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 متن یادداشت محترم نورالحق علومی عنوانی شورای امنیت ملی افغانستان

 

 بنام خداوند عزت و عصمت

 

۳۱۱۱۹۳۳۹۳۱ 

08.02 2016 

 اعلووووو قلئاندانمسوووووتحضووووولتمآب رئوووووهومتوووووو  مآئ ووووولتملم
م!کشلتمن تلمهایمائن ر ملدفاع 

 !اسالم علیکم ورحمته هللا و برکاته 

نئوووووولد ملل   وووووو مم نکوووووو منوووووواایمننوووووود ماعرئووووووادائئنوووووولنمشووووووئاما 

رصوووووووودیمل اتامائوووووووولتمداخلوووووووو متامم–خط ووووووووتملمئ وووووووو مئلوووووووو م

دتمئتحلوووووورمنسوووووو اتمحسووووووا ملمستنلشووووووامسووووووا مکشوووووولتمنئوووووونم

ئوووووووونم ووووووووا ماعرئووووووووادمشووووووووئامتامهئ شوووووووو مداشوووووووور م.مسوووووووو تد دم

م.لخلاه مداشام
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ل ما مل سووووو مآتوووووو مکشووووولتم ضوووووئنهمآوووووایمداتدمروووووامنووووود نملسووووو

ن ووووو مانوووووتا مسووووو ا منئوووووا  مکووووو مسووووو منووووواتم ووووو   ممنووووو مئووووونمتایم

بنمهوووووووووایمکووووووووواتیما مد ملما منتنائووووووووو مهووووووووواملم ووووووووواعرئوووووووووادمدا

 .اندحئا امنئلد م

ا نآانوووووومن ووووو منووووو مسووووو  مخووووول  منئن ووووولتمادایمد ووووونمئلووووو ما م

لماتاووووووو م اسووووووعمئبنوووووواملمقناعووووووامنخوووووو منوووووو ماعرئووووووادمشووووووئام

غووووووا ما مآملئووووووتد مافنانسوووووورانمتهنووووووتانمدل وووووواملحوووووودامئلوووووو 

رئووووووا مدانوووووو م مرآتنوووووو م ممکووووووات منح وووووودمل  ووووووتمائوووووولتمداخلوووووو م

 نوووووواو مآسووووووئ مخوووووولدمتامدتماخر وووووواتلآوووووودانم ما ئووووووانملمرلا
رقل وووووامقووووولایم ووووول   م ووووو محکلئووووواملحووووودامئلووووو ملماعووووواد من

 مرووووووووووائ نمائن ووووووووووامهئلطنووووووووووانم محتاسوووووووووواما مآ ادیمهووووووووووام م

حقووووووولمملمکتائوووووووامانسوووووووان مشووووووو تلندانملمتفووووووو مر د ووووووودااملم

خطوووووووتاامنووووووو مئووووووو  نملمئنووووووواف مئلووووووو مقوووووووتاتمداد ما ملم ح ووووووو م

 وووووونمائووووووتمافنووووووان م ماسووووووبئ ملمانسووووووان مکلروووووواه ماایمهوووووو مدت

م.نکتد ما م

اطوووووووووب مشوووووووووئاملمئوووووووووتد مشوووووووووتافرئندمافنانسووووووووورانممطلت کوووووووو م

رعل ئووووووااممطوووووولتمشووووووا دملمنا وووووود وووووول   مافنانسوووووورانممکوووووو دات وووووودم

رآ  ووووووو اامکووووووواف مآنگووووووو مدتماخر ووووووواتمم ند ووووووود منووووووولدآنگووووووو م

دتمعووووووو نم ئوووووووانمرعووووووودادیما مئسووووووولانمآنمنووووووودلنملمنداشوووووووام

دتمن وووووتمداشووووواماصووووو مشوووووام سووووور مسوووووااتیمنلکووووو مدتمنر آووووو م

هوووووایمکل ووووودیمنصوووووومشووووود منلدنووووودمتلانوووووطمشخصووووو مدتم سوووووام

کووووو منووووو مرع ووووودمنووووو مآتئوووووانمهوووووایمئلووووو مداشووووورندملمنووووو مرآتنووووو ملم

افووووووو لنملمنووووووودم.متامف ووووووو مسووووووولمملمادات مئحاتنوووووووااممائوووووووتل ی
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دتمتد مهوووووایممروووووتما هئووووو مشووووونک مهوووووایمفسوووووادمئوووووا  ملمس اسووووو 

ا وووووونمناتسووووووا  مهووووووامسوووووونوم.مئخرلوووووورمآنممتخنوووووو مکووووووتد ماسووووووا

ادایمئائلت ووووووووامئلوووووووو ملممدتشوووووووودمکوووووووو م وووووووول   مافنانسوووووووورانم

عقوووووووممدتمآنوووووو ماعووووووبنمناشوووووود ملمرحئ لوووووو م نلن ممخوووووولدمقووووووا

م.نئاند

 جاللت ماب

کووووووو ممدتمتا مل اتامداخلووووووو مقوووووووتاتمووووووووتفر م ئووووووونمدتمحوووووووا 

دتمکشووووووووولتما ملاقع وووووووووامئلآووووووووولدیمقووووووووولاملممئتآووووووووو هووووووووو  م

هوووووو اتانمم.اشووووووامندع ن وووووواام وووووول   مآووووووواه ملمتقوووووو مدتسووووووام

ع ن ووووووواامادتهملمد مهوووووووامم  وووووووادماد تن وووووووتلیمخ وووووووا  م مئقووووووو

 مئلآلد وووووووام ووووووول   مهووووووو اتم تسووووووولن مرعل ئووووووواامنوووووووامد ووووووود م

ئحلووووو مکووووو من شووووورتمدتمخووووودئام لتئنووووودانمنووووولدم مئل ووووواتدمهوووووام

.مافنووووووووان مقتضووووووووداتیمنلدآوووووووولیملاقع ووووووووامآنم ئووووووووانمنوووووووولدم

ئحاسووووووووون مشووووووووو داملمئعلووووووووول  نم ووووووووول   ملآووووووووولدمنداشووووووووواملم

 دم وووووول   منوووووو محقوووووولممخوووووولدمنتسوووووو د مهوووووو اتانمخووووووانلاد مشوووووو 

   منووووووواماتدلم مائن وووووووامئلووووووو م قووووووولایمهئووووووواهنگ م ووووووول.نووووووولد

لمسوووووووکرلتمهوووووووایمخووووووودئاامعائووووووو من ا وووووووام مقضوووووووا  معووووووود  

تانطووووو م ووووول   ملمئوووووتد مقناعوووووامنخووووو مننووووولدم.مضوووووع رمنووووولدم

لمآائعووووووووووو مآ وووووووووووان ما م گووووووووووولنگ مئصوووووووووووترمنلدآووووووووووو ملم

اسووووووووور اد ما مرآ  ووووووووو اام مرسووووووووو  باملمائکانووووووووواامشوووووووووکا ام

 .داشام
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سوووووووع ممخلشووووووونخران مائسوووووووا مل اتامائووووووولتمداخلووووووو منووووووو مابوووووووت

دتمحصووووووو مئصووووووواترممشووووووودا  مکووووووو مانآوووووووا مداد ملروووووووب مسووووووو

نلدآوووووووو مدتمتا مل اتامهووووووووامقووووووووتاتموتفروووووووو ماسووووووووام  ووووووووتام

صوووووووووودملمنلدآوووووووووو معووووووووووادیمآنم ف89آنمممنکشوووووووووواف منلدآوووووووووو ما

هئ نوووووووانمکووووووواه مم.ممصووووووودمنووووووو مئصوووووووترمتسووووووو د ماسوووووووا ف86

دتمقووووتاتدادمهووووامنسوووونامنوووو مسووووا مقنوووو مرووووامحووووا م وووو مئل وووواتدملم

ممافنووووووووان م(0000017111)  وووووووواتمصوووووووودملمه ووووووووامئل وووووووولنم

ن ئوووووو نمرتر ووووووومدتمئصوووووواترم.ممصووووووتف مآوووووول  مشوووووود ماسووووووا

ممنعئووووووو صوووووووتف مآووووووول  مممرووووووونم(م0111111)مر ووووووو مدلمئل ووووووولن

م.اسامآئد م

نا وووووودم وووووول   متامآئوووووواد مدفوووووو مرلط وووووو ممحا  کوووووو   وووووودامئوووووونمدتم

هووووووایمدشووووووئنملمنانوووووودمهووووووایمآتئوووووو منئوووووولد ملدتما وووووونمتاسوووووورام

نا وووووووودملقووووووووامخوووووووولدمتامآنووووووووتامتهنووووووووتیمئ نئوووووووولد م منوووووووواو  تم

لمئوووووو منئوووووولد مئ ووووووتادمتسوووووو د منوووووو منوووووولاق ممصووووووترمتفوووووو 

دتآ وووووووامقوووووووتاتمدادنم ووووووول   منووووووو مآا گوووووووا منووووووواآنممهئ ئوووووووانم

قووووووانلن مآنملمآئوووووواد مسوووووواخرنمآنمنووووووتایمرن  وووووودمقووووووانلنملرووووووائ نم

ائووووونملن ووووو معائووووو منتنائووووو مهوووووایمتامرووووودل نملمنقشووووو متا مآ نووووود م

افوووووو لنمنووووووتمآنمل   وووووو مئلوووووو م.مئ نئوووووولد ممروووووودل ن وووووول   متام

کوووووو م وووووول   متامئطووووووانممنوووووو محکوووووو مقووووووانلنممخوووووولدمئ دانسوووووور م

ئلووووووو مغ وووووووتمآاننوووووووداتم مم ووووووو مقووووووولاماساسووووووو مکشووووووولتمنووووووو م

لما مرشووووووونباامس اسووووووو ممنئووووووولد ئسووووووولک ملمقانلنئوووووووداتمرنووووووود  م

م.لمدخا امدتمس اسامئصولنمنسا  م
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نووووود نماسوووووا مئحووووولتمکوووووات متامرحقوووووممنتنائووووو مهوووووایمحکلئوووووام

لحوووووودامئلوووووو مآئ وووووولتیماسووووووبئ مافنانسوووووورانماحروووووولامئ کووووووتدم

 .ص  موتله ملمحر مر ئ ن مسل ق مهایمشخ

م.هایمآر مرئتک من شرتمنئلد مئنمدتمعتص مننانتان

 آئوووووووواد مسووووووووواخرنم ووووووووول   منووووووووتایمدفوووووووووا ملمآلووووووووولو تیما م

حمن شوووووووووووووورتم   شووووووووووووووتلیمدشووووووووووووووئنم مرآ  وووووووووووووو ملمرسوووووووووووووول

 ل    ئلا نوووووووووووووووووواما مئآووووووووووووووووووتلح نم مئصوووووووووووووووووودلئانملم

  ل امکاتیمئامنلدم؛لخانلاد مهایمم ل   مدتما

 دتمئلووووووووووو ماکلشووووووووووو منوووووووووووتایمرشوووووووووووخ  ملمرعووووووووووو نمکووووووووووو

رخصووووووو مدتمتهنوووووووتیم ووووووول   ملروووووووائ نمحضووووووولتمرئوووووووا ملئ

وتله وووووووووووایمارن کووووووووووو ملمئحووووووووووو طمهوووووووووووایمماآرئووووووووووواع ملم

  ل   ؛مص لرآنتاف او مدت

 رشوووووووخ  مشووووووونک مهوووووووام محلقوووووووااملمافوووووووتادمفاسووووووودملمحووووووودرم

  ل   م؛مص لرمآن اما 

 ربن ووووووامئحاسوووووون مدق ووووووممقوووووولاملمع ن ووووووااملمخارئوووووو مدادنمنوووووو م

سووووور اد ما مع ن ووووواام مائکانووووواامن وووووتلمهوووووایمخ وووووا  ملمسووووو ما

 ؛مآ م ل   لنلد
لووووووو مدتمحلم ووووووول   مئئلووووووو مفعوووووووبآمرقت نوووووووهمقووووووولایم ووووووول   م

بنووووووووامشوووووووود ماسوووووووواملمرقت نووووووووهممEHRAMSلممEPSس سوووووووور م

 ؛لمع ن اام ل   متامندسرت مدات  تق ماصل مقلام
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 نووووواامنوووووتدنمک   وووووامرعل ئووووواامملرآ  ووووو اام ووووول   مئطوووووانمم

نوووووووو مضووووووووتلتامهووووووووایمشووووووووتا طمفوووووووولمما عوووووووواد مآنگووووووووو م

 لنحتان م؛

 ن شوووووورتما م)هوووووواملمنتنائوووووو مهوووووواماصووووووبحملمرلح وووووودم ا  سوووووو م

 ا  سووووووو مدتمل اتاملآووووووولدمداشوووووووامکووووووو موووووووو  مکننووووووود مم031

 .ساخر ما   ا  س مفشتد م(م31)حاامئامآنتامدتم(منلد

 مئوووووووامنووووووو مرعل ئوووووووااملمحضووووووولتم نوووووووانمدتم ووووووول   ماهئ وووووووام

 لسووووووووامتامنووووووووتایمم0111مائووووووووتل .من شوووووووورتمقا وووووووو مشوووووووود  

 ووووو ملمنووووو مرعل ئووووواام ووووول   م ما نوووووانم ووووول   ماخرصوووووا مداد

مدتسوووووووووووواخراتمآد وووووووووووودمل اتا.مخشوووووووووووو د  من نمسووووووووووووتعام

ئووووووامانسوووووور رلامرعل ئوووووواام نمتامدتمآنووووووومرعلوووووو  ملممداخلوووووو 

 رتن  مونآان د ما  م؛

 ئلکوووووو مسووووووا یملمداخوووووو منئوووووولدنمئرخصصووووووانمشا سوووووور مدتم

داخووووووو مل اتامائووووووولتمداخلووووووو مئصوووووووتلف امد گوووووووتمئوووووووامتام

 دتمنتئ موتفام؛

 اتمدادمهوووووووواملمنتنائوووووووو مووووووووو مسوووووووواخرنمشوووووووو ارمسووووووووا یمقووووووووت

کوووووووووواتیمخوووووووووول  مقووووووووووتاتمداد ملم ل وووووووووواملآوووووووووو متامدتمانلد

 ووووونمعتصوووووو منئووووولد ما وووووو مکووووو مخوووووولدمدتما  شوووووتفام  ووووووادمدت

 ا نمئلتدملاقرما د؛

 م:امدسامن مطتحماصبح مدلتنئاو م د  مئ

دتمنخووووووو مرعل ئوووووووااملرحصووووووو باممع وووووووومشناسووووووو منئووووووولد مم-

شوووووولتایمئحرووووووت مدفرووووووتممطووووووتحماصووووووبح متامروووووودل نملمنوووووو م

م.مائن امئل مس تد ما  
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.مد امهوووووایم  وووووادمداشوووووام ووووول   مئحووووودلم مدتنخووووو مرقنووووو نمم-

ئوووووووامفعوووووووبمد ووووووودوا مخووووووولدمتامرکئ ووووووو منئووووووولد ملاکنووووووولنم وووووووبنم

م.ا  مس تد ن ممدفرتمشلتایمائن اممت  لت مقلان نمتا

دتماسووووووووووووور اد ما مرکنوووووووووووووا ل یمئعللئوووووووووووووار ملئعاصوووووووووووووتدتمم-

اسوووووور اد ما م.مل اتامداخلوووووو مکوووووواتمنوووووودتدمنخوووووولتمنشوووووود منوووووولدم

ئووووواما ووووونم.مرکنوووووا ل یممنا ووووودمئووووولتدمئطا عووووو مقوووووتاتمئ گتفوووووام

لماکنوووووولنمطووووووتحمئوووووودلنمتامسوووووواخر ملممانآووووووا مداد وووووو مکوووووواتمتام

نئوووولد م ملتایممائن ووووامئلوووو مآ ووووامئطا عوووو ماتاووووونوووو مدفرووووتمشوووو

 .ما  
دتمشوووووووو تهامنسوووووووو اتمعقووووووووومئانوووووووود ملممخوووووووودئاامرتاف کوووووووو م-

نووووووتایمعصووووووتیمم حوووووواامئووووووامنتنائوووووورمخوووووولن.مئرووووووتلهمنوووووولدم

سوووووووا یمرتاف ووووووو مشووووووو تیملمن نووووووولدمک   وووووووامآنملآلووووووولو تیم

کوووووو مروووووودل نمنئوووووولد ما وووووو ما مآووووووتا  ملرخطوووووو مهووووووایمرتاف کوووووو م

قوووووتاتمدفروووووتمشووووولتایمئحروووووت مائن وووووامئلووووو مممنووووو مدسووووورت ن ووووو م

 .داد مشد ماسا
رشوووووووووک  مل اتامداخلووووووووو ما مد نوووووووووائ   ملکووووووووواتاو مئناسوووووووووومم-

داشوووووامن ت ووووواامئبنووووواممدتن وووووتمئوووووامنوووووام.منتخووووولتداتمننووووولدم

ئشووووووورتکهمرووووووودل نملمامرشوووووووک  معلئووووووو متامآائعووووووو مدلنوووووووتمحوووووووا

 .آئاد مدات  ممن مدسرت آ امرلش حم
دتمنخوووووو من وووووو همئووووووامنسوووووور مهووووووایمد گووووووتماصووووووبح متامضووووووئن

ائووووو م م نووووودانمنوووووان م مئنوووووات  منوووووامآوووووتا  م من نووووولدمتلانوووووطمع

رحکوووووووو  مت  وووووووو مسووووووووتحدیم مئصووووووووولن امل   وووووووولیم وووووووول   م

لکاتئنوووووووودانم ممکنرووووووووتل مآووووووووتا  ماقرصووووووووادیملما کل ل  وووووووو م
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لاصووووووبحمس سوووووور مادات م مرووووووائ نمن ئوووووو مهوووووواملئصووووووولن امهووووووام

 .تلیمدسامدات  ملغ ت من م ل   م

 !جاللتمآب رئیس  جمهور

کووووواتمسووووواخرنم ووووول   ملمآئووووواد مکووووو مممطلت کووووو ماطوووووب مدات ووووود

هووووووایممئائلت وووووواممشا سوووووور ملمئوووووولبت مسووووووا یمآنمنووووووتایمانآووووووا

ا مح طووووووو مرلانوووووووا  م کن وووووووتمفوووووووتامروووووووتمم ئووووووو مآنقوووووووانلن ملما

 ئوووووووانما  ملمائکانوووووووااممنووووووو مکووووووواتمدسووووووور مآئعووووووو م م.اسوووووووا

م.کاف من ا مداتد

ئوووووووونمدتمطوووووووول م کسووووووووا مئتاآعوووووووواام  ووووووووادمحضوووووووولتمشووووووووئامم

نوووووتایماصوووووبحمائووووولتمداشووووور ممهئکووووواتیآ ووووواماخووووودمکئووووو ملم

م.ا م

 ماسوووووامکووووو مئشوووووکلت م ووووونمئطا نوووووار م اسوووووعم افرووووو اا مم قسوووووئرم

م.ن مقسئاماع  ما من تار مرئک نمنشد ماسامائام

نوووووواتمنوووووو مم05نوووووو ماسووووووا منتخوووووولتدمهووووووایمسوووووول ق م وووووو ممئوووووونم

 ئوووووووانماحضووووووواتمشووووووود ما م ماووووووووتم ووووووو ملقوووووووام  وووووووادمئووووووونم ات

م.مصترمشد ماسامائامئرابتمن سر م

لئوووووتد مئووووونمنووووواملآووووولدم کووووو مهئووووورملقووووور متامنا ووووودمنوووووام ووووول   مم

ائوووووووواماامئ ووووووووتفر م معووووووووطسوووووووو تیمئ نئوووووووولد ملمدتملا ووووووووااملمق

نوووووو مرئووووووا مئآووووووا  مت اسووووووامآئ وووووولتیم مشوووووولتایمدتمعئوووووو م

ائن ووووووامئلوووووو م مدفرووووووتمت اسوووووواماآتاو وووووو مم مآلسوووووواامشوووووولتایم
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ئووووونمکووووو ملقوووووام  وووووادمملت  ووووود ما ل  وووووتانملمکان نووووو ماشووووورتاهم

م.صترمآنمشد ماسا

 مهووووووووامهوووووووودا املمدمت اسووووووووامآئ وووووووولتیهوووووووودا امم110ئوووووووونمم

 ملمف صوووووول مهووووووایمشوووووولتایمائن ووووووامئلوووووو متام ووووووت اسوووووواماآتاو

کووووو مل اتامائووووولتمداخلووووو مدتما ووووونمئلقووووو ماآوووووتامنئووووولد ما ممنووووو 

م.تاسرامدتمتد مال ماآتااامقتاتموتفر ماسا

 ووووونمئووووودامئووووونما مآانوووووومنتخووووو ماانمنئوووووا  مکووووو مدتعووووونا ووووودماد

ن توووووووانملمس اسوووووو لنم  ووووووتمفشوووووواتمئطا نوووووواامغ ووووووتمقووووووانلن م

ن ووووووو مقوووووووتاتمداشووووووور ما مکووووووو منووووووو محکووووووو ملآووووووودان منووووووو م نووووووو نم

نوووووواماتاد میمد گووووووتما مسوووووول.مروووووونمنووووووداد ما مناآووووووا  ممئطا نوووووواام

لمن ووووووووووامآلتدنماصووووووووووبحاامدتمسوووووووووواخراتمهووووووووووایمفاسوووووووووودملم

شووووونک مهوووووایمفسوووووادمن ووووو ممهوووووایمئآوووووتومروووووتمکوووووادتمموئاشووووورن

سوووووووتمتا ما ممنوووووووتتاممیئلانووووووو م  وووووووادآتا منووووووو منشسووووووورندمنلکووووووو م

ا آووووووادمنئوووووولد م مرنل نووووووااملمشووووووا عاام ا ئانوووووو متامعل وووووو مئوووووونم

نوووو مرلآوووو ملمنوووو مدت وووو ما مآن ووووامئوووونممکوووو ممانوووودنووووتا ممانداخروووو م

م.نئلد ما عنلتم

سووووو تیمآوووووایمراسووووورما ووووونماسوووووامکووووو مدتمطووووو مئووووودام کسوووووا مم

تامکوووووو ما آوووووواومئ نئوووووولدما مآانووووووومتهنووووووتیمم  محئووووووا رمشوووووود 

طوووووووولتمئبووووووووا مرئووووووووا م.مس اسوووووووو مدل وووووووواماحسووووووووا منکووووووووتد م

.مئوووووامنوووووامرووووواخ تملمرووووو ن مئلاآووووو مئ نووووولدم  شووووون ادااماصوووووبح 

نووووو مئطا نووووواامئوووووامنوووووتایمرآ  ووووو ملحئا وووووامسوووووت  م ووووول   مدتم

سوووووور ملموووووووتل مهووووووایمآنا ووووووامئقانلوووووو منووووووامشوووووونک مهووووووایمرتلت 
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ا ووووونمم.داد منشووووودکووووواتمه  گوووووا م اسوووووعمقناعوووووامنخووووو ملمقووووواط م

ناعووووودمافووووو ا  ممملنگوووووا مدتآووووو مدل منووووو م ووووول   کووووو مرووووولآ  م

فشوووووواتممکوووووو موتد وووووودسووووووطحمرل وووووواام وووووول   ملمئووووووتد مئلکوووووو مدت

نا وووووودمرحئوووووو مئوووووو مئوووووونملتهنووووووتیمل اتامائوووووولتمداخلوووووو ممتاآنم

م.  ما رامحاامرحئ منئلدمیصنلتمنئلد  مک منا

ن ووووتمئووووانلدماکبووووتآممنووووتایمرقووووتتمآد وووودمئطئووووحدتمهووووایمکوووو ماکوووو

دتمانرووووودامفکوووووتمئ کوووووتد م.منگتفرووووو ماسوووووامئووووولتدمراو ووووودمقوووووتاتم

کوووووو مئشووووووک مدتمنتلکتاسوووووو ماسووووووام مائوووووواماخ ووووووتآمنووووووتا  ما وووووونم

احسووووووا مدسووووووامداد ماسووووووامکوووووو ماصووووووبمعبقئنوووووودیمکئرووووووتیم

لمطووووووتحمهوووووواملم.منووووووتایماآووووووتبم  شوووووون اداامننوووووود ملآوووووولدمداتدم

رووووووتمشوووووو ملرتد وووووودمعنوووووولتمداد م  شوووووون اداامئوووووونم  لسوووووور ما مفل

م.ئ شلد

ئ خوووووولاه مرلآوووووو مآب رئوووووواومشووووووئامتانوووووو ما وووووونمنکروووووو مآلوووووووم

نئوووووا  مکووووو مدتما ووووونمشوووووک من سوووووامکووووو مئوووووامدتم وووووات لوم ووووو م

هئکووووواتیمدات ووووو مائوووووام وووووادمئوووووانمنوووووتلدمنووووواه محکلئووووواملاحووووودم

کووووووو مئحاسووووووون ملمئاخووووووود مئوووووووتد منوووووووامئوووووووامان وووووووتادیمصووووووولتام

ئووووونمنئبانووووو م ووووو مفت نووووودمصوووووادمملمخدئرگوووووداتما ووووونم.م وووووتدگئ 

نوووو تزملم خئوووو منخوووولدمئوووو منووووا  مکوووو مدتما وووونم ح ووووااممئلووووا

دشووووولاتمآواهانووووو مدتمخووووودئامشوووووانمقوووووتاتمداشووووور ما مائوووووامنوووووتایم

شوووونک مهووووایم آوووونمئرع نوووو مکوووو منووووامم وووو مبان وووو محاضووووتمن سوووور م

  ووووووت مهووووووایمشووووووناخر مشوووووود ملانسوووووور منوووووو مئووووووا  ملمس اسوووووو م 

اآننوووووو مدتمآنمدسوووووواملم ووووووامئوووووو م ننوووووودمدائوووووونمئووووووامتامآ وووووولد م

م.نسا ند
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م:ن تس مئ خلاه ما مآناومعا  

اووووووتمس اسوووووامهووووواملمنتنائووووو مهوووووایمکووووو مئووووونمنوووووتایمئلووووو م -

سوووووووواخرنملمقانوووووووو مسوووووووواخرنم وووووووول   مطووووووووتحملمدتمن ووووووووتم

 انووووو مدل ووووواملحووووودامدات منوووووامس اسوووووامهوووووایمئسوووووائح مآل

م مئل مسا واتیمنداتد

اووووووتما مطوووووترمووووووتل مهووووواملمشووووونک مهوووووایمکووووو منووووو مئنووووواف م -

دملما مائن ووووووووووواملمآ ئندانووووووووووو مخووووووووووول  مئووووووووووو ماند شووووووووووون

متمفشات دم تا ماندم  حاکئ امقانلنمدتمه

احساسووووووواامسکرات سووووووور ملمرنووووووواتیمنوووووووتمتهنوووووووتانماووووووووتمل وووووووام

 ط وووووهمسوووووکلامغلنووووو منئووووولد ماسوووووام مملحووووودامئلووووو  حکلئوووووا

متلشوووووووونملمممصووووووووت حخوووووووول  متامشکسوووووووور مئلقوووووووورمخوووووووولدمتام

ئووووووامتامدتمخوووووولدمهت وووووو م لدمرووووووتمرصووووووئ  مما ملن ووووووانمنئوووووولد م

لضووووو منووووو مهئووووو نممروووووالانمادائووووو   وووووتام.مآت وووووانمقوووووتاتمده ووووود

خلاهنوووووودم وووووول   مافنانسوووووورانملئووووووتد منوووووو تزمئوووووواممتائنوووووولا م

لائر وووووووووووا مآنوووووووووووتامدشوووووووووووئنانمسووووووووووولوندمخووووووووووولتد مم تداخوووووووووووا

خلاهووووووودممئووووووواململحووووووودامئلووووووو م متشووووووود مرتقووووووو د ئلکتاسووووووو 

م.وتفام

اسووووامکوووو ما مد وووودمئلووووامسووووتنلندمافنانسوووورانمننا وووودمم ا وووونمحقووووا ق

 لشوووو د منئانوووود مئووووونمخوووولدمتامئکلووووورمئ وووودان مکووووو مرئووووا محقوووووا مم

م.تامن مئتد مخلدمتلشنمسا  

نئبانووووو مفت نووووودمئرع ووووودملم اننووووودمنووووو مئنووووواف مقاطنووووورمئوووووتد مئووووونم

کووووو منووووو مما مهوووووتمرصوووووئ  مشوووووئاماطئ نوووووانمئ وووووده مکووووو مافنانسوووووران
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خووووووواطتمسوووووووعادامئوووووووتد ملنووووووو من ووووووو مصووووووولحملمبنوووووووااملنقوووووووایم

اسوووووووورقنا ممارخووووووووادمئوووووووو مشوووووووولدکشوووووووولتمع  وووووووو  مافنانسوووووووورانم

رووووب مئووووونمئاننوووودمهئوووو  مخوووودئامنوووووتایمرئووووا م م  ووووتامئ نئووووا  

نآ وووووووومافنانسووووووورانمح ووووووو مح ب وووووووا متفوووووووا ملمسوووووووعادامئوووووووتد م

م.اسامن ماحتا م  مئقا مدتمدل ا

 ومن هللا توفیق           

 علومینورالحق 

 جمهوری اسالمی افغانستان داخــــلهوزیر 

م

م


