ههووو ه1991هونسس سهلسسوهثاسسږ اههه1991

وووسسا:هو اسسنې هنږپسس ووهلسسوه ه سس هوت  سستاهدسسښهوو سس وهیسسوهه سساهواه پسساه

 ڼسس هلپسس  ههووسس اهو ېقسسښه ېسس  ههووتسسوهنسس  ههاووو سسوو هه اسس لنه ااسساههنسس کهووهو

هع”لپ  ههو ه  و هو

یسسوهوواسسره سس سهنسسښهدسسښه  پ  هسس هو سس وهوت  سسګوه  سساکهن لسسوهیار  اهیسسوه

وولتسسره (ا سس هنسسښهنسس  ه سسوهوهه  سس سس  هنهسسوهچسس هیسسوههع  و سسقهاسساهه ااسساههن سسولښ

نسس  ههوسس و ښهیسسوهاې اسسره   سسوو  هدسسښه ېاوحسسره ا ېسسبهوسسښهو لسس وه سس  هنسس  ه

   سس لکههوعنسس  هوهه سس ه سس  هولهوهدسسښهیسسوهوسس هو ېسسقه  سسېاهنسسښه   لېسسنهونسس ه

ن لس هنسښها جهسوهواسرهه ساو هثرساههویار س هیسوههدسښهه س  هایسهنس ه:هوواههثراه

ه اسږره  ساوهو ساوهلسوهي اه  س   ههیسپ هنس هعهونس کهوووسرهه س یوهو تېس  هاساههوه

لسس    ۍه سس  ښهدسسښه سسوهلسس    هتسس وهه”ون اوسسنه ت سساکهنسس که”دسسښوواهلپسس  هه
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 سسس    رهووه  سسساو هوکهیسسسوه   سسسوهنسسس اعهووو هاږسسس  ره سسس  ښهووهواهدسسسښه

ووهوتسسوهاسسرهجا سسرهاسسنګهو سسنه ا نسسګهنسس کهدسسښهوو هوسس هلسسوه سساههخسسوهجسسپه

ښهول سس ونرهنږسسډو اه سسوهنسس کعهوتسسوهدسسههوواسسښهثوسه اياسسوهنسس کوه سس  ښهیسس

 سس  ه سسوهو اسس ووهیسسوه سس  اهتسس وهو اه و سس  وهووه  اوسسمهاسس اهلسس    ۍه سس  ښه

لسس    هووهدسسښهوو هچ سسوهونسس کهدسسښهی  لږسس  ره هسس( ېنههکعیسسوه   سسوهنسس ه

دسسښهوو سس  ووه  نسس کهیسسوهه سساهونسس  ېنښهو واو سس هووه سس    هج لو  سس ه سسوهلسسوهههنسس  

ه   نږښههخوهوواپنېډه   زنهو ن کهوع

ه   نږسسوهاسسره ن سسنهووزسس وو  حوو هت  سستاهدسسښهوجا سسره اوی  سس هوووسس هه

 سس ي اههچۍسسوه  بسسې  هدسسښهوتسسوهوواسسېښهوسسښه  قې سس لښهوت ا سس  هیسسوه سس  پههوو

عهنسسښه  وسسوه   زسسنه اياسسوهنسس کعهلسسوهی سساههخسسوهاسستاو ېوورهو تخسس  هواسس 

دسسښه سساو هلسسوهت ا سس  ههه سساو هوسس ه سسښه  سساههاسس     رهج ل سسنه پسساهنسس 

  سس   ههو سس      هلسسوه سس وه سس هیسساهولو سسواه سس سههخسسوهواسس  رهووهچۍسسوهیېۍسس  هدسسښه

هن  که و   وهن کع

اې اسسرهوهووهاسس  هو سس که  وسسوهیسسوهه سس لسسوهواهاسسپوههو سس      ه   سسنه طا سس ه ه

دسسښه اوسسوو  ههخسسوهههوواهلپسس  ههع ه  سسنه سسوهنسس کهیاواسسښهچ سسوهنسسښهو

دسسښهو ه سس هههیسساونهووسستپ ه و نځتسسوهنسس که اهسس ه  وسسوه  سس   ووه   سسوکهنسس ک

 سسسګو ه و نځتسسسوهنسسس کعه نسسسښهاې اسسسره   سسسوو  هه  سسساکهنسسسښهیسسساونهول سسسر

 سس  هاسساههلسسوهاسسهږ  هوووسسا:ه  اسسښههعت  سستاهدسسښهووتسسښهچ سسښه پ سس هواسسر

واسس وکهو سس وهیسسوهه سساه ه ا ېسس هنسس ي هاسس هووسس ولرهیسسوهو   سسنهی چ سسووهاسساهه

   ههوت  سسس   ثونتاو  ههو رېناو سسس هه ا سسسره سسستو  سسسه رهو   وو )ل سسسوهو    ې

لترهووو وههوون پ سسسس هو  سسسس ووښههو رېناو سسسس ووه تخهېهسسسس هثونتاو سسسس  هو سسسس ووه

اې اسسرهاسس        هه سس  رهو سس وهه   سس هووهو  سس وو هیسسوه سسګو ههوواسست    سهو  سس

ه اږره   وهووتپ ه و نځتوهن عه  ااههیوه

 نتوېږ  سس هیسسوهواهولههدسسښههسسوهثوسهوولسسوهت و سسوهووهو   اسس پهوو  سس  هوسس ه

 و نځتسسوههدسسښهیسسوهوونږنسس ه سس  هول سس وهه  سس  هووهاې اسسرهو ووهههو سسوو ه سسوهټسس لېنډ
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عهووهدسسښه سسوسهنسس کهه  سساهن لسس جا سسرهاسسنګو نهاسساههدهنسسوهلسسوهنسس که اهسس ه

ووههن لسس ه خسسوهو ې سسردسسښهو نسسوکهههنتېسسر وو هلسسوه سس وه اوخسس ولره سس لره 

و سسښهوونسسۍهیسساهه سساه قېقسسره نسسګو  ه   سسواه اياسسرهیېسسووهنسس کعهاسس     هلسس له

اسستاو ېوورهو  سس  هو لسس وسهوتسسوهو سسوو ه  وسسوهاسساارهووه سس    رههاږسساهنسس سه

هوکعهه  ښوها وهههون ه طاهلاو  ښهووهو هرهو ولرهیوه وه و نځتوهن ه

 اهس ه س  هههاسرو  سګهاهږ  هوووسر:هو س وه سوهت  ستاهدسښهاې اسرهن  س هنسښهه

دسسښهوو هلسسوهاسست  ډوهاسساهه سس ه  سسره ه سسښهووو ههوهواسسښهن  سسوه ااسساههنسس هوسس هو

و سسنهنسښهو ا   سس هو سساهن لسس هههلسس  هیسوهوسس ههښاسېږېوه سس و هن  سښهولېسسوسهاسسرعو

وووسسا:هووهوسس هاسس وههنسس  هوهونسس  هیسسوهواسسېهوهدسسښه ه سس ههښچۍسسهع وسساه و نځتسسوهنسس 

 هسسوهو  سساه  سساهههعوو سسرهدسسښهوو ه سس  هوتسسوهثوسهوواسس وسه سسوهتسس ولکوهت  سستاه

ونسس کهوووسسر:ه سس  ه سسوههعلر ههسس که هسسرهاږهسسرهو سسوو هن لسس ه سسوه و سسهووهوههدسسښ

   سساهووهوسس ه خ سسوه سساو هلسسوهههوسس ههدسسښهوهههت  سستاه  سس   ههوواسسښه سس   ههاسسر

ول سسوه و نځتسسوهاسس اهو  سساهاسسرههل سسوهوواسسښه سس   ههاسسرهدسسښهووسس هنسس دنره

اسسسخ هووهوسسس هواسسس   ه ه سسس هلسسسوه سسس وه و نځتسسسوهاسسس کهوکعهوتسسسوهو واسسستنحه

دسسښهلسسوهههوه سساو هو  سس   اهوسس هاسسږ  سهو ا  سسو سس ه  ه  سسههعو تخسس  ه سسوه سس   رو

لسسوهوتسسښهو واسستوهووووږسسره ڼسس هه-چسساه سساکه سسوهوسسښهت  سستاهدسسښه ڼسس ه سساهنسس ک

هلپ  ههوو اهو ېقښه ې  هه و نځتوها هعه

 اقدام کولو لپاره وخت د

دسسښهیسسوهههو  ا ېسسنهوتسسوهو سسنهیسسوه ان سسوهنسسښهیسسوهچا سس  هنسسښه سسوهوهووهوقېنسس 

نسس سهنسسښهټسس لن ډاه اسسنۍهچسس ه  جسس واه سسوهواه سس ه ېسس هچسس ه سساو هلسسوهه1991

ن سسوهو   سس   ههویسسوهیاو سسهع  جسس وهه  نسس ل ژهههخسسوهواوږسسرهواسست  وههونسس ه

ه سګعهلس لې وول ه  ساهه پساههنس ههووهو ان سښهچساهو س  هوسښهو سوو هن لس ه سوهوچ  ه

ون اوسسنهتسس هووو    هیسسوهوسس هه سس  وه  سستږاهیېۍسس  هه یېۍسس  هووهو))و سس   ه

ه اږره   وهولې ووسها عه  یوههوهها        ه وهیوهووتپ هنښها  ا
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 اهسس هدسسښهیېۍسس  ههلسس وو هیسسوه پسساهوو هاسساههوتسسوهیېۍسس  ه پهسس هتسس وه سسوهلې ووهه

هسس  اههدسسښهن سسوو هاسسرهیسسوهچږۍسسوهو سسوو هه پهسس ه په و سس ههوواسست   هه  و سسګو   ه

 سسوههعلسسوهواهاسسا  اهه  سسوهووهه سس  ښه سس  ښهو لسس واهلسس عووه سس  وه سسوهولې ووه

 ه سس ه سسوه اسس ل ه ه سسښه  سس   اههخسسوهو پ سس هیسسوهوسسښهدسسښهی ۍسس  ههه و اهوووسس

 نتوېږېنسس هووسس اهوو سسۍهیسسوههع سس  ا ښهلسسوه ه سس هياسسهې   وهچسس ه وټسس سهنسس س

 پسساهه ه سس هوو سسوو هن لسس ه سس و هنسسښهوه  سسوهلسسوهي اهوه111ه11 سسانهنسسښه

هياهې    ه  ا وه     رن  وه  وهن سعه

لسسوهواههعول سسرهن  سسوهوههوو سس پ سسوهووهدسسښهوتسسوهوول سسره  سس   اهلسس    هیاه

اسسسهږ  ههوعهوهلسسس لو واسستوه سسساهول سسسرهو سسسوو هوچسسساهوسس هاسسسخ هلسسسوه    سسس   ه

 خهسس هوواهي سساهو ا  سسوهدسسښهو سسو ره   سسنهلپسس  ههوو وسس  هووه  وسسې هوسس هه

اسسالرهوی زسسښهیسسوهول سسرهولو سس هاسسا  ووه سسډو کهونسس کههههواسستاوټېوکهدسسښه

اه ساواهدسښهچۍوههسوهدسښه   س لکه  ساهو  ساو   هو هسرهو  س و ښهلپس  ههولو سو

یوه سو ره   سنهنسښه و سګهاسره  ساهنس کهوهعهواسالرهلسوهی زسښهوس هه ې اسنه

نسس سهو  سساو ههیسسوهلسس   هه   سسوهوو هیسسوهاې سستېږ  ېرهه1991ووسسښهولو سسوه

ه11لسسسوهي اهوسسسښهودسسس یره اسسسنې هلسسسوههولو سسس ثوسهیه نسسسښهونسسس اهووهواخهسسسره

دسسښهوجا سسرهاسسنګو نهیسسوهاې   سس هنسسښهول  سسپرهووههه ق لسسوهلې    سس هاسساه

وواهلپسس  ههدسسښههع  اهاسساههوسسښهاپ سسوهو لسس وهههولو سسښهو ېسس لښوو سس وهو  سس 

چسساهث سساههخسسوه هسسرهلسسوهو  سس   اهیسسوهولهه  ه  سس پهولسسوه سسوهو اسس کهووهوژو سسوه

هن کهوو هلوه انې ههخوهواوږرهوات  وههون هعهه     ههنښه وه ګ

اسسسالرهلپسسس  ههو اسسسنې هو ت سسساکهن لسسس هی وهسسسوهنسسسښهثرسسساوه ه وډوسسس  رهد نه  سسس ه

و سسسنه وو اسسسې کهوو سسسنهلپسسس  ههوسسسښهاسسس  ښههولو سسسواهلسسسوهواهدسسسښهټسسس نهح

 نوېږ   سس هوسس ههتېسساه  ږسس لره  سساکه  اسستوههینځه سسږواسسږ الښعهوجنسس  ههیسسوه

هعهووکهوه  ټاهوهټ اهوه  ب  هیوهولهه  اکه  اتوهون هعون ه

وو  سسووو  ه سسوهوهاسس هوه  سس   اهدسسښهیسسوه سس   ههو سس وسه اسسږرهههچۍسس ه     سسو

  پ  هسس هو سس وهوژو   ل سست   هی  سستن ه سسوه سس و هوووهسس هو  و سس   هو   سسنهاږسس  ره
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وتسسسوه  سسساکه  اسسستوهه111ه11و ن سسسېاهاسسسېهېرهیسسسوهواههولههوووسسسا:هوه  سسسا

هعهه و نځتوهن اهوه

 رسسښهو سس وهووسس اهو ېقسسښهلپسس  ههه9نسس سهو  سساو ههلسس    ۍه   سسوهیسسوهه1991و

  پ  هسس هاسسېږ ههخسسوهو ه سس هلسسوهچ سس ووههچسساههو یهوهعاوت  سسوه سساهنسس سه پسساه

یسسوهووچږسسوهوو سسۍهنسسښهوو ه  سس   اه سسوه سس  ه  تې   سسوهو ههع سسګو هثرارسسول 

یسسوهههسس  ي وهنسسښهوآ  سسګو  ههه  وسههو ڼسس ه سس   هنسس سل  سس هوو ههعوبسس  وهنسس س

)دسسښهیسسوهنهتسس  نښه وو هلسساکه ههواسسږ   ڼ      وه  اسستوههښوووسساوکه هقسسههنسس س

ه  سسس  ه وهنسسوهتهسسحهاسسس هنهرووهیسسوهن هسس نښه   اسس  وهنسسس سهوودۍسسحه))تهسس

اههرسسیسساه پهسسوهوههنهسسوهدسسښه سس     عوچسساهی سساهنسس سهعو هه  هوو هښ ې ات اسس

کهیسسوهوهدسسښهی سسښههښهاسس سهد ن  سسوهوواسسښه سس    وسهل سسوهلږسس  ځنهر اياسس

دسسښهوو ههه ه سس هچۍسسوههسسوه   سست  وهی سساهاسس سههډو سسنسسښهاسسېږوههاسسېږ ه  ېنسس

هع  ا وه وو وهن سههوهکان ه چ

 سس  نښههښ  و سسګهووهاېنسسهښاېنسسههووو سسۍهښدسسښهوو هیسسوهاېنسسههوهکوو هچېانسس هه

چۍسسسوههعاسسسهږ  هوووسسسا:هوهوو هلپسسس  ههووثرسسساههو  اسسس لۍه  سسساههوههعوس وواسسس

دسسښهوهوو هیسسوه  و سسګهنسسښهوهووهوسس هو هخسسوهلسسااهوهوه اسسنې هلسسوهي اههه هسسر

وو سسسۍههښوووږسسسهدسسښهوهه سسسوهوهههو ېاو تېسسس ه  سساههوسسښهووکهنتسسساعهوهچۍسس هلپسسس  ه

هاتسسس وهو  سسس   هیسسس لوههووونږسسسوهووسسستپ هلسسس لهعو واسسستوهت ا سسس  هی سسساهاسسس 

لسسسوههوهوو ههکونسسس ههښچ سسسهوه  او  لسسس هک  سسساواېنهووهو  سسس   رن هووږ  سسسوو ه

ها   و سس هووهو  وو رسس   ههخسسوهثنسسښهوههردسسښهلسسوهجن سسههثنسس ه  سساوهکاسسپ  وه

هوهدسسسښه سسس      هت ا سسس  هو سسس هههووهاوسسس و ههعواسسسخنهت ا سسس  هي سسساهاسسس ا

هن هعهاوه ق  اهنښهوښه     ههيی حهیې ولهیوو هو ې  ۍههوهښ هه 

دسسښهو ووه سس  هلسسوهههچۍسسوهووهادسسښهیسسوهولههوسسښهولو ووونسسوه سسوهوههاسس هههچۍسسوههسسو

هوهو سس وهوهروولسسنه سسوو خه  سسوه انسسښه پ سسنهو واسستوهیسسوه  سس ولوههرږسس   ا

ونسس وښههعوون  ولسسوههوولسسوه    تسسوهوسسښه پ سس ه  ا سسوهوو  سستوسسښهیسس ه  هیهږسسوه

چبه سوه  وساهپ ه ساوه سهویس لههوووښهدښهجناوي س هوویسوهوونږسوهووستپ هنسښهلس ل
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و سسوهیسسوهکعهووسستپ هنږسسډو  هنسس هههدسسښهوهوتسسوهو سسنهوسس هه   سسخهو  هسسو هه    سس ه

حهن لسسس ه سسسوهولنسسس عه  و نېسسسنهاسسس  وه    سسسنهواسسستهرو  سسساو ههو هسسسهوو سسستږو

 پهسسوهو سسوههنسسښه اچۍسسښهیسس  ښهاسس هنهسسوهدسسښهی  لږسس  ههولسس   کهو وسساهو   سس  هیسس

اې اسسرهولوهولوهاسساههاسساههوهوعهلسسوهو واسستوه سساهلسس    هو وسساهوټ نسسهښ ې اسستهاسسپ 

هلپ  ههو ڼ ه  اورهووو هیېوون عهووو وو هه ې  ک

چۍسسسوهوووسسسښهدسسسښههعلپسسس  ههتسسسپهنسسس  ه  هښ سسس  هښاسسسهږ  هوووسسسا))   و پهه

وسسښه سس  هجسسپههښ سسوو ههر  اسستوه ا ېسسبهنسس ههووهویسس  هر  اوسسرهوسس هه ط  اسس  

وواسسښهواسستو  و وهوسسره پسس  ههنسس سه:)   وجسس  هه سسوهو نسس ههدسسښههعواسسپ هنسس 

یسسوه قېقسسنهنسسښهن  سسوهو  اوسسرهو   سس ه سسا پ ههع  سس  ه ڼسس هتپنسس    هښ  اسس

  اوسسرهیسسوههوسس ه    سسنه  ج ووسسنهولوسسوهوهه   سس هلپسس  ههوه  اوسسرهوهوهعوه

لسسوهواههدسسښهیسسوه سسول  هچ سسوهونسس ههه سسوو ههر  اسسوه وسس  هنسسښهواږسس  هراږسس  

ږسسېوههوتنو هاسساهه لسسوهعهکدسسښهیسسوه    سسنهنسسښههسس کهوههواسسره  سساهواهوله

هه  وهوعهه دښهو   تقې هو وو هوښه وهوهن هههیوهواهوله

ههو وههانسس ههادسسښه و نځتسسوهاسس کهوهنسسوهوچۍسسحهیسسا پ ه سس  ه  سساهههچۍسسوههسسو

هښهويو سساه  اوسس ي  هیسسوهاسستا  هنتسساهووه سسوهوسسښهو هسسه  سسوه سس  هچسس ه سسوهوههو و

وو  ساهههښدښهلسوهن و س هو واستوهووو هلسوه س ه  سوهاس  هولسوهو س  هنس کهع ه س

هو واسستۍه ېږسس وښهنسسښهوو ه سسویسسوه  سساو ههه ه سس ه  اوسسرهوهوهعو نهسسووسسښه

دسسښهو  سس رههها ه ېه  سسوه ه سس رسسدسسښهوهوهه نتوېږېنسس هو سسوو ههول  لسسوهعهو اسسېو

یسسوهټسس سهچ سس ووهنسسښهیسسوه  اوسسرهنسسښه سسګو هون ع سساو ههکعاسسهنوهن سس ه۷۱

و  اوسسرهو سس کههښ سسوه ه سسهن سسووهکدسسښهو  اوسسرهونږسسډو هههیار سس ههونسس ه

 سسوه و نځتسسوهه  هت اهسس هو اوسس لېهکن سسووهیا وسس سه  وسسوه  سس   ههیسس  ه سسوهو اسس ه

ههعکن ه

 وږسسوه   سسوه  اوسسره وټسس سهنسس ه سس هو رسس هولسسوروهو   سس  هیسسوههیسساوو هو سس  له

  نتې   سسوهدسسښه قسس  حه  سس واههر سس  وه ه سس ه نسسګو  ه  سسګو هووکهلاو  سس

ه سسا سسوهه سس ه  اوسسرهونسس و هاسس سهدسسښه پسساهنسس  عهونسس  وسههی سسښهچسس هاسس  اهو
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ووو سسوو هه  اوسسرهلپسس  ههیسسوههلسس    هوهثرسساههووو هو نسس کهه سساهانسس سهیسس  هه1991

ههاسساههوسس ه سس  هوهښیېزسسهښدسسښهووسس اهاسسپېنهه  اوسسرهوو سسوو هه ڼسس ولههن سسوهوو

اسالره  ساهوسښههههدسښچۍښهو یس کهوولسنه س وول هووهوس ههوټ نس هول  س هولسوهدښ

ووهه خسسس لمهاې اسسسرهها  سسس   هههوول سس ونۍه  سسس وهوسسسښهو  سسسوهوووهسس هونسسس  ول 

هدسسسښهو رسسسې هرهووهواسسسپ پ له وهدسسسښهیسسس یهوسسسښه پ  نسسسههاسسسې  لاو ه ط   سسسو:

ووه سسوهوټسس      ههکدسسښه سسوهاسسااېنهتسس ولهههو وسساهوووو وسساهوسسښهو لسس وهووو ه

هعااهه وو ه   هن سهکت ولههرول  ونه اتاههچ  هووهو و

دسسښهوی  لږسس  هههچۍسسوه  نتېسسرهوهیسسوهنسس  هنسسښها سساهثوسهوول سسره  سس   هه  سس  هو

عهلېسسس ووسهوهی  تن ))تپاسسس    هن یې سسس   ه ټ لسسس هون پ   سسسوهولېسسس ووسهاسسس و

وه)) ههلسسوهتپ سسۍههخسسوهواسست  حهن لسسهوسسښهدسسښهوواسس ههوسس ههلسس ههوههوياسسهې    

 سس    هوسس ههروا اسسهر ووسس هو سسو هکواسسالرهو سس  هعهوسس ه  هکنسس  هوورهوسس ه سس  ه

هعهاوههښا  ههښی هښلې    هچ ه   نهووهو

 : ېپایل

 سس      ه   سسنه سسوهټسس سهه ڼسس هلپسس  ههوهاووو سسوو ههیسسوهوسس ثراهنسس هو سسنهنسسښهو

ه و نځتسسوهنسس عهووهووکه  اسسوه  جسس وه  لسسنهوسسښهولسس  ههو سس که سساکهنسس سهووهو

 هجا سسحهاسسنګو نهووولسسنهووه ه  سس  ههیسس ه  هوههر سسو هاسسهږ  هوووسساه:وتسسوهوسس 

هراسسالرهاسساهه  لسسلسسوهها  سس   ههښوتسساعهنسس هها ا نسسګهښو سستپرهاسساههوسسښهولو سس

 سسسوه ونسسسشههښ  سسس نږهاسسس وو اووههردسسس  وونهو ووهوهیسسس ل وهههکتسسس هه   ېسسس هو

 سس کهلسس   کهو وسساه  سس  وهاسسهېږ  هوواسسېښه سسوههع هاسسهرن لسس ه   سسواه اوسس ل

جا سسرههدسسښهوههنږ  سسښهج لوسسول هلپسس  ههښ   سس لکهوسس اهیه سس   ه  قېسسبهنسس هع

هعاسسنګو نهلسسوه سس وه ت سسا ون هل سسنهجسس لهنسس کهو و نځتسسوهن لسس هوجسس  ههو نسس ه

جا سسرهاسسنګو نه   لېت  سسوههدسسښهوهه سسوه و نځتسسوهنسس ه نږهښی  لږسس  هوسس ههیه سس   

یسوهاساهنسښهه  جس ووهو س وهعهووتسوه چساجوهاې ست هیسوهاسانښهوس ا نسګهنس هوښه

ههواسسسخ اه   نږسسسوهاسس سهووهووو هاسسسډوواهواسسسپ هاسسس ا  جسس وهو سسساووهووه

هعههانګاهن ه و  وهووهوچۍ هولو ښه اههوت ه ښها  قښهو وو    هوانګو نهو
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 وسسساهاسسس وو وه    سسس  هو   سسسرهودسسس  وهوههنسسس سهنسسسښهون   ېسسس هدسسس  و2111یسسسوه

وووو اهووههسس  هلسسوهوجسس  وهاسساههیسسوه سسګههویه نسس هوسس ههلسس هه و نځتسسوهنسس هههیسسوه

دسسښهاسستاهاسسږ اه  ل  سسوهووه هسسرهههلسسوهو هسسوه ا نسسګهاسس هونسس  هیسساونهن سسوه  سس و

دسسښهیسسوهی  لږسس  هووه    سسنهنسسښهووو ههه اوسس هیسس  هه سسوهوهه  سسوهعهو ېسس سهاسس س

 ووسسوهو ن   سس هوی  لږسس  هیاو  وسساهووهووههدسسښه پ سس کهو ووه ا  سسوسعه سساهنسس  ه

ی  ېسسس   ه سسسوهووهدسسسښه سسس وره  جسسس وهاې اسسسرهج ل سسسنههه  هو ن نسسس  ل سسسوه سسسوه

ن هنسسښهونسس  هوووسسر:هچۍسسوهن سس  هدسسښهنسس سهو سس   اهیسسوهټسس ن2112هعهوهاسسډووه

اسسسهنوهوسسسښه11ههلږسسس  هلپسسس  ههوسسسښهیسسسوهټسسس نن هنسسسښه     سسسوه     سسسوهنسسس کهو هوی 

وی  لږسس  ه  جسس وهتسس کهوههواسس      ه   سسوه  سساو  ه سسوه ووسسوهو   سس و هاسس ههووه

هعوول  ونوهواپ ره   و)اوولنهووهیا خت  هون اونهو  هک  ه

اسوولنه سوهلسوهوی ل   ه  اه  ساهووهون   ېس هدس  وهو وساه  ږسوهو س  هي ساهوواسوهه

نسس سهیسس  اهچۍسسوهه2111ن ېسس کعه سساه یسسوه  زسستوهنسسښهو ه سس هیسسوه   سس لکه هقسسوه

نسس سهنسسښهه2111وی  لږسس  ره   لېسسنهلسسوهو هسسوهلسسوه  سس نږښه   سسواهوهه سس هیسسوه

   سسس ل هوهوولتسسسرهل  ۍسسس لوهووه   ېسسس ههخسسسوهوجسسس لاهاسسس اهواسسسه ولښهثلسسسښه

   سس  هاسس چۍوهویېسساهو  سسوهووهي سساهوواسسوههوه نسسون لسسه5 سسووهلسسوهو هسسوهیسسوهوج لل

 سسس      ه   سسسنهنهسسسوهچسسس هیسسسوه اسسسږره   سسسوهیسسس  ه سسسوهو سسسوههچسسس هو ووهو عهو

 تسس  ه هنره نتوېږسسېوهلسسوه  او سسوهو سساهو  ه سسښهیسسوهثوسهاسسېهېرهو ع ه اسسېو

ولسسوهووه سس  وهلسسوهتوېږېنسس هنیسسوه وږسس هو ت  سس هنسسښه    سس لکه   سسوهوو  سسوهو عه

ه   هااههيا  وهو هووهول رهووکهوښه اياوهن عه و رها     

  سس ههنسس   ښه لډلسسښهو واسستوهوو هوو  سس  رهو  ونسس  ههلسسوهاسس     هلسسوهه1999و

ووهیسسوه سس  اه سسو رهووسستپ ه و نځتسسوهنسس عه سس  ا سسوه تههخسسو سس و ووهلسسوهاسساهه

و او سس  ره  ون  سس هلسسوهنسس سهیسسوه  سساو ههنسسښهیسساهاسساو هو اوسسوهیسساه وسس سه2113و

ووو سسوو هه ڼسس هلپسس  ههووسس اهو ېقسسښههچسساهنسس  هیسسا پ هواسساههو ان سسښهوی  ېسس   هو

اسسهنوهولسسوهه99دسسښههه سس   هو سس ولواهاسساوههعو ېسس  اه  سس   ههیسسوهي ههوود لسسو

  اوسسره سسوه سسوسهنسس عهلسسوهواههت اسسووج سس اه خ ل سسنهونسس ههول سسره  اوسسره
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ووتسسوهنسس سههعدسسښهی  لږسس  ه سسوهوسسښهیسس رهنسس کههاسساههاسساههوواسسره  سساهن سسوو

دسسښهو ان سسښهیسسوهاسس وواهنسسښهو او سس ورهههو سس  لهیسسوهلسس   هه   سسوهوچۍسسوهو سسوو 

ه  ون    وهوو ه ېوو هون  ول هوج  ههو ن لوه وها ع

وووږسسره ڼسس ههههوکاهنسس ه سسچهکوووو سسوو هه ڼسس ه  اوسسرهوولسسوهو و سست   ه سسوهو

نسس سهو سسۍهه2111نسس سهو واسستوهلسسوهه19هرعو هسسهک  اوسسرهو ه سس هلسسوهوسس وهه سسوهو

نسس سهیسس  اه سس      هی چنتسس  هه2111ههه12جسس  ه سساههوههخسسو سسښه لسسوهلسس   هه 

زسسن هو نسسوو  هروو سس ه ه  سسرهاسس ت  ه سسوهووههو نسس سههو اههاسس  ه ووههوهو سسوه

وو   ه ا سسره سس  او  ههو ډوو و سس ه سس سسنهدههاههواسس اوهیسس  ېسس جسس لوسههوچ سست که

هو ق  سس ههوژو   ل سست   هو ق  سس هووهو ان سسښهو او سس وره  اوسس سهچسساوپهثونسسرهو

ها په و اا اههن کعهوژ ښهو  ب ا   هیوه ګو ه   ه  ب ه

ووکهولو سسښهه ان سسښهو سس      هووهوونږنسس ه سسا ناهوهووو سسوو هه ڼسس ه  اوسسرهوهو

دسس هلسسوهواهولو سسواهلسسوهوولسسنهی  سستنوههوعاې سست ه سسول  هونسس ههووهو نسس هېسسا سسوه ۍ

 سسوهاسس و هنسس ي هههدسس هلسسوه    سسنهوووسسااهون  سس هیسسوهولههی  سستنوه سسوهاسس و ه

هعههن ي ههوورهو هجناوي هولوه وه  و هو ن   رهوک

هعوکهښناهه سسا ناهولو سسښهلسسوه نځسسوه ههسسېووهووولسسنهو  اسسهثل سسۍووسس هوجا   سس ه

هوهلپسس  ههو  سساو  ه  اوسسرهوو سسهرهو ه سس هلپسس  ههڼسس  سسوهواسسهږ  هووهوهووو سسوو هه 

هوسس ه  سساهیسساهاسسهږ  ه سس ههوهه وو سسوه  سس   ههلپسس  ههول سس ونۍهووهاسسوولنهههو ت سس  

هااسست  ډهها سس  هه اهسس هنسس که ت سساکه هسسره ان سسښهوټسس لښه)) سس  هودسس که وسسا

هعار  ه وه و نځتو

 اقدامه: تر ېغوس له

هجنسس  ههو25هوهو هسساه لسس عوودهي ههیسسوه  اوسسرهوهسس  هنسسښه هسساهیسسوه سسځ 

ه سسوه و نځتسسوهنسسښهوو ېسس هیسسوه  اوسسرهښاېنسسهلپسس  ههاسسوولنهووهول سس ونۍهوه2111

هنهنسسسښه31هوه  سسس  کهو  سسسوه سسسپ هیسسساه  سسس چ ه اسسس ههیسسساونهوت لسسسبهاسسس ه

ههها هعهیېاهنښهن سه2113هیوه     ههول ره پ هیاهوو ت    ه
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هدسسښهیسس  اهه2111ه سسا2113ههلسسوه  اوسسره هسساو   هوهلپسس  هه  سسول ههوهلسس    

هوک وواسساتههخسسوه ژوسس هواسست وووکهلسسوه ېسس هووه هوههنسس  رهنسسښهاا سسره)یسسوهن  وسسو

هاسسېوو ه  لسسوهټسس سه سس  ه2111ه  اوسسرهو  و سس   هههسس   ښه9هیسسوهویاوسساهوههههپسسو

ه سسسګوثههووتسسسوه  سسس   هه2111هلپسسس  ه هاسسسږ  هوهووهنږپسسس ووه2111ه)و  و سسس   

هواا سسرهدسسښهنسس  ههثو هاسس و ېوه سس پههول سسره سساهوسس هلپسس  هه سسول  هوه سسا نا

هوسس ههاسساههاسس ونهووهو سساو ه”ونسس هه  سس چوهه سس ه سس  “هوسس ه” سس  وه سس ه سس   ”نهېږسس پ

هههعا ههه و نځتوه   

هاسساهه سس  هیسسوهدو  اسسن ښهو سس  اهدسسښههچۍسسوه سسښه25هیسسوه سسۍهوهنسس سه2115هو

هواتسسساو هوه   سسساه  ښوهنسسس ههواتهسسس  هووهژو   ل سسست  ښه سسسځېنوههاسسس ههو   سسس س

هوتسسوههعو و وسه  و سس   ه اسسږر  هوه ژوسس هیا وسس سهی  سستنښهوټسس سه سس    هروا اسس

ه سسګو هنسسښهټ لپ  سستنوهیسسوهلپسس  ههن  ووسسوو  ه خسس لمهو  سس  کهنسسښه قېقسسنهیسسوهنسس  

هاسساهه پاوسسووهوهووسسګو     هوهنسسښه  سس و    روههوو سس  وهو ټېسس  هیسسوهنسس ههاسست  ډ و

ه  وسس وسهاوولرډوسساههدسسښهه سسو هعونسس هو  سس  ه نهسس هلسسوه  سس ولېنهوه    سسنهاسساه

هن  سس هثوسهوتسسوهلسسوهلسس   اهی سسښهدسسښهښه  اسستهک  سساههو وسساهوهدسس  وهون   ېسس هد نسا

هو ځ  و سسوهیېزسسښهووتسسښه ېږسسوهیسسوهاویسساوهو ه وډوسس  هاسساههاسساههن لسس هو  سس  

ه هسساکهیسسوهو سس وسعه  سسوت ا   هثکههخسسوهوواسسرهت اسسښهلسسوه ه سس ه پسساوسه

هوتسسوهدسسښهه ه سس ه چۍسسهووه سس   رهیسسوه سسځ هوهثرسسا ه و هاسساهه سسځ هلسسوهنسسښهټ لنسسو

هواعه  ااهاډپهیوهوچۍ هو ولرهوکه وهوښه اووو وهثوس

ه سساهو ترسس  هوي و پ و     اسسوه) و طسسوهټسس لنښهووسس ولرهو سسځ هدسسښههها  سسو

هولو سس ه)وا  سسوهبسسووهوون سسښهی سسښهدسسښهه سساو هرولونسسه سساهوسس ه سسځ هوههنسس هاسساه

هتسسووه  سساههرو ټهسس وډههښو هسسهوسس هنسسښهاسسېږوهیسسوهن  ېسساه     ېسس ههوهع ه  سس و ههوسس ه

هچ سسسوهن لسسس هو سسسوو    هثرسسساوهويهر  وه سسس ههوسسس ههی چنتسسس  هوو  اوسسسډ هواسسس   وو 

هیسسوه    سسنهوه سس  هدسسښهواسس ههه سسپو  هاسسا  ووهثرسساههيهت  سسوهرول سسهیسسوهعونسس ه

ه  سساه  وسسوه    سسنهدسسښههنسس اهی سسښهاسستا ښهلپسس  ههو سسنهثرسساهووو سساههن  سس 
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هنسس سه 2115هو  سسنهیسسوهنسس  ه ثوه و ېواسسه    سسنهعوسس هلو سسوهه سس  هدسسښههونسس ک

هعن ه و نځتوهنښ

هوه ه سس هوهښو نسسه  اوسسرهرول سسهوواسسښهووسس ه   سسوهوو هوهدسسښههوووسسښهووو سسه

هیسسوهنسوع س  کهولسوهټس ننښها  اسوهو س وښهدسښهوههنس سه و نځتسوه  اوسرههس  

هنسس  هوبپ  سسه  سوو ې  ه  اسسښهدسسښهنهسوه. سس  وهوسښه سس  هونسس  هو تهسرهنسسښهټس نن 

ه سسس و وهثرسسساههطسسسا هنسسس هوووسسسا:هن  ېسسساهوهه   سسسوه  سسس  هووه سسس  وه  اسسسښه سسس  

هع)و    ر 

ه  اسسوهه سسښهو    سسنهدسسښهن لسس ه و نځتسسوهیسسوهیسس ڼښهووسسبهوسس اهووواسسښه سسځ ه

هوو هدسښههنسښهنس  هیسوهو نس که س   هیسپ هوواسښه سوه س      هووهوهس  که ې  ښ

ه  سس هو  سسوههسس کهچسساهدسسښههي اهلسسوه ه وډوسس  هوواسسرهووسس هاسس  وت  وه پسساه سسو

ههه  ا وعهح ت ل هوهارهلې لرهو هیېۍ  هلې هحهو هووهارهوچهر

هثو هاسس و ېوهوهو هو لسس واعه سس  ښه ېهسسښه ېهسسښه یسس ڼهووسسبه نسس زانښهوتسسوهیسسو

ه سسووووهیسسوهواخ  سس ه511هوهعول   لسس ه وسهوي اهلپسس  ههواسستخوو هولسس   کهنسس  

هواسېهوهچۍسوهی ڼسوهووسبهدسښههووهوووس هعنس ههح سنه     سوهلپس  ههو  س   اهو  وهنښ

ه سسګو هنسسښهتې   سس   هلاو  سس ه طسساهنسس هیسسوهو سس وهاسس   هدسسښههي اهلسسوهونسس  هوه

ه سس وهلسسوه سسوهنسس  هووهدسسښههونسس کهخ رږسسهنسسښهن هسس هیسسوهدسسښهوواه سس  هیسسوهونسس 

هیسسسوهدسسسښهسهاسس ههونسسس و ه ه سس هوکهاسسس  ه سسس هاسساههت ا سسس  هثکه اوخسس ولر

ه سس ولههووه    ېسسنهواسست وووهه سس وهلسسوهو ژوسس ه   سسوه   سسواهیسسوهثرسساه   سسوه سس   ه

هیسسوهو اسستهولههوتسسوهیسسوهدسسښهسهاسس ههونسس و ه ه سس هه سس ي اهههعنسس که سسا پهن  سسښ

هو سس   ههښ اسستهو پهسسښه سسوه ه سس هدسسښههنسسښهچ سس ووهوواسسښههوسس ههیسسوهنسس کهثو سسو

ه .وهو وو ه  لره اوخ ولره  وهوه اهو هو ن سهاډوههن ل 

هاسساههوو هلسسوهدسسښههن  سس ه ه سس ه چۍسسهدسسښههولښ و اسسه سسوهیسس وهښهواه سسځښ

هیسسوهوو هوعهو سستپرهاسست  ډههل وسسوهټ لسس هلسسوهوسس ههوچۍسس هواهنسس اهټېن سسښهولو سسښ

هورسسااهلسسوه  سس  کهوهعن  سسښهچسسااهوو هوهدسسښههنسس ههجسس لههاسستاو ېوکهثوسهوواسسښ

ه و نځتسسوهیسسوه سسوهلېن وه  سسهو سسګهوسسښهلپسس  ههو سسول  هووهنسس هنږسسډو  هووکهثک
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هرياسسه سساهورسساههیخپهسسوهوو هدسسښه سساهوسس هوووسسا:هن  ېسساهعهونسس هه ااسستوهنسسښهن لسس 

ه ېسس هوههه ه سسااه سس واهوو واهثوسسااهلسسوهاسساههووکهلسسوهوتسسوهدسسښهههنسس ههیېسسوو

هاسستا ښه پهسسښه سو هلسس    حه  س  ههه و ههسس ه س  هیسسوه س  ه سسول  ه س ههع و ههسس ه سول  

هنسسښه و هسس   رهیسسوهووه سس هد ا سسوه سس  هدسسښههاسس هیسس ههدسسښهه اهسس هو ههیاو ې سستا

ه سس  هووهنسس کههسسوهاسساهه  سس  ه    سسنه  سس  هدسسښههاسس هیسس هه اهسس ه سس هد ا سسوهچسس 

هههعين ههوهااههچ  ووهو پا

هجنرسسس ل   هاسسس که و نځتسسسوه سسس کهوو هوههثکه سسسوهوجسسساآپهو سسسوو ه سسساهوو هو

هدسسښههو سساهعونسس ههیار سس ههوهسس  هټسس ن   هو و اسسترهنسسښهاسسپ ږ اهیسسوهنسس سه2115و

ه)ولږهسساهیسسوهوو هنسس هه وهت  سستنوههسس  هوهټسس نن هوه سس وهلسسوههسس  و   هو  و ولسس ه ژوسس 

هټسس ننښه))ووات اسسښهوسسښهوووسساهدسسښههنسس هه پسس  هواسسپ هوسس هنسسښهی ڼسسوهو یه  هولېسس 

هثولسسوهاسساهنسسښهټسس نن هیسسوهنسس  هثو هاسس و ېوهوهوو هاسس   هنتهسسحهوسسښه  اسسښهوک

هټهې     سس هیېۍسس     ههولې هسسرههدسسښهلسس هوچ  ههوسسښهولسسوهووهنسس که   سسوهیسسوهو تهسسۍ

ه سسسس و هو ه سسسس هو نسسسس کعه ویسسسس  هاسسسسات و  هوهي اهلسسسسوهو  ا ېسسسسنهوهووهنسسسس س

هنسس ه وت  سسګه قسسوو هاسستاهو  ه  سس   هوو هو یهووچږسسوهیسسوهټسس نن هوهعوهر  وه ېاو سس ه

هو اهیسسوهعنسس ه و نځتسسوهاې سست هیا ختهسسحهوسس هوسسښه سس  اهیسسوهو  قېسسبهاې سست هووهو

هیسس  هټسس ننښهدسسښهواهلسسوه خ سسښهآ هاع وتهسسه     سسوه ه هه21ه سسوهوو هنسسښهو  سس 

هون   ېسس هووه پسساوکهووو اهوو هدسسښه وههول سسه سس  ه ه وډوسس  هوولتسسرهو اسسې که سسو

هوواوسسوو  رهووچسسوهوهه  سس ه سس  اهیسسوه وهنسسهاسس  ونهدسس  وونرهوسس هو و پهدسس  و

هاسس  وت   هوهو سس ههلسسوه    سسنهوهووه سسو ښ ه هووو هه سس ي اههنسس  هثو هاسس و ېو

ه اسسنې ه  و ولسس هووه  هسسرهو سسډاههاسسېږوه   سسواه سساو هیسسوهعنسس که  سساهاسساههاسساه

هټس ننېډه  اسوهوه سوه س ههوه ولې لسرهوسښه  ه  س پهدسښهه س  کهوس هچساهونس هه ږانډ

هو   جسسوهووسس ي    هو  تسسوههو او سس هوهآ هه لسس عول  ه وسهنسسښه ا نسسګول هیسسوهاې سست 

ه  ه  سس   هوتسس هلسسوهنسسښهویسس   هه پسساهیسسوه ق  سس هو  سساهنسس سه2115ه پسساهوهو و پ

هههوهعهن اهوات  وهههخو
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ههسس هووسس هعونسس ه ږانسسډه   سسواهټسس نن هی  لږسس  رهیسسوهوواسسږ اهنسس سه2115هیسسوه سساو 

ه اهسس هنسس ههاسساهه سساه  سس   هه نوږسسوهن سسښهولسس   هه سسځ هنسسښهجاوسس  هیسسوه ې اسست 

هثوسه سسنو هیسسوهټسس نن هلسسوهلپسس  ههو ا نسسګول هاسست  ډوهه  جسس وهوهنسسښهو ن  سسوه ووسسوهیسسو

هنسس هوههنسس  هثو هاسس و ېوه ېسس ه سساهوسس هعکنسس هه ت سساکه سس     ه سس  اهیسسوهوهسس  

ه هسسرهووهنسس کهثرسساهی چسس و ه ه سس هوهدسسښهههسس ه سساهو سسوو هول سسرهلاو  سسره طسسا

ه و نځتسسوهو سسوو هثکه   سستوهلسسوه سس  اهیسسوه لسس نه اياسسوهوه پ سس هوهووهوو سس  کهوسسښ

هدسسسښهیېسسس لښهودسسس  هنسسسښه سسسووووهیسسسو111ه11هوه سسساو هعوود لسسس هي ههیسسسوهوو

ههه  اوسسرهوسسښهثوسهوتسسوهیسسوهووهو سسهښووههوههاسس اهنزسساهیسسااهل  سس هو  اوسسر

ه111ه251هثوسهواهیسسسوه سسساو ه ل عو اسسسه سسسوهن  و سسس ه ه سسس هووه و سسست       

هټسس نن هیسسوهووههه سس  وه  اسسښه سس  ”وهاسس کهلې سساهیسسااهدسسښهن سس لاهیپاسستې ر

هن سسوهوو سساههیسسوه هطسسښهوتسسوهو  سساهه ېسس هووهنسس اهجسس لاه”هسس  وه  اسسښه سس  هنسسښ

هلې وولسسښهوسسښهن سس لاهثوسهوتسسوهدسسښه هسسرهچۍسسوهو وسساهو رسس  پهدسسښههښونسس  ول

ههعسن ههو وه   هیوهو   ي  ه   ن نهوا یا

هوو هنسس ه و نځتسسوهیسسپ هیا ختههسسحهوسس هوهسس  هنسس  هثو هاسس و ېوهولو سسواهټسس نن هلسسو

هوسسسښهچسسس هووه سسس وهولهووسسس هووسسسوهجسسسرهووهاسسس    هوا  اسسسۍهنسسسښه سسس ټاوهیسسسو

ه بسسس هن  و ه211هوو هونسسس  وکعهو سسسډو هوتسسسوهه اهسسس هنسسس سه قسسسا هو  بسسس هن  ه

ه ېر  سسوههی سسښهدسسښهنسس ههياسسوه سساهن سس لههوسس ههوواسسښهوسس هچسساههدسسښههو و س

هنسسښهول سس ولې هیسسوهو هسساهوو هعوهاسس  اهت  ولې سسهدسسرهاسسات و  هوهووهي  سس  ښ

هووو هونسس اعهت  سسګاه سسښهاسساههن   سس هچږۍسس کهو سسډوهاسسېږوهلسسوهووهاسس سه پسس  ه

هو تهسسسرهي اهلسسسوهوووسسسګو هعوهجسسس لوسه هسسس ه ا هسسس هو اوهو نسسس  ښه آ هوهو سسسوه

ه پسسساوسههوا  سسس   هنسسسښهاسسس ونهووسسسبهیسسسوهنسسسښهو سسسنه قېقسسسرهیسسسوهووهح تسسس س

هج س هیسوهنسښهاسېږ ه ې ست ه س هیسوهآ هووهاساو  سهاساهه اسنې هلسوهوسښهچږوو   و

هههعوها  اهنښهن  و  هیوهوو هوه  وسه و ځ  و ه وتوهووو ې 
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هلسسوهچږۍسس ههووتسسوهووهونسس ههچږۍسس کهاسساهه  اوسسرهن  وسسوهو واسس کهو خ سسښهوو 

هثرسساکهه و هوهوی ل  سس هټسس ننښهعوو سسهښه سسوه ه سس  ه سس  ښهووسسګو هووهثوسس  ښهراسسهوسسښهي ا

هه29هلسسوهنسس  هثو هاسس و ېوهاسس اعه سس هاسساهه نسسګهلسسوهو هسسوهلسسوه ا   سس هآ هووهه سس و اوخ ولر

هیسسوهنسس سهح سسنههوهولههیسسوهوو سستپرهوسسښهاسسهنوه11هدسسښهه وی  و سسوهاسسات و ښهوه وسس پهاسس ه

ههوهعهااد نوه     اهوول رهن وهټې وهیوه ځښهنښه     ههوتو

 ! عدالت باد زنده

هنسسښهاسسپالښهیسسوهنسس سه2111هوه  سساو  ه ه   سس ه سسوهاسس هیسسوههخسسوه قهسسوه پسساهلسسو

ه اسسنې هووهو و    سس هاسسولېښهووهدسس  وهون   ېسس هنږ  سسښههاسس لرهوټسس نن ه سسو ښ ه ه پهسسښ

ه11ه ویسس  هعواهاسس  اهچسس هاسسات و ښه  سس ورهنسسښهت و سس هاسساهیسسوهعولې لسسښه سسو

هن    هسسرهنسسښهو تهسسۍهیسسوهواهلېسسولښهچسس هوپه سسهښ ېه سسهچۍسسوهوهدسسښههې    بسس

هچۍسسوه ههه وهو نسسه سسول  هوسسښه سسوهیسس وه هدسسښههولېسسوهه  بسسرهوسس ه سس هوووسسښ:ه سسپوهوعوه

ه و سسوهچۍسسوهعوه  اسس هنسس سه  بسسرهوتسسوهدسسښهههسسوهچۍسسوهوووسساه سسښهو  سسوهو تهسس ه سسو

هووههوه  سساو هههاسسره سس  ه سسښه سسوه  سسوو ه نسسښهو سس هښټنسس ههلسسوهدسسښهوووسسا

هو واسستوهدسسښههدسس ه   سسره  ږسس وهووهوو سسره  اسست هچ سس  ه  بسسې   هووږ  سسوو و

هو  سس ورهووهوهېسس سه سس و وه11ههوسس للښه سسوهو  سس ووښهو  بسسې   ه   سسو ښه پهسسښ

هعون هوښهیخهحهو تهۍ

هیسسسوه  بسسسې   هولووهوهوهووههو سسس وهت ا سسس  ه ژوسسس هدسسسښههوهه سسسوه  سسساههو ېاو تېسسس ه

ها سس  ت ه سس وهلسسوهټسس لنښهو سسو رهوواو سسښهوتسسوهعنسس اهی سساههې  سسښهوسسښه سسپ 

هیهسسس کهول سسس ونۍهووه ق  سسس هو  سسساکهووهن  وسسسوههنسسس  هثو هاسسس و ېوهول ع وویسسس  ه

هنسښهوتس هیسوهدسښههنس سه ااساههو سوو  په سو رهنسښهاس ن   هووهن هس هیسوه  و    

هعوهاسس  اهو وسهه ېږسس هوهنسسښه سس   هیسسوهووهي ر    سسوهو   سسواهنهسس  هلسسوه  بسسې   

ه  اوسسرههواستوو هه ې است ه1هنس  ههوتسسوهلسوهدسښه  سوهوه سس   ه  تېسرهو  ږس هوتسو

ه سسوههسس    وي  هینځسس رهو سسوو ههو ن ولسس ه پهسس هوهعنسس ه و نځتسسوهدسس کهواسستق  سهو

هعنسسس هه ااسسساهه  اسسستوهو   سسسواهونهسسس  ه  بسسسې   هوهچسسس هوو هووههو نسسس هه   سسسهو
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ه  بسسسرهدسسسښههاسسس هي سسساهوواهنسسس  هوتسسسوه وهعنسسسه ااسسساهه اوسسسوهو یهچسسساههوو 

 .هارهولې ووسه وه  وو ه ږډهه  ږ و

هروا اسسهوتسسوهدسسښهه سس    هوو سس  ه  سس هکوو ووهنسسښهی وهسسوهیسسوهنسس  و  هووتسسو

هون هسسس هاسسساههاسسساهه سسس و اوخ ولرهلسسسوه ووټ ن سسسوسعه کهنسسسه و نځتسسسوههو وو

ه هسساهو یهیسسوهدو  اسسن حه سس  اهوه سسوه 25هیسسوهو سسۍهونسس عهووو هچسس هو ترسس ج   

هووو هو سسوو    هول سسره سس لرهر سس و اوخ ولهلسسوهنسسښه سس  ه سس  هیسسوه سس ههوهوو

هیېوون ع

هاسس  ههولۍسسوهن  وسسوه اوی  سس ههنسس   او  هووهو  و سس   هههاسسا  اههنسس  ه ثوهاسس و ېوهلسسو

هوسسښه سس  اهووهونسس سهو تر ج  سسوه  بسسې    اد یېاههوههولږ سسهږېوه و  سسوهه   سسو

ه  سسوههع ونسس  ه رسس په سسوه سس   هی  لږ   سس   هلسسوهه- نسس ههیېسسووه سس په  بسسې   ه:وچهسسښ

ه    اسسسوهوي   ههسسس   هاسسس ههو اهوهچږو لسسسوهاسسساههوتسسسوهلسسسوهدسسسښهاسسسوولنه سسس و

ه ا سسسوهنسسسښهو ترسسس  هیسسسوهتسسس وهنسسس  ه ثوهاسسس و ېوهوعه وو هچسسس هو تر ج  سسسو

هو سس ووههووولوهلسسوهآ هووهاسس سه سسوت هنسسښهلې سس هیسسوه  ون  سس هو نېتسسرهوهووهوو ې سستو

هههو ې رعه خوه اوخ ولره  وهوهه ه اها سه اهااه

ه سسوهدسښههنهسوهوووسا:هوسسښهو  سوهووهنس اهو وس واهیسسوه  سااه پهسښه سوهوو هنږس س

هاسس  هیسسوهاسست هنسس ههر ا سسهاسساههوو ه ې سسښهولو سسښهاسساههن دنېسس   ه وتسسههلسسو

ه ی ل  سسهبسسوه سس و اوخ ولرهوهوسس ه هسسرهوسس ه سس  هدسسښههچېسساو ه سسوهکعوه هسساو  

هاسس عه پسس  هنسسښه  او سس هیسسوهنسسښه سس ههټ لسسوهیسسوهدسسښههو ن لسس هاسس ې ا هوسس هوسسښه سسو

ه  بسسسره سسس هههاسسس هیسسس که   و سسس هلسسسوه  سسسره سسس حهنسسسښه سسسۍهیسسسوهنسسس سهووتسسسو

 هها هعهو    سهو  وهو  ق ههووه  ا   اېر))  ډواا   

  مصریان خالف پر داختالس کول: رالسهت دمالتړ

هوهنسس سه2111هوهعنسس ههجسس لههاسستاو ېواهلپسس  ههو سسوو ه سس که پسساه  سس   رن ه سسځېنو

ه  اوسسره سس  هوسس هلپسس  ههو  ږېه لسس هنسس  هو ثهاسس و ېوهنسسښه ې اسسنهیسسوهاسسپ ږ ا

ه  ېسسنه را سسوه سس هثرسساهوسس هاسس ونهووسسبهدسسښههنسسښه سس سهوواسسښهیسسوهعاسس ه و نځتسسو
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هدسسښهه سس   هیسسپ هټسس لن ډهووهجسس  خههووسس هه هسساو  هیسسا پ هوو سستپرهنسس ههتسس  ه

هعن ه و نځتوهوهه   وهوښه وجه  سه پ  هوهو ژو 

ه سس سهوواسسښهیسسوهعنسس ه  سس سه سس پهول سسرهنسس  هثو هاسس و ېوه   سسوهاږسس  رهیسسوه

هو ه سس هووهونس ه ږانسسډهوسښه سسول  هیسوهوو  وو رس   ه سسپ هیساهوو سستپرهدسښههنسښ

ه ویسس  هوو هنسسښه قېقسسنهیسسوهونسس ه ږانسسډهوسسښه   سسواه وجه  لسس ه سسوهه سسا ه پسسا

هاسسسږ لېنهنسسښه ه ه  سسس هیسسوهتسس وه   سسسوهول سس ونوه هسسرهوه  سسس  کهوهدسسښههو نسس 

هعوت  ت

هچۍسسوهټسس لښهوو هعو نسس ه سسول  ه سسوهژ سسښه  سس   اهوه هسساو   هیسسا پ هو سستپرهوه

هوهووهوو سستپرهووهانسس هه سسا پهوسسښهچۍسسوهوهه وږسسوهلپسس  ههو سس وهوهدسسښهاسست  ډاه

  ههه  ود ریههه  د  و دکک ېههه    دغههها وهر  دټ او سسس هوه ه وډوسسس  هوهدسسسښهه اوژوسسسوو   

هو وسس  هوو هنسس هعه و نځتسسوهولو سسوهوسسښ تهه من  کېهه    د منځتهه  څخهه  د غ دځیهه و

هووهواې اسسسره ا سسس ههو ېنسسس هو    سسسنهدسسسښههاسسستاو ېوو  ښهوواسسسښه  وسسسې هوو

هي سسواهچسسو هوه سس يپه  جسس وههوسسښه سسګو هیسسوه اسسنې هووه سس   ه خ سسوهوهو  سسپ و

هوک:هثوسهي واهیوهیېۍ    وهوا ارهووو هن سعه و نځتوههو ا  س

ه  سسپ وهه    سسنهوهووهن  سس هول سسرهلسسوهدسسښههوههیورسسوههټسس لن ډههوسس ههو سستپر

ههعهی ووارهي اه اهو  وه  ووهل  کهلوهي وه اهووه اوق 

ههوکعه    هوو تپرهثوسهچاهیوهووهو یهچاههاخ ههچا

هههن کعوهها     ههلپ  هه ق   ه  پههوه  ووه هر

ه هسساهلسسوهووهوکه  ا نسسوهولههیسسوه هسساهوهدسسښههو هلپسس  ههدسس هچۍسسوهچسساهوه  اوسسر

هوهو سستپرهلسسوهووه  سس ووپهاسسوولنههوهوو هدسسښههنسس که  سساهووهنسس که ېنسسوهاسساه

هدسسښههی ڼسسوهووسسبهوواسسپنېډههوثنسسه   سستوهلسسوههوسس ههوو هوکعه  سست قهژو سسوهیسس ک

هاسساههاسساههواهلسسوهووهنسس هه و نځتسسوهوههاسس اهجسس لههلپسس  هه ا  لسس هوچسسو هو  و سس   

ه و نځتسسوهچسس ه سسق ه)ون سسېبهوتسس ولکه سسقه پسساهدسسښههه  سس   هه سسو رهوسس هوسسښ

هیسسوهتسس وهو  سس   اهوعه ا سسوهاسستاهه   سسنه سسو رهوهو سسوو هول سسرهیسساونه ېسس لرهنسس هع

هویېاسعه ز    وه     و
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هن  سسښهوتسسوهووهنسس هه و نځتسسوهچږۍسس کهټسس لن ډههوسس ههاسساهه  اوسسرهلسسوهو سسوو هوتسسوه

هووهو  سسته هیسسوه زسس  هوهدسسښههوههووه وږسسوهعاسس اهونسس  وسهلپسس  ههلسس هو وټ لسس هویې سس 

ه  سس   ههاسس  هیسسوهلسس  هو سس اهاسست  هویسسنځ هنسسښهچنسسوهیسسوه سس     هاسساههت اسسته هو

ها سعه ه اکهنښهو وو هلاو  ره طاهن هیوهااهه ه  ه   وه      هلوهنښ

هوهوووسسسا:هووو سسسهولو عه  سسسره نځسسسوهلسسسوهرو سسستپههزسسس   هدسسسښههوهه و سسس  وهووه

هنسس  ههوتسسوهلسسوهدسسښههو سسااه  سسااهچۍسسوهووهاسساههت اسسته هوهووه سسته  و هیسسوه  نسس  

هو سساوهو  سساوهووهوو هېسسووهو هوه سسوه  سس   اه سسوه ه سس ه سس  وه  اسسښهیېهېسس کهو واسستو

هن لسس هو و نځتسسوهوسسښه سس  هدسسښههو ه ثوسس ل ههچږوتسسوهووهووهو نسس  هدسس  وهلپسس  ه

هل سسږوهیسسوهثاسسږ اهوه  سس   رن هو واسستوه اسس ووه سسوهیسس  هلسسوهونسس سهعونسس ههچ سسو

هیسسوهعنسس ههیېسساه ق  هسسوه  سس   اهیابسسوه  سس وهوهو یهیسسوه  سس   اهوهیابسسوهو  سس و

هوسس وهووهیېۍسس  هوټهې سس  ره سسوه  را سس  هیسسا پ هو  سس وهولسسوهنسسښه  سس   ههوتسسو

هوتسسوه سس وهلسسوه    هسسا ه     سس هوهعلې وولسس هیېۍسس  هي اهلسسوهیسس ڼښهوووسسبه  اوسسر

هوټسس لن ډه سس وهلسسوهوو ه ه سسښهن لسسوه ق وسسوهووږ  سسوو کهدسسښههووهوسس و اه سسوه  نتېسسر

ه ېهې  سس هینځسسوهنسسښهنسس سهوسس هیسسوهنسس  هوتسسوهدسسښهههن سسوهچسس هو تسساو هي اهلسسوهو سسوو 

 ن وهعه  اهي اهلوهوټه وډو  ه وه ه  ه   و

 : کول مقابله سره استبداد له مټ رپ افزارو حقوقي د

هیسسا پ ه  سس وهوهووهنسس  هثو هاسس و ېوهدسسښههو هسسوهواهلسسوهیسس  اهنسس سه2111ه سسا

هووتسسوهعاسس ه سس  او هه ژوسس هاسس ه و نځتسسوه   زسسنهنسسښه  اوسسرهیسسوهو هسساو   

هیسسوهعول ټهسسوهنږپنسسۍهولو سس هوا  سسوه سسپوهوه  ون  سس هو نېتسسرهنسسښه سس  لهیسسوهنسس س

هوولو سسس هاسسساههووو اه سسس  جرهوسسس اهوه ویسسس  ول هوه ه سسس هوهنسسس  هثو هاسسس و ېو

هوتسسوهیسسوهدسسښهه ن  لسسوهوسسښهي هه سس هو    سسنهدسسښههوهواسسن وهوواسسښهټېن  لسس ه

هیسسوهو  ه  سس   هولههیسسوهو هسساهووه  ل  سس   هووو اهو  وسس ولښهو وڼتېسس هنسسښهواسسن وو

هونسس هه ونسسشه سسوه  سس نږښه    سسنهاسساهه اوسس هثرسساههیسسوهوو هعنسس ه سس   هه پاولسس 

ه UNCAC)هونن و  سسسې  هیابسسسوهو  سسس وه هت  سسس هو ه سسساوه هسسساهدسسسښهه  سسسو

هعا هوله    نهنښهی وهوهیوهوهن   ښهو   ه
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هنسسښهجارسسووهر اسسږهیسسوهو هسساهونن و  سسې  هو هت  سس هه سساوو هیابسسوهو  سس وهدسسښه

هنن و  سسې  هاسساههنسس  هوتسسوهلسسوهدسسښههوهي  سسرهو هسسوهواهلسسوهنسس  هوتسسوهعنسس که  سسا

ههولوع  ا هي  ښه وووز وهت لههنښه   نږ هیوه و

 )تاثیر( میراث دمبارزې پرضد دفساد

ه سسسپ هیسسساه  سسس وهوهووهيله نځسسسوهلسسسوهنسسس  هثو هاسسس و ېوهنسسسښهنسسس سه2111هیسسسو

هټسس ننښهو سس   اه2111وهی زسسوه وږسسوه هسسوهعو نسس هووو ه سسوهچ سس ه پهسس ه هسساو   

هدسسښهههسسوهچۍسسوهوووسسا:ه سسپوههعواهاسس اهوتنسسوسهن سسوه  و ولسسوهیسسوهدسسښههنسس  ښ

هههو ل وعه وه  ېنه     رهن  هی  لږ  هههوهه اوهچۍوهولېوسه   

هټسس سه سس  ههه  اوسسرهو  و سس   ه سس  و ه واسسپ ههویاوسساهوه  اوسسرهیسسا پ هو  سس و

هوه  سس ي  هثوږ ناواسسۍهوووه ډو و سس هښه ا سسهو  و سس   ه   سسوهوولۍسسوهه هوسسهاسسېوهو  لسس

ه س  ه ووس هاساهه ساهلسوهوس هنسښه ۍس وپهر س و اوخ ولهلسوهیسا پ ه ژو هوهوو ت    

ه ه سساوهچۍسسوهوهووه سسپوهاسساههول  سس وی ههلسسوهو سس      ها پ یسسهو ژوسس هاسس سع

هلسسوه ه سساوها سسووهوهچۍسسوهووهونسس   ۍهو  سس  کهدسسښهنسس اههاسساهه سساهښچ سسهښوواسس

هوسس ههنسسښهنسس سه 2113هیسسوهعوو هکنسس هه نرږسسوهوولسسنهو     سس  هاسس اه وټسس سه سس و

ه  ا سسوهاسسا  ووهااسس ههتسسپههخسسوهوچ سس ووه اهسس هوود لسسوهي ههیسسوه  سس   هها سس ه

هن کعه اياو

هنسس سه2111هوهو نسس عه ویسس  هولههیسسوهیا ختسس هول سس وهه سس  ه سساهووسس ه سس  هه سس  هه سسپو

ههه سس    وهوواسسښهنسس  هثو هواسس و ېهنسسښهو  سس هل   وسس هیسسوهجنسس  هه 25هوهنسسښ

هل  سس هو سساو هوسس  او ه  سس ي  هو  و سس   هدسسښههو   ولسسوهچۍسسښهکعجسس لو ه ېسس هدسسښ

ه وه ېسسس هنسسښه2111هیسسسوه  اوسسره   سسسوهر اسسږهیسسسوهوو هعنسس  ه پهسسسښهل  سسوهوو

ههوت  سستاهښ سسههخسسوهو هووهو ې لسسوهټېن سسوهولو سسوهاسساههن  ېسساه  و سس   هنسس ههژو سسو 

هیسسوهنسس سهووتسسوهدسسښهههخسسوهن ټسس نهی  لږسس  رهول   وسس هو واسستوه  سس  کهلسسوهدسسښ

هکعون ههه   وهښن ولهنښه    ا

هو  سس  هاسساههوو هولسسهوسسښهک   سس لههوولسسوه وتهسساه ېسس ه هسسرهوتسسوهنسسښه2112هیسسوه

هیسسسوهو سسساو هوورهښ سسسځهوتسسسوهونسسس هههت  سسستنوهونسسس  ن ل هیسسسا پ هو  سسس و



 د بوسنيا هرزيګو وينا، مصر، کېنيا، مکسيکو او... //لسم څپرکى 

 

292 

هووواسسپېه  و سس  ه خ سسوهدسسښهنسسښهنسس  هیسسوهووزسس وو   نښه ن سسنهن سسېډههیسسنځهو

هلاکعه ا وهوکه  او ه واک

هچ سس ووهوهوکهه طسساههچسس هاسساهه  سس   اهواهلسسوهوسسښه ه سسا هون اوسسنهدسسښهه سس  و  ه

هښ سسهاسس  هیسسوهو  ا سسحهاسس و ېوه سس  هاعوههښیاو  سستهښهسس   هنسسښهول سس ولې هه 21هیسسو

هیسسا پ هو  سس وه سسا ناه ه سساوهو پهسس هدسسښهکووتسس ولهههکلسساههکووسسګو ل ژهه ا سسو

هوهوو هلپسسس  ههښونسسس  و ه UNCACهوهدسسسښههتسسس ولکهکعنسسس هه و نځتسسسوهو   سسست  و

هوو هوهثوسهیسسوهښو ېه سسهکعنسس هه  سس سهولسسوههکنسس هه  و ږنسسوهاي ههلسسوه   و ن سس ی

ه ږ سسساهټهې سسس  رهوسسس ههلپسسس  ههښو نسسس  ه ویسسس  هولههیسسسوه  سسس وهوهدسسسښهوووسسسرههیېۍ    سسسو

ه عنسس ههو سسپسهواسست  وهه سس ولهههخسسوهووکهلسسوهووه  سس وهاي ههلسسوهوهسس  هووه ونسس  وه

ه151,111هاسسږ اهنسس  هثو هواسس و ېوهایسس  هه 2112هوو  سسنهدسسښههوووسسښه سسپو

هثرسساههخسسوه   سسوهرچااې اسسه سساهلسسوهاسسا  اههولږ سسهږېوه سس و وهوو هو اسس ووهه سسو

هو ل وسعهکت ه

هی سسوهوسس هه سسناه سساهو  و سس   هوووسسښ:هچۍسسوهولههیسسوهود لسس هو وسساه   سسواه سس سها سس هیسسو

هنسسښهیسسوو هن  وسسوهل سسوهه سس  وهولو سسواهه سس  هلسسوهووهه سس  هوهه  جسس وههکو سساژه

ه سسوهن لسس ه وی   سسوهلپسس  ههه ت  سستهوه ق  سس هو پسساهوو هووهن لسس ه و نځتسسوهوهزسستې رووه

هووههښ   سههووهښت  سه سځ ههس هووس هنسښهوو و هیسوه س  هنهههس هووس هنس سعهو  وه

ه سسوه   سساوهول سسره ا ږسسۍهلسسوه  سس وهنس  هوتسسوهدسسښههنسس سه و نځتسسوه   سست  وهرو هس

هلپسس  ههو ووههوهنسس ههه  سسوواه سسوها  سس   ههول سسره سس اهوسسښهاهرسسوههولسسوهوه ووو سستاه

هووه وواسستاهي سسواهو  سس  هوسسښهردسس  وونههل  وویسس  وههوو سست  ه و سس  وهوسس هوسسښ

ه  وسسسې ههووهوو وسسس  هوسسښه اسسسنۍهاټسس لن ډههرن سسسوو  ه و سس   ههک سسس ههووهو  ا ېسسن

هل لسس هوو سسپسه  اسسوهوه   سسوه  سستقېږوهیسسوهووه ن لسسه ت سساکهه و  سسښهووه سس و ښ

ه سساهښ ه سسهانسس ههروو سسهاووسساههلسسوه ژوسس هوهدسسښههووهاوسس و هه سسوهوو ه  ولښعونسسهلپسس  ه

هعهون  وههلپ  ههو واا  ه ه ژو هیوه     هه روله       هوه  ل هولوهوه  و
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 : کېنیا ئراول الندې فشار تر واکمن فشار ټولنېز

هوسسسسس ه     اسسسسس نښهیسسسسسوهون نېسسسسس ه MOHOR  سسسسسهږ  )هلپسسسسس  هه  سسسسسا ق   هو

هکعنس ههنس  هاساههټ لنس ه وه  س هلسوهنسښهويوسنهراس  ههیسوهدسښهو هټ لن ډاس     

ه وڼتېسس هووه  ن ږېسسنههو سس    هو  سسا ق  وهن سسوهر هسسهیسسوهاسس     هچږوو   سسو

هدسسښهښهټسس لنهويلههو هسس  وهیسسوهووسس ههلالېسسو))هاسس     هووتسسوهکعنسس  ن ههچسس هلپسس  ه

هو سس    هووهو سسوو هیسسوه سسوه ق  سس هو  سساهدسسښههه    تسسوو هه سسوه ق  سس ووهیسسوهو  سسا

هنسس سه2115هیسسوهولو سسواهښوتسسهولسسهکعوهنسس سه و نځتسسوهکهوههويلهه  ن ږېسسنهیسسو

ه پسساه سسوهMUHURI سس      هه سساهیسسوهښو را سسهANFODUهوهنسسښهو  نسسووهیسسوهنسسښ

هوهدسسښههوووسساه سسوه سساو هوو هنسسښه  ه سسوهوتسسوهیسسوهعنسس سهی سساه وولسهه  وت  واسس

هاسساههوو هولسسه سس هااسس ههل سس سهنسس  و  هریا ختېسس وهیسسوه ویسسۍهنسسښهاسسېږ هیسسوهوو 

هنسس  هنسسښهاسسېږوهیسسوهوسس هووهی وهسسوهیسسوهنسس  و  ه ووتسسهچسس ه سسوهووهااسس ههوهه سسوهاسسپ

هښی  سستنه ه سس هووهن لسس ه ږانسسډه  لسسنهیسسوه ق  سس ه  سساوه سس  هنېسس کعهلېسسوسه سسول  

هوجاووسسوه سس و ه  لسسوه  سسېوهوکه ې  لسسوهوو سساهه ولسسهوو هدسسښهنسس سههی سساهنسس س

هوووا:ه وو

ه سسسوهښیسسس وههاوهه MUHURIعوهنسسس  هنسسس  هو اسسساههوو هدسسسښه سسسوه ه سسس هچۍسسس ه

هووهوههښ  لسسهاسساههوللسس ه نځسسوهولسسوهو ېسس  لۍه  سس   هه ق   لپسس  ههو  سساهدسسښهههو اسس و

هنږسسوهن سسوهو ېسس  لۍهدسسښههلپسس  ههوواهعکلسساهه سس ووهاسساهه ق  سس هلسسوه  سساهوه سستپر

هثرسساهه و  ېسس هووهو ن  سسوه  سس  هووهوجن ېسس وهاسساهه  سس وهلسسوهدسسښههولوسس ه سس  هونسس ه

ههپانسسښهو سس هوهه سساهیسسوهووو اهوهوهسس  هو وڼتېسس هوو ۍ   سست  هوووسسا:هچۍسسوهعونسس ه

هاو لسس وه سسوه ویسسۍهلپسس  ههویاو تېسس ه  سس لېت   هو پهسس هښاسسانهکلسس   ههیسسوه سساو هوتسو

هدسسښههووههلوهMUHURIهه سس هکو نسس ههووهه سسوهیاو او   سس هه  پهسسهدسسښههوهولهوو ه

ه  لسسوهتسس وهه لههوه ه سس هاسس  وت  وهوتسسوهدسسښهه  سسوهکنسس هه  قېسسبهاسس  وت  و

هههوووا:

هوی  لږسسس  هچانسسس سهدسسسښههنسسس  هنسسسګ هرویا ختېسسس وها سسس  ههوهاسسس  وت  وهون اوسسسن

ه سس  ههوتسسوهدسسښهووو هوسسښهه   سسوهثولساو ه ېهسس  هوسس هووهنېسس کهو نسس سه سسوهون پ س 
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 هعکول سس ههیسساوژوهریا ختېسس وهیسسوهنسسښهول سس ولۍه پهسسوهیسساهچاتسس  هوی  لږسس  

CDF هی نسسوهوسس ههنسسښهاسس  وهریا ختېسس وهیسسوه وه سسنوهرویا ختېسس وهښوټسس لنهوسس

هښوټسس لنهووهکن سس هلېسس ووسهووکه سسوهښټسس لنهښ خسسهلسسوه واوسسښهووتسسوهوههه واوسسو

هلېسس ووسهو هواسس واهلپسس  ههول  لسس هیسساوژوهویا ختېسس وښهنسسښهاسسېږوهیخپهسسوه سسوه ه سس 

هوهدسسښههنسسښه سس سهوواسسښهیسسوه هسسووهولسسه  سس وهیسساونهووه  ج ووسسنه سسوه سس هنېسس کع

هی وهسسوهیسساوژوهووتسس ههکوههاسس  اهکو سس ههاسس  هنسسښهیسساوژههوتسسوهیسسوه سس هیسساهن تسسپ

هعکوههو تپرهووه وواونه  ا هو ت  وهثوا 

 : پېل تفتی  دټولنېز

هلسس    هیسسوه  سس ي  هښټسس لنهر سسو هاسساههو  سسته هیسسوهو  سسا   وههخسسوه سس      هلسسو

هریا ختېسس وهټسس لن ډهوهنسسښهويوسسنهیسسوهواسس  اهدسسښهه اهسس هونسس ههچ سسوهاسسانښ

هون نېسسس هدسسسښههو سسساهکعنسسس هه اياسسسوه  ل  سسس پهثرسسساهيهولههیسسسوههیسسساوژوهوه وه سسسنو

هوو هوه سس هک پسساوهه  سس ونروهه پسساهیسساهایسساوژههرویا ختېسس وهښوټسس لنهی  لږسس  

هMUHURIهایسس  ههو سسنهثرسساه سساه سسوهو نسس سهلسسوهکعوههروواږسس  ه  سسوووه  ل  سس پ

هوسسسښهاسسساهه سسس    و  هووهو ېاو سسس هاسسس  وهرویا ختېسسس وهښوټسسس لنهووهولېسسس ووسهلې   سسسو

هوه سسوهوو ه ېسس چ هو لسس وههه سسوه  وسسوههن  سسوهنسس  هوتسسوه سس هانسس ههښن سس ټهښولو سس

هوو هدسښههوووسښه  لسوهو نس عهووو هوسښه سوهچ س ه پهس هووه نهس هو سوهه ساهیسوه  و 

ها سعهچاوهوههو 

ههو   سسوسه MUHURIهاسس هه و نځتسسوهنسسښه سس  هه   ېسس هیسسوه وول سسوهياسستوهلږسس    ۍهووو 

هایسساوژهههCOFهوهنسسښه ویسس  هر اسسږهیسسوههوهکجسس لن ههاسستږوهوسس هدسسښهرهنسس چهچۍسسوهدسسښ

ه پ سس هیسسوهاسس ت  هو ه  سسرهدسسښههو   سسوهرنسس چه سساهوسس ه ېسس هوو هووههاسس  ه سس سهیسس  ا

ه  ساه ه س هو سډوهاسېږوهووعهاس  ه س سهیس  اهیساوژههوتسوهیسوهچس هچۍسوه س ههوهاس  هج ل

هوی  لږسس  هعوهاسس کهو ې سستاهلپسس  هه سس  ځې هوهل سس ولې وههوهنږپېسس ټااهلسسوهدسسښههوهو نسس 

هن سسوه  سس وهووه سسوواونهو  اسس ه  ه سسوهو واسستنۍهوتسسوهنسس کعه اياسسوهلپسس  هه سس  هوهتسس ک

هو سسهزسسن ر اهر سس  ځهون سساهدسسښههووهووه  سس اه اياسسوهنږپېسس ټااهچا سسډهن دنېسس   هع سس ور

هعو ل وهه وهچ ه  ووه  ونږپې ټاونهثوسهوتوهلاک
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هلسسوهژاویسساهههسس  اهه سس  اهدسسښههاسس ه ر سس  ههن لسس ه  سساهواهیسسوه سس  هوووسسا:ه  لسسوه

هوتسسوهدسسښههو اسس ووه سسوهیسس وهښهواه سس  هواهاسس اه سس هاسساهه ا هېسسرهثوسهوتسسو

 .اتاوکهثراه وه   وهثوس

MUHURIهووهل وواسست ههلېسسرهوسس هوسسښه سسوهکتسس ههوی  لږسس  هووهنسس هه پسس  هه  ه  سس په

هوټسس لېنډه سسنهیسسوه  سس لېت   هل    ېسس هوتسس هلسسوهع وو هسساه سسوه  سس هول سسرهوسس هوسسښهچۍسسو

ههها سعهوتځ سه اووو وهاوولن

هياسستوهاسستاههوسس ههMUHURIهو واسستوه  سس   اهوهنه  سس هوووهنسسښهنسس سه2111هیسسو

هوتسسوهسعنسس هه سس  خهکواسست  ههوی  لږسس  هود   سس    هاسس     ه سسو رهعو لسس وهه وول سسو

ه  وسسوهاسس و قه سسنوو هویا ختېسس وره پسساه کچۍسسهووهوکه وو سسره وهټسس ننښهنسس س

هوسس و اه سساو هو اسس کعه  سسوه سسوه  ېسسنهول سسرهوو هوه سسوهنسس  هوتسسوهنسس که  سسا

هنسسښهد   سس   کهیسسوهوسس و اهچۍسسوهدسسښههنسس هه اياسسوه ا سسوهجسسډکهثرسساههوواسسن وو

هوتسسوهلسسوههوه سسوهنسسښهیېسساهیسسوهنسس  هوتسسوه سس هواهیسساوژاه وتاونسسښههسس و لو

ههعا ه و نځتوه  تېشهټ لن ډه ځږو لوهو هو واتو

  مالتړ تعمیري لوبغاړي: نړیوال

هاسسا رهوهووو وه  سس  تره سس ه  و ولسس هووههاسساهه  سس ي  ه سسو ره سس و هنسس سهچږوتسسو

هووو اه ه سسسسااهوسسسس هووو اهښووتسسسسهووه   سسسسنهټسسسس لنښهر سسسس پههوهلپسسسس  ههو ویسسسس 

هوهلپسس  ههو ویسس هاسسا رهوهعنسس ههټېن سسوهولو سسوه ه ا ېسس  ه  وسس وسهلپسس  هه)و سس وجښ

هوو سسۍهوسس ههMUHURIهنسسښهنسس سه2111هیسسوهن سسهیسسوهو  سسپنښه   سسنهټسس لنښهر سس په

هاسساهه سساهلپسس  ههتسس وهواسسپېت هاسس        هویسسنځهوهټسس لنښه سسو رهوهټاونېنسس هجسس  خ

هچنسسوهیسسوهدسسښههټسسې هوسس هو  و سسښهوهاسس     ه ه ا ېسس هو  وسس وسهلپسس  هه سس وجښهوهنسس ع

هو ډوو و سس هدسسښههدسس هعوهاسس  اهی سسښهچسس ه  اوسسرهوياااسسره سسوهو  ه  سس   هنسسښ

هع وواسست سه سسوهن نېسس هو لسس وهچسس هت  تسس  ه  اوسسرهوهن لسس ه ق وسسوه  ېنسسوو و  هوو

ه سسو رهچۍسسوه  اوسسرهن لسس هو ق وسسوه  ېنسسوو و  هووه ډوو و سس هوهنسسښهچنسسوهیسسوهدسسښ

هوسسښههخسسوه  تسسېشهول سسرهلسسوهووهزسس ول  نهواسس ره  سس   اهول سسرهوهوتسسوهوههووو ه

هعون ههوات  وهه  تې    هو په 
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هدسسښهههونسس ههچ سسوه نتوېږ  سس ه لسس   ههعو لسس واه سس  ښهثولسسوهو اهو ن سس  هوتسسوه

ه  ه  سس پهولههیسسوه وټ ل لسس هوهو  ه  سس   هولههیسسوه سس وجښهوهولههیسسوهویاواسسښهCDF و

هوکهواسس  هوسسښه  هېسساهدسسښهه  ه  سس پهوواسسښهوسسښه سسوه ه سس هاسس   هووهنسس که وټسس س

هنسس که او سساههي هه سسوهنسس اه وهه هسسوهلسسوهوسس هدسسښههت  سستاهوو هووچسس ه وټ لسس سع

هووه  سساو هو ر سسه ېسسنېونهونسس ههچ سسوهوو هي اهلسسوه رسس    هاږهسسرهوه سس ي اه

هووتسسوهعنسس که  و ږنسسوهلپسس  ههن لسس هدږتسس هیسسپ ه پسساهلپسس  ههن لسس هوو سسوو ه  سس ي 

ه پسساهاواسست  وهیسسوههخسسوه ویسس  هه و ل سس هوهدن سس   ههلسسوه ا  ولسس هیا وسس سهوو سسۍ

ه ه ا ېسسس ه  وسسس وسهلسسسوه سسس وجښهوهاسسس     هوهووهلسسس وود ههي ههیسسسوه  تسسسېشهلسسس    ح

 ههعوولې ه وی  هو هوښهولههیوه  تېشهټ لن ډهووهCDF وه ګههیوهااههوا     

  تفتی  قدمیزټولنېز شپږ UMUHURIد

ههخسسوهو تسساهو سسډهاسسېږوهلسسوه سسنوو هویا ختېسس ورهوټسس لنښه وټ لسس س:هو  ه  سس   ه-1

هووهووهاسسس سهولېسسس ووسهواسسست  کهاسسس که و سهMUHURI وهلپسسس  هه  وټ ل لسسسهاسسس و ق

هنسس سهیېسسووهياااسسحه سسوه  ه  سس   ه سسوک  ههووهدسس  وون هوهو سس ههاسس وکهدسسښهه  سسو

ههعکوهات  ډ و

ه  سس ي هټسس لن ډهوو ه اهسس ه و سه سسځښهووهاسس که و س:ه ه سس هو سسډوهواسسېږوه–ه2

هنسسس  و  هوول سسسرهووههسسس  سهول زسسست   ههو  وسه سسس وجښهوهووهوواسسسن ووهوو هعاسسسر

هههعکو ووههنتاه ډو ر

هیسسوهیسساوژوهختېسس ور ویاههوټسس لنښه سسوهو سس وهنسس س:ه  اوسسرهووه و سهو سس که سس  ه–ه3

هی چسس و هولههیسسوهو نسس  ښه  سس  هوونږنسس هوهووه سسقهوياااسسره سسوه  ه  سس   هوله

ه  جسسوهMUHURIهووه  سس ي  هوټسس لنښه سس  هوسس هاسساهه ا هسسښهووچږسسښهلسسوهعو نسس س

هدسسښهچ سس کهوو هووهنسس که سس  هوسس ه وهاسساهه سس  هلسسوه هسسره   سستقېږهعه وجه سس س

هوټسس لن ډاهههاسسپېهۍهووهو وسس هوه ېسس  او  ههل سسوه  تې   سس هول سسرهوه  اسستښهول سسر

هټسس لنښهوهعن سس که ااسساههي اهلسسوهوو سسه هو  سس ه یردسسهوه سس وهلسسوهنسس  وه بسس هوه وثوسس 

هاسسساوره  ه  سسس پهولههیسسسوه  سسس وهووهنسسس  و ښهو  اسسسږښه سسسنوو هویا ختېسسس ور

ههن  کعه   هو ه وه واو وه وچۍ ههووهت ا   ه ه  هوهووهن  ک
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هاې سستږ  ېره   سس ي ه سسو رهلېو سسو:هاسس  ښهلسسوهیسساوژاهویا ختېسس  رهوټسس لنښه–ه9

ه ااسساههنسس سهیا هسوهاسساهه قسس وق هلسوهوسسښهوهواسسن وهووهنس سهجږسسخهواسسن وهیا ختههسرهوو

هوټسسس لنښهاسسساهه ه سسس هلسسسوهاسسس  ښهدسسښهه سسس  اهواهیسسسوهاسسس   هلسسسوهوو هعنسس ک

هاپ سسوهو ه سس هنسسښه  تسسېشهټسس لن ډهیسسوهونسس که  سسااهولههیسسوهیسساوژوهویا ختېسس ور

هووه  سس وهوهووهوچ سس که سسوه سسګو هنسسښهاسس  وت   هولسسوهوهوو هووهکنسس هه ویېسسوو

هل و سسوهاسس  ښهلسسوه سس  اهیسسوهنسس که وجږسسخه  ه  سس پهوبسس  رهولههیسسوهو سستپر

هلسسوه سسنوو هویا ختېسس ورهوټسس لنښهدسسښهه   ن سسنهوچۍسسوهثوسهیسسوهو  ه سسښهعنسس ک

هیا هسوهیسوه س و ووهاس که س وسهنسښهواسن ووهیسوهنسښهدسنهچۍسوهوهوهاس  هجس له  و

هو سساوه  سساوهاسساههو ه سس هاسسا  اههواهولسسهعوهاسس کهنسس  وسه سس ووهن سسښهوټې سسښ

ه سس هوهاسس کهنسس  وسهنسسښهن سس   نه سس کهیسسوه سس ووه   ن سسنه  سساهوهدسسښهههو سس و

هههوکعه  که  ووهکا ههن  وسهټ سهنښه  ږېاهکه  هیوهدښهه  ولوهوان وو

هو سسسډهاسسسېږوه سسسنوو هیا ختېسسس ورهوټسسس لن ډهوو رسسسوس:هواسسس  وت   هولسسسوهوهه–ه5

هوول سسس ولۍهتسسس کههی  لږسسس  هاسسس  وهه سسسنوو هیا ختېسسس ورهوټسسس لن ډهدسسس  وون 

ه  سساکهوجهسس رهټسسې هو ېسس  اهMUHURI وهعاسس اه وت  سستاهاسسنۍ ههووهدسس  وونر

ه  و سس  هوو هعو نسس کهاسس   هووو هلسس لهیسسوهثلسسوهوسس هه  و سس   هوهووهوچسسښه سس  اهنسس ک

ه ویسسۍه پهسسښه سس  هتسس ولويههسسوه سس  ه“ه وټ لسس کهن دنېسس  ه   روسسوهاسسنو اهوو

هه  سساههواهیسسوهدسس  وونره  پ  سساه MUHURI هوهوچهسسره سس  اهوو هتسس ولويه  ا سسو

هچسساهدسسښههووههوهاسس  هاسساهه سساه سس وهلسسوهاسسېوو   وهوهو سسډوهاسسېږوهوه  تسسېشهدسسښ

ه  وسسوهاسسخ هوسس هچسساههخسسوه سسنوو هیا ختېسس ورهلسسوهوټسس لنښهدسسښههلسساکهلېن وه  سس

ههنهسسوهوعیېه لسسهت  سسګهاسساههوهه سسوهاې اسسره   سسوهو  تسسېشهدسسښههووهووهوو هسسره  سسو

هنسس کهثو سسوهیسسوهیسس وهښهوهې  سس هوو هوه  سس ي هو سسډهاسسېږوهاسسرهیېسساه رهسسوهدسسښ

هووهن سس که اوو  سسښهووهی  سستنښهدسس  وون هلسسوه سسنوو ه  ریا ختېسسهو سسډهواسسېږو

هو سس وهدسسښههنسسښه سس سهوواسسرهیسسوهنسس کهت  سستنوهو نسس  ښه  سس  هوههوو هلسسوهټ لنسسو

ه ېسس هووهنسس که اياسسوهژ نسسښه سساهوهاسست  ډوهوهدسس  وون هلسسوه MUHURIهکوهه و سس  وه سسو
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هژ نتېسس ه وووههنسس  هوتسسوهدسسښهو هسسرهياسسهې   وه سسااه ن سس  هیسسوهو نسس  ښهو  سس  

ههه  رع

هتسس وهوټسس لنښه ویسس  هوسس هوټسس لنښه MUHURIه  قې سس س:هژ نسس هوهاسساههدسس  وون هلسسوه–ه1

هیسسوه MUHURI وهتسس ولکعهنسس سهیهسسرهولو ووډو سسوهووتسس ه ېسس هووهنسس کهو سس وهه سسو

هیسس   نښهوهنسسښهنسس سه2111هنوآ  سسه21هیسسوهدسسښههنسسښهت  سسګههول سسرهلسس    ۍ

هون سسښهج سس ووکهوه111ه2ه سساه سسوه111ه15هلسسوههاسس ههاسساهه سساهیا وسس سهو ن سس  

هی  لږسس  هیسسوه ا سسوهثرسساههو  سسښهوهوو هوهعونسس ه سسګو هی سسښهوو   وواسسېهو سس وه

هوهو ها  جسس وهواه سسوهدسس نۍهنسس  حهلپسس  ههوو هوهدسسښهه  سسوهعنسس هه ېسساههنسسښ

هټ لسس هدسسښههو سساههونسس ه سسګو هنسسښهت  سسګههیسسوهچسس هن  ووسسوو  ها هوهوی  و سسې  

هو اههخسسوهاسس  وهریا ختېسس وهاټسس لن ډههوهعو  سس ه سسګو هدسس  وون هاسس و ه و هسسا

هه  سسوهعونسس ه سسګو ههلېسس ووسهی وه  سسوهینځسس رهوسسښهاسساهه سس  هلسسوهدسسښههدسس  وون 

هیسسوهثرسساهوو هاسس سهه سس هاسساههو   و سس هو سستپرهووه سسوواونه  اسس هوهوو هدسسښ

هژ هثرسساه   س ل هدسښهوچهس هه  س ه سوهوتسس هههولو سوههجا سحهوول سرهاساههروو  طس و

هچسس ن ههوتسس ههجا سسښهول سسرهوهو واسستوه سس هاسس ات ههسس هوسس هلسسوهعونسس ههچسس ن هه و ههسس هو

هح سسنه سسوه   و سسوهووهاسس  وت  وهوو هوهولههیسسوه   وسس او وووههولو سسوههوهدسسښههونسس ه

هعن ک

هکهوههوو هلسس    ه سس ورهوتسسوه:و نسس ه ویسس  هثوسهي سسواهیسسوهوولسس ه ا سسوهووهه ویسس  هوه

ه سس وهلسسوهCDFوهنسسښهچ سس ووهټسس سهیسسوه سس ورهووه سس  ههیخپهسسوهدسس  وونرهCDFوهدسسښ

هاسساو  ل هوه  ه  سس   هوهاسساهه ه سس هوهاسس ږښههولو سسوههوهولههیسسوهیسساوژوهو اسس هیهسسر

هي ههیسسوهووهیېسساه سس وهلسسوهو ه سس هوټسس لنښهدسښههنسس  هنسسښهت  سسګهوسس ههوواسسښهیسسوهول ېس 

هیسسوهچسس هچۍسسوهن سس که پ سس هوسسښه سس وهلسسوهو سس وهاسس وکهوهوټسس لنښهووهاسس اهودسس س

هیسسوهدسسښههووه سسوهوکهنسس که سس اه  ه سسه وتسسهدسسښههنسسښه سس  هووهو سسنهوسس هوواسسښ

ه و نځتسسوهووه ا سسه و پ سسهچۍسس هوهوسس هتسس کهوی  لږسس  هدسسښههنسسښهجه سسوهوواسسښ

هههعار
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 : کول مبارزه سره وېرې له او نظم خالي تریخوالي تاو له نوښت

MUHURIهټسسس لن ډهوهووه  او  لسسس ه ه سسس هوه  اسسس لهیېۍسسس     هوهټسسس لنښهوولو سسسوهه

ه   سسست   هثکه   سستوهلسسوه سسس  اهیسسوهو وټ ل لسس هووکهوهو ه سسس هیا وسس سه  تسسېش

هوسس ههووه اسس ل ه سسوهیسس  هوهوبسسطاو هوه سساهدسسښهوههه   سسره سس هعنسس که و نځتسسو

ه  تې   سسوهی سس  و کعهلپسس  ههن لسس ه سساهثوسه  و سس   ره سسوهیسسوه  بسس  هجسسوک

هجس  ښه ووجسرهدسښههاس کهلس له  سوهلسوهوس ه ساه ېس هوو هسوههخسوهنښه نهو هوهل و

ه سسس وهلسسسوه ه سسس هوهووهنسسس که و نځتسسسوه  سسس وقهجه سسس که  جسسسوهاوههښوت اسسستهوسسسښ

هنسسسښه  سسسګهتهد   ږسسس وکهعولکه نځسسسوهلسسسوهورسسساههن لسسس هو  سسساوهاسسساههووونږنسسس 

MUHURI هیسسوه وڼتېسس هووهو نسس  ښهو  سس  ه  نسساهټسس ټښهوه سسډکهینځسس رهوسس هCDFه

هت  سستنوهن لسس هیسس رهو سس    هوياااسسره سسوهو  ه  سس   هووهن لسس هو سسوو    هوهنسسښ

هنسښهاساهلس   کهیسوهن سول ه  ساه خس لمهن سووهویس ره س    هوهدسښههچۍسوهعون ه

هیسسوه  ووسسوو  ونهوی  ر سسې  هوهدسسښههچۍسسوهلسسوهو واسستوه سس هعونسس ه پ سس ه     سسوهلسسو

هول سسرهول سس لښه سس  ښهیسسااهوسسرهوسس هووهنسس هياسسهېرهچۍسسوهن  ووسسوو  هټ لسس ه سسګو 

هووه MUHURIهدسسښهه سساهوسس هوعولې سسهیسسااهوسسښه سس  ه پسساههووهاسس ه  سسهې ه سسوه  سس  

هلسسوهه  و سس لښهوسسښه  سسښه  جسس وههدسسښههنسس هیېسساهو پلسس سه سس يپه  اسسوه سس      

ها سعهیېاهوراوسه     رن هوهو واتوهوتو

ه طسساپهاسس ل ډه پسساهوه  سس   اهونسس هو  سس  ه ههسس هاسس هیسسوهوهو وځسسوه پسساهلسسوه سساو ه

هدسسښهکهتسس ههو  و سس   ههاسس     هټسس لنښه سسو رهوهدسسښههووهوووسس هونسس هټېن سس  ه   سسوا

ههیسس هه سس  هرعاسسهو سسهن سسوولحهننتسساوسهوو هوهنسسښه  سسوووهاسستاهیسسوه ېسس هووهوجن ېسس  

ه سسوهیااسس  اهنسس و  حهن  سسره پسساهلپسس  ههک خنېسس ههوهرو سس و اوخ ولهدسسښههاسس 

هلسسوهو واسستوهو  و سسېول ه سس وهلسسوهاې اسست وسهووسس هنسسښه قېقسسنهیسسوهلسساوعهول ېسس 

هعن لسوهاس  نوهچۍسښهوهوسښهاساهه ېاولس هښاسپهیسوهو تانسښهیسوه MUHURIهوه  و س   

ه و سهاسساههن لسس هښ  اسستهیسسوهو قسسهوو هوووسسښ:ه  لسسوهواسس عه اوسسوهوو هیسسوهاسسپوهوسس ه

ها سعهچاوهوهههووه اااههن  هوتوهوو هووههکا ه
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هوو هاسسس سه سسس هاسسساهه سسس واه طا سسس کهو اټ لسسس هوو هدسسسښههنهسسسوه سسس ي اه

هنسسښهنسس سه2119هیسسوهرعاسسه سس هاسساههت ا سس  هلسسوهرچا سس و اوخ ولهدسسښههو  و ېسسوس

هوهولو سسواهښاسسپهووههت  سسګاهرول سسهوهنسسښه  تسسېشهټسس لن ډهیسسوها سس  ههرولې نسس

MUHURI هیسسوهنسسښه سساههیسسوهاسس     ښهوسس هووهاسس هول ټسساه سس وهلسسوهتهسس هچۍسسوهو تسساه

هوکهسنسس هه و نځتسسوهووسساهه   سسوهوواسست وووههدسسښههی چېسسوسهوو هاسس عهوچسساهودسس له

هوهاسساههن لسس ه و نځتسسوه  ه سسوهیسسوهو  سس  هوهو عهاسس  اهن لسس هو سسوو هیسسوهوو هوو

هوتسسپهراسسهونسس  هوو هون عنسسوهواسسپ ه  ل سس  هوو  ښ وواسسه سس و هوسس هښاسسېږ

هوسښهوو هدسښهکهوه  جس وهراسهلس  ههسوه  تږسهدسښههوووهه   س ه و هساهچهتسوهلپ  ه

هک ونسس ههډه سسو  هلپسس  ههیا ختسس هوه سسوه سس  هو وهنسسښه قېقسسنهیسسوهکعتسس ولههی سس س

هع اه  هې ه وهاوواههدښهه   هایهووا

هونس ه سګو هوسښهنسښه  س   ههیسوهدسښهکه س  هه ساهوس ه اس وه اوسوههووه  لسوهو یه هو

ه سساهو اوسسوهدسسښهه سسوه ه سس هچۍسس هچږوو   سسوهووهولسسوهوهدسسښهه وثوسس ه  ق لسسوهوسس ههیسسو

هونس اه  سااهوسښهنسښه وثوس هوتسوهیسوهعوههاساد نوه سوهوس هه اس ل هیېۍس  ههوههوها 

ه سسسګهووهو  سسس  هیسسسوهوو هووه نسسسحه سسسوهاهرسسسوهه سسسوهوو هدسسسښههونسسس ههژ نسسسوه  سسس   رن 

ه سس  هدسسښههن لسسوهچ سسوهوو هه:وووسساه سسوهوو وسسوو   ه  لسسوهونسس عهټېن سس  ه  سس ولېن

هوووسساهوو ه وتهسساهچهتسسوهاسسو  هوتسسوه هسسرهولې سس  حهدسسښههنهسسوه سس هعععهاو ورسسوه

هښ   سسو هښ پهسسهاسس  ه سس  ه اهسس هواسس   هنسس  هوتسسوهووهاسس هښیسس  هدسسښههوسس هژ سسوه سس  هه

هیسسوه  سساو  هر سسو هووولوه سس ي اههعونسس ههښاسساو هاسساهه ه سس هلسسوهنسسښهت  سسګههیسسو

ه وی   سوهو س  هچساهدسښهه اهس هونس هواسپ ههپس هیسوه وثوس هوه  لسوهونس هه اووه  ا

هښ رسسهووههیسسوهاسس  هل سسوهروو خهسسه ا سسوه   سسوه  سسپ ههیسسوهنسسښهیاواسسوهیسسوهووهراسسهو سس

ه سسسول  هوهووهښ سسس  هښ پهسسسهوو هدسسسښههچۍسسسوه سسساهووه و هسسساه سسسوه ېسسسوو هر   سسس  

ه وسس  ه   سوهیسسوهولسوهوه سوه سسوه س  هک  س ههثو سسوهیسوهت  ستنښهښ پهسسهلپس  هه وواسته 

هو هحعه  وه  لنهوتوهوله وهاې ات وسهووه و اې  

 کول رامنځته قوت د الرې له زیاتولو د شمېر د خلکو د
ه:هرو  اهووههواتخوو هیېو و  ل  ههټ لن ډه
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هه سساهیسسوهو سس    ههپانسسښه)و سس هاووو ههوهسس  هو وڼتېسس هو ۍ   سست  هو MUHURIه

هیسسوه پ سس هچۍسس هلسسوه سس  هووهواهښټسس لنهوهه سس  ه پسساهووه  ه سسوهوه سسول  هوه سسوه ه سس 

هلسسوهښټسس لنهوهاووو هههسس  هوه وڼتېسس هوهوو ۍ   سست  هوووسساه  لسسوهعویېوو سسول هو ه   سسو

ه سسنهیسسوهوچ سس هولسسوهوهووه  تسسېشهرول سسهوهچۍسسوهدسسښهه   سست  وه وسس  پهه سس و

ه سسګهکهیېو سسو ه هه سسګههنسسښهچ سس هثوسهوتسسوهیسسوه سسګو هولسسوهوهدسسښهوهه وو 

ه سس  هلسسوهوو ههاو لسس وهااسست  ډههښټسس لنهنسس کعه ق وسسوه  سسژ نته سسوه    سسهووهن سس ه 

هو وسسس  ه پسسساهوهوووسسساه   سسس ل هعوونسسس هه ااسسستوهو اسسساههدسسسښههوت  سسستاههخسسسو

هرول سسهر سس لهر سس و اوخ ولهلسسوهووهثکه   سستوهلسسوه اسس ل هویېۍسس  ه سسوه ه سس هوو  وسسې 

هرهیاوووسسه سسحهیسسوه ه سس هواسس   هدسسښههونسس ههچ سسوه سساو هاي ههلسسوه  تې   سس 

هیېسسسووه اياسسحه   سسسواهکنږتسساههو  سس رهیسسسوهولو سسواهیسسسوهوونږنسس هوهکه  و ېسسو

هولوسسوههکیېسسوون ههي ه سساهوه سسوهاسست  ډوهو ه سس هدسسښههونسس ههچ سسوهه سساو کعن ه

ه سسوههسس  و   ه بسس ن  ههلسسوهووهکو نسس ههی چسس و ههکو نسس هه و  سسوههکو نسس هه  ل  سس پ

هرعوو هه  و

هاي ههن لسس هو سسوو هوه سسوه سس      هاسسږ سهیسسوهن لسس هو سسګو هت  سسګونښهیسسوهښټسس لنهوه

هیسسوه اهسس هک  سس ل ههاسسږ اهولسسوهوهنس سه سسګو هت  سسګونښهیسسوهکعنسس هها او سساههدس  ا

هښوواسسهولههوتسسوهیسسوه ویسس  هاسس     ه  وسس وسهوهښ سس وورهوهعکیېسسوون ههر اياسسهووسساه

هټسسس لن ډهنسسسښهد یېاوسسس سهثکهو سسسږنۍهلسسسوههMKSSهووه MUHURIهووولوه:رلې سسس

هیسسوه سس ورهدسسښههو سساووهچۍسسوهدسسښهه سسېره رسس   ههووو هنسس  ه ااسساهه  تسسېش

هااسس ههالهجسس هیسسوهولههیسسوه  تسسېشهوهکوواوسس هن لسس ه  سساوهلسسوهنسسښه  لسسنهاسس وک

هوسس ههښو  و سسهټسس لن ډاهوهوو هدسسښهه  سسوهووهکعونسس هها  سساهه سس ورهنسسښهات  سسګ

هعرو  هک  هه   هو هوهوتوهوووله    ره   ه ا و

MUHURI ههنهسسوهکنسس هه ااسساهه سسګههیسسوه   سست  وهووهکلسساههښ وزسسهنسسښهټ لنسسوهیسسوه

ه سسوه ههو نسس هه سس و ه  لسسوهاسس هوی  سستاهولههیسسوه سس رولههوهو سساو هووهښوټسس لنهدسسښ

ه  س  هښټس لنهکع اسې ه سوهیس  ه س  هنس  هووهیېساه س  هنس  هوسښهوس هدسښههی چې  

هواسستخوو هو ه سس هلپسس  هه  تسسېشهوټسس لن ډهو هسسوهواهولسسهوسس هه ا سسوهښوټسس لنه   سسهوو
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هښولو سسهن سس ه  پ  هسس هیسسوهنسسښهټ لنسسوهیسسوه  سساو  هر سسو هوههه  سساههر   سسهوسس ه

ههعوهه ا وهو ههښا  هاېډهوهاېږوهر اږه  هوهووهاو ل و

هدسسښههوووسساه چۍسسهعنسس سه   سسوهیسسوه  سس   روهرول سسهرو تږسس لهچسس ه  سساو  هښوټسس لنه

ه هسسره سس  ه اهسس هو لسس وه سسېپ هوو هاسس سه و سسګه سسوها  سس   هه هسسرهوتسسوهنهسسو

هه  سسوهوهووو سسوو هه سسګو هو ه سس هنسسښه  تسسېشهول سسرهیسسوههکنسس هه و سسګه سسوها  س   ه

هوتسسوهیسسوهثوسه بسس ن  و وهیسسوهوو هوهههچ سستوهرو سسهه  تسسېشهووتسسوهوو هدسسښ

ه سسوه سسوه  سس ولېنهو سسګه سسا ناهوو هوهنسس  هوتسسوهدسسښههونسس ه سسګو هنسسښه  سس   ه

هوو هوه  تسسېشهرول سسهکونسس هه  سساه هسسرهدسسښههنهسسو:هوووسساه  لسسوو ن هعهووه

هیسسوهنسس  ههااسساه هنسس  هوتسسوهدسسښهکهیېسسوون ههي هوسس هه ېسس هوو هو ههلپسس  ههاو  وسسو

ه  س  هوو هایسه هسره س  هدسښهکهونس هه  ساهوو هدسښههنهسوهو سنهچۍسوه ې ه ېاه

هههعو نحه   ولېنهټ سهووکهووهکن ه

 پایلې :
 سسسوهه  ل  سسس   هوهر هدسسس  وونوه سسسنوهریا ختېسسس وهټسسس لن ډهوی  لږسسس  هتسسس کهووهو

و سس    هیسسوه سسوه  ج ووسسنهنسسښه  ل  سس   هاسساو  ل ه   سسواه سس  خهنسس سههروياااسس

دسسښه  پ  هسس هههونسس و هاسس سه MUHURIچسس هه ېسس ه سس هعو هو اسست  ډ وهنسس  

یسسوهجاوسس  هه سس  ه و وو سس هو وسس هنههیسسوهی وهسسوهنسسښهوههکواسسن ووه سسوهياااسسحهیېسسوون ه

هدسسسښهوهويوسسسنهیسسسوهل سسس ه سسس  وهنسسسښهټسسس لن ډههنسسس و هاسسس سوههMUHURIنسسسښه

هاسس عاسس هو ه سس هو سس پهیسسوه سسنهو سستپره ا نسسګهووهه  تسسېشه ااسساههنسس کع

دسسښههه   سسنهی چسسوهاسس هر سسو ه سنسسه2111و  ه سسښهیسسوهثوسهیسسوهلېسس و حهنسسښهیسسوه

   سس ل  هو سسنهلپسس  هه سس سهه انسسډهوهرلپسس  ههیاو  سستاهاسس  هوسس ه وتتېسس وهووسسګ هو

ههها  هوع

هوودت لسس هیسسوه سس  اهوهدسسښهوتسسوه انسسډهو  ېسس  ه وههواسستويسهنسسهښ سس نږهCDFوه

دسسښههه سسوهو اسسېوسهښیسس وهها  سس ي هوهریسسوه قېقسسنهنسسښه سسو ه سس سهاسس  هو ه

دسسښهوتسسوهههووهچۍسسوه ږ سسوها انډلپسس  هه ویسسۍه سس    اهاسس اه سسوهوههرو وتتېسس و

ټسس لن ډه  تسسېشههوهعهوهه یسسوه       سسوه   سسوه ېسس سهاسس ههه انسسډهیسسااهووو هاسس اهو
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لپسس  ههه انسسډهر وتتېسس وهوهه    هسسوه  سسخوهاسس ههو سساهپوهښیسسوهی وهسسوهنسسښهو ږ سس

ه تاها ع   ي اههه انډهیاو ها ووه انډه  ې  هل لهوهها هها  ووروه     ه

نسس سهنسسښهه 2111یسسوههههخسسوه طږسسېوه سسوهوه سس سهنسسښهدسسښه اوسس وهښواسسووهیسس

MUHURI ه  تسسېشهیسساونهنسس هووهووتسسوه  تسسېشهواسسا وه اسس ل هیسسوه سس  اهټسس لن ډه

هښټسس لنهردسسښهو سسو هه   سسوهوووههراږسس  عهوسسښهواسس  هولسسوهول ېسس هلسس لههنسس ه

ههاسساههوو هت  سستاهووه سس  وهوزا ېسسنهیسسوهل لولسس هاسس   ه ه سس هټ لنسس ههواسس        

 و نځتسسسسوهووهدسسسس  وونرهوواې اسسسست وسه  سسسس  هو نسسسس  ښه سسسسوهدسسسسښه سسسسووو ه

 سس  هو  تسسېشهن لسس ههخسسوه پهسسوههاسساههوسس هښلسس    هوو هوټسس لنهع ر سس  ن ک

 سسسوههاسسس        هووه سسس      ه و لسسس هښټسسس لنهر  جسسسوهو  تسسسېشهن لسسس هلپسسس  ههو سسسو 

دسسښهههدسسښهوو هیسسوهلسس لههن سسوهو  تسسېشهن لسس هیسسوهنسس  هنسسښههوووسس هووعهوولولسسو

وو ههکوهسس  ههایسساوژهه یسسوه سس  ههنسسښهثرسساههدسسښهه هسسرهیسسوه سس  هوواهښوټسس لن

هیاه پهوه وو هاېږوهنښهو ههیاوژهه ږانډهون ع

وتسسوه سس  ه  اوسسمهاسس اه اوقسسوهیسسوهو ۍ   سست  هنسسښهوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوهسس  هووو اه

 سس وکههردسسښهول سسههووها سسوهوسس و هعهو  تسسېشه   سسنه ویسسوه لههنسس کهښلسسوه سس وهوټسس لن

ووهوسس هههک و ه و نځتسسوهنسس هاسس اهچسساههولهه اوسس ه سسهوسو ټېسسنهیسس له سسوهل سس وهښوټسس لن

ژو سسوهنسسښههردسسښهلسسوهچۍسسښه سس     هیسسوه پهسس هاسسېږ نښهیسسوهو  نسسههها نسسوههی وهسسوهلسساک

هکووو ههاووهتېسسساههاووو ههښ سسسقهت  سسستنهوهMUHURIه ه سسسښهياسسسوهنسسس  هاه  وسسسوهه سسس

  سسسوهیسسسوهواسسست  وههونسسس هعهیسسسوهیسسسوه   سسسوههښاسسساد نهثوسهو  سسس  هو  ههخسسسوهج ل سسست ه

اسس اههیسسوه هسساهنسسښهی   سسوه نسسا ې سس لېږپ ههووهیسسوه او وسساهنسسښDHPهنسسښهه ې  سسې  

هعن ل هچ وهون ههااې ت ههخوهووات  وهرو   وهMUHURIا و ېوهثو هن  ه

هکوو هنسسښهوی  لږسس  هوتسس هندسسښهیسسوه سسهه سس    هCDFنسسښهوتسسوهاسس     هوهه2119یسسوهه

 سسوه  هسسوهوتسسوهه MUHURIدسسښهههوواسسښه سس سهنسسښوهیسسعهو ن  لسسوهک وسه     ږنسسو

هوعهوههرن لسس هلپسس  ههنسس  ه ویېسسووهالسس  ههوااو سسوهیسسوهوونږسسوهج ل سسنهنسسښههر سس    

دسښهټس لن ډه وڼتېس هوسښهیسوههه  س   روهلسوهچۍس هو س ه س  وهایسوهواست  وها ه  هلوهاسږ اه

  سس   ههنسسښهاسساهه وجږسسخههر هسسهایسسوهوسس هه سسول ل هیسسوه سس  اهوهCDFوههههوههښي ههودسس ل

هه  زسسمهنسس ه سس  اهاووتسسوهنسس سهیسسوهجسس  هنسسښهون نېسس ه    سسنهوسس هټسسې هیسسوهاسس سه
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اسسږ اههدسسښهیسسوه سس    هنسسښهوسسښهوسس ههوتسسوه ویسس  ههکنسس ههردسسښهوتسسوهت  سستنوهو  وسس  

ها عهنښه پ  ه ن سهیوهج يهه 2112  ي اههوههلښو ل وهښاږ  

وونږنسس هووهولسسوههونسس وههښه  سس  ه و نځتسسوهوندسسښهو ه سس هلسسوهلسس  هه  تسسېشهټسس لن ډ

و  سس  هي سسواههرووهدسس  وونهر سس    هجسس لو  هعهنسس هه سسا ناهوووکهولو سسوه سسوس

دسسښهوتسسوهنسس  ههکه او سساوهیسسوه   سسوهدهنسسوهونسس هه ه سس هاسساههوه وتهسساه اهسس هواسس   

و سسسوو هووههروول سسسهاعیېسسسوون ههښهسسس لپسسس  ههچهر   سسسنه و هسسس   هولسسسوه سسسوهو

دسسښه  لسسوه ږسس  ههع سسوه و نځتسسوهنسس هریسسوه سسنه سس      هووسس ولهثراوسسوو   ه اوسس 

 ههسس هلپسس  ههولسسوه سسوهه   سسواههکدسسښهوتسسوهنسس  هثرسساهاسسوولنه سسوهي هه او سساوههکهنسس ه

ووههک  سس واههسسوهاسسرهوه ږ سساهو عهCDF سسوهوهه   سسهوهو نسس سهن سسوو هاسسر

دسسښه هسسرهههوچۍسس ه ق  سس هلپسس  ههCDFو هسسوههاووهلسسهي هسسوهو یه سساههسسوهاسسرهو 

ل سسوهیسسوهو ۍ   سس  هنسسښههووه قطسسوهوهع سسه وو هو هوسسښهياسستوه سسوهاسسره ووللسسحهو

هولسسوه سس وه  تسسېشهوی  سست   هیسسوهه سساهیسسوهن نېسس هنسسښهوټسس لن ډه  تسسېشههښوټسس لن

 پ سسسوههښوتسسسوهنسسس  هوواسسسهIBPهکعنسسس ههراږهسسسهرول سسس ونهول سسسوه وهټ نېسسسولښ

هښیسسوه    سسنهنسسښهولسس  هک را سسوهنسس ههروو هیسسوه سسګو هويلههول سس ونه :نسس ه

هاووو ههښنسس دسسښهون نېسس هو    سسنه ههوووههوول  سسپکعه ووجسسحهو سس سه ن سس ه

هعکو وو هچ  ههرول 

ووسساووهه سسې  ه ااسستې سه بسسوهونږه  سس وهیسساهنسسښهوهه سساوه  یسسوهنسس سه 2113

دسسښههه سس  هون نېسس هلسسوهاسس  هولسسوهتسس ولو:هت  سستنوهونسس ههښلسسوهولسسوهوواسسهن نسس 

 ه هسسره پسساهېسسون نهع ونسس کو سستپرهیسسوهولهه ویسس  هه سسوهوووه سس  ههروودهوواسس

هښنسسوهوو هویې سس ه سسهکيها  سسوهل سس ههښیې سسهردسسښهوو هوولتسسهکه  سساو هوهسس  ه

و ن لسس هنسسښه لهههیسسوهولههیسسوه ویسس  ه وو ه    سسوه  وسسوهوچۍسسهک  وسسوهل زسسنه سس  ه

دسسښهیسسوههه  سساههوههکوی  لږسس  هتسس هها سس  ههوهکدن سس   هه اهسس ههوهک سس  لههه سسوهوه

وسسښهی وهسسوهههدسسښههې لسس هلپسس  ههیاو  سستاهاسس هولسسوهوهنتسس  هوهCDFلسس    ه سساهو

هع وهوهچ ه
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  سس   هههښو سستپرهو   سسوهچۍسسوهیسسوه پهسسهښدسسښهوټسس لن ډه  تسسېشهی سسههوواهاسساهه

هښوواسسوهیسسع تېرسسوهو نسس ههنسسښهو پسساه وڼتېسس ه  بسسخه اج سستوهنسس ههووهوتسسوهنسس  

دسس نۍهلسسوهياسسوههښدسسښهوی  لږسس  هثوسسا ه ا سسوهلسسوهون پ سس ه پهسسههښ سس سهنسس

هادسسښهو سس  هههواسست  وه MUHURIوهع   سس ل ه پهسسوهدسس نۍهو  هسسوهاو نسس ه

اسسهنوهه 91دسسښهوتسسوهون سساهلسس ه السس ههههدسس  وون هوووسساه CDFوههښ ووسسښههسس  ل

هکوټسس لن ډه  تسسېشهاسساههچږ سس  ههکدسسښه   سس لههاه وولههو هسسوهياسستوهاولسسوه ووسسښه

هن اهوهع

واک ناوړه  ولسمشر له خوا د ځوانان د: هرزیګونیابوسنیا 

 وایي بس  ې تهاستفاد

دسسښهههچۍسسوه  اوسسرهو هنسس  ها  سس   ههر!هو  و سس   هوول سس  سسوهو )واسست ههو

دسسښهوو پوسسوهدسس  ه سساو هیار سس ههههۍسسوچلسسوههونسس سهنسسښهو واسسته 2111یسسوه

  وسسوههوواهیسساه سس  ههدسسښهوسس و اهیسسوه  سساوهو سسنه ېسساهنسس  عهدسسښهههونسس ه

ه و   ېس هنسښهوهو واستوه  اسنې هچساهالسوهج س ههووهکاساههو س  هلسوه ساهه خ   هوس 

یسسسوهاسسس  هوهه DHPو ې  سسسې  هوهکعاې اسسسنهووهاسسست  ډوهیسسسوهولهه  سسسااهونسسس ه

DOSTA سسنههوو ه   سسوهولسسوه سسوهوهوهکعوهر سسول   هښ سس  هراږسس  ه    

ټ لسسس هه  اسسسنې هوهوهعوکیسسسوهولههی چسسس و هو نسسس سههښ  سسس ولېنهووه سسس و هو نسسس  

چبهپچا سساو هووه سسهوهښدسسښهی سسههاو سس س سستنوه  ې ا سسوهو هر سس      ه سسو 

وهوسسس ه  اوسسسرهو  اې سسسېن هواسسس رههخسسسوهه هسسسرهاسسس  اهو عهوتسسسوه  سسساههو

وواهاسساههاسساهه  و سس   هو اهوا اسسحهونسس هعه انسس  هیسسوه سس  اههلسس وهثو ههاسسخ هو

و    سسنهجا   سسوهووهو سستپرهووهواې اسسرهه)تېسسا ه  سس سه سس     ههااسست  ډه

ه  نږېډهی   ه ه   واه ږانډهون عهښلوهو هوه وی  وولهاوواه

Dostaدسسښه انسس  هو  سسوهو ووهههو ووهووهچۍسسوههسسوهر اسسږ سس هدسسښههکهچ سسوهنسس هه

هښ پهسسهدسسښهوههاسسانښه  و سس   ه قسسبهت  سستاهکیسسوهلسس   هههکوههر ې لسسوهووهسس

نسسس سهه2111ه   زسسسنهعک وسسس چاههونسسس ه سسس  اه سسس   ههن لسسس هیسسسوههوهښزسسسنرو و

زسسسن هوهرلسسسوه سسس وهو اههاووو هه نوېږ لسسس هوهوهه سسساژهوو سسس  لهیسسسوه ې اسسسنهنسسسښهو
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دسسښه سس وهههوو ه ېسساو هاسس س سساهاسساههنسس هعهثراولسس هیسسا پ ه وسس چاههه ا   سس هو

یسسوهچۍسسوهههلههوو سس ه ه هدسسښهون اوسسنهوسسښهلسسوهینځسس رهنههاسس هاسسپ هاسس هه هسسره

یسوهو سسنهنسسښههښاسس لهدسسښهیسوهچ سس ووهنسښهوههت  سګههنسسښهاساهه وټسس سهاس سهنسس  

 و نځتسسوهنسس هوتسسوهنسس  هیسساونه اسسنېډهو   سس رهعه  اوسسرهوهرټ لسس هاسستاهول سسه سسا

دسسښههه  ساههو س ولوهولسوه پ س هووه س هوهنس  هت ا س  هو سوه س وهه س هدس  وون 

ده  س ه   سسواه س  خه سسوهیسسوههواست  ډوه ااسېاهه سس      هودس  وون هلسسوه س وهو    سن

وسسس هولونسسسښههسسساکههنولسسسوهو سسسوه بسسس وهدسسسښهوو هوههی چېولسسسوه DOSTAعو

هعو ه و   وهن  

ن سسوهو ه سس هو نوېږ لسس هیسسوهو واسستوهنهنسس هنسسښهو  و سس   ه  اوسسرهیسسوهټې سسوهه

اسساههوسس هاسس  ههروه  ارسسوو  خسس  یېاو سس هههرچ پنهووهوه سس نږېډه سس سس   لهر سسو 

 سس  ههیسسا پ هواسساوو  هی ل  سس هوه وهه   لېت  سسوهوهکوتسسوه  اوسسرهنهتسس  هعه  سسا

هوهښواسست       هت  سستنه  اسسووهدسس  وون هوهوهالسسوهي ههت  سستنهې    وهه نسسوول هو

ن لسس هو ت سس ول ه سسو    هیسسوه سسګو ه ااسساههه    اسسوه   اسس   هوه  سس وهیسسا پ هو

وتسسوه  اوسسرههایسس  ه لسسوهنه 2111 سساهع سساهاسساههنسس س  نتې   سسوههر  پ  سساهول سس

نسس سهوو  سسنهیسس  اهه 2112وونږنسس هووه اسسنې هیسسوه سسوهثوسهویېوو سسوهه سساهههولسسو

هاعو ل وهه   ښه  اورهیېنځو

وچ سس ووهیسسوهټ لسس ه ا سس هووهټ لسس ه  نږ  سس هنسسښهههسس   ښدسسښهوتسسوههه انسس  هوووسسښه

هکوو سسخهچږۍسس ه  سساو  هنسسښهوهوووهیسسپ هیسسهکلالېسسوهاسستاو ېوههراږسس  ههواهو   لسس

وهیسسهه   سسو سس هچسساههوسس هههلسسوه سس وه و نځتسسوهنېسس کهههسس   ښهښ  وه و نځتسسوهنسس ه

یسسوهچږۍسس  هاسساهه ااسساهههایاو سس ههښټسس لهکعو ووو سسوه   سسوه   لېسسنه ااسساههنسس ه

وتسسوهج ل سسنهوهههکیسسوهو ووو سسوه   سسوه   لېسسنهنسس ههه   سسو سس هچسساههوسس ههکن سس 

  اوسسرهن  سسوه  وورسسوههاسساههن لسس هو واسستوه و نځتسسوهاسس ههثرسساوه را سس هو سسا

یسسوه  سسپ هه   سسوههووهکلسساهوهج ل سسنه سسهروسس ه اسسږهوهووې وسسهه سس    هر نخسس وهلاو  سس

هیوه ب ن  و  هويله  اورهو ع
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 له نظره تر عمله:

 وهل   کهو واهوهوی   ږ  ه قه ره ون ههو ن ه

هسسبهوهلسسوهنسس سهیسسوهل   وسس هنسسښهوواسست هیاو سس ههونسس هههدسسښهوهیاو سسوه قه۲۱۱۱یسسوه

 نځسسسوهوللسسس هلپسسس  ههوسسس ههاهاسسستاو ېوکهولونسسسوهوهعهوه سسس  و   هلخسسس وهوه و نځتسسسوه

)   سسې   ههDHPاسس  هیسس   نره   سسنهیسسوهه سساهوهووو سسوو هه ڼسس هلپسس  هه  اوسسره

وهینځږسسښهاسستنښه  اوسسره)چنسسو هچسس هیسسوه سس   چوه سس  هوه سسښهو وۍسسوه ن   سس ه

ېاهاسساهه سس هاسس عهووکه  سساهن لسس ههدسسښهوو سساههاسستاهیووسسواه   سسواهها  سسوه سس ح

ونسسس کههلسسسوهنسسس  ه سسس  هیېسسساهووههسسسوه  وسسسوهونسسس کعهوهوو هی وهسسسوهووهوهههدسسسښه

و سستپرهاسساههوهووکهوهوسس ه   سساه سسوه سس ولاهواسست  واهاسساهه سس ووهو نسس کهووه

وواهیسساه سس  ههدسسښهوهوسس اهووو اهوهو سستپرهیسسوهوسس هثوسه ږانسسډهونسس کهوو ه

هت  تاههدښهوهو هاخ ه  ه وهولو واهن کع

ي سساهیسسوهولههی  سستنوهواسس ههچۍسسوهنهسسوههدسسښهلسسوه اونسس  ههخسسوهووتسسوهنسس  هوه

وووسسا:ه))ه سس  هیسسوهو سساوووه ږانسسډهونسس وه  سسوهوه  اسسنې هیسسوهووو وهنسسښهوه  سس  ه

و نسس  ښهو  سس  هاسسست  ډ وهوکعهوه ه   سسنهوه  سس  هاسسس  وه و سسنوه سسوهوهههیسسسوه

    سسنهنسسښههثرسساهی لو سسوهوکهووهوهووکهلاو  سس هلپسس  هه واسسنوهوهههدسسښهوه سس په

اکههوهیاو سس وه خنېسس کهونسس کهووهوسس ه  هسس ه  سس وه هیسسوهولههوه وسساهو سستپ هولسس

ووووسسرههدسسښهوتسسوهنسس  هووو ه  سس ولېنه سسوهو   عهوه انسسډکهچ سستښه ېسس وپه

یاو سس ههونسس هههدسسښهوه  اسسنې هیسسوه سسو واو هه ېډووون سس ووچه ږانسسډهونسسس کعه

نسسس سهچۍسسسوهو سسسنههدسسسښه   سسس لکهوه۰۹۹۲ اونسسس  هوووسسسرههدسسسښه سسسو واو هوه

  ېسسس هلسسسوهو هسسسوه  اسسسنې هوهوو  سسس ثکه و سسسوهووههلسسسوهچۍسسسوهو تسسسوهوه  سسس وهوهن 

  سسو  هووعه))ه سس  هت  سستاههدسسښه سس    هوهټسس سه  اسسوهاې سست هاسساههو سس ک  عه

 سس و ه  سس سهوووسساهنسسوهوه  اسسنې هوهوولسسنهنسس  هوسس ه  سساهوهو سستپرهلسسوهو هسسوه

  سس وسهو ا سس سهاسسرههوواه   سس ه سسوهووهوکههدسسښهووکهوونږسسوهیسسوه چسساجوه

   سسهوه  سس وه سس حېاهنسس  هه سس  و   ه سسوه سسوهوه  سس   اهوه سساهاسساههن لسس هیسسوه سس  اه

و نسس کعه  سس   ون هیسسوهلسس   کهاسسانښه  سس   ههیسسوهاسساوو ه سس  نښهوهو نېتسسره سس ي  ه
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وه او ېسسووهلسسوهو هسسوههدسسښهوهوسس هچهسسرهوهوژسهن سسووهو واسستوه سساو هاسس کهووهووه

هوهااوو هوه و واو هووهوهااوو هل   کهو واهوښهیوهولو واه ښه   و وهووع

هسس هوهوو هوهوههسس ه ې اسست هوهول سسره  سس   اهیسسوهنسس  هنسسښههدسسښهیسسوه     سسوه 

وات   هن لس هت  ستنوهن لسوه  اوسرهوس هه هسوه اوس ه ساهياسوهنس هعه انس  هوووساهه

نس سهیسوهټس نن هنسښه ساوهووکهټس ننښهوسښهوواسښه س  ښهاساهه س هاس ههه۲۱۱۷دښه

ه۲۱۱۱دسسښه ېسس هنهسسوه سسااه ېا سسوه وشه  سس ههواسست  حهو ن لسس ه سسوهولهنسس و هاسس عه

 پهسسوه  جسسوهنسس سهیسسوهو واسستنۍه   سسوهنسسښه  و سس   ه ېا سسوهلسس   کهو وسساه سسوه

نسس سهیسسوه۲۱۱۹و ا  لسسوعهیسسوهواهولههوسسښه  سساهن لسس ههدسسښههسسوه  وسسوهونسس کهوه

ووووهسس هنسسښهووکهوهو سستپرهوسس هلسس ه سس و وه وواسسپ سهه اسسنې هنسسښهوسسښه پسس  ههنسس سه

 سس هووکه سسوه سسااهن  سسوه  وسسوههوچسسوه اسسېوهعه انسس  هوووسسره))هثوسسااه وسس  ښه

سهو یسسۍهتسسپهاسس اهواه سس هوتسسوهتسسپهوهاسس   ه ه سس هلسسوهژو سسوهاسساهه  سس اه سس ه

هن ولح  عه

وههوووسساه))ولسسوهوه  اسسوهاې سست هاسساههیسسوهوواسسېول هنسسښهاسس وکهاسس  هووه سس ه

 سس  هولهووههدسسښهوسس ه ت سس وسه سس يپه و نځتسسوهنسس وهووهولسسوهیسسوه  سس   ههنسسښه ونسسګه

نسس و  عهووکهوهوواسسښهوسس اهیېزسسښهیسسوهولهه  سساهونسس وههدسسښهچۍسسوه سس ي اههوه

وچهوهنسس سهنسسښههدسسښهنهسسوه و  سس و۲۱۱۱اسس   هولسسوهوهت  سستن ه طسس  قهووعهیسسوه

و او ه وون اسسېنه و سسوه سس  هنسسښهوسس هاسستاهووهو و هوی   ږسس  ه سساهياسسوهنسس وعه

وتسسوهی سس ه  سس  ه هیسسوهن   ېسس ه سس حېاهونسس وههن   ېسس هيه سساهوواسسوهوهن  و سس هوه سساه

ياسسوهن لسس هووهوهج وسسوووو  هوه ېسس ه سساهياسسوهن لسس هلپسس  ههچ سسښهنسس لښهیسسوهوواسسښه

 سسۍهلسسوهو هسسوه سس سهنسسښههدسسښهوهن  و سس هو ې سستاهوه اسس پهو نسس وهووه ېاوناو 

ثوسساهیې هسسرهاسس کهووعه))ووهوواسسښهوسس ههسسوهووههدسسښه هسسرهیسسااهی چېسسولحهاسس ه

ووه   سساه سسوهوههووهچسساهجسس هوی   ږسس  هت  سسته   عه انسس  هوووسساهوتسسوهنسس  ه هسسره

هوه     اهااهه ه اکهن سه    لکهووواع

نسس سهوسس هتېسساه  سسو  هو پوسسوه ویسس  ههدسسښهوهه   ېسسډهژو  سس لېډ هوه انسسډهه۲۱۱۶وه

وتسسسوه    هسسسوه ا نسسسګههنسسس هعه    سسسنهووهوسسس اهوولتسسسرهلخسسس وه پسسس  هاسسس  هووه
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نږپنسسسۍهوه سسس لېښهو ن لسسس ههوه سسس لېښهوه  سسساه قسسسوو هیسسسوه ېږسسسنهوتسسسوه سسس  هوه

وواسسېووه  و  سسوهلخې سستهرهووههوتسسوهوسسښهو))وبسس  رهوی   ږسس       هل سسنهنسسښه

و  سسګهنسس سهووهچۍسسوهوسسښه ېسس هاخهسسرهنسس سعه او  سس وچه سس ي اههوواسس   هووهداو سس ه

نسسښهوو  سستاعهیسسوه خې سسرهل سس  هیسسوهوتسسوههیسسوه سسنهوسس و اهیسسوهوسس ههسس هو  سس 

  سسوههیاواسسوهنسسښهچسساهوسس ه سسو ه)) سس و ر  هووهه سس هلسسوهوونسسوهوه سس ولهه  سسښه

نسس سه۲۱۱۱و ې سته هیا سوهوسښه و نځتسوهنېسول هو  س  ه سوهو لس وعهوتسوه ېهسوهیسوه

نسسښهو واسستوهلسسوهچۍسسوههدسسښهو   ېډون و تسس هاسسنو ت لوهوسس ه سساو ههوسس ههاسسنو هه

 ههوتسوه ېهسوهنسښهوهلس   کهو وساهاساهه)  لوه نسوههنس ههووهوس هوسښهاسو هاسېاهنس

 انسسوه سس وسهاسس اهوهعهلسس   کهو وسساهوووسساههدسسښهچۍسسوه سسوهوسس هو سسواهههCINوه

هدښهوی   ږ  هوښهها  وه و ې لحه  هوهوی   ږ  هوهو ې ته ه  ږوه     رهوهعه

وتسسوهاسست  ډهه پسساهه  سس ههوه  و سس   ه  اوسسرهوتسسوه  سسهوهوسس ههاې اسسرهاسست  ډهه

 هنسس وهووهوهچۍسسوهوه   سسوهلخسس وهووهههخسسوه سسوه ولسسوهنسس ههلسس   کهو وسساهوسسښهنږسسډو ه

 پ  وښهچ هنږسډو  هنس وعهوه  س  هښهیسوهی وهسوهنسښهیسوهنسوه ېسوهو  ستاهاس  ه

وی   ږسسس  هوه    ه سسس   و ښهووهوه  سسس   اهوهیپ  لسسس هیا وسسس سهوه  سسساه   سسسوهثلسسسښه

وو سسنه  نتې   سسوهووهوهو وسس  هووه  وسسې هیسسوهولههاسستاو ېوو ښهن  سسښه سساههاسساهه

کهیسسوه ې اسسنهنسسښهوه  پ  هسس هي ه  سس هلسسوهو هسسوهنسس سهوهجنسس  ه۲۱۱۹نسس اعهووکه

نسس سهه۲۱۱۱وه  سس   اهلسسوهیسس  ههي ههود لسس هیاو سس ههونسس هعه انسس  هوووسسرههدسسښه

ټسس ننښهیسس  ه سسوه اسسېولښهوکهووهوونږسسوه خسستهوه   سسوهیسسوهټسس نن هنسسښهثوسسااه

هد نۍه  وههښهواع

وتسسوهو سسنهوه او  سس ووچهوو هه ېږسس وره سسوه اسسوسهوههووه   سس لکه   سسوهلسسوهوهه

 هنږ لسس هیېسساهنسس کهووعهچۍسسوهوووسساه) سس  هچ سسوهونسس هههدسسښهوتسسوههخسسوهوه پ سس

و سسنهیخپهسسوه سسې  وهونسس  ووهوووږسسوه  سساههوووهههدسسښهوواسست هنسسوهن هسس ه  سس   هه

و هيوسسوهاسس  ښه سسوهوسس لهه اهسس هلسس   کهو وسساووه سس  هدسس  وونرهیسسوه سس   اههنسسښه

نسس سهنسسښهیېسساهه۲۱۱۹ و ېسساهنسس ک عهوتسسوه  سس   ههلسسوهچۍسسوهو واسستوههدسسښهیسسوه

نسسښهلسس    ۍهو هيوسسوه  سس   ههوهعهلسسوهواهولو سسواه  سس   اهاسس اهوههیسسوه  اسسنې ه
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و تر ج  سسوهنسس سهووهدسس  وونرهچۍسس ه سسوهدږتسس هووعه انسس  ه و  سسوهنسس هه سساهي سساهوه

ه ه  هاږېاههدښهچۍوهوه ه  هووکه و نځتوهن کهه و   سهووعه

 انسس  هوووسساه))ه سساهي سساهووهووههدسسښه سسوهچۍسسوه هسسرههدسسښهلسسوه سس ه پ سس هنسس که

 سوه سوه وو کهوهچۍس هوه ت ساکهن لس هلپس  هه ساهو سوو ه  هیسوهولونسوه   سوهن هس هه

نسس سهیسسوهجنسس  ههنسسښهوسس ه   سس ل  ه او ېتسسرهه۲۱۱۹ سسوهول ېسس هلسساک  عهوسس هو سسنهوه

)یسسوهووسس وسه اسس  هیسسوهچۍسسوهلسس لهیسس لکهووو سسۍههدسسښهوه او  سس ووچهوی   ږسس  هی سسښه

ووه سس   ههاسس ههدسسښهیسسااهلې سساهاسس کهوو:ه))هتهسسو!هوی   ږسس  ه ېا سسوهوویسسوه

ووتسسوه سسو ره  سس   اهلسسوهو هسسوه ېسساو هاسس عه   سس لکهوهنسس ه  عهلسس   کهو وسساه

 سس    ه   سسپو   هووو وههخسسوهوه سس  کهو سسوو هت  سستنوهونسس هههدسسښهوتسسوهنسس  هوه

 ه س هیسسوه ې  سس ههیسوهټ لسسوهاسساوو هنسښهوهو نېتسسره  ون  سس هیسوهن سست   هووهووو سسۍهوه

ی لې سس هوهیېسسااهوهو وسسول هي سساهاسس هعهلسسوهواه سساهاسسپوهه   سس لکهلسسوه  سس وره

یسساه سسپ هوه سس  کهو سسوو هن لسس هووهلسسوهی  لږسس  ههخسسوهیسسوهوتسسوههخسسوهوه را ېنسس ه

ولههوهیه نسس هت  سستنوهونسس هعه انسس  هوووسساه:هوواسست ه سسوهوسسښهوهوسس اهثولسسۍهیسسوه   سسوه

وتسسوه  اوسسرهوسسښهوه   سس لکهیسسوه و و سسوه سس   هنسس عه  اوسسرهاسساههوه   سس لکه

اسسسخنهدهنسسسوهوواهي سسساهاسسس ههدسسسښه  اوسسسرهت ا سسس  ه و نځتسسسوهاسسسرهووه

ه  اورهيی ښه  کهارع

 سسوهوسس و اهووههدسسښهټ لسسوه  اسسنې هووه او ېتسسره)یسسوهووسس وسهوه اسس  ههخسسوه  سساه

اسس هه ه سسښهیسسوهوی   ږسس  هنسسښه    هسسوهیسسوهلسس لههن سسوه هسسرهت اسسوه ووی  ولسسوعهوه

 سسځ ههدسسښهیسسوه سس    کهثوسهوه  اسسووهدسس  وون هوهو سستپرهیسسوهولههیسسوهت  و سس ه

ن  لسسس ه  سسسو  هوهههوتسسسوهیېزسسسوهوسسسښهوهی  سسسدهي سسسواهو ې لسسسوهووهوه   سسس لکه

نسس هه  اوسسرهوههPounce سس  هوسسښهجو لسسنهو ههسس عه  و سس   هلسسوهوتسسښه سس   ښهت اه

نسس ه طسساهلاو  ېسس ه   سست   ه   سسواهويلهه ډو ېسسوه سس نتې    هلسسوهي اهولسسوه وه

ه ېو وهن ووهټ سهوهو اه  ااه او   ووچهوهوات  حهیوهولهه ت وهووع

یسساه   سسنهويله  نتېسسرهیسسوهواسس وه ه روسسډوه  سس   ون هوه ې سس  کهوسس ه سساو ه

 ېترهوهوسسس وسه اسسس  هجسسس لهن وسسسو ه و نځتسسسوهنسسس وههدسسسښهوتسسسوهنسسس  ه) سسس  او
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ثورې هسسسسرهو سسسسوو  په و نځتسسسسوهنسسسس سعهوهووههو  سسسس هیسسسسوهوو وووهنسسسسښهلسسسسوه

هخسسوه وسس   هن سس   هیسسوهوتسسوه سساو هنسسښهیسسوهوواسسښهثوسهاسس  اهاسس سهه۶۱۱۱

دسسښهچسساهدسس هوه پسساه سس  هاسساهه پسساهو ځسس  هچسس هوه ې سس  کهوه سساو هلسسوهي اه

  ههوسسس ه ېاو سسس   رهاسسسږېاهووعهاسسساورهنسسس  هووعهوهوسسس هولونسسسرهچ سسس ووهلپسسس

 ې سس  که سساو هلسسوهوتسسوهو واسستوهوه سساو هتسس کهوچ سس سههدسسښهوهی لې سس ه

 سس    وت   ه سسوهیسسوهاسستاهاسسږېاهنسسښهووږېه  سسوهووهوه هې     سسوهونسس کهووهو  سسوه

ه۲۱۱۱واسسپ هونسس که) سس هو ې سسوه! ه او ېتسسره سس ه اسس هنسس کهدسس  وون هوسس و اه

وسسره    سسنهیسسوهوواسسښه اوزسسن ورهیېۍ    سسوهولېسس ووسهاسس سعهیسسوهی وهسسوهنسسښه  ا

ات  ډههنسښه و ېساهاس ههدسښهنسوهو سوو هوسښهنس لحهچس هو  سوهاست  ډ نوهوچس هونسوه

 ېسسښهنسس لحهچسس هو  سسوهاسست  ډ نوهوهعه سس ه  اوسسرهو  و ېسسوهههدسسښهول سسره هسسره

هیوهاتاهاږېاهنښه  اورهن کع

لسسوهواه سسااپوههوه ې سس  کهوه سساو هلسسوهي اهیسسوه  ن  سس ه ه سس هوسس هلسسوه سساهاسساهه

نس  هوسښه   ولسوهنس سهووه پساه واوس پهوسښهاساو  سعهیسوهو و  هووه  وسې هن لس هو

و  وهو سنهنسښهوه ې س  کهلسوهو هسوهوس ه س  ه ېاو س   حهو سوو ه و نځتسوهاس :هوه

 ېسسساه   ثو سسس هوواسسسښهواسسستو  وپهوهوواسسست ه ېنسسسښه ې سسس  کهنسسس  وو   هیې سسسښه

 وټسس لښهنسس اعه انسس  هوووسساه سس  هت  سستاهیسس ههاسس ههدسسښهچۍسسوه ویسسۍههدسسښه سس  ه

وهاسحهناوونسوهنس ي هاس يهووهاساننه س  ه سوهههس  هوښهلاوهیوهچۍسوهاساهه س  ههس

 سس  هیسسوهولوسس ه   سسوه ونسس سهه  سسوهووکه سس  هاسساهه ېنسسوهنسس سعهوهجنسس  ههیسسوه

هه  وو سستږوه ې سسوه  اوسسرهونسس و هاسس سهوهاسساوو هیسسوه وږسس ه قطسس هنسسښهلسسوه

وو سسښهوواسسښه  سساه   ثو سسوههدسسښهیسسااهلې سساهاسس کهووه)هوی   ږسس  هوسس و اهیسسوه

ه۲۱ج وسسوووهوه سس    ه طسس  قهو عهیسسوهه ویسسۍه سساهياسسوهنسس  ! هووه وتسساووه۹۲۱

اسس ات   هنسسښهوهول سس ولۍه    سسنهوهون اوسسنه  سساه   ثو سس هلسسوه نځسسوهوللسس هو سساه

ونسس وهوو هوووسساههدسسښهیسسوهوتسسوهاسس  وهنسسښهوهل  سس ه هسس  سه       سسوهوکهووه

    سسنهیسسوهجسس يورهنسسښهووتسس هوهلسسااهن لسس هو سساهنسس  هووعه انسس  هوووسسرههدسسښه

نه  سس ه وچې سسښهويلاهواههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهیسسوهوتسس هاسسېږ هنسسښهلسسو
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ل سسسوهها  سسسوههدسسسښهوه ېاو ن   سسس هو وو    اسسساهه      ېسسس واههوهدسسس  وون هووه

هو وو ههدښه  اورهو پرهت ا   ه و نځتوهن وعه

 انسس  هوووسسا:هټسس سه اسسنې هو ه  و ولسس هچسس هوه  اوسسرهاسساهه  لسسښهو   سس پهوه

ی  سدهي سسواهو ېسس سهووکه    سسنهیسسوه  سسپ هه   سسوه سسښهتېا سسوهاسس عهیسسوهاېنسسښه

نسسښه  اوسسره  سس   اه سسوهوسس ه سساه ېاو سس و  حهو سسوو هو هوبسس  وهنسس وهچۍسسوههو سسن

وخسسوه     سسوههه۲۱۱۱ل سس رهووعه  اوسسره پهسس هاسسېږوهوېسسډوههسس    هلسسوهي اه

هدښهیااهلې اها کهووه او ېتره  ه ا هن اه!هووو اع

 پایلې:
وهول سسره  سس   اهیسسوهی وسساهنسسښه  نسس  ه سسوهوسس و اهوسس ههسس ه   سسوکه پ سس کهیسس  ښه

نسسس سهیسسسوهټسسس نن هنسسسښهوه سسس   که ن سسسره وسه۲۱۰۱وههاسسس سعه   سسس لکه ه سسساک

و ووزسسږوهنسس کهووعهوهول سسره  سس   اهیسسوهژ سسوهووکهو  وو وسس  ښه ۍېسساهنسس اه

نسس سهیسسوه سسۍهنسسښهوه   سس لکهوه   سسوهجا سسښه   سس لکههخسسوهوه۲۱۱۹ سس ي اههوه

واسست  حهو ن لسس هت  سستنوهونسس هعه   سس لکهوسس هه ې اسسنهو واسستوهلسسوه پسساهو سسنه

وهاېنسښهو سنهنسښهووتسوهنس سهیسوهویاوساهو ه ې هنس سهولو سواهواست  حهونس هعهیس

نسښه سس  وهل لیسس لوهدس  وون ههدسسښهیسسوهوی   ږس  هیسسوهواسسن ووهوسښهياسسېهې   وهنسس که

هووهچ هلوهوونوهیوه  ولاهوات  واه    ها سعه

نسس سهنسسښهواسس رهه۲۱۰۱ووکهوهاسساو وهیسسوه   ږسسوهنسسښه  سس ن هاسس هههسس هیسسوه

    هدسسښهوهووکهياسسهې   وهوه سس    ه طسس  قهووهیسسااهاسس سع ان  هوووسسا:ه سس

وه ه سس هلپسس  ههو ههدسسښهچۍسسوه  سس  ترهوی   ږ    سسوههدسسښهووکهی سسښهوواسسې که

وو هسسره سسوهوه    سسنهلپسس  هههدسسښهوسس هوی   ږسس  هه  سس  ترهنسس کهووهلسسوهوسس ه سساوه

هخسسوههسس هو  سسښهو واسستوهوهوی   ږسس  هوهیې سس ه سس ه ېهسسوه سسانهوو هسسرهووه ېسس هوسسښه

ښهوهیسسوهلسس   کهو وسساهویهسس  کعه انسس  هیاو سس هه سسوه ن  لسسوه سس هوتسسوهنسس  ه سسوهوسس

وواسسښهوسس اه ېه سسښههدسسښه  سس ورهاې سست هوهچۍسس ه ه سس هلخسس وههدسسښهیسسوهووکه

نسسسښهوکهلسسسوهول سسسوههسسس  اههواسسسپپواههوکعه  بسسسې   هو اسسسنهوووسسساههدسسسښهوه

وی   ږسس  ه    هسسوهوه سس    هاسساههاسسږوه سساهاسساههاسس اه سس هو اسسنهچږوتسسوهثوسه
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  وسسوهاسس کهو هووهچۍسسوهاسسخ ههدسسښهچسساههسسوهلسساکهوی   ږسس  هوسسښه سساهياسسوهنسس ه

اسسخ هونسس و هاسس سههدسسښه   سس ل هواسست  حه سسوهولههیسسوه قېقسسنهنسسښهچږ تسسو

هن کع

وواسست ه  سس   اهوهه   سساه سسوها ا  چسسوهووهچږو و  سسوه وږسسښهیسس وهښهوسسښهلسسوه

 سس  هاسساههو لسس واعه انسس  هوووسسرههدسسښهوهتسس وهوهاسسږېااهوه و  ېسسووهلسسوهو هسسوهوه

  اوسسره سس و هووهووو ه و نځتسسوهاسس هوووسس هووههدسسښهول سسره  سس   اهوهولسسوهووه

ولو سسښه سسوه ۍېسساهو نسس وهووهلسسوه سساهول سسوه  سس   اهوهاې اسست ول ه سساه سسناهوهووکه

 سسو رهټسس لنښهووه سس  و   ه سساه سسسناهوه سسو رهټسس لنښهووهاې اسست ول ه سساه سسسناههوه

 سس  و   هووهاې اسسرهاې سست ه سساه سسناهثوسهثوسهولو سسښه و نځتسسوهنسس اعهنهسسوهه

دسسښه سسوهوتسسوهثوسهياسستوه وول سسوهولسسااهووهیسسوها  اسسره وسس  هنسسښهوسس ل هو سس سه

  هووهوهوونږنسسس هلخسسس وهوهیاو سسس اهن لسسس هیسسسوه و نځتسسسوهنسسس کعهیسسسوهاې اسسسره وسسس

یاواسسوهوه سس حېاهلسسوهو هسسوهه سسو رهټ لنسسوهووه سس  و  هیسسوهټ لنسسوهنسسښهيهثوسساهووکه سساه

هياوهن کعه

نسسوه ولنسسګههوسسښهنسس وه سسوهوسس و اهووههدسسښهولو سسښه  ېسساهو سس لهه  سس   اهوهاسس   ه

 ه سس هووهوونږنسس ه سساه سسناهوسس هوواسسښهولر سسوههدسسښهیسسوهنې ېتسسرهل سس  هلسسوهټسس نن ه

 و نځتسسوهنسس هعهټسس ننښه سس هوهوولسسوهلخسس وهوه  سس  هوه و نځتسسوهن لسس ه خته سسوهوکه

ووهوهوونږنسس هوه  سس وسه ا  لسس ه ووجسسرهي ههوهعهچۍسسوه و  سسوهنسس هههدسسښهووکهوله

ووههدسسښهوتسسوه سس که  لسسنهیسسوه وسساهنسسښهو ې سسرهووتسسوه ۍېسساهاسس که  لسسنه سس اه

 ېه سسوهیسسوه سس که  سسوهنسسښه  ه وها نسسوههاسس هعهووتسسوهوو سسۍههخسسوهووههووو سسۍه

ههدسسښه سس کهلسس   کهو وسساه هسسط حه  جېډون وسسرهو سسوههواسسۍ سهوو اسستوهلسسوهچۍسسو

هن هع

چۍسسوهوهوواسست هوسس اه وسس چااه سسوه وتسسحهوهچۍسسوه   سسوهووهوهههدسسښه  سس  هاسساههه

  سسااهونسس کهووه  سس  هوهت  سستن هوه نهسس هچ سسوهونسس کعه انسس  هوووسساهیسسوهچږوتسسوه

 وسس چاههنسسښه   سس لکهوواسست ه وهوت  سستوههدسسښهلسسوهچۍسسوهاسساههیسسوهوسس ه ه وډوسس  ره

ښهوهچۍسسوهوهووکهیسسوهولههووهاسساهه هتېسس هونسس کهوهوواسست هوسس هیاو سساو هنسسښههدسس
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تسسس کهووږېا  ږسسس په  جېسسسرهلسسسوهنسسس هښه وی   سسسوهووهوهلسسس   کهو وسسساهاسسساهه

ه ه وډو  ه وهويلع

 د مکسیکو د بدلون لپاره د ښاریانو بدلول :

DHPنسسس سهنسسسښهوهل سسس هه۲۱۱۱وسسس هوسسس    اهه سسس وترهو ووسسسپهوووسسساههدسسسښهیسسسوهه

وواسسست   هوسسس ه سسساو ه   سسس رهنسسس هههدسسسښهووکه سسس  هووه قېقسسسنههدسسسښهوه

   سسې  هیسسوهتهطسسوهي هو و هوکهلسسوه وسساهه  سسرهت   سس لحعهوهول ږ سساه ېهېسسنه

ن لنسسګواو هلخسس وهوه خسسو هه سس وووهیسساهبسسوه  سسو  اهج سس اهلسسوهواسسپ هو واسستوه

و وهاسساهه  لسسښه سس و اوخ ولرهلسسوهو هسسوه پسساهژو سسوهلسسوه  ن  سس ه ه سس هوه سسو هه سس و

ياسسوهو ن لسس عه  وسس وسهو تهسس وکه ا سس  ه سس کهو تهسس وکهاسس هه سس ه و نځتسسوه

لسسوه سسۍههخسسوهو واسستوهه۰۹۷۱نسس  هووههدسسښهوتسسوهو تهسس وکهاسس له سس  و هوسسښهلسسوه

 سسساهټ لسسس ه سسسو اووهووعهو واسسستنۍه سسس ه وږسسسوه  سسساههووهوهههدسسسښه    ېسسسنهووهوه

ووعهوه  ه سسښهیسسوهثوسه ېنسسښه وای  سسستن ههوونږنسس هو سستپره سس هیسساهیاو ېسسوو

اسسهنوهه۷۷     ولسسوههدسسښهوهنسس هو سسو هلاو  سس ه سس  ېه   هوه پسساه ې اسستنرها وسسوه

یسسوه اسس پهو ن لسس هل  لسسوعه سساو هیاو سس ههون ههدسسښهووکهولهوکههدسسښه پسساه

چېسسس ووهوه   سسسووت  هلپسسس  ههووکهولوکههدسسسښهو سسسوو هونسسس کهووهووکهووهنسسس  ه

لسسوه پهسس ه سس  وهچۍسسوهچ  وووولسس هوسس و اهچۍسسوهو سسنه سساهاسساههنسس ي هاسس ههدسسښه

اسساهههدسسښهوهووکهیسسوهه سساهو ووزسسنښهلسساکه سساهاسسرعهوواهلپسس  هههدسسښهوه سسو ره

  اوسسرهاسساههوه ه سس هاپ سسوه  ل  سسوهنسس کهووکهوهووسساهوسس ه ې  اسساهوهوسس هو هسسره

هووهثواوهل ات    هو ل وو  ښهو  پ ڼښهیوهوو پ ڼوهدنه او ه و نځتوهن وعه

اسسپ ه  هه  سساوهیسسوهدسسنهنسسښهووکه ېسساو هاسس سههدسسښهنهسسوهووکهولېسسوسههدسسښه

 سسګو هنسس  هووهه سس  هی چسسوهاسس ههدسسښهټ لسس ه ه سس هقوو هن لسس هاسساههاپ سسوه

و لسس وههووکهت  سستاههدسسښهوسس ههسسوه سساهاسساههنسس که سس هووکه سسوهی چېسسوسههدسسښه

ه(AKA DHP)هسسوهثوسهوسسښهیېسساهنسس کهوو وسسپهوووسسا:هووکهوسس هي رږسسوه سس  ه

ووتسسوه   سس ه   سس هوسسښهوهه وهیسس  و  ره سس ه ډو ېسسوهجسسوکهووهجسس  خهو  وسس  رهنسس کعه

 سسښهنسس  کهیاوسس وه!ه او ېتسس  هیاوسس وه!هوهعه قېقسسره   سس هوسسښهووهوهههدسسښه و سس ه
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 پسساه     سسوهو ږقسس  هجسس لسه سسوهنسس وهچۍسسښه و سس  وهنسس هههدسسښه سس  هیخپهسسوه

هولههټسس لنېډه و سسوو هن لسس ه سسوه و هسساهوکههدسسښهو ههخسسوهوه   سسې  هوه سس ي  ه  

ه   ولېنه ېره   ه  اوهووهجږخهووولههیوه اهنښه ې رع

ې  هنسسښهوسس هاږسس  ره سسېپ هووهووههدسسښه هسسره    سسنه سسا هو  سسرهیسسوه   سس

 سس ه سس  هوووسساههدسسښه سس  هولسسوه پسساهوهو سستپرهاسساههجن ېسسووهنسسښه پسساه

  سس ولېنه سسوه سساهاسساههنسس وعهچۍسسوههسسوههدسسښه   سسې  هوسسښهتسس ولکهچۍسسوهووهوکهه

دسسښه  وسسوه سس  و  ه سسنو هنسس کعه سساو هثوسساهژ هوه سس که  اوسسرهلپسس  ههوه پ سس ه

لالېسسوه   سسې  هیسسوهو تهسس وکههټسس لنېډهووههDHP سساهياسسوهن لسس هیېسساهنسس سعهوه

اې اسسرهاسس  ښهنسسښه ېا سسوهاسسږښهي اه سسوه واسستن سهوکعهوه  اوسسره   سسوه

چۍسوه  ساههدسښه س  و  هوسښهوه س  وت  هیسوهولههلساکهیسوهچۍسوهنسښه س حاه سول  ه

ه و نځتوهن سهووعه

وه سس  وت  هوسس و اه قسس  ه سسوهلسساکه ه سسښه  سس ولېنهچسس هلسساکعهوواه   سس هیسسوه

اسسرهیېسسوون سهووهوه سسول  هلپسس  ههوه سس  و   هو   اسس پهاږسس  ره سسښهیاوووسسره ايه

هاږ  ره   ښهیوهي واهثوسهوک:هDHPو      ه وه ول سهوکهوه

 وواسسښه سسو ره   سستنوه و نځتسسوهنسس سههدسسښهوه سس  و   هیسسوهو  نسسرهژو سسوه

 نښه  ېاه ېډهن کع

 وتسس لههو سس و ښهنهتسس  هلسسوه نځسسوهو اسسره سساههسس هټ لنسسوهو سستپرهه سسښه

 کعیاووورهووه ښه   ولېتره وهن ه

 وه  سس وهلسسوهو هسسوه و نځتسسوهاسس  هت اسسښهووه    ېسسنه سسوهوهولسسوهوه

 سسس ونږوهن لسسس هلسسسوهي اهوهووننسسس هوه  سسس وسه ا  لسسس هوه سسسو    هوه

اابسسوهن لسس هوه سس وورښهووهوهواسس وه هیسسوهووږ  سسووچاهاسس   ېنهووه سس حاهه

    وهل  ل هوهوقېوهن ل ه   واه ږانډهن ل ه وها  هن کع

 وولتسسسرهووه سسس وولترهووو وهووهوه سسس  و   هوه  سسس لېنهوهتسسس  ووکهلپسسس  هه

 ا        ههخوه  ووه پ  هوارع
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وهو  پسسس ڼښهوهوو پسسس ڼښهلسسسوهي اهوه ه سسس ه سسساه سسسناهوهاپ سسسښه و نځتسسسوهن لسسس ه

و واسستوه سساو هوسس ه ې سس  که سساو هچسس ه و نځتسسوهنسس وههدسسښهتسس وهاسسږېاهوسسښه

هن    ه وهو اېوعه۲۱۱۱ثراهژ ه

 سسوهوهچېسس ووهیسسوهو ووسسپهوووسسا:ه سس  ه  سساهنسس وهههدسسښه هسسره سسوهیسسوه بسس ن   وه  ه

  پ  هسس ه ا سس هنسسښهوه  سس   اهلپسس  ههوه ې سس  کهوولهه اوی  سسوه و نځتسسوهنسس که سس ه

ولتوه هسرهواه سوه س  کههدسښهوهوس هو هوه ساهاساههن لس هلپس  ههو  سوهوووساهاسرعه

لسسوهنه  سس هو چ  سسښهوهوو تسس    که    سسنهیسسوهاسسې  کهنسسښهلسسوهوواسس ووهو واسستوه

 سساو هیسسوهواهیسس هههوهتسسوهوسس هنهتسس  هجسس لهاسس  هو عهوهل سس هو سساوووهوا اسسر

اسس ههدسسښه وسساکه   سسهوهو ن  سسوههدسسښهو ووسسپهو  سسوه سس هښه واوسسوهووهسسښهه

هیخپهوهیوهو و اه   ه   و  ه  رهژت  لرع

DHPوسسوهوهو سسوو هن لسس هلپسس  هه  سسهېنه وسهول  سس که سساو هیاو سس ههونسس هههدسسښهه  

وهن سسې  هیسسوهی  لږسس  هنسسښه ږ سسډهونسس کهوواهیسساه سس  ههدسسښه ه سس ه سسوه سسو نه

ږ  سس هوه پهسس ه   سسوو  هه سس    وه  سس هووهاخهسسرهوجنسسګوهونسس کهووکهی  لږسس  ها

لپسس  ههنسس  هنسس کهه سسوهوه   سسې  هوهی  لږسس  هتسس کهوهی  لږسس  ههخسسوهو تېسس  وپه سساه

ياسسسوهنسسس کعه سسس هوهووکهولسسسوهلسسسوهوتسسسوه سسس  ېاههوکهووکهلسسسوهوونسسسوه سسس ولهه

نسس سهوهو تسساهوهجېسسبهه۲۱۱۱واسست  وههنسس کهووه  لېسسوهو  سسوه خزسساهنېسس کعهوه

وسسښه سس وورښه سسوهیې سسښه  ولسسوهه۲ سسناهوسس و اهتسس وه سساهه۴۱۱ سسانهو واسستوهوه

  سسا   وهوهاسس   ېنهووه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسرهلسسوههDHPنسس اعهلسس   کهاسسانښه

 سس    ههخسسوهواسست  وههنسس سهوو  وسهه سس هوتسسوهاسسېږوهواسسېهوه سسوهوهعهوسس ه سسوو خه

وو سسساهو واسسستوهوه   سسسې  هوا اسسسره سسس    ه ط ل سسسوهنسسس وهووهواهیېهسسسښه سسسوه

کههدسسښهیسسوهوولسسنهااو سسوهونسس کعهو اسسېوههدسسښهوه   سسې  ه سس  و  هووه سسقهلسساه

و ووسسپهوووسساههدسسښه سسوهوسس و اهووههدسسښه سس   هدسس  وونرهولهوکههدسسښه    سس ه سسوه

  و هووووره ه سښهووکه  وسوهتسوه   و سوه ساهچس هنس کهووهوس هلسوهاسډوهاساهه س ه

ارعه سوو خهونېپ س هوووساههدسښهوهی  لږس  هتس کهلسوه س لېښه سوه  س  هنس سه سوه



 317 د بوسنيا هرزيګو وينا، مصر، کېنيا، مکسيکو او... //لسم څپرکى  

اسسسښهاسسسادېنښهو لسسس واههدسسسښهوهووهDHPوسسس و اهووههدسسسښه       سسسوهوکه ه سسسښه

ه   و   هلخ وهیوهوولنهوهااو ښهن ل هلوه     ه وهوات  وههون کع

 حالت مالومول:
نسس سهیسسوهثاسسږ اهنسسښهیسساه وسس سه انسسډکه سساو ه پسساهلسس    ۍه  سس   هههه2111و

   ېسسوهه سساهاسساههنسس هعهووتسسوهنسس  ه   سسوهوووهههدسسښهوهو تسساهه DHPOOLدسسښهوه

   سسواه  سس  و  ههدسسښهوه ه سس ه سس په سس  وهټ سسوهووو وه) سس     هووهلسسوهووو وهوه

و هیسسسوه سسسنهوو وکعه سسس    رهو سسسوو    ههدسسسښهوه سسس      هوهااو سسسښهن لسسس هوه

هDHP سس    هاسسا  اههیسسوهجنسس  ههووه  سساو ههنسسښه سسايرهي سسواه ېسس سهاسس کهو

وه سس      هلسسوه سس وهوهااو سسښهوهو ن لسس هلسس ههیسسوهوسس اها  سسوه لهه و سس    ښه

نسسګههل سسۍهلاو  سسره سس     ه ه  ا )وی  لږسس  هوو وههل سسۍهلاو  سسرهونسس پ هووهل

دسسښه   سس وښهوهههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښهونسس پ ه ویسسۍهو هسسرههاسس  هو سس که

وسسښهلسسوهياسسوهو نسس کهی سساهنسس هعهو ې سس  کههو  اوسسرهوو  سس ونهووهووږېه  سس ه

ونسسس  ول هاسسسا  اهه  اوسسسرهیسسسوه ې  سسسې  ه سسس  نښهياسسسهې   وه وټ لسسس سهیېسسساه

 و  هنسسښه پهسسښهنسس سعهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښههدسسښه ې سس  ن    هیسسوه سس  وهاسستاوه سس 

ه     اهیېاهن اعه

و وووسسپهوووسسا:ه انسسډ ه  سسا   وهوو ه سسوهوسس ههی ڼسسوهااو سسوهووهوياسسهې    هوه

 وټ ل لسس هلپسس  ههي  سس  ښهو سس      هیسسوهژ سسوهو ن لسسښه اهسس هوو ه سسوه  سس   هه  سساوحه

نسس  عه  سس   رن هوهثور هسسره  سس   اهووه  سس   اهوه ووسس ه سس  هن لسس هاسستاو ېوو ښه

ت  سستاههدسسښهوه ووجسسره اسسنې ه  جسس ه وجهسسبهنسس  ههیار سس ههونسس هعهلسس    هوو 

ه اه هوهیاونه پ  هو وجه  ل هیوه   اهول رهثو ل  هیاونهن  ع

و وووسسسپهوووسسسا:ه سسس  هت  سسستاههدسسسښهلسسسوه ې سسس  که  ل  سسس په وهوو هسسس ه اهسسس ه

  ل  سسوهنسس کههدسسښهووسس ه هسسرهلسسوهنهېسسرهن لسس هثرسساههسسوه سساهاسساههنسس سهتسس ولکيهه

وهول تاو ې سسسرهياسسسهې   وهیسسسوهيرهلې سسساهاسسس کهوه911هDHPیسسسوهټ لسسسوهنسسسښه

 وټسس سهنسس سهووهااو سسوهوسسښهی  لږسس  ه سسوهو هولو سسواهنسس هعه سساه سسو هوووههدسسښه

ول سسره  سس  هثرسساهنسس کهوتسسوه وسس سه اسسنې هلسسوه  سس   اههخسسوه سس  ه  اولسس هووهوه
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DHPتسسس وهوهو  پسسس ڼ هووه وثو  سسس   هاسسساهه انسسسښهنسسس لښعهوه  وسسس وسه  سسس  هوهه

ووهېسس ه اسسوهو  پسس ڼښهه و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهوو هوچ سسپ  ښهو هسسښهو  پسس ڼښ

وورپسس ڼښهلپسس  هه ق لسسوهولې هسسوهه  سس   رن هوه سس      هلپسس  ههوسس هو پوسسوه چنږسس هولې هسسوه

ووهوه پسساه ې سس  کهووهور پسس ڼښهووه اسسنې هلسسوهي اهوسسښه پسساههنسس ههه اهسس ه ه سس ه

و ن لسس هیسسوه سس  اهه BONUA سسوهی چسس و هو نسس کههدسسښههسسوهثوسهون پ سس ه سسوهوه

ه 31 ارزسسسن لې    هووهوهه 151لسسسوههووږېه  سسسوهولې سسسرهووه  سسس هو  سسسوهووچسسسرع

هووږېه   هااههااههوی  لږ  هلوهچ څهن  هت که  و ه و ۍحع

یسساواهاسس  وه وهااو سسښهوه  نسس   ل هووهوههې  سسښهوهیاواسسښهوهو ولسس هیسسوه سس  اهو

چۍسسوههسسوهياسستوه وولسهنسس  ههدسسښهو وووسسپهوسس هه  سس ت ههDHPچ سس هاسساههاسساهه و

 12-2119رهټسس نن هو واسستوهوهنسس سهوی  لږسس  ه 2119ل وسسوه اوسس هوههه اياسسوهنسس هع

نسس سهون پ سس ه پسساه سس  ه سسوهو تسساه سس  وهو نسس سهوو وسعهووهوه سس    ره اوسس هه

هخوهثرساه وس هوه  سوههدسښه س  هه  اسواهن  سښه سوه سول  هو نس ههو وووسپهیسوه

یسسوه  سسپ هه   لېسسنهنسسښهوهاږه سس   هویاواسسښهیسسوهیسساه سس ههDHPټېن سس  هاسساههوووسسا:

 هوسس هووسستپ هنسسښه سسګو هونسس هه ههسس هاسساههاسساهه  اوسسرهووهوسس ه سسو رهاسس       

دسسښهوتسسوهووسستپ ه سسوهو سس      ه هسسحهواسس   هرهووسساهن ولسسوعهوتسسوهواسس   هره

   سسوهو سس لره ووسسښهیسس ڼ هوهو ن لسس هلسسوهي اهلسسوه ووسسوهو ن   سس هه 5وجسس ي هیسسوه

هخسسوهوی  لږسس  رهټسس نن هوهاسسه  هت  سستنوهونسس هعهووتسسوهنسس  ه   سسوهوووهههدسسښهوه

  اواې اسسسره وسسس  هاسسساههچږ سسس  کهوو وسهاسسسره  سسسوههدسسسښهټسسس سهاې اسسسره

   وو سسوه  اسسوه  سساهن سسوسعهچۍسسوهوووسساههدسسښهووتسسوهچږ سس  که سسوهن لسس هیسسوه

یسس ڼښه ن سس  ښهاسس اعه  سس   اهیېۍسس  هولېسس وووههههی وهسسوهنسسښهیېنځسسوهاسسهنوه ووسسښ

دسسښهو سس      هوسس ه   سساه پ وسسوهاسسږ اهوهاې اسسره   سسوو  ههخسسوه طږسسېوه سسوهوه

ووهیسسوه سسګهههدسسښهوه پسساهتسس هی   سسوهن لسس ههخسسوهورسساهه سسوهو لسس وهعهوتسسوه را سسوهوه

DHPلپسسس  ههثرسسساههوقېنسسسرهوهعهووتسسس ه را سسس هیسسساه سسسنهوو هو ورزسسسنښهاسسساو ښهه

اسساههوسسښهولو سسښهټېن سسښهنسس اهووه اټ لسس ه وږسسوههنسس اههوهثرسساوه سس هوولتسسرهووو و

هووههدښه پاهل   وت    وهوښهیوه زوهن سع
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    ېسسنههدسسښهو وووسسپهوه سسښهیسس وهښه  سس  ه سسوهو نسس  ښهووهوه  اسسږۍهاسسډوهلسسوه

  اوسسسمهاسسساههنسسس  هوههوه    سسسنهووولهههسسس    هوجاووسسسوهووه سسس    هجسسس لو  ښه

اه ا سسسوهووهچږوو   سسسوهوهوولسسسنهووو اه  او سسس  عهیسسسوه سسس  هوواههدسسسښهیسسس

وهو وسس هاسستاوهي ه  سس هلسسوهو هسسوهیسسوههDHPاسست  ډاهیسسوه  ږسساهثوسه ږانسسډهونسس که

ی  لږسس  هوه ږانسسډهن لسس هاسستاو ېوو وهیار سس ههونسس هعهلسس    هو سس    هوج لو  سس ه

یسسوهیا هسسوهول ږ سساهوهثرسساههسس  هي سسواهوعهوووسس ههی  لږسس  هوه سس وورښهیسسوهولهه

یسسوهیار سس ههنسس کهووهوهولسسوهیې سسښهل سس  عهو رسسې هټسس لښهاسستااهاې اسسرهثلسسښه

ی  لږ  هنسښهت وتس  هلساکهویس وهښهیسوه   سوهواې است ول ه  و ساهوهوس ه   سوهیساه

 سس  هیسسوهټسس سه  اسسوهاې اسسره وسس  ه سس حېان کهه سس هنسسوهیسسوهول ږ سساه   سسواه

 ږانسسډهواسسرهوسس و اهوسس ه   سسوه   سسواهوت سسډههنسس کعهیسسوهو واسستې هنه  سس هنسسښهوه

DHPه     اهیوهي واه  و ووه ږانډهون عه

     تره  ووروهنږوها هعواې اره   وو  هلپ  هه 

      ه ق ووها سه اهه هوهن   ارهوه   لېت   هووهل زت   هیوهه اهوه 

   نتې    ه  ل     ه وهياااحه پاه قهون  و ع

  ل     ه وهوهياااره     ه وه ول  هو ن سه اه هیوهاې اره   وو  ه 

 چ هاږهرهارع

 واې ارهو تپره خنې  هن سع 

    ه وهولن سع     هج لو  ره    هو ن ه 

هل وه  هه    هنښهوهول  ونۍهوه ې   ډ     ه     هج لو    و    نهیو

هیېاه هل  کهو هلو هوه        هوو ه ېو ولرهټ لپ  تنو   تقاهن  وووهن وسه

 ا که     هج لو وه و نځتوهن سع

Aه      ې و : ع

لپسس  ههووسس وولره و نځتسسوهن لسس ههوا  سسوهی چسس وکهوههDHPټسس لن ډاه اسسنۍهوه

     هو ت سسساکهن لسسس هلپسسس  ههولوسسسوهواسسس واه او سسساوکعهثراولسسس هووهوه سسس 

 ې سس  کهیسسوه  اوسسرهنسسښهوهاسسوپه و نځتسسوهن لسس هنسسښه ااسستوهونسس هعهووهه
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دسسښه  اوسسره ووجسسره اسسنې ه سسوهياااسسره سسوهو لسس وعه ې سس  که ه سس ه سسوه

و اسسس ووهیسسسوه سسس  اهو  و سسسوهواسسسېهوهوهعهلسسسوهواهو هسسسوه ې سسس  کهوه سسس که

واسسېهوهوهعهټسس و اهه و نځتسسوهاسس که  اوسسرهلپسس  ههیسسوه سس    اه   سسوه وږسسو

لسسسوهواهو هسسسوههدسسسښهوهول سسسره  سسس   اهووسسسګو     هوهاسسساو  ل هول ېسسس هوسسسښه

و لسس وهه سس هلسسوهواهو هسسوههدسسښهوتسسوهنسس  هیسسوه قېقسسرهو سسنهنسسښهوه ه سس ه

 سسګو هثراولسسحهاسسرههټسس و اهوه ه سس هووه اسسنې هاسساههوو وسس  هووه  وسسې هن لسس ه

ولونسسوهواسسېهوهو ا ېسسوهعه  اوسسرهلسسوهیېسساههخسسوه ویسسوهورخسس وه سس  ه   سسره

هوره وږوه      ې هوهعو  ا

هSTUNTSو  اوسسرهثوسسااه  سس   اه لهه و سس    ره     سسوه  جسس ه وجه سس   رهه

وولسسوه سس و اوخ ولره سس لرهو سسوو  پههدسسښه سسډو هوسسښهو لسس وعهیسسوه  سس   ههنسسښه و سسګه

نسس کهوههدسسښهوتسسوهنسس  هوه سس      هوه و سسګول ههیسسوهورسساههوه اياسسرهیېسسوون ل هووهوه

 اوخ ولرهووه  و ېسسوههوه تسس و  هن لسس ه  سس وهیسسوهولههوههیېۍسس     هه    ېسسنهه سس وه

لسسسوهلسسس  کهوسسس ههاسسستاو ېوو وهن  سسسوهوهعهوه  اوسسسرهیسسسوه ن سسسنههDHPلپسسس  ههوه

ووزسسس وو  رهچ سسستوهنسسسښهون اوسسسنه  سسسه ره  و سسس  ههدسسسښهی سسسښهوسسس ه سسسوو خه

ون سسساههوواسسستو  هووا  سسسوهولو سسس هی چسسس  هووسسسګو   و ههوه اسسسنې هو نسسس  ی ههووهوه

وعهوواسست هوسس هه ې اسسنهه  اسستاههوهوو  ه  هسسهېوهووهیاو  سساو هی سسښهاسس  ا

یسسوهی وتخسسنهنسسښهواسستاو ېو رهیسسپ هج لولسس هووهو سسوو    هوه ااسساههن لسس هیسسوه

   سسوهیاو سس اهیسسوه سسګهه ااسساههنسس لښعهوه هسسرهیسسوه سس  وه ا سس هنسسښهاسسېږوه

 اوی  س هیسوه ېږسوه په ونسوه   سوهن  و سوه ااساههنس کههیسوهوواسښه س سههDHPوېډ

 کعهیسوه هسره  سس   وهنسښههدسښهوو ه پساه   سست  وهیسوهو ووو سوه   سوه و نځتسسوهنس

هنښهو ه ن نهووز وو  ره او هااهه    اهن کعه

 مهم نقاط :

ثرسسا ه  سس   اههدسسښهی سسښهوهچ سس ووهیسسوهن سسوهوههDHPنسس سه ویسسوهووخسس وهه2119

 سس      ه سساه سسناهووه وسساههدسسښهوو هو   سسې  هو سسښه  وسسوهن لسس ه  سس ولېنهلسساکه
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 ساهاسساههنس اعهوتسسوهیاواسوهووه را سسوهوه ساهاسساههن لس ههخسسوهوهوس وول هوسس ههن  سسوه

 عکیوهي واهثوسهوهک اااههن ههDHPوهعهچۍوه   ت  وههدښه

  اوس کوز شه همدا
دسسښهیسسوههه سس    هجسس لو  ښهو ن سس سهر سسږ اهث هولهیسسثو لسسوهونت  اهخسسوه سساه

لپسس  هه  وورسسوهنږسسوهنسس  ه  وسسوههدسسښهوټسس لن ډوه سسو    هووه وا نسس هه سس  هووا

دسسښهههونسس هتسس ه ه سس ها  اوسسرهیسسهکعلپسس  هه  وورسسوهنږسسوهنسس ههواې اسسره   سسوو  

دسسښهههرولو سسوهو ې سسها  سس ونهلسسوهي هرووههراسساههوهث هولهیسسهو پهسس هون پ سس 

و  سساه ېسس هو هو اسسخ ههعووږېه  سسوهولېسس ووسهاسس سه 3111ووتسسوهنسس  هلپسس  هه

هوه سسسنه نوېږ   سسس هایسسسه سسس و هچسسس ه اياسسسوه سسسوهنسسس هو سسسېوه سسس کهووهټسسس و ا

یسس  کهوي رېسساهنسسښههه  وو سسنهاسس اتوهن  سسوه ااسساهههریسسوهوسس ههو هسسه ې  سسې  

وو هلسسوهوسس هويله  و سس اهعهدسسښهوتسسوهن   سسوهوو هو سس      ه وسس هوووهسسوهعنسس ه

یا وسس سه سسوههسساوشههویېسسګسهو ن لسس هدسسښه  و سس اه سسو سس وسهههخسسوهوسس هاوشه ووه

  ایسسوهه 2111دسسښهههدسسښهنهسسوهوو هوتسسوهن  سسوهی سساهنسس هههو وووسسپهوووسسښهع هېسسول 

وچ سس ووهلسسوه سس  وه ا سس ههخسسوههک طسس  هنسسښهو توسس  هن لسس ه اهسس ه  و سس اهودهسس ه

هههعیېۍ    وه وولې سهر ه  هوو ول

چسس هیسسوهوتسسوهو سسوو هنسسښه سسګو ههلاو  سس هژو   لې سست   هووهوی  لږسس  هتسس وهکچږسسو و

هرو اسسنې هلسسوه سس وهی  سسدهوووهثکهولهیسسهکع اهسس ه پسساه پ سس ه سس   ههنسس هههنسس وه

هیسسوهوو وونسسښه     سسوه هسسرهاسسېږحه سسوه وهښاسسپهوه  سسان ول هکژو سسوههووسسګو ه

ولو سسورډهلسسوه   سسوههDHPوه وسس هون سساهPAN سسحهولنه   سسوهک انسسډههوهعو اسس س

ه  سس دسسښهوتسسوههوسسښه اياسسوهنسس ههښه  سس ووهو ا  بسس سسوهاسساههی  لږسس  ه سسوهو له

دسسسسښهلسسسسوههاې اسسسسرهههدسسسسښهچاهسسسس  اههیې سسسسحههنسسسسښهولو ووونسسسسوهاسسسس  هوه

ووهههع وا نسس وه   سسواهل سس سهنېسس کهچۍسسوه سسوهټسس لن ډوه سسو    هووهکه   سسو  نږې 

هو اسسن    هو  اوسسرهولو سسورډهPRD   سسوه سسردسسنهولههک ې اسستحهو واسستوهو انسسډه

چ سس هاسساههاسساههچسس څههاهدسسښهووتسس هو وووسسپهوو هعاسن ه رهسسوه سسوهولو سسواهنسس 
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و سسوهه   سسوو  هلسسوهوتسس هو سسوو ه پ سس هراې اسسهښسه  سسوهیسس  چسس ه اياسسوه سسوهاسس ه

هن ع

 : برید دښاريانو

 واوسس   هه  اياسسوهاسس وهونسسښهیسسوهت  سسګوههويوت  سس نښهو سس      هک انسسډهیسسوه

واې اسسسرهDHPنسسښههکنسس سهیسسوهجنسس  هه2111ووبسس  وهن لسس هیسسوه سسانهنسسسښهوه

لپسس  ههیسسپ هجسس لوسهی سساههن لسس ها  سس   ههوهیسسوه سس  اهونږ لسس هښو   سسوو  هو سس وور

 بسسس ن  و  هو ې  سسسې  هلسسسوههDHPویاوسسساهیسسسوه ې اسسست نښههووهۍ سسسهوعهلسسسوهنسسس 

جنسس  هاسسا ههخسسوه سس   وههجنسس  هووهوهاسسږ سهتسسا هه  پ  ه  ا سس هواسسږ سه

لېسسرهوسس هه ا سسوههکچا سساو هوی  لږسس  هون پ   سسوهلې سساهاسس ههع و هسساهی سساهنسس س

   سسوههوو هیسسوه سس      ههښولې وولسسهالې سساهاسس ههښدسسښهی سسښهو  اوسسرهت  سستن

  وسسوهلسسوهوو ههکنسس هه   سسنه پ سس وهدسسښهنسسوهههت  سستاهن لسسوهووهلسسوهوو هوسسښ

یا وسس سهح سسنهووهو    وسساهټهې سس  ههوهوو هاسس او وهواسس اهعکاسساهه ااسستوهونسس ه

ت  سسګههنسسښهوو هو رېسساهیسس  کههر پسس  ههاسس سهعیسسوهوسس ههول سسهاووهټسس و اهلسسوهي ه

هاوتسسوه  سس   ههع سسوهوسسښهو نسس هی  لږسس  هون پ سس هلېسسرهوسسښهوهنسسښهاسساهه وټسس سهوو

هثراهن عه پ  هرلپ  ههوښهول هDHPووهوههی  ده پاهن هیاونه انېډ

 پاسهد  555د 555
هDHPنسس سهیسسوه  سساو  هنسسښهه2111یسسوه سس  هی  لږسس  ه   سسواهو ږانډن ل اسساههوه

وهسس  و هه  سس   ههیسسوهي ههوود لسسوهینځسسوهاسس هه هسسرههاو پسساهووسسبهاسس ونهلسسوهي ه

ها سعه وت  ګهکن ههAdoptدښه پاهوی  لږ  هون اههه   اهایو

دسسښهوچ سس ووهه سسوه سس وکهو نسس سهاسسرههدسسښهاسس وکه ه سس ههوواهن     سسوهوووه

هکوهسس  ههیسسوه سس  اه ق وسسوهن لسس هښ وڼتېسس هوو  سس  هو نسس  هروی  لږسس  هنسس  هواسست  و

دسسسښهوی  لږسسس  هیسسسوهون پ سسس هووو هو  نهېنسسس هههچ سسسوهونسسس ههDHPچږسسسوو و ه

ه اوزسسسن ورووږېه  سسس هووټهې       سسسوهو  ل  سسس   ووهووو هو   لېت   یسسسوهولههووتسسسوه

دسسښهووټ سساهاسس ه ه سس هههو وووسسپهوووسسښهعک سس و هو نسس ههایسسپ ه سس   هلسسوهي ه

هون پ سس هښاسسانښه نسسهکواخ  سس ه سسګو هون عیسسوهلسس   هه 211 او سساههو نسسحهههسس 
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دسسښههه  لسسنه سسوهاسست  وهاسس سهچۍسسوه هسسرهک  ا سسوهاسس وهژ ه سس و هو نسس ه سس هثرسسا

ت    سعوی  لږسسس  هوهچۍسسسوهوسسسښهلسسسوه وسسساهههکوهه وو هوسسسښه  وسسسوه سسسو نهنسسس ه

ها سسسښهیاوووسسسښهیسسسوهی وهسسسوهنسسسښهو  سسس   ههوی  لږسسس  هوون پ سسس هوه-وون پ    سسسېا

ل  سسوههي اههوی  لږسس  هوون پ سس  وو ه سسه سسوهويلسعهښ انسسډ هچېسسنه  ا سسوهلسس  

یسسوهولهه  ل  سس پهوو سس    رههدسسښهوتسسوهل  سسوهوی  لږسس  هوون پ سس هه و نځتسسوهنسس ه

نسښهو  ه سسښهیسوه   سسوهل  سوهیسوهوتسسوههیسپ ه سس   هو عه اوزسن ورلپس  ههوسس ههن  س 

دسسښههه سس ووهوی  لږسس  هیسسوهجه سس نښهچۍسسوه   سست  ووی  لږسس  هوتسس وهووو هیسسوهنږې

ههاسسږ اهووونږې سس هوت  سسګوهاږ ااسس  اهوعه بسس ن  و هوچۍسس هکوو ه ااسساههنسس ه

هکدسسسسښهون اوسسسسنهوسسسسښهوی چنتسسسس  ه  هسسسسهېوههوتسسسسوهیسسسسپ ه سسسس   هژو سسسسو

ه 2111 سسوه سسوهوووسسا:هوتسسوه  سس   ههیسسوهو  سسنههک  سساههراسس  اعو   هوچسس   وه

 سس    ههرووه ېسسو ولهردسسښهووسس لتههوتسسوه  سس   ههتسس ولک–نسس سهنسسښهی سساهاسس هه

هو ټ نسسساهاسسس ه سسساهکو نسسس هه ې ېسسسنه سسسوه سسسول  هج لو سسسوهووهواې اسسسره   سسسوو  

 سساهو سسواهلپسس  هه سس  ههوهووهکیسس  ههنسس ههکدسسښه پسساهو سسنهوسسښه سسوهوهههدسس  وون 

 خسسسسوههکو سسسسواهاسسسساههټ ا سسسس  هها  جسسسس وهدسسسسښهوهوو هوههټسسسس نښهنسسسس  

  ه سسښهیسسوههو سس  ه  ې سسرههیسسوهلسس لههن سسوهولېسسووهوله  سس ي  ه DHPو ې سسحع

هوو هو اسسنېډهد ن سس هو وو  سساههردسسښهوو هیسسوهو تخسس  هه سس ولوهښون   سسوهاسست 

و وووسسپهوووسسښههاسس سعهریسسوه و نځتسسوهن لسس هنسسښه اوسس لهکی چسس وههری  سسدهووهول سس

هعک  اوهیوهولههت و ه:ه وها  هثراه هرهو

دسسسښهو   لسسسوهههنسسسښهی سسساهاسسس هههنسسس سهیسسسوهجنسسس  هه 2112وههرنسسس  هDHPوه

اسسوولنههو وووسس ههر سسو هو  سس وهیسسا پ ه  سس   ههه  سس ولېنهههر سسو ه سس   ت  ه

یسسوههعهو انسسډک     سسوهنسس ههاسس  ښهیسسوهولهه سس چ و هاووهټسس لن ډههر سسوهوياااسس

هښېسسډه سساو ه پهسسواسسېږوههچسساهعک سس و   هنسسښه و نځتسسوهن سس ه سسګو هیسسوه  پ  هسس 

یسسوهولههیسساه پهسسوهیار سس هههو ان سسبهووه  بسس ا   هاووهوت  سسګهک نوېږسس ههات  سسګ

و نځتسسسوهاسسس ههدسسسښهیسسسوه   ې   سسس  نښه ههرهعلسسس    ۍهیاو  سسست   ښهنسسس  کن ه

ونسسسسسسس هوواسسسسسسسن    ههدسسسسسسسښه ږانسسسسسسسډههوو  ا ېسسسسسسسنهی ا اسسسسسسست  ه   سسسسسسسوا
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ه سس  هښنسس سهوول ږ سسا ډوهټ نن ااواااسسېنهووه ېنسسه 2112ج ووان اسستهې  هو

 عی ښه ګو هون ه   ي  هرثورې  ل

 تاث رات 

DHPلسسوه سسډوه سس    هلپسس  ههواسس رهجسس لوکهووهو   زسسنه و ځتسسوهنسس کهوهاسس ږوهه

  سسس  ههثنسسسوه   سسستره  سسس   وهلسسسوهي اه سسسو ره  سسس ول نهووهوهاسسس    نهه   سسسن

و و سسپههعو نسس  ښهووهیسسوه سسګو هويلههول سس ونۍهلپسس  هه سس      هو سسوو ه و نځتسسوهنسس ک

 ویسسواه سس وهاسس وکه۲۱۰۱هلسسوههعوو سسر:هدسسښه سس      ه سسښهیاوو سسره سسوهاسس ن  هوه

هاسساههوه و سس هو نسس  ښهیسسوه سس  اهول  سسښهټ ن سس سهی سساDHP ه سس هوه  سس وهیسسوهولهه

دسسښهوو هوهاسست  ډوهوهچسس و ههیسسوهههنسس کهووهیسسوه  سساهه  سس هیسسوهواهولههی  سستنښهنسس ک

هوو دسسښهههلپسس  هه سس ههاسستاهه ا سس هوههوهوو  سس  اههسسوهنسس ي هاسسرهچۍسس  هو سساهووه

دسسښهوو هچۍسسوه  ا  سس هلسسوه  سس وههثنسس هي وه سسوهههوه سس      ه چن  سسوه و  سسوو ههوه اهسس 

وهو سسوو هلپسس  هه   سس هدسسښهوو ه سسوه ۍ سساهو نسس هووهههاسست  وهاسسره ه سسښه سس  هتسس ولو

هوعي اهد  اه و نځتوهن ه

دسسښه پسساهو سسوو  په و نځتسسوهنسس کهوو هوهههاهوو ه سسوه سس وDHP ووهنسسښهوه سسیسسوهچه

و واستنۍه س ه ساهټ لس ه وس ههع سډوهاست  ډوهلسوهیس  هه ساهي اه و نځتسوهنس کوا ږوه

ووو کهووهیسسوه سسښهلسسوهووه سس ههوواسسښه  ه سسوهولو سسواهنسس کهیههوهو تسساهوه سس  وه ا سس هوه

 Carryواه س  وهنسښهی  لږس  هووه  س  وه س هه س     ه  نس  هنس که س     ه  س هچس ه

the dayهع

 پايلې

ه  رههههه ه  و و هینځو ها وکه هرهههوتو هن   دښ هول ر ههو ول ره  پ  هښه ا قښ

ی  وهه په لحهارهووهوواښه   ت  وهدښها  ښه ن   ښهااههیااه ق  هوهون کههن  ښ

نهوهدښهووههه مهن  هار  دښههوهثوسه   وه ههښهلوهواوه او ه   هعارهن لح

وکهووهولوه رهیوهولهه ت  وپهوکهووهلوه خ ل نهن ل ههخوهو ا  کعههوه  هیاونهووه پ

وواښه  ههیوه لنښټ   ښهاږ   هوه طاپهلوه خښه ۍ اهو ن   رهوکهووهوههووو وه و ل

پاه  وکه هیوه اهنښه ې رعلال وهنښه ۍزتاها  هوکهدښه      ه ګه   ول نه

دښهوونږوه   وسهو ا  کعهههوی و رهووهیوهاتاو  و رهثوسه رهوواښه وټ سهن ک
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هت اکه یوهوواښه  سهنښهدښهن وو هارهیوهاط رهل   هوتوه ا قوه   لرهوو

هولهياتوه هل وو هوه  وکهوتوه   نهو ه  ه وهنښهوه ه   اږهره    ههارهیوهچاه

 نځوهولل هووههوهلو  و ووه   وههل  ههپانرهنښه ههلوهو  اووکوه وول رهو ل واهیوه  ه

وه    هو ن  ښهه ق  هووهاوولنهوه و نځتوهن ووهیوه   اهوه ه  هوه  وکهوهیاو 

هه ا قښهن  هوهو وو ن  عه ههاږ  ره        واهها ا   وههووههواږهرهن ل ه وه  ج

هووه       هیو ه ږا ن ل  هوهول  ونۍهو هوهول ره     اهلوه ه  هوه  وکه هدښه    

هعههنښهوه و ګل هی چوهیاو  ک     ه

ه

ه
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 یولسم څپرکې
 زده کړيچې مونږ  ،هغه څه

دسښهههو سنهنسښه نس   هوکهیسوهچساههو سوو ههښنسېاساهنسښهیسوه هک  ه ه  ورهدښهیسوهلس

  لسسسنههه سسس  و ههه (ا سسسېوهههاسسستاو ېوو  حههکووهوهوو هو  سسساووهژو وهل سسس ه سسس و ووه

عهوواسسښه ږسس  حهېسس کیسسوهچږ تسسوهو سسوو ههووو ه سسا ناهو  سسوهوولسسحهیېسسووهنهاسسره ط ل سسوه

دسسسښهوهول سسسره  سسس   اهیسسسوهی چسسس وکههیسسسوهو سسسهرهول سسس ونۍهووهوههه و نځتسسسوهاسسسر

نسسښهوسسښه ااسستوهونسس ههیسسوه  پ  هسس ه ت سس و  ههکو سستپرهیابسسوهاسستاو ېوو   هی چسس وه

و اسس   هه  ووهوه  پ  هسس ه وههنسس سهاسس ها سس   ههوهها سس ي  هنسسښهوسسښهو  سسوه      ېسس وه

هخسسوه ېسس ه ېسس هووبسسحهن سسوو  ره  بسس ا په و ااسس اههاسس سعه سس هوتسسوه   سسو ښهیسسوهواه

هعهوکنښه پ وهن کههرهپان

   اختالس اختالس زیږوي

دسسسښهول سسسرهیسسساونههه سسس ولحهوهول سسسره  سسس   اهون اوسسسنه  سسساو  هو ووزسسسنو

ههوسس هکيوهښوواسسهښو سستپرهلسسوه نځسسوه سسوه سسره ه سسښهيی سسحهثراوسس کهعهووهولسس

یسسوهووچسس ههپانسسښهنسسښه سس ههع و سس  وهنسس کههتسسوه  سساهاې سستږ  ې وه اوقسسوهو

دسښهاسخ ه سرهوهههو تپرهیسوهت سوهن سوهوه س ه س ولههواست  واهوه س ها  ست 

اې اسسرههټسس لن ډوهووههروه سس ول هواسست  واهیسسوه سسنهواخهسسههخسسوه پسساهووک

یسسوهوتسسوهنسس  هنسسښههعوهواسست  واهیسسوه   سسوه  ا سسرهنسس کهاياسستوه وول سس هلپسس  هه سساه

وسسښههاووه سس  ههښوسسښهی سسهښنسسېدسسښه ههولو سسښهښلسسوه سساهاسساهه ۍزسستهووهوسس هښیې هسس

دسسښهیسسوههاهوههښو ېهسسهښیسسوهوتسسوهاې سست هنسسښه  سسعهوکها  جسس وهاه سس   ههوه

ټسس لن ډوهوووسس هیسسوه سسېوهولږههسسحهههکو تهسس وهیسسوهاې اسسرههووهکوسس ههووو ههنسسښهاږسس و

هعکوههاثوسه  ج وهرن وهیوهو ق

دسسښههکهدسسښهو  سس  ه سسوهلسساهههلسس    هووهعکاې سست ها و سسبهت سسا هوههوووتسس

 ه سسښهوتسسوهاې سست ه سس  ه چسساجوهههروو سساههخسسوهاسس هاسسه  اسسېوهاې سست هلسسو

 سس ووهو  سس هو   سسووت  هووهولو سسووهدسسښهوهههوو  سسوعه سسوهواسسېپپواههو هن سسوو

 و  ي  هوا  ه هلپ  ههوتوهن ه  وهول ې ه  ج وههوهع
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وتسسوههع وسه سسوهلسساکه   حنسسښهټسس نهښهیسسوهټسس نه یسس یهیسسوهوه  جسس وهه سس يپهههههه

دسسسښه  جسسس ه  لسسسنهوهههه سسس ووهرووه     سسسوو  ښهاهږسسسهښ سسس و وه سسس   خرهاسسس  ق

وههع وسه سسوهلسساکه سس  هچسس ه ق  سسوهنسس کحه   ول سسره  سس   کهیسسوهیسس  ه نښهټسس ن

دسسښه   سسوهههلسس    هووههع و سس  وهواسس  وه  سس وهیسساه سسپ ه  سس   اهووهیا ختسس ه

اسساو ط ه سسوهول  سس ههو   دسسښهوه سس      هوه سس حاهوو سسخهن سسووهلپسس  هه سس  ههووهو  سس  و

ه سسس هوهووکهوه سسس حاهوو سسسخهن سسسووهوههووهوهاسسس وکه ه سسس ه  ا سسسرهلپسسس  ههووهوه 

هع  ج و نه وهول   هوهه ااو طه لپ  هه      

زسس وسهاسسره)لسس    ههپانسسښهو سس  ا هوه  سس وهووهو سستپرهوهلسسوه    سسوه سس هولنه سسوهنه

ووهلپسس  ههلسسوه سساسس    نهوه و نځتسسوهن لسس هووه ق  سس هووهاتسسووسهوه و نځتسسوهنهه نځسسوهوللسس 

وه سس ههیسسوهچسساهه ا سسوهنسسښهووهوه    سسنهیسسوهچسساههاږسس   سس   اهووه  ا    سسوههول سسر

وو هنسسښهلسسوهول سس ونۍههخسسوه سساهو  تسس    ههیسس  اهووهوهوو ه سسا ناهوه    سسنهیسسوه

 سساو ههېډووه سس ه سس نږهوووکاسس ږوه سسهان  سسوه سس   اههع سس  وهثول  سس هنسسښه   سسوسهن سس ک

دسسښهنږسسډو کهههووههیسسوهچۍسسوهټ لنسس هنسسښهعووه سس ه سسپچبهوهول سسره  سس   اهوجسس  هه سسوهلسساک

ووهودسسښهوتسسوهثوسهواسست ههووویسسوهلسس لههن سسوهواسست ههو لسسرههنسس هاسس ووهوو کهه سسښتسس    

 و نځتسسوهههوهوولسسنه نوږسس هجا نسس هووه سس هوه ه  سسوه اوی  سس هلسسوه سس وه ااسساههن سس ک

هعن  ک

دسسښهو هث سساهلسسوهه   سسنه سسوهثکه سس حاهووهوهاسس   ه ه سس هلسسوههه هه سسوهووهچسس هوو سس ه

دا سسوه سس وهه سسو ره   سست  وهوه سس ههوهجنسس  ره ا سسښه سسوهوه سس ههوهاسسږ لره ا سسښه

یسسوهیا ه سسډهه   سسوه    سسوهو ووکهلسساکهووهدا سسوهههدسسښهو سس کهو واسستوهیسس  ره ا سسښ

یسسسوهیا ختههسسس ههعدسسسښهوه سسس    ه  نږ سسسنه  سسس پهوکههخسسسوه و نځتسسسوهن سسس ک

ول سس ون  هنسسښهو سس کهدسسښهوهو سستپرهووهوه سس هلسس ه سس  وه ن   سس هل سسوه سس لره

ووه سسس هلسسس ه ه سسس هیسسسوه  سسس هويلها  اسسسنهووهنږسسسډو که    تسسسوو ههه سسس و ون   

لسسوهول  سس ه  سساهوکهوه سسښهو لسسوهچ  ووو سس هو سس وههسس کهدسسښهیسسوهوواسسښه سسا ناه

 سس     هنسسښهدسسښهوه سس ووه  ت  و سس ه سسا ناهنږسسډو کهول  سسښهوکهياسستوه وول سسره

هوه وههن ههن ي هارع ههلاک
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 ولسپاله ولسواکي

دسسرهوهول سسره  سس   وهوتسسوهثوسه  سس   اهوهو  تسس    و  هیسسا پ هلسسوههههچۍسسوههسسو

  ا    سسس ه  هسسس کههچۍسسسوهوووکهدسسسښهیسسسوهوتسسسوهثوسه  سسس   وهنسسسښه   سسسوهوه

   سسوه سسرههښ سسهواسست وووکه    سسنهووه سس هواسسۍ سه سساوهو  سستوهنسس سه سسوهوکه 

یسسساووه سسسوههعوووکهدسسسښه  اسسسوه وسسس  هو تپرهووه     سسسنه سسسوه سسسول  هو نسسس ک

رهثوسهیسسوه سس ههووو ههنسسښهوکهووه سس هیسسوه  پ  هسس هدسسښهوتسسوه  سس وهیسسوهو قسسههنسس ک

 سس و ووهنسسښهاسس  وه سس ههول سسرهه ېنسسښیسسوههعووو وهووهټسس لن ډوهاسس  ت  و  هنسسښهوک

 هنسسښهوههدسسښهیسسوهوونسس  هلچا هه  سس   هه سس ها  بسسره   سسوهولسساکهل سسوهدسسښه  اسسن  ه

که ه سساهوکهووه سس هاسساهه   سس هياسستوه وولوهښهوتسسوه  لسسنهنسسښهو اسساههوهیاو سس

وهي رږ  سس هاسسخ وههع سسوه سسول  هو نسس که  سس ي هربسس   سسوه سسرهووهوکهدسسښها  ه

ههچا      سسسس ههخسسسسوهو تقسسسس سهووهوهواسسسست وووکهاسسسسنې ل سسسسوهو ۍ   سسسست  هه  ه

   هه ان سسسسو ههخسسسوهوهول سسسس ونۍهووه ه    ت   ) او  سسساهه هسسسساههو سسسوو  ډ  هن

هدښهو تپرهو عهها لرهی  اه   ه   وه  اه وهن 

  سسسوها نسسسرهون ا سسسنهو تهعثوسسسا هو ت  سسسوهوتسسسوه چاجنسسسوهول  سسسوه  جسسس وههوکه

ل  ۍسس لکهووکهووه سس ح اهلسساکهووهنهسسوهدسسښهول  سسپ   ره سس اه سس يپهاسساهه سس  ه

ا سس  وکهوه  سسس وهووهو سسستپرها  سسست هچسسس هو اسسساههچسسس ه سسس  ها سسس  وکعهیسسسوه

هعوتسسوه سس يپهوواسسره  سس  هنسس هوهدسس  وهن  ی چسس  ن   سس هنسسښه سس ه سسو ره  سس سهووه

ا  اسست ول هووها  اسسسره   سسوو  هوهاسسسږ  هیسساه سسسپ هوه ق و سسنهن لسسس هلپسسس  هه

ه وع  که  وکهو ل

که سساههسس هوهوو ه  سسره هدسسښهاسسږ  ه سسوه نګو سسوه وويلهنسسهه هاسس سووو هونسس ه

لسسوهواهو هسسوهوهنږسسډو وهول سس ون  هوه سسنو هن لسس هیسسوههعهسس کهلږسسوه سسوهنسس ک

ولو سسوکهوهوتسسوهثوسه  اسسوهووهوه پهسس ه  سس هلپسس  ههنسس  ن   رهوهووکها  سستږ  وه

دسسسښه ااسسس ه سسسره  اسسسوهههدسسسښه و سسسوهو نسسس   ښهوهچۍسسسوها  اسسست ول ههنهسسسوهعوک

  سسوووهو تخسس  هولسساکه ږ  نسسوههول سس ونۍه  سس  ههو هو سس وهخسسوههک   وو سسوهوه

و ن  سسسوهووهاسسس    نه سسسوهاسسسره و نځتسسسوهنسسس ي هووهو هوه ه سسس ه سسساه سسسناه
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 سسو رهووهه  سس  تره  سسپ اههلسسوهواهو هسسوهع  سساوا نهچسس هلسسوهياسسوهو نسس ک

هاتاو  و    هول   ه  ج وههوکعهوهه   زت  وهووولوهنښ

نسسسوه سسس  هول سسس ونښهتسسس ولوه سسس  ههعن  سسسرهوکه  سسس  ترووکه   سسس هوها  اسسسرهو ه

وتسسوه  سساههوهو سسوو  ډ  هوهلسس   اهلسسوهو سسوو  ډ  هاسساهه  نسسوههعووولوه سسوهول  سس هلسساو

وه سسسو رههنسسس  ووهوه  سسس وهیابسسسوهوهو سسسوو  ډ  هنږ  سسس  هاسسساهه  نسسسوهوهه ونسسس ه

اسستاو  و    هه  سس  تره  سس   اه سس هتسس کهووهوهو سس ه ا    اسس ه   نسس هونسس هع

 وهزا  ت  سسس هجسسس لوسهو    هه سسس    هجسسس لو ښهووهوهوي تسسسرهوونسسسښهوه   سسس   ډه

وونږنسسس ههخسسسوههیسسس ن اسسستاو  و   رهوها  اسسسرهو ووکهوههول سسسرهعاسسس  اهوک

اسسږ  هلسسوهچ سس ه پ سس هووهلسسوه   سسنهثنسس هي وهدسس  وهوه و نځتسسوهن لسس ههه پ سس 

هعیوه   اهلوهووو وهوه   واه    ه و نځتوهن ک

واسسستوهوو سسسوو ېډو هیسسسوهلسسسوهاسسس چ    هو ههيل سسس وههسسس  اههو سسسنهوو سسساهاسسسر 

  ي  و واها نسسوول هیسسوهولهه ا ېسس هاسس     هوووسسا)   و هوورهچسس هیسسوهل سس وه

ل سس وهو ه سس هوووکهلسسوه  حاوسسنهعهوورهچسس ه  پ اسس  ه سسوهو هل سس وهنسسښهوسس   

اسساههولو سسوهلسساکهعنسسوهو ه سس هلسسوه سس وهثرسساه  سس  ه و نځتسسوهاسسرهل سس وه سسوهژ ه

پسسس  ههو هسسسحه  پ اسسسرههو  سسس ویا پ ه سسسو ره   سسست  وهوسسس ه سسس هوول سسس ونۍهل

  او   سس هیېپ سسوه) هسسا و هوووسس وهووتسسحهثوسه  او   سس ه سس  ه  اسستحهو ه

هنهسسوهیسسوه او واهو سسوو ېډو هوون  وسس هنسسښهیسسوهلسس   هه  ه سسوهنسسښهاسس و ېوهثو ه

نسس  هوو سستپرهیسسا پ ه هسساو        هه و نځتسسوهنسس ههووهو  بسسې   ه  سس   ههوسسښه

هع ېډههن ه
و ره ۍسس وپهوسس ههج وسسوهیسسوه پسساهوو اسساههوو سستپرهیسسا پ ه هسساو  هو سسنو ه سس

 سسحهووهوو سست  هدسسښهو  سس  که ژوسس ه سسوهوسسښهویسس  هټ سسښه ېه25وهههدسسښهوجنسس   ه

ن زسس وههاسساههو  سس  هاسس ههعیسسوهوووږسسوه  ه سسوهنسسښه سسو ره  سساو  هدسس دښهلېسسولحه

وهدسسښههسسوهثوسهو سستپرهوو  سس وهیا خت ه سس       وهثرا وسس  ه اسس ل هووهیسسوه

وو سسوو هن لسس هیار سس ههونسس هههې لسسوع وههوسسښه اوسس وه خسسوهو اسسختۍهاسساههو  سساهاسس 

هو سسسوو ېډو  حهوون  وسسس وښه  سسس   اهوټسسس لن ډوه  او   سسس ه سسساهولنهنسسس  هدسسسښه
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وټسس لن ډوه  او   سس ه  سساو هعهوول سس ونۍهیسسوهل سس وه سس حېاهنسس که   سسواه ڼسس هودسس  

ووه  سس   روهوول سسره  سس   وهیسسوه سسنهوواسست ووو ه    سسنهویسس  ه سسوه اسس ل هیسسوه

ښهوووږسسوه ا هسسوهو  سسوهووسساهدسسههچۍسسوههسسوعه سس  اهوووږسسحهولو سسښه و نځتسسوهنسس ک

وو هیسسسوههکهویسسس  ه سسسوهو اسسس ووهو واسسستوهو سسسنهو هووهوهنېسسس کهووهچۍسسسوهلسسسوه

 اهسس ههه  سس   ههنسسښهو  سساو  هوو  سس ي  هیسسوه   سسوه پسساهنسس  ه سسوهووو هو نسس ک

 وسس  ه سسوه سسول  ههول سسر وسس  ههخسسوههکول سس ونښه نوږسسوهنسس  هووهلسسوهوو تسس    ه

هعو   و ه  وهټ لنوه و نځتوهن  هون کهوو

ووه سس  ههر ېنسسښهو ت  سسوهوو هیسسوه اسسږه  هن لسس ه سسوهووو هو نسس کعوو هو  سس  هنسس

دسسښه سسګه  و سس  وهههنهسسوعه اسسږرهثوسه پسساهن   سسوهووو هو نسس که سس و ت  سسوهیسسوه

هووهو  سس وهووه    ېسسنهاسساههوهاسس  ښه تهسس  هنسس  هوو هوو و و لسسوهولو سسښهه

یسسا پ هو سس  وه سس      هو ت اوسسرهن لسس هلپسس  ههاسس       وه و نځتسسوههج سس ا

   سسست  وهوول سسس ونۍه و نځتسسسوهن سسسووهلپسسس  هههربسسسوهول سسس  سسس وهیاههوهعنسسس ک

لسسوهي اهول سسس ونښهیسسسوهه پهسسس هو سسسوو    دسسښهوو هوهههعلسسس    هووکو  سسېن  وه

ټسس نن هل سسوهوو ۍ   سست  هټسس ننحهههر اسسږه سس هل سسوهوهکعټې سسوهن سسوه و نځتسسوهنسس ه

وسس ه نسسووهوون  وسس هنسسښهو سس وه سسوهوه ویسس  ههل سسوهو ۍ   سست  ههالسسوهي هه    رواسساوه

نېسسس هنسسسښهووهو هوو سسستپرهیسسسا پ هېل سسسوهو ۍ   سسست  هووهنهالسسسوهي ههښو نسسس  

هعل وه هانښهالوهي ههښ و هو ن  ه وا       وهو

 او واهن نېسس هه   سسې  هن  و هووههدسسښهل سسوهها  سسوهیسسوهو ۍ   سست  هههوووسس هووه

هښن  سسهښوتسسوهیسسوه سسګو هويلههول سس ونښهنسسښهوواسسعهو  نسسګونښهولېسسوسهاسس س

ولسسوهها  سس   اهلسسوهي ههر سسولهوکعهول سس ونښهو سس سه ن سس ههوسسښهدسسره وحهکهو

یسسوهوتسسوههکع سس    ووهوواې اسست وسه   اسس وهنسس ههردسسښهوولتسسهکهوو هول ېسس هلسساه

یسسوهه  سساو ه ا سس سه سس هټسس نن ههثنسس هټسس نن هل سسوه هسساهوهنسسرهلسسوهو تهېسس ه سس و وو

لسسوههر  اسسوه سس    هجسس لو  ه هېسسرهلې سسنهنسس سههن  وسس هنسسښهوه  اسسږ هن  ووسسوو  

ه سسوه دسسښه هه ن سس سهن  سس هل سسوهیسسوه او وسساهنسسښهووهو  اسسووه نسسخهنسس سههوزسس و  

ها  اهوعههچنوهووه ې  ې  هنښهوهههوښهیوهن نې 
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 دواک اړیکې ته بدلون ورکول

 سسو ره  سس   اهووه  او   سسوهدسسښه  سس وه   سسوه ا سس  هول لیسس لوهدسس  وون هووه

دسسښهاسس  ههه سسېښهښهې  سسهعک ه سس ه سسا ناهوووکهولو سسښه سسوه سسول  هو نسس ههواسس   

و ن لسس هو سسو هن لسس ه سسوه  ه دسسښه  سساو هوکهنسسوهواسستهه هسسرهو هوهچۍسسوه ه سس 

ووهوسس ههت اسسوه سس   ههنسس کدسسښهوه  اسسووهیسسوهولو سسواهههو   ېسسوسهیسسوه سس  هوو 

دسسښهووتسسوههعوواوسس کهه ه سس هوهول سسرهو سسوو هلسسوهي اهوونږسسوه   اسس وهنسس س

  ه سسښهیسسوهو ۍ   سست  هه  اسسنې ههچا و   ېسس ههچنسسوههن نسس ههو  نسسګوهووهن  وسس هنسسښه

اې اسسره  سس وهنسسښههدسسښهیسسوهرهلېسسوسهن سس کعهول سسره  سس   اه ږ ونسسوههول سس ون

نسس کعهیسسوههوتسسوه سس و ووهنسسښهول سسره و نځتسسوهن سس هوکهیسسوه او وسساهووهن  وسس هنسسښه

ووسسوو  هن  اسس   ه   سسوو  ه   نوږسسوهه سس   سس   وه ووسسوهو ن  سسوهیسسوه ن اسس رهثوسهوه

ههخوهوهت  ههن ل هیوه و سهوه ۍ وپهوهو هو وو هیوهه اهوات  وههون هع

دسسښه سس     هوههه اوسسمهنسس یسسوهټ لسسوهنسسښههوتسسوه سس و ووهوهو سس وه وسهلسسوهاسساهه ه

یسسسوهوتسسسوهه وسهل   لسسس هووهکوو هوه    ت  سسس هووهوولت  سسس هیسسسوهولو سسسواه نځ سسس ه

هعثوسهوسسسښهوها  سسسوه ه سسس هووهوونږنسسس ه سسسا ناهوهووکهولو سسسښه سسسوه سسسول  هو نسسس 

دسسښهیسسوهولههوسسښهچسس څه هسس  ه  سس ههښهاسسېږهښوواسسها  ه سسوهلسسوهوسس ههښ اټ لسس هتزسسته

وهی ل  سس هوه  سس   اهیسسوههعځسسوهوسس ه نسسګوههخسسوه اياسسوهاسس ووجنسس  هل وه ن سسويه

وهیسس  ه سسوه اسس ل هیسسوههراسسوولتهښووه سسهاو واسستې هاسسېږوهو سسډوهدسس  وهنسسښهوهاسست  ډه

ه ج  هون هع وهدښهوو هو ااههیوه په هووو وهنښه خ   هوهول    ههه   ا

دسسښههه  تېسسرهو هښهه   چږسسوهوسس هوواسساو سساههاوهول سسره  سس   اهلسسوه وسساهه  سساه

واسست  وهههانسسښه سساههوووولههول سسره  سس   اهووهوچۍسسحهوهیسس  ه سسوه اسس ووهیسسوه وسس س

ه لښن سسوو هاسسرعهوه  سس وهیسسوه سسپ هوه  سس   اهیسسوهاسس  وهنسسښه   چږسسوه نځږوسس

)و ۍ   سست  هووهن نېسس ه ووهوسس ههرل سسوه  ه  سس   ه سسوهياااسسها اوسس وههاووهولههښ سس  

دسسسښهیسسساونه  سسس وهی سسسښه  جسسس وهوکه)و  نسسسګوه ه سسسا ناهیسسسوهههووو وهښوواسسسهو

و سسنهدسسښهوهياسستوهه   چږسسوهو هچۍسسوهعولو سسښه و نځتسسوهنسس کهاويلههکچږ سس  ه

یسسوهوتسسوههعلسساکه)ن  وسس ه هښ ووللسس هو  سس  هنسس هوکه سس هاسستاو ېوو ښهياسستوه وول سس
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دسسښهنسس  ه پ سس هههدسسښهوهوونږنسس هاسساههوه ږسس رهه  ه سسوهنسسښهوو هیسسوه سس ول 

ووه  اسسوهدسس  وونره    سساو ه ا سس کههک  سس   اه سسوه ولوههر و نځتسسوهنسس کهول سس

هااههوهول ره     اهلپ  ههووه       هلپ  هه  اواېنه و نځتوهن کع

 یوالی 

دسسښهوه ه سس ه سسا ناهوسس ولحهههول سسره  سس   اهنسس  ی ههیې سساهونسسا وهیسسوه   سسوهنسس ک

وه  سس وههعووه   سسوهوه اوسس لې هول سسره  سس   وهووه  او   سس هلپسس  ههثرسساهو   سسنهلسساک

   ه هلسسه کعيهیاو سسه وهوسس ولحهیسسوهولهه  سس   هی چسس یسسوه سسپ ه سسو ره   سست  وه

 و   سست  وهرووهو   اسس  هروه ه سس هوسس ولحهوه  سس   اه وو سسهدسسښه   سسوهووههوو

دسسښهههوسس ولحهوه ه سس هوهیسساونهاسس  وت   هوه  سس   اهوه سسګه ه  سسنه و سس  وهنسس کع

هدسسښهوهاسساو  هاق وسسووهووهو  سس  وههخسسوه و نځتسسوهن سس کهه سسوهر ولوهوسسه  سس  

ه     ووووهو ع

دسښهوه   س  هوهوس ه سګه سوهلسوهو هسوهههول   س هنس  هراساهه  لسهروس ولهلسوووو ه

هه هسسوه ېاوسس کوهولسسهښاسساد نهرووهواسست وووه ااسسهښو هسس  هښووه ېنسسښهو ت  سسوهوه سس

و  نسسګوهنسسښهیسس ل وهیسسوههووهیسسوهوو  لېسس هچسس هیسسوه  سس   ههنسسښهاسستاه وسهل  سس کع

 او وسساههه   سسې  هووهن  وسس هنسسښهاې اسست وسهووهی  لږسس  هیسسوهچنسسوهنسسښه  سس  تره

ووتسسوهتېسساههعاسس ت  هووهیسسوه هسسانښهیسسوهن هسسحه   سسوه    سسنهوو ه  ه سسښهوک

   سساهلږسسوه سس هولونسس هل  سس هیسسوه سسنهو سساووهلسسوهوهجسسنوههاږسساههنهېسس وسهه سس  کهه

اوسس کعهوو ه سسوه سسنمهه سس ن هه  سساهووه سسپچبهیسسوهه سساه  یېاو سس ههخسسوهو  ې

ه وهلاکه ه ښهیوهاږاهنښهو وو هچ هن کعهروهو ها   وله ا  و

 :ې ځانګړتیاو  ېګډ

  تمرکز يکثیرالبعد

دسسښهیسسوه  سس وه ږانسسډهنسس کهوه سس  وه سس هههوهول سسره  سس   اهثوسسا هنږپ ون  سسو

و هسسس  ې هووهچ سسس هل سسسوهوهوونږنسسس ه    ېسسسنهووه  سسس  ه سسسوهو ن  سسسوه)  اسسسنې ههه

چا و   ېسس ههه او وسساههه هسساهن نېسس ههه   سسې  ههن  وسس هووهو  نسسګوهنسسښ هلسسوه   ېسسوه

یسسوهووږ  سسوو وههعثلسس هووهووولسسنهولو سسوه) ان سسوه هرو ووکه)وو  لېسس ه ه نوږسس هجا سس
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هه  سس   ههن   سس هووو وه)و سسوو ېډو ه هوهی ل  سس هلسسوه سس وهوهدسس  وون هووهلسسوه  سس وهاسساه

 سس     ه)   سسې  ه هاسساهه سساهوههر ه سس ه   و سسوه)و  نسسګو هووه سس  وسه سسوهلاو  سس

 سس  ه سسوههو ادسسښهو سستپرهلسسوهد یېاوسس سههخسسوهوه   سسواهیسسوهوسس هههووهووه  سسو

هوو خهن  کع

 طرفيېب

هت وتسس  هوویسساونه  او سسښهچ سس هلسسوهو هسسوهټسس سه سس و وهیسسوهاې اسسرهوهو   سس 

یسسوه هسسانښه   سسوههع ها  سست نحهو هایسسوهوتسسوهولههوسس و هعهل سس  ه سسحه ا سسوهو

ووههاواسست  وهلالسسوهوونسسوه سس وههې و هسس  هښدسسښهوتسسوه ژوسس هوه سسههو  سس  که ژوسس هو

یسسوهوتسسوه سس  وهنسسښهاسس و ېوهثو هنسس  هووهوههو سستپرهاسساد نوه  سساهن ولسسوع

لسسوه سساه سس وهعه ا سسوه سسوهوهښو سستپرهیسسا پ ه هسساو  هیسسوهاې اسسرهل سس  ه سس

هری سسسښهو  سسس  کهو هسسسهښدسسسههټ لسسس ه هسسساو   هښچ سسسهښ پهسسسهوو ه  اوسسسر

ه   سسوهرو  سس  کهو هسسهنسس سعهو سسوه ت جسسههچسس هاسس  اهوهکووږ ناو ېسسره   سسوهتسس ه

 سسوهیسسوه  سس   اهنسسښهیسسوهیخېسساه وتهسسحهووسساهن سسوههووهیسسوهثرسساوه سس و ووهنسسښههتسس و

ووتسسوهنسس  هلپسس  هه نطسسقهعهنسسښهاسس  اهاسس سهوو هو  سس وهیسسا پ ه هسساو  

هرووهووسس ولهروو هیسسوه نسسګو  هو اياسسه  سس   وهاسساههو سس سههر و سس  وهو هول سس

دسسښهههولههاووهوو هیسسههک ا سسوهنسس ههادسس  ههاو و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهي ه

هلسسوووههک ېمههوووږ  سسوو ههدسس  وون ه پ سس هونسس هبسسهسسوهثوسه  جسس وه  اسسوه  لسسنه

هعکهن  هون و پاه  و وه ووولوههک  اوهاې ت ههخوه پ  ه

دسسښهه هلحهووهچنسسوهنسسښهون اوسسنه  او   سسو  سس ه هسساههچا و   ېسس ههیسسوه  اسسنې ه

 و نځتسسوههادسس  ههاي ههکووهن ېاول  سسوهول ېسسډهووو سسوو هه سسول  هوسسښهت  سسته هچسسا

هان  ایوهي واهثوسهو:هکیوهوت هي وهد  وهنښهنهېوهاعن ه

 اسساهه  سس   اهیسسوههریاوووسسهښ سسهاسس  وت   هیسسوه   سسوهن لسس هووهوهو سسګو

هثراوسعهک   اهوا  وهی چ وه

 هوههووږ  سسسوو هه ووسسسښه سسسول  هووهوهوه ه سسس هو  اسسسوه  لسسسنهیسسسوهولههو

ه و نځتوهن سعهو   ت   
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    دسسښهاې سستږ  ېره سسول  ه سس ي اههههنسس سه  سسوهاسساههنسس  ه  و سس

هو  اه ول  ه وهول ې هلاکع

 نظم

هو سسسوو ېډو هن نې هه او وسسساهه سسس و وهلسسسوه  سسسووووه  سسس   وه)و ۍ   سسست  ههثوسسسا 

 لېسسو ی  اهوو هچنسسوهه  او    ) هسساهه وو سس ه سساهن  و ه ان سسوهووهو  نسسووهنسسښ 

   سسنههرن لسس هنسښهواږسس  هه وسس هوولسسوه ېاو نس ه وههنسس هههښیسوهیسساونهیسسپ هجس لو 

  سس   اهیسسوهي ههود لسس هنسسښههرو سس      هو  اوسسرهن لسس هووهیسسوهولههن سسوهوول سس

ه   نهوع

هک  س   وهووه  او   س ه انسډههوس ووهاس هیسوه ساهایساوهدسښهوهه س سهنسښهښوواسوهی

دسسښهوتسسوه  ه سسښهیسسوههښهو هسس هه سسااه سس   ههلېسسوسهن سسولها ېسس وپهو لسس وهوسس و ه

ههیسسوه قېقسسنهنسسښهچۍسسوه سس پعهچنسسوهن نې هووه   سسې  نښهلېسسوسهنېسس که هسساه

   سست  وههر سسو عه   سست   هاسساهه سساهوهچۍسسوهو ه سس ه سس پهوهرثوسسا ه سسو هدسسښهو

نسس سهووههکدسسښهی سسښهو وسس هو تسس و هههجنرسس ل   هوسس ههلسس ههرو  سسا   وهوو نوېږسس

 هج لو سسوهووهووکهټ  سسښهن سسښه سسوهل سس وه سساو هیسسپههکنسسډهاهو هکو  طسس  هیسسپواه

نسسس سهاسس  اهوکهاسساهه سسس ههاوه انسسډکه سساو هووکهووهټسسس ل ډهه   سسوهیا  سس ه

ه   سس هوه سسو رهاسس      هیسسوهاسس  وهنسسښهاږسس  ره   سسو ره ق  سسوهنسس کهووههکعن سس 

 سس هاږ  سس  ههولونسسښههه ا سس سه  سستوهرچۍسسوهووهدسسښهیسسوهوتسسوهولههنسس  هجسس ووو

ېو هج لو سسوهووهوهولو سس هن لسس ه انسسډکه سساو هاږ  سس  هیسسوهیسسپ هج لو سسوههاسستاو 

و سسسنهنسسسښهوو هاسسستاو ېو هعهیسسسوهو  سسسوهیسسسوهولههیسسسپ هج ل سسسوهنسسسښه   سسسنهو

جسس لو حهههیسسپ هجسس ل حهووهاسسېږوهووسسډ ه پهسس ونښهنسسښهووکهټ  سسرهن سسښه سسوه

ه وهوچ  سع هلې وول

وهوو و و لسسسوهها: سسس و ووهنسسسښهوسسس هلسسس ه ن سسس  ښه  سسستانښهوهوسسس ووهوهولسسسوهاسسساههیسسسوه

واسستخوو هووه سسوو هووو سسوو هه  جسسوه سسوههاوههښدسسښهټسس لن ډه سسول  هوسسښه سس  هه  او   سس 

   ست   هلپس  ههوس هاست  ډههوهه س هوو هاساهههښ  وورسوهاږ  س  هوهټ لس ه سو هعول ېس هو لس وه

  سسوووهه  وورسسوهه  سس   وهووه  او   سس هیسسوهي هنسسښهوتسسوه  وورسسوهودسسښههه وږسسوهوووه
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لسسوهو هسسوهووو هل زسست  وهیسسوه قېقسسنهنسسښهوهول سسرهووه بسس ن  و وه طسساپههع نسسګه  سس ه

نسس هوعهوو هوهل زسست   هوهیسس  ههن لسس هلپسس  هه سساهوه پهسس هاخهسسرهواسس وه هواسست  وههونسس هه

یسوهوسس ههس ه  سسووووه س و ووهل سسوههع   سواهوسسښه   سوهونسس ههیسسوهیس لره  سسپن ووهوه س      ه

و ۍ   سست  ههوو  لېسس هووهن نېسس هنسسښه سسو ره   سست   هلسسوه   سسورنحهل  ۍسس لوهووهوولتسسرهووو وه

وس و اهیسوهوس ه س  وهوس ه نسګوهنسښه   سنهیسوه  سپ هه   سوهیسوههعپ س هو لس وهخوه س لره 

ووهچۍسسوهووههی وهسسوهلسسوه سس  هاسساهها سساپهلسساکهووتسسوه سس  وههعوهر ت سس  سسپنوهو نسس   ره

هع اکهاساههاساههیسوهو  نسګوهنسښهوهوس هنس سهو واستوهچ سوهیس  ه سوههو اسېوهدښهوه و ه

هع ویۍهو  وهن  ه  پنوهو ن   حدښهووو ه اهههو هي اهوښهووهو

 :ې نه لمس کېدونکې ځانګړتیاو 

   سست  وه  سساوحهنسس ي هاسسرهوتسسوهوههښ      سسوهوتسسوه سسو هراږسس  ههنسسوهوسس ه

  سسس ي  هووهو ههه  سسساو  هریسسسوهچسسساهه  ه سسسوهنسسسښه سسسو هع  سسس   اه   زسسسنهو 

   ه سس ي  هیسسوهولو سسواهوه سس  هواېسس  ول هوهو سس سس      ه   سسنهووهوه ولهکاسس و

یېزسس هیسسوهولو سسواههروه  هسس یهۍوتسسوهنسس  ه سساهوهووو سسوو ههو  وسس  هعول ېسس هو سس ولو

  سس   اه  یسسپواهه ا سسوهوههوهولوهووهت سس ه   سس هوههردسسښهوهول سسههت ا سس  هو   سس

ههل سسوهها  سسوهدسسښهلسسوهوتسسوهثوسهیېزسس ه و نځتسسوهن سس کهاسساهه سساهوکعههثراولسس 

دسسښه اوسس ه سس ورهوهټسس لنښهههدسسښهو ۍ   سست  هه او وسساهووهن نېسس هنسسښهولېسسوسهاسس س

هښوو  ېسس  او هراږسس  هښوهنسس  و ه  تې   سس هکلسس لوه ا سس ه سسوه پسساههاسسرهووهو سس ه

 نسسوهوسسښه  ه سسوهوو  لېسس ههدسسښهیسسوهچ سس ووهوههاسساو  سهووه  سس   اهښوهیسس چهښه اوقسس

ن  وسس ه سسوه سساهج یسس  هها سساهولږسس  هیسس  ههاوږ وه   سسواهچنسسوههوږسسوههیسس لهښووهوهیسس ل

هوکهچ   عی  اه

 عبرتونه )درسونه (: يل شو تسېاخ يعموم

وهچسسساه سسس  وهیسسسوهو سسساهنسسسښهوهو  سسستاهاسسس ها ا   سسس هو  ولسسس ه سسسوههرل اسسست   

دسسښهووه ا سسوه سس و وهیسسوهینځه سس هاږسس  رههه سس سهنسسښهریسسوهوواسسهکع  سس وقې 

 نځسسوهوللسس هلسسوهن  و سسوهووهوه  سس وهوهها ا   سس هنسسښه پ سسوهن سس کهووو هاسس  و

 سس  هنسس سهیسسوهوو ووه     سس ههو   سسنهووهیسسوهټ لسسوهنسسښهوه ه سس هوه سس وکه ووسس 

هنښهثراه    ههوکع
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وهولسسوههع سس   ههنسس کهښ    سسهښ  پ  هسسهرووهوهوسس وله:  ها سساپهوسس هو ر  هلسس

ههو سساووهاسس  اهوکهری  سسوهووهو هسسودسسښهی سسښه اهههاهثول  سسو سسپه   سساه سسهروسس ول

 سسګو هوه ه سس هوهاسسږ اهلسسوهو هسسوه   سسووت  هههن سسښه   هوهلسسهکعاسساهه و سسګوه

 سس و هووه  سساواېنهاسسا  اههوتسسوهثوسهووتپ   سسوهوه   سست   هه واوسس   ههول ېسس وهه

دسسښهوتسسوهوسس وههع سس و ههوکهه سس هووه ږ اسس   هلپسس  ههوسس هرراوسسوو  ښهواسس وه ههولهوهث

هارعهه      اهووه  اورهن  ويههر  و وه و 

وهو سس وهووهي وهدسس  وهههوهیېۍسس  ه اسس ل هه  تې   سس هووسس ولحهچږوو   سسوهوه ۍسس وپهلپسس  هه

هسسس ه هاسسسنو ت لوهههوهنهر  ه سسسوهوهول سسسهه  ه هلسسسهک نسسس  هثرسسساوههیسسسوهټ لسسس هنسسسښهایسسس  ه

ثنسس هول سسره   سست   ههه   سستو ن سس  و  ههوه هسس وډو هوهواخ  سس هووهوه سس  وه و سسګوسهلسسوه

 ډو ېسسوههیسس  اهیسسوه سساهنسسښه ې سسرع     سس ههرل سسوهوه  سس وهیابسسوهاسسنو وهووه هې سس  

دسسښه  سساهو  سسوههه ه سس هښووههوواسسهری  سسدهي سسواه ې سسهاه سساههښدسسښهو هسسهه اسسنې 

ههعه که وهوکه اېولحهو ه اې ک

دسسښهوهههنسس  هع  اسسوهاې سست ههخسسوه هسسره سس  ه سسوه ووولوس سس ي اههوهوسس ووه سس و ووه

ووهوههک سس هاو  اسسوه  جسس وه  لسسنه  وتسسوه سس و وههع ه سس هوه سس وکهوسس هنهېسسو هولنهو 

وه  اوسسرهووه  سس   اهلپسس  ههاږهسسرهووهآ هوهلږسسوههکع وهنږسس هههخسسوه پ سس هر پسس   

  ه سسښهیسسوهو ۍ   سست  ه)وهیسساوژاهیسسوهولهههښ و نځتسسوهنسس کعهووتسسهښن سسووهوله سسې  

وه سسس    هه ې سسس لېږپ  ه او وسسساه)یسسوهی  لږسسس  هنسسسښهوهر  ل  سس   هووهولو سسس ه سسسوهياااسسس

ږنوا هووهن نېسس هی سساسس ا هوو سس لېښه)وه   ېسس هلسسوه سس وهوه ه سس ههخسسوهوهیې سس هو ې سسته ه

ه هو عهح وهياااه )  ل    

 سسګول ههوهلېسسووهولهوه سس      هوه وښهوووسس ه و سس  وهووهوهه  اوسسمهن سسووهوله سس  

 ېه سس هوه و نځتسسوهن لسس ههوهثراوسسوو   هیسس وه هووه اوسس هوهاسس و ق هوه و نځتسسوهن لسس ه

دسسښهیسسوهیا هېسسډهه   سسوهوه  اسسووهووههه سس سهنسسښهښوواسسوهلپسس  ههولوسسوهوکعهیسس

وهچسسو ه ا  لسس هلپسس  ههوه و سس  وه   سس ه  او سس سهه  وو سستپره سسوهثکهاې سستږ

وه قېقسسنهنسسښهوتسسوهدسسښهیسسههو سس ولوه سس و ووتسس هولسسوههوه ا سس کعهاسست  ډ و

هن  هو    هلاکعه
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دسسښهوهول سسره  سس   اهوه ن سس ېډوهج لو  سس ه  نسس هل سسوه   سس هههه سسېښهښووههې  سس

هااسسستاو ېو هه سسس نتې    هه وسسس هووهیسسسپ هاسسسا  اهه     سسساهل سسس ه      ېسسس وه

ل سس  ههردسسښهوتسسوه سس وکهیسسوهاسستاو ېوو ههو ه سس هیسسوه سس وکه سس حېاهلسساکهووهوو

هعلاکههیوهوتوهچ ه  حېاههوهثوسه و نځتوهن  ک

ی  سسوهلسسوهو سستپرهیسس که  سساهواسس   ه هسس وا:هیسسوهټ لنسسوهنسسښهو سساووهووه اهه

ن سس کهووهیسسوهوتسسوهثوسه پسساه سس و ه و نځتسسوهنسس کهووه پ سس هووهیسسوه  سس   ههنسسښه

ههه ګو ه  او  کع

چۍسس هوه   سسنهوهاسس   ه ه سس هووههردسسښهول سسههوه ه سس هاسساههوسس ولح:هووتسسوه   سس هوووه

 سساهههخسسوخسسوهوه وسساکه  سساپهاسساههوسس هثوسهوکعهیسسوهوتسسوهنسسښهو سستپرههلسسوه رسس    ه

هوا سس هه سسوووهوه سس      هلسسوهژو سسوههرو سسپ    ه)نسس  هدسسښهثرسساه خنې سسها سس    رهووهووو ه

یسسوه ڼسس ه   سسوه سس    کهیسسوهدسسښهههوکه ه سسوه سساه سس نتې    هه واوسس ههووه   سس هیسس  اهوک

هنښهوه     اهوهټ لن ډهووهنهت  که  لنههخوهو ې تاها  هوکعه

دسسښه ههیسسوهههاسساهو سس کهښاسسخ هوواسسدسسښهچسساههوههه سسګه  سس(لېنه:هوو ه   سس هوو

 سس حېاهوتسسوه  سس   ههنسسښهولوسسوهوسس ههووه  سس ه ا سسوهو ې سستاه سسوهوه  سس   اهیسسوه اوسس لېت  ه

هعولاکهه و ګوک

  سساواېنه:هوه ه سس هووهوه  اسسوون هلسسوه وسساههوهول سسره  سس   اه  سساواېنهوهوسس ه سسو ره

ه لسسوه سس وهوه سس ولهه  سس   اه خنسس ههوووهن و  سس عهوتسسوهنسس  هوهواسست ک   سسنهلپسس  ههولوسسوهو

)  اسسنې ههچا و   ېسس ههچنسسوههوو  لېسس هوه   نسسګوه هووهوه   سسوون هلسسوه سس وه اوسسوو  هیسساههکنسس ه

)ن نېسس هههک  هنسس هېسس خنهښ سسپ هت ا سس  ه و نځتسسوهنسس که)ن نېسس هه ان سسوه هووهوهوواو سس

دسسښه  سساواېنهلسساکهوهاې سست هیسسوهههچږوو   سسوهچۍسسوه  سس   اهووه  او   سسوهع ان سسوه 

ههچنسسسوهه   سسسې  ه هووهوههاوسسساهه هسسس) او هکوو سسساهنسسسښهووږ  سسسوو ههوونږسسسوه  سسس وق ه

)و ۍ   سسست  هه  اسسسنې هههک ه قې سسس  جسسس وه  لسسسنهوهاسسس  ه هلپسسس  ههوه   سسسوون هژ نتېسسس ه 

چا و  ونېسس هه او وسساههن نېسس هه   سسې  ههن  وسس ههو  نسسګوه هووهیسسوهټسس لن ډهه   سسوه)وه  اسسوه

هاې ت هلوهوو اهووهوه   واهوها   ه ه  ه پ  ه و نځتوهن ک ع
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 مشروعیت  الی + باور+ ملکېت =و یو 

دسسښهن سسوو هاسسره  سساواېنهووتسسوه سسوهلږسسوهن سسوو   ههه سس سهنسسښهښیسسوهوواسس

دسسسښهوهههولسسسوه سسس و وه سسسېښهوکههوتسسسوهوهرهخسسوه سسساهټ لسسس هنسسس هاږسسساهلاو  سسس

ههر  سستوعه  سساواېنهوه ه سس هلسسوهوسس وله و   سساواېنهه و نځتسسوهن لسس هن  سسوه

  سسس ي  هوه سسس و هووهو  سسس   اهوه سسسګههردسسسښهوه سسسو ههاسسس  وت   هووه   سسس ههخسسسو

  سس  ترهدسسښه اوسس لرهه ه ه  سسنههخسسوه و نځتسسوهن سس کعهوسس ه سساها سساپهووو

دسسښهو سستپرهوهچسسو هي سسواه سسېښهیسسوه  جسس وهههههه سسو ره   سست  و  سسپ ه

دسسښهیسسوهوتسسوه وا نسس هنسسښهټسس لن ډهج ل سست  وهههههټسس لن ډه وا نسس ه   سسواهووو ېسس ک

یسسوهی سسږنواهنسسښه سس  و هاسس  اههټسس لن ډ هولو سسښهه  جسس وهنهتسس  هووهآ هوه  سس   ا

ههواعهه سسس(حاهووه سسس و کهاسسستاو ېوو  ښهه  نتې   سسسوههووه واوسسسښهیسسسوه سسس  هووا

هکلپسس  ههیسسوه وسساهنسسښهلسسوه و نځتسسوهاسس هه  سس   اهنسسښهوهو  ګوسسوودسسښهوه سس      هوه

یسسوهنسس  هو نسسوه سس ي  هووهاسساووط ههه    سس سهويلوه اوقسس ههخسسوه و نځتسسوهاسسر

ههخوه و نځتوهن  کعه

ل سسسره  سسس   اهاسس  وهوو سسساههولههوکهل سسوهوسسس هنهسسسحههدسسسښهنسسوهوهوهههیسسنځ هوو

اسسېږوههچ سس ووهووهوسس ههیسسوه سسېوهولږههسسحهن سسوهوکهیسسوهوسس ه  سسېوه سس  هنسسښهاسسږ اوه

دسسښهوهولسسوه پ سس هو ې سستاهووهههو هسسوهاووهیسسوه ن اسسبه و نځتسسوهن سس کعهلسس

ه     اهنښه و ګهن سهارهو  هوا ارهان  اهولووهوک:هکچۍ ه

  ب ا پههر واو پهووهو هه ې  و اږ  ره:هد ن  ه او اوسهوهوه     اهلپ  هه

هعهااهه  ووه  ووهولاکهووه ې لره وهوکلوهو ورزن ههښو  هاچاههات  ډوهووهوه لوهیاو 

دسسسښهثرا هسسسرهو  سسسوهههوواسسسښهو سسسوو  په: و سسسو هروهټې سسسرهن سسسښهیسسساونهول سسس

دسسښهیسسوهوسس هاسست  ډ وهد یېاوسس سهنسسښهیسسوهههو سسوو  پهښلسساکهووهوسس هوواسسهحياااسس

ووسساههوه اياسسښهیېسسووهن لسس هنسسښه ااسستوهنسس که)  اسسنې ههچا و   ېسس هه او وسساهه

ه  ووهیوهي ههوود سهارع هاهو وو ېډو ههن  و هه ان وههو  نګوه 

 سسسنهوههااسسسږ اهیسسسوهوه ه سسس هه: چ سسس سه و سسسوو   هکو  سسساوووهوهتسسس لهه سسسوهووزسسس ول ه

 سسوهوهینځږسسحهاسستنښهوه سس اه ویسس هلسس  ه سس    هه   ه سسښهیسسوهثوسهههوسس ه  سس  تر
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ههنهسسوهعتسس ولکاهوه سس    هیسسوهچنسسوهنسسښهلسسوهدسس ه سسګهردسسښه  سس  تههو نسس سهنهسسو

وتسس ولکهچۍسسوه سسوههسس هول  سسډه پ سس ههښدسسښه    سسوهلسسوهنسس  هاسس وو اههخسسوه ویسس

دسسښه خسس   هههټسس لن ډهاسساو به و نځتسسوهنسس سهښوهولسسوهوواسسهعو نسس س)هو   ل سس  

)هیسسسوه  اسسسن  هچا      سسس هووهو سسسوو  ډ  هنسسسښههانسسس ههښاسسسا  هښو و زسسسنهښ پهسسس

   سسس  کهیسسسوهو ۍ   سسست  هووهن ن سسس هنسسسښهول سسسرهت  سسسګکهووهیسسسوه   نسسسووهنسسسښه

هردسسسښهوهول سسسههاسسس  هو رهووواهس وههنسسس هههخسسسو وث سسس  رهیاو او   سسسو ه

 ږانسسسډهواسسسرهووهلسسسوهاسسستاو ېوههاږهسسسرهو سسسوو ه سسسوه سسسو ههاسسسوووو سسس وکهیسسسوهو

هعوو   تاهار

دسسښهولو سسواهیسسوهههیسسوه   سسوهښښه ا قسسدسسښهو سستپره سسوهوه سس ها سستږ    ههنهسسوه

دسسښهووههه سسوهووه  هسس    کهکاسس ههرنسسښهول اسستاهاسس هاسساههدهنسسوهواسسهرهپانسس

ول  سښههښټس لهکوه س ه ساهاساهه س سهاس ههنسښهو ستپرهیسودسښههکهو  س  ه سوهلساه

ګه وسس سهنسسښه هټسس سها  سست هلسسوه نځسسوه  اسسرهووه سس هنسسووه)هیسسوهلهکاسس  هی سسوون ه

نسس سهاسسرهووه سس ه  سس وهدسسښه  سس وهو اسساههاسس  ه سسول  هو هههټ لسس هچۍسسوه ه سس ه سسو

هدسسښهول سسره سس وکهنسسوه سس ههولسسوه سس و وه سس  رهوهعن   سس ه سسوهاسسډوهونسس سهاسسر

ههچۍسسوه هسسرهع  لسسنه سس ه ت سس وسهولو سسواهنسس کوسس هاسست  ډ وه ږ سسوه سسوهو ه

ووهول سسره  سس   ههنسسښههکوههکزسسن هووه   سس هاسساهه و سس ه سس  هنسس هردسسښهوه سسګوهو و

هکټسسس لن ډهو تهسسس وهکوهچۍسسس هوه  سسس   اهلسسسوهو هسسسوه و نځتسسسوهاسسس ههک سسسګو هنسسس ه

لسسس    هوه  سسس وهووه پسسسر:هووه وو سسسره  سسس  هو سسستپرهلسسسوهو  سسس هي وههرا  اسسس

دسسښهوها  سست هلسسوهوو سساههخسسوهههو سستپرها  سست ه ختسساهنسس سهوو سس هوو

هه سهوهچۍسس ه ه سس قې سس سسوهوه وجه  لسس هلسسوهي اها  سست ه  ها هسسرهول سسره  سس   ه

دسسښهلسسوه  جسس ه  لسسنهاسساهه ه سسا هوکهوهچۍسس  هو  وو  سس   ه سسوه سسول  هو نسس سه

دسسښهوه  سسوووهلسسوهههووههسس که  سست هیسسوهوو سساهنسسښهو وهاهدسسښههووهچۍسسوه هسسر

لسسوهچۍسس ه پ سس هیسسوه سسګهههکاههنسس هرسس خسسښه     سسوهنسس ه  سسرهووهلسسوهو سسوو هن لسس هوه

هعوتوها  ت هنره ۍ وپه و نځتوهن ک
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ا  سست ههکچۍسس ههکدسسښه سسوهتسس ولکهلسسوها  سست هاسساهه سسډسهونسس هههچۍسسوه هسسره

هدسسسښهووتسسسوهث ن   سسسرهوه  سسس ل ل هلپسسس  هه سسس     ه سسسپهو سسس کههنهسسسوهعیا سسس وک

دسښه  اسوه وس  هنسښهچا س هاسخ هیسوه  س وکه   سوههه      ه   سوهی چسوهاسر

  هث ن   سسسرهوه ه سسس هوهاسسسږ اهلسسسوهي اه  نسسسښهوه سسسګوهرسسسو ههع  اسسسوه سسسوهو 

ههوه سسول  هو ن لسس  سسوهت  سستن هووهوه سسګهتسس هوهی   سسوهن لسس هلپسس  ههوه  جسس وه  لسسنه

و هو هسسوهوه سس      هوهلسسوههک خسس لمه  اسسوهدسس  وون ه   سسواهوه  سس  ه و نځتسسوهنسس ه

هعیوه   هنښه و ۍ لکوههووهو وو ه  پ  اهان  اهن  و ږ

 د انکار نه د ځواک رامنځته کول 

اسساههوه سسوهه  اسسوهن  ووسسووههعوههک قهسسوهوه  سس وهاسساهه سسوهچږ سس  هها  سساههښووتسس

 او سساههیسسوهوهوه  سس وهووهو سستپرهاسساههوه  سس   اهیسسوهجن ا سسډهنسسښهوسسچږ سس    ه وا

ههنهسسوکهچۍسسوهو سسنه سس حاهحسس  ت  هاوتسسوها  سستږ  وه سس و ههعن سس کهر   سسوهاږهسس

نسوهیسوهوتسوهنسښهوه سګوههکعدسښهوو ه   سوهونس هههنس  هکدښه هرهچۍوههسوهنس ه

 سس هلسسوه سساههخسسوهوهووهنسسوههکو نسس سهوههوونسس سههو هولو سسواووه سس هو ههکت  سستاهوه

ههو نسس سهوهی  سستن ه سسوهنسس سهووهاسس   هچۍسسوهثوسهها  سسوهسنسس  هیسسوه سسوسهنسسښه سسو

اهلسسوه اسسږوسس هاسستاه سس هدسسښهوه هههنهسسوهکعچږ تسسوهثوسه نسساهاسس  اهوهکدسسښهوه

ههو سستپرههخسسوهيرهیسسوهاسساهاسسرهووهلسسوه  جسس وهه  لسسنهاسساهه سس ه سس  هن لسس 

ا  سست هوههکهوتسسوهو سسنووهلسسوها  سست ههخسسوه سس  هجسسپهنسس ههکدسسښهو  سس  هونسس ه

ه    وسهی ه   ع

وه  اسسوه وسس  هو  و سسو:ه  جسس وههو سسنهنسسښهوها  سست هوهنسس  هووو ه وجه  لسس هووه

هټسس لن ډه  لسسنه سسوه سسول  هو نسس سټسس لن ډوه  ا    سس هلپسس  ههیسسوهوو ه وسس سهنسسښه

هعولووهوک

 سسوههکههدسسښوهښاسس  ههښن  سسهښیسسوهواهنسسرهوواسس!ول سسرهو سسوو ه و نځتسسوهنسس سه

ووه هسسرهوه سس  هاسساهه)ههک  جسس وه  لسسنه ختسساهنسس ههکچږ سس  که و نځتسسوهنسس ه

)ههښ س هوه  اسسوه وس  هووه سس هلسوه ه سس  هلسسوه س  هاسساههوهاس    نهووه  سس  هو نسس  

هردسسښه  ت  سسها سساپهووهو ههکعهوو نسس ههک   سسنه هیسسوه سس  اه ه سساههروه سسو 
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یسسوه سسو ره   سست   ههع نسس  هو سستپرهیسسا پ هوه سسو ره   سست   هلپسس  ههول نسسوهوه

ووهټسس لن ډوه  ا    سس هووولوهنسسښهیسسوه سسو رهو سستپرهنسسښه   سسنهیسسوه ډ  سسښهووه

ههل سسوهها  سسوهکع سسښه سس لحهوه  وسسوهث ر هسسرهووولوهاسس   هنسسښهیسسوه  زسست  هاسساهه

 اياسسسره)ههراسسستاو  و  ه نسسس  هردسسسښهلسسسوهوول سسس ه سسس و ووه و سسس  وهوهه  ت  سسس

ووهلپسس  ههوهاسست  ډ وه  لسسنه ت سس  اسسن  ههچا      سس ههو   ل سس ههن   سس ه هووه سس هوه 

هکع)ه  ان  ههچا        ه و نځتوهن ل هنښه ااتوهن ه

لپسس  هه سسګو ههروه اياسسیسساه خسس لمه  ه سس يهه ت    سسوهیسسوهاسست  ډ ننکه   ه سس   ه

یسسوه سس  وههعن سسوهوهه سسوه سسرهو ۍ   سست  هو   ل سس ه    سس   هووه اه دسسښه هکهچ سس ه

چنسسوههیاوو سسرهووه ا سس هیسسوهولههاسسره)هو ۍ اسست  هه  اسسن  هه هسساههښ سس و ووهنسسښه سس

و سسسوو  ډ  ههو   ل سسس ههن ن سسس هه    سسس   ههن   سسس هه ان سسسوهه   نسسسووه هوهوون  سسس هوه

 او  سساهه هسساهچنوههو   ل سس ههه ن  لسس هیسسوهولههیسسوهو سساهه اياسسره)هو ۍ   سست  ه

هن ن  هه ان وه   نوو ه

اسسپ  ها سساپهوه ه سس هوهووکهیسساهو  سس ووهلسسوهاسستاو ېواه سساهو وو سسوه ږانسسډهنسس ک:ه

نهسسسوههدسسسښهو سسستپره سسسوههل سسسوههدسسسښهوو هو خسسسوهو  سسسوهواسسس  ههواسسس هههوهوسسس ه

اې سستږ  ې ښهیووسسواهیسسوه   سسوهونتسساهاسسرهاسس  هواه تېرسسښه سسوه اسسې کهه

دسسښهووه   ږ نسسوهوهههدسسښهیسسوهلنسسګه وسس سهنسسښهوتسسوه چسساجوهاې سست هلسسوه نځسسوه

ووهووه  سس وه سسوه  وسساه هسسرهووږ  سسوو هه سسوه وه سسوسهنسس کعهو اسسرهووهټسس سه  اسسو

وتسسوهوولسسوه سس و وه سسېرههدسسښهول سسرهووکهووتسسښه چاجنسسښهیووسسواهلپسس  ههوسس ه

وه سس نت  ره نسس  هیا سسنههکعی سسوون ل هنسسښه ااسستوهنسس ه سسوواههولو سسواهنسس کعه

)هو سسسوو  ډ  هههکټسسس لن ډه  ا    سسسوهوه ت سسسووه ا سسسوو  هوهت ا سسس  هاسسساهه سسس هنسسس ه

هکاسسسست وووهیسسسساهولو سسسسواه ق و سسسسنه سسسسوهووو هو نسسسس هو   ل سسسس هه ان سسسسوه هووهوهو

ه)وو  لې هن نې ه ها ع

وو سستپرهیسسا پ ههعک نسس  هاسساههولو سسوهلسساههر سس نتې لسسوها سساپههرو سس هاږسس  

هښوواسسوهیسسهکعوهډهل سسنهتسسهر سس نتې هر  سس   اهاږسس  هرول سسه   سست  وهوهر سسو 

  سس   اهیسسوهاسس  وهنسسښههرول سسهدسسښهووتسسوهو سسوو    هثل نسسوههلپسس  ههوهه سس سهنسسښ
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دسسښهو  تې   سس هههونسس  ه اخهسسهښ ههههسس  هثلسسههکوها  جسس وه ايههښ  پ  هسس

هو سسپسه و سسګوسههښوتسسوهههسس  هثلسسهکههیسسوه   سسوهنسس  عوههښونسس  و  هاسساههاسسږ

هعوکه و نځتسسسوهنسسس سنسسس سهو  اوسسسمهاسسس و هي وهدسسس  وهوبسسس  وهه  ونږنسسس سهوو

و سسوو  پهها   ېسسنهاسس ههښټسس لهر سس لهربسسږېږوهیسسوهه   سسوهنسسښهلسسوه سس و اوخ ول

دسښههکه س   ههن س ه ېس هراسهکدسښهیسوهوتسوهثوسه  نتې   سوهثل نسوههنهسوهرع ې

ي سواه  سس   هههښ  اس سسرعهنسښه و س هو سوو  پهلسسوهوس ه سوهثرسساوهثول ههرثوسا هول س

دسسښههکهاسساههیسسوه سس ووهو   تېسسرهیسسوه قېقسسنهنسسښه  پ  سساهن  و سسوه ااسساههنسس ه

ښهووهووو هن  سسهکووهنتې   سسوهج  و سس دسسښه هکه قېقسسنه سسن  وهنسس هوهوونسس  هو

هکع   اهن  ت    اهود یېاو سههخوه ووه  حېاوپهو 

و ختسسساهن لسسس هووچږوو   سسسوهو ه سسس ه و سسسګول ه  تې   سسسوهووولهههښژ نسسسهرول سسسه

ههک  سسس چ هنسسس ههاچږوو   سسسوهوو هدسسس  هوولسسسوهاسسساهه سسسووهکع و نځتسسسوهنسسس ه

هووه  سسس   ههنسسسښه و ګوسسسووهکو  سسس   اهووه  اوسسسرهلپسسس  هه پ سسس ه اياسسسوهنسسس ه

هکعا ا   سسسوه و سسس   ههن سسس یسسسوهټ لسسسوهنسسسښهثرسسساهولو سسسوهههعکی   سسسوهولههکهسسسو  

دسسښهیسسوهاسستاو ېوورهههواسسېهوهوههښدسسښهوکهوسس ههوواسسههثوسهچسساهښاسساوو   

   نسسسوو هلپسسس  هههل سسس  هوو سسستپرهیسسسا پ ه  سسس   وه)و ۍ   سسست  هن نې هن  و ه

هع    ه  ل   په وې ن ک

هکیسسپ ه سسپو ههدسسښهو  سس   وههنسس  ه ه سس هوهو وووهوهښ   ر سس وهاسساوههالسسوهوسس هه

لسسسوه سسساه سسس وههه وسه ااسسساههنسسس کهښواسسسېههو وټ لسسس هلپسسس  هههکنسسسښه ااسسستوهنسسس ه

دسسښهچۍسسوهو اسسنې هوونږنسس هووهوولسسوههکه  ل  سس په  لېسسووههښوواسسهښاسساوو   

ه ااسساههنسس سهوسس هښاسسا  اههواسساووهالسسوهوکعهاسساههودهنسسوهن لسس هلپسس  ههی سس  و 

 هسسسرهو  ل  سسس   ههکدسسسښهی سسسښهاسسس وهکهو سسسوو هلسسسوه سسس  هاسسساههلسسساههرل سسسوه

پ سسس هو اياسسوهن لسسس ه ه    سسس سهواسستخوو هووهلسسسوه سس    ههثراولسس هوهکهوی چسس وه

هاووو هه  سس  تره  سسپ اه   سست  وههرول سسهولسسوه   سستوهثنسسکعهلپسس  ههی سس  و 

یاواسسس هوولسسسوهو سسستپرههر  سسس وههښو سسسډو هوو ې سسس  ېډ    هل سسسوه سسس    هجسسس لو 
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هیسسوهاسس ه ږ  لسس هووهو اوسسوو  ه وټ ل لسس ههخسسوهو  ل  سس   هوهیسسا پ هوج ل سست   

هعلپ  ههن  و هح

هکووو هه سس ووههادسسښهو  سس  هووو ههه   سسویسسوهه سساهویسس  ههن   سس هوسس هوو ه سساهوه

یسسوه سس    هوسس ه سساهاسساههوه ااسستښهن لسس هووهوههک سس  هنسس ههاسساهه ووسس  سس هثول ه

لسسسوه سسس وههو ه سسس هیسسسوه   سسس هوااوو سسس هلې هسسس ههښ اهنسسس هوت  سسستنهکوی چسسس وه

 اهنسس هوسس ههکعهووانسس ههر سس    ره سسقهاږهسسهښه سس    هجسس لو ه و و نځتسسوهاسس و

و نسسس کهووهوچۍسسسوههی  لږسس  ه سسسوه پهسسوه سسس    ره  سسس وهښهدسسسهه  اوسسسرهرول سس

لسسوههلپس  هه ق و سسنهنس سه) او وسا هووونږنس هویس رهن لس هیسوه سس  اهټس لن ډوه اسنې 

وهاسساههو سس    ههووهوچۍسس هایا وسس سهت  سسګهښ سس وهوولسسوه سسوهو  سس  هو نسس  

یسسوه   ږسسوهنسسښهوو سستپرهیسسا پ ههو هسساه ت سسوهونن و  سسې  ههښ سسول   هچ سس

هو هلوه اهااههولو ښهلاکعهن سه) ها هک وهژو و

هرول سسهو هسس  ۍهويله  جسس وه  لسسنهوو سستپرهلپسس  ههوهښ سسیسسوهووههاهسس  سهو  اسسو

هد ڼ) هسساههرعهوتسسوه  نتې   سسوهلسسوهثورې هسسکاسسږ ا او ه و نځتسسوهنسس ههوسس ه سس نتې    

یسسوه سس  هلې سسنهنسسښهلسسوهت    ل )ن  وسس  ههخسسوه سساههو  نسسګو هووهون  ووسسوو  ه   سسې  ه

هووټسسس لن ډلسسسوه سسس وهه  )و ۍ   سسس   ههښ وو سسس هووه  اوسسسمهاسسس و هي وهدسسس  وهل سسسوهوټسسس لن

هعکلاههښ  هښ  پ  هها  تېش)ن نې  هی  ه

هاسرههحو سوو    ه سوه ولېسولهرول سهون سښهیاو سهښوټې سهښن  سهکو  اهن لس هاساههاس و

وو  سس  ههښو  سسهاچسساهوههښواسسېهه سس  ټ  هریسس هه  اسسته  سس   اهنسس  هرول سسهدسسښهوتسسوه سسوهو

وو هیسسوه ېه سس نښهو ا   سس ه و سس  وهنسس سههرهسسه  نتې   سسوه یسسوه لههیسس  اهووههرو سسه

هزسسساه) هسسسا ههاسسس وکهاسسس ووهو ې سسستاههرووهنسسس یه وو سسس سهن س) ان سسسو ههوهدسسس 

ت و سسوهثوو هلسسس ثه ا نسسوهه هې سسس  هاسسنو وډه)وو  لېسس ه هوهها) هسساههوو  لېسس ه هاسسس ل اه

نسسس سه)و سسسوو ېډو ه هل سسس رهوت اسسستاه)  اسسسېن ههچا و   ېسسس ههو سسسوو ېډو ههوو  لېسسس ه هووهآ ه

ه  و ه ها  اهوکع وووهو ن س)هن

ن  سسۍه سسو ره  سس ي  ه سسوهدسسښهو سستپرهوهچسسو هي سسواه ا سس کهها سساپ:هه  وسس

وتسوه سوه  وسوههچ   ههدسښهلسوه س  وه  س   اه  وسوهیسوهل سوهه   سوهنس یره سوهاسرع

 سس ه  وسسوهوه  وسس ه واوسس   هوه و نځتسسوهن لسس هووهوههاسسره سسوهیسسوهل سسوهه   سسوهنسس یح
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نسښهوودس سهاسرهیسوه   سوهاسرهوووهنهتس  هووه س ي  هیسوه  لسبههیېس وهدښههه ېه  

دسښه  نتې   سوه سسوههه  وسوهو  ېنسحهواست  وههواسرهعهوه تېرسحهیسوه   سوهووهسحهاس 

وو ه  حاوسسنههدسسښهوههوو  سسوهت سساه سس حاعووه سسوههکیسسوه ېاوحسسره   سسوه سسوه سس حاهو

یسسوه سس ي  هوووه   سس ههاسستاو ېوو ههوسس ولرهه وسس ههاږسس  ره سس نتې ښهلې سسنهه

  ت  و سسس هیسسسوهه سسساهوه  سسس   اهیسسسوهټسسس لن ډهه وا نسسس هووه سسسوهل سسسږوهن سسسوو   ه

لسسوهوسسس ه سس  هوهوسس ه  نتېسسسرههع)هوول سس ه  سسساهو سس    هع      ېسس وهويلههوه

 سسناه سس یېاهیسسوهو ۍ   سست  هنسسښهوهټسس لنښهه سساهیېسس وههن لسس وو هوههن لسس هووهوهرنسس ی

 هووهوهن نېسس هوهه وه اوج سسوهونسس ه سسلسسوه سس وهوههسس  ه   سسنهنسسښه)وهو سس ههپانسسښه

وه اوج سسوهونسس  ه هنسسښه سس وسهاسس کهټسس لن ډه  تسسېشهوسس ههسس  ه)هل سس ههپانسسښه سس

هوکع

دسسښهیسسوه او وسساههه لېږپ ه  اوسسر سس سس   هه   سسوهوه ېههدسسښهیسسوهث سساهههل سسوهها  سسو

هسعنښه و نځتوها  هوه  وسها ه

دسسښهیسسوهوتسسوه ق و سسنهنسسښهوهوواسسښههه ق و سسنهواهرثور سس لها سساپهل سس هه

ی سسښهوه ېسساهوکهیسسوه سسنهوههکدسسښه  ل  سس پهووهو  ل  سس  رهټ نسس ل ژهههو سسوو    

هریسسسوه قېقسسسنهنسسسښه  جسسس وهوکعهثور سسس لهههوو  سسس  هن سسس ک ه سسس ه سسس وکه ه

هرووهیسسوه قېقسسهر ق و سسنهیسسوهټ لنسسوهنسسښهوهووکهولو سسښه سسوه سسول  هو نسس ي ه  سس

ووههکیېو سسسو ه هها تسسس ور ه سسس حېاهنسسس ي هاسسسرعهآ ههيوسسسوه  نتې   سسسوهوهټسسس لن ډه

  سسس   اههاووو سسسوو هها ه  سسسنهیسسسوهه سسساه سسسوه    اسسسېوو  ره  ت   سسسوههوهوسسس ه

وهول سسره  سس   اهوهو سسوو    هاږسس  رهلې سسنههووههک و نځتسسوهنسس ه   سسخهلپسس  هه

ه  حاوسسسسن  ښهووهو اسسسساههو اسسسساهه یاو سسسس کهووهچږوو   سسسسوهاسسسستاو ېوو ښه سسسس

 سس هه وسس   کع)  اسسنې هههچا و   ېسس ههه او وسساههه هسساهههو سسوو ېډو هووه   سسې  ه ه

 سس نتې    هوسس ه سس و ولحهیسسوهوونږنسس ه ووجسسرهیسسوهوتسس ه سس و ووهنسسښهوهو هيوسسوهووه

ه    ه و نځتوهن عهر  لهرلوه  و اوخ ول

نسس ه عهیسسوه کوهک  ل  سس پهووهو سسوو هلسسوه سس وکهاسساهه  سس وهه:ل سس ها سساپوهو ه

 سس ي  هنسسښهوهی  سستن ه طسساحهنسس سهووهوهواسسن ووهت  سستاهوهول سسره سس نتې    ه
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)هو ۍ   سست  ههچنسسوههکعوسه ااسساههنسس کهووهوه  جسس وه  اسسوه  لسسنهو سسپسهیېهسس ه ه

وهولهه  ل  سس په اياسسوهل زسست   هووهوهوونږنسس هوهاسسا  و هیسسهښووهن نېسس ه هوه سس وور

اه  ل  سس په وټ لسس سهوهو سستپرهوه ه هاسسره سس هوسس وو اوسس هن سسوهروسس هه سس  تهکنسس ه

ههولههاووه  سس وسهیسسه سسن  و سسه هلپسس  هه سسوه سسوهو عهوه  ه سسښهیسسوهثوسهوهوسس ه ن

یسسوهاسس  ه   سساهنسسښهوهه  سسپنوهو ن و  سس دسسښهوهو اوقسس ههیسسوهوسس هه ا سسوهنسسښه

هر ځې هاسساهه  لسسعه سس هوه سس هک سس  ځې هوه  وورسس هاسساو ه   سسهوهو ډووسسښهنسس ه

   و سسوهوههښووهوسس ه سسهکدسسښهوه وههن   سس ه سس  هووهیسسپ ه نسسډوهههو سستپرهچۍسسوهو سسن

هووه  ل   پهوښهو وهن  وسهو تپرهووو هیېووهن عه

دسسښهوه سس  ځې هیسسوهن سسوهوهههوو ه سسا پ هیسسوهوسس ه نسسګوهنسسښههې و سس هو سس ولو

هک سسس  هووهیسسسپ هووه سسس  ځې هوه  وورسسس هوهولسسسوهاسسساههاسسساو  ل هوه اوسسس هنهېسسسو

يهوو هوه خسسسوه سسسنو هوهوووههو سسس ووهیهاههېنسسسووو سسس  ځې ههیسسسوهن سسسوه ههېسسس       

و لسس وهعهوسس و اهوه  ل  سس   ه  سسوېاه  وسسوهههروسسه  سس  هوه و نځتسسوهن لسس هول ېسس 

اسسساههوهول سسسرههوه  ل  سسس   ه)هياااسسسحهه وټ ل لسسس ههووه پاولسسس ه هووهو هع هسسساک

هو سسوو    هل سسوهول سسرهت  سسګوههول سسره  سس    هههسس  ههوهااو سس هلې هسس ههوهدسس یح

هکه ډو ېسسوهنسس  و  وهن هسس ه ېسس  او  هووهلسسوه   سستوههثه سس  ه   سسرهیسس ڼ هوو سسه ه

ولحه سس سس حاههاسساد نوه ا ههګههوه سس وکهوسس ه سسويله  سساکهټسس سهیسسوههحووهیسسوه سسډوه

هارع

 سسسوه  سسس   اهووهه  سسس  تره  سسسپ ادسسسښهه هوول سسس ها سسساپهوسسس هو رهووو

ههاسسرهنسس  ه نسس يههکاسسوهوه وسس  هیسسوهوو سساهنسسښهچۍسسوه هسسره سس ه   او   سسوهوه 

ههووکهلاو  سس ه ه سس ههسس کهښلسس    هوواسسهکعدسسښهیسسوهولونسسوه   سسوه  اسسوه سسوهو

ووه سسول  ههخسسوه پ سس ه سسوه سسېپ هلسساکهوهچۍسس ههخسسوهوه پ سس هیسسوههښدسسښهاسسږ  

هه سسس  اهاې اسسسرهو ووهه و نځتسسسوهنسسس کهووهیسسسوهوولتسسسرهووو وهووه سسس  وهووو وهنسسسښ

 ق وسسوههن   نسسوو ووه سسول  ههخسسوه پ سس هنسس کهچهتسسوهووږ  سسوو هههښدسسښهوهاسسږ  

اسرهووه سوهوسښههحواسوووهووهو  س  ه سوه س ه  اسوه وس  هلسوه نځسوهوللسه اعهو وکن ه

وهوتسسسوهثوسهنسسس  هوه ول سسسره  سسس   اهن  ی چسسسوه سسساوووهنسسس  ههوهرهاسسسرع  و سسسه
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دسسښهوهوسس هتېسساهووږ ناو ېسسره وسس  هیسسوهولو سسواهیسسوهههتېسس   ههسس ک اې اسسره 

ههوتسسوهثوسهو سساووهیسسوهواسس  ۍه ن سس ککه سس  هوو وسس کهووه  سس  هو نسس   ره هوسس و

هع کپاهن  ااهه

ژو سوههکدسښهوه   س لههه  ساهو واستوهلسوهچۍسوهښوهن نې هوه  س وهیابسوهوتسوه  ا سه

 سسوهولهاسس عههښنسس سهنسسښهلسسوهچ سس ووهه ېزسسته۲۱۱۲ سسوه سس واه و نځتسسوهاسس هیسسوه

یسسساه سسسپ هوه  سسس وهیابسسسوهوهو سسسوو ېډو هوه  سسس وه  سسس ههن لسسس ههښوو هیسسس وه

نږې سسې  هو عهوتسسوهنږې سسې  ه هسسرهلسسوهنږې سسې  ههخسسوهووهیسسوهو ووتسس هاسساهه

ن سسووهو سس  هونسس هه)یسسنځ ههپانسسښهکهوهه ااسستې ي  هنږ  سسناو  هلسسوه نسسوووو هو

  عهو سسوو ېډو هول سسره سس وکهآ ه سساهول ږ سساها اسسېه ه      سس هوسس هووتسس ه هو سس ه

هوهعاهی  اهل لهی لکهوونږن هیوهن وهاې ارهو ووههه  اورهن ه

دسښه سول  ههههدسښهوه  اسوهاې ست ههیسوهوو ساهنسښهچۍسوه هسرههو ههوووږسوهي ه

 سسوهوههکدسسښهچۍسس ههههخسسوهو پ سس هیسسوه سس  اهوووههکووهاسسږ  هتسس ولکهوهچۍسس ه

ووهاږسس وکهثوسههیسسوه  اسسوه وسس  ههر   سسواهو هسس هلپسس  ههي هه او سساههاسسرعههیسسوهو قسس

  جسس وههیسسوووږ  سسوه سسوهوکهووه سسوهچسس ههوو ههښ  اسسوهووه سسهرنسسښهټسس سهدسس  وون

 سس وه سست ووهوه   لسسنهنسسښهیسسوهو  سسوهثوسهوتسس سهاسس  هوکعهوتسسوهثون  ېسسرهوه

هښ قسس و تره واوسسوهه ږانسسډهنسس کعهه سسهریسسوه ووجسسههاسساههوهو  وو ووسس   هوه سسول ل 

اسسږ اههووږ  سسوو هه هسسرهیسسوهوتسسوهثوسه  اسسووه وسس     هنسسښه سس سهاسس  هوهه سس ه

ووهلسسوهت ا سس  ههخسسوههاسس اهواسسوه  هسسحهښووه سسه  که سس  هنږسسډوه هوو هیسسوهوسس و

کهو سسسوو هونسسس کههوو هوسسس ه سسس هتسسس لههووزسسس ول ه هوواوسسسولحهو عهنسسسوهوو ه سسس و

هههع  دښهوه   وهنښهن  وول ههخوهو    هن سهوههو    ن ل )هن  ههخو

وهو تخس  ههخسسوه نسخهن سس کهووهوسس ه س ه  سس وه سا پهنسس کهووهلسسوهوو ساههخسسوهوسس ه

دسسښهههیسسوهووولوه سس ي  هنسسښهووږ  سسوو وههوونسسوو و هع  ه  سس پهو نسس   ره ا سسر

  اسسووه  سس ههو سس  هوه  جسس ههو ا سسول  ه و نځتسسوهن لسس هچ سسوهنسس کهوو هیسسوهوسس ه

وه ېاو تېسسس ه  سسساهه سسسوهوههوو هووهووو ه   ېه  سسسوهو  سسس  ههعوو وسسس کیسسسا پ ه

لسسوهو سسواه   سسوهن سسووهووهههیسسوهو سسووهنسسښه نډوسساههدسسښهوه طا سس ن هوواولسس ههلسساک
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وه  سس وهیسساهبسسوه  سس   اهووه  او   سسوهیسسوههعآ هوه سسا ه طاو سسوه را سسوهنسس ک

  اسسوهاې سست هنسسښهووږ  سسوو هه ه سس ه سسوهوهج   لسس ه)وو  لېسس ه هوه  سس وهووه سس ولهه

 واهوه سسا پهن لسس هووهیسسا پ هوسسښه  سس   ههن لسس هلپسس  ههوهچسس څهوله پ سس وهواسست 

ولو سسواهن لسس ه)هچنسسوههوو  لېسس ه هووهو سس ي  هیسسوهولههیسسوهاسس  ه   سساهنسسښهوه  سساوه

و  سسس  ههکن لسس هلپسس  هه پ سس ه)ه هسسا هووهوهټسسس نن هیا وسس سهوو ه سسوهوهووږ  سسوو ه

ه) او واههن  و ه هلوهي اهوو ه  ونږوهن وي هارعهه و ن ل

وهوتسسس هووولوه سسس ي  نښهول سسسره  او   سسسوهووه  سسس   اهوهاسسسږ اوهلسسسوهي اهیسسس

هاهول سسره سس وکهاسساهه وو  سس  هنسس که اهسس هچۍسسوهو سساووهووهواسسخ اهووهووو ه

هۍثل سسهااسستاههادسسښهوهاې سست هیسسوهوو سساهنسسښه  سس وه ن سس کهوه  اسسوون هوهوسس ه

وو هیسسوه پسساهوو هوهولسسوهلسسوههعاسسروه سسهښیسس  ه ااسساههیسسوه ق  هسسوهن لسس هنسسښهوسس و

 نځسسوهوهثرسساوه ه سس ه پ سس هلسسوه   سسوهاسساههلسساکهووهوه   سسېوون هلپسس  ههوو ه سسوه

ه)و وو ېډو ههوو  لې ه عهک و  ه ا سهووهچۍ  ه    سهثراه   ږ وه ا  ه

 ا ې سسس سهوهول سسسرههښیسسسپ هجسسس لوسه سسس نتې ره وسسس هووهن  سسس س:دیارلسهههم در 

هرول سسهدسسښهوهره سسېهښې  سسوکهووهووهههښ سس وکهوه و نځتسسوهن لسس هلپسس  ههولونسس

هک سسوهوه نح  سس سههخسسوه  سست ه  سس   اهیسسا پ ه  او   سسوهوو  سس   اهلسسوهوتسسوه 

وهیسساوژاههرو   و سسهاوهوسس ههوسس هووهکهخسسوهی هسس هښ  سس   ههوهوو سس لهرو هنسسوهول سس

چږۍسس  ه و نځتسسوهنسس سههیسسپ هجسس لوسههاسستاو ېو هجسس لوسههیسسوه  سسوهیېهېسس کع

 سس  هن لسس هووهه   سسنهو ووسس هروویسسوه ا ېسسبهاسساههن  و سسوه ااسساههنسس سهو سسو 

هو     اهوهووو هلپ  ههولووهو ع

هههها سساپه سس  وهوو و  سسوهوهر  سس   ههنسسښهثوسسا هو وسساههت   سس سهاسسهریسسوهول سس

ووهو ېسسسوههښ   سسسهه سسسا ناهټې سسس وهوو سسس و ههو سسس      ههښنهجسسس لو  دسسسښهوبسسسا 

نسسښههدسسښهولسسوهاسساهه سس و ووهه و  سسوه وهوووهعه سس هک و نځتسسوهن لسس هلپسس  هه وسس هو

 سسوه سساه وسس      هووهه چېنسسوهن نې ه)لسسوهو ن سس ی   ههکوسس وهاسس هه سساهیسسوهوچږېسسنهاسساه

چېنسسوهن نې  هووهو  و سس   هوچسسو هه سساهو ن سس ی   ه)و ۍ   سست  ههکنهاسس  ه وبسسا 



 هغه څه، چې مونږ زده کړي //يوولسم څپرکى 

 

348 

 هووهو واسستحه سس ه وسس ه وو  لېسسهچېنسسوههلسس هلپسس  ههیاو او   سسوه) هسساه هي سسواه ا 

هعیوه انښه ې ر و سه)ن نې هن  و  هه     اهیوهولهه ه  هروول 

هوههکو وسس  هوو  وسسسې هوی چسسس وههکدسسسره سسوه ا ېسسسبهاسسس هههووو هینځه سس هو ر

یسسسوه   لسسسوه   سسسوهو سسس      هو و سسسګول هلپسسس  ههیسسسوههلسسس هوو ه پ سسس ه وجه ولسسسوهوه

یېۍسسس  هوچسسسو هي سسسواه اوی  سسس هوو   سسس هیسسسوههعکل سسس  ه وسسس هوهراسسستاو ېوو 

هردسسښهلسسوه ووجسسهه  جسس وهوکهثرسساهواسس واهو وسس  هوو  وسسې هه وانسسښه ې لسس هاسساههو

هیسسس ڼ هلې هسسس ههردسس یهن  و سسس      هههټسسس نښ ېسس  اهههښونسسس هههر  اسسسېقه اسسنې ه

ل سسوه ې  ېسس هنسس  وسههو و و سسوهواسست ږ سهواسس    ه ېر  سس هه     وج   وت اسسته ه

وهوهټ لن ډو اسسنې ههیېۍسس  ههر هې سس  هو پوسسوهووسسګو     ههوو پسس ڼ هه هتسس هه ن سسوو  

دسښهو س اهلس  هو  سسوهههلس  هر قه سهیسنځ هاست  هیسوه س  وهنسښهو  س وهیابسووه

ثکهه   سسستولسسسوههالپسس  هه سسس    ههویېۍسسس  ه اسسس ل  و ۍسس لکعهټسسس سهههاهنېسسس کوسسو

و سسنههر سسوهوسس ه تسسووو هووهو قېقسسه ه سس هالسسوهي هههټې نسس ل ژههرهسساهو  ل  سس  نا

هرو سسو هاو هدسسښه هسسرهوسسښهو یهیسسوهو یهلسسوه سسههولو سسواهنسس سه   سسنهښوواسس

هعولووهوکه) او واهو وو ېډو  هکوجاو  هااههااهه  قېبهن هه   ن

هرو هسسسوهو سسسو هاوههوولسسسوهوهر ن سسسه   سسس   هه طا سسس سسس ي اههوو سسستپرهیابسسسوه

هوهولنهوواسست وووههردسسښهټ لسسوه واوسسوهو ن سسهه   سست   هلپسس  هه وسس هو رهووو 

چ سس ووههلپسس  هههښټسس لنهښثراوسسوو  ښه اوسس هوو پهسسهو ېسسوههلږسسوهولهياسستوه وول سس ه

 وڼتېسس هیسسوههووهو سساو هلپسس  ههوو سستپرهاسساههوجن ېسسووهلپسس  ههووهاووو ههلپسس  هه

هعکن ههو ت و  ه    ههه پهوه ااهه و نځتوهن وول 

 پایله:

هرنسښهیسوه ېهې    س ه هسرهیسوهول سههیسوهټ لسوه س هه   ست   نښههریوهوول س هول س

یسسوهو سستپرههه سس وکه و نځتسسوهنسس کهرول سسهالسسوهي هه و سسوو    نښهوه سسګوه

ټ لسس هوتسسوه سس و وههکعاسسوولنهوو وڼتېسس ه اياسسوهنسس هه  ېسسنه سس حېان کهووه قسس  ه  

 سسس وکههرول سسسهوهکع  سسس   اهیېسسس وههنسسس سهیاو سسس ههرول سسسه سسسوهوهاسسس   وسسس ووه

نځسسسوهوللسسس ووهوه ووهوو سسستپرهولسسسهکثرسسساوهه وول   سسس هیسسسوهولهه  سسس  هی چسسس وه
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 سسناهه سساهو    سسنهوو سس      هووهرن لسس ه سسا ناهولو سسوه سسېهکو سس ههرووږ ناواسس

هی نو وهن  :هښینځوهی وههښهې  ها ههلوهوهعکولو وه ې ه  او  ه

 سسوهیسسوه پسساهو  نسسښهژو سسوهنسسښههپرهوواسست وووهوسس هثوسهو هدسسښه ه سس تو سسه-۰

یېه   سسس هلپسسس  هه سسس ي اهه  سسس   ههو  سسساهه  سسس   وهوهرول سسسه ووتسسسهکع وسسس  ه اسسس ه

هیوه   اهوهعهکو   هووهو ووهو ق   ه

اسس  ه سس     هو  سس وهیابسسوه  سس   اه سسوهثرسساهبسسا ېت  وهووهو  سس وهیابسسوهه-۲

نسسښهچۍسسوه سس     ههاووهیسسهکع وولههښاسساد نهښژ نتېسس هوو   سسهه  سس   اه سسوهو

دسسښهیسسوه  سس   ههوکهه هسسرههروویاوسس  هکاسس ههکدسسښه نسسډوههههسس کهکاسس  اهو

هک سس  ه سس و هرعه  وسسوهلسسوه وسساههو سسوهت   سس سهاسسهیاو سسوه سسګو هنسسښهووتسس ه ه سس 

 هسسرهچسس هاسس لهنسس کههیسسوههرووهل اسستهکو لسسوه هسسرهاسس لهنسس ههښدسسښه سسههوسس 

دسسښهلسسوههکهوههو لسسوه ه سس ه واوسس پهیسسوهاسس   ه  ل  سس   هويلهښ سسه قېقسسنهنسسښهو

 نځسسوهوه قېقسسنهثرسساهژ هلسسها ه ښه ېسسدسسههوو  سسوهک هسسره  سساو هوههروتسسوهل اسست

اسسس  ې ههښ  سسس لاهو  اوسسسرهوسسس ههروو  سسساههوچېنسسسوه  ل      سسسوهوياااسسسههکوله

هون هعهر ېګوهو  

  سس   وهووټسس لن ډوه  او   سس نښه سسنو هه   سست   ههردسسښهیسسوهول سسههچۍسسوه هسسره-۷

هووهول ې هلاکعهښ  وکه و نځتوهن ل هااد نهرول هوهکچۍ ههکوه

هې و هسس  هښ سسلسسوه  سسوههکدسسښهیسسوه  ږېسساهههول سسره سس وکهوسس ه   سسنه سس پهو ه-۲

وتسسوه سس وکهلسسوهووو وهو   سسواهیسسوهعهولسسوه سسګو هتسس ولکهووهوهکاسساهه ق  هسسوهنسس ه

  سس  ههټسس لن ډهکدسسښهو  اسسووه  ي   سسول ل ههخسسوهو  سس  هنسس ههه   سسېوون ه ک

چۍسسوههووکهاې سست ه ختسساهنسس هها سس ولههواسست  وه  سس وهووهوهووهک و نځتسسوهنسس ه

اې سست هیسسوهوو سساهنسسښه سسول  ههوهاسسږ  هووهدسسښهو وڼتېسس هههووږ  سسوو ههوونږسسو

هعکچۍوه  ونږوهن ههکلپ  ههچ وهن ه

ه

ه
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هک  پ  هسس هي وهدسس  وهیا سسنهیسسوهټسس نن هنسسښهو و نځتسسوهاسس ههوهکل  ۍسس لهه ر   سسوه-۴

)وول سس ههر سس ونږوهنسس ي هاسسهکچۍسس ههووهرهخسسوهو سس  هنسس ي هاسسه   سست   

ووههک سسول  ه و نځتسسوهن لسس هاسس  هېوه سسوهووه سسو رهول   سسوهههپانسسښه ه سس هو رسسې 

و سسس       ګو هووو سسسوو ه و نځتسسسوههایسسساوژوهلسسسوهي ههک  هېسسس  هښ سسس لهوهک سسسوهووه

ههکنسس ههایاو سس ههلو هي ههجسس هښدسسههو  سس     هچۍسسوهو سسنههرعنسس ي هاسس

 عک اياوهن ههوو او هکیېه ههښچ ههر نه طا
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 دولسم څپرکې
 نړیوال بعد

  سس   اهوه پسساه طسساپهلسسوه خسسښهوهاسس   ههردسسښهوهو سستپرهیسساهبسسوهول سسههو سسا

وتسسوهن  سسوهوه   سسورنۍه  سسپ اههعو نسسوه و نځتسسوهنېسس که ه سس هلسسوه سس وهوهنسس  

اږسسس  رهوهو ن   سسس ه  حاوسسسنهوهو سسستپرهیسسساه سسسپ ه  سسسپنوه ه  زسسس پهوه

یسسساه  سسسپ وه سسس حېاهه ووهوهاسسس لښه و نځتسسسوهن لسسسهریا ختسسس هول سسس ونهها  سسس   ه

ههنهسسوه نسسوو کووهچۍسسوهو سسنههاهههووه  سساهه سس وره نسس   ه سس   ههاسسرهکعنسس ه

هههیسو  س   ههوهتس  هي سواهو ېس سهاسرههنسوهوه س      هول ېس هلسوه  سووهردښهول 

 سس هونتسساهاسسرههووهکښهووکه سسايرهنسس هدسسهکهوههارههاسس هوسسوه  ا سس ه ههر سس ل

هکډهووهو تهسس ونېلسسوه وسساههوهاږسس  رهاې اسسرهټسس لیسسوهولونسسوه   سسوهاسس  هولسسوه

دسسښهها  سسوهیسسوهواهه   سسوهنسسښه سس   هههاسسا  اههل سسوهالسسوهوهع ا سسوهوهههښ  سس ول

وهچ سس ووهلسسوهی لسس ههخسسوهوههوو   ولسسوهوهو سستپرهیسسا پ هول سسښه سسو ښه   سست  

 ا سسرهووهیسسوهوتسسوهثوسهاسسېږوهو سسډوهي سساههښیسس چهه  سسپ وهه   سسواهوه سس  وهچ سس 

هوهو ن کع       وه وه  و وسههروو ه

 د تګالرو لپاره لس پایلې

وولسسوه سس و وهو  سسپ وهووهوهیا ختېسس هوهوواههونسسوهوسس ه سس  هوسسښه ط ل سسوهنسس ه

هعلپ  ههي واه ق   ه وهوا  ههن ک

 د تګالرې پرمختګ او ېارزونشوې  هبډای

وسس هیسسوهنږسسوههووهک سس هنسس هوههوسس هو  و سسوهنسسښیسسوه سسو ره  سسوه سساهوهچ سس ووهیسسوهن سسوه

وه   سسو ۍه  سسپ اهاسس  وهوهاې اسسرهټسس لېنډهووههو سس ه  سسهعو سسوو هه ط ل سسوهنېسس ک

دسسرهوه سس      هاسس  وت  وهههچۍسسوهو سسنهووه   نسسوهه ږسس ههپسس هوسس ه  سسپ هکو تهسس و

ووتسسوههعیسسوه سسول  هنسسښهاسس  اهاسسرهولو سسواهنسس کهښوو ههول ېسس هوه  سس ولهووهو

 تسسېاهنسسرهول سسره  سس   ههووهوه واسسښهه سس  هه و نځتسسوههځنسسر سس   هه  ه سسښهیسسوه ن

دسسسښهوهوتسسس هووولوه    سسسنهووهژو   ل سسست  هههرهو وسسس  اهوول سسس ونه اسسس ه
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هسس ه خېسسډهههایورسسوهادسسښهووتسسوهټسس لن ډهههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهع ېسساو هنسس س

دسسښهوه سسو ره   سسنهوسس هټسس لن ډه  اوسسره و نځتسسوهههیې هتېسس هووه  سساه طسساپهووه

وتسسوهثوسه  اوسسرههسسوهو سسنههرهووهوسس وه   سسوهاسسیسساسساووبههرن سسووهلپسس  ههلږ  سس

هع و نځتوهنې ک

 سس ه سس   هنسس ي هاسس هوهول سسره  سس   اهج لو  سس ه  نسس هیسسوهیېو سسول هاسساههووهه

و  سس  هولو ووونسسسوهه و نځتسسوهن سسسووهوه لنېډه  اوسسسرهوټسسدسسسښهوههوه  ه  سسوهنسس ه

هعهیوهي واهثوسهو هر  نهروتوهج لو  ههعون ه

 ولتۍهووههه سسحهاسسواواسست  وها سس ولههښوهو سستپرهه    ېسسنههلسسوهو نسس

   سساهلږسسوه پ وسس   هیسسوهولههوه ه سس ههرو  نسسهر ېسس  لۍهاسساهه  لسس

وولسسنهووهوسس ه سس وولترهووو وهاسساهه پسساه سس  هیسسوههوه عوهی چسس ه سسا ناه سسګ

یسسوهول سسرهن سسوهوهچږ سس  ههه ق  سساهنسسښهوهیېسسوون ل هیسسوهولههنسسګه سسو

هع  و هووتپ    ه و نځتوهن وسهوو

 و  ا ېسسنهلسسوهي اهووهیسسوهولههووهوسس هل وسسوهن سسوهوهاسس ل ډوه  تې   سس ه)وه

ثوسه  ېسس ه ېسس هیسسوه سسنو هثوسهووهټسس لن ډهثوسه و نځتسسوههروسس چ هیسسوه ووجسس

وه  ل سس   هلسسوهاسسق  هو اسستوهوهو ۍ   سست  هیسسوهولو سسواه  وسس وسهعهن سسوس

  سسوهاسس  ه ل ه سسوهیسسوهاسس لښه و نځتسسوهن لسس هنسسښههپ اهوو سس  هو  سست اه

نسس سهنسسښهوه  ل سس   هوهوونسسوهلسسوه   سسوهن سسووهلسسوهو هسسوه و نځتسسوه۲۱۱۰

 سس  و  هوسسښهوهووکهوهاسسادېنښهووهوهو سستپرهوهلسسوه نځسسوهوللسس ههاسس ه

یسسوه سس  اهوهوسس ه سس پهیسسوه  سس هاسس ووهوسس هه ت  و سسوه  سسپ ههووهوولېت  سس ه

ه و ناه وها کهوکع

وسهل سس وهاسس لښهوهوهدسسښهوورهوتسسوهیورسسوههههولحېو سستپرهوو سساههلسس له سسوه سسوه اسس

اه سسولو سسواهوسس ه و سس  وه ن   سسوه هاووهیا ختېسس هیسسهښیسس ه  هیابسسوهچ سس ه ېسس  ت  

ولسسسوه سسس و ه ونږسسس کهووهیسسسوه ې  لسسسوهولسسسوههوو  سسس وهیا    سسسنههعنېسسس ک

دسسښههه  نسس هن  و سس  ه سسوهووههو نسس که سسوهوسسر سس  هوبسس  وهنسس کهووهوه هر پ سس     

 سس ي و  هووه  ل سس   هلپسس  ههوهو و سسوهوسس ه وتسسوهوه  سسوهوسسښه  نسس هن  و سس  هوهجن
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ههودسس  هتږ اېسسوهت  سسګههنسسښهوهو او سس هوه   سسورن هجوهنسس   اووهیسسوهوسس هوهعواسسېهوهوه

 ه  سسس وهوهچۍسسسه یسسسوهو ۍ   سسست  هنسسسښهثرسسساهه:و وسسسااهچېهسسساکهنهنسسس وهوووسسسا

وهوتسسوهچ سس ووهیسسدسسښهههنسس  ه ېهېسس  وو  هثولسساوه هسسا  ل هلسسوهو هسسوه و نځتسسوهاسس  

وه  ل سس   هلپسس  ههوسس هلسسوهاسستاوه سس لرههښیې سسه وه   سسووت ههکعوهانسسښه هسسا هاسس ه

دسسښهوولسسنه سسسوهوو سساهووه سسو ره ا سسسوهوهههچۍسسوهو ۍ  سسس  هعاسساد ن ههخسسوهوه

دسسښهوههښه  هاسساههوووهسس سسیسسوه  هکه   سسنهوهورهیسسا پ هیسسوهج سس هو سستپه

هر  وسس وسهووه هسسهکعوهښ   سسخهلسسوهيرهو هسسهثوسسا ا سستږ  ېرهاسسږ     هلپسس  هه

و ن   سس ه  سسپ اهیسسوهل وسسوهن سسوه  سسپنوهدسسښههه سسو رهاسس       وهواسستويسهنسس ک

یاواسوهنسسښهل  ۍسس لکههه سسرولهیسوهووه سسوهووه ه سس هیسوهول ېسس وههه ه  زس   هریسوهو نتسس

هع  اهنې ک

د مختلس سیستمونو او د پرمختیایې ننګونو لپاره عملي 

 نظریات

دسسښهیسسوه قېقسسحه   سسوه و نځتسسوهنېسس کهیسسوهچۍسسحهوهی چېسسول هلسسوهههچسساهچۍسسوههسسو

ه سس ي اهوه  سس وهیسسا پ هووهوهیا ختېسس هوهاسس   ه  وسس وسه  سس   روهیسسوهچ  وووه

وو هیسسوههعو سستپرهوت  سسګوهیسسوهولههی چسس و هووه واوسس په سسايرهنسس کهنسسښهو

هلسسوووه سس  هیسساه سس  هاسس کهثوسههکو سستپرهیسسوهو قسسحهوواږسس وو هولههدسسښه

هع  ل  سس په سسايرهنسس کهکهوها  جسس وهښ   سس نهښ سس نږهښول سسوهنسس  هرو  سس  

 سسو ره  پ سس هاسساههاسساههوهاسس   ه ه سس هیسسوهل وسسوهن سسوهوهو سستپرهیسساههلسسویسسوه

دسسښهههنسس  هکثول  سس هیسسوهیېو سسو ه هه بسسوهچ سس هنسسښهاسس  ه سهوهو سستپرهوهچۍسس

وهو سستپرهیسساهواهاسسا  اهههیسساهع ااسستوهنسس کهک وسس هولپسس  هههاسس   ه ه سس ه

وه ه سس هوو ېهسس سهووه  سس  ههنسس سهوه  سسپ وهوهاسسږ  هلپسس  هه سسپ ه  سس   وهنسسښه

دسسښهوه  و ولسس هلسسوه سس وهه هنسسښه و نځتسسوهن لسسیسسوه   هټسس نه هووهوهووو وههسسیسسوها  

 سسوههیسساوژوهوووکهلسسوه سس وههو ن   سس هیسسوه پ سس هوو  سسپنوهوهه ااسستوهنېسس کهوو

وهاسس   ه ه سس هاسساهه  سس چ هوهولسسوهوههعتوهنسس کو ن لسس هنسسښه ااسسه ل   وتسس ه

ووهن ېسساههرچېهسس هاسساههاسس هوهو سستپرهیسسا پ هیسسوه ې سس  ېډ    هنسسښهیسسوه هسس
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نسس  و  هنسسښهوهو سستپرهیسسوههریسسوهیا ختېسس وهوتسسوهنسس  هکعن سس هوو هسس ههرولسس جو

 ونږ لسس هوه  سسېنوهو ن   سس هلسسوه سس وهوهیسساوژوه سس  وه سسوهیسسوه سساو وووهو ن لسس هووهیسسوه

یسسسوههرنښهواې اسسسرهووکهلاو  سسس هاسسساهه اياسسس ااسسستوهو ې سسست    هچ  ووو سسس ه

هع و نځتوهن ل هنښه ااتوهن ک

دسسښههه  سسوهووهعلسساکهر سس نهر ېاوحسسههچ  سسې  ههلسسوه   سسوهاسساههوهو سسو ره   سست  

هکدسسسښهووو هلپسسس  ههثرسسساه سسسوهوهههوتسسسوهثوسه   سسست  وهوهو تپاسسسوهچۍسسسوهثوس

یا سس  هه   سسوهن ههون سسښهوهیاو سس ههروه هسسیسس  و ولسسوهټ لنسسوهووههع خنېسس  هنسس ک

دسسسښهنسسس  هثوسه  وسسسوهوهههولههیار سسس ههونسسس کهاوه پهسسسوهیسسسوهویسسسدسسسښهههوو 

وههنسس هه)وهاسس   ه ه سس هوهژو سسوهوه هلسسوهاسس   ه ه سس هههيو سستپره خنسس  هواسسر

هعلپ  هه هک وتاه

وه پسساه سسیسسوه بسس ن  و وه  ههکهاسستوهیسس  ښهووهووهټسس لن ډهثوسهو ههوکیسسوهو تهسس 

دسسښهوهو سستپرهچۍسسوههه سسوهو نسس که سساههسس هښواسس واه سساهچۍسسهرو سسنهووه ېږتسس

   سس هو   سسنهو سسوههروو ه سسوهیسسوه وزسستنهها سس سهنېسس ک ي سسواهثوسهوهچسسو ه

   هه سسدسسښهوتسسوه  سساهه سس وره ه سس ه سسوهاسس وکههه سهنسسښ سسوهوواسسښهیسسهعلسساک

هوهوکدسسښهوتسسوهنسس  هاسس  ه سسوههرهه   سسښهووهوه ه سس ه قسساه  ل  سسوه سسېهعاسسر

هر واوسسس په)و  سسس  ه۷۱۱۱دسسسښهوه  و ولسسس ه ااسسست هیسسسوهولهههههوو وسسسول هیسسساوژا

ټ لنسس هه۲۱هاوسس سهووه   و یسسوېد یهه  سساه ق  سس ههوهاسس لښه و نځتسسوهنسس سههیا ختېسس 

وهه دسسښهوو هوه پسساهیا ختسسههوهریسس وهښه سسوه اسسېولهاوهوعوههکنسسښه وټسس سهنسس ه

لسسوهواهاسسا  اهههرلپسس  ههو  وسس  هووسس ه سس  ه  سس هن لسس هلپسس  ههوهوسس ه سس  هیاو سس ه

و سستپره سسوهوسس و اهوهدسس  وون هیسسوهن  سس هنسسښه ه سسښهوه ااسست هووهیا ختېسس وښه

ه  سساوحوسس هو ۍسس  هوتسسوهو ورزسسنوهوواسسښههعوهوهچ سس هنسسښهووو هوسس هل وسسوهو ورزسسن

وولتسسرهووو اههوولتسسرهووو ههاسسېږوهو سسډاه سس ه سس وه  و ولسسههوسس ههښنسس هه  سسپنوهو نسس   

 سس هوه  و ولسس هلسسوههع سسوه جسس  هنسس کهووه پ سساهه سس   ه سسوهچسس څه سسوهیسس  ښهنېسس ک

هعلېسسوسهنېسس کهښ ت لسس هلپسس  ههوهو ېسسووو اه زسس هوهولسسوهاسساههوه ږسس رهووه هلسس  ک

نسس سهیسسوهجسس يوښهنسسښهوو ۍ   سست  هو وڼتېسس هوههسس  ه۲۱۰۰وهوه سسښهیسسوه  ه سسوه ېه
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ووو اههرا ختېسسس وی وهنسسسښهوهو او سسس هوه ت سسسوههووسسس لت   هوه ووو اهیسسسوهوواسسسن

ههووتسسوهلېسسو ښهوسس ههع ااسست هوه  حاوسسنهیسسوهولههت  سسګههو لسس وهوههااسساههووتسسوهووو ه

اووه سسوهیسسوهو ۍ   سست  هنسسښهوهو سستپرهیسسوهولهه ویسس  ه  ا سسوهوهو او سس هنسس  

هوعو ن سهچ هوه

ختالس او حساد ورکونې په خاطر اضافه شوې حکومتي د ا

 تګالرې 

هخسسوههښوهووهوه  سس  هو نسس  ښه ق و سس که طسس ل وګوسس و  سس      هیاواسسوهنسسښهوه

دسسښهوه  سسپ اهیسسوهاسسږ  هیسسوه ېسساههوهههاږسس  ره تېرسسوهوووهها اياسسوهاسس ه

ګو هوهدسس  وون هیسسوه سسټسس لن ډوهل  ۍسس لوههکاسس   ه ه سس هوه   سست   هلسسوهول سسوهوه سس و ه

هههع    هو ن  ښه   لېنه ق ووهن کلوه  وهوه

هههن کااووبهوهو هټ لن ډهو وو هی وهوه   واهچ څه  حېاه وه

اسساووبهوه  سس وهیسسا پ هووهههدسسښهوووسسښه  جسس وههوتسسوهت لسسبه  اسس ه هسس  

ول سسرههعووهولو سسواه سس ه سس حېاهلسساکهکاسس   هنسسښهوهچ سس هیسسوه سساههریا ختېسس و

  ا سسسوهوهدسسسښهوتسسسوه  اسسسږوهو هه سسس حېاهلسسساکهلسسس    هووهح   سسست   ه  قې سسس   

و سستپرهیسسا پ هووه  سس  هو نسس  ښهیسسوهولهه  سس  تره  سسپ اهووهووو ه سسوه

وهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهوهولسسوهوه سس ه بسس وتره سس   ههن لسس هووهوهچۍسس هلسسوه سس وه

ه  اوره و نځتوهن ل ه  لنه ن ابه وه  اهنې کع

وه او وسساهوه وتتېسس وره سسو ت   هیسسوهاسسږ  ه   سسواه و    اسسې  هوهاسس  ښه وتتېسس ه

وسسرهلسسوه سس حېاههخسسوهیسسوه   سسې  هنسسښه وتتېسس وره سسو    هنسسښهوه سسو ت   هوه  ا

وه سسګو هلپسس  ههوه ېسس ه  ت   سسووهوه سسځ ه  اوسسرهیسس  اهوه  او   سس هیسسوهه سساهوسس ه

اسسسږېاه سسس  خهنسسس و  ښه ېه سسسښه  جسسس واهوکعهیسسسوهواهه   سسسوهنسسسښهچنسسسوهنسسسښه

  ل  سس   ه سسوهوهياااسسره سس    ه)وو ه هسسا هیسسوه هسساهنسسښهوه  سس وهیسساهبسسوه

 ه سساوه هت  سس هنن و  سسې  ه سسوهواسست  وهه)ل سس هه  سس   ههنسسښهوه  سس وهیسساه سسپ هو

 هسسا هووهلسسوه سس و ووه وو هېسس هټ لنسس هنسسښهوه ېسس  ت  ښهووهیا ختسس هوهیسساوژوه)و سس ه

ه هاهو     هوهاږهرهن ل هیوهه اهو هل ه  که  ه ښه  ج واهوکع
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دسسښهوتسسوه  اسسږوهو   ا سسوهوهټسس لن ډهو سسوو هوه ه سس ه   سسهوهههثرسساهه وږسسوهوووه

 ه   سس ههخسسوه سساهولنه سسوهاسس  هنسس کعهوه  ه سسښه  سس   اهلسسوه ن اسس وهنږسس کهووه

وه  و ېنسس هلسسوههریسسوه   سسوهوهو سستپرهیسسا پ ه  سس   ههنسسښهه  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

هر سس هو هنسسوه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسهع  حاوسسنههخسسوهو  سس  ه سسوهاسسرهن سسوو 

دسښههه ېس هچس ه سول  ه اياسوهن سوو هاسرهووهولونسوه سوهوههک  و ېوه  جس وه سوهوه

هه سس    هیسسوهیسس رهن سسووه تږانسسډهاسسرعهل سسوهها  سسوټسس سه سسو ره   سست  وهووتسسوه

هر  ل  سس   ه سسوهوهياااسسهههدسسښهیسسوهن نېسس هنسسښه  چسس   ه  اوسسرهیسسوهثو سسوهنسس ه

هع س    هوه سسوه  ج ووسسنهاسساههاسساهه ېسس هچس ه هسسره  ل  سس په اياسسوهنسس ي هاسسر

  ېنسسسوو و  هههدسسسښهوهچنسسسوه ډوو و سسس هه هل سسسوهها  سسسوو سسس   ه)ل سسس ههپانسسسښ

یسسسوه  سسس هويله  ل  سسس   ه سسسوهوه  اوسسسرهو سسس وهوتسسسوهثوسه  اوسسسرهوه ه سسس ه

هن ل ه وه    نه ر   وي هارعههتو     هوه و نځهريااا

  ېنسسوو و  هوه  اوسسرهوسس هههوه هسس هیسسوهوسس هه انسسوهنسسښهو و سس  ووښهوهچنسسوهوه ډوو و سس 

نسس سهنسسښهوهوو هاسس     هوهه۰۹۹۷یسسوهه:لسسوهووهه ن سسنهووزسس وو   ههخسسوهوووسسا

هرټسس ننېډهج ل سسنهاسس و ق ه سسوهوهياااسسهرینر وسسنهیسسوهچنسسوهنسسښه اټ لسس هوهنسس دن

 سس   هلسسوهټسس سهچنسسوههخسسوههع  اسستوهونسس ههروههه وزسست هو  سس هو ترسس جهولهیسسوه

 هرهیوهوتسوه  استوهنسښه و سګهنس سهووهلسوهوتسوهو سوو ههخسوه س ه  ل  س   ه سوهوه

هوه قه     هه و نځتوهن هعهر ه  هوهيااا

چاپیریال تایېدول او په مقابله کې د خلکو د واک  ناسبد م

 الر کې مداخله کول په

و هدسسښهوهیا ختسس هووهوههConcept سس  و هد یېاوسس سهوسس هو   سستن نوه واوسسوههه

و سستپرهیسسا پ ه  سس   اهیسسوهاسس   هنسسښهوو و هنسس کهعهوول سسره  سس   اهلسسوه

 قطسسوه وسساهه سس  و هد یېاوسس سهوه ق وسسوهن لسس هووهو سسوو هلپسس  ههوهولو سسواههخسسوه

ه  ج ووهااووط هیوه ق  اهنښهو ه ت  وسهولو واهن کع

ووه  او   سس هوههو  و ولسسوهټ لنسسوهوهچ سس ووهیسسوهوو سساهنسسښهوه و نځتسسوهاسس و ه  سس   ه

 و نځتسسوهن سسووهلپسس  ههوهد یېاوسس سه  و سسوول هاسساههیسسوهوتسسوهیاواسسوهنسسښهوسس ه وسه
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دسسښهوتسسوهنسس  هوو هوواسسښهههعه سس هوه   سسواهل  ۍسس لکهلپسس  هه ن   سسوهوووهک ه سسل 

دسسښهچۍسسوهوو ه سسوهوهولسسوهوه   بسس وترهووهول سسرهههدسسښهیا سسوهلسسوهواههونسس ک

چۍسوهیسسوه س  وهو سسوه پسحهعهوهول سسره  س   وهلپسس  هههه  س   اهیسسوهولهه ن اسبه سس   ک

وهووکهوه اياسسسوهن لسسس هووهوه سسسول  هوه و نځتسسسوهن لسسس هلپسسس  ههوه سسس نتې    هوسسس هه

  لسسسنهههدسسسښه  جسسس وهکه  نتې   سسسوه  وسسسوهوواسسسښهوههښټ ل سسسوهولونسسسوهوهعه ېنسسس

هعکن هها اوی  وهووهووو اه     اهنښه و ګهرووه   هول هک ختاهن ه

یسسوهواهنسسښهوههعو  وو رسس   ه سسوه سسول  هو نسس کهووهوو ه سس  ښه سسوهاسس  هنسس  

یسسوههکدسسښه  وسس وسهل  ۍسس لهههاې سست هیسسوهوو سساهنسسښهچسس هو سساووهاسس  اهو هعهوو

لپسساوهه   ېږسس يهنسسښهوهاسس  نههعاسساههنسس ههسسوهثوسهول ېسس ه و نځتسسوهن لسس ه وسه سسا

نسسښهوههریسسوهوتسسوهنهسسهع سسوه ږ  سسوهوهوسسښهه سسوه  هرل اسسې هن ټډو سس ل  هوسس هوهنهسس

 سسوهوه  سسوهوسسښه  نسس ه او ېسسره  هسس ههاو سستپره    ېسسنهووهوهیسس لښهیسس  اهتسس له

وسس ههی دسس چحهوهعهوههردسسښهوه سس و اوخ ولههوواسسښهوسس ه  لسسنه و نځتسسوهنسس  هو

نسس سهوهنسس   ۍهج سس اههخسسوهو واسستوهوهجا   سس هووهوه  سسوهوسسښه  نسس هوهه۰۹۹۷

ثکه پهسسس هیسسسوههر وووسههلسسسوه سس و اوخ ولاسستاوه  دسسس   او  هوهياسسوهوهټسسس لنښهوهو

ووهټسس لن ډهووههښوه اوسس ههخسسوهوهاسس  نههولو سسواهوهټسس لنښهوهټې سس وه و نځتسسوهنسس س

 و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهوسس ه وو ه  اوسسره و نځتسسوهاسس عهوههاووهکو تهسس و

نسس سهوه  اوسسره اوسس ه سس  هوه   سسوهه۲۱۱۶وژ سس هووهټسس ننېډوهو تهېسس هیسسوه سسګو ه سساه

یسسوهووږ  سسوو ههاسس  ووسهههژسهاسس سو  سساو هوهه۰۰هوهټسس لنښهعت ا     سسوه وویسس  وس

 اووو سسوهواسس سههوه سسو    ل هووه وږت  سس هوواسسېښه و نځتسسوههر ا سس  هښههسس  ه هسس

ووه  بسسسې   هوهه ی ل  سسس ههسسس    وي هووهااسسس ههاجسسس لههۍو تهسسسهاههټسسس ننېډهااسسس ه

هو  لوعه  وهوښه  ن هوه  د   او  ه پهو 

  اوسسره  وسسوولحهیسسوهوتسسوهثوسه او سس ه سس ي  هنسسښه  وسس ولښهټسس لنښههسسوهثوسه

یسس  ښهن سسووهلپسس  هه ن اسسبههک  اوسسرهوهو سسوو هن لسس هووهژو سسوه  سساههسسههاسس 

يهوه  وتږسس يهوه  سساهوه ق  سس هوه سسوو  ېن هاسساهههکد یېاوسس سه و نځتسسوهنسس  هوه

وسس ه سس  هه  و ولسس ه اوی  سس ه  سس   اه سسوه  و ولسسوه  جسسوه وجهسسبهنسس هعه  اوسسره
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ووو اههرجا نسسس هووهUNDPووو اه)هرچږوو   سسسوهوه ه سسساوه هت  سسس هوهیا ختېسسس و

) اوسسګ وره و سسا هاسس ې ن  ه پ سس هچسس ه اياسسوهنسس عه  وسس وسه سس زاووهووهلسسوه

اسس     هل اسسې ههیسس که پ سس ه  اوسسره سسوهو نسس سهاسس عه سس ي اهههر سس و اوخ ول

  اسست هن   سسوهاسس هووهیسسوهوتسسوهثوسهوسسښههرووه سسېوهولږههسسهرنسس ټډوه  ل  ووسس هوه هسس

ووهوو ههک سس  ههوو ههدسسښهچ سس ووهووه سس ههه  اسسووهدسس  وون ه سسوهیېۍسس  هلې وولسس 

هعکوهکوه ه  ه پ  هرهووتوه     ټ

هه   سسس هاسسساههوسسس ههووها ېسسس هوه سسسنوو هوه  سسس لېت    ېنهلپسسس  ههوه ه وهاسسس  

هښ ت اسسطهاوه  و ولسس ه او    سس هلپسس  ههوهوسس ههکع  وهیېسسوون سسيیې هسسحه ېه

وهیسسساوه سسسا ناهوه  ه  سسس   هوه  سسس ولښهووهوهچۍسسس هټ لنسسس ه سسسووهوه ههښاسسساد ن

   ت  سسوهلسسوهو سستپرههخسسوهژت  لسس هنسسښه دسسښهول سس  وه پسساهههن  سسوهنسسښ

دسسښهیسسوه وسس ههپانسسښهههل سسوهعچۍسس هلپسس  ههوتسسوهلالېسسوهلسساکهکهاسس ههر اوسس ل

وه وڼتېسس هلپسس  ههوه ه ا ېسس ه سسنوو هوهی ل  سس هووههانسسښهو  سسوهواسس  ههاسس ه

NAFODUسس هوتسسسوهههووهټسس لنښه سسا ناهوه ه ا ېسسس ه   سسنه و نځتسسوهنسسس ه 

 ه سسسوهوهدسسښهوو هو  سسوه نسسګهو نسس کهچۍسسهه سسنوو هچۍسسوه سس وولترهووو و

عهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهوهوی و سسوسه سسو ره  سس   اهو سس سهووه واوسس پهو 

وو هوه نسسګهو ن لسس ه  ېسس  هیسسوهولههنسس  ه  سس ه  جسس وه سسوهو ههووو هوتسسوه

هن  وهوه و ره   ت   هووهول ره     اهلپ  هها و بهلاکع

دسسښهیسسوهون سساوه سس ي  هنسسښهه سس و کهو ههPTFووتسسوه سسنوو هور پ ڼسسوهوووسسښه

وههکو سستپرهوهلسسوه نځسسوهوللسس هیسسوه    هسسوهنسسښهوهول سسرهاسس ت  هاسساههچږۍسس 

ههععععععععععععوو وه و سه ول  هلپ  ههثراهد  وه و نځتوهن ک

یسسسوهیا هسسسوه وتسسساهووههښ وسسساهوسسس ولحهوه قسسس  هوهووههکدسسسښهچږنوسسساههه ابسسسېوهوووه

 ولحه سس هیسسوه قېقسسنهنسسښهوه وسساهوسسهعوو و وسس لښهیسس وهښهلسسوه سس  هاسساههلسساک

وه سس      هوهو سستپ هوههاووه ق  هسسوهنسس سههسسوه  نسسحهلسساکيهوتسسوهواسس ههکچږۍسس 

ههووهوواسسښه سس   کهعیسسوه   سسوهنسس کهک سساو ههښ وسساهیسسوهولهه  جسس وهو سستپ هووه سس
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دسښهچانهسوهولسوهیسوهټس لن ډههټ  سوه پساهتس هی   سوهنس کههکهدښه  نحهوسښهووهوه

دسسښهههوو ه  وسسوهیسسوهوسس هوواسسښهثوسهکووهوهول سسره  سس   اهلسسوهي اه  سس  هوو ووه

 انسسوهنسسښهوههریسسوهوسس ه هږسسهعوتسسوهنسس  ه ااسساههنسس  هک سس  وه سسوه سس واه سسوهوه

و او سس هوه سسو ره ق  سس هوه  اوسسرهوسس ه  سساهجېږسسډهياسسوهول سسره  سس   ههوواسسښه

لسسوهووسس لهثکه سسنو ه خ ل سسنهنسس سههښ))هوه او ېسس هیسسا پ هات اسسهاع ېسس  هنسس ه

 هووه ن سسره خ ل سسنهن لسس هکدسسښهوه   سسنه)ه  ږېسساهههلسسوهواهو هسسوهولونسسوهوههع  

  وسساهاسس عهیسسوه   سسنه خ ل سسنهن لسس هنسسښه  سس وه سسوهتسس لهه سسوهناه سس یېاه سسا 

  اسسووهواږسس ل هههادسسښهوهووکههخسسوه سس ولههواسست  وههووزسس ول ه خ ل سسنهنسس س

و هسس  ۍهوهلسسوه نځسسوهوللسس هلپسس  ههول سسره  سس   ههووههښ  اسسوه وسس  ههواسست وووهووه سس

 ن سسسره ق  هسسسوهنسسس سهوهی   سسسوهنسسس  ههکعاسسس  اهوهکوههان  سسسښهو اسسساهه ه سسساه

هووهج  اه وهووواهنې کعهرااههوهو ږن اا وهوهو  وه

 د روڼتیا لپاره د ملګرتیا صندو  

وه سسو رهټسس لنښهوهاسس        هووهوه سس  وهول سسره اوی  سس هلپسس  ههووتسسوهثوسهاق وسسووه

دسسښهوتسسوهنسس  هوهههلسس    هوونېسسوو هاسسرهوه سس  ه  سسووووسهاسسرعه ووجسس سه

دسسښهل  ۍسس لکهوسس ه سس     هههول سسره   سست   هوه و نځتسسوهن سسووهدسس  وهچۍسسوهو سسن

دسسښهوه  سس وهوهلسسوه نځسسوهلولسس هلپسس  ههوو هوهوولتسسرهووو وهههیسساه پهسسوه  سساهونسس ک

دسسښهچۍسسوه هسسرهوه  سست ووههه ونږسس کعهوووسس هووهکاسساهه ه ا ېسس ه سسوهول ېسس هلسساه

ي سسواهژو سسوههکدسسښه ه سس ه سسوه  سس وسه سسوهوههه ژوږ  سس هووهوهوواسسښه ژوږ  سس 

 ه  سسوووهو هووهدسسښهووو هوه اوسس هو  سس هه سس ورهوواسسښه  سساهونسس کههنسس ک

هدښهچ وهون که  وره پاهن  یاو و عهههوو هولو واهلوهوا

دسسښهول سسره   سست  وه سس وره  سسپ ههول سسره  نتې   سسوهلسسوهههو وږسسوه  سساههووهوه

هښدسسسښهووو ه ېنسسسههدسسسښهوو ه سسس وره  سسساهونسسس کهکهواهو هسسسوهیېسسس وهه  سسس ه

 سسوهها  نتې   سسوهوه  وسس ولښهټسس لنښهیسسا پ هو عهیسسوهوتسسوهنسسښهوه سسو رهتسس له

ههټسس نښهن هسس هنسسښه ېسس  ېا هیسسولسس هثول  سسو:هوه ه سس ه وت ڼووسسوسههوسس ههښووزسس و 

ههوه هې سسس  هکههاسسس ااهاوزوسسس  وپه)اسسسنو ههکن  و     و سسسوههنهتسسس  هههنسسس س
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هلسسو هو ځ  و سسوههوهوزوسس  ه سس  هاسسږ  ل  وههو   واسسنهو نسس سههوهو  ا ېسسنهښ ۍږسس

ووههر  وهي اه  سس   ههنسس سعهوه  ل  سس   ه وټ لسس سههیسسوه سس   هه   سسوهو سستپرهنسس ه

 ههنسسس سههوه سسس      هلسسسوه سسس وهوهو سسس وه سسس  هل سسسنهجسسس لوسههوهو سسستپره سسس  

هول سسسرهاسسس ېت  هو سسس      هوه ق  سسس هلپسسس  ههووهوه    سسسنهوهو سسس  اوهوه   سسسواه

ها  اهوکعهیوهولهه  ل   پهیوهثو وهن سه ې    

 سس ي اههوه وڼتېسس هوهچږۍسس هه سسنوو هوه سسو رهټسس لنښهاسس        ه سسوه  سس  هه))

نس  ه س  هیسوهنس  عهیسوهلنسګهه   سوهدښه اسږرهچس ن ههلې   سوه اياسوهههو ن ک

هولهرههااو سسوهو نسس   کدسسښهوهیسساوژاهلپسس  هه  سس  تره پ سس هولوسسوهوهههنسسښ

هښدسسسښهوه سسس  وولۍه  سسس  ترهووو اهه  سسس وښهج ل سسسنهه سسس    ههجسسس لو هکهو

ووو اههی چنتسسس  هووه سسس  ه سسسوه اوج سسسوهونسسس کهووهوه  سسس  ترهولو سسسوهههووو اه

ه اجېسسخهو نسس سهنېسس ک  عیسسوهلې هسسرهثوسهوتسسوه پ سس ه سسوههکعنسس ههر پ سس هوقېنسس

یسسوههاعلپسس  ههاږهسسره سس   ښهو لسس وهNAFODUوتسسوهو توسس  هیسسوهو  نسسووهنسسښه

هښ   وه  ي  هنښه س ورهلسوهوتسوهنس  هلس ههسوه اياسوهاسرهیسوهچنسوهنسښهوهینځږس

دسسسښهوتسسسوه  اوسسسرهیسسسوهوسسس ههح  تسسسوهههو سسساهع سسس  وهچسسس هول  سسسنهو هښاسسستن

ولتسسرهول سس ونۍهنسسښه و نځتسسوهاسس  هوههنسسوهد ا سسوهوو هوه بسس ن  وهلپسس  ههوهو

هات  سستنوهنسس ههاو سس  اوهوه   سسواهوهواسسن ووهووه هسسووقهلپسس  ههوه سسېوهوهوجسس  ه

هعکوهه وتوه اياوهن ههادښهوو هوهه وهوههرههووهوقېنهکوه

ووهیسسوهوتسسوهنسس  هل وسسولحهو سسنه سسوهووو هلپسس  ههلسسوهو سسهره سس  ښهو  سساو هو عهه

 اسږرهچږ سس  هه سسوههالسوهواهاسسا  اههوسس هول سره  اوسسرهدسسښهووولسنهاسساههوسس ه

هښعهیسسوه ېنسسکل سس  ه سسوهیار سس هه سسوهوههررهیسسوهاسستاو ېوو وو هېسسوسه سس وهو 

یسسوهاسستا وههه سس ي  هنسسښهاسس وکه هسسرهوتسسوهنسس  ه سسوه سس ورهوهاسسرهووه  و ېسسو

ووهلسسوهواهو هسسوهوتسسوهنسس  هولسسوه سسوهوه ت ان لسس هلپسس  ههوه سسو ره   زسسنههکو سس  ه

وههNAFODUیسسسوه قېقسسسنهنسسسښههعر  سسساواېنهووهول ېسسس هوهاسسس وسهي سسسواه وولسسس

 سس هههاسسانښهلسسوهوتسسوهثوسه  لسسنهاسساهه سس هاسس هکاسس   ه ه سس ه سسا ناهیسسوهلسس   ه

هدښهیوهوتوهات  ډهه اياحهارعهه  ا خت  وهو  و ېول 
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 د ښاريانو غږ او ټولنېزه حساد ورکونه کې ولس اړین دی 

هرن  ی چسس  هووه  وسس وسه  سسپنوهو نسس   هوردسسښهوهیا ختېسس ههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښ

 سس حېاههدسسښهیسسوهو سستپرههدسسښه سس     هیسسوهو سستپرهوو هول ېسس هلسساکهکهیسس چې 

 سس هیسسوهواهولههولسسوهوتسسوهثوسهههاسسرهودسسښههولسسوه  و ږنسسههولسساکهووهتسس ولک

  سسسوووهی چسسس و ه  جسسس وهو عهوو ههيول سسسره سسسول  هها  سسسوه اياسسسوهنسسس ک

دسسسښهول سسسره   سسست  وهوه سسس      هوهتسسس هوهد نسسس  هووهټسسس لن ډ ههه سسسېپ هلسسساک

  سس  هو نسس  ښهیسسوه ڼسس هنسسښهو سس   ههدسسښهوتسسوهنسس  هیسسوهواهولهههسسوهثوسه

هسسوهوووسسښهووه سسوهیسسوه و سس  وهثوسهوهوسسښهیسسوهولههووههاسسوهنېسس ک  سس  هو ن  سسوه ايه

ثوسهوه سس      ههرول سسره  سس   اهلپسس  ههول ېسس هو  سس وه  سساوحهنسس کعهیسسوه ووجسس

دسسښهوتسسوهههیسسوه   سسوهنتسساهن سسوسهښ ا سسها سسوهوه    تسسوو ههوهوسس ههوک  و ږنسس

هاې اسسره  بسس  هیسسوهاسستا وهنتسساهن سسوسه سسوهوهیا ختېسس هوهوسس ها سسوهوهوسس ههنسس  

وهیسس وهښهیسسوه   سسوهټسس لن ډهه  سس  هو ن  سسوهوهوسس هوواسسښهد نسس  ههع سس نښهیسسوه   سسو

دسسښهوه  سس وهیابسسوه  سس   روهووهوهیا ختېسس هن  ی چسس  هلسسوهوتسسوهههوهنسس  ههخسسو

ووههښووه و نځتسسوهاسس  ه  سس  هوه  سسپ اهجسس لو هک نسسووډههخسسوه سس  ه پ سس ه

ههوه وسساه سسول  هنسسښهوه ۍې سساهجاوسس  هع سسوهو وو هسس لحهاسسرښهیاو او   سس هاسس  

ن لسس هووهواسست وووهنسسښهوههک  وهنسسښهوهو سستپرهوهنږسسډو هدسسښهوهیا ختېسس هیسسوهاسس

دسسښهټسس لن ډهه  سس  ههه سس      هوه وسهیسسوهولهه و نځتسسوهنېسس کعهوورهو سسنهو 

و نسسس  ښهاسسس  وهوهول سسسره  سسس   اه واوسسس پهووهیسسسوهوتسسسوهولهه  جسسس وهی چسسس و ه

هعک   وه و هوهو   وه اهاههدښهیوهوتوهولههو هک وو    هن ه

وواسسسوهوو هول ېسسس ه سسسوهوههه سسساهلسسس    ههوهټسسس لن ډه  سسس  هو نسسس  ښهد نسسس  ه

ووههر و نځتسسوهن سسووهي سساه ا سسوهوه سسول  ههحدسسښهووه  سساوحههسسوهاسسهاهیېسسوون ه

دسسسښهههاسسس  ښهوه سسس      هووه سسسو رهټسسس لنښهوهاسسس        هن  سسسښهښیاو سسسهاوهوسسس ه

هووهچږوو   سسوهوه    سسنهه اسسنې هووه سس  وه سسو ره  سس ي  هروولسسنه  سس وسهو ا سس

عهټسس لن ډهه  سس  هو ن  سسوهنسس کوه  او  لسس ه   سسواه ږانسسډههکیسسوهه سساه هقسس هه ن  سسوه

دسسښهټسس لن ډه  سس  ه و نځتسسوهنسس کهههه سس      ه لاو  سسهویسسوهو سساهنسسښهیسسوه  و ږنسس



 نړيوال بعد //دولسم څپرکى 

 

362 

ن  سسښهولو سسښهووههادسسښهوهووکهاسسو ه سس و  ه سسوه ۍې سساهو نسس کهه  اسسوههنسس  

هر   سسوهووهوهووو وه سسا ناهیسسوهو قسسهکاې سستږ  وه)هیسسوهوسس ههووو ههنسسښهیسسوهاږسس و

دسسسښهوهاسسسږ  ههههسسس کهر   سسسوه ه ختسسساهنسسس کهووهووږ  سسسوو ههووکهلاو  سسس

 و نځتسسوهن لسس هچ سسوهنسس که سس هیسسوهوسس و اه سس  هیسسوه  اسسوه وسس  هنسسښه  جسس ووه

هخسسوه پ سس هنسس کعهیسسوهلسسوهووکه  سس هلاو  سس هیسسا پ ه  سس   هه سسوهاسسرهنسس ي ه

هټ لن ډه    هو ن  ښهلپ  ههول ره     ههولونوهوهعهوه اها   په

نسس سهوهاسس   ههاو سساههادسسښه سس ورهیسسوهچسساهه  سس   ههنسسښه  سساهههوووږسسوه  سساههوووه

لسسوهیېسساههخسسوهوهووکهها سس هنسسوهد سساههع ه سس هووهوونږنسس ه سسا ناه وسه ااسساههنسس  

)ه   چږسسو ههاو سساههایسسوهوتسسوهثوسه سس ي  هنسسښه  سساههکوهه  جسس وههرو سسګوله سس 

نسس سهوه وسساهولهیسس وهښه سسوهاسسره و نځتسسوهنسس ي عهول سسره  سس   ههوهول سسره   سسنه

  وه  سساوهو سساوهدسسښهوهولو سس هووهي سسههو ن لسس هاسساههووهول ېسس هلسساکهر سسوهیسسوه اياسس

هعک و نځتوهن ههک او اه

هر سس ي اههوهټسس لن ډه  سس  هو نسس  ښهیسسوه سس  اهوه  سسپنوهو ن   سس هلسسوه سس وهیسسوه هسس

   سست  وهیسسوه    سسنهنسسښهلسسوهولو سسوههههکیسساوژوهنسسښه و نځتسسوهاسس ههریا ختېسس و

وو ه سسسوه  ه سسسوهوهټسسس لن ډههعووو اهوجسسس  ههووهوسسس هوسسس هثوسه نهسسس ه سسسوهول ېسسس هلسسساک

   سسرهټسس لن ډهه  سس  هو ن  سسوهوهعهیسسوهوواسسښه  سس  هو نسس  ښهلپسس  ههوه  وسس وسه

هع و نځتسسوهنېسس که سس ودسسښهوتسسوهثوسه   سست  وهیسساه پهسسوهوهولسسوهلسسوههه سس سهنسسښ

دسسښهولسسوهیسسوه  سس   ههو سسوو هنسسښه و سسګهنسس  ههووه سس ي اههههوو هچ سسوهنسس ک

لسسوههودسسښهوهچۍسسهکهدسسښهوواسسښهټسس لن ډه  سس  ه و نځتسسوهنسس ههکهوو هول ېسس هیېسسوون ه

هعکي اه    هو ن  وه اياوهن ه

دسسښهوهټسس لن ډه  سس  هو نسس  ښهاسس  وهوه سس حاوهټسس لن ډوه  او   سس هیسسوهههووو  سس

 نسس  هووه ا ېسسبهه   سسنههر نوسسې هه سس نتې ههښ   سسوهوهیسسپ هجسس لو هک سس    ه

ههخوه  ووهه اياوهن ي هارعهکی چ وههکهخوه اياوها ه

    سسنهلسسوه سس وهیسسوهیاواسسوهنسسښهوه سس      هوههووهولسسوهلسسوه سس وه   سست  وه

وه  سسس وهیسسسا پ هووهوهټسسس لن ډوههعک و سسسګول هوه ې سسس  ېډ    هاسسساهه او سسساه سسسوهو
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   سست   هوهثراولسس هووه ووج لسس هیسسوه سس  اهو  سسوه    اسسوهن سسوو  ښه سسېپ هیسسوه

دسسښهوهولسسوهوه  سساههي سسواهههو عهیسسوهوواسسښه سس سهنسسښه و ااسس اههن سسوو

نسس  هوه سسو ره   سست   هوه  ېسس  کهن لسس ههوههه  نسسوهوتسسوهک سسول  هوهاسست وه هولهو

 سوهي هههکو ېسوهچۍ  هوهج لول هووهوس هیېه لس ه   سواه   سېاهاسرهوتسوهنس  ه سوه س 

ي سسواههکعنسس هها وويلههاډه  ولو سسواه سسوهاسستهاووهوه سسو رهاسس  ښهیسسهک و ههنسس هچسس

هیوهولهه  هېاهولو واهن کعهوټ ښهووتوهات  ډه

 رډوسسښهووتسسوههاههاسس هاسساههثوسهوه سسا سس نهرهیسسوههنهسس هنسسښهه۷۱۱و سسوو ېډو هیسسوه

ههوههه   سسښه   سسوهووهښوتسسوها طسساه سسوه  ه سسوهوهعهیسسوهیسساونهثوسه  سسو  ههاسس ه

دسسښه))هوه    سسنهوه  تې سس ن هلسسوه سس وهوه    سسنههسس  هووهوهولسسوهلسسوه سس وهیسسوه

وهووولوه  حاوسسنههع  کهسس  هوو  وههونهېسس هنسسښهوهاسس   ه ه سس هوه سسګو هیسسوه سسنهو

 سګو هوهیاواسوهنسښهدسښهو  سوهوهنهې ولس هیسوهههااهه ق و سوهنس  عه س هچۍسوههسو

چۍسسوهوه   سسورن هل  ۍسس لوهلسسوه سس وهجسس لهاسس  هوههووهوههه سس  هو نسس سهاسس  هوه ن لسس

دسسښهوهاسستاوهیسس وه هیسسوه اياسسوهن لسس هنسسښه  نسس  هاسس  هوعهوههه ېاو تېسس هوله سسوهوه

هو  سست قه وهوسس هاسساکهوهج لوسسولهواسساههاسس هچسساههټ لنسسه  سس یاو او وه وا نسس هها سس ه

دسسښهثوسسډوووهووهواسست ق  ه سسوهو واسستۍه  سسوهو نسس سهاسس ههههوهعهو واسستوهلسسوهچۍسسو

نهېسس وسههه سسوهوه  سسوهوهووهاسس کهج لوسسوسهیېسساهاسس ههکاسس ههک سس ه سس ووهيه اوسسوو ه

وه   سسواه  تسسېشههوه  سس  هو نسس  ښهت  سسګههووهوه  هسساوهوه سسنوو هلسسوهو وسس ه

هت  ههن  هو عههههههن  و  ههخوه  ووهو 

دسسښهو واسستوهلسسوهههوهکوه   سسواه  تسسېشهیسسوهو تخسس  هنسسښهټ لنسس ه سسوهوووسساهاسس ه

 سساهاسس  هوو هووه سسوهووهدسسښهوو ه سسوه نسسګهو نسس سهاسس  هوه سس هيهن  هههچۍسسو

 سسسوههښوولسسنهوه  تسسېشهوهووو اهلسسسوه سس وه  تسسېشهن سسسوسهووهووتسسوهیسس وهه سسوهو

 ه س هچس هلسوهووهیسوهوس ههت  سګههنسښه سوههوه    سنه سوه ویس  هو نس سهن سهک انډه

هعوهااههااو  

ښهوه  سس  هو نسس  ښهدسسههوهکیسسوهوووږسسوه را سسوهنسسښههنهې ولسس ه سسوهووسساهاسس هه

 سسوهلسسوهیسساوژاهو واسستوه و نځتسسوهنېسس کههووهوتسسوهو سسنه سسوهوو ه سسوههات  سسګ
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یسسوه سس   ههثوسه سسوههکي ویسسۍههسسوهثوسه هسسا هنسس ههادسسښه  جسس وههووسساهنېسس ک

ههیسوهښ ه س ه سوهلېس ووسهن سولرهوه  ساو  هلسوه س وهثرساه سوهثرساهوه سې هنهسهروهنه

هښپسس  هه سسو تخسس  هنسسښهوه  سس  هو نسس  ښهوهت  سسګوهاسسا  اههوه  هسساوهلهو رسسې 

عه ه سس هښوهوا  نسس   هاسساههاسساههوهټسس لنښه ه سس ه سسوهو نسس سهن سسولهښ   سسوه سس   

ووهو  سس  هو نسس  ښهیسسوهت  سسګوهنسسښه ېسس ههښیسسوه سس ل   ه سسنو    هنسسښهودسس لهښ سس   

دسسښهلسس    هو تخسس  هت وسسبهههوهه پ سسوهن سسولحعهووتسسوهو تخسس     هی وهسسوهوو

وه  سس  ههښو تخسس     هوسس  ه هسس   ه ونسس هنسس سهه سس هوووسس هووهو رسسې هکاسس ه

ههه   سسښهو سس ولوه وتسسهعو نسس  ښهوهت  سسګوهیسسوهوواسسبهثوسهثرسساهنسس ه سس حېاهو لسس و

ههوله سس حېاهو لسس وهه ۍېسساهلسسوهواهښدسسښهیسسوههسس  هنسسښهوهولسسوه سسګو هوه پ وسس

دسښهچۍسوهلسوه   سواهههدښهی  هو  سوهواسرهه   سښهیسوه قېقسنهنسښه خ ل سوهی وهسو

    هوه سس  ووه  سس  هو نسس  ښه   سست   ه سسن  وههایسسوه   نسسوه   سسوه  اوسسمهاسس ه

ههدسسسښهوتسسسوه سسس      ه سسسوهدسسس  وون هلسسسوه سسس وهوههسسس  ه وسههوهرلسسسوهي اه سسس ول

ها  سس ولېت  وهووهو سسوو  پهو   ولسسوهاسس  هوعه سس      هوه  سس  هو نسس  ښهت  سسګ

دسسښه سس      هوه  سس  هو نسس  ښهههوههعه وږسسوهوواوهها سسوهیېسساهووه سسوه نوسسې هنسس ه

هوهوع ههووه  اورهن ههر ګو هلپ  ههچ  لوهیوهت  ګوهنښه

وهیاواسسوهیسسوهوسس ههت  سسګههنسسښه سسګو هن لسس ه سسهښ  سس  هو نسس  ښهیې هسس سس ي اههوهه

 س  وه س ي  هنسښه ېس هوتسوهیاواسوهیسوهوس ههت  سګههووههښیسوه ېنسهعن هن سهاس سه و

 سس  ه سس   هنسسښهیسسوه  هسساههن لسس هوهو تخسس  هاسساههوسس ه سس  هن لسس هنسسښه پ سسوههښ سس

یسسسوه   سسسوه سسس ههکن سسسوسعهوه سسسګه  سسس ولېنه سسسوهووهوهو سسستپرهوه خنېسسس ه

یسساوژوهووه  سس  هو نسس  ښهیسسوهنسس  و  هنسسښهاسسېږوهو سسډههر ويیاوسس وههیسسوهیا ختېسس

دسسښهوهههیسسوه   سسوهچسساهاسس  هنسس ي هاسسره  ه سسښ ه  سسنه سسوه  جسس وه سسوهوعهوه

  سست  هه ووهو ۍهMUHURIن نېسس هنسسښهوهههوول سسرهچ سس هیسس وهښهیسسهروتسس ه هسسن ا

نسسښهوه وڼتېسس هوههسس  هوهووو اهلسسوه سس وهوهټسس لنښهوههسس  ه   سست   هوهیسس وه هاسساهه

ه وه اوج وهون   عهر)ل  هووهو  ههپانهک  و  وهن ه
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 سسو ره   سست   هوه  حاوسسنهوهثراولسس ه  سساههنېسس کهه سس حاه سسو رهوهدسسښهههنهسسو

 اوی  سسس ه و نځتسسسوهټسسس لنښهووههاثوسه سسس  ههر  او   سسسوهووه  سسس   اهیسسسوه     سسس

 سس    ههرعهوه  ه سسښهیسسوه   سسوهیسسوهچنسسوهنسسښه  ل  سس   ه سسوهوهياااسسنېسسوسهچ سس ک

 سس حېاهو لسس وهووهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههلسسوه سساواو هچ تسسوه سس وهیسسوهو او سس هنسسښ

دسسښهههوسسښهوچ سس سهیسسوهنسس  هو نسسوهنهسسوهرهسس  هوهووو اه سس و ه ن سسنهووزسس وو  

هاوسس ههیسساوژهههسس  سهنېسس کهه سس  ههښنسسښهوهنهې ولسس هلسسوه سس وهوه ېسس  ت  هرنهسسههوسس هیسسوه

دسسښهوو هچسس ه پسساهول سسره   سست  وهههووهتسس ولکهکټسس لنښهیسسوهوتسسوهولهه  اوسس 

ثوسهیېسساهاسس  ههرنسس سهنسسښهیسسوهو   وزسسته۲۱۱۶و هسسوهیسسوههاووهلسسوهوهکیېسساهنسس ه

هنهې ه وهیاونها عه۲۱۱نښهه۲۱۰۷نهې ههوهه۰۱یاو او هلوه

دسسسښهوهههوهو سسستپرهیابسسسوهچ سسس ه سسسوهوه سسس      ه  سسس وق سهوهوه سسسېپ هلسسساک

ههووهوه  سس وهیابسسوهوهچ سس هاسس  وهوهک قېقسسنهاسس وههنسس ههح سسو ره   سست   هیې هسس

ووهوه سس نتې    هکه    سسنهاسساههټ نسساهاسس  هو وسس  هووه  وسسې ه سسوه و  سسوووهنسس ه

عهوه    سسسنهلسسسوه سسس وهټ نسسساهاسسس  هوه  سسس  هو نسسس  ښهکاسسس  وه ن سسسوهنسسس ه

یسسوههع کوههکثوسسډوووهنسس ههو ن و  ېسس چسس ه  سسپنوهه ې   ېډ   سسو)هدسسښهوولسسنهووهوسس 

وههنسس کعچۍسس هنسسښهوه    سسنهوه  سسپ اهووهن  سس هیسسوهولههوه سس      ه وسساهاسس  اه

هاسساههوسس ههدسسښهیسسوهو سسهره  سسوهوه ه سس هلسسوه سس وه و نځتسسوهنېسس کهه سسو ره   سست   

اسسس  ه سسسوهو عهوهلسسس    هثوسهن  سسس هاسسس و قه خهسسس  هو ههیسسسوهن  سسس ه سسس ي  ه

دسسښه ه سس ه سسوهوه سس پهو ن لسس ه ې سس  ېډ هیسسوه سس حاهثوسهوه ه سس هوهتسس هههنسسښ

استا  ههچهتسوهیسوه  س  هو نس  ښهنس  ه س حېاه سوه ساهکی   وهن لس هنسښه  نس  هاس ه

وههدسسښه خ سسوه سس  هرهنېسس کعهوهوولتسسرهاسس ت  هوه ېسس هاسسږ  هوسس هه هسسوهو  و سسوه سسې

هع  سسسپ اهج لو  سسس هاسسساههوه ږسسس رهچسسساههووو اه    سسسوه ا تسسسوهنسسس ي هاسسسر

نسس که))هوه اوسس هنې سسښهیسسوهټسس لن ډوه  او   سس هووههکلې سس وسهوواسسښه تېرسسوه ېسساه

نسسښههکدسسښهوهتسس وه سسا ناهوسسښه سس و هوهوسس ه سساه پ سس ه و نځتسسوهنسس هههاسس        

ه وزښهلاک  ع
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   هاسساههوو ه  سسپنوهو ن   سس ه سسوه   سسېوهنسس کهدسسښه))هوه  سس  هو نسس  ښه   سست

 و نځتسسوهاسس کهوکهووهدسسښهیسسوه سساه سس  هنسسښههوکههوواسسښه ې سس  ېډ    هکهووو

واسسرههدسسښهټسس لن ډهووهووو اه پ سس هوه وجه  لسس هیسسوه سس  اهو  سسوهنسس  هیا سسوهلسسوهواه

دسسښهوه سس      هوه ق وسسوهن لسس هووهو سسوو هههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښهیې  سسوهنسس که  ع

وهنتسساهنېسس کههلپسس  ههوه  سسپنوهو ن   سس هو   سستن نوه سس  ښه سسوهوه سسو هیسسوهاسستا 

دسسښهیسسوهت  سستنښهويله   سست   هوبسس  وهنسس سههه سس هوواسسښهووسساهه  جسس وههوه

 سسو ره  انسس پهیسسوهجسس لههک ه سس هلسسوه سس وه و نځتسسوهاسس ههویا سسوهها سس ورهوهو وو

ټسس لن ډه  سس  هو نسس  ښهیسساوژوه  سسوواهاسسرههدسسښهوتسسوهنسس  هوه سس      هوه سس ههکاسس ه

ووکهوه سسس هوهها نسسسوول هلپسسس  هه سسس  هو سسوو  پههټسسس لن ډه  سسساکهووهوه ههۍ بسس وت

هون کعه  خنې ه

د اختالس پرخالف هڅو کې د خلکو راګډول او مدني نوښتونه 

 کوم فرمول نه لري

وهدسسښهوهوسس ه  نتېسسرهووه  سس وهیسسا پ هچ سسوهووهوسس هههوواسسښه ږسسوهو لسس وهووکه

ههولو سسوهولېسسوسهاسسرهر سسناهوسس هه  سستقېږوه طسسه سساه   سس  هو نسس  ښهلپسس  ههچ سس

ول سسره ق و سسنهها  سساوحهنسس ههښدسسښهلسسحهاسسېږههل سسوهها  سسوهعو  سس  ه سسوهلسساک

 نسس زاهیسسوهچسساه  لسسنهنسسښه سسا ههکاې اسسرهووهو تهسس وهټسس لن ډه هکیسسوهوسس هنهتسس  ه

دسسښهوواسسښهنسس  هههنسس کعهوهی چسس   هووه سسو ره  سس   رن ه سسا ناهت لسسبه  سساهووو 

هردسسښهچۍسسوه سسوهوهول سسره  سس   اه ن اسسبهه سس حاه    سس سهووهوسس هوهنسس یههاسسر

ووه سسوهچسس هنسس  هه  جسس وهو هن سسوو   ه   سس هه  سسپ وههو سسوو    ههووهیسس وه هټ ل سسو

دسسښهیسسوهوسس هثوسهههچۍسسوههسسوهع    ه  نتېسسره سسوهوسس ه سسوه  سساهن سسوو هاسسر  سس

وه  سس وههکع سس ورهیسسوه سساهثوسه سس ي  هنسسښه سس حاه سسوهوههک سس ي  هنسسښه سس حاهوه

اسس   هنسسښهوهټسس لن ډه  سس  هو نسس  ښهو سسوو  په)دسسښههریسسا پ هووهوهیا ختېسس و

هر سس لهرخ ولیسسوهول سسره  سس   اهیسسوهاسس  وهنسسښهووو هون اوسسنه سسوهلسسوه سس و او

دسسښه سس حاههه  سساهنېسس کعه سس هوو هلپسس  هه وس  تې   سسوهووسساهنېسس ک عهح  سسنه  سس

ټ لنسسوهنسسښهوهټسس لنښهوهو   سست   هاسساهه  وسسوهها سس    ههاوتسسوه  نتې   سسوهیسسوهوسس ههکوه
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چۍسس  هوههکدسسښهوتسسوهثوسه  نتې   سسوهیسسوهي ههودسس هههووهچۍسسوه هسسرهک او سساهوه

ه سسسوهوهوو ه  هکع وسه ااسسساههنسسس ههښاسسساد نها  سسس وقهووهو   اسسس   هوهوسسس ه

Addiopizzolوه  ډوسسنهن لسس هوههردسسښهواې سسههه ن ه ېناو سس هنسس  پسسلسسوه سس وهوهدنه

ووهوهن هسس هیسسوهداوت  سس هه سس دسسښهوتسسوه ېسس هیسسوهوو ول هههوهښیېۍسس     هاسساهه  سس  

هښول سسره  سس   اهو قسساهن لسس هووهلسسوهچۍسسها   سسواهول سس سهاسس سع    وهوهوسس ه

  حاوسسسنهوهعهوه سسس نتې    هکهخسسسوهوولوسسس  هو ې سسسته ه سسسا ناه سسس یېاه  جسسس وهوه

ههروسس وله   سس هه  سسپ وههیسسوو   سست   هههکټسس لن ډهووهنهتسس  هه  سس   اهیسسوهی سسږنواه

یسسوه سسګو هوه  سس   اههووهاږسس  ره  جسس ووه سس نتې    هووهټسس لن ډه وا نسس هاسس     ه

ها  ه   هااهه  ووهلاکعههلو

بسسوههدسسښهوه  سس وهیسساهه سس هیسسوهوسس ه  لسسنهنسسښه سس حاه  نتې   سسوهچۍسسوه  سس   رن ه سسو

واوسس   هووهوه سس ي  ه طسس  قهوه ېه سس هیسسوه په لسس هاسساههولوسس  ه ه   سس   ههنسس کهوه  وسس

و نسس کعهوه  ه سسښهیسسوه   سسوهوههسس  ه سس حاههي ههوه سس نتې    هوسس هه سس حاههټ ل سسوه

دسسښهیسسوهههلپسس  ههوسس ه    سس سهنسس  هښدسسښهووتسسوه اوقسسههو رهووو هکنهېسسوهعوه

هښوو ه سساا وهووتسسوه اوقسسهع سساه سس  هووه سس  وه سس ي  هنسسښهاږهسسرهاسسره  سستو

هکدسسښهیسسوه سس حاهه   سسوه  جسس وهاې سست ه ختسساهنسس هههول ېسس وو ههوو  حاوسسنه

دسسښهوه سسو ره  سس ي  ههښههخسسوهاسساد نوهو هسسحعهلسسوهواهو هسسوههسس  ه سس په  هسسښه  سس

ه په لحهارعهک  ي  ه   واهويلهوهههیوه   نهووه  ج و

دسسښهلسسوه سسګوهیېو سسو ه و ههخسسوهواسست  وهههکهچږوو   سسوه سسو رهو سسوو  پهولهو

دسسښهوتسسوههکهی   سسوهنسس هه  ږسس ه وهر سس ي  هنسسښهو پ سسهښونسس کههووهیسسوه ېنسس

دسسسښه هنسسس هههږسسساه)هټسسس سهچۍسسسوه هسسسرایسسسوههAddiopizzo  ږسسس هوههرو پ سسس

نسسښهیسسوه سسوهثوسه سس وسههعدسسښهتېسساپه سسوهلسساک هکهو نسس کهوواسسښه هسسرهو

دسسسښهوه سس نتې    ه و نځتسسسوهنسسس سهووهههیسسسوهلنسسګهه   سسسوهووهسسسحهاسس هعکوهکاسس ه

ووهوههکتسس  وو هیسسوهاږسس  ره  سسپ هههاسسېږوهو سسډهاسساووط هووهیسسوه و پ سسوهاسس ه

دسسښهټسس سهیسسوهوسس هههنسسښهووو هوسس هه رږ اسسوهه  اوقسسه وسس ه سساهوه  ږېه   سس

دسسښهولسسوه  سساکهنسس کهووههه  سس   ههووهوسس ه  اوسسرها رږ اسسوهووه سسنو هاسس ه
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هرعهوتسسسوه    سسس سهیسسسوه قېقسسسک   سسسواهويلهوهر سسس  هاسسس  هرلسسسوه سسس و اوخ ول

ه  ي  هها  وهاږهرهنې کيه

ښهو سسستپرهدسسسهښهوواسسسښه اوقسسسهاوه  سسس  ترهووو ېسسسډوهنسسس  و  ه   ونسسسوهوهوسسس ه

   ونسسوههعیسسوه   سسوهیېو سسوسهنېسس کهښوه اوقسسهکنږسس کهووه  سس  هو ن  سسوهثرسساوه

هایسسوه سسنه  اسسوهکوه خنېسس ههکوسس هلېو سسوهوه       سسوهن  سس هوهح ت لسس هووهوهچۍسس ه

هدسسښهوهکهدسسښهیسسوهو سستپرهنسسښهن سس ه هسسرهیسس چې هه  سسوهعن  سسښه ونږسس ک

اسسسرعه سسس هوو ه  نتېسسسره سسس حېاوپهیسسسوه  پ  هسسس ههاوو هن  سسسښه سسسوه ا نسسسګ

دسسښه  ه سسوهوسسښه سس و ههو  سس و ههټسس لن ډه ې ېسسنهووه وسهووههکه  ت  و سس هويلهو

ټسس لن ډه ې ېسسنهول سسرههکدسسښه وسس  په ااسساههنسس کهوهچۍسس هههچۍسسوهواسسخ ا

)هوه  ه سسښهیسسوهثوسهلسسوههع و وکچسسدسسښهلسسوهاسس  ښهنتسس ه سسوهي هههه  نتې   سسو

هخسسوهوهنتهسس هیا وسس سهدسس سهدهنسسوههلسسوههلسسوهاسس  ښهعدسس  وون ه  ل  سس په وټ لسس س 

اسس  ښههخسسوهلسسوهلېسسو ښهو واسستوهوه   سسو  هوه پاولسس هلپسس  هه  نتې   سسوههټسس لنښه سسوه

وهیېۍسس  ه اسس ل هلپسس  ههو وسس  هووه  وسسې هه   سسو   هل  ۍسس لوهاسساههو وسس  هووه  وسسې هوه

لاو  سس هدسس  وون ههخسسوه  ول  سساه پ سس ه وجه سس سههوهو سسوو هو سسنهووهههچږسسو و

رهووهېسسس  سسس   ههنسسسښهوتسسسوه  پ  سسساه ه  زسسس پهوه  نتهر سسس  هیسسسوهاسسستاو ېوو 

ه  نتې    هیوه و نځتوهن ل هنښه وسهلاکع

 د معیاري کولو د هڅو منفي پایلې 

لسسوههک سس ههدسسښهوهو رسسې هه  نتې   سسوهووهو سسډو هک  ېسس  کهووهلسسوه   سسواه ا سسوهاسس ه

دسښههه  وهوهچ س ووهیسوهوو ساهنسښه س وولترهووو وه سوهو نس سهنېس که سوهوس و اهوو

نسس  ۍه سسا ه سسوه ېسس وښه ه سسښهوهولسسوه  جسسوهوهيثرسساوه سس حاوهي وه  وه  سس   هه

ووهیسسوه  ول  سساهثوسها  سسوههکیېسسوون ههر  و اسسهکعدسس  وههخسسوه سساهولنه سسوهولوه

اسستاو ېوورهیسسپ هج لو سسوهنسسښهوه طسساهیسسوهعهېسس وري اه سسوه هۍ او سسوهولسسوه

نسسوهوههعههدسسښهوتسسوهنسس  هیسسوهچاد یېاوسس سهنسسښه سس یېاهنسس ککو  وسهاسس  اهوه

ووسس هي سسواهی  سستن ه سسوه سس و هوووسساهاسس  ههک  سسوهوه وسس  په وهوولتسسرهنسس  ه

 سسوه اوسسوهواسسرهووهوسس ههکچۍسس ههدسسښه وسس  پهنسس کهیسساهوهو يهووسس هچۍسسوهول سسرهو سساو
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 سسوهلسسوهت ا سس  هاسساهه سس هاسسريهووسس هوه  پ  هسس هټسس لن ډوهاسس ت  و  ه)وه  و سس   ه

و  سس  هوسس ههښ وههن   سس هن دنېسس    هلسسوه سس وه سسوهوه سسوو ههر ځوه ې  سس   هووهوه سس ه

 بسس ن  و وه   سسوه وسس  پهن لسس ه سسوهتسس لههیسسوهدسسښههه هسسريهووسس هچۍسسوهکثوسهوه

يهکتسس لههووزسس ووه سسوه بسس هوهووووهوه پسساهنسس  هووو ههکلسسوه طاو سس ه  سساهوهکو سس

دسسښهوتسسوهت ا سس  ه  ا سسوههههسسوه  وسسوهواسسرهکنسسوهوهت ا سس  هو  سس  ه  جسس وهوه

ه ن حهاريع

ههلنګههوودسښهوس هاسږ اه ساهي اه  وسوه و نځتسوهاسره اهس ه  س   اهونس و هاسر

دسسښههه  نتې   سسوهیسسوهواه سس  اهر  وهوهوسس هوسس هوه سساهیسس  ههنسس هدسسښه  پ  سساهو

ه یسسوه  اسسنې هنسسښهوهوواسسته و نځتسسوهنسس سهاسسرعهووه  سس   هه پهسسښه سس  ښه اياسسو

هر ووجسسسهوواهیسسساه سسس  ههدسسسښه  سسس   اهیسسسوهاسسستاو ېوو ښهثوسهیار سسس ههونسسس هه

وو هوه اسسسنېډوههکههواتهسسس    وهووهي ر    سسسوهونسسس  وها  نتې   سسسوهلسسسوه وسسس چاه

هردسسښهوهن هسس ه ووجسسهه  سسوهوو هی چېسسوسههوههونسس ه سس نتې    ههخسسوهواسست  

هح)ل سس ههپانسسهنسس کعت ا سس  ه و نځتسسوههک  نتې   سسوهوه    سسنهلسسوه سس وه سس ه

هههع  و   ه

دسسښهوهول سسره  سس   اهاسساههاسساون  هلسساکهچۍسس  هههلسسوهواهو هسسوهچۍسسوهواسسخ ا

ووهچږوو   سسوه سس ي  ه سسوههکیسسوه سسوه   سسوه سس يپه  سسخې هنسس هههنسس ي هاسسر

 طاو سسوهووه ن سسرهیسس وهښهیسسوه وسساهنسسښههردسسښهو اسساهه  لسسههوسس هه سسوه سساهي ه

هعکو ې حهیېوون ه

 : مالتړ يتعمیر 

ښهووو اه   سسسنه وسه ااسسساهه یا ختېسسس هه  وسسس وسهل  ۍسسس لکهه  سسسپنوهو نسسس   ښهوو

نسس ي هاسسرهووهوهو سستپرهیسسا پ هچ سس ه سسوه سسېشه ېږتسسوه پ سس هو نسس ي ه

یسساوژاهه ۍ سساه ننسس   ښیسسوهوتسسوه پ سس هنسسښه  ل  سس   ه سسوهياااسسحههوولههووههعاسسر

هااسساهه  سساهکهل  ۍسس لوههخسسوه وههنسس ههووهوهچۍسس ههرووه سسېوهولږههسسهروه سس  وه هسسهوو

 او سساوسهاسس  اهه ښ سس  هع ک سسوه اوج سسوهونسس ههښنسس سه)وهولو سسورډو  ه ا سسهاو سساه

هعکوه
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و ۍ   سست  هنسسښهوهټسس لنښهلسسوه سس وهوههسس  ههووهټسس لن ډه  تسسېشهووهیسسنسسښه هېسسنېیسسوهن

و  قسسس هووهن  و سسسوهوهول سسسره   سسست   هووهوه  و ولسسس هتېسسساهوولتسسسرهووو وهلسسسوه سسس وه

  سستقېږ هووهوه  سسپنوهو ن   سس هلسسوه سس وهیسسوهتېسساه  سستقې هثوسهوه پ سس ه سسا ناهوه

و عهیسسوهووولوه سس ي  هنسسښه  نتې   سسوهلسسوه   سسواهه خهسس  وسس ه سس  هن سسووه سسوه

نېسس هوهاسساووط هاسساههاسس هې ه سسښهوهو ۍ   سست  هووهوهنهه سسوهوهک و قسساه)نسس یح هاسس ه

هعوه  و نځتوها ه

لسسوه سس وهیسسوهن نېسس هنسسښهاسسپ ه ا ه سسډهټسس لن ډه  تسسېشهوهچنسسوهیسسوهه MUHORIوهه

 وج سست  هوو لسسنهنسسښهوهول سسرهاسسږ انهوه  نتېسسرههخسسوهاسساد نوهو ې سستهحه

ووهوه سس وورښه  وسس ولښه ه ا ېسس هووهههکوه ا   ېسس   هوه انسسډهوه سس ههښوهعهوهاسس نر

  نتېسسسسرهیسسسساوژههوههکوه سسسس هه نته سسسستحه وسهول   لسسسس ه ا ېسسسس هووو وهه سسسس وولتر

ههلسسوه سس وهوهلې سساهر ډوو و سس هووه  ېنسسوو و  هوه  اوسسرهوه  سس سههاسس  ې هن سسګو  

 سس  وهیسسوهو هيوسسوه   سسوه پسساههنسس هعهوه سس وورښه  وسس ولښه ه ا ېسس ههراسس لهکاسس ه

 سسس وولترهووو اهیسسسوه     اسسس هنسسسښهوهوسسس هو ن سسس  هیسسسوهج لولسسس هاسسساههوهچنسسسوهوه

اسسېږوهو سسډه هسسرهووهوههMUHORIهه سس هووه  ېنسسوو و  هوه  اوسسره  سس ي  ډوو و

هعک   هن هه  وولترهووو اهااهه وو اهن نې ه   ه

دسسښهووولههوه  وسس ه سس نتې    هیسساوژاهووهوهههووتسسوهنسس  ه  وسس وسه  سسوهلسسوهواهو هسسو

هښووو وهووه ن سس    ههخسسوهیې سسهر سس وورښهلپسس  هه  وسس ولښه ه ا ېسس هوهیا ختېسس و

هNAFODU  ه سسښهوه وڼتېسس هوه ه ا ېسس ه سسنوو هلسسوه سس وهها سس  ههع اياسسوهنسس ي 

وههاووهوه سسس  وههTIRI سسسوهو نسسس سهن سسسوو  ښهیسسسوهنږسسسوهو سسسوو هه سسس لره پ سسس هووهوه

وهووو اهلسسسوه سسس وهوهو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هووو اههاووو اهووهچږ سسس  ههریا ختېسسس و

دسسښهههدسسښهوتسسوه سس لره پ سس هووو اه سسوهول ېسس هو نسس هههاږسس  ره سس لره پ سس هو 

وهټسس لنښهلسسوه سس وهوههسس  ه   سسنهوسس ههنږسسوهو سسوو هه ویسسۍههخسسوههوه پهسسښه سس وورښ

هعک وهیوهو   و ره   وه      هن ه

ه
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دسسسښهوه نسسسګهوهههدسسسښهوهولو سسسوهههټسسس لنښه سسس وولترهووو اهووهټسسس لنښههچۍسسسوهو سسسن

دسسښهوه   سسو   هیاو او   سس ه   سسواه   سسوهههوهواسسېه هنښ  سس هووهوه  سسپوه اياسسوهن ه

 سستن نوه هوهسسوهنسسښهو هووتسسوهنسس  هیسسوهی هعیسسوه سس  ه ه سسا هو  سساهاسسرههنسس ک

دسسښهوتسسوهنسس  هیا ختېسس هیسسوه ا سسوهنسسښهوهو سستپرههه و نځتسسوهنېسس کهک ه سساه

 و نځتسسوهنسس کعهوتسسوههښیابسسوهوه سس      هول ېسس هووهووو هوهووکهیسسوه سسنهچ سس

ثوسهوسسس ه سسس  وهوه  وسسس وسه   سسسرهووهوهو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هوهووو اه سسسا ناهلسسسوه

نسسښهنسسښهواسس  ههدسسښهو  سسوهیسسوهو سس ههپاهههل سسوهها  سسوهع ه ا ېسس هوههو   سستوهثنسس

دسسښهلسسوه خسسښهوسسښهوه وڼتېسس هوههسس  ههره سسوهو اسسېولهاواسس ههوو هوواسسښهچسس ن ه

و تسساهیسسوه و  سس  ههکنسس سهوهجسس ي هیسسوه ې اسسنهنسسښهوسس هاسس   هه۲۱۰۰ووو اه

دسښهوه  وس وسه   سرهلسوه س وهههنښهیاو ې سنه اهس هچۍسوهټس لنښه سوهول ېس هو نس ک

هوه ږ ووه    هیاوژوهیوه ب ن  و وه   وهه  هون کع

 اصول  رهنما  لپاره يګړ  د درېیم

 سسوهاسسرههکووهوسس ه چ سساههکولنهول سسره   سسنه و نځتسسوهنسس ههکدسسښهو رېږ سس هههو سسا

نسس ي ه  و ولسسوهټ لنسسوهوسس هلسس ه ږسس و که  سسپ اهووهو سسوو  په و نځتسسوهنسس ي ه

اسسسرعهوه  وسسس ولښه ه ا ېسسس هلپسسس  ههي سسسواهاږسسس  رهو سسس سهوي  سسس وهیسسسوه   سسسوه

هولو واهنې ک:

 سسسته هوهي اه  وسسوهوه   سسسنه پ سسس هیسسسوه سس ول هووه ا سسسوهو ېهر  فېسسوه:هوهوسسس ول

هواره  هوه   وهیابوه   ت   هووهیا ختې هنښهيا چنوهو وهارع

ول ېسس هو نسس س:هوه سسو ره انت  سس هووهو سسوو هن لسس هلپسس  ههیسسوهاسس  وهنسسښهوه  جسس ووه

هعک  ي  ه وتاه

دسسښهیسسوهچۍسسوهنسسښه  وسسوهه نسسووههه  سسپ اها سس ونږوهنسس سه:هیسسوه سس      هويله

نسسښهوهولوهه   ل  سس   هووه وسس      ه   ولسسوههلسسوه سس  وه  سس ي  ههخسسوه وههنسس ههن لسس

و سسډو وه و نځتسسوهه یا ختسس هووهوه  وسسهکټ نسس ل ژههر  ل  سس  وههه او    سس هو نسس سه

لسسوههکع وا نسس ه سسوهياااسسحهاسس  اهوهکټ نسس ل ژههرن لسس هنسسښهنږسسرهووهوه  ل  سس  

هع وس   ه  ونږوهني اه      هووه و ره انتهاو
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دسسښه سس     هوهووکهاسساد نوهووه سس وکههدسسښهوهههیسسوه اسسږ نهیېو سسوس:هوو تسسا

یا سسوهیسسوهول سسرهن سسوهوه   سست   هووه  او   سس هلسسوهي اه و نځتسسوههر سس و اوخ ول

دسسښهههووه سسوهووهښعه سس     هوه سسول  هاسساد نیسسوه اسسږېنهیېو سسوسهووه سساههنسس نېسس

  سس   اههټسس لن ډه  سس  هبسسوهوهه قسسبهوهاسس لښهوه و نځتسسوهن لسس ههوه  سس وهیسسا

دسسسښهووو هلپسسس  ههوه خ سسسوه سسس   هووه   سسسو رهههووهوهول سسس ونۍهوهچ سسس هوو ن  سسس

هعکوهرل  ۍ لوهلوه  وه و نځتوهنې کهو  ل   

ووههوو  سس و ه:هیسسوهاسس  وهنسسښهوه  جسس ووه سسو رهل  ۍسس لوهووهاسس وکه ه سس هیاو سس ه

 سس ي  هنسسښه  وسس ولښهولو سسښهووه پ سس ههښیسسوه ېنسسهع ه سسوهو  سس و هواسسرنت  سست

وهولسساکعه سس هیسسوه سس  وه سس ي  هنسسښهوه سسو ره  سساو  ه سس و ه  هاسسره سسې ن سسوو

 سس ي  هنسسښهوهاسسخنه پسساهن سسووهووه ډو سسره وسس  هي سساهه ووهیسسوه ېنسسهک وسس  ږن ه

هعر ا 

 وړاندېزونه

هول  ونۍه هوو ه  ا ق    ه و نېځتوهن ل ه ههټې  و هیا ختې  هوه     اهه و   وهیابو

ه\ ه و هټ لنښ ه  و ولښ ه ګو  هیو ها    هو ه    توو ه هاږ  ره و هي وا وتو

هعکولو ورډو وهن ه

ه   ووت  

اس  وهنسښهه سو ره  س ي نسوهوتسوهههلپس  ههلوه سوهه اتسوهوه  س وهیابسوهوه  س ي  

ووهنسسوهیسسوه    ت  سس هنسسښهههچږوو   سسوهنسسوهژو   ل سست  هو هووهثرسساهها  سسوههکوه

هه وووسسسوهووهښوواو سسسهوهوولتسسسرهووه سسس هوولتسسسرهوولوهول   سسس هلخسسس وهلسسسوهوههدسسسښ

ه۲۱۰۱-۲۱۱۹اسسسسرعهوه سسسسو رهټسسسس لنښهوهاسسسس   هاسسسساههه سسسس ههر سسسس و اوخ ول

CIVICUSه:ریوهواهولههلې ههه

ههو سسنهنسسښه سس    رهووهبسس  ط  هو سسوو    هوهلسس ههاسس چوههوههه سس ههیسسوه  جسس و

دسسسښه سسس      هیسسسوهو ووههاسسساههوهههدسسسښهووتسسسوهو سسسوو    ه وږسسسوه   سسسوهوووه

 واوسس   هها نسسوول هه وت  ګوسسول هووهو  سس  هن سسول ه خنېسس  هونسس کعهوهووکهوه

ج ل سسسست   هوه ن  لسسسس هلسسسسوهو هسسسسوهیاو نسسسسوه وسسسس چاههد سسسس  هه  سسسس ي هههک سسسس ه
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ثوسهوههرژو   ل سست  ههوه سسو ره ق  سس ه سسوو  ېوهووهاسس  ه سس     هیسسوهثراوسسوو  

اسساهه سس هه ووهژو سسوه ن  لسسه وسس  ر ډو سسره و هه  سس نږ ههوواولسس هه چ سس سهاسس و

هعکو

دسسښههه   سسوهوه پهسسښهه   سسښهیا وسس سهثرسساوه سسو ره  سساو  هوو  سس   رن هوووسسا

ههووه   سسووت  هوه سس  وه پ سس هیسسوه سسناهنسسښه اټ لسس هو   سستن کهنږسسرهو هوسس ولح

دسسښه  و ولسسوهټ لنسسوهوسسښه و نځتسسوهنسس ي هاسسرعهوه  سس وهیسسا پ هوسس ه  سس   هوووسساه

دسسسښه  سسس هیسسسوهچ سسس ووهنسسسښهیسسسوهوتسسسوهثوسه  سسس   وهووههه))لسسس    هوهچۍسسس ه ه سسس 

ه۴۱۱وتسسوه واوسسوهوههعاسسره  هوکژو سسوه  وسسوه   سسهع  او   سس هنسسښه   سسنهو 

چ  ووو سس هنسسښهوه  سسپنوهو ن   سس هلسسوه سس وهوهه۰۲دسسښهیسسوهههتسس لواسسېږوهو سسډوه

چسس ه وت ا سسوهاسس  هوهعههاوههاول سس ونۍهوه پ سس هیسسوهولههو اسساهه انسسښهاسس ه

ه سوه ویسۍهو نس سیسوه ژوږ  س ههادسښه))هنسوهد ساههاهوتوه انس ههخسوهج  سوهاس ه

و نسس سهثرسساهاسسرهوه  وسس وسه  سس  هیسسوه   سسوهوتسسوههښووهوسس هو  سسوهیې سسهک ۍ سساهو سس  ه

 سس وهوه سسو رهټسس لنښهووه سس  وه  و ېنسس هیسسوهواسس   ل هنسسښه سس حاهووههنسس  هوه ژوږ  سس هلسسو

ه  عکو   تن کهح  تې 

وه    ت  سس هلسسوه سس وهوه سسو رهټسس لنښهوه  سس ي  هوه پهسس ه ق سسېحهنسس سهوه  سسپنحه

و ې سسست   ښه    سسسنهلسسسوه سسس وهوه  و ولسسس هووهاسسسېږوهو سسسډوهنن و  سسسېن   ههخسسسوه

    ت  سس هلسسوه سس وهیسسوهثو سسوهنسس کهووهوهو  سسوه وسساهلاو  سس هچ  ووو سس هوهه اسسات ووه

دسسښههه و وکعهوو ه سس ل   لحهاسسرچسسښهووهو سسوو هن لسس ه سسوهي ههېسسواپ هاوه سسګ

  سسوهلسساکهووهنسسوه وسس  هووهنسس  هثوسهچ سس هوهچسسو هي سسواهههووسس ه  و ولسسوهچږۍسس 

ههر اياسسهوهووهوسس ه سس  ه    ت  سسوهکهه اسسنۍهه نځ سس هر اوی  سسوهل سسوهووکهلاو  سس

هیوه   وهن ي هارع

هو سسوهیسس  هیاو سسهک  سس ي  هوه پهسس ه ق سسېحهنسس سهووهچۍسس هوه سسو ره   سست   هووه سسو ره

 سس   ښهلسسوه   سسوهاسساههلسساکعهلسس    ه  و ولسسوه ق سسېحهنسس سهوه سسو رهه راسستاو ېوو

و سسس سه و نځتسسسوهنسسس کهووهوه ه سسس هوهاسسسږ اهوهثراوسسسووه)هوههر  سسس   اهوهوسسس ول

 ه سس هه  سس   رن ههووو وهووهج ل سست   ه هلسسوهو هسسوه  سس  ه و نځتسسوهنسس کعهوووسس ه
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نسس سه سس  هثرسساه سس ونږوهنسس کهووهوه پسس   ښهوههوک سس وه   سسدسسښهوهوسس ههسس هوهههوو

 سسس  ښهوهلسسسوه نځسسسوهوللسسس ههدسسسښهیسسسوهچۍسسسوهنسسسښهووسسساههه  و ېسسسو ههووهوه سسسو ره

و سستپرهیسسا پ هوه  سس   رن ه سسا ناهووهوهاسس   ه ه سس ه سسا ناه سسحهیسساوهوه  سس وه

وه سس  وهول سسره  سس   وههک خنېسس ههریابسسوهوهاسس        هووهاسس   ه سسا ناهوهوسس ول

 و سس ههه سسځ ههو هېت  سس هووهد یېاوسس سهیسسوهه سساه  سس   وهاسساههل سسوهوهول سس ونۍهه ډووه

هعن سها  اهوکنښه ااتوههکوهووتپ    ه خنې ه

 ورګډیدل مبارزې اصلي برخه اخیستنه او 

 ېسس  ره واوسس پهووهنږسسرهولو سسواههک   ووهووهوهټسس لنښه اج سستوهتسس ه سسول سسره 

   سسسوهوهه سسس ه   سسس دسسسښهوتسسسوه واوسسس پهیسسسوهاې سسستږ  ېرهووهههنسسس ي هاسسسر

ووه  سسپ وهیسسوهولههوه  سساهن لسس ههدسسښهوه   سسو   هل  ۍسس لوهلخسس ه و نځتسسوههیاو او   سس 

 ن سس   وههکووو اهه  سساههادسسښه  سسپنوهو نسس   ښه    ت  سسوههسس هول ېسسډهههنېسس ک

دسسښه   سسوههه وووت  سس هرولحهاسسرعهوهچۍسسوهاسس  چ ووهاږهسسره انډو سسوهی سسښهاسس  ه

نسس سههکدسسښهلسسوهیاواسسښهو ه سس ه نسسډوهههلسسوه خسسښهوواسسښه سس   کهکوهر و اسسېول

عهوه  سس وهیابسسوهو سسو رهکوو ېه لسس هیسسوهیا هسسوهثرسساهاسس  هوهیاواسسښه سسوهوه وهکچۍسس ه

دسسښهوو هوههسس هول ېسسډوهههنسسښه یسسوهن  سسها انت  سس ه  سساو  هوواسسښه  ه سسښهو نسس ه

دسښهههاساهه س و هو سوهووساهاس هووهوس هووهاېږوهو ډوهووو وهلسوه س وهوه ږس رهاساه

دسسسښهووو هلسسسوهچ  ووو سسس ههخسسسوه خ سسسوه سسس  هووهوسسس هههوو هوواسسسښه  سسس    ه سسسو

دسسښههه سس وهوسس ه سسو ره  سساهوووسسښهښعهلسسوه هسسووههکو  سسوه هسساهاسس ههر  وه ههنسس هیار سس

تسس ولوه سسوهوهول سس ونوهیاواسسښهوسس هههښووه  سس   ها  نسسحه  سس  هه سس هک سسو رهل  ۍسس له

هثو ل  هن  هو تخ  هوتېاهه وهلاکعهردښهوه قېق  وهه

  د خپل ځان تنظیمول او د وړتیا ډېرول

لپسسس  ههیسسسوهي ههوهول سسس ونۍه  سسس  هو نسسس  ښهووهوه  سسساهو ق  سسس هوهیا ختسسس ه

ودسس سهاسس  ه  وسس ولښهچ سسحهثوسسا هوهچ سس ووهیسسوهوو سساهنسسښه)ثوسسا هیسسوه خ سسوه

 سسس وولترهووو وه تږانسسسډ هو عه سسسو ره  سسس ي  هیسسسوه وووتسسسحههعهیسسساو ه سسس   هويل

ههدسسښه   سسو رهل  ۍسس لکهون سساههو ت  سسوهټسس لنېډاهاسس  ښه سسوهوونسسرهووهثوسهوووسسا
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نښهیسسوهولههوه سسوهوسسښه نسسډوکهنسس کهووهووه  سسوههدسسښهوتسسوه اوی  سسوهوه سسو رهټسس ل

دسسښهوه سس      ه سس  وههههووهوو هی وهسسوهوووههل وسسووځښه سس ههیسساه هسسوه او سساه سسوهوک

ووهټسسس لن ډههاو  سسس وهرول سسسهه اسسس       هک اوی  سسس هل سسسوهوهنسسس  هو نسسسوهنهتسسس  ه

  جسسوهنېسس کعهوهو سستپرهیابسسوهووه  سس  هو نسس  ښهیسسوههو  او   سس ه سسوهنږسس

لترهول سسره  او   سس هوه سس ووههښدسسښه ېنسسهه نسس زاهنسسښههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښ

 سس  ه سس ورهوهوسس هاسس     هاسساههو سس سهاسسرههعاسس        هلسسوه سس وهیسسا  هولسهنېسس ک

 سس هوهوسس هټسس لن ډه  اوسسرهیسسوهه سساههعاسس     ههخسسوهاسساد نوهوو هسسحههوسس هلسسوهووهوسس ه

هکهدسسښهوو هیسسوهوواسسښهووتپ   سس هووهاسس   ه  سستږاهوههه   لېسسنهنسس کهووهوسس هوو

هې کعنهکدښهوهټ لنښهلوهااوااههخوهوهتېاه اږره اوی   هلوه  وهچږۍ 

هخسسسوه سسساه سسس   ت  هیسسس  اهوه  سسسپنوهو ن   سسس هو پ سسس ههClientelismلسسسوه

 سسسول  ه سسسوهول ېسسس ه  جسسس وههوهعهوه  سسسپنوهو ن   سسس هلسسسوه سسس وه ږ وسسسوههر واوسسس  

))هوهاسسېږوهو سسډهه ه سس هاسساهه  سس  هلسسوه:ول سس ونۍهی   سسوهو وو سسوهوووسسښهرن سسوو  

دسسښهوه سسو رهټسس لنښهاسس       وهیسسوهاسسېږوهو سسډههن سسوهوههکه انسس ه وها نسسوو 

ثوسهوههکو  سساوویسسوهیسساوژوه پ سس هونسس کههدسسښهوتسسوهیسساوژاهه  نځتسسوهن سسوو   و

ه  عکوهها       هااهه  ووهلاو  ښهات  ډوه   واهويله

هههکعیوهل ووهن وهیوهوتوهنښهي واه  و وها  اهو

 وهههوووهټسس لن ډههوهټسس لنېډوه ونسس وهو نسس ولسسوهج سس اههخسسوه وو هسسحهټ لنسس هنسسښه

هیوه   اهوه       هزا ېنهج لوسعهون ه

 وهوه و نځتسسوهن لسس هووه سس  سس وهیابسسوهوه  سس   اهههوه  سساه ق  سس ههټېهو 

اږسسس  ره سسساهههوهیا ختېسسس ه سسسا ناهوهولو سسس هیسسسوه  ج ووسسسنهويلهوسسس ه

هي اه و نځتوهن سع

 وهول سسره   سست   هوه پ سس هیا وسس سهوو هلسسوه خسسوهوه  جسس ووهولو سس هووه

هټ لن ډوها   هیوه واهنښه ې سع

 تپ   سسسسوهووه  وسسسس وسه  وسسسس ولښه سسسس وولترهووو اههه  وسسسس وسه سسسسو رهوو

دسسښهوهچ سس ووهیسسوهوو سساهنسسښهول سسره سسو رهههو  ا ې سسحه  او   سسوهنسس  
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ووهلسسوههک ولحهلسساکه پ سس هلسسوهوسس ه سساههخسسوه وههنسس هوسس   سست   ه سسوه  و

ن سسښهوه وسس      هل سس وهووهیسسوهاسس  وهنسسښهوه  سس   رن ه   سسووت  ههښټې سس

ن سسسوهو  جسسس ووه سسسو ره  سسس   وهاسسساهههریسسسوهوو هسسسهع و نځتسسسوهنسسس ک

وهه  ووهاسسېږوهو سسډوهل  ۍسس لوه سسوهووو ه واوسس هک  وسس ولښه  سس   اه سس ه

هو ن کعهښ  پنهۍ ول ل هلپ  ههیوه  تقېږوه   وهن دن

 پاه   هوه نوېږ ل هلپ  هه  و وسه پ  هوهو تپرهیا پ ههیوه ق و  که   وهو

دښهههه هن ښه     اهوهوت ه     وهوهووو اهد ن  ه وهوهوو هېووهول ې ه اهښوهټې 

وتوه  او   وهووه     اهلوهول ره  لنههخوهوه  وولترهووو وهد ن  ه وهو وو اه

دښهول ره     اه طا  کهووو اهد ن  هوه   واه و نځتوهههعهووکارهه وهچ  ه

هعد ن  هو ه  لبهنښهوود سهارهښدښهوهټ لن ډه    هچ هښهوواښهچ عهنې ک

هو پل ه هو   و ه     و هثوس هو نهکووتو ه  جهښااد نهه ه  وهوو ه ا ه     ا هلو و

     اه  اکههوه  ي  هااهه   هاې  وسهول ې ههاېږوهو ډههولو ښهههووهوهک ا  ه

هیېو و ه ه هټ لن ډه ه ه  نه وهوو هو ه و  ه ا ههک  اواېنه هو ههعک و وو هااه

ه  لره   ولېنهووههک   هوو ه هووږ  وو هه هو  و ره   ت  وه   ولېنهلاکه اه 

هعک    هو ن  ښهت  تنښه ږاووهن ه

 : الوماتو ته السرسیم

هرول سسره  سس   اهلپسس  ههلسس    هۍدسسښه  ل  سس پهوه اوسس لههیسسوهوواسسښه سس سهنسسښ

د یېاوسسس سههروه  ل  سسس   ه  ج ووسسسنهوسسس هول ېسسس هلاو  سسسهعولوسسسوهاسسسا ه سسسوهو 

ووههښاسساد نهردسسښهول سسره  سس   اه پهسسښه ېږتسسهه و نځتسسوهنسس کعهیسسوه سس  هوو 

ول سسسره  سسس   اهوه  ل  سسس   ه سسسوهوههکعو  ل  سسس   هیسسسوه وټ ل لسسس هول سسس ههښچ سسس

ووه  سسستقېږ ه  ل  سسس پهوه  جسسس وه  سسس وهیابسسسوههک نسسسګههخسسسوه ېاوسسس هرياااسسس

 سس  ښه سسوهوه اسس ووهیسسوه سس  اه  و ولسسوهټ لنسسوهوهه عهوتسسک  سس   هه   سسواهل سس ه

یسسوههروونږنسس هووهوه  سسپنوهو ې سست    هچ  ووو سس ههخسسوه  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

  سسو رهل  ۍسس لکهوه  سس وهلسسوهواهاسسا  اهه هعیسسوهي ههودسس سهاسسرهښ سس  اهچ سس

چ سسس هنسسسښهنسسس   ره  او   سسس ه سسسوهیسسسا پ هووه  سسس  هو نسسس  ښهیسسسا پ ه
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ثوسسا هه  ل  سس   ه سسوهياااسسرهنسسښهنږسسرهنسس کعهووه  سسوههدسسښهنسس   رهل  ۍسس لک

    ت  سس ههخسسوهوه  ل  سس   هیسسوه وټ ل لسس هنسسښهلسسوههروه پهسس هاسسېږوهو سسډوهووه هسس

هات  ډوهااهه  هنې کع

 سس و ووهنسسښه ااسستوههیسسوه ېنسسښهههدسسښدسسښهچۍسسوههسسوههۍه  سساههوووهنووهو اسست

دسسسښهوه وڼتېسسس هههووولتسسسرهووه سسس وولترهووکهلاو  سسس هواخ  سسس هنسسس ي هاسسسره

هک وا   سسس  ههاسسساو  سهو عهوه  سسس وهیسسسا پ هووهو  سسس  هو نسسس  ښه پ سسس ه

ههاسسسېږوهو سسسډهووو ههروتسسسوهل  ۍسسس لوهنسسسښهووږ  سسسوو ههدسسس  وونښهه سسس    هجسسس لو  

 ووښهووهو  سسسسهرهه  سسسسه کد سسسس  ههاسسسسږ  پ سهووهوه نوږسسسس هو  سسسس وو هواسسسست  ه

هعکا ت  ها  اهوهر ه  

 :دمالوماتو تبادله 

وهول سسرههعدسسښهوه  سس وهیابسسوهوهج ل سست   هچسس څهنږسسحه سسوهلېسسوسهنېسس کههو سسا

اسسېږوهو سسډوه  سس ي  ه سسا ناهوهثوسس ل  هووهوسس هلسسوههاسس        هووو هوه چ او سس هوو

  و ولسسسوهټ لنسسسوهوههعکوها   سسسخه  جسسس وها سسساههخسسسوهوه وههنسسس اه  سسسووو

هاواسسست  وهاووهوه  سسس وهووهلسسسوهووکههخسسسوهوه سسس ولههک  ل  سسس   ه   ولسسسوهثرسسساوه

یسوهوتسوهه س  هنس ي هاسرعهیا پ هيه س  وهاس   ههخسوهوه  س   ههن   س ه ووس 

اسس   هنسسښهوهول سس ونۍههاسس لښه و نځتسسوهن لسس ههوه ېسس  لۍهیابسسوههټسس لن ډهووه

و ډوو و سس ه ق  سسوههو هېت  سسوهووههاسسوولنهه  سسا ق  وههوه سسځ ه ق  سسوههکو تهسس و

 نوږسس هجا   سسس هاسساههوه  سسس   اهه سسسوههد یېاوسس سهووهوو سسهرهوواسسېوو   ه ق هوه

عهیسسوهوتسسوهولههوسس ه وسس هیا ختسس هوه  سس وهیابسسوه  وسس وسهکوهښاسس  ښهاسس  ه

دسسښهاږسس  ره  بسس  هوسسښه))و ه سس ه ت سساکهنسس سهووهوه سسول  هههنسس   او و

هعووههک ووات    هو ه اهااهه زه س  ه ې  ها ه

ووو ه ن سسسسسس  ښهه–وتسسسسسسوهثوسه  سسسسسس ولښه سسسسسس په  هسسسسسسښه سسسسسس   ښهلسسسسسساکه

اه  نتې   سسوهههووهاږهسسرهو اسس  وهوه  سس وهیابسسوهووه  سس  هو نسس  ښهیسسوهه  پ ه

ا   هنښهیسوهیساونهن سوهوو ساهن سوو هاسرعه س  ه هسرهوهچۍس ه ه س هدسښهیسوه

   سسسهحهه mgeniuityول سسسرهو سسسوو هنسسسښهوسسسښه ا سسسوهو ې سسستحهو هوهچۍسسس هوه
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ټ لسس ههی لسس ه ق و سسنههخسسوهولوسس  هو ې سستهحهاسسرعهوتسسوهثوسهن  و سسوه سس ورهوه

ووهولو سسښه سس  هنسس ک  هووهټ لسس هول   سس ه سسوهوه  سس   رن هول   سس هنسسښه))وسس ولحه

 سسا ناهاسس   هووهچږوو   سسوهوهول سسره  سس   اهوه ه سس هوهاسسږ اه  سسو)هثرسساهاسسږ اه

ه هرهوه او هد  وهثراو  ه وهووههو ن کع

هکاسساو  سهیسسوه سس    ههک سسناهوهی چسس وههو واسستوهیسس  ښهچ  ووو سس ه سساهووه سس هه

 سس ه ههېسس ههلسسوهیسساهکدسسښهی چسس وهههوورهچۍسسوهو سسنه سسوهو هک   سسوه وسس هو

 ه عهوه  سسرو واسستوهیسس  ښهچ  ووو سس ه سسوهو  سس)تا سسره سس ه ههخسسوهچ  ووو سس ه

  سسپ وههو نسس  ښههاسسوولنهووه ق  سس هوهياسستوه وول سس هلپسس  هه وسس      هه   سست   ه

وسس هیسسوه لههیسس  اهو ځسس  هها سس ههووتسسوه  سساههاسساد نوهوورهوهها سسوووه سس نتې    ه

هواې هوهعه

نسسسښهوههج  سسسوه اچسسسویسسسوههipidabribe.comهکنسسسښه و نځتسسسوهاسسس هه۲۱۰۱یسسسوه

واسسېهوه)ی  ټسسا ههرو  ا ې سسها    ېسسنهووهول سس ونښهوه انسسډهلسسوه سس وه و نځتسسوهاسس ه

وههټسس و اههیېۍسس  ههروه  پ  هسس هواسسېه )هووږېسساهه هې سس  ههټ نسس ل ژههروعهو  ل  سس  

   سسوههوک    وسساهلسسوهي اهووسسګو هی   سسوهنسس سهووه سس   هلسسوهي اه سس     هیسسوه   سس

  هثوسهوه سس  کهږنسسوسس وه سسوهاسسرهیسسوه هدسسښه سس  هوسسښههووهنسسوهوو هوتسس ولک

چۍسسسوهیسسسا پ ه  سسس   اه سسس و وهووهه سسسګوهووهوه  سسسو    هلپسسس  ههوهو نسسس سهاسسس و

چږوو   سسوهیسسوهجسس  ه اچسسوهنسسښهوه سس  وهتسس وهاسساههوهو وسس  هووه  وسسې هن لسس هلپسس  هه

هعکن  وه

لسسوههاسساو یسسوهدسس وهنسسښهوه  سس  ترها   سس  هاسساههاسساههووتسسوهچ سس ووهو  ا ې سسحه

ipaidabribe.comاسسس سهووهلسسسوهوتسسسوهور پسسس ڼښهوسسسښهولوسسس  ههیسسسوهولههی چسسسوه

وه))ه سس ه سسګوهو نسس   هیسسوهه سساهور پسس ڼښه و نځتسسوهاسس  هدسسښهلسسوه ه سس ههعوو ې سسته 

وسسسښهت  سسستاه))هلط سسس هوه سسسګوهو ن لسسس ه پهسسسوه را سسسوهاسسساو وهنسسس  ه اهسسس هوه

و سسسستپرهووه  سسسس وهلپسسسس  ههوهی ېسسسسووه سسسس  هیسسسس  ښه سسسسوهاسسسسر  هوهچنسسسسوهوه

ipaidabribe.comښهوهچۍسسوهچ  ووو سس ههخسسوه    اسسوههلېسسو ښه سس و وه سسېښهدسسه

دسسسښهوه سسس  هلپسسس  ههوتسسسوهاسسس  هور پسسس ڼښه و نځتسسسوهنسسس کهیسسسوهثراوسسسووهو عه
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و    هن اسسس هن نې ه اونشهووهی ن سسست  هچۍسسسوهچ  ووو سسسوهو هدسسسښهوتسسسوهثوسه

ور پسسس ڼښهی سسسښه و نځتسسسوهاسسس  هووه سسس  هثرسسساهوتسسسوهثوسهچ  ووو سسسوهوو هثوسه

هوو پ ڼ هیوهج لول ه   نهو ع

ناهوهی چسس و هوهل سس وهواسس  تې وه و نځتسسوه  و ولسسوهټ لنسسوهوهاسسا حهچ  ووو سس ه سسا ه

ههدسسښهیسسوهوتسسوهثوسه   سست وهنسسښه سس  و  هیسسوهن لسس ه سسوهووههو نسس ي هاسسر

 ېپ ېهسس هن سس ه)وه سس وووهووهوه سس و ښهووه و  سسښهیسسوهټسس لنېډه  سس ولېنهنسسښهیسسوه

 ېپ ېهسس هن سس ه  سس ولېنه سسوهوو ههو نسس کهووهیسسوه  ېسس  که و  ېسسډوهیاو او   سس هه

عهووتسسوهه   سسښهاسس اهوسس و اه  ېسسوهو سسوهنسس کدسسښهوه   سسو ې هلخسس وه و نځتسسوه

دسسښهوتسسوهو ن سس ی  وهیسسوههکه  ه سسوهوه وڼتېسس هوه  وسس ولښه ه ا ېسس هو ن سس ی  وهو

دسسښهوه اوسس لې ه سسو ره   سست   هاسساي اهوتسسوهثوسههکهوواسسښهثوسهجسس لهاسس ه

ووه وسس      هوهل سس وهووهوههښدسسښهوتسسوهو ن سس ی  وهوهیسس چههکو ن سس ی  وهوووسساوه

 ېسس هیسسوههر  سس ولېنهلسساکههدسسښهوتسسوه و و  سسهحووهه سس  هښ سس  وه و و  سس هوه و  سس

هعکل  ووهوه   وه وههکدښهوو ه وههن اهوههه پاهوو هچۍوههو

 د اختالس باندني الملونه 

و سستپرهوه   سسو   هل  ۍسس لوهووه  سسپ وهدسسښه سس په  هسسښه  سسحه پهسس  هلسسوهو هسسوهووهه

نسس کهیسسوهوتسس ه  سسپ وهنسسښه   سسو   ه    ت  سس ه سسوهوهنږپنېسس   هلسسوه سس وهیسسوهیې سس ه

نسسښهوه وڼتېسس هنږزسسنهیسسوه ونسس ههو نسس ههووهوهنږپنېسس   هیسسوه ه  سسنهنسسښهو ن لسس ه

نږسسډو  ه سس و ېوههوهو نسس هاسس هههوهیې سس ها ت سس هووه سسګوهو ن لسس ه اسس   ېنهوو

ووهیسسوه  سس وهنسسښهن سس هو سس وهلپسس  ههه وهیېسسووهن لسس هلپسس  ههوهنږسسډو  ه  و ېنسسهاسسا  و 

عهوسسس هه سس  ههه   سسسوهک  و  سسسوهاسس  اهوهوک   سسه اسسا  و وه سس ل ښهووهووو هوه

 ېهېسس  وههثولسساهلسسوهه۰۹۶نسس سهیسس  اهوهه۲۱۱۱ سساههخسسوهه۰۹۹۱دسسښهلسسوههه سسېښ

ټ لسس ه ې  لسسوهچ  ووو سس ههسسوهوهیا ختههسسحهچ  ووو سس ه سس      ههو سس ل ښهه۲۱ سس هه

هکعوهکا ههوس  و   هووه  ل ښه انډو  ه وهل  وهوکهخوهوه   

و  سس وهیسسا پ ه  سس   ههنسسښهوسس ههچۍسسوه سس حاههاسستاو ېو هدسسښه  و ولسسوهټ لنسسوهوسسښه

عهوتسسوهثوسهو سسوو  پهیسسوه چۍسسوهوه  سس وه   سسو رهي ه  سس هو سسپسهوهنسس  ولحهاسسر



 نړيوال بعد //دولسم څپرکى 

 

381 

 هسسحهووه  و ولسسوهن سسوهوهوولتسسرهووهتېسساهوولتسسرهل  ۍسس لوهیسسوه سسنه ااسساههن سسوو ه

وه  ه سسښهیسسوه   سسوه  سسپنوهو نسس   ښهچ  ووو سسوهوهاسستاوه ېسس ه تنېسسډوهووههعاسسر

یا ختېسس وښهیسساوژوه   سسواههسس  هثراولسسحهاسسرعهوو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هووو هه

ووسسښهدسسښه  وسس وسه  اسسوه او ووووسس  هیسسوهچ سس ووهنسسښهوهاسست  ډوهووهیا ختېسس ه ا سسوهوه

هوهع

ن اولېنسس هووهل  سسوهدسسښهچۍسسوهو سسنهوهو ۍ   سست  هوه وڼتېسس هوههسس  هلسسوهووو اهه

اسساههوسسښهو سسوهه ااسساههن لسسوهوووسسښ))هاسست  ډههوووههدسسښهنهسسوهوتسسوهاخهسسحه

ههوو هاسساهه سس    رهدهنسسوهنسسوهنېسس کههن سسوهکوههانږپنېسس  حهیسسوه  سس وهنسسښهن سس ه

دسسسښهن   سسسوهههوهو ۍ   سسست  هوه وڼتېسسس هوههسسس  هووو ههوووسسسښهعوسسسښهټې سسسوههو   

هولو  ه وهووو هو ن کعهک    ت  وهثراهو وهت ا   ه ېښهووه پاه او ووو

و سسسوو  پهوهو سسستپرههکیسسسوههسسس هول ېسسسډههن سسسوهههوه    ت  سسس هچږۍسسس  هاسسس ه

وسس هه  ه سسوهوسسښهوه  سسو ې   هیسسوهاسس  وهنسسښهوههع   سسو رهل  ۍسس لکه ختسساهنسس ک

 سسوه   سسوهه۲۷نسس سهوهجسس  هیسسوهه۲۱۰۷ڼتېسس هیسسوهولهه سس    هج لو سسوهوهعهوه وهههر سس ل 

و  سسس ووښهټسسس لنښ)هدسسسښهوهو ویسسس وښهو  سسس ووښههرو ویسسس وښهی  لږسسس  هووهوهو ویسسس و

دسښهوتسوهههوه وڼتېس هوس ه وس ه س    ه   سپهنس هع کچ  ووو سوهی سښهاس  اهوههکت ه

وههوه ن ه  سس هاو  سس وهر سس    هیسسوه  سسو ې   هووه ن ه  سس ه سس حېاهنسس کعهوهو ویسس و

نسسسوهلسسسوههکوهاوورهولههښیاو  لسسس هه  سسسو ې   ه ووو سسسته ههتسسس  هووه ېهسسس هنږپنېسسس  

یساوژاه سوهو نس کهیسوهوتسوههاو  وههخسوهثرساه  هسځهوس هچ س ووهووهوس هوس هه۰۱۱۱۱۱

))هووه:ولهه سسوه ویسس  هو نسس کعهوهون سس   هوه  سسپ اه  سس و ههنتسساووهوولسساهوووسسښ

نسسښهوسس ههکیسسوه خنېسس ههښوو سستپرهیسسا پ ه  سس   ههووهو سس ل ښههخسسوهوه ېزسست

چ  ووو سس هنسسښهلسسوهاسس وکه ه سس ههههېسس نسس  ه سسوهیسسوهیا ختهووهیاو نسسوههو سسوو هو ع

 وا سس ههخسسوهياسستوههردسسښهیسسوه پهسس هچ  ووو سس هنسسښهوه   ېسسههاسساهه ااسستوهونسس ک

ها ووه وټ سهوولوه ې  لۍههخوه   هو  اح  عهر وته
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 د اختالس پرضد د ملګرو ملتونو کنوانسیون) یو ان کاک(

 هت  سسس هنن و  سسسې  هوهو سسستپرهیابسسسوه  و ولسسسوهوهو سسستپرهیابسسسوهوه ه سسساوه

دسسښهیسسوهول سسرهن سسوهوه سسو ره   سست   هلپسس  ههوسس ه وسس هو سسډو ههه سس    رهواسسېهوهوه

یاواسس هنسسښهوه سسو رهټسس لنښههروتسسوهنن و  سسې  هوهو ت سس  هیسسوه هسسهع  سساهنېسس ک

دسسسښهوهنن و  سسسې  هياسسسهېرهههاسسس        ه سسسوهووکهو نسسس کهووهچۍسسسوهچ  ووو سسسو

و سسسوو    هن لسسس ه سسسوهژ سسسوههکپسسس  ههوه سسس هلهک خنېسسس هوهچۍسسس  هوه  سسس وههکعنسسس ه

وه  ا سسوه واسستن ل هووههج وسسوووو  نسس کههوههحن  سسښهجا سسهنۍ اسسیوسسا هثههک ا سس ه

دسسسښهوه سسس      هلسسسوه سسس وهههوهو  ولسسس هوهیاواسسس هیسسسوهولهه سسس ووهلسسساکعهوو هلپسسس  ه

وههعوه  سسس وهیابسسسوه  سسس   ههنسسسښه و سسسګهاسسسرهکو سسسوو  په ااسسساههنسسس سهووهچۍسسس ه

 سس وورښهوه  قې  لسس ههلن ډه  تسسېشهوهټسس هها سس هښووهوو  ل سسږهښنن و  سسې  هل سسږ

ووهوه  سس  تره اوسسوو ههیسسوهه سساهنسس  و  هلسسوهي اهوهټسس لن ډه  سس  هو نسس  ښه

هون   ه پ  هن کع

وهو سستپرهیابسسوهوه ه سساوه هت  سس هنن و  سسې  هیسسوهنسس  هو نسسوهوه و نځتسسوهاسس و ه

هع  سس   وهوه   سسووت  هلپسس  ههوه  سسپ اهیسسوهن سسوهوسس ه وسس هو سسوو ه  سساهنېسس ک

 سس حېاهووهیسسوه لههیسس  اه  ه سسوهیسسوه هسساهنسسښهلېسسوسهنېسس کعههووتسسوهنن و  سسې  هوسس 

نسس سهنسسښهوه  سس  که ژوسس هوه  سس وهیابسسوهاسس وقېوهثو هنسس  ه  سس   ههه۲۱۱۶یسسوه

و پهسسوهووهیسسوه سساو هوسسښهوهوسس ه   سسو ۍهووو اهاسساههوهولو سس هلالسس هووهوچۍسسحهلسسوه

 سس وهوهلږ سس  هههووواسسښهواسسن ووهدسسښهوه    سسنه  سسپ ههوسسښه ن  لسسوه)وه وڼتېسس ه

اهوهو سسډو وهوه  سستحهیسسوه سسګو ه هووهوهچ سس ووهیسسا پ هوه ن سسرهوه  وسس ولښهووو ه

  هېسسځهیسسوهن لسس ه سس   هنسس عهاسس وقېوهثو هنسس  هوه    سسنهیسسا پ هیسسوه   نږسسوه

دسسښهووتسسحه سساو هن  سسښهوهو سستپرهیابسسوهوه ه سساوهههنسسښهااو سسوهونسس ه

هدښه هاهوښهو هل   هو ه ط  قه     رهو عهه هت   هوهنن و  ې  

وهو سسستپرهیابسسسوهوه ه سسساوه هت  سسس ههاسسسا  اهه    سسسنهولهاسسس هدسسسښهیسسساهوا

نن و  سسې  هوه هسساهیسسوه اسسږرهجاوسسوههنسسښه پسس  هنسس  هههدسسښهوتسسوهنسس  هیسسوه

ه   نږ هنښهلوهوتوهنن و  ې  هوه   پول هلپ  ههولووهوع
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UNCACوسسس هه وو سسسوهچ سسسوهوههووهوه او وووو سسس هوه په لسسس هوسسسښهوه ې سسس  ېډ    هوهه

هکه ا اسسحهلپسس  هه  سسا هو سسا هووو هلسساکعهیسسوهنن و  سسې  هنسسښهوواسسښهثرسساههسسوهو

دسسښهیسسوهولههوسسښه    ت  سسوهو سستپ هووهوسس هو  سس  هنسس ي هاسسرعهیسسوه  و ولسسوهووه

 سسښهعهوه  هکل  ۍسس لکهووولههیسسوه سسګوهت  سستن هیسسوهو ل ولسس هوسس هه  لسسوهون سسوههر هسس

وه سسس   اهیسسسوه ې اسسسنهنسسسښهوهتسسس وهچ  ووو سسس هوهیسسسنځ هنسسس سهه۲۱۰۷هویسسسوهثوسه

چ  ووو سس هنسسښهوسسښهه۰۱۱دسسښهیسسوهههوهنن و  سسې  هووسستپ هنسس   او وهولو سسواه

وهنن و  سسسې  هوه سسسا ې هوهو سسستپرهوههع سسس وولترهووو اهت وتسسس  هلسسساکه۷۴۱

  ا سسوه واسستن ل ههج وسسوووو  وهاسسا  وښهه ا  لسس هووه   سسپول ههښ خنېسس  ههوهجاوږسس

وهوهچ سسس ووهیسسسوهن سسسوهوهنن و  سسسې  هوه ېسسس هو  و سسسښهوهیاواسسسښهیسسسوهولههو هسسسوهو

ت  سستنښهو لسس و عهووتسسوهثوسهولو سسورډو  ه پهسس سهوه  سس وه   سسو   هي ه  سس هوهلسسوه

هر نځسسوهوللسس ههیسسوهاسس  وهنسسښهوه ن    سس ه سس ي  ه وتسساهووه  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

هعکوههریوهه اه  و ووه وهتځېول

 :مالتړ  يمال

 هووههول   سسوهلسساکههلسسوهوسس ههول سسوهول سسره سسو ره   سست  وه سساه   سسو ره سس لره پ سس

 سس وکهووه سس لره پ سس ه سسوهجسسوکهول ېسس هلسساکهعهوو ه سس ورهوه ه  سسحهاسس ت  ه

 سسوهياااسسحهو سسوهلسساکهووهیسسوهچ سس ووهنسسښهوواسسښه ن سس   وهدسسښهیسسوهول سسره  سس   هه

یسسوهه سساهن   ېسس هاسساد ن ه سسوهي اااسسحه سسوهلسساکهعه وږسسوههعنسسښهول  سسپحهولسساک

 وهولهو هدسسښهوهوولسسنهووهاې اسسره   سسوو  ههخسسوه پسساهوووههدسسښه سسو ره   سست ه

ه   هو ووهوا  حع

لوه اهول سوه   سو ره س لره پ س هیسوه ېنسحه س و ووهنسښهیسوهول سره  او   س ه سحه

هه   سس هوووهواهو وو ه سس حېاوپهولسساکهیسسوهوتسسوه سس حېاو  هنسسښهوسس هوه سسول ل ه سس حېاهو

دسسښهوه  اوسسره  سسا   وه پهسسښه  سسپ اه سس  ښهووهووتپ   سسوهوه  اوسسرهلسسوه

و سهره   س ههخسوهچۍسسوه   س ه سوه سسوسهنس  هنس  هدسسښهوه  سپنوهو ن   س ه سسوهوه

  سس سهولهو هعهوه  سس وهیابسسوهوه  سس   اهیسسوه نسس زاهنسسښهوتسسوهنسس  هچۍسسوهو سسنه

اسساه وی   سسوهنسس ي هاسسرهنهسسوهدسسښه  سسپنوهو نسس   ښهلسسوه سسو رهټسس لنښهلسسوه



 نړيوال بعد //دولسم څپرکى  

 

383 

ولکهدسسښهوهوولتسسرهوونږنسس هاسساهه اسسږرهولو سس ه سسوهو وو سساهاسسرهعهاسس        هوتسس ه

 اهسس هدسسښه  سسپنوهولو سسواهلسسوه خسسښهټ نسساهاسس  هوه  سس وهیابسسوه  سس لېت   هاسساهه

و سس  هټسس لن ډوه  او   سس ه   سسواهوه  سسپنحهوه سس حېاهیسسوهولههوسس هه سس  ههه   سسوهوووسسښه

ه    سډه س ووهیسوه سېوهولږههسحهولو س هیسوههه:هیوهوواسښه س سهنسښهدسښهثرساه  جس و

هعععههک  ه هول  ه ږانډهن ه  په

وتسسوهثوسهولو سسښهیسسوه سس     هثوسهههوهیې سس هولو سسښهوهیسساونهول سسره  اوسسره

هول ېسس هیسسوهنږ لسس هاسساههیسسوهتېسساهاږسسو ه   سسوهنسس   حه  او   سسوهنږسسډو  هنسس کع

ووتسسوه  ږسس هوه سساهلپسس  ههنسس  ه سس     ه    سس سه  سستوهو هه   سسښهو سس ولوهدسسښه

   هوهووواولسس هیسسوه سس  اهوهو   و سسره سسو ره   سست   هووهیسسوهنسس  هو نسسوهوهو ن سس ی

هولوهول سسرهاسس        ه سسوهنسس ه قسسوو هیې سس هو ن لسس هلپسس  هه ق بسس ه  جسس وههوهع

وه   سسو ره سس لرهووه سس وکه پ سس هیسسوههکوو هلپسس  ههدسسښهوه وسس     ه خنېسس  هونسس ه

ه ههوه سسسسو ره   سسسست   ه  سسسسپ و۰ سسسس  اهو  هو سسسس سهیسسسسوهي سسسسواهثوسهو ه)

نتې    هنسسښه  وسسوهياسس چنوهههوولېت  سسوهه   سس هووهول سسره  سس   اهیسسوه سس  پ سس و

هعکو   ه

 هوتسسوه پ سس ه  وسسوهول سسره سسو ره   سست   ه سسوهول ېسس هو نسس کهیسسوهنسس  هو نسسوهوه۲)

دسسښه سسو رهول سسره  سساو هیسسوهعه سسوهووهکع و وسسول ه سسو ره   سست   هیسسوهي وهودسس ه

 هوتسسوه۷عه)  قېسسبهنسس کیسساوژاهها سس   هنسسښهوه   جېسس   هلسسوه سس وهثوسسډوووهاسس ه

 بسس ن  و وهنسس  هن لسس هووه سس لره پ سس هه پ سس ه  وسسوهوهاسسېږوهو سسډوهاسساد ن هل سسو

هعکااههو ه   هوه

 :وړاندېزونه  ځانګړي

وتسسوه  سسخ هولو سسورډو  ه   سسوههک اوی  سس هلپسس  ههولو سسواهاسس هه وه سس    و

دسسښهیسسوه  و ولسسوهټ لنسسوهنسسښهوسسښه  پ  سساهههدسسښهوهچۍسس هو سسوو    ههوووه

ل  ۍسس لکهوه  سس وهیابسسوهوهول سسره سسو ره انت  سس هوه پ سس هیسسوه سس  اهی   سسوه

وتسسوهو سسوو  پهلسسوهووههاسساد ن ههر سسوووهوټسس نهکوهچۍسس ههعنسس ي هاسسر

وهول سس ونۍهوههښوتسسوهاسساد نهکعوهکووه پسساهاسس ههکهخسسوهو ې سستاهاسس ه



 نړيوال بعد //دولسم څپرکى 

 

384 

ق  سس هووه هکوپه  سس پهي  سس وهووه  سساهثیا ختسس ههخسسوهوه پ سس هلپسس  ههوه

ولو ورډو سسوهیسسوهواههښعه ېنسسهول سس ونۍهوه پ سس هیسسوه سس  اهول سسره  سس   ههو

لسسوهوسس ه سساههردسسښهووو هولو سسوهیسسوه  پ  هسس ه سس و ووهنسسښهو سسېهه سس  ا

هکدسسښهیسسوهو  سساووههیسسوه   سسوهووهCaveatعهوهوسس هکوهکهخسسوهثرسساه  سساو هاسس ه

ثوسهوهچ  ووو سس ه سس يپهوسس هلسسوه سساهاسساهه سس یېاهلسساکههوه سسو رهاسس   هاسساهه

هعکويلهوههاږ  رهی چووهیوهثراه وه   وپهووه    اه  و

  ي.چې په ساحه کې موجود و  ،د هغو باندن و لوبغاړو

وپه    سسس   ههوهثیسسسوهواه ا سسسوهنسسسښه ههیسسسوهوسسس هچ سسس ووهنسسسښهوه  جسسس ووهه

  سسسس ي  هووهوه  و ولسسسس ه سسسس وولترهووو وهوهنسسسس  ن    هلپسسسس  هههریا ختېسسسس و

هولو ورډو وهولو واهن  ع

 سسسو رهول سسسره  سسس   اهووه  او   سسسوهوه))هلالېسسسوهیسسسوهاسسس  وهنسسسښه  ه 

چ سس ووهنسسښهوهو سسواهوهواسسۍ سههکیسسوهواهنسسښهیسسوهوسس ه سس ههکع و سسګهنسس ه

یا و سهیوه پهس ه هې   س هن لس هنسښهوه سو ره  ساو  هیسوه هې س  هن لس هاساهه

اږهسسرهنېسس کعهوهن   سسوهچ سس ووهوهټېږ  سس هووهوسس هیسسپوهاسساههیسسوهت  سسګوهنسسښهوه

نهاسساههوه  سس وه سسو ره   سست   هاسس  ه سهوسسښهوسس هه هسسوه اوقسسوهوهعهوه    سس

یسسا پ هوه  سس   اهیسسوهولههلسسوهت  سسګوه خ سسښهووهو واسستوهنتنسسحهلسسوهي اه

نسس سهه۲۱۱۴چسس هوتسسوهولو سسورډهاږهسسرهن سسوو هاسسرهعهو  ه سسښهیسسوه   سسوهیسسوه

نسسسسښهوهو ویسسسس وښهو  سسسس ووښه اوتسسسس    ه  سسسسا   وهوهو ویسسسس هووه واسسسسېښهوه

ثوسس ل  هلسسوهت  سسګ هولو سسواهوه واسسېښهلسسوه سس وولترهووو وهاسساههونتسساه

و   سسوهلسسوهت  سسګ هو واسستوهووتسسوهووو وه سسوهوهت  سسګ هیسسوهولهه  سسا   وهچږو

ه  ل   پهو ن سع

 وقېنسسسحهنسسس  هدسسسښهوهیا ختېسسس وښه  سسسپ وههه  وورسسس ههل زسسست   ههه

  و ولسسس ه ابسسس   ههوه سسسوو ن   هیسسسوهولههو  سسس  ههوه   سسسو ۍه  سسستقېږحه
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اسسا  ووه سسپو ههیسسوهولههواسسوووهووهو  سس  هووه سس  ه  ل  سس پهدسسښهوولسسنهوسس ه

ه   هل  ۍ لکهوښهلوه و رهټ لنښهااههوهااو  ل هو    هن کعه

 وه سسو ره  سساو  هووه  او   سس هدسسښهوه  سس وهیابسسوه  سس   ههنسس کهیسسوه

 پ سس هوهواپ ېسس هوه پاولسس هلسسوهي اهلسسوهچۍسس هاسساههوسس ولحه سس وسهعه

ووږ  سسوو  هووه ق و سسنهو زسسېښهچۍسسوه  سس ي هدسسښه  سس لحه   سسهوههه

چۍسس  ه سسوهواسسډو هو نسس سهچۍسسوهټسس لنښهوورهدسسښهول سسره سسو ره   سست   ه

اسساهه  لسسحهو هلسسوهچۍسس هلېو سسوهنسس سهووهوه  سس ي  هنې سسښهووه  ل  سس په

 یوه  و ول ه انې هلوهي اه پاوسع

 وه سسسسو رهل  ۍسسسس لوه ق  سسسسوهووه سسسس  ښهوه  سسسساوه ق  سسسس هوه  وسسسس وسه

وه  لسسس هلسسسوهي اهوه سسسو رهووه سسس  وهاسسساهههUNCACنن و  سسسېن   هل سسسوه

      وه  اواېنه    هن سهع

 وه سسسو ره   سسست   هول سسسره  سسس   وهه سسسو رهل  ۍسسس لوه  سسس نږحهههووهوه

 ل  ۍ لوه نوهو هن ل هنښه  باووسع

 وه  سس وهیابسسوهوه  سس   رن هووه  سساو  هاسس  وهههدسسښهیسسوهواهنسسښهیسسوه

ووپه  سس  ې  ه سس و   هنسسښهوو ه سسوها  بسسحهینسس ههو نسس سهووهچۍسس ه ه سس ه

وهوسسښهیسسوه طسساهنسسښهو هچۍسس  ه سسوه ې  سسحهووسسډ هو نسس سهدسسښهوهژو سس

 ا  اهو ع

 وه نسسګو  هو نسس سه:هوه  سس   وهوسس ه  او   سس هده لسس هلپسس  ههوه ې  سسحه سس ي  ه

ووهاسسخت هاسساووط هلپسس  ههوهاسس   په سس   هلسسوه سس وه نسسګهو نسس سهوهول سسره

 سسو ره  او   سس هلپسس  ههلسسوهواهو هسسوهدسسښه سسوهوسس و اهوودسسښهوتسسوه نسسګه

 هه سسسا هواسسست  وههنسسس که ه سسسښهوه ې  سسس هولونسسس هن  سسس هووهل زسسست   هلپسسس 

ت  سستن هل سسوهوه نسسوهو هتسس وهلپسس  ههوه قسس  حه پ سس هووهچۍسسوه هسسره

دسسسښهلسسسوه سسسا هووهوسسس هاسسس نرحهوه طسسساهاسسساهه سسس هو هوهچۍسسس  هوه

 ېزسستحهلپسس  هه سسا هواسست  وههنېسس کهوه  ه سسښهیسسوه   سسوهوهاسس وګ ه
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    سسنه پهسس هاسس   په سس   ه سسوهوهول سس ونۍهوه پ سس هلپسس  هه نګو سسوه

 و ن کع

 : تیایې ادارو او دوه اړخیزه بسپنه ورکونکو ادارو لپارهد پرمخ

یسسوهیا ختېسس وښهووو وهنسسښه  وسس وسه   سسرهووهوه ه سساوه هت  سس هیاو تېسس هیاو سساو هیسسوه

ه سساهووو اهاسس  اهو هعهیسسوهووههول ېسسډوه  سسپنوهو ن   سس هووو وهنسسښهوه  وسس ولښه

و او سسس هوهچږ سسس  ههلپسسس  ههوهج یسسس  هووو ههووهوسسس هوه  وسسس ولښهیاو تېسسس هلپسسس  ههوه

ه ت وههوو لت   هوو هها  اهو ع

 وه سسس      هوه سسس ونږوهن لسسس هووهوهچۍسسس هوه  او  لسسس ه  اوسسسمهیسسساونه

یسوهوتسوهنسښهټس لن ډه  ساکهه سګهو سوو هههیسوهول سرههههدسښ اهس هن ک

ن سسوه سسو ره   سست  وههول سسره  سس   اهووهټسس لن ډه  او   سسوهاسس  اه

هو هع

 هسس ه ق  سس هیسسوهل  ۍسس لوهويل هي وهدسس  وههخسسوهنسس  هدسسښه سس     هوه پ

 لپ  ههوهو  هااد نحهیوه   وهیېو حههخوه پ  هون کع

 وودسسسښه ه سسس هاسسساههوه ه سسس هوهتسسس هووهوه  سسس  هو نسسس  ښهوهیسسساوژوهوه

  بسس  هیسسوه   سسوهدهنسسوهواسسرهههچۍسس  هاسساههوه سسول  هویېه   سس هووهوه

  ول  هوه ووات    هیوه   وه  ووهونتاهارهع

 وهاسسږ     هوهول سسره سسو ره  او   سسوهوه  سس  تره  سسپ وههو سسوو    هو

نسسښهو ېسساهنسس  هوسس و اهوودسسښهووو ه واوسس پهیسسوه طسسا هل سس  ه

و   سسستن کهو ههه ه سسسښهه   سسسښه سسس ولحهدسسسښهنهسسسوهاسسس  ه هسسسرهوه

  سسپ اهیسسوهج لولسس هنسسښهو ېسساهاسسرهوو هثرسساهو  سس  هلسساکهدسسښهوه

  سسپ اهیسسوهج لولسس هووهوهچۍسسحهوه سس حېاهیسسوه   ې   ونسس هنسسښه ا سسوه

وو سسوهووتسسوهثوسهوو هسسحهعهنهسسوهنسسوهوه  سسپنحهيره سسوه وولو  سسښهچ  و

 سسو ره  سس چ هاسساهه خسس لمهو هوهیاو تېسس هوهاسس  ښهل  ۍسس لکهوهول سسره

 سسو رهوولېت  سسوهوهوولسسنهلسسوهولنهاسساههیسساه پسساه  سس چ هنسسښهاسس  ه لحه

 ارهع



 نړيوال بعد //دولسم څپرکى  

 

387 

 لسسوه سس و اوخ ولحههخسسوه سس لحه   سست   هوه پ سس هیا وسس سهوو هوه خسسوه

  ج وهولو س هووهټس لن ډه پ س هاس  ښهیسوه وساهنسښهو ې سحهعهل سوهدسښه

و رهل  ۍس لوهیسوه وووتسحه   سوه ویس  هو نس کهدسښه   سسو رهوووساهاس سه س

ل  ۍسس لکهون سساآهټسس لن ډههاسس  ښهدسسښهیسسوهاسسېږوهنسسښه  جسس و هو ه سسوه

 سس   هووه سسوهوسسښهلسسوه وسساههت   سس  هووه  سسوهدسسښهوتسسوهاسس  ښهوه

 سسو رهټ لنسس هیسسوهولههیسسوهل وسسوواهنسسښه  جسس وه وسساهدسسښه سسو رهټ لنسسوه

  نو هو هااههو  وهوولحه وهلاکع

 ههوه  سسپنحهوه  سسپ وهههوه    ت  سس هوه سس وورښهوهیا ختېسس وښهیسساوژوه

لسسوه پ سس ههوه  سس وهیسسا پ هووه هسسحهووهاسسېږوهو سسډوهدسس  وون ه سسا ناهوه

  جسس ووه وا   سس   هیسسوهه سساه  ل  سس پهوه  سسپنحهو ن   سس هووهوه  سسپنحه

 وه   لېت   هیوهولهه  ل   په و رهول ره  او  ه وهو ن کع

  ندیزونه :وړاباندن و حکومتونو او سیمه یېزو جوړښتونو 

ووو ههد سس   هههی  لږسس     هووهاسسېږوهو سسډوهووو وهل سسوهو ویسس وښهو  سس ووښهلپسس  هه

ههکولو ورډو وهیوهي واهثوسهو

وه  سس وهیسسا پ هووهو  سس  هو نسس  ښهاسساههوه  سس   ههن   سس ه سسو ره   سست   ه

اسسساههوه ږسسس رهوه و نځتسسسوهن لسسس هیسسسوه سسس  اهاسسس      وههاې اسسسرهواسسس  ولۍهووه

وو هلپسس  ههدسسښهاسس       ه سسوهوهول سس ونوهن سسووهوهووپه    سس  ه سس ونږوهنسس  هعه

  سسساهوه ق  سسس هووهوهل سسس وهاسسساهه  لسسسحهیسسساوژاهیسسسوهچۍسسسوهچ  ووو سسس هنسسسښهدسسسښه

واسست ووو ه ژوږ  سسوهلسساکههخسسوه پ سس هونسس کهیسسوهوسس هه سس  هه  سسپ ههنسسښهوهد سسره

جږو  وسسنهوه   سسو   هدسس  وهو و پهوه  سس سهوه  سسپ اهوهوسس هوو سسوهیسسوه سس  هوسس ه

هوو وه و نځتوهن ع

ټسس لن ډوهاسس   ه پسساهیسسوهاږسس  رهووهوهول سسره سسو رهاسس        هدسسښهوههوه سسو رهوو

و سستپرهیابسسوه  سس   ههنسس کهیسسوه سس     هثوسه   سس  هنسس  هوتسسوهنسس  هو ه سسوه

ول ېسس هلسساکهدسسښهلسسوهچسس ه وسساهه    ت  سس هاسساههیسسوهاسساو وهواپ ېسسښهووهو سسوو  په

ه و نځتوهن سهارع
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حهووهنهوهدسښهوهنس  هو نسوه  س   اهووه  او   سوهوه    سنهلسوه س وهیسوه هس

عهووتسسسوهلۍسسس ههنسسس کاسسسېږوهو سسسډههن سسسوهياسسسهېرهاسسس  هنن و  سسسېن  وه

هعکنن و  ېن   ههخوهاات وو ه اج توهن ه

 سس و ېوههن  سسښههووه  سسه ښه سسو  پهنسس  هدسسښهیسسوهن   سسوهچ  ووو سس هههو وږ سس وه

چ  ووو سس هههووهوهاسسېږوهو سسډوه   سست   هلسسوهي اه  سس وه و نځتسسوهنسس کهههووتسسوه

یسسوهول سسرهن سسوهههوه سسو رهه زسسوهنسس  هعثوسهوه  سس وه   سسو ۍه ق وسسوهنسس   ښهیسسوه

ثوسهاسس        ههه  سس   وهووه  او   سس هاسساههیسسوه سسګههنسس  هنسس سهوه  ه سسښهیسسوه

ههوو هوه    ت  سس هلسسوه سس وهیسسوه ږ ووهېسسوو   ه  و ولسس ه      سس هنسسښهاسس  ه س

ن   سسوهچ  ووو سس هیسسوه انډو سس هنسسښهوو ه سسوهیخېسساهاسساههنتسساهووهوهچ  ووو سس ه

هلېو ښهن سعه و سهلوهوو هااهههخوهوهلېو  هیا

وهول سسره سسو ره   سست   هلپسس  هه پ سس هل سسوه  سسپ وهدسسښهوهو سستپرهیابسسوهوه

چ سس ههه  سسا ق   ههاسس لښه و نځتسسوهن لسس ههیا ختېسس وښهچ سس ههوهوسس ولحه سس ول ههه

ووهوههرولوه او    سس هووهوسس هلسسوه سساههخسسوهوه وههنسس اهه  ل  سس   ه سسوهوهياااسس

وه  سس  هو نسس  ښههههو سستپرهوور  سسپنوهو ن   سس هچ  ووو سس ه  سسپ وه سسوهياااسس

دسسښهههلپسس  ههاوهوهیسسوهه سساهو سسوو    هیسسوهولهه  سسپاهه  سسپ هه و نځتسسوهنسس  ع

ووه  وسس ولښه سس وولترهووو اهوههک  و ولسسوه سسو ره  سس   اهووه  او   سسوه  و سسوهنسس ه

هکنسسس  هو نسسسوه سسسو ره   سسست   هوه پ سسس هه  وسسس وسه سسسو رهووتپ   سسس ههووهوه سسس ه

وهي اهول سسره سسو رهو هيوسسوه سسو ره  او   سس هلسسهوک  و ږنسسههک و نځتسسوهاسس ه

  و ولسسوه سسو رهټ لنسسوه  وسسوهوتسسوهثوسهن  سس ههاسسرع  سس   اهووه  او   سسوه ق وسسوه

هعهخوه پ  هون ک

ووهوه وسس      هوه  سس ولښههوههکوتسسوهثوسه  او   سسوهیسسوهول سسرهن سسوهوهی چسس وه

چ سسس ووهیسسسوهوو سسساهووه سسس  وهچ  ووو سسس هاسسساههوهاږهسسسرهثوسسس ل  ههوه  سسس   رن هوه

وه  سس   اهن لسس هووهوه سسو رهول سسره  سس   اهنسسښه   سسووت  ههیسسوه سس  وهچ  ووو سس ه

وهوسس هنته سسنه وسههکعدسسښه واوسس پهیسسوهو سسوو ه سسوسهنسس هههاسساد ن ههاسساهه نسسګو  

هل   کهوو ه  ه وهوه وڼتې هلپ  ههوه ه ا ې ه نګهو ع
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  وړاندیزونه :مدني ټولنې  ېد نړیوال

یسسوهوتسسوه نسس زاهنسسښه  و ولسسوه سسو رهټ لنسسوهنسسښهیسسوه سسېوهولږههسسحهن سسوهوه سسقه

  وسسس ولښه سسس وولترهووو اهه ن سسس   وههو  سسس ووښهه  سسسه ښههت  سسستنښهاسسس  ښه

هرووه سسپچ هکاسس       وهووهو هلسسوهچ سس ووههوه   سسواهوواسسېوو  ښه هسسرههنهتسس  ه

دسسښهوهههلسساکهنسس  هر اوی  سسوهاسس  هېولحهاسسرهههوو هواسس واهول ېسس هووه اياسس

دسسښهوه  سس وهیابسسوه  سس   ههنسس که ق وسسوهههچ سس ووهیسسوهوو سساهنسسښهول سسره   سست  و

هعک   ښه اياوهن ههاي هاره اه هي واه ناها هووهلوهچۍ ه پ  هن ه

 :بارزې غځول د مچاپیریال څخه باندې  يد کورن

ول ېسسډوهووو وهووه اسسنې ههوه  سسپ اهج لو  سس هههسس ههیسسوه سسېوهولږههسسحهیسسپ ه سس   

لسسسوهچ سسس ووههوه   سسسواهوههلپسسس  ههوه سسس      هووهوهول سسسره سسسو ره   سسست   هت سسس سع

 و     سسوههولو سسسوهههسس هول ېسسسډههو سسس سهووههر  سست وهوونږنسسس هاسسا  وښهه خنې سسس

چ سس ووهیسسوه  سس نږ ههههوهو رسسې اهه سس    ره  سس  هښنن و  سسېن  وههوه نسسګهاسساد ن

ههیسسوهه سساه  ل  سس پهووه و     سسوهرنسسښه سس    رهو سسوو  پهووه اسسنې ه سسوهوهياااسس

ه وه وې هن سعهکدښه و ره   ت  وهو  وهول ې هلاکهچۍ ه

وهوسس ه سسو ره   سسنهاسساههیسسوههدسسښهه    ت  سس هووههسس هول ېسسډوهووو وهاسساههوو 

دسسښهوه  اسسووهلسسوه سس وهلسسوه طسساههه   سسوهچۍسسوهو سسنهکچږۍسس ههنسسښهیسسوه سس    ه

هوه قهت  تنوهون کعهکااهه  هوه

وه سسس ي  هوه ا نسسسګول ههوه سسسقهت  سسستنښهوه  سسس   وهه سسس    ره  سسس  وههوه ې  ېسسس ه

هخسسوهاسس  نوههووهو هوک ااسست هووهوهول سسره  سس   وهلسسوهي اهچۍسسوهواسسخ اه   سس

وههعک سس ن ه ن   سس هاسساهه سس هوه  سسنهنسسښهوه طسسادسسښهیسسوه سسو ره ههونسس ک

ووه وسسس      هوه  سس ولښهووهچږوو   سسسوهوههکثوسس ل  هوه و نځتسسوهن لسسس هووهوهی چسس وه

ووهاسس   هووهووتپ   سس هوه و نځتسسوهن لسس هیسسوه سس  اهیسسوه  و ولسسوهن سسوهولو سسښه

هعکن ههوکی چ و ه   

ه

ه
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 :پایله 

ونسس کهووو هوو ه سس  ښهدسسښهول سسره سسو رهووهټسس لن ډه انت  سس ههخسسوه پ سس ه

   سسو رهل  ۍسس لکهیسسوهوسس هثوسهوسس ه سس  هاسس  ښه سسوهوو هېسس  هلسسوه سس و اوخ ولحه

چۍسسوههک سس لحهول سسره سسو ره  سس   وههخسسوهوسس هاږسس  رهو رهدسسښه وههنسس سهاسس ه

دسسښه   سسو رهل  ۍسس لکهول سسره سسو ره  سس   اه سسوهاسسره و نځتسسوهنسس ي عهههووو 

وتسسوه  سس   اهوهولسسوهلسسوه سس وه و نځتسسوهنېسس کهعههکول سسره  سس   اه   ېسسښهو

ها سسحهدسسښهوتسسوهثوسه  سس   اه و نځتسسوهووهوسس ه  ېسس  کهنسس  هاسست  ډه  سس  ترهچ

دسسښهوتسسوهثوسه  سس   اهوههه  سساههوسسښهوووهههسسوچۍسسوهنسس ه ن سسره سس حېاهلسساکه هعلسساک

 س ه ېس هچس هیسوهو تېس  هههولوهول ې ه ونږ کهووهو هلسوه طساهاساههوسښه س هنس ک

هعوهنسس کېسس  وسس ولښه  سسپ اه پ سس هووهوسس ولحهوه سس      ه  وهااسساهه و نځتسسوهاسس ه

یاوووسښهاسساهه و نځتسسوههښوهول ېس هو نسس کهووهچۍس  ه سس ونږوهنسس کهیسوه سسچۍس  ه سس

ه  پ اهوه و ره   ت   ه خوهث هن کعهاا ه

  و ولسسوهټ لنسسوهیسساه پسساهوو هاسساههوهو سستپرهوهلسسوه نځسسوهوللسس هووه  سس  هو نسس  ښه

وه و نځتسسوهن سسووهیسسوه سس  اهلسسوه سسو ره   سست   ههخسسوه  سسوهو ې سستهحهاسسرعهیسسوه

 چ تسسسسوه سسسس وهوهوتسسسسوهثوسه  سسسس   وهووه  سسسس وهووو هوه سسسس  هول سسسس وهه سسسس حېاهوه

  او   سسس ه خ زسسس  هوه  سسسپ اهوهج لو  سسس هوه  سسس وهیابسسسوهوه  سسس   رن هووهوه

عهوو ه سساهوهو سسهرهکوههښیا ختېسس هوه  سس ي  هلپسس  ههوه  ل  سس   هووهولوسس  هاسساد ن

ول سسسس ونۍهه    تسسسسوو ههووهووو هیسسسسوه نسسسس زاهنسسسسښهوهووکهوهولو سسسسښهووهوه

لسس هووهاسس لښه و نځتسسوهن لسس هیسسوهولههواسست وووهوه پهسس هوه ېسس  لۍهوهلسسوه نځسسوهوله

دسسښهوه خ سسوه سس   هووهوونږنسس هلسسوه ووو ههوهههنسس  ه واوسس پهلسساکهکوواسسښه سس ه

دسسښهههعهیسسوهټ لسسوهنسسښهووو ه  سس وپه سساهي اهچۍسسوهیسساونهو    سس پک   سسواهوه

دسښه س  ه سوهههدسښه س و هووه ولهه سځوهووهاس  ههو  س  هونس کههچۍوهو سنهنهسو

وو ه   سسنه  سسپ ههووهیسسپ ههع سسوه و نځتسسوهنېسس کههنېسس کهروه  سس وه ا سس  

هااههو ه   هن کعهښووه   ههاو ووهکج لو وهوهو ېوه  ه
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 اصطالحات

ت ا سسس  ه:هووچۍسسسوه  لسسسنهو هدسسسښهیسسسوهول سسسره  سسس   رن هه  سسس   اهووه سسسو ره

   سسست   ه اوسسسوهووو هلپسسس  هه ډوسسسوه پ سسس ه و نځتسسسوهنسسس کهووهوه اوسسسوهوه ااسسساهه

هن   ښهلپ  هه ن رهی وهښه و نځتوهن که

ه و ره   ت  وه:ه نو هووهی ووو  ه و رهچ حهدښهي واه  ې  و وهولاک:

 و هههول سسسره سسسګو هی سسسښههوتسسسوهچ سسسحه   سسست  وهو هههیسسسوهولسسسوهويل

هو ېاهو هههووهلوه و رها  ښهوهو  وهلخ ه چ ا هووهاږهرهنې کهع

 وتسسسوهثوسهچ سسسحهوه    ت  سسس هووه   سسسو   هل  ۍسسس لوهل سسسوه  سسسپنوهو ن    سسس ه

ههیا ختې وښهووو وهووه  و ول ه  وولتره  ا  هلوه  وه وه چ ا هنې کع

 وو هوههوتسسوهچ سس  حه سس و اوخ ولحه سسوهو هو ېهسس ه   سس هوهیا ختسس هلپسس  ه

ه  و اوخ ولحهن ل ه  واه وهن کهع

 یسسوهوتسس هچ سس هنسسښه اوسس هه اوسسوهه وسس هووهیسسپ هجسس لوسهاسس  اهو ه

ههدسسښهوهچ سسحهوه   سس ههجۍاو ېسس وښهاسس  ښهووهو سسنهیسسوه ۍې سساه

هااهه و هووهیپ هوښهچ ه ۍې اه    ع

 پ  سساهول سسره  نتې   سسوهیسسوهنسس  هودسس سهنېسس کهنسسوهوسس هه وسس چاههوسس ه سساه  

واتهسس  ه سسو ره   سسنه سسوه  هسس یرهچاههووهوسس ه ااسساههنېسس کهوتسسوهثوسه وسس 

ه  اهنې کهع

 هثو وهووه  اوحهنې کعوه و رهچ حه   ښهووهت  تنښهیوه

 و ره   نهوهو هوو وهو نهلپ  ههووو هن کع  

 سسو رهاسس  وه:هیسسوهټ لنسسوهنسسښهټسس لېډهووه سس وولترهههول سسره   سست  وهووهولو سس ه سسوه

ټسسس لنښههوووسسساهنېسسس کههیسسسوهواهنسسسښه سسسو ره  سسس   اهووه  او   سسسوههه سسسو ر

اسسس       وههه سسس وولترهووو اهههټ لن ډاسسس       وهههټسسس لن ډه  او   سسس هاسسس       وههه

 سسسو رهووتپ   سسسوهووهو   وو سسسوهل سسسوه  سسسه ښهاسسس       وهههول سسسرهاسسس        ه

اسس  ښهههاسس  و   حهووهوه سس      هوه اوی  سس هووهوه  سس   رن هوه اوی  سس هیسسوهه سساه

هټ ل حهوهټ لنښه نوږ   ښهووه      ها  اهو ع
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ه و رها  وه:هوهول ره   وه هووهوه  ه ب وترهوه  ول ها  وهع

 سسو ره ق و سسنه:هوهول سسره  سس   اهیسسوه سسنهوهواسست وووهووه سسحهاسسوولتۍهاسساههاسساهه

وه ق  هحهن ل هلپس  ههولسوهلسوه س وه و نځتسوهاس  ه اوقسوه  سوهو  سوهلسوه  سووهه

 س لحهوسس هول سسره  سس   ههوووسساهنېسس کهدسسښهیسسوهوتسسوه اوقسسوهنسسښهلسسوه سس و اوخ ولحه

واسست  وههنېسس کهووه سسوهوه سس و اوخ ولحهوهنسس  ول ه سس واهی سسښهنېسس کعه سسو ره سسوه

 ق و سسسنه سسسوه))هول سسسره ق و سسسنه  ههه))لسسسوه سسس و اوخ ولحه سسس لحه  سسس   ه  ههه

ه))ول ره     ه  هووه))هول رهو وو ه  هچ هووواهنې کع

  او سس   ښه اوقسسوه:هوهول سسرهو سسوو    هوسس هه سسو ورحهلسس ههدسسښهیسسوه سسګههوسس هه

 و نځتسوهنس کهیسوهوتسوهلس ههنسښهوس ههاږسوهه  نتېسره  جس وهو هول ره  س   هه

هدښه   ه  نتې   وهووتوه  نتېرهیوه  ووا هنښه وټ سهو هع

و پوسسوه ق و سسنه:هچۍسسوه سسو ره  سس   ههدسسښهیسسوهو هيوسسوه سس ههنسسښهوه  ل  سس   هووه

وه  ل  سسس  حهټ نسسس ل ژ هوهواسسس وه هل سسسوهوهول تاو ې سسسښهیې ې سسسوه)ااو سسسح هو ه

وهیېۍسس  ههسس  هههوهیېۍسس  هلسسوهي اه ووسسوهو ن لسس هههووهوههيوسسوهیېۍسس  هلې وو  سسښهه

 سسېوه سس که سساو هلسسوهي اهوه ه سس ه  سساکهن لسس هیسسوهه سساهواسس وه هلسسوهي اه

ه اااههنې کع

ت وه سس ېاو تېسس ه و نځتسسوهنسس   ښهو سسوو ه:هوهول سسره  سس   اهچۍسسوهو سسوو هدسسښه 

وواسسښهوسس ه  لسسنهنسسښهوو سسخهنسس کهدسسښهوه ت سسوهو سسوو  پهیسساه پهسسوهوه ت سسوهلپسس  هه

و نځتسسوهنسس کهووه  اوسسرهوسس هول سسره  سس   اهوه  سسحهیسسوهنسس  هنسسښهوو سسخه وسس  ه ه

هن کع

Discourseه چنسسحه  او   سسوه:narrativeهه  نسس و هووهژ سسوهدسسښهیسسوهوسس ههول سسرهه

هنې کع     ههنښهن  وسه

هسس  :هوسس هول سسره  نتېسسرهدسسښهی سسښه  سس چوههنسس سههح تسس سهههیسسوهح سس په اسس سهه

 اهیسسوه نسس زاهنسسښههسس  ه  و  سسوهنسس سهههسس  سهووهاسس  اهو هعهوه  سس وهیابسسوه  سس  ه

هي واهو اووهوه   ښهي واه وولحع
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 ه هسسسرهل سسسوهوه  ه سسسښهیسسسوهثوسهن  ووسسسوو هههوهی  لږسسس  هتسسس  هههوهټسسس لن ډوه۰)

 سسسو    هاابسسسوهنسسس   ښهه  سسس  ترهدسسس  وونښههول سسسرهدسسس  وونښههه  سسس  تره

ه چ او ه وی ل وع

 هووو اهل سسسسوهی  لږسسسس  ههها  سسسسوهووو اهههوولتسسسسرهووو اهه  سسسس ههوهوولسسسسنه۲)

  ون  سسسسوههه سسسس  وولې  حهههن یاو ې   سسسسوهههی چنت    سسسسوههه سسسس  ځحههههو نېتسسسسح

ها     حع

 ه  سسپ اهل سسوهوه ېسس  لۍهنږسس سههه سس  وهووه و  سسوههه   سسحه نسس    ههسسوه  سسوه۷)

هو ې تنوع

ه ه  وورښهووهل زت  وه۲)

 هول سسرهیاو او   سسوهههټ لن ډ سسو  پههه  سس  ترهن  و سسوههه سسوو ن  رهن  سسښه۴)

ههه وو ن  ره ت ووه

لن ډهووهو تهسسس و هیا ختېسسس وښهیسسساوژاهدسسسښهوه    سسسنهووهوسسس ه   سسسو   ه هټسسس ه۷)

ل  ۍ لوهلسوه س وهیسوهي ههودس سهنېس کهعههس  هن سوو هاسره س   ههل سوه  ه سښهیسوه

ثوسه  سس  تره  تسسېشهووهوسس هلسسوهاسس  ښهنتنسسوهووهوسس ه ږنسس  ه)هوه  ه سسښهیسسوه   سسوه

وه ا نسسوهه هې سس  هلسسوهي اهوه  سس  ترهدسس  وون هووهوهچۍسس هی ل  سس هدسسښه سسګوه

ولکه هې سس  حهیېۍسس  هووهووسسګو  ه ویسس  هو نسس س ه سس حاههسس  ه سس حاهټسس لن ډه  سس  هتسس ه

ه و نځتوهن کهووهوه  احهووه ختهوهاې ت ه ختاهن کع

ول سسسره سسس وکه:هچۍسسسوهټسسس لن ډهههو تهسسس و هههاې اسسسرهووه وو سسسحه  سسس  هدسسسښهوه

 ه سس هوهوسس  هلسس  هنتهسسحهلسسوه سس وه و نځتسسوهنېسس کهوه ه سس هوتسسوهنتنسسوه سسګ ه

 وو  سس  هنسس کهوو هوهول سسره  سس   اهوه  سسپ وهووهاسست  ډ هووه سس  ښهاسساهه

 سسس نتې    هل سسسوهول سسسرهتسسس لهه سسسوهووزسسس و حهاسسسو هچږ سسس   ه سسسوهن لسسس هه

واته     هاسسسه ل   هههسسس  هوهااو سسس هو ن لسسس ههوهنسسس ه طسسساهلاو  سسسښهول سسسره

هو وو    هووه و چاوهلوهي اهول ره     هه اااههن کع

و سسس  و  هووهوسسس هووو وهاسسسادپوهاسسسه    وه:هوه  سسستوه  ن ه پ سسس هووهوه سسس    وهن  ه

ه  اکهیوهيرهنښهو ې تاهع
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ټسس لن ډه  تسسېشه:هوههسس  هوسس هثوسهدسسښهوه سس په  هسسښه ا هسسښهل سسوهوه  ل  سس   ه

 وټ لسسس سهههوهواسسسن ووهووه  وورسسس ه سسسول   ل هههوهل زسسست   ههسسس  ل هههوه  سسس  تره

نسس  و  ههخسسوه ډو سسرهلېسسو  ههوهټسس لنښه سس و ښهووه و  سسښهووه ت سساکهن لسس هههوه

ل سسسرهواسسستږ  هووه  قېسسسبهلپسسس  ههوه سسس      ه و سهی سسسښه  سسس  ترهدسسس  وون هوه

ها  اهو هع

ټسس لن ډه  او   سس هاسس       وه:ه سس وولترهج ل سسنهدسسښهوهوسس ه  اوسسره ا سسوهو ه

عهووهوهیېو سسو ه هههه  سسا   وهههوهاسستاو ېو هووهیسسپ هج لولسس هیسسوه سسګو ه سس په

  هسسښه سس  ښهلسساکههه سس ه  اوسسرهوهټسس لن ډه  اوسسرهوهاسس     ه سسوهیسسوهتسس لهه

ه ه وهو هووه وهچ ها     هوه  او    هوهت لوووهلپ  ههولووهو عووز ول هی
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هوهو پسه  نتې   وه

هیوه ډو ره  ههنښه

  ه سسښه:هچنسسوه) سس ال  هیسسوهو ن لسس هه–وه  اسسوه وسس  هاسساههوهچږ سس  هه سسوهنسس سه

اسساههلسسوه سسګوهو ن لسس ههخسسوهو  سس  هنسس س هههوو  لېسس ه)هوه رسس      ه  ل سس   ه   ېسس ه سسوه

وه  سستوهې  ن هلسسوههEnterprisesوه هنسس هو ن لسس ههخسسوهو  سس  هنسس سهدسسښهوتسسوه

ه  وه چ ا هن وس ع

تسسوهوه  جسس ووه  و ېنسس هاسساهه سس ووهول سسرهتسس لهه سسوهووزسس و وه)یسسوهچسساه نسس زاهنسسښهچه

لسسساک هوه  ه سسسښه:ن  وسسس ه)وهن  ووسسسوو  ه سسس  هلې سسسنهنسسسښهودسسس سههوهاې اسسست ول ه

هجا حها  قحهج لوس ع

  ه سسسښه:هو ۍ   سسست  ههه  اسسسنې هه–وه  اسسسووهن  سسس هووهوسسس ه    ېسسسنه ا نسسسګوسه

هچو   ون ههه هاههن  و ههه   ې  ههو  نووهع

واتهسس    وهههاسسږ  لې ښه وژ هوه سسوه  للسس هواتهسس    وههه  سساو هوه سسوه  لولسس ه

ه ېسس سهه  ه سسښه:هچنسسوه)هوهو سستپرهیابسسوهوه  سس   هو سس هچسسډو  هاسساههچږۍسس  ه ع

هول رهووه   کها   ه ې س:ه  ه ښه:ه او واههه هاع

وهنسس ه طسساهلاو  سسښهول سسرهن  سسښ)هوهد یېاوسس سهاسساهه سس ووهلسساکه:هچۍسسوههسسوهدسسښه

وسس ه  لسسنهنسسښهنسس ه طسساهلاو  سسښهو ه سس ورهیسسوه سساه سس  هنسسښهوهنسس ه طسساه

هاو  ښه وهو ه هعل

 هوهل   هث وسه:ه  ه ښه:ه ان وه

 هیوه نو هثوسهوهداوت   ه و   وهووه اهن سه  ه وه:ه ان وه

 وونږنسس ه سسوه ط  سسوهلېسس سهووهوهی  لږسس  هتسس وهیسسوهیسساونهن سسوهلې   سسوه

ه  ه وه:ه ان وه

 وهو سستپرهوه ا نسسګول هیسسوه سس  اه وثوسس  هیاو او   سسوهنسس سه  ه سسوه:ه

هو  نووه

  هښه:هو وو ېډو هعهن  و ه هې   حه ۍږحه:ه  ه
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 ه هې   حه انډ:ه  ه ښه:هچنوهووه ها

 وهياسسسهې    هههو   واسسست   هههوهياسسسهېرهاسسس  هژ نسسس هههياسسسهېره

لېسسرهاسس  ه ېناو سس ه وټ لسس سهه  ه سسښه:هو ۍ   ت سس  هه او وسساهههچنسسوهه

هوو  لې ههن  و ه   ې  ه ان وهع

 هوهاږ  ل   ه لوس

 ه سسسښ:ه  اسسسنې هل  اسسس  وههوخسسسوه     سسسوههه  سسسۍههه سسس لۍههی سسسۍههه  

هچو و   ې هه هاههچنوهههو وو ېډو ههوو  لې ههه ان وهع

 ې ن  وسسسوو  ښه)ه  سسست ږا ه  ه سسسښه:ه هسسساه) هتحهودسسس  هیېسسس لح ه 

چنسسسوه) هتسسسحهوهوو سسس ه   ه  سسسوه ه ان سسسوه)ول  سسس هاسسس    هدسسسښهو  سسسوهوه

هول  ونۍه   وهووواهن   ع

 هد ن که ېناو وههه  ه ښه:هوو  لې ه)لوه   ې ههخوهی که ر  پ ه

 ه سسښه:هن  وسس ه)هوه   سس سهاسساههن     سسوهدسسښه   سس هوسسښهوههه–نسس  ن    ه  

هووهوو ه هع

 ه       ه وه  ې ه)  ې  هیېاووسه  ه وه هاع

  هوهن  وووو  ه     وهیوه   هلې نهنښها  ه سه  ه وهن  و

 وه ووسسښهو ن لسس هیا وسس سه سس  هلې سسنهنسسښهوهاسس  ه هن  ووسسوو  هاسساههیسساونه

هاه  ه  ه وهن  و ه

 وووږ  سسوو ههژ نسسښه)هاې اسست وسهولهنسس سهدسسښهنسسوهژ نسسوهوهن  ووسسوو  ه

ون کهدسښهیسوهټ نساهن سووهیسوه س  پهنسښهاې اسرهاسږ    وه و نځتسوه

هن ک ه  ه وه:هن  و ه

 هو تپرهیابوهول رهژ نښه  ه وه:هچنوه

 ه سسوه:هن نېسس ههوهه–وهوونږنسس هلسسوه سس وهوهووږ  سسوو ههژ نسسښهياسسهې   وه  

اهسس ه  ل  سس   ه سسوهوهی  لږسس  هتسس  هیسسوهوسس ه ېنسساه پسساه     سسوهلې سسښه 

ياااسسحهلسسوه سس    هیسس رهن سسووه پ سس هونسس کهههوه سس  وهوهیا ختېسس وښه

 سسنوو هدسس  وونښه))  سس  هو نسس که ن سس    هياسسهېرهنسس که اهسس ه
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هRectifyوه ېسسس  لحهیابسسسوهیسسساوژوهنسسسښهوهو سسستپرهیابسسسوهاسسست  ډ ه

 عکن ه

 وه سس      هوهاسس  ونه ې   ېډ   سسوه)ل سسوهواسس  وت هلپسس  ههیسسپ ه سس   ه

ټسسس لنښهاسسس       وهووهوسسس ه بسسس ن  هنسسس  هنسسس کهووهدسسسښهی سسسښهوه سسسو ره

د ا سسوهدسسښه هسسرهوهو سستپرهیابسسوهاسس  وت  وهنسس کهووهوهچۍسسحهوه

  اهلپ  ههوه پ  هت  تنوهن ک ه  ه وه:هچنوه

 اسسسسېقحههاسسسسنو  ه هې   حه ۍږحه  ه سسسسښه:هه–نهتسسسس   هوزوسسسس  وپه  

ه–  ه سسسو:هچنسسسوهه–ن نې هن  و هو سسسوو ېډو ههاسسس اا هههاسسس اا ه قسسس  هحه

  ه سسښهیسسوه   سسوهنسس      ههههیسسوهوو ول  سس هو ځ  و سسوه سس  ه     سسحه)

 ه  ه سسښ:هstunts اسسږ س)ه ا ېنتسسح ه ېناو سسوهووهوه ه سس هیسسوه ن سس سه)

  اسسسنې هچا و   ېسسس ههو سسسوو ېډو ههن نې هن  و ه   سسسې  ه   هنسسس س:ه

یسسوهن هسس ه ې  او سسوه:ه  ه سسښه:هچنسسوهههو سسوو ېډو ه-  ه سسښه:هن نې ه ان سسو

 ههن ن ع

 هچنوهههو وو ېډو هههن نې هوها  اوو  ه ق ل ه ق  هو: 

  چو و   ې - ېاو    ښهو وو  په:ه  ه ښه:  انې 

 ول سسسرهلږسسس  ځېنښ:ه  ه سسسښه:ه هسسساهووهچنسسسو)هوهو سسستپرهیسسسا پ ه

   و ولوهو ی هههوو  لې ه)و   ې هیا پ هاوېوو  

 و  ل     ه وت  ګوس:ه  وورښه  ه ښهو ۍ   ت  هههن نې ع 

 ن نې ه  ه ښههه–وه ې  لۍهیا پ هیاو او   وه 

 ه ښه:هو ۍ   ت  هههن نې ه–وهیا ختې وښهیاوژوهیپ   وه   

 وه       هااو هن سعه  ه ښه:هو ۍ   ت  هههن  و ه 

 وه       هلوه  وهیوه ب ن  و وهټ  وهه  ه 

 سس     ه  سس  ترهن  و سسوهههیا ختېسس وښهیسساوژاههه  سس  تره سسو    هه   سسوه

هن سههه  ه ښه:هو ۍ   ت  هههچنوهههن  و 

ه  ه ښ:هچنوهههن نې ه–  اوهوه و    هاابوهن سه    ترهو 
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وونږسسوه)هل سسوهدسس  وونښههه سس    هجسس لو  ښههیسس ل و ه  ه سسښ:هو ۍ   سست  ه

ههچنوههن نې ه   ې  هو  نوو

ه  ه و:ه هاه–ټ ننحه

 وه ه سسسس هاسسسساههولېسسسسول هت  سسسسګ هههول سسسسرهواسسسستږ اېوههه  ه سسسسښ:ه

هو ۍ   ت  هچنوهن نې 

 و تر ج  سسسسسسسسسسسسسسسسوههه  اتحه   ا  وهجه اسسسسسسسسسسسسسسسس  وهو تر جحه

  ه سسسسښ:هو ۍ   سسسست  هچنوهوو  لې ههن نې هن  وسسسس ههه-  اسسسستحه و چا 

  ان وه

 وه ېناو سس ه و لوسهه  ه سسښ:هوو  لې )یسسوهول سسره سس و   ه ېناو سسوه و لوس ه

 ن  و ه)یوهل لوهووو ې ه ېناو وه و لوس 

  یوه    تره  و   ه  اوو  هلې اه:ه  ه ښ:هوو  لې 

 ې هې   وه)لې اها  هو  حهوو ا:ه  ه ښه:هچنوهههن ن ل 

 جه اسس  وهههوه  و سس ه   هجه اسس  وههوهوسس هاسسخ هلسسوه سس وهو ترسس  )ه

دسسښهیسسوهت  سسګوهلسسوه نسسوهووسسډههخسسوهاسسات وو هونسس ک ه  ه سسښ:ه او وسساهه

 ن  و ههه   ې  

 ا ه  ځېاو وههه  ه وه:هچنوه   

  ل  سس  حه سس   هو سسوو  په)یسسوه   تسس هد ن  سس هنسسښهوهل سس هو ېقسس هلپسس  هه 

 تا حه   ه ښه:هچنوهو وو ېډو 

 وهن  ووسسسوو  هShadowing )هیېزسسسحهنسسس سه)ه  سسسډ ه سسسو ره  سسساو ه 

تسس  ههنېسس که اهسس هوهاې اسسرهنږپسس ووهیا وسس سهوهاې اسسره  سساو  ه

 یېزحهون ک ه  ه ښ:هن  و ه

 یسسوه سس  ځې ه وی چنت    سس هنسسښهوهول سس ونۍهیسسوه پ سس هووهوهو سستپره

 ښ:هچنوهههوو  لې ههن  و یابوهتېاه اږرهنپا  وهووواوسهه  ه 

 سسستې وسههه ېهسسسحهههنن سسسا   وههه  ه سسسښ:هچنسسسوهههوو  لېسسس ههن  وسسس ههه   

 و وو ېډو 
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 ل  حهه  ه سښ:هچنسوه)هوه  ه سښهیسوه   سوهو ږ  سوو هه س  هیسوهتېس هنسښه

 ېسس سههوهو سستپره سس  هوچسساه هههن  وسس ه)هوهوو سس هلسسوه ېهسساههخسسوهوه

   اووهن  وووو  ه     وه و ې س 

  حهث و سس  ېډن سه  ه سسښ:ه او وسساههه)هوهنسس   ارهوهن هسس ه ېسس  اههاسسږ

یسس وههیسس ن س هن نېسس ه)وهن هسس ه ېسس  ا هوو  لېسس هووهن  وسس ه)هیسسوهل وسس ه

  ېناو  هیوه   هن  هو ت  ه اږ س 

 ه سسسښ:هچنسسسوه)ی چنت    سسسوهههه-وهو سسستپرهیابسسسوهوهی چسسس و هتا سسسحه  

 ووو وه 

 ه سسسښ:ه او وسسساه)وهه-وه  جسسسوهجه سسس سهووهوسسس ه ډو ېسسسوه  سسساسهنسسس س  

 هوهParachuting offوه خسسښهیسس وههیسس ن س هو سسوو ېډو ه)هنسس   اره

  سسس وهوهووو سسسۍه   سسسې  ه)هیسسسوهنسسس   ارهنسسسښهوه ڼسسس هوه  و سسس اه

 ا سس س ه ان سسوه)وهوسس  ه اسس ووښهاسساههوه  لسسحه سس ټاهوهټ اوسس هه سس نوه

 یوه  ا هت  ګههنښه  وس ه

 ه سسسسښ:هن  وسسسس ه)هټان  سسسسوه ههه   سسسسې  ه)هه-وه سسسس ټاوه ط  و سسسسوه  

   و  ه  وه ه

 ه ښ:هن  و ه-وه وهد ا ه   

 ه ښ:هن  و ههه   ې  هه ان وهه- ط  ا  حه  اتحه   

 ه ښ:هن  و ه)ه  اوهن  وووو  هه-اه    وه   

 ه-)ه هسسسرهلسسسوه رسسس      ههخسسسوه پ سسس هنسسس ک ه–اسسسادپوهواتهسسس    وه

   ه ښ:وو  لې ه

 اسس لوهو سسډههن  سسوه)هوهو نېتسسحه  ون  سس هووه سس      ه سسا ناهیسسوهن هسس ه

 نښ ه  ه ښ:ه ها

 ه سسسښ:هچنسسسوه)هوه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسحهوهه-ېت  سسسوهوهچږۍسسس هه   ل  

ياسستوه ووللسس هیسسوه سس  اهااو سسحهو نسس س هههو سسوو ېډو ه)ه  سس وهیابسسوهوه
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  سسسس   اهوهنږې سسسسې  هوه نسسسسوهو هاسسسس و ه ااسسسستې ي  هاسسسس  نوه هوه

 و تپرهیابوهوهنږې ې  هوه   هووو ۍهلپ  ههوهیې حه وټ ل س 

وسسښهوه هنسس ههوو  لېسس ه)هلسسوهچۍ  رسس      ه پ سس هدسسښه   ېسس ه سسو 

هو ن ل ههخوهو    ن ل  ع

  ه سسښ:هوو  لېسس ه)هنهسسوهه-ول سسره  سس   اهنسسښه ه ا ېسس هنسس س 

دسسښه رسس  و هوه   ېسس هیسسا پ ه سس وچحهو نسس کهچۍسسوهو سسنه

هیوه   نږ هنښه ګو هن س ه

هیوهو پووها  وهنښه

 هې سسس  حهیېۍ    سسسوههه اوزسسسن لې    ههووسسسګو     هلسسسوهي اهوه 

ه:ه هاهووهو  نووو تپره وی  هو ن سه ا نګوسه  ه ښ

 وهو سستپرهیابسسوهوه وا   سس   هلپسس  ههوه هې سس  حهیېۍسس  هلسسوه

 ي اه وووهو ن سهه  ه ښ: ها

 لسسوهوسس  هور پسس ڼښههخسسوه  سستقېږ هوونږنسس ه سسوه اوزسسن لې   وه

 و وات سه  ه ښ: او وا

 وونږنسس ه سسوهل سسوهوهی  لږسس  هتسس وه سسوهوه خسس   ه هې سس  هن لسس ه

 لپ  ههو پووهواېهوه او اوسه  ه ښ:ه او وا

 وهوسس  هو پوسسوهواسسېهحهیسسوه سسنهوهی  لږسس  هلسسوهتسس وهاسساهه

 هې سسس  حه  سسسا هنسسس سهوتسسسوهو پوسسسوهواسسسېهوه  سسس   وهووه

  او   سس ه سسوهول ېسس هو نسس کهدسسښهتسس  هیسسوه سس   هه   سسوه

Tally ن  ه  ه ښ:ه او واه 

 و پووه   وهوه  ل     ه پاوسه  ه ښ:ه او وا 

 وهټسسسسس و اهلسسسسسوهي اهیېۍ    سسسسسوه پسسسسساوسه  ه ښ: او وسسسسساه

 و هو وو ېډ

 وهټسسسس و اهلسسسسوهي اهوونږنسسسس ه سسسسوه  سسسستقېږ هياسسسسهې   وهووه

 یېۍ    وهلې ول ه  ه ښ: او وا
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 وهټسس و اههه سسېوه سس کههیاوزسسن لې   وهههووږېه  سسوهههو پوسسوه

واسسس وه هلسسسسوهي اهیېۍ    سسسسوه وټ لسسس سه  ه سسسسښ:ه او وسسسساههه

    ې  ه

 ه ښ:ه او واهه-یوهژو وهه  وهوه  اوهو اوهو ډو ه   

 وسس ه سساو هلسسوهي اهوسس ه  اوسسرهوه سسېوه سس کهوه  سس   اهوه

چا و   ېسس هههه–ووهوسس ه  سس   ههنسسښه و ګوسسوسه  ه سسښ:ه  اسسنې ه

  او واههچنوهههو وو ېډو هه   ې  

 وهوسس ه  اوسسره  سس   اهاسساههوه سس ووهوه سس   ههن لسس هیسسوه   سسوه

ه-وه پسساه سسېوه سس کهوهیاوی وسساهو ځسس  ه سسوه سسول  هو نسس سه

 چا و  ونې هه او واهو وو ېډو هه-  ه ښ:ه  انې 

 ه ښ:هو وو ېډو هههوو  لې هه-وه ېناو وهج لوسو پو   

 ه سسسښ:ه  اسسسنې ه-یسسوه سسسوو    ه پسساه وسسساهولو سسسواهنسس سه  -

 چا و  ونې ههه او واهچنو

 وهټسس لن ډوهوو پسس ڼ ه)ه سسېوه سس کهههو نسس پهههووسس هیې ېسسا ههه

 ن یحهو لګ هلوهي اهوه   ه  ل     هااو  سع

ه     ههنښهوه ه  هوه و ګول ه  نتې   وه

 ااو  هياهېرهن سه  ه ښ:ه او واوهو هيووه 

 ه سسسسښه:هوو  لېسسسس ه)وهه–وه  و سسسس   ه  او سسسسحهیاو او   سسسسوه  

   و    ه هن هو ن ل هیا پ هوه نه  سهل  ګلو 

 ه سسښه:هه-یسسوهټسس لن ډهه وو  سس  هن سسووهويله وو  سس  هن سسوسه  

ه-وو  لېسس )هلسسوه   ېسس ههخسسوهو ووههجېپټاوسس هووه و سست  و ت  وه ه

 ن  ح هDHP  ه ښه:ه   ې  )

 ه ښه:هن  و ه-ول ره  او   وه   

 ه سسسسسسښه:هو ۍ   سسسسسست  ههچنسسسسسسوههه-ټسسسسسس لن ډ هت  سسسسسسګ ه  

 ن  و هو  نوو
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 سسس      هاسسساههوهتېسسساه اسسسږره  سسس    هلسسسوهي اهوه  ل  سسس   ه 

   ه ښ:و ۍ   ت  هووهن نې ه- وټ ل سه

 ه ښه:هو ۍ   ت  هههن نې ههن  و هو  نووه-   چږوه   

 وه  و ېخ ولحهوه خنې  هیوه   اه 

 ه ښه:ه هاهه-و نېتحه  ون   هااهه   چږوهن سهوه   

 وه  ل  سسس   ه سسسوهوهياااسسسحهههوهو سسستپرهیابسسسوهوه  سسس  ه

و نسسس  ښههوه وڼتېسسس هوه  سسس لېت   هیسسسوه سسس  اهچږ سسس   هنسسس سه

   ه ښه:هو  نوو

 ه ښه:هو ۍ   ت  هه-وه       هووهوولنها  و   حه   

 وه انې هلوهي اهوهیېۍ     ه پاوس)یوهټ ل ه  و ووهنښه ه 

 ه ښه:هو وو ېډو هههن  و ههه ان وهه- ط  ا  حه  اتحه   

 وهو هسسس ه ه وډوسسس  حههه  اسسسېقحهووه هږسسسحهه سسساوهلسسسوه سسس وهوه

   ه ښه:ه هاههو وو ېډو هن  و ه-یاواښه  و و

 وه  تا سسسسس هووه  سسسسسډ وهه سسسسساو)هل سسسسسوهاهږسسسسس هههه سسسسسو ره

  ه سسسښه:هه-  سسساو  هی چ   هووهلې  وي سسس هلسسسوهلسسس  ک ه  و سسسوه

 ن   ه او واهههو وو ېډو هوو

 وه وڼتېسس هوه وا   سس   هاسساههچږ سس   )هوه  ل  سس   ه   ولسسوههوه

 ول ره     اهااههچږۍ   ه  ه ښه:هو وو ېډو هووه ها

 وهوسس ه  اوسسرهووهوسس ه  سس   اهلپسس  ههوه سس      هلسسوه سس وهیې سسحه

و ن لسس ه  ه سسښه:  اسسنې هچا و   ېسس ه)هوه ېناو سس هلپسس  ههیې سسحه

  هو نسس س هچنسسوه)هوه  اوسسرهیسسوهدسس یحه سس وووهنسسښهواسستو

و نسس سههوهاسس    هوي سس هو نسس سههت وتسس   هو سسسوو ېډو ه)هوه

و سسسستپرهیسسسسا پ هووهوهو سسسستپرهوهلسسسسوه نځسسسسوهولوسهوه

نږې سس  هوه سس  هووو سسۍهلپسس  ههیسسوهاسسږ  لې وه   سسوه ویسسۍهووه

اسس    هو نسس س هوو  لېسس ه)هو هيوسسوه  نسسحهو نسس س هن  وسس ه)هوه
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نسسس سهوهاږسسس  رهټسسس نن هنسسسښهوه سسس      هلسسسوهووسسستپ هه۲۱۱۱

 یوه   اه ویۍهو ن س ههخوهوه پ  

 ه-وهوونږنسسس هووه سسس      ه سسسا ناهت  سسسګ هووهوهو  سسس  وه   ولسسسوه

  ه سسښه:هو ۍ   سست  ه)هوههسس  هويوتسسرهاسس  و   حه هو  نسسووهه

 )هوهټ لنښهووهوهی ل   هت  ګ ه ه

 ه سسښهه-وهوونږنسس هلپسس  ههوهول سسرهو پ سس هووه وڼتېسس ه و  سسوههه  

 :هو  نووه)ی ل و 

 ه  ه ښه:ه)هو  نوو  وثو وښه هې   حهیاو او   وه: 

 هې   حها جهوهاږ اهه:ه  ه ښه:هچنوهه هاه  

 وه  سسس وهیسسسا پ هوه  سسس   اهتا سسسحهوسسس ه ېډو سسسوه:هچنسسسو)ه

 ی چنت    وههوووو و ه   ې  ه)ی  ن  وه ه

 هسه  ه سسښه:هچنسسوه)ه  ل  سس   ه وهوسس ولحهوه سس ول هلپسس  هه   لېت  سسو

 سسوهوهياااسسحهلپسس  ههوهااو سس هلسسوهي اهوهچۍسس ه ه سس هدسسښه

لسسوهوو سساههخسسوهوسسښهوه  سس   اهاسساهه ااسستوهن لسسوههوهاې سست 

هخسسسوه پ سسس هنسسس س هوهو سسسوو ېډو ه)هوهو سسستپرهیسسسا پ هوه

نږې سسسې  هوه نسسسوهو هاسسس و ه ااسسستې ل هنږ سسسناو  هاسسس  نوه ه

و سستپرهیسسا پ هوهنږې سسې  هلپسس  ههوه سس  هووو سسۍهوهدنسسوه

و هنسس سهووهوهاسس       ه وټ لسس س هوو  لېسس ه)هوهچۍسس ه رسس      ه

  هن هلوهو ن کهوښهو    هن ل عههخوه پ  هن سهدښهو

 ه سسښه:هوو  لېسس ه)چۍسسوهه-لسسوه سس و اوخ ولحهیا سسوه ه ا ېسس هنسس سه  

و سسسنهدسسسښهوه   ږسسسحهنسسسښهوه رسسس  و  هوه   ېسسس هیسسسا پ ه

   وچحهو ن کهوه   نږ هنښه ګو هن س 

 وه ز     ه  وس 
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 ل سسس ره:هوخسسسوه سسس  ههه  سسسۍه)ه  نسسسح ههه سسس لۍهههیېتسسسحهه

  ه سسسښه:ه  اسسسنې هچا و   ېسسس ههه هسسساههچنسسسوهههو سسسوو ېډو هه

 وو  لې هه ان وه

 وو سس  ههواسست ږ ل وو  ښهاسس  ه:ه  ه سسښه:ه هسساه)ه هتسسحهههوه

دسس  هیېسس لح هچنسسوه)ووو سس ه   ه  سسوه ه ان سسوه)هوهن دنېسس   هوه

 ل   ها   هدښهوهول  ونۍه   وه هاهنې ک 

       ه ښه:ه هاه- ه   واهوه  اوره  نحه اه سه   

 وهولسسوهووه سس      هژ نسسښهدسسښهوه سس  هل سسنهوهن  ووسسوو  ه سسوه

  وه وووه وهو ن که  ه ښه:هن  و ه

 

هوه  ونږوهن ل ه  نتې   وه

 هوهول ره     اهیوهي ههود ل هووه و هنښه و  وهو ن سه

 ه ښه:هن نې هههن  و هه-و ن  ی  وهووه و  ېډهن  ا  وه   

 ه ښه:هن  و هه-وهول ره     اهیوهولهه ېن ل  وهلې اه   

 ه ښه:هن  و هه-وها لښه ن   ه   

 وههسسس  هیسسسوهولهه و  سسسوه)هوه  وورسسس هووهواسسسن ووههېسسس سهههوه

ل زسست   هو  وسهههیسسوه ډو سسره   سسوهوه  سس  ترهنسس  و  هنتسساهههوههسس  ه

   تنوهن سه ه  ه ښه:هو ۍ   ت  هن نې 

 و رهی چ و ه  

  ځې هنسسسښهوهول سسس ونۍهیسسسوهولههتېسسساه اسسسږرهیسسسوهی چنت    سسس هووه سسس

ه  ه ښه:هن  و هه-و ا  وهووهټ ل حهاې  وسه

یسسسوهی چنت  سسس هووه سسس  ځې هنسسسښهوه  اوسسسرهلسسسوه سسس وهو ن سسس ی  وهووه

ه  ه ښه:هچنوهههوو  لې هه-اږېن  و وهووواوس

ه  ه ښه:هن  و هه-تېاه اږره   وهووه و  وه

ه  ه ښه:هن  و ه-ول رهل  او وه
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هه ښه:هو ۍ   ت  ههه هاهههن  و ه  ه-ټ لن ډ ه  اتحه

ه  ه ښه:چنوهههن نې هه-  ل     ه وهياااحه

 ه سسسسښه:هچنسسسسوهه-وهو سسسستپرهیابسسسسوهوهتابسسسس هجسسسس لوسه  

 )وووو و ههه   ې  ه)ی  ن  و ه

 ه سسسسښه:هو ۍ   سسسست  ه)وهه-ولسسسسوه سسسسوه  ل  سسسس پهو نسسسس س  

یا ختېسس وښهیسساوژوهیپ   سسوهووه سس وورښه ه او وسساه)وه سس    هج لو  سس ه

ووو وه      سسسسوهههوهنسسسس   ارهوهنږې سسسس هت  سسسسګ  ه هسسسساه)وهټسسسس نن ه

و تهسسحهههوهوونږنسس ه وڼتېسس هههوه سس      ه ق  سسوه هچنسسوه)  ل  سس   ه سسوهوه

 وښه سسنوو ه سس وورښهووهياااسسحه سس     هن نېسس ه)هوه سس  وهوهیا ختېسس

یسسسساوژا ه   سسسسې  هه)هوه سسسس    هجسسسس لو حه   لېت  سسسسو هههن  وسسسس ه)ه

ن  ووسسسوو ههه  سسسپ اههیسسساوژاه هو  نسسسوو)هوهی ل  سسس هیسسسوهولو سسسواهوه

        ه ق  وه ه

 وه  سس   رن هووهاسس وکه ه سس هلپسس  ههوه ېن ل  سس ه و نځتسسوهنسس سه

ووهوو سساه)هوتسسوه ېن ل  سسوهیسسوهول سسره  سس   هههه قسس  حه  بسس ا   ههه

 اې اره و       هیوهولههلې اها  هوه ه  ه ښه:هچنوهههن  و ه

 ه سسښه:هه-وهټسس لن ډوهووهو تهسس و ه سس ونږوهن لسس ه   سست  وه  

 چنوهههوو  لې ه

 ه ښه:ه هاهههچنوه-ا جاه هې   حه ږ ا   

 ه ښه:هوو  لې هه-وه  و    هلپ  هه  اوحه   

 ه سسښه:ه او وسساهه-وهووتپ   سس هووهو  سس وو  ه و نځتسسوهنسس سه  

 هسسساهههچنسسسوهههو سسسوو ېډو هههوو  لېسسس هههن نېسسس هههن  وسسس ههه   سسسې  هههه

  ان وه

 ه سسسښه:هه-وهټسسس لنښهاسسساو هنسسس سهه هسسسحهاسسساو هنسسس س  

 و ۍ   ت  هههن نې هههن  و هههو  نوو
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 ل  سس   ه سسوهوهياااسسحهیسسوهولههنهېن   سسوه و نځتسسوهنسس سهووه  

  ل  سس   ه سسوهوهياااسسحهیسسوه سس  اهوهااوو سس هیسسوهلې هسس هنسسښه  سستقېږ ه

   ه ښه:هچنوهن نې ه-ن سه ااتوه

 ه سسسښه:ه  اسسسنې ه-لسسسوه  سسس   اهوه سسس      ه پ سسس هنسسس سه  -

چا و   ېسس ه)هوه ېسساهل  ث   سس هوه هسس  ل هیسسوه سس  اهدنسسوهو هو نسس س ه

چنسسسوه)هوه  اوسسسرهیسسسوهدسسس یحه سسس وووهنسسسښهوهواسسستو  و  هدسسس ی سهههوه

اسس    هوي سس هو نسس سهه سسقهول  سس ونهو نسس س هوو  لېسس ه)هو هيوسسوه

و ه)هاسسسسږ  لې ښهدنسسسسوهو هو نسسسس سهووهوهدنسسسسوههو نسسسس س هو سسسسوو ېډ

و سسستپرهیسسسا پ هوهو سسسوو ېډو هوهنږې سسس  هلپسسس  ههوهاسسس    هووهدنسسسوه

نسسس سهیسسسوهاږسسس  رهټسسس نن هنسسسښهوهه۲۱۱۱و ه وټ لسسس س هن  وسسس ه)هوه

        هلوهووتپ ههخوه پ  هن س ه

 ه سسښه:هچنسسوه)ه  ل  سس   ه سسوهوهه-وهچږۍسس هه   لېت  سسوهنسس سه  

وهي اهچۍسسسوه هسسسرهدسسسښهوهياااسسسحهوه سسس    هلپسسس  ههوهااوو سسس هلسسس

اې سست هیسسوهوو سساهنسسښه  سس وه ا نسسګو هوهچۍسس ههخسسوه پ سس هنسس سه ه

و سسسسوو ېډو ه)هوه  سسسس وهیابسسسسوهوهنږې سسسسې  هوه نسسسسوهو ه ااسسسستې سه

نږ سسناو  ههخسسوه پ سس هنسس س هوه  سس وهیابسسوهوهنږې سسې  هوه سس  ه

ووو سسسۍهلپسسس  ههوهدنسسسوهو هووهاسسس    ه وټ لسسس س هوو  لېسسس ه)هلسسسوهچۍسسسوه

 ې ه وهوهیې  هلوهو ن کهو    هن ک ه ر      ه پ  هن سهدښه   

 وهټ سهچ  ووهیوهن وهTrekه ښه:ه   ې  هه   

 ه سسښه:هوو  لېسس ه-وهول سسره  سس   اهیسسوه سسنهچږۍسس  هنسس سه   

)چۍسسسوهو سسسنهدسسسښه رسسس  و هوه   ېسسس هیسسسا پ ه سسس وچحهو نسسس کهیسسسوه

    نږ هنښهنزېن اتا 

هو   ت نښهي اهد   

 ه  ه وه:هن نې ه–ټ لن ډه  تېشه

 ه  ه وه:هو ۍ   ت  هه–ټ لن ډهه  ه
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 ه  ه وه:ه   ې  ه–ی  لږ  رهه  ه

 ه  ه وه:هچنوهه–ه-وه  اهل  ه  ونږوهن سه

 ه سسوه:هه–   ېسس ه سسوهوه هنسس هلسسوهو ن لسس هو  سس  هنسس سهووهاسسادپوهاسسه  ه  

هوو  لې ه

 ه سسوه:هه–یسسوه سس  هل سسنهنسسښهوهاسس  ه هن  ووسسوو  ه سسوه ووسسوه سسوهو نسس سه  

هن  و 

 ه وه:ه ان وهه–یوه نوږوه   وهوهداوت   ه و   وهووه اهن سه   
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