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ﻋﺒﺪارﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻳﺮﻏﻠګﺮو آﻨﺪﻩ
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ د ﻧﻮﻟﺴﻤﻰ ﭘﻴ ۍ د ﻳﺮﻏﻠګﺮو ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﻗﺒﺮوﻧﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﺮﻧﻮو رﻏﻮﻧﻮآﻲ د روﺳﻲ
ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻮاك ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮي وﻳﺠﺎړ ﺎﻧګﻮﻧﻪ د ﻟﻮدﻳ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻮاك ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ اﻧ ﻮروي  ,ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ د ﻟﻮړ
رﺗﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮي آﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﻴﺮﺷﻮﻳﻮ اﺷﻐﺎﻟګﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ ﻧﻮي او آﻮم ﺗﻮﭘﻴﺮﺑﻪ و ﻧﻠﺮي  ,د ﻟﻮدﻳ ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ
ﭘﻪ ذهﻦ آﻲ هﻐﻪ وﻳﺮﻩ ﭼﻰ د ﺧﭙﻠﻰ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﭘﻪ هﻜﻠﻪ د دوي د ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ آﻲ راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﺷﻮﻳﺪﻩ ورځ
ﭘﻪ ورځ ﭘﺨﻴ ي .
دا دي وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺷﻠﻮ آﺎﻟﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻟﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺎﻳﻪ ﺨﻪ د روﺳﻴﻪ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ دﻳﻤﺘﺮي روﺟﻮزﻳﻦ د ﻟﻮدﻳ او
ﻧﺎﺗﻮ د ﻮاآﻮﻧﻮد ﻣﺎﺗﻰ زﻳﺮي ﺧﭙﺮوي ﻟﻪ آﻮﻣﻪ ﺎﻳﻪ ﭼﻰ د روﺳﻴﻪ ﺳﺮﻩ ﻮاك ﻣﺎﺗﻪ ﺧﻮړﻟﻲ وﻩ  ,ان ﺗﺮ دي ﭼﻰ د روﺳﻴﻰ
ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻰ د ﻧﺎﺗﻮ د ﺎواآﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﻩ ﻣﺎﺗﻰ ﻴﻨګﺎر آﻮي  ,او ﻟﻪ روﺳﻴﻰ او د ﻣﻨ ﻨﻲ اﺳﻴﺎ ﻟﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ د
ﻧﺎﺗﻮ د ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻰ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﻰ ﭼﻰ آﻮم ﻧﺎوړﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭼﺎﺑﻴﺮﻳﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ را ﻣﻨ ﺗﻪ آﻴ ي د هﻐﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮى
ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻲ د ﻣﻮﺛﺮﻩ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮﻏﻮ ﺘﻨﻪ آ ي دﻩ .
روﺳﺎن داﻓﻐﺎن وﻟﺲ د ﭘﻴﺎوړي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آﻲ د ﻟﻮدﻳ د ارﻣﺎن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ آﭽﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ
ﺷﺮﻣﻴﺪﻟﻲ ﻣﺴﻴﺮ او ﭘﺎﻳﻠﻰ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮل  ,ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﻰ ﻟﺪي وړاﻧﺪي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪي داﻧګﻠﺴﺎﻧﻮ ﻳﺮﻏﻠګﺮ ﻮاآﻮﻧﻪ هﻢ ﻟﻪ
ورﺗﻪ ﻣﺎﺗﻰ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮي وو .
دروﺳﺎن ﻟﻪ ﻣﺎﺗﻰ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻟﻮدﻳ هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪي د ﺗﻴﺮي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮل او ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ د ﺧﭙﻞ
رﻏﺒﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮاآﻴﻴﺰ ﺷﻜﻞ راﻏﻠﻞ  ,ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﭘ او آﻲ د ﻟﻮدﻳ راﺗ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د
ﺗﺮورﻳﺰم د ﭙﻠﻮو ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ آﻲ را ﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮو ﻟﻜﻪ ﺮﻧګﻪ ﭼﻰ ﺗﺼﻮر آﻴﺪﻩ .
د ﻟﻮدﻳ راﺗ د روﺳﻴﻰ ﺎوﻧ ﺗﻪ د روﺳﻴﻰ او هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﻰ د روﺳﻴﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮاآﻴﺰ ﺡﻤﺎﻳﺖ او ﭘﻮ
ﻻﻧﺪى دي د اﻧﺪﻳ ﻨﻰ وړ آﺎر وﻩ  ,ﺧﻮ ﭼﻴﺮي ﭼﻰ ﻟﻮدﻳ ﺧﭙﻞ راﺗ ﺗﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻰ ﻮﻟﻨﻰ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑ ﻪ ورآ ى وﻩ ﻧﻮ
ﻜﻪ ﭘﻪ ﻜﺎرﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﻟﻮدﻳ د ﻓﻮ ﻲ ﺡﻀﻮر ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻏﺒﺮ ﻮن وﻧ ﻮدل ﺷﻮ  ,ﺧﻮ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻮ او د ﺡﺎﻻﺗﻮ د
ﺑﺪﻟﻮن ﺳﺮﻩ روﺳﻴﻰ او هﻐﻮ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﺡﻀﻮر ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻲ ﻧﺸﻮي زﻏﻤﻠﻲ د ﻟﻮﺑﻲ ﭘﻪ ﺮﻧګﻮاﻟﻲ ﭘﻮﻩ ﺷﻮل
او د ﻟﻮدﻳ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﻳﻰ هﻐﻪ ﺗګﻼرﻩ ﺧﭙﻠﻪ آ ﻟﻪ آﻮﻣﻲ ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﭘﻪ وړاﻧﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺮداب آﻲ آ اوﻧﻪ را
ﭘﻴﺪا آﻮل  ,ﭼﻰ ﭘﺪي هﻜﻠﻪ د ﻣﻴﺸﺘﻮ ﻮاآﻮﻧﻮ د اآﻤﺎﻻﺗﻮ ﻻري وي ﭼﻰ دﻳﺮى ﻳﻰ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس آﻰ وى او ورو
وروﭘﺪي هﻜﻠﻪ ﻟﻮدﻳ ﺗﻪ ﺧﻨ وﻧﻪ راﺑﺮﺳﻴﺮﻩ ﺷﻮل  ,ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ روﺳﺎن ﭘﻪ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ ﺧﭙﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻲ هﻢ ﭘﻴﺎوري
آ ﻟﻲ دي  ,ﭼﻲ ﭘﺪي ورﺳﺘﻴﻮ ﻮﻟ ﺎآﻨﻮ آﻲ ﻳﻰ ﻟﻮدﻳ ﭘﻠﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎ ﻮن ﺗﻪ د ﭘﺎم وړ آ آﻴﭻ را ﻣﻨ ﺗﻪ آ ي دي .
د دي اخ او ډب ﺗﺮ ﻣﻨ اﻣﺮﻳﻜﺎ او ﻟﻮدﻳ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ د روﺳﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ زړﻩ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﺧﭙﻠﻪ آ ﻟﻪ آﻮﻣﻪ
ﺨﻪ وړاﻧﺪي ورﺳﺮﻩ ﭼﻠﻨﺪ آﻴﺪﻩ  ,ﻧﻮﻟﻬﻤﺪي ﺎﻳﻪ ﻳﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﻧﻴ دﻳﻜﺖ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﻻرﻩ
ﭼﻰ د اوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪ راﺗ
واﭼﻮﻟﻲ  ,داﺳﻲ ا ﻜﻞ آﻴ ي ﭼﻰ دا ﺧﺒﺮي او ﻳﻮ دﻳﺮ وړاﻧﺪي ﭘ او ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ دي او ﭘﻪ ﻜﺎرﻩ ﺗﻮﮔﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺷﺮاآﺖ
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺡﻜﻮﻣﺖ آﻲ هﻢ د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺮ ﻨﺪي ﺷﻮي  ,ﭘﺪي ﻟ آﻲ د اﻧګﻠﺴﺘﺎن د ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ
ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ هﻠﻲ ﻠﻲ هﻢ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮآﻲ ﺧﭙﺮي ﺷﻮي ﭼﻲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻰ ﺧﺒﺮي ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟﻲ دي .
ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ﻣﺴﻠﺡ ﻣﻠﻴﺸﻮ ﻟﻴ دوﻧﻪ هﻢ د ﻟﻮدﻳ هﻐﻪ ﻧﻮي ﺳﻴﺎﺳﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي دﻩ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
هﻐﻪ ﺮوﺷﻮي ﻣﻠﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺮﺧﻠﻴﻚ ﻳﻲ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ د ﻧﻮﻳﻮ ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آ  ,داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ﺟﻨګﻴﺎﻟﻴﻮ
ﻟﻴ دوﻧﻪ روﺳﻴﻰ ﺗﻪ او د هﻐﻪ ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮاآﻴ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪي هﻴﻮادوﻧﻪ ﺗﻪ اﻧﺪﻳ ﻨﻲ او ﻮاښ راﭘﺎروﻟﻲ دي  ,ﻟﻜﻪ ﻨګﻪ
ﭼﻰ ﭘﻪ دي هﻜﻠﻪ ﻏﺒﺮ ﻮﻧﻮﻧﻪ ﺮ ﻨﺪ ﺷﻮل ان ﺗﺮ دي ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﻟﻪ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﻮاآﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﻰ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻰ
ﻮﻟﻨﻰ ﭘﻪ وړاﻧﺪى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﻨﻴﺖ دﻧﺪﻩ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﺷﻮﻩ ﺗﺮ ﻮ د دﻏﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ډﻟﻮ ﺧﻮز ﺖ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺎوﻧﺪﻳﻮ هﻴﻮداوﻧﻮ ﺗﻪ ژوﻧﺪي او ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻮاښ ﺑﻠﻞ آﻴ ي ﻣﺨﻨﻴﻮي وآ ي  ,اوﭘﻪ
ﺎﻧګ ي ﺗﻮ ﻪ هﻐﻪ روس ﭘﻠﻮﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻰ هﻢ ﻟﻪ ﻮاښ او اﻧﺪﻳ ﻨﻲ ﺳﺮﻩ ﺎن ﻣﺦ ﻲ ﭼﻰ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻲ د ﻟﻮدﻳ ﻟﻪ
ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺧﻮز ﺖ ﺨﻪ د ﺗﻴﺮو اﺗﻮ آﺎﻟﻮﻧﻮﭘﻪ اوږدو آﻲ ﺳﺎﺗﻠﻲ دي  ,آﻴﺪي ﺷﻲ د دي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮن ﺗﺮ ﺷﺎﻩ ﻣﻮﺧﻪ دا وي ﺗﺮ
ﻮ د دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻰ ﺳﻴﺎﺳﻲ ډﻟﻰ ﭼﻰ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﺎآﻨﻮ آﻲ ﻳﻲ د روﺳﻴﻰ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل آﻲ ﭘﺮاﺗﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﺡﻤﺎﻳﺖ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ آ ي وﻩ ﻟﻪ هﻐﻪ آ آﻴﭻ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آ ي آﻮم ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﻮاآﻮﻧﻪ ﺎن ورﺳﺮﻩ ﻻس ﺮﻳﻮان ﺑﻮﻟﻲ  ,روﺳﻴﻪ او
ﭘﻠﻮﻳﺎن ﻳﻲ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻟﻮري دي ﺧﻮز ﺖ ﺨﻪ اﻧﺪﻳ ﻤﻦ دي  ,د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻟﻮدﻳ ﻏﻮاړي ﺗﺮ ﻮ
روﺳﻴﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ آ آﻴﭻ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ آ ي ﭼﻰ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻲ او اوس ﻣﻬﺎل ﻳﻰ ﻟﻮدﻳ ﭘﻪ وړاﻧﺪي وﻻړ دي  ,او
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 راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻟﻮدﻳ ﻏﻮاړي ﺗﺮ ﻮ روﺳﻴﻪ د ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ ﭼﻰ د ﻟﻮدﻳ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن آﻲ آﻤﻚ وآ ي ﺗﺮ ﻮ وآﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﻟﺪي
اﻓﻐﺎﻧﻰ آﻨﺪي ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ د وﺗﻠﻮ ﻻرﻩ ﭘﻴﺪا آ ي .
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