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ﻟﻴﮑﻮال :ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن هﻤﮑﺎري ﻳﻮﻩ ﭘﻮﭼﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ د  ٢٠٠١ﮐﺎل راهﻴﺴﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮه ﺮو ﺳﺮﻩ ﺟ ﻩ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ
هﻤﮑﺎرۍ ډډﻩ ﻟ ﻮﻟﯥ او ددې هﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ ې او ﺗﺮ اوﺳﻪ دا ﻣﺮﺳﺘﻪ
اداﻣﻪ ﻟﺮي .ﺑﻼﺧﺮﻩ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ډ ﺮﺟﻨﺮال
ډﻳﻮﻳ رودرﻳ ﻮز )  ( Lt.Gen David Rodriguezد ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ دوهﻤﻪ ﭘﻪ واﺷﻨ ﻦ ﮐﯥ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺮ ﻨﺪوﻧﻪ
ﮐﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ هﻤﮑﺎرۍ ﭘﺮﺗﻪ هﻢ د ﺗﺮه ﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺟ ﻩ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻻﯼ ﺷﻮ او دوﯼ ﭘﻪ ﻮﻧ و
ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮ.
دا ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻪ ﻳﻮﺧﻮا ﺗﺮه ﺮو ﺳﺮﻩ د ﺟ ې ﭘﻪ اړﻩ د ﭘﻨﺠﺎب د دوﻩ ﻣﺨ ﭘﻪ ﺑﺎب د اﻣﺮﻳﮑﺎ د زړﻩ راز ﺮ ﻨﺪوي ﺧﻮ ﺑﻠﺨﻮا
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﻲ ﺗﺮه ﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﭘﺮ ﭘﻨﺠﺎب ﻮر ﻮرې
د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ اړﻩ د ﻟﻮﻳﺪﻳ او اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭘﻮرﻩ ﻧﻬﻴﻠﻲ
ﻨ ﻟﯥ .داﺳﯥ ﮑﺎرې ﭼﯥ د اﻧ ﺮﻳﺰ او اﻣﺮﻳﮑﺎ وﻓﺎدار ﺷﺎ ﺮد ﭘﻨﺠﺎب ،ﺗﺮه ﺮو ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﻧﻮر د ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎد
ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻪ ږدﯼ او دوﯼ ﺗﻪ ﻳﻲ د ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻗﺒﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺪاﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺷﺎ اړوﻟﯥ وي.
ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮه ﺮو ﺗﻪ د ﻣﻠﻲ اړﺗﻴﺎ ﭘﺘﻮ ﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﭘ ﻮي او واﮐﻤﻨﺎن ﻳﻲ اوس د ﺗﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﻼف ﭘﻪ دې اړﻩ ﭘﻪ رﺳﻨﻴﻮ
ﮐﯥ ﭘﻪ ډاﻧ ﭘﻴﻴﻠﯥ ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ ﮐﻮي .دوﯼ ﮑﺎرﻩ واﻳﻲ د ﮐﺸﻤﻴﺮ ﭘﺮ ﺳﺮ د ﺗﺮه ﺮو ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ﻩ ﭘﺮﺗﻪ د دوﯼ ﭘﻮځ د هﻨﺪ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﻳﻮې ور ﯥ د ﻴﻨ ﯥ ﻧﻪ دﯼ او ﭘﻪ دې ﻻﻣﻞ د ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻨ ﮐﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮه ﺮ وﻟﺮي .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ هﻢ
ﺗﺮه ﺮ ﭘﻪ دې ﭘﻠﻤﻪ ﺟﻨ ﻮي ﭼﯥ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﭘ ﻮ ودرﻳ ي او ﭘﻴﺎوړي ﺷﻲ ،ﻧﻮ ﻳﻮﺧﻮا ﺑﻪ هﻨﺪ او ﺑﻞ ﺧﻮا ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺷﻲ او ﭘﻨﺠﺎب ﺑﻪ د ژرﻧﺪې د دوﻩ ﭘﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﭼﻴﺖ او دل ﺷﻲ  .ﭘﻪ دﻏﻮ دواړو ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ډارن او ﭘﻪ ﺑﻨ ﻠﻪ
دﻳﺶ ﮐﯥ ﺑ ﻴﻞ ﺷﻮﯼ ﭘﻮځ د ﺗﺮه ﺮو ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او دا ﺧﺒﺮﻩ د ﭘﻨﺠﺎب د ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ ﻣﻨ ﯼ
ﺟﻮړوي.
د ﺳﻮﻟﯥ د ﻋﺎﻟﯥ ﺷﻮرا ﻳﻮ ﻏ ﯼ ﭼﯥ ﻮ ور ﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﻲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﮐ ﯼ و ،واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻴﻨﻮ
ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺳﺮﻏﻨﺪوﻳﺎن او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺸﺮان او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دوﻟﺘﻲ ﻟﻮړﭘﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻨﺪ د اﻏﻴﺰ ﭘﻪ اړﻩ
اﻧﺪﻳ ﻨﻪ ﻟﺮي .ﻧﻮﻣﻮړﯼ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ د ﺳﻮﻟﯥ د ﻋﺎﻟﯥ ﺟﺮ ﯥ ﭘﻼوي ﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻨﺪ اﻏﻴﺰ
ﭘﻪ هﻴ ډول ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دﯼ او ددې اﻏﻴﺰ د ﮐﻤﻮاﻟﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﻳﻲ ﮐﻮﻟﻪ .د ﺳﻮﻟﯥ د ﻋﺎﻟﻲ ﺟﺮ ﯥ ﻧﻮﻣﻮړﯼ
ﻏ ﯼ زﻳﺎﺗﻮي ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻏﻮ ﺘﻨﻪ دا دﻩ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎﻳﺪ د هﻨﺪ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ ﻳﻮ ﺧﻮښ ﮐ ي او هﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وي.
ﺑﻠﺨﻮا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺮﺗﻪ ،ﭘﻪ ﮐﻮر دﻧﻨﻪ د ﺑﻠﻮﭼﻴﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻏﻮر ﻨ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﺟ ﻩ ﮐﯥ ﮑﯧﻞ دﯼ.
ﭘﻨﺠﺎب دا ﻏﻮر ﻨ ﻣﻠﻲ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ او واﻳی ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او هﻨﺪ ﻟﺨﻮا ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻴ ي .ﭘﻪ هﻤﺪې اړوﻧﺪ د
ﻓﺒﺮورۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ » د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﺁﯼ اﻳﺲ ﺁﯼ ﻳﻮﻩ اﻓﻐﺎن ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺖ ﺗﻪ وړاﻧﺪﻳﺰ ﮐ ﯼ وو ﭼﯥ ﮐﻪ
د ﺑﻠﻮﭼﻮ ﺑﯧﻠﺘﻮن ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑی ﻣﺸﺮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د هﻨﺪ ﺳﻔﻴﺮ ووژﻧﻲ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې دوﻩ ﻣﻠﻴﻮن ډاﻟﺮﻩ ﺑﻪ ورﮐ ي
اﻓﻐﺎن ﺧﺒﺮﻳﺎل ﻧﻮاب ﻣﻮﻣﻨﺪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐ ﯼ ،ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺎﮐﻞ ﺷﻮې دﻩ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ د
ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻪ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻲ ،ووﻳﻞ ،ﺁﯼ اﻳﺲ ﺁﯼ اﺗﻪ ﻟﮑﻪ ډاﻟﺮ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ زر ﺮۍ ﮐﯥ د دﻩ ﻟﭙﺎرﻩ اﻣﺎﻧﺖ ﮐﯧ ﻮدې
او ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ دا ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ هﻐﻪ ورځ وروﺳﭙﺎرل ﺷﻲ ﭼﯥ دﻩ د ﺑﻠﻮﭼﺎﻧﻮ د وژل ﺷﻮي ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮﻧﻮاب اﮐﺒﺮﺧﺎن
ﺑ ﻲ ﻟﻤﺴی وواژﻩ.
ﻧﻮاب ﻣﻮﻣﻨﺪ واﻳﻲ ﭼﯥ دﻩ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺿﻤﻴﺮ اﺟﺎزﻩ ورﻧﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ داﺳﻲ ﻮﮎ د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ووژﻧﻲ ﭼﯥ د دﻩ
ﺧﺎورې ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻨﺎﻩ وروړې دﻩ ﻧﻮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن دوﻟﺘﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د دې ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﻤﺎس وﻧﻴﻮﻩ« .
د ﭘﻮرﺗﻪ دوﻩ ﺑﯧﻠ ﻮ ﻟﻪ ﻳﺎدوﻧﯥ ﺨﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا دﻩ ﭼﯥ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻮ ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮه ﺮو ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او د ﺗﺮه ﺮو
ﻟﻪ ﺷﺘﻮن ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻨﺠﺎب روغ ﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﺎﺗﯧﺪﻻﯼ.
د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ  ٢٧د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺷﺎﻩ ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺮﻳﺸﻲ ووﻳﻞ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺳﻮﻟﯥ او ﺛﺒﺎت د راوﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻠﮑﻲ او ﭘﻮ ﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺟﻮړ ﮐ ي.
» ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﺳﻼ وﮐ ﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﻮﯼ ﺑﺎب ﭘﺮاﻧﻴﺰو او ﭘﺮ دې ﻣﻮ ﻴﻨ ﺎر ﮐ ﯼ ﭼﯥ د
ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو د ﻣﺤﻮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ې هﻠﯥ ﻠﯥ ﮐﻮو.

دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٢
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ درﻧـ ﺖ 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

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزﻳﺮ ﺡﺘی ووﻳﻞ ﭼﯥ د دواړو هﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ اړﻳﮑﻮ ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪر هﻮﻣﺮﻩ ﺑﺪﻟﻮن راﻏﻠی او دواړﻩ
هﻴﻮادوﻧﻪ د اړﻳﮑﻮ د ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ« .
ﺧﻮ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺟﻨﺮال ﻟﻪ ﺮ ﻨﺪوﻧﻮ ﻳﻮﻩ ورځ روﺳﺘﻪ دا ﻮﻟﯥ ﺧﺒﺮې ﺑﻴﺎ ﺳﺮﭼﭙﻪ ﺷﻮې او هﺮ ﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ واو ﺘﻞ .د
ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮ ﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ووﻳﻞ ﭼﯥ د دواړو هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﺡﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯥ
ﭘﺮ ﻳﻮ ﺑﻞ دزې ﮐ ي او دواړﻩ ﺧﻮاوې ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرﯼ د ډزو ﭘﻪ ﭘﻴﻠﻮﻟﻮ ﺗﻮرﻧﻮي.
» ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ وﻻﻳﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺮﺡﺪي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻠﻮرم ﮐﻨ ﮎ ﻗﻮﻣﻨﺪان ﺟﻨﺮال اﻟﻤﺮ ﻞ ﻣﻨ ﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د
دواړو ﺧﻮاوو ﺳﺮﺡﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮﻳﻮ ﺑﻞ ډزې ﮐ ي ﺧﻮ د دﻩ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ډزې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻴﻞ ﺷﻮې« .
دا ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ د ﺗﺮه ﺮو د ﺎﻟﻮ د ړﻧ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻨﺠﺎب رﻳ ﺘﻮﻧی ﻧﻪ دﯼ او ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ دې ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﺗﺮه ﺮو ﺗﻪ اړﺗﻴﺎﻟﺮي
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻞ ،اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ او ﻧ ﻳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﺧﻮ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ او ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻮاﻟﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻮ ﭘﻪ ﻻﻣﻞ ﭘﻨﺠﺎب ﻧﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨی
ﮐﺎوﻩ او هﻐﻪ ﻳﻲ ﺗﺮه ﺮوﺳﺮﻩ ﺟ ﻩ ﮐﯥ د ﺎن هﻤﮑﺎر ﺑﺎﻟﻪ .اوس اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن او ﻟﻮﻳﺪﻳ دې ﺗﻪ اړ دﯼ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې د
ﭘﻨﺠﺎب د دوﻩ ﻣﺨ ﭘﻪ اړﻩ ﻏﻮ ﯥ ﺧﺒﺮې وﮐ ي ﺑﻠﮑﯥ ﺎﮐﻠﻲ اﻗﺪاﻣﺎت هﻢ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﻴﺴﻲ.
د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻟﻮﻣ ﯼ او ﮐﺎرﯼ اﻗﺪام ﺑﻪ دا وﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﻨﺪې ﮐ ي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب
ﮐﯥ د ﺗﺮه ﺮو د روزﻟﻮ او ﭘﺎﻟﻠﻮ ﻣﺎﻟﯥ زﻳﺮﻣﯥ وﭼﯥ ﺷﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اردو ﭘﻴﺎوړي ﮐﻮل هﻢ ﭘﻪ هﻐﻮ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻮ ﮐﯥ راﺗﻼﯼ ﺷﻲ ﭼﯥ ﭘﻨﺠﺎب ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻻرې ﺗﻪ راوﺳﺘﻼﯼ ﺷﻲ.
ﮐﻪ هﻨﺪ هﻢ ﭘﺮﺷﺎ و ﭙﻮل ﺷﻲ او ﺷﺎﺑﺎﺳﻲ ورﮐ ل ﺷﻲ ،ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﻣﺴﺘ راﻏﻮر ﻮﻻﯼ او ﺳﻤﻮﻻﯼ ﺷﻲ.
وﺧﺖ و ﻮدﻩ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ او ﻟﻮﻳﺪﻳ دا ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮه ﺮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د هﻤﮑﺎرۍ ﻟﻪ ﻻرې
ﺟﺎرو ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ ،ﺑﺎﺑﻴﺰﻩ او ﭘﻮﭼﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ وﻩ.
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