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 د محمود طرزي د خاطراتو يوه 

 په زړه پورې څنډه
 

رارنتتتامو  د افغانستتت اه پتتته ماايتتتر تتتتاريخ رتتتې د محمتتتود طتتترزي د
هغتتته  . ړنتتتې  تتتوې دي یلتتتې لی نتتتې او څیال یاو تتتتارينق نپتتتړ پتتته اړه  

نتتته يتتتوازې يتتتو نومیتتتال  د نتتتوي افغانستتت اه د تتتتاريخ پتتته م تتت  پتتتړاو رتتتې 
 .وادپال  مبارز ه  و یالیست ، لی وال او  اعر و ، يو هژورن

د دغتتته اچتتتر  تتتې او  يتتتې تامتتتو لتتتولد ، د محمتتتود طتتترزي  د ژونتتتد 
ښتتتتې پتتتته خپلتتتته زتتتتول  رتتتتې یلتتتتومړي پتتتتړاو زینتتتتې پتتتته زړه پتتتتورې پ

رانغتتاړي  او لی تتوال د خپتت  ژونتتد پتته اواختترو رتتې پتته ترریتته رتتې پیتت  
همدغتتتته وختتتت رتتتتې ناروغتتته  تتتتوو او  یتتتتا  رتتتړو او څرنچتتتته  تتتې پتتتته

. وفتتتتای  تتتتوو دو ، د ژونتتتتد ختتتتاطرې يتتتتې نیمچتتتتړې پتتتتاتې  تتتتوې دي 
څتتته وختتتت من تتتې دغتتته ر تتتاغ لتتته دري ژ تتتې ښتتتاغلق  میتتتد طتتترزي 

متتتره لتتته دې  تتتې د دري متتت   د . انچريتتتکي رتتتړو اوخپتتتور رتتتړو دو 
خپرېتتتدو ژمنتتته يتتتې هتتت   تتتوې ده ، ختتتو متتتو  تتتته يتتتې   د هغتتته متتت   د 

 . ه خپرېدو مالومای نش
رخ پوهانتتتد ټارمتتتر محمتتتد  ستتت  رتتتارړ  دغتتته اچتتتر ونومیتتتالق افغتتتاه متتت

لتتتتتته انچلیستتتتتتتق ژ تتتتتتتې څنتتتتتتته پښتتتتتتت و رتتتتتتتړو او دا دو د افغانستتتتتتت اه د 
 .رل وري ودې ټولنې له خوا خپرېږي

اله يتتتو  تتتې دغتتته اچتتتر د نتتتوي افغانستتت اه د  وړېتتتدو د حمتتتو  خو تتت
رلیتتتتتکې د نړيتتتتتوال  شتتتتت  پتتتتته ويتتتتتاړ خپتتتتتروو او د افغانستتتتت اه د  ٠٦٢
 .مینه والو ته يې وړاندې روو تاريخ 

 

 په درنښت

 د افغانس اه د رل وري ودې ټولنې د مشرتا ه  رګه
 د میپ مبر څلورمه. ع  ٠٢٢٢د 

 ٦٨د و ي . ل  ٦٨٣٦د 

  رمنق  ، د رول  ښار

 

 



 

 

 

د يوې دورې لنډ : خاطرې 

 تاريخ

 

 
 

 
 

 

 

 

 و ژ اړه مريکهپښ د 
  

 

د فكتتتتتتتتتر، ادغ او  تتتتتتتتتار پتتتتتتتتته ) 9131_9681(محمتتتتتتتتتود طتتتتتتتتترزي 

د دده . النتتتتتتتده متتتتتتت ور  د ز ر كتتتتتتتق د ماايتتتتتتتر افغانستتتتتتت اه يتتتتتتتوګتتتتتتتټ

ونكق او مرمشتتتتتتت  كیتتتتتتتتدل  ښتتتتتتتژونتتتتتتتد كیستتتتتتته افغانتتتتتتتانو تتتتتتتته ال تتتتتتتا   

ه نتتتتتته ړپتتتتتته ا پیښتتتتتتوژونتتتتتتد  ټتتتتتول تتتتتق، ختتتتتتو دغتتتتتته ختتتتتتاطري د هغتتتتتته د 

 . دي

 9681ختتتتتتتاطري دي،  تتتتتتتق لتتتتتتته  ۀوانتتتتتتتز ۀنتتتتتتتړدا د طتتتتتتترزي د لوم

ي، يتتتتانق پتتتته هغتتتته ږكتتتتق پتتتتا  تتتتته رمتتتتی 9669ي او پتتتته ږنتتتته پیتتتت  كیتتتت

متتتتتره  ۀق كورنتتتتتټتتتتتولخپلتتتتتق  كتتتتتال كتتتتتق  تتتتتق امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  د  لتتتتته

پتتتتته ع متتتتتانق  ټتتتتتولدو  لتتتتته وطتتتتت  نتتتتته  یتتتتتروه كتتتتتوي او پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق 

پتتتتته متتتتتر  ۀړطتتتتترزي  یتتتتتا د  تتتتتلمق پیتتتتت. يږ  كیتتتتتګمتتتتتوريق كتتتتتق هستتتتت و

كتتتتتتق  تتتتتتق امیتتتتتتر  بیتتتتتتر ن پتتتتتته   تتتتتتر كتتتتتتق افغتتتتتتاه م تتتتتتا راه  یرتتتتتتته 

 17پتتتته دغتتتته وختتتتت كتتتتق . يږوطتتتت  تتتتته  تتتتولق، خپتتتت  هیتتتتواد تتتتته متتتت نی

كتتتتتتق د  9199ه پتتتتتته كتتتتتتال كلتتتتتت  طتتتتتترزي د امیتتتتتتر  بیتتتتتتر ن پتتتتتته ا تتتتتتاز

 .مراج ا خبار په  لولو پی  كوي

طتتتتتتتترزي د متتتتتتتتراج ا خبتتتتتتتتار لتتتتتتتته  ري كتتتتتتتتو  هغتتتتتتتته ع تتتتتتتتري 

كتتتتتتق يتتتتتتق لتتتتتته امتتتتتتالمق او اروپتتتتتتايق  ۀفكرونتتتتتته،  تتتتتتق پتتتتتته  الوطنتتتتتت

او  ۀپتتتتتته تیتتتتتتره  تتتتتتق د ازاد. ي، خپتتتتتترويړمتتتتتتوو وا نتتتتتتو نتتتتتته خپتتتتتت  كتتتتتت

د طتتتتتتترزي . وطنپتتتتتتتالنق پتتتتتتته پلتتتتتتتوي او د امپريتتتتتتتالیک  پتتتتتتته منال تتتتتتتت دي

ول اچتتتتتتر ټحتتتتتتول منونكتتتتتتو افغانتتتتتتانو  انتتتتتتدي پتتتتتته ختتتتتتا  لیكنتتتتتتق پتتتتتته ت

و ړكتتتتتتق لتتتتتتو ۀطتتتتتترزي ورومتتتتتت ه د پا تتتتتتا امتتتتتتاه ن پتتتتتته واكمنتتتتتت. كتتتتتتوي

ول د پا تتتتتتا امتتتتتتاه ن د ټي او پتتتتتته دغتتتتتته ږدول تتتتتتق مپتتتتتتامونو تتتتتتته رمتتتتتتی

كتتتتتتوونكق  كومتتتتتتت پتتتتتته  لولتتتتتتو  ښتتتتتته ونكق او ژونتتتتتتد غوښتتتتتتمتتتتتتموه 

كتتتتتال پتتتتته متتتتتر كتتتتتق د  9132و  تتتتتق د څتتتتتكتتتتتق هتتتتت   رختتتتته اخلتتتتتق، تر

لتتتتتته  ارشتتتتتترانتتتتتتو پتتتتتته لمستتتتتتونو د متتتتتتاتنپالو افغانتتتتتتانو پتتتتتته فماليتتتتتتانو او پی

  لپتتتتاره لتتتته خپتتتت  هیتتتتواد نتتتته زتتتتا   د دويتتتت  زتتتتپا تتتتا امتتتتاه ن متتتتره يو

ن  ړمتتتتتره د افغتتتتتتاه لتتتتتتوم پیښتتتتتت پتتتتتته دغتتتتتق ترا یكتتتتتتق . يږايستتتتت   كیتتتتتت

ي ږپتتتتت  كیتتتتتزګ نتتتتتزاو تتتتت وه پتتتتتال، ژونتتتتتد پتتتتتال او خپلتتتتتواكق پتتتتتال غور

نكیتتتتتو د پتتتتته  تتتتتا تلو لپتتتتتارهي متتتتتودي ډاو د  كومتتتتتت واكتتتتتق د يتتتتتوي لنتتتتت

ق، افغانستتتتتتت اه د زتتتتتتتاو تتتتتتتتر زيتتتتتتتاتق انتتتتتتتدازي د نالومتتتتتتت و پتتتتتتته    ور

ع تتتتتريت او تمتتتتتده لتتتتته كتتتتتارواه نتتتتته كلونتتتتته كلونتتتتته  یرتتتتتته غتتتتتورزول 

او پرمن تتتتتتتتد لپتتتتتتتتاره د پا تتتتتتتتا  ۀول د وطتتتتتتتت ، ازادټي او پتتتتتتتته دي ږكیتتتتتتتت

 .يږد طرزي ارمانونه وو كیواماه ن او محم
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لكتتتتته  تتتتتق دمنتتتتته ويتتتتت   تتتتتوي دغتتتتته ختتتتتاطري د محمتتتتتود طتتتتترزي 

كتتتتتق د هغتتتتته  ۀي م تتتتتا ری او د پا تتتتتا امتتتتتاه ن پتتتتته واكمنتتتتتړلتتتتته لتتتتتوم

ه څتتتتتتي كتتتتتته ږيتتتتتتږي او د دويتتتتتت  م تتتتتتا ری دوري نتتتتتته، نتتتتتته غډلتتتتتته ونتتتتتت

يتتتتتتر ټهتتتتت  لتتتتته ملتتتتتق، متتتتتدنق او میامتتتتتتق ن تتتتتر نتتتتته دا د هغتتتتته د ژونتتتتتد 

 .م   وخ ونه دي

اد ښتتتتتت میتتتتتتد طتتتتتترز  پتتتتتته خپلتتتتتتق متتتتتتريکي كتتتتتتق وايتتتتتتق،  تتتتتتق اروا

 پیښتتتتتت پتتتتتتوري د خپتتتتتت  پتتتتتتالر ژونتتتتتتد 9199عبتتتتتتدالوهاغ طتتتتتترزي تتتتتتتر 

ملتتتتته  دغتتتتته  رختتتتته  تتتتته لتتتتته دي . لتتتتتق او د ولتتتتت  كوتتتتتتو تتتتتته متتتتتپارلقړیڅ

ه د م تتتتتتتا ری پتتتتتتته دوره كتتتتتتتق لتتتتتتته چتتتتتتتنڅم متتتتتتته وي،  تتتتتتتق طتتتتتتترزي 

يتتتتتتق  روښتتتتتت چر  تتتتتتو  او او نتتتتتته م تتتتتتنتتتتتتامتتتتتتالمق او اروپتتتتتتايق م  كرا

ه د هغتتتتتتتو او ړپتتتتتتته ا ۀ ،  تتتتتتتق د وطنپتتتتتتتالنق، ملتتتتتتتت پتتتتتتتالنق او ازادړكتتتتتتت

ه خپتتتتتت  فكرونتتتتتته خپلتتتتتتو تحتتتتتتول منونكتتتتتتو وطنوالتتتتتتو تتتتتتته ورمتتتتتتوي او پتتتتتت

 .يړژوندانه كق يق پلق ك

دا . د طتتتتترزي لتتتتته دغتتتتتق ختتتتتاطري نتتتتته دغتتتتته هیلتتتتته كیتتتتتدل  نتتتتته  تتتتتق

پتتتتته  پیښتتتتتوختتتتتاطري دي، پتتتتته دغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق  ۀوانتتتتتزد هغتتتتته د اولتتتتتق 

پتتتتته هغتتتتته متتتتتر یره د ختتتتتاطرو يتتتتتوه . پیښتتتتتو ر ، نتتتتته ده پتتتتتړده اچتتتتتر كتتتتت

تیتتتتتتره د خپتتتتتت  پتتتتتتالر غتتتتتتال  محمتتتتتتد طتتتتتترزي  ه رختتتتتته يتتتتتتق د نتتتتتتورو پتتتتتت

د هغتتتتتته د خپلتتتتتتو لیتتتتتتدنو ك نتتتتتتو  ه غ تتتتتته  رختتتتتته يتتتتتتق تتتتتتالب. رواي ونتتتتتته دي

ه لیكنتتتتتتتته د ژونتتتتتتتتد پتتتتتتتته ټولتتتتتتتت لتتتتتتتته دا  تتتتتتتتق ده دغتتتتتتتته . مح تتتتتتتتول د 

ي، نتتتتتته د ړكتتتتتتق لتتتتتته خپلتتتتتتق  تتتتتتاف ق نتتتتتته كتتتتتت) 9133(ورمتتتتتت ق كتتتتتتال 

پتتتتته هغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق د  نتتتتتارو  .  ونو لتتتتته منتتتتتقيادښتتتتتلیكتتتتت   تتتتتويو 

هتتتتت  و او دغتتتتته نتتتتتاروغق  یتتتتتا دومتتتتتره متتتتتن ه  تتتتتوه،  تتتتتق لتتتتته لیكلتتتتتو 

دده د زو  پتتتتتتته  .ړوه او ژونتتتتتتتد يتتتتتتتق ورختتتتتتت   كتتتتتتتانتتتتتتته يتتتتتتتق وغتتتتتتتورز

ه ړژونتتتتتتد پتتتتتته ا ټتتتتتتول  ،  تتتتتتق دغتتتتتته ختتتتتتاطري دده د غوښتتتتتتروايتتتتتتت ده 

 ښتتتتتاغل هغتتتتته دغتتتتته ختتتتتاطري هتتتتت  پتتتتته پنستتتتت  لیكتتتتتق وي،  تتتتتق . )9(وي

پتتتتته دغتتتتته  تتتتتال . ي ديكتتتتتړيت ډ میتتتتتد طتتتتترزي هغتتتتته  یتتتتتا تن تتتتتی  او ايتتتتت

كتتتتتق لكتتتتته  تتتتتق  میتتتتتد طتتتتترز  هتتتتت  وايتتتتتق، د متتتتت   پتتتتته رومونتتتتتو كتتتتتق 

طري د متتتتت   لتتتتته هغتتتتته نتتتتته پرتتتتتته ددغتتتتتق ختتتتتا.  تتتتتايد مبالغتتتتته هتتتتت  وي

لتتتتتته دي . متتتتتتره متتتتتتر نتتتتتته ختتتتتتوري پیښتتتتتتوینتتتتتتق  رختتتتتتق د وختتتتتتت لتتتتتته ز

ول ټده  ختتتتته پتتتتته او ږتنتتتتتق لتتتتتوملتتتتته متتتتتا پتتتتته لمتتتتت  لیتتتتتد كتتتتتق دغتتتتته تیر 

ي دي، ختتتتتو ړا  متتتتتق تب تتتتتري هتتتتت  پتتتتتري كتتتتتزتتتتتا  زتتتتتي او ړمتتتتمق كتتتتت

پتتتته دي كتتتتق  تتتتد نتتتته  تتتت ه،  تتتتق محمتتتتود طتتتترزي ددغتتتتو ختتتتاطرو پتتتته 

 تتتتتتق  څنچتتتتتته.  ی  تتتتتتتوغ نتتتتتته كتتتتتتار اخیستتتتتت   د ښتتتتتتلیكلتتتتتتو كتتتتتتق لتتتتتته ر

د طتتتتتترزي يتتتتتتو متتتتتتاهر او پتتتتتتوخ لیكتتتتتتوال و، دده دغتتتتتته ختتتتتتاطري محمتتتتتتو

د ". ونكتتتتتتتتق ديزه پتتتتتتتتوري او تب تتتتتتتتري او ن رونتتتتتتتته يتتتتتتتتق روړپتتتتتتتته ز

لتتتتتته : نتتتتتتد چبتتتتتتوی د هغتتتتتته دغتتتتتته وينتتتتتتا دهګرڅ ی  تتتتتتتوغ ښتتتتتتطتتتتتترزي د ر

يتتتتتتوه زمتتتتتتا پتتتتتته  څپتتتتتته دغتتتتتته كتتتتتتارواه كتتتتتتق هتتتتتتی"...وطتتتتتت  نتتتتتته ووتلتتتتتتو 

 ."وه د هیواد لپاره ا سامونه، نه لرلډګ

 رتتتتتتتانیق د ن تتتتتتو  او وتتتتتتدری پتتتتتته د "طتتتتتترز  دا هتتتتتت  وايتتتتتتق،  تتتتتتق 

هستتتتتتتتكیدو او پتتتتتتتته افغانستتتتتتتت اه كتتتتتتتتق د هغتتتتتتتتو پتتتتتتتته خوريتتتتتتتتدلو متتتتتتتتره د 

يالونتتتتتتتته د خلكتتتتتتتتو لتتتتتتتته  هنونتتتتتتتتو ډاي ۀاو خپلواكتتتتتتتت ۀهیتتتتتتتتواد پتتتتتتتتالنق، ازاد
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يتتتتتتتتر ورومتتتتتتتت ه و،  تتتتتتتتق هغتتتتتتتته  یرتتتتتتتتته ټدا . نتتتتتتتته ورو ورو وتلتتتتتتتتق وو

 ."ژوندي  ول

او  ۀپتتتتتتته دي كتتتتتتتق  تتتتتتتد نتتتتتتته  تتتتتتت ه،  تتتتتتتق د هیتتتتتتتواد پتتتتتتتالنق، ازاد

لونو پتتتتتتته  یرتتتتتتتته ژونتتتتتتتدي كولتتتتتتتو كتتتتتتتق د محمتتتتتتتود ياډد ايتتتتتتت ۀخپلواكتتتتتتت

. لیتتتتتدل كیتتتتتږيه دومتتتتتره غ تتتتته وه،  تتتتتق متتتتتار  يتتتتتق نتتتتته ډطتتتتترزي ونتتتتت

، ع تتتتتتريت او ۀ، ازادۀپتتتتتته ميمتتتتتتوع كتتتتتتق محمتتتتتتود طتتتتتترزي د خپلواكتتتتتت

او پتتتتتتته ختتتتتتتا    تتتتتتتدلوه پتتتتتتتالوول د ټه پتتتتتتته عمتتتتتتتومق ړپرمن تتتتتتتد پتتتتتتته ا

 ونكیو افغانتتتتتتتانو پتتتتتتته رونولتتتتتتتو او عمتتتتتتت  تتتتتتتته غوښتتتتتتتول د مشتتتتتتتروطه ټ

لتتتتتته  تتتتتتده مرغتتتتتته . غتتتتتتت رول لو تتتتتتول  د ولتتتتتتو كتتتتتتق څد هغتتتتتتو  پتتتتتته ه

   یتتتتتا خ ی تتتتته  تتتتتوي، زتتتتتپتتتتته  ااتتتتتر م تتتتتال كتتتتتق دغتتتتته رو یتتتتته يتتتتتو 

او  يتتتتتتوه  تتتتتت  محمتتتتتتود طتتتتتترزي تتتتتتته اتتتتتتروری د ،  تتتتتتق د هغتتتتتتق د 

  ړي كولتتتتتتو لپتتتتتتاره يتتتتتتو نتتتتتتو  پیتتتتتتاوړ یرتتتتتتته ژونتتتتتتدي كولتتتتتتو او پیتتتتتتاو

 .ودروي پښوند په زغور

اك تتتتتر ا تتتتتراهی  ميیتتتتتد متتتتتراج ټپتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق لتتتتته مح تتتتتر  پوهانتتتتتد 

ريتتتتتتکي متتتتتت   يتتتتتتق ماتتتتتتته انچ ،  تتتتتتق ددغتتتتتتق رمتتتتتتالق نتتتتتته مننتتتتتته كتتتتتتو

يتتتتت  پتتتتته دي،  تتتتتق هغتتتتته متتتتتا د لومتتتتت ونكیو لپتتتتتاره پتتتتته  ښل  او ختتتتتوښتتتتت 

د كل تتتتتتتوري  ۀور پتتتتتتته مشتتتتتتترځتتتتتتتولتتتتتتتق او د لیكتتتتتتتوال زريتتتتتتت  انړو اپښتتتتتتت 

 .ي دهړنق خپره كټولودي 
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 ريکي ژ اړه مريکهانچد 
 

 

ه لیكتتتتت   تتتتتوي، پتتتتته تیتتتتتتره د څتتتتتد محمتتتتتود طتتتتترزي پتتتتته هكلتتتتته ټيتتتتتتر 

 ۀپتتتتته لومړيتتتتتو لستتتتتیکو كتتتتتق د افغتتتتتاه ملتتتتتت پتتتتتالنق، خپلواكتتتتت ۀ تتتتتلمق پیتتتتتړ

 .انو  انتتتتتدي د هغتتتتته د لیكنتتتتتو پتتتتته اړهګتتتتت او ع تتتتتري كیتتتتتدو پتتتتته مواتتتتتوع

ه څتتتتتلتتتتتورو كلونتتتتتو پتتتتته اړه لتتتتتږ څددغتتتتتو پتتتتته پرتلتتتتته، د هغتتتتته د ورومتتتتت یو 

دغتتتتتته . مالتتتتتتو  دي،  تتتتتتق پتتتتتته دو  م تتتتتتا ری كتتتتتتق يتتتتتتق تیتتتتتتر  تتتتتتوي دي

دوره د متتتتتموه پتتتتتال پا تتتتتا امتتتتتاه ن لتتتتته لويتتتتتدلو نتتتتته ورومتتتتت ه وه،  تتتتتق 

پتتتتتته نامتتتتتته يتتتتتتادوه، ورتتتتتتته د " متتتتتتپاو زو " بیتتتتتتر التتتتتته  تتتتتتق خلكتتتتتتو د 

پتتتتته متتتتی  كتتتتتق  د طتتتترزي هغتتتتته ارمتتتتاه پیښتتتتت دغتتتتق . ودښتتتتتپتتتتا  تكتتتت  كی

 . هو كړ،  ق د خپ  هیواد د زالندي راتلونكق لپاره يق  ره

متتتتتره لتتتتته دي هتتتتت  دغتتتتتو كلونتتتتتو ورتتتتتته مووتتتتت  وركتتتتتړه،  تتتتتق خپلتتتتتق 

د   تتتتتتتق د خپتتتتتتت  محبتتتتتتتوغ . تتتتتتتته زیتتتتتتتر  تتتتتتتق)  تتتتتتتار(مینتتتتتتتق  ۀلومړنتتتتتتت

ول  تتتتتتتتو  و، د  تتتتتتتتارونو دوه څتتتتتتتتكال او كل تتتتتتتتور هښتتتتتتتتامتتتتتتتت انبول پتتتتتتتته 

ولیكلتتتتتتق،  تتتتتتق پتتتتتته نومونتتتتتتو " متتتتتتړاوي"او " غتتتتتت  لړلتتتتتتق"كق يتتتتتتق د ټتتتتتتول

پتتتتته هغتتتتتو كتتتتتق د ورزتتتتتق د م متتتتتو . كتتتتتق خپتتتتتري  تتتتتوي 9131پتتتتته كتتتتتال 

نیکو، میامتتتتتتتتتق او فلستتتتتتتتت ق مستتتتتتتتت لو پتتتتتتتتته اړه د هغتتتتتتتتته اندونتتتتتتتتته او ټتتتتتتتتتول

كتتتتتته د لیكتتتتتتونكق هغتتتتتته كتتتتتتړاو ټول ۀلومړنتتتتتت. ا سامتتتتتتونه زتتتتتتا   تتتتتتوي دي

ه م و تتتتتتته ده،  تتتتتتتق د هغتتتتتتته د چتتتتتتتیدلو تتتتتتتته پتتتتتتته تینتښتتتتتتت او اغ تتتتتتتال نتتتتتتته 

پتتتتتتته  تتتتتتتا تلونكیتتتتتتتو  او تا تتتتتتتر ۀمتتتتتتتموه او پرمن تتتتتتتد ارمتتتتتتتاه د ناپوهتتتتتتت

ق او فیتتتتتتتوټالق د   تتتتتتق پتتتتتته وتتتتتتوم.  تتتتتتدل كتتتتتتړ  و ۀووتونتتتتتتو پتتتتتته خپكتتتتتت

ه ان پتتتتتتادي و، ماليتتتتتتاه يتتتتتتق پتتتتتته ختتتتتتا  ټول د چتتتتتتنق  انتتتتتتدي پتتتتتته تینټتتتتتتول

 . یرته پاتق توغ د  ال مسْول كن 

ددغتتتتتتتو كلونتتتتتتتو پتتتتتتته   یتتتتتتتر كتتتتتتتق د هغتتتتتتته مشتتتتتتتر زو  عبتتتتتتتدالوهاغ 

و پتتتتته نا ريتتتتتالق ټول ورنتتتتته هیلتتتتته كولتتتتته، څتتتتتطتتتتترزي پتتتتته پرلتتتتته پستتتتتق، 

 یتتتتا نتتتتو پتتتته پتتتتا  كتتتتق پتتتته . و تتتتته ومتتتتپاريټتتتتق ختتتتاطري د ولتتتت  كوپلتتتت تتتتق خ

. كتتتتق يتتتتوه ورخ هغتتتته د خپلتتتتو ختتتتاطرو پتتتته لیكلتتتتو پیتتتت  وكتتتتړ 9133كتتتتال 

 ګكتتتتق متتتتر ۀكلنتتتت 86لتتتته   تتتتده مرغتتتته د همدغتتتته كتتتتال پتتتته نتتتتومبر كتتتتق پتتتته 

نتتتتته څ رختتتتتق  ۀددي خنتتتتتډ  تتتتتو،  تتتتتق هغتتتتته د خپتتتتت  ژوندانتتتتته لتتتتته لتتتتتومړ

د . (قه ولیكتتتتتتڅتتتتتتپتتتتتتوري رمتتتتتتیږي، زيتتتتتتای  9669نتتتتتته تتتتتتتر  9681 تتتتتتق 

پتتتتتتوري  تتتتتتق پتتتتتته هغتتتتتته كتتتتتتال كتتتتتتق د  9199هغتتتتتته د ژونتتتتتتد كیستتتتتته تتتتتتتر 

  كتتتتتتړل، د عبتتتتتتدالوهاغ اونیتتتتتتک اخبتتتتتتار  لتتتتتتول پیتتتتتت_متتتتتتراج ا خبتتتتتتار دوه

یړلتتتتتته  تتتتتتوي او لیكلتتتتتتق  تتتتتتوي ده،  تتتتتتق زر  تتتتتته څطتتتتتترزي لتتتتتته ختتتتتتوا 

 .) خپره  ق

د طتتتتترزي د اولتتتتتو وخ تتتتتو يادونتتتتته،  تتتتتق د امیتتتتتر  تتتتتیر علتتتتتق، امیتتتتتر 

یتتتتتو متتتتتره متتتتتر ختتتتتوري، محمتتتتتد ياپتتتتتوغ او امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  لتتتتته واكمن

د  د خپلتتتتتق  تتتتتق  تتتتتاف ق پتتتتته ټاټينتتتتتق . پتتتتتوري وده كتتتتتوي ۀكلنتتتتت 98تتتتتتر 

پتتتتته زړه كتتتتتوي،  تتتتتق د هیتتتتتواد لتتتتته تتتتتتاريخ  پیښتتتتت د خپتتتتت   ژونتتتتتد هغتتتتته  

 .مره او دلق  وي دي

زتتتتتتتوانق پتتتتتتته ټيتتتتتتتره انتتتتتتتدازه د هغتتتتتتته د  ۀد محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي لومړنتتتتتتت

پتتتتتتتالر غتتتتتتتال  محمتتتتتتتد طتتتتتتترزي پتتتتتتته عپالنتتتتتتتق او هنتتتتتتتري غونتتتتتتتډو متتتتتتتره 
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و دموكراتیكتتتتتتو فكرونتتتتتو متتتتتتره چتتتتتر يتتتتتق لتتتتتته تینپتتتتتتال. اغیکمنتتتتته  تتتتتوي ده

پتتتتتتته ورومتتتتتتت یو كلونتتتتتتتو . يتتتتتتتو وتلتتتتتتت   تتتتتتتاعر، اديتتتتتتتر او ارمتتتتتتت وكرای و

نتتتتتته پتتتتتته ژور څكتتتتتتق د ع متتتتتتانیق فیلستتتتتتوت او مولتتتتتت  ا متتتتتتد متتتتتتدهت، 

ده . ټول اغیتتتتتتکم   تتتتتتو ،  تتتتتتق لتتتتتته دي  تتتتتتق يتتتتتتق ورمتتتتتتره لیتتتتتتدلق وي

د   تتتتتق . وونك  يتتتتتوازق د هغتتتتته لتتتتته لیكنتتتتتو نتتتتته پی نتتتتتدهښتتتتتدغتتتتته وتلتتتتت  

رزیتتتتتد او لومتتتتت   يتتتتتتق وكتتتتتړل او لتتتتته زوانتتتتتو تركتتتتتتانو، ګومره ټيتتتتتر وڅتتتتت

عپلیتتتتتتتتانو او میامتتتتتتتتت كوونكیتتتتتتتتو متتتتتتتتره يتتتتتتتتق د  كومتتتتتتتتت، متتتتتتتتاين  او 

كل تتتتور  پتتتته مواتتتتتوع كتتتتانو  ح ونتتتتته وكتتتتړل، پتتتته همدغتتتتته انتتتتدازه د خپتتتتت  

پتتتتتتوهنق او متتتتتتموه تتتتتتته .  تتتتتتو او پرمن تتتتتتد تتتتتتته لیتتتتتتوال ۀهیتتتتتتواد، خپلواكتتتتتت

اوه،  تتتتتق خپتتتتت  هیتتتتتواد څتتتتتق عپیتتتتتدي د  پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق وهچتتتتتد هغتتتتته تین

تتتتتتتته متتتتتتت وه  تتتتتتتق او د خپلتتتتتتتو وطنوالتتتتتتتو د متتتتتتتانوي او اخالوتتتتتتتق لوړتیتتتتتتتا 

 .وكړي روښ لپاره 

محمتتتتتتتود طتتتتتتتترزي نتتتتتتتته در تتتتتتتتاري او نتتتتتتتته متتتتتتتتیا  و، وتتتتتتتتدری يتتتتتتتتق 

 ه، د امتتتتتتتت بداد او امپريتتتتتتتتالیک  منتتتتتتتتال  و، پتتتتتتتته غوښتتتتتتتتكلتتتتتتتته ونتتتتتتتته څهی

انه  تتتتتتتتتتوي امتتتتتتتتتتال  ما پتتتتتتتتتتد و،  تتتتتتتتتتق متتتتتتتتتتموه او ښتتتتتتتتتتدغستتتتتتتتتتق رو

ويتتتتتدي  نتتتتته تتتتتته اوړي او پتتتتته دغتتتتته فكتتتتتر و  تتتتتق خ تتتتتی  لتتتتته ل ۀټيموكرامتتتتت

 .كق ۀټير خه زده كول   ق، په تیره په ماين  او تكنالو 

متتتتتتا دغتتتتتته ختتتتتتاطري
)9(

ژ تتتتتتاړلق او ايتتتتتتډيت كتتتتتتړي دي، نتتتتتته يتتتتتتوازق  

هغتتتتتتتته د زو  هیلتتتتتتتته وه،  تتتتتتتتق د ددي لپتتتتتتتتاره  تتتتتتتتق دا د لیكتتتتتتتتونكق او د 

رافیتتتتتتد او تتتتتتتارينق اچتتتتتتر پتتتتتته  تتتتتتاه  تتتتتتا   تتتتتتق،  لكتتتتتتق ددي ګيتتتتتتوه  یو

نتتتتد ګرڅراه متتتتره پتتتته لپتتتتاره هتتتت   تتتتق هغتتتته لتتتته اومتتتتنق پتتتته غتتتت  لړلتتتتق  حتتتت

زه هتتتتتتت  پتتتتتتته . ټول نستتتتتتتبت لتتتتتتتري،  تتتتتتتق افغانتتتتتتتاه ورمتتتتتتتره منتتتتتتتامخ دي

،  تتتتق كتتتته يتتتتو ملتتتتت پتتتته خپلتتتتق تیتتتتري ن ګتتتتدغتتتته فكتتتتر كتتتتق زتتتتاه  تتتتريد 

یړلتتتتو كتتتتق څق پ تتتتق كتتتتړي او پتتتته خپتتتت  تتتتتاريخ كتتتتق د  پیپتتتتت پتتتته ګمتتتت ر

پتتتتتاتق را تتتتتق، لتتتتته راتلتتتتتونكق متتتتتره پتتتتته  تتتتتاوري ټول منتتتتتامخ كیتتتتتدل  نتتتتته 

 . ق

 تتتتتتتق دغتتتتتتته لیكنتتتتتتته ددغتتتتتتته  د زړه لتتتتتتته كتتتتتتتومق نتتتتتتته هیلتتتتتتته كتتتتتتتو ،

تتتتتته د  ۀاريتتتتتانونكق او پتتتتته  تتتتتاهر كتتتتتق نتتتتته پتتتتتا  تتتتتته رمتتتتتیدونكق  دمرغتتتتت

 . ق پوهاوي لپاره مرم ه وكړي
 

 رز ـــد طــو ی
 9117 ینوا، 

 
 : تيادښ

ق د متتتتتتت   لتتتتتتته زيت كتتتتتتتول ددي لپتتتتتتتاره اتتتتتتتروري وو،  تتتتتتتق يتتتتتتتواډايتتتتتتت_ 9
ه وختتتتتت څتتتتتپتتتتته يتتتتتاد دي وي،  تتتتتق لیكتتتتتونك  . يړكتتتتت ښتتتتتهمتتتتتره م وافتتتتت  تتتتتتوغ 
دا هتتتتت   ايتتتتتد وويتتتتت   تتتتتق، . اه رو  نتتتتته وزتتتتتي كشتتتتتلق، پتتتتته  تتتتتق دغتتتتته ختتتتتاطر

ق د يتتتتتاد لتتتتته منتتتتتق لیكتتتتت   تتتتتوي، ممكتتتتت  د زینتتتتتق رومونتتتتته  تتتتتق يتتتتتواز تتتتتق 
 ،  تتتتتق هغتتتتتو  ړ  خپتتتتت  وطنتتتتتوال خبتتتتتر كتتتتتړغتتتتتوا. مبتتتتتالغق پتتتتته ختتتتتوا رواه وي

د  اپیتتتتتتدو نستتتتتتنه ريتتتتتتکي لومتتتتتت ل  نتتتتتته  تتتتتتق، ددغتتتتتته متتتتتت   فارمتتتتتتق انچ تتتتتتق 

    .لپاره د تیاري په  ال كق ده
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 :ندوي  ټولن  يادښت د خپر

 

 د محمود طرزي د خاطراتو يوه په زړه پورو څنډه
 

د افغانس اه په مااير تاريخ ر  د محمود طرزي د رارنامو او 

هغه  د . تارينق نپړ په اړه  یال یل  لی ن  او څیړن   وو دي 

نوي افغانس اه د تاريخ په م   پړاو ر  نه يوازو يو نومیال  

 .او  اعر و ، يو هیوادپال  مبارز ه  و ژورنالیست ، لی وال 

دغه اچر    او  ي  تامو لولد ، د محمود طرزي  د ژوند د 

لومړي پړاو زین  په زړه پورو پیښ  په خپله زول  ر  رانغاړي  

او لی وال د خپ  ژوند په اواخرو ر  په ترریه ر  پی  رړو او 

و څرنچه    په همدغه وخت ر  ناروغه  وو او  یا وفای  و

څه وخت من   . دو ، د ژوند خاطرو ي  نیمچړو پات   وو دي 

دغه ر اغ له دري ژ   ښاغلق  مید طرزي انچريکي رړو اوخپور 

مره له دو    د دري م   د خپريدو ژمنه ي  ه   وو . رړو دو 

 .ده ، خو مو  ته ي    د هغه م   د خپريدو مالومای نش ه 

مد  س  رارړ  دغه اچر له نومیالق افغاه مؤرخ پوهاند ټارمر مح

انچلیسق ژ   څنه پښ و رړو او دا دو د افغانس اه د رل وري 

 .ودو ټولن  له خوا خپريږي 

 ٠٦٢مو  خو اله يو    دغه اچر د نوي افغانس اه د  وړيدو د 

رلیکو د نړيوال  ش  په وياړ خپروو او د افغانس اه د تاريخ مینه 

 .والو ته ي  وړاندو روو 

 په درنښت

 افغانس اه د رل وري ودو ټولن  د مشرتا ه  رګه د

 د میپ مبر څلورمه. ع  ٠٢٢٢د 

 ٦٨د و ي . ل  ٦٨٣٦د 

  رمنق  ، د رول  ښار
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 ونكي خداى په نامهښد لوى او ب
 

 

 

 پیالمه
 

پتتتتوه  تتتتد،  تتتتق زه يتتتتق دل تتتته  ښتتتتهددي لپتتتتاره  تتتتق پتتتته هغتتتتق كیستتتتق 

ړه وړانتتتتتتدي كتتتتتتو  يتتتتتتوه لنتتتتتتډه لیكنتتتتتته  تتتتتته د خپتتتتتت  محمتتتتتتدزيق وتتتتتتو  پتتتتتته ا

پتتتتتتتوري پتتتتتتتر افغانستتتتتتت اه  9171نتتتتتتته يتتتتتتتق تتتتتتتتر  9608كتتتتتتتړ ،  تتتتتتتق لتتتتتتته 

 كومتتتتت كتتتتړ  د 
)9(

نتتتته څلیكنتتتته  تتتتق لتتتته تتتتتاريخ او ژونتتتتد لیتتتتد  دغتتتته. 

غږيتتتتتږي پتتتتته زياتتتتتته انتتتتتدازه زمتتتتتا لتتتتته خپلتتتتتو يتتتتتادونو او د هغتتتتتو رواي ونتتتتتو 

 .له منق  را ره  وي،  ق له خپ  پالر نه مق اوريدلق دي

 و  ژوندلیدتاريخ او غوره   ډمدزي وو  لنحد م
متتتتتتتردار پاينتتتتتتتده محمتتتتتتتد هغتتتتتتته نیكتتتتتتته د ،  تتتتتتتق زامنتتتتتتتو يتتتتتتتق پتتتتتتتر 

نه د هغتتتتتتته لتتتتتتته ښتتتتتتتځولتتتتتتته  یلتتتتتتتو  یلو. افغانستتتتتتت اه  كومتتتتتتتت كتتتتتتتړ  د 

 .و زما په ياد پاتق ديڅيوويشت زامنو نه يو 

 روښتتتتتت ه پتتتتتته پ تتتتتته ګتتتتتتيتتتتتتر فتتتتتت د د  تتتتتتاه محمتتتتتتود د وزيتتتتتتر پتتتتتته تووز

لتتتتتته خپتتتتتت  مپتتتتتتا  نتتتتتته پتتتتتته . كتتتتتتاوه،  تتتتتتق وا  خپتتتتتت  وتتتتتتو  تتتتتتته ولیتتتتتتږدوي

كتتتتتتق  ۀق امپراتتتتتتتورټتتتتتتولمتتتتتتره يتتتتتتق خپتتتتتت  زینتتتتتتق ورونتتتتتته پتتتتتته  امتتتتتت  ادي

 .مردار محمد ع ی  د كشمیر والق و. ومارلګوالیاه و

امیتتتتتتر دومتتتتتتت محمتتتتتتد ورومتتتتتت ه لتتتتتته هغتتتتتته  تتتتتتق د متتتتتتدوزي امیتتتتتتر 

ريکانتتتتتتو لتتتتتته انچواكمنتتتتتتق پتتتتتتا  تتتتتتته رمتتتتتتیدلق او كا تتتتتت  او  تتتتتتالل ا تتتتتتاد د 

ختتتتتوا نیتتتتتول  تتتتتوي وو، د هغتتتتتو لتتتتته ختتتتتوا پتتتتته لوديانتتتتته كتتتتتق  نتتتتتدي  تتتتتو، 

يکانتتتتتو پتتتتتوخ پتتتتته كا تتتتت  كتتتتتق د وزيتتتتتر محمتتتتتد اكبتتتتتر، د نتتتتتورو رانچختتتتتو د 

متتتتتتره پوپنتتتتتتاه  تتتتتتو او يتتتتتتو  روښتتتتتت متتتتتتردارانو او وتتتتتتومق مشتتتتتترانو پتتتتتته 

يتتتتتتق يرغملتتتتتتق  تتتتتتوي ښتتتتتتځ  تتتتتتمیر ن تتتتتتامق افستتتتتتراه او 
)0(

ريکانتتتتتتو انچ. 

حمتتتتتد  تتتتته د افغانستتتتت اه د امیتتتتتر پتتتتته موافپتتتتته وكتتتتتړه،  تتتتتق امیتتتتتر دومتتتتتت م

 .ه د يرغملو د ازادولو په  دل كق خو ق كړيګتو

ینځتتتتتته كنتتتتتتدهاري متتتتتترداراه،  تتتتتتق يتتتتتتو پتتتتتته  تتتتتت  پستتتتتتق پتتتتتته هغتتتتتته پ

 :كندهار كق په وا   ول دا دي

 .و مشر وټولمردار پردل تر 

 .كق مړ  و ۀر دل په زوان  مردار 

 .مردار ك ندل په كندهار كق كلونه كلونه واكمنق وكړه

 .مردار ر مدل يو نومیال   اعر و

 ۀړنتتتتتلتتتتته اد یتتتتتاتو، پتتتتته ختتتتتا  ټول لتتتتته  تتتتتار متتتتتره زمتتتتتا د پتتتتتالر لوم

متتتتتردار ر متتتتتدل يتتتتتوازي د . و ګمتتتتتهلوي د هغتتتتته د غونتتتتتډو لتتتتته  رګپی نتتتتتد

د هغتتتتتتته او د هغتتتتتتته د وريتتتتتتترو .  تتتتتتتپږو میا تتتتتتت و لپتتتتتتتاره واكمنتتتتتتتق وكتتتتتتتړه

پرلتتتتتته پستتتتتتق  تتتتتتنړو دي تتتتتته اړ كتتتتتتړ،  تتتتتتق ) د ك نتتتتتتدل زامتتتتتت (تتتتتتترمین   
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امیتتتتتتر . ه راو تتتتتتولقګتتتتتتامیتتتتتتر دومتتتتتتت محمتتتتتتد د مینځكتتتتتتړي پتتتتتته تو ورور

زامتتتتت  يتتتتتق ورمتتتتتره ي متتتتتره رواه  تتتتتو او پیتتتتتاوړ ۀكتتتتتمكنتتتتتدهار تتتتتته پتتتتته  

ري  تتتتتتتول، ختتتتتتتو هغتتتتتتته ددي پرزتتتتتتتا   تتتتتتتق د تتتتتتتتره او وريتتتتتتترو چتتتتتتتمل

ر متتتتدل . تتتتترمین  روغتتتته وكتتتتړي، كنتتتتدهار يتتتتق پتتتته كا تتتت  پتتتتوري وتتتتتاړه

د هغتتتتتته . ید او ورومتتتتتت ه پتتتتتته ت تتتتتتراه كتتتتتتق متتتتتتړ  تتتتتتوتښتتتتتت فتتتتتتار  تتتتتتته و

زو ، زمتتتتتا پتتتتتالر غتتتتتال  محمتتتتتد طتتتتترزي لتتتتته امیتتتتتر متتتتتره كا تتتتت  تتتتتته  ړ، 

كتتتتتړ، تتتتتتر هغتتتتتو  تتتتتق متتتتتره ژونتتتتتد و ۀت او  تتتتت منښتتتتتهل تتتتته يتتتتتق پتتتتته درن

امیتتتتتر پتتتتته هتتتتترای كتتتتتق متتتتتړ  تتتتتو او زو  يتتتتتق  تتتتتیر علتتتتتق  تتتتتق د پتتتتتالر 

پرزا  امیر  و، د   ندي كړ
)3(

. 

ري پیښتتتتتتتتود (متتتتتتتتردار متتتتتتتتلراه محمتتتتتتتتد او متتتتتتتتردار يتتتتتتتتار محمتتتتتتتتد 

 )مردارانو دوه تنه

ياديتتتتتتده لتتتتتته دي املتتتتتته  تتتتتتق هتتتتتت  " طاليتتتتتتق متتتتتتردار"لتتتتتتومړن  پتتتتتته 

كلق  تتتتتتوي  تتتتتتامق پتتتتتته تتتتتتت  ښتتتتتتكل  و او هتتتتتت  يتتتتتتق پتتتتتته متتتتتترو زرو ښتتتتتت

او تتتتتر خپتتتت  پتتتتالر او امیتتتتتر ورور  ښتتتتځ كتتتت  لتتتته منتتتتق متتتت  ټد ا. كتتتتولق

 .نه ټير زام  او لونق لريڅ

 ينهړايره او د لو  امیر محد هرای م
پتتتتتته لپتتتتتتر ياديتتتتتتده، لتتتتتته " لتتتتتتو  امیتتتتتتر"امیتتتتتتر دومتتتتتتت محمتتتتتتد  تتتتتتق د 

متتتتته و ي ونتتتتته تر  ټتتتتتولهتتتتترای پرتتتتتته  تتتتتق لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته خپلتتتتتوا  و، 

اكتتتتتتتت ټكتتتتتتتتړل او خپتتتتتتتت  زامتتتتتتتت  يتتتتتتتتق والیتتتتتتتتاه و
)1(

ق پتتتتتتتته ټول د  یلكتتتتتتتت. 

تركستتتتتت اه يتتتتتتق يتتتتتتوه زو  متتتتتتردار محمتتتتتتد اف تتتتتت  او كنتتتتتتدهار يتتتتتتق  تتتتتت  

 .زو  مردار محمد امی  ته په    ورغ 

پتتتتتته ورومتتتتتت یو كلونتتتتتتو كتتتتتتق پتتتتتته هتتتتتترای كتتتتتتق د  ۀد هغتتتتتته د واكمنتتتتتت

كورنیتتتتتتتتو  تتتتتتتتنړو لتتتتتتتته املتتتتتتتته د هغتتتتتتتته وراره او زو  متتتتتتتتردار متتتتتتتتلراه 

دغتتتتتته نتتتتتته فكتتتتتتر كیتتتتتتدونكق . ا متتتتتتد د فتتتتتتار  پتتتتتته مالتتتتتتتړ هتتتتتترای ونیتتتتتتوه

ممد متتتتته . كتتتتتاه وركتتتتتړ او خپتتتتته يتتتتتق كتتتتتړټتتتتتته متتتتتنت  یتتتتترشتتتتتات ام ان

يتتتتق پتتتته پتتتتوزق كتتتتړو    پتتتتوري كتتتتړ او هتتتتري ختتتتوا تتتتته يتتتتق فرمانونتتتته 

 تتتتتتق (ډوه ګتتتتتتو زامنتتتتتتو، د  تتتتتتیر علتتتتتتق او وريتتتتتترو پتتتتتته د خپلتتتتتت. مولوامتتتتتت

د  ۀد يتتتتتتتوه لتتتتتتتو  پتتتتتتتوخ پتتتتتتته ووماندانتتتتتتت) زه غتتتتتتتال  محمتتتتتتتد هتتتتتتت  پكتتتتتتتق و 

پتتتتر هغتتتته متتتتر یره د هغتتتته . متتتتره رواه  تتتتوو ۀكتتتتمهتتتترای پتتتته لتتتتور پتتتته  

ري چتتتتتو ايتتتتتال ق پوزونتتتتتو متتتتتره هتتتتت  ورمتتتتتره ملامتتتتت ، والیتتتتتاه لتتتتته خپلتتتتتز

 . ول

ار  لتتتتتته ختتتتتتوا  تتتتتتو  و او  كومتتتتتتت يتتتتتتق فتتتتتتدا  تتتتتتق دغتتتتتته تیتتتتتتر  د 

مالتتتتتتړ كتتتتتړ  و، دغتتتتتق میامتتتتتق مانتتتتتا وركولتتتتته  تتتتتق امیتتتتتر يتتتتتق د زپلتتتتتو 

شتتتتتات د خپلتتتتتو  ان رتانويتتتتتانو هتتتتت  دغتتتتته . كتتتتتړ ګتینتتتتت ښتتتتتهپتتتتته هتتتتتوټ كتتتتتق 

 .انهګو پرخالت ګم

نشتتتتتت ق  تتتتتته هتتتتتتره ورخ وي  یتتتتتتا  د و اونتتتتتتمیا تتتتتت ق كال  ههتتتتتترای ن تتتتتت

. د متتتتتلراه ا متتتتتد ماينتتتتته متتتتتړه  تتتتتوه، ورپستتتتتق يتتتتتق میتتتتتړه هتتتتت  متتتتتړ  تتتتتو

لتتتتته  تتتتتده مرغتتتتته لتتتتتږ . زامتتتتت  يتتتتتق تستتتتتلی   تتتتتول او هتتتتترای ونیتتتتتول  تتتتتو

 تتتتتق ) 9683(امیتتتتتر د مړينتتتتتق پتتتتته ورخ . ورومتتتتت ه امیتتتتتر هتتتتت  متتتتتړ  تتتتتو

متتتتترداراه او لويتتتتتاه هتتتتت  ورمتتتتتره وو، پتتتتته  تتتتتیر علتتتتتق  انتتتتتدي غتتتتتږ كتتتتتړ 

يتتتتتدونكو  متتتتتونو يتتتتتق خپلتتتتته تتتتتتوره د پتتتتته لړز.  تتتتتق خواتتتتتته يتتتتتق ور تتتتتق
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 تتتتیر علتتتتق تتتتتر متتتتال وتړلتتتته او پتتتته خپتتتت  نتتتتري اواز يتتتتق پا تتتتا اعتتتتال  كتتتتړ، 

انق وكتتتتتړي، ګتتتتتو د  ريتتتتتالی وغ لپتتتتتاره يتتتتتق ورتتتتتته دعايتتتتتق ونتتتتتازاوه ا ښتتتتته

ختتتتتو همتتتتتدا  تتتتتق د  نتتتتتازي او فتتتتتاتحق مرامتتتتت  پتتتتتا  تتتتتته ورمتتتتتیدل، هتتتتتر  

زو  يتتتتتق لتتتتته خپتتتتت  پتتتتتوخ متتتتتره د خپتتتتت  و يتتتتتت پتتتتته لتتتتتور رواه  تتتتتو او د 

 .زا  د ،  ق هر يوه يق زاه امیر و اله ۀ یران
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 د امیر  یر علق خاه دوهمه  دوره

(9686_9671) 
 

نتتتته پیتتتت  كیتتتتږي،  پیښتتتت ددغتتتتق لستتتتیکي لتتتتومړن  يتتتتاد متتتتق لتتتته هغتتتتق 

 تتتتتتق زه نتتتتتتږدي پینځتتتتتته كلتتتتتت  و  او امیتتتتتتر امبتتتتتتالق تتتتتتته د هنتتتتتتد پتتتتتته لتتتتتتور 

لتتتتتږ متتتتتق يتتتتتاديږي،  تتتتتق يتتتتتوه ورخ نتتتتتا بره يتتتتتو در تتتتت   تتتتتډل او . رواه و

ر متتتتتترتیري او افستتتتتتراه زمتتتتتتو  پتتتتتته كتتتتتتور ننوتتتتتتت  او د  تتتتتتامونو  يتتتتتتره و

زمتتتتتتتا خوينتتتتتتتدي، وينتتتتتتتکي او د كتتتتتتتور . او ورونتتتتتتتو  ري يتتتتتتتق ونیتتتتتتتولق

ق كیتتتتدلق، ددي لپتتتتاره  تتتتق د موللتتتته يتتتتوي كتتتتوتق نتتتته  لتتتتق تتتتته امتتتت ښتتتتځ 

زه د خپلتتتتق دايتتتتق پتتتته غیتتتتږ كتتتتق و  . كتتتتور  تتتتور كیتتتتدل امتتتتاه  تتتتق ټتتتتول

ق  یتتتتتري متتتتتردار پتتتتتالر متتتتت" له،  تتتتتق ښتتتتتاو پتتتتته پرلتتتتته پستتتتتق ټول متتتتتق پو

هغتتتتتتتتق ويتتتتتتتت   تتتتتتتتق ". وي؟ټولتتتتتتتتیکونتتتتتتتته څدو  ولتتتتتتتتق زمتتتتتتتتږ "او " د ؟

یکونتتتتتته زمتتتتتتو  څپتتتتتتالر دي د امیتتتتتتر دلیتتتتتتدلو لپتتتتتتاره تللتتتتتت  او دو  دغتتتتتته 

كتتتتتتاوه،  تتتتتتق ارا  متتتتتتق  روښتتتتتت هغتتتتتتق يتتتتتتوازق . نتتتتتتوي كتتتتتتور تتتتتتته وړي

 .كړي

ر متتتتتق  نتتتتتدي  تتتتتو  پتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق دا د امیتتتتتر پتتتتته امتتتتتر و،  تتتتتق پتتتتتال

لتتتتته وړوك تتتتتوغ . كتتتتت  متتتتت  امتتتتتونه اتتتتتب   تتتتتوي ووټاو زمتتتتتو  كتتتتتور او ا

نتتتته متتتتا لتتتته خپتتتت  پتتتتالر متتتتره ژوره مینتتتته پیتتتتدا كتتتتړي وه، پتتتته واوتتتت  كتتتتق 

زه د خپلتتتتق متتتتور تتتتتر غیتتتتږي نتتتته د خپتتتت  پتتتتالر پتتتته غیتتتتږ كتتتتق ټيتتتتر لتتتتو  

لكتتتته هستتتتق  تتتتق هیلتتتته كیتتتتده متتتتور متتتتق پتتتته متتتتبا د خپتتتت     .  تتتتو  يتتتت 

اوچتتتتتاه .  مولپتتتته غیتتتتږ كتتتتتق د پتتتتالر د لیتتتتتدلو لپتتتتاره  نتتتتتدي ختتتتانق تتتتتته وامتتتت

ر  كنتتتتتدهار  و،  تتتتتق كلونتتتتته كلونتتتتته لتتتتته يتتتتتو او د، نتتتتتر  او تتتتتتور  يتتتتت

كلق، زلیتتتتتدونكق، ښتتتتتمتتتتتو  متتتتتره و، نتتتتتو ددي پرزتتتتتا   تتتتتق زه پتتتتتر خپتتتتت  

 تتتتتتر  تب تتتتتتق ا  متتتتتتپور اومتتتتتت  د خپتتتتتت   لتتتتتته اوچتتتتتتاه پتتتتتته او و  انتتتتتتدي د 

 ا   تتتتتتتتار  نتتتتتتتتدي ختتتتتتتتانق تتتتتتتتته د امیتتتتتتتتر هستتتتتتتت وكنځق او د  كومتتتتتتتتت  

 .هل ه مق خپ  پالر ولید او ټاټه  و . مركک ته يووړل  و 

امه پتتتتتتتوري دري ښتتتتتتتدنق لتتتتتتته متتتتتتت ار نتتتتتتته تتتتتتتتر مالیتتتتتتت ۀدغتتتتتتته ورزنتتتتتتت

يتتتتتتاديږي  تتتتتتق د  ښتتتتتتهدغتتتتتته  نتتتتتتدي خانتتتتتته متتتتتتق . میا تتتتتت ق روانتتتتتتق وي

وه، زینتتتتتتتق نتتتتتتتور ه ټتتتتتتتدي يتتتتتتتوه پراختتتتتتته كوږامیتتتتتتتر هستتتتتتت وكنځق تتتتتتتته نتتتتتتت

دو  خپتتتت  وختتتتت . ر  ووچتتتتق كتتتتق د پتتتتالر ملټلويتتتتاه هتتتت  پتتتته دغتتتتق كتتتتو

رو او چتتتتتتتتد مل. پتتتتتتته لومتتتتتتتت لو او ويلتتتتتتتو تیتتتتتتتراوه د ك تتتتتتتا ونو او  تتتتتتتارونو

و  تتتتتتیر پتتتتتته كوتتتتتتته كتتتتتتق پالوونتتتتتته ا ګمتتتتتتهتتتتتتتوغ لتتتتتته  ر خپلوانتتتتتتو د متتتتتتنق

كلتتتتتته څپلوونتتتتتتو متتتتتتکه  تتتتتته متتتتتتق هیګ د هغتتتتتتو  تتتتتتر.  تتتتتتا  پريمانتتتتتته وو

هیتتتتره نتتتته  تتتتق،  تتتتق پتتتتالر  تتتته متتتتق لتتتته منكتتتتق  تتتتپق نتتتته ماتتتتته متتتتات  او 

 .زما په راتد مره  ه يق د منپ  دپامه تودول
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امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق لتتتته امبتتتتالق نتتتته لتتتته  یرتتتتته راتتتتتد نتتتته ورومتتتت ه زمتتتتا 

يتتتتتتق ورتتتتتتته ماتتتتتتا   ۀد میا تتتتتت ق يتتتتتتو نتتتتتتی  زر روپتتتتتتپتتتتتتالر ازاد كتتتتتتړ او 

يتتتتتوه  تتتتتیبه ورومتتتتت ه  تتتتته د هغتتتتته د  نتتتتتدي كیتتتتتدلو دلیتتتتت  ووايتتتتت ، . اكتتتتتهټو

 .او   ه د امیر د ورونو د مرايله توغ په اړه خه وواي 

امیتتتتتر  تتتتتیر علتتتتتق ورومتتتتت ه لتتتتته هغتتتتته،  تتتتتق پتتتتته هتتتتترای كتتتتتق ن تتتتت  

پتتتته دي ټول د . خونتتتتدي كتتتتړ، زمتتتتا لتتتته پتتتتالر متتتتره كا تتتت  تتتتته متتتت وه  تتتتو

محمتتتتتتتتد د زامنتتتتتتتتو او لمستتتتتتتتیانو تتتتتتتتترمین  د  تتتتتتتتنړو او  امیتتتتتتتتر دومتتتتتتتتت

د امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق او د هغتتتتتته د ورونتتتتتتو محمتتتتتتد . نشتتتتتت و اور  تتتتتت   تتتتتتو

اف تتتتتتت ، محمتتتتتتتد اع تتتتتتت  او محمتتتتتتتد امتتتتتتتی  او د هغتتتتتتته د وراره متتتتتتتردار 

تتتتتتتترمین  پتتتتتتته پرلتتتتتتته پستتتتتتتق ټول ) د محمتتتتتتتد اف تتتتتتت  زو (عبتتتتتتتدالر م  

كلتتتتتته متتتتتتو م  او كلتتتتتته مغلتتتتتتوغ، امیتتتتتتر . ونتتتتتته و تتتتتتول نچكلونتتتتتته كلونتتتتتته 

ولتتتتتو غالتتتتتر  تتتتتو، و ي ونتتتتته يتتتتتق پتتتتته كا تتتتت  پتتتتتوري ټكتتتتتق پتتتتته ا  پتتتتته پتتتتت

. وتتتتتتتړل او د هیتتتتتتواد د اداره كولتتتتتتو  تتتتتتاري يتتتتتتق پتتتتتته    كتتتتتتق ونیتتتتتتولق

 تتتتتق لتتتتته  ونتتتتتو كتتتتتق نچدددغتتتتتو خونړيتتتتتو كورنیتتتتتو او تتتتتتر هغتتتتتو دمنتتتتته 

ونتتتتتتو خلتتتتتتد ووژل  تتتتتتول او هیتتتتتتواد ګمتتتتتتدوزيانو متتتتتتره و تتتتتتول، پتتتتتته زر

ق او ژوره دښتتتتتتتتمنپتتتتتتتته هغتتتتتتتته متتتتتتتتر یره پتتتتتتتته خلكتتتتتتتتو كتتتتتتتتق . وراه  تتتتتتتتو

تتتتتر نتتتت  ورزتتتتق پتتتتوري  ۀدغتتتتق  دمرغتتتت ۀد  تتتتق ات اوتتتت. ینق پیتتتتدا  تتتتوه تتتتد 

پتتتتته . دوا  وكتتتتتړ او زمتتتتتا د پتتتتتالر  نتتتتتدي تتتتتتوغ د همدغتتتتته  تتتتتال ن یيتتتتته وه

كتتتتق  تتتتق امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق پتتتته هتتتترای كتتتتق  9688  مشتتتتنل ټول پتتتته 

و او متتتتتتتردار محمتتتتتتتد اف تتتتتتت  او زو  يتتتتتتتق عبتتتتتتتدالر م  كا تتتتتتت  نیتتتتتتتول  

نتتتتتتتو تتتتتتتته وو، طبیاتتتتتتتق وه  تتتتتتتق زمتتتتتتتا پتتتتتتتالر د هغتتتتتتتو  د دومتتتتتتت ق لیكو

 تتتتتق  تتتتتیر ) كتتتتتق 9686پتتتتته (و كالتتتتته ورومتتتتت ه څتتتتت. زتتتتتواغ وركتتتتتړ  و

علتتتتتتق كا تتتتتت   یرتتتتتتته ونیتتتتتتوه، زینتتتتتتو خبرلوختتتتتتو دغتتتتتته لیكونتتتتتته هغتتتتتته تتتتتتته 

 .وركړل او ن یيه يق هغه  وه،  ق دمنه  یاه  وي ده
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 تتتتتارد ددغتتتتتو يوولستتتتتو كلونتتتتتو پتتتتته   یتتتتتر كتتتتتق  تتتتتق زمتتتتتا پتتتتتالر د در

ه ازاد و، خپتتتتتت  وختتتتتتت د  تتتتتتاردهق پتتتتتته درانتتتتتتده مستتتتتتوْولیت لتتتتتته  تتتتتتار نتتتتتت

و او د كا تتتتت  پتتتتته كورونتتتتتو كتتتتتق لتتتتته  تتتتتاعرانو او پوهتتتتتانو متتتتتره تیتتتتتر ڼتتتتت 

متتتتتا او زمتتتتتا ورونتتتتتو . كتتتتتق ميتتتتت وغ و ۀكلو يتتتتتناياو پتتتتته نتتتتتړښتتتتتكتتتتتړ او د 

 ښتتتتتهوونك   ره،  تتتتتق ښتتتتتد اخونتتتتتد محمتتتتتد اكتتتتتر  پتتتتته نامتتتتته يتتتتتو كتتتتتورن  

ونتتتتتتد و، ختتتتتتو زمتتتتتتا د پتتتتتتوهنق م پتتتتتتق او د پتتتتتتوهق او مرو تتتتتته علومتتتتتتو خا

 ینق متتتتتتر ینه زمتتتتتتا د نومیتتتتتتالق پتتتتتتالر غونتتتتتتډي وي،  تتتتتتق زه  تتتتتته ښتتتتتتر

 .ت  پكق و  او په زیر  ه مق غو  نیوه

 تتتتت م  ك تتتتتا  وه  ره،  تتتتتق پتتتتته هغتتتتته  ښتتتتتهپتتتتتالر متتتتتق دغستتتتتق يتتتتتو 

كلق  تتتتتوي ښتتتتتكتتتتتق دامتتتتتق اچرونتتتتته وو،  تتتتتق زینتتتتتق يتتتتتق پتتتتته متتتتترو زرو 

اتبتتتتتتتاه پتتتتتتتالر  تتتتتتته وړ ك. وو، زینتتتتتتق يتتتتتتتق زاړه او زینتتتتتتتق يتتتتتتتق نتتتتتتوي وو

ارل،  تتتتتتتق اولتتتتتتته در تتتتتتته پنتتتتتتتوانق ك ا ونتتتتتتته نپتتتتتتت  څتتتتتتتامتتتتتتت ندامول او 

ماتتتتتتتتتته ا تتتتتتتتتازه وه،  تتتتتتتتتق دغتتتتتتتتته ك ا ونتتتتتتتتته واړو  راواړو  او . كتتتتتتتتتړي

پنوانیتتتتتو اولتتتتته در تتتتته اچرونتتتتتو تتتتتته لكتتتتته د عبتتتتتدالر م   تتتتتامق، يومتتتتت  

 .زیر    ښهزلینا او د فردومق  اهنامه يا پا ا لید ته 
 

  نګد كيباز يا د غلکي كالی 
 

كتتتتال پتتتته  9683د . زه د خپتتتت  پتتتتالر لتتتته وتتتتول نتتتته  یتتتتانو هتتتت    نتتتتګدغتتتته 

پتتتتا  كتتتتق امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق لتتتته كا تتتت  نتتتته د كتتتتالی  پتتتته نیتتتتت لتتتته نتتتتږدي 

ديتتتتتر  زريتتتتتک پتتتتتوخ متتتتتره رواه  تتتتتو،  تتتتتق خپتتتتت  كشتتتتتر ورور متتتتتردار 

   يتتتتتق د كنتتتتتدهار د والتتتتتق غوښتتتتتمحمتتتتتد امتتتتتی  تتتتتته  تتتتتکا وركتتتتتړي،  تتتتتق 

یتتتتتر كنتتتتتدهار لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته پتتتتته خپلتتتتتوا  ټول اداره كتتتتتړيڅپتتتتته 
)التتتتت 1(

د  .

زتتتتتواه  ښتتتتت ل پتتتتتوخ وومانتتتتتدانق د امیتتتتتر د زو  محمتتتتتد علتتتتتق،  تتتتتق يتتتتتو 

 .و، په غاړه وه

میتتتتتتتتداه د دوو غونتتتتتتتتډيو تتتتتتتتترمین  و، د توپنتتتتتتتتانق زینتتتتتتتتق   نتتتتتتتتګد 

وا دونتتتتته د يتتتتتوه  تتتتتق تير تتتتته افستتتتتر لتتتتته ختتتتتوا پتتتتته ټټه كتتتتتق پتتتتته نامتتتتت  او 

محمتتتتتتتد امتتتتتتتی  د امیتتتتتتتر پتتتتتتته . خررنتتتتتتتا  ټول زتتتتتتتا  پرزتتتتتتتا   تتتتتتتوي وو

ر زو  پتتتتتته م پتتتتتتا لق  ملتتتتتتق    اپتتتتتته  ملتتتتتته وكتتتتتتړه، د امیتتتتتتڅزتتتتتتايونو نا

پتتتتتوري كتتتتتړ، ختتتتتو پتتتتته  تتتتتق پروايتتتتت  او زړه نتتتتتازړه تتتتتتوغ متتتتتره د هغتتتتته 

م پا تتتتتتتتت  .  دوستتتتتتتتتم ه ا  د دوو  غونتتتتتتتتتډيو تتتتتتتتتترمین  پتتتتتتتتته منتتتتتتتتتډو  تتتتتتتتتو

پوزونتتتتتته   پتتتتتتوره متتتتتتره نشتتتتتت ق نتتتتتته وو،  تتتتتتق د دري پتتتتتته دواړو غتتتتتتاړو 

پتتتته دغتتتته  تتتتال . نتتتته ټزي و تتتتوي ټوپونتتتتوكتتتتق لتتتته زتتتتا  پرزتتتتا   تتتتويو 

امتتتتتتی  او محمتتتتتتد علتتتتتتق دواړه لتتتتتته ټيتتتتتترو كتتتتتتق طبیاتتتتتتق وه،  تتتتتتق محمتتتتتتد 

 .افسرانو مره مړه  ق
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د زو  . كنتتتتتدهار ونیتتتتتول  تتتتتو، ختتتتتو امیتتتتتر تتتتتته پتتتتته ټيتتتتتر تتتتتتاواه متتتتتره

ه وختتتتتت لپتتتتتاره څتتتتتمتتتتتر  ورتتتتتته دغتتتتتومره دردنتتتتتا   تتتتتو  تتتتتق د او ورور 

دري میا تتتت ق پتتتته كنتتتتدهار كتتتتق تتتتت   تتتتو،  تتتتق . يتتتتق فكتتتتر لتتتته  متتتته وركتتتتړ

و څتتتتلو د  تتتتپق  تتتته پتتتته. لتتتته دي  تتتتق  كتتتتوم ق  تتتتارو تتتتته تو تتتته وكتتتتړي

محمتتتتتد "پتتتتته ويتتتتتالو كتتتتتق رواه  تتتتتو، ژړل  تتتتته يتتتتتق  تتتتتق  ۀد  ويلتتتتت پښتتتتتو

 .ده د لیون وغ نوري نشق ه   وولق" ه  و؟څعلق 
 

  ش  ۀد ولیا د
 

ول ملتتتتتتتت تتتتتتتته د ن تتتتتتته كلتتتتتتت  پا تتتتتتتا زو  عبتتتتتتتدن  تتتتتتتاه ټتتتتتتتامیتتتتتتتر 

دا يتتتتتتوه ټيتتتتتتره . ا  كتتتتتتول اعتتتتتتال  كتتتتتتړلدولیا تتتتتتدتوغ د مرامتتتتتتمو پرزتتتتتت

 .وه،  ق په  ه  كق مق پاتق ده پیښهه مغ

ر  تتتتتق د  ا   تتتتتار ګتتتتتاو  تتتتتتر هغتتتتتق نتتتتته اختتتتتوا ټ ۀد مرنيتتتتتاه غونتتتتتډ

پتتتتته متتتتتتباووه كتتتتتتق د .  نتتتتتدي ده، ددغتتتتتته  شتتتتت  لپتتتتتتاره غتتتتتوره  تتتتتتوي وه

 تتتتتتتتول او  ۀمتتتتتتتترنیو، ټهلونتتتتتتتتو او  تتتتتتتتپیلیو اوازونتتتتتتتته متتتتتتتتره پتتتتتتتته متتتتتتتتیال

متتتتتتر او ټټي نیتتتتتتولق وي او  ۀوتتتتتتومق خلكتتتتتتو د غونتتتتتتډ.  شتتتتتت  پیتتتتتت   تتتتتتو

د عستتتتتتتتتكرو . و كتتتتتتتتتق متتتتتتتتتره م  تتتتتتتتتاوی وو تتتتتتتتتكلونو او ژښتتتتتتتتتدو  پتتتتتتتتته 

  تتتتتوري  متتتتت  كتتتتتق  ټتتتتتوله يونی ورمونتتتتتو كتتتتتق پتتتتته چتتتتتكونتتتتته پتتتتته رنكنډ

متتتتتتتتتترداراه او . تتتتتتتتتتتر  تتتتتتتتتتازارونو او متتتتتتتتتتړكونو پتتتتتتتتتتوري ختتتتتتتتتتواره وو

ركتتتتاه كتتتتق څمیرمنتتتتق يتتتتق او نتتتتور مشتتتتراه پتتتته پا تتتتايق لتتتتويق خیمتتتتق يتتتتا 

اكلق وختتتتتت كتتتتتق د عستتتتتكري ټتتتتتپتتتتته يتتتتتوه . ټتتتتتول  تتتتتوي ووپتتتتته اتتتتتی  ټول 

لتتتتتتتتتته  وپونتتتتتتتتتتو لتتتتتتتتته ټزو او د ننتتتتتتتتتتدار یانوټد متتتتتتتتتتالمونو او د  ۀمومتتتتتتتتتیپ

امیتتتتتتتر . وختتتتتتت د وه،  تتتتتتتق د امیتتتتتتر د راتللتتتتتتو  ښتتتتتت اره رك ونتتتتتتو نتتتتتته 

پتتتتتته میتتتتتتن   ۀښتتتتتتنتتتتتتو خلكتتتتتتو د خوګر  و، د چتتتتتت تتتتتتق ولیا تتتتتتد ورمتتتتتتره مل

متتتتتیخ خپتتتتت  تنتتتتتت تتتتتته  ړ او .  تتتتتو ښتتتتت ارهكتتتتتق پتتتتته عتتتتتالق  تتتتتاه ټول 

خلتتتتد يتتتتا لتتتته ا  تتتترا  نتتتته او يتتتتا  ټتتتتول یتتتتا نتتتتو . ودريتتتتد څنچتتتتهزو  يتتتتق تر

اغستتتتتتتق و ړ ه ولیتتتتتتتدل   تتتتتتتق،  تتتتتتتد  تتتتتتتول او همښتتتتتتتددي لپتتتتتتتاره  تتتتتتتق 

.     تتتتتق خپلتتتتته وينتتتتتا واورويغوښتتتتته هتتتتت  امیتتتتتر څتتتتتپتتتتتاتق  تتتتتول، كتتتتته 

كتتتتتاوه،  روښتتتتت خلكتتتتتو تتتتتته يتتتتتق ويتتتتت ،  تتتتتق كینتتتتتق او د در تتتتتار متتتتتامورانو 

متتتتتره لتتتتته دي هتتتتت   د  اړ  تتتتتو . ړي تتتتتق خلتتتتتد د امیتتتتتر  كتتتتت  پرزتتتتتا  كتتتتت

ورومتتتتت   كتتتتت  . كتتتتت  د پینځلستتتتتو دویپتتتتتو دپتتتتتاره و ړ پتتتتتاتق  تتتتتقټ تتتتتق ا

خبتتتتتره متتتتتق پتتتتتوره يتتتتته يتتتتتاد   تتتتتق كینامتتتتتت، هغتتتتته زمتتتتتا پتتتتتالر و او د هغتتتتته

پتتتته دي كتتتتق  تتتتد نتتتته  تتتت ه،  تتتتق تتتتتر و ړي نتتتته پتتتته :"ده،  تتتتق ويتتتت  يتتتتق

نامتتتتت ه كتتتتتق ارامتتتتتق ټيتتتتتره ده، ختتتتتو متتتتتره لتتتتته دي هتتتتت  د لتتتتتوړ   تتتتتری 

امتتتتر پتتتتته دغستتتتتق مشتتتتك  متتتتتره ومنتتتتت   تتتتو،  تتتتتق  تتتتتد پیتتتتدا كتتتتتوي  تتتتتق 

 ."مره ومن   ق ۀدغه ولیا دتوغ  ه په امان

زو  امیتتتتتتر پتتتتتته ف تتتتتتا ت متتتتتتره وينتتتتتتا وكتتتتتتړه او خپتتتتتت  ن تتتتتته كلتتتتتت  

 ۀښتتتتتتاو خو ۀد مباركتتتتتت. متتتتتتردار عبتتتتتتدن  تتتتتتاه يتتتتتتق خلكتتتتتتو تتتتتتته وپی نتتتتتتده

اوازونتتتتتتو هتتتتتتوا ټكتتتتتته كتتتتتتړه، عستتتتتتكري مومتتتتتتیپق پتتتتتته ختتتتتتا  ټول امیتتتتتتر 

پتتتتتتته  ټوپونتتتتتتتواو مرامتتتتتتت  د  مولاو د هغتتتتتتته ولیا تتتتتتتد تتتتتتتته متتتتتتتالمونه امتتتتتتت

 .ټزو مره پا  ته ورمیدل

ټولتتتتتتتو لپتتتتتتتاره د  شتتتتتتت  پتتتتتتته پا تتتتتتتايق فرمتتتتتتتاه متتتتتتتره دري ورزتتتتتتتق د 

ان یا نتتتتته يتتتتتوازق پتتتتته كا تتتتت ،  ښتتتتتراغتتتتتق روڅتكتتتتتور او  ګمتتتتتای تیتتتتتري، تنتتتتت
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و و ي ونتتتتتو كتتتتتق اعتتتتتال   تتتتتو  و، ختتتتتو پتتتتته هتتتتترای كتتتتتق ټولتتتتت لكتتتتتق پتتتتته 

 تتتتتق د امیتتتتتر مشتتتتتر زو  متتتتتردار محمتتتتتد ياپتتتتتوغ  تتتتتق د هغتتتتته و يتتتتتت 

امیتتتتر پتتتته . اعتتتتال  وكتتتتړ  نتتتتګوالتتتتق و،  د خپتتتت  پتتتتالر پتتتته مپا تتتت  كتتتتق د 

 تتتتتت  او غولوونكتتتتتتو وعتتتتتتدو او د وتتتتتتراه ميیتتتتتتد پتتتتتته لتتتتتتوړي كولتتتتتتو متتتتتتره 

هغتتتته همتتتتدا  تتتتق كا تتتت  تتتتته .   كتتتتړ،  تتتتق كا تتتت  تتتتته را تتتتقخپتتتت  زو  وتتتتان

پتتتتته هتتتتتر  تتتتتال، وستتتتتمت . ورمتتتتتید، پتتتتته  نتتتتتدي خانتتتتته كتتتتتق وا تتتتتول  تتتتتو

و څتتتتتامیتتتتتر يتتتتتو . دامتتتتتق و  تتتتتق هغتتتتته  تتتتته تتتتتتر ټيتتتتتري متتتتتودي ژونتتتتتد  وي

 .كاله وروم ه مړ  و
 

 يرو ماينو د لرلو م یبتټد 
 

دل تتتتتته زه لتتتتتته دينتتتتتته ټټه كتتتتتتول  نتتتتتته  تتتتتت   تتتتتتق د افغتتتتتتاه د امیرانتتتتتتو او 

ځو لرلتتتتتو پتتتتتر مواتتتتتوع  انتتتتتدي  حتتتتت  ښتتتتتمتتتتتن  كتتتتتق د ختتتتتو  پا ايتتتتتانو پتتتتته

كتتتتتته دا د . لتتتتتتو  علتتتتتتت  تتتتتتو  د  ۀونتتتتتته كتتتتتتړ ،  تتتتتتق د هیتتتتتتواد د  ر تتتتتتاد

مواتتتتتتتتوع وا  م تتتتتتتت   تتتتتتتته ښځولوروڅ تتتتتتتتريات او رواج لتتتتتتتته منتتتتتتتتق د 

 ښتتتتتځ لتتتتته  تتتتتده مرغتتتتته دو  لتتتتته  تتتتتلو نتتتتته تتتتتتر متتتتتلو پتتتتتوري . نتتتتته وا 

و  تتتتتتتتق  تتتتتتتتمیره زامتتتتتتتت  او ټولتتتتتتتتكتتتتتتتتړي او كنیتتتتتتتتکي لرلتتتتتتتتق دي او دو  

هتتتتتتر نتتتتتتوي زوكتتتتتتړي زو  تتتتتتته متتتتتتردار ويتتتتتت  كیتتتتتتده، . لتتتتتتونق لرلتتتتتتق دي

 تتتتتق وينځتتتتتق، مريتتتتتاه، نتتتتتا راه او   تتتتت   ن تتتتتق متتتتتاتونكق يتتتتتق پتتتتته 

پتتتتتتته دي ټول هغتتتتتتته د نالومتتتتتتت و او نتتتتتتتاپوهو نوكرانتتتتتتتو . ختتتتتتتدمت كتتتتتتتق وو

 .تر اچر  ندي لويیده

ده،  تتتتتق پتتتتته دغستتتتتق  اپیريتتتتتال كتتتتتق متتتتتاينو  تتتتته تتتتتت  د يتتتتتوي  څرګنتتتتتده

متتتتتتیالق . ولهومانق  تتتتتتوګ لتتتتتتق پتتتتتته  را تتتتتتر كتتتتتتق كینتتتتتته، رختتتتتته او  تتتتتتداو 

انق او كركتتتتتق پتتتتته عتتتتتادي ټول لتتتتته مريتتتتتو او نتتتتتا رانو نتتتتته پیتتتتت  كیتتتتتدلق ګتتتتت

او پتتتتته  تتتتتق  تتتتتق يتتتتتانو  تتتتته خ میتتتتتدلق او  یتتتتتا  تتتتته يتتتتتق متتتتتردارانو او وړو 

ا تتتترافو تتتتته متتتترايت وكتتتتړ،  تتتتق ن یيتتتته  تتتته يتتتتق د وتتتتدری او میتتتترا  پتتتته 

تتتتتتتتتتاريخ پتتتتتتتتته دي اړه د .  تتتتتتتتتوي ۀدښتتتتتتتتتمنمتتتتتتتتتر زياتیتتتتتتتتتدونكق  تتتتتتتتتدي او 

ونتتتتتتو تتتتتتترمین  د  تتتتتتنړو ټيتتتتتتر او دتیمتتتتتتور  تتتتتتاه متتتتتتدوزي او محمتتتتتتدزي 

وتتتتته كتتتتوي،  تتتتق دو  پتتتته پرلتتتته پستتتتق ټول يتتتتو  تتتت  ړانتتتتده ګ تتتتواهد پتتتته 

 .كړي او وژلق دي
 

 د رومق ام ازي د رارمیدلو مرام 
 

كتتتتتتتتق د رومتتتتتتتتق امتتتتتتتت ازي  نتتتتتتتترال متتتتتتتت الی وت رارمتتتتتتتتتیدل  9676

دغتتتتتته منامتتتتتتبت عستتتتتتكرو تتتتتتته  پتتتتتته. وه پیښتتتتتته لتتتتتته غ تتتتتته  ۀزمتتتتتتا د زوانتتتتتت

ړكونه تتتتتتتترمی  او هتتتتتتتوار انق وركتتتتتتتړل  تتتتتتتوي او متتتتتتتګتتتتتتتنتتتتتتتوي دريشتتتتتتتق 

 . وي وو

يتتتتتتتوه غرمتتتتتتته زه لتتتتتتته خپتتتتتتت  پتتتتتتتالر او د هغتتتتتتته لتتتتتتته دومتتتتتتت انو متتتتتتتره 

 تتتتتتتو ، دو  رواه وو  تتتتتتتق دغتتتتتتته مرامتتتتتتت  ووينتتتتتتتق او هتتتتتتت  د  ملچتتتتتتترو

نتتتتتوكر . امتتتتته متتتتتايق غتتتتتره پتتتتته ټټه كتتتتتق پتتتتته  تتتتتاغونو كتتتتتق تتتتتتوی وختتتتتوري

 ښتتتتتهاو د  تتتتتايو نتتتتتا ر د تتتتتتوی د يتتتتتوي ونتتتتتق او متتتتتپیدار  نتتتتتدي يتتتتتو ټيتتتتتر 

ټول لیتتتتده  ښتتتتهه زتتتتا  نتتتته هغتتتته متتتتړ  پتتتته زتتتتا  غتتتتوره كتتتتړ  و، لتتتته هغتتتت
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پتتتتتتته  تتتتتتتاينكو كتتتتتتتق . كیتتتتتتتده،  تتتتتتتق دغتتتتتتته امتتتتتتت از   تتتتتتته پتتتتتتتري رواه وي

 تتتتتتیر ا  او پتتتتتته پ نومتتتتتتونو كتتتتتتق  تتتتتتق دانتتتتتته او ا تتتتتتراهی  ختتتتتتانق تتتتتتتوی د 

خلتتتتتتد لتتتتتته هتتتتتتري ختتتتتتوا نتتتتتته راتلتتتتتت  او پتتتتتته . خوړلتتتتتتو لپتتتتتتاره تیتتتتتتار وو

 تتتتتتاغونو، د امتتتتتته متتتتتتايق پتتتتتته ټټو او د متتتتتتړكونو پتتتتتته ختتتتتتواوو كتتتتتتق يتتتتتتق 

د توتتتتتتتانو لتتتتتته خوړلتتتتتتو او د ر تتتتتتاغ او متتتتتتندرو لتتتتتته  دو . زايونتتتتتته نیتتتتتتول

اغ، متتتتتاهق او و تتتتتو میتتتتتوو د ختتتتتو و، كبتتتتت. اوريتتتتتدلو نتتتتته خونتتتتتد اخیستتتتت ه

ورخ وه، زینتتتتتتتتو ټلتتتتتتتتو د  تتتتتتتتو تتتتتتتتتوده  ۀق او متتتتتتتتوداكرګمتتتتتتتتد غرفتتتتتتتتو د 

 تتتتتتتتاتق  څښتتتتتتتتلورو هلكتتتتتتتتانو او نيونتتتتتتتتو او د يتتتتتتتتو ختتتتتتتته ګاڅتتتتتتتتختتتتتتتتوړو، ن

وهلق
)5(

. 

 تتتتتتتو او عستتتتتتتكرو او خلكتتتتتتتو د ګ خا تتتتتتتت و،  تتتتتتتق د تتتتتتتتر  اواز  تتتتتتت

د ټهلونتتتتتتو اواز . ونه پیتتتتتت  كتتتتتتړلروښښتتتتتتلیكونتتتتتتو تتتتتتته د رمتتتتتتیدلو  منتتتتتتق

ايستتتتتتتتتتیدونكو اوازونتتتتتتتتتتو د  ښتتتتتتتتتتهاو د دو  د خايتتتتتتتتتتو لنتتتتتتتتتتډو ترمونتتتتتتتتتتو 

ړي  تتتتتتتتامق او انچزتتتتتتتتد هتتتتتتتتر وا تتتتتتتتد . ورو د رمتتتتتتتتیدلو نشتتتتتتتتق ويمتتتتتتتت

يتتتتتتتوه  تتتتتتتیبه ورومتتتتتتت ه . وه ښتتتتتتتهومتتتتتتتلق د هغتتتتتتته د وتتتتتتتو  يتتتتتتتا متتتتتتتمت ن

 تتتتتو،  تتتتتق پتتتتته يتتتتتوه لتتتتتو  پیتتتتت  متتتتتپور و او هتتتتتره ختتتتتوا  ښتتتتت ارهامتتتتت از  

د  . اه وو  روټتتتتتتوليونی تتتتتور  كتتتتتتق د پلیتتتتتو عستتتتتكرو يتتتتتو  ښتتتتتهيتتتتتق پتتتتته 

ه كيتتتتتتاوه كتتتتتتق د امیتتتتتتر د يتتتتتتوه ورور چتتتتتتپتتتتتته يتتتتتتوه لتتتتتتو  نپتتتتتتره يتتتتتتق رن

نتتتتتتتتورو . كلق ووښتتتتتتتتد دواړو يونی ورمونتتتتتتتته ټيتتتتتتتتر . ه نامتتتتتتتتت وچتتتتتتتتنڅتر

متتتتتتتردارانو او پتتتتتتته پیالنتتتتتتتو متتتتتتتورو وومنتتتتتتتدانانو او متتتتتتتورو مشتتتتتتترانو
)8(

 

 .دغه ننداره پا  ته ورموله

متتتتتت ر پتتتتتته میامتتتتتتق اهمیتتتتتتت نتتتتتته پتتتتتته هغتتتتتته وختتتتتتت كتتتتتتق زه ددغتتتتتته 

پوهیتتتتتدل ، متتتتتره لتتتتته دي هتتتتت  لتتتتته هغتتتتتو  ح ونتتتتتو نتتتتته  تتتتتق زمتتتتتا د پتتتتتالر او 

و تتتتتتتترمین  و تتتتتتول او او   تتتتتتق زه هغتتتتتتته لتتتتتته خپلتتتتتتتق ملچتتتتتترد هغتتتتتته د 

پوهتتتتتتتاوي متتتتتتتره پرتلتتتتتتته كتتتتتتتو ، زه يتتتتتتتوي متتتتتتتوو ق ن یيتتتتتتتق تتتتتتتته  ۀاومتتتتتتتن

 .رمیدل  و 

متتتتا زده كتتتتړه  تتتتق لتتتتو  پی تتتتر خپلتتتتو زتتتتا  نامتتتت و تتتتته ويتتتتیت كتتتتړ  

ومره كتتتتول   تتتتق  ايتتتتتد هنتتتتد تتتتته زتتتتتاه څتتتتتت  تتتتق و،  تتتتق د رو   كومتتتت

نلتتتته كیتتتتږي،  تتتتق  یتتتتا پتتتته منامتتتتر وختتتتت ګخکانتتتته  ۀورمتتتتوي،  تتتتق د نتتتتړ

د  ۀه نیمتتتتتته و تتتتتته ونیولتتتتتته  تتتتتتق او پتتتتتته دي ټول د نتتتتتتړټولتتتتتتكتتتتتتق د هنتتتتتتد 

يتتتتتیت نتتتتته ورومتتتتت ه لتتتتته دغتتتتته و.  نتتتتتدي كولتتتتتو لپتتتتتاره  یتتتتتر   تتتتتد كتتتتتړي

او مستتتتتتتتكو نتتتتتتتته ورو ورو زانونتتتتتتتته د امتتتتتتتتو  ګرومتتتتتتتتانو لتتتتتتتته پی رز تتتتتتتتر

رمتتتتتولق دي متتتتتی  غتتتتتاړي تتتتتته
)7(

لتتتتته  لتتتتتق ختتتتتوا  رتانويتتتتتانو   تتتتت  تتتتتتر . 

هنتتتتد نیتتتتول   ټتتتتولرومتتتتانو نتتتته دمنتتتته  تتتتق د پی تتتتر ويتتتتیت عملتتتتق كتتتتړي 

پتتتتتته هغتتتتتته متتتتتتر یره . او د نتتتتتتورو ملكونتتتتتتو پتتتتتته  نتتتتتتدي كولتتتتتتو پستتتتتتق وو

دو  لتتتتتته  تتتتتتاه  تتتتتتياع او امیتتتتتتر دومتتتتتتت محمتتتتتتد متتتتتتره د تړونونتتتتتتو پتتتتتته 

و  كولتتتتو متتتتره افغانستتتت اه پتتتته تیتتتتره پتتتته  انتتتتدنیو اړيكتتتتو كتتتتق تتتتتر خپتتتت  ن تتتت

افغانستتتتتتت اه لتتتتتتته نتتتتتتتورو ملكونتتتتتتتو پتتتتتتته تیتتتتتتتره لتتتتتتته .  نتتتتتتتدي راومتتتتتتت   و

رومتتتتتیق، فتتتتتار  او ع متتتتتانق تركیتتتتتق متتتتتره پتتتتته نیغتتتتته اړيكتتتتتق لرلتتتتت  نتتتتته 

 تتتتتول، نتتتتتو هغتتتتته نیمتتتتته خپلتتتتتوا  دولتتتتتت و، داخلتتتتتق خپلتتتتتواكق يتتتتتق لرلتتتتته 

خو په  اندنیو اړيكو كق د  رتانیق تر   ا ت  ندي و
)6(

. 

متتتتتتره د كاري،  تتتتتتق زمتتتتتتو  امیتتتتتتر د واتتتتتتاق پتتتتتته در  ښتتتتتتدامتتتتتتق 

ريکانتتتتتتتو لتتتتتتته انچكتتتتتتتوتق،  لو ستتتتتتت اه، خیبتتتتتتتر او   تتتتتتترال پتتتتتتته لتتتتتتتور د 
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پرمن كونتتتتتتو نتتتتتته پتتتتتته ويتتتتتتره كتتتتتتق وو
)1(

د  لتتتتتته رومتتتتتتانو متتتتتتره  تتتتتتايد . 

دا  تتتتتتق امیتتتتتتر پتتتتتته  تتتتتتديت او   تتتتتتد . كتتتتتتومق پوهتتتتتتاوي تتتتتتته رمتتتتتتیدل  و

د   متتتتتق تتتتتتوغ    نتتتتتګتتتتتتوغ متتتتتره دايمتتتتتق پتتتتتوخ تن تتتتتی  كتتتتتړ،  تتتتتايد د 

 .مانا ولري
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  نګريکانو مره انچله 
 (9676نومبر )

 
 

 
 

 

كا تتتتتتتت  لتتتتتتتته اوازو او پړو تتتتتتتتاري نتتتتتتتته پتتتتتتتته  تتتتتتتتو  كتتتتتتتتق و، خلتتتتتتتتد 

م   تتتتتتتتتتوي وو، هتتتتتتتتتتري ختتتتتتتتتتوا تتتتتتتتتتته رواه وو، ښتتتتتتتتتتوارخرتتتتتتتتتتا او اندي

متتتتتترتیري د میږيتتتتتتانو پتتتتتته  تتتتتتاه كرزیتتتتتتدل، د تتتتتتتو  كارخانتتتتتته  تتتتتتپه او 

ق د متتتتتتتر د پتتتتتتته لتتتتتتتور  پتتتتتتته ټتتتتتتتولق ټتتتتتتتولورخ  ا نتتتتتتته وه او د عستتتتتتتكرو 

كتتتتتتق و  ب تتتتتتو څتتتتتتاعتتتتتتاله كتتتتتتړ  او پتتتتتته   نتتتتتتګ رتانويتتتتتتانو .  ركتتتتتتت وو

پتتتتايلق   نتتتتګلق څملتتتتد كتتتتق خلتتتتد ددغتتتته متتتتپی ټتتتتولپتتتته . رادمنتتتته كیتتتتدل

پتتتتتته واويتتتتتتال او ژړا  ښتتتتتتار یتتتتتتا نتتتتتتو يتتتتتتوه ورخ . ق پتتتتتته  ر ووګتتتتتتته متتتتتت ر

لتتتته  ب تتتتتو نتتتته نتتتتاوړي خبرونتتتته راتلتتتت ، د امیتتتتتر   نتتتتګد . كتتتتق ټوغ  تتتتو

زینتتتتتق يتتتتتق   دمنتتتتته كا تتتتت  . پوزونتتتتته يتتتتتو پتتتتته  تتتتت  پستتتتتق متتتتتای  تتتتتوي وو

باط پتتتتتته نتتتتتته  تتتتتت ه والتتتتتتق تتتتتتته  یرتتتتتتته راتلتتتتتت ، هیب نتتتتتتا  خبرونتتتتتته د ان تتتتتت

متتتتتره پوزونتتتتته لتتتتته كن تتتتترول نتتتتته ووتتتتتت ، خلتتتتتد ووهتتتتت   تتتتتول او دكانونتتتتته 

ار كتتتتتق وحرتتتتتق پیتتتتتدا  تتتتتوه، د نرخونتتتتتو لتتتتته ښتتتتت ټتتتتتولپتتتتته .  تتتتتور  تتتتتول

لتتتتتتورو روپیتتتتتتو متتتتتتالیق څلوړيتتتتتتدلو او د متتتتتتالق  حتتتتتتراه لتتتتتته  تتتتتتديو متتتتتتره د 

د  تتتتتتتتیرپور پتتتتتتتته ودانیتتتتتتتتدلو متتتتتتتتره د ټيريتتتتتتتتدونكق پتتتتتتتتوخ او (لتتتتتتتته املتتتتتتتته 

ه كالتتتتتته دمنتتتتتته  والتتتتتته  تتتتتتوي وه، خلكتتتتتتو  تتتتتتق دو) دول تتتتتتق ادارو لپتتتتتتاره

او   تتتتتتتق لتتتتتتته . كیلتتتتتتتق او متتتتتتتانق كتتتتتتتولق او متتتتتتتن ق پتتتتتتتري راغلتتتتتتتق وه

ړونتتتتتتو كتتتتتتق انچاو كتتتتتتالق يتتتتتتق پتتتتتته  ۀلوتیتتتتتتدلو نتتتتتته ويريتتتتتتدل خپلتتتتتتق  تتتتتت من

 .ولښخ

خلتتتتتد هتتتتتره ورخ د امیتتتتتر و تتتتتر پتتتتته متتتتتخ كتتتتتق غونډيتتتتتدل او  یغتتتتتق 

د دو  مرلتتتتتتتر ." زمتتتتتتتر  زتتتتتتتواه خو تتتتتتتق كتتتتتتتړه"يتتتتتتتق وهلتتتتتتتق،  تتتتتتتق 

 .په  ا   ار كق  ندي و مردار محمد ياپوغ و،  ق

نتتتتتته كیتتتتتتدلو  تتتتتتالل ا تتتتتتاد يتتتتتتق ونیتتتتتتوه او  رتانويتتتتتتاه وار پتتتتتته وار رادم

امیتتتتتر نتتتتته .  یتتتتتا د كنتتتتتدهار د متتتتتپوط خبتتتتتر ورمتتتتتید. نتتتتتدمد تتتتتته ورمتتتتتیدلګ

پوهیتتتتتتده  تتتتتتق د  تتتتتت   ر  تتتتتته كومتتتتتته وي؟  ده نتتتتتتور ومتتتتتتاي  نتتتتتته لتتتتتترل، 

عستتتتتتكر وارخرتتتتتتا او متتتتتترايله وو، خلتتتتتتد اريتتتتتتاه .  تتتتتتق مپاومتتتتتتت وكتتتتتتړي

هغتتتتته  لتتتتته . اتتتتتونه يتتتتتق كتتتتتول او خکانتتتتته هتتتتت  ختتتتتالق وهدريتتتتتاه وو، اع را

لتتتتتتومړ  يتتتتتتق .  ره نتتتتتته درلتتتتتتوده، ختتتتتتو دا  تتتتتتق تركستتتتتت اه تتتتتتته  ړ  تتتتتتق

،  یتتتتتا يتتتتتق مول، متتتتتامانونه او ټيتتتتتر عستتتتتكر هغتتتتتق ختتتتتوا تتتتتته وامتتتتتۀكورنتتتتت

يتتتتو متتتتبا لتتتتو  در تتتتار  تتتتوړ كتتتتړ او ياپتتتتوغ يتتتتق د ولیا تتتتد  پتتتته توكتتتته پتتتته 

،  تتتتتق يتتتتتوه او ده وينتتتتتا يتتتتتق واورولتتتتته. پا تتتتتايق  امتتتتته كتتتتتق وړانتتتتتدي كتتتتتړ

 یتتتتا پتتتته دغستتتتتق . د هغتتتتق يتتتتو تكتتتت  متتتتق هتتتتت  پتتتته يتتتتاد كتتتتق نتتتتته د  پتتتتاتق

لتتتتتورو كستتتتتانو كشتتتتتوله او پتتتتته ټيتتتتتر غ تتتتتر څكيتتتتتاوه كتتتتتق ننتتتتتوی،  تتتتتق 

 .مره رواه  و

ار تتتتتته پتتتتته  ر كتتتتتق دل تتتتته او هل تتتتته خلكتتتتتو تتتتتته،  تتتتتق د  رو ښتتتتتكا تتتتت  

تامتتتتتق "لپتتتتتاره و ړ وو، وويتتتتت   تتتتتق  ۀپتتتتته غتتتتتاړو كتتتتتق د ختتتتتدا  پتتتتته امانتتتتت

ه لرلتتتت   تتتتد ختتتتو پتتتته دي كتتتتق زمتتتتا ده هغتتتت ښتتتتهزمتتتتر  زتتتتواه غتتتتواړ ، 

 تتتتتد د   تتتتتتق تامتتتتتق  تتتتتته هغتتتتته پتتتتتته هغتتتتته ټول وپی نتتتتتتد،  تتتتتق زه يتتتتتتق 
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او  ۀريکانتتتتتتتتو زمتتتتتتتتو  د ازادانچ"هغتتتتتتتته دا هتتتتتتتت  وويتتتتتتتت   تتتتتتتتق ." پیتتتتتتتت ن 

زه .  تتتتت  نتتتتته د  منلتتتتت  او پتتتتته مريتتتتتق تتتتتتوغ كتتتتتق متتتتتو غتتتتتواړي ۀخپلواكتتتتت

هتتتتت  ددي لپتتتتتاره  تتتتتق لتتتتته رومتتتتتانو متتتتتره يتتتتتو  تتتتت   تتتتتق متتتتتالق او ن تتتتتامق 

 ."یا راوكرز  او خپ  ان پا  واخل مرم ه تر مه كړ ،  ق  

متتتتا د "كلتتتته  تتتته يتتتتق ژ تتتته دغتتتتومره زيتتتتږه  تتتتوه،  تتتتق ويتتتت   تتتته يتتتتق 

  نتتتتتتګمتتتتتتره  دښتتتتتتم لپتتتتتتاره لتتتتتته  ۀلتتتتتتور  ولتتتتتتو زنتتتتتتاورو د ازادڅتامتتتتتتق 

كتتتتتړ ،  تتتتتق تامتتتتتق، دغتتتتته او هغتتتتته د خپتتتتت  وطتتتتت   يتتتتت  نتتتتته يتتتتتق او د 

او  ۀعتتتتتکی پتتتتته مانتتتتتا نتتتتته پتتتتتوهیږ ؟ لتتتتته متتتتتا متتتتتره متتتتتو پتتتتته خپلتتتتتق  تتتتت من

 ."نه ټټه كړي ده ۀژوند مره له همكار

اد ښتتتتتتتد اروا(پتتتتتتته هتتتتتتتر  تتتتتتتال، امیتتتتتتتر  تتتتتتتیر علتتتتتتتق، د هغتتتتتتته ملكتتتتتتته 

ري متتتتتتکار  تتتتتتري  چتتتتتتاو د متتتتتت ر نتتتتتتور مل) بتتتتتتدن  تتتتتتاه متتتتتتورولیا تتتتتتد ع

ه وختتتتتت ورومتتتتت ه د هغتتتتته او دي څتتتتت. تتتتتته پتتتتته تركستتتتت اه كتتتتتق ورمتتتتتیدل

كتتتتتانق تو ركلتتتتتوز او  نپتتتتتر   تتتتتق كلونتتتتته يتتتتتق اړ كتتتتتړ  و، پتتتتته  ۀناروغتتتتت

زور متتتتتره فاتتتتتال  تتتتتول، كيتتتتتاوه كتتتتتق د كتتتتترزي ممد متتتتته پتتتتته دغستتتتتق 

فبتتتتروري ، (. و ورزتتتتو كتتتتق يتتتتق لتتتته ژونتتتتد نتتتته  تتتتق  رختتتتق كتتتتړڅتتتت تتتتق پتتتته 

09 ،9671( 
 



 

 

 

د يوې دورې لنډ : خاطرې 

 تاريخ

 
 

 ته يو ن ر ۀد امیر  یر علق واكمن
 

او  ګق امیتتتتتتر يتتتتتتو متتتتتتد ر واكمتتتتتت  او د پرمن تتتتتتاوريتتتتتتدلق متتتتتتق دي  تتتتتت

 پتتتتته يوولستتتتتو كلونتتتتتو كتتتتتق ۀد خپلتتتتتق واكمنتتتتت. تمتتتتتده پتتتتته لتتتتتور م مايتتتتت  و

پتتتتته ټول پتتتتته  ا   تتتتتار كتتتتتق ق چتتتتتد  یل. يتتتتتق م تتتتت  كارونتتتتته ترمتتتتتره كتتتتتړل

يتتتتتتتتتق د پا تتتتتتتتتازيو او د هغتتتتتتتتتو تر ورانتتتتتتتتتو لپتتتتتتتتتاره د ع تتتتتتتتتري هنتتتتتتتتتر 

دامتتتتتتتتق يتتتتتتتتق هتتتتتتتت  د لويتتتتتتتتانو يتتتتتتتتوه  تتتتتتتتورا . وونځق پرانیستتتتتتتت لق ووښتتتتتتتت

 . وړه كړه  ق په  كوم ق  ارو كق ورته مشوره وركړي

د منشتتتتتتتق عبتتتتتتتتدالكري  پتتتتتتته مشتتتتتتتتري يتتتتتتتتق د ومتتتتتتتلو ما تتتتتتتتی  خانتتتتتتتته 

ق  نچتتتتتوري، نتتتتته، نیتتتتتکي، تتتتتتپ و ټتتتتتو تتتتتوړه كتتتتتړه،  تتتتتق پكتتتتتق توپونتتتتته، 

پتتتتتتتته .  وړيتتتتتتتتدل) Grenades(او  متتتتتتتتق  مونتتتتتتتته  ۀيتتتتتتتتا فلتتتتتتتتکي خولتتتتتتتت

زيتتتتتاترو خلكتتتتتو كتتتتتق يتتتتتق د عستتتتتكري  لتتتتتر طتتتتترز رواج كتتتتتړ او د پتتتتتوخ 

هتتتتتر كنتتتتتډ  لتتتتته اتتتتتته متتتتتوه عستتتتتكرو نتتتتته . اتیتتتتتا كنډكونتتتتته يتتتتتق تیتتتتتار كتتتتتړل

د هغتتتتتتتو يونی تتتتتتتور  د اروپتتتتتتا د زینتتتتتتتو هیوادونتتتتتتتو د يونی تتتتتتتور  .  تتتتتتوړ وو

 ۀن تتتتتتامق م تتتتتتارتونو لومړنتتتتتت تتتتتتق د افغانستتتتتت اه د  څنچتتتتتته. پتتتتتته تپلیتتتتتتد و

و، ن تتتتتتتتتامق روزنتتتتتتتتته د ) هنتتتتتتتتتد(اونتتتتتتتتتډ  ګمتتتتتتتتتر ینه د هغتتتتتتتتته خ تتتتتتتتتی  

افغتتتتتتاه عستتتتتتكر پتتتتتته هغتتتتتته .  رتتتتتتتانیق د نويتتتتتتو مایتتتتتتارونو لتتتتتته منتتتتتتق وه

متتتتتويه نتتتتته وو،  تتتتتق  رتتتتتتانوي عستتتتتكر وو او نتتتتته يتتتتتق هتتتتت  د هغتتتتتو پتتتتته 

د هغتتتتتته روزنتتتتتتق عملتتتتتتق ماهیتتتتتتت درلتتتتتتوده او لتتتتتته .  تتتتتتاه ومتتتتتتلق لرلتتتتتتق

خ اداره او ده مرغتتتتتته د پتتتتتتولتتتتتته  تتتتتت. ن تتتتتتامق متتتتتتاين  نتتتتتته خبتتتتتتر نتتتتتته وو

متتتتتد پتتتتته    وه،  تتتتتق يتتتتتو  دمکا تتتتته متتتتتړ   متتتتتاتنه د متتتتتورو د امتتتتتر ا

د امیتتتتتتتتر میامتتتتتتتتت دا و،  تتتتتتتتق د . و او پتتتتتتتته اداري  تتتتتتتتارو نتتتتتتتته پوهیتتتتتتتتده

نتتتتتته څملكتتتتتق او ن تتتتتامق متتتتتتامورانو زيتتتتتاتره يتتتتتتق د غلکيتتتتتو لتتتتتته خیلونتتتتتو 

كا تتتتتت  پتتتتته دغتتتتتتو . لتتتتته محمتتتتتتدزيو متتتتتره يتتتتتتق  نتتتتتداه  تتتتتتوړه نتتتتته وه. وي

ر و، هتتتتتر  یتتتتتري اوازونتتتتته، مار تتتتتونه او اښتتتتتورزتتتتتو كتتتتتق يتتتتتو ن تتتتتامق 

 .ترمونه اوريدل كیدل

خاونتتتتتد و،  دمکا تتتتته هتتتتت   ګه هتتتتت  پتتتتتوره لیتتتتتوال او د ننتتتتتڅتتتتتامیتتتتتر كتتتتته 

لتتتتته امتتتتتونو متتتتتره . و، متتتتتپكق متتتتتپوري يتتتتتق ويلتتتتتق او ملنتتتتتډي يتتتتتق وهلتتتتتق

پتتتتته دي اړه  تتتتته خلكتتتتتو پتتتتت  پستتتتتكق كتتتتتولق  تتتتتق . يتتتتتق ټيتتتتتر  تتتتتو   ره

ه كتتتتتتت. هغتتتتتتته نتتتتتتته يتتتتتتتوازق  دمکا تتتتتتته د ، خو تتتتتتتايق متتتتتتتر  هتتتتتتت  د "

وتتتت  كتتتتق امیتتتتر پتتتته وا" دامتتتتق نتتتته و  ولتتتتق پتتتته غو تتتت  كتتتتق ژونتتتتد كتتتتوي؟

ر پتتتته میتتتتن  كتتتتق  تتتتق  تتتتاوخوا يتتتتق د لتتتتوړ ګتتتت تتتتیر علتتتتق د يتتتتوه پتتتتراخ ټ

درولتتتتتتق وه،  تتتتتتق  ۀپتتتتتترڅنستتتتتتبه امتتتتتتونو لپتتتتتتاره غتتتتتتو لق وي، يتتتتتتوه وړه 

ه ګتتتتلتتتته هغتتتتق نتتتته نتتتته يتتتتوازق د دف تتتتر پتتتته تو. منتتتتق تتتتته يتتتتق يتتتتوه كوتتتتته وه

یلمستتتتتت یاوو لپتتتتتتاره هتتتتتتر تیتتتتتتا د مملچرتكتتتتتتور پتتتتتته  ګ لكتتتتتتق د وايتتتتتت  او تنتتتتتت

 .كار اخیس   كیده

ريتتتتتتتتکي انچوه،  تتتتتتتتق د امیتتتتتتتتر د متتتتتتتتپوط دلیتتتتتتتت  د  څرګنتتتتتتتتدهدا ختتتتتتتتو 

امپريلتتتتتک  د وړانتتتتتدي تتتتتتد میامتتتتتت و، ختتتتتو پتتتتته دي كتتتتتق  تتتتتد نتتتتته  تتتتت ه 

رو نیتتتتتول چرا ،  تتتتتق د متتتتتنګتتتتت تتتتتق د هغتتتتته د پتتتتتوخ د پیتتتتتاوړي كولتتتتتو پرو

لتتتتتتتورو روپیتتتتتتتو مح تتتتتتتول او د عستتتتتتتكرو لتتتتتتته ختتتتتتتوا نتتتتتتته د څپكتتتتتتتق و، د 

د يتتتتتادولو وړ ده،  تتتتتق د امیتتتتتر . خرا تتتتته كتتتتتړي وه خلكتتتتتو زپتتتتت  واتتتتت   

و لتتتتته ختتتتتوا ملچتتتتتر تتتتتا لتتتتته ختتتتتوا پتتتتته تیتتتتتره زمتتتتتا د  څن تتتتتامق وتتتتتوی د هتتتتتی

د امیتتتتتر دغتتتتته پوزونتتتتته "د هغتتتتتو د يتتتتتوه پتتتتته وينتتتتتا .  تتتتتدي نتتتتته نیتتتتتول كیتتتتتده



 

 

 

د يوې دورې لنډ : خاطرې 

 تاريخ

 

د هغتتتتتته پتتتتتترخالت هغتتتتتتو  . كولتتتتتتو لپتتتتتتاره روزل  تتتتتتوي نتتتتتته دي  نتتتتتتګد 

هغتتتتتتتو  پتتتتتتته . دت تتتتتتتور تم یتتتتتتت  كتتتتتتتوي او يتتتتتتتوازق د ننتتتتتتتداري لپتتتتتتتاره دي

كلو ښتتتتتت ۀړ كتتتتتتق د مومتتتتتتیپانچتتتتتتلو يونی ورمونتتتتتتو كتتتتتتق د امیتتتتتتر پتتتتتته كښتتتتتت

 ."لپاره تمري  كوي ۀښاوازونو ته يوازق د میرمنو د خو
 

 مد ياپوغ واكمنقحد امیر م
 

پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق  رتتتتتتانوي پتتتتتوخ پتتتتتر وطتتتتت  راننتتتتتوتل  او 

خلتتتتتتد پتتتتتته غتتتتتت  لړلتتتتتتق او پاريتتتتتتدلق وو، محمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ ممد متتتتتته لتتتتتته 

دغتتتتته  یچتتتتتاره انستتتتتاه هتتتتتد . میتتتتتر  تتتتتو نتتتتتدي ختتتتتانق نتتتتته وايستتتتت    تتتتتو او ا

ويتتتتت   تتتتتوي  تتتتتق د زنتتتتتداه امتتتتتر  تتتتتا ق . او پتتتتتد،  یتتتتتراه او متتتتتوداي  و

 تتتتتايق،  تتتتتق  تتتتتیر علتتتتتق تتتتتته د اع متتتتتاد وړ او زيتتتتتږ  تتتتتال  انستتتتتاه و، لتتتتته 

دينتتتته منتتتت  كتتتتړ  و  تتتتق لتتتته  تتتت   تتتتا متتتتره وغږيتتتتږي او   تتتت  وهتتتت  يتتتتق 

 نه رامیتتتتتن  تتتتتته كیتتتتتږي، ښتتتتتهتتتتت  ورتتتتتته وركتتتتتړي وو، نتتتتتو دل تتتتته دغتتتتته پو

 تتتپږ كالتتته پتتته زنتتتداه كتتتق پتتته يتتتوازق زتتتاه پتتته يتتتوي  تتتق هغتتته  تتتا  تتتق 

كتتتتتوتق كتتتتتق تیتتتتتر كتتتتتړي وي او ع ا ونتتتتته لیتتتتتدلق وي، پتتتتته كتتتتتافق انتتتتتدازه 

ق  تتتتتتال د ترتتتتتتت   تتتتته ورتتتتتتته عپتتتتتت  پتتتتتتاتق وي،  تتتتتتق پتتتتته دغستتتتتتق  حرانتتتتتت

  ماپوله  ر ول وي  وي هیواد لپاره د 
)92(

. 

د  پتتتتتتتته تنتتتتتتتتت كینامتتتتتتتتت او هغستتتتتتتتق  تتتتتتتتق د متتتتتتتتر زورو واكمنتتتتتتتتو 

د هغتتتتتتته .  تتتتتتتوي وو ټتتتتتتتوله متتتتتتتا ه خايتتتتتتته ده،  تتتتتتتاوخوا يتتتتتتتق غتتتتتتتوړ

ريتتتتک پلتتتتوه وو، ورتتتتته ويتتتت  انچي  تتتتق زینتتتتق يتتتتق پتتتته پ تتتته ملچتتتترنتتتتږدي 

تستتتتتلی   تتتتتق  تتتتتق د ريکانتتتتتو تتتتتته انچه تمتتتتتا   تتتتتول، تتتتتته  ايتتتتتد څتتتتتهر" تتتتتق 

 تتتتتال متتتتتره  ښتتتتتهه لتتتتتږ تتتتتتر لتتتتتږه پتتتتته  ريتتتتتالق او ګتتتتتهغتتتتتو  د امیتتتتتر پتتتتته تو

دغتتتتتته مشتتتتتتوره دغتتتتتته كمتتتتتتکوري انستتتتتتاه تتتتتتته نرمتتتتتته او ." ژونتتتتتتد وكتتتتتتړي

اد ښتتتتتتورومتتتتتت ه لتتتتتته هغتتتتتته  تتتتتتق د اروا.  تتتتتتوه هښتتتتتت اروونكق ښتتتتتتزړه راك

ړو انچپتتتتالر د فتتتتاتحق مرامتتتت  يتتتتق پتتتتا  تتتتته ورمتتتتیدل، لتتتته يتتتتوي ټلتتتتق زتتتت

كنتتتتتدمد تتتتتته ) ډوهګتتتتتد هغتتتتته د خستتتتتر متتتتتردار يحیتتتتت  پتتتتته (متتتتتره ا تتتتترافو 

 ۀ ړ،  تتتتتق هل تتتتته د  رتتتتتتانوي پتتتتتوخ   نتتتتترال متتتتتا   تتتتتراوه پتتتتته ووماندانتتتتت

ويتتتتتت   تتتتتتوي . يتتتتتتو تتتتتتتړوه يتتتتتق  متتتتتتلید كتتتتتتړ او رامتتتتت وه  تتتتتتو. ديتتتتتره و

متتتتتتا لتتتتتته "يتتتتتتوه در تتتتتتار كتتتتتتق يتتتتتتق  تتتتتتاتق وهلتتتتتتق وي،  تتتتتتق  تتتتتتق پتتتتتته 

ريکانتتتتتو متتتتتره دغستتتتتق تتتتتتړوه كتتتتتړ   تتتتتق دغتتتتته دمتتتتتمال  تتتتته لتتتتته متتتتتا انچ

 ."ته دوا  وركړي ۀوروم ه كه وار  ه  ونه لر ، واكمن

دا  تتتتتته پتتتتتته زړه پتتتتتتوري وي،  تتتتتتق دغتتتتتته وينتتتتتتا د  رتتتتتتتانیق د يرغتتتتتت  

اكتتتت  كیتتتتدلو پتتتته اړونتتتتد ټ تتتت  كتتتتق د هغتتتته د امتتتت ازي كوكنتتتتاري د او پتتتته كا

 افغانستتتتت اه پتتتتته رمتتتتتمق ټول د  رتتتتتتانیق.  نتتتتتدي ونیولتتتتته  تتتتتق تتتتتتر  حتتتتت 

رمتتتتتق، پشتتتتتی ، متتتتتبق نتتتتته تیتتتتتر رتتتتتتر   ا تتتتتت  نتتتتتدي پتتتتته تللتتتتتو متتتتتره لتتتتته 

 تتتتتو او پتتتتته خیبتتتتتر او مچنتتتتتق كوتلونتتتتتو  انتتتتتدي يتتتتتق كن تتتتترول  لتتتتته  متتتتته 

وركړ
)99(

. 

يتتتتتتتر ورتتتتتتتته د ،  تتتتتتتق د ټونونتتتتتتتو متتتتتتتره ړوه لتتتتتتته هغتتتتتتتو تړدغتتتتتتته تتتتتتتت

 .نو مره  و  ووهندوم اه مس امري له لويو را اكانو او نوا ا

و او يتتتتتوي ټلتتتتتق ن امیتتتتتانو ملچتتتتترمیيتتتتتر لتتتتتويق كوكنتتتتتاري لتتتتته خپلتتتتتو 

متتتتتتره د  ا   تتتتتتتار پتتتتتتته پنوانیتتتتتتو  كتتتتتتتوم ق كورونتتتتتتتو كتتتتتتتق واړول
)90(

 .

ريکانتتتتو پتتتته عتتتتی   تتتتتال كتتتتق پتتتته دي پیتتتت  وكتتتتتړ،  تتتتق خپتتتت  پوزونتتتتته انچ
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و او د زنتتتتتتتداه د ترختتتتتتتو  ښامیتتتتتتتر  ختتتتتتتو. لتتتتتتته افغانستتتتتتت اه نتتتتتتته و امتتتتتتتق

و متتتتره تتتتتر متتتت اره پتتتتوري  ملچتتتتر ورزتتتتو د  بتتتتراه لپتتتتاره يتتتتق لتتتته خپلتتتتو

ا او څتتتتتاكري لتتتتته نڅتتتتتپتتتتته عتتتتتیړ تیتتتتتراوه او د متتتتتو ق پتتتتته نامتتتتته د يتتتتتوي ن

 .له مندرو نه يق خوند اخیس ه

د هغتتتتتتتته پتتتتتتتترخالت افغتتتتتتتتاه وومونتتتتتتتته دغتتتتتتتتومره متتتتتتتترايله  تتتتتتتتوي او 

ملتتتتتد پتتتتته  ټتتتتتولپتتتتته . ولڅتتتتتپاريتتتتتدلق وو،  تتتتتق د  تتتتتدل اخیستتتتت لو تتتتتته يتتتتتق ه

رايله تتتتتوغ تیتتتتره د متتتترتیرو پتتتته  تتتتق ن متتتته متتتتلو  كتتتتق د تشتتتتدد نتتتتا  متتتت

 یتتتتتتتا نتتتتتتتو د هیلتتتتتتتق پتتتتتتترخالت، يتتتتتتتوه ورخ پتتتتتتته . كیتتتتتتتدلق ښتتتتتتت ارهنشتتتتتتتق 

 ا   تتتتتتتار كتتتتتتتق د ټزو اوازونتتتتتتته واوريتتتتتتتدل  تتتتتتتول، دكانونتتتتتتته وتتتتتتتتړل 

 تتتتتتتتول او پاريتتتتتتتتدلق او  تتتتتتتتق ن متتتتتتتته  تتتتتتتتوي خلتتتتتتتتد پتتتتتتتته هغتتتتتتتته لتتتتتتتتور 

دومتتتتتت انو خبتتتتتتر راوړ،  تتتتتتق افغتتتتتتاه متتتتتترتیري  تتتتتتد  تتتتتتوي . وزیتتتتتتدلخو

 .د رواه   نګاو د كوكناري په كور يق يرغ  وړ  او تیند 

ی  پتتتتتتوري روانتتتتتته وه،  یتتتتتتا ارامتتتتتتتق ښتتتتتتتنشتتتتتت ه اه تتتتتتتر لتتتتتتومړي مامپ

نتتتتتتته د اور د لمبتتتتتتتو پتتتتتتته  تتتتتتتاه لتتتتتتتوخړي  د كوكنتتتتتتتاري لتتتتتتته كتتتتتتتور.  تتتتتتتوه

لتتتتو  كمشتتتتنر . نتتتته لیتتتتدل كیتتتتدلقڅدغتتتته لمبتتتتق زمتتتتو  لتتتته  تتتتا  . یتتتتدلقچ 

، د هغتتتتتتته متتتتتتتاموراه او متتتتتتتاتونكق يتتتتتتتا ووژل  تتتتتتتول يتتتتتتتا د ]كوكنتتتتتتتار ]

اغتتتتتتته ورومتتتتتتت ه پتتتتتتته هم. اور پتتتتتتته لمبتتتتتتتو كتتتتتتتق ختتتتتتتاوري ايتتتتتتتري  تتتتتتتول

ی  كتتتتتق خلتتتتتد پتتتتته  تتتتتازار كتتتتتق ولیتتتتتدل  تتتتتول،  تتتتتق د  رتتتتتتانوي ښتتتتتمامپ

يتتتتتتتق پتتتتتتته زتتتتتتتاه وي،  ۀمتتتتتتترتیرو وامتتتتتتتك ونه،  وتونتتتتتتته او فلتتتتتتتکي خولتتتتتتت

 . ق  ق له  كه له اور نه يق په وليه نیولق وو

واوایتتتتتتتتت دا .  تتتتتتتتول  ه پتتتتتتتتیچتتتتتتتتنڅ ټتتتتتتتتول نه دا ده،  تتتتتتتتق دا ښتتتتتتتتپو

د ،  تتتتتق پتتتتته پورتتتتتته  یتتتتتاه  تتتتتوي نتتتتتاارامق ف تتتتتا كتتتتتق د متتتتترتیرو دري 

د مامتتتتتتول .  ا   تتتتتتار تتتتتتته د ماتتتتتتا  اخیستتتتتت لو لپتتتتتتاره ورغلتتتتتتقوراتتتتتتق 

ړ كتتتتتتق غونتتتتتتډي  تتتتتتوي، انچتتتتتتپتتتتتته  تتتتتتاه دو  د  كتتتتتتوم ق دف رونتتتتتتو پتتتتتته 

 ه، ختتتتتتتو غوښتتتتتتتدو  د دريتتتتتتتو میا تتتتتتت و ماتتتتتتتا  . دو   تتتتتتتق ومتتتتتتتلق وي

متتتتتتترتیرو  تتتتتتتور ما تتتتتتتور . هل تتتتتتته د يتتتتتتتوي میا تتتتتتت ق ماتتتتتتتا  مو تتتتتتتود و

وكتتتتتتتړ،  تتتتتتتق ارا  يتتتتتتتق  روښتتتتتتت  تتتتتتتوړ كتتتتتتتړ، میرزايتتتتتتتانو او افستتتتتتترانو 

 ورما تتتتتتور نتتتتتتور هتتتتتت   تتتتتتد  تتتتتتو او . يتتتتتتق ونكتتتتتتړه هګمتتتتتتكتتتتتتړي، ختتتتتتو 

واتتتتتت  هغتتتتتته وختتتتتتت   خرا تتتتتته  تتتتتتوه، . متتتتتتپكق متتتتتتپوري وويلتتتتتتق  تتتتتتوي

كوتتتتتته پتتتتته تیتتتتتږو وويشتتتتت ه  تتتتتق هل تتتتته د میرزايتتتتتانو او  ۀ تتتتتق دو  پامتتتتتن

یدل او تښتتتتتتتتت و  وڅتتتتتتتتت یچتتتتتتتتتاره میرزايتتتتتتتتتاه . محامتتتتتتتتتبانو دف رونتتتتتتتتته وو

پتتتتته دغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق يتتتتتوه واړه . و  تاپیتتتتتر  تتتتتول او ووهتتتتت   تتتتتولڅتتتتت

دغتتتتتتته ! ورونتتتتتتتو"ونكق افستتتتتتتر  یغتتتتتتتق كتتتتتتتړي،  تتتتتتتق  نيتتتتتتته پیتتتتتتتدا كتتتتتتتو

ه  تتتتتتق متتتتتتو  يو تتتتتت   تتتتتتادار چتتتتتتنڅدومتتتتتت اه زمتتتتتتو   تتتتتت  نتتتتتته راكتتتتتتوي، 

 ." نه وكووښمیړه لرو، ورنه  ه پوښځوكوكناري د دو  د

كتتتتتتتاه وركتتتتتتتړ او دو  د كوكنتتتتتتتاري د ټبتتتتتتترو متتتتتتترتیرو تتتتتتتته خدغتتتتتتتو 

كوكنتتتتاري  تتتتق دو  د ورتتتتتد پتتتته  تتتتال كتتتتق . كتتتتور پتتتته لتتتتور منتتتتډه كتتتتړه

پتتتتتت  متتتتتتاتونكق يتتتتتتق پتتتتتته  تتتتتتا  كتتتتتتق خاو  ولیتتتتتتدل، لتتتتتتو  ور يتتتتتتق وتتتتتتتاړه

افغتتتتتاه متتتتترتیري همتتتتتدا،  تتتتتق ور تتتتتته ورمتتتتتیدل كوكنتتتتتاري  تتتتتق . ودرول

پلتتتتو متتتتاتونكیو د ټزو امتتتتر وكتتتتړ او عستتتتكر خلتتتته كتتتتو  كتتتتړ و  تتتتړ نتتتته پتتتته 

الت افغانتتتتتتاه پتتتتتته غ تتتتتتر كتتتتتتړل، خد تووتتتتتت  پتتتتتتر پیښتتتتتت دغتتتتتتق . ولكیتتتتتتدل

 تتتتتاركونو تتتتتته  ړل، ومتتتتتلق يتتتتتق تر متتتتته كتتتتتړي او  یرتتتتتته راغلتتتتت   خپلتتتتتو
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 ق ټزي نواوو نتتتتتتته متتتتتتتختتتتتتتلتتتتتتته دواړو . يتتتتتتتق پیتتتتتتت  وكتتتتتتتړ او  پتتتتتتته ټزو

و تتتتوي لكتتتته هستتتتق  تتتتق پتتتته متتتت  كونتتتتو ننتتتتدار یاه هتتتت   تتتتق فكتتتتر يتتتتق 

ړ تتتتتتتته د اور انچتتتتتتت.    تتتتتتتولختتتتتتتكتتتتتتتق دا  نتتتتتتتګكتتتتتتتاوه   تتتتتتتاد د ، پتتتتتتته 

 تتتتتو او د ختتتتتو كړيتتتتتو پتتتتته   یتتتتتر كتتتتتق نتتتتته لتتتتته  څرګنتتتتتدپريتتتتتدلو ت ديتتتتتد خ

و نتتتتته ملچتتتتتركوكنتتتتتاري، نتتتتته د هغتتتتته لتتتتته هستتتتت وكنځق او نتتتتته د هغتتتتته لتتتتته 

 .ه پاتق  ولڅ

دا وه د كوكنتتتتتاري ترا یكتتتتتته و تتتتتته لكتتتتتته هستتتتتتق  تتتتتتق دغتتتتتته ختتتتتتاوري 

ددغتتتتتق ترا یتتتتتدي پتتتتته ارزونتتتتته كتتتتتق زمتتتتتا . لیكتتتتتوال يتتتتتق ننتتتتتداره كتتتتتړي وه

. نق غ تتتتتته خرتتتتتتا وكتتتتتتړهښتتتتتتخپتتتتتت  ن تتتتتتر دا د ،  تتتتتتق كوكنتتتتتتاري د نتتتتتته  

  نتتتتتتتګمتتتتتتترتیري هل تتتتتتته د ماتتتتتتتا  تر متتتتتتته كولتتتتتتتو لپتتتتتتتاره  ړل، نتتتتتتته د 

دل  او د تتتتتتتد یر خاونتتتتتتد  تتتتتته لتتتتتته هغتتتتتتو متتتتتتره پوهتتتتتتاوي تتتتتتته رمتتتتتتی. لپتتتتتتاره

 زمتتتتتق ماتتتتتا   تتتتته يتتتتتق وركتتتتتړ  وا 
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 ښتتتتتهپتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق دا يتتتتتوه . 

مووتتتتتت  وه،  تتتتتتق د متتتتتترتیرو رو  نی تتتتتتق تر متتتتتته  تتتتتتوي او د  كومتتتتتتت 

اور غلتتتتتت   تتتتتتو   ۀخواختتتتتتو ي  تتتتتتووله  تتتتتتوي وا ،  تتتتتتق د  تتتتتتق ن متتتتتت

وا  او ورومتتتتتتتت ه يتتتتتتتتتق  ايتتتتتتتتتد د او دي متتتتتتتتتودي د  ري پتتتتتتتتته اړه فكتتتتتتتتتر 

 .كړ  وا 

دمنتتتته  تتتتپه پتتتته مامتتتتولق كتتتتق د  لتتتتوا  ۀامیتتتتر محمتتتتد ياپتتتتوغ پتتتته مانتتتت

متتتتتت ار پتتتتتته . ټول تتتتتتتر متتتتتت اره پتتتتتتوري پتتتتتته عتتتتتتیړ كتتتتتتق تیتتتتتتره كتتتتتتړي وه

نه ولتتتتتتتري او ښتتتتتتتژور ختتتتتتتوغ كتتتتتتتق ټوغ  ړ، لتتتتتتتوړ   تتتتتتتری ولتتتتتتتق اندي

هغتتتتته . زتتتتتاه ور تتتتتړوي او خپلتتتتته متتتتتای تیتتتتتري او ارامتتتتتق كتتتتتډه وټه كتتتتتړي

ختتتتتتتتو د ټاټ وړ دغستتتتتتتتق تتتتتتتتتړوه  متتتتتتتتلید كتتتتتتتتړ  و،  تتتتتتتتق لتتتتتتتته هغتتتتتتتته 

هغتتتتته د  رتتتتتتانیق . ورومتتتتت ه  تتتتته يتتتتتو دمتتتتتمال هتتتتت    كومتتتتتت وكتتتتتول   تتتتتق

ولتتتتتتق ددي غمتتتتتته وكتتتتتتړي  تتتتتتق . متتتتتتاتندويق پتتتتتته رمتتتتتتمق ټول منلتتتتتتق وه

امیتتتتتتتر د نتتتتتتتږدي ټزو لتتتتتتته . پتتتتتتته    لويتتتتتتتدل  د  دښتتتتتتتم هیتتتتتتتواد يتتتتتتتق د 

املتتتتتته لتتتتتته ختتتتتتوا ه ختتتتتتوغ نتتتتتته ويتتتتتتړ  تتتتتتو، وارخرتتتتتتا  تتتتتتو او د خرتتتتتتر 

  ه پتتتتتتیڅتتتتتتبتتتتتتره ده؟ خه څتتتتتتدا "ا ستتتتتتا  يتتتتتتق وكتتتتتتړ، ويتتتتتتق ويتتتتتت   تتتتتتق 

  ورتتتتتتته و او غتتتتتتوړه متتتتتتا نو واتتتتتتملچتتتتتترد هغتتتتتته نتتتتتتږدي "  تتتتتتوي دي؟

هغتتتتتو   تتتتتق لتتتتته خررونتتتتتو نتتتتته ويريتتتتتدل، امیتتتتتر تتتتتته مشتتتتتوره .  یتتتتتاه كتتتتتړه

وركړه،  ق له زايه ونه  وريږي
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. 

 نتتتترال را تتتترت   تتتتق پتتتته كرمتتتتق كتتتتق دغتتتته خبتتتتر واوريتتتتد، د كا تتتت  

پتتتته كا تتتت  كتتتتق د هغتتتته لتتتتومړ  كتتتتار دا  تتتتو . پتتتته لتتتتور پتتتته  یتتتتړه رواه  تتتتو

 تتتتتتتق د كوكنتتتتتتتاري د متتتتتتتوزیدلق كتتتتتتتور پتتتتتتته كنتتتتتتتډوالو  انتتتتتتتدي دارونتتتتتتته 

. كتتتتتق كتتتتتډوه كتتتتتوونكق غرغتتتتتره كتتتتتړي پیښتتتتت ي،  تتتتتق پتتتتته دغتتتتتق وزتتتتتړو

پتتتته ايتتتت  كتتتتق خلتتتتد هل تتتته د ننتتتتداره كولتتتتو او  تتتتور كولتتتتو لپتتتتاره غونتتتتډ 

 تتتتتتتق و تتتتتتتدانو . زینتتتتتتتق د   تتتتتتتاد كولتتتتتتتو لپتتتتتتتاره ورغلتتتتتتتق وو.  تتتتتتتوي وو

منال تتتتتانو  تتتتتق زړونتتتتته يتتتتتق لتتتتته كركتتتتتق نتتتتته ټ  وو او د  نتتتتتدول  تتتتتیاه 

  ه، لتتتته دغتتتتتقغوښتتتتتكتتتتانو  تتتتق هغتتتتتو  د  امومتتتتق پتتتتته  تتتتدل كتتتتتق اناتتتتا  

كتتتتق  یتتتترګګمتتتته وكتتتتړه او  تتتتق كنتتتتاه خلتتتتد يتتتتق پتتتته مووتتتت  نتتتته د زتتتتاه لپتتتتاره 

پتتتته .  تتتتق لپتتتتاره همدغستتتتق وكتتتتړلګنتتتتورو هتتتت    تتتت  د يتتتتو ختتتته . وركتتتتړل

دي ټول هتتتتتتره ورخ لتتتتتته لستتتتتتو نتتتتتته تتتتتتتر  تتتتتتلو پتتتتتتوري كستتتتتتاه غرغتتتتتتره 

كیتتتتتتتدل
)95(

زمتتتتتتتتا مشتتتتتتتتر ورور كتتتتتتت  محمتتتتتتتتد او عبتتتتتتتتدالنا  د غرغتتتتتتتتره . 

رای كتتتتتق د لتتتتومړن  پتتتتته هتتتت. یدلو تتتتته اړ  تتتتتولتښتتتتت كیتتتتدو لتتتته ويتتتتتري نتتتته 
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متتتتردار محمتتتتد ايتتتتتوغ لتتتته پتتتتتوخ او ورومتتتت   پتتتته كنتتتتتدهار كتتتتق د متتتتتردار 

 . یر علق له پوخ مره يوزا   و

امیتتتتتتر ورومتتتتتت ه لتتتتتته دي  تتتتتتق لتتتتتته خپلتتتتتتو در اريتتتتتتانو متتتتتتره مشتتتتتتوره 

د  . نتتتتتو تتتتتته تستتتتتلی   تتتتتوريکاانچوكړه،لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته پتتتتته  یتتتتتړه ووی او 

 تتتتتتتو،  ول تتتتتتتته وامتتتتتتت ښتتتتتتتاره د هندومتتتتتتت اه دره دوه ګتتتتتتتد  نتتتتتتتدي پتتتتتتته تو

 .ارنق  ندي وڅتر ورزق پوري تر  ګمره د  ق هل 

نتتتتتتتتتتدمد دغتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتترمنا  تتتتتتتتتتتړوه،  تتتتتتتتتتق د ګد كركتتتتتتتتتتق وړ او د 

ريکانتتتتو لتتتته ختتتتوا پتتتته امیتتتتر محمتتتتد ياپتتتتوغ وتپتتتت   تتتتو، د هغتتتته خستتتتر انچ

پتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق متتتتتردار يحیتتتتت  او د هغتتتتته . ونق متتتتتره  تتتتتو  وڅتتتتتپتتتتته ه

افغانستتتتتتت اه د  رتتتتتتتتانوي مستتتتتتت امرو ټومینیتتتتتتتوه د يتتتتتتتوي  رختتتتتتتق  ۀكورنتتتتتتت

كتتتتتتتړپتتتتتتته  تتتتتتتاه محايتتتتتتتره 
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ريکانتتتتتتتو غولتتتتتتتوونكق انچياپتتتتتتتوغ تتتتتتتته د . 

یق،  تتتتتتق دغتتتتتته نتتتتتتاوړي انستتتتتتاه د ملتتتتتتت ښتتتتتتټول  څرګنتتتتتتدوعتتتتتتدي پتتتتتته 

   يتتتتتق  تتتتتق خپتتتتت  زتتتتتاه او خپتتتتت  تتتتتتا    كومتتتتتت غوښتتتتتپتتتتتروا نتتتتته كولتتتتته، 

 .خوندي كړي

نتتتتته ورومتتتتت ه متتتتترتیري خپلتتتتتو كورونتتتتتو تتتتتته  پیښتتتتت د كوكنتتتتتاري لتتتتته 

متتتتت انه  تتتتتول، ختتتتتو د امیتتتتتر ورور متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ لتتتتته هتتتتترای نتتتتته 

لتتتتتتتته ده متتتتتتتتره د يپتتتتتتتتو  نرا نتتتتتتتتو پتتتتتتتته . دهار پتتتتتتتته لتتتتتتتتور رواه ود كنتتتتتتتت

يتتتتتو پتتتتتوخ او خکانتتتتته وه او پتتتتته هتتتتترای كتتتتتق يتتتتتق دريتتتتت  تینتتتتتد  ۀووماندانتتتتت

كتتتتته ياپتتتتتوغ  اريكتتتتتارو تتتتتته تللتتتتت  وا  لتتتتتږ تتتتتتر لتتتتتږه ختتتتتواره  تتتتتوي . و

 تتتتتتوي او پتتتتتته دي وتتتتتتادر  تتتتتتوي وا ،  ټتتتتتتولعستتتتتتكر او خلتتتتتتد  تتتتتته متتتتتتره 

 تتتتتق د ايتتتتتوغ لتتتتته پتتتتتوخ متتتتتره يوزتتتتتا   تتتتتق
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ه ختتتتتو افستتتتتو   تتتتتق لتتتتت. 

و،  تتتتتتق  تتتتتتق لتتتتتته  ګورور متتتتتتره د هغتتتتتته روا تتتتتتت دغتتتتتتومره تینتتتتتتخپتتتتتت  

 تتتتتق د  انتتتتتدنیو لتتتتته ختتتتتوا پتتتتتري  كومتتتتتت و تتتتتق،  ګڼلتتتتته تتتتتكه يتتتتتق غتتتتتوره 

 .نه دا  ق له خپ  ورور مره ودری  ريد كړي
 

 ريکانو له خوا د كا   نیولانچد 
 

كیتتتتتتدلو او  نتتتتتتدي كیتتتتتتدلو خبتتتتتتر پتتتتتته  ښتتتتتتهوګد امیتتتتتتر محمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ د 

د   تتتتق پتتتته يتتتتوه . محمتتتتد خپتتتتور كتتتتړكا تتتت  كتتتتق د هغتتتته تتتتتره متتتتردار نیتتتتد 

لتتتتتتور متتتتتتتواره يتتتتتتتق تتتتتتتر  تتتتتتتا رواه وو، د  تتتتتتتاه څ تتتتتتد ا  متتتتتتتپور و او 

م امتتتتتتو ! اوه خلكتتتتتتو" تتتتتتق  ید پتتتتتته وره ننتتتتتتوی، نتتتتتتاري يتتتتتتق كتتتتتتړي  تتتتتت

 روښتتتتتت یتتتتتتانو لتتتتتته ختتتتتتوا  نتتتتتتدي  تتتتتتو  د ،  تتتتتتد  تتتتتتد، چامیتتتتتتر د پرن

 دښتتتتتم د خپتتتتت  هیتتتتتواد او ديتتتتت  لتتتتته . وكتتتتتړ ، خپتتتتت  ننتتتتتد پرزتتتتتا  كتتتتتړ 

كتتتتتق  ښتتتتتار ټتتتتتولبتتتتترو متتتتتره پتتتتته د  پتتتتته دغستتتتتق خ." متتتتتره   تتتتتاد وكتتتتتړ 

د هغتتتتتتتته . ول او پتتتتتتتتارولڅتتتتتتتتوكرزیتتتتتتتتده، خلتتتتتتتتد يتتتتتتتتق د   تتتتتتتتاد لپتتتتتتتتاره ه

ومره كتتتتړاو متتتتره كلونتتتته څتتتتپتتتتوخ نتتتته  تتتتق امیتتتتر پتتتته  ټتتتتولپتتتترخالت، لتتتته 

كتتتتتق او نتتتتته پتتتتته  تتتتتاونیو  ښتتتتتاريتتتتتو هتتتتت  نتتتتته پتتتتته  څكلونتتتتته روزلتتتتت  و، هتتتتتی

 .كق لیدل كیده

د امیتتتتتتتر  ۀو نتتتتتتتاارامیو پتتتتتتته وختتتتتتت كتتتتتتتق زمتتتتتتتو  كورنتتتتتتتټولتتتتتتتددغتتتتتتو 

نتتتتق لتتتتور  تتتتق  تتتتق فتتتتاطمق كتتتتره اومتتتتیدله،  تتتتق پتتتته دومتتتتت محمتتتتد د كرا

زمتتتتا متتتتور او پتتتتالر، : (دغتتتته وختتتتت كتتتتق لتتتته دغتتتتو كستتتتانو نتتتته  تتتتوړه وه

 تتتتتتق هغتتتتتتو  زر لتتتتتته كا تتتتتت  (زمتتتتتتا دري خوينتتتتتتدي، دوه مشتتتتتتراه ورونتتتتتته 

 تتتتتق لتتتتته پتتتتتالر نتتتتته متتتتتق  ښتتتتتوون  زه او زمتتتتتو  اخونتتتتتد يتتتتتا ) نتتتتته ووتتتتتت 
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و نتتتتتوكراه  تتتتتق  تتتتتق فتتتتتاطمق پتتتتته خپلتتتتتق څتتتتت یتتتتت  نتتتتته  تتتتتو او يتتتتتو  څهتتتتتی

 .)ره مو  خپ  كور ته  للق ووم ۀم ر ان

لیكتتتتت ، . پتتتتالر د مامتتتتتول پتتتته  تتتتتاه زتتتتتاه لتتتته در تتتتتار نتتتتته لیتتتتري متتتتتاته

لومتتتتت   او رمتتتتت  كشتتتتت   تتتتته يتتتتتق كتتتتتول،  تتتتتار  تتتتته يتتتتتق وايتتتتته او نامتتتتت ه 

يتتتتتتوازق د امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق . و متتتتتتره كولتتتتتتهملچتتتتتترو ړه  تتتتتته يتتتتتتق لتتتتتته 

كتتتتق  ڼ  يتتتتق امیتتتتر محمتتتتد ياپتتتتوغ د هغتتتته پتتتته  تتتتفتتتتاتحق تتتتته  ړ،  تتتتق زو

نیتتتتتتم د عامتتتتتته خلكتتتتتتو  رختتتتتتق تتتتتتته  ړ او د دعتتتتتتا  پتتتتتتالر متتتتتتق. اخیستتتتتت له

ه ار تتتتتتد در تتتتتتار متتتتتتامور د امیتتتتتتر پتتتتتته ا. لپتتتتتاره يتتتتتتق  متتتتتتونه  تتتتتتد كتتتتتتړل

دا متتتتتت ا زتتتتتتا  نتتتتتته د ، متتتتتتو  هغتتتتتته ! يتتتتتتا به"  ،  تتتتتتق غوښتتتتتتترينتتتتتته و

زتتتتتتا  تتتتتتته پتتتتتته ورتتتتتتتد متتتتتتره وويتتتتتتاړه  تتتتتتق هل تتتتتته امیتتتتتتر، متتتتتترداراه او 

 تتتتت  وختتتتتت پنتتتتتوا . پتتتتتالر متتتتتق ورتتتتتته تو تتتتته ونكتتتتتړه." لويتتتتتاه نامتتتتتت دي

رمتتتتتتره ريکانتتتتتتو تتتتتتته تستتتتتتلی   تتتتتتق، پتتتتتتالر متتتتتتق وانچامیتتتتتتر لتتتتتته دي  تتتتتتق 

 تتتتتول وستتتتتتمت و،  پتتتتتی ه  تتتتتتق څتتتتت"ولیتتتتتدل او ورتتتتتته يتتتتتق وويتتتتتت   تتتتتق 

: ايمتتتتتتتاه او و تتتتتتتداه متتتتتتتق  كتتتتتتت  كتتتتتتتوي  تتتتتتتق دغتتتتتتته مشتتتتتتتوره دركتتتتتتتړ 

ريکانتتتتتتتو تتتتتتتته د تستتتتتتتلمیدلو پرزتتتتتتتا  كوهستتتتتتت اه يتتتتتتتا پنيشتتتتتتتیر تتتتتتتته  ړ انچ

كتتتتتتړه او   تتتتتتاد ګ تركستتتتتت اه او هتتتتتترای متتتتتتره ارتبتتتتتتاط تینتتتتتت، لتتتتتته ه تتتتتت

زيتتتتار متتتتره ممكتتتت   ريتتتتال   تتتتق  ګی ونتتتتو او تینتتتتو نښتتتتپتتتته . اعتتتتاله كتتتتړه

 ."او نو   ه دي تر ا ده پوري پاتق وي

زمتتتتتو  متتتتتالق واتتتتت   تتتتتد  تتتتتال تتتتتته رمتتتتتیدلق وه، يتتتتتو كتتتتتال  تتتتتو  و 

رانتتتتتتق ګنتتتتتته و رارمتتتتتتیدل ، ختتتتتتواړه كتتتتتت   تتتتتتوي او  تتتتتتق دول تتتتتتق ماتتتتتتا  

ه  تتتتق  تتتتق  تتتتق فتتتتاطمق خپتتتت  كتتتتور تتتتته اړه لرلتتتته، چتتتتنڅ. ټيتتتتره  تتتتوي وه

ړه، ورامتتتتتت ه زتتتتتا  تتتتتته كتتتتتوو وكتتتتتتړو متتتتتو  اړ  تتتتتو  تتتتتق يتتتتتوه واړه، زا

زق نتتتتته يتتتتتواڅلتتتتته نوكرانتتتتتو . پتتتتته  تتتتتال كتتتتتق ژونتتتتتد وكتتتتتړو ۀاو د ختتتتتوار

 یتتتتتر  وړونكتتتتت   تتتتتق لتتتتته پتتتتتالر متتتتتره متتتتتق د . دوه تنتتتتته پتتتتتاتق  تتتتتوي وو

پا تتتتتا زوي تتتتتوغ لتتتتته وختتتتتت نتتتتته و او رامتتتتتاه  تتتتتق د پیرلتتتتتو، پنلتتتتتق او او 

 . و راوړلو نا ر و

رامتتتتتتاه پتتتتتتالر تتتتتتته وويتتتتتت ،  تتتتتتق د متتتتتتبا لپتتتتتتاره نتتتتتته پتتتتتتته  خيتتتتتتوه ور

وال  ۀويلنانتتتتته كتتتتتق او نتتتتته پتتتتته  یتتتتتر كتتتتتق دينتتتتتار  تتتتت ه او د متتتتتیمق ه تتتتتحت

هیرولتتتت   څوه هتتتتیګتتتتد پتتتتالر غبر. پی نتتتتق، پتتتتور نتتتته راكتتتتوينتتتته    تتتتق متتتتو

و څتتتتتلتتتتتو لپتتتتتاره وي، ړي  تتتتتق غتتتتتوري د پتتتتتالو خوږتتتتتته پتتتتتوهی: "نتتتتته  تتتتت 

 څو ختتتترڅتتتتلتتتته غوريتتتتو نتتتته يتتتتو . ت نتتتته لتتتتريښتتتت تتتتق پتتتتالو نتتتته وي هغتتتته ارز

پتتتتتته  لتتتتتته ." هړ را تتتتتتره كتتتتتت ۀټوټه او لتتتتتته پیستتتتتتو نتتتتتته يتتتتتتق د متتتتتتبا لپتتتتتتاره ړكتتتتت

 ۀه كورنتتتتتتټولتتتتتتودل  تتتتتتو  و او ښتتتتتت تتتتتتق پتتتتتتالو پتتتتتته میتتتتتتک  انتتتتتتدي اي خور

  ددغتتتتتته پتتتتتتالو ږ    تتتتتتق تامتتتتتتق پتتتتتتوهیښتتتتتتترينتتتتتته  تتتتتتارپیره وه، پتتتتتتالر وپو

نتتتتتتو پتتتتتته ." دغتتتتتته تتتتتتته غتتتتتتوري پتتتتتتالو وايتتتتتتق! ښتتتتتتهه وي؟ څتتتتتتنتتتتتتو   تتتتتته 

د يتتتتتتتوه متتتتتتماوار، وتتتتتتتالینق او كلتتتتتتی  پتتتتتتتالو   و كتتتتتتتق متتتتتتوزتتتتتتراتلونكتتتتتتو ور

 .خاونداه  و
 

  نګو د كا   د خلك
 

د متتتتتتتردار نیتتتتتتتد محمتتتتتتتد خبتتتتتتترو خلتتتتتتتد پتتتتتتتارولق وو، دو  پتتتتتتته هتتتتتتتر 

زتتتتتتتا  كتتتتتتتق غونتتتتتتتډي كتتتتتتتولق، پتتتتتتته  ارمتتتتتتتوكانو كتتتتتتتق،  تتتتتتتازارونو او 

متتتتتړكونو كتتتتتق، زینتتتتتو ماليتتتتتانو د   تتتتتاد تبلیتتتتتم كتتتتتاوه
)96(

خلكتتتتتو پريكتتتتتړه . 
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ريکانتتتتتو انچوكتتتتتړه،  تتتتتق يتتتتتا پتتتتته ومتتتتتلو او يتتتتتا پتتتتته تشتتتتتو  متتتتتونو وي لتتتتته 

ق دنتتتتتتده ترمتتتتتتره یتتتتتتږي او پتتتتتته دغتتتتتته ټول  تتتتتته خپلتتتتتته دينتتتتتت نچمتتتتتتره  تتتتتته 

هتتتتت  عيیبتتتتته او د خنتتتتتدا وړ من تتتتتره   نتتتتتګد كا تتتتت  د خلكتتتتتو دغتتتتته . كتتتتتوي

تتتتتتتتتتر  ښتتتتتتتتتاره  تتتتتتتتتق متتتتتتتتتو  پتتتتتتتتتوهیږو د اطتتتتتتتتترات خلتتتتتتتتتد د چتتتتتتتتتنڅ. وه

او ټيتتتتتتر زړور دي، نتتتتتتو كا لیتتتتتتانو  پتتتتتتق  ګاومتتتتتتیدونكیو نتتتتتته ټيتتتتتتر تینتتتتتت

او  پ تتتتتو ټتتتتتوخبتتتتتر نتتتتته وو، پتتتتته تیتتتتتره لتتتتته    نتتتتتګټيتتتتتري وهلتتتتتق او پتتتتته 

او دوه ) خنيتتتتتتر( تتتتتتړي پتتتتتته هغتتتتتته متتتتتتر یره دو  لنتتتتتتډي . متتتتتتره ټوپونتتتتتتو

 .كاري توپد لرلښمیله 

خلكتتتتتو دا پريكتتتتتړه هتتتتت  وكتتتتتړه،  تتتتتق د  تتتتتو ق وره پتتتتته متتتتتخ كتتتتتق  تتتتته 

د .  تتتتتق او د  تتتتتاوخوا غونتتتتتډيو پتتتتته ټټو كتتتتتق  تتتتته زايونتتتتته ونیستتتتتق ټتتتتتول

كا تتتتت  خلكتتتتتو د رواج لتتتتته منتتتتتق لتتتتته لرغتتتتتونق زمتتتتتانق نتتتتته راپتتتتته دينتتتتتوا د 

د پستتتترلق پتتتته هتتتتره  ماتتتته كتتتتق  تتتته خلتتتتد هل تتتته لتتتته .  تتتتو ق  شتتتت  نیتتتتوه

و متتتتتتتره د میلتتتتتتتق او متتتتتتتای ښتتتتتتتونتتتتتتتو او لوچونو، وتتتتتتتالینچو، ديروارمتتتتتتتما

د  تتتتپق لتتتته ختتتتوا  تتتته  ازارونتتتته ټيتتتتر  تتتتول،  لبتتتتق . یتتتتدلټوللپتتتتاره  ۀتیتتتتر

. یکونتتتتتتته ووڅول،  تتتتتتتق د  شتتتتتتت  ايتتتتتتتلق څتتتتتتتاو متتتتتتتاهق  تتتتتتته يتتتتتتتق خر

د زغامتتتتتت ق لپتتتتتتاره  تتتتتته ټكتتتتتتر . كبا ونتتتتتته او ختتتتتتوا ه  تتتتتته هتتتتتت  پريمانتتتتتته وو

و متتتتتندرو  تتتتته تكتتتتتور ا ګټنتتتتتډو لپتتتتتاره  تتتتته دايتتتتتري  تتتتتوړ  تتتتتوي، تنتتتتتاو د 

 .هوا ټكه كړه

د   تتتتتتاد لپتتتتتتاره غونتتتتتتډي  تتتتتته هتتتتتت  پتتتتتته همدغتتتتتته ټول وي، يتتتتتتوازین  

تكتتتتتتور پرزتتتتتتا   تتتتتته د  ګیر پتتتتتته دي كتتتتتتق و،  تتتتتتق د متتتتتتندرو او تنتتتتتتتتتتتتتوپ

 پ تتتتتتتتتو ټتتتتتتتتتود !." لوريتتتتتتتتتارانو مرمتتتتتتتتت ه وكتتتتتتتتتړ څ! اوه"او " ن اكبتتتتتتتتتر"

 تتتتتوه،  تتتتتق د خلكتتتتتو  پیښتتتتتهدامتتتتتق . لتتتتته اوازونتتتتتو متتتتتره اوريتتتتتدل كیتتتتتدلق

دغستتتتتق تركتتتتتاه امتتتتت اد هتتتتت  و،  تتتتتق د  ونتتتتته كتتتتتق يتتتتتوګنتتتتته ګپتتتتته دغتتتتتق 

ده  تتتتتق د تتتتتتوپچق . پتتتتته كارخانتتتتته كتتتتتق يتتتتتق كنداغونتتتتته  تتتتتوړول ټوپونتتتتتو

افستتتترانو نتتتته  تتتت ه والتتتت   تتتت  كتتتتړ،  تتتتق پتتتته عتتتتادي  تتتتال كتتتتق پتتتته خپلتتتتو 

زلیتتتتتتتتتدونكیو يونی ورمونتتتتتتتتتو كتتتتتتتتتق پتتتتتتتتته ختتتتتتتتتا  ټول رواه دي، د يتتتتتتتتتوه 

يتتتتتق پتتتتته متتتتتر كتتتتتړه او  ۀ نتتتتترال يونی تتتتتور  يتتتتتق واغومتتتتتت او فلتتتتتکي خولتتتتت

پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق د توپنتتتتتانق . وتومبلتتتتتهيتتتتتوه  غتتتتته يتتتتتق پتتتتتري 

ي وو، ده ملچتتتتترختتتتتو هغتتتتتو عستتتتتكرو ورمتتتتتره مرمتتتتت ه كولتتتتته،  تتتتتق  تتتتتق 

و نتتتتتتور څتتتتتونك  غتتتتتتت توپونتتتتته او ښتتتتتوكتتتتتول   تتتتتول  تتتتتق  تتتتتتپږ میتتتتت  ك

پتتتتته دغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق . ونك  توپونتتتتته زتتتتتا  پرزتتتتتا  كتتتتتړيښتتتتتغتتتتتوايق ك

محمتتتتتد (وونكق كرنیتتتتت  مامتتتتتد اه ښتتتتتخبتتتتتر راغتتتتت ،  تتتتتق د يتتتتتوه ن تتتتتامق 

وونكق ښتتتتتتتتلتتتتتتتتور وتتتتتتتتاطري كڅكنډكتتتتتتتته او  دري ۀپتتتتتتتته وومندانتتتتتتتت)  تتتتتتتتاه

 .نه رارواه دي ]ارغنده]توپونه له  اريكارو 

ټزو او د متتتتتتتتندرو او ترومپ ونتتتتتتتتو  ټوپونتتتتتتتتوی  كتتتتتتتتق د ښتتتتتتتتپتتتتتتتته مامپ

همتتتتتتتدا  تتتتتتتق . اوازونتتتتتتتو د  رتانويتتتتتتتانو د رادمنتتتتتتته كیتتتتتتتدلو خبتتتتتتتر وركتتتتتتتړ

د امتتتتتماه پتتتتته لتتتتتور  كتتتتته  تتتتتوه،  تتتتتق ومتتتتتلو كا لیتتتتتانو پتتتتته  ۀاولتتتتته كولتتتتت

ق پتتتتتته  متتتتتتونو كتتتتتتق نیتتتتتتولق او دامتتتتتتق  تتتتتتال كتتتتتتق  تتتتتتق متتتتتتماوارونه يتتتتتت

 ق پیتتتتت  ښتتتتتپتتتتته لتتتتتور پتتتتته تی ښتتتتتاروتتتتتالینچق يتتتتتق پتتتتته او و ا تتتتتولق وي، د 

نتتتتته ټزي كیتتتتتدلق  ټوپونتتتتتومتتتتتره لتتتتته دي هتتتتت  د امتتتتت اد تركتتتتتاه لتتتتته . وكتتتتتړ

زینتتتتتو  یبتتتتتاكو زوانتتتتتانو  تتتتتق د ديوالونتتتتتو تتتتتتر  تتتتتا . او تل تتتتتای يتتتتتق اړول

. اپق  ريدونتتتته كتتتتولڅتتتت انتتتتدي نا دښتتتتم يتتتتا پتتتته غو تتتتانو كتتتتق پتتتتت و، پتتتته 
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ا  پتتتتتر م تتتتتال يتتتتتو غتتتتتازي هتتتتت  ښتتتتتټو اغیتتتتتکه لتتتتتږه وه او د ماډوګتتتتتددغتتتتتو 

پتتتتته خپلتتتتتو كورونتتتتتو كتتتتتق پتتتتتت  تتتتتول او د خپلتتتتتو  ټتتتتتول. نتتتتته لیتتتتتدل كیتتتتتده

پتتتتتته  لتتتتتته ورخ  رتتتتتتتانوي پتتتتتتوخ . ورونتتتتتتو  تتتتتتا تتتتتتته يتتتتتتق اړمونتتتتتته وا تتتتتتول

ودله، پتتتتتتته دامتتتتتتتق  تتتتتتتال كتتتتتتتق  تتتتتتتق ښتتتتتتتونكق ننتتتتتتتداره وښتتتتتتتيتتتتتتتوه اچتتتتتتتر  

كتتتتتق وكرزیتتتتتدل او  یتتتتتا خپلتتتتتو  تتتتتاركونو  ښتتتتتارمار تتتتتونه يتتتتتق كتتتتتول، پتتتتته 

 .م انه  ولته 

سامتتتتتتو خلكتتتتتتو  او د كا تتتتتت  وطنپتتتتتتالو او  ۀكورنتتتتتت  زمتتتتتتو خپتتتتتته هغتتتتتته ور

متتتتتور متتتتتق، . لړ  كتتتتت تتتتتیتتتتتر ګنونتتتتته د ويتتتتتر او م تتتتتیبت پتتتتته پنيتتتتتو كتتتتتق از

اوه "اخونتتتتتتتد افستتتتتتتو  كتتتتتتتاوه   ل، زمتتتتتتتوړخوينتتتتتتتدو متتتتتتتق او متتتتتتتا متتتتتتتنت ژ

ق نامتتتتتت زتتتتت  پتتتتتالر پتتتتته خپتتتتت  لمتتتتتون." پتتتتتر عپیتتتتتدي  افستتتتتو  زمتتتتتو! امتتتتال 

  كتتتتول او لان ونتتتته يتتتتق ويتتتت ، هتتتت  ځتتتتونكتتتتق كنړ یتتتتر  و. و، دعتتتتا يتتتتق كولتتتته

رامتتتتتاه  پتتتتتق وهلتتتتتق،  تتتتتق كتتتتته .  انتتتتتدنیو تتتتتته او هتتتتت  د هیتتتتتواد خاينتتتتتانو تتتتتته

 .يړموو  په    ورغله دا او هغه  ه وك

یاوي وي، دا میلمستتتتتتتت  ۀښتتتتتتتتختتتتتتتتو پتتتتتتتته نتتتتتتتتورو كورونتتتتتتتتو كتتتتتتتتق د خو

یتتتتتانو راتتتتتتد تتتتتته يتتتتتق هركلتتتتت  ويلتتتتت  و او د چهغتتتتته خلتتتتتد وو  تتتتتق د پرن

دو  ." لتتتتتتتته  تتتتتتتتوي وهد دو  غمتتتتتتتته خوړ"هغتتتتتتتتو پتتتتتتتته خپلتتتتتتتتو خبتتتتتتتترو 

پتتتتتتته میتتتتتتتن  كتتتتتتتق پتتتتتتته  ښتتتتتتتارزيتتتتتتتاتره  تتتتتتتیاه او وکلبتتتتتتتا  وو،  تتتتتتتق د 

. ديتتتتتوال او خنتتتتتد  وو ګولو كتتتتتق اومتتتتتیدل،  تتتتتق  تتتتتاوخوا يتتتتتق تینتتتتت نتتتتتد

امستتتتتلماناه تتتتتتر مستتتتتلمانانو نتتتتته دو  پتتتتته خپتتتتت  فروتتتتته يتتتتتق تا تتتتتر متتتتتره ن

 .ن ګغوره 

لكتتتتتته  تتتتتتق دمنتتتتتته وويتتتتتت   تتتتتتول مامتتتتتتد  تتتتتتاه او د هغتتتتتته كنډكونتتتتتته 

دلو متتتتتره يتتتتتق پتتتتته نیمتتتتته  تتتتتپه كتتتتتق پتتتتته رارواه وو، كا تتتتت  تتتتتته پتتتتته رمتتتتتی

زه  تتتتتته د خپلتتتتتتق . امتتتتتته متتتتتتايق غتتتتتتره  انتتتتتتدي دفتتتتتتاعق ترتیبتتتتتتای ونیتتتتتتول

  هغتتتته ژور ا ستتتتا  تتتتت  پتتتته يتتتتاد ولتتتتر ،  تتتتق پتتتته متتتتبا يتتتتق  تتتتق ښتتتتخو

یتتتتد  كتتتتور   تتتتق د امتتتته متتتتايق غتتتتره پتتتته متتتتر د افغانستتتت اه څلتتتته خو تتتته پا

يتتتتتتوه  تتتتتتیبه ورومتتتتتت ه  رتانويتتتتتتاه د  تتتتتتیر دروازي لتتتتتته .  یتتتتتتر  رپیتتتتتتږي

 تتتتتتتق د "   نتتتتتتتګد دري ورزتتتتتتتو او دري  تتتتتتتپو . "ل تتتتتتتو ښتتتتتتت ارهپامتتتتتتته 

 انتتتتتتتدي هتتتتتتت  يتتتتتتتاديږي، پیتتتتتتت  "  نتتتتتتتګامتتتتتتته متتتتتتتايق او  تتتتتتتیر دروازي "

 . و  وو

من تتتتتتره وه،  تتتتتتق پتتتتتته لیتتتتتتدلو متتتتتتره يتتتتتتق  څرګنتتتتتتدهدا دغستتتتتتق يتتتتتتوه 

دومتتتتتتتتت انو دعتتتتتتتتتا كولتتتتتتتتته او . كق تويیتتتتتتتتتدلقښتتتتتتتتتزړونتتتتتتتتته رپیتتتتتتتتتدل او او

زه  تتتته هتتتتر متتتتبا د لمانځتتتته پتتتته وختتتتت كتتتتق  تتتتا  تتتتته . انو لانتتتتت وايتتتتهدښتتتتمن

. ا  پتتتتتتوري پتتتتتتاتق كیتتتتتتدل ښتتتتتتهل تتتتتته  تتتتتته دور تتتتتتی  پتتتتتته    تتتتتتتر ما ختتتتتت ل ،

را انتتتتتدي  ۀمتتتتتور متتتتتق  ینتتتتتق خپتتتتته وه، ويريدلتتتتته  تتتتتق كومتتتتته خرتتتتتا كولتتتتت

پتتتتته  تتتتتپه كتتتتتق  تتتتتق د . ونتتتتته لكیتتتتتږي، ختتتتتو متتتتتا مپاومتتتتتت كتتتتتول  نتتتتته  تتتتتو

. قنتتتتته لكیتتتتتدل ښتتتتتهنتتتتته ټزي كیتتتتتدلق زيتتتتتاتره پتتتتته ن ټوپونتتتتتو رتانويتتتتتانو لتتتتته 

ټزي د  پونتتتتتتتوټولتتتتتتتور لنتتتتتتتډ هدفتتتتتتته څد مامتتتتتتتد  تتتتتتتاه، د   تتتتتتتاد پ لتتتتتتتواه د 

پتتتتته  لتتتتته  تتتتتپه افغتتتتتاه پوزونتتتتتو  تتتتتق .  رتتتتتتانوي پتتتتتوخ پتتتتته میتتتتتن  لكیتتتتتدلق

 رتانويتتتتتتتانو مح تتتتتتتور كتتتتتتتړي وو او د ارتبتتتتتتتاط  ري يتتتتتتتق پتتتتتتتري  تتتتتتتوي 

وي،  لتتتته  تتتتاره نتتتته لرلتتتته ختتتتو دا  تتتتق خپتتتت  توپونتتتته لتتتته كتتتتار نتتتته و امتتتتق 

 رتانويتتتتتانو پتتتتته پتتتتتا  . او د  تتتتتاردهق او پنيشتتتتتیر پتتتتته لتتتتتور پتتتتته  تتتتتا  تتتتتق
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. ه او ن تتتتامق  كومتتتتت يتتتتق اعتتتتاله كتتتتړكتتتتق كا تتتت  پتتتته رمتتتتمق ټول ونیتتتتو

ونومتتتتتاوه او خپتتتتت  پتتتتتوخ يتتتتتق هل تتتتته ) رنو  تتتتت( ښتتتتتار تتتتتیرپور يتتتتتق نتتتتتو  

 .زا  پرزا  كړ

متتتتتتردار ولتتتتتتق محمتتتتتتد د امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق كشتتتتتتر ورور،  تتتتتتق زوړ 

ريتتتتتتتکي انچد ( ین  ختتتتتتتاد  و، د  نتتتتتتترال را تتتتتتترت  ښتتتتتتتريکانتتتتتتتو رانچاو د 

نتتتتتتتور . لتتتتتتته ختتتتتتتوا د كا تتتتتتت  والتتتتتتتق وكومتتتتتتتارل  تتتتتتتو) پتتتتتتتوخ وومانتتتتتتتداه

د ) متتتتتتتلراه محمتتتتتتتد(پلتتتتتتتوه متتتتتتترداراه او د طاليتتتتتتتق متتتتتتتردار   رتتتتتتتتانوي

د غړيتتتتتتتو پتتتتتتته كتتتتتتتډوه د هغتتتتتتته در اريتتتتتتتاه او متتتتتتتاموراه غتتتتتتتوره  ۀكورنتتتتتتت

 تتتتتول
)02(

د (پتتتتته عتتتتتی   تتتتتال كتتتتتق خپتتتتت   تتتتت  پتتتتتولق متتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق . 

لنتتتتتتډه دا  تتتتتتق د . اكتتتتتتهټيتتتتتتق د كنتتتتتتدهار والتتتتتتق و) م تتتتتتر دل زو  متتتتتتردار

وي تتتتتتر  یتتتتتر   نتتتتتدي  تتتتت ۀهیتتتتتواد م متتتتتق متتتتتیمق د  رتتتتتتانوي امپراتتتتتتور

ريتتتتتتکاه پتتتتتته كا تتتتتت ،  تتتتتتالل ا تتتتتتاد او كنتتتتتتدهار كتتتتتتق زتتتتتتا  انچاو متتتتتتو م  

 .پرزا   ول

 

 ي كیدلړد مپاومت پیاو
 

ق دښتتتتتمنپرلتتتتته پستتتتتق غرغتتتتترو د خلكتتتتتو پتتتتته زړونتتتتتو كتتتتتق كركتتتتته او 

راه رااتتتتتق وو  تتتتتق خپتتتتت  مح تتتتتو ی پتتتتته ګتتتتتپتتتتته اولتتتتته كتتتتتق  ک. وكرلتتتتته

كتتتتتړي، ختتتتتو همتتتتتدا  تتتتتق ختتتتتاي   څريکانتتتتتو  انتتتتتدي پتتتتته لتتتتتوړه  یتتتتته ختتتتترانچ

ه  تتتتتتول او نتتتتتتورو متتتتتتامورانو د خلكتتتتتتو پتتتتتته زپلتتتتتتو پیتتتتتت  متتتتتترداراه والیتتتتتتا

یکونتتتته پتتتته تی تتتته  یتتتته اخیستتتت  ، څپتتتته تیتتتتره  تتتتق لتتتته خلكتتتتو نتتتته يتتتتق . وكتتتتړ

وومونتتتتو  تتتتق پتتتته عتتتتادي  تتتتال كتتتتق يتتتتو  تتتت  . دو  لتتتته وهمتتتته ازاد  تتتتول

در  كتتتتړه،  تتتتق د  تتتت  وتتتتو  او ديتتتت  خلتتتتد يتتتتق پتتتته وطتتتت   ټتتتتولوژل او لو

غتتتتته يتتتتتو  تتتتت  متتتتتره تتتتتتړاو تینتتتتتد كتتتتتړ پتتتتته د  انتتتتتدي مستتتتتل   تتتتتوي دي، لتتتتته

ملتتتتتد كتتتتتق  ټتتتتتولپتتتتته . ي او يتتتتتو متتتتتوت   تتتتتقملچتتتتترمپ تتتتتد  تتتتتق متتتتتره 

ماليتتتتاه،  تتتتق زيتتتتاتره يتتتتق د خانتتتتانو او لويتتتتانو لتتتته مالتتتتتړ نتتتته   تتتتره متتتت  

 ینق امتتتتتتال  پتتتتتته تبلیتتتتتتم پیتتتتتت  وكتتتتتتړ او د   تتتتتتاد رو یتتتتتته يتتتتتتق ښتتتتتتوو، د ر

زینتتتتتو وومونتتتتتو لتتتتتوړه وكتتتتتړه،  تتتتتق د زتتتتتاه او متتتتتال پتتتتته . پیتتتتتاوړي كتتتتتړه

 .ویمت  ه د هیواد ماتنه كوي

هل تتتتتتتته يتتتتتتتتو . د هغتتتتتتتته  اپیريتتتتتتتتال وركتتتتتتتتک غکنتتتتتتتتق او د مپاومتتتتتتتتت م

لپتتتتتتاره   نتتتتتتګار او عتتتتتتال  مياهتتتتتتد متتتتتتال مشتتتتتتد عتتتتتتال  خلتتتتتتد د ګتتتتتتپرهیک

د مپاومتتتتتت نتتتتتام و اتتتتتت  كرنیتتتتت  مامتتتتتد  تتتتتاه ورمتتتتتره يتتتتتو متتتتتوت  . ولڅتتتتته

 .كړي وو ټولیا ه يق پرزاه را نچ و  او ټير 

د كا تتتتتت  پتتتتتتوخ د كنتتتتتتدهار لتتتتتته پتتتتتتوخ  ګڼلتتتتتته رتانويتتتتتتانو  تتتتتتق م متتتتتته 

له وكتتتتتړه  تتتتتق پتتتتته غکنتتتتتق كتتتتتق ديتتتتتره زتتتتتا  متتتتتره مر تتتتتوط كتتتتتړي، فی تتتتت

مياهتتتتتتداه  تتتتتتق لتتتتتته دغتتتتتتق پريكتتتتتتړي نتتتتتته خبتتتتتتر  تتتتتتول، والتتتتتتق . ولتتتتتتري

  ،  تتتتتتتق د غوښتتتتتتتمتتتتتتتردار محمتتتتتتتد  ستتتتتتت  تتتتتتتته  ړل او ترينتتتتتتته يتتتتتتتق و

متتتتو  مشتتتتر "هغتتتتو  مشتتتتري پتتتته غتتتتاړه واخلتتتتق او ورتتتتته يتتتتق كتتتتړه  تتتتق 

كتتتتته . يتتتتتد زمتتتتتو  وومانتتتتتداه اومتتتتتقنتتتتته لتتتتترو، تتتتتته  تتتتتق پا تتتتتا زو  يتتتتتق  ا

اومتتتتتتق، نتتتتتتو   تتتتتته دي تلپتتتتتتاتق وي او  لتتتتتته تتتتتتته  تتتتتته زمتتتتتتو  امیتتتتتترګممتتتتتتو و

متتتتتتردار ."     تتتتتته د اختتتتتتری پتتتتتته ورخ درتتتتتتته ا تتتتتتر دركتتتتتتړيښتتتتتتڅلتتتتتتو  
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محمتتتتتتد  ستتتتتت   تتتتتتق د مامتتتتتتول پتتتتتته  تتتتتتاه پتتتتتتوو ختتتتتتول  و، پتتتتتته خپتتتتتت  

! اوه:"نه اّواز متتتتتتره يتتتتتتق پتتتتته وستتتتتت  خوړلتتتتتتو  انتتتتتدي  تتتتتتروع وكتتتتتتړهښتتتتتځی

كتتتتتتتتول   تتتتتتتتد د  څنچتتتتتتتتهتامتتتتتتتتق ! تامتتتتتتتتق متتتتتتتتپیو او  تتتتتتتتاهلو مياهتتتتتتتتدو

تلتتتتته كتتتتتړ ؟ تامتتتتتق  تتتتتق ومتتتتتلق  رتتتتتتانیق لتتتتته  كومتتتتتت متتتتتره زانونتتتتته پر

ريتتتتتتکي وتتتتتتدری متتتتتتره انچكتتتتتتول   تتتتتتد لتتتتتته  څنچتتتتتتهاو پشتتتتتق ا لتتتتتتق خلتتتتتتد 

مپا لتتتتته وكتتتتتړ ؟ تامتتتتتق ختتتتته او ختتتتته زتتتتتد ور   تتتتتد، د خپلتتتتتو كتتتتتارونو 

مياهتتتتتدانو  تتتتتق پتتتتته دغتتتتتو خبتتتتترو متتتتتره وپاريتتتتتدل پتتتتتري !." غمتتتتته وكتتتتتړ 

  او توتتتتتته توتتتتتته يتتتتتق كتتتتتړ،  یتتتتتا نتتتتتو دو  يتتتتتوازق پتتتتته  اووكتتتتتانو، انچتتتتتود

کانتتتتتتتو لتتتتتتته ريانچه  ړل،  تتتتتتتق د متتتتتتتر پ تتتتتتتو ټتتتتتتتوو څتتتتتتتمتتتتتتتوتیو او يتتتتتتتو 

 .او كق مپا له وكړيګراتلونكق پوخ مره په  ړ 

ړي و تتتتته چتتتتتلتتتتتی  كرنیتتتتت  ماتتتتتته ددغتتتتتق  انچلتتتتتور كتتتتتق يتتتتتوه چپتتتتته  ن

پتتتتتوخ يتتتتتو وومنتتتتتداه و، د   د  پتتتتته هغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق د  رتتتتتتانوي. وكتتتتتړه

لتتتتتتته كتتتتتتتډوال كیتتتتتتتدو نتتتتتتته  ۀروال و او زه د خپلتتتتتتتق كورنتتتتتتتګتتتتتتتهل تتتتتتته يتتتتتتتو ټ

يتتتتتق نتتتتتو  زمتتتتتا پتتتتته يتتتتتاد نتتتتته  او . ورومتتتتت ه پتتتتته هنتتتتتد كتتتتتق پتتتتته متتتتت ر و 

 تتتتتد زتتتتتواه و او پتتتتته كینتتتتتق غمبتتتتتوري  انتتتتتدي  ښتتتتت ل د ، ختتتتتو د  يتتتتتو 

متتتتتتا د  امومتتتتتتتانو د "ماتتتتتتته يتتتتتتتق وويتتتتتت ،  تتتتتتتق . يتتتتتتق يتتتتتتو  تتتتتتتی  دا  و

راپتتتتتور لتتتتته منتتتتتق خپتتتتت  پتتتتتوخ پتتتتته يتتتتتوي ژوري دري كتتتتتق زتتتتتا  پرزتتتتتا  

همتتتتتدا  تتتتتق افغانتتتتتاه . كتتتتتړ،  تتتتتق د راتلتتتتتونكق انستتتتتانق متتتتتی  منتتتتته ونیستتتتت 

پتتتتته يتتتتتوه ټولتتتتته اواز متتتتتره لتتتتته لتتتتتري نتتتتته پتتتتته رنكتتتتته  یرغونتتتتتو او د ټول 

 ۀ تتتتتول، خپلتتتتتق توپنتتتتتانق تتتتتته متتتتتق د دوو پرلتتتتته پستتتتتق ټزو  ولتتتتت ښتتتتت اره

متتتتتا فكتتتتتر كتتتتتاوه،  تتتتتق متتتتتنت تتتتتتاواه متتتتتق ور اړولتتتتت  او د اور . وركتتتتتړه

دودونتتتتته   هتتتتت  پتتتتته هتتتتتوا كتتتتتق و،  تتتتتق پتتتتته دغتتتتته .  نتتتتتد امتتتتتر متتتتتق وكتتتتتړ

لتتتتته درد نتتتتته . اپتتتتته د متتتتتوتق وار و تتتتتوڅوختتتتتت زمتتتتتا پتتتتته متتتتتر  انتتتتتدي نا

. ق لتتتتته ا  نتتتتتته ولتتتتتويږ  او ن یيتتتتتته يتتتتتق دغتتتتتته دا  د يتتتتتق نتتتتتږدي و،  تتتتتت

  ،  تتتتتق دغتتتتته وهتتتتتونك  توتتتتتته توتتتتتته كتتتتتړي، ختتتتتو متتتتتا غوښتتتتتزمتتتتتا متتتتتړيو 

كلتتتتت  پتتتتته متتتتتکاج كتتتتتق درويتتتتتړ ټولتتتتته و او  55هغتتتتته . "پتتتتتري نتتتتته  تتتتتوول

پرتتتتتتو  يتتتتتق اری او پتتتتته غوتتتتتتو متتتتتره .  نتتتتتډه  تتتتتامق يتتتتتق پتتتتتر تتتتتت  وي

لتتتته همتتتتاغق تتتتتوتق نتتتته يتتتتق يتتتتو خیتتتتره كمتتتتی  پرزتتتتاه و . تتتتتړل  تتتتو  و

تمیتتتتک يتتتتق  ګ  وامتتتتكت يتتتتق پتتتته تتتتت  و،  تتتتق د رنتتتتزوړ وړيتتتتاو دغستتتتق 

متتتتال يتتتتق لتتتته غتتتتاړي نتتتته پتتتته يتتتتوي تتتتتراړي تتتتتړل . پتتتته مشتتتتك  متتتتره كیتتتتده

يتتتتتتتوه زړه . ومتتتتتتتله يتتتتتتتق د لركتتتتتتتق يتتتتتتتو متتتتتتتوت  و ۀ تتتتتتتوي وه، يوازينتتتتتتت

وه او  ۀمتتتتتور ۀوړه يتتتتتق لتتتتته او و نتتتتته زړيدلتتتتته،  تتتتتق متتتتتورڅتتتتت رمتتتتتق ك

د  تتتتتتواري نیمتتتتتته تیكلتتتتتته او د . متتتتتتره تړلتتتتتته  تتتتتتوي وه ۀپتتتتتته يتتتتتتوي رمتتتتتت

ورومتتتتت ه لتتتتته دي  تتتتتق متتتتتخ . و ك تتتتتق پكتتتتتق ويڅتتتتتزي لپتتتتتاره يتتتتتو مچنغتتتتتو

ت او ومتتتتتتق غوښتتتتتتيتتتتتتق ووينځتتتتتته او  نتتتتتتداژ كتتتتتتړ، دغتتتتتته متتتتتتړ  متتتتتتق راو

 یتتتتا متتتتق ". نتتتته"ويتتتتق ويتتتت   تتتتق " اّيتتتتا تتتتته متتتترتیر  يتتتتق؟" ه  تتتتق ښتتتتپو

نتتتتته، "ويتتتتت  يتتتتتق " تتتتتته د كتتتتتو  خیتتتتت  يتتتتتا وتتتتتو  مشتتتتتر يتتتتتق؟" ه  تتتتتق ښتتتتتوپو

كتتتتتتتو  اتتتتتتتروری او كتتتتتتتو  " ه  تتتتتتتق ښتتتتتتت یتتتتتتتا متتتتتتتق وپو." زه  کكتتتتتتر يتتتتتتت 

و كتتتتتو  وتتتتتدری تتتتتته اړ كتتتتتړي،  تتتتتق ددغتتتتتو ټزو او خرتتتتتر میتتتتتن  ا بتتتتتار ا

 څنچتتتتتتتتهپتتتتتتتتروه زه د كلتتتتتتتق د ما تتتتتتتتت تر"ويلتتتتتتتق  تتتتتتتتق " تتتتتتتته را تتتتتتتتق؟

يتتتتتوه متتتتتال تبلیتتتتتم كتتتتتاوه،  تتتتتق دا . تیريتتتتتدل ، ټيتتتتتر خلتتتتتد غونتتتتتډ  تتتتتوي وو

   او د هغتتتتتته د پیغمبتتتتتتر لتتتتتته ښتتتتتتزمتتتتتتو  ملتتتتتتد كتتتتتتاپرو نیتتتتتتول ، د لتتتتتتو  خ
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 انو متتتتترهدښتتتتتمنختتتتتوا و ی تتتتته لتتتتترو،  تتتتتق د خپتتتتت  هیتتتتتواد او د ديتتتتت  لتتتتته 

 تتتتتته   تتتتتت یداه كتتتتتته متتتتتتو ووژل غازيتتتتتتاه او كتتتتتته ووژل  تتتتتتوو . یتتتتتتږو نچو

متتتتتا خپلتتتتتو . پتتتتته دواړو  تتتتتال ونو كتتتتتق  تتتتته  نتتتتتت زمتتتتتو  اناتتتتتا  وي. يتتتتتو

نتتتتته  تتتتت ه،  تتتتتق دغتتتتته خلتتتتتد  ګمتتتتتهو تتتتتته وويتتتتت ،  تتتتتق پتتتتته دي كتتتتتق ملچتتتتتر

متتتتتره  لتتتتتر  ۀووژل  تتتتتق، د هغتتتتته پرزتتتتتا  متتتتتو   ايتتتتتد دو  پتتتتته دومتتتتت 

  اده كتتتتتړو او د هغتتتتتو لتتتتته متتتتتو ه عپیتتتتتدو نتتتتته د رومتتتتتانو پتتتتتر اتتتتتد امتتتتت

 ."وكړو

دغتتتتتو پرلتتتتته پستتتتتق ټلتتتتته يیتتتتتکو ټزو متتتتتره  پ تتتتتو ټتتتتتو رتتتتتتانوي پتتتتتوخ د 

مياهتتتتتدانو هتتتتت  در  . هتتتتت  غکنتتتتتق تتتتتته پتتتتته منكتتتتتق تتتتتتد ونتتتتته كتتتتتړا   تتتتتو

ه هتتتتت   تتتتتمیر يتتتتتق  ینتتتتتق ټيتتتتتر د ، دا  تتتتته زتتتتتانمركق څتتتتتكتتتتتړه،  تتتتتق كتتتتته 

ريکانتتتتتتتتتو لتتتتتتتتته دغستتتتتتتتتق زورورو ټزو متتتتتتتتتره مپا لتتتتتتتتته انچوي   تتتتتتتتتق د 

انتتتتتدي تتتتتتد تتتتتته وكتتتتتړي، ختتتتتو دو  متتتتتره لتتتتته دي هتتتتت  كا تتتتت  تتتتتته خپتتتتت  وړ

يتتتتتق اړ كتتتتتړ،  تتتتتق پتتتتته  دښتتتتتم پتتتتته عتتتتتی   تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق . دوا  وركتتتتتړ

پتتتتته . همتتتتتاغق لیكتتتتتق  انتتتتتدي  یرتتتتتته پتتتتته  تتتتتا  تتتتتق، دو  يتتتتتوازق نتتتتته وو

ي د پتتتتتا  تنتتتتتت د  تتتتتاپیرولو پتتتتته لښتتتتت رملتتتتتد وتتتتتومق  ټتتتتتولواوتتتتت  كتتتتتق د 

لتتتتتتږ  ارشتتتتت نتتتتترال را تتتتترت  ددي لپتتتتتاره  تتتتتق دغتتتتته ف. لتتتتتور روانتتتتتق وي

ه  تتتتاردهق كتتتتق د   ،  تتتتق پتتتتغوښتتتتكتتتتړي، لتتتته متتتتردار ولتتتتق محمتتتتد نتتتته و

دا ددي لپتتتتتتاره و،  تتتتتتتق . او ا  زغلولتتتتتتو ننتتتتتتداره  تتتتتتتوړه كتتتتتتړي ټوپونتتتتتتو

 .ه اماه كړيڅه د  رتانوي پوزونو په  ا تد يو  یرپور ت

نتتتتتته ورومتتتتتت ه كا تتتتتت  پتتتتتته نستتتتتتبق " د دري ورزتتتتتتو او  تتتتتتپو  كتتتتتتړي"

تتتتتتتتتتتوپیر دا و،  تتتتتتتتتتق اول د مياهتتتتتتتتتتدانو او  یتتتتتتتتتتا د . ټول ارا  مالومیتتتتتتتتتتده

 یتتتتتا نتتتتتو يتتتتتو متتتتت ار پتتتتته . روانتتتتتق وي ريکانتتتتتو د پتتتتته  تتتتتا تللتتتتتو اوازيانچ

ريکانتتتتتتتو لتتتتتتته زتتتتتتتايونو نتتتتتتته انچامتتتتتتته متتتتتتتايق او  تتتتتتتیر دروازه  انتتتتتتتدي د 

ده،  څرګنتتتتتتتده. ول ،  تتتتتتتق خپتتتتتتت   تتتتتتتا  تتتتتتتته وخیتتتتتتت  څتتتتتتتزورورو ټزو وه

 تتتتتق غازيتتتتتاه لتتتتته غکنتتتتتق نتتتتته د راتللتتتتتو پتتتتته  تتتتتال كتتتتتق وو، متتتتتا دا هتتتتت  

پتتتتته  ااتتتتتر . توپونتتتتته  تتتتتیرپور تتتتتته پتتتتته  تتتتتا كیتتتتتدل دښتتتتتم ولیتتتتتدل  تتتتتق د 

د . غونتتتته پتتتته امتتتته متتتتايق  انتتتتدي پتتتته رپیتتتتدو  تتتتولوختتتتت كتتتتق افغتتتتاه  یر

ژورتیتتتتتتتتتا او  ۀښتتتتتتتتتن پتتتتتتتتتا   تتتتتتتتتكر د ، زه د خپتتتتتتتتت  وړوك تتتتتتتتتوغ د خو

ما تتتتتومیت پتتتتته ژ تتتتته  یتتتتتانول  نتتتتته  تتتتت ، ختتتتتو افستتتتتو   تتتتتق عمتتتتتر يتتتتتق 

تتتتتته پتتتتته  ښتتتتتارملتتتتتق غازيتتتتتاه  ريکانتتتتتو م پتتتتتا لق انچلنتتتتتډ و، زكتتتتته  تتتتتق د 

ه ورومتتتتت ه لتتتتته  نتتتتتو ق نتتتتته څتتتتتمرغتتتتته لتتتتتږ  ښتتتتتهلتتتتته . ننوتلتتتتتو اړ كتتتتتړل

خ يتتتتتق لتتتتته تنتتتتتت  تتتتتا نتتتتته يتتتتتحنق تتتتتته ورمتتتتتیدلق او ور يلښتتتتت روتتتتتومق 

 . لهګپه  ملو مره و

نتتتتتتته يتتتتتتتو  ۀامه پتتتتتتتوري د  رتتتتتتتتانیق لتتتتتتته هنتتتتتتتدي امپراتتتتتتتتورښتتتتتتتتتتتتتتتر ما

د وفتتتتتتتا منتتتتتتتو  ټتتتتتتتولړ  كتتتتتتت  هتتتتتتت   یتتتتتتتروه پتتتتتتتاتق نتتتتتتته  تتتتتتتو،  انچزتتتتتتت

 .ډوه په  یرپور كق كال ند  ولګمردارانو په 
 

 هړد میوند  ك
 

دركتتتتتړ ،  كتتتتتړي پتتتتته اړه يتتتتتو فكتتتتتر  ۀددي لپتتتتتاره  تتتتتق ددغتتتتتق نومیالتتتتت

ختتتتته نتتتتته  تتتتت  كتتتتتول ،  تتتتتق د خپلتتتتتو دوو ورونتتتتتو  ښتتتتتهزه لتتتتته دينتتتتته  تتتتت  

 .رواي ونه درته  یاه كړ ،  ق پكق يق كډوه كړ  و

پتتتتته . ق ك  تتتتتاه وټتتتتتولد نتتتتتور علتتتتتق پتتتتته كنتتتتتډكونو كتتتتتق د يتتتتتوه : (ختتتتتال 
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يتتتتتاد  تتتتته متتتتتو وي  تتتتتق  رتانويتتتتتانو متتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق د كنتتتتتدهار والتتتتتق 

و   تتتتترط نتتتتته ريکانتتتتتو تتتتتته  تتتتتق لتتتتته كتتتتتانچدغتتتتته متتتتتردار  تتتتتق . و ټتتتتتارل 

لتتتتتته خپتتتتت  هیتتتتتتواد متتتتتتره . تستتتتتلی   تتتتتتو  و، د هغتتتتتتو مرمتتتتت ندو   تتتتتتو  و

ريکانتتتتو متتتتره دغتتتتق وفتتتتا لرلتتتتو لتتتته  ملتتتته هغتتتته انچددغتتتته خیانتتتتت  او لتتتته 

ومتتتتتله وال  ښتتتتته،  تتتتتق د هغتتتتتو لپتتتتتاره  تتتتتپږ ګڼلتتتتتهدا خپلتتتتته اخالوتتتتتق دنتتتتتده 

ددغتتتتتته مپ تتتتتتد لپتتتتتتاره يتتتتتتق خپتتتتتت  مشتتتتتتر زو  . كنډكونتتتتتته تن تتتتتتی  كتتتتتتړي

ومنتتتتتتداه او خپتتتتتت  نتتتتتتور زامتتتتتت ، متتتتتتردار نتتتتتتور علتتتتتتق د خپلتتتتتتو ووتونتتتتتتو و

 تتتتتته د متتتتتتردار  ټتتتتتتولدو  .(ورونتتتتتته او نتتتتتتور د هغتتتتتتو افستتتتتتراه وكومتتتتتتارل

د .) محمتتتتد ايتتتتتوغ د پتتتتوخ پتتتتته  را تتتتر كتتتتتق د متتتتپر پتتتتته  تتتتاه كتتتتتار وكتتتتتړي

 كتتتتتړي پتتتتته در تتتتت  كتتتتتق متتتتتا او دده نتتتتتورو ك  انتتتتتانو د خپتتتتت  مشتتتتتك  پتتتتته 

پتتتته پتتتتا  كتتتتق متتتتو متتتتره لتتتتوړه وكتتتتړه،  تتتتق متتتتو   تتتته د . اړه متتتتوو وكتتتتړ

یتتتتتتږو،  تتتتتتق غتتتتتتواړي هیتتتتتتواد د  نچړانتتتتتتدي ونتتتتتته خپلتتتتتتو وطنوالتتتتتتو پتتتتتتر و

ق  تتتته متتتتو  پتتتته پتتتتاتق چتتتتنندغستتتتق  تتتتق .  انتتتتدنیو لتتتته  تتتتم نتتتته ازاد كتتتتړي

 یتتتتا نتتتتو متتتتو  دغتتتته پتتتتاله لتتتته خپلتتتتو عستتتتكرو . ژونتتتتد كتتتتق تتتتت  وزتتتتوروي

متتتتره  تتتتريد كتتتتړ،  تتتتق دغتتتته تيتتتتويک  تتتتو  يتتتتاغق تتتتتوغ تتتتته يتتتتق تیتتتتار 

 .كړو

پتتتتته  تتتتت  متتتتت ار زمتتتتتو  د د  زتتتتتا  تتتتتترو  زمتتتتتو  د خیمتتتتتق د انتتتتتدي د 

ترمونتتتتتو او  تتتتتكرونو اوازونتتتتته . داه پتتتتته امتتتتتر وغتتتتتږول  تتتتتومتتتتتر وومنتتتتت

او د امتتتتتتتونو  رك ونتتتتتتته او  تتتتتتتن ار  د  كتتتتتتتړي لپتتتتتتتاره د تیتتتتتتتاري نشتتتتتتتق 

همتتتتتدا  تتتتتق متتتتتو  تتتتتته د وړانتتتتتدي تللتتتتتو وومنتتتتتده راكتتتتتړل  تتتتتوه، متتتتتو  . وي

ټټي تتتتتته وخ لتتتتتو او لتتتتته هغتتتتته  ۀود، د غونتتتتتډښتتتتت تتتتتودل  تتتتتو  متتتتتمت پري

ه، زمتتتتتتږ كتتتتتترنیال. زايتتتتتته متتتتتتو پتتتتتته  رتتتتتتتانوي پتتتتتتوخ  انتتتتتتدي ټزي وكتتتتتتړي

 تتتتتق د متتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق زامتتتتت  وو، ايتتتتتلق پتتتتتوخ تتتتتته پتتتتته تللتتتتتو متتتتتره 

ودله،  تتتتتتق دو  ښتتتتتتمتتتتتتو  دامتتتتتتق و. ودلو پیتتتتتت  وكتتتتتتړښتتتتتتزمتتتتتتو  پتتتتتته پري

یتتتتو كتتتتق دغستتتتق پتتتتارونق ټولزمتتتتو  عمتتتت  پتتتته نتتتتورو . متتتتو لیتتتتدلق نتتتته دي

نتتتتتور علتتتتتق او خپلوانتتتتتو . وكتتتتتړي،  تتتتتق يتتتتتوه غ تتتتته غوغتتتتتا يتتتتتق كتتتتتډه كتتتتتړه

غتتتتوره  نتتتته پتتتترار يتتتتق  رتتتتتانوي لتتتتو  پتتتتوخ تتتتته پتتتته تللتتتتو متتتتره لتتتته تینك یتتتتا

 .انهګو

ود ښتتتتتنتتتتته ورومتتتتت ه كا تتتتت  پري پیښتتتتت د كوكنتتتتتاري لتتتتته   متتتتتو: متتتتتدحكتتتتت  م

 تتتتتق متتتتتا نتتتتته د  رتتتتتتانیق  څنچتتتتته. او متتتتتره ورمتتتتتیدلوړاو كنتتتتتدهار تتتتتته پتتتتته كتتتتت

ه ړكومتتتتتت پتتتتتروا كولتتتتته، فی تتتتتله متتتتتق وكتتتتت او نتتتتته د متتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق د 

ا  زتتتتمتتتتره يو خمتتتتد ايتتتتوغ لتتتته پتتتتوح تتتت  او د متتتتردار م ړ تتتتق هتتتترای تتتتته  

هغتتتتته . اه ورمتتتتتاوهزتتتتترمتتتتتیدل  متتتتتردار تتتتتته متتتتتق خپتتتتت  هل تتتتته  تتتتتق و.  تتتتت 

 خد هغتتتتته لتتتتته پتتتتتو. و كتتتتتق ونیتتتتتول ملچتتتتتره، زه يتتتتتق پتتتتته خپلتتتتتو ړم ر تتتتتانق وكتتتتت

 تتتتتتی  ن يتتتتتتق وومانتتتتتتداه و او د هتتتتتترای لتتتتتته خکانتتتتتتق  متتتتتتره  تتتتتتق  نتتتتتترال 

 .وړه،  ق خپ  هیواد ازاد كړمره كندهار ته منه وك

د  نتتتتتتتتتتتتتتترال   تتتتتتتتتتتتتتتی  ن پتتتتتتتتتتتتتتتوخ لتتتتتتتتتتتتتتته ن تتتتتتتتتتتتتتتو پلیتتتتتتتتتتتتتتتو، دوو 

وه متتتتتتتتتخ پتتتتتتتتته وړانتتتتتتتتتدي توپنتتتتتتتتتانو او دوه زرو ، د]كنتتتتتتتتتډكونو؟]متتتتتتتتتورو

هغتتتتتو متتتتتورو نتتتتته  تتتتتوړ و،  تتتتتق پتتتتته متتتتتورو خانتتتتتانو پتتتتتوري يتتتتتق تالتتتتت  

زینتتتتتتتو يتتتتتتتق ومتتتتتتتلق نتتتتتتته . كر هتتتتتتت  پلتتتتتتت  وښتتتتتتت ره، كنتتتتتتتدهاري وتتتتتتتومق ل

پتتتتته هغتتتتته متتتتتر یره ټيتتتتتر  تتتتتمیر ماليتتتتتاه او طالبتتتتتاه هتتتتت  پتتتتته دغتتتتته . لرلتتتتتق

یتتتتتتتتالیو  نچپتتتتتتتتوخ كتتتتتتتتق وو،  تتتتتتتتق د   تتتتتتتتاد پتتتتتتتته تبلیتتتتتتتتم متتتتتتتتره يتتتتتتتتق د 
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ه  پتتتته هغتتتتته كتتتتتق كتتتتډوه وكتتتتتړ،  تتتتتق او تتتتته ښتتتتتځومیوو. مانويتتتتای لتتتتتوړول

 .يق په مشكونو كق وړلق او  مامق  دلق يق ويلق

پتتتتتته  ر كتتتتتتق ټيتتتتتتري وتتتتتتومق ټلتتتتتتق زمتتتتتتو  لتتتتتته پتتتتتتوخ متتتتتتره يوزتتتتتتا  

د  تتتتتیر علتتتتتق كنتتتتتډكونو  تتتتتق زمتتتتتو  پتتتتته ختتتتتوا او تتتتت ق وو، هتتتتت  .  تتتتتوي

پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق كنتتتتتدهار تتتتتته . زمتتتتتو  متتتتتادي او مانتتتتتوي وتتتتتوی ټيتتتتتر كتتتتتړ

د تايتتتتتر . ه متتتتتره منتتتتتامخ  تتتتتولنتتتتتږدي پتتتتته میونتتتتتد كتتتتتق دواړه پوزونتتتتت

زتتتتتا  د ،  تتتتتق متتتتت ار د وخ تتتتته  لتتتتته كتتتتتو  نتتتتتامالو  زتتتتتا  نتتتتته  رتتتتتتانوي 

 نتتتتترال . كتتتتتولق پتتتتته غلتتتتتق ټول د خپلتتتتتو هتتتتتدفونو پتتتتته ويشتتتتت لو پیتتتتت  وكتتتتتړ

  تتتتتتتی  ن د  كتتتتتتتړي دغستتتتتتتق پتتتتتتتاله وايستتتتتتتت،  تتتتتتتق هغتتتتتتته پتتتتتتته دغتتتتتتته 

لتتتتتته او دو هتتتتتتدفونو ويشتتتتتتت ونكیو  دښتتتتتتم  پیپتتتتتتت  نتتتتتتا و،  تتتتتتق متتتتتتتو  د 

د هغتتتتته لتتتتته منتتتتتق پلتتتتتق متتتتترتیري، . ول ټزو متتتتتره مپا لتتتتته نتتتتته  تتتتتو كتتتتت

 تتتتتق د زيتتتتتږو زتتتتتايونو پتتتتته   ا تتتتتت كتتتتتق  تتتتته وي د  رتتتتتتانوي پتتتتتوخ پتتتتته 

توپونتتتتته او متتتتتواره  تتتتته دغستتتتتق زتتتتتا  . كینتتتتتق ختتتتتوا كتتتتتق  تتتتته پتتتتترمخ زتتتتتق

تتتتتتر ټزو  نتتتتتدي  دښتتتتتم تتتتتته زانونتتتتته رمتتتتتوي،  تتتتتق لتتتتته هغتتتتته زايتتتتته  تتتتته 

رازتتتتق او ورومتتتت ه لتتتته هغتتتته  تتتتق هغتتتتو زتتتتايونو تتتتته  تتتته زتتتتاه رمتتتتوي، 

تتتتتتر  دښتتتتتم  تتتتتال كتتتتتق نتتتتتور وا دونتتتتته  تتتتته د  پتتتتته عتتتتتی . ټزي  تتتتته كتتتتتوي

. تتتتتته زانونتتتتته رمتتتتتوي)  Dam(رمتتتتتیدلو نتتتتته ړومبتتتتت  هغتتتتته نتتتتتږدي  نتتتتتد 

ي  تتتته يتتتتق ددغتتتتق  ب تتتتق پتتتته دفتتتتاع كتتتتق ملچتتتترمتتتتردار محمتتتتد ايتتتتوغ او 

دغتتتتته متتتتت راتیيق  تتتتتق لتتتتته كتتتتتو  خنتتتتتډ نتتتتته پلتتتتتق . ورمتتتتتره يوزتتتتتا  كیتتتتتږي

 دښتتتتتم .  كتتتتتړي نتتتتته ورومتتتتت ه دغتتتتته  نتتتتتد ونیتتتتتول  تتتتتو ۀلتتتتته ختتتتتونړ.  تتتتتوه

 تتتتتو او د پتتتتتر  تتتتتا تتتتتتد  ر يتتتتتق لتتتتته خرتتتتتر متتتتتره  لتتتتته او تتتتتو نتتتتته لیتتتتتري

 .منامخ  وه

 تتتتتتتتق پتتتتتتتتوه  تتتتتتتتو ايستتتتتتتتار  تتتتتتتتو  ) Burrows(روال  تتتتتتتته روز ګتتتتتتتتټ

د ، وومانتتتتده وركتتتتړه  تتتتق پتتتتوخ يتتتتق  ايتتتتد يتتتتو م لتتتت   تتتتوړ كتتتتړي،  تتتتق 

دواړو ختتتتتتواوو تتتتتتته درانتتتتتتده . لتتتتتته دغتتتتتته يرغتتتتتت  متتتتتتره مپاومتتتتتتت وكتتتتتتړي

پتتتته پتتتتا  كتتتتق د  د پتتتته  تتتتا كیتتتتدو امتتتتر وركولتتتتو تتتتته اړ .   ښتتتتتل تتتتای واو

لتتتتتتته  فشتتتتتتتاراول پتتتتتتته متتتتتتتن   ټول او ورو ورو د متتتتتتتورو او پلیتتتتتتتو د .  تتتتتتو

لتتتته  تتتتال نتتتته پتتتته  ۀاو كتتتتډوټ ۀاملتتتته او  یتتتتا دغتتتته پتتتته  تتتتا تتتتتد د  تتتتق ن متتتت

ټيتتتتتتر  نتتتتتتدياه ونیتتتتتتول  تتتتتتول او . م تتتتتتیب نا  پتتتتتتړاو او متتتتتتاتق  تتتتتتدل  تتتتتتو

توپونتتتتتتته يتتتتتتتق وراه  تتتتتتتول
)09(

ټكتتتتتتتروال  تتتتتتته روز او د هغتتتتتتته افستتتتتتتراه . 

ونه وكتتتتتړل، روښښتتتتتمتتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق تینتتتتتد . لتتتتته ټكتتتتتر نتتتتته رو  ووتتتتتت 

 نق هتتتتت  غوښتتتتت تتتتتق پتتتتته هغتتتتتو كتتتتتق لتتتتته كنتتتتتدهاري مشتتتتترانو نتتتتته د هغتتتتته 

. ريکانتتتتتو تتتتتته دا د هغتتتتته يتتتتتو ټيتتتتتر غتتتتتت ختتتتتدمت وانچپتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق . وي

ټيتتتتتتر يتتتتتتق  تتتتتتق پتتتتتته ويلتتتتتتو، .   ښتتتتتتريکانتتتتتتو تتتتتتته درانتتتتتتده تل تتتتتتای واوانچ

له  متتتتتته لتتتتتته مینځتتتتتته يتتتتتتووړل ښتتتتتتځوو، د ټاكتتتتتتانو او  تتتتتتاغونو كتتتتتتق پتتتتتتڅ

، تیتتتتتتږي، ۀونتتتتتته لكتتتتتته  غتتتتتتریکڅنتتتتتته درانتتتتتتده څله  تتتتتتامونو ښتتتتتتځو. تتتتتتول

 .ق او دامق نور پري  اندي ا ولڅخر

نتتتتو لكتتتته هستتتتتق  تتتتق متتتتتا پتتتته خپتتتتت  واړه دور تتتتی  متتتتتره پتتتته  تتتتتیرپور 

ريکانتتتتتتو ايستتتتتتاريدل لیتتتتتتدلق وو، او  متتتتتتق لتتتتتته خپلتتتتتتو ورونتتتتتتو انچكتتتتتتق د 

ريکانتتتتتو لتتتتته ايستتتتتاريدو نتتتتته هتتتتت  انچكتتتتتق د  ۀپتتتتته  ونتتتتت ښتتتتتارنتتتتته د كنتتتتتدهار 

میر متتتترداراه د واوريتتتتدل او  یتتتتا هتتتت  هغستتتتق  تتتتق پتتتته كا تتتت  كتتتتق يتتتتو  تتتت

ريکانتتتتتو انچاتتتتتته،  تتتتتق لتتتتته ګو" ام یتتتتتاز"یانتتتتتت پتتتتته كولتتتتتو متتتتتره دغتتتتته خ
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زمتتتتتتتا مشتتتتتتتر ( ۀمتتتتتتره مح تتتتتتتور  تتتتتتتق،  تتتتتتتیر علتتتتتتتق او د هغتتتتتتته كورنتتتتتتت

او نتتتتتتتور ) ورور زمتتتتتتتاه پتتتتتتته كتتتتتتتډوه  تتتتتتتق د  تتتتتتتیر علتتتتتتتق ختتتتتتتوري  و

 .مرداراه په هماغه زال كق په كندهار كق ه  ايسار  ول
 

 ... یرته كـــا   ته
 

د   تتتتته ننوتتتتت ، زمتتتتو ښتتتتارنو غازيتتتتاه هتتتتر متتتتبايق  تتتته  تتتتق پتتتته متتتتلكو

ا  زتتتتتكونو د يوړكتتتتتور د دري لويتتتتتو متتتتت  زمتتتتتو. كتتتتتور لتتتتته منتتتتتق تیريتتتتتدل

دو   تتتتتق  تتتتتامق يتتتتتق متتتتتره م  تتتتتاوتق، .   كتتتتتق پتتتتتروی وحتتتتتكیتتتتتدلو پتتتتته م

لتتتتتو ويشتتتتت   تتتتتوي ټه وو، پتتتتته ږق او اوازونتتتتته يتتتتتق زيتتتتت تتتتتوتتتتتواري يتتتتتق من ل

ده پتتتتتتته  ي وو، دغستتتتتتتق اوړینتتتتتتتق يتتتتتتتق  تتتتتتتد وتتتتتتتدي، غتتتتتتتت او پیتتتتتتتاوز. وو

تتتتتتر . و پتتتتتوري رمتتتتتیدل  اه يتتتتتق لتتتتترل  تتتتتق تتتتتتر اوښتتتتتوي ړيتتتتتو غتتتتتوړغو

لتتتتق ټهتتتتري . دغتتتته وخ تتتته پتتتتوري متتتتا د دو  پتتتته  تتتتاه خلتتتتد لیتتتتدلق نتتتته وو

ل لتتتتته اواز متتتتتره ټودو   تتتتته د . لچیتتتتتاه لتتتتترلټويتتتتتو  یتتتتتر  او يتتتتتو يتتتتتا دوه 

 .وله مندره ويلهټم  يوه كلیمه يیکه يو 
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دنتتتتتتتده دا  تتتتتتتوه،  تتتتتتتق پتتتتتتته  تتتتتتتیرپور كتتتتتتتق د ايستتتتتتتار  ۀد دو  لتتتتتتتومړ

دو  د هغتتتتتتتتو كورونتتتتتتتته . رونتتتتتتتته  تتتتتتتتور كتتتتتتتتړي تتتتتتتتويو متتتتتتتتردارانو كو

پی نتتتتتدل،  تتتتتق لكتتتتته د هغتتتتتو لستتتتتت د دو  پتتتتته  یبونتتتتتو كتتتتتق  ښتتتتتهدومتتتتتره 

ق پتتتتتتته چتتتتتتتد  یل. ه د  تتتتتتت منو كورونتتتتتتته مالتتتتتتتو  ودامتتتتتتتق هتتتتتتت  دو  تتتتتتتت. و

ټول زمتتتتتو  د كتتتتتور منتتتتتامخ د يتتتتتوه میتتتتترزا كتتتتتور و،  تتتتتق د ولتتتتتق محمتتتتتد 

. د دف تتتتتتر اّمتتتتتتر و) اكتتتتتت   تتتتتتو  والتتتتتتقټريکانتتتتتتو لتتتتتته ختتتتتتوا د كا تتتتتت  انچد ( 

."  ايتتتتتد لتتتتتوی  تتتتتقدغتتتتته كتتتتتور "انو نتتتتته يتتتتتوه غتتتتتږ كتتتتتړ،  تتتتتق لتتتتته غازيتتتتت

يتتتتتق ننوتتتتتت ، د  ور يتتتتتق متتتتتای كتتتتتړ، پتتتتته كتتتتتور ګممد متتتتته د هغتتتتته تینتتتتت

زمتتتتتتو  د . ه ترينتتتتتته وايستتتتتت  څتتتتتتډوه يتتتتتتق هرګتتتتتتورونتتتتتتو او كړكیتتتتتتو پتتتتتته 

ق  تتتتتق راورمتتتتتیدل، يتتتتتو ن تتتتتر يتتتتتق وا تتتتتاوه او  تتتتتق پتتتتتوه نتتتتتكتتتتتور د م

غازيتتتتتتتتتتانو نتتتتتتتتتته .  ړلخ پلتتتتتتتتتته  ره متتتتتتتتتتیخ تتتتتتتتتتول دا د دو  د ، پتتتتتتتتتته 

كتتتتتتتول، پتتتتتتته پرلتتتتتتته پستتتتتتتق يرغلونتتتتتتتو متتتتتتتره يتتتتتتتق پتتتتتتتر  ټتتتتتتتولوق لزيتتتتتتتوا

 .ولهچه  تن ۀكړ ۀد كال ندخ ريکي پوانچ

دل تتتتتتته غتتتتتتتواړ  د مپاومتتتتتتتت د وتلیتتتتتتتو اتالنتتتتتتتو نومونتتتتتتته راوړ ،  تتتتتتتق 

یستتتتتت   كیتتتتتتدل او پتتتتتته و تتتتتتیدو كتتتتتتق خنومونتتتتتته يتتتتتتق پتتتتتته درنتتتتتتاو  متتتتتتره 

ا دي كیدل
)00(

. 

او پتتتتتتتته "  نتتتتتتتګو او  تتتتتتتتپو زتتتتتتتد دري ور"محمتتتتتتتد اه ورد ،  تتتتتتتتق 

االیتتتتت لتتتته املتتتته يتتتتق د يتتتتوه اتتتتت  پتتتته  تتتتاه نتتتتو  ك لتتتت  غکنتتتتق كتتتتق د ټيتتتتر ف

 .و

لكتتتتتتو خمتتتتتتال مشتتتتتتد عتتتتتتال ، يتتتتتتو عتتتتتتال  او پتتتتتتوه رو تتتتتتانق و،   تتتتتتق د 

ق لتتتتتتواز   نچتتتتتتددي لپتتتتتتاره  تتتتتتق . پتتتتتتوره اع متتتتتتاد يتتتتتتق تر متتتتتته كتتتتتتړ  و

 .كړل څمكق او     ك ا ونه ه  خرزق ټولولري، هغه خپلق 

میتتتتتر  چتتتتته،  تتتتتق د كوهستتتتت اه خلكتتتتتو هغتتتتته خپتتتتت  مشتتتتتر غتتتتتوره كتتتتتړ  

 پیپتتتتتتت،  تتتتتتق د  د   تتتتتتری محمتتتتتتددغتتتتتته . و
يتتتتتتل  ن علیتتتتتته ومتتتتتتل 
زوزای  

 .  كیده، د هغو اع ماد يق   ه  پیاوړ  كړ  وګڼ

ق اتتتتتتت ،  تتتتتتق د هغتتتتتته پتتتتتته  نچتتتتتترختتتتتتق، يتتتتتتو منلتتتتتت  څغتتتتتتال   یتتتتتتدر 

ونو متتتتتتتره د  رتانويتتتتتتتانو توپونتتتتتتته لتتتتتتته امتتتتتتته متتتتتتتايق غتتتتتتتره نتتتتتتته روښښتتتتتتت

 . یرپور ته په  ا  ول

ره، دوا    ۀپتتتتتتتتته دامتتتتتتتتتق  تتتتتتتتتال كتتتتتتتتتق،  تتتتتتتتتق د  تتتتتتتتتیرپور كال نتتتتتتتتتد

غازيتتتتتتانو  تتتتتتق كا تتتتتت  نیتتتتتتول  وو، پريكتتتتتتړه وكتتتتتتړه  تتتتتتق دو   ايتتتتتتد يتتتتتتوه 

وو پتتتتته خپلتتتتتو كتتتتتق يتتتتتو  ا رائیتتتتتوي  تتتتتورا ولتتتتتري، ختتتتتو دو   ااتتتتتر نتتتتته

انونتتتتته يتتتتتق اړ ولیتتتتتدل،  تتتتتق دغستتتتتق يتتتتتو پتتتتته نامتتتتته زغتتتتتوره كتتتتتړي، نتتتتتو 

مشتتتتتتتتر ولتتتتتتتتري،  تتتتتتتتق هغتتتتتتتته د دو  تتتتتتتتتر    نتتتتتتتتدي وي، نتتتتتتتتو دو  د 

ر امیتتتتتتتر محمتتتتتتتد ياپتتتتتتتوغ اوووه كلتتتتتتت  زو  مومتتتتتتت   تتتتتتتاه خپتتتتتتت  امیتتتتتتت

وتتتتتو  يتتتتتو  ،  تتتتتق د هغتتتتته دګڼلتتتتتهدامتتتتتق هتتتتت  دو   زمتتتتته و. غتتتتتوره كتتتتتړ

 تتتتتق د  څنچتتتتته. ه دنتتتتتده ترمتتتتتره كتتتتتړيګتتتتتمشتتتتتر د عنانتتتتتوي وزيتتتتتر پتتتتته تو

و فی تتتتتله ټولتتتتتو  نتتتتته و، دو  څتتتتتهغتتتتته لتتتتته پتتتتتالر نتتتتته پرتتتتتته  تتتتت  دامتتتتتق 

وكتتتتتتړه  تتتتتتق دغتتتتتته دنتتتتتتده  تتتتتته دو  ترمتتتتتتره كتتتتتتوي، ختتتتتتو دغتتتتتته متتتتتت ونکه 

و و ورزتتتتتتق ورومتتتتتت ه غازيتتتتتتانڅتتتتتتټيتتتتتتره ونتتتتتته پايیتتتتتتده، زكتتتتتته  تتتتتتق يتتتتتتو 

 .كق نه لیدل كیده ښاراپق ماته وكړه او  یا يو ه  په څنا

دا وه،  تتتتتتتق تركانتتتتتتتاه لتتتتتتته كورونتتتتتتتو نتتتتتتته وايستتتتتتت    تتتتتتتول او  پیښتتتتتتته

دي تتتتتته اړ  تتتتتتول،  تتتتتتق پتتتتتته  تتتتتتیرپور  انتتتتتتدي د يتتتتتتوه لتتتتتتو   ريتتتتتتد لپتتتتتتاره 
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پتتتتتته يتتتتتتوه تتتتتتتاكلق ورخ متتتتتت ار د وخ تتتتتته د امتتتتتته . زينتتتتتتق  تتتتتتوړي كتتتتتتړي

د . كتتتتتول  تتتتتومتتتتتايق غتتتتتره پتتتتته متتتتتر د  ريتتتتتد لپتتتتتاره د نشتتتتتق پتتتتته ټول اور ول

پتتتتتتته !" لتتتتتتتورو يتتتتتتتارانو مرمتتتتتتت ه وكتتتتتتتړ څ"پتتتتتتته تكبیتتتتتتتر او " ن اكبتتتتتتتر"

پتتتته يتتتتوه محتتتتا  كتتتتق . و ختتتتواوو نتتتته  ريتتتتد وكتتتتړټولتتتتويلتتتتو متتتتره دو  لتتتته 

دو  ديتتتتتوال تتتتتته دغتتتتتومره ټيتتتتتر نتتتتتکدي  تتتتتول،  تتتتتق يتتتتتق وكتتتتتول   تتتتتول 

یتتتتتتالیو پتتتتتتته  نچپتتتتتته واوتتتتتت  كتتتتتتق میتتتتتتر  چتتتتتته او د هغتتتتتته . زينتتتتتتق ودروي

ه خ یځتتتتتق ختتتتتوا كتتتتتق پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق پتتتتت. ننوتلتتتتتو پیتتتتت  وكتتتتتړ

  او انچتتتتتتتغازيتتتتتتانو متتتتتتن ه متتتتتتاتق وكتتتتتتړه،  رتتتتتتتانوي متتتتتتورو پتتتتتترمخ ود

د مامتتتتتتول پتتتتتته  تتتتتتاه هغستتتتتتق  تتتتتتق پتتتتتته . درانتتتتتته تل تتتتتتای يتتتتتتق ورواړول

ږي، كلتتتته  تتتتق پتتتته يتتتتوي ختتتتوا كتتتتق  تتتتاته تتتتتد پیښتتتتیونتتتتو كتتتتق  نچوتتتتومق 

پیتتتت  كیتتتتتږي، اچتتتتر يتتتتتق دغستتتتق زر خپريتتتتتږي لكتتتته مالكتتتتته  تتتتق پتتتتته او تتتتتو 

خ یځتتتتته ختتتتوا كتتتتق  ريتتتتتد  پتتتتته دي ټول همتتتتدا  تتتتق پتتتته. كتتتتق ويلتتتتق كیتتتتږي

متتتتتره  ۀپتتتتته  تتتتتا وتمبتتتتتول  تتتتتو، غازيتتتتتاه پتتتتته نتتتتتورو  ب تتتتتو كتتتتتق پتتتتته امتتتتتان

پتتتتتته غالتتتتتتر ( كونكومتتتتتت  دا و،  تتتتتتق يتتتتتتوه ختتتتتتاي  مشتتتتتتر . متتتتتتای  تتتتتتول

متتتتره  تتتتډي اخیستتتت لق  ۀنتتتته پتتتته  تتتتق ننكتتتت دښتتتتم لتتتته ) ا  متتتتال محمتتتتد  تتتتاه

 .وي

 رتانويتتتتتاه لتتتتته خپتتتتت   تتتتتري متتتتتره متتتتتره پتتتتته متتتتتن و متتتتت ونکو اخ تتتتته 

دلو نتتتتتتتتته پیښتتتتتتتتتیبت لتتتتتتتتته  یتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتال د غتتتتتتتتتت م تتتتتتتتتی 9619دو  د . وو

پتتتتتتتتتوخ پوپنتتتتتتتتتاه  تتتتتتتتتو  او  98222ويريتتتتتتتتتدل،  تتتتتتتتتق هل تتتتتتتتته د هغتتتتتتتتتو  

يتتتتتتوازق يتتتتتتو ټاك تتتتتتر  رايتتتتتتډه  تتتتتتالل ا تتتتتتاد تتتتتتته ورمتتتتتتید او هل تتتتتته يتتتتتتق 

ريتتتتتکي پتتتتتوخ لتتتتته دغتتتتته م تتتتتیبت نتتتتته خبركتتتتتړانچ
)03(

يتتتتتو زتتتتت   یتتتتتا پتتتتته . 

كا تتتتتتت  او كنتتتتتتتدهار كتتتتتتتق د دو  پوزونتتتتتتته مح تتتتتتتور  تتتتتتتول، د ارتبتتتتتتتاط 

رمتتتتتتتیدل  نتتتتتتته  تتتتتتتو او  ري  نتتتتتتتدي  تتتتتتتوي، لتتتتتتته هنتتتتتتتد نتتتتتتته مالتتتتتتتتړ ور

وومونتتتتتته متتتتتتره يتتتتتتو متتتتتتوت   تتتتتتوي وو،  تتتتتتق لتتتتتته مینځتتتتتته يتتتتتتق ) افغتتتتتتاه(

 لتتتتتته  تتتتتتده يتتتتتتق   دا وه،  تتتتتتق دو  دغستتتتتتق مشتتتتتتر پیتتتتتتدا كتتتتتتول  . يومتتتتتتق

نتتتتته  تتتتتو  تتتتتق ددي لپتتتتتاره  تتتتتق وختتتتتت تر متتتتته كتتتتتړي لتتتتته هغتتتتته متتتتتره د 

د كا تتتت  غازيتتتتاه  تتتتق واكتتتته او  تتتتق . خبتتتتري وكتتتتول   تتتتق ګمتتتتهزتتتتاه پتتتته 

متتتتتوله كتتتتتول م تتتتتلحت نتتتتته ارادي وو، لتتتتته متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ متتتتتره 

و، پتتتتته دي  تتتتتق هغتتتتته د خپتتتتت   ريتتتتتو لتتتتته املتتتتته هتتتتت  مغتتتتترور و، غیتتتتتر لتتتتته 

هغه ه  هغه په طبیات كق يو مغرور انساه و
)01(

. 

ختتتتتو دو  پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق د هغتتتتته د تر تتتتتور متتتتتردار عبتتتتتدالر م  پتتتتته 

و تتتتود كتتتتق،  تتتتق دولتتتت  كالتتتته يتتتتق پتتتته  نتتتتارا كتتتتق د رومتتتتق  كومتتتتت د 

ماتتتتاملق كولتتتتو لپتتتتاره يتتتتو تیتتتتر كتتتتړي وو، د  ۀمیلمتتتته پتتتته  تتتتاه پتتتته كډوالتتتت

دو  پیغتتتتتتتتا  وړونكتتتتتتتت  لتتتتتتتته . ق  تتتتتتتتنل ومونتتتتتتتتدښتتتتتتتتمنامتتتتتتتتر او د خو

  ، غوښتتتتتاو لتتتتته رومتتتتتق  كومتتتتتت نتتتتته يتتتتتق و موللیكونتتتتتو متتتتتره وروامتتتتت

 تتتتتق لتتتتته تا تتتتتكند نتتتتته د هغتتتتته وتتتتتت  امتتتتتاه كتتتتتړي
)05(

همتتتتتدا  تتتتتق دغتتتتته . 

 ښتتتتهمتتتتردار لتتتته امتتتتو نتتتته تیتتتتر  تتتتو او د افغانستتتت اه پتتتته ختتتتاوره كتتتتق يتتتتق پ

كتتتتتړ او د كتتتتتو غ او  دخشتتتتتاه لتتتتته وده، هغتتتتته د امیتتتتتر لپتتتتتر غتتتتتوره ښتتتتتكی

ونتتتتته وكتتتتتړل نچمشتتتتترانو متتتتتره يتتتتتق متتتتتنت 
)08(

پتتتتته  ر كتتتتتق  تتتتتق  تتتتته . 

ق ښتتتتتتهرزتتتتتتا  تمیتتتتتتده، منامتتتتتتر ايتتتتتتال ای يتتتتتتق كتتتتتتول او د خپلتتتتتتق خو

 مولملتتتتتد نتتتتته ورتتتتتته امتتتتت ټتتتتتولد تا ایتتتتتت لیكونتتتتته لتتتتته . اكتتتتت ټوالیتتتتتاه يتتتتتق 

ورولو او د ښتتتتتكیتتتتتدل، خلكتتتتتو د هغتتتتته  امیتتتتتر كیتتتتتدلو تتتتتته د  یرغونتتتتتو پتتتتته 
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 تتتتتتاعرانو . متتتتتترنیو پتتتتتته وهلتتتتتتو متتتتتتره هركلتتتتتت  وايتتتتتته ټولونتتتتتتو،  مبتتتتتتو او

پنتتتتتتتتوانق او اومتتتتتتتتنق اتتتتتتتتتاله او پتتتتتتتته  انتتتتتتتتدنیو  انتتتتتتتتدي خپتتتتتتتت   ريتتتتتتتتالق 

 .تو ونه په و یدو او  ارونو مره م ايه

د يتتتتتتوي  تتتتتتوړي . پتتتتتتاله كتتتتتتړي وو ښتتتتتتهه څتتتتتتريکانتتتتتتو هرانچدا زتتتتتت  

روغتتتتق لتتتته منتتتتق  تتتتق يتتتتق پتتتته  متتتته كتتتتق لتتتته عبتتتتدالر م  متتتتره وكتتتتړه، 

خپلتتتتتو  تتتتترايرو متتتتتره خونتتتتتدي  دو   ريتتتتتالق  تتتتتول  تتتتتق خپتتتتت  پتتتتتوخ پتتتتته

ره هماغتتتتته متتتتتر دونه يتتتتتق  تتتتتق لتتتتته امیتتتتتر دومتتتتتت محمتتتتتد متتتتت. و امتتتتتق

نتتتتتدمد پتتتتته نتتتتتومق تتتتتتړوه كتتتتتق  یتتتتتا ګپتتتتته تتتتتتړوه كتتتتتق منلتتتتتق وو او هغتتتتته د 

تايید  وي وو،  یا ياد  ول
)07(

. 

كلمتتتتتتتته  كتتتتتتتتر  تتتتتتتتوي نتتتتتتتته وه او د افغانستتتتتتتت اه  انتتتتتتتتدن   ۀد خپلواكتتتتتتتت

 میامتتتتتتتت د مامتتتتتتتول پتتتتتتته  تتتتتتتاه د  رتانويتتتتتتتانو پتتتتتتته يتتتتتتتال یت پتتتتتتتوري

وتتتتتتتړل  تتتتتتو
)06(

  ،  تتتتتتق زمتتتتتتو  غوښتتتتتت پیپتتتتتتت دا د ،  تتتتتتق دو  تتتتتتت  . 

هیتتتتتواد د زتتتتتايق كستتتتتانو لتتتتته  ري پتتتتته نیتتتتتم يتتتتتا نتتتتتانیم ټول تتتتتتر كن تتتتترول 

نتتتتته  پیښتتتتتوهتتتتت  زه لتتتتته  تتتتتاري ) 9133(  تتتتت  نتتتتت  ورخ .  نتتتتتدي ولتتتتتري

 نه او مرمتتتتتتت ه متتتتتتتر د غوښتتتتتتتويتتتتتتتن ،  تتتتتتتق دو  د محمتتتتتتتد نتتتتتتتادر پتتتتتتته 

تړل  او وو  يق  ندي كړ  د 
)01(

. 
 

 راريو م ونکنا  پ
 

یدل تښتتتتتت ه عيیبتتتتتته  تتتتتتپه ده،  تتتتتتق غازيتتتتتتاه وڅتتتتتت! اوه كرانتتتتتته خدايتتتتتته

ه عيتتتتتتر متتتتتت ار و،  تتتتتتق متتتتتتو  د يتتتتتتوه پنتتتتتتاه تتتتتتتوه پتتتتتته ل تتتتتته كتتتتتتق څتتتتتتاو 

ريتتتتتتکاه د غتتتتتترو دپامتتتتتته انچتتتتتتتازه كونكومتتتتتت  روانتتتتتتق وي،  تتتتتتق .  تتتتتتوو

كا تتتتت  وولتتتتتق او  ټتتتتتولتوپونتتتتته پرزتتتتتا  كتتتتتوي،  تتتتتق لتتتتته هغتتتتته زتتتتتا  نتتتتته 

اد ختتتتتانق  نتتتتتدول او متتتتتر. وراه كتتتتتړي او خلتتتتتد يتتتتتق لتتتتته مینځتتتتته يومتتتتتق

ريکانتتتتو ختتتتوا انچرا  كتتتتق نتتتته وي، زكتتتته  تتتتق هغتتتتو د ګتتتت تتتته پتتتته دغتتتته پرو

روهتتتتتتق تتتتتتته ګق كتتتتتتول او  تتتتتتړ ښتتتتتتخلكتتتتتتو خپتتتتتت  كورونتتتتتته خو. نیتتتتتتولق ده

ي او پی نتتتتتتدكلوياه لتتتتتترل، ملچتتتتتترهغتتتتتتو  تتتتتتق پتتتتتته  نتتتتتتدولو كتتتتتتق .  تلتتتتتت 

 .هغق خوا ته  یړه كوله

انو كتتتتتتور ګ ق د يتتتتتتا بکادښتتتتتتلكتتتتتته هستتتتتتق  تتتتتتق وستتتتتتمت و، زمتتتتتتو  تی

ريکانتتتتو تتتتتتر انچو تتتتتته پنتتتتاه وروړو،  تتتتتق د تتتتته اړ كتتتتتړو،  تتتتق هغتتتتتو خلكتتتت

تتتتتتتړاو دا و،  تتتتتتق د هغتتتتتته لتتتتتتور يتتتتتتا لتتتتتته  ۀد كورنتتتتتت. متتتتتتاتنق  نتتتتتتدي وو

رعك  او دا  تتتتتتق د  تتتتتولتتتتتق محمتتتتتد متتتتتره اومتتتتتتیدله يتتتتتا د هغتتتتته  متتتتتردار

ځه او خپلتتتتتتواه  تتتتتتق لتتتتتته غازيتتتتتتانو نتتتتتته پتتتتتتت  تتتتتتوي وو، هل تتتتتته ښتتتتتتهغتتتتتته 

 .اومیدل

ي مامتتتتتتد  تتتتتتاه ملچتتتتتتردي ږمتتتتتت ار د وخ تتتتتته و،  تتتتتتق د پتتتتتتالر يتتتتتتو نتتتتتت

لتتتتته خپتتتتت  زو  عبتتتتتدن متتتتتره  تتتتتق ) اه پتتتتته نامتتتتته هتتتتت  ياديتتتتتده تتتتتق د ختتتتت(

زمتتتتا او د عبتتتتدن فكرونتتتته او . زمتتتتا پتتتته منتتتتد و، زمتتتتو  كتتتتور تتتتته راغتتتت 

 .خويونه مره يو وو

لتتتتته پتتتتتروه نتتتتته راپتتتتته دينتتتتتوا زه د يتتتتتوه پنتتتتتاه تتتتتتوه پتتتتته ل تتتتته : "ختتتتتاه

كتتتتق و  او هغتتتته متتتتق زمتتتتو  پتتتته كاونتتتتډي وغ كتتتتق، پتتتته تتتتتويچق  تتتتا  كتتتتق 

ومونتتتتتتده،  تتتتتتق هل تتتتتته د متتتتتتردار ولتتتتتتق د يتتتتتتا بکادكانو پتتتتتته كتتتتتتور كتتتتتتق 

 تتتتته دا وي،  تتتتتق متتتتتو   ښتتتتته. هتتتتت  هتتتتت  پنتتتتتاه مونتتتتتدلق ده ۀمحمتتتتتد كورنتتتتت

ريکانتتتتو لتتتته ختتتتوا لتتتته خرتتتتر نتتتته  تتتت  انچهل تتتته ممد متتتته  ړ  تتتتو،  تتتتق د 
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 ." وو

ريتتتتتکاه  تتتتته كا تتتتت  وراه كتتتتتړي، انچزه فكتتتتتر نتتتتته كتتتتتو   تتتتتق : "پتتتتتالر

 "نو مو  ولق  یځايه  و؟

 تتتتتق د دو    تتتتت  كتتتتته دو  ورانتتتتت  هتتتتت  ونتتتتته كتتتتتړي، همتتتتتدا :"ختتتتتاه

عستتتتتكر يتتتتتق پتتتتته غ تتتتتر . متتتتترتیري ختتتتتواره  تتتتتول، دغتتتتته خرتتتتتر  تتتتته وي

دو   تتتتتته غازيتتتتتتاه او د هغتتتتتتو پلويتتتتتتاه او   تتتتتت  . دي او  تتتتتتدل  تتتتتته واخلتتتتتتق

تاتتتتتتتته  تتتتتتته  تتتتتتتق د پا تتتتتتتا زو  ولیا تتتتتتتد . تاتتتتتتتته هتتتتتتت  اتتتتتتترر ورمتتتتتتتوي

 ."پنوان  وزير وي   ټير خرر وي

ده نتتتتتتو، متتتتتت ا پتتتتتته فكتتتتتتر  تتتتتتق دامتتتتتتق ده، زتتتتتتد  تتتتتتق  ښتتتتتته:"پتتتتتتالر 

 ."زو

ختتتتتتتتتت د ژمتتتتتتتتتق پتتتتتتتتتا  و،   هتتتتتتتتت  متتتتتتتتتاړه و او  تتتتتتتتتق دا و څنچتتتتتتتتته

   تتتتتتوي وو، متتتتتتور او ښتتتتتتمتتتتتتړكونه پتتتتتته ينتتتتتتو واورو او خ تتتتتتو متتتتتتره پو

پتتتتالر او خوينتتتتدي متتتتق پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق  تتتتالونه يتتتتق پتتتته او و 

وو، پتتتتتته میتتتتتتن  كتتتتتتق عبتتتتتتدن، ختتتتتتاه او زه دمنتتتتتته  او زمتتتتتتو  مالتتتتتت  او 

متتتتتړكونه ختتتتتالق او يتتتتتوازق وو، لتتتتته  تتتتتو  . رامتتتتتاه تتتتتتر  تتتتتا رواه  تتتتتو

هتتتتتتت  نتتتتتتته وه، نتتتتتتته د متتتتتتترنیو او  ښتتتتتتتهد ټكتتتتتتتو خلكتتتتتتتو ن او ختتتتتتترو  نتتتتتتته

ټولونتتتتتتتو او نتتتتتتته د غازيتتتتتتتانو  یغتتتتتتتق وي،  تتتتتتتق پتتتتتتتروه يتتتتتتتق يتتتتتتتحنه 

دامتتتتتق فكتتتتتر كیتتتتتده،  تتتتتق زمكتتتتته . ومره غالمغتتتتتالق او تتتتتتوده كتتتتتړي وهڅتتتتت

وزیتتتتتتدونكق يتتتتتتحنق پتتتتتته  تتتتتتاه ممد متتتتتته څلكتتتتتته پتتتتتته ننتتتتتتداري كتتتتتتق د 

 .وركه  وي وي

ختتتته وختتتتت  تتتتق متتتتو  هل تتتته ورمتتتتیدلو، ختتتتاه، زمتتتتا پتتتتالر او زمتتتتو  

    تتتتتول،  تتتتتق غوښتتتتتنتتتتته وڅلتتتتت  خپتتتتت  كتتتتتور تتتتتته  وتلتتتتت  او لتتتتته متتتتتا ما

ورونتتتتته او .  رخق تتتتتته  تتتتتوز ښتتتتتځود يتتتتتا بکاده پتتتتته كتتتتتور كتتتتتق د ښتتتتتځ 

متتتتتتتتور او . اواز نتتتتتتتته اوريتتتتتتتتدل كیتتتتتتتتده څتتتتتتتتتړل  تتتتتتتتوي وي، هتتتتتتتتی ۀكړكتتتتتتتت

كاريده ښتتتتتتكتتتتتتوتق دمنتتتتتته كینامتتتتتت لق، دامتتتتتتق  ۀخوينتتتتتتدي متتتتتتق د منكینتتتتتت

  یتتتتا نتتتتو پتتتته دغتتتته. النتتتتو  تتتت  پتتتته هتتتتديري  تتتتدل  تتتتوي ويګ تتتتق د ونتتتتو او 

ق د امتتتتتته انچتتتتتمتتتتتور  ننتتتتتتق وړ ۀوختتتتتت كتتتتتتق  تتتتتق لمتتتتتتر خپلتتتتتق لومړنتتتتتت

ځه ښتتتتته چتتتتتوكتتتتتو غتتتتتوړولق، يتتتتتوه  څمتتتتتايق او  تتتتتیر دروازه پتتتتته لتتتتتوړو 

 تتتتتتتوه، داريتتتتتتتايق لتتتتتتته  ښتتتتتتت ارهپتتتتتتته متتتتتتتپینق  تتتتتتتادري كتتتتتتتق ممد متتتتتتته 

غیتتتتتږي نتتتتته وايستتتتت له او هغستتتتتق تتتتتتودي متتتتتندري يتتتتتق متتتتتر كتتتتتړي،  تتتتتق د 

دا د پتتتتتردو د . ودونتتتتتو او د متتتتتنت كولتتتتتو پتتتتته  شتتتتتنونو كتتتتتق ويلتتتتت  كیتتتتتږي

،  تتتتتتق ښتتتتتتځهټيتتتتتتر زر يتتتتتتوه زړه  اغتتتتتته . وه ښتتتتتتهلیتتتتتتري كولتتتتتتو لپتتتتتتاره ن

پتتتتته ژور اواز متتتتتره .  تتتتتوه ښتتتتت ارهزتتتتتاه يتتتتتق پتتتتته پ تتتتتو متتتتتره پیچلتتتتت  و، 

 ."ه خبره ده؟څووايه  ق ! د  بار موري"يق ناري كړي  ق 

تتتتتتته  ايتتتتتتد ددغتتتتتته زيتتتتتتري لپتتتتتتاره ماتتتتتتته اناتتتتتتا  ! اوه كرانتتتتتتق میرمنتتتتتتق"

 ." راكړي، هغه مپق غازياه مای  وي دي

ر چدايګتتتتهغتتتته پشتتتتق ا لتتتته  څنچتتتتهمتتتتق درتتتتته ويلتتتت   تتتتق تتتتته نتتتته ! اه"

يتتتتو يتتتتق هتتتت  پتتتته كا تتتت  كتتتتق نتتتته . ريتتتتکي  كومتتتتت متتتتره پرتلتتتته كتتتتويانچلتتتته 

ددغتتتتتتق ورزتتتتتتق لپتتتتتتاره . د  پتتتتتتاتق  تتتتتتوي،  ايتتتتتتد همدغستتتتتتق  تتتتتتوي وا 

 ."له خدا  پا  نه زر واري مننه

نتتتتتتتوري میرمنتتتتتتتق او د هغتتتتتتتو كنیتتتتتتتکي راننتتتتتتتوتلق او لتتتتتتته هغتتتتتتتق زړي 

) ولتتتتتق محمتتتتتد(هغتتتتته د متتتتتردار . میرمنتتتتتق نتتتتته يتتتتتق د زړه نتتتتته مننتتتتته وكتتتتتړه
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میتتتتترم  وه او د  بتتتتتار متتتتتور پتتتتته خپلتتتتتو متتتتتندرو او غازيتتتتتانو تتتتتته پتتتتته  تتتتتد 

 ۀزمتتتتو  پتتتته غتتتت  لړلتتتتق ټلتتتته يوازینتتتت. ويلتتتتو متتتتره د دو  وختتتتت تیتتتتر كتتتتړ

رو افسومتتتتتتتتونو و او ژوګكو ټكتتتتتتتتو متتتتتتتت رښتتتتتتتتمتتتتتتتتو  پتتتتتتتته او. امتتتتتتتت    وه

لتتتتته عبتتتتتدن نتتتتته . متتتتتره متتتتتو ن تتتتت  كتتتتتا ه ۀمتتتتتره ننتتتتتداره كولتتتتته، پتتتتته متتتتتن 

دغتتتتته كتتتتتتاپراه " ل   تتتتتتق ښتتتتتپرتتتتتته  تتتتتق  تتتتتتوخق يتتتتتق كولتتتتتته، زه يتتتتتق پو

"و  دي؟ دو  يتتتتتتتتا را تتتتتتتترت  يتتتتتتتتا  مبتتتتتتتترلی ؟څتتتتتتتت
)32(

لانتتتتتتتتت دي پتتتتتتتتر " 

 ."دواړو خواوو وي

ورو  تتتتتتتتتق ګتتتتتتتتدو  زمتتتتتتتتتو  خپلتتتتتتتتواه دي، و تتتتتتتتته ! ورورهكرانتتتتتتتته "

 ." ټول  لند كوي؟ه څهغو  او  له تامو مره 

په  امتتتته كتتتتق لتتتته  لتتتتق ښتتتتځوپتتتته دغتتتته وختتتتت كتتتتق يتتتتو زتتتتواه هلتتتتد د

هلتتتتتد و،  تتتتتق  تتتتتامق  ۀكتتتتتوتق نتتتتته راننتتتتتوی، هغتتتتته  تتتتته ارومتتتتترو د كورنتتتتت

دا نتتتتتو د عبتتتتتدن لپتتتتتاره د . يتتتتتق د غازيتتتتتانو لتتتتته ټار نتتتتته  تتتتتدلق كتتتتتړي وي

متتتتا هتتتت  لتتتته دينتتتته ټټه ونكتتتتړه،  تتتتق د . توكتتتتو ملنتتتتډو يتتتتو لتتتتو  كتتتتاه  تتتتو

پتتتته دي ټول متتتتو  ددغتتتتو .  تتتتق هغتتتته ويتتتت  هغتتتته ختتتته مالتتتتتړ وكتتتتړ ، ټتتتتول

 .میرمنو او د  بار د مور د طانو يو خه  وكه  وو

تتتتتر دغتتتته وخ تتتته پتتتتوري د كتتتتور د مشتتتتري میرمنتتتتق پتتتتا  متتتتو  تتتتته نتتتته 

 "و  دي؟څدو  ! اوه"و، ممد مه يق په مو  ن ر  و

 "دا زه ي  د ام اد محمود مور، نه مق پی نق؟"

. وي ښتتتتتتهو هیلتتتتتته كتتتتتتو   تتتتتتق  تتتتتتال متتتتتت! راغلتتتتتتق ښتتتتتته! اوه،  لتتتتتتق"

ختتتتتتدا  دي كتتتتتتړي،  تتتتتتق واتتتتتت  متتتتتتو خرا تتتتتته نتتتتتته وي،  تتتتتتق پتتتتتته دغتتتتتته 

 ."م ار كق دل ه راغل  يق

دا يپینتتتتتتتق ده،  تتتتتتتق غازيتتتتتتتاه متتتتتتتتای  تتتتتتتوي دي او خلتتتتتتتد وايتتتتتتتتق، "

وژنتتتته  تتتته وي، متتتتو  پتتتته دغتتتته دلیتتتت  م امتتتتق كتتتتور تتتتته پنتتتتاه  ټتتتتول تتتتق 

 ."راوړي ده

زه هغتتتتو تتتتته پنتتتتاه نتتتته  تتتت  . غتتتتواړ  تامتتتتق يتتتتو  تتتت  زتتتتا  پیتتتتدا كتتتتړ "

 ."رتانويانو ته  د نیت لريوركول ،  ق  

متتتتور متتتتق هتتتت   كتتتته  تتتتوه . نتتتته لیتتتتري  تتتتوه ۀ یتتتتا نتتتتو هغتتتته  لتتتته كړكتتتت

او ورومتتتتتت ه لتتتتتته هغتتتتتته  تتتتتتق يتتتتتتو ختتتتتتو زيتتتتتتږي خبتتتتتتري يتتتتتتق وكتتتتتتړي او 

و كامتتتتته اخیستتتتت ق څتتتتتمتتتتتو    يتتتتتو . طانتتتتتق يتتتتتق واورولتتتتتق، متتتتتو  ووتلتتتتتو

نتتتتتتته وو،  تتتتتتتق پتتتتتتتالر، ختتتتتتتاه، زمتتتتتتتو  مالتتتتتتت  او متتتتتتتوداكر عبتتتتتتتداللری  

 . ول ښ ارهرا

 ین  ملكتتتتتت  و او پتتتتتته  نتتتتتتدولو ښتتتتتتپنتتتتتتوان  او رلریتتتتتت   تتتتتتق د پتتتتتتالر 

كتتتتتق اومتتتتتیده، د ا  یتتتتتاط لتتتتته منتتتتتق زمتتتتتو  كتتتتتور تتتتتته پتتتتته  یتتتتتړه تللتتتتت  و، 

و  ونتتتته مونتتتتدل، د څتتتتهل تتتته يتتتتق  تتتتق .  تتتتق متتتتو  خپتتتت  كتتتتور تتتتته  تتتتوزق

. و نتتتتورو متتتتره يوزتتتتا   تتتتوختتتتاه كتتتتور تتتتته  ړ او هل تتتته زمتتتتا لتتتته پتتتتالر ا

 .ت ادت ښهه څنو خوا ته  ړ، ګاد يا بکاد

رواه د  نتتتتدولو پتتتته لتتتتور  ركتتتتت وكتتتتړ، لتتتته  متتتتو  د لریتتتت  تتتتتر  تتتتا

نتتتتته پرتتتتتته ور تتتتتتړل  تتتتتو  و، لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته د  تتتتتق  تتتتتمیره  ۀوړي كړكتتتتت

 تتتتتوړه كتتتتتړي ونتتتتته ګنتتتتته ګاو كو نیتتتتتانو ټلتتتتتو يتتتتتوه لويتتتتته ښتتتتتځونارينتتتتته وو،

  ،  تتتتتق پتتتتته هغتتتتته ښتتتتتنتتتتته واو ۀق كړكتتتتتچتتتتتيتتتتتو پتتتتته  تتتتت  پستتتتتق لتتتتته تن. وه

ر او ګدغتتتتتتتتته متتتتتتتتتودا.  لتتتتتتتتت   تتتتتتتتتو  وا " غتتتتتتتتتورنق ورژ"ورخ  ايتتتتتتتتتد د 

ونق نتتتته تیتتتتر ګتتتتنتتتته ګمتتتتو  لتتتته دغتتتتق  څنچتتتتههیتتتتدل،  تتتتق ي يتتتتق پوملچتتتتر
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كتتتتتړي او پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق پتتتتته ټيتتتتتر كتتتتتړاو متتتتتره متتتتتو  خپتتتتت  هتتتتتدت تتتتتته 

. متتتتتو  تتتتتته پتتتتته درنتتتتتاوي متتتتتره هركلتتتتت  ووايتتتتته ۀه كورنتتتتتټولتتتتت. ورمتتتتتیدلو

ورمتتتتت ه لتتتتته . دو  پتتتتته خپلتتتتتو تتتتتتودو او پتتتتتاكو يتتتتتندلیو كتتتتتق زتتتتتا  كتتتتتړو

 . و ته  ړوټمو خوړله، خپلو كو ۀدي  ق زر تیاره  وي ټوټ

دي دوه  يتتتتتتتق وي،  تتتتتتتق د ترومونتتتتتتتو اوازونتتتتتتته متتتتتتتو ږنتتتتتتت د متتتتتتت ار

متتتتتا پتتتتته هیلتتتتتق . لتتتتته ټزو متتتتتره كتتتتتډ  تتتتتوي وو ټوپونتتتتتوواوريتتتتتدل،  تتتتتق د 

او ان  تتتتار متتتتره خبتتتتر كتتتتړل، متتتتا خیتتتتال وكتتتتړ  تتتتق غازيتتتتانو پتتتته م پا تتتت  

پتتتتته دهلیتتتتتک كتتتتتق د كور تتتتته لتتتتته مشتتتتتر زو  .  ريتتتتتد    پتتتتتوري كتتتتتړ  د 

  ل   ق  یرته رواه يق ؟ښمره مخ  و ، ويق پو

 ."ور ګه وخی  ،  ق د غازيانو  ريدونه و  تغواړ   ا"

تتتتتتته  تتتتتته هستتتتتتق خیتتتتتتال كتتتتتتوي، دا  رتتتتتتتانوي متتتتتترتیري دي،  تتتتتتق د "

 ." كق ټله ټله كرزق ښارخپ   ريالق توغ  ش  نیسق او په 

دا ټيتتتتتتري دردنتتتتتتاكق كلمتتتتتتق وي، خپلتتتتتتق كتتتتتتوتق تتتتتتته متتتتتت وه  تتتتتتو  او 

كق متتتتق ښتتتتمتتتتر متتتتق تتتتتر خپلتتتتق  ړمتتتت نق  نتتتتدي كتتتتړ او دومتتتتره ټيتتتتري او

ايستتتتتت ه ارا  ښق هغتتتتتته نمينتتتتتته  تتتتتتوه، د زړه درد متتتتتتق تتتتتتتويق كتتتتتتړي،  تتتتتت

 . و
 

 د پالر لیدنه له  نرال را رت  مره
 

نق نتتتتته ټكتتتتتق ښتتتتتد لریتتتتت  پتتتتته كتتتتتور كتتتتتق متتتتتو دري ترختتتتتق او لتتتتته اندي

لتتتتورمق ورزتتتتق پتتتته متتتت ار يتتتتو افستتتتر لتتتته دوو څد . ورزتتتتق تیتتتتري كتتتتړي

پتتتته لیتتتتد . هنتتتتدي نوكرانتتتتو متتتتره لتتتته يتتتتوه لیتتتتد متتتتره زمتتتتا پتتتتالر تتتتته راغتتتت 

يتتتتوه . وريګتتتتالر لتتتته  نتتتترال را تتتترت  متتتتره و   تتتتوي،  تتتتق پتتتتښتتتتكتتتتق ك

و فكتتتتر كتتتتاوه  تتتتق لتتتته هغتتتته نتتتته ټولتتتتهیب ناكتتتته غوغتتتتا  تتتتوړه  تتتتوه، متتتتو  

متتتتتور او خوينتتتتتدو .  تتتتته تحپیتتتتت  و تتتتتق او  تتتتتکا  تتتتته ورتتتتتته وركتتتتتړ   تتتتتق

 . مق په ژړا او واويال پی  وكړ

پتتتتتتالر متتتتتتق د ختتتتتتاه، زمتتتتتتو  د مالتتتتتت ، لریتتتتتت  او زمتتتتتتا او عبتتتتتتدن او 

تتتتتتتوغ د  تتتتتتیرپور ملچركرانتتتتتتو پتتتتتته الب تتتتتته د هغتتتتتته افستتتتتتر او د هغتتتتتته د نو

وزيتتتتتتر "د . هتتتتتتر  یتتتتتتري  رتتتتتتتانوي متتتتتترتیري وو. پتتتتتته لتتتتتتور رواه  تتتتتتوو

) د امیتتتتتر دومتتتتتت محمتتتتتد ملكتتتتته او د وزيتتتتتر محمتتتتتد اكبتتتتتر متتتتتتور" (متتتتتور

او اتتتتتتب   ۀوالښتتتتتتارهستتتتتت وكنځ  يتتتتتتو زتتتتتت   یتتتتتتا د  رتتتتتتتانوي  كومتتتتتتت د 

زینتتتتتق غازيتتتتتاه هل تتتتته د ميتتتتتازای كیتتتتتدلو لپتتتتتاره . دف تتتتتر غتتتتتوره  تتتتتو  و

 تتتتتتتیرپور كتتتتتتتق ولیتتتتتتتدل،  تتتتتتتق د  رتتتتتتتتانوي  متتتتتتتو  پتتتتتتته. وړل  تتتتتتتوي وو

   تتتتتتوي وي، ښتتتتتتونتتتتتتو پوچستتتتتترانو  نتتتتتتازي،  تتتتتتق د كنتتتتتتډكونو پتتتتتته رناف

يتتتتتوي  ۀد ن تتتتتامق مومتتتتتیپ.  انتتتتتدي هتتتتتديري تتتتتته وړل كیتتتتتدلق ټوپونتتتتتوپتتتتته 

ټلتتتتتتق د  نتتتتتتازي موزيتتتتتتد واهتتتتتته او متتتتتترتیري پتتتتتته دواړو ختتتتتتواوو كتتتتتتق 

متتتتترونه يتتتتتق  پ تتتتتو ټتتتتتوورو ورو رواه وو، پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق د 

" متتتتتتال، متتتتتتال"ړيتتتتتتو پتتتتتته لیتتتتتتدلو متتتتتتره دو  چد پ  زمتتتتتتو. وو چمهښتتتتتتمتتتتتتخ 

دغتتتتتو خررنتتتتتاكو . ونه يتتتتتق لتتتتته ټيتتتتتر غ تتتتتر نتتتتته  یچتتتتت ښتتتتتويتتتتت  او غا

 .من رو د يوي ناوړي پايلق وړاندوينه كوله

تتتتتته  وتلتتتتت   تتتتتو،  ۀتتتتتته پتتتتته ننوتلتتتتتو متتتتتره متتتتتو  هغتتتتتق ودانتتتتت ۀ اونتتتتت

. وه ۀ تتتتتتتتتتق د را تتتتتتتتتترت  هستتتتتتتتتت وكنځ ، دف تتتتتتتتتتر او ن تتتتتتتتتتامق ووماندانتتتتتتتتتت

ن او متتتتتا پتتتتته يتتتتتوه میتتتتتداه كتتتتتق د عبتتتتتد. يتتتتتوازق پتتتتتالر دننتتتتته  وتلتتتتت   تتتتتو
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يتتتتتتوي ويتتتتتتتالق پتتتتتتته غتتتتتتتاړه ژړل، پتتتتتتته دامتتتتتتق  تتتتتتتال كتتتتتتتق  تتتتتتتق نتتتتتتتورو 

رپیتتتتتتدل، زانونتتتتتته متتتتتتو ريږديتتتتتتدل او زمتتتتتتو  زړونتتتتتته . لمونځونتتتتتته كتتتتتتول

هتتتتتره دویپتتتتته د يتتتتتوه كتتتتتال پتتتتته . ق متتتتتو د وره پتتتتته لتتتتتور نیتتتتتولق ويګمتتتتت ر

 یتتتتتا نتتتتتو پتتتتته پتتتتتا  كتتتتق د عتتتتتکتم  پتتتتتالر مبتتتتتار  او درونتتتتتد متتتتتخ .  تتتتاه وه

دوه نتتتتتتوكراه ورپستتتتتتق رواه و،  تتتتتتق د هتتتتتتر يتتتتتتوه . پتتتتتته وره كتتتتتتق وزلیتتتتتتد

 . وه ۀپه  ا يوه  و 

 ."وين  ښهه څكاري، زه هرښ ښماته خو: "خاه

هغتتتتتتتو  .    او د ولیتتتتتتتانو زور دو  ړانتتتتتتده كتتتتتتتړلښتتتتتتڅهتتتتتتو، لتتتتتتتو  "

. زمتتتتتتا د تننتتتتتتواه پتتتتتتاتق يتتتتتتق راكتتتتتتړي ۀلتتتتتتور زره روپتتتتتتڅ تتتتتتا اد تتتتتته وو او 

ه و تتتتتتتته ورومتتتتتتتت ه وكتتتتتتتتړ ، او  د ختتتتتتتتدا  م ر تتتتتتتتانق ده، ټولتتتتتتتتزه  تتتتتتتته 

 ." ق زو زد

 تتتتتتتق د هیب نتتتتتتتا  خبتتتتتتتر پتتتتتتته فكتتتتتتتر وه، افستتتتتتتو  او  ۀنتتتتتتتوري كورنتتتتتتت

د نتتتتته فكتتتتتر كیتتتتتدونكق زيتتتتتري پتتتتته اوريتتتتتدلو متتتتتره پتتتتته دو  . واويتتتتتال كولتتتتته

ه وختتتتت نتتتته ورومتتتت ه پتتتته څتتتتپتتتتالر لتتتته يتتتتو . كتتتتق متتتتاه  یرتتتتته ورغړيدلتتتته

 .دغه ټول و ه وكړه

هغتتتتته . وت  يتتتتتق پتتتتته متتتتتر و، زه ومتتتتتنل چتتتتتيتتتتتوه هنتتتتتدي  تتتتتق  تتتتتد لن"

و دویپتتتتتتق ورومتتتتتت ه څتتتتتت، هغتتتتتته و ړ او يتتتتتتو د  نتتتتتترال را تتتتتترت  نايتتتتتتر و

ه  ر زتتتتتته،  نتتتتتترال را تتتتتترت  م ر تتتتتتانق وكتتتتتتړه پتتتتتته دغتتتتتت. "رزیتتتتتتدګراو

ق تتتتتتتته ننتتتتتتتوتل ، را تتتتتتترت  زه  تتتتتتتق كتتتتتتتوت." ق پتتتتتتته  ر د ګدرتتتتتتتته متتتتتتت ر

غتتتتتاړي  ګو پیونتتتتتدونو او تنتتتتتڅتتتتت وتتتتتتاه يتتتتتق لتتتتته يتتتتتو  ګوتتتتتد  واهتتتتته،  تتتتت

دي كیتتتتتتدلو نتتتتتته ږامتتتتتته نتتتتتتګو څتتتتتتو، لتتتتتته يتتتتتتو  پښتتتتتتويونی تتتتتتور  متتتتتتره پتتتتتته 

تتتتتتته متتتتتتردار غتتتتتتال  محمتتتتتتد يتتتتتتق؟ زه يتتتتتت ، "ق ورومتتتتتت ه يتتتتتتق وويتتتتتت   تتتتتت

د  د میتتتتتتتک تتتتتتتتر  تتتتتتتا ." م ر تتتتتتتانق وكتتتتتتتړه كینتتتتتتته." " نتتتتتتترال را تتتتتتترت 

تتتتتتته د ولیا تتتتتتد پا تتتتتتا "وده ښتتتتتتيتتتتتتق ماتتتتتتته پري ۀوكتتتتتتڅكینامتتتتتتت او د منتتتتتتق 

 "زو  وزير وي، ايا همدغسق نه وه؟

زمتتتتتتتا ." ر مومتتتتتتت نتتتتتتته، د ولیا تتتتتتتد پا تتتتتتتا زو  نتتتتتتته،  لكتتتتتتتق د امیتتتتتتت"

مواتتتتتوع يتتتتتق كتتتتترد متتتتتره  ه نتتتتتارا  كتتتتتړ او داڅتتتتتاتتتتتمنق ان پتتتتتاد د  يتتتتتو 

ايتتتتتا تتتتتته لتتتتته امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  متتتتتره ا تتتتتنايق لتتتتتري او يتتتتتا . "ودهښتتتتتپري

هتتتتتتو، زه نتتتتتته يتتتتتتوازق د هغتتتتتته پتتتتتتر " "تاتتتتتتته خپلتتتتتته تننتتتتتتواه دررمتتتتتتیږي؟

. ختتتتتوا  لكتتتتتق د هغتتتتته د پتتتتتالر امیتتتتتر محمتتتتتد اف تتتتت  او تتتتتتره پلتتتتتو  هتتتتت  و 

امیتتتتتتتر  تتتتتتتیر علتتتتتتتق وپاريتتتتتتتده او متتتتتتتا د هغتتتتتتته او د هغتتتتتتته د زو  محمتتتتتتتد 

ونیتتتتتوه او پتتتتته  ښتتتتتهوګكتتتتتق زتتتتتاه  ۀپتتتتته واكمنتتتتت ياپتتتتتوغ د يوولستتتتتو كلونتتتتتو

 ."وزاره وكړهګيوه ك  عايد مق 

الب تتتتته، پتتتتته دغتتتتتو متتتتتن و كلونتتتتتتو كتتتتتق  تتتتته ماتتتتتا  دررمتتتتتیدل  نتتتتتته "

 "وي؟

 ."دا ممه ده، الب ه يوه پیسه ه  نه"

  ،  تتتتتق نايتتتتتر تتتتتته غوښتتتتتهغتتتتته زنتتتتتد ووهتتتتته او لتتتتته نتتتتتوكر نتتتتته يتتتتتق و

رزتتتتق، ګدي  تتتتق هغتتتته زمتتتتو  خبتتتترو تتتتته  یرتتتتته و پنتتتتوا لتتتته. غتتتتږ كتتتتړي

را تتتترت  لتتتته مانتتتته د امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق او . ه وويتتتت څتتتته تتتتته يتتتتق يتتتتو هغتتتت

د امیتتتتتتر .  نق وكتتتتتتړيښتتتتتتونتتتتتتو پتتتتتته اړه پو نچلتتتتتته ورونتتتتتتو متتتتتتره يتتتتتتق د 

ړتیتتتتتتتتاوو او د هغتتتتتتتته د طريپتتتتتتتتو پتتتتتتتته اړه يتتتتتتتتق هتتتتتتتت  انچعبتتتتتتتتدالر م  د ز

د . و  تتتتتتق نايتتتتتتر يتتتتتتق لتتتتتته دوو نوكرانتتتتتتو متتتتتتره راننتتتتتتویڅتتتتتت ل  ترښتتتتتتوپو
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د يتتتتوری وه، پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق  ۀهتتتتر نتتتتوكر پتتتته  تتتتا يتتتتوه  تتتتور

ددغتتتتق محامتتتتبق لتتتته " ستتتتاغ پتتتتانق تتتتته يتتتتق ك تتتت  را تتتترت  وويتتتت   تتتتق 

 ."لور زره روپیو مس ح  يق او هغه دا ديڅمنق ته د 

 .مو  مره خدا  په امانق وكړه او دا د  زه دل ه ي  
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   كالړلوم ۀد امیر عبدالر م  د واكمن

(9662_9669) 
 

لتتتتتتتتته . اوازي وي،  تتتتتتتتتق امیتتتتتتتتتر  اريكتتتتتتتتتارو تتتتتتتتتته نتتتتتتتتتږدي كیتتتتتتتتتږي

یکونتتتتتتو څاه نتتتتتته يتتتتتتو ټاټ وركتتتتتتوونك  لیتتتتتتد راورمتتتتتتید، د نتتتتتتورو  دخشتتتتتت

زه  تتتتتته لتتتتتته خپلوانتتتتتتو او "كتتتتتتق پكتتتتتتق لیكتتتتتت   تتتتتتوي وو،  تتتتتتق  څپتتتتتته تتتتتتتر

امیتتتتتر دومتتتتتت (دومتتتتت انو متتتتتره هغستتتتتق  لنتتتتتد وكتتتتتړ ،  تتتتتق زمتتتتتا نیكتتتتته 

 تتتتتتتته وكتتتتتتتتړ ،  تتتتتتتتق م امتتتتتتتتق د مالتتتتتتتتتړ او  روښتتتتتتتت كتتتتتتتتاوه او ) محمتتتتتتتتد

 ."   ادا كړ  ۀدوم 

هغتتتتتتتته د   تتتتتتتتوه،  تتتتتتتتق زمتتتتتتتتا د پتتتتتتتتالر نتتتتتتتتو  د څرګنتتتتتتتتدهورومتتتتتتتت ه 

 نق متتتتتره د ښتتتتتريکانتتتتتو پتتتتته مپارانچدومتتتتت انو پتتتتته ټلتتتتته كتتتتتق د ،  تتتتتق د 

 رتانويتتتتتاه  اريكتتتتتارو تتتتتته د هغتتتتته تتتتتتر . هغتتتتته لتتتتته ختتتتتوا  را تتتتتر  تتتتتو  و

راتتتتتتد نتتتتته دمنتتتتته لتتتتته هغتتتتته متتتتتره د متتتتتولق د  تتتتترايرو پتتتتته اړه پوهتتتتتاوي 

وو،  تتتتق پتتتته پتتتتا  كتتتتق يتتتتو افغتتتتاه پا تتتتا  ښخلتتتتد ختتتتو. تتتتته رمتتتتیدلق وو،

یتتتتتتر پتتتتتته خپتتتتتت  وار خانتتتتتتانو تتتتتتته ام. زو  او د تنتتتتتتت وار  ومونتتتتتتدل  تتتتتتو

 ونه د ملتتتتتتتقروښښتتتتتتتاو پتتتتتتته هغتتتتتتتو كتتتتتتتق يتتتتتتتق د متتتتتتتولق  موللیكونتتتتتتته امتتتتتتت

ه مپ تتتتتد  تتتتتق هیتتتتواد د  انتتتتتدنیو لتتتتته پتتتتته دغتتتت. پر  نستتتتتت  تتتتر  كتتتتتولګمتتتتو

هغتتتتته خپتتتتت  پیغامونتتتتته پتتتتته وعتتتتتدو او اناتتتتتامونو . ولتتتتتو نتتتتته ازاد كتتتتتړيچمن

 .مره خوا ه كول

پتتتتالر د هغتتتته يتتتتوه لیتتتتد تتتتته زتتتتواغ ولیكتتتته،  تتتتق  ن تتتتا  زه  تتتته يتتتتق 

دري ورونتتتتتتته،  تتتتتتتق وزيرخیتتتتتتت   وتتتتتتتو  تتتتتتتته منستتتتتتتوغ وو، د . و وررمتتتتتتت

. ي ويملچتتتتترپتتتتتالر لتتتتته دومتتتتت انو متتتتتره  تتتتته  اريكتتتتتارو تتتتتته زمتتتتتا د تتتتتتد 

پتتتتته دريیمتتتتته ورخ زه لتتتتته خپتتتتت  ا  نتتتتته ولويتتتتتدل  او  يلكتتتتته متتتتتق  یځايتتتتته 

زمتتتتا د درد  یغتتتتق امتتتتماه تتتتته رمتتتتیدلق، پتتتته ټيتتتتر كتتتتړاو متتتتره پتتتته .  تتتتوه

 تتتتق لتتتته هغتتتتو  هڅنچتتتت. ا  د امیتتتتر ديتتتتره زتتتتا  تتتتته ورمتتتتیدلوښتتتتهماغتتتته ما

ريکانتتتتتتو تتتتتتترمین  پیغامونتتتتتته انچدري ورونتتتتتتو تتتتتتته يتتتتتتوه يتتتتتتق د امیتتتتتتر او 

دو  زمتتتتتتا مشتتتتتتك  هتتتتتت  ورتتتتتتته . وړي وو، دغتتتتتته لیتتتتتتد يتتتتتتق ورومتتتتتتپاره

دغتتتتو . امیتتتتر  كتتتت  وكتتتتړ،  تتتتق زه  ايتتتتد هغتتتته تتتتته ورومتتتت    تتتت .  یتتتتاه كتتتتړ

ورونتتتتتو ورتتتتتته كتتتتتړه،  تتتتتق هغتتتتته پتتتتته متتتتتنت درد اخ تتتتته د  او لتتتتته عتتتتتالج 

 تتتتتق، ختتتتو امیتتتتتر تینتتتتتد و او نتتتته ورومتتتتت ه  تتتته يتتتتتق پتتتتته   تتتتور مشتتتتترت 

 ."د هغه عالج  ايد دل ه زما په مخ كق و ق"وي  يق  ق 

و نتتتتوكرو زه هغتتتته تتتتته يتتتتووړ ، پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق لتتتته څتتتتيتتتتو 

اوه، تتتتتتتته . "ويتتتتتتتري نتتتتتتته ريږديتتتتتتتد ، متتتتتتتا خپتتتتتتت  ا  تتتتتتترا  ورتتتتتتتته ادا كتتتتتتتړ

 یتتتتا يتتتتق نتتتتو خپتتتت   تتتترا  " ختتتتوارك ، نتتتتو تتتتته د كاكتتتتا طتتتترزي زو  يتتتتق؟

 تتتترا  راتتتتته .  يلكتتتتق  تتتتاره وكتتتتړيت،  تتتتق زمتتتتا د غوښتتتتيتتتتو از تتتتد راو

نتتتتډه يتتتتق  كتتتته كتتتتړه او پتتتته څد وتتتتالینق يتتتتوه . نتتتتږدي  تتتتو او ارامتتتتول  يتتتتق

زه يتتتتتق متتتتت ون  .  تتتتتاكو متتتتتره يتتتتتق پتتتتته زمكتتتتته كتتتتتق يتتتتتو متتتتتور  وكتتتتتا ه

متتتتتتت م كینتتتتتتتول  او  تتتتتتتق لتتتتتتته دي  تتتتتتتق زمتتتتتتتا دردونتتتتتتتو او واويتتتتتتتالوو تتتتتتتته 

تو تتتتتته وكتتتتتتړي، زمتتتتتتا  یځايتتتتتته  تتتتتتوي  يلكتتتتتته يتتتتتتق پتتتتتته متتتتتتوري كتتتتتتق 

و څتتتتتق پشتتتتتق متتتتتره پتتتتته زور كیكا لتتتتته ترهغتتتتته يتتتتتق پتتتتته خپلتتتتت. ننويستتتتت له
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ه  نتتتتتداز كتتتتتړه، چتتتتت یتتتتتا يتتتتتق تین. لكتتتتته  یرتتتتتته پرزتتتتتا   تتتتتوه تتتتتق زمتتتتتا  ي

 .ممد مه زه له درد نه خال   و 

يتتتتتو ختتتتتاوري  . ودلهښتتتتتامیتتتتتر خپلتتتتته م ر تتتتتانق پتتتتته نتتتتتورو  نتتتتتو هتتتتت  و

متتتتا پتتتته دغتتتتق زده .  تتتتر  ا  او دوه نتتتتوكراه يتتتتق زمتتتتا پتتتته اخ یتتتتار كتتتتړل

 تتتتتتته كتتتتتتتړ ؟ ماتتتتتتتته د زيتتتتتتت  او وی څنچتتتتتتتهكتتتتتتړي پیتتتتتتت  وكتتتتتتتړ،  تتتتتتتق ا  

 .لومړي ز  لپاره د عسكر كیدو او م ر كولو  و  پیدا  و

 ۀي  تتتتتو،  تتتتتق د  متتتتتق غونتتتتتډملچتتتتتر یتتتتتا نتتتتتو متتتتتو  د امیتتتتتر او پتتتتتوخ 

پتتتته يتتتتوي . لیتتتتري پرتتتتته وه ۀتتتتته ور تتتتو،  تتتتق لتتتته پالزمینتتتتق نتتتته دوه كتتتتړ

 انتتتتتدي يتتتتتوه لويتتتتته خیمتتتتته وه،  تتتتتق  تتتتتاوخوا يتتتتتق نتتتتتوري  ۀ تتتتتنق غونتتتتتډ

ريکانتتتتتتتو د انچاه امیتتتتتتتر او هل تتتتتتته د افغانستتتتتتت . خیمتتتتتتتق وهتتتتتتت   تتتتتتتوي وي

يتتتتتو تتتتتتړوه  متتتتتلید كتتتتتړ،  تتتتتق د هغتتتتته لتتتتته منتتتتتق  رتانويتتتتتاه  تتتتته  ۀدومتتتتت 

كړيتتتتتو كتتتتتق خپتتتتت  پتتتتتوخ لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته راو امتتتتتق او هیتتتتتواد  تتتتته  16پتتتتته 

 .عبدالر م  ته مپاري

 تتتتتته دا وي،  تتتتتتق ددغتتتتتته تتتتتتتړوه نتتتتتتوري م متتتتتتق متتتتتتادي دل تتتتتته  ښتتتتتته

 :راوړ 

 ټتتتتتولد كوكنتتتتتاري د غمیتتتتتکي پتتتتته  تتتتتدل كتتتتتق  تتتتته  ا   تتتتتار،  تتتتتق _ 9

 .اه  و ،  یرته وداه نه  قور

اكلق ټتتتتتتتتتولق  تتتتتتتتته د اع بتتتتتتتتتار وړ وي او د يتتتتتتتتتوه مو تتتتتتتتتودي پتتتتتتتتت_ 0

 .كمیسیوه له خوا  ه  د ندي  ق

د دواړو  كوم ونتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتترمین   تتتتتتتتتته هغتتتتتتتتتته میامتتتتتتتتتتق اړيكتتتتتتتتتتق _3

 .پرزا  وي،  ق د امیر دومت محمد وخ و ته  ه رمیږي

 رتانويتتتتتتاه  تتتتتته د رومتتتتتتیق د تیتتتتتتري پتتتتتته مپا تتتتتت  كتتتتتتق هتتتتتتر كتتتتتتال د _1

 .وركوي ۀد لپاره يو نی  میلیوه روپدفاعق مپ 

د افغانستتتتتتت اه يتتتتتتتو امتتتتتتت از   تتتتتتته د وايستتتتتتترا  لتتتتتتته ختتتتتتتوا منتتتتتتت  _ 5

ه ګتتتتتتد   تتتتتته د دوايستتتتتترا  د امتتتتتت ازي پتتتتتته توكیتتتتتتږي او يتتتتتتو مستتتتتتلماه هنتتتتتت

د امیر له خوا من  كیږي
)39(

. 

ټول  تتتتتتتیق،  تتتتتتتق افغانستتتتتتت اه د امیتتتتتتتر  څرګنتتتتتتتددغتتتتتتته متتتتتتتادي پتتتتتتته 

ه او دا نتتتتتته ورومتتتتتت ه خپلتتتتتتواكق نتتتتتته لرلتتتتتت ۀدومتتتتتتت محمتتتتتتد لتتتتتته واكمنتتتتتت

متتتتتړ  پتتتتته فكتتتتتر كتتتتتق ا تتتتتوي،  تتتتتق ولتتتتتق دغستتتتتق و تتتتتول
)30(

زمتتتتتا پتتتتته . 

يتتتتتتتو دا  تتتتتتتق . ن تتتتتتتر ددي لپتتتتتتتاره دغتتتتتتته  ملونتتتتتتته راوړل كیتتتتتتتدل   تتتتتتتق

پتتتتتته م  تتتتتتو  نتتتتتته پوهیتتتتتتدل ۀافغانتتتتتتاه د پتتتتتتوره خپلواكتتتتتت
)33(

نتتتتتتو دا عيیبتتتتتته . 

 كتتتتتر نتتتتته پتتتتته متتتتتراج ال تتتتتواريخ او نتتتتته پتتتتته تتتتتتاج  ۀنتتتتته ده،  تتتتتق د خپلواكتتتتت

میتتتتتتر  بیتتتتتتر ن پتتتتتته دمتتتتتت ور ال تتتتتتواريخ كتتتتتتق  تتتتتتو  د ،  تتتتتتق دواړه د ا

   تتتتتتوي ديښتتتتتتك
)31(

كاري،  تتتتتتق افغانتتتتتتاه هتتتتتت  د متتتتتتکاج او ښتتتتتتدامتتتتتتق . 

هتتتتتت  د طبیاتتتتتتت لتتتتتته منتتتتتتق د نتتتتتتورو عپیتتتتتتدو لتتتتتته خلكتتتتتتو متتتتتتره يتتتتتتو ختتتتتته 

وي، نتتتتتو پتتتتته څتتتتتدو  د مینتتتتتق تا تتتتتر دغتتتتته كتتتتتار تتتتتته ه. ق لتتتتتريدښتتتتتمن

و كتتتتتتاپرو پرزتتتتتتا  لتتتتتته يتتتتتتوه كتتتتتتاپر څتتتتتتكنتتتتتتق،  تتتتتتق د  ښتتتتتتهدي ټول دو  

م  تتتتتو  او پتتتتتايلق  ۀخپلواكتتتتت كتتتتته پتتتتته  متتتتته كتتتتتق د. متتتتتره مااملتتتتته وكتتتتتړي

يتتتتتق  تتتتتق در   تتتتتوي وا ، تتتتتتر هغتتتتته  تتتتته يتتتتتو عتتتتتکتم  تتتتتتړوه  متتتتتلید 

ه پتتتتتته ن تتتتتتر كتتتتتتق نیولتتتتتتو متتتتتتره پتتتتتته كنتتتتتتدهار كتتتتتتق څتتتتتتد هر.  تتتتتتو  وا 

متتتتتتای  تتتتتتو  او مح تتتتتتور  تتتتتتو  او خلتتتتتتد هتتتتتتر  ټتتتتتتول رتتتتتتتانوي پتتتتتتوخ 

يتتتتوازق پتتتته كوهستتتت اه كتتتتق يتتتتو نتتتتی  لتتتتد .  یتتتتري د   تتتتاد لپتتتتاره تیتتتتار وو
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كتتتتتته دو  او نتتتتتتورو او دامتتتتتتق . وق پتتتتتته  ر وګیتتتتتتالق امتتتتتتر تتتتتتته متتتتتت ر نچ

. هتتتتتتت  د كنتتتتتتتدهار غازيتتتتتتتانو خپتتتتتتت  وومونتتتتتتته متتتتتتتره يوزتتتتتتتا  كتتتتتتتړي وا 

 رتانويتتتتتتتتاه  تتتتتتتته اړ  تتتتتتتتوي وا ،  تتتتتتتتق د افغانستتتتتتتت اه پتتتتتتتتوره خپلتتتتتتتتواكق 

 .ومنق

ختتتتتتتتتتتتو افستتتتتتتتتتتتو  او زر افستتتتتتتتتتتتو ، د دوو تر ورانتتتتتتتتتتتتو تتتتتتتتتتتتترمین  

) امیتتتتتتتتر عبتتتتتتتتدالر م  او متتتتتتتتردار محمتتتتتتتتد ايتتتتتتتتوغ(ق دښتتتتتتتتمنمتتتتتتتتیالق او 

ريکانتتتتتتتو تتتتتتتته د   انچ تتتتتتتق دو   دو  دومتتتتتتتره متتتتتتتره لیتتتتتتتري كتتتتتتتړي وو،

دي والتتتتتق ا ستتتتتا  كتتتتتاوه   تتتتت  د متتتتتكه او نامتتتتتكه ورونتتتتتو تتتتتترمین  ږنتتتتت

ختتتتتتدا  دي نتتتتتته :"دومتتتتتتره منال تتتتتتت و،  تتتتتتق امیتتتتتتر محمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ ويتتتتتت 

 ."كړي  ق زه د ايوغ په رم ه تنت ونیس 

ق پتتتتته ټول چتتتتتد یل.   ورتتتتتته وه،  لكتتتتتق    تتتتتده وهپتتتتته  متتتتته كتتتتتق واتتتتت

پتتتتتته نامتتتتتته محمتتتتتتد ايتتتتتتوغ  رتانويتتتتتتانو لتتتتتته عبتتتتتتدالر م  متتتتتتره د مرمتتتتتت ق 

د ايتتتتتوغ عكتتتتت  الامتتتتت  دا و،  تتتتتق تتتتتتر    . پتتتتته كنتتتتتدهار كتتتتتق وواهتتتتته

نتتتتتته وغتتتتتتواړي  تتتتتتق د هغتتتتتته د تر تتتتتتور پتتتتتته مپا تتتتتت  څ نتتتتتتدي رو انیتتتتتتانو 

ددي مانتتتتتتا دا كیدلتتتتتته،  تتتتتتق هغتتتتتته او د هغتتتتتته . كتتتتتتق   تتتتتتاد اعتتتتتتال  كتتتتتتړي

 رتانويتتتتتتاه د تتتتتتت  پتتتتتته  تتتتتتاه ټيتتتتتتر . پلويتتتتتتاه نتتتتتتور نتتتتتتو مستتتتتتلماناه نتتتتتته دي

 ګمتتتتتهیو او كینتتتتته نتتتتتاكو روتتتتتا  ونو نتتتتته دښتتتتتمنوو،  تتتتتق لتتتتته دغتتتتتو  ښختتتتتو

 .او  ه كړي

پتتتتتتته پتتتتتتتا  كتتتتتتتق د يتتتتتتتادولو وړ ده،  تتتتتتتق د افغتتتتتتتاه وومونتتتتتتتو متتتتتتتريله 

ريتتتتتتتتکاه يتتتتتتتتق متتتتتتتتای كتتتتتتتتړي وو، د امیتتتتتتتتر انچتتتتتتتتتوغ پتتتتتتتته اړه،  تتتتتتتتق 

ددي لپتتتتتتتاره  تتتتتتتق هغتتتتتتتو   نتتتتتتتدي .  ینق وهښتتتتتتتنه رښتتتتتتتعبتتتتتتتدالر م  اندي

 متتتتتق تتتتتته . كتتتتتړي، هغتتتتته پتتتتته عا تتتتت  ټول ومتتتتتلو او پیستتتتتو تتتتتته اړه لرلتتتتته

رزتتتتتو،  نتتتتترال را تتتتترت  زینتتتتتق پوزونتتتتته لتتتتته لوازمتتتتتو او ګ تتتتتق  یرتتتتتته و

ر تتتتتتتتتته پیښتتتتتتتتتوم حتتتتتتتتتدو متتتتتتتتتردارانو متتتتتتتتتره " عکتمنتتتتتتتتتو"يتتتتتتتتتو  تتتتتتتتتمیر 

 یتتتتتتا نتتتتتتو پتتتتتته خپلتتتتتته يتتتتتتق د يتتتتتتوه غتتتتتتوره  تتتتتتوي پتتتتتتوخ پتتتتتتته . مولوامتتتتتت

كنتتتتتدهار تتتتتته متتتتتار  وكتتتتتړ،  تتتتتق خپتتتتت  مح تتتتتور  تتتتتو  پتتتتتوخ  ۀووماندانتتتتت

د هغتتتتتته  تتتتتت  مپ تتتتتتد دا و،  تتتتتتق كنتتتتتتدهار د . لتتتتتته ماتیتتتتتتدلو نتتتتتته وژغتتتتتتوري

تتتتتته ومتتتتتپاريامیتتتتتر متتتتتامورانو 
)35(

را تتتتترت  پتتتتته مشتتتتتكق كتتتتتق پتتتتته يتتتتتوه . 

كتتتتتق افغتتتتتاه وومونتتتتته،  تتتتتق پنتتتتتوانق ايستتتتتار  تتتتتوي عستتتتتكر   نتتتتتګمتتتتتنت 

هتتتتت  ورمتتتتتره يتتتتتو زتتتتتا   تتتتتوي وو، متتتتتای كتتتتتړل او متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ 

او پتتتتوخ تتتتته يتتتتق دغستتتتق اتتتتر ه وركتتتتړه،  تتتتق هتتتترای تتتتته پتتتته  تتتتا  تتتتو، 

را تتتتترت  تتتتتته ددغتتتتته  ريتتتتتالق .  تتتتتق لتتتتته دي  تتتتتق پتتتتته  ري كتتتتتق تتتتتت   تتتتتق

 .لپر وركړل  و" كندهار را رت "د توغ په وياړ 

پتتتتتتته عتتتتتتتی   تتتتتتتال كتتتتتتتق امیتتتتتتتر عبتتتتتتتدالر م  كا تتتتتتت  تتتتتتتته ننتتتتتتتوی او د 

پتتتتتالر متتتتتق . رزتتتتتاوهګكنتتتتتدهاري ور يتتتتتق خپتتتتت  متتتتتوو ق مركتتتتتک و  تتتتتیرپور

ورتتتتتته زتتتتتاه  ااتتتتتر كتتتتتړ او لتتتتته همتتتتتاغق ورزتتتتتق نتتتتته د هغتتتتته م تتتتتا ر 

ا  ښتتتتتتهتتتتتتره ورخ  تتتتتته زه لتتتتتته ده متتتتتتره در تتتتتتار تتتتتتته تللتتتتتت  او تتتتتتتر ما.  تتتتتتو

پتتتته ن یيتتته كتتتتق زمتتتو  پتتتته ژونتتتد طتتتترز كتتتتق . ل پتتتوري  تتتته هل تتته پتتتتاتق كیتتتد

پتتتتتوره  تتتتتدلوه راغتتتتت ، لتتتتته هغتتتتتق ورزتتتتتق نتتتتته  تتتتتق امیتتتتتر ماتتتتتته ختتتتتاوري  

لتتتتته امتتتتتونو متتتتتره متتتتتق  تتتتتو  تتتتتتر دي  تتتتتده پیتتتتتدا  تتتتتو،  هښتتتتت تتتتتر  ا  و ا

ماتتتتتتته نتتتتتتوكراه او .  تتتتتتق   تتتتتت  پتتتتتته ختتتتتتوغ كتتتتتتق  تتتتتته متتتتتتق هتتتتتت  لیتتتتتتدل

متتتتتتتاتونكق هتتتتتتت  راكتتتتتتتړل  تتتتتتتول،  تتتتتتتق د در تتتتتتتار د متتتتتتتردارانو لپتتتتتتتاره 
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 ښتتتتتهلتتتتتور واري ټيتتتتتر  تتتتتو او يتتتتتو څا  متتتتتق د پتتتتتالر ماتتتتت. اتتتتتروري وو

دغتتتتو تير تتتتو نتتتته يتتتتوازق زمتتتتا پوهتتتته . كتتتتور زمتتتتو  پتتتته اخ یتتتتار كتتتتق  تتتتو

ول ،  تتتتتتق د ټيتتتتتترو نويتتتتتتو  یلنيونتتتتتتو څتتتتتتټيتتتتتره كتتتتتتړه، دي تتتتتته يتتتتتتق هتتتتتت  وه

 .لپاره زاه تیار كړ 

پتتتتتتتته دي ټول زه د متتتتتتتتورو لرونكیتتتتتتتتو مشتتتتتتتترانو پتتتتتتتته ورتتتتتتتتار كتتتتتتتتق 

.  ستتتتتاغ  تتتتتو  او د پنځومتتتتتو متتتتتورو متتتتتاتلو ام یتتتتتاز متتتتتق تر متتتتته كتتتتتړ

یکونتتتتتو ت تتتتتور كتتتتتول   تتتتتد،  تتتتتق زه يتتتتتق  ايتتتتتد څو هغتتتتتو ټولتتتتتتامتتتتتق د 

پنځتتتتتتتتتو  زتتتتتتتتتواه وړ متتتتتتتتتواره امتتتتتتتتت ندا  كتتتتتتتتتړ ، پنځتتتتتتتتتو  : وكتتتتتتتتتړ 

یکونتتتتتته لكتتتتتته څپیتتتتتتاوړي او رو  امتتتتتتونه واخلتتتتتت  او هغتتتتتتو تتتتتتته اتتتتتتروري 

دل تتتتته  ايتتتتتد اع تتتتترات وكتتتتتړ ،  تتتتتق . ومتتتتتلق،  تتتتتامق او نتتتتتور  را تتتتتر كتتتتتړ 

كتتتتتتق د عر تتتتتتق ژ تتتتتتق  ګنتتتتتتڅو پتتتتتته زړه پتتتتتتورو  تتتتتتارو پتتتتتته ټولتتتتتتددغتتتتتتو 

ت او نحتتتتتتتو زده كتتتتتتتول نتتتتتتته يتتتتتتتوازق زړه  تتتتتتتدوونك  وو،  لكتتتتتتتق د يتتتتتتتر

رامتتتتر پتتتتوره لتتتته ګه و، پتتتته تیتتتتره  تتتتق زمتتتتا د خپلتتتتق ژ تتتتق زغتتتت  وړ هتتتت  نتتتت

ختتتته وختتتتت  تتتتق متتتتا دغتتتته  هنتتتتق ویدونتتتته خپتتتت  مالتتتت  تتتتته . يتتتتاده وتلتتتت  و

رامتتتتتر نتتتتته پرتتتتتته يتتتتتو ګهغتتتتته  تتتتته زتتتتتواغ راكتتتتتاوه  تتتتتق لتتتتته عر تتتتتق  ويتتتتت ،

 .و      وراّه ميید ه  م  ويل  نه  قڅ

نتتتتتتتانو د متتتتتتترايله تتتتتتتتوغ مواتتتتتتتوع،  تتتتتتتق د زینتتتتتتتو افغادمنتتتتتتته متتتتتتتق 

ه وه  یتتتتتتتاه كتتتتتتتړه،  تتتتتتتق پتتتتتتته هغتتتتتتتو كتتتتتتتق متتتتتتتردراه، خانتتتتتتتاه او چتتتتتتتتین

دو  پتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق ټيتتتتتر زړور  تتتتتوي وو او امیتتتتتر . رو انیتتتتتاه رازتتتتتق

ق چتتتتتتتد  یل. كانتتتتتتته) Protégé(عبتتتتتتتدالر م  يتتتتتتتق تتتتتتتتر خپتتتتتتت      نتتتتتتتدي 

پتتتته ټول متتتتال مشتتتتد عتتتتال ،  تتتتق  تتتته كلتتتته در تتتتار تتتتته، تتتتته مريتتتتداه  تتتته يتتتتق 

كتتتتتتور نتتتتتته تتتتتتتر  تتتتتتیرپور پتتتتتتوري د متتتتتتړ  پتتتتتته دواړو غتتتتتتاړو كتتتتتتق لتتتتتته 

.  تتتتت  مشتتتتتر محمتتتتتد  تتتتتاه لتتتتته ورتتتتتته وتتتتتدری نتتتتته   تتتتتره متتتتت   تتتتتو. دريتتتتتدل

امیتتتتر دغتتتتق ن یيتتتتق تتتتته ورمتتتتید،  تتتتق د هغتتتتو د لتتتته مینځتتتته وړلتتتتو لپتتتتاره 

د يتتتتتتو . يتتتتتوي اغیکنتتتتتتاكق ن تتتتتتامق وتتتتتتوي او پاختتتتتته میامتتتتتتت تتتتتتته اړينتتتتتته ده

وه ختتتتتو میا تتتتت و پتتتتته   یتتتتتر كتتتتتق يتتتتتق دري دغستتتتتق كنډكونتتتتته،  تتتتتق هتتتتتر يتتتتت

يتتتتتتق اتتتتتتته متتتتتتوه كستتتتتته لتتتتتترل، تن تتتتتتی  او پتتتتتته ع تتتتتتري ومتتتتتتلو متتتتتتمبال 

كتتتتتړل
)38(

يتتتتتوه ورخ  تتتتتق . د  د خپتتتتت  لتتتتتومړي  ركتتتتتت لپتتتتتاره امتتتتتاده و. 

دواړه مشتتتتتراه پتتتتته در تتتتتار كتتتتتق وو، د منكتتتتتق تيتتتتتويک  تتتتتوي پتتتتتاله لتتتتته 

دواړه يتتتتتق  نتتتتتدي كتتتتتړل . منتتتتتق يتتتتتق دواړه ا اطتتتتته او  تتتتتق ومتتتتتلق كتتتتتړل

 یرتتتتتتته پتتتتتته  او محمتتتتتتد اه يتتتتتتق پتتتتتته هاغتتتتتته ورخ  تتتتتتمال تتتتتتته وامتتتتتت اوه او

متتتتتال مشتتتتتد عتتتتتال   یتتتتتا پتتتتته كتتتتتور كتتتتتق .  ر كتتتتتق لتتتتته مینځتتتتته يتتتتتووړل  تتتتتو

 ندي  و
)37(

. 
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   كالړلوم ۀد امیر عبدالر م  د واكمن
 

یتتتتتک  تتتتتق پتتتتته يتتتتتاد رازتتتتتق هغتتتتته د امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  واده څلتتتتتومړ  

د واده  شتتتتتت  د رواج . د ، د هغتتتتتته لتتتتتته ترلتتتتتتق  تتتتتتق  تتتتتتق  لیمتتتتتتق متتتتتتره

د امیتتتتتتر هستتتتتت وكنځق  د ورا پتتتتتته ورخ نتتتتتتاوي. لتتتتتته منتتتتتتق نیتتتتتتول  تتتتتتو  و

كتتتتتق  ۀكلق او انځتتتتتور  تتتتتوي ټولتتتتتښتتتتتهغتتتتته پتتتتته دغستتتتتق . تتتتتته وړل كیدلتتتتته

پستتتتتتق پتتتتتته  ۀپتتتتتته ټولتتتتتت. او و وړلتتتتتته پتتتتتتهو كستتتتتتانو څتتتتتتنامتتتتتت ه وه،  تتتتتتق 

پتتتتتته  ۀوړل كیتتتتتتدل،  تتتتتتق د وړي ټولتتتتتت) Jappans(متتتتتتلكونو  پتتتتتته نونتتتتتته 

متتتتتترداراه او خانتتتتتتاه پتتتتتته يتتتتتتو .  تتتتتتاه د يتتتتتتوه او يتتتتتتا دوه كستتتتتتانو لپتتتتتتاره و

ترمنتتتتتتته د موزيتتتتتتتد  ۀواه وو، د ټولتتتتتتت تتتتتتتمیر پیالنتتتتتتتو  انتتتتتتتدي متتتتتتتواره ر

امونو متتتتتتتره ګتتتتتتتدو   تتتتتتته پتتتتتتته خايتتتتتتتو .  نتتتتتتتو نتتتتتتته رواه ووټلتتتتتتتق او پل

 پ تتتتتو ټتتتتتومتتتتتار  كتتتتتاوه او پتتتتته هتتتتتر متتتتت  فوتتتتتته فايتتتتتله كتتتتتق  تتتتته يتتتتتق پتتتتته 

ډوه، پا تتتتتايق غتتتتتال  ګتتتتتد ا تتتتترافو زامتتتتت ، زمتتتتتا پتتتتته . زي كتتتتتولقمتتتتتره ټ

انو او نتتتتتورو زوانتتتتتانو د نتتتتتاوي پتتتتته متتتتتخ كتتتتتق د پريتتتتتت پتتتتته  تتتتتال ګتتتتت چتتتتته 

 .او امونو ننداره  وړولهكق د خپلو وملو 

دوه نتتتتتور  شتتتتتنونه هتتتتت  پتتتتته يتتتتتاد لتتتتتر ،  تتتتتق زمتتتتتو  پتتتتته  ۀښتتتتتزه د خو

. يتتتتتو يتتتتتق د واده او  تتتتت  يتتتتتق د يتتتتتادونق لپتتتتتاره و. كتتتتتور كتتتتتق ونیتتتتتول  تتتتتول

د واده  شتتتتتتت  زمتتتتتتتا د ختتتتتتتور و،  تتتتتتتق لتتتتتتته يتتتتتتتوه متتتتتتتدوزي ويتتتتتتتکر زو  

 نه غوښتتتتتتد امیتتتتتتر پتتتتتته  پیښتتتتتتهدغتتتتتته زالنتتتتتتده  ۀد  تتتتتتاد. متتتتتتره واده  تتتتتتوه

. ت يتتتتتتق هغتتتتتته پتتتتتته غتتتتتتاړه اخیستتتتتت   وښتتتتتتچل ټتتتتتتولاو د متتتتتت ور و،   تتتتتتق 

پتتتتته  نتتتتتت  ۀاو متتتتتای تیتتتتتر ۀښتتتتتلپتتتتتاره د خو ۀزمتتتتتو  كتتتتتور د يتتتتتوي اونتتتتت

 . دل  و  و

وا لپتتتتتتاره وه،  تتتتتتق پتتتتتته هتتتتتتد يتتتتتتادونق غونتتتتتتډه زمتتتتتتا د نیتتتتتتا  تتتتتتق  تتتتتتق 

د غتتتتتړي پتتتتته  ۀامیتتتتتر د غتتتتت  لړلتتتتتق كورنتتتتت. كنتتتتتدهار كتتتتتق متتتتتړه  تتتتتوي وه

او درنتتتتتتق  ۀ تتتتتتق  تتتتتتق هتتتتتتوا د يتتتتتتوي نومیالتتتتتت. ډوه وكتتتتتتړګتتتتتت تتتتتتاه پكتتتتتتق 

پتتتتته .  تتتتتاه پتتتتته كنتتتتتدهار كتتتتتق ټيتتتتتر او د عمتتتتتر تیتتتتتر  كتتتتتړ  ومیتتتتترم  پتتتتته 

میتتتتاه  تتتتو  كتتتتق يتتتتق  تتتتق د ارغنتتتتداو د متتتتی  پتتتته ختتتتولق كتتتتق يتتتتق  تتتتق 

ق هتتتتتتوا پتتتتتته لرلتتتتتتو متتتتتتره يتتتتتتو پتتتتتته زړه پتتتتتتوري كلتتتتتت  د ، زمكتتتتتته، ښتتتتتتد 

 تتتتتتتتتتوي وه،  تتتتتتتتتتق  پیښتتتتتتتتتتهدامتتتتتتتتتتق .  اغونتتتتتتتتتته او لتتتتتتتتتتو  كتتتتتتتتتتور  ره

عبتتتتتدالر م  پنتتتتتوا لتتتتته دي  تتتتتق پتتتتته رومتتتتتیه كتتتتتق م تتتتتا ر  تتتتتق، د هغتتتتته 

 د امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق پتتتته امتتتتر تتتتتر متتتتن ق  كنتتتتدهار كتتتتق پتتتته ښتتتتځهزو  او 

متتتتتتره لتتتتتته دي هتتتتتت   تتتتتتق  تتتتتتق هتتتتتتوا . ارنق  نتتتتتتدي نیتتتتتتول  تتتتتتوي ووڅتتتتتت

. هغتتتتتو  پتتتتته متتتتتن   ټول لیتتتتتدل او هتتتتتر ټول مرمتتتتت ه يتتتتتق ورمتتتتتره كولتتتتته

 تتتتتق هغتتتتته د متتتتتردار ر متتتتتدل میتتتتترم  وه او هغتتتتته د امیتتتتتر  تتتتتیر  څنچتتتتته

ر عكتتتتت  هغتتتتته  تتتتتد هغتتتتته . ، هغتتتتته كتتتتتو  اع تتتتترا  ونتتتتته كتتتتتړعلتتتتتق تتتتتتره و

 .هغه د ا ساماتو ودر كاوههر وخت د 

پتتتتته رومتتتتتق تركستتتتتت اه كتتتتتق پتتتتتاتق  تتتتتتوي  ښتتتتتتځهد عبتتتتتدالر م   لتتتتته 

هغتتتتتته  تتتتتتق د . وه،  تتتتتتق د هغتتتتتتق متتتتتتیمق د كتتتتتتو  نتتتتتتام و مشتتتتتتر لتتتتتتور وه

نتتتتتو يتتتتتق لتتتتته خپلتتتتتو پتتتتته . پتتتتته نامتتتتته ياديدلتتتتته،  تتتتتق او ده وه" میتتتتتر لتتتتتور"

نتتتتته يتتتتتوه  تتتتتق د هغتتتتتق كنیتتتتتکه وينځتتتتته وه، امیتتتتتر څنامتتتتته  تتتتتويو نيونتتتتتو 

. نتتتتته دوه زامتتتتت  پیتتتتتدا  تتتتتولڅه پیومتتتتت وه لتتتتته دغتتتتت. تتتتتته وړانتتتتتدي كتتتتتړه
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كتتتتتتق امیتتتتتتر  9129 تتتتتتق لتتتتتته هغتتتتتته ورومتتتتتت ه پتتتتتته (امیتتتتتتر يتتتتتتو  بیتتتتتتر ن 

او  تتتتتتت  ن تتتتتتترن ونومتتتتتتتاوه)  تتتتتتتو
)التتتتتتت  37(

امیتتتتتتتر پنتتتتتتتوا لتتتتتتته دي  تتتتتتتق . 

د راوړلتتتتتو  ۀكر و امتتتتتق، كا تتتتت  تتتتتته يتتتتتق د خپلتتتتتق كورنتتتتتښتتتتتكنتتتتتدهار تتتتتته ل

 تتتتتتق د امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق د پتتتتتتاله لتتتتتته منتتتتتتق د  څنچتتتتتته. ترتیتتتتتتر ونیتتتتتتوه

تكمیلتتتتتول ټيتتتتترو پیستتتتتو او وختتتتتت تتتتتته اړه لرلتتتتته امیتتتتتر  ۀاونتتتتت تتتتتیرپور د  

متتتتتات  كیتتتتتدونكق او ټيتتتتتره  ښتتتتتهكلق، ښتتتتتفی تتتتتله وكتتتتتړه،  تتتتتق يتتتتتو ټيتتتتتره 

 .یږديښنو  پري ك" ار "ودانه كړي او د  ۀماده مان
 

 كر ايس  ښكندهار ته ل
 

پتتتتته عتتتتتی   تتتتتال كتتتتتق پتتتتته هتتتتترای كتتتتتق متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ د وا  

رپوتونتتتتتو لتتتتته منتتتتتق د . ك لتتتتتو لپتتتتتاره د پتتتتتاله پتتتتته  وړولتتتتتو  وختتتتتت  تتتتتو

ورومتتتتت ه . د  لتتتتته يتتتتتوه لتتتتتو  پتتتتتوخ متتتتتره د كنتتتتتدهار پتتتتتر لتتتتتور رواه  تتتتتو

ر تتتتد كتتتتق متتتتای او د غلکيتتتتو كتتتتالی تتتتته ګد امیتتتتر عبتتتتدالر م  پتتتتوخ پتتتته 

دار ايتتتتتتوغ پتتتتتته    پتتتتتته پتتتتتتا  كتتتتتتق كنتتتتتتدهار هتتتتتت  د متتتتتتر. پتتتتتته  تتتتتتا  تتتتتتو

كتتتتتق يتتتتتق خپتتتتت   ۀپتتتتته يتتتتتوي اونتتتتت. كتتتتتاه وختتتتتوړټامیتتتتتر متتتتتنت . ورغتتتتت 

د هغتتتته پتتتتوخ لتتتته . رواه  تتتتو كتتتتړ او كنتتتتدهار تتتتته پتتتته  یتتتتړه ټتتتتولكر راښتتتتل

د هغتتتتتتته دري وومنتتتتتتتداناه پتتتتتتته . یتتتتتتتالیو نتتتتتتته  تتتتتتتوړ وو نچپنتتتتتتتو  05222

ت تتتتادفق ټول غتتتتال   یتتتتدر نومیتتتتدل،  تتتتق هتتتتر يتتتتو يتتتتق  یتتتتا د خپتتتت  وتتتتو  

رختتتتتتتقڅنامتتتتتتته ياديتتتتتتتده لكتتتتتتته تتتتتتتتوخ  اوركتتتتتتتک  او پتتتتتتته 
)36(

رختتتتتتتق د څ. 

ا  پتتتتترمخ تللتتتتت  ګتتتتتا  پتتتتته ګتتتتتلتتتتته املتتتتته  ۀیارښتتتتتندنق، زړورتیتتتتتا او هوښتتتتتمر

 . و او مپاه ما ر  و 

ومره زر كیتتتتتتدل   تتتتتتق كتتتتتتالی تتتتتتته زتتتتتتاه څتتتتتت    تتتتتتق غوښتتتتتتامیتتتتتتر 

ورمتتتتوي،  تتتتق پتتتته خپتتتت  متتتتای  تتتتتوي پتتتتوخ  انتتتتدي د  لتتتتق  ملتتتتق منتتتتته 

كتتتتتتتته پتتتتتتتته دغتتتتتتتته كتتتتتتتتار كتتتتتتتتق  یرتتتتتتتتته پتتتتتتتتاتق  تتتتتتتتو  وا ، د . ونیستتتتتتتتق

مرغتتتتتته  ښتتتتتتهلتتتتتته .  ريتتتتتتالی وغ  تتتتتتان   تتتتتته يتتتتتتق ټيتتتتتتر لتتتتتتږ  تتتتتتو  وا 

و ملچتتتتتترمتتتتتتردار محمتتتتتتد ايتتتتتتوغ د كنتتتتتتدهار لتتتتتته نیولتتتتتتو نتتتتتته ورومتتتتتت ه او 

هغتتتتته يتتتتتوه ورخ پتتتتته . او متتتتتای تیتتتتتري كولتتتتتو پیتتتتت  وكتتتتتړ څښتتتتتلويتتتتتق پتتتتته 

 تتتتتق متتتتتا د هغتتتتته د متتتتت رتوغ، كل تتتتتور،  څنچتتتتته. غکنتتتتتق كتتتتتق تیتتتتتره كتتتتتړه

كال پتتتتتته هكلتتتتتته ټيتتتتتتر ختتتتتته لومتتتتتت لق وو، زه پتتتتتته ژور ټول ښتتتتتتاو  ۀ تتتتتت من

. هغتتتتتته ختتتتتته  تتتتتتق متتتتتتا ولیتتتتتتدل زيارتونتتتتتته او كنتتتتتتډوالق دي. نتتتتتتاهیل   تتتتتتو 

دپامتتتتته او تتتتتتر هغتتتتتق نتتتتتور هتتتتت   ۀغکنتتتتتق پتتتتته واوتتتتت  كتتتتتق د يتتتتتوي غونتتتتتډ

. ق   تتتتتار فكتتتتتر پتتتتتري كیتتتتتږي نچتتتتته كتتتتتال وه،  تتتتتق د چتتتتته يتتتتتوه تینامتتتتتدپ

كتتتتق لتتتته ننوتلتتتتتو نتتتته ټټه وكتتتتتړه، كتتتته ختتتته هتتتتت  متتتتا يتتتتتق د  ښتتتتتارمتتتتو  پتتتته 

ق ګ  لپتتتتاره متتتت رزتتتتلیتتتتدلو تلومتتتته لرلتتتته، زكتتتته  تتتتق متتتتا هل تتتته د لتتتتومړي 

 .غړولق وي

كتتتتتتتق كتتتتتتتالی تتتتتتتته  ۀامیتتتتتتتر وكتتتتتتتول   تتتتتتتول،  تتتتتتتق پتتتتتتته يتتتتتتتوي اونتتتتتتت

ري ورزتتتتتتتو زمتتتتتتتو  د ورتلتتتتتتتو ورخ رخ تتتتتتت ق وه، امیتتتتتتتر د د. ورمتتتتتتتیږي

د تتتتتتت  كیتتتتتتدو امتتتتتتر وكتتتتتتړ، ددي لپتتتتتتاره  تتتتتتق پتتتتتتوخ ارا  وكتتتتتتړي او متتتتتتای 

امیتتتتتتر پنتتتتتتوا لتتتتتته دي  تتتتتتق لتتتتتته كا تتتتتت  نتتتتتته .  تتتتتتو  پتتتتتتوخ پیتتتتتتاوړ   تتتتتتق

 ركتتتتتت وكتتتتتړي، خپتتتتت  يتتتتتو وومنتتتتتداه متتتتتردار عبدالپتتتتتدو  يتتتتتق متتتتتامور 

مپ تتتتد دا . كتتتتړ  و،  تتتتق لتتتته هتتتتکاره  تتتتای نتتتته پتتتته هتتتترای  ملتتتته وكتتتتړي

 یرتتتتتته تللتتتتتو  و،  تتتتتق متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ د ماتیتتتتتدو پتتتتته  تتتتتال كتتتتتق د
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متتتتتتردار عبدالپتتتتتتدو  پتتتتتته  ر كتتتتتتق د امیتتتتتتر لتتتتتته . زتتتتتتا  نتتتتتته محتتتتتترو  وي

ول،  تتتتتتق ورمتتتتتتره يوزتتتتتتا  څتتتتتتختتتتتتوا ټيتتتتتتر خلتتتتتتد او د هغتتتتتتو لويتتتتتتاه وه

 .نه ونیول  و ۀهرای  ق له من .  ق

كار تتتتتته نتتتتتږدي ښتتتتتامیتتتتتر عبتتتتتدالر م  د زمتتتتتري پتتتتته  تتتتتاه  تتتتتق خپتتتتت  

كیتتتتتږي، پتتتتته دريتتتتتو ورزتتتتتو كتتتتتق او پتتتتته غتتتتتور او فكتتتتتر متتتتتره كنتتتتتدهار تتتتتته 

لتتتتته  لتتتتق ختتتتتوا .كتتتتړي څرګنتتتتد تتتتق خپتتتتت  ويروونكتتتت    تتتتتور  ورمتتتتیدل،

وولو متتتتتره هغتتتتته پتتتتته دي فكتتتتتر  تتتتتو،  تتتتتق ښتتتتتوه پتتتتته ګتتتتتنتتتتته د نتتتتته غبر

هغتتتتتته ممد متتتتتته يتتتتتتو ن تتتتتتامق . ايتتتتتتوغ دفتتتتتتاعق  تتتتتتال غتتتتتتوره كتتتتتتړ  د 

دغتتتتته  شتتتتت  او . پريتتتتتت ونیتتتتتوه،  تتتتتق د هتتتتترای د نیولتتتتتو  شتتتتت  ونیستتتتتق

دغتتتتته كتتتتتار ايتتتتتوغ پتتتتته تايتتتتتر كتتتتتق كتتتتتړ
)31(

د امیتتتتتر مپ تتتتتد دا و،  تتتتتق د . 

مانويتتتتتای ختتتتتراغ كتتتتتړي او د خپتتتتت  نتتتتتوي تر متتتتته  تتتتتوي  خپتتتتت  رویتتتتتر

 .ودری ننداره  وړه كړي

پتتتتته منتتتتتامخ غونتتتتتډيو كتتتتتق زتتتتتا   ښتتتتتارپتتتتتوخ پتتتتته نیمتتتتته  تتتتتپه كتتتتتق د 

امیتتتتتتر پتتتتتته خپلتتتتتتق خیمتتتتتتق كتتتتتتق  تتتتتتق وومنتتتتتتداناه يتتتتتتق . پرزتتتتتتا   تتتتتتو  و

پتتتتتتتتتاله   نتتتتتتتتتګا كتتتتتتتتتق د ڼتتتتتتتتت تتتتتتتتتاوخوا و ړ وو، د دوو  تتتتتتتتتماو پتتتتتتتتته ر

رتتتتتر نتتتتته لتتتتته خ  نتتتتتګزمتتتتتا د متتتتتورو مانويتتتتتای لتتتتتوړ و، متتتتتا د . وايستتتتتت

فكتتتتتر دي تتتتته م و تتتتته و،  تتتتتق زه  تتتتته پتتتتته  ټتتتتتولزمتتتتتا . نه نتتتتته لرلتتتتتهښتتتتتاندي

تبتتتتارز وكتتتتړ ،  تتتتق د امیتتتتر تو تتتته  لتتتتر  تتتتق؟ زمتتتتا  څنچتتتتهكتتتتق   نتتتتګ

ټيتتتتتتر خو ونتتتتتته د نشتتتتتت و پتتتتتته اړه وو،  تتتتتتق پتتتتتته هغتتتتتتو كتتتتتتق زمتتتتتتا ا  تتتتتتتر 

 .و دمنه ويټول

 ۀانه كتتتتتتتتوونكق لتتتتتتتتومړښتتتتتتتت تتتتتتتت  متتتتتتتت ار د وخ تتتتتتتته  تتتتتتتتق د لمتتتتتتتتر رو

ټزي  ټوپونتتتتتتوزمتتتتتتو   وكتتتتتتو كتتتتتتق وزلیتتتتتتدلق،څق د غرونتتتتتتو پتتتتتته انچتتتتتتوړ

مپ تتتتتتد دا و،  تتتتتتق د . وكتتتتتتړي او  یتتتتتتا پري ونتتتتتته او مار تتتتتتونه پیتتتتتت   تتتتتتول

ايتتتتتتوغ تو تتتتتته خ یځتتتتتتق ختتتتتتوا تتتتتتته واړولتتتتتته  تتتتتتق او متتتتتتو  لتتتتتته لويتتتتتتديځق 

ي پتتتتته واوتتتتت  لښتتتتت رق ټتتتتتولختتتتتوا نتتتتته يرغتتتتت  وكتتتتتړو،  یرتتتتتته  تتتتتق زمتتتتتو  

مپا تتتتت  لتتتتتوري تتتتتته وختتتتتت لتتتتته وختتتتتت . ق  تتتتتوي ويټتتتتتولكتتتتتق ورو ورو 

ا  ټول لتتتتتته متتتتتتره زتتتتتتا  نتتتتتته تیتتتتتتر و،  تتتتتتق خپتتتتتت  پوزونتتتتتته پتتتتتته اغیکنتتتتتت

د دواړو ختتتتتتتتتواوو د منكینیتتتتتتتتتو وا تتتتتتتتتدونو تتتتتتتتتترمین  . پرزتتتتتتتتتا  كتتتتتتتتتړي

د  كتتتتتړي  نتتتتتدين   یتتتتتاه زمتتتتتا د خپلتتتتتو لیتتتتتدنو ك نتتتتتو . نشتتتتت ق پیتتتتت   تتتتتوي

 .له منق د 

 ۀكنتتتتتدهار زمتتتتتو  پتتتتته  تتتتتق ختتتتتوا كتتتتتق و، منتتتتتامخ متتتتتو د نكتتتتتار غونتتتتتډ

پتتتتته خیتتتتتر و ړه وه،  تتتتتق د متتتتتر پتتتتته اختتتتتره كتتتتتق  ۀد ديتتتتتوال ټولتتتتتق غونتتتتتډ

پتتتتتتروی ) نتتتتتتومیږي ښتتتتتتار تتتتتتق او  زوړ (  ښتتتتتتارو يتتتتتتق د نیمتتتتتتروز نتتتتتتام 

لتتتتتته ټټي نتتتتتته يتتتتتتق  تتتتتتق  اغونتتتتتته او پ تتتتتتق غځیتتتتتتدلق وو، زمتتتتتتو  پتتتتتته . و

د متتتتتتردار ايتتتتتتوغ متتتتتتواره كنډكونتتتتتته  تتتتتتق . كینتتتتتتق ختتتتتتوا كتتتتتتق پراتتتتتتته وو

اه او ګتتتتتتوه زره وو، پتتتتتته ټټو كتتتتتتق زمتتتتتتو  دورار تتتتتتمیر  تتتتتته يتتتتتتق د ټتتتتتتول

. كینتتتتتتق ختتتتتتوا  انتتتتتتدي د  ملتتتتتتق كولتتتتتتو لپتتتتتتاره زتتتتتتا  پرزتتتتتتا   تتتتتتوي وو

  تتتتتتتتار د كنتتتتتتتتډوالو  ګد تینتتتتتتتت ښتتتتتتتتارو يتتتتتتتتق د زاړه چتتتتتتتترملمتتتتتتتتردار او 

ق كتتتتتال  نچتتتتتیک ټول د يتتتتتوي ټتتتتتولكنتتتتتدهار پتتتتته . تتتتتترمین  متتتتتبانار  كتتتتتاوه

 نتتتتتتته غتتتتتتتوره كتتتتتتتړي وه او د ارتبتتتتتتتاط مح تتتتتتتو ق  ري  تتتتتتتوړي  تتتتتتتوي 

 . وي

 نتتتتتتتتدي دري كنډكونتتتتتتتته او  ۀد امیتتتتتتتتر د خپلتتتتتتتتق  ن تتتتتتتتق ووماندانتتتتتتتت
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ونتتتتتتو چ،  تتتتتتق پتتتتتته متتتتتترو وامتتتتتتك ونو، متتتتتتپینو پرتختتتتتتا  متتتتتتاتونكق وو

دو  زمتتتتتتو  كینتتتتتتق ختتتتتتوا تتتتتتته د . میتتتتتتداه تتتتتتته ورتتتتتتته وو ټولختتتتتتامتتتتتتره د 

متتتتتورو لرونكیتتتتتو .  تتتتتاغونو او خنتتتتتدوو تتتتتتر  تتتتتا زتتتتتا  پرزتتتتتا   تتتتتوي وو

لويتتتتتانو دغستتتتتق مووتتتتت  نیتتتتتولق وه،  تتتتتق كتتتتتول  يتتتتتق  تتتتتول هتتتتتري ختتتتتوا 

د امیتتتتتر مپ تتتتتد دا و،  تتتتتق كنتتتتتدهار . قتتتتتته يتتتتتق  تتتتتق زړه و تتتتتق، ور تتتتت

. كتتتتتتړي او پتتتتتته پرلتتتتتته پستتتتتتق  ملتتتتتتو متتتتتتره يتتتتتتق مح تتتتتتور كتتتتتتړي ښتتتتتتهوګ

پتتتتتتتوره كن تتتتتتترول پتتتتتتته    كتتتتتتتق   نتتتتتتتګاريده،  تتتتتتتق د  د كښتتتتتتتدامتتتتتتتق 

خپتتتت  ن تتتتواري رنتتتتد ا  متتتتپور و  پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق پتتتته. لتتتتري

ولیتتتتتو د  تتتتتارانونو پتتتتتروا يتتتتتق نتتتتته كولتتتتته، د  هتتتتتر  یتتتتتري  ااتتتتتر ګاو د 

يتتتتتتو . و او خپتتتتتت  پتتتتتتوخ يتتتتتتق زتتتتتتا  پرزتتتتتتا  كتتتتتتاوه او   پیتتتتتتاوړ  كتتتتتتاوه

وختتتتت متتتتق ولیتتتتد،  تتتتق يتتتتوه وراه  تتتتوي تتتتتو  تتتتته منتتتتډه كتتتتوي،  تتتتق د 

 .ارنه يق په خپله وكړيڅكولو او ام حاه كولو  ترمی 

د هغتتتته پتتتترخالت ايتتتتوغ پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق پوزونتتتتو يتتتتق لتتتته 

د كنتتتتتدهار . وختتتتتت ونتتتتته دفتتتتتاع كولتتتتته،   هتتتتت  پتتتتته متتتتتباناري   ښتتتتتارزاړه 

خپلتتتتتتو ماليتتتتتتانو  انو او ټنتتتتتتډو متتتتتتره دګتتتتتتونتتتتتتو،  اكوچراتتتتتتاكاراه لتتتتتته لون

م تتتتتتتت   دوه. یتتتتتتتتدلټولار د   تتتتتتتتاد لپتتتتتتتتاره متتتتتتتتره چتتتتتتتتاو طالبتتتتتتتتانو پتتتتتتتته تین

ماليتتتتتاه  تتتتتق خلكتتتتتو تتتتتته د اع بتتتتتار وړ وو، د ايتتتتتوغ لتتتتته ختتتتتوا اړ  تتتتتوي 

كتتتتول لكتتتته د كتتتتاپرو   نتتتتګوو  تتتتق ف تتتتوا وركتتتتړي،  تتتتق لتتتته امیتتتتر متتتتره 

د  نتتتتت ورونتتتته كنتتتتدهارياه  تتتتق يتتتتق فكتتتتر كتتتتاوه . وي  نتتتتګمتتتتره  تتتتق 

ولیتتتتتتو او ټزو د  تتتتتتارانونو پتتتتتته مپا تتتتتت  كتتتتتتق ګيتتتتتتق پتتتتتترمخ ختتتتتتال  دي، د 

 .په  یړه رواه وو

ق متتتتتتتره متتتتتتتخ  تتتتتتتو ، زمتتتتتتتو  پتتتتتتتر زه لتتتتتتته يتتتتتتتوي عيبیتتتتتتتق يتتتتتتتحن

وړانتتتتتدي لتتتتته توپچیتتتتتو متتتتتره يتتتتتوه ټلتتتتته توپونتتتتته وو،  تتتتتق لتتتتته دي  تتتتتق لتتتتته 

و  ورمتتتتتتره وي او دو   یغتتتتتتق څتتتتتتماليتتتتتتانو او طالبتتتتتتانو نتتتتتته پرتتتتتتته  تتتتتت  

دا   تتتتتتاد د ، دا د كتتتتتتاپرو پتتتتتتر اتتتتتتد   تتتتتتاد ! يا اريتتتتتتار"وهلتتتتتتق  تتتتتتق 

لتتتتتته  لتتتتتتق ختتتتتتوا د هغتتتتتتو  مالتتتتتتتړ متتتتتتواره  یتتتتتت   تتتتتتوي وو،  تتتتتتق د ." د 

 .  كیمپ  ور كړيخپ   ر  له كبله زمو

 ټوپونتتتتتتواپتتتتتته  دلتتتتتته  تتتتتتوه، لتتتتتته مپتتتتتتا لق ختتتتتتوا د څيتتتتتتحنه نا  نتتتتتتګد 

زمتتتتتو  لتتتتته ختتتتتوا پرلپستتتتتق او  ښتتتتتارورومتتتتت ه  تتتتتق زوړ . اواز غلتتتتت   تتتتتو

ه وويشتتتتت    تتتتتق، متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ د تريتتتتتد د  تتتتترج لتتتتته چتتتتتپتتتتته تین

متتتتر نتتتته خپلتتتته پیالتتتته پتتتته زمكتتتته ووهلتتتته، پتتتته خپتتتت  ا   انتتتتدي يتتتتق تتتتتو  

ايتتتتتتراه تتتتتتته  ړید او پتتتتتته متتتتتتن و  رو تښتتتتتت كتتتتتتړ او و
)12(

كنتتتتتتدهار تستتتتتتلی  . 

هیتتتتتواد  انتتتتتدي يتتتتتق  ټتتتتتول تتتتتو، امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  پتتتتتوره  ريتتتتتال  او پتتتتته 

 . ك   اري  و

 روښتتتتت ه ګتتتتتامیتتتتتر د م تتتتتا بانو د م تتتتت  غتتتتتړي پتتتتته توزمتتتتتا پتتتتتالر د 

متتتتو  هتتتت   تتتتق . ومره كتتتتول   تتتتق كنتتتتدهارياه وژغتتتتوريڅتتتتوكتتتتړ،  تتتتق 

متتتتتو  د امیتتتتتر لتتتتته . يتتتتتحنق تتتتتته ورمتتتتتیدلو، د هغتتتتته پتتتتته پلتتتتته رواه  تتتتتو

كستتتتاه  ايتتتتد ووژل  ټتتتتولډ  تتتتوي ګتتتتكتتتتق   نتتتتګمتتتتره متتتتره  تتتتق پتتتته   كتتتت 

امیتتتتتتر . كتتتتتت  دوه متتتتتتوه كستتتتتتاه لتتتتتته وژل كیتتتتتتدلو نتتتتتته وژغتتتتتتورلټ تتتتتتق، ا

ونه وزغمتتتتت ، ختتتتتو پتتتتته روښښتتتتتپتتتتتالر تتتتتته د درنتتتتتاوي لتتتتته  ملتتتتته زمتتتتتو  

 .زړه كق يق وا وله

د متتتتتتتړو او تپتتتتتتتق  تتتتتتتويو تی تتتتتتتو  ستتتتتتتدونو د  منونتتتتتتتو،  تتتتتتتاغونو او د 
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امیتتتتر پتتتته . ر  تتتتدل كتتتتړي ووګتتتت و زايونتتتته د   تتتتد پتتتته ټښتتتتپتتتتاكو میتتتترو د ن

دامتتتتتتق  تتتتتتال كتتتتتتق  تتتتتتق پتتتتتته يتتتتتتوي يتتتتتت ق نامتتتتتتت وو او وومانتتتتتتداناه او 

ننتتتتتتداره  ګق  تتتتتتاوخوا و ړ وو، د خپتتتتتت  پتتتتتتوخ د تتتتتتتم تتتتتت  متتتتتترداراه يتتتتتت

تتتتته ورمتتتتید، هتتتتر يتتتتوه خپلتتتتق خیمتتتتق تتتتته  وهمتتتتدا  تتتتق پريتتتتت پتتتتا. وكتتتتړه

متتتتا خپلتتتتق خیمتتتتق تتتتته پتتتته رمتتتتیدلو متتتتره  تتتت  كتتتتړه،  تتتتق . منتتتته وكتتتتړه

لتتتتته  ستتتتت ره متتتتتق ولیدلتتتتته، هغتتتتته خپ ټيتتتتتر متتتتت ړ   تتتتتو  و  او همتتتتتدا  تتتتتق

ه متتتتتتتق  تتتتتتتق كتتتتتتتول   تتتتتتتوه دا و  تتتتتتتق مالومتتتتتتت نق او توپتتتتتتتد ايستتتتتتت ه څتتتتتتت

 .وغورزو  او په  س ره  اندي او د وغځیږ 

زه تتتتتتتتر متتتتتتت اره پتتتتتتتوري پتتتتتتته درانتتتتتتتده ختتتتتتتوغ ويتتتتتتتده و  او متتتتتتت ار د 

 تتتتت ،  ړ    تتتتتق میتتتتتاه  تتتتتو  تتتتتته و غوښتتتتتپتتتتتالر . یتتتتتد څه لپتتتتتاره پاځتتتتتلمان

 څرګنتتتتتدهامیتتتتتر . ژغتتتتتور  تتتتتق خپتتتتت  كتتتتتور لتتتتته تتتتتتا كرو او متتتتترتیرو نتتتتته و

پتتتتتتته يتتتتتتتوي  تتتتتتتپق او (ي وه،  تتتتتتتق متتتتتتترتیري كتتتتتتتول   تتتتتتتق كنتتتتتتتدهار ړكتتتتتتت

ق د زدا يتتتتتتوا. يړكیلتتتتتتوم ري پتتتتتتوري  تتتتتتور كتتتتتت ږتتتتتتتر  تتتتتتپ) ق كتتتتتتقزتتتتتتور

اناتتتتتا  لپتتتتتاره نتتتتته و،  لكتتتتتق د مغلو تتتتتو د  تتتتتکا لپتتتتتاره هتتتتت  و،  تتتتتق د ماليتتتتتانو 

اه زتتتتتتمتتتتتتا .   ووړ   پتتتتتتوري كتتتتتت  نتتتتتتګونق متتتتتتره يتتتتتتق پتتتتتته څتتتتتتپتتتتتته ه

و متتتتتره  تتتتتق ملچتتتتترلتتتتته خپلتتتتتو نتتتتتورو  تتتتت  كتتتتتاوه،  ګمتتتتتهناتوانتتتتته او  تتتتتق  ر

د میتتتتاه  تتتتو  پتتتته لتتتتور   ه يتتتتق وژل  تتتتوي يتتتتا تپتتتتق  تتتتوي وو، متتتتوځتتتتپین

او د پتتتتتتتته  ر كتتتتتتتتق متتتتتتتتو د خلكتتتتتتتتو لتتتتتتتته  یغتتتتتتتتو او واويتتتتتتتتال . رواه  تتتتتتتتوو

ه نتتتته لیتتتتدل، ختتتتو دو  لتتتته دينتتتته منتتتت  څتتتتمتتتترتیرو لتتتته  تتتتور نتتتته پرتتتتته نتتتتور 

يتتتتر  تتتتتور ټي يتتتتا پ تتتتتق او  اغونتتتته لتتتتته  تتتتد نتتتتته ړ تتتتوي وو،  تتتتق وژل وكتتتتت

 .يړك

ړ انچتتتتتتړ تتتتتتته ورمتتتتتتیدلو، دنننتتتتتت  انچتتتتتتادي متتتتتتور واړه ښتتتتتتروامتتتتتتو  د ا

دا پتتتتتتته . يتتتتتتق لتتتتتتته دوو  تتتتتتاغونو متتتتتتتره د  ن تتتتتتتق هستتتتتت وكنځق لپتتتتتتتاره و

مامتتتتتتتتول ټول د اوړي كتتتتتتتتور و او كتتتتتتتتوتق،  متتتتتتتتا ، پلننځتتتتتتتت  او نتتتتتتتتور 

ه ټولتتتت.   لپتتتتاره تتتتتا  كتتتتړ  وزتتتتلتتتتور  څمتتتترتیرو هغتتتته د . ه يتتتتق لتتتترلڅتتتت

كه ق پتتتتتتته  ر وه، زمتتتتتتتا نامتتتتتتتګد پتتتتتتتالر د هركلتتتتتتتق لپتتتتتتتاره متتتتتتت ر ۀكورنتتتتتتت

ورومتتتتتت ه .   محمتتتتتتد او ختتتتتتال  او د هغتتتتتتو  متتتتتتور هل تتتتتته ووګتتتتتتورونتتتتتته 

لتتتتته او ده  یل تتتتتوه نتتتتته  تتتتتق ختتتتته روغبتتتتتړ كتتتتتول، افستتتتتو  ختتتتتوړل، ژړل 

دغتتتتته ختتتتتاوري لیكتتتتتونك  كتتتتته ختتتتته هتتتتت  پتتتتته . او خنتتتتتدل  تتتتتق هل تتتتته نتتتتته وو

ايتتتتتتت  كتتتتتتتق د كنتتتتتتتدهار د  او د خپتتتتتتت  وړوك تتتتتتتوغ دوه لتتتتتتتومړي كلونتتتتتتته 

  زتتتتمړي لتتتتو يتتتتق هل تتتته تیتتتتر كتتتتړي وو، دا پتتتته غتتتت  لړلتتتت   تتتتال و  تتتتق د

پتتتتتته . لپتتتتتتاره يتتتتتتق خپتتتتتت  وطتتتتتت ، متتتتتتور، ورينتتتتتتدار او وريرونتتتتتته ولیتتتتتتدل

هتتتتتت   ملچتتتتتروختتتتتا  ټول د ختتتتتال  ورور لیتتتتتدل،  تتتتتق هغتتتتتته يتتتتتو ختتتتتو  

 .كق و   ولقښو نه يق اوګو، د هغه له م ر

  نتتتتته متتتتتو  پتتتتته كتتتتتور كتتتتتق نامتتتتتت وو او  تتتتتا  متتتتتو   ختتتتتال  كتتتتتړ

 تتتتتق هغتتتتته  څنچتتتتته. متتتتتو واوريتتتتتدل ګو،  تتتتتق د  نتتتتترال فرامتتتتتوز د راتتتتتت

تیتتتتتا لرلتتتتته، متتتتتو  دامتتتتتق ملچره چتتتتته ختتتتتا  اختتتتتال  او تینمتتتتتر لتتتتته پتتتتتالر

 تتتتتق هغتتتتته ددي لپتتتتتاره راغلتتتتت ،  تتتتتق لتتتتته متتتتتو  متتتتتره ورخ تیتتتتتره  ګڼلتتتتته

 تتتتتتتق  متتتتتتتو . كتتتتتتتقڅكتتتتتتتړي او د كبتتتتتتتاغ،  تتتتتتتالو او  تتتتتتتیر ا  متتتتتتتکه و

و يتتتتتق ملچتتتتترو نتتتتتورو من تتتتتبدارانو څتتتتتننوتلتتتتتو، فرامتتتتتوز او ورمتتتتتره يتتتتتو 

او پتتتتته منتتتتتډه يتتتتتق پتتتتتالر، زه او ختتتتتال  پتتتتته غیتتتتتږ كتتتتتق ونیولتتتتتو . وتتتتتد  واهتتتتته

مح تتتتتر  "پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق،  تتتتتق پتتتتتالر تتتتتته يتتتتتق ك تتتتت ، وويتتتتت   تتتتتق 
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تیتتتتا لپتتتتار دا نتتتته ده،  تتتتق تتتتته دل تتتته لتتتته متتتتو  نتتتته ملچرد ! متتتتردار يتتتتا ر

پتتتتتتردي متتتتتتر یره دا يتتتتتتوه منامتتتتتتبه ورخ هتتتتتت  . پرتتتتتتته میلتتتتتته او متتتتتتکه وړي

نتتتته ده، زكتتتته  تتتتق پا تتتتا در تتتتار ختتتتال  كتتتتړ  او هتتتتر يتتتتو ورتتتتته ورزتتتتق 

 ."او مباركق وايق

لتتتتته مالومتتتتتاتو نتتتتته دي مننتتتتته، "،  تتتتتق پتتتتتالر پتتتتته زتتتتتواغ كتتتتتق وويتتتتت 

 څختتتتو زه دل تتتته راغلتتتت   تتتتق كتتتتور متتتتق لتتتته تتتتتا كرو نتتتته وژغتتتتور ، متتتتا هتتتتی

فكتتتتر نتتتته كتتتتاوه  تتتتق نتتتت   تتتته در تتتتار وي، ختتتتو رازتتتته  تتتتق پنتتتتوا لتتتته دي 

 ."وښڅ ق هل ه  ړ  و، يوه پیاله  ا  و

ه وختتتتتت ورومتتتتت ه متتتتتو  پتتتتته امتتتتتونو متتتتتپاره د كنتتتتتدهار پتتتتتته څتتتتتيتتتتتو 

ويتتتتتالو او خنتتتتتدوو لتتتتته پامتتتتته  د عتتتتتادی لتتتتته منتتتتتق متتتتتا د. لتتتتتور وخوزیتتتتتدلو

یکونتتتتته وهتتتتت ،  تتتتتق پتتتتته دغتتتتته وختتتتتت كتتتتتق زمتتتتتا خخپتتتتت  ا  زغلتتتتتوه او 

دي زړه د ،  څنچتتتتتتتته"م تتتتتتتتا ر ورمتتتتتتتتید او راتتتتتتتتته يتتتتتتتتق كتتتتتتتتړه  تتتتتتتتق 

 ۀويريتتتتتتږ   تتتتتتق دا  تتتتتته دي ورومتتتتتت . هغستتتتتتق خیتتتتتتک وهتتتتتته، خیتتتتتتک وهتتتتتته

متتتتتتا ولیتتتتتتدل  تتتتتتق د متتتتتتورو ټلتتتتتتق ." ورهګتتتتتت تتتتتتاوخوا دي و. زغستتتتتت ا وي

د . متتتتو  نتتتته لیتتتتري كیتتتتږيمتتتتو  نتتتته  تتتتارپیريږي او  نتتتترال فرامتتتتوز لتتتته 

كاريده،  تتتتتق متتتتتو  ماتتتتتکول  تتتتتوي يتتتتتو او دو  ښتتتتتهغتتتتتو لتتتتته واتتتتت  نتتتتته 

 تتتتتتتق د امیتتتتتتتر هستتتتتتت وكنځق تتتتتتتته  همتتتتتتتدا. زمتتتتتتتو  د نیولتتتتتتتو اراده لتتتتتتتري

همتتتتدا  تتتتق متتتتو  پلتتتتق  تتتتو، . ومتتتتاه متتتتو پتتتته يپتتتتی   تتتتدل  تتتتوګورمتتتتیدو، 

د امیتتتتتتر . پا تتتتتتايق متتتتتترتیرو زمتتتتتتو  متتتتتتړيو او امتتتتتتونو تتتتتتته منتتتتتتډه كتتتتتتړه

امیتتتتتر زمتتتتتا لتتتتته . دارانو نتتتتته ټكتتتتته وهخیمتتتتته لتتتتته افستتتتترانو، خانتتتتتانو او متتتتتر

پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق  تتتتق .   ،  تتتتق منتتتتق تتتتته يتتتتق كینتتتتقغوښتتتتپتتتتالر نتتتته و

ويتتتتق )  تتتتق  تتتتق لتتتته  تتتتكه د ايتتتتوغ پتتتته پلتتتتوي و(وده ښتتتتيتتتتو لیتتتتد يتتتتق ور

 ".دا م ا لید د ؟" ه  ق ښپو

نتتتتته، دا "پتتتتتالر لیتتتتتد ولومتتتتتت او پتتتتته زتتتتتواغ كتتتتتق يتتتتتق وويتتتتت   تتتتتق 

و  پتتتته څتتتت تتتت  " ار كتتتتوي؟انچتتتتلتتتته دينتتتته  څنچتتتتهتتتتته ." "زمتتتتا لیتتتتد نتتتته د 

"دغتتتتته ټول لیكتتتتت  كتتتتتو   تتتتتق؟؟
)19(

و  څتتتتتزه نتتتتته پتتتتتوهیږ ،  تتتتتق  تتتتت  . 

 تتتته دغستتتتق لیكنتتتته وكتتتتړي، ختتتتو پتتتته دي پتتتتوهیږ   تتتتق دا زمتتتتا لیكنتتتته نتتتته 

پتتتتتتته دغتتتتتتته وختتتتتتتت كتتتتتتتق د كوهستتتتتتت اه يتتتتتتتوه ." ده او دغتتتتتتته  پیپتتتتتتتت د 

و ورزتتتتق دمنتتتته څتتتتختتتتاه د پتتتتالر هغتتتته لیتتتتد لتتتته  تتتتر نتتتته وايستتتتت،  تتتتق 

یكونتتتتتتته متتتتتتتره ورو كتتتتتتته دغتتتتتتته دوه لګتتتتتتترازتتتتتتتد و. "  وموليتتتتتتتق ورامتتتتتتت

و هتتتتتت  هغتتتتتته لیكونتتتتتته وړانتتتتتتدي ملچتتتتتتريتتتتتتو در تتتتتت  نتتتتتتورو ." ورتتتتتتته وي

متتتتا هتتتت  د . ق وومولكتتتتړل،  تتتتق پتتتتالر پتتتته دغتتتتو نتتتتږدي وخ تتتتو كتتتتق ورامتتتت

. يتتتتق ووينتتتتق ټتتتتولو  تتتتارونه وړانتتتتدي كتتتتړل،  تتتتق څتتتتپتتتتالر پتتتته ولتتتت  يتتتتو 

 .هغه يو  اه نه وو

وره دغتتتتته لیكونتتتتته متتتتتتره ګتتتتت. "امیتتتتتر لتتتتتومړ  كتتتتت  و،  تتتتتق وغږيتتتتتتد

 تتتتتق تتتتتته پتتتتته هتتتتتر ټول وغتتتتتواړي لیكلتتتتت   كاريښتتتتتدامتتتتتق . ورتتتتتته نتتتتته دي

ه څتتتتتدا يتتتتتوه پلمتتتتته ده، تتتتتته پتتتتته زړه كتتتتتق "پتتتتتالر متتتتتق وويتتتتت   تتتتتق .  تتتتتق

. ايتتتتال ای لتتتتري،  تتتتق پنتتتتوا دي لتتتته متتتتا متتتتره پتتتتري خبتتتتري كتتتتړي وي

زه ." "او   تتتتق غتتتتواړي پلتتتتق يتتتتق كتتتتړي،  تتتترع يتتتتق لتتتته متتتتا نتتتته كتتتتوي
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پتتتته زړه كتتتتق نتتتته لتتتتر ،  تتتتق تتتتته  ايتتتتد د  تتتت  ادا  څلتتتته دينتتتته پرتتتتته  تتتت  هتتتتی

دا  تتتتتته متتتتتت ا ټيتتتتتتره م ر تتتتتتانق وي ." "ق تتتتتتته و ړ  تتتتتتقكولتتتتتتو لپتتتتتتاره مكتتتتتت

 تحپیتتتت  پتتتتا  تتتتته ورمتتتتید او امیتتتتر خپتتتت  د ."  تتتتق لتتتته متتتتا متتتتره يتتتتق كتتتتوي

 در تتتتتتتتار اّمتتتتتتتتر  تتتتتتتتا  محمتتتتتتتتد تتتتتتتتته امتتتتتتتتر وكتتتتتتتتړ،  تتتتتتتتق تتتتتتتتتر تبایتتتتتتتتدلو 

 لتتتتتتتتتتتته دغتتتتتتتتتتتتق دویپتتتتتتتتتتتتق نتتتتتتتتتتتته . پتتتتتتتتتتتتوري متتتتتتتتتتتتو   نتتتتتتتتتتتتدي ومتتتتتتتتتتتتاتق

ورومتتتتتتت ه زمتتتتتتتو  نتتتتتتته پتتتتتتتا  تتتتتتتته رمتتتتتتتیدونكق نیكمرغتتتتتتتق پتتتتتتته متتتتتتتن ق 

 . هښ دمرغق واو
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 و د هغه د ماتونكیو يوه من رهد دوزخ ا
 

هتتتتتتو،  تتتتتتق لتتتتتته مبتتتتتتالغق نتتتتتته متتتتتتو  د دوزخ د متتتتتتاتونكیو لتتتتتته نمونتتتتتتو 

متتتتتره  تتتتتق پتتتتته مبتتتتتار  وتتتتتراّه او نتتتتتورو كتتتتتق يتتتتتق  كتتتتتر  تتتتتو ، منتتتتتامخ 

د امتتتتتتر مرتتتتتتا   متتتتتتو  د در تتتتتتار پتتتتتته هغتتتتتته متتتتتتامور پستتتتتتق رواه .  تتتتتتو

.  تتتتتتولو،  تتتتتتق يتتتتتتو نا تتتتتتول ه، نتتتتتتاوړ ،  یستتتتتتواده،  تتتتتتالد ټولتتتتتته از تتتتتتد و

 ڼكاريدلق، د  تتتتښتتتتاو نتتتتاوړي  لنتتتتد نشتتتتق  ۀمتتتتلتتتته متتتتخ نتتتته يتتتتق د  تتتتق ر 

اّختتتتتتتر تتتتتتتته يتتتتتتتق ورمتتتتتتتولو  تتتتتتتق هل تتتتتتته د هغتتتتتتته او دنتتتتتتتورو نتتتتتتتوكرو د 

هغتتتتتو تتتتتته نتتتتتږدي يتتتتتوه لويتتتتته . اومتتتتتیدلو لپتتتتتاره خیمتتتتتق ورتتتتتار و ړي وي

خیمتتتته وهتتتت   تتتتوي وه،  تتتتق لتتتته هغتتتتق نتتتته د  نتتتتدي ختتتتانق كتتتتار اخیستتتت   

كتتتتق يتتتتق زولنتتتتق وي،  پښتتتتوكیتتتتده، ختتتتو نتتتتور  نتتتتدياه  تتتتق پتتتته غتتتتاړو او 

 .ق  ال كق نامت ووڅژيدونكیو پلو دپامه په نی  لوو رڅد يو 

نتتتتته  تتتتتوو راتتتتتته امتتتتتر و تتتتتو،  تتتتتق پتتتتته متتتتتو   تتتتتق پتتتتته خیمتتتتته كتتتتتق دن

يتتتتتا ر پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال . لتتتتت   انتتتتتدي كینتتتتتو  تتتتتق پكتتتتتق ختتتتتور وګهغتتتتته 

كتتتتتتق،  تتتتتتق پتتتتتته يتتتتتتوه ك كتتتتتتق  انتتتتتتدي نامتتتتتتت و، پتتتتتته دوو  تتتتتتډلو او ر تتتتتتړ 

 تتتتتامق يتتتتتق و امتتتتتق، نتتتتتور "وركوونكیتتتتتو نتتتتتوكرو  انتتتتتدي غتتتتتږ كتتتتتړ،  تتتتتق 

هغتتتتتو د پتتتتتالر پتتتتته لتتتتتور منتتتتتډه كتتتتتړه،  تتتتتق ." ه اړه نتتتتته  تتتتت هنتتتتتو هغتتتتته تتتتتت

پتتتتتتالر پتتتتتته . ویم تتتتتتق، طالكتتتتتتاري  تتتتتتو   تتتتتتال او  تتتتتتا پو  يتتتتتتق و امتتتتتتق

متتتتتتو ه كنتتتتتتدهاري او محمتتتتتتدزي ټولتتتتتته غ تتتتتتر متتتتتتره هغتتتتتتو  وايستتتتتت   

كتتتتته  ا تتتتتر . دو  تتتتتته نتتتتته  تتتتتايق زمتتتتتا  تتتتتامق و امتتتتتق"او وويتتتتت   تتتتتق 

د  تتتتتامو پتتتتته ." يتتتتتا ر  تتتتتامو تتتتتته اړ وي، زه  تتتتته يتتتتتق پتتتتته خپلتتتتته و امتتتتت 

: لو يتتتتتق پیتتتتت  وكتتتتتړ او خپتتتتت  ویم تتتتتق كتتتتتالق يتتتتتق ور غتتتتتوزار كتتتتتړلايستتتتت 

وامتتتتتتكت او د متتتتتتراو متتتتتتال خامتتتتتتد دوزي  ښتتتتتت ل  تتتتتتا پو ، يتتتتتتو ټيتتتتتتر 

. انق،  تتتتتق د هغتتتتته  تتتتتر  يتتتتتق پتتتتتارول ګتتتتت ۀكلق پ تتتتتښتتتتت تتتتتوي ټيتتتتتري 

رانتتتتتق نتتتتته وي، هغتتتتته متتتتتو  تتتتتته تو تتتتته ونتتتتته ګ تتتتتق زمتتتتتو   تتتتتامق  څنچتتتته

كتتتتتتتتړه، ختتتتتتتتو هغتتتتتتتتو زمتتتتتتتتا مالومتتتتتتتت ن ، تتتتتتتتتوره، توپانچتتتتتتتته،  وتتتتتتتتتاه او 

 تتتتتتاړه يتتتتتتا خنيتتتتتتر، د  تتتتتتارونو يتتتتتتوه وړه ك ا چتتتتتته  تتتتتتق پتتتتتته زړيتتتتتتدلق 

كلق ختتتتت  لیكتتتتت   تتتتتوي وو او يتتتتتو و ی تتتتتای  تتتتتق متتتتتور متتتتتق زمتتتتتا پتتتتته ښتتتتت

 .غاړه كق ا ولق و، رانه واخیس  

څنتتتته يتتتتو لتتتته كتتتتالیو پتتتته لتتتتږ وختتتتت كتتتتق دو  زمتتتتا د پتتتتالر لتتتته نتتتتوكرو 

ه پتتتتته زور ه يتتتتتق ترينتتتتتڅتتتتت ټتتتتتولیکونتتتتتو متتتتتره رادننتتتتته كتتتتتړ، څاو نتتتتتورو 

پتتتته لمتتتتر پريوتتتتتو متتتتره دغتتتته . ه و تتتتاړهنتتتت ڼخپتتتت  كتتتتړل او هغتتتته يتتتتق لتتتته  تتتت

يتتتتتتتتتوه ژوره . خیمتتتتتتتتتق ټاروونكتتتتتتتتتق او دوزخ تتتتتتتتتته ورتتتتتتتتتته من تتتتتتتتتري وي

تیتتتتتتاره راختتتتتتوره  تتتتتتوه، د  نتتتتتتدي ختتتتتتانق منتتتتتتق تتتتتتته اور  لیتتتتتتده، متتتتتتر یره 

  ګتتتتانه كتتتتړ، لتتتته هغتتتته نتتتته يتتتتو ښتتتته روڅتتتتپتتتتردي  تتتتق  تتتتاوخوا يتتتتق يتتتتو 

ق يتتتتق ټكتتتتق كتتتتړي ګ  وتتتتته،  تتتتق  نتتتتدي خانتتتته او زمتتتتو  متتتت رګتتتتتريخ لتتتتو

كق د درد لتتتتته ژړا متتتتتره ښتتتتتغمیتتتتتکي يتتتتتق زمتتتتتو  اواپق څتتتتتاو پتتتتته دغتتتتتق نا

 .ډي كړيګ

ورومتتتتت ه لتتتتته امیتتتتتر نتتتتته راغتتتتت  او پتتتتته خپتتتتت   ۀ تتتتتا  محمتتتتتد دوه كتتتتتړ

ك كتتتتتتتتتتتق  انتتتتتتتتتتتتدي كینامتتتتتتتتتتتت،  تتتتتتتتتتتتق ددغتتتتتتتتتتتق پريكتتتتتتتتتتتتړي اعتتتتتتتتتتتتال  

لتتتتتتتومړ  دا  تتتتتتتق تتتتتتتتر هغتتتتتتتو  تتتتتتتق د مح تتتتتتتر  غتتتتتتتال  محمتتتتتتتد :"وكتتتتتتتړي

طتتتتترزي او زامنتتتتتو د متتتتت ر ترتیتتتتتر نیتتتتتول كیتتتتتږي، دو   تتتتته د  ا تتتتتر تتتتتتر 
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ا  لتتتتته ښتتتتتا تتتتتت او ماڅ، متتتتتردار تتتتتته  تتتتته هتتتتتر دويتتتتت . ارنق  نتتتتتدي ويڅتتتتت

. پا تتتتتتايق پنلنځتتتتتتق نتتتتتته دوه غتتتتتتوري پتتتتتتالو لتتتتتته وتتتتتتورمق متتتتتتره رمتتتتتتیږي

 ګ  د ،  تتتتق لتتتته  انتتتتدي متتتتره اړيكتتتتق تینتتتتدريتتتتی ، متتتتردار لتتتته دينتتتته منتتتت

او  تتتتتامق  ۀیکونتتتته لكتتتتته ټوټڅكتتتتړي، ختتتتتو لتتتته كتتتتتور نتتتته  تتتتته يتتتتق دغستتتتتق 

 ."ده ته دا د پا ا  ك  د ، ورته دعا كوه. وررمیږي

پلتتتته و تتتتق خدامتتتتق نتتتته كتتتتړو، دعتتتتا  ايتتتتد پتتتته  څهتتتتیمتتتتو   تتتته :" پتتتتالر

یکونتتتتته پتتتتته خپلتتتتته څتتتتتته دا " تتتتتا  كتتتتتړه  تتتتتق ." او لتتتتته زړه نتتتتته راووزتتتتتق

هغتتتتته نتتتتتو  یتتتتتا امتتتتتر وكتتتتتړ،  تتتتتق ټكتتتتتروال ." پتتتتتوهیږي، زه نتتتتته پتتتتتوهیږ 

دوه نتتتتتوكراه پتتتتته خیمتتتتته راننوتتتتتت  او لتتتتته نتتتتتی  در تتتتت  . دي  ااتتتتتر  تتتتتق

زنځیتتتتر  تتتتويو  نتتتتديانو نتتتته يتتتتق هغتتتته ونیتتتتوه،  تتتتق لتتتته زتتتتاه نتتتته يتتتتق  تتتتال 

هغتتتتتته يتتتتتتق    نیتتتتتتول  پتتتتتته كشتتتتتتولو . وړ  و ۀانښتتتتتتراتتتتتتتاو كتتتتتتړ  او پري

 .مره  ا ر ته  وته

د . رازتتتتتته  پیپتتتتتتت وايتتتتتته، ولتتتتتتق زتتتتتتاه او متتتتتتو  ر تتتتتتړوي! ټكروالتتتتتته"

ايتتتتوغ د يتتتتوه نتتتتږدي م تتتتا ر پتتتته  تتتتاه تتتتته  ايتتتتد پتتتته دي پتتتتوه  تتتتق  تتتتق 

 یچتتتتتتتاره ټكتتتتتتتروال  تتتتتتق لنتتتتتتتډ وتتتتتتتد  " ق وو؟مولدغتتتتتته لیكونتتتتتتته  تتتتتتتا امتتتتتت

مح تتتتتتتر  "ه وويتتتتتتت   تتتتتتتق هراتتتتتتت  و، پتتتتتتته خپلتتتتتتتق خايتتتتتتتق ل يتتتتتتق متتتتتتتر

ا  تتتتترا  متتتتتره تتتتتته لتتتتته پتتتتتروه راهیستتتتتق لتتتتته  ټتتتتتولپتتتتته !  ا تتتتتر يتتتتتا ر

ي متتتتتتره  نه كتتتتتتوي، تتتتتتتا پتتتتتتروه متتتتتت  واره پتتتتتته ټنتتتتتتډښتتتتتتمانتتتتتته همدغتتتتتته پو

ه زمتتتتا كتتتتار د  یتتتتروه و، دغتتتته ختتتتوار ګتتتتوهلتتتت  يتتتت ، د يتتتتوه عستتتتكر پتتتته تو

 ."دل؟پیښییک خبر  ق،  ق دننه څپه هغه  څنچهرو   ه 

وايتتتتتق  تتتتتق (ديتتتتتده  ا تتتتتر پتتتتته خپتتتتت  ختتتتتا  از كتتتتتق وتتتتتار متتتتتره ريږ

تتتتته كتتتته  پیپتتتتت نتتتته وايتتتتق، تاتتتتته .) "يتتتتد ر تتتت  از تتتتد، يتتتتد و تتتتر افغتتتتاه

ه ار تتتتتهغتتتتته يتتتتتوه نتتتتتوكر تتتتتته ا." یتتتتتک د څه څتتتتتیی   تتتتتق  پیپتتتتتت ښتتتتت تتتتته و

ق پونتتتتتده تتتتتتر يتتتتتوه نیمتتتتتايق  تتتتتوي میتتتتتوكق ښتتتتتوكتتتتتړه،  تتتتتق د ټكتتتتتروال د پ

نتتتتتتوكر يتتتتتتوه پانتتتتتته ننويستتتتتت له او پتتتتتته دامتتتتتتق  تتتتتتال كتتتتتتق، . پتتتتتتوري وتتتتتتتړي

زه نتتتتتو . اي و تتتتتته من  تتتتتر ودريتتتتتد تتتتتق میتتتتتوك  يتتتتتق نیتتتتتول  و، نتتتتتورو هتتتتتد

او  پتتتتتوره پتتتتتتوه  تتتتتو ،  تتتتتتق لتتتتتته پتتتتتانق نتتتتتته د كړولتتتتتو د يتتتتتتوي ومتتتتتتیلق 

 .كار اخیس   كیږي؟ څنچهپه توكه 

پتتتتتتتالر  ددي لپتتتتتتتاره،  تتتتتتتق دغتتتتتتته غتتتتتتت  لړلتتتتتتتق يتتتتتتتحنه يتتتتتتتق ونتتتتتتته 

او پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال  زتتتتتوروي، د ختتتتتوغ پتتتتته متتتتت ره  ستتتتت ره كتتتتتق پريتتتتتوی

 ق يتتتتق پتتتته لنكتتتتوتق متتتتره پ تتتتق كتتتتړي وي، ويتتتتدهګكتتتتق،  تتتتق خپلتتتتق متتتت ر

متتتتره ان  تتتتار كتتتتاوه،  تتتتق نتتتتور  تتتته  ۀ تتتتو ختتتتو متتتتا او ختتتتال  پتتتته ناطاو تتتت

 .ږيپیښیه څ

زه ! يتتتتتا به" "يتتتتتا  تتتتته يتتتتتق ونتتتتته وايتتتتتق؟و تتتتته يتتتتتق وايتتتتتق ! ووايتتتتته"

ه ووايتتتتت ،  تتتتتق پتتتتتري خبتتتتتر څتتتتتیتتتتتک پتتتتته اړه څد يتتتتتوه  څنچتتتتتهه ووايتتتتت ؟ څتتتتت

 یتتتتتا ." پتتتتته درد نتتتتته ختتتتتوري څتتتتتته لان تتتتتق كتتتتتاپر، تتتتتته هتتتتتی! اوه" "نتتتتته يتتتتت ؟

. ،  تتتتق میتتتتوكق تتتتته تتتتتد وركتتتتړينتتتتو هغتتتته پتتتته نتتتتوكر  انتتتتدي امتتتتر وكتتتتړ

د ختتتتتدا  لپتتتتتاره ون كتتتتته راتتتتتته مالتتتتتو  :" یچتتتتتاره ټكتتتتتروال  یغتتتتتق كتتتتتړي

 نتتتتتاري يتتتتتق متتتتتر كتتتتتړي، دغتتتتته متتتتتنت زړي متتتتتړي پتتتتته دغتتتتتومره." وي

پتتتته . وتتتتتو نتتتته وينتتتتق و  یتتتتديګوتتتتوی متتتتره تتتتتد وركتتتتړ،  تتتتق د  نتتتتدي لتتتته 

 ښتتتتتتتته تتتتتتتتو، نتتتتتتتتوكر پ ه تتتتتتتتزړه متتتتتتتتوزوونكق  یغتتتتتتتتق متتتتتتتتره  تتتتتتتتق هو

 .قورخاليه كړه  ق  یرته په هو  را 
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 یتتتتا نتتتتو د يتتتتوه میتتتترزا وار راغتتتتت ،  تتتتق دغتتتته  تتتتد نت هتتتت  د هتتتتترای 

د "هغتتتتتته  یغتتتتتتق كتتتتتتړي،  تتتتتتق . او د ايتتتتتتوغ د  ستتتتتتاغ د دف تتتتتتر غتتتتتتړ  و

ق ښتتتتتختتتتتدا  لپتتتتتاره زه نتتتتتور دغتتتتته پانتتتتته زغملتتتتت  نتتتتته  تتتتت ،  متتتتتونه او پ

لان تتتتتق  ا تتتتتر پتتتتته غ تتتتتر متتتتتره  یغتتتتتق كتتتتتړي، ." متتتتتق  تتتتت   تتتتتوي دي

ه ق تپتتتتتق نتتتتتښتتتتتكلق  متتتتتونه او پښتتتتتغتتتتت  متتتتته كتتتتتوه، زه  تتتتته متتتتت ا " تتتتتق 

ختتتتتتتوارك  !" كتتتتتتتړ ، نتتتتتتت   تتتتتتتپه د متتتتتتترو تیلتتتتتتتو وار د ، د متتتتتتترو تیلتتتتتتتو

محامتتتتتر پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق،  تتتتتق زاري او عتتتتت ر يتتتتتق كتتتتتاوه، د دوو 

و  تتتتتیبق ورومتتتتت ه دو  څتتتتتيتتتتتو . نتتتتتوكرو لتتتتته ختتتتتوا پتتتتته زور يتتتتتووړل  تتتتتو

ق كتتتتتق وا تتتتتول او پتتتتته منپتتتتت   انتتتتتدي يتتتتتق ښتتتتته تیتتتتت  پتتتتته يتتتتتوه لوڅتتتتتيتتتتتو 

 ا تتتتتر ":پیتتتتت  كتتتتتړي ۀپتتتتته لیتتتتتدلو متتتتتره يتتتتتق  یچتتتتتاره  نتتتتتدي زار. ودښتتتتتكی

زه  تتتتته زر زلتتتتته خپتتتتت  زتتتتتاه لتتتتته تتتتتتا نتتتتته ور تتتتتاه كتتتتتړ ، زه يتتتتتق ! يتتتتتا ر

! میتتتتتتتترزا يتتتتتتتتا ر." "زغملتتتتتتتت  نتتتتتتتته  تتتتتتتت ، ممد متتتتتتتته متتتتتتتتق ووژنتتتتتتتته

مواتتتتوع متتتت ا پتتتته    كتتتتق ده، راتتتتته ووايتتتته  تتتتق يتتتتو نتتتتی  لتتتتد وركتتتتتق 

نتتتتتته  څدغتتتتتته او هغتتتتتته كتتتتتتاپر  پیپتتتتتتت هتتتتتتی" " یتتتتتتري دي؟ ۀ تتتتتتوي روپتتتتتت

ه او هغتتتته  تتتتارو پتتتته تیلتتتتو كتتتتق تن تتتته كتتتتړ." ه كتتتتړ څتتتتوايتتتتق،  تتتتا يتتتتق لو

میتتتترزا پتتتته متتتتاه . ود،  تتتتق پتتتته متتتتال يتتتتق ولتتتتويږيښتتتتك  يتتتتق پريڅاڅتتتتيتتتتو 

 . و ه او  ق هو!" م ر انه خدايه"نیولق اواز وم میده 

." ښتتتتتتتتتهرادمنتتتتتتتتته ! ووماندانتتتتتتتتته. "او  نتتتتتتتتتو د دريتتتتتتتتتی   نتتتتتتتتتدي وار و

ق ښتتتتتزتتتتتواه او د خو ګيتتتتتو دنتتتتت. ر پتتتتته پو تتتتتو ويلتتتتتو  تتتتتروع وكتتتتتړه ا تتتتت

 تتتتتق د طبتتتتت  خاونتتتتتد پتتتتته ووتتتتتار متتتتتره  تتتتتد  تتتتتو، پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق 

وكتتتتتته يتتتتتتق نیتتتتتتولق وه، د هغتتتتتتو د كتتتتتتړ  او كتتتتتتړو  پتتتتتته میتتتتتتن  څزولنتتتتتتو 

رازتتتتتتته  پیپتتتتتتتت ووايتتتتتتته، ! وومانتتتتتتتداه يتتتتتتتا به. " تتتتتتتو ښتتتتتتت ارهكتتتتتتتق را

ووايتتتتته  تتتتتق  تتتتا لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته ايتتتتتوغ تتتتتته . لتتتته متتتتتو  او زتتتتتاه ر تتتتتړويڅ

د وومانتتتتتتتداه وتتتتتتتواري او كتتتتتتتړو  تتتتتتتودله  تتتتتتتق د ". ق وو؟موللیكونتتتتتتته امتتتتتتت

تحپیتتتتتتتت  او متتتتتتتتړ  د  او دا اول زتتتتتتتت  د ،  تتتتتتتتق لتتتتتتتته  ۀدرنتتتتتتتتق كورنتتتتتتتت

 .كړاو مره مخ كیږي

زه د ايتتتتتتوغ نتتتتتتږدي م تتتتتتا ر نتتتتتته و ، زه  تتتتتته د ورزتتتتتتق يتتتتتتو زتتتتتت  " 

پتتتتته . در تتتتتار تتتتتته تللتتتتت ، كلتتتتته  تتتتته متتتتتق متتتتتال  وكتتتتتړ او متتتتت وه  تتتتته  تتتتتو 

خوړلتتتتتتتته او  یتتتتتتتتا  تتتتتتتته  ۀا تتتتتتتتت ټوټڅنتتتتتتتتورو وخ تتتتتتتتو كتتتتتتتتق  تتتتتتتته متتتتتتتتق د 

انو نتتتتتتته ګتتتتتتت تتتتتتته لتتتتتتته دغستتتتتتتق  ن تتتتتتتق مواتتتتتتتوع  څنچتتتتتتته. رخ تتتتتتت یدل 

 ښتتتتتهنتتتتته كتتتتتوي هتتتتتر  خبريتتتتتدل   تتتتتو ؟ كتتتتته تتتتتته زمتتتتتا پتتتتته خبتتتتترو  تتتتتاور

زه پتتتتتتته دي پتتتتتتتوهیږ ،  تتتتتتتق تتتتتتتته  تتتتتتته د نتتتتتتتورو پتتتتتتته .  هښتتتتتتتمستتتتتتتلماه وپو

 تتتتتق زه د وتتتتتی  او پتتتتتانق تتتتتتاغ نتتتتته لتتتتتر ،  څنچتتتتته.  تتتتتاه متتتتتا هتتتتت  وكتتتتتړوي

یق، ښتتتتت تتتتته دا وي  تتتتتق تتتتتته ماتتتتتته هغتتتتته متتتتتړ  و ښتتتتته. زتتتتتاه  تتتتته ووژنتتتتت 

غتتتتته نتتتتتو  دركتتتتتړ  او  تتتتتق غتتتتتواړي تتتتتته يتتتتتق تتتتتتوره كتتتتتړي او زه  تتتتته د ه

علتتتتتتتق نتتتتتتته يتتتتتتتو لیتتتتتتتد  لتتتتتتته هتتتتتتتکاره  ستتتتتتت ." "  ګتتتتتتتخپلتتتتتتته ازادي  تتتتتتته و

. دا لتتتتتتومړ  زتتتتتت  د ،  تتتتتتق تتتتتتته د هغتتتتتته نتتتتتتو  اخلتتتتتتق." "رارمتتتتتتیدل  د 

 ا تتتتر پتتتته تايتتتتر  "غتتتتواړي  تتتتق زتتتتواغ دركتتتتړ ؟ هتتتتو، يتتتتا نتتتته؟ څنچتتتته

غتتتتتږ ډوټ  تتتتتو، پتتتتته خپلتتتتتو متتتتتړيو  انتتتتتدي يتتتتتق ګتتتتتكتتتتتق  تتتتتو، هیيتتتتتانق او 

ه ورخ ټولتتتتتت  د ، دا  تتتتتته ګدغتتتتتته متتتتتتړ  ټيتتتتتتر متتتتتتپی  متتتتتت ر"وكتتتتتتړ  تتتتتتق 

ونیستتتتتتتق،  تتتتتتتق د  د  و ومتتتتتتتیلو امتتتتتتت امالټولتتتتتتتاو زمتتتتتتتو  د كړولتتتتتتتو د 

زغلتتتتته، ! تتتتتته  تتتتتدكاره انستتتتتانه.  لبلتتتتتق پتتتتته  تتتتتاه پتتتتته خبتتتتترو راومتتتتت    تتتتتق
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 ."، د مبا لپاره تیار اومهښهويده  ښه

 ۀاو كړولتتتتتتتتو د ټرامتتتتتتتتق ورومتتتتتتتت  ۀدا د  تتتتتتتتا  محمتتتتتتتتد د  تتتتتتتتق ر متتتتتتتت

 .پرده وه،  ق له هغه وروم ه  د  و او  ړ

ه دود ورو ورو لږيتتتتتتتده، د چتتتتتتتد دوزخ د تیلتتتتتتتو  تتتتتتتو  نتتتتتتتا  متتتتتتتور رن

ونكق خپلتتتتتتو خیمتتتتتتو تتتتتتته متتتتت نیدل، متتتتتترتیري لتتتتتته نیغتتتتتتو نیتتتتتتکو دوزخ متتتتتات

ار  و متتتتتتتردښتتتتتتتد متتتتتتتوزول  تتتتتتتوي پتتتتتتتوتكق د متتتتتتتخ د وي. متتتتتتتره خوريتتتتتتتدل

ډيتتتتتتدل، زمتتتتتتا ګو زاريتتتتتتو متتتتتتره چتتتتتت تتتتتتو   تتتتتتق لتتتتتته خپتتتتتته كوونكیتتتتتتو او تین

ه ختتتتوغ نتتتتته يتتتتتق ا سامتتتتونه يتتتتتق دړي وړي كتتتتړل، تتتتتتر دي  تتتتتده  تتتتق لتتتتت

. كق و  تتتتتولقښتتتتتو نتتتتته يتتتتتق راتتتتتته ترختتتتتق اوګمحتتتتترو  كتتتتتړ  او لتتتتته متتتتت ر

پتتتتوهیږو  تتتتق د  ا تتتتر دغتتتته كتتتتړه ددي لپتتتتاره وو،  تتتتق متتتتو   متتتتو  نتتتته

وټار كتتتتتړي يتتتتتا د كتتتتتو   تتتتت  مپ تتتتتد لپتتتتتاره؟ كیتتتتتدل   تتتتتول  تتتتتق هغتتتتته پتتتتته 

 .كومق  لق خیمق كق  وي وا 

 تتتتتتپه پتتتتتتا  تتتتتتته ورمتتتتتتیده، پتتتتتته متتتتتتبا  ۀدغتتتتتته ويروونكتتتتتتق او د  ینو تتتتتت

كتتتتتار ه او ده  تتتتتپه متتتتتق ټولتتتتت" تتتتتو  تتتتتق ووايتتتتتق  ښتتتتت ارهيتتتتتق  ا تتتتتر را

پتتتته ت كتتتتاوي كتتتتق يتتتتوه كوتتتتته پیتتتتدا  ڼوكتتتتړ،  تتتتق د تامتتتتو لپتتتتاره ددغتتتته  تتتت

دغتتتتته ." ارا  اومتتتتتد،  تتتتتد  تتتتتد  تتتتتق زتتتتتو ښتتتتتهتامتتتتتق  تتتتته هل تتتتته . كتتتتتړ 

د . لمونتتتتتتته پكتتتتتتتق غوړيتتتتتتتدلق ووګو تتتتتتتتوتق څتتتتتتتكوتتتتتتتته نمينتتتتتتته وه او يتتتتتتتو 

پتتتتتالر لپتتتتتاره متتتتتق لتتتتته  ستتتتت ري متتتتتره يتتتتتو كتتتتتت او زمتتتتتا او زمتتتتتا د ورور 

 ونه او دوه خیرنتتتتتتتتتق كمپلتتتتتتتتتق پرتتتتتتتتتتق ښتتتتتتتتتلپتتتتتتتتتاره دوه تو تتتتتتتتتكق، دوه  ال

 ق او يتتتتتتوه مستتتتتتق كامتتتتتته هتتتتتت  زمتتتتتتو  لپتتتتتتاره د او تتتتتتو يتتتتتتو يتتتتتترا. وي

غتتتت ا، میتتتتوي او  ۀپتتتته م ب تتتته ختتتتوا كتتتتق يتتتتو ختتتته كورنتتتت. هل تتتته لیتتتتدل كیتتتتدل

 .كیدل مولنور خه له كور نه ام

یتتتتتک  تتتتتق زه يتتتتتق ومتتتتتاتل  او د  نتتتتتدي تتتتتتوغ كتتتتتړاو يتتتتتق راتتتتتته څكتتتتتو  

كتتتتت  كتتتتتړ، هغتتتتته زمتتتتتو  د تبایتتتتتد او د پتتتتتالر لپتتتتتاره د  تتتتت  د ترتیتتتتتر نیولتتتتتو 

 ر لپتتتتتتتاره يتتتتتتتوه ژوره عالومنتتتتتتتق دا  تتتتتتته پتتتتتتته متتتتتتتا كتتتتتتتق د متتتتتتت. هیلتتتتتتته وه

 ا تتتتتر . انه كتتتتتړيښتتتتتوتننتتتتتوي او  تتتتتق هیلتتتتتق او خیالونتتتتته  تتتتته متتتتتق رو

ه وختتتتتت متتتتتو   تتتتت  تتتتتته څتتتتتدو   تتتتته " ه  تتتتتق ښتتتتت تتتتته متتتتتق هتتتتتره ورخ پو

نه متتتتته كتتتتتوه، هغتتتتته  تتتتته زر ښتتتتتغتتتتت  اندي"هغتتتتته  تتتتته ويتتتتت   تتتتتق " وامتتتتت وي؟

 ."و ق

رومتتتتتت ه د هیلتتتتتتق پتتتتتترخالت زمتتتتتتو  و دوه ورزتتتتتتق ود امیتتتتتتر متتتتتترتیر

حمتتتتتد ونیتتتتتول او زمتتتتتو   نتتتتتدي ختتتتتانق تتتتتته   محمتتتتتد او  تتتتتیر مګتتتتتورونتتتتته 

پتتتتتتالر  تتتتتق ورمتتتتتتره خپتتتتته و، پتتتتته دي  تتتتتتق هغتتتتتو  پتتتتتته . يتتتتتق راومتتتتت  

  وو، ښتتتتتت تتتتتتاهر كتتتتتتق پتتتتتته يتتتتتتوي  سامتتتتتتق  تتتتتتیبق كتتتتتتق هغتتتتتته پتتتتتتري اي

 ښختتتتتال  او زه ټيتتتتتر ختتتتتو. ورمتتتتتره پتتتتته  تتتتتق میلتتتتتق متتتتتره روغبتتتتتړ وكتتتتتړ

ه هتتتت  پتتتته  نتتتتدي تتتتتوغ يتتتتق خپتتتته څتتتت تتتتوو  تتتتق دل تتتته  تتتته يتتتتق ولتتتترو، كتتتته 

 .ي ه  ووملچر ښهوو، مو  يوازق مره ورونه نه . وو

دل، هغتتتتته پیښتتتتتیه  یتتتتتاه كتتتتتړ ،  تتتتتق هتتتتتره ورخ څتتتتتهغتتتتته  ټتتتتتولكتتتتته زه 

پتتتتته لنتتتتتډ ټول زمتتتتتو   نتتتتتدي تتتتتتوغ دري میا تتتتت ق .  تتتتته پتتتتتا  ونتتتتته لتتتتتري

لتتتتتور زلتتتتتق  ركتتتتتت وكتتتتتړ او د  ا تتتتتر  نتتتتتدياه متتتتتخ څمتتتتتو  . او د  تتتتتو

و،  تتتتتق پتتتتته ) كاريتتتتتډور( نتتتتتدي خانتتتتته يتتتتتو رارو  ۀاومتتتتتن. پتتتتته ټيريتتتتتدو وو

لتتتتتور ورونتتتتتو يتتتتتورارو څر او متتتتتو  پتتتتتال. هتتتتتري ختتتتتوا كتتتتتق يتتتتتق  رنتتتتتډه وه

پتتتتتته كتتتتتتډه  ره او نتتتتتتور يتتتتتتق د نتتتتتتورو متتتتتتردارانو او خانتتتتتتانو لپتتتتتتاره وو، 
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 تتتتق پتتتته هغتتتتو كتتتتق د متتتتردار  تتتتیر علتتتتق ورونتتتته او د هغتتتتو يتتتتو تر تتتتور 

درارو پتتتتتتته غتتتتتتتولق  انتتتتتتتدي يتتتتتتتو . هتتتتتتت  و،  تتتتتتتق تپتتتتتتتق  تتتتتتتو  و) انتتتتتتتور(

عيتتتتتر پتتتتته دي  تتتتتق  تتتتتك  . عيتتتتتر او نتتتتتو   تتتتتد   تتتتتنل هتتتتت  پتتتتتروی و

كتتتتت  و، او د وتتتتتد يتتتتتق  ره، لتتتتته او دو غړيتتتتتو او زتتتتتاه يتتتتتق ټيتتتتتر ويروون

 تتتتتاه پتتتتته غیتتتتتر متتتتتن   ټول و پتتتتته انچڅتتتتتمتتتتتره،  يتتتتتره يتتتتتق د ژړا ولتتتتتق د 

دي زړيدلتتتتتتته او  یتتتتتتتا د يتتتتتتتوه و لتتتتتتته كونيونتتتتتتتو نتتتتتتته  نتتتتتتتګد هغتتتتتتته د متتتتتتت ر

ق يتتتتتق  تتتتق نیمتتتتايق يتتتتتق ګمتتتت ر. یتتتتتر تتتتتر نامتتتته يتتتتتق رمتتتتیدلهڅ تتتتوتق پتتتته 

یتتتتتر څو پتتتتته ګپ تتتتتق وي، د يتتتتتوه و شتتتتتق زنتتتتتاور د متتتتت ر پتتتتته وريځتتتتتو متتتتتره

د پريتتتتتتړي خم تتتتتتا يتتتتتتو لنتتتتتتډ كمتتتتتتی  يتتتتتتق پتتتتتته زتتتتتتاه او دومتتتتتتره . قزلیتتتتتتدل

ختتتتتال  او . متتتتتره يتتتتتق د تتتتتتوتق تمیتتتتتک كیتتتتتده ۀخیتتتتتره و،  تتتتتق پتتتتته متتتتتن 

 انو يتتتتتتتو ښتتتتتتتكريتتتتتتتواه يتتتتتتتق د هغتتتتتتته د متتتتتتتینق او  يتتتتتتتري د وي ۀ تتتتتتتق تنتتتتتتت

وده،  تتتتتق لتتتتتته وتتتتتد متتتتتره يتتتتتتق متتتتتیالق كولتتتتته او د لینكیتتتتتتو او ښتتتتتمنلتتتتتوط 

و لتتتتته متتتتتر نتتتتته تتتتتتر پونتتتتتد.  اه  تتتتترمولښتتتتت انو يتتتتتق د وزي ويښتتتتتلیچتتتتتو وي

لتتتتتتته . ل  وښتتتتتتتپتتتتتتتوري يتتتتتتتق زتتتتتتتاه د پستتتتتتته پتتتتتتته ختتتتتتتا  او ده پومتتتتتتت ی  پو

غتتتتتتاړي نتتتتتته يتتتتتتق دغستتتتتتق زنځیتتتتتتر راتتتتتتتاو و،  تتتتتتق اه تتتتتتتر  يلكتتتتتتو يتتتتتتق 

لتتتتتته متتتتتتو  . رمتتتتتتیده،  تتتتتتق  تتتتتتايد  تتتتتتپږ كیلوكرامتتتتتته وزه يتتتتتتق درلتتتتتتوده

 . ندياه زنځیر او غراغ وو ټولپنځو نه پرته 

دغتتتتتته متتتتتتړ  متتتتتتدو نومیتتتتتتده،  تتتتتتق د يتتتتتتوه  تتتتتت   دنامتتتتتته داړه متتتتتتار د 

دغتتتتتتو دواړو او د دو  پتتتتتته  تتتتتتاه نتتتتتتورو د ل تتتتتته  نتتتتتتد پتتتتتته . و ملچتتتتتترودو 

هستتتتتتتكو او  تتتتتتتاوخوا درو كتتتتتتتق  روي  تتتتتتتكول، پتتتتتتته كتتتتتتتاروانونو  انتتتتتتتدي 

يتتتتتق  ريدونتتتتته كتتتتتول او ختتتتتاروي او پیستتتتتق يتتتتتق ترينتتتتته خپلتتتتتولق، متتتتتړي 

امیتتتتتتر . ولقڅتتتتتت تتتتتته يتتتتتتق خر ښتتتتتتځ يتتتتتتق ترينتتتتتته وژل او د هغتتتتتتو واړه او 

 پروانتتتتته]پنتتتتتوا لتتتتته دي  تتتتتق كا تتتتت  تتتتتته متتتتت وه  تتتتتق، د كا تتتتت  وومانتتتتتده 

تتتتتته امتتتتتر كتتتتتړ  و،  تتتتتق دغتتتتته ياغیتتتتتاه لتتتتته مینځتتتتته يومتتتتتق ]ختتتتتاه
)10(

د . 

وومانتتتتتتداه عستتتتتتكرو او متتتتتتورو دغتتتتتته متتتتتتیمه ا اطتتتتتته كتتتتتتړه او د متتتتتتدو او 

د دو پتتتتتتته كتتتتتتتډوه يتتتتتتتق ټيتتتتتتتر داړه متتتتتتتاراه ونیتتتتتتتول او امیتتتتتتتر تتتتتتتته يتتتتتتتق د 

 .موغای په توكه ولیږل

د تیتتتتتتاري پتتتتتته خوريتتتتتتدلو متتتتتتره  تتتتتته لتتتتتته ختتتتتتا  ا  یتتتتتتاط نتتتتتته كتتتتتتار 

نتتتتتدياه د غتتتتتولق دپامتتتتته متتتتتره وتتتتتتړل  تتتتتا  محمتتتتتد  تتتتته  . اخیستتتتت   كیتتتتتده

. او ولتتتت  كتتتتړل او كلتتتتق  تتتته يتتتتق پتتتته خپتتتت   یتتتتر كتتتتق وا ولتتتته او  ړ  تتتته

پتتتتتالر  تتتتتق پتتتتته نستتتتتبق . دغتتتتته كتتتتتار  نتتتتتدياه پتتتتته كتتتتتړاو او  ینو تتتتته كتتتتتول

ه ام یتتتتتتاز  ره، د  نتتتتتتديانو پتتتتتته دفتتتتتتاع كتتتتتتق يتتتتتتق لتتتتتته  ا تتتتتتر څتتتتتتټول يتتتتتتو 

دا  تتتتتتتتق هغتتتتتتتتو  پتتتتتتتته . "متتتتتتتتره پتتتتتتتته پرلتتتتتتتته پستتتتتتتتق ټول دلیتتتتتتتت  وايتتتتتتتته

دل تتتتتتتتته يتتتتتتتتتوازق يتتتتتتتتتو ور د ،  تتتتتتتتتق دولتتتتتتتتت   زنځیرونتتتتتتتتتو كتتتتتتتتتق دي او

متتتترتیري يتتتتق تتتتتر  تتتتا و ړ دي، تتتتتته ولتتتتق هغتتتتو  لتتتته ختتتتوغ او ارام یتتتتتا 

نتتتتتته محرومتتتتتتوي؟ پتتتتتته دامتتتتتتق  تتتتتتال كتتتتتتق  تتتتتتق د هغتتتتتتو پتتتتتترار نا تتتتتتون  

ه  تتتتت  نتتتتته لتتتتتري،  تتتتتق زمتتتتتا پتتتتته  تتتتتارو دا زمتتتتتا كتتتتتار د  او تتتتتت." "د 

 ."وتق ووهقګكق 

پتتتتالر پتتتته  یتتتتړه يتتتترا ق تتتتته    كتتتتړ او د  ا تتتتر پتتتته لتتتتور يتتتتق پتتتته 

كتتتتړ  نتتتته وا ، نیتتتتم  تتتته  ښتتتتهوګكتتتته يتتتتق زتتتتاه . وزار كتتتتړګتتتت متتتترهوتتتتوی 

د . وا  تتتتته يتتتتتق ورماتتتتتته كتتتتتړي  ۀیتتتتتدل  او د متتتتتر كتتتتتوپړچيتتتتتق پتتتتته متتتتتر ل

هغتتتتته نیتتتتتم . یتتتتتد او ټيتتتتتر يتتتتتق ودرداوهچهغتتتتته پتتتتته زتتتتتا  يتتتتتق پتتتتته متتتتتینه ول
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ه ونتتتته ويتتتتت ، يتتتتوازق د ا  یتتتتتاط څتتتتتمیتتتتر تتتتتته د  تتتتكايت لپتتتتتاره  ړ، امیتتتتر ا

ل او  نتتتتتتدياه او فكتتتتتتر خبتتتتتتري يتتتتتتق وكتتتتتتړي، ختتتتتتو كنداغونتتتتتته لیتتتتتتري  تتتتتتو

 . ه ارا   ولڅيو 

و ورزتتتتتق ورومتتتتت ه ژمتتتتت  راغتتتتت  او متتتتتاړه  تتتتتول   تتتتت  ټنتتتتتډ څتتتتتيتتتتتو 

ي او و شتتتتتق وتتتتتواري متتتتتدو لتتتتته خپلتتتتتق  يتتتتتر ښتتتتتاغل . هتتتتت  يتتتتتخ ونیتتتتتوه

خپتتتتتت  د وړيتتتتتتو . انتتتتتته،  تتتتتتق غستتتتتت  وكتتتتتتړيګمتتتتتتره پتتتتتته زتتتتتتاه فتتتتتتر  

ق  تتتتتتال پومتتتتتت ی  يتتتتتتق لتتتتتته خپلتتتتتتو او و نتتتتتته لیتتتتتتري وا تتتتتتوه او پتتتتتته دامتتتتتت

لرونكتتتتتق زو نتتتتته يتتتتتق  ګاو  تتتتترونګ كتتتتتق،  تتتتتق خپلتتتتته درنتتتتتده او  تتتتترن

متتتتتره د وره پتتتتته لتتتتتور رواه  ۀپتتتتته زتتتتتاه پستتتتتق خشتتتتتوله، پتتتتته  تتتتتق پروايتتتتت

ه وويتتتتت  او هغتتتتته ممد متتتتته د څتتتتتمتتتتتاتونكق متتتتترتیري تتتتتته يتتتتتق يتتتتتو .  تتتتتو

متتتتدو كتتتتالق وايستتتت   او پتتتته دامتتتتق  تتتتال كتتتتق . ټنتتتتډ غتتتتاړي تتتتته ورومتتتتت

د متتتتت هبق . وكتتتتته يتتتتتق يتتتتتخ متتتتتای كتتتتتړ، پكتتتتتق ننتتتتتویڅ تتتتتق د زو نتتتتتق پتتتتته 

پتتتتته او تتتتتو كتتتتتق غوتتتتتته كتتتتتړه، كتتتتتالق رمتتتتتومونو لتتتتته منتتتتتق يتتتتتق دري زلتتتتته 

يتتتتتق  یرتتتتتته پتتتتته زتتتتتاه كتتتتتړه او پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق يتتتتتخ يتتتتتق پتتتتته 

 و،  يتتتتتري او زتتتتتاه  انتتتتتدي او تتتتته كیتتتتتده،  یرتتتتتته  نتتتتتدي ختتتتتانق تتتتتته ښتتتتتوي

ق ګتتتتتتكتتتتتتق ټيتتتتتتر لر ۀنتتتتتتور  نتتتتتتدياه ميبتتتتتتور  تتتتتتول پتتتتتته  نتتتتتتار. راغتتتتتت 

متتتتتتدو  تتتتتتق لتتتتتته . وا تتتتتوي،  تتتتتتق تتتتتتتود اور د هغتتتتتته پتتتتتته ان  تتتتتتار كتتتتتتق وي

 څنچتتتتتتتتهتر ۀادا كتتتتتتتتړي، د  نتتتتتتتتاردي،  تتتتتتتتق د مننتتتتتتتتق يتتتتتتتتوه كلمتتتتتتتته هتتتتتتتت  

 .كینامت او زاه يق تود او وو كړ

دل تتتتتتته د يتتتتتتتادولو او انتتتتتتتد كولتتتتتتتو وړ ده،  تتتتتتتق ماليتتتتتتتانو او رو تتتتتتتانق 

وونكیو ددغتتتتتتو نتتتتتتاايلو ا ووتتتتتتانوه نتتتتتته منونكیتتتتتتو خلكتتتتتتو پتتتتتته دمتتتتتتاغونو ښتتتتتت

د  ويتتتتتتتتده . متتتتتتتتره م نتتتتتتتتاوس تا تتتتتتتتبونه ورننويستتتتتتتت ق دي څنچتتتتتتتتهكتتتتتتتتق 

هغتتتتته متتتتتره وانق ختتتتتوغ وينتتتتتق او ختتتتتالق كیتتتتتږي،  تتتتتق پتتتتته   تتتتتكیتتتتتږي، 

د  تتتترايرو لتتتته ك نتتتتق نتتتتته نتتتتاه نتتتته كتتتتوي، ختتتتو متتتتال يتتتتا ر  تتتتق ګ څهتتتتی

ق او د غستتتتت   كتتتتت  ورتتتتتته كتتتتتوي او دغتتتتته  كتتتتت  پتتتتته ګڼتتتتتهغتتتتته واوایتتتتتت 

  چتتتتتر متتتتتره ا تتتتترا كیتتتتتږي،  تتتتتق د متتتتتړو او كندغستتتتتق عپیتتتتتدي او ا بتتتتتا

پتتتته عتتتتی   تتتتال كتتتتق هغتتتته خلتتتتد كتتتتړوي، وژنتتتتق، . نتتتته كیتتتتږي څپتتتتروا هتتتتی

 وختتتتتتتتت  ۀركورونتتتتتتتته ورانتتتتتتتتوي او د مريتتتتتتتتو پتتتتتتتته نامحتتتتتتتتدودي متتتتتتتتوداك

ه منتتتتت   تتتتتوي دي، نتتتتته يتتتتتوازق د چتتتتت رمونتتتتته پتتتتته تین ټتتتتتولدغتتتتته . كیتتتتتږي

متتتتدو .  ینق ديتتتت  كتتتتق،  لكتتتتق پتتتته نتتتتورو دينونتتتتو كتتتتق هتتتت ښتتتتامتتتتال  پتتتته ر

ونتتتتو مینتتتتدل ګهیتتتتواد كتتتتق پتتتته زر ټتتتتولاو د هغتتتته پتتتته  تتتتاه نتتتتور  تتتتق پتتتته 

كمونتتتتته عتتتتتی  هغتتتتته  پتتتتته دي عپیتتتتتده  تتتتتوي  تتتتتق د  تتتتتد پتتتتتر اتتتتتد  كیتتتتتږي،

لتتتتته  تتتتتیراه غولولتتتتتو نتتتتته  و لپتتتتتاره دي لكتتتتته پتتتتته ايتتتتترال ښتتتتتدي،  تتتتتق د 

كتتتتتتتته دا د متتتتتتتت هبق . ورومتتتتتتتت ه،  تتتتتتتتق تلپتتتتتتتتاتق  نتتتتتتتتت يتتتتتتتتق اناتتتتتتتتا  وي

مك بونتتتتتتو او رو تتتتتتانق مشتتتتتترانو ماليتتتتتتانو لتتتتتته ختتتتتتوا نتتتتتته وي، نتتتتتتو دغتتتتتته 

 اهتتتتتت  او  تتتتتتق  ري  تتتتتتوي د  تتتتتت   تتتتتتا لتتتتتته ختتتتتتوا او پتتتتتته ختتتتتته ټول پتتتتتته 

 .ناممه  ر  اندي رهق كړل  وي دي؟

 نق پتتتتتته زتتتتتتواغ كتتتتتتق  ا تتتتتتر ښتتتتتتپتتتتته پتتتتتتا  كتتتتتتق زمتتتتتتا د مامتتتتتتولق پو

كتتتتتق كا تتتتت  تتتتتته متتتتت وه  تتتتتق او  ۀامیتتتتتر  تتتتته پتتتتته يتتتتتوي اونتتتتت"   تتتتتق وويتتتتت

 تتتتتق تامتتتتتق  تامتتتتتق  تتتتته هندومتتتتت اه تتتتتته ولیتتتتتږل  تتتتتد، ختتتتتو  تتتتتاور وكتتتتتړه

ه وختتتتتتت  تتتتتتق  انتتتتتتدنق  یتتتتتت  وانتتتتتتاه څتتتتتت.  تتتتتته هل تتتتتته هتتتتتت   نتتتتتتدي اومتتتتتتد

 ."وويند،  یا  ه په ما  كر وكړ 
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ماتتتتتته د ان  تتتتتار هتتتتتره ورخ د كتتتتتال پتتتتته  تتتتتاه وه، نوكرانتتتتتو  تتتتته هتتتتتره 

کونتتتته راوړل، نتتتتت  يتتتتق متتتتتو  تتتتته وويتتتتت  یڅورخ متتتتو  تتتتته لتتتتته كتتتتور نتتتتته 

زانونتتتتته امتتتتتاده كتتتتتړ  " تتتتتق متتتتترتیرو  یبیتتتتتانو تتتتتته خبتتتتتر وركتتتتتړ   تتتتتق 

 تتتتتد،  تتتتتق هغتتتتته د هنتتتتتد پتتتتته  یکونتتتتته  تتتتتار كتتتتتړ ،  اكتتتتتر تتتتتته  تتتتته  ړڅاو 

و  ورما تتتتتور پتتتتته دغتتتتته خبتتتتتر متتتتتره خپكتتتتتاه ا." ا  د ګتتتتتلتتتتتور لتتتتتومړ  

!  نهښتتتتتتتتعيبتتتتتتتته پو" "اه ولتتتتتتتتق؟چتتتتتتتتخپ" تتتتتتتتد  تتتتتتتتو، متتتتتتتتا ويتتتتتتتت   تتتتتتتتق 

پتتتتتته  نتتتتتتدي خانتتتتتته  ټتتتتتتولار او نتتتتتتور كورونتتتتتته  تتتتتتور  تتتتتتوي دي او متتتتتترد

كتتتتتتق ا تتتتتتول  تتتتتتوي دي، تتتتتتتر هغتتتتتتو  تتتتتتده دا ده  تتتتتتق لتتتتتته خپتتتتتت  پالرنتتتتتتق 

نتتتته  تتتتړل كیتتتتږي او د كتتتتاپرو لتتتته ختتتتوا  نتتتتدي كیتتتتږي او تتتتته  یتتتتا څهیتتتتواد 

 "ه  وايق  ق ولق؟

متتتتو   تتتته  نتتتتدي نتتتته  تتتتو،   تتتت  كتتتته "متتتتا پتتتته زتتتتواغ كتتتتق وويتتتت ،  تتتتق 

 نتتتتتدي هتتتتت   تتتتتو هغتتتتته  تتتتته د هنتتتتتد پتتتتته  تتتتتاه يتتتتتو پتتتتتراخ هیتتتتتواد كتتتتتق وي، 

. دي ښتتتتتهونه د كركتتتتتق وړ لتتتتته دغتتتتتق  نتتتتتدي ختتتتتانق نتتتتته ښتتتتتارد هغتتتتته  تتتتتق 

ر نتتتتتته دغستتتتتتق ګږ  زكتتتتتته  تتتتتتق دا متتتتتتق لتتتتتته لریتتتتتت  او متتتتتتودازه پتتتتتتوهی

 ."اوريدلق دي

نتتتتته پتتتتته  ۀښتتتتتزه  ايتتتتتد درتتتتتته ووايتتتتت   تتتتتق كنیتتتتتکي لتتتتته خو! يتتتتتا به"

" ق دي؟ښتتتتتتتهغتتتتتتتو  ولتتتتتتتق دومتتتتتتتره خو." " تتتتتتتامو كتتتتتتتق نتتتتتتته زتتتتتتتايیږي

هل تتتتتتته وايتتتتتتتق  تتتتتتتق هندومتتتتتتت اه د راج او ازاد ملتتتتتتتد د ، همتتتتتتتدا  تتتتتتتق "

ورمتتتتتتتیدلو هغتتتتتتتو   تتتتتتته د دو  ازادي اعتتتتتتتال  كتتتتتتتړي او دو   تتتتتتته ازادي 

 ." ق

د . متتتتو  يتتتتو زتتتت   یتتتتا پتتتته  تتتتاهر كتتتتق لتتتته يتتتتوه تنتتتتاول متتتتره متتتتخ  تتتتو

و  پتتتته دغتتتته ديتتتت  لتتتته څتتتت ینق ديتتتت  لتتتته منتتتتق همتتتتدا  تتتتق يتتتتو ښتتتتامتتتتال  د ر

  التتتتتتته ا  ن . "زړه نتتتتتتته مشتتتتتتترت  تتتتتتتو، مريتتتتتتت  تتتتتتتتوغ لغتتتتتتتو كیتتتتتتتږي

پتتتتتتته "مومتتتتتتتو لكتتتتتتته  متتتتتتتو  دغستتتتتتتق وينتتتتتتتاوي هتتتتتتت " محمتتتتتتتد رمتتتتتتتول ن

 تتتتتق ازاد  ښتتتتتهد عتتتتتدالت نتتتتتوكر "او " امتتتتتال  كتتتتتق مريتتتتتق تتتتتتوغ نتتتتته  تتتتت ه

و تتتتتته  را تتتتتر  پونتتتتته منتتتتتق، ټولتتتتتپتتتتته امتتتتتال  كتتتتتق  را تتتتتر   تتتتتق ." اومتتتتتق

كتتتتته ددغتتتتتق امامتتتتتق امتتتتتالمق  را تتتتتري رعايتتتتتت پتتتتته . لتتتتتري ښتتتتتهتینكتتتتته ري

عتتتتتتتا  ټول  تتتتتتتو  وا ، د وتتتتتتتانوه لتتتتتتته منتتتتتتتق  تتتتتتته خاونتتتتتتتد او مريتتتتتتت ، 

نتتتتتت وا ، ختتتتتو لتتتتته  تتتتتده مرغتتتتته  تتتتته   ۀ تتتتت م  او غريتتتتتر نتتتتته وا  او نتتتتتړ

 .ونه  ريالق  وي نه ديروښښپه دي  ري كق 

پتتتتتتته ]پتتتتتتته واوتتتتتتت  كتتتتتتتق پتتتتتتته امتتتتتتتال  كتتتتتتتق دغتتتتتتته  پتتتتتتتووق فري تتتتتتتق 

ا  كتتتتتتړ  او نتتتتتت  ورخ متتتتتتو  تتتتتتتر  تتتتتتلو كتتتتتتالونو لتتتتتتږ دو ]افغانستتتتتت اه كتتتتتتق

نه مريتتتتتتانق ددي ښتتتتتتځیال  تتتتتتاهداه يتتتتتتو،  تتتتتتق زتتتتتتوانق  تتتتتتددغستتتتتتق يتتتتتتوه 

 ری  ړي لپتتتتتاره  تتتتتق ازادي وي، غتتتتتواړي  انتتتتتتدنق ملتتتتتد تتتتتته پتتتتته م تتتتتتا

دا  تتتتق متتتتو  د دو  زپتتتت  كیتتتتده پتتتته ن تتتتر كتتتتق ولتتتترو، د پوهتتتتاوي .  تتتتق

ه پتتتتتتتته خپتتتتتتتت  وار پتتتتتتتته زړه كتتتتتتتتق پتتتتتتتته يپتتتتتتتتی  متتتتتتتتره د دو  پتتتتتتتته . وړ ده

 .ن ګكق زاه  ريد  ۀښخو

 تتتتت  متتتتت ار د وخ تتتتته  ا تتتتتر لتتتتته يتتتتتوه افستتتتتر متتتتتره راغتتتتت ، هغتتتتته د 

يتتتتوه  تتتتپانه پتتتته  تتتتاه  تتتتق خپتتتت  پستتتتونه مشتتتت ري تتتتته متتتتپاري پنتتتتوا لتتتته 

متتتتتتو  . افستتتتتتر تتتتتتته ومتتتتتتپاري، و تتتتتتمیرلو دي  تتتتتتق متتتتتتو  يتتتتتتوه متتتتتتپاره

مننتتتتته وكتتتتتړه او لتتتتته متتتتتدو او نتتتتتورو  نتتتتتديانو متتتتتره متتتتتو ختتتتتدا  پتتتتته امتتتتتانق 

متتتتتواره  98متتتتتو   تتتتتق لتتتتته دغتتتتته زايتتتتته وتلتتتتتو، د خايتتتتتو متتتتتورو . وكتتتتتړه
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پتتتتته  اكتتتتر كتتتتق دري ورزتتتتق پتتتتاتق  تتتتتو، . لتتتته متتتتو  متتتتره يوزتتتتا   تتتتول

پتتتته پتتتتا  كتتتتق .  تتتتق ټتتتتولددي لپتتتتاره  تتتتق نتتتتور هتتتت  د تللتتتتو لپتتتتاره هل تتتته 

يوه  تتتتتتپی ه كستتتتتتیکه ښتتتتتتځود! ه يتتتتتتوه يتتتتتتحنهڅتتتتتتختتتتتتو  لو،متتتتتتو  وخوزیتتتتتتد

ټلتتتتتتته،  تتتتتتتق پتتتتتتته هغتتتتتتتو كتتتتتتتق پیتتتتتتتنځل   یبیتتتتتتتانق او نتتتتتتتوري مريتتتتتتتانق او 

ومتتتتتارل  تتتتتو ،  تتتتتق ګزه و. وي، لتتتتته متتتتتو  متتتتتره يوزتتتتتا   تتتتتوي نتتتتتوري

د  تتتتتتتق  تتتتتتتق  تتتتتتتاه او  بو تتتتتتتاه پتتتتتتته نومونتتتتتتتو د خپلتتتتتتتو میتتتتتتترو مستتتتتتتْولیت 

ما تتتتتتوم یا نتتتتتته ورومتتتتتت ه زه خپتتتتتت  دا لتتتتتتومړ  زتتتتتت  و،  تتتتتتق لتتتتتته . ولتتتتتتر 

). ،  ااتتتتتتري او غتتتتتتايبقۀد ورونتتتتتو كورنتتتتتت(پلتتتتتتواه ويتتتتتتن  دي خږدغتتتتته نتتتتتت

زه دوه كلتتتتتت  و ،  تتتتتتق كا تتتتتت  تتتتتتته و ړ  او دو  پتتتتتته كنتتتتتتدهار كتتتتتتق پتتتتتتاتق 

كلونتتتتتته كلونتتتتتته متتتتتتق هیلتتتتتته كولتتتتتته او ختتتتتتوغ متتتتتتق لیتتتتتتده،  تتتتتتق .  تتتتتتول

فكتتتتر نتتتته  څرز ، ختتتتو متتتتا هتتتتیګتتتتتتتتته  یرتتتتته و ۀكنتتتتدهار تتتتته او خپلتتتتق كورنتتتت

 دا يتتتتتو غتتتتت . كتتتتتاوه  تتتتتق هغتتتتته  تتتتته پتتتتته دغستتتتتق نتتتتتاوړي  التتتتتت كتتتتتق وي

پتتتتتتتتته ختتتتتتتتتتا  ټول زمتتتتتتتتتتو   لړلتتتتتتتتت  او زړه متتتتتتتتتتاتوونك  پیومتتتتتتتتتت وه و،

رانتتتتتتته تمامیتتتتتتتده،  تتتتتتتق لتتتتتتته پینځلستتتتتتتو كلونتتتتتتتو نتتتتتتته ګمینتتتتتتتدو تتتتتتتته ټيتتتتتتتره 

يتتتتتتتو  ۀورومتتتتتتت ه خپتتتتتتت  میتتتتتتتړه د لتتتتتتتوړ نستتتتتتتر يتتتتتتتو متتتتتتتردار او د كورنتتتتتتت

 چتتتتتتتوړ  او رمتتتتتتتیدل   تتتتتتتوهر د  نتتتتتتتدي تتتتتتتتوغ او درد پتتتتتتته  تتتتتتتال كتتتتتتتق 

متتتتو  ژړل، يتتتتو  تتتت  متتتتو پتتتته غیتتتتږ كتتتتق نیتتتتول،  متتتتونه متتتتو متتتتره . ووينتتتتق

 . كول او نرمق خو ي خبري مو مره كولقور

لتتتتتته دغتتتتتتو تتتتتتتودو ا سامتتتتتتاتو متتتتتتره متتتتتتره زر متتتتتتق در  كتتتتتتړه،  تتتتتتق 

ه هغتتتتتو ،  تتتتتق د متتتتتر متتتتتړ  يتتتتتق ختتتتتو ګتتتتتپتتتتته خايتتتتته تو ۀلتتتتتويق كورنتتتتت

د .   میامتتتتتت او ديپلومامتتتتتق كتتتتتويمتتتتتاينق لتتتتتري، پتتتتته خپلتتتتتو كتتتتتق ختتتتتا

ه څتتتتتتمتتتتتتره ه ۀق پتتتتتته ټول هتتتتتتره ماينتتتتتته پتتتتتته م تتتتتتاری او هو تتتتتتیارچتتتتتت یل

و تتتتیه كتتتتق  زمتتتتو  پتتتته. كتتتتق زتتتتا  ونیستتتتقكتتتتوي،  تتتتق د میتتتتړه پتتتته زړه 

ه ممد متتتتتتته د خايتتتتتتتق تو تتتتتتته مركتتتتتتتک ګتتتتتتتزه د پتتتتتتتالر د منلتتتتتتتق پتتتتتتته تو

دغتتتتتته  پیپتتتتتتت  تتتتتتق زه نتتتتتتارو  او لتتتتتته خپلتتتتتتق متتتتتتكه متتتتتتور نتتتتتته . ( تتتتتتو 

ه  تتتتتتتق زړه متتتتتتتق څتتتتتتتهتتتتتتتر هغتتتتتتته .) محتتتتتتترو   تتتتتتتو  و ، هتتتتتتت  رول  ره

میتتتتتترو متتتتتتق ددي لپتتتتتتاره  تتتتتتق پتتتتتته خپلتتتتتتو .   ، لرلتتتتتت  متتتتتتق  تتتتتتوهغوښتتتتتت

، پتتتتتتته تودو تتتتتتتق او م ر تتتتتتتانق متتتتتتتیالیو متتتتتتتره د پتتتتتتتالر زړه خپتتتتتتت  كتتتتتتتړي

زمتتتتتو  پتتتتته كتتتتتارواه كتتتتتق . كولتتتتتو كتتتتتق تتتتتتر يتتتتتوي  لتتتتتق نتتتتته زيتتتتتات  كتتتتتاوه

لتتتتتتته  ۀهتتتتتتت  وي لكتتتتتتته د متتتتتتتردار  تتتتتتتیر علتتتتتتتق كورنتتتتتتت ۀنتتتتتتتوري كورنتتتتتتت

نه مريتتتتتتتتو او كنیتتتتتتتتکو او مريتتتتتتتتانو ښتتتتتتتتځیاو  تتتتتتتتق  تتتتتتتتمیرو ښتتتتتتتتځوپنځومو

 يا  تتتتتق لتتتتتهښتتتتتځو او لتتتتته ۀهل تتتتته د تتتتتتره زو  انتتتتتور، د هغتتتتته كورنتتتتت. متتتتتره

   تتتتتق د يوولستتتتتو كلونتتتتتو او يتتتتتو امتتتتتل. متتتتتره زینتتتتتق خانتتتتتاه هتتتتت  ووښځو

د .  تتتتتتتتو ملچتتتتتتتترودي ږخپلتتتتتتتواه و، يتتتتتتتتوازین  كتتتتتتتت  و  تتتتتتتتق زمتتتتتتتتا نتتتتتتتت

. او خواختتتتتتتو   ختتتتتتتو د ان پتتتتتتتال يتتتتتتتوه د ټاټ وړ ومتتتتتتتیله وه ګمتتتتتتتیمق  تتتتتتت

يتتتتتوازق د امتتتتتل  نیتتتتتا او يتتتتتوي  لتتتتتق میرمنتتتتتق  تتتتتق لتتتتته اتیتتتتتا كلونتتتتتو نتتتتته 

او هتتتتتتت   ښد تتتتتتتتره زو   انتتتتتتتور هتتتتتتت  يتتتتتتتو او.  ره ښ ق وه، يتتتتتتتو اوښتتتتتتتاو

كتتتتتتړي، ماتتتتتتته  تتتتتته يتتتتتتق  ښپتتتتتتاره،  تتتتتتق پتتتتتتالر ختتتتتتويتتتتتتو ا   ره او ددي ل

هتتتتتتتر متتتتتتت ار متتتتتتتو  د . پتتتتتتته هغتتتتتتتو  انتتتتتتتدي د متتتتتتتپريدلو ا تتتتتتتازه راكولتتتتتتته

ارنق  نتتتتتتتدي خوزیتتتتتتتدلو او دو  پتتتتتتته تتتتتتتتورو او نیتتتتتتتکو څتتتتتتتمتتتتتتتورو تتتتتتتتر 

دا  تتتتتتق د هغتتتتتتو  ومتتتتتتتلق د كتتتتتتار نتتتتتته وي او امتتتتتتونه يتتتتتتتق . متتتتتتمبال وو

اوه، هغتتتتته  تتتتته څتتتتتهتتتتت  پیتتتتتاوړي نتتتتته وو، د ختتتتتال  يتتتتتاغق طبیاتتتتتت يتتتتتق ه
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ر ټار نتتتتته وا  متتتتتا  تتتتته دغتتتتته خركتتتتتاراه  نتتتتتدي كتتتتته د پتتتتتال"ويتتتتت   تتتتتق 

 ."یدل  وا تښ كړ  او له امونو او وملو مره  ه 

او   تتتتتتته د متتتتتتت ر مواتتتتتتتوع پريتتتتتتتږد  او د كنتتتتتتتدهار لتتتتتتته دوو نتتتتتتتام و 

متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ . ماليتتتتتانو متتتتتره  تتتتته د امیتتتتتر پتتتتته  لنتتتتتد وغږيتتتتتږ 

دو  اړ كتتتتتتتړ  و،  تتتتتتتق ف تتتتتتتوا وركتتتتتتتړي  تتتتتتتق لتتتتتتته امیتتتتتتتر عبتتتتتتتدالر م  

. ي لكتتتتتته د كتتتتتتاپرانو پتتتتتتر اتتتتتتد   تتتتتتاد ويیتتتتتتدل  تتتتتته دامتتتتتتق و نچمتتتتتتره 

 .دغه و ه مو  په  ندي خانه كق واوريدله

د مبتتتتتتاركق خروتتتتتتق پتتتتتته متتتتتتخ كتتتتتتق د هغتتتتتتو وژنتتتتتته د افغانستتتتتت اه پتتتتتته 

پتتتتته دغتتتتته كتتتتتار متتتتتره د هغتتتتته د پنتتتتتاه . تتتتتتاريخ كتتتتتق يتتتتتو  یستتتتتار  عمتتتتت  و

ورو  لو هغتتتتتته رواج نپتتتتتتس كتتتتتتړ،  تتتتتتق خلكتتتتتتو پتتتتتته خروتتتتتته او نتتتتتتغوښتتتتتت

 تتتتدعت پتتتته واوتتتت  كتتتتق د  تتتتکا نتتتتاه دغتتتته ګد . زيتتتتارتونو كتتتتق پنتتتتاه موندلتتتته

ه ځتتتتتتتتدنق وتتتتتتتانونو د امتتتتتتت امال رمتتتتتتت  لتتتتتتته مینپتتتتتتته اړه د متتتتتتت هبق او متتتتتتت

 . يووړ

امیتتتتتتر عبتتتتتتدالر م  د  ماتتتتتتق لتتتتتته لمانځتتتتتته نتتتتتته ورومتتتتتت ه پتتتتتته دامتتتتتتق 

 تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق د  ومتتتتتای نتتتتته د انتتتتتدي و ړ او تتتتتتوره يتتتتتق پتتتتته    كتتتتتق 

وه، امتتتتتتر وكتتتتتتړ  تتتتتتق مولتتتتتتو  وامتتتتتت   تتتتتتق يتتتتتتو تتتتتتت  متتتتتت  متتتتتتړ  و او 

تتتتتتته راوړل  تتتتتتقنكريتتتتتتکي  يتتتتتتره يتتتتتتق لرلتتتتتته، ور
)13(

عبتتتتتتدالر م  پتتتتتته . 

غتتتتتتو   ښتتتتتته! متتتتتتال. "عر تتتتتتق كتتتتتتق كلمتتتتتته ورتتتتتتته پتتتتتته لتتتتتتوړ اواز وويلتتتتتته

و او متتتتترتیرو تتتتتته كتتتتتړه،  تتتتتق دو  هتتتتت  ملچتتتتتر یتتتتتا يتتتتتق خپلتتتتتو ." ونیستتتتته

كتتتتتق هیب نتتتتتا  اناتتتتتاك   ۀغتتتتتږ يتتتتتق پتتتتته كبنتتتتتدي او ټيتتتتتوټ. كلمتتتتته ووايتتتتتق

پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق رو انیتتتتتانو او دينتتتتتق پوهتتتتتانو تتتتتته يتتتتتق . وكتتتتتړ

" ه د ؟ متتتتو  ختتتتو  يتتتتو؟څتتتتمتتتت ا دينتتتتق  كتتتت  " تتتتق  ك تتتت ، امیتتتتر وويتتتت 

 یتتتتتتتا نتتتتتتتو  ښتتتتتتته!" "مستتتتتتتلماناه يتتتتتتتد، متتتتتتتو ه مستتتتتتتلماناه ټتتتتتتتولتامتتتتتتتق "

 انتتتتتدي  ه د ،  تتتتق پتتتته هغتتتتتو ما پتتتتدانوڅتتتتتمتتتت ا  كتتتت  د هغتتتتته  تتتتا پتتتته اړه 

ق پتتتتته خپلتتتتته مستتتتتلماناه دي،  لكتتتتتق زد ك تتتتتر  كتتتتت  كتتتتتوي،  تتتتتق نتتتتته يتتتتتوا

دغتتتتته نتتتتتام و مولتتتتتو  پتتتتته زتتتتتواغ " تیتتتتتر  تتتتتوي يتتتتتق هتتتتت  مستتتتتلماناه دي؟

د الیتتتتتتا  د ت ستتتتتتیر لتتتتتته منتتتتتتق هغتتتتتته كتتتتتت  كتتتتتتاپر "،  تتتتتتق كتتتتتتق وويتتتتتت 

متتتتتتا دغستتتتتتق ف تتتتتتوا وركتتتتتتړي نتتتتتته ده، "هغتتتتتته دا هتتتتتت  وويتتتتتت ،  تتتتتتق ." د 

."  تتتتتق پتتتتته هغتتتتتق كتتتتتق متتتتتق د تتتتتتا يتتتتتا متتتتت ا د متتتتترتیرو نتتتتتو  اخیستتتتت   وي

ه  تتتتتتق متتتتتتا ويلتتتتتتق دي، دا دي  تتتتتتق لتتتتتته ك تتتتتتر متتتتتتره څتتتتتتهغتتتتتته  ټتتتتتتول"

زه پوهیتتتتتتد   تتتتتتق كتتتتتته متتتتتتق دغتتتتتتومره نتتتتتته . مرمتتتتتت ه كتتتتتتول،  یتتتتتتدينق ده

غ  تتتتته زه پتتتتته كړولتتتتتو متتتتتره د هغتتتتته  متتتتتلید كولتتتتتو تتتتتته وا  ويلتتتتتق، ايتتتتتو

 ."اړ كړ  وا 

متتتتق لتتتته كتتتتاپرو  څنچتتتته"امیتتتتر پتتتته غ تتتتر متتتتره  یغتتتتق كتتتتړي،  تتتتق 

متتتتتره مرمتتتتت ه كتتتتتړي وه؟ پتتتتته يپتتتتتی  متتتتتره نتتتتته د كنتتتتتدهار متتتتتردار  تتتتتیر 

ري متتتتتردار پتتتتته پیښتتتتتوعلتتتتتق پتتتتته  تتتتتاه او نتتتتته د كا تتتتت  محمتتتتتد ولتتتتتق يتتتتتا د 

زه . لیتتتتتتد نچ تتتتتتاه،  تتتتتتق د كتتتتتتاپرانو پتتتتتتر ختتتتتتوا لتتتتتته مستتتتتتلمانانو متتتتتتره و

اوه، تتتتتتته . راغلتتتتتت ،  تتتتتتق هیتتتتتتواد د  انتتتتتتدنیو لتتتتتته ا تتتتتتغال نتتتتتته ازاد كتتتتتتړ 

 یتتتتا يتتتتق خپلتتتته و پتتتتازي تتتتتوره لتتتته تیكتتتتق ." تتتتته، نتتتته زه كتتتتاپر يتتتت ! لان تتتتق

پتتتتتته  تتتتتتق او ه يتتتتتتق پتتتتتته  نتتتتتته وايستتتتتت له، يتتتتتتو كتتتتتتا  دمنتتتتتته  تتتتتتو او د متتتتتتال

وزار وكتتتتتړ،  تتتتتق هغتتتتته لتتتتته كمتتتتتره نتتتتته دوه زايتتتتته ګتتتتتدغستتتتتق وتتتتتوی متتتتتره 

ولتتتتتو  عبتتتتتدالر ی  ورتتتتتته  یتتتتتا يتتتتتق امتتتتتر وكتتتتتړ،  تتتتتق هغتتتتته  تتتتت  م.  تتتتتو
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پتتتته يتتتتوه وار متتتتره يتتتتق د هغتتتته متتتتر لتتتته اتتتتای   تتتتده . راوړانتتتتدي كتتتتړي

 .نه  ی  كړ او د فوتبال د تو  په  اه يق وړاندي وغورزاوه

دغتتتتتتتتو وژنتتتتتتتتو او د پالر نتتتتتتتتدي تتتتتتتتتوغ د كنتتتتتتتتدهار د وړو او زړو پتتتتتتتته 

اهمیتتتتتتت زكتتتتتته غتتتتتتت  پیښتتتتتت  ۀد ورومتتتتتت . زړونتتتتتتو كتتتتتتق ويتتتتتتره وا ولتتتتتته

رو متتتتردارانو كتتتتق يتتتتو وتلتتتت  كتتتت   تتتتو،  تتتتق پتتتتالر د كنتتتتدهار پتتتته  ااتتتت

امیتتتتتتتر تتتتتتتته د هغتتتتتتته نږديتتتتتتتوال  او د هغتتتتتتته ا سامتتتتتتتونو تتتتتتتته د هغتتتتتتته . و

لتتتتتته امیتتتتتتر متتتتتتره كنتتتتتتدهار تتتتتتته د هغتتتتتته . و تتتتتتته مالتتتتتتو  وټولتتتتتتدرنتتتتتتاو  

پتتتتته پتتتتتا  كتتتتتق . لق ويتتتتتتوغ د هغتتتتتو پتتتتته زړونتتتتتو كتتتتتق هیلتتتتتق غتتتتتوړوملچر

ونو تتتتته د هغتتتتو پتتتته دفتتتتاع كتتتتق،  تتتتق د خپتتتت  روښښتتتت ګد هغتتتته، هغتتتته تینتتتت

ه ګكی   تتتتوي وو، د وتتتتدر پتتتته متتتت رښتتتتكتتتتق   نتتتتګراتتتتايت پتتتترخالت پتتتته 

نتتتتتو امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  دغتتتتتق پتتتتتايلق تتتتتته ورمتتتتتید،  تتتتتق كتتتتته . ك تتتتت  كیتتتتتدل

اول يتتتتتق د متتتتتردار غتتتتتال  محمتتتتتد طتتتتترزي  تتتتتاره كتتتتتړي نتتتتته وي، د هغتتتتته 

 .لپاره  ه د ايال اتو عملق كول نا ونق وي
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 مـــر ــد تــه رمــــیدل
 (كال اول 9660د )

 

نیستتتتتق، متتتتتو  پتتتتته  قزتتتتتلتتتتتور ورڅدغتتتتته متتتتت ر  تتتتتق پتتتتته عتتتتتادي ټول 

لستتتتو ورزتتتتو كتتتتق پتتتتا  تتتتته ورمتتتتاوه، زكتتتته  تتتتق زمتتتتو  كتتتتارواه د ختتتترو 

متتتتو  پتتتته پتتتتا  كتتتتق عبتتتتدن كتتتتال تتتتته ورمتتتتیدلو،  تتتتق زمتتتتو  د هیتتتتواد . و

ري اختتتتره  رختتتته ده،  تتتتق زمتتتتو  د زپتتتت  كیتتتتدلو لتتتته املتتتته متتتتو  تتتتته لتتتته لیتتتت

 ښتتتتت ارهنتتتتاه تويیتتتتتدلو زتتتتتا  پتتتته  تتتتتاه ګنتتتته د يتتتتتوه هیب نتتتتا  اعتتتتترات يتتتتتا د 

 تتتتتول،  تتتتتق دو  وكتتتتتول   تتتتتول متتتتتو   ښوزمتتتتتو  متتتتتاتونكق ختتتتت.  تتتتتو

یدلق وي، ختتتتتو تښتتتتت و  څتتتتتمپ تتتتتد زتتتتتق تتتتتته ورمتتتتتوي،  تتتتتق لتتتتته دي  تتتتتق 

.  تتتتتتوه ښتتتتتت ارهق پتتتتتتوره  یځايتتتتتته او  تتتتتتق دلیلتتتتتته ښتتتتتتد دو  غتتتتتترور او خو

وو،  تتتتتتتق خپلتتتتتتته خپلتتتتتتتواكق  تتتتتتته  ښنه مريتتتتتتتانق او مريتتتتتتتاه ختتتتتتتوښتتتتتتتځی

تر متتتتته كتتتتتړي، پتتتتته دامتتتتتق  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتق خاونتتتتتداه او  یبیتتتتتانق خپتتتتته 

.  منق او زمكتتتتتق لتتتتته  متتتتته وركتتتتتويوي، زكتتتتته  تتتتتق هغتتتتتو  خپلتتتتته  تتتتت

) زمتتتتا پتتتته كتتتتډوه(يتتتتو  څ پیپتتتتت دا د ،  تتتتق پتتتته دغتتتته كتتتتارواه كتتتتق هتتتتی

د  رتتتتتتتانیق د ن تتتتتتو  او وتتتتتتدری . د هیتتتتتتواد لپتتتتتتاره ا سامتتتتتتونه، نتتتتتته لتتتتتترل

پتتتتتتته هستتتتتتتكیدو او پتتتتتتته افغانستتتتتتت اه كتتتتتتتق د هغتتتتتتتو پتتتتتتته خوريتتتتتتتدلو متتتتتتتره د 

ايډيالونتتتتتتتته د خلكتتتتتتتتو لتتتتتتتته  هنونتتتتتتتتو نتتتتتتتته  ۀاو خپلواكتتتتتتتت ۀهیوادپتتتتتتتتالنق، ازاد

دا ټيتتتتتتتر ورومتتتتتتت ه و،  تتتتتتتق هغتتتتتتته  یرتتتتتتتته ژونتتتتتتتدي . و وتلتتتتتتتق ووورو ور

نه مريتتتتتو متتتتتره خواختتتتتو ي كولتتتتته، ختتتتتو تتتتتتر هغتتتتته ښتتتتتځیمتتتتتا لتتتتته .  تتتتتول

 څرګنتتتتد   هغتتتته هیتتتتواد تتتتتر  كتتتتړ ،  تتتتق  تتتتق لتتتته كتتتتو  غوښتتتتزيتتتتای متتتتا 

 .ومره ټير دردول  و څدلی  نه يق 

امرونتتتتته يتتتتتق پتتتتته زوره  څزمتتتتتو  كرنیتتتتت ،  تتتتتق خپتتتتت  تونتتتتتد او غتتتتتو

لتتتته دغتتتتق ويتتتتري نتتتته . ه تیتتتتار اومتتتتووركتتتتول، اړ كتتتتړو  تتتتق متتتتبا د وخ تتتت

و  څتتتتت تتتتتق هستتتتتق نتتتتته پتتتتته دغتتتتتق  یررفتتتتتق متتتتتیمق كتتتتتق لتتتتته متتتتتو  نتتتتته 

  ،  تتتتتتتق د ان پتتتتتتتال لپتتتتتتتاره غوښتتتتتتتق، لتتتتتتته  رتانويتتتتتتتانو نتتتتتتته يتتتتتتتق وتښتتتتتتت و

 نق پتتتتتروا ونتتتتته  تتتتتوه، زكتتتتته  تتتتتق د افغتتتتتاه پتتتتته غوښتتتتتد هغتتتتته د . را تتتتتق

متتتتتتو   تتتتتتق لتتتتتته . ختتتتتتاوره كتتتتتتق د  رتانويتتتتتتانو ننوتتتتتتت  غیتتتتتتر وتتتتتتانونق وو

 و، دري ملكتتتتتتق متتتتتتواره  تتتتتتق ښتتتتتتواو یررفتتتتتتق متتتتتتیمق نتتتتتته متتتتتتر د تتتتتتته 

او ده لنكتتتتتوتق يتتتتتق پتتتتته متتتتتر او عتتتتتادي ختتتتتاكق دريشتتتتتق يتتتتتق پتتتتته زتتتتتاه 

يتتتتتو يتتتتتق زمتتتتتو  ختتتتتوا تتتتتته راغتتتتت  او وويتتتتت   تتتتتق .  تتتتتول ښتتتتت ارهوي، را

 ."وونك  ي ټولزه ددغو  رخو د مح ول "

زه د هتتتتت ده ن تتتتتر كرنیتتتتت  يتتتتتاور يتتتتت ، متتتتتا  نتتتتتدياه راومتتتتت ق :" كرنیتتتتت 

 ."دي او رمید غواړ 

تتتتتتتتته هتتتتتتتتدايت د   تتتتتتتتق هغتتتتتتتتو  تستتتتتتتتلی  ما:" وونك ټولتتتتتتتتمح تتتتتتتتول 

كتتتتتتړ  او د  متتتتتت  تتتتتتتر ن تتتتتتامق هتتتتتتډي پتتتتتتوري او تتتتتته  او ختتتتتتواړه ورتتتتتتته 

 ."ورمو 

كرنیتتتت   تتتتتق پتتتته نتتتتتاوړو او طانتتتته يتتتتتق كلمتتتتو متتتتتره غړمبیتتتتده، وويتتتتت  

متتتتتت ا پتتتتتته خبتتتتتترو زمتتتتتتو  متتتتتتر نتتتتتته ! د مالیتتتتتتاتو متتتتتتامور يتتتتتتا به" تتتتتتق 

خاليتتتتتیږي، زه  تتتتته دغتتتتته  نتتتتتدياه يتتتتتو پتتتتته يتتتتتو درتستتتتتلی  كتتتتتړ ، تتتتتته يتتتتتق 
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 ."خبره نوره خاليه ده. اكړه میره او رمید ر

وو،  تتتتتتق زه څتتتتتته او تتتتتتته پستتتتتتونه، نتتتتتته اخلتتتتتتو او نتتتتتته خرز: "متتتتتتامور

 ."ه يق يو يو و میر ،  ندياه پريږده او په خیر مره م وه 

و څتتتتتتهغتتتتتته د يتتتتتتوي تتتتتتتوتق كاغتتتتتت  لتتتتتته پامتتتتتته زمتتتتتتو  د رمتتتتتتیدلو يتتتتتتو 

دغتتتتتته د  ! يتتتتتتا به"ق ولیكلتتتتتتق او لیتتتتتتد يتتتتتتق كرنیتتتتتت  تتتتتتته وركتتتتتتړ ښتتتتتتكر

 ."رمید

 تتتتتتق ومتتتتتتلو متتتتتتامورانو پتتتتتته وړانتتتتتتدي  د دووكرنیتتتتتت  پوهیتتتتتتده،  تتتتتتق 

كتتتتتته د ! اوه"ه  تتتتتت  نتتتتتته  تتتتتتق كتتتتتتول ، نتتتتتتو پتتتتتته دي ټول وغړمبیتتتتتتدهڅتتتتتت

امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  لتتتتته ټار  نتتتتته، نتتتتته وا  متتتتت ا د ژوندانتتتتته ومچینتتتتتق  تتتتته 

 ."مق دركړي وا 

هغتتتتته پتتتتته خپلتتتتتو متتتتتورو  انتتتتتدي غتتتتتږ كتتتتتړ،  تتتتتق  نتتتتتدياه و تتتتتمیري، 

یدلق نتتتته دي  یتتتتا يتتتتق نتتتتو خپتتتت  متتتتړي تښتتتت و  څتتتت تتتتق  تتتتاوري  تتتتق  تتتتق 

 .رار ودرول او د م نیدو امر يق وركړو

پتتتتته دغتتتتته ټول زمتتتتتو  د خپلتتتتتو خلكتتتتتو لتتتتته ختتتتتوا او زمتتتتتو  لتتتتته خپتتتتت  

نتتتتتته  انتتتتتتدنیو تتتتتتته او پتتتتتته  انتتتتتتدنق ملتتتتتتد كتتتتتتق زمتتتتتتو  د ان پتتتتتتال څهیتتتتتتواد 

 .ټرامه پا  ته ورمیده

 

 پاى
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 تونهيادښ
 

د محمتتتتتود طتتتتترزي لیكنتتتتته پتتتتته فارمتتتتتق ده،  میتتتتتد طتتتتترزي هغتتتتته پتتتتته 

د  میتتتتتتد . ي دهړو كتتتتتتپښتتتتتت ول ټ ولتتتتتتق،  تتتتتتق متتتتتتا پتتتتتته دغتتتتتتهړريتتتتتتکي اانچ

 ونو پتتتتتتته اختتتتتتتر كتتتتتتتق د هغتتتتتتته نتتتتتتتو  لتتتتتتتیك  او خپتتتتتتت  يادښتتتتتتتطتتتتتتترزي د 

 .د ږ ونه  ق نومه پرييادښ

 "ړمحمد  س  كاك"
 

ره پتتتتته خپلتتتتته د فپتتتتتري اختتتتتري  ملتتتتته پتتتتته يپتتتتتی  متتتتت ۀددغتتتتتق لومړنتتتتت .9

زيږديتتتتتک  9133كتتتتته  تتتتتق هغتتتتته پتتتتته كتتتتتال زمحمتتتتتود طتتتتترزي نتتتتته ده، 

 .كق مړ  و  و

ريتتتتتتتک پتتتتتتتوخ د انچد كتتتتتتتق   نتتتتتتتګلتتتتتتتی  پتتتتتتته لتتتتتتتومړي انچ_د افغتتتتتتتاه .0

كتتتتتتال پتتتتتته ټيتتتتتتر  9110 ر كتتتتتتق د  ۀ تتتتتتالل ا تتتتتتاد پتتتتتته پنوانتتتتتت_كا تتتتتت 

متتتتتتنت ژمتتتتتتق كتتتتتتق د  تتتتتتاوخوا خلكتتتتتتو يتتتتتتانق د غلکيتتتتتتو لتتتتتته ختتتتتتوا د 

لتتتتتته  ۀغتتتتتتازي محمتتتتتتد اكبتتتتتتر او محمتتتتتتد  تتتتتتاه  ا كرخیتتتتتت  پتتتتتته متتتتتتروال

مینځتتتتتته وړل  تتتتتتوي، يتتتتتتو  تتتتتتمیر يتتتتتتق يرغمتتتتتت   تتتتتتوي او يتتتتتتوازق 

تتتتته  تتتترا  ويلتتتتی   رايتتتتډه پتتتته نتتتتی  ژوانتتتتدي  التتتتت كتتتتق  تتتتالل ا تتتتاد 

پتتتته متتتتر كتتتتق   نتتتتګريتتتتک پتتتتوخ،  تتتتق د انچورمتتتتید او هل تتتته يتتتتق  تتتت  

 .ديره  وي وو، په مواوع خبر كړه

 902222پتتتتته لپتتتتتر يتتتتتاد كتتتتتړ او د كتتتتتال " منلتتتتتق پتتتتتوه"امیتتتتتر هغتتتتته د  .3

 ) مید طرزي. (يق ورته ماا  وتاكه ۀروپ

ر د  یرتتتتتتتتته نیولتتتتتتتتو لپتتتتتتتتاره ټيتتتتتتتتر پیښتتتتتتتتوامیتتتتتتتتر دومتتتتتتتتت محمتتتتتتتتد د  .1

 .پاتق راغ ونو كق روښښونه وكړل، خو په خپلو روښښ

 تتتتق د غلتتتتکي كتتتتالی پتتتته كتتتت   تتتتاز كتتتتق  تتتتوي ده،  پیښتتتتهدغتتتته : )التتتت ( 1

 .كق  وي وه 9685كق نه،  لكق په كال  9683په كال 

كتتتتق پتتتته كا تتتت ، كوهتتتتدام  او نتتتتورو  ۀد امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق پتتتته واكمنتتتت .5

 وړيتتتتتتتتدل، ) WINE(زتتتتتتتتايونو كتتتتتتتتق الكتتتتتتتتولق خشتتتتتتتتنق او وايتتتتتتتت  

 د امیتتتتتتتتر او نتتتتتتتتورو ټلتتتتتتتتو وايتتتتتتتت  او.   كیتتتتتتتتدلڅښتتتتتتتتیتتتتتتتتدل او څخر

 ( مید طرزي). اكري لرلقڅن

ه لتتتتته يتتتتتو  تتتتتمیر متتتتتردارانو او مشتتتتترانو نتتتتته  تتتتتوړه انچتتتتتڅن تتتتتامق  .8

وه،  تتتتتق هغتتتتتو تتتتتته موا تتتتتر وركتتتتتول كیتتتتتدل او هغتتتتتو  لتتتتته پنځومتتتتتو 

ق د انچڅتتتتتتهغتتتتتته نتتتتتتوري دوه . نتتتتتته تتتتتتتر متتتتتتلو پتتتتتتوري متتتتتتواره متتتتتتات 

پلیتتتتتتتو، متتتتتتتورو عستتتتتتتكرو او توپنتتتتتتتانق وي  او ختتتتتتتا  كنډكونتتتتتتته د 

 ( مید طرزي). ژاندار  وو

كتتتتتق پتتتتتته   نتتتتتګ ه لتتتتته هغتتتتته،  تتتتتتق د كريمیتتتتتا پتتتتته رومتتتتتاه ورومتتتتت .7

كتتتتتتتتق د نتتتتتتتتورو اروپتتتتتتتتايق هیوادونتتتتتتتتو لتتتتتتتته  متتتتتتتته ) 9658_9651(

خنتتتتتډ  ګراتتتتتت ګو مدي رانتتتتته يتتتتتق پتتتتته متتتتخ كتتتتتق د ازاد تتتتتتمتتتتای  تتتتتول ا

پتتتتته كتتتتتال . ه منتتتتته وكتتتتتړهچتتتتتامتتتتتیا تتتتتته پتتتته تین ۀرزتتتتول  تتتتتو، منځنتتتتتګو
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كتتتتتق يتتتتتق  نتتتتتارا  نتتتتتدي كتتتتتړه او د امتتتتتو غتتتتتاړي تتتتتته ورمتتتتتیدل  9686

 .ونډي  ولګا نس اهاو په دغه ټول د افغا

د محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي دغتتتتتتته وينتتتتتتتا يتتتتتتتحید نتتتتتتته ده، د  تتتتتتتاه  تتتتتتتياع  .6

دويمتتتتته واكمنتتتتتق،  تتتتتق لتتتتته ن تتتتتره وغورزتتتتتوو زكتتتتته  تتتتتق افغانتتتتتانو 

ريتتتتتتکي پتتتتتتوخ پتتتتتته ايستتتتتت لو متتتتتتره انچهغتتتتتته زر لتتتتتته افغانستتتتتت اه نتتتتتته د 

پتتتتتتوري لتتتتتته  انتتتتتتدنق او  9662افغانستتتتتت اه تتتتتتتر . پتتتتتتا  تتتتتتته ورمتتتتتتوله

تړونونتتتتتو  دغتتتتته  پیپتتتتتت لتتتتته هغتتتتتو. نتتتتته  تتتتترخم  و ۀدنننتتتتتق خپلواكتتتتت

د ،  تتتتتق د امیتتتتتر دومتتتتتت محمتتتتتد او  رتتتتتتانوي هنتتتتتد  څرګنتتتتتدنتتتتته هتتتتت  

طتتتتترزي . كتتتتتق و تتتتتول 9657او  9655 كومتتتتتت تتتتتترمین  پتتتتته كتتتتتال 

 ګل د رومتتتتتق  نتتتتترال متتتتت الق تتتتتتوت پتتتتته راتتتتتتهتتتتت  پتتتتته اتتتتتمنق ټو

متتتتتره د امیتتتتتر  تتتتتیر علتتتتتق پتتتتته وختتتتتت كتتتتتق د افغانستتتتت اه پتتتتته پتتتتتوره 

كتتتتتتتال پتتتتتتته  9676ريکانتتتتتتتو  تتتتتتتق د انچ. اع تتتتتتترات كتتتتتتتوي ۀخپلواكتتتتتتت

ق پتتتتته افغانستتتتت اه  انتتتتتدي پتتتتته ن تتتتتامق يرغتتتتت     پتتتتتوري نتتتتتومبر كتتتتت

كتتتتتتړ، پتتتتتته ايتتتتتت  كتتتتتتق ددي لپتتتتتتاره و  تتتتتتق امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق نتتتتتته 

 نه محتتتتتتتدوده غوښتتتتتتتخپلتتتتتتتواكق د هغتتتتتتتو پتتتتتتته  ۀ   خپلتتتتتتته  اندنتتتتتتتغوښتتتتتتت

 .كړي

كتتتتق د  9678كتتتتق پتتتته كتتتتال  ۀد امیتتتتر  تتتتیر علتتتتق پتتتته دويمتتتتق واكمنتتتت .1

هنتتتتتد  رتتتتتتانوي  كومتتتتتت د وتتتتتالی ختتتتتاه،  تتتتتق د ا متتتتتد  تتتتتاه درانتتتتتق 

د يتتتتتوه توافتتتتت  لیتتتتتد لتتتتتته . ق د افغانستتتتت اه تتتتتتتا   ولتتتتته وختتتتتت راهیستتتتت

 ري تتتتتر خپتتتت  ن تتتتو   نتتتتدي ونیتتتتوه او لتتتته  تتتتو ه او كتتتتوتق نتتتته يتتتتق 

 تتتتتتتق د افغانستتتتتتت اه ختتتتتتتاوره وه، د افغانستتتتتتت اه د  كومتتتتتتتت    لنتتتتتتتډ 

كتتتتتق د افغانستتتتت اه  ۀكتتتتتړ، ختتتتتو خیبتتتتتر د امیتتتتتر  تتتتتیر علتتتتتق پتتتتته واكمنتتتتت

نتتتتتتدمد ګخیبتتتتتتر ورومتتتتتت ه د . یتتتتتتت  نتتتتتتدي او   تتتتتترال ازاد وتتتتتتتر  اكم

تتتتتتړوه متتتتتره د  رتتتتتتانوي هنتتتتتد  كومتتتتتت    تتتتتته ورغتتتتت  او دا  پتتتتته

ريکانتتتتتو   تتتتترال انچكتتتتتق و،  تتتتتق  9115كلونتتتتته ورومتتتتت ه پتتتتته كتتتتتال 

 . ندي كړ

پتتتتتتوري د كا تتتتتت   9676نتتتتتته تتتتتتتر  9671متتتتتتردار محمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ لتتتتتته  .92

 .لور كاله  ندي و، نه  پږ كالهڅپه  ا   ار كق 

د كنتتتتتدمد پتتتتته تتتتتتړوه متتتتتره افغانستتتتت اه لتتتتته كرمتتتتتق نتتتتته،  تتتتتق يتتتتتوه  .99

دامتتتتتق هتتتتت  لتتتتته پشتتتتتی  او متتتتتوي . يتتتتتق وه، تیتتتتتر  تتتتتو  نتتتتته و رختتتتته 

پتتتتته دغتتتتته تتتتتتړوه متتتتتره ددغتتتتتو . نتتتتته تیتتتتتر  تتتتتو  نتتتتته وڅيتتتتتا متتتتتبق 

ريکانتتتتتتتتتو    تتتتتتتتتته ورغلتتتتتتتتته او هغتتتتتتتتتو  منلتتتتتتتتتق انچمتتتتتتتتتیمو اداره د 

وه،  تتتتتتق د افغانستتتتتتت اه د امیتتتتتتتر پتتتتتتته نامتتتتتتته  تتتتتتته دغتتتتتتته متتتتتتتیمق اداره 

دغتتتتتته . كتتتتتتوي او ااتتتتتتافق عوايتتتتتتد  تتتتتته يتتتتتتق افغانستتتتتت اه تتتتتتته وركتتتتتتوي

رومتتتتتتت ه لتتتتتتته عبتتتتتتتدالر م  متتتتتتتره د لومړيتتتتتتتو ريکانتتتتتتتو وانچمتتتتتتتیمق 

 .م اكرو په وخت كق ت رت كړي

لتتتتتته لتتتتتتويق كوكنتتتتتتاري متتتتتتره د هغتتتتتته منشتتتتتتق، طبیتتتتتتر او ن تتتتتتامق  .90

پلتتتتتتق عستتتتتتكر د امیتتتتتتر محمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ  52متتتتتتواره او  05او  ه تتتتتتاتا

كتتتتتق د  ۀد امیتتتتتر محمتتتتتد اع تتتتت  پتتتتته  ويلتتتتت څنچتتتتتهد هستتتتت وكنځق تتتتتتر 

 .مه میش ه  وي وو01كال د  و   په  9671

وه د  متتتتت  تشتتتتتنیل متتتتت  نتتتتته د ، څي ددغتتتتته پتتتتتاد محمتتتتتود طتتتتترز .93

دا متتتتتتمه ده، . يتتتتتتا لتتتتتتږ تتتتتتتر لتتتتتتږه د هغتتتتتته دغتتتتتته تشتتتتتتنیل متتتتتتاده د 



 

 

 

د يوې دورې لنډ : خاطرې 

 تاريخ

 

ق محتتتتتتتر   تتتتتتتق د ماتتتتتتتا  مواتتتتتتتوع د عستتتتتتتكرو لپتتتتتتتاره ممالمتتتتتتت

نتتتتدمد د تتتتتړوه پلتتتت  ګر كتتتتق د ګتتتت تتتتو، ختتتتو دا پتتتته ايتتتت  كتتتتق پتتتته ټ

كیتتتتتتدل، پتتتتتته  كتتتتتتوم ق  تتتتتتارو كتتتتتتق د كوكنتتتتتتاري    وهنتتتتتته او لتتتتتته 

ن تتتتتتامق افستتتتتترانو او  هغتتتتتتو متتتتتتره د متتتتتتردار محمتتتتتتد ايتتتتتتوغ، ټيتتتتتترو

نتتتتتورو منال تتتتتت وو،  تتتتتق د هغتتتتتو افستتتتتراه او د كا تتتتت  خلتتتتتد يتتتتتق د 

دغتتتتتتته مواتتتتتتتوع متتتتتتتا د هغتتتتتتته وختتتتتتتت د . ولڅتتتتتتتوه لپتتتتتتتاره وهڅپتتتتتتتا

رمتتتتتمق او نتتتتتورو رپوتونتتتتتو پتتتتتر  نستتتتتت  تتتتتق پتتتتته لنتتتتتده كتتتتتق متتتتتق د 

كتتتتتړي وو، پتتتتته  ټتتتتتولنتتتتته را) او  د  رتتتتتتانیق ك تتتتتا  وه(انتتتتتډيا افتتتتت  

وتتتتتتتان  كتتتتتتتق پتتتتتتته " لتتتتتتتی انچ_دو  افغتتتتتتتاه  نتتتتتتتګ"خپتتتتتتت  يتتتتتتتوه اچتتتتتتتر 

دغتتتتته اچتتتتتر،  تتتتتق پتتتتته ايتتتتت  . كتتتتتوونكق ټول  یتتتتتاه او  تتتتتر  كتتتتتړي ده

كتتتتتق  9161رتبتتتتتق لپتتتتتاره لیكلتتتتت  و، پتتتتته كتتتتتال  ۀكتتتتتق متتتتتق د پوهانتتتتتد

ر كتتتتتتق د افغانستتتتتت اه د ملتتتتتتق امتتتتتتالمق محتتتتتتا  لتتتتتته ختتتتتتوا پیښتتتتتتوپتتتتتته 

 .خپور  و  د 

د محمتتتتود طتتتترزي دغتتتته وينتتتتا هتتتت  متتتتمه نتتتته ده،  تتتتق امیتتتتر محمتتتتتد  .91

لتتتتتومړ   هغتتتتته. ه ونتتتتته كتتتتتړلڅتتتتتوه پتتتتته وختتتتتت كتتتتتق څياپتتتتتوغ د پتتتتتا

خپتتتتتت  د پتتتتتتوخ متتتتتتپاه متتتتتتا ر داود  تتتتتتاه،  یتتتتتتا خپتتتتتت  خستتتتتتر متتتتتتردار 

يحیتتتتت ، لتتتتته خپتتتتت  واړه زو  متتتتتتردار مومتتتتت   تتتتتاه او  یتتتتتا  نتتتتتترال 

عبتتتتتتدالكري  د غلکيتتتتتتو او كوهستتتتتت اه لتتتتتته يتتتتتتو  تتتتتتمیر مشتتتتتترانو متتتتتتره 

وه كوونكیتتتتتو د هغتتتتتو پتتتتته څ، ختتتتتو پتتتتتامولوه كوونكیتتتتتو تتتتتته وامتتتتتڅپتتتتتا

خپتتتتتت  كتتتتتتار " ول  تتتتتتق څتتتتتتورومتتتتتت یو   هغتتتتتتو  وه. خولتتتتتته ونكتتتتتتړل

وه كوونكیتتتتتتتو تتتتتتتته   د  تتتتتتتپږو میا تتتتتتت و څپتتتتتتتا." ر ختتتتتتتال  كتتتتتتتړ ز

ماتتتتتا  وركولتتتتتو وعتتتتتده هتتتتت  وركتتتتتړل  تتتتتوه، ختتتتتو هغتتتتتو  متتتتتره لتتتتته 

پتتتتتته دغتتتتتته ټول د ماتتتتتتا  . وه تتتتتتته دوا  وركتتتتتتړڅدي هتتتتتت  خپتتتتتت  پتتتتتتا

د . یرنتتتتتته، نتتتتتته  لكتتتتتتق يتتتتتتوه پلمتتتتتته وهانچوه ايتتتتتتلق څمواتتتتتتوع د پتتتتتتا

دو    نتتتتتتتتتتګ"ت  تتتتتتتتتتی  لپتتتتتتتتتتاره وك تتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتق، زمتتتتتتتتتتا ك تتتتتتتتتتاغ 

 .منونه82_51، ياد  و  اچر" لی انچ_افغاه

افغانتتتتتتاه او د محپتتتتتت  فريتتتتتتدر   17د  نتتتتتترال را تتتتتترت  پتتتتتته وينتتتتتتا  .95

و ملچتتتتتركستتتتته د كوكنتتتتتاري او د هغتتتتته د  900هتتتتتري متتتتت  پتتتتته وينتتتتتا 

 .60پورتن  اچر، . په  دل كق غرغره  وي دي

د محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي د لیكنتتتتتتتق پتتتتتتترخالت د امیتتتتتتتر خستتتتتتتر متتتتتتتردار  .98

ريکانتتتتتتو منتتتتتتال  انچيحیتتتتتت ،  تتتتتتق د پا تتتتتتا محمتتتتتتد نتتتتتتادر نیكتتتتتته و، د 

ه هغتتتتتته وختتتتتتت كتتتتتتق پتتتتته محمتتتتتتدزي متتتتتتردارانو كتتتتتتق دوه ټلتتتتتتق پتتتتت. و

هستتتتتتتكق  تتتتتتتوي وي، يتتتتتتتوه يتتتتتتتق د متتتتتتتردار ولتتتتتتتق محمتتتتتتتد، د امیتتتتتتتر 

ريتتتتتتکي پلتتتتتتوه او  لتتتتتته يتتتتتتق د انچ ۀمحمتتتتتتد ياپتتتتتتوغ د تتتتتتتره پتتتتتته مشتتتتتتر

ټلتتتتتتق  ۀلومړنتتتتت. ريکانتتتتتو منال تتتتتته وهانچد  ۀمتتتتتردار يحیتتتتتت  پتتتتته مشتتتتتتر

. ويلتتتتتتتق" ياپتتتتتتتوغ زي"او  لتتتتتتتق تتتتتتتته " كوكنتتتتتتتاري زي"تتتتتتتته خلكتتتتتتتو 

 .مخ50 كاكړ، پورتن  اچر،

ياپتتتتتتتوغ ختتتتتتتاه د . د محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي دغتتتتتتته خبتتتتتتتري متتتتتتترحق دي .97

همدغتتتتته كتتتتتال پتتتتته پتتتتتا  يتتتتتانق دمتتتتتمبر كتتتتتق هنتتتتتد تتتتتته تبایتتتتتد  تتتتتو او 

متتتتردار محمتتتتد ايتتتتوغ د  تتتت  كتتتتال پتتتته  تتتتوه كتتتتق يتتتتانق  تتتتپږ میا تتتت ق 

ورومتتتتتت ه لتتتتتته هغتتتتتته نتتتتتته، لتتتتتته خپتتتتتت  پتتتتتتوخ متتتتتتره لتتتتتته هتتتتتترای نتتتتتته د 

كنتتتتتدهار پتتتتته لتتتتتور رواه  تتتتتو او د  تتتتتو   پتتتتته میا تتتتتت كتتتتتق يتتتتتق د 
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 .ريکي پوخ ته ماتق وركړهانچ ه كق ښدمیوند په 

لتتتتتی  د امتتتتت نباراتو لتتتتته انچدا پنتتتتتوا لتتتتته هغتتتتته و،  تتتتتق هغتتتتته  تتتتته د  .96

 .خوا كن رول  و  وي

مشتتتتتتر يتتتتتتا  ټ تتتتتتاه ورد  دمنتتتتتته د عستتتتتتكرو لتتتتتته ختتتتتتوا غتتتتتت محمتتتتتتد .91

پتتتتتتتتته دي ټول محمتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتاه ورد  د .  نتتتتتتتتترال غتتتتتتتتتوره  تتتتتتتتتو  و

ده لتتتتتته افغانستتتتتت اه . افغانستتتتتت اه لتتتتتتومړن  غتتتتتتوره  تتتتتتو   نتتتتتترال د 

 نو او تتتتتتا كو د يتتتتتو ښتتتتتيتتتتتکي پتتتتتوخ تتتتتتر وتلتتتتتو پتتتتتوري د پرانچنتتتتته د 

ونه ښښتتتتتتتمتتتتتتتوتق كولتتتتتتتو لپتتتتتتتاره د غتتتتتتتکا پتتتتتتته نامتتتتتتته  ینتتتتتتتق ټيتتتتتتتر كو

وكتتتتتړل،  تتتتتق د هغتتتتتو لتتتتته املتتتتته خلكتتتتتو ورتتتتتته د يتتتتتوه پیتتتتتر پتتتتته  تتتتتاه 

 .درناو  كاوه

او نتتتتتتتور " كوكنتتتتتتتاري زي" نتتتتتتترال را تتتتتتترت  پتتتتتتته اولتتتتتتته در تتتتتتته  .02

" ياپتتتتتتتوغ زي"ريتتتتتتتکي پلتتتتتتتوه متتتتتتترداراه پتتتتتتته وا  كتتتتتتتړل، لتتتتتتته انچ

هغتتتتته هتتتتت  پتتتتته اطتتتتترات كتتتتتق پتتتتته مپتتتتتامونو ه يتتتتتق لتتتتتږ متتتتتردارانو نتتتتت

 .ومارلګو

لتتتتتی   نتتتتتدي انچړه كتتتتق د متتتتتد لتتتتتی  پتتتتته نامتتتته يتتتتتو چتتتتتد میونتتتتد پتتتتته   .09

لتتتتته افغانتتتتتانو متتتتتره و،  تتتتتق هغتتتتته هتتتتت  ورومتتتتت ه ووژل  تتتتتو، نتتتتتور 

 .يق  ايد په هماغه اول مر كق وژل  وي وي

و پښتتتتتت افغتتتتتتاه اتتتتتتتاله د فارمتتتتتتق او   نتتتتتتګريکانتتتتتتو متتتتتتره د انچلتتتتتته  .00

 :  م اي   وي ديپه ولسق  ارونو كق ه

 محمتتتتتتد  تتتتتتاه ختتتتتتاه متتتتتترد میتتتتتتداه امتتتتتتت

 ايتتتتتتتتتوغ ختتتتتتتتتاه  تتتتتتتتتیر غتتتتتتتتتراه امتتتتتتتتتت

 میتتتتتتتتر  چتتتتتتتته ختتتتتتتتاه ر  رمتتتتتتتتاه امتتتتتتتتت

 اّزادي فنتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر افغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه امتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 راپتتتتتتتتتتتتتت كتتتتتتتتتتتتت   ی كتتتتتتتتتتتتتاله امتتتتتتتتتتتتتت

 ور  نتتتتتتتتتتتتتتتوانچتتتتتتتتتتتتتتت یتتتتتتتتتتتتتتتا  یتتتتتتتتتتتتتتتا در 

 

 غبار، میر غال  محمد، افغانس اه در مسیر تاريخ، (

 ). 801، 9187مومسه  ا  ك ر، كا   

 وروره ياپتتتتتتتتتتتتتوغ ختتتتتتتتتتتتتاه يتتتتتتتتتتتتتق ونیتتتتتتتتتتتتتوه زمتتتتتتتتتتتتتا

 نتتتتتتتتتتتتور يتتتتتتتتتتتتق زر كتتتتتتتتتتتتوز كتتتتتتتتتتتته لتتتتتتتتتتتته  هتتتتتتتتتتتتوره

 ورهګتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاو  د خاونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد كارونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 

 اتتتتته عالمتتتتهګپتتتتور يتتتتق و ښتتتته تتتتا ا  پتتتته محمتتتتد  تتتتاه 
 

 كړل  ماه يق هپوزون
 

 محمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه وكړلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوره

 وره شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق مزتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته هر

 وره شتتتتتتتتتتتتكتتتتتتتتتتتته خپتتتتتتتتتتتت  خاونتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتتق م

 ق كتتتتتتړو لتتتتتته خیبتتتتتتره يتتتتتتق   تتتتتتارچتتتتتتراويتتتتتتق  تتتتتتكه پرن
 

 خاوند كه تار په تار
 

 اه وكتتتتتتتتتتتتتتتتړ مرلتتتتتتتتتتتتتتتترمحمتتتتتتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتتتتتاه ختتتتتتتتتتتتتتتت

 رااتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتق پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ده  انتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدي و رغ

 د  پتتتتتتتتتتتتتتتته هرزتتتتتتتتتتتتتتتتا  كتتتتتتتتتتتتتتتتق يتتتتتتتتتتتتتتتتق د تتتتتتتتتتتتتتتتدغ

 یتتتاه  تتتول متتت ركق يتتتق ټكتتتق دي لتتته نمتتتهچخپتتته پتتتري پرن
 

 پوزونه يق كړل  ماه
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 یتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاه راغلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتقچپرن

 كتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتولق  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دو  زيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتق

 لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته دو  پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتق ښتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتهكا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  

 متتتتتدا   تتتتته و خو تتتتترند ښتتتتته تتتتتا ا  پتتتتته محمتتتتتد  تتتتتاه 
 

  نګاخ یار كوي د 
 

و  تتتتتتتتار ی ق، تتتتتتتتتالی  وااتتتتتتتتق عبتتتتتتتتدالحلی  اچتتتتتتتتر افغتتتتتتتتانق متتتتتتتتا رز ، پښتتتتتتتت  تتتتتتتتا  و   تتتتتتتتار، د (

پتتتتتتتتته دغتتتتتتتتته اچتتتتتتتتتر  كتتتتتتتتتق د . 958، 0228ر يونیورمتتتتتتتتت ق، پیښتتتتتتتتتومق، ټو اكتتتتتتتتتاپښتتتتتتتتت خپرونتتتتتتتتته د 

اك تتتتتتر ف تتتتتت  ر تتتتتتی  ټلتتتتتته مح تتتتتتر  . ق  تتتتتتوي ديټتتتتتتولور د  تتتتتتاوخوا  تتتتتتاعرانو  تتتتتتار ی ق راښتتتتتتپی

 .)ده  ښل مروی نه مننه كو ،  ق د هغه يوه نسنه يق ماته 
 

ريکانتتتتتتو انچت كتتتتتتق راغلتتتتتتق، د ښتتتتتتيتتتتتت  لمبتتتتتتر يادلكتتتتتته  تتتتتتق پتتتتتته دو .03

. نتتتتتتدمد تتتتتترمین  لتتتتتته مینځتتتتتته يتتتتتتوړل  تتتتتتولګدغتتتتته پتتتتتتوخ د كا تتتتتت  او 

 90222ريتتتتتتتتکي متتتتتتتترتیرو او انچمتتتتتتتتن    1522دغتتتتتتتته پتتتتتتتتوخ لتتتتتتتته 

ه تنتتتتتتته يتتتتتتتق يرغمتتتتتتت  دري متتتتتتتو. هنتتتتتتتدي ختتتتتتتدم كارو نتتتتتتته  تتتتتتتوړ و

ه نتتتتتامالو   تتتتتمیر يتتتتتق پتتتتته كلیتتتتتو او  انتتتتتډو څتتتتتونیتتتتتول  تتتتتول او يتتتتتو 

 تتتتترا  ويلتتتتتی   رايتتتتتډه زتتتتتاه كتتتتتق ختتتتتواره  تتتتتول او يتتتتتوازق يتتتتتو تتتتتت  

پتتتتته نتتتتتی  ژوانتتتتتدي  تتتتتال كتتتتتق  تتتتتالل ا تتتتتاد تتتتتته ورمتتتتتاوه او هل تتتتته يتتتتتق 

 .ريک پوخ له دغه م یبت نه خبر كړانچ

د محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي د لیكنتتتتتتتق پتتتتتتترخالت متتتتتتتردار محمتتتتتتتد ايتتتتتتتوغ د  .01

نتتتتتتته ورومتتتتتت ه د كنتتتتتتتدهار لتتتتتته پتتتتتتتوزق   نتتتتتتګمیونتتتتتتد لتتتتتته  ريتتتتتتتالق 

وومانتتتتتداه  نتتتتترال پتتتتتر  اوزر متتتتتره د  تتتتتق  تتتتتق هتتتتتوا لتتتتته  ري،  تتتتتق 

ريتتتتتتتکي  نتتتتتتترال يتتتتتتتق انچمتتتتتتتردار ر تتتتتتتی  دل كونتتتتتتتډه وه او دغتتتتتتته د 

 للتتتتتتت  و، د خبتتتتتتترو ور پرانیستتتتتتتت او هغتتتتتتته تتتتتتتته يتتتتتتتق " زو "خپتتتتتتت  

م لتتتتت وركتتتتړ، ختتتتو م لتتتتت   پتتتتا  تتتتته رمتتتتیدل  نتتتته و،  تتتتق  نتتتترال 

را تتتتترت  لتتتتته لستتتتتو زرو غتتتتتوره  تتتتتوي پتتتتتوخ متتتتتره لتتتتته كا تتتتت  نتتتتته 

كنتتتتدهار تتتتته ورمتتتتید او د متتتتردار محمتتتتد ايتتتتوغ پتتتتوخ تتتتته يتتتتق متتتتاتق 

 .ه  یرته هرای ته په  ا  ووركړه او هغ

ريکانتتتتتتتتو يتتتتتتتتا پتتتتتتتته دویتتتتتتتت  ټول د هنتتتتتتتتد  رتتتتتتتتتانوي  كومتتتتتتتتت، د انچ .05

 متتتتتتتردار عبتتتتتتتتدالر م  پتتتتتتتته اړه د رومتتتتتتتتیق  كومتتتتتتتتت تتتتتتتتته پتتتتتتتته دي

امتتتتتتتاه كتتتتتتتړي، لیتتتتتتتد  ګاړه،  تتتتتتتق افغانستتتتتتت اه تتتتتتتته د هغتتتتتتته راتتتتتتتت

ه وختتتتتت  تتتتتق امیتتتتتر محمتتتتتد ياپتتتتتوغ لتتتتته څتتتتت  نتتتتته د ، ختتتتتو مولامتتتتت

 تتتتتو،  لموخپلتتتتتو زینتتتتتو لتتتتتوړ رتبتتتتته متتتتتامورانو متتتتتره هنتتتتتد تتتتتته وامتتتتت

ونق څتتتتتتت او د رومتتتتتتانو پتتتتتته هښتتتتتتمتتتتتتردار عبتتتتتتدالر م  پتتتتتته خپتتتتتت  نو

كتتتتتتتتال پتتتتتتتته  نتتتتتتتتوري كتتتتتتتتق  9662متتتتتتتتره د كتتتتتتتتو غ لتتتتتتتته  ري د 

ريتتتتتکاه انچ دخشتتتتتاه تتتتتته راغتتتتت  او  تتتتتق ختتتتتاه اّ تتتتتاد تتتتتته ورمتتتتتید او 

لتتتتتتی  میامتتتتتتق انچيتتتتتتق پتتتتتته راتتتتتتتد خبتتتتتتر  تتتتتتول، پتتتتتته كا تتتتتت  كتتتتتتق د 

د خپتتتتتت   كومتتتتتتت پتتتتته امتتتتتتر دري افغانتتتتتتاه " لیپتتتتتت  كتتتتتري  "امتتتتت ازي 

او د امیتتتتتتتر كیتتتتتتتدو لپتتتتتتتاره يتتتتتتتق ورمتتتتتتتره خبتتتتتتتري پیتتتتتتت   مولوروامتتتتتتت

 .كړي

متتتتته د افغتتتتتاه مشتتتتترانو لتتتتتته 02متتتتتردار عبتتتتتدالر م  د  تتتتتو   پتتتتتته  .08

ه ګتتتتتق نتتتتته، پتتتتته  دخشتتتتتاه كتتتتتق د امیتتتتتر پتتتتته توختتتتتوا پتتتتته  اريكتتتتتارو كتتتتت

ريکانتتتتتتو تتتتتتترمین  د انچتتتتتتر  هغتتتتتته دمنتتتتتته د متتتتتردار او . غتتتتتوره  تتتتتتو

 .هغه د امیر كیدو په اړه مره موافپه  وي وه
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وينتتتتتتتتتا هتتتتتتتتت  متتتتتتتتتمه نتتتتتتتتته ده، امیتتتتتتتتتر د محمتتتتتتتتتود طتتتتتتتتترزي دغتتتتتتتتته  .07

ه چتتتتتتتريکانتتتتتتتو نتتتتتتته پتتتتتتته تینانچعبتتتتتتتدالر م  پتتتتتتته خبتتتتتتترو كتتتتتتتق لتتتتتتته 

  ،  تتتتتتتتتق د   ايتتتتتتتتتد د امیتتتتتتتتتر دومتتتتتتتتتت محمتتتتتتتتتد د وختتتتتتتتتت غوښتتتتتتتتتو

. ريکانتتتتتتتتو ورمتتتتتتتتره ونتتتتتتتته منلتتتتتتتتهانچافغانستتتتتتتت اه امیتتتتتتتتر وي، ختتتتتتتتو 

غتتتتته افغانستتتتت اه هتتتتت  ونتتتتته مانتتتتته، ريکانتتتتتو لتتتتته امیتتتتتر متتتتتره   تتتتت  هانچ

لر م  لتتتته امیتتتتر عبتتتتدا. نتتتتدمد پتتتته تتتتتړوه متتتتره يتتتتق منلتتتت  وګ تتتتق د 

ريکانتتتتتتتو متتتتتتتره لتتتتتتته كنتتتتتتتدهار او هتتتتتتترای نتتتتتتته پرتتتتتتتته يتتتتتتتوازق د انچ

ورومتتتتتتت ه دا د . ی منلتتتتتتت  وپتتتتتتته نامتتتتتتته امتتتتتتتار"  تتتتتتتمالق افغانستتتتتتت اه"

ريتتتتتتتتتکي پتتتتتتتتتوخ متتتتتتتتتاتق وه،  تتتتتتتتتق انچړي زور او د چتتتتتتتتتمیونتتتتتتتتتد د  

 ۀريکانتتتتتو كنتتتتتدهار  تتتتتق د والتتتتتق متتتتتردار  تتتتتیر علتتتتتق پتتتتته كورنتتتتتانچ

اعتتتتتتاله كتتتتتتړ  و، امیتتتتتتر عبتتتتتتدالر م  تتتتتتته د " خپلتتتتتتوا "كتتتتتتق يتتتتتتق 

امیتتتتتر د همدغتتتتته كتتتتتال پتتتتته . كتتتتتال پتتتتته اپريتتتتت  كتتتتتق تستتتتتلی  كتتتتتړ 9669

متتتتتپ مبر كتتتتتق فتتتتتاتد متتتتتردار محمتتتتتد ايتتتتتوغ  تتتتتق كنتتتتتدهار يتتتتتق  یتتتتتا 

نیتتتتول  و، پتتتتته كنتتتتدهار كتتتتتق متتتتای كتتتتتړ او هتتتترای يتتتتتق هتتتت  لتتتتته ملتتتتتد 

افغانستتتتت اه يتتتتتق متتتتتره يتتتتتو متتتتتوت  كتتتتتړ او  ټتتتتتولمتتتتتره يوزتتتتتا  كتتتتتړ او 

 .ودراوه پښويو تیند مركکي  كومت يق پكق په 

افتتتتتتتاده  یځايتتتتتتته " د مامتتتتتتتول پتتتتتتته  تتتتتتتاه" دل تتتتتتته د محمتتتتتتتود طتتتتتتترزي .06

لكتتتتتتته  تتتتتتتق دمنتتتتتتته ويتتتتتتت   تتتتتتتوي، افغانستتتتتتت اه د امیتتتتتتتر دومتتتتتتتت . ده

كتتتتتق خپلتتتتتوا  و او يتتتتتتوازق  ۀمحمتتتتتد او د هغتتتتته د زامنتتتتتو پتتتتتته واكمنتتتتت

د امیتتتتتتتتر عبتتتتتتتتدالر م  پتتتتتتتته وختتتتتتتتت كتتتتتتتتق يتتتتتتتتق  انتتتتتتتتدنق روا تتتتتتتت  د 

 .ريکانو له  ري ترمره كیدلانچ

ه ار تتتتتتوه تتتتتتته اڅريکانتتتتتتو پتتتتتته مپا تتتتتت  كتتتتتتق د اپريتتتتتتديو پتتتتتتاانچد اد  .01

 پا تتتتتتا محمتتتتتتد نتتتتتتادر لتتتتتته دينتتتتتته ټټه وكتتتتتتړه،  تتتتتتق د هغتتتتتتو مالتتتتتتتړ. ده

ه د میلمنتتتتتو پتتتتته  تتتتتاه د ګتتتتتوكتتتتتړي او پتتتتته كا تتتتت  كتتتتتق يتتتتتق د هغتتتتتو  ر

 .يو خه وخت لپاره وماتله

نتتتتته دمنتتتتته   نتتتتتګو  د ،  تتتتتق تتتتتتر څتتتتتمتتتتترنیوال  مبتتتتترلی  هغتتتتته  .32

 (ي مید طرز).  ايد كا   ته تلل  وا 

غونتتتتتتتتډه كتتتتتتتتق  ۀواوایتتتتتتتتت دا د ،  تتتتتتتتق د  متتتتتتتتق پتتتتتتتته دوه ورزنتتتتتتتت .39

د امیتتتتتتتتتتتتتر عبتتتتتتتتتتتتتدالر م  او د ) 9662، 9اكستتتتتتتتتتتتتت_ تتتتتتتتتتتتتو  39(

پرتتتتتتتانوي میامتتتتتتتق امتتتتتت ازي لیپتتتتتتت  كتتتتتتتري   تتتتتتترمین  كتتتتتتتو  تتتتتتتتړوه 

پتتتته دغتتتته وختتتتت كتتتتق د هنتتتتد  رتتتتتانوي  كومتتتتت  تتتتد .  تتتتو  نتتتته د 

 ره،  تتتتق امیتتتتر  تتتته د متتتتردار محمتتتتد ايتتتتوغ پتتتته مپا تتتت  كتتتتق  ريتتتتال  

متتتتردار محمتتتتد ايتتتتوغ ورومتتتت ه لتتتته هغتتتته،  تتتتق د  تتتتو   پتتتته .  تتتتق

كتتتتق يتتتتتق د  ښتتتتارد  كتتتتړه ك لتتتتق وه، پتتتته كنتتتتدهار متتتته يتتتتق د میونتتتت07

پتتتتتته دي ټول كنتتتتتتدهار او هتتتتتترای . ريتتتتتتک پتتتتتتوخ محايتتتتتتره كتتتتتتړ  وانچ

امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  متتتتتره لتتتتته دي،  تتتتتق . د هغتتتتته پتتتتته كن تتتتترول كتتتتتق و

ار وكتتتتړ، لیپتتتت  چتتتتنتتتتو متتتتره يتتتتق د تتتتتړوه كولتتتتو لپتتتتاره تینريکاانچلتتتته 

د تتتتتتړوه پرزتتتتتا  يتتتتتق هغتتتتته . و كتتتتتري   د تتتتتتړوه لپتتتتتاره  ااتتتتتر نتتتتته

ريکانتتتو انچیتتتر تتتته يتتتو لیتتتد وركتتتړ،  تتتق پتتته هغتتته كتتتق ه اممتتتهتتت  پتتته پ

دغتتتتتتومره منلتتتتتتق و،  تتتتتتق كتتتتتته پتتتتتته افغانستتتتتت اه  انتتتتتتدي لتتتتتته پتتتتتتارول 

كیتتتتدو نتتتته پرتتتتته يرغتتتت  و تتتتق، لتتتته امیتتتتر متتتتره  تتتته د يرغتتتت  پتتتته  تتتتا 

كولتتتتو كتتتتق مرمتتتت ه وكتتتتړي، ختتتتو  تتتتق امیتتتتر د خپلتتتتو  انتتتتدنیو اړيكتتتتو 
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متتتتت    ټتتتتتولددغتتتتتو دوو ورزتتتتتو د خبتتتتترو . ا تتتتترا هغتتتتتو  تتتتتته پريتتتتتږدي

لستتتتتو منونتتتتتو كتتتتتق د لیكتتتتتونكق پتتتتته دغتتتتته اچتتتتتر كتتتتتق او  ريتتتتتاه پتتتتته 

كتتتتتتتتتتاكړ، افغانستتتتتتتتتت اه، د داخلتتتتتتتتتتق میامتتتتتتتتتتق : نیتتتتتتتتتتول  تتتتتتتتتتو  د 

، 9179 هتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتور،  9618_9662شتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتافونو مرالاتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته، انچ

د طتتتتترزي د يتتتتتتاد  تتتتتتوي تتتتتتتړوه لتتتتتته متتتتتتادو نتتتتتته يتتتتتتوازق . 062_089

پینځمتتتتته يتتتتتق پتتتتته  متتتتته كتتتتتق د دواړو ختتتتتواوو لتتتتته ختتتتتوا منتتتتت   تتتتتوي 

ق د افغانستتتتتتت اه دا متتتتتتتمه ده،  تتتتتتتق د دريیمتتتتتتتق متتتتتتتادي لتتتتتتته منتتتتتتت. وه

اړيكتتتتتق امیتتتتتر تتتتتته پتتتتته متتتتتپارل  تتتتتوي لیتتتتتد كتتتتتق د  رتتتتتتانوي  ۀ اندنتتتتت

هنتتتتد  كومتتتتت تتتتته منح تتتتر  تتتتوي وو، ختتتتو نتتتته پتتتته هغتتتته ټول  تتتتق 

لتتتتتتته دغتتتتتتته لیتتتتتتتد او . د امیتتتتتتتر دومتتتتتتتت محمتتتتتتتد پتتتتتتته وختتتتتتتت كتتتتتتتق و

ورومتتتتت ه د ټيورنتتتتتډ لتتتتته توافتتتتت  لیتتتتتد نتتتتته پرتتتتتته د امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  

اړه نتتتتتته او  رتتتتتتتانوي هنتتتتتتد  كومتتتتتتت تتتتتتترمین  د هغتتتتتتو د اړيكیتتتتتتو پتتتتتته 

. كومتتتتتته  لتتتتتته موافپتتتتتته او نتتتتتته كتتتتتتو   تتتتتت  تتتتتتتړوه  متتتتتتلید  تتتتتتو  د 

متتتت   د لیكتتتتونكق پتتتته يتتتتوه  تتتت  اچتتتتر كتتتتق،  تتتتق تتتتتازه  ټتتتتولددغتتتته لیتتتتد 

كتتتتتتاكړ، د افغانستتتتتت اه میامتتتتتتق :  تتتتتتا   تتتتتتو  لومتتتتتت   كیتتتتتتدل   تتتتتتق

، د  تتتتتتتتتتتتتترل خپرونتتتتتتتتتتتتتته، 9129_9683او ديپلوماتیتتتتتتتتتتتتتتد تتتتتتتتتتتتتتتاريخ 

 .986_987، 0228هالیند، لنده، 

نستتتتتتتتتتت اه لتتتتتتتتتتته اول لكتتتتتتتتتتته  تتتتتتتتتتتق دمنتتتتتتتتتتته ويتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتوي، افغا .30

 ګلتتتتتتی   نتتتتتتچان_نتتتتتته تتتتتتتر دويتتتتتت  افغتتتتتتاه گلتتتتتتی   نتتتتتتچان_افغتتتتتتاه

امیتتتتتتر  تتتتتتیر علتتتتتتق خپلتتتتتته واكمنتتتتتتق پتتتتتته . هیتتتتتتواد و کپتتتتتتوري خپلتتتتتتوا

 نق غوښتتتتتتريکانتتتتتتو د انچايتتتتتت  كتتتتتتق لتتتتتته دي املتتتتتته  ايللتتتتتته،  تتتتتتق د 

 ۀپتتتتترخالت  ااتتتتتر نتتتتته  تتتتتو،  تتتتتق افغانستتتتت اه لتتتتته  انتتتتتدنق خپلواكتتتتت

 .نه محرو  وي

 . ك  د دا يو ټير زيږ او په واو  كق يو نام   .33

پتتتتته ايتتتتت  كتتتتتق د منشتتتتتق متتتتتلراه محمتتتتتد پتتتتته ولتتتتت  " تتتتتتاج ال تتتتتواريخ" .31

 The life of Adbur(د امیتتتتتتر عبتتتتتتدالر م  ژونتتتتتتد 

Rahman ( دا امیتتتتتتتتر عبتتتتتتتتدالر م  . ريتتتتتتتتکي متتتتتتتت   تر متتتتتتتته دهانچد

و، نتتتتتته امیتتتتتتر  بیتتتتتتر ن،  تتتتتتق متتتتتتلراه محمتتتتتتد يتتتتتتق  تتتتتتق د هغتتتتتته 

. ومتتتتتتارهګكتتتتتتق د هغتتتتتته د لیكلتتتتتتو لپتتتتتتاره و 9611ل منشتتتتتتق و، پتتتتتته كتتتتتتا

 ۀړتیتتتتتتا دا ده،  تتتتتتق د هغتتتتتته ورومتتتتتت چاغ  لتتتتتته م متتتتتته زانددغتتتتتته ك تتتتتت

 ټتتتتولددغتتتته . پتتتته لنتتتتده كتتتتق  اتتتت   تتتتو  د  ګ رختتتته يتتتتا دويتتتت  تتتتتو

ك تتتتاغ پتتتته اړه متتتتا پتتتته خپتتتت  يتتتتوه  تتتت  اچتتتتر كتتتتق پتتتته ت  تتتتی  او مستتتت ند 

كتتتتتتتاكړ، پتتتتتتته افغانستتتتتتت اه كتتتتتتتق  كومتتتتتتتت او : ټول  حتتتتتتت  كتتتتتتتړ  د 

نتتتتتته، د امیتتتتتتر عبتتتتتتدالر م  واكمنتتتتتتق، پتتتتتته امتتتتتت ی  كتتتتتتق د تكستتتتتتا  ټول

 .011_018ام ی ، لنده، . 9171رونه، پوهن وه خپ

ريکانتتتتتتو فی تتتتتتله كتتتتتتړي نتتتتتته وه،  تتتتتتق چپتتتتتته دغتتتتتته وختتتتتتت كتتتتتتق ان .35

كنتتتتتتتدهار دو  لتتتتتتته . كنتتتتتتتدهار  تتتتتتته امیتتتتتتتر عبتتتتتتتدالر م  تتتتتتتته متتتتتتتپاري

كتتتتتال پتتتتته اپريتتتتت  كتتتتتق امیتتتتتر تتتتتته  9669او ده  حتتتتت  نتتتتته ورومتتتتت ه د 

 .ومپاره

امیتتتتتر عبتتتتتدالر م  پتتتتته ختتتتتاه ا تتتتتاد كتتتتتق د پتتتتتوخ خاونتتتتتد  تتتتتو  و،  .38

 مولهغتتتتته پتتتتتوخ،  تتتتتق ورغتتتتت  تتتتتته امتتتتتپتتتتته دغتتتتته ټول  تتتتتق د متتتتتکار 

راز  ټد امیتتتتتر د  ريتتتتتالق تتتتتتوغ غتتتتت. تستتتتتلی   تتتتتو تتتتتو  و، هغتتتتته تتتتتته 
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دا و،  تتتتتتتتتتق د  د پتتتتتتتتتتوخ د تن یمولتتتتتتتتتتو م ن تتتتتتتتتتل و او د خپلتتتتتتتتتتق 

تتتتتر پايتتتته پتتتتوري يتتتتق نتتتتږدي يتتتتو لتتتتد متتتتن   پتتتتوخ تن تتتتی  او  ۀواكمنتتتت

 .په ټول ټول ع ري وملو ممبال كړ  و

 ريکانتتتتتتو پتتتتتته مپا تتتتتت  كتتتتتتق يتتتتتتق دانچمحمتتتتتتد  تتتتتتاه ورد ،  تتتتتتق د  .37

ملتتتتتتتق مپاومتتتتتتتت پتتتتتتته دوره كتتتتتتتق  یستتتتتتتاري فاالی ونتتتتتتته وكتتتتتتتړل او د 

هغتتتتتتو لتتتتتته املتتتتتته عامتتتتتته خلكتتتتتتو د پیتتتتتتر پتتتتتته  تتتتتتاه د هغتتتتتته  متتتتتتونه 

كتتتتتتتال پتتتتتتته پتتتتتتتا  كتتتتتتتق پتتتتتتته كوتتتتتتتت  ا تتتتتتتدو كتتتتتتتق د  9669كلول د ښتتتتتتت

ډوه د امیتتتتتتتر پتتتتتتته  كتتتتتتت  ګتتتتتتتعبتتتتتتتدالغ ور اخونتتتتتتتدزاده او نتتتتتتتورو پتتتتتتته 

 .ووژل  و

نتتتتته د امیتتتتتر دغتتتتته ماي. د طتتتتترزي دغتتتتته وينتتتتتا هتتتتت  متتتتتمه نتتتتته ده: )التتتتت ( 37

د رومتتتتتق تركستتتتت اه د كتتتتتو  مشتتتتتر لتتتتتور نتتتتته وه، هغتتتتته پتتتتته ايتتتتت  كتتتتتق د 

وينځتتتتتتتته وه،  تتتتتتتتق د  دخشتتتتتتتتاه د  ښتتتتتتتځ  دخشتتتتتتتاه او د امیتتتتتتتتر د هغتتتتتتتتق 

ددغتتتتتتق میرمنتتتتتتق لتتتتتته . ر  تتتتتتاه لتتتتتتور وهيتتتتتتوه نتتتتتتام و میتتتتتتر، میتتتتتتر   انتتتتتتدا

لريتتتتتک نومیتتتتتده، پتتتتته ګنتتتتته ورومتتتتت ه امیتتتتتر د هغتتتتتق وينځتتتتته،  تتتتتق  ګمتتتتتر

 ۀغتتتتتتتق  دخشتتتتتتتانامیتتتتتتتر  بیتتتتتتتر ن او متتتتتتتردار ن تتتتتتترن دد. نكتتتتتتتاخ كتتتتتتتړه

 .میرمنق زام  وو

ر كتتتتتق د يتتتتتوي متتتتتیمق نتتتتتو  ګرخ د وتتتتتو  نتتتتتو  نتتتتته د ، پتتتتته لتتتتتوڅتتتتت .36

 .دغه غال   یدر په وو  يوم  ز  و. د 

هتتتتترای د كنتتتتتدهار لتتتتته متتتتتپوط نتتتتته لتتتتت  ورزتتتتتق ورومتتتتت ه د اك تتتتتو ر  .31

 .په دويمه نیول  و  و

متتتتتتتته 00كتتتتتتتتال د متتتتتتتتپ مبر پتتتتتتتته  9669د  پیښتتتتتتتتهدغتتتتتتتته تتتتتتتتتاكونكق  .12

د . كتتتتتتق  یتتتتتتاه كتتتتتتړي دهو تتتتتتوه،  تتتتتتق متتتتتتا پتتتتتته خپلتتتتتتو دوو اچرونتتتتتتو 

وارل  څتتتتتتمتتتتتتردار محمتتتتتتد ايتتتتتتوغ پتتتتتتوخ اوولتتتتتت  زره او د امیتتتتتتر دا 

د متتتتتردار پتتتتتوخ د امیتتتتتر پتتتتته پتتتتتوخ يرغتتتتت  وكتتتتتړ او لتتتتتومړ  . زره و

منكتتتتق هتتتت  ويتتتت  كیتتتتده،  تتتتق د متتتتردار .  تتتتر  يتتتتق هتتتت  تر متتتته كتتتتړ

كتتتتتتق واتتتتتت  اپوتتتتتتته   نتتتتتتګپتتتتتتوخ  تتتتتته  ريتتتتتتال  وي، ختتتتتتو پتتتتتته عتتتتتتی  

متتتتتترتیرو ق كتتتتتتق د متتتتتتردار د  تتتتتتالیكو ښتتتتتت ق پتتتتتته تودوښتتتتتتد ن.  تتتتتتوه

اپتتتتتته ټزي وكتتتتتتړي،  تتتتتتق د څد خپلتتتتتتو منكتتتتتتق لیكتتتتتتو پتتتتتتر متتتتتترتیرو نا

پتتتتوخ پتتتته  تتتتا او تیتتتتت  تتتتو او د امیتتتتر پتتتتوخ پتتتته  ټتتتتولهغتتتتو لتتتته املتتتته 

دغتتتتته  تتتتتري امیتتتتتر پتتتتته دي  ريتتتتتال  كتتتتتړ،  تتتتتق . دي ټول  ريتتتتتال   تتتتتو

پتتتتته . افغانستتتتت اه متتتتتره يتتتتتو متتتتتوت  كتتتتتړي ټتتتتتوللتتتتته میمنتتتتتق نتتتتته پرتتتتتته 

غ متتتتتتردار محمتتتتتتد ايتتتتتتو. كتتتتتتق يتتتتتتق میمنتتتتتته هتتتتتت  وك لتتتتتته 9661كتتتتتتال 

كتتتتتق لتتتتته خپلتتتتتو اتتتتتتو متتتتتوو  9667د تتتتتته او  یتتتتتا پتتتتته  شتتتتتغتتتتتازي اول م

پلويتتتتتتانو متتتتتتره د فتتتتتتار  او هنتتتتتتد  كومتتتتتتت پتتتتتته موافپتتتتتته د عتتتتتترا  او 

   تتتتتو او پتتتتته كتتتتتال ګه  ر  هتتتتتور تتتتتته  ړ او هل تتتتته هستتتتت وپتتتتت ۀكرا تتتتت

 .كق د زړه په يرغ  مړ  و 9191

 میتتتتتتد ). لیكلتتتتتتو كتتتتتتق  تتتتتتوړه نتتتتتته لرلتتتتتته ښتتتتتتهلتتتتتتو  طتتتتتترزي پتتتتتته  .19

 (طرزي

 یا يتتتتتو ښتتتتتكړوخیتتتتت  غلتتتتتک  و، پتتتتته رمتتتتتدو،  تتتتتق پتتتتته ايتتتتت  كتتتتتق  .10

د   تتتتته يتتتتتا لتتتتته  نتتتتتدي ختتتتتانق نتتتتته . ويروونكتتتتت  يتتتتتاغق او داړه متتتتتار و
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و كالتتتتتته ورومتتتتتت ه لتتتتتته څتتتتتتیدل  وي،  تتتتتتق تښتتتتتت خو تتتتتتق  تتتتتتو  يتتتتتتا 

متتتتتتردار نتتتتتتور محمتتتتتتد او نتتتتتتورو متتتتتتره د امیتتتتتتر پتتتتتته منال تتتتتتت لتتتتتته 

متتتتتردار نتتتتتور محمتتتتتد د متتتتتردار ولتتتتتق .  تتتتتو ملچتتتتترو تتتتتنوارو متتتتتره 

اكتتتتتت  ټ  والتتتتتتق كا تتتتتت ريکانتتتتتتو لتتتتتته ختتتتتتوا دانچمحمتتتتتتد زو  و،  تتتتتتق د 

 . اله"  تق مردار" و  و او خلكو 

و نتتتتتتته ټولامیتتتتتتتر عبتتتتتتتدالر م  د متتتتتتتردار محمتتتتتتتد ايتتتتتتتوغ لتتتتتتته متتتتتتتا .13

ورومتتتتتت ه د كنتتتتتتدهار لتتتتتته خروتتتتتتق نتتتتتته پتتتتتته خپتتتتتت  امتتتتتتر يتتتتتتوازق يتتتتتتو 

مولتتتتتتوي وايستتتتتتت،  تتتتتتق هل تتتتتته يتتتتتتق د رواج لتتتتتته منتتتتتتق پنتتتتتتاه وړي 

نومیتتتتتتده،  تتتتتتق د تتتتتتتارينپوه ) كتتتتتتاكړ(دغتتتتتته مولتتتتتتوي عبتتتتتتدالر ی  . وه

متتتتتتلراه محمتتتتتتد، د عبتتتتتتدالر م  ژونتتتتتتد، . پتتتتتتالر وعبتتتتتتدالح   بیبتتتتتتق 

كتتتتتتتتتتتتتاكړ، د افغانستتتتتتتتتتتتت اه میامتتتتتتتتتتتتتق او . 098لتتتتتتتتتتتتتومړ  تتتتتتتتتتتتتتو ، 

 .89ديپلوماتیكق تاريخ، 
 

 

 

 

 

 

   

 

 


