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ﻟﻴﮑﻨﻪ  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

ﭘﺮﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻳﺮﻏﻞ ..
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ اډې ﺟﻮړول ؟ او ﮐﻪ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د دوﻟﺖ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺷﻨډول ؟
او ﮐﻪ دا دواړﻩ ؟
دا ﺧﻮ ﺮ ﻨﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ اډې د ﺟﻮړﻟﻴﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮازي ﭘﺮ ﻣﺎرﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺴﻠﻄﻴﺪل ﮐﻔﺎﻳﺖ ﻧﮑﻮي ،ﺑﻠﮑﻪ د ﻳﻮې داﺳﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ اډې ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻪ وﮐﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﻮﻟﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ ﭘﺮﻳﻮې
ﭘﺮاﺧﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺑﺎﻧﺪې واﮐﻤﻨ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺎم ﮐﯥ د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﻟﻲ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ ﭘﺮ ﻟﻮي ﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻪ
ﻻرﻩ اﭼﻮل ﮐﻴ ي .او ﭘﻪ دوهﻢ ﺎم ﮐﯥ ﺑﻪ هﻐﻪ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﻳﯥ د ﺎﻏﻠی ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ
او د ﻧﺎﺗﻮ د ﻨﻲ اوروﭘﺎﻳﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮي ﺷﻨډﻩ ﮐ ي .ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او داوروﭘﺎ ﻴﻨﻲ
دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ اﺳﺎس د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺮداب ﮐﯥ ﮑﻴﻞ ﺷﻮي ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ﻟﻪ ﻻرې هﻮاري ﺷﻲ ﺧﻮ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﭘﺪې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي دا ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ﺷﻲ
ﻧﻮ ﮑﻪ ﻳﯥ د ﺷﻨډﻳﺪﻟﻮ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.
دﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎﺗﻮ د ﭘﻴﻤﺎن د ﻏ و هﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﺸﺎﻟﯥ اړوﻧﺪ داﻳﺮ ﺷﻮ او داﻣﺮﻳﮑﺎ
ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﮑ ﻲ ډون و ﻧﻪ ﮐ دا ﭘﺮﻳﮑ ﻩ وﺷﻮﻩ ﺗﺮ ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرﯼ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺗﺎﺋﻴﺪ او ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺷﻲ ،او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺗﻪ واﮎ ورﮐ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﭘﺮوﺳﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮐ ي .د ﻧﺎﺗﻮ
ﺷﻤﻴﺮ هﻴﻮادوﻧﻪ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﮐ ﮐﻴﭻ ﻧﻪ ﺎن وژﻏﻮري ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ هﻐﻪ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﺧﭙﻞ
د ﭘﻴﻤﺎن
اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻴﺎوړي ﮐ ي ﭘﺮ ﺎي د دې ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺼﻠﺤﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﮑﻴﻞ وي ،د دې ﻟﻴﺪ ﻟﻮرﯼ ﭘﻪ اﺳﺎس
دا هﻴﻮادوﻧﻪ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ ﺡﻤﺎﻳﺘﮑﻮﻧﮑﻲ هﻴﻮادوﻧﻪ دي.
د ﻟﻨﺪن د ﭘﺮﻳﮑ ې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﻴﺸﺘﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺎرﺟﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ اﻋﻼن وﮐ  ،دا
د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ اړوﻧﺪ ﻟﻮﻣ ﯼ ﻣﺨﺎﻟﻒ درﻳځ و ،ﺧﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﺪې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﺎﻏﻠﻲ ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د دوﻟﺖ
ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ ﭘﺮوﺳﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮﻟﻪ او ﭘﺪې هﮑﻠﻪ ﻳﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘ ﻲ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮏ ﻣﻠ ﺮﯼ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ
هﻐﻪ ﺧﻠﮏ وﻧﻴﻮل ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ اړوﻧﺪ ورﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮﻟﻲ وې ،دﻏﻪ ﺡﺮﮐﺖ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ
ﭘﺮوﺳﻪ زﻳﺎﻧﻤﻨﻪ ﮐ ﻩ او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻳﯥ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﺒﺮوﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﮐﻤﺰورﯼ ﮐ اود ﺎﻏﻠﻲ
ﮐﺮزي د ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارې اود اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ادارې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻲ ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﮐ ﮐﻴﭻ راﭘﻴﺪا ﮐ .
د ﻣﻮږ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻳﺎد دي ﭼﻪ د اوﺑﺎﻣﺎ د اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻲ دورې د ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﺷﻌﺎر دا وو ﭼﻪ داﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻮې ادارﻩ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ي ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې هﻮاروي د هﻐﯥ ﺟ ﻳﺰې ﺗ ﻼرې ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﻻرﻩ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮي ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ د ﺟﻮرج ﺑﻮش
ادارې ﺧﭙﻠﻪ ﮐ ې وﻩ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﭘﻪ ﺳﻄﺤﻪ ﻣﺦ ﮐ ې وﻩ .د هﻤﺪې ﺷﻌﺎر ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ وﻟﺲ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﻴﺰو ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻻس ﺮﻳﻮان ﺷﻮې وو اوﺑﺎﻣﺎ ﺗﻪ راﻳﻪ وﮐ ﻩ ﺗﺮ ﻮ
ﻟﺪې ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﺡﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻧﺠﺎت ورﮐ ي .ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﯥ د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﺳﺮﻩ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې ﮐﺸﺎﻟﯥ
ﺡﻞ ﺷﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﮐﻴ ﻮدل ﺷﻮې او د اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ وﻟﺴﻮﻧﻪ او ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ
اوﺑﺎﻣﺎ ﺑﻪ د ﻣﺴﺂﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰې ﻻرې ﻧﻪ ﻮﻟﯥ روﻻړې ﺷﻮې ﺳﺘﻮﻧﺰې هﻮارې ﮐ ي ،ﮐ ﮐﻴﭽﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﺧﺎص اﺳﺘﺎزي
و ﺎﮐﻞ ﺷﻮل ﺗﺮ ﻮ ﻧﻮې اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭼﯥ د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﻴﻨ ﺎر ﮐﻮې ﭘﻪ ﮐ ﮐﻴﭽﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﯥ ﺷﻲ.
ﮐﻪ دﻟﻨﺪن ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ او د ﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﻤﺎن ﮐﯥ ﻏ ي هﻴﻮادوﻧﻮ او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻧﻮي ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ اوﺑﺎﻣﺎ ﻟﻪ
ﺷﻌﺎراو ﺗ ﻼرې ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﮐ ي ،ﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻟﻲ اﻣﺮﻳﮑﺎ د دې ﺗ ﻼرې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي؟ ﺁﻳﺎ هﻤﺪا د اﻣﺮﻳﮑﺎ د دﻳﻤﻮﮐﺮات
رﺋﻴﺲ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ﻧﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ او ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﺸﺎﻟﯥ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﻻرې هﻮاروي؟ دا
ﭘﻮ ﺘﻨﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﮑﻪ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ اوﺳﻨی ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺧﭙﻠﻮ وﻋﺪو او ﺗ ﻼرې اړوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮﻩ ﻻرﻩ
ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻮي ،ﮐﻪ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ او ﭘﻪ ﺧﺎﺹﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﮐﻴ ي ﻟﻪ هﺮﭼﺎ وړاﻧﺪې
د اﻣﺮﻳﮑﺎ دوﻟﺖ د هﻐﯥ ﭘﺮوﺳﯥ د ﺷﻨډول ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻠﻲ ډ ﺮ ﮐﯥ ﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺷﺨ و ﮐﯥ هﻢ هﻴ رازﭘﺮﻣﺨﺘ و ﻧﺸﻮ ﺁن ﺗﺮ دې ﭼﯥ هﻐﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻮﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻪ ﻧﺎ ﻪ د ﺧﺒﺮو ﺗﻤﻪ ﭘﮑ ﻲ
ﮐﻴﺪﻟﻪ هﻢ ﻣ ﻩ ﺷﻮل ...
دﻳﺮ ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ د دې ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ واﻳﻲ :د اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ هﺮ ﻪ وړاﻧﺪې د ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘ دې ،ﭘﻪ
ﻧ ۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻮﻟﻨﻴﺰ ﮐ ﮐﻴﭽﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮل اوﭘﻪ ﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ د هﻐﻪ ﮐ ﮐﻴﭽﻮﻧﻮﺧﻮرول ،او ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻧ ﻳﻮال ﻳﻬﻮدي ﻧﻈﺎم ﺧﭙﺮول او ﺟﻮړول ،د ﻣﺎدﻳﺖ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ د ﻣﺬهﺐ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل ،ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ
ﺟ ې ډ ﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻮل ،ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨﯥ ﺧﺘﻴځ ﮐﯥ د ﻟﻮي اﺳﺮاﺋﻴﻞ د دوﻟﺖ ﺟﻮړول ،او ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮال ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪي د ﻳﻬﻮدﻳﺖ
ﺡﺎﮐﻤﻴﺪل د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﻴﺎدي ﻣﻮﺧﻪ دﻩ ،ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ د ﻳﻬﻮدﻳﺖ ﻟﻪ ﭘﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﺡﺮﮐﺖ ﮐﻮي او اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻳﻬﻮدي
ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘ دا هﻴ ﮑﻠﻪ ﻧﺸﻲ زﻏﻤﻠﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﮐﯥ اﻣﻦ ﺛﺒﺎت او اﺳﺘﻘﺮار را ﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻲ
ﺗﺮ ﻮ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻮټ ﻮټ ﮐﯥ ﺷﺨ ې رواﻧﯥ وي.
ﻟﺪې ﺎﻳﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺎﻧﺪې ﺡﻤﻠﻪ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺎم ﮐﯥ د دوﻟﺖ د ﻣﺼﺎﻟﺤﯥ د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺷﻨډوﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﭘﺪاﺳﻲ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﺎﻏﻠﻲ ﮐﺮزي د ﮐﻨﺪهﺎر ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺧﺒﺮو وړاﻧﺪﻳﺰﮐﻮي او د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻴﻨ ﺎر ﮐﻮي .او ﭘﻪ دوهﻢ ﺎم ﮐﯥ دا ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﻧ ﻳﻮال ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﺪې د واﮐﻤﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د اﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﯥ اډې ﺟﻮړول دي ،ﺗﺮ ﻮ ﻟﺪې ﻻرې وﮐﻮﻟﻲ ﺷﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﺎرﻧﯥ
ﻻﻧﺪې وﺳﺎﺗﻲ .ﻧﻮ ﻟﺪې ﺎﻳﻪ ﭘﺮ ﮐﻨﺪهﺎر ﺑﺎﻧﺪي ﺡﻤﻠﻪ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دري ﮐﯥ واﻳﻲ )ﻳﮏ ﺗﻴﺮ و دو ﭘﺎﺧﺘﻪ ( ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي.
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