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ژﺑﺎړﻩ  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮﺳﺮد اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧږدﻳﻮاﻟی
دهﻨﺪﻏﻴﺮت راﭘﺎروي
ﻧﻮﯼ دهﻠی  -روﻳﺘﺰ
داﺳﻲ ﮑﺎري ﭼﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻳﺪﻟی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺸﻤﮑﺶ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻪ ﺗﻤﺎم ﺵﻲ  ،ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ دا وﻳﺮﻩ او
ﺗﺸﻮﻳﺶ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻴﺪو دي ﭼﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎﻟﻮﮐﺎﻟﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻس ﺗﺮ هﻨﺪ ﻟﻮړاو اوږد وي  ،ﭘﺪاﺳﯥ
ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﻪ دواړﻩ هﻴﻮادوﻧﻪ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﻮ هﻐﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻼ ډﮐﻪ ﮐ ي ﭼﻪ د هﻐﻪ ﺟﻨ ﭘﻪ ﺧﺘﻤﻴﺪو ﺑﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺵﻲ
ﭼﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟﻲ دي.
ﮐﻴﺪ ﻻي ﺵﻲ دا ﺗﺸﻮﻳﺸﻨﺎﮎ ﺡﺎﻟﺖ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او هﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨ د روﻏﯥ ﺟﻮړې ﺧﺒﺮې هﻢ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﮐ ي ،او د هﻨﺪ او
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺮ ﻣﻨ هﻐﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ ودې اړﻳﮑﯥ هﻢ زﻳﺎﻧﻤﻨﯥ ﮐ ي ﭼﻪ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻴﺎوړي ﺵﻮي وې.
ﭘﺪې وروﺳﺘ اوﻧ ﮐﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ او داﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ او ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﭘﻪ واﺵﻨ ﻦ ﮐﯥ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ ﺧﺒﺮې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪل ،او د هﻐﻮﻧﻈﺎﻣﻲ ﺡﻤﻠﻮ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ
ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮان ﻧﻴﻮل ،او د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ
دا ﻮل د دې ﻻﻣﻞ ﺵﻮي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ دا ﺵﻌﻮر او اﺡﺴﺎس ﻧﻮر هﻢ ﻴﻨ ﮐ ي ،ﭼﻪ ﻮاﮐﯥ د هﻨﺪ رول ﺑﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺛﺎﻧﻮي رول وي .
او هﻐﻪ ﻪ ﭼﻪ دا ﺵﻌﻮر او اﺡﺴﺎس ﻧﻮر هﻢ ﻴﻨ ﻮي ،هﻐﻪ اﻋﺘﻘﺎد دي ﭼﻪ ﻮاﮐﻲ دﻟﻮدﻳ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د
هﺮډول روﻏﯥ ﺟﻮړې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮ هﻨﺪ دﻳﺮﻩ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮﯼ ﮐﻪ ﭼﯧﺮي ﻟﻮدﻳ وﻏﻮاړي ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ وو ﻲ او دا
ﮐﺎرﮐﻴﺪﻻي ﺵﻲ د ﻟﻮدﻳ او ﻧﻮي را ﭘﻮرﺗﻪ ﺵﻮي ﺁﺳﻴﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻗﻮت ﺗﺮ ﻣﻨ اړﻳﮑﯥ ﮐ ﮐﻴﭽﻨﯥ ﮐ ي.
ﭘﺪې هﮑﻠﻪ د هﻨﺪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ وزﻳﺮ ﻻﻟﻴﺖ ﻣﺎﻧﺴﻴﻨ واﻳﻲ  " :ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ داﺳﻲ اﺡﺴﺎس دي ﭼﯥ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﺮور ﻣﺦ ﭘﺮ
زﻳﺎﺗﻴﺪو دي  ..د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ دا ﺑﺎور ﭘﻮخ ﺵﻮي ﭼﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺵﺨ ﻩ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮي اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻮي او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﮐﯥ رﺋﻴﺴﻲ رول وﻟﻮﺑﻮي ".
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺎﺗﺎن ﮐﯥ د هﻨﺪ د ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺡﻤﻠﻮ هﻢ د هﻨﺪ دا راز اﺡﺴﺎس ﭘﻴﺎوړي ﮐ ي ﭼﻪ ﻮاﮐﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډ ﺮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻮخ ﺵﻮي دي ،ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻪ د هﻨﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ
ﻳﺮﻏﻞ ﻻﻧﺪي ﻧﻴﺴﻲ  .ﮐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د هﻨﺪ ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺤﺪود ﺵﻮي و ،ﺧﻮ د ﺎﻏﻠﻲ ﺡﺎﻣﺪ
ﮐﺮزي د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ هﻨﺪ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐ ﺗﺮ ﻮ وﮐﻮﻟﻲ ﺵﻲ د دوي ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ د هﻐﻮ
ﺗﻨﺪرواﻧﻮ ﻣﺨﻴﻮي وﮐ ي ﭼﯥ ﮐﻴﺪﻻي ﺵﻲ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺗﻪ ﻟﺪې ﺳﻴﻤﯥ ﻧﻪ ورواوړي ،او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺮ ﺳﺮﻩ
ﮐ ي ،ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻗﻨﺼﻠ ﺮۍ ﺧﻼﺹﻲ ﮐ ي او ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪې ﻳﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧی
ﭘﺮ ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮل.
ﺧﻮ د ﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ او دا ﭼﻪ ﻣﻤﮑﻦ اوروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﺛﺒﺎت او اﺳﺘﻘﺮار ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ وﻣﻨﻲ ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ د دﻳﺮو ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﻮ ذهﻨﻴﺖ ﺑﺪل ﮐ .
د هﻨﺪ ﻳﻮﭘﺨﻮاﻧﻲ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺎدر ﮐﻮﻣﺎر ﭼﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم ﺁﺑﺎد ﮐﯥ ﻳﻲ دﻧﺪﻩ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ي دﻩ واﻳﻲ  " :دا راز د ﻧﻪ
ژﻣﻨ او ﻧﺎﻣﺮادۍ ﻳﻮ رﻳ ﺘﻴﻨی اﺡﺴﺎس او ﺵﻌﻮر -ﺁن ﺗﺮ دې ﭼﻪ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ داﭼﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮوﺳﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﻮﯼ ډهﻠی ﭘﺮ ﺿﺪ دﻳﻮ ﺡﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﻴﺮ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮي  -را ﭘﻴﺪا ﺵﻮي دي ".
ﺧﻮ ﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮهﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د ﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،او دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﭘﻪ اړوﻧﺪ د
ﺧﻮﺵﺒﻴﻨ اﺡﺴﺎﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﻲ او دا ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎ دې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ اړوﻧﺪ ﻧﺮﻣ ﺖ ﻮﻟﻲ
وي ،او دا اﺡﺴﺎس ﻳﻮازي د هﻨﺪي دﻳﭙﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺎدر ﮐﻮﻣﺎر ﻟﻴﺪ ﻟﻮرﯼ ﺑﻮﻟﻲ.
ﺎﻏﻠﻲ ﮐﺮزي هﻢ ﭘﺪې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺎم او ﺗﺮﮐﻴﺰ ﭘﺮ ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐ ي دﯼ او د ﻳﻮ ﺳﻒ ﻴﻼﻧﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﻲ د
ﻟﻴﺪﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ووﻳﻲ " :دا ﺳﻤﻪ دﻩ ﭼﻪ هﻨﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﺳﺖ هﻴﻮاد دي ،ﺧﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ورور هﻴﻮاد دي،
ﺟﻮړﻩ ورور ".
ﺧﻮ وﺿﻌﻴﺖ داﻳﻤﺎ دا راز ﻧﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﺵﻮي ،د ﻣﻮﻣﺒﺎي ﻟﻪ ﺡﻤﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻓﺸﺎر راوړ ﺗﺮ ﻮ د ﺗﻨﺪ
رواﻧﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐ ي  .اوداﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو د وزﻳﺮې ﻟﻪ ﺳﻔﺮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻪ ﻧﻮﯼ ډهﻠﻲ ﺗﻪ ﻳﻲ درﻟﻮد ،د دهﻨﺪ
ﺹﺪر اﻋﻈﻢ ﭘﻪ واﺵﻨ ﻦ ﮐﯥ ﭘﻪ درﻧ ﺖ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺵﻮ.
ﺧﻮﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﺡﻤﻠﻪ اړوﻧﺪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﻮړﻏﺒﺮ ﻮن دﻳﺮهﻨﺪوان ﻏﻨﺪي او د دوي ﭘﻪ اﻧﺪ
ﭘﺮ دې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼﻪ د دې ﺡﻤﻠﯥ ﺗﺮ ﺵﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻس و.

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴږﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﺑﻬﺎدر ﮐﻮﻣﺎر واﻳﻲ  " :د ﺗﺎﺳﻒ ﺎي دي ﭼﻪ د ﺑﺎراﮎ اوﺑﺎﻣﺎ ادارې ﺧﭙﻠﯥ ژﻣﻨﯥ ﭘﺪې هﮑﻠﻪ هﻴﺮې ﮐ ي دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻳﻤﻮﮐﺮات ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮي ".
ﮐﻴﺪﻻي ﺵﻲ ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﻲ.
د ﻳﻮرﺁﺳﻴﺎ ﭘﻪ ډﻟ ﮐﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻴ وﻧﮑﻲ ﻣﺎرﻳﺎ ﮐﻮﺳﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﭘﻮت ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻠﻲ  " :اﺳﻼم ﺁﺑﺎد ﭘﺪې ﻋﻘﻴﺪﻩ دي ﭼﻪ ﻟﻪ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮﻩ زﻳﺎﺗﻪ هﻤﮑﺎري او ﮐﻮﻣک ﺑﻪ د اوږدﻩ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ هﻐﻪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳک ﺗﻮازن ﺗﻪ ﻻرﻩ اوارﻩ ﮐ ﻩ ﭼﻪ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د هﻨﺪ ﺳﺮﻩ ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  ،ﺧﻮ داﺳﯥ ﺑﺮﻳ ﻲ ﭼﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د دې ﻏﻮ ﺘﻨﻮﭘﻪ هﮑﻠﻪ دﻳﺮ ﻣﺤﻄﺎط
وي ".
ﻠﻲ ﺵﻲ ﻧﻮ هﻨﺪ هﻢ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻮﺑﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﺳﺎﺡﻪ
دهﻨﺪ دوﻟﺘﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﭘﺪي ﺑﺎور دي ﭼﻪ ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﻋﺎﻣﻮ اړﻳﮑﻮ دا ﺟﻨ
ﻟﺮي .اود اﻧﺪﻳﺎن اﮐﺴﭙﺮس ور ﭙﺎ ﻲ واﻳﻲ  " :ﮐﻴﺪﻻي ﺵﻲ هﻨﺪ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎر وي ﺗﺮ ﻮ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻟﻪ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې وﮐ ي ".
ﺧﻮ د هﻨﺪ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺮ ﻣﻨ ﮐ ﮐﻴﭻ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل را ﮑﺎرﻩ ﺵﻮ ﮐﻮم ﻣﻬﺎل ﭼﻪ هﻨﺪ وﻏﻮ ﺘﻞ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﮐﯥ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻻرې ﻧﻪ وﺗﻮاﻧﻴږي ﭼﻪ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﻳﻲ ﻟﻪ دﻳﻔﻴﺪ هﻴﺪﻟﻲ ﺳﺮﻩ و ﻮري ﭼﻪ ﭘﺪې وروﺳﺘ ﻣﻴﺎﺵﺖ ﮐﯥ ﻳﻲ د ﻳﻮې اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ
ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪي اﻋﺘﺮاف وﮐ  ،ﭼﻪ دﯼ د ﻣﻮﻣﺒﺎي داﻧﺘﺤﺎري ﺡﻤﻠﻮ ﭘﻪ هﻐﻮ اهﺪاﻓﻮ ﺧﺒﺮ وو ،ﭼﻪ ﻪ د ﭘﺎﺳﻪ ١۶۶ﮐﺴﻪ
ﭘﮑ ﻲ ووژل ﺵﻮل.
ﻧﻮﮐﻴﺪﻻي ﺵﻲ ﻟﺪې ﺎﻳﻪ د هﻨﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن هﻐﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺵﻨ ﮐ ي وي ﭼﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ ﻳﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺵﺮﮐﺘﻮﻧﻪ هﻐﻪ ﺑﺎزار ﺗﻪ
ﻧﻨﻮﺗﻠﻲ ﺵﻮل ﭼﻪ  ١۵٠ﺑﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮ ﺑﻴﻪ ﻳﻲ درﻟﻮدﻟﻪ  ،او دا ﮐﺎر د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻗﻬﺮ او ﻏﻀﺐ ﻻﻣﻞ ﺵﻮ .
دهﻨﺪ دﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺨﻮاﻧ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺮاﺟﻴﺶ واﻳﻲ " :د هﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﮐﯥ ﺗﺸﻮﻳﺶ د دې اﻋﺘﻘﺎد ﭘﻪ اﺳﺎس راﻣﻨ
ﺗﻪ ﺵﻮي ﭼﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻟﻨ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ وو ﻲ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﻮاړي ﭘﺪې هﮑﻠﻪ روﻏﯥ ﺟﻮړې ﺗﻪ
ﻻرﻩ اوارﻩ ﮐ ي  .او دار دا دې ﭼﻪ دا ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮږ ﺑﻴﺎ ﻧﻮﻳﻤﯥ ﻟﺴﻴﺰې ﺗﻪ راو ﺮ ﻮي.
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