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  ١٣٩٨ الر＊ودد کمپاين 

 وال５ل رحمان نور

  نوماندد ولسمشرى 

  

  ډال９

اين３ ياو پلويانو ته چ３ له تدبير او ＄انبس ود ه５واد هغو سمونپالو سياستوال"
  ".احساساتي بدلونپالن３ د＇خه د خپلواک９ لپاره کار اخلي نه 

  

  

  نور رحمان ل５وال

  

  مننه او کورودان９
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  موخه ستره
ه پالنبسپن او )داوطلبان(اشربا１ي  ، )داوطلبي(اشر  لپارهچارو ه５واد سياسي  د
＇و سياسي چارې د تر او پر هغ３ سياست کول دي، ولدود )چنده را！ولول(

  .را وباسو＋ا－رو له واکه ５بهرنيو او کورنيو زب
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  سريزه
  قدرمنو مالت７و،

 ورکوو اوږه ک３ وخت داس３ په ته مسوليت ملي ستر د ولسمشرۍ موږ او تاس３
 سترو له مال ه５وادوالو سر او پر４ک７و د اقتصادي او سياسي ناوړه وخت د چ３

 موازي حکومتونه، ب３ عدالتي، حکومتولي، ناوړه. دى ک７ى مخ سره －وا＊ونو
 ب５وزلي او بيا بيا وچکالي راتلل پسات (فساد) السوهن３، ج／７ې او پردۍ

 يوې ت５رې کوو، له د حل لوړه نورو اړوند ستونزو او ددغو موږ دي چ３ ستونزې
دي او  ورته جوړې او په الره اچولي او ت／الرې هم مو پرو－رامونه ＇خه لسيزې

په خپل راتلونکي حکومت ک３ د ！ول ه５واد په کچه د پلي کولو لپاره سيال９ ته 
  راوتلي يو.

قومي او بهرنيو  ، پارلماني رياستي، د ستونزه ستره حکومتول９ ناوړه د
 چ３ دى، سيستم حکومتي －６وله تپلشوې بنس پر جوړ＊تونو اډيالوژيو او

بهير  ولسمشرۍ ته د نومليکن３ ک７ى،  مخ سره ستونزو له سترو ملت ي３ پايلو
ناوړه ＇و قومي سيستم پر خالف د مديريتي سيستم  اوسني د موږ ＇خه وړاندې

 مرستياالنو دوو قومي رامن％ته کولو لپاره تر خپل وسه ！ولپو＊تنه وک７ه چ３:  د
 له هر ک３ ه５واد په بنس مو پر ورکولو حق او عدالت قومونوته د！ولو  پر＄اى
！اکلو وړانديز وک７، له ن５کمرغه ډ４رى ه５وادوالو  مرستيال د يو ＇خه  قوم م５شت

په بشپ７ ډول قوميت  او د قوميت پربنس نوماند４دل  رد او مديريت  ＇خه 
 روسته،و برياليتوب له ته ولسمشرۍ ＄که موږ پر４ک７ه وک７ه چ３ .هرکلى وک７

 پربنس  اهليت او مسوليت مديريت، ولسواک９، د راولو، سمون ک３ قانون
د ت５رو  ک３ حکومت مرکزي ！ين， په زموږ  کوو، بسنه مرستيال يوه پر  يوازې

 پر خالف چ３ زر－ونه کورني او بهرني مشاورين لري، يوازې ناوړه حکومتونو 
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کوو. همدارن／ه د بهرنيو بسنه  په ه５واد ک３ له هر م５شت قوم ＇خه  په يو مشاور
ز＊تونو ناخبري او د خپلو لن６و موخو لپاره قوميت پالن３،  ＊ک５لو له ＄ايي ار

ان６يوالپالن３ او ب３ عدالتي  ته الره هواره ک７ې، چ３ د افغانانو سره  د＊من９ ته د 
قومي تاوتريخوالي رن， ورکولو سره د ولس پام له بنس＂يزو ستونزو واړوي، په 

په نوم  غو＊تن３ او ناوړه  مشرتابه لپاره  ناوړه کسانو ته الره پايله ک３ د قوميت 
هواره شوې چ３ قومونو ته ي３ پرته له ک７ک５چ ＇خه  بل ＇ه ندي ورک７ي او دغه 

  حالت کورني او بهرني موازي حکومتونه د ملت په اوږو بار ک７ي دي.

حکومتولي چ３ ب３ مسوليتي او  ناوړه او ج／７ې يا ج／７ه او حکومتولي ناوړه
 ژوندي بل يو چ３ دي ميندې ستونزو ！ولو د ３ عدالتي ي３ من％ته راوړې، دوىب

！اکنو   لپاره عدالت او حکومتول９ ＊３ د يا لري الرې دوه افغانان اوس. ساتي
 ملي پرضد او تلپات３ سول３ لپاره ج／７ې د ک３ راوتل او زموږ مالت７ کول يا

 کوو ＄ل３ هل３ ورته لسيزو له ＄که －２و، غوره الره لوم７ن９ موږ دي، کول پا＇ون
 ک３ افغانستان په ک７ې هواره الره ي３ ته السوهنو پرديو د او پسات چ３  ج／７ه
 دلته شرتونو په افغانانو د يا وتلو په دوى د ي３ حل او ک７ې پيل اياالتو متحده
دى، د خو＊９ ＄اى دادى چ３ اوس دوى په افغانستان  نغ＋تى ک３ ک５دلو پات３

  ين， مالت７ي يو.ک３ سوله غواړي، او موږ د سول３ ！

 د افغانستان د سوله او رسول  ته پاى موازي حکومتونه له من％ه وړل، ج／７ه
 افغانستان د چ３ ترننه اړه په سول３ د دى، حق او غو＊تنه سپ５）ل３ خلکو

 ه５وادونو، اسالمي ＄ينو موسيسو، بهرينو او کورنيو مل／روملتونو، حکومت،
 سول３ تلپاتي د دي، خو وړ ستايلو د ک７ي، ه）３ مل／رو ن７يوالو افغانستان د

 د راوستلو ته اړتيا ده تر＇و بدلون ژور ک３ ت／الرو په راوستلو سول３ د  لپاره
 لپاره راوستلو سول３ د وو＄ي. ＇خه لوب３ اړخيزه ＇و له لوريو ＊ک５لو مختلفو
 سيم３ د نوم په مرستو د ، پام ته بساين３ ＄ان په افغانانو د کمول، لوري ＊ک５ل
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 او من％／７يتوب افغاني داس３ يو او وړل من％ه له ！کر －＂و د ه５وادونو ن７يوالو او
 النجه لسيزو ＇لورو ت５رو د افغانستان د چ３ هوارول الر پالوي ته  در４م／７يتوب

 د افغانستان د او وو نه برخه ＊ک５لتياوو ن７يوالو او سيميزو کورنيو، د ک３
 او هوډ  سياست خپلواک د مالت７، ولسي پرو－رام، ＄ان／７ى  لپاره حل د النج３

 د  سره نا！و+ اياالتو متحده او طالبانو حکومت، د کابل لوريو لکه ＊ک５لو له
 د خپل３ هم او وي پوه نزاکتونو او ذهنيتونو په دوى د ژبه، په  من％／７يتوب

دغه ！ول３ ＄ان／７تياوې او وړتياوي د مسوليت او  ولري، هوډ ساتلو خپلواک９
  .نشته لوري ک３ بل عدالت ډل３ پرته

 حکومتول９ ＊３ د ل／＋ت او نو＊ت خپل په موږ لپاره وړلو من％ه له پسات د
 ادارې، نيول３ ولسمشره له چ３ ک７ى جوړ پرو－رام کمپيو！ري پراخ ډ４ر يو لپاره

 په به چارې ！ول３ ولس او حکومت د ت７ي، سره ه５وادوال او چارواکي
به د پسات ＄ي او زموږ د ولسمشرۍ دريم کال پورې  پرمخ ډول الک＂رونيکي

٪ ته ٨٠٪ ＇خه ٣٠کچه ورکه او ملت ته د اسانتياوو د ورکولو اوسن９ کچه له 
  اوچته ک７ي.

＄ين３ نورې ستونزې چ３ ＊％３، نو＊ت／ر، سودا－ر او ！ول ملت －وا＊ي، لکه 
نالوستيا، تاوتريخوالى، نشيز توکي او ملي شتمنيو غال ته او هم ناوړه 

 ل５وال ه هواره ک７ې ده، چ３ دحکومتول９،پسات، ب５وزل９ او وچکاليو ته الر
 خپل３ په ملي بوديجه نه بلک３ د مو الندې پرو－رامونو پوه３ او م７＊ت ملي

 او ک７ي تجربه الرې حل لپاره وچکال９ او ب５وزل９ د ل／＋ت په مزدورۍ
 موږ چ３ کوو ادا تعالى شکرونه ＇＋تن لوى د .دي ک７ي وړاندې مو پرو－رامونه

 کولو ترسره د بلک３ وک７و وړانديز يوازې تر＇و نه ک７ه، برخه په را وړتيا دا ي３ ته
 او مل／روملتونو حکومت، افغان د چ３ ک７و وړاندې ته ملت هم ب５ل／３ بشپ７ې
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 پرتل３ د ل／＋تونه لري، ميلياردونه چ３ سره اسانتياوو ورته له ！ولن３ ن７يوال３
  .دي هم غوره ال  ک３ برخو ＄ينو او دي وړ

 دغه له او کولو عدالت کولو، ترسره مسوليت د لپاره ولس د او ج اهللا  د موږ 
 کولو ترسره د. دي ک７ي چمتو ت／الرې او سيس＂م موخه په وتلو د ＇خه حالت
 بسياين３ د ＄ان پخپل. لرو باور بشپ７ ه５وادوالو او ＄ان ج، اهللا پر موږ ي３ لپاره
 ！اکنو ولسمشريزو له کال ١٣٩٣ د مو ه）ه او زيار هوډ، لپاره خپلواک９ او

  .ده روانه راپديخوا

 چ３ ک７ې پر４ک７ه  موږ لپاره هوساين３ د ولس د او خو＊９ تعالى د ＇＋تن لوى د
 په"  ١٫٠ افغانستان"  به سره خپلولو په پرمخت／ونو نويو او هو＊يارۍ تدبير، د

 اوسن９. کوو رامن％ته انقالب علمي ډيجي＂ل پرمخت， او ژغورن３ افغان د نوم
 دسيسو بهرنيو او کورنيو ＄ينو د نامه په پرمخت， او ولسواک９ د چ３ ناخوال３

 موږ. شوي تپل موږ سياستونو له امله پر تپلشويو او کمزورو زموږ د الرې، له
 په ولسواک９ ري＋تين３ د او مل／رتيا په ولس د مرسته، په ج اهللا د نادودې دغه

  شن６وو. پياوړتيا

 شرتونو په افغانانو د او درناوي اړخيزه دوه د ډول، پرې ب３ په سره ن７يوالو
 او زړه ذهنيت د ستانونو د افغانستان چ３ کوو غ８ －اون６يو پر. غواړو اړيک３
. شي برخمن سيم３ پوره له تر＇و را＄ي دلته ＄که زبر＄واکي ن７يوال. دى مغز

 د دى، لوري پر سيم３ د زموږ مخ بهير د پرمخت， د ن７ۍ د همدارن／ه
 امن ک３ افغانستان په که واخلئ، کار ＇خه ＄يرکتيا له پر＄اى احساساتو
 پرمخت， دغه له هم به تاس３ ＄ي، ته لوري بل بهير پرمخت， ن７يوال د رانغلو،

  شئ. برخ３ ب３ ＇خه

 نشي سياست خپلواک دلته وايي چ３ ډن６ورې شبکو استخباراتي پرديو د
 ！ولنيز سياست ولرئ، ياد په: وايم اړه په شوي، ！اکل وړاندې له هر＇ه او ک５داى
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 او تجربو د ک３ ر１ا په علومو ساينسي د ي３ ډول په مادې د چ３ دی علم
 ت５ر ＄ان کول ترالسه پايل３ حتمي او سنجول کول، زده بنس پر ＄ان／７تياوو

 په مادې د انسان او دی انسان توکی بنس＂يز ک３ سياست په ＄که دي، ايستل
 هوډ، ！ين， باور، ک３ سياست. لري نه  غبر－ون او ＄ان／７تياوې ！اکل３ ډول

 ＇５ر په افغانستان د نو واى نه داس３ که. دي شرتونه بري د زيار او سپ５）لتيا
  ک５دل３. ＊ک５ل نه لسيزو په زبر＄واک９ ن７ۍ اوسن９ او پخوان９ د به ک３ ه５واد

 د يوازې او نو＊تونو زيار، ري＋تينولي، پخپل３ موږ لپاره حکومت د خپلواک
 چ３ لرو باور کوو، حساب راوړنو السته مالت７ او م７５انه، غيرت، په افغانانو

 مو د افغانستان قدرمن ولس چ３ يو ډاډه او دى مل تعالى زموږ ＇＋تن لوى هغه
 او ن７ۍ سره سيال ه５واد لپاره مالت７ کوي، موږ سوکاله، پرتمين م، پرخپل
 مرسته ＇خه تاس３ له بيا او ج اهللا له لوم７ى نو ＄که کوو، هل５％ل３ لپاره ستاس３

 ملي، په لپاره ＄انبسياين３ او خپلواک９ سول３، تلپات３ غواړو.چ３ همکاري او
د الندې  ده هغه زموږ اړتيا ته چ３ سمون کوم ژور  کچه دولتي او حکومتي

  شي: راتالى الرې له پرو－رامونو

 لپاره، وړلو من％ه له  پسات د او راوستلو عدالت د: حکومتولي جوپ３ دوه  ‐١
  －مارن３. نوې لپاره جوپ３ دويم３ د ＄اى، خپل پر کارکوونکي دولتي اوسني

 شته د او ترالسه کول  اسانتياوو دولتي کوره له: حکومتولي ډيجي＂ل بشپ７ه  ‐٢
  لوړول. ته سلن３ ٨٠ وړتيا، سلنه٣٠ حکومتول９

 د４رشو لوم７يو  حکومت ل５وال د دندې، ميليون يو: وړل من％ه له ب５کاري  ‐٣
 نوې  ميليون دويم امله له سمون د ک３ چارو دولتي په کول، من％ته را ک３ ور＄و
 دندې د شتمنيو د و４ش له امله نوې  ميليونه پن％ه ک３، مياشتو درې  په دندې

 ترپايه  کال پن％م د حکومت ل５وال د دندې،  ميليونه لس ！ول３ او  کاله دريم تر
  کول. رامن％ته
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 مهارتونو پيداوارو، توکو، زره ٨٥ له وړ، اړتيا د: لپاره خپلواکي  تلپات３ د  ‐٤
 په سلنه ٨٠کوي، پوره ه５وادوال سلنه٢٥ شاوخوا اوس چ３  ＇خه اسانتياوو او

  پرو－رامونه. او هوډ لپاره کولو پوره د دننه ک３ ه５واد

 ه５وادوالو ک６والو د ک３ ه５وادو －اون６يو په: راستنول ه５وادوالو ک６والو د  ‐٥
 او ＄مک３ کرن３ د کور، دننه ک３ ه５واد په ک３ مياشتو شپ８و لپاره، راستن５دو د

  ورکول. دندې

 او کول محاکمه پر＄اى اغوا－رو د اعالنول، ب＋نه عمومي: راوستل امنيت  ‐٦
  ت５رول. بند سره کولو ترسره چارو سختو له غلو په

 ه５واد په پرم، ！کنالوژۍ د ک３ مياشتو درې لوم７يو: راوستل يووالى ملي - ٧
  کول. ترسره هرومرو او پيلول و－７شم５رنه کره ک３

 ملي د ک３ چارو امنيتي او روغتيا مالدارۍ،/کرن３: لپاره بسياين３ ＄ان د - ٨
 ک３ مياشتو سبو، درې په ک３ مياشتو ٢ په ک３ پايله ل／ول، برخه ډ４رى بوديج３

 بسيا ه５وادوالو د غو＊و په ک３ کالو دوه او دانو غلو په ک３ کال يو مرغانو، په
  کول.

 موازي دورو مسلکي او مکلفيت د ک３ چارو دفاعي: ژغورنه او ساتنه - ٩
  .لوړول سرچين３ مالت７ د کورنيو درنو د دوى د او پو＄ونو د پيلول، پرمخت，

 له کچه اوسن９ لوستو د مرسته په ک７و زده ＇خه ل５رې د: کول اسانه پوهنه -١٠
 سرچين３ مالت７ د کورنيو درنو د دوى د او ＊وونکو لوړول، ته٪ ٨٠ ＇خه٪ ٢٥

   .لوړول

 اسانتياوې لپاره کولو پوره اړتياوو د ولس د او عدالت به چارې لس پورتن９
 اوعدالت مسوليت ومومي، د پاى پخپله ج／７ې به ک３ پايله چ３ ک７ي، رامن％ته

 زموږ. ک７ي بدل دولت ＊ي／２يز يو په دولت شخ７يز افغان به پرو－رامونه ډل３
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 ＄ان／７ې په ساتي، به خيال هوساين３ او روغتيا د ولس د چ３ کوي ژمنه حکومت
 نورو او تقاعداتو مرستو، د به اړتياوې ！ولنيزې نورې او مالي کسانو اړ د تو－ه

  .کوي پوره الرې له چارو －＂ورو

 ارز＊ت راي３" وايي چ３ ک７ئ، شن６ې ډن６ورې پرديو د چ３ داده سپار＊تنه زموږ
 په زموږ ک３ ！اکلو برخليک سياس３ خپل ،"ک８５ي تپل بهره له ولسمشر او لري نه

 سره موږ او وک７ئ مرسته سره سياسي چارو لپاره سياستوالو خپلواکو ډول
 سول３، تلپات３ د او وک７ئ باور موږ پر واخلئ، ون６ه هرومرو ک３ سياست

 شئ، موږ ډاډه يو چ３ ه５واد مل／ري سره موږ لپاره ＄انبسياين３ او خپلواک９
  شي چ３: ک５داى پرمختللى او پرتمين بسيا، ＄ان پر خپلواک، وخت هغه

همکاري وک７ي او سياسي  . ه５وادوال له خپلواکو سياستوالو سره مرسته،١
  چارو ک３ ون６ه واخلي.

  ک７ي.  ترسره ！اکن３ ر３１ کم５سيون خپلواک ！اکنو . د٢

د لوم７ۍ لپاره موږ له ت５رو ＇و لسيزو ه）３ ک７ي او ډاډه يو چ３ ولس زموږ 
مرسته کوي، موږ له ولس سره کار کوو او د خپلواک سياست په لور مو 

نوماندانو، حکومت، د  موږ ارهد ر１و ！اکنو لپ خو＄＋ت پيل ک７ى دى. دويم:
！اکنو خپلواک کم５سيون، د ！اکنو مالت７و لودي％والو ه５وادونو، مل／روملتونو 

ادارو، يوناما، د ！اکنو مالت７ پروژې  او نورو اړوند لوريو ته د ولسمشرۍ له 
 د －６ه په نومليکن３ وړاندې او د نومليکن３ پر وخت وړانديز وک７: را＄ئ، لوم７ى

 ！اکنو د لپاره ！اکنو ر１و د وک７و. ه）３ بنس＂يزې لپاره ک５دو هترسر د ！اکنو ر１و
 رايه د و４ش، مرکزونو د راي３ د بنس پر عدالت ！ولنيز د پ７اونه، درې

 نه ！اکن３ چ３ چ５رته او شم５رنه رايو د وخت هغه پر او راجس＂ر کره ورکوونکو
شي، همدارن／ه مو په  ورک７ل ب２ه بله په بايد حق ولس د هلته ک８５ي، ترسره

 ي３ کوي او ک７ي لوب３ ！اکنو په حکومت ک３ ！اکنو ت５رو ！ين／ار ورته وويل چ３ 
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 ب２وپ５ژندن３ بايد د شم５رل رايو د او ورکول، رايه مرکزونه، رايو د نو
 رايه پ５ژندلو، راجس＂ر، د ي３ مرسته په چ３ وي ت７لى سره سيستم (بايومي＂ريک)

. وي خوندي جعلکاريو ډول هر له او کره پروسه شم５رلو سمدالسه او ورکولو
 ！ولو د سمدالسه بايد رايه او وي ډول ماشيني په هم او پا１ه راي３ په ورکول رايه

 د ماشيني. شي اعالن او وشم５رل ک３ مرکزونو په ورځ په ！اکنو د پر وړاندې
 السوهن３ تر＇و وي سمبال (بالکچ５ن) ت７او ＄ن％يريز په بايد  سيستم شم５ر

 وړيا ي３ موږ نلري وړتيا دا حکومت که وي، وړ شم５رن３ بيا د او شي ناشون３
 ک３ ه５واد په نشي ترسره ！اکن３ ر３１ که وايم، سره ！ين／ار بيا ورکوو. يو＄ل

  مومي. نه پاى پرديپالن３ او يرغلونه ج／７ه،

دا چ３ پورتنيو ！ولو لوريو له شرمه يا درغليو ＇خه د کک７تيا لپاره ＄ان زموږ پر 
واچاوه، خو ډ４ر عجيب  غبر－ون د ولسمشرۍ د نوماندانو وو وړانديز نا－اره 

چ３ ويل ي３ که ستاس３ سيستم وکار８４ي نو ＄ان به بريالى ک７ئ، او دويم د ！اکنو 
په کم５سيون ک３ د اسالمي حزب استازي  غبر－ون  وو چ３ په خپله کليواله 
لهجه ک３ وويل ( امى بايمتريکه به يک کمپني معتبر جهاني بتين) ما ورته 

وويل زه خپلواک نوماند يم د وړيا سيستم ورکولو وړانديز کوم له ستاس３ مو 
تمه دا وه چ３ غ８ به  وک７ئ موږ د －وند لخوا په سل／ونو اشربا１ي (داوطلب) 
ورکوو خو د خواشين９ ＄اى دى چ３ تاس３ او －وند مو ه５＆ نشي کوالى او 

  کورنيو چارو ک３ بهرنيانو ته بلنه ورکوئ!.

  

وړانديزونو زموږ موخه د ！اکنو کم５سيون په ري＋تيني ډول  له پورتنيو ！ولو 
خپلواک او مسول کول وو، زموږ  له اخالص سره لوى ＇＋تن تعالى مل شو او 

زموږ په ！ين／ار ！ول اړوند لوري اړ شول چ３ د ！اکنو قانون د وخت د ولسمشر له 
 ١٨د واکه وباسي او د ！اکنو د کم５سيون کم５شنران په رو１تيا سره د ولسمشرۍ 
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نوماندانو لخوا د رايو په ورکولو سره و！اکل شول. د کم５سيون د خپلواک９ 
لپاره د افغانانو لخوا دا يو مهم سمون او پرمخت， و－２ل شو، خو ډ４ر  ژر د ملي 

يوالي په نوم غيرقانوني حکومت له خوا کمشنران يرغمل شول، ډ４رو کم５شنرانو 
ک３  همکاري نه کوي، کم５شنران  بيا بيا موږ ته ويلي، حکومت د ！اکنو بوديجه

ي３ －وا＊لي او بنديز ي３ پرې ل／ولى چ３ پرته له حکومتي چارواکو که دوى له 
نوماندانو سره ليدن３ کتن３ وک７ې نو دوى به هم د پخوانيو کم５شنرانو په ناوړه 

برخليک اخته ک７ي. د حيرانتيا خبره ده چ３  د ت５ر  تورن او منحل شوي ！اکنو 
يزې پايل３ حکومت ته د منلو وړ دي خو کم５شنران ي３ په کم５سيون ！ول３ ！اکن

غيرقانوني ډول له دندو وش７ل او تر سياسي اغ５ز الندې ي３ په غيرقانوني ډول 
 ＇اري، رب７وي او محاکمه کوي.

د حکومت له يرغمل ＇خه مو د ！اکنو کم５سيون د خال請ون  لپاره ه）ه وک７ه 
د  ١٣٩٧کب  ٢٦څ ک３ ي３ تر＇و د ولسمشرۍ نوماندان سره همغ８ي ک７و، په تر

افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو مشورتي جر－ه  چ３ موخه ي３ سوله، ر３１ 
هغونوماندانو جوړه  شوه  ٧！اکن３ او ملي چارو ک３ همغ８ي او همکاري وه  له 

چ３ د ت５رو ＇و لسيزو ناخوالو ک３ په ＇ر－ند ډول  ＊ک５ل نه وو. د نورو مالوماتو 
د يووالي ه）３ برخه و－ورئ. همدارن／ه   www.noorrahmanliwal.comلپاره 

له جر－３ سره د ر１و ！اکنو لپاره له يو شم５ر نورو نوماندانو سره  هم د همکارۍ 
 ١٢د ولسمشرۍ  ٨کال د غويي په  ١٣٩٨لپاره الر پرانيستل شوه  او  د 

ر رحمان ل５وال) د هغ３ نوماندو او ＄ينو سياسي －وندونو زه ( نو
جر－／９(کم５＂３) مشر و！اکلم چ３ د دوى له تخنيکي غ７و ＇خه جوړه وه، تر＇و د 

کم５سيون او نوماندانو ترمن＃ تخنيکي همکاري، په ＄ان／７ي ډول د مالوماتي 
！کنالوژۍ او ب２وپ５ژندن３ (بايومي＂ريک) سيستم په برخه ک３ همغ８ي او پوهاوى 

نو کم５سيون د تخنيکي ارزونو لپاره رسمي رامن％ته ک７و. موږ په دې اړه د ！اک
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غو＊تنه وک７ه، خو له بده مرغه له هغه راهيس３ يوازې وعدې وشوې او د کمپاين 
تر رارس５دو پورې د تخنيکي ارزون３ لپاره له کم５سيون ＇خه ليدنه برابره نشوه. 

موږ کره مالومات لرو چ３ د ！اکنو کم５سيون ک３ د پايلو د شم５رلو سيس＂م په 
ناوړه او د درغليو لپاره جوړ شوى دى، چ３ د ولسمشرۍ ！اکنو ＇خه  بشپ７ ډول

وړاندې بايد دا سيستم جوړ شي. ه５واد روڼ، ډاډمن او له درغليو پاک سيستم 
ته اړتيا لري چ３ هره برخه او ک７ن３ ي３ په ＊کاره ډول د کم５سيون کارکوونکو، 

  شى پ نه وي.نوماندانو او ه５وادوالو ته  د پوه５دو او منلو وړ وي او ه５＆ 

د چن／اښ  د مياشت３ په من＃ ک３  په نا＇اپه  ډول حکومت  له ډ４ر ＄ن６ وروسته  د  
！اکنو کم５سيون ته بوديجه ورک７ه او د زمري  شپ８مه ي３ د ！اکنيزو کمپاينونو 

کال موږ  يو ＄ل  بيا  ١٣٩٨د غبر－ولي د  ١٥لوم７ۍ  ورځ  اعالن  ک７ه، په  
 ＄ل دريم د ！اکن３ د ولسمشرۍ خبر ورک７،که   ！ول＂اکنو ک３  ！ولو اړوند لوريو ته

 ډول ب７５ني په لمخ３ مهالو４ش د اوسني ١٣٩٨، ٦د تل３ په  ونه ＄ن８４６ي لپاره
 د چ３ ک７ي ！کنى هم نور ！يکاو سياسي او سوله ک３ ه５واد به ！اکن３ تر سره کول 

 السه له وخت او سرچينو قيمتي ډ４رو د او وړ شرم د ډک، غميزو له به لپاره ！ولو
  .وي نه ＇ه بل پرته ورکولو

همدارن／ه د سول３ لپاره هم اړينه ده چ３ ！اکن３ و＄ن８４６ي، ＊ک５لو لوريو ＇خه مو 
هيله ده چ３ من％الري غوره ک７ي، په نومونو لکه  جمهوريت او امارت بايد 

نظام رامن％ته شي چ３ د افغانانو د دين  تين／ار ونشي، بلک３ د ولسواک９ داس３
ر ک３ نه وي، لوري بايد د ت５رو السته راوړنو پر＄اى او افغاني ارز＊تونو سره ！ک

د ＊ه راتلونکي لپاره جوړجاړى وک７ي، دلته الس ته راوړن３ ل８ او ناخوال３ ډ４رې 
 کلونو ١٨ ت５رو د ک３ نيوليک په کچ３ د ولسواک９ دي،جمهوريت لمخ３  د

 د چ３ ولسواکي بشپ７ه خپلوي، درجه زورواکي د افغانستان سره راوړنو السته
 نيم／７ې پر８４دو، پر＄اى کوي تجربه ي３ ه５وادونه اروپايي شم５ر په －وتو
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 پاکستان د او يو نه هم ن８دې ال ته اياالتو متحده د ډيموکراسي يا ولسواکي
 ١٣٩٨ د ستونزې بنس＂يزې الندې که وک７و خو＄＋ت وخت هغه به ته ارجلواکي

  ک７و: حل وړاندې ＇خه ！اکنو ولسمشريزو

  کول قانوني حکومت غيرقانوني اوسنى -１

 ډاک＂رعبداهللا او ډاک＂رغني نوماندانو دوو د (خالف) او ب６ په قانون اساسي د
 جو－ه ددې حکومت ډک پسات ＇خه له او الرې له جوړجاړي غيرقانوني د ترمن＃

 ＄ايناستي ب５پرې يو ډول ب７５ني په ＄که نو ک７ي اداره ！اکن３ وړ منلو د چ３ دى نه
 خپلواک３ او عادالنه ر３１، چ３ وه او ده  اړتيا ته ک５دو رامن％ته حکومت

 تر！ولو. وي وړ منلو د ته ！ولو ي３ پايل３ او ک７ي ترسره ！اکن３ ولسمشريزې
 خپلمن％ي نوماندان ولسمشرۍ ١٣٩٨ چ３ د داده الر غوره او اسانه ارزانه،
 ＄ايناستي د کس يو ک３ ترڅ په ！اکنو ر１و د ＇خه من＃ دغه له او ک７ي ترسره ！اکن３

 شي جوړه جر－ه ملي ＇خه نوماندانو نورو پاته او شي و！اکل تو－ه په ولسمشر
  وک７ي. ＇ارنه ＇خه ل８５د واک د سوليز او ！اکن３ حکومتولي، ＄ايناستي چ３

 دوى چ３ شو ويلى سره ډاډ په نو کوي نه مالت７ حکومت ＄ايناستي د هر＇وک که
 غم ملت د او دي کوونکي پورته －＂ه ＇خه ！اکنو تپلشويو او ج／７و پسات، له

 الره ته －６ون طالبانو د ک３ ！اکنو به حکومت ＄ايناستى همدارن／ه. نشته ورسره
 غيرقانوني اوسني د چ３ سات９ ياد په. ولرو به سوله تلپات３ او پراني％ي
 الندې ترسيوري ！پل３ او کرزي د ک３ دوحه په يا ک３ کابل په طالبان سره حکومت

  .رسيدالى نشي ته پايلو وړ ک３ خبرو سول３ د

 خوندي درغليو له سيستم رايو د کم５سيون د ！اکنو د ډول تخنيکي په  -２
  شم５رل پايلو د ډول ＄ان／７ي په کول
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 د چ３ دې له پرته نو غواړو ！اکن３ ولسمشرۍ ١٣٩٨ د وړ باور د ＇ه نا ＇ه که
 ب２وپ５ژندن３ د شم５رل رايه او ورکول رايه پ５ژندنه، نومليکنه، ک３ بهير ！اکنو

 لرو، نه الر بله شي ترسره مرسته په (بالکچ５ن) ＄ن％يريزت７او او (بايومي＂ريک)
 چ３ دې تر حتا او وک７و همکاري سره لوريو اړوند بهير د ！ولو چ３ يو چمتو موږ
 ب２وپ５ژندن３ پروس３ ！ول３ پورتن９ ！اکنو د که. ورک７و وړيا سيستم ！اکنو ر１و د

 ترسره ！اکن３ ډول ب７５ني په لمخ３ مهالو４ش اوسني د او نشي (بايومي＂ريک)
 له به لپاره ！ولو د چ３ ک７ي ！کنى هم نور ！يکاو سياسي به ک３ ه５واد په شي،

 به پرته ورکولو السه له وخت او سرچينو قيمتي ډ４رو د او وړ شرم د ډک، غميزو
  .وي نه ＇ه بل

 او مسول ک３ پاى په چ３ سپارل ته هغو مسوليت او بوديجه -３
  وي حسابورکوونکي

ب３  د بايد چ３ وک７ه سپار＊تنه ته －روپ مالت７ ！اکنو د افغانستان د موږ
 او الر＊وونه چ３ وک７ي مالت７ بهير داس３ د ！اکنو د لپاره مخنيوي د مسوليتيو
 لپاره ورکولو حساب او مسوليت د لورى يو تر＇و وي افغانانو د ي３ ＇＋تنولي

 افغانستان تر＇و ک７ئ، بند مالت７ خپل وي به غوره کوالئ، نشئ داس３ که ولرو،
 د بهير ！اکنو د چ３ ک３ حالت اوسني په. ک７ي پيدا سرچين３ خپل３ لپاره ！اکنو د

 مصونيت يا خونديتوب کارکوونکو د دوى د دى، الندې واک تر مل／روملتونو
 چ３ لوري اړوند نور او پروژه مالت７ د ！اکنو د مل／روملتونو د ډول ＄ان／７ي په او
 په به５ر ساده ！اکنو د دي، ډوب ک３ بيوروکراسي او خ５＋پالنه پسات، په

 له دوى د چ３ ＄که ډکوي، پساته له او مسوليته ب３ پ５چلى، ډ４ر سره اسان９
 نشي الندې قانون د افغانستان د او ورکوونکي حساب مسول، ＇وک من％ه

  .ک５داى مجازات
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 ميليونونو د چ３ چارې روان３ ک３ افغانستان موږ ！ولو لوريو باندې غ８ وک７ چ３
 هغه ک８５ي، المل ک７اونو او سر＊ندنو د خلکو نورو د ک３ ن７ۍ په او افغانانو

 سمون ک３ ک７ووړو په ادارو او کسانو هغو د موږ چ５رته که مومي، سمون وخت
 د دوى او شوي －مارل لخوا نورو مالت７و او ملتونو مل／رو د چ３ ک７و رامن％ته

 درناوى ته نو＊تونو ＄ايي وک７ي، ډډه ＇خه تپلو له اندونو غيرعملي خپلو
 به ج／７ه افغان ک７و، ونه داس３ که. يوسي من％ه له ستونزې ＄ايي تر＇و وک７ي،
 د غيرقانوني کسان ＇و يو شم５ر په －وتو د به ک３ حالت دغه او مومي دوام

 نه که ده اړتيا ته بدلون ستر ＄که په دغه برخه ک３ وي برخمن ＇خه ژوند پاچايي
  ورکوي. السه له ژوند خپل به و－７ي ب５／ناه

 د چ３ شي المل بدلونونو هغو د موندن３ او تجرب３ کتن３، زموږ چ３ لرو هيله موږ
 د چ３ غواړي پربنس بشردوست９ د ي３ دولتونه او غ７ي ！ول ملتونو مل／رو
 ن７ۍ په او شتون ملتونو مل／رو د چ３ پيس３ را！ول５شوې مالياتو د و－７و دوى
 کبرجنو همدارن／ه. وي ر３１ کار８４ي لپاره ک７نو بشري د مل／روملتونو د ک３

راولئ موږ ته  بدلون ک３ ت／الرو او ک７ووړو خپلو چ３وويل  ته ډيپلومتانو غربي
 چ３ وشرم８５ئ ＇خه تاريخ هغه کلونو زر－ونو د زموږ او حکومتولي مه ＊اياست

  دي. ک７ي حکومتونه مو هم سيمه پر بلک３ لرل３ مو حکومتول９ خپل３ يوازې نه

پورتنيو ه）و ＄يني پايل３ درلودې خو حکومت او بهرني ر１و ！اکنو ته ژمن نه  
هس３ نوم کول غواړي، ＄که هر＇ه په بي７ه  او له مشورو پرته  تر سره کوي،  دي او 

خو موږ خپله ه）ه کوو او نه پر８４دو چ３ درغل９ وش３ اوس چ３ کمپاين پيل شو 
  نو د ر１و ！اکنو لپاره موږ الندې حل  وړاندې کوو؟

تاس３ ولوستل چ３ د ر１و ！اکنو لپاره له نوماندانو، حکومت، د ！اکنو 
واله ！ولنه، مل／روملتونو ادارو او نورو اړوند لوريو سره د کم５سيون، ن７ي

همغ８ي ، همکاري او مرستو پوره ه）ه ک７ې ده او ＄يني السته راوړن３ مو 
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درلودې لکه ولسمشريزو ！اکنو ک３ ＄ن６، د ！اکنو قانون ک３ سمون، د خپلواکو 
کم５شنرانو ！اکل، د ولسمشريزو ！اکنو د بوديج３ ستره  برخه له ملي بوديج３ 
ترالسه کول، د ب２وپ５ژندني (بايوم＂ريک) سيس＂م ب５رته په کم５سيون منل چ３ 

ه）ه کوي. پورتن９ السته  اوس ي３ يو ＄ل بيا کم５سيون په نيم／７ې ډول کارولو
راوړن３  زموږ، مالت７و، مينوالو او ه５وادوالو لپاره سترې السته راوړن３ دي، 

سيستم  او د  خو زموږ غو＊تنه په بشپ７ ډول ب２وپ５ژندن３ (بايومي＂ريک)
کم５سيون د خپلواک９ لپاره ！وله بوديجه له ملي بوديج３ ورکول وو، خو ال د ر１و 

！اکنو او د هغه په ترڅ ک３ د سوليز واک ل８５د، عدالت، سوله، امنيت او 
هوساين３ راوستلو لپاره اوس موږ او تاسو اړ يو چ３ د درغليو د مخنيوي او 

 شم５رن３ راي３ د او فعاليت د رکزونود م راي３ خپلو رايو ＇خه د دفاع لپاره  د
ک７و، له  ترسره سره کم５سيون له شکايتونو او ！اکنو د ډول موازي په بهير

 ئ: مالت７و ＇خه مو هيله ده چ３ الندې دوه چارو ک３ زموږ مرسته وک７

  الف: د رايي مرکزونه او محلونه کره کول

د کره  محلونو او مرکزونو رايو د ل５وال ＊３ حکومتول９ پرو－رام ويب％اى ک３ د
 رايه د او شئ الړ ته  www.noorrahmanliwal.com/takne کولو لپاره ت７وني

  ورک７ئ، اړوند مرکز پيدا －７ئ. ！ک ته مرکزونو

ب: د راي３ پر مرکزنو او محلونو ＇ار او هلته د شکاياتو کم５سيون ته درغلي 
  او پايل３ راپور کول  راپور ورکول

د رايو مرکزونو او محلونو د ＇ار لپاره ت７وني  -１
www.noorrahmanliwal.com/takne  ته الړ شئ او د رايه مرکزونو ته

！ک ورک７ئ، دلته د اړوند مرکز په اړه درغل９ او شکايات درج کوالى 
بکس３ د پرانيستلو پر وخت چيک کول او کوډونه  شئ، د رايه اچولو
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ي３ ليکل  اړين دي، د پايلو شم５ر پا１ه (ريزلشي) عکس اخيستل او 
  پايل３ ي３ سيس＂م ته رسول دي.
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 وا７پ ى７لوم
  د کمپاين ت／الره

 د  الندې ۍډله د ＊اغلي نور رحمان ل５وال تر مشر عدالت او مسوليت د
 سمون ３ک چارو اکنيزو！ اخيستل، کار تونو＊نو له ３ک ام－ هر بهير د ９ولسواک
 بنس＂يزهاړول  ولسواک９ لور ته ３ني＋تيخپل پتمن ولس پام رد او  راوستل
د ه５واد سياسي چارو  ،من％ه راوړو سياسي رو１تيا او ！يکاو و＇تر ده، موخه
او  دودول )چنده را！ولول(بسپنپالنه  )داوطلبان(او اشربا１ي  )داوطلبي(اشر  لپاره
 د  ېچار سياسي ږموز و＇تر ،ره موخه دهتزموږ تر！ولو س سياست کول ３په هغ
 ينيپه ري＋ت مو واکمناو  ي＄وو ＇خه واکه له روک／ا５＋زب کورنيو او بهرنيو

  ډول د ملت استازيتوب ته ژمن شي.

ستل يپه هره کچه د جر－و او شورا－انو ＇خه کار اخ زموږ ددغو نو＊تونو ＇خه يو
 د ３چ يړوجو －３جر لپاره کمپاين دبه  يمالت７ واليت او ９ولسوال کلي، د .دي

 اى＄هرد ！ولو د －６ون او ه）ون３ لپاره به  .وړي پرمخ مشوره پهبه  ېچار کمپاين
 يا نوبتي به مشرتابه ６ېغون او ３ناست ېهر د ،ک８５ي ه－جر و７مالت کمپاين د ３ک

 اکل！ ３ک بهير په ６ېغون يا ３تناس د نوبت په به ＃ترمن و７غ د ３چ وي مسلکي
 ته مشرتابه مسلکي يا نوبتي ６ېغون يا ３ناست وندړا د ３چ ېدند ني＄ ي،８５ک

 مشر کس وندړا ３ي به ېپور سپارلو تر ته کس بل يا رسولو سرته،ي８５ک سپارل
  . وي مسول او

ره الپه ر１ا ک３ کوي او که ت／ الر＊ودد کمپاين پريک７ې ددې  شريکه په به هغوى
ي، د له مشرتابه سره به مشوره کو الر نه وي د کمپايند يوې موضوع په اړه ک３ 

 .ک７ې په ر１ا ک３ ددې الر＊ود اړوند برخه تازه کوي４کمپاين مشرتابه به د هرې پر
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د  ３ک ويبپا１ه www.noorrahmanliwal.com/takneتازه الر＊ود لپاره  د
  ئ.ته والړ ش ３کمپاين الر＊ود برخ

     

اوس ي３  او بنس والړه ده  ！اکنو پر يموکراسي او ډدي％３ ４ولسواکي چ３ د لو
په ن７ۍ ک３ د  ،او له ډ４رو پو＊تنو ډکه ده ېموږ تجربه کوو، زموږ د ولس لپاره نو

 ،کي بيا نيم／７ې ولسواکيولسوا هبشپ７ ۍ７نو ک３ لوم５７د کچ３ ＇ولسواک９ 
ورپس３ ارجلواکي او په پاى ک３ زورواکي را＄ي چ３ له بدمرغه افغانستان د 

د ولسواک９ په  درجه لري. ！ولو  ！ي＂ه تر وپه ل７ ک３ د زورواکي ا ９ولسواک
 يولسواک بشپ７ه لورو ډولونو ک３ چ３ اوس په ن７ۍ ک３ درجه بندي شوې دي،＇

له بدمرغه زموږ ه５واد د  کوي، تجربه ي３ ه５وادونه اروپايي شمارپه  －وتو د چ３
زورواک９ په درشل ک３ روان دى چ３ د متحده اياالتو په ډول نيم／７ې ولسواک９ 

  لپاره ال هم دوه درشله پاته دي.رسيدو د ته 

 توبولياستاز د８ي چ３ ５د پلي کولو ه）ه ک ولسواکي هغه ډول ３دي％４دلته د لو
په دغه ولسواکي ک３ د ！اکنو له الرې ولس د يولسواکي ورته واي پر بنس ،

حکومت لپاره استازي ！اکي او بل ډول ي３ سوچه ولسواکي ده چ３ ！ول ولس 
  .رايه ورکويلپاره   ېچار ېهر
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  د کمپاين پالن
(ميزان)  ３تل مه پيل شوه او دپ８مياشتي په ش )اسد(د زمري  ３دکمپاين موده چ

، دغه ور＄３ د کمپاين لپاره لرو ３ور＄  ٥٨ ３！ول ８３ي،چ５ورمه پاى ته رسل＇په 
８ي او ５به په جر－و جوړولوکار ک ３ور＄و ک ٢٨و لوم７ي شل شوي،４په دوه برخو و

جر－و جوړولو سره به په  سترو ＊ارو، واليتونو او نورو  ３نورو ور＄و ک ٣٠په 
 ＄３ور ٢٨ تر ١ له کمپاين دچ３ لوم７ى ي３ "الندې . ８ي４جوړ ېغون６ ３＄ايو ک

 ＄３ور ٥٨ تر ٢٨ کمپاين د" او دويم ي３ "ولړجو －３جر ولسي کمپاين د ېپور
" برخه ک３  لړجو ６ېغون ３ک نوايو＄ نورو او نوواليتو ،نوارو＊ لويو په ېپور
  ح شوي.４تشر

  

 －３جر ولسي کمپاين د ېپور ＄３ور ٢٨ تر ١ له کمپاين د-١
  ولړجو

  

 وک３ د کمپايني چارو جر－ نوناحيو، ولسواليو او واليتو په کليو،
  جوړولو ت／الره

  

د نوې کمپايني چارو مشرتابه جر－３ د راغو＊تلو ＇خه وړاندې به کابل ک３ د 
＊اغلي نور رحمان ل５وال د کمپايني چارو مرکزي جر－３ غ７ي، د ل５وال ＊３ 

حکومتول９ سيس＂م ک３ د اړوند ＄اى له ！ولو شته مالت７و ＇خه پو＊تنه کوي چ３ 
ملکانو،  د نوې جر－３ لپاره د علماوو، ＊وونکو، مشرانو، مخورو، وکيالنو،
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＄وانانو او د ！ولن３ له نورو برخو ＇خه مخک＋و کسانو نومونه او اړيک３ ورک７ي 
  غواړي.ور وچ３ زموږ مالت７ي ي３ نوې مشرتابه جر－３ ک３ د غ７و په تو－ه 

د رابلن３ پر وخت به د مشرتابه جر－３ له غ７و ＇خه هيله ک８５ي چ３ که دوى د 
نوې   د ت تر السه کوي (جر－３ د کوربتوب وياړ ولري د ＄اى په اړه به مالوما

جر－３ کوربتوب پورمه و－ورئ)، په پاى ک３ به د مرکزي جر－３ غ７ي په مشوره 
پر４ک７ه کوي چ３ د اړوند جر－３ کوربتوب لپاره تر ！ولو مرکزي، خوندي، د کس 

بنس کس ＄اى  و！اکي او بلنه ک３ د کوربه  ل５والتيا او د نورو غ７و د مشورو پر
ک３ به ！ولو هغو ＊اغليو ＇خه چ３ د کوربتوب ليکي. په پاى وپته او اړيک３ 

  وړانديز  ي３ ک７ى وو، مننه کوي. 

سيس＂م ل５وال ＊３ حکومتول９ د کمپايني چارو مرکزي جر－３ غ７ي، به لوم７ى 
ک３ د اړوند ＄اى مشرتابه جر－３ ته رابلل شوي غ７ي راجس＂رکوي او بيا به 

８５ي، چ３ ＄ان／７ې بلن３ ورکوي. نوې رابلل شوې جر－３ ته به اجن６ا ورکول ک
  ب５ل／ه ک３ ＊ودل شوې ده. اجن６ا الندې د

  ره او په جر－ه ک３ د کوربه چمتوالىد جر－３ لپا
) پورمه ７نومل يو７غ د －３جر  د(. اخلي هرومرو به ７نومل يو７غ د －３جر د -１

  .ورئ－و
 دي تاريخي او ناکه＊،ارز３ينړا ېرډ４ ３ان－يو６وي او عکسونه －３جر د -２

 او عکسونه ،７نومل －３جر د ولډ کاره＊ په کار ى７لوم کوربه د
 ３ک شبکو ولنيزو！ په ه２ب ۍژوند په ېر５چ که. دي اخيستل ３ان－يو６وي

  .وي کار تاريخي يو به ３ک سياست په افغانستان د شي نشر
 پخپله لوحه ېشو يزاينډ يا ئ７ک السه تر خه＇ مرکز د لوحه －３جر د -３

  .ئ７ک چاپ
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 مشرتابه په او ئ７ک ترالسه خه＇ مرکز له رسيد ولو！را) چندو( بسپنو د -４
  .ئ７ک انه＊رو ته ولوونکو！را هغه ３ک ه－جر

  .ئ７ک ترالسه خه＇ مرکز له مواد کمپاين د -５
 لپاره ７نومل شويو رابلل د ته －３جر مشرتابه -６

https://www.noorrahmanliwal.com/takne ت په ته اى％ويب， 
 وندړا د ３ک برخه" دفترونه کمپاين د او ９استازول ،－３جر" د هلته او

 دفترونو کمپاين د او ９استازول ،－３جر کلي يا ９ولسوال واليت،
  .شئ کوالى پيدا ７نومل يو７غ

 رحمان نور اغلي＊ راپور مختصر فيصلو د به، ３ک پاى په ６ېدغون -７
 دوى د به ３ک وخت ياد په او شريکوي ېالر له ليفون！ د سره وال５ل

  . کوي منندويي
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  د اجن６ا ب５ل／ه
  ١٣٩٨ ،ولسمشرۍ  نوماندد نور رحمان ل５وال، 

  د کمپاين مرکزي جر－ه، په <واليت وليکئ> ک３ د مشرتابه جر－ه جوړول

 اجن６ا

وخت  تشريح موضوع
  دقيق３

تالوت او
  دغون６ې پيل

 ٥   

   ٣٠  غون６ې  ته د رابلل شويو －６ونوالو   ترمن＃  پ５ژندنه

د همدې 
جر－３ مشر 

  ！اکل

د غون６ې قدرمنو  －６ونوالو ＇خه (يوازې دهمدې 
کوربه د اړوند جر－３ مشر  و！اکل جر－３ لپاره) که 

  شي (اساني راولي )

١٠   

  

د جر－３ منشي 
  ！اکل

د جر－و منشي بايد لوستى کس وي  چ３ د جر－و ！ول 
بهير او پر４ک７ې وليکي همدارن／ه ！ول د جر－و 

کاغذونه ،عکسونه ،وي６يو د غون６و له بهير ＇خه 
 را！ولوي او هغه د ！ولنيزو رسنيو او بر４＋ناليک

kmpain.mshr@nrliwal.com   يا
ته د وا！ساپ په مرسته  مرکزي ٠٧٨٦٢٥٤٩٢٥

دفتر ته واستوي.  منشي د ！ولو جر－و لپاره يوکس 
！اکل ک８５ي، که هغه ＊اغلى نه وي بل کس ！اکل 

  ک８５ي.

  

  

  

جر－ه په اشربا１يتوب د مشرتابه<واليت وليکئ>د
(داوطلبانه) او مشورتي بنس＂ونو جوړ８４ي، د 
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د <واليت
وليکئ> 

مشرتابه جر－ه 
  جوړول

مشرتابه جر－３ غ７ي (اغليو او ＊اغليو): علماوو، 
＊وونکو، مشرانو، مخورو، وکيالنو، ملکانو، 

او د ！ولن３ د ！ولو نورو  ،شوراوي کليو د، ＄وانانو
   برخو له مخک＋و کسانو ＇خه جوړ８４ي.

نس هره د جر－３ مشرتوب د مسلک يا نوبت پرب
ناسته ک３ دوراني دى او د اوسنيو رابلل شويو 

کسانو له من％ه ！اکل ک８５ي همدارن／ه به راتلونکي 
ک３ د مشرتابه د غ７و لخوا رابلل ک８５ي. يا د ＊اغلي 

ل５وال له مرکزي دفتر جر－３ ته ورپ５ژندل ک８５ي . د 
رهبري جر－３ د غ７و شم５ر ！اکلى نه دى او هروخت د 

  جر－３ غ７ي زيات５دلى شي.

مشرتابه جر－３ د واليت، ولسوال９ او کلي په کچه 
جوړ８４ي چ３ د مديريتي ت／الرې له مخ３ واليتي 
جر－ه پر ولسوال９ او د ولسوال９ جر－ه د کلي په 

جر－３ لوم７يتوب لري، البته هرکس کولى شي د يوې 
  يا ډ４رو جر－و غ７ى شي.

د مشرتابه جر－３ د غ７و د پن％ون３ او نو＊تونو برخ３:  
وره او اداره مشرتابه  جر－３، د بلنه، جوړ＊ت، مش

 خويندو جر－３، دهمکارانو جر－３، د بسپنوالو
جر－３،دبسپنپالو جر－３،  )ورکوونکي بسپنه((

دمالت７و جر－３، د رسنيو او ناميتوب جر－３،د 
＄وانانو جر－３ او په هغه واليت ک３ د کمپايني چارو 

  پالن، اداره او نورې اړوند چارو تنظيمول دي.

د کمپاين پالن
  او طرحه

د مسوليت او عدالت ډله به خپل د کمپاين الر＊ود د 
جر－و غ７و او ！ولو مينه والو سره د 

ويبپا３１،اپليک５شن،کتاب او نورو الرو شريکوي، 
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خو د کمپاين په اړه د مشرتابه جر－３، نورو جر－و او 
！ولو مينوالو سپار＊تني لوم７يتوب لري، نو هيله من 

ه له موږ سره خپل يو چ３ ژر تر ژره د کمپاين په اړ
   وړانديزونه، ت／الرې او پرو－رامونه شريک ک７ئ. 

د <واليت
وليکئ> 

ستونزې او 
    حل الري

د مشرتابه جر－３ او نورو جر－و＇خه هيله کوو چ３ د 
اړوند واليت ستوتزې را！ول３ او موږ سره ژرترژره 

  شريک３ ک７ي.

  

د خويندو
  جر－ه جوړول

لي نور په ＄ان／７ي ډول هغه خويندې چ３ د ＊اغ
رحمان ل５وال په ！اکنيز کمپاين ک３ برخه اخلي او 

غواړي له نارينه و جال خويندو لپاره د مشرتابه 
  جر－ه او نورې جر－３ جوړې ک７ي.

  

د همکارانو
  جر－ه جوړول

مسولين (ل８ترل８ دوه کسان) له د اجناسولکه مالي او
اړتيا سره اداري او نور مسولين ！اکل، د مشرتابه 
جر－ه  د اړتيا پر بنس کولى شي له را！ولو شويو 
بسپنو يا له مرکزي دفتره په غو＊تنه د همکارانو 

جر－３ ل／＋تونه د مرست３ په ډول ورک７ي.د مشرتابه 
جر－ه چ３ بايد د بسپن３ رسيد تشر４ح شي او د 

و جر－３ کسان و！اکل او د مالي مسول له بسپنپال
لوري د بسپن３ رسيدونه د مرستو را！ولولو لپاره 
ورک７ل شي.د بسپنپالو لپاره له مرکزي دفتر ＇خه 

پ５ژند کارت وغواړي خو له پ５ژند کارت ترالسه 
ک５دو مخک３ هم له رسيد سره مرستو را！ولولو لپاره 

  تلالى شي.

  

و ＊اغليو ته ＄ان／７ې شوې چ３ د ＊اغلي دا جر－ه هغد بسپنوالو
نور رحمان ل５وال کمپايني چارو سره مالي اود توکو 

  



 

 
٢٦ 

مرسته کوي او غواړي چ３ د مشرتابه جر－３ غون６ې  جر－ه جوړول
  ولري .

  

دبسپنپالو 
  جر－ه جوړول

دوى بشپ７ې ولسواک９ ته ژمن کسان دي چ３ غواړي 
په اشربا１ي (داوطلب) ډول د ＊اغلي نور رحمان ل５وال 

لپاره  ولسي مرست３ را！ول３ ک７ي، تر＇و کمپاين 
زموږ د －ران ه５واد  سياست  ک３ د هغو پرديپالو 

مخنيوى وشي چ３ د بهرنيو شتمنيو په زور د ه５واد 
  پلورن３ لپاره －مارل ک８５ي.

  

د پلويانو
  جر－ه جوړول

ژمن پلويان  چ３ په خپله غواړي  ＊اغلي نور رحمان 
ي３ نور خبر ل５وال ته رايه ورک７ي ، له  پرو－رامونو 

   ک７ي  تر＇و مسوليت او عدالت ډل３ ته رايه ورک７ي.

  

د ＄وانانو
  جر－ه جوړول

غواړي کمپاين وک７ي نو اسانتياوې دې ورته برابرې 
  شي دوى د راتلونکي  ازاد سياست جوړوونکي دي.

  

  

د＇ارونکو 
  جر－ه جوړول

د ل５وال ＊３ حکومتول９ سيس＂م د ＇ارن３ به５ر ډ４ر 
و له قوانينو سره سم سمبال اسانه کوي او د ＇ارونک

دى. －ران ＇ارونکي به د دوو مياشتو په موده ک３ 
لوم７ى د مرکزونو شتون په اړه مالومات ورکوي او 

په پاى ک３ به د ！اکنو پر ورځ د راي３ اچولو او 
شم５رلو بهير ＇خه ＇ارنه کوي. د نورو مالوماتو لپاره 

  ويب％اى و－ورئ.

www.noorrahmanliwal.com/tkk/mrkz  

  

قومي جر－３
  جوړول

 مرکزي ！ين，په د ل５وال د منشور برخه ده "زموږ
 چ３ خالف په  حکومتونو ناوړه ت５رو د ک３ حکومت
 په يوازې لري، مشاورين بهرني او کورني زر－ونه
" دا .ولرو مشاور يو ＇خه قوم م５شت هر له ک３ ه５واد
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له دغو جر－و  چ３قومي جر－ي جوړول ＄که اړين دي
＇خه  به د ل５وال حکومت ک３ هر قوم لپاره يو مشاور 

  .！اکل کي８ي

  

  اړينه يادونه

  په دولت ک３ د جر－و غ７و لپاره دندې
د ＊اغلي نورحمان ل５وال ولسمشرک５دوسره به د يوتقنيني فرمان له الرې د  

حکومت او ولس ترمن＃ د استازو په ډول پورتن９ ！ول３ جر－３ په ولسي 
ر－و اوړي چ３ د ولس او حکومت ترمن＃ به د پوهاوي او اړيکو دنده خواخوږو ج
  پرمخ وړي .

  جر－３ ته دبلن３ ب５ل／ه

  
  



 

 

٢٨

  د نوې جر－３ کوربتوب پورمه
  د کوربه بشپ７ نوم

 بل ډول وليکئ:دفتر/هو！ل ک３ هال،دفتر ک３ خونه،م５لمستون،کور ک３ خونه، د کوربه د ＄اى ډول

 :)وليکئ(ډ４رکسان،١٠٠کسان،  ٥٠کسان،٢٠کسان،١٠ کچه

مو！ر ورتالى خام３ کو＇ه ک،３پخ３ کو＇ه ک،３خام س７ک پرغاړه، چوک/＇لورالرې، ترالسى
  :  )وليکئ(بل ډول  د پليو الره،  شي، 

بل ډولپوليسو ته اړتيا شته،خوندي وسلو سره، خوندي ＇وکيدار سره، خوندي، امنيتي حالت
  :)وليکئ(

  

 :)وليکئ(بل ＇هکوچونه،＇وک ،９م５ز، بال＋ت،نال،９غال،９ سمبال＋ت

 :)وليکئ(بل ＇ه چاىشربت،اوبه، ＇＋اک (اړين نه دى)

بل ＇هکباب،شوروا،شکنه، بر－ر،ډوډۍ او ش７ومب ،３ډوډۍ او چاى، خوراک (اړين نه دى)
  :)وليکئ(
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  پته

  ن８５دې ＄اى

  د بلن３ لپاره پته

ک３ (کوربه ديد بلن３ لپاره اړ
＄واب ورکولو لپاره  بل 
  ＇وک  هم کاروالى شي )

 

  

   



 

 

٣٠

  د  جر－３ د غ７يو نومل７ پورمه

  د موبايل شم５ره  کلى ولسوال９ واليت  دپالر نوم  نوم شم５ره
د ！ولنيزو شبکو

  پته
د تذکرې او س＂５کر 

  شم５ره
١          

٢          

٣          

٤          

٥          

٦          

٧          

٨          

٩          

١٠          

 يادونه: د جر－３ د غ７يو د تعداد له مخ３ دا جدول وغ％وئ.



٣١ 

 يل／ه

ليو، شتمنو، 
ن６ې او و ،تو

و الندې به 

   ک３ وي.

ي خو هغه 

 يوه غالم 
  شو...

 ساتئ 
  ده.

بي بلنليک ولنو！ ي

 مخورو، نوميال
چ３ هغوى مرست

جر－و يک３ قوم

سره په اړيکهى

３ يوسف ووژني

 وپلورلو چ３ د
 خو هغه  باچا ش

 دوک３ پروا مه
تر هر＇ه لوړه ده

مسلکي ١ ور％ان

ل چ３ هغوى له
چ يو ه）ه به کو

تول９ پرو－رام ک

کل چ３ له هغوى

   ８５ي.

وي３ غو＊تل چ３
  م７ نشو....

وروسته ي３ هغه
ه ډ４ر ＇ه نه شي

  ４ره ساده ده...

 خلکو د چل او
اراد＄که د اهللا ج

ا

زي ！اکلره استا
 سره به －وري او
وال ＊３ حکومت

ې اړه
 وندړ

ک３

نو لپاره
３ د هغه

ړيکه ک３

ره اړوند کس ！اک

ک به ورل８５ل ک５

  ېريز－دا
 مذهبي ،３
 د، ３ن

 ميندارانو
 د ،３ولن

و
م

و
نه

ډ

د
＄

لپا يز ل  او ５خ
لو او شورا－انو

 ته راوبولي، ل５و
په دې س＂ر ک８５ي.

ړا او ېشوراو ي
سره اړيک کسان و
.  

خو＄＋تونواسي
د کس ！اکل چ３
＋ت سره به په اړ

 

 ３لکي ！ولن
سلکي ！ولنو لپار

الندې ډول بلنليک

سود ،３ولن！ تي
３ولن！ علماوو، ３
ولن！ رو／کسب،３

زم د، ３ولن！ نانو
و！ مالدارنو د، ３

 

 

د هر خ
ب５وزلو
راي３
راجس
قومي
ومهم
.نيول

  

د سيا
اړوند
خو＄＋

 وي.

  

مسل
د مسل

چ３ ال

請نعت
３ولن！
３ولن！

دهقان
３ولن！
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  .３ولن！ و＊％ د،３ولن！ محصلينو

  ３ک زونونو په دفترونه
ستل ک８５ي، لکه خوست، نن／رهار، مزار، يبه پرانپه دوران ک３ د کمپاين 

   همدارن／ه نورو واليتونو ک３. کندهار او هرات

  ３ک نواتويوال په دفترونه
 مخ په فيوظا３  الندې ８ي چ５پرانيستل ک ېالند ３د مشرتابه جر－ دفترونه 

 ياجتماع، ولنه！ ي／فرهن، جذبونه ３،ک مرکز په ３کيړا سره خلکو د ،ي＄بو
 سره ولډ ېالند په ديبا دفتر دا او اخلور دفتر کندهار د وي ولډ په دمثال ،ولنه！

 سره اوووخ ېالند د ３چ يد دا فيوظا دفتر هرد  ،ي７ک سمبال ېچار ېالر ３خپل
  :يسيون يکړ４ا

  ه－د همکارو جر
چارې  الندېه به －د همکارو جر
 غون６ې ،ولين ３کيړاترسره کوي،

 ون－６ ３ک و６غون نورو په ،ولړجو
 رونه＂پوس ،کول غاتيتبل، کول

، لولو！را موضوعات، لول＋ن
د ، اړوند کسان سيستم ته رسول

هغوى خلکو خدمت کول او د 
  .جذبول



٣٣ 

３، ستاين３ او 
وي  يليکل ې

خه غو＊تلى 

الت７و ＇خه د منن３
ېمونه به ورباند
رکزي جر－３ ＇خ

 دړه مرستو د ٢

مال يمال د  چ３
هغو کسانو نوم
ه دکمپاين له مر

ور％ان

غنده
  ي

 هت ډل
ک

 ３ياين
اسي
ي

النه نپ
＂يزو

 د
الندې

غه
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 ٣ ور％ان
 وک７ئ، همکاري او مرسته سره سياستوالو خپلو تاس３ که ١

 مرسته سره تاس３ سياستوال که ٢ کوي، لمان％نه مو به هغوى

  کوئ. به لمان％نه هغو د نو وک７ي

 ٢مارکر ورباندې نومونه  ليکلى شىء لکه په ان％ور يدونک５او په نه پاک شىء،
   .ک３ چ３ ＊ودل شوي

  نکيوولو！را ３مرستبسپنپال يا 
 عدالت او مسوليت د شرتونو سره سم د ېکوالى شي چ３ ددې ت／الر وک＇ هر
＇خه  را！ولو شويو مرستو  د٪ ٤٠چ３ ،３ ک７يول！را ３بسپن لپاره کمپاين د ３لډ
 جر－３ مالي وندړا به ３مرست٪ ٦٠او کاروي لپاره تونو／＋ل ３ بنس＂پالن３خپل د
 )نکيوولو！را ３مرست(ته به د بسپنپال  )بسپنه ورکوونکي(بسپنوال . سپاري ته

ي ح شو４برخه ک３ تشر "د بسپن３ اسناد"＄ان／７ي رسيد ورکول ک８５ي چ３ لخوا 
  .دي

  

 لپاره حکومت خپلواک د
 تينولي،＋ير ３پخپل ږمو

 د ېيواز او تونو＊نو زيار،
 انه،７５م غيرت، په افغانانو

 نوړراو السته او ７مالت

 ３چ لرو باور. کوو حساب
 دى ملسره  ږمو تنۚ＇＋ لوى
 افغانستان د ３چ يو هډاډ او

 پرخپل مو ولس قدرمن
  .کوي ７مالت لپاره واد５ه سيال سره ７ۍن او پرتمين سوکاله، ،م

 خه＇ ３تاس له بيا او خداىۚ له ى７لوم که＄ نو کوو، ３ل５％هل لپاره ３ستاس ږمو
  ږزمو لپاره، ３انبسياين＄ پر او ９خپلواک ７ېبشپ د وړغوا همکاري او مرسته
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) داوطلبان( ي１اشربا ،)داوطلبي( اشر ３ک چارو سياسي واد５ه د موخه، ستره يوه
 او بهرنيو د ېچار سياسي مو و＇تر ده، ه）ه دودولو د) ېچند( ３بسپنپالن او

 کمپاين د که＄ نو ي،＄وو واکه له) رو－فساد( رو－ پسات او رو－ا５＋زب کورنيو
  :وړغوا ３مرست ېالند ولډ ني５７ب په خه＇ ３تاس له ږمو لپاره

مرست３  ېنغد دکمپاين لپاره ＇ارونکي شىء، ئ،７راک ي７سىء، رايه راک７
 په نور او کمپاين دفتر، د لکه ئ７راک وسايل ئ،７راک اى＄ لپاره دفترراک７ىء، 

  .ئ７وک دعا لپاره برياليتوب د ږزمو ３کوم له هړز د ３ک پاى

  

  اسنادد بسپن３ 
 لپارهد مسوليت او عدالت ډل３  ي،ال چ３ غواړپهر بسپن ،رسيدد بسپن３ 

او . ددې رسيد په مرسته هر ډول مالي يترالسه کوالى شت３ را！ول３ ک７ي، مرس
 بسپنوال ته ورکوئ او دويملوم７ى رن／ه مخ به  چ３شئ  را！ولوالى ３مرست ېنغد

  مالي ته د اړوند مرستو سره يو＄اى ورکوئ. اړوندمخ به 

(مسوليت او عدالت پ５ژند کارډ) د رسيد سره د بسپنپالن３ کارډ به بسپنپاالن 
ولري او هم به ！ول بسپنپاالن د ل５وال ＊３ حکومتول９ پا１ه ک３ په الندې ت７وني 

  .ئپيدا او په اړه ي３ ډاډ ترالسه کوالى ش )لينک(

https://www.noorrahmanliwal.com/takne 

  بسپنپاالن
نان چ３ له د ننه او بل هغه افغان ه５واد ک３ په دوه ډوله دي يو په －رابسپنپاالن 

، هر بسپنپال ک７ي هرا！ولبسپنپالنه کوالى شي موږ ته  ه５واده بهر هستو－ن دي،
  لري. ډپه سيستم ک３ خپل ＄ان／７ې －２ه، رسيد او د پ５ژندکار
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چاروال  يو که ک３  ！ولنيزو رسنيو  چ３ د بسپن３ رسيد ډکوى، د بسپنوال کله
  nrliwal(S) (T) (F)(I)شان وي لکه 

لپاره  سکايپ)، Tد ！وي＂ر لپاره ()، F( لپاره بوکد فيس نو چاروال او مخ３ ته ي３ 
)S＂(لپاره  －راما)، انسIلکه  )  اړوند لن６يزونه وليکئnrliwal(S) (T) (F)(I(  يا

 په ن＋ه ک７ئ. يرسيد ک３ اړوند ن＋３ کور－

 



 

 
٣٧ 

  
  

  اشربا１ياشر او 
الندې ي３ ه５وادوال تجربه کوي، هغه اوسن９ زورواکي چ３ د ولسواک９ تر شعار 

داى شي چ３ ولس يوازې هغو سياستوالو سره ５وخت د ولسواک９ پر لور روان
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او پر دوى د پرمخت， او هوسايني  يهمکاري وک７ي چ３ دوى ＇خه مرسته غواړ
 لپاره تکيه کوي.

پان／ون３ ＇خه کوالى شئ، که  لهژندنه په سياسي چارو ک３ ５پ ودغه سياستوالد
او ولس ＇خه مرسته نه غو＊تله او د هرې چارې لپاره ي３  وتاس له هر نوماند

چ３ ناوړه کس سره مخامخ شوي ياست، په  ئدرکول３ نو پوه ش ３وسايل او پيس
مالت７ ونلري لکه اوس چ３ ډيرى  ي＄ان／７ي ډول که نوماند خپلواک وي او －وند

  نوماندان دي.

والړ وي که يو نوماند  س په اشربا１و او بسپنپالنهپه ولسواک９ ک３ د کمپاين بن
ته الره  ３نهلري او زموږ غوندې ه５واد ک３ چ３ د پرديو السوولسي مالت７ ون

ي نو اړينه ده چ３ پترچ３ د ډول ډول موخو لپاره سياستوال پر ولس و هواره وي
 دغو  .او هغه سياستوال سره همکاري او مرسته ونه ک７ئ ئبيدار واوس

بايد خپل  مهاله خو＊ي درک７ي خوياستوالو سره مرسته کول ک５داى شي لن６
８و، ستره السته ５روتنو ＊کار ک５، ＄که خو د تنه وک７ورپاي＋ت او توکم ژغو

  راوړنه به داوي چ３ عدالت ته مخه ک７و.

  

  شئ ى＇ارونک
  .کول تربيه او اکل！ ناظرين يا ارونکي＇ لپاره محلو يا نوکزمر ورکولو رايو د -

او ＇ارونکى شئ   www.noorrahmanliwal.com/takneد ＇ارونکو لپاره 
  برخ３ ته الړ شئ.
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   ستاينه، ه）ونه او مننه
چ３ ، ورکول ک８５يد چارو پر بنس  ستاينليکونه ９اتلول دته به  ومالت７مخک＋و 

تور  .رن， به چاپ８５ي زرغونسور  او تور، د ملي بيرغ له رن／ونو الهام اخلي، په 
 د پيل  بيا سور او ورپس３ زرغون د ډ４رو چارو ترسره کولو لپاره ورکول ک８５ي.

  چارې چ３ د ستاينليک وړ دي په الندې ډول دي: 
مالت７ې راي３ را！ولول، اشربا１ي (داوطلب) په ډول کمپاين کول، بسپنپالنه کول 

 ي１اشربااستازى ک５دل،  ي１بااشر(چنده را！ولول)، بسپنوال ک５دل (چنده ورکول)، 
چ３ يوه چاره ي３ ترسره ک７ې وي نو تور رن，، له يوه ＇خه ډ４رې  ＇ارونکى ک５دل.

  سور رن， او له دريو ＇خه ډ４رې چارو لپاره زرغون رن，. 

  
  بل３／５:د ستاينليک 

  

  تور ستاينليک
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 سور ستاينليک:

 

  

  زرغون ستاينليک:
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 ،نوارو＊ لويو په ېپور ＄３ور ٥٨ تر ٢٨ کمپاين د -٢
  لړجو ６ېغون ３ک نوايو＄نورو او نوواليتو

 نويو او ۍيار＊هو تدبير، د ３چ ７ېک ه７ک４پر  ږمو لپاره ３هوساين د ولس د
 او ３ژغورن افغان  د نوم په"  ١٫٠ افغانستان"  به سره خپلولو په ونو／پرمخت
 د ３چ ３ناخوال ９اوسن. کوو ته％رامن انقالب علمي ل＂يجيډ ，پرمخت
 ږزمو ،ېالر له دسيسو بهرنيو او کورنيو ينو＄ د نامه په ，پرمخت او ９ولسواک

 د ېنادود دغه ږمو ،شوي تپل ږمو پر املهله  سياستوالو تپلشويو او کمزورو د
 تياړپياو په ９ولسواک ３تين＋ير د او رتيا／مل په ولس د مرسته، په ج اهللا
  .وو６شن

  

  وينا ته و６غون
 سره و６غون ولسي ېالر له زيون４تلو د به خه＇ يوډو＂س مرکزي له ３ک کابل په
 ونوال－６ ３ک ه６غون ېالر له رن＂ان او ليفون！ د به مشرتابه ３چ ي،８５ک ېخبر
. شي ترسره ېالر له رن＂ان او ليفون！ د ３يکړا خيزهړا دوه به ３ک و６غون په وي،
 نشو هم حکومت نو کوالى اداره نشو ېر５ل له ６ېغون نن ږمو که داده موخه ېدد

  .６ېمن نه کوي سيستم او ېاسانتياو ېنو اداره که＄ کوالى،

  

  ېاندړو خه＇ ６ېغون

  ېاندړو ６ېغون له کول ېخبر

  شو تلالى هلته ３لډ ３خپل د کسان و＇ ږمو

  شو الىړو لپاره ډريکار د ېکامر ３خپل ږمو
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  دي ه／ن＇ تدابير امنيتي

   ونهعکس اى＄ ６ېغون د

  وخت پر ６ېغون

  وروسته خه＇ ６ېغون

  

   ６ېغون واليتي
 خوراک د ３ک و－جر او ناستو و،６غون سياسي ３لډ عدالت او مسوليت د ږمو
 يو کوو، تونه＊نو ３ي به لپاره لوړو ه％لمن د او و－２ دود ناسم يو ورکول اک＇＋
 ي،８５ک ورکول نه تمه ولډ ＆５ه د ３ک برخه پدغه لخوا ３لډ د ３چ وي دا به ت＊نو
 کورونو له ډۍوډ سم سره وس خپل د ي７مالت ３چ شي داى５ک هم دا ت＊نو بل
  .يړراو
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  پو＊تن３ او ＄وابونه
  جومات که جوماتونه جوړول

ولولو په وخت ک３ بسپنوال وويل زه ول３ بسپنه يا چنده درک７م دا ！د بسپن３ را
او په  وخو ＇ه جومات لپاره کار نه دى؟ نو ورته  وواياست چ３ افغانستان جوړو

مرسته ８ي او که ４چ３ ستا په مرسته به جوړ جوماتونه دي نوونويهغه ک３ په ميل
＋ت کاله وران８５ي، نو که ４ه５واد دا ＇لو ونک７ئ، سياست ک３ د پرديو په مرستو

تاس３ خپلو سياسي چارو ک３ مرسته نکوئ نو جوماتونه ＇ه د ！ول ه５واد 
  ک３ لوى الس همدا ستاس３ دى. وورانول

  سياسي چارو پر ＄اى ول３ له ب５وزلو سره مرسته نه کوم؟
 په ３ک مياشتو دوه په ملت نه که ده ستونزه سياسي غريبي يا وزلي،خواري５ب

 په ３ک کاله دوه او دانو غلو په ３ک کال يو مرغانو په ３ک مياشتو ېدر سبو،
 ي８５ي ＄که زمون８ ولس په سياسسره ک３ دا چاره نه تر. ولشي داى５ک بسيا و＊غو

خلک  رچارو ک３ ون６ه او برخه نه اخلي او د خپلو －＂و لپاره له بهر ＇خه نو
ه سلنه ولس ب５وزل ٦٠شاوخوا ک３ ي３ په ه５واد پايله تپي چ３  ېسياستوال پر
نو که تاسو زموږ سره  .ته اړ ک７ل شويالندې ژوند  ３تر کر＊ ږېدى چ３ د لو
  په حقيقت ک３ د ！ولو ب５وزلو سره مرسته کوئ. ىمرسته کو

  

  کمپاين ن＋ه او شم５ره ＊اغلي نور رحمان ل５وال د 
 د رايي پر ،او ！اکنيزه ن＋ه  الوتکه ده  ٦ زموږ  د کمپاين ！اکنيزه شم５ره شپ８

  .روئيمه ه تور عکس４د ＊اغلي ل５وال بر ره５مه شم８شپ ،الوتکه وخت
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٤٥ 
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٢( ژوند وحاني
برز) ٥( ژوند دو

ش ٦ ３ک کرک ه
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هم هخونړا ٦و８پ
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چ３  هغه کار، کوي ي－نمايند ژوند پرمختللي د، لري ېتياو／７ان＄ ېالند الوتکه
وسايلو او ！کنالوژۍ، د ، ر وخت غواړي په کم وخت ک３ ي３ ترسره کوي４ډ

 کوي. يتخنيکي  ژوند نمايند－

  

  ３غچ５ يينپاکم
م／ر له  ئ５８وس، يو تاجک، يو هزاره، يو ازبک و ايو پ＋تون ئى شتاس３ کوال

موږ د افغانستان ملت د وياړ ملت يو او يو خپلواک الر＊ود  ３چ ئياده مه اوباس
  ته اړتيا لرو.(مشرتابه) 

 اما باشيد اوزبک يک هزاره، يک تاجيک يک پشتون، يک توانيد مى شما
و به يک هبر  هستيم افتخار با ملت يک افغانستان مردم ما نکنيد فراموش
  نياز داريم. مستقل 

 

  .وروي＄ چوپتا دوستانو خو نه ３ستغ منانو＊د د ږمو به ３ک پاى په

  مار！ين لوتر کين，

  

  سبو په ３ک مياشتو دوه په ملت نه که، ده ستونزه سياسي، غريبي يا يږخواخو

 و＊غو په ３ک کاله دوه او دانو غلو په ３ک کال يو،  مرغانو په ３ک مياشتو ېدر
  .شي داي５ک بسيا

  ٢٠١٤-١٣٩٣ وال５ل رحمان نور



٤٧ 

حاض خداى شته  دى ضر

 دى اخر برى ،و

   م７ک نه که＄ ر

  دى کافر هړ

  ل

ش نه ３م فکر تا

کوو ３چ ）３ه ３

االمر اولو د عت

ړز په ３زمان د ه

＇خه په نکل بابا شحال

 

 

  

ساپ د

３خپل 

اطاع 

خليفه

خوشله 
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  ي８４ور％ن و ولس خه＇ غال او ＂９ل دروغو، له ３چ 

 

  ３ک واد５ه په ３چ سوله ３تلپات

  .ي８５به ونه ３وين نورو د او ږزمو 

  
  

  لپاره، ونوړجو او تونو＊نو  کسب، کار لوست، ليک د

  واخلو کار خه＇ اسانتياوو او الروچارو نويو د اخالص په 

  .يوسي ه％لمن وزلي５ب او کاري５ب کوري، ３ب و＇تر 



 

 
٤٩ 

  
   وروسته ７ېک４پر له ３محکم د

  .شيړال ته اى＄کار يا ７ېک زده د اى＄ پر زندان د ي－７و

  
  .شي ړوال ه％من له  جهالت او غربت ３ک واد５ه په
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  .وي نه احساس ږېلو د  سره ９کورن ３افغان ېيو ５＆ه ３چ

  .شي ته％رامن کار سم سره تياړو د هغوى د ته وادوالو５ه

 سمه سره تياړا د ته برخو ولو！ ３ولن！ د ３چ و７وک ，پرمخت  متوازن ３داس
  .وشي مخنيوى زيانمنولو  بل د يو او پاملرنه

 سم سره توان مالي د هغوى د ته وادوالو５ه
 ږمو ３چ .شي برابر  اى＄ لپاره کار او کور د
 زو５خړا دوه د اى＄پر  مرستو ايه５％ب د
  .شو تونکي＊غو درناويو واو－＂

 واک＄ ３ن＋بخ د ته ږمو ج خداى
  .ي＋راوبخ

 خپلواک ږمو ３چ دي، ثابتول دا موخه زما
 دوه او و）ه پخپلو شو، کوالى سياست

 او الىړو ه％لمن وزلي５ب همکاريو، خيزهړا
   .شو دالى５ک ملت پرمختلالى
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 بل ورکول نه رايه او جهاد يو ستلياخ پيسي رو／درغل له ３ک اکنو！ ۍولسمشر
  .کوئ اکبر جهاد نووک７ئ  ىا＄يو هړدوا ３چ جهاد

  

   د ر１و ！اکنو ه）３
د ر１و ！اکنو ه）و الندې مو يو بل نو＊ت کولو ه）ه وک７ه او د يوې سندرې لپاره 

نويو شاعرانو ＇خه مننه کوو چ３ خپل شعرونه ي３  همو په شعر جايزه و！اکله، دو
لپاره  ３راواستول، خو په ه５واد ک３ زر－ونو شاعرانو چ３ بايد د ه５واد د مين

سياست لپاره شعر ويل چ３ تر ！ولو اړين وو له پامه د شعرونه ويلي واى، 
＄اى دى، شاعران بايد په سياست ک３ رغنده  ９نيرې خواش４چ３ د ډ هوغور＄او
  پورې محدوده نک７ي.وړتياوي يوازې تر تورو ستر－و  ３خپل او ون６ه ولري

 ؟＇ن／ه ستا ده نه لپاره خرڅ د رايه زما، رايه مه خر＇وئ، نور ي３ مه ورانوئ
 لري جايزې افغانيو ٢٥٠٠٠چ３ سيال９ شعري

 په ورته ته دې او نکووم سودا رايه په نکووم، سودا رايي د نشته، رايه خرڅ د
 او ورک７ي رايه وه）وي ولس ډول ر＊تيني په چ３ شعر يو الندې عنوان پورې زړه
 ک７ي خر＇ه رايه خپله که چ３ ک７ي رو＊انه ته ولس شعر ونک７ي، سودا－ري رايه په
 به ژوند په والوادو５ه د چ３رس８５ي  ته واک دو＊منان ه５واد د او تپلشوي نو

 چ３ کوي به فساد، ％ييپران الر ته السوهنو پرديو د به ３ک ه５واد په، کوي لوب３
－ر＄ي، د راي３  خن６ ته پرمختک ه５واد د، هواروي الر ته ج／７و او عدالتي ب３

  .ک７ي －وته په لوستونکي او شاعران ي３ بايد چ３ ناخول３ نوري خر＇ولو ډ４ري

 ８ي５ک ورکول بلنه لخوا ډل３ عدالت او مسولت د ته شاعرانو مينو ه５واد په ！ولو
 ک３ مياشت يوه په ＇خه نن له سره موږ سناريو، لپاره يو６وي او شعرونه خپل ３چ

 به دريم او ٥٠٠٠ دويم ،١٥٠٠٠ به شعر راتلوکى ىلوم７. ک７ي هدننه شريک



 

 
٥٢ 

رال８５لي شعرونه ، ، له بدمرغه دا جايزه چا ونه －＂لهولري جايزه افغان９ ٢٥٠٠
. ئ）３" ک３ کتالى شه اکنو！ و１ر دپه الندې ت７وني ک３  "

https://www.noorrahmanliwal.com/takne  
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  : د کمپاين ＄ايونهاو７پ دويم
  دفترونه ول９استاز
＄اى ک３ چ３ دوى ته غوره په هر کمپاين دفتر هر مالت７ى او خواخوږى زموږ د

(دوکان)،  ９لمستون، ب０، ه＂５م ＊کاري لکه په کو＇ه، کور مخ، کور، حجره 
چ３ هغه ته موږ منشور، کتابونه، عکسونه  شي  ىستالينپرا او نور يالس －اډ

لولي.  هلته ي３ وړيا به مينوال به دغه توکي رانيسي يا  او پوس＂رې  ورکوو.
٪  مالت７ى يا خواخوږى د خپلو ل／＋تونو  ٤٠توکو ＇خه  را！ول３ شوې پيس３ به 

  ٪ به د ډل３ اړوند دفتر ته سپاري.٦٠لپاره تر السه کوي  او پات３ 

که تر پورتنيو ډ４ره  مرسته کوالى شئ، خپل کور، دفتر يا بل ＄اى  زموږ د 
  کوو. ىموږ ي３ هرکل ئ،لپاره ډال９ کوالى شکمپاين 

  .تر السه کولو لپاره اړيکه  وک７ئ ول９استازد اړوند 

https://noorrahmanliwal.com/wndh  
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  ول９ دړهاستاز
به هغه  ٤ېا .کچه ده ٣ېاو بله ي３ ا ٤ېدړه په دوه ډوله ده، يوه ا ９ولاستازد 

８ل ستونزمن او هلته د سترو چاپولو ５وي چ３ له مرکز ＇خه ي３ ل＄ايونو لپاره 
  وړتيا نه وي.

  

" ！ول／ه ک３ راجس＂ر ک８５ي او پرو－رام اړوند  ９ل５ول د ＊３ حکومتول استازي د
له هغه ＄ايه به دړه ور جوړ８４ي، چ３ －２ه به ي３ هم سيستم ورکوي، کله چ３ دړه 

ه د اشر په ډول کوالئ شي بي استاز ８ي.４خپر ، استازى به پليکهورک７ل شوه
  /https://noorrahmanliwal.comسيستم ک３ 

  ＄انونه راجستر ک７ي. 
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ر پايه له چا 
ک３ ي３ په 
ډ４رې هم 

 ８دئ.４پر ３

وک９، ميز او  

  ت ډله

  ولي
يا ي３ د ！اکنو تر
ک７ئ، په کو＇ه ک
 ＇وک９ لرئ نو ډ
３شي هغه ته به ي

، ＇وولياستاز ３

يت او عدالت

واستازه ک３
ز ولرئ５و يو م
رته ورک５ته ي３ ب

ن／ه که ＄اى او
ه چ３ ميلمه راش

３ک ه＇کو پهل وا

  
  

د مسوليت

په کو＇ه
ۍ، يوه ＇وک９ ا

وروستاين ＇خه
ى  شئ، همدارن

کله ئ،＇وک９ لر

رحمان ل５و د نور

چترۍ هى شئ  يو
ک７ئ چ３ له کمپا

５＋ودالډول ک ې
لى شئ.که يوه ＇

مشرۍ ته نوماند

 

 

کوالى
پور ک
الندې
کارول

ولسم
  ړهد
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 .شئ 

، بال＋ت او  

  هوار ي３ ک７ئ.

ىنه اخستال４تر

، کولياستاز ３

توشکه  وي چ３

８ي هم －＂ه ت４لور

３ک ه＇کو پهوال

－يلم، نال９ يا تو

 که بال＋ت مو لو

رحمان ل５و د نور

ل＋ت، درۍ يا －

رن／ه يو ک او

مشرۍ ته نوماند

لو اسانه به يو با

 

 

همدا

ولسم
  ړهد

  

تر！ولو



٥٧ 

 

  

 

رۍ، بال＋ت او 

او  رک７ئ و
لپاره ＄اى  ووک
د ميوو او  ３

و وړيا به يى نه 

 
  وکي

، درولياستاز ３

  ت ډله

  ولياز
وهلو لپاره ＄اى

ي توکمپاين وور
ک３＄اى شت ４و

اخلي خو يک به ي

ړه او تود، ى／اډ

３ک ه＇کو پهوال

يت او عدالت

استاکراچ９
ې يا لوح３ ！کو

او نو وپوس＂ر ،و
شت په يوه لو４لو

دىء، چى خلک

الس／بازار،  وال

رحمان ل５و د نور

د مسوليت

په ر７４ه يا ک
دړې ولياستاز３

عکسونو ،ابونو
.( يوه لويسانه ش

８د５کپاين توکي

نور رحمان ل５ود

مشرۍ ته نوماند

چ９ يو برخه ک３
منشور، کتاته ３ 
سآتر＇و مو کار  ئ

ک３ د کمپبکسه
  )ئ و

مشرۍ ته نوماند

 

 

ولسم
  ړهد

د کرا
مخ３
ئولر

سبو ب
ورکو

ولسم



٥٨ 

 

  

 

لپاره ＄اى ７ولو

  .ئولر

ه وړلو لپاره به 

کمپاين و 

  ت ډله

  وليستاز
ړې يا لوح３ ７＄

وکو لپاره ＄اى و

کور ته ئ،ه پلور

، دړه اووليستاز

يت او عدالت

اسک３   )کان
لپاره  يوې د لي

ورو کمپايني تو

به ي، توک－وري

اس وال ه＂９ ک３

  

د مسوليت

دوک(په ه＂９ 
ولاستاز بايد د

ر، کتابونو او نو

ک وړيا لولي يا －

رحمان ل５و د نور

ک３ )دوکان(＂９

 الندې د منشور

خلک ３همدلته ي
  .ئر＇و

  

نوماندمشرۍ ته
  ي

 

 

په ه＂９

تر او

ه ３چ
خر ３ي

 

ولسم
توکي



٥٩ 

 

 

منشور،  د ز
 ل５وال کمپاين

  پ ک７اى شو.

ړه او کمپاين  

  ت ډله

  ولياستاز
لته بايد يو ميز

د لپاره وي وکو
بيا چاپ رباندې 

دړ، ولياستاز３

يت او عدالت

اک３ مستون)
ډل３ ＄اى چ３ هل
نورو کمپايني تو
مپاين توکي ور

حجره ک３ پهوال

 

د مسوليت

(م５لمه حجره
ليت او عدالت  ډ

ونو او نوپوس＂ر 
ره دي تر＇و دکم

رحمان ل５و د نور

په
جره ک３ د مسولي
،ونو، عکسونو
لپاتوکي د خرڅ

مشرۍ ته نوماند
  ي

 

 

په حج
کتابو
！ول تو

ولسم
توکي
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  يتوک کمپاين نور رحمان ل５وال  د :او７پ دريم
دا به الندې －＂３  ه）ه بايد وشي چ３ د ل５وال د کمپاين توکي ！ول خرڅ ک７ل شي

  ولري:

زموږ توکي اخلي  چ３هغه کسان  نو مالت７و سره وت７ي، تيموږ به له ري＋ -１
الس ته  ！اکنو＇خه مالي －＂３ چ３ ىرايه هم راکوي اوهغو  ونو هرومر

  .راوړي رايه هم نه ورکوي
＄که ولس به مو په سياست ک３  ،بو＄يمو خپلواک سياست لور ته  -２

چ３ ک３  ونو！ولو ه５واد ې اخيستو ته ه）ولى وي، په هغو６ون
او پسات (فساد) نشته،  يولسواکي پياوړې ده، ج／７ې، ب３ عدالت

 ３که５واد  ＄که ه５＆هلته ولسونه په سياست ک３ ن５غه ون６ه اخلي او 
تونه ＋７ ＇خه کمپاين ل／تپرته دولس له مال چ３سياستوال نشته  ３داس

 ３کسان نه وي  په افغانستان ک )داوطلب(اشرپا１ي  چ３ ي.پوره ک７
 چ３ل／＋تونه کوي  نهشا ３ب ３خپلواک هم دي داس چ３نوماندان  ３ن＄ي

 .＇ه ناوړه لسونه دي ارشت ىدو چ８３ي ４ند－خخه ＇ر له دغه ډول ک７نو
توکي بيا نه کارول کمپاين ريال به مو له زيانه ساتلى وي، ډ４رى د ５چاپ -３

 . اړويريال ته سخت زيان ５ک８５ي او چاپ

 ه５وادد چ３رکمپاين کول ک７ي وي ４／＋ت ډل به مو په ل８ ３ک ىپه پا -４
  .اړين ک２و ３لپاره ي راتلونکي سياسي کلتور

  :لکه وي ړو ３کارون بيا بيا د هغه ３چ و７ک برابر مواد کمپاين د ３داس بايد ږمو

 ،وي يليکل شو ３ک ټچوکا يکل＊ په ３چ ورکول کونه５ستاينل ته خلکو – ١
 ３ي همکاري ولډ هر ３چ کس وندړا د خو ولري، سره ان＄ پيغام يلو－ژند５پ ږزمو
  .ولري ژندنه５پ ه６لن عکس، هغه د ،ې７ک
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  عکس  نرخ  توکى

 س＂يکرنوماندۍ ل５وال
٣٫٦ x انچه ٤٫٨ 

  افغان９ ١٠
  

  س＂يکر نوماندۍ ل５وال
٧٫٢ x انچه ٩٫٧ 

  افغان９ ١٥
  

  س＂يکر نوماندۍ ل５وال
٩٫٧ x انچه ١٤٫٥ 

  افغان９ ٣٠

  

  افغان９ ٤٠  ميلي ٤٤ بيرغ ه＋ن ９２تل５وال 
  

  افغان９ ٣٠  ميلي ٤٤ ه＋ن ９２تل５وال 
  

  افغان９ ٣٠  مخه ٢٠بسپن３ رسيد 
 

 د مشرتابه جر－３ توغ (ب５نر)

١٠٠ x سانتي ٧١  
  افغان９ ١٥٠

    سرهلوي／ژن５پ６ېلنلهونهډکار

    ستاينليک

    مکتوب

    سترې －７نالې بروشر١٠د ل５وال

    کمپاين الر＊ود کتاب
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    کتاب منشور وال５ل

    کتاباندونهوال５ل د

او３سولدې (خبرتياوييوي６وي
 ېستر ١٠ وال５ل د لپاره ，پرمخت

  ې)نالر７ک
  

 

  

  ډپل３ کارالسدړې يا 
   .ي８４ور％ن و ولس خه＇ غال او ＂９ل دروغو، له ３چ

  نوماند ۍولسمشر، د نور رحمان ل５وال

  .ي８５به ونه ３وين نورو د او ږزمو ３ک واد５ه په ３چ سوله ３تلپات
  نوماند ۍولسمشر، د رحمان ل５وال نور

  .شي ړوال ه％من له  جهالت او غربت ３ک واد５ه په
  نوماند ۍولسمشر، د نور رحمان ل５وال

 سمه سره تياړا د ته برخو ولو！ ３ولن！ د ３چ و７وک ，پرمخت  متوازن ３داس
  .وشي مخنيوى زيانمنولو  بل د يو او پاملرنه

  نوماند ۍولسمشر ، د نور رحمان ل５وال

  .شو تونکي＊غو درناويو واو－＂ زو５خړا دوه د اى＄پر  مرستو ايه５％ب د ږمو ３چ

  نوماند ۍولسمشر، د نور رحمان ل５وال

، د  نور رحمان ل５وال .شي ته％رامن کار سم سره تياړو د هغوى د ته وادوالو５ه 
  ولسمشرۍ نوماند

 youtube.com/nrliwal



 

 
٦٣ 

  چ３ نه غا請ب، نه فاسد او نه جن／ساالر دى. زه په ل５وال وياړم

 (ب５نرونه) ونهتوغ

، د نور رحمان ل５وال ،ئ＄ ارهډ له سره غاسبينو او مارانوړاد غلو، د به و＇تر
   ولسمشرۍ نوماند

www.nrliwal.com سره يک＂پ له عکس  

  سترې دړې
  

   ېمرست３ او اغيز

  

  

  اسانتيا )ش＂ل(ت／رات， 
لپاره به ت／رات， مو！ر چ３ د کمپاين لپاره  لمنو د اسانتيا５د کمپاين پر وخت د م

مخامخ ！اکلى چ３ له هغه ＄ايه به نوي ته نو پارک سينما ＊ارلپاره ＄اى  وي
  رته به ي３ هلته کوزوي.５لمانه راپورته کوي او ب５م

  د کتلو ور＄３ او ساعتونه

پ＋ين سما ،) وقفهېبجو پور ١١بجو ＇خه بيا تر غرم３  ٨دون９ ورځ سهار ( د 
  )ېبجو پور ٧بجو ＇خه بيا تر مازدي／ر ٢(

پ＋ين س) وقفه، ماېبجو پور ١١بجو ＇خه بيا تر غرم３  ٨د ورځ سهار (  پن％ن９
  )ېبجو پور ٧بجو ＇خه بيا تر مازدي／ر ٢( 



 

 
٦٤ 

  :ته الړ شئک３ مهالو４ش  ويب％اىد مشر د ليدلو لپاره الندې 

https://www.noorrahmanliwal.com   
  

  ولسي اړيک３ 
  اړيکو او ليدنو لوم７يتوبونه په الندې ډول دي: د کمپاين پر وخت د

  هغه کسان چ３ په ډله ک３ مسوليت ته غاړه ک８５دي. - ١

هغه کسان چ３ د خپل کلي، سيم３ او ه５واد ستونزې په －وته کوي او د حل  - ٢
  لپاره وړانديزونه لري

  چ３ د کمپاين چارو ک３ مرسته کوي. هغه کسان - ٣








