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د افغانستان د څیړنې او ارزونې د ادارې په هکله
د افغانستان د څیړنې او ارزونې اداره په کابل کې میشته يوه خپلواکه څیړنیزه اداره  ده. ددې ادارې دنده د لوړ څرنګوالې درلودونکو او پالیسۍ 

پورې اړوندو څیړنو له الرې پرپالیسۍ او چارومثبتې اغیزې او دمعلوماتو پراخول  دي. 

همدا راز نوموړې اداره په افغانستان کې د څیړنې او زده کړې د کلتور د ودې په موخه  د څیړنې پايلې په چټکه توګه خپروي. دې موخې ته  د 
رسیدو لپاره  نوموړې اداره  د پالیسي جوړونکو، مدني ټولنې، څیړونکو او زده کونکو سره ددوی د څیړنېزې وړتیا د پیاوړې کولو  او ددوی په 
مینځ کې د دې ادارې د څیړنو او کتابتون  څخه د ګټه اخیستنې دترويج  په موخه   ښکیل ده څو په  دې توګه وکړای شي  شننو،  غبرګونونو او 

خبرو اترو ته الره هواره کړي.

نوموړې ادارې په ۱۳۸۱لمريز کال په افغانستان کې د بوختو مرستندويه ټولنو په مرسته يې په کار پیل وکړ اود يو مديره پالوې درلودونکې ده 
چې د بسپنه ورکونکو ټولنو له خوا  لکه ملګرې ملتونه او نورو څو اړخیزو ادارو، او نا دولتي ادارو له خوا يې استازيتوب کیږي. نوموړې اداره 
اوس مهال خپله اصلی بودجه د ډنمارک ، فنلند، ناروی، سويډن، سويزرلند او د انګلستان دحکومتونو څخه تر السه کوي. د افغانستان د پرانیستې 
ټولنې د انستیتیوت )FOSIA(، ايشیا فونديشن )TAF(، اروپايې کمیسیون )EC(، او د نړيوالې  پراختیا لپاره د څیړنیز مرکز )IDRC( له خوا ددې ادارې  

له ځانګړو  پروژو  سره  مالی مرستې کیږي. 
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تر السه شي. 



د لیکوال په هکله
تزرينه سجاد له ۱۳۸0 کال راهیسې د انتقالي عدالت، د بشر دحقونو او د شخړو د شننې په برخه کې کار کوي. هغې تر دې وړاندې د نړيوالو 
چارو لپاره د ملي ډيموکراتیک انستیتیوت، د پاتي شونو د حقوقو له نړيوال سازمان او کارتر سنټر سره کار کاوه. نوموړې د ۱۳۸۴ او ۱۳۸۵ 
کلونو تر منځ د افغانستان لپاره د نړيوالو حقوقو د گډ پروګرام )Global Rights( په برخه کې هم دنده لرله. او"دا تر  منځ واټنونه : د افغانستان د بشر 
د حقونو خپلواک کمیسیون، او د انتقالي عدالت په برخه کې د هغې ونډه" دمضمون لیکواله ده چې په ۱۳۸۸ کال کې د انتقالي عدالت په نړيوالي 
مجلې کې خپور شو. د نوموړې له جګړې وروسته د بیا رغونې، انتقالي عدالت، د بشر حقونه او جنسیت په تناقض كې څیړنیز مضامین په ګڼو 
علمي مجلو او کتابونو کې خپاره شوي دي. اوسمهال سجاد د واشنګټن ډي سي په يوه امريکايي پوهنتون کې د نړيوال خدمت په پوهنځي کې د 

عدالت او معافیت د پوښتنو په اړه د خپلې دوکتورا تیزس بشپړوي.

مننلیك
لیکواله د نوموړي راپور د جوړيدو په هکله د څو کسانو د ارزښتناکو مرستو څخه مننه کوي. که څه هم نومونه يې ياديدای نشي خو لیکواله دټولو 
هغه کسانو څخه د زړه له کومې مننه کوي چې د نوموړې څیړنې د ترسره کولو لپاره يې د ډيرو بوختیاوو سره سره د مرکې وخت ورکړ. نوموړې 
څیړنه، د افغانستان د پخالينې اوبیا پیوستون د پروګرام، په افغانستان كې د روانو فعالیتونو، او په هیواد کې د پخالينې او بیاپیوستون د رښتینې 
لیدلورې په برخه کې د نوموړو ګډون کوونکو له بصیرت، نظريو، انديښنو او هیلو پرته نه شوه ترسره کیدای. لیکواله له هغو بیا کتونکو څخه 
ځانګړې مننه کوي چې دلومړنۍ مسودې په اړه يې ارزښتناكه نظريې او رغنده نیوکې وړاندې کړې. په پای کې لیکواله د افغانستان د څیړنې او 
ارزونې د ادارې له ډلې : سارا پارکینسن، شاپور امیني، جې لمي، لورا کیم، هدايت اهلل او د هغه له ډلې څخه د نوموړي راپور د جوړيدو په بهیر 
کې د لوژستیكي مرستو، همغږۍ او تصحیح له كبله اوهمدا راز د چونا ايچاويز د آراموبحثونو او پیرزوينې څخه د زړه له كومې مننه كوي. پداسې 
حال  کی چې نوموړي راپور تر ډيره ځايه د پورتنیو کسانو د معلوماتو څخه زياته ګټه اخیستې خو هغه پکې وړاندې شوي نظرونه او لیدلوري 

زما خپل دي.

تزرينه سجاد
د ۱۳۸۹ کال د زمري میاشت
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اجرائیوي لنډيز
افغانستان په جګړه کې ښكیل دى. زياتیدونکې بلواګري، له جګړې څخه د نړيوالې ټولنې ستړيا، او د اوسني ناوړه  وضعیت په وړاندې 
د غبرګون لپاره پر افغان حکومت د زياتیدونکې فشار له كبله ونډه وال د زياتي پیچلي او مخ په زياتیدونكې جګړې په وړاندې د 
اغیزمنو ځوابونو د پیداکولو لپاره هلې ځلې كوي. په دې وروستیو کې ديوې پوځي  متحدې او د ملکي مالتړڅخه برخمنې ستراتیژۍ 
اړتیا احساسیږي چې د دوه غاښې کړنالرې پر بنسټ به په داسې حال كې چې د بلواګرو له لوړ پوړو مشرانو سره د بیا پخالينې له 
الرې د يو سیاسي جوړ جاړي په لټه كې وي به عادي طالب جنګیالي هم راجذب کړي. د افغانستان د سولې او بیاپیوستون پروګرام چې 
د زياتیدونکي بلواګرۍ د په نښه كولو په موخه رامنځته شوئ د ۱۳۸۹ کال د غبرګولي په میاشت کې د ولسمشر کرزي لخوا السلیك  
او پخپله د افغانانو او افغان مشريزه بهیر په توګه وړاندې شوچې له ۱۳۸0 کال راهیسې په افغانستان کې د پخالينې او بیا پیوستون له 

بل هر پروګرام څخه زيات پراخه وسیله ګڼل کیږي.

د افغانستان د سولې او بیاپیوستون اوسنی پروګرام د لوړو هیلو يوه ستراتیژي ده چې د پخالينې او بیا پیوستون د پخوانیو پلي شوو او 
تر ډيره ځايه نابريالیو پروګرامونو لکه د بې وسلې کولو، ملکي کولو او بیا پیوستون )DDR(، د ناقانانونه وسله والو ډلو لمنځه وړلو 
)DIAG( او د سولې د غښتلي کولو د پروګرامونو په برخه کې ځینو نیوکو ته ځواب وايي. نوموړې ستراتیژي افغاني ادارو، د سیمه 

ايزې حکومتدارۍ جوړښتونو، ځايي فعاالنو او ټولنو ته د مشرتابه ډيرې ونډې ورسپاري. او همدا راز دوګړو اوټولنې دامنیت او 
ستونزو د حل اوفصل په ګډون د بیالبیلو پلي کوونکو مرستندويانو تر منځ اړيکو او همغږۍ ته زيات پام اړوي او له بلواګرۍ سره د 

خلکو ديوځاي کیدو تر شا  د پرتو الملونو د پیژندلو او هغې ته درسیده ګۍ لپاره هڅه کوي.

نوموړې څیړنې په افغانستان کې د ستراتیژۍ په اړه د شته نظرونو او انديښنو په راغونډولو، او په هیواد کې د پخالينې او بیا پیوستون 
د بهیرونو په وړاندې د ننګونو په اړه د مهمو ونډه والو په نظرونو او لرلیدونو باندې تمركز کړی دی. د نوموړې څیړنې معلومات د 
۱۳۸۹ کال د وري- غويي میاشتو تر منځ په کابل او واشنګټن ډي سي کې د بیالبیلو افغان او نړيوالو ونډه والو سره د نیمه جوړښتي 
مركو او غیر رسمي خبرو اترو اود ۱۳۸۹ كال د چنګاښ تر میاشتې د ستراتیژۍ په اړه د موجودو اسنادو او د رسنیو د راپورونو 

څخه راغونډ شوي دي. 

نوموړې څیړنه څو انديښې راسپړي. د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام ستراتیژي په دې انګیرنې والړه ده چې بیا پیوستون 
ښايي د شخړو د کمښت المل شي، ښايي د ګډون لرونکو ګوندونو تر منځ به د يو ښه باور په فضا کې ترسره شي او داچې ياغیان په 
کې بې وسلې کیږي نو ښايي د ښو امنیتي پايلو او د قانون د واكمنۍ د غښتلي كیدو المل شي. دې سره جوغت نوموړی پروګرام په دې 
انګیرنې هم والړ دی چې د ياغیانو مشران به ښايي د ځینو هڅوونکو د وړانديز لکه د بښنې، او په دريم هیواد کې د میشتدو له امله 
د افغانستان له حکومت سره » پخالينې« ته لیواله وي. دغه انګیرنې ناسمې دي. پخالينه او بیا پیوستون ښايي دواړه په متقابل ډول 
تقويه کوونکې نه وي)يعنې د شخړې پیچلتیا ته په پام سره سره د وسله والو د بې وسلې کولو مبارزه په حتمي ډول د مذاکراتو میز 
ته د سیاسي مشرتابه د راښكلو لپاره د الزم  اعتماد درامنځته كولو المل نه شي كیداى، او نه به هم په يواځې توګه سیاسي مذاکرات 
دا پايله ولري چې زيات شمیر عادي طالب جنګیاالن بې وسلې کړي. تر هغه وخته چې د جنګیالیو د بیا پیوستون لپاره کافي مالتړ 
وړاندې شوی نه وي او دواړو لورو ته  د باور او اعتماد د رامنځته کولو له الرې )چې د سیاسي جوړ جاړي لپاره الزم دي( د بلواګرو  
دمشرتابه  او د افغانستان د حکومت تر منځ د دښمنۍ اړيکو په عادي ټولنیزو اړيکو بدلون نه وي موندلی نو پخالينه او بیاپیوستون 

به بري ته ونه رسیږي. 

سربیره پر دې ، د افغانستان د سولې او بیا پیوستون په اوسني پروګرام کې د اقتصادي فرصتونو او سیاسي خبرو اترو وړانديزونه هغو 
يو لړ پیچلو فكټورنو ته چې د اوسنۍ بلواګرۍ المل دي په پوره توګه رسیدګي نه شي کولی لكه  د افغانستان د حکومت له خوا د كړو 
ژمنو نه تر سره كول، د نړيوالو ځواکونو په وړاندې كركه، د بلواګرو د ګمارلوبنیادي كول، د ياغیتوب په لیكو كې د مالتړ كوونكي- 
موکل داړيکو رامنځته کیدل ، او په بلواګرۍ كې د بهرنیو فعالینو ګډون او دهغې په مالي مالتړ او پالن جوړونه كې دهغوى ښكیلتیا 
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. پداسې حال کې چې داسې ښکاري د امريکا د متحده اياالتو په ګډون د افغانستان حکومت او مهم نړيوال ونډه وال د«پخالينې« او 
»بیاپیوستون« د اصطالحاتو په برخه كې يوه ګډ توافق ته رسیدلي دي خو ددې دواړو بهیرونو د ترتیبولو په هکله يې ترمنځ اختالفات 
پاتې دي. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د جګړې د پاى ته رسولو لپاره د ياغیانو د بې وسلې کولو او د هغوي سره سیاسي 
خبرې اترې  بايد په يوه وخت كې پیل شي، او برعكس  نړيوال ونډه وال په ځانګړي ډول د امريکې متحده اياالت د عادي جنګیالیو 
د بې وسلې کولو لپاره هوډمن ښکاري خو په اصل كې د هغه چا په وړاندې  چې د ۱۳۸0 كال راهیسې د دښمن په نامه ياديږي د 
كورنۍ جبهې د  سیاسي حساسیتونو له كبله د بلواګرو د مشرتابه سره  د سیاسي خبرو اترو د مالتړ په اړه له خورا زيات احتیاط څخه 
كار اخلي.  همدا راز له پوځي نظره داسې يو باور وجود لري چې سیاسي خبرې اترې يواځې  هغه وخت ممکنې او بايد ترسره شي 
کله چې بلواګري په بشپړه توګه کمزورې شوې وي. اوسني نازك وضعیت ته په پام سره د افغانستان دسولې او بیاپیوستون د پروګرام 

د ظاهري بريا لپاره دنوموړو بهیرونو د ترتیبولو په برخه کې ددواړومقامونوپخالينه ډيره اړينه ده.

مرکه شوو کسانو د دا شان هر اړخیزو او پیچلو عملیاتو په تر سره كولو كې د اوسنۍ افغان ادارې د وړتیا، د ځواك د بیا راغونډولو 
او سیاسي ژمنتیا په هكله يې د پام وړ شك څرګند كړ.  د ستراتیژۍ په اړه ددې څیړنې د ځواب ويونكو  تر مینځ زړه نا زړه توب او 
د راز ساتلو كچه نه يواځې د يوې واحدې كړنالرې پرنشتوالې بلكې د بیالبیلو ونډه والو تر مینځ چې زياتره به يې په نیغه دنوموړې 

پروژې په مالي مالتړ او يا پلې كولو كې ښكیل وي  د باور او اعتماد پرنشتوالې هم زيات ټینګار كوي. 

نوموړې څیړنې د ملي او نړيوالو فعاالنو تر منځ هغه ګډ نظر هم په ډاګه کړ چې د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د نړيوالې 
ټولنې لخوا د هرې هغې ګړندۍ »ګټونکې ستراتیژۍ« د مالتړ لپاره يو ناوړه وړانديز دی چې پرې خپل پوځیان به بیرته کورونو 
ته ستانه کړي. او دا خبره له هغه زياتیدونکي آند سره هم مل ده چې د افغانستان د سولې او بیا پیوستون پروګرام د افغانانو خپله او 
د افغانانو په مشرۍ يوه ستراتیژي نه بلکې هغه په حقیقت کې له بلواګرۍ  سره د مبارزې )COIN( د ستراتیژۍ يوه برخه ده نو له 
همدې کبله د نړيوالو پوځي ځواکونو تر کنټرول الندې ده. په پای کې د څیړنې ځواب ورکوونکو وويل پداسې حال کې چې نوموړې 
ستراتیژي به د بسپنه ورکوونکو ټولنو سره کومه ستونزه ونه لري خو ځانګړو زمینوي فکټورنو ته د رسیده ګۍ په برخه کې بشپړه 

نه ده او په دې توګه به په عمل کې تمه کیدونکې پايلې ونه لري.

په پای کې،  نوموړی راپوردا تايیدوي چې اوسنی سیاسي وضعیت زيات شمیر عملي خنډونه رامنځته کوي. په حقیقت کې د افغانستان 
د سولې او بیا پیوستون د پروګرام په پلي کیدو سره به هر څوکوكوالى شي چې  د بیالبیلو ډلو او وګړو  له خوا، په سیالۍ كې د بايللو 
د ګواښ د كمولو لپاره د تړونونو د بدلون او د حکومت د واک د کمزوري کولو دهڅو د دوام وړاندوينه وكړي همدا راز نوموړی 
راپور څرګندوي چې له ياغیانو سره پر »سولې کولو« او«پخالينې« څرګند تمركز په دې معنی دى چې دغه ستراتیژي د شخړې د 
قربانیانو غوښتنو ته د اغیزمنې رسیده ګې په برخه کې پاتې راغلې. د عدالت څو اړخیزه ماهیت ته له پوره  پاملرنې پرته، چې افغانان 
يې غوښتونکي دي او د پخالينې »رښتینې« بهیر ته اړين دى  ال تر اوسه د افغانستان د سولې او بیاپیوستون پروګرام  ښايي د سیاسي 
غوښتنې)ګټو( يوه بله کړنه وګڼل شي. د نوموړې څیړنې د موندونو پر بنسټ، النديني اووه وړانديزونه هغو کسانو ته چې د افغانستان 

د سولې او بیاپیوستون د پروګرام له بهیر او د سولې او پخالينې له پراخو مسايلو سره بوخت دي وړاندې کیږي:

۱.  د روڼوالي زياتول او د همغږۍ تضمین 
لپاره  د يوې ډيرې همغږې کړنالرې د رامنځته کولو  تر منځ  بیالبیلو ونډه والو  د  او  بهیرونو د روڼوالې،  اړونده  د  د ستراتیژۍ 
بايد همغاړې هلې ځلې ترسره شي.  نړيواله ټولنه په دې اړه چې څه ممكن دي او دوى  د كوم څه د مالتړ غوښتونكې دي بايد له 
ګډو)ناټاکلو( دريځونو څخه ډډه وكړي .د امريکې د متحده اياالتو ځواکونه او نړيوال سوله ساتي ځواکونه بايد په ګډ ډول د ستراتیژۍ 

د بیالبیلو فعاالنو سره يوځای کار وکړي او د ملكي  ادارو څخه په خپلواك ډول فعالیتونوڅخه الس واخلي.
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۲. د سولې او بیا پیوستون د پروګرام د پلي کولو په برخه کې دافغانستان حکومت ته د ټینګو اصولو 
رامنځته كول 

بسپنه ورکوونکو ته الزمه ده چې  د سولې او بیاپیوستون د پانګې څخه د مالتړ لپاره د خپلو مالي ژمنو  لپاره ټاکلي شرايط رامنځته 
کړي، او د افغانستان حکومت ته الزمه ده څو د ځانګړو اوجدي اصولو د رامینځ ته كولو له الرې  دا ډاډ تر السه كړي چې  په نوموړي 
بهیر کې  بیال بیلې ښكیلې ادارې د امكان تر حده په اغیزمن ډول خپلې ستراتژيکي موخې ترالسه کوي. د بسپنه ورکوونکو تر منځ ډير 
ورته والی به دا تضمین كړي چې د افغانستان د سولې او بیا پیوستون د پروګرام پلي كیدل او پايلې يې  خورا اغیزمنې او پايیدونكې دي. 

۳. د ځايي واقعیتونو پیژندل او د تمو اداره 
 هغه غوښتنې چې د افغانستان حکومت څخه يې د ترسره کیدو هیله کیږي ډيرې سترې دي خو واقعیت دادی چې د روانو شخړو په 
شرايطو کې دولت نوموړو ترتیب شوو غوښتنو لست ته د ځواب ورکولو په وړاندې ډير زيات کمزوری دی. د ونډه والو لپاره مهمه 
ده چې په عمومي ډول د افغانستان  د سولې او بیاپیوستون د پروګرام او سیاسي پخالينې د وړاندې ويل شوې اړه وړتیا)امکان( كم 

کړي او تمې د هغې سره سمې اداره کړي.

۴. د خبرو اترو د يوې پیاوړې او هراړخیزې ستراتیژۍ رامنځته كول، د افغانستان د حکومت د خبرو 
اترو د ظرفیت غښتلی کول او د يو اغیزمن منځګړي لپاره د ونډې په پام کې نیول: 

 نړيواله ټولنه بايد د يو داسې دقیق او حساس انډول کوونکي عمل ترسره کولو ته دوام ورکړي تر څو د حکومت پر كړنو له  اغیزې  
پرته په ممکنه خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت کمزورتیا تشخیص کړي. پر مخكینو شرطونو د نړيوالې ټولنې څرګند ټینګار به 
د ياغیانو د مشرتابه له خوا د افغانستان له حکومت سره د خبرو اترو د ردولو په مانا وي. ښايي د ښكیلتیا يو ډير اغیزمن حد د خبرو 
اترو د يوې پیاوړې ستراتیژۍ د فكټورونو له تشخیص، د سیاسي خبرو اترو لپاره د ځانګړو شاخصونو درلودونكي مهال ويش په 
ټاكلو او دافغان حكومت د خبرو اترو د وړتیا د پیاوړې كولو لپاره د چټك پالن شوي كار له پیل سره به مرسته وكړي. نړيواله ټولنه 
كوالى شي  چې  په يوه هراړخیزه او روښانه  ستراتیژۍ كې  د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو د سازمانونو  پر ګډون او توافق هم 
ټینګار وکړي. نوموړي سازمانونه په دې هكله چې دهغوى په غیاب كې به د دوى وروستۍ الس ته راوړنې له ګواښ سره مخامخ 

شي په ژوره توګه انديښمن دي.

ملګري ملتونه بايد يو استازی او يا د كارپوهانو يوه ډله وټاکي تر څو د افغانستان له حکومت او نړيوالې ټولنې سره د اغیزمنو خبرو 
اترو د ترسره کولو د کاري چوکاټ او  الرو چارو د رامنځته کولو په هکله په ګډه کار وکړي او د يو داسې باوري او اغیزمن منځګړي 
د ټاکلو په برخه کې مرسته وکړي چې هم وکړای شي د افغانستان د حکومت او ياغیانو تر منځ، او هم د اړتیا په وخت كې د افغانستان 

د حکومت او د بهرنیو فعالینو تر منځ سیاسي دريځ ايراد کړي.

نړيواله ټولنه بايد د نوموړو مهمو پرمختګونو څخه د څارونكي« ساتونکي سپي« په څیر عمل ته دوام ورکړي، د خبرو اترو په بهیر 
باندې ثابت فشار وساتي او د مدني ټولنې د فعاالنو څخه مالتړ  ته دوام ورکړي تر څو په رامینځ ته كیدونكو شرايطو کې د هغوی 

دريځ پیاوړی کړي.

۵.  د سیمه ايزې ستراتیژۍ رامنځته  كول او د بهرنیو فعاالنو د ونډې په نښه كول 
د يوې څرګندې سیمه ايزې ترتیب شوې ستراتیژۍ نشتوالی د امريکې په بهرنۍ پالیسي کې د افغانستان د ونډې او موقف په اړه 
انګیرنې، انديښنې او بدګومانۍ رامنځته کوي. د امريکې د متحده اياالتو لپاره دستراتیژۍ په واسطه دسیمې دسیاسي وضعیت سمول 
پدې معنې دي چې له ايران سره ډيپلوماتیکي اړيکې رامنځته کړي، په افغانستان کې د پاکستان او هندوستان انديښنو ته د يو بل د ښكیلتیا 

په هكله پام واړوي او د افغانستان په خاوره كې د كشمیر پر سر د جګړې د بندولو لپاره پرهغوي فشار راوړي. 
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۶. د شخړو د قربانیانو غوښتنو ته پاملرنه
نړيواله ټولنه بايد د افغانستان پر حکومت خپل  فشارونه زيات کړي تر څو د عدالت موضوع ته په يو روڼ او هراړخیز ډول رسیدګي 
وکړي؛ د شخړو د پاتې شونو څخه د ګټې اخیستنې او د افغانستان د سولې او بیاپیوستون د پروګرام په پلي کولو کې د ځواک د بې ځايه 
کارولو څخه مخنیوی وکړي؛ اوټول هغه کسان د واک له ګدۍ څخه ګوښه کړي چې د ځواکمنو د ګټو لپاره د سیسټم څخه ګټه پورته 
کولو ته دوام ورکوي. په افغانستان کې د سولې، پخالينې او عدالت شته عملیاتي پالن يو داسې واقعي سند دی چې د اغیزمنو اداراتو د 
رامنځته کولو پر څرنګوالي د تمركزتر څنګ د قربانیانو زيات شمیر غوښتنې هم په پام  کې نیسي. د افغانستان حکومت بايد د نوموړي 
سند په برخه کې خپلو ژمنوته يو ځل بیا کتنه وکړي او د کړو وعدو د ترسره کولو د څرنګوالي په اړه په ډير دقت فکر وکړي. د يو 
رښتینې او ځواب وركوونكې  میکانیزم د رامنځته کولو لپاره بايد هلې ځلې ترسره شي. چې دغه کار به هم د ملي عملیاتي پالن ژمنې 

او هم به د افغانانو تر منځ د داسې يو میکانیزم لپاره پراخې غوښتنې څرګندې کړي. 

۷. له افغانستان سره د يوې اوږدمهالې ژمنې  لپاره تیارى
»خپل هیواد ته د ځواکونو دبیرته ستنیدنې« د فشار او شخړې ته د پای د ټکي د ايښودلو د لیوالتیا سره سره نوموړي هیواد سره د 
نړيوالې ټولنې د ژمن پاتې کیدلواو نه پاتې کیدلو د کچې په اړه يوې كره ارزونې ته اړتیا ده. يو پیاوړی افغان دولت په يوه يا دوه کلونو 
کې جوړيدای نه شي اوغوښتني هم بايد محدودې شي. سربیره پر دې د يو بشپړ په شا تګ )وتون( پر ځای د نوموړي هیواد سره د 

سیاسي، اقتصادي، قانوني او ټولنیز پرمختګ سره د مرستې لپاره يو اوږدمهاله ژمنتوب ته اړتیا ده.
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