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ﻟﻴﮑﻮال :ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

اﻣﺮﻳﮑﺎ ،ﭘﻨﺠﺎب ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘښﯥ ﺑﺎﺳﻲ
د ﺗﺎﻧﺪ ﺑﺮﻳښﻨﺎﭘﺎ ﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د » د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻣﮑﺴﻴﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﮐﻨ ﺮول ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐﯧ ي « ﺗﺮ ﺳﺮﻟﻴﮏ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ هﯧښﻮوﻧﮑی ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﮐ ﯼ .
ﺧﺒﺮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﻴ ي » ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﺿﺮﺑﻪ ﻗﻮې ﻗﻮﻣﻨﺪان ډ ﺮوال ﺳﻴﻦ ﺟﻴﻨﮑﻴﻨﺲ ووﻳﻞ  :ﻣﻮږ د دې ﻟﭙﺎرﻩ
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎروﻧﻪ اﺳﺎﻧﻪ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﮐ و ،راز راز ﻻرې ﭼﺎرې او ﺗﺨﻨﻴﮑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮﮐﯥ ﻟﺮواو ﻟﻪ هﺴﻲ ﻣﻴﺘﻮدوﻧﻮ ﮐﺎر
اﺧﻠﻮ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﺎروو.اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﮑﺴﻴﮑﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯥ د ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﮐ واﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﻮ ﻟﺴﻴﺰو راهﻴﺴﻲ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ ﮐ ﯼ دﯼ «
ﮐﻪ ﻪ هﻢ د دې اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﺗﺮه ﺮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻏﺮو رﻏﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ
ﭘﻼزﻣﯧﻨﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮي ﭼﯥ ﻧﻮر اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮان هﻢ دا ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻮي ،ﺧﻮ دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻨ ﻪ او وﻟﯥ اداﻣﻪ ﻟﺮي
او اﻣﺮﻳﮑﺎ اوس هﻢ وﻟﯥ د ﺳﺘﻮﻧ ﯥ اﺻﻠﻲ ﺎﯼ او ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﻮي او د هﻐﯥ ﭘﺮ ﺎﯼ ﺎﻧ ﯥ او ﺧﺎ ﻮﻧﻪ ﻳﺎدوي او
ﺑﻞ داﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ و ﮐﯥ هﻢ ﻴﻨ ﻋﺰم او ﭘﻴﺎوړﯼ درﻳ ﻧﻠﺮي او ﭘﻨﺠﺎب ﺳﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﺨﺎﻣﺨﺘﻴﺎ ﭘښﯥ ﺑﺎﺳﻲ او ﺑﯧﻼ ﺑﯧﻠﯥ ﭘﻠﻤﯥ
ﭘﻨ ﻮي ،د ﻳﺎدﺷﻮي اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﭘﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ ﻟﯧﺪل ﮐﻴ ي.
اوس ﻧ ۍ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻮﮎ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ وﻧﻪ ﭘﻮهﻴ ي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﺮه ﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ را ﻲ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﻳﻮازې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻪ د ﺛﺒﺎت د ﻣﺨﻨﻴﻮي او وډۍ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮه ﺮ روزي او رااﺳﺘﻮي ﺑﻠﮑﯥ د هﻨﺪ ،ﮐﺸﻤﻴﺮ او ﻮﻟﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﻧﺎاﻣﻨ او
وﻳﺠﺎړۍ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ د ﺗﺮه ﺮو د ﭘﺎﻟﻠﻮ ﺗ ﻼر ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ  .ﺧﻮ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻮل واﻗﻌﻴﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮﯼ ﭼﯥ ﺗﺮه ﺮ د ډﻳﻮرﻧﺪ د
ﺗﭙﻠﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې ﻏﺎړﻩ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﻟﻞ ﮐﻴ ي .ﭘښﺘﻨﯥ ﻗﺒﻴﻠﯥ داﺳﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﭼﯥ د هﻐﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ
ﻧ ۍ ﺨﻪ ﺗﺮه ﺮ ﭘﻪ اﺷﺮ راوﻏﻮاړي او ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﻳﻲ ﺎﯼ ﭘﻪ ﺎﯼ ﮐ ي ،ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺑﻠﺨﻮا ﭘښﺘﺎﻧﻪ د دوﻣﺮﻩ ﺗﺮه ﺮو
د روزﻟﻮ او وﺳﻠﻮال ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺎﻟﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻠﺮي  .ﮐﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮه ﺮ ﻟﯧﺪل ﮐﻴ ي ،د هﻐﻮ د روزﻟﻮ او
ﭘﺎﻟﻠﻮ ﭘﻼن د ﻣﺮﮐﺰ ﻳﺎﻧﯥ ﭘﻨﺠﺎب ﺳﺮﻩ دي  .ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺎب وﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺗﺮه ﺮ دې د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺎﯼ ﭘﻪ ﺎﯼ ﻧﺸﻲ ،
ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﻳﻲ ﭼﺎرﻩ ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ  .ﺧﻮ ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﺷﻮﻩ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو
ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﺮه ﺮو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او ﺑﯥ ﻟﻪ ﺗﺮه ﺮو د ﭘﻨﺠﺎب ﺷﺘﻮن ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې را ﻲ .ﺗﺮه ﺮ د ﭘﻨﺠﺎب د ﭘﻮځ ﻳﻮﻩ
ﺑﺮﺧﻪ دﻩ  .ﭘﻨﺠﺎب ،هﻨﺪ ﺳﺮﻩ د ﮐﺸﻤﻴﺮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ د ډﻳﻮرﻧﺪ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺧﺘﻼف ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﭘﻮځ
ډادﻣﻦ ﻧﻪ دﯼ ،ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ډارن او ﺑ ﯧﻞ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻨ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮه ﺮو ﻣﻠﻴﺸﯥ وﻟﺮي .ﺧﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻣﺸﺮان دا
ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ د ﺗﺮه ﺮو د روزﻟﻮ او ﭘﺎﻟﻠﻮ اﺻﻠﻲ ﺎﯼ ﭘﻨﺠﺎب دﯼ ،ﭘﻪ زﻏﺮدﻩ ﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﭙﺴﯥ دا واﻳﻲ ﭼﯥ
ﺑﺎﻳﺪ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻴﻤﯥ دې ﺑﻤﺒﺎر ﺷﻲ .
ﮐﻪ د ﺗﺮه ﺮو د روزﻧﯥ او ﭘﺎﻟﻨﯥ اﺻﻠﻲ ﺎﯼ ﭘﻨﺠﺎب اړ ﻧﻪ ﮐ ل ﺷﻲ ﭼﯥ د ﺗﺮه ﺮ ﺟﻮړوﻧﯥ ﺎ او ﺑ وﻳﺠﺎړﻩ
ﻧﮑ ي ،ﮐﻪ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﺮه ﺮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮوړل هﻢ ﺷﻲ د ﺗﺮه ﺮو ﻟښﮑﺮې ﻧﻪ ﮐﻤﻴ ي او ﭘﻨﺠﺎب ﺑﻪ دا ﻟ ۍ
ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻲ.
ﻟﻮﻳﺪﻳ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﺧﺒﺮﻩ وﮐ ي  .او اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ هﻤﺪا ﻏﻮاړي.
ﭘﻪ  ٢٠٠٨ﮐﺎل ﮐﯥ هﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻲ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﺸﺮف  ،د ډﻳﻮرﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﺮﻏﯧ ﻧﯥ ﮐﺮ ﯥ د اﻏﺰن ﺳﻴﻢ د راﮐښﻠﻮ
وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐ ﯼ و .دا ﺧﺒﺮ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ رﺳﻨﻴﻮ ﻟﮑﻪ ﺁرﻳﺎﻳﻲ ،اﻳﺮﻧﺎ او ارﻳﺎﻧﺎ ﻧﺖ ﮐﯥ هﻢ ﺧﭙﻮر ﺷﻮﯼ و » د ﺷﻤﺎﻟﻲ
وزﻳﺮﺳﺘﺎن دﻏﻼم ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ داﻏﺰن دﻳﻮال د ﺟﻮړﻳﺪوﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﺷﻮﯼ دﯼ .ﭘﻪ ﺧﺒﺮ ﮐﻲ راﻏﻠﻲ ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ددې ﻃﺮﺡﻲ
ﭘﺮ ﭘﻠﻲ ﮐﻮﻟﻮ داﺳﻼم اﺑﺎد ﺳﺮﻩ اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮدرﻟﻮد وﻟﯥ اوس د دري ﺟﺎﻧﺒﻪ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﻴﺴﻴﻮن ﻟﺨﻮا ﭼﯥ ﭘﻪ هﻐﻪ
ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ،اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اود اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻓﺴﺮان ﻏ ﻳﺘﻮب ﻟﺮي ﭘﺮدي ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﮐ ﯼ ﭼﻲ داﻏﺰن دﻳﻮال د ﺟﻮړﻳﺪوﮐﺎردي
ﻋﻤﻠﻲ ﭘﻴﻞ ﺷﻲ « .
ﺧﻮ وﺧﺖ و ﻮدﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ  ٢١ﻣﻪ ﭘﻴ ۍ ﮐﯥ د ﺑﯧﻠﺘﻮن دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ د ﺑﺮﻟﻴﻦ دﻳﻮال ﻧ ﻳ ي او اﻏﺰن ﺳﻴﻤﻮﻧﻪ هﻢ وﻟﺴﻮﻧﻪ
ﻧﺸﻲ ﺑﯧﻠﻮﻻﯼ.
د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ دا وړاﻧﺪﻳﺰ هﻢ د ﻣﺸﺮف د اﻏﺰن ﺳﻴﻢ وړاﻧﺪﻳﺰ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﭘﺎﺗﻴ ي .دا وړاﻧﺪﻳﺰ هﻢ ﻟﮑﻪ اﻏﺰن ﺳﻴﻢ د ﺳﺘﻮﻧ ﯥ
اﺻﻠﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻧﻪ وړي.
ﺑﻠﺨﻮا هﻐﻪ ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﮑﺴﻴﮑﻮ ﺳﺮﻩ د ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﻳﺪ ﮐﯥ ﻟﺮي  ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ د ﺳﺘﻮﻧ ﯥ
ﭘﺸﺎن ﻧﻪ دﻩ .هﻠﺘﻪ د ﮐ واﻟﻮ ﺳﺘﻮﻧ ﻪ دﻩ او دﻟﺘﻪ د ﺗﺮه ﺮو د راﻟﻴ ﻟﻮ او ﺟ ې ﺳﺘﻮﻧ ﻪ  .دﻟﺘﻪ د ډﻳﻮرﻧﺪ د ﺗﭙﻠﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ
ﭼﺎړﻩ د ﻳﻮﻩ وﻟﺲ د ﺑﯧﻠﺘﻮن ﺳﺘﻮﻧ ﻪ!

دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـښﺖ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de

ﻳﺎد ﺖ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﮐﻪ د ﺗﺮه ﺮو ﻣﺨﻪ د ډﻳﻮرﻧﺪ ﭘﻪ ﮐﺮ ﻪ ﭼﯥ  ٢۴٣٠ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮﻩ اوږدﻩ دﻩ وﻧﻴﻮل هﻢ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺷﻮﻧﯥ ﻧﻪ دﻩ ،ﺑﻴﺎ هﻢ ﮐﻪ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د ﺗﺮه ﺮو د ﺟﻮړوﻟﻮ ﺎ ﭼﺎﻻن وي ،ﺗﺮه ﺮ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﻮاښ وي.
د ﭘﻨﺠﺎب د ﻻﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮرې ﻻرې ﭘﮑﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ او اﺳﺎﻧﻪ ﻻر دا دﻩ ﭼﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺮ ﭘﻮځ او
اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭼﯥ ﻣﻴﻠﻴﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮو ﺗﻪ رﺳﻴ ي ﺑﻨﺪې ﺷﻲ.
اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺑﺎﻳﺪ د ډﻳﻮرﻧﺪ د ﺗﭙﻠﯥ ﮐﺮ ﯥ ﻧﺎﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺘﻮب وﻣﻨﻲ او د ﻟﺮوﺑﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻳﻮوﺳﺘﻮن او ﭘﻴﻮﺳﺘﻮن ﭘﻪ ﭼﺎرﻩ
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ وﮐ ي او ﭘﻪ دې اړﻩ د ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ﻩ ﻻس واﺧﻠﻲ.
د ﮐﺸﻤﻴﺮ د ﺷﺨ ې ﭘﻪ اړﻩ د هﻨﺪ ﻟﻪ درﻳ ﺨﻪ ﻣﻼﺗ وﮐ ي او ﭘﻨﺠﺎب وﭼﯥ ﺷﻮﻧ ې ﭘﺮﻳ دي.
ﺗﺮه ﺮو ﺳﺮﻩ د ﺟ ې ﺳﻨ ﺮ ﻟﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺨﻪ ﭘﻨﺠﺎب او ﻻهﻮر ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮐ ي .هﻐﻪ ﻏﻮا ﭼﯥ ﺗﺮه ﺮو ﺗﻪ ﺷﯧﺪې،
ﻣﺴﺘﯥ ،ﮐﻮچ او ﭘﻴﺮوﯼ ورﮐﻮي او ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ ﻟﻨ ﻪ دﻩ ،هﻤﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ وﻧ ۍ ﮐ ي ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ
ددې ﻟﻴﻮﻧ ﻏﻮا ﭘﻪ ﺷﯧﺪو او ﻣﺴﺘﻮ ﻮﮎ ﻟﻴﻮﻧﻲ او ﺗﺮه ﺮ ﻧﺸﻲ.
ﭘﺎﯼ
اﺧ ﻮﻧﻪ :
ــ ﺗﺎﻧﺪ او ﻧﻮرې ﺑﺮﻳښﻨﺎﭘﺎ ﯥ
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