د مم اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﺗﻪ د ﻳﻠﺪا روﻳﺎن وﻳﻨﺎ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړه د ﻣﻠ;ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا ﻏﻮﻧ5ه
د  ،۲۰۲۲ﮐﺎل د ﺟﻮن ۲۳ﻣﻪ

@ﺎﻏﻠﯽ رﯾﻴﺲ ،ﺟﻼﻟﺘ5ﺑﺎﻧﻮ او د ﻣﺪ. /ﻮﻟﻨﯥ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ!
زه د ﻳﻮه داﺳﯥ وﻃﻦ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺷﭙQﻣﻪ .ﻮﻟPﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ د زدهﮐFو ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي او د ﻧFۍ ﭘﺮ ﻣﺦ د @Aﻮ
ﻟﭙﺎره ﺗﺮ .ﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه وﻃﻦ ﺑﻠﻞ ﮐﯧQي .زه ﻳﻠﺪا روان ﻳﻢ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻢ!
زه د ﻫﻤﺪې وﻃﻦ د @Aﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﻮم.
دﻟﺘﻪ د @Aﻮ د ﺑﴩي ﺳﺎزﻣﺎن ) (VOICE Ampliﬁedاﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﮐﻮم او ﭘﻪ دې ﴎﺑﯧﺮه ،د اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻟﭙﺎره د
ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮ@ﺘﻨﯥ د {ﺮوپ ﺑﻨﺴ yاﯦwﻮووﻧﮑﯥ ﻏFې ﯾﻢ.
ﻧﻦ ﺑﻴﺎ راﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻢ ورځ ده‚ ،ﮑﻪ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ دوو وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﯥ ﺧﻠﮏ د زﻟﺰﻟﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﺷﻮي،
ﻣﻮږ دﻏﻪ درد ډﯦﺮ ﻟﻴﺪﻟﯽ ،ﻣﻮږ ډﯦﺮ ‚ﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ورځ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﱪوﻧﻪ ﮐﻴﻨﺪﱄ.
@ﺎﻏﻠﯽ رﯾﻴﺲ!
اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ وړاﻧﺪې ﺧﱪداری درﮐFی و ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن درواغ واﻳﻲ ﭼﯥ {ﻮاﮐﯥ د @Aﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
درﻧﺎوي ﻟﺮي ،اﻣﺎ ﺗﺎﺳﯥ دﻏﻪ ﺧﱪداری ﺑﺎﺑﯧﺰه وﺑﺎﻟﻪ او دا دی اوس ﻣﻮږ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ او دﻟﺘﻪ د ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
ﻫﻤﺪې ﺑﯥﻏﻮري ﻟﻮړ ﺗﺎوان ﭘﺮې ﮐﻮو او ﻳﻮ ﺑﯧﺨﻲ ﻧﺎوړه ﺣﺎﻟﺖ ﺗﯧﺮوو.

اوﺳﻨﯽ ﻧﺎورﯾﻦ
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ور‚ﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل ﮐFی ،ﻣﻮږ ﺗﺮ ﺑﺪو ﺑﱰې ور‚ﯥ وﻳﻨﻮ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﯥ
ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮې ﻳﻮو ،ﭘﺮ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﺮﻟﻪﭘﺴﯥ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﺷﻮي ،ﻟﻮږې ‚ﭙﻠﯥ دي او ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﯦﺮه د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ﭼﯥ
ﻣﺪ /ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ او ﺧﱪﻳﺎﻻﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ دروﱄ.

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﯧﺮ ا{ﺴ yراﻫﻴﺴﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻳﻮازې د @Aﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺮ دﯦﺮش زﻳﺎت ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺻﺎدر ﮐFي ﭼﯥ
ﻳﻮازې د {ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷ5ر ﻳﯥ ﻧFﻳﻮاﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮ ﺧﭙﺎره ﮐFي ،ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ ﻳﻮازې ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻋﻤﲇ ﺷﻮي او ﻧFۍ ﻧﻪ ده را ﺧﱪه
ﺷﻮې.
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ .ﻮﻟﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺟﱪ ﺗﭙﲇ ،ﻳﻮازې ﻳﻮه ﺑﯧﻠPﻪ ﻳﯥ دﻟﺘﻪ ﻳﺎدوم!
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﯧﺮ اﭘﺮﯦﻞ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺰار ﴍﻳﻒ ﮐﯥ ﻳﻮه ‚ﻮاﻧﻪ داﻳﻲ ﭘﻪ ﺷﮑﻨﺠﻮ ووژﻟﻪ .ﻏﱪ{ﯥ ﭘwﯥ ﻳﯥ ‚ﻨﯥ ﭘﺮې
ﮐFې ،ﭘﻪ ﭼFو ﻳﯥ ووﻫﻠﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دووﻟﺲ ډزه وﻳﺸﺘﯥ وه ،دا ‚ﮑﻪ ﭼﯥ @Aﻪ وه او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ @Aﻮ ﮐﯥ ﻫﺰاره ﻣﯧﺮﻣﻦ
وه ،اﻣﺎ اﻓﻐﺎﻧﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺟﱪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪې او د ﴎ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻓﺎع ﮐﯥ
ﺧﭙﻞ ﻏ Qاوﭼﺖ وﺳﺎﺗﻪ.
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﴎﺑﯧﺮه ،ﺳﻠPﻮﻧﻪ ﭘﺨﻮا /ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ žﻮک ﭼﯥ د دوی د ﺟﱪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
درﯦﺪﱄ ﭘﻪ ﻧwﻪ ﮐFي ،ﺷﮑﻨﺠﻪ ﮐFي او ﯾﺎ وژﱄ دي.
ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ،ﺑﻐﻼن ،او ﺗﺨﺎر ﮐﯥ د ﺗﺎﺟﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯥرﺣﻤﻲ ﻧﯿﻮل ،وژل‚ ،ﻮرول او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺷFل ﻻ ﻫﻢ روان
دي.
د روان ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻟﺴﻤﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﮐﯥ د زﻣﺎن اﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺗﺎﺟﮏ زدهﮐﻮوﻧﮑﯽ او د ﻫﻐﻪ ورور
وﻧﻴﻮل .ﻟﻪ دوی žﺨﻪ ﻳﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ اړه ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﻏﻮ@ﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮل ،ﻟﻪ ﻳﻮه ﻳﯥ
ﻏﻮږوﻧﻪ ﭘﺮې ﮐFل ،ﭘﻪ ﺳﱰ{ﻮ ﻳﯥ ووﻳﺸﺖ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻏﺮه وﻏﻮر‚ﺎوه ،دا ﺑﻞ ورور ﻳﯥ ﻫﻢ ور وواژه.
دﻏﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺻﲇ žﯧﺮه ده او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺣﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﴩوﻋﻴﺖ او ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻏﻮاړي!

د روان ﮐﺎل ﻟﻪ ﻣﺎرچ راﻫﯿﺴﯥ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﺰاره اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺴﻮدو ،ﻣﺎﻟﺴﺘﺎن ،ﺟﺎﻏﻮري او ﺷﯿﺦ ﻋﲇ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ
ﮐﯥ {¦ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐFي ﭼﯥ د ‚ﺎﻳﻲ ﻓﻌﺎﻻﻧﻮ د راﭘﻮروﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ۳۱ ،yﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ او@ﺘﯥ ،ﺳﻠPﻮﻧﻪ
ﮐﻮروﻧﻪ ﺳﻮ‚ﻮل ﺷﻮي ۲۱ ،ﮐﺴﺎن ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي او د ‚ﻴﻨﻮ ﻣFی ژوﻧﺪی ﻧﻪ دی ﻣﺎﻟﻮم.
ﯾﻮازې ﭘﻪ ﺗﯧﺮ اﭘﺮﯦﻞ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﺰاره اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ  ۸ﭼﺎدوﻧﯥ وﺷﻮې ،د ﻣﻠPﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزوﱄ )ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ( د دﻏﻮ
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻨﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﺣﺘﺎ د ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﻢ ﯾﺎد ﻧﻪ ﮐ@ ،Fﺎﻳﻲ دا ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺑﺎﺑﯿﺰه @ﮑﺎرﯦﺪه.

زه ﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻏﻮاړم ﭼﯥ دﻏﻪ وژﻧﯥ دې ،ﻧﺴﻞ وژﻧﻪ وﺑﻮﱄ‚ ،ﮑﻪ دﻏﻪ .ﻮل ﺟﺮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﲇ ﻳﺎ ﺟﺰﻳﻲ ﺗﻮ{ﻪ د
ﯾﻮه ﻣﻠﺖ ،ﺗﻮﮐﻢ ،ﻧﮋاد او ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ د ﻟﻪ ﻣﻨAﻪ وړوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺷﻮي – ﻳﺎ ﺗﺎﺳﯥ وواﻳﺎﺳﺖž ،ﻮﻣﺮه ﻧﻮر ﻫﺰاره اﻓﻐﺎﻧﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ووژل ﳾ؟

د روان ﻧﺎورﯾﻦ ﭘﻪ ﺣﻞ ﮐﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ رول
ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﭘﻪ ﻏAﻮﻟﻮ او د @Aﻮ او ﻧﺠﻮﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ {®ون،
اﻧﺴﺎ /ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣFﯾﺘﻮب ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ {ﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ .Fﮐﻪ žﻪ ﻫﻢ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﻧﺎﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ وه؛
ﺧﻮ اوس دا °ﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﺎﻟﺖ @ﻪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ،ارز@ﺘﻨﺎﮐﯥ اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐFي.
ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ د دﻏﻮ .ﻮﻟﻮ ﺑﺸFي ﴎﻏFوﻧﻮ ،ﺟﺮﻣﻨﻮ او ﻗﺘﻠﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻳﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﮐFه ،ﻋﻠﻨﻲ راﭘﻮر ﻧﻪ دی ورﮐFی
او ﺣﺘﺎ د  ۲۰۲۱ﻟﻪ ﺟﻮﻻی راﻫﻴﺴﯥ ﻳﯥ د ﻣﻠﮑﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﮐﻮم راﭘﻮر ﻫﻢ ﻧﻪ دی ﺗﺮ ﺳﱰ{ﻮ ﺷﻮی.
ﭘﻪ دې ﴎﺑﯧﺮه ،ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﭘﯧwﻮ ﮐﯥ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﺷﻤﯧﺮې .ﻴ²ﯥ @ﻮوﻟﯥ دي.
د ﺑﯧﻠPﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ{ﻪ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﻨAﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻪ ﻣﲇ ﺟﺒﻬﯥ ﴎه د ﺗFاو ﭘﻪ ﺗﻮر د ﻟﺴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د
ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻪ وژﻧﯥ ﭘﻪ اړه راﭘﻮر ورﮐFی ،ﺧﻮ د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﭘﻪ ﺳﯿﻨﺪ ﮐﯥ ﻟﺲ
ﻣFي ﻣﻮﻧﺪﱄ دي.
ﭘﻪ دې ﴎﺑﯧﺮه اوس ډﯦﺮی اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﺑﯥﭘﻠﻮي ﻧﻪ
ده ﺳﺎﺗﻠﯥ او د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﭘﺮده اﭼﻮﻟﯥ ده .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮ ژره ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻨﻲ راﭘﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﻟﻪ
ﴎه ﭘﯿﻞ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ .ﻮﻟﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ د ﮐﺮهواﱄ او اﻣﺎﻧﺘﺪاري اﺻﻞ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐFي او د ﻫﯧﻮاد وﺿﻌﻴﺖ
ﭘﮑﯥ ر@ﺘﻴﻨﯽ وړاﻧﺪې ﮐFي.

ﻣﻮږ ﻻ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧFﯾﻮاﻟﯥ .ﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻨ´ ،د .ﻮلﺷﻤﻮﻟﻪ ﺧﱪو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﭼﻨﺪان
رﻏﻨﺪه ﻫµﯥ ﻧﻪ دي ﻟﯧﺪﻟﯥ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺑﻮ‚ﻲ.
ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﺗﻪ @ﺎﻳﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺑﺎور د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺳﯿﺎﳼ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺐ
ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه @ﮑﯧﻠﺘﻴﺎ ،ﺑﻠﮑﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﻨﺴ²ﻮﻧﻮ او ﺑﻬﺮ ﻣﯧﺸﺘﻮ ﺳﯿﺎﳼ žﯧﺮو {®ون ﺗﻪ ﻟﻮﻣFﻳﺘﻮب
ورﮐFي.

ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ .ﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ،د .ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻫﻤﻐQي
وﮐFي.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻻ ﻫﻢ د ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ وﯦﺶ ﮐﯥ د ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ﻫµﯥ ﮐﻮي او ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻳﻮازې ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ او ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ
ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻲ ورﺳﻮي ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ د @Aﻮ ﭘﻪ ﴎﭘﺮﺳﺘﻲ ﮐﻮرﻧ ¹او ﻣﻨﺰوي ﻗﻮﻣﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ
دي.
دا ﻫﻐﻪ žﻪ دي ﭼﯥ ﺛﺎﺑﺘﻮي ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﻪ اﺣﱰام او ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ ﻣﻬﻤﯥ دي.
ﮐﻪ ﻳﻮﻧﺎﻣﺎ د ﺑﴩي ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻟﯧQد ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺣﺴﺎب او رو½ﻮاﱄ ﭘﻪ ﺗﻀﻤ» ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﳾ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮﻫPﺮﯦﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐFي.

@ﺎﻏﻠﯽ رﯾﻴﺲ!
ﮐﻪ žﻪ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪ. /ﻮﻟﻨﯥ د دې ﺷﻮرا ﭘﺮ ژﻣﻨﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﺑﯥﺑﺎوره ﺷﻮې؛ ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﯿﻐﺎم ﯾﯥ دا دی
ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺸﺪد او ﺟﱪ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﻫﻠﻪ ﭘﻪ درد ﺧﻮري ﭼﯥ ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ورﴎه ﻣﻠPﺮی ﳾ.
اوس ﯾﻮازې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﻨﯿﺖ او .ﯿﮑﺎو ﻟﻪ {ﻮاښ ﴎه ﻧﻪ دي ﻣﺦ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ واﮐﻤﻨﻲ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻫﯧﻮاد ﯾﻮ ‚ﻞ
ﺑﯿﺎ د ﺗﺮﻫPﺮو ﭘﻪ ‚ﺎﻟﻪ ﺑﺪل ﮐFي او .ﻮل ﭘﻮﻫﯧQو ﭼﯥ د ﺗﺮﻫPﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﻮازې زﻣﻮږ د ﻫﯧﻮاد ﺗﺮ ﭘﻮﻟﻮ ﻣﺤﺪود ﻧﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧQي.

زه ﻟﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا žﺨﻪ د ﻻﻧﺪې {ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮ@ﺘﻨﻪ ﻟﺮم:
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ﮐﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ  ۶۰ورZﻮ ﮐﯥ د XYﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ Sرا ﻧﻪﻏﯽ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ Pﻮﻟﻮ

ﻣﴩاﻧﻮ ،د Pﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﯦﺰوﻧﻮ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺧﺘﻢ ﮐ`ئ.
د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻮرا د  ۱۳ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻔﺮ د ﺑﻨﺪﻳﺰ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ وﻏAﺎوه .ﻟﻪ دﻏﻪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ žﺨﻪ د
ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ ﺷﻬﯿﺪﺧﯧﻞ او ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺑﺼﯿﺮ اﻳﺴﺘﻞ او د ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ د ﻣﻮدې راﮐﻤﻮل ﻣﺜﺒﺖ {ﺎم {Âﻮ ،ﺧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪ. /ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ دې ﺧﻮاﺷﻴﻨﯥ دي ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻ ﮐﻠﮑﻪ {ﻮﺗµﻨ®ﻧﻪ ﻧﻪ ده ﮐFې ﭼﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ
ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﴎ ﻏFوي ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې د ﺧﱪو اﺗﺮو .ﻮﻟﯥ دروازې ﺗFل ﮐﯧQي.

ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﯥ @Aﯥ ﭘﻪ ازاده ﺗﻮ{ﻪ ﻧﻪﳾ {ﺮ‚ﯧﺪﻻی؛ ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻟﯥ ازاد و{ﺮ‚ﻲ؟
ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻴﻮ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ د @Aﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗPﻼرې او ﮐFﻧﻼرې ﻟﻪ ﻧQدې
وžﺎرئ .ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺮ زدهﮐFو ،د @Aﻮ ﭘﺮ {ﺮ‚ﯧﺪو ،ﺟﺎﻣﻮ او ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﯧﺮې ﻧﻪﮐFل ،ﯾﺎ ﻳﯥ
د @Aﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻧﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺘﻮﻧﻪ وﻟPﻮل او د @Aﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ اړوﻧﺪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ وروﺳﺘﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ
وا ﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻞ؛ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻔﺮ او ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﺊ.
ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ وﺛﯿﻖ او د دﻓﺎع وزارت د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻓﻀﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻠﻮم
ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻫﻢ ﺧﺘﻢ ﮐFئ .دﻏﻪ دواړه ﮐﺴﺎن د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻣﺪاﻓﻌﯿﻨﻮ او ﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ،ﺗﻮﻗﯿﻒ او ‚ﭙﻠﻮ ﮐﯥ
ﻻس ﻟﺮي.
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ﻟﻪ ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ kﺨﻪ وﻏﻮاړئ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠ;ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﴎﻣﻨﴚ د ﻧﻮي Zﺎﻧ;`ي

اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ Pﺎﮐﻞ ﮐﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ ،د Pﻮل ﺷﻤﻮﻟﻪ او ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎ oﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣ`ﻳﺘﻮب ورﮐ`ي.
د دوﺣﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ،ﭼﯥ دې ﺷﻮرا ﻫﻢ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐFې وه ،ﻟﻮﯾﻪ ﻧﯿﻤFPﺗﯿﺎ دا وه ﭼﯥ د ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﯧﺰ ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺷﺘﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻧﻮ د .ﻮل ﺷﻤﻮﻟﻪ او ﺑﯿﻦ اﻻﻓﻐﺎ /ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ ﻏﻮ@ﺘﻨﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮازﯦﻨ²{ ¹ﻮره ﻻر ده .ﯾﻮﻧﺎﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د .ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮžﻨ ،Èد @Aﻮ او .ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ {®ون ﯾﻘﯿﻨﻲ ﮐFي .د ﯾﻮې ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ او ﺑﯥ
ﮐﻔﺎﯾﺘﻪ زورواﮐﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﯦwﻮول ﺑﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد د ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺑﯥوزﻟ ¹او ﺗﺸﺪد ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﻮ‚ﻲ.

.3

د Pﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻫuﻮ ﻣﻼﺗ` وﮐ`ئ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﯧﺮو او رواﻧﻮ ﴎﻏ`وﻧﻮ ﺣﺴﺎب ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ

ﻣﺠﺒﻮروي.
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن žﺨﻪ د ‚ﺎﻧFPي راﭘﻮر ورﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻣﻼﺗ FوﮐFئ او اﻣﮑﺎﻧﺎت ورﮐFئ ﭼﯥ د ﻫﯧﻮاد .ﻮﻟﻮ
ﺑﺮﺧﻮ ﺗﻪ ﻻسرﺳﯽ وﻟﺮي .د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻮﻧﺪﻧﯥ د ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻳﺎ د ﺑﻞ ﮐﻮم žﯧFﻧﻴﺰ ﺧﭙﻠﻮاک ﻣﯧﮑﺎﻧﻴﺰم ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐFئ ﭼﯥ
ﭘﻪ .ﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ،د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ وي ،ﻟﻪ ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﴎﻏFوﻧﯥ وžﺎري ،ﺷﻮاﻫﺪ را.ﻮل ﮐFي او راﭘﻮر ﻳﯥ
وړاﻧﺪې ﮐFي.

ﮐﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻮرا ﻏﻮاړي ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﻞ ﻫﺮ ﴎﻏFووﻧﮑﯽ ﻳﯥ ﺧﱪې ﺟﺪي و{Âﻲ ،ﻧﻮ د @Aﻮ ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻧﻮ
د ﻣﻼﺗ Fﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ ﮐﯧQي.
ﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎﻧﺎ žﺨﻪ د ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮي ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﺣﺴﺎب وﻏﻮاړئ او ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د @Aﻮ د ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻨPﻪ دراﻧﻪ ﺑﻨﺪﻳﺰوﻧﻪ
وﻟPﻮئ.
د {ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎن ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﺸﯥ ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ او ﺟﺎﻳﺰې ورﮐﻮل ودروئ .د دﻏﯥ ﺷﻮرا ﻏFي ﻫﻢ ﭘﻪ {®ه او ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ د ﭘﺎم وړ žﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ .زه د ﻳﻮې اﻓﻐﺎﻧﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ{ﻪ درžﺨﻪ د داﺳﯥ {ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل ﻏﻮاړم ﭼﯥ
د ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﭘﻪ درد وﺧﻮري ،ﭼﯥ زﻣﺎ د وﻃﻦ ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ {ﻮﺗﻮ وﺗﻠﯽ ﮐﺮاﻣﺖ او ﺣﻖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐFي.
ژوﻧﺪ ژوﻧﺪ

