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ﻟﻴﮑﻮال :ﺴﺭﻟﻭڅ ﻤﺭﺍﺩﺯﯼ

ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﻳﺴﺘﻠﻮﻏﻮﻏﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ،د ﭼﺎ ﻻس دﯼ ؟
دا ﺧﺒﺮﻩ ﭼﯥ د اﻳﺴﺎف او ﻧﺎ ﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دې ﺑﯥ ﻗﻴﺪو ﺷﺮﻃﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ووځﻲ ،ﻪ ﻣﻬﺎل راهﯧﺴﯥ د ﺎﮐﻠﻮ ﮐړﻳﻮ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ
ﺧﻮرا ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ وړاﻧﺪې ﮐﻴ ي .ﭘﻮ ﺘﻨﻪ دا راﻣﺨﺘﻪ ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﮐړۍ دا ډﻧ ورې ﺧﭙﺮوي او د ﮐﻮﻣﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ؟
اﻳﺎ دﻏﻪ ﮐړۍ ددې واﮎ ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﭘﺮځﺎﯼ ﺧﺒﺮې وﮐړي او ځﺎن ددې ﻣﻠﺖ اﺳﺘﺎزي وﺑﻮﻟﻲ؟
د اﻳﺴﺎف او ﻧﺎ ﻮ د ځﻮاﮐﻮﻧﻮ وﺗﻞ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ،ددې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ او ﮐﻪ ﻧﻮرې ﮐړۍ هﻢ ﭘﻪ
دې ﺧﺒﺮو ﮐﯥ واﮎ ﻟﺮي؟
ﻣﺬهﺒﻲ ﺳﺨﺖ درﻳ ﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ډﻟﯥ ﭼﯥ د اﺷﻐﺎل ﻏﻮﻏﺎ ﻳﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړې او د هﯧﻮاد د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ ﺳﻮز ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻴﻨﻲ
ﻴﺮوي اﻳﺎ رﻳ ﺘﻴﺎ ﻟ ﺗﺮ ﻟ ﻩ دوﯼ هﻢ د ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ هﺮاړﺧﻴﺰ ﻣﻼﺗړ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ او ازاد دي ،اﻳﺎ دوﯼ دا ﻏﻮﻏﺎ ﭘﺨﭙﻞ
ﺳﺮ ﮐﻮي؟
اوس ددې ﻣﻬﺎل رﺳﻴﺪﻟی ﭼﯥ دا او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ﺡﻼﺟﻲ ﺷﻲ او ددې ﺗﺮﺷﺎ د هﻐﻪ ﭼﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ
ﮑﺎرﻩ او ﯧﺮې ﺑﺮﺑﻨ ې ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﻳﻲ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﻮﻣﯥ ﯥ او ﭘﻪ درواﻏﻮ او ﭼﻠﻮ ﻮ ﺳﺮﻩ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻮاﺧﻮږي
راﭘﯧﮋﻧﻲ.
دا د ﻟﻤﺮ ﭘﺸﺎن ﺮ ﻨﺪ ﺡﻘﻴﻘﺖ دﯼ ،ﻧړﻳﻮال ځﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮ د هﻮﮐړې او ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د ﺑﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
د ﭘﺮﻳﮑړو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ زﻣﻮږ هﯧﻮاد ﺗﻪ راﻏﻠﻲ او راﺗ ﻳﻲ ﺑﻴﺨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ دﯼ .ددې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د راﺗ ﻣﻮﺧﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ او هﻐﻪ
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﯥ ﺨﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺮه ﺮو ﺟﺎرو ﮐﻮل دي .هﻤﺪارﻧ ﻪ دې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ دا ﻣﻮﺧﻪ هﻢ
درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ــ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻼس د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ړﻧ ﺷﻮﯼ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﻏﻮل ﺷﻲ .د وﺧﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ
ﻣﻠﻲ اردو ،ﭘﻮﻟﻴﺲ او د ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﺎﻧ ﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻲ .دا ﻣﻠﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ هﺴﺘﯥ ﭘﻴﺎوړي او ﻏ ﺘﻠﻲ ﺷﻲ ﭼﯥ ددې ځﻮاﮐﻮﻧﻮ
د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل وړﺗﻴﺎ وﻟﺮي ﺗﺮ ﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺡﺎﮐﻤﻴﺖ وﺳﺎﺗﻼﯼ ﺷﻲ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺗﺮه ﺮو ﭘﻪ ځﺎﻟﻪ او ﺎ ﻮﺑﻲ ﺑﺪل
ﻧﺸﻲ .هﻤﺪاراز د ﺗﺮه ﺮو ﻟﻪ ﺷﺮﻏﻮﺑﻞ ﺨﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﮑﯥ ﺎوﻧ اوﺳﻴﻤﻪ هﻢ ﭘﺎﮐﻪ ﺷﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ
ﻟﻮﻳﺪﻳ هﻢ د اراﻣﯥ ﺳﺎ واﺧﻠﯥ او د ﺗﺮه ﺮو ﻟﻪ ﻮا ﻮﻧﻮ ﺑﯧﻐﻤﻪ او ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻲ.
د روان ﮐﺎل د ﺟﻮﻻﯼ ﭘﻪ  ١۶ﻣﻪ د اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺸﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺟﻨﺮال ﺡﻤﻴﺪ ﻞ د ﻳﻮﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
اﯼ ار واﯼ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وﻳﻠﻲ و » ﻧﺎ ﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﻟﯥ او اوس ﮐﺎﺑﻞ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻴﺎرﻩ ﺷﻮې
ډوډۍ دﻩ ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ وﺧﻮړل ﺷﻲ « ﻧﻮﻣﻮړﯼ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وړاﻧﺪې ځﻲ او واﻳﻲ » ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻠﻮﻩ وﺳﻠﻮال ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ
دي او راﺗﻠﻮﻧﮑی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دوﯼ وي ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺧﻮږي دي« ﺡﻤﻴﺪ ﮔﻞ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ د ﺳﭙﯧ ﻠﻮ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺧﻄﺎب ﮐﻮي او واﻳﻲ » ﺳﭙﯧ ﻠﻲ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد او ﻣﻘﺼﺪ ځﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دى ،ﻧﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن «.
هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺨﻮاﻧﻲ دوﻟﺘﻤﺸﺮ ﭘﺮوﻳﺰﻣﺸﺮف ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﺎﺳﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠی و ،د » ﺎزﻳﺘﺎ«
ﻧﺎدﻳﮋداﮐﻮرواﮐﻮووا ورځﭙﺎ ﯥ ﻟﻪ ﺧﺒﺮﻳﺎل ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ وﻳﻠی و ﭼﯥ دﯼ ) ﻣﺸﺮف ( ﺑﻪ د ﮐﺮﻣﻠﻴﻦ د ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮﻩ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐړي.
د ﭘﻨﺠﺎب ﻧﻮرو ﺑﺮﺡﺎﻟﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ هﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د ﻧړﻳړاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ ﻴﻨ ﺎر
ﮐړﯼ او ه ﻪ ﻳﻲ ﮐړې ﻟﻪ دې ﻻرې ﺳﺎدﻩ زړي اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺗﯧﺮﺑﺎﺳﻲ ،د اﺳﻼم او ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ دوﯼ ووژﻧﻲ او
هﯧﻮاد ﻳﻲ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ رﻏﻮﻧﯥ او ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺴﯥ ړوﻧﺪ ﮐړي.
ﺑﻠﺨﻮا د اﻳﺮان دوﻟﺘﻤﺸﺮ ﻣﺤﻤﻮد اﺡﻤﺪي ﻧﮋاد ﭼﯥ د  ١٣٨٩ﮐﺎل د ﮐﺐ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ  ١٩ﻣﻪ ﻳﻲ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ ﮐړﯼ و ،اﻓﻐﺎن
وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺡﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺳﺮﻩ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ دودﻳ ﻪ دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮑﻪ اړﻳﮑﻮ ﭘﺮﺧﻼف وﻳﻠﻲ و » ﺗﺮ ﻮ
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻬﺮﻧﻲ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺷﺘﻮن وﻟﺮي ،ﺳﻮﻟﻪ ﻧﺸﻲ راﺗﻼﯼ « ﻧﻮﻣﻮړي هﻤﺪارﻧ ﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﺗﺮه ﺮۍ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې رواﻧﻪ ﺟ ړﻩ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ او ﻳﻮﻩ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﺑﻠﻠﯥ وﻩ.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اﻳﺮان ﭘﻠﻮﻩ ډﻟﯥ ﭙﻠﯥ او ﻮ ﻲ ﮐﺴﺎن ﻳﻲ »هﻢ ﺑﻪ ﻧﺎل ﻣﻴﺰﻧﺪ وهﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﺦ !« دوﯼ هﻢ اﻳﺮان ﺳﺮﻩ د ﺗړاو ﻟﻪ
ﮐﺒﻠﻪ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ډﻧ ورې ﻏ وي او هﻢ د ځﺎن ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻪ ډاﻟﺮ او ﭼﻮﮐ اﺧﻠﻲ!
ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻢ هﺮ اﺧﺘﺮ او ﺑﺮات د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﻮم اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﻟﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻋﻼﻣﻴﻲ ﺧﭙﺮوي او هﻐﻮ ﮐﯥ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻮا ﻮﻧﻪ ﮐﻮي او د اﯼ اﻳﺲ اﯼ ﭘﻪ ﻣ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮي او ﭘﻨﺠﺎﺑﻲ اﺳﻼم او ﺟﻬﺎد ﭘﻪ دﻋﻮې ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد
وﻳﺠﺎړوي او ﺧﭙﻞ هﯧﻮادوال وژﻧﻲ.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ روﺳﺘ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اړﻩ د اﻣﺮﻳﮑﻲ د رﻏﻮل ﺷﯥ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﭘﻪ ﺗړاو ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮې ﻟﻮﻟﻮ
»د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ د اوﺑﺎﻣﺎ اﻋﻼن ﺷﻮې ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﻧﻪ ﻳﻮاځﻲ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ډ ﺮﮐﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ وﻩ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﻲ او
دﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ ٣
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 ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

اداري ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ هﻢ هﻴ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدﻩ او د دﻏﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋۍ ﻟﻪ اﻋﻼﻧﻪ را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﻮل ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺷﮑﺴﺖ او ﻓﻀﻴﺤﺖ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دي«.
ﭘﻪ دﻏﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ دوﻩ ﮑﯥ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ دي  :ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ډ ﺮ ﮐﯥ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺷﻲ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﭘﻨﺠﺎب اردو ﭼﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎن او اﻟﻘﺎﻋﺪﻩ ﻳﻲ د ﻟﻮﻣړﻳ ﻟﻴﮑﯥ ﺳﺮﺗﯧﺮﯼ دي ،ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮې دﻩ .ﻧﻮ ځﮑﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻮل ځﻮاﮎ او ﺷﺮارت ﺟﻨ ﻴ ي
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻨ ﺮ ﮐﯥ ﻣﺎت ﻧﺸﻲ .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻣﻠﻲ ﮐﺎدروﻧﻪ هﻢ دوﯼ ﭘﺨﭙﻞ ﻻس وژﻧﻲ ﺗﺮ ﻮ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻠﮑﯥ او
اداري ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮي وﻧﻪ ﻟﺮي او دوﯼ ﺗﻪ د داﺳﯥ اﻋﻼﻣﻴﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ دروازې ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﯥ وې .دا ډول اﻋﻼﻣﻴﻲ ﻳﻲ د
رﺳﻨﻴﻮ ﺟ ړﻩ دﻩ.
دوﻳﻢ ﮑی ﭼﯥ ﻧﻮر هﻢ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې او ﺧﻨﺪﻧی دﯼ دا دﯼ ﭼﯥ اﻋﻼﻣﻴﻪ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ځﺎﻳﻪ ﺧﭙﺮﻳ ي
ﭼﯥ ﭘﺘﻪ ﻧﻠﺮي .ﻃﺎﻟﺒﺎن اﻋﻼﻣﻴﻲ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎﺑﻪ ﺧﭙﺮوي  ،ﺧﻮ ﭘﺘﻪ ﭘﺮې ﻟﻪ ډارﻩ ﻧﺸﻲ ﻟﻴﮑﻼﯼ .دوﯼ ځﺎن ډﯦﺮ زورور ﺑﻮﻟﻲ ﻟﮑﻪ
ﻨ ﻪ ﭼﯥ ﻳﻲ د اﻋﻼﻣﻴﻲ ﻟﻪ ﻣﺘﻦ ﺨﻪ ﮑﺎري ،ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻞ دوﻣﺮﻩ زور ﺳﺮﻩ هﻢ هﻮﻣﺮﻩ ﮐﻤﺰوري دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ اﻣﺎرت
ﭘﺘﻪ ﻧﺸﻲ ﮑﺎرﻩ ﮐﻮﻻﯼ!
ﻓﻘﻂ ﺳړﯼ ﺑﻪ واﻳﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ او زړو رواﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،دوﯼ اوس هﻢ ﭘﻪ  ٢١ﻣﻪ ﭘﻴړۍ ﮐﯥ د دﻳﻮاﻧﻮ او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎه
ﻏ ﻳ ي .ادرﺳﻮﻧﻪ او ﭘﺘﯥ ﻳﻲ ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ ﮑﺎري ؛ ﻻﭘﯥ ﺷﺎﭘﯥ او د زور ﮑﺮوﻧﻪ ﻳﻲ دﻳﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ!
ﭘﻪ هﻐﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺎزو د
ﻧﻠﻠﻴﮑﯥ د ﻏ ﯧﺪو ﺗړون ﭘﻪ اړﻩ ﺧﭙﺮﻩ ﮐړې ،ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻮﻟﻮ » دا وﺽﺎﺡﺖ ﺑﺎﻳﺪ وﮐړو ﭼﯥ دا ﻣﻼﺗړ او ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﻪ هﻴ ﺗﻮ ﻪ د اﺷﻐﺎﻟ ﺮاﻧﻮ ﭘﺮ ﺽﺪ زﻣﻮږ ﭘﻪ روان ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻪ اﻏﻴﺰ ﻧﻪ ﮐﻮي .زﻣﻮږ د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﺑﻪ د
ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ او ﺗﺮ هﻐﻮ زﻳﺎت ﭘﺮ اﺷﻐﺎﻟ ﺮاﻧﻮ دوام ﮐﻮي .زﻣﻮږ هﻮ ﻴﺎر ،ﻣﺆﻣﻦ او ﺧﺪاى ﭘﺎل ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﭘﻮهﯧ ي ،ﭼﻲ
د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺽﺪ وﺳﻠﻪ وﮐﺎروي او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﺽﺪ ﻧﻪ ،ﮐﻮم ﮐﺎر وﮐړي او ﻟﻪ ﮐﻮم ﮐﺎر ځﺎن وﺳﺎﺗﻲ ،د هﻐﻮى د ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﻲ
ﻣﺤﻮر هﻐﻪ ځﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻤﻮﻧﻪ وروي او ﻏﻮاړي د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮ ﯥ ﻧﻈﺎم او ﻻس
ﭘﻮ ﻰ ﺡﮑﻮﻣﺖ زﻣﻮږ ﭘﺮ هﯧﻮاد ﻣﺴﻠﻂ ﮐړي ،زﻣﻮږ ﻣﺆﻣﻦ ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﻟﻪ هﻐﻮ ﭼﺎودﻧﻮ او ﺑﺮﻳﺪوﻧﻮ ډډﻩ ﮐﻮي ﭼﯥ اﻓﻐﺎن
وﻟﺲ ﺗﻪ ﻣﺮگ ژوﺑﻠﻪ اړوي ﻳﺎ ﻣﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺗﻮ ﺗﻪ زﻳﺎن رﺳﻮي«.
دﻟﺘﻪ هﻢ اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ځﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺮﮐﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﺸﺎن ﭘﻪ ﻴﻨ ﺎر ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎﻧﻮي او ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺗﻪ وځﻠﻮي ﭼﯥ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دو ﻤﻨ ﮐﯥ ﻮﻧﺪې د هﯧﻮاد ﻣﻠﻲ ﻮ ﺗﻪ ژﻣﻦ دﯼ .ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺳﺮﻩ دو ﻤﻨی د اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﻪ او ارادﻩ ﻧﻪ دﻩ .اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ دا دو ﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﺑﺪې ورځﯥ ﮐﻮي .ﮐﻪ ﻧﻦ ورﺗﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ اﻣﺮﻳﮑﯥ د
ﺳﺮ ﭘﻪ اﺷﺎرې هﻢ ﺳﺖ وﮐړ ،اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻟﻐړ د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﭘﻪ ﻏﻴ ﮐﯥ وروﻟﻮﻳ ي .اوس هﻢ دﻏﻪ دوﻟﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ دا
ﻮﻧﺪ ﻳﻲ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻻﺳﭙﻮ ی ﻲ ،ډﯦﺮې ﻮﮐ دې ﻮﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ رﺳﻴﺪﻟﻲ.
د ﭘﺮﻧﺴﻴﺐ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ د ﺎزو ﻧﻠﻠﻴﮑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻮرﻩ ﺑﻮﻟﻲ او د ﻧﻠﻠﻴﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻳﻲ ﻏ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﯼ او ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﻲ هﻢ ځﺎن ژﻣﻦ ﺑﻮﻟﻲ ،ﻳﻮ ﻣﻠﻲ اﻗﺪام ﻼﯼ ﺷﻮ  .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ ﺧﻮښ اوﺳﻲ ﭼﯥ د ا ﻮﻧﺪ د
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د وژﻟﻮ او هﯧﻮاد ﻟﻪ وراﻧﻮﻟﻮ ﻻس واﺧﻠﻲ ،دهﯧﻮاد اﺑﺎدي او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮځﺎﯼ ﭘﺮﻳ دﻩ !
ﻟﻪ ﺧﻴﺮﻩ ﻣﻮ ﺗﻮﺑﻪ دﻩ ﻣﺎﻣﺎ  ،ﺳﭙﻲ دې راﻧﻪ ﮐﻮرې ﮐړﻩ ) وﺷړﻩ (!
دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ﻏﻮاړم ددې ﻮﻧﺪ ﭘﻪ روﺳﺘ اﻋﻼﻣﻴﻪ ډﯦﺮ وﭘﻴﭽﻢ ﻳﻮازې دوﻩ درې ﺧﺒﺮې ﻳﻲ د ﺑﯧﻠ ﯥ ﭘﺘﻮ ﻪ رااﺧﻠﻢ:
ﻮﻧﺪ ﭘﻪ اﻋﻼﻣﻴﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ  » :اﻳﺮان ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﻨﮓ او ﻧﺎاﻣﻨﻴﻮ ﭘﺮ دوام ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐړې ،او ﭘﻪ ﺗﯧﺮو
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ وﻃﻦ ﭘﻠﻮروﻧﮑﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ او وﺳﻠﯥ ﻟﯧ ﻟﻲ دي او هﻐﻮى ﻳﯥ ﺟﮕړو ﺗﻪ ه ﻮﻟﻲ دي ﻣﻮﺧﻪ ﻳﯥ هﻤﺪا وﻩ،
واﺷﻨﮕ ﻦ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ دې اړﻩ د اﻳﺮان ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐړې دﻩ ﭼﻲ د رﺳﻨﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اﻳﺮان د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ادﻋﺎ ﮐﻮي ،دا ﭘﻪ
داﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﻲ دﻩ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﯥ د اﻳﺮان او روﺳﻴﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻓﺘﺡ ﮐړى او د هﻐﻮى ﻣﺴﺘﻌﻤﺮﻩ ﻳﯥ ﺗﺮې ﺟﻮړﻩ ﮐړى ،د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﺎ اهﻠﻮ ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ هﻢ داﺳﻲ ﺗﮕﻼرﻩ ﻏﻮرﻩ ﮐړې وﻩ ﭼﻲ ﺗﻞ ﻳﯥ ﮔ ﻪ ﺗﻬﺮان او ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ ،ﻧ دې وو ﭼﯥ
ﻟﻪ اﻳﺮان ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﺗړون ﻻﺳﻠﻴک ﮐړي ﭼﻲ اﻳﺮان د هﻐﻪ ﻟﭙﺎرﻩ دا ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﺟﮕړو اور ﺑﻞ ﮐړى،
ﻏﻮ ﺘﻞ ﻳﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې د اﻳﺮان ﮔﺎز هﻨﺪ ﺗﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺷﻲ«.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ د ﻟﻮﻳﺪﻳ هﻤﮑﺎري اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ اوس هﻢ د هﻐﻪ ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺟﻬﺎد ﻧﺎرې وهﻲ ﻧﻪ واﻳﻲ،
اﻳﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻳﻮازې ځﺎن د ﺳﺮا ﻮ ﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺘﻮن ﮐﯥ دا ﻧﻠﻠﻴﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او هﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻏ ﻮﻻﯼ ﺷﻮﻩ ؟ ﮑﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ ﻧﻪ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د دې ﻮﻧﺪ د اﻋﻼﻣﻴﻲ ﭘﻪ ﻳﺎدﻩ ﺷﻮې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
»ﻧ دې ووﭼﯥ ﻟﻪ اﻳﺮاﻧﻪ ﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﺗړون ﻻﺳﻠﻴک ﮐړي« هﻢ دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ ﺷﻮې.
اوس هﻢ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻧﻠﻠﻴﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺎز ﻟﻴ د او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ واﯼ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺑﻴﺎ هﻢ اﺳﻼﻣﻲ
ﻮﻧﺪ ،ﻧﻪ د ﻧﻠﻠﻴﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ځﺎن ژﻣﻦ ﺎ ﻪ او ﻧﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ دوﻣﺮﻩ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ددې ﻧﻠﻠﻴﮑﯥ ﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻲ!
د ﺟﻨ ﻠک د ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﯥ او د ﻧﻨ ﺮهﺎر ﮐﺎﻧﺎل اوﺳﭙﻨﯥ ،ﻣﻮ ﺮې او ډول ډول وﺳﺎﻳﻞ ،د ﻧﻨ ﺮهﺎر د ﻗﻮل اردو وﺳﺎﻳﻞ  ،ﺡﺘی
دﺑﺮﻳ ﻨﺎ او د ﺗﻠﻴﻔﻮن ﻣﺰو ﭘﻮرې ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ وﭼﻠﻮل ﺷﻮل .ﻪ وﺷﻮل ﭼﯥ ﻳﻮ دم دې ﻮﻧﺪ  ١٨٠درﺟﯥ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﮐړ ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ
او ﻧړۍ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ د ﻴﻨ ﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻔﮑﻮرې ﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﻲ ﻮ ﺗﻪ ﻳﻲ ﭘﺎم ﺷﻮ .د ﻮ او ﻣﻠﻲ
ﮐﺎروﻧﻮ ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ اوس هﻢ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻧﻪ دﯼ ،ﭘﺨﻮاﻧی او زوړ ﺡﺴﺎب ﺑﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ ﮐﻮو.
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ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ اﺳﻼﻣی ﻮﻧﺪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻟﮑﻪ ﺳﻮﻟﻪ ،اﻣﻨﻴﺖ ،ﻣﻠﻲ واﮐﻤﻨﻲ او ادارﻩ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﯥ او ﻣﻠﻲ
ﺳﻴﺎﺳﺖ د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻋﻴﻨﮑﻮ ﮐﯥ ﻮري او ﺗﻔﺴﻴﺮوي ﻳﻲ .ﮐﻪ دا ﻮﻧﺪ ځﺎن ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮎ ﮐړي او د ﻣﺬهﺒﻲ ﺳﺨﺖ
درﻳ او ﺗﻮﻧﺪﻻرۍ ﭘﺮځﺎﯼ ﻣﻠﻲ او ﻣﻌﺘﺪل ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﭙﻞ ﮐړﯼ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﺳﭙﻴﻨﻮﻻﯼ ﺷﻲ .ﻧﻮرﺟﻬﺎدي ــ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ
ﻟﮑﻪ د رﺑﺎﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ او ﻧﻈﺎرﺷﻮرا ،د ﺳﻴﺎف ډﻟﻪ ،د ﻣﺤﻘﻖ او ﺧﻠﻴﻠﻲ ډﻟﯥ ﭙﻠﯥ ﺧﻮ ﺗﺮ ﺳﺘﻮﻧﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ هﯧﻮاد ﭘﻠﻮرﻟﻮ او
اﻓﻐﺎن وژﻟﻮ ﮐﯥ ﻻ اوس هﻢ ﻟ ﻴﺎ دي او ﭘﻪ ﺳﻴﺎﻟ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺨﺘﻪ ﮐﻴ ي  .د دوﯼ ﭘﻪ وړاﻧﺪې هﻢ ﻋﻴﻨﯥ ﻻر ﭘﺮﺗﻪ دﻩ.
د هﻴ اﻓﻐﺎن ﻧﻪ ﺧﻮ ﻴ ي ﭼﯥ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن دې ورﺗﻪ هﯧﻮاد وﺳﺎﺗﻲ!
ﮐﻪ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ــ ﺟﻬﺎدي ډﻟﯥ ﭙﻠﯥ ﻟﻪ واﮐﻪ ورﮐﯥ ﺷﻲ ،هﻠﺘﻪ اﻣﻨﻴﺖ راﺗﻼﯼ ﺷﻲ او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭘﻮځﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﭘﯧ ﻴ ي ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دې ﭘﺎﺗﯥ وي!
هﻐﻪ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﭼﯥ ددﻏﻮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ــ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﮑ ﭘﻮرې ﻧ ﺘﻲ دي او ددوﯼ ﭘﻪ ﻏﻮﻏﺎ او ډﻧ ورو ﮐﯥ ور دي ،
ﺳﺨﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎ او ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﺳﺮﻩ ﺟﻔﺎ ﮐﻮي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوس هﻢ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ازاد دﯼ  ،ﭘﺨﻮا هﻢ ازاد او ﺧﭙﻠﻮاﮎ و او ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ ﺑﻪ هﻢ ازاد او ﺧﭙﻠﻮاﮎ وي،
ﺧﻮ ددﻏﻮ ﻣﺎﻓﻴﺎﻳﻲ ډﻟﻮ ﻟﺨﻮا ﻟﻮ ﯥ ﻟﻮ ﯥ او دړې وړې ﺷﻮﯼ دي ،ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺎدۍ او وداﻧ ﺗﻪ ﻳﻲ ﻣ ﯥ راﺑ وهﻮ!
ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﻮ ی ﺷﻮو او د هﯧﻮاد اﻣﻨﻴﺖ ﭘﺨﭙﻠﻮ اوږو واﺧﻠﻮ ،ځﺎﻧﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ژوﻧﺪ ﺑﺨ ﻠی وي او ﺑﻬﺮﻧﻴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ هﻢ د وﺗﻮن ﺧﻮﻧﺪي ﻻر!
ﭘﺎﯼ
اﺧ ﻮﻧﻪ :
ــ اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ اﻧﻼﻳﻦ ،ﺗﺎﻧﺪ او ځﻴﻨﯥ ﻧﻮرې ﺑﺮﻳ ﭙﺎ ﯥ
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