
 تسین نما ناتسناغفا

 ناتسناغفا ھب نایوجھانپ یرابجا تشگرب ھیلع ناملآ رد یرساترس یضارتعا تکرح

 ٢٠٢١ نوج چنپ

 ھنادحتم ادصیب نایوجھانپ جارخا و تنوشخ ربارب رد دییایب
 !میوش ادص

 رگید رابکی نایوجھانپ یرابجا جارخا ھب ضارتعارد ٢٠٢١ نوج چنپ زور ھب نایوجھانپ قوقح عفادم یاھنامزاس
 .دنوشیم ناملآ روشک رد  نانآ یارب تماقا ناھاوخ و دنیوگیم ھن ادصمھ
 ناش روشک لخاد رابتنوشخ عیاجف طرف زا ناغفا اھنویلم .دشابن تنوشخ ینابرق ناغفا وجھانپ زا رتشیب یسک چیھ دیاش
 دنا هدروآ هانپ ناملآ روشک ھب نانآ زا یدادعت .دنا هدرک کرت ار نآ مارآ و نما ناکم ھب ندیسر روظنم ھب و هدومن رارف
 ھک ار ینانآ ناملآ تلود .دنا هدش وربور فلتخم یاھتنوشخ اب ،دورو لوا زور نامھ زا مھ روشک نیا رد ھنافساتم ھک
 یھناور روز و تنوشخ ھب لسوت اب ھنامرشیب ،تسا هدشن لوبق ترجاھم روما هرادا فرط زا ناش یگدنھانپ یاضاقت
 .تسا ضحم تیربرب یلجت ،تنوشخ .دنکیم ناتسناغفا مان ھب یهاگراتشک

 دوشیم لامعِا عجرم ای عبنم مادک زا ھکنیا زا رظن فرص ،تنوشخ .درک توکس دیابن تنوشخ یاھقادصم ربارب رد 
 .داتسیا  ادصمھ و ادص کی رگتنوشخ و تنوشخ ربارب رد دیاب .ددرگ یفن و دقن دیاب

 رطق ،ناتسکاپ رد ھتفایشرورپ یتسیرورت یاھدناب طسوت ناتسناغفا مدرم راتشک ،نابلاط اب اکیرما حلص زا دعب
 ھیلک و تسین نما ناتسناغفا طاقن ھیلک .دیسر دوخ جوا ھب ،سیلگنا و اکیرما یلام کمک ھب ،یدوعس ناتسبرع و
 .دنریگیم رارق ھلمح جاما یعامتجا تاقبط و یراشقا

 ناتسروگ ھب اجکی شردام اب هدماین ایند ھب زونھ ھک یلفط ،درادن تینما یسک چیھ و تسین نما ناتسناغفا یاج چیھ
 .دنوشیم هداتسرف

 یاھروشک ھمھ و یتسیرورت یاھدناب ھمھ .تسا هدمآرد یللملانیب مسیرورت ورگ رد زورما ناتسناغفا
 نانآ .دنشابیم میھس مسیرورت تیوقت رد و دنھدیم ماجنا ناتسناغفا رد ار ناش یتباین یاھگنج رورپتسیرورت
 تلود اب ھک دنا هدومن دھعت نابلاط اب و هدرک ایھم ار نابلاط یسایس و یقالخا ،یماظن ،یلام تاناکما یھمھ
 .دننکیم ناش ضوع لباک یهدناشنتسد

 تالایا ھلخاد یارزو زا یدایز یدادعت و رفوھ یزتسروھ ناملآ ھلخاد ریزو عاضوا نیا مغرلایلع
 .دنزاسیم یلمع ار نآ و دنراد دیکات ناتسناغفا ھب اھناعفا نداد تدوع یارب ناش میمصترب ناملآ روشک
 ھب ناگدش جارخا .تسا هدش هداد تشگرب ناتسناغفا ھب  ناعفا ١٠٠٠  زا رتشیب لاح ھب ات ٢٠١۶ لاس زا
 ناملآ رد ھک تسوسنیدب اھلاس زا ھک دنا یاھناغفا ھکلب ،هدوبن »ناراکبارخ و نیمرجم« تروص چیھ
 یناملآ نابز هاگشزومآ ای و راک یاج زا ار نانآ ،دنا هدشن بکترم ار یمرج چیھ نانآ .دننکیم یگدنز
 .دنتسرفیم ناتسناغفا ھب

 نکیل ،دنا هدرک یگدنز اجنآ رد و دنا هدش دلوت ناتسناغفا رد ھن ناگدش جارخا نیا زا یاھجوت لباق یدادعت
 دنوشیم هدناتشگرب یروشک ھب نانآ .دھدیم ماجنا ،دشابیم نانآ قح فالخ ھک ار یلمع نیا ناملآ تلود
 رد ناگدش هدادتشگرب یگدنز مھ ظاحل نیدب .دنرادن یگدنز ندرک رس یارب تاناکما چیھ اجنآ رد ھک
 .تسا ھجاوم یدج هرطاخم اب ناتسناغفا



 عاضوا نانآ جورخ زا دعب سکعرب .تسین ناتسناغفا ندش نما ینعم ھب وتان و اکیرما رکاسع جورخ
 ناتسناغفا رد وسنیدب ٢٠٠١ لاس زا شایماظن مھس رطاخب ناملآ .دش دھاوخرتدب شیپ زا رتشیب یتینما
 تماقا ناغفا نایوجھانپ ھب دیاب تیلوئسم نیمھ ھب رظن زورما ،دراد ناتسناغفا عاضوا لابق رد یتیلوئسم
 .دھدب

 ھک ،تسا هدرپس دھعت کرایوین رد ٢٠١۶ ھب نآ حیشوت و لبق لاس ٧٠ وینژ ءهدھاعم یاضما اب ناملآ
 ینوناقریغ میماصت اب ناغفا نایوجھانپ زا ار ییوجھانپ قح ناملآ تلود اما . دنکیم تیامح رشب قوقح زا
 زا رتشیب ،تفرگ تروص ینوناق مادقا نایوجھانپ قوقح عفادم یالکو فرط زا ھکنیا زا دعب :دریگیم
 .دش هداد ناملآ ھب تماقا هزیو نانآ ھب هدش هدرمش زاجم ریغ BAMF ءهدننک در میماصت مین

 و یالوج هام رد رشب قوقح درگلاس نیم٧٠ ،نوج هام رد ھلخاد یارزو سنارفنک تشادرظن رد اب
 اضاقت  هدازآ دارفا و اھنامزاس ،اھھیداحتا ،اھپورگ یمامت زا ربمتپس هام رد ناملآ یناملراپ تاباختنا
 یرساترس تکرح زور رد و دنریگ رارق ناتسناغفا ھب ناگدنھانپ یرابجا نداد تدوع ربارب رد ھک ،مینکیم
 !!!دیھد فقوت ار اھجارخا ،دننز دایرف و دنریگ مھس ٢٠٢١ نوج ۵ خیرات ھب ناملآ رد

 اھھناخ یورب ار اھتاکالپ ،دیزادنا هار ھب ار یھتفاینامزاس تاضارتعا ھک مینکیم اضاقت ھمھ زا ام
 !دینک دنلب اھنیکلک زا ار )اھنارپذغاک( اھنارپیدگ ،دینک نازیوآ اھھرجنپ زا ار اھراعش ،دینک بصن نات
 تیربرب دض و تنوشخ دض مادقا نیا رد امش یگتسبمھ دیما ھب

 ادص داب هدنز تسا روآمرش توکس

 

 دیناوت یم اجنیا زا ار خرس یاھ نارپذغاک نتخاس یامنھر ھنوگ نیمھ ھب و یپاچ یاھ بلاق :تامولعم
 safe.de-www.afghanistan.not :دیرآ تسدب
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