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د اﻓﻐﺎن ﺳوﻟﯥ ﭘروﺳﯥ د ﺷوﻧﯽ ﺗړون اړوﻧده ځﯾﻧﯥ ټﮑﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺧﻠﮏ ﻟﮫ  ٣٧ﮐﺎﻟﮫ ﺟﻧګ ﺟګړو )او ﺑﮭرﻧﯾو ﯾرﻏﻠوﻧو( څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ د ﺳوﻟﯥ ﺑﯾﺎ راﺗﻠو ﺗﮫ ډﭔرې ھﯾﻠﯥ ﻟري .ټول
ﺧﻠﮏ ﻟﮫ ﺟﻧګ څﺧﮫ ﺳﺗړي دي .د دوﻟﺗﻲ ځواﮐوﻧو او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺗر ﻣﻧځ ﭘرﻟﭘﺳﯥ ﺟﻧګوﻧﮫ ﺑﮫ ھﭔڅ ﯾوه ﭘﻠو ﺗﮫ ﺑﺎﻣﻔﮭوﻣﮫ ”ﺑری“ ور
ﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﻧﮫ ﮐړي .ﻟﮫ ھﻣدې اﻣﻠﮫ ﯾوه ﺑﯾړﻧﻲ ﺟوړﺟﺎړي او ﺗړون ﺗﮫ ﻋﺎﺟﻠﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟﯾدل ﮐﯾږي څو ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ټوﻟو
ﺳﯾﻣو ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ﭘر ځﻣﮑﮫ ﮐﭔښودل ﺷﻲ .ﻻﻧدې ځﯾﻧﯥ ھﻐﮫ ﻟوﻣړﻧﻲ ټﮑﻲ وړاﻧدې ﮐﯾږي ﭼﯥ د دﻏﮫ راز ﯾوه ﺗړون ﭘﮫ ﺗﺷرﭔﺢ
ﮐوﻟو ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻧظر ﮐﯥ وﻧﯾول ﺷﻲ.
.1

د ﺗړون د ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐﭔدﻟو ﭘر وﺧت ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ټول اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ اورﺑﻧد راﻣﻧځ ﺗﮫ ﺷﻲ .د ﺗړون ﭘﮫ وﺧت ﮐﯥ ﺑﺎﯾد طﺎﻟب
ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو ځﺎﯾوﻧو ﮐﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﭔدﻟو اﺟﺎزه ورﮐړل ﺷﻲ څو ﺑﯾﺎ ﭘﺧﻼﯾﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﯾوه ﺗواﻓق ﺗﮫ ﺳره ورﺳﯾږي
څﻧګﮫ ﭼﯥ ﯾﯥ ﻻﻧدې ﯾﺎدوﻧﮫ ﺷوې ده .د ﻗﻠﻣرو د ﮐﻧﺗرول ﭘﮫ اړوﻧد ،دوه اﺻﻠﻲ ﻟوري )اوﺳﻧﯽ اﻓﻐﺎن دوﻟت او طﺎﻟﺑﺎن(
د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﻗﻠﻣرو ﭘﮫ ھﻣﻐږي ﻣدﯾرﯾت ﺑﺎﻧدې ﻣواﻓﻘﮫ ﮐوي .د اوﺳﻧﻲ دوﻟت او د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺧوځښت ﺗر ﻣﻧځ د
اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺣﮑوﻣت ﻟﭘﺎره د وړاﻧدﯾز ﭘﮫ اړه ھم ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ ﺗوګﮫ ﭘوھﮫ ﺗرﻻﺳﮫ ﺷﻲ 1.ﭘﮫ ھر ﺻورت ،د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د
ﺧﺎورې او ﺧﻠﮑو ﯾوواﻟﯽ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر ﻗﯾﻣت وﺳﺎﺗل ﺷﻲ.
د اورﺑﻧد د ﺗﺻدﯾق ﻟﭘﺎره ﺑﺎﯾد ﯾو ﻣﻧﺎﺳب ﻣﭔﮑﺎﻧﭔزم راﻣﻧځ ﺗﮫ ﺷﻲ .د اورﺑﻧد ﭘﮫ ﺗﺻدﯾق ﮐﯥ ځﺎﻧګړی رول ،ځﺎﻧګړو
ﻣﻠﻲ ﮐﻣﭔټو ،ﻣﺣﻠﻲ ﺳﭘﯾن ږﯾرو او ﻣﺷراﻧو او ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوګﮫ ﻣﻠګرو ﻣﻠﺗوﻧو ﺗﮫ ورﮐول ﮐﭔدﻟﯽ ﺷﻲ.
ﺗړون ﮐووﻧﮑﯥ دواړه ﻟوري ﺑﮫ ﯾو ځﺎی ﮐﺎر وﮐړي څو د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ټوﻟﮫ ﺧﺎوره ﮐﯥ د ﺗوﮐو او د ﺧﻠﮑو د ﺧوځښت
او ګرځﭔدﻧﯥ د ﺑﺷﭘړې او ﭼټﮑﯥ ازادۍ ﺿﻣﺎﻧت وﮐړي.
ھﻐﮫ ﺗور ﻟﺳﺗوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ ﯾوړل ﺷﻲ ﭼﯥ د طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﺧوځښت ﯾﺎ ﻟﮫ ﮐوم ﺑل ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺧوځښت ﺳره د ﺗړاو
2
ﻟروﻧﮑو ﺧﻠﮑو ګرځﭔدﻧﮫ ﻣﺣدودوي..
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1ﭘﮫ ﺣﻘﯾﻘت ﮐﯥ د ﻗدرت د وﭔش ﭘﮫ اړه ﭘوھﭔدﻧﮫ ﯾوه ﺣﺳﺎﺳﮫ ﻣوﺿوع ده .د اﻧﺗﻘﺎﻟﻲ ﺣﮑوﻣت ﺗﺷﮑﯾل ،ﻣوده او
دﻗﯾق رول ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ﻣﻧﺎﺳب ډول ﺗﺷرﭔﺢ ﺷﻲ.
 2د ﻣﻠګرو ﻣﻠﺗوﻧو ﭘﮫ ﭘرﭔﮑړې د ﺗورو ﻟﯾﺳﺗوﻧو ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وړل د ﻣﻠګروﻣﻠﺗوﻧو اﻣﻧﯾت ﺷورا ﯾﺎ  UNSCﭘرﭔﮑړې
ﺗﮫ اړﺗﯾﺎ ﻟري .د ﺗړون ﻟوري ﻣواﻓﻘﮫ ﮐوي ﭼﯥ د ﺗورو ﻟﺳﺗوﻧو د ژر ﺗر ژره ﻟﮫ ﻣﻧځﮫ وړﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ ﻗوي ھڅﯥ
وﮐړي.
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 .5ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺗړون ټﮑﻲ ﭘﮫ ښﮫ ﻧﯾت ﺳره ﭘﻠﻲ ﺷﻲ ،د ﺗړون ﻟﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐﭔدﻟو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ د درﭔﯾم
ﮐﺎل ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﺎﯾد د ﺑﮭرﻧﯾو ﭘوځﻲ ځواﮐوﻧو ﺷﺗون ﺗﮫ د ﭘﺎی ټﮑﯽ ﮐﭔښودل ﺷﻲ .ھﻐو ځواﮐوﻧو ﺗﮫ ﺑﮫ اﺳﺗﺛﻧﺎ ورﮐړل
ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ د ﺑﭔﻼ ﺑﭔﻠو ﺑﮭرﻧﯾو ھﭔوادوﻧو د دﯾﭘﻠوﻣﺎﺗﯾﮑو ﻣﺎﻣورﯾﺗوﻧو ﺧوﻧدﯾﺗوب ﮐوي.
 .6اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ھﭔڅﮑﻠﮫ د ھﻐو ﺧﻠﮑو ﮐورﺑﮫﺗوب وﻧﮫ ﮐړي ﭼﯥ ﻟﮫ ﮐوم ﺑل ھﭔواد ،ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ﻣﺧﺗﻠﻔو ﺳﯾﺎﺳﻲ،
ﻣذھﺑﻲ او اﻗﺗﺻﺎدي ﺟوړښﺗوﻧو درﻟودوﻧﮑو ھﭔوادوﻧو ﺳره ﻧړﯾوال ﺟﻧګ ﺗﮫ د ودې ورﮐوﻟو ﻣوﺧﮫ وﻟري .ټوﻟﯥ
ﺧواوې ﭘﮫ دﻏﯥ ﺑرﺧﯥ ﮐﯥ د ھﻣﮑﺎرۍ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﮫ ژﻣن دي.
 .7د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺧوځښت ]ﯾﺎ ﻧورو وﺳﻠواﻟو ډﻟو[ ﺟﻧګﯾﺎﻟﻲ ،ﭼﯥ اوﺳﻣﮭﺎل ﺑﻧدﯾﺎن دي ،ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﻲ ﺗوګﮫ د ﺑښﻧﯥ د اوﺳﻧﻲ
ﻗﺎﻧون ]او ﻣواﻓﻘﮫ ﺷوو ﺗﻌدﯾﻼﺗو[ ﻣطﺎﺑق ﺑﺎﯾد ازاد ﺷﻲ .ﭘﮫ دﻏﯥ ﺑښﻧﯥ ﮐﯥ ﺑﮫ د ﻣﻠﮑﻲ وګړو د ﻧړﯾواﻟﯥ وژﻧﯥ ،زﺑر
زﻧﺎ ﯾﺎ ﻧورو ﺷﺧﺻﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟو اړوﻧده ﻗﺿﯾﯥ ﺗر ﭘوښښ ﻻﻧدې وﻧﮫ ﻧﯾول ﺷﻲ.
 .8ټول ھﻐﮫ اﻓراد ﭼﯥ ﻟﮫ طﺎﻟﺑﺎﻧو ﺳره ﺑﻧدﯾﺎن دي ﺑﺎﯾد آزاد ﺷﻲ ،ﭘﮫ ھﻐﮫ ﺻورت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻗﺗل د ﺟرم ،زﺑرزﻧﺎ او ﯾﺎ د
ﺷﺧﺻﻲ ﺗﺎوﺗرﯾﺧواﻟﻲ د ﻧورو ډوﻟوﻧو ﻣرﺗﮑﺑﯾن ﺷوې وي ،ﺑﺎﯾد د ﻣﺣﺎﮐﻣﯥ ﻟﭘﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن دوﻟت ﺗﮫ وﺳﭘﺎرل ﺷﻲ.
 .9د ﺗړون دواړه ﻟوري ﺑﺎﯾد د ﺑﯾﺎن او ﻧظر د ازادۍ ﺗﺿﻣﯾن وﮐړي .ھر ﻣﻠﮑﻲ وګړی ﺑﮫ ﻗﺎﻧون ﺗﮫ ﭘﮫ درﻧﺎوي د وﯾﻧﺎ د
ازادۍ ﺣق وﻟري .د ﺑﺷري ﺣﻘوﻧو او ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول د ښځو ﺣﻘوﻧو ﺑﺷﭘړ درﻧﺎوی ﺑﺎﯾد وﺷﻲ او دﻏﮫ درﻧﺎوی ﺑﺎﯾد د
ﻗﺎﻧون ﻟﮫ ﻟورې ﺗﺿﻣﯾن ﺷﻲ.
 .10اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﯾو اﺳﻼﻣﻲ ھﭔواد دی او د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻗواﻧﯾن دﻏﮫ اﺻل ﺗﮫ درﻧﺎوي ﮐوي .اﻟﺑﺗﮫ ﻟﮫ ھﯾﭼﺎ ﺳره ﺑﺎﯾد د ﻣﺧﺗﻠف
ﻣذھب ﯾﺎ ﯾوې ځﺎﻧګړې ﺳﯾﺎﺳﻲ ﻧظرﯾﯥ درﻟودﻟو ﻟﮫ ﻣﺧﯥ ﺗﺑﻌﯾض وﻧﮫ ﺷﻲ او ﻧﮫ ﺳزا ورﮐړل ﺷﻲ .د اﺳﻼم ﯾﺎ ﮐوم ﺑل
دﯾن څﺧﮫ ﺳرﻏړوﻧﯥ ﯾﺎ ﺳﭘﮑﺎوي ﺗﮫ ﺑﺎﯾد اﺟﺎزه ورﻧﮫ ﮐړل ﺷﻲ او د اوس ﭘﮫ څﭔر ﺑﮫ د ﺳرﻏړوﻧﯥ ﭘﮫ ﺻورت ﮐﯥ
ﻣﺟﺎزات ﺷﻲ.
 .11ﭘﮫ اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧون ﺑﺎﯾد ﻟﮫ ﺳره ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ وﺷﻲ ،ﻧوي اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧون ﺑﮫ د دی ﺗړون ﻟﮫ ﻻس ﻟﯾﮏ څﺧﮫ ﯾو ﮐﺎل وروﺳﺗﮫ
اﻓﻐﺎن وﻟس ﺗﮫ د ﺗﺻوﯾب ﻟﭘﺎره وړاﻧدي ﺷﻲ .ﭘﮫ ﺑﯾﺎ ﮐﺗﻧﮫ ﮐﯽ ﺑﺎﯾد د ﺗړون د ﭘﻠﯽ ﮐﯾدو ﻟﭘﺎره ټول اړﯾن ﻣواد او ﻧور ھﻐﮫ
ﻣواد ﺷﺗون وﻟری ﭼﯥ ﭘﮫ اﺣﺗﻣﺎﻟﯽ ﺗوګﮫ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن د ﺳﯾﺎﺳﯽ ډﻟو او ﺧوځښﺗوﻧو ﻟﮫ ﻟوری ﯾﯽ ﭘﮫ ګډه ﺳﭘﺎرښﺗﻧﮫ
ﮐﯾږي .ټﺎﮐل ﺷوی اداره ) ﻟوﯾﮫ ﺟرګﮫ( ﮐوﻻي ﺷﻲ د اوﺳﻧﯽ اﻓﻐﺎن ﺣﮑوﻣت او طﺎﻟﺑﺎﻧو ﻟﮫ ﻟوری ﻧور ځﺎﻧګړی
وړاﻧدﯾزوﻧﮫ ﺗﺻوﯾب او ﯾﺎ رد ﮐړي.
 .12ﭘﮫ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ ﺑﺎﯾد ﭘﮫ ھر ﺣﺎﻟت د ﺟﻧس ،ﻧژاد ﯾﺎ ﻣذھﺑﻲ او ﺳﯾﺎﺳﻲ ﺑﺎوروﻧو څﺧﮫ ﭘﮫ ازاد ډول د ټوﻟو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧو
ﭘر ﺣق ټﯾﻧګﺎر وﺷﻲ ،څو ﺧﻠﮏ د ډﭔرې ﻟوړې ﮐﭼﯥ ﭘوھﻧﯾز ﺳﯾﺳﺗم ﺗﮫ ﻻﺳرﺳﯽ ﭘﯾدا ﮐړي) ،ﻗﺎﻧوﻧﻲ( اﻗﺗﺻﺎدي
ﻓﻌﺎﻟﯾﺗوﻧو ﺗﮫ وده ورﮐړي ،ټوﻟو دوﻟﺗﻲ ﻣﻧﺻﺑوﻧو ﺗﮫ د راﯾﮫ ورﮐوﻟو او راﯾﯽ اﺧﭔﺳﺗﻠو ،د ﺷﺧﺻﻲ ﻣﺎﻟﮑﯾت اړوﻧده ﯾو
ﺷﺎن ﺣﻘوﻧﮫ او ھﻣدا راز ﻋداﻟت ،طﺑﯾﻌﻲ زﭔرﻣو او روﻏﺗﯾﺎﯾﻲ ﺧدﻣﺗوﻧو ﺗﮫ ﯾو ﺷﺎن ﻻﺳرﺳﯽ وﻟري.
 .13دواړه ﻟوري ﻣواﻓﻘﮫ ﮐوي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ د اﻗﺗﺻﺎدي ودې ،د طﺑﯾﻌﻲ زﭔرﻣو د ﻣدﯾرﯾت او د ﭼﺎﭘﭔ﷼ او ﮐﻠﺗور
ﺳﺎﺗﻧﯥ ﻟﭘﺎره ﻧړﯾواﻟﯥ ھﻣﮑﺎرۍ ﺗﮫ ښﮫ راﻏﻼﺳت وواﯾﻲ .اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺑﮫ ﻟﮫ ﻧړۍ ﻟﮫ ﻧورو ھﯾوادوﻧو ﭘﮫ ځﺎﻧګړی ډول ﻟﮫ
ﻧږدی او ﻟری ګﺎوﻧډﯾﺎﻧو ﺳره دوﺳﺗﺎﻧﮫ او د ھﻣﮑﺎری اړﯾﮑﻲ وﻟري .د ھﻐو ﺑﮭرﻧﯾﺎﻧو ﺷﺗون ﺗﮫ ﺑﮫ ښﮫ راﻏﻼﺳت ووﯾل
ﺷﻲ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﭘﮫ ﺑﯾﺎﺟوړوﻧﮫ او ﭘرﻣﺧﺗګ ﮐﯥ ﻣرﺳﺗﮫ ﮐوي.
 .14د طﺎﻟﺑﺎﻧو د ﺟﻧګﯾﺎﻟﯾو د ﺑﯾﺎ ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻧﯥ او ﭘﺧﻼﯾﻧﯥ ﯾوه ﭘروﺳﮫ ﺑﺎﯾد ﺗﺷرﭔﺢ ﺷﻲ .د ﺑﯾﺎ ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻧﯥ ﭘﮫ ﯾﺎدوﻟو
ﺳره ،ﻣوﻧږ ﭘﮫ ځﺎﻧګړي ډول ﻟﮫ وﺳﻠواﻟو ځواﮐوﻧو او ﻣﻠﻲ او وﻻﯾﺗﻲ ﭘوﻟﯾﺳو ﺳره د ﭘﺧواﻧﯾو ﺟﻧګﯾﺎﻟﯾو ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻧﯥ
ﺗﮫ رﺟوع ﮐوو .ﭘﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ﺗوګﮫ ،ﮐﮫ ﭼﭔرې د ﺗړون دواړه ﺧواوې ﻣواﻓﻘﮫ وﮐړي ،اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﻟﭘﺎره د )ﺑﯥ وﺳﻠﯥ
ﮐوﻟو ،ﺟﻧګ ﭘرﭔښودﻟو او ﺑﯾﺎ ﯾو ځﺎی ﮐﭔدﻧﯥ  (DDRﭘروګراﻣوﻧﮫ ﺑﺎﯾد ﻋﻣﻠﻲ ﺷﻲ.
 .15د ﻧﺎﻗﺎﻧوﻧﮫ ﻧﺷﮫ ﯾﻲ ﺗوﮐو د ﮐرﻧﯥ  ،ﭘﭔر او ﭘﻠور ﻣﺧﻧﯾوی ﺑﺎﯾد وﺷﻲ.
 .16د ﺗړون ﻟﮫ ﻻﺳﻠﯾﮏ ﮐﭔدﻟو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﭘﮫ ﯾوه ﮐﺎل ﮐﯥ دﻧﻧﮫ 3ﺑﮫ ﻋﻣوﻣﻲ ټوﻟټﺎﮐﻧﯥ )ﭘﮫ دواړو ﻣﻠﻲ او وﻻﯾﺗﻲ ﮐﭼو(
ﺗرﺳره ﺷﻲ .د ټوﻟټﺎﮐﻧو د ﭘروﺳﯥ ﻣﻧﺎﺳﺑﮫ څﺎرﻧﮫ ﺑﺎﯾد وﺷﻲ .ﻟﮫ ټوﻟټﺎﮐﻧو څﺧﮫ وروﺳﺗﮫ ﺑﮫ د ھﭔواد اداره ﭘﮫ ﺑﺷﭘړه ﺗوګﮫ
ﻧوي ټﺎﮐل ﺷوي ﺣﮑوﻣت ﺗﮫ وﺳﭘﺎرل ﺷﻲ .ګټوﻧﮑﯽ ګوﻧد ﯾﺎ د ګوﻧدوﻧو اﯾﺗﻼف ﺑﮫ ﭘﮫ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧون ﮐﯥ د ټﺎﮐل ﺷوې
ﻣودې ﻟﭘﺎره د ھﭔواد ﭼﺎرې اداره ﮐړي.
 .17د ھﭔواد ﻗواﻧﯾن ﺑﺎﯾد د ﺷرﯾﻌت ﻟﮫ اﺣﮑﺎﻣو ﺳره ﺑراﺑر وي .د دﻏﮫ اﺻل د ﭘﻠﻲ ﮐوﻟو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ د اﻧﺗﺧﺎب ﺷوو او ﺑﯥ
ﭘرې ﻋﻠﻣﺎوو د ﯾوې ادارې ﭘﻧځول اړﯾن وي.
ﯾﺎددښت :د ﻗدرت د ﻏﯾرﻣرﮐزي ﮐوﻟو د ﭘروﺳﯥ ﭘر ﺷوﻧﺗﯾﺎ ھم ﺑﺣﺛوﻧﮫ ﺗرﺳره ﺷول ،ﭼﯥ ﻣﻣﮑن دا ﻓرﺻت وﻟري څو
واﻟﯾﺎن او وﻻﯾﺗﻲ ﺷوراګﺎﻧﯥ وټﺎﮐﻲ څو ھﻐوی د ﻣﻠﻲ ﻗواﻧﯾﻧو ﻣطﺎﺑق ﺑﮫ د وﻻﯾﺗﻲ ﻗواﻧﯾﻧو د ﺗﺻوﯾﺑوﻟو ﺻﻼﺣﯾت وﻟري.

3ﯾﺎ زﯾﺎﺗﮫ ﻣوده څﻧګﮫ ﭼﯥ د ادارې ﻟوژﯾﺳﺗﯾﮑﻲ ﻣﺣدودوﯾﺗوﻧﮫ ورﺗﮫ اړﺗﯾﺎ وﻟري.
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ﮐﻠﮫ ﭼﯥ ﺗړون ﻧﮭﺎﯾﻲ ﺷﻲ ،ھﻐﮫ ټول ھﭔوادوﻧﮫ ﺑﮫ د دﻏﮫ ﺗړون د ﻣﺎدو د درﻧﺎوي ﻟﭘﺎره راوﻏوښﺗل ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﮫ
اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﮐﯥ ځﺎﻧګړې ﻋﻼﻗﮫ ﻟري او د دﻏﮫ ﺗړون د ﺑرﯾﺎﻟﻲ ﭘﻠﻲ ﮐﭔدو ﻟﭘﺎره ﺑﮫ د ښﮫ ﻧﯾت ﻟﮫ ﻣﺧﯥ او ﺗر ﺧﭘﻠﮫ وﺳﮫ
ھﻣﮑﺎري وﮐړي.
* * *
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