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ﻟﻴﮑﻮال :ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

د ډﻳﻮرﻧﺪ ﺟﺮګﯥ د ﻟﺮوﺑﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ زړﻩ ﺗﻪ ﻻرﻩ ﮐړې
ﻨ ﻪ ﭼﯥ دې ور ﻮ ﮐﯥ ﻮل ﻟﺮوﺑﺮاﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﺒﺮ دي  ،د ډﻳﻮرﻧ ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮﻩ ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ارﻳﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﻟﺨﻮا د ﺎﻏﻠﻲ ﺻﺪﻳﻖ ﻣﺘﻴﻦ ﭘﻪ وﻳﺎﻧﺪۍ ،د ﻳﻮ ﺷﻤﻴﺮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻮ او هﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ﻻر اﭼﻮل ﺷﻮې .دا ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭼﯥ
د ﭘﻴﻞ ﻟﻮﻣړۍ ور ﯥ ﺗﯧﺮوي ﺑﻴﺎ هﻢ د ﻟﺮوﺑﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﺮاخ ﻣﻼﺗړ ﺮګﻨﺪوﯼ دﻩ.
وﻳﻞ ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ دا ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ه ﻮ اداﻣﻪ دﻩ .د اﻧ ﺮﻳﺰي او ﺑﻴﺎ د ﺑﺮﺗﺎﻧﻮي ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﻮزو ﭘ ﺘﻨﻮ او
ﺑﻠﻮ ﻮ ورو ﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻏﻮر ﻨ ﭼﯥ د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ واﮐﻤﻨ روﺳﺘﻪ د ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن او د
هﯧﻮاد د ﻧﻮرو هﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗړ ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وو ،د  ١٩٩٢ﮐﺎل روﺳﺘﻪ د رﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺷﻤﺎﻟ ﻠﻮاﻟﯥ او ﻧﻮرو
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ ﻳﻮازې دا ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﭼﻠﻮ ﻮ او ﺳﺘﻮﻧ ﻮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﺷﻮ ﺑﻠﮑﯥ
ﻧ دي وو ﭼﯥ د ډﻳﻮرﻧ د ﺗﭙﻠﯥ او ﻧﺎوﻟﯥ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻨ ﻢ اﻳﺎﻟﺖ ﭘﺘﻮګﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ
ډاﻟ ﺷﻲ.
اوس ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺡﺎﻻت ﺑﺪل ﺷﻮي او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺳﺮ ﻨﺪﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻧﻴﺖ او ګ ﻪ د ډﻳﻮرﻧ
د ﮐﺮ ﯥ د ﻣﻨﻠﻮ ﭼﻠﻮ ﻪ رﺳﻮا ﺷﻮې او د ﭘﻨﺠﺎب ﻻﺳﭙﻮ ﯥ او ﺗﺎﻟﯥ ﯥ ﻧﻪ ﺷﯥ ﮐﻮﻻﯼ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﭘﻪ ﭘ ﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وﻣﻨﻲ ،دا زﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ دﻧﺪﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ ﺡﺎﻻﺗﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ګ ﻪ د ﻟﻮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺘﻴ ﯥ ﭘﻮﻟﯥ ﺳﻴﺤﻮن
)اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ( ﺗﻪ ﺎن ورﺳﻮو .دا ﭼﯥ ﭘﻨﺠﺎب زور وواهﻪ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﭙﻞ ﭘﻨ ﻢ اﻳﺎﻟﺖ ﮐړي او ﻳﺎ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﭘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وﻣﻨﻲ ﺧﻮ وﻳﻲ ﻧﻪ ﺷﻮاﯼ ﮐړاﯼ ،اوس د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ وار دﯼ ﭼﯥ ﺎن ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺘﻴ ﯥ ﻃﺒﻌی ﮐﺮ ﯥ ﻳﺎﻧﯥ اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ
ورﺳﻮي.
دا ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺮګﻨﺪﻩ دﻩ داﺳﯥ ﻟﻮﻳﻪ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﺘﻮﻧ ﻪ او ﻏﻮ ﻪ ﭼﯥ د اﻧ ﺮﻳﺰ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﭘﺎﺗﯥ او ﭘﻨﺠﺎب ﻧﻮرﻩ
هﻢ ﭘﻴﭽﻠﯥ ﮐړې دﻩ ،د ﻳﻮﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ او ﻳﺎ د ﻮ ﺗﻨﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي .هﻤﺪارﻧ ﻪ دا ﺳﺘﺮﻩ
ﻣﻠﻲ وﺟﻴﺒﻪ د ﻳﻮې ور ﯥ ،ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ او ﻳﻮﻩ ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ هﻢ ﻧﻪ ﺡﻠﻴ ي .ﺧﻮ ﻟﮑﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭼﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﺷﻮﻩ ،دا
ﭘﻴﻞ دﯼ او ﭘﻴﻞ او هﻮډ )د ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ( د ﺑﺮي ﻟﻮﻣړﯼ ﺷﺮط دﯼ .ﮐﻪ ﻟﺮوﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن او ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ
ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺨﮑ او ﻣﻠﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ هﻮډﻣﻦ ﮐﺴﺎن ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﮐړو او ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ راﭘﻴﻞ ﮐړﻩ هﻤﺪاﺳﯥ ﭘﻠﭙﺴﯥ
اداﻣﻪ ورﮐړو ﺎ ﮑﯥ ﺑﻪ ﻟ ﺘﻲ ﺷﻲ ،ﻟ ﺘﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻟﯥ او ﺑﻴﺎﻟﯥ ﺑﻪ ﺧﻮړوﻧﻪ او ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺷﻲ .ﺎﻧ ﯥ ﺑﻪ ﭘﺎ ﯥ او ﻏﻮ ﺷﻲ
او ﻏﻮ ﺑﻪ ګﻠﻮﻧﻪ ﺷﻲ.
د ﻧﻮﻣﺒﺮ ﭘﻪ  ٣٠ﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻏﻮرﻧﯥ ﺟﺮګﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻪ ﻳﻮﻩ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺑﺮﻳ ﭙﺎ ﻪ اﻓﻐﺎن ــ ﺟﺮﻣﻦ اﻧﻼﻳﻦ ﮐﯥ
ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ ،ﻟﻪ ﻟ ﻨ روﺳﺘﻪ دا اﻋﻼﻣﻴﻪ ﻟﻪ دې ﺑﺮﻳ ﭙﺎ ﯥ ﺨﻪ ﻟﺮې ﺷﻮﻩ .روﺳﺘﻪ ﻣﯥ ددې اﻋﻼﻣﻴﻲ ﭘ ﺘﻮ او دري ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ
ﭘﻪ دﻋﻮت ﻣﻠﻲ ﺑﺮﻳ ﭙﺎ ﻪ ﮐﯥ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﺎﻳی اوس هﻢ هﻠﺘﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻲ .ﮑﺎرﯼ اﻋﻼﻣﻴﻪ ډﯦﺮﻩ ﭘﻪ ﺑﯧړﻩ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي وي ،ﮑﻪ
ﭘ ﺘﻮ او دري ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ ﻳﻲ ﻳﻮ ﻪ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺳﺮﻩ ﻟﺮي ،ﺑﻠﺨﻮا ﮐﻮم ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ د ډﻳﻮرﻧ ﺟﺮګﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐ ﻞ
ﺷﻮي ﭘﮑﯥ ډﯦﺮ ﭘﺎم ﻧﻪ دﯼ ﺷﻮي.
دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ددې اﻋﻼﻣﻴﻲ ﻟﻪ ﻣﺘﻦ ﺨﻪ د ﺑﯧﻠ ﯥ ﭘﺘﻮګﻪ ﻴﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ د ﺷﻨﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ راواﺧﻠﻢ :
» ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻠﻮاﻟﻪ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ډﻧ ورو او ﻏﻮﻏﺎ ﺳﺮﻩ ﻻﻧﺪﻧ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﺮي:
 – ١ﻏﻮاړي ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﺎو واﭼﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وزﻳﺮﻳﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت
ﭘﻴﻞ ﮐړي« .
ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ﭘﻮ ﻲ ﻠﻮاﻟﯥ ﮐﻠﻪ او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﺳﻴﻠﻪ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻲ ډﻧ ورﻩ او ﻏﻮﻏﺎ ﺟﻮړﻩ ﮐړې او ﺧﭙﺮﻩ
ﮐړې  ،اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮﻩ ﺑﯧﻠ ﻪ ﻮول ﺷﻮﯼ واﯼ .دا ﭼﯥ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ وﻳﻞ ﮐﻴ ي ﺷﻤﺎﻟﻲ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،ﮐﻮم اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ؟ دﻟﺘﻪ هﻢ ﭘﻪ دري ﻣﺘﻦ ﮐﯥ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺡﻘﺎﻧﻲ ﻧﻮم اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي ﺧﻮ د ﭘ ﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﯥ
د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺡﻘﺎﻧﻲ ﻧﻮم ﻧﺸﺘﻪ ،وګﻮرۍ :
» ﺡﻤﻠﻪ ﺗـــﻴﺎرات ﺑﻲ ﭘﻴﻠﻮت اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻲ را در ﻣﻘــــﺮ ﻓــــﺮﻣﺎﻧﺪهـــﺊ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺡﻘﺎﻧﻲ ،اﻳﻦ ﺳﻨﮕﺮ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﻘﺒﻴﺢ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﺪ« .
ﭘ ﺘﻮ ﻣﺘﻦ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ داﺳﯥ راﻏﻠﻲ دي :
» او ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﻮ ﺘﻮﻧﻪ او د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺑﯥ ﭘﻴﻠﻮ ﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺟﻨ ﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭼﯥ د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ ﭘ ﺘﻨﻮ
ﮐﻮروﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ او د ﺑﯥ ګﻨﺎﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ،ﻮ او ﻧﺎرﻳﻨﻮو ژوﻧﺪ ور اﺧﻠﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﻏﻨﺪي «
دا ﭼﯥ اﻋﻼﻣﻴﻪ واﻳﻲ د ﺡﻘﺎﻧﻲ ﺳﻨ ﺮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻨ ﺮ دي ،اﻳﺎ رﻳ ﺘﻴﺎ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻨ ﺮ دﯼ؟ د ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻮړﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ،د
ﭘﻮځ او اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﻣﺸﺮان ﭘﻪ وار وار واﻳﻲ ﭼﯥ ﺡﻘﺎﻧﻲ ،ﻣﻼﻋﻤﺮ او ګﻞ ﺑﺪﻳﻦ د دوﯼ ﮐﺴﺎن دي .د اﻋﻼﻣﻴﻲ ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻲ
دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـ ﺖ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐړئ 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

ددﻏﻮ ﺟﻼداﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭼﯥ دوﯼ د ﭘﻨﺠﺎب ﻻﺳﭙﻮ ﻲ ﻧﻪ دي ﮐﻮم د ډاډوړ ﻻﺳﻮﻧﺪ ﻮدﻻﯼ ﺷﻲ ؟ اﻳﺎ ﺡﻘﺎﻧﻲ د اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﻟﻪ
ﻣﻼﺗړﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن وژﻻﯼ ﺷﻲ ،ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻳﺠﺎړوﻻﯼ ﺷﻲ؟ اﻳﺎ وزﻳﺮﺳﺘﺎن د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ او
ﺗﺮه ﺮو اډﻩ دﻩ ﮐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻨ ﺮ؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻏﻮرﻧﯥ د ﺟﺮګﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم د اﻋﻼﻣﻴﻲ د ﻣﺘﻦ ،د ﻣﻼﻋﻤﺮ او ګﻞ
ﺑﺪﻳﻦ او ﺡﻘﺎﻧﻲ د اﻋﻼﻣﻴﻮ او د ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺸﺮف ،ﺟﻨﺮال ﺡﻤﻴﺪګﻞ او د اﯼ اﻳﺲ اﯼ د ﻧﻮرو ﻣﺸﺮاﻧﻮ د اﻋﻼﻣﻴﻮ او ﺮګﻨﺪوﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﮐﻮم ﮑﺎرﻩ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﻪ ﻟﯧﺪل ﮐﻴ ي  .ﻣﻔﺎهﻴﻢ ﻳﻮ دي ﻳﻮازې ﺟﻤﻠﯥ ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ ﺑﺪﻟﯥ وي.
اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ وﻳﻞ ﮐﻴ ي » د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژﻏﻮرﻧﯥ ﺟﺮګﻪ د ډﻳﻮرﻧ د ﻻﻧﺠﯥ اوارﯼ ﻳﻮازي ﭘﻪ هﯧﻮاد ﮐﯥ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺛﺒﺎت،
د ﻣﻠﻲ واﮐﻮاﻟ د ﺡﻖ د ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او د ﻳﻮﻩ ﻏ ﺘﻠﻲ ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﯧﻨ ﯧﺪا ﭘﻪ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د وﺳﻠﻪ وال ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻼﺗړ هﻢ
ورﺳﺮﻩ وي ﺷﻮﻧی ګ ﻲ«.
دا ﺧﺒﺮې دې وﻟﺴﯥ اﺻﻄﻼح ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻴ ي ﭼﯥ واﻳﻲ » ﺑﺰ ﺑﺰ ﻧﻪ ﻣﺮ ،ﮐﻪ ﺟﻮ ﻟﻐﻤﺎن ﻣﻴﺮﺳﺪ « اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ
اړﻩ ﺗﺮ هﻐﻮ ﭼﯥ د اﻋﻼﻣﻴﻲ د ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ وﺧﺖ ﻧﻪ وي رﺳﻴﺪﻻﯼ ﭼﻮپ ﻧﺎﺳﺖ وي ،هﻴ ﺑﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي او دا ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻠﻲ
ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ هﻠﻮ ﻠﻮ ،ﮐړاووګﺎﻟﻠﻮ او زﻳﺎر ﭘﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ او ﻳﺎ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻟﻮرﻳﻨﻪ او ﭘﻴﺮزوﻳﻨﻪ ﺡﻞ ﺷﻲ!
ﺑﻠﺨﻮا د ډﻳﻮرﻧ ﺟﺮګﻪ ﻟﺮوﺑﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ هﻠﻪ ژر ﺷ ﻮﭘک واﺧﻠ او ﭘﺮ ﭘﻨﺠﺎب ورﭘﺮﻳﻮ او ﻟﻪ ﻳﻮﻩ
ﺳﺮﻩ ﻳﻲ د هﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ورﻻهﻮ ﮐړۍ ﺑﻠﮑﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﺧﺘﻴ ﺳﺮﺡﺪ وﭘﯧﮋﻧﻲ  ،ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻣﻮ ی
ﺷﻲ او ددې ﻣﻠﻲ ﺳﺘﻮﻧ ﯥ د ﺡﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣ ﯥ راﺑ وهﻲ ،ﻮﻟﯥ ﻻرې او وﺳﻴﻠﯥ ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ او ﺳﻮﻟﻪ ﻳﺰې دي ﭘﮑﺎر
واﭼﻮي  .ﻟﻮﻣړﯼ د ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻮرﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎت ﺧﭙﺎرﻩ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﺮې وﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ دا ﮐﺮ ﻪ وﻟﯥ او
ﻨ ﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﻩ ،د ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻋﺎم ﭘﻮهﺎوي راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲ .ﻟﻪ ﺻﻨﺪوﻗﻮﻧﻮ ،ﺟﻌﺒﻮ او اﻟﻤﺎرﻳﻮ ﺨﻪ د
ډﻳﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻻﺳﻮﻧﺪوﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﭘﻮهﺎوي ﻟﭙﺎرﻩ د دوﯼ ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ورﮐړل ﺷﻲ او دا
ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ﺑ ﻪ ﺎﻧﺘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐړي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ اړوﻳﺴﺘﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ دا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﻟﮑﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ
ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻃﺮﺡﻪ ﮐړي .اوس ﭼﯥ ﻧﺎ ﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ هﻐﻮﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﺮې ﺧﺒﺮې وﺷﻲ ،ﭘﻨﺠﺎب ﺳﺮﻩ ﭘﺮې
ﺧﺒﺮې اﺗﺮې وﺷﻲ او ډﯦﺮ ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ او ﺧﺒﺮې.
دﻏﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړې ﺟﺮګﻪ ﻳﻲ ﺧﭙﻠﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﮐﻮي »د وﺳﻠﻪ وال ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﻣﻠﺖ ﭘﺎﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻟﻪ ﻣﺬهﺒﻪ د ﻣﻠﺖ
ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻠﯧﺪا ﺳﺮﻩ ﺑﯧﻠﺘﻮن راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړې او ﻟﻪ دې ﻻري ﻳﻮ اړخ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﯥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺮﻳک ﮐړي او ﺑﻞ اړخ
ﻳﯥ ګﻮ ﯥ ﺗﻪ او ﺗﺠﺮﻳﺪ ﮐړي «.ﮐﺸﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻮﻧﺪﻻرو او ﺳﺨﺖ درﻳ ﻮ ﮐﯥ ﻣﻠﺘﭙﺎل ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻏ ﺘﻠﻲ او ﭘﻴﺎوړي واﯼ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﭘﺮ ﺎﯼ ﻳﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﭘﮑﻮﻧﻮ ﺧﻮﻟﻪ د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻟﻮر ورګﺮ ﻮﻻﯼ واﯼ .دﻏﻪ ادﻋﺎ ﭼﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﺟﺮګﻪ
ﻳﻲ ﮐﻮي ﭘﻪ ﭘﺮاﺗﻴک ﮐﯥ ﻳﻲ ﮐﻮﻣﻪ ﻧ ﻪ ﻧ ﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ي ،ﺑﯥ ورﻳ ﯥ هﻴ ﮑﻠﻪ ﺑﺎران ﻧﻪ ﮐﻴ ي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺮه ﺮ
ﻣﻠﺘﭙﺎل ﺷﻲ ،ﻮﭘﮑﻮﻧﻪ ﻏﻮ ﺎر ﮐړي ،ﭼﺎودووﻧﮑﯥ واﺳﮑ ﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﻪ وﻏﻮر ﻮي او د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﻨ ﮐﯥ ودرﻳ ي ﻧﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﻏﻮاړي ﻪ ؟ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﭘﻨﺠﺎب ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب او ﻧﻪ ﭘﻪ ﻻهﻮر ﮐﯥ ﻴﻨ ﻴﺪاﯼ ﺷﻲ .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺧﻮ ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ د
هﻤﺪﻏﻮ ﺗﻮﻧﺪﻻرو ﻟﺨﻮا ﻟﻪ ﭘ ﻮ ﻧﻴﻮل ﺷﻮي دي .ﮐﻪ ﺗﻮﻧﺪﻻرې ﺗﺠﺮﻳﺪ او ګﻮ ﻪ ﺷﻲ دا ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺑﺪ ﮐﺎر ﻧﻪ دﯼ ﺑﻠﮑﯥ ګ ﻮر
او ﺳﺘﺎﻳﻨﻮړ ﮐﺎر هﻢ دﯼ.
د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺟﺮګﯥ ﺗﻪ ﻪ ﺳﻼ دا دﻩ ،دا وﻣﻨﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دا وﺧﺖ ﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻼس ورﻏﻠﯥ ،ﻟﻪ دې وﺧﺖ ﻧﻪ
ﺑﺎﻳﺪ ډﯦﺮﻩ ګ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ .ﻟﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﺨﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ډﻳﻮرﻧ ﺗﭙﻠﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګ ﻪ
ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺘﻞ ﺷﻲ .ﭘﺨﻮا هﻢ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﺎﻧﺴﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړې ،دا ﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺨﻮاﻧ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﻲ.
ﻮﻧﻪ ﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﯥ دوﻩ اووﻧ وړاﻧﺪې ډاﮐ ﺮ روﺳﺘﺎر ﺗﺮﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ارﻳﺎﻧﺎ ﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﻻرې د ډﻳﻮرﻧ ﺟﺮګﯥ
ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ودرﻳﺪ او د ډﻳﻮرﻧﺪ د ﮐﺮﻏﯧړﻧﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ اړﻩ ﻳﻲ ﻣﺴﺘﺪﻟﻞ او ﻋﻠﻤﻲ دﻻﻳﻞ وړاﻧﺪې ﮐړل .ﮐﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن زﻣﻮږ
ﺗﺎرﻳﺨﭙﻮهﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺘﭙﻮهﺎن او ﺡﻘﻮﻗﭙﻮهﺎن ﭘﻪ ګ ﭘﻮهﺎوي او ﺳﻤﭙﻮهﺎوي ﺳﺮﻩ راوړاﻧﺪې ﺷﻲ او ﭘﻪ ﻮ ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﻳﻮ
ﺡﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ډﻳﻮرﻧ ﻣﻠﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻃﺮﺡﻪ ﮐړي ،د ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻳﻮ ګ ﻮر او ﻣﻠﻲ اﻗﺪام دﯼ.
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