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ﻟﻴﮑﻮال :ﺳﺮﻟﻮڅ ﻣﺮادزﯼ

ﭘﻨﺠﺎب او ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اډو ﻻﻣﻞ دي
دې ورځﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮﯼ ﻧ ﻳﻮاﻟﯥ او اﻓﻐﺎﻧﻲ رﺳﻨ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اډو د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ اړﻩ وﻳﻨﺎوې او ﻟﻴﮑﻨﯥ
ﮐﻮي ،د اډو د ﯧ ﻮ او ﺑﺪ ﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﺷﻨﻨﯥ ﮐﻮي او د ﺷﺎﻟﻴﺪ او ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻳﻲ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺮ ﻨﺪوي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮﺧﻮا د ﻣﻨ ﻨ اﺳﻴﺎ هﯧﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ د اﻧﺮژۍ د زﻳﺮﻣﻮ ﺑ اﻳﻪ ﺳﻴﻤﻪ دﻩ د ﺳﻬﻴﻠﻲ اﺳﻴﺎ هﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮرو
ﺳﺘﺎﻳﻨ و ﺗﺮ ﻨ د ﺧﺮ ﻼو ﻟﻮﯼ ﻣﺎرﮐﻴ دﯼ او ﺑﻠﺨﻮا ﻣﻨ ﻨ ﺧﺘﻴ ﻟﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ اﺳﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭼﯥ د هﻤﺪې ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ درﻟﻮت ﺳﺮﻩ ځﺎﻧ ﯼ ارز ﺖ ﻟﺮي ،ﻧ ﻠﻮي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﭙﻠﻪ هﻢ د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺑ اﻳﻪ ،د ﭘﺎﻣﻮړ او ﺷﻤﯧﺮوړ هﯧﻮاد دﯼ.
د هﻨﺪوﮐﺶ د ﻏﺮو ﻟ ۍ او ﭘﺎﻣﻴﺮ ﭼﯥ د ﻧ ۍ ﺑﺎم ﻞ ﮐﻴ ي دا هﯧﻮاد د ﭼﻴﻦ ،ﻣﻨ ﻨ اﺳﻴﺎ او ﺳﻬﻴﻠﻲ اﺳﻴﺎ ﺗﺮ ﻣﻨ د
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﮑﻮ او ﺳﻮق اﻟﺠﻴﺸﻲ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﭘﺎﻣﻮړ ﺮځﻮﻻﯼ دﯼ .ﻟﻮﻳﺪﻳ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻩ ﺑﻴﺎ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﭼﯥ  ٢١ﻣﻪ ﭘﻴ ي ﮐﯥ د
ﺳﻴﻤﯥ د اﻧﺮژۍ زﻳﺮﻣﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او هﻤﺪارﻧ ﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮځﻲ او ﻧﺎﭘﻮځﻲ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﺧﺮ ﻼو ﻣﺎرﮐﻴ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ دﯼ،
)(١
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ورﺗﻪ د ﻳﺎدو ﻣﻮﺧﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳک ﮐ ﺪو دي.
ﭘﺮ دې ﺳﻴﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې د واﮎ او ﺎرﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﺑﻞ ﻪ ﮐﻨ و ،ﺳﻨ ﺮ او ﻣﻮرﭼﻞ ﻧﺸﺘﻪ.
دې ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﺧﻪ دا ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳک ارز ﺖ ﺧﺒﺮې وﺷﻲ او ﻳﺎ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اډو د ﻮ او
ﺗﺎواﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ وﺷﻲ ﭘﻪ دې اړﻩ ﺑﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﮐﯥ هﻢ ﺧﺒﺮې او ﻟﻴﮑﻨﯥ رواﻧﯥ وي .ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﻏﻮاړم ﻟﻮﻣ ﯼ دا
ﺧﺒﺮﻩ وﺷﺎرﺑﻞ ﺷﻲ ﭼﯥ ددې اډو د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﺎ ﻻرﻩ هﻮارﻩ ﮐ ﻩ؟
ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ د اډو ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺪ رد وﻳﻞ او د ﭘﺮدې ﺗﺮﺷﺎ ﭼﺎ ددې اډو ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎر ﮐ ﯼ دﯼ؟
اﻳﺎ دا اډې هﻤﺪا اوس ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺟﻮړﻳ ي ﮐﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ او اﻣﺮﻳﮑﺎ دې اډو ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا راهﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﻴﻦ ﮐﯥ وﻩ؟
ﮐﻪ اﺳﻤﺎن ﮐﯥ ورﻳ ﻧﻪ وي هﻴ ﮑﻠﻪ ﺑﺎران ،واورﻩ او ﻳﺎ ږﻟ ﻧﻪ اورﻳ ي .ﻟﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﮐﻪ ﺳﻴﻤﻪ او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﺎ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اډو ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﯥ ځﻠﯥ او ه ﯥ ﻧﻪ وﯼ ﮐ اﯼ ،دا اډې ﺟﻮړﯦﺪاﯼ ﻧﻪ ﺷﻮې!
دا ځﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻮﮎ وو ﭼﯥ د هﻐﻮي د ه ﻮ او ﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻣ دا اډې ﺟﻮړﻳ ي ؟ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ هﻤﺪې اړﻩ ﻏﻮاړم ﻳﻮ ﻮ
ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ راواﺧﻠﻢ :
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اډو د ﺷﺎﻟﻴﺪ او ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ ﻏ ﻳ و د ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ ﭘﻨﺠﺎب او د هﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس
روزل ﺷﻮي ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﻟﻴﮑﻪ ﮐﯥ وﺷﻤﯧﺮو .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﯥ د اﻧ ﺮﻳﺰ ﻟﺨﻮا ﻟﻪ هﻨﺪﻩ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او هﻨﺪ د
ﺧﺎورې ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻮ د ﻳﻮﻩ ﺟﻌﻠﻲ هﯧﻮاد ﭘﺘﻮ ﻪ د ﺳﻴﻤﯥ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻳﻮﻩ ژاﻧﺪارم ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ راﺑﯧﻞ ﺷﻮاو روﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ
ﺗ ون ﮐﯥ ور ﺷﻮ ،د ﺳ ې ﺟ ې ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻳﻲ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ او ازادۍ ﻏﻮرځﻨ ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮑﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻟﭙﺎرﻩ د
ﭘﺎﻣﻮړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﮐ ي دي .هﻐﻪ ﻣﻬﺎل هﻢ ﻟﻮﻳﺪﻳ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣ ﻏﻮ ﺘﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﯥ ﺗﻞ ﺧﭙﻠﻮاﮎ او ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﻲ هﯧﻮاد
وو ،د ﺳﻴﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭘﻮځﻲ ﺗ ون ﮐﯥ ور ﮑﯧﻞ ﮐ ي ﺧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺎﭘﻴﻴﻠی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .ﮐﻪ ﻪ هﻢ ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﺘﻮب اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ
درﻧﻪ ﺑﻴﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﻮ او د ﻧﺎﭘﻴﻴﻠﺘﻮب ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﻲ د ﺧﺘﻴ او ﻟﻮﻳﺪﻳ دواړو ﻟﻮرو ﺨﻪ ډﯦﺮې ﭙﻴ ې اوﺳﻮﮐﺎن وﺧﻮړل او
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﯥ ﺳﺮﻩ ځﺎن ﻪ ﺳﻤﺴﻮر او اﺑﺎد ﮐ .
د  ٢٠ﻣﯥ ﭘﻴ ۍ ﭘﻪ روﺳﺘﻴﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﮐﯥ ﭘﻨﺠﺎب ﭼﯥ د هﻤﺪې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻻ ﭘﺨﻮا راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮﯼ و ،ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ او
ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ را ﮑﻮن ﮐﯥ ﻟﻮﻳﻪ وﻧ ﻩ واﺧﻴﺴﺘﻪ .ﺑﻠﺨﻮا ﭘﻨﺠﺎب د ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ د اووﻩ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ او روﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﻨ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻠﻮ ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﭘﻞ درﻳ وﻟﻮﺑﺎوﻩ .ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﺑﻞ هﺮ ﻮﮎ ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر دﻧﻨﻪ اوﺳﻴﻤﻪ ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﭘﻮځﻲ اډو ﭘﻪ اړﻩ ﻧﻴﻮﮐﻪ او ﻴﻠﻪ ﻟﺮي ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺑﺮﻳﺪﻩ ﭘﻪ ﺡﻖ ﻞ ﮐﯧﺪاﯼ ﺷﻲ ﺧﻮ ﭘﻨﺠﺎب او
ﻣﺠﺎهﺪﻳﻦ د ﻴﻠﻮ او ﻧﻴﻮﮐﻮ ﺡﻖ ﻧﻠﺮي او ددې اډو ﭘ ﻩ او ﺮﻣﺘﻴﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ!
ﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺡﮑﻤﺘﻴﺎر د اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮ د ﻟﻨﺪن د  ITVاو د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ) دﻧﻴﺎ ( ﺗﻠﻮﻳﺰوﻳﻮﻧﯥ ﭼﻴﻨﻠﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﻪ روﺳﺘ
ﻣﺮﮐﻪ ﮐﯥ واﻳﻲ » د ﮐﺎﺑﻞ ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺲ اﻳﮑﻦ ﺑﻴﺮﯼ او واﯼ ﺳﺮاﯼ ﻳﻲ ﭘﻴ ﺮﻳﻮس دﯼ ،ﮐﺮزﯼ ﻳﻮ ﺳﻤﺒﻮل دﯼ «
ﺧﻮ دا ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻴﺎوړﯼ درﻳ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮي  ،اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ او ﺡﮑﻤﺘﻴﺎر دا ﺧﺒﺮﻩ ﻧﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ
اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳ د اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ او ﻧﻮرو ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن درﻳ ﺗﺮ ﻮﺗﻮ ﮐ ﯼ او ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ ﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮﺧﭙﻠﻪ
ﻏﺎړﻩ واﺧﻠﻲ .دا ﭼﯥ ﻞ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﯧﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ او ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د ﮐﺮزي ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮ ﺳﻤﺒﻮل و او
ﺧﭙﻞ هﯧﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻲ د ﻧﻮرو ﻣﺠﺎهﺪﻳﻨﻮ ﺳﺮ ﭘﻪ ﻩ ﭘﻪ ﮐﻨ واﻟﻪ ﺑﺪل ﮐ اوس ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻳﺎدﻩ وﺑﺎﺳﻲ .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻧﻮر
ﺟﻬﺎدي ﻮﻧﺪوﻧﻪ هﻢ ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺑ ﻩ ﮐﯥ ﻏ ﻳ ي او ﻏﻮاړي د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اډو ﭘ ﻩ د ﻧﻮرو ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ واﭼﻮي .ﻃﺎﻟﺒﺎن هﻢ
ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻞ ﻻس ﺟﻮړ ﮐ ي ،اوس ﺧﭙﻞ ﺑﺎدار ﺗﻪ ﻮا ﻮﻧﻪ ﮐﻮي او ورﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﺎم اډې ﺟﻮړې ﻧﮑ ۍ ،ﭘﻪ
داﺳﯥ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اډو د ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎد ﺧﺘﻢ اﻋﻼن ﮐ ي!
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 ځﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﻪ

ﭘﻪ ﻏ ﺘﻠﻲ او ﭘﻴﺎوړي ﻮﻣﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ډراﻣﻪ ﺑﻪ هﻢ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اډو ﺗﺮ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻮرې
ﭘﻪ درځ رواﻧﻪ وي او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اډې ﺟﻮړې ﺷﻮې دوﯼ ﺑﻪ هﻢ ﺲ ﻓﺎرﺳﻲ وواﻳﻲ.
ﺑﻠﺨﻮا د اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ او ﻧﻈﺎرﺷﻮرا ﻟﻨ ﻩ ﻏﺮو ﻻ ﭘﺨﻮا هﺮ ﻪ د اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ ﻏﻴ ﮐﯥ وراﭼﻮﻟﻲ دي .دوﯼ ﺑﻪ
ﻳﻮازې د ﭘﻮځﻲ اډو ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﺳﺎړﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ﺑﻠﮑﯥ ﮐﻪ ددې اډو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﭘﺎﺷﻞ ﺷﻲ د دوﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ ﻻ ﻣﻨﻠﯥ
ﺧﺒﺮﻩ وي.
اﻣﺮﻳﮑﺎ او ﭘﻨﺠﺎب ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ي وو ﭼﯥ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺑﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ د دوﯼ ﭘﻪ ﻣ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
راځﻲ او دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﺎﺗﻴ ي او ﭘﻮځﻲ اډې ﺑﻪ ﺟﻮړوي  .ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې ﭘ ې ﺨﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻏ وﻻﯼ!
دا ﭼﯥ ﻧﻮﻳﻮ ﺡﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اډې ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻪ وي ﮐﻪ ﭘﻪ ﺗﺎوان ﺑﯧﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ  .د ﺟﻬﺎد ﻴﮑﺪاران  ،ﭘﻨﺠﺎب،
اﻳﺮان ،روﺳﻴﻪ او ﻧﻮر ﻟﺮﯼ ﻧ دې ﺎوﻧ ﻳﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮځﺎﯼ د ﺧﺒﺮو ﺡﻖ ﻧﻠﺮي ،وروﺳﺘ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﺑﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﮐﻮي.
د دې اډو د ﯥ او ﺗﺎوان ﭘﺮﺗﻠﻪ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐﻮي .اوس ﮐﻪ ﻧﻮر رﻏﻴ ي او ﻳﺎ ﻣﺮي دا ﭘﺮﻳﮑ ﻩ ﭘﻪ دوﯼ ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﻠﺮي او
دا د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺡﻖ دﯼ.
د ﭘﻴﭽﻠﻮ ﻟﻐﺘﻮﻧﻮ څﺮګﻨﺪوﻧﻪ :
)  ( ١کﻨ و :د ﺕﻮن ) ﻣﮑﺎن ( روﺳﺘﺎړﯼ :
د ﻏﺮوﻧﻮ ،ﻏﻮﻧ ﻳﻮ ،ﮐﻼ او ﮐﻮر د دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻴ او ﻻﻧﺪې وﺗﯥ ) ﻻﻧﺪﯦﻮﺗﯥ ( ځﺎﯼ ﺗﻪ ﮐﻨ و واﻳﻲ.
ﮐﻨ و د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ هﻢ ﮐﺎرﻳ ي ) ﺑﺮ ﮐﻨ و ﺗﻪ ﻮرﻩ *** ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎر وﻻړﻩ ﻳﻤﻪ  ،ﮐﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻨﺪرﻩ( ،د درو او ﻣﻨﻈﺮو د
ﻟﯧﺪﻧﯥ ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﮐﺎرﻳ ي .ﮐﻨ و ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د ﻟﻤﺮ ،ﺳﭙﻮږﻣ او ﺳﺘﻮرو د راﺧﺘﻮ او ﻟﻮﻳﺪو ځﺎﯼ هﻢ وي ﭼﯥ ﺷﺎﻋﺮان هﻤﺪﻏﻪ
ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺷﻌﺮوﻧﻮ ﮐﯥ د ﺗﺸﺒﻴﻪ او اﺳﺘﻌﺎرې ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺎروي ) ژﻳ ﯼ ﭘﻴﺰوان دې ﭘﺮ ﮐﻨ و ﺧﺘﻠی ﻟﻤﺮ دﯼ *** ﭼﺎ
وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ زﻳ ﺮ دﯼ (.
د ﺎرﻧﯥ او ﭘﻬﺮې ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ ي  .ﮐﻨ و ﭘﺮ دو ﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﺮﻳﺪ او ډزو ﻟﭙﺎرﻩ هﻢ ﻪ ځﺎﯼ ﻞ
ﮐﻴ ي  .ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻴﻴﻨﺎن او ﻋﺎﺷﻘﺎن هﻢ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﻴﻨﯥ او ﻣﻌﺸﻮﻗﯥ د ﻟﯧﺪن ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ،ﭘﻪ ﺗﻮرږﻣ او ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﮐﯥ د ﮐﻮر
او ﻳﺎ ﮐﻼ ﭘﺮ ﮐﻨ و وراوړي .ﻏﻠﻪ او داړﻩ ﻣﺎران هﻢ د ﻏﺮوﻧﻮ ،ﻏﻮﻧ ﻳﻮ ،ﮐﻮر او ﮐﻼ ﮐﻨ ووﻧﻪ د ﻏﻼ او داړې ﻟﭙﺎرﻩ
ﮐﺎروي.
ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮﻩ ﮐﻨ و ﻣﻮږ ﻧﻦ ﭘﻪ ﻧﻮر ﭘﺮاخ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻩ هﻢ ﮐﺎروﻻﯼ ﺷﻮ:
ﺳﺘﺮاﺕﻴﮋیﮏ ﻋﻤﻖ )  ( Strategic depthﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ﭘﻮځﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﮐﺎرﯦﺪن ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮ ﮐﯥ
ﻣﻮږ د ﺳﺘﺮاﺕﯧﮋیﮏ کﻨ و ﺨﻪ ﺑﻞ ﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﻪ ﺷﻮ ﭘﻴﺪاﮐﻮﻻﯼ .ددې اﺹﻄﻼح ﮐﺎروﻧﻪ هﻐﻪ ﻣﻬﺎل زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﻨﺠﺎب د هﻨﺪ د ﻟ ﮑﺮو ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻞ ﺧﺮاب ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺨﻪ ډاډﻩ ﻧﻪ دي او ﻏﻮاړي د هﻨﺪ د اﺡﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﻳﺪ
ﭘﻪ ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎورې ﺨﻪ د ځﺎن ﭘﻪ ﻪ د هﻨﺪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻮځﻲ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ي .ﭘﻨﺠﺎب ﺑﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د ﻳﻮﻩ
ﮐﻨ و ﭘﺘﻮ ﻪ د هﻨﺪ ﻟ ﮑﺮې ﺎرې او ﻟﻪ هﻤﺪې ﮐﻨ و ﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺑﺮﻳﺪ ﮐﻮي .هﻤﺪارﻧ ﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ
ﻻرې د ﻣﻨ ﻨ اﺳﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﭘﺮاﺧﻪ ﺳﻮدا ﺮﻳ ﻪ راﺷﻪ درﺷﻪ وﻟﺮي او ﻟﻪ دې ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮﻩ ﮐﻨ و ﭘﺘﻮ ﻪ وﮐﺎروي.
ﺑﻠﺨﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻦ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺳﻬﻴﻠﻲ اﺳﻴﺎ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﺳﺘﺮاﺗﯧﮋﻳک ﮐﻨ و درﻳ ﺧﭙﻞ ﮐ ﯼ .ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ
ﻣﻨ ﻨ اﺳﻴﺎ  ،ﭼﻴﻦ ،هﻨﺪ ،اﻳﺮان او ﻧﻮر ﺎوﻧ ﺎري .ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ ﺑﻪ د اړﺗﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻟ ﮑﺮې ﺧﻮځﻮي .د ﺳﻮدا ﺮۍ
ﺗ وﻧﻮﻧﻪ او ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺑﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎورې ﺑﻪ ﻮﻟﯥ هﻐﻪ دﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻳﻮﻩ ﻋﺎدي ﮐﻨ و ﺨﻪ
ﺗﺮﺳﺮﻩ ﮐﯧﺪﻟﯥ اوس ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧﻮي او ﭘﺮاخ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻩ ﭘﻮځﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﺳﻮدا ﺮﻳ ﯥ دﻧﺪې ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐﻴ ي.
هﻤﺪارﻧ ﻪ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ورﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﺷﻮﻩ ﮐﻨ و د ﺗﻮن ) ﻣﮑﺎن ( روﺳﺘﺎړﯼ دﯼ او ﻟﻪ دې روﺳﺘﺎړې ﺳﺮﻩ ﻣﻮږ ﻧﻮر
ﺗ ﺘﻲ ﺗﺮﮐﻴﺒﻮﻧﻪ هﻢ ﻟﺮو ﻟﮑﻪ :
ﺗﻴﺮي ﮐﻨ و ) ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ د ﻳﻮځﺎﯼ ﻧﻮم دﯼ (
ﻮ ﮐﻨ و ) ﭘﮑﺘﻴﺎ ﮐﯥ د ﻳﻮځﺎﯼ ﻧﻮم دﯼ (
ﺑﺎړﻩ ﮐﻨ و ) د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﭘﻪ ﺳﺮﮐﻨ ﮐﯥ د ﻳﻮ ځﺎﯼ ﻧﻮم دﯼ ( او ﻧﻮر
ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳک ﮐﻨ و ) ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳک ﻋﻤﻖ (
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