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ﻣﻮﻧﺸﻦ ﺟﺮﻣﻨی ،ﻧﻴټﻪ ٢٠١١-٠٥-١٨

ﻟﻴﮑﻮال :دﻳﭙﻠﻮم اﻧﺠﻨﻴﺮﻋﺒﺪاﻟﺼﺒﻮر

د ډاﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺵﺮﻃﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګټﻪ دي
د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ اړﻳﮑﻮ درﻟﻮدل د هﺮﻳﻮ ﻣﻠﮏ ﺡﻖ دﯼ ﭼﻪ د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ اﻧﺪازﻩ او ﻣﻌﻴﺎر ﮐﯥ ﺋﯥ د ﺡﻘﻮﻗﻲ او ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ﻣﻠﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮوﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﻨ ﺗﻪ را ﻲ ﻳﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻮﻣﻲ دﻟﺘﻪ هﻐﻪ د ﻣﻠﮏ د وګ و ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي
ﭼﻪ ﻮﻣﺮﻩ ﺧﭙﻞ ارز ﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻲ او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ ﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻮي ،زﻣﻮﻧ ګﺮان هﯧﻮاد ﭼﻪ ﻟﻪ
ﺳﻮﻟﺴﻴ ﻮ را ﭘﺪې ﺧﻮاﻩ د ﺧﭙﻠﻮو ګﺎو ﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻩ د ﻳﻮ ﺳﻮ ﻧﻮﮐﺮﺹﻔﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اور ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﮐﯥ ﺳﻮ ﻲ ﭘﻪ
ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ د اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﺨﻮا ،اﻳﺮان ﻣﻮږ ﺗﻪ د ژﺑﯥ او ﻓﺮهﻨ د وژوﻟﻮ ه ﯥ ﺵﺮوع ﮐ ي دي زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺳﭽﻪ دري
ژﺑﻪ ﺗﻪ ﻧﻮي اﺹﻄﻼﺡﺎت را اﺳﺘﻮي ﭼﻪ زﻣﻮﻧ ژﺑﻪ د دري ﻧﻪ ﭘﺎرﺳﻲ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﮐ ي او هﻢ د ﺳﻨﻲ او ﺵﻴﻌﻪ ﺗﺮ ﻣﻨ
اﺧﺘﻼﻓﺎت ژوﻧﺪي وﺳﺎﺗﻲ د ﻓﺪراﻟﻴﺰم او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻧﺎرې وهﻲ ،ﻏﻮاړي زﻣﻮږ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻗﺒﻀﻪ وﻟﺮي او دﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻪ ﻟ ې
ډﻳﺮې اوﺑﻪ ورﺗﻪ ﻻړې ﺵﻲ ﺳﻮ ﺳﻮ واري زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺳﻠﻤﺎ ﺑﻨﺪ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ د ﺗﺮﻩ ګﻮرو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐ ﻩ د
ﭘﻨ ﻮﻳﺸﺘﻮ ﮐﺎﻟﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻮدﻩ وﺵﻮﻩ ﭼﻪ د ﺳﻠﻤﺎ د ﺑﻨﺪ ﮐﺎر ﺵﺮوع ﺵﻮې ﻻﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ ﺑﺸﭙ ﮐﯧ ي.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﻪ د ﭘﻴﺪاﻳ ﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻮﺋﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﺧ ﻪ ﮐ ې دﻩ ﻧﻮرﻏﻮاړي ﭼﻪ زﻣﻮﻧ ه وﮐﻲ هﻢ وزﺑﯧ ﻲ
داﭼﻪ وﻟﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻞ او اوس د ﭘﺎﺗﻴﮑﻴﺪو هﻴﻠﻪ ﻟﺮي دا ﻮل د ګﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ ﺳﻮﻏﺎت دﻩ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ ،او د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺧﭙﻠﯥ ګټﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ دي ﭼﻪ د دوي ﻟﺨﻮا ورﺗﻪ ﻻرﻩ هﻮارﻩ ﺵﻮﻩ ،ﺧﻮهﻐﻪ ﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﻳﻨﻪ ګټﻪ
وﭼﺘﻪ ﮐ و دا زﻣﻮﻧ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي زﻣﻮﻧ ګﺮان هﻴﻮاد ډﻳﺮﺵﺘﻤﻦ هﻴﻮاد دي ﻣﻮﻧ هﺮﺳﻪ ﻟﺮو ﺧﻮ زړﻩ ﺳﻮاﻧﺪ ﻧﻠﺮو ﭼﻪ د
دا ﻮﻟﻮ ﺵﺘﻤﻨﻴﻮﻧﻪ ﻣﻌﻘﻮل ﮐﺎر واﺧﻠﯥ دﻟﺘﻪ ﻏﻮاړم ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ورﮐ م د ﺁﻟﻤﺎن هﻴﻮاد دﻟﺘﻪ هﻢ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن ﺵﭙﯧﺘﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺮاﺗﻪ ؤ
ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻪ ﺁﻟﻤﺎﻧﻴﺎﻧﻮ و ﻴﺎرﺗﻴﺎ وﻩ ﭼﻪ ﺮﻧ ﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ ﺟﻮړ ﮐ ﻣﻮﻧ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻼم ﻧﺸﻮ هﻴ ﻮﮎ ﻣﻮﻧﺸﻲ ﻏﻼم
ﮐﻮﻟﯥ هﻤﺪا اوس ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ هﻤﺪا اﻓﻐﺎﻧﻲ ګﻮډﻳﺎګﻴﺎن ﮐﺎرﮐﻮي ﮐﻪ ﺑﻞ ﻮﮎ؟ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ دﻩ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺋﻴﻮ ،ﭼﻪ هﻢ
ﮐﻮﻻﯼ ﺵﻮ وران ﮐ و و ﻳﺎ ﺁﺑﺎد ﮐ و ،ﺽﺮور ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ګټﻮﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻴﺴﻮ وهﻴﭽﺎﺗﻪ ددې ﺧﺒﺮې اﺟﺎزﻩ ورﻧﮑ و ﭼﻪ
زﻣﻮﻧ ګټﯥ ﺗﺮﭘﺨﻮ ﻻﻧﺪې ﮐ ي دا اﻣﺮﻳﮑﺎ وي ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ اﻳﺮان ،اوس ﮐﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ وو ﻲ ﺁﻳﺎ
ﻣﻮﻧ دې د ﺗﻮان ﻟﺮو ﭼﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻏﻪ وران وﻳﺠﺎړ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻧﺪې د ګﺎوﻧﺪﻳﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣ ﻪ وﻧﻴﺴﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ
ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوي ﻳﻮﻩ ﺧﻮد ﻣﺨﺘﺎر ﺹﻮﺑﻪ وي .زﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻟی ،وﻟﯥ ډﻳﺮﺧﻠﮏ د
ﻏﺮﻳﺒ ﻟﻪ وﺟﯥ ،د ﻧﺎﭘﻮه ﻟﻪ وﺟﯥ د ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮﮐﺎر ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮي او دا ﻳﻮ ﻪ ارزان ﻗﻮت دﻩ زﻣﻮﻧ
ﻟﺨﻮا د د ﻤﻦ ﭘﻼس ﮐﯥ ،ﮐﻪ زﻣﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎد وﭼﺖ وي ﺧﻠﮏ ﻣﻮ ﻻزم ﺳﻮاد وﺳﻮﮐﺎﻟﻪ ژوﻧﺪ وﻟﺮي ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﻮږ
ﮐﻮﻻﯼ ﺵﻮ ﭼﻪ د د ﻤﻦ ﻻس ﻟ ﻧ ﮐ و .د دا ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻮﻧ ﻣﺠﺒﻮر ﻳﻮ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻗﺪرت ﺳﺮﻩ ﺎن ﻧ دې ﮐ و اﻟﺒﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ
ګټﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﮑﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭼﯥ د ﻳﻮﻩ ﺧﻮا زﻣﻮﻧ اﻗﺘﺼﺎد ﻪ ﺵﻲ او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ګﺎوﻧﺪوﻳﻮ ﻟﻪ ګﺬارﻩ ﺧﻼص اوﺳﻮ .د
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ داﮐﺘﺮ رﻧ ﻴﻦ ﺳﭙﻨﺘﺎ د وﻟﺲ ﻣﺸﺮ د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ رﺋﻴﺲ ﭘﻪ وﻟﺴﯥ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ وواﻳﻞ؛
»ﺗﺮهﻐﻪ ﭘﻮرې ﭼﻪ د ﺧﺒﺮو ﻣﺸﺮي زﻣﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﮑﯥ دﻩ هﻴ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ هﻢ د )وﻳټﻮ(ﺡﻖ ګﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ور ﻧﮑ ﺵﻲ.
ډاﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ووﻳﻞ؛ زﻩ د ﻳﻮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺗ ون ﭘﻠﻮﯼ ﻳﻢ ﭼﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺳﺮﻩ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﺵﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺵﺮط ﭼﻪ د اﻣﺮﻳﮑﯥ
هﻴﻮاد زﻣﻮﻧ ﻣﻠﻲ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ او زﻣﻮﻧ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﺸﭙ ﮐﻨﺘﺮول ﭘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺘی ﭼﺎروﮐﯥ وﻣﻨﻲ او هﻢ ﭘﻪ دې ﺵﺮط هﺮ
ﺡﺮﮐﺖ ﭘﻪ هﺮﻩ ه ﻩ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﮐﻨﺘﺮول ﮐﯥ وي ،او هﻢ ﭘﻪ دې ﺵﺮط ﭼﯥ د هﯧ ﻳﻮ اﻓﻐﺎن ﮐﻮر د
ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا وﻧﻪ ﻟټﻮل ﺵﻲ .او هﻐﻪ ﺳﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺋﯥ وواﺋﻴﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪﺵﻲ«.
دا ﺧﺒﺮې ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﮐﻴ ي ﭼﯥ زﻣﻮﻧ ګﺎوﻧ ﻳﺎن د اﻣﺮﻳﮑﺎ د اوږدﻣﺤﺎﻟﻪ ﺵﺘﻮن ﺧﻼف دي.
ډاﮐﺘﺮﺳﭙﻨﺘﺎ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ وواﻳﻞ؛
» ﻣﻮږ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﻪ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮏ ارز ﺘﻮﻧﻪ و د ګﺎوﻧ ﻳﻮ ﺡﺴﺎﺳﻴﺘﻮﻧﻪ ﻪ اﺡﺘﺮام ﻟﺮو ﺧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪا ﺡﺎل زﻩ ﭘﺮﺧﭙﻠﻪ
ﭘﻪ ﻴﻨ ﻪ ﻏﻮاړم وواﻳﻢ هﻐﻪ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺋﯥ ا ﻮﻣﻲ ﺑﻢ واﻟﻮ ﻮوﻩ ،ﻳﺎ ﺋﯥ هﻢ ﭘﻪ اﺳﻼم ﺁﺑﺎد ﮐﯥ د ﻟﺴﻮﮐﺎﻟﻮ
را ﭘﺪې ﺧﻮا د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮورﻳﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮﺋﯥ ﭘ وﺳﺎﺗﻪٔ زﻣﻮﻧ ﻧﻪ ﺋﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﻧﮑ ﻩ ﭼﯥ دا وﮐ و ﮐﻪ وﻧﮑ و ،ﻣﻮږهﻢ
ﺡﻖ ﻟﺮو ﭼﻪ وواﺋﯧﻮ د ﭼﺎ ﺳﺮﻩ دوﺳﺘﻲ ﮐ و او د ﭼﺎﺳﺮﻩ د ﻤﻨﻲ ﮐ و .زﻣﻮﻧ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﺮور او ﺵﻬﺎﻣﺖ ﺗﻪ ﺎﺋﯥ ﭼﻪ
ﭘﺮﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ګټﻮ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﮑ ﻩ وﮐ و«
د ﺎﻏﻠﻲ ډاﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ دا ﺧﺒﺮې ډﻳﺮ د ﺟﺮأت او ﺵﻬﺎﻣﺖ ﻧﻪ ډﮐﯥ ﺧﺒﺮې وې ،زﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﻈﺮﻩ ﮐﻪ ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﺎ د ډاﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ
دﻏﻪ ﻮل ﺵﺮﻃﻮﻧﻪ وﻣﻨﻞ ﺵﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ اړﻳﮑﯥ ډﻳﺮې ﯥ ﭘﺎﻳﻠﯥ ﺑﻪ وﻟﺮي .اوس ﺧﺒﺮﻩ دادﻩ ﭼﯥ ﻣﻮږ ددې ﺗﻮان
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ﻟﺮو ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻮﻟﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﯥ وﻣﻨﻮ او ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﺧﻮ ﻳﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺟﻮﺗﻪ دﻩ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻣﻮږ ﻳﻮ ﮐﻠﮏ ﻋﺰم او ارادﻩ
وﻟﺮو او ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻠﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻮ ﻳﻮﻻس او ﻳﻮﻩ ژﺑﻪ اوﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﺮﯼ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻪ دﯼ او ﮐﻪ هﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ
ﻳﺎ د ﻗﺎم او ژﺑﯥ ﭘﺴﯥ ﻻړﺵﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﻮﻧ ﻣﻼ را ﻣﺎﺗﻪ ﮐ ي .دﻟﺘﻪ ﻏﻮاړم د ﺎﻏﻠی زﻟﻤی رﺳﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ
ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺧﺒﺮې د داګﺘﺮﺳﭙﻨﺘﺎ ﺧﺒﺮې ﺳﺮﻩ ﭼﻪ ډﻳﺮ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﮐ م ،ﮑﻪ ﭼﻪ ﺎﻏﻠی زﻟﻤی رﺳﻮل د ډاﮐﺘﺮ
ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭼﭙﻪ ﺧﻮﻟﻪ و د ﻓﻘﺪ هﻤﺪوﻧﻪ ﺋﯥ وواﻳﻞ ﭼﻪ د ګﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ اﻧﺪﻳ ﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﺴﻮ ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﯥ ګټﻮ
ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﻢ ﻋﻤﻞ وﮐ و دا ﺧﺒﺮ دو اړ ﻪ ﻟﺮﻟﯥ ﺵﻲ د ګﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ اﻧﺪﻳ ﻨﯥ ﮐﻪ د داﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻤﻪ ﮐﯥ د ډاﮐﺘﺮ رﺳﻮل
ﻣﻠﻲ ﮐټﻲ ﻧﻐ ﺘﯥ دي؟ ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﻴﺮ ﺎﻏﻠﯥ » ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮ داوودزﯼ « ﺧﺒﺮﻩ و ﯧ و ﭼﻪ واﻳﻲ » ﺽﺮور ﻧﺪﻩ ﭼﻪ
ﭘﻪ ﺗﺮه ﺮ و ﺑﺮﻳﺪوﮐﯥ دې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻳﺎد  ISIﻻس وي« ﻟﻪ دې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ داﺳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ ې ﭼﻪ دا ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت
ﺧﺒﺮﻩ دﻩ اوﻏﻮاړي ﭼﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﯥ وﻟﺮي ﭼﻪ دا ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﺘﻪ د ﺎن وژﻧﯥ ﺡﻴﺜﻴﺖ وﻟﺮي او ﮐﻪ دا
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ اﺳﻼم ﺁﺑﺎد ﮐﯥ دﻩ زﻩ ﭘﻮﻩ ﻧﺸﻮم ﭼﻪ ﺎﻏﻠی داوودزﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﮐﺎرﮐﻮي او ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ! ﻣﻠﻲ
اﻣﻨﻴﺖ وﻳﺎﻧﺪ واﺋﯥ ﭼﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺡﻤﻠی ﻟﻪ ﭘﯧ ﻮر ،اﺳﻼم ﺁﺑﺎد او ﻳﺎ ﻟﻪ ﮐﻮﻳټﻪ ﻧﻪ رهﺒﺮي ﮐﻴ ي اﻣﺎ ﺳﻔﻴﺮﺹﻴﺐ واﺋﯥ
ﺧﺒﺮﻧﺪﻩ داﺳی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﺮي او ﻳﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﻼﻣی ﺗﻪ ﺎن ﺟﻮړول او ﭘﺮې ﻧﻪ ﺵﺮﻣﻴﺪﻟﻮ ﮐﯥ د ﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻪ ﮐټﻪ دﻩ؟
او وﻟﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ دوﻣﺮﻩ وﯦﺮﻩ ﻟﺮي او ﺑﻞ دا ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻪ ﺵی ﻟﺮي ﭼﻪ ﻣﻮﻧ ﺗﺮﻳﻨﻪ ګټﻪ واﺧﺴﺘﻠﯥ ﺵﻮ ﻳﻮ ا ﻮﻣﻲ ﺑﻢ
ﻟﺮي ﭼﻪ هﻐﻪ ﺋﯥ هﻢ د اﻓﻐﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ دﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻏﻼ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻮر ﺟﻮړﮐ ې دﻩ ﺧﻠﮏ ﺋﯥ د ﻟﻮږې ﻣﺮي ﺧﭙﻠﻪ د
اﻣﺮﻳﮑﯥ ﺟﻴﺮﻩ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دﻩ ﭼﻪ هﺮ ﮐﺎل ﺋﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .ﺧﻮزﻩ د ﺎﻏﻠی ﮐﺮزي ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮﮐ ﺘﻪ ﭘﻮرې ﻮﻟﻪ ﺗﻪ ﻏ
ﮐ م ﭼﻪ د ﭘﻨﺠﺎب ﻏﻼﻣﻲ ﻧﻪ ﺎن ﺳﺎﺗ د ﺑﺎدارﻏﻼﻣﻲ ﮐﻪ ﺵﺮم وي ﺑﻴﺎ دﻏﻼم ﻏﻼﻣﻲ ﺗﻪ ﻣﺮګ د ﺧﺪاﻳﻪ وﻏﻮاړۍ دا ﺑﻪ
ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ډﻳﺮﻩ ﺵﻪ وي.
ﻧﻦ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ دﻏﻼﻣﻲ ﻧﻪ ﺗ ﺘﺊ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﺮﮐﻮزوئ ﺳﺒﺎ ﺑﻴﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﺮﮐﻮزوﻟﻮ ﻪ ور  ،ﺧﻮ دا ﻪ
دﻩ ﭼﻪ ﺧﭙﻞ ﺡﻴﺜﻴﺖ وﺳﺎﺗﺊ او د ﺧﭙﻠﻮﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼ ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﻟﺮئ ﺗﺮﺳﻮ ﺳﺒﺎ ﻮﮎ ﭘﻪ ﻗﺒﺮ ﻣﻮ ﻻړې ﺗﻮ ﻧﮑ ي.
ﺑﻞ هﻐﻪ ﻪ ﭼﻲ د ارز ﺖ وړ دي دا ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮﯼ داﺳی ﻳﻮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐﯧ ي ﭼﯥ زﻣﻮﻧ ﻣﻠی وﻟﺴﯥ ﺟﺮګﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪې دﻩ ﭼﻪ د اوﻟﺴﯥ ﺟﺮګﻪ د ﺧﻠﮑﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﮐﻮاﻟی ﺵﻲ او ﮐﻨﻪ؟ ﮑﻪ ﭼﻲ د ﻟﻮﯼ ﺎرﻧﻮال ﻟﻪ اړ ﻪ ﻨﯥ
او ﺑﺮګ ﺳﺮﻩ وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﺗﻪ ﻻر ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ دﻩ او ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ د ﺎﻧ ې ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﻟﻮري ﮐﻤﻪ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ
اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ
ﻧﺪﻩ ﺵﻮې.
او ﺑﺮګ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ﺮﻧ ﻪ ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﺮﻧ ﻪ ﭼﯥ وﻳﻞ
اوس دﻏﻪ وﻟﺴﯥ ﺟﺮګﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﯧ ي دا ﻓﻴﺼﻠﻪ د وﻟﺴﻲ ﺟﺮګﻪ ﻟﺨﻮا ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻴ ي ﻧﻮ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﯥ ﺑﻴﺎ د ﻟﻮې ﺟﺮګﯥ راﻏﻮ ﺘﻞ د ﻪ ﻟﭙﺎرﻩ دي ﮐﻪ
ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﻧﺸﻲ ﮐ ﯼ ﺑﻴﺎ راﻏﻮ ﺘﻞ د ﻣﺸﻮرې ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ اﺽﺎﻓﻲ ﻣﺼﺮف دﻩ اوهﻢ ﻗﺪر ﺑﻪ ﺋﯥ ﮐﻢ ﺵﻲ ،ﺎﺋﯥ دا
ﭼﯥ ﺎﻧ ې ﻣﺤﮑﻤﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻗﺮارداد ﻧﻪ ﻣﻠﺖ ﺗﻪ اﻋﻼن ﮐ ي ﺗﺮﺳﻮ د ﻣﻠﺖ
واﻗﻌﻲ اﺳﺘﺎزي ﺧﭙﻞ ﺎﯼ وﻧﻴﺴﻲ.
د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ګټﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻠﻲ اردو ،ﻣﻠﻲ ﭘﻮﻟﻴﺲ اوﻏ ﺘﻠﯥ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪ ﮐﯧ ي ﺁﻳﺎ زﻣﻮﻧ ﻣﻠی اردو او
ﭘﻮﻟﻴﺲ و اﻣﻨﻴﺖ د ﭼﺎ ﻻس ﮐﯥ دﻩ؟ ﺡﮑﻮﻣﺖ او اﺟﺮاﺋﻴﻪ ﻗﻮﻩ ﺧﻮ د داﺳﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دﻩ ﭼﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮏ ﺗﺮﯦﻨﻪ
ﺧﻮﺵﺎل زړﻩ ﻧﻠﺮي ﻧﻮ دوۍ ﺑﻪ ﺮﻧ ﻪ ﻣﻠی ګټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﻴﺴﻲ ﮐﻪ واﻗﻌًﺎ ﺎﻏﻠﯥ ډاﮐﺘﺮ ﺳﭙﻨﺘﺎ ﻏﻮاړي ﭼﻪ دې د
ﺵﺮﻃﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺹﺤﻲ ﺗﻮګﻪ ﻋﻤﻠی ﺵﻲ او ﻟﻪ هﻐﻪ ﻧﻪ ﻧﻈﺎرت وﺵی ﻧﻮ ﺎﺋﯥ دا ﭼﻲ د هﺮ ﻪ ﻧﻪ د ﻣ ﻪ ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﭼﯥ دﯼ
ﺋﯥ ﺳﻼﮐﺎر دﻩ ﻣﻠی اردو او ﻣﻠی ﭘﻮﻟﻴﺲ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮګﻪ ﻏ ﺘﻠﻲ ﮐﻴﺪوﺗﻪ ﻻر هﻮارﻩ ﮐ ي ،اوهﻢ ﭘﻪ ﻧﻦ رو ﻨﻲ او ﻣﺪرن
وﺳﺎﺋﻠﻮ او ﺳﺎﻳﺘﻮ ﺳﻨﺒﺎل ﺵﻲ دا ﺑﻪ د ﻣﻠﺖ ارﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮرﻩ ﮐﺎﻧﺪي ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻪ داﺳی ﮐﺴﺎن راﺵی ﭼﻪ ﺑی ﻟﻪ ﺧﺪاي )ج( او
وﻃﻦ ﺑﻞ ﻪ وﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ ﺑﺎﺗﻘﻮا او اﻳﻤﺎﻧﺪارﻩ او د ﻟﻮړې ﭘﻮهی ﺧﺎوﻧﺪان وي.
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