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ﻟﻴﮑﻮال  :ﭘﻮهﻨﻮال رﺳﻮل ﺑﺎوري

د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل
د ﺳﻞ ﮐﻠﻦ ﺗﻴﺮي ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل دي
ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺑﻬﺘﻮد ﺗﺮور او وژﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د هﻐﻪ هﯧﻮاد ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰ ﭼﺎﭘﻴﺮ ﻳﺎل ﮐﻲ ﻧﺎﮐﺮارۍ او
ﻟ زاﻧﺪﻩ ﺣﺎﻻت د ﺳﻴﻤﻲ او ﻧ ۍ ﭘﺎم ﺎن ﺗﻪ واړاوﻩ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ دا ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻞ وﻏﺎﻧﺪﻩ او
ﺑﻴﻨﻈﻴﺮﻩ ﻳﯥ د ا ﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﻳﻮﻩ ﺑﺎﺗﻮرﻩ ښځﻪ ﻳﺎدﻩ ﮐ ل .د ﺑﻴﻨﻈﺮﺑﻬﺘﻮ د ﻣ ﻳﻨﻲ ﺨﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﺳﻴﻤﻪ اوﻧ ۍ
هﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار د ﻲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻻري ﭼﺎري ﭘﺎﻟﻲ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﮐﻤﻨﻮ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ دا ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻮري
وﺗﺎړﻩ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮرو دا ﮐﺎر د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﮐ ﻩ وړﻩ و ﻞ او د زﻳﺎﺗﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري دا ﻋﻤﻞ د ﺷﮏ او
ﺗﺮدﯦﺪ ﭘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮﻳﺪدئ  ،ﭼﻲ د هﺮ ﻟﻮري دا درﻳځﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د دې ﭘﻴ ﻲ ﭘﻪ اړﻩ د هﻐﻮ د ﻲ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﻟﻮرۍ
ﺮ ﻨﺪوي.
د ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺑﻬﺘﻮ ﻣ ﻳﻨﻪ د ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ اړﻩ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻴ ﻮ ﻳﻮﻩ ﮐ ۍ دﻩ  .ﻧ ﻳﻮال ﭘﻮ ﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا او د اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﻨﺴ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻮ ﻲ ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا دا ﺳﻴﻤﻪ د ﺟ ې ډ ﺮ ﺮ ﻮﻟﯥ دﻩ  ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﻓﻌﺎل ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال اړ دي ﭼﻲ ﻳﺎ
ﻟﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻨ ودرﻳ ي او ﻳﺎ د اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴ ﭘﺎﻟﻮ ﭘﻠﻮي وﮐ ي  .ﺧﻮ د ﭘﻴ ﻮ ﺑﻬﻴﺮ داښﺌﯥ ﭼﻲ ﺳﻴﻤﻪ
اﻳﺰ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال هﻐﻪ ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻠﮏ درﻳ ﺧﭙﻞ ﮐ ي  ،ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ښﻪ ﻳﯥ
هﻐﻪ دي ﭼﻲ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻲ ﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻮﭘﺮ هﻐﻮ اړﺧﻮﻧﻮ زﻳﺎت ﭘﺎم وﮐ ي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د دې دواړو ﺟ ﻩ
ﻣﺎرو ﻟﻮر ﺨﻪ د ﻳﻮﻩ ﺟ ﻩ ﻣﺎر ﻟﻮري د ﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن وﻟﺮي  .د دې ﮑﻲ ﻳﺎدوﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴ ﭘﺎﻟﻮ ﺟﻨ ﻴﺎﻟﻮ ﻣﻼﺗ ﻳﻮازي د اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﭘﺎﻟﻮﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﻧﻪ ﮐﻴ ي  ،ﺑﻠﮑﻲ د هﻐﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﻣﻼﺗ هﻢ ورﺳﺮﻩ ﺷﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﻧﺎ ﻮ او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺑﺮﺗﺮۍ او واﮐﻤﻨۍ ﺧﻼف دي.
ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ واﮐﻤﻦ  ،ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰ او ﻧ ﯦﻮال ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﻲ ﻳﻮازي ﻳﻮ ﻮاﮐﻤﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺎﻳ ﺖ
ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮐ ي  .دې ﻣﻮﺧﻲ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﻟﻮﻣ ﻧۍ ﺷﺮط د دې هﯧﻮاد ﻳﻮ واﻟۍ او ﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎ دﻩ  .ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﻲ د
اﻓﻐﺎن ﮐﺎرﭘﻮهﺎﻧﻮ  ،ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ  ،او اوﻟﺴﻮﻧﻮ ډﻩ دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د هﻐﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻣﻼﺗ
وﮐ ي او ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻪ داﺳﻲ ﮐ ﻧﻼري ﭘﻠﻲ ﮐ ي ﭼﻲ هﻢ د ﺟ ې اور ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﻟﻤﻨﻲ ﻟﻴﺮي او هﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮو ﻣﻠﻲ ﻮ ﺗﻪ
ﺎﻧﻮﻧﻪ وروﺳﻮي  .د ﻣﻠﻲ ﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻳﻮﻩ ﺑﻨﺴ ﻴﺰﻩ ﭼﺎرﻩ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ ﺗﻪ د ﭘﺎﯼ ﮑۍ اﻳ ﻮدل دي  .ﭘﻪ دې ډول ﺑﻪ
هﻢ زﻣﻮږدهﯧﻮادﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﻲ او هﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ ﻮاﮐﻤﻦ هﯧﻮاد ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺎﻳ ﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ
وﮐ ي.
ﭘﻪ دې ﮑﻲ ﭘﻮهﯧﺪل ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﻲ ﭘﻪ رواﻧﻪ ﺟ ﻩ ﮐﻲ د ﻠﻮرو ﺧﻮاو  ،ﭘﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻟﻲ او ﻳﺎ ﻧﺎﭘﻮهﯧﺪﻟﻲ ډول د ﻮ ﺗﻠﻔﻴﻖ
ﺗﻪ ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮﯦﺪﻩ  .ﻧ ﻳﻮاﻟﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﭘﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟ ې دوام د ﺧﭙﻠﻮ اوږدو ﻣﻮدو ﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ او ر
ﺳﯧﺪﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﻧﺲ دۍ  .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﺗﺮ ﺎن د ﻟﻮړ ﻮاﮎ ﺧﺎوﻧﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﻏﻮاړي  ،ﮑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﭘ ﺘﻨﻮ
ﺳﻴﻤﻮ د ﺟ ې اور ﺑﻞ ﺳﺎﺗﻠۍ ﭼﻲ دا ﺳﺘﺮ ﻣﻠﺖ د ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﺗﻮان ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﮐ ي  .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ اﻓﻐﺎن
دښﻤﻨﻪ ﮐ ۍ ﺷﺘﻪ ﭼﻲ د ﺟ ې ﭘﻪ دوام ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﻧﺎروا ﻲ وﻳﻨﻲ او ﻠﻮرﻣﻪ ﺧﻮا هﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ
ﮐ ﻳﻮ ) اﺳﻼﻣﻲ او ﻏﻴﺮ اﺳﻼﻣﻲ ( اﺟﻴﺮان او د ﻧﻮرو هﯧﻮادوﻧﻮ د ﺘﻮ د ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻟﭙﺎرﻩ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﻮي ډﻟﻲ او ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ
ﺗﻴﺮوﺗﻠﻲ هﯧﻮادوال دي ﭼﻲ د ﺟ ې ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﮐﻲ داﺳﻴﻤﻪ ﺳﺎﺗﻞ ﻏﻮاړي  ،او دې ﮐ و وړو ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ هﻐﻪ دوام ورﮐ ي
ﭼﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ د راﻏﻠﻮ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﺮﺧﻮږۍ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ او ﻳﺎ د ﺑﺸﭙ ي ﻣﺎﺗﻲ ﺗﺮ ﺑﺮﻳﺪﻩ ورﺳﻴ ي  .اوس ﭼﻲ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮرﻧۍ ﻧﺎﮐﺮارۍ د هﻐﻪ هﯧﻮاد د ﻧﺎوړﻩ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﻲ زﻳﺎﺗﻴ ي  ،ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺘﻮال او ﮐﺎر ﭘﻮهﺎﻧﻮ د هﻐﻮ ﭘ ﺘﻨﻮ واوﺑﻠﻮ ﻮ ﻣﺨﮑ ﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوۍ ﺷﻲ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ هﻮﻳﺖ او ﺗﺎرﻳﺦ
ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ژﻣﻦ دي  .ﭘ ﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ ﻣﺨﮑ ﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺗﻮان د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ د ﺳﻤﻮن ﻟﭙﺎرﻩ
وﮐﺎروي  ،د دې ﭘﺮ ﺎﯼ ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ او ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺮ ﭘﻴ ﻮ ﺳﺘﺮ ﻲ ﺳﺮې او واوﻳﻼ وﮐ ي دا ﺑﻪ ډﻳﺮﻩ ښﻪ وي ﭼﻲ دﺧﭙﻠﻮ
اړوﻧﺪو ﺳﻴﻤﻮ ﺨﻪ دا رواﻧﻪ ﺟ ﻩ ﻟﻴﺮي او ﻳﺎ ﺑﻴﺨﻲ ورﮐﻪ ﮐ ي .
دﻣﻠﻲ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺣﻞ ﭘﻪ ډار او ﺎن ﻏﻮﻟﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺷﻲ ﮐﯧﺪﻻﯼ  .هﻐﻮ ﭼﻲ د اوﻟﺲ د راﻳﻮ او ﻧﻈﺮﻳﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺎن او ﺧﭙﻞ اﻧﺪ د اوﻟﺲ اﺳﺘﺎزۍ ﻠۍ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﭘﻪ داﺳﻲ ﮐﻨﺪﻩ ﮐﻲ ﻟﻮﻳﺪﻟﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪﻳﯥ د ﺎن دﻓﺎع او ﺧﭙﻠﻲ ﻧﻈﺮې
د ﺳﭙﻨﺎوي وﺧﺖ ﻧﻪ دۍ ﻣﻮﻧﺪﻟۍ او ﺗﺮ ﻣ ﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻼﻣﺘﻴﺎ ﻠﯥ دﻩ  .د دې ډﻟﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ
ﻳﻮﻩ ﺑﻴﻠ ﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن دۍ  .د دې ﺳﺮﻩ – ﺳﺮﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴﮑﻨﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ه ﻮﻟﻲ ﭼﻲ د
ډﻳﻮرﻧډ هﺎﺧﻮا ﺳﻴﻤﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐ ي  ،ﺧﻮ هﻐﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ هﻢ د هﻐﻪ ﭘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ١ :از٣
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺷﻤﺎ را ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﮑﺎرﯼ دﻋﻮت ﻣﯽ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻟﻄﻔًﺎ ﺑﻪ ﺁدرس ذﻳﻞ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ
maqalat@afghan-german.de
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ﺗﻴﺮوﺗﻨﻲ ﺳﻴﻮرۍ ﻏﻮړوﻟۍ  ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ اوﻟﺲ د ﻣﺸﻮرې او راﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ د ډﻳﻮرﻧډ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﺗﺮ ﺗﻴﺐ ﺷﻮي
ﺗ ون هﻮ وﮐ ل.
ﭘﻪ دې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﻲ زﻣﺎ ﻣﻮﺧﻪ د ډﻳﻮرﻧډ د ﺗ ون ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴ ﻮﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ او ﻳﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د رواﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ اروزوﻧﻪ او ﻴ ﻧﻪ ﻧﻪ
دﻩ  ،ﻳﻮازي ﻏﻮاړم د هﻐﻮ اﻧﺪﻳ ﻨﻮ او ﺧﺮﺧ ﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻪ وﻟﻴﮑﻢ ﭼﻲ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮﭘﻪ ﻟﻴﮑﻨﻮ ﮐﻲ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ را
ﺮ ﻨﺪﻳ ي  .زﻩ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻳﻢ ﭼﻲ هﻴﻮاد د ﻳﻮﻩ ﻳﺎ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻠﮑﻴﺖ ﻧﻪ دۍ  ،اوﻣﺴﺌﻠﯥ ﻳﯥ هﻢ د ﻳﻮﻩ ﻳﺎ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
داﻧﺪوﻧﻮ او ﻧﻈﺮﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺣﻞ ﮐﯧﺪﻻﯼ  .هﯧﻮادﻧۍ ﻣﺴﺌﻠﯥ اوﻟﺴﻲ ﭘﺮﻳﮑ و ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  .ﭘﻪ هﻤﺪې ﺗ او زﻣﺎ
هﻤﺪا اوﺳﻨۍ او ﺗﺮ دې وړاﻧﺪي ﻮﻟﻲ اړوﻧﺪي ﻟﻴﮑﻨﻲ ﭘﺮ هﻤﺪې ﺑﻨﺴ وﻻړ دي  )) .اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ هﻴ ﮐﻠﻪ د ډﻳﻮرﻧډ
ﮐﺮښﻪ ﻧﻪ دﻩ ﻣﻨﻠﯥ )) .زﻩ د هﻐﻮ اﻧﺪوﻧﻮ ﻣﻼﺗ ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﻲ اﻓﻐﺎن اوﻟﺲ او ﻳﺎ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ډﻳﻮرﻧډ دﮐﺮښﻲ د ﻣﻨﻠﻮ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت او ﭘﺮوﭘﺎ ﻨﺪې ﮐﻮي  .او زﻣﺎ دا درﻳ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻴﮑﻮاﻟﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح (( د اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﺮﻩ ﺳﻮرﻟﻲ ﻧﻪ
دﻩ (( ﺑﻠﮑﻲ د هﯧﻮاد ﻣﻠﻲ ﻮدﻓﺎع هﺮ هﻴﻮادوال دې ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﻲ ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ د ﻣﻨﻠﻮﻣﻼﺗ وﻩ ﻧﻪ ﮐ ي .
د دې ﺗﺮ ﻨ د وﻳﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻮ ﻧﻮر ﮑﻲ :
ﻟﻮﻣ ۍ  :د دې ﺧﺒﺮي ﻳﺎدول اړﻳﻦ ﻢ ﭼﻲ د اوﻟﺲ ارادﻩ ﺗﺮ هﺮ ﻪ ﻮاﮐﻤﻨﻪ دﻩ  ،دا ارادﻩ ﻧﻪ ا ﻤﺒﻢ ﻣﺎﺗﻮﻻﯼ ﺷﻲ او ﻧﻪ
د ﭘﻮ ﻮﻧﻮ د ﺷﻤﻴﺮ زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ  ،هﻐﻪ ورو ﻪ ﭼﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ا ﻤﺒﻢ او زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻣﻠﻴﺸﻮ او ﭘﻮ ﻮﻧﻮ ډارﻳ ي او ﻟﻪ ډارﻩ
ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ رواﺣﻘﻮﻧﻮ ﺨﻪ د ﻻس ﭘﺮ ﺳﺮ ﮐﻴﺪو ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﭘﻴﻞ ﮐ ي  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐ ي  .ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﻴ ﻮ ښﻮدﻟﯥ ﭼﻲ
د ﺗﻴﺮي ﮐﻮﻧﮑﻮ او ﻳﺮﻏﻠ ﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪي د ﻣﺒﺎرزې ورﺳﺘۍ ﺑﺮۍ د ﺑﺮﺣﻘﻪ هﻮډﻣﻦ اوﻟﺲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮۍ  ،ﻣﺘﻌﺮﺿﻴﻨﻮ ،
ﻳﺮﻏﻠ ﺮو او ﻏﺎﺻﺒﻴﻨﻮ د ﻟﻨډﻣﻬﺎل ﺑﺮي وړۍ دئ ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺑﺸﭙ ﻩ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮﯦﺪﻩ ﭼﻲ ﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﺷﺮم
ﻠۍ او هﻮﻳﺖ ﻳﯥ ﺑﺎﻳﻠﻠۍ دۍ.
دوهﻢ  :اوﺳﻨﻴﻮ ﻧ ﯦﻮاﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﺳﺮﻩ  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ دې درﻳ ﮐﻲ ﻧﻪ دۍ ﭼﻲ ﻳﺎ ا ﻤﺒﻢ وﮐﺎروي او ﻳﺎ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺴﻠﺤﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ﺟ ې ﻗﻮﻣﺎﻧﺪﻩ ﺻﺎدرﻩ ﮐ ي  .اوﺳﻨﻲ ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮاﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
ﺧﭙﻞ ﭘﯧﺪاﻳ ﺖ او ﭘﺎﻳ ﺖ د ﺑﻨﺴ ﻴﺰو اروﻧﻮ ﺧﻼف ﻣﻮﻗﻒ ﺗﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ۍ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺑﻨﺴ
ﭘﺎﻟﻮ دښﻤﻨۍ ﺗﻪ درول ﺷﻮئ دۍ  .ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﻲ هﻐﻪ اﻧﺪﻳ ﻨﯥ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ دي ﭼﻲ ﻮﻳﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻞ زورور
ﺎﻧډي ﺳﺮﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﺟﻮ ﻪ ﻧﻪ دۍ.
درﻳﻢ  :ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ اوﺳﻨۍ رواﻧﻪ ﺟ ﻩ ﻳﻮازي د ډﻳﻮرﻧډ د ﮐﺮښﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ دﻩ  ،ﺑﻠﮑﻲ زﻳﺎت ﻧﻮر ﻻﻣﻴﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ
ﭼﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﻲ ﻳﯥ د ﺟ ې اور ﺗﻮد ﺳﺎﺗﻠۍ دۍ ،ﺑﻴﻠ ﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻲ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑ و  ،ﺑﯥ ﮐﻔﺎﻳﺘﻮ  ،اود
ﻣﺨﺪرﻩ ﻣﻮادو دﻗﺎﭼﻘﺒﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﺟﻮړي ﺷﻮي ادارې واﮐﻤﻨﻲ ﻳﺎدوﻻﯼ ﺷﻮ  .ﭼﻲ د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﮐﺎر ﭘﻮهﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﭘﻪ دې
ادارﻩ ﮐﻲ ﺳﻤﻮن د ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺳﻤﻮن ﺗﻪ ﻻرﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ وﻻﯼ ﺷﻲ.
ﭘﻪ ﻟﻨډﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻏﻮاړم ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﺎم هﻐﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎو ﺗﻪ را و ﺮ ﻮم ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻳﺪي.
دا ﺧﺒﺮﻩ ﺧﻮرا ښﻪ د ﭘﻮهﯧﺪﻟﻮ دﻩ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻣﺮﻩ واﮎ او ﻮاﮎ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ د دې ﻧﺎوﻟﻲ ﮐﺮښﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ
ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﻳﻮازي ﺳﺮ ډﻏﺮي وو هﻲ  ،د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﮐﺎر دﻩ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻮ اړﺧﻴﺰﻩ ﻳﻮاﻟﻲ او د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺎﯼ
ﮐﺎروﻟﻮ دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ د ﻏﻮ ﯧﺪﻟﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﻮو  .ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ هﻐﻪ ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوي د دې ﺳﺘﻮﻧﺰي د ﺣﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اﻏﻴﺰﻣﻨﻲ وي
ﭼﻲ هﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ او ﻧ ۍ ﮐﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮﻳﺪي  .د ﺑﻴﻠ ﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ  .ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ اﻧډول ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻪ دۍ  ،د دې ﻮر اﻧډول زﻳﺎﺗﻮاﻟۍ ﭘﻪ ﺑﺎاﻟﻘﻮﻩ ﺗﻮ ﻪ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﻳﻮازي د ﻳﻮﻩ هﺮ اړﺧﻴﺰﻩ ﻣﻠﻲ ﺗﺪﺑﻴﺮ اړﺗﻴﺎ
ﺷﺘﻪ ﭼﻲ دا ﺑﺎا ﻟﻘﻮﻩ ﻮاﮎ د هﯧﻮاد د ﻣﻠﻲ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺑﺎاﻟﻔﻌﻞ ﻮاﮎ واړوي ؛ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮﻩ د
ﻣﺒﺎرزې ﻟﭙﺎرﻩ د  ٣٧هﯧﻮادوﻧﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮﻩ د ﻧ ۍ د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ
دئ ؛ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺗﺮ زور او ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪي د زړو ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻮ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﮐﻲ د هﻐﻮ اروﻧﻮ
ﺨﻪ اوښﺘﻮن دۍ  ،ﭼﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻴﺪاﻳ ﺖ اﻧ ﻴﺰې او ﻻﻣﻴﻠﻮﻧﻪ ﺷﻤﻴﺮل ﮐﯧﺪل ؛ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ اﺷﻐﺎﻟ ﺮاﻧﻮ
زوړ ( ﻧﻔﺎق واﭼﻮﻩ او واﮐﻤﻨﻲ وﮐ ﻩ ( ﺳﻴﺎﺳﺖ  ،د اﻓﺸﺎ ﮐﯧﺪﻟﻮ او ﻧﺎﮐﺎرﻩ ﺗﻮب ﭘﻴﻞ  ،ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻪ د هﻐﻮۍ د
زاړﻩ ﺳﻴﺎﺳﺖ زﻳ ﻧﺪﻩ دﻩ ؛ او ﭘﻪ دې ډول ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮري ﺷﻮﻧﺘﻴﺎوي ﺷﺘﻪ ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧډ د ﮐﺮښﻲ د ﺑﺪﻟﻮن ﭼﺎﻧﺲ ﻳﯥ زﻳﺎت
ﮐ ﻳﺪئ.
د دې ﮑﻲ ﻳﺎدول اړﻳﻦ ﻢ ﭼﻲ دا ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰﻩ دزﻳﺎت دﻗﺖ او روښﺎﻧﻲ ﮐ ﻧﻼري د ﻟﺮﻟﻮ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﻲ ﺣﻞ
ﮐﯧﺪﻻﯼ ﺷﻲ  .اوس ﻻزﻣﻪ دﻩ ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧډ ﮐﺮښﻲ د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﭘ ﺘﻨﻮ او ﺑﻠﻮ ﻮ اوﻟﺴﻮﻧﻮ او روڼ اﻧﺪو
ﺳﻴﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ د د دې ﺳﺘﻮﻧﺰي د ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اﻏﻴﺰﻣﻨﻲ ﻣﻮﺧﻲ ﺮ ﻨﺪي او د ډ ﮐﺎر ﻻري ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﺷﻲ .
ﮐﻪ د دې وړ ﻓﺮ ﺻﺖ ﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻪ وا ﻧﻪ ﺧﺴﺘﻞ ﺷﻲ  ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻼﻣﺘﻲ ﺑﻪ د اوﺳﻨﻲ ﻧﺴﻞ او ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ د اوﺳﻨﻲ
ﺳﻴﺎﺳﻴﺘﻮاﻟﻮ ،روڼ اﻧﺪو او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﻮ ﺗﻪ د هﻮډﻣﻨﻮ ﺷﺨﺼﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وي.
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او د ﻟﻴﮑﻨﻲ ﭘﻪ ورﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮف ) ﻳﻮري ﺗﻮ ﻣﻮﺗﺎﺷﻲ ( د اﺛﺮ )) هﻤﺖ (( دا ﮐﺮښﻲ راﻧﻘﻠﻮم ﭼﻲ
ﻟﻴﮑﻠﻲ ﻳﯥ دي  )) :د هﺪف ﺨﻪ اوښﺘﻞ و هﺪف ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ دۍ )) ﮐﻪ ﻮﮎ د ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﻲ او ﻮاﮐﻤﻦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻴﻠﻪ ﻟﺮي  ،ﺑﺎﻳﺪ د دې هﯧﻮاد ﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎ ﺗﻪ هﻮډﻣﻦ ﭘﺎﺗﻪ ﺷﻲ  ،ﭼﻲ دا هﻮډدﻣﻠﻲ ﻮد ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭘﺎﻟﻠﻮ رښﺘﻨۍ درﻳ
دۍ.
ﭘﻪ درﻧ ﺖ

ﺗﻌﺪاد ﺻﻔﺤﺎت ٣ :از٣
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