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واﺷﻨ ﺘﻦ٢٠١٠/٠٨/١٥ ،م

ډاﮐ ﺮ ﻧﺒﻲ ﻣﺼﺪاق

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﻮﮎ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐﻮي؟
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻟﻪ هﻐﻪ ﮐﺎﻟﻪ ) (١٧٠٩ﭼﯥ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﮑﻪ د ﺹﻔﻮﻳﺎﻧﻮ  ١٥٠ﮐﻠﻨﻪ ادارﻩ ﭘﻪ ﻗﻨﺪهﺎر او ﺑﻴﺎ
هﺮات ﮐﯥ ﺧﺘﻤﻪ ﮐ ﻩ ،وﻗﺘﺈ ﻓﻮﻗﺘﺎ د ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﻟﺨﻮا ،ﺗﺮ اوس ﭘﻮرې ﻟﻴﺪل ﻟﺮي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺘﻴ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﺎﺑﻞ او
ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮرې د ﻣﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ؤ ،د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ رو ﺎن ) (١٥٨٥-١٥٢٥او د هﻐﻪ ﺡﺘی ﺗﺮ ﻟﻤﺴﻲ ﭘﻮرې
) ١٦او  ١٧ﭘﻴ ﻳﻮﭘﻮرﯼ( د ﻣﻐﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ودرﻳﺪل او د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﺧ ﮏ د دورې ﺟﻨ ﻮﻧﻮ او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ
دوام ورﮐ  .ﭘﻪ ﻳﻮ ﺟﻨ ﮐﯥ )ﺟﻮن  (١٦٣٠د د ﺑﺎﻳﺰﻳﺪ رو ﺎن ﻟﻤﺴﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ،د ﭘ ﺘﻨﻮ  ١١ﻏ  ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ
اﻓﺮﻳﺪي ،اورﮐﺰي ،ﺑﻨ  ،ﻣﻬﻤﻨﺪ ،ﻳﻮﺳﻔﺰي ،ﻣﺤﻤﺪزي ،ﻴ ﻴﺎ ﻲ ،ﺗﺮﮐﻠﺮزي ،ﺑﻨﻮڅﻲ ،ﺗﻮري او ﺎ ﻲ ﭼﯥ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ
څﻠﻮﻳ ﺖ زرو ﺗﻪ رﺳﻴﺪو د ﭘﻴ ﻮر د ﺡﻤﻠﯥ ﻟﭙﺎرﻩ را وﻳﺴﺘﻞ .ﮐﻪ څﻪ هﻢ هﻐﻮي هﻨﻮﺳﺘﺎن د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد او اﺡﻤﺪ ﺷﺎﻩ
دوراﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ دې ﺳﻞ ﮐﻠﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﯥ ؤ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮﺧﻮ ﻣﻐﻞ دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ دې اوږدو ﻓﺮﺳﺎﻳﺸﻲ ﺟﻨ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺿﻌﻴﻒ
ﺷﻮل ﭼﯥ اﻧ ﺮﻳﺰان ﭘﻪ أﺳﺎﻧﯥ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ډهﻠﻲ ﭘﻮرې راورﺳﻴﺪل .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺑﺮﺧﯥ ﻟﮑﻪ ﻗﻨﺪز،
ﺗﺎﺟﻘﺮﻏﺎن ،ﺑﻠﺦ او ﻣﻴﻤﻨﻪ ﮐﯥ ازﺑﮑﺴﺎﻻرې رواﻧﻪ وﻩ  ،ﭼﯥ د ﻮډ ﺗﻴﻤﻮرد ﺑﻘﻠﻴﺎو څ ﻪ وو .دا ازﺑﮏ ﻧﺸﻴﻨﻪ ﺑﺮﺧﯥ د ﺑﺨﺎرا
د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې وﯼ او ﻣﻮﻧ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ازﺑﮏ واﮐﻤﻨﻮ او ﻳﺎ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺨﺎرا د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮑﯥ
ﮐﻮم ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻪ وﻳﻨﺆ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ د ﺑﺨﺎرا واﮐﻤﻨﻲ او د ﺗﺮﮐﻤﻨﺎﻧﻮ د درو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ)دورهﻴﻲ ،ﺳﺎر او ﺳﺎرق( ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﻴﻤﻨﯥ ﭘﻮرې
ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎول ﭘﻪ أﺳﺎﻧﻮ راوﺗﻞ ،ﻟﻮي اﺡﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺧﺘﻢ ﮐ ل .ﻟﻪ ﺑﺪﻩ ﻣﺮﻏﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دا ﺑﺮﺧﯥ د  ١٩ﭘﻴ ې ﭘﻪ ﻟﻤ ې
ﻟﺴﻴﺰﻩ ﮐﯥ ﭼﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﺟﻨ ﻮﻧﻮﻧﻪ روان وو ،ﺑﻴﺎ د ازﺑﮑﺴﺎﻻراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﯥ ﭼﯥ هﻐﻪ اﻣﻴﺮ
دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺎن د دوهﻤﯥ دورې ،د اﻣﻴﺮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﺷﭙﻮ ور ﻮ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺮﻩ وﻧ ﻠﻮﻟﯥ.
زﻣﺎ ﻣﻄﺎب ﻟﻪ دې ﻟﻨ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﻪ دا دﯼ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د أزادې ﻟﭙﺎرﻩ ﭘ ﺘﻨﻮد ﺧﭙﻠﻮ زرهﺎو ﻮاﻧﺎﻧﻮ وﻳﻨﯥ
ﻗﺮﺑﺎن ﮐ ي او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﻏﺮو ﮐﯥ ﻟﻪ ﺹﻔﻮي .ﻣﻐﻞ .اﻧ ﺮﻳﺰ .ﺗﺰاري او ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ روس اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻳﻮ ﻧﻪ
ږﻏﻮرﻟﯥ او اوس هﻢ ﻳﻮا ﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﮐﻮﭼﻨﯥ ﺑﺮﺧﻪ د ﻧ ۍ ﺗﺮ ﻏﺎ ﻮ ﭘﻮرې ﻣﺴﻠﺡ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ د  ٢٠٠١ﮐﺎل ﻧﻪ را
ﭘﺪې ﺧﻮا ﭘﻪ ﺟﻨ ﮐﯥ دﻩ ،ﻧﻮ څﻨ ﻪ ﺑﻪ د اوﺳﻨﻴﻮ ﻏﻼﻣﺎﻧﻮ ﻳﻮې ډﻟﯥ ﺗﻪ او ﻳﺎ ﮐﻮم ﻣﻠﮏ ﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐ ي ﭼﻪ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﺎﺗﻞ
ﺷﻮﯼ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮐ ي؟
د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ د ﻟﺲ ﮐﻠﻦ ﺗﺠﺎوز ﭘﻪ ورﺳﺘﻴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐﯥ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ څﺮ ﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ هﻴ ﺹﻮرت ﺳﺮﻩ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﺸﻲ
هﺰﻣﻮﻟی ،ﻧﻮ ﺷﻮراې ﻧﻈﺎر ﻳﻲ وه ﻮﻟﻮ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﭙ اﻟی اﺗﻪ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺟ ﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎﯼ ﮐ ي او ﻣﺴﻌﻮد
ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﯼ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐ ﺷﻲ .دا ﭘﻼن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺷﻮروي ﺧﺎرﺟﻪ وزﻳﺮ ،اډورډ ﺷﺎورﻧﻴﺰﻩ ﭘﻪ څﻮ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺧﺒﺮو ﮐﯥ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﻋﻼن ﮐ و او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻳﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د وﺧﺖ ﺧﺎرﺟﻪ وزﻳﺮ هﻢ د ﺷﻮراﯼ
ﻧﻈﺎر ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮي ﺗﺎﺟ ﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړﻳﺪو ﺧﺒﺮې وﮐ ﯼ .ازﺑﮑﺎﻧﻮ هﻢ دوﺳﺘﻢ وه ﺎوﻩ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې دري
وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ﺎې ﮐ ي.
ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻴﮑﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﺎر درﻳﺎ ﻧﻪ راﻏﻠﻲ او د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ دورې ﻧﻪ را ﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﻳﻲ ﻮل دري ژﺑﻲ ﺗﺎﺟﮑﺎن
ﮐ ل او هﻢ د دوﺳﺘﻢ ﻧﻴﮑﻪ ﭘﻪ  ١٩٢٢ﮐﯥ د زرهﺎو ﺗﺎﺟﮑﻮ ،ازﺑﮑﻮ او ﺗﺮﮐﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭼﯥ د ﻟﻴﻨﻦ ﻟﻪ ﮐﻤﻮ ﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﭘﻨﺎﻩ راوړﻩ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺎﯼ ﭘﺮ ﺧﺎﯼ ﺷﻮي .ﺧﻮ ﻧﻪ ﻣﺴﻌﻮد او ﻧﻪ دوﺳﺘﻢ وﮐﻮﻻﯼ ﺷﻮل ﭼﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﻮ ﺎم هﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ي .دا وﻟﻲ؟ دا ﮑﻪ ﭼی ﻟﻤ ﯼ زﻩ ﭘﻮرﻩ اﻳﻤﺎن ﻟﺮم ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﻟﻴﺎو
ﻣﻠﮏ دﯼ او هﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐ ﯼ هﻐﻪ اﷲ ﭘﺎﮎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﺰا رﺳﻮﻟی .دوﻳﻢ :داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻣﻨ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺟﻮش ﺧﻮړﻟی او اﻓﻐﺎﻧﻲ هﻮﻳﺖ دوﻣﺮﻩ ﻴﻨ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ هﻴ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮم هﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺧﺪاﯼ ﻣﮑ ﻩ ،د
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ .د روﺳﺎﻧﻮ او ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺗﺠﺰﻳﻪ د ډﻧ ور وهﻠﻮو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ اﻧﺘﺮﭘﻮﻟﺠﺴﺖ
ﺑﺎرﻓﻴﻠ ) (١٩٨٨ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ ﺑﺮﺧﻮ د ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﻤﻮﻧﻮي ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﮐ ﻩ ﭼﯥ دهﻐﻮ
ﻧﻈﺮ د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ څﻪ دﯼ ،هﻐﻪ وﻟﻴﮑﻞ ﭼﯥ د هﻴ ﻗﻮم ﺧﻠﮑﻮ ﺡﺘی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺼﻮر هﻢ ﻧﺸﻮ ﮐﻮﻻﯼ.
ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﯥ هﻢ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ واﮐﻤﻨﻮ ﺗﻪ څﺮ ﻨﺪﻩ ﺷﻮﻩ ﺟﯥ ﭘﻪ هﻴ ﺹﻮرت ﺑﺮﯼ ﻳﻲ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻴﺪوﻧﮑی ﻧﻪ دﯼ ﻧﻮ
ﺎﻏﻠﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳ ن د ﺳﻨﺎ د د ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اړﻳﮑﻮ د ﮐﻤﻴ ﯥ رﻳﺲ ،ﭼﯥ اوس د ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺲ اوﺑﺎﻣﺎ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل دﯼ ،د ﻋﺮق ﭘﻪ درې
ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻴﺪو ﻴﻨ ﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺮڅﻮ ﺳﻨﻲ ،ﺷﻴﻌﻪ او ﮐﺮداﻧﻮ ﻧﻪ درې ﻣﻠﮑﻮﻧﻪ ﺟﻮړﺷﻲ ﭼﯥ ﻋﺮاﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮڅ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺳﺮﻩ دا
ﭘﻼن رد ﮐ ﯼ دﯼ .ا وس ﭘﻪ هﻨﺪ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑی ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻔﻴﺮ د ﺟﻮ ﺑﺎﻳ ن ﻧﺎﮐﺎم ﭘﻼن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎرﻩ وړاﻧﺪې ﮐ ﯼ
دﯼ .دا ﺳﻔﻴﺮ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴ ي ﭼﯥ ﮐﻪ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻳﻮ ﻗﺎم ﻳﻌﻨﯥ هﻮﺗﮑﻮ ،ﻧﻪ داﭼﻪ د ﺹﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ١٥٠ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻳﺪﻳ
أذاد ﮐ و ،ﺧﻮهﻐﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ ﻳﻌﻨﯥ اوﺳﻨﻲ اﻳﺮان ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮړﻩ او  ٢٩ﮐﺎﻟﻪ ﻳﻲ هﻠﺘﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ وﮐ
او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﻴ  ،ﻗﻔﻘﺎز او ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺳﺮﻩ هﻢ ﺳﺮﺡﺪﻩ ﮐ  ،او اوس د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻳﻮﻩ ﻮﭼﻨﯥ ﺑﺮﺧﻪ د ﻧﻬﻮ
د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
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ﮐﺎﻟﻮ ﻧﻪ را ﭘﺪﻳﺨﻮا د ﻧﻴﻤﯥ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻧ ۍ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ډﻏﺮو ﮐﯥ دﯼ ﻧﻮ څﻨ ﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭼﺎﺗﻪ اﺟﺎزﻩ ورﮐ ي ﭼﯥ زﻣﻮﻧ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺷﺮﻳﮏ ﮐﻮر راﺗﻪ وران ﮐ ي؟
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﻴﻠﺒﺎﻓﻲ هﻐﻪ څﻮﮎ ﮐﻮي ﭼﯥ زﻣﻮﻧ ﻟﻪ ﺗﺎرﻳﺦ او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻠﺘﻮر ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻧﻦ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن هﻴ وﻻﻳﺖ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ هﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﻪ ﻳﺎ زﻳﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻪ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﺧﻠﮏ ﻧﻪ وي .دي ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﯥ دي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﺳﺮﻩ ودوﻧﻪ ﮐ ي ،ﻳﻮ د ﺑﻞ ژﺑﯥ ﻳﻲ زدﻩ ﮐ ي .ﭘﻪ ﻳﻮ
ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ﻟﻤﻮﻧ ﻮﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ادﻳﺮﻩ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣ ي ﺧ ﻮي ،ﻳﻌﻨﯥ ددوﯼ ﺟﻮړ ﺖ دوﻣﺮﻩ ﮐﻠﮏ او ﺳﺮﻩ ﻧ دې
ﺷﻮﯼ ﭼﯥ دا ﺑﯥ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﺴﺎن ﮐﻪ روﺳﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﻮﻳﺎن او اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﺎن دي ﺡﺪث ﻳﻲ هﻢ ﻧﺸﻲ وهﻠﯥ .هﻐﻪ څﻮ ﺗﻨﻪ د ﭘﺮدو
ﻮډا ﻴﺎن ﭼﯥ د ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺧﺒﺮې ﭘﻪ اﺧﺒﺎراو رﺳﻨﻴﻮ ﮐﯥ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .داﺳی ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻳﻮﻩ ﻣﻠﻲ
ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺮﻩ  ،د ﻣﻠﻲ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻲ او د هﺮ ﺑﻞ ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ﺷﺎن ،ﭘﻪ ﺟﺰا ورﺳﻴ ي .داﺳﯥ
ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﻳﻪ د هﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﺎﻳﻨﺎن ﻞ ﮐﻴ ي او ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﺷﻲ .دوﯼ هﻢ ﭘﻪ دې ﭘﻮهﻴ ي او ﮑﻪ هﻢ ﺧﭙﻞ
ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻴﺮ ﭘﻪ دې ﯥ وﻳﻨﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ هﻐﯥ ور ی ﻧﻪ وږﻏﻮرل ﺷﻲ ﭼﯥ ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ راﮐﺶ ﮐﻴ ي ﻧﻮ ﮑﻪ زﻣﻮﻧ د
وﻃﻦ د ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ ﭘﻼن ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ دﻟﺘﻪ او هﻠﺘﻪ ﺳﺮ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ،ﮐﻠﻪ ﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻴﺎن واي او ﮐﻠﻪ هﻢ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﺎ ﻟﻮي
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او ﻏﺰﻳﺪﻟﻲ ازﺑﮑﺴﺘﺎن او داس ﻧﻮرو ﺧﺒﺮې ﮐﻮي.
د ﮐﺮزي اوﺳﻨی ﺑﯥ واﮐﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ ددې ﺗﻮان ﻧﻠﺮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﻳﻪ داﺳﯥ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠی ﮐ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻮ
ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻪ ﺧﺒﺮوﺗﻪ د ﭘﺎﯼ ﮑی ﮐﻴ دي او ﻣﺮﺗﮑﺒﻴﻦ ﻳﻲ ﭘﻪ ﺟﺰا ورﺳﻴ ي .دا ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﺡﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﺗﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ دي
ﺗﻮاﻧﻴﺪﻟی ﭼﯥ د هﻤﺪې اﻟﭙﺘﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎرﻩ داﺳﯥ ﻳﻮ ﻗﺎﻧﻮن وﺿﻌﻪ ﮐ ي .هﻐﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﺎﻋﺬ ﻟﻴﮑﻠﻲ دي هﻐﻪ
هﻢ د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻋﻤﻠﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﻧﻪ ﺷﻲ .ﮑﻪ هﻢ وﻃﻦ ﺗﻪ ﺧﺎﻳﻦ ﻋﻨﺎﺹﺮو ﺟﺮۀت ﭘﻴﺪا ﮐ ﯼ ﭼﯥ ﻴﻨﻮاﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻤﻨﻮ
ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ورﻧ دې ﮐﻴﺪو ﮐﯥ ﭘﻪ دې ډول ﺑﺒﻮﻻﻟﻮ ﭘﻴﻞ وﮐ ي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﻮر دي.ﺗﻘﺮﻳﺒﺄ ﻮﻟﻮ د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺟﻬﺎد وﮐ ﭼﯥ ﺧﻠﻔﺎﯼ راﺷﺪﻳﻦ
ورﺗﻪ رﺡﻤﺖ واي .ﻳﻮ ﻗﻮم او څﻮ ډﻟﻮ)ﭼﯥ د ﺑﯥ اﺗﻔﺎﻗﯥ د ﻣﻨ ﺘﻪ راﺗﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ اﺧﻠﻢ( ﻟﻪ هﻐﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ
ﺳﻮﻳﻪ زﻣﻮﻧ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺘﺒﺎﻗﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﭘﺮورو ﺧﻠﮑﻮ ﺡﺴﺎب ﭘﺎﺗﯥ دﯼ ﭼﯥ اﻧﺸﺎ اﷲ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﻲ راﺷﻲ .هﻤﺪا ﺧﻠﮏ دي
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻮﮐﺎﻟﻲ ،اﺗﺤﺎد او اﺗﻔﺎق ﻳﻲ ﭘﻪ ﺳﺘﺮ ﻮ ﮐﯥ اﻏﺰﯼ دﯼ .دوﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻴﻨﯥ او ﻋﺪاوت ﺳﺮﻩ د ﭘﺮدو
ﺧﻮﻟﯥ ﺧﻼﺹﯥ ﮐ ي ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺗﻪ د ﺗﻌﺼﺐ او ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﺴﺨﯥ وﻟﻴﮑﻲ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺹﺮ ﺗﺎرﻳﺦ او د ﺗﻴﺮو درو ﭘﻴ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻮﻟﻨﻴﺰو ﺡﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻮﻻﯼ ﺷی ﻤﺎ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ
رو ﻠﺞ ﻣﻄﺒﻌﯥ ﻳﻲ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن او ﻧﻴﻮﻳﺎرﮎ ﮐﯥ ﭼﺎﭘﻮي او ژرﺑﻪ ﭘ ﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﺎپ ﺷﻲ وﻟﻮﻟﯥ .د ﮐﺘﺎب
ﻋﻨﻮان ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﻤﺰوري او ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺪاﺧﻠﯥ دﯼ.
و ﻣﻦ اﷲ ﺗﻮﻓﻴﻖ
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