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 لنډیز

 

بهیر کې ستره ننګونه پډاګه کړه.  په کال د ولسمشري او والیتي شوراګانو ټاکنو د هېواد د دوامدار ډیموکراتیک لېږد ۲۰۱۴د افغانستان د   

دغه ټاکنې د طالبانو له راپرزېدو څخه وروسته پنځمې ټاکنې بلل کېدې او د لومړي ځل لپاره د یوه قانوني چوکاټ الندې تنظیم شوې وې چې 

ییز لېږد په پام کې نیولو  . د واک د شفاف او سولهې وېفرمان پر ځای د یوه ډیموکراتیک قانوني بهیر له لیارې رامنځ ته شو د د ولسمشر

څو د  کتلفرصت په صفت او د افغانستان په سیاسي تاریخ کې د یوه مهم هدف او دغه تاکنو ته  ې ټولنې دواړواو نړېوال وسره، افغانان

  ولسواکي په لور ترالسه شوې بریاوې وساتل شي.

د ته چې له شپږ میاشتو څخه یې زیات دوام وموند، او د هېواد د یو ټاکنیز بهیر څخه وروس۲۹کال د سپټمبر په  ۲۰۱۴ډاکټر اشرف غني د 

ولسمشر په صفت  د افغانستان د راتلونکي بهیر پکئ شامل وو،رای بکسونو د تاریخي او بی ساري پلټنې  او د و دویمه دورهټاکن وولسمشریز

د دویمې دورې ولسمشریز ټاکنو دویم  -مراسمو په ترڅ کې ډاکټر عبدهللا عبدهللاد د لوړې لسمشر غني     اعالن شو. یوه لنډه موده ورسته و

لخوا د دویمې دورې د ټاکنو د پایلو په ترڅ کې د  نوماندانود افغانستان د اجرائیه رئیس په صفت اعالن کړ، چې دغه څوکۍ د دواړو  -مخکښ

 ټاکنو د خپلواک کمیسیون د وروستيشوراګانو د ټاکنو پایلې د افغانستان د  د والیتيملي یووالی د حکومت تر موافقې الندې رامنځ ته شوه. 

   وې. 0اعالن ش ۲۶تائید څخه وروسته د اکټوبر په 

کال د ولسمشریزو او والیتي  ۲۰۱۴تفاهم لیک له لیارې د یوه د امریکا د پراختیایي ادارې په مالي مرستې سره د همکاری د  آی-ډي

ې ماموریت تنظیم کړ. د ډیموکراسي نړېوالې ادارې خپل د ټاکنو د نړېوالې څارنې دنده د ه د ټاکنو د نړېوالې څارنشوراګانو د ټاکنو لپار

نیول شوې وې، د دویم پړاو  ۵کال په فبروري کې پیل کړه او د ټاکنیز بهیر ټول پړاونه لکه د لومړي پړاو ټاکنې چې د اپرېل په  ۲۰۱۴

 یې وڅارل.  پلټنه هونیول شوې، او د رایو پراخ ۱۴ولسمشري ټاکنې چې د جون په 

ټاکنو څخه وړاندې شرایط    

کسیزې ډلې وګومارلې څو د ټاکنو څخه وړاندې شرایط ه دو اوږدمهالې څارنې آی د بلخ، هرات، ننګرهار، او پنجشیر والیتونو کې د-ډي

د امنیتي ملحوظاتو له امله د اوږد مهالې څارنې ډلې د ټاکنو څخه څو ورځې وړاندې د مارچ . څخه څارنه وکړي ځورله وارزوي او د ټاکنو 

 د ټاکنو پاتې ماموریت سره یو ځای شي. پړاونېټه کابل ته راغلې څو د لومړي  ۳۱په 

یتي شوراګانو د نوماندانو او د هغوی له ټاکنو څخه وړاندې دوره د ټاکنیز کمپاین د فعالیت د شدت او پراخوالي له پلوه، د ولسمشریزو او د وال

 شمېرمطلق د یو  یېد لیوالتیا له امله   د ټیمونو د اړونده رسنیز پوښښ له پلوه د پام وړ دوره وه. په ټاکنو کې ښکېل ډېر کسان چې د خلکو

ر د ټاکلو په هیله، او پدې هیله چې ، د یوه نوي ولسمش(د ولسمشري او والیتي شوراګانو دواړو په موخه مبارزه کويچې )لپاره نوماندانو 

کال ټاکنو ته د یوه ملي لومړیتوب په توګه کتل،  ۲۰۱۴. ډېرو افغانانو د رقابتي وي، په پراخو کمپایونو کې برخه اخیستې وهټاکنې به واقعاً 

 لې سیمه ییزې اړیکې وکارولې. چې له امله یې د بېالبېلو سیمو د مدني ټولنې سازمانونو د مدني روزنې او عامه پوهاوي  په موخه خپ

مهم سیاسي لېږد لپاره خوندي  ه، چې د ټاکنو لپاره سرتاسری امنیت تینګ کړ، له زیات فشار الندې وو څو د دغود افغان امنیتي ځواکون

د ټاکنو د خپلواک کمیسیون وړتیاوې ، په ټاکنیزو  چاپېریال رامنځ ته کړي. ناوړه امنیتي شرایطو د ټاکنو د بهیر د تنظیم په برخه کې
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، او د ټاکنیز بهیر د اعتباري کولو په برخه کې د څارونکو د خلکو  وړتیاوې ، د رایې ورکولو په برخه کېوړتیاوې کمپاینونو کې د نوماندانو

د مدیریت او پایلو په اړه د مشروع او له سیاسي ټاکنیزه دوره کې ولیدل شول، دغه کار د ټاکنو  ېلکه څنګه چې په دغ وړټیاوې ټکنۍ کړې.

 شک دواړو لپاره فرصتونه برابر کړل. تنظیم شويپلوه 

 د لومړي پړاو ټاکنې 

آی څارونکو لیدنه وکړه، -د ټاکنو لومړی پړاو د اپریل په پنځمه یو پراخ بریالیتوب وګنل شو. د رایه ورکولو ډېرو زیاتو مرکزونو څخه د ډي

پرانسیتنې، رایې ورکولو، بندولو، او شمېرلو د پروسیجرونو څخه نظارت او څارنه رایې ورکولو د مرکزونو د د لپاره بهیر  د ټاکنو دهغوی 

د رایې ورکوونې  کې څو سرغړونې ولیدلې او د هغوی په باور دغه سرغړونې نشي کوالی چې په هغو مرکزونو ازې یوآی یو-وکړه. ډي

؛ په کابل کې سترې پېښې رامنځ دهي. په سر کې داسې برېښېده چې د ټاکنو ورځ نسبتاً ارامه او سوله ییزه ټول بهیر تر پوښتنې الندې راول

ته نشوې او له والیتونو څخه یوازې یو څو راپورونه راورسېدل. د ټاکنو څخه یوه ورځ وروسته، په ولسوالیو کې د رامنځ ته شویو پېښو 

د تېرو ټاکنو په پرتله د کورني څارونکو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی آی -ی موجود وو. ډيراپورونو وښودل چې د پام وړ تاوتریخوال

   یادداښت کړ.

د مشاهداتو او نظریاتو په بنسټ چې د ټاکنو څخه وروسته پړاو کې د رایې شمېرنې په ملي مرکزونو کې ګومارل شوي وو، زمونږ د ټیمونو 

د ټاکنو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو سره سم په شفافیت سره تر سره شوی او مدیریت  منلآی باور لري چې د رایې شمېرنې د بهیر -ډي

په ترڅ کې  راجستر د بهیراو  ثبتچې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د  ې او د هغوی د پایلو اړونده پاڼېکڅوړ سربېره پدې، الس وهل شوې وو.

  د طرزالعمل سره سم تنظیم شوې. نکشف شوې وې د ټاکنو خپلواک کمیسیو

ل چې په منظمه توګه یې دوام و اعالنول پیل کړقسمي پایل د ټاکنو لسمشري د لومړي پړاوود  ۱۳اپریل په  د ټاکنو خپلواک کمیسیون د   

اعالن شوې.  ۱۵اعالن شوې، او وروستۍ پایلې د مې په  ۲۶وموند تر هغو چې بشپړې پایلې اعالن شي. لومړنۍ بشپړې پایلې د اپرېل په 

، او ویم مقام کېپه د رایو په ګټلو سره ۳۱.۵د په سلو کې د  سلنه رایې ګټلي دي، اشرف غني ۴۵وروستۍ پایلو وښودې چې عبدهللا عبدهللا 

سلنه رایو په درلودو سره په دریم مقام کې راغلل. له دې امله چې هېڅ یو نوماند اکثریت رایې ونه ګټلې، د ټاکنو  ۱۱.۳۷زلمی رسول د 

 خپلواک کمیسیون د دویم ځل ټاکنې په الره واچولې چې عبدهللا او غني د ولسمشري لپاره پکئ سره سیالي وکړه.

پورې  ۲۶اعالن کړې، خو وروستۍ پایلې د اکټوبر تر  ۲۰د ټاکنو خپلواک کمیسیون د والیتي شوراګانو د ټاکنو لومړنۍ قسمي پایلې د مې په 

له امله  شکایتونو ته رسېدنه د ولسمشري د دویم ځل ټاکنو په اړه د اختالفاتو ټاکنیزواعالن نشوې)پنځه میاشتې وروسته(. د والیتي شوراګانو 

توپیر درلود، او، پدې توګه د وروستۍ پایلو اعالن یې وځنډوو، چې د والیت او هېواد په کچه یې د دولت د دوام او فعالیت په برخه کې 

 ستونزې رامنځ ته کړې.

 د دویم پړاو ټاکنې 

یوه داسې زمینه برابره کړه کمپاین  دغه الف سربېره،د دویم پړاو ټاکنو د کمپاین دوره ډېره فعاله وه. د دوه مخکښ نوماندانو د ټکیټونو د اخت 

 .لخوا د منلو وړ وګرځېدلسیاسي مشرانو  وسیمه ییز د ، اوۍ دننهکورند ، ونو تر منځد قومچې له امله یې د لومړي پړاو مخکښ نوماندان 

د  ورته کورنې د افرادو لخوا د سیالو خو ټولنو کې معمول دي،  وپه ډیموکراتیک اختالفاتد کورنیو تر منځ د سیاسي اړیکو که څه هم چې 

 پېښه ده. نوې نوماندانو تائید په افغانستان کې یوه 
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آی څارونکو ولیدل چې -د اوږمهالې څارنې ټیمونه بلخ، هرات، کابل، او پنجشېر کې مېشته کړل. د یو څو استثناوو سره، د ډيخپل  آي-ډي

. د د تشرېح شوي طرزالعمل سره سمې تر سره تنظیم شوي دي مېرلو په شمولپرانیستلو او تړلو، او د رایو د شټاکنې د رایو د مرکزونو د 

نېټې په توپیر لږ  ۵رایه ورکوونکو د ګڼه ګوڼې په اړه ضد او نقیص راپور ورکول کېد، ډېر څارونکي وایي چې د خلکو ګډون د اپریل د 

آی نړېوال څارونکي هم وایي -. د ډيارزول شوی وو ونکو د صفونو د اوږدوالي د ارزونې په اساسښکاریده چې په ډېره پیمانه د رایه ورکو

د ټاکنو څخه وروسته د رایه ورکوونکو سمدستي رسمي شمېرنې د  چې دغه ورځ د لومړي پړاو د ټاکنو په توپیر ډېره کمرنګه برېښېده.

د اختالف په یوې سرچېنې بدل شو، او د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون ته  خلکو ګډون د لومړي پړاو په توپیر زیات وښود. دغه توپیر

  د رسمي شکایتونو یو داسې بنسټ جوړ شو چې د ټولو رایو د بشپړې پلټڼې المل وګرځېد. 

نې په الره واچولې. د دویم د انفرادي خلکو او د نوماندانو د کمپاینونو د شکایتونو په بنسټ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه دورې نمونوي پلټ

سلنه  ۴۳.۵د  ډاکټر عبدهللا عبدهللا اوپه درلودو سره لومړی ،  سلنه ۵۶.۴د د ټولو رایو ډاکټر اشرف غني  په اساس پړاو ټاکنو لومړنیو پایلو

 بدلون په ډاګه کوي. په پرتلهد لومړي پړاو  چې ،رایو په خپلولو سره دویم

څخه لنډه موده وروسته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د رایو د شمېرلو څخه وروسته، د ټاکنو بهیر د  بشپړېدود دویم پړاو ټاکنې د 

د  رامنځ ته شوي وو د پراخې درغلۍ او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د بې احتیاطۍ په اړهه چې زیاتره دغو اختالفون اختالفونو زېږنده شو.

 ټاکنیزورامنځ ته نکړه. په نتیجه کې، د دویم پړاو سرچینه اخیستې وه. د درغلۍ ادعاګانو پراخه النجه  یې څخهد افرادو ډاکټر عبدهللا د کمپاین 

تړو له شکایتونو ته د رسېدنې د بهیر په مهال، د ټاکنو په کمیسیونو باندې د خلکو اعتماد کم شو تر دې اندازې چې ډاکټر عبدهللا او د هغه مال

  . ړاو د موازي حکومت د جوړولو ګواښ ورک ونړټاکنیز بهیر څخه د پرېک

، جان کري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته پدې موخه سفر وکړ څو د هیلهد افغانستان د لومړي سوله ییز سیاسي واک د لېږد په 

خه وروسته، دواړه نوماندان پدې سال دواړو نوماندانو تر منځ د دغه بهیر د ژغورولو لپاره یوه معامله رامنځ ته کړي. د یو لړ جدي بحثونو څ

 سلنه پلټنه وشي چې په پایله کې به یې د ملي یووالی حکومت رامنځ ته شي.  ۱۰۰شول چې د دویم پړاو ټاکنو د رای بکسونو 

 پلټنه

پلټنه تر سره شي، او دغه  چې د دویم پړاو ټاکنو د ټولو رایو سال شولپدې  ۱۲د ولسمشري نوماندان عبدهللا عبدهللا او اشرف غني د جوالی په 

سیاسي کړکېچ ته د پای ټکی ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پلټنې اصلي مسئولیت په غاړه واخیست او د ملګرو ملتونو مشورتي نقش 

 غوره کړ. د پلټنې بهیر کې د نړېوالو څارونکو او د نوماندانو د استازو شتون ته اړتیا درلوده.  

امریکا نړېوالې څارنې د ټولو فعالیتونو لپاره یې چې د نکو احتیاطي ډله وګومارله چې د پلټنې د بهیر څارنه وکړي او آی د نړېوالو څارو-ډي

د منظمو تخنیکي کمیټو په غونډو کې چې د ټاکنو آی -د آسانتیا برابرونکي په صفت کار وکړ. سربېره پدې، ډيدي، په مرسته تمویل شوې 

چې د امریکا په مالي مرسته تمویل  وکړ هم ډلو استازیتوبخپلواک کمیسیون کې ونیول شوې او د ملګرو ملتونو لخوا یې مشري کېده د هغو 

  .وشو، او هلته د پلټڼې د طرزالعملونو او ننګونو په اړه بحث شوې وې 

بشپړ شو، او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ډاکټر اشرف غني د افغانستان د راتلونکي ولسمشر په  ۲۱او د سپټمبر په  ۴ه د پلټنې بهیر د سپټمبر پ

، د ټاکنو خپلواک له مهال راهیسېلیکلو موافقې د د صفت اعالن کړ او ویې ویل چې رسمي ورستۍ پایلې به نږدې راتلونکي کې اعالن شي. 

 پایلې نه دې اعالن کړې. د دواړو نومانداننو لخوا د پراخې درغلۍ ادعاګانې التراوسه ندي ثابتې شوي.   کمیسیون التر اوسه وروستي رسمي



 ۵کال د ټاکنو د نظارت/څارنې د ماموریت وروستی راپور سي  ۲۰۱۴د افغانستان د 

 لپارهسوله ییز لېږد  دد دواړو نوماندانو تر منځ د ټولو رایو د پلټنې او د ملي یووالي حکومت د جوړولو تړون ښایي د افغانستان لپاره د واک 

ه کار بیا د یو ولسواکه حکومت د رامنځ ته کولو فرصت پرېښود. پدې توګه دا دریمه پرله پسې ټاکنه ده چې فرصتونه برابر کړي وي، خو دغ

چوکاټ له پارامترونو څخه دباندې پرې فیصله کېږي. د پلټنې بهیر د شته طرزالعملونو څخه پرته پیل شو او د  ولسواکهد افغانستان د قانوني 

د افغانستان د رامنځ ته شوې ادارې او د ټاکنیزو النجو په ډاګه کړ چې د جوړولو غوراوی   میکانیزم لنډمهالهد حل لپاره د یوه  النجېټاکنیزې 

. دا یو له خطره ډک تعامل بلل کېږي او باید د افغانستان د راتلونکو ټاکنو پر مهال ورڅخه راغیبهیرونو سره په ټکر کې اساسي د حل د 

  مخنیوی او ډډه وشي. 

لي حکومت د ملي یووا  

د نوماندانو لخوا د یوه سیاسي چوکاټ د سند له لیارې ومنل  ۱۲د ملي یووالي حکومت د جوړولو مفکوره د لومړي ځل لپاره د جوالی په 

ر . د ملي یووالي د حکومت جزئیات د سپټمبېهم پکئ تشرېح شو موافقهشوه، چې د پراخې پلټنې شرایط او په یاد بهیر کې د نوماندانو د ګډون 

، غني د ۲۹څرګند شول چې د دواړو نوماندانو لخوا السلیک شو. د سپټمبر په د انتقالي دولت لپاره د یوه چوکاټ په رامنځ ته کولو سره  ۲۰په 

ولسمشر په صفت اعالن شو، او په ورته ورځ ډاکټر عبدهللا د اجرائیه رئیس په صفت لوړه وکړه چې پدې توګه د ملي یووالي حکومت رسمي 

  د هېواد د راتلونکې پخاطر مسئول ګڼي.په ګډه وموندله او په رسمي توګه د ټاکنو دواړه سیاالن بڼه 

د ملي یووالي د حکومت د تړون دوه مهم حکمونه دا دي چې د دوه کلونو په دننه کې د اساسي قانون لویه جرګه راوبلل شي څو د اجرائیوي 

، چې د هغه دندې او مسئولیتونه ناڅرګنده دي. سربېره پدې، یاد تړون د کړيصدراعظم مقام او د اجرائیوي رئیس مقام سمدستي رامنځ ته 

ځانګړی  راز حاتو لپاره د یوه ځانګړي کمیسیون په رامنځ ته کولو باندې تمرکز کوي. د دغه راپور د لیکلو په دوران، دغهټاکنیزو اصال

ملي یووالي حکومت د رامنځ یاد کمیسیون باید سمدستي د کمیسیون التراوسه نه دی جوړ شوی، سره له دې چې تړون کې ویل شوي دی چې 

 وسته جوړ شي.ته کېدو څخه ور

 وړاندیزونه 

 افغانستان ته الزمه ده چې د ولسواکۍ د ټینګښت او د قانون په رڼا کې د ډیموکراتیکو ټاکنونو د رامنځ ته کولو لپاره چې په هېواد کې د

خپلواک کمیسیون مشرانو د ټاکلو او د واک د لېږد یوازینی قانوني میتود بلل کېږي، په ټاکنیز بهیر باندې، د ټاکنو پر کمیسیونو یعنې د ټاکنو 

نې او ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون باندې د خلکو اعتماد بېرته راژوندی او زیات کړي. له دې امله، مونږ الندې وړاندیزونه او سپارښت

 وړاندې کوو چې په راتلونکو ټاکنو کې په پام کې ونیول شي:  

 د ټاکنو د پایلو اعالنول.  .1

 ر رامنځ ته کول. بهی د اصالحاتو ټاکنیزود  .2

 د ټاکنیزو درغلیو پلټنه او تعقیب.   .3

 د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې لپاره د مناسب سیستم رامنځ ته کول.  .4

 د ټاکنیزو کمیسیونونو اصالحات.  .5

 په ټاکنو باندې د خلکو د اعتماد د پیاوړي کولو لپاره د عامه پوهاوي رامنځ ته کول. .6

 له یي ټاکنو په پام کې نیول. د دوره یي یا مرح .7

 .  اوږدولراي پاڼو ته د الس رسي د درشل  .8
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 لپاره د ټاکنیز سیستم بدلون.  شوراګانو او ولسی جرګی د والیتي . .9

 ارزونه. دویم پړاو ولسمشریزو ټاکنو څخه د استفادې د  .11

 د ټاکنو څخه وروسته د رایو د شمېرنې، بیا شمېرنې او پلټنې د طرزالعملونو پیاوړتیا.  .11

  د شکایتونو د رسېدنې د طرزالعملونو اصالح د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون .12

 پای 

د عملي کولو لپاره یوه وسیله وي؛ لومړی، دا چې  موخوې به دوه مهمو کال ټاکن ۲۰۱۴چې د  وود افغانستان خلک او نړېواله ټولنه پدې هیله 

لپاره الره هواره کړي، او دویم، دا چې دغه بهیر به په افغانستان سوله ییز لېږد  د دغه ټاکنې به د طالبانو له راپرزېدو څخه وروسته د واک

کۍ چوکاټ چې یوه لسیزه وړاندې په بن کې منل شوی وو پیاوړی کې د ولسوالکۍ ټینګښت پیاوړی کړي او وروسته بیا د هېواد د ولسوال

د اصولو سره سم نه وو. سره له دې چې داسې ښکاري چې  ولسواکۍکړي. واک په سوله ییزه توګه ولېږدول شو، خو د واک د لېږد بهیر د 

لکه د تېرو ټاکنو په څېر چې  دی رامنځ ته شوی. د ملي یووالي حکومت نن د افغانانو تر منځ محبوبیت لري، خو د افغانانو په رایې سره نه

کې  ۲۰۱۳)چې په  کال د ټاکنو په اړه هم د اساسي قانون د حکمونو، او د ټاکنو د قانون ۲۰۱۴کې ونیول شوې، د  ۲۰۱۰او  ۲۰۰۹په 

د ځانګړو طرزالعملونو له ر خالف تصویب شو( او ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو د خپلواک کمیسیون د قواعدو او مقرراتو پ

. پر ځای د دې چې د ټاکنو د پایلو په اړه د ډیموکراتیک بهیر له لیارې پرېکړه وشي، سیاستوالو پرېکړه وکړه چې د پایلو لیارې پرېکړه وشوه

ی دی. سربېره پدې، دغه کار یو په اړه باید د یوه سیاسي تړون له لیارې پرېکړه وشي چې تر نن پورې یې د پایلو له اعالن څخه مخنیوی کړ

  .خپل واک ساتي ته درناوي پر ځای،داسې معیار رامنځ ته کړ په کوم سره چې زورواکي د خلکو رایو 

په دغه ټاکنیز بهیر د افغانستان لپاره د دې اړتیا مشخصه کړه چې د ټاکنیزو اصالحاتو او د اساسي قانون اصالحاتو په موخه یو واقعي بهیر 

خو یوه رښتینې هیله ټاکنیز بهیر افغانستان کې د ولسواکۍ په لور یو مهم او واقعي ګام نه بلل کېږي، یاد . سره له دې چې ونیول شيپام کې 

چې د پرمختګ امکان شته او د افغانستان ډیموکراتیکه شېبه به ژر تېره شي. په دغه راپور کې د یاد شویو اوهغه دا یې رامنځ ته کړه 

  ، افغانانو په پراخه پیمانه په ټاکنو کې ګډون وکړ. د افغانانو تر منځ د ولسواکۍ روحیه ټینګه او غښتلې ده. ننګونو سره سره

راهیسې، د کورني او نړیوالو څارونکو وړاندیزونه په  ۲۰۰۴کال ټاکنیز بهیر یې ټکنی کړ د وړاندوینې وړ وې. د  ۲۰۱۴هغه ستونزې چې د 

وي دي، په تېره بیا کله چې هغوی د ټاکنیز سیستم د مهمو مسئلو، د رایه ورکوونکو د نوم لیکنې، او د پراخه پیمانه له پامه غورځول ش

که څه هم چې، داسې ښکاري چې د افغانستان دولت او تر ټولو مهمه ټاکنیزو کمیسیونونو د خپلواکي او بې پرېتوب په اړه کومه پرېکړه کوي. 

او د تعقیبولو اراده یې هم لري. که د ملي یووالي حکومت چې د دغه بهیر له  الحاتو اړتیا احساسويد پراخو اص د افغان دولت مشران  دا چې

لیارې رامنځ ته شوی خپلې ژمنې عملي کړي او سیاسي اصالحات رامنځ ته کړي، نو په افغانستان کې د ولسواکۍ په ټینګښت کې مهمه او 

فغانستان د اوسني دولت رامنځ ته کېدل به د هېواد راتلونکي ثبات کې پراخه وڼده اصالحي مرسته کوي. که داسې وشي، دغه بهیر او د ا

    واخلي.


