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توندوتيذي بةرامبةر بة ذنان ،زةواجة زورة مليةكان 
فروشتين كضان ،كوشتين ذنان بة بيانوثاراستين شةرةيف ،

بنةمالةوكرين وفروشنت و طورينةوةي ذنان وةكو 
كةرةستةيةك بؤ دامركاندنةوةي ناكوكية عةشريةييةكان 

منونةهايةكن لة هةل و مةرجي دلتةزيين هةمووي ئةمانة 
بةسةرهايت دةردو .ذنان لة واليت ئةفغانستان 

فغاين بة سةرهاتيكي كون و نةهامةتيةكاين ذناين ئة
ريشةدارة بة تايبةت لة باشوري والت  لةوي لة ثةناي 
ياساكاين والتدا ياسا سةدةناوةراستية عةشريةييةكانيش 
زالن وتةنانةت سروشيت تريني مافةكاين ذنانيش ثي شيل 

  .دةكةن 
بة راسيت ئايا بة كارهيناين ئيسالحات بؤمافةكاين ذن لة 

ةهايةكي نية وذن هيض جورة مافيكي شوينيك كة بووين ذن ب
  نية ،كاريكي ساكارة؟



لة ئةقغانستان دا ئةمريكيةكان بة دواي بني الدةن دا دةطةرين 
قورسايي باري نيزامي ثياو و ذناين ئةفغان كة لة ذير 

  .ساالردا رةنج دةكيشن  ،نابينرين 
لة اليةن ريكخراوةكان و نيهادةكاين اليةنطري مايف مروظ وة 

بةت لة بواري مافةكاين ذنان لة سةر ئيزين رويشنت بة تاي
مومكني بؤ قةندةهار وهةلسةنطاندين بارودوخةكة لة نزيكةوة

نية بة تايبةت كة حكومةيت ئةفغانستان خويان دةرطريي 
ماوةيةكة بلَيسةي . طريوطرفيت عةشريةيي ناكةنبابةتةكاين  

ياين ئةم نايةكسانيية كة ريشةي لة سةدة دورةكان داية لة ط
ينذناين ئةفغاين بة نيشانةي . ذناين ئةفغاين طِردةستي

نارٍِةزايةيت بة هةرشتيك كة بة نيوي سوننةت بةسةرياندا 
لةوانةية كة ئةم . داسةثاوة، جةستةي خؤيان ئاطرتيبةردةدةن

كارةي ئةوان ببيتة هؤي لةخةوهةستاين كؤمةلَطاكاين 
ان لةو اليةنطري مايف مرؤظ و كضة الوةكاين ئةفغ

ضارةنووسة دلَتةزينة كة ئةم نيزامة ثياوساالرة بؤياين رةقةم 
  . ليداوة، ِرزطار بكات

كوميسيؤين مايف عةنيفة مةعروف يةكيك لة ئةنداماين 
ي سةربةخؤي ئةفغاين سةرداين مرؤظة، ئةو لة ريكخراويك

ئةو باسي ئةو ذنانة . نةخؤشخانةيةكي قةندةهاري كرد
دةكات كة بؤ كؤتايي هينان بةِرةنج ونةهامةتييةكاين خؤيان 
دةست دةدةنة خؤسوتاندن و هةروةها ئاماري ئةم 



ثيش .  كةس لةسالَدا راطةيةندراوة60خؤسوتاندنانة 
ريزطاي رؤذئاوا واتة طةيشتين شاآلوي خؤسوتاندنةكان لة ثا

هةراج راثؤرت درابوون، بةآلم هةوالَةكاين هيرشي تالَبان 
بؤسةر ئةِرتةشي ميللي ئةفغانستان سيبةري خستةسةر 
طرينطي ئةم بابةتة، ضونكة لة ئةفغانستان هةوالًَي 

طرينطايةتييةكةيان ثلةي ثيوةنديدار بة بابةتةكاين ذنان 
  .دووي بؤخؤي تةرخان كردووة

فة مةعروف لة وةآلم بةو ثرسيارة كة قوربانييةكان عةني
كن دةلَيوةي طشيت ئيزدواجة : زؤرتر ض كةسانيبةشي

زؤرةملييةكان و  بةشودانة زؤرةملييةكانن كة هيشتا بة 
تةمةين بلوغ نةطةيشتوون، ئةمانة هؤكاري زؤربةي 

بةآلم ريشةي  ثيكهاتةي ثياوساالري كة . خؤسووتاندنةكانن
هيض حيسابيكي بؤ ناكري لة كؤمةلَطادا لةودا ذن 

جيطاوشوينيكي وةكوو ثياوانيان نيية، لةم رووةوة بة ثياوان 
، هؤكاري سةرةكي ئيزن دةدةن كة ذنان خبةنة ذير طوشارةوة

بة بووين ذناين هةلَسووراوي . ئةم خؤسووتاندنانةية
مافةكاين مرؤظ هيوايةك بؤ ضاكبوونةوةي بارودؤخةكة 

ةرةجندان بةو بابةتة كة هةل ومةرجي ئةمنييةيت بةس. نيية
لة ئةفغانستان بة توندي تيك ضووة و تالَبان ديسانةوة 

هةلَبذاردين دةست بةكار بووتةوة و هةِرةشةي شيواندين 
داهاتووي ئةو وآلتةي كردووة، بةدلَنيياييةوة بابةيت مايف 



مرؤظ و ثيداهاتنةوة بة هةل و مةرجي شيواوي ذنان لة 
  .فغانستان بة تةواوةيت لةبيري دةكريـتئة

ريشةي لة سةدةكان بة بؤضووين ئةو شيواندين نيزاميك كة 
داية، ثيويسيت بة كات هةية و تةنيا ريطةضارة لة ثةروةردة و 

ذةكاين كؤمةلَطا دا دةبيينوشياري ضني وتوي.   
   


