د ﻛﺘﺎب ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ زﻳﺮئ

» اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  :د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟټﻮن «
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ د ﻣﺸﻬﻮر اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ﻟﻴﻜﻮال ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﺧﻮرا ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻛﺘﺎب »
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  :د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟټﻮن « ﻟﻪ ﭼﺎﭘﻪ ﺗﺎزه راوﺗﻠﻰ دى  .ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﻰ ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ډﯦﺮ ﻧﺎوﻳﻞ ﺳﻮي

رازوﻧﻪ ﺳﭙړﻟﻲ او ډول ډل ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻳﻰ را ﺑﺮ ﺳﯧﺮه ﻛړي دي .

دا ﻛﺘﺎب ﭼﻰ ﭘﻪ اﻧګﺮﻳﺰى ژﺑﻪ دئ  ،ﭘﻪ  ٢٣ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻛﻰ د اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻟﯥ ﻟﺨﻮا ﭼﺎپ ﺳﻮئ او د ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ دﻗﻴﻖ

ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮ ﻛﻰ ﻟﺮي  .ﻛﻪ ﻏﻮاړى ﭼﻰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﻴﺮو درو ﻟﺴﻴﺰو او ﺗﺎزه ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎوو ﻟﻪ داﺧﻠﻰ

رازوﻧﻮ  ،ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ او د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ د ټﻮﻟﻮ دﺳﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړى او دا ﻣﻌﻤﺎ ﻟﻪ دﻧﻨﻪ څﺨﻪ درك ﻛړئ ﻧﻮ
دا ﻛﺘﺎب ﺿﺮور وﻟﻮﻟﻰ .

ﺗﺎﺳﻰ ﻛﻮﻻى ﺳﻰ دا ﻛﺘﺎب د اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻟﯥ ﻟﻪ ادارې ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړئ
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د ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ د ﻛﺘﺎب ﻛﺮه ﻛﺘﻨﻪ

"اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﭙﺎره ﻟټﻮن"

ﻫﺎري  -واﺷﻨﮕټﻦ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ د ﭘﻴﺎوړى ﻣﺤﻘﻖ او ﻣﺒﺼﺮ ،د اﻧﮕﻴﺴﻲ ژﺑﻲ ﺗﻜړه ﻟﻴﻜﻮال او ژورﻧﺎﻟﻴﺴټ ،او د

اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د رﺷﺘﻴﻦ دوﺳﺖ او ﻣﻠﮕﺮي ،ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ،ﻧﻮى ﻛﺘﺎب "اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن :ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻟﭙﺎره ﻟټﻮن" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان

ﻻﻧﺪي ﭘﻪ ﻛﺎل  ٢٠٠٨ﻛﻲ ﭘﻪ  ٤٨٣ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ .ﻟﻴﻜﻮال د ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ :دا ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻛﺎل  ١٩٨٥ﻛﻲ

ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺷﻮروي ﺳﻔﻴﺮ ﻳﻮ ﻟړ ﺧﺎرﺟﻲ ﺧﺒﺮﻳﺎﻻن ور وﻏﻮښﺘﻞ او ور ﺗﻪ وې وﻳﻞ ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳﻲ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ټﺮورﻳﺴټﺎﻧﻮ )ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ( ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى داﺧﻞ ﺳﺊ ،ﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ووژل ﺳﺊ .زﻣﻮږ
او زﻣﻮږ د اﻓﻐﺎﻧﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻋﺴﻜﺮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ وﻛﻲ ﭼﻲ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻛﻮي ٧) .ﻣﺦ( د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ د
ﺗﺠﺎوز او اﺷﻐﺎل ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ ،ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ څﻮ ځﻠﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ او د اﻓﻐﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﮔډه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ دﻧﻨﻪ

اوږده ،ﺗﻠﭙﺎﺗﻪ ،او ﻳﺎدﮔﺎري ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﻛړي دي .د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ،ﻛﻠﺘﻮر ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،او رواﻧﻮ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﻳﯥ

ژوري څﯧړﻧﻲ ﻛړي دي .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ او ﻛﺸﻔﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﺗﯧﺮه ﻛړﯦﺪه .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ

ﺑﺎب ﻳﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﺠﻠﻮ او ورځﭙﺎڼﻮ ﻟﻜﻪ ﻧﻴﻮﻳﺎرك ټﺎﻳﻤﺰ ،ﻧﻴﻮز وﻳﻚ ،وال ﺳټﺮﻳټ ژورﻧﺎل ،واﺷﻨﮕټﻦ ﭘﻮﺳټ،

ﺷﻴﻜﺎﮔﻮ ټﺮﻳﺒﻴﻮن او ﻧﻮرو ﻣﺠﻠﻮ او ﺟﺮﻳﺪو ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﺿﻌﻲ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻣﻬﻢ رﭘﻮټﻮﻧﻪ او ﻣﻘﺎﻟﯥ ﺧﭙﺮې ﻛړي دي .د ﻫﻐﻪ ﺑﻞ

ځﺎﻧﮕړى ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دا دى ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ د ډﯦﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه اړﻳﻜﻲ او ﻛﻠﺘﻮري ﻫﻤﻜﺎرۍ ﻟﺮي .ﺑﺮوس

رﻳﭽﺎرډﺳﻦ د اﻓﻐﺎن اﻣﯧﺮﻳﻜﻦ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻲ ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻣﻨﻮر او ﺻﺎدق اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﯧﮋﻧﻲ او د ﻫﻐﻮى ﺳﺮه ﺗﻤﺎس او ﻋﻠﻤﻲ راﻛړه

ورﻛړه ﻟﺮي .د ښﺎﻏﻠﻲ ډاﻛټﺮ ﻧﺜﺎر اﺣﻤﺪ ﺻﻤﺪ د ژﺑﺎړو او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻮښښﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ د ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ زﻳﺎﺗﺮه ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﻪ

ﭘښﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻮي دي ،او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻟﻜﻪ اﻓﻐﺎن رﺳﺎﻟﻪ ،آﻳﻴﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﯧﻨﻮا ،دﻋﻮت ،ﻫﯧﻮاد ،او ﺳﺒﺎوون ﻛﻲ

ﺧﭙﺮې ﺳﻮي دي .ښﺎﻏﻠﻰ رﻳﭽﺎرډﺳﻦ د ﺑﺎﺳټﻮن ﭘﻪ ښﻜﻠﻲ ښﺎر ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﯧﺮﻣﻨﻲ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻛﻮي .د ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﺑﻞ
ﻛﺘﺎب" اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺷﻮروي د ټﺮورﻳﺰم ﺧﺎﺗﻤﻪ" ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦږي .

د ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ د ﻛﺘﺎب ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ او ﻣﺤﻮري ﻣﻮﺿﻮع د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد او د

ﻫﻐﻪ د ډﻟﻲ ﻧﺎروا ﻧﻘﺶ ،وراﻧﻮﻧﻜﻲ ﺳﺎزﺷﻮﻧﻪ ،او ﭘټﻲ او ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ دﺳﻴﺴﯥ دي .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ :د  ١٩٨٠ﭘﻪ ﻟﻤړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻲ،

ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻮاﻓﻘﻪ او اورﺑﻨﺪ ﺳﺮه ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړ .ددﻏﻪ ﻧﺎروا ﺗړون اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺪف دا وو ﭼﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ د ﺳﺎﻟﻨﮓ ﻻره د

روﺳﻲ ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره اﻣﻨﻪ ﺳﺎﺗﻲ ،او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺷﻮروﻳﺎن د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮي ،او ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﺑﻤﺒﺎري
ﻛﻮي ﻛﻮم ﭼﻲ د ﻣﺴﻌﻮد رﻗﻴﺒﺎن او ﺳﻴﺎﻻن دي .ښﺎﻏﻠﻲ رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﻟﻴﻜﻲ :ﺳﻲ اې ې او ﺧﺎرﺟﻪ وزارت د  ١٩٨٠ﭘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ د

ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ ﺧﺒﺮ وه ،ﺧﻮ ﺳﻲ اې ې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻛﻮﻟﯥ .ﻟﻴﻜﻮال د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ او ﻣﺴﻌﻮد

ﭘﺮ ﭘټﻮ اړﻳﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮ زﻳﺎت ټﻴﻨﮕﺎر ﻛﻮي .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اول ﻻس اﺳﻨﺎدو ،ﺳﺮى اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ رﭘﻮټﻮﻧﻮ ،او ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

راﻏﻮﻧډوي .د ﻣﺴﻌﻮد او ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ د ﻗﺮار دادوﻧﻮ څﺮك ﻟﮕﻮي .روﺳﺎن دﺳﺎﻟﻨﮓ اﻣﻨﻴﺖ ﻏﻮاړي ،او ﻣﺴﻌﻮد ﻏﻮاړي

ﭼﻲ د روﺳﺎﻧﻮ د ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﭘﻪ زور ﺧﭙﻞ ﻗﺪرت ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﺮاخ ﻛړي .ﻟﻪ روﺳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﻘﺪي روﭘۍ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﭼﯧﻨﻞ څﺨﻪ

دﻛﺎﺑﻞ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺮه ارﺗﺒﺎط ټﻴﻨﮓ ﻛړي .ﺧﭙﻠﻪ ﻗﻮه د ﻛﻮرﻧﻴﻮ او وراﻧﻜﻮﻧﻮ ﺟﮕړو ﻟﭙﺎره وﺳﺎﺗﻰ .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د درﻳﻤﻲ

ﻧړۍ ټﭙﻴﻜﻞ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻر او د ﻣﺴﻠﺤﻮ ﻣﻠﻴﺸﺎوو ﻟﻴډر وو .ﻫﻐﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻛﻮﻟﻪ .ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻛﻤﻮﻧﻴﺴټ،

ﺧﺎدﻳﺴﺖ ،اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ،ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ،اﻳﺮاﻧﻲ ،ﻫﻨﺪي ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي ،او ﺗﻮر او ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وو .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻛﯥ ﺟﯥ ﺑﯥ

څﺨﻪ ﭘﻴﺴﯥ اﺧﻴﺴﺘﯥ ،او ﻫﻢ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﻲ اې ې څﺨﻪ ډاﻟﺮﺟﯧﺐ ﺗﻪ ﻛﻮل .ﻣﺴﻌﻮد او ټﻮل "ﭘﻨﺠﺸﻴﺮي ﻣﺎﻓﻴﺎ" ﭘﻪ ﺧﺎرج ﻛﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي٢٥) .ﻣﺦ( ﻟﻴﻜﻮال واﻳﻲ :ﻣﺴﻌﻮد د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺻﺎدق او ﻣﻄﻤﻴﻦ ﻣﻠﮕﺮى وو .ﻫﻤﺪا وﺟﻪ وه ﭼﻲ ﻛﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﺎﺗﻲ ورﻛړه او ﻣﺴﻌﻮد د ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ،ﺗﻮﻧﻠﻮﻧﻮ ،او ﺳﻤڅﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ډاره ﭘټ ﺳﻮ .د ﻣﺴﻌﻮد ﻣﺮﻛﺰ د

ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن د ﻛﻮﻻب ښﺎر وو .ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري د روﺳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻧﮋدې ﭘﺎﺗﻲ ﺳﻮ .د ﺷﻤﺎل د اﻳﺘﻼف ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﻛﻤﺰوري

ﻫﻤﺪا روﺳﻰ او اﻳﺮاﻧﻰ ﻛﻨﻜﺸﻦ دى .

ځﺎر ﺷﻢ د ﻟﻴډر ﺗﺮ ﻛﻮﻟﻤﻮ ﺧﯧټﻪ ﻳﯥ د ښﻜﻠﻮﻟﻮ ده _
ﭼﺎ ﻣﻬﺎر ﭼﺎ اوښ وﺧﻮړ ،او ده واړه ﻛﺎروان وﺧﻮړ
)ﻏﻨﻲ(

د ﻣﺴﻌﻮد ،ﭘﺮﭼﻤﻴﺎﻧﻮ ،او ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻠﻴﺸﺎوو اﻳﺘﻼف ﭘﺨﭙﻞ ذات او ﺑﻨﺴټ ﻛﻲ ﻳﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺿﺪ اﺗﺤﺎد وو .ﭘﻪ ﻛﺎل ١٩٩٢ﻛﻲ،

ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﻠﮕﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰ او ﭘﻼن ﺧﺮاب ﻛﻰ؛ ﭘﻪ زور او دﺳﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﻛﺎﺑﻞ وﻧﻴﻮ؛ او ﺗﺒﺎه ﻛﻮﻧﻜﻲ ﻛﻮرﻧﻲ

ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻره ﺧﻼﺻﻪ ﻛړه .ﻗﻮﻣﻲ او ﺳﻤﺘﻲ اﺧﺘﻼﻓﺎت او ﺗﻀﺎدوﻧﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮ ﻛړل .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮﮔﻲ د ﻣﻠﮕﺮو

ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﺑﻴﻨﻴﺴﻴﻮان د ﺳﻮﻟﻲ او د ﻗﺪرت د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺮوﺳﻪ وراﻧﻪ او ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛړه .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ اﻳﺘﻼف د ټﻮﻟﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه

ﺟﻼ ﺟﻼ او ﭘﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړل .د دوﺳﺘﻢ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ وراﻧﻮﻟﻮ ﻛﻲ اوږه ﭘﻪ اوږه ﻋﻤﻞ وﻛړ .د ﻫﺰارﮔﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻳﯥ ﻟﻪ

ﻫﻴڅ ډول وﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﻳﺖ څﺨﻪ ډډه وﻧﻪ ﻛړه .د ﺣﻜﻤﺘﻴﺎر د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ښﻜﻠﻰ او زرﻏﻮن ښﺎر ﺳټ ﻛړ .ددې ادﻋﺎ
ښﻪ ﺛﺒﻮت د ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻨډواﻟﻪ ښﺎر او  ٥٠٠٠٠ﺷﻬﻴﺪان دي .

ښﺎﻏﻠﻰ رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﻟﻴﻜﻲ :د  ١٩٨٠ﭘﻪ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺳﻲ اې ې ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﭘﻨځﻪ ﻟﻜﻪ ډاﻟﺮه ددې ﻟﭙﺎره ورﻛړل ﭼﻲ د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ

د ﺳﺎﻟﻨﮓ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻜﻪ ﻻره و ﺗړﻟﻲ .ﭘﻪ ﺑﻞ ﻋﺒﺎرت ،د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ د اﻛﻤﺎﻻﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ د ﺳﺎﻟﻨﮓ ﻟﻮﻳﻪ ﻻره ﻧﺎ اﻣﻨﻪ او ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﻪ ﻛړي .
دﻟﺘﻪ او ﻫﻠﺘﻪ او وﺧﺖ ﻧﺎ وﺧﺖ ،ﭘﺮ روﺳﻲ ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺪ ښﺦ ﻛړي .ﻣﮕﺮ ﺳﻲ اې ې ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺧﺒﺮه ﺳﻮه ﭼﻲ د ﺷﻮروي

ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﭘﻪ اﻣﻦ او اﻣﺎن ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ -ﺣﻴﺮﺗﺎن_ ﺷﻴﺮ ﺧﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ ﺗﮓ را ﺗﮓ ﻛﻮي .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﺳﻲ اې ې
د ﻣﺴﻌﻮد څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﺧﻮ دي ﺟﯧﺐ ﺗﻪ ﻛړې ﻣﮕﺮ وﻟﻲ د ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮﻛﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺣﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﻛﻮې؟

ﻣﺴﻌﻮد د ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ څﺨﻪ رډ ﻧﺎﮔﺎره ﻛﯧږي .ﺣﺎل داﭼﻲ د ﺳﯥ اې ې ﻫﻤﺪا ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ
د ﻣﺴﻌﻮد ورور ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﻧﻘﺪي وﻛړي وې ٢١) .ﻣﺦ(

د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د رژﻳﻢ ﺗﺮ ﺳﻘﻮط را وروﺳﺘﻪ ،د ﺑﻮش ادارې او د ﻛﺮزي ﺣﻜﻮﻣﺖ زﻳﺎر ﺑﺎﺳﻲ ﭼﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﻳﻮ ﺟﻌﻠﻲ او

روﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﺷﺨﺼﻴﺖ ورﻛړي .ﻟﻪ ﻣﺴﻌﻮد څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮ واﻗﻌﻲ اﺗﻞ ﺟﻮړ ﻛړي .د ﻫﻐﻪ د ﻟﻤﺎﻧځﻠﻮ او
ﻳﺎدوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻀﺤﻚ ﺟﺸﻨﻮﻧﻪ اوﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﺟﻮړوي .ﺧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﻛړﯦﺪه ﭼﻲ ﻟﻪ ﺟﻨﮕﺴﺎﻻراﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻠﻲ اﺗﻼن ﻧﻪ ﺳﻲ

ﺟﻮړﯦﺪاى .ﻟﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړﻣﺎر څﺨﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﭼﺮگ ﺟﻮړ ول ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ژوﻧﺪى ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤﺮﻳﻔﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﯧﺨﺮ درواﻏﻮ وﻳﻠﻮ
ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ،د ﻛﺮزي ﺣﻜﻮﻣﺖ دا داوړه ﻛﺎره وﻛړل ،ﺧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﯥ ور ﻧﻪ ﻛړه .ځﻜﻪ ﺧﻠﻚ ﺧﭙﻞ واﻗﻌﻲ او ﺧﻮاﺧﻮږي

اﺗﻼن او ﻣﺸﺮان ﺧﭙﻠﻪ ﭘﯧﮋﻧﻲ .ﺧﻮ ﺗﭙﻞ ﺳﻮي او ﭘﺮدو ﺟﻮړ ﻛړي ﻛﺎﻏﺬي اﺗﻼن ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي .ﻫﻤﺪا ﺳﺒﺐ دى ﭼﻲ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد

ﻟﭙﺎره د ﻛﺮزي د ﺣﻜﻮﻣﺖ ټﻮﻟﻲ ﻫﻠﻲ ځﻠﻲ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ او رﺳﻮا ﺳﻮې .دا ﻛﻮښښﻮﻧﻪ ﻳﻮ ډول ﻣﻠﻲ ﺿﺪ رﻧﮓ او ﺧﻮﻧﺪ ﻟﺮي .ﻳﻮ ډول
ﺧﺎﺻﻪ ﮔﺴﺘﺎﺧﻲ ده .د ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ د ﻛﻤﺰورﯦﺪو ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ دا وو ﭼﻲ ﻛﺮزي د ﺟﻨﮕﺴﺎﻻراﻧﻮ ﺳﺮه روﻏﻪ

ﺟﻮړه ،ﺳﺎزش ،او ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻛړ .د دوﺳﺘﻢ ،ﻓﻬﻴﻢ ،رﺑﺎﻧﻲ ،ﺳﻴﺎف ،ﺧﻠﻴﻠﻲ ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ،او  . . .داﺳﻲ ﻧﻮرو ﺟﻨﺎﺗﻴﻜﺎراﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻛﺮزي ﻫﻤﺪا د ﻧﻴﻤﻲ ﺷﭙﯥ ﮔﻨﺎه ﻛﺎره ﻧﺎﺳﺘﻲ ﭘﺎﺳﺘﻲ وې ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ اډاﻧﯥ ﻳﯥ ور وﻟړزوﻟﯥ .د

درﻳﻤﻲ ﻧړۍ ځﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﭼﻲ دوى ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻫﻢ ځﺎن او ﻫﻢ ﺟﻬﺎن وﻏﻮﻟﻮي .ﻣﮕﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ دا دى ﭼﻲ ﻳﻮازي ځﺎن
ﻏﻮﻟﻮي ،او ﺳﺎده ﮔﺎن ﭘﻪ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧږي.

د ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﻳﻮ ځﺎﻧﮕړى ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ دا دى ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ او ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ،ﻣﺒﺼﺮﻳﻨﻮ ،او

ژورﻧﺎﻟﻴﺴټﺎﻧﻮ ﭘﺮﺧﻼف د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ وﻧډه ډﯦﺮه ﻛﻤﻪ او ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ.
ﻫﻐﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮي ﭼﻲ ﻫﻤﺪې ﻣﺴﻠﯥ د ﻛﺮزي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ او ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺖ ﺗﺮ ﺳﻮال ﻻﻧﺪي ﻛړى دى .ﻫﻤﺪا ﻣﻮﺿﻮع د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺤﺮان ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ او ﺟﺪي ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي .ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮي ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ

ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻲ ﻫﻤﺪا څﺮﮔﻨﺪه ﺑﯥ اﻧډوﻟﻲ او ﻇﻠﻢ د ﻳﻮه ﻋﻤﺪي ﭘﻼن ﭘﻪ اﺳﺎس ﺳﻮى دى .ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺮوس ﻳﭽﺎرډﺳﻦ واﻳﻲ ﭘﻪ ﺳﻲ اې
ې او ﻧﻮرو اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺿﺪ ﻳﻮ ډول ﺧﺎص ﺗﻌﺼﺐ او ﻣﺨﻜﻨﻰ ﻣﻨﻔﻲ ﻗﻀﺎوت ﻣﻮﺟﻮد دى .ﻟﻴﻜﻮال
د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻛﺮزي ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻲ د ﺟﻨﮕﺴﺎﻻراﻧﻮ" ،ﭘﻨﺠﺸﻴﺮي ﻣﺎﻓﻴﺎ" ،د ﻣﺨﺪره ﻣﻮادو د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮاﻧﻮ ،د ﻛﻲ ﺟﻲ ﺑﻲ

ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ،او ﻧﻮرو ﺑﺪ ﻧﺎﻣﻮ ﺟﻨﮕﻲ ډﻟﻮ ﻓﻌﺎل او زﻳﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻰ ﺣﻀﻮر او وﻧډه ﻏﻨﺪي .د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ او ﻣﺮﮔﺎﻧۍ

ﺑﻤﺒﺎرۍ ،ډاروﻧﻜﻲ ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻪ ،د اﺑﻮ ﻏﺮﻳﺐ ،ﮔﻮاﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ،ﺑﮕﺮام او ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻣﺤﺒﺴﻮﻧﻮ رﺳﻮاﻳﻲ ،او د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻋﺴﻜﺮو

ﻣﻐﺮوره ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﻏﻨﺪي .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ :ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﻲ ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻪ ﺳﻲ ،د ﻫﻐﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﮔټﻪ څﻪ ده؟ ﻟﻴﻜﻮال د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ

ﻣﻼﺗړ د ﻛﺮزي ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﭙﻜﻪ وﻧډه او ﻗﻮﻣﻲ ﺑﯥ اﻧډوﻟﻲ ﺗﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﮔﻮﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ ٣٢١) .ﻣﺦ(

ﻟﻴﻜﻮال ﻟﻴﻜﻲ :ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺳﺮه ﻳﻮ ﮔڼﻞ د ﺑﻮش د ادارې ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ ده .اﻛﺜﺮه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘښﺘﺎﻧﻪ دي ،ﺧﻮ ټﻮل

ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﺪي .ﭘﺪې ﺗﯧﺮو اوو ﻛﺎﻟﻮ ﻛﻲ ،ﭘښﺘﻨﻲ ﺳﻴﻤﻲ د ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ ﮔﺮم ﻣﻴﺪاﻧﻮﻧﻪ ﮔﺮځﯧﺪﻟﻲ دي .د  ٢٠٠١ﻛﺎل د اﺷﻐﺎل د

ﻟﻤړۍ ورځﻲ څﺨﻪ را ﭘﺪې ﺧﻮا،ﭘﻪ واﺷﻨﮕټﻦ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف اﺣﺴﺎﺳﺎت راﭘﺮﯦﺪﻟﻰ وه .د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ددﻏﻮ ﻣﻨﻔﻲ

اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻰ ﻋﺎﻣﻞ دا وو ﭼﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻟﻮى او ښﻜﺎره ﻗﺎﺗﻞ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺗﻮره او ﻟﻐﻮړﻧﻪ ﻟﻤﻦ ﻛﻲ
ځﺎى ورﻛړى وو .ﭘﺪې ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻳﻮه داﻳﻤﻲ ﻧﺎﻛﺮاري او ﺑﯥ اﻣﻨﻲ ﺣﺎﻛﻤﻪ ده .ﭘښﺘﺎﻧﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻛﺮزي د ﺣﻜﻮﻣﺖ څﺨﻪ

ﻧﺎ راﺿﻪ او ﺑﯧﺰاره دي .ﭘﻪ اﻛﺜﺮو ﭘښﺘﻨﻲ ﺳﻴﻤﻮﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ ټﻮل اﻋﺘﺒﺎر او ﻗﺪرت ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻛړى دى .ﭘﺮاﺧﻲ ﺳﻴﻤﻲ د

ﻣﺮﻛﺰي ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮ وﻟﻜﯥ وﺗﻠﻲ دي .اﻣﻨﻴﺖ ﺧﺮاب دى .اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻤﺰورى او ﭘﻪ ټﭙﻪ وﻻړ دى .

ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ د ﺳﭙټﻤﺒﺮ د ﺗﺮورﻳﺴټﻲ ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ ﭘﺲ ،د ﺑﻮش ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ څﺨﻪ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺗﻮﻗﻴﻔﻮل او ﻳﺎ

ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ ددﻏﻪ ﻧړﻳﻮال ﻗﺎﺗﻞ اوﺟﺎﻧﻲ اﺧﺮاﺟﻮل و ﻏﻮښﺘﻞ .ﻣﮕﺮ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ  ،اﻟﺒﺘﻪ د اې اﻳﺲ اې ﭘﻪ ﻟﻤﺴﻮن،د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ

ﻻدن ﭘﺮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ټﻴﻨﮕﺎر وﻛﻰ .ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﻓﻜﺮ ﻛﺎوه ﭼﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻢ ښﺎﻳﻲ د ﮔﺎوﻧډي ﻛﻠﻲ ﻳﻮ ﮔﻮډ او ړوﻧﺪ ﻣﻼ وي .دوه ﻳﺎ درې

ټﺎﻧﻜﻪ ،څﻮ ﭘﻤﻦ ﻋﺴﻜﺮ ،او څﻪ ﻛﺎﻟﺪاري  ،ﻳﺎ ﺗﻮﻣﻦ او ﻳﺎ ﻫﻢ څﻪ ډاﻟﺮ ه ﺑﻪ ﻟﺮي  .اې اﻳﺲ اې ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﺗﻪ د ﻛﻠﻨټﻦ د ادارې ﻫﻐﻪ

ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ور ﭘﻪ ﻳﺎدول ﭼﻲ د ﻣﺎﻧﻴﻜﺎ ﻟﻮﻳﻨﺴﻜﻲ د ﻣﺤﻜﻤﯥ د ﻓﻴﺼﻠﯥ د ﺻﺎدرﯦﺪو څﺨﻪ ﻳﯥ ﻓﻘﻂ څﻮ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺨﻜﻲ د ﺑﻦ ﻻدن ﭘﺮ

اډو ﺑﺎﻧﺪى وﻛړل .ﻧﻮي اﺳﻨﺎد او ﺷﻮاﻫﺪ ښﻴﻲ ﭼﻲ اې اﻳﺲ اې ﻣﻼﻋﻤﺮ ﺗﺸﻮﻳﻘﺎوه ﭼﻲ ﻳﺎره روﺣﻴﺎت ﻣﻪ ﺑﺎﯦﻠﻪ .ﻣړه ﻣﻼ! ﻣﻪ وار
ﺧﻄﺎ ﻛﯧږه .ﺗﻪ اﻣﻴﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﻳﯥ .څﻪ ځﺎن ټﻴﻨﮕﻪ ﻛﻪ .دا ټﻮل د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﭘﻲ ﺷﺎﭘﻲ دي .اﻣﺮﻳﻜﺎ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯦﺮ ﺳﺮه ﻟﻴﺮي دي.

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻘﻂ ﻫﻮاﻳﻲ ډزي ﻛﻮي او ښﺎﻳﻲ څﻪ ﺑﻤﺒﺎرۍ ﻫﻢ وﻛﻲ  ،ﺧﻮ واﭘﺲ ﺑﯧﺮﺗﻪ ځﻲ .ﺳﺎده ﻣﻼ ﻋﻤﺮ د اې اﻳﺲ اې ﻫﻤﺪې ﻏﻮړو

ﺧﺒﺮو و ﻏﻮﻟﻮى .ﺧﻮ د ﺑﻲ  ٥٢ﻫﻴﺒﺘﻨﺎﻛﻪ او دروﻧﺪ ږغ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ اﺧﻮﻧﺪ ﺗﯧښﺘﻲ او ﺗﺎﺧﺘﻲ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻰ .ﻏﺮﻳﺐ ﭘﻪ ژوﻧﺪون ژوﻧﺪى

ژړاﻧﺪي ورك ﺳﻮ .او اوس ﭘﻪ دورﺑﻴﻦ ﻛﻲ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي .

د ښﺎﻏﻠﻰ ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډ ﺳﻦ ﻳﻮه ځﺎﻧﮕړې ﺧﺼﻴﺼﻪ دا ده ﭼﻲ اول ﻻس اﺳﻨﺎد ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺪارك ،او ﻣﻮاد ﭘﻴﺪا ﻛﻮي .د
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ،دﭘﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ ،ﭘﻪ ﻗﻀﻴﻪ ﻛﻲ د دﺧﻴﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﻮ څﺨﻪ زﻳﺎد ﻣﻮاد را ﻏﻮﻧډوي .ښﺎﻏﻠﻲ رﻳﭽﺎرډﺳﻦ د
ﻛﯥ ﺟﯥ ﺑﯥ ﭘﻪ اﺳﻨﺎدو ﻛﻲ ،د روﺳﻲ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ او ﻋﺴﻜﺮو ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ او ﻣﺮﻛﻮ ﻛﻲ ،او د ﺳﻲ اې ې ﭘﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮو او رﭘﻮټﻮﻧﻮ ﻛﻲ د

ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ،ﺳﺎزﺷﻮﻧﻮ ،او ﺗړوﻧﻮﻧﻮ ﭘﻞ ﭘﺴﯥ راﺧﻴﺴﺘﻰ دى .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻲ :د ﺷﻮروى اﺗﺤﺎد ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻤﻬﻮررﻳﺲ

ﮔﻮرﺑﭽﻮف د ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮې ﻣﺮﻛﯥ ﻛﻲ ووﻳﻞ :ﻫﻮ ،ﻣﺴﻌﻮد زﻣﻮږ ﺳړى وو .ﻣﻮږ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ډﯦﺮي ﻣﻌﺎﻫﺪې او ﺗړوﻧﻮﻧﻪ

ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړي دي .ﻫﻐﻪ د ﺳﺎﻟﻨﮓ ﻻره زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره اﻣﻨﻪ ﻛړې وه ،او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦښﻮدل ﭼﻲ څﻮك ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻠﺘﻪ ﺑﺮﻳﺪ وﻛړي ( .
١٧ﻣﺦ(

ښﺎﻏﻠﻲ ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه رښﺘﻴﻨﻪ ﻣﻴﻨﻪ ،ﻋﻼﻗﻪ ،او ﺧﻮاﺧﻮږي ﻟﺮي .د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟﻴﻮ ،ﺳﺘﻮﻧﺰو ،او

ﭼﻠﻨﭽﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻮره واﻗﻒ دى .ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮ او ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻨﮕﻪ ﻛﻮي .د ﺟﻤﻬﻮررﻳﺲ ﺑﻮش

ﭘﺮ ﺗﺒﺎه ﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﺎﻟﻴﺴﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﻧﺘﻘﺎد ﻛﻮي .ﺑﺮوس رﻳﭽﺎرډﺳﻦ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﺣﺴﺎن ﻛړى دى ،او ﻣﻮږ ﻳﯥ دا اﺣﺴﺎن ﻣﻨﻮ.

ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ږغ ﺗﺮ ډﯦﺮو ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻮري رﺳﻮﻟﻰ دى .ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ،او ﻛړاوﻧﻪ ﻳﺎد ﻛړﻳﺪي .ﻫﻐﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮ واﻗﻌﻲ او ښﻪ دوﺳﺖ دى  .د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ درد ﺧﻮږﻣﻦ دى .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺟﻨﮓ او وراﻧۍ ﻣﺨﺎﻟﻒ دى .د ﺳﻮﻟﻲ

او ﺛﺒﺎت ﭘﻠﻮي ﻛﻮي .د ﺑﺮاﺑﺮ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ وﯦﺶ ﭘﻠﻮي ﻛﻮي .او ﻟﻨډه دا ﭼﻲ د ﺷﻤﺎل د اﻳﺘﻼف د ډاﻧﮕﻴﺎﻧﻮ ،د ﻣﺴﻌﻮد د ﺑﺎﻧډ

او ﻣﺎﻓﻴﺎ ،او د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ټﻮﻟﻮ ﺟﮕړﻣﺎراﻧﻮ ﻣﺨﺎﻟﻒ دى .

) ﭘﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛښﯥ د ﻳﻮ دوﺳﺖ ﺗﻜړه آواز____ دى ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﻮږ ﻟﻪ واړو ښﻜﻠﻰ ﺳﺎز " ﻏﻨﻲ"(
واﻟﺴﻼم

