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ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړۍ او ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻋﺮوج ﮐﯥ
د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ٢٠ﻣﻪ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻓﻐﺎﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻟﻮﻣړي ﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭼﯥ هﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د
ﻠﻮﯦ ﺘﻮ هﻴﻮادو د ﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮان او د اوﻳﺎ هﻴﻮادوﻧﻮ او ﻣﻮﺳﺴﻮ اﺳﺘﺎزي ون وﻟﺮي ،ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .دا ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
ﺑﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ ﺳﺎرﯼ ﻧﻠﺮي اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻮې هﻴﻠﯥ او ﺧﻮ ی ﻟﻪ ﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﻟﺮي او ﻃﺒﻌﺂ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺑﺪﺧﻮاهﺎﻧﻮ او ﺗﺮﺑﻮراﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﻧﻬﻴﻠ او ﻣﺎﻳﻮﺳ ﺳﺮﻩ ﻣﻠ ﺮﯼ وي !
دا ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل د ﺳﻴﻤﻲ ﻟﻮﯼ ﻣﺘﻔﮑﺮ او ﺷﺎﻋﺮ وﻳﻠﻲ وو :
ﻣﻠﺖ اﻓﻐﺎن در ان ﭘﻴﮑﺮ دل اﺳﺖ
در ﺸﺎد او ﺸﺎد اﺳﻴﺎ اﺳﺖ

اﺳﻴﺎ ﻳﮏ ﭘﻴﮑﺮ اب و ﻞ اﺳﺖ
از ﻓﺴﺎد او ﻓﺴﺎد اﺳﻴﺎ اﺳﺖ

ﻳﻮ ﻞ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ رﻳ ﺘﻴﻨﻮﻟﻲ ﺮ ﻨﺪوي !
د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ

ﺎﻏﻠﻲ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﻣﻮن د ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﻳﺲ ﺧﺒﺮي اژاﻧﺲ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ د

ﮐﺎﺑﻞ د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ارز ﺖ ﭘﻪ اړﻩ واﻳﻲ » د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ او درﺱﺘﯥ ﻧړۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮرا
ډﯦﺮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي«.
دا ﭼﯥ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﺸﺎن د ﻳﻮﻩ ﻧړﻳﻮال ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺮ واﻳﻲ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ او ﻮﻟﯥ ﻧړۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب
ﻟﺮي د ﻋﻼﻣﻪ اﻗﺒﺎل ﻟﻪ وړاﻧﺪوﻳﻨﯥ ﺨﻪ ﭼﯥ هﻐﻪ ﭘﺨﭙﻞ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﻮازې د اﺳﻴﺎ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﻮدﻟﯥ وﻩ ،ورﺗﯧﺮﻳ ﯼ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارز ﺖ د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ او ﻮﻟﯥ ﻧړۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻬﻢ ﻲ!
دا ﭼﯥ وﻟﯥ او ﻨ ﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﯥ او ﻮﻟﯥ ﻧړۍ ﻟﭙﺎرﻩ دوﻣﺮﻩ ﻟﻮړ ارز ﺖ ﻟﺮي دﻟﺘﻪ زﻣﻮږ د ﺑﺤﺚ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻪ
دﻩ ،ﺑﻠﮑﯥ دﻟﺘﻪ ﻣﻮږ ﻏﻮاړو ﭼﯥ ددې ﻧړﻳﻮال او ﻟﻮړ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ درﺷﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻨ ﻩ ﺗﻮ ﻪ هﻐﻪ رﺑړې او ﺳﺘﻮﻧ ﯥ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ
ﮐړو ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ورﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي او د هﻐﻮ ﭘﻪ ﺡﻞ ﮐﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻪ ﺑ ﻪ ﮑﯧﻞ دﻩ.
ﮐﻪ ﻪ هﻢ ددې ﺳﺘﻮﻧ ﻮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ د ﻓﺮاﻧﺲ ﭘﺮﻳﺲ اژاﻧﺲ ﺳﺮﻩ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﺑﻴﺎﻧﻴ ي :
»ﻣﻮږ ﻟﻪ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزي او د هﻐﻪ ﻟﻪ ﺡﮑﻮﻣﺘﻪ ﺗﻤﻪ ﻟﺮو ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ

ﯥ ﺡﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ،ﭘﻮﺧﻼﻳﻨﯥ او

هﻤﺪا راز ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ د ﻪ ﮐﯧﺪو د ﻻرو ﭼﺎرو ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ ﻗﻮي ﭘﻼن وړاﻧﺪي ﮐړي« ﺧﻮ دا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐړﮐﻴﭻ د ﺡﻞ ﻳﻮ اړخ ﺟﻮړوي .اﻓﻐﺎﻧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺨﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﺑﻴﺨﻲ
ﭘﺮ ﺎﯼ ﺑﻮﻟﻲ .د ﮐﺮزي دوﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﻳ
ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﺎﻳﻠﻪ و

او ﺎﻧﺘﻪ ﮑﺎن ورﮐړي او ﭘﻪ ﻳﺎدو ﺷﻮﻳﻮ درﻳﻮاړﻩ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او هﻢ

.

ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ړوﻣﺒی ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺮزي دوﻟﺖ د اداري ﻓﺴﺎد ﺟﺮړې وﺑﺎﺳﻲ .د اداري ﻓﺴﺎد ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮړﻩ د ﮐﺮزي د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
ﻟﻮړو ﭘﻮړﻳﻮ ﮐﯥ د ﺟ ړﻩ ﻣﺎرو ،ډاﮐﻮاﻧﻮ او ﻟﻮ ﻤﺎرو ﺷﺘﻮن دﯼ .ﮐﺮزﯼ ﺑﺎﻳﺪ د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزﻩ د ﺧﭙﻞ ﺷﭙﻮل او ﻟﻤﻦ
ﺨﻪ ﭘﻴﻞ ﮐړﯼ ،ﮐﻪ ﻧﻪ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ادارو ﭘﻪ ﭘړﺳﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﻮﮎ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﻏﻮړو ﺧﺒﺮو ﻧﻪ ﺗﯧﺮو ﻲ .ﭘﻮﺧﻼﻳﻨﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻪ ډاﮐﻮاﻧﻮ ،ﻏﻠﻮ او د ﻣﻠﻲ ﻮ درﻏﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ وﻧﻪ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻏﻮﻟﻴﺪﻟﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ او اﻳﺮاﻧﻲ دو ﻤﻦ ﺨﻪ
راﺧﭙﻞ ﺷﻲ .د اﻣﻨﻴﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ د ﻪ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ،ﻟﻪ دﻓﺎع وزارت ﺨﻪ هﻐﻪ ﺷﮑﻤﻦ ﻣﺸﺮان ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﻳﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ
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اﺷﺎرﻩ ﻏﻮ ﺘﻞ د ﻧﻐﻠﻮ ﺑﻨﺪ واﻟﻮ ﻮي ﻟﺮﯼ او ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳﻲ ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﭘﻪ هﯧﻮاد ﻣﻴﻦ اﻓﺴﺮان و ﻤﺎرل ﺷﻲ .ﻣﻠﻲ اردو ﭘﻮﻟﻴﺲ
او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ادارﻩ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ او هﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﻏ ﺘﻠﯥ ﺷﻲ.
ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻳﻮازې ﮐﻮرﻧی اړخ ﻧﻠﺮي ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻴﻤﻪ او ﻧړۍ ﻮﻟﻪ ﮑﯧﻞ دﻩ .دا ﭼﯥ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ
ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ ﺧﭙﻠﻪ واﻳﻲ  :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن راﺗﻠﻮﻧﮑی د ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﻮﻟﻨﯥ او درﺳﺘﯥ ﻧړۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮب ﻟﺮي ،دا ﻣﺎﻧﺎ
ﻟﺮي ﭼﯥ ﻧړۍ ﺑﺎﻳﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮازې ﭘﺮﻳﻨ دي .ﻧړۍ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗﺮه ﺮو د ﭙﻠﻮ او ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻟﭙﺎرﻩ راﻏﻠﯥ وﻩ .اوس
ﺗﺮه ﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ را ﻲ .د ﺗﺮه ﺮو د روزﻧﯥ ،ﭘﺎﻟﻨﻲ او وﺳﻠﻮال ﮐﯧﺪو اډې او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ
دي .د ژﻣﻨﯥ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ او ﻧﺎ ﻮ دﻧﺪﻩ او ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ دﯼ ﭼﯥ ﺗﺮه ﺮ ﭘﻪ هﻐﻮ ﺎﻳﻮ ﮐﯥ ﺗﻌﻘﻴﺐ او و ﭙﻲ ﭼﻴﺮي ﭼﯥ
ﺷﺘﻮن ﻟﺮي .اوس ﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﭘﻪ دې ﺑﺎوري دﻩ ﭼﯥ د ﺗﺮه ﺮو اﺻﻠﻲ ﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دي ،ﻧﻮ ﻧړۍ وﻟﯥ ورﺗﻪ
ﻮري ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮې وروداﻧ ﻲ.
د ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ د ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د ﭘﺮﻳﮑړو ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ او ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ ﻲ ﺷﻲ.
ﻧړﻳﻮال ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د هﻴﻠﻮ هﻴﻨﺪارﻩ دﻩ .ﭘﺮﻳ دۍ ﭼﯥ دو ﻤﻨﺎن د ﮐﻨﻔﺮاس ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺡﺴﺎدت ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮ ﮐﯥ
وﺳﻮ ﻲ.
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺮﻣﺦ ﻲ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺑﺎدﻳ ي او د دو ﻤﻦ زړﻩ ﭼﻮي !
ژوﻧﺪﯼ دې وي وﻳﺎړﻟی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن !
ﭘﺎﯼ
************
اﺧ ﻮﻧﻪ :
د ﺗﺎﻧﺪ ﺑﺮﻳ ﻨﺎﭘﺎ ﻪ
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