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هﺪاﻳﺖ اﷲ هﺪاﻳﺖ

د ﻣﺤﺘﺮم ﺡﻤﻴﺪ ﻋﻄﺎ ﺁدم د ﭘﺎم وړ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﻳﺎدوﻧﻪ!
ﺮان او ﻣﺤﺘﺮم ﺡﻤﻴﺪ ﻋﻄﺎ ﺁدم ﺻﺎﺡﺐ!
ﻟﻄﻔًﺎ زﻣﺎ ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ او ﻧﻴﮑﻲ هﻴﻠﻲ وﻣﻨﺊ!
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﻲ د ﻧ ۍ د وﺗﻠﻮ رﺳﻨﻴﻮ او ور ﭙﺎ ﻮ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﭘﻪ ﻟ ﮐﻲ ﺗﺎﺳﻮ ﺮان د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻋﻼﻗﻪ ﻮدﻟﯥ او ددې
ﻟ ۍ د » اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ « ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻮ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻲ وړ ﺮ ﯧﺪﻟﯥ دﻩ ،هﻐﻪ ﻣﻮ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ او ﭘﻪ هﻐﯥ ﭘﻮري ﻣﻮ ﺑﻴﺎ د » ﻳﺎدﮐﺮدﯼ
ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺁﻗﺎﯼ هﺪاﻳﺖ در ﻣﻮرد ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮي »اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ « ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي ﻴﻨﻲ ﻣﮑﻤﻞ او اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت هﻢ
ور اﺿﺎﻓﻪ ﮐ ي دي.
ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮړې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﻲ ﺑﻪ ﺎﻳﻲ د ﻟﻴﮑﻠﻮوړ ﻧﻮر زﻳﺎت ﮑﻲ ﻣﻮﺟﻮد وﻩ ﺧﻮ ﻣﺎ د ﻟﻴﮑﻨﻲ د اوږدﯦﺪا ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ هﻐﻪ ﭘﻪ اﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻮ ﻪ را ﻏﻮﻧ ﮐ ل او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﻲ ﻣﻲ د زﻳﺎت ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺨﻪ ډډﻩ وﮐ ﻩ .ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﻳﺎدوﻧﻪ
ﺑﻠﮑﻞ دﭘﺎم وړ ﺑﻮﻟﻢ ،ﭼﻲ ﻳﻘﻴﻦ ﻟﺮم ددې ﺑﺮﺧﻲ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯥ ﺑﻪ ﺿﺮور هﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﻲ وﻧﻴﺴﻲ.
د » اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ« ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﻪ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ ﻣﺎ د ﻟﻴﮑﻨﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ هﻐﯥ ﺗﻪ د » ﻣﻌﻤﺎ« ﻧﻮم ورﮐ ﯼ وو ﻣﺎﺗﻪ اوس
هﻢ ﻳﻮﻩ ﻣﻌﻤﺎ دﻩ .دا ﮑﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ﻣﻈﻠﻮم ﺧﻮ ﺳﺮﻟﻮړي هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اوﺳﻨﻲ ﮐ ﮐﯧﭽﻦ ﺡﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﻮرو،
ﻧﻮ دا ﺧﻮ داﺳﻲ ﻧﻪ دﻩ ﭼﻲ ﺑﺲ ﻳﻮازي دي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻋﻄﺎ ،ﻳﺎ ﻣﺤﻘﻖ ،ﻳﺎ ﻓﻬﻴﻢ او ﻳﺎ د ﺷﻤﺎ ل ﻧﻮر
ﺟﻨ ﺳﺎﻻران دي د ﮐﺮزي ﺳﺮﻩ د ﺳﻴﻤﻲ او ﻳﺎ ژﺑﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ او ﻳﺎ ﭘﻪ دې ﻳﺎ هﻐﻪ ﻣﻮرد ﮐﻲ ﻮﻳﺎ اﺧﺘﻼف وﻟﺮي .هﻐﻮﯼ
زﻣﻮږ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻲ د ﺳﻴﻤﻲ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ د ﭘﺎرﻩ د ﻧ ۍ واﻟﻮ اﺳﺘﻌﻤﺎر ﭼﻴﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ﺑﺎزﻳﻮ د ﺷﻄﺮﻧﺞ اﺻﻠﻲ
ﻣﻬﺮې او واﻗﻌﻲ ﻮډا ﻴﺎن او ﭘﻠﻮرل ﺳﻮي ﻻﺳﭙﻮ ﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ دي ،ﭼﻲ هﻐﻮﯼ د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻮ د ﭘﺎرﻩ ﮐﺎروي.
داﺳﻴﻤﻪ ﭼﻲ اﻧ ﺮﯦﺰان ﻻ اوس هﻢ هﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻧﻮﻟﺴﻤﻲ ﭘﯧ ۍ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮاﺗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻲ دا ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﻮرﻳ ي ﭼﻲ ﻧﻦ دي
اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻧﻮر ﻧﺎ ﻮﻳﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ را وﻻړ ﺳﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ دي ﺎن ﻣﯧﺸﺘﻪ ﮐ ي .دﻟﺘﻪ اوس ﻧﻪ د اﺳﻼم او ﮐﻔﺮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ
ﺟ ﻩ دﻩ او ﻧﻪ هﻢ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﻢ او ﺁزادي ﻧ ۍ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ ﺟ ﻩ .دﻟﺘﻪ اوس هﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻲ ﻲ ﻟ ﻮي .داﭼﻲ اﻧ ﺮﯦﺰان د
هﻠﻤﻨﺪﻩ را اﻳﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي او ﺎﯼ ﻳﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮ ﻴﺎن ﻧﻴﺴﻲ دا ﭘﺨﭙﻠﻪ هﺮ ﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي .زﻣﻮږ ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﻲ د ﺟ ې
اوږدﯦﺪا ،دا ددوﯼ د ﻮ د ﭘﺎرﻩ دﻩ ،ﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭙﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ .دا ﺟ ﻩ ﻧﻪ د ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳ د اﻋﺎدې د ﭘﺎرﻩ دﻩ او ﻧﻪ هﻢ
د ﺷﻤﺎل ﻳﺎ ﺟﻨﻮب او ﻳﺎ د ﭘ ﺘﻮ او ﻓﺎرﺳﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﻌﻪ اوﺳﻨﻲ د ﭘﺎرﻩ ﭼﻲ ډﻧ ورې ورﺗﻪ وهﻞ ﮐﻴ ي.
هﻤﺪا ﭘﺮون ) ٢۶اﭘﺮﻳﻞ ( وو ﭼﻲ د ﻧﺎ ﻮ ﺗﺎزﻩ دﻣﻪ ﺳﺮﻏﻨﻪ د ﻧﺎ ﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ اﻧﺪرﻳﺲ ﻓﻮګ راﺳﻤﻮﺳﻦ د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ
ورځ ﭘﻪ ﺑﺮوﮐﺴﻞ ﮐﻲ ووﻳﻞ ﭼﯥ » ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻧﺎ ﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ هﻤﺎهﻨ ﻲ ﮐﻤﺰورې دﻩ ،او دا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د دوﯼ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮﺧﻄﺮراﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮي « راﺳﻤﻮﺳﻦ ووﻳﻞ » ﻴﻨﻲ وﺧﺖ د ﻧﺎ ﻮ ﻗﻮﻣﻨﺪاﻧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺎوﺧﻮا
ﭘﻮ ﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻠﻮرو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ ﺗﻮﮐﻮ ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ«.
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻮﻣﺎن دا ﭘﺨﭙﻠﻪ هﺮ ﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي.
د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ﻗﻄﺮ او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻴﻨ هﻢ هﻤﺪاﺳﻲ ﭘ ﭘ ﻩ ﺟﺎري دﻩ .د ﻗﻄﺮ د هﻴﻮاد ﺷﯧﺨﺎن ﭼﻲ داﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﺨﺖ
درﻳﺰﻩ ﻳﻬﻮداﻧﻮ ﻟﺨﻮا اﻳﺴﺎر ﺳﻮي او هﻐﻮﯼ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭼﺘﺮ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻲ دي ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ﻳﯥ دﺧﭙﻞ ﺳﻨ ﮑﺎم ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮑ ﯥ
ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺳﺎﺗﻠی دئ .دﻏﻪ هﻴﻮاد ﻻ د ﭘﺨﻮا ﺨﻪ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﺳﺮﻩ هﻢ د ارﺿﻲ ﻻﻧﺠﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ او هﻢ ﻳﯥ د وهﺎﺑﻴﺖ د
ﻣﺬهﺐ ﺳﺮﻩ د ﺿﺪﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ددې هﻴﻮاد ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻧﻪ وﻩ ﺟﻮړﻩ .ﻗﻄﺮ د ﺳﻴﻤﻲ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﺑﺎزﻳﻮ ﮐﻲ د» اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ«
د ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ د ﻻري ﺎن و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را و اﻳﺴﺖ .دﻟﺘﻪ د اﻧ ﻠﻴﺲ او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻮ ﺟ ﻩ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﻨﻮان او ﭘﻪ ﺑﻞ ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﻩ و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را ووﺗﻪ .ﻧﻦ د اﻟﺠﺰﻳﺮﻩ د ﺧﺒﺮي ﺷﺒﮑﯥ رﺳﺎﻧﻪ اﯼ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ هﺮ هﺪف ﭼﻲ ﻟﺮي ،ﻟﺮي ﺑﻪ ﻳﯥ ،او ﻇﺎهﺮًا
ﺧﻮ د دې ﺳﻴﻤﻲ د ﻋﺎﻣﻪ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ را وﻳ ﯧﺪو ﮐﻲ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻠﻲ ﺧﻮ دا ﭼﻲ ددې وﻟﺴﻲ وﻳ ﺘﻴﺎ ﺨﻪ ﻮﮎ ﻪ اﺧﻠﻲ ،ﺑﻴﺎ
هﻢ د دې هﻴﻮادو دﺑﻨﻴﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺡﻞ ﺗﻪ ﻮاب ﻧﻪ ورﮐﻮي او هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﯼ ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻲ ﮐﻴ ي!
ﭘﻪ هﺮ ﺡﺎل ،زﻩ ﭘﻪ دې هﮑﻠﻪ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻳﺎدوﻧﻮ او د ﻟﻴﮑﻨﻲ ﺳﺮﻩ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻋﻼﻗﯥ

ﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم.

ددې ﺧﺒﺮي ﻳﺎدوﻧﻪ هﻢ ﭘﺮ ﺎﯼ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻲ د هﺮﻟﻴﮑﻮال ﻳﻮﻩ ﻟﻴﮑﻨﻪ او ﻳﺎ ﯧ ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ د ﭘﺎم وړ و ﺮ ﻲ او
هﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﻮق ﺳﺮﻩ وﻟﻮﻟﻲ ،ﭘﻪ هﻐﻪ ﮐﻲ ﻟﻴﮑﻮال د ﺧﭙﻞ زﺡﻤﺖ ﭘﺎداش ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي.
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