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ﻟﻴﮑﻮال :ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

ﺟﻼل ﺁﺑﺎد د دوښﻤﻦ د ﺳﺘﺮګﻮ اﻏﺰﯼ
ﺟﻼل اﺑﺎد ﮐﯥ د ﻓﺒﺮورۍ د  ١٩ﻧﯧ ﯥ ﭘﯧ ﻪ ﭼﯥ هﻐﯥ ﮐﯥ د روﺳﺘﻴﻮ راﭘﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ  ٣٨ﺗﻨﻪ ﺷﻬﻴﺪان او ﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ٧٠
ﺗﻨﻪ ﭙﻴﺎن ﺷﻮل ،ﭘﺨﭙﻞ ډول ﮐﯥ ﺑﻴﺨﻲ ﺧﻮﻧ ۍ ﭘﯧ ﻪ ګ ﻞ ﮐﯧ ي .اوﻩ ﺗﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن د هﯧﻮاد د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﯥ د
ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎر ﺗﺮ ﻮﻟﻮ دﻧ ﯥ او ﻣﺪرﻧﯥ وداﻧ ﻳﺎﻧﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮ ﻲ ،د ﺑﺎﻧﮏ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻲ وژﻧﻲ او درې ﺗﻨﻪ ﻳﻲ د
ﺑﺎﻧﮏ ﭘﻪ اﻧ ﮐﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ اﻟﻮ ﻮي او داﭘﯧ ﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ډﻳﺮﯼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﻳﻲ د ﻧﻨ ﺮهﺎر ﻋﺎم وګ ي دي.
ﻧﻨ ﺮهﺎر او ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﺟﻼل اﺑﺎد ښﺎرﭼﯥ د ﺳﻮﻟﻪ ﭘﺎﻟﻮ او هﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ ﻧﻨ ﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣ هﯧﻮاد ﮐﯥ ﻧﺴﺒﺘﺂ اﻣﻦ ﺎﯼ دﯼ  ،ﺗﻞ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺨﻲ دوښﻤﻨﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺮﮐﻮ اﻏﺰﯼ ګ ﻞ ﮐﻴ ي.
ﻧﻨ ﺮهﺎر د هﯧﻮاد د هﺮ ﺑﻞ ﺎﯼ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ  ١٣۵٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د
اﯼ اﻳﺲ اﯼ او ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ ﭘﻮ ﻲ ﻳﺮﻏﻠ ﺮو د ﺷﻮﻣﻮ ﭼﻠﻮ ﻮ او ﺗﻮﻃﻴﻮ هﺪف وګﺮ ﻴﺪ .ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﺮه ﺮ او ﺗﻮﻧﺪ ﻻرې ﭼﯥ د
ﭘﯧ ﻮر ﭘﻪ ﺑﺎﻻﺡﺼﺎر ﮐﯥ د ﻧﺼﻴﺮاﷲ ﺑﺎﺑﺮ ﻟﺨﻮا روزل ﺷﻮي او وﺳﻠﻮال ﺷﻮي وو ،د ﻧﻨ ﺮهﺎر د ﮐﺎﻣﯥ ،ﺳﺮﻩ رود،
ﮐﻮزﮐﻮﻧ  ،ﺧﻮګﻴﺎ ﻴﻮ او ﺷﻴﻨﻮارو ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻳﻲ ،ښﻮوﻧﮑﻲ ووژل ،ﻟﻪ ﻴﻨﻮ ﻳﻲ ﻏﻮږوﻧﻪ او ﭘﺰې ﻏﻮ ﯥ ﮐ ي او ﭘﻪ
ﻴﻨﻮ ﻳﻲ ﭘﻪ وﭼﻪ ﺳﺮوﻧﻪ وښﺮﻳﻴﻞ .ﻟﻪ ﻧﻨ ﺮهﺎر او ﮐﻮﻧ روﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻐﻤﺎن او ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﺗﻪ ورﺷﯧﻮﻩ ﺷﻮل او ﻟﻪ هﻤﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ
ﻳﻲ ﭘﻪ ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺬهﺒﻲ ﺗﻮﻧﺪﻻرۍ او ﺑﯧﻼرۍ او ﺷﺮارت ﺗﺨﻢ وﮐﺎرﻩ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻨ ﺮهﺎر ﻟﻪ ﻻرې د  ۵٠ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﯥ د اﯼ اﻳﺲ اﯼ د اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﺳﻲ اﯼ اﯼ ) (CIAﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻈﺮ او
ګﻮاښ ﻻﻧﺪې راﻏی .د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺟﻴﻤﻲ ﮐﺎرﺗﺮ او روﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د رﻳ ﻦ ﺳﺘﺮ ﺳﻼﮐﺎر ﺑﺮﻳﮋﻧﺴﮑﻲ هﻐﻪ ﻟﻮﻣ ﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ و،
ﭼﯥ د ﺧﻴﺒﺮ ﭘﻪ درﻩ ﮐﯥ ﻳﻲ د ﻮﭘﮏ ﻟﻪ ﻣﻴﻠﯥ ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺿﺎﻋﻮ ﺟﺎرج واﺧﻴﺴﺖ ،اﯼ اﻳﺲ اﯼ او ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻳﻲ
ﭘﻪ ﺷﺎ و ﭙﻮل او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وراﻧ ﮐﯥ ﻳﻲ هﻐﻮﯼ ﺗﻪ د هﺮ ډول ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺳﻴﻨﻪ ووهﻠﻪ.
ﮐﻮم ﺟﻬﺎد ﭼﯥ د ﻧﺼﻴﺮاﷲ ﺑﺎﺑﺮ ﻟﺨﻮا د ﺷﻬﻴﺪ ﺳﺮدار داود ﺧﺎن د واﮐﻤﻨ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻴﻞ ﺷﻮﯼ و ،د ﺑﺮﻳﮋﻧﺴﮑﻲ ﻟﺨﻮا ﺧﭙﻞ
ﺑﺸﭙ ﺗﻴﺎﻳﻲ دوهﻢ ﭘ او ﺗﻪ ورﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮو او ﭘﻪ دﻏﻪ ﻮﻟﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﮐﯥ ﻧﻨ ﺮهﺎر او ﺟﻼل اﺑﺎد د هﯧﻮادﭘﺎﻟﻮ او ﭘﻨﺠﺎﺑﭙﺎﻟﻮ ،ﺳﻮﻟﻪ
ﭘﺎﻟﻮ او ﺟ ﻩ ﻣﺎرو ،د ﭘﺮﻣﺨﺘ او روڼ اﻧﺪو او د ﺷﺎﺗ او ﻣﺬهﺒﻲ ﻣﺘﺤﺠﺮو ﺗﺮﻣﻨ د ﮑﺮ او ﻣﺒﺎرزې ﺳﻨ ﺮ او
ﻣﻮرﭼﻞ وو.
د ﻧﻨ ﺮهﺎر هﺮﻩ ﻟﻮ ﻪ او ډﺑﺮﻩ؛ هﺮﻩ دﯦﺮﻩ او ﺡﺠﺮﻩ؛ هﺮ ﮐﻠی ،ﺑﺎﻧ ﻩ او درﻩ د ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎﻧﻮ او د هﻐﻮي د ﺗﺎﻟﻲ ﻮ د ﺗﻮﯼ
ﺷﻮﻳﻮ او ﺑﻬﻴﺪﻟﻮ وﻳﻨﻮ ﺡﮑﺎﻳﻪ ﮐﻮي.
ﭘﻨﺠﺎب د ﻮﻟﻮ ﻣﺎﺗﻮ او رﺳﻮاﻳﻴﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻞ ﺨﻪ ﻻس واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺖ او ﭘﻪ  ١٣۶٧ﮐﺎل د
ﮐﺐ ﭘﻪ  ١۶ﻣﻪ ﻳﻲ د ﺟﻼل اﺑﺎد ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻴﻞ ﮐ  .ددې ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ اړﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻲ او ﺷﻬﻴﺪ ﺟﻤﻬﻮر
رﻳﺲ ډاﮐ ﺮ ﻧﺠﻴﺐ اﷲ ﭘﻪ  ١٣۶٨ﮐﺎل د ﺛﻮر ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ » د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻮ ی ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﻳﻮﺧﻮا د اﻓﺮاﻃﻴﻮﻧﻮ وﺳﻠﻪ واﻟی ﺗﻘﻮﻳی ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮﻟی او ﺑﻠﺨﻮا ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ی ﻮاﮐﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﻮﺗﻪ
ﻧﮋدﯼ ﮐﻮﯼ .اوس د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻋﺴﮑﺮﯼ ﻓﺮﻗی او ﻣﻠﻴﺸﻪ او ﺳﻌﻮدﯼ اﺟﻴﺮان د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد ﭘﺮ ﺧﻼف ﺟﻨ ﮐی ﻋﻤﻼ ً ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﻠی او د ﺟﺒﻬی ﺗﺮ ﺷﺎ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻳﻮﻟﺴﻤی او اﺗﻠﺴﻤی ﻓﺮﻗی ﻟﺨﻮا ﻳی ﮐﻤﮏ او ﻣﻼﺗ ﮐﻴ ﯼ«.
هﻴ ﻮﮎ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  ٢١ﻣﻪ ﭘﻴ ۍ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑ ﻩ ﻧﺸﻲ وهﻼﯼ  .وګﻮرۍ د ﻳﻮﻩ ﻧﺠﻴﺐ او ﺳﭙﻴ ﻠﻲ اﻓﻐﺎن د هﻐﻪ ﻣﻬﺎل
ﺮګﻨﺪوﻧﯥ ﻧﻦ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﮐﻤﻨﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي » ﺗﺎﻧﺪ د ﻓﺒﺮوري :٢٠وﻟﺴﻤﺸﺮ اﺹﻒ ﻋﻠﻲ زرداري ﭘﻪ اﺳﻼم
اﺑﺎد ﮐﯥ د ﻳﻮې وﻳﻨﺎ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻴﻨﻮ هﻐﻮ رازوﻧﻮ ﭘﺮدﻩ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د ﺷﻮروي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﮕ و د اوږدﻳﺪا ﺳﺒﺐ ﺷﻮل.
ښﺎﻏﻠﻲ زرداري ووﻳﻞ د دۀ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺑﯧﻨﻈﻴﺮ ﺑﻮ ﻮ ﭼﯥ هﻐﻪ وﺧﺖ )  ( ١٩٨٩د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣ ۍ وزﻳﺮﻩ وﻩ ﻟﻪ دې ﺳﺮﻩ
ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ وﻩ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺟﻼل اﺑﺎد دې د اﻓﻐﺎن ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺮﻳﺪ وﺷﻲ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ وﻟﺴﻤﺸﺮ زﻳﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د دۀ ﻣﻴﺮﻣﻦ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮازې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻩ او ﻴﻨﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﺧﺒﺮﻩ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او وﻳﯥ وﻳﻞ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮې اووﻧ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد او ﭘﻪ  ٢٥ور ﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻴﺴﻲ.
ښﺎﻏﻠﻲ زرداري د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮم واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺖ ﺧﻮ وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن هﻐﻪ وﺧﺖ د ادارو ﭘﺮ ﻣﻬﻤﻮ ﻮﮐﻴﻮ
ﻧﺎﺳﺖ ول.

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

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

ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د "ادارو" ﮐﻠﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﺂ ﭘﻮځ ،اى اﻳﺲ اى او د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ ﻧﻮرو ﺎﻧﮕﻮ ﺗﻪ ﮐﺎرﻳ ي .وﻟﺴﻤﺸﺮ زرداري
ﭘﻪ دې ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﻻس هﻢ ﻳﺎد ﮐ او وﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن هﻢ وو«
ﮐﻪ ﻪ هﻢ زرداري ﻏﻮښﺘﻲ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺑﻮ ﻮ او د ﭘﻴﭙﻞ ګﻮﻧﺪ ﻧﻮر واﮐﻤﻨﺎن ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ ﺳﭙﻴﻦ ﭼﺮګﺎن
وښ  ،ﺧﻮ ﻮل ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ د زرداري د ګﻮﻧﺪ ﻟﻮړﭘﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﮐﮑ دي.
هﻤﺪارﻧ ﻪ د  ٢٠٠٨ﮐﺎل د ﻣ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺮﮐﭽﻲ د ﺡﺎﺟﻲ وﻟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ د رﻳﺎض ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﺎﻧﺪﻳﻨﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﻣﻨﺸﻲ و ﻣﺮﮐﻪ ﮐ ې وﻩ ،ﻧﻮﻣﻮړﯼ د ﻣﺮﮐﯥ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ »د داﮐﺘﺮ
ﻧﺠﻴﺐ اﷲ د ﻟﻮري ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ د ﺳﻮﻟﻲ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻲ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻏﻼم
اﺳﺤﺎق ﺧﺎن هﻢ د ﻮﻟ ﺎﮐﻨﻮﭘﻪ اړﻩ ﻮوړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ورﮐ ل ﺧﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﻳﻮ ﻻ هﻢ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ  .ﻣﻮږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﻳﻮﻩ
ﻋﺒﻮري ﺡﮑﻮﻣﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ﻩ ﮐ ﯦﻮﻩ ،د ﺟﻼل ﺁﺑﺎد د ﺟﻨ ﻧﺎﮐﺎﻣﻰ دا ﮐﺎر د ﺧﻨ ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ « .
د رﺳﻨﻴﻮ د روﺳﺘﻴﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،هﻨﺪ د ﮐﺸﻤﻴﺮ ﻟﻪ ﺳﻨ ﺮ ﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻪ ﭘﻮ ﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﻠﻲ .ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ښﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ
ﻻس ور ﻲ ﭼﯥ دوﯼ هﻢ ﻟﻪ ﮐﺸﻤﻴﺮ ﺨﻪ د هﻨﺪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﻮﻧﻪ وﺑﺎﺳﻲ او هﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ
ﮐ ي  .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر د ﭘﻨﺠﺎب د هﻤﺪﻏﻮ ﭘﻮ ﻮﻧﻮ د ﺎﯼ ﭘﻪ ﺎﯼ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ،د ﺟﻼل اﺑﺎد ،ﺧﻮﺳﺖ او
ﮐﻨﺪهﺎر ﭘﻪ درﻳﻮاړو ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ د ﺗﺮه ﺮو ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻳﺎﺗﻴ ي او د ﮐﺎﺑﻞ د ﺳﻴ ﻲ ﺳﻨ ﺮ د روﺳﺘ ﭘﯧ ﯥ ﺗﺮ ﻨ ﭘﻪ درﻳﻮاړو
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ د روﺳﺘﻴﻮ ﺧﻮﻧ ﻳﻮ ﭘﯧ ﻮ ﺷﺎهﺪان ﻳﻮ.
ﮐﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد او ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﺮ ﺑﻞ ښﺎر ﭘﻪ اور ﮐﯥ ﺳﻮ ﻲ ،ﭘﻨﺠﺎب ﺎن ﭘﻪ هﻴ ﺑﻴﻪ ﻟﻪ ګﻨﺎ او ﺧﺘﺎ ﻧﺸﻲ ﺑﭽﻮﻻﯼ .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﺮﻩ وراﻧ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﺗﺮ ﻨ د ﭘﻨﺠﺎب ﻻس ﺡﺘﻤﻲ دﯼ.
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