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 1111/10/3112/ 10/ 3112  احسان اذري

 

 افغانان له امریکا څه غواړي؟
 

ماښام په سدني کې د استرالیا په ایالتي پارلمان کې د افغانستان په باب یوه غونډه جوړه شوې وه. په  3۲د فبرورۍ په 
دې غونډه کې د استرالیا یو شمېر پارلماني غړو او د افغانستان د چارو مینه والو ګډون کړی وو. په دې غونډې کې د 

ستانیزي ته بلنه ورکړل شوې وه څو د افغانستان د روانو دوه سدني میشتو هزاره افغانانو په شمول ډاکټر احسان آذري 
 حاالتو په باب وینا وکړي. دلته د دې وینا چې انګلیسي متن یې پخوا خپور شوی پښتو ژباړه وړاندې کېږي.

*** 
هم زه په لومړی له هغو ښاغلو نه چې د افغانستان په باب یې دا غونډه جوړه کړې د زړه له کومې مننه کوم. که څه 

سیاست کې روزل شوی نه یم، خو تل هڅه کوم د خپلو مسلکي دندو ترڅنګ په لویدیځ کې د افغانستان په باب حقایق په 
ډېر بربنډ او خپلواک ډول نړیوالو ته وړاندې کړم. په سیاسي لیکنو کې دا شعار ـ هغه دیوال چې تر الندې یې څه شی 

ین او د الرې څراغ دی. له بده مرغه د لویدیځ رسنۍ د افغانستان حقایق پټ شوی وي باید ونړول شي ـ زما نصب الع
نه خپروي. لویدیځ لیکواالن او ورځپاڼه لیکونکي ځان ته حق ورکوي د افغانستان او د افغانانو په استازیتوب لیکنې 

دی چې د افغانانو  وکړي. د امریکا په مشرۍ په افغانستان کې د ټولو ښکیلو هېوادونو د مشرانو وجداني مسئولیت
 خپلواک غږونه واوري.

میالدي کال د یوه افغان مهاجر په توګه له پاکستان نه  1۹۹3اجازه راکړئ له خپلې کیسې نه یې پیل کړم. زه په 
اوس ماته دا د ویاړ ځای دی چې په خپلې افغاني لهجې د سدني په پوهنتونونو کې د نورو مضامینو  استرالیا ته راغلم.

نګلیسي ادبیاتو، لویدیځې فلسفې او تخلیقي لیکنې تدریس وکړم. له دینه چې ماته دا فرصت برابر شوی تر څنګ د ا
 غواړم ستاسو استازو په حضور کې له استرالیا مننه وکړم. 

*** * 
له افغانستان څخه د لویدیځو هېوادونو د پوځیانو 
د وتلو تاریخ رانژدې کېږي، خو په دې هېواد 

او جنګي حالت د پخوا په شان دوام کې جنګ 
لري. امریکایان له یوې خوا د وتلو لپاره خپل 
بار او بسترې تړي او له بلې خوا د افغانستان په 
ستراتیژیکو سیمو کې پوځي اډې پیاوړې کوي. 
د دې متناقض دریځ تر څنګ د لویدیځ د پوځیانو 
په شاتګ دوه مهمې او له یو بل سره تړلې 

 ته کوي. پوښتنې را مینځ
لومړی: د بهرنیو پوځیانو وتل به د افغانستان په 
راتلونکې کومې اغیزې ولري؟ دویم: له 
افغانستان څخه به د امریکا د ابرځواک په شا 

 کېدل کومه جیوپولیتیکي تشه رامینځ ته کړي؟ 
 وال انډول به څنګه جوړېږي؟دا دوه پوښتنې دریمه پوښتنه رامینځ ته کوي او هغه دا ده چې د ابرځواکونو د اقتدار نړی

دا یو منل شوی تاریخي واقعیت دی چې سیمه ایزه جیوپولیتیکي تشه او د نړیوالو ابر ځواکونو د سیاسي او نظامي 
انډول څرنګوالی تر زیاته حده د افغانستان د جنګ په پایلو او د پښتونستان ) د پاکستان حکومت یې خیبر پښتونخوا 

تړلې ده. پښتونستان هغه بې حکومته لرغونې او غرنۍ سیمه ده چې انګریزانو په هند کې د بولي( په راتلونکې پورې 
خپلې امپراطورۍ بالښت ګڼلې وه. پر دې بالښت اوس پنجابي استعمار سر ایښی او په واقعیت کې د نړیوالو نظامي او 

 سیاسي ځواکونو د پټو لوبو او تاریخي رقابت لوبغالی او د ثقل مرکز دی.
دې توګه د افغانستان جنګ نړیوال اړخونه لري. افغانستان د یوې لویې نړیوالې ډرامې په مینځ کې د بلې ډرامې په 

ستیژ دی. لویه ډرامه د امریکا په مشرۍ د لویدیځ او د هغو د نوي رقیب یعنې چین تر مینځ او کوچنۍ ډرامه په کابل 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azari_afgh_laamrika_se_ghwal.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/azari_afgh_laamrika_se_ghwal.pdf
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ابل او لوبغاړي یې د پاکستان ای اس ای، ایران، هندوان او کې د یوه تپلي حکومت ساتل دي. د کوچنۍ ډرامې مرکز ک
 نور دي. امریکا، چین او روس هم په دواړو ډرامو کې ښکیل شوي دي.

سیا جیوپولیتیکي تشه د چین آال دوړې کمېږي د جنوبي او مرکزي که چېرې په ریښتیا په افغانستان کې د امریکا د اشغ
ږي. د چین د اقتصادي او سیاسي پراختیا غوښتنې د اغیزو نښې نښانې اوس د سیاسي او نظامي ځواک په واسطه ډکې

له ورایه معلومېږي. پاکستان اوس د جنوبي او مرکزي اسیا، د خلیج د هېوادونو او د ټول منځني ختیځ د انرژۍ او 
 منرالي زېرمو د ترالسه کولو لپاره د چین مقدمه تاڼه ده.

یز ګودرونه یو په بل پسې د چین د کنټرول الندې راځي. په یویشتمه پېړۍ کې به همدا ډول د هند د سمندر مهم سوداګر
هغه هېواد ابرځواک وي چې د هند سمندر یې په ولکه کې پاتې شي. د هند په سمندر کې د چین ستراتیژي ته سیاست 

مهم سوداګریزګودرونه  پوهان د مرغلرو د امیل ستراتیژي وایي. چین اوس اوس په برما، بنګله دیش او سریالنکا کې
 جوړ کړي دي.

د نوموړي امیل وروستۍ مرغلره هغه وخت چین ترالسه کړه چې پاکستان د 
زما په اند دا کلمه د پښتو د ګودر بلوچي شوی نوم دی( )بلوچستان د ګوادر 

ورکړ. د ګوادر بندر عربي  دې هېواد ته 21کنټرول د روان کال د جنورۍ په 
و جعلي نوم و، اوصحیح نوم یې عربي خلیج دی( ته د فارس خلیج یخلیج )

واردات، د خلیج د  ۹1څېرمه پروت دی چې د منځني ختیځ په سلو کې 
تیل له دې الرې تېرېږي. د امریکا د کانګرس ځینو  01هېوادونو په سلو کې 

غړو دا موضوع پورته کړه چې په داسې حال کې چې امریکایان په افغانستان 
 پیسې لګوي د ټولو ګټه چین په وړیا توګه پورته کوي. کې وینې تویوي او

زموږ له هېواده د امریکایانو له وتلو وروسته د افغانستان پر ضد د چین او 
پاکستان ګواښ افسانه نه بلکې یو عیني واقعیت دی. د افغانستان د طبیعي زیرمو 

ښتونستان تر د لوټ کولو لپاره د چین پوځونه د پاکستان په مرسته افغانستان او پ
اشغال الندې ښیي. که څه هم د روس او امریکا د بدو تجربو څخه وروسته چین دې ته لېواله ندی چې د هېوادونو 
حکومتي نظامونه کنټرول کړي خو په افغانستان کې بله الره نه لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات 

 ه افغانان د بهرنیو پرضد د مقاومت تلپاتی فرهنګ لري.جوړ شي، چین هرو مرو پر موږ یرغل کوي، ځک
په افغانستان کې هر بهرنی سرتېری د خپل هېواد د ګټو لپاره جنګېږي. له سلو زرو نه زیات امریکایي سرتېري د 

کسه د  11سرتېري د اتریش د ګټو لپاره،  2تنه سرتېري د آیسلند د ګټو لپاره،  3امریکا د ګټو لپاره، د آیسلند د هېواد 
کسه د عربي متحده اماراتو د ګټو لپاره جنګېږي. د بهرنیو هېوادونو  1تنه د مالیزیا د ګتو لپاره او  0یونان د ګټو لپاره، 

په لړ کې وروسته له امریکا نه پاکستان په افغانستان کې تر نورو زیات ښکیل دی. له تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د 
     انستان کې د وینو ویالې بهېږي. د اسالم اباد پنجابي واکمنان خپلې دایمي پالیسۍ ته دې جعلي هېواد له السه په افغ

ا ستراتیژي د د اسالم اباد کشف ندی. د« راتیژيژوره ست» وایي. د تاریخي حقایقو پر بنسټ « ژوره ستراتیژي»
ې د افغانستان پښتني قبایلي مهاراجا رنجیت سنګ د نولسمې پېړۍ د پالیسۍ کاپي ده. د رنجیت سنګ پالیسي دا وه چ

کمربند اشغال او د افغانستان پاچا یا واکمن د ده سرټیټي غالم شي. همدا دوه اصله د ده په اند د افغانانو له یرغل نه د 
پنجاب د خوندي ساتلو الره ده. رنجیت سنګ یو ځل شاه شجاع په قفس کې اچولی و او بیا یې په کوڅو کې ګرځاوه څو 

انو ته څرګند کړي. بل ځل یې د شاه شجاع په حضور کې د ده زوی تر وهلو الندې ونیو. زما په اند شاه خپل زور افغان
بیانوي. په دې کې هیڅ شک « ژوره ستراتیژي» شجاع په قفس کې هغه لوی او تاریخي سمبول دی چې د پنجابیانو 

څو په مساعد وخت کې یې کابل ته  نشته چې اوس هم د پاکستان پنجابي پوځ خپل جواسیس په قفس کې ساتلي دي
 راواستوي.

د دوه سدیو راهیسې د افغانستان تاریخ په یوه دایروي خط کې تکرارېږي. په دې موده کې افغانانو یو ګام وړاندې او 
دوه ګامه وروسته پورته کړي دي. د سیمې د ټولو ملتونو په پرتله دوی بېرته پاتې شوي او د دوی ژوند او مرګ د 

کلونو کې څو خپاره شوي  11۱ګټو لپاره خرڅ شوی دی. اجازه راکړئ د دې ادعا د اثبات لپاره په تېرو  پردیو د
 خبرونه ذکر کړم:

انګریز ځوواکونو د هډې د مال د مرکزي قوماندې سنګرونه په مهمندو کې ونیول او هغو قبایلو ته چې برتانوي »
ځ ته دنده وسپارل شوه څو هغه سیمې چې تر برید او اور الندې نمبر پو 31اوامر یې نه منل سزا ورکړه. د انګریز 

دي ونیسي. انګریز پوځیانو هغه جګې سیمې چې د ډیورند کرښه جوړوي نیولې دي. د مخالفینو کالګانې او سنګرونه 
 «مات شول او انګریز پوځ له سیمې بریالی ووت.
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 (The Statesman.uk 1۹۹۲، ۹د دسمبر)  
په شمالي وزیرستان کې د مدوخیلو خلک ډېر غښتلي دي او خپلواکي غواړي. د ډیورند کرښې ته د دوی نژدیوالی د » 

افغانانو او هند حکومتونو ته ګواښ دی. په دې سیمه کې یو قبایلي مشر چې پک نومېږي ) پک هغه چا ته ویل کېږي 
 کال نه را پدیخوا پک د افغانستان پر ضد جنګېږي 1۹22 چې د سر ویښتان نه لري ـ په اصلي متن کې همداسې ده( له

The Times, London).  1۹21، 3د مې) 

په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځونه له جنګي کالګانو څخه ووتل او دا خبر د یوې مودې لپاره پټ ساتل شوی » 
تاني پوځیانو سره مرسته کړې ده. دا د و. د انګریزانو د پوځ افسر برید جنرال فلیمنګ په یو لړ جنګونو کې پاکس

 (1۹0۲، 1۹د دسمبر (The Scotsman,uk« پاکستان په خدمت کې زموږ وروستي عملیات ول.

د دوشنبې په ورځ په یوه چاودنه کې د پاکستان یو امنیتي پوځي ووژل شو او پنځه تنه نور ټپیان شول. دا پېښه هغه » 
، CNN« )ادو څخه ډک موټر د خیبر د اجنسۍ باړه تحصیل سیمې ته ننوت.وخت رامینځ ته شوه چې د چاودېدونکو مو

 (3112، 31د فبرورۍ 
که چېرې د دې خبرونو تاریخ لرې کړو هر څوک به نارې کړي چې دا خو د تېرې اوونۍ خبرونه دي. په دې ډول دا 

تېرو دوو سدیو کې دا الندې  مثالونه جوتوي چې د افغانستان تاریخ په یوه کوچنۍ دایره کې راګیر شوی دی او په
 فورمول د افغانستان تاریخ بیانوي: 

 «دایمي تکرار او د هماغه بیا راتګ!» 
برسېره پر دې، دا خبرونه ځینې نور حقایق هم بربنډوي. لومړی هغه واقعیت چې بهرنیان مو تل یو پر بل وژني، هیچا 

روس او یا امریکا. دوهم ، د افغانانو په مینځ کې تل د اتل  پر موږ رحم ونه کړ، که انګریز و که د هغه پنجابی غالم یا
تر څنګ ملی خاین والړ وي. د هډې مال ) رح( هغه ستر هېوادپال مال و چې زما په اند یې د ډیورند د کرښې پرضد 

کاږلی رح( ژوندلیک غلی میا عبدالباقي د هډې د مال )کال کې په مهمندو کې لومړی جهاد پیل کړی دی. ښا 1۹۹۲په 
             « لسیزې تر وروستیو وختونو پورې یوازې له ګلبدین حکمتیار سره وه. 1۹۹1دا ناخپرېدلې نسخه د » دی. 

( standpoint magazine  3111، مارچ ).هیله من یم دا قلمي نسخه د ای اس ای الس ته نه وي ورغلې 
( ) رحپیسو لپاره وژلي دي. د هډې مال زما پر غالب ګومان پک هرو مرو انګرېزانو ته کار کړی او خپل وروڼه یې د

او پک دوه مکتبونه دي چې د افغانستان د تاریخ په هر پړاو کې څنګ په څنګ حضور لري. د مال په کارنامو ویاړو 
او د پک په سپکو شرمېږو.زموږ راتلونکې زموږ ماضي ده. همدا اوس هم د پاکستان پوځ طالبان په څو ډلو کې 

 خالصه کوي:
ان چې یوازې د امریکا پرضد جنګېږي، هغه طالبان چې هم د امریکا او هم د پاکستان پر ضد جنګېږي او هغه طالب

یا به » هغه طالبان چې یوازې د پاکستان د دولت پرضد جنګېږي.د دوی پر ضد د پاکستان پالیسي ډېره روښانه ده: 
 (3112، 3۹مې  دforeign policy« ) وژل کېږي او یا به د پاکستان د دښمن پرضد جنګېږي.

لیکي د پاکستان « د اسالمپالو سیکیولر کېدل: جمعیت اسالمي او جماعت الدعوه» لکه چې حمیرا اقتدار په خپل کتاب 
لوی مالیان دوه مخه لري. یو مخ یې جهاد او بل یې سیکیولر دی. دا کتاب جوتوي چې د پاکستان پوځ ال اوس هم هیله 

کنډک په وسیله طالبان دوی ته د همکارۍ لپاره راکش کړي. په دې ډله کې موالنا لري د خپلو ږیرورو جواسیسو د 
 سمیع الحق، موالنا حافظ سعید، موالنا فضل الرحمن او داسې نور ذکر شوي دي.

څه موده دمخه نیویارک ټایمز په ډاګه کړه چې په پښتني قبایلو کې د یوه السلیک شوي قرار داد پر بنسټ سي ای اې 
ای په ګډه خلک وژني. دې قرار داد ته ورځپاڼې د کرایي قتلونو لقب ورکړی. د امریکا د ټولو بې پیلوټه  او ای اس

امریکایان باید د بې پیلوټه الوتکو » الوتکو اهداف د پاکستان پوځ برابروي. د قرار داد په یوه ماده کې راغلي چې 
دو د وژلو کرېډټ واخلي او د نورو په مقابل کې به انکار عملیات اعالن نه کړي. پاکستان به یوازې د هغو مهمو افرا

 «کوي.
له بلې خوا د امریکایانو هغه نظامي او سیاسي هلې ځلې چې د حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې یو مرکزي او 
مشروع حکومت جوړ کړی له بشپړې ناکامۍ سره مخامخ دی. کرزی له هغې ورځې چې په کابل کې واکمن شوی د 

ال ائتالف رنګه چپن وراغوستې ده او د لوبې د یوې وسیلې په توګه یې کاروي. په افغانستان کې ځواک ویش د شم
نژادي توپیر پر بنسټ په ډېر ظالمانه ډول تنظیم شوی دی. جنګساالرانو له افغانستان نه یو ناکام دولت او د هیروئینو 

وري الندې د هېواد اقتصادي شتمني او بهرنۍ نقدي مرستې د نړیوال بازار جوړ کړی دی. د امریکایانو د امنیتي سی
شمال د ائتالف د شاهزادګانو او د کرزي د خاندان او د دوی د شریکانو له خوا لوټ کېږي. د کرزي د حکومت 
جګپوړي واکمنان هر څه د دې لپاره کوي چې بډای او شتمن شي او په مناسب وخت کې له هېواده ووځي. څو کاله 

وروره که رښتیا درته ووایم افغانستان ته د ډالرو دومره جوالونه راغلل » یوه ټلویزیون مالک ماته ویلي و: دمخه د 



 

 

 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ دغه پتهښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په نپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

هغه څه چې د کابل حکومت یې لس کلنې بریاوې بولي زما په « چې موږ ورباندې یو لوی برېښنا بند جوړوالی شوای.
و غولونکې نڅاوې او په کابل کې جوړه شوې تماشا د نه بل هیڅ ندي. هغه د انځورون« تهوع» اند په یوه کلمه له 

 بوډۍ هغه ټال دی چې د امریکا له پوځي حضور نه پرته د لیدو وړتیا نه لري.
په لویدیځ کې دا نظر چې افغانان د یوه مرکزي دولت د جوړولو توان نه لري او دوی تل د یو بل له ږیرو را ځوړند 

انستان د ناورین علت دا دی چې ملي زعامت نه لري. که سبا یو هوښیار او ملي دي واقعیت نه لري. د افغانانو او افغ
زه د زمرو » مشرتوب پیدا کړو افغانستان به بیا خپل ورک شوی عزت او برم پیدا کړي. مقدوني سکندر ویلي و چې 

زموږ د « زمری ويله هغه لښکر نه چې مشریې پسه وي نه ډارېږم خو د پسونو له هغه لښکر نه ډارېږم چې مشر یې 
 زمرو لښکر شته خو دریغه چې اتل مشر نه لرو.

دلته ما د ناهیلیو لړۍ را وسپړله ـ او له دې کبله ستاسو نه د بښنې هیله کوم. د ناهیلیو په دې تور ځنګـل کې د دایمي 
واسطه خبرې اترې دي. زه سولې لپاره یوازې یوه الره پرته ده او هغه د امریکایانو او طالبانو تر منځ مستقیمې او بال 

دا خبره د خپل وجداني مسوولیت پر بنسټ کوم او له هیچا د هیڅ شي تمه نه لرم. د دوی د ټولو نیمګړتیاو او تېرو لویو 
او کوچنیو تېروتنو سره سره، طالبان یو ستر ځایي حرکتدی چې د هېواد ډېره خلک ورسره دي. په افغانستان کې سوله 

نو نه امکان نه لري. هغه نظر چې د طالبانو په وژلو افغانستان جوړېږي یو مستهجن او غیر او جنګ پرته له طالبا
 افغاني نظر دی.

د امریکایانو او طالبانو تر مینځ پخالینه او سوله زموږ د مظلوم هېواد ژغورل دي. په دې الره کې پاکستان او د کابل 
 حکومت لوی او کوچنۍ ستونزې جوړوي.

امریکایان ښه پوهېږي چې د پاکستان پوځ دواړه خواوې غولولې دي او هیڅ وخت به د افغانستان په هم طالبان او هم 
باب د رنجیت سنګ له لوبې الس وانخلي. هر څومره چې طالبانو ته سیاسي فضا ورکول کېږي او د دوی انزوا پای ته 

ږ نه زیات په دې واقعیت پوهېږي خو له رسېږي، له افغانستان نه د پنجابي ښکېالکګرو الس لنډېږي. امریکا له مو
طالبانو سره د سولې په برخه کې چل او تعلل کوي او دا د دې لپاره ده چې د امریکایانو اصلي اهداف له افغانستان نه 
بهر دي. له چین سره د امریکا زیاتېدونکی رقابت په افغانستان کې د امریکا او پاکستان ګټې په تضاد کې درولي دي. 

چې امریکایان یې په سیمه کې غواړي اسالم اباد یې د پاکستان مرګ ګڼي. له دې کبله دا د امریکایانو او  هغه څه
لویدیځ په ګته ده چې په افغانستان کې سوله راشي او یو غښتلی او متحد هېواد جوړ شي. افغانستان او امریکا په سیمه 

ه مصرفي دی او حتې د سولې په وخت کې هم افغان کې هیڅ دوست نه لري. د افغانستان اقتصاد په بشپړه توګ
حکومتونو د دولت د یو شمېر کارکوونکو لپاره معاش له بهر نه د بسپنې په توګه اخیست. افغانستان د خپل ملي امنیت 
 او بقا لپاره دا په خپله ګټه ګڼي چې له لویدیځ او ناټو سره ژورې اړیکې ولري. دا اړیکې هغه وخت ټینګېدالی شي چې

 امریکا، افغانستان خپل سیال او متساوی الحقوق هېواد وګڼي او زموږ په هېواد کې د ګوډاګي رژیم جوړول پرېږدي.
موږ افغانان تل هڅه کوو د خپلې بدې ورځې پړه پر پردیو واچوو. افغانستان له تاریخي ستونزو سره مخ دی. هېواد د 

هرني دښمنان د افغانستان بالکاني کېدل غواړي. ) بالکاني کېدل مرګ او ژوند په پوله ناست دی حتی زموږ کورني او ب
په استعاري ډول د یوه هېواد تجزیې ته وایي.( ځینې افغانان فکر کوي دلته د اسالم او کفر جنګ دی، دلته صلیبیان 

الوژیګانو ته الس راغلي، ځینې نور بیا احیای خالفت غواړي. دغه راز نړۍ لید د واقعیتونو پټول دي او یا بېالرو ایډی
وروستۍ هورا مو « هورا! مخ په وړاندې د نور په لور!» اچول دي. کمونستي ابولهول به هم په کابل کې نارې وهلې: 

هم واورېده چې کومې خوا ته الړه. موږ ټولو ته په کار ده چې احیای افغانیت او مخ په وړاندې د افغانستان د ژغورنې 
 په لور ګامونه پورته کړو.

پای کې افغانان د ټولو لویدیځو هېوادونو په پرتله له استرالیا سره د دوستۍ ډېر ژور بنسټونه لري. زموږ پلرونه په  په
نولسمه پېړۍ کې له خپلو اوښانو سره دې هېواد ته راغلل او د استرالیا په ودانولو کې یې اساسي برخه واخیسته. 

د لومړي ځل لپاره دوی د محمدي اذان غږ د دې هېواد په ګوټ ګوټ کې افغانونو د استرالیا وچې ته اسالم هم راوړ او 
اوچت کړ. اوس افغانان حق لري له استرالیانو وغواړي چې خپل توپونه او توپک ودروي او د سولې لپاره د امریکا او 

افغانان له مرمیو  طالبانو تر مینځ د رښتینو خبرو اترو په الره کې د ویاړولو افغانانو پور ادا کړي. راځئ چې نور
 څخه وژغورو!

 
 پای

 


