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ﻟﻴﮑﻮال :وﻟی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرزﯼ

د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان اړﻳﮑﻲ ﮐﻮﻣی ﺧﻮاﻩ ﺗﻪ رواﻧی دي
د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ ﻮﮐﻲ د ﺎوﻧ ﻳﺘﻮب ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠی اړﻳﮑﻲ در ﻟﻮدي ،او دا اړﻳﮑﻲ ﮐﻠﻪ
ﮐﻠﻪ ی او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ هﻢ دﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺗﺎوان وي .وﻟی دواړو ﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ ددﯼ اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ ﭘړاووﻧﻮﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮا ﺗﻴﮋﯼ او
هﺪف ﭘﻪ دﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎ ﺗﻴﮑﻪ ﻣﺎ ﺡﻮل ﮐی ﻟﻪ وراﻳﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐړﯼ دي .ﮐﻪ ﻳﻮﯼ ﺧﻮاﻩ ددﯼ اړﻳﮑﻮ ﻧﻪ ﺳﺮ ﻏړوﻧﻲ ﮐړﯼ وي ،ﻧﻮ
ﺑﻴﺎﻟﻪ ﺑﻠی ﺧﻮاﻩ ورﺗﻪ ډﻳﺮ ژر ددﻳﭙﻠﻮ ﻣﺎﺗﻴﮑﻮ ﮐړﻳﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻩ اﺡﺘﺠﺎ ﺟﻴﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ ور ﺳﭙﺎرﻟی دي .ﭘﻪ ﻧړﻳﻮاﻟﻪ او دﻳﭙﻠﻮﻣﺎﺗﻴﮑﻪ
ژﺑﻪ داﺡﺘﺠﺎج ﭘﺮوﺳﻪ داﺳی دﻩ ﭼﻪ ددواړو هﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﻔﻴﺮان د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ وزارت ﺗﻪ رﺳﻤﺂ را ﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﻴ ي او د
ﻧﺎﺳﻢ او ﺳﺮ ﻏړوﻧﻲ ﻋﻠﺖ او ﺳﺒﺐ ورﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻴ ي ﭼﻪ د رﺳﻤﻲ ﭘﺮوﺗﻮﮐﻮل ﻟﻪ ﻻرﯼ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو
وزارت د ارﺷﻴﻒ ﭘﻪ څﺎﻧ ﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮﯼ ﺎﮐﻠی ﻧﻤﺮﯼ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺛﺒﺖ او راﺟﺴﺘﺮ ﮐﻴ ي .ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﮐﻮم ﺎوﻧ ﯼ هﻴﻮاد
ﻧﻮر ﺑﻴﺎهﻢ دﻏﻪ ﺗﮑﺮارﯼ ﻋﻤﻞ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐړي ﻧﻮ ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ هﻐﻪ ﻟﻤړﻧ ﭘړاووﻧﻪ ﭘﻠی ﮐﻮﯼ ،او دﺛﺒﺖ ﻟﻤﺒﺮ د هﺮ
اﺡﺘﺠﺎج ﻟﻴﮏ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ دﻣﻀﻤﻮن او ﻣﺤﺘﻮا ﻟﻪ روﻳﻪ ﭘﻪ ﻧﻮي ﻟﻤﺒﺮ ﺳﺮﻩ رﺳﻤی ﺑ ﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .ﭼﻪ دﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ
اوږدوﮐی دﻏﻪ رﺳﻤی ﺳﻨﺪ ﺗﻞ د ارﺷﻴﻒ ﭘﻪ ادارﻩ ﮐی ﺧﻮﻧﺪﯼ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﻴ ي .او دﺽﺮورت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی د رﺳﻤﻲ ﺳﻨﺪ د
ﺷﻮاهﺪو او ﺳﻮاﺑﻘﻮ ﺑﻨﻴﺎد ﺗﻪ ﻻرﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺰي.
داﻳﺮان اﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ددرﻳﻮ ﻟﺴﻴﺰو ﭘﻪ دوران ﮐﻲ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن دﻗﺎﻧﻮﻧی دوﻟﺖ دﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ وار وار د
ﺎوﻧ ﻳﺘﻮب د ﻮ اړﻳﮑﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ ﺳﺮ ﻏړوﻧﻪ ﮐړﯼ دﻩ او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭼﺎروﮐی ﻳﻲ د ﻣﺪاﺧﻠی او ﻻس وهﻨﻲ ﻧﻪ
ﻻس ﻧﻪ دﯼ اﺧﺴﺘﻲ .اﻓﻐﺎﻧی ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ددوي دا ﻻس وهﻨی ﮐﻠﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪ ﻏﻨﺪﻟی دي او ﮐﻠﻪ هﻢ ﻟﮑﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن
ورﺗﻪ ﭼﻮ پ او ﭘ ﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺎ ﺗﻲ ﺷﻮﯼ دي.
ددﯼ ﻮﻟﻮ ﭘﻮ رﺗﻨﻴﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎهﻢ ﻴﻨﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺡﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ درﻳ ﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ رﻏﻨﺪﻩ او ﺑﺮ ﺑﻨ ﻩ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ
ﮐړﯼ دي ،وﻟی ﻴﻨﻮ ﻳﻲ ﺑﻴﺎ ددي ﻮﻟﻮ ﺳﺮ ﻏړوﻧ ﺳﺮ ﺑﻴﺮﻩ د ﻧﻮﮐﺮ او ﺑﺎدار ﭘﻪ رول ﮐﻲ ﺎن و رﻧﻐ ﺘﯥ دي .ﭼﻪ ﺑﻴﻠ ﻪ
ﻳﻲ ﻣﻮﻧ ﻧﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮ ﻮ وﻳﻨﻮ او ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﻳی اورو .ﻣ ﺮ د ﺡﻞ ﻻرﻩ ﻳی ﻧﺸﻮ ﻣﻮﻧﺪﻻي ﭼﻪ وﻟی زﻣﻮﻧ دا ﺎوﻧ ۍ
هﻴﻮادوﻧﻪ دﺧﭙﻞ ﻐﺮ ﻧﻪ ﭘ ﻲ را ﺑﺎﺳﻲ او ددﯼ اړﻳﮑﻮ ﺧﻨ ﺮ ﻲ .د ﻮﻟﻮ ﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ د ډﻟ ﻧﻪ ﻳﻮا ی اﻳﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
زﻣﻮﻧ ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻠﯥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ او ﻏﻴﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ اړﻳﮑﻲ د ﺷﺮاﻳﻄﻮ او ډول ډول ﺳﺒﺒﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺮ ﻏﻴړﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﺘﻮﻧﻮ
او ﺑی اﺡﺴﺎﺳﻪ ﮐړﻧﻼرو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﻮ اړﻳﮑﻮ او راﺷﻪ درﺷﻪ ﻣﻨﺎ ﺳﺒﺎت ﮐﻨ ﻞ ﮐړﯼ دي .او ﭘﻪ دﯼ ﻻرﻩ ﮐی ﻳی ډول
ډول ﺳﺘﻮﻧ ﻲ را ﻣﻨ ﺘﻪ ﮐړﯼ هﻢ دي .داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﺎورﻩ ﺑﺎﻧﺪي د روﺳﺎ ﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ دي دواړو ﺎوﻧ ﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ
دد ﻤﻨﻲ ،ﻏﺮض ،ﻣﺪاﺧﻠی او ﻻس وهﻨﻲ ﺽﻤﻴﻨﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﺮور او ﻧﺎ راﺽﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن د رو
ﺳﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗړ ﻣﻮﺟﻮدﻩ ﺡﮑﻮﻣﺖ څﺨﻪ د ﺗ ﺘﻲ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺧﭙﻞ ﭘﻼ رﻧ اﻧ ړ ﻧﻪ د اﻳﺮان او ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻃﺮف د
ﻣﺠﺒﻮرﻳﺖ ﭘﻪ اﺳﺎس د هﺠﺮت او ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺴﺘﺮي وﺗړﻟﻲ او ددوﯼ ﺧﻮاﻩ ﺗﻪ ور ﮐﻮچ ﺷﻮل .ﭼﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮري ﭘﻪ زروﻧﻮ
ﻣﻬﺎ ﺟﺮ او ﭘﺮدﻳﺲ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐی دﺧﺮاﺑی او ﮐړ ﮐﻴﭽﻨی وﺽﻌﻲ ﭘﻪ ﺧﺎ ﻃﺮ ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد ﺗﻪ د راﺗګ زړﻩ ﻧﻪ ﻪ
ﮐﻮﯼ او ﺑﻴﺮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼرﻧﻲ ﻏﻮﻟی ﺗﻪ ارادﻩ او ﻋﺰم ﻧﻠﺮي .او ددﯼ هﻴﻮادو دزﻏﻢ او درد او ﻧﺎوړﻩ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﮎ ﻧﺎ ﺳﻮز ﺗﻪ
ﻏﺎړﻩ اﻳ دي ﭼﻪ دﺻﺒﺮ او ﺡﻮﺻﻴﻠی ﮐﺎ ﺳﻪ ﻳﻲ ﻧﻮ رﻩ ﭘﺮ ﭼﭙﻪ ﮐﻴﺪو دﻩ.
اﻳﺮاﻧﻲ ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎورﻩ ﮐی داﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن څﻪ د ﭘﺎ ﺳﻪ د  ٢٠٠ ٠ﻧﻪ زﻳﺎت د ﺗﻴﻠﻮ ډﮎ ﺎﻧﮑﺮوﻧﻪ د څﻮ ﻣﻮدﯼ
راهﺴﻲ ﺑﻴﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻋﻠﺘﻪ د ﻧړﻳﻮاﻟﻮ د ﺳﻮ دا ﺮﯼ د ﻮﻟﻮ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺳﺮ ﺡﺪ ﮐی دروﻟی دي .او اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دﺗﻠﻮ
اﺟﺎزﻩ ﻧﻪ ورﮐﻮي او دﻟﻴﻞ ﻳی دادي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺗﻴﻞ د اﻣﺮﻳﮑﺎ او اﻳﺘﻼﻓی ﻗﻮاووﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﻴ ي ،ﭼﻪ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐی هﻢ اﻳﺮان
او هﻢ ﻮﻟﻪ ﻧړي ﭘﻪ دﯼ ﻪ ﭘﻮ هﻴ ي ﭼﻪ دﻏﻪ ﺗﻴﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠی ﺗﺠﺎراﻧﻮ او ﺷﺨﺼی ﭘﺎﻧ ﻮاﻟﻮ ﭘﻮرﯼ اړﻩ ﻟﺮي ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻮري .داﻳﺮان دوﻟﺖ دﻏﻪ ﻧﺎوړﯼ او د زﻏﻢ ﻧﻪ ډﮎ ﻋﻤﻞ اﻓﻐﺎ ﻧی ﭼﺎرواﮐی ﭘﺮ اﺡﺴﺎ ﺳﺎﺗﻮ را ووﺳﺘﻞ او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻟﻪ ﺧﻮاﻩ ﻳﻮ ﻟﻮړ ﭘﻮرﯼ هﻴﺌﺖ ﭼﻪ ﻣﺸﺮﯼ ﻳﻲ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻟﻤړﯼ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل د ﺟﻬﺎد د وﺧﺖ ﺳﺘﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان او داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
دﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ﻟﻪ رﺗﺒی ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻣﺎرﺷﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﻴﻢ د ﺗﺠﺎرت او ﻧﻮرو ﻣﺨﻮرو وزﻳﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ون و ﺎ ﮐﻞ ﺷﻮ .او
داﻳﺮان دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺳﻔﺮ وﻻړل ،ﭼﻪ دا ﻣﻌﻀﻠﻪ هﻠﺘﻪ ﺡﻞ او ﻓﺼﻞ ﮐړﯼ .وﻟی دﻏﻪ ﻟﻮړ رﺗﺒﻪ هﻴﺌﺖ د اﻳﺮان د
ﻟﻮړو ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ددﯼ ﺳﺘﻮﻧ د ﺡﻞ ﻻرﻩ ﭘﻪ ﻩ ﺳﺮﻩ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او دهﻮ ﻮاب ﻳﻲ ورﮐړﯼ .اﻳﺮاﻧﻲ ډﻟ دوﻟﺴﻤﺸﺮ
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺗﻪ د ﺳﻼ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻓﺎﺑﺮﻳﮑﻪ ور و ﻮوﻟﻪ او ﻳﻮﻣﻴﻞ ﺳﻼ ﻳی د ﺗﺤﻔی او ﻪ ﺎوﻧ ﯼ ﺗﻮب ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺎﻏﻠی ﻓﻬﻴﻢ ﺗﻪ
ور ﮐړﻩ ﭼﻪ دﻣﻨﻨﻲ ﭘﻪ وړاﻧﺪﻳﮑﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ د ﻣﺎرﺷﺎل ﺻﺎﺡﺐ ﻟﺨﻮاﻩ وﻣﻨﻞ ﺷﻮﻩ .اﻓﻐﺎﻧی ډﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ زړﻩ او ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ هﻴﻮاد
ﺗﻪ راﺳﺘﺎ ﻧﻪ ﺷﻮل اود ﺗﻴﻠﻮ ﻣﺸﮑﻞ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﺳﺮﻩ ﺡﻞ او ﻓﺼﻞ ﺷﻮ.
وﻟی د ﮐﺎﺳی ﻻﻧﺪﯼ ﻧﻴﻢ ﮐﺎﺳﻪ را ووﺗﻪ.
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دوﯼ ور ی وروﺳﺘﻪ د ﺗﻴﻠﻮ ﺎﻧﮑﺮوﻧﻪ ﻻ هﻢ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺎﯼ وﻻړ وﻩ .د ﻣﺎرﺷﺎل ﺻﺎﺡﺐ او ورﺳﺮﻩ هﻴﺌﺖ هﻠی ﻠﻲ د
ﺧﺎرو ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮي ،او اﻳﺮاﻧی ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ وﻋﺪو ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻤﻞ وﻧﮑړي .د ﺳﻮ دا ﺮﯼ ﭼﺎرو وزﻳﺮ اﺡﺪﯼ څﻮ
ﻠﻪ د داﻳﺮاﻧﻲ ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﻴﻠﻔﻮﻧی ﺗﻤﺎس وﻧﻴﻮي وﻟی ددﻩ ﭘﺮ ﺧﺒﺮو هﻴﭽﺎ ﻏﻮږ وﻧﻪ ﻧﻴﻮﯼ اوﺳﺮ ﻳی ﭘﺮﯼ
ﻧﻪ ﺧﻼ ﺻﻮي ،ﻣ ﺮ د ﺗﻴﻠﻮ د ﺎﻧﮑﺮوﻧﻮ ﮐﺎروان ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺎي ﭘﺎ ﺗﻲ دي .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن داﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
دوزﻳﺮاﻧﻮ دﺷﻮرا ﻏﻮﻧ ۍ هﻢ ﻳﻮا ﻲ او ﻳﻮا ی د اﻓﺴﻮس ﭘﻪ ﮑﺎرﻩ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺗﮑﻴﻪ وﮐړﻩ او دا ﻣﺴﺌﻠﻪ هﻤﺪاﺳی ﺑی ﻏﻮرﻩ
او ﻻ ﻳﻨﺤﻠﻪ ﭘﺮﻳ ﻮوﻟﻪ .وﻟی ﺳﺘﻮﻧ ﻪ ﻻ ﭘﺮ ﭙﻪ وﻻړﻩ دﻩ .ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮ ی ﻳﻮ ﻣﺘﻞ دي ﭼﻪ واﻳی:
ﻳﺎر ﺗﺮ ﮐﻮڅﻪ ﺗﻴﺮ ﮐړﻩ او رﻧګ ﻳی هﻴﺮ ﮐړﻩ
اﻳﺮان دﺧﭙﻞ ﻧﺎوړۍ ﺳﻴﺎﺳﺖ څﺨﻪ وار ﭘﻪ وار ی ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﯼ .اﻳﺮاﻧی ﺡﮑﻮﻣﺖ ﺗﻞ دژﻣی ﭘﻪ ﻣﻮﺳﻢ ﮐﻲ ﻳﻮﻩ ﺳﺘﻮﻧ ﻪ را
ﭘﻴﺪا ﮐړي او د هﻐی ﺳﺘﻮﻧ ﻲ ﻗﻠﻒ او ﮐﻠی هﻢ دواړﻩ ددوﯼ ﺳﺮﻩ وﯼ .داﻓﻐﺎﻧی ﻣﻬﺎﺟﺮو ﺷړل د هﻐﻮﯼ وهﻞ او ﮑﻮل او
د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻋﺎم ﺡﻀﻮر ﮐﯥ د ﺑﻴ ﻨﺎﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ دار ړول د ﻮﻟﻮ ﻧړﻳﻮاﻟﻮ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺳﺮ ﻏړوﻧ د ﮑﺮ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ هﻢ
اﻳﺮاﻧی ﺡﮑﻮﻣﺖ ددﯼ دوﻩ ﻣﺨﻲ ﺳﻴﺎ ﺳﺖ څﺨﻪ ﻻس ﭘﺮﺳﺮ ﻧﺸﻮ .او ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎ وړو ﻻس وهﻨﻮ ﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻮي .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ا وﻟﺲ ﻣﺸﺮ دارګ ﻣﺎ ی ،د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت او دﺳﻮدا ﺮﯼ ﭼﺎرو وزارت ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﻲ اﺡﺘﺠﺎﺟﻴﻪ
ﻟﻴﮏ هﻢ د اﻳﺮان ﭼﺎرواﮐﻮﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول ﻧﻪ دﯼ ﺳﭙﺎرﻟی ،او ﻳﻮا ی ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اړﺧﻴﺰﻩ ﺗﻮ ﻪ ﻳی دﺗﻠﻔﻮن د اړﻳﮑﻮ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐړﯼ دﻩ ،ﭼﻪ هﻐﻮ اړﻳﮑﻮ ﻻ هﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ د ﺡﻞ ﻻرﻩ ﻧﻪ دﻩ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ .ﻴﻨﻮ ﺧﻮږ ﻣﻨﻮ او ﭘﺮهﻴﻮاد
ﻣﻴﻨﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ دﺧﭙﻞ زړﻩ درد د ﻳﻮي ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﻈﺎهﺮﯼ ﭘﻪ ﺑ ﻪ د اﻳﺮاﻧی ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮﺽﺪ ﮑﺎرﻩ ﮐړﯼ .او داﻳﺮان ﺳﻔﺎرت
ﻣﺦ ﺗﻪ ودرﻳﺪل او ﺧﭙﻠی ﻏﻮ ﺘﻨﻲ ﻳی داﻳﺮاﻧی ﭼﺎرواﮐﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻲ .ﮐﻮر دﯼ ددوي ودان وي ﭼﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﺳﺘﺮ او ﺪوډ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﮐی هﻴ ﻮﮎ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﻮ ﺗﺮ څﻮ دﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻏﻢ وﺧﻮري او ددﯼ هﻴﻮاد دﺧﻠﮑﻮد ﻣﺸﺮوع ﺡﻖ
څﺨﻪ دﻓﺎع وﮐړي.
ﮐﻪ ﭼﻴﺮﯼ ﻣﻮﻧ د اﻳﺮان اﺳﻼﻣی دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐی ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﻻرﯼ ﭘﻪ ﮐﺎر وا ﻧﻪ ﭼﻮو او ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ د رﺳﻤی
ﺑﻨﺪ وﺑﺴﺖ ﻟﻪ ﻻرو ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﭼﺎروﭼﻠﻨﺪ ﻏﻮرﻩ ﻧﮑړو ،ﻧﻮ اﻳﺮان ﺑﻪ هﻴ ﮑﻠﻪ زﻣﻮﻧ ﭘﺎ ﮐﻮ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐ ی
ﻧ دﯼ او ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دﯼ ﻻرﻩ ﮐی د ﭘﺎ وړ ﺎ ﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ.
اړﻳﻨﻪ ﺑﻮﻟﻢ ﭼﻪ د اﻳﺮان ددوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐی ﻻﻧﺪﯼ وړاﻧﺪﻳﺰوﻧﻪ ﻋﻤﻠی ﮐړل ﺷﻲ:
اول  :ﻟﻤړﯼ ﺑﺎﻳﺪ د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول د اﻳﺮان ﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د اﺡﺘﺠﺎج ﭘﻪ وﺟﻪ را
وﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻲ .او داﻳﺮان ﺳﻔﻴﺮ هﻢ د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ اﺡﻀﺎرﺷﻲ ،او ددﯼ ﺳﺘﻮﻧ ﻲ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐی ورﺗﻪ رﺳﻤی
اﺡﺘﺠﺎج ﻟﻴﮏ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ډول وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ.
دوهﻢ  :داﻳﺮان د ﻮﻟﻮ ﮐﻤﮑﻮﻧﻮ او وړﻳﺎ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻪ دﯼ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ وﺷﻲ .ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪو ﻣﺮ ﺑﻮﻃﻮ ادارو ﺗﻪ
ﺎﻧ ړۍ هﺪاﻳﺖ او ﺳﭙﺎ ر ﺘﻨﻪ وﺷﻲ ﺗﺮ څﻮ د اﻳﺮان ددﯼ ﻧﺎوړﯼ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐی ﺧﭙﻞ ﺎﮐﻠی ﻣﺮام ﻋﻤﻠی ﮐړﯼ.
درﻳﻢ  :دهﻠﻤﻨﺪ دﺳﻴﻨﺪ داوﺑﻮ ﻗﺮارداد دي ژر ﺗﺮ ژرﻩ ﻟﻐﻮ اﻋﻼن ﺷﻲ .او دﻧﻮﯼ ﭘﺎرﻟﻤﺎن د ﭘﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﻢ دﯼ ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ
د ﻧﻮﯼ ﺗړون ﺷﺮاﻳﻂ او ﻧﻮﯼ ﻟﻴﺪ ﻟﻮرﯼ ﮐﺘﻨﻮﺗﻪ دي ﺎﻧ ړي ﻧﻈﺮوﻧﻪ او ﻧﻮﯼ ﻃﺮﺡی ﭘﮑﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ.
څﻠﺮم  :ﭘﻪ ﺳﺮ ﺡﺪﯼ ﭼﺎ روﮐی دﯼ ﻻزم دﻓﺎﻋی ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭘﮑﺎر واﭼﻮل ﺷﻲ .ﺗﺮ څﻮ دهﺮﯼ ﻧﺎ ﮐﺎﻣﻪ ﺡﻤﻠﻲ او ﺗﻌﺮض ﻧﻪ
ﮐﻠﮑﻪ دﻓﺎع او ﻣﻘﺎ وﻣﺖ وﺷﻲ .
ددﯼ ﻮﻟﻮ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ ﺑﻴﺎ هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﮏ درﻳ د اﻳﺮ ان ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐی د ﻧړﻳﻮال ﻣﺪﻧی او
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺑﻨﺴ داﺳی ﻏﻮرﻩ ﮐړي ،ﭼﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻟﺖ او ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ی ﭘﮑ ی ﻧﻐ ﺘﻲ وي .او هﺮ څﻪ د ﺑﻴﻦ
اﻣﻠﻠی ﮐﻨﻮاﻧﺴﻴﻮن ﭘﻪ ﭼﻮ ﮐﺎ ټ ﮐﻲ داﺳﻲ ﺡﻞ او ﻓﺼﻞ ﺷﻲ ﭼﻪ ددواړو ﻃﺮﻓﻮد ﺡﻘﻮﻗﻮ ﻧﻪ ﻣﻼ ﺗړ وﺷﻲ.
ﭘﺎﯼ
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