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 1تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئلَ هْږ طزٍ اړیکَ ټیٌگَ کړ ښت تاطْ ُوکارۍ تَ راتْلي.  پَ دغَ پتًَپَ درافغاى جزهي آًالیي 

 ئُیلَ هي یْ خپلَ لیکٌَ لَ رالیږلْ هخکې پَ ځیز ّ لْلـ، دلیکٌې د لیکٌیشې تڼې پاسّالي د لیکْال پَ غاړٍ دٍ : یادونه

  

 

 ُاشن اًْری

 

 3112 /10 /32 

در سهاى چپیِا،  افشای لظت پٌجِشار شِیذ گلگْى کفي  
سیز شؼاع لزار دُذ! در سهاى راطتیِا را ّ تخزیة کاتل سیثا شِادت شصت ّ پٌجِشار کاتلی ًثایذ    

 

تیذریغ کَ جِاد فی طثیل هللا هجاُذیي طز تَ کف افغاًظتاى کَ اهزّس در کٌار ها ًیظتٌذ، ّ خذاًّذ الیشال جٌت فزدّص 

هیلیْى اًظاى تیگٌاٍ  2را ًصیة ُزیک شاى تگزداًذ، هْرد دطتخْع ػذۀ اس الشخْاراى جِاد لزار گزفت ّ خْى 

شزّع تذتختی راًیکَ تا اػضای تلٌذ رتثۀ هلکی ّ ًظاهی رژین طفاک خلك ّ پزچن )ًادیذٍ گزفتَ شذ. ُویي الشخْا

( دطت دّطتی دادًذ ّ تؼذاد کثیزی اسجالداى خلك ّ پزچن را تجای ایٌکَ تَ جشای اػوال ًاهزداًۀ افغاًظتاى ّ هزدم اع

شاى هیزطاًذًذ، صحیح ّ طالهت اس صفحات شوال افغاًظتاى تا پْلِای فزاّاى اس طزیك شْرّی طاتك تَ کشْر ُای 

فغاًظتاى را تذطت گزفتٌذ ّ کاتل سیثا را تا غزتی فزطتادًذ ّ تاػذۀ ُن ُویي هجاُذیي ًام ًِاد لذرت ًظاهی ّ طیاطی ا

 اًظاى تیگٌاٍ ّ تیذفاع تخاک ّ خْى کشاًذًذ.   00666
 

هیلیْى شِیذ ّ هحزّهیت یک هلیْى هؼیْب اس سًذگی ػادی، تاسی کزدًذ ّ  2اهزّس ُویي خائیٌیي جِاد کَ تَ خْى 

د ّ اّالد ُای خْد را کَ حتی در دّراى جِاد تْلذ پیِن طٌگ جِاد هزدم افغاًظتاى را تَ طیٌَ هیکْتٌذ، ّ تیشزهاًَ خْ

ًشذٍ تْدًذ، ّارث ایي دطتآّرد تشرگ هزدم افغاًظتاى هیذاًٌذ، تاس هیخْاٌُذ تا اطتفادٍ اس اّضاع هْجْدۀ افغاًظتاى، 

لذرت طیاطی را تذطت تگیزًذ.  اها یک هْضْع را حاهذ کزسی رئیض جوِْر تیکفایت ّ طظت ػٌصز ّ رُثزاى 

تا چِزٍ ُای خشي ّ خظتَ کي خْد تایذ در ًظز داشتَ تاشٌذ کَ هزدم تیذار ّ غیْر افغاًظتاى ُوَ ًاظز حْادث  تٌظیوِا

 ّ ّالؼات کشْر خْد ُظتٌذ ّ هْضْػات را ػویمؤ تزرطی هیکٌٌذ، ّ گْل ّػذٍ ُای غیز ػولی شوا را ًویخْرًذ.
 

جزی شوظی کَ تْطظ رژیوِای تحت حوایۀ ُ 4501ّ  4501لزتاًی طالِای  0666) صفحَ ئی  401افشای لظت 

، اس طزف لْی طارًْالی ّ پْلیض دّلت شاُی ُالٌذ، اهزیظت فْق الؼادٍ تجا ّ تشزدّطتاًَ، ّلی اتحاد شْرّی طاتك(

شِیذ را افشا هیٌوایذ، هشت ًوًْۀ خزّار جٌایات رژیوِای تحت حوایۀ شْرّی طاتك  0666کَ اطوای آى فِزطت )

اًظاى را گزفت  00666کَ جاى  4510الی  4512، ُیچگاٍ ًویتْاًذ جٌایات طالِای ٌشز رطاًذٍ(اطت کَ کشْر ُالٌذ ت

 طال اس لافلۀ پیشزفت ّ توذى دًیا تذّر طاخت، سیز شؼاع لزار دُذ. 466ّ افغاًظتاى را 
 

ظتاى اػن اس چپ تذّى شک کَ یک اًتخاتات لالتی ّ شزهآّر پیشزّ اطت ّ ُویي جٌایتکاراى ّ لاتلیي اصلی هزدم افغاً

ّ راطت، کَ اهزّس ػذۀ سیاد شاى در پِلْی ُوذیگز در اریکۀ لذرت تکیَ سدٍ اًذ ّ اس یک آتخْر تحت حوایَ ّ چپي 

کزسی تٌاّل هیٌوایٌذ، تَ ُیچ ّجَِ ًویخْاٌُذ اس ایي چْکیِای کَ تَ هثاتۀ گاّ شیزی اس آى اطتفادٍ هیٌوایٌذ، دّر شًْذ، 

ر تالع اًذ کَ تا گًَْ ُای هختلف اس احظاطات هزدم اطتفادٍ، ّ فزصت را تٌفغ خْد ایي جٌگظاالراى هذتْحاًَ د

طال  0تچزخاًٌذ تا تا ایي هکز ّ حیلَ ّ جٌگِای سرگزی تا ُوذیگز، یکی را اس تیي خْد ّارد صحٌَ تظاسًذ ّ تزای 

ارًذ کَ هثادا هزدم غیْر ّ هظلواى دیگز تَ سراًذّسی ّ چپاّل دارائی ُای ػاهَ اداهَ دٌُذ، اس ُوَ هِوتز خْف آًزا د

افغاًظتاى تا یک رُثزی طالن ّ ػادل سهام طیاطی کشْر را تذطت تگیزًذ ّ ایي لاتلیي را تَ خاطز اػوال ّ گذشتَ ُای 

 شزهآّر ّ ًاجْاًوزداًۀ شاى تَ پٌجۀ لاًْى تظپارًذ.
 

جِاد هیلیًْز شذٍ اًذ، یک هْضْع را تایذ تیکَ داراى جِاد افغاًظتاى کَ اهزّس ُوۀ شاى تا تکار تزدى کلوۀ همذص 

 16% جاهؼَ را تشکیل هیذٌُذ، دیگز آى هزدم دُۀ  06خْب تذاًٌذ کَ هزدم افغاًظتاى، خاصتؤ لشز جْاى کَ اضافَ اس 

هیالدی ًیظتٌذ کَ تاسٍ اس سیز طاطْر چپیِا ّ شالق طالثاى رُائی یافتَ تاشٌذ، ّ کْرکْراًَ اس شوا طیاُزّیاى  06ّ 

تاى ُوۀ کَ در رأص )ّ آخزت دفاع ًوایٌذ ّ یا تَ شوا رأی اػتواد دٌُذ.  اهزّس هلت دیگز فزیة شوا دالالى جِاد  دًیا

 ًویخْرد.       ( راهذاری تاس کالى تٌام حاهذ کزسی لزار دارد

      

 پایاى
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