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مقدمه

اکنو په قانون کې د ولسمرش غني د فرمان له مخې بدلون راغی او وررسه  شاوخوا یوه میاشت وړاندې د 

اکنو په قانونهم ه شول. د  و ي هم له دندو  اکنیزو کمیسیونونو پخوا غ کې مهاله د ولسمرش له لوري د 

اکنیزو  ه کېد کمیسیونونو له بدلون او د  و و له  اکنو دواړو و دپخوانیو غ وروسته، د نوي قانون پربنس د 

اکل شول.  ي و کمیسیونونو ته نوي غ

اکنو د  ې لپاره د تېرو  ي داسې مهال خپلې دندې پیلوي، چې د وليس جر والیتونو ۱۵د کمیسیونونو نوي غ

اکنیزو پایلې ال هم نه دي اعال  ه پارملان هم افتتاح نه شو. د  اکلې نې ن شوې او له کبله يې س کال په خپله 

اکل شوي، چې د  ي په دې هیله  ه او نوي غ و ي د کمزوري مدیریت په تور له دندو  کمیسیونونو پخوا غ

ي.  ه تررسه ک ه تو اکنې به په  انو راتلونکې  ولسمرشۍ، ولسواليو او والیتي شورا

اکنیزو کمیسیونونو ته نوي د ي ولې په خپلو دندو کې پاتې راغلل او  اکنیزو کمیسیونونو پخوا غ ا چې د 

ومره بریايل ثابت يش؟ هغه موضوعات دي، چې د  اکنو په مدیریت او تررسه کولو کې  ي به د  معريف شوي غ

ۍ برخه کسرتاتېژیکو او سیمه نو مرکز د اوون تحلیل په لوم ې ې پرې بحث شوی دی.ییزو 

ې شوې ده. د  ان و وضعیت ته  ې او په افغانستان کې د  یوالې ور و ن د اوون تحلیل دویمه برخه د 

ه هم په دې  ي. که  ل کې ان یواله ورځ هر کال په افغانستان کې هم  و ن ۍ د نورو هېوادونو په شان د  ن

و د مالت  و رسه د تاوتریخوايل پرضد د مبارزې شعارونه ورکولورځ د دولتي چارواکو له لوري، له  او له 

ینو سیمو کې حتی له خپلو ک ې په افغانستان کې ال هم له سختو ستونزو رسه مخ دي او په  ي؛ خو   ې

برخې دي.برشي او اسالمي حقونو هم بې
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های جدید انتخاباتی و رسنوشت انتخابات آیندهکمیسیون

احزاب مکررهای خواستازیکی،های انتخاباتیانتخابات و آوردن اصالحات در کمیسیونتعدیل در قانون

از حکومت افغانستان بود که باآلخره حدود یک ماه املللی سیاسی، نهادهای ناظر بر انتخابات و نهادهای بین

اینده ایندهقبل از سوی کمیتۀ مشرتک  ریاست جمهوری و انتخابات گان نامزدان گان احزاب سیاسی، 

) دلو ۲۳نهادهای ناظر انتخابات، مسودۀ نهایی تعدیل در قانون انتخابات افغانستان ترتیب داده شد و در 

رئیس جمهوراز سوی هـ ش) نخست در نشست کابینه مورد تصویب شورای وزیران قرار گرفت و بعداً ۱۳۹۷

افغانستان توشیح گردید.

رئیس فرمانهای انتخاباتی با صدور ام اعضاء و رئیسان کمیسیونانتخابات قانون تعدیل درهمزمان با 

به ادامۀ اعالم شدند.ممنون الخروجارنوالی کشور جمهور غنی از وظایف شان برکنار شدند و از سوی لوی 

به هر دو کمیسیون اعضای ،های انتخاباتی، در مطابقت با قانون جدید انتخاباتعزل اعضای پیشین کمیسیون

ً ۱۳۹۷حوت ۱۳شدند و در تعیین جدید  آغاز کردند.خویش راوظایف هـ ش رس

https://president.gov.af/fa/new-8837223
https://8am.af/election-commissioners-were-dismissed-2/
https://da.azadiradio.com/a/29766308.html
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دید کمیسیون در مدیریت سیستم ،های انتخاباتیاینکه با تعدیل در قانون انتخابات و تعیین اعضای ج

هـ ش چه خواهد بود؟ از ۱۳۹۸رسطان ۲۹انتخابات افغانستان چه تغییراتی خواهد آمد و رسنوشت انتخابات 

جمله مواردی اند که در اینجا مورد بحث قرار گرفته اند.

های انتخاباتییوناعضای پیشین کمیس

ارنوالی ممنون، شانبرکناریهای انتخاباتی که بعد از اعضای پیشین کمیسیون الخروج اکنون از سوی لوی 

های انتخاباتی معرفی شده بودند. به حیث اعضای کمیسیونهـ ش۱۳۹۵اوایل ماه قوس اند، در اعالم شده

تن از سوی ۳۶انون قبلی انتخابات، نخست در میان های انتخاباتی در مطابقت با قاعضای پیشین کمیسیون

کمیتۀ گزینش به ریاست جمهوری معرفی شدند و بعد از مصاحبه با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به حیث 

های انتخاباتی تعیین شده بودند.اعضای کمیسیون

- سال۵برای -غیيس (ملیحه حسن، نجیب هللا احمدزی، عبدالقادر قریيش و وسیمه بادتن ۷در این میان 

به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و ) -سال۳برای -گالجان صیاد، رفیع هللا بیدار و معاذهللا دولتی 

حمیرا حقمل و عبدالعزیز -سال۵برای - گر (علی رضا روحانی، عبدالبصیر فایز و غالم دستگیر هدایت تن دی۵

گی به شکایات انتخاباتی، انتخاب شده بودند. یون رسیده) به عنوان اعضای کمیس- سال۳برای - آریایی 

های انتخاباتی بر استقاللیت با آنکه رئیس جمهور غنی در مراسم معرفی و سوگند اعضای پیشین کمیسیون

یت از کمیسیون های انتخاباتی و کامل این نهاد تأکید کرد و اظهار داشت که حکومت مؤظف به ح

های باید از هرگونه دخالت، محفوظ باشند؛ اما با گذشت حدود یک سال رس ن نهادهای شان است و ایفعالیت

های انتخاباتی بلند شد و در گام نخست امام و صداهای مبنی بر موجودیت فساد و ضعف کاری در کمیسیون

چ، رئیس داراالنشا از کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل مدیریت ضعیف و وجود فساد اداری ءمحمد وری

سوی رئیس جمهور غني برکنار شد. 

چ به دلیل بروز اختالف هللا ها میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، نجیبچندی بعد از برکناری وری

احمدزی، رئیس این کمیسیون نیز به حکم رئیس جمهور غنی برکنار شد. هرچند احمدزی برکناری خویش را 

های کمیسیون مستقل انتخابات را در قبضۀ خود وط به ارگ صالحیتغیر قانونی خواند و گفت که حلقاتی مرب

مهور غنی به اساس فیصله و مطالبه کمیسیون  مهوری اعالم کرد که رئیس ج در آورده است؛ اما ریاست ج

انتخابات، حکم برکناری رئیس کمیسیون انتخابات را صادر کرده است.
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هنگی ضای کمیسیوندر کل، به دلیل موجودیت اختالفات داخلی میان اع های انتخاباتی، عدم موجودیت ه

الزم میان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی و نیز موجودیت فساد اداری در داخل 

ها، ها، هیچ یک از اعضای پیشین این کمیسیونهای بیرونی در کار کمیسیونها و مداخلۀ دستاین کمیسیون

کار کمیسیون به اعضای جدید سپرده با تعدیل قانون انتخابات اخیراً ونکردپورهرا مدت قانونی کاری خویش

شد.

های جدید ظرفیت کمیسیون

کاندید ریاست ۱۸های انتخاباتی مطابق قانون جدید انتخابات، به اساس رأی اعضای جدید کمیسیون

معرفی شدند. اعضای یهای انتخاباتناز سوی رئیس جمهور غنی به کمیسیو انتخاب شدند و بعداً ،جمهوری

کمیسیونی، هـ ش در نخسین نشست داخلی خویش، بعد از انتخابات درون۱۳۹۷حوت ۱۴جدید به تاریخ 

هیئت رهربی هر دو کمیسیون را برگزیدند.

رئیس، سید عصمت هللا مل را به حیث به حیثاعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات، حوا علم نورستانی را 

ودند. همچنان در کمیسیون شکایات م عاون و مسافر قوقندی را به حیث منشی این کمیسیون انتخاب 

انتخاباتی زهره بیان شینواری، به حیث رئیس، مولوی دین محمد عظیمی بحیث معاون و محمد قاسم الیاسی 

در کنار این از سوی رئیس جمهور غن ی، حبیب بحیث منشی و سخنگوی این کمیسیون انتخاب شدند. 

دی به عنوان رئیس  الرحمن ننگ به عنوان رئیس داراالنشاء کمیسیون مستقل انتخابات و چمن شاه اعت

داراالنشاء کمیسیون شکایات انتخاباتی تعیین شدند.

هرچند حکومت با تعدیل در قانون انتخابات و نقش دادن به احزاب سیاسی، نهادهای ناظر انتخابات و نامزدان 

اش های انتخاباتی، تاحدی توانست مخالفان سیاسیاست جمهوری در گزینش اعضای کمیسیونانتخابات ری

د آن تعدیل در قانون انتخابات و تعیین همیز سویها را به انتخابات آینده جلب کند. ارا راضی کرده و اعت

، به رئیس جمهور های انتخاباتی بر اساس توافق نامزدان انتخابات ریاست جمهوریاعضای جدید کمیسیون

های انتخابات به میان غنی کمک خواهد کرد، تا در آینده هر ضعف مدیریتی و تخنیکی که در کار کمیسیون

مهوری و نهادهای ناظر انتخابات خود را می آید، از انتقادهای احزاب سیاسی، نامزدان انتخابات ریاست ج

ر کل از ظرفیت کاری و مدیریت درست انتخابات ؛ اما ددر تعیین اعضای جدید همه نقش داشتندبکشد، چون 

هایی وجود دارد.توسط اعضای جدید نگرانی
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ان جدید کمیسیون های انتخاباتی در حالی به کارشان آغاز کردند که برای اولین بار رئیسان کمیش

ش اعضای های ناظر انتخابات، با آنکه روند گزینهای انتخاباتی دو خانم برگزیده شدند. نهادکمیسیون

شده، نگران پندارند؛ اما از ظرفیت کاری و مدیریت درست افراد انتخابهای انتخاباتی را شفاف میکمیسیون

در میان اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی بیشرت اعضای دارای مدرک لیسانس اند و در بخش اند. 

مدیریت انتخابات نیز تجربۀ کافی ندارند.

دهرسنوشت انتخابات آین

بر اساس تقویم اخیر اعالم شدۀ کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری همزمان با 

رگه والیت غزنی در  رسطان سال ۲۹انتخابات شوراهای والیتی، شوراهای ولسوالی و انتخابات ولسی ج

عالم شده برگزار خواهد شد یا هـ ش برگزار شود؛ اما پرسش این است که آیا انتخابات مطابق به تقویم ا۱۳۹۸

خیر؟

در این رابطه بصورت کلی باید گفت که رسنوشت انتخابات آیندۀ در گام نخست به آیندۀ وضعیت سیاسی و 

گردد.های انتخاباتی بر میامنیتی کشور و در گام دوم به امکانات، ظرفیت و کارکرد کمیسیون

صلح امریکا ـ طالبان و ناخوشنودی حکومت افغانستان در کل با آغاز گفتگوهایوضعیت سیاسی او امنیتی:

از این پروسه، وضعیت سیاسی و امنیتی کشور در حالت نگران کنندۀ قرار دارد. با آنکه با آغاز گفتگوهای امریکا 

ـ طالبان در رابطه به صلح در افغانستان امیدها برای پایان یاف جنگ کنونی بیشرت شده است؛ اما مخالفت 

ها را از این پروسه و تشدید حمالت هوایی نیروهای مشرتک بر اماکن مسکونی و مذهبی ملکی، نگرانیحکومت 

در رابطه به وخیم شدن وضعیت افغانستان بیشرت ساخته است.

دیگر در رابطه یلۀ مهمئها میان حکومت و سیاستمداران کشور در رابطه به پروسۀ صلح با طالبان، مساختالف

کنند و بیشرت ستاستمداران افغان، حکومت را به انحصار قدرت متهم می.کشور استبه آینده سیاسی

خوانند. های اخیر مقامات حکومتی را در رابطه به روند صلح با طالبان، دامن زدن به تشدید جنگ میموقف

گردد نتیجۀ گفتگوهای صلح با طالبان برمیبا در نظر داشت این وضعیت، برگزاری انتخابات آینده به چگونگی 

توان گفت که رسنوشت انتخابات ریاست جمهوری را نتیجۀ گفتگوهای صلح مشخص خواهد ساخت. در و می

این صورت اگر واقعا گفتگوهای صلح با طالبان پیرشفت کند و قرار باشد که امریکا با این گروه به یک توافقی 

ل زیاد این است که  انتخابات ریاست جمهوری یک بار دیگر برای مدتی به تاخیر انداخته شود. برسد، احت
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در صورتیکه حکومت با موجودیت وضعیت فعلی به برگزاری انتخابات اقدام ظرفیت کمیسیون های جدید:

گردد. در های انتخاباتی بر میکند. در آن صورت چگونگی شفافیت و مدیریت انتخابات به کارکرد کمیسیون

اند، های انتخاباتی از طرف احزاب سیاسی برگزیده شدهصورت بر بنیاد اینکه اعضای جدید کمیسیوناین 

ن می رود که عصبیت حزبی روی اعضای کمیسیون تأثیر وارد کرده، توافقات کاری اعضاء و شفافیت روند گ

های انتخاباتی تجربه انتخابات را به چالش بکشد. همچنان با در نظر داشت اینکه اعضای جدید کمیسیون

کافی انتخاباتی ندارند، امیدی وجود ندارد که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات پارملانی غزنی، 

ها بر اساس تقویم فعلی انجام گردد.شوراهای والیتی و ولسوالی

نیز وضعیت امنیتی کشور برعالوۀ این همه موارد مهم در رابطه به برگزاری انتخابات آینده، بودجۀ انتخابات و 

دی روبرو است؛ از یک غرافیای است. در این دو مورد حکومت افغانستان به چالش ج سو نزدیک به نیمی ج

یت مالی جامعه  افغانستان از کنرتول حکومت خارج است و از سوی دیگر تاکنون حکومت افغانستان از ح

پایانه است.جهانی در انتخابات افغانستان تعهدی نهایی دریافت نکرد
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یواله ورځ او په افغانستان کې و ن و وضعیتد  د 

ل  ان ۍ په زیاتره هېوادونو کې  ې په نوم نومول شوې او دغه ورځ هر کال د ن یوالې ور و ن ه د  د مارچ ا

ه  ې تو ان ي. د نورو هېوادونو په شان هر کال په افغانستان کې هم دغه ورځ، په  په دولتي ادارو کې د کې

ي. ل کې ان رمه  ه  ونو له لوري،  و د مالت په نوم د مختلفو بنس چارواکو له لوري او د 

ل شوه، چې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما  ان یواله ورځ په افغانستان کې داسې مهال و و ن س کال هم د 

، یوازې په راپورد کلني  ې له امله مرګ۱۱۵۲م کال کې ۲۰۱۸پر بنس و ته د ج تې وه. ملکي  ژوبله او

ه رسبېره بې لی او دې ورته  نور هغه موارد دي، چې په سوادي، برشي تاوتریخواوزيل، اعتیاد، بېپر ج

و ستونزه رسه  و ژوند له  ی دی.مافغانستان کې یې د  خ ک

ونه فعال دي؛ خو ډېری یې د پروژو تر کچې دي و د مالت په نوم بېالبېل بنس په یوه او په افغانستان کې د 

ې ال هم په په بل اړخ کې بيا د افغانستان پ. محدوده دایره کې فعالیت کوي و کې  ه ډېری کلیو او بان

نیو آسانتیاوو بې برخې دي. سخت وضعیت کې ژوند کوي او د ژوند له لوم

و پر وړاندې تاوتریخوايل او د دې  ور، د  تیني ان و د وضعیت پر ر دلته مو په افغانستان کې د

ی دی. تاوترخوايل په الملونو بحث ک

https://unama.unmissions.org/sites/default/files/24_february_2019_-_afghanistan_civilian_casualties_in_2018_-_executive_summary_dari.pdf
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ت کې د  هد افغان دولت په جوړ و ون

رافیکي احصائیو د ریاست د معلوماتو له مخې، په  ولنیزو او ډیمو د افغانستان د احصائیې مرکزي ادارې د 

ینه او ۱۴.۵میلیونه تنه و، چې له دې ډلې ۲۹.۷نفوسهـ ش کال کې د افغانستان ۱۳۹۶ میلیونه یې 

پاتې نور یې نارینه دي.

ه۲۰۰۱له  و د وضعیت د  ته کېدو رسه، د  ې وشو م کال وروسته د نوي نظام په رامن ې. وايل په موخه ه

ي او پوهنتونه پرانیستل شول او په دولتي ادارو کې یې د  وون ته کېدو رسه د نجونو پرمخ  د نوي نظام په رامن

جذب پروسه ورځ تر بلې زیاته شوه. 

، په  یو د ۱۳۹۶د پوهني وزارت د معلوماتو پر بنس وون میلیونه او ۹شمېر زده کوونکوهـ ش کال کې د 

راز د احصائیې زره یې نجونې وې. دغه۵۶۴وخوا درې میلیونه او زره کسانو ته رسېده، چې له دې ډلې شا۳۸۹

، په  ولو دولتي او خصويص پوهنتونونو کې ۱۳۹۶مرکزي ادارې د معلوماتو پر بنس هـ ش کال کې په 

ې کولې، چې له دې ډلې یې ۳۶۹۳۱۷ ینه وې. ۹۱۸۲۶کسانو زده ک تنه 

، اوسد افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر مهال په امریکا متحده ایاالت، تاجکستان، سویس بنس

ه د افغان دولت په اوسن أس کاو ناروې هېوادونو کې د افغان دولت د سفارتونو په ر  ې دي. همدارن ې 

ې په بېالبېلو وزارتونو کې معینانې  ي او لس نورې  و له لوري رهربي کې کابینه کې هم درې وزارتونه د 

و ته سپارل شوي دي. د افغانستان د پارملان په دي. تازه  اکنو د دواړو کمیسیونونو ریاستونه هم دوو  د 

ۍ د یو شمېر پرمختللو هېوادنو (فرانسه، هند.  ه حتی د سیمې او ن و ون شپاړسمه تقنینې دوره کې هم د 

ولو رسبېره، په اوسني ولو روسیه. جاپان او پاکستان) په پرتله زیاته وه. پر دې  نظام کې د افغان دولت په 

ینه په دندو بوختې ده. ملکي او نظامي ادارو کې  شمېر 

و وضعیت  د افغان 

و له لوري د میراث  ولنه ده، چې ال هم د دې هېواد په ډېری سیمو کې د  افغانستان هغه سنتي او مذهبي 

ې ډېر واضح  ي. له همدې یوې بېل ل کې تل یو سرت عیب  ولنه کې د غو کاري، چې په افغا 

خه و د نفد افغانستانسوادۍ له کبله سوادۍ او کمبې س یوه لویه برخه له خپلو طبیعي او اسالمي حقونو 

محرومه ساتل شوې ده. 

http://cso.gov.af/Content/files/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87 %D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%88%DB%8C/%D8%B3%D8%A7%D9%84 96/Dari Yearbook 1396-min (1).pdf
https://etilaatroz.com/58777/%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%9B-%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF/
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ه۱۸په تېرو  و د وضعیت د  و چارو وزارت په نوم، کلونو کې د  وايل لپاره د افغان دولت په چوکاټ کې د 

ان  و د یو  ولنې هم د  یوالې  ولنې فعالې شوې، ن ونه  و د مالت په نوم لس ته شو. د  ی وزارت رامن

ل. دغه ه وايل په نوم په میلیونونو ډالر مرصف ک و د مالت او د دوی د برشي حقونو په نوم رازوضعیت د  له 

ولو رس له د؛ خو شولتصویبهمینې قوانین ې له سختو ستونزو او ـ رسه، ال هم په افغهې  انستان کې 

رېوان دي. تاتریخوالو رسه الس او 

و پر وړاندې کال کې د هـ ش۱۳۹۴په د افغانستان د برشي حقونو خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنس 

ې ثبت شوې۵۱۳۲تاوتریخوايل د  ه وشوه، چې د ارګ ېو پې . په دغه کال کې د فرخندې زړه بوږنوونکې پې

و کیلومرتۍ کې د قران کريم د بې خوا په عام محرض کې ووهل شوه او د ونو کسانو لهلسحرمت په تور د په 

ول شوه.  ر پرې وخېژول شو او بيا وسو و پکال هـ ش۱۳۹۵پهزياتو وهلو له کبله ووژل شوه، بيا مو ر کې د 

ې ثبت شوې وې؛ خو دغه کچه په ۵۵۷۵وړاندې د تاوتریخوايل  کال کې راکمه شوې وه او د هـ ش۱۳۹۶پې

ې دي، چې د حکومت تر کنرتول ۴۳۴۰و پر وړاندې د تاوتریخوايل  ولې هغه پې ې ثبت شوې وې. دا  پې

دې نیمه خاوره د وسلهالندې س ارونو کې ثبت شوې دي، په داسې حال کې چې د افغانستان ن والو یمو په 

و د وضعیت په اړه معلومات نشته. مخالفینو تر کنرتول الندې ده او په دغو سیمو کې د 

ارونو پورې محدود دي، په داسې حال ک ي، ډېری یې په  تونه کې و د مالت په نوم چې کوم ل ې چې د 

ې د ۲۱.۱د افغانستان  ینې  ارونو کې  ي کلیوايل خلک دي. په روانو حاالتو کې په  میلیونه و

خه فاصله اخيل او په دې "بیان آزادۍ"او ""ډیموکراس تونو  په نوم ورځ تر بلې له خپلو دیني او ميل ارز

ارونو دننه د  ې د  کاري.  تر سیوري الندې "بیان آزادۍ"او "ډیموکراس"برخه کې د افراط قربا شوې 

ورونو او برشي تاوتریخوالو رسه مخ دي. نې په پایله په بېالبېلو ډولونو د جنيس  ې نیز مرکز، د یوې  ې پیک 

لور یې د خپلو همکارانو له لوري له  و  و  ونو کې له هرو پن کې ویيل چې د افغانستان په نظامي بنس

ورونې رسه مخ دي.  جنيس 

خه بېله ې بیا تر ډېره له خپلو برشي او اسالمي حقونو  برخې دي. په بدو اره لرې په کلیوالو سیمو کې 

ه، په کم عمر ودونه، کورنی تاوتريخوالی، له زده و ورک و لرېکې د  والی، روغتیایي آسانتیاوو ته نه ک

دې ورته  نور هغه موارد دي، چې په ډېری رسی، د کور دننه او بهر د سختو او درنو کارونو تررسه کول اوالس

ی دی. ې وررسه مخامخ دي او د دوی پر ژوند یې منفي اغېز ک کلیوالو سیمو کې 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-39214912
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43355639
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پایله

و پر ژوند او وضعیت هم  ې د نورو افغانانو په شان د  لورو لسیزو راهیسې روانې ج په افغانستان کې له 

ونه زره ې لس ی دی؛ ج ې، خپل کورونه او هست یې ترې خورا منفي اغېز ک ې او بورې ک ې کون

تلو او سختو کارونو ته  ۍ ډوډۍ پیدا کولو لپاره یې خیرات غو ان او بچو لپاره د یوې م واخیستې، د خپل 

ې. مجبوره ک

ه ل شوو حقونپر دې رسبېره د افغانستان په ج يل دین کې له ورک و ته د اسالم په سپې ولنه کې،  و پلې 

ونو اغېزې، فساد، قانون ته نه درناوی  ولنه د پردیو فرهن ې ورته نور او دخه ناخربي، جهالت او ناپوهي، پر 

ې دي.  ې زیاتې ک و پر وړاندې د تاوتریخوايل پې ه دي، چې په افغانستان کې یې د  هغه 

و پر وړاندې د تاوتریخوايل د کمولو لپاره اړتیا ده، یوالې په افغانستان کې د  و د مالت په نوم د ن چې د 

ه و د وضعیت د  ه د  تینې تو ې شوې پیسې په ر ان وايل لپاره ولنې او افغان دولت له لوري میلیونه 

ینې بې و او  ارونو کې د شعاري غون ول يش، نه دا چې یوازې په  ول يش. اړتیا ول و پروژو پر تطبیق ول

و د مالت لپاره  ل ده چې د  و د برشي او اسالمي حقونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورک ولنه کې د  په خپله 

نیو برشي ،يش و ته لوم و رسه د تاوتریخوايل الملین محاکمه يش او د هېواد په لرې پرتو سیمو کې 

ريس زمینه برابره يش.آسانتیاوو ته د الس

پای
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