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 ۵/1۲۱/۲۱1۲          علي خان محسود
 

 د لوې بابا ښاغلي احمد شاه دراني ځیرکتوب ته کتنه
 او وروستۍ برخهدوهمه 

 
شي کولى، نو له همدې امله د قوتونو سره پهلواني نه  باندینینو  لوې بابا ته پته وه چې په کور دننه دې ارام نه وي،

د غټو غټو پښتنو قبیلو مشران وو او ډېرو د  چې د عزت خلک قامي مشران او( ٩)نهه  دا ووچې لومړنی ګام بابا
،د دوي نه لدوي ته یې لوى قدر ورکړ ،او دعوې لرلې او خوبونه یې لیدل جرګې په دوران کښې د بادشاهۍ ارزو

، ملکي او حکومتي چارو به ئې په پوځي جوړه کړه ،چې بابا ته Advisory Councilیې یوه مشورتي جرګه 
ي د منفي په ژئې د دوي عقل او انر دغه وه چې د نوي هېواد لپاره ګټه بله ،او مشورې ورکولې انېکښې صالګ

ره، بابا په خپلو منځونو کې یو بل څا مشرانو به (٩)نهو دې. اوهخپل حکومت ک ه مثبته وکاروله او بابا په ارامځاى پ
ن ، د دوي ملکان او مشراورګډې کړلي چارو کښې او دولتي حکومتي په ټولې قبیلې ئې ځنې بې غمه وو، د پښتنو

، دوي یې په روزګار پوهه دغې ته وایي سیاسي. نصبداران کړلملکي او پوځي م یې د وړې او غټې قبیلې په بنسټ
کړې رې دوي مشغول نه واى، خداى خبر دوي به د بابا خالف څه ډرامې جوړې یکه چ. ئې وساتلکړل او بوخت 

 . احمد شاه بابا ځیرک توب نه دى نو څه دى؟ چې دغه د ځوان بادشاه. واې
چې د پښتنو ساه په کښې لنډېده، بلکه د وېشلي واک په بنسټ یې  ځکه جوړ نه کړو، له بله پلوه بابا ټینګ مرکزي دولت

با ته د خپل قوم خوي او خصلت مالوم وو، شریک کړل، دا ځکه چې با ئې پکېچې ټول  هیو قسم ملي حکومت جوړ کړ
 :ه د اتڼ درې مېدانونه جوړ کړلئې د افغانانو لپار ې مینه پکار ده او په همدې بنسټچې دوي سره زور نه بلک

په  د دويواک  چارواو بهرنی کورني  مشران وو، چې د حکومت ٩او د ده  یا ډګر کښې بابا پخپله لومړني مېدان
حضرتانو یا ډګر د بیالبیلو قبیلو مشرانو او غټو غټو پیرانو،  دوېم مېدان .ي اتڼ کولودو یوازې کښې وو، دلته الس

، خانان او ُمالیان وو، چې درېم مېدان کښې د کلي او عالقې په سطح واړه ملکان لپاره ؤ او او سیدانو یاني ستانېدار
 .کېدله ځ به رابطه د دوي په ذریعه ساتلېد مرکزي حکومت او مقامي خلکو ترمین دوي مقامي واک درلوده ، چې

چې دوي داخلي  ل، هرې یوې ډلې ته یې دغه احساس ورکړپه ساده ژبه د دولت واک یې په درې برخو تقسیم کړ
دغه احساس  تړلي شوي وو، مګر دوي د مرکزي حکومت الندې راوستل، دويپه هنر یې  او ازادي او واک لري،

ازادي ورکړې وه، دوي ته افغانستان خپل  سره سمه چې بابا د افغانانو د نفسیاتو نه کاوه، چې تړلي شوي دي، دا ځک
، دغه کار په عمل کښې ډېر ستونزمن کار دى، مګربابا د دوي په مینځ او ځانونه ورته واکداران ښکارېدلهېواد 

د دې ثبوت دى، چې  سرزوري پښتانه یې منظم کړل، دا  مال وو، چېکښې لوې شوى وو دا د ځوان بابا سیاسي ک
، بې اتفاقي، سرزوري، ضد، کینه، بې حرصيلره، ده ته د دوي بابا څومره ځیرک افغان وو، ده لویه سینه او زغم 

وو، چې په سرکشو  ت اوننګ هرڅه ورمالومغیر ،ایمان میلمه پالنه، سخاوت دوۍ دغه راز د اوبغض، د یو بل نه 
، چې ثابته شي چې بابا د افغانانو د نفسیاتو نه څومره راوړم دلتهکول ګران کار دى، زه یوه بیلګه  افغانانو حکومت

 .ژور خبر وو
پوځیانو په  شاهي ګارډ کښې د افغانانو پوځ مېشت وو، چې ارام وکړي، په دې وخت کښې د یو ځل هندوستان"

وارخطا مېلو د خوګیاڼو په خیمه  ورپسې، ، مېلو مخکښې تاځي سپي او پوځیانتاځي سپو یو مېلو په مخه کړى وو
ې راوباسي او ښکار ی په زور ل چې مېلو د خېمې نهوځیانو غوښتورننوتو، د سپو نه مېلو پټ شو، د شاهي ګارډ پ

 (.اوهغه هم د مېلو په سر نه شوه خې چا د شاه ذاتي ګارډ مخه نیولىم له د هغه وخت د پوځي قانون. ) کړي
 زمونږ په خیمه ، چې مېلوهنو خوګیاڼو مېلو خپل همسایه اعالن کړ په خوګیاڼو بد ولګېده،د پوځیانو زور او ګواښ 

یستلې، د دې نه شور جوړ کښې پناه اخستې ده، دغه اوس زمونږ همسایه شو، په شاهي ګارډ پسې یې تورې راوو
سم دالسه سر تور خبر کړى وه چې داسې قیصه جوړه ده، روایت دي چې د غرمې ارام یې کولو، بابا چا . شوى وو

ورننوتو، اعالن یې وکړو چې مېلو صرف  و، بابا پخپله د خوګیاڼو په خیمهتل ته ورسېدستونزې  سر راروان شو، د
کېدى شي پارسیان وه، بابا ورته ویلي وو چې ورک  شاهي ګارډ پوځیان د. مسایه نه بلکې زما هم دىد خوګیاڼو ه

 .شئ، ربړه هم دلته خالصه شوه

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlimahsuod_alli_khan_de_ahmad_shah_baba_zeraktobta_katena2.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/uplomahsuod_alli_khan_de_ahmad_shah_baba_zeraktobta_katena2.pdf
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ئې چلند او پریکړه  ، نو ځکهنه ويکه سر ورکوي، که هغه مېلو ولې پخپل همسایه  نو بابا پښتانه پېژندل چیڅرنګه 
 خوګیاڼو تهشاهي ګارډ پوځیان  رېیچې که چ هبابا په دې پوهېد. سټ وکړهپه بن پښتونولۍ د شاهي حکم پر ځاى د

نګ جوړ چې د درانیانو جکېدى شي  یاڼو مالتړ ته راودانګي، د دې نهخوګ سزا ورکړي نو نورې کرالڼي قبیلې به د
ي، هندي دښمنان پو پناه کړسر په خپلو کې سره قتل کړو، چې څه پاتې شي، هغه نور به  شي، نو مونږ به د مېلو په

د دې نه ثابته شوه چې بابا دغه نمونه پېښو ته ذهني چمتو  ".هم خپلواکي الړه شي او د مېلو په سر به هم افغانستان
 .او تیار وو

ونسټانو او ورپسې مذهبي لېونیانو چې کومې غلطۍ او تېروتنې وکړې، د دې یوه غټه وجه دغه وه اوس اوس کم
 .او ُمالیانو د افغانانو نفسیات ونه پېژندل، دوي زور کولو، نتیجه یې ټولو ته مالومه ده ونسټانوچې کم

 .وړاندې کوم( ایران)یو بل مثال یې پارس 
According to the Tarikh-i-Sultani: 
 

“His soldiers were once reduced to straitened circumstances in the siege of 
NISHAPOOR, and they laid their hands on the Royal treasury. When the treasurer 
reported the matter to him, He took no notice of it. When that officer again pressed 
it upon his attention, He turned round and said, “Don’t you know you fool that I am 
also one of them, that is their swords that I have 
 

 been raised to this high position. I should certainly look upon my soldiers as a 
partner of this wealth. If they make a demand upon my wealth, which in reality, is 
the result of their efforts, and I don’t share it with them, I stand both before man 
and God ”.  

 

سره مخامخ شول، نو دوي د شاهي کې د ستونزو  و ځل د نېشا پور د محاصرې په وختی د ده پوځیان: ساده ژباړه
دې هیڅ  ، نو ده دلد دې هڅې یا واقعې رپورټ بادشاه ته ورکړ دارخزانې د لوټلو هڅې وکړې، چې څه وخت خزان

نو ده مخ ورته راوړلو  ه د ده د پام راګرځولو هڅه وکړه،ځل بیا هم دې افسردې رپورټ ت، یو وانخستل یادښت
یم، هم دغه د دوي د تورې برکت دى، چې ې نه پوهېږې چې زه هم د دوي څخه ته په د! ورته وې ویل چې احمقه

دولت کښې ګډ دي، دغه خزانه د  خیال ساتم، دوي په دېزه یې دې اوچت مقام ته رسولى یم، زه د خپلو پوځیانو 
 وابځوېشم، زه به خداى او ملت ته ونه  ې زه د دوي سره دغه خزانه او ګټهریدوي د هڅو نتیجه ده، که چ

 .سرزورو پښتنو هوښیار باچا وو د دغه. یم ورکوونکی
 پوځي موزیکدغه د غوږ سه،  اې آق، چړلکار کولو، چې یوه هغه بل ته ژغ کیو ځل دوو کندهاریانو په پټو کښې 

شو، بیا یې ورته وویل  شور زیات پوځي موزیکد لږ وخت نه پس د  !نه درځې؟ هغه بل ورته ویلي وو چې غژ
ي چې د ږژغ دى، داسې مالومې پوځي موزیک اوو داخو رښتیا د هغه بل ورته ویلي وو چې  !چې غوږ شه

، ماسکو او تر پیکینګ پورې آسیامرکزي  ،د احمد شاه بابا نه هند، پارس .زوى بیا بل ملک فتح کړى ويزرغوني 
 .زوى وو، په داسې خلکو واک چلول څه اسان کار نه دى زرغونېدننه د کندهاریانو لپاره د هېوادونه ډارېدل، مګر 

او بهرني  کورنی، ملکي، با پوځيشوى وو، د دې ټولو باوجود د با پاچاکلنۍ  ۵٢ بابا په دغه یاد ساتل پکار دي چې
د ده  .د قومي مشرانو سره مشورې کولې اپرېکړې د یوه پوخ عمر سیاستوال او جنرال ته ورته وې، دا ځکه چې باب

کښې تجربه کار سیاسي او پوځي لوبغاړي وه، د سر ته نه د ځوانۍ او نه د شهنشاهیت نشه ختلې وه، د ده په ډله 
بابا . خان پوپلزى او داسې نور جهان ل ښاغلیامارش داو فیل( شاولي خان)ي خان بامېزى بېګښاغلی  توګه بیلګې په

اړخونو ته بابا درې  له هر څه نه ټینګښت او ټیکاو نه پس بهرني چارو ته پام واړوو، بهرني سیاست کښې داخلي د
 .ډېر متوجې وو

 

 یا اړخ آسد مرکز ي ( ٣) ،د پارس اړخ( ۵)، هند( 1)
 

، دا ځکه ډ کښې هیڅ قوي هېواد نه شو زغملیسیاست بنسټي اصول دغه وو چې ده د افغانستان ګاوند بابا بهرني 
نوى جوړ دا چې افغانستان . چې افغاني خاوره د هند مغلي او د پارس صفاوي شیعه ترمینځ د بزکشۍ مېدان وو

بابا په . مجبور وو چې وئې مني له ډاره ګه نه وو منلى، خو د بابا د تورېاو پارسیانو په ذهني توشوى وو، مغلو 
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وجه وه چې بابا به  ګ به په افغاني خاوره وي، هم دغهرې د دوي پوځي غاښونه وشي، نو جنیچ که ه،دې ښه پوهېد
هم  ګواښایستل، چې افغاني خاورې ته امکاني  بیا بیا پارس او هند ټکوه او دباؤ کښې ساتل، غاښونه به یې ځنې

نه شي، مګر دوي یې د خپل سلطنت برخې نه جوړولې، دا ځکه چې بابا ته د هوتکیانو، لودیانو او سوریانو  جوړ
 .شول او څوک په اصفهان کښې ورک او ایلحال ورمالوم وو، چې څوک هند کښې 

په رڼا کښې د دې سیاست  .وړ کړيج څخهو یاني دوست هېوادونو چاپېر د دوستان دبابا غوښتل چې د افغانستان ګېر
شي او نه یې  ګواښته پرېښودل، چې پوځي غاښونه وکړي او افغانستان ته  قوت نه دومره دغه دوست هېوادونه ئې

وستو هند ور دا بهرني سیاستداخلي امن وساتلى شي، چې د بابا ، چې ولدومره طاقت یې ورک. وژلبېخي مرګ 
، هبابا هند کښې مغل او مرهټیان وټکول، مګر هند یې قبضه نه کړ نو د دې پالېسۍ مطابق .کښې پېرنګیانو خپل کړو

دا ځکه چې بابا په شعوري توګه د خپلې خاورې نه لرې حکومت کول نه غوښتل، د دې ټکولو شاته دغه سیاست 
م دغه وجه وه چې د پاني پت د بري نه پس بابا بېرته مغل پروت وو، چې افغاني پولې د هند د اړخه سړې کړي، ه

د جګړې دستر  واک او اختیار د بابا د پاني پت مغل باچا وو، مګر حقیقت کښېد ډیلي په تخت کښېنول، په څرګنده 
د  واک يدى د مغل باچا وزیراعظم شو، پوځي او ملک. یوسفزي ته وسپارلى شو نواب نجیب هللا خان ملګري ښاغلي

بابا دغه کار . نه شو تالىبهر د ډیلي نه  عالم مغل د نواب  له اجازې پرته ده سره وو، مغل تش په نوم باچا وو، شاه
ظلمونو ځکه کړى وو، چې د مغلو ناکړدې ورمالومې وې، د افغانستان وجود پخپله د مغلو او شیعه صفاویانو د 

وي دغه غورځېدلې رویه او سلوک وو، چې افغانان د هغوي خالف پاڅون ته اړ شول، د د نتیجه وه، د افغانانو سره
 .چې نتیجه یې د افغانستان یې په شکل کښې ښکاره شوه

بابا د پارس خاوره په افغانستان کښې ګډه  نه کړه، د افغانستان . د هند نه پس بابا هو به هو عمل د پارس سره وکړو
افغاني کوچیانو سیمې وې، د ده سیاست یا پالېسي  ځای پورې چې د لې، تر کومهپولې تر هغه برید پورې وغزو

جوړه شي، هم دغه وجه  داسې وه چې پارس کښې یې هم قوي دولت نه برداشت کولو، چې افغانستان ته ځنې خطر
ي، یا یې رې سستي کویوه چې بابا د نادر افشار کورنۍ په واک کښې پرېښوده، مګر په دوي یې نظر وو، چې که چ

 شي او غوږونه یې تاؤ شي، نو ځکه یې زړه وشي، باید ډېر زر وټکول یرن شي، افغانستان باندې یرغل تهنیت خ
بابا چې افغاني پولې د هند اړخ او پارس  .سلطنت جوړولو ته یې نه پرېښودل ټکول، مرکزي قوي به دوي بابا

 .شو پامم اړخ ته درې یاني اړخ ته سړې کړې، اوس درېم( ایران)
ع کښې هند پاني پت کښې مرهټي پوځونه وټکول نو د بابا د تورې شرنګ د پارس، هند او 1٧١٣چې بابا مارچ  کله

زاِر روس تاو  ، پیټرس بورګل کښې پېرنګیان وارخطا شول، دچینبنګا ووتلو، د دې سره افغانستان د پولو
یا کښې د آسپه دې وخت سائبېریا ،منګولیا او تر څه حده مرکزي  چې ګیدې،ژغى وکړن کښې د خطر ژغ دربارونو
 .ترې نه وه جوړه شوې خطر وخته پورې افغاني پولې ته مستقیمزاِر روس سیالي پېل شوې وه، خو تر دې تچین او 

سره  پل مینځ کښېخ یا اسالمي ریاستونو پهآسمان چو سلطنت زاِر روس ته د مرکزي  کال کې د چین ع/1٧١ په
بابا اوس شمال ته ټوله توجو واړوله، د زاِر روس او  .لوکړو، چې زاِر روس دغه وړاندېز رد کړوړاندېز  وېشلو

زاق یا کښې قآسد چین مان چو سلطنت مرکزي  وانه وه، هم د حرص او اللچ د وجېچین ترمینځ دغه سیالي توده ر
ورکونکی شو، چینیانو  ریاست د دوي باج دراغلل، د کوکن د اسحاک کول پورې دوي. او بحروت قبایل الندې کړل

افغاني مشران دې لوى خطر ته جدي متوجې او . یا تر امو پورې الندې کړيآسپالن درلوده، چې ټوله مرکزي 
یا آسمرکزي هندیانو، پارسیانو او  ت کښې کندهار یواځنى مرکز وو، چېکندهار کښې بې ارامه شول، په دې وخ

 .نیولې وې ورته انانو سترګېمسلم
جرګې، لپاره  و، دوي بیا بیا کندهار ته د نجاتد کاشغر مسلمانان د چین اسالم دښمنه سیاست نه ډېر په عذاب و

ړپ  ووهي،  هم په دې پوهېدل چې که چین یوراز په کندهار کښې افغاني مشران دغه وفدونه او خبرونه رالېږل، 
راننوځي، بل قدم به بلخ، هرات،  خاورې ته شان، چترال اوسوات د الرو افغانيچې دوي د بدخ دى شينو کې

نو د ورشي، بیا به یې ایستل ګران شي، یا مکمله د دوي په الس آس ، کابل او پېښور وي، او که مرکزيکندهار
وازې رسېدې، چې ه وو، پیټرس بورګ ته داسې اهم د چینیانو د خوا نه بې ارام ، روسیانچینیانو د ټکولو وخت دى

 .کندهار د چینایانو د ډبولو پروګرام جوړ کړى دى
وټاکلو، دى د یو مشهور چینایي  Ch-In-Lungحرکت مشر مشهور پوځي جنرال  انو د خپل پوځيبلخوا چینای

-Chجوړ کړي، نو جنرال  لرله چې د نیکه غوندې فتوحات وکړي او نوم لمسى وو، ده اراده Kang-Hsiجنرال 
In-Lung  د دې سره اسالمي خانات په ویره . ند او د بخارا د نیولو فېصله وکړهقع کښې د تاشکند، سمر1٧١۵په

کښې شول او سخت وډارېدل، د چینایانو سره د جنګ توان یې نه درلوده، نو د دوي کندهار اخري د خواست ځاى 
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بابا دغه موقع له خداى نه غوښتله، افغاني مشرانو پرېکړه . شوې وو، د دوي سترګې د افغانستان اړخ ته کږې
لي ورکړه، چې افغانان د تیار ته تس آسیا، افغانانو مرکزي Now or Neverوکړه، چې اوس او یا بیا کله هم نه، 

ئ، ورسي، تاسو خپلو مینځو کښې سیالۍ پرېږدئ، اتفاق وکړ په حال کښې دي، ډېر زر به تاسو مرستې ته درسۍ 
وه، که چرې  اړینه ، دغه مرستههالندې روان ک جهان خان پوپلزي تر مشرۍ قومندانبابا لوى پوځ د . مونږ درغلو

کښې قدم په قدم ټینګ شوي وي، نو افغانستان نه د بدخشان چترال د اړخه او د امو سین د  آسیاچینایان په مرکزي 
د اتحادیانو او افغاني پوځ په ذریعه  آسیاپوځ په منډه الړو، د مرکزي  اړخه ډبل خطره جوړېده، هم دغه وجه افغاني

پوځ سخته ماتې وخوړله، چینایان   Ch-In-Lungدجنرال  .ت منصوبې د خاورو سره خاورې شوېد مان چو سلطن
ځي دجنرال فیلډ مارشل جهان خان پوپلزي  له خوا په شا وتمبول شول ، چې تر  نن ورځې پورې چین بیا د پو

ئې په واک  فغانستان ورګډه نه کړه، بلکې دويپه ا آسیاد چینایانو ډبولو نه پس بابا مرکزي  .یرغل خیال ونه کړو
 .مبارکه راوړه، چې اوس هم په کندهار کښې ده خرقهامو سین رسمي پوله شوه، صرف افغانانو . کښې پرېښودل

د  The Mini Super Power، هند او پارس کښې آسیامرکزي پورې چې بابا ژوندى وو، افغانستان تر هغې 
د  نه شو کولى خو له بده مرغه( ځیدهیا خو۱ الوت)چا پر  لوباوه، د کندهار له خوښې په غیرِمني سپر پاور رول 

قدم هند کښې د دوي د فتوحاتو نه قدم په . نه پس افغانان د خداى په قهر ککړ شول( کال ع1٧٧٣)لوې بابا د وفات 
 .زاِر روس ګټه پورته کړهتنه  آسیامرکزي  او د پېرنګي

 

 :سیاست  په لنډه تورو سرهد بابا بهرني 
 

د بابا د افغاني خاورې د ساتنې په خاطر افغاني پولو په څنګ او یا ګاونډ کښې په پوځي، سیاسي او  .1
 .اقتصادي توګه غښتلى هېواد یا سلطنت نه شو زغملی

ونه  چاپېر یې د دوستانو او ملګریو یاني مالتړیو داسې هېوادونه پرېښودل، چې غاښونهدافغانستان ګر د .2
 .جوګه  نه ويخولې لګولو  لري او افغاني وجود باندې د

 .دغه مالتړي هېوادونه یې نه مرګ ته ورکول او نه هستۍ ته .3
خبرو اترو، یاني ډائېالګ په بنسټ وو، چې کله به ټولې الرې وتړل شوې او بله سیاست د د بابا بهرنی  .4

 .کولوعمل  نوبیا به  ئې پوځياره به نه وه، چ
نه یې کرکه کوله، ده د اسالم  بابا متعصب مسلمان نه وو، یو عام روحاني مسلمان وو، زړه سواندى وو، د ظلم .5

به د دوي اسالم او افغانستان ته خطره جوړه  واقعېونه نه دي برباد کړي، چې نور غېر مسلمان ولس نوم په
 .شوه، بیا بابا عمل کړى دى، ده کله هم د مخالف سره سپک چلند نه دى کړى، دغه د بابا مخالفین هم مني

ه، نو ځکه مالوم و ، د دوي سیکالوجي او روحیات ورتهبابا د پښتنو د خوي خصلت نه  ژور خبر وو که  .6
وزګار شي، بیا  ه پته وه، که چرې پښتانه سردارانبابا په هوښیارۍ او هنر سره دوي بوخت ساتل، بابا ت

مرض عالج بابا داسې کړى وو، چې دوي یې په هند، پارس او  ي یو بل ته کوهي کني، د دې سیاسيدو
چې دوي د  بابا غوښتل. لي ووسات( مشغول) بوخت (  غنیمتونو)کښې په جنګونو او ولجو  آسیامرکزي 

او دکور دننه  نه په امن وي تر څو دغه نوي هېواد د دوي د شر مشغول وساتي، افغانستان داخل نه لرې
 .ي یې په پوځي لښکرو کښې استعمال کړهژربړې جوړې نه کړي، د هغوي انر

 

رکه شوه، نوسرداران لګیا شوي هم و هم ورک شول، ولجه وفات شو، فتوحات( ع کښې1٧٧٣)ابا چې ب څه وخت
وو، کور دننه یې د بزکشۍ ټیمونه جوړ کړل، د دوي غوره لوبه د یو بل نه څرمنې ایستل او سترګې ړندول وو، 
چې د دې بزکشي ګرد کښېناستو، نو پېرنګیانو پېښور نیولى وواو خېبر کښې ورته ناست وو، نیم افغانستان تلى وو، 

د کندهارسردارانو د  په هرات برېدونه کول،( قاچاریان)ورې اتڼې کولې او ایرانیانو روسیانو ورته د امو سین نه پ
 .خصلت نه بې خبره شول، د قزلباشي بېوروکراسي یرغمال شوي ووسیاست ته شا کړه، د افغانانو د بابا  بهرنۍ 

وو، ځانونو ته به یې افغانان د  کړی ، خوي خصلت یې د قزلباشانو خپلسرداران اوسېدل په افغانستان کښېدا 
هم د دوي دالسه پښتو نن هم پخپله خاوره کښې د  ئې هېره وه،، خپله ژبه پښتو نه پوهېدل دهار ویل، مګر په پښتوکن

یا اړخونو نه  افغاني خاورې ته د هغو درې وتونود افسوس خبره ده چې نن بیا . کونډې په څېر شپې ورځې تېروي
 .کاله پخوا پېژندلى وو ۵١٢وې ده، چې د کوم اهمیت او ضرورت لوى بابا احمد شاه دراني جوړه ش خطر
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ته پته وه چې د دې وتونو نه به راتلونکي وختونو کښې افغاني خاورې ته خطر جوړېږي، د دغو وتونو  د پاول  بابا
افغان ع نه تر نن ورځې پورې د 1٩٧٩و، نن مونږ وینو چې سیاست بنسټ ګرځولى ودوي د خپل بهرني دفع کول 

کوټلې سیاست نمونه ده،  ، ژوردغه د بابا د بالغ .یشوې د جوړ وتونو نه خطراورې ته د همدغو پورته یادو شوو خ
 .دې ته وایي ځیرکتوب

ه، هېوادون آسیاه پاکستان، هند، مرکزي او ژور وو، نن په جوته او څرګندڅومره پوخ  د بابا سیاست او سیاسي لید
 .افغان په خاوره کې ګوتې وهي، بلکې لتې پکښې هم وهيد روس او شیعه ایران نه  یوازې 

 پای


