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و شميره   ٤تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئرالي

  م١٥/٠٣/٢٠١٠                                              پوهنمل حاجی محمد نوزادی: ژباړونک 
  

  ) برخه څلورمه( د طالبانو طريقت  
ورې يو په  بل مو وژنی                 لکه پردی  هسی په خپل مو وژنی تنو    پ

ت له ډوبيدو ژغورو نن               يا خو په څن کی د ساحل مو    وژنیيا به ک
  )نوزادی . م. ح( 

  : دتيری دريمی برخی سره په تړاو کی د ژباړی دوام 
وک دی ؟     :اخر داطالبان 

تنوان چی فکر کوی طالبان د ،،         هغه کس تل قوت دی ، دوی په لوپ طالبان په . يه پيمانه تير وتلې دی ،، يو غ
فاجعی يوه د غميزی او . ) ژباړ.  کال کی ليکل شويده ١٩٩٧مقا له په ( واقعيت کی د افغانانو د دوو تيرو لسيزو 

ون دی چی د .  منطقی پايله او ثمر دی ولنی هغه غبر نديدل د افغانی متدينی او دوديزی   هنقشبندي( دطالبانو څر
ی ځغلولی دی پر بن ) طريقت ه کی ري ه. س يی ددی اولس په خ ه وړاندی چی  داچی د طالبانو پديده د هغه څه پلن

ه  ون په تو ړی عبر ولنی ديوه  خاص او ځان ی ، دافغانی  تونه بلل کي انه  بنس باندی خارجی ارز پر بي
ړو فوند. يادوالی شو  ه په اسالمی نړۍ کی د هغو ځان ونو يوه برخه ده چی ،، طالبان ،، همدارن امنتاليستی غورځن

يدلې دی  تونو او لويديز پلوی اغيز په وړاندی را پورته شوی او جن نظامی ( طالبان د داسی يوه . دسوسياليستی ارز
ين انظباططريقت غړی دی چی واحده اداره او دخپل جوړ )  دينی– ولو پوړونو کی  ددی .  او دسپلين لری ت په 

 په اړوند ډير ل دی ، خو بياهم طالبانو وړ ده چی زموږ معلومات ال تر اوسه د ويلوه دا خبره هم ديادونی سره سر
ونو دوره راپيادوی  ړتياوی موږ ته د صليبی جن ت ډيری ځان ديدی يو پدغه دوی . ويالی شو چی د طالبانو د جوړ

ی. له بله سره ډير ورته وال لری  کرک ونه اول طالبانو ته ورته مذهبی (  په حقيقت کی د دصليبيانو د وخت جن
ياليو مخامخ کيدل وو  ) طريقتونو ه د . سره د اروپايی وسله والو جن ونه په اروپا کی په تدريجی تو صليبی جن

يو له دغو طريقتونو څخه تر دا اوسه . منحته راوستل  ) هاسپيتاليان(او  ) تامپلييران( لوديز مسحيت طريقتونه لکه 
ه پاته دی  چی د هم پوری  ی) مالتا دولت طريقت ( د يوه مستقل دولت په تو   . پنامه يادي
يالی د وړوکتوب له وخت نه د خپ          ی رانو د اوامرو بيله قيد او شرط  لو مشد طالبانو جن .  منلو ته روزل کي

ه ماشومان په  . هلکان ان به مدرسو کی ډير سخت او درانده فزيکی او روانی تمرينونه سرته رسوی ی په تو د بيل
ی چی له خپله ځايه د حرکت کولو امکان هم نه تر السه  يرونو سره پر ځمکه باندی داسی ميخ بند او تړل کي زن

رد د قران کريم يوه سوره په ياد حا فظی ته سپاری –دا ډول حالت ترهغه وخته دوام کوی چی ماشوم . کوی  .  شا
ارډ روزی ددی ډول ستونزمنو تمرينونو ندونکو وفادارانو  وونکی د سر  يو بل .  به پايله کی د ،، طريقت ،، 

تاريخی ورته وال هم رايادوالی شو او هغه داچی په مصر کی ،، مملوکا نو ،، او په ترکيه کی ،، عثمانی يانچاريانو 
ه اخيستل،، پرخپل   .   وخت د ورته الرو څخه 

ولو سره سره بياه تنه پرځای پاته ده          ددی  ايا د ،، طالبانی طريقت ،، نننی او راتلونکی مشران : م دايوه پو
ړۍ  دافغانستان واکداران دی ؟ د طالبانو د مشرانو څخه هغه کسان چی موږ په  ) ١٩٧٧( څوک دی چی دا 

يار او په کار پوه  دول خپل . کسان وو افغانستان کی وليدل او خبری اتری مو ورسره وکړی ، دوی زده کړې ، هو
ول حرکتونه يی په پوره سړه سينه سره کنترول  ه درک کړی وو او خپل  روپ نه د يوه . چاپيريال ډير  زموږ د 

تنی په ځواب کی چی مال محمد عمر څوک او په څه خاطر ستاسی د دومره باور وړدی ؟  خبرليکونکی د يوی پو
 مال محمد عمر -بره ده خو تاسی ته يی درک کول مشکل کار دی  ،، دا ډيره ساده خ:  ځواب ورکړيوه طالب داسی 

 .هغه څوک دی چی هيڅکله نه تير وځی ،، 
) مسلمانانو اتحاديی ( په پای کی دا يوه خبره هم ديادولو وړ بولم چی افغانستان ته زموږ سفر په روسيه کی د      

  .  لخوا سازماندهی او تنظيم شوی وو 
ور – جالل اباد – کابل. د ليکنی پا ی       مسکو– پي

ه پيژندنه       اغل ماکسيم شيفچنکو د روسی ر:د ليکوال لن دی دخپلی . ډيو تلويزيون چلونک او وتل وياند دی ا 
ريزی ، المانی او عربی ژبو روانی خبری کوی  و ، مجلو او جريدو . ژبی روسی نه برسيره په ان په بيالبيلو ورځپا

دمعاصرو اديانو دستراتيژيکی او څيړنيز مرکز مشر پاته شوی ، د راډيو او تلويزيون بيالبيل کی يی کار کړی ، 
رامونه يی مخ ته بيولې دی او يواز البانو دحاکميت پروخت يی په ن روسی توکمه ژورناليست دی چی دطپرو

  . کال کی د دوی د مشرانو سره ليدنی کتنی کړيدی ١٩٩٧
  

  د ژباړی پای
  



 
 

 
و شميره   ٤تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

و ديادونی وړ        د  تو ژباړونکې لخوا  ندونی پ    : ر
تو کولو ته می د دوو خبرو له کبله مالوتړل  لومړی داچی د داسی وتلی روسی ژورناليست :       د لوړی ليکنی و پ

و دليدلی حال پر بنس دا ډول يوه  ليکنه راته په زړه پوری وه  ولو هم دنورو که څه دويم داچی طالبان . په قلم دستر
ړتياوو څخه خالی نه وه ، خو دوی ته کله ناکله داسی کارونه  اکلو نيم او ناخوالی سياستوالو پشان انسانان او د

دروغجن چی دی ته دطالبانو د مخالفانو د منسبوی او حتی د واقعيت نه بيخی ليری هنری فلمونه يی په هکله جوړوی 
مان دد. ويالی نشو څه بل پرته تهمت نه  ول زما په  لکه په يو لړ هنری فاسدو او کاذبو اسی دروغجنو تهمتونو ل

ول شويدی ،  . دباندی کار دی هم نه يوازی بی انصافی بلکه دژورناليستيکو اخالقو څخه فلمونوکی چی پر طالبانو ل
انه کولو کی مرسته نه کویزه فکرکوم چی دا ډول کارونه نه داچی د ذهنيتونو ی ناوړی ، پوره يقين لرم چ په رو

ک دی  تل پدی حساسو شيبو کی چی د سولې خبری دافغان . موخی او د اويو خړول يی دمن  ځکه می نو وغو
ه سرليکونه جوړوی ، ددی ليکنی په ژباړلو سره دخپلی خوا نه هم د پمشرتابه  رام اونړيوالو رسنيو دليکنو ږي رو

ودالی شم او د ي ته ددی ودان په بنس کی ک په الره کی د هغو کسانو د ذهنيتونو په جوړی روغی يوه وړه خ
و کی خاوری پاشلې دی  رځم چی د تنظيمی انارشيزم دپلويانو ناوړو تبليغاتو يی په ستر انه کولو مرستندوی و . رو

انه کړم  کې رو ی په هکله هم څو  پان   : برسيره پر دی غواړم د لوړی ليکنی د څيړنيزی برخی د من
 داموضوع په پراخه پيمانه څيړلی ده ، زه د لوړی مقالی د ليکوال ه چی ما هم تل پخپلو ليکنو کی         لکه څن

نديدل په افغانستان کی د  غ يم چی د طالبانو څر اغلی شيفچنکو د ارزونی سره پدی هکله په بشپړ ډول هم
ک اچ( ه نيول تنظيمی حکومت پر مهال دداسی شرمونکو ناخوالو لکه غال ، چور وچپاول ، الر ، سړې ) ونی پا

تونی و د غبدافغان ، جنسی تيريو ، زورواکيواو نورو نادودو په وړاندی د وژنی ، انسان ت ون يوه زوريدلو خل ر
ی عمليات يی د صليبيانو . طبعی او الزمی پايله ده کاری چی د طالبانو جن ر دده دا نظر ماته ډير پر ځای نه  م

تونو  ی خوز ی طريقتونو سره په پرتليز ډول اويا دهغه وختدوخت د جن ونو . دی کړي ياد دجن د صليبی جن
ت په اروپاکی په  ی خوز ت د سلجوقی ترکی مسلمانا نو  ) ٢اوربان ( کال د رومی پا پ . م١٠٩۵لومړۍ جن په نو

ه د يوروشليم ه اديانو نی دری واړ چی د اسما) .ژباړ. بيت المقدس ( د ولکی څخه د فلسطين او په ځانکړی تو
ل شويدی ، د ازادولو تر شعار الندی راپيل شو دپلويانو لکه مسلمانانو ار  . ، عيسويانو او يهوديانو د پاره يو مقدس 

ونو وروست لړۍ په  وله . کی پای ته ورسيده . م١٢٧٢ددی جن تونه ترسره چی ٩پدغه موده کی  ی خو  واره جن
ارونه د خاورو سره برابر شوه په ترڅ کی يی بی شميره کسان  ونو دپيل ظاهری موخه د . مړه او  ددغو جن

وده چی دا  کی خپله دينی دنده ترسره کول وويوروشليم ازادول او دمسحيت په خپرولو ونو و ، خو وروستی جن
ولول اسانه کيدهشعار وو چی پر بنس يظاهری يوازی هغه  ياليو را  ر اصلی موخه د پرديی دجن و ځمکو ، م

  . او معنوی شتمنيو پاندی السبرۍ ووالندی کول او داشغال شوو اولسونو پر مادی 
ی په .  نظامی تحريکونه وه –       دتامپليرانو  او هسپتاليانو طريقتونه هم په حقيقت کی د مسحيانو يو ډول دينی  دپيل

ه تامپليرانو طريقت  په  و. م١١١٩تو و . نو تر من د رومی پاپ په تاييد پيل شو کال دلومړی او دويم صليبی جن
ايد دخپل مادی ژوند ددی طريقت غړو ب. غړی راجلب کيدل نظامی تحريک ته ډيرۍ دسپاره نظام ناشتمن –دغه دينی 

ددوی غذا يوازی وچه ډوډی . او ان خپلوانو سره اړيکی شکولی او دژوند تر پايه بايد مجرد بی واده پاته شوی وای 
ل کيده ، جامی يی بايد ډيری ساده او هيچاته د شتمنيو درلودلو ه ویاو اوب ول نعمتونه پر دوی باندی حرام   ، نور 

ين زر اوياهم يا سپزر  څخه په پاته شوو شيانو کی سره د طريقت د کوم غړې تر مرګ وروسته ددهکه . جواز نه وو 
خ کړل ، نو دهغه مړۍ ته دا جواز نه وو چی ددوپيسی موندل شوی وای اکل شوی مقدسه ساحه کی  ی د پاره په 

و مړۍ بايد له . شی خيدو وروسته داشيان موندل شوی وای  را ايستل شوی وای او قبره او که چيری دده دمړې تر 
 غړو او ليکو دا ډول مقررات په عمل کی يوازی د طريقت پر بی وسهخو . سپيانو د خوړلو د پاره اچول شوی وای 

ی غنيمت په اړوند ډير . باندی دتطبيق وړ وه ندوی دی چی ددی طريقت غړی دجن تاريخی اسناد ددی خبری څر
حريص خل او دومره ظالمان وه چی د غنيمت ترالسه کولو پخاطر يی نه يوازی اشغال شوی اولسونه په بيرحمانه 

ه  وژل بلکه دخپل طريقت پرغړو باندی يی هم صرفهت   . او زړه سوی  نه کاوه  و
ونه مردود شميرل شوی دی او عدم         واقعيت خو دادی چی د مسحيت په فلسفه کی هر ډول زور زيات او جن

ينه برخه لری  ل او د مرګ ژوبلی او وينی تويونی په. تشدد دلته پدی فلسفه کی غو موخه  وسله کارول  جن ته دان
داسی حال کی ده چی تر صليبی بيرغ الندی په دا پ. جواز نلری هم  په هي حالت کی کی احکامو دمسحيت د دين په

ونو کی بی شميره بشری جنايتونهج ی ترسره شوی ن   . ، مرګ ژوبلی او ان د جنوساي پي
ا څرکنديدو سره سم ددوی اصلی شعار د شر او فساد په  په افغانستان کی د طالبانو د ر. را به شو طالبانو ته       

په اسالمی احکامو کی داکار د مسحيت د احکاموپه خالف نه يوازی .  ته الس اچول وووسلېوړاندی د جهاد پخاطر 
ل شويدیداچی جواز لری بلکه يکاو ط.  يوه دينی وجيبه هم  البانو پخپل هيواد کی دشر او فساد د ورکولو ، سياسی 

دوی هيڅکله هم دخپل هيواد د پولو د پاندی دنورو د ځمکو  . توره تر مال وتړلاو سرترسری امنيت راوستلو پخاطر 
ونو په بطن کی ددغه افغانی پديده وه چی نطفه يی د تنظطالبانيزم هغه . د نيولو شعار وړاندی کړی ندی  يمی جن



 
 

 
و شميره   ٤تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ولنی ته نو د زغم وړ نه  ودل شوهووانارشيزم د زوال په موخه چی  ي يدو، ک  سره سم يی ، وده يی وکړه او د را زي
ه موده کی د تنظ يپه لن ه يووړ او په هيوادکی  يی د سرترسری امنيت  ونو افت له من ک يمی جن ولو په لور چ ن

  .امونه واخيستل
وندی طالبانو د         ران دی چی  اغل ماکسيم شيفچنکو ددی ارزونی منل هم ماته  تر )  طريقت ه نقشبندي( د

 طريقت زما دمعلوماتو له مخی دتصوف د يوی نوی يهنقشبند: داځکه چی. س اچول دی اغيزی الندی وسلی ته ال
ه  ودونک يی خواجه ) چستيه طريقت ( او ) قادريی طريقت ( د الری په تو ته راغلی چی بنس اي وروسته من
ته کيدو سره سم يی په نسبتا کمه موده کی د ياد شويدی. )   ق٧٩١ – ٧١٨( ند بخارايی د نقشببهاوالدين محم ، د رامن

ايسته ډير پلويان ترالسه کړهخراسان او ماورالنهر په هيوادونو ک ددی طريقت پيرو صوفی بايد په ظاهره د . ی  
 بايد ځان وژغوری سره وی ، دبيکارۍ او لهوالعب څخه) معبود برحق  ، رب العالمين ( خلکو او په باطن کی د حق 

نقشبنديه د اعتدال او ميانه روۍ طريقت دی چی دپخوانيو طريقتونو په خالف يو نقشبندی صوفی دپاک خدای ذکر په . 
  نه بلکه  په خفيه ډول يغنی په زړه کی ادا کوی ، لکه يو ددی طريقت پيرو صوفی شاعر چی ) لوړ اواز ( جهر 
  : وايی 

  ق را دردل خود نقش بندذکرح  ای برادر در طريق نقشبند 
  

ولی اسالمی نړۍ کی په پراخ ډول دی طريقت کی همدغه دعبادت اسانی ال       پ ری ددی المل شوی چی په 
  .  خپورشی او ځانته پريمانه پلويان پيداکړی 

اکل پلويان        دی طريقت  ( ر طالبان  ، مدرلودل او لری يی  په افغانستان کی يی هم د صوفيانو تر من ځانته 
ول . صوفيان ندی) ماليان  تصوف په اسالم کی د فی السبيل اهللا عبادت هغه الره ده چی له مخی يی صوفيان خپل 

و الندی کوی او پرځای يی د الره ) خدای پيژندنی (  عرفان نفسانی خواهشات لکه دمادی شتمنيو حرص او نور ترپ
کوالی شی اويا هم   شتمنی لری چی دژوند حد اقل اړتياوی پری پورهداکسان يا پخپله ل و ډيره. په مخ کی نيسی 

ذاره په وکړی او فقر کولو ته احتياج نشی  دخپل  دوی. دکار او زيار له مخی دومره څه پالس راوړی چی خپله 
ر . پاته برخه په عبادت تيروی  وخت ه صوفيانو تددی خبری سره سره چی په صوفيانو لوی عالمان تيرشويدی  م

طالبان او ماليان بيا . خو يی ال پوره سواد هم نلری صوفيان کول حتمی کار ندی ، ځينی تر السه داوږده دينی تعليم 
 دينی علما دی چی کلونه کلونه په منظم يا نامنظم ډول د دينی زده کړو نصاب بشپړوی او په ختم کی ديوه لوی مد

ه لون ورته مولوی لخوا رس  ی  دشهادتنامی په تو  خل دی چی اکثره يی  کسان مسلکی دينی دا.  تړل کي
 .ورباندی کوی پوره کول دهمدغه تعليم دالری ځانته حالل رزق او روزی پالس راوړی او دخپلو مادی اړتياوو 

اغلی شيفچنکو ياده کړی د  په سيا         ه چی  سی او نظامی لحاظ د طالبانو تحريک اوږد تاريخ نلری او لکه څن
رو پر ضد .  کال راهيسی يی دهيواد په تاريخ خپل ځای او رول ثبت کړيدی ١٩٩٤ دوی اصال د شوروی يرغل

دافغانانو دجهاد پروخت د بيالبيلو جهادی تنظيمونو غړی وه چی د شورويانو ترماتی او دافغانستان څخه ددوی تر 
وده ا ي ړو . ه  خپل عادی ژوند ته يی مخه کړوشړلو وروسته يی وسله پرځمکه ک کله چی دوی د دتنظيمی ج

و وليدی ، نويی يو ځل  ناورين ، د قوماندانانو ملک الطوايفی او ددی فساد په بطن کی دهيواد د تجزيی خطر په ستر
ول او دجهاد ناره يی پورته کړه خو داځل يی دجهاد موخه دشر  بيا وسلی ته الس واچاوه ، د طالبانو پنامه سره را

پدی مقدسه وظيفه کی پاک څدای توفيق د دوی په برخه کړ او .  دهيواد د ځمکن بشپړتيا ساتنه وه اوفساد محو کول او
ول هيواد د و مال او ناموس په امان شو او او نور  څخه وژغوره شر اوفساد له ناورينډير ژر يی نژدی  ، دخل

  .په ډز ماشومان له خوبه نه پاڅيدلدتوپک او توپونو 
ه اخيستلوسره ديوی بلی خبری ياددونه هم وکړم چی هغه دماکسيم شيفچنکو        په پای کی  غواړم د فرصت نه په 

 کی د رسنيو په هيواد کی دملی  روغی جوړی خبره چی دامهال په کور دننه او دباندی: تړاو نلریسره د ليکنی  
ه سرليکونه جوړوی  هر څومره که پدی اړه. څيړلو ارزی چی په يادولو ، بحث کولو او ژور ده ، داهغه خبره ږي
 داځکه چی زموږ هيواد او هيوادوال روان ديرش کلن خونړی ناورين دومره ځپلی دی چی. ليکنی وشی  بياهم ل دی

وکوته رسيدلی ده ی چی ددغی غميزی په وړاندی بی پروا هم هغه څوک به خدای هيڅکله . نو يی چاړه و ه ونه بخ
ينی او تماشا يی وکړی ی او دحل پرال. ک رو هر افغان ال څه کوی چی هر انسان دافغانانو پدی وضع بايد و زوري

ړی په تيريدو سره يو طاليی چانس زموږ . چارو باتدی يی بايد فکر وکړی زما په اند . السه وځی دهمدا اوس د هر
د . ندی يوار بيا دسره کتنه وکړی بايد دولت او طالبان دواړی خواوی د سولی د خبرو په وړاندی پر خپلو شرطونو با

يیدولت دا شرطونه چی يوازی د ميانه رو ط ی   به اول هغوی ، دخارجی قواوو په شتونالبانو سره خبرو ته اماده 
ی چی د دولت د وسلی پر ځمکه ايژدی ، موجود اساسی قانون به منی او لدی وروسته به دوی ته داچانس ورکول کي
ينیخبرو اترعاليقدرو استازو سره د تنه د سولی د پاره د دا ډول يوه شرط وړاندی کول ډيره. و ميز ته ک ايه غو  بي

. نلری او دهغوی سره و ديرو خبرو اترو ته اړتيا نشته هم ده ځکه ددغه ډول طالبانو سره خو دولت هي ستونزه 
ولباندی طالبان دی هم خبل پر دی شرط  نستانه ووځی او وروسته دی خبری  خارجی قواوی بايد اول له افغایچی 



 
 

 
و شميره   ٤تر ٤  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه د دواړو خواوو نه د دا ډول شرطونو وړاندی کول نه يوازی داچی سولی ته الر. ، يوار بيا غور وکړیاتری پيل شی
په تړی ی دسولی مذاکری د دواړو څخه د نيک نيت او. نه خالصوی بلکه هغه په  تنه کوی ين سوله ايزی ارادی غو

تنه داده چی . دمنلو وړ وی تر ډيره حده  لوری دپاره ل دتشويق په هکله د مقابلد ديو بشرطونه باي.  د سولی غو
ينی او هلته  ه دغور او خپل شرطونه يو بل تد مذاکرو پر ميز باندی دواړی خواوی بايد بيله قيد اوشرط نه خبرو ته ک

ی او دايمی سول. بحث پخاطر وړاندی کړی ين ل ته ته رسيدل وی ، نو کيدالی شی يوبی که چيری داړخونو هدف و
طالبانو .  امين ووايی  دواړی خواوی ورباندیسب دريم وريانت باندی پريکړه وکړی اوادتيريدو په پايله کی پريوه من

کرو په هيوادونوچی ته بايد داخبره معلومه وی   ستړی شوی او  کی خل نور دافغانستان دجن نه ددغو خارجی ل
ویغلی چی حکومتونهداسی  په تن را ه د افغانستان .  يی د وتلو دپاره يوه بهانه ل ه بيل ددی خبری ډيره 

يدلهالين هيواد د پرموضوع د و د نورو هيوادونو په پ او پدی ل حکومتی  اييتالف ړن ارلما نونو کی جدی ړۍ کی دنا
  . بحثونه دی 

وټ کی         ددی خبری معنا داده چی نور د بوش د اداری د لوي تنی سياست ماته خوړلې چی دنړۍ په هر  ی غو
تې وی  افغانانو ته پکار ده . يی دنړۍ د تسخيرولو په موخه دخپلو دايمی نظامی مرکزونو و جوړولو ته ليڅی را نغ

يارانه ديپلوماس سره  ه په سنجول شوی سياست او هو ددغه وخت حساسيت په پام کی ونيسی او دخپل هيواد په 
انو . ار واخلیورنه ک هيڅوخت ، نو تاريخ به مو ه لومه کی بند پاته شووپکه خدای مه کړی موږ يوار بيا د تيرو اشتبا

یهم    . خدای دی وکړی چی داسی ونشی. ونه بخ
  !  په مينه او بيرزوينه 

 .ی پاد ليکنی  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


