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)دوﯾﻢ ﭼﺎپ(

ﺎی

ﻧﻮﻣﻠ
ﻟﻮﻣ ی ﭙﺮﮐﯽ

ډاﻟ :

ﯾﺎﻏﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ۲۴ /ﻣﺦ

دوﯾﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﺰل ۳۲ /ﻣﺦ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

اﺳﻼﻣﻲ ﭘﯧﺮ ۳۴ /ﻣﺦ

ﻣﻐﻮﱄ ﭼﭙﺎو ۳۷ /ﻣﺦ

ﻣﻈﻠﻮم ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﯾﻦ

د وﯾ ﺘﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎرزې ۴۱ /ﻣﺦ

اﺑﺪاﻟﻴﺎن او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ۴۴ /ﻣﺦ

ﭘﺮ ﺑﻨﻮ او داوړو د ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﯾﺮﻏﻞ ۴۵ /ﻣﺦ
د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ  ۴۷ /ﻣﺦ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨ ﻏ ﯧﺪل ۴۹ /ﻣﺦ

درﯦﯿﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د ﻣﴩۍ او ﻣﺒﺎرزو ﻣﺤﻮر ۵۷ /ﻣﺦ

»اﻣﺎرت« او » َﻣﻠَ ِﮑﻲ« ۵۸ /ﻣﺦ

ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ۶۲ /ﻣﺦ

ﻣﺴﯿﺪ ﻣﺤﻮره ﻣﺒﺎرزې ۶۶ /ﻣﺦ

»د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه« ۹۰ /ﻣﺦ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻫ ﯥ ۹۹ /ﻣﺦ
وزﯾﺮ ﻣﺤﻮره ﻣﺒﺎرزې ۱۱۵ /ﻣﺦ
د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻨ
ﻠﻮرم ﭙﺮﮐﯽ

ﺗﻮب ﻫ ﯥ ۱۳۰ /ﻣﺦ

د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﺟ ې ﻣﻨ ﯽ ۱۴۰ /ﻣﺦ

اﻧ ﺮﯾﺰي ﺎر ﺮي ۱۴۰ /ﻣﺦ

ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د روﳼ ﺎر ﺮو ﻧﻔﻮذ ۱۴۵ /ﻣﺦ
ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺎر ﺮ » ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ« ۱۴۸ /ﻣﺦ

او ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻣﯿﻦ وﻟﺲ ﺗﻪ!

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﺟﺮﻣﻨﻲ -اﻳ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮي ۱۵۱ /ﻣﺦ

ﭘﻨ ﻢ ﭙﺮﮐﯽ

اﻧ ﻠﯿﴘ ﻣﺮﻣ او روﭘ  ۱۶۱ /ﻣﺦ

د ﺧﭙﺮﻧﺪوی ﯾﺎد ﺖ

»ﺳﻨ ﯾﻤﻦ« او »د روﭘ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ۱۶۵ /ﻣﺦ

ﺷﭙ م ﭙﺮﮐﯽ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن؛ ﻫﻐﻪ ﺳﯿﻤﻪ ،ﭼﯥ ډﯾﺮی د وﺣﺸﺖ ،ﺗﺮور او ﺟ ې د ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ را

ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯿ ي .ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ،ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻠﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻌﻮري ډول د »وﺣﴚ
وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن«!! اﺻﻄﻼح ﮐﺎرﯦ ي.

ﺧﻮ اﯾﺎ ددې ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ ر ﺘﯿﺎ ﻫﻢ وﺣﺸﺘﭙﺎﱄ دي؟! اﯾﺎ دﻟﺘﻪ د ﺟ ې اوﺳﻨﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﺮﻣﺦ وړي ؟ ﺟ ه دوی ﺻﺎدروي او ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ او ﺳﱰې ﻟﻮﺑﯥ ددې ﻻﻣﻞ ﺮ ﯧﺪﱄ؟!

دﻏﻮ او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ ﻧﻮرو ﭘﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﺎﻏﻠﯽ ﻧﺬﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﻬﺎر ﭘﻪ

»وزﯾﺮﺳﺘﺎن :وروﺳﺘﯽ

ﺎی« ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﻮاﺑﻮﻧﻪ ﻟ ﻮي .ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ ،د ﻧﻦ او ﭘﺮون ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ،ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻪ ﭘﺮوﻧﯽ او اوﺳﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،د
ﻮﻟﻨﯥ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻪ ،د ﺗﺸﺪد او ﺳﺨﺖ درﯾ

ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ او

ﻧﻮر

ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺧﻮږه ژﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﻮي دي .ددﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﯾﻮه ﻏﻮره ﺎﻧ ﻧﻪ داده ،ﭼﯥ
ﻟﯿﮑﻮال ﯾﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺴﯿﺪ دی ،ددې ﺳﯿﻤﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی او ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﮑﻠﻮ ﮐﯥ

ﯾﯥ د ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﯽ دی.

اﮐﺴﻮس ﮐﺘﺎﺑﭙﻠﻮرﻧ ﯽ وﯾﺎړي ،ﭼﯥ »وزﯾﺮﺳﺘﺎن وروﺳﺘﯽ

ﺎی« ﮐﺘﺎب د دوﯾﻢ

ﻞ ﻟﭙﺎره ﭼﺎپ ﮐﻮي .د ﮐﺘﺎب ﻟﯿﮑﻮال ﺗﻪ د ﻻ ډﯦﺮو ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮي او ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ

ﺗﻪ ددﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ﮐﻮي.

درﻧﺎوی

اﮐﺴﻮس ﮐﺘﺎﺑﭙﻠﻮرﻧ ﯽ

د ﺳﯿﺎﳼ ﻗﺒﻠﯥ ﺑﺪﻟﻮن ۱۷۷ /ﻣﺦ

اووم ﭙﺮﮐﯽ

د ﺗﺨﺖ ﻨﯥ ﺟ ې ۱۸۲ /ﻣﺦ

ﺳﻘﺎو ﺿﺪ ﭘﺎ ﻮن ۱۸۹ /ﻣﺦ

ﭘﻪ وزﯾﺮو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ۱۹۸ /ﻣﺦ

اﺗﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د »ﺧﻮﻟﯥ« او »وﺳﻠﯥ« ﺳﱰاﺗﯿﮋي ۲۰۰ /ﻣﺦ
ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ۲۰۱ /ﻣﺦ

ﻧﻬﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ډﯾﻮرﻧ د ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﭘﻪ ﺎﻟﻪ ﮐﯥ ۲۱۱ /ﻣﺦ

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯽ ﻣ ﻏﻮ ﯿ ي۲۱۵ /ﻣﺦ

ﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د ﻣﻘﺎوﻣﺖ وروﺳﺘﯽ

ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﺎی ۲۱۸ /ﻣﺦ

د اﻣﺎرت راﺳﺘﻨﯧﺪل ۲۲۷ /ﻣﺦ

ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ او ﻃﺎﻟﺒﺎن ۲۳۲ /ﻣﺦ

دووﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﺗﺤﻤﯿﲇ ﻨ ﲇ ژوﻧﺪ ۲۴۰ /ﻣﺦ

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﯿﺜﯿﺖ ۲۴۷ /ﻣﺦ

اﯾﺎ د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻣ رﻧﺎﯾﺰ ﮐﻮل ﺷﻮ دي ؟ ۲۵۱ /ﻣﺦ

دﯾﺎرﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

روزي ﭘﻪ ﻮﭘﮏ ﮐﯥ ۲۵۸ /ﻣﺦ

د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ او ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻮاﻣﻞ ۲۶۵ /ﻣﺦ

ﺿﻤﯿﻤﯥ۳۰۰ - ۲۶۸ /ﻣﺦ

 /٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اور او وﯾﻨﻮ ﭘﺮ ﺗﺒ او ﺘﯽ دی ،ﯾﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻪ وو ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ
راوﭘﻴﮋ او ﻫﻐﺴﯥ ﯾﯥ راوﭘﻴﮋ ﭼﯥ وه ﺑﻪ ،وه او ده .دادی ﻮان ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ او ﻟﯿﮑﻮال
ﺮان ﻧﺬﯾﺮ اﺣﻤﺪ ﺳﻬﺎر راﭘﺎ ﯧﺪ او ددﻏﯥ اﺳﻄﻮره ﻳﻲ زﻣﮑﯥ د راﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺎﻟ ﻫ ﻪ ﯾﯥ

وﮐ ه.

د ﺮان ﺳﻬﺎر ددې ﮐﺘﺎب ﻻﻧﺪﯾﻨ

ﺎﻧ ﻧﯥ دﯾﺎدوﻧﯥ وړ دي:

ﺳﻮزﯦﺪﻟﯥ زﻣﮑﻪ

ﮐﺘﺎب دﯾﻮې ﺎﮐﻠﯥ ﺑﴩي ﺟﻐﺮاﻓﯿﯥ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺣﺪود او ﺻﻐﻮر ،ﺑﴩي ﺟﻮړ ﺖ،

ﺗﺎرﯾﺨﻲ -ﺳﯿﺎﳼ ﭘﯧ ﯥ او ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﯾﯥ ،ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ ،ﻧﻨﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺗﺮﮐﯿﺐ
راﭘﻴﮋ  .ﭘﻪ دې ﯿ ﻧﻪ ﮐﯥ دﻟﯿﮑﻮال ﺣﺐ ﯾﺎ ﺑﻐﺾ ډﯾﺮ ﻧﻪ دی ﺮ ﻨﺪ او ﻫ ﻪ ﯾﯥ ﮐ ې ده
ﻣﻮﺿﻮع د ﯾﻮه ﯧ وﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻟﯿﺪﻟﻮري راوﭘﻴﮋ  .ﺗﺮ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﯾﯥ ﻟﻪ دﻗﯿﻘﻮ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﺨﻪ

ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﯽ او د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﻮ ،اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻧﻮﻣﻮوﻧﻮ د راﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ﻫ ﻪ ﯾﯥ ﮐ ې

ده .زﻣﻮږ ﻮان ﯧ وﻧﮑﻲ ﻫ ﻪ ﮐ ې ده ،ﭼﯥ د ﺑﴩﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﺮﻫﻨ ﭙﻮﻫﻨﯥ او

اﺗﻨﻮ ﺮاﻓﯿﮑﻲ ﭘﻮﻫﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺒﺎدﯾﻮ ﺨﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ي او ﺧﭙﻠﻪ ﯧ ﻧﻪ ﺑﺸﭙ ه ﮐ ي .د ﺎﯾﻮﻧﻮ،
ﱪوﻧﻮ او ﺧﺎﺻﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﯾﯥ ﮐ ې ده او د ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﭘﯧ ﻮ ،راوﯾﺎﻧﻮ او ﯾﺎﻫﻢ اﻧ ﯧﺮﻧﻮ ﭘﻪ اړه

ﯾﯥ ﺎن ﻟﻪ وروﺳﺘ ﭘﺮﯾﮑ ې ﺳﺎﺗﻠﯽ دی ،ﻣﺎﻧﺎ د ﻗﻀﺎوت ﭘﺮ ۍ ﻧﻪ دی ﻧﺎﺳﺖ او دا ﮐﺎر
ﯾﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺮﯾ ﯽ دی .ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﯧ ﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﺗﻠﯿﺰ ﻣﯿﺘﻮد ﺨﻪ ﮐﺎر
اﺧﯿﺴﺘﯽ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ د ﻻﻧﻮرو ﭘﻠ ﻨﻮ ﻻره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﯥ ﭘﺮﯾ ﯥ ده .ژﺑﻪ ﯾﯥ رواﻧﻪ ،ﺧﻮږه او
رو ﺎﻧﻪ ده .د ﯧ ﻧﯥ ﺑﯿﺎن ﯾﯥ وچ او ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻮوﻧﮑﯽ ﻧﻪ دی .دا ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل

ﺧﭙﻞ ﻧﻮﻣﻬﺎﻟﯽ ارز ﺖ ﻻ ﭘﺴﯥ ډﯾﺮوي ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻨﻨ ﭘﯧ ﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﯧ ل
ﺷﻮې دي ،ددې ﭘﯧ ﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ رﯾ ﯥ ﻫﻢ ﻮول ﺷﻮې دي او ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ دا ﻫﻢ
ﻴﻲ ،ﭼﯥ اوﺳﻤﻬﺎﻟﯥ ﺑﺪﻣﺮﻏ

ﻮﻟﯥ ﭘﺮ دﻏﯥ ﮑﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ او د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﮑﻠﯿﻮ ﺧﻠﮑﻮ

ورﺗﭙﻞ ﺷﻮې دي ،ﺑﻠﮑﯥ ددې ﺟﻨﺘﻲ زﻣﮑﯥ ﺑﯧﻮزﻟﻪ اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻲ د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻠﻮﺑﻮ
ﻟﻮﻣ

ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي.

زه ﺑﺎور ﻟﺮم  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﻮک وﻏﻮاړي د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ژﻏﻮرﻟﻮ ﻫ ﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ي ،ﭼﯥ ﻧﻮر

ﻧﻮ دﻏﻪ ﮑﻠﯥ ﺳﯿﻤﻪ د ﺑﻨﺴ ﭙﺎﻟﻨﯥ ،وروﺳﺘﻪ ﺳﺎﺗﻨﯥ ،ﺑﯧﻮزﻟ  ،ﻧﺎﻟﻮﺳﺘ او د ﻧﻮرو د ﻮ

دﻧ

زﯾ ه ﺟﻐﺮاﻓﯿﻪ ،ﮑﲇ ﻣﻨﺎﻇﺮ ،ﻫﺴﮏ ﻏﺮوﻧﻪ ،ﺳﺎده ﺧﻮ ﭘﯿﺎوړي ﺧﻠﮏ؛ ﻫﻮډﻣﻦ،

او ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻧﺎرﯾﻨﻪ ،ﮑﻠﯥ او ﴍﻣﻨﺎﮐﯥ

ﯥ....

ﻪ ﮐﻢ ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯧ ۍ وړاﻧﺪې ﯾﻮه اﻧ ﺮﯾﺰي ﺳﯿﻼ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ داﺳﯥ

ﮐ ې وه) .وزﯾﺮﺳﺘﺎن( ﻟﻪ اوږده ﺗﺎرﯾﺨﻪ ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د اﺳﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﻼوﺳﺘﻨﻲ ﭘﺮوت ﻫﻐﻪ

ﺳﱰاﺗﻴﮋﯾﮏ ﻧﻮم دی ،ﭼﯥ ﻫﻢ داﻧ ﺮﯾﺰي ﮑﯧﻼک ﭘﺮﻣﻬﺎل دﻟﻨﺪن ﴎﺧﻮږی و او ﻫﻢ ﻧﻦ
د)ﺗﺮﻫ ﺮۍ !( ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺟ ه ﮐﯥ د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ د ﺑﺪﻟﯥ ﴎ دی.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﻏ ی دی ،ﭼﯥ دډﯾﻮرﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧ ۍ ﭼﺎړه

ور ﺨﻪ ﭘﺮې ﮐ ای ﺷﻮ ،ﺧﻮ دې زﺧﻢ ﻫﯧ ﮑﻠﻪ ﺧﻮﻟﻪ وﻧﻪ ﻨ ﻟﻪ ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺧﻮﻧ ی ﭘﺎﺗﯥ

ﺷﻮ ،ﭼﯥ دادی ﯦﮑﯥ ﯾﯥ ﻧﻦ ﻫﻢ د ﻮﻟﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺑﻠﮑﯥ ﻧ ۍ ﭘﻪ زړه  -زړه ﮐﯥ اﺣﺴﺎﺳﯿ ي.
ډﯦﺮ ﻠﻪ اورو ،ﭼﯥ د ﻧ ۍ

ﴍﺧﻮ ﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ را ﻮل ﺷﻮي دي ،دﻗﻔﻘﺎز

او ﺳﺎﯾﺒﯿﺮﯾﺎ ﻟﻪ ﻨ و ﻟﻪ ﭼﯿﭽﯿﻦ او داﻏﺴﺘﺎ ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻮ ﯾﯥ راوﻧﯿﺴﻪ د ﺳﻨﮑﯿﺎﻧ

ﺗﺮﭼﯿﻨﺎﯾﻲ

ﺗﻮرﮐﺎﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﺗﺎﺟﯿﮏ و اوزﺑﯿﮏ ﺟ ه ﻣﺎرو ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻋﺮب و اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﻲ ډﻟﻮ ﭘﻮرې ﻮﻟﯥ

ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ راﻏﻮﻧ ې ﮑﺎري .د ﻧ ۍ د ډﯾﺮو ﺧﻮﻧ ﯾﻮ ﭘﯧ ﻮ ﭘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﺴﯥ واﺧﻠﯥ ﻧﻮ ﯾﻮه ﮐﺮ ﻪ

ﯾﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺗﺮ ﻫﻤﺪې زﯾ ې ﺟﻐﺮاﻓﯿﯥ ﭘﻮرې رارﺳﻮل ﮐﯿ ي .وﻟﯥ ؟ دﻟﺘﻪ ﻪ ﭘﯧ

دي او دا

ﺳﯿﻤﻪ ﭼﺎ دوﻣﺮه ﺗﻮره او ﺗﯿﺎره ﮐ ې ده ؟ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻪ دي ؟ اوس ﻫﻠﺘﻪ ﻪ
ﺗﯧﺮﯾ ي؟ اﯾﺎ د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﻫﻤﺪا ﻏﻮاړي ؟ اﯾﺎ دا ﻫﺮ ﻪ ﭘﺮې ﺗﭙﻞ ﺷﻮي ؟ ....د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ اړه ﯥ داﺳﯥ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ او ﻻراﺷﻨﯥ ﮐﯿ ي .دا ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻪ

ﴎﯾﺰه:

 /٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺗﺮﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﳾ ،د ﺳﻬﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻻرې ﻣﺸﺎل

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،د ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار

وي .ﺗﺎﺳﻮ ﺑﻪ ددې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ وﭘﻮﻫﯿ ئ ،ﭼﯥ د ﺳﯿﻤﯥ او ﻧ ۍ د ﺛﺒﺎت ﻟﭙﺎره دا ﭘﻪ
ﮐﺎر ده ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ وﺟﻮده ﭘﺮې ﮐ ای ﺷﻮي ﻏ ي ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻞ

ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﺎﳼ او ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د

ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻟ ﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي دي .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ دﻏﻪ ﺳﯿﻤﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د روﺳﯿﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎروﻟﯥ ،روﺳﯿﯥ

ﻣﺮﮐﺰي اﺳﯿﺎ ﺗﻪ ﭘﺮې د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﻧﻔﻮذ د ډب ﮐﻮﻟﻮ او د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ

ﮐﺎر اﺧﺴﺖ  ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ډال ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎروﻟﯥ او

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮې اوس ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ د روﺳﯿﯥ ،ﭼﯿﻦ او اﯾﺮان د ﻧﻔﻮذ د
ﻣﺨﻨﯿﻮي او د ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻮپ اﭼﻮﻧﯥ د ﺗﺨﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر اﺧﲇ .

ﻟﻪ ۱۹ﻣﯥ ﭘﯿ ۍ راﻫﯿﺴﯥ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﺟ و ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی،

ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻮرې دﻏﻪ ﻟ ۍ رواﻧﻪ ده .د ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ،

روﺳﯿﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﻮﻟﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﴐﺑﯥ رﺳﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﻫ ﻮ ډ ﺮ ﺮ ﻮﻟﯽ و .وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺧﻮږ ﻮﺗﯥ ﺣﯿﺜﯿﺖ
درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ ﻮﻻی ﺷﻮای او ﻧﻪ ﯾﯥ د رﻏﯧﺪن ﻫﯿﻠﻪ درﻟﻮده .د ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ روﺳﯿﯥ او

وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ

ﻟﺤﺎﻇﻪ ﻣﻬﻢ و .ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﻪ ﺟ ه ﭘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﻮﻟﯥ راﻧ دې ﮐﻮل و .ﭘﻪ دې ﺟ و ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮑﺎره ﺑﺮی ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﮐ ی ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺗﺮﯾﺦ واﻗﻌﯿﺖ دادی ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﺮه ﺟ ه ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ

ﺧﺎورې ﯾﻮه ﺳﱰه ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې ده .د ﭘﺮون او ﻧﻦ ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ﻴﻲ ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ،ﭘﻪ
ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او د ﺑﺮﯾ ﺎﻧﻴﯥ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺎﻟﯿﺴ د ﻨ ﯿﺰ ﭘﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮﻣﺦ

ﻲ .ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰه د واﱄ او اﺟﻨ ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اداره ﮐﯿ ي او ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻮ
ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺎزه ﻧﻪ ور ﮐﻮل ﮐﯿ ي.

ﺎی

ﴎه وﺻﻞ ﳾ او ﮐﻪ ﻧﻪ دا زﺧﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺗﺎزه وي او ﻧ ۍ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﯾﮑﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻪ

اراﻣﻪ ﺧﻮب وﻧﻪ ﮐ ي.
اﻧﺴﺎ

د دې ﺳﻮزول ﺷﻮې زﻣﮑﯥ اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻲ ﮐﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻞ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﻪ د

ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ورﮐ ای ﳾ ،د دوی ﻫﻮﯾﺖ ،د دوی ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻫﯧﻮاد ،د دوی

اﻗﺘﺼﺎدي ﴎﭼﯿﻨﯥ ،د دوی ﭘﻮﻫﻨﻪ ،ددوی ﻓﺮﻫﻨ  ،ددوی ژﺑﻪ او ﺑﺎﻻﺧﺮه د دوی اﻓﻐﺎ

ﭘﯧﮋاﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ورﮐ ل ﳾ ،اﯾﻠﻪ ﺑﻪ ﻧ ۍ د اراﻣ ﺳﺎه ﺑﯿﺎ راﮐﺎږي.

زه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰ د ﻣﺴﺌﻮل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ددﻏﯥ ﯧ ﻧﯥ

اړﺗﯿﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪﻻی ﺷﻢ ،ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻪ ﺮ ﻨﺪه ده ،ﭼﯥ د اوﺳﻤﻬﺎﱄ ﺑﺤﺮان ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ زﻣﻮږ د ﭼﻢ
ﺎوﻧ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻻﻫﻢ ﻧﻪ ده راﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮې .داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﯾﭙﻠﻮﻣﺎﺳ

ﭘﻮ ﻲ -اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﻗﻮﻣﻲ او وﻟﴘ ﭘﺮﯾﮑ و او اړﯾﮑﻮ ﮐﯥ دﺳﯿﻤﻮ او وﻟﺴﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اړه ﺑﺸﭙ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻮﻣ

ﴐورﺗﻮﻧﻪ دي .د ﻫﻤﺪې ﻟﭙﺎره د ﺎﻏﲇ ﻟﯿﮑﻮال دا ﻫ ﻪ

ﺧﻮرا ﭘﺮ ﺎی او ﻮره ﺑﻮ او ﺧﭙﺮﯦﺪل ﯾﯥ ده او اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺗﻪ ﻪ زﯾﺮی ﻢ .

ﻟﻪ اور ﺨﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ژﻏﻮر او د ﻗﺪرﻣﻦ ﻟﯿﮑﻮال د ﻻﻧﻮرو ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﻮ ﻫ ﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ
ﯧ ﻧﺪوی ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ﻟﯧﻮال

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻋﻠﻮﻣﻮ اﮐﺎډﻣ

د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻮ د ﻣﺮﮐﺰ رﺋﯿﺲ
 - ۱۳۹۲ﺳﻠﻮاﻏﻪ  ،ﮐﺎﺑﻞ

 /١٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ورﮐ  ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د اﺻﻼح ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﻨﻮ

ﺎی

وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ د ﭘ ﺘﻨﻮ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ﻟﻪ دې ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ

ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﻮﻧﻪ وﭘﺎﯾﯧﺪل،

وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻓﺸﺎر د ﯾﻮې وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎروﻟﯥ

ﮐﺎﺑﻞ ﺗﯧﺮو ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،ﭼﯥ ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ و

وې ،ﻧﻦ ﻫﻢ د ﺳﯿﺎﳼ او ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻮ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې

اﺳﻼﻣﻲ ﺮوﻫﻪ وﮐﺎروي .ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ ،د »ﺳﯿﺎﺳﺖ« او »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ« ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﺧﻮ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﺗﻮﭘﯿﺮ ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻌﺎر ﺎی »ﭘ ﺘﻮن ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ« ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻮد .د

ﮐ ی ،د ﮐﺎﺑﻞ د ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ ﺷﻌﺎر ﻫﻐﻪ ﺎی وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ ،ﮐﻮم ،ﭼﯥ »دﯾﻦ ﭘﺎﻟﻨﯥ« ﻧﯿﻮﻟﯽ و .ﻧﻮر
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺎﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﮑﻮس ﭘﺮﻣﺦ ﻻړ .ﻧﻦ اﺳﻼم اﺑﺎد د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﺎﺑﻞ د »دﯾﻦ

ﭘﺎﻟﻨﯥ« ﭘﺮوﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﺎروي ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﻟﭙﺎره داﺳﯥ

ﻟﭙﺎره ﮐﺎر اﺧﺴﺘﯽ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ دا ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﭘﻪ
دي .ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯿ ۍ ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ او

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎ

ﻣﺘﺸﻨﺠﯥ او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯾ ي او ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي .

ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻬﯿﺮ ﻴﻲ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻫﺮې ﻣﺒﺎرزې او ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺧﻮ

ﺖ ﻋﺎﻣﻞ

د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ دوو اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دوو ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او درﯾ ﻮﻧﻮ ﴎه ﺗ ﻟﯽ ﭘﺎﺗﯥ

ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮي ،ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺗﺮ ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې اﻧ ﯿﺮل ﮐﯿ ي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺷﺎوﺧﻮا

دی .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﯾﻨﺎ ،د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ دوو ﻏﺎړو د »ﺳﯿﺎﺳﺖ« او »ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ« د ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻠﻮر ﻟﺴﯿﺰې ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ اﺻﲇ ﻧﺒﺾ ﻻس اﯾ ﯽ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا

دی .د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﻟﻪ ﻧﯿ ﻳﻲ ﻧﻪ د ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﺗﺮ دوﯾﻤﯥ ﻟﺴﯿﺰې ﭘﻮرې

ﻗﺮﺑﺎ

ﮐﯥ ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻪ ﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﯥ د اﺳﻼم ﺗﺮ

»اﺳﻼم« او » ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ« ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺗﺤﺮک او اﻧﻘﻼب زﯾ وﻧﯥ اﺻﲇ

ﭼﱰ ﻻﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﺎروي.

ﻋﻮاﻣﻞ دي .وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﯾﻮې داﺳﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﭼﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم

ﭘﻪ  ۲۰۰۹ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺳﻮﻟﯥ او ﺟﻮړﺟﺎړي

اﺑﺎد ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻮړﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ واﻗﻊ دی ،د دﻏﻮ دوو ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎه ﻻ

ﻫﯿﻠﯥ وﺷﻠﯿﺪې ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي او د ﻫﻐﻪ د ﻣﲇ اﻣﻨﯿﺖ ادارې

ﻫﻢ د ﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم اﺑﺎد دواړو د »اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺨﺖ ﻨﯥ« او »ﭘﺎﭼﺎ ﺮدۍ« ﭘﯿﺎوړې ﺟﺒﻬﻪ

ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ ه ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟ او ډﯦﺮ ﻫﯧﺮ

ده .

ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮن ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ او اﺳﻼﻣﭙﺎﻟﻨﯥ ﺗﺮﮐﯿﺐ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ی و.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ وروروﻟ اړﯾﮑﻲ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﯿﻨ

ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ وﮐ ي او د اﺳﻼم اﺑﺎد ﭘﻪ ﻻس ﺑﻞ ﺷﻮی اور ،ﺗﺮ ﻻﻫﻮر او ﮐﺮاﭼ و رﺳﻮي .دﻏﻪ

ﻣﺤﻮر وﻻړ و .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻟﻪ

دواﻣﺪاره ﭘﺎﺗﯥ ﳾ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وﭼﻮي ،ﺧﻮ دې ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﮑﻪ رﯦ ﯥ وﻧﻪ ﮐ ې،

دوی ،ﭼﯥ ﻧﺎﻣﺴﻠ ن وو ،ﻟﻪ دې ﺟﺒﻬﯥ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی.

ﮐ ی و .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺿﺪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺟﺒﻬﯥ اﺣﯿﺎء ﮐﻮل و .ﺣﮑﯿﻢ ﷲ
دﻏﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮاﺧﻮږو ﺗﻪ دا ﺗﻮان ورﮐ ی و ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻧ

ﭘﺮ ﻏﺎړه ودراوه او داﺳﯥ ا ﮑﻞ ﮐﯧﺪه ،ﭼﯥ ﮐﻪ دﻏﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋي

ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ و او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان واﮐﻤﻦ وو ،د
وو ،ﮑﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﺎﮐﻢ د اﺳﻼم

ﺑﺎدﺷﺎه ﻞ ﮐﯧﺪه او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ددوی د ﻣﺒﺎرزې ﻣﻼﺗ ﻫﻢ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻣﻼﺗ ي
اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﺨﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﺳﱰ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺟﺒﻬﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وه او

ﭼﯥ د ﻟﻮﺑﯥ اﺻﲇ ﻟﻮﺑﻐﺎړي )ﳼ آی اې( ﭘﮑﯥ ﺎن ﻨﺪوی ﻧﻪ ﺑﺎﻟﻪ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻞ

ﺳﯿﺎﳼ ﺣﺎﻻﺗﻮ دﻏﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﯾﺎت د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ او راﮐ ې ورﮐ ې د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﺮي .ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻓﻐﺎن

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ددﻏﻮ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اړخ ﮐﯥ و ،ﺧﻮ ﭘﺎ ﻮن اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دا واک

زﯾ ون ﻟﻪ ور ﯥ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﻠ ﺮی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی او ﺗﺮ

وړاﻧﺪې ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د ﻫﻐﻪ د » ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﻲ« اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﯾﻮﻟ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻪ وﺷﻮل.

 /١٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮﭘﮏ ،ﻻﳼ ﻮﻧﻪ ،د زﻏﺮه واﻟﻮ ﺎډو ﺿﺪ وﺳﻠﯥ او د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺿﺪ ﺗﻮﻏﻨﺪي

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻪ دی ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﺎن د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﺘﺒﺎدل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺛﺎﺑﺖ

ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ وﻧﻪ رﺳﯧﺪې .ﻟﻪ دوی ﻧﻪ ﻮ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ،

ﻻدا ،ﭼﯥ د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره ﺗﺮ ﮐﻮﻧ ه ﻏ ﯿﺪﻟﯥ ﻫﻐﻪ

ﻏﻮ ﺘﻲ وو ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او د ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﺑﺪر ﻪ وال د ﻟﻮ ﺮ ﭘﻪ

ﮐ ي ،ﯾﺎ ﻟ ﺗﺮﻟ ه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د رواﻧﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﻟﻮﺑﻮ د ﺳﻬﻤﺪار ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﻣﻨﻞ ﳾ .ﺑﺪه

ﮐﺎرﺗﻮس ،درې ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧ  ،ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺲ زره ﻫﻨﺪي روﭘ او د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﺷﺒﮑﻪ ﻫﻢ وﺷ ﯦﺪه ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ د ﴎ ﭘﻪ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﯥ اوﺑﻪ ور ﮐ ې وې .دا ﻟﮑﻪ د

ﻧﻘﺸﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې .ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺮی اوﺑﺮدورﻓﺮو ووژل ﺷﻮ او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

 ۱۹۴۲ﮐﺎل ﭘﯧ ﻮ ﺗﮑﺮار .د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ

ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ

وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ وﻧﯿﻮل .ددﻏﻮ دوو ﭘﯧ ﻮ ﭘﺮﺗﻠﻨﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﻨ د اړﯾﮑﻮ ﺮﻧ ﺘﯿﺎ او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻏﻮړﯾﺪﻟﯽ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﺟﺎل

را ﻮدﻻی ﳾ .

ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن وﻧﯿﻮل .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ

ﭘﻨ ﻮس زره اﻓﻐﺎﻧ ﻫﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﯾﻮه اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮ )ﻏﻼم ﻋﻤﺮﺧﺎن ﭘﯿﻠﻮټ(
ﺑﺎﯾﺪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯥ وای .دې ﻧﯿﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮ

د ﻟﻄﯿﻒ ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﻧﯿﻮل ﮐﯿﺪو او د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ د ﺣﮑﯿﻢ ﷲ

ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ و ﻨ ول .ﺟﺮﻣﻨﻲ ددې ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اردو د زړو وﺳﻠﻮ د

ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ

ﭘﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﴎ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﭘﯿﻞ ﮐ ې ﺧﱪې ﺑﻨﺪې ﮐ ې .اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﴎ ﻧﻪ

ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ وژل ﮐﯿﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ژوﻧﺪ ﺳﺎه واﺧﺴﺘﻪ او ﻟﻪ درﻧ

ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺿﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺮ ﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل .دا،

ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻟﻄﯿﻒ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ د ورﺳﭙﺎرل ﮐﯿﺪو او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﻪ ﻪ وﻣﻨﻞ  ،وروﺳﺘﻲ ﺗﺤﻮﻻت ﯾﯥ ﻟ ﺗﺮﻟ ه دا درک را ﮐﻮﻻی ﳾ ،ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ ﺗﻪ د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﻪ ﭘﺮوژه ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻼﺗ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ی .
ﴎﭼﯿﻨﯥ:

ﺧﻼﺻﺎوه ،ﭼﯥ ﻨ ﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻮی دد ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﻪ واﺧﲇ او
ﻨ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰان ددﻏﻪ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎﺑﻞ د ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪا وړ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ وﻫ ﻮي.

د  ۲۰۱۳ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ ﭘﻪ ﻟﻮ ﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﺴﯿﺪ او د ﻫﻐﻪ

ﻣﻠ ﺮو ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ور ﭘﯧ

ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۹۴۱ﮐﺎل ﮐﯥ دوو ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﭘﯧ

ﺷﻮل.ﭘﺮ

ﺷﻮروي د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎل ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺎر ﺮې ادارې )اﺑﻮﯾﺮ( د ۱۱ﻣﯥ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او ﯿ ﻧﯿﺰ اﺛﺎر ﻣﻮﻧﺪل د ﻣﺮﻏ ﭘﻪ ﭘﯿﻮ ﭘﺴﯥ ﺮ ﯧﺪل دي.

وراﻧﮑﺎرې ډﻟﯥ ﻣﴩ د  ۱۹۴۱ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﺎرت ﺗﻪ اﻣﺮ

ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﻪ ﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﯿﻨﮑﻮ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﺷﻮي ،ﯾﺎ د

وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اورﺑﻠﻮوﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ي .ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮې ادارې ﺧﭙﻠﻮ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﺼﺒﻮ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ واﻗﻌﯿﺘﻮﻧﻮ ﻧﺎﺧﱪه ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ ﭘﺮې ﻪ ﻟﯿﮑﲇ دي .ﻫﺮ

دوو ﺮﯾﻮ )اوﺑﺮدورﻓﺮ او ډاﮐ ﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﻧﺪت( ﺗﻪ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ وﺳﻠﯥ او

ﭼﯿﺮې ،ﭼﯥ اﺳﺘﻨﺎد ﺷﻮی د ﭘﻮ ﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ ﻧﻈﺮ او د ﻫﻐﻮی ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﮑﯥ ﻣﻄﺮح ﺷﻮې.

ﭘﯿﺴﯥ ورﺳﻮي .ﻟﻪ دې ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وای او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ

ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ ،ﭼﯥ ﻪ ﻟﯿﮑﲇ ﻮل ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺰارﺷﻮﻧﻮ ﻣﺘﮑﻲ دي،

ﭘﻪ ﺣﺎل

ﻫﯿ داﺳﯥ ﮐﺘﺎب او ﯿ ﻧﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اﺻﲇ ﺗﺼﻮﯾﺮ او د ﭘﯧ ﻮ ﺣﻘﯿﻘﻲ
ﻫﯿﻨﺪاره واوﳼ .وزﯾﺮﺳﺘﺎ

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻣﺎﻣﻮراﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ارﺷﯿﻔﻮﻧﻮ او ﺰارﳾ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﭘﺎﺗﯥ دي .ﭘﻪ دې ﻣﻨ ﮐﯥ د

ﺳﭙ ﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﴎه ﺳﻢ ،ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ
ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘ اﻧ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐ ي وای .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗ

ﮐﯥ وو او د ﺑﻨﻮ ﯾﻮه اﻓﻐﺎن ډ ﺮوال ﻣﯿﺮﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎن ﯾﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰان او ﺷﻮروﯾﺎن
ﺧﱪ وو ،ﮑﻪ ﭘﻪ اورﺑﻠﻮوﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ

ﻻﯾﻖ ﺷﺎه درﭘﻪ ﺧﯧﻞ ﮐﺘﺎب »وزﯾﺮﺳﺘﺎن« ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ورﺗﻪ ﺰارﺷﻮﻧﻮ ﻣﺘﮑﻲ دی ،ﺧﻮ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗ

ﭘﯧ ﻮ او ﮐﺮﮐ ﺮوﻧﻮ د دﻗﺖ او ﮐﺮه ﺗﻮب ﺮک ﭘﮑﯥ ډﯾﺮ دی .د اوﻟﻒ ﮐﺎرو ،اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ

ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﭼﯥ د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ رول ﯾﯥ ﻟﻮﺑﺎوه .ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻪ

 /١٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺗ او دی .ﻟﻪ  ۱۹۴۷ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﻟﻨ و ﮑﻮ ﮐﯥ ﺳﭙ ل ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ

ﺎی

)(Evelyn Howelﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او ﻟﯿﮑﻨﯥ د ﻫﻐﻮی د ﺷﺨﴢ ﻟﯿﺪ او دې ﺗﯿﻮرۍ د ﺗﺜﺒﯿﺖ

ﻫﻐﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮﻣﻬﺎل او ﻫﻢ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،د

ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ دي ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﻮن د ﮐﺎﺑﻞ او ﻻﻫﻮر ﺗﺮﻣﻨ وﯦﺸﻞ ﺷﻮی .د ﺳ ﺎﻟﯿﻦ اﻓﻐﺎ ﺟ ه

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺑﺪﻣﺮﻏﯿﻮ ﻻﻣﻞ ﺮ ﻴﺪﱄ.

ﭘﻪ دې ﻣﻨ ﮐﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ را ﮑﻮﻧﮑﯽ دی ،ﭼﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ د ﺗﺒﺎدﻟﯥ ﻟﻪ

درﻧﺎوی

ارزوﻧﻮ او ﻣﺴﺘﻨﺪو ﻣﺘﻨﻮﻧﻮ ﻮﮐﯿﺪﻟﯽ دی.

ﻧﺬﯾﺮاﺣﻤﺪ ﺳﻬﺎر

ﮐﺎﺑﻞ ۱۳۹۴ ،ﮐﺎل ،وږی

ﭘﻪ »وزﯾﺮﺳﺘﺎن :وروﺳﺘﯽ

ﺎی« ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﮐﺎرﯾﺪﻟﯥ ﴎﭼﯿﻨﯥ ﻮ ډوﻟﻪ دي:

ﻟﻮﻣ ی :ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻮﺧﺘﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ او

ﻧﻮرو ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ ﮐ ﲇ.
ﺧﺎﻃﺮې.

دوﯾﻢ :د اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨ د ﻣﺎﻣﻮراﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي رﭘﻮ ﻮﻧﻪ ،ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻪ او
درﯦﯿﻢ :ﭘﻪ ارﺷﯿﻔﻮﻧﻮ او ډﯾﺠﯿ ﻞ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي اﺳﻨﺎد

ﻠﻮرم :د وزﯾﺮﺳﺘﺎن دﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮو او ﻣﴩاﻧﻮ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺮ ﻨﺪوﻧﯥ ،ﭼﯥ د ﺷﺘﻪ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ ارزول ﺷﻮې او ﺗﺮ ﮐﺮه ﺗﻮب وروﺳﺘﻪ د »اﺿﺎﰲ او ﺑﺸﭙ ووﻧﮑﻮ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ« ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯾﺪﻟﯥ دي.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻮ دورو ﮐﯥ در ﭘﯿﮋﻧﺪل ﮐﯿ ي .ﺗﺮ اﺳﻼم وړاﻧﺪې د

ﴎداوﯾﺪﻫﻮ ﺮث د ﺳﮑﻨﺪر ﮐﺘﺎب ﻟﻪ » ﻮ ﻤﻞ« او د ارﯾﺎﻳﻲ ﭘﯧﺮ د وﯾﺪي ﺳﻨﺪرو ﻟﻪ

»

« ﺳﯿﻨﺪ ﻧﻪ ،ﭼﯥ دواړه د ﻮﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ وﺟﻮد ﺛﺎﺑﺘﻮي .ﺗﺮ اﺳﻼم وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ ۍ

ﻫﺠﺮۍ ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰې ﭘﯿ ۍ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﻮل ﭘﺎﭼﺎ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻮرې ،ﭼﯥ د ﭘﺮﯾﻐﻞ د ﻣ ﻮ ﭘﻪ

ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﭘﯿﻠﯿ ي او د رو ﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻨ

او ﻣﺒﺎرزو ﺑﺸﭙ ﯾ ي .ﺗﺮ ﻣﻐﲇ وﺣﺸﺖ وروﺳﺘﻪ

ﭘﻪ اﺑﺪاﱄ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻧﺴﺒﻲ اراﻣ دور ﭘﯿﻠﯿ ي ،ﺧﻮ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ او

اﻧ ﻠﯿﴘ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﭘﻪ ﻏ ﯧﺪو ﴎه وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺑﯿﺮﺗﻪ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ دورې ﺗﻪ داﺧﻠﯿ ي .د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﯧﺮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ۱۸۹۴ز ﮐﺎل ﭘﯿﻠﯿ ي او ﺗﺮ  ۱۹۴۷ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ راﻣﻨ ﺘﻪ
ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﻟﻪ وﻟﴘ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﻣﻞ دوام ﮐﻮي ،ددﻏﻪ ﮐﺘﺎب د ﻣﺤﺘﻮا ﺳﱰه ﺑﺮﺧﻪ

ﺟﻮړوي .ﭘﺮ دې دوره د ډﯦﺮ ﺮﮐﺰ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ د ﺗﺤﻘﯿﻖ او ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﭙﺎره د ډﯾﺮو ﻣﻮادو
ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ او ﺑﻞ ﻟﻪ دﻏﻪ ﭘﯧﺮ ﴎه د ﭘ ﺘﻨﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺳﯿﺎﳼ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ وﺿﻌﯿﺖ

 /١٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﮐﻮرﻣﯥ اﯾﺠﺴﻨ  ،د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻟﻪ ژوب )ﻣﺮ ﯿﻮ( ،ﺑﻨﻮ ،ﺧﻮﺳﺖ او

ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ﴎه

ې ﭘﻮﻟﯥ ﻟﺮي .وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮل  ۱۱۵۸۵ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮه ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ او ۷۹۱۰۸۷

ﺗﻨﻪ ﻧﻔﻮس ﻟﺮي .ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﯾﯥ ۴۹۶۶ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮو ﺗﻪ رﺳﯿ ي

۳۶۱زره او  ۲۴۶ﺗﻨﻪ او ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ  ۶۶۱۹ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮه ﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ۴۲۹زره
او  ۸۴۱ﺗﻨﻪ اوﺳﯿ ي.
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﯾﻮه ﺑﺸﭙ ه ﻏﺮﻧ ﺳﯿﻤﻪ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻨ ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮ ﻠﯥ ده.
ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ډﯦﺮی ﯿ ۍ ،ﳌﻨ ﯥ ،ﻧ ﱰ او داﺳﯥ ﻧﻮرې وﻧﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯿ ي.

ﻟﻮﻣ ی ﭙﺮﮐﯽ

ﻐﻮزي ،ﻣﺎ ﮏ )ﭼﺎر ﻣﻐﺰ( ،ﻣ ﯥ ،اﻧ ﻮر ،ﻣﻨﺪﺗﯥ)زرداﻟﻮ( ،اﻟﻮﺑﺨﺎرا ،ﻮر ﻮرې ،ﺧﺠﻮرې،

ﻳﺎﻏﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ

اﻟﻮ ﺎن ،ﺟﻮار ،ﻣﺰري ددې ﺳﯿﻤﯥ ﻣﯿﻮې او ﮐﺮﮐﯿﻠﻪ ده .د ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﻪ ﺷ ﱄ
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ډﯦﺮی وزﯾﺮ او داوړ ﻗﺒﯿﻠﯥ اوﺳﯿ ي ،ﺧﻮ اﮐ ﯾﺖ ﭘﮑﯥ ا ﺎﻧﺰي وزﯾﺮ دي .دﻏﻪ
ﻗﺒﯿﻠﻪ د ﺗﻮﭼﻲ ،ﺷﻮال ،ﺧﯿﺴﻮره ،ﮐﯿﺘﻮ او د ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﻏﺎړو ﮐﯥ اوﺳﯿ ي .داوړ د

ﺧﻮﻧﺪور ﺷ ل او ﺷﻨﯥ درې ﭘﺮ ﻮﻟﻪ ﻻر ﻮﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﻔﺮ ﻮ ﺷﯿﺒﻮ ﺗﻪ را ﻟﻨ وي.

ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮ دواړو ﻏﺎړو اوﺳﯿ ي .ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻠﮑﴚ  ،ﻮرﺑﺰ ،ﺧﺮﺳﯿﻦ او

ﺎﻧﮏ ﺗﻪ ،ﭼﯥ رﺳﯿ ې د ﻣﺴﯿﺪو او ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﯧﺮې ﺗﺮﺳﱰ ﻮ ﮐﯿ ي او ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ د ﺎﻧﮏ-

)ﻋﻼﻗﻪ دارﯾﻮ( وﯦﺸﻞ ﺷﻮی دی .د ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﭘﻪ ډوﯾﮋن ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ،ﻏﻼم ﺧﺎن او

او ﯾﺎﻏﻲ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﺮﻣﺦ در ﻲ .ﭼﻨ وﻟﯽ د ﺑﯧ ﻨﯿﻮ او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﺮﻣﻨ وروﺳﺘ ﭘﻮﻟﻪ ده.

ﺳﯿﺪ ﻲ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻫﻢ اوﺳﯿ ي .ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ درې ﺳﺐ ډوﯾﮋﻧﻮﻧﻮ او ﻧﻬﻮ ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻧﻮ
دﺗﻪ ﺧﯧﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻧﻪ ،د ﻣﯿﺮﻋﲇ ﭘﻪ ډوﯾﮋن ﮐﯥ ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ،ﺳﭙﯿﻦ وام او ﺷﯿﻮه او د رزﻣﮏ ﭘﻪ

ډوﯾﮋن ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ رزﻣﮏ ،دوﺳﲇ او ﯾﻮم ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .ﺷﻮال ﭘﻪ ۲۰۰۳ز ﮐﺎل
ﮐﯥ د ﯾﻮه ﺑﯧﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ.
ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ

د اﯾﺠﻨﺴ د ﻣﴩ ،ﻫﻤﻐ ي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،ﻗﺎﴈ او ﺎرﻧﻮال ﭘﻪ

وا ﻪ ﭘﺮ ﻻر ډﺑﺮې ،ﻣﻨ

 ،ﻣﺮﺗﻀﯽ او ﭼﻨ وﱄ)ﺟﻨ وﻟﯥ( ﺗﻪ ﻧ دې ﮐﯿ ې ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﯿ

ﺑﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺎر ﻮ ﯽ دی ،ﭼﯥ ﺷ ﱄ او ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن،
ﮐﻮﻫﺎټ ،ﭘﯧ ﻮر او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﻧ ﻠﻮي .دﻟﺘﻪ وزﯾﺮ ،ﺑﻨﻮ ﻲ او ﭘﻪ ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪ

اوﺳﯿ ي .دﯦﺮه ،ﺑﻨﻮ ،ﺎﻧﮏ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او وا ﻪ ﭘﻨ ﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻘﻄﯥ دي ،ﭼﯥ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د
ﮐﻨ ﺮول او اﺗﺼﺎل ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ دي .دﻣ ۍ ﻫﻢ،

ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ادارو ﺗﺮﻣﻨ ﻫﻤﻐ ي او د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ د ﭘﺮوژو او ﻧﻮرو ﺳﯿﺎﳼ او

ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ دی ،دﻏﻪ ﻧﻘﻄﯥ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﭼﺎرې او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﱄ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ،ﻟﻮﻧ ﻲ ﻣﴩاﻧﻮ او ﺧﺎﺻﻪ دار ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮﻣﺦ وړل

وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ او د ﻫﻨﺪ د ﻟﻮﯾﯥ وﭼﯥ ﺗﺮﻣﻨ د ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﺗﻮﮐﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ دورو ﮐﯥ

ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي رول ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ دی ،ﮑﻪ دﻟﺘﻪ دوه ﺳﱰې،

ﻫﻤﺪې ﻻرې ﺗﻮﮐﻲ ﻟﯿ دﯾﺪل.

ﻮﻟﻨﯿﺰو ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻮﻧﻮ د ﺎر او ﮐﻨ ﺮول ﭼﺎرې ﻫﻢ د ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﭘﺮﻏﺎړه وي .دﻏﻠﺘﻪ اداري

ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮځ ﻣﺴﻠﻂ دی.

ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره ﮐﺎرﯾ ي .دﻏﻪ ﻻر د ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﭘﻨﺠﺎب ،ﮐﺎﺑﻞ او ﭘﻨﺠﺎب او دﻏﺴﯥ ﻧﻮرو

ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ ده .ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ډﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او ﭘﻨﺠﺎب او ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎﺑﻪ ﻏﺰ او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ

 /٢٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ درﯾﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﯾﺎ ډوﯾﮋﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﺗﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي .د وا ﻪ ﭘﻪ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﮐﺰ وا ﻪ ،ﺑﺮﻣﻞ او ﺗﻮی ﺧﻮﻟﻪ ،د ﻻدا ﭘﻪ ډوﯾﮋن ﮐﯥ ﻻدا ،ﺳﺎړه راﻏﻪ او ﻣﮑﯿﻦ او
د ﴎوﯾﮑﻲ ﭘﻪ ډوﯾﮋن ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﴎوﯾﮑﯽ او ﺗﯿﺎرزه ﺗﺤﺼﯿﻠﻮﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ دي .وا ﻪ د ﺳﻮﯾﲇ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ دی ،ﭼﯥ ﻏﻮڅ اﮐ ﯾﺖ ﭘﮑﯥ اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ اوﺳﯿ ي .ﭘﺮ وا ﻪ ﴎﺑﯧﺮه

ﺎی

ﺧﻮ ﴎﮐ ﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ اوﺳﯿ ي ،ﭼﯥ ﯾﻮﻧﯿﻢ ﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮې او

ﺑﻠﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯾ ي .ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ﭘﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺳﯿﺎﳼ اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﭘﯿﺴﻮ د ﭘ

وﯾﺶ دﻧﺪه ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي.

رزﻣﮏ ،ﺷﻮال او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮرې ﺳﯿﻤﯥ دي .رزﻣﮏ د

ﮐﺎ ﯿ ﺮوم )ﺷﻮره( ،ﺷﮑﯽ ،ﻣﮑﯿﻦ او ﻻدا د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮرې ﺳﯿﻤﯥ دي .د وا ﻪ

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮرا ﺷﻨﻪ او ﺳﻤﺴﻮره ﺳﯿﻤﻪ ده .ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﭙﯿﻦ ﮐﻤﺮ ،ﺧ ﯥ

ﭘﻪ وا ﻪ ﮐﯥ زﱄ ﺧﯧﻞ ،ﻨ ﻲ ﺧﯧﻞ ،ﺧﺠﻞ ﺧﯧﻞ ،ﺗﻮﺟﯿﺎﺧﯧﻞ ،ﻫﺎ ﺧﯧﻞ ،ﴎﮐﻲ

ﮐﯥ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ اﺗﻪ ﻣﯿﻠﻪ د ﺧﺘﯿﺰ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﻬﯿ ي او ﻟﻪ ﻣﺎﯾﺰر ﻧﻪ دوه ﻣﯿﻠﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﺧﻮا ﻟﻪ

ﺧﯧﻞ ،ﺑﯿﺰن ﺧﯧﻞ ،ﭘﺎﯾﻨﺪه ﺧﯧﻞ ،ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ وزﯾﺮ او ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻪ دوﺗﺎ ﻲ اوﺳﯿ ي.ﭘﻪ ﻻدا

ﺗﻮﭼﻲ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿ ي .د ﺷﻮال ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ رزﻣﮏ ،ﺷﻮﯾﺪر ﻏﺮ او د ﺑﯧﺮﻣﻞ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮﺗﯥ

ډوﯾﮋن( ده ،ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻞ ،ﭘﺘﻮ  ،ﺷﺎ ﺧﯧﻞ ،ﺑﯿﺒﻲ زي ،ﺧﺪرﺧﯧﻞ ،ﺧﻮن ﺧﯧﻞ ،ﺗﺮ ي ،ﻣﻞ

ﺧﯧﻞ دره او د ﻣﺎﯾﺰر ﻣﺪاﺧﯧﻞ وزﯾﺮ ﭘﺮاﺗﻪ دي.

ﭘﻪ ډوﯾﮋن ﮐﯥ ډﯦﺮی وزﯾﺮ اوﺳﯿ ي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوو ﻧﻮرو ډوﯾﮋﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮڅ اﮐ ﯾﺖ ﻣﺴﯿﺪ دي.

ﮐﯥ ،ﭼﯥ وا ﻪ ﺗﻪ د ﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﻻرې د ﻏ ﯧﺪﱄ ﺳ ک ﭘﻪ ﻲ اړخ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﯿﻤﻪ )ﺳﺐ
ﺧﯧﻞ ،وزﯾﺮ ﻲ ،ﺳﻠﻄﺎ  ،اﯾﺸﻨ ﻲ ،ﻣﺎﻻی ،ﭼﺮﺧﯧﻞ ،ﺧﻠﯿﻠﺨﯧﻞ ،ﴎﻧ

ﺧﯧﻞ ،ﻋﻤﺮﺧﯧﻞ،

ﻏﺮ ،ﺗﻮده ﭼﯿﻨﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﯥ ﺳﯿﻤﯥ دي .د ﺷﻮال ﺳﯿﻨﺪ د ۱۱زره ﻓ ﻪ ﻟﻮړ ﻏﺮه ﭘﻪ ﻟ ۍ

دي .ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﮑﻪ ) ﻧﯿﮑﻪ ﺑﻨﺪ( او درې ﻧﺸﱰ او ﭘﻪ ﺷ ل ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻨﻈﺮ
١

ﭘﻪ ﺷﻮال ﮐﯥ ډﯦﺮی ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻞ ،ﺑﮑﺎﺧﯧﻞ ،ﺟﺎ

ﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮑﴚ ،ﭘﻪ ﺷﮑﻲ ﮐﯥ

ورﻣ  ،ﮐﯿﮑ ي ،ﺮﯾ ي ،ﺷﻤﯿﺮي ،ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮑﴚ ،ﺑﺮوﻣﻲ ﺧﯧﻞ ،ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣ ﯾ ﻲ،

ﻣﯿﺎﻣﻲ ،ﻣﻠﮑﴚ ،ﺷﺎدﯾﮑﻲ ،ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﯧﻞ ،ﻫﺎ ﺧﯧﻞ ،ﺳﭙﯧﺮﮐﻲ ،ﺳﺪن ﺧﯧﻞ او

)او ﻧﻮر( ،ﭘﻪ ﺳﺎړه راﻏﻪ ﮐﯥ ﻠﯿﴚ ،ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ ،ﭼﺮﺧﯧﻞ ،ﺮﯾ ي ،ﺧﺎﱄ ﺧﯧﻞ ،ﻫﯿﺒﺖ

ﺳﯿﭙﲇ وزﯾﺮ اوﺳﯿ ي .ﭘﻪ رزﻣﮏ ﮐﯥ ﻣﻤﯿﺖ ﺧﯧﻞ او ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ،ﭘﻪ ﺷﻢ ﮐﯥ ﻣﻤﯿﺖ ﺧﯧﻞ

ﺗﺮه ﮐﻲ ،ﺑﺪﯾﻨﺰي )او ﻧﻮر( ،ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ ﮐﯥ ﻋﺒﺪﱄ ،اﯾﺸﻨ ﻲ ،ﺑﻨﺪﺧﯧﻞ ،ﻧﺎﻧﻮﺧﯧﻞ ،ﻻﱄ ﺧﯧﻞ

د ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﻬﻠﻮل زﯾﻮ او ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﺎﺧﻮﻧﻪ اوﺳﯿ ي .ﭘﻪ ﺑﯧﺮﻣﻞ ﮐﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻞ ،ﭘﯿﭙﲇ،

ﺧﯧﻞ ،ﮐﺎﯾﺨﯧﻞ ،ﺑﺪﯾﻮي ،ﻮري ﺧﯧﻞ ،ﭼﻮﻧ ﺧﯧﻞ ،ﻫﯿﺒﻞ ﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮑﴚ ،ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ،

او ﺑﻮﻫﯿﻢ ﺧﯧﻞ ،ﭘﻪ ﺧﯿﺴﻮره ﮐﯥ ﻣﻤﯿﺖ ﺧﯧﻞ ،ﺗﻮري ﺧﯧﻞ او وړوﮐﻲ ،ﭘﻪ ﺷﯿﺮﻧﻪ ﮐﯥ

ﻋﺒﺪﱄ ،ﺑﻨﺪﺧﯧﻞ ،ﺮﯾ ي ،ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻞ ،ﺑﻬﺎدرﺧﯧﻞ )او ﻧﻮر(  ،ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ﮐﯥ ﻣﻨﺰي،

ﯾﯥ ﻣﺴﯿﺪ اوﺳﯿ ي .ﭘﻪ ﺷﯿﺮه ﺗﻠﻪ او ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻣﻤﯿﺖ ﺧﯧﻞ ،ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ،ﺣﺴﻦ ﺧﯧﻞ،

ا ﯾﺸﻨ ﻲ ،ﺷﻤﯿﺮي ،ﻮري ﺧﯧﻞ ،ﻠﯿﴚ ،ﻣﻨﺰي ،ﺳﯿﺪان ،ﻓﺮﯾﺪي ،ﺧﺎﻧﺨﯧﻞ ،ﲇ ﺧﯧﻞ،
ﺑﻬﻠﻮﻟﺰي ،ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ ،ﭘﻪ ﺗﯿﺎرزه ﮐﯥ ﻧﯿﮑﺰن ﺧﯧﻞ ،ﯿ ﺎﺧﯧﻞ ،ﻣﭽﻦ ﺧﯧﻞ ،ﮐﯿﮑ ي ،ورﻣ او
ﻧﻮر ﺎﺧﻮﻧﻪ اوﺳﯿ ي.

٢

ﺗﻮﭼﻲ ،ﺎﻧﮏ زام ،ﻮﻣﻞ ،ﮐﯿﺘﻮ ،ﺳﭙﻠﯿﺘﻮی ،ﺧﯿﺴﻮره ،وا ﻪ ﺗﻮی ،ﺷﻮره او ﺷﯿﻨﮑﯽ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺳﯿﻨﺪوﻧﻪ او ﻟ وﻧﻪ دي .ﺎﻧﮏ زام ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ دوه ﺗﻮی ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ او ﺑﺪر ﺗﻮی ﻟﻪ ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﺨﻪ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ .ﭘﺮﯦﻐﻞ )ﭘﯿﺮﻏﺮ ،ﭘﺮې ﻏﺮ( د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﻏﺮ دی ،ﭼﯥ د ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﺳﻄﺤﯥ  ۱۱۰۰۰ﻓ ﻪ ﻟﻮړ ﭘﺮوت دی .ﭘﺮ

ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﺧﺪرﺧﯧﻞ ،ﻣﻨﻈﺮﺧﯧﻞ ،ﭘﻪ ﴍﮐﻲ او ﺷﮑﺘﻮ دره ﮐﯥ ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ،ﻋﻤﺮزي او ﭘﻠﻮ ﺗﻪ
ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮑﴚ او زﱄ ﺧﯧﻞ اوﺳﯿ ي.

ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪ او اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ اوﺳﯿ ي .ﭘﺮ دې دوو ﻗﺒﯿﻠﻮ

ﴎﺑﯧﺮه دﻟﺘﻪ ورﻣ  ،دوﺗﺎ ﻲ ،ﺳﻠﯧ ن ﺧﯧﻞ او ﻏﻠﺠﻲ ﻫﻢ اوﺳﯿ ي .ﻣﺴﯿﺪ د ﺳﻮﯾﲇ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن اﮐ ﯾﺖ ﻧﻔﻮس ﺟﻮړوي .د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ درﯾﻮ ﺧﻮاوو ﮐﯥ دروﯦﺶ ﺧﯧﻞ وزﯾﺮ
اوﺳﯿ ي او ﺧﺘﯿﺰ ﭘﻠﻮﺗﻪ ﯾﯥ ﺎﻧﮏ ،ډﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او ﺑﻨﻮ ﭘﺮاﺗﻪ دي ،ﭼﯥ ﺑﯿ ﻨﻲ ،ﻣﺴﯿﺪ،

ﺑﻨﻮ ﻲ ،وزﯾﺮ ،داوړ او ﻧﻮرې ﻗﺒﯿﻠﯥ

ﴎه ﭘﮑﯥ اوﺳﯿ ي.

 /٢٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻣﯿﺎﺟﻲ) (۱او د ورد ﻮ د ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ﺳﯿﻤﯥ

وو .د ﻣﯿﺎﺟﻲ او

 /٢١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

) (۲ﺧﺎﻟﻮ ،ﺑﺎﻟﯿﭻ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮر ﻣﻠ ﺮي ﺷﺎﻣﻞ

ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻣﺴﯿﺪ ،ﭼﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ اﺻﲇ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯽ

ﻮاک ﯾﯥ ﺟﻮړاوه ،ﭘﻪ ﻏﺰ او ورد ﻮ ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮل.

دې ﴎﺑﯧﺮه ﺷﻮﯾﺪر ،ﻧﯧﺸﻪ ،ﱪ ﻏﺮ ،ﺟﺎ

ﺎی

ﻣﯿﻠﻪ ،ﮐﻮ ﮑﻮم ،ﮐﻮﻧ ې ﻏﺮ ،ﺮﻧﯽ ﴎ ،ﺧﻮاﺟﻪ

ﺣﯿﺪر ،ﺑﯿﺒﮏ او ﺧ ﮐﻤﺮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر ﻏﺮوﻧﻪ دي.

ورﻣ ﯾﺎ ﺑﺮﮐﻲ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﭼﯥ ډﯦﺮی اﻓﺮاد ﯾﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮي ،ﭘﻪ

دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻏﻠﻪ داﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻤﮑﯥ

ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اوﺳﯿ ي .ددوی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻫﻢ

ورﮐ ې .ﭘﻪ دوی ﭘﺴﯥ د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ

ﮐ وال ﺷﻮي دي .ددې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻪ و ي د ﻟﻮ ﺮ د ﺑﺮه ﮐﻲ ﺑﺮک ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺑﺮه ﮐﻲ راﺟﺎن او

ﻧﻮر ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﻮ ﺮ ،ورد ﻮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯿﺮ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺎی

ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮل .د ﻟﻮ ﺮ د ﺮخ ،ﺑﺮه ﮐﻲ ﺑﺮک ،واﻏﺠﺎن ،ﴎخ اﺑﺎد ،ﮐﯿﺸﻢ ﮐﻼ ،ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻼ،
ﺳﻔﯿﺪﺳﻨ

او د ورد ﻮ د ﻇﺮﯾﻒ ،ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ،ﺑﺪﮐﻮل ،ﻮډا او

ﱄ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﺮ ۱۹۱۹ز

ﮐﺎل د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او ﭘﺮ ۱۹۲۹ز ﮐﺎل د ﻧﺎدرﺧﺎن د واﮐﻤﻨ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ

ﴎخ اﺑﺎد ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﭘﯧ ﻮر د ﻤﮑﻨﯿﻮ او ﺷﻤﺸﺘﻮ ﺳ ک ﭘﻪ اوږدو

ﮐﯥ ﭘﻪ ورﻣ و

ﻲ ﮐﯥ اوﺳﯿ ي.

ﮐ وال ﺷﻮي ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ

راﻏﲇ دي .د ﺮخ ﻣﺴﯿﺪ د ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﺮﺧﻲ)(۳ﭘﻪ ﺳﻼ ﻫﻠﺘﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮي ،ﮑﻪ

ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎﺑﯧﺮه ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ اوﺳﯿ ي.

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﻣﻼﺗ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫ ﯥ ﮐﻮﻟﯥ .د ﻟﻮ ﺮ ﭘﻪ ﮐﯿﺸﻢ\ﮐﯿﺸﻦ او ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻼ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د راﺗ

اﺻﲇ ﻣﺤﺮﮐﺎت د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻫﻐﻮی

ﻻﻧﺪې ﻟﻮﻣ ی ﴎﺧﺎب او ﺑﯿﺎ دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ راﻏﲇ دي .ﻟﻪ دوی ﴎه ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﻣﺴﯿﺪ

د ﻤﻨ دي .ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﻣﺒﺎرزان ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ وو ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺨﻮا ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﭘﻠﻮﯾﺘﻮب ﺗﺮ اوږدې ﻣﻮدې ﭘﻮرې د

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﭘﻪ ﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﭘ اووﻧﻮ ﮐﯥ دﻟﺘﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮي دي.

ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪ د ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ) (۴او ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن) (۵ﺗﺮ ﻣﴩۍ

ﻣﺒﺎرزې ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺟ ې ،د ﺳﻘﺎوي اړودوړ ﺧﻼف ﺟ ې او ﺷﺨﴢ

راﻏﲇ وو ،ﭼﯥ د  ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ دده ،ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن او

د ﻇﻠﻢ او وﺣﺸﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﮐ واﻟ ﺗﻪ اړ وﺗﻞ .ﻟﮑﻪ ﻧﻦ ،ﭼﯥ

رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ) (۶ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزې ﮐﻮﻟﯥ .ﻟﻮ ﺮ ﺗﻪ ﯾﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪ د ﺳﻘﺎو د زوی ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟ ې ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻏﲇ دي .د ﻣﺴﯿﺪو ﻫﻐﻪ

ﴎﺗﯧﺮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن او ﺟ ال ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﴩۍ
ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د وا ﻪ ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﺗﯿﺎرزې او ﻞ ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده،

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ .ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن

ﴎه ﴍﯾﮑﯥ ﮐ ې ،ﺧﻮ د ﺳﻤﻠﯥ ﺗ ون ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻪ ﻧﺸﻮای
ﮐﻮﻻی .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ﴎخ اب ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ې ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﯾﻮﻟ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ډﯦﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل او د ﻣﺤﻤﺪاﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟ ﮐﯿﺸﻢ او ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻼ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړل .د
ﺟ ال ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﴎﺧﺎب  ،ﻣﺤﻤﺪاﻏﻪ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ

ﻣﺴﯿﺪ ،وزﯾﺮ او داوړ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ او ﺧﻮﺳﺖ او ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ﺗﻪ
ﮐ وال ﺷﻮي ،د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪ او اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه

ﺟﻨ ﯧﺪوﻧﮑﻲ وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﻣﺒﺎرزان اړ وو ،ﭼﯥ داراﻻﺳﻼم ) اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ ه ﻻړ ﳾ.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ي ﻞ د  ۱۸۹۶ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

ﻣﺴﯿﺪ ﴎه د وزﯾﺮو ،داوړو او ﻣﺴﯿﺪو ﻠﻮر زره ﮐﺴﺎن راﻏﻠﻞ .دوی ﻟﻮﻣ ی ﺑﯧﺮﻣﻞ او ﯾﻮه
اووﻧ وروﺳﺘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړل .ﻟﻪ دوی ﴎه

ﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻫﻢ وو .د دﻏﻮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟﯥ او ﺑﯿﺎ وروﺳﺘﻪ د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﮐ واﻟﻮ ﺷﻮﯾﻮ ﻣﺴﯿﺪو

او وزﯾﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې .ﭘﻪ دوی ﮐﯥ د ﻏﺰ

د ﻏﻮزﺑﯥ

 /٢٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې او ﮑﺎرﮐﻼ ﯾﯥ ﻫﻢ دده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮﻟﻪ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو درﯦﯿﻢ ﭘ او ﻣﯿﺸﺘﯧﺪا د ﺳﻘﺎوي اړودوړ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮﮐﴚ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﯿﻠﯿ ي .ﻟﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﴎه ﭘﻪ ﻟ ﮑﺮ ﮐﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ

ﺷﺎوﺧﻮا ﻠﻮرزره ﺗﻨﻪ ﻣﺴﯿﺪ ،وزﯾﺮ ،ورﻣ او داوړ ﻣﻠ ﺮي وو .د ﻫﻐﻮی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ

دوﯾﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﻟﻮ ﺮ ،ورد ﻮ  ،ﻏﺰ

ﺗﻪ ﻻړل .ﯿﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ،ﭼﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې وې ،ﭘﻪ دوﯾﻢ ﻞ ﴎوې ﮐﯥ

ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﺰل
د ارﯾﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﯾﺪي ﺳﻨﺪرو )رﯾ

ﺗﺮې ﻤﮑﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮې ،ﮑﻪ دوی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو .ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﭘﻪ ﻣﻨﻲ

وﯾﺪا( ﮐﯥ د درﯾﻮ ﺳﯿﻨﺪوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﻮي،

ﭼﯥ ﮐﺮوﻣﻮ ،ﻮﻣﺎ او ﯾﻮﯾﻮا دي .دوه ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻤﮑﯥ ﺗﯧﺮﯾ ي.
ﯾﻮﯾﻮا

او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

٤

)د ژوب ﺳﯿﻨﺪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻮﻣﻞ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿ ي( او ﻮﻣﻞ )

ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﮐﻮزﯦﺪل .ﭘﻪ ﻠﻮرم ﭘ او ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺷﺨﴢ د ﻤﻨﯿﻮ ﮐﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﮐ وال ﺷﻮي دي.

(

ﭘﺮ ﻟﻮ ﺮ ،ﻏﺰ

٣

او ورد ﻮ ﴎﺑﯧﺮه ،ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ،ﮐﺎﺑﻞ ،ﭘﺮوان ،ﺑﻐﻼن ،ﮐﻨﺪز،

ﺳﯿﻨﺪ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو ﻟﻪ ﻤﮑﯥ ﺗﯧﺮﯾ ي .درﯦﯿﻢ ﺳﯿﻨﺪ ﯾﯥ د ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ دی ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻮ ﭘﻪ

ﺳﻤﻨ ﺎن ،ﺗﺨﺎر ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﺮدﯾﺰ ،ﺳﻤﻨ ﺎن او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﻮاره واره ﻣﺴﯿﺪ

ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺮ ﻲ او ﻣﻨﺪوﺧﯧﻞ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﺮﺗﯥ دي .د وﯾﺪي ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﻮﻣﻞ درې زره ﮐﺎﻟﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰان ﺗﺮې ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻋﺬاب وو د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺎوﻧ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﺘﯧﺪا وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺷ ل ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯧﻠﻮ ﻧﻪ اﺑﺎﺳﯿﻦ ﺗﻪ ﺗﻮﯾﯿ ي .د ﻮﻣﻞ ﭘﻪ ﺷ ل ﮐﯥ وزﯾﺮ او ﭘﻪ ﺟﻨﻮب

او وزﯾﺮ ﭘﺮاﺗﻪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﲇ دي .ﯾﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﻣﺒﺎرزان ،ﭼﯥ

ﻣﺨﮑﯥ ﺷﻨﯥ درې درﻟﻮدې او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ زړو ﮐﻼوو ﻧ ﯥ ﻴﻲ،

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷ ﱄ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ) ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن( ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل .دوﯾﻤﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﱰ -ﯾﻮﻧﺎ

ﭘﯧﺮ ﮐﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻮځ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﺎر اﺑﺎد و .د ﻮﻣﻞ او ﺗﻮﭼﻲ ﭘﺮ ﻻره

ﺗﺮﻟﺴﻤﯥ ﻣﯿﻼدي ﭘﯧ ۍ ﭘﻮرې ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو او ﭘﻮ ﻲ ﻗﺎﻓﻠﻮ ﺗ

او راﺗ

ﮐﺎوه .ﻏﻮري او

ﻏﺰﻧﻮي ﻟ ﮑﺮې ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ او د درا اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺑﻨﺴ ﺮ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ
ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې ﭘﻨﺠﺎب ﺗﻪ ﺎن رﺳﺎوه .د اﺳﻼم ﺗﺮ راﺗ

ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺬﻫﺐ او ﺳﺎﻧﺴﮑﺮټ ژﺑﻪ دود ول .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ وام او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﻮداﻳﻲ ﺳ ﻮﭘﯥ اوس ﻫﻢ ﺷﺘﻪ دي .ﻫﻐﻪ اﺛﺎر ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﯿﺮه ﺗﻠﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﺷﻮي ،د ﮐﻮﺷﺎﻧﯿﺎﻧﻮ او ﭘﺎرﺗﯿﺎﻧﻮ -ﻫﯿﭙﺘﺎﻟﯿﺎﻧﻮ د دورو ﻧ ﯥ ﻧ ﺎﻧﯥ ﻴﻲ .د دارﯾﻮش ﭘﻪ
ﻫﺨﺎﻣﻨﴚ دوره ﮐﯥ د ﻟﻮی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ۱۶ﺳﯿﻤﯥ ﺷﺎﻣﻠﯥ وې ،ﭼﯥ ﯾﻮه ﭘﮑﯥ ﺗﻪ ﺗﻪ ﻮش

ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ډﻟﻪ ﻫﻐﻪ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ دي ،ﭼﯥ د ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ د ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

د ﻧﺎﻗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺷ ﱄ ،ﮐﻨﺪوز او ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل .درﯦﯿﻤﻪ ﮐ ﻮرۍ ﻫﻐﻪ

ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ دي ،ﭼﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﻣﻌﯿﺸﯿﺘﻲ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي ډول ﯾﺎدو
ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﲇ دي.

 /٢٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

او ﻣﻠﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﴎه ﻧ ﻠﻮي .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮر ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﯥ درې

Thattagushوه ،ﭼﯥ د ﮐﻮﻫﺎټ او د ﺑﻨﻮ ور ﯧﺮﻣﻪ وزﯾﺮو او داوړو ﺳﯿﻤﯥ ﭘﮑﯥ را ﻲ.

ﻫﭙﺘﺎﱄ ډﺑﺮﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮي دي .ﯾﻮ ډﺑﺮﻟﯿﮏ ﭘﻪ

ﻫﯿﺮوډټ )۴۲۴ق م ﻣ ( ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ۴۴۴ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻲ:

ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺳﻨﺎد ﯿﻲ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د اﺳﻼم ﺳﭙﯧ ﻠﯽ دﯾﻦ د ﻟﻮﻣ ۍ ﻫﺠﺮي

ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﻣﯿﺮاﻟﺒﺤﺮ ،ﭼﯥ ﺳﮑﯿﻼﮐﺲ  Skyloxﻧﻮﻣﯧﺪ او د ﮐﺎرﯾﺎﻧﺪار

ﻣﻨ ﻮﱄ او دوﯾﻢ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﯾﻮﻧﺎ ﻟﯿﮑﺪود ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی دی.
ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ درﯦﯿﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ راﻏﻠﯽ .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د درﭘﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﲇ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﺷﻮې ﮐﺘﯿﺒﻪ د  ۱۰۰ﻫﺠﺮي ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل ﺗﺎرﯾﺦ را ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮټ او ﻋﺮ ژﺑﻮ
ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې ده .دﻏﻪ ﮐﺘﯿﺒﻪ ،ﭼﯥ ﻋﺮ ﻣ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﰲ ﻟﯿﮑﺪود ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی ،دﻣ ۍ د

ﻻﻫﻮر ﭘﻪ ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﯥ ده .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺳﭙﯿﻦ وام ﭘﻪ ﺷﯿﺮه ﺗﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د
ﮐﺮﯾﺸﻨﺪي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﴎه ﯾﻮ ﮐﻤﭗ دی ،ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ ي د درﯦﯿﻢ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﴬت ﻋﺜ ن رض
د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺮﻣﻬﺎل ،د ﻫﻐﻪ د ﯾﻮه ﺟﻨ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺠﺎش ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ورور ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ

و .د ﻟﻮﻣ ۍ ﻫﺠﺮي ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ درﯦﯿﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﯾﺎ  ۳۲ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ۶۵۲ﻣﯿﻼدي
ﮐﺎل ﴎه ﺳﻤﻮن ﻟﺮي ،د وﺧﺖ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺣﴬت ﻋﺜ ن رض د اﯾﺮان د ﮐﺮﻣﺎن ﺳﯿﻤﯥ د ﺑﯿﺎ

ﻧﯿﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺠﺎش ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد راﻟﯿ ﻟﯽ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن ورور ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻮﺑﯥ ﮐ ې دي.

٦

ﭘﻪ  ۶۵۶ﮐﺎل ،ﭼﯥ  ۳۴ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل ﮐﯿ ي ،د ﺣﴬت ﻋﺜ ن )رض( د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ

وﺧﺖ ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻏﺰ  ،ﮐﻮ ﻪ او د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ
ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﮐ ې دي .د ﻋﺮب ﻟ ﮑﺮو دﻏﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د ﮐﺎﺑﻞ او ﻏﺰ ﺗﺮ ﺳﻮﺑﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن د ﻮﻣﻞ ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﺑﯿﺎ ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ ژوب ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د

»دارﯾﻮش درﯾﺎب ﺗﻪ د ﺳﻨﺪ رود د ﯦﺪو د ﺎی ﮐﺸﻔﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ
ﻫﯧﻮاد و ،ﻟﻪ ﻮ ﺑﺎوري ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺑﯿ ۍ ﮐﯥ ﮐ ﯧﻨﺎوه او د ﯾﺎد

ﮐﺎر ﻟﭙﺎره ﯾﯥ واﺳﺘﺎوه .دﻏﻪ ډﻟﻪ د ﮐﺴﭙﺎﺗﻮرس ﻟﻪ ﻤﮑﯥ ) ﺎره( او د

ﭘﮑﺘﻮﯾﮏ  Paktuikeﻟﻪ ﻤﮑﯥ وﺧﻮ ﯧﺪه او درﯾﺎب ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه«.

٥

دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ وﯾﺪي ﴎودوﻧﻮ ﮐﯥ ﻮﻣﻞ او ﮐﻮرﻣﻪ ﺳﯿﻨﺪوﻧﻪ ﯾﺎد ﺷﻮي او ﺗﺎرﯾﺨﻲ

ﺑﻬﯿﺮ ﻴﻲ ،ﭼﯥ د ﺳﻨﺪ او ﻫﻨﺪ ﻧﯿﻤﯥ ﻟﻮﯾﯥ وﭼﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر ډﯦﺮی ﻗﺎﻓﻠﯥ او ﻟ ﮑﺮﮐﺸ د
ﮐﻮرﻣﯥ او ﻮﻣﻞ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﯧﺪې ،ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن دادی ،ﭼﯥ ﭘﮑﺘﯿﮏ ﺑﻪ اوﺳﻨ ﭘﮑﺘﯿﺎ،

ﺧﻮﺳﺖ او ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ وي ،ﭼﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﮐﻮرﻣﯥ ﴎه

ه ﭘﻮﻟﻪ ﻟﺮي .ﮐﻮرﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر

ﺳﯿﻨﺪ ﻟﺮي او ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن ﭘﺎﺳﻨﯽ درﯾﺎب» ،اﯾﺮﯾﺎب« ﯾﺎ اوﺳﻨﯽ ارﯾﻮب ﺳﯿﻤﻪ ده .ﯾﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺎرﯾﺨﭙﻮﻫﺎن  Paktuikeﭘﻪ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻌﺒﯿﺮوي ،ﺧﻮ د ﮐﻮﺷﺎ
ﭘﺎﭼﺎﻫ ﮐﯥ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ د ﭘﻮروﺷﺎﭘﻮره ) او ﺳﺎﺳﺎ

ﭘﺎﭼﺎ ﮐﻨﯿﺸﮑﺎ ﭘﻪ

ﭘﯧﺮ ﮐﯥ ﭘﺸﮑﻲ ﺑﺎوره( ﻧﻮم ﮐﺎرﯦﺪه .د

ﻫﻐﻪ د ژﻣﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯧ ﻮر او د دو ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ و .د ﮐﺴﭙﺎﺗﻮرس اﺻﻄﻼح ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﭼﺎرﺳﺪې ﻟﭙﺎره ﮐﺎروﻟﯥ ،د ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﴎه ﻧ دﯾﻮاﻟﯽ ﻟﺮي او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ دا،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﺷﺎ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ او ﭘﯧ ﻮر د ﻫﻐﻮی دوه ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ وې.

ﮐﻮ ﯥ او ﮐﻼت ﺧﺎﻧﺎن ﺗﺮﺧﭙﻞ ﯾﻮغ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ دي .د ﭘﯧ ﻮر ﻣﯿﻮزﯾﻢ ﭘﻪ ۴۱ﻣﻪ ﻧﻮﻣﺮه

ﴎداوﯾﺪﻫﻮ ﺮث د ﺳﮑﻨﺪر ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ واﻳﻲ» :د ﻮ ﻤﻞ

ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﺳﱰ ﻮ ﮐﯿ ي .ددﻏﻮ ډﺑﺮﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﻧﯧ ﻪ )۲۴۳ﻫﺠﺮي ،د ﺟ دي اﻻول

ﯾﻮﻧﺎ ﻣﻮرخ ارﯾﺎن ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻠ ﴎه ﺳﻢ ،ﭘ ﺘﺎﻧﻪ او د ﻫﻨﺪوﮐﺶ د ﻏﺮو

ډﺑﺮﻟﯿﮏ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﻤﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮی ،ﭘﻪ ﮐﻮﰲ ﻟﯿﮏ د ﷲ )ج( او ﻣﺤﻤﺪ

)ص(

ﻣﯿﺎﺷﺖ۸۵۷ ،ز( ده .ﺗﻮﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﻏﺰ

او ﺮدﯾﺰه د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو

ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ او ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﻻره وه او ﯾﺎد ډﺑﺮﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻪ ﻣﯿﻼدي ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ

ﺎی

ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ،ﭼﯥ د درﯦﯿﻢ دارﯾﻮش او ﺳﮑﻨﺪر ﺗﺮﻣﻨ ﭘﯧ ﻪ ﺷﻮه ،د
ﺧﻠﮏ د دارﯾﻮش ﭘﻪ ﻟ ﮑﺮو ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو«.

ﻮ ﻤﻞ ﯾ ﺎ اوﺳﻨﯽ ﻮﻣﻞ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﻬﻤﻪ ﺳﯿﻤﻪ ده ،ﭼﯥ د ژوب ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻره ﻟﺮي او ﺳﻨﺪ

 /٢٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

داﺳﻬﻲ ﻧﻪ ده ،ﮑﻪ ﺑﻮﯾﻪ ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ ﻣﻌﺘﱪو ﺗﺎرﯾﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﯾﺮان د ﯿﻼن اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﻞ

ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﻟﻮﻣ ی ﯾﯥ اﺻﻔﻬﺎن او اﻫﻮاز وﻧﯿﻮل او وروﺳﺘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﺎره ﺷﻮل.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨ

او ﻋﺮ ژﺑﻪ راﻏﻠﯥ ده.

ﺎی

٧

ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د داور ) داوړ( ﮐﻠﯿﻤﻪ ډﯦﺮه ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ ده .ﭘﻪ  ۴۳ﻫﺠﺮي

دا اﺣﺘ ل ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ ﺑﻮﯾﻪ ﺳﯿﻤﻪ د ال ﺑﻮﯾﻪ د ﮐﻮم واﮐﻤﻦ ﭘﺮ وﺧﺖ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ

)۶۶۳ز( ﮐﺎل ﺣﴬت ﻣﻌﺎوﯾﻪ ددوﯾﻢ ﻞ ﻟﭙﺎره ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه د ﺳﯿﺴﺘﺎن واﮐﻤﻦ

ﭘﯿﺮواﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ازادۍ ورﮐ ې او د اﯾﺮان او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر اﺳﺘﻮل ﺷﻮﯾﻮ اﺳﺘﺎزو ﯾﯥ

ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﺴﺖ وروﺳﺘﻪ ﮐﺶ ،داور او رﺧﺞ ﺗﻪ ﻻړ او د زور ﺗﺮ ﻏﺮه ﭘﻮرې ﯾﯥ ﻻرې وﮐ ې .د

دﻏﻮ واﮐﻤﻨﻮ اﺑﺎده ﮐ ې وي ،ﭘﻪ ﮐﻮرﻣﻪ ،ﻞ او ﻫﻨ ﻮ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ

ارﻏﻨﺪاو ﺳﯿﻤﯥ او زور د زﻣﯿﻨﺪاور او ﻏﻮر ﺗﺮﻣﻨ ﯾﻮ ﻏﺮ ﻮدل ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﮐﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ

ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې وي ،ﮑﻪ ال ﺑﻮﯾﻪ ﭘﻪ ﻋﺮاق ﮐﯥ ﻟﻮﻣ

واﮐﻤﻨﺎن ول ،ﭼﯥ د ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ

و ﺎﮐﻪ او ﻫﻐﻪ ﺗﺮ  ۴۴ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘ ﺘﻨﻮ ﻮﻟﯥ ﻧﺎاﻣﻨ ﮐﺮارې ﮐ ې.

ﻫ ﯥ وﮐ ې ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻪ وﺑﻮﱄ .ﮐﻪ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮﯾﻪ ﺳﯿﻤﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻨ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﮐﺶ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﺸﮏ ﻧﺨﻮد ،داور زﻣﯿﻨﺪاور ،رﺧﺞ اراﮐﻮزﯾﺎ او

ﺧﭙﺮﯦﺪل ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺑﻮﯾﻪ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﯥ ﺗ اوه ﻧﻪ وي.

ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻣﺴﯿﺮ او د ﺳﯿﻤﯥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﺳﮑ ﺖ وﮐﺘﻞ ﳾ ،داﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﯥ د ﺑﺮﻣﮑﯿﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ  ۱۵۴ﻫﺠﺮي ﮐﺎل د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯿ ي .ﺳﯿﺴﺘﺎن دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د اﺳﻼﻣﻲ ﻟ ﮑﺮو د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﺻﲇ

ﭘﻪ رزﻣﮏ ﮐﯥ ﺳﻠﯿ ن ﺑﺮﻣﮑﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻋﺒﺎﳼ ﺧﻼﻓﺖ او ﭘﻪ ﴎ

ﻣﻨ ﯽ و او زاﺑﻞ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ژوب ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه ﻧ ﻠﯧﺪه .داور ﯾﺎ داوړ د

واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮل .دوه ﻧﻮرې ﮐﺘﯿﺒﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮر ﻣﻮزﯾﻢ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي دي ،ﭘﻪ ﺷ ﱄ

او ﻋﺮ واﮐﻤﻨﻮ ﮐﺘﯿﺒﯥ ﻫﻢ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې دي .ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﺶ )ﭘ ﺘﻮ ﮐ

ﮐﯥ ﻫﺎرون رﺷﯿﺪ ﺑﺮﻣﮑﻲ واﮐﻤﻨﺎن ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ وﻏﻮر ﻮل ،د ﺳﻠﯿ ن ﺑﺮﻣﮑﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻢ واﮐﻮﻧﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﺷﻮې دي .ﯾﻮه ﭘﻪ  ۲۳۴ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ) ۸۵۷ﻣﯿﻼدي( ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺮ

او ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﯾﻮ ﻣﯿ ﻧﯽ ﭘ ﺘﻮن ﱪ دی ،ﭼﯥ د اﺳﺘﻮ ﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎﻧﻮ
او اﻧ ﻠﯿﴘ  ،Kachﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ چ ﭘﺮ ش او ﺘﯥ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻟﺘﻪ ﺧﺠﻮري ﮐ ،

ﻣﺘﻨﻮﻧﻮ د ﺎﻧﮏ ﺎر د رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې او دوﯾﻤﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ )(۵۶۵

ﺑﯿﭽﻪ ﮐ  ،او ﻮ ﻧﻮر ﮐ ﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮﻫﮋ ﮐﻠﯿﻤﻪ د رﺧﺬ/رﺧﺞ

ﻣﯿﻼدي او ) ۶۳۵ﺑﺎﺧﱰي( ﮐﺎل ﭘﻪ ﻋﺮ او ﺑﮑ ﺮﯾﻦ\ﺑﺎﺧﱰي ﻣﺘﻨﻮﻧﻮ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې ده .دوﯾﻤﻪ

ﺳﯿﻤﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻞ ﺷﻮې او ﺑﯿﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻟﻪ دې ﺳﯿﻤﯥ زور ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ دی .ﭘﻪ

ﻋﺮ ﻣ ﻟﻪ ژﺑﺎړې داﺳﯥ ﮑﺎري ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﻤﻪ د »ﺣﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ« ﭘﻪ

ژور ،ﺗﻨ ﯽ ژور ،زو ژور)زور :ﭘﻪ ﻋﺮ ﮐﯥ ژ ﭘﻪ ز ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې ده( ﭘﺮ ﯾﻮه ﮐﺮ ﻪ ﭘﺮﺗﯥ ﺳﯿﻤﯥ

ﮐﺎروﻧﻪ او ددﻏﻪ ﺎر د رﻏﻮﻧﯥ ﭼﺎرې ﺗﺮﴎه ﮐ ې

ﺗﺎرﯾﺨﻮﻧﻪ واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه د ﻏﺰ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ دی .ﺷﻮﻧﯥ ده،

ﮐﺘﯿﺒﻪ د ﻣ د ﺮﯾ ﯾﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻧﻪ ده ﺳﭙ ل ﺷﻮې ،ﺧﻮ د ﻟﻮﻣ ۍ ﮐﺘﯿﺒﯥ د
ﻧﺎﻣﻪ د ﯾﻮه ﻋﺮب ﺟﻨ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻨ ﺮوﻟﯿﺪه .ﺣﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧ

دروازه » ﺎﻧﮏ« ﮐﯥ د ﺧﯿﺮ ﯿ ې

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ رﻏﺰی )رﺧﺞ او رﺧﺬ( ،ﮐﮋه )ﮐﻮﻫﮋ ،ﮐﻮﻫﮏ( او ژور – ژور ﻣﯿﻠﻪ ،ﻣﻨ

دي .ﻟﻪ دې اﺧﻮا د زور ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻟﮑﻲ ﻣﺮوت ﭘﺮ ﺧﻮا ﻫﻢ ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده .اﺳﻼﻣﻲ

دي .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﯾﻨﺎ ،د ﺎﻧﮏ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺑﻨﺴ ﺮ ﺣﯽ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ دی٨ .ﭘﻪ  ۲۴۳ﻫﺠﺮي

ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی ﻏﺰ او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮرﻣﻪ او ﻮﻣﻞ ﺗﻠﻠﯽ وي او )ﮐﻼت( ژوب او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ

ﭼﯥ د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ واﮐﻤﻨ ﻣﺨﮑﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﻮل وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺴﻠ ﻧﻮ واﮐﻤﻨﻮ

ﻏﻮﻧ ﯾﻮ ﭘﺮ ﴎ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﮐﻔﺎرو او ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ د ﺟ و ﲇ او اﺛﺎر اوس ﻫﻢ ﺗﺮﺳﱰ ﻮ

ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ ﻮﭼﻲ ﮐﲇ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﺮ او ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐ ی دی .ﺗﺮ ﻋﺮ

ژﺑﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې ﮐﺘﯿﺒﯥ ﻴﻲ،

ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ

ﻫﻢ ﭘﺮ ۳۴ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ زاﺑﻞ ﻧﻪ راﻏﻠﯽ وي .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ داوړ ﭘﻪ ﺑﻮﯾﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ د

ژﺑﻪ

ﮐﯿ ي .ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﯿ وﻧﮑﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ،ﭼﯥ د ﻋﺮاق ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﯥ ﺑﻮﯾﻪ ﺷﺎﻫﺎن

ﭼﻠﯧﺪه او ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺬﻫﺒﻪ وو .ﻟﻪ  ۲۴۳ﻫﺠﺮي ﺳﭙﻮږﻣﯿﺰ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ،ﭼﯥ

) (The rulers of Boyaد وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻮﯾﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻠﲇ او ﺑﻐﺪاد ﯾﯥ وﻟﮑﻪ ﮐ ی ،ﺧﻮ

 /٣٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﯿ ل ﮐﯿ ي ،ﺑﺪې ﻧﻪ دي .د ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠ ن اوﻻد ﺷﯿﺦ زاده
ﺎن ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ دور ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻗﺪر ﻻره ،د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺎی و«.

ﺎی

اﺳﻼم ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی و ،ﻻ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﺑﻮداﯾﺎن وو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﯾ

ژﺑﻪ ﻏ ﯾﺪل.

٩

د اﻟﺒﯿﺮو ﭘﻪ اﻟﺠﻮاﻫﺮ رﺳﺎﻟﻪ ،ﻇﻔﺮﻧﺎﻣﻪ او ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﯥ دﻏﻪ ﮐﻠﯿﻤﻪ د ﺗﻐﺮ او ﻧﻐﺮ ﭘﻪ

ﺗﺎرﯾﺦ د ﻣﻐﻮﱄ ﭘﯧﺮ ﭘﻪ ﺗ او واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﭘﯧ ﻮر،

وا ﻪ ﻧﻪ  ۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮه ﻟﺮې د ﺑﺮﻣﻞ او ﺑﻐ ﺳﯿﻤﯥ دي .ﺑﻐ د ﺑﺮﻣﻞ ﻋﻼﻗﺪارۍ اړوﻧﺪ ﺳﯿﻤﻪ

ﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ ﮐ ې او واﻳﻲ ،ﭼﯥ د ﮐﻮﻫﺎټ او ﺑﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې

ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻓﺮﻣﻞ ﴎه ﯾﻮ ﺎی راﻏﻠﯥ ده ،ﺧﻮ ﻟﻪ اره دا دوه ﺳﯿﻤﯥ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ
ده ،ﭼﯥ ﭘﺮ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده.

ﺑﺎﺑﺮ د وزﯾﺮو او ﺑﻨ ﻮ ﻏﻨﺪﻧﻪ ﮐ ې ده او واﻳﻲ » :د وزﯾﺮو ﻗﺒﯿﻠﻮ د

ﺧﺮاج ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﺎﻏﯿ ي ﮐﻮﻟﻪ ،د اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﺧﻼف د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻫﻮډ وروﺳﺘﻪ
د وزﯾﺮو ﻋﻘﻞ ﴎﺗﻪ راﻏﯽ ،ﻏﻮږوﻧﻪ ﯾﯥ ور ﺗﺎو ﺷﻮل او ﻟﻪ ﺧﻨ او ﻨ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ

درې ﭘﺴﻮﻧﻪ ﻧﺬراﻧﻪ ﮐ ل.«...

١١

د ﻮر ﺎ ﻣﻐﻞ اورﻧ ﺰﯾﺐ دوﯾﻢ زوی ﺷﺎه ﻋﺎ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۱۱۰ﻫﺠﺮي

ﮐﺎل د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﺷﭙ م ﻮر ﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮر اورﻧ ﺰﯾﺐ ﻋﺎﳌ ﯿﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﺎﺑﻞ

د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻞ ﺷﻮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ او د ﺧﻮﺷﺎل ﺧﺎن ﺧ ﮏ زوی ﺑﻬﺮام ﺧﺎن ﯾﯥ د

ﮐﻮﻫﺎټ او ﺑﻨﻮ او دﻏﻪ راز د ﻏﺰ  -ﻮﻣﻞ ﻟﻪ ﻻرې راﻏﻠﯽ و .ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ د ﭘﺮﻏﻞ
د ﻣ ﻮ ،ﺑﺮﻣﻞ ،ﺑﻐ او ﺑﻨ
ﻏﺰ

ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ دی .ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﻨﺪ د ﺑﺮې ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا د ﻣﺮﻏﯥ او ﻣﺴﺘﻮ

ار ﻮن را ﻲ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ دوه ﺗﻮی ﮐﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿ ي .د ﺑﻨ

ﻟﻪ ﺳﯿﻨﺪوﻧﻮ ﭘﺮ

ﺎت اﺻﻄﻼح ﭘﻪ

ﻫﻐﻮ ﻧﻘﺸﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د روﺳﯿﯥ ﻟﻪ ارﺷﯿﻔﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮې ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﮐﻮرﻣﯥ ﻮﻟﯥ

ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺑﺮ ﮐﯥ ﻧﯿﴘ او ﺑﺎﺑﺮ ،ﭼﯥ ﺑﻨ

ﯾﺎدوي اﺣﺘ ﻻ دا ﻮﻟﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﺗﺮې ﻫﺪف

دي.

ﺑﻨ

ﺑﺎﺑﺮ واﻳﻲ»:د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ او اړوﻧﺪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻏﻞ ،ﺮدﯾﺰ او

ارز ﺘﻨﺎک ﺎﯾﻮﻧﻪ دي ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ د ﭘﺮﻏﻞ ﻣ ﯥ ډﯦﺮې ﻣﺸﻬﻮرې

دي ،دا ﻣ ﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او ﻣﻠﺘﺎن ﺗﻪ ﺻﺎدرﯾ ي«.

١٠

د ﭘﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻟﺮه او ﺑﺮه ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﯾﺎ ﻏﺰ او د ﺑﻨ

ﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﮐﻮﻣﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻼﮐﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻞ .د ﺑﻨﻮ او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﺗﻪ ﺑﻬﺮام
ﺧﺎن ورﮐﻮل او ﻫﻤﺪا ﻫ ﻮﻧﯥ وې ،ﭼﯥ د ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﭘ ﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﺑﻨﻮ و رﺳﻮﻟﯥ.

ﺳﯿﻤﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻮال ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘﺮﯦﻐﻞ\ﭘﺮﻏﻞ )ﭘﺮې ﻏﺮ ،ﭘﯿﺮ ﻏﺮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ﻏﺮ ﺷﺘﻪ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن ﺑﺎﺑﺮ د ﻫﻤﺪې ﺳﯿﻤﯥ دﻣ ﻮ

ﭘﺮ  ۱۱۱۰ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوو اﻓﴪاﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ او راﺟﺎﺑﺸﻦ

ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐ ې ده .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣ ﯥ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ »ﮐُﻠﻮ« ﻣ ﯥ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻪ

ﺳﻨ

ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ درې ﺑﻨﻮ ﺗﻪ راﻏﯽ ١٢.ﻟﻪ ﻮﻣﻞ او ﺗﻮﭼﻲ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﻧﻮم ﻟﺮي او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺻﺎدرﯾ ي.

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ،ﯾﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﴎه د ﮐﺎﺑﻞ د ﻧ ﻠﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮه ﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮې

ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺎی واﻳﻲ...» :زﻣﻮږ ﺑﺮﯾﺪ ﺮو ان د ﺳﯧﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﯿﻨﺪه ﭘﻮرې ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻪ وﮐ ل او

ﻣﻠﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﻣﻬﻤﯥ ﺳﻮدا ﺮﯾﺰې او د ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﻻرې وې .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه د ﺗﻮﭼﻲ ﭘﺮ ﻻر د

ﭘﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﮐﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ ې ،ﺳﻼﻣﺸﻮرې ﻣﻮ وﮐ ې ،ﭼﯥ ﺑﻞ ﺎم ﺑﻪ ﻣﻮ ﻪ وي .ﭘﺮﯦﮑ ه

ﻣﺰاﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ﮐﻢ ﮐ ل .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د اورﻧ ﺰﯾﺐ ﻋﺎﳌ ﯿﺮ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ د ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﺷ ﱄ

ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ« .ﺑﻞ ﺎی واﻳﻲ » :ﺑﺮﻣﻞ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻮﻣﺎن او ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮار ﺎی دی ،ﺧﻮ ﻣ ﯥ

ده .ﻮﻣﻞ ،ﺗﻮﭼﻲ او ﮐﯿﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو زﻣﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻏﺰ ﻧﻪ د دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او

ﯾﻮه ﺷﭙﻪ وروﺳﺘﻪ راﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻟﻮ ران ﺑﯧﺮﺗﻪ راﻏﻠﻞ او دوه ﺷﭙﯥ ﻣﻮ

ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د زﯾﺎﺗﻮ ﴎو زرو او اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻮ د ورﮐ ې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﻟﴘ

وﺷﻮه ،ﭼﯥ د ﺑﻨ ﻮ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﺑﻨﻮ ﭘﻪ ﺎوﻧ ﯾﺮﻏﻞ وﮐ و او ﺑﯿﺎ د ﻧﻐﺮ ﯾﺎ ﻓﺮﻣﻞ ﻟﻪ ﻻرې

 /٣٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٣١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،د داوړو ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺧﱪ ورﻏﯽ ،ﭼﯥ دی ﻫﻢ

ﻏﺎړه ﮐﯥ ﺟﻨ وﺧﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻧ دې ﯾﻮه ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻼ ورﻏﻮﻟﻪ .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﻨﯧﺪو

ﻻره د ﺑﻠﻨﺪﺧﯧﻠﻮ ﭘﻠﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪﷲ زﯾﺎرت ﭘﻮرې ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺑﻨﺪه ﮐ ې

ﻫﺰاره وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ ﭘﮑﲇ ﮐﲇ ﮐﯥ د ﻟ ﮑﺮو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و .ﻣﻐﻞ ﺷﺎﻫﺰي ژﻣﯽ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﯧﺮ

ﺗﺮ ﻣﺤﺎﴏې ﻻﻧﺪې دی او دوی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﻮرا اﺣﺘﯿﺎط ﴎه ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ .د ﮐﻮرﻣﯥ

وه .ﭘﻪ ﻟ ﮑﺮ ﮐﯥ

وډي راﻏﻠﻪ او ﺑﻨﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪ .دا ﺧﱪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﺗﻪ

ورﺳﯧﺪ .ﻫﻐﻪ اﺿﺎﰲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ور وﻧﻪ ﻟﯿ ﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ د
ﺑﺮﯾﺪﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ وړﺗﯿﺎوې وﮐﺎروي او د ﻫﻐﻮی ﻣﻼﺗ ي ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ.

١٤

ﭘﺮ ۱۱۱۵ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﭘﯧ ﻮر او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﺗﻪ ﻻړ او اوړی ﯾﯥ
د ﮐﻮرﻣﯥ ﭘﻪ زري ﮐﲇ) زﯾ ان ،اوﺳﻨﻲ ﯾﻮﺳﻒ ﺧﯧﻠﻮ( ﮐﯥ ﺗﯧﺮ ﮐ  .دﻟﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ د ﺑﺮﯾﺪ
ﭘﻼن ﻃﺮح ﮐ او ﻫﻮډ ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ زري ﮐﲇ ﻧﻪ د ﻨﺪﻣ

ﭘﺮ ﻟﻮر ﯾﻮه ﻻره وﺑﺎﳼ ،ﺧﻮ

دﻏﻪ ﻣﻐﻮل ﺷﺎﻫﺰی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دې ﻣﻮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه د اﺻﺎﻟﺖ

ﺧﺎن د ورور ﻣﺒﺎرزﺧﺎن

او ﺧﭙﻞ ﺳﻼﮐﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ د ورور ﻋﲇ رﺿﺎ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د

ﺑﻠﻨﺪﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې راوﻟﭙﻨ ۍ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻟ ﮑﺮ وﻟﯧ ه ،ﺧﻮ دوی ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻره روان ول ،ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ
ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ او ﻟ ﮑﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﯧ ﺘﯥ وﮐ ې .د ﻟ ﮑﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان د

وزﯾﺮو ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺳﻮﻟﯥ او ﭘﺨﻼﯾﻨﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﺧﻮ دوی ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﻪ ﮐ  ،ﮑﻪ
ﻟﻪ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﯾﯥ وﺳﻠﯥ واﺧﺴﺘﯥ او ﻮل ﯾﯥ ووژل .وزﯾﺮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﺨﺖ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮل او ﭘﻪ
ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﺪﺧﯿﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻟ ﮑﺮ ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .د ﻋﲇ رﺿﺎ او

ﻣﺒﺎرزﺧﺎن

ﻟ ﮑﺮې ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې .ﺷﺎﻫﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻋﲇ رﺿﺎ

وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨ ﻮ درﺳﻤﻨﺪ ) ﺳﻤﻨﺪ درې( ﺗﻪ وﺗ ﺘﯧﺪ .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ
ﺧﱪ ﺷﻮ ،ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﯾﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ور وﻏﻮ ﺘﻞ او ﻏﻮږوﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې ور ﺗﺎو ﮐ ل .د ۱۷۰۱

او ۱۷۰۲ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺧﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې راﻏﯽ ،ﺧﻮ ﻟ  ،ﭼﯥ
ﻣﺨﮑﯥ ﻻړ ،وزﯾﺮو ،داوړو او ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮې ﻻر ﺗ ﻟﯥ وه .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه د ﻻرې ﭘﺮ ﺧﻼﺻﻮن ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ
ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﯿﺮک ﭘﻮ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺼﯿﺮ ﺧﺎن ﯾﯥ د ﺧﱪو اﺗﺮو او ﭘﺨﻼﯾﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ه او ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﴎه ﯾﯥ ﺗﺮ ﺑﻨﻮ ورﺳﺎوه .ﭘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪو ﮐﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه دا ﻞ د
داوړو او ﺧﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې ﻏﺰ

او ﺑﯿﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷﻮاک دره ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ

ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ داوړو او ﺑﻨﻮ ﮐﯥ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن
ﮐ او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺗ

د ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ.

ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ د

ﻫﻮډ وﮐ  ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﺴﻦ ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ وزﯾﺮو ،داوړو،

ﻣﺴﯿﺪو او د ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻲ ﱪوﻧﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﻴﻮ ﯾﯥ ﻻره ﻧﯿﻮﻟﯥ وه .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه واردﻣﺨﻪ ﺧﭙﻞ
ﴎﺗﯧﺮي ور واﺳﺘﻮل ،ﭼﯥ وﯾﯥ ﭙﻲ ،ﺧﻮ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ور

واړوﻟﻪ .ﺷﺎﻫﺰي د ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ د زﯾﺎﺗﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ د ﻣﺨﻨﯿﻮي او ﻻرې ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ،
ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﯥ درﯦﻐﻪ ﴎه زر ورﮐ ل ،وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻻره ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻠﻪ ،ﺧﻮ ﺷﺎﻫﺰی او ﻟ ﮑﺮ ﯾﯥ ﻟﻪ

وﺳﺎﯾﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻮڅ ﻟﭙ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ١٣.ﺑﻬﺎدرﺷﺎه وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ ﺗﻦ ﺟﻨ ﻲ
اﻓﴪ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ د داوړو ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﺣﺎﮐﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ او ﭘﺮ ﻫﺮې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
 ۱۲۰۰۰روﭘ ﺧﺮاج وﻣﺎﻧﻪ .ﻧﻮی ﺣﺎﮐﻢ د داوړو او وزﯾﺮو ﭘﻪ ﻏﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو

ﴎه ﻻس او ﺮﯾﻮان و ،ﮑﻪ ددې ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺧﺮاج ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ او ،ﭼﯥ ﻟ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ
وﻣﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﻣﻐﻮﱄ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ ﺷﺨﯥ او ﺷﻮﻻﻧ ﯥ ﮐﻮﻟﯥ .وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﻐﻞ

واﮐﻤﻨ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻤﺰوری ﺷﻮ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮغ ﻧﻪ وژﻏﻮرل .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه

وروﺳﺘﻪ د ﺑﻨﻮ وﻻﯾﺖ ﺗﻪ اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن و ﻮﻣﺎره ،ﺧﻮ ﻨ ﻪ ،ﭼﯥ دی ﻟﻪ ﺑﻨﻮ ووت ،ﺑﻨﻮ ﯿﻮ،

داوړو )د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ( او ﻣﺮوﺗﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻐﺎوت وﮐ او ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﴎﺗﯧﺮو
ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻣﺤﺎﴏه ﮐ  .اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎ او ﺑﻨﻮ ﻲ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﴎه ﺗﺮ ﻮ ور ﻮ

ﭘﻮرې وﺟﻨ ﯧﺪ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ اﻣﺎن وﻏﻮ ﺖ او ﻟﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﻣﯿﺎﻧﻮاﱄ

ﻣﻌﻈﻢ ﻧ ﺮ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ .د اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن د ﻣﺎﺗﯥ ﺧﱪ ﭘﻪ ۱۱۱۲ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ) ۱۶۹۹

ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل( ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﻐﻞ واﮐﻤﻦ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد

ﮐﯥ و .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ  ،ﭼﯥ دده ﺗﺮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺗﻨ ﻲ دره ﮐﯥ
ﭘﺎﺗﯥ ﳾ .ﺑﻬﺎدرﺷﺎه د ﺑﻨ

ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻟ ﮑﺮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﯿﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ او ﻓﺎﺧﺮﺧﺎن ﺗﻪ ﯾﻮ ﺷﺎﻫﻲ

ﻓﺮﻣﺎن واﺳﺘﺎوه ،ﭼﯥ د ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺧ ﮏ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻠﻨﺪﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړ
ﳾ او د اﺻﺎﻟﺖ ﺧﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗ

ﺗﻪ ﻻره ﭘﺮاﻧﯿﺰي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﴩان ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯧﻞ

 /٣٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٣٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

رو ﺎن د ﺑﻠﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﯿﺨﺎن او ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن ﮐﺎﺑﻞ ،ﺑﺪﺧﺸﺎن ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺨﺎرا ،ﭘﻨﺠﺎب،

ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دوې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﻻره و ﻨ ﯦﺪ .د ﺑﻬﺎدرﺷﺎه ﺗﺮ ﺗ

اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ وﻟﯿ ه .اﮐﱪ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ د اﺳﺘﺎزي ﻫﺮﮐﻠﯽ وﮐ  ،ﮑﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻻړ .ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﺧ ﮏ ﻫﻢ ﺗﺎب راﻧﻪ وړ او ﻟﺘﻤﺮ ﺗﻪ ﻻړ ١٥.ﻣﺒﺎرزﺧﺎن

ﮐﯿ ي ﭘﻪ ۱۵۸۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮي ډﻳﲇ ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر د رواﻧﯥ ﯾﻮې ﺳﻮدا ﺮﯾﺰې ﻗﺎﻓﻠﯥ

ﺧﻮړﻟﯥ وې او ددې ﺳﯿﻤﯥ ﮐﻨ ﺮول ورﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ و .ﺑﻨﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﯾﺮا ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺗﺮ

ﮐ  ،ﭼﯥ د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ د ﺗﻮی ﺳﯿﻤﯥ ﻣﺮﯾﺪان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ  ۵۰۰ﮐﺴﯿﺰ ﭘﻮځ و ﭙﻲ .دﻏﻪ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺼﻮر ،ډﯾﲇ او ﻮ ﻧﻮر ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل او اﮐﱪﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﮐﺘﺎب ﴏاط
ﺗﻌﺪد د ﻧﻈﺮﯾﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﯾﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ دﻏﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻻر ﻮد ﻟﻪ ﺎن ﻧﻪ ﺧﻮښ وﺳﺎ  .وﯾﻞ

ﺗﻮﮐﻲ د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﻮ د اﺳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐ ل او دې ﻣﺴﺎﻟﯥ د ﮐﺎﺑﻞ واﱄ دې ﺗﻪ اړ
ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺗﻮی ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯥ

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

ﺑﻨﻮ او داوړو ﮐﯥ ﻧﺎﴏﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺎﻟﯿﯥ ﻮﻟﯥ ﮐ ې او ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ راﺗ ﻪ اﻧﮑﺎر وﮐ  ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﻣﺎﺗﯥ
راﺗ

ﭘﻮرې د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﯾﺮﻏﻠ ﺮو ﻟﻪ ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ وو.

د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې او وﯾ ﺘﺎﺑﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻏﻮر ﻨ

ﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﮐﺎﺑﻞ

ﮐﯥ را و ﻮﮐﯧﺪ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ رو ﺎن ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ورﻣ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﴎه ﯾﯥ ﺗ او درﻟﻮد ،ﺧﭙﻠﯥ

ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺗ او ﯾﻮ ﻮا ﻮﻧﮑﯽ ﻟﯿﮏ واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﭘﺮ واﱄ ﻪ وﻧﻪ ﻟ ﯧﺪ او د

ﻣﻐﻮﻟﻮ درﺑﺎري ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﭘﺮ ﭘ ﺘﻨﻮ د ﻫﻐﻮی ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ وﻧﻪ زﻏﻤﻼی ﺷﻮل او ﭘﻪ زړه ﮐﯥ ﯾﯥ د

ﻟﻮﻣ ﻧ ﺟ ه او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ده ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺎم و.

ﭘﻼن ،ﻋﻤﻞ او ﻟﻪ ﻣﻐﻮﻟﻮ ﴎه ﻟﻪ ﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎرزې ﻻر ﻃﺮح ﮐ ه او ﻟﻪ »ﴍﯾﻌﺖ« ﯾﯥ ﺗﺮ

ﺗﻪ د اﺳﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎﺑﻞ واﱄ ﺗﻪ د ﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ د
ﭘﯧ ﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺗﻪ ﯾﯥ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻻس ﺗ ﻟﯽ ور وﱄ .د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ او ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ دا

ﻣﺒﺎرزې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﺳﯿﻤﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﭘﯿﺮ رو ﺎن د

ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﮐﺮﮐﯥ ﭙﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﯾﺎﺿﺘﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﺗﻔﮑﺮ،

وروﺳﺘﻪ د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ او ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﯾﻮﺳﻔﺰﯾﻮ ﻠﭙﺎ ﯥ ﺗﻪ ﻧ دې ﭘﻪ ﺷﻬﺒﺎز ۍ ﮐﯥ ﺟ ه

»ﻣﺴﮑﻨﺖ« ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻘﺸﻪ و اﯦﺴﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻠﻨﻪ او ﺗﻠﻘﯿﻦ ﭼﺎرې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ او

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ وﺗ ﺘﯧﺪل .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ د ﺟ ې ﭘﺮ ډ ﺮ د اﻏﺎزﭘﻮر ﻧﻮم ﮐﯧ ﻮد او ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ

او دﻏﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻧﻮرو دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ او

وﻧ ﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د ﭘﯧ ﻮر د ﻣﻐﻮﱄ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻌﺼﻮم ﺧﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه او
ﺑﺮﺧﻪ وال  ۳۱۳ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ اﻏﺎزﭘﻮرﯾﺎن وﺑﻠﻞ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې ﺟ ې وروﺳﺘﻪ د ﻣﻐﻮﻟﻮ د ﻤﻦ
و ﺮ ﯧﺪ او ﭘﻪ ﺗﯿﺮاه ﮐﯥ ﯾﯥ د اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯥ ﺳﯿﻤﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ .ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ

ﺗﻪ ﻣﻐﻮل ﭼﺎرواﮐﯽ ﻣﺤﺴﻦ ﺧﺎن راﻏﯽ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﴎه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻړ .ﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ د

ﺷﺎوﺧﻮا ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﯿﻞ ﮐ ې ١٦.ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻃﺮﯾﻘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮرې ﻮﻟﯥ ﻻرې ﻧﺎﺳﻤﯥ و ﻠﯥ
ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻗﺎﴈ ﻋﺒﺪﷲ ﻏﱪ ﻮن را وﭘﺎراوه .ﭘﯿﺮ رو ﺎن داوﺧﺖ ﭘﻪ داوړو ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮه
زوی ﺷﯿﺦ اﺳ ﻋﯿﻞ د ﺎﯾﻨﺎﺳﺘ ﻟﻪ ﻻرې ډﯦﺮ ﻧﻮر ﻣﺮﯾﺪان ﻣﻮﻧﺪﱄ وو او ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ

ﭘﻼر او د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه اﺧﺘﻼف اوج ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،داوړو او ورﭘﺴﯥ ﺑﻨﻮ ،ﺑﻨ

ﻮ،

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﻣﺮﯾﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯿﱪ دره ﮐﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د واﱄ ﻣﺮزا ﺳﻠﯿ ن ﭘﺮ ﮐﺎروان ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﺧﻮ

اورﮐﺰﯾﻮ ،اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﻮﻣﻨﺪو ،داودزﯾﻮ ،ﺧﻮږﯾﺎ ﯿﻮ ،ﯾﻮﺳﻔﺰﯾﻮ او ﺳﺎﭘﯿﻮ ﺗﻪ ﻻړ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ

وﺷﻮې .ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻲ دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ

ﺳﯿﻤﯥ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ درﻟﻮد او د ﭘﯧ ﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﺟﺎﻧﺲ ﺧﺎن او د ﮐﺎﺑﻞ

ﻣﻐﻮﻟﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﯧ ﻮر ﻧﻪ ﭘﻮځ وﻏﻮ ﺖ او د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﯥ ﻧ ﺘﯥ

رو ﺎﻧﯿﺎن ﻣﺎت ﮐ ل .ﻟﻪ دې ﺟ ې وروﺳﺘﻪ ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﯾﻮﺳﻔﺰﯾﻮ ﺗﻪ ﻻړ او دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻐﻮﻟﻮ
ﴎه ﺗﺮ ﯾﻮې ﺳﺨﺘﯥ ﺟ ې وروﺳﺘﻪ ﺮﻣ وواﻫﻪ او د ۹۸۲ﻫـ س ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﭘﻪ

ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ.

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ

ﻣﺮﯾﺪان وﻣﻮﻧﺪل او ﻧﻮر د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي داﯾﺮې راوﺗﻠﯽ و .د ﺧﻠﯿﻠﻮ د

ﻣﻐﻮل واﱄ ﻣﺮزا ﺣﮑﯿﻢ ﺗﻪ ﯾﯥ دده د » ﻤﺮاﻫ « ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ وﮐ ل ،ﺧﻮ دواړو د ده ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻟﻪ اﻗﺪام ﮐﻮﻟﻮ ډډه وﮐ ه .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﻠﯿﻠﻮ ،ﻫﺸﻨﻐﺮ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ
ﴎه ﺧﯿ

وﮐ ې او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ رﯦ ﯥ ﻻ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې .ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ

 /٣٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٣٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﴎﺗﯧﺮي ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ وو .ﭘﺮ  ۱۷۶۰ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د

ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ د رو ﺎ

ﻏﻮر ﻨ

ﺎی

ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ ،ﻓﺮﻫﻨ ﻲ او
ﮐﯧ ﻮد ،ﭼﯥ اﻏﯿﺰې ﯾﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﺟﻮﺗﯥ دي.

ﴎﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﭼﺎرې ﺑﺸﭙ ې ﮐ ې او ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ  ۶۰زره وزﯾﺮ ۱۸ ،زره

ﻮﻟﻨﯿﺰې ﺑﯿﺪارۍ ﯾﻮ داﺳﯥ ﻓﮑﺮي ﺑﻨﺴ

ﻣﺴﯿﺪ او  ۱۲زره ﺑﯿ ﻨﻲ او داوړ دي .ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن دﻏﻪ ﴎﺷﻤﯧﺮﻧﻪ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﺟﻨ ﻲ

ﻫﻐﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻧﻮرو ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻣﺒﺎرزا ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﻮازې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ

ﴎﺗﯧﺮو )ﻣﯧ و ( ﭘﻮرې ﺗ ﻟﯥ ﻲ ،ﭼﯥ  ۳۰زره ﺗﻨﻪ ا ﺎﻧﺰي او  ۳۰زره اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ول ،دﻏﻪ

ﺷﻮ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﭘ ﺘﻮن وﻟﺲ د ﺑﯿﺪارۍ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻫ ﯥ ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ

راز  ۱۸زره ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻣﺴﯿﺪو ورﮐ ي وو او ﭘﺎﺗﯥ ۱۲۰۰۰ﻧﻮر داوړ او ﺑﯧ ﻨﻲ وو .دﻏﻪ وﯦﺶ

ﭘﺮاﺧﯥ ﮐ ې .د ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ،د ﻫﻐﻪ زوی ﺷﯿﺦ ﻋﻤﺮ او د ﮐﻮرﻧ ﻧﻮرو ﻏ و

اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻨﻮ )او وزﯾﺮﺳﺘﺎن( ﺗﻪ دوه ﻠﻪ ﭘﻪ

ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻓﺮﻫﻨ ﻲ او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ او د

اوس ﻫﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﱪوﻧﻮ د ﻧﺎرﺳﻤﻲ ﴎﺷﻤﯧﺮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎرﯾ ي.

 ۱۷۴۹ﻣﯿﻼدي او  ۱۷۵۳ﻣﯿﻼدي ) ۱۱۶۶او ۱۱۷۳ﻫﺠﺮي( ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻪ ﮐ ي دي.

د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﴎه ﻪ اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل او د ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺧﻮرا درﻧﺎوی

ﮐﺎوه ١٧.د اﺑﺪاﱄ واﮐﻤﻨ ﻧﻮر واﮐﻤﻨﺎن ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ،ﺷﺎه زﻣﺎن ،ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ،وزﯾﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن،
ﴎدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻈﯿﻢ ،ﺷﯿﺮدل ﺧﺎن او ﭘﻪ  ۱۲۳۶ﻫﺠﺮي ﮐﺎل ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﺎرﮐﺰی ﻫﻢ دې

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ راﻏﲇ ،ﺧﻮ ﻫﯿﭽﺎ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻐﺎوت ﻧﻪ دی ﮐ ی .د اﺑﺪاﱄ واﮐﻤﻨ ﭘﺮ

دده ﻏﻮر ﻨ

ﺗﺮ ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ .رو ﺎ

ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ

ﻏﻮر ﻨ

ﻏﻮر ﻨ

د ﺧﭙﻞ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻨﺴ

ﻟﻪ

ﻮ ﺗﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﯥ وﻧ ې ورﮐ ې .دﻏﻪ

د ﭘ ﺘﻮ اﻟﻔﺒﺎ ،ادب ،ﻣﻮﺳﯿﻘﻲ او ﭘ ﺘﻨﻲ دود او ﮐﻮﻟﺘﻮر ﭘﻪ دود ﮐﯧﺪو ﮐﯥ د ﯾﻮې

ﺧﻮرا رﻏﻨﺪې او ﺑ اﯾﯥ دورې رول وﻟﻮﺑﺎوه.
وزﯾﺮﺳﺘﺎن د دراﻧﯿﺎﻧﻮ او ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ دورې ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐ ې دي .د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ
واﮐﻤﻨﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ ،ﺑﻨﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ ﺟ ال ﴎدارﺧﺎن راﻏﯽ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﺑﺪاﱄ

وﺧﺖ ﺗﯿﻤﻮرﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ وزﯾﺮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻏﻮږﺗﺎو ﮐ ي وو ،ﭼﯥ ددوی ﯾﻮ

واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ وﻟﮑﯥ ﺗﻪ ورﻏﯽ .ﻟﻪ دوی ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ۱۷۳۸ز ﮐﺎل د ﻧﺎدرﺷﺎه ﭘﻮځ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره

ﭘﻪ ۱۷۷۳ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻪ ﻣ ﯾﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﺮ ﺑﻨﻮ

ﻮروﱄ وو .ﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې

ﮐﺎروان ﯾﯥ ﻟﻮ ﻠﯽ و.

ﭘﻮرې د ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .ﺳﮑﺎن د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ۱۸۱۹ز ﮐﺎل ﻟﻪ ﻻﻫﻮر
ﻧﻪ د ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻻر د ﻣﻬﺎراﺟﻪ رﻧﺠﯿﺖ ﺳﻨ

ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﺑﻨﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او ﺗﺮ

 ۲۷ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﻮﻟﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮ ،ﺑﻨﻮ ﻲ ،ﻣﺮوت او
ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯧﻞ ﻟﻪ ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ول ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د

ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺟﺮات وﻧﻪ ﮐ  .ﭘﻪ  ۱۸۳۲ز ﮐﺎل ﻨ اﺳﻨ

راﻏﻠﻞ .ﭘﻪ ۱۸۳۴ز ﮐﺎل ﮐﻨﻮرﻧﻬﺎل ﺳﻨ

او ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻮاﻧﻪ ،دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ

او راﺟﺎ ﺳﻮﭼﯿﺖ ﺳﻨ

راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ

ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺨﺖ ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ وﮐ ل .دوی ﭘﻪ ۱۸۳۸ز ﮐﺎل ﻫﻢ ﺑﻨﻮ او ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ

او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻏﻮ ﯥ ﭘﺮ ﺧﺮ ﻼو ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟ ﺎوه .دا وﺧﺖ ﻫﯿﭽﺎ ﻏﻮ ﻪ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې

ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن )داوړو( ﻧﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮی و او ﭘﻪ دې ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او داوړو ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ﺧﻮرا

ﻻرې ﭘﻪ ﮐﺎﻻﺑﺎغ ﮐﯥ ﻟﻪ اﺑﺎﺳﯿﻦ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل .د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ
ﭼﻠﻨﺪ دوﺳﺘﺎﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ د رﻋﯿﺖ ﭘﻪ ډول و .اﺣﻤﺪﺷﺎﻫﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ دﻟﺘﻪ ﻣﯿﺸﺖ

،

ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻮرې ﺗ ﱄ وو ،د اﺑﺎﺳﯿﻦ ﻟﻪ ﻨ و وﺷ ل .دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ
د ﻣﻌﻈﻢ ﻧ ﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺎر اﺑﺎد ﮐ او ﺗﺮ اوﯾﺎ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې دﻟﺘﻪ د دراﻧﯿﺎﻧﻮ واک ﭼﻠﯧﺪه .د

اﺑﺪاﻟﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ ی ﮐﺲ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﴎدارﺟﻬﺎن ﺧﺎن و ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۷۴۹ﮐﺎل د

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د داوړو ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړ .ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ د ﺑﺎزار اﺣﻤﺪ ﺧﺎن د ﻣﻠﮏ ﺷﺎه
ﺑﺰرګ ﻟﻪ ﻟﻮر ﴎه واده وﮐ او ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﮐﻠﻨ ﻣﺎﻟﯿﯥ وﺿﻊ ﮐ ې .ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺳﻨﺎد ﻴﻲ،
ﭼﯥ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﻫﻐﻪ د ﻟ ﮑﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ

وﻧﻪ ﮐ  .دﻏﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻟﻪ دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﻫﻢ را ﺑﺮﺳﯧﺮه ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ د اﺑﺪاﱄ ﭘﺎﭼﺎ د ﻟ ﮑﺮو

 /٣٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٣٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﻪ ﻫﻮډ ﯾﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د دﯾﻮن ﺗﺮه ﭼﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻮ ﯿﺎن واﺳﺘﻮل ،ﺧﻮ ډﯦﺮ ژر ﭘﺮ
ﻻره ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﺗﺮ ﻮ زﯾﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ وﺗ ﺘﯧﺪل.

داوړو د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،ﻗﺸﻠﻮ او ﭘﻮﺳﺘﻮ د دﻻﺳﺎﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻞ .ﭘﻪ  ۱۸۴۴ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ د رام ﺳﻨ

ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﯾﻮ زر

ﺗﻮ ﻪ د ﻏﻮﯾﺎﻧﻮ ﻏﻮ ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای ﺧﻮړﻻی .ﺳﻮﭼﯿﺖ ﺳﻨ

ﺎی

د ﻏﻮا د ﺣﻼﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د

ﮐﻮ ﮑﻲ ﷲ داد )ﺳﻮرا ﻲ( ﺳﯿﻤﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﻠﻮرﺳﻮه ﺗﻨﻪ ﺷﻬﯿﺪان ﮐ ل ١٨.ﻧﻮﻧﻬﺎل او راﺟﻪ
ﺳﻮﭼﯿﺖ ﺳﯧﻨ

د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﴎوﻧﻮ ﻣﯿﻨﺎروﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل ،ﺧﻮ ﺧﻠﮑﻮ ددوی ددﻏﻮ ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ او

وﺣﺸﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺴﻠﯿﻤ ﻏﺎړه ﮐﯧﻨ ﻮده.

ﮐﺴﯿﺰ ﻟ ﮑﺮ د ﺗﻮﭼﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر راووت ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﭙﻲ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،د ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن

د  ۱۸۳۸ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎزي ﻻرډ اوﮐﻠﻨ د ﯾﻮې ﻃﺮﺣﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

وﺧﻮړه او داوړو ﺗﻪ ﯥ ﺟﺎرﺣﻪ وﺳﻠﯥ او ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ د ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻞ .ﻟﻪ

ﯾﯥ ﮐﺸﻤﯿﺮ ،ا ﮏ ،ﭼﯿﺞ ،ﻫﺰاره ،اﻣﺐ ،ﭘﯧ ﻮر ،د ﯾﻮﺳﻔﺰﯾﻮ

او ﻞ ﺑﻨﺪﺧﺎن ﺗﺮﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د وزﯾﺮو او داوړو ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ١٩.ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ

د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع او رﻧﺠﯿﺖ ﺳﯧﻨ

دې ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺟﺮات وﻧﻪ ﮐ  ،ﭼﯥ د ﺗﻮﭼﻲ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﺸﮑﺮې

ﺳﯿﻤﯥ ،ﺧ ﮏ ،اﺷﻨﻐﺮ ،ﻣﯿﭽﻨ  ،ﮐﻮﻫﺎټ ،ﻫﻨ ﻮ ،ﺑﻨﻮ ،داوړ )د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ(،

راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ددوی ﭼﻠﻨﺪ د ﻧﻮرو ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻣﺘﻔﺎوت و او ددې ﯾﻮ ﻻﻣﻞ

ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدې .دا ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﻧﻔﻮذ او ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺎم و ،ﮑﻪ

زور ﻧﻪ ﳾ اﯾﻠﻮﻻی .ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ زور ﯾﻮازې ﺗﺮ ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﺑﻨﻮ او ﺎﻧﮏ ﭘﻮرې

ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﻋﻤﻼ دوی ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي .د داودﺷﺎه ﺗﭙﯥ ﻣﴩ ﻣﻠﮏ دل اﺳﺎﺧﺎن ﻟﻪ

ﺗﺮ ﻣ ﯾﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ،د ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻤﺰوری

ﺑﻨﻮ ﺗﻪ د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﴎه وزﯾﺮو او ﺑﻨﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺷﺨ ې ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮﯦ ﻮدې او د

ﺷﻮ او ﭘﻪ ۱۸۴۶ز ﮐﺎل ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه .دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ د

ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ د ﻣﺒﺎرزې

ه ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﺑﻨﻮ ﯿﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ

ﭘﻨﺠﺎب واﱄ و ،ﺧﻮ واک د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و .ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ۱۸۴۶ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ

ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل.

وﺑﺎﳼ .ﭘﻪ ۱۸۴۴ز ﮐﺎل ﺟ ال ﮐﻮردت ﺳﻨ

او او ﻨﺖ ﺗﺮای او دﯾﻮﻟﯿﻬﺎی دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ

داو ،ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﯧﺮو دورو ﮐﯥ ﭘﻪ دې وﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﺑﻨﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ
ﻣﺤﺪود وﺳﺎﺗﻪ ،ﺧﻮ ﻟﻪ داوړو ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻮرې ﻧﻪ وﺗﻞ.
ﭘﺮ  ۱۸۳۹ز ﮐﺎل د رﻧﺠﯿﺖ ﺳﻨ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ اﺳﺘﺎزی ﻫ ي ﻻرﻧﺲ او د رﻧﺠﯿﺖ ﺳﯧﻨ

زوی دﻟﯿﭗ ﺳﻨ

د

اﻧ ﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎزو ﮐﺎر ﻠﻨ او ﺗﻮرن اﯾ وارډ ﴎه ﯾﻮ داﺳﯥ ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ
ﺑﻨﻮ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .اﯾ وارډ ﻟﻪ دﻟﯿﭗ ﺳﻨ

ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ۱۸۴۷ز ﮐﺎل

ﭘﻪ ﻓﱪوري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﮑﻪ ﻫ ي ﻻرﻧﺲ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ﮐ ې وه ،ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺑﻨﻮ ﯿﻮ او داوړو ﻧﻪ ﻣﺎﻟﯿﯥ ور ﻮﻟﯥ ﮐ ي .ﻫﻐﻮی د  ۱۸۴۷ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړل او
د ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺳﯧﮏ درﺑﺎر ﴎه د ﺑﻨﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗ ل و .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﺗﻮرن اﯾ وارډ ﭘﻪ

ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺎن ﯿﻨ

ﮐ  ،ﺗﻮﭼﻲ ﮐﲇ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ وﻏ ﻮل .د داوړو ﻟﻪ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻧﻪ ﯾﯥ د

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﯿﮑﺎن او ﻫﻨﺪو ﻣﺬﻫﺒﯿﺎن د ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﻮﻣﺎرل .ﺗﻮرن

ﭼﯥ د ﻟﻮﻣ ۍ ﻣﺎدې ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﺗﺮﻣﻨ د دوﺳﺘ او ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ ﯾﻮ داﺳﯥ ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ،

ﺎﻧﮏ ،ﮐﺎﻻﺑﺎغ ،ﺧﻮﺷﺎﻟ  ،دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،دﯾﺮه ﻏﺎزي ﺧﺎن او ﻣﻠﺘﺎن ﺳﯿﻤﯥ ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﺎن ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ د ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ زور ﭘﻪ وﯾﲇ ﮐﯧﺪو دی او داﺳﯿﻤﯥ

ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻼ ﺨﻪ د ﺳﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﻠﮏ ﯿﻨ ﺎو وﮐ او دوه ﺳﻮه ﺳﮑﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﻐﻪ ﺗﯧﺮ ﮐ ل.

ﻫﻐﻮی د ﮐﻢ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره راﻏﲇ ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ اﻫﺪاف رو ﺎﻧﻪ ﺷﻮل ،ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮې
ﭘﻪ  ۱۸۴۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺎﻧﮏ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯧﮏ ﭘﻠﻮه اﻫﺪاف ﯾﯥ
ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ل .ﭘﻪ  ۱۸۴۲او  ۴۳ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﯿﺴﯽ ﺧﯧﻠﻮ ،ﻧﻮاب اﺣﻤﺪﺧﺎن او دﻻﺳﺎﺧﺎن ﭘﺮ

ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﯾﻮې اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﻮزې ﺳﺨﺖ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ دﻻﺳﺎﺧﺎن د
ﺳﯿﮏ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﮐﻨﻮر ﮐ ک ﺳﯿﻨ

او ﴎدار ﻓﺘﺢ ﺳﻨ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻤﺰوری ﺷﻮ ،د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ د دﻻﺳﺎﺧﺎن ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ وداﻧ ﻞ،
ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﺳﯿﮑﺎن ﺳﺨﺖ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮل او ﭘﺮ ﺣﯿﺪرﺧﯧﻠﻮ ،ﻣﻼ ﺎن او اﯾﭙﻲ ﮐﻠﯿﻮ د ﺑﺮﯾﺪ

 /٤٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٣٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﻏﻠﯥ داﻧﯥ او اوﺑﻪ ﺧﺘﻤﯥ ﺷﻮې ،د ﮐﻼ دروازې ﯾﯥ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ او ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ

اﯾ وارډ د ﺳﯿﻤﯥ د ﮐﻠﯿﻮ ﻧﻔﻮس ،د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ،ﻣﻬ ﺗﻮ او ﻧﻮرو ﯿﺰوﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺧﭙﻞ ﻮل

ﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه د ﺟﻬﻠﻢ ﺟ ې ﺗﻪ ﯾﻮوړل.

ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺒﺎرز ﻟﻪ ﻮاﻧ ﻏﻮر ﯧﺪﻟﯽ و ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ ﯾﯥ وﻧﻪ

ﺟ ه ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﻮل ﺗﻮﮐﻲ ﭼﻮر ﮐ ل او ﻮ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﴩان ﯾﯥ د
د ﺳﮑﺎﻧﻮ اﻓﴪ رام ﺳﻨ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺸﭙ ﮐ ل .اوس د اﯾ وارډ ﻟﻮﻣ ی ﮐﺎر ﻟﻪ دﻻﺳﻪ ﺧﺎن ﴎه ﺧﱪې اﺗﺮې وې ،ﺧﻮ

ﮐﻼ ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻮده .ﻣﯿﺮﻋﻠﻢ ) ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ

ﻣﻨﻠﻪ .اﯾ وارډ وروﺳﺘﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن داوړو ﺗﻪ ورﻏﯽ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ وﻟﯿﺪل ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﻮر

ﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮﺳﺖ ﻣﯿﺸﺘﻲ ﻣﻨ ﻞ ﱪ ﯾﻮ ﻣﴩ و( ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ دوﺳﺖ

ﺎﻧ ې ﮐﻼوې ﻟﺮي او دا ﮐﻼوې ﻫﺮه ﯾﻮه د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟ ې ﺳﻨ ﺮ و .اﯾ وارډ د

ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .د ۱۸۴۹ز ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ د ﺠﺮات د ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ

ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ وﻻړې وې .اﯾ وارډ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﺎن دې ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻼوې ﭘﺨﭙﻠﻪ

وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﮐﻼ ﺑﯧﺮﺗﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ او د ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﻣﻠ ﺮي ﺟﻼ وﻃﻨﻪ

ﭘﻪ  ۱۵ور ﻮ ﮐﯥ ﯿ ﯥ ﮐ ي .اﯾ وارد ﻟﻮﻣ ی ﻫﻐﻪ ﮐﻼوې ړﻧ ﯥ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﻟﺮې ﭘﺮﺗﯥ وې،

ﺑﻨﻮ ﺗﻪ راﻏﯽ او د ﻣﺎﻟﯿﯥ را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﯾﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې ،د وزﯾﺮو ﻟﻮی ﻣﻠﮏ ﺳﻮﻫﺎن ﺧﺎن د

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﻼوې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﯿﺎوړي ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻪ وو .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن زوی ﴎدار ﻣﺤﻤﺪ اﻋﻈﻢ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐ ه او ﺑﻨﻮ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ

ﺷﻮل.د  ۱۸۴۷ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﯽ ﺟ ال وﯾﻦ ﮐﻮټ ﻟﻨ ټ

ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ  ۴۰۰ﮐﻼوې وﻧ وﻟﯥ .دا ﮐﻼوې ﻟﻪ ۲۵

وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﻫﻢ اړ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﮐﻼوو ﻟﻮړ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ وﻧ وي .ﻫﻐﻪ دا ﮐﺎر ددې ﻟﭙﺎره

ﺟ ال وﯾﻦ ﮐﻮټ ﻟﻨ ټ ﭘﺮ دې ﭼﺎرې ﻧﯿﻮﮐﯥ وﮐ ې او د ﻣﺎﻟﯿﯥ ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﯾﯥ ډډه وﮐ ه.

د ﺳﯿﻤﯥ ﴎوې وﮐ ه او ﭘﻪ ﮐﻮ ﮑﻲ او ﺑﺮﯾ ه ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﻼ او ﭼﺎو

ﻟﻨ ټ د ﻣﻠﮏ ﺳﻮﻫﺎن اﻋﱰاض د ډﺳﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ د ﻻﻫﻮر ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺣﺎﮐﻢ

ورﭘﺴﯥ ﯾﯥ د ﺑﻨﻮ ﺎر ﻫﻢ ورﻏﺎوه .ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ د ﺳﯿﻤﯥ اﺻﲇ ﺑﺎزار اﺣﻤﺪﺧﺎن و.

داﺳﯥ ﮑﻲ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﺳﻮﻫﺎن ﺧﺎن او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ وزﯾﺮ ﯾﯥ زړه ﻧﺎزړه

ﻧﻮم د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ.

ﻫﺮﺑﺮټ اډوارډز ﺗﻪ ورﺳﺎوه او ﻫﻐﻪ د وزﯾﺮو د وﯾﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﯾﻮې اﻋﻼﻣﯿﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻮ

ﻟﭙﺎره ﺎی و ﺎﮐﻪ.

اﯾ وارډ دﻏﻪ ﺎر اﯾ وارډ اﺑﺎد وﻧﻮﻣﺎوه او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻫﻨﺪوان ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﮐ ل ،ﺧﻮ دﻏﻪ
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ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ل .ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او ﺷﺎوﺧﻮا

اﯾ وارډ د ﻣﻠﮏ ﺳﻮﻫﺎن ﺧﺎن وزﯾﺮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﯿﻤﺒﺘﻲ

ﺘﻨﺎن

ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ وﯾﻦ ﮐﻮرا ﻠﺴﻦ د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮ او ﺑﻨﻮ ،ﻣﺮوت،

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﺮه ﺷﻮه ،وزﯾﺮو ﺗﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻮ ﯿﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ زور ﻧﯿﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ
اوس دﻟﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﯿ ي ،ﻤﮑﯥ ﺟﺮﯾﺐ ﮐﯿ ي او د ﻫﻐﻮی اﺻﲇ

ﮐﯥ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰ ورﻏﺎوه او ده او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻣﻼﺗ و ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳ ي ﴎ ﻣﻌﺎش ورﮐﺎوه.

ﺑﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯿ ي .وزﯾﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﻋﯿ ﺴﯽ ﺧﯧﻞ ،ﺎﻧﮏ ،دراﺑ او دﯾﺮه ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﭘﻮرې

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ دﻣ ۍ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻧﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ اوﺳﯿ ي ﺑﯿﺎ ﻣﮑﻠﻒ دي ،ﭼﯥ

وﺗ ﻟﯥ .د  ۱۸۴۷ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﮐﯥ د واﻧﺰا ﯿﻨﻮ او اﻧ رﺳﻦ

ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﻤﮑﯥ ﺑﻪ ﺗﺮې اﺧﺴﺘﻞ ﮐﯿ ي او ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺑﻪ ﺷ ل ﮐﯿ ي.

دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﭼﯥ د دﯾﻮان ﻣﻠﺮاج ﺑﻠﻮا ﮐﺮاره ﮐ ي .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﯾﻮ ﴎﺗﯧﺮی ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻮاﻧﻪ د

ددې ﺳﯿﻤﯥ ﻗﺎﻧﻮن وﻣﻨﻲ .ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺧﱪداری داﻫﻢ و ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﻮک ﻣﺎﻟﯿﯥ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د  ۱۸۴۹ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﺑﻨﻮ ﻮﻟﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻻس

ﮐﯥ واﺧﺴﺘﯥ .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮﻟﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﺗ ﻟﯥ وې .ﭘﻪ
ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻮ وزﯾﺮو د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﻪ .ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل

٢١

وژﻧﻮ د دﯾﻮان ﻣﻠﺮاج ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺳﯧﮏ ﭘﻮ ﯿﺎن را وﭘﺎرول .اﯾ وارډ ،ﺗﻮرن رﻧﻞ ﺟﻮرج ﯿﻠﺮ ﺗﻪ
دﻟﯿﭗ

اﻣﺮ و ﺎﮐﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻣﻠﺘﺎن د ﺣﺎﮐﻢ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ .ﺳﯿﮑﺎن،

ﭼﯥ ﭘﻪ دﻟﯿﭗ

ﮐﯥ د ﻣﻠﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﻠﻮاوو ﺧﱪ ﺷﻮل ،دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻮاﻧﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﭘﺎ ﻮن وﮐ  .ﻮاﻧﻪ ﻟﺲ ور ﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺴﻠ ﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﴎه د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺟﻨ ﯧﺪ،

 /٤٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٤١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﺑﻨﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﺟ ن ﺟﺎن ﻧﯿﮑﻠﺴﻦ ﻟﻪ ﺟﻮړﺟﺎړي ﻧﻬﯿﻠﯽ ﺷﻮ او ﻫﻮډ ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ
د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ د زور او ﻮﭘﮏ ﻟﻪ ﻻرې د ﺎن ﺗﺎﺑﻊ و ﺮ ﻮي .ﺟﺎن ﻧﯿﮑﻠﺴﻦ ﺧﭙﻞ »ﺗﻨﺒﯿﻬﻲ
ﻮاک« ﭘﺮ درﯾﻮ ډﻟ ﯿﻮ ووﯦﺸﻪ .ﻟﻮﻣ ۍ ډﻟ

د ﭘﻨﺠﺎب دوﯾﻢ ﭘﻠﯽ ﻮاک و ،ﭼﯥ د

ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﺷﭙﯥ ﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ ووﺗﻪ او د ﻤﺒﯿﺘﻲ ﻏﺎ ﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړه او ﭘﺮ
ﭙﺮي او ﻧ

ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﯾﯥ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .دﻟﺘﻪ دواړه ﮐﲇ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ

ﯾﻮوړل ﺷﻮل او دوﯾﻤﻪ ډﻟﻪ د ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻫﻐﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮه.
دوی ،ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۵۵۰ﺗﻨﻪ و ،د ﺟ ن ﻧﯿﮑﻠﺴﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻟﻪ ﻟﺘﻤﱪ ﻧﻪ ﭘﺮ ﭙﺮي

او ﺑﺮ ﻨﺘﻮ ورﻏﻠﻞ .درﯦﯿﻤﻪ ډﻟ

 ،ﭼﯥ  ۴۰ﴎﺗﯧﺮي ﭘﮑﯥ د ﭘﻨﺠﺎب د ﺳﭙﺮو ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ۴۰۰

ﺎی

ﮐﻤﺸ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻧﮑﻠﺴﻦ ﻟﻪ ﻮﻣﺎرﻧﯥ ﴎه ﻣﻞ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ وﻟﴘ ﻣﺒﺎرزې ﭼ ﮑﯥ

ﺷﻮې .د ﺑﻨﻮ ﭼﺎو

او ﻤﺒﯿﺘﻲ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ ﻫﻐﻪ دوه ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ وو ،ﭼﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ

ﭘﺮې وزﯾﺮو او داوړو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ور ﯧﺮﻣﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎه ﻟﻮﻣ ﻧ

ﻣﺸﻬﻮره ﺟ ه ﭘﻪ  ۱۸۵۰ز ﮐﺎل ﭘﺮ ﻤﺒﯿﺘﻲ ﮐﻤﭗ ﺑﺮﯾﺪ و ،ﭼﯥ د ﯾﻮه ﺟ ﭙﻮړی اﻧ ﺮﯾﺰ
ﻣﻨﺼﺒﻮال ډوﻧﻠ ﭘﻪ

ون ﭘﮑﯥ

ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ  ۹۳ﻣﺒﺎرزان وژل

ﺷﻮي وو او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣ و ﭘﻪ ﻏﭻ ﮐﯥ د وزﯾﺮو  ۱۴۵ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮ ﻮل.

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ  ۱۸۹۴ﮐﺎل د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﺎورې ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ.
دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﱪوﻧﻮ ﺗﻪ د ﻤﮑﻮ د وﯦﺶ او

ﭘﮑﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﭙ م ﮐﻨ ک ﺮ ﻨﺪ ﭘﻮﻟﯿﺲ ول ،د ﺧﯿﺴﻮره د ﺷ ل او ﺳﯿﻦ

ﻧﻮرو ﻤﮑﻨﯿﻮ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﯾﻮه ﮐ ﻧﻼره و اﯦﺴﺘﻠﻪ او دا ﺗﺮ  ۱۹۱۰ﮐﺎل ﭘﻮرې ،ﭼﯥ ﺷ ﱄ

ﻏﺎ ﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﻋﻤﺮزﯾﻮ را و ﺮ ﯧﺪل ،ﮐﲇ ﯾﯥ ﻮل وران ﮐ ل او ﺎروي ﯾﯥ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﯾﻮې ﺑﯿﻠﯥ اﯾﺠﻨﺴ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ اﻋﻼن ﺷﻮ ،ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪه.

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﺮزي ﺳﺨﺖ و ﭙﻞ ،ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮی د ﻋﻤﺮزﯾﻮ د ﺑﺸﭙ ې ﺗﺴﻠﯿﻤﻲ ادﻋﺎ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﴎﮐﺎر ﺗﺮﻣﻨ ﻟﻮﻣ ﻧ ﺷﺨ ې ﻋﻤﺮزﯾﻮ ،دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﭘﯿﻞ ﮐ ې .دﻏﻪ ﺷﺨ ې

ﯾﻮوړل .دﻏﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﮐﻮرﻣﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ
ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻻ ﻫﻢ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل.

٢٣

ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﴎه د ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮ اﻟﺤﺎق وروﺳﺘﻪ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ او

د ﯾﻮه ﺑﻨﻮ ﻲ اﻓﴪ ﻟﻪ ﺧﻮا د وزﯾﺮو ﻟﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻧﻪ د ﻤﮑﯥ دﺣﺎﺻﻼﺗﻮ ﭘﺮ ﴎ د ﻣﺎﻟﯿﯥ د

د  ۱۸۵۰ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ او ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﻫﻢ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧ ﮑﻮ

را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .ﭘﻪ  ۱۸۵۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ د اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮو  ۱۵۰۰ﺗﻨﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺑﻨﻮ

ﭘﻪ ﻣﻠ ﺮۍ ﭘﻪ ﺑﻬﺎدرﺧﯧﻠﻮ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ او ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ﺷ ل ﭘﻠﻮ ﭘﻪ ﻤﺒﯿﺘﻲ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﮐ ل او ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﭘﻮﺳﺘﻮ ﯾﯥ  ۱۹ﻠﻪ ﺷﺨﯥ وﮐ ې .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺷﺨﻮ او ﺟ و

را ﻮل ﮐ ل ،ﺧﻮ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﻠﮑﯥ دﻓﺎع ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل.

ﮐﻮل .د رﺳﻤﻲ ﺷﻤﯧﺮو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ  ۱۸۵۱ز او وروﺳﺘﯿﻮ دوو ﻧﻮرو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﺮزﯾﻮ ﺧﭙﻞ

٢٢

ﮐﯥ ﻋﻤﺮزي ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ﭘﺮ ﺑﻨﻮ ﯾﯥ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎن

ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺳﭙﺎره ﻧﻈﺎم ډﯦﺮ ﴎﺗﯧﺮي او اﺳﺎن ووژل ﺷﻮل او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ وﺳﻠﯥ ﯾﯥ د وزﯾﺮو

ﭘﻪ  ۱۸۵۱او  ۵۲ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ وزﯾﺮو ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻤﺒﯿﺘﻲ ﮐﯥ ﻫﺮه ورځ د

ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ .د  ۱۸۵۹ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ د اﺣﻤﺪزﯾﻮ وزﯾﺮو د ﻫﺎدي ﺧﯧﻠﻮ ﺎخ دوو

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو

زﳌﯿﺎﻧﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن او زﻧ ﻲ ﺧﺎن او ﯾﻮه ﻣﺪاﺧﯧﻞ ﻏﻼم ﺧﺎن د ﻟﺘﻤﱪ او ډوﻣﯿﻞ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ

ﭼﻨﻐﻮﳼ ﻟ

ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ډﻟ

ﮐﭙﺘﺎن» راﺑﺮټ رﯾﭽﺎرډ ﻣﭽﻢ « وواژه

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﭘﻮ ﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰي ﭼﺎرواﮐﻮ ﮐﻮ

ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﺳﻮﻟﯥ او ﺟﻮړﺟﺎړي ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ دوی ﺗﻪ د ﻤﮑﻮ او ﻧﻮرو

اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ وﮐ ل ،ﺧﻮ وزﯾﺮو دا ﻫﺮ ﻪ رد ﮐ ل او اﻧ ﺮﯾﺰان ﻫﻢ اړ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ

او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﯦﯥ ﭘﻨﺎه واﺧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د وژوﻧﮑﻮ د

ﭘﻮﺳﺘﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺗﺼﻔﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ي .د اﻧ ﺮﯾﺰ

ﻮ او ﺧ ﮑﻮ د ﻟﻮا ﺎﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮي ﻫﻢ ورﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او

ﮐﻮرﻣﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ اﻫﺪاﻓﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .د  ۱۸۵۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ

ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮ ﻠﻮر زره ﮐﺴﯿﺰ ﻮاک ﺟﻮړ ﮐ او ﻟﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﻧﻪ د ﺗﻮی ﭘﺮ ﻟﻮر رﻫﻲ

ﺷﻮل .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ  ۱۹ﻣﻪ د ﺑﻨ

ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻨﻮ ﻋﻤﺮزﯾﻮ ،ﭼﯥ د ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﻨﺪ او ﱪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اوﺳﯿ ي ،د

 /٤٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٤٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي .ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډ ﺮوال

ﻮل ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۵۴۰۰ﺗﻨﻪ و .دﻏﻪ ﻮاک د ډ ﺮﺟ ال اﯦﻦ،

ﺎی

ﭼﻤﱪ ﻟﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د

راﯾﻨﻞ ﺎﯾﻠﺮ ،د ﺑﻨﻮ د ﮐﻤﺸ او ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮی و ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻮرې وت او ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ

ﺎی ﮐﯥ ﭘﺮ دار را و اوه ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﯾﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ » راﺑﺮټ رﯾﭽﺎرډ ﻣﭽﻢ « ﭘﮑﯥ وژﻟﯽ

ﺣﺴﻦ ﺧﺎن د اﺟﺎزې ﭘﻪ ﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﯿﻤﯥ ووﻫﻠﯥ .ﺑﻠﻨﺪ ﺧﯧﻞ دا ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎن

وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﻻړل او د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل،

ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻧﻘﻄﻮ ﺗﻪ ﺧﯧﮋوﱄ وو او ﻣﻮرﭼﯥ ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې .ددوی ﺷﻤﯧﺮ ﺷﺎوﺧﻮا  ۲۰۰۰ﺗﻨﻪ

ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮ ﴍط دا وړاﻧﺪې ﮐ ی ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو درﯦﻮاړه ﺎﺧﻮﻧﻪ ) ﻋﻠﯿﺰي ،ﺑﻬﻠﻮل زي او

ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﯾﺎ د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﯥ او ﺗﯿﺎري ﻣﺨﮑﯥ ﺗﺮﴎه ﳾ.د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ

و .ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﯾﻮ رواﯾﺖ دادی ،ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ دوه ﻣﺒﺎرزان د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﮑﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ۱۸۶۱ﮐﺎل ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﮐﻮم ﺗ وﻧﻮﻧﻪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ وﻟﮑﻲ ﻻﻧﺪې وو .ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ﺧﭙﻞ د ﴎ ﺳ ي او ﻣﯧ وﻧﻪ ﻮل د ﻣﯿﺪا

ﻏﺮه

ا ﮑﻞ ﮐﯧﺪه .داﺳﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ د وزﯾﺮو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮ ﴎه د ﻧﻮرو

ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ( ﺑﻪ د ﮐﭙ ﺎن ﻣﭽﻢ وژوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺳﻨﺎد ﻴﻲ ،ﭼﯥ زﻧ ﻲ

۲۲ﻣﻪ ﺷﭙ ﺑﺠﯥ ﺳﻬﺎر د ﺳﮑﺎﻧﻮ ﻠﻮرم ﱪ ﭘﻠﯽ ﻧﻈﺎم ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﯧﮑﺎﻧﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮی و ،د

ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮ ﯥ د ﭘﺮﯦﮑ ې ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﭘﻨﺎه

ﻻره ﺎرﻟﻪ ،دوی ﻫﻠﺘﻪ ﺧﭙﻞ وﺳﻠﻪ وال ﮐﺴﺎن او

ﺧﺎن ﻟﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او ﺑﭽﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن ﻣﻨﺰي ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻣﺴﯿﺪو د ﯾﻮې
واﺧﺴﺘﻪ.

٢٦

ﭘﻪ  ۱۸۶۹ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﻮرﻣﯥ ﺗﻨ ﯽ د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې و .دوی ﻟﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺑﺎج ﻏﻮ ﺖ او د ﻣﺴﯿﺪو او ﺑﻨﻮ ﯿﻮ د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻮ او اﻫﺪاﻓﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل .ددوی ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ او ﭘﻪ ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ
ﮐﯥ اﺳﺘﻮ ﻨﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻏﱪ ﻮن ﻓﺮﺻﺖ اﺧﺴﺘﯽ و.

ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻮﻣ ی ،درﯦﯿﻢ او ﻠﻮرم ﭘﻠﯽ ﻧﻈﺎم د ﻨﺪه اوﺑﻪ ﭘﺮﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﻣﯿﺪا
ﭘﻪ زﺧﻪ ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ورﺗ

ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻨﺪه اوﺑﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﻧﻈﺎم ﮐﻤﺰوری و .اﻧ ﺮﯾﺰي
ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وروﺳﺘﻪ اړ وﺗﻞ ،ﭼﯥ د درﻧﺪې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ

زﻏﻤﻠﻮ ﴎه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﳾ .ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وزﯾﺮو ﭘﻪ ﻏﺮه ﮐﯥ ﻣﻮرﭼﯥ
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ﻧﯿﻮﻟﯥ وې او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ زﯾﺎن ﭘﻪ ﺗﯿ و او ﺧﺮﯿﻮ رﺳﻮﻟﯽ و .ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ ورځ اﻧ ﺮﯾﺰي
ﻟ ﮑﺮې ﺑﯿﺎ د وژوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﺴﯥ راووﺗﯥ ،د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣﯿﺪا ﺗﻪ را و ﺮ ﯧﺪه

ﭘﻪ ۱۸۷۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﻮرﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﻨ ﻲ دوه ﻣﯿﻠﻪ ﻟﺮې د ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ او ﻣﺴﯿﺪو

او زﺧﻪ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﮐﲇ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل .د درﻧﺎ ﮐﲇ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﻪ درې ﭘﻮرې وﺗﻞ او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ ﺷﭙﻪ

ډﻟﯥ د ﻨ ﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﻫﻨﺪو د ﻣﺴﯿﺪو ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ وﺗ ﺘﺎوه .ﺗ ﺘﻮوﻧﮑﻮ ددﻏﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﺲ د

ﺗﯧﺮه ﮐ ه .د ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ډﯦﺮ ﺗﻮﮐﻲ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮروﻧﻮ وﺳﺎﯾﻞ او اﻣﮑﺎﻧﺎت ﯾﯥ ﻟﻮټ ﮐ ل .د

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﻠﻮر ﺗﻨﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﮐﺴﺎن وﻧﯿﻮل .ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻞ اړ وﺗﻞ ،ﭼﯥ ﻨ ﺎ د ﻫﻐﻪ د

ﻏﺎړو ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮل .ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺷﺨ و وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﻫﺎ ﺧﯧﻞ ور وﺳﭙﺎره

ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﯿﺴﯥ وﻏﻮ ﺘﯥ .ﻗﻮﻣﯥ ﺟﺮ ﻮ ﻪ وﻧﻪ ﮐ ه او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د
ﺗ ﺘﻮﻧﯥ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ورځ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري .ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﭼﺎو

اوﺑﻪ ﺑﻨﺪې ﮐ ې

او د اوﺑﻮ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻤﮑﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر و ﺮ ﻮﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﱪ ﻮن و ﻮد

او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﯾﯥ اوﺑﻪ ور و ﺮ ﻮﻟﯥ .د ﺟﻮن ﺗﺮ ۱۱ﻣﯥ ﭘﻮرې د ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ ډﯦﺮی ﮐﻮرﻧ د اوړي
ﺑﺎﻧ و ﺗﻪ ﻻړې او ﯾﻮازې دﯦﺮش ﮐﻮرﻧ ﯾﯥ ﭘﺎﺗﯥ وې .ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﺧﻠﮑﻮ او ﺑﻨﻮ ﯿﻮ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ
ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻞ ﻟﻪ وﺧﺖ ﻣﺨﮑﯥ د اوړي ﺑﺎﻧ و ﺗﻪ ﻻړل او دوی ﺧﺎﻣﺨﺎ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ

ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ  ۲۹ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺳﭙﯿﻦ وام ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل او ﻟﻪ ﺑﻠﻨﺪﺧﯧﻠﻮ ﴎه د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮ

او دوی ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل.

د ﻧﻮي ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ دوه ډﻟ

ﴎﺗﯧﺮي او ﯾﻮ ﻏﺮﻧﯽ ذﺧﯿﺮه

ﻮاک ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ او ﺧﱪو اﺗﺮو د دوام ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮرﻣﯥ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ

ﻏﺎړه ﮐﯥ

ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل او ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ
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ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻧﻪ ﺷﻮ ،ﮑﻪ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د ﺧﱪو اﺗﺮو ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ژﻣﻨﻪ ﮐ ې وه ،ﭼﯥ د وژوﻧﮑﻮ ﭘﻪ

 /٤٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٤٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﭼﯥ د ا ﺎﻧﺰﻳﻮ او اﺣﻤﺪزﯾﻮ وزﯾﺮو ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﯥ ﺳﯿﻤﯥ وﺗﻠﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮی

ﺿﺪ د ﺑﻠﻮا ﻫﻮډ ﻟﺮي .د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺮي

ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﺣﻤﺪزي او ا ﺎﻧﺰي وزﯾﺮو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﭼﺎرې ﭘﻪ

ﻧﯿﴘ .د ﻣﺤﻤﺪاﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ ﴎﺗﯧﺮي د ﮐﻮرﻣﯥ ﻟﻪ ﻧﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﻧﯿﻢ

اﮐ ﻻت او وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې اﻧﺘﻘﺎﻟﻮل او ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ د وزﯾﺮو ﻟﻪ او ﺎﻧﻮ

واﺳﺘﻮل او دوه ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺧﱪ ور وړ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻣﯥ ﺷﻞ ﮐﺴﯿﺰه ﭘﻮﺳﺘﻪ
ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د

ﺑﺪل ﮐﯥ  ۱۰۰۰ﻫﻨﺪۍ ﮐﻠﺪارې ورﮐﻮﻟﯥ .دا ﭼﺎره ﺗﺮ  ۱۸۸۰ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﺮﻣﺦ ﻻړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ

ﻣﯿﻞ ﻟﺮې د ﺳ ک ﭘﺮ دواړو ﻏﺎړو ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮل .دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ

ﻫﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﻼﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ادﯾﮑ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﻣﻼ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي اﻧﺘﻘﺎﻻﺗﻮ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اووه ﺳﭙﺎﻫﯿﺎن ﻣ ه او درې ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﮐ ل ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ وﺳﻠﯥ ﺗﺮې واﺧﺴﺘﯥ او د

دﻏﻪ ﻻره ﺗﻨ ﻪ ﮐ ه .ادﯾﮑ د ﺧﻮﺳﺖ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ و ،ﭼﯥ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ داوړو ﮐﯥ

ﻏﺮه ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﺘﻞ .ﻟﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ،ﻫﺎ ﺧﯧﻠﻮ او ﺳﭙﯧﺮﮐﻲ وزﯾﺮو  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ

د ﺑﻨﻮ ﮐﻮرﻣﯥ ﯾﺎ ﺑﻨﻮ ﻞ ﻻره ﺗﺮ ﯾﻮ ﻪ وﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﴎه ﻣﻞ ﭘﺮاﻧﺴﺘﯥ وه او

ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﯿﺮﮐ ﮐﺎر واﺧﺴﺖ او دوی دواړې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﴎه

ﭘﺮ ﻣﺰدوراﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو ،دروﯾﺶ ﺧﯧﻞ وزﯾﺮو او داوړو ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﻻره وﺗ ل ﺷﻮه.

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ه ﻻس اﺧﺴﺘﻨﯥ ﺗﻪ اړ ﺷﻮل .ا ﺎﻧﺰﯾﻮ او اﺣﻤﺪزﯾﻮ وزﯾﺮو ﭘﻪ ﭘ ﻪ ددوی

اوﺳﯧﺪه.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ اﮐ ﻻت ﮐﻮل ،ﺧﻮ ﺗﻮی ﺗﻪ ﻧ دې د ﺗﻮرﯾﻮ ﭘﺮ ﮐﺎروان او د ﯾﻮه ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ

د ﻤﻨ ﺑﻮﺧﺖ وو ،ﺷﺨﴢ ﺷﺨ ې ﭘﺮﯦ ﻮدې او د ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ ﯾﯥ وداﻧ ﻞ،

واﭼﻮﻟﯥ .ﻫﺎ

ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ  ۸۰۰ﻣﯿ و ﴎه د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﺎړه واﺧﺴﺘﻪ او ﻧﻮر وزﯾﺮ ﻫﻢ د

ﻮ اووﻧ وروﺳﺘﻪ ،د ﻣﯥ د ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﯥ ﻧﯧ ﯥ ﺗﺮﻣﻨ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ د دروﯾﺶ

ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه ،ﮑﻪ ﺧﻮ دوی ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﻼوﻃﻨ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ

ﺧﯧﻠﻮ ،ﻣﺴﯧﺪو او داوړو ﯾﻮې دوه ﺳﻮه ﮐﺴﯿﺰې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﭙﺮي ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮ ﻲ

ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺳﯿﻤﯥ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه

ﭘﻨ ﻮس ﺗﻨﻪ ﻧﯿﺰه وﯾﺸﺘﻮﻧﮑﻲ او دﯦﺮش ﺗﻨﻪ ﺗﻮرزن وو .د ۱۸۸۰ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ

ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﯥ.

ﮐﻤﭗ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  .دﻏﻪ ﮐﻤﭗ ﻟﻪ ﺗﻮی ﺳﯿﻤﯥ اﺗﻪ ﻣﯿﻠﻪ ﻟﺮې ﭘﺮوت و .ددوی ﭘﻪ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﮐﯥ
ﮐﯥ د ﻣﻼ ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ادﯾﮑ ﮐﺴﺎﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﯾﻮه ﮐﺘﺎر ،ﭘﺮ ﻟﯿﱪ ﮐﻤﭗ ،ﺑﺎران ﮐﻼ او
ﭙﺮي ﻮﮐ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل.

٢٨

د  ۱۸۸۰ﮐﺎل ﺗﺮ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ او ﻣﻠﮑﴚ وزﯾﺮو د ﻫﻐﻮی د ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ

اﻣﻠﻪ ډﯦﺮې ﻧﺎﻏﯥ ﻟ ﯧﺪﻟﯥ وې .ﻫﻐﻮی اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﺗﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﻏﯥ ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﯥ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ

د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ د ډ ﺮ ﺟ ال ﺟﯥ ﺟﯥ اﯾﭻ ﻮرډن ﺗﺮ ﻣﴩي ﻻﻧﺪې د ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ

ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ .ﻟﻪ ﺟ ال ﻮرډن ﴎه د اﺗﻢ ﺷﺎﻫﻲ ﻮاک دوه ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ،د  ۸۵ډﻟ ﻲ ۲۵۰
ﴎﺗﯧﺮي او د ﺑﻨ ﺎل د ﺳﭙﺮو ډﻟ

او ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻠﯥ ډﻟ

ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو وزﯾﺮو او ﺑﻨﻮ ﯿﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل او دوی ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯥ ﭘﻪ
ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻠﻮ او ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ﺑﺸﯿﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻼ ﭘﺮ ﮐﻮر ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ،

ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘ ﺘﻮ ژﺑﯥ اﺳﺘﺎد و او د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﭘﻪ اﺟﺎزه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﺎو

ﮐﯥ

ورﴎه اوﺳﯧﺪه .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ده د ﮐﻮرﻧ ﭘﻨ ﻪ ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻣﻼ ﺎن ﺗﺮ ﮐ
ﻻﻧﺪې ﭘ

ﮐ ی و .د ۱۸۷۱ز ﮐﺎل د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪﺧﯧﻞ ﻟﻪ  ۱۵ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ

ﺟﻼوﻃﻨ وروﺳﺘﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ را ﮐﻮز ﺷﻮل او د اووه زره ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﻧﺎﻏﯥ او ﺷﭙ و ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ

ﯾﺮﻏﻤﻞ ورﮐﻮﻟﻮ ﴎه دوی ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺼﺎدره ﺷﻮې ﻤﮑﯥ واﺧﺴﺘﯥ .ددوی دوه ﺗﻨﻪ
٢٧

ﭘﻨ ﻪ ﺳﻮه ﴎﺗﯧﺮي ﻣﻠ ﺮي ول.

ﻣﴩان ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﻣ ه ﺷﻮل او ﻠﻮر ﻧﻮر ﯾﯥ ﭘﺮ ۱۸۷۲ز ﮐﺎل واﯾﴪای وﺑ ﻞ .ﻟﻪ دوی

ددﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻫﺪف دا و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﴚ وزﯾﺮو ﺳ ي او ﺎروي

وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺰن ﺧﯧﻞ او ﻋﻤﺮزي وزﯾﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﻏﻪ ﺷﻮل .دروﯦﺶ ﺧﯧﻞ وزﯾﺮ ﺗﺮ  ۱۸۷۸ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻟﻪ

ﮐ ﯿ دي .د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ور رﺳﯧﺪو ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻠﮑﴚ اﮐ ﯾﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎروﯾﻮ ﴎه د

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟ ې ﴎه ﺳﻢ ،دﻟﺘﻪ د ﺗﻮی او ﺑﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮه ﻻره ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻪ،

ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮﳼ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺎن ﴎه وﺳﺎ  ،ﭼﯥ د ﴎﮐﺎر ﻧﺎﻏﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه

ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﴎ ﭘﻪ ﺷﺨ ه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ وو او اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﻮاښ ﻧﻪ ﭘﯧ ﺎوه.

 /٤٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻏﺮوﻧﻮ ﻮﮐﻮ ﺗﻪ وﺗﲇ وو او ﻣﻮرﭼﯥ ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې .د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻮ ﯿﺎن د ﺷﭙﯥ ﺗﺮ ﻧﻬﻮ
ﺑﺠﻮ ﭘﺎﺗﯥ او د ﻣﻠﮑﴚ وزﯾﺮو ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ درې ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﴎه ﺧﻮاره ﺷﻮل .دوی

 ۲۰۰۰ﺎروي او  ۱۰۹ﺗﻨﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ و ي ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه واﺧﺴﺘﻞ او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۸ﻣﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﺗﻮی ﺗﻪ ﻻړل .وروﺳﺘﻪ د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺟﺮ ﻪ وﺷﻮه او ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻠﮑﴚ وزﯾﺮو د
ﺟﺮﻣﺎﻧﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ورﮐ ه.

٢٩

ﮐﭙ ﺎن ﭘﺮﯾ ي ﯿﺴ

د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ

اړه واﻳﻲ» :ﻣﻮږ ﺗﻪ اﻣﺮ وﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻧ ﯥ وﯾﺸﺘﻨﯥ ﻪ ﺮﯾﻦ وﮐ ﺉ ،ﮑﻪ

درﯦﯿﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د ﻣﴩۍ او ﻣﺒﺎرزو ﻣﺤﻮر
د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﻪ و ﻣﴩﯾﻮ او ﻣﺒﺎرزو وﻻړ دی.
ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د »ﻣﺴﯿﺪ« ﺗﺮ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻞ ﺷﻮې ،ﭘﻪ وزﯾﺮ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ

ﺗﺎﺳﯥ د ﻧ ۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ ۍ درﺟﻪ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻧﺴﻞ ﴎه ﺟﻨ ﯿ ﺉ .زﻣﻮږ ﺟ ه ﻟﻪ
وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﴎه وه .ﻟﻪ دوی ﴎه د وﺧﺖ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﭼﺮه

ﻳﻲ ﻮﭘﮏ وو .ﻣﻮږ د ﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐﯥ د ﭼﺮه ﻳﻲ ﻮﭘﮑﻮ ﻧ ﯥ ﻟﯿﺪﻟﯥ
وې .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ د ﻫﺮﮐﺲ ﭘﻪ زړه ﮐﯥ ﻟﻪ دې وﺳﻠﯥ وﯦﺮه وه .ﯾﻮ ﻞ ۲۲ﺗﻨﻪ

ﭘﻮ ﻴﺎن د اوﺑﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﭘﺴﯥ ووﺗﻞ ،ﺧﻮ ۱۶ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ وﺳﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﻫﯧﺪﻟﻮ ﯧﺮو

ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻮازي ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ د راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ده اﻧ ﯿﺮﻟﯥ او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻣﴩۍ ﻟﻪ

ﺑﯧﺮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻮی وﯾﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻨ

ﺷﻮې .ﭘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﺰاﮐﺘﻮﻧﻮ وﻻړ دﻏﻪ دودﯾﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزو د دوه ﻗﻄﺒﻲ

ﮐﯥ ﭼﺮه ﻳﻲ ﻮﭘﮏ ﻧﯿﻮﱄ وو«.

» وزﯾﺮو« ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﺴﺘﯥ ،ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺘﻮازي ﺣﺮﮐﺖ ﻫ ﻪ ﻧﻪ ده
ﺗﻮب ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ او د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ او ﺳﯿﺎﳼ او ﻣﺒﺎرزوي

درﯾ ﯾﻮواﻟﯽ ﺳﺎﺗﻠﯽ دی.

د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﻮل وزﯾﺮﺳﺘﺎن

د ﻣﺒﺎرزو ﴎﻻری و ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺮګ  ۲۲ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ
ﭘﻪ وزﯾﺮو ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎﻻری او ﻣﺨﮑ

وﻣﻮﻣﻲ .د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ دوی ﺑﯥ ﻣﴩه ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي

او ﭘﻪ ﻫﺮ دور ﮐﯥ ﯾﻮ ﻧﻮی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﴩ ﻣﻮﻧﺪﻻی ﳾ .ﻟﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﴎه ﯽ
ﻣ

ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ ) (۷او ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه

ﯽﻣ

ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ) (۸او

ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ) (۹وو .ﭘﻪ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﻈﺎم ﺗﺮ

ﺎ ﻲ ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ او ﭘﻪ ﯾﻮه

وار ﯾﯥ ﺷﭙ ﺗﻨﻪ ﺗﺮې ووژل .ﺷﺎﺗﻪ ﻣﻮ ،ﭼﯥ وﮐﺘﻞ  ۱۵او ۲۰

ﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ

 /٥٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٤٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺎﺧﻮﻧﻮ ﺳﱰ ﻣﴩان او ﻣﻠﮑﺎن ﻣﺸﺨﺺ وو او د ﻫﻤﺪﻏﻮ ﺳﱰو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ د

ﻧﺴﮑﻮرﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ،د دﻏﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺴﻮس دی .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻣﺤﻮر

اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﺎوه او ﻫﻐﻮی ﻫﺮ ﯾﻮه ﻟﻪ ﺷﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﻠﻮ ﭘﻮرې ﮐﺴﺎن درﻟﻮدل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ ه ﯾﯿﺰو

ﻧﺬﯾﺮ او ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وا ﻪ او ﻧﻮرو وزﯾﺮ

ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ۱۹ ،ﻣﻪ او ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ د ﭘﯿﺮ رو ﺎن ،ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړ او ﻟﻪ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ وروﺳﺘﻪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ او ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﯾﯥ

ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﴎه د ﻣﴩ اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺎﮐﻞ ﮐﯧﺪه .ددﻏﻪ اﻣﯿﺮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﻮ ﺗﻨﻮ وړو
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺎﯾﻮﻧﻮ راﻏﻮﻧ ول.

راوروﺳﺘﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د ﻧﯧﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ،ﺑﯿﺖ ﷲ او ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ،ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺬﯾﺮ

او ﻞ ﺑﻬﺎدر د ﻣﴩۍ ﺳﯿﺴ ﻢ او ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻮل ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ دودﯾﺰ اﻣﺎر
ﺳﯿﺴ ﻢ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻟ او ډﯦﺮ ﺗﻮﭘﯿﺮ رﻏﯧﺪﱄ دي.

ﭘﻪ وزﯾﺮو ﮐﯥ و ،ﭼﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﻣﻼﻧﯧﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ،ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮ ،ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻼ
ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د ﻣﻼﺗ رﯦ ﯥ ﭘﻪ وﭼﯧﺪو ﺷﻮې ،دﻏﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ

ﻣﴩۍ ﭘﺮﻏﺎړه واﺧﺴﺘﯥ .دﻏﻪ ﻣﴩۍ ﻣﺤﻮره ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو دواړو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻗﻮﻣﻲ دواړو ﻣﺤﺮﮐﺎﺗﻮ ﴎه ﻣﻞ دی .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ زﯾ ون

د ﭘﯿﺮ رو ﺎن ،ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ دوره د ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ  ،ﻣﻼﻧﺬﯾﺮ او ﻋﺒﺪﷲ،

ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻣﺒﺎرز و ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎورې راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ او ﻣﺒﺎرزې ﯾﯥ

ﺑﯿﺖ ﷲ او ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﺗﺮ ﭘﯧﺮه ډﯦﺮی ﺑﻬﺮﻧﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﺮي او دﻏﻪ ﻋﺎﻣﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۶۰ﮐﺎﻟﻪ وﻏ ﯧﺪې .ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﺧﭙﻠﻪ ﻣﴩي ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﻟﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﴎه ﺗ ﻟﯽ ﺳﯿﺎﳼ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﻬﯿﺮ دی .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د دوﯾﻤﯥ ﯾﺎ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ

»ﺗﺤﺮﯾﺮ« او »ﺗﻘﺮﯾﺮ« وروﺳﺘﻪ د ﺗﻮرې ﻻره ﻏﻮره و ﻠﻪ او ﭘﻪ ﻟﺮ او ﺑﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺮﯾﺪاﻧﻮ او ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ

ﻟﻪ ﭘﯧﺮه ،ﭼﯥ ﮐ وﺳﯽ ﯾﯥ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﯧﺮه ﮐﯥ ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﴎه

اﻣﺎرت ﺗﺸﮑﯿﻼت ﭘﻪ ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ وﻻړ وو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ د ﻫﺮې

د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﯥ او ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر وزﯾﺮ ﻣﯿﺸﺘﯥ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﺳﯿﻤﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺷﯿﺦ )ﻣﻼ( ﺎﮐﻠﯽ و ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺷﯿﺦ ﯾﺎ ﻣﻼ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺎن ﴎه ﻟﻪ ﺷﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ

ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﯾﻮې درﯦﯿﻤﯥ ﻣﴩۍ ) د ﻗﻮﻣﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩۍ ﺗﺮﮐﯿﺐ( ﻧﻮی اړخ ﻫﻢ

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﺮل ،ﭼﯥ دا ﻮل ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ راﻏﻮﻧ ﯦﺪوﻧﮑﻲ ﺷﯿﺨﺎن او ﻃﺎﻟﺒﺎن وو.

د ﻤﻦ ﴎه ﻣﺦ وو ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﯾﺎ ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻗﻮﻣﻲ اﺗﻮرﯾﺘﻪ درﻟﻮده ،ﺧﻮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

رول ﻟﻮﺑﻮﻧﯥ واﺧﺴﺘﻪ او دﻏﻪ ﻣﴩي ﯾﯥ د »ﭘﯿﺮ« او »ﻣﺮﯾﺪ« ﭘﺮ ﻣﺤﻮر را و ﺮﺧﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ
د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﺟﻨ ې ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ې .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د

ﺳﻠﻮ او ﯾﺎ ﺗﺮدې ﻟﻮړ ﺷﻤﯧﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن درﻟﻮدل .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻪ ﺗﻮدو ﮐﯥ ۲۰۰۰
ﭘﻪ ۱۹۳۵ز ﮐﺎل ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ او ﻧ ۍ ﮐﯥ

د ﻗﺎدرﯾﻪ ﻃﺮﯾﻘﯥ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻧﻔﻮذډﯦﺮ و .ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ د

اﻣﺎرت او اﻣﺎر

ﻧﻈﺎم اﺻﻞ ﻣﻮﺟﻮد و ،ﮑﻪ د ﻫﻐﻪ د ﻫﺮې ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﯿﻔﻪ د ﻫﻤﻐﯥ

ﺳﯿﻤﯥ اﻣﯿﺮ و .ﻫﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن ﺗﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ درﻟﻮد او د ﺧﻮراک او

ﺎک ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻣﺘﮑﻲ وو ،ﺧﻮ د ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻣﺎرت ﻣﺮﮐﺰي ﭘﺮﯦﮑ ې او

ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻣﻬﻤﯥ وې .د ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ،د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﺗﻮدوﺑﯽ ،او د اﯾﭙﻲ
ﻓﻘﯿﺮ ﻮروﯾﮏ و.

زﯾ ون ډﯦﺮی ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﮐﯥ ﻟ ﻮل ﮐﯧﺪای ﳾ .دﻏﻪ ﻣﴩي د ﻣﺴﯿﺪو د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن
ﺟﻨ ﯧﺪه ،ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮې ده.

دی ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻗﻮي او د ﻤﻦ ﻧﻨ ﻮوﻧﮑﯥ ﻣﴩي ﻞ ﮐﯿ ي .اﻧ ﺮﯾﺰان ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻟﻪ داﺳﯥ

او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺨﻪ ﭘﺮ داﺳﯥ ﻣﴩۍ ده ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻗﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮﮐﯿﺐ دی ،ﭼﯥ
ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻮا ﻨﺎک او ﻧﻨ ﻮوﻧﮑﯽ دی.

»اﻣﺎرت« او » َﻣﻠَ ِﮑﻲ«

د »اﻣﯿﺮ« او »اﻣﺎرت« اﺻﻄﻼﺣﺎت ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ

راﻫﯿﺴﯥ دود دي او دﻏﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت د ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ
اﺳﻼﻣﻲ رﻧ

او ﺻﺒﻐﯥ ﴎه ﻣﻞ دي .ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو د دوو درﯾﻮ

 /٥٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٥١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺗﺸﮑﯿﻼت د ۱۹ﻣﯥ او ۲۰ﻣﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ ﯧﺮ د ﻣﻠﮑ ﻟﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻄﺐ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻣﴩي او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﺗﻞ د ﯾﻮه ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ

دﻏﻪ اﺳﺘﺪﻻل ،ﭼﯥ ﺑﻨﺴ ﭙﺎﻟﻨﯥ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﯿﺰم ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﭘﻪ ﭘﺨﻮا وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻣﯿﺮ ﯾﺎ د اﻣﺎرت ﻣﴩ د ﻠﻮﯾ ﺘﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺎﻧ ی ﻮاک درﻟﻮد ،ﭼﯥ

ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي.

ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې او دﻏﻪ ﺷﺨﺺ د ﻗﻮم او ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ درﯾ ﻪ ﻏ ﯾﺪﻟﯽ دی.

ﻣﻠﮑ او ﻣﴩۍ دودﯾﺰ ﺳﯿﺴ ﻢ ﺗﻪ ﴐﺑﻪ رﺳﻮﻟﯥ ،ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﺳﻢ دی ،ﺧﻮ د ﻣﴩۍ

د ﭼ ﮏ ﻏﱪ ﻮن ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ او ﺟﻠﺐ دﻧﺪه ﯾﯥ ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻪ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ

ﻟﭙﺎره د ﻗﻮم او ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻔﻮذي ﻫ ﯥ او ﺳﯿﺎﻟ ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ رواﻧﯥ دي او

د اﻣﺎرت د ﮐﻮﻣﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﻣﺴﻮول ،ﯾﺎ ﻻس ﻻﻧﺪې ﮐﺴﺎﻧﻮ د اﻣﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﻪ و ﭘﺮ ﺎی ﮐ ی ،د

درﯾ ﻮﻧﻪ دي .اﻣﺎرت ﺗﺮ ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻏﻮڅ ډول ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ رﻫﱪي ﮐﯧﺪه او ﻣﻠﮏ

واک ﯾﯥ ﻫﻢ درﻟﻮد .ﻠﻮﯾ ﺘﻲ ﭘﻪ ﺟ ه ﯾﯿﺰو او ﺑﯿ ﻧﯿﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﻨﺘﻈﺮه ﻗﻄﻌﯥ او ﭼ ﮏ

ددې ﭼﺎرې ﻻﻣﻞ ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﺑﻬﺮ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ ﺗ او واﮐﻤﻦ

ﻣﺤﻮره ﺳﯿﺴ ﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ او ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې و .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﴎه ﭘﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻣﺎرت رﯦ ﯥ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺎم ﮐﯥ ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﺎرت ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗ

د ﻫﻐﻮی ﻣﻼﺗ ﺻﻔﺮ ﻧﻘﻄﯥ ﺗﻪ ﯾﻮوړ او ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺎم ﮐﯥ د

ﻠﻮﯾ ﺘﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻐﻮی ﻧ ﺎﻏﻪ ﮐﯧﺪل او ﮐﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﯥ ﮐﺎوه د ﮐﻮرﺳﻮ ﻮﻧﯥ او وژﻧﯥ

ﻏﱪ ﻮن او ﭘﻪ ﺎﻧ و ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د ﺗﺎدﯾﺒﻲ او ﺟﺰاﻳﻲ ﻮاک رول درﻟﻮد .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﯾﻨﺎ،
ﻠﻮﯦ ﺘﯽ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ اﻣﺎر ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې ﯾﻮ ډول اﺟﺮاﯾﻪ ﻮاک

و  .اﻣﯿﺮ د ﻗﻀﺎﯾﻪ ﻮاک ﻣﴩي ﻫﻢ ﭘﺮﻏﺎړه درﻟﻮده.

وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ اﺳﻼﻣﻲ داﻋﯿﯥ د ﯾﻮه ﻇﺎﻫﺮا اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﻧﻮر ﺧﭙﻞ

د اﻣﯿﺮ او اﻣﺎرت ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑ د ﻧﻈﺎم ﯾﺎ ﻣﻠﮏ ﻣﴩۍ ﻣﺤﺼﻮل دی،

ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ی و ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑ ﺳﯿﺴ ﻢ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﮑﻪ ﻗﻮﻣﻲ اﻣﯿﺮ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﯿﻨ ﻪ ﻏﻮره ﮐﯿ ي .د اﻣﯿﺮ د واﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو ﴎه ،ﭼﯥ د

ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺎی وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﯿ ﯾﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻣﯿﺮ او اﻣﺎرت د ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐ ی و .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺟﻮړﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯧ ۍ د ﻣﻠﮑ

ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻟﻪ داﯾﺮې و ﻲ او ﭘﺮ ﻮل وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﯿ ي ،د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ رول ورو

ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﻪ

ورو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ او ﻧﻮي ﺗﺸﮑﯿﻼت د ﯾﻮه ﻧﻮي ﺷﻌﺎر ،ﺳﯿﺴ ﻢ او ﴍاﯾﻄﻮ د ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ او د ﺳﯿﻤﯥ د ﮐﻨ ﺮول اﺻﲇ ﻣﺤﻮر و ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

اډاﻧﻪ ﮐﯥ وﺿﻊ ﮐﯿ ي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﭘﯧ ﯾﻮ ﮐﯥ د اﻣﺎرت اوج ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ او ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ

ﴎه ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺎرت وﭼﯥ رﯦ ﯥ را ژوﻧﺪۍ ﺷﻮې.

ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی ،د ﻣﻠﮑ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻧﻨ ﻮﻟﯽ دی .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻮره ﻣﴩۍ

ﺷﺎﻫﻲ او ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻧﺴﮑﻮرﯦﺪو او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو

ﺗﻮ ﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻪ اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﴎه ) ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﭘﻮرې( ﺗ ﻟﯽ

ﭘﻪ ۲۰۱۴ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﻮږ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺎرت او اﻣﯿﺮ

ﺎﻧ ﻧﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﯾﻮه ﻓﺮد ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي وﺿﻌﯿﺖ ،ﺟﺮ ﯥ ﻣﺮﮐﯥ ،ﺟﺮ ﻪ ﻳﻲ ﯿﺮﮐﺘﯿﺎ او

ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻧﻮﯾﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪان ﯾﻮ ،ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې او اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﻌﺎروﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻨﻄﻖ او اﺳﺘﺪﻻل او دﻏﻪ راز ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧ دې اړﯾﮑﻮ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﺷﺘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﭘﺎس ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ او »ﻧ ﯾﻮال ﺟﻬﺎد« ﻏ

ﺎﻧ ﻧﻮ او ﺟﺬاب او ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ د اﻣﺎرت ﺗﺮ ﻣﻘﺎﻣﻪ رﺳﯿ ي .اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ

اﻏﯿﺰ ﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﴎه ﺗ ﻟﯽ ﻲ .دﻏﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ -ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﻔﻮذه زﯾ ﯾﺪﱄ اﻣﯿﺮان ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ و ﺷﻌﺎروﻧﻮ،

ﻫﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی اﻫﺪاف او ﮐ ﻧﯥ ﺗﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او

ﭘﯿ ﯾﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی او ﻣﻠﮏ د ﻫﻐﻮی د ﻣﻼﺗ ې

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ واﮐﻤﻦ دی او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﭘﻪ ﺗ او د ﻣﺒﺎرزو ﺗﺮ

د ﻤﻨ ﻻﻣﻞ دی او ﻣﻮږ وﯾﻨﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮ او اﻣﺎر

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺤﺪود دي .دﻏﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎ ﻧﺎرﺳﻤﻲ اﻣﺎر

ﻧﻈﺎم ﭘﻪ اﮐ ﯾﺖ

ﺟﺒﻬﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﺮ ﯧﺪﻟﯥ ده .ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻔﺎوت د ﻣﻠﮏ او اﻣﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ د ﮐﺮﮐﯥ ،اﺧﺘﻼف او

 /٥٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٥٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﴎﺧﻮږ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ و ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ او ډﯾﻮرﻧ

ﺎی

ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو او ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯥ اﺣﺘ ﱄ اﻣﺎرت ﯿﻨ ﯧﺪو ﭘﻮرې ﺑﻪ ژوﻧﺪی وي .دﻣ ۍ

ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺗﻮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ی و .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺎرت ﺟﻮړوﻧﯥ ﻫ ﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې دي ،ﺧﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺎﺑﺘﻪ

ﺧﻠﮑﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه اﺻﻄﻼح ﮐﺎروﻟﻪ .ﻣﻼ اﺣﻤﺪزی وزﯾﺮ ،ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او ﭘﻪ ۱۹۳۶ز

ﺖ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ

ﮐﺎل ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻣﻼﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ،ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او ﻣﻼ دﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯧ ﻨﯽ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ
د ﻏﻮر ﻨ

ﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﺎرت ﯿﻨ

ﺧﭙﻞ واک او ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ دي.

ﻫﻐﻪ ﻣﺨﮑ ﺎن دي ،ﭼﯥ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﯾﯥ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﺨﯥ ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ،ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ او

اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ او ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ د ﻤﻨ ﮐﯥ ﭘﺎﯾﯧﺪل

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ۱۹۴۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ »ﭘﯿﺮاﻧﻮ«،

وو ،ﺧﻮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺮﮐﺰ ﭘﺮ دې دی ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ اﺣﺘ ﱄ اﻣﺎرت ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗ او ﻧﻔﻮذ

د ﻣﺸﺎﯾﺨﻮ

ﻧﻈﺎم ﴎه د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎﻧﻮ ﺟﻮړ وو.

»ﺳﺠﺎده ﻧﺸﯿﻨﺎﻧﻮ« او ﻣﺬﻫﺒﻲ رﻧ ﺎرﻧ
ﮐﻤﯧ ﯥ ﺑﻨﺴ

ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ .ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

ﮐﯧ ﻮد او ﭘﺮ ﯾﻮه ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ

ﮐﺴﺎن د ﭘﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮو ﮐﯥ را ﮑﺎره

او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اﻣﯿﺮان ﻫﻢ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ » ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ« ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ
ﻻﻧﺪې وﺳﺎ

او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺷﺘﻪ ﻧﺎرﺳﻤﻲ اﻣﺎر

ﺟﻮړﺟﺎړي او ﺑﺎﻻﺧﺮه ددې ﺳﯿﻤﯥ د ﻋﻤﲇ ﮐﻨ ﺮول ﻫﺪف ﺗﻪ ورﺳﯿ ي .ﻟﻪ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﻧﻪ

ﺷﻮل ٣٠.د ﭘﯿﺮ او ﻣﻼ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻮﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د

ﺗﺮ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﯿﺸﺘﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ

ﺮدو اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﺎﻧﻘﺎوې ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻞ ﺷﻮې .دﻏﻮ ﺧﺎﻧﻘﺎوو د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ وﯦﺶ ﻣﺨﮑﯥ د

ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﻻرې دﻏﻪ ﻪ اړﯾﮑﻲ د ﺎن ﭘﻪ ﻪ وﮐﺎروي .ددې ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﻻﻣﻞ دا ﮐﯧﺪای

ﻧﻮي ﻫﯧﻮاد ﺑﺮﺧﻪ و ﺮ ﯧﺪه او د ﺳﯿﺎﳼ او ﺣﻘﻮﻗﻲ– ﻫﻮﯾﺘﻲ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﭘﻪ ﻫﺪف ﭘﻪ

اﻧ ﻠﯿﴘ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎﻧﻮ او را وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د
ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

د ﻮاک ،اﻓﺮادي ﻗﻮت او ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ رﻏﻨﺪه رول وﻟﻮﺑﺎوه .د ﻣﻼ ،ﭘﯿﺮ او

ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻐﻪ ﻗﺪرت ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﻣﻠ ﺮی و ،د ﻧﻮﯾﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ
ﮐﯥ ﻟﻮﻣ ی اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ورﭘﺴﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﯽ.

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﯿﺮ او ﻣﻼ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ د ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﻟﻪ رو ﺎ

ﻏﻮر ﻨ

ﭘﯿﻠﯿ ي او د ﻣﻼﭘﯿﻮﻧﺪه ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ،ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ او ﺑﯿﺖ ﷲ او ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻏﻮر ﻨ

درﯾ ي .د ﭘﯿﺮاﻧﻮ رول ،ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﴎه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﯿ ي ،د

ﻋﺜ

ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺮ ړﻧ ﯧﺪو او د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟ ﺟ ې ﺗﺮ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ

درﯾ

ﻧﯿﻮﻟﯽ ،ﮑﻪ ﻟﻪ ﮐﻤﻮﻧﯧﺴﺘﻲ ﻣﺦ ﭘﺮ ودې اﯾ ﯾﺎﻟﻮژۍ ﴎه ﺗﻘﺎﺑﻞ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﺳﺨﺖ

زوال دی .د ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم د اوج او ﺑﯿﺎ زوال ﻟﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ راﻫﯿﺴﯥ د ﻣﻨ ﻼري ﺗﺼﻮف ﺎی ﺳﺨﺖ
درﯾ

ﺷﻮﻧﯽ و .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب او ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت ﻫﻐﻪ ﻣﺜﻠﺚ دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ

 ۱۹۷۰ز ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮﻣﺦ وړي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﺳﺨﺖ

ﺧﻮرا ﻪ دي ،ﺧﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ دې ﻧﻪ دی ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ
ﳾ ،ﭼﯥ اﻣﺎرﺗﯿﺎن ﻟﻪ ﯾﻮه د ﻤﻦ »اﻣﺮﯾﮑﺎ« ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ دي او دﻏﻪ د ﻤﻦ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ او
اﺳﻼم اﺑﺎد دواړو ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ ﭘﺎﱄ.

ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم
ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩاﻧﻮ رول ﻮ ﭘﯿ ۍ ﻣﺨﯿﻨﻪ ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﭘﯧ ﻮر او ﮐﻮ ﻪ ﻠﻮرواړو ﭘ ﺘﻨﻲ ﻣﺤﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮی ﺳﯿﺎﳼ او

ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺑﻬﯿﺮوﻧﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﭘﯿﺮاﻧﻮ او ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ رﻫﱪي ﮐ ي دي .د

ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ ډﯦﺮی ﺟ و ﮐﯥ د ﻣﴩۍ ﺗﻮغ ﻫﻤﺪې دوو ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ی ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻮ زرﯾﻨﻮ
دورو ﭘﺮﺗﻪ ،د ﺳﯿﺎﳼ ﻟﯿﺪ د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﻈﺎم ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻣﻠﺖ د ﺳﯿﺎﳼ رﻫﱪۍ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﲇ دي .ﻟﻪ ۱۸۷۸ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۸۸۰ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻣﻼ ادﯾﮑ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﭘﻪ داوړو او وزﯾﺮو ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﱰ ﴎﺧﻮږ و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داوړو او وزﯾﺮو ﮐﯥ ﺧﻮرا
ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻧ ه درﻟﻮده .ﭘﻪ ۱۸۸۰او ﺑﯿﺎ  ۱۸۹۴زﮐﺎل

 /٥٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٥٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

و او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻼ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﯾﻮه ﺑﯧﻞ ﻫﯧﻮاد

درﯾ ﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم د ﺗﻘﻮﯾﯥ او د ﻫﻨﺪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻮا ﻨﯥ او ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره

ﻣﴩان ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻧﻪ ﭘﯧﮋ او دې ﺗﻪ د ﯾﻮې ﮑﯿﻼﮐﻲ ﮐﺮ ﯥ ﻧﻮم ورﮐﻮي.

ﺗﺮﻫ ﺮو او ﺗﺮﻫ ﺮۍ ﺿﺪ ﺟ ې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ او ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ د

او د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﺗﺮ ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻮﻟﻮ د ﻣﺒﺎرزو ﺗﻮغ ﺳﻮر رﻧ ﯽ ﺑﯿﺮغ و .د ﻮﻟﻮ ﭘﻪ

ﮐﺎروي.

او ﻋﻤﻞ ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﯾﻮازې د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک ﺑﺮﺧﻪ ﺮ ﻮﱄ دي .دﻏﻪ ورﺗﻪ واﱄ ﺗﻪ ﭘﻪ

اﺳﻼﻣﭙﺎﻟﻨﯥ او اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﭘﯿﺎوړی ﮐ ي او ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ

ﻟﭙﺎره ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﮐﻮﻟﯥ .ﺑﯿﺖ ﷲ ،وﱄ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ او اوس ددې ډﻟﯥ ﻧﻮر
د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ

ﻧﻪ ،ﺗﺮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ -ﭘ ﺘﻮن اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ

ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﻣﻮﺟﻮد دی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ د ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم د ﺷﻌﻮري درک

ﭘﺎم ﴎه دا ﺷﻮﻧﯥ ده ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻣﴩي د ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ او اﺳﻼﻣﭙﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ

ﮐﺎروي ،ﺧﻮ ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب دﻏﻪ ﻮاک د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﯿ او اﯾﺮان ﭘﺮ وړاﻧﺪې او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﯥ د
ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ او د ﭼﯿﻦ او روﺳﯿﯥ د اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﯿﺎﳼ ﻧﻔﻮذ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن واﮐﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺷﭙ و ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ﮐﻮ

ﮐ ی ،ﭼﯥ د ﻇﺎﻫﺮي

هﺑ ﻪ

ﮐﯥ د اﺳﻼم اﺑﺎد ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺟﻮړووﻧﮑﻲ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮي ﻫﻢ دي .ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

ﺎﯾﻪ ﻧﻪ وي ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ روح اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﺟﻮړﯾ ي ،ﺑﺪن او ﻣﻼﺗ ی

ده ،دې ﺗﻪ ﻻره اواره ﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﭘﯿﺎوړی ﳾ او ﺑﺎﻻﺧﺮه د

ﮐﯥ راﻣﺨﮑﯥ او ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﴎه ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﮐﯥ ﺣﻞ ﳾ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﺑﻪ دا وړاﻧﺪوﯾﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﯥ

اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺧﻮرا ﻧﻔﻮذ ،ﭼﯥ ﻣﴩي ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻮڅ او ﻗﺼﺪي ډول د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ

ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم وي او د ﻟﺮې ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ددﻏﻪ اﻣﺎرت ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺮ ﻲ.

اﺳﻼم او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻪ د اﺳﻼم اﺑﺎد د وﯦﺶ او ﺗﺠﺰﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﻮ ﭘﻮخ دﯾﻮال

ﺖ

و ﺮ ﻲ .اﻣﺎ ډﯦﺮی ﻃﺎﻟﺒﺎن د اﻫﺪاﻓﻮ ،اﻧﺪ دود او ﭼﻠﻨﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ

د ﭘ ﺘﻮن ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺗﻘﻮﯾﯥ او ﻣﻼﺗ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﯥ د اﻣﺎرت ﯿﻨ

ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ دی.

او د ﻫﻐﻮی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻟﻪ ﺷﻌﺎروﻧﻮ ﴎه ﻣﺘﻔﺎوت دي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮو ﺷﭙﯿﺘﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ

راﻫﯿﺴﯥ ﯾﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ دﻓﺎع ﮐﯥ ﺎﮐﻮﻧﮑﯽ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ دی.
دوی د ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ رﻧ

ﮐﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺳﯿﺎﳼ ﻋﻤﻞ ﮐﻮي ،ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﯾ ﯾﺎﻟﻮژي اﺳﻼم

دی او دﻏﻪ اﯾ ﯾﺎﻟﻮژي ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ ﴎه ﻧ دې ﮐﯧﺪو ﺗﻪ ﻫ ﻮي ،ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻧﻈﺮ

او ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮي.

د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻮﻟﻨﯿﺰه ،ﻋﻘﯿﺪوي او ﺳﯿﺎﳼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دا ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﻟﺲ

ﭘﻪ ﻫﺮه ﭘﯿ ۍ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﴩۍ ﺑﺪﻟﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐ ی دی .ﭘﻪ ۱۶ﻣﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ﭘﯿﺮ او ﻣﺮﯾﺪ ،ﭘﻪ

۱۹ﻣﻪ ﭘﯿ ۍ ﮐﯥ ﻣﻼ ،ﺷﯿﺦ او ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ اﻣﯿﺮ او ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن او ﺧﻼﻓﺖ او

ﭘ ﺘﻮﻧﯿﺰم ،ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ﭘﯿ ۍ ﮐﯥ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ،وﻟﺴﻮاﮐﻲ ،ﻣﻼ او ﻃﺎﻟﺐ او ﻃﺎﻟﺒﯿﺰم ﮐﻪ ) ﯿﻨﯥ
ﻫﻐﻪ( ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﴎه ورﺗﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺻﻄﻼﺣﺎت دي ،ﭘﻪ ﻋﻤﻞ او د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ډول او

ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯥ ﻣﺘﻨﻮع دي .ﻟﻪ ﭘﯿﺮ رو ﺎن ﴎه د ﭘ ﺘﻨﻮ د وﯾ ﺘﺎﺑﻪ او ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﻓﮑﺮ و ،ﻟﻪ ﻣﻼ
ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﴎه د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺣﺴﺎس او ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﻮد

 /٥٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺟﻨ ﯿﺎﱄ را ﻮل ﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د دوی ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﻮزې راﻏﯽ او ﭘﻪ  ۱۸۵۵او

 ۱۸۵۷ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻋﻠﯽ ﮐﻤﺸ ﺟﺎن ﻟﻮرﯾﻨﺲ او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ  ۱۸۵۹او  ۱۸۶۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ﴎﺣﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډ ﺮﺟ ال ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻮ ﻠﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻏﭻ

اﺧ ﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ وﮐ ل ،ﺧﻮ ﻻرډ ﮐﻨﯿﻨ
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره وړ وﻧﻪ ﻞ.

د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﴍاﯾﻂ د دا ډول

٣١

ﭘﺮ ﺎﻧﮏ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺳﱰ ﺑﺮﯾﺪ

)(۱

د ﺎﻧﮏ ﻧﻮاﺑﺎن ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﯥ ﻧ دې اړﯾﮑﻲ ﻟﺮل ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﭘﺮ

وﺧﺖ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ وو .د ﺎﻧﮏ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭼﺎرې د ﺎﻧﮏ ﻧﻮاب او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ
ﭘﻪ

ﻣﺴﯿﺪ ﻣﺤﻮره ﻣﺒﺎرزې

ه ﭘﺮﻣﺦ وړې .د ﺎﻧﮏ ﻧﻮاب د ﻣﺴﯿﺪو او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د روﻏﯥ ﺟﻮړې ﯥ ﻫ ﯥ

وﮐ ې ،ﺧﻮ ﻣﺴﯿﺪ ﺟﻮړﺟﺎړي ﺗﻪ ورﴎه وﻧﻪ رﺳﯧﺪل.

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ او ور ﯧﺮﻣﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰي ﭘﻮځ رﺳﻮخ او ﻧﻔﻮذ ﻣﺦ ﭘﺮ

ډﯦﺮﯦﺪو و ،ﻣﺴﯿﺪو د ﺎن ﻟﭙﺎره ﻮا ﻨﺎک وﺑﺎﻟﻪ او د  ۱۸۶۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ درﯾﻮاړو

)ﺑﻬﻠﻮل زﯾﻮ ،ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ او ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ( ﻗﺒﯿﻠﻮ درې زره ﺟﻨ ﯿﺎﱄ را ﻮل ﮐ ل .د ﻣﻨﺰﯾﻮ ﺳﱰ ﻣﴩ
ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﻧﻮر ﻣﺴﯿﺪ ﻣﴩان ﺧﱪ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان د ﺟ ال

ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او رزﻣﮏ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﮏ ،دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او ﺑﻨﻮ ﻧﻪ ﭘﻮ ﯿﺎن
راوﱄ .د ﻣﺴﯿﺪو د ﴎﺗﯧﺮو د را ﻏﻮﻧ ﯦﺪو ﺧﱪ ډﯦﺮ ژر د ﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺎﻧﮏ زام ﮐﯥ د

ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻨ ﻢ ﺳﭙﺎره ﻧﻈﺎم او د ﺎﻧﮏ د ﻧﻮاب ﺮو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻧﻮاب د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺧﭙﻠﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﻟﯿﮑﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې او ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻧﻮرو

ﭘﻮﺳﺘﻮ او ﺎوﻧ ﯾﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﯾﯥ اس ﻐﻠﻮوﻧﮑﻲ او ﻏﴚ وﯾﺸﺘﻮﻧﮑﻲ را ﻏﻮﻧ ﮐ ل ،ﺧﻮ

وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل .د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۳ﻣﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ

ﭘﻠﻮه ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﺧﻮ د ﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ډول ﭘﺮﺷﺎ ﻻړ او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﴎﺗﯧﺮي ﻣﯿﺪا

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﮐ ﯧﻮﺗﻞ ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮې را ﺗﺎو ﺷﻮل او درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﯾﯥ ور واړوﻟﻪ .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﮐﯥ ﺟﻨ ﯧﺪﻟﯽ ډ ﺮوال اﯾﭻ ﳼ وﯾﻠﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻌﺎدت ﺧﺎن او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﻣﺴﯿﺪو د ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ اﮐﱪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﻮاﻟﺮي ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﻮ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ

ﴎه ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ دوه ﻠﻪ ﺟ ې ﮐﻮﻟﯥ .ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻮﻟﯥ ﻗﺎﻓﻠﯥ
ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻻره دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ ،ﭘﻨﺠﺎب او د ﻫﻨﺪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﯥ او ﭘﻪ ﭘﴪﱄ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﺳﺘﻨﯧﺪې.

د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ اړه اﻧ ﺮﯾﺰان ﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺣﯿﺎت ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ،اﯾﭻ ﳼ وﯾﲇ او

ﯾﻮﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﺟ اﻻﻧﻮ دوی ﻏﻠﻪ ،ﺷﻮﮐ ر او وژوﻧﮑﻲ ﻣﻌﺮﰲ ﮐ ي دي .د دﻏﯥ ﺑﺪﺑﯿﻨ ﯾﻮ
ﺳﱰ ﻻﻣﻞ دادی ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ

ﮐﯥ د ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﺎی وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ،ﭼﻨ وﱄ ،وا ﻪ ،ﺎﻧﮏ ،رزﻣﮏ او ﺑﻨﻮ

ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺗﻞ د ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ.

ﭘﻪ  ۱۸۶۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ ۱۳زره ﺗﻨﻪ و او د ﻏﻮاﻟﺮي ﻏﺎ ﯽ

ﯾﯥ ﺗﻞ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې و .د ﻮﻣﻠﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮی ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﮐ ﻻ

ﻻرې ﻣﺴﯿﺪو ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل .د  ۱۸۵۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو د اﻧ ﺮﯾﺰ

ﭘﻮځ ﯾﻮ اﻓﴪ او  ۱۲ﺗﻨﻪ ﴎﺗﯧﺮي ووژل او ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺎﻧﮏ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره درې زره ﺗﻨﻪ

 /٦٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٥٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

وای .د  ۱۸۶۰ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﯥ ﻮرﻧﺮ ﺟ ال ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو

ﻣ و ﺷﻤﯧﺮ ﯾﻮ ﺗﻦ او د ﭙﯿﺎﻧﻮ  ۱۸ﺗﻨﻪ ﻴﻲ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﺟ ې ﭘﻪ ډ ﺮ ﮐﯥ د

ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﻧﻮي اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت او ﭘﻮ ﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ ورﻏﻮي .ﻮرﻧﺮ

ون د ﻣﺴﯿﺪو ﺷﭙ ﻣﻠﮑﺎن

ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻮځ وﻟﯿ ي او ﻫﻠﺘﻪ د وﺿﻌﯿﺖ د ﮐﻨ ﺮول او ﭘﺮ ﺎﻧﮏ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ د

ﺟ ال ددﻏﻪ ﭘﻮځ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﴩۍ ﺗﻪ ډ ﺮ ﺟ ال ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ و ﺎﮐﻪ ٣٣.ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻣﺴﯿﺪو

ﻣﺴﯿﺪو د ﻣ و ﺷﻤﯧﺮ  ۳۰۰ﺗﻨﻪ ﻴﻲ.ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن ﺳﻠﯿﻤﻲ ﺧﯧﻞ ،ﻟﻮ ﺨﺎن
ﺷﺎ

ﺧﯧﻞ ،ﺟﻠﮏ ﻣﻠﮑﴚ او ﻣﯿﺮاث ﻫﯿﺒﺖ ﺧﯧﻞ ﭘﻪ

ﺷﻬﯿﺪان ﺷﻮل.

١

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﮐﻨ ﺮول او ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﯾﻮې

د ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﻣﺨﮑﯥ د ﺎﻧﮏ ﻧﻮاب ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻣﺴﯿﺪﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻣﺴﯿﺪو د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﺮ دﻏﻪ

ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ او ﴍاﯾﻄﻮ ﻮا ﲇ وو .دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو  ۱۸۳ﻣﻠﮑﺎن اوﺳﯧﺪل،

ﻧﺎﺳﺘﯥ د ﭘﺮﯦﮑ و ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري وﮐ ي او دوی ﺑﻪ ددې ﻫﻤﮑﺎرۍ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﻪ

ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﭘﻪ ﺗ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﻋﻼﻣﯿﻪ وﻟﻮﺳﺘﻪ .ﭘﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ

وړاﻧﺪﯾﺰ ﻏﻮږ وﻧﻪ ﺮاوه او د ﯾﺮﻏﻠ ﺮ ﻮاک ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﻪ .ﻫﻐﻮی

ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر او ﻣﺴﯿﺪو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او اړﯾﮑﻮ د ﯿﻨ

ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐ او د ﺟ ې ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﺗﯿﺎری وﻧﯿﻮه .د دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت د ۱۸۶۰ز ﮐﺎل د

او ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻪ اﺧﺴﺘﻪ.

ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ ورﺗ

ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻪ ﺑﻬﺮﻧﯽ ﯾﺮﻏﻞ

اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﻮ ﻟﯿﻮا ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮل .ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﺷﭙ

ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ،د ﭘﯧ ﻮر د ﻏﺮ ﺗﻮﭘﭽﻲ ﻠﻮر ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ او د ﻫﺰار ه ﻏﺮ ﺗﻮﭘﭽﻲ درې ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ

ﺷﺎﻣﻞ ول .ﭘﻪ ﴎﺗﯧﺮو ﮐﯥ  ۱۰۸ﺗﻨﻪ د ﻻر ﻮدې ډﻟ

 ۱۳۱ ،ﺗﻨﻪ د ﭘﻨﺠﺎب د درﯾﯧﻢ ﺳﭙﺎره

ﻧﻈﺎم ۱۰۰ ،ﺗﻨﻪ د ﻣﻠﺘﺎن د ﺳﭙﺎره ﻧﻈﺎم ۶۰ ،ﺗﻨﻪ د ﻟﻮﻣ ۍ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﮐﻤﭙﻨ  ۴۰۷ ،ﺗﻨﻪ د
ﻻر ﻮدي ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۴۲۷ ،ﺗﻨﻪ د ﻠﻮرم ﺳﯧﮏ ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۳۹۷ ،ﺗﻨﻪ د ﭘﻨﺠﺎب د ﻟﻮﻣ ي ﭘﲇ

ﻧﻈﺎم ۶۸۴ ،د ﭘﻨﺠﺎب دوﯾﻢ ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۳۷۳ ،د درﯦﯿﻢ ﭘﻨﺠﺎب ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۳۸۱ ،د ﻠﻮرم

ﺖ دﻧﺪه ﭘﺮﻣﺦ

وړﻟﻪ .دﻏﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺴﯿﺪو د ﺿﻌﻒ او ﻗﻮت د ﮑﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮل
٣٢

د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺿﺪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﺸﮑﺮﮐﴚ
د ﺎﻧﮏ ﺟ ې اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻن اﻧﺪﯦ ﻤﻦ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﮐﻪ د ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻪ

وﻧﻪ ﻧﯿﻮل ﳾ ،د ﺎﻧﮏ ﭘﻪ اړوﻧﺪو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻔﻮذ ډﯦﺮ او ﺑﯿ ﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﴎه ﻣﻠ ﺮي
ﳾ .ﻟﻪ دې اﺧﻮا ﺑﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ د وزﯾﺮو د ا ﺎﻧﺰي ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې و او ﮐﻪ

ﺎﻧﮏ د ﻣﺴﯿﺪو ﻫﺪف ﺮ ﯧﺪه ،اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ دوو ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ ﺳﺨﺖ ﺑﻮﺧﺖ ﮐ ي

ﭘﻨﺠﺎب ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۴۰۰ ،د ﺷﭙ م ﭘﻨﺠﺎب ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ۲۰۷ ،ﺗﻨﻪ د ۱۴ﭘﻨﺠﺎب ﭘﲇ ﻧﻈﺎم او

 ۴۱۸د ﭘﻨﺠﺎب د ﭘﲇ ﻧﻈﺎم ﻣﺨﮑ ﺎن او  ۴۶۴او  ۳۹۴ﺗﻨﻪ د ﻫﺰاره او د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ د ﺷﭙ م

ﮐﻨ ک ﭘﻮ ﯿﺎن وو .ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﺧﭙﻞ ﭘﻮځ ﭘﻪ دوو ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻪ ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻟﻪ درې زرو

ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ او ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﴎه ﺷﻮره ﺗﻪ ﻻړ او دوه زره ﻧﻮر ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ د ډ ﺮﻣﻦ ﻟﻮﻣﺴ ن ﺗﺮﻣﴩۍ
ﻻﻧﺪې د ﭼﻨ وﱄ ﭘﻪ ﻮ ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮۍ ﮐﯥ ﭘﺮﯦ ﻮدل .دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ

۱۷ﻣﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل او ﻟﻮﻣ ی ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﮐ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﺷﯿﻨﮑﻲ ﮐﻮټ

ړﻧ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ و ﻮﻣﺎرﻟﻪ .ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﺟﻮړﺟﺎړي ﺧﱪې ﭘﯿﻞ
ﮐ ي  ،ﺧﻮ ﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﮐ ه .ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه او ﻣﻬﻢ ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺣﯿﺪري ﮐ ﺗﻪ

ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭼﺎپ ﭘﯿﻮﻧﯿﺮ ﻣﯿﻞ )(Pioneer Mail

 - ١د  ۱۹۱۱ﮐﺎل د ا ﺴ
ور ﭙﺎ ﯥ ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺸﻬﻮر ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻠﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۸۶۰ﮐﺎل د ﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب
ﻟﻪ ﭘﻨ ﻢ ﺳﭙﺎره ډﻟ ﻲ ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ  .د ﭘﻮﯾﻨﯿﺮ ﻣﯿﻞ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن ﭘﻪ

دې ﺟ ه ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د ﯾﻮه  ۳۰۰۰ﮐﺴﯿﺰ ﻟ ﮑﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړه درﻟﻮده .د ﻫﻐﻪ زوی ﻋﻤﺮﺧﺎن ،ﳌﺴﯽ

ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن او ورﭘﺴﯥ ﻗﻄﺐ ﺧﺎن د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺮﮐﭽﯿﺎن وو .ﻋﻤﺮﺧﺎن او ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن ﻫﻢ ﻮ ﻠﻪ

ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﻣﺮ ﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﯾﯥ ﭘﺮ ﴎ اﻧﻌﺎم ﻫﻢ اﯦ ﯽ و.

ﻣﺴﯿﺪو ﺗﺮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ زوی ﻗﻄﺐ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ

ﺟ و ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺮه ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺑﻮﺧﺖ و ،د ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ.

 /٦٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٦١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ زﯾ وام ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﯾﻮې ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰې ﺣﻞ ﻻرې

ﻻړل ،ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ او وﺿﻌﯿﺖ ﻟﻪ ﻧ دې و ﺎري .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺣﯿﺪري ﮐ ﻧﻪ د ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر

ﭘﻼن ﻃﺮح ﮐ  .ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﺮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻟﻪ دوو اړﺧﻮﻧﻮ

و ﺮ ﯧﺪ .دﻟﺘﻪ د ډ ﺮﻣﻦ ﻟﻮﻣﺴ ن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﺷﭙ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ،دوه ﺳﻮه ﻧﯿﺰه وﯦﺸﺘﻮﻧﮑﻲ

ﭘﻪ ﻪ ﺧﯿﻤﯥ ووﻫﻠﯥ .ﺧﱪې اﺗﺮې ﻮرې ﻧﻪ وې ،ﮑﻪ ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ال ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺑﺮﯾﺪ
ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ډﻟﻪ د ډ ﺮوال ﻟﻮﻣﺴ ن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې او ﺑﻠﻪ ﯾﯥ د
ډ ﺮوال ﺮﯾﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې دوو ﺑﯧﻠﻮ ﻟﻮرﯾﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ .ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻏﺮوﻧﻮ او
ﻟﻮړو ﻮﮐﻮ ﮐﯥ ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎﺧﻪ ﻣﻮرﭼﻞ ﻧﯿﻮﱄ وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ ﻣﺮګ
ژوﺑﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ ،د ﻣﺴﯿﺪو ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﺮې ﻮزاروﻧﻪ ﭘﯿﻞ

ﮐ ل او درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﯾﯥ ور واړوﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ  ۳۰اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه ﺷﻮل او

 ۸۶ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .دا ﻫﻐﻪ ﺷﻤﯧﺮ دی ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﺮې اﻋﱰاف ﮐﻮي .دوی د ﻣﯥ ﭘﺮ
ﭘﻨ ﻤﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮام ﺗﻪ ﻻړل او د ﻣﯥ ﺗﺮ ا ﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮرې دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه

ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﯿ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﻮاﻓﻖ راﻧﻐﯽ .ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮام ﮐﯥ ورﻣ و ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎه ﯿﻨ ﺎو ﻧﻪ و ﮐ ی،
ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻮځ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻣﺎﻟﯿﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺮوﻧﺪې او ﻧﻮر ﺷﺘﻪ د ﯾﺮﻏﻠ ﺮو ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﯾﻠﻐﺎره ﺳﻼﻣﺖ وﺳﺎﺗﻞ .د ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﯥ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﭘﺮ
ﺳﺎم او ﮐ ﯥ ) ﻻدا( را ﺗﯧﺮ ﺷﻮل او ﻣﮑﯿﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﻣﮑﯿﻦ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮرا
ﻣﺸﻬﻮر او د ﺳﻮدا ﺮۍ او اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻬﻢ ﻣﺮﮐﺰ و .ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ

وﺳﭙﻨﯿﺰ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﯿ دﯾﺪل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ
ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ،ﮐﺮوﻧﺪې ،ﺎروي او ﻮل ﺷﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ) ﭘﻪ
ﯿﻨﻮ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ۱۸ﻣﻪ( ﻧﯧ ﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل.
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د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻﻧﻮ او د ﺑﻨﻮ او ﺎﻧﮏ د اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨﻮ ﻫﺪف دا و ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې

ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﴎه ﻣﺴﯿﺪ ووﯦﺮوي ،ﺧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﻮ

ﭘﯿ ﯾﻮ راﻫﯿﺴﯥ ﻟﻪ دا ډول ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﴎه ﺑﻠﺪ وو .ﻟﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺑﻞ ﻫﺪف د
ﺳﯿﻤﯥ د ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ اړه ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وه.

ﭘﻪ ۱۸۴۶ز ﮐﺎل ،ﭼﯥ د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﺮﻣﻨ د ﻻﻫﻮر ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮏ

ﺷﻮ ،ﺗﻮرن اﯾ وارډ ﺑﻨﻮ ﺗﻪ راﻏﯽ او ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺎم ﯾﯥ د وزﯾﺮو او داوړو د ﺳﯿﻤﯥ ،ﺧﻠﮑﻮ،

ﻻړ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻻره ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻮ او د ۲۴ﻣﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﺮ ﺳﻬﺎر ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﺗﻪ

او  ۱۴۰۰او  ۱۵۰۰ﺗﻮرزن ول.

د ﭼﻨ وﱄ ﻣﺮ ﻮﻧﯥ ﺷﭙﻪ

د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮه درې زره ﮐﺴﯿﺰه ډﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﭘﻪ

ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻧ دې ورﻏﻠﻪ.

د وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰۰ﺗﻮره وﻫﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او

د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﻪ ﺟ ه وﻧ ﺘﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ
ﮐ ې ،ﭼﯥ دﻏﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﻴﻮ ددوی د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ د ﻠﻮرﻣﯥ ډﻟ

ﭘ ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ ې .وزﯾﺮﺳﺘﺎ

ﭘﻪ ﻮا ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻣﯿ ﻧﺘﻮب و ﻮد او ﺧﭙﻞ

ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﯾﯥ د ﮐﻤﭗ ﻣﻨ ﺗﻪ داﺧﻞ ﮐ ل .د ډ ﺮوال اﯾﭻ ﳼ وﯾﲇ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﭘﻪ دې ﺟ ه

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ  ۶۳ﴎﺗﯧﺮي ﻣ ه او  ۱۶۶ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د اﯾﭻ ﳼ وﯾﲇ  ۶۳ﺷﻤﯧﺮ ﯾﻮازې
اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﻴﺎن دي ،ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﯿﺲ ﭘﻪ

ون  ۹ﺗﻨﻪ ﺟ ﭙﻮړي اﻓﴪان ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ول ،ﺧﻮ ﭘﻪ

ﺟ ه ﮐﯥ ﻮل  ۷۹۶ﭘﻮ ﻴﺎن وژل ﺷﻮي وو .ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ دوﻣﺮه ﻣﺮ ﻮﻧﯽ او ﻧﺎ ﺎﭘﻲ
٣٤

و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وډي راﻏﻠﻪ او ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟ ې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ

ﺗﻮﮐﻲ او وﺳﻠﯥ

ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﯥ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮرﺧﻪ او ﺎﯾ ﭘﻠ ﻦ ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻮ ﴎه
ﺎﻧﻮﻧﻪ را ﯿﻨ

ﮐ ل.

٣٥

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره زړه ﻧﻪ ﻪ ﮐﺎوه ،ﮑﻪ د

ﭼﻨ وﱄ ﺑﺮﯾﺪ ﯾﯥ ﻟﯿﮑﯥ

ې وډې ﮐ ې وې .د ﻣﯥ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ د ﻣﺴﯿﺪو اووه زره ﻣﺒﺎرزان

ﭘﻪ ﺑﺮﯾ ه دره ﮐﯥ ﴎه راﻏﻮﻧ ﺷﻮي وو او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﯥ ﻻره ﺗ ﻟﯥ وه .ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧ ه
ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د درﯾﻮاړو ﺎﺧﻮﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮو

ون ﮐ ی و.

ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ د ﺟ ال ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ او د ﻣﺴﯿﺪو د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د

ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﺟﺮ ﯥ او ﺧﱪې وﺷﻮې ،ﺧﻮ ﭘﺮﯦﮑ ې ﺗﻪ ﴎه وﻧﻪ رﺳﯧﺪل .د ﻣﯥ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ

 /٦٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٦٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

۱۸۴۹ز ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ) ﻣﺴﯿﺪو( د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ او د وﺳﻠﻮ او ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﺗ او د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ راﻏﻮﻧ ول و .د ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ د

ﮐﺎﰲ ﻧﻪ دي ،دا ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ډﯦﺮ ژر د ﻣﺮګ ﻟﻪ وﯦﺮووﻧﮑﻲ واﻗﻌﯿﺖ ﴎه

ﻮﻟﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻣﯿﺸﺘ ﺎﯾﻮﻧﻪ ،ﺧﯧﻠﻮﻧﻪ ،د ﺳﯿﻤﯥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﺟﻨ ﻲ ﻮاک او ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻪ و

ﻣﻮﺧﻪ ﻮﻟﯥ ﻻرې ﺗ ﻟﯥ دي .دا ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻤﮑﯥ د ﻫﻐﻮی د ژوﻧﺪ ﻟﭙﺎره
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﳾ«.

ﭘﻪ ۱۸۶۱ز ﮐﺎل دواړه اړﺧﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﯿﻨﻮ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ

ﻟﺸﮑﺮﮐﴚ ﯾﻮ ﻫﺪف ﻫﻢ دا و ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو د
ارزوي .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻﻧﻮ د ادﻋﺎوو ﺑﺮﻋﮑﺲ ،د ﻣﺴﯿﺪو د وژل ﺷﻮﯾﻮ
ﺗﻮاﻓﻖ

ﺗﻪ ورﺳﯿ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ درﯾﻮاړو ﺎﺧﻮﻧﻮ ﴎه ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗ وﻧﻮﻧﻪ وﮐ ل او ﻫﻐﻮی
ﯾﯥ ﻣﮑﻠﻒ ﮐ ل ،ﭼﯥ ددوی ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﻧﻮ او ﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻس واﺧﲇ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺗ ون
ﻟﭙﺎره ﭘﻨ ﻪ ﴍﻃﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﺧﺴﺘﻞ،
د ﻫﺮ ﺎخ د و ي ﺟﺮم ﭘﺮ ﻮﻟﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺗﻄﺒﯿﻘﻮل ،ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐﻮﻟﻮ ډډه ﮐﻮل ،د

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﺮﻧﯥ او ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی او ﻟﻪ درﯾﻮاړو ﺎﺧﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺗﻀﻤﯿﻦ ﭘﻪ
ﺗﻮ ﻪ د ﯾﻮه ﯾﻮه ﻣﴩ ﯾﺮﻏﻤﻞ ﺳﺎﺗﻞ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ دﻏﻪ ﮐﺎل د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ
ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ ﻧﻪ ﺧﻮرا ﻪ واﺧﺴﺘﻪ او ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ او ﻏﯿﺮ ﻣﺪ ﴍاﯾﻂ ﯾﯥ ورﺗﻪ وﺿﻊ ﮐ ل .ﭘﻪ
دې ﴍاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ واړه ﺟﺮم د اړوﻧﺪ ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﻮل ﮐﺎروان ﺿﺒﻄﻮل ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﭼﯥ ﮐﻪ

د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻏ ی ﯾﺎ ﻣﺠﺮم ﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ووت ،ددوی ﻮل ﮐﺎروان ﺑﻪ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﴎه ﺿﺒﻂ
ﭘﺎﺗﯥ و .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﻟﻪ ﻫﺮ ﻗﻮم ﴎه د ﺟﻼ ﺗ ون ﻟﻪ ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻟﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﺪف دا و،
ﭼﯥ ﯾﻮﺧﻮا د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﺮ ﻏ و د اړوﻧﺪې ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﺟﺮ ﯥ او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﮐﻨ ﺮول وي او د ﺟﺮم ﭘﻪ

ﺻﻮرت ﮐﯥ ﯾﻮازې اړوﻧﺪ ﻗﺒﯿﻠﻪ او ﺧﯧﻞ ﮐﻮﻻی ﳾ ﻣﺠﺮم ور وﺳﭙﺎري ،ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ
ﮐﺎر ﴎه د ﻣﺴﯿﺪو د درﯾﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﻮ ډول ﺑﯧﻠﺘﻮن او ﺑﯥ اﺗﻔﺎﻗﻲ راوﺳﺘﻠﻪ .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ

وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ ﺛﺎﺑﺘﯿ ي ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د ﮐﻮم ﺟﺮم ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو
ﭘﺮ ﯾﻮې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻟ ﻮي ،ﻧﻮرې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ور داﻧ ﻲ او ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﺎخ او

ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﻮرې ﻣﻨﺤﴫ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي.

٣٧

ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﺎخ ﯾﺸﻨ ﯽ و ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗ ون ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو

ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ  ۲۸۰ﺗﻨﻪ و ،ﭼﯥ  ۱۰۵د ﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﯥ ۳۶ ،ﭘﻪ ﺑﺮﯾ ه دره او  ۳۹ﻧﻮر د
ﭼﻨ وﱄ ﭘﻪ ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي وو .ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﯾﻮازې ﭘﺮ ﯾﻮه ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ
٢

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ  ۵۰۰ﴎﺗﯧﺮي وژل ﺷﻮي او ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرو ﻧ ﺘﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣ و ﺷﻤﯧﺮ  ۳۰او د
ﭙﯿﺎﻧﻮ  ۸۶ﺗﻨﻪ و .ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ډﯦﺮ زﯾﺎن راﻓﻞ ،ﻮرﺧﻪ او ﺎﯾ ﭘﻠ ﻦ ﻮﭘﮑﻮ

اړوﻟﯽ و.

ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﺎﺧﺘﻲ او د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﺮ ﻪ
د  ۱۸۶۰ز ﮐﺎل د دﻏﻮ ﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﯿﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ د ﻣﺴﯿﺪو

اﮐ ﯾﺖ ﮐ ﺘﻮﻧﻪ وﺳﻮ ﻮل ،ﺎروي ،ﮐﻮروﻧﻪ او اﺳﺘﻮ ﻨ ﺎﯾﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل او دا
ﭼﺎرې ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻏﻠﯥ داﻧﯥ ﮐﺎﺧﺘﻲ راﳾ .د
ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺗ

ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟ ﯧﺪ او ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

وﺳﭙﻨﯥ او ﻧﻮرو ﮐﺴﺒﻮﻧﻮ ﮐﺎروﺑﺎر ﻫﻢ ﮑﻨﯽ ﺷﻮ .د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻮل اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﮐﺮﻧﻪ او
ﻣﺎﻟﺪارۍ وﻻړ و ،ﺧﻮ دا دواړې ﺑﺮﺧﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮځ د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺧﻮرا زﯾﺎ ﻨﯥ ﺷﻮې.

ﭘﻮره ﯾﻮ ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﮐﺎﺧﺘ د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ دې ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﴎه ﭘﺮ

ﯾﻮ ﻟ ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ وﻏ ﯾ ي .ﻣﺒﺎرزان ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﺧﱪو اﺗﺮو ﻣﺨﺎﻟﻒ وو ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ
او ﺑﺎ ﻧﻔﻮذه اﺷﺨﺎﺻﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﺗﺮ ﻗﺤﻂ ﻻﻧﺪې ده او ﮐﻪ

وﺿﻌﯿﺖ ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ دوام وﻣﻮﻣﻲ ،ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﮐ واﻟ ﺗﻪ اړ ﳾ.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﯿﮑﻮال ډﯾﻮﯾﺲ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗ او واﻳﻲ » :ﻟﻪ

ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ اﮐ ﯾﺖ ﻣﴩان د ۱۸۶۱ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ د ﺑﻨﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
ﮐﻤﺸ ﮐﭙ ﺎن ﻣﺰو ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎزو ﴎه ﺟﺮ ﻪ ﺷﻮل او ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗ وﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ

 .٢ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴎﭼﯿﻨﯥ د ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﺟ ه ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎت  ۸۵ﺗﻨﻪ ﻴﻲ

 /٦٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٦٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺗﻪ اور واﭼﻮي ،د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﴎﮐﺎر واک ﻟﺮي ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ

ﻻﻧﺪې ﺟﺮﯾﻤﻪ واﺧﲇ:

د وژﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺷﭙ زره ﻫﻨﺪي روﭘ  ،د ﺳﺨﺖ ﭗ ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻏ ي ﭘﮑﯥ ژوﺑﻞ او ﻟﻪ ﮐﺎره ﻟﻮﯦﺪﱄ وي ۲۰۰ ،روﭘ  ،د واړه ﭗ ﭘﻪ

ﺑﺪل ﮐﯥ د ﭗ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او د اور اﭼﻮﻧﯥ ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ زﯾﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې د زﯾﺎ ﻦ

ﺗﻮﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ.

ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ل .د ﺗ ون ﻣ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول و:

»د ﻣﺴﯿﺪو ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﺎخ ﻣﻠﮑﺎن ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ راﻏﲇ ﯾﻮ ﻏﻮاړو

ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﴎه د زړه ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺳﻮﻟﻪ وﮐ و ،ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ډول اﻗﺮار ﮐﻮو:

ﻟﻮﻣ ۍ ﻣﺎده :ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﻪ دﻟﺘﻪ ﺣﺎﴐ ﺷﻮي ﯾﻮ او د

راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﴎﮐﺎر ﴎه ﺳﻮﻟﻪ ﮐﻮو ،ﮐ ې ﻣﻮ ده او ﭘﺮ ﻫﻐﯥ اﻋﱰاف ﮐﻮو.

دوﯾﻤﻪ ﻣﺎده :ﮐﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ زﻣﻮږ د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﮐﻮم ﮐﺲ د ﴎﮐﺎر

ﺷﭙ ﻣﻪ ﻣﺎده :ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﻗﺮار ﮐﯥ د ر ﺘﯿﻨﻮﻟ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﴎﮐﺎر ﭘﻪ

ﺧﻼف ﻋﻤﻞ وﮐ ي ،ﴎﮐﺎر ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ .د ﺑﯧﻠ ﯥ ﭘﻪ

ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺠﺮد ډول ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﯾﺎ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﯾﻮه ﮐﺎل ﭘﻮرې ﴎﮐﺎر ﺗﻪ ور ﺳﭙﺎرو .ﮐﻪ د

ﻮﻟﻮ ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ او ﺣﺴﺎب ﮐﻮﻻی ﳾ .ﭘﻪ دې اړه ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ ﻧﯿﻮﻻی ﳾ

ﺧﻮ ﻪ دوه ﻣﻌﺘﱪ ﮐﺴﺎن د ﯾﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻮرﻧ ﴎه او ﺑﻞ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﯾﻮه ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻪ زﯾﺎن ورﺳﯿ ي او د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ
ﺳﯿﻤﯥ د ﻣﺎل

ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﴎه ﺳﻢ ﺣﻖ وﻧﻪ رﺳﯿ ي،

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﺎ ﴎﮐﺎر ﺣﻖ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﯾﺮﻏﻤﻞ ﺧﻮﺷﯽ ﮐ ي ،ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﻟﻪ
وﺿﻊ ﺷﻮﯾﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﴎه ﺳﻢ ژﺑﻪ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﯿﻨ

درﯾ و.

دﻏﻪ ﭘﺎ ﻪ د اﻗﺮارﭘﺎ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﴎﮐﺎر ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯿ ي او ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻮ،

ﭼﯥ ﴎﮐﺎر زﻣﻮږ دﻏﻪ اﻗﺮارﭘﺎ ﻪ وﻣﻨﻲ.

د ۱۸۶۱ز ﮐﺎل ،د ﺟﻮن ۱۹ﻣﻪ ) ۱۹ﻣﻠﮑﺎن(

ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ او ﺑﻬﻠﻮﻟﺰﯾﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣ

ﺗﻮ ﻪ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎه ﯾﻮ ﮐﺲ ﺑﺪي ﮐﻮي ،ﴎﮐﺎر ﯾﯥ ﻟﻪ

او د ﻫﻤﺪې اﻗﺮارﭘﺎ ﯥ ﻧﻮر ﴍاﯾﻂ ﭘﲇ ﮐﻮﻻی ﳾ.

درﯦﯿﻤﻪ :ﮐﻪ د ﺑﻬﻠﻮل زﯾﻮ او ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﺎﺧﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﮐﺲ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ

ﮐﯥ ﺟﺮم ﺗﺮﴎه ﮐﻮي او زﻣﻮږ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه راوړي ،ﻣﻮږ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻨﺎه ﻧﻪ ﻣﻨﻮ،

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ورﴎه ﮐﻮو او ﻏﻼ ﮐ ی ﻣﺎل ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺎن ﴎه ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻮ.

ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎده :ﮐﻪ ﻟﻪ ﴎﮐﺎري رﻋﯿﺖ ﻧﻪ ﮐﻮم ﺗﻦ د ﴎﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ

ﮐﯥ ﺟﺮم ﮐﻮي او زﻣﻮږ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه راوړي ،ﻫﻐﻪ او ﻣﺎل ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﯥ

ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﮐﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﯾ دو ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ﻣﭽﻢ ﻗﺎﺗﻼﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮑﻠﻪ دا

اﺟﺎزه ورﻧﻪ ﮐ و ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ راﳾ.

٣

اﻗﺮارﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ورﮐ ل ،ﺧﻮ د اﯾﺸﻨ ﻴﻮ

ﭘﻨ ﻤﻪ ﻣﺎده :ﻣﻮږ د ﺳﺨﺘﯥ د ﻤﻨ او وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪ او

ﻣﺨﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺎخ ﻧﻪ دوه دوه ﺗﻨﻪ د ﯾﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ واﺧﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ درې ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او

ﮐﻮو ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر وﻧﻪ ﳾ .ﮐﻪ

ﻣﻠﮏ دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ و او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻧﻪ وﮐ ل .د اﻗﺮارﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﻟﻪ

ﺟ ې ﺿ ﻧﺖ ﮐﻮو ،ﺧﻮ د ﻏﻼ ﭘﻪ اړه دا ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﺷﻮ اﺧﺴﺘﯽ ،ﭼﯥ

درې ﻧﻮر ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪل .ﻣﺠﺮدو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ۱۲روﭘ او ﮐﻮر

د ﴎﺣﺪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻋﻠﯿﺰي ﮐﻮم زﯾﺎن ورﺳﻮي ،ﻟﮑﻪ وژل ،ﻏﻼ ،ﯾﺎ ﮐﻮم ﺎی

ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ  ۱۸ﻫﻨﺪي روﭘ ﺗﻨﺨﻮاوې ورﮐﻮﻟﯥ .ﭘﺮ دﻏﻪ ﺗ ون ﯾﻮ ﮐﺎل ﻧﻪ و ﺗﯧﺮ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د

اﯾﺸﻨ ﻲ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻣﻠﮏ)ﻧﺒﻲ( ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ راﻏﯽ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻣﺒﺎرزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.
د ﻣﻠﮏ ﻧﺒﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧ دې د ﭘﻨﺠﺎب د ﴎﺗﯧﺮو ﮐﻨ ک ﺷﭙ ﺗﻨﻪ ووژل .ﻟﻪ دوی ﴎه

ﻫﯿ ﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﮐﯿ ي ،اﻣﺎ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﻮاﻧﻪ ﮐﻮ

-٣د ﮐﭙ ﺎن ﻣﭽﻢ ﻗﺎﺗﻼن ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ،زﻧ ﻲ ﺧﺎن او ﻏﻼم ﺧﺎن ﻧﻮﻣﯧﺪل ،ﺧﻮ

ﺣﯿﺎت اﻓﻐﺎ د ﺧﻮاﺟﻪ ﻫﻮس ،ﻣﻤﺮﯾﺰ او دﯾﻦ ﺑﺎر ﻞ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﯾﺎد ﮐ ي دي.

ﺎی

 /٦٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٦٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو و .دا ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،اﻣﯿﺮ

ﻓﺘﺢ ﺧﯧﻞ )ﭘﻮﺗﯿﻪ ﺧﯧﻞ( ﻋﻠﯿﺰي ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮي وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دې اﻗﺮار ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ ﻪ وﻧﻪ ﮐ ه،

ﯾﯥ ورﴎه ﮐﻮﻟﯥ.

ﻧﻮاب او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺮي د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﮐﻨ ﺮوﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ ،ﮑﻪ ﭘﻪ  ۱۸۷۲او  ۷۳ز

ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻗﺒﺎﯾﻞ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ و ﺗﻪ ﻫ ﻮل او ﻣﺮﺳﺘﯥ
د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن د زوی ﻋﻤﺮﺧﺎن ،ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ ،ﻣﺘﯿﻦ

ﮑﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د ﺎﻧﮏ

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف  ۱۸۸ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل.

ﺧﺎن ،ﻣﺸﮏ ﻋﺎ ﺧﺎن ،ﻋﻈﻤﺖ ﺧﺎن ،ﯾﺎرﺣﻖ ﺧﺎن ،ﯾﻮﯾﺎک ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﺷﺎوﺧﻮا ﻟﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰان د ﻫﻐﻮی د ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره دې ﺗﻪ اړ وﺗﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اداره ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟ

و ﻐﺴﺘﻞ ٣٨.ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﺎﻧﮏ ﺑﺎزار ور ﻧﻨﻮﺗﻞ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ او

) (Machaulayد ﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﻧﻮاب ﻧﻪ واﮐﻮﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ او د ﻮﻣﻞ درې د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره

 ۲۰۰۰ﺗﺮ  ۳۰۰۰ﭘﻮرې ﻣﺴﯿﺪ ﻣﺒﺎرزان ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺮوﻧﻮ را ﮐﻮز ﺷﻮل او د ﺎﻧﮏ ﭘﺮ ﻟﻮري ﯾﯥ

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﯾﯥ ور وﺳﻮ ﻮل .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ  ۶۵۳اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﮐﺴﺎن او ﭘﻮ ﯿﺎن او د

ﻣﺴﯿﺪو ﻟ ﮑﺮ دﯦﺮش ﺗﻨﻪ ﴎﺗﯧﺮي ووژل ﺷﻮل.

د ﻣﻠﮑ ﭘﺮ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻮﻣ ی وار
ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ او ﻋﺒﺪﱄ ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ژوب ﮐﯥ ﺟ ﭙﻮړی

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﯽ ) (M.Kellyوواژه ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دا ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮس ﮐ  ،ﭼﯥ د ژوب -ﻮﻣﻞ

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راوﱄ .ﭘﺮ ۱۸۷۳ز ﮐﺎل د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﻣﯿﮑﺎوﱄ
ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﺲ زره روﭘﯿﻮ ﻤﮑﯥ واﺧﺴﺘﯥ .دې ﭼﺎرې او ﭘﺮ ۱۸۷۸ز ﮐﺎل ﻮﻣﻞ درې ﺗﻪ د

ﻣﯿﮑﺎوﱄ ﺳﻔﺮ ﻣﺴﯿﺪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻻ ﺣﺴﺎس ﮐ ل او د ﻧﻮﯾﻮ او ﻏﭻ

اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل.

ﭘﺮ ﺎﻧﮏ دوﯾﻢ ﺳﱰ ﺑﺮﯾﺪ

د  ۱۸۷۸ﮐﺎل د ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺮاﺳﻢ وو ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺎﻧﮏ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ

ﻻره د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯿ ي .د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ را ﻮل ﮐ ل .دوی ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ

وژوﻧﮑﻲ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐ ل ،ﺧﻮ دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ د »ﻣﻼ « او »ﻣﻠﮏ«

ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ ﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﻞ ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﺧﻮ اﺻﲇ ﻣﺴﺎﻟﻪ داده ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ډﯦﺮ ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﮐﯥ د )(M.Kelly

ﺑﻮﺧﺖ دي او دا ﭘﺮ دوی د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﻪ وﺧﺖ دی .ﭘﻪ ﮑﺎره ددې ﻧﯧ ﯥ اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻪ

ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﯾﻮ ﻧﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻲ ﺑﻬﯿﺮ را و ﻮﮐﺎوه.

ﻋﯿﺴﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﺮﮐﻪ درﻟﻮده او ﭘﻪ دې ورځ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺑﺮﯾﺪ ﺳﱰ ﺟﻬﺎد او

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ ورﮐﻮل او دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ واردﻣﺨﻪ اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ

ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻠﯽ ﺷﻮی و ،ﺧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻼﭘﯿﻮﻧﺪه دا ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د

ﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻧﯿﻮل او ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ﻧﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ واﭼﻮﻟﯥ .ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی

ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﺎن د ﯾﻮه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذه ﺷﺨﺺ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﻮد .ﻣﻼ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس

ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د ۱۸۷۹ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ » ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن« د

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د اﻧﺰوا ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وړ ﻪ واﺧﺴﺘﻪ .ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮑﺎن ﻣ ه او ﻟﻪ

ﭘﺎﻟﯿﴘ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﺷﻐﺎل ﭘﯿﻞ ﺑﺎﻟﻪ .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻟﻮﻣ ي

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻪ د ﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺳﭙﺎرﻧﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺿﺪ د وﻟﴘ ﮐﺮﮐﯥ او ﭘﺎ ﻮن او د

د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺷﻤﯧﺮ او ﮐﭽﻪ درې ﺑﺮاﺑﺮه زﯾﺎت ﮐ ل .د ډ ﺮوال اﯾﭻ ﳼ وﯾﲇ

ﭘ ﻮ اﺳﺘﺎزو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻼن ﺷﻮی و .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن او
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮﯾﻨ ﲇ وو ،ﮑﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او د ﭘﺮﻣﺨﺘ

 Forward Policyﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐ ې وه او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﺮﻣﻨ ﻫﻢ

 /٧٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٦٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

 ۱۸۸۰ﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه او ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﯾﯥ

ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﯧ ﺘﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ د  M.Kellyوژوﻧﮑﻲ ﯾﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرﱄ وو ٤ .د ۱۸۸۰

ﻣﺴﯿﺪو ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻮ ﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮي.

او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻠﻮاوې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ وﻏﻮ ﺘﻞ او ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ دا ﻓﺮﺻﺖ وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ د
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﯿﺎ را وﭘﺎرﯦﺪل

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﻪ ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣ ﯾﺎ د

ﮐﯥ د ﺎن ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎن را ﻮل ﮐ ل او د ﺎﻧﮏ ﭘﻪ  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮۍ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ

اﻓﻐﺎن -اﻧ ﻠﯿﺲ ﻟﻪ دوﯾﻤﯥ ﺟ ې وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮري ﭘﺎم

ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .دې ﺟ ې اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻن ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﮐ ل ،ﻟﻪ ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﻧﻪ ﯾﯥ

اﻓﻐﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺷﻨ ﮐ ی و ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﭘ ﺎرې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗﺮ ژوب او ﭼﻤﻦ

ﺎﻧﮏ ﭘﺮ ﻟﻮري ﻻړل .د ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮي ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮي

واړاوه .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ﺧﭙﻠﻪ  ،Forward Policyﭼﯥ د اﻣﻮ ﺗﺮ ﻏﺎړې ﯾﯥ ﻏ ﯿﺪن

د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ درې ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ او درې ﻧﯿﻢ ﺳﻮه ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه واﺧﺴﺘﻞ او د

ﭘﻮرې ﭘﻠﯥ ﮐ ي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎن-اﻧ ﻠﯿﺲ دوﯾﻤﻪ ﺟ ه ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ډ ﺮ ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ

وو ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺰۍ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ډﺑﺮه او ﺎﻧﮏ ﺗﻪ ور ﯧﺮﻣﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻮ

ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮑﻮل و .ددﻏﻪ ﺗ ون ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻮرﻣﻪ ،ﺧﯿﱪ او ﯥ

ﭘﻮ ﯿﺎن ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺳﺨﺖ ﻏﻮﺳﻪ وو .اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ ﻮﻣﻞ

وﺧﻮړه ،ﺧﻮ ﻟﻪ دې ﺟ ې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺮی ﻟﻪ اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن

ﴎه د ﻨﺪﻣ

ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .دې ﭼﺎرې ﻋﻤﻼ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ ﺗﻪ دا
ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ د ﯾﻮې ﻟﺴﯿﺰې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن او د ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﭘ ﺎرې ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ ﺗﺮواک ﻻﻧﺪې راوﱄ .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﯥ ﻨﺪﻣﮏ ﺗ ون د

ﺑﯧ ﻨﯿﻮ د ﻣﺴﯿﺪو د ﻟ ﮑﺮ ﭘﺮﻣﺦ ﭼﻨ وﻟﯽ)ﺟﻨ وﻟﻪ( او ﻧﻮرې ﻻرې ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ وې ،اﻧ ﺮﯾﺰي

ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،وروﺳﺘﻪ د ﺧﯿﺮ ﻲ ﮐﻮټ ﻟﻪ ﻻرې د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ ﻻړل .دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د

ﻣﺴﯿﺪو او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﻮل دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ړﻧ

ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﻟﭙﺎره د زﻣﯿﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮول و .ﭘﻪ ۱۸۸۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﻫﻮډ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ

دوﯾﻤﻪ اﻓﻐﺎن -اﻧ ﻠﯿﺲ ﺟ ه او وزﯾﺮﺳﺘﺎن
ﭘﻪ ۱۸۷۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺳﻔﺎرت ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ،ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ

زور او ﺟﱪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﱄ.

د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ اووﻧ ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮام ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه اﻧ ﺮﯾﺰ

ﺟ اﻻن ﺧﱪو ﺗﻪ ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،د دواړو ﺧﻮاوو ﭘﺮ ﴍاﯾﻄﻮ ﺧﱪې وﺷﻮې ،ﺧﻮ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ وﻧﻪ

رﺳﯧﺪل .د ﻣﺴﯿﺪو ﻮ ﺎﺧﻮﻧﻪ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﺧﺖ وو ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ
د ﺑﻬﻠﻮل زي ﺎخ ﻧﺎﻧﺎﺧﯧﻞ ﻗﺒﯿﻠﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺎخ ﭘﻪ زور ﺗﺎﺑﻊ ﮐ ي ،ﭘﻪ

ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﭘﻮځ ﭘﺮ ﺗﯿﺎروﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ  .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ډ ﺮ ﺟ ال ﻲ ﺟﻲ ﮐﯿﻨﯿ ي او ډ ﺮﺟ ال ﺟﯥ ﺟﯥ اﯾﭻ ﻮرډن ول .ﻟﻪ

دوی ﴎه  ۷۶۵۸ﭘﻮ ﯿﺎن ،ﯾﻮ رﯾﺰرف ﮐﻨ ک او ۲۰ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﻣﻞ وې .اﺻﲇ ﻮاک ﻟﻪ

ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﺧﯿﱪ او ﮐﻮرﻣﯥ ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﻟ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ دوﯾﻤﻪ ﺟ ه وﻧ ﺘﻪ .ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐﯥ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻪ ﻓﺮﺻﺖ
وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺟﺎري وﺳﺎ .

ﭘﻪ  ۱۸۸۰ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ،دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو او داوړو د ا ﺴﺖ ﺗﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ

ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﻟﻪ ﻻرې د ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړ.

٣٩

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل ،ﮑﻪ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻟ ﮑﺮﮐﺸ زور ﻧﻪ درﻟﻮد .ډ ﺮ ﺟ ال ﭼﻤﱪﻟﯿﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زرو ﴎﺣﺪي ﴎﺗﯧﺮو

ﴎه او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻧﻮر ډﯦﺮی ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﯿ ل ﺷﻮي وو .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د

ﺎﻧﮏ ﻧﻪ د ﺧﯧﺮ ﻲ ﮐﻮټ ﻟﻪ ﻻرې ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ او دوﯾﻢ ﻮاک د ﺣﯿﺪري ﮐ او ﺗ ﻣﯥ ﭼﯿﻨﯥ
ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﯿﺴﻮره ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﻠﯿﺰﯾﻮ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل او د ﻧﺎﻧﺎﺧﯧﻠﻮ

ﮐ ل او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺎﻧﮏ ﺗﻪ و ﺮ ﯧﺪل.

٤

 -ﻣﻠﮏ ﮐﺮﯾﻢ ﺧﺎن ،ﭼﺎﭘﯿﺮاﯾﻲ او دووﯾ ﺮ ﯾﯥ ووژل او ﻣﻠﮏ ﻣﯿﺮ اﺟﻞ او ﺑﺮاﻣﺎت ﻧﻈﺮﺧﯧﻞ وﺗ ﺘﯧﺪل.

 /٧٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٧١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﻮر د اور ﺎډي ﻟﻪ ﻏ ﯧﺪوﻧﮑﯥ ﭘ ﻠ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﺮﯦ ﻮد او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ

ﺧﻠﮏ د ﺗ ون درﻧﺎوي ﺗﻪ ﻫ ﻮل.

د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﻟﻪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮل زور او ﻮاک ﭘﺮ دې و،

ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﱄ.

ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل .ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ رزﻣﮏ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .دﻏﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ اﺗﻠﺴﻤﻪ

ﻧﯧ ﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺎﻧﮏ ﺗﻪ و ﺮ ﯧﺪل او  ۳۲ﺗﻨﻪ ﭘﻮ ﯿﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﻣ ه او ﭙﯿﺎن

ﺷﻮل.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو د ﻮﻟﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺤﺮک د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﯿﺮ ﺑﺎﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﴎه

ددوﯾﻤﯥ ﺟ ې ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ و ،ﺧﻮ دا ﯾﻮازې ﯾﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﮑﻪ ﻣﺴﯿﺪو  ،وزﯾﺮو او

ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون؛ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺤﺮک
ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ واک د ﯿﻨ

ﺎی

ﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ،ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون

داوړو د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ راﺗ

ﴎه ﺳﻢ ﭘﺮ دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ﭘﯿﻞ ﮐ ي او د ﻫﻐﻮی د واﮐﻤﻨ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې ﯾﯥ ﺟﺎري ﺳﺎﺗﲇ دي .اﻧ ﺮﯾﺰان د ﻣﺴﯿﺪو او

ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧ ﻮده ،ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺨﺖ

وزﯾﺮو ﭘﻪ ﮐﺮاروﻟﻮ ﮐﯥ د  ۱۸۸۱ﮐﺎل ﻟ ﮑﺮﮐﴚ اﻏﯿﺰﻧﺎﮐﻪ ﺑﻮﱄ ،ﺧﻮ د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻟﭙﺎره

ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ اﺣﻤﺪزی وزﯾﺮ وو .د دوی ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻫﺪف ﯾﯥ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ

ﻣﺴﯿﺪو ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ددوی واﮐﻤﻨﻲ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ.

ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ را وﭘﺎرﯦﺪل .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ددﻏﻪ ﺗ ون دوه ﺳﱰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ او
ﮐﺮ ﯥ ﴎه ﻣﺒﺎرزه او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﭘ ﺎرې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧ ﻠﻮل و ،د ژوب او

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣﴩاﻧﻮ ون درﻟﻮد.

د ﺟﺮ ﯥ د ﭘﺮﯦﮑ و ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،د ﻣﺴﯿﺪو ،وزﯾﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﴩان او دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن د

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړل ﻮ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن اړ ﺑﺎﳼ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗ ون

ﻧﻪ ﻻس واﺧﲇ او ﭘﺮﯦﻨ دي ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻮ واﮐﻤﻦ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ .د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﭘﻼوي ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﴎه ﺣﻤﺰﷲ اﺣﻤﺪزی وزﯾﺮ او

ﻧﻮر ﻣﴩان ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮي ول.

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ددﻏﻪ ﭘﻼوي ﺧﱪې وﻧﻪ اورﯦﺪې او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮﯦﮑ و ﯿﻨ

وﻻړ و.

د وا ﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ ﻣﺮ ﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪ

د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﺗﺮ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د  ۱۸۹۴ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ

ﭘﻨ ﻠﺴﻤﻪ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰ وا ﻪ ﺗﻪ ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮي او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ راوړل او د ﻫﻤﺪې

ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﯾﯥ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮو ﴎه ﺧﱪې اﺗﺮې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون او د وا ﻪ اﺷﻐﺎل ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ ﮐ ی و او د

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﯾﯥ وﺳﻠﻪ وال ﺟﻬﺎد ﭘﯿﻞ ﮐ  .د ﻣﻼ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻣﺴﯿﺪو او د ﺷﮑﻲ د وزﯾﺮو

ﭘﺨﻮا اﻧ ﺮﯾﺰ اﻋﻠﯽ وزﯾﺮ اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﭘﻪ » «Pathansﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﭘﺮ دې اﻋﱰاف ﮐ ی ،ﭼﯥ
د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ ،د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ  ۱۸۸۳ﮐﺎل ﮐﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺠﻮري ﮐ ﻧﻪ ﺗﺮ ژوب ﭘﻮرې ﻮﻟﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﴎوې ﮐ ې .دوی ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﮐﻼت ﻟﻪ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ ﭘﺮﯦﮑ ې وروﺳﺘﻪ ،ﻟﻪ ﻮﻣﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ ژوب او ﭘ ﯿﻦ ﭘﻮرې د وﺳﭙﻨﯥ

ﭘ ﻠ د ﻏ ﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﻟﻪ ﻧ دې و ﯿ ﻟﯥ .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻮ

داو ،ﭼﯥ د رﯾﻞ ﭘ ﻠ ﭘﻪ

ﻏ ﻮﻧﯥ ﴎه ﺑﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ددوی ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺎوړی ﳾ او ﺗﺮ ﭘ ﯿﻦ او
ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻮرې ﺑﻪ ددوی د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ  ،ﻟ ﮑﺮﮐﺸﯿﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ راﮐﻢ

ﳾ.

ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ ددې ﭘﺮوژې ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﮐﺎوه ،ﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن داﻣﻬﺎل د اور ﺎډي ﭘ ﻠ د ﻏ ﯧﺪو ﭘﻠﻮی ﻧﻪ و،

ﺧﻮ د  ۱۸۹۳ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ د ﻣﻮرﯾﺘﻤﺮ ډﯾﻮرﻧ او اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮﻣﻨ د
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﺗﺮ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﭘ ﺎرې
ﯥ ﺳﯿﻤﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﺷﻮې .ددﻏﻪ ﺗ ون ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﺑﯧﺮﻣﻞ ﺳﯿﻤﻪ ﻟﻪ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه او ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ
ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻮرې وﺗ ل ﺷﻮې .اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻟﻪ دﻏﻪ ﺗ ون وروﺳﺘﻪ د ﭘ ﯿﻦ ﭘﺮ

 /٧٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٧٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د اﺳﺎﻧﻮ او ﮐﭽﺮو ﭘﻪ

ون ۲۶زره روﭘ او ۱۳۷

ﺎی

ﻟ ﮑﺮ ﻟﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﻧﻪ د وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړ او د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه وﺷﻮه ،ﭼﯥ ﴎﺗﯧﺮي ﺑﻪ د

ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮوړې ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻌﻘﯿﺐ ﮐ ل او ﺷ ل ﭘﻠﻮ

ﺟ ﻣﺴﯿﺪ او ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮي.

ﮐﯥ را اﯾﺴﺎر ﮐ ل .ﭘﻪ دې ﻧﺎ ﺎﭘﻲ ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﺧﭙﻞ

ﺑﺮوس د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪه ﺧﱪ و او ددﻓﺎع ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮﻟﯽ و .ﻫﻐﻮی د وا ﻪ

ﻮ ﻣﯿﻠﻪ ﻟﺮې ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟ

ﴎﺗﯧﺮي ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣ و ﺷﻤﯧﺮ  ۶۳او د ﭙﯿﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ

 ۱۸۳ﺗﻨﻪ و .ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ  ۳۸۰ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﴎﺗﯧﺮي ﻣ ه او د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻋﻤﻠﯿﺎ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ﭘﻪ ون  ۲۵۰ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﭙﯿﺎن وو.

ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ ﴎﺗﯧﺮي ډﯦﺮ ﮐ ل ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﯥ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ ل او ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ

ﮐﻤﺮﺑﻨﺪوﻧﻪ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐ ل.

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺧﭙﻠﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﻣﺨﮑﯥ ووﯾﻞ » :ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮ د ﻤﻦ د ﺑﺮﯾﺪ

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﭘﯧ ﻮر زﻧﺪان ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو ﭘﺮ ﺧﻼﺻﻮن او د

ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻟﻪ ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ ،ﻧﺴﻮار اﭼﻮﻧﯥ او د ﻤﻦ ﺗﻪ ﻟﻪ ﮑﻨ ﻠﻮ ډډه وﮐ ه ،د ﭘﺮﻧ ﻲ

ﺧﺎن ﮐﻤﺸ ﺗﻪ ﻟﯿﮏ وﻟﯿ ه ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺑﺎور وﻧﻪ وﮐ ي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ ﺳﻬﺎر ﭘﻨ ﻪ ﻧﯿﻤﯥ ﺑﺠﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰۰ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺟ ﺗﺮ ﻣﴩۍ

ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺪوﻟﻮ ﯿﻨ ﺎر درﻟﻮد .ﻫﻐﻪ د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ

ﮐﺎرﺗﻮس ﺑﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﯥ اﻏﯿﺰې وي«.

ﻻﻧﺪې ﭘﺮ ﮐﻤﭗ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  .ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻟﻪ ﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﮐﻤﭗ داﺧﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او د ﮐﻤﭗ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰان د دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻫ ﻮي.

اﺳﺎن او ﻧﻮر ﺳﭙﺮﱄ وړوﻧﮑﻲ وﺳﺎﯾﻞ او ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل .د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ

ﺟﺮ ﯥ او ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت

د ۱۸۹۴ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۱۸ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ادارې او ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﺮﻣﻨ ﺟﺮ ﻪ
وﺷﻮه ،ﺧﻮ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ ﴎه وﻧﻪ رﺳﯧﺪل .د ﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ
ﺷﮑﻲ ﮐﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮ ﻪ راوﻏﻮ ﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ۲۰۰۰ﺗﺮ  ۳۰۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﮑﯥ

ون ﮐ ی و.

ﻟﻮﻣ ۍ ﮐﺮ ﻪ ﮐﯥ ﻮرﺧﻪ ﭘﻮ ﯿﺎن وو ،ﮑﻪ ﺧﻮ ﯾﯥ

ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل ٤٠.وروﺳﺘﻪ

ﴎﺗﯧﺮو ﻫﻠﺘﻪ ﺗ ﱄ اﺳﺎن او ﮐﭽﺮې ﺧﻮﳾ ﮐ ل او ﭘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﺨﺘﻪ

راوﺳﺘﻪ.

ﺑﺮوس ددې ﺟ ې ﭘﻪ اړه واﻳﻲ » :ﺟ ال ﺮﻧﺮ ﺣﮑﻢ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﻮل

اﻧ ﺮﯾﺰ ادارې دوی ﺗﻪ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻞ ﴍاﯾﻂ وړاﻧﺪې ﮐ ي وو او ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او د

ﭘﻮ ﯿﺎن د ﺧﻮب ﭘﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه وﺳﻠﯥ وﺳﺎ  .دﻏﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻮځ ﻫﻢ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﴎﮐﺎر ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وا ﻪ ﮐﻤﭗ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﯧ ﻪ

ﭘﻮﻫﯧﺪو ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮي .ﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻮل

ﯾﯥ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﭗ ﻧﻪ وﻟﺠﻪ ﮐ ې  ۱۳۷ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ ،ﮐﭽﺮې ،او ﺎن او ﻧﻮر وﺳﺎﯾﻞ ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﺗﻮره ﺷﭙﻪ وه ،ﭼﯥ ﻧﺎ ﺎﭘﻪ ﯾﻮه ﺷﯿﻄﺎ

ﻏﻮﻏﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه او د ﮐﻤﭗ ﭘﺮ

ﺗﻪ( ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ﮐ ې وه ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ وﺑﺎﳼ.

ﻻس ﺟ ه رواﻧﻪ وه .ﻣﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﻓﴪاﻧﻮ ﻧﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دا ډول ﺟ و ﮐﯥ ﯾﯥ

ﺟﺮ ﯥ ﻏ و ﭘﺮې ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ وﮐ ل .ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﺑﯧﺮﺗﻪ وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﻮ ﻪ ،ﭼﯥ

ﮐﯥ د ﺮﯾ ي او ﻋﺒﺪﱄ ﻣﺴﯿﺪو ﺑﺮﺧﻪ وال ﻣﴩان ﺟ  ،ﭘﺸﮑﯽ او ﺷﻬﯿﺮ ﻏﻮ ﺘﻞ او ﯿﻨ ﺎر

ﭘﻮره ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮﻟﯽ و .ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﻫﯿﭽﺎ ﻫﻢ ﺟﺎﻣﯥ ﺑﺪﻟﯥ ﻧﻪ ﮐ ې ،ﮑﻪ ﻣﻮږ
دﻓﺎﻋﻲ ﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﻮ ﻴﺎن ﻟﻪ وﺳﻠﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی وﯾﺪه ﺷﻮل .ﺗﮑﻪ

ور وﺳﭙﺎري او ﯾﺎ ﯾﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺑﯿﻪ ورﮐ ي .ﻫﻐﻮی د ﺷﮑﻲ وزﯾﺮو ) د ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ ﻗﺒﯿﻠﯥ

وړاﻧﺪې د ډوﻟﻮﻧﻮ وﯾﺮووﻧﮑﻲ ﻏ وﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل .د ﳌﺮ ﺗﺮ راﺧﺘﻮ ﭘﻮرې ﻻس ﭘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ ﯾﻮ ﺳﱰ ﻮاک ﺟﻮړ ﮐ  ،ﭼﯥ ﻣﴩي ﯾﯥ ﺗﻮرن ﺟ ال

ﺎﻧ ې ﺗﺠﺮﺑﯥ درﻟﻮدې ،واورﯦﺪل ،ﭼﯥ دوی ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺗﺮﺧﯥ

وﯾﻠﯿﻢ ﻟﻮﮐﻬﺮټ ﮐﻮﻟﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻮاک ﮐﯥ درې ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ وو .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ

ﮐﻨ ک ﮐﯥ اﺻﲇ

ﺗﺠﺮﺑﯥ ﴎه ﻧﻪ وو ﻣﺦ ﺷﻮي«.

٤١

وډي

 /٧٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٧٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﻤﺒﺎل وو ،د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﺨﺘﯥ ﺟ ې ﭘﺮﯦﮑ ه ﯾﯥ وړ وﻧﻪ ﻠﻪ .ﻫﻐﻮی دا ﻞ ﺧﭙﻞ ډﯦﺮی
وﺳﺎﯾﻞ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه وړي وو ،ﺧﻮ ﺑﺮ ﻮﻧﻪ » ﺎﻣﮑﯥ« او ﻧﻮر اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ ﯾﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ وﻧ ول .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮو ﮐﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د اوﺑﻮ ژرﻧﺪه او ﮐﻮر او ﭘﺮ ﻻره د

ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻠﻮ ،ﺮﯾ ﯾﻮ او ﻧﯧﮏ زن ﺧﯿﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻪ او ﺎروي ﻮل ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ
ﮐﯥ اﻧ ﺮاﯾﺰاﻧﻮ د وا ﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ د ﺑﺮﯾﺪ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﺟﻨ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺷﻬﯿﺮ ﻫﻢ وواژه.

٤٣

ﺳﮑﻮرﯿﺎن ،دوﯾﻤﻪ ﴎﺣﺪي ډﻟ

 ،او ﻮرﺧﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ډﻟ

ﺷﺎﻣﻞ وو.

ﺎی

٤٢

د دوﯾﻢ ﮐﻨ ک ﻣﴩي ډ ﺮ ﺟ ال ډﺑﻠﯿﻮ،ﭘﻲ ﺳﯿﻤﻮﻧﺰ او د درﯦﯿﻤﯥ ډﻟﯥ ﻣﴩي

ډ ﺮوال اﯾ ﺮﻮن ﭘﺮ ﻏﺎړه درﻟﻮده .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ ،ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ

او ﺑﻠﻮاوو ﯥ دوﺳﯿﯥ ﺟﻮړې ﮐ ې وې .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﻣﺮﮐﭽﯿﺎﻧﻮ ووﯾﻞ ،ﭼﯥ ﺟﺮ ﻪ ﻟﻪ
ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وﺿﻊ ﺷﻮﯾﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﻣﻮاﻓﻘﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ده رﺳﯧﺪﻟﯥ او ﻫﻐﻮی دﻏﻮ

ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ ږدي.

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ وﯾﻠﯿﻢ ﻟﻮﮐﻬﺮټ ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻟﺸﮑﺮﮐﺸ ﯾﻮه ﮐ ﻧﻼره ﺧﭙﺮه

ﮐ ه ،ﭼﯥ ﻻﻧﺪې ﻣﺴﺎﯾﻞ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو:
-

ﻟﻮﻣ ی ﮐﻨ ک ﺑﻪ ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ د ﺗﯿﺎرزې ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﴍوﻧ ﻲ ﮐﻮﺗﻞ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﺗﻪ ﻲ

-

دوﯾﻢ ﮐﻨ ک ﺑﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﮏ ﻧﻪ ﭘﺮ ﭼﻨ وﱄ ،ﺳﺎړه راﻏﻪ او ﻣﺮو  ،ﻣﮑﯿﻦ ﺗﻪ ﻲ

-

درﯦﯿﻢ ﮐﻨ ک ﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ ﻧﻪ د ﺷﮑﺘﻮی او ﺧﯿﺴﻮره ﭘﺮ ﻻره ﻲ ،دروﯦﺶ ﺧﯧﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻣﻨ ﮐﯥ ﭘﺮﯾ دي او رزﻣﮏ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺎن رﺳﻮي.

ﻫﺮ ﮐﻨ ک ﺑﻪ د ډﺳﻤﱪ ﺗﺮ ۲۱ﻣﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮرې ﺧﭙﻠﻮ اﻫﺪاﻓﻮ ﺗﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮي.
ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ ﯾﻮﮐﻨ ک ﭘﺮ ﺗﯿﺎرزې ﮐﺎ ﯿ ﺮام ﺗﻪ راﻏﯽ ،د ﻟﻮﮐﻬﺮټ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې

ﮐﻨ ک ﻟﻪ ﭼﻨ وﻟﯥ ﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺮﻏﻪ ﺑﻨﺪ او ﺷﯿﻠﻤﻨﺰۍ ﮐ او دوه ﺗﻮی ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او د ﻣﻼ ﮐﲇ

ﻣﺮو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﭘﺮ دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﯧﺪل ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ان د ﻣﻼ ﭘﻪ

ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺴﯥ راوﺗﲇ ول ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﭘﺮﯦﻐﻞ ﭘﻪ ﺷ ل ﮐﯥ درې ﺗﻪ
وﺗﻠﯽ و .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻠﮑﻲ
و و ﺗﻪ زﯾﺎن ورﺳﺎوه ،د وا ﻪ د ﺑﺮﯾﺪ او ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﯧ ﻮ ﺗﻪ دې اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﳼ.

درﯦﯿﻢ ﮐﻨ ک ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې و او دوه ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﲇ ﻫﺪف

رزﻣﮏ او ﺑﯿﺎ ﻣﮑﯿﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺑﺪر ،ﺷﮑﺘﻮی ،ﺷﯿﺮﻧﻪ،

ﺷﯿﻨﮑ  ،ﺗﻨ ﻲ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ و ﺮ ﯧﺪل .ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﺎی ﺎی
ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ  ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻗﻮت زﯾﺎت او د وﺧﺖ ﭘﻪ ﻣ رﻧﻮ وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ

 /٧٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٧٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﻪ ۱۸۹۵ز ۹۶ ،او  ۹۷او ۹۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ

ﺗﻮﭼﻲ ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﮐﮋه ،ﺷﻮال ،ﺧﯿﻮي درو او ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل او دواړو ﺧﻮاوو
ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ واو ﺘﯥ .ﭘﻪ  ۱۸۹۵ز ﮐﺎل د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ او

دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﭘﻮ ﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﯿ ﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻠﮏ ﻻ ﮐﺮﮐﺠﻦ ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ د وا ﻪ ،رزﻣﮏ او ﺗﻮﭼﻲ
ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﱄ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ

ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ وﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،د ۱۸۹۶ز
ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ،ﭼﻨ وﱄ ،ﺷﻮره ،ﺗﻮﭼﻲ ،ﻣﯿﺮان ﺷﺎه ،ﺳﯿﺪ ﻲ ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ،

ﺷﯿﺮﻧﯥ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل او دې ﭼﺎرې ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺟ و ﳌﺒﯥ
ﺗﺎزه ﮐ ې.

د ۱۸۹۷ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ د ﺑﺮ ﺗﻮﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺎﯾﺰر ﮐﲇ ﮐﯥ د ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو او

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې .دﻏﻪ ﺟ ه ﻣﺎﯾﺰر ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺑﺪر ﯥ ﴎه ﻣﻞ د ﺗﻮﭼﻲ د

ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي اﯾﭻ اې ﺟﻲ) (H.A.Geeﭘﺮ ﺗ

وﻧ ﺘﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ

او ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﴎ

ﺟ ﭙﻮړي اﻓﴪان او ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل او

ﻧﻮر ﯾﯥ

ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺷﺨ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ دﻗﯿﻖ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ

ﻮدل ﮐﯧﺪه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ  ۲۲ﭘﻮ ﯿﺎن ،او د ﻫﻐﻮی دوه

ﻻر ﻮدي وژل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د درﯾﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ

ون  ۲۴ﺗﻨﻪ ﻧﻮر

ﭙﯿﺎن وو .ﭘﻪ وژل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﺳﯧﮏ ﻏﻮﻧ اﻧ ﺮﯾﺰ ﮐﭙﺘﺎن ډ ﺮوال اې ﳼ ﺑﻮ ،

ﮐﭙ ﺎن ﺟﯥ ،اﯦﻒ ﺑﺮاون او ﺗﻮرن اﯾﭻ اې ﮐﺮوﯾﮑﺸﻨﮏ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ وو .د ډاﮐ ﺮ ﮐﺎﺳﯿ ي ﭘﻪ
ون درې ﻧﻮر اﻓﴪان ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل ،ﭼﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﺗﺮې ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻣ ه

ﺷﻮل.

د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ اﺷﻐﺎل ﻫﻨﺪی ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﺘﺎب

ﻟﯿﮑﻮال واﻳﻲ» :د ﺗﻮﭼﻲ ﺳﯿﺎﳼ اﻓﴪ ﻲ ) (H.A. Geeد ﺟﻮن ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ

ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ ﻟﻪ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ وﺗﻠﯽ و .ﻫﻐﻪ  ۳۰۰ﺳﮏ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ او ﻮ ﻧﻮرو

ﺎی

ﭘﺮ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ د  ۱۸۹۴او  ۹۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺼﻔﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻼ

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﯾﻮ ﻟ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ وﻟ ﻮل .ﻣﻼ ددﻏﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺧﱪو اﺗﺮو ﺑﯥ
ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺑﻪ ﮐﯧﺪې .ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د ﻣﻼ د ﺑﯿﺎ

ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎره د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮ ﴍط دا و ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﻣﻨﻲ .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ
اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ ورور ﻧﴫﷲ ﺧﺎن ﴎه ﻧ دې

اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل .ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ ﭘ ﻨ ﺎﯾﻮﻧﻪ درﻟﻮدل او ﻟﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺎﯾﻪ

ﯾﯥ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯥ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻟﺮې ﮐ ل

او ددې ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﻫﻢ دا ﺑﺎﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﺣﻘﯿﺮ ﻧﻪ ﳾ ،ﺧﻮ ﺣﻘﯿﻘﺖ
دادی ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ددوی ﻟﭙﺎره ﻮر ﻧﻪ وو ،ﮑﻪ ﻣﻼ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﻣﺘﮑﻲ ﮐﯧﺪه او دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې دﻟﺘﻪ

ﻣﯿﺸﺘﯥ ﻧﻮرې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻫ ﻮﻟﯥ .اﻧﮕﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﭘﯿﺴﻮ او

ﻧﻮرو اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺎن ﭘﻪ ﻪ وﮐﺎروي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮګ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې د ډﯾﻮرﻧ

ﮐﺮ ﯥ او اﻧ ﺮﯾﺰ ﮑﯿﻼک ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د  ۱۸۹۵ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري
ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او ﺟﻬﺎد ﭼﯿﻐﻪ ﭘﻪ داوړو ،ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ

وزﯾﺮو ،ﺳﭙﯿﻦ وام او ﺗﯿﺮاه ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ه ،ﺧﻮ ﻪ ډول ،ﭼﯥ ﻪ وه ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ
ﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼ وﻧﻪ ﺗ ﻟﻪ .د ﻣﻼﺗ د ﻧﻪ ﺣﺼﻮل ﯾﻮ ﻻﻣﻞ دا و ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ او ﻫﻐﻮی ﺧﻠﮏ د ﻣﻼ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ه را ﺮ ﻮل.

ﻣﻼ د  ۱۸۹۶ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺮو ﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ  ۱۰۰۰ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د

ﺟﻬ ﺎد ﭘﻪ ﭼﻨﺪو ﭘﺴﯥ راووت او د رزﻣﮏ ﭘﻪ ﻣﻤﻲ راﻏﻪ ،ﺗﻮت ﻧﺮي ،ﭘﺎﻳﻲ ﺧﯧﻠﻮ ،داوړو،
ﺷﯿﺮﻧﯥ ،ﻣﺎﯾﺰر  ،ﺧﯿﺴﺎره او ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭼﻨﺪې را ﻮﻟﯥ ﮐ ې او ﺧﻠﮏ ﯾﯥ وﻫ ﻮل،
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺟﻨﺎزې وﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﮐﺎر ﮐﻮي.

ﻨ ﯿﺮي ﭘﺎ ﻮن

 /٨٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٧٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻮي ﺗﺤﺮﮐﺎت او ﻧﺎﻏﯥ

ﴎﺗﯧﺮو او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﺑﺪر ﻪ ﮐﺎوه .ﻫﻐﻪ د ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې او ﭘﺎ ﮏ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

د ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﻟﻪ دې ﻧ ﺘﻮ ﴎه ﭘﺮ ﯾﻮه وﺧﺖ ﻣﺴﯿﺪ ﻏﲇ ول ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﻮ

ﺷﯿﺮﻧﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮه وړ ﺎی ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ و .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﯾﺰر ﮐﯥ ﺗﻢ ﺷﻮ .ﺳﯿﺎﳼ

ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو ،ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺎﻧ ې ﺳﱰاﺗﻴﮋۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﯾﻮه وړ

ﺧﺎن ډوډۍ ﮐ ې وه ،ﺧﻮ ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ دوه ﺑﺠﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮ

ﺧﻮا د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭼﭙﺎووﻧﻮ ﭙﲇ وو او د ﺑﯿﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو او اﮐ ل ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﺎﻋﺪ وﺧﺖ ﭘﻪ
ﻓﺮﺻﺖ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ و.

ﺎی

اﻓﴪ او د ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠ ﻧﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﯾﺰر ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﻠﮏ ﺳﺎده

ﻫﻐﻮی ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﻫﺮ ﻪ ﯾﯥ ور وډ ﮐ ل«.

د ۱۸۹۶ز ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ را و ﺮ ﯧﺪ ﭘﻪ

دوی ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﻮاک ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﯿﺮﻧﻪ ﮐﯥ

ﻫﻤﺪا ډوﻟﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐ ې وه .ﻫﻐﻪ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د ﭼﻨ وﱄ د ﺣﻮزې ﻟﻪ اﻣﺮ ﻏﻼم

ﭘﻮ ﯿﺎن ،وﺳﻠﯥ او اﺳﺎن ﯾﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل .ﺧﺪرﺧﯧﻠﻮ ﺷﯿﺮﻧﯥ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ د

ﺳﻤﺒﻮﻟﯿ ﮏ ډول ﯾﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او ﻧﻈﻢ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻫ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﮑﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮې
ﻣﺤﻤﺪ ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې او ﯿﻨ ﺎر ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ ﮐﻨ ﯾﻮام ،ﺧﺪرﺧﯧﻠﻮ او

ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﻼن ﺗﯧﺮ ﻧﻪ ﳾ ،ﻣﺴﯿﺪ ،وزﯾﺮ او اﭘﺮﯾﺪي ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ

وړاﻧﺪې راﭘﻮرﺗﻪ ﳾ.

ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ راﺳﺘﻨﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺟ ه ﯾﯿﺰه ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﭘﺮ ﺧﱪو اﺗﺮو او

ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﯥ ﺟ ې وﻻړه و .ﯾﻮ ﺧﻮا ﯾﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ او ﯿﮑﺎو ﭘﺮ ﴎ ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ،
ﺧﻮ ﺗﺮ ﻨ

ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﮐﺮ ﯥ ،اﮐ ﻻت او ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮل.

ﻣﻼ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د د ﻤﻦ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻫﺪف د ﺧﯿﺴﻮره ﭘﻪ ﺗﻮروام،

ﺑﺮوﻧﺪ او ﮐﻮ ﮑﻲ ﮐﯥ ﮐﻼوې ﺟﻮړې ﮐ ې ،ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﮐﻼوې او ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮ ﻮل ،ﺧﻮ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر
وﺗ ﺘﯧﺪل او

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭙﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐ ﻮﻧﻪ را واﯦﺴﺘﻞ او د ﺧﭙﻠﯥ اﻧﺴﺎ ﺧﻮاﺧﻮږۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﭙﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ اوﺑﻪ
ورﮐ ې .ﭘﻮ ﯿﺎن د ﺷﭙﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ۱۲ﻧﯿﻤﯥ ﺑﺠﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ډ ﺮوال ﺑﻨﻲ او

ﮐﭙ ﺎن ﺑﺮاون ﻟﻪ ﻣﺮ ﻮﻧﻮ ﭙﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻟﯿ د ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ ﺳ ک ﻣ ه ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﻣ ي  ۹۰ﺗﻨﻪ ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﻠﮏ او ﻠﻮر ﻣﻼﯾﺎن ﻫﻢ ﭘﮑﯥ وو.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ دې اړه واﻳﻲ » :د ﺗﻮﭼﻲ د ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻓﴪ

ﺎﻏﲇ ﻲ ﭘﺮ ﺑﺪر ﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺑﺮﯾﺪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﯿﺮﻧﯥ ﻧﻪ د ﻣﺎﯾﺰر ﭘﺮ ﻟﻮر

ﺗﻠﻠﯽ و ،د ا ﺎﻧﺰي دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو د ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﺎخ ﮐﺎر و«.

اﻧ ﺮﯾﺰان دې ﺗﯧ ﺘﯥ ﺗﻪ د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻏﻮره ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﺷﺎﺗ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ده د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﻮ ﻧﻮی اړخ و .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻞ

اﺻﻄﻼح ﮐﺎروي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ دوی ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺳﱰ ﯥ ﭘ ﻮي ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو

ﭘﯿﻮﻧﺪه او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ  ۱۸۹۷ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮل .دا ﭼﺎره د ﻫﻐﻪ د

ﺧﻠﮏ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎ ﯧﺪل او اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﻢ د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎ ﻮن د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻫ ﻐﻪ دﻏﻪ راز ﻫ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ دده او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د اړﯾﮑﻮ د ﺗﺮﯾﻨ ﻠﺘﯿﺎ

وﮐ ل ،ﯾﻮ ﺧﻮا ﯾﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د زور ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻟ ﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

 ۲۰۰ﮐﺴﯿﺰ ﻟ ﮑﺮ ﻟﭙﺎره د اﺳﺘﻮ ﻨﯥ او ﺧﻮراک او

ﺎک ﻮﻟﯥ زﻣﯿﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮې ﮐ ې .د ﻣﻼ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺧﻮړﻟﯥ وه .ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﴎه ﺳﻢ ،ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ

ﻧﻮې ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ وه او ﭘﻪ دې ﻓﺮﺻﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﺮ راﻏﻮﻧ وﻟﻮ او

ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﯾﺰر ﮐﯥ ﺳﺨﺖ ﭼﺎ ﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه دوه ﮐﺎره

ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺸﺨﺺ اﻓﴪان او ﻣﻠﮑﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ي .ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﻣﻼ

ﺧﻠﮏ د ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻞ او ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ و ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو ﺟﺒﻬﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﯾﯥ) ﻣﯿﺎﺟﻲ،
ﻋﻤﺮ دﯾﻦ ﻋﺒﺪﻟﯽ ،ﻞ داد ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ ،ﻠﻤﻦ ﯾﺸﻨ ﯽ ،ﺧﺎﻟﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ،

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮ ﻲ او ﻧﻮرو ﺗﺎﺳﯿﺴﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﭘﯿﻞ وﮐ .

 /٨٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٨١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

درې ﮐﻨ ﮐﻪ ﴎﺗﯧﺮي راوﺗﲇ وو ،ﭼﯥ دوه ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﻫﻢ ورﴎه ﻣﻠﯥ وې .دوی ﻫﻢ د دوې
ﺷﯿﻨﮑ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺷﻮره ،ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن ،ﻧﺎﻧﻮ ﻧﺮي او ﺳﭙﻠﯧﺘﻮی ﻟ

ﺎی

ﺳﯿﻤﻲ ﺟﺎن او ﺳﯿﻠ ﯽ( ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻓﺎﻋﻲ او ﯾﺮﻏﻠﯿﺰو ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو.

راووﺗﻞ .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ

د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې د ﻣﻼ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دواړو ﺧﻮاوو اړﺗﯿﺎ وه ،ﮑﻪ ﻣﻼ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ

دوه وﯾﺸﺘﻤﻪ دواړې ډﻟﯥ ﴎﺗﯧﺮي ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ﭘﻪ دوې ﺷﯿﻨﮑ ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎه ﺗﺮ روﻏﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ ده ﻟ ﯧﺪﱄ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻟﺮې ﳾ او د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک د

ﻣﺒﺎرزان د ﻫﻐﻮی ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ را ﻏﻮﻧ ﺷﻮي وو ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ

ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ و ﺮ ﻲ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې

دﻟﺘﻪ د ﻣﺴﯿﺪو

ﴎه د ﻫﻐﻮی اﺳﺘﻮ ﻨ ﺎﯾﻮﻧﻪ او ﻣﻮرﭼﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړې او ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ

دي او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﻢ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د دوی د ﭘﺮﻣﺨﺘ

اﺻﲇ

ﭘﺴﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﯿﻠﻮل اﺳﺎﻧﻪ و ،ﮑﻪ ﻣﺨﮑﯥ ددوی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻪ ﺎﻧﮏ ،ﺑﻨﻮ او ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ

ﭘﯿﻮﻧﺪه او د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﻓﴪ اﯾﭻ ډي وا ﺴﻦ ﭘﻪ ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ ﴎه وﮐﺘﻞ،

ﺟﻮړې ﮐ ې

ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ د ﻣﻼ ﴍاﯾﻂ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻧﻪ داﺧﻠﯧﺪو او ﭘﻪ وزﯾﺮو

ﭘﻪ ﻧ ﻪ

د  ۱۹۰۰ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ۱۰۰

ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو اﻏﯿﺰ وﻧﻪ ﮐ او اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ د ﭘﺮﻟﻪ
ﺧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ دوی ﭘﻪ وا ﻪ او ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ ﭼﻮ

وې او ﭘﻮره ﻮاک ﯾﯥ درﻟﻮد.

ﭘﻪ ﻠﻮرم ﻞ اوږدو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ دوی ﺷﮑﺘﻮی ،ﺷﯿﺮﻧﯥ او ﺷ ﻪ ﻟ

ﮐ ي وو .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ دوی ﺑﯿﺎ ﯾﻮازې د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ړﻧ

ﺧﻨ ﻣﻼ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ او اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ﻟﻪ ﺟ ې راو ﺮ ﻮي .د  ۱۹۰۰ز ﮐﺎل د ﻓﱪوي ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﻣﻼ

ﮐﯥ د ﻧﻮﯾﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﭘﺮ ﻧﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ وو ،دﻏﻪ ﺧﱪې اﺗﺮې ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪې.

ﮐ ل او د ﻫﻐﻮی ﺎروي

زره ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﺟﺮﯾﻤﯥ اﻋﻼن وﮐ  ،ﺧﻮ دې ﭼﺎرې دوﻣﺮه اﻏﯿﺰ وﻧﻪ ﮐ  ،ﮑﻪ د  ۱۹۰۱ﮐﺎل

او ﮐﺮوﻧﺪې ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل ،ﺧﻮ ﺑﻞ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺮی ﯾﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ

ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ دې اﺗﻪ اړ ﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د دوی

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎري ﺳﺎﺗﲇ وو.

د ﻣﺴﯿﺪو ﺧﻼف ﺗﺼﻔﯿﻮي او وراﻧﮑﺎري ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل .د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻫﺪف دا و ،ﭼﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو او د  ۱۹۱۱ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯥ ﮐﯥ د ﻫﺎدي ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻫﻢ

ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ د ﺧﯿﺴﻮره او ﺷﻮره
٤٤

د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺴﺎن وﻧﯿﴘ ،د ﻫﻐﻮی ﮐﻮروﻧﻪ او ﮐﺮوﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ او ﺎروي

»د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه«
ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻮره دوه ﻟﺴﯿﺰې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﴎﺧﻮږ و.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ) (King of the Talibanﺑﺎﻟﻪ .ﻟﻪ ﻣﻼ ﴎه

او ﺧﻮراﮐﻲ ﺗﻮﮐﻲ ﯾﯥ ﭘﻮځ ﭘﻪ وﻟﺠﻪ ﯾﻮﳼ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻠﻮرو ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﺧﻪ
درﻟﻮده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﻨ ک ﮐﯥ ﻟﻪ  ۹۰۰ﺗﺮ  ۱۲۵۰ﭘﻮرې ﭘﻮ ﯿﺎن وو .دوی د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ،
ﭼﻨ وﱄ ،ﴎوﯾﮑﻲ او وا ﻪ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻻرو د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل.

ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺪر ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ  ۱۰۰۰ﮐﻢ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ ﺮ ﯧﺪل او  ،ﭼﯥ ﻟﺮې ﺳﯿﻤﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ

ددﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﴩي د ډ ﺮ ﺟ ال ډﯾﻨﻨ

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﻮ ﻲ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﻪ او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﻮاک ﯾﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ول ،ﭼﯥ د

ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ ﯾﯥ د ﴎوﯾﮑﻲ ،دوې ﺷﯿﻨﮑ او ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﻟ

ﭘﺮ ﻏﺎړه وه ،ﺧﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﻮرا

ﻧﯿﺖ و ،ﻟﻪ درې ﺗﺮ ﻠﻮرو زرو ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ورﴎه ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ ﮐﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ

ﻣﯿ اﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه .دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﯥ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۹ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل او ﻟﻪ

ﻫﺮ ﻮﱄ او ډﻟﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ﺷﯿﺦ و .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډوډۍ ﭘﺮ

ﮐﻨ ک  ،ﭼﯥ  ۲۰۵۲ﻮﭘﮑﻮال ۱۳ ،ﻧﯿﺰه وﯾﺸﺘﻮﻧﮑﻲ او ﻠﻮر ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﺷﺎﻣﻞ وو ،د

ﺎک ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ور ﻮﻻوه او دې ﭼﺎرې د ﻫﻐﻮی اﮐ ﻻت

ﻣﻮرﭼﻠﯥ ،ﮐﻮروﻧﻪ او ﮐﺮوﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﯿﻨ ﻪ ﯾﻮوړل .ﻟﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ﻧﻪ د ډ ﺮوال ﻫﻮګ ﭘﻪ ﻣﴩۍ

ﺧﻠﮑﻮ وه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮو ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮ ﻟﻨ ﺮ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯽ و .دﻏﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﻦ ﭘﻪ ﯧﺮ ،ﭘﻪ
ﻮﻟﯿﺰ ډول ﺧﭙﻞ ﺧﻮراک او

ﺷﯿﻨ ﻲ ﮐﻮټ ﻟﻪ ﻻرې ﻋﻤﺮ رﻏﺰي ،ﭘﺮﯾﺪﯾﻮ او ﺗ ې ﻟ

ﭘﺮ ﻟﻮر وﻏ ﻮل .د ﭼﻨ وﱄ

ﺗﻪ ﻻړل او ﭘﺮ ﻻره ﯾﯥ ﻮﻟﯥ دﻓﺎﻋﻲ

 /٨٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﮐﭙ ﺎن ﺳ ﺮﻟﯧﻨ

 /٨٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

)  (۱۹۱۴او ﺗﻮرن اﻧ رﺳﻦ )  (۱۹۱۴ﻫﻐﻪ ﺟ ﭙﻮړي اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪان وو،

ﭼﯥ ډﯦﺮی ﯾﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ژوﻧﺪ او ﯾﻮ ﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻣ ﯾﻨﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ

اﺳﺎن او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺪاوم ﮐ ی و.

ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ )(Targeted Killings

او د ﺟ ﭙﻮړو ﻣﻨﺼﺒﻮاﻟﻮ د ﺗﺮور ﭘﻪ ﻃﺮﺣﻮ ﮐﯥ وژل ﺷﻮي دي.

دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﴐﺑﻪ رﺳﻮﻟﻪ ،ﮑﻪ د ﻫﻐﻮی ﭘﻮ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎن

د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن او د ﺎر ﺮو ادارو ﻣﺴﻮوﻻن ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻼ ﭘﻪ

ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ وژل ﮐﯧﺪل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﺎر ﺮو ادارو ﭘﻪ دﻏﻮ وژﻧﻮ او ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻼ

ﭘﯿﻮﻧﺪه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺒﻬﯥ ﻻس ﮑﯿﻞ ﺑﺎﻟﻪ.

د ﻻرډ ﮐﺮزن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺨﻪ ﻣﻠﯧﺸﯥ ﺟﻮړې ﮐ ې،

ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۱۷۰۰ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه .دﻏﻮ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﯾﻮ ﺳﻮﺑﯧﺪار ،ﯾﻮ ﺟ دار او ﻠﻮر اﻧ ﺮﯾﺰ
اﻓﴪان درﻟﻮدل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻣﻦ او ﺛﺒﺎت د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب دﻧﺪه درﻟﻮده .ددﻏﻮ
ﻣﻠﯧﺸﻮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﴎوﯾﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﭼﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯾﯥ ډ ﺮﻣﻦ رﯾﭽﺎرډ ﻫﺮﻣﻦ

و .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ددې ﻣﻠﯧﺸﯥ ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ و او اﻧ ﺮﯾﺰان ﯾﯥ ﻫﻢ وﯾﺮول ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ
ﻣﻠﯧﺸﻪ ﴎﺗﯧﺮي ﻫﺮوﺧﺖ ﻮاښ ورﺗﻪ ﭘﯧ ﻮﻻی ﳾ .ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د ﴎوﯾﮑﻲ او وا ﻪ ﭘﻪ
ﺑﻮرﯾﻨ

ﻟﻪ وژﻧﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻮرﯦﻨ

ﻣﺒﺎرزان ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي وو .د ﮐﭙ ﺎن

ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﱪداری ور ﻟﯿ ﻟﯽ و.

د  ۱۹۰۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺳﭙ ﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﯾﻮه ﻣﺴﯿﺪ ﻣﻠﯧﺸﻪ ﴎﺗﯧﺮي )ﮐﺎﺑﻞ ﺧﺎن

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ( د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﴎوﯦﮑﻲ ﮐﻼ ﮐﯥ د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ
اﺳﺘﺎزی ) (Political Agentﮐﭙ ﺎن ﺑﺎورﯦﻨ

ﺑﺎورﯦﻨ

) (Captain Bowringوواژه ٤٥.د

ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډ ﺮﻣﻦ رﯾﭽﺎرډ ﻫﺮﻣﻦ د ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯽ ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ

و ﺎﮐﻞ ﺷﻮ .ﻫﺮﻣﻦ ﭘﺮ ﯾﻮه وﺧﺖ دوه دﻧﺪې ﻧﻪ ﺷﻮای

ﭘﺮﻣﺦ وړای ،ﮑﻪ ﺧﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺎی اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ) (Evelyn Howelد ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن
د ﻧﻮي ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ

ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وا ﻪ ﺗﻪ راﻏﯽ .د ﺑﺎورﯦﻨ

ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ او

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮑﻪ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﴎه

ﻣﺘﻔﺎوت دی ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﺪﰲ وژﻧﯥ ) (Targeted Killingsاو د د ﻤﻦ ﻟﯿﮑﻮ ﺗﻪ د
ﻧﻔﻮذ ﻫ ﯥ ﮐﻮﻟﯥ .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د
ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ د ﻣﺨﻨﯿﻮي او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﻲ او ﺳﯿﺎﳼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺤﺪودوﻟﻮ ﭘﻪ

ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎروﻟﻪ .دﻏﻪ ﺳﱰاﺗﻴﮋي ﭘﻪ ﺗﯧﺮ ﮐﯥ اﴎاﯾﯿﻠﻮ او اوس ﯾﯥ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮ ﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې د

ﭘﻪ ﻣﻠﯧﺸﻪ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﻐﺎوت ﻫ ﯥ

ﮐﻤﭗ ﮐﯥ د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

ﺎی

ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ

ﻫﻐﻪ ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ و اﯦﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﺮ ﺿﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ او دﻏﻪ راز ﻃﺎﻟﺒﺎن او اﻟﻘﺎﻋﺪه ﯾﯥ د ﻧﻮرو ډﻟﻮ او

ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﺎروي.

د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا اﻏﯿﺰﻧﺎک وو .د ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻏﻠﭽﮑﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ،ﯾﺎ ﺧﺮپ او ﺗﺮپ ﺟ ې

او د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺮﻧ ﺘﯿﺎ اﻧ ﺮﯾﺰان ﺧﻮرا ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐ ي وو .دی ﻟﻪ ﭘﯿﺮ رو ﺎن وروﺳﺘﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ ) (Charismaticﻣﴩ و ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺎﻧ ي ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ دودﯾﺰه ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ زړوﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻮذ ﮐ ی و .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د

ﻫﻤﺪﻏﻪ اﻟ ﻮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي او اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﭘﻠﻮﯾﺘﻮب
را ﻮﮐﯧﺪﻟﯽ و.

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﺗﺮ  ۱۹۱۳ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻮﻣﺮه اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ﭙﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ وژل

ﺷﻮي ،ﻃﺮاح ﯾﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺮي وو .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻻرډ ﮐﺮزن ﭘﻪ
وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻃﺮح ﭘﻠﯥ ﮐﻮﻟﻪ ،ﻣﻼ ﭘﻪ دﻏﻮ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ

ﻻﻧ

ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي وو .ﺟ ن ﺎﻧﻮﭼﻲ)  ،(۱۹۰۲ﮐﭙ ﺎن واﯾ  ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ
ﻫﺎرن)  ،(۱۹۰۳د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ﮐﭙ ﺎن ﺑﺎورﻧ

) ،(۱۹۰۴

ﺎﯾﻨﺎﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ډ ﺮﻣﻦ رﯾﭽﺎرډ ﻫﺮﻣﯧﻦ )  ،(۱۹۰۵ﮐﭙ ﺎن ډوﻧﻠ ﺳﻦ )،(۱۹۰۵

د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯧﺸﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﮐﭙ ﺎن

)  ،(۱۹۰۹د ﴎﺣﺪي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

 /٨٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٨٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﱰ ﯥ ﺗﻮرې او ﯥ ږﻣﻨ ﮐ ې .ﻫﺎوﯾﻞ واﻳﻲ ،ﭼﯥ دی د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﮐﻮرﻧ

ﻧ دې ﮐﺲ و او ﭘﻼن داﺳﯥ و ،ﭼﯥ دی ﺑﻪ ډز ﮐﻮي او ﭘﻪ ﮐﻤﭗ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﯿﺸﺖ
ﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﭘﺮ وﺳﻠﻪ ﮐﻮ ﻮﻧﻮ او ډﯾﭙﻮ ﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮي او د اﻓﴪاﻧﻮ د وژﻧﯥ ﺗﺮ ﻨ

ﴎه وﺳﻠﯥ او ﻣﻬ ت وړي.

ﺑﻪ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ

اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ،اوﻟﻒ ﮐﺎرو او د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﻟﯿﮑﻮاﻻن ﻣﻼ

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ وژوﻧﮑﯽ ،ﻇﺎ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺮ ﺑﻮﱄ.

اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ واﻳﻲ » :ددې ﺳﯿﻤﯥ ) وزﯾﺮﺳﺘﺎن( ﻮل ﺣﺎﻻت ﭘﻪ ﻣﻼ

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻮرې ﺗ ﱄ وو .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻪ ﺣﯿﻠﻮ او ﯿﻮ او ﺑﺮ ﯿﻮ ﺎن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﺴﯿﺪو
ﮐﯥ ﻣﺸﻬﻮر ﮐ ی و او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻗﻮي او ﻣﻬﻢ ﮐﺲ و .ده ﺗﻪ ﺎﻧ ي اﻣﺘﯿﺎزات

ورﮐﻮل ﮐﯧﺪل .ده ﺗﻪ ﯾﻮې ﴎﭼﯿﻨﯥ ،ﭼﯥ زه ﯾﯥ ﻧﻪ ﯿﻢ ،د ﭘﯿﺴﻮ ﺑﻨ ﻟﻮﻧﻪ

ورﮐﻮل .ﭼﺎﺑﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوه ،ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ورﮐﯧﺪل او
داﺳﯥ وﺧﺖ ﻫﻢ راﻏﯽ ،ﭼﯥ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻻړ .ده ﭘﺮ ﺎن ﺳ ي

وژوﻧﮑﻲ را ﻮل ﮐ ي وو .دی د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اﺧﻼﻗﻮ او ﮐﺮﮐ ﺮ ﻧﻪ ﺑﯥ ﺧﱪه ﻧﻪ و ،د
ﻫﺮ ﯾﻮه ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﮐﯥ دده وﻧ ه وه .ده ﺧﭙﻠﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ډﯦﺮو

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﺴﺘﯥ وه او ﻮ ﻠﻪ اړ وﺗﯽ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ
وﺗ ﺘﻲ ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ،ﭼﯥ ورﯾ ﯥ ﻟﻪ ﴎه واو ﺘﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﻪ راﻏﯽ او د ﺳﻮﻟﯥ

ﺧﱪې ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯥ .ﺳﮑﺮﺮ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪا ډول ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ ،ﮑﻪ ﻣﻼ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﻟﻮﺳﺘﯽ ﻧﻪ و .ده ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ

ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎرﳼ ژﺑﻪ اد ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ

اﺳﺘﻮل ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺑﺎدار ﻫﯿﻠﯥ او ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐ ي وو .زﻣﺎ
ﭘﻪ ﺑﺎور دی ﻫﯧﻮادﭘﺎﻟﻪ ﺳ ی و او د ﻻرډ ﮐﺮزن د ﻣﻠﯧﺸﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮوژې ﭘﺮ

وړاﻧﺪې ﺳﱰ ﺧﻨ و .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ دودﯾﺰې ازادۍ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﻞ
ﻻرې ﻧﯿﻮﻟﯥ ،ﻻرې ﯾﯥ وﯾﺠﺎړوﻟﯥ او ﺗﯿﻮري ﯾﯥ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ و .ده ﭘﻪ ﮑﺎره

ﭘﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ د ﭼﺎ د

ون ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﻪ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ﻧﻮرو ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ

وﯾﻞ ،ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﻮﮐﺮاﻧﻮ ﺟﻨﺎزې وﻧﻪ ﮐ ي ،ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﺳ ي دې

ﺎی

ﻗﻮي ﺗﻀﻤﯿﻨﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدل.

د ۱۹۰۵ز ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ،اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ،ډ ﺮﻣﻦ رﯾﭽﺎرډ ﻫﺮﻣﻦ او د

ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻼﻧ

د ﺑﯧ ﺎه ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻧﺎ ﺎﭘﻪ د ﮐﻮ ﯥ د ﯾﻮې ﮐ ﮐ

ﯿ ﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې .ﺗﺮ ﻮ ،ﭼﯥ ﻧﻮي ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ

او د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺎﻧﻮﻧﻪ دﻓﺎع

ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل ،د ﻣﻠﯧﺸﯥ ﯾﻮه ﻣﺴﯿﺪ ﴎﺗﯧﺮي ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﭼﻪ د ډ ﺮﻣﻦ رﯾﭽﺎرډ ﻫﺮﻣﻦ ﺗﺮ زړه ﺑﻮ ﻪ

اﯦﺴﺘﯥ وه.

اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ واﻳﻲ » :د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻼﻧ راﻏﯽ او

وﯾﯥ وﯾﻞ ،ﭼﯥ دا ﺳ ی ) وژوﻧﮑﯽ( ﻣﺴﯿﺪ دی ،ﺧﻮ دﻟﺘﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻮره ﻧﯿﻢ
ﻮﻟﯽ ﭘﺮوت دی ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳ ی ﯾﯥ ﻫﻢ ﮐﯧﺪای ﳾ ﻏ ی وي .د

ﺗﻮﻗﯿﻔﺨﻮﻧﯥ ﭘﻬﺮه ﻫﻢ دوی ﮐﻮي .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ دوی ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﯾﻮې ﻣﺨﯥ ﺑﯥ

وﺳﻠﯥ ﳾ«.

د ﻣﺴﯿﺪو د ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ه د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻋﻤﻞ و ،ﮑﻪ دا اﺣﺘ ل

ډﯦﺮ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻧﻮی ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﳾ .دا

وﺧﺖ د وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﭘﻪ ﺗﻮﻗﯿﻒ ﺧﻮﻧﻪ او ډﯾﭙﻮ ﺎﻧﻮ ﮐﯥ  ۵۰ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻬﺮه ورﮐﻮﻟﻪ .ﻟﻪ
دې ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺑﻞ ﻮﻟﯽ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ و ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ

ﴎه ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﻣﻠﯧﺸﯥ و اﯦﺴﺘﻞ ،ﺧﻮ ﻮ ﺗﻨﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﻮﭘﮏ وﺗ ﺘﻮل .د رﯾﭽﺎرډ
ﻫﺮﻣﻦ د وژوﻧﮑﻲ »ﺻﺎﺑﺮﺧﺎن ﺷﺎ ﺧﯧﻞ« د ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ ﭼﺎرې ﭘﺨﭙﻠﻪ اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ﭘﻪ ﻻس

ﮐﯥ واﺧﺴﺘﯥ.

ﻫﻐﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ واﻳﻲ » :زه ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﺑﺎﺻﻼﺣﯿﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﭙﻮه وم او ﻮﻣﺮه

ﻣﯥ ،ﭼﯥ ﮐﻮﻻی ﺷﻮای ،ﭘﻪ ﻫﻮﻣﺮه ﺑﯥ رﺣﻤ ﻣﯥ ﻣﺤﮑﻮم ﮐ  .ده ﭘﺮ ﺟﺮم

اﻋﱰاف ﻧﻪ ﮐﺎوه ،ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﯾﯥ وﯾﺎړ ﮐﺎوه .ﻫﻐﻪ وﯾﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ

راﻫﯿﺴﯥ دې ور ﯥ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ و او زړه ﯾﯥ و ،ﭼﯥ ﻮل ووژ «.

ﻫﺎوﯾﻞ واﻳﻲ ،ﭼﯥ دده د اﺗﻠﻮﻟ ﭘﻪ وﯾﺎړ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﻨﺪره ﻫﻢ ﺟﻮړه ﺷﻮې

وه .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻫﺮﻣﻦ وژوﻧﮑﯽ اﻋﺪام ﮐﯧﺪه ،دار ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﯿﮋوﻟﻮ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﯥ

 /٨٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٨٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﯾﻮې ډﻟﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او  ۱۵ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واړوﻟﻪ .ﻮ ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺗﻮرﻣﻨ و ﺗﻪ

ﻧ دې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل ،ﭼﯥ  ۱۰ﺗﻨﻪ ﭘﮑﯥ ﻣ ه او درې ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل او  ۱۳ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ د

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ.

ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻠﻮۍ

وې ،ﺧﻮ ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺟﻮړﺟﺎړی ﻧﻪ ﮐﺎوه .ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ

دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﱄ ﭘﯿﺮ ،ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﺎﻳﻲ او اﻓﻐﺎن ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ
ﴎه ﯾﻮ ﺎی د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎوه.

ﭘﻪ ﻓﱪوري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ -ﺳﭙﯿﻨﮑﯽ ﺳ ک

ﺗﻪ ﻫ ﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﳾ.«...

ﺎی

٤٦

ﻫﺎوﯾﻞ ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺮ ﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮه داﺳﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ﭙﻮړي ﭼﺎرواﮐﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻏ ﯾ ي،

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺳﺎﺗﻨﯥ او دﯾﻦ ﺳﺎﺗﻨﯥ د ﻣﺒﺎرزې ﺗﻮغ ﭘﻪ ﻻس
ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ و او دی ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺮور ﭘﻪ ﻟﯧﺴﺖ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ و ٥ .اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ ﭘﻪ »ﻣﯿﮋ«

ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﺮ وﺿﻌﯿﺖ او ﻣﺴﯿﺪو ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی ،واﻳﻲ» :ﻟﻪ

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﴎه ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻮک دده د ﮐﺮﮐ ﺮ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ او وﯾﻨﺎ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ
ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻞ«.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ) ﻣﯿﮋ -اﯾﻮﻟﯿﻦ ﻫﺎوﯾﻞ( ) ،ﭘ ﺎن -اوﻟﻒ ﮐﺎرو( ) ،د

ﺟﻮړ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﯾﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺎوه .وروﺳﺘﻪ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ددﻏﻪ ﺳ ک ﭘﺮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻮ ﻲ رﭘﻮټ (۱۹۳۵ -ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﻪ د ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﺷﺨﺼﯿﺖ ،ﻣﴬ ﻻر ﻮد او

وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎ ﻟﻔﺖ ډا ﯿﺰ ﮐ او ﻮاښ ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ

ﻇﺎ ﺗﯿﻮرﯾﺴﻦ ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﮐﺎروﱄ دي.

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ډﯦﺮ ﮐ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺟﺮ ﯥ د ﭘﺮﯦﮑ و ﭘﻪ ﻪ ﭘﺮ دﻏﻪ ﺳ ک ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې و ﻨ وﻟﯥ،
ﺧﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮ ﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧﺪه .ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﺮو

ﮐﯥ ﻮﺳﻮه ﺷﺎ ﺧﯧﻞ او ﻋﺒﺪﱄ ﻣﻼﺗ ي ﴎه راﻏﻮﻧ ﮐ ل او د ﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ
ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی او ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ

ﺷﻤﯧﺮ ﻧﺎﻧﺎﺧﯧﻞ

ورﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﮐﺮ ﻪ ﮐﯥ ﺟﻨ ﯧﺪل .ﭘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﮐﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه د ﺷﮑﻲ د ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ ﻣﻠ ﺮي ﻫﻢ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۱۵۰۰ﺗﻨﻮ

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او ﻣﻠ ﺮو ﯾﯥ ﮐﻮ

وﮐ  ،ﭼﯥ د ﻣﻨﺰﯾﻮ ﻣﻠﮑﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ

ﴎه د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﺟﻬﺎد ﮐﯥ ﻣﻠ ﺮي ﮐ ي ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﯿﻨﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ د اﺧﺘﻼف ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ دې

ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت

د ۱۹۱۴ز ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د وا ﻪ ﭘﻮﻟﯿ ﮑﻞ اﺟﻨ

ﺟ ن

ﺟﻲ ډوډ وواژه .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﯥ ﺗﻮر ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻮرې ﮐ او د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ

ﺷﻮل .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻧﻮرو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﴩي د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه
زوی ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﺮﻏﺎړه درﻟﻮده .ﻫﻐﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﺮاﺧﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻠﻮی و،
ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎن دده ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اړخ ﮐﯥ وو او ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﻲ ﻪ وو .ﭘﻪ
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ اﺗﯿﺎ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ د ﮐﺠﻮري ﮐ او ﺗﻨﺎﻳﻲ ﺗﺮﻣﻨ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ

ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﺧﱪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﯥ د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ
دﯾﻦ او ﺣﻤﺰﷲ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۵۰۰ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزان ﭘﺮ دوی د ﺑﺮﯾﺪ ﺗﯿﺎری ﻧﯿﴘ .دوی ﴎوﯾﮑﻲ ﺗﻪ

 ٥ﻫﺎوﯾﻞ ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺮ ﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﯾﻮه ﴎﺳﺨﺘﻪ د ﻤﻦ ﭘﻪ اړه ﻏ ﯾ ي او ژﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺳﺘﻮﻏﻪ

 ۲۵۰ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﮐ ل .د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﴎه ددوی د ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﻠ ﺮاف اړﯾﮑﻲ

ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪا ﯾﻮه ﮐﻠﯿﻤﻪ دده ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﺗﻮروﻧﻮ او ادﻋﺎوو د ﺑﻄﻼن ﮐﺮ ﻪ وﺑﺎﳼ .ﻣﻼ ﭘﻮوﻧﺪه ﺗﻪ د

د ﺟﻨﻮﺑﯽ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻠﯿﺸﻮ ﻧﻪ  ۷۰ﺗﻨﻪ ور واﺳﺘﻮل او ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﴎﺗﯧﺮي

وي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دې ﮐﺮ ﻮ ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﻮوﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﺗﻪ د ﻫﯧﻮادﭘﺎﻟﻪ ﺧﻄﺎب ﮐﻮي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل

ﭘﺮې ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻮ ور ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺗﻨﺎﻳﻲ ،ﴎوﯾﮑﻲ ﺗﺮﻣﻨ د در ﯥ اوﺑﻪ ﻟﻪ ﻻرې اړﯾﮑﻲ

ﭘﯿﺴﻮ د ﺑﻨ ﻟﻮﻧﻮ ادﻋﺎ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻮﻧ ﻪ ده ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﺮ ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د » ﺧﭙﻞ ﺑﺎدار« د

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﯿﻨ

ﮐ ل .د ﺑﺮوﻧﺪ ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮ ﴎه  ۱۵۰۰ﺑﻬﻠﻮﻟﺰي ﻫﻢ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ درې

ﻫﯿﻠﻮ د اﻧﻌﮑﺎس ﺧﱪه ﮐ ې ،ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﻫﺪف د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن او ﴎدار

ﻧﴫﷲ ﺧﺎن وي.

 /٩٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٨٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺗﻮت ﻧﺮي ﭘﺮ ﮐﻼ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او  ۶۰ﻣﯿﻠﻪ ﻮﭘﮏ او  ۱۲۰زره ﮐﺎړﺗﻮس ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﻮوړل .ﭘﻪ

ﺎی

زرو ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺷﻮ .د ﴎوﯾﮑﻲ د ﺮﯾﴘ ﴎ ﭘﻮﺳﺘﻪ د ﮐﻮﻧ ې ﻏﺮه ﭘﻪ ﻟﻮړ ﺎی ﻟﻪ ﺳﻨ ﺮوﻧﻮ

ﻫﻤﺪې ﮐﺎل ﭘﻪ ﺎﻧﮏ زام ،ﻧﯿﲇ ﮐ  ،ﻏﻮاﻟﯿﺮي ﻧﺮي ،ﺗﯿﺎرزه ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﻧﺎﻧﻮ ،ﺧﯿﺴﻮره او ﻮ

ﴎه ﻣﻞ ﺟﻮړه وه او اﻧ ﺮﯾﺰي ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻢ ﺷﻤﯧﺮ ﴎه د ﭘﻮﺳﺘﯥ او ﺑﺮځ د ﻧﯿﻮﻟﻮ او ﻟﻪ

ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺷﺨﯥ ﺷﻮﻻﻧ ﯥ وﺷﻮې .د ﺟﻮن ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮد اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﺮ

ﻣﻨ ﻪ وړو ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻻی ﺷﻮای ،ﺧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻣﺒﺎرزان ﭘﻪ ﻏﻠﭽﮑﯿﻮ او ډﻟﻪ ﯾﯿﺰو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ

ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪې ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟ ﮑﺮې واﯦﺴﺘﯥ او د ﺟﻮن ﻟﻪ ۱۲ﻣﯥ ﻧﯧ ﯥ ﯾﯥ

ﮐﯥ ﺧﻮرا ﭼ ﮏ ول.

٤٧

د ا ﺴﺖ ﺗﺮ ۱۷ﻣﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺎﻧﮏ زام ،ﺷﻬﯿﺮ ،ﺣﯿﺪري ﮐ  ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﻗﻤﺮدﯾﻦ ﮐﲇ ،ﻧﺎﻧﻮ،

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﺷﭙﯥ دوه ﺑﺠﯥ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ډزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﭘﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان د ﻣﻨﺰﯾﻮ د ﻣﴩ ﮐﺘﺐ ﺧﺎن ﮐﲇ ﺗﻪ ﻻړل ،ﮑﻪ دﻏﻪ ﮐﻠﯽ

ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ﺮﯾﴘ ﴎ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﯧﺪو ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮل.

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎراوه .ﮐﺘﺐ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل .د

دوی د ﴎوﯾﮑﻲ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ل .د اﻧ ﺮﯾﺰي ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻼن ﻃﺮح ﮐ  .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﻣﺴﯿﺪو  ۳۰۰ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻨ ﺮوﻧﻪ ﻧﯿﻮﱄ

او ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯥ وﺳﻠﯥ او ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ ﺗﺮې وﻟﺠﻪ ﮐ ل .د ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﻠﯧﺸﯥ

واﺳﺘﻮل ﺷﻮل او  ۵۵راﯾﻔﻞ ﮐﻨ ک د رﯾﺰرف ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮ .د ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺎ ﻲ ﮐﯥ د

ﻣﻼﺗ راووت .ﻟﻪ ﺎﻧﮏ ﻧﻪ ﻫﻢ ددوی ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﯾﻮ ﮐﻨ ک راوﺧﻮ ﯧﺪ او د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ

ﺷﭙ م ﮐﻨ ک ﺟ ﭙﻮړی اﻓﴪ ﺗﻮرن ﻫﺎر ﻟﻪ ﭘ ﻮ وﻏﻮر ﯧﺪ .ﻟﻪ دوی ﴎه ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﻣﺦ ﻧﻪ ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻻره ﮐﻮروﻧﻪ او ﮐﺮوﻧﺪې وﺳﻮ ﻮل ،د ﻣﺎرچ ﭘﺮ

ﺑﺮوﻧﺪ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﻧﻮرې وﮐ ې.

اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن ﺟ ال ﺑﺎﯾﻨﻦ د ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﭘﺮ ﻧﺎﻧﻮ ﮐﲇ د

وو .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺷﭙ م ﮐﻨ ک ،ﻧﯿﭙﺎل رﺟﻤﻨ  ،ﻮرﺧﻪ او ﻣﻬﻨﺪرادال ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو
دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﯥ ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې او د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ

وار ﮐﯥ د ﻮرﺧﻪ راﯾﻔﻞ

ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ  ۱۵۰ﮐﺴﺎن ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﯥ ور وﺧﯿﮋول ،دوی د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ

اﯦﻒ اﯦﻞ ﻫﻮﻏﺰ و ،ﺧﻮ دی او  ۱۹ﻧﻮر ﻣﻠ ﺮي ﯾﯥ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﻣ ه او  ۱۰ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ  ۱۵۰ﻣﻠﯧﺸﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﻣﺎرچ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو ﭘﻪ
ﴎوﯾﮑﻲ ﺗﻪ راﻏﯽ .دوی ﺗﺮ ﺑﺮوﻧﺪ ﭘﻮرې د ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺴﯥ ﻟ ﻪ وﮐ ه ،ﺧﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮ

اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮې وې او د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺳﻨ ﺮوﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮل.

ﯾﻮوﻟﺴﻤﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﺠﻮري ﮐ ﺗﻪ را و ﺮ ﯧﺪل او دﻟﺘﻪ د اﭘﺮﯾﻞ ﺗﺮ درﯦﯿﻤﯥ ﭘﻮرې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺎوﮐﻢ ﭘﻨ ﻪ ﺑﺠﯥ د  ۱۲ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژل ﮐﯧﺪو او  ۴۰ﻧﻮرو ﭘﻪ ﭙﻲ ﮐﯧﺪو ﴎه

ﻧﯿﻮﻟﯥ وه .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۹ﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﻮری ﻟﻪ ﺧﺠﻮري ﮐ ﻧﻪ د ﻧﯿﲇ ﮐ ﭘﺮ ﻟﻮر

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دوو ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ ﺗﺮ دوو ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې ﻮل ﮐﻠﯽ ﭘﻪ ﮐﻨ واﻟﻮ واړاوه.

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻻړل.

د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ درﯦﯿﻢ ﮐﻨ ک ﺷﺎه ﺳﻠﯿﻢ ﻣﯧﻠﻪ او ﮐﻠﯽ وﻧ ول او ﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﭘﺮﻣﺦ

ور ﺗﻠﻞ اور ﯾﯥ ور اﭼﺎوه .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ادﻋﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺧﻮاوو ﮐﯥ

ﻠﻮر زره ﺗﻨﻪ را ﻏﻮﻧ ﺷﻮي وو .د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ دوی د ﻋﺒﺎس ﺧﯧﻠﻮ ،ورزه ،ﻣﻨﺰﯾﻮ،

ﻧﺎﻧﻮﺧﯧﻠﻮ او ﻏﺎزي ﮐﻮټ ﮐﲇ ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻮل ﭘﻪ ﮐﻨ واﻟﻮ ﺑﺪل ﮐ ل .د

دوی ﻫﻮډ درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮاﻟﺮي ﻧﺮي ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻻره

و ﺮ ﺎوه ،ﺧﻮ ﻟ ﻣﺰل ﯾﯥ ﻧﻪ و ﮐ ی ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او  ۱۸ﺗﻨﻪ ﻣ ه او دوه ﭙﯿﺎن

ﯾﯥ ورﮐ ل.

د  ۱۹۱۷ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯿﺎرزه ،ﻧﯿﲇ ﮐ او ﺷﯿﺮﻧﯥ ﻟ

ﭘﺮ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ،ﭘﻮﺳﺘﻮ او د وا ﻪ ﭘﺮ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ

ﮐﯥ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﻻس ﮑﯿﻞ ﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ واﻗﻌﯿﺖ دادی ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ

ﻣﭽﻲ ﺧﯧﻠﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺮ ﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻮ او ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻮ ﺗﻮﮐﻮ واﻟﻮزول .ﻟﻪ دې ﴎه

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻟﻮد ،اﻣﺎ ورور ﯾﯥ د ﺗﺮﮐﯿﯥ او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻر ﻮوﻧﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ

ﻫﻤﻤﻬﺎل اﻧ ﺮﯾﺰ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ او ﻣﺮو

ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﯥ .د  ۱۹۱۷ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۳۱ﻣﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ د

 /٩٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٩١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ او ﻫﻨﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺎﻧ ي ،ﺧﻮ ﭙﻮﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺗﺮﴎه ﮐ ل.

ﺎی

ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﺮو د ﻟ ﻮن ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯥ وراﻧﮑﺎرۍ وﮐ ې.

دﻏﻮ ﺒﺎرﯾﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺴﯿﺪ ﺳﺨﺖ و ﭙﻞ او ﮐﺘﺐ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د اﻣﯿﺮ

ﭘﻪ  ۱۹۱۷ﮐﺎل ،ﭼﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮل،

ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ وﺧﺖ را وﻧﻪ رﺳﯧﺪې .ﭘﺮ اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ډﯦﺮ وﺧﺘﻪ ﺗﻮر و ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘ ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ درﯦﯿﻤﻪ ﺟ ه وﻧ ﺘﻪ ،وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ ﻪ واﺧﺴﺘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﻟﻪ ﻣ او ﻟﻬﺠﯥ ﯾﯥ داﺳﯥ ﺑﺮﯦ ﯧﺪل ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ددﻏﻮ

ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﮐ ي وو .د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د

ﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ د وژوﻧﮑﻮ ،وﻟﺠﻪ ﮐ و وﺳﻠﻮ او ﯾﺮ ﻏﻤﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻧﯥ

ﻣﺴﯿﺪو د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې ﭼ ﮑﯥ ﮐ ې او ورﭘﺴﯥ ﭘﻪ  ۱۹۱۹ﮐﺎل ﮐﯥ ،
او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ .د  ۱۹۱۹ﮐﺎل ﺗﺮ ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻮرې ﻫﻐﻮی

ﭘﻪ ﺳﻠ ﻮﻧﻮ ﺗﻨﻪ وژﱄ او

راوﻟﭙﻨ ۍ ﻟﻪ ﻧﺎاﻧ وﻟﻪ ﺗ ون وروﺳﺘﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وﺣﺸﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮازې ﭘﺎﺗﯥ

ﮐﻮي .د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ د ﻫﻨﺪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﯾﻮ ﻟﯿﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ  ،ﭼﯥ د

ﻧﺎراﻣﯿﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ و ﯿ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺟ ن ﺟﻲ ډوډ ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ ﮑﯿﻞ
ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ د ﺳﭙﯿﻦ رﻏﺰي ﻟﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدو ﻣﺨﮑﯥ د ۵۴

ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺼﻔﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﺳﯧﮏ ﮐﻨ ک  ۲۵۰ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﺑﺮوﻧﺪ ﮐﻤﭗ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د اوﺑﻮ

ﭘﯿﻞ ﮐ ل .ﻫﻐﻮی د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ درﯦﯿﻤﯥ ﺟ ې ﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﻮل ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ .ددﻏﻪ ﮐﺎر ﻫﺪف د ﺑﻬﻠﻮﻟﺰﯾﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ

ﮐ ي ،ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﺒﺎرﯾﻮ ﴎه

ﻟﻪ دﻏﻮ ﻮﻟﻮ وراﻧﮑﺎرﯾﻮ او وﺣﺸﺘﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﭘﻪ

د ۱۹۱۹ز ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷ ﱄ او ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د

ﺟﺎن ډوﻧﻠ ﭘﮑﯥ ون

ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻧﻮي ﴍﻃﻮﻧﻪ ﮐﯧ ﻮدل او ﻮاښ ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ددوی د ﺳ ک

ﺟﻮړوﻧﯥ او ﻧﻮرو ﭘﻮ ﻲ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ ﭘﯧ

ﺑﻪ ﻣﺦ ﳾ.

وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺮ ﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ

و ،ﮑﻪ د ﻫﻐﻮی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻧﻪ ﮐﯧ ﻮده.

ﴎوﯾﮑﻲ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﺗﺮﻣﻨ درې زره ﮐﺴﯿﺰه ﺟﺮ ﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮه ،ﭼﯥ د

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ال ﺑﺎﯾﻨﻦ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن رﯾﺰﯾ ﯾﻨ

درﻟﻮد.د ﺟﺮ ﯥ د ﭘﺮﯦﮑ و ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دواړو ﺧﻮاوو ﻮل ﺑﻨﺪﯾﺎن او ﯾﺮﻏﻤﻞ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﺧﻮﳾ

ﮐﯥ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د وزﯾﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

ﮐ ل او ﻣﺴﯿﺪو د  ۳۰۰زره روﭘﯿﻮ ﭘﻪ ارز ﺖ د  ۲۰۸ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او  ۸۳ﻣﻠﯧﺸﻪ ﻳﻲ ﻮﭘﮑﻮ د

دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺗﺼﻔﯿﻮي او ﺗﻌﺮﴈ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ .ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ دوه ﭘﲇ

ورﮐ ې ژﻣﻨﯥ وﮐ ې ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﯥ  ۴۰ﻮﭘﮏ د ﺑﯧﺮﻣﻞ ﭘﺮ وزﯾﺮو ﭘﻠﻮرل ﺷﻮي وو او  ۱۹ﻮﭘﮏ

ﻮﱄ او ۴۳ﮐﻨ ک د ډ ﺮ ﺟ ال ﻮﯾﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ او  ۶۷ﮐﻨ ک د ډ ﺮ ﺟ ال

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وړل ﺷﻮي وو .دوی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﴍط ﺑﺸﭙ ﻋﻤﲇ ﻧﻪ ﮐ  ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﻪ وﻟﺠﻪ

ﻟﻮﮐﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺿﻤﯿﻤﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺗﻮرﻧﺠ ال اې ﺳﮑﯿﻦ ﺗﺮ

ﺷﻮې وﺳﻠﯥ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ور وﺳﭙﺎرﻟﯥ .ﻟﻪ ﺟﺮ ﯥ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ

ﺑﺮﺧﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ د ﻧﻈﺎم ﭘﺮ ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ و ﻮﻣﺎرل ﺷﻮل .دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ او ﺎﻧﮏ

ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻞ ﺷﻮې.

ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮ ﻲ .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺎﺗﯥ

ﻧﻪ ﺗﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻮرې د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ د ﯿﻨ

ﺖ ﭘﺮ ﭼﺎرو د ﻮﻣﺎرل ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د اﻣﻨﯿﺖ

دﻧﺪه ﭘﺮﻏﺎړه درﻟﻮده .د ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ دﻏﻪ ﻣﻼﺗ ې ﻻرې ﺷﺎوﺧﻮا  ۳۵۰ﻣﯿﻠﻪ ﮐﯧﺪې.

٤٨

د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﻟﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﻧﻪ ۱۴زره او  ۹۰۸ﴎﺗﯧﺮي ،اﻓﴪان ،ﺗﻌﻘﯿﺒﻲ ﮐﺴﺎن او

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﻮ ﯿﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﯿ ل او ﭘﺮ دوی د ﺳﻮدا ﺮۍ او ﺗ

او راﺗ

ﻮﻟﯥ ﻻرې ﺑﯧﺮﺗﻪ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺗﺼﻔﯿﯥ ﻫ ﯥ
ﻟﻪ اﻓﻐﺎن-اﻧ ﺮﯾﺰ درﯦﯿﻤﯥ ﺟ ې وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ  ۱۹۱۹ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۲۰ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﻪ

 /٩٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٩٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻫﻐﻮ ﺑﺮ ﻮرو ﮐﻼوو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل و ،ﭼﯥ ددوی ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ او وړو ﻮﻧﻮ ﭘﺮې اﻏﯿﺰ ﻧﻪ ﮐﺎوه.

ﺎی

د ﻫﻐﻮی د ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ او وﺳﺎﯾﻠﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﻟﭙﺎره ۱۳۳۸۲اﺳﺎن او ﻧﻮر ﺎروي ﭘﻪ درﯾﻮ ﺑﯧﻠﻮ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ل ،ﺧﻮ دوی ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ژﻣﻨﯿﻮ ﺟﺎﻣﻮ او

ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﮐﯥ د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل او ﭘﻪ ۱۴ﻣﻪ ﻟﻮﻣ ی ﮐﺘﺎر دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،دوﯾﻢ دﯾ ﺎن او درﯦﯿﻢ

اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو ،اﻣﺎ د ﻣﺴﯿﺪو او ورﻣ و ﻣﺒﺎرزان او د ﻫﻐﻮی ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ ﻏﺮوﻧﻮ او ﺷﺎوﺧﻮا

ﺑﻮﯾﻪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .دوی وزﯾﺮو ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻏﺎړه ﮐﯿﻨ دي د ﻤﮑﯥ

ﻮل ﴎﺗﯧﺮي  ۱۶۰۰۰ﺗﻨﻪ وو ،ﭼﯥ اﺗﻪ زره ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻮﭘﮑﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو .دﻏﻪ راز ۷۰۰۰

ﻟﻪ وزﯾﺮو ﴎه ﯾﯥ ﺟﺮ ﻪ وﮐ ه .ﺟﺮ ﯥ ،ﭼﯥ ﻮل ﺮﮐﺰ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ او ﭘﻪ ﮐﯿﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ دوو

داﺳﯥ ﮐﺴﺎن وو ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻫﺮوﺧﺖ ﻣﻮرﭼﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې .د اﻧ ﺮﯾﺰ

۱۱ﻣﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ددوی ﻮل ﴍاﯾﻂ رد ﮐ ل.

ﻧﻮرو ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺳ و ﮐﯥ ﭘﺎﯾﯧﺪل .د ﯾﺮﻏﻠ ﺮو ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺴﯿﺪو او ورﻣ و

وزﯾﺮ وو ،ﭼﯥ  ۳۰۰۰ﺗﻨﻮ ﯾﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﲇ ﻮﭘﮏ درﻟﻮدل .ﻟﻪ دې ﻟ ﮑﺮ ﻧﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ۳۵۰۰

او ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﳾ .ﺗﻮرﻧﺠ ال ﮐﻼﯾﻤﻮ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او
ﻧﻮرو ﺎﺧﻮﻧﻮ و ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴍاﯾﻂ وﻣﻨﻞ ،ﺧﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺧﯿﺮ ﻲ ﮐﯥ د ﻧﻮﻣﱪ د

اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،دوی ﺗﻪ دا وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ رﺳﯧﺪې او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻞ ﻟﺮې ﺳﭙﯿﻨﮑﻲ رﻏﺰي ﺗﻪ

د ۱۹۲۰ز ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ اووﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﺮو ﮐﯥ  ۸۰۰۰ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﴎه را ﻮل

وﺳﺎ  .ﭘﺮ دوی ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ډزې وﮐ ې او دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ډو ﻼس ،ﯾﻮ

ورﴎه وې .د وا ﻪ وزﯾﺮو ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴍاﯾﻂ ﻧﻪ وو ﻣﻨﲇ او ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه

دوی د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ او ۱۳ﻣﻪ ﭘﺮ ﺳ ک ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ .ﭘﻪ دې درﯾﻮ ور ﻮ

ﯾﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﯥ وﺳﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې وې.

ﺷﻮل .ﭘﻪ د وی ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻨﺼﺒﻮال ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﻫﻢ و ،ﭼﯥ ﺗﻮﭘﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﯥ
ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪل .د ﺗﻮﭼﻲ وزﯾﺮو ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه اﯦ ﯥ وه ،ﺧﻮ ﻟﻪ
ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﻣﺨﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای ﻧﯿﻮﻻی ،ﯾﺎ ﯾﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ،

ﭼﯥ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﴘ.

ﺧﭙﻞ دوه ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ واﺳﺘﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ د ﺳ ک ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭼﺎرو اﻣﻨﯿﺖ
ﻫﻨ ﺪی اﻓﴪ ،دوه ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل او ﯾﻮ ﻫﻨﺪی اﻓﴪ او  ۱۸ﭘﻮ ﯿﺎن ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل.
ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻮل  ۴۶ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل.ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ دوی ﻮﻟﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ د
ﻣﺴﯿﺪو ﮐﲇ ﺒﺎري ﮐ ل او د ﺷﭙﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﯥ وﮐ ل ،ﺧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﯾﯥ وﻧﻪ
ﭙﻼی ﺷﻮای .دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو اﮐ ﯾﺖ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ اووه ﻟﺴﻤﻪ د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ او ﺑﻨﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﯿﺮ ﻲ ﻧﻪ د ﭼﻨ وﱄ

ﻏﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﳾ او د ﺳﱰ ﻟ ﮑﺮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﺎی ﭘﻪ وړو وړو ډﻟﻮ ووﯦﺸﻞ ﳾ.

ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ددوی ﭘﺮ ﯾﻮه ﮐﻨ ک ﺑﺮﯾﺪ

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﭘﻪ دې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰه وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺨﮑﯥ د

ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﻣﺴﯿﺪو دوه زره ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزان ﭘﻪ ﻣﻨﺪﻧﻪ ﮐ ﮐﯥ ﴎه

ﮐﺮوﻧﺪې ﯾﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﯧﻠﻤﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ .د ﻧﻮﻣﱪ ﻟﻪ ۲۵ﻣﯥ ﺗﺮ ۲۹ﻣﯥ دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ

وﮐ او ۳۴ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واړوﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﯥ اﺗﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﴎﺗﯧﺮي ﻣ ه او ۱۲

ﺳﯿﻤﯥ اﺻﲇ ﻗﻮت د ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﻟﻪ ﻻرې و ﭙﻲ ،ﻫﻐﻮی ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﳾ او ﮐﻮروﻧﻪ،

راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﺷﻬﯿﺮ ﮐﯥ د وا ﻪ  ۱۰۰۰وزﯾﺮ دې ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ وو ،ﭼﯥ د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ د

ﺗﻪ درې ﻧﻮرې ﺑﺮﯦﺴ ﻮ )(Bristoﺟﻨ ﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې او د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﯾﯥ د

اﻧ رﯾﻮ ﺳﮑﯿﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ روان ول ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺪﻧﻪ ﮐﯥ د

وﻏﻮر ﻮل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﻓﴪان او د ﻫﻐﻮی رﭘﻮ ﻮﻧﻪ ﺗﺼﺪﯾﻘﻮي ،ﭼﯥ د ﺗﻮﭼﻲ د ﺒﺎرﯾﻮ

ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ  ۱۴۱ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ﻮﭘﮏ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻞ .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ۱۳

اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻞ .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د دﻏﻮ درﻧﺪو ﺒﺎرﯾﻮ ﻫﺪف د

ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﳾ .دﻏﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺗﻮرن ﺟ ال

ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮه ﻟ ﮑﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺮې وﮐ  ۹۵ ،ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ور ووژل او  ۱۴۰ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﮐ ل .ﻣﺴﯿﺪو

ور ﯥ  ۱۰زره ﭘﻮﻧ ه ﻮﻧﻪ ﻏﻮر ﻮل .دوی ﯾﻮازې د ﮐﺎ ﻲ ﺮوم ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ۱۶زره ﻨﻪ ﻮﻧﻪ
ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺪو ددﻏﻮ ﺒﺎرﯾﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻪ ﮐ ل ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﺮ

 /٩٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٩٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

واﺧﺴﺘﻪ.

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ال ﮐﻠﯿﻤﻮ Climoد  ۱۹۱۹ﮐﺎل ﺟ ې ﭘﻪ

اړه واﻳﻲ:

» ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﺟ ه او د ډزو ډﺳﭙﻠﯿﻦ د ﴎﺣﺪ ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ دوه ﻣﻬﻢ

ﯿﺰوﻧﻪ دي .دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻮﭘﮏ اﯾ ن ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺗ ﭘﻪ

ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ،اﻟﻮﺗﮑﻮ او ﻟﯿﻮي ﻮﭘﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻪ دي«.

ﻣﺒﺎرزان ﻣ ه او  ۴۰ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل.

ﺎی

٤٩

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ۲۲ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﴎه د ﻣﻨﺪﻧﯥ ﻏﺮ

وﻧﯿﻮ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺮه ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯿﻨ ﻮﻟﻪ د ﻣﺴﯿﺪو
ﯾﻮې ډﻟﯥ ﭘﺮې ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻧﺎ ﺎﭘﻲ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او زﯾﺎﺗﻪ ﮐﭽﻪ وﺳﻠﯥ ،ﻻﳼ ﻮﻧﻪ او ﻧﻮر

ﺗﺠﻬﯿﺰات ﯾﯥ ﺗﺮې وﻧﯿﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ددې ﻣﺎﺗﯥ ﻻﻣﻞ د ﺧﭙﻠﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﮐﻢ ﻇﺮﻓﯿﺘﻲ او
ﻧﺎﺳﻤﻪ روزﻧﻪ ﻲ ،ﺧﻮ دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪو د اﻓﻐﺎن اﻧ ﻠﯿﺲ درﯦﯿﻤﯥ او ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ

ﺟ ې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﯥ وﺳﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې وې او ډﯦﺮې ﻧﻮرې وﺳﻠﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ

ﺟ ال ﮐﻠﯿﻤﻮ ددې ﺟ ې ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﯾﻮه رﭘﻮټ ﮐﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ې ده ،ﭼﯥ ﯾﻮ

ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺟ ه ﮐﻮل ﺳﺨﺖ و او ﺑﻞ

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﯿﻮﻟﯥ وې.

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﺗﻔﻮق د ﻫﻐﻮی اﻟﻮﺗﮑﯥ او ﭘﺮ ﻤﮑﻪ ﺷﻮﺑﻠﯥ او ﻧﻮر ﭘﻮ ﻲ ﺎډي

ﭘﻠﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﭘﻮﻫﯧﺪﱄ وو ،ﭼﯥ ﺮاﻧﺒﯿﻪ وﺳﻠﯥ او ﻣﺮﻣ ﯾﯥ ﻫﺪر ﻻړې ﻧﻪ ﳾ.

وو ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ او د ﻫﻐﻮی ﻣﻮرﭼﻠﯥ او ﮐﻮروﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دې ﻧﺎﮐﺎﻣ د

دﻏﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺟ ې ﺑﺸﭙ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ زده ﮐ ی و .ﻫﻐﻮی ﻟﻮﻣ ی د ﮐﺎروان ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ او

ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ دوی ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﺎز و ﮐﺎراوه او ﮐﻪ ﻧﻪ ،اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻن واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰي

د ﻤﻦ ﮐﺎر ور ﺧﻼﺻﺎوه .د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻮ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ ﲇ ﺧﭙﻞ ﴎﺗﯧﺮي ﺳ ک ﺗﻪ ﻧﻪ

اﻣﺮ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﺮﻏﻠﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ي .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ۵۰

ﻫﻐﻮی ﺧﻮرا ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﺟ ه ﮐﻮﻟﻪ او ﻟﻪ ﻫﺪف ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺑﻞ ﻪ ډزې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ .ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ
وروﺳﺘﯿﻮ ﻣﻮ ﺮو اور ﺑﻼوه او وروﺳﺘﻪ ﺳ ک ﺗﻪ را ﮐﻮزﯾﺪل او ﭘﻪ ﭼ و او ﺑﺮﭼﻮ ﴎه ﯾﯥ د

ﻫﻐﻮی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﮐﻠﯿﻤﻮ او ﺳﮑﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﻬﯿﲇ ﮐ ل او د زﻫﺮﺟﻦ ﺎز ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﯾﯥ وﮐ ه،

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪا د دوی دﻏﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .ﻟﻪ دې ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﮐﻠﯿﻤﻮ ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ

ﮐﻮزول ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻧﺎ ﺎﭘﻲ ﭘﯧ ﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ ﻧﻘﻄﻮ ﮐﯥ ﻣﻼﺗ ې

ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزان او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ دودﯾﺰې وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې او دوی ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ د

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ﻟﻪ ﺟﺮ ﯥ وروﺳﺘﻪ ،د اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﮐﻨ ک ﻟﻪ ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﻧﻪ

د ډﺳﻤﱪ ﺗﺮ ۲۸ﻣﯥ ﭘﻮرې د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﺗﻮر ﻏﺮه او ﻧﻮرو ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ

ﺟﻨﻮري ﺗﺮ اووﻣﯥ ﭘﻪ ﮐﻮ ﮑﻲ ﮐﯥ و .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ دوی ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ ﺗﺮ ﮐﻮ ﮑﻲ ﭘﻮرې د

ﻣﺴﯿﺪو د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﺟﺮ ﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ .د ﻣﮑﯿﻦ ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ ﭘﻪ دې ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ون وﻧﻪ ﮐ  ،ﮑﻪ

ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﮐﻮ ﮑﻲ

ﻏﻮ ﺘﻨﯥ وﮐ ې ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د

ډﻟ

ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﯥ.

د ﮐﻮ ﮑﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړ ،ﭼﯥ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو ﭘﻮرې ﭘﺮې ﻮ ﺎﯾﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل .دﻏﻪ ﮐﻨ ک د
ﻮﻟﯥ ﻻرې اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﺴﺘﯥ او د ﻧﻮرو ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻻرې ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ.

ﭘﻪ ﮐﻮ ﮑﻲ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ د ﻻرې ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻠﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘ

وژل ﺷﻮﯾﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺗﺸﻪ ډﮐﻪ ﮐ ي.

ﮐﯥ ﻮ ﺷﺨ ې وﺷﻮې ،ﺧﻮ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ﺗﻮرﻧﺠ ال ﮐﻼﯾﻤﻮ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ د ﺷﺎوﺧﻮا
دوی ﺧﭙﻞ ﴍاﯾﻂ ﻟﺮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ د وﻟﺠﻪ ﮐ و وﺳﻠﻮ د ﺳﭙﺎرﻧﯥ او ﻧﺎﻏﯥ

ﺳﻮﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .ددوی ﯾﻮﺑﻞ ﻮاک ) (۳۹\۴ﺮوال

ﻣﻨﺪﻧﯥ ﭘﺮ ﻏﻮﻧ ۍ ﮐﺎر د ډﺳﻤﱪ ﺗﺮ ۲۵ﻣﯥ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ .ﮐﻮ ﮑﻲ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪ

ﻠﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل .د ﺷﭙﯥ درې او  ۱۵ﺑﺠﯥ دوی ﺧﭙﻞ ﻣ ي او ﭙﯿﺎن ور ﻏﻮﻧ ول او د

د ﻣﻨﺪﻧﯥ ﻏﺮه د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﺸﭙ ې ﺷﻮې او دوی دﻏﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واک ﮐﯥ

راﯾﻔﻞ ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﻏﺮه ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﭼﯥ ﯿﻨ ﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ د  ۱۱او درې ﺑﺠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮې درې

ﻣﺒﺎرزان د ﭙﺮ ﻏﻮﻧ ۍ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﺗﺎوﯦﺪل ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰي اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﻣﺠﺎل ﻧﻪ ورﮐﺎوه.

 /٩٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٩٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﮐﻨ ک ﻣﺮﺳﺘﯥ ور رﺳﯧﺪﻟﯥ وې ،ﺧﻮ ﺎی ﯾﯥ وﻧﻪ ﻧﯿﻮ او ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ درې ﺑﺠﯥ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﮐﻤﭗ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺷﺎﺗﻪ ﮐﯧﺪل ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه ﻣﺒﺎرزان ﭘﺮې ورﻏﻠﻞ او د دواړو ﺧﻮاوو

ﯾﯥ ﭘﺮ زﯾﺮﻣﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ډﯦﺮ ﺗﻮﮐﻲ او وﺳﺎﯾﻞ ﯾﯥ ﺗﺮې ﭘﻪ وﻟﺠﻪ ﯾﻮوړل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د

ﻟﻮړې ﻧﻘﻄﯥ ﭘﺮ راﻣﻨ ې ﮐ ې ،ﺧﻮ ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﮐﯿﻨﻲ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﺴﯥ

ﭘ ﯥ واﯦﺴﺘﯥ .د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮ ﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻻرې ورﮐﯥ ﮐ ې ،ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ
ﯾﻮه اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ ﭘﻪ

ون  ۱۸ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او  ۴۰ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﭘﻪ ﭙﯿﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻠﻮر

ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﯥ ﻧ ﺘﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﺮوال راﯾﻔﻞ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ وﺗﻞ ،ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﯾﻮې
راو ﺮ ﯧﺪ او د ﻫﻐﻮی د ﺗ

ﻻره ﯾﯥ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د دوو اﻧ ﺮﯾﺰي اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪان وو .ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻫﻢ ددوی  ۲۵ﺗﻨﻪ ﻣ ه او  ۸۴ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل او ﭘﺎﺗﯥ

ون  ۳۵ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل ،ﺧﻮ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ  ۷۷ﺗﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .دﻏﻪ

ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ د ﮐﻮ ﮑﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر راﻏﯽ او دوه ﻧﻮرې ډﻟﯥ ﻟﻪ  ۴۳ﮐﻨ ک ﴎه د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ

ﺑﺎﻟﻪ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮ ﺑﻞ ﻟ ﮑﺮ ﴎه

ﭘﻮ ﯿﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭗ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺗ ﺘﯧﺪل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ) (۹\۲ﻮرﺧﻪ ﻮاک ﻟﻪ

ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻮﻣﺎرل ﺷﻮې.

٥١

ﭘﻪ زﯾ وام ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﭘﯿﮑ

ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ روﺣﯿﻪ را و ﻮﮐﻮﻟﻪ او دا ﯾﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ درس

راﻏﻮﻧ ﯦﺪه ،ﭼﯥ ﻼل ﺧﯧﻞ او ﻫﯿﺒﺖ ﺧﯧﻞ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ وو .دوی د ﺷﺰه ﮐﲇ ﻟﻪ ﺧﻮا ،ﭼﯥ

ﺟﻮړوﻧﯥ ﭼﺎرې ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې ،ﺗﻮرﻧﺠ ال ﺳﮑﯿﻦ

ددوی ﮐﻮرﻧ ﻫﻠﺘﻪ ﮐ ه ﺷﻮې وې ،د ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻮډ درﻟﻮد .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ د

ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ ﻧﻮر د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻨ ﮐﻮل وړ ﻧﻪ دي .د ډ ﺮ ﺟ ال ﻮﯾﻦ

ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯧﮑ ﻮﻧﻮ د ﺗﻘﻮﯾﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ  ۴۳ﮐﻨ ک واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﭘﯿﮑ ﻮﻧﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ وﻧﯿﻮل

ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې  ۴۳ﮐﻨ ک ﺗﻪ اﻣﺮ وﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮ ﮑﻲ ﻧﻪ ﻬﯿ ﭘﻨ ﻪ ﺑﺠﯥ را

او دوی ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل .د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﺳﯿﻦ ﻧﻪ ﺧﻮ ﯧﺪﻟﯽ ۶۷

وﺧﻮ ﯿ ي او د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ  ۷:۱۵ﺑﺠﯥ د ﺗﻨ ﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ اړخ ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﳾ.

ﮐﻨ ک ﮐﻮ ﮑﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.

ﻟﻪ ﻻرې ﭘﺮ ﺗﻨ ﻲ ورﳾ .دوی د ﯾﻮ ﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮل ،ﭼﯥ

ﻣﱰه ﭘﻠﻦ دی .د ا ﯥ ﻟﻪ ﺗﻨ ﻲ ﺗﯧﺮﯦﺪل د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﺎم ﺷﻮل ،ﮑﻪ د

د ډ ﺮ ﺟ ال ﻟﻮﮐﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې  ۶۷ﮐﻨ ک ﭘﺘﯧﯿﻠﯥ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ د ﺳﭙﯿﻦ ﻏﺮ
د ﺗﻨ ﻲ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﺧﻮ دا د ﺟ ې ﭘﺎی ﻧﻪ و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ددې ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ ﴎ ،ﭼﯥ

٥٠

د اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﻞ ﻫﺪف د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﻧﯿﻮل و .دﻏﻪ ﺗﻨ ﯽ اﺗﯿﺎ ﻣﱰه اوږد او ۳۰

ﺟﻨﻮري ﭘﺮ اووﻣﻪ دوی ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﮐﺎروان د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻟﭙﺎره د ﺗﻨ ﻲ ﻟﻮړې ﻮﮐﯥ

ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﭘﺮﻣﺦ ﻻره ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻠﻪ ۱۵ ،اﻓﴪان او  ۲۵۰ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ

وﻧﯿﴘ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۷۰ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺗﻨ ﻲ

ورﮐ ل .ﺟ ال ﮐﻠﯿﻮ او ﺳﮑﯿﻦ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﺮ دې اﻋﱰاف ﮐ ی ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ډﯦﺮ

ﭘﻪ ﮐﯿ اړخ ﮐﯥ ﭘﺮ داﺳﯥ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﻣﻮرﭼﻞ ﻧﯿﻮﱄ وو ،ﭼﯥ د ﺳﯿﻨﺪ ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﯾﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي

ﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻏﻮره ﮐ ی و او د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ د ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﺗﺮ ﻨ

ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺑﯥ ﺑﺎﮐ او

زړورﺗﯿﺎ ﴎه ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه.

د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ د ا ﯥ ﺗﻨ ﯽ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﯽ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ دې

ﺟ ې ﺗﺮﺧﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ ﯾﻮوړې ۶۷ .ﮐﻨ ک وروﺳﺘﻪ د زﯾ وام ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﮐﯥ د ا ﯥ ﮐﻤﭗ ﭘﻪ

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺎﻧ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ .اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ اﻻﻧﻮ د ﺟ ﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د

زﯾ وام ﭘﺮ ﻟﻮر د ﯾﻮه ﺎﻧ ي ﻮاک ﺑﯿ ﻧﯽ ﭘﻼن وﺳﻨﺠﺎوه .د ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﮐﻮ ﮑﻲ ۶۹

ﮐﻨ ک د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ﻬﯿ اﺗﻪ ﺑﺠﯥ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮ ﺑﻞ اړخ ورﻏﯽ او ۴۳ﮐﻨ ک د زﯾ وام ﭘﻪ

ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻧﻮي ﭘﯿﮑ

ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﭘﺮ ﭘﯿﮑ

ﺟﻮړوﻧﯥ ﭼﺎرې ﻧﺪۍ ﺷﻮې او

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﮐﺰ ورﻏﺎوه .د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺴﯿﺪو داﺳﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺰه

ﺎرﯾﺰﯾﻮن ﻫﻢ ﻏﺮﻣﻪ ۱۱ﺑﺠﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ زﯾﺮﻣﻮ ﴎه ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪ .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ دوی

ﺗﻮﭼﻲ د وزﯾﺮو ﯾﻮ ﺳﱰ ﻟ ﮑﺮ ﭘﻪ ﺷﺰه او ﺷﻞ ﻣﻨﺰي ﮐ ﮐﯥ ﴎه راﻏﻮﻧ ﺷﻮی و ،ﭼﯥ د

درﻧﺪې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ و ﺮ ﯧﺪل .دد ﻤﻦ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻏﻮړ ﮐ ﻧﻪ د ۶۷

ﮐﲇ ﮐﯥ ﺑﻪ ددوی ﺧﻼف اﻧ ﺮﯾﺰان ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ددوی ،د وا ﻪ او

ﺳﺨﺘﻪ ﺷﺨﻪ وﻟ ﻮﻟﻪ او ددوی د ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮارۍ ﯾﯥ ﻮﻟﯥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮ ﮐ ې ،دوی ﻟﻪ

 /١٠٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٩٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

اﺣﻤﺪ وام ،ﴎوﯾﮏ ،ﮐﺮﮐ ﯥ او ﴎﮐﻲ ﻏﺮه ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل .د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ

ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واو ﺘﻪ .د ﺟ ال ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن او ﻣﻼ ﻓﻀﻞ

دﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ  ۱۲۰۰ﺷﺎ

ﺧﯧﻠﻮ او ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ ﭘﺮ ﺑﺮﯾ ي ﺗﻨ ﻲ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ددﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د ﺟ ال ﻟﻮﮐﺎس او ﻮﯾﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د

ﺑﺮﯾ ي ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل.

٥٢

د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮ ﴎه د ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ د وزﯾﺮو

ﻟ ﮑﺮ او دوه ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮې .دﻏﻪ ﺗﻮﭘﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﭘﻪ
ﺷﯿﻨﮑﻮړ ٦ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻮې او دوه زره ﻣﱰه ﻟﺮې ﻫﺪف ﯾﯥ وﯾﺸﺖ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺳﺨﺘﻮ

ﺑﺎراﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮ ﺮ او ﺮاﻧﺴﭙﻮرټ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﺎروﻻی او ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﯥ د ﻓﱪوري ﺗﺮ
ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﯥ و ﻨ ول .د ﺷﺎه دوﻟﻪ ،ﻣﻼ ﻻﻻ ﭘﯿﺮ او ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې

ﺎی

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا
ﺳﯿﻤﯥ او ﺳﯿﻨﺪﻏﺎړې ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ او د  ۶۷ﮐﻨ ک ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻪ .ﭘﻪ ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه

ﺗﻪ ﯾﯥ ﻻره

ﻧﻮر ﻮاﮐﻮﻧﻪ او ډﻟﯥ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮې ،ﺧﻮ د

ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮې د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﻟﻪ ﮐﯿ اړﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺷﭙ و ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺮګ

ژوﺑﻠﻪ واړوﻟﻪ .ﺟ ال ﺳﮑﯿﻦ ،ﭼﯥ د ﻣﻬﻤﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﮐﻨ ﺮول ﭘﻼن ﯾﯥ درﻟﻮد ،اﺳﺎﺧﺎن ﮐﻤﭗ
ورﻏﺎوه ،ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﻮرو او ﭘﻨ ﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ددوی

ﮐﺴﺎن ووژل .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ

ددوی ﻮل  ۹ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ اﻓﴪان او  ۳۶۵ﻫﻨﺪي ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﺷﻮل.ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه
ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﺑﺸﭙ ه ﻣﻠﺘﯿﺎ ﮐﻮﻟﻪ .ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ
د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دوه اﻟﻮﺗﮑﯥ ووﯾﺸﺘﯥ او د ﻫﻐﻮی د ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وﻏﻮر ﯧﺪې.

اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﯿﮑﻮ د رﻏﻮﻧﯥ ،اﮐ ﻻﺗﻮ ،ﺳﱰاﺗﯿﮋﻳﮑﻮ ﻧﻘﻄﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ

 ۱۶۰۰وزﯾﺮ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ﭘﻪ دوه ﺗﻮی او ﺑﻨ ﻲ وﯾﺎﻟﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ

او ﻧﯿﻮﻟﻮ او دﻏﻪ راز ﻧﻮرو اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺟﻨﻮري ﺗﺮ ۲۷ﻣﯥ ﭘﻮرې د ﺳﺎړه راﻏﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﭗ

ډﻟﻮ ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ ل.

ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ۱۹۱۹ز ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ ﻟﻪ ۲۹ﻣﯥ ﻧﻪ د  ۱۹۲۰ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﺗﺮ

د ﺑﺮﯾ ي ﺗﻨ ﻲ ﺟﻮړ ﺖ داﺳﯥ و ،ﭼﯥ ﻮل ﭘﻪ ﻟﻨ و وﻧﻮ او ﺑﻮ ﻮ ﭘﻮ ﻠﯽ و او

ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻮرې ﭘﻮ ﻲ ﺗﻌﺮﴈ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ي وو ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د

ﺟﻮړ ﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﮐﺘﺎروﻧﻮ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د  ۱۹۱۹ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ ﻟﻪ ۲۹ﻣﯥ ﻧﻪ د  ۱۹۲۰ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﺗﺮ ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻮرې ﻟﻪ

ﭘ ﻨ ﻲ او ﺳﻨ ﺮ ﺟﻮړول ﭘﮑﯥ اﺳﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ دد ﻤﻦ ﻣﻮﻧﺪل ﭘﮑﯥ ﺳﺨﺖ وو .ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻫﻢ
ددوی دﻗﯿﻖ ﺎی ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮل ﻧﺎﺷﻮ و .ﺗﻨ ﯽ د ژور او ﺗﻨ

د ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻪ ﭘ ﻦ و .د ﻟ ﮑﺮ اﺻﲇ ﻣﺮﮐﺰ ﺷﯿﻨﮑﻮړ و او ددې ﺳﯿﻤﯥ او
اﺣﻤﺪوام ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﻮل د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻣﺒﺎرزان ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي وو.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻮاک و ﭙﻲ او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﴎ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي.
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺷﺎوﺧﻮا ﺷﻞ داﺳﯥ ﺟ ې وﮐ ې ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﯾﻮه زﯾﺎت ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ
ﮑﯿﻞ ول.

ﺗﻮرﻧﺠ ال ﺳﮑﯿﻦ ﭘﺘﯧﯿﻠﯥ وه ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻮﻟﯽ ﴎﺗﯧﺮي د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﺗﯿﺎرو ﻧﻪ ﭘﻪ ﯥ

ﭘﻪ وا ﻪ او ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن

اﺧﺴﺘﻨﯥ د ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر ورﺳﻮي .دﻏﻪ ﻮﻟﯽ د ﻓﱪوري ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻤﭗ ﻧﻪ

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ورﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ

ﺑﻨ ﻲ وﯾﺎﻟﯥ او اﮐﺎﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ

ﻫ ﻮل ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ

وﺧﻮ ﯧﺪ .دوی د ﺗﻨ ﻲ ﭘﻪ

ﻏﺎړه ﮐﯥ او ﺑﻞ ﻮﻟﯽ او ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ د ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﯿ اړخ ﮐﯥ د

ﭘﺮ دوی ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او د اﮐﺎﺧﯧﻠﻮ ﮐﻠﯽ ﯾﯥ وﻧﯿﻮ .اﻧ ﺮﯾﺰان ﻟﻪ دې ﺳﯿﻤﯥ وﺗ ﺘﯧﺪل .د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ
 -٦ډﺑﺮې ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ د ﮐﺎوړ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﺷﺘﻪ ،ﺧﻮ د ﺷﯿﻦ ﮐﻮړ د ﻧﺎﻣﻪ دﻗﯿﻘﻪ ﺑ ﻪ ﻣﯥ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪه.

ﯾﯥ وﮐﺎروي .ﻫﻐﻪ دﻏﻪ راز ﭘﺮ وزﯾﺮو وړې وﺳﻠﯥ او د ﻫﻐﻮ ﻣﻬ ت ﻫﻢ وﯦﺸﻞ .ﺷﺎه دوﻟﻪ د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗ

ﴍﯾﮑﯥ ﮐ ي .ﻟﻪ دوی ﴎه ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق او ﻣﻼ ﻻﻻ ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮي وو ،ﭼﯥ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ
او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﯾﯥ درﻟﻮدې .د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﻟ ﮑﺮ او د ﺷﮑﻲ وزﯾﺮ

اﺣﻤﺪوام ﺗﻪ راوﺗﲇ وو .اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د دوی د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟ ال ﻟﻮﮐﺎس ﭘﻪ ﻣﴩۍ

 /١٠٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٠١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﯧ ﻪ دوی د درې ﺗﻮی ﭘﺮ ﻟﻮر ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴎﺗﯧﺮي واﺳﺘﻮل ،ﭼﯥ د درې ﺗﻮی ﭘﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﺧﺘﯿﺰ او

د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﴎه ﺧﱪې وﮐ ي .وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺳﭙﻠﯧﺖ ﴎ
وﻧﯿﻮه او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﯿﻞ وﮐ  .دوی ﭘﻪ دې ﺟ و ﮐﯥ  ۳۴ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ

ورﮐ ل او  ۲۸ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د ﻮاک اﺻﲇ ﺑﺮﺧﻪ د ﺗﻮرﻧﺠ ال ﻟﻮﮐﺎس ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې
ﻻﻧﺪې وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﮐﲇ وراﻧﻮل .ﭘﺮ دوی ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﻮروﻧﻮ او
دﯾﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺳﺨﺘﯥ ډزې وﺷﻮې او ﻣﺎزﯾ ﺮ درې ﻧﯿﻤﯥ ﺑﺠﯥ ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ ووﺗﻞ .دوی ﭘﻪ دﻏﻮ

ﺗﺨﺮﯾﺒﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ  ۱۷ﺑﺮ ﻮرې ﮐﻼوې ،ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﻨﺎدي دﯾﻮاﻟﻮﻧﻪ او  ۱۶۰ﮐﻮروﻧﻪ ړﻧ
ﮐ ل .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ددوی ۲۷ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او  ۶۳ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل.

د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ د ﺑﻬﻠﻮﻟﺰي ﻣﺴﯿﺪو ﻋﻤﺮ ﺧﯧﻞ ﺎخ ،ﭼﯥ د درې ﺗﻮی ﭘﻪ

ﻏﺎړه اوﺳﯿ ي ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي واﺳﺘﻮل ،ﭼﯥ دوی ﭼﻤﺘﻮ دي ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وﻟﺠﻪ

ﮐ ي  ۱۲ﻮﭘﮏ ﺑﯧﺮﺗﻪ ور وﺳﭙﺎري .ﺗﻮرﻧﺠ ال ﮐﻼﯾﻤﻮ ددوی د اﺳﺘﺎزي وړاﻧﺪﯾﺰ وﻣﺎﻧﻪ .ﻟﻪ دې
ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ ﯾﯥ د ﻋﻤﺮﺧﯧﻠﻮ د ازﻣﻮﯾﻨﯥ او ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ دره ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺮ ﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ

وړو ﻟﭙﺎره ﺳﭙﻠﯿﺖ ﴎ ﺗﻪ ﻮ ﺟﺰاﯾﻲ ﻗﻄﻌﺎت واﺳﺘﻮل .دوی دﻏﻪ ﺑﺮ ﻮرې ﮐﻼوې د ﺗﻮﭘﻮ ﭘﻪ

ډزو ړﻧ ﯥ ې.

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﭘﻪ ﻣﺮو ﮐﯥ د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او د ﻫﻐﻪ د ﭘﻼر ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ

ﮐﻠﯽ ﻫﻢ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎورې ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ی و .دا ﻫﻐﻪ ﮐﻠﯽ و ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰي اﻓﴪاﻧﻮ د
ﺗﺮور ډﯦﺮی ﻃﺮﺣﯥ دﻟﺘﻪ ﺟﻮړﯦﺪې او د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺮﮐﺰي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ

ور ﮐﻮل ﮐﯧﺪه .د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ د درې ﺗﻮی ﭘﻪ ﮐﯿ اړخ ﮐﯥ د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻮﻟﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ اور واﭼﺎوه او ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل.

ﭘﻪ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻨ ﻪ ﭘﻮ ﻴﺎن ووژل ﺷﻮل او اووه ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﭘﻪ دوو

ﻧﻮرو ور ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﻠﯿﻮ د ړﻧ ﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ .ﭘﻪ ۲۷ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ
اﻧ ﺮﯾﺰ وراﻧﮑﺎرو د ﭘﺎس درې ﺗﻮی او دﺷﮑﻲ ﻟ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ ﺑﺮځ ﻟﻪ ۴۷۰۰ﻣﱰو ﻓﺎﺻﻠﯥ

ﺨﻪ د ﺗﻮپ ﭘﻪ ﻟﺴﻮ ﻣﺮﻣﯿﻮ ووﯾﺸﺖ .ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ور ﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي وراﻧﮑﺎرو ﻮاﮐﻮﻧﻮ د

ﻋﻤﺮ ﺧﯧﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﻮ ﻮﻧﻮ او ﻣﯧﻠﻮ )ﻣﯧﻨﻮ( ﭘﺮﺗﻪ ،ﻧﻮې ﻮﻟﯥ ﻣﯧﻠﯥ)ﻣﯧﻨﯥ( ،ﺑﺮ ﻮﻧﻪ او ﮐﻮ ﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ

ﺎی

ﺷﺎﻫﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺎر ﺮو اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﻮ ﺎر ﮐﺎوه .ﻫﻐﻮی ﭘﻠﯿﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ
وﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎت ورﮐﻮل او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺒﺎرۍ ﮐﻮﻟﯥ.

د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﺸﮑﺮﮐﺸ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﭘﯿﺎژه رﻏﺰي ﮐﯥ ﴎه ﻏﻮﻧ ﮐ ل او

ﯾﻮ ﻪ ﻧﻮر ﻮﱄ ﯾﯥ ﭘﺮ دوه ﺗﻮی ور ﺧﻮﳾ ﮐ ل .دوی ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ او

ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ د ﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او ﻣﮑﯿﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ ﺟﺮ ﯥ ﮐﯥ ﭘﺮدوی ﻟ ﻮل ﺷﻮې

ﻧﺎﻏﯥ او ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻤﯧﺮ ﻮﭘﮑﯥ ورﻧﻪ ﮐ ل ﳾ ،د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ،ﻻدا او ﻣﮑﯿﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺑﻪ ددوی
ﭙﻮﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎري وي .ﻣﺴﯿﺪو دوی ﺗﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻮﭘﮏ ور ﮐ ي وو ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻮﭘﮏ

ﻟﻪ ﮐﺎره ﻏﻮر ﯧﺪﱄ او د ﺗﺮﻣﯿﻢ وړ ﻧﻪ وو .دوی ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﯧﻨﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې

ﻣﺨﯥ وﻧ وي.

د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ددوی ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﯿﺎژې ﻧﻪ د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ،ﻻدا او ﻣﮑﯿﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر

وﺧﻮ ﯧﺪل .ددوی د اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره د ﻮﯾﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻮاﮐﻮﻧﻮ دوه ﺗﻮی او

ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې .اﺻﲇ ﮐﻨ ک د ډ ﺮوال ډي.اﯾﻢ واټ ﺗﺮ ﻣﴩۍ
ﻻﻧﺪې د دوه ﺗﻮی ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪ .اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﻣﺮو او ﮐ ﯥ

ﭘﺮ ﻟﻮر ﮐﻤﭗ وﻏ ﻮي .ﻣﺮوﺑﯽ د ﭘﯿﺎژې رﻏﺰي ﻟﻪ ﮐﻤﭗ ﻧﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﭘﻠﻮ ﻠﻮر ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮه ﻟﺮې
ﭘﺮوت و .ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻر ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ دوی ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل او د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﭘﻪ

رﻏﺰي ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﻮ ﺳﻮه ﻣﱰه او ﻟﻪ ﻣﮑﯿﻦ ﻧﻪ دوه ﻣﯿﻠﻪ ﻟﺮې ﭘﺮوت دی ،د

ﻟﻨ وﺧﺖ ﻟﭙﺎره دﻣﻪ وﮐ ه .د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ددوی داﯾﻤﻲ ﺟﺰاﻳﻲ ﻗﻄﻌﺎت او ﺎروي ﻟﻪ

ﺑﺎر ﮐﻮزوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﭘﯿﺎژې ﮐﮋې ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ دوه ﺑﺠﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ۵۰

ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو د  ۳\۴ﻮرﺧﻪ راﯾﻔﻠﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ړﻧ

ﮐﲇ ﮐﯥ ﯾﯥ

د ﺳﻮن ﻟﭙﺎره ﻟﺮ ﻲ ﻮﻟﻮل.ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وورﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﲇ ﮐﯥ ﻣﻮرﭼﯥ وﻧﯿﻮې او ﺳﺨﺖ

وﺟﻨ ﯧﺪل .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﺲ ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او  ۳۷ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﭘﻪ ۲۲ﻣﻪ

 /١٠٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٠٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎر ﺗﺮ ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﭘﻮرې ﯾﯥ  ۱۳ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل.

ﺎی

ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۵۱ﺑﺮ ﻮﻧﻮ او  ۴۵۰ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ،ﻟﻪ ﺧﺎورو ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ل .د ﮐﻮروﻧﻮ د وراﻧﻮﻟﻮ

ﮐﺎ ﯿ ﺮوم د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﻮازﯾﻨ دوه ژﺑﯥ ﺳﯿﻤﻪ ده ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ او ورﻣ

ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ دوی ﴎه ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه او ﭘﻪ ﻮ ور ﻮ ﮐﯥ د دوی ﺗﺮ

ﭘﮑﯥ اوﺳﯿ ي .دا ﺳﯿﻤﻪ د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻪ ﯧﺮ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﻞ ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ

 ۲۰۰ډﯦﺮ ﭘﻮ ﯿﺎن وژل ﺷﻮي وو او ﯾﻮازې  ۲۰ﭘﻮ ﯿﺎن ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ دوو ور ﻮ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل.

ﭘﻨ ﻪ ﺑﺮ ﻮﻧﻪ ودان وو .ﻮ ور ﯥ وروﺳﺘﻪ د ورﻣ و ﯾﻮ ﭘﻼوی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ورﻏﯽ او

ﻟﻮر ﻻړ ﳾ .د ﻓﱪوری ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ددوی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﮑﯿﻦ ﻧﻪ ووﺗﻞ او د ﻣﺎرچ ﭘﺮ

داﺳﯥ ﻫﯿ ﻫﻮډ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﴎﺧﻮږ ﺟﻮړ ﮐ ي.

وﺧﻮ ﯧﺪل .ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﻮ ﺎﯾﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل او ﺷﭙ ﭘﻨﺠﺎ ﭘﻮ ﯿﺎن ﯾﯥ ﯾﺮﻏﻤﻞ

ﭘﺨﻮا وﺳﻠﯥ او ﻧﻮر وﺳﭙﻨﯿﺰ ﺗﻮﮐﻲ ﭘﮑﯥ ﺟﻮړﯦﺪل .دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا زر ﮐﻮره او
ﭘﻪ ډا ﻪ ﯾﯥ ﮐ ه ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻠﮑﺎن د ﻮﭘﮑﻮ ﭘﻪ را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو د ﮐﻮروﻧﻮ او ﺑﺮ ﻮﻧﻮ د ﻧ وﻟﻮ ﭘﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺳﻮﻟﯥ او ﺧﱪو ﺗﻪ ﺗﯿﺎر ﻧﻪ ﮐ ل ،ﺑﻠﮑﯥ دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ

ا ﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ ﻟﻪ ﻣﮑﯿﻦ ﻧﻪ وو ﻲ او د ﭘﯿﺎژې او ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﭘﺮ
ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ ﯾﯥ ﻧﻮر ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﮑﯿﻦ ،ﻣﺮو او دوه ﺗﻮی او درې ﺗﻮی ﻧﻪ د ﭘﯿﺎژې ﭘﺮ ﻟﻮر

ﺷﻮل ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻣﺴﻠ ﻧﺎن وو ،ﻣﺴﯿﺪو ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدل.

د ﺟ ال ﻮﯾﻦ ﺗﻮﻣﺎس ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺑﺪرﺗﻮی ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل،

ﻗﺒﯿﻠﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻏﭻ ﳌﺒﯥ را وﭘﺎروﻟﯥ .د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﭘﻪ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﮐﯥ

ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم د ﻟﺸﮑﺮ ﮐﺸ ﻟﭙﺎره وﺿﻌﯿﺖ و ﺎري .د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ

ﻧ ول .ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺑﺮ ﺑﺪر ﺗﻮی ﭘﺮ ﮐﲇ د ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻮډ وﮐ  ،ﮑﻪ ددې

ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﻟﻪ ﺗﺨﺮﯾﺒﻮﻟﻮ ﻻس واﺧﲇ .دوی ﺗﯿﺎری و ﻮد ،ﭼﯥ  ۱۰۳ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ۱۱۳ ،د

ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ ﺑﺎﻟﻪ .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ ددوی د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﺪر ﺗﻮی،

ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﮑﻪ ډﯦﺮی ﻮﭘﮏ ﯾﺎ ﭘﻠﻮرل ﺷﻮي وو ،ﯾﺎ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﺮ ﺧﺎورې ﻻﻧﺪې ﺷﻮي

دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺖ او دﻟﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﮐﻮروﻧﻪ او ﺑﺮ ﻮﻧﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ
ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮ او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل او ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰي
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ورﺗ

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻮده ﭼﯿﻨﻪ ﮐﯥ وو ،د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎن اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ د

ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﺳﺎﺧﺖ ﻮﭘﮏ او ۲۴زره روﭘ ﺑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﺧﻮ ﻣﻠﮑﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫ ﻮ

ﻣ ﻮ ﲇ او ﺳﯿﻨﻲ ﺗﯿﮋې ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل .ﭘﻪ ﻣ ﻮ ﲇ ﮐﯥ ﯾﯥ دوه ﺑﺮ ﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺳﯿﻨﯽ ﺗﻴﮋه ﮐﯥ ﯾﯥ

وو او ډﯦﺮ ﻧﻮر دې ﺗﻪ ﺗﯿﺎر ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﺠﻪ ﮐ ي ﻮﭘﮏ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﺳﭙﺎري.

ورځ ﯿ ﺎﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺴﯥ ورﻏﻠﻞ ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ

دوی ﭘﺮ ﻻره ﻟﻪ ﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ډزې وﺷﻮې ،ﺧﻮ ﺳﱰ ﻟ ﮑﺮ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې را ﻮل ﻧﻪ ﺷﻮ .ﺷﺎه

 ۲۹ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ دﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻻدا ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﻮر

ﻻدا ﺗﻪ ﻧ دې ﭘﻪ ﮐ ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ واړول ،ﺧﻮ ژوي او او ﺎن ﯾﯥ د اﮐ ﻻﺗﻮ د ﺑﺸﭙ اوي ﻟﭙﺎره ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﻮ ﮐﲇ وﻧ ول .دﻟﺘﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧ ﺘﻮ ﮐﯥ دوه ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺎوه .ﭘﻪ دې ﺟ و ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ  ۱۰ﺗﻨﻪ ﻣ ه او
ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل او دﻏﻪ ﮐﻤﭗ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ داﯾﻤﻲ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰ و ﺎﮐﻪ.

د ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﭘﺮاخ اﺳﺘﻌ ل

ﻟﻪ  ۱۹۲۰ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اړﺧﻪ ډاډﻣﻦ ﺷﻮی و او
ﻟﻮﻣ ﻧ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ ه ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭙﻮﻧﮑﻮ او ﺗﺼﻔﯿﻮي

د ﻣﺎرچ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﭘﺮ ﻟﻮر اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﯿﻞ ﮐ  .ﭘﺮ

دوﻟﻪ ﺧﺎن او ﺣﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﮑﻲ ﺗﻪ ﻻړل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﯿﺎژې ﺗﻪ وﻟﯿ ل .د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ او ﭘﻨ ﻤﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯿﻮزار ﮐﲇ ﴎه د ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ
ﺳ ک ﮐﺎر وﮐ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﯾﯥ د ﻻدا ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل.

ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ د ﮐﻨ ک ﺛﺎﺑﺖ ﻗﻄﻌﺎت د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل .دﻏﻮ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﻧﻪ اﺗﻪ ﺳﻮه ﻣﱰه ﻟﺮې ﺧﺘﯿﺰ ﭘﻠﻮ ﯾﻮه ﻧﻮې ﻻره و اﯦﺴﺘﻪ .د ﻻرې ﭘﻪ اوږدو
ﮐﯥ ﭘﺮ دوی وړو وړو ډﻟﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮل ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻧ ﯥ ﺧﻮرا دﻗﯿﻘﯥ وې ،د

 /١٠٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٠٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ اﻓﴪ ووژل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﺒﺪﱄ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ورﺳﭙﺎرﻧﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﮐ ه،

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺷﺎﻫﺪ و .ﻟﻪ  ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۲۳ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ

ﻼل ﺧﯧﻠﻮ ،ﻮري ﺧﯧﻠﻮ او ﺮﯾ ﯾﻮ ﭘﻮره  ۴۲ور ﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .د  ۱۹۲۴ز ﮐﺎل د ﻓﱪوري

د ۱۹۲۲ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻼل ﺧﯧﻠﻮ ) زاﻟﻮل ﺧﯧﻠﻮ( ﺳﺨﺘﯥ

دوه ور ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﮐﲇ ﻣﺮو ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻟﻪ دوی ﴎه ﭘﺮ ﻻره د

دارو د ﮐﻼﺑﻨﺪۍ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﭘﺮې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﻟﻮﺗﮑﯥ

وﺧﻮ ﯧﺪل .د ﻓﱪوري ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ ﻟﻪ رزﻣﮏ ﻧﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﮐﻨ ک ورﻏﯽ او د اوو ور ﻮ ﭘﻪ

اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ د ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ۳۰۰ﺗﺮ  ۴۰۰ﭘﻮرې ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ

ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻧ ﻪ وﮐ ه او اﻧ ﺮﯾﺰ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﭘﻪ ﯾﻮه ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻋﺒﺪﱄ،

ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻋﺒﺪﱄ ﻣﺴﯿﺪو ﺧﻼف ﻟﻪ ﻻدا ﻧﻪ د ﭘﯿﺎژې ﭘﺮ ﻟﻮر ﻮاک وﻟﯿ ه او
ﺟ ال ﻣﯿ ﻲ ﺳﻦ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې دوﯾﻢ ﻮاک ﻫﻢ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮ او ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﺗﻪ

ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ ﺒﺎرۍ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ.

ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﻮل ﮐﻠﯽ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړ .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د وا ﻪ ﭘﺮ ﺧﺎﺻﻪ

راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې او د اﭘﺮﯾﻞ ﻟﻪ اووﻣﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻟﺴﻤﯥ ﻧﯿ ﯥ ﭘﻮرې ﻮﻧﻪ او ﻣﺮدﮐﻲ ﭘﺮې وورول .د

ﺒﺎرۍ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻋﺒﺪﱄ ،ﻻﱄ ﺧﯧﻞ ،ﺑﻨﺪﺧﯧﻞ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﮐﲇ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ل.

ﺟﻨﺠﻞ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻧﺎ ﺎﭘﻲ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻨ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪان ﭘﮑﯥ ﻣ ه

ﻣﺮدﮐﻲ وﻏﻮر ﻮل ،ﺧﻮ د ﺒﺎرۍ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺗﺮې ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮه اﻟﻮﺗﮑﻪ را وﻏﻮر ﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻣﺎرچ

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوی ﻮاﮐﻮﻧﻪ ورﻏﻠﻞ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ  ۱۰ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل او

د ۱۹۲۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ او ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ اﺳﺘﻮ

ﺎخ ﻮﻧﻪ او

ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺷﺎﻫﻲ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک د ﻠﻮرو ور ﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺷﮑﻲ او داﻧﺎ ﺳﯿﻤﻮ او ﭘﻪ

او ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ددوی ﻟﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻻرې ورﮐﯥ ﺷﻮې او ﻟﻪ ﻻدا او ﺳﺎړه راﻏﻪ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺗﺎزه دﻣﻪ
 ۳۷ﻧﻮر ﯾﯥ ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .وزﯾﺮو ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې،
٥٣

اﭘﺮﯾﻞ او ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﭘﺮ ﺗﻮﺟﻲ ﺧﯧﻠﻮ او ﮐﻮز ﺷﮑﺘﻮی او د  ۱۹۲۵ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ﭘﺮ

ﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺧﱪو اﺗﺮو ﺑﻬﯿﺮ ﭘﺎﯾﻠﻪ ورﻧﻪ ﮐ ه .ﻫﻐﻮی اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ ﺳﭙﺎرل ﺑﻨﺪ ﮐ ل،

ﭘﯿﺎژه ،دوه ﺗﻮی ،ﺳﺎړه راﻏﻪ ،رزﻣﮏ ،ﻣﻨﺰۍ ﭘﻮﺳﺘﯥ ،ﴎوﯾﮑﻲ او ﻮﻣﻞ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د

ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻪ د ﺧﱪو اﺗﺮو او ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ واک واﺧﺴﺖ او ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

اﺣﻤﺪ وام او ﻋﻤﺮ رﻏﺰي ﺒﺎرۍ وﮐ ې ٥٤.ﭘﻪ  ۱۹۲۴ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﻮ ﮑﻲ ،ﻣﺴﺘﻮﻧ

ﻟ ،

ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه روﻏﻪ وﮐ ه .د وزﯾﺮو ﻧﻮﯾﻮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﺟ و

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ،اﻓﴪاﻧﻮ او ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل او ﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﯾﯥ ور واړوﻟﯥ .د

ﻫﻐﻮی د ﻟ ﮑﺮو ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ وزﯾﺮو ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ،ﺑﺎران ﭘﻮﺳ ،

ﺧﭙﻠﻮ ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻮ او ﭘﻮ ﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راوﱄ ،ﮑﻪ ﭘﻮره ﯾﻮ ﮐﺎل دوی ﭘﻪ

ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﻟﻪ ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﯾﻮ ﮐﺘﺎر ﺗﯧﺮﯦﺪه ،ﭼﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮې ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﭼ ﱄ

ادارې د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺳﮑﺎوټ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ﻧﻮې ﻣﻠﯧﺸﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل .د ﻧﻮي ﭘﻼن ﻟﻪ

ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﻻدا ﺗﻪ ﻧ دې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﯾﺪ ﮐ ی و،

ﺟﻮړ ﺖ وروﺳﺘﻪ

ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ وﺳﻠﻪ وال ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﺮﯦ ﻮد او د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻟﻪ ﺟ و را ﻮﮐﯧﺪﱄ ﭘﺎ ﻮن اﻧ ﺮﯾﺰان دې ﺗﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ

دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭙﻲ .ﭘﻪ ۱۹۲۴ﮐﺎل ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﯿﺎﳼ
ﻣﺨﯥ ﺗﻮﭼﻲ ﺳﮑﺎوټ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﯿﺸﻪ او د ﺟﻨﻮ

ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﯿﺸﺎ ﺑﺪل او ﺗﺮ ﺗﺸﮑﯿﻼ ﺑﺪﻟﻮن او ﺳﺎزﻣﺎ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﮑﺎوټ د

ﺳﮑﺎو ﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻮې دﻧﺪې وﺳﭙﺎرل ﺷﻮې.

ﺳﭙﯿﻦ ورﺳﮏ او در

اوﺑﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ډﻟﻮ او ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .د

او ﺣﯿﺪري ﮐ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ور ورﺳﯧﺪل او ﻟﻪ ﻣﺤﺎﴏې ﯾﯥ وژﻏﻮره.

ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ﭘﺮې اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ اوو ور ﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ .د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗ

ﴎه ﺳﻢ ﻋﺒﺪﱄ ﻣﺴﯿﺪو د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ

د ۱۹۲۵ز ﮐﺎل ﭘﻪ اوړي ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟﻮ ﺮ ،ﻏﺰ او ورد ﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

د ﯾﻮې ﻗﻮﻣﻲ ﺟﺮ ﯥ د ﭘﺮﯦﮑ ې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه اورﺑﻨﺪ وﮐ  ،ﺧﻮ ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ

ﺧﯧﻞ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﮐ وال ﺷﻮي وو ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺟ و ﻟﭙﺎره را ﮐﻮز ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰان

ﮐﯥ د ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺳ ک ﺟﻮړوﻧﯥ ﻮ اﻧﺠﻨﯿﺮان او د ﺗﻮرن ډﮐﺴﻦ

 /١٠٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٠٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﻪ دوی ﻧﻪ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﺗﻨ

ﺎی

وو او ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺑﻬﻠﻮﻟﺰﯾﻮ ﴎه ﺟﺮ ﯥ ﻣﺮﮐﯥ وﮐ ې.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ دوی ﻮل ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ﻟﺮې ﮐ ل او ﻟﻮﻧ

ﯾﯥ ورﺗﻪ وﻣﻨﻠﯥ .ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو

ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﺰۍ او ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﻧﻪ ﻮ ﺗﻨﻪ ﻫﻨﺪوان ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐ ل او د ﻓﱪوري ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ د

ﻮﻣﻞ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ .د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل .درې ﻟ  ،ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی او ﯥ ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ اور ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮې .د

ﻣﺎرچ ﭘﺮ دﯦﺮﺷﻤﻪ ﭘﺮ ﻣﺮﯾﺴﯿﻮ ﺒﺎرۍ وﺷﻮې .ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ د ﴎﯦﻠﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺧﱪداری

ورﮐ او ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې وﮐ ل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ د ﻤﻨﻪ ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ ﺑﺮوﻧﺪ
ﮐﯥ اوﺳﯧﺪې او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﺑﺪر ﻟ

ﻻړ ﳾ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزو اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﭼﯥ

)(۲
وزﯾﺮ ﻣﺤﻮره ﻣﺒﺎرزې
ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻣﺒﺎرزو د ﻣﴩۍ دوﯾﻢ ﻼﻧﺪه ﭘ او ﻟﻪ وزﯾﺮو ﭘﯿﻠﯿ ي،

ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ ﺧﺘﯥ واﯦﺴﺘﯥ.

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وزﯾﺮ ﻣﺤﻮره ﻣﺒﺎرزې د  ۱۹۳۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ

وزﯾﺮو ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﭘﻪ ﮑﺎره د ﻫﻐﻮی د ﭘﺎ ﻮن ﻻﻣﻞ د ﭼﺎﻧﺪ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻞ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ

اﺻﲇ ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ ﺟﻮړﯦﺪل او د ﺧﯿﺴﺎره ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺳ ک

ﻏ ﻮل و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻓﱪوري ﭘﻪ ﻧﯿ ﻳﻲ ﮐﯥ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن راوﺳﺘﻞ او دې
ﭼﺎرې د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﺮﮐﯥ را وﭘﺎروﻟﯥ.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭼﺎﻧﺪ

ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻓﺎرورډ ﭘﺎﻟﯿﴘ ﻟﭙﺎره ﻪ

ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﯾﻮې داﺳﯥ ﺳﯿﻤﯥ واک ﭼﻼوه ،ﭼﯥ اﮐ ﯾﺖ ﯾﯥ ﻣﺴﻠ ﻧﺎن
وو ،ﺧﻮ د ﭼﺎﻧﺪ

ﭘﺮ ﭘﯧ ﻪ ﻧﺎراﺿﻪ اﻓﺮاد ﯾﻮ وړوﮐﯽ ﻫﻨﺪو -ﺳﮏ ﻟ ه ﮐﯽ و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﭼﺎﻧﺪ

د ﻣﺴﺎﻟﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﻼ

ﭘﺮ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﺒﺎري ودروي .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن رﯾﺰﯾ ﻧ

د دوی وړاﻧﺪﯾﺰ وﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ

ﮐﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې ﺗﻪ ﴎه وﻧﻪ رﺳﯧﺪل او د ﴎﯦﻠﯥ ﭘﻪ

ون ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی

ﺒﺎرۍ وﺷﻮې .دوی ﺗﻪ ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ وﺧﺖ ورﮐ ل ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې

ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﻧﻪ ﺑﺪرﺗﻪ ﻻړل .دوی ﻻ ﭘﺮﻻره وو ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي اﻟﻮﺗﮑﻮ

ﭘﺮې ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی او ﺑﺮوﻧﺪ ﺗﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ و اﯦﺴﺘﻞ .دوی ﭘﺮﯦﮑ ه ﮐ ې
وه ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺟﻮړﺟﺎړي ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯿ ي ،ﻟﻪ ﺒﺎرﯾﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ د

ﺧﯿﺴﺎره ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻲ .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ او ۲۸ﻣﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ
د ﻤﻨﻪ او ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﯾﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ او ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ دوه
ﺟﺮ ﯥ وﮐ ې او د دوه اړﺧﯿﺰو ﴍاﯾﻄﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﺮې ﺒﺎرۍ ودرﯦﺪې.

٥٥

د  ۱۹۳۰ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﴎﺗﯧﺮي د ﺳﺎړه

راﻏﻪ ﭘﺮ ﮐﻼ را ﺗﺎو ﺷﻮل او د ﺗﻮﭘﻮ او ﻮﭘﮑﻮ ډزې ﯾﯥ ﭘﺮې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .دوی د ﺧﻮ ﮏ او ډﻧ ر
رﻏﺰي ﭘﻮﺳﺘﯥ وﺳﻮ ﻮﻟﯥ او ﭘﻪ ﺎﻧﮏ زام ﮐﯥ ﯾﯥ د اوﺑﻮﺗﺎﻻب ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړ .د رﻣﻀﺎن ﺑﻞ

ورور ﺳﺎدې ﺧﺎن د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ اووﻣﻪ د  ۱۵۰۰ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ د ا ﯥ ﺗﻨ ﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺳﻮ ﻮﻟﻪ
او

ﭘﻮ ﯿﺎن ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻣ ه او ژوﺑﻞ ﮐ ل.

 /١١٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٠٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺑﻨﻮ ﮐﻤﺸ  ،ﭼﯥ ﻣﺤﮑﻤﻪ او ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻢ دده ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وو ،اﺳﻼم

ﭘﺮ ﺎی ﻟﻪ ﺳﯧﮏ ډاﮐ ﺮ ﺷﻤﻨﺪرﺷﺎه ﺳﯧﻨ

د ﮐﻮر او ﻣﯿ ه

ﺎی

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ وروﺳﺘﻪ ،د ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ)ﺣﺎﺟﻲ ﻣﯿﺮزاﻋﲇ ﺧﺎن( راﭘﻮرﺗﻪ

ﴎه وﻟﯿ ﻟﻪ .د ﺟ ن ﮐﻮب دې اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ

ﮐﯿ ي .ﻫﻐﻮی ﻟﻪ آﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻪ ﮑﻪ د ﺧﻄﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻪ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ او

ﭘﺮﯦﮑ ې د ﺑﻨﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ را وﭘﺎرول او ﭘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ دﻓﱰوﻧﻮ او ادارو ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

داوړو د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ دﻧﺪو او ﻧﻮﮐﺮﯾﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﯿﺴﯥ او اﻣﺘﯿﺎزات ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل .دﻏﻮ

وﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺎر ﮐﯥ ﺮ ﺒﻨﺪﯾﺰ وﻟ ﺎوه او د وﺿﻌﯿﺖ د ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ اﺳﻼم
ﻣﺴﻠ ن ﻣﻠﮏ ﺗﺎج ﻋﲇ ﺧﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘ ﻪ د ﯾﻮه ﻫﻨﺪو

ﺳﻮدا ﺮ ﺑ ﻲ ﻟﻪ ﻻرې د ﻫﻨﺪ ﻫﻮ ﯿﺎر ﭘﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﻮﻟﻪ .ﻧﻮر ﻋﲇ ﺷﺎه د ﻫﺮﯾﭙﻮر ﻟﻪ زﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﺮ
ﺧﻮﳾ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﺧﻮرا زﻫﯿﺮ و ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ورک ﺷﻮ او ﺑﯿﺎ ﭼﺎ وﻧﻪ ﻟﯿﺪ.

ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺎن ژﻏﻮره او ﻫﻢ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﻣﺎﱄ اړخ ﯿﻨ ﺎوه.

د »اﺳﻼم

« ﭘﯧ ﻪ

د  ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ د رام ﮐﻮري ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﻮې ﻫﻨﺪوې اﺳﻼم راوړ او د

ﺑﻨﻮ ﻟﻪ ﯾﻮه اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺳﯿﺪ اﻣﯿﺮ ﻧﻮرﻋﲇ ﺷﺎه ﴎه ﯾﯥ واده وﮐ  .د رام ﮐﻮري ﻧﻮم ﭘﻪ

وﻟﴘ ﻏﱪ ﻮن
ﻫﻮ ﯿﺎرﭘﻮر ﺗﻪ د اﺳﻼم

ﻟﯿ دوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﺨﺖ

ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ را وﭘﺎرول .د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ د ﺑﻨﻮ ﯿﻮ ،وزﯾﺮو او داوړو ﻣﴩان ﭘﻪ
ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ ﴎه راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﯦﮑ ې ﺧﻼف ﯾﯥ ﻏﻮﻧ ه او
وﯾﻨﺎوې وﮐ ې .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻧ دې ﻣﻠ ﺮي ﻗﺎﴈ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻈﯿﻒ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ
ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ وﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د اﺳﻼم

د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺳﺘﻨﻮﻟﻮ د ﻣﺒﺎرزې ﻣﴩي ﭘﺮﻏﺎړه

واﺧﲇ .ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دې ﻣﴩۍ ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ﻪ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ او

ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﻟﺒﯿﮏ وواﯾﻪ او د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ ۱۹ﻣﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ اژدر

ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﱰه ﺟﺮ ﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ.

ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﺒﺴﺎﯾ ۍ ﯾﻮ ﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ دې

٥٧

د ﺗﻮﭼﻲ د ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ د ﺟﺮ ﯥ د ﻓﺘﻮا او ﭘﺮﯦﮑ و ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

ﺳﻤﻼﳼ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪه ډډه وﮐ ه او د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزو د ﭘﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻟﻮﻣ ی د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺷﮑﺘﻮی ،ﻧﯿﺘﺎﳼ او

ﺧﯿﺴﺎره ﮐﯥ د ﻟ ﮑﺮ د را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﺟﺮ ﻪ واﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ه ﮐ ې وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮ او
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﻟﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺧﻼف ﻏﻠﭽﮑ وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻠﻮي.

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻر ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ،ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻر رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ،

ﺷﻬﺰاده ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺪ ،ﭘﯿﺮﻣﻼﺧﺎن ،اﻧ ﻮرﺧﺎن ،دﻟﺒﺎز ﺧﺎن اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ،د ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﻟﻪ

ﻧﻮرﺟﻬﺎن واو ﺖ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﯥ ﺗﺮه )ﻫﺮﻧﺎم داس( او ﻣﻮر ) ﻣﻨﺴﻪ دﯾﻮي( ﭘﻪ ډوﻣﯿﻞ ﺣﻮزه

)ﺗﺎ ﻪ( ﮐﯥ ﭘﺮ ﻧﻮﻣﻮړو د ﺟﱪي واده دوﺳﯿﻪ ﺟﻮړه ﮐ ه .د رام ﮐﻮري ﻣﻮر او ﺗﺮه اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺎوه،
ﭼﯥ ﺟﯿﻨ ﺑﺎﻟﻐﻪ ﻧﻪ ده او ﻧﻮر ﻋﲇ ﺷﺎه ﭘﻪ زور ﺎن ﺗﻪ واده ﮐ ې ده .د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻮﻣ ﻧ

ﭘﺮﯦﮑ ه د ﻧﻮرﻋﲇ ﺷﺎه ﭘﻪ ﻪ وه ،ﺧﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺷﻮرﻏ وﮐ او ﻣﻨﺴﻪ دﯾﻮي رﭘﻮټ
ورﮐ  ،ﭼﯥ دا ﮐﻮﻧ ه ده او ﻟﻮر ﯾﯥ ﻟﻪ ﺟﻨ وﺧﯧﻠﻮ ﻧﻪ ﻧﻮرﻋﲇ ﺷﺎه ﭘﻪ زور وړې ده .د ﺑﻨﻮ د

ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﺟ ن اﯾﻮﱄ ﮐﻮب د ﻧﻮرﻋﲇ ﺷﺎه ﮐﻮرﻧ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ  ،ﭼﯥ

ﻧﻮرﺟﻬﺎن ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﺗﻪ وﺳﭙﺎري .ﻧﻮرﻋﲇ ﺷﺎه ﻏﻮ ﺘﻞ ﻧﻮرﺟﻬﺎن د ﻤﺒﯿﺘﻲ او ﺳﭙﯿﻦ وام ﻟﻪ
ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ واړوي ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ددوی ﭘﺮ ﻫﻮډ او ﺳﻔﺮ اﻧ ﺮﯾﺰان ﺧﱪ ﺷﻮي وو ،ﯾﻮه

ﻣﺴﻠ ن ﳼ آی ډي اﻧﺴﭙﮑ ﺮ ) د ﺟﻨﺎﻳﻲ ﯿ ﻧﻮ ﻣﺪﯾﺮ( ﻋﻄﺎﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳﻔﺮه را

و ﺮ ﻮل .دوی د ﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﻻرې ﺷﺎم ﺗﻪ د ﯾﻮه ﻫﻨﺪو ﭘﻪ ﮑﴘ ﮐﯥ روان ول ،ﭼﯥ د

ﻏﻮرﯾﻮاﻟﯥ ﺗﺎ ﯥ)اﻣﻨﯿﺘﻲ ﺣﻮزې( ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ وروﺳﺘﻪ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل .ﻧﻮرﺟﻬﺎن د
ﺣﻮزې د اﻣﺮ ) ﺗﺎ ﻪ دار( د ﻧﻮم ﭘﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ ﺎن اﺳﻼم
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮره ﺷﻮه.

و ﻮد ،ﭼﯥ

٥٦

د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘ او ﮐﯥ ﻮﻣﺎرل ﺷﻮي ﻫﻨﺪو ډاﮐ ﺮ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ اﺳﻼم

د ﺑ ﻠﻮغ ﭘ او ﺗﻪ ﺷﭙ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وﺧﺖ ﻟﺮي او واده ﯾﯥ ﻟﻪ وﺧﺖ ﻣﺨﮑﯥ ﺷﻮی دی .د

 /١١٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻫﻨﺪي روﭘ ﻧﺎﻏﻪ ﮐ ل .د ﺧﯿﺴﺎره ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو د اﯾﭙﻲ ﻟﻪ ﻧﻨ ﯥ ډډه وﮐ ه او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ

ﭘﻪ ډ ﺮ ﭘﺮﯦ ﻮد.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟﺎن ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ واﻳﻲ » :ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ داوړ د اﺳﻼم

ﭘﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻟﻪ را ﻮل ﺷﻮي ﻟ ﮑﺮه ووﺗﻞ او ﯾﻮازې ﯾﯥ ﭘﺮﯦ ﻮد ،ده داوړو ﺗﻪ ﭘﻪ

ﺑﯧﻠﺘﻮن او ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﻪ دده د ﻧﻨ ﯥ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯿﺮاوې وﮐ ې«.

د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي او اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ د ﺧﯿﺴﺎره وزﯾﺮ ﻮا ﻞ،

ﭼﯥ ﮐﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻼ وﺗ ي ،د ﻣﺮګ ﻣﻼﯾﮑﯥ)اﻟﻮﺗﮑﯥ( ﺑﻪ ﭘﺴﯥ واﻟﻮزوي .ﭘﻪ ﻣﯥ
ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﻮډ ﮐ ی و ،ﭼﯥ ﺧﻮﺳﺖ او ﺑﯧﺮﻣﻞ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ او ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻟﻪ

ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﯿﻞ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ او د ﺧﯿﺴﺎره د ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎوو راﺗﻢ
ﮐ  .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ورو ورو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻮي ﭘﻠﻮﯾﺎن وﻣﻮﻧﺪل .وروﺳﺘﻪ ﯾﻮم ﺗﻪ ﻻړ او ﺗﺮ ﺳﭙﺘﻤﱪ
ﭘﻮرې ﭘﻪ ﯾﻮم ،ﺷﺎم او ﺷﮑﺘﻮي ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه .ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او دﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ

ﺑﯧ ﻨﻲ ﴎه وﮐﺘﻞ او وروﺳﺘﻪ رزﻣﮏ ) دﯾﻦ در ( ﺗﻪ ﻻړ .ﻟ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﻧﻪ و ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ

ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﻧﻨﻮاﺗﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﯿﺴﺎره ﺗﻪ ﻻړ او ﭘﻪ ﮐﺮﮐ ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ واﻳﻲ » :د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ )اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ( د

زرﯾﻨﻲ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ د ﮐﻮز ﺧﯿﺴﻮره ﭘﺮ ﺳﯿﻨﺪ ﺑﯿﭽﻲ ﺑﺸﮑ ) ﮐﺮﮐ ﯥ( ﺗﻪ
ﻻړ  ،ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﮐﻮر او ﺟﻮﻣﺎت ﺟﻮړ ﮐ ل او د ) اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ( د ﺳﺘﻮﻧﺰې

ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻣ ﯥ وﻧﻐ ﺘﯥ«.
اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د اﺳﻼم

او ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﮐﯥ ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺷﻬﯿﺪ ﻨﺞ ﺟﻮﻣﺎت د

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻧﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ .د ﻧﻮﻣﱪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ
اﺳﺘﺎزي ﮐﺮﯾﮑ ﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ار ،اﯾﻦ ﺑﯿ ﲇ ﴎه ﺗﺮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرې وروﺳﺘﻪ ﻧﺎﯾﺐ

ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﻓﴪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮازﺧﺎن ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻟ ﮑﺮ او وﺳﻠﻮ او
ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻏﻮﻧ ﮐ ي .ﻧﻮازﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﭘﻮټ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺶ ﻻﺳﯽ ،د
وﻟﺲ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ه ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ او د ﻮ ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ داﯾﺮه ﮐﯥ اﯾﺴﺎر ﮐﺲ وﺑﺎﻟﻪ .ددﻏﻪ رﭘﻮټ ﻧﭽﻮړ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن رﯾﺰﯾ ﻧ ﺗﻪ ورﮐ ل ﺷﻮ او ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺧﯿﺴﻮره د ﺑﺮﯾﺪ ﺗﺎﺑﯿﺎوې وﻧﯿﻮل ﺷﻮې.

ﺎی

ﻓﻘﯿﺮ ،د ﺳﻮات ﻟﻪ ﻣﯿﺎ ﻞ ،د دﯾﺮ او ﺑﺎﺟﻮړ ﻟﻪ ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ ،ﮐﺮﺑﻮﻏﯥ ﻣﻼ ،د ﺟﻼل اﺑﺎد ﻟﻪ ﻧﻘﯿﺐ

او د ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ ﺳﻼ ﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ
ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزو ﻣﴩي ﭘﺮﻏﺎړه واﺧﺴﺘﻪ .د اﭘﺮﯦﻞ ﺗﺮ ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﻮرې دده د ﻟ ﮑﺮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ
ﻠﻮرو زرو ډﯦﺮ و او د ﻣﻠﮏ اژدر ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د رزﻣﮏ ،ﻣﮑﯿﻦ ،ﻻدا ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ،

ﺑﻨﻮ ،ﮐ ې او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻣﴩاﻧﻮ

ون ﮐ ی و .ﭘﻪ ﻧﯿﺘﺎﳼ ﮐﯥ د ﺟﻬﺎدي ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ رﻏﻮﻧﯥ

ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﻫﻐﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻼﺗ وﯾﻨﺎوې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

٥٨

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﱪداری

د ﻣﻠﮏ اژدر ﻟﻪ ﺟﺮ ﯥ وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن ،اﻧ ﺮﯾﺰان د اﯾﭙﻲ

ﻓﻘﯿﺮ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮏ ﮐ ل .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي او د ﺑﻨﻮ

ﮐﻤﺸ ﺟ ن اﯾﻮﱄ ﮐﻮب اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ د ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﯾﻮ ﭘﻼوی واﺳﺘﺎوه ،ﭼﯥ د
اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﺧﻼف ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﯾﯥ را و ﺮ ﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻮډه وﻧﻪ ﺮ ﻲ ،ﻤﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﴎه ﺗﺒ و ﺮ ﻮي.

ﻓﻘﯿﺮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺧﱪدارﯾﻮ او ﻮا ﻮﻧﻮ ﭘﺮوا وﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﻪ او ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د وراﻧﮑﺎري

)ﻧﻨﻨﻲ ﺗﺮﻫ ﺮ( او ﺳﻮﻟﯥ د ﻤﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د ﻫﻐﻪ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﯾﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻟ ﮑﺮ ﺧﻮروﻟﻮ ﻮا ﭙﺎ ﯥ ﺧﭙﺮې ﮐ ې،

ﺧﻮ د اﯾﭙﻲ ﻟ ﮑﺮې ﺗﯿﺖ او ﺧﻮرې ﻧﻪ ﺷﻮې .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ ﻫﻐﻮی د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د
ﻫﻐﻪ د دوو ﻣﻠ ﺮو ﮐﻮروﻧﻪ وران ﮐ ل ،ﺧﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﺧ ﺎدر ﮐﯥ ددوی د ﺳﱰ ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ

ﮐﲇ ووت او ﺧﯿﺴﺎره ﺗﻪ ﻻړ.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻓﻘﯿﺮ داوړ ﻣﻼﺗ ي ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﭼﯥ ﮐﻪ د ﻫﻐﻪ ﻧﻨ ﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ

ږدي ﭘﻪ ﺧﺎﺳﻪ دار ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﺗ وﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐ ي .د داوړو
ﻟ ﮑﺮﯾﺎن ﻟﻪ دﻏﻮ ﻮا ﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻨ ﻪ ﺟﻼ ﺷﻮل او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ

ﻻړل ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﻐﻮی ﮐﺮار ﭘﺮﯦﻨ ﻮدل ،ﮑﻪ د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ

دﻏﻪ

ﮐﺴﺎن وﻧﯿﻮل او د ﺟﻮﻻی ﺗﺮ وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﻮرې ﯾﯥ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ .ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ۱۲زره

 /١١٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣ و ډﯾﺮۍ ﺟﻮړې ﺷﻮې .د رزﻣﮏ ﻮﻟﯽ ﭘﻪ زﯾ ﭘﻴﺰي ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه
وﻧ ﺖ او ﻟﻪ ﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ورﺳﺘﻪ ﺑﯿﭽﯥ ﮐ ﮑ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺷﭙﻪ واو ﺘﻪ او
ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ اخ و ډب ﮐﯥ ورک او د وﻧﻮ او ﮐﺎ ﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘ

ول .دوی ﺧﭙﻞ ﴎﺗﯧﺮي د

ﺷﭙﯧﻠﮑﻮ او ﺮاﻏﻮﻧﻮ ﭘﻪ ر ﺎوو را ﻮﻟﻮل ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﺮ ﺮاغ او ﺷﭙﯿﻠﮑﯥ ﴎه ﺑﻪ ﭘﺮ دوی ﻫﻢ ډزې
ﮐﯧﺪې.

د ﺗﻮﭼﻲ ﻮﻟﯽ ،ﭼﯥ ﭘﺮوﺑﯿﻦ ﻫﺎرس ﯾﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ و ،د ﺟﻠﯿﺮ ﻟ

ﻟﻪ ﻻرې د

ﻣﻮﺳﺎﮐ او ﺣﺴﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر رﻫﻲ و .ﻏﺮﻣﻪ ﻟﺲ ﺑﺠﯥ ددوی ﭘﺮ ﺎروﻧﮑﯥ ډﻟﻪ ډزې
وﺷﻮې او وروﺳﺘﻪ ﻮﻟﯽ ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ او
ﻣﺤﺎﴏې د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ وﻏﻮ ﺘﯥ او د ﻫﻐﻮ د ﺒﺎرۍ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ

ر ﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﯾﻨﯥ وﭼﻠﯧﺪې .ﭘﻪ دې ﻧ ﺘﻪ ﮐﯥ ددوی د دوو اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﭘﻪ

ون

ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﻟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ او زﯾﺎن ﺎﻟﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ﮐﺘﯿﺮي
ﻟ

واو ﺘﻞ او د ﺟﻠﯿﺮ ﻟ

ﺷ ﱄ ﻏﺎړې ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل .ﺳﭙﻮږﻣﯽ او ورﯾ دواړه ددوی ﭘﺮ

ﴎ ﺮ ﯧﺪل او ﮐﺘﺎر ﯾﯥ ﻟﻪ وراﯾﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﯧﺪای ﺷﻮای .ﻟﻪ ﺟﻠﯿﺮ ﻟ

ﻧﻪ ،ﭼﯥ ﺗﯧﺮﯦﺪه ﯾﻮ ﻞ

ﺑﯿﺎ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ او د ﴎ او ﭘﺎی ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ ﴎه ﺟﻼ ﺷﻮې .وروﺳﺘﻪ
اﺳ ن ورﯾ ﻮ وﭘﻮ ﻪ او ﺑﺎد او وور ) ﺑﺎران( ﻧﯿﺰوﻧﻪ راوﺳﺘﻞ ،ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﻻ ﭘﺴﯥ ﺧﻮار

ﮐ ل .د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ دا ﻟﻪ دوی ﴎه د ﺧﺪای)ج( ﻏﯿﺒﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻠﻪ او د د ﻤﻦ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﯾﯥ روﺣﯿﯥ ﻻ اوﭼﺘﯥ ﺷﻮې.

٥٩

د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﻬﯿ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ ورک ﺷﻮي ﮐﺎړﺗﻮس او ﻧﻮرې وﺳﻠﯥ ﻟ ﻮﻟﯥ،

ﺧﻮ ﻫﯿ ﺷﯽ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل .دﻏﻪ ﻮﻟﯽ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ ﻟﻪ ﺑﺮي او ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ﺗﻪ و ﺮ ﯧﺪ .ﭘﻪ دې دوه ور ﻨ ﺟ ه ﮐﯥ د دوو اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﺟ ن ﺳﯿﮑﻮﻣﺒﻲ

راﯾﻒ او ﺟ ن ﯿﻨ ﻟﺮ ﭘﻪ

ون  ۱۳۳ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣ ه او  ۱۰۷ﺗﻨﻪ ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د

ﴎ زﯾﺎن  ۴۱ﺗﻨﻪ او ﭙﯿﺎن ﯾﯥ  ۳۲ﺗﻨﻪ وو .د ﺧﯿﺴﺎره ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﺟ ه ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ
ﯥ وﺳﻠﯥ ،ﻣﺮﻣ  ،اﺳﺎن ،ﮐﭽﺮې او د ﺧﻮراک او ﭘﻮ ﺎک

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ دې ﺟ ې وروﺳﺘﻪ ﺎﻧ ی ﻧﻮم او ﺷﻬﺮت وﻣﻮﻧﺪ.

ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل او

د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺑﺮی

ﭘﻪ ﺧﯿﺴﺎره ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻪ د ﺧﭙﻠﻮ وﯾﻨﺎوو او د ﻪ د ﭘ ﺘﻨﻲ ﻧﻨ

ﺎی

ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د

ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ او ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﻣﻼﺗ وﻣﻮﻧﺪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﮑﺮر ډول ﻟﻪ
ﺳﯿﻤﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د اﯦﺴﺘﻨﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺑﯥ

وﺳﻪ ﻞ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ ﺧﯿﺴﺎره ﺗﻪ د
رزﻣﮏ او ﺗﻮﭼﻲ دوه ﻮﱄ ﴎﺗﯧﺮي واﺳﺘﻮي .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﻫﺪف ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ
د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ اﯦﺴﺘﻞ ،ﻧﯿﻮل او د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ زور او ﻮاک ﻮدل و .د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ

۲۵ﻣﻪ ﻟﻮﻣ ی ﻮﻟﯽ د ډ ﺮﻣﻦ اﯦﺲ ﻣﺎرﺷﻞ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻟﻪ ډاﻣ ﯾﻞ ﺨﻪ د ﺧﯿﺴﺎره ﺳﯿﻨﺪ ﭘﺮ
ﻏﺎړه د ﺑﯿﭽﻲ ﮐ ﮑ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪ .ﻟﻪ ډ ﺮﻣﻦ اﯾﺲ ﻣﺎرﺷﻞ ﴎه ﻟﻮﻣ ی او ﻮرﺧﻪ دوه
ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ،ﯾﻮه ﺳﭙﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰي او دوه ﻫﻨﺪۍ ﻏﺮﻧ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ او

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﻞ وو .د ﻮﭼﻲ ﯾﺎ ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ﻮﻟﯽ ﭘﺮ ﮐﺘﯿﺮي او ﻏﻮﻧ ه ﺗﯿ ه ﻟ

ﻧﻮر ﴎﺗﯧﺮي او ﺳﭙﺎره
ﭘﻮرې وت او ﺗﺮ ﻮ،

ﭼﯥ ﺗﻠﭙﮑﺎن ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ،د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﯥ ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﳼ اﯾﭻ ﺮﯾﭻ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﯾﻮه ﯾﺎد ﺖ ﮐﯥ واﻳﻲ ،ﭼﯥ

» اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ ) ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺗ و( ﺗﻪ وﯾﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺮﻣﯿﻮ او ﻮﻧﻮ ﺑﻪ

ﺧﻮﻧﺪي وي او ﮐﻪ ﻮک ووﯾﺸﺘﻞ ﳾ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﯥ ﮐﻤﺰورې ده«.

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﴎه ﺧﭙﻞ ﻣﺒﺎرزان ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ ﻫ ﻮل او ﻫﻢ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺒﺎرﯾﻮ او ﻣﺮ ﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ورﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ.

د رزﻣﮏ ﻮﻟﯽ ،ﭼﯥ زﯾ ﭘﯿﺰی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮې ډزې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د ﮐﺘﺎر د

ﺗﯧﺮﯦﺪو ﭘﺮ ﻻره ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﻏﺮه ﻟﻪ ﻟﻮړو ﺗﯿ ې او ﮐﺎ ﻲ ارﺗﯿ ﱄ وو او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ

ﻻر اﯦﺴﺘﻮﻧﮑﯥ ډﻟﯥ د ﻻرې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې ،د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﺨﺘﻪ

ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ وزﻏﻤﻠﻪ .راﺟﭙﻮت ﮐﻨ ک او ﺳﯧﮏ رﺳﺎﻟﯥ ﺗﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﯿﮏ وﻟﯿ ه ،ﭼﯥ ددوی
اﺻﲇ ﺟ ه ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ده او دوی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﻣﺦ ورﻧﻪ ﳾ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻏﻮږ ﭘﺮې وﻧﻪ
ﺮاوه ،ﮑﻪ وﯾﻞ ﯾﯥ » :ﻣﻮږ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻮﮐﺮان ﻧﻪ ﯾﻮ ،ﻣﻮږ د ﻫﻨﺪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ واﮐﻤﻦ ﻧﻮﮐﺮان

ﯾﻮ« .دوی ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ روږدي ﻧﻪ وو ،ﮑﻪ ﺧﻮ ﯾﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه

 /١١٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ډﻣ ﯾﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر رواﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ زﯾ ﭘﯿﺰي ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ ،ﺧﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ
ډﻣ ﯾﻞ ﺗﻪ ورﺳﻮل .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ ﺟ ن وﯾﻠﯿﻢ ﭘﻪ ون  ۴۱ﭘﻮ ﯿﺎن او ۲۱

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اﻧ ﺮﯾﺰ رﯾﺰﯾ ﻧ

ﺎی

او ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺳﯿﺎﳼ اﻓﴪ ﻣﺤﻤﺪ

ﻧﻮازﺧﺎن ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ وﺷﺎړه ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د ﻫﻐﻪ د وﺳﻠﻪ واﻟﻮ

ﴎﺗﯧﺮي ووژل ﺷﻮل او  ۳۴ﻧﻮر اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﭘﻮ ﻴﺎن ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ زرﯾﻨﻲ ﺗﻮري

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻧﺎﺳﻢ رﭘﻮټ ورﮐ ی و .دې ﺟ ې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻮل ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ

ون د ﻣﺴﯿﺪو او ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﻫﻮاﻳﻲ ﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ وې او

ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه .اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺑﺎور او رﻋﺐ د ﺑﯿﺎ اﺣﯿﺎء او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﯿﭽﻪ ﮐ ﮑ ﮐﯥ ﭘﺮ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک د ﺧﯿﺴﺎره ﭘﻪ

ﻧ ﺘﯥ ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده.

ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﭘﻪ ﮐﻮز ﺧﯿﺴﺎره ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻓﺸﺎر راوړ ،ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﭘﺮﯾ دي .ﻟﻪ

دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ د ﻏﲇ ﮐﻮﻟﻮ او ﯾﻮه ﻧﻮي ﺳ ک د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﺷﻮې.

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮ ﻲ اﺗﻮرﯾﺘﻪ وﻧﻨ ﻮﻟﻪ او د ﺟﱪان ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﭘﺮ ﺧﯿﺴﺎره د دوﯾﻤﯥ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ

اﺣﺘ ﱄ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺧﯿﺴﺎره ﻧﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻃﺮح ﮐ ل .ددﻏﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ
ﻃﺮاح او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ و .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ راوﻟﭙﻨ ۍ ﻧﻪ د ﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﻮﻟﯽ او دوه ﻏﺮﻧ

ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ را واﺳﺘﻮل ﺷﻮې .ﻫﻐﻪ ﻫﻮډ درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ﺗﺮ ﺧﯿﺴﺎره او ﺗﻮﭼﻲ ﮐﻤﭗ

ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ او د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻗﻮﻣﻲ

ﭘﻮرې دوه ﺳ ﮐﻮﻧﻪ وﻏ ﻮي او ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﯿﺴﺎره ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ

ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﯾﯥ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ د ﯾﻮې ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯽ اورﺑﻨﺪ وﮐ  .ﻟﻪ

ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﻼﺗ و ﮐﻮروﻧﻪ ،ﺑﺎزاروﻧﻪ او د ﮐﺮﮐﯿﻠﯥ ﻤﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ.

ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﺷﮑﺘﻮی ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ارﺳﻼﮐﻮټ ﺗﻪ ﻻړ .دی ﻟﻪ

ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ -ﺧﯿﺴﺎره د ﺳ ک ﺟﻮړوﻧﯥ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې او ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﺗﻪ دﻧﺪه ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې

اﻧ ﺮﯾﺰان ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ و ﻲ او ﺎن ﺗﻪ د ﺧ ﯥ ﭘﻮزه ﺟﻮړوي.

ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﮐﻮروﻧﻪ او ﻣﯧﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل او ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﯾﯥ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .ﻫﻐﻮی ﻟﻪ

اورﺑﻨﺪ ﻧﻪ د ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻫﺪف د ﺳ ک ﺟﻮړوﻧﯥ د ﭼﺎرو ﻧﺪﯾﺘﻮب و .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ د ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺟﱪي ﺟﺮ ﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ،ﮑﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﭼﯥ

٦٠

ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ او د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې د اﻧﺠﻨﯿﺮاﻧﻮ ډﻟﯥ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۳۰ﻣﻪ د

وه ،ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺒﺎرﯾﻮ ﺧﱪداری ورﺳﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ روژه ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﴎﺗﯧﺮو او

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﺑﻨﻮ ،ﻣﺴﯿﺪو ،داوړو او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ

ﺑﻨﻮ او ﻧﻮرو ﺎروﻧﻮ ﺨﻪ د ﺧﯿﺴﺎره ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺧﻮراﮐﻲ او ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻮ ﭘﺮ ﻟﯿ د ﺑﻨﺪﯾﺰ ﻟ ﻮﻟﯽ و او

۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ او ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮه ﺟﺮ ﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ او د

او ډاﮐ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د وﺣﺸﺖ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو ﴎه ﻣﺴﯿﺪ،

راﺗﻠﯥ .ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺴﺎره ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪل ﻮر ﻧﻪ دي .د

ﻫﻤﻤﻬﺎل ﯾﯥ د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﭘﻪ زﺧﻪ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮر وﻧ اوه او ﭘﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺎرت

ﺧﭙﻠﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﭘﻪ اﻋﻼن ﴎه ﯾﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺑﻨﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر واﯦﺴﺘﻞ ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﴍاﯾﻄﻮ ﯾﯥ ﭼﺎ ﻏﻮږ

اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ،ﺪراڼ ،ﺑﯧ ﻨﻲ او ﻧﻮرې ﭘ ﺘﻨﻲ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻫﻢ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻧﻨ ﻪ ودرﯦﺪې .د

وﻧﻪ ﺮاوه.

ډﺳﻤﱪ ﺗﺮ ۲۲ﻣﯥ ﭘﻮرې اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﮐﻮروﻧﻮ ﻧ وﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐ او ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ ﻟﻪ ۳۱ﻣﯥ ﻧﻪ د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﺗﺮ

ﻠﻮرﻣﯥ ﭘﻮرې ﻠﻮر ور ﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ ارﺳﻠﮑﻮټ ﺒﺎرۍ
وﮐ ې .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺒﺎرﯾﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ارﺳﻠﮑﻮټ ﮐﯥ ﻧﻪ و .ﭘﻪ ﺑﻮﺑﻠ او ډاﮐ ﮐﯥ د
اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ي وو او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﴎ ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ﺗﺮ ﻓﺸﺎر
ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ .دوی ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﺮ ﯾﻮې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ارﺳﻠﮑﻮټ ،زﯾ ﭘﯿﺰي ،ډا

 ،ﺟﻠﯿﺮ

ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﻣﻠﮑﺎن اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ور وﻟﯿ ل ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟ ې ﻻس واﺧﲇ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﯿﻨ
رﺟﻤﻨ

وﻻړ و.

٦١

د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ،د ﺟ ن وﻟﯿﻢ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﭘﻨﺠﺎب
ﭘﺮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او

ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ور ووژل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮره درې او درې ﻧﯿﻢ

ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺒﺎرۍ وﮐ ې ،ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﴎﺗﯧﺮي ﯾﯥ وﻧﻪ ژﻏﻮرﻻی ﺷﻮل .د رزﻣﮏ ﻮﱄ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د

 /١١٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻠﺠﺎن ﺧﺮو ﻲ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د وا ﻪ ﭘﻪ اوﺑﻪ ﴎ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﮐﺘﺎر ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او

درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ ﯾﯥ ور واړوﻟﻪ.

٦٤

او ﺷﺎوﺧﻮا ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺒﺎرۍ او ﺗﺼﻔﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل.

ﺎی

٦٢

د ﺟﻨﻮري ﻟﻪ ۱۸ﻣﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻓﱪوري ﭘﻮرې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺷﺨ ې ﮐﻤﯥ وې ،ﮑﻪ

د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د اﺧﱰ د ﳌﺎﻧ ﻪ ﭘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﭘﺮﯦﮑ ه ﮐ ې وه ،ﭼﯥ ﻟﻪ

دﻧﺪو ﺑﻮﺧﺖ ﮐﺴﺎن د دﻧﺪو ﭘﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدو و ﻮا ﻞ .ﻫﻐﻪ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﻮک ﻟﻪ

ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ ﻧﺎﻏﯥ ﮐﯧ ﻮدې ،ﺧﻮ ﭘﻮ ﯿﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ د رزﻣﮏ او ﺑﻨﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر

ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ د ﻓﺘﻮا ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﺧﺎﺳﻪ دارو د ﺟﻨﺎزو ﭘﺮ ﳌﺎﻧ ﻪ

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ ه ﻻس واﺧﲇ.

د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺟﻬﺎد ﺗﻪ وﺑﻠﻞ او ورﭘﺴﯥ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه دﻧﺪې ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي ،ﺟﻨﺎزې ﺑﻪ ﯾﯥ ﻮک ﻧﻪ ﮐﻮي .د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ اﯾﭙﻲ

ﺑﻮﺑﻠ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﭽﯥ ﮐ ﮑ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺧﻠﮏ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ ﺎی ﻧﻪ ورﮐﻮي .ﭘﻪ دې
وﺧﻮ ﯧﺪل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ -ﻣﺴﯿﺪو ،داوړو او ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﱪداري ورﮐ ل ،ﭼﯥ د
٦٣

ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟ ﺎوه ،ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﭘ ﮐﯥ وو ٦٥.اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ

ﭘﻪ ﻓﱪوري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ وﺿﻌﯿﺖ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﮐ ﮐﯧﭽﻦ ﺷﻮ ،ﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﺑﻨﻮ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ ﻧﻮر ﭘﺮ ﻻرو ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻮر ﭘﻮ ﯿﺎن

ﯾﻮه ﻟﻮا ﻏﺮﻧ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﯥ او ﺎﻧﮑﻮﻧﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ را وﻏﻮ ﺘﻞ .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻞ

ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﮐ ل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ﻟﻪ

اﻓﴪان ﮐﭙ ﺎن ﮐﯿﻮغ او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ار اﯦﻦ ﺑﯿ ﻲ ووژل .ﮐﭙ ﺎن ﮐﯿﻮغ ﻟﻪ ﻻدا ﻧﻪ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺮ

ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﺗﺮې ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﯿﺎن د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ

ﻋﻤﺮﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ ﭘ ه و ﻞ ﺷﻮل او  ۱۲۰ﺧﺎﺳﻪ دار ﯾﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي

ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ،ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﺎﻧﮏ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ وﮐ ې او د
واﺳﺘﻮل او ارﺳﻠﮑﻮټ ﯾﯥ د ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﻣﺤﺎﴏه ﮐ  .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ د ډاﻣ ﯾﻞ
ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او

او راوﻟﭙﻨ ۍ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﯿ ﻟﻮ ﻻس واﺧﺴﺖ او ﻟﻪ اﯾﺒ

اﺑﺎد او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﯾﯥ

ﺑﯿﺎ د ﺟ و د ﺗﻮدوﻟﻮ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ وﮐ ې .د ﻓﻘﯿﺮ د ﺟﻬﺎد ﻟﻪ اﻋﻼن ﴎه ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ دوه ﭘﻮ ﻲ

اﯾﺒ

اﺑﺎد ﻧﻪ راﻏﻠﯥ ﻟﻮا ،ﭼﯥ د ﻣﻨﺰۍ او ډﺑﺮې ﭘﺮ ﻟﻮر رواﻧﻪ وه ،ﭘﻪ اﺳﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ وډزوﻟﻪ او

ﺗﻨ

ﺷﻮل او د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ﭘﻨ ﻤﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﯾﻮې ﺟﺮ ﯥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﴍﻃﻮﻧﻪ او

ﺑﺎرﻧﯥ ﺑﺎرﻧﯿﺲ ﺳﺎړه راﻏﻪ ﺗﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﺟﺮ ﻪ ور وﺑﻠﻠﻪ او  ۷۵زره روﭘ ﻧﺎﻏﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې ﮐﯧ ﻮده،

ﺧﯧﻠﻮ ﺗﺮ ﺷﭙ و ور ﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺒﺎرﯾﻮ او ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﯾﻮ ﻫﺪف دا و،

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ار.اﯦﻦ .ﺑﯿ ﻲ ﯾﯥ وواژه .ﺑﯿ ﻲ د ﻓﱪوري ﭘﺮ

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ ارﺳﻠﮑﻮټ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﺎړه راﻏﻪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و.

ﻣﻮ ﺮ ﮐﯥ ﺳﻔﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﻏﻠﻨ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ ،دی ﺎی

ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ اﻋﻼن ﮐ ل .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﯾﯥ ﭘﺮ ارﺳﻠﮑﻮټ او د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﭘﺮ دﺗﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﻣﻠﮏ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ.

د ﺷﻬﯿﺮ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﭘ ﻦ

ﮐﯥ روان و ،ﭼﯥ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺮې وﺷﻮ او د ژورو ﭙﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﺳﺒﺎ وﻣ  .دده ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ د ﻣﮑﯿﻦ

ﺧﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ دا ﭘﯿﺴﯥ ورﻧﻪ ﮐ ې ،ﺑﻠﮑﯥ وزﯾﺮو ﯾﯥ ﭘﺮ ﭘﻠﻪ ﭘﻞ ﮐﯧ ﻮد او د
اووﻣﻪ ﺧﺎﺳﻪ دارو ﺗﻪ د ﺗﻨﺨﻮا ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﻧﻪ ﭘﺮ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ د رزﻣﮏ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ

ﭘﺮ ﺎی ﻣ ﺷﻮ او ﺗﻨﺨﻮاوې او وﺳﻠﯥ ﺗﺮې ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﯾﻮوړې .وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او

ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﺮﻣﻨ ﺟﺮ ﯥ وﺷﻮې ،ﺧﻮ وزﯾﺮو وژوﻧﮑﻲ ور وﻧﻪ ﺳﭙﺎرل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن

ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﻮر ﴎه ﻣﺸﻬﻮر دی ،د ﺎﻧﮏ -وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮﯾﻪ ﻻر ﭘﺮوت دی.

ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﭙ و اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐﮋې ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ دوو ﮐﻠﯿﻮ ﺳﱰﮐﲇ او ا و ۱۵۳ﺳﺎﻋﺘﻪ

ﮐﻤﯿﻦ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪه .دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ ﴎﺗﯧﺮي ﻟﻪ ﺷﮑﺘﻮی ﻧﻪ

ﮐﺮﮐﯥ ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو ﺷﻮې او د ﺧﺮو ﻮ او ﺳﻠﯿ ن ﺧﯧﻠﻮ ﯾﻮه ﻟ ﮑﺮ د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ د

ﺧﺘﯿ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭼ

ﻻی او ﻟﻮﯾﺪﯾ اړخ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﭘﺮوت دی .دﻟﺘﻪ د د ﻤﻦ ﻟﭙﺎره ﻪ

ﺒﺎرۍ وﮐ ې .ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاوو ﮐﯥ

 /١٢٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١١٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﴎه ﻫﻢ ﺟﺮ ﻪ وﮐ ه او ۱۲ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﺗﺮې ﯾﺮﻏﻤﻞ ﺑﻮﺗﻠﻞ.

٦٧

ﺎی

راﻏﲇ وو .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﺘﺎر د ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﻫﻮﭘﮑﯿﻨﺰ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ

د ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﻟﻪ راوﻟﭙﻨ ۍ ﻧﻪ ﺗﺎزه دﻣﻪ

۹ﻣﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﺰۍ ﻧﻪ د وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر رﻫﻲ ﺷﻮ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ۶۵ﻻرۍ ،ﻠﻮر زﻏﺮه وال ﺎډي،

ﴎﺗﯧﺮي وﻏﻮ ﺘﻞ ،ﺧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺟ ې ﻻ ﻫﻢ ﭼ ﮑﯥ او ﭘﺮاﺧﯥ ﺷﻮې .ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ د

اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ،ﺑ

ﭘﻮ ﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻟﯿ دول ﮐﯧﺪل ٦٦.ددوی ﭘﺮ ﴎ دﭘﺎﺳﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰي اﻫﺪاﻓﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .د ﻋﻤﺮﺧﯧﻠﻮ ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ)(۷د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ

دﻗﯿﻘﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ وﺿﻌﯿﺖ اﺧﺘﻪ ﮐ ل ،ﭼﯥ د ﺗﯧ ﺘﯥ او ﺎن ﭘ ﻮﻧﯥ ﻻرې ﯾﯥ ﺗﺮې

ﺳﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻋﻤﺮﺧﯧﻠﻮ او د ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ

او ﻟﻪ ﺳ ﮐﻪ ووﺗﯥ .د ﮐﺘﺎر د ﴎ ﻠﻮرم او ﭘﻨ ﻢ او ورﭘﺴﯥ ﻧﻮر ﻣﻮ ﺮ ﭘﻪ ﺎﯾﺮوﻧﻮ ﮐﯥ وﯦﺸﺘﻞ

ﺧﺎن ﭘﺮ ﺳﻤ ﻮ د اﭘﺮﯾﻞ ﻟﻪ اووﻣﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹ﻣﯥ ﭘﻮرې ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﻮل ﮐﻠﯽ ﯾﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮي وو او ﻣﺨﮑﯥ ﺗ

ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی .د ﻧﻮرو ﻣﻮ ﺮو ﭘﺮ ﻣﺦ ﺳ ک ﺗ ﻟﯽ و او ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ

وﮐ ل .ﻫﻐﻮی د ﺟ ال ﺟﺎن ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﭘﻪ ﺧﯿﺴﺎره ،ﺳﭙﯿﻦ وام ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ،

د ډزﺑﻨﺪۍ ﻏ وﮐ  ،ﺧﻮ دی ﻫﻢ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﯿﻮ ډډ را وﻟﻮﯦﺪ .د ﮐﺘﺎر ﻣﴩ ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻣﺒﺎرزان ﻟﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺨﻪ ﺳﻤﯥ ﺗﻪ راوﺑﺎﳼ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ

ﴎه ﻣﻞ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﺰۍ ،ﭼﻨ وﱄ ،ﴎوﯾﮑﻲ او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﯾﻮه

ﺳﭙﯿﻦ وام ﮐﻼ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ه ،د ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ او ﻞ ﺳ ک ﯾﯥ ﺑﻨﺪ او ﭘﻪ ﺗﺒ ﻧﺮي ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ

۱۷ﻣﻪ د ﺗﯿﺎرزې ﭘﺮ ﮐﻼ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﺗﺮ ﻣﺤﺎﴏې ﻻﻧﺪې ﯾﯥ راوﺳﺘﻪ .د ﻫﻐﻪ ﴎﺗﯧﺮو د وا ﻪ او
ﻻدا ﺗﺮﻣﻨ ﯿﻠﯿﻔﻮ

ﮐﻨ واﻟﻪ ﺑﺪل ﮐ  .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻟﯿ ﺰاﻧﺪر ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ او ﺗﺠﻮړي ﺗﺎ ﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ
ﺳﭙﯧﻠ ﯥ ،ﮐﺘﯿﺮي ﻟ  ،ﺑﻮﯾﻪ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻟ ﮑﺮﮐﺸ وﮐ ې او د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه

ﻣﺦ ﺷﻮل .ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﮐﻮ

و ﭙﻲ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻧﺎﮐﺎره ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﯥ ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ ازﻣﻮﯾﻠﯽ و.

ﺟ ال اﯾﻠﯿ ﭘﻪ دې اړه واﻳﻲ » :ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﭘﻮه وای،

ﭼﯥ دی ﻟﻪ داﺳﯥ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﴎه ﻣﺦ دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ ده ډﯦﺮ د ﺟ ې ﭘﻪ ﭼﻞ

ﭘﻮﻫﯿ ي .دی ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د
ﴎﺗﯧﺮو اﺳﺘﻮﻟﻮ ﻣﺮ ﻮﻧﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺮه ﺳﭙﻮر

و«.

ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﻟﻪ  ۱۰زره ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ او ﺟ ال اې.اﯦﻒ ﻫﺎرﲇ ﻟﻪ ﻠﻮرو زرو ژوﯾﻮ او ۶۰۰

ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﴎه د ارﺳﻠﮑﻮټ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ .دوی ﻟﻪ دوﺳﻠﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ارﺳﻠﮑﻮټ ﭘﻮرې د ﺳ ک

ﻏ ﻮﻧﯥ ﭘﻼن ﻫﻢ درﻟﻮد .دوی د ﻣﯥ ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ د دوﺳﻠﯥ ﮐﻼ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﭘﻪ ﺧﯿﺴﺎره،

او

ﺮ ﯧﺪې .ﮐﺘﺎر ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼ

ﱄ ﮐﻮزﯦﺪه ،د ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﴎﺗﯧﺮو ﭘﺮې ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﭘﻪ ۱۵

ورﮐﯥ ﮐ ې .د ﺷﻮﺑﻠﻮ ﻣﺎﺷﯿﻨﺪارو ﯾﯥ ﭘﺎس د ﻏﺮه د ﻮﮐﻮ ﴎﺗﯧﺮي ﻧﻪ ﺷﻮای ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻻی

ﻪ ﻓﺮﺻﺖ و ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﻪ ﺗﺮې ﭘﻪ وﻟﺠﻪ ﯾﻮﳼ .د ﮐﺘﺎر ﻃﺒﻲ ﻣﺴﻮول ﺗﻮرن اﯦﻦ.اﯦﻢ ډورا

ﻫﻮﭘﮑﯿﻨﺰ ﻟﻪ درﯾﻮ ﺎډو ﴎه ﻟﻪ ﺗﻨ ﻲ ﻧﻪ د ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘ ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ ې .دده ﻟﻪ ﺗ

اﻟﻮﺗﮑﻪ راﻏﻠﻞ .ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ ﻟﻮﯾﯿﺲ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺲ ﻣﻮ ﺮ ﮐﯥ ﻣﻠﮑﺎن راوﺳﺘﻞ ،ﭼﯥ
ﻣﺒﺎرزان ډزﺑﻨﺪۍ ﺗﻪ وﻫ ﻮي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮ ﻣﻠﮏ ﭘﺮ ﺮ ووﯾﺸﺖ ،ﻧﻮرو ﯾﯥ ﻣﻮ ﺮ

ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮﯦ ﻮد او ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﭘ ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ ې .اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻻ ﻫﻢ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻣﻮرﭼﻠﯥ
ﺒﺎري ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﭼﻨ وﱄ او ﴎوﯾﮑﻲ ﻧﻪ راﻏﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﻣﺒﺎرزان

ﻣﺎت ﻧﻪ ﮐ ای ﺷﻮل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﯾﻮه اﻟﻮﺗﮑﻪ ووﯾﺸﺘﻠﻪ او ﭘﻪ ﺑﯿ ه ﭘﻪ ﭼ ﱄ ﮐﯥ ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻪ .ﭘﻪ
ﺟ ه ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ارل ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﻫﺎﯾﻨ  ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﻓﺮاﻧﺲ ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﺳﮑﺎټ ،ﺟ ن ﭘﺎﳌﺮ،

ﮐﭙ ﺎن ﮐﻮرﻨﻲ او ﮐﭙ ﺎن ډورا ﭘﻪ ون  ۱۹ﺗﻨﻪ ﻣ ه او

ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل.

د ﺟﻨﻮﯾﻲ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ﻟﻮﯾﯿﺲ د ﺷﻬﯿﺮ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﭘﺴﯥ ﺮ ﯧﺪه ،ﺧﻮ وﯾﯥ ﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ .د ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﻟﻪ

ﺷﮑﺘﻮی ،ﴎه ﻣﯧﻠﻪ ،ﺷﺎم او ﯾﻮم ﮐﯥ ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺮ  ۳۰۰۰ډﯦﺮ ﴎﺗﯧﺮي ﻣﺒﺎرزان را

ﭘﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن رﯾﺰﯾ ﻧ

ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﻠﻠﯥ وﯾﺎﻟﯥ ړﻧ ﯥ او ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﯿﺰاب وﺷﯿﻨﺪل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻪ

ﻏﻮ ﺘﻞ .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ واﮐﻤﻦ )رﯾﺰﯾ ﻧ ( ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ

ﻏﻮﻧ ﺷﻮل .دوی د اﯾﺸﻪ او رزﻣﮏ ﺗﺮﻣﻨ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرې وﻧﯿﻮې او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ

د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ د ﭼ

ﱄ ﻟﻪ ﻼل ﺧﯧﻠﻮ ﴎه

ﺟﺮ ﻪ وﮐ ه ،ﮑﻪ ﺑﺮﯾﺪ ددوی ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺷﻮی و او ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ او ﻧﻮر ﻣﺴﯿﺪ ﻣﺒﺎرزان ﯾﯥ ﺗﺮې

 /١٢٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٢١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﴎه دا ﺗﻔﺎوت درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﺟ ه ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ او ﯾﻮ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﯥ

دد ﻤﻦ ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ﯾﻮﻧﯿﻔﻮرم ﮐﯥ ﺟ ه ﮐﻮل و .ﭘﺮ ﯾﻮم ﮐﻤﭗ ،ﭼﯥ د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﮐﻮﻣﻮ
ﴎﺗﯧﺮو ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،ﻮﻟﻮ د ﻮﭼﻲ ﺳﮑﺎوټ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺧ ﮐﺎﱄ اﻏﻮﺳﺘﻲ وو .ﭘﻪ ﺷﺎم او ﯾﻮم ﮐﯥ

د اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮرﯦﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﻣﯥ ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﺷﭙﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ارﺳﻠﮑﻮټ ﻧﻪ
د ﻣﻠﮏ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ د اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ ﺑﻮﻧﻪ ﻣﻨﺰه ﭘﺮﻟﻮر وﺗﻠﯽ و.

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ور ﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﻼ ،ﺗﯿﺘﺎﺧﯧﻞ ،ﭘﯿﺰو ،ﺗﺠﻮړي ،ﭘﺎﺳﻞ

ﮐﲇ او ﯾﻮم ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .د ﺟﻮن ﭘﺮ
ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻋﻤﺮ ﺗﯿﺘﺎﺧﯧﻠﻮ ﭘﯧ ﯥ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ د ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﮐﻮټ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮ
ﻠﻮرو ﺳﯿﻤﻮ او د دﯾﻦ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ ﮐﻮر ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻤﮑﻨﯿﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺼﻔﯿﻪ

ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺲ زره ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﻼ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ وو ،ﮑﻪ د

ﺎی

ﺎک

ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو وې .وروﺳﺘﻪ دوه ﺎﯾﻪ ﺷﻮل او ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ د دوﺳﻠﯥ ﮐﲇ ﺗﻪ
ﯧﺮﻣﻪ ﻣﯿﺸﺘﻪ ﺷﻮه .ﭘﺮ دﻏﻮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ د ﻣﯥ د ا ﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻪ ﻏﺮﻣﻪ  ۱۱ﺑﺠﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻣﺮ ﻮ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ د دوﺳﻠﯥ ﮐﻼ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ
دوی ﻧﻪ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل او

ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د رزﻣﮏ ﭘﺮ ﻟﻮا ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او

دواړو ﺧﻮاوو ﺗﻪ درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واو ﺘﻪ .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﴎه ﻣﯧﻠﻪ ﮐﯥ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯿﻨ

ﮐ ل او ﻟﻪ

ﻠﻮرو زرو ﴎﺗﯧﺮو ﺨﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ رزﻣﮏ ﮐﻤﺮ ،ﺷﺎم ډاګ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺎی

ﭘﺮ ﺎی ﮐ ل.
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ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺧﻨﺪووﻧﮑﯽ وﺿﻌﯿﺖ د دوﺳﲇ ﮐﻼ د ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ و.

ﮐ ې .ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﻟ ﮑﺮ ﮐﺸ وﮐ ې ،ﺧﻮ د ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﺮ ﮐﲇ،

دوی د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﭘﻪ اﺑﻠﻨﮑﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯥ ﻻرې ﺷﺎم ﺗﻪ رﻫﻲ ﺷﻮل.

ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ او ۱۱ﻣﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻠﮑﺎن ﭘﻪ ﺳﺎړه راﻏﻪ ﮐﯥ ﯾﻮې ﺟﺮ ﯥ ﺗﻪ وﺑﻠﻞ او د

ﭙﻠ ﭘ ﻮ ﮐ ې وې ،ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻣﺰل ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺒﺎرزان ﮐ پ او ﮐ وپ وﻧﻪ اوري .دوی

ﭻ ﺧﻮا او ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ  .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺟﻮرج ﻻﻣﯿﻦ او ﭘﺮﯾﻨ ر ﺴ

ددﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﴩي ﮐﻮﻟﻪ .د دوی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ د ﻣﺰرﯾﻮ

وروﺳﺘﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو د ﻠﻮرو

ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه  ۷۲۰ﻫﻐﻪ ﮐﭽﺮې ﻫﻢ واﺧﺴﺘﯥ ،ﭼﯥ ﻏ ﯾﯥ ﻧﻪ اﯦﺴﺖ او ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻣﺰل

ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﻧﻈﺮوﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮل .ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻠﯽ و او ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ

او ﺗﯧﺮو ﺗﯿ و او ﮐﻤﺮوﻧﻮ ﭘﻮ ﻠﯥ وې او ﮐﭽﺮې ﭘﮑﯥ ﻮﯾﯧﺪې او ﻻﻧﺪې ﺑﻪ ﺧﻮړه ﺗﻪ رﺳﯧﺪې.

ﻣﻬﺎل د ﺟ ې ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ دی ،ﺧﻮ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﭘﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻮرې

ﯾﯥ ﻮل ﺗﻨ ﯽ ﺑﻐﺎرو وﻧﯿﻮ.

ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﯾﻮه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او  ۱۶ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﺗﺮې ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﮐ ل .ﺣﮑﻮﻣﺖ ددې

ﻣﺴﯿﺪو او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د ﯾﻮې ډﻟ

ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻠﮏ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ،ﻣﻮﻟﻮی ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن او ﻣﻼ

ﺧﺎن ﭘﻪ ډا ﻪ وﯾﲇ و ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻪ اړﯾﮑﻲ ﻟﺮي او دی دﻏﻪ
ﺗ ﻟﯽ و او ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﺟﺮ ﯥ ﺗﻪ ورﻧﻐﯽ ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ اﺳ ن ﻣﻨﺰه ﮐﯥ
ﭘﯧ ﯥ ﭘ ه د ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او ﻣﺮدار ﻟ

ﺧﭙﻠﻪ ﺑﯥ وﳼ و ﻮده.

ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ واﭼﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﮐﯥ
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اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ارﺳﻠﮑﻮټ او ﻣﻨ وام ﺗﺮﻣﻨ ﭘ

ﯾﯥ ﮐﺎوه .ﭘﻪ ﻏﺎ ﻲ ﮐﯥ ﻻره ډﯦﺮه ﺧﺮاﺑﻪ ،ﺗﯿ ې ﻮﯾﯥ او ﺗﯧﺮې وې .ډډې ﻮﻟﯥ ﭘﻪ وﻧﻮ ،ﺑﻮ ﻮ
ﮐﭽﺮو دراﻧﺪه ﺑﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﯿ دول ،ﮑﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﭘ ﯥ و ﻮﯾﯧﺪې ،ﻟﻪ رﻏ ﯦﺪو ﴎه ﺑﻪ
٦٩

ﭘﺮﯾﻨ ر ﺴ  ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺟﺎن ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ د ﺟﺎﭘﺎن ﺟ ې ﺗﻪ د ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و ،واﻳﻲ ،ﭼﯥ د ﻬﯿ ﭘﻪ ﺧ ه ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﻟﻪ

ﻮ ﺧﻮاوو ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل او د ډ ﺮوال ﮐﯿﺰ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﺳﯿﮑﺎﻧﻮ ﮐﻨ ک ﻟﻪ وﯾﺮې ﺑﯿﺨﻲ ﴎه

ﻏﻮﻧﺞ ﺷﻮی و .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ درﻧﺪې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ اﺑﻠﻨﮑﻲ ﻏﺎ ﻲ ووﺗﻞ او د

ﺮ ﯧﺪه او د

ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﯾﻮم ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﭘﻪ ﯾﻮم ﮐﯥ دوی ﻟﻪ ږﻟ او ﺑﺎران او د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ

ژوﻧﺪی وﻧﯿﴘ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﯾﻮم ﻧﻪ واﻻدﯾﻦ او ﻟﮑ ﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻻړل .دوی د

ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﻮر د ﻫﻮاﻳﻲ او ﻤﮑﻨﻲ ﻮاک ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړ .د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

ﺷﮑﺘﻮی ﻟ

او رزﻣﮏ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﯥ

ﻣﺒﺎرزان اﺳﺘﻮ ﻦ وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

دواړو ﴎه ﻣﺦ وو .د رزﻣﮏ ﻟﻮا ﺗﺮ اوږده ﻣﺰل او ﺷﺨ و وروﺳﺘﻪ ارﺳﻠﮑﻮټ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه او

 /١٢٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٢٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﮐ ي ﴎ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت او ﺒﺎرۍ وﮐ ې .دﻏﻪ ﺒﺎرۍ د ا ﺴﺖ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ وﺷﻮې او ﺑﯿﺎ

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻨﺪﯾﭻ ﺗﻪ ﻻړ.

د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﻨ

۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۱۹ﻣﻪ د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯿﺸﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭼﻨ وﱄ د ﭘﯿﺰو او ﺑﻨﻮ ﭘﺮ
ﻻر ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﺗﻮ ﻪ دوﺳﲇ ﺗﻪ ﯾﻮوړې او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ رزﻣﮏ ﻧﺮي ﮐﯥ د ﺗﻮﭼﻲ ﻣﻠﯿﺸﯥ ﻫﻢ ورﴎه

ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮې .د ﺟﻮن ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ ﯾﻮم ﺗﻪ ﻻړې او ﭘﺮ ﺳﺒﺎ ﯾﯥ ﺷﮑﺘﻮی ﻟ

ﺗﻮب ﻫ ﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰان د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﴎﺗﯧﺮو ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﭙ ﻣﻮ رﺳﯧﺪﱄ وو.

ﺎی

ﺳﯿﻤﯥ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ې ،ﺧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ وﺗﻠﯽ و.

او ارﺳﻠﮑﻮټ
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ﺖ او د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ ﯿﻨ

دوی ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣ ﺖ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻟﻪ ﻻرې

ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ د رزﻣﮏ او وا ﻪ ﺗﺮﻣﻨ ﻻره ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﯧﺮﯾ ي،د ﺑﻨﻮ

اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ددې ﭼﺎرې ﻟﭙﺎره ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻر ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ د

ﻣ ﻮ ﲇ ،ﺗﻮروام او ﺑﺮ ﺑﺪر ﺗﻪ او ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ،ﺷﭙﺎﻧﻪ رﻏﺰي ،او ﺗﯿﺎرزې ﺗﻪ د

رول ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د ور ﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﴎﺗﯧﺮو ډوډۍ او ﻧﻮر ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ دده ﭘﺮ

ﮐﺴﺎن ووژل ﺷﻮل .د ﺑﻨﻮ

ﻫﻐﻪ ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ وﻫ ﻮي.
ﻣﻨ

ي ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ ﻓﻌﺎل

ﻏﺎړه و .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن د ﺟﺮ ﯥ ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ او ﻟﻪ رزﻣﮏ ﻧﻪ ﺷﭙ ﻣﯿﻠﻪ ﺳﻮﯾﻞ ﭘﻠﻮ د

او رزﻣﮏ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﮐ ﻻ ﮐﺘﺎروﻧﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺮاﻧﯿﺰي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﻠﻮﯾ ﺘﻲ،

ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻟﯿ ﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه .د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ ﭘﻪ ﴍوﻧ ﻲ ﻧﺮي ﮐﯥ د ﻣﻼ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن

ﴎﺗﯧﺮو ﭘﺮې ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او د دواړو ﺧﻮاوو د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ون

او رزﻣﮏ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺗﻮروام ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻره ﭘﻪ ﺑﺪر ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ

ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﺳﯿﻤﯥ ﻣﻨﺪﯾﭻ ﺗﻪ ﻻړ .دې ﺟﺮ ﯥ ﺗﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ،ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ او اﺣﻤﺪزﯾﻮ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺗﻮروام ورﺳﻮل .ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺟﻮن ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﻣﻼ

ﺟﺮ ﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐ  ،ﺧﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﻣ ﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﺟﺮ ﻪ

د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ا ﻪ او ﻧﻬﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﮑﯿﻦ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ د رازﯾﻦ ﮐﲇ ﭘﺮ ﻼل ﺧﯧﻠﻮ

وزﯾﺮو ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻫﻢ ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮي وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ د ﭘﺎ ﻮن ﻟﻪ وﯦﺮې د
راوﻏﻮ ﺘﻪ ،ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﺷﭙ و زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﮑﯥ

ون درﻟﻮد .ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه وﺷﻮه،

ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ دﯾﻨﻲ او ﻋﻘﯿﺪوي ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﻻس اﺧﲇ ،اﺳﻼم
ﺑﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ را ﺮ ﻮي ،د ﺳ ﮐﻮﻧﻮ ﻏ ﻮل ﺑﻪ ﺑﻨﺪوي او د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ

ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﴎﺗﯧﺮو د ﯿ ﻨﻲ ﭘﻞ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ او ﺗﺮﺧﻪ ﻟ

ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻧ ﺘﯥ وﮐ ې.

ﻣﺴﯿﺪو ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ وام ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﻠﮏ ﻼﺟﺎن او ﺎﮐﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ړﻧ

ﮐ ل.

اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺳﻮﻟﻪ راوﱄ او ﻫﻐﻪ ﻟﻪ

ون ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺑﻪ

ﺟ ې ﻻس واﺧﲇ .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﺮﺑﻮﻏﯥ ﻟﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ ،ﺧﻮ اﯾﭙﻲ

ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻫﻢ واﺳﺘﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ددوی ﻏﺎړه واﺧﲇ.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې ﻻ ﭼ ﮑﯥ ﮐ ې .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن وﺑﺎﳼ ،ﭼﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﮑﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﭼﺎو

او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدل .دوی

ﻓﻘﯿﺮ ،ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ او ﻣﻼ ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺟ و ﻻس واﻧﺨﺴﺖ او ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ او ﺷ ﱄ

ﭘﻪ دې ﺟﺮ ﻪ ﯥ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﴍﻃﻮﻧﻮ ﻧﻨ ﻪ وﮐ ه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺒﺎرﯾﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮې ﮐ ي ﴎ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ .ددې ﺳﯿﻤﯥ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ

رﺳﻤﻲ ﻣﮑﺘﻮب راوړی و ) .د ﻣﮑﺘﻮب ﻣ ﭘﻪ ﺿﻤﯿﻤﻮ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﻫﻮاﻳﻲ ﺒﺎرﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي و .ده ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ ﺧﯿﺴﺎره ،ﺷﻮال ،ﺷﮑﻲ،

ﭘﻪ دې ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﺮ ﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎﺑﯧﺮه ،ﺳﺎدي ﺧﺎن ﺷﻤﻦ

ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﻓﻘﯿﺮ د ﺧﭙﻞ اﻋﻠﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ددوی ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﮐﺮﮐ ﻮام او ﭘﺮې

ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺗ او ژﻣﻨﯥ ورﮐ ې .ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺎن ﴎه د ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ
ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﮐﯥ و ﻮرئ(.

داﺳﯥ و ،ﭼﯥ دﻣﺴﯿﺪو ،وزﯾﺮو ،داوړو او ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﻮﻟﻮ ورﺗ

ورﺗﻪ اﺳﺎن و او ﺑﻞ ﭘﻠﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰ

وا ﻪ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﺟ ې ﺗﻪ ﻫ ﻮل .ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ده د

 /١٢٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٢٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺒﺎرۍ وﮐ ې او وزﯾﺮو ﺗﻪ ﯾﯥ ﺧﱪداری

ﭘﺮﯦ ﻮدې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﻏﯿﻤﺒﮑ

ورﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﺨﻪ وﻧﻪ ﻧﯿﴘ ددوی ﭘﺮ ﺿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت

وﳾ.

ﺎی

ﺧﯧﻞ ،ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺎن ﻣﺪاﺧﯧﻞ وزﯾﺮ او ﻮ ﻧﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ون ﮐ ی و.

د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ او ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن )ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه( ﮐﯥ

د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺟﺮ ﻮ ﺗﻪ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي او

د ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﺘﻤﱪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻦ ﮐﻤﺮ،

د ﺳ ﮐﻮﻧﻮ د ﻏ ﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﺑﻪ ﻫﻢ رواﻧﯥ وي .ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ددوی ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﺎﻣﻮﴎ ،ﴎه دار ،ﻣﻤﻲ راﻏﻪ ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﭘﺎﮐﯥ ﻟﻮ ﯥ ،اﻧ ﺮ ﻧﺮي او ﺗﺒ ﻧﺮي ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺳﯿﻤﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﯿﻤﻮ ) (Protacted Areasﮐﯥ را ﻲ او اﯦﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ

د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ ﺒﺎرۍ وﮐ ې ،ﺧﻮ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ وﻧﻪ او ﺘﻪ .د ﻫﻤﺪې

او داوړو ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﻣﺴﺎﻟﯥ ډا ﯿﺰې ﮐ ې .د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﯾﯥ د ﺑﯧ ﻨﯿﻮ

ﴎه ﻧ ﺘﯥ وﮐ ې .دا وﺧﺖ د ﻫﻐﻮی ﺷﺎﻫﻲ ﻮاک ﭘﺮ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﻟ

او ﭘﻪ ﻏﯿﻤﺒﮑﻲ ﮐﯥ

ﭘﮑﯥ ﭘﻠﯽ ﮐﯿ ي .د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ درﯾﻮاړو ﺎﺧﻮﻧﻮ او ﻋﻤﺮ ﺧﯧﻠﻮ ﯾﯥ ﻧﺎﻏﯥ ﻫﻢ ﮐﯧ ﻮدې .وزﯾﺮو

ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۱۸ﻣﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺰﻣﯥ ﭘﺮ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ،ﺑﻮﯾﯥ ،ﺗﻮت ﻧﺮي ،ﻟﮑ ﻣﯿﺪان ،ډﻣ ﯾﻞ،

ﺟﺮ ﻪ ﻫﻢ وﻏﻮ ﺘﻪ او ﭘﺮ دوی ﯾﯥ د ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ  ،د ا ﺴﺖ ﻟﻪ دﯦﺮﺷﻤﯥ ﻧﻪ د ﺳﭙ ﻤﱪ

ﺷﮑﺘﻮی ﺗﻪ ﻻړې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮز ﺷﮑﺘﻮی ﮐﯥ دوه ﻠﯥ ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﺨ ه واو ﺘﯥ .ﭘﻪ

ﺧﻼﺻﻮن ﻏﻮ ﺖ ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﺧﻮﳾ ﮐ ل.

وړې ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې.

ﭼﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ ﺟﻮړاوه ،د ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻠﻮ او ﻏﯿﻤﺒﮑﻲ ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﯥ  ۱۱او  ۱۲ﻨﻲ ﻮﻧﻪ ﭘﺮې

ﺟﻠﯿﺮ ﻟ  ،ﺑﯿﭽﯥ ﮐ ﮑ  ،ﭘﻮﺳﺖ ﻟ  ،ﺷﮑﺘﻮی ﻟ
اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ در

ﴎ ،وﻧﯥ ﴎ ،ﻨ ﯾﺮي ﻟ

د ﻣﻼ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﴎﺗﯧﺮو ﮐﻮ

او ﻣﻨﺪوام و ﺮ ﯧﺪې او ﺑﯿﺎ ﮐﻮز

او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ در

ﺗﺮ ۲۳ﻣﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ درﯾﻮ وﻗﻔﻮ ﮐﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺑﺮﻣﺘﻪ ﺷﻮﯾﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻮ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﮐﯥ د ﺳ ک ﻏ ﻮﻧﯥ ﭼﺎرې ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ او ﭼﺎ ﯾﯥ،

ﴎ د ﺗﻮپ ﮐﺎروﻧﯥ ﻟﭙﺎره

ﻏﻮر ﻮل .ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻣ ﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺘﻨﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺑﺮ ﺑﺪر ﭘﻪ ﻟﺴﻮﻧﺪي ﮐﯥ

ﻏ ﯦﺪه او ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ﻣﺒﺎرزان ﭘﺮ ﻟﻮړو ﻧﻘﻄﻮ ﺣﺎﮐﻢ ﳾ .د ۱۹۳۸ز ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ د

ﭘﻼﻧﻮل .د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ د ﻫﻐﻪ ﴎﺗﯧﺮو د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن وﻟﺴﻮاﻟ ﭘﻪ ﭼﻮدوان

ﴎ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزان ﴎه راﻏﻮﻧ ﯾ ي .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۴ﻣﻪ د ﺗﻮرن اﯾﺎن ډﯾﻮر او

ﺷﻮﻻم ،ﺷﮑﻲ او ﻠﻮﯦ ﺘﻲ ﮐﯥ د ﺧﺎﺳﻪ دارو ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .ﺟ ال ﮐﻮﻟﺮﯾﺞ ﭘﻪ

ﴎ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .د

۱۲ﻣﻪ د رزﻣﮏ ﭘﻮځ د ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ او ﻻدا ﭘﺮ ﻟﻮر وﻟﯿ ه او د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ او ﻟﺴﻤﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ

ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ درﻧﺪې ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻻړل .وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻮﻟﯽ ﻫﻢ د

ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل او د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﯾﯥ د ﻣﻠﮏ ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﺮو

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واک ﮐﯥ وﺳﺎ  ،ﺧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﱰ ﻮ ﮐﯥ د ۱۹۳۶ز ﮐﺎل د ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﭘﯧ ﻪ
ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ﻧﻪ ﻠﻮر ﻣﯿﻠﻪ

ﻟﺮې ﭘﻪ در

ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﭘﯿﭗ اﻟ رﻣﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺷﭙ ﻮﱄ ﻟﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ﺨﻪ او ﭘﻨ ﻪ ﻧﻮر ﻮﱄ د ﺟ ن

ووډز ،ﺗﻮرن ﺑﺎﺑﻨ ﻦ او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﭘ ﯿ ﺮﯾﻮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د در
ﺗﻮرن اﯾﺎن ډﯾﻮر ﻮﻟﯿﻮ در

ﴎ وﻧﯿﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻨ ﻪ ﻧﻮر ﻮﱄ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ددر
ون ﯾﯥ

ﴎ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ او د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډﯾﻮر ﭘﻪ

ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﮐﺎرﺗﻮس را

ورﺳﯧﺪل او د در

ﴎ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻧﯿﻮ .د ﻣﻼ ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﴎﺗﯧﺮو ﺧﭙﻞ ﺟﻮړ ﮐ ی ﺗﻮپ د

اوﺳﯧﺪه او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت

ﮐﲇ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﻫﻨﺪواﻧﻮ ،ﭘﺮ اووﻣﻪ او ا ﻪ ﭘﻪ ﺑﺪر ﻟ  ،ﺗﻮر وام ،ﴍوﻧ ﻲ ،ﺗ ې ژور،

ﻫﻤﺪې ور ﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﻤﻮ د ﺒﺎردوﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه .ﻫﻐﻪ د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ او
ﻟﺴﻮﻧﺪي ﺒﺎرۍ وﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺳ ن ﻣﻨﺰه او ﺑﺮ ﺑﺪر او د ﺳﺎړه راﻏﻪ ﭘﻪ ﴎﻧﻪ

ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯧﻨ ﻮده ،ﻟﻪ ﻣﻨﺪﯾﭻ ﻧﻪ د ﻏﯿﻤﺒﮑ ﭘﺮ

ﻟﻮر ﻻړ .د ﻓﻘﯿﺮ د ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ﭘﻪ ﻮ ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ زﳌﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎﺳﻪ دارو ﴎه ﻧﻮﮐﺮۍ

 /١٢٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٢٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻤﻲ راﻏﻪ ﮐﯥ وﮐﺎراوه .دوی ﭘﻪ ﺷﭙ ﺳﻮه ﻣﱰو ﮐﯥ ﺗﺮﮐﯽ ﻣﻮرﭼﻞ ﭘﻪ ﻧ ﻪ

ﭘﺮ ﺑﻨﻮ ﺑﺮﯾﺪ ،ﻧ ﯾﻮال ﺷﻬﺮت

ﺑﻨﻮ ﻫﻐﻪ ﺎی و ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮې ﮐﻨ ﺮوﻟﯧﺪه.
اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ډﯦﺮ وﺧﺖ راﻫﯿﺴﯥ ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه .د اﺳﻼم

ﭘﻪ ﺗ او د ﺑﻨﻮ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭘﺮﯦﮑ ې ﺑﻨﻮ ﻲ ،وزﯾﺮ ،ﻣﺴﯿﺪ او ﻧﻮر ﻣﺒﺎرزان ﺳﺨﺖ
ﻗﻬﺮوﱄ وو .د ۱۹۳۸ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ د ﻣﻼ ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن  ۲۰۰ﺗﻨﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ ﺑﻨﻮ

ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﺗﺮ ﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻮل ﺎر ددوی ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و .ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ اووه ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ووژل ﺷﻮل او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫ

وﺳﻮ ﻮل ﺷﻮې.

ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واو ﺘﻪ او  ۲۰ﺗﻨﻪ ﺗﺮې اﻧ ﺮﯾﺰي

ﮐ او ۱۴ﻣﺮﻣ ﯾﯥ ﭘﺮې وار ﮐ ې .وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ دوی د ﮐﻮ ﮑﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﻠﻞ اﻧ ﺮﯾﺰي ﭘﻮ ﯿﺎن
ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟ ﻮن ﭘﺴﯥ ووﺗﻞ .ددواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ وﻧﯥ ﴎ ﮐﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﻧ ﺘﯥ وﺷﻮې او
اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ درﻧﺪه ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ واو ﺘﻪ .دوی د ﺳﺎړه راﻏﻪ ﭘﺮ ﮐﻼ د ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻮډ درﻟﻮد .ﻟﻪ
ﭼﻨ وﱄ او ﺳﺎړه راﻏﻪ ﺨﻪ د وﻧﯥ ﴎ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﺟﯿﻤﺒﺰ او ﺑﯿ ﻞ ﻟﻮﯾﯿﺲ او ﭘﯿﭗ
اﻟ رﻣﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺗ

ﺨﻪ ﮐ ې وﮐ ې .ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴎﭼﯿﻨﯥ ددﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮوﻧﮑﯽ ﻣﻬﺮدل ﺧ ﮏ ﻲ ،ﭼﯥ د

ﺑﻨﻮ اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮو ﯾﯥ ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه .وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﯿﻤﺒﺘﻲ ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﭙﻮﻧﮑﻲ

دا وﺧﺖ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺧ ه ﮐﯥ و ،ﭼﯥ د ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺳﯿﻤﻪ ده.

دﻟﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﻨﺎه اﺧﯧﺴﺘﻪ او د زﻣﺮک

ﺧﺎن ﺪراڼ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﺎراﺿﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻫﻢ دﻟﺘﻪ ﻣﯿﺸﺘﯧﺪل .ﺷﺎﻫﻲ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺒﺎري ﮐ او د ۱۹۳۸ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ

ﮐﻮروﻧﻪ ﯾﯥ ړﻧ

د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﺒﺎرﯾﻮ دوام

د ۱۹۳۸ز ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﮑﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ راﺳﺘﯧﺪو ﴎه ﻣﭽﻪ
ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ ﻻړ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮې ﺳﺨﺘﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .ﻟﻪ ﺒﺎرﯾﻮ ﻧﻪ ﻣﺪاﺧﯧﻞ ډﯦﺮ ﭘﻪ

ﺳﺘﻮﻧﺰه ﮐﯥ وو .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻣﻮره ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮ ،ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺮاره
ﭘﺮﯦﻨ ﻮد او ﻟ ﮑﯥ ،ﻣﺴﺘﻮۍ او ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺧ ې ﺗﻪ ﻻړ .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ
ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ او ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ډﯦﺮ ﻧﻬﯿﻠﯽ و او ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﻫﻠﯥ ﻠﯥ
ﴎه ﺑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ددوی ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﺒﺎرۍ ﮐﻮﻟﯥ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ۱۹۳۹ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ ﭘﺮ ﺷﮑﺘﻮی

ﺑﺮﯾﺪ او ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ ﺎﻧﮏ ﺗﻪ ﻧ دې د ﯾﻮه
اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻮرن ) (Duggleﻟﻪ ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ ﺒﺎرۍ ﭘﯿﻞ
ﮐ ې او د ۱۹۴۰ز ﮐﺎل ﺗﺮ ﺟﻨﻮري رواﻧﯥ وې.

٧٢

۱۳ﻣﻪ ﯾﯥ دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﭘﲇ ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل .دوی ،ﭼﯥ ﺧﺮﺳﯿﻦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﻮ

٧٣

ﮐﻮﻟﯥ .ﺗﻮري ﺧﯧﻞ او ﻣﺪاﺧﯧﻞ وزﯾﺮ ﻣﻼﻣﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ وو ،ﮑﻪ دده ﭘﻪ ورﺗ

ﻫﺪف ﻫﻢ ﭘﺮ ﺳﺎړه راﻏﻪ د ﻣﻼ ﺷﯧﺮﻋﲇ ﺧﺎن د ﺑﺮﯾﺪ

ﻣﺨﻨﯿﻮی و .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ دﻟﺘﻪ ﯾﻮه اﻟﻮﺗﮑﻪ ﻫﻢ ووﯾﺸﺘﻪ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯿ ه ﭘﻪ ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻪ.

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ژوﻧﺪي وﻧﯿﻮل .دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮ ﻲ اﺗﻮرﯾﺘﻪ وﻧﻨ ﻮﻟﻪ او ﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ

ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل.

ﺎی

ﮐ ل ،ﭘﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻪ دوو ﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﴎه ﺑﯧﻞ ﺷﻮل .د رزﻣﮏ ﻟﻮا ﻟﻪ اﺗﻮ ﻮﻟﯿﻮ ﴎه

د اې ډﺑﻠﯿﻮ وﯾﻠﯿﻤﺰ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻣﺰدک ﭘﻮﻧ ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر او دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ۱۳ﻣﻪ ﭘﻠﯥ ﻟﻮا د ﺑﺎب

ﯾﻨ ﻤ ﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ووﺗﻪ .دوی ﭘﺮ ﻻره ﺑﻠﺪ ﻧﻪ وو او د ﭘﯿﭽﻮﻣﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﮐﭽﺮې ﻮﯾﯿﯧﺪې.

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ ﻻره ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ورﺗﻪ اﯦ ﻲ وو  ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺮد او ﺗﻮﭘﺎن ﻫﻢ ﻻرورﮐﻲ ﮐ ل .ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د

ﺗﻨ ﻲ ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻧﻘﻄﻮ ﮐﯥ ﺎﯾﻮﻧﻪ ﻧﯿﻮﱄ وو .دې ﻮﻟﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ددوی د ﺧ ې ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻟﻪ

ﻧﺎﮐﺎﻣ ﴎه ﻣﺦ ﮐ ي وو .دوی ﺗﻪ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﯾﻮه اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺐ ﺟﻮړول ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ
ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ دار راو اوه .د ﺑﺎب ﯾﻨ ﻤ ﻦ ﭘﺮ ﻟﻮا ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘﯧﭽﻮﻣﻲ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ ،ﮑﻪ

ﺧﻮ ﯾﯥ ﻣﺨﮑﯥ او ﺷﺎﺗﻪ د ﺗ

ﻻرې ﺑﻨﺪې ﺷﻮې .دوی ﭘﻪ دې ورځ د ﺗﻨ ﻲ ﻟﻮړو ﻮﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ

ﺧﺘﻠﻮ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﺷﭙﻪ ﯾﯥ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﺗﯧﺮه ﮐ ه او ﭘﺮ ﺳﺒﺎ د ﺳﮑﺎوټ ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ وژ ﯥ ﺗﻪ
ﻻړل.

 /١٣٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٢٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وه ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻮن وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺒﺎرۍ او ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻪ ﮐﯿ ي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل او ﺑﯿﺎ ﭘﺮ

۱۹۴۷ز ﮐﺎل د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د
ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺟ ې رواﻧﯥ وې .ﺟ ال اﯾﻠﯿ

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ اړه واﻳﻲ:

ﻟﻪ ۱۹۳۶ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۳۹ز ﮐﺎل ﭘﻮرې

ﺎی

ﭘﻪ ۱۹۴۰ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﻪ ﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺟ ې وﺷﻮې.

د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ د ﺗﻮرن ﺑﻠﯿﺰ رﯾ رﻓﻮرډ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې

ﭘﻮ ﯿﺎن د ﭙﻲ ﮐﲇ ﭘﺮ ﻲ او ﮐﯿ ﻟﻮري را ﺗﺎو ﺷﻮل ،ﺧﻮ ،ﭼﯥ ﺷﺎوﺧﻮا وزﯾﺮو د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻼﺗ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ را و ﻐﺴﺘﻞ ،ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﭘ ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ ې .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ
وزﯾﺮو ﴎﺗﯧﺮو اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ ﺗﻮرن رﺳﻞ ﺎی ﭘﺮ ﺎی وواژه .ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

» ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺑﻐﺎوت ﻟﻪ ۱۹۳۶ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۳۹ز ﮐﺎل

ﻣﯥ ﻟﻪ ۲۵ﻣﯥ ﻧﻪ د ۱۹۴۱ز ﮐﺎل د ﺳﭙ ﻤﱪ ﺗﺮ ۳۰ﻣﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﺳﺪﺧﯧﻠﻮ ،ﺳﯿﻦ ﺗﯿ ې،

درﻟﻮد .ﭘﻪ وا ﻪ او رزﻣﮏ ﮐﯥ ﭘﻮځ او ﺳ ﮐﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ وو .ﭘﻮځ ﯾﻮازې ﻟﻪ

ﭘﻪ ﺳﯿﻦ ﺗﯿ ه ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د رزﻣﮏ او وا ﻪ ﭘﻪ ﻟﻮا ﺎﻧﻮ د ﻋﺒﺪﱄ

ﭘﻮرې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭙﻞ ﺷﻮی و ،ﺧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺳﻮﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺑﺸﭙ ﮐﻨ ﺮول ﻧﻪ

وﺳﻠﻪ وال ﮐﺎروان ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺳﻔﺮ ﮐﻮﻻی ﺷﻮای .د ﭘﻮځ د ﭘﲇ ﮐﻨ ک

ﭘﺮ ﺎی ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت او ﺒﺎرۍ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﭘﺮﻣﺦ وړل .ﺗﺮ دوو

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ ﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺒﺎرۍ ﮐﯧﺪې .ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭘﯿﻠﻮ ﺎﻧﻮ د روﻏﯥ

ﺳﺘﻨﯧﺪا ﻟﭙﺎره ﺳﱰ اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ ﺎﮐﲇ وو .ﭘﻪ ۱۹۴۴ز او ۴۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﻣﺎ

ﯿﮑﺮي ﴎ ،ﮐﻠﻨﺪرې ﴎ او دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﺟ ې وﮐ ې.

ﻣﺴﯿﺪو ﮐﻮروﻧﻪ وﻧ وي .د رزﻣﮏ ﻟﻮا ،ﭼﯥ ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه ،د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې
راﻏﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻟﻮا ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ووژل ﺷﻮ ،ﭘﻮ ﯿﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ د رزﻣﮏ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺗﯧ ﺘﻪ ول ،ﺧﻮ

ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ﻠﻮرﻣﻪ او ﺷﭙ ﻣﻪ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﺮ ﺳﯿﻦ
ﺗﯿ ې ﺒﺎري وﮐ ه او ﭘﻮ ﯿﺎن ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ورځ د ﺗﻮدې ﭼﯿﻨﯥ ﮐﻤﭗ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪ

ﺟ ې ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ دوه ﻮﱄ ﺟﻮړ ﺷﻮل .ﭘﻪ دوی ﮐﯥ ډﯦﺮی

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د رزﻣﮏ ﻟﻮا ﺗﺮ ﺳﻠﻮ ډﯦﺮ ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل .د ۱۹۴۰ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ

او وا ﻪ ﻧﻪ د ﭘﻮځ ﭘﺮ اﯦﺴﺘﻠﻮ او د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﭘﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻏﻮر وﮐ  ،ﺧﻮ د اﻣﻨﯿﺘﻲ

ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻣﮑﯿﻦ ﺗﻪ ﻻړ .دده ﭘﻪ راﺗ

ﴎه د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺳﮑﺎو ﻴﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﺷﺎم ﻣﯿﺪان او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﺧﯧﻠﻮ ،ﺳﭙﯿﻦ وام ،رزﻣﮏ ﻧﺮي ،ﻧﺮۍ وﯾﺎﻟﯥ ،ﺑﻮﯾﻪ ﮐﻼ ،اﺑﻠﻨﮑﻲ ،ﺧ ﮐﻤﺮ ،ﻣﻨﺰه ﻏﺮه ،ژام

ﻣﺴﯿﺪ د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﭘﺨﻮا ﴎﺗﯧﺮي وو .ﭘﻪ ۱۹۳۹ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ رزﻣﮏ
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دا ﭼﺎره و ﻨ ﯦﺪه .ﭘﻪ ۱۹۳۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻮل ﮐﺎل ﭘﻪ

ﺳ ﮐﻮﻧﻮ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب او ﭘﻪ ﺷﮑﺘﻮی ﮐﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮ د ﻣﺤﺎﴏې ﭘﻪ دﻧﺪه
و ﻮﻣﺎرل ﺷﻮل .ﭘﺮ ۱۹۴۴ز ﮐﺎل د ﺟ ال ﮑﺮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﴎﺣﺪ

دﻓﺎﻋﻲ ﮐﻤﯧ ﯥ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ اﻓﴪاﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ژﺑﻨ او ﻟﯿﮑﻨﯥ راﯾﯥ

واﺧﺴﺘﯥ او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻻﻧﺪې وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ وﮐ ل :

• ﺳﮑﺎو ﻮﻧﻮ ﺗﻪ زﯾﺎﺗﯥ وﺳﻠﯥ ،واړه ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ او ﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ورﮐ ل ﳾ

ﳾ.

• ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ازادو ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﭘﻮځ درﺟﻪ ورﮐ ای

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺑﯧﺮﻣﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن او ﻧﻮرو

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭼ ﮏ ﺷﻮل او ﭘﺮ ﺗﯿﺎرزې ﮐﻼ )۳۰ﻧﻮﻣﱪ( ،ﻻدې ﮐﻼ ،ﺷﮑﺮﮐﻮټ ،ﺧ ﯥ ﮐﲇ ،درﭘﻪ
ﭼﯿﻨﯥ ،ﺳﭙﯿﺮې ﻏﺮ ،ﺳﭙﯿﻦ ﻣﯿﺪان ،ﴎوﯾﮑﻲ -وا ﻪ ﺳ ک ،ﺧﻤ ﯥ ﻏﺮه ،ﺷﮑﺘﻮی ،ډﻣ ﯾﻞ،
زﯾ ﻏﺮه او ﻮ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل او ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﭘﺮ دوی ﺒﺎرۍ وﺷﻮې .د ۱۹۴۱ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ د ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ډوﻧﻠ و وﺗ ﺘﺎوه او واړه ﺷﮑﺘﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ ﯾﻮوړ .ډوﻧﻠ  ۱۲ور ﯥ
وروﺳﺘﻪ د ﺷﭙ زره روﭘﯿﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺧﻮﺷﯽ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺷﺎﻫﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ ددوی ﺳﯿﻤﯥ ﺳﺨﺘﯥ
ﺒﺎرۍ ﮐ ې او دوه اﻟﻮﺗﮑﯥ ﯾﯥ د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ را وﻏﻮر ﯧﺪې .ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ

ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﻪ وواژه ،ﮑﻪ وﯾﻞ ﮐﯿ ي ده ﻟﻪ ﺷﺎ ﺧﯧﻠﻮ ﴎه ژﻣﻨﻪ ﮐ ې

 /١٣٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٣١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ وﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ وﺑﺎﳼ .ﻫﻐﻪ

د ۱۹۵۲ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۸ﻣﻪ ) د ۱۳۳۱ل ﮐﺎل د ﺟﻮزا ا ﻪ( د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د
ﯾﻮه ﭘﺮﯦﮑ ه ﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن رﺳﻤﻲ اﻋﻼن وﮐ  .ﭘﻪ دې ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د ﻟﺮ او ﺑﺮ ﻮ
ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﴩاﻧﻮ او د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﺮ  ۱۰زرو ﭘﻮرې ﮐﺴﺎﻧﻮ

ون ﮐ ی و .د ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ

• ددوی د ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ ﻟﭙﺎره دوه ﺟ ﻧﺎن و ﻮﻣﺎرل ﳾ ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﻪ

ﭘﻪ ﮐﻮ ﻪ ﮐﯥ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻠﯧﺸﯥ او ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮر ﮐﯥ ﴎﺣﺪي ﻣﻠﯧﺸﯥ

ﺳﻤﺒﺎﻟﻮي.

• او ﭘﻮ ﻲ ﭼﺎو ﻟﻪ ازادو ﺳﯿﻤﻮ ﻟﺮې ﳾ

ﭘﺮﯦﮑ ه ﻟﯿﮏ ﮐﯥ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن )وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﮐﻮرﻣﻪ ،ﺑﻨﻮ او ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ( ،ﺷ ﱄ

د ﴎﺣﺪ ) اوﺳﻨ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا( واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ ،

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ) ﮐﻮ ﯥ او اړوﻧﺪ ﺳﯿﻤﻮ( ﻣﴩاﻧﻮ ،د اﯾﺎﻟﺘﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ رﯾﯿﺴﺎﻧﻮ او د ﭼﱰال

ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ ﻣﻠﯧﺸﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﺮﯦ ﻮدل ﳾ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ) ﺗﯿﺮا ،ﻣﻮﻣﻨﺪ اﯾﺠﻨﺴ  ،اورﮐﺰۍ اﯾﺠﻨﺴ  ،ﺑﺎﺟﻮړ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ( او ﺟﻨﻮ

ﺷﻬﺰاده ﭘﺮ ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﻏ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ وﭘﯧﮋ  .دوی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ
ﻮﺗ ﻨ ﻧﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ډډه وﮐ ي ،زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﯾﯥ ور

ﺎی

ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﺗﺮ ﺣﺪودو ،ﯾﻮازې ﭘﻪ وا ﻪ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او
ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺧﺎﺳﻪ دارو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﳾ«.

٧٤

ﺧﻮﳾ ﮐ ي او ﮐﻪ دا ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې زور او د ﻮاک

د ۱۹۴۷ز ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۴ﻣﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﻧﻮی ﻫﯧﻮاد و ﻮﮐﯧﺪ او

اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻣﲇ ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ ﻇﻬﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ رﻣﻀﺎﻧﯽ ﻣﺴﯿﺪ و .د ﻗﻀﺎ )ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ( رﯾﯿﺲ

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﯾﯥ ﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﻧﻪ ﻟﯿﺪ ،ﮑﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻮځ او

اﺳﺘﻌ ل ﺗﻪ اړ و ﻲ .دا وﺧﺖ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻫﻢ ددﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﺮ ﻗﻠﻤﺮو ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ و او

ﯾﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ،د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو اﻣﯿﺮ )اﯾﺎﻟﺘﻲ وزﯾﺮ( ﻣﻮﻟﻮي وارث ﺧﺎن او د

ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وو او ﭘﺮ دﻓﱰوﻧﻮ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﺮغ رﭘﯧﺪه .ﻗﺎﻧﻮن ،ﺳﯿﺎﺳﺖ او

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧ د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰي

ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﯾﻞ» :د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﺰه ده ،ﭼﯥ  ۳۵ﺰه ﺗﻮرﺧﻢ او  ۲۵ﺰه ﺳﭙﯿﻦ

ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو اﻣﯿﺮ )وزﯾﺮ( ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن و .اورﻧ ﺰﯾﺐ ﻣﺴﯿﺪ د ﻣﺴﯿﺪو د اﻋﲇ
ﺎرډ ﻫﻢ ﮐﺎر ﮐﯧﺪه .اﺣﻤﺪزي ،ا ﺎﻧﺰي وزﯾﺮو  ،ﺳﯿﺪ ﯿﻮ او داوړو ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮ ﻲ اﻋﻠﯽ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧ درﻟﻮدې.

٧٥

ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻪ ددوی ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وو او ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ او د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺑﯧﻠﺘﻮن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ

ﺑﻮﻟﺪک دی او ﻧﻮره ﮐﺮ ﻪ ﻧﺸﺘﻪ« .ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐ او د

ﻣﺮګ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ.

د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻮروﯾﮏ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﯿﺮزا ﻋﲇ ﺧﺎن،

د  ۱۹۴۷ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ او د ۱۹۴۸ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ دوه ﻠﻪ ﺧﭙﻞ

ﻋﺒﺪﷲ ﺧﺎن ﻣﺪاﺧﯧﻞ وزﯾﺮ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ ﺷﺎه ﺑﻬﺮام ﻣﺴﯿﺪ ،ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ رﻣﻀﺎ  ،ﻣﻼ ﺷﯿﺮ

ﭘﻼوي واﺳﺘﻮل او ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻋﻤﲇ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﻋﲇ ﺧﺎن ﺟﻨ ﻲ ﻣﺴﯿﺪ ،زﻣﺎﻧﺨﺎن داوړ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ دﻟﺒﺎزﺧﺎن اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ،د ﺟﻨﻮ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د اﯾﺎﻟﺘﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻮب ﺧﺎن ،د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺗﯿﺮا

ﻇﻬﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ رﻣﻀﺎ

د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺷﻌﺎر د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ

ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻪ د ازاد ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه اووﻧﯿﺰه ﺧﭙﺮوﻟﻪ.

ﺎﻧ ﯥ د ﻣﲇ ﻣﺤﲇ ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ او د اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﻣﴩ ﺣﺎﺟﻲ ﻧﻮردل ﺧﺎن او ﻣﻠﮏ وﱄ ﺧﺎن

د ۱۹۵۰ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ اووﻧ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﺑﻨﻮ ،اﮐﻮړﯾﻮ،

اورﮐﺰﯾﻮ ﺎﻧ ﯥ رﯾﯿﺲ زرﻏﻮن ﺷﺎه ﺧﺎن ،د ﭼﱰال ﺷﻬﺰاده اﺑﺤﯿﺎت ﺧﺎن ،د ﭼﱰال د

ﻣﴩ د ﺎﮐﻨﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﺟﺮ ﻪ وﮐ ه او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ .ﻧﻮي اﻣﯿﺮ ﻟﻪ

ﮐﻮﮐﻲ ﺧﯧﻞ اﭘﺮﯾﺪي ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺎﻧ ﯥ د ﻣﲇ ﻣﺤﲇ ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﯿﺐ ﺧﺎن ،د

ﮐﻮرﻣﯥ او ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﱪوﻧﻮ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﲇ اﺳﺎﻣﯿﻠﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺎﻧ ﯥ او

 /١٣٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺻﺪراﻋﻈﻢ دل ارام ﺧﺎن زوی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜ ن ﺧﺎن او ﻮ ﻧﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ون ﮐ ی و.
)د ﺟﺮ ﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﺿﻤﯿﻤﻮ ﮐﯥ و ﻮرئ(.
د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮر ﻨ

ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎن ورﺟﺬب ﮐ ل ،ﺧﻮ دې

ﭼﺎرې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﱪ ﻮن ﺗﻪ وﻫ ﺎوه .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ اﻟﻮﺗﮑﻮ د
۱۹۴۸ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ﭘﻪ داوړو ،ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺪرﺧﯧﻠﻮ ،د ۱۹۴۹ﮐﺎل د ﻓﱪوري

د اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ اژدر زﯾﺎرت ،د ﺟﻮن ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻐﻠ ﻲ ،د ۱۹۵۰ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ

ﻠﻮرم ﭙﺮﮐﯽ

 ۲۶ﻣﻪ ﭘﻪ وا ﻪ ،د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ ،د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ ﭘﻪ داﻧﺎ او ﺷﻮﻻم ﮐﯥ د

ﺟ ې ﻣﻨ ﯽ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻣﻼﺗ و ﻏﻮﻧ و ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ واړوﻟﯥ .د
ﻮروﯾﮏ د ﻏﻮﻧ ې ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻫﻢ ﭘﺮ ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﺮ ﯧﺪې ،ﺧﻮ د

د ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ،روﺳﯿﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ

ﻮﻟﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﴐﺑﯥ رﺳﻮﻧﯥ ،ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ وﯾﻨﺎ د ﻫﻨﺪ ﻧﯿﻤﯥ ﻟﻮﯾﯥ وﭼﯥ د واﮐﻤﻨ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﻫ ﻮ ډ ﺮ ﺮ ﻮﻟﯽ و.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺧﻮږ ﻮﺗﯥ ﺣﯿﺜﯿﺖ درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ ﻮﻻی

ﺷﻮای او ﻧﻪ ﯾﯥ د رﻏﯧﺪن ﻫﯿﻠﻪ درﻟﻮده .د ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ روﺳﯿﯥ او وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د

ﭘﺮﻣﺨﺘ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻟﺤﺎﻇﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ و .ﻟﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﻪ ﺟ ه ﭘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﻨﺪ ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د

ﴎﺣﺪي ﭘﻮﻟﻮ راﻧ دې ﮐﻮل و .ﭘﻪ دې دواړو ﺟ و ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮑﺎره ﺑﺮی ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ی،

ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﺗﺮﯾﺦ واﻗﻌﯿﺖ دادی ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟ و ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې
ﯾﻮه ﺳﱰه ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې ده.

اﻧ ﺮﯾﺰي ﺎر ﺮي

ﭘﻪ ۱۸۷۸ز ﮐﺎل د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﭘﻮ ﻲ درﺳﺘﯿﺰواﻟﯿﻮ ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﺎﻧ ﯥ

ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ درﯾﻮ اﻓﴪاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی دوو ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻﻧﻮ ﭘﺮﻣﺦ

وړې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ۱۸۹۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ دﻏﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻨ ﻮ اﻓﴪاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی ﻠﻮرو ﻣﺮﺳﺘﯿﺎﻻﻧﻮ ﺗﻪ

ﺒﺎرۍ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻓﺮﺻﺖ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪ.

 /١٣٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٣٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺟﺎﭘﺎن او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮو )اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ( اړﯾﮑﻲ ،د ﺷﻮروي د ﮐﻤﯿﻨ ﺮن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ اړﯾﮑﻲ او د

ﻟﻮړ ﺷﻮ .ﭘﻪ ۱۹۰۳ز ﮐﺎل ﮐﯥ ددﻏﻮ ﺎﻧ ﻮ ﻣﴩۍ ﺗﻪ ﯾﻮ ډ ﺮ ﺟ ال راﻏﯽ ،ﭼﯥ ﻮﻟﻪ ﺎﻧ ﻪ

ﻫ ﯥ ﺷﻨ ې ﮐ ې وې.

ﻟﻮړ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﯿﻞ ﺷﻮل ،د ) (MO3ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﻧﻮې ﺎﻧ ﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻪ.دې ﺎﻧ ﯥ د

ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ اړﯾﮑﻲ ﻮل ﻟﻪ ﻧ دې ﺎرل او ﻟﻪ ﻮ ﻣﻮاردو ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ډﯦﺮی
ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﺗﺮﮐﯿﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﻏﻮر ﻨ

ﯾﯥ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۹۱۲او  ۱۳ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ

د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ رﯾﺎﺳﺖ درﻟﻮد ،ﭼﯥ د ډ ﺮﺟ ال ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﭘﻮ ﻲ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ رﭘﻮټ ورﮐﺎوه ٧٦.دې ﺎﻧ ﯥ ﻠﻮر ﻧﻮر ﺎﺧﻮﻧﻪ درﻟﻮدل،

وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ داﺳﯥ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو د ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ

ﺮﺧﯧﺪل .ﭘﻨ ﻢ ﺎخ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺎﻧ و ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﭼﺎرو

ﺮﮐﺰ درﻟﻮد .ﻮل ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﯾﯥ ۱۵

ﻫ ﻮﻧﯥ او ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻮﺧﺖ وﺳﺎ او اروﭘﺎﻳﻲ ﺟﺒﻬﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯿ ي.

اﻓﴪاﻧﻮ او  ۱۰ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪل.دﻏﻪ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﺎﻧ ﯥ ﺗﺮ ۱۹۴۷ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﻓﻌﺎﻟﯥ

اﻓﻐﺎن واﮐﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ را وﭘﺎروي .ﺟﺎﭘﺎن او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دې ﻟﻮﺑﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﮑﯿﻞ و ،ﺧﻮ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻮا ﻮﻧﻮ

او ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ واﮐﻤﻨﻮ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎ ﻮن ،دا ﻣﺠﺎل ﻧﻪ

ورﮐﺎوه ،ﭼﯥ ددﻏﻮ ﻟﻮﺑﻮ اﺻﲇ ﺑﺮﺧﻪ و ﺮ ﻲ.

ﭼﯥ ﭘﺮ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،او روﳼ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﯾﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ را

وې او ﻟﻪ اړﺗﯿﺎ ﴎه ﺳﻢ ﯾﯥ د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮﯦﺪه .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ

د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ډﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ډﭘﻠﻮﻣﺎﺗﺎﻧﻮ د ﺳﯿﺎﳼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻨ

اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ درﻟﻮدل .ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ اﺟﻨ ﺎن د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺎر ﺮو ادارو ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ول

د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﭘﻮ ﻲ ﺎر ﺮۍ ډﻟﯥ ﻣﴩ ﺳﮑﺎرﭘﻦ ﻧﯿﺪر ﻣﺎﯾﺮ او د ډﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﯥ ډﻟﯥ

او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ،روﺳﯿﯥ او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻪ او ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ او ﻧﻮر ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻼ

ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮﮐﻲ ﻣﺘﺤﺪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﮑﺎري د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻠﮏ را ﭘﺎ ﻮي .ﭘﻪ ۱۹۱۴

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺎر ﺮي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ او روﳼ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻮرا

ﻣﴩ ورﻧﺮﭘﻦ ﻫﻨﺘﯿ

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﺮ دې ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﮐﺎل د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﮑﯥ د واﱄ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎی ﭘﻪ ﺣﮑﻢ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻻﻫﻮري د

د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﺟ و ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ وو.

ﭘﯿﺎوړې وه .د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮو د ﭘﺮاﺷﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او وﺳﻠﻮ د اﻧﺘﻘﺎل درې ﭘﺮﻟﻪ

اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺘﻮا ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﻣﺒﺎرزې ﭼ ﮑﯥ

ﭘﺴﯥ ﻫ ﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺎر ﺮۍ ﯿﺮﮐﺘﯿﺎ ﺷﻨ ې ﮐ ې .د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ ﻠﻮﯦ ﺘﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ

ﮐ ې .ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن وروﺳﺘﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺸﺎر اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ وﺷ ل ،ﺧﻮ ﺳﮑﺎرﭘﻦ ﻧﯿﺪر

ﮐﯥ د ﺟﺎﭘﺎن ﻫ ﯥ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺎر ﺮۍ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮې.

ﻣﺎﯾﺮ د ﭼﯿﻦ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه ﺧﭙﻞ اړﯾﮑﻲ ﺳﺎﺗﻞ.
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د ﻗﲇ ﺧﺎن اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﺷﺒﮑﻪ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻌﺎش ﺧﻮرو ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ روﺳﯿﯥ

د  ۱۹۴۰ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﻗﻮﻧﺴﻠ ﺮي درﻟﻮده او

ﺧﻮرا ﯿﺮﮐﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه .د ﺟﺮﻣﻨﻲ اﺑﻮﯾﺮ ﺎر ﺮې ادارې ﮐﻮ

ﮐﺎوه،

ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﮑﻪ دوی ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﮑﯿﻞ ﻧﻪ ول او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐﻮﻻی ﺷﻮل .وروﺳﺘﻪ

او وروﺳﺘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﯾﻮې وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺖ .ﻫﻐﻮی د

ﺟﻮﺗﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﻮ او ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗ او

ﻗﲇ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﯾﻮه ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻮړه ﮐ ه  .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻗﲇ ﺧﺎن او

اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﻮ او ﺑﻮﻻن ﻻرې د ارزوﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﻮﯾ ﯥ ﺗﻪ ﻟﯧ ﻟﯽ و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎﻧﻮ د ﻣﺦ ﭘﺮ ودې ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ۱۹۳۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﮐﯥ د

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﮐ ي وو او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺎرژداﻓﯿﺮ اﯾﻮاﺳﺎﮐﻲ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﻮ ﻲ

 /١٣٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٣٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﻮات ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﺣﴬت ﻋﲇ د ﺳﻮات ،ﺑﻮﻧﯿﺮ ،ﻣﺮدان او را ﯿﺰﯾﻮ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ
ورﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﺳ ي ﴎ  ۱۵ﻫﻨﺪي روﭘ وې .د اﺷﻨﻐﺮ او دواﺑﯥ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﺲ روﭘ

ﻣﻼﻣﺮوت ﻟﻪ ﻻرې د ﴎﺣﺪ ﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ﴎه اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

ﺎی

ﮐ ل او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د

روﺳﺎﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻌﺎش ﺧﻮرو ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺮ  ۵۹ﺗﻨﻮ ورﺳﯧﺪ.

ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې .د ﮐﻮﻫﺎټ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﺷﯿﺦ ﻣﺤﺒﻮب ﻋﲇ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ او

د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ واﻳﻲ » :ﻗﲇ ﺧﺎن د ﻣﻼ

ﺧﺎن ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ )د اﻣﺎﺧﯧﻠﻮ ﻓﻘﯿﺮ ،ﭘﯿﺮ ﻣﻮﺳﯽ زي او ﭘﯿﺮ زﮐﻮړي( ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﻣﺤﻤﺪ

ﮐ ل .دوی ﭘﻪ ﻣﻨﱪ او ﻏﻮﻧ و ﮐﯥ د روﺳﺎﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﺧﻼف وﯾﻨﺎوې او

د ﺑﻨﻮ د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﻧﻮاب ﻇﻔﺮﻋﲇ ﺧﺎن او ﺗﺎج ﻋﻠﯽ ﺧﺎن ورﮐﻮل ٧٨.د دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ

اﺳﻠﻢ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ .ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺳ ي ﴎ  ۲۰۰ﻫﻨﺪي روﭘ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې .د ﺧﯿﱪ

اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ او د اﺳ ر ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﺑﯿﮑﻦ او ﻣﻮﻟﻮي ﺑﺮﮐﺖ ﷲ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ
او دوی د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺗﺮ ﻨ

د ﮐﺎﻧ ﺮس ﭘﺮ ﺿﺪ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻮل .ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ واﻳﻲ،

ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره دوی ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺷﻮې ﻓﻘﯿﺮ ،اﻣﺎﺧﯧﻠﻮ ﻓﻘﯿﺮ ،ﮐﺮﺑﻮﻏﯥ ﻣﻼ او
ﺣﺎﺟﻲ اﺧﻮﻧﺪزاده ﭘﻪ ﻻس ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ور وﻟﯿ ل ،ﺧﻮ ﻓﻘﯿﺮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﻻس واﻧﺨﺴﺖ.
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ﻣﺮوت ﻟﻪ ﻻرې د ﴎﺣﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ﻟﻪ ﻣﴩاﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﻼﺗ و
ﴎه اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

ﻟﯿﮑﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ .دوی ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﻼ ﻣﺮوت ﭘﻪ ﻻس ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې«.

دﻏﻮ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ داﺳﯥ ﭘﯿﻐﺎم ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان اﻫﻞ ﮐﺘﺎب دي ،ﺧﻮ

ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ روﺳﺎن ﺧﺪای او ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﻣﻨﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ

ه ﻣﺒﺎرزه وﳾ .ﯾﺎدو

ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻌﻮري ډول د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ
ﮐﯥ ﺧﺪﻣﺖ او ﻮﻣﺎرﻧﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫ ﻮل.

ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ واﯾﻲ » :ﻣﺎ د ﴎﺣﺪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ﻣﴩان

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﴎه ،ﭼﯥ د ﺷﻮروي ﯾﺮﻏﻞ وﯾﺮه ووﺗﻪ ،ﻫﻐﻮی د ﻗﲇ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ

ﭘﻪ دې راﴈ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﯿﺪو ﺗﻪ ﻻړ ﳾ او ورﺗﻪ وواﻳﻲ ،ﭼﯥ

دې ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺎﻧ ﯥ درﻟﻮدې او د

ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﮑﯿﻞ دي او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دې ﭘﻪ دې ور ﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﺟ ه

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻮ ﴎه ﺳﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﮐﻮل .د روﺳﯿﯥ د ﺎر ﺮو ادارو

ودروي ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی د ﮐﻔﺮ ﺧﻼف ﺟ ه ﮐﯥ ﮑﯿﻞ دي او دا ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﯾﻮ ډول د اﺳﻼم

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮ ﻣﻼﯾﺎن او ﭘﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﮐﯥ د  ۵۰زره ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﮐﻠﻨ ﺳﺒﺴﺎﯾ ي ﭘﻪ ﺑﺪل

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﻧﻮرو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﴎﺣﺪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء د ﭘﻼوﻳﻮ درﻧﺎوی ﮐﺎوه،

د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل .د ﻗﲇ ﺧﺎن )اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ(

ارﺷﯿﻔﻲ اﺳﻨﺎد ﻴﻲ ،ﭼﯥ دې ﺷﺒﮑﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ٧ﭘﻪ

ون

ﮐﯥ د ﺗﺮﻧ ﺮﯾﻮ ﺣﺎﺟﻲ زوی ﭘﺎﭼﺎ ﻞ او ﻣﻠﮏ ﭘﻨﺠ ﻞ ور ﺧﭙﻞ ﮐ ي وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ

-٧د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ د ﻣﺒﺎرزو ﺳ ﺖ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ د ﻧﺎدرﺧﺎن واﮐﻤﻨﯧﺪل و او ﺑﻞ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﯾﯥ د ﭘ ﯥ

ﻫﻤﮑﺎرۍ ﻻﻣﻞ دا ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ ﺗﻮري ﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو د ۱۹۱۳ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو د
ﺷﺨ و د ﺣﻞ ﭘﻪ ﺗ او د ﻣﻼ ﭘﻮوﻧﺪه ﭘﻪ ﻧﻮ ﺖ د رزﻣﮏ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه وړ ﭼﻠﻨﺪ ﻧﻪ و ﮐ ی او
وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﺨ و ﮐﯥ دده د ﺗﺮه زوی ﻓﻘﯿﺮ او ﺷﭙ و ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ون  ۳۴ﺗﻨﻪ

ﻣﺴﯿﺪ ووژل .ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮو ﻫﻢ ۱۵ﺗﻨﻪ وژل ﺷﻮي وو ،ﺧﻮ ﻣﻼ ﭘﻮوﻧﺪه ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﻮ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ را و ﺮ ﻮل .دا ﭘﯧ ﻪ د ﻣﻼ ﻟﻪ ﻣﺮګ ) ،۱۹۱۳د ﻧﻮﻣﱪ دوﯾﻤﻪ ( ﻧﻪ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﺷﻮې وه.

ﺗﺮاوﺳﻪ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﺟ ه ﺟﻬﺎد و ،ﺧﻮ اوس اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﴎه

ﺧﺪﻣﺖ دی«.

ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ ددوی ﺗﺮ ﺷﺎ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﻼﺗ او ﻫ ﻮﻧﯥ دي .ﻟﻪ وړو ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ
ﴎه اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺳﯿﻤﯥ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ ﻮل ،ﺧﻮ د ﻣﻨ ﻨ

ﮐﭽﯥ ﻣﻼﯾﺎن ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ اﻧﻮ او ﺳﱰ او ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻼﯾﺎن ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ واﱄ ﴎه ﭘﻪ اړﯾﮑﻪ

ﮐﯥ وو .ﮐﻨﻨ ﻬﻢ واﻳﻲ ،ﭼﯥ د ﺷﯿﺮﭘﺎو ﻏﻼم ﺣﯿﺪر د ر  ،ﮐﻮټ ،ﺗﺮﻧﺎو ،ﺗﻨ ﻲ ،ا ﺎﻧﺰﯾﻮ،
ﭘ اﻧ  ،ﻋﻤﺮزﯾﻮ او ﭼﺎرﺳﺪې ﻟﻪ ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ ﻮل .دوی ﺗﻪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ  ۴۰او
ﭘﻨ ﻮس ﻫﻨﺪي روﭘ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې او ﭘﻪ ﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺗﺮې ﮐﺎري رﭘﻮ ﻮﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ
ﮐﯧﺪل .د ﻧﻮ ﺎر او ﭘﯧ ﻮر )ﻣﺸﺨﺼﻮ( ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ  ۱۵روﭘ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې .د

 /١٤٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٣٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ژﻣﻨﯥ او ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺪ ﮐﯥ ﻧﻪ وې ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﯾﻮې ﻧﻮې ﺟ ې

ﯾﯥ ﮐﺮه ﺳﻨﺪ او ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﻪ دي وړاﻧﺪې ﮐ ي .د ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ اړه دا ادﻋﺎ ﻫﻢ ﺷﻮې ،ﭼﯥ

ﺎوﻧ ﯾﺘﻮب ﭘﺮ ﴎ ﺧﱪې ﭘﯿﻞ ﮐ ې او اﻋﻼن ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د روﺳﯿﯥ او ﺷﻮروي

ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ درﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻫﯿ داﺳﯥ ﻣﻼ ﻧﻮم ﻧﻪ دی ﯾﺎد ﮐ ی،

ﭘﺮوژه ﭘﺮې ﭘﺮﻣﺦ ﻻړه ﳾ .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﻪ
اﺗﺤﺎد ﺗﺮﻣﻨ ﻧﻪ را ﻲ او د ﻧﺎﭘﯿﯿﻠﺘﻮب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﭙﻠﻮي.

٨٠

ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻒ و .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه د ﴎﺣﺪ واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﯥ د ﻗﲇ ﺧﺎن د ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﯿﺴﯥ اﺧﺴﺘﯥ وي .

وروﺳﺘﻪ د ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ داو ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﮐﻤﯿﻨ ﺮن )د

ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د روﳼ ﺎر ﺮو ﻧﻔﻮذ

ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎﻧﻮ ﮐﻤﻮﻧﯧﺴﺘﻲ اﻧ ﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل( ﺎر ﺮې ادارې ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ
درﯾ ﮐﻤﺰوری ﮐﻮي .ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﯾﻮه اﻧﻘﻼ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻟ ﻪ
ﮐﯥ و او دﻏﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﺎی ﻧﻪ و .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ  ۱۹۲۰ﮐﺎل د ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ او

ﻫﻨﺪ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﮐﯥ د ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن دﻓﱰ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺖ .ددﻏﻪ دﻓﱰ ﭘ ﯥ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ ﺑﺮﺧﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﮐﯥ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﭼﺎرې ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﯥ .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺎروﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﭘﻮ ﻲ ﺎﻧ ﻪ ﺟﻮړه ﮐ ه ،ﭼﯥ ﺟﺬب ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﮑﯥ ﭘﻪ
ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎرﯦﺪوﻧﮑﻮ ﻮﻟﻮ وﺳﻠﻮ)ﺗﻮﭘﭽﻲ ،ﻫﻮاﻳﻲ ،ﺳﭙﺎره ﻧﻈﺎم ،ﭘﲇ وﯾﺸﺘﻮﻧﮑﻮ او

اﻧﺠﻨﯿﺮۍ( زده ﮐ ې ورﮐﻮل ﮐﯧﺪې .ﭘﻪ دې ﺎﻧ ﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮی ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﮐ وال ﺷﻮي
ﻣﺴﻠ ﻧﺎن ،ﻗﺒﺎﯾﲇ و ي او د ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻣﺴﻠ ن اﻓﴪان ﺟﺬب ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙ و

ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﯿ ي.

د ﻫﻨﺪ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺖ ﻮﻧﺪ ﻟﻮﻣ ۍ ﺷﻤﯧﺮه ﮐﺎرت د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﺧﯿﱪ د ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل

ﮐﻤﺸ وراره ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم دوﻟﺖ ﺧﯧﻞ اﺧﺴﺘﯽ و .ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﻟﻨ ﻟﻪ ﺟﺒﻬﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯿ ه را

ﻏﻮ ﺘﻞ ﺷﻮی و ،ﻮ د ﻫﻨﺪ د اﻧﻘﻼ ﮐﻤﯧ ﯥ ﭼﺎرې ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮ ﻲ .ﭘﻪ ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﮐﯥ روﳼ
ﺎر ﺮۍ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ و و ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې ،ﭼﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﺪف ﺗﻠﲇ وو .د  ۱۹۲۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻟﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﺳﻠﯿﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﮐﺲ)اﮐﱪﺷﺎه( ورﻏﯽ .اﮐﱪﺷﺎه ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ

د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو د ﻣﺒﺎرزو د ﭼ ﮑﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره د وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ ﻟﯧﻨﯿﻦ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي ،ﺧﻮ

ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﯿﻨ ﺮن او ﺷﻮروي ﻣﴩاﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ رد ﮐ ې.

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ۱۹۱۹او  ۲۱ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺳﱰې ﺟ ې

ﺗﻮان ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ وﺳﻠﯥ او اﻣﮑﺎﻧﺎت
ورﮐﻮل.

د  ۱۹۱۹ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ډﭘﻠﻮﻣﺎﺳ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭙﻞ او ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﻪ د ﯾﻮه ﭼﺎودﯦﺪوﻧﮑﻲ ﮐﭙﺴﻮل ) Detonator
 (Capsuleﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر اﺧﺴﺘﻞ و .دﻏﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ د روﺳﯿﯥ اﺳﺘﺎزي ﺑﺮاوﯾﻦ ﭘﺮ ﻏﺎړه

درﻟﻮد .روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻏﺰ او ﮐﺎ ﻲ
ﺮوم ﮐﯥ »ﭘ ﯥ ﮐﻮﻧﺴﻠ ﺮۍ« ﭘﺮاﻧﯿﺰي او ﻟﻪ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻧﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د
٨

ﺮاﻧﺰﯾ

اﺟﺎزه واﺧﲇ .اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﺎﻧﻮ

ﻟﻪ ﻧﻔﻮذ ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﱪ ﻮن او ﭘﻪ روﳼ وﺳﻠﻮ د ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﻟﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ ﻧﻪ وﯦﺮﯦﺪه،
ﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ اﻣﯿﺮ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻮا ﻼی ﺷﻮای.

د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﻪ درﯦﯿﻤﯥ ﺟ ې وروﺳﺘﻪ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺮو

ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د ﯾﻮه ﭘﻮخ

دﯾﻮال ﭘﻪ ﯧﺮ وﮐﺎروي او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ

ﭘ ﯥ وﺳﻠﯥ او ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐﻮﻟﯥ .د  ۱۹۲۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﺮﻣﻨ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د

ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ اړه ﺧﱪې وﺷﻮې ،ﺧﻮ د روﺳﯿﯥ

٨١

د  ۱۹۲۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ او ﻣﺤﻤﺪ اﻗﺒﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دوه ﮐﺴﺎن د

 -٨د روﳼ ﻟﯿﮑﻮال ﺗﯿﺨﺎﻧﻮف ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﭘﻪ روﳼ ارﺷﯿﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻤﺪا ډول ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی.

 /١٤٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٤١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺗﺮﯾﻨ ﲇ ﮐ ل .ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ دﻏﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ د ﯥ اﺧﺴﺘﯥ ﭘﻪ ﻫﺪف ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﺘﺎزو ﴎه ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړل .ﻫﻐﻮی ﺗﻪ زر ﺗﺰاري ﮐﺮوﻧﺴﻪ او د

ﮐﯥ د ﺷﻮروري اﺳﺘﺎزي راﺳﮑﻠﻨﯿﮑﻒ ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ و ،ﭼﯥ د درﯦﯿﻤ و ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺷ ﻮروي د ﺳﻔﺎرت او ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﮐﻤﯿﻨ ﺮن اﺳﻨﺎد ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻮړ ﮐﯥ د

ﻮﻟﯥ ﺎر ﺮې ﮐ ﻧﯥ ﺎرﻟﯥ او ﻻرډ ﮐﺮزن د  ۱۹۲۳ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ا ﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ اړﯾﮑﻮ ﮐﯥ د

ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې او ﻮﻟﯥ ﭘﯿﺴﯥ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د روﺳﯿﯥ ﻟﻪ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﺮده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﯾﻮ داﺳﯥ ﺳﻨﺪ ﻫﻢ و،

اﻧ ﺮﯾﺰي ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ روان و ،د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﯽ .ﻫﻐﻪ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﻔﻮذ او د ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﺎروﻧﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﺧﭙﻠﯥ ﻫ ﯥ ﻧﺪۍ ﮐ ې .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ

و و ﴎه ﻣﺮﺳﺘﯥ وﮐ ي او ﻫﻐﻮی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﭘﺎروي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
روﺳﯿﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﻤﺸ ۍ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل م .ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻒ ﺗﻪ داﺳﯥ اﺳﻨﺎد ورﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

 ۲۵زره ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﭘﻪ ارز ﺖ د ﺳﭙﯿﻨﻮ زرو اﻓﻐﺎ ﺳﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﻧﺪه ورﮐ ل ﺷﻮې وه ،ﮑﻪ ﮐﻤﯿﻨ ﺮن ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻮړ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﭘ

دﻓﱰ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯽ و.

ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﻠ ﺮو ﭘ ﯥ ﮐ ې او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی

ﭼﯥ د  ۱۹۲۳ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ ﺷﻮروي اﺳﺘﺎزي راﺳﮑﻠﻨﯿﮑﻒ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﯽ و:

ﻫﻤﯿﻠ ﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﲇ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ او ارز ﺘﻨﺎﮐﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﴎه ور روان

ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ م«.

ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯥ ﻧﻮرې ﻫ ﯥ ﻫﻢ وﮐ ې ،ﺧﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﺧﭙﻞ ﻮل اﻃﻼﻋﺎت ﻟﻪ اﻓﻐﺎن

» زه ﭘﻪ دې ﻟ ﯿﺎ ﯾﻢ ،ﭼﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه  ۳۰۰روﯾﻞ ) ﻮﭘﮏ( او  ۱۰ﺻﻨﺪوﻗﻪ ﮐﺎرﺗﻮس
دﻏﻮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻮ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دې ﺗﻪ اړ ﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﻫﻨﺪ د اﻧﻘﻼ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﻟﻪ ﺑﯿ ﻧ ﭘﺎروﻧﯥ ﻻس واﺧﲇ.

د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ او ﺟﻨﻮ ﺳﻤﺖ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎ ﻮن ﻫﻐﻪ

دې ﺗﻪ اړ ﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ روﳼ او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﯿﻠﻮ ﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﻫﻐﻮی د ﭙﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي.

دې ﭼﺎرې روﺳﻴﯥ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎورې ﻪ واﺧﲇ .اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﻤﯿﻨ ﺮن ﭘﺮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﺳﱰ ﯥ ﭘ ﯥ
ﮐ ې او ﻫﻐﻮی ﻧﻮر ﻟﻪ ﺑﺎﮐﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﯥ.

دی .روﺳﺎن دﻏﻪ وﺧﺖ وﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺟﺎﺳﻮس و .روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه ﴍﯾﮑﻮل او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﮐﺎوه .د روﺳﯿﯥ اﺳﻨﺎد

ﻴﻲ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ۱۹۲۱ز ﮐﺎل ﭘﻪ اوړي ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ وﭼﮑﺎﻟ ﺧﻠﮏ ﺳﺨﺖ

و ﭙﻞ ،د روﺳﯿﯥ د ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن دﻓﱰ )ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺳﺘﺎزي راﺳﮑﻠﻨﯿﻒ ﻟﻪ ﻻرې( ﭘﻪ
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﺪف ،ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻪ د  ۱۵۰۰۰روﺑﻠﻮ ﭘﻪ

ارز ﺖ د ﴎو زرو ﺳﮑﯥ وﻟﯿ ﻟﯥ.

٨٢

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروي ﺗﻪ اﺟﺎزه ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺧﺎورې ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﺳﻠﯥ ﺮاﻧﺰﯾ

ﮐ ي .دې ﭼﺎرې روﺳﺎن دې ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﭘﺎﻣﯿﺮ) ﭼﱰال-

ﭘﻪ  ۱۹۲۵ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﺎﻣﻨﻈﻤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﺎر ﭘﯿﻞ ﮐ  ،ﭼﯥ

ﺑﺎﺟﻮړ( ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﭘ ﻮ ﻻرو ﺧﭙﻠﯥ اﺟﻨ اوې ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮ ﻲ .دﻟﺘﻪ د ﻣﯿﺸﺘﻮ اﺳ ﻋﯿﲇ و و

ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وه د ﻫﺮات او ﻣﯿﻤﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې وﺳﻠﯥ ور واﺳﺘﻮي .دﻏﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻣ ی

اړﯾﮑﻲ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﴎه ﯿﻨ

وو .د ﭼﱰال ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د  ۱۹۲۲ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ

ﭼﯥ ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ددوی وﺳﻠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻓﺎع وزارت ووﯦﴚ ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

دﻓﱰ ﻫ ﯥ ﺷﻨ ې ﺷﻮې.

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﺑﯿﺎ د ژوب -ﻮﻣﻞ ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وای .روﺳﺎن دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وو،

ﮐﯥ وروﺳﺘﯿﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د روﳼ ﺎر ﺮو ﭼﺎرې ﮑﻨ ﮐ ې.

ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺎر ﺮ » ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ«

۱۱ﻣﻪ او ۲۳ﻣﻪ د ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن دﻓﱰ دوه ډﻟﯥ وﺳﭙﺎرﻟﯥ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﮐﻤﻨ ﺮن او ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن
د  ۱۹۲۲ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻮدې ﺷﻮې ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وزﯾﺮو او

ﻣﺴﯿﺪو ﺳﺨﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت او ﺒﺎرۍ وﮐ ې .دې ﻣﺴﺎﻟﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اړﯾﮑﻲ

 /١٤٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٤٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﷲ ﺧﺎن د ﺑﯿﺎ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﻟﭙﺎره د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د و و راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل و.

ﺎی

ﭘﻪ  ۱۹۳۸ﮐﺎل ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ را وﭘﺎرول.

ﻫﻐﻮی ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺧﻮا د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ ) ﭘﺮ ژﻣﻨﻮ د ﻧﻪ درﯦﺪو( او ﺳﻠﯿ ن ﺧﯧﻞ) د

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺒﺎرﯾﻮ او ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ اروﭘﺎﻳﻲ

ﻣﺎﻟﯿﯥ ﻟﻮړﯦﺪو( ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ ﺧﻼف دي او ﺑﻞ ﭘﻠﻮ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻠﻮﯾﺎن ﻫﻢ،

ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﺨﺘﯥ ﻧﯿﻮﮐﯥ وﮐ ې او ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د دوﯾﻤﯥ

د ﺎﻧﮏ ﻟﻪ ﻧﻮاب ﴎه ﻫﻮﮐ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ د ﺳﻮد ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ

ډﯦﺮې ﻏﻮﻏﺎوې را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې .د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﺎزﯾﺎﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ دي ،د ﻫﻐﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗ
ﻫﯿﻨﯿﺘﯿ

ﺗﻪ ﻟﯧﻮال دي.

ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮي ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ د ﺎﻧﮏ ﻧﻮاب د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧ دې ﺳ ی و ،ﭘﻪ دې ﭼﻠﻮ ﻪ ﮐﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻس درﻟﻮدو اﻧﮑﺎر ﻧﻪ ﳾ ﮐﯧﺪای .د  ۱۹۳۸ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﻟﻪ
اﻧ ﺮ ﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻪ د وﯾﺰې ﺗﺮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ او ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻮرا ﺗﻮد
ﻫﺮﮐﻠﯽ وﺷﻮ.

٨٤

ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﺮ درﺷﻞ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﴎﺧﻮږ ﭘﯿﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ و ،ﭘﻪ دې اړه ﻻ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻣﺒﺎرزې ﻻ ﭼ ﮑﯥ ﳾ او اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
ﮑﯿﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.

ﭘﻪ ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ اﺗﺤﺎدﯾﯥ ) (Nations Unionد وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ اړه ﺎﻧ ې ﻧﺎﺳﺘﯥ وﮐ ې او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ژﻣﻨﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ د

ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ د  ۱۹۳۸ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو

ﻣﻠﮑﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﻧﻮر ﭘﺮ ﻣﻠﮑﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺒﺎرۍ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻟﻪ دې ﻮﻟﻮ ﴎه

ﭘ ﴎه دا وﺧﺖ د ﴎوزرو ﯾﻮﻧﯿﻢ ﻦ ﺳﮑﯥ وې او ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻼف د

اﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻧﻨ ﻮﻟﯥ وه او ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او

ﺟﺮ ﻪ راوﻏﻮ ﺘﻪ او د ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه د ﻧﺴﮑﻮرﻟﻮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﺧﱪې وﮐ ې .ﻟﻪ ﺷﺎﻣﻲ
ﭘﺎ ﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﯦﺸﻠﯥ .ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺧﻼف ﭘﻨ ﻪ زره ﮐﺴﺎن راﻏﻮﻧ

ﮐ ل ،ﺧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﯥ ﻣﻼﺗ وﻧﻪ ﮐ  ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﭼﯥ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ او ﺎر ﺮو ادارو

ﻫﺪف ﺑﻞ ﻪ دی.

ﴎه ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻮ ﻲ
اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﭘﺎم ور اړوﻟﯽ و.

٨٣

ﭘﻪ  ۱۹۳۸ﮐﺎل ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﭘﻼن درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

ﺗﻪ وﺳﻠﯥ واﺳﺘﻮي او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﻠﭽﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺮ ﻮﻧﻮ او ﺟﺒﻬﻪ ﯾﻲ ﺟ و

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﻟ ﮑﺮو ډﯦﺮ

واړوي .ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺎر ﺮو ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻼن ﺟﻮړ ﮐ او

وﯦﺮﯦﺪه ،ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﯿﺮ ﷲ ﻧﻮاز ﺧﺎن راوﻏﻮ ﺖ ،ﺧﻮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻫﻐﻪ د اﻟﻮﺗﮑﯥ د

ددﻏﻪ ﭘﻼن ﻣﴩي ﯾﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﯿ دﻓﱰ ﻣﺴﻮول ﻫﯿﻨ ﯿ

ﺗﻪ

وزﯾﺮو ،ﻣﺴﯿﺪو ،ﻣﻮﻣﻨﺪو ،ﺷﯿﻨﻮارو او ﺳﻠﯿ ن ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ،ﺧﻮ ﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﮐ ه،

ﭼﯿﻦ ﮐﯥ ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرزان د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﺟ و ﺗﻪ ﻫ ﻮل .ﻧﯿﺪﯾﺮ ﻣﺎﯾﺮ ﻫﯿﻨﺘﯿ

ﻟﻪ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﴎه ﺧﭙﻞ ډﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮏ اړﯾﮑﻲ وﺷﻠﻮي .دﻏﻪ ﻮاښ اﻧ ﺮﯾﺰان دې ﺗﻪ اړ

ﻣﺒﺎرزان ډﯦﺮی د ﻗﺎدرﯾﻪ ﻃﺮﯾﻘﯥ ﭘﯿﺮوان وو او ﺳﻌﺪي ﯿﻼ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺧﻠﮑﻮ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ

اﯦﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ي او د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او

ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪه .دی د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻣﻠ ﺮی او ﺗﺮه ﯾﯥ د ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس ﻟﻮی ﻣﻔﺘﻲ و،

ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﭘﻪ ﭘﻠﻤﻪ اووه ور ﯥ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﮐﯥ اﯾﺴﺎر ﮐ  .ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺧﭙﻞ ﻮل ﻣﺨﻮر
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ ﻧﯿﴘ ،دوی ﺑﻪ ﻟﻪ

وزﯾﺮو ﻣﻮرﭼﻠﯥ ﺒﺎري ﮐ ي.

٨٥

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺟ ې د ﻻس اﺧﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ  ۲۵زره ﭘﻮﻧ ه ورﮐ ل

وﺳﭙﺎرﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ  ۱۹۱۵او  ۱۶ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﯽ و او ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺮي ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪي ﯿﻼ ﴎه اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

ﮐ ل .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ

ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۹۲۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺟﺎﭘﺎن ،اﯾ ﺎﻟﯿﺎ او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل.

د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺎر ﺮو ادارو د ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ دﻧﺪه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﺎن

 /١٤٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٤٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﻫﻨﺪ د ﻣﲇ ﮐﺎﻧ ﺮس ﭘﺨﻮا

رﯾﯿﺲ ﺳﻮﺑﻬﺎس ﭼﻨﺪرا ﺑﻮس د  ۱۹۴۱ﮐﺎل د

ﺎی

او ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺎﻧ ې اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ وﻟﯿ ه .ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﮐﯥ د

اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د وﺳﻠﻪ وال ﻣﻼﺗ ﻃﺮح وړاﻧﺪې ﮐ ه .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﻫﻨﺪ وزﯾﺮ ﻟﻪ واﯾﴪای او اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ وﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﻫﻢ ورﺗﻪ

ﺧﭙﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐ ی و ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﻣﻨﻲ روزوﻧﮑﻲ واﺳﺘﻮل ﳾ او د

ﺟﻮړﺟﺎړي ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﺧﻮ واﯾﴪای ﯾﯥ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ وﻟﯿﮑﻞ:

ﯾﻮه راډﯾﻮﻳﻲ ﺳ ﯿﺸﻦ او ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﳾ .ﭼﻨﺪراﺑﻮس

» ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﻮدا ﻧﻪ ﮐﯿ ي ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ

ﻧﻪ ﯾﻮازې زﻣﻮږ ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻮک ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ ﻫﻢ ﻧﻪ ﳾ

او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﱰو ﮐﻮارو ﭘﻪ ﺑﯿ ه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﭘﺮ ﺎی د اﻣﺎن

ﷲ ﺧﺎن د راﺗ

اﺧﺴﺘﻼی ... .ﻮک ﺑﻪ وي ،ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ ﴎﮐﺶ ﻣﻼ ﻧﻪ وژﻏﻮري!«.

ﭘﻼن درﻟﻮد او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺧﻼف د ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ درﻟﻮدل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﺗﻮﻃﯿﯥ ﭘ ه ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﭼﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ

٨٦

د ۱۹۴۱ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۱۳ﻣﻪ د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﻣﺴﻮﻟﯿﻨﻲ او د ﺟﺮﻣﻨﻲ

ﭼﺎرواﮐﻲ اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯽ او د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ

ﭘﺮ ﴎ ﺧﱪې وﮐ ې ٨٧.ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﻲ ﭘﻪ دې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ اړﯾﮑﻲ ﯾﯥ ﺗﺮﯾﻨ ﲇ ﮐ ل او اﻧ ﺮﯾﺰان ﯾﯥ دې ﺗﻪ ﻫﻢ اړ اﯦﺴﺘﻞ،

وﭘﺎروي .ﻟﻪ دې ﻧﺎﺳﺘﯥ وروﺳﺘﻪ اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺷﭙ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻟﯿﺮې او

د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﭘﻼن داو ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اړودوړ ﻟﻪ ﻻرې

د  ۱۹۴۱ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ا ﯿﺎﻟﯿﺎﯾﺎﻧﻮ او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ  ۳۰۰زره اﻓﻐﺎﻧ واﺳﺘﻮﻟﯥ

ﭘﻮ ﯿﺎن او اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻣﴫوﻓﯥ وﺳﺎ  .ﻫ ﻠﺮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ اﻣﺎن

د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ واﺧﯿﻢ ﻓﻮن رﯾﺒﻨﱰوپ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او د دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻫﻤﮑﺎرۍ
ﴎه اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

ﮐ ي او ﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ورﮐ ي او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻻ

ﺟﺮﻣﻨﻲ ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک او د اﺑﻮﯾﺮ) د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮې ادارې( دوه ﺗﻨﻪ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﯧﻞ ﮐ ل.

اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﮑﯿﻠﻪ ﺑﻠﻠﻪ .ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺷﺎﻣﻲ ﭘﯿﺮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺪف ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﺧﻮ د
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺳﻠﯥ او اﻟﻮﺗﮑﯥ او ﻫﺮ ﮐﺎل ﭘﻨ ﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪي روﭘ ورﮐ ي.

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﺟ ه ﮐﯥ د ﻫﻨﺪي ﴎﭼﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﮐﺎروﻧﯥ را و ﺮ ﻮي او ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ،

او ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ دوه اﯾ ﺎﻟﯿﺎﯾﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮروﯾﮏ ﺗﻪ ﻻړل او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﯾﯥ  ۳۰۰زره

ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ،ﮐﺮاﭼ  ،ﻻﻫﻮر او ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟﻬﺎدي ﻻر ﻮد ﻧﻮم ﺧﭙﻞ ﮐ ی او

وﯾﻨﺎ ،دﻏﻪ دوه اﻳ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺮي )اﺷﯿﺮي او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠ ﺮی( د اﯾﺮان ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ

ﳌﺒﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ.

ﻫﻨﺪي روﭘ  ،دوه ﻮﭘﮏ او د ﻫﻐﻮ ﮐﺎرﺗﻮس وﺳﭙﺎرل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﴎﭼﯿﻨﻮ ﭘﻪ

وو .ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزې د دوام ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺴﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ درﻟﻮده او دا دده

د ﻫﻐﻪ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ »ﺟﻬﺎدي ﯾﻮن« ﭘﻪ ﻮل ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د اور
ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻓﻦ رﯾﺒﻨﱰوپ ،ﻧﯿﺪر ﻣﺎﯾﺮ

ﺳﯿﺎﳼ ﻧﺒﻮغ و ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ او ﺟﺮﻣﻨﻲ -اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺳﯿﺎﱄ ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﻫﯿﻨﯿﺘ

ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﺎﻧ ی ډاﮐ ﺮ او د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺎﻧ ي اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺮی »ﮐﻮرټ ﺑﺮﯾﮑﻤﻦ«

دﻏﻪ ﻫ ﯥ ﯾﯥ د ﻣﺴﮑﻮ او ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﺮﻣﻨ د ﻧﺎﺑﺎورﯾﻮ او ﭘﺮ »اﺑﻮﯾﺮ « ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروﻟﻪ .ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ
و .دده ﻫ ﯥ ﮑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮې ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﻫﺮ
ورﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﺲ ﭘﯿﺴﯥ اﺧﺴﺘﯥ.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﺎﮐﻪ .ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې

ﻟ ﻪ ﮐﯥ ول ،ﭼﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗ

ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي ،ﺧﻮ

د ﺧﱪﯦﺪو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې.

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﺟﺮﻣﻨﻲ -اﻳ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮي

 /١٤٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٤٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻋﻠ وو ﺷﻮرا ﺗﺮ ﻧﻈﺮ ﭘﻮ ﺘﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺮ ﻻﻧﺪې درﯾﻮ ﴍﻃﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ه ﺟ ه ﺗﻮاﻓﻖ ﮐ ی و :

 -د ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﻫﯿ ﺗﴫف ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی

دﻏﻪ درې ﺗﻨﻪ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ ورځ د ﻟﻮاړې او ﯿﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ار ﻮن ،ﺮدﯦﺰ ،د ﻟﻮ ﺮ

ﻣﺤﻤﺪ اﻏﯥ او ﺑﯿﺎ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .اﻧ ﻠﯿﻮ ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او
داﺳﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﯾﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﯾﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﺑﺮﯾﺪ

ﭘﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ون ﻫﻢ ﮐ ی و.

او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ دې

ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﭼ ﮑﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻮﮐ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺑﻪ د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻣﴩ ﺗﻪ ۱۲ﻧﯿﻢ زره ﭘﻮﻧ ه ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﮐﻮي او د ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو ﴎه ﺑﻪ
ﭘﻮﻧ و ﺗﻪ رﺳﯿ ي .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻏﻮ ﺘﻨﻪ

وﮐ ه ،ﭼﯥ وﺳﻠﯥ ور وﻟﯿ ي ،ﺧﻮ وﺳﻠﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻧﻪ ور ﻏﻮر ﻮي .ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې وﺳﻠﯥ اﺳﺘﻮﻟﯥ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دا وﺳﻠﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮر

ﺟﺎﺳﻮس اﯦﻒ وﯦﻨ ﺮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻮﻟﯥ .ﻫﻐﻪ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ د ﺗﺮﮐﯿﯥ او اﯾﺮان ﻟﻪ ﻻرې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﻪ را رﺳﻮﻟﯥ.

ﻟﻪ اﻧ ﻠﯿﻮ

د ۱۹۴۱ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ دوه ﺮي ﻣﺎﻧﻔﺮد اوﺑﺮدورﻓﺮو او ډاﮐ ﺮ ﻓﺮد
اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه و ﻮري.

 -زﻣﻮږ ﺑﯿﺮغ او اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ﺎن ﺑﻪ ﺑﯧﻞ وي

ﯾﯥ ﮐﭽﻪ  ۷۵زره ﺳ ﺮﻟﯿﻨ

اﯾ ﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺎر ﺮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ﺑﺮاﻧﺪت ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﻣﻮﺧﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د ﺳﻔﺎرت ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ

 -د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﻪ واک او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه زﻣﻮږ وي

د روﺳﻴﯥ ﺎ ﺮې ادارې ارﺷﯿﻔﻮﻧﻪ واﻳﻲ ،ﭼﯥ اﻧ ﻠﯿﻮ

ﺎی

ﴎه ﺗﻠﻮﻧﮑﻲ دوه ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮ »ﻣﺎﻧﻔﺮد اوﺑﺮدورﻓﺮو او ډاﮐ ﺮ ﻓﺮد

ﺑﺮاﻧﺪت« ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺮدﯾﺰ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل .اﻓﻐﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﻧ ﻠﯿﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره  ۱۵۰زره اﻓﻐﺎﻧ اﻋﻼن ﮐ ې وې او د ار ﻮن د ﻣﻠﯧﺸﻮ
ﻏﻮﻧ ﻣﴩ اﮐﱪﺟﺎن ﺗﻪ ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن دﻧﺪه ﺳﭙﺎرﻟﯥ وه ،ﭼﯥ اﻧ ﻠﯿﻮ او

ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮ وﻧﯿﴘ.

ﭘﺮ ﺷﻮروي د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎل ،د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺎر ﺮې ادارې )اﺑﻮﯾﺮ( د

۱۱ﻣﯥ وراﻧﮑﺎرې ډﻟﯥ ﻣﴩ د  ۱۹۴۱ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺳﻔﺎرت

ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗ

ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﻟﻪ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻮارو ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ

وﻏﻮ ﺘﻪ او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺮو ﺑﻬﺎرت رام ﺗﻠﻮار او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺎر ﺮې ادارې ﻏ ي
ﺷﯿﺮاﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻨﻮ ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ د ﺳﻔﺮ ﻻرې

ﭼﺎرې و ﯿ ﻟﯥ.

د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺳﻔﯿﺮ د ۱۹۴۱ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎر »اﯾ ﯾﮏ اﻧ ﻠﯿﻮ «

د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯿ ه .د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د ﺳﻔﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ د اړﯾﮑﻮ
ﻣﺰي ﭘﻪ ار ﻮن ﮐﯥ د ﻣﺮﻏﯥ وزﯾﺮ او د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻞ ﺣﺒﯿﺐ او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﯿﻠﻮټ
ﻼت ﻣﯿﺮ )ﻏﻼم ﻋﻤﺮ ﭘﯿﻠﻮټ( ﯿﻨ

ﮐ ي وو.

٨٨

د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د ﺳﻔﺎرت ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻧ ﻠﯿﻮ د ﻏﺰ ﻟﻪ ﻻرې ار ﻮن )ﺑﺎﺑﺎﺟﻲ ﭼﯿﻨﻪ( او

ﭘﯿﺮﮐﻮ  ،ﻣﺮﻏﯥ ﺗﻪ ﻻړ او د ﻞ ﺣﺒﯿﺐ ﭘﻪ ﭘﻠﺮ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﻢ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻟﻮاړې

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ .دوی ) ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار) ،(۱۰ﻞ ﺣﺒﯿﺐ او اﻧ ﻠﯿﻮ ( ﭘﻪ ﻣﺰدک
ﻏﺮه ﮐﯥ د وزﯾﺮ ﺗ ﻲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه وﮐﺘﻞ .ﭘﻪ دې ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ اﻧ ﻠﯿﻮ اﯾﭙﻲ
ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐ ی و ،ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﯽ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﭼﻤﺘﻮ دي دده ﭘﻨ ﻮس زره ﮐﺴﯿﺰ ﻏﻠﭽﮑﯽ
ﻮاک ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﮐ ي او د ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک ﻟﭙﺎره د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺧﺪﻣﺎت ورﮐ ي .دوی ﭘﻪ

ﻣﺰدک ﻏﺮه ﮐﯥ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه دوه ﺷﭙﯥ وﮐ ې.

اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺮي ﺗﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ووﯾﻞ » :ﻤﮑﻨ ﺟ ې ﻣﻮږ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ،ﺧﻮ

ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮو .د اﻟﻮﺗﮑﻮ اﺳﺘﻌ ل ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وي ،ﯾﻮازې ﭘﯿﻠﻮ ﺎن ﺑﻪ

ﺳﺘﺎﺳﯥ وي« .اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺮي وﭘﻮ ﺘﻞ » :ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﺗﯧﻞ ﻨ ﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻮﺉ؟« .ده ورﺗﻪ ووﯾﻞ:

» ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ددﻏﻪ ﻻﻟ ﯿﻦ ﺗﯧﻞ ﻧﺸﺘﻪ ،د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐ و« .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د
ﺟﺮﻣﻨﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره د ﻟﻮاړې ﺳﯿﻤﯥ ﯾﻮ ﭘﺮاخ ډ ﺮ ور ﻮدﻟﯽ و .ده ﻟﻪ ﺟﺮﻣﻦ-

 /١٥٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

د اﻟﻮﺗﮑﻮ د ورﺗ

 /١٤٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﺮ وﺧﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ دوی ﻫﻮا ﺗﻪ ﺧﻮﳾ ﮐﻮي او اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮ

ﺎی

ﺗﻪ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اورﺑﻠﻮوﻧﮑﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت)(Firebug Operationsﭘﯿﻞ

ﺟﻮﺗﯿ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮۍ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن

ﮐ ي .ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮې ادارې ﺧﭙﻠﻮ دوو ﺮﯾﻮ )اوﺑﺮدورﻓﺮ او ډاﮐ ﺮ ﻓﺮد ﺑﺮاﻧﺪت( ﺗﻪ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ وﻟ ﻮل او ﻟﻮﻣ ی وزﯾﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ او

ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ وﺳﻠﯥ او ﭘﯿﺴﯥ ورﺳﻮي .ﻟﻪ دې ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎل ﺑﺎﯾﺪ

اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ اﯦﺴﺘﻠﻮ ﻓﮑﺮﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺖ .د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ۳۰ﻣﻪ او ۳۱ﻣﻪ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ

ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وای او ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﭙ ﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ

ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ و اﯦﺴﺘﻞ ﺷﻮل .ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺴﮑﻮ ﭘﻪ وﯾﺮﻣﺎﺧﺖ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐ ي وای .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ

وﮐ ه ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮﻣﺎﻧ وﯾﺎن وﻧﻪ ﻟﯿ ي .دﻏﻪ راز ﮐﻮﻣﯥ ﭘﯿﺴﯥ او اﻣﮑﺎﻧﺎت،

ﭼﯥ د ﭘ اﻧ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي وو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺎی ﺗﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮل.

د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د اﯾﺮان ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻞ ﺗﻨﻪ

وراﻧﮑﺎري ﻟﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ را ﮐﻮز ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ او ﻟﻪ
ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﻏ ﯧﺪﻟﯥ ﭘ ﻠ واﻟﻮزوي ،ﺧﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ ﭘﯿﺴﯥ

ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﴎه ﺳﻢ ،ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘ اﻧ
ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺗ

ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وو او د ﺑﻨﻮ ﯾﻮه اﻓﻐﺎن ډ ﺮوال ﻣﯿﺮﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎن ﯾﯥ

ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰان او ﺷﻮروﯾﺎن وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗ

ﺧﱪ وو،

ﮑﻪ ﭘﻪ اورﺑﻠﻮوﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﺷﺎﻣﻞ وو ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ او

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن وو.

٨٩

ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻪ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮﭘﮏ ،ﻻﳼ ﻮﻧﻪ ،د زﻏﺮه واﻟﻮ ﺎډو

ﻏﻮ ﺘﯥ او اﻳ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺳﻔﯿﺮ ﮐﻮارو ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدې .وروﺳﺘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﻮارو ﺗﻪ  ۳۰۰زره

ﺿﺪ وﺳﻠﯥ او د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺿﺪ ﺗﻮﻏﻨﺪي ﻏﻮ ﺘﻲ وو ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن او د

اﻓﻐﺎﻧ ورﮐ ې ،ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ ي ﻫﻐﻮی اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ وﻟﯿ ﻟﯥ ،ﺧﻮ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﺮاﺷﻮ ﺴ ﺎن ﻟﻪ

ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﺑﺪر ﻪ وال د ﻟﻮ ﺮ ﭘﻪ ﭘﻞ ﻋﻠﻢ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮل ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ

ﭘﻼن ﭘﻠﯽ ﻧﻪ ﮐ  .د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮۍ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﻬﺎرت رام ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻮړ ﮐﯥ د ﻣﺎ ﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

ﻫﻨﺪي روﭘ او د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﻘﺸﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې .ﭘﻪ دې ﭘﯧ ﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺟﺮﻣﻨﯽ ﺮی

وراﻧﮑﺎرۍ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﺮﯾ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮو ﻧﯿﻮﱄ وو او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﻢ د اور ﺎډي ﭘ ﻠ د اﻟﻮزوﻟﻮ

ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې وې .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮل،

ﭼﯥ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

وﻧﻪ رﺳﯧﺪې .ﻟﻪ دوی ﻧﻪ ﻮ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ ،ﮐﺎرﺗﻮس ،درې ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧ  ،ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺲ زره
اوﺑﺮدورﻓﺮو ووژل ﺷﻮ او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ

وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ وﻧﯿﻮل.

٩٠

ﮐ ي ٩١.د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ

د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﭘﻮ ﻲ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ ﺳﺎزﻣﺎن )اﺑﻮﯾﺮ( ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اورﺑﻠﻮوﻧﮑﻮ

ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﻧﻪ د وﺳﻠﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﮑﻪ ددوی د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ و او ﭘﻪ ﴎﺣﺪي

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﲇ ﮐﯧﺪل ﻏﻮ ﺘﻞ .ﻫﻐﻮی اوس ﻟﻪ اﯾﭙﻲ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ او ﮐﺎر وړ وﺳﻠﯥ ﻧﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪې.

ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮ راﺳﻤﻮس اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﲇ وو:

وي ﯿﻨ

» ﭘﻪ ﺷﺘﻪ وﺿﻊ ﮐﯥ ﻣﻮ ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﻫﻮاﻳﻲ اړﯾﮑﻲ ﻧﻪ

ي ،د ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﭼﺎرو ﻟﭙﺎره اړﺗﯿﺎ وړ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ درﴎه ﮐﻮﻻی.

زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﺎور ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯿ ي .ﻪ داده ،ﭼﯥ

ﺧﭙﻞ ﻮل زور د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﯾﻮواﱄ واﭼﻮو .ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ زﻣﻮږ د

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﻲ وروﺳﺘﻪ د ﭘ اﻧ

ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻮ اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺨﺒﺎرات دوﻣﺮه ﮏ ﮐ ي وو،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻫﺮات ﮐﯥ ﺑﻪ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻧﮑﻨﻮ ﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﮑﻮ ﺑﺪﻟﻮل ،ﻫﻐﻮی

ﺗﺮې ﺧﱪﯦﺪل .ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﺮﯦﮑ ې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ  ۲۵زره ﭘﻮﻧ ه ور رﺳﯧﺪﱄ

وای .د ۱۹۴۱زﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮاړه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ داﺳﯥ ډ ﺮ
وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ د ﮐﻮﻧﺪور اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻟﭙﺎره وړ و .ﺑﻬﺎرت رام ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د

ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮ د ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ ﴎه اړﯾﮑﯥ وﻧﯿﴘ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺟﺎﺳﻮس
راﺳﻤﻮس ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻃﻼ ،ﭘﯿﺴﯥ ،ﻓﯿﺸﻨ

اﭼﻮوﻧﮑﻲ او د ﻫﻐﻮ دﯦﺮش ﮐﺎر ﺗﻮس ورﮐ ل ،ﭼﯥ

 /١٥٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٥١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﻪ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﮐﯥ دوه

ر ﺘﯿﻨﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو ﭘﻮرې ﺧﻮﻧﺪي ﮐ ﺉ .دا ﮐﺎر ﻫﻠﻪ ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ

ﮐﻮﻟﯥ .دې راډﯾﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻮل او

دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎﮐﲇ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ و او

ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه د ازاد ﻫﻨﺪ ﻏﻮر ﻨ

راډﯾﻮ ﺎﻧﯥ درﻟﻮدې ،ﭼﯥ ﯾﻮې ﯾﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻏ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﺧﭙﺮوﻧﯥ

ﺧﻠﮏ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ ې ﺗﻪ ﻫ ﻮل.

د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ د ﺑﯿﺖ اﳌﻘﺪس ﻟﻮی ﻣﻔﺘﻲ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ

ﯿﻼ د اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﻏ راډﯾﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﯾﻮه وﯾﻨﺎ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻣﺴﻠ ﻧﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ

ﺎی

ﺟﺒﻬﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻧ دې وي .د ﯾﻮې ﺳﱰې ﺟ ې ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﺊ .ﭘﻪ
دﺧﺪای ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ و ﭙﻮ«.

د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د

وړاﻧﺪې د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻼﺗ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ .راډﯾﻮ ﭼﻠﻮوﻧﮑﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ

ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻞ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن وﻧﯿﻮل ٩٢.ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻨ ﻮس زره اﻓﻐﺎﻧ

ژﻣﻨﯥ ورﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن او اﯾ ﺎﻟﯿﺎﯾﺎن ﻫﻨﺪ وﻧﯿﴘ ،دوی ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺳﻨﺪ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ

ﻫﻢ ﺿﺒﻂ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﯾﻮه اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺟﺎﺳﻮس )ﻏﻼم ﻋﻤﺮﺧﺎن ﭘﯿﻠﻮټ( ﺑﺎﯾﺪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﺎر ﺮې ادارې ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ رﯾﯿﺲ وﯾﺘ ﯿﻞ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ

و ﻨ ول .ﺟﺮﻣﻨﻲ ددې ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎن اردو د زړو وﺳﻠﻮ د

ﻏﺎړو ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﯥ او د ﮐﺮﮐﯿﻠﯥ وړ ﻤﮑﯥ ورﮐ ي.

رﺳﻮﻟﯥ وای .دې ﻧﯿﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ

ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د  ۵۰زره ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د اﻋﺎﺷﯥ او اﺑﺎﺗﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ۱۲ﻧﯿﻢ زره ﻣﺮﻣ ،

ﭘﯧﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﴎ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﭘﯿﻞ ﮐ ې ﺧﱪې ﺑﻨﺪې ﮐ ې ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮروﻧﻮ ﭘﻪ

وﺳﻠﯥ ،ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن روﭘ ۲۵ ،زره د ﺳﭙﯿﻨﻮ زرو ﺳﮑﯥ او دوه ﺳﻮه ﮐﯿﻠﻮ ﺮاﻣﻪ ﴎه زر

ﺑﺪل ﮐﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯿ ي .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻮډ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ددوی ﺟﺒﻬﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ور وﻟﯿ دوي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﻔﻘﺎز او ﺳﺘﺎﻟﯿﻨ ﺮاد ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﻣﻠ ﺮي ﭘﯿﺪا ﺷﻮل او ﻟﻪ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﴎه د ﻫﻐﻮی اړﯾﮑﯥ او

وﻏﻮ ﺘﻞ .ﻫﻐﻮی دﻏﻪ راز د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ ژﻣﻨﻪ ورﮐ ه ،ﭼﯥ د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﻪ ﭘﻪ

درﻟﻮد ،ﭼﯥ د اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ وﺳﻠﯥ وﻏﻮر ﻮي .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎن

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ د ﻫﻮاﻳﻲ او ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻮ د رﺳﻮﻧﯥ دﻏﻪ

ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ ﮐﻼﺑﻨﺪي اوږده ﮐ ه .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﻮ ﺻﻨﺪوﻗﻪ وﺳﻠﯥ را وﻏﻮر ﻮﻟﯥ،

ﺷﺎوﺧﻮا  ۵۰زره ﺗﻨﻪ د ﺎن د ﻤﻨﺎن ﮐ ل .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﻪ اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل او د

ﭘﺮوژې ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې او ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﻪ ﻻس واﺧﺴﺖ .د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻨﻲ

ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﯾﻮې ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺒﺎرۍ ﴎه

ﺧﻮ د ﻧﻮرو ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺘﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻟ ﯧﺪه .دې وﺳﻠﻮ د ﻓﻘﯿﺮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ډک ﮐ ل او د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ

اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻮ ﻟﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ د ﭘﺎ ﻮن ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ﻪ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی

ﮐﻤﭗ ﻣﺤﺎﴏه ﯾﯥ ﯿﻨ ﻪ ﮐ ه .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺤﺎﴏه ﭘﻪ ﺳﭙ ﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د اوو ﺎﻧﮑﻮﻧﻮ

ﺗﻪ ﯾﯥ ژﻣﻨﯥ ورﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺑﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﲇ.

او درې اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﮐ ه .ﺟﺮﻣﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د
ﻣﺎ ﻮﺗﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻪ ﻻرې وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ درې زره ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠ ن ﺟﻨ ﯿﺎﱄ واﺳﺘﻮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ

ﺟ ه ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯿﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی اﺳﺘﺨﺒﺎرا
ﺷﺒﮑﯥ ﻫﻢ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺷﻨ ې او ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻻړې.

ﻟﻪ ۱۹۱۴ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۴۲او  ۴۳ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ،

ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ

ﺟ ه :وزﯾﺮﺳﺘﺎن ژغ

ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﺧﺎوره د اﻧ ﺮﯾﺰ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﺒﺎرۍ ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ

د ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ را وﭘﺎروي.

د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﻫﻐﻮی »ﻫ ﻟﯿﺎ« راډﯾﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ

 /١٥٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﭘﺮﯦﻨ ر ﺎﺳ

 /١٥٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﻟﭙﺎره د ﻣﺴﯿﺪو راﻏﻮﻧ ول ﺟﻨﺠﺎﱄ ﮐﺎر و ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ

ﺟﺮﻣﻨﻲ ،اﯾ ﺎﻟﯿﺎ او ﺷﻮروي د ﺎر ﺮو ﺗﺮ ﻣﻨ روا او ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺟ ې رواﻧﯥ وې ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ

ﺗﺮې ﭘﻪ ﻋﺬاب ﺷﻮل ﻮل اﻓﴪان ﯾﯥ ور ووژل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دې ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ وﯾﻞ ،ﭼﯥ ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎن د

ﭘﻮ ﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ اﺻﲇ د ﻤﻦ ﭘﺮ ﺿﺪ ﮐﺎر واﺧﲇ او ﻣﺒﺎرزان او د ﻋﻘﯿﺪې او

ﻻر ﻮوﻧﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻤﻪ ﮑﻠﯽ ﺷﻮی ﺑﯿﺮغ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐ ي او د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺑﯿﺮغ ﺗﺮ

ﻗﺮﺑﺎ وﻧﻪ ﺮ ﻲ .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﺮو د ﺳﯿﺎﳼ ﯿﺮﮐ او د

ﺑﻠﻮچ ﻏﻮﻧ ) (Baloch Regimentﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﻓﴪاﻧﻮ اﻣﺮوﻧﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ډﯦﺮ
ﺧﺪای د ﻤﻨﺎن دي او دوی ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﺑﯿﺎﻳﻲ .ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ﭘﺮﯾﻨ ر ﺎﺳ

ﺗﻪ

ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ﯾﯥ د ﺟ ې ډ ﺮ ﺗﻪ ﺑﻮ ﻲ .دﻏﻪ ﺑﯿﺮغ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ﻟﻪ ﯾﻮه ﺷﻨﻪ
ﺑﺨﻤﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪو ﺧﯿﺎط ﺟﻮړ ﮐ ی و او ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﯾﯥ ﭘﺮې ﻟﻮړه اﺧﺴﺘﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو او

ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﴎﺗﯧﺮو ﺑﺎور ﻧﻪ درﻟﻮد او د ﻧﻮﯾﻮ ﻮﭘﮑﻮ ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ ﺟﻮړ
ﻮﭘﮏ ورﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﻮﭘﮏ ﭘﻪ ادم ﺧﯧﻠﻮ درې او ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﮐﯥ وﭘﯧﺮل.
ﭘﺮﯾﻨ ر ﺎﺳ

٩٣

ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ  ،۵۰۰ﻟﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ  ۲۵۰او ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻫﻢ  ۲۵۰ﺗﻨﻪ

را ﻮل ﮐ ای ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ  ۱۰۰۰ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه .دوی ﻟﻮﻣ ی ا ﮏ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﻣﺎﻧﺴﺎ
ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړل او د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ا ﺴﺖ ﮐﯥ وﯾﺰا ﺮام ،اﻧﺪرا ﭘﺮدﯾﺶ ،ﺟﻨﻮ

ﺑﯿﻬﺎر او

اړﯾﺴﻪ ﺗﻪ ﻻړل .وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﺑﻨ ﺎل ﺧﻠﯿﺞ ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰه ﻏﺎړه ﮐﯥ وﯾﺰ ﺎ ﺗﻪ وﻟﯿ دول .دوی
ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻮځ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ زﳌﯿﺎﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ و ﺒﻮي ،ﺧﻮ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻧﻮې

وﺳﻠﯥ ﻧﻪ وې او ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯾﯥ ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻤﺰورو وﺳﻠﻮ وﺟﻨ ﯿ ي .دﻏﻪ ﴎﺗﯧﺮي
وروﺳﺘﻪ ﭼﯿ ﺎﮐﺎﻧ

او ﺑﺮﻣﺎ ﺗﻪ ﻧ دې ﮐﺎﻻدام ﺗﻪ ﻻړل .ﻗﺒﺎﯾﲇ ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﮐﺎﻻدام ﮐﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﯿﻨ ﺎر وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻮ ﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﯥ ورﮐ ي ،ﺧﻮ دوی ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﯥ او ﺑﺎﻻﺧﺮه

ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺟ ې اﻧﮑﺎر وﮐ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ.

ﭘﻪ دﻏﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﺎﭘﺎن ﻫﻢ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ي وو او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﭘ ﺘﻮن

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻮﻣﺎرﻟﯽ و .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﺟﺮﻣﻨﯿﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺎر ﺮﯾﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ

ﻣﺎت ﺷﻮل ،ﺮدې ﭼﺎرې ﯾﯥ ﺟﺎﭘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ

ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ وو .ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ،ﭼﯥ ﮐﻮم اﭘﺮﯾﺪي اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو ،ﻫﻐﻮی د
ﻣﺨﺎﺑﺮې ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮏ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺑﺮﯾﺎﱄ وو.

او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮرو ﻣﺒﺎرزو ﻣﴩاﻧﻮ داﺳﯥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﭙﻞ ﮐ ی و ،ﭼﯥ د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻣﺎﱄ او
ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺒﺎرزه ﯾﯥ د ﻧﻮرو د ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ،ﯾﺎ د ﻧﻮرو د اﻫﺪاﻓﻮ د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ
ﺧﭙﻠﻮاﮐ او دﯾﻦ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺗ او د ﻫﻐﻮی د ژﻣﻨﺘﯿﺎ ﮑﺎرﻧﺪوﻳﻲ ﮐﻮي.

ﻗﺒﺎﯾﻞ د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ
د اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﺟ ې ﭘﻪ درﺷﻞ او ﭘﻪ ۱۹۴۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺟﺎﭘﺎن او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ

ﻮا ﻮﻧﻮ ﴎه ﻣﻞ ،ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻧﻪ د ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې

ډ ﺮ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻧﻮی او ﻣﻘﺎوم ﻮاک واﺳﺘﻮي.

د ډﺳﻤﱪ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ دوی ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﭘ ﯥ ﻫﻮﮐ ې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او د

 ۱۹۴۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن ﭘﻪ ﯾﻮه ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻨ ﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ
ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﴎه ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﭘﻮځ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ
ﻮﻣﺎرﻧﯥ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻧﻪ ﮐ ي .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻣﺎرچ او اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ دوی )اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ( ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد او ﭘﯧ ﻮر ﮐﯥ دوه ﻧﻮرې ﺟﺮ ﯥ وﮐ ې او د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻮﻟﯥ
ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﯾﯥ وﻣﻨﻠﯥ.

ﻟﻪ دې ﺟﺮ ﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﻮﻧﺪو ،ﯾﻮﺳﻔﺰﯾﻮ او ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ

د ﴎﺗﯧﺮو د ﻮﻣﺎرﻧﯥ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د ﴎﺣﺪ واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ددﻏﻪ ﭘﻼن ﻃﺮاح و.
د ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ددﻏﻪ ﺎم اﺻﲇ ﻫﺪف د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺒﻬﯥ ﭘﯿﺎوړي

ﮐﻮل او ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک اﯦﺴﺘﻞ و .ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ ددې ﭼﺎرې
ﻟﭙﺎره د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﮑﺎوټ ﭘﺨﻮاﻧﯽ اﻓﴪ ﺟﻲ اﯾﭻ ﭘﺮﯾﻨ ر ﺎﺳ )(G.H. Prendergast

ﻟﻪ ﻧﻮي ډﯾﲇ ﻧﻪ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ وﻏﻮ ﺖ او دﻧﺪه ﯾﯥ ور وﺳﭙﺎرﻟﻪ ،ﭼﯥ ﺷﭙ ﺳﻮه ﻣﺴﯿﺪ ،د ﺗﯿﺮا

او ﺧﯿﱪ ﻠﻮر ﺳﻮه اﭘﺮﯾﺪي او ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﺪو ﻧﻪ ﻠﻮر ﺳﻮه ﻣﻮﻣﻨﺪ راﻏﻮﻧ ﮐ ي .د

 /١٥٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٥٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﻋﺪم ﻣﺪاﺧﻠﯥ ) (Non-interferenceﭘﺎﻟﯿﺴ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻧﻪ ﮐ ې او ﭘﻪ ﴎﺣﺪ او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ) (Forward Policyﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ

ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺗﻮرن ﺟﺎن ﺟﺎﮐﻮب د ﭘﺮﻣﺨﺘ

وﻧﯿﻮﻟﻪ .ددې ﭘﺎﻟﯿﺴ اﺻﲇ ﻫﺪف ﻫﺮات ،ﮐﻨﺪﻫﺎر او ورﭘﺴﯥ ﭘﯧ ﻮر او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن
او ﺷﻮروي د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻣﺨﻨﯿﻮی و .دوی ﭘﻪ ﮐﻮ ﻪ ﮐﯥ د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻫﻢ د ﻫﻤﺪې

ﻟﭙﺎره ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮوړ ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﻮ ﯥ او ﺑﻮﻻن ﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﯿﱪ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻮرې

ﯾﻮه ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﻮﻟﻪ ورﻏﻮي .د ﻻرډ ﮐﻨ

او ﺟﺎن ﻻرﻧﺲ ﭘﻪ ﯧﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮال ددﻏﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺨﺎﻟﻒ وو ،ﺧﻮ د ﴎﻫ ي راوﻟﻨﺴﻦ ﭘﻪ ﯿﺮ ﻧﻮرو ﺗﺮ ﮐﻮ ﯥ او ﮐﻮرﻣﯥ ﭘﻮرې د
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻧﻔﻮذي ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺷﻮ او
راﺑﺮټ ﺳﻨ ﯾﻤﻦ او ﻻرډ راﺑﺮټ ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﻨ ﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻪ ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﮐﯥ

اﻧ ﻠﯿﴘ ﻣﺮﻣ او روﭘ

ﺎﮐﻮﻧﮑﯽ رول وﻟﻮﺑﻮي .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﺑﺎور وو ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﯿﺎوړې ﳾ او ﯥ ﯾﯥ ﴎه ﴍﯾﮑﯥ ﳾ ،ﭼﯥ د ﻫﺮ ﺑﻬﺮ

ﻮاښ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﺑﻪ ﻫﻐﻮی اړو ﻲ ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﻨ ﻪ ودرﯾ ي .ﻻرډ راﺑﺮټ ﻟﻨ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ

ﺑﯥ

ﺘﻨﻪ ) (No man Landsﺑﻠﻠﯥ او ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ دې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﴎه ﻣﻞ ﭘﺮﻣﺦ ﻻړ ﳾ.

ﻟﻪ  ۱۸۴۹ز ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۸۹۴ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ددﻏﯥ ﭘﺎﻟﯿﺴ د ﺗﻌﻤﯿﻞ

ﭘﺎﺷﻠﯥ ﻫ ﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻟﻪ  ۱۸۹۵ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۲۳او ﻟﻪ  ۱۹۲۳ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۴۷ﭘﻮرې دوی د
ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﻧﻮي ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ

ﺗﻌﻤﯿﻠﻮوﻧﮑﻲ وو .دوی ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل او د ﻧﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﺮ ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ  .د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ او
ﺳﱰاﺗﯿﮋﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻠﻮر ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮﺗﯥ وې ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ دوی ﻗﺒﺎﯾﲇ و ي ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ وای :

• ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻣﺴﺎﯾﻞ )ﺣﺎﯾﻞ ﺳﯿﻤﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ اړﯾﮑﻲ ،د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د روﺳﯿﯥ او وروﺳﺘﻪ د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ﻧﻔﻮذ او د ﺑﺮﯾﺪ وﯦﺮې(
• ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې او ﻣﻼﺗ ې ﴎﭼﯿﻨﯥ

)ﭘﻮ ﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ(

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮ ﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﻃﺮﺣﯥ او ﺳﯿﺴ ﻤﻮﻧﻪ
د ﻫﻐﻮی د ﻮ ﭘﻪ دﻓﺎع او ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﮐﯥ وﺿﻊ ﮐﯧﺪل .د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻻﯾﺤﯥ ﯾﻮازې د

ﻫﻐﻮی د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺗﻘﻮﯾﺘﻲ او ﺑﺸﭙ ووﻧﮑﯽ اړخ و.

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﻠﮑﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﻫﻐﻮی د ﭘﻮ ﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ و.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﻲ او ﻣﻠﮑﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﭘﻪ  ۱۸۴۳او ۱۸۴۹ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اداري ﻧﻈﺎم ﴎه
د ﺳﻨﺪ او ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﯿﻨ ﯥ ﭘﻮﻟﯥ ﻟﭙﺎره

ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﻏﻮ ﺘﯥ .دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﺗ ﻟﯥ ﭘﻮﻟﯥ دوه ﺑﯧﻠﯥ

اﯾ ﯾﺎوې را و ﻮﮐﻮﻟﯥ .ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ واﮐﻤﻨﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﻲ او ﺳﯿﺎﳼ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎﻧﻮ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻠﻮی ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﮐﯥ واﮐﻤﻨﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﻨﺪ ﯾﺎ ډﯾﻮرﻧ ﺗﺮ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې د ﺗ ﻟﯥ ﭘﻮﻟﯥ او ﺛﺎﺑﺘﯥ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺳﯿﺎﺳﺖ درﻟﻮد .د
ﭘﻨﺠﺎب واﮐﻤﻦ ﻻرډ ﻻرﻧﺲ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ د ﺳﻨﺪ ﺳﯿﻨﺪ ددوی ﻣﺤﮑﻤﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯧﺪای

ﳾ ،ﺧﻮ ﻻرډ ﮐﯿﻨ

دﻏﻪ ﭘﻮﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻏﻮ ﺘﻪ .ﻫﻐﻮی د

 /١٥٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

 /١٥٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﮐ ل .دﻏﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او رﻏﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ

• ﻋﻘﯿﺪوي او ﻓﺮﻫﻨ ﻲ ﻣﺴﺎﯾﻞ

ﻧﻮې ﭘﺎﻟﯿﴘ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ ه او ﻏﻮ ﺘﻞ ﯾﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﯾﻮﻟ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟ ې او

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻟﻮﻣ ۍ اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ې ﭘﺮﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د

ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ او روﺳﯿﯥ د ۱۹۰۷

ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ و .د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي ﭘﻪ ﻓﺮﻫﻨ ﻲ ،ﺗﻮﮐﻤﯿﺰ او ﻋﻘﯿﺪوي ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ

ﮐﻮﻟﻪ او د ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﻟﻪ ﺧﻮا ﯾﯥ ﭼﺎرې ﮐﻨ ﺮوﻟﯧﺪې .ﮐﺮزن د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﻮه

ﻣﻘﺎوﻣﺖ را و ﺮ ﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﮐﺎل د ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ودرﯦﺪ او د ﻧﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘ

اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨ ﭘﺮ ﯿﻨ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﻪ ﺑ ﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮ .د ﻫﻨﺪ واﯾﴪای د ۱۸۹۹ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﻪ

ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه وﯾﻨﺎ ﮐﯥ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻏﺮﻧ

ﺳﯿﻤﯥ ددوی ﺗﺮ ﺑﺸﭙ واک ﻻﻧﺪې راﳾ.

ﻫﻐﻪ واﻳﻲ... » :دا ﺧﱪه ﺣﺘﻤﻲ ده ،ﭼﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﴎه ﺑﻪ

ﺗﺮ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې ﻮل وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺎم ﭘﺮ ﺎم زﻣﻮږ ﺗﺮ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راﳾ.
د ﻧ ۍ ﻫﯿ ﭘﺎﻟﯿﴘ ددې ﮐﺎر ﻣﺨﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻧﯿﻮﻻی او ﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ

ﺮ ﻲ .ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻢ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﭘﻮځ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﻓﺸﺎر ﭘﺮﺗﻪ

ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮ ﻢ«.

٩٤

•او د ﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﯥ ﻟﯿﺪ

روﳼ ﯾﺮﻏﻞ ﻮاښ ﻧﻪ اﻧ ﯿﺮه ،ﺧﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻮاښ او
ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﺗ ﱄ وو او ﻫﺮه ﺷﯿﺒﻪ دا اﺣﺘ ل و ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﮐﺎرت

وﮐﺎروي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﺎﻧﮏ د ﻧﻮاب ﻟﻪ ﻻرې اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ ﻮل ،ﺧﻮ
ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻣﻠﮑﺎن وﻣﻮﻧﺪل ،ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ اداري

ﭼﺎرو او د ﻗﺒﯿﻠﻮي اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﯿﻨ

ﺖ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ۱۸۷۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻫﻐﻮی د

ﴎﺣﺪي ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻻﯾﺤﻪ وﺿﻊ ﮐ ه ،ﭼﯥ د ﺗ ﺘﻮﻧﯥ ،ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﯾﯥ د ﻓﺮد

ﭘﺮ ﺎی ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﯥ.

ﻟﻪ  ۱۸۴۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۸۹۳ﮐﺎل ﭘﻮرې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اداري ﭼﺎرې ﻟﻪ ﺑﻨﻮ او ﺎﻧﮏ ﻧﻪ

ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺪې .دوی د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن وﻟﺴﻮاﻟ ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪې وو ،ﭼﯥ ﻣﴩي ﯾﯥ ﯾﻮه
ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﮐﻮﻟﻪ .دﻏﻪ ﮐﻤﺸ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﴎه د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ ﮐﻤﺸ ﺗﻪ رﭘﻮټ ورﮐﺎوه او

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د  ۱۹۱۹ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟ و وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻮاب وﯾﻮﻧﮑﯽ و او د ﻻﻫﻮر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار

ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ ل ،ﺧﻮ ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﻫﻮاﻳﻲ او ﻤﮑﻨﯿﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﯥ

ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ادارې ﺟﻮړې ﮐ ې او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ اﺳﺘﺎزي ﯾﯥ و ﻮﻣﺎرل.

د روﺳﯿﯥ او ﻟﻪ  ۱۹۲۳ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۴۷ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻧﻔﻮد او ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرډ ﺟﻮرج ﮐﺮزن اړ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯥ

ﺗﻐﯿﯿﺮات راوﺳﺘﻞ او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻮ ﻲ ﭼﺎو او ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ ﻧﻪ ول ،ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯥ
ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮﻧ ه ﻟ
ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﻧﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺖ ﮐﯧﺪه ،ﻟﻪ  ۱۸۹۵ﻧﻪ ﺗﺮ  ۱۹۰۱ﭘﻮرې

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او دﻟﺘﻪ

ﻣﯿﺸﺘﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺗﺮ ﺑﺸﭙ واک او ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﱄ.

٩٥

اﻧ ﺮﯾﺰان ،ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ ،ﭘﻪ  ۱۹۰۰۱ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧﺎﯾﺐ

ﮐ ي او د ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺑﯧﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﺟﻮړ ﮐ ي .د ﴎﺣﺪ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻟﻮی
ﮐﻤﺸ ﴎﻫﺎرﻟﻮډ ډﯾﻦ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻮاب وﯾﻮﻧﮑﯽ و ،ﺧﻮ

د ﺗ ﱄ ﴎﺣﺪ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻣﯿﮑﺎﻧﯿﺰم ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د اوس ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰه ﮐﻨ ﺮوﻟﯧﺪې .ﮐﺮزن د » ﮐﲇ ﺳﻮی د ﮐﲇ ﭘﻪ ﺳﭙﻲ

او ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻫﻐﻪ )ﭘﺮﻣﺨﺘ ( ﮐﯥ ﯾﯥ د واک د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

د اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﺮﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﯾﯥ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو و و ﻧﻮي ﻣﻠﯿﺸﺎﻳﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻮړ

ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺼﻮروﻟﻮ او ﻣﺤﮑﻮﻣﻮﻟﻮ ﴎه د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ وﭼﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ واک ﺧﻮﻧﺪي
وﺳﺎ

ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې و .وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ وا ﻪ او

ووﻫﻪ« وﯾﻨﺎ ﭘﻪ ﻣﺼﺪاق ،ﭘﻪ ﴎﺣﺪ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻮ ﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل او

 /١٦٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٥٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﯿﻤﯥ( ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﺻﲇ ﺧﺎورې ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ )ﻻﻫﻮر ،ﻨﺪﻣﮏ او ډﯾﻮرﻧ ( ﺗ وﻧﻮﻧﻮ ﺟﻼ او

ﺎی

ﺧﭙﻞ ﻮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﺳﯿﺴ ﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻔﻮل او

ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻣﺎﻟﯿﯥ ﮐﻤﯥ ﮐ ې او د روﭘ ﺳﯿﺎﺳﺖ

دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮاخ

» «Money policyﺗﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې ﯾﯥ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺎﻧ ي اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ وﻣﻨﻞ.

ﻏﱪ ﻮن و ﻴﻲ .ﻫﻐﻮی د ﺎروﯾﻮ د ﺷﭙﻮل ﭘﻪ ﯧﺮ ﺗ ﻟﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ را اﯾﺴﺎر ﺷﻮي وو او ﻟﻪ

ددﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻨﺴ ﺮ د ﭘﻨﺠﺎب ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻨﺼﺒﻮال راﺑﺮټ ﺳﻨ ﯾﻤﻦ و ،ﭼﯥ

ﻫﯿﭽﺎ ﴎه ﯾﯥ د اړﯾﮑﻮ ﺣﻖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﺮه ﻫﺮ ډول ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ او ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ دې

ﻟﻪ ۱۸۶۶ز ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻫﻐﻪ د ﭘﻨﺠﺎب اﯾﺎﻟﺘﻲ ادارې ﭘﻪ

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘ ﯧﺪو او اوﺳﯧﺪو ﺣﻖ و .ﭘﻪ وړه ﺧﱪه د ﺳﺰا ﻟﭙﺎره ﻟ ﮑﺮﮐﺸ  ،د ﺑﺎزار

ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﺑﻮﻻن ،ﮐﺎﮐ و او ﮐﻮ ﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې او ﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﯾﯥ
ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل .د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﺎر ورﮐ او د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ۱۸۷۶
ﮐﺎل اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺑﻮﻻن ﻟﻪ ﻻرې د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ د ﺗ

راﺗ

اﻣﮑﺎن وﻣﻮﻧﺪ .ﭘﻪ

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ﮐﻼت ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﺎﻟﻪ د ﺳﻞ زره ﻫﻨﺪي روﭘﯿﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ اﺟﺎزه
ورﮐ ه ،ﭼﯥ ﮐﻮ ﯥ ﺗﻪ د اور ﺎډي ﭘ ﻠ او ﻠ ﺮاف ﺗﺎر وﻏ ﻮي.

ﻫﻐﻪ د ﺑﻮﻻن ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ ور ﺧﭙﻠﯥ ﮐ ې او ﭘﻪ ﺧﯿﱪ او ﮐﻮرﻣﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ

ﺧﻠﮏ ﺑﯥ ﭘﺮﯾﺘﻮب ﺗﻪ وﻫ ﻮل .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭼﺎو ﯿﻮ او ﭘﻮ ﻲ ﻗﺮار ﺎوو ﺟﻮړول د
ﻓﺎرورډ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻣﻬﻢ ﮑﯽ ﺑﺎﻟﻪ ،ﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﴎه ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ و ،ﭼﯥ د اﺑﺎﺳﯿﻦ
ﭘﺮ ﻟﻮر د روﺳﯿﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻣﺨﻪ ډب ﮐ ي .ﻟﻪ ﻨﺪﻣ

ﺗ ون او د ﮐﻼت ﻟﻪ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ

ﻫﻮﮐ ې وروﺳﺘﻪ ،ﺧﯿﱪ ،ﮐﻮرﻣﻪ ،ﭘ ﯿﻦ ،ﻟﻮراﻻﻳﻲ ،ﮐﻮ ﻪ او ﺗﺮ ﺑﻮﻻن ﭘﻮرې ﺮدې ﺳﯿﻤﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ه ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د
ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﻟﻪ ﺗ ون ﻧﻪ ډﯦﺮې ﯥ وﮐ ې ،ﮑﻪ ﭘﺮ دې ﻮﻟﻪ ﻻره ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﴎه ﻣﺦ ﻧﻪ
ﺷﻮل او ﭘﺎی دا ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن د ﻟﺮې ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺧﺮ ﯥ ﮐ ې .ﻨﺪﻣ

ﺗ ون اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻣﺠﺎل ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮﯾﻮ او ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ

ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ي،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ

ﴎه وﻧ ﻠﻮﻟﯥ.

اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﺪﯦ ﻤﻦ ﮐ ی و او

ﭘﻪ  ۱۸۹۲ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﱰال ،ﺑﺎﺟﻮړ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ
اﻓﻐﺎن ﺗﺬﮐﺮې ووﯦﴚ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ورﮐﺎوه ،ﮑﻪ ﻟﻪ دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﯾﯥ

ﺑﻨﺪ ﺖ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ،ﭘﺮ ﻤﮑﻮ او ﮐﺮﮐﯿﻠﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰ ،د ﮐﻮروﻧﻮ او ﮐﻠﯿﻮ وراﻧﻮل ﻫﻐﻪ ﻪ

دي ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ او ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ دواړو ﺗﺮې د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د رام ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻪ اﺧﺴﺘﯥ ده.
ﭘﺮ ۱۸۷۲ز ﮐﺎل د ﴎﺣﺪ د ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﻗﺎﻧﻮن )(Frontier Crimes Regulation

ﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﴎه ﻟﻪ ﺧﮑﻮ ﻣﺪ

ازادۍ او ﺣﻘﻮق واﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮل .دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن واک

ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ډﯾﺮې ﻏﯿﺮ ﻣﺪ

ﺗ ﻼرې ﯾﯥ وﺿﻊ ﮐ ې .دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺷﺪت ﭘﻠﯽ

ﮐﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰان د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ د ازﻣﻮﯾ ﺖ ﭘ او او د ﺗ ﱄ ﴎﺣﺪ ﭘﺎﻟﯿﴘ د

ﭘﺮ ﺎﯾ ﺖ ﯾﺎ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘ او ﺑﻮﱄ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ زور وﻧﯿﻮﻟﯥ او ﭘﻪ دوﯾﻢ

ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ زور او ﺟﱪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .دراﯾﺰﱄ ﭘﻪ  ۱۸۷۴ز ﮐﺎل ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻪ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸ وﮐ ې .ﻟﺮدﻟﯿ ﻦ ﭘﻪ  ۱۸۷۶ﮐﺎل ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ د ﻮاښ ﭘﻪ
ﭘﻠﻤﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮات او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﮐﺮ ﯥ ورﻏﻮي .ﻫﻐﻮی د ﺳﻨﺪ ﭘﻮﻟﻪ
ﯿﻨ ﻪ ﻧﻪ ﻠﻪ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﻲ دﮐﺘﻮرﯾﻦ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﻫﻮډ درﻟﻮد ،ﭼﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﺗﺮ

اﻣﻮ او ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﭘﻮرې د ﯾﻮه ﻋﻠﻤﻲ ﴎﺣﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﻏ ﻮي.

»ﺳﻨ ﯾﻤﻦ« او » د روﭘ ﺳﯿﺎﺳﺖ«
ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﻣﺨﮑﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻓﺎﻋﻲ ﮐﺮ ﯥ ) ﻗﺒﺎﯾﲇ

 /١٦٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٦١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وﻧ ﻠﻮي او ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻠﯽ ﮐ ي.

ﺎی

ﮐﻮرﻣﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﻫﻨﺪ د ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرﻧﺲ دون د ﴐب

ﻟﻪ ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﯿﮑﺎوﱄ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻮﻣﻞ ﻟﻪ ژوب ﴎه وﻧ ﻠﻮي.

اﻻﺟﻞ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ دې ﺗﻪ اړوت ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﱰال ،ﺑﺎﺟﻮړ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ

دﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

وﺑﺎﳼ او ورﭘﺴﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮﻏﯿ ن ﺗ ون ﻫﻢ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ي .ﭘﻪ  ۱۸۹۷ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻫﻨﺪ

ول .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺮ ۱۸۸۹ز ﮐﺎل ډ ﺮوال ﳼ اي ﺑﺮوس وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻫﺪف ﯾﯥ

ﺳﯿﻨﺪ( ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻻره ﭘﺮاﻧﺴﺘﯥ ده ،ﺧﻮ د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﺑﺮوس ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﯥ ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ ې ،ﺧﻮ د ﻮﻣﻞ ﻻره ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻪ اﺻﲇ ﺑ ﻪ ﻟﻪ ژوب ﴎه

ﺗ ون ﮐﯥ د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮ ﴎ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻫﻮﮐ ې ﴎﻏ وﻧﯥ وﮐ ې ،ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﯾﯥ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎﱄ ﴍاﯾﻂ ،دودﯾﺰ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﺴ ﻢ او ﻧﻮر ﻣﺴﺎﯾﻞ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪا ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ

ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﲇ ﮐﻮل و .ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﺳﻨ ﯾﻤﻦ او

ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ د ﯾﻮې ﮐ ﻧﻼرې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ه ،ﭼﯥ دوی د ﺧﭙﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﴎﺣﺪ ) اﻣﻮ
ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻪ وﺷﻮل او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ

وﻧﻪ ﻧ ﻠﯧﺪه .ﺑﺮوس ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ د ﮐﻮﯾ ﯥ او ﮐﻼت ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﲇ ﺷﻮي

و و ﺗﻪ د اﺗﯿﺎ زرو ﻣﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ورﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻏﻪ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ

ﻣﺴﯿﺪ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﻏ ﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﮐﺎر ورﻧﻪ ﮐ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﻪ  ۱۹۰۰۱ﮐﺎل د ﻫﻨﺪ ﻧﻮي ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻻرډ ﮐﺮزن ﻟﻪ

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ واﮐﻤﻨ ﯾﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﯿﺴ ﻢ ﮑﻪ ﮐﺎر ورﮐ  ،ﭼﯥ د ﺑﻠﻮ ﺎﻧﻮ

ﺟﻮړ ﮐ  ،ﭼﯥ اوس ﺧﯿﱪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﯾﺎدﯾ ي .ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د ﻣﻠﯧﺸﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ درﻟﻮدو

ﭘﺮﻧﺴﯿﭙﻮﻧﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪو وړ دي.

راﻏﻠﻞ او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯥ واﮐﻤﻨ ﻋﻤﲇ ﳾ .ﭘﻪ
او د ﺑﻠﻮ ﺎﻧﻮ د ﺧﻮی ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ﻧﺮم ﭼﻠﻨﺪه ﮐﺎﮐ و او ﻣﻨﺪوﺧﯧﻠﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

اوږدﻣﻬﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻧﻪ ﮐ  ،ﺧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻠﮏ وﺳﻠﻪ وال وو او دﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ ﯾﯥ

د ﺧﭙﻠﯥ ازادۍ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻮاښ ﺑﺎﻟﻪ .ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﺑﻞ ﻻﻣﻞ ﻣﻼﺗ ی
ﻮاک و ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ زور ﯾﯥ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮﯦﮑ ې ﻣﻨﻠﯥ .ﺑﺮوس د

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د وا ﻪ د ﮐﻨ ﺮول ﻫﻮډ درﻟﻮد .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﯾﻮه
ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ ﻻس ﭘﺮ ﴎ ﳾ او د ﻣﺴﯿﺪو ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ

ﭘﻮځ وﻧﻪ ﻟﯿ ي .ﺑﺮوس ﭘﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻣﺘﮑﻲ و او دده ﭘﺮ ﻮاښ ﯾﯥ ﻏﻮږ وﻧﻪ ﺮاوه او ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

ﻣﺴﯿﺪ ﻫﻢ د وا ﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ د  ۳۰۰۰ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  .دا د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ او ﭘﻪ
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو

ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺳﱰ ﺑﺮﯾﺪ او ﻏﱪ ﻮن و.
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ﭘﻪ ﺳ ﺪﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﮐﯥ ډﯦﺮ واک ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ ل ﺷﻮی و او ﻫﻐﻮی د اﻧ ﺮﯾﺰ او

ﻋﺎم وﻟﺲ ﺗﺮﻣﻨ د ﭘﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ رول ﻟﻮﺑﺎوه .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ د ﻧﺎﮐﺎﻣﯧﺪو

ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه ﻏﲇ ﮐ ل ،ﺧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ دوام وﮐ  .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د زور

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻪ و اﯦﺴﺘﻞ او د ﭘﯧ ﻮر ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﯾﯥ ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﴎﺣﺪي اﯾﺎﻟﺖ

ﴎه ﭘﺮ ﭘﻨ ﻮ اﯾﺠﻨﺴﯿﻮ ووﯦﺸﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ اوس ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮ اوو اﯾﺠﻨﺴﯿﻮ ﺗﻪ رﺳﯿ ي.

ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ د ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ) (Sandmenاو

داﺧﲇ ﮐﻨ ﺮول ) (Control From withinﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺦ وړل .ﺳﻨ ﯾﻤﻦ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ ﻧﻔﻮذ وﻻړه وه .ددﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻫﺪف ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻗﺮار ﺎه

ﭘﺮ ﺟﻮړاوي ،ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﯧﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ اﻣﺘﯿﺎز ورﮐﻮﻟﻮ ،د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﺮ وﺿﻊ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ

ﻻرې ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه ﭘﺮ اړﯾﮑﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و .ددې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻫﺪف د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻻرو ﻧ ﻠﻮل او

ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﻞ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮑﯿﻼک ﴎه ﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي اړخ ﯾﯥ درﻟﻮد .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ

ﴎه ﻏﻮ ﺘﻞ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﱄ او د ارﺗﺒﺎﻃﻲ
ﮐﺮ ﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﯾﯥ ﴎه وﺗ ي .ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻋﻤﻼ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ

و .ﺳﻨ ﯾﻤﻦ ﻏﻮ ﺘﻞ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ژوب ﻟﻪ اړﺧﻪ د اور ﺎډي ﭘﻪ ﭘ ﻠ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه

 /١٦٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٦٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

داﯾﺮه ﮐﯥ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي ،ﮑﻪ ﻣﻠﮑﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﱰ ﻮ ﻟﻮﯦﺪﱄ او د ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ

ﯾﻮ ﻻﻣﻞ ﻟﻪ دﻏﻪ ﺳﯿﺴ ﻢ ﴎه د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻫﻢ و .د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د رول او د روﭘ ﭘﻪ

ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ اﻣﺘﯿﺎزات ورﮐ ل ﳾ او د اﻓﺮادو ﭘﺮ ﺎی ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻟﻪ

ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ و ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺷﺪﯾﺪه ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮﻟﻪ .دﻟﺘﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ

د ﴎﺣﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ال اﯾﺠﺮ ﻦ او ﻣﯧﺮک ﭘﻪ دوو ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﺧﱪې وﮐ ې.

اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﮐﯥ ﻣﴩ او ﻣﻠﮏ ﺗﺮ ﯾﻮه ﺎﻧ ي ﺣﺪ ﭘﻮرې

ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او د ﻫﻐﻮی رول ﭘﯿﮑﻪ ﺷﻮی دی .ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ﻮﻟﻮ
ﻣﺨﯥ ﻋﻤﻞ وﳾ .ﭘﺮ دﻏﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﻪ ﺳﻤﻠﻪ ﮐﯥ ﻻرډ ﮐﺮزن د ﭘﻨﺠﺎب واﱄ ﯾﻨ  ،د ﭘﻨﺠﺎب
ﻫﻐﻮی د ﻣﯧﺮک وړاﻧﺪﯾﺰ وﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ ددې ﻃﺮﺣﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ د ۶۰

زره روﭘﯿﻮ ﻧﺎﻏﯥ را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﴍط ﮐﯧ ﻮد.
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ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﻮﻣﻞ ﮐﯥ د ﭘﻮ ﻲ ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺮﯾﺪ

وﮐ او د ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﻧﯿﻨﴘ )(Nensyﭘﻪ

ون ﯾﯥ ﻠﻮر ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل .ﻣﺮک د وژوﻧﮑﻮ د

ﻣﺤﺎﮐﻤﯥ او ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو د ﻧﺎﻏﯥ اﺧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ اووﻣﻪ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو

ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﻫﻐﻮی د ﭘﯧﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﭼ ﮑﯧﺪو ﴎه ﻣﻼﯾﺎن او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩان ﺣﺎﺷﯿﯥ ﺗﻪ ﻻړل او

ﻣﺤﺴﻮس ﺗﻮﭘﯿﺮ داو ،ﭼﯥ ﺑﻠﻮ ﺎن ﻋﻤﻮﻣﺎ ْ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ) ﻟﮑﻪ د ﮐﻼت ﺧﺎﻧﺎن( ﺗﺮ ﺳﺨﺖ

ﻣﺤﺪود واک او ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻟﺮي او دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ده ،ﭼﯥ ﻮﻟﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ دې ﭘﺮ ﯾﻮه ﯾﺎ ﻮ

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ راﻏﻮﻧ ې ﳾ او ﯾﺎ ﻮل ﻣﻠﮑﺎن دې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﻮﻟﻪ واوﳼ .دا ،ﭼﯥ ﺳﻨ ﯾﻤﻦ

ﺳﯿﺴ ﻢ ﭘﻪ ﻏﻮڅ ډول د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ و،

د ﺧﻠﮑﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ ﻪ واﱄ او د ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻨ ﯾﺎ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﯿ رول ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ واﮐﻤﻨﻮ اﮐ ﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ او

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺟﺮ ﻪ راوﻏﻮ ﺘﻪ او ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻧﻮﻣﱪ ﺗﺮ ۲۵ﻣﯥ ﭘﻮرې ﴐب اﻻﺟﻞ ورﮐ  ،ﺧﻮ

ﭘﺎﻟﯿﺴ د ﻫﻐﻮی د اﻗﺘﺪار د ﻏ ﻮﻧﯥ او دوام ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﺿﻊ ﺷﻮي او ﭘﺮ ﮐﻮﻣﻮ ﺳﯿﻤﻮ ،ﭼﯥ

ﻣﻼ ﯾﯥ ﭘﺮ ﴐب اﻻﺟﻞ ﻏﻮږ وﻧﻪ ﺮاوه.

دوی واک ﭼﻼوه ،د ﻫﻐﻮ د ﺑﻬﺒﻮد ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻫﯿ ﻃﺮح او ﭘﻼن ﻧﻪ درﻟﻮد.

اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د ډﺳﻤﱪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﯥ ﺨﻪ د ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﻟﺴﻤﯥ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو

ﻫﻐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﻈﺎم ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ور ﯧﺮﻣﻪ ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺣﺎﮐﻢ و،

ﺳﯿﻤﯥ ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ې او د ﻫﻐﻮی ﻮل اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﯥ ﺑﻨﺪل ﮐ ل .ﻟﻪ ﻣﺤﺎﴏې او ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ

ﻟﻪ دې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﴎه ﻻ ﭘﯿﺎوړی ﺷﻮ ،ﮑﻪ د ﭘﺎﻟﯿﺴ

ﴎه ﴎه ،ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ډﯦﺮه ،ﻮﻣﻞ او ژوب ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻞ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ

اوس ،ﭼﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻻ ﻫﻢ د ژوﻧﺪ د اداﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﺤﺮان ﮐﯥ ﮑﯿﻞ دي،

روﭘ زﯾﺎن واړاوه .د ۱۹۰۲ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ دواړې ﺧﻮاوې ﺧﱪو ﺗﻪ ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﯥ.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اداﻣﻪ ورﮐ ې ده .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﻳﻮ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﻧﺎﻟﻮﺳﺘﻲ ﺗﻮب ﺮﮐﺰ

ﻣﮑﯿﻦ ،ﺳﭙﻠﯥ ﺗﻮی ،ﺷﻬﯿﺮ او ﺷﮑﺘﻮی ﮐﯥ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﯾﯥ دوه ﻧﯿﻢ ﺳﻮه زره
د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﭼﯿﻒ ﮐﻤﺸ ډﯾﻦ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ

ﺮﮐﺰ ﭘﺮ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻮ ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﮐﯥ ﻟ ﻮل ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﯥ ﺑﻨﺴ

ﻧﻪ و .ﻫﻤﺪا
اﯦ ﯽ او

ﮐﺎوه او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﻟﻪ ﻣ رﻧﻮ زده ﮐ و ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺳﺎﺗﻞ ،ﮑﻪ ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ د

ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ وﻟﯿﮑﻞ ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ او ﻣﺤﺎﴏې ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯿ ي» :

وﯾ ﺘﺎﺑﻪ او ﻣﲇ ﺑﯿﺪارۍ اﻧ ﯿﺰې را ﻮﮐﯧﺪې .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﻮوﻧ ﻲ ﺟﻮړوﻧﯥ

ﮐ ی ،دا ﻫﯿﻠﻪ ﻧﺎﺳﻤﻪ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﴏې او ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه

ﴍﺧﻮ ﻲ ﮐﺴﺎن دې ﺗﻪ وﻫ ﻮل ،ﭼﯥ ﻮوﻧ ﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻟﺮو او

ﻟﻪ داﺳﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻮل وﺧﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻟﻮټ او ﭘﺮ ﺎوﻧ ﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻇﻠﻢ ﺗﯧﺮ

ﮐﯿ دي .د ﻣﺴﯿﺪو ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﻮازﯾﻨﯽ ﺣﻞ ﭘﻮ ﻲ زور دی«.

دا وﺧﺖ ﮐﺮزن ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺑﺎور و ،ﺧﻮ ﻣﯧﺮک ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ او

اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ور ﺧﭙﻠﻮﻻی ﳾ.

ﺑﻬﯿﺮ ﺗﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻫﺮﮐﻠﯽ وواﯾﻪ ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮې ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ وﻟ ﻮل او ﭘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﯾﯥ
ﺑﺮو ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﻧﻦ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺑ ﻪ ﭘﺮﻣﺦ روان دی.
د ﺑﺮوس ﻟﻪ ﺗ

وروﺳﺘﻪ ﻣﯧﺮک د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن د ﻧﻮي ﮐﻤﺸ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ

راﻏﯽ .ده د ۱۹۰۰ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ وﻟﯿﮑﻞ ،ﭼﯥ دوی د ﮐﺮﮐﯥ ﭘﻪ

 /١٦٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٦٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره ﮐﺎر ﮐﺎوه او دا ﮐﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ دودوﻧﻮ د ﺗﻘﻮﯾﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﮐﯧﺪه او ﮐﻪ د ﺳﯿﺴ ﻢ

ﻫﻐﻪ د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻟﻪ ۶۱زره روﭘﯿﻮ ﮐﻠﻨﻲ اﻣﺘﯿﺎز ﺨﻪ ۵۴زره روﭘ ﻣﺴﯿﺪو

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ داﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ډﯦﺮ ﺮﮐﺰ د ﻣﻌﺎش ﺧﻮرو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﺮ ﮐﻨ ﺮول،

ﻟﻪ دوه ﺳﻮه ﻣﺴﯿﺪو زﳌﯿﺎﻧﻮ د ﯾﻮه ﻠﻮﯾ ﺘﻲ ﻮاک ﺑﻨﺴ

ﻫﻢ ﮐﯧ ﻮد .ﻣﯿﺮک ﻟﻪ

ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺼﻮﻟﻮ او د »ﯾﺎﻏﯿ ﺮۍ« ﭘﺮ ﻣﺨﻨﯿﻮي و .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ دې ﺑﺎور ول ،ﭼﯥ د

ﻣﺴﺎﻟﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان دې ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ ورﺳﻮل ،ﭼﯥ دا ډول ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ ﯥ ﺳﻤﻼﳼ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﻧﻪ ﳾ

ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘ  ،د ﺳﯿﺎﳼ ﺷﻌﻮر ﭘﻪ وده او ﺳﻮاد زده ﮐ ې ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د

ور ﯥ وﻏ ﯿ ي.

او ﭘﺎﻟﯿﺴ د ﺑﺪﻟﻮن او ﯾﺎ ﻫﻢ زور او ﻟﺸﮑﺮﮐﺸ ﻟﻪ ﻻرې ،دوی ﺗﺮې درﯾﻎ ﻧﻪ دی ﮐ ی .ﭘﻪ
ﺟﺮﻣﻲ ﺮﻧ ﺘﯿﺎوو ،ﺗﺮ ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻮ ) ،(Protected Areasد ﮐﲇ او ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﺮ
ﺳﯿﻤﯥ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﴎﭼﯿﻨﯥ او ﻋﻮاﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ د ﻗﺒﯿﻠﻮ او ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮ رﻏﻮﻧﻪ وﻧﻪ ﻟ ﯿ ي ،ﮑﻪ د ﺧﻠﮑﻮ

ﺗﻪ او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮرې ﺧﭙﻠﻮ وﻓﺎدارو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ ې .ده ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﯿﻨ
ﻣﺴﯿﺪو ﴎه د ﯾﻮې ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ ﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﭘﺎرﳌﺎ

ﺖ ﻟﭙﺎره

ﺑ ﻪ ﺧﱪې ﮐﻮل ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﺧﻮ دې

ورﮐﻮﻻی  ،ﮑﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﻧﻔﺮادي ﻧﻈﺮ ورﮐﻮي او د ﻧﻈﺮوﻧﻮ د وﺣﺪت ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮ ﻪ ﻮ

ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ ﳌﺮ ډوب ﻟﯿﺪه .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ اﺳﺘﺎزو د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ او

د ﻣﯧﺮک ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﯿﮑﺎو ﻧﻪ راوﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﯥ

ورﮐﻮﻟﻮ) ،(Allowanceﺧﺎﺻﻪ دار ﻮاﮐﻮﻧﻮ ،د ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺳ ک

وا ﻪ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﺟﺎﻧﺴ ﻦ د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﭙﺎره ﻧﻮې ﻻرې را واﯦﺴﺘﯥ .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎور ،د

وې.

د ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ زر ﻮﻧﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺟﻮړﯦﺪوﻧﮑﯥ ﺟﺮ ﯥ ﺑﯥ ﯥ او اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻪ ﻮا ﻨﺎﮐﯥ

ﺧﯿﺮ ﯧ ﯥ ﭘﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯿﻨ ﺎر درﻟﻮد .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮل ﻟ

ﺖ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺎﻧ و اﻣﺘﯿﺎز

ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﭘﺨﻮ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻼوو او ﭘﻮ ﻲ ﺗﺼﻔﯿﻮي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻣﻨﻔﻲ

وﺿﻌﯿﺖ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﻨ ﺮوﻟﻪ ووت .د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻧﻪ وې او ﺘﯥ ،ﭼﯥ د
اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ د وﯦﺶ ﭘﻪ ﻧﻮي ﺳﯿﺴ ﻢ ﴎه د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ﮐﻤﺰوري ﺷﻮي او

ډ ﺮوال ﳼ اي ﺑﺮوس ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﭘﻪ اړه

دي .ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ  ۹زره روﭘ ﻧﻮرې ﻫﻢ زﯾﺎﺗﯥ ﳾ .د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ

د

د ۱۹۰۳ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ ﺟﺎﻧﺴ ﻦ ﭘﻪ ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮه ﺳﱰه ﺟﺮ ﻪ

واﻳﻲ » :د ﻫﺮې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺳﱰ ازﻣﻮﯾ ﺖ او ﺑﺮی د ﺧﻠﮑﻮ او ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﭙﺎره د
ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﺧﯿﺮ ﯿ ﻪ ﮐﯥ دی .د ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺑﻨﺴ

ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻣﻮﺟﻮده اډاﻧﻪ او د ﻫﻐﻮی دودوﻧﻪ دي .ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ
اﻏﯿﺰﻧﺎک رول د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ دی او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﯿ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ

دی«.

د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮوس ﺧﱪې ﭘﺮ ﺎی دي ،ﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺎﻧ و

اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ او د روﭘ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻮی او ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﺮﻏﻤﻞ ﮐ ې وې.

ﺑﺮوس واﻳﻲ » :د ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻨﺴ

د وﻟﺴﻮاﻟ اﻓﴪ او د ﻗﺒﯿﻠﻮي

ﺟﻮړ ﺖ او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮏ دی .ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻟﯿﺴ  ،ﭼﯥ دوی ) ﻣﻠﮑﺎن(

ﮐﻤﺰوري ﮐﻮي ،ﻫﻐﻪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺴ ﮐﻤﺰوری ﮐﻮي«.

اﻧ ﺮﯾﺰ د روﭘ ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د ﭘﯧﺮﻧﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ

ﭼﯿﻒ ﮐﻤﺸ ډﯾﻦ دده وړاﻧﺪﯾﺰ وﻣﺎﻧﻪ.

وﻏﻮ ﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ

ون درﻟﻮد .ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه وﺷﻮه ،ﭼﯥ

ﻣﻠﮑﺎن ﺑﻪ د ﻣﺴﯿﺪو اﺳﺘﺎزي وي او ۱۶زره روﭘ اﻣﺘﯿﺎزات ﺑﻪ ورﮐﻮل ﮐﯿ ي .دﻏﻪ راز درې

ﻣﺴﯿﺪ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ د  ۵۴زره روﭘ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ ورﮐﻮﻟﻮ ﻫﻤﻐ ي راﻏﻠﻪ .ﻣﻼ
ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ ﮑﺎره د ﺟﺮ ﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﮑ ې او ﻧﻮرو اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻧﻪ ﻮد ،ﺧﻮ واک ﺗﻪ
د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗ

ﭘﺮ ﭼﺎره راﴈ ﻧﻪ و.

٩٨

ﻟﻪ دې ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﺴ ﻤﻮﻧﻮ او ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﮑﺎري ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﻮازې ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﻲ ﺣﻀﻮر او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻏﻮر

ﮐﺎوه .د ﻫﺮې زړې ﭘﺎﻟﯿﺴ او ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل او د ﻧﻮﯾﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﻌﺮﰲ ﮐﻮل ﭘﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰ ﭘﺮﯦﺒﺎﳼ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﭘﺮ ﺎی د

 /١٦٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٦٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﻧﻮي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺟ ال ﻣﯿﻐﻲ ﭘﻪ  ۱۹۲۱ﮐﺎل د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو او

ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ د ﭙﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺧﯿﱪ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻧﯿﻮﻟﻮ او ﻫﻠﺘﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﯿﺸﺘﻮﻧﯥ ﯾﻮ ﻧﻮی ﭘﻼن ﻃﺮح ﮐ  ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻧﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ

ﮑﺎرﻧﺪوی و .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻼن او وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ ی ﮐﺎر ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ

واﮐﻤﻨ

ﯿﻨ

ﺖ او د ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻫﺪف ﭘﻪ رزﻣﮏ او د ﻣﺴﯿﺪو د ﮐﻨ ﺮول ﭘﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ وا ﻪ ﮐﯥ د ﺳﱰو ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ ﺟﻮړول وو .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮﻟﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ
ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯽ ﺷﻮای او ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﯾﯥ د ﻨ ﯿﺮي ﺳ ﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏ ﻮﻟﻮ ﴎه د

ﻣﺮﺳﺘﯥ رﺳﻮﻧﯥ ﭼﺎرې او د ﺑﯿ

وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨ ﺮول ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻻی ﺷﻮای.

١٠٠

د ﻣﯿﻐﯥ ﭘﻼن وړاﻧﺪﯾﺰ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ:

 ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮد ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ

ﯾﻮ ﺳﱰ ﺧﻮ ﻨﺪ ﻮاک ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﳾ.

 د ﴎﺗﯧﺮو د ﻣﺎﻧﻮرو او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ د ﺗﻮان ﻟﻮړاوي ﭘﻪ ﻫﺪف د ﻻرو ﺷﺒﮑﻪ

ﭘﺮاﺧﻪ ﳾ.

 ﻟﻪ ﴎﺗﯧﺮو ﴎه ﭘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ،د ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ ﳾ.

 د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﯾﺮﻏﻤﻞ اﺳﺘﺎزي د ﴍﻃﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﭘﲇ ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻫﻨﺪي

زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﺳﺎﺗﻞ ﳾ.

 ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د ﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راﳾ.

ﺳﻮدا ﺮﯾﺰې ﭼﺎرې ،ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺑﻨﻮ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﻤﮑﯥ ﭘﺮ

ﻫﻐﻮی د ﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎرﯾ ي.

 د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ او اداري ﭘﻮﻟﻮ ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﯥ ډﯦﺮ رول ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک

ﺗﻪ ورﮐ ل ﳾ.

 او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴎﮐ ﻮ او ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ ورﮐ ل ﳾ او ﻟﻪ

ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﴎه ﯾﯥ ﯾﻮ ﺎی ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻤﮑﻮ وﻧﺎزوي.

د ﺟ ال ﻣﯿﻐﻲ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ وړاﻧﺪﯾﺰ ﺷﻮی و ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د

ﺎی

ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې ،د ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻼﺗ و ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ اﻣﺘﯿﺎزات ﯾﯥ ورﻗﻄﻊ ﮐ ل ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﺟﺮﻣﻨﻲ
ﺎر ﺮې ادارې ﻓﻌﺎﻟﯥ ﺷﻮې ،ﻧﻮر اﺟﯿﺮ ﻣﻼﯾﺎن ﯾﯥ ﭘﯿﺪا ﮐ ل.

د اﻧ ﺮﯾﺰ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

دوﯾﻤﻪ ﭘﺎﻟﯿﴘ

د ۱۹۲۱ز ﮐﺎل د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ۱۱ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ ﺧﱪو
وروﺳﺘﻪ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ ﴎ ﻫﻮﮐ ې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ
ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭙﻮﻧﮑﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﺧﭙﻠﯥ ﮐ ې ژﻣﻨﯥ ﭘﻠﯥ ﻧﻪ ﮐ ې.

د ﻧﻮﻣﱪ د ۲۲ﻣﯥ ﺗ ون ﭘﻪ ۱۱ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐﯥ راﻏﲇ و:

» دواړه اړﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ د دواړو ﺧﻮاوو ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﭘﻪ درﻧﺎوي وﻻړ اړﯾﮑﻲ ﺳﺎ او دواړې ﺧﻮاوې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
د ﺟﺪي ﭘﻮ ﻲ ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐﻮي«.

ﭘﻪ دې ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻼوي رﯾﯿﺲ ﻫ ي داﺑﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو

وزﯾﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻃﺮزي ﺗﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻀﻤﯿﻨﻲ ﻟﯿﮏ ﻫﻢ ورﮐ ی و .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ درﯾﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺒﺎرزې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ وﮐ ه ،ﺧﻮ دا ﯿﻨ ﺎر ﯾﯥ ﻫﻢ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ اﻧ ﺮﯾﺰان ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﻏﺎړه وﻏ وي ،د

راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې ﻟﭙﺎره ﺑﻪ د ﻟﺮ او ﺑﺮ دوﯾﻤﻪ ﺟﺮ ﻪ را وﻏﻮاړي.
د ۱۹۲۱ز ﮐﺎل د ﺗ ون ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

٩٩

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﮐ ې ژﻣﻨﯥ ﭘﺮ ﺎی ﻧﻪ ﮐ ې او

ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د دواړو ﺧﻮاو ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮﯾﻨ ﲇ ﺷﻮل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﻣﻨ د
اړﯾﮑﻮ د ﺗﺮﯾﻨ ﻠﺘﯿﺎ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ دا و ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ازادې او د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ
د ﯾﻮه ﺣﺎﯾﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻏﻮ ﺘﯥ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﻧﻮې ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ

)(New Forward Policyﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﺎدې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ واک او ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې

راوﱄ .د ﻧﻮې ﭘﺎﻟﯿﴘ اﺻﲇ ﺮﮐﺰ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﺧﯿﱪ و ،ﮑﻪ دﻏﻪ دوه ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ
ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎﭼﯿﻨﯥ وې.

 /١٧٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٦٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘ ﻮ د ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮرا ډﯦﺮې ﭘﯿﺴﯥ ورﮐ ې او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ

ﺧﻠﮑﻮ د ﮐﻨ ﺮول ﻟﭙﺎره ډﯦﺮې اﻟﻮﺗﮑﯥ او زﻏﺮه وال ﺎډي ورﮐ ل ﳾ او ﻫﻐﻮی ﺗﺮ ﺳﺨﺘﯥ

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻮې ﻓﺎرورډ ﭘﺎﻟﯿﺴ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮﯾﻨ ﲇ ﮐ ل

ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ،ﻣﺤﺎﴏې او ﻟﻮږې ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ دوی ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ وار وار ﮐﺎروﻟﯽ او د

ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﻮﯾﺎن او د ﭘﺮ وﺧﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ د اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻪ وﻣﻮﻧﺪل.

او د  ۱۹۲۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ۱۳ﻣﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻧﻮي

ﻣﺤﺎﴏې او ﻟﻮږې ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻞ ﳾ .ﭘﻪ ﻣﺮګ د

ﺳﺨﺘﯥ ﮐﺎﺧﺘ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی اړ ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﺳﻠﯥ ﮑﯿﻼﮐﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﻮﮐﯥ وﮐ ې او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﺒﺎرﯾﻮ د ژر ﺑﻨﺪﯾﺪﻟﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ وﮐ ې .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن

وﺳﭙﺎري او ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻪ ﭘﺮې ﻟﺮې ﮐ ي.

ﺟﻼل اﺑﺎد ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د ﻣﺮﺳﺘﯥ ژﻣﻨﯥ ورﮐ ې .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ د ﻧﻮې ﭘﻮﻟﯥ د ﯿﻨ

د اﻧ ﺮﯾﺰ ددﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ ﻻس ﭘﻮرې ﮐ او ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﺗﻪ ﯾﯥ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﺎﺻﻪ دارو ﺎﻧ ې ډﻟﯥ ﺟﻮړې ﮐ ې.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د اړﯾﮑﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﯾﻨ ﻠﺘﯿﺎ ﴎه ﴎه ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

د  ۱۹۲۲ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ددﻏﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او
ﺖ ﻋﻤﲇ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻧﯿﻮ ﻓﺎرورډ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﺗﺮ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺳﯿﻤﻮ ) وا ﻪ ،رزﻣﮏ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او ﺧﯿﱪ(
ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﺎن ﯿﻨ ﻮﻧﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﻫ ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د رزﻣﮏ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ ﺟﻮړوﻧﯥ او

ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﯥ او د ﻣﺴﯿﺪو ﮐﲇ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﺎورو ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ ل .د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻫﻮاﻳﻲ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د  ۱۰زره ﴎﺗﯧﺮو ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﻣﺴﯿﺪ را وﭘﺎرول .د  ۱۹۲۳ﮐﺎل ﻟﻪ

ﺳﯿﻤﯥ ﺎروﻟﯥ.

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ او ور ﯧﺮﻣﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې ،ﺧﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ

ﻮاک  ۷۲اﻟﻮﺗﮑﻮ د  ۱۹۲۵ﮐﺎل د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د  ۵۷ور ﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﯥ

ﺟﻨﻮري ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻮرې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﺮﻣﻨ

ﯥ ﺷﺨﯥ وﺷﻮې.

ﻫﻐﻮی د ﺳﯿﻤﯥ د ﮐﺮاروﻟﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﺣﻮزې

ﭙﻪ وﻧﻪ درﯦﺪې .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د  ۷۲ﭼﻮرﻟﮑﻮ ﺗﺮ ﭼﱰ ﻻﻧﺪې د ﺑﻨﻮ -ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﯥ ﯾﻮه ﭘﯿ ۍ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻮي ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ

دې ﻣﻮده ﮐﯥ دوی ﭘﻪ وا ﻪ ،رزﻣﮏ او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ وداﻧﯿﺰې

ﻫﻢ ﻧﺎﮐﺎم دی ،ﮑﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺟﱪي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﴎه ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ

داﺳﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ ل ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﻣﺒﺎرزان د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ داﺧﻞ ﺗﻪ ﻻره وﻧﻪ ﮐ ای ﳾ .د

ﮐﺮاﭼ  ،اﺳﻼم اﺑﺎد او ﻻﻫﻮر ﺗﻪ ﻫﻢ رﺳﯧﺪﻟﯥ ده.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ اداري ﺣﻮزو ﻧﻪ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻫﺪف د اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ

ﺑﻬﺮ واﯦﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻧﺎﻗﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻤﮑﯥ ورﮐ ې ،ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﯥ
ﻫﻢ ﻧﺎﮐﺎم و ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮۍ او ﻗﻮم او ﻗﺒﯿﻠﯥ رﺷﺘﯥ ﻫﻤﻐﺴﯥ ﻗﻮي وې او ﻧﻦ
ﻮﻟﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﻧﺎاﻣﻨﻪ ﺷﻮې ،ﺑﻠﮑﯥ دﻏﻪ ﻧﺎراﻣﻲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﱰو ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﺎروﻧﻮ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﺳﱰاﺗﻴﮋﯾﮏ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﺮې ﭘﺮﺗﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ۱۰۰

رزﻣﮏ -ﭼﻨ وﱄ ﻻرو د ﺟﻮړوﻧﯥ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ او د  ۱۹۲۳ﮐﺎل ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﺑﺸﭙ ې ﮐ ې .ﭘﻪ
ﭼﺎرې ﴎﺗﻪ ورﺳﻮﻟﯥ .د وا ﻪ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او رزﻣﮏ ﮐﻤﭙﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﻮرا ﯿﻨ

او ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻟﺤﺎظ

رزﻣﮏ او وا ﻪ دواړو ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻼﺗ ﻟﻪ ﺎﻧﮏ او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮوﻧﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮ.

ﻻﻧﺪې د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺟﻠﺐ او ﺟﺬب ﻧﻪ د ﺳﮑﺎو ﻮﻧﻮ او ﺧﺎﺻﻪ دارو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮي

ﮐﯿﻠﻮﻣ ﺮي ﺳ ﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻧﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه او ﻫﻮډ ﯾﯥ درﻟﻮد ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې

ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼت اﻋﻼن ﮐ ل .ددوی ﻮل ﺷﻤﯧﺮ  ۷۲۸۵ﺗﻨﻪ و ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﯾﯥ ﭘﻪ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د اور ﺎډي ﭘ ﻠ وﻏ ﻮي .ﻫﻐﻮی ﻧ ﯾﻮال اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎورﯾﻦ ﻟﯿﺪه او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﻮﯾﻮ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﯿﺪ او اﭘﺮﯾﺪي وﻧﻪ ﻧﯿﻮل،

ﻞ .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﴎه ﭘﻪ ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﺴﺒﻲ

ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻮﭘﮏ ﻣﯿﻠﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﻮاﮐﻮﻧﻮ ور اړوﻟﯥ وې .اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ واک د ﯿﻨ

ﺖ ﻟﭙﺎره د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮل او د ﻣﺎﻟﯿﯥ اﺧﺴﺘﻞ ﺣﺘﻤﻲ

ﮑﻪ دوی ﭘﻪ ډﯦﺮو ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ اﻓﴪان وژﱄ وو او د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ درﯦﯿﻤﯥ ﺟ ې ﭘﻪ

 /١٧١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

اراﻣﻲ راوﺳﺘﻠﻪ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺸﺘﻮ و و او د ﻫﻐﻮی د ﻧﺎﻗﻠﻮ

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ دوﻣﺮه ﮐﻤﺰوري ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﮐﻨ ﺮول ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ رول ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐ  .ﻧﻦ ﻫﻢ ،ﭼﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﮐﻮرﻧ ﻧﺎﻗﻠﯥ ﺷﻮې ،ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ﻟﻪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه اړﯾﮑﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ي او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم او ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻧﻔﻮذ ور

ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ دی.

ﺷﭙ م ﭙﺮﮐﯽ

د ﺳﯿﺎﳼ ﻗﺒﻠﯥ ﺑﺪﻟﻮن
د ﻟ ﻮﻣ ۍ ﻫﺠﺮي ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ او د دوﯾﻤﯥ ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ

ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﺸﺖ وو .ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺗ

اﺻﲇ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دي ﭘﻪ ډا ﻪ

ﺷﻮي ،ﺧﻮ د ﮐﺮﻻ ﯿﻮ ﭘ ﺘﻨﻮ ﺳﯿﻤﯥ )ﺗﻮﭼﻲ ،ﻮﻣﻞ او دﻏﻪ راز ﺧﯿﱪ ( ﻫﻐﻪ ﻻرې وې ،ﭼﯥ

د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﻪ ډﯦﺮی ﻟ ﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﮐﯥ »د ﺑﺮﻳﺎﻟﯿﺘﻮب ﮐﲇ«ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ دي.
د ﻟﻮدي ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻐﻮﻟﻮ ،ﻏﺰﻧﻮي او درا

واﮐﻤﻨﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ډﯦﺮی

ﻟ ﮑﺮو ﮐﯥ د ﺟ ې اﺻﲇ ﻮاک د اوﺳﻨﯿﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﮐﺮﻻ ﻲ او ﻏﻠﺠﻲ ﭘ ﺘﻨﻮ
ﺟﻮړﯦﺪه .د ﭘ ﺘﻨﻮ ﯾﻮه ﺳﱰه ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟ ﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﮐﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ زړورﺗﻮب او ﺟﻨ ﺎورﺗﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د
ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ واﮐﻤﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻧﻮاﺑﺎﻧﻮ او ﺟﺎ ﯿﺮداراﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ و ﻮﻣﺎرل ﺷﻮل .وروﺳﺘﻪ د ﭘ ﺘﻨﻮ
دﻏﻪ ﺧﻮرې ورې ﮐﺘﻠﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ وا ﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺻﻊ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﺳﱰ ﭘ ﺘﻮن واﮐﻤﻦ ﺑﻬﻠﻮل ﻟﻮدي ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ واﻳﻲ:

»ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ ﮐ ﯥ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﺣﴪت او ﻓﻘﺮ ﺗﯿﺮوي ،ﻏﻮاړم ﭼﯥ دوی ﻟﻪ وﻃﻦ را

ﻃﻠﺐ ﮐم او ﻣﻨﺼﺐ ﺟﺎ ﯿﺮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ ورﮐم ﭼﻪ ﻟﻪ ﺗﻨ ﻲ او ﻟﻪ ﺗﻨ ﺧﺮ ﻲ ﺧﻼص

 /١٧٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٧٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﯧ دوﱄ دي .دﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن د ﻗﻮﻣﻲ ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ او ﺳﯿﺎﳼ ﻣﻼﺗ ي ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻪ
ﺳﻨﺪ ﮐﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻗﻮﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ

) (MQMد ﺑﯧﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ د ﻮﻟﻮ ﻫ ﻮ ﻣﺨﻪ ډب ﮐ ې

ﺎی

ﳾ او زه ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮت او ﭘﻪ ﻣﺪد د دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻠﯿ ﻧﻮ ﻏﺎﻟﺐ دﺳﺖ ﺷﻢ،واړو ﭘﻪ ﻓﮑﺮ
د ﺑﻬﻠﻮل اﻓﺮﯾﻦ ووې...ﺑﯧﺸ ره ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻪ د روه ﭘﻪ ﻣﻼزﻣﺖ د ﺳﻠﻄﺎن راﻏﻠﻞ«.

ده .ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﭘﯧ ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﺷﻌﻮري ډول د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ

د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﮐ واﻟ

ﻫﻢ ﺗﺮې د ﻫﻤﻐﻪ ﻮاک ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎراﺧﺴﺘﻞ ﮐﯿ ي.

•ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮاﺧﻪ واﮐﻤﻨﻲ ،ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا

اﻣﭙﺮاﺗﻮرﯾﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او ﻗﺪرت ﻣﻼﺗ ی او دﻓﺎﻋﻲ ﻮاک ﺮ ﯧﺪﻟﯽ ،ﭘﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﮐﯥ

ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﴎه ﴎه ،د ﻫﻐﻮی دودﯾﺰه ﺳﯿﺎﳼ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﮐﯧﺪای ﳾ :

• ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د واﮐﻤﻨﻮ ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟ ې اړﺗﯿﺎوې
ﻇﺮﻓﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ور ﺟﺬب ﮐ ل.

او ﮐﺎﺑﻞ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ۱۹ﻣﻪ او ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯿ ۍ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ډول ﭘﻪ دې ﮐﺎر وﮐ  ،ﭼﯥ

• ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ او ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻤﺰوری او ﭘﻪ ﮐﻮرﻧﯿﻮ دودﯾﺰو ﴎﭼﯿﻨﻮ

ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻧﻮې ﻗﺒﻠﯥ ﻻﻫﻮر) ﭘﻪ اوس وﺧﺖ ﮐﯥ اﺳﻼم اﺑﺎد( ﭘﺮ ﻟﻮر واړوي.

• ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻧﻔﻮس ﭼﺎودون او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ) .ډﯦﺮې

د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﺨﻪ د دودﯾﺰې ﺳﯿﺎﳼ ﻗﺒﻠﯥ » ﮐﺎﺑﻞ« ﭘﺮ ﺎی د ﭘﯧ ﻮر ﻣﺤﻮره ﺳﯿﺎﳼ -و
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﯧﺮ ډﯦﺮی ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﯧ ﻮره اﻏﯿﺰﻣﻦ دي .ﻟﻪ ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﻧﻪ

ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ  ،ﻧﺎدرﺧﺎن )ﯾﺤﯽ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﻮرﻧ ( ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ډﯦﺮی اﻓﻐﺎن واﮐﻤﻨﺎن
د ﭘﯧ ﻮر ﻣﺤﻮره ﺳﯿﺎﳼ -و

ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪﱄ دي .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﳼ-

ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻞ دا ﺟﺮات ﮐ ی ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼم

اﺑﺎد ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ﻮک واک ﺗﻪ ورﺳﻮي.

ﺗ ﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد او د ﮐﺮﮐﯿﻠﯥ ﻟﭙﺎره د ﻤﮑﯥ او ﻻزﻣﻮ اوﺑﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ

ﻗﺒﯿﻠﯥ ،ﭼﯥ ﭘﺮاﺧﯥ او زورورې ﺷﻮې د ﻧﻮرو وړو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻤﮑﯥ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ .د ﺑﯧﻠ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ
ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ وزﯾﺮو د ﺑﻨﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻣﺨﻪ وﮐ ه او ﻣﺴﯿﺪو ورﻣ او ﺑﯧ ﻨﻲ دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ

ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮ ﺷﺎ ﻻړ ﳾ(.

ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﻣﻐﻮﻟﻮ ﺗﺮ واﮐﻤﻨﯧﺪو ﭘﻮرې د ډﻳﲇ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺳﯿﺎﳼ-

اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ډﯦﺮ

ﺎﯾﻞ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﻐﻮﱄ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻼف ﻋﻤﻞ وﮐ  ،ﮑﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺤﺎظ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﺗﺮ

ﴎه ﻫﻠﺘﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ واﮐﻤﻦ ﮐﻤﺰوري ﺷﻮل ،ددوی اړﯾﮑﻲ د اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن

وﮐ  ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ،ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮﻫﻨ ﻲ

د اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ د ﺑﻬﻠﻮل

واﮐﻤﻨ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي راﻏﲇ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻞ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯽ دی .ﻫﻐﻮی
ﭘﻪ ﺷﻌﻮري ډول ﮐﻮ

اړﯾﮑﻲ ﭘﻪ ډﯾﲇ او ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻮرې وﺗ ي .ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب

) (Economic Relocationﭘﺮ ﺎی د ﺻﺎدراﺗﻮ او وارداﺗﻮ ﭘﺮ اﺻﻞ وﻻړې ﺳﻮدا ﺮۍ

ﺗﻪ واو ﺘﻞ .د ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ اړﺗﯿﺎوو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ
ﻟﻮدي ﻟﻪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﻧﻪ ﻪ را ﺑﺮﺳﯧﺮه ﮐﯿ ي.

)اوﺳﻤﻬﺎل ﻻﻫﻮر او اﺳﻼم اﺑﺎد( ﴎه د ﭘ ﺘﻨﻮ د وﺻﻞ اﺻﲇ ﻫﺪف دا و ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ او

د ﻏﺰﻧﻮي ﻣﺤﻤﻮد او اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻣﻬﺎﻟﭙﯧﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د

ﻧﻮی ﻫﻮﯾﺖ وﻣﻮﻣﻲ .ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﯾﻮه ﻧﻮې ﺳﯿﺎﳼ

ﮐﻨﺪﻫﺎر وو ،دﻏﻪ اړﯾﮑﻲ او ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ﭘﻮ ﻲ ﴍاﯾﻄﻮ وﻻړ »ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن« ورو ورو

ﴎﺣﺪي ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺗﺎرﯾﺨﻲ -ﺳﯿﺎﳼ رﯦ ﯥ وﺷﻠﯿ ي او ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻧﻮې ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﯥ ﯾﻮ

ﭘ ﺘﻨﻮ واﮐﻤﻨ راژوﻧﺪۍ ﺷﻮې ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ دا ﻞ د واک او ﻮﻟﻮاک ﻣﺮﮐﺰ ﻏﺰ

او

ﺗﯿﻮري ﻫﻢ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،ﭼﯥ ﮐﻪ د ﻗﻮﻣﻲ ﻧﻔﻮذ او اﻏﯿﺰ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯿ ي ﺑﺮ اﻗﻠﯿﺖ

ﮐﻤﺰوری ﺷﻮ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه د ﻻﻫﻮر او

ﯾﻮه ﺑﯧﻞ ﻫﯧﻮاد د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻮ ﻪ ﮐﯧﺪو ﻻﻣﻞ ﺮ ﻲ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

اړﺗﯿﺎوو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ د ﮐﺮاﭼ ﭘﺮ ﻟﻮر

ﭘ ﺘﻮن ﺑﺎﯾﺪ د ﻟﺮ اﮐ ﯾﺖ ﭘ ﺘﻮن ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې وي ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﯿﻮري د ﭘ ﺘﻨﻮ د

ﮐﺮاﭼ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړ .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟﻮړﯦﺪو ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ او ﺟﯿﻮﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻲ

 /١٧٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٧٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم د ﺑﯿﺪارۍ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﺒﺎرزې او د ﭘﻮﻫﯥ او ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﺎر او ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ وو.

ﻓﺮدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺨﺖ

ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮواﱄ ﺳﱰ ﻣﺤﺮﮐﺎت اﺳﻼم ،ﭘ ﺘﻮ ،ﭘ ﺘﻮﻧﻮﱄ ،ﭘ ﺘﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ

ﺎی

ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﯾﯥ د ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﻫ ﯥ وﻧﻪ ﮐ ي.

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﺑﯧﻠﺘﻮن ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺎﻟ وه ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐ ﯥ د ﮐﺎﻧ ﺮس او ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

ﻧﻔﻮذ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او واک ﻣﺤﻮر ﭘﺮ ﻻﻫﻮر او ډﯾﲇ را

او ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم دی .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ،ﻗﻮﻣﻲ ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ،ژﺑﯥ او

و ﺮﺧﺎوه .ﭘﯧ ﻮر ﻣﺤﻮره ﭘ ﺘﻨﻮ )ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن( او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﯾﯥ ﮐ ی ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤﮋﺑﻮ ﴎه ﯾﯥ د

ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﻫ ﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ اﺻﲇ ﺗﻨﺴﺘﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې

او د ﻗﺒﯿﻠﻮي

ﻟﻮﯾﯥ وﭼﯥ د وﯦﺶ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ وﻟﯿﺪې .د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﻧﯿﻤ ي

ﻮﻟﻨﯿﺰو اروﻧﻮ او ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﻟﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ،ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن روﺣﯿﻪ ﮐﻤﺰورې ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺮدﯾﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ زور ﻫﻢ

اوﺑﻪ ﺷﻮی دی .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﯾﻮه ﻣﺨﻠﻮط ﻓﺮﻫﻨ

او د ﺧﭙﻠﻮاﮐ اﺧﺴﺘﻨﯥ د ﻧﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﯿﻤ ﺗﯿﺎوو ﭘﺎﯾﻠﯥ د ﻫﻨﺪ ﻧﯿﻤﯥ

ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﺗﻔﺮﯾﻖ او ﺗﺮﺑ ﻨ وﻻړ و .ﻫﻐﻮی ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ ﴎه

اﻗﺪام او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﭘﻮرې د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﺗ ﻧﯥ ﻫ ﻮ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻠﻮرو ﺑﯧﻠﻮ ﻮ ﻮ

ﭘﻪ دې دی ،ﭼﯥ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د ﻮل ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ د ﻣﺒﺎرزو د ﺛﻘﻞ ﻣﺮﮐﺰ و .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﻠﻦ ﮐﻠﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ دا ﻫ ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻮن او اﻓﻐﺎن،

ﺟ و ﮐﯥ د ﺛﻘﻞ دوﯾﻢ ﻣﺮﮐﺰ و ،د ﻫﻐﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮه ﯾﯥ دا ﺗﻮان درﻟﻮد ،ﭼﯥ د ﭘﻨﺠﺎب ،ﻻﻫﻮر او

ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ ﻧﻔﻮس او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﯥ ﯾﻮ داﺳﯥ ﺑﯧﻠﺘﻮن راوﱄ ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﻮن د ﮐﺎﺑﻞ او

ﻮاک ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎﱄ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﮐ ی ،ﮑﻪ ﻻ ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻻﻫﻮر او ﮐﺮاﭼ

ﻣﻞ ژوﻧﺪي ﺳﺎﺗﻞ.

د اﻟﻔﻨﺴﺘﻮن او اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﭙ ﻧﻪ ﮐﯥ ﻮل ﮐﻮ

دراﻧﯿﻮ او ﻏﻠﺠﯿﻮ ،د ﺳﻠﯿ ن د ﻏﺮو او اﺑﺎﺳﯿﻦ د ﻏﺮو ﺗﺮﻣﻨ اﺧﺘﻼف او ﺑﯧﻠﺘﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﮐ ي.
ﭘ ﺘﻮن او ﭘ ﺎن ،ﭘﺸﺘﻮ ،ﭘﺨﺘﻮ -ﭘ ﺘﻮ ،ﻟﻮﯾﺪﯾﺰو او ﺧﺘﯿﺰو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ،ﮐﺮﻻ ﻲ او ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﻪ
ﻻﻫﻮر ﻟﻪ ﻮ ﴎه ﺳﻢ ﭘﻪ دوو ﺑﯧﻠﻮ ﻣﺤﻮروﻧﻮ ووﯦﴚ.

)اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ،ﴎﺣﺪ او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ( ﮐﯥ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدل.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ
ﻧﻮي ډﯾﲇ د وﻟﴘ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳ ې ﺳﭙﺮﻏ ﭘﻪ اور ﺑﺪﻟﯥ ﮐ ي .وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﭙﻞ دﻏﻪ
ﭘﻮرې د ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ ﭘﯿ ۍ د ﭘ ﺘﻮن ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﺛﻘﻞ ﻣﺮﮐﺰ دی.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ او درﯦﯿﻤﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﭘﻮ ﻲ اﻣﮑﺎﻧﺎت

ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐ ي وو ،ﮑﻪ ﯾﻮ ﺧﻮا دا ﺳﯿﻤﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﯥ او ﻣﺤﻮر ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ) اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او  (...ﺗﺮﻣﻨ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﴎه ﻣﻞ ﺣﺎﯾﻞ و ،ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د وﺧﺖ درې ﻣﻬﻤﻮ اﺳﺘﺨﺒﺎرا

ﺷﺒﮑﻮ ) ﮐﻤﯿﻨ ﺮن ،اﺑﻮﯾﺮ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮو( ﭘﺮاخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ درﻟﻮد .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ددې ﻻﻣﻞ
ﺮ ﯧﺪﱄ وو ،ﭼﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺧﭙﻞ ډﯾﺮی اﻗﺘﺼﺎدي او ﭘﻮ ﻲ ﴎﭼﯿﻨﯥ )ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻮﻧ ه،

وﺳﻠﯥ او ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک( ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ وﻟ ﻮي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ،
ﭼﯥ ددې ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﻧﺸﺘﻤﻨﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﺎﻟﯿﯥ اﺧﺴﺘﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس ﺎن ﺗﻪ ﻏﻢ ﮐﺘﻞ و.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻧﻦ ﭘﻪ ﯧﺮ دې ﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،ﭘﻪ ﴎﺣﺪ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮن

 /١٧٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،د

ﻫﻐﻪ زوی اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎﭼﺎﻫ  ،ﺧﭙﻠﻮاﮐ او ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د
درﯦﯿﻤﯥ اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ې اﻋﻼن وﮐ  .اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﭼﱰال ،ﺧﯿﱪ او ﮐﻨﺪﻫﺎر
ﻟﻪ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯥ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ وﺿﻊ او د ﭘﻮځ ﺗﺤﺮﮐﺎت

ﻟﻪ ﻧ دې ﺎرل .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ ،ﺑﻨﻮ او ﺳﻮﯾﲇ او ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰي
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن ﺟ ال ووډﯾﺎټ و .د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ ﺟ ال ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﺧﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻻرې د ﺗﻮﭼﻲ او وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه .د وا ﻪ

او ﺗﻮﭼﻲ ﻣﻠﯧﺸﺎوو د ﺳﯿﺎﳼ او اداري ﭘﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او ﯿﻨ

ﺖ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﺧﻮ

وﺿﻌﯿﺖ دوﻣﺮه ژر ﺗﻐﯿﯿﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ ﻧﻪ ﯾﯥ د ﺟ ال ووډﯾﺎټ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ

ﻧﻪ ﮐ ای ﺷﻮې .د ﺟ ال ووډﯾﺎټ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎن او ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﻟ ﮑﺮو ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮان ﻧﻪ درﻟﻮد او ﺑﻞ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ او وا ﻪ ﮐﯥ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﻣﺨﮑﯿﻨ ﻫﻤﻐ ۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،د ډﯦﺮو ﭘﻮﺳﺘﻮ ﭘﺮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮي وو.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻮﻣﻞ ،ﺗﻮﭼﻲ او وا ﻪ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﭘﻪ
اﻧ ﺮﯾﺰ ﻣﻠﯧﺸﻪ وو ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻫﺮﮐﲇ ﭘﯧ ﯥ وﻟﯿﺪې ،د

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ د ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﯾﯥ ﭘ ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐ ې.

ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ د ﻣﺘﻮن ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ درې زرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﮐﯿﺘﻮ او ﺗﻮﭼﻲ

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ .د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ د ﺑﻨﻮ د ۶۵ﻣﯥ ﻟﻮا ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ډ ﺮ ﺟ ال ﻟﻮﮐﺎس
ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﻮﭼﻲ د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﺎرﯾﺰﯾﻮن او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﻗﺒﯿﻠﯥ دردوﻧﯥ ﺗﻪ د ورﺗﻠﻮﻧﮑﻮ

ﴎﺗﯧﺮو ﺗﺮ ورﺗ

ﭘﻮرې دﻓﺎع ﺗﻪ وﻫ ﻮي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ دوی ﺗﻪ ﺧﱪ ورﺳﯧﺪ ،ﭼﯥ

ﺟ ال ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻞ او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﮐﻮي .د ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ اﯾﺎﻟﺖ د ﴎﺣﺪي

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻪ زر دردوﻧﯥ ﺗﻪ و ﺮ ﻲ او دﻟﺘﻪ د اﻓﻐﺎن

ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .ﻟﻪ دﻏﻪ ﺣﮑﻢ وروﺳﺘﻪ ډ ﺮ ﺟ ال ﻟﻮﮐﺎس د ﺑﺮﺗﻮﭼﻲ

ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﺗﺨﻠﯿﯥ اﻣﺮ ورﮐ  .دوی د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐ ې .د اﻧ ﺮﯾﺰ د

اووم ﭙﺮﮐﯽ

د »ﺗﺨﺖ ﻨﯥ« ﺟ ې
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻟﻪ ﺟ ې او د ﺟﻬﺎد ﺗﺮ اﻋﻼن وروﺳﺘﻪ ،د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ

ﻫﻨﺪ ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ ،د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ،ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو
ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗﻪ د ﻧﺎﺟﻲ او د اﺳﻼم د ﺑﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺳﱰ ﻪ ﮐﺘﻞ.

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﺳﻘﺎوي اړودوړ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ واک ﻧﻪ ﻟﺮې ﺷﻮ ،د

ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﺧﻮرا ﺑﺪې اﻏﯿﺰې وﮐ ې .ﭘﻪ

ﻻﻫﻮر ،ﮐﺮاﭼ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﺑﯧﺮﺗﻪ راﺗ

ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﮐﻮﻟﯥ او ﭘﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻋﻤﻼْ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺴﭙﻨﯥ را ﻮﻟﻮﻟﯥ.

د زﳌﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﻨ ﻪ

ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ۍ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﻟﻪ ﭘﯿﻠﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺿﺪ ﺟ ې ﭘﻠﻮﯾﺎن وﻣﻮﻧﺪل .ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺗﺮﮐﯿﯥ

ون ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ او ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﴎه ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﮑﯿﻠﯥ ډﻟﯥ او

ﻣﺒﺎرزان ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺟ ې ﺗﻪ وﻫ ﻮل .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ
ﺧﺎن ورور ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻧﴫﷲ ﺧﺎن د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ د ﻟﻮﻣ ۍ

ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟ ې ﭘﻠﻮﯾﺘﻮب ﮐﺎوه.

 /١٨٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٧٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﻪ ﺳﭙﯿﻦ وام ﻧﻪ د ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ واﺧﲇ .دوی ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ د

ﻣﻠﯧﺸﻮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﺧﺠﻮري ﮐ ﻧﻪ د ﮐﯿﺘﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر د ډ ﺮوال

ﺎی

ﻣﻨﻈﻤﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ وړې ډﻟﯥ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﺗﻮت ﻧﺮي او ﺷﭙﺎﻧﻪ ﺧﯿﺴﺎره ﺗﻪ ﻻړې .د ﺗﯧ ﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ

اﻟﯿﻮوډ ﺗﺮ ﻣﴩۍ

ﮐﯥ ﯾﯥ ﺮاﻧﺒﯿﻪ ﺗﻮﮐﻲ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه واﺧﺴﺘﻞ او ﭘﺎﺗﯥ ﯿﺰوﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ اور واﭼﺎوه .د ﻣﻠﯧﺸﻮ

ﻻﻧﺪې ﻮاک واﺳﺘﺎوه .د ﺑﺮﺗﻮﭼﻲ ﻟﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﻣﻨﻈﺮﺧﯧﻞ او ﺧﺪرﺧﯧﻞ وزﯾﺮ،

ﺎرﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﺗﻪ وﺗ ﺘﯧﺪل .دوی ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن ﻟﻪ ﺑﻮﯾﻪ ﭘﻮﺳﺘﯥ

ﻣﻮﺧﻪ ﴎه راﻏﻮﻧ ﺷﻮل .د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻟ ﮑﺮو او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﻮواﱄ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﯥ د

او ﺗﺨﻠﯿﯥ ﺧﱪ د اور ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ وزﯾﺮو ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو و .وزﯾﺮو د ﻏﭻ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﻪ ﻣﻮﻗﻊ

ﭘﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ او ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﻧﻪ داﺳﯥ ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ د

ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ راﻏﻮﻧ ې ﺷﻮې ﻣﻠﯧﺸﯥ د دردوﻧﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﮐﯥ

ﺑﺮ داوړ او د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺳﱰ ﻟ ﮑﺮ د ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﻫﻨﺪي او ﺎﯾﻲ ﻣﻠﯧﺸﻮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐ ﮐﯧﭽﻦ ﮐ  .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﻫﻢ و اﯦﺴﺘﻞ او ﭘﻮﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ داوړ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ .د ﭘﻮﺳﺘﻮ د ﺳﻮ ﻮﻧﯥ
وﻣﻮﻧﺪه او ﭘﻪ ﺑﻮﯾﻪ او ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ راﻏﻮﻧ ﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺑﻮﯾﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ .ﭘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﯿﮑﯥ ﭘﺮﯾ دي او ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ

اﮐ ﯾﺖ ﮐﺴﺎن ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د ﺟ ې ﭘﻠﻮﯾﺎن ﻧﻪ وو او د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗﺮې

وزﯾﺮ ﻟﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻧﻪ د ﺟﻼ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل ،ﺧﻮ ﺧ ﮏ ﴎﺗﯧﺮي اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وﻓﺎداره ﭘﺎﺗﯥ

د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۴ﻣﻪ د ﻧﺎدرﺧﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﮐﯿﺘﻮ ﻟﻪ ﺳﭙﯿﻨﮑﻲ ﻟ ﺘﻲ واو ﺘﻞ او د ﺳﭙﯿﻦ

ﺷﭙﯥ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﮐﻼ ﭘﻪ ﻗﺮاوﻟﺨﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﺳﻮري وﮐ ل او ﻟﻪ وﺳﻠﻮ او ﻣﻬ ﺗﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی

ﺗﺠﻬﯿﺰات د ﺑﺮ ﺗﻮﭼﻲ ﻟﻪ ﭘﻮﺳﺘﯥ ،ﺷﯿﻮې ﮐﻼ او ﺳﭙﯿﻦ وام ﻧﻪ و اﯦﺴﺘﻞ او د ﺗﯧ ﺘﯥ ﭘﺮﻣﻬﺎل

ﺷﻮل او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﺗﻪ ﴎه ور ﻏﻮﻧ ﮐ ل .د ﺷ ﱄ

ﻋﺒﺪاﻟﻘﯿﻮم ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻪ.

ﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﯦﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ .د اړﯾﮑﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا ۶۰۰

ﺷﻮل .ددوی ﺗﺮﻣﻨ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯥ ﺷﺨ ې وﺷﻮې او د ﺟﻤﻌﻪ دار ﻏﯿﻮر ﺗﺮﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ وزﯾﺮو د
د اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﯿﮑﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .د اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﴎﺗﯧﺮي ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﺗﻮرن ار ﯿﺮﯾ

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎﺗﯧﺮي وړ وﻧﻪ

ﻞ ،ﮑﻪ ﻫﺮه ﺷﯿﺒﻪ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﮐﺮﮐﯥ ډﯦﺮﯦﺪې .ار ﺮﯾ

او ددﻓﺎع ﭼﺎرې ﯾﯥ ﻫﻨﺪي ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ.

وزﯾﺮ ﻟﻪ ﮐﻼ ﻧﻪ و اﯦﺴﺘﻞ

ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۵۰ﺗﻨﻪ ﻟﻪ وﺳﻠﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻻړل.

وام ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن او

ﯾﯥ ﺳﭙﯿﻦ وام ﮐﻼ ﺗﻪ اور واﭼﺎوه ،وروﺳﺘﻪ ﮐﻼ د ﺟ ن دادﻣﺤﻤﺪ اورﮐﺰي او ﺟ ن
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اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮ ﯿﺎن ﺷﯿﺮه ﺗﻠﻪ او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ اﯾﺪﮐﻮ ﺗﻪ وﺗ ﺘﯧﺪل ،ﺧﻮ ﺳﭙﺎره ﴎﺗﯧﺮي

ﯾﯥ د ﺧﺠﻮري ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۸ﻣﻠﯧﺸﻪ ﴎﺗﯧﺮي او د ﻫﻐﻮی ﻣﻨﺼﺒﻮال
اﯾﺪﮐﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻻر ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﺗﻮت ﻧﺮي ،ﺷﭙﺎﻧﻪ
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د ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﻼ ﻣﺤﺎﴏې ﭘﻨ ﻪ ور ﯥ وﺧﺖ واﺧﺴﺖ.

ﺧﯿﺴﺎره ﮐﻼوې ﻫﻢ اﻓﻐﺎن او ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ وﻧﯿﻮﻟﯥ .ﻣﻠﯧﺸﻪ ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺷﺎوﺧﻮا ﻮﻟﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ .د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ او ۲۷ﻣﻪ ﺷﭙﻪ د ﻟﺮ ﺗﻮﭼﻲ

ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻪ ﻻړه .د ﺑﻨﻮ د ۶۷ﻣﯥ ﻟﻮا ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﻮه ،ﭼﯥ د ﺑﺮﺗﻮﭼﻲ

ﭘﻮﺳﺘﯥ او ﺳﯿﺪ ﻲ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ او د ﻞ ،ﺳﻮر ﮐﻤﺮ ،اﯾﺸﻪ) او ﻪ(،

ﺧﺠﻮري او ﺷﯿﻨﮑﻲ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﻣﻬ ﺗﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ ﮐﻨ واﻟﻮ ﺑﺪﻟﯥ ﺷﻮې .د ﻣﯥ ﭘﺮ
۲۷ﻣﻪ د اﻧ ﺮ ﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮه ﺎروﻧﮑﯥ اﻟﻮﺗﮑﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﻧﻪ د دردوﻧﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻟ ﮑﺮو د
ﺎر ﺮۍ ﻟﭙﺎره را اﻟﻮﺗﯥ وه ،ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ وﻏﻮر ﻮﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﻮاﻳﻲ ﻮاک د اﻋﺘﺒﺎر

ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺟﻮن ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ ﺒﺎرۍ وﮐ ې.
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ﭘﻮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ ﯿﺎن وﺑﺎﳼ ،ﺧﻮ ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﺗﺨﻠﯿﯥ ﭘﺮ ﺎی اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﻟ ﮑﺮو ﺗﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮې.

د ﺳﭙﯿﻦ وام او ﺷﯿﻮې ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﻮﻟﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪان ﭘ ﯧ ن وو ،ﮑﻪ دا

ﻟﻪ اﯾﺪﮐﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ  ۲۱او  ۲۹ﻣﯿﻠﻪ وا ﻦ ﻧ دې ﭘﺮﺗﯥ وې .دﻟﺘﻪ ﭘﺮ دې ﻻر د اوﺑﻮ ﻫﯿ ﴎﭼﯿﻨﻪ او
داﺳﯥ ﭘ ﻨ ﺎی ﯾﺎ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوﯾﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﻣﻠﯿﺸﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺗﺮې د ﺷﺎﺗ

او ﻣﺎﺗﯥ ،ﯾﺎ

 /١٨٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٨١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﳼ اﯦﺲ ﻟﯿﺰ ،ﺗﻮرن اون او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ اي ﺟﻲ ﻣﮑﮑﻮرﺳ ﻲ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﺗﻮی

ﭘﻪ ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﻮرن ﺟ ال اﯾﺲ اﯾﭻ ﮐﻼﯾﻤﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ ورﺗﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﴎه

اﭘﺮﯾﺪی او وزﯾﺮ ﻧﺸﺘﻪ او ﻮل ﺗﺮې ﭘﺮ ﻻره ﺑﯧﻞ ﺷﻮي دي .ﻟﻪ دوی ﴎه ﯾﻮازې ﺳﻞ ﺗﻨﻪ ﻫﻨﺪي

او

ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﺮ ﻟﻮر ووﺗﻞ ،ﺧﻮ د ﺗﻮی ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻏﺎ ﻲ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ وﻟﯿﺪل ،ﭼﯥ ﯾﻮ
ﭘﻮ ﯿﺎن ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﺧﻮ دوی ﺧﭙﻞ ﻣﺰل ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ ﺳﻬﺎر اووه ﺑﺠﯥ د ﺗﻮی

ﻣﺦ و .دﻟﺘﻪ ۱۶زره ﻣﺴﯿﺪو او اووه زره وزﯾﺮو د ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻪ ورﺗ
ﮐ ې وې .د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮﻟﯥ ﻣﺨﺎﺑﺮا

ﭘﻮﺳﺘﯥ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ.

ﻣﺨﮑﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻮﺑﯥ ﭘﯿﻞ

ﻻرې وﺷﻠﻮﻟﯥ او ﯥ ﭼﺎو

ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .دﻟﺘﻪ ﭘﺮ دوی ﻟﻪ ﺧﺘﯿﺰې ﺧﻮا ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ډزې وﮐ ې ،ﮑﻪ ددوی د

د وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﭘﻪ ۱۸ﺳﻮه ﮐﺴﯿﺰه ﻣﻠﯧﺸﻪ ﮐﯥ دﻏﻪ وﺧﺖ د اﺗﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ او  ۳۷ﭘ ﺘﻨﻮ

ﺧﭙﻞ ﻣﺰل ﺟﺎري وﺳﺎ  .دوی ﻟﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﺮﻣ او د وزﯾﺮو د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻣﺒﺎرزو ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ

ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ دﻧﺪه ﺑﻮﺧﺖ وو ،ﺧﻮ د

ﻣﻼﺗ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ ﻫﯿ ﻮک ﻫﻢ ﻧﻪ و .روﺳﯧﻞ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ د ﻣﻐﻞ ﮐﻮټ ﭘﺮ ﻟﻮر
ﴎه ﻣﺦ وو .ﭘﺮﻻره ددوی ډﯦﺮ ﻣﻠ ﺮي ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ووژل ﺷﻮل او ډار ،ﻟﻮږې او ﺗﻨﺪې ﯾﯥ

روﺣﯿﯥ ﭙﻠﯥ وې .روﺳﯧﻞ او ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﴎﺗﯧﺮو ﯾﯥ ﻣﻐﻠﮑﻮټ ﭘﻮﺳﺘﻪ د ﺳﯿﺎﳼ

اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې  ۲۳۰وزﯾﺮ ۳۵۰ ،ﺧ ﮏ ۹۰ ،ﯾﻮﺳﻔﺰي ۶۰ ،ﺑﯧ ﻨﻲ۷۸۰ ،

اﭘﺮﯾﺪي ۱۳۰ ،اورﮐﺰي ۹۰ ،ﺪون او  ۹۰ﺷﯿﺮا

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﯧﺸﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،ﭘﺮ دوی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻮره ﺑﺎور ﻧﻪ و.

د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۱ﻣﻪ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﻣﻮﺳﯽ ﻧﯿﮑﻪ ﻟﻪ ﻻرې د وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﻪ

اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﻻر ﻮوﻧﻪ ﭘﺮﯦ ﻮده او د ﻣﯥ ﭘﺮ ۳۰ﻣﻪ د ﻣﯿﺮﻋﲇ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .ﭘﻪ

ﺣﺎل ﮐﯥ وو .دﻏﻪ وﺧﺖ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن ﺟﻲ اﯾﭻ روﺳﯧﻞ و.

ﻫﻮرداک ،ﮐﭙ ﺎن اﯾﭻ ار ﺮﯾﻞ ،ﮐﭙ ﺎن اې اﯾﻒ رﯾﲇ ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﳼ اﯦﺲ ﻟﯿﺰ او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ اي

ﺗﻪ د ﻟﻮﻧ

او اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﭘﺮ وﯦﺶ ﺑﻮﺧﺖ و .ﭼﯿﻒ ﮐﻤﺸ  ،ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي او د ﻣﻠﯧﺸﻮ

رﯾﲇ او ﺎﻧ ی ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﺧﺎن ﺑﻬﺎدرﻣﺤﻤﺪﯾﺎرﺧﺎن ﻣﻐﻞ ﮐﻮټ ﺗﻪ ﺗﺮ رﺳﯧﺪو ﻣﺨﮑﯥ

ﻣﻼﺗ ه را و ﺮ ﻮي .د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی او ﭘﻮ ﻲ ﺟ اﻻن

ﻣﻐﻮﻟﮑﻮټ ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﺳﺨﺘﻮ او ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﮐﭙ ﺎن ﳼ ﻲ ﺑﺮن
ﺟﻲ ﻣﮑﮑﺮوﺳ ﻲ ووژل ﺷﻮل او ﺗﻮرن روﺳﯧﻞ او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ار اې ﻫﻮﻧ

ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﮐﭙ ﺎن

وژل ﺷﻮي وو .د دوی ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻪ  ۴۰ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه او ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ د ﻣ ﯥ ﺧﻮا ،ﺳﻨ ﯾﻤﻦ

ﮐﻤﭗ او ﺷﯿﺮاﻧﯿﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺗ ﺘﯧﺪه.

١٠٤

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﯥ ﮐ ې وې ،ﭼﯥ د ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ زور ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان د اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ

د ﺗﻮﭼﻲ ﻟﻪ ﺗﺨﻠﯿﯥ ﺧﱪ ﺷﻮي وو او د اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ او ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ډﯦﺮﯦﺪوﻧﮑﻮ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺎب ﻧﻪ درﻟﻮد.

د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﻠﯧﺸﻮ ﻧﻪ ﯾﻮازې  ۶۰۰ﺗﻨﻪ ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﺎﻧﻮﻧﻪ

د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د وا ﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

او د  ۳۰۳ﻮﭘﮑﻮ  ۷۰۰زره ﮐﺎرﺗﻮس ﯾﯥ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه وړي وو .ﯿﻨﯥ رﭘﻮ ﻮﻧﻪ

او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐ ل .ﮐﭙ ﺎن اﯾﭻ ار ﺮﯾﻞ ،او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ار اي ﻫﻮﻧ  ،اې ار

ون  ۱۱۹۰ﻣﺎرﯿﻨﻲ ﻫ ي ۳۰۳ﻮﭘﮏ ،ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺗﻮس ،دورﺑﯿﻨﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺗﻮﮐﻲ

ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﺎرﯾﺰﯾﻮن ﭘﺮﯾ دي او ﺗﻨﺎﻳﻲ ﺗﻪ

ﻣﺮﺗﻀﯽ او ﺎﻧﮏ ﺗﻪ رﺳﻮﱄ وو .ﻟﻪ دوی ﻧﻪ  ۱۱۰۰ﺗﻨﻪ ﺑﯧﻞ ﺷﻮي وو  ۱۱۹۰ .راﯾﻔﻞ ﻮﭘﮏ،
 ۵۰ﻣﺴﮑﯿ

واﻳﻲ ،ﭼﯥ د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د وا ﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭗ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ د ﺷﭙ و ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ

ﭘﻪ

ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزی ﺗﻮرن ﳼ ﺟﻲ ﮐﺮوﺳ ﻮاﯾ

ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺎم ﺷﭙ ﺑﺠﯥ د ﺗﯿﺎرې ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﴎه د ﺧﺠﻮري ﮐ او ژوب ﭘﺮ ﻟﻮري واﯦﺴﺘﻞ
ﺑ ﺎرﮐﺮ ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺎ ﺎم ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اوﯾﺎ ﴎﺗﯧﺮو ﴎه ﻟﻪ وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﻧﻪ د ﺗﻮرې ﺗﯿ ې ﭘﺮ ﻻر ﮐﺮب
ﮐﻮټ ﺗﻪ ووﺗﻞ .ﮐﭙ ﺎن ﺮﯾﻞ او ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﻫﻮﻧ

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ل ،ﺧﻮ دا رو ﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻮ ﻫﻐﻮ ﺑﯧﻠﯥ وې او ﮐﻪ ﻫﻤﻐﻪ د

ﺎن وﺑﺎﳼ .ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﺑﺎرﮐﺮ د ﺧﺠﻮري ﮐ  ،ﻣﻐﻠﮑﻮټ او ژوب ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړ .د ﺷﭙﯥ اووه ﻧﯿﻤﯥ

د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺮﻧ او ﺧﯿﺮ ﻲ ﮐﻼوې ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ې او د ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﺰو

دوی ﺑﯿ ﺎه ﭘﺎوﮐﻢ ﻟﺲ ﺑﺠﯥ د ﺗﻮرن ﺟ ال اﯾﭻ روﺳﯧﻞ ،ﮐﭙ ﺎن ﳼ ﻲ ﺑﺮن ﻫﻮرداک،

ﻏﻨﯿﻤﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮې دي.

ﺑﺠﯥ ﺗﻮرن روﺳﯧﻞ د ﮐﻤ ﭗ ﭘ ﺘﻨﻮ اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﻮ ﻟﻪ ﮐﻤﭗ ﻧﻪ وو ﻲ.

 /١٨٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٨٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟ و ﺑﻮﺧﺖ ول .ﻟﻪ ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﴎه  ۳۰۰ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزان او ﻮ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ

ﺗﺮ ﻏﻮ ﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د  ۶۰۰۰ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ د ﭼﻨ وﱄ ﮐﻼ ﺗﺮ ﻣﺤﺎﴏې ﻻﻧﺪې

ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ ﻫ ﻮل .ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺮ ﻮﻧﯥ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ

ډ ﺮ ﺟ ال ﭘﻲ ﺟﻲ ﻣﯿﻠﺰ ﭘﻪ ﻣﴩۍ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯿﺮ ﻲ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې

وو او ﭘﻪ وا ﻪ ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﮐﺎ ﯿ ﺮوم)ﺷﻮره( ،ﻮﻣﻞ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺴﯿﺪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ
ﺒﺎرۍ وﮐ ې او ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ ﭘﻮﻧ ه ﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ او ﺟﺒﻬﻮ را وﻏﻮر ﻮل.

ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻣﴩان ﻣﺘﻮن ﺗﻪ وﻏﻮ ﺘﻞ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ

ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﭘﺎﭼﺎ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﴎه وﮐﺘﻞ .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د وزﯾﺮو

او ﻣﺴﯿﺪو د ﴎ ﻨﺪﻧﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ وﮐ ې او ﻫﺮ ﻣﴩ ﺗﻪ ﯾﯥ  ۳۰۰روﭘ  ،اﻋﺰازي رﺗﺒﯥ او
ﻤﮑﯥ ورﮐ ې او ﴎﺗﯧﺮو ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳ ي ﴎ  ۱۰۰روﭘ ورﮐ ې .دوی د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ

ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ  ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .د اﻓﻐﺎن اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻪ
درﯦﯿﻤﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺳﻞ ﺳﱰ او ﭘﻪ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ واړه ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐ ي وو ،ﭼﯥ د

ﴎ او ﻣﺎل دروﻧﺪ زﯾﺎن ﯾﯥ ور اړوﻟﯽ و .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن وزﯾﺮو  ۵۰ﺳﱰ او ﭘﻪ ﻟﺴ ﻮﻧﻮ
واړه او د وا ﻪ وزﯾﺮو  ۳۲ﺳﱰ او

واړه ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐ ي وو.
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ﺳﻘﺎو ﺿﺪ ﭘﺎ ﻮن

د ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﻠﮑﺎ ﭘﻪ ﻻس د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د واﮐﻤﻨ ﺗﺮ ﻧﺴﮑﻮرﯦﺪو وروﺳﺘﻪ،

ﺗﺮ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﭘﻮرې د ﭘﺨﻮا ﭘﺎﭼﺎ ﻫ ﯥ ﭘﺮ دې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې وې ،ﭼﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺷﺎوﺧﻮا
ﺳﯿﻤﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ د ﺗﺨﺖ ﻨﯥ ﺟ ې ﺗﻪ وﻫ ﻮي.

اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻋﺒﺪاﻻﺣﺪ ﻣﺎﯾﺎر  ،ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن

او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق او ده ﺟﺮﻧﯧﻞ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮﯾﺎ ﻲ ﺗﻪ دﻧﺪه ﺳﭙﺎرﻟﯥ وه ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او

راوﺳﺘﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺪ ﻲ او ﭼﻨ وﱄ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺗﻘﻮﯾﻪ ﮐ ل .د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ د
او د ﭼﻨ وﱄ ،ﺮﻧ  ،ﻣﺎﻧﺠﻲ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺤﺎﴏې ﯾﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﮐ ې .ﻣﺴﯿﺪو او ﺷﯿﺮاﻧﯿﻮ
ﴎﺗﯧﺮو د ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﻮﻣﻞ ،ﻣﺎﻧﺠﻲ او زرﮐﺎ

ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې

راوﺳﺘﯥ .د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ا ﻪ د ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې  ۲۰۰ﻋﺒﺪﻟﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو
١٠٥

د ﺳﯿﺪ ﻲ او ﺷﯿﻨﮑ ﺗﺮﻣﻨ د ﭘﻨﺠﺎب د ۸۴ﮐﻨ ک ﭘﺮ ﴎﺗﯧﺮو ﻣﺮ ﻮﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او د ﯾﻮه

اﻓﴪ ﭘﻪ ون ﯾﯥ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﺗﺮې ووژل.

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف دﻏﻪ ﺟ ې د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ،

رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ،ﺟﺮﻧﯧﻞ ﻣﻠﮏ ﺑﻬﺎدردﯾﻦ ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻞ ،ﺣﻤﺰﷲ اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ،زرﺧﺎن او

زرﯾﻦ وزﯾﺮ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪې.

اﻓﻐﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﴎﺗﯧﺮي د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۸ﻣﻪ ﻟﻪ ﺳﭙﯿﻦ وام ﻧﻪ د ﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل.

د ﻣﯥ ﭘﺮ ۳۱ﻣﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻞ ﮐﻼ وﻧﯿﻮﻟﻪ او ﻟﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﻧﻪ ،ﭼﯥ د ﮐﻼ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻮډ د
ډ ﺮ ﺟ ال ار اﯾﭻ ډاﯾﺮ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﮐﻮم ﭘﻮځ راﺧﻮ ﯧﺪﻟﯽ و ،ﭘﺮ ﻻره د ﺑﱪک ﺧﺎن ﺪراڼ ﻟﻪ
ﻠﻮر زره ﮐﺴﯿﺰ ﻮاک ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮ.
وزﯾﺮﺳﺘﺎ
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ﻣﺒﺎرزان او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻪ او ﻗﻮﻣﻲ ﻟ ﮑﺮې د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ

وو ،ﺧﻮ د ﺟﻮن ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ د دواړو ﺧﻮاوو ﺗﺮﻣﻨ اورﺑﻨﺪ وﺷﻮ او ﺟ ه ودرﯦﺪه .ﻟﻪ اورﺑﻨﺪ او
ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻼوې ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﯥ او ﭘﻪ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه،
ﻞ ،ﺗﻮﭼﻲ ،اﻧﻐﺮ ﮐﲇ ،ﻮﻏﺮي ﮐﲇ ،ﮐﺠﻮري او اﯾﭙﻲ ﮐﻠﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ

ﮐﻮروﻧﻪ وﺳﻮ ﻮل او

وزﯾﺮو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ورﺳﻮي .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ۱۹۲۹ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯦﻞ )د ۱۳۰۸ز

ﭘﺮ ﻗﺒﯿﻠﻮ او ﭘﺮ ﻨﻮ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻼﺗ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ درﻧﺪې ﻧﺎﻏﯥ ﮐﯧ ﻮدې.

وزﯾﺮو ﻟ ﮑﺮې ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﻏﺰ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وای .د  ۱۳۰۸ﮐﺎل د ﺣﻤﻞ

ﺳﯿﺪ ﻲ ،ﻤﺒﯿﻠﯥ ﺗﻨ ﻲ ،ﻣﺎﻧﺠﻲ ،ﺮﻧ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ اوږدې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﺷﺨﯥ

د ﻏﻮﯾﻲ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ )اﭘﺮﯾﻞ۲۰ﻣﻪ( ﻧﯧ ﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺷﺎوﺧﻮا  ۶۵۰۰ﺗﻨﻪ ﻣﺒﺎرزان ﻟﻪ

ﻻس ﮐﯥ وه .اﻓﻐﺎن ﻣﺒﺎرزان ﻻﻻ ﭘﯿﺮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ،ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی د

ﮐﺎل د ﻏﻮﻳﻲ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ( ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎره د ﻏﺰ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎوه او د ﻣﺴﯿﺪو او
ﭘﺮ ۲۸ﻣﻪ )د اﭘﺮﯾﻞ ۱۶ﻣﻪ( دﻏﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ دوزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻏ وﺑﻪ ،وا ﻪ او ﺷﮑﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل.

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د ﺑﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮ ،ﮐﺠﻮري  ،ﺷﯿﻨﮑﻲ ﺗﻨ ﻲ،

ﺷﻮﻻﻧ ﯥ وﮐ ې .د وا ﻪ ﮐﻼ د ا ﺴﺖ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ا ﯥ ﻧﯧ ﯥ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﻪ

 /١٨٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٨٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ٩ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ وﺧﻮ ﯧﺪ او د ﺟﻮزا ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ ﯾﯥ د ار ﻮن ﭘﻮ ﻲ ﮐﻼ،

وﺳﻠﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د وا ﻪ د ﺧﻮﺟﻠﺨﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ او ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ

ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وه ،ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ه .دﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﺮ دې ﮐﻼ د ﺳﻘﺎو د زوی ﺑﯿﺮغ ﯦﺪه .ﻏﻮﻧ ﻣﴩ

ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﻏﺰ ﭘﺮ ﻟﻮر روان ﺷﻮل .دﻏﻪ ﻟ ﮑﺮ د ﻏﻮﻳﻲ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ د ار ﻮن

ﭘﯿﻞ ﮐ ل ۱۹ .ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﮐﻼ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ او ﻮﻟﯥ وﺳﻠﯥ او ﻣﻬ ت ﻫﻢ

ار ﻮن ﭘﻮ ﻲ ﮐﻼ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و.

ورﮐ  .دﻏﻪ ﻟ ﮑﺮ ﭘﺮ ﻻره د ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ او د ﺳﻘﺎو د ﻣﻼﺗ و د ﺷﺘﻪ واﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻮی ﺗﺮ

ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ دوی ﭘﺮ ﮐﻼ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ي ،ﻟ ﮑﺮﯾﺎن ﺧﱪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن

ﭼﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪا

ﯾﯥ د ﻏﻮﻧ ﻣﴩ ﻋﺒﺪاﻟﻐﯿﺎث ﺧﺎن او ﮐﻨ ﮐﻤﴩ ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ

د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺧﱪداري ﺗﻪ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐ او ﴎﺗﯧﺮو ﻫﻢ ﺳﻬﺎر ﭘﻨ ﻪ ﺑﺠﯥ ﭘﺮ ﮐﻼ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ددوی ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻟ ﮑﺮﻣﴩاﻧﻮ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﻪ د ار ﻮن د ﮐﻼ ﺧﱪ

اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﴎه راﻏﻮﻧ ﺷﻮل او ﺗﺮ ﭘﺮﯦﮑ و وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ و
ﮐﻼ د ﻣﺤﺎﴏې ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ار ﻮن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻏﻮﻧ ﻣﴩ ﻋﺒﺪاﻟﻐﯿﺎث ﮐﻮﻫﺪاﻣﻨﯽ دا ﻣﻬﺎل د
١٠٨

د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻟ ﮑﺮو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ دې ﭘﻮ ﻲ ﮐﻼ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻼن ﻃﺮح ﮐ  ،ﺧﻮ

ﮐﻮﭼﯧﺪو ﭘﻮرې و ﻨ ﯦﺪ ،ﮑﻪ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﮐﯥ ﯾﯥ وﯾﻨﯥ ﴎه ﺗﻮی

ﻟ ﮑﺮو ﻣﺎﺗﻪ ﮐ ې او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮی دی .وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د

ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه ،ﭼﯥ د ار ﻮن ﮐﻼ وﺳﻠﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺎن ﴎه اﺧﲇ .د ﺧﻮﺳﺖ ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ د

اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻫﻮﻣﺮه ﻣﺎﱄ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ او ﺟ ې

ﳾ .د  ۱۹۲۹ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۸ﻣﻪ دوی ﭘﻪ ﻣﺎﻣﺎ زﯾﺎرت ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻏﻮﻧ ې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ
ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه د ﺗ ﯿﻮ ﻣﺒﺎرزان ﻫﻢ ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل .دﻟﺘﻪ د ﺳﻘﺎو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ددوی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯧ ﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ  ۱۲ور ﯥ وروﺳﺘﻪ  ۷۱ﻣﻨ ﻞ او د زﻣﺮک
ﺪراڼ ﭘﻪ ﻣﴩۍ اﺗﯿﺎ ﺪراڼ ﻫﻢ ﻟﻪ دوی ﴎه ﻣﻠ ﺮي ﺷﻮل .وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﻟ ﮑﺮ د ﺧﻮﺳﺖ
ﺎر وﻧﯿﻮ او د ﺧﻮﺳﺖ د ﭼﺎو

وﺳﻠﯥ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې .ﭘﻪ ﺑﻨ ﻲ ﺑﺎغ ﮐﯥ د ﻏﻮﻧ ﻣﴩ

ﻗﺎﴈ ﻋﺒﺪﷲ ﺷﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺷﺎوﺧﻮا  ۳۰۰۰ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ددوی ﭘﺮ ﻟ ﮑﺮ ډزې وﮐ ې او

ﻟ ﮑﺮو ﻟﻪ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ ،ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ و ﺮ ﯧﺪل.
ﻟ ﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮې وﮐ ي ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﺗ

وروﺳﺘﻪ ،ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د اﻣﺎن

ﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي.

ﻧﺎدرﺧﺎن د  ۱۹۲۹ز ﮐﺎل د ﻣﯥ ﭘﺮ ۲۳ﻣﻪ ﻟﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﻧﻪ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ راﻏﯽ او ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ

او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻣﺎ ﺗﺨﺖ ﻨﯥ ﺗﺮ ﺷﻌﺎر ﻻﻧﺪې د ﻏﻔﺎرﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﺧﺪاﻳﻲ
ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ او د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻏﻮر ﻨ

او ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻼﺗ

ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د دواړو اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ درې ور ﯥ ﺟ ه رواﻧﻪ وه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﺳﻘﺎو

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫ ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﻧﺎدر ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺟﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړ او ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د

ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ وﮐ ه او ﻟ ﮑﺮې ﯾﯥ ﺧﻮرې ﺷﻮې .ﻧﺎدرﺧﺎن او ورو ﻪ ﯾﯥ د ﻋﻠﯿﺨﯿﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﻔﺮي

ﺳﻘﺎوي اړودوړ ﺧﻼف د راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ډب ﮐ ې وه .د ﻣﺴﯿﺪو ،داوړو ،ﺗ ﯿﻮ او وزﯾﺮو ﻟ ﮑﺮو دﻏﻪ ﺧﻨ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﺮې ﮐ او ﭘﻪ ﻋﲇ

رول ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﻪ ورﮐ ی و ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﯥ وﺳﻠﯥ درﻟﻮدې او ﻫﻢ ﯾﯥ ﻟﻪ

ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ول او ﭘﻪ ﻤﮑﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺳﻘﺎو ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻮره ﻠﻮر ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻣﺨﻪ

د ﮐﺎﺑﻞ ﯾﺎ ﭘ ﺘﻮن واک د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﭘﻼن ﮐﯥ ﻧﺎدرﺧﺎن د ﺟ ې اﺻﲇ

ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل .د ۱۹۲۹ز ﮐﺎل د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ۲۵ﻣﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن او د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺟ ه ﮐﯥ ﭘﻮ ﻲ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻮﻧﻪ ﺑﺮﯾﺎﱄ وو.

-٩د دوی د ﺳﱰو او وړو ډﻟﻮ ﻣﴩان ﺷﻬﺰاده ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ،ﺟﺮﻧﯧﻞ ﯾﺎرﻣﺤﻤﺪ

اﮐ ﯾﺖ دوی و او ﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻮ او ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﺳﻤﺒﺎل وو .ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ  ۹۰زرو

ﻣﺮﯾﺎ ﻲ ،ﻣﻠﮏ ډاﻧ ي ﻣﺪاﺧﯧﻞ وزﯾﺮ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ اﻧ ﻮرﺧﺎن وزﻳﺮ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ دﻟﺒﺎزﺧﺎن وزﻳﺮ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ

ﻣﻠﮏ ﺷﻮدي ﺧﯧﻞ داوړ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ اﻣﯿﺮﺧﺎن ﻧﺎزي ﺧﯧﻞ ،ﺟﺮﻧﯧﻞ ﻋﲇ ﺑﺎت ﺧﺎن ،ﻣﺰرﮐﯽ)دادک( ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻞ

او ﮐﺮﻧﯧﻞ ﺳﺎدي ﺧﺎن وو.

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺗﻪ ددې رول ﺳﭙﺎرﻧﯥ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ دا ﻫﻢ و ،ﭼﯥ د ﻟ ﮑﺮ ﻏﻮڅ

ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺨﻪ ﺷﺎوﺧﻮا  ۴۵۰۰ﺟﻨ ﯿﺎﱄ راﻏﻮﻧ ﮐ ل ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺗﺨﺖ ﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ

ﮐﻔﺎﯾﺖ ﮐﺎوه .د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻟ ﮑﺮ د ۱۹۲۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﯥ او د ۱۳۰۸ل ﮐﺎل د ﻏﻮﯾﻲ ﭘﻪ

 /١٨٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٨٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﻠﮑﺎ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ورځ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ د ﺎر ﭘﺮﯦ ﻮدو اﻋﻼن وﮐ

ﺎی

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه وﮐﺘﻞ .د ﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۲۸ﻣﻪ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه وﺷﻮه ،ﭼﯥ د

او  ۴۰۰ﺎﻧ و ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د ارګ د دﻓﺎع ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ وﺳﭙﺎره .وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺳﻬﺎر

ﺪرا ﻮ ،ﻣﻨ ﻠﻮ او ﺎ ﯿﻮ ﻟ ﮑﺮ ﺑﻪ ﺑﯧﻞ ،د ﻣﺴﯿﺪو ،وزﯾﺮو ،داوړو او ﺗ ﯿﻮ ﺑﻪ ﺑﯧﻞ وي او

وﺧﺘﻲ د ارګ دﯾﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ رﺳﻮﱄ وو .د ﺳﻘﺎو ﺷﺎﻫﻲ ﻮاک ﻫﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ

ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺎ ﯿﻮ ﮐﯥ وي او ﺷﺎه وﱄ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻟﻪ دوی ﴎه

ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﯦﺪل او ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﯦﯥ د ﭘﺮدل ﺧﺎن ﻟﻪ ﻣ ي ﴎه

دوﺑﻨﺪي ﮐﯥ ﺷﺎه وﻟﯿﺨﺎن ددوی ﻫﺮﮐﻠﯽ وواﯾﻪ او ﺑﯿﺎ د ﺷﱰ ﺮدن ﻟﻪ ﻻرې ﺧﻮﳾ ﺗﻪ ﻻړل .د

د ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ۱۹ﻣﻪ )د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ۱۰ﻣﻪ( د ﻧﻮراﳌﺸﺎﯾﺦ ﻣﺠﺪدي ورور اﻏﺎ ﻞ

ﻣﺒﺎرزان د ﻟﻮ ﺮ د واﻏﺠﺎن ﺗﻨ ﻲ ﭘﺮ ﻟﻮر وﺧﻮ ﯧﺪل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟ ﮑﺮ ﮐﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو

ﻣﺠﺪدي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﻠ ﺮو ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﺳﻘﺎو د زوی د ﺗﺴﻠﯿﻤ او اﻣﻦ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ

ﺷﻤﯧﺮ  ۴۵۰۰ﺗﻨﻪ  ،د ﺗ ﯿﻮ  ۹۰ﺗﻨﻪ ،د داوړو ﺟﻨ ﯿﺎﱄ  ۲۰۰ﺗﻨﻪ ،د ﻣﻨ ﻠﻮ  ،۷۰د ﺪرا ﻮ،۸۰

ﮐﺎوه او د ﺧﯿﺮﺧﺎﻧﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮدل ﻟﻪ ﺷﭙ و زرو ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﴎه د ارګ ﭘﺮ ﻟﻮر رﻫﻲ و۱۲۰۰ .

ﯾﻮ ﺎی وﺗﻠﻮ ﺗﻪ اړ ﮐ ل.

ﻣﻠ ﺮی وي .د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﻣﺒﺎرزان د دوﺑﻨﺪي او ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل .ﭘﻪ
 ۱۳۰۸ﮐﺎل د ﺗﻠﯥ ﭘﺮ ا ﻪ )د ۱۹۲۹ﮐﺎل د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ( د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو  ۱۲۰۰ﺗﻨﻪ

ﭘﯿﻐﺎم راوړ .ﺷﺎه وﻟﯿﺨﺎن او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن اود ﻫﻐﻮی ﻧﻮرو ﻣﻠ ﺮو ددﻏﻪ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ

د ﺎ ﯿﻮ او ﺮدﯾﺰ  ۴۰۰او د ﺳﻠﯿ ﻧﺨﯧﻠﻮ ۳۰۰ﺗﻨﻪ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ وو.

ﻏﺎړه ﮐﯧ ﻮده ،ﺧﻮ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﮐﻠﮑﺎ د اﻋﺪام ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .وروﺳﺘﻪ دوی ﻫﻢ ﭘﻪ

ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺤﻤﺪﻋﻤﺮﺧﺎن ﻧﺎﴏي )ﺳﻮرﺟﺮﻧﯧﻞ( او ﭘﺮدل ﺧﺎن ﺳﻘﺎو ﭘﻠﻮه ﻮاﮐﻮﻧﻮ

ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﺴﺘﻪ .ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ د ارګ د ﺷ ﱄ دروازې ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﻮﻫﺪاﻣﻦ ﭘﺮ ﻟﻮر

ﻣ ه او ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .ﻟﻪ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ دﻟﺘﻪ  ۲۰ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل .ﻫﻐﻮی وروﺳﺘﻪ د زرﻏﻮن

ﺧﺎن او اﻣﯿﻦ ﺧﺎن وزﯾﺮ وو١٠ .د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو  ۲۰۰ﻣﺒﺎرزان ووژل

او ﻣﺴﯿﺪو د ﺗﻠﯥ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﻣﺤﻤﺪ اﻏﯥ وﻟﺴﻮاﻟ ﻟﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ واﻏﺠﺎن ﺗﻨ ﯽ

ارګ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د اﯾﺴﺎرو

ﯿﻨﻪ او ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ د ﺧﻼﺻﻮن ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ

وﺗ ﺘﯧﺪ او ارګ ﺗﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻟ ﮑﺮې ﻧﻨﻮﺗﯥ .د ارګ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻣﺴﻮوﻻن ﺳﻠﻄﺎن

١٠٩

ﴎه وﻧ ﺘﻞ .ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ واﻏﺠﺎن ﺗﻨ ﯽ او ۵۰۰ﺳﻘﺎوﯾﺎن وﻧﯿﻮل ﺷﻮل او

ﻧﻮر ﯾﯥ

ﺎر ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻړل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﻘﺎوﯾﺎن ﺑﯧﺮﺗﻪ واﻏﺠﺎن ﺗﻨ ﻲ ﺗﻪ ورﻏﲇ وو .وزﯾﺮو

ﺷﻮل او ﭘﻨ ﻮس ﻧﻮر ﭙﯿﺎن ﺷﻮل .د ۱۳۰۸ز ﮐﺎل د ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ د ﺷﭙﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ

ﺑﯧﺮﺗﻪ وﻧﯿﻮ او ﭘﻪ زرﻏﻮن ﺎر ﮐﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ ﻫﻢ ﻟﻪ دوی ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮ .ﭘﺮ

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن د ﺎر ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻟ ﯿﺎ وو او ﻧﺎدرﺧﺎن او ورو ﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

ﻻرې او وزﯾﺮ ،ﻣﺴﯿﺪ ،داوړ او ﺗ ﻲ د ﭼﺎر اﺳﯿﺎب ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﺎﺑﻞ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل او د

ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﻪ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻻس ﺗﻪ ورﻏﯽ .درې ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن ﻫﻢ ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن

ﻣﺎ

 ۱۴ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ اﺣﻤﺪزي ﮐﻮﭼﯿﺎن د ﻣﺤﻤﺪ ﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻮﺳﻬﻲ ﻟﻪ

ﻣﻨ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺟﻮړول .وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن ﭘﻪ دې ﻪ وو ،ﭼﯥ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺑﻪ

ﺳﻘﺎوي ﻮاﮐﻮﻧﻮ او دوی ﺗﺮﻣﻨ ﺳﺨﺘﯥ ﺟ ې ﭘﯿﻞ ﺷﻮې .ﺷﺎه وﻟﯿﺨﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو

ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ د ورور ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼﻧﻮي ،ﺧﻮ ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د ﺎن

ﴎه ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ و .وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺑﯿﻨﻲ ﺣﺼﺎر ،ﻻﻫﻮرۍ دروازه ،ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر

ﭘﻪ ﻪ اﻋﻼن ﮐ ه .ﻫﻐﻪ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﭘﺮ ورﮐ و ژﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﻪ ﮐ  ،ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻐﻮ ﯾﯥ
 - ١٠د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻣﴩان واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﭙﻪ ﻮ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل او ﭘﺮ ﻧﻮرو ﯾﯥ ﻏ

وﮐ  ،ﭼﯥ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ اﻋﻼن ﮐ ي .ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﯿﮑﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﴎﺗﯧﺮو د ﻟﻮټ او ﺗﺎﻻن ﺗﻮر
ﻟ ﻮي ،ﺧﻮ دا ﮐﺎر ﻮ ﻣﺤﺪودو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐ ی و.

او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ او د ﻣﯿﺰان ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ )اﮐﺘﻮﺑﺮ ا ﻪ( ﯾﯥ ﭘﺮ

ارګ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﺎﻧﻮﻧﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮل .ﺷﺎه وﻟﯿﺨﺎن د ﺷﯿﺮ دروازې د ﻏﺮه د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﴎ ﯾﻮ

ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧ او د ارګ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره  ۷۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧ ﺟﺎﯾﺰې ﺎﮐﻠﯥ وې .وزﯾﺮو او
ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ دې ﻏﺮه دوه ور ﯥ ﺟ ې وﮐ ې او ﺑﺎﻻﺧﺮه د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ا ﻪ ﻧﯿ ﻪ ددوی ﻻس ﺗﻪ

ورﻏﯽ.

 /١٩٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٨٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه د ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﺮ ﺿﺪ ﯾﻮې

ې ﻫﻮﮐ ې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .د اﻣﺎن ﷲ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ اﺻﲇ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﮐﯥ و .د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه د اﺗﻮ ﺳﻮو زرو اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ او ﻏﻨﯿﻤﺖ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﴎ ﻫﻮﮐ ه ﺷﻮې وه

او د ﭘﮑﺘﯿﺎ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﻤﺘﻮ وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﴍﯾﮏ ﳾ ،ﺧﻮ د
ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ ا ﻪ د ﻫﻐﻮی ﭘﻼن ﺷﻨ ﺷﻮ ،ﮑﻪ ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺮﺧﻲ ﭘﻪ ون ،د اﻣﺎن
ﷲ ﺧﺎن ﻮل ﻣﻬﻢ ﭘﻠﻮﯾﺎن وﻧﯿﻮل او د ﻫﻐﻮی ﮐﻮدﺗﺎﻳﻲ ﺷﺒﮑﯥ ﯾﯥ ﺷﻨ ې ﮐ ې.

د ﻟﯧﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎن او د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻣﴩان ،ﭼﯥ د ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﺮ ﺿﺪ ﯾﯥ

د ﻟ ﮑﺮﮐﺸ ﻫﻮډ ﮐ ی و ،ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړل .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو

اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ دوی ﯾﻮازې د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻟﭙﺎره د ﺳﻘﺎو ﻟ ﮑﺮې ﻣﺎﺗﯥ ﮐ ې او اوس،
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺖ ﯾﻮه اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﮐﺲ ﻧﯿﻮﻟﯽ ،دوی ﻳﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ ې ﺗﻪ ﺗﯿﺎری ﻟﺮي.
ﻧﺎدرﺧﺎن او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻟﯿﻮ

ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره

ﻓﻘﯿﺮ او د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﻠﻮرو ﻧﻮرو ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ د

ې ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د  ۱۹۳۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﭘﻪ

ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ ډﮐﺮوال ﻞ ﻣﯿﺮ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ  ،ﭼﯥ ددوی ﺧﺎﺻﻪ دار ﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ د اﻣﺎن ﷲ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐ ي ،ﺧﻮ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو او ﺗ ﯿﻮ

ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺒﻮﱄ دي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو ﻣﴩان ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ واﺧﲇ او د

اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻨ ﻪ واړه ﻣﻼﺗ ي ور وﺳﭙﺎري ،ﺧﻮ وزﯾﺮو ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﮐﯧﻨ ﻮده .د ۱۹۳۳زﮐﺎل د
ﻓﱪوري ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﻪ داﺳﯥ اﻃﻼﻋﺎت ورﺳﯧﺪل ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ او
وزﯾﺮ د ﺟﻨﻮ ﺳﻤﺖ د ﻗﺒﯿﻠﻮ او ﻣﻮﻣﻨﺪو ،ﺷﯿﻨﻮارو او ﺧﻮ ﯿﺎ ﯿﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺮﯾﺪ

ﻟﭙﺎره ﺗﯿﺎری ﻧﯿﴘ .ﻧﺎدرﺧﺎن ژر ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ وﺳﻠﻪ وال ﻮاﮐﻮﻧﻪ واﺳﺘﻮل او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ
ﻫﻢ ﻟﻪ رزﻣﮏ او ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﻧﻪ ﴎﺣﺪي ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻮ ﻴﺎن واﺳﺘﻮل .وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ
ﺗﻪ ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ ددوی د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻫ ﻪ وﮐ ي ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﭘﺎ ﯿ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﮑﺎره دوی ﭘﺮﯦ ﻮدل ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ ﳾ ،ﺧﻮ د ﭙﻨﯥ ﻟﭙﺎره
ﯾﯥ ﺑﺸﭙ ﭘﻼن ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ی و .د ﻓﱪوري ﺗﺮ ۲۱ﻣﯥ ﭘﻮرې ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ  ۱۱زره

ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻻړل .د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺘﻮن ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ .د

ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ،ﻟﻮ ﺮ ،ورد ﻮ او ﻏﺰ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړل.

ﺎی

ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې ،ﺧﻮ ډﯾﺮی ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ

ﻧﺎدرﺷﺎه ﺿﺪ ﻟﻮﻣ ی ﭘﺎ ﻮن
ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻧﺎدرﺧﺎن اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د

ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭙﻨﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﺮﮐﯥ راوﭘﺎروﻟﯥ.
ﻧﻮي ﭘﺎﭼﺎ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د

اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎﺗﻮ د رﻏﻮﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې د ﻧﯿﻮﻓﺎرورډ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﺎﺗﯥ ﭼﺎرې ﺑﺸﭙ ې ﮐ ي.

ﻧﺎدرﺧﺎن ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ډﯦﺮ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو وﯦﺮﯦﺪه ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﻟ ﮑﺮ ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻪ

ﯾﯥ د ﺳﻘﺎو ﻟﻪ زوی ﻧﻪ واک او ﺗﺨﺖ ﻠﯽ و ،ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺧﻮاﺷﯿﻨ ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ را
ﺮ ﯧﺪﻟﯽ و .ﻧﺎدرﺧﺎن ﻟﻮﻣ ی ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﭘﺮ ﮐ و ژﻣﻨﻮ ﻋﻤﻞ وﻧﻪ ﮐ او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د اﻣﺎن

ﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ ﺎی ﺎن د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ اﻋﻼن ﮐ  .ﭘﻪ درﯦﯿﻢ ﺎم ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ
ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﺴﯥ راواﺧﺴﺘﻪ او ﭘﻪ ﻠﻮرم ﺎم ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﴎه د ﭘ

ﺟﻮړﺟﺎړي ﻟﻪ ﻻرې

ﻫﻐﻮی ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﻣﺒﺎرزان او د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن

ﭘﻠﻮﯾﺎن و ﭙﻲ.

ﻧﺎدرﺧﺎن د  ۱۹۳۰ﮐﺎل د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﺎزي

رﯾﭽﺎرډ ﻣﮏ اوﻧﺎﮐﻲ ﺗﻪ ووﯾﻞ » :ﻗﺒﺎﯾﲇ و ي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﯿﺪ او
وزﯾﺮ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﴎﺳﺨﺘﻪ ﭘﻠﻮﯾﺎن دي او ﮐﻪ ﻫﻐﻪ د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن وﮐ ي،
ﻧﻪ ﺑﻪ زه ﯾﻢ او ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﴎﺣﺪي اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﭘ ﯥ د ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﺎی

وﻟﺮي«.

د ﻧﺎدر ﻟﻪ دﻏﻪ ﺧﱪداري وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﭙﻨﯥ

ﭼﺎرې ﻻ ﻧﺪۍ ﮐ ې .د ۱۹۳۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﻮ ﻓﻘﯿﺮ او
ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺮﺧﻲ د ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﻮدﺗﺎﻳﻲ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

 /١٩٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٩١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺳﯿﻤﯥ

ﻧﺎدر ﺿﺪ دوﯾﻢ ﭘﺎ ﻮن
ﻧﺎدرﺷﺎه د ﭘﮑﺘﯿﺎﻧ ﻗﺒﯿﻠﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻟﻮﻣ ي ﭘﺎ ﻮن وروﺳﺘﻪ ،د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ

ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯧ ﻪ د ﷲ ﻧﻮازﺧﺎن او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن ﭘﻪ ﮐﻮ
راوﻏﻮ ﺘﻪ او ﮐﻮ

د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺟﺮ ﻪ

ﯾﯥ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﮐ ي .دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ

دې ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ډﯦﺮو ﮐﻤﻮ ﻣﴩاﻧﻮ

ون ﮐ ی و او د ﻟﯧﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ اړه ﯾﯥ

د ﮐﺎﺑﻞ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﯥ ،اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﻠﻞ.

ﻟﻪ ﺟﺮ ﯥ ﻮ ور ﯥ ﺗﯧﺮې ﻧﻪ وې ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ

ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل او ﻫﻠﺘﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﻣﻨ ﻞ او ﻧﻮرې

ﺎی

ﻧﻮر ﺧﻠﮏ ﻫﻢ ﻟﻪ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل او ددوی ﺷﻤﯧﺮ  ۲۱زرو ﺗﻨﻮ

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻫﻐﻮی د ﻣﺎرچ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ د ار ﻮن ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﯥ ﺳﯿﻤﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ
او ﯿﻨﯥ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ ﻫﻢ ورﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮل.

١١٠

ﻧﺎدرﺧﺎن دﻏﻪ وﺿﻌﯿﺖ اﻧﺪﯦ ﻤﻦ ﮐ او ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ د ﺷﺎﻫﻲ ﺎرډ

ﭘﻪ

ون اﺿﺎﻓﯽ ﴎﺗﯧﺮي واﺳﺘﻮل .دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺟﻨ ﯿﺎﱄ او د ﻫﻐﻮی

ﻣﻼﺗ ي دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﺷﺎﺗ

وﮐ ي .د  ۱۹۳۳ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ

ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ د ﻟﯿﻮ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﻻړل او د ﻣﺘﻮن ﭘﺮ

ﻟﻮر ﯾﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﯿﻞ ﮐ  .ﻧﺎدرﺧﺎن ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻓﻘﯿﺮ ﻟﯿﻮ ﻟ ﮑﺮو وارﺧﻄﺎ ﮐ ی و،

د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﯥ) ﭼﯥ روﳼ او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﯿﻠﻮ ﺎن ﯾﯥ راﻏﻮ ﺘﻲ وو( ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ

ﭘ ﺘﻨﻲ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻫﻢ ورﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮې .د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﻟﯿﻮﻧﯽ ﻓﻘﯿﺮ ﻫﻢ ور ورﺳﯧﺪ او ﭘﺮ

دﻏﻮ ﻟ ﮑﺮو د ﺒﺎرۍ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ا ﻪ د وزﯾﺮو او

ﻓﺮﻗﻪ د ﺗﺴﻠﯿﻤ ﭘﻪ دود ﺳﭙﯿﻦ ﺑﯿﺮغ ودرواه ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ورﻧ دې

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ ﻻره وﺗ ﻟﻪ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﻣﺘﻮن او د ار ﻮن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ

ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﭘﺮ ﻻره ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ  ۴۵۰۰ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ

د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ) اوﺳﻨ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا( واﱄ ﺟﻮرج ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ د ۱۶

ﻣﺘﻮن ﯾﯥ ﻟﻪ ﴎه ﺟ ې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .د ﻣﺘﻮن ﻓﺮﻗﯥ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﯾﻮه ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﻲ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﺮ
ﺷﻮل ،ﺗﺮ ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﻮ ډزو ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او

ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﺗﺮې ووژل .ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر ﺟﻨ ﯿﺎﱄ

ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻤﮑﯥ او ﻫﻮا ﻟﻪ ﻻرې ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل .وروﺳﺘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺧﻮﺳﺖ او

ﺗﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ رﺳﯧﺪو ﻻرې ﺑﻨﺪې ﺷﻮې.

واﺧﺴﺘﯥ او ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﯾﯥ ﺗﺮې ﺑﻨﺪﯾﺎن ﮐ ل ١١١.د  ۱۹۳۳ﮐﺎل ﭘﻪ ﻧﻮﻣﱪ ﮐﯥ د ﻧﺎدر ﻟﻪ وژل

اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺪر ﯥ ﴎه وا ﻪ ﺗﻪ ﻻړ او وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ ﺗﺮ

ﮐﺎل ﭘﻪ وز ﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻣﺒﺎرزو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮ

ﺟﻨ ﯿﺎﱄ را وﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ﳾ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺑﻪ ﯾﯥ ﺟﺪي ﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﲇ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﺴﯿﺪو او

ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﺟﻨﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ۱۹۳۷ز

وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺟ ې زﻧ ﻮﻧﻪ وﮐ ﻧ ﻮل .اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﯧﻐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ډډه ﮐﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ د ﭘﮑﺘﯿﺎ ﭘ ﺘﻨﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو

ﻠﻮرو ور ﻮ ﭘﻮرې ﺧﭙﻞ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﺑﯧﺮﺗﻪ را وﻏﻮاړي .ﻫﻐﻪ دﻏﻪ راز ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ ﮐﻪ دﻏﻪ

وزﯾﺮو ﭘﻪ ﺳﻠ ﻮﻧﻮ ﻣﴩان ﺧﻮﺳﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺮو ﮐﯥ ﯾﻮوړل ،ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻠﯥ ﻟ ﮑﺮې ﺑﯧﺮﺗﻪ

راﺳﺘﻨﯥ ﮐ ي .ﻟﯿﻮ ﻓﻘﯿﺮ د ﻣﺘﻮن ﭘﺮ ﻓﺮﻗﻪ د ﺑﺮﯾﺪ ﻟﭙﺎره ﺗﯿﺎری ﻧﯿﻮه ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو

ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦ ﻮدې .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ا ﻪ ﭘﺮ

ﺧﭙﻠﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ د ﮐﻨﯿﻨ ﻬﻢ د ﻮاښ ﺧﱪ ور ورﺳﺎوه .د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﭘﺮ ﮐﻮروﻧﻮ د

ﻣﺴﯿﺪ د ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺧﻮرا ﻧﺎراﺿﻪ وو ،ﮑﻪ دﻏﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ

ه د ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﺷﻠﻤﯥ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﺧﻮﺳﺖ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻮر وﻟ ﺎوه ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎ ﻮن ﺗﻪ ﻫ ﻮي .وزﯾﺮ او

وړاﻧﺪې ﻟﻪ دوی ﻧﻪ د ﺧﻮﺳﺖ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ د ﻫﻤﮑﺎرۍ ﺟﺬﺑﻮﻟﻮ ﻓﺮﺻﺖ اﺧﺴﺘﯽ و.
وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻮاښ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﯥ

ﺒﺎرۍ ﻮاښ ډﯦﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ و ﺮ ﻲ.
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ

ﺑﺮﯾﺪﮐﻮوﻧﮑﻲ و ﭙﻞ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﭘﺮ ﮐﺎﺑﻞ د ﺑﺮﯾﺪ او د ﻧﺎدرﺧﺎن د راﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﭘﻼن ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮ.
د ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮل ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ را و ﺮ ﯧﺪل.

 /١٩٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٩٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨ ﯿ ي ،ﭘﻪ ﭘﺮو اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ

ﺳﻠﻒ د ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟﻨ ﯧﺪل.

د ﻣﲇ ﻣﺒﺎرز ﺑﱪک ﺧﺎن ﺪراڼ زوی زﻣﺮک ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ

ﺪراڼ او

ﺎی

ﻮاﺑﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي.

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ د روﺳﯿﯥ او ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اوازو زور واﺧﺴﺖ،

اﻓﻐﺎن ﭼﺎرواﮐﻲ او اﻧ ﺮﯾﺰان ﯾﻮﺗﺮﺑﻠﻪ ﻻ ﴎه ﻧ دې ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د

ﺳﻠﯿ ﻧﺨﯧﻞ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻟ ﮑﺮو ﭘﺮ راﻏﻮﻧ وﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو .د ﻣﺴﯿﺪو ﺟﺮ ﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه

ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ د ور ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻫ ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن ډﯦﺮې ﻫ ﯥ

وﮐ ه ،ﭼﯥ دوی ﻟﻪ زﻣﺮک ﺧﺎن ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی ،ﺧﻮ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﯾﯥ ﻧﻨ ﻪ

وﮐ ې ،ﭼﯥ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻟﻪ ﺟ ې را و ﺮ ﻮي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﺧﱪې وﻧﻪ

ﻻرې ﺧﻠﮏ د زﻣﺮک او ﻧﻮرو ﺪرا ﻮ ﻟﻪ ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ راو ﺮ ﻮي .ﻫﻐﻪ زﻧ ﻲ ﺧﺎن ﺗﻪ د زﻣﺮک ﺧﺎن

ﷲ ﻧﻮازﺧﺎن ﭘﻪ ﻫ ﻮ ﴎه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﮐﯥ ﯾﯥ ﺎﻧ ی ﻧﻮم درﻟﻮد ،ﭘﻪ دې

ﮐﻮﻟﻪ .ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن ﺧﭙﻞ ﯾﻮ ﺟ ال ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯿ ه ،ﭼﯥ د ﭘﯿﺴﻮ ﻟﻪ
د ﺷ ﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ د ورﮐ ې وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ دوه ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ

ﮐ ې ،ﺧﻮ زﻧ ﻲ ﺧﺎن اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ دوی ﺧﭙﻞ ﻏﯿﺮت او ﻋﺰت ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ ﻧﻪ ﺧﺮ ﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزي اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ

د زﻣﺮک ﺧﺎن د زاﻣﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻫﻤﮑﺎرۍ ډډه وﮐ ه .ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ
ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮ ﺘﻪ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﻢ د وزﯾﺮو ﻣﴩان ﺑﻨﻮ ﺗﻪ ور ﻏﻮﻧ

ﻣﻨﻠﯥ او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﻪ .وروﺳﺘﻪ ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮدﺧﺎن د

ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د  ۱۹۴۰ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ
ﴎه ﭘﻪ

ه ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ ﮐ ﯿﻨﻲ.

١١٢

ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﺷﻮروي ﯾﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ د

 ۷۰زره ﴎﺗﯧﺮو ورﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﯥ وﮐ ې .وروﺳﺘﻪ د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ

ﺟﺸﻦ ﺟﻮړﯦﺪه ،د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ

ون د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او

وزﯾﺮﺳﺘﺎن  ۵۶ﻣﺸﻬﻮر ﻣﴩان ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړل او د  ۵۰زره ﴎﺗﯧﺮو د ورﮐﻮﻟﻮ ژﻣﻨﯥ ﯾﯥ وﮐ ې .د

ﮐ ل ،ﭼﯥ د ﺪرا ﻮ ﻣﻼﺗ ﭘﺮﯾ دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی د زﻣﺮک ﺧﺎن زاﻣﻦ او ﻣﻠ ﺮي ﭼﺎﺗﻪ وﻧﻪ

دواړو اړﺧﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮ دې ﺗﻮاﻓﻖ وﺷﻮ ،ﭼﯥ د اورﺑﻨﺪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﭘﻪ ﺟﻮن ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د وزﯾﺮو د ﺑﯿﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪو وﯦﺮې واﺧﺴﺖ او

 ۵۰اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺗﻪ ﻟﻮړﯾ ي .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه د ﭙﯿﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ  ۵۰۰اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ او د وژل ﮐﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره

ﭘﻨﺎه ورﮐﻮﻟﻪ.

ﴎه ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﺳﭙﺎرل .زﻣﺮک ﺧﺎن د ۱۹۴۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﮐﯥ ﺟ ې ﭘﺮﯦ ﻮدې او د ﺪرا ﻮ ﭘﺎ ﻮن ﭘﺎی
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﲇ ﺒﺎر ﮐ ل ،ﭼﯥ ﺪرا ﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ
ﭘﻪ  ۱۹۴۵ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﮐﯥ د ﭘﺨﻮا

ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﭘﻠﻮي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ل او ﺟﻨﻮ

و ﺒﻮل او ددوی ﻫ ﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﯥ ﺷﻮې.

وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﻮ اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﺎﺗﻪ

ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ  ۲۰اﻓﻐﺎﻧ او ﻧﻮر ﻟ

ﺖ ورﮐﻮي او ﮐﻪ ﺟ ه ﻧ ﲇ ﻣﻌﺎش ﺑﻪ ﯾﯥ

ﭘﺮ  ۱۰۰۰اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻫﻮﮐ ه وﺷﻮه ،ﺧﻮ ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮرو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪو
د  ۱۹۴۱ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ د ﯾﻮې ډﻟﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ ﻓﻘﯿﺮ

اﯾﭙﻲ ﴎه ﺧﱪې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻮ اړﯾﮑﻮ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﺎﺑﻪ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺗﺮ ﻣﺸﺨﺺ وﺧﺖ ﭘﻮرې ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻤﻮل ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ډﯦﺮ ﮐ ل.

ﭘﻪ وزﯾﺮو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
دا ﺧﱪه ﭘﺮ ﺎی ده ،ﭼﯥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮارﯾ ي .ﻟﮑﻪ ﻧﻦ ،ﭼﯥ د ﺪرا ﻮ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺎن« ﭘﻪ

 /١٩٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ د ﺣﺎﮐﻢ ﻮاک ﺗﺮﻏﯿﺒﻮل

او اﻗﺘﺼﺎد ﭘﯿﺎوړي ﮐﻮل او ﭘﺮاخ اړﯾﮑﻲ) رﺳﻨ او ډﭘﻠﻮﻣﺎﳼ(.

ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن وړاﻧﺪې ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ رو ﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻃﺮﯾﻘﺖ ﺑﻨﺴ ﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﻟﻪ ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﴎه ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﯿ ي ،ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋي د ﺧﭙﻞ
اﻋﱰاض ،ﻟﻪ ﭼﺎرواﮐﻮ ﴎه د ﻣﮑﺎﺗﺒﺎ اړﯾﮑﻮ ،ﻣﻨﱪ او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﮐﯥ ﮐﺎروﻟﻪ.

ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﺸﺪد او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﻋﻮاﻣﻞ او د ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﮐﯥ د

ﻫﻐﻮ را ﻮﮐﯧﺪﻟﯽ ﺗﺼﻮر ﻟﻪ ﯧﻠﻤﯥ ﺑﻬﺮﻧﯽ دی .د ﻏﭻ ،وﯾﻨﯥ ،ﺑﺪل او ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻲ دودﯾﺰو
ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻌﺮﯾﻒ د ﭘ ﺘﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺗﺮ ډﯾﺮه ﻧﺎﭘ ﺘﻨﻮ ﮐ ی او ﮐﻮ

ﺷﻮی ،ﭼﯥ د »

وﯾﻨﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﻪ ﻧﻪ ﻣﯿﻨ ﻞ ﮐﯿ ي« ﭘ ﺘﻮ ﻣﺘﻞ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭘ ﺘﺎﻧﻪ د »وﯾﻨﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﻪ ﻣﯿﻨ ﻮﻧﮑﻲ« ﭘﻪ

ﺗﻮ ﻪ را وﭘﯧﮋ .

د ﻗﺪرت او ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻫﺮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ دور ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺳﺨﺖ ﭼﻠﻨﺪ ) (Hard Conductﭘﺎﻟﯿﴘ ﺧﭙﻠﻪ ﮐ ې او
دﻏﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ د ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻲ دي .ﻟﻪ اﻣﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ

اﺑﺎﺳﯿﻦ ﭘﻮرې ﭘﺮﺗﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ دور ﮐﯥ د ﯾﺮﻏﻠ ﺮو د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ اﺻﲇ ﻻره ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې او ﻫﺮ
اﻣﭙﺮاﺗﻮر او ﺑﺮﯾﺪ ﺮ ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗﯧﺮ ﺷﻮی ،ﻟﻮﻣ ﻧﯽ وار ﻳﯥ ﭘﺮ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐ ی دی .ﭘﻪ دﻏﻮ

ﺗﺎړاﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻻس ﺟ ې ﺗﻪ اړ ﺷﻮي او ﺧﭙﻠﯥ ﻮﻟﯥ ﯿﺮازې ﯾﯥ ﭘﮑﯥ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﮐ ې دي .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ دورو ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻟﻪ ﺗﺎړاﮐﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي،
ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﮐﻨﺪﻫﺎر ﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘﯧ ﻮر او ډﯾﲇ ﭘﻮرې ﻣﺪﻧﯿﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﻫﺮ ﻞ ،ﭼﯥ د

ﺑﻬﺮ ﯾﺮﻏﻞ ﻫﺪف ﺮ ﯧﺪﱄ ،د »دوﻟﺖ او ﻗﺪرت« ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ ې ده .ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺗﺎړاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﺗﺸﺪد ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
ﺗﺸﺪد ﻓﺼﲇ ﺧﻮی را ﻮﮐﻮﻟﯽ او دﻏﻪ ﺧﻮی ﭘﻪ ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﮐﯥ د ﻫﺮﭼﺎ د ﺗﯧﺸﯥ ﻻﺳﺘﯽ
ﺮ ﻮﻟﯽ دی.

»ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن« او »اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ«

اﺗﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د »ﺧﻮﻟﯥ« او »وﺳﻠﯥ« ﺳﱰاﺗﯿﮋي
)د ﺑﺎﭼﺎ ﺧﺎن او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺒﺎرزا

ﺗ ﻼرې(

ﻋﺪم ﺗﺸﺪد د ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﺎﺑﯿﻞ ﻟﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ درﯾ ﻪ ﭘﯿﻠﯿ ي.

ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ
ﭼﻠﻨﺪه ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ او د ﻫﺪف ﺗﺮ ﺣﺼﻮل او ﺗﻌﻘﯿﺐ ﭘﻮرې دوام ﮐﻮي .د ﺗﺎو ﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ
ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ )ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻗﺪرت( ﻟﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﺎﯾ ﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﯥ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ او ﻗﺪرت د ﺟﱪ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﯿ ي او د ﻗﺪرت او اﯾ ﯾﻮﻟﻮژي
د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺟﱪ او زور ﻏ ﯿ ي.

ﻋﺪم ﺗﺸﺪد د ﯿﻨﻮ ﺗﻌﺮﯾﻔﻮﻧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،د »ﻋﺪم ﺟﻬﺎد«» ،ﺗﺴﻠﯿﻤ « او

»ﺑﻠﻮاﮐ « ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ دی .د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺪف د ﻇﻠﻢ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﴎ ﯿ ﻮل ﻧﻪ
دي ،ﺑﻠﮑﯥ دا ﻮدل دي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮑﻨ ﻠﻮ ،ﺟ ې ،وژﻟﻮ او وﯾﻨﯥ ﺗﻮﯾﻮﻟﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻢ اﻧﺴﺎن

ﮐﻮﻻی ﳾ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰو ،ﻣﺪ

او وﻟﺴﻮاﮐﻮ ﻻرو ﺧﭙﻞ ﻫﺪف ﺗﻪ ورﺳﯿ ي .دﻣ ۍ د

ﺧﺸﻮﻧﺖ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﻠﻮر ډﯾﻤﻮﮐﺮا ﯿﮑﯥ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﮐﺎرﯾ ي.

ﭘﺮ ﺷﻔﺎﻓﻮ ﺎﮐﻨﻮ ﯿﻨ ﺎر

ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ ﻻرﯾﻮﻧﻮﻧﻪ او اﺣﺘﺠﺎج

 /١٩٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

اﻧ ﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻪ زﯾﺎن ﻧﻪ رﺳﻴﺪه .ﻣﻮﻣﻨﺪو ﺑﻪ ،ﭼﯥ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ  ،وزﻳﺮ،

ﻣﺴﻮد او اﭘﺮﻳﺪي ﺑﻪ ﮐﺮار ﻧﺎﺳﺖ وو او ﮐﻪ ﺑﻪ د اﭘﺮﻳﺪو او اﻧ ﺮﻳﺰاﻧﻮ

ﺟ ه وه ،ﻣﻮﻣﻨﺪ ،وزﻳﺮ او ﻣﺴﻮد ﺑﻪ ﻧﻪ وو ﺧﱪ ،ﻫﺮ ﻳﻮه ﺑﻪ وﻳﻞ ،ﭼﯥ
دا د ﻫﻐﻪ ﺟﻨ

ﻳﻮه ﻏﻮر ﻨ

 /١٩٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

دى ،ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻪ ﮐﻮو .ﭘﻪ ﮐﺎر و ،ﭼﯥ ﻮل ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﻪ

ﮐﯥ را ﻮل ﺷﻮي واى ،ﻪ روزل ﺷﻮي او ﻮل ﻳﻮ ﻞ

راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي واى«.

ﺎی

د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻟﻮﯾﻪ وﭼﻪ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ ﻮ ډوﻟﻪ ﻣﺒﺎرزې

رواﻧﯥ وې .ﭘﻪ ﯾﻮه اړخ ﮐﯥ د ﻣﻬﺎ ﺎ ﺎﻧﺪي او ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﻫﻨﺪ او ﭘﯧ ﻮر
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﻣﺒﺎرزې وې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﭘﻠﻮﯾﺎن او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ،اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ،د ﺗﺮﻧ ﺰو ﺣﺎﺟﻲ ﺻﯧﺐ او ﯾﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻣﲇ ﻣﺒﺎرزان ﻟﻪ ﺷﻌﻮري او ﻏﯿﺮ ﺷﻌﻮري ﭘ ﺘﻮن ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﴎه ﻣﻞ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد او
وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﻮﺧﺖ وو .ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪې ﺑﻨﺪوﺑﺴﺘﻲ ﺳﯿﻤﯥ

د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﺑﺎور ،د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻋﯿﻨﻲ ﴍاﯾﻄﻮ دا ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ

د دوو ﺑﯧﻠﻮ ﻗﻄﺒﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې وې .ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻮرې

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺟﻬﺎد او وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺒﺎرزه وﳾ ،ﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ددوی ﭘﺮ ﺧﺎوره ﯾﺮﻏﻞ ﮐ ی و

ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮﻻﺳﯽ و ،ﺧﻮ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺘﯥ ﺳﯿﻤﯥ ،ﭼﯥ ﻣﺮﮐﺰ ﯾﯥ ﭘﯧ ﻮر و ،ﺗﺮ ډﯦﺮه د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ

ﺑﻞ دﻟﯿﻞ ﯾﯥ دا و ،ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﺷﻌﻮر او د ﭘﻮﻫﯥ ﮐﭽﻪ دوﻣﺮه ﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی

ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﻫﻨﺪﻣﺤﻮره ﮐﺎﻧ ﺮس ﻣﺘﮑﻲ و ،ﺧﻮ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ او ﻧﻮرو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨﻮ ﺗﺮ

ﺑﺎور دا و ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺧﺎوره ﭘﻪ زور ﻧﯿﻮﻟﯥ او دﯾﻨﻲ او ﻮﻟﻨﯿﺰې ازادۍ ﯾﯥ ﺳﻠﺒﻮي

د » ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن« ﯾﺎ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺑﯧﻞ وﻃﻦ ﭘﻪ ﺗ او د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺒﺎرزې

ﻏﱪ ﻮن وﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮل دي .ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ دا ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻏﱪ ﻮن د دﯾﻦ ﺳﺎﺗﻨﯥ او

اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻧﻪ ﺑﯧﻞ وو .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺒﺎرزې د دﯾﻦ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰې ﮐ ې وې او

ﭘ ﺘﻮﻧﻮﻟ ﻟﻪ ﺗﺮﮐﯿﺒﻲ ﺷﻌﺎر ﴎه ﻣﻞ و او ﻣﴩي ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه د

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﺧﭙﻞ اﯾ ﯾﺎل ﭘ ﺘﻮن وﻃﻦ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮﻣﻮ ﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﻌﺎر ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﻫﯿﻠﯥ ﭘﻪ

او ﮐﻮم ﺳﯿﺎﳼ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻪ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮوړل ﳾ.

د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد او ﺳﯿﺎﳼ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰې ﻣﺒﺎرزې اﺻﻞ درک ﮐ ای ﳾ .ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ
او د د ﻏﺴﯥ ﮑﯿﻼﮐﻲ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘ ﺘﻮن ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﻧﻔﻮس ﻟﻮﻣ ﻧﯽ او دودﯾﺰ

ﻣﻼ او ﭘﯿﺮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وه.

د ﮐﺎﻧ ﺮس ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪه زﯾﺎت ﺎﯾﻞ دده او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ د ﻧﻈﺮ

او ﻣﺒﺎرزې دواړو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وا ﻦ ﭘﯿﺪا ﮐ ی و؛ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻮره ﯾﻮه ﭘﯧ ۍ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
ﻋﻘﯿﺪې او ﻮﻟﻨﯿﺰ واﮐﻤﻦ ﻓﺮﻫﻨ

د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﺎﺑﻪ ﻟﭙﺎره وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﮐ ې وې او ﻗﺮﺑﺎﻧ

ﯾﯥ ﯾﻮې ﺣﺘﻤﻲ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﭘﺮ درﺷﻞ وې ،ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ وه ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ او

ﻻﻧﺪې وې .د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻻړ د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﺧﺪاﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ ﻏﻮر ﻨ

ﻣﺘﺰﻟﺰل ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﮐﻮﻟﯥ.

ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﺮ ﯾﻮه ﻫﺪف را ﺮﺧﯧﺪې ،ﺧﻮ د ﻣﺒﺎرزې د ﺮﻧ ﺘﯿﺎ او ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗ او د دواړو

ﮐﺎﻧ ﺮس ﭘﻮرې ﺗ ﻟﯥ وې .د دواړو ﺷﻌﺎروﻧﻪ ﺳﭙﯧ ﲇ وو او دواړو

اﻫﺪاف درﻟﻮدل ،ﺧﻮ

اﻫﺪاﻓﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﻻرې ﯾﯥ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯥ او ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﴎه ﭘﻪ ﮑﺮ ﮐﯥ وې.

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﻟﻪ ﺗﻨﺨﻮا او ﺟ ې ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۱۲۰زره ﻣﻠ ﺮي ﭘﯿﺪا

ﮐ ي وو او ﻏﻮ ﺘﻞ ﯾﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭼﺮه ﻳﻲ

ﻮﭘﮑﻮ ﭘﺮ ﺎی د ﻗﻠﻢ ،اﻋﱰاض او ﻻرﯾﻮن ﻣﺒﺎرزې »ﻋﺪم ﺗﺸﺪد« ﺗﻪ وﻫ ﻮي .ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪې راﳾ .ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺣﺴﺎﺳﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ دا ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ

ﺳﯿﻤﻮ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﺟ ې ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻧﯿﻤ ې ﻠﯥ ،ﭼﯥ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﯥ ﻫﻤﻐ ي او

ﺧﭙﻞ ﻮل ﻋﻤﺮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻨﺪي اﺟﯿﺮو ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ډﻏﺮې وﻫﻠﯥ او ددوی د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﯾﻮواﻟﯽ ﻧﻪ و ،ﮑﻪ دﻟﺘﻪ ﻣﺒﺎرزې ﺗﺮ ډﯾﺮه ﭘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﺤﺪودې وې.

ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ذﻫﻦ او ﻓﮑﺮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ او ﻫﻨﺪو دواړو ﯾﻮ ډول ﺗﺼﻮﯾﺮ و.

ﻓﻘﯿﺮ اﯾﭙﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ده او

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن واﻳﻲ » :ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ د ﭘﺮﻧ ﻴﺎﻧﻮ او ازادو ﻗﺒﺎﻳﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ

ﺟ ې ﮐﯧﺪې ،ﺧﻮ ﻮل ﻗﺒﺎﻳﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﻼ او ﯾﻮه ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻪ وو ،ﻧﻮ ﮑﻪ

 /٢٠٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /١٩٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻋﻮاﻣﻞ وو ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﭘﮑﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ د ﺳﯿﺎﳼ او ﺗﺎرﯾﺨﻲ

ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ و ﺮ ﻮل ﳾ .ﻣﻬﺎ ﺎ ﺎﻧﺪي ﺗﻞ

ﺗﺮ  ۱۹۴۷ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﺮ دې ﮐﺎر ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﻨﻮ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮﻫﻨ ﻲ

اﻣﺎ ﻫﻐﻪ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮی او ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻮﻟﻨﯿﺰ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮﻫﻨ ﻲ وﺿﻌﯿﺖ ﴎه ﻧﺎﺑﻠﺪه

ﻻﻣﻞ ،د ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ ﺗ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﻟﻪ ﺟﻬﺎد ﴎه ﭘﻪ ﮑﺮ ﮐﯥ ﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد د

ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻮرې د ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺗ ﻟﯽ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ و .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ۱۸۴۶ز ﮐﺎل ﻧﻪ
ﻗﺒﻠﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺎی د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﺮ ﻟﻮر و ﺮ ﻮي او ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮی ﻫﻢ دی .ﺑﻞ
ﮐﻤﺰوری درﯾ و .ﻟﻪ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺮﺗﻪ ،ﭼﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ ﯾﯥ د ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﻨﻮ دﻓﺎع

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﺗﻪ ډاډ ورﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﺎﻣﺘﻤﺪﻧﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ وده ﮐﻮﻻی ﳾ،

و .ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﻋﺎم وﻟﺲ واک د ﺣﺎﮐﻤﯥ ﻃﺒﻘﯥ )ﻣﻼ او ﭘﯿﺮ( ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و او ﻫﻐﻮی
ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ ﭘﻪ ﻫﻨﺪي ﻮﻟﻨﻪ ،دود او ﺮوﻫﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺸﺪده د اﺟﺘﻨﺎب ﺗﻠﻘﯿﻦ و.

ﮐﻮﻟﻪ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﯦﺮی واﮐﻤﻨﻮ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﴎه د ﻤﮑﻨ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ او د ﭘ ﺘﻮن

دﻏﻪ ﻣﺬﻫﺐ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ د اﻋﺪام او ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻒ دی .ﺎﻧﺪي ﭘﻪ داﺳﯥ

وﻟﺲ د ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﺎﮐﻮﻧﮑﯥ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﺮ ﺎی ،د ﺷﺨﴢ ،ﺳﯿﺎﳼ او ﺳﻠﯿﻘﻮي ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ

ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ دﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې ،ﭼﯥ واردﻣﺨﻪ ﻟﻪ دودﯾﺰ او ﻣﺬﻫﺒﻲ اړﺧﻪ د

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﺗ ﻼرو ﺗﻪ ﺧﻮرا ژﻣﻦ رﻫﱪ و ،ﺧﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﺗﺤﻮﻻﺗﻮ او

ر ﺎ ﮐﯥ ﭘﺮ دې ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻫﻢ ﺮﮐﺰ درﻟﻮد ،ﭼﯥ د ﻟﯿﱪال اﻧ ﺮﯾﺰ ﮐﻠﻮﻧﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟ ې

ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﻐ ۍ د ﯾﻮه ﻧﻮي ﻗﻮت ﺟﻮړول و ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ د وﯦﺶ ﺗﺮ وﺧﺖ

د ﺎﻧﺪي ﺷﻌﺎر د ﻮﻟﯥ ﻧﯿﻤﯥ وﭼﯥ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺒﺎرزه وﻻړ و ،ﺧﻮ د وﯦﺶ ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ

ﺗﻮ ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ ی دی.

ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ دی او ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﯾﻮې درﯦﯿﻤﯥ ﻻرې ﻏﻮر وﮐ ي او ﻫﻐﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﺮﯦ ﻮدو ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ وه .ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﻮﻟﻨﭙﻮﻫﻨﯥ د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ ﭘﻪ
او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﺮ ﺎی ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﻪ ﮐﺎر ورﮐﻮي.

ﭘﻮرې ﻋﺎم ذﻫﻨﯿﺖ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﯾﻮه ازاد ﻫﯧﻮاد داﻋﯿﯥ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐ ي .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ

ﮐﯥ د ﮐﺎﻧ ﺮس دوه ﻣﺨﯿﻮ او ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﻻړو ﭘﺮﯦﮑ و او د ﻣﻮﻻﻧﺎ ازاد ،ﻻل ﻧﻬﺮو او ﭘﺨﭙﻠﻪ

ﻮاک ﺗﺸﻪ د ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د وﯦﺶ ﭘﺮ وﺧﺖ اﻧ ﯿﺮل ﮐﯿ ي ،ﮑﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ د ﭘ ﺘﻨﻮ

ﺷﻌﺎر« اﺻﲇ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړوي او د ﻫﺪف ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻧ دې ﮐﯧﺪو او ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻓﺸﺎر ﻟﭙﺎره

ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د واﱄ اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ د

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﻣﺘﮑﻲ و ،د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺳﯿﺎﳼ ﻓﻀﺎ ﺗﺮ

ﻧﻪ د ﻫﻐﻮی د ﻣﺒﺎرزو ﻏﭻ واﺧﺴﺖ .د وﯦﺶ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ او ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ

ﻗﺒﻠﯥ« د ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺮﯾﺎن ژوﻧﺪی وﺳﺎﺗﻪ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ ﻫﺴﺘﯥ »رﻫﱪۍ« د

ﴎه ددوی ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﭘ ﯥ ﮐﯧ ﻮدې او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ادﻏﺎم د ﻫﻐﯥ ﻣﺒﺎرزې ﺑﺮ

ﻏﻮ ﺘﻞ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرې ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﻣﻮ ﻲ ﻫﻨﺪ ﴎه وﻧ ﻠﻮي .ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ

ﻋﮑﺲ ﻣﺴﯿﺮ و ،ﭼﯥ دوی د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﭘ ﺘﻮن اﯾﺎﻟﺖ\ﻫﯧﻮاد ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻟﯥ .د ۱۹۴۷ز ﮐﺎل

ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ او د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻣﴩاﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ رو ﺎﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻧﻪ ﻟﯿﺪه ،ﮑﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د

ﭘﲇ ﮐﻮل او د ﺷ ل ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﴎﺣﺪي اﯾﺎﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮل و.

ددﻏﻪ ﺗ او ﺳﻤﻼﳼ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل ورﺗﻪ ﻟﻪ ﺎن وژﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ و .د ډﯾﲇ ﭘﺮ ﻟﻮر د

ﮐﯥ ﺗﺮ ۱۹۵۴ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ددﻏﺴﯥ داﻋﯿﯥ ﭘﻮره رﺟﺤﺎن او ﻗﻮت ﻣﺤﺴﻮس و .ددﻏﻪ درﯦﯿﻢ
د ﺣﻘﻮﻧﻮ ،ﯾﺎ ﺑﯧﻞ ازاد اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺗ او د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﺎﻧ ﺮس واورﯦﺪې او ﻧﻪ ﻫﻢ اﻧ ﺮﯾﺰ.

ﻮﻟﭙﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﻪ ور ﻮ ﮐﯥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺷﻮی و ،واﻳﻲ ،ﮐﺎرو او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ وﯦﺶ ﴎه ﻟﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ

ﻟﭙﺎره د ) ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﻫﻨﺪ( ﻮﻟﭙﻮ ﺘﻨﯥ ﺑ ﻪ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ وړ وه ،ﮑﻪ ﻫﻨﺪ د وﯦﺶ ﭘﻪ ﭘﺮﯦﮑ ې

ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻫﻨﺪ د ﻧﻮي واﯾﴪای ﻟﻮﻳﻲ ﻣﻮﻧ ﺒﺎ ﻦ اﺻﲇ دﻧﺪه د ﻫﻨﺪ د وﯦﺶ ﻧﻘﺸﯥ

ﺎﻧﺪي ﻫﻮﮐ و او ﻫﻤﻐ ۍ و ﻮده ،ﭼﯥ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ د ﻫﻐﻮی د » ﻣﺤﮑﻮﻣﻮ ﱪوﻧﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ

ﯾﯥ د ﯾﻮې وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮې ﮐﺎر اﺧﺴﺘﯽ دی.

اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې د ﴎﺣﺪ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د دودﯾﺰ ﺳﯿﺎﳼ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺎﯾﻞ د اړخ » ﺳﯿﺎﳼ
ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﺤﻮر د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد او وﺳﻠﻪ وال ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﻫﻤﻐ ۍ ﭘﺮ ﺎی

ﻋﻘﯿﺪې ،ﺗﻮﮐﻢ ،ژﺑﯥ ،ﻓﺮﻫﻨ

او اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮرې ﺗ ﻟﯥ او

 /٢٠٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٠١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻧﻪ ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ وﯦﺮﯦﺪه ،ﺧﺪاﯾﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎران او ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د ﻫﻨﺪ د

وﯦﺶ ﯾﺎ ﺳﯿﺎﳼ اوج ﭘﻪ ﭘ او ﮐﯥ ورﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل.

ﺎی

ﭘﻪ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ د ورور ډاﮐ ﺮ ﺧﺎن د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺷﻌﺎر

او ﭘ ﺘﻮن ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭙﻠﻮ ﻟﭙﺎره اﻧ ﺮﯾﺰ واﱄ اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﻮﻣﺎرل ﺷﻮی و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ
اﯾﺎﻟﺖ ) اوﺳﻨ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا( ﮐﯥ د ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﻠﮏ راﭘﺎرول او د اﭘﺮﯾﻞ ﭘﺮ

ﻗﺒﺎﯾﻠﺴﺘﺎن او ﯾﺎﻏﯿﺴﺘﺎن

۲۸ﻣﻪ او ۲۹ﻣﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻮﻧ ﺒﺎ ﻦ ﭘﯧ ﻮر ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﻟﻪ  ۵۰زره ډﯦﺮ ﭘﻠﻮﯾﺎن ﯾﯥ د »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن زﻧﺪه

د ﭘ ﺘﻨﻮ د ازاد ﻫﯧﻮاد د داﻋﯿﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻋﺎم

ﺑﺎد« ﺗﺮ ﺷﻌﺎر ﻻﻧﺪې ورﺗﻪ را اﯦﺴﺘﲇ وو ١١٣.د  ۱۹۴۷ز ﮐﺎل د ﺟﻮن ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن د

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﻤﮑﻨﻪ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻟﺤﺎظ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د

ﻣﻄﺮح ﮐﯧﺪل ﻟﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﮐﺎر و ،ﮑﻪ د ﮐﺎﻧ ﺮس اﺻﲇ ﻟﻮﺑﻐﺎړو ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻧﻮ ﴎه د

ذﻫﻨﯿﺖ ﭼﻤﺘﻮ و .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﻧ دې اړﯾﮑﻮ او د ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
اﻟﺤﺎق ﺷﻌﺎر ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺎوه او ﭘﻪ ﻋﻘﯿﺪوي ،ﻮﻟﻨﯿﺰ او ﻓﺮﻫﻨ ﻲ ﻟﺤﺎظ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ او ﻫﻨﺪ
ﴎه د ﺟﻮړﺟﺎړي ﭘﻪ درﯾ ﮐﯥ ﻧﻪ وو .د ﻫﻐﻮی ﻟﭙﺎره درﯦﯿﻤﻪ ﻻر د ﯾﻮه ﺑﯧﻞ ﻫﯧﻮاد ﺷﺘﻪ واﻟﯽ

و ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻘﯿﺪې ،ژﺑﯥ او ﻓﺮﻫﻨ

ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﮑﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﳾ.

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺮ ۱۹۴۰ز ﮐﺎل ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د دوﯾﻤﯥ

ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﺗﺮ ﻧ ﻠﯧﺪو ﻣﺨﮑﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺒﺎرۍ او د ﻣﺴﯿﺪو او ﻧﻮرو ﻗﺒﯿﻠﻮ د ﭘﺎ ﻮن
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻫ ﯥ ﭼ ﮑﯥ ﮐ ې ،د ﻫﻨﺪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﻠ ﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻧﻮي

ﯾﺮﻏﻠﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ) (New Forward Policyﺳﺨﺘﯥ ﻧﯿﻮﮐﯥ وﮐ ې.

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ اﻋﻼن او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﺎري ﮐﻤﯧ ﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن
ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺣﻘﻮﻗﻮ واردﻣﺨﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ ې وه .ﮐﻪ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﺎﻧ ﺮس او ﯾﻮﻣﻮ ﻲ ﻫﻨﺪ ﴎه د
ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯧﻠﻮ د ﺗ ﻟﻮ ﭘﺮ ﺎی د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ او ﻣﲇ ﻣﺒﺎرزان ﭘﺮ ﯾﻮه دﻏﺴﯥ
ﺷﻌﺎر راﻏﻮﻧ ﮐ ي وای ،د ﻫﻨﺪ د وﯦﺶ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ،د ﻫﻨﺪ ﻣﻘﻨﻨﻪ ﺟﺮ ﻪ او د

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﻮ ﺟﺮ ﻪ ﻣﺠﺒﻮر وو ،ﭼﯥ ﻏﺎړه ﯾﯥ ورﺗﻪ اﯦ ﯥ وای .د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﮐﺎري
ﮐﻤﯧ ﻪ )  (Working Committeeﮐﯥ ﴎدار ﭘ ﯿﻞ ،راج ﻮﭘﺎل اﭼﺎرﯾﻪ او ﺟﻮاﻫﺮ ﻻل
ﻧﻬﺮو د وﯦﺶ ﻣﻼﺗ ي وو ،ﺧﻮ د وﯦﺶ ﭘﻪ ﺗ او د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﭘﻪ
ﺎﻧﺪي ﻫﻢ ددوی ﻣﻼ وﺗ ﻟﻪ.

ون ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﮐﯥ

د ﻫﻨﺪ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﺟﺮ ﯥ ﻏ ي ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﻔﺮ ﻋﲇ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﭘﺎرﳌﺎن ﮐﯥ د

د ﻫﻨﺪ واﯾﴪای ﻣﻮﻧ ﺒﺎ ﻦ د وﯦﺶ اﻋﻼﻣﯿﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﺮاوي ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ

ﺘﻮﻧﻮ ﯾﻮه ﭘﺮ

ﺳﭙﺎري .ﻣﻮﻧ ﺒﺎ ﻦ ﻟﻪ ﮐﺎﻧ ﺮس ﴎه دې ﻫﻮﮐ ې ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ و ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺑﻪ د ﺑﻨ ﺎل او

وﺿﻌﯿﺖ ﴎه ﻧﻪ ﻣﺦ ﮐﯧﺪل .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﻔﺮﻋﲇ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ وﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺳﯿﻤﻮ

ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن واﻳﻲ ،د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻫﺪف دا و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻏﭻ واﺧﲇ ،ﮑﻪ د ﻫﻨﺪ د

ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ وﺑﺎﳼ او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ ډاډ ورﮐ ي ،ﭼﯥ

اړﺧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﯥ ﴐﺑﯥ ورﮐ ې .د ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﮐﺎﻧ ﺮس  ۶۰ﮐﺎﻟﻪ ﻟﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﺴﺎﻟﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ه او ﭘﻪ ډا ﻪ ﯾﯥ ﮐ ه ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ او ﻗﺒﺎﯾﻞ
د ﺧﭙﻠﻮ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺣﻘﻮﻧﻮ او ازادۍ د ﺣﺼﻮل ﻟﭙﺎره ﺟﻨ ﯿ ي ،ﺧﻮ ﮐﻪ د ﭘﻮ ﻲ ﻟ

ﻟﺴﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺳﯿﻤﯥ ﭘﺮ رﻏﻮﻧﻪ او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟ ﯧﺪﻟﯥ وای ،اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﻟﻪ دﻏﺴﯥ

ﮐﯥ د درې ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﻧﻔﻮس ﭘﻪ درﻟﻮدو ﴎه ﯾﻮ ﻧﻮی ﺣﺎﯾﻞ ﻫﯧﻮاد )ﻗﺒﺎﯾﻠﺴﺘﺎن( راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ي،
اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻋﻘﯿﺪوي ﺮوﻫﻮ ﴎه ﴎ او ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﭘﻪ ﮑﺎره د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﻔﺮﻋﲇ او ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠ ﻧﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ د دﻏﯥ ﻃﺮﺣﯥ

ﻫﺪف ﭘﻪ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟ ې او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﺑﻨﺪول او د

اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﴎه ﭘﺮ دې ﺗﻮاﻓﻖ ﮐ ی و ،ﭼﯥ د ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

ﺗﻪ

ﭘﻨﺠﺎب وﯦﺶ ﺗﻪ ﻏﺎړه ږدي او ﮐﺎﻧ ﺮس ﺑﻪ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻮﻟﭙﻮ ﺘﻨﻪ ﮐﻮي.

ازادۍ ﯾﻮ ﺳﱰ ﻋﺎﻣﻞ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﺒﺎرزې او ﻗﺮﺑﺎﻧ وې ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي او ﭘﻮ ﻲ دواړو

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ازادۍ اﺧﺴﺘﻨﯥ ﻣﺒﺎرزې وﮐ ې ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮې ﻏﻮږ ﻧﻪ ﺮاوه او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ

ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﴎ ﻨﺪﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ان ﺗﺮ ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،د ازادۍ ﺑﯧﺮﺗﻪ
ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻏﺎړه ﮐﯧ ﻮده.

١١٤

 /٢٠٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٠٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﮐﺎﻧ ﺮس ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎﻧ ﺮس د ﻣﴩ ﺟﻮاﻫﺮ ﻻل ﻧﻬﺮو راﺗ

او ﭘﻪ

ﺎی

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﺮﻣﻨ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﺣﺎﯾﻞ راﻣﻨ ﺘﻪ
ﮐﻮل و ،ﺧﻮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺑﻬﯿﺮ وﮐﺘﻞ ﳾ ،دا ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﯾﻮه ﺎﻧ ي

ﺷﺎوﺧﻮا دﯦﺮﺷﻮ ﻏﻮﻧ و ﮐﯥ وﯾﻨﺎوې ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ د ﮐﺎﻧ ﺮس او ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ

ﻫﯧﻮاد د ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﻮﻣ ﻧ ﻧﻈﺮﯾﻪ ده ،ﭼﯥ ﯾﻮه ﻫﻨﺪي ﻣﺴﻠ ن ﺳﯿﺎﺳﺘﻮال ورﮐ ې ده .ﻫﻐﻪ

د ﻧﻬﺮو ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ ﺑﯿﻨﺠﻲ ﺑﺮوم ﻫﯿ ﭘﻪ

ازاد ﻗﺒﺎﯾﻠﺴﺘﺎن او »ﯾﺎﻏﯿﺴﺘﺎن« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﭘﻪ دواړو ﻏﺎړو ﮐﯥ د ﭘﺎ ﻮن

ﭘﮑﯥ وﮐ ې .ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﯿﻨﯥ ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو ﻣﴩان ﯾﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺧﱪې ﮐﯧﺪې ،ﺧﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ د »اﺣﺘﯿﺎط« ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ دې اړه ډﯦﺮ ﻟ

ﻟﭙﺎره ﻮر ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﮑﯥ ﺧﻠﮏ ،ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

او اﻧ ﺮﯾﺰان ﯾﯥ ﻻﻫﻢ ﺣﺴﺎس ﮐ ل.

ﺧﭙﻞ ﺑﺎغ ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﯾﻮه دوه زره ﮐﺴﯿﺰه ﺟﺮ ﻪ را وﻏﻮ ﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻻل ﻧﻬﺮو ﺧﭙﻠﯥ ﺧﱪې ورﺗﻪ

ﻏﱪ ﻮن را وﭘﺎرﯾ ي » :ﯾﻮازې ﻮاک د ﻮاک زور وﯾﻼی ﳾ ،ﯾﻮازې ﺑﻢ اﭼﻮوﻧﮑﯥ اﻟﻮﺗﮑﻪ د

ﺑﻢ اﭼﻮوﻧﮑﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻮاب وﯾﻼی ﳾ ،ﻧﻪ ﺗﻮرې ،ﻏﴚ او ﻮﭘﮏ ،ﭼﯥ دا ﻫﻢ زړه او ﻟﻪ

ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﭼﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺪه د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزو او درﯾ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮې ﺮک ﻟ ﯧﺪای ﳾ .د
ﮐﻮوﻧﮑﻮ او د ﻫﻐﻮی د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ او د  ۱۹۲۸او  ۲۹ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﺟ و

ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ.

د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﻔﺮ ﻋﲇ دﻏﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﺗﻪ ﭼﺎ ﭘﺎم وﻧﻪ ﮐ  ،ﮑﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﮐﺎره وﺗﯥ وﺳﻠﻪ ده« .ﭘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﴎه دا د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﲇ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ او ﻏﺎزﯾﺎﻧﻮ د ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ

ﮐﯥ ﺟ ې او ﺣﻀﻮر د ﻮل ﻫﻨﺪ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺎﻟﻪ .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﻫﻤﺪې ﻟﻪ ﮐﺎره ﻟﻮﯾﺪﻟﯥ او دودﯾﺰې وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﯿ ﯾﻮ ﭘﯧ ﯾﻮ راﻫﯿﺴﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ دﻓﺎع

ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د روﳼ او ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د راﺗ

ﻟﻪ وﯦﺮې ﻫﻐﻮی د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ

ﺗﻮب ﻧﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو د ﺧﻼﺻﻮن ﺷﻌﺎر و .دې ﺧﱪې ﻮﻟﻪ ﺟﺮ ﻪ وﭘﺎروﻟﻪ او د ﻣﺴﯿﺪو

واک د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﺣﺎﯾﻞ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ وﯦﺶ

ﻣﺒﺎرزو ﻧﻨ ﻮل او ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﯾﻮ ډول ﺳﭙﮑﺎوی و ،ﮑﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ

ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮو ادارو د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﻨ ﯽ و او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ

ﮐ ې ده .ﺑﻞ ﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ ﯾﯥ ﭘﻪ رزﻣﮏ ﮐﯥ را وﭘﺎرول د ﮐﺎﻧ ﺮس ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻣﺮﯾﻲ

ﺳﻠ ﻮﻧﻮ زره ﴎﺗﯧﺮي ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ ي وو .ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﻫﻨﺪ د روﺳﯿﯥ او ﻧﻮرو ﻮاﮐﻮﻧﻮ د

ﯾﻮه ﻣﻠﮏ ﻣﻬﺮدل ﺧﺎن ﮐﺎﮐﺎ ﻟﻪ اﻣﺴﺎ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻧﻬﺮو ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ورﻏﯽ او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﯾﻞ:

ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل وﺳﺎﺗﻪ او دﻏﻪ ﺣﺎﯾﻞ )(Buffer Zoneﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد

دی ﮐ ی او ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺮﯾﯧﺘﻮب وﮐ و.«...

ﻣﻼﺗ و ﺟﺒﻬﻮ ﻣﺎت ﺷﻮل او ﻫﻨﺪ )اوﺳﻨﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ( ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺣﺎﯾﻞ ﺳﯿﻤﻮ

»ﺗﺎ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﻪ راواړوﻟﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ دې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﺮﯾﺎن و ﻠﻮ ،ﻣﻮږ د ﻫﯿﭽﺎ ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﻧﻪ

ﻧﻬﺮو ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧ ه ﮐﯥ ﯿﻨﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﺧﱪې ﻫﻢ وﮐ ې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﯾﻮه د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﻫﻨﺪۍ

ﭘﺮ ﭘﺎﻟﯿﺴ  Forward Policyﻧﯿﻮﮐﯥ وې .ﻧﻬﺮو ووﯾﻞ ،ﭼﯥ د

ﻮ او و و ﺑﺮﻣﺘﻪ ﮐﻮل د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ده ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮑﯿﻼﮐﻲ اﻫﺪاﻓﻮ او اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﻲ ﻧﻘﺸﯥ د ﯿﻨ

ﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻪ

اﺧﲇ .ﭘﻪ دې ﻧﺎﺳﺘﻮ ﮐﯥ ﻻل ﻧﻬﺮو د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﻫﻐﻪ ﻟﯿﮏ ﯾﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ وﮐ ه ،ﭼﯥ د

ﮐﺎﻧ ﺮس ﻣﴩ ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻫﻨﺪي و و د ﺑﺮﻣﺘﯥ او د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺗﻮروﻧﻮ د

ﺗﻮﺿﯿﺢ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﺳﺘﻮﻟﯽ و .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﮐﺎﻧ ﺮس ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐ ې وه ،ﭼﯥ د

د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﺧﻮاﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐ  ،ﮑﻪ روﺳﺎن ﻟﻪ ﻫﻤﺪې

ﻟﻪ ﯾﺮﻏﻞ او ﻧﯿﻮاﮐﻪ وژﻏﻮره .د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﯾﻮ ﯾﺎ دوو ﺑﯧﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ

ﻣﻨ ﺘﻪ راﺗ

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯥ ﯥ و ،ﮑﻪ د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه

ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﺑﻔﺮ زون ﺧﭙﻞ اﻏﯿﺰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ور ﮐﺎوه او دﻏﻪ زون ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د
د ﻤﻨﺎﻧﻮ )ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ ،ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﺎم ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﻟﻮﯦﺪه .دا ﺗﺮ ډﯾﺮه د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ وﯾﺶ ﻣﺨﮑﯥ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ

ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﻋﻤﻼ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﻫﯿﻮاد »ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن« ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزه ﮐﻮﻟﻪ.

 /٢٠٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وﺿﻌﯿﺖ ﯿ ﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼوی ور واﺳﺘﻮي او ﻫﺮ ﻪ ﻟﻪ ﻧ دې و ﯿ ي .ﻫﻐﻪ

ﭘﻪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ﻣﺒﺎرزې ﭘﺮ دوام ﯿﻨ ﺎر ﮐ ی و  » :د ازادۍ ﯾﻮه
ﻟﻨ ه ﺷﯿﺒﻪ د زرو ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺮﯾﯿﺘﻮب ﻟﻪ ژوﻧﺪه ﻏﻮره ده .د ﺑﺮﻣﺘﻪ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﺗﻮر د اﺳﻼم او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ

ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮل دي«.

١١٥

د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﴩاﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻬﺮو ﴎه و ﻮري ،ﺧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺎﯾﻨﺎﺳﺘﻲ

ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻞ )ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي( ﻫﯿ ﺳﻦ ﻟﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﴎه ﺟﺮ ﻪ ﺷﻮل .د
ﻻل ﻧﻬﺮو دﻏﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎﺑﯧﺮه ﭘﻪ ﻣﻼﮐﻨ  ،ﺧﯿﱪ او ﺑﺎﺟﻮړ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﺮﮐﲇ او

ﻧﻬﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ډﯾﻮرﻧ د ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﭘﻪ ﺎﻟﻪ ﮐﯥ
 -د اﻋﻠﯿﺤﴬﺗﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ده ...د ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﯥ

دوﻟﺖ ژر ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﴎه د ﯾﻮې ﺛﺎﺑﺘﯥ او دواﻣﺪارې ﭘﻮﻟﯥ راﮐﺎږل

ﻏﻮاړي!

 وزﯾﺮﺳﺘﺎن! دا د ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﺎﻟﻪ ده ،دا ﺑﻪ ﻪ وي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎلﭘﺮﯾ دئ

 ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ﮐ ې ده .د ﻧ ۍ د ﻏﻮره ﭘﻮځ ﭘﻪ اﺳﺘﻌ ل ﴎه ﺑﻪﯾﯥ ﭘﻪ ﻮﻧ و ﮐ و

 -ﻟﻪ وزﯾﺮو ﭘﺮﺗﻪ ،ﻫﺮ ﻪ....

 ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﯾﻮې ﻮ ﯥ ﻤﮑﯥ ﴎه اوﺳﯿ ي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻮی د ﻧﻪﮐﻨ ﺮول وړ ﻞ ﮐﯿ ي .ﻣﻮږ ﺑﻪ دﻏﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻟﻮو

 ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ دﯾﻮال ﺟﻮړوئ ،ﭼﯥ وزﯾﺮ ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﺊ؟ اړﺗﯿﺎ ﯾﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﲇ ﺟﻮړ ﮐ و ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﻮکوﭘﻮﻫﯿ ي دا )ﺳﯿﻤﻪ( ﭼﯿﺮې ﭘﺮﺗﻪ ده.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻮ دواړو ﴎه ﻣﻞ و ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ ،ﭼﯥ ﮐﺎﻧ ﺮس او ﺧﺪاﻳﻲ ﺧﺪﻣﺘ ﺎراﻧﻮ ﻏﻮ ﺘﻞ،

ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪل .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻻل ﻧﻬﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

ﺷﻤﯧﺮ

او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ را ﭘﺎروﱄ وو ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د ﮐﺎﻧ ﺮس او ﻫﻨﺪو

ﻣﴩۍ ﭘﻪ ﺗ او دا ډول ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د وﺧﺖ ﭘﻪ ﴍاﯾﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮې ﻧﻪ وې.

وﱄ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ر ﺘﯿﺎ ر ﺘﯿﺎ دي ) (Facts Are Factsﮐﯥ ﻟﯿﮑﻲ ،ﭼﯥ

د ﻻل ﻧﻬﺮو ﭘﺮ ﺳﻔﺮ د ﴎﺣﺪ واﱄ اوﻟﻒ ﮐﺎرو ﺧﻮښ ﻧﻪ و او د ﻣﺎﻧﮑﻲ ﴍﯾﻒ ﭘﯿﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ

ﻣﻼﮐﻨ  ،ﺧﯿﱪ ،ﺑﺎﺟﻮړ او ﭘﯧ ﻮر ﮐﯥ د ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ
ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ وﯦﺸﻞ ﮐﯧﺪې.

ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﺎوه او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎﻧﻮ او

 /٢٠٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٠٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺷﻮل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ د ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﯾﻮ دﻟﯿﻞ ﭘﻪ

 -ﻟﻪ وزﯾﺮو ﴎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﳾ ﮐﯧﺪای....

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ﻠﯥ .ددوی ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ د

ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دوی اړ وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﯿﺸﺘﻮ ﱪوﻧﻮ ﭼﺎرې او
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧ دې و ﺎري او ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ زور ﺗﺮ ﺧﭙﻞ واک ﻻﻧﺪې راوﱄ.

د ۱۸۹۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﮐﯥ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ﺧﭙﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل .ﭘﻪ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ د ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﴩۍ د ﺳﭙﺎره
او ﭘﲇ ﻧﻈﺎم دوه ﮐﻨ ﮐﻮﻧﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .د ﴎدار ﴎﺗﯧﺮو ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو او دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ

ﺎی

دا د ﻫﻐﯥ ﻣﺬاﮐﺮې ﺳﻨﺎرﯾﻮﻳﻲ ډﯾﺎﻟﻮګ دی ،ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ ي اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن
د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ﻟﻪ ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﻮرﺗﯿﻤﺮ ډﯾﻮرﻧ ﴎه درﻟﻮد .اﻣﯿﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﺎﻟﻪ ﻠﻪ او دې ﺎﻟﯥ ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم وﺧﺘﻪ ﻻس ور اﭼﻮل ﺷﻮی ،اراﻣﻪ ﻧﻪ ده
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې.

اﻧ ﺮﯾﺰان د ۱۹ﻣﯥ ﭘﯧ ۍ ﺗﺮ ﻧﯿ ﻳﻲ ﭘﻮرې ﺗﺮ ډﯦﺮه ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ وو،

ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۱۸۸۴ز ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻣﯿﺮ ﮐﻮ

وﮐ وزﯾﺮ او د وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ

وزﯾﺮو ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻮﻟﯥ ﻫﻮﮐ ې ﻟﻐﻮ ﮐ ي او د اﻣﯿﺮ ﺗﺮ اﻣﺎرت ﻻﻧﺪې

واک او اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راوﱄ ،ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻏﱪ ﻮن و ﻮد.

ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﮐ ي » :د اﻣﯿﺮ اﺳﺘﺎزو ﺗﻪ وواﻳﺎﺳﺖ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﻪ اړﯾﮑﻲ ﻟﺮو او

ﻧﻪ و ،ﺧﻮ اﻣﯿﺮ ﺗﺮ ۱۸۹۲ز ﮐﺎل او ﺑﯿﺎ د ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون د ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﯧﺪو ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﺗﻪ د ﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻻرې ﺧﱪداری

ﭼﻤﻦ ،ﮐﻮﯾ ﻪ ،ا ﮏ ،ﺟﱰال او ﯾﻮﺳﻔﺰي ﻧﯿﻮﱄ وو او اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﺳﻮﯾﻞ او ﺳﻮﯦﻞ ﺧﺘﯿﺰو اړﺧﻮﻧﻮ

راﳾ ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ وﻓﺎدارو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﲇ و ،ﭼﯥ د اﻣﯿﺮ د ﴎﺗﯧﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې

د ﯾﻮه اړخ ﭘﻠﻮﯾﺘﻮب ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮو«.

ﭘﻪ ۱۸۸۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ډاډ ورﮐ  ،ﭼﯥ دده ﻫﺪف د وا ﻪ ﻧﯿﻮل

زړه ﻧﻪ ﺳ اوه .ددې ﯾﻮ ﻻﻣﻞ دا و ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ  ۸۷ ،۱۸۸۶او ۱۸۹۱ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺸﯿﻦ،

ورﮐ  ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﴎه ﻟﻪ ﭘﺨﻮا اړﯾﮑﻲ ﻟﺮي او د وزﯾﺮو ﭘﻪ

ﮐﻼﺑﻨﺪ ﺷﻮی و .اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ

اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﻧ دې ور ﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻟﯥ ﺎﮐﻲ او د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ﻧﻪ ﮐ ې ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﭼﺎو ﯿﻮ او ﭘﻮ ﻲ

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻧﻪ ﳾ زﻏﻤﻼی ١١٦.ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﻫﻢ

اﻣﯿﺮ د ﺧﱪدارﯾﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راﻧﻪ ﳾ .ﭘﻪ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻐﻮی ﺟ ال ﻮرﻧﺮ

ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ او اداري ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﭘﺎﺗﯥ ﳾ ،ﺧﻮ دده دا ﻫﯿﻠﯥ

ﮐﻼ ﺎﻧﻮ د رﻏﻮﻧﯥ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

وﭘﻮﻫﺎوه  ،ﭼﯥ ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن د اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻨﺪ د واﯾﴪای د ﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮا

د اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﭘﻪ دې ﮐﯥ و ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﯾﻮازې د ﻓﺸﺎر

ﺧﺎن ،ﻣﻈﻬﺮﺧﺎن ،ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن او اﻓﻀﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﭘﻪ

او ژوﻧﺪ ﻪ واﱄ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ درﻟﻮد .دې ﻣﺴﺎﻟﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ ورﮐ ی

ﺧﱪ ﮐ ي .د ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻬﻤﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن ،ﺑﺪراﻟﺪﯾﻦ ،ﻏﺎزي ﺧﺎن ،ﻣﺸﮏ ﻋﺎ

د ﯾﻮې وﺳﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺧﭙﻠﻮاک ﭘﺮﯦﯿ ﻲ وو ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د رﻋﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻫﻐﻮی د
ﻮﻟﻨﯿﺰ ﭘﺮﻣﺨﺘ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره زﻣﯿﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯥ .د دوی د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ

و ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﺳﯿﻤﯥ ﺑﯥ

ﭘﻮ ﻲ ﺳﭙﺮو او د ژوب ﭘﺮ ﻟﯿﻮي ﻣﺮ ﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل .د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ﺷﻠﻤﻪ د ﮐﺠﻮري ﮐ او

وي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻻﻣﻞ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮان ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻮا ﻞ

ﻣﯿﺮﻋﲇ ﺧﯧﻠﻮ او ﻠﮑ ﺗﺮﻣﻨ ﻟﻪ ﭘﻨ ﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺳﭙﺮو ﺨﻪ درې ﺗﻨﻪ ووژل ﺷﻮل او د

ون ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮرې وﺗ ي ،ﺧﻮ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻋﻤﲇ ﺎﻣﻮﻧﻪ اوﭼﺖ ﻧﻪ

د ۱۸۹۲ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۱۵ﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﻐﻠﮑﻮټ او ﻣﯿﺮﻋﲇ ﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ درﯾﻮ
ﻣﻐﻠﮑﻮټ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻟﯿﻮي ﻠﻮر ﭘﻮ ﯿﺎن ووژل ﺷﻮل .د ا ﺴﺖ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ د

ﺘﻨﻪ و ﻲ او ﻫﻠﺘﻪ د ﻧﯿﺰې او ﻮﭘﮏ ﭘﻪ زور ﺧﭙﻞ

واک وﻏ ﻮي .ﻻرډ ﻟﻨ ﺳﻦ دا ﻧﻪ ﺧﻮ ﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ دې دوه دوﻟﺘﻮﻧﻪ واﮐﻤﻦ
ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﴎ ﮐﯥ ﭘﺮ ﯾﻮې داﺳﯥ ﻃﺮﺣﯥ ﻓﮑﺮ ﮐﯧﺪه ،ﭼﯥ دروﯦﺶ ﺧﯧﻞ وزﯾﺮ د ﺑﯧﺮﻣﻞ
ﭘﻪ

 /٢١٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٠٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ .ﻫﻐﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﺎﻟﻪ ﺑﻠﻠﻪ او ﮐﻮ

ﺎی

ﯾﯥ ﮐﺎوه،

ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ﺟ ال ﻮرﻧﺮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ اﺳﺘﺎزو ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ وﺷﻮ ،ﭼﯥ ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ﯾﯥ د

ﮐﻮﻻی ﳾ ددې ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ ﺗﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې راوﱄ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ واک ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ

ﺳﺘﺎرﺧﺎن او ﻋﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﴎﺗﯧﺮو ﮐﻮل .ﴎدار د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﺴﯿﺪو او

ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ را و ﺮ ﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯿﻨ ﺎر درﻟﻮد ،ﭼﯥ دوی
ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﺪف ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﻧﻪ ﺷﻮل.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن » ﯽ ﻣ « ﻏﻮ ﯿ ي!
ﭘﻪ ۱۸۹۳ز ﮐﺎل د اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﭘﻪ

ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ دوه ډوﻟﻪ ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ را وﭘﺎرول .ﯾﻮ اړخ
ﺗﻪ ،د  ۱۸۹۴ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ د اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮو او ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ،ﭼﯥ د
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﻌﺎش ﯾﯥ ﺧﻮړ ،د دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ ﮐﻤﺸ او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯥ د ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ

ﻣﺴﻮول ډ ﺮوال ﳼ اي ﺑﺮوس او ﺮاﻧ

اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﺮﮐﺰ وا ﻪ

د اﺷﻐﺎل ﺑﻠﻨﯥ ورﮐ ې .د اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮو د ﻣﺸﺨﺼﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ،ﭼﯥ د ﺑﺮوس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ  ۱۸ﻣﻪ ﮐﻮم ﻟﯿﮏ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی و ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي و،
ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﱪ ورﮐ ی ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﭘﻮرې ﺗ ﻟﯽ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي.

١١٨

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او د اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن دوه ډوﻟﻪ درﯾ ﻟﯿﺪل ﮐﯿ ي:

ﻟﻮﻣ ی :د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ) (Indo-Afghan Boundaryدوﺳﯿﻪ ﮐﯥ د

اﺣﻤﺪزي وزﯾﺮو د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﯿﮏ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﻟﻪ ﺎﻟﯥ ﴎه د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﮐﻮل ﻴﻲ ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﮐﻮ

ﮐﺎوه وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ده ﴎه ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.

دوﯾﻢ :د اﻣﯿﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﯾﺎد ﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ دده ﺳﱰ ﻪ

ﺳﻮ ﯧﺪه او ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﺗﺮ ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﳾ راوﺳﺘﻼی او ﻫﺮه

ﺷﯿﺒﻪ دده ﭘﺎﭼﺎﻫ ﺗﻪ ﻮاښ ﭘﯧ ﻮﻻی ﳾ.

د ډﯾﻮرﻧ او اﻣﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ ﺗ ون ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻠﮏ د اﻣﯿﺮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﺮﮐﺠﻦ ﮐ ل ،ﮑﻪ

ﻫﻐﻮی ﺧﱪ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺷﭙ ﺳﻮه زره روﭘﯿﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﺮ

ﻫﻐﻪ ﻟﯿﮏ ووړ .دﻏﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ د ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻻر ﻮوﻧﻪ د زري ﺑﻨﺪ وزﯾﺮ ،ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن،
ﺑﯧ ﻨﯿﻮ د ﭘﺎروﻧﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم او ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزی ﺧﻠﯿﻔﻪ ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﯿﺪ

وﻟﯿ ه .د ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﺳﯿﻤﻪ دا وﺧﺖ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې وه او ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ د
وﺗﻠﻮ ﺧﱪداری ورﮐ  .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو د ﻓﺮاري ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺸﻮره د ﻞ
ﻣﺤﻤﺪ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د ﮐﺮﻧﯧﻞ ډﯾﻮﯾ ﺳﻮن ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﮐﺠﻮري ﮐ ﺗﻪ

وﺳﻠﻪ وال ﮐﻨ ک واﺳﺘﺎوه او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۳ﻣﻪ ﭼﻨ وﱄ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﴎﺗﯧﺮو ﯾﻮه

ډﻟ

وﻟﯿ ﻟﻪ.

د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۲۹ﻣﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ واﯾﴪای اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﯿﮏ واﺳﺘﺎوه ،ﭼﯥ
ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ او د ﻫﻐﻪ ﴎﺗﯧﺮي ﻟﻪ وا ﻪ او ﻞ ﮐ ﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻏﻮاړي او ﮐﻪ داﺳﯥ

وﻧﻪ ﳾ اﻧ ﺮﯾﺰان ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ زوره ﮐﺎر واﺧﲇ .د ﺳﭙ ﻤﱪ ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ
ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺗﻪ اﻣﺮ وﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ وا ﻪ او ﻞ ﮐ ﻧﻪ وو ﻲ او د ۱۸۹۳ز ﮐﺎل د

اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ داﺳﯥ ﮐﺮﻏﯿ ن ﺗ ون ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ  ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن
ﭘﻪ ون ﯾﯥ ﯥ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﮑﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ورﮐ ې .ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو
ﺗﻠﻠﯽ

ﭘﻼوی د اﻣﯿﺮ د ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﻣﻼﺗ ﻟﻪ ﺣﺼﻮل ﭘﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ او دې

ﭼﺎرې د ﻫﻐﻮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ر ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ وﯾﻨﯥ ﭘﻪ ﺣﺮﮐﺖ راوﺳﺘﯥ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ

ﻣﻼﺗ ﯾﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه.

١١٧

د ډﯾﻮرﻧ او اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ ،ﭼﯥ
ﮐﻮﻣﯥ ﺧﱪې ﺷﻮې ،وﯾﻞ ﮐﯿ ي اﮐ ﯾﺖ ﯾﯥ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن را ﺮﺧﯧﺪې .دا ﺧﱪه د رون

ﻫﻮﭼﯿﻨﺴﻦ) (۱۲ﻟﻪ ﺗﯿﺎﺗﺮي ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﮑﺎري ،ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ ي د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ارﺷﯿﻔﻲ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ
ﺑﻨﺴ

ﯾﯥ ﻟﯿﮑﻠﯥ ده .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﯥ د ﺣﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻮ ﻲ ﻻره ﻏﻮره ﻠﻪ ،ﺧﻮ

اﻣﯿﺮ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﻪ دده ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې ﻧﻪ وي ،د ﯾﻮې ازادې ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ

 /٢١٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢١١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

دﻏﻪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ ﮐ ې وه ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻟﯥ ﻟﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ وروﺳﺘﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻠﻮرﱄ دي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وار وار د ﻫﻐﻮی دا ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ اورﯾﺪل ،ﭼﯥ »ﻧﻪ ر ﺘﯿﺎ ﻣﻮږ

اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﮐ ي ﺗ ون ﺗﻪ ژﻣﻦ و.

ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ ي؟« .د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب د ﭼﯿﻒ ﺳﮑﺮ ﺮي او د ﻫﻨﺪ د ﻮرﻧﺮ

ﻟﻪ وا ﻪ ﻧﻪ وو ﻲ .د ﻣﻼ دﻏﻪ ﻧﺮﻣ ﺖ ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻮﻣﺎن د اﻣﯿﺮ ددرﯾ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ و ،ﮑﻪ

اﻣﯿﺮ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﺷﭙ ﻟﮑﻪ ﭘﻠﻮرﱄ ﯾﻮ؟!«» ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﭼﺎ ور ﮐ ی ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﴎ داﺳﯥ

ﭘﺮ وا ﻪ ﮐﻤﭗ ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪ وروﺳﺘﻪ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ د ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎرې و ﻨ ﯦﺪې .د

ﺗﺮﻣﻨ د  ۱۸۹۳ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﺒﺎدﻟﻪ ﺷﻮي ﻟﯿﮑﻮﻧﻪ ﻴﻲ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن د

۱۸۹۵ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او اﻣﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮ ﺗ ون او ﭘﻪ دې ﺑﺸﭙ ﻧﻪ وو ﺧﱪ ،ﭼﯥ ﻮﻣﺮه د اﻧ ﺮﯾﺰ او ﻮﻣﺮه د

وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی ﺗﺮې ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ وزﯾﺮو ﺗﻪ ﻻړ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ

ﮐﺮ ﯥ د ﻏ ﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې.

١٢١

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اړﺧﻪ د اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﭘﮑﺘﯿﺎ )ار ﻮن( واﱄ ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د

اﻣﯿﺮ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راﻏﲇ دي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺤﺮم ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻮرﻧﺮ د
ﭘﻨﺠﺎب ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯿﻒ ﺳﮑﺮ ﺮي ﺗﻪ ﻟﯿ ﻟﯽ ،ﭘﻪ دې اﻋﱰاف ﺷﻮی ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ او اﻧ ﺮاﯾﺰاﻧﻮ د
ډﯾﻮرﻧ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺸﭙ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮر ﻮﱄ دي.

ډي(۱۳).

ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ او د ﺷﯿﺮﯾﻨﺪل ﺧﺎن ﺳﯿﻤﯥ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ) ﻣﻠﮏ اﮐﺮم ﯾﺤﯽ ﺧﯧﻞ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺧﺎن،

ﻓﯿﺘﺰﭘﱰﯾﮏ واﻳﻲ » :ﮐﯧﺪای ﳾ ،دا ﺧﱪه ﻟﻪ ﻫﺮﭼﺎ ﴎه وﻧﻪ وﯾﻞ ﳾ ،ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻪ

ﮐ ﻲ ﺧﺎن او اﻣﯿﺮ ﺣﺬر( او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ )ډ ﺮوال ﳼ اي ﺑﺮوس ،ﺗﻮرن واب ،ﺗﻮرن ﭘﺎﻟﮏ،

اﻣﯿﺮ ﴎه د ﺧﱪو ﻟﭙﺎره ﺑﺎﯾﺪ د وزﯾﺮو ﯾﻮه ﺷﻮرا ﺟﻮړه ﺷﻮې وای ،ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ

ﭘﯿﻞ ﮐ ې .دﻏﻪ ﭼﺎرې د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ﻓﱪوري ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ ﴎﺗﻪ ورﺳﯧﺪې او ﭘﻪ ﮑﺎره ،د

ﻫﺮاړﺧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻢ وای .زﻣﺎ ﻫﺪف دادی ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻐﻪ وزﯾﺮ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن وروﺳﺘﻪ د ۱۸۹۵ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ

ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ دا ﻫﻢ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﻧﻪ ﮐ و ،ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﻣﯿﺮ ﭘﻪ اﻧ ول

ﮐﭙﺘﺎن ﻣﯿﮑﺴﻮﯾﻨﻲ ،ﺑﺮﯾﺪﻣﻦ ﺷﭙﺮډ او اﯦﻞ.ډﺑﻠﯿﻮ ﮐﻨ ( د ﮐﺮ ﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ رﺳﻤﻲ ﭼﺎرې
وﻟﺲ د ﺧﻮ ﯥ ﺧﻼف د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﴎه ﺟﻼ ﺷﻮې.

ﭘﻪ دوی ﭘﻮرې اړوﻧﺪ وو ،ﻫﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ د دوی ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪه او دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ او
دي ،د ﻫﻐﻮی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮږ او ﻫﻢ اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﺗ ون ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ وای ،اوس

ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ د اﯦﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮ ﴎ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ د وزﯾﺮو او داوړو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﻪ

زﻣﻮږ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ده«.

اوﺳﯧﺪه .ﻫﻐﻪ داوړو ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎر ﺘﻨﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ

ﻣﻠ ﺮي د ډﯾﻮرﻧ ﭘﻪ ﺗ او د اﻣﯿﺮ اﺣﻤﻘﺎﻧﻪ ﭘﺮﯦﮑ ې ﺳﺨﺖ ﭘﺎروﱄ وو .ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ ډ ﺮوال

۱۸ﻣﻪ ﯾﯥ د ﺑﻨﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ اﯾﭻ.اې اﻧ رﺳﻦ ﴎه ﭘﺮ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﺧﱪې وﮐ ې .د

دﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او ﺎﻧﮏ ﻧﻪ د وا ﻪ ﭘﺮ ﻟﻮر راﻏﯽ .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻤﮑﻪ ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ

ﻣﺴﯿﺪ و .ﭘﯿﻮﻧﺪه د ۱۸۹۵ز ﮐﺎل ﻟﻪ ﺟﻨﻮري راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ،ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻠﻮ او داوړو ﮐﯥ

ﻫﻢ ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل .ﭘﯿﻮﻧﺪه ﭘﻪ ﮐﺮب ﮐﻮټ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﺘﺎزو ﭘﻪ ﻻس ﺑﺮوس ﺗﻪ

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻮل.

ﯾﻮ ﻮا ﻮﻧﮑﯽ ﻟﯿﮏ واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دﻟﯿﻞ دا و ،ﭼﯥ دوی د وزﯾﺮو د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ

ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﴎه ﺧﱪې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .دا وﺧﺖ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ داوړو او ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ ﮐﯥ
اﯦﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎري وﻧﻪ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی د ﻣﻼ ﭘﺮ ﺧﱪو ﻏﻮږ وﻧﻪ ﺮاوه او د ﻓﱪوري ﭘﺮ
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﺳﱰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

اﯾﭻ.اې اﻧ رﺳﻦ ﻟﻪ ﺎن ﴎه د ﺟ ال ﻟﻮﮐﻬﺎرټ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې

١١٩

ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ،ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ،ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ اﺣﻤﺪزی وزﯾﺮ او د ﻫﻐﻮی ﻧﻮر

ﳼ اي ﺑﺮوس د ﭘﻮﻟﯥ د ﻧ ﯥ اﯦ ﻮدﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ډ ﺮ ﺟ ال اې اﯾﭻ ﺮﻧﺮ د ﻮاک ﭘﻪ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﻟﻪ
ﮐﺮ ﯥ د ﻏ ﻮﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻏﱪ ﻮن د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﴎه ﯾﯥ

ﭘﻮ ﻴﺎن

وا ﻪ ﺗﻪ ﻲ او ﻣﻼ ﮐﻪ ﻪ وﯾﻞ ﻏﻮاړي د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې دې ﯾﯥ وواﻳﻲ .د ﻧﻮﻣﱪ ﭘﺮ دوﯾﻤﻪ

ﺗﻮﭼﻲ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ او ﭘﻪ ﻋﯿﺪک ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﮐﻮر وﻧ اوه .د دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﯿﺮﻧﻪ ﮐﯥ د

ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻧﺮم و ،ﮑﻪ ﭘﻪ

١٢٠

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ډ ﺮوال ﺑﺮوس ﺗﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ ﻟﯿﮏ واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ د ﻟﻮﻣ

 /٢١٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

اﻓﻐﺎن ﻣﻠﮏ ﺷﯿﺮﯾﻨﺪل ﺧﺎن اﺳﺘﺎزي) ﻣﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﻮﺣﯿﺪ زرﻣﺖ ﺧﯧﻞ ،ﻣﻠﮏ ﻣﯿﺮ اﮐﱪﺧﺎن
ﺧﻮﺳﺘﻮال ،ﻏﻼم رﺳﻮل( او د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﻠﮑﺎن ) ﺷﺎدم ﺧﺎن ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﻧﺒﻲ ﺧﺎن
ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﺳﯿﺪﺧﺎن ﺧﺪرﺧﯧﻞ ،ﭘﯿﺎوﺧﺎن ﺣﺴﻦ ﺧﯧﻞ ،اﮐﱪ ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ،ﻠﯿﻢ ﺗﻮري ﺧﯧﻞ او

ﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯧﻞ( وو .د ﻣﺎرچ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ا ﻪ د ﮐﺮ ﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻮ ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ
ﺷﻮې او د اﭘﺮﯾﻞ ﺗﺮ ۱۵ﻣﯥ ﭘﻮرې ﺑﺸﭙ ې ﺷﻮې.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮﻏﯿ ﻧﯥ ﮐﺮ ﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ

وا ﻪ ﮐﯥ ﭘﻮ ﻲ ﮐﻤﭗ ﺟﻮړ ﮐ او ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ ،ﭼﯥ د ﮐﺮ ﯥ ﻟﭙﺎره
ﺳﯿﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﯿﺮه ﺧﻮرو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻤﭗ ورﻏﺎوه.

ﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

د ﻣﻘﺎوﻣﺖ وروﺳﺘﯽ

وروﺳﺘﻪ ددﻏﻪ ﮐﻤﭗ ﭘﻪ ﻏﱪ ﻮن ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ،درﭘﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ،ﻣﻤﻲ راﻏﻪ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﺎی

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ دورو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻼﺗ ې ﺟﺒﻬﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې او

ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ دی ،ﭼﯥ د ﻟﺮ او ﺑﺮ ﭘ ﺘﻮن د ﻫﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وروﺳﺘﯽ

ﺎی ﻫﻢ ﻞ ﮐﯿ ي.

ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺤﺎظ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﺮې ﺟ ې وروﺳﺘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﺎراﻣﻪ ﺷﻮی او ،ﭼﯥ

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اراﻣ ﺳﺎه ﻫﻢ اﺧﺴﺘﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی دی.

دﻏﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ واﻗﻌﯿﺖ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ درﯾﻮ ﺟ و ،د ﺧﭙﻠﻮاﮐ

ﺟ ې ،ﺳﻘﺎوي اړودوړ ،روﳼ ﯾﺮﻏﻞ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﯾﺮﻏﻞ او ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺗﺮا
ﺟﻮﺗﯿ ي .وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﮐﻮﺷﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ،ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎﻧﻮ ،ﻏﺰﻧﻮﯾﺎﻧﻮ او دراﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ دورو ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې و ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ او اﻧ ﺮﯾﺰ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ
ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮان د ﺧﭙﻞ ﻧ دې د ﻤﻦ اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ،ﭼﯥ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﺮوت و ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺟﺒﻬﻪ د رﻋﯿﺖ ﭘﺮ ﺎی ﯾﻮازې د ﻓﺸﺎر،

ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﻣﻼﺗ د ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎروي.

ﭘﻪ ۱۸۳۶ز ﮐﺎل د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ﻟﻪ واﮐﻤﻨ ﻣﺨﮑﯥ او د اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﺗﺮ واک ﺗﻪ

ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻣﻨﺼﺒﻮاﻟﻮ ﻣﺮ ﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﺷﻮل او

ور ووژل.

ﻣﻨﺼﺒﻮال او ﭘﻮ ﯿﺎن ﯾﯥ

 /٢١٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢١٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎن ﭘﻪ وﯦﺮه ﮐﯥ وو ،ﮑﻪ ﻣﻼ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻧﻔﻮذ ﭘﯿﺪا

ﺎی

رﺳﯧﺪو ﭘﻮرې ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﺷﺨ ې ﭘﮑﯥ د ﺑﺎرﮐﺰﯾﻮ ورو ﻮ ﺗﺮﻣﻨ وې ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﮐ ی و .ﻣﻠﮑﺎن د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﯿﺴﻮ ﺗﻪ د ﯿﻨ ﯥ ﻧﻪ وو او ﮐﺎﺑﻞ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ وﺳﻠﻪ

ﮐﻮر ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻣﺤﻮره وﺗﻠﯽ و .ﭘﻪ دﻏﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ رول د ﭘﯧ ﻮر د ﴎداراﻧﻮ ﭘﺮ

ﻣﻼﯾﺎن او ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻞ .ﻫﻐﻪ ﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻦ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﻮي.

ﺷﺎوﺧﻮا ﻣﻼﺗ و ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و.

د  ۱۸۹۶ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ۱۵ﻣﻪ د ﻣﺴﯿﺪو  ۵۰ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ د ﻣﻼ

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۱۸۶۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن د دوﯾﻢ ﻞ ﻟﭙﺎره د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ وﯦﺮه و ﻮده ،ﮑﻪ ﻣﻼ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻧﻪ

واک ﭘﺮ ﺪۍ ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺖ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺰاري روﺳﯿﯥ او اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د

وړې .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د  ۱۸۹۶ز ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ ۲۲ﻣﻪ ﺑﯧﺮﻣﻞ ﺗﻪ ﻻړ او ﭘﻨ ﻪ ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ

ﻣﺮﺳﺘﻮ او اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻫ ﻪ ﮐﯥ و ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ وﺧﺖ

ﭘﺮﯦ ﻮدل ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻣﻌﺎش ﯾﯥ اﺧﺴﺖ او ﯾﺎ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﮐﺎر او ﭘﺮوژې ﭘﺮﻣﺦ

ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻮاښ ﴎه ﻣﺦ و .اﻣﯿﺮ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ،ﭼﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د روﺳﯿﯥ د

ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺧﻮ ﯧﺪ .وﯾﻞ ﮐﯿ ي ﻟﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﴎه ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﻠﻮر زره ﺗﻨﻪ وزﯾﺮ،

ﻧﺎوﺧﺖ د ﻣﲇ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ او ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ وﺳﻠﻪ وال او ﻣﺎﱄ ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ

وې .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ﴎه ﺳﻢ ﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪزي اﻣﯿﺮ  ۲۰۰ﺗﻨﻪ

ﺟﻨﻮري ﮐﯥ ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو د ﻋﻤﺮﺧﺎن او ﺣﻤﺰﷲ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د

ا ﺴﺖ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ا ﻪ ﻧﯧ ﻪ ﻣﻼ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﴎه ﭘﻪ ﮐﺘﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون

اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ ﺷﭙﯿﺘﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ) ۱۸۶۰ز( ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻣﯿﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن

ﭘﻪ ﻇﺎﳌﺎﻧﻪ ډول د ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﻨﻮ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻪ ورﮐ ی و .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه درﯾ دا و ،ﭼﯥ

زوی او د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن ﮐ وﳼ ﻗﻄﺐ ﺧﺎن ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻣﻨﺰي ﻣﺴﯿﺪو ﺧﭙﻞ ﻣﴩ و ﺎﮐﻪ،

ﻣﺴﯿﺪ او داوړ ﻣﻠ ﺮي وو .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ډﯦﺮی ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﺑﻮوﻟﯥ
ﻣﯧﻠ ﻧﻪ ﮐ ل او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ او د ﺧﻮراک او

ﺎک اﺳﺎﻧﺘﯿﺎوې ورﮐ ې .د

ﻧﺎﺧﻮ ﻲ و ﻮده ،ﮑﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗ ون ﮐﯥ د ﻟﺮو او ﺑﺮو ﭘ ﺘﻨﻮ ﻧﻈﺮ ﻧﻪ و اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮی او اﻣﯿﺮ
دوی د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې اوﺳﯧﺪل ﻧﻪ ﻏﻮاړي او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺗ

ﻫﺪف دادی ،ﭼﯥ

اﻣﯿﺮ د ډﯾﻮرﻧ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﲇ .د ﻣﻼ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د اﻣﯿﺮ ﻮاب
ﺳﺘﻎ و او ﯿﻨ ﺎر ﯾﯥ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺷﻮی ﺗ ون ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻣﻠﻐﯽ ﮐﯧﺪای.

وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟ ه ﺑﻮﺧﺖ وو .د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﻪ دوﯾﻤﯥ ﺟ ې ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ
ﮐﺮﺳﻤﺲ ﭘﺮ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او  ۶۵۳ﺗﻨﻪ ﯾﯥ ﺗﺮې ووژل .د ﻋﻤﺮﺧﺎن ﭘﻼر ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن د
ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل او د ﻋﻤﺮ ﺧﺎن زوی ﺑﺎدﺷﺎه ﺧﺎن ﻫﻢ دﻏﻪ اړﯾﮑﻲ وﺳﺎﺗﻞ او دده

ﭘﻪ  ۱۹۱۹ز ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ د ﺟ و ﭘﺮﻣﻬﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ
ﺗﺮه ﴎه د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺟﻬﺎدي ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ و.

ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪل د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻮرې

د ﺷ ﱄ او ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﯾﺠﻨﺴﯿﻮ د رﯾﮑﺎرډ ارﺷﯿﻒ د ادﻋﺎوو ﺑﺮﻋﮑﺲ،

ﻏﺎړې ﭘ ﺘﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﺪ ﭘﯿﻐﺎم درﻟﻮد ،ﮑﻪ دﻏﻪ ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﯥ او ﺧﺎم ﻣﻐﺰه اﻣﯿﺮ د ﻨﺪﻣﮏ ﭘﻪ

ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ او ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﯿ ﻟﯽ و ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺗ ون ﴎه ﯥ ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ ې او ﺧﻠﮑﻮ ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻮډا ﯽ وﺑﺎﻟﻪ .ﭘﻪ

ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻣﻠ ﺮو ﺗﻪ ﯾﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ې ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﺠﺮت ﮐ ی

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﻟﻪ واﮐﻤﻨﯧﺪو ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎﻟﻪ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د

ﺧﺎن او د ﻫﻐﻪ درﺑﺎر د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻟﻪ ﻣﴩاﻧﻮ ﴎه ﺧﻮرا ﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ ی و او د ﻫﻐﻪ

و .ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﻠﻮر زره ﮐﺴﺎﻧﻮ راﺗ

او ﭘﻪ ار ﻮن ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮاخ

ﻫﺮﮐﻠﯽ د اﻣﯿﺮ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ و .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

ﻣﺴﯿﺪ ﺗﻪ  ۱۲۰۰ﮐﺎﺑﻠ روﭘ )اﻓﻐﺎﻧ ( ،ﯾﻮ ﻮﭘﮏ او ﯾﻮ اس ورﮐ ل او ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ ﺗﻪ ﯾﯥ

ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻟﺤﺎظ د ﯾﻌﻘﻮب ﺧﺎن او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻫﯿ اړﯾﮑﻲ ﻧﺸﺘﻪ ،ﺧﻮ د

وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ او اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ﯿﻨ

ﺷﻮل.

د اﺗﻠﺴﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ ﻧﻮﯾﯿﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﺑﯧﺮﻣﻞ ﻟﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ او د

ﭘﮑﺘﯿﺎ ) ار ﻮن( ﻟﻪ واﱄ ﴎدار ﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اړﯾﮑﻮ ﻧﻪ د

 /٢١٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢١٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺟﻬﺎد اﻋﻼن ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه د ﻧﻮي اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮ اړﯾﮑﻲ ﻣﻀﺒﻮط ﮐ ل .اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د

 ۸۰۰اﻓﻐﺎﻧ او ﯾﻮ اوس ورﮐ ل .ﻧﻮرو ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳ ي ﴎ ﻟﺲ اﻓﻐﺎﻧ او ﻟﻮﻧ

ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻮره ﻪ واﺧﺴﺘﻪ او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ور ﺟﺬب ﮐ ل.

ﮐﺴﺎن راوﺗﲇ وو .ﻣﻼ د ۱۸۹۶ز ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ اووﻣﻪ ﻣﺮو ﺗﻪ ﻟﻪ رﺳﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ د

ﺟﻬﺎد او ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﻟﻪ اﻋﻼن ﻧﻪ د ﮐﻮر

ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﯿﻨ

ﺖ او اړودوړ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ

اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﴎه د اړﯾﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق او ﺷﺎه دوﻟﻪ

ورﮐ ې .ﭘﯿﻮﻧﺪه ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪه ،ﭘﻪ ار ﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﺮﮐﲇ ﺗﻪ ۷۰۰۰
ﻣﺴﯿﺪو ،وزﯾﺮو او داوړو ﻣﴩان ور وﻏﻮ ﺘﻞ او د وا ﻪ ﺳﯿﺎﳼ اﻓﴪ ﺮاﻧ

ﺗﻪ ﯾﯥ

ﺧﺎن و ﻮﻣﺎرل او د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ و ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو

ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ډډه وﮐ ي .دﻏﻪ ﺧﱪداری ﻴﻲ،

ﺟﺮﻧﯿﻞ ﻣﴩف ﺧﺎن او د ﺟﻨ ﻲ ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐ وﳼ ﻗﻄﺐ ﺧﺎن ﴎه اړﯾﮑﯥ ﯿﻨ ﯥ ﺷﻮې.

د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺗ ون او ﻏ ﻮﻟﻮ ﴎه ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﻋﻤﻼْ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﺮڅ ﮐ ي وو ،ﻟﻪ

ﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ،ﻣﻠﮏ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ،ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ ،د ﺷﮑﻲ ﻟﻪ ﻗﺎﴈ،

ﭼﯥ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ د اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﭘﻮره ډاډ ﴎه راﺳﺘﻮن ﺷﻮی و .ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ

اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن د ﻧﻮرو اﻣﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﻫﯧﺮاوه او ﭘﺮ ۱۹۲۰ز ﮐﺎل د ﻣﺴﻮري ﭘﻪ

دې ﴎه ﴎه ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻧﻮرو ﺟﻨ ﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ

ﺑﯧﻠﯧﺪوﻧﮑﯥ ﺑﺮﺧﻪ ده.

ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻨﻮري ﮐﯥ د ﺟﻨﻮ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﺷﺎﻏﺎﳼ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﱪﺧﺎن ﺑﻠﻨﻪ ورﮐ ې

ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻼوي اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ووﯾﻞ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د اﻓﻐﺎن ﺧﺎورې ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ را ﺮ ﻨﺪﯦﺪو ﴎه ﻟﻪ  ۱۹۲۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ

ﺧﺎن د اﺳﻼم ﺑﺎدﺷﺎه ﺑﺎﻟﻪ .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣ ﯾﻨﯥ ﯾﻮ ﮐﺎل ﻣﺨﮑﯥ ﻫﻢ د ۱۹۱۲ز
وه ،ﭼﯥ ﻣﺘﻮن ﺗﻪ ﻻړ ﳾ.

 ۱۹۳۶ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ﺳﺎړه وو .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ

ﭘﻪ ۱۹۱۳ز ﮐﺎل د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﺒﺎرزه او ﻻره د ده زوی ﻣﻼ

د ﯾﻮه اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻠﻮه ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدرﺧﺎن واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪل و .ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ

ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن دوﻣﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ ،ﮑﻪ دوی ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ دوﺳﺘ ﻗﺎﯾﻞ وو،

د ﺟ و د ﺳ ﺖ ﺳﱰ ﻻﻣﻞ د ۱۹۲۹زﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ﺷﭙ ﻣﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ژﻣﻨﯥ ﺧﻼف

ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻠﻪ .ﻟﻪ ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه او ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﴎه اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن او

ﻣﺴﯿﺪ او وز ﯾﺮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺟ ې ﻣﻨﻊ ﮐﻮل او ﮐﻮﻣﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﭼﯥ د اﻣﯿﺮ

ﺧﻮ د ﺟﻨﻮ ﺳﻤﺖ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ او د اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ورور ﻧﴫﷲ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ

ﮐﯧﺪې ،د ﻧﺎدرﺧﺎن د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﮐﻤﯥ او وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺨﻲ ﺑﻨﺪې ﺷﻮې .د ﻧﺎدرﺧﺎن

وړاﻧﺪې د ﺟﺮﻣﻨﻲ او ﺗﺮﮐﯿﯥ د اﺗﺤﺎد ﻫ ﯥ وې .ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣ ﯾﻨﯥ وروﺳﺘﻪ د

ﮐ ل ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او روﺳﯿﯥ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮ ﯾﻮ او ﺑﻞ د ﻧﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﺗ ون د ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﭘﺮ وړاﻧﺪې

ﴎدار ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﺗﻪ زره ﮐﺎﺑﻠ روﭘ ﮐﻠﻨ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺎﮐﻠﻪ  .ﭘﺮ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﴎﺑﯧﺮه اﻓﻐﺎن

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل او ﯾﻮ ﻞ د  ۱۹۴۰ز ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ د

ورﮐﻮل .اﻣﯿﺮ ﺣﺒﯿﺐ ﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ  ۱۹۱۷ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﺗﻪ ﺧﱪداری ورﮐ  ،ﭼﯥ د

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ وﺧﺖ ﻧﻪ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐﻮل

ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،د ﻫﻐﻪ زوی ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﺗﻌﻘﯿﺐ

ﻫﻢ ﺧﻠﮏ را وﭘﺎرول .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ۱۹۳۵ز ﮐﺎل ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺟﻮړﯦﺪو ﭘﻮرې د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ ﺟﺸﻦ ﮐﯥ د ون ﻟﭙﺎره ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ ،ﺧﻮ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ
اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﻮازې ﭘﺮﯦ ﻮد.

د ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ واک ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﺮﻣﻨ

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﺎري ﺳﺎﺗﻠﻪ .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻧﴫﷲ ﺧﺎن د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﯾﻮ ﻻﻣﻞ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ

 ۱۹۱۴ﮐﺎل ﭘﻪ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﮐﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻻړ او ﻟﻪ ﴎدار ﻧﴫﷲ ﺧﺎن ﴎه ﯾﯥ وﮐﺘﻞ .د ﮐﺎﺑﻞ
ﴎدار د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻋﺒﺪﱄ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻠﻮ ﻣﺴﯿﺪو ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﺎﻧ ي اﻣﺘﯿﺎزات

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ ﺟ و ﻻس واﺧﲇ ،ﺧﻮ د اﻣﯿﺮ ورور ﻧﴫﷲ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺟﺎري

ﺳﺎﺗﻠﻪ او ﻮﭘﮏ او ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﯾﯥ ورﮐﻮﻟﯥ.

ﭘﻪ  ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﮐﯥ د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻟﻪ واﮐﻤﻨﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ ،د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د

 /٢٢٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢١٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اړ وت ،ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﻪ ور و ﺮ ﻲ .د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن داﻋﯿﯥ د

ﺎی

اړﯾﮑﻲ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﺧﻮ د ۱۹۴۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﻨﻲ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن وﭘﺘﯧﯿﻠﻪ،

ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﴎه ﻧ ﯾﻮال اړخ وﻣﻮﻧﺪ او دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ

ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺨﻪ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﲇ .د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟ

ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺪاﺧﻠﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﺟ ې ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ار .ﮐﺮﯦﭙﺲ د ﺳﻔﺮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﻟﻨﺪن ﻧﻪ ﭘﻪ

ﭘﺮﻣﺨﺘ

د داودﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﴎه ﺳﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د

ﻟﯿﮑﲇ ډول وﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ ﭘﻮرې ﻏﺎړه ﺳﯿﻤﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ور وﺳﭙﺎري .ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ اﻓﻐﺎن

ﭼﺎرې ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺟﻨﺎح ﭘﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه اﯦﺴﺘﻞ ﺷﻮي

ﻮاب ورﮐ  ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ادﻋﺎوو ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪي

ﻮاﮐﻮﻧﻪ ورو ورو ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﭼﺎو ﯿﻮ ﺗﻪ وﻟﯿ ل ﺷﻮل .ﭘﻪ ۱۹۵۱ز ﮐﺎل ﻣﻮﻣﻨﺪ

اﯾﺠﻨﺴ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ او ﻗﺮار ﺎه ﯾﯥ ﻏﻠﻨ ﺗﻪ وﻟﯿ دوﻟﻪ .د رزﻣﮏ ﮐﻤﭗ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۱۹۴۷ز
ﮐﺎل ﮐﯥ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺷﻮی و ،د ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﲇ ﺑﻮ ﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ورﻏﻠﻞ .ﺑﻮ ﻮ ﭘﺮ
۱۹۷۳ﮐﺎل د ﺑﺎﺟﻮړ او اورﮐﺰﯾﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دوه ﻧﻮې اﯾﺠﻨﺴ ﺟﻮړې ﮐ ې.

ﭘﺮ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎل د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د

)(FATAﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﴎه وﺗ ل ﺷﻮې او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د را ﮑﻮن
او ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﻮﻟﯥ ﻻرې او زﻣﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړل ﺷﻮې .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﻮﻣﺮه
ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯾ ﻮﻧﻪ ﺑﺪﻟﯧﺪل ،ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﮐﭽﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﭘﻮ ﻲ -اﺳﺘﺨﺒﺎرا

رﯦ ﯥ

ﻐﻠﻮﻟﯥ .ﻟﮑﻪ ﻨ ﻪ ،ﭼﯥ د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ ﺟﺮﻣﻨﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﮐﯥ د ﻟﻮﯾﻮ ﻻرو ،ﭘﻠﻮﻧﻮ او ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮوﻧﻮ ﭼﺎرې ﻧﺪۍ ﮐ ې وې او ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ
ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﺗﻪ زور ورﮐﺎوه ،ﭘﻪ ۱۹۶۳ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺳﺎﻟﻨ

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻮﻧ

و ﯿ ل ﳾ .د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺛﺎﺑﺖ درﯾ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﮐﻠﻪ ﻟﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮﻣﺦ وړل ﮐﯧﺪه او ﮐﻠﻪ د ازاد

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻫﯧﻮاد او ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﯾﯥ دﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺷﻌﺎر ﯾﻮازې ﺳﻤﻨﺪر ﺗﻪ د ﻻرې

ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺳﻮدا ﺮﯾﺰو ﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎراوه .دﻏﻪ ﻣﺘﺰﻟﺰل درﯾ اﻧ ﺮﯾﺰان ،را وروﺳﺘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻧﻮر ﺳﱰ ﻮاﮐﻮﻧﻪ دې ﺗﻪ ﯿﺮ ﮐ ل ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ادﻋﺎ ﮐﯥ

ﺟﺪي ﻧﻪ دی.

ﭘﺮ ۱۹۴۹ز ﮐﺎل د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮ ﯥ راﻏﻮ ﺘﻞ ﮐﯧﺪو د

ﭘ ﺘ ﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺧﭙﻞ اوج ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ ،ﮑﻪ دې ﺟﺮ ﯥ ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﴎه ﮐ ې
ﻣﻌﺎﻫﺪې ﻟﻐﻮ ﮐ ې او ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ ﯾﯥ د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﺑﯥ اﻋﺘﺒﺎره و ﻠﻪ.

د ﺑﻨ ﻠﻪ دﯦﺶ ﻟﻪ ﺟﻼ ﮐﯧﺪو او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻠﻮه داودﺧﺎن ﻟﻪ

واﮐﻤﻨﯧﺪو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دا اﻧﺪﯦ ﻨﯥ ډﯦﺮې ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ د ﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻏﻮر ﻨ

ﺗﻪ ﻋﻤﲇ اړخ ورﮐﻮي .ﻫﻐﻪ وﯦﺮه ،ﭼﯥ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﺎﻧﻮ

ﻻرې او ﻟﻪ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎره ﻻرې ﻏ ﯧﺪو ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دې ﺗﻪ وﻫ ﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﻟﻪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﻲ روﺳﯿﯥ درﻟﻮده ،ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﴎه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎ ﺗﻪ وﺧﺘﻪ.

ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د اﺣﺘ ﱄ ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻟﯥ ﯿﻨ ﯥ

ﮐﺎوه،

ﮐ ي .ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﴎه د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮې وه او

ﭘﻪ  ۱۹۵۴او  ۵۵ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﺘﻮ او ﺳﯿﻨ ﻮ ﺗ وﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﻬﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻮ

ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دواړه ﻟﻪ دﻏﺴﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﭼﱰ ﻻﻧﺪې راﳾ .د اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻫﻐﻪ رول ،ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﻟﻮﺑﺎوه ،ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻮﺑﻐﺎړی واﺷﻨ ﻦ و .د

وﻟﺴﻤﴩ رﯾﭽﺎرډ ﻧﯿﮑﺴﻦ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗ او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ درﻟﻮد ،ﺧﻮ واﺷﻨ ﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﺪف

داودﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د ﺳ ﮐﻮﻧﻮ د ﻏ ﻮﻧﯥ ﭼﺎرې

ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ .ﭘﻨ ﺎ ﻮن دا وﺧﺖ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺳﯿﻤﯥ ﻣﻬﻢ ﻫﯧﻮاد ﺑﺎﻟﻪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ

ﻧﺪۍ ﺷﻮې .اورﮐﺰي ﻟﻪ ﮐﻼت ﴎه ،ﮐﻮرﻣﻪ د ﺗﯿﺮا ﻟﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﴎه او ﺗﯿﺮا ﻟﻪ ﺳﺪې ﴎه

وﻧ ﻠﻮل ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺗﯿﺎرزه ،ﻻدا ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ او رزﻣﮏ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ د وﺧﺖ ﭼﺎو

او ﻗﺸﻠﯥ

ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ اړﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﻢ ﻧﻈﺮ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪل .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮ ﻧﻦ

ور ﯥ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺳﻠﯥ ﻧﻪ ورﮐﻮي .اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د داﻋﯿﯥ

 /٢٢٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٢١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘ ﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ رول د ﺿﯿﺎاﻟﺤﻖ ﭘﻪ واﮐﻤﻨﯧﺪو

ﺑﯿﺎ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﺷﻮې .ﻟﻪ ۱۹۷۱ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۷۶ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ

ﺎر ﺮو ادارو ﭘﻪ ۱۹۸۰ﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮازې ﭘﻪ

ﺖ ﭘﺮﺗﻪ د ﺑﺮﯦ ﻨﺎ ﺳﺘﻨﯥ او ﻣﺰي وﻏ ﻮل ﺷﻮل ،د ﮐﺮﻧﯥ ﻤﮑﯥ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ

ﴎه ﻻ ﭘﯿﺎوړی ﺷﻮ ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ د ﮐﺸﻤﯿﺮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دواړو ﺟﺒﻬﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻮﻟﻮ اﻏﯿﺰﻧﺎک
ﻮاک ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ ﻠﯥ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ د دﯾﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮ  ۱۳۰۰ﺗﻪ ورﺳﺎوه او دې ﭼﺎرې د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻣﺨﺎﻟﻒ او ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻔﻮس ﮐﯥ د »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺖ« او »ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﯾﻮواﱄ« ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ

رول وﻟﻮﺑﺎوه .اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﺗﺮ ﻟﻨ ې ﻣﻮدې ﭘﻮرې د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﻗﻮﻣﻲ او ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﺴﺘﻲ
رﻧ

ﺎی

ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړ او ﻧﻮر دې ﮐﺮ ﯥ ﺗﻪ د ﯾﻮې اﯾ ﯾﺎﻟﻮژﯾﮑﯥ ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪل .ﭘﻪ

دې ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﯥ د ﮐﺮ ﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﻮا ﮐﯥ ﮐﻔﺮ او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﯥ اﺳﻼم دی او دﻏﻪ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻮر ﻮل

ﻗﻮﻣﻲ\ژﺑﻨﻲ اﻣﺘﯿﺎزات ﻧﻔﯽ ﮐﻮل .د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﺑﺮي وروﺳﺘﻪ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ د اﺳﻼم او
ﮐﻔﺮ د ﮐﺮ ﯥ رﻧ

ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ی و ،ﺧﻮ د اﺳﻼم اﺑﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻫﻤﺪې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ،ﭼﯥ

دﻏﻪ ﮐﺮ ﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ اﯾ ﯾﺎﻟﻮژﯾﮏ رﻧ

ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮه ﺑﻞ ﺑﻬﺮ

ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﻧﻪ ﮐ ي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او اﻟﻘﺎﻋﺪې راﺗ

او

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺳ ﮐﻮﻧﻮ ﺧﻮرا زﯾﺎﺗﯥ ﭘﯿﺴﯥ وﻟ ﻮﻟﯥ .د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ

ﺑﯧﻞ او ﻟ

ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﺷﻮې او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﺗﻪ د ﮐﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﺲ ﺳﻠﻨﻪ ﻟﻮړې ﺷﻮې.

د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗ او ،ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﯥ ژﻣﻨﯥ ﮐ ې وې ،داودﺧﺎن ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ډ ﺮ

ﮐﯥ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪو وړ وﻧﻪ ﻟﯿﺪې ،ﮑﻪ روﺳﯿﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﯿﻮﻟﻮ او

ورﭘﺴﯥ د ﻫﻨﺪ ﺗﻮدو اوﺑﻮ ﺗﻪ د ﺎن رﺳﻮﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﮐﺎروﻟﻪ .ﭘﻪ ۱۹۷۱ز ﮐﺎل ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ د
ﺑﻨ ﻠﻪ دﯦﺶ ﺗﺮ ﺟﻼ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﻮ

ﮐﺎوه ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻮر

ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭘﻮځ ،ﺎر ﺮو او ﻧﻮرو ادارو ﮐﯥ ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ وﻧ ې ورﮐ ي او ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د
اﻗﺘﺼﺎدي او ﻧﻮرو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﭘ ﺘﻮن ﺑﯧﻠﺘﻮﻧﭙﺎﻟﻨﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ.

ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﯾﺮﻏﻞ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ﻮاک »اﻣﺮﯾﮑﺎ « ﺣﻀﻮر ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ

د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ رول او ﻧﻔﻮذ ﺻﻔﺮ ﺗﻪ ﯿﺖ ﺷﻮ او اﺳﻼم اﺑﺎد ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﯾﺮﻏﻞ او د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ

ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﭘﯿﺎوړی ﮐ ي او ﺑﯿﺎ د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ د اﺳﻼم ﺗﺮ ﺷﻌﺎر

ورﮐ ی ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ډﯾﻮرﻧ ﭘﻪ ﺗ او ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ وﻏ ﻮي.

ﺟ و ﭘﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﴎه ﺧﭙﻞ دودﯾﺰ -ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻧ دﯾﺘﻮب ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ی و ،ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﭘﻪ راﺗﮓ ﴎه ﯾﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ،اﻣﺎ ﻮ اړﺧﯿﺰ »ﮐﻨ ﺮوﻟﯧﺪوﻧﮑﯽ« رول وﻣﻮﻧﺪ.

ﮐﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ او ﻣﻼﺗ ﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘ ﺘﻨﻮ

ﻻﻧﺪې د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ دواړو ﻏﺎړو ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن او ډﯾﻮرﻧ

ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ ﮐﭽﯥ ﺗﻪ ورﺳﻮي.

ﻟﻪ ۱۹۷۹ز ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ

دی او د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻮره ددﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﭙﺎره ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻮاښ ﻧﻪ ﻞ ﮐﯿ ي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﯾﻮه داﺳﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ د واﮐﻤﻨﯧﺪو ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ دی ،ﭼﯥ د اﺳﻼم اﺑﺎد د ﺳﯿﻤﻪ

ﯾﯿﺰو ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﻣﻼﺗ ی او د ﭘﺨﻮاﻧ »ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ﺟﺒﻬﯥ« ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﻮه »ﻣﻼﺗ ې ﺟﺒﻬﻪ«

واوﳼ .ﻟﻪ ۱۹۷۹ز ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ ﺳﯿﺎﳼ ﻟﻮﺑﻪ ﯾﻮه ﺑﻞ ﭘ او
ﺗﻪ ﻻړه او دﻏﻪ ﭘ او ﺗﺮ ډﯦﺮه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دی .اوس ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د

اﻓﻐﺎن واﮐﻤﻨﻮ رول ﺻﻔﺮ ﺗﻪ ﯿ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﺎر ﺮو رول ﭘﯿﺎوړی دی.

ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د

 /٢٢٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﭘﯧ ﻮر د ﻣﻼﺗ ې ﺟﺒﻬﯥ او دوﯾﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺸﺘﻲ ﭘﺨﻮا ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ او ﺟﻬﺎد

ﺗﻪ ﻟﯿﻮاﻟﻪ ﮐﺴﺎن وو.

ﭘﻪ  ۱۹۷۵او  ۷۶ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وا ﻪ د ﻣﻘﺘﺪر ﻣﻮﻟﻮي »ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ« ﻟﻪ ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ

ﭘﺮﺗﻪ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻠﻮر ﻟﺴﯿﺰې اﻣﻦ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﮐﯥ د
ﻫﻤﺪﻏﻪ وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وﻧﻨ ﯧﺪ .ﭘﺮ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺎﺗﯥ وروﺳﺘﻪ،

اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺑﻮړه ﮐﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺟﻨ ﯿﺎﱄ او د ﻫﻐﻮی ﻣﴩ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن

ﻣﺤﺎﴏه ﮐ ي وو ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺳﺨﺘﻮ ﺒﺎرﯾﻮ او د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺎﻧ و ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ

ﯾﻮوﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﴎه ﴎه ،ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮي وو .ﻣﻮﻟﻮي ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻞ ﮐﯿ ي،

د اﻣﺎرت راﺳﺘﻨﯧﺪل

ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ او ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻨ ﻮس ﮐﺴﯿﺰې ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺑﻦ ﻻدن او اﯾﻤﻦ
اﻟﻈﻮاﻫﺮي ﻟﻪ ﺗﻮرې ﺑﻮړې ﻧﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر اﯦﺴﺘﲇ وو.

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن او اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻟﻪ راﺗ

ﴎه ﺳﻢ ،د ازﺑﮑﺴﺘﺎن

اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ  ،ﻟﯿﺒﯿﺎ اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ  ،ﺧﺘﯿ ﺗﺮﮐﺴﺘﺎن ﻏﻮر ﻨ

او اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻬﺎد

ﺷﺎوﺧﻮا اﺗﻪ زره ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻻړل او دې ﻣﺴﺎﻟﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ او ﻧ ۍ ﭘﺎم د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر واړاوه.

ﻟﻪ دﻏﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﴎه ﭘﺮﯾ ﻧﻪ ﭘﯿﺴﯥ وې او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﯿﺴﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی

ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮﻟﻪ.

د ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ او ﭼﯿﭽﻦ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﻟﻮﻣ ﻧ

ﺟ ه وﻧ ﺘﻪ او اﺳﻼم اﺑﺎد ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ د
اﺳﺘﻮﻟﻮ ﭘﺮﯦﮑ ه وﮐ ه .دوی د ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮﻻی ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﺧﯿﱪ اﯾﺠﻨﺴ او

ورﭘﺴﯥ ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺟﻮﭘﯥ واﺳﺘﻮﻟﯥ .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﭘﻮځ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو

او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ داﯾﺮه ﭘﺮاﺧﻮﻟﻪ او د ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ ډﯾﺮﯾﺪه ،ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ
ﮐﯥ د ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﮐﺮﮐﯥ ﭙﯥ ﻫﻢ ﻟﻮړﯦﺪې.

د  ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺊ ﮐﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﮐﻮﻣﺎﻧ وﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﭘ

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﯿﻞ ﮐ ي وو .دې ﻣﺴﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﮐﺮﮐﯥ ﻻ
ډﯾﺮې ﮐ ې .د ﻣﺊ ﭘﺮ درﯦﯿﻤﻪ داﺳﯥ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﭙﺎره ﺷﻮل ،ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐﻮﻣﺎﻧ وﯾﺎﻧﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮ ۱۹۹۴ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﯾﻮې ﺳﯿﺎﺣﺘﻲ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪه.

ﮑﲇ او ازاد ﻃﺒﻴﻌﺖ ،ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮن ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ زﯾ ﯾﺪﻟﯥ ﻣﻨ ﻼرۍ او ﻟﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي

ژوﻧﺪه د ﻧﻮﻳﻮ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻣﺘ ﯾﻞ ﯾﻮن د ﯾﻮې ﯥ ﺎﻧﺪې زﯾﺮی ورﮐﺎوه .ﯾﻮﻧﯿﻢ ﻞ د

ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺧﺎل ﺧﺎل ﺷﺨ و د وزﯾﺮﺳﺘﺎن اراﻣ ﺗﻪ ﮑﺎن ور ﮐﺎوه ،ﺧﻮ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ
ﻧﺎﻟﯿﮑﲇ ﻗﺎﻧﻮن »ﻧﺮخ« د ﺳﯿﻤﯥ ﺛﺒﺎت ژوﻧﺪی ﺳﺎﺗﻪ.

ﭘﻪ ۱۹۹۴زﮐﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮر ﻨ

ﭘﻪ ﺟﻮړﯦﺪو ﴎه وزﯾﺮﺳﺘﺎن د

ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ورو ورو د ﮐﺎﺑﻞ د اﻣﺎرت ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راﺗﻠﻪ او ﺗﺮ ۱۹۹۶ز

ﮐﺎل ﭘﻮرې ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ واﮐﻤﻨﯧﺪل ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ او
ورﭘﺴﯥ اﻣﺎرت او اﻣﺎر ﻧﻈﺎم او ﺟﺒﻬﯥ د ﯿﻨ

ﺖ ﻫ ﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﻠﯧﺪو وې.

ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ،ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ،ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮ ،ﻣﻮﻟﻮي

ﻋﺒﺎس ،ﺣﺎﺟﻲ ﴍﯾﻒ او
ﮐﯥ د واک او ﻮاک

ﻧﻮر ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ،ﭼﯥ ﻟﻪ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﺘﻨﺎن ﺷﻮل ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ

دوی ﮐﯥ ﯾﻮه ډﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ

ﻣﺨﮑ

ﻏ ي وو .ﭘﻪ

ون ﻏﻮڅ اﮐ ﯾﺖ ﯾﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﻃﻠﺒﻪ ١١وو،

11د اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن او ﮐﺎﻟﺞ د دورو ﻣﺤﺼﻼن

 /٢٢٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٢٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﺬﯾﺮ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ۲۰۰۷ز ﮐﺎل ﺗﺮ اﭘﺮﯾﻞ ﭘﻮرې ﴐب اﻻﺟﻞ ورﮐ  ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو ﺳﯿﻤﻪ

ﭘﺮﯾ دي .ﻫﻤﺪا ﴐب اﻻﺟﻞ ﻟﻪ وزﯾﺮو ﻧﻪ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎ

رﺟﺤﺎن ،ﺟ ې او

ﺎی

ﯾﻮه ډﻟﻪ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﮐﯥ اوﺳﯿ ي او ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﯾﯥ د ﺎﻧﮏ ﻟﻪ
ﻻرې وا ﻪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ده.

١٢٢

ﻣﴩۍ د اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﻞ و .ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ او ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ورﮐ ه او ﭘﺮ

ﻧﯧﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ،ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ،ﺣﺎﺟﻲ ﴍﯾﻒ او ﺣﺎﺟﻲ

ﮐﯥ د ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﺑﻮﺧﺘﯧﺪو او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﺻﺤﻨﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﻏﯿﺎﺑﺖ

ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﯿﺖ او ﭘﺮک ډﻟﯥ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐ ې .ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ  ۱۸ﮐﻠﻦ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ

 ۲۰۰۷ز ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﯾﻮې ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ

اﻓﻐﺎن ،ﻧﺎ ﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ اﻫﺪاﻓﻮ ﯾﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭼ ﮏ ﮐ ل .ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ
وروﺳﺘﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﴩي د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ .ﻫﻐﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وړې ډﻟﯥ د

ﻏﻮر ﻨ

ﯾﯥ اﻋﻼن ﮐ  .دﻏﻪ ﻏﻮر ﻨ

ﻋﻤﺮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﻟﯿﮑﻮ ﻣﻠ ﺮي وو ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن
اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﻠ ﺮی ﺷﻮی و .ﻫﻐﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮوان او ﺑ ﺮام ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺨﻮاﻧ ﺷ ﱄ
ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟ ې ﮐ ې وې ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣ

د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻮاﮐﻤﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩ ﺣﺎﻓﻆ

و ﻠﯧﺪ .ده ﭘﻪ وا ﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺎن د ﺳﭙﯿﺮﮐﻲ وزﯾﺮو ﻮ ﺳﻮه ﺗﻨﻪ را ﻮل ﮐ ل او ﭘﻪ  ۲۰۰۳ز ﮐﺎل

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ اﻣﯿﺮان و ﻮﻣﺎرل .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ۲۰۰۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ د

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻧﺎ ﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل .ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻫﺮ

ﻞ ﺑﻬﺎدر د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ اﻣﯿﺮ و ﺎﮐﻪ او ﭘﻪ ﺳﻮات ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ ﷲ او ﭘﻪ ﺑﺎﺟﻮړ ﮐﯥ

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ او ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ،ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮر ﻨ

ﭘﺮﯦ ﻮدو ﺗﻪ وﻫ ﺎوه او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮر ﻨ

ﭘﻪ

ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﴍﯾﻒ ،ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮ او ﻣﻮﻟﻮي ﻋﺒﺎس ﭘﻪ
ﯾﻮﻟﺪاش ﭘﻪ ﻣﴩۍ ازﺑﮏ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ د اﺳﺘﻮ ﻨﯥ ﺳﯿﻤﯥ ورﮐ ې .ﭘﻪ دې ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﯿﺖ
ﷲ او ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه.

ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻮرې ﻣﻨﺤﴫ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .د  ۲۰۰۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ ﻣﻼ ﻧﺬﯾﺮ ﭘﻪ ﯾﻮه وﯾ ﯾﻮﻳﻲ وﯾﻨﺎ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د  ۲۰۰۴ز

ﮐﻮي ،ﺧﻮ ﺗﻮر ﯾﯥ ﭘﻪ دوی ﻟ ﻮي ،ﻫﻐﻪ ﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻦ ﯾﯥ اﻓﻐﺎن وﻟﺴﻤﴩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی د

ﻣﺮﮐﺰ وا ﻪ ﮐﯥ وﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ او ﺑﺎزار ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﺨﺖ زﯾﺎن واړاوه .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ

راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻋﺎﻣﻞ آی اﯦﺲ آی وﺑﺎﻟﻪ.

ﮐ ﯧﻨﺎﺳﺘﻞ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺗ ون ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ژﻣﻨﻪ ورﮐ ه ،ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې

ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺎر ﺮو ادارو ﺗﻮر وﻟ ﺎوه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ﻋﺎﻣﻪ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ

ﺧﭙﻞ ﻣﺘﺤﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﻪ اړه اﻧ ﯿﺮي .ﻣﻼ ﻧﺬﯾﺮ د ﻞ ﺑﻬﺎدر او ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﺗﺮﻣﻨ د درز

ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺎرچ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺧﻼف ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل .دﻏﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت د ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ
دې ﺟ ه ﮐﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﺧﻮړه او ﭘﻪ ﺷﮑﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﴎه روﻏﯥ ﺟﻮړې ﺗﻪ

ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟ ې ﭘﻠﻮی ﻧﻪ و ،ﺧﻮ د ﺑﯿﺖ ﷲ او

او ازﺑﮏ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﭘﻮروﻧﻮ د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﻪ ﺷﺎوﺧﻮا درې ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ روﭘ ور ﮐﻮي،

اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻼن ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟ ې ﻣﺘﻤﺮﮐﺰول و .ﭘﻪ  ۲۰۰۹ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ،

ﺧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮ ﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ

دوام وﻧﻪ ﮐ  .ﭘﻪ ژوب ﮐﯥ د ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ دده د ﻣﻠ ﺮو او ﺑﯿﺖ ﷲ د

ﺣﺎﺟﻲ ﻋﻤﺮ ،د ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﺎی وﻧﯿﻮ .ده د ازﺑﮏ

ﻞ ﺑﻬﺎدر او ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺬﯾﺮ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻮرا ﮐﯥ ﴎه را ﻮل ﺷﻮل ،ﺧﻮ دې ﺷﻮرا ﻫﻢ ډﯾﺮ

ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اﺧﺘﻼف ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﺧﻮ ﺑﯿﺖ ﷲ ﻫﻐﻮی ﴎ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦﻨ ﻮدل.
دﻣ ۍ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻨ

ﺗ ون ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻻړ.

او ﻧﻮرو ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻣﻼﺗ ﺟﺎري وﺳﺎﺗﻪ ،ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ ازﺑﮏ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﻧﺎ ﻮ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ او

ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا  ۴۰وړې او ﻏ ﯥ ډﻟﯥ

اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ ﺎی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﺧﻼف ﺟ ې ﺗﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﺘﻮب ورﮐ ی و ،د ﺳﯿﻤﯥ

ﺷﺎﻣﻠﯥ دي ،ﭼﯥ د ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ﻣﯿﺸﺘﯥ ﻣﺮﮐﺰي ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا ﯾﯥ ﻣﴩي ﮐﯿ ي .ﺑﻨﻮ ،ﮐﺮک،

د ﯾﻮه ﺑﺎﻧﻔﻮذه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮه ﻃﺎﻟﺐ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺬﯾﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﯾﯥ وﭘﺎراوه .ﻣﻮﻟﻮی

 /٢٢٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٢٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﻣﺒﺎرزې او د ﻫﻐﻮی د

ﻫﻨ ﻮ ،ﮐﻼﭼﻲ ،ډﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﻟﮑﻲ ﻣﺮوت ،دواﺑﻪ ،ﮐﻮﻫﺎټ ،دﯾﺮ ،ﺑﻮﻧﯿﺮ ،ﻣﺮدان،

ووژل .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺳﻮﭼﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻟ ﮑﺮو ﮐﺎر ﻧﻪ ورﮐﺎوه ،ﮑﻪ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ

ﺳﯿﻤﯥ دي .دوی وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻧﺎ ﻮ او اﻓﻐﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮي ﺗﻪ وﻫ ﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﻠ ﻮﻧﻮ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﭘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﭘﻪ وﻟﺲ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﴎه ﺧﭙﻞ اﻏﯿﺰ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ی و .ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﻮات ،ﺷﺎﻧ ﻠﻪ ،ﭘﯧ ﻮر ،ﮐﺮاﭼ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ددﻏﻪ ﻏﻮر ﻨ
وړاﻧﺪې ﺎ ﺮ ﻲ او ډﻟﻪ ﯾﯿﺰ وﺳﻠﻪ وال ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﮐﻮي.

١٢٣

وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺑﺪل ﮐ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان راﻣﺨﮑﯥ

د ﺗ ﻼرې ﺑﺪﻟﻮن او ﻏﱪ ﻮن

ﮐ ل ،ﭼﯥ د ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺬﯾﺮ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو ﭘﻪ ﯧﺮ ﯾﯥ ﻣﴩي ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻲ او
ﻣﺬﻫﺒﻲ دواړو ﺑ ﻮ رﻏﯧﺪﻟﯥ وه .ﭘﻪ وزﯾﺮ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ دې ﭘﺮوژه ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ

دی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﮐﯥ ﯾﯥ دﻏﻪ ﻣﴩي ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻄﺐ ﮐﯥ ده .ﺑﻞ ﭘﻠﻮ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه

ﳌﺴﯽ»ﻫ ﯾﻮن ﺧﺎن« او ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﻫﻐﺴﯥ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ
او ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ د ﻮاﮐﻤﻨﻮ ډﻟﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ودرﯾ ي.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ،د  ۲۰۰۵ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﱪوري او د ۲۰۰۶ز ﮐﺎل ﭘﻪ

ﺳﭙ ﻤﱪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ او ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺬﯾﺮ او ﺣﺎﻓﻆ ﻞ ﺑﻬﺎدر ډﻟﯥ
ﴎه د ﺳﻮﻟﯥ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺗ وﻧﻮﻧﻪ وﮐ ل ،ﺧﻮ ﻟﻪ وروﺳﺘﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﺗ وﻧﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻐﻮ ﺷﻮل او
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﺨﻮاﻧ ﻟﻮﻣ ۍ وزﯾﺮې ﺑﯥ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﻮ ﻮ د وژﻧﯥ ﭘﻪ
ون ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ

ﻣﺮ ﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ او ﭼﺎودﻧﯥ ﭘﻼن ﮐ ل .ﭘﻪ ۲۰۰۹ز ﮐﺎل ﮐﯥ د

اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮ ﻪ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﯥ د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻟﻪ وژل ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﺣﮑﯿﻢ ﷲ
ﻣﺴﯿﺪ د ﯾﻮې ﻧﻮې ﺟﻨ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟ ه ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﻧﻪ ﻻﻫﻮر او

ﮐﺮاﭼ ﺗﻪ وﻏ ﻮﻟﻪ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن درې اﯾﺎﻟﺘﻮﻧﻪ )ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ،ﭘﻨﺠﺎب او

ﺳﻨﺪ( ﻟﻪ ﻧﺎﮐﺮارﯾﻮ ﴎه ﻣﺦ ﮐ ل .ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ د ﳼ آی اې ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ﭘﻮځ ﭘﺮ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﻫﻮاﻳﻲ ډ ﺮوﻧﻮ ﭘﯧﭽﻠﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ،اﺳﻼم اﺑﺎد دې ﺗﻪ اړ ﮐ  ،ﭼﯥ
ﻟﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﴎه د ﺟﻮړﺟﺎړي ﻟﻪ ﻻرې دﻏﻪ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯽ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ.

د ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ وژﻧﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﻣﴩي د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﻮه ﴎﺳﺨﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻣﻼ ﻓﻀﻞ ﷲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې
ﻣﺨﮑﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮځ ﴎه ﭘﻪ ﺳﻮات او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ډﻏﺮې وﻫﻠﯥ دي ،ﺧﻮ ﻟﻪ

د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ اﺻﲇ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﴩۍ ﭘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﴎه دې ډﻟﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺗ ﻼره د
ﻮ ﭘﺮ ﻫﺪف ﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰه ﮐ ه .دې ﭼﺎرې ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﺟ اﻻن دې ﺗﻪ اړ

اﯦﺴﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ي .د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻻر او زﻟﺰﻟﯥ ﭘﻪ

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﺴﯿﺪو اﮐ ﯾﺖ اﺳﺘﻮ ﻨ ﻲ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻻړل او ﭘﻪ ډﻟﻪ ﯾﯿﺰه ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ

ﮐ ه ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړ ﮐ ای ﺷﻮل .وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﺑﯥ ﭘﯿﻠﻮ ﻪ
اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﭼﻠﯥ ﭘﺮﯦ ﻮدې او د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ

ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه ،ﻣﯿﺮﻋﻠﯥ ،دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ،ﺳﭙﻠ ﻪ او دﯾ ﺎن ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘ ﯥ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې.

د ۲۰۰۹ز ﮐﺎل د اﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ۱۷ﻣﻪ ﭘﻪ ژﻏﻮرﻧﯥ ﻻر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

 ۲۸زره ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ وﻧ ه درﻟﻮده .دوی ﻟﻪ درﯾﻮ ﺧﻮاوو ﭘﺮ ﺟﻨﻮ
ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﺑﺮﯾﺪ د ﺣﮑﯿﻢ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ او ﻗﺎري ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺮ ﭘﻠﺮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل.

ﺎ ﻮ ﮐﻮ ﮑﻲ و ،ﭼﯥ د ﺑﯿﺖ

ﷲ د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ و .ورﭘﺴﯥ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ازﺑﮏ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ

و .د ﻧﻮﻣﱪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ ۍ ﯾﯥ ﺳﺎړه راﻏﻪ او ﻣﮑﯿﻦ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﮐ ې .د ﺳﺎړه راﻏﻪ ﭘﺮ
ﮐﻨ ﺮول د ﻧﻮﻣﱪ ﺗﺮ ۱۷ﻣﯥ ﭘﻮرې ﺟ ې وﺷﻮې او وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﻻدا ﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ﮐﻨ ﺮول
ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﻮاﮐﻮﻧﻮ د  ۲۰۰۹ز ﮐﺎل د ډﺳﻤﱪ ﭘﺮ ۱۲ﻣﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ

ﭘﻪ ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮل ،ﺧﻮ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﺴﯿﺪو

ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺘﯥ او د اﺳﺘﻮ ﻨﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې او ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﻮ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﻪ ﻧﻔﻮس ﯾﯥ

ﺎﻧﮏ ،ډﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ ه ﻻړ .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﴎه

ﻣﻞ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻗﻮﻣﻲ ﻟ ﮑﺮو ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮوژې ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﯥ.

 /٢٣٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٢٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ده او د ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ،ﺧﻮﺳﺖ او ﻧﻨ ﺮﻫﺎر ﭘﻪ

ﴎﺣﺪي وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ

۱۲ﮐﻠﻨﯥ ﺟ ې وروﺳﺘﻪ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻ ﻫﻢ د ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﯧﺮ اړ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﭘﺮ دواړو ﻏﺎړو د ﭘﺮﺗﻮ ﭘ ﺘﻨﻲ ﻗﺒﯿﻠﻮ

اﻟﻌﻠ ء او ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻼﺗ او ۱۲ﮐﻠﻨﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﻫ ﻮ

ﮐﻨ ﺮوﻟﻮي.

ون د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﺎی

اﮐ ﯾﺖ و ي ﭘﻪ ﻋﺮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ دي .ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﺧﻠﮏ ووژ  ،ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ي ،اﻣﺎ دﻏﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت او وژﻧﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﴎه ﴎه ،ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻧﻪ ور ﮐﻮي.

ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗ ﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد او راﻟﯿ دﯾﺪﻟﯽ ﻓﮑﺮ ،ژوﻧﺪدود او اﻧﺪدود ﻫﻢ داﺳﯥ ﻓﺎﮐﺘﻮر
دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ او د ﺳﺨﺖ درﯾ

ﴎه ﻣﺤﯿﻄﻲ ﻫﻤﻐ ي راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ې ده.

ﻟﻪ ودې

ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ او ﻃﺎﻟﺒﺎن
د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺐ او ﻓﺮﻫﻨ

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﮐﯥ دواړه ﴎه ﻏﺎړه او ﻏ ۍ ﺷﻮي دي.
دوی ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ،ﻧﻈﺮﯾﺎ

»ﻣﺪرﺳﻪ« ،ﮐﻪ ﻧﻮر ﻋﻮاﻣﻞ؟
ﻟﻪ ۱۹۷۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۹۶ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د اﻓﻐﺎن ﺟ ې ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻓﺮﻫﻨ

ﭘﮑﯥ ﻣﻮازي ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﲇ او ﭘﻪ

او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ژر ﻣﻨﻠﯽ دی ،ﭼﯥ ددوی د

او ژوﻧﺪدود ﺧﯿﺎل ﭘﮑﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮی دی .ﺗﺼﻮف ﻮ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر

ﻣﺪرﺳﯥ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﭘﺮﯦﮑﻨﺪه ډول د ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ او ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء

وﮐ او د رﻫﱪۍ ﮐﺪر ﺗﺮ روزﻧﯥ او ﺑﻨﺴ ﻲ ﮐﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ رﯦ ﯥ

دﯾﻮﺑﻨﺪي ﻓﮑﺮه ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وې .دﻏﻮ دوو ډﻟﻮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘﻮځ او ﺎر ﺮو ادارو ﴎه

و ﻐﻠﻮﻟﯥ .د ﻧﻮرو ﭘ ﺘﻨﻲ ﺳﯿﻤﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺳﻠﻔﻲ اﻓﮑﺎرو ﻏﯿﺮ ﺗﺪرﯾﺠﻲ

ﭘﻪ ۱۹۴۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﺳﻢ د ﻣﺪرﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮ د

را و ﻮﮐﻮل .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮې ﻃﺒﻘﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و ﻮد ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻢ

ﻻﻧﺪې ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء او ﺳﻤﯿﻊ اﻟﺤﻖ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧ و ﮐ ﯾﻮ

ﺧﭙﻞ او ﺑﻞ ﻟﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺎن او ﻧﻮرو د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻫ ﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې .ﻟﻪ دﯾﻦ

ژور اړﯾﮑﻲ ﻟﺮل او د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﭙﺎره د ﻣﺪرﺳﻮ او د ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﮐﻨ ﺮول اﺳﺎﻧﻪ و.

ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﻟﻪ ﺗﻨﻮع ﴎه ﻣﻞ ﭘﺮﻣﺦ ﻻړ .د ﭘﻮځ ،ﺎر ﺮو ادارو او اﯾﺎﻟﺘﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ

ﻧﻔﻮذ ﺗﻪ ﻋﺎم ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻮړ ﻧﻪ و ،ﺧﻮ ﺳﻤﻼﳼ ﭘﻠﯿﺘﺎﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ دوه ډوﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻪ

ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﻠﮏ ﺗﺮ ژور اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﻟﻪ ﭘﺮاخ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻟﯿﺪ ،درک ،ﺗﺤﻠﯿﻞ او د

)ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﮐﯥ ،ﺑﺮﯾﻠﻮﯾﺎﻧﻮ او اﻫﻞ ﺣﺪﯾﺚ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺎب او ﺷﯿﻌﻪ ډﻟﻮ ﭘﻪ

او ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﺧﱪۍ وﻻړ دﻏﻪ دوه ﻮ ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ ﺗﺸﺪد ،ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ او

ﻫﺮې ډﻟﯥ ﻣﺪرﺳﯥ او ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل او ﻫﺮې ډﻟﯥ وﺳﻠﯥ او وﺳﻠﻪ واﻟﯥ ډﻟﯥ ﺗﻨﻈﯿﻢ

١٢د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﭘﻪ دې

ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎوو ﮐﯥ ﺳﯿﺎﳼ ،ﻣﺬﻫﺒﻲ او ﭘﻮ ﻲ درې ډوﻟﻪ ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.

ﮐ ې .د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ دوی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې د اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ،ﻗﻄﺮ ،ﻋﺮب
اﻣﺎراﺗﻮ او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﺑﯥ ﮐﭽﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟﺬب او ﺟ ه ﯾﯿﺰو

ﻟﯿﮑﻮ ﺗﻪ د ﻫﻐﻮی د اﺳﺘﻮﻟﻮ ،اﮐ ل ،روﻏﺘﯿﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ او ﺑﺴﭙﻨﯥ را ﻮﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎره ﮐﯥ ﯾﯥ
رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﮐﺎوه .ﭘﻪ  ۱۹۸۹ﮐﺎل ﮐﯥ د ﮐﺮاﭼ ﭘﻪ ﺑﻨﻮرﯾﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د روﺣﺎ

ﻣﴩ ﻣﻼﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ او د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺷﺒﮑﯥ د ﭘﺨﻮا

ﻣﴩ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﻟﻪ ﻟﯿﺪﻧﯥ

د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺨ ې راو ﻮﮐﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮن ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اوﺳﻨ ﺳﺨﺖ درﯾ

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺷﺒﮑﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﻫﻢ ﻞ ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن
ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﺟﻮړ ﮐ ی؛ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻮﻟﻮي ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﺣﻘﺎ

ﺷﺒﮑﯥ ،ﭼﯥ دﻣ ۍ د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ دروازه )د ﮐﻮرﻣﯥ اﯾﺠﻨﺴ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ( ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ
١٢ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ او ﺗﺮﻫ ﺮي ﴎه

ﺑﯿﻞ ﯿﺰ دی.

وي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ

 /٢٣٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٣١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺗ او دﻏﺴﯥ ﻗﻀﺎوت ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻧﻪ دی .ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﻮږ ﺳﭙﯿ ﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﻲ روزﻧ ﺎی دی .ﭘﻪ

ﺎی

وروﺳﺘﻪ د دﯾﻮﺑﻨﺪي او ﺳﻠﻔﻲ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﻮ ﻧﻮی ﯾﻮواﻟﯽ ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ

ﭘ ﺘﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ﻧﺎﮐﺮارۍ او ﺗﺮﻫ ﺮي ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺐ او ﻣﺪرﺳﯥ ﴎﭼﯿﻨﻪ ﻧﻪ اﺧﲇ،

ﭘﯿﺎوړﺗﯿﺎ ﴎه ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ﺧﭙﻠﯥ رﯦ ﯥ ﻻ ﯿﻨ ﯥ ﮐ ې .دوی ﻟﻪ ۱۹۹۴ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ

ﺑﻠﮑﯥ دﻟﺘﻪ ﺷﺘﻪ ﻧﺎﮐﺮارۍ او ﺗﺮﻫ ﺮي ﺗﺮ ډﯾﺮه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو او ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او دوﻟﺘﻲ

۱۹۹۹ﮐﺎل ﭘﻮرې د  ۸۰زرو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ورزول ،ﭼﯥ ۴۰ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ )۲۸زرو ﺗﻨﻮ(

ﺗﺮورﯾﺰم ﮐﯥ ﺗﻌﺮﯾﻔﯿ ي ،ﭼﯥ د ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ اﻓﺮادي ﻗﻮت وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻟﻪ » ﺎﻧ و

ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ وﻧ ه درﻟﻮده .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د

ﻣﺪرﺳﻮ« او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ راﻏﻮﻧ ﺷﻮی.

ﺷ ﱄ ﻠﻮاﻟﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ﺷﺎوﺧﻮا اﺗﻪ زره ﻃﺎﻟﺒﺎن او د اﻟﻘﺎﻋﺪې دوه-

ﺗﺮ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺷ ﱄ او ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﺪرﺳﯥ ډﯾﺮی د ﺳﯿﻤﻪ

درې زره ﴎﺗﯧﺮي ﺟﻨ ﯧﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟ ې ﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﯧﺪو او

ﯾﯿﺰو ﻣﺘﻨﻔﺬو ﻣﻮﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وې ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﮑﺮي ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء او

د ﻻل ﺟﻮﻣﺎت او ﺳﻮات ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﯧﺪو ﴎه ﯾﻮ ﺎی ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺑﺮﺧﯥ اړوﻧﺪ

ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﴎه ﺗ ﱄ وو ،ﺧﻮ ﺟﻨ ﻲ ﻟﯿﮑﯥ ﯾﯥ ډﯾﺮې ﮐﻤﯥ ﭘﯿﺎوړې ﮐﻮﻟﯥ .دوی د

دﻏﻪ دﯾﻮﺑﻨﺪي -ﺳﻠﻔﻲ اﯾﺘﻼف وﺷ ﯦﺪ ،ﮑﻪ ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ او ﺟﻤﻌﯿﺖ اﻟﻌﻠ ء ډﻟﻮ

ﻣﺴﯿﺪ او وزﯾﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ،ﺎﻧﮏ ،ډﯾﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﭘﯧ ﻮر ،ﻻﻫﻮر ،ﭘﻨﺠﺎب او

اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم اﺑﺎد ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮ ﯾﻮ ډول درﯾ ﯿﻨ ﺎر درﻟﻮد.

ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ د ﺑﻬﺮ ﺑﻮﺧﺘﯧﺪو ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ ﻧﻪ درﻟﻮده ،ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻢ
ﮐﺮاﭼ ﮐﯥ ﯾﯥ زده ﮐ ې ﮐﻮﻟﯥ ،وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ د ﺟ و ﻟﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪل .د ﺑﻨﻮ
ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮرک او ﻣﻌﺮاج اﻟﻌﻠﻮم او ﭘﻪ ﺷ ﱄ او ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻮﻟﻮي ﺣﻘﺎ

ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻌﻠﻮم ،د وا ﻪ د زﯾ ي ﻧﻮر ﺿﯿﺎاﳌﺪارس او د ﻣﻮﻟﻮي ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪرﺳﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺪرﺳﯥ
وې ،ﭼﯥ د ﺑﯿﺖ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ

ون د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﺴﺎن ﺗﺮې ﺟ ه ﯾﯿﺰو ﻟﯿﮑﻮ ﺗﻪ

ﺟ ې ﯾﻮازې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻏﻮ ﺘﯥ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪې او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ

د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﮐﻠﻮﻧﻪ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻨ ﻪ ﮐﻠﻦ دور د ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ او ﺟﻤﻌﯿﺖ

اﻟﻌﻠ ء د ﻧﻔﻮذ او واک »ﻃﻼﻳﻲ دور« ﻞ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د »دﯾﻮﺑﻨﺪي

ﻣﮑﺘﺐ« ﭘﺮ وړاﻧﺪې د »ﺳﻠﻔﻴﺎﻧﻮ« ﭘﺮاﺧﯥ او ﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﻣﺎﻻﻣﺎل ﭙﯥ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ د
دﯾﻮﺑﻨﺪﯾﺎﻧﻮ د ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﻤﯥ ﻣﺤﺪودې ﮐ ې ،ﺑﻠﮑﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ﻧﻮي »ﻃﺎﻟﺒﺎ

ﺟﺬب ﺷﻮي ،ﺧﻮ ﻏﻮڅ اﮐ ﯾﺖ ﯾﯥ ﺑﺮ اﻓﻐﺎﻧﺎن وو .د ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﺴﻦ ﺟﺎن ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﱰ

ﻏﻮر ﻨ « ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ د ﻣﻼﺗ وﻟﴘ ﴎﭼﯿﻨﯥ او د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻘﺪس ﭘﺎ ﯥ ﻫﻢ واﺧﺴﺘﯥ.

دﻏﻮ ﻣﺪرﺳﻮ ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻣﺮاﮐﺰ او روزﻧ ﻲ ﻧﻪ درﻟﻮدل .دﻟﺘﻪ د ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک د روزﻧﯥ ﺑﻬﯿﺮ د

ﻏﻮر ﻨ

ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﯿﺖ ﷲ ،ﺣﮑﯿﻢ ﷲ او ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﻀﻞ ﷲ د

ﮐﺎل ﻧﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ۱۹۹۰ﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭘﺮ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﻪ د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﻣﻼﺗ او »دﯾﻦ ﭘﻠﻮرﻧﯥ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﮑﻔﯿﺮ ﮐ ل .دﻏﻪ درز ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د

اﮐ ﻻ ﺟﺒﻬﯥ درﻟﻮدې .اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﻲ د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻴﺪو ﴎه ﺳﻢ ﺧﭙﻠﯥ

ﺟ و ﻟﭙﺎره د ﻟﺮو ﭘ ﺘﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ روزل ﺷﻮی ﻏﻮڅ ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﻮاک د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺎر ﺮو

ﺟﺒﻬﯥ وﺗ ﻟﯥ ،ﺧﻮ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ د ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ ﮐﻤﺰوري ﮐﯧﺪو ﴎه ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ

ادارو ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻫﻢ ووت.

ﻣﺬﻫﻲ ﻣﴩ ﻫﻢ ﭘﻪ ۱۹۶۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻧﻮرک ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐﯥ
اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ او ﺣﻘﺎ ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﴎه ﻣﻞ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ  ۱۹۸۰ز

او ﮐﻮرﻣﯥ اﯾﺠﻨﺴ ﭘﺮ دواړو ﻏﺎړو د ﺑﻐ  ،ﺳﭙﯿﻨﯥ ﺷ ﯥ او ﺗﺮي ﻣﻨ ﻞ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ

ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﺑﺎﯾﻠﻮد او ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﻼﻧﺬﯾﺮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻧﺮم درﯾ ﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان

ﻫﻢ د ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺟﺎزه ﻧﻪ ور ﮐﻮﻟﻪ.

ﻟﮑﻪ اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎن ،ﭼﯥ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻠﻮۍ ﺗﻮرﻧﻮي ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ

ﺟ ﻋﺖ اﺳﻼﻣﻲ او ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻋﻠ ء ﺿﺪ درﯾ ﻮﻧﻪ ﻏﻮره ﮐ ل او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د

ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﯾﻮواﻟﯽ او ﻫﻤﻐ ي ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړه ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﮐﺸﻤﯿﺮ ﮐﯥ د

ډﯾﺮی ﻟﻮﯾﺪﯾﺰوال او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﻓﻐﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﺷﻨﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﻫ ﺮي ﻟﻪ دﯾﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻮﴎه ﺗ ي ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ د دﯾﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻮ ﭘﻪ

 /٢٣٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٣٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮑﺎره ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ دي .دا ﺣﻘﯿﻘﺖ اوس ورو ورو ﺟﻮﺗﯿ ي ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن او
د ﻣﺪرﺳﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړل ﺣﻞ ﻻره ﻧﻪ ده .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ د ﻣﺪرﺳﯥ د ﻣﻨﺰوي ﮐﯧﺪو او د وژﻧﯥ او

ﺗﺼﻔﯿﯥ ﭘﺮ ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ ﺮﮐﺰ ډﯾﺮﯾ ي ،ﻫﻮﻣﺮه د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗ

ﺮاف او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ورﴎه ﭘﺮاﺧﯿ ي.

د ﺣﻞ ﻻرې ﯾﻮ ﻣﻬﻢ اړخ ﭘﻪ ﺟ ه او ﺳﺨﺖ درﯾ

ﻋﻮاﻣﻠﻮ او ﻫ ﻮوﻧﮑﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻐﯿﯿﺮ دی.

د ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ او اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ د ﺳﺨﺖ درﯾ

د ﻣﺘﮑﻲ ﻃﺎﻟﺒﺎ

ﺗﻮب د

او ﺗﺮﻫ ﺮۍ ﺗﻌﺮﯾﻒ او ﺗﺮ

ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې د اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب د ﻣﺜﻠﺚ ﻣﺪاﺧﻠﻮي ﻫ ﯥ ﭘﻪ
ﺳﯿﻤﻪ او ﻧ ۍ ﮐﯥ د ﺗﺮﻫ ﺮۍ او ﺳﺨﺖ درﯾ

د ودې ﺳﱰ ﻋﺎﻣﻞ دی.

ﺎی

ﺑﻞ ﭘﻠﻮ ﻫﻐﻪ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ،ﭼﯥ د ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ

راﺗﻠﻞ ،ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ د روﳼ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮﻓﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو.

ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮف د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻣ رﻧﻪ وﺳﻠﻪ وه او ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﻪ وﺳﻠﯥ ﺗﺮ ﻫﺮ ﻪ ډﯾﺮ ﻣﯿﻦ

دي .ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺷﺨ ې ډﯾﺮې وې او د وﺳﻠﻮ ﭘﺮ ﴎ د
ﻗﺒﯿﻠﻮ او اﻓﺮادو ﺗﺮﻣﻨ ﺳﯿﺎﻟ ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﯥ وې .ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ډﯾﺮ داﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ وو،
ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﺧﻮ د ﻣﺪرﺳﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﮑﯥ ﭘﻪ ﻧﺸﺖ ﺑﺮاﺑﺮ وو.
ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﯧﻞ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ

ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﯥ د ﻣﺪرﺳﻮ

ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮرا ﮐﻢ وو ،ﺧﻮ د اﻣﺎرت اﻏﯿﺰ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﺮﻫ ﺮۍ ﻣﺤﻮره ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او

ﻣﺤﺴﻮس و .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻓﻌﺎل داﺳﯥ ﻮک ﻧﻪ و ،ﭼﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ

د »ﻗﺎﯾﻢ ﻣﻘﺎم« ﻟﻪ ﻻرې د ﺟ ې او ﺳﯿﺎﳼ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗ ﻟﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋي ﻻس

ﻣﺨﯿﻨﻪ او زده ﮐ ې وﻟﺮي .د ﻧﯧﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ډﯾﺮی راﻏﻮﻧ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﻫﻐﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﮐﺮاﭼ او ﮐﺎﺑﻞ او ﭘﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﲇ ﺑ ﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺗﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﻻﻧﺪې وﺳﻠﻪ اﺧﺴﺘﯥ وه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ اﮐ ﯾﺖ ﺗﻠﲇ ﻃﺎﻟﺒﺎن د

ﮐﻮرﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ د د ﻤﻨﺎﻧﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﭘﺮ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ دی او دﻏﻪ

ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ ﺑﻬﺮ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻫﻢ وو ،ﭼﯥ د وﺳﻠﻮ،

ذﻫﻨﯿﺖ د ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ،ﭼﯥ اﺳﻼم اﺑﺎد ﯾﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻪ اﻓﮑﺎرو ﮐﯥ دﯾﻨﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ

ﺐ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺟ ې ﭘﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺗﮑﺘﯿﮑﻮﻧﻮ ﺑﻠﺪ وو .د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﻬﺎد روﺣﯿﯥ او د

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻫﻨﺪ او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې دوﻣﺮه

اﻓﺮادي ﻮاک ،ﭼﯥ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن وو ،ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﻠﻨﺪ،

واﻧﺨﲇ او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺮﻫ ﺮۍ زﯾ ووﻧﮑﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﻟﻪ دې ﺳﯿﻤﯥ وﻧﻪ و ﻲ ،ﻟﻪ
ﮐﺮاﭼ ﭘﻮرې د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ او ﻧﺎاﻣﻨﯿﻮ دﻏﻪ ﴎه ﮐﺮ ﻪ ﯿﻨ ﻪ وي .ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

د ﻤﻨﺎن ﻣﻌﺮﰲ ﮐﻮي ،د وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎروي.

ﺳﺨﺖ د ﻤﻨﺎﻧﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ﺟﻮړ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د ﻧﻮي ډﯾﲇ او اﺳﻼم اﺑﺎد او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ
او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻧ دې ﮐﯧﺪو ﻫ ﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ ﺷﻨ وي.

ﻣﺒﻬﻤﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ
ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﺮ وﺳﻠﻪ وال ﮐﺲ ﻃﺎﻟﺐ او ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯽ ﻧﻪ دی

او ﻫﺮ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻢ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯽ ﻧﻪ دی .د ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی د
ﺷﺨﴢ اﻣﻨﯿﺖ ﻟﭙﺎره ﻮﭘﮏ ﺳﺎﺗﻞ ﺧﭙﻠﻪ اړﺗﯿﺎ ﺑﻮﱄ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ دې ﭼﺎرې وﺳﻠﻪ

ﺧﻠﮏ وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﴎه ﯾﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧ دﯾﺘﻮب ،ﻣﻠ ﺮۍ او اﺳﻼم ﭘﺎﻟﻨﯥ ﺗﺮ ﺷﻌﺎر
اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت د ﺑﯿﺎ اﺣﯿﺎء ﻟﻪ ﻓﮑﺮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ دﯾﻨﻲ ﻣﺪرﺳﻮ ،د اﻓﻐﺎن ﮐ واﻟﻮ ﭘﻪ

ﺻﻠﯿﺒﻲ ﺟ و ﺷﻌﺎر ﮐﻮر او ﺑﻬﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻤﻔﮑﺮۍ او ﻫﻤﻐ ۍ ﺗﻪ اړ اﯦﺴﺘﻞ او ﻫﻐﻪ
ﮐ ﻧﻮ او ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﭘﻪ اﻏﯿﺰ د ﻫﻐﻮی د ﻟﯿﮑﻮ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ\ﻣﴩان ﺛﺎﺑﺖ
ﺷﻮل.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻧﯿﮏ ﻣﺤﻤﺪ وزﯾﺮ او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠ ﺮو ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ

وړو ﻟﭙﺎره ﮐﻮﻣﻪ ﺟ ه ﭘﯿﻞ ﮐ ې وه ،ﭘﻪ  ۲۰۱۴ﮐﺎل ﮐﯥ دﻏﻪ ﺟ ه ﻟﻪ اﻋﻈﻢ ورﺳﮏ او
ﮐﻠﻮﺷﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﯧ ﻮر ،ﻻﻫﻮر او ﮐﺮاﭼ ﭘﻮرې ﻏ ﯧﺪﻟﯥ ده .د ﺳﻮات د ﺗﺼﻔﯿﻮي

ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﺗﺠﺮﺑﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﯾﻠﯥ ور ﻧﻪ ﮐ ې ،ﮑﻪ د ﺳﻮات او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ د
ﺧﻠﮑﻮ د ﺳﯿﺎﳼ ﺷﻌﻮر د ﮐﭽﯥ او ذﻫﻨﯿﺖ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﻗﺒﯿﻠﻮي ارز ﺘﻮﻧﻮ ،ﺧﻮﯾﻮﻧﻮ او

 /٢٣٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ
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ﺎی

ﺎی

ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﮐﯿ ي .اوﺳﻨ وﺿﻊ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﯾﻮه داﺳﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اﺣﺘ ل ډﯾﺮوي ،ﭼﯥ

وال ﮐﯧﺪو او ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺗﻮب ﺗﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﮐ ې ده.

دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دی ،ﭼﯥ د ﺳﱰې ﻟﻮﺑﯥ ﻟﻮﺑﻐﺎړي ﺑﻪ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﭘ ﺘﻨﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻧﻪ د

ﺗﻨﻪ ا ﮑﻞ ﮐﯧﺪه ،ﺧﻮ ﭘﻪ  ۲۰۱۱ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻮﻟﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ ۱۰

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﯾﺎﻏﯿﺴﺘﺎن ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺗﻪ ور ﺮ ﻲ او ﮐﻪ د

زرو ﭘﻮرې داﺳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺎب اﯾﺎﻟﺖ او ددﻏﻪ اﯾﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ او

ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ ،روﺳﯿﯥ ،ﭼﯿﻦ ،ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﯿ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮې ﺟ ې ﴎاﯾﺖ ﮐﻮي.

ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ او ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﯿ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻮپ اﭼﻮﻧﯥ د ﺗﺨﺘﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎر اﺧﲇ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ

ﭘﺮ ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې او ﻧﻮرو ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺗﻪ زره

زره ﺗﻨﻪ ﻞ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻧﯿ ﻳﻲ ﭘﮑﯥ د ﺣﻘﺎ ﺷﺒﮑﯥ ﻏ ي دي .دﻟﺘﻪ ﻟﻪ درې زرو ﺗﺮ ﭘﻨ ﻮ

ې ﻫﻤﮑﺎرۍ د ﺳﻮﻟﯥ د

وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ډﻟﻮ ﴎه ﺗ او ﻟﺮي .دﻏﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﭘﻨﺠﺎ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر دي ،ﭼﯥ وﯾﻞ

ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮﻟﯥ ﻫ ﯥ وﻧﻪ ﳾ ،دا ﺳﯿﻤﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻧ دې راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺳﱰې ﻟﻮﺑﯥ

ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﺮب ﭘﴪﱄ او ﭘﻪ ﻋﺮاق او ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻧﻔﻮد

ﯿﻨ

ﺖ ،د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﴎﭼﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﴎ د ﺳﱰو ﻗﺪرﺗﻮﻧﻮ د ﺟﻮړﺟﺎړي او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐ ﮐﯿﭻ د

ﻣﺮﮐﺰ وي.

ﮐﯿ ي د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮځ او ﺎر ﺮې ادارې ﯾﯥ ﮐﻨ ﺮوﻟﻮي.

او ﭘﺮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﻨ ﺮول د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د اﻟﻘﺎﻋﺪې د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﺑﻬﯿﺮ ودراوه او ﯾﻮ
ﺷﻤﯧﺮ ﯾﯥ د ﻋﺮﺑﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗ

ﺗﻪ وﻫ ﻮل ،ﺧﻮ ازﺑﮏ ،ﭼﯿﭽﻨﯿﺎﻳﻲ او د اﯾﻐﻮر ﺳﯿﻤﯥ

ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻓﻌﺎل دي .اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻣﻼ ﻧﺬﯾﺮ ﭘﻪ وژﻧﯥ ﴎه د ازﺑﮏ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ
ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﺧﻨ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮوړ او د ﻟﻄﯿﻒ ﷲ ﻣﺴﯿﺪ ﻧﯿﻮﻧﯥ او ورﭘﺴﯥ د ﺣﮑﯿﻢ

ﷲ ﻣﺴﯿﺪ وژﻧﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اړﯾﮑﻲ ﻫﻢ ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه وﺷﻠﻮل .ﭘﻪ

ﺳﻮرﯾﻪ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﺮﮐﯿﯥ او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب د ﭘﻼن ﺗﺮ ﻧﺎﮐﺎﻣﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ،ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د راﻣﺎﺗﯧﺪو اﺣﺘ ل دی .د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې
ﺗﻮ ﻪ د ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د ﺣﻀﻮر ﻟﭙﺎره اوس ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﺳﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن دی ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﻏﻮڅ ډول د ﭘﻮځ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪې دی او ﻫﻐﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ )ﻣﺴﯿﺪ( ﻫﻢ ﻟﻪ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺷ ل ﺷﻮې ،ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﺗﻞ د ﭘﻮ ﻲ زور ﭘﺮ وړاﻧﺪې درﯦﺪﻟﯥ او د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻮا ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ ده .ﯾﺎﻧﯥ اوس ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ را ﻲ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ

ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﻪ د ﺣﺎﮐﻤﻮ ﭘﻮ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﻮ ﭘﻪ اډاﻧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺎر او ﮐﻨ ﺮول ﻻﻧﺪې وي.
د وزﯾﺮﺳﺘﺎن وﺿﻌﯿﺖ اوس ﭘﻪ ﯾﻮه ﻮﻧ

ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ دی .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ د ﴍﯾﻌﺖ

ﻟﻪ ﻧﻔﺎذ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺸﭙ ې ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﮐﯿﻨ دي او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﻢ د ﻣﺎﻻﮐﻨ د ﻧﻔﺎذ

ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺤﻤﺪي ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﴍﻋﻲ ﻧﻈﺎم او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
ﻏﻮر ﻨ

ﻟﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﻪ وﯾﺮه ﮐﯥ دی .ﮐﻪ داﺳﯥ ﻪ ﮐﯿ ي ﻫﻢ دا ﺑﻪ د ﯾﻮې ﺳﱰې ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ

 /٢٣٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘ ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮل دي ،ﮑﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي ،ﻧﻮر ﻟﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ وﺗﲇ او ﻟﻪ
ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ او ﻧ ﯾﻮال ﻣﺦ ﭘﺮ ودې ﺑﻬﯿﺮ ﴎه ﻫﻤ ﺎﻣﻪ ﺗ

ﻏﻮاړي.

ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ او د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ ۍ ﺗﺮ ﻧﯿ ﻳﻲ ﭘﻮرې د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻟﻪ ازاد او ﯾﺎﻏﻲ

وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﺪف ﺧﭙﻞ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻲ اﻫﺪاف او د ﻧﻮرو د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ
وړاﻧﺪې د ﯾﻮه ﺑﻔﺮ زون راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﻮل و .ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰي ﮑﯿﻼک وروﺳﺘﻪ ،دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ او ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﺧﺘﯿ د ﻧﺎراﻣﯿﻮ

دووﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﻟﭙﺎره ﮐﺎرول ﺷﻮې او ﺷﺘﻪ وﺿﻌﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ،د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺳﱰو ﻟﻮﺑﻮ اﺣﺘ ﱄ ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻪ

ﺗﺤﻤﯿﲇ» ﻨ ﲇ« ژوﻧﺪ

ﻫﻢ وي .ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﻪ او ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﻧﺎﭘﯿﻠﯿﻮن او ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
د ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د ﯾﻮه ﭘﻮخ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎروﻟﯥ،

وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﺮ وﺧﺖ وﮐﺎراوه .د اخ

اوډب اوﺳﻨﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻲ ﻣﺜﻠﺚ )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ او ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﯾﯥ( ،د ﮐﻮرﻣﯥ اﯾﺠﻨﺴ

ﺣﺎﻻﺗﻮ او د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻣﺮﺑﻊ )اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن(،

ﻣﺨﻤﺲ )ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب( او ﭘﻪ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﲇ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯥ

ﻣﺴﺪس)ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻫﻨﺪ ،اﯾﺮان ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮب او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻪ
ﯾﯿﺰو او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺳﯿ ﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻤﯿﻞ او ﯿﻨ

ﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ دﻏﻪ ﮐﻤﺮﺑﻨﺪه ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي.

د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ ﻧﻮﯾﯿﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ازاد ﺗﺸﮑﯿﻼت او ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ددې ﻻﻣﻞ و ﺮ ﯧﺪل ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪې او ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ د اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﯧﺮ د ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ و ﺮ ﻲ او اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﻲ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮې ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﯥ ﻧﻘﻄﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎروي.

زاړه او ﻏﯿﺮ ﻣﺪ

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻗﺎﻧﻮن او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﱄ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو و و او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮﻣﻨ ﭘﺮ ﯾﻮه

اﻧﻔﺮادي ﻣﻨﺘﻈﻢ را ﺮﺧﯧﺪه ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻔﻮذ ﺗﻪ ﻻره اواروﻟﻪ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه
ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﻣﻮرو

ﻮاک ﺣﺪود ﺗﺸﺨﯿﺼﻮل او ﻋﺎﻣﻪ ذﻫﻨﯿﺖ او اړﺗﯿﺎو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﭘﺎﻣ

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او وزﯾﺮﺳﺘﺎن اوﺳﻨﯽ وﺿﻌﯿﺖ او ﭘﻪ ﻫﺮ دور او زﻣﺎن ﮐﯥ د ﴎﺧﻮږ
ﺟﻮړﯦﺪو ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ډﯾﻮرﻧ ﺗ ون ،ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ ﺗﻮب او ﻻ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﴎﭼﯿﻨﻪ اﺧﲇ .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ
دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﻧﺎﭘﻠﯿﻮن د راﺗ

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره د

ﯾﻮې ﺣﺎﯾﻞ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐ ه او وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻧ ۍ ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ راﻏﯽ،
وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ،ﻗﺎﻧﻮن او ﺟﻮړ ﺖ ﴎه ﻣﻞ ﭘﺎﺗﯥ

ﺷﻮې.

د ﻋﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻮﻟﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د

دور ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻪ دي ،ﺑﻠﮑﯥ دا ﻟﻪ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨ ﻲ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺦ ﭘﺮ ودې ﺑﻬﯿﺮ
ﻧﻪ ﺟﻼ د »ازاد ﻗﺒﺎﯾﻞ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ زﯾ ﻧﺪه دي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ
ﭘﯧ ۍ او ۱۹۰۱ز ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﭘﺮ دې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﭙﻞ ﺷﻮي دي .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻏﯿﺮ اﻧﺴﺎ

ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ و ي ﻟﻪ ﻣﺪ او ﺳﯿﺎﳼ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐ ي او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﭘ ﺎره ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﻮې

ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﯥ ﺳﯿﻤﯥ او د ﺟﺮاﯾﻤﻮ ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮال ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ې ده .ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ۱۹ﻣﯥ او

ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯿ ۍ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﺟﱪي ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻫﻐﻮی د ۲۱ﻣﯥ ﭘﯿ ۍ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﳼ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او
ﮑﻨﺎﻟﻮژﯾﮑﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻮﻧﻮ ،ﻧ ﯾﻮاﻟﺘﻮب او و ﻧﯿﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﺣﺼﻮل ﻟﻪ ﺣﻘﻪ ﻟﺮې ﭘﻪ ﯾﻮه داﯾﺮه ﮐﯥ

اﯾﺴﺎر ﺳﺎﺗﲇ دي .ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ دا د ۲۱ﻣﯥ ﭘﯿ ۍ اﻧﺴﺎن د و ﻧﯿﻮ او ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺗﺮ

 /٢٤٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٣٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﺗﻮﭘﯿﺮ ،ﭼﯥ اوس ﺑﻪ ﭘﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﴎه ﻟﻪ ﺧﯧﻞ ،ﻧﻪ

ﯾﯥ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻮره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ وړ .ﺗﺎﻣﺲ ﻣ و ﭘﻪ  ۱۸۲۴ﮐﺎل ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ

ﮐﯿ ي ،ﭼﯥ د ﮐﻮم ﺟﺮم د ارﺗﮑﺎب ﺷﮏ ﭘﺮې ﮐﯿ ي ،ﯾﺎ ﭘﻮ ﻲ ﻣﺮاﮐﺰو ﺗﻪ ﻧ دې ﻟﻪ وﺳﻠﯥ ﴎه

ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﻻت داﺳﯥ ﺑﺮاﺑﺮ ﳾ ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻣﺎﻟﯿﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﳾ .ﻣ و د ﻣﻨ

ې

دی .ﺗﺮ ۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﻮای ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ووژ  ،ﭼﯥ د ﺗﯧ ﺘﯥ ﻫ ﯥ

ﭘﻪ ﺷﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ) (FCRﮐﯥ دوی ﭘﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﮑﯿﻪ وﮐ ه او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان ﯾﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﭼﺎرو د

ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻟﻪ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺼﻮوﻧﯿﺖ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ وو .د اﯦﻒ ﳼ ار ﭘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ

ﭘﻪ ۱۹۴۷ز ﮐﺎل د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻟﻪ وﯦﺶ وروﺳﺘﻪ ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د اﯦﻒ ﳼ ار ﭘﻪ

ﺷﻮې ﺑ ﻪ ﮐﯥ د ﺗﻮرن ﮐﺲ ﺿ ﻧﺖ ﺷﻮﻧﯽ دی او ﻟﻪ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪو ۲۴ﺳﺎﻋﺘﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د

ون ﻮل ﻧﺎﻗﺺ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل او دﻏﻪ ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﻧﺎ ﯿﺰه او ﻏﯿﺮ

ﻗﺒﯿﻠﯥ او ﺑﯿﺎ ﻗﻮم ﺗﻪ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ راﺟﻊ ﮐﯿ ي .ﭘﻪ ۲۹ﻣﻪ ﻣﺎده ﮐﯥ ﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﺠﺮم ﻞ
ﯾﻮ ﺎی ﻧﯿﻮل ﮐﯿ ي .ﭘﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ ﮐﯥ ﺗﻮرن\ﻣﺠﺮم ﺗﻪ د ﻏ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺣﻖ ورﮐ ل ﺷﻮی
ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،ﯾﺎ د وﺳﻠﯥ د اﺳﺘﻌ ل ﺷﮏ ﭘﺮې ﮐﯧﺪه .ﻫﻐﻮی د ﻫﺮ ډول وژﻧﯥ او

اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺮﯾﯥ او اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪا وړ ﻧﻪ دي او ﻟﻮﻣ ی

ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭘﺎﻟﯿﺴ ﻣﺨﺎﻟﻒ و ،ﺧﻮ ﯿﻨﯥ ﻧﻮر د ﻣﻨ

اﻧﺘﻈﺎم ﻟﭙﺎره د ﻣﻨ

ې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻠﻮﯾﺎن وو .د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره

و ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ راﻣﺨﮑﯥ ﮐ ل.

اړوﻧﺪو ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺣﺎﴐﯾ ي .دﻏﻪ راز ﻟﻪ ۱۶ﮐﺎﻟﻪ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ او ﻟﻪ  ۶۵ﮐﻠﻮﻧﻮ د

ﻣﻮﺛﺮو ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ او ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﴎه ﻻ ﻫﻢ ﻫﻤﻐﻪ زاړه ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﲇ ﮐﻮي .اﯦﻒ ﳼ ار او د

ﻗﺪرت

ﻣﻠﮑ ﯾﺎ ﺟﻮړﺟﺎړي ﺳﯿﺴ ﻢ دوه ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ او ﻧﺎوړه ﻻرﯾﺤﯥ دي ،ﮑﻪ دا دواړې د ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﺳﱰ ﻋﻤﺮ

ﯥ او ﻧﺮان ﻧﻪ ﳾ زﻧﺪا

ﮐﯧﺪای .ﭘﻪ ۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﻣﺪ

ﻣﻼﺗ ی ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﭼﯥ د ﻣﺤﮑﻤﯥ ﻟﻪ ﺣﮑﻢ ﭘﺮﺗﻪ وژﻧﻮ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﻮي .ددﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن

د ﻧﺎاﻧ وﻟﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﺎﻟﻨﯥ ﺗﯿﻮرۍ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺣﺘﻤﻲ ﻣﺮ ﻪ ژﻏﻮرل ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ ﺗﺮ

اﺛﺮ ﻟﻮړ دی .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دا ډول ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ او ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﴎه ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ د واک د

ﻧﯿﻮﮐﯥ دادي ،ﭼﯥ د ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ ﻮﻟﻮ ﻧﺎوړه ﮐ ﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮ ﻻرې ﭼﺎرې ﻟ ﻮي او ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻧﺎﺛﺎﺑﺘﻮ

واﺧﲇ او د درﯦﯿﻢ ﻗﻮت ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ د ﺧﻨ او ﺑﻔﺮ زون ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وﮐﺎروي.

اوږده وﺧﺖ ﭘﻮرې ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯿ ي .ﭘﺮ دﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻮﻟﻨﻮ

وﻻړې دي .ﭘﻪ دواړو ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺨﴢ

دودﯾﺰو ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ او ﻣﴩوط ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﺎﺑﻪ ﴎه ،ﻮﻟﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واک ﮐﯥ
١٢٤

ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮ اوږدې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﺎ  .د ۲۰۱۱ز ﮐﺎل د ا ﺴﺖ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻟﻪ

د اﯦﻒ ﳼ ار ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯿﻨﻴﻮ او ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﻮ دواړو ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﮐﯥ ﯾﻮازې د ﺟﺮاﯾﻤﻮ او

ﻣﻨ ﻪ ﯾﻮﳼ ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﺴﺘﻪ ،ﮑﻪ د اﯾﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﻟﻐﻮ

ﺟﺮ ﯥ اﺻﲇ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړي او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩان د ﺎﻧ و اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د

ﺗﻌﺪﯾﻼﺗﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﺨﻮا

وﻟﺴﻤﴩ اﺻﻒ ﻋﲇ زرداري ﻏﻮ ﺘﻞ اﯾﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ

ﮐﯧﺪو ﴎه ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ رﺳ ْ ﺟﻼ ﮐﯿ ي.

١٢٥

ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﻠ او ډﭘ ﻲ ﮐﻤﺸ ۍ ﻧﻈﺎم د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻣﯿﺮاث دی.

ﭘﻪ  ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟ اﺻﻼﺣﺎت ﭘﮑﯥ راﻏﻠﻞ او ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﯾﯥ

ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وﻧ ې ورﮐ ې ،ﺧﻮ ﭘﺎﻣﻮړ ﭘﺎﯾﻠﯥ ﯾﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدې .د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ

ﺳﺰاوو وړاﻧﺪوﯾﻨﯥ ﺷﻮې دي .دﻟﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﮐﻮم ﴍاﯾﻂ وﺿﻊ ﺷﻮي ،د
ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﭼﺎرواﮐﻮ د ﻻس اﻟﯥ ﺮ ﻮي .ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ

واک ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﺟﺮ ﯥ

ﭘﺮﯦﮑ ې د دوﯾﻤﯥ ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ راﻏﻮ ﺘﻠﻮ ﴎه ﻣﺴﱰدې ﮐ ي او ﯾﺎ ﺗﻮرن ﮐﺲ ﺑﺮي ﮐ ي .ﺗﺮ

۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﺳﺰا وړ ﻞ ﺷﻮې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﺮ ﺗ

راﺗ  ،ﺳﻮدا ﺮۍ ،ﺣﻤﻞ او ﻧﻘﻞ او

ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪﯾﺰ و .ددﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﮐﻪ د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﮐﻮم

ﭘﲇ ﮐﯧﺪو ﴎه ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ دوه ﻣﺴﺎﻟﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې ،ﯾﻮ د

ﻓﺮد ﭘﻪ ﺟﺮم ﮐﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐ ې وي ،ﯾﺎ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮې ،ﯾﺎ ﯾﯥ د

ﺑﻞ ﺧﻮا ﺧﻠﮑﻮ ﺷﮑﺎﯾﺖ درﻟﻮد ،ﭼﯥ د ﻧﺎﻇ ﻧﻮ د واﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯧﺪو ﴎه ﺑﯿﺮوﮐﺮاﳼ ﻻ ډﯦﺮه

ﺑﺮﺧﯥ ،ﯾﺎ ﻮل ﮐﲇ ﻧﺎﻏﻪ ﮐﯿ دي .ﭘﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﻮې ﺑ ﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ اﺻﻄﻼح

اﺳﺎﳼ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻟﴘ ﺑ ﯥ ﺗﻪ راﻧﻐﯽ او ﻧﺎاﻣﻨ ورﴎه ډﯦﺮې ﺷﻮې.

ﻣﺸﮑﻮﮐﻮ اﻓﺮادو ﭘﺎﻟﻨﻪ او ﻣﻠ ﺮﺗﯿﺎ ﮐ ې وي ،ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ ﮐﻮﻻی ﳾ د ﮐﲇ ﭘﺮ ﯾﻮې

 /٢٤٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٤١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺟﺒﻬﻪ )ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ( ﮐﯥ وي .ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺻﻼﺣﻲ او

ﺷﻮې ده.

ﻣﻞ ﭘﺮﻣﺦ وړي ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻮ ،ﭼﯥ دﻟﺘﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﺑ ﻪ او ﺷﮑﻞ ﺑﺪل ﻧﻪ ﳾ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ د

ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﭘﻪ ﻧﻈﺎم ﮐﯥ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮات راوړل او ﭘﻪ  ۲۰۰۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا

ﺎم ﻧﻪ دی ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮی ،د ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭼﺎرې ﻫﻢ

ﻗﺒﺎﯾﲇ او ﻣﺴﺘﻘﺮو ) (Settled areasﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ددوﻟﺖ د واک او اﻗﺘﺪار او ﺳﻮﻟﯥ

ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ودې ﭘﺮو ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﭘﲇ

ﻧﺎﻇ ﻧﻮ ﯾﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ واﮐﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﮐﻤﺸ اﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ ل .ﭘﻪ ﻣﺎﻻﮐﻨ ﮐﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ

ﮐﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﻫﻢ دي ،ﮑﻪ دا ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ ﺳﻮﻟﯥ او اﻣﻨﯿﺖ ﴎه اړه ﻟﺮي.

د اﯾﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ ﮐﯧﺪه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ۱۹۷۰ﮐﯥ د ﻣﺤﮑﻤﻮ ﻟﻪ ﻧﻮي ﻧﻈﺎم ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻟﻪ

د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻪ ﻣﻮازي ﺑ ﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﻧﻪ ﻲ .ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﭼﺎرې ﻟﻪ زور ﴎه

د ﭘﺎﻟﯿﺴﯿﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﺎﺷﻮﻧﯽ دی .ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ

اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﯿ
ﮑﻨ دي.

اﺳﻼم اﺑﺎد او ﭘﯧ ﻮر ﻟﻪ ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۲۰۱۱ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې

واﱄ د ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰې ﻫﻤﻐ ۍ د اﻓﴪاﻧﻮ ) (RCOsﻣﺮﮐﺰ ﺟﻮړ ﮐ  ،ﭼﯥ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮ

ﮐﻮل و .دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﺟﻨﺎﻳﻲ اﺟﺮااﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن وړاﻧﺪې ﮐ  ،ﭼﯥ ﻟﻪ
١٣

ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﯿﺖ د ﭘﻮځ ﭘﻪ زور ﻧﻪ را ﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﺧﻠﮏ اﻗﺘﺼﺎدﺟﻮړوﻧﯥ او د اداري ،ﻗﻀﺎﻳﻲ

ﻓﺪراﱄ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﺗﺮ اﯾﺎﻟﺘﻲ واک او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻻﻧﺪې راﻏﯽ .ﭘﻪ ۱۹۹۴ز ﮐﺎل

او ﺳﯿﺎﳼ ﻧﻈﺎم اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﺗﻄﻤﯿﻌﻲ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ

ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ د ﭘﺮﯦﮑ ې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﻮر ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ راﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ

١٥

١٤

ﴎه ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮځ او ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزو ﺧﭙﻞ ارز ﺖ ﻟﻪ

وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﻧﻔﺎذ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻏﻮر ﻨ ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻮل ﻣﺎﻻﮐﻨ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﺮ

ﻻﺳﻪ ورﮐ ی او ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﻣﻼﺗ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻮځ د ﻗﺒﺎﯾﲇ دودوﻧﻮ او ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﴎه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻧﻔﺎذ ﯿﻨ ﺎر درﻟﻮد.

ﭘﻮځ د ﺣﻀﻮر ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د »ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺧﻮاﺧﻮږۍ« ﭘﻪ ﺲ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﮐﻤﺰوری ﺷﻮی او ﻃﺎﻟﺒﺎن

ﴎه ﺗ ﱄ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ اﺳﺘﺎزي ﭘﯿﺎوړي ﮐ ل .د ﻣﺎﻻﮐﻨ د ﻗﺎﻧﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺑﺪﻟﻮل د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

د ﺑﻨﺴ ﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺟﻨﺎح د ژﻣﻨﯥ ﺧﻼف دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ دی .د ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ رول د

ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﺮه ورځ ﻣﻠﮑﺎن ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮي .دﻟﺘﻪ د ﻣﻠﮏ او ﻣﻼ ﺗﺮﻣﻨ د ﺟ ې ﺗﺎرﯾﺦ

١٢٦

ﭘﻪ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻧﻮﯾﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ دﻟﺘﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ

د ﺣﮑﻮﻣﺖ ازﻣﻮﯾ ﺘﻲ ﮐﺎر و ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ وروﺳﺘﻲ ﺗﺤﻮﻻت

ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﺗﮑﺮارﯾ ي ،ﮑﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻣﻠﮏ ﺗﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﺴﯥ ورﮐﻮﻟﯥ او

ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮل ،ﭼ ﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﯾﻒ ﳼ ار او ﻧﻮرو

ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺗﻮرې ﭘ ﮐﻮﻟﯥ .ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ د اﯦﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن د ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ

ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ اﺻﻼح ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ زړه ﻪ ﻧﻪ ﮐ ي .ﻫﻐﻮی د ﻣﺎﻻﮐﻨ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﻏﻮر ﻨ

ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺧﻼف ﺑﻠﻠﯽ ،ﺧﻮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻻ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻠﯽ

ﻟﻪ اﺿﺎﰲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ وﯾﺮوﱄ او ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻮ د ﻣﺮﮐﺰي ﮐﻨ ﺮول ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻣﻬﻢ ﻲ .د

اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ او و ﻧﯿﻮ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐ ي دي .د اﯦﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د

ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﳾ او ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ واک او ﻧﻔﻮذ وﻧﻪ وﯾﻨﻲ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د

ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﱰې ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺤﮑﻤﯥ د اﺳﻼﻣﻲ او اﻧﺴﺎ

ﮐﻮي .دﻏﻪ ﺗﺒﻌﯿﴤ ﻗﺎﻧﻮن د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻮﻟﻮ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن او د ﺑﴩی ﺣﻘﻮﻧﻮ د ﻧ ﯾﻮال ﻣﻨﺸﻮر ﻟﻪ ﻣﻮادو ﴎه ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ﮑﺮ

ﮐﯥ دی او ﻗﺒﺎﯾﲇ و ي ﯾﯥ د » دوﯾﻢ« او » درﯦﯿﻢ اﻧﺴﺎن« ﭘﻪ درﺟﻮ ﴎه وﯦﺸﲇ دي .ﭘﻪ
ﻧ ۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻮ ﻮﺗﺸﻤﯧﺮ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ دودوﻧﻮ ﭘﺎﯾﯿ ي ،ﭘﻪ ﻫﯿ ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ

ﺗﺠﺮﺑﯥ ،ﭼﯥ ﺳﻮات او ﺗﯿﺮا ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ،ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ
ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﯿﺰې ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ دﻟﯿﻞ دادی ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮ د ﺳﯿﻤﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ

)(CCP- Code of Criminal Procedure

)(Federally Administered Tribal Areas

)(Provincially Administered Tribal Areas
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ﺎی

ﺎی

را ﺮﺧﻲ .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮ ﻮﻧﺪي

ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻗﺎﻧﻮن ،ﻧﻈﺎم ،ﻣﺤﮑﻤﯥ او ﺳﯿﺎﳼ ،اداري او ﻮﻟﻨﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ ژوﻧﺪ

ﺧﭙﻠﯥ ﺷﺨﴢ ﯥ ﻣﻌﯿﺎر ﺎﮐﻲ .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ددې ﻻﻣﻞ ﺮ ﯧﺪﻟﯽ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

اﯦﻒ ﳼ ار او ﭘﻮﻟﯿ ﯿﮑﲇ ﻧﻈﺎم ﻮل ﯾﻮ ﺎی ﭘﲇ ﮐﯿ ي ،ﺧﻮ دې

وﻟﯥ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ

ﻧﻔﻮذ ﭘﺮ ﺎی ،ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺨﺖ درﯾ ﻲ او د ﺎر ﺮو ادارو او ﭘﻮځ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ډﻟﯥ ﻧﻔﻮذ

ﯾﯥ وﺿﻌﯿﺖ ﻻ ﮐ ﮐﯧﭽﻦ ﮐ ی او ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﯾﯥ ﭘﻮځ او ﺗﺸﺪد ﻣﺴﻠﻂ ﮐ ي دي.

ﻣﻨﻔﻌﺖ ﮐﺎر ﮐﻮي او ﭘﺎرﳌﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﻮﻧﮑﻲ اﺳﺘﺎزي ﻫﻢ د ﻮﻧﺪوﻧﻮ د اﻧﺘﺨﺎب او ﭘﺮﯦ ﻮدو ﻟﭙﺎره
ﭘﻪ

ون ډﯦﺮی ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

وﮐ ي.

ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮه ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ او د ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﻮ د

ﭘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ اوس د ﻣﻠﮏ ،ﺟﺮ ﯥ ،واﱄ او ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﭘﺮ ﺎی ﭘﻪ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ اﻣﯿﺮ ،ﺗﻮرن ،ﺟ ن او ﮐﻮر ﮐ ﻧ ر واک ﭼﻠﻮي .د اﯦﻒ ﳼ ار ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻪ
ﻣﻠﺘﯿﺎ ﴎه دﻏﻪ ﺗﺸﮑﻞ ﻋﻤﻼ د ﯾﻮه ﭘﻮ ﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دی.

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺣﯿﺜﯿﺖ

ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺣﺎﮐﻢ ﻮاک ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﴎه د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪل ﻟﻪ
ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮑﻲ او ﺳﯿﺎﳼ ﻟﺤﺎﻇﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻤﮑﻨ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ﺗﻪ ﻮاښ ﺑﻮﱄ.

د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻟﻪ وﺧﺖ راﻫﯿﺴﯥ داﺳﯥ وﯾﺮه ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ،ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او

ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﺗﯿﺖ او ﭘﺮک وﻟﺲ ﯾﺎ »ﭘ ﺘﻮن ﻣﺜﻠﺚ« ﭘﺮ ﯾﻮه ﻣﺮﮐﺰ راﻏﻮﻧ ﳾ ،دا اﺣﺘ ل
ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﴎﺧﻮږ و ﺮ ﻲ او ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺎب د

ﻗﺪرت او واک ﯾﻮ ﻗﻄﺒﻲ ﺗﻮب ﺑﻪ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺑﻨ ﻠﻪ دﯦﺶ ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ دوه ﻗﻄﺒﻲ ﺗﻮب واوړي

او دا ﭼﺎره ﺑﺎﻻﺧﺮه ددې ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﺮ ﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﺧﻠﮏ د ﯾﻮه ﺑﯧﻞ ﻫﯧﻮاد

ﻟﭙﺎره ﻣﺒﺎرزې ﭘﯿﻞ ﮐ ي .ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ډول ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻨ ﻠﻪ دﯦﺶ ﴎه ﮐﻮم ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧﺪه ،ﻫﻤﺪا
اوس ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻫﻢ ددﻏﺴﯥ ﯾﻮه ﭼﻠﻨﺪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن دي.

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن درﯾ ﭘﺮ ﻫﯧﻮاد د واﮐﻤﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ

ﻣﺤﺘﺎﻃﺎﻧﻪ دی ،ﺧﻮ د ۲۰۱۰ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۱۱ﻣﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد
ﮐﯥ ﯾﻮې ﺧﱪي ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ ووﯾﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﯦﻒ ﳼ ار ﻧﺎﻓﺬ

ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﺑﴩي ﺣﻘﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﮑﺮ ﮐﯥ دی او اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﯾﯥ د ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړو ﻏﻮ ﺘﻨﻪ

ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ دی .ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ دﻣ ۍ دودﯾﺰه ﻗﺒﺎﯾﲇ ازادي ،د وﻟﺴﻮاﮐ ارز ﺘﻮﻧﻪ،
ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ژوﻧﺪ او ﻧﻈﺎم ﺟﻮړ ﻧﻪ ﮐ ای ﺷﻮ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ۲۰۰۲ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۲۰۱۴ز ﮐﺎل ﭘﻮرې

ﺎﮐﻨﯥ او ﺳﯿﺎﳼ ازادۍ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و و ﺗﻪ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﺧﯥ

اﺧﺴﺘﻨﯥ ﺣﻖ ورﮐ ی او ﭘﺎرﳌﺎن ﺗﻪ ﯾﯥ اﺳﺘﺎزي ﻲ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی د راﯾﯥ ﻟﻪ اﺻﲇ ﺣﻖ ﻧﻪ
ﺗﺮاوﺳﻪ ﻪ ﻧﻪ ده ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ې ،ﮑﻪ ﭘﺎرﳌﺎن د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﺗ او د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ واک ﻧﻪ

ﻟﺮي او دا ﺻﻼﺣﯿﺖ ﯾﻮازې ﻟﻪ وﻟﺴﻤﴩ ﴎه دی .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د وﻟﺴﻮاﮐ د ارز ﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ،د ﺎﮐﻨﻮ اﺻﲇ ﻫﺪف ،ارز ﺖ او ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ.

ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﻮ ﭙﻠﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨ ﺑ ﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻪ ددﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ

ﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﺑﻨﺴ ﯿﺰ ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﳾ راوﺳﺘﻼی ،ﮑﻪ دوی ﭘﻪ ﭘﺎرﳌﺎن او ﻣﴩاﻧﻮ

ﺟﺮ ﻪ ﮐﯥ د ﻗﺒ ﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د وﺿﻌﯿﺖ ،ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ او د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ﭘﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﯦﮑ ې او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﯿﻮﻧﯥ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دي .د ﺷﺎوﺧﻮا درې ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ و و ﻟﻪ

ﻣﻨ ﻪ ﭘﻪ وﻟﴘ ﺟﺮ ﻪ )ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠ ( ﮐﯥ  ۱۲او ﭘﻪ ﻣﴩاﻧﻮ ﺟﺮ ﻪ )ﺳﻨﺎ( ﮐﯥ اﺗﻪ اﺳﺘﺎزي

ﻟﺮي .ﺳﻨﺎﺗﻮران د ﻗﻮﻣﻲ اﺳﺎﻣﺒﻠ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د ﻏ و ﻟﻪ ﺧﻮا ﺎﮐﻞ ﮐﯿ ي .دا ﺧﻠﮏ د
ﭘﺎرﳌﺎن ﭘﻪ داﺧﻞ ﮐﯥ د ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﭼﺎره ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﺧﻮ د ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ د ﻗﺎﻧﻮن

ﺟﻮړوﻧﯥ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻏ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ دﻟﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺳﯿﺎﳼ
ﻮﻧﺪوﻧﻪ د وﻟﺲ او ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﺳﯿﺎﳼ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ﳾ

وړﻻی او ﯾﻮازې د ﺷﺨﴢ او ﻮﻧﺪي ﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻋﻤﻞ ﮐﯿ ي .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ او ﺣﻠﻘﯥ ﭘﻪ ﺗ او ﭘﺮﯦﮑ و ﮐﯥ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻫﻐﻮی د ﻮﻟﻨﯥ
او وﻟﺲ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻧﻪ ﳾ درک ﮐﻮﻻی او ﻋﻤﻞ ﯾﯥ ﻮل ﭘﺮ ﺷﺨﴢ ﻮ
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ﺎی

درﯦﺪﱄ او دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻫﻢ د »ﯾﺎﻏﯿﺎﻧﻮ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دوی ﮑﻮﱄ دي.

ﺎی

ﮐﻮي .دا ﭘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ډول ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ دا ﺗﻔﻬﯿﻤﻮل و ،ﭼﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻫﻮﮐ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻪ

د ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻮﻟﻨﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرې ﭘ ﺘﻨﻲ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺑﺪﻟﻮن او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭘﻪ ﺗ او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﻫﻤﻐ ي ﻻزﻣﻪ ده .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ

ﺎري او ﻣﺦ ﭘﺮ وده ﺳﯿﻤﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﻮازي ﮐﺮ ﻪ ﭘﺮﺗﯥ دي .دې ﻧ دﯾﺘﻮب او ﻣﻮازي

ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ددې ﺳﯿﻤﻮ د اداري او ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺮﺧﻠﯿﮏ ﭘﻪ ﺗ او ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ درﯾ ﻮﻧﻪ دي .ﯾﻮ

ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ ﺟﻮړ ﺖ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﻮ ﴎه د دې ﺳﯿﻤﻮ د ﭘﺮﺗﻠﻨﯥ ﻣﻌﯿﺎر ﻫﻢ ﺑﺪل ﮐ ی
دی .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﺎري ﺳﯿﻤﻮ د اﻧﺴﺎن د ﻓﺮدي ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘ
ده ،ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﮐﭽﻪ دﻏﻪ ﻓﺮدﻣﺤﻮره ﭘﺮﻣﺨﺘ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ او ﺳﺎزﻣﺎ
اﺻﻼﺣﻲ ﺧﻮ

ﻟﻪ ﻣﺨﯥ وده ﮐ ې

ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻫﻢ اﻏﯿﺰ ﮐ ی ،ﺧﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻟﻪ

ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د دا ډول ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د ﺟﺬب د ﻣﺮاﮐﺰو،

ﺷﻤﯧﺮ ﻣﻠﮑﺎن دې ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﻧﻪ ﺟﻼ د ﺷ ﱄ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻏﻮاړي،

ﺧﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﯾﯥ ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﴎه ﭘﺮ ﯾﻮ ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﯿﻨ ﺎر ﮐﻮي.

ﯿﻨ ﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ اړخ ډﯦﺮی د ﻧﺸﻨﻞ ﻋﻮاﻣﻲ ﻮﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮال دي ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ د

ﯾﻮه ﭘﯿﺎوړي اﯾﺎﻟﺖ ﻓﮑﺮ ﭘﺮﻣﺦ وړي ،ﺧﻮ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﯥ،

ﺘﻮﻧﻮ او د ﻧﻮﯾﻮ اﻓﮑﺎرو د ﻣﻨﻠﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﴎه د ﯾﻮه ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ

ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې دي ،د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د اوﺳﻨﻲ ﺣﯿﺜﯿﺖ د ﺧﻮﻧﺪي

ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻮﻟﻨﯥ د ﯾﻮه ﻣﻠﺖ ،ﻫﯧﻮاد او ﻣ رﻧﯥ ﻮﻟﻨﯥ

اوﺳﻨﻲ ﮐﻤﺰوري اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﳼ او اداري وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ دي،

ﭘﺮ ﺎی ،ﻗﺒﯿﻠﯥ ،د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮ ﺎی ﺧﭙﻠﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ،دود او ﻧﺮﺧﻮﻧﻮ او د واﮐﻤﻦ

ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا اﯾﺎﻟﺖ ﴎه ﯾﯥ ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪل د اداري ،ﻗﻀﺎﻳﻲ ،ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي،

د ﭼﻠﻨﺪ د ﻗﻮې د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ډﯦﺮه ﮐﻤﻪ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ې ده.

د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺳﱰ ﺧﻨ دی .ﭘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ و ي د ﻣﻠﺖ

ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻠﻮﻳﺘﻮب ﮐﻮي .د ﯾﻮه ﺑﯧﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ را ﺑﺮﺳﯧﺮه ﮐﯧﺪل ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮑﻪ دﻟﺘﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﻗﻀﺎ ،ﭘﻮﻟﯿﺲ او اداره ﭘﻪ ﮐﺎر ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ﻟ

ﺖ ﻏﻮاړي ،ﺧﻮ ﻟﻪ

ﭘﺮ ﺎی ،د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻣﴩ او ﻣﻠﮏ ﺗﻪ ژﻣﻦ وي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻓﺮﻫﻨ ﻲ ،ﻗﻮﻣﻲ او ﻫﺮ ﺑﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﻨﻄﻘﻲ دي .دﻏﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اوﺳﻨﻲ

د ﻫﻐﻮی د ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﻟ ﻮﱄ .دﻏﯥ ﺗ ﻼرې ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه د ﻫﻐﻮی د ﺑﻐﺎوت او

وو ﻲ .ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﺎم ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د ا ﺎﻫ ﮐﭽﯥ او ﺳﯿﺎﳼ ﺷﻌﻮر ﭘﻪ ﻟﻮړﯦﺪو ﴎه

ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ او ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻮل ﻮاک او ﺑﻮدﺟﻪ د ﻗﺒﯿﻠﻮ ﭘﺮ اﯾﻞ ﮐﻮﻟﻮ او
ﯾﺎﻏﯿ ﺮۍ ﻣﺨﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ودې ﻮل ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﻫﻤﺪې ﯾﺎﻏﯿ ﺮۍ ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ي دي.
ﭼﯧﺮﺗﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻈﺎم او ﻗﺎﻧﻮن واﮐﻤﻦ ﻧﻪ وي ،ﻫﻠﺘﻪ د ودې ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ ﮐﻢ وي .ﭘﻪ ﺗﯧﺮه

ﯾﻮه ﭘﯿ ۍ او اوﺳﻤﻬﺎﱄ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﴎه د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﭼﻠﻨﺪ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮ

ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺮﺧﻲ .ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺪﻟﻮن ددې ﺳﯿﻤﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ودې ﻣﺨﻪ
ﻧﯿﻮﻟﯥ او ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺳﯿﻤﻪ د ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻌﻤﯿﻞ او ﭘﻮ ﻲ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﻮ د اﺟﺮاﯾﻲ ﻮاک او

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې د ﻣﺮﮐﺰ ،او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺑﻔﺮ زون ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ ده.

ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﻨ ﻮﺳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاوو ﮐﯥ د

ﺳﯿﺎﳼ ،ﻓﺮﻫﻨ ﻲ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﴎه ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣ رﻧﯥ

ﻣﻨﺰوي ﺣﺎﻟﺘﻪ وو ﻲ ،دا اﺣﺘ ل ډﯦﺮ دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ اوﺳﻨﻲ ﻗﺒﺎﯾﲇ او ﻣﺤﺼﻮر ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﻫﻢ

ﺳﯿﺎﳼ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ.

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﯥ ﻣ رﻧﺎﯾﺰﯾﺸﻦ
د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﺮﯾﺪه د ﺧﭙﻞ ﺎﻧ ي ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻈﺎم
ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰه راﺷﻪ درﺷﻪ او د و و ﺗﺮﻣﻨ د اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﯿﻨ

دي.

ﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ

دی ،ﺧﻮ د ﻧﻮﯾﻮ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﴎه ډﯦﺮ ﮐﻢ اړخ ﻟ ﻮي .ﻟﻪ
ﺎري ﻮﻟﻨﻮ ﴎه د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﯥ ﻧ دﯾﺘﻮب دوه ﭘﺎﯾﻠﯥ ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮﯦﯿ ﯥ دي ،ﭼﯥ ﯾﻮه د

ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل او ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯿﺰو اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺎري ﯧ و د ﻫﻐﻮی ﺑﺮﺧﻤﻨﯧﺪل
دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻤﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﻧﺎﻫﻤﻐ ۍ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل ﮐﯥ ﯾﻮ دﺑﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې

 /٢٤٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٤٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺧﭙﻞ اﺻﲇ ﻣﺴﯿﺮه او ﺘﻲ دي .ﻟﻪ  ۱۹۵۰ز ﮐﺎل ﻧﻪ د ﻫﻤﺪې ﭘﯧ ۍ ﺗﺮ اﺗﯿﺎﯾﻤﯥ ﻟﺴﯿﺰې

ﻮﻟﻨﯥ ډﯦﺮو ﺎﻧ ﻧﻮ ﻧﻔﻮذ ﮐ ی ،ﺧﻮ د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ »ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ« د دﻏﻪ ﻧﻔﻮذ د دوام او

ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﺮ ﻟﻮر ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ

ﭘ اووﻧﻮ د ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻﻣﻞ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻠﺖ او ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﻓﻌﺎل ﺣﻀﻮر دی ،ﺧﻮ

ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻮرۍ ﯾﻮ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﯿﺎﳼ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺛﺒﺎت ﯿﻨ

و او

ﴎه ﻣﻞ ،دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﭙﻪ ودرﯦﺪ او د ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻮرۍ ﮐﻮر ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ ﺎی
ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﺨﺖ درﯾ

وﻻړ ﺳﯿﺎﺳﺖ راﻏﯽ .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د

ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻏﻮ ﺘﻨﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺳﱰو او ﭘﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﮐﯥ ﮑﯿﻠﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﭘﺮوژې

ﺑﺮﺧﻪ و ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﺟﻮړ ﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم دې ﭘﺮوژې دوام وﮐ او
وروﺳﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﭘﺨﻮاﻧ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ رول ﭘﺮﻏﺎړه واﺧﺴﺖ او د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮل ،دې ﭘﺮوژې

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﻮه ﺧﻮرا ﭘﯿﭽﲇ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﻪ داﺧﻞ ﮐ ل.

ﺑﻨﺴ ﯿﺰ ﮐﯧﺪو ﻣﺨﻪ ډب ﮐ ې ده .د ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﻮ د دواﻣﺪار ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎ د ﺗﻐﯿﯿﺮ د ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻮ
ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﯥ ﭘﺮﺗﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻣﻠﺖ او ﻫﻮﯾﺖ ﴎه ﴎه ،ﻻ ﻫﻢ د

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻠﺖ او ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﴎه ﻻس او ﺮﯾﻮان دي.
ﭘﻪ ﻫﺮ او ﺘﻮن ﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ د ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻐﯿﯿﺮ اوزار ﻣﻮﺟﻮد وي .د ﻫﻨﺪي،

اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﻲ او ﺳﻮرﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺖ د ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻮی ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﻌﯿﺎروﻧﻪ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ

او اﺟﺮاﯾﻲ وړﺗﯿﺎوې درﻟﻮدې .ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻟﻪ ﻣﺘﺒﺎدل ﻟ ﻮﻧﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﲇ ﺷﻮي
او دې ﭼﺎرې د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻮﻟﻨﯥ د ﺑﺪﻟﻮن او ﻣ رﻧﺎﯾﺰ ﮐﻮﻟﻮ ﻮﻟﯥ ﻫ ﯥ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮ ﮐ ې دي.

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻏﻮﻳﻲ او ﺘﻮن ﻟﻪ ﻓﯿﻮډاﻟﯿﺰم١٦ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﺷﻌﺎر وﻻړ و،

ﺧﻮ دا ،ﭼﯥ د ﺎﯾﻨﺎﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﺑﺪﯾﻞ ﻧﻪ درﻟﻮد ،د ﻣﻠﮏ او ﺧﺎن ﺗﺸﯥ ﭼﺎ

اﯾﺎ د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻣ رﻧﺎﯾﺰ ﮐﻮل ﺷﻮ دي؟

ډﮐﯥ ﻧﻪ ﮐ ای ﺷﻮې .دﻏﻪ ﮐﺎر د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﻫﻢ وﺷﻮ او د ﻣﻠﮏ او

د ﻧﻮﻳﺘﻮب١٧ﭘﺮ ﻟﻮر د ﯾﻮې ﻮﻟﻨﯥ د ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﺧﻨ ﮐﻮﭼﻴ ﺮي ده.
ﭘﻪ دﻏﺴﯥ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ﻫﺪف د ﻫﻐﻮی ﺎﻳﻲ ﮐﻮل او ﭘﺮ ﻫﻐﻮی د

ﻤﮑﯥ او ﻧﻮرو اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ وﯦﺶ وي .د ﺎﻳﻲ ﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎره او ﭘﺮ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ د ﻧﻮي ژوﻧﺪ ﻣﻨﻞ ﯾﻮ ﻪ

اوږد او ﺗﺪرﯾﺠﻲ ﮐﺎر ﻏﻮاړي ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺧﯿﱪ ﺗﺮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻮرې ﻣﯿﺸﺖ وﻟﺲ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻮﻟﻨﯥ
ﻟﻪ دﻏﻮ ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻮ ﭘ اووﻧﻮ ﺗﯧﺮ دی او ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﻮي دور ﮐﯥ واﻗﻊ دی ،ﭼﯥ ﺑﺸﭙ د ﯾﻮه ﻣ رن

اﻧﺴﺎن او ﻣ رﻧﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﭘ او دی.

ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮه ﺷﺎﺗﻪ ﻧﻪ

ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ ي .ﭘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮې ﻮﻟﻨﯥ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﻋﻠﺖ ﺑﺎﯾﺪ ډﯦﺮی د ﻫﻐﯥ
ﻮﻟﻨﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا او ﻠﻮر ﻮ ﻪ راﺗﺎوو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﻮﻟﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻟ ﻮل ﳾ .ﺗﺮ

 ۱۹۷۰ﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻣﺎﻻﮐﻨ  ،ﺳﻮات ،ﺑﻮﻧﯿﺮ او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻧﻮرې ﺳﯿﻤﯥ ﻫﻢ ﺑﺸﭙ ې
Modernization

ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻫﺮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ل او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ډول د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ډﻟﻮ او
ﺎر ﺮو ادارو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪې .د واردﻣﺨﻪ ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻪ ﺷﺘﻪ واﱄ او ﺳﯿﺴﺘ ﺗﯿﮏ ﮐﺎر ﭘﺮﺗﻪ د

ﻫﺮ ﺑﺪﻟﻮن ،او ﺘﻮن ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ د ﺑﻬﯿﺮ ﻣﺨﻪ ﭘﺮ ﯾﻮه دﻏﺴﯥ ﻧﺎا ﮑﻠﯧﺪوﻧﮑﻲ
ﻟﻮر ﺣﺘﻤﻲ ده.

ﮐﻪ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺷﺎﻟﯿﺪ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ﳾ ،دې ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯧ ۍ

اﻧﺴﺎ ﺧﻮی او ﺎﻧ ﻧﻮ او ﻧ ﯾﻮاﻟﺘﻮب ،ﯾﺎ ﻠﻮﺑﻼﯾﺰﯾﺸﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ،ﻫﯿ اﻧﺴﺎ

ﻮﻟﻨﻪ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي رول او ﯾﻮازې داﺧﲇ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ د ودې او ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺧﺎن د رول ﭘﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﺗ

ﴎه ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺧﭙﻞ دودﯾﺰ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ او د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د
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ﮐﯥ د ﻣﴩۍ او ﺳﯿﺎﳼ ،ﻮﻟﻨﯿﺰو او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﻠﻨﺪوﻧﻮ ﯾﻮ ﻧﻮی ﺑﺪﻟﻮن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐ ی دی .ﭘﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ دا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ د ﺗﻐﯿﯿﺮ او ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻨﻠﻮ د ﻮاک ﮑﺎرﻧﺪوﻳﻲ
ﮐﻮي ،ﺧﻮ د ﻫﺮ ﺑﺪﻟﻮن د اﺳﺎﳼ ﺑﻨﺴ

د ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ دﻏﻪ

ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ددې ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﻪ ﻧﻪ دي ﺎم ﺷﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ دﺧﺎﻟﺖ ﴎه ﻟﻪ
 -١٦دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻓﯿﻮډال ﻧﻪ ﻫﺪف ﯾﻮازې ﯾﻮ اړخ )ﻣﻠﮑﻲ او ﺧﺎ ( ده ،ﭼﯥ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻤﮑﻮال وو.

 /٢٥٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٤٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟ ﻪ ﮐﯥ وي .ﯾﺎﻧﯥ ﮐﻮ

ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﻮاﻣﻠﻮ\ اﻣﺘﯿﺎزاﺗﻮ ﴎه ﻣﻞ وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دوﯾﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮی ﺮﮐﺰ د ﻋﺎم ﻗﺒﯿﻠﻮي ذﻫﻨﯿﺖ
ﭘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ وي ،اﻣﺎ اﻗﺘﺼﺎدي اړخ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﮐﻢ ﻧﯿﻮل ﮐﯿ ي.

د ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻮﻣ ﻧﯽ ډول ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دواړو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ وې ،ﺧﻮ ﻟﻪ ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﻣﺨﮑﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﭘﻮرې دا ﺳﯿﻤﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﺗﺮ ﻮﻟﻮ

ﻣ رﻧﯥ او د ﻧﻮﯾﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺎوﻣﯥ او ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻨﻮﻧﮑﯥ ﺳﯿﻤﯥ وې .وروﺳﺘﻪ،

ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﺳﯿﻤﻪ واﮐﻤﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻪ د ﺳﺨﺖ درﯾ
ﮐﻮﻟﻪ ،د ﺳﺨﺖ درﯾ

ﭘﻠﯽ ﺷﻮی دی .ﻟﻪ ﺟﻨﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺷ ﱄ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﭘ ﺘﻨﻲ ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن

ﻫﻢ وﻏ ﯧﺪ.

ﺷ ﱄ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺮﮐﯿﻠﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ل ﺷﻮې دي .ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﴎه د ﻣﻞ

ﺳﻮق ﮐﻮي.

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻤﮑﻨ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐ ې ده .ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د دﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺮک ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟ ﯧﺪای ﳾ .ﯾﻮازې ﭘﻪ ﮐﺮاﭼ ﮐﯥ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻠﻮر ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ د ﺎر د ﺮاﻧﺴﭙﻮرﻲ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻟﻪ ﮐﻨ ﺮول ﴎه ﯾﻮ ﺎی اوﺳﯿ ي ،ﭼﯥ

ﺎی

ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻠﯥ

او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﻮ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﺮ اﺳﻼم اﺑﺎد ،ﭘﻨﺠﺎب او ﮐﺮاﭼ ﭘﻮرې

د اﻧﺴﺎن ﺧﻮی او روان او اﻧﺴﺎ

ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﻮﻟﻨﯥ ﻫﻢ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﺮ ﻟﻮر

ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ ﻫﯿ داﺳﯥ اﻧﺴﺎن او ﻮﻟﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺟﻬﺖ

وﻧﯿﴘ ،ﺧﻮ ﭘﺮ اﻧﺴﺎن او ﻮﻟﻨﻪ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ددې ﻻﻣﻞ ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی د

ﻏﻮڅ اﮐ ﯾﺖ ﯾﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي دي او دا ﻮل د ﮐﺮاﭼ ددﻓﺎع د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮ ﭼﱰ

ﭘﺮﻣﺨﺘ

او ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﭘﻪ وﯾﺮه ﮐﯥ دی او ﭘﻪ ﮐﺮاﭼ  ،ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ او ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا

ﭘﺮ ﺎی ﺑﺮﯦ ﻨﺎ وﻟﺮي ،د راډﯾﻮ ﭘﺮ ﺎی ﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻮري ،د ﻣﺨﱪ ﭘﺮ ﺎی ﻟﻪ ﯿﻠﯿﻔﻮن ﮐﺎر

ﻧﺸﻨﻠﯿﺰم ﻣﺘﮑﻲ ﻟﱪال ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﭘ ﺘﻮن )ﻋﻤﺮان ﺧﺎن( راﻣﺨﮑﯥ ﮐ ی ،ﺧﻮ د

او ﺑﺪﻟﻮن ﻣﻨﻠﻮ ﻏﻮ ﺘﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ

ﻻﻧﺪې ﭘﺮ ﻋﻮاﻣﻲ ﻧﺸﻨﻞ ﻮﻧﺪ راﻏﻮﻧ دي .ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﭘ ﺘﻮن ﻣﻠﺘﭙﺎﻟﻨﯥ
ﮐﯥ ﯾﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ د ﭘﺎﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﭘ ﺘﻨﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ،ﭘﻪ

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

اﺳﻼم اﺑﺎد وروﺳﺘﯿﻮ ﺎﮐﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﴎه ،د ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺻﲇ ﻣﺤﻮر ﯾﯥ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ واک ﮐﯥ دی .ﺑﺮﻋﮑﺲ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺛﺒﺎت او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ د اﺻﻼح او ﻟﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ

دی.

ﻮﻟﻨﯥ ﴎه د ﻫﻐﻮی د ادﻏﺎم ﭘﻪ ﺗ او د اﺳﻼم اﺑﺎد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻧﺎﮐﺎم
ﭘﻪ ۲۰۰۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﻮر ﻨ

د دې ډﻟﯥ ﻣﴩي د ﻣﺴﯿﺪو ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ ده ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﻟﻪ ودې ﴎه ﯾﻮ ﺎی ،ﭼﯥ

ﭘﻮځ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻧﺎﻗﲇ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﭙﻞ ﮐ ی دی .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﮐﯥ د »ﻣﺠﺮﻣﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮ« ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻮ ﻲ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﮐﻮل او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ

ﮐ واﻟ ﻣﺠﺒﻮروﻟﯥ .دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ د دوﻟﺖ او ﻫﯧﻮاد د ﺛﺒﺎت د ﺳﱰاﺗﯿﮋۍ او اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ
دواړو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻧﺎﮐﺎم و .ﻫﻐﻪ ﭘ ﺘﻨﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﻨ واﻗﻊ ﳾ ،ﯾﺎ ﻟ ﺗﺮﻟ ه ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻓﮑﺮي ،ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او

ﻮﻟﻨﯿﺰ اړﺧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه راﮐﺪ او ﺟﺎﻣﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ وﺳﺎ  .د ﻫﺮﭼﺎ دا ﺧﻮ ﯿ ي ،ﭼﯥ د ﺮاغ

واﺧﲇ او د ﺧﺮه او اس ﺳﭙﺮﻟ ﭘﺮ ﺎی ﭘﻪ ﻣﻮ ﺮ ﮐﯥ ﻻړ ﳾ! .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ د
ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺧﻮ ﻮﻧﯥ ﺧﻮی دوﻣﺮه ﻣﺸﱰک وي ،د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﴍﯾﮑﻪ ده.

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ د اﺻﻼح ﻟﭙﺎره اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ

ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﮐﯥ ډﯦﺮې ﮐﻤﯥ ﻫ ﯥ ﮐ ې دي .د ﻫﻐﻮی ﯾﻮ ﺎم ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣ

ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮ ،د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﺗ او ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ۲۰۰۱ز ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﻫﻢ دﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒﻮي.

دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ دوو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر اﺧﲇ:

ﻟﻮﻣ ی :د ﻫﯧﻮاد د ﭘﻮﻟﻮ او ﻤﮑﻨ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ د ﯿﻨ

ﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ

دوﯾﻢ :د ﺛﺒﺎت او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ د اﺻﻼح او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻪ ﻣﲇ ﻮﻟﻨﯥ ﴎه د

ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ د اﻏﺎم ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣ

ﻣﻮرد ﮐﯥ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د اﻧﺘﻘﺎﻟﯧﺪوﻧﮑﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ

 /٢٥٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٥١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻮﯾﯥ او ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻏﯿﺮت ﯿ

ﺎی

ﻲ ،ﯾﺎ ﯾﯥ ﻧﻮر ﻧﻪ ﭘﺮﯾ دي او ﯾﺎ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﮑﯥ ﴍم

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ اﯦﺴﺘﻞ ﮐﯧﺪې ،د ﺑﻠﻮ ﻮ ،ﻫﻨﺪي او ﻧﻮرو ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ

ﭘﻮرې ﻣﺴﺎﭘﺮ دي .ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﺷﻬﮑﺎرﯾﻮ او واﮐﻤﻨﯿﻮ راز ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﯥ دی.

ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﯾﯥ د د ﻤﻦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻫﻐﻮی ﯾﻮواﻟﯽ ﺳﺎﺗﻪ .دوی د ﺑﻨﻮ د

ﮐﻮي .ﻫﻤﺪا ﻋﻠﺖ دی ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ او ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺑﻬﺮ ﺗﺮ ﮐﺮاﭼ

ﮐﺘﻠﻮي ډول ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪې .دﻏﻪ ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪو ﯾﻮ ﺧﻮا د ﻗﺒﯿﻠﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮي ارز ﺘﻮﻧﻪ

ﻟﻪ ﻧﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت او ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﴎه د دوی ﻓﮑﺮ او ذﻫﻨﯿﺖ د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺷﺨ و ﭘﺮ ﺎی،

وزﯾﺮو ﭘﻪ ﯧﺮ د اوړي او ژﻣﻲ د ﮐ واﻟ ﭘﺮ ﺑﻨﺴ  ،ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪې

د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺷﻮی دی.

ارام ژوﻧﺪ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ اوړي ﮐﯥ ﺑﻪ ،ﭼﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﺮﻧﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪل ،د ﻗﺒﯿﻠﻮي

د ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ ﻧﯿ ﻳﻲ ﮐﯥ د وزﯾﺮو ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﺎﺧﻮﻧﻮ ددوی ﭘﺮ ﻤﮑﻮ د

ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﭘﺮﻣﺨﺘ

وﯾﺮه درﻟﻮده ،ﮑﻪ د دوی اﮐ ﯾﺖ ﻮاﻧﺎن ،ﭼﯥ د ﺑﻨﻮ ﭘﻪ

ﯧﺮ ﻧﯿﻤﻪ ﺎري ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ،ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗ

او ﺟ و ﺷﻮق ﻧﻪ ﮐﺎوه ،ﺧﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻟ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ او

ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻋﻤﻞ ﮐﺎوه .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻤﮑﯥ ﻣﺎﻟﯿﯥ ور
ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ ،ﭼﯥ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ وﺧﺘﻞ ،ﯾﺎ ﺧﭙﻠﻮ اﺻﲇ ﻣﯧﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل ،د اﻧ ﺮﯾﺰ ﻗﺎﻧﻮن

ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ او ﻣﺎﻟﯿﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ډډه ﮐﻮﻟﻪ.

د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﭘﺎ ﻮﻧﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دوﻟﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ دورو ﮐﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﺮ

ﺧﻮﯾﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯧﺪې .دﻏﻪ ﻣﺴﺎﻟﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اوﺳﻨﻲ ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ اوج او

ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﯿﻤﻮ وﯦﺸﻠﯥ او د ﻫﻐﻮی واک او ﻮاک ﯾﯥ ﮐﻤﺰوری ﮐ ی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐﯥ

ﯾﯥ ﺑﺪل ﺷﻮی ،ﺧﻮ ﺳﺘﻨﯥ ﺷﻮې او ﺳﺘﻨﯧﺪوﻧﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻزﻣﻮ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ

را ﻏﻮﻧ ﮐ ي دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ ﻮل وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

ﭘﺎی ﮐﯥ ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ده .ﻫﻐﻪ ﻗﺒﯿﻠﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺎري ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻓﮑﺮ او ذﻫﻨﯿﺖ
ﻗﺒﺎﯾﲇ ذﻫﻨﯿﺖ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻮﻟﻨﻪ ﺗﺸﮑﯿﻠﻮي.

ﻫﺮه ﮐ واﱄ او ﻫﺮ ﻧﺎﻗﻞ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧﺎﺻﻪ ﻣﺤﺪوده ﮐﯥ د ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﻮ ډول ﺧﻠﮏ ﴎه

ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﯧﻨﻮ ﺗﻪ ﻻړل ،ﺧﻮ د ﺧﺘﯿﺰو وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ )ﻧﻨ ﺮﻫﺎر ،ﻟﻐ ن او ﮐﻮﻧ ( ﺧﻠﮑﻮ د ﭘﯧ ﻮر
ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻮی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪل ،ﭘﻪ ﮐ واﻟ ﮐﯥ اﺳﻼم اﺑﺎد او ﮐﺮاﭼ

اﺻﲇ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭼﯧﺮې ده؟

ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ ډﯾﺮی وﺧﺖ د ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻨ ﻣﻬﺎﻟﯥ ﺣﻞ ﻻرې دي او ﺗﻞ ﭘﻪ
ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ او داﯾﻤﻲ ﺣﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﺘﺞ ﮐﯿ ي.

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ وﺿﻌﯿﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﯧﺮو ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺎﻗﲇ

ﺗﻪ ﻻړل.

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اوﺳﻨﻲ ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﻤﯿﻞ ﭘﻪ ﮑﺎره ﻟﻪ

ﺗﺮﻫ ﺮۍ ﺿﺪ ﺟ ې ﴎه ﺗ ل ﮐﯿ ي .دﻟﺘﻪ د ﺎر ﺮو ادارو او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﺣﻀﻮر د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﯿﻨ

ﺖ او ﻧﻮر ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﭘﻮ ﻲ اﻫﺪاف ددﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن

ﺳﯿﺎﺳﺖ او د ﮐﺮاﭼ ﻟﻪ وﺿﻌﯥ ﴎه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﮐﻮي .دﻟﺘﻪ د ﻮﻟﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ

ﺑﻨﺴ

ﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﻟﻮﻣ ی ﻣﮑﺎن اﻣﻦ ﻧﻪ ﮐ ای ﺷﻮ ،ﺑﻠﮑﯥ دوﯾﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﯥ ﺗﺮ ﮐﺮاﭼ

اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ،ﭘﯧ ﻮر ،ﭘﻨ ۍ ،ﻻﻫﻮر او ﮐﺮاﭼ ﭘﻮرې د ﻣﺴﯿﺪو د ﮐ واﻟ ﺑﻬﯿﺮ ﻫﻐﻮی

دی ،ﺧﻮ ﻟ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﯾﻮازې ﭘﻪ دوﯾﻢ ﻣﮑﺎن ﮐﯥ اﻏﯿﺰﻧﺎک ﺎﻣﯿ ي .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻘﻞ
ﭘﻮرې د ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗ او ﻧﺎاﻣﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﴎه ﻻس او ﺮﯾﻮان ﮐ  .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ

ﭘﻮځ دﻏﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ددې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻧﺎﮐﺮارﯾﻮ ﭙﯥ د ﺳﻮات ،اﺳﻼم اﺑﺎد ،ﻻﻫﻮر او ﮐﺮاﭼ ﭘﻪ
ﯧﺮ ﮐﺮارو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﻏ ﻮي او ﻮل ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﺑﯥ ﺛﺒﺎﺗ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ ي.

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧ

ﺟﻮړوي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻨ

ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﺴﺘﺎن ﻟﻪ دﻏﻪ ﻧﺎﻗﲇ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ

ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د ادﻏﺎم ﻫ ﻪ ﻫﻢ ﮐﻮي .ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﺗﺮ ﺎﻧﮏ ،ډﯦﺮه

د ژوﻧﺪ او اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻧﻮي ﭘ او ﴎه روږدي ﮐ ل ،د ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ او ذﻫﻨﯿﺖ ﺑﺪل

ﺷﻮی او د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻮړوﻧﻪ ﺑﻮﺧﺖ دي.

دا د ﭘ ﺘﻨﻮ ﺎﻧ ﻧﻪ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﴎ ﻧﻪ ﯿ ﯿ ي ،ﮐﺎر ﻟﻪ

 /٢٥٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٥٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧﺮه ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې د دوﻟﺘﻮﻧﻮ او ﻗﺒﯿﻠﻮ ﺗﺮﻣﻨ د اړﯾﮑﻮ

اﺻﲇ ﻣﺤﻮر »ﻣﻠﮏ« او »ﻣﻼ« ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی او دې ﭼﺎرې ﭘﻪ ۲۱ﻣﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ﻫﻢ د
ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﯿﻮري ژوﻧﺪۍ ﺳﺎﺗﻠﯥ ده.

ﺎی

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﮐ واﻟﻮ د ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺮو ﺮام ﮐﯥ دﻏﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻮر ﻧﻪ

ﺎﻣﯿ ي .وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺪ ﺣﻘﻮﻧﻮ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮي او زﯾﺎ ﻦ ﺧﻠﮏ ﺑﯧﺮﺗﻪ را ﺳﺘﻨﯿ ي.
دوی ﻟﻪ اداري او ﻗﻀﺎﯾﻲ اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ،ﺳﯿﺎﳼ او ﻣﺪ

ازادﯾﻮ ،ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ ،اﻗﺘﺼﺎدي

ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﻈﺎم او ﻣﻠﮏ ﻣﺤﻮرۍ ډﯦﺮ ﻠﻪ ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﴎه د دوﻟﺘﻮﻧﻮ د اړﯾﮑﻮ اﻧ ول

ﺑﯧﺨﺒﻨﺎﻳﻲ ﭼﺎرو او ﻗﺎﻧﻮ ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﺮﺗﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .ﺗﺮ

ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړی او دوه ﻗﺒﯿﻠﯥ ﯾﯥ د ﯾﻮﺑﻞ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ دوو ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﺟﺒﻬﻮ ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ دي.

ﺣﻘﻮق) Citizen

ﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﺸﭙ ې ﻣﺪ ازادۍ ،ﺛﺒﺎت او اﻧﺴﺎ او و

ددې ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻧﻈﺎم او ﻧﯿﻮاک د ﺳﯿﺎﺳﺖ د

 (rightsورﻧﻪ ﮐ ل ﳾ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او

ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻗﻄﺐ ﮐﯥ واﻗﻊ ﺷﻮي او ،ﭼﯥ دا ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻪ ﺷﻮې ،وزﯾﺮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ

او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﭘﻮﺗﺎﻧﺴﯿﻞ

ﺗﻌﻤﯿﻞ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻪ اﺧﺴﺘﻞ دي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭼﯥ وزﯾﺮو ﺗﻪ ډﯦﺮه ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐ ې ،ﻣﺴﯿﺪ ﯾﯥ
ﻗﻄﺐ ﮐﯥ وﻻړ دي .دې ﭼﺎرې ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻤﻨ ﻲ ﺷﺨ و
او د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﻧﻈﺎم ﯿﻨ

ﻣﺨﻪ ﻫﻢ ډب ﮐ ې ده.

ﺖ ﺗﻪ ﻻره اواره ﮐ ې ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺑﺪﻟﻮن راوﺳﺘﻞ اﻏﯿﺰﻧﺎک ﻧﻪ دي.

ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎﱄ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ د ﻗﺒﯿﻠﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ی او ﻧﻪ ﯾﻮازې دا ،ﭼﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺮ ﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﺧﻨ
ﺮ ﻲ.

ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﭼﯿ ﺮي ﭘ اوه ﺗﯧﺮې ﺷﻮې ،ﺧﻮ د

ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ دودﯾﺰې ﻻرې ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻲ او د ﻫﻐﻮ ﻟﭙﺎره واردﻣﺨﻪ

ﺎﻳﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﭘ او ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ او ودې ﭘﺮ ﺎی ﭘﻪ ﯾﻮه ﺛﺎﺑﺖ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي .دا

دوﻟﺖ ﮐﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﺳﯿﺎﳼ او ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ اﻫﺪاف ﯾﻮې ﺧﻮا ﮐ ي ،ﻟﻪ درﯾﻮ ﻻرو ﮐﻮﻻی

او ودې ﻣﻬﻢ ﻫﺪف ﺟﻮړوي .ﻮﻣﺮه،

ﻣﻮډل او ﻣﺘﺒﺎدل ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻮﻟﻨﻪ ژر د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﻟﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﯿ ي .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن

ﳾ ،ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ژوﻧﺪ ﺑﺪل ﮐ ي :ﻟﻮﻣ ی د ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﺷﺘﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﯿ ي او
د ﻣﻄﻠﻮب ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻟﻮر ﺗ

اﯾ ﯾﺎل ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ دی ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﺎﻳﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﺴﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ،ﭘﺮﻣﺨﺘ  ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﮑﺮي او
ﺳﯿﺎﳼ ودې ﭘ او را ﻲ ،ﭼﯥ د اﻧﺴﺎ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭼﯥ د ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺎﻳﻲ ﮐﻮﻟﻮ او د ﻗﺒﯿﻠﻮي ﺟﻮړ ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣ رن ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻨ ﮐﯿ ي ،ﭘﻪ

ﯾﯥ و ارزوي .ﭘﻪ دوﯾﻢ ﺎم ﮐﯥ دوی ﻟﻪ ﻧﻮي ﺳﯿﺎﳼ،

ﻫﻤﻐﻪ ﮐﭽﻪ د ﺳﺘﻮﻧﺰې اﺑﻌﺎد ډﯾﺮﯾ ي ۱۰۰ .ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻤﮑﻦ د ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﺷﻤﯧﺮ

ﻗﻀﺎﻳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻈﺎم او اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ﴎه ﺑﻠﺪ ﳾ ،ﻧﯿﻢ ﭘﺮې ﻋﻤﲇ ﳾ او د

ﺗﺮ اوﺳﻨﻲ دﻏﻪ ﺧﻮرا ﮐﻢ و ،ﺧﻮ اوس ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯿ ي او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻮذ

ﻫﺮاړﺧﯿﺰو اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﴎه ﻣﻞ د ﻫﻐﻮی د ﺑﺸﭙ وﺿﻌﯿﺖ د ﺑﺪﻟﻮن ﻫ ﻪ

ﭘﺨﭙﻠﻪ دوی دي ،ﺧﻮ ﮐﻪ دﻏﻪ ﻣﺤﺮک ﺑﻬﺮﻧﯽ وي ،ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺖ او ﻏﱪ ﻮن ﻴﻲ.

ﭼﯥ ﻮﻟﻨﻪ دوی او دوی ﻮﻟﻨﻪ وﻣﻨﻲ او ﭘﻪ درﯦﯿﻢ ﭘ او ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﺳﯿﺎﳼ او

او ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﻮ ﺑﻬﯿﺮ اﺳﺎﻧﻪ ﮐﯿ ي.

ﻗﺒﺎﯾﲇ ژوﻧﺪ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ارز ﺘﻮﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻨﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﻢ ورﮐ ل ﳾ .ﭘﻪ درﯦﯿﻢ ﭘ او ﮐﯥ ﻟﻪ
وﳾ او ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺪﻏﻢ ﳾ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻮ دوو ﭘ اووﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻐﻮی دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﳾ،
ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی د ﻣﺮﺳﺘﯥ ،ﺎر او ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺳﱰاﺗﯿﮋﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻪ و

اوډل ﳾ.

ﮐﻮي .اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻃﺒﯿﻌﻲ ډول ﭘﻪ ﺎن ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ راوﱄ ،ﯾﺎﻧﯥ د ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺻﲇ ﻣﺤﺮک
ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ د ﺗﻐﯿﯿﺮ داﺧﲇ او ﺑﻬﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﴎه ﻧ دې او ﻫﻤﻐ ي وي ،ﭘﻪ ﯾﻮه ﻓﺮد ،ﻗﺒﯿﻠﻪ
ﭘﻪ ﻗﺒﯿﻠﻮي ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻻ ﻫﻢ اﻓﺮاد او ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﻈﺎم اﺻﲇ رول ﻟﻮﺑﻮي ،ﺧﻮ د

ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﺳﺎﯾﮑﺎﻟﻮژي او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻞ ددې ﻻﻣﻞ ﺮ ﯧﺪﻟﯽ ،ﭼﯥ ﻓﺮدي او
ﺷﺨﺼﯿﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﮑﯥ د ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﻮﻟﻨﯿﺰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې وي .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او

 /٢٥٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘ ﺘﻨﻮ ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ وﺳﻠﯥ ﮐﺎروﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﻏﻠﭽﮑﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر وړ وې،

ﮑﻪ دوی ﺗﻞ ﺟﺒﻬﻪ ﯾﻲ ﺟ ه ﻧﺸﻮای ﮐﻮﻻی .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د وﺧﺖ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ
وﺳﻠﻪ ﮐﺎروﻟﻪ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺗﻮپ او ﻧﻮرې درﻧﺪې وﺳﻠﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدې ،ﺧﻮ
ورو ورو ﯾﯥ درﻧﺪې وﺳﻠﯥ ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې.

ﭘﻪ  ۱۸۹۷او  ۹۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟ ې ﻟﻪ ﺷﺪت

ﴎه ﻣﻞ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ اروﭘﺎﻳﻲ او اﻧ ﺮﯾﺰي وﺳﻠﻮ اړﺗﯿﺎ ډﯦﺮه ﺷﻮه  .د ﻟﻮړې ﺑﯿﯥ او ﺷﺪﯾﺪې اړﺗﯿﺎ

دﯾﺎرﻟﺴﻢ ﭙﺮﮐﯽ

ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﻧﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺷﺒﮑﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

روزي ﭘﻪ ﻮﭘﮏ ﮐﯥ

ﭘﺮﻟﻮر راﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ ﯥ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ

ﺷﻮې.

١٢٨

د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯿ ۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﺳﻮدا ﺮي ﭼ ﮑﻪ

ﺷﻮه او ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ دا وﺳﻠﯥ ډﯦﺮﯦﺪې او ﻧﻮې ﮐﯧﺪې ،ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د
اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ اﻧﺪﯦ ﻨﯥ ډﯦﺮوﻟﯥ ،ﮑﻪ ﻫﻐﻮی د ﺟ ې د ﻧﺴﺒﻲ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎ

ﮐﯧﺪو ﴎه د ﭘﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘ

اﻧ ول ﭘﻪ راﻣﻨ ﺘﻪ

ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی .ﻟﻪ روﺳﯿﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ ،اﯾﺮان او ﻓﺎرس

ﺧﻠﯿﺞ ﻧﻪ ډﯦﺮی وﺳﻠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻرې راوړل ﮐﯧﺪې .اﻧ ﺮﯾﺰان ددې ﺳﺘﻮﻧﺰې د
ﻣﺨﻨﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﺗﻞ ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎه ﺧﭙﻞ اړﯾﮑﻲ ﻧ دې وﺳﺎ او

ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﺑﻪ دﻏﻪ اړﯾﮑﻲ ﺗﺮﯾﻨ ﲇ ﮐﯧﺪل ،ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻرې د وﺳﻠﻮ د
ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮﻣﺦ ﭘﺮاﻧﺴﺘﯥ وې ،ﯾﺎ ﻟ ﺗﺮﻟ ه اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺟﺪي ﺧﻨ ﻧﻪ و.

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره اﻧ ﺮﯾﺰي او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﲇ ﻮﭘﮏ

ﭘﻪ  ۱۸۹۰ﯾﻤﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ زﯾﺎت ﺷﻮل ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﻟﻪ

ﻣﺨﯥ ﻏﻮ ﺘﻞ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﯿﺪو ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﺳ ﮐﻮﻧﻪ وﻏ ﻮي .د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ د ﺎر ﺮو ادارو د

رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ  ۱۸۹۴ﮐﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو ﴎه ﻮﻟ ﺎل  ۲۵۰۰ﻣﭽﮑﻼک ﻟﻨ ي
ﻮﭘﮏ ،ﺗﻮرې ،زﻏﺮې ،ﭼ ې او ﻏﴚ او ﻧﯿﺰې وې .ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ډﯦﺮی ﺳﻨﺎﯾ ر ،ﻣﺎرﯿﻨﻲ ﻫ اﯾﺰ او ﱄ ﻣﯿ ﻔﻮرډ ﻮﭘﮏ ﮐﺎرول ،ﭼﯥ ﻧ ﻪ ﯾﯥ دﻗﯿﻘﻪ او
ﻣﺮﻣ ﯾﯥ ﺗﺮ  ۱۲ﺳﻮه ﻣﱰو ﭘﻮرې ﻫﺪف وﯾﺸﺖ .وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ  ۳۰۳ﱄ ﻣﯿ ﻔﻮرډ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ اوﺳﻤﻬﺎﱄ ﭘﯧﺮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ او ﻗﺎﭼﺎق
ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ دي.

دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﭼﯿﻦ او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻧﻪ وﺳﻠﯥ ﻗﺎﭼﺎق

ﮐﯿ ي او ﭘﻪ ازادو ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﻮرل ﮐﯿ ي .د وﺳﻠﻮ دﻏﻪ ازاد ﺑﺎزار ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ دا ﻓﺮﺻﺖ
ورﮐ ی ،ﭼﯥ د وﺳﻠﯥ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮ ﻲ .دﻏﻪ وﺳﻠﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﻣﻨ ﻨ اﺳﯿﺎ،

ﮐﺸﻤﯿﺮ او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اداري واﺣﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯿ ي او ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
ﻧﺎﮐﺮارۍ ډﯦﺮﯾ ي ،دﻟﺘﻪ د وﺳﻠﻮ ﺻﻨﻌﺖ او ﺑﺎزار ورﴎه وده ﮐﻮي.

د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﺗﺮ ﭘﯿﻞ ﮐﯧﺪو ﻣﺨﮑﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺒﺎرزې ﺧﭙﻞ اوج ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وې ،ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ

ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﻣﺦ ﭘﺮ ډﯦﺮﯦﺪو وې .ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰو ﺧﻠﮑﻮ دودﯾﺰې وﺳﻠﯥ درﻟﻮدې او د
ﻧﻮﯾﻮ وﺳﻠﻮ ﻟﭙﺎره د ﻗﺎﭼﺎق ،ﻏﻨﯿﻤﺖ او وﻟﺠﯥ ﻻرې ﮐﺎرﯦﺪې.

ﭘﻪ  ۱۸۹۷او  ۹۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮا او وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﺰاﯾﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ زاړه ﮐﻮر

ﻮﭘﮏ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧﺪل .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭼﺎرې ډﯦﺮوﻟﯥ او د ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﭘﺎﻟﯿﴘ ﯾﯥ ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻪ ،ﻫﻮﻣﺮه د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و و

ﺗﻪ وﺳﻠﯥ رﺳﯧﺪې او ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﯾﯥ ددوی د ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﯿﻮﻟﯥ.

١٢٧

 /٢٥٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٥٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺟﻮړوﻟﯥ.

ﺎی

ﺳﻤﺒﺎل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺗﺮ ۲۰۰۰ﻣﱰو ﭘﻮرې ﯾﯥ ﻫﺪف ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﺎوه .دﻏﻮ وﺳﻠﻮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ

د ﻫﻨﺪ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﭘﻪ  ۱۸۹۸ز ﮐﺎل ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق او ډول د ﯿ ﻧﯥ او

ﭘ ﺘﻨﻮ ﯾﻮ ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺗﻔﻮق ورﮐ ی و ،ﺧﻮ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و ي ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻟ ﻪ ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ

د ﻫﻐﻮ د ﺗﻮﻟﯿﺪ او ﺳﻮدا ﺮۍ د ﻗﺎﻧﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﺗﻮرن ﺟ ال اﯦﻞ اﯾﭻ اي ﻮﮐﺮ او ډ ﺮوال

ﻧﻮې وﺳﻠﯥ وﻣﻮﻣﻲ .ﭘﻪ ۱۸۹۵ﮐﺎل ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺘﻪ وﻟ ﯧﺪه ،ﭼﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ و و

ډﺑﻠﯿﻮ ﻫﯿﻞ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﯾﻮه ﮐﻤﯧ ﻪ و ﻮﻣﺎرﻟﻪ .د ﺷ ل ﻏﺮ ﴎﺣﺪي اﯾﺎﻟﺖ د وﺳﻠﻮ
ﯿ ﻧﯥ دې ﮐﻤﯿ ﯥ اﻋﻼن وﮐ  ،ﭼﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻮ ﺎﯾﻮﻧﻮ او ﴎﭼﯿﻨﻮ وﺳﻠﯥ

رﺳﯿ ي .ﺗﻮرن ﺟ ال ﻮﮐﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ رﭘﻮټ ﮐﯥ ووﯾﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ  ۴۸زره اورﻧ

ﺳﻨﺎﯾ ر او اﯾﻨﻔﯿﻠ ﻮﭘﮏ او د ﻫﻐﻮ ﮐﺎرﺗﻮس ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي دي.

ﭘﻪ دﻏﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﮐﯥ د ﻣﺎرﯿﻨﻲ ﻫ ي ﻮﭘﮑﻮ ﺑﯿﻪ  ۴۵۰ﻫﻨﺪي روﭘ

وه ،ﭼﯥ  ۲۷ﺳ ﺮﻟﯧﻨ

ﭘﻮﻧ ه ﮐﯧﺪل .ﭘﺨﭙﻠﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﻫﻢ ﻮﭘﮏ ﺟﻮړول .دا ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي

ﯾﺎ ﺮﻣﯥ وﺳﻠﯥ ) (Fire gunsاو  ۳۰زره ﮐﻮرﻧ دودﯾﺰې ) ﺟﺰاﯾﻞ( وﺳﻠﯥ دي .ددﻏﻪ

ﻮﭘﮏ ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﻟﺮې ﻧ ﻪ وﯾﺸﺘﻮﻧﮑﻲ او ﺑﺮﯾﺎﱄ وو ،ﺑﯿﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﻟﻮړه وه او ﻫﺮﭼﺎ ﯾﯥ د

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺟ ال ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﭘﻪ دې ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ  ۲۵۰او  ۲۶۰زرو ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ

ﭘﯧﺮﻧﯥ وس ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ  ۱۸۹۷او  ۹۸ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺮا ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ۲۸۷ﭘﻮ ﯿﺎن

اﮐ ﯾﺖ اﻧﺘﻘﺎل او ﻗﺎﭼﺎق ﻟﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﻧﻪ و ۱۴۰۰ .ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﯾﻲ ﻫﻨﺪ ﻟﻪ

اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﱄ ﻣﯿ ﻔﻮرډ ،ﺳﻨﺎﯾ ر او ﻣﺎرﯿﻨﻲ ﻫ ي ﻮﭘﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي دي .دا ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ وو،

ﺗﻮﮐﻮ ﺟﻮړې وې ۲۵۰۰ ،ﻣﯿﻠﻪ ﻧﻮرې ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻼﺗ و ﻗﺒﯿﻠﻮ او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﮐ ې وې او

ﻣﺦ ﮐﯧﺪل .اﻧ ﺮﯾﺰان ددﻏﻮ وﺳﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺳﺨﺖ اﻧﺪﯦ ﻤﻦ ول ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ

د اﻓﻐﺎن -اﻧ ﺮﯾﺰ دوﯾﻤﯥ ﺟ ې ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ډﯦﺮو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ اﻓﻐﺎن

دوی ﴎه ﯾﯥ ﭘﺮې ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﯥ ډﻏﺮې وﻫﻼی ﺷﻮای .ﻫﻐﻮی ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ ﻟﻪ

ﻫﺮو ﭘﻨ ﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﻪ ﺳﻤﺒﺎل و .ددوی د ﯿ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د ﻮﭘﮑﻮ
دوﻟﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ وړل ﺷﻮې وې ۳۰۰۰ ،ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮ

 ۴۰۰ﻣﯿﻠﻪ ﻧﻮرې وﺳﻠﯥ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﺳﯿﯥ او ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﻧﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﺷﻮې وې.
اﻣﯿﺮ وﺳﻠﯥ ورﮐ ې او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ وﻧﯿﻮﻟﯥ.

ووژل ﺷﻮل او  ۸۵۳ﻧﻮر ﯾﯥ ﻣﺮ ﻮ

ﭙﯿﺎن ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮی داﺳﯥ ا ﮑﻞ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ ﺷﻞ ﺳﻠﻨﻪ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ اﻧ ﺮﯾﺰان ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻧ وﻟﯿﺰه وﺳﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﺠﻬﺰو ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﴎه

دوی ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﻮره او ډال ﺟ ه ﮐﻮﻟﻪ ،اوس ﯾﯥ داﺳﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﯿﺪا ﮐ ې وې ،ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺑﯿﺮﻣﻨ ﻬﻢ ﻧﻪ ﺑﻠﺠﯿﻢ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ د ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﻟﻪ ﻻرې ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ

ﭘﻪ  ۱۸۹۷ﮐﯥ داﺳﯥ ﻧ ﯥ ﻧ ﺎﻧﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ وﺳﻠﯥ او ﺗﻮﮐﻲ،

ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ دي .ﯿﻨﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوه ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﮐﺎرﺧﻮﻧﻮ راﻏﻠﯥ

ﭼﯥ د ورزش او ﮑﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ راوړل ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﻮرل

او ﯿﻨﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ دې ﻓﮑﺮ ول ،ﭼﯥ ﯾﺎدې وﺳﻠﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﻏﻼ ﺷﻮې او دﻟﺘﻪ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻠﻮرل

ﺟﻮړې ﮐ ې او ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ ﭘﺮ ﻗﺎﭼﺎق او ﺧﺮ ﻼو

ﻗﺎﭼﺎق وړوﻧﮑﻮ ﭘﻠﻮرﻟﯥ وي.

ﻫﻨﺪ او ﻧﻮرو ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ زﯾﺮﻣﺘﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﺗﺮ ﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯥ .ﭘﻪ  ۱۸۹۹او

ﭘﻪ ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﯿﻮﱄ وو او دوی ﭘﻪ راوﻟﭙﻨ ۍ ﮐﯥ زﯦﺮﻣﻪ ﮐ ي وو .ددوی د

ﺷﻮي دي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﴎﺣﺪي ﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﺎﻧ ې ﺎﻧ ﯥ
ﺎر او ﮐﻨ ﺮول ﯿﻨ

ﮐ  .ﻟﻪ دې ﭘﺮﺗﻪ ﻫﻐﻮی د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻨﺪي ﴎﺗﯧﺮو ﮐ ه وړه ﻫﻢ ﺎرل او ﭘﻪ

ﺷﻮې دي .دا اﺣﺘ ل ﻫﻢ و ،ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ زﯾﺮﻣﻪ ﺗﻮﻧﻮﻧﻮ او ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﭘ ﻪ ﭘﺮ
١٢٩

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﺟ اﻻﻧﻮ ﻟﻪ دې ﭘﯧ ﯥ وورﺳﺘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻫﻐﻪ  ۱۳۷۹ﻮﭘﮏ و ﯿ ل ،ﭼﯥ

 ۱۹۰۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺮګ

ﯿ ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺮ ﻨﺪه ﺷﻮه ،ﭼﯥ  ۳۴۰ﻮﭘﮏ ﺗﺮې ﻏﻼ ﺷﻮي ۱۰۱۹ ،ﯾﯥ رﻏﻮل ﺷﻮي

ﮐ ل او ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ او ﻗﻮﻣﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ ورﮐﻮل ﻣﻨﻊ ﮐ ل .د ﻮﭘﮑﻮ د ﺻﺪور ،ﺛﺒﺖ او

وﺳﻠﯥ ﻫﻢ وې ،ﭼﯥ ﻟﻪ ډز ﴎه ﺑﻪ وﭼﺎودﯦﺪې او دا ﻴﻲ ،ﭼﯥ ﯾﺎدې وﺳﻠﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ

ژوﺑﻠﯥ د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ،وﯦﺶ او ﺳﻮدا ﺮۍ ﭘﻪ ﺗ او ﻧﻮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺿﻊ

او ﭘﻪ ﻏﻨﯿﻤﺖ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي او  ۷۹ﻧﻮر ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ راﻏﲇ دي .ﭘﻪ دې وﺳﻠﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ

 /٢٦٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٥٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﭘﻮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻮپ ډزې ﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ ده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟ

ﺖ ﺟﻮړ ﮐ ی و .دا وﺳﻠﯥ ﮐﻪ ﻪ

ﻫﻢ ژر ﺗﻮدﯦﺪې او ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ډزو ﭼﺎودﯦﺪې ،ﺧﻮ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق

ﺎی

راﺟﺴ ﺮ ﻻﯾﺤﯥ ﺟﻮړې ﺷﻮې او ﭘﻪ ﴎﺣﺪي ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺧﺮ ﻼو د ﻣﺨﻨﯿﻮي

ﻫ ﯥ وﺷﻮې.

د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﺮﻣﻬﺎل ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﮐﺎر ورﮐﺎوه .ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻧﻔﻮذ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻏﻠﺠﻲ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ وﺳﻠﯥ راوړﻟﯥ او ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ

ﻣﺎﻫﺮ ﮐﺴﺎن ور واﺳﺘﻮي .دوی دا وﺧﺖ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺛﻘﯿﻠﻪ وﺳﻠﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺗﺨﺮﯾﺒﻮوﻧﮑﻮ

او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ ﺑﯿﯥ وﻟﻮﯦﺪې او ﻧﻮر ﻫﺮﭼﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﯾﻮ د ور ﯥ دود

وﺳﻠﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻟﻪ ﮐﻤﭙﻨﯿﻮ ﭘ ﯥ ﭘﯧﺮﻟﯥ .د اﺳﺘﺨﺒﺎرا رﭘﻮ ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،د دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ

ﭘﻪ  ۱۹۰۷ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ  ۹۴زره ﻣﯿﻠﻪ ﻣﺎرﯿﻨﻲ ﻫ ي ﻮﭘﮏ او د ﻫﻐﻮ

درﻟﻮد او ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﺮﺑﻮﻏﯥ ﻣﻼ ﺗﻪ وﯾﲇ و ،ﭼﯥ ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ﺗﻪ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ

وﺳﻠﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ درﻟﻮده .اﭘﺮﯾﺪﯾﻮ ،ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د وﺳﻠﻮ ﭘﺮزې ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د

ﯾﯥ ﭘﻠﻮرﻟﯥ .د ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ او ﻋ ن )ﻣﺴﻘﻂ( ﻟﻪ ﻻرې د وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﴎه ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن
ﻮﭘﮏ درﻟﻮد.

ﺟ ې ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﴎﺣﺪ اﯾﺎﻟﺖ او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ۳۰۰۰

ﻣﺮﻣ رﺳﯧﺪﻟﯥ وې او دا ﺷﻤﯧﺮ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﻣﺦ ﭘﻪ ډﯦﺮﯦﺪو و .دﻏﻪ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ،ﻏﺰ او

د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق او وﯦﺶ ﭼﺎرې ﻧﺪۍ

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﻳﮑﻲ ﻪ وو ،ﺧﻮ اﻧ ﺮﯾﺰان واﻳﻲ ،ﭼﯥ دﻏﻪ وﺳﻠﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﯿﺮ ﭘﻪ

ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ وې ،ﭼﯥ ډﯦﺮی ﻫﻐﻮ ﯾﯥ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮﭘﮏ ﺟﻮړول.
د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر د ﺷﻮروي راﺗ

ﮐ ې او ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ  ۱۹۱۹ﮐﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺟ ه وﻧ ﺘﻪ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او
ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﯥ وﺳﻠﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ې .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺳﻘﺎو ﭘﺮ ﺿﺪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن
د ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ ﻟﺸﮑﺮﮐﺸﯿﻮ ﻫﻢ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ زﯾﺮﻣﯥ را ﺧﻼﺻﯥ ﮐ ې

او ﺟﻨ ﯿﺎﻟﯿﻮ د وﺧﺖ دود ﻫﺮ ډول وﺳﻠﯥ وﻣﻮﻧﺪې .د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ راﺗ
او ﻧﺎدري ﮐﻮرﻧ

ﻧﻪ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﻧﻨ ﺮﻫﺎر ﮐﯥ ﭘ ﯥ ﭘﺮ ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﭘﻠﻮرل ﮐﯧﺪې .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﯿﺮ او

اﺟﺎزه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﯧﺪې .ﭘﻪ  ۱۹۰۹او راوورﺳﺘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د
١٨

ﻗﺎﭼﺎق ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﮐﺮاﺑﯿﻦ او ﻧﻮرو ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ وﺳﻠﻮ راﺗ

اﻧ ﺮﯾﺰان دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﻟﻪ

ﺳﯿﺎﳼ او ډﭘﻠﻮﻣﺎﺗﯿﮑﻮ ﻻرو ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ دې اړه ﺧﭙﻞ اﺣﺘﺠﺎج وﮐ ي او د ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻪ ﻻرې

د وﺳﻠﻮ ﭘﺮ ﺳﻮدا ﺮۍ او ﻗﺎﭼﺎق ﺑﻨﺪﯾﺰ وﻟ ﻮي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺎل ﭘﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ او

ې وﯾﺮې ﻫﻢ ﻫﻐﻮی دې ﺗﻪ اړ ﮐ ل ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ

ﻋﺮﺑﻮ ﺳﻤﻨﺪر ﻲ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﺮاخ ﺳﻤﻨﺪري ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل .ﻟﻪ دې

د ﻟﻮﻣ ۍ او دوﯾﻤﯥ ﻧ ﯾﻮاﻟﯥ ﺟ ې ﭘﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د

ﺳﻮدا ﺮي او ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎوه ،د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﺮ ﺑﻨﺪﯾﺰوﻧﻮ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ او ﺗﺮ ﯾﻮ ﻪ وﺧﺘﻪ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ

ﺳﯿﻤﻮ او ﺟﻨﻮ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﻣﺠﻬﺰې ﮐ ي.

ﴎه ﻫﻤﻤﻬﺎل اﭘﺮﯾﺪي او ﻏﻠﺠﻲ ﮐﻮﭼﯿﺎن ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ

ﺷﻮروي او ﻣﺤﻮر ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ) اﯾ ﺎﻟﯿﺎ او ﺟﺮﻣﻨﻲ( د ﺎر ﺮو ادارو د ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰ و ،ﮑﻪ

زﯾﺎن ﮐﯥ ول .ﭘﻪ ﻓﺎرس ﺧﻠﯿﺞ ﮐﯥ د ﺳﻤﻨﺪري ﻣﺤﺎﴏې او د ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮ

ﺧﻮ دې ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﻻرې ﻫﻢ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ وې .ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﻬﺎل اﻓﻐﺎن

ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺪاﺑﯿﺮو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎق ﭘﯧ ﯥ ﮐﻤﯥ ﮐ ې.

ﯾﯥ د وﺳﻠﻮ د اﻧﺘﻘﺎل او ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﺎوه ،ﺧﻮد ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻣﺸﻬﻮر وﺳﻠﻪ ﻟﯿ دووﻧﮑﯽ اﯦﻒ

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻗﺒﺎﯾﲇ و و ﭘﺨﭙﻠﻪ د وﺳﻠﻮ او ان ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﮐﺎرﺧﻮﻧﯥ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ .رﻣﻀﺎن ﺧﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه ﺧﻮرا ﻧ دې اړﯾﮑﻲ درﻟﻮدل او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او ﺟﻨﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ

وﯾﻨ ﺮ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﴍﮐﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻟﻪ دﻏﻪ ﺎﯾﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ

ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ وﺳﻠﯥ وﻟﯿ دوي .وﯾﻨ ﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﺑﯿﺎ رﻏﻮﻧﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ
)ﺗﻮدﺗﺎ( رﯾﯿﺲ و .ﻫﻐﻪ د  ۱۹۴۰ﮐﺎل ﭘﻪ ﺟﻮن ﮐﯥ د ﻧﻮﯾﻮ ﻣﻮ ﺮو د ازﻣﻮﯾﻨﯥ د ﺳﯿﺎﻟ ﭘﻪ ﮐﺘﺎر

١٣٠

ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ادم ﺧﯧﻠﻮ ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ او ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ،ﺗﯿﺮا او ﻧﻮرو

ﻣﺴﯿﺪ ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ ﯾﯥ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ ﮐ ی و ،ﭘﻪ ﴎوﯾﮑﻲ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ
 ١٨ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﭼﯥ ﭘﺮون اﻓﻐﺎن اﻣﯿﺮاﻧﻮ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﮐ ی و ،ﻧﻦ ﯾﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او

ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﭼﺎرواﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻋﻤﲇ ﮐﻮي.

 /٢٦٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٦١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﯾﯿﺰ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﭘﻪ دودﯾﺰ ډول د ﭘﺮﻣﺦ وړﻟﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎن دي .د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺟ و ﭘﺮ ﻣﻬﺎل

ﮐﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﯥ وﺳﻠﯥ او ﻣﻬ ت را وﻟﯿ دول .ﭘﻪ اﭘﺮﯾﻞ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻫﻮﻣﺮه ﭼ ﮏ ﻧﻪ و ،ﺧﻮ ﻟﻪ  ۲۰۰۱ﮐﺎل راﻫﯿﺴﯥ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﯥ ﭘﯧﺮﻧﯥ ﭼﺎرې

ﺻﻨﺪوﻗﻪ( وﺳﻠﯥ را وﻟﯿ دوﻟﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ )ﻧﯿﻢ ﻦ( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻓﺎع

د ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﺎرﮐﯿ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﺳﻠﯥ ﭘﻪ ارزاﻧﻪ ﭘﻠﻮرل ﮐﯧﺪې او د ﺟﻮړوﻧﯥ ﺻﻨﻌﺖ ﯾﯥ
ﻧﺪۍ ﺷﻮې ،ﮑﻪ دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﻬﺮه د وﺳﻠﻮ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﻢ ﺷﻮی او د ﻧﺎﮐﺮارﯾﻮ ﭘﻪ

ﺧﻮرﯦﺪو ﴎه ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺮ واک او ﻗﺎﻧﻮن

ﻻﻧﺪې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ اړﺗﯿﺎ ډﯦﺮه ﺷﻮې ده.

د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ او ﻗﺎﭼﺎق ﻋﻮاﻣﻞ

ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ د ودې او ﻗﺎﭼﺎق ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ
ﻋﻮاﻣﻞ دي .د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ دور ﮐﯥ دﻏﻪ

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﯿﮑﻪ او ﺑﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ دي .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﺟﺮم ﻟﻪ ارﺗﮑﺎب
وروﺳﺘﻪ ،د ﺟﺮم د ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺎی ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ دي او ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د
ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ او ﻧﻔﻮذ ډﯦﺮﯾ ي ،ﻧﺎاﻣﻨ او ﺟﺮﻣﻲ ﭘﯧ ﯥ ورﴎه وده ﮐﻮي او ﭘﺎﯾﻠﻪ ﯾﯥ د

وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ او ﺑﺎزار ﭘﺮاﺧﯧﺪل دي.

ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ،ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ واک

او ﻣﻼﺗ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې او دا ﭼﺎره ددې ﺳﺒﺐ ﺷﻮې ،ﭼﯥ د ﯾﺮﻏﻠ ﺮو ﭘﺮ وړاﻧﺪې
د ﺎ

ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﺎﺑﻪ او ﻋﻘﯿﺪې او ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ وﺟﻨ ﯿ ي .د ﺎ

ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ د راﯾﻦ ﻣ ﻞ ﴍﮐﺖ اﺳﺘﺎزي ﺳﮑﺎر ﻣﺎرﻟﻮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ دوه ﻨﻪ )۳۰

وزارت وﺳﻠﯥ ﻫﻢ وې .دﻏﻪ وﺳﻠﯥ ډﯦﺮی د ﺟﺮﻣﻨﻲ ﻟﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﻮ ﴎه ﻣﻞ د )ﺗﻮدﺗﺎ

او ﺷﯿﻨﮑﺮ( ﺳﺎﺧﺘ

او ﺑﺎروړﻧﯥ ﴍﮐﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻟﯿ دول ﮐﯧﺪې.

١٣١

د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن راﻣﻨ ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﻫﻢ دﻟﺘﻪ د وﺳﻠﻮ ﭘﺮ ﺻﻨﻌﺖ او ﺑﺎزار ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰې وﻧﻪ

ﮐ ې .ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﯾﺮﻏﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ روﳼ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮف ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن
او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ درﻟﻮد .ﻟﻪ دې ﻣﺨﮑﯥ اﮐ ﯾﺖ ﺑﻮړي ﻮﭘﮏ ﮐﺎرﯦﺪل،

ﺧﻮ دﻣ ۍ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻟﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻧﻔﻮس )ﻣﯿ وﻧﻮ( ﴎه ﺳﻢ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮف ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯿ ي.
ډﯦﺮی وزﯾﺮ ،ﻣﺴﯿﺪ او داوړ د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﺧﻮﺳﺖ ،ﻟﻮ ﺮ ،ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ او ﭘﮑﺘﯿﺎ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ
ﺗﻪ ﺗﻠﻞ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮﻓﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی راﺳﺘﻨﯧﺪل .ﭘﻪ اﻋﻈﻢ ورﺳﮏ او

ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎن ﺟﻬﺎد ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﻧﻮﯾﻮ وﺳﻠﻮ ﭘﻮره ﻣﺎرﮐﯧ ﻮﻧﻪ وو ،ﭼﯥ اﮐ ﯾﺖ ﭼﺎرې
ﯾﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ وړې.

ﯾﻮازې ﭘﻪ ادم ﺧﯧﻠﻮ دره او ﺑﺎړه ﮐﯥ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ  ۶۰۰۰ﻣﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ ﺟﻮړﯾ ي ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮ  ۷۳زره ﻣﯿﻠﻮ ﺗﻪ رﺳﯿ ي .د ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﯿﺮاﻧﺸﺎه او د ﻣﺎﻻﮐﻨ

ﭘﻪ ﺳﺨﺎﮐﻮټ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ  ۴۵۰۰ﻮﭘﮏ او ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ ﺟﻮړﯾ ي .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﺟ ه او
ﻧﺎاﻣﻨ ﭘﺮاﺧﯿ ي د وﺳﻠﻮ د ﺟﻮړوﻧﯥ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ورﴎه وده ﮐﻮي .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﮑﺎري

دﻓﺎع ) (Self Defenceﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫﻐﻮی اړ دي ،ﭼﯥ د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وﺳﻠﯥ

او ورزﳾ وﺳﻠﻮ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﮐﻤﭙﻨ

ﭘﻪ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﮐﯥ ﮑﯿﻞ دي ،د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺧﻠﮏ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو

د ﮑﺎر او ﻟﻮﺑﻮ د وزارت ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ،ﯾﻮازې ﭘﻪ ﺑﺎړه او ادم ﺧﯧﻠﻮ دره ﮐﯥ د وﺳﻠﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ۲۵۰

ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي .ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ ﺳﱰ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮ او ﻤﮑﻨ ﺑﺸﭙ ﺗﯿﺎ د ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﺎﺑﻪ ﻟﭙﺎره
ﻮ ﭘﯿ ﯾﻮ ﮐﯥ دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮي ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ډﯦﺮه ﺑﺮﺧﻪ د وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﺮﻧﯥ وﻟ ﻮي.

ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دوو ﭘﯿ ﯾﻮ او وروﺳﺘﯿﻮ ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﻫﺮ ﱪ

ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻤﯧﺮ ﺟﻨ ﯿﺎﱄ ،ﺟﺒﻬﻪ او ﺗﺠﻬﯿﺰات درﻟﻮدل او د ﻫﻐﻮ د اﺳﺘﻌ ل ﻟﭙﺎره ﯾﯥ
ﮐﺎرﭘﻮﻫﯥ ډﻟﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻮﻣﺎرﻟﯥ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی دا ﻓﺮﺻﺖ

د ﯿ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ،ﭘﻪ  ۲۰۰۶ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ د

ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﯥ او ﻮﭘﮑﻮ د ﺧﺮ ﻼو ﻟﻪ ﻻرې ۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه ﻋﺎﯾﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﺷﻮی دی .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
وړې ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ دي او  ۲۲۰۰ﮐﻮرﻧ د وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﻮدا ﺮۍ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺘﯥ دي.

ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ورزﳾ او ﮑﺎري وﺳﻠﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﴍﮐﺖ ﮐﻮ

وﮐ ،

ﭼﯥ دﻏﻮ وﺳﻠﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮ ﺑ ﻪ ورﮐ ي او ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ ﺎی ورﺗﻪ وﻣﻮﻣﻲ ،ﺧﻮ ﺳﯿﻤﻪ

 /٢٦٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٦٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﻔﻮس ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﺑﯥ ﺎﯾﻪ ﺷﻮی دی.

ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺪﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ ډﯾﺮی د ﺟ ې ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی ،د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ

ﺎی

وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﯥ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ،ﻫﺎوان ،زﯾ ه ﮐ  ،ﭘﯿﮑﺎ او ﻧﻮرې درﻧﺪې او ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﯥ وﺳﻠﯥ وﭘﯿﺮي .د

ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ راﺗ

ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﺮې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺸﺨﺼﯥ ﺳﭙﮑﯥ او درﻧﺪې

ﻫﻨﺪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ ﺗﺮ اوﺳﻨﻲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮرې ﯾﻮازې د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ ﮐﻨ ﺮول ﮐﺎر ﺷﻮی ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی د

وﺳﻠﯥ درﻟﻮدې او د ﻫﻐﻮ د اﺳﺘﻌ ل ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮی ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻮﻣﺎرل ،ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺷﻮی .ﻟﻪ ﻮ ﻣﺤﺪودو ډا ﻮﻧﻮ او ﺳﯿﻤﻮ ﭘﺮﺗﻪ ،د ﮐﺮﻧﯥ وړ ﻤﮑﯥ ﻧﺸﺘﻪ او ﻫﻠﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﮐﺮ

د وﺳﻠﻮ دﻏﻪ ﺳﻮدا ﺮي ﺗﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﯾﺪه ﭘﺮ دﻏﻮ ﺳﯿﻤﻮ د ﻏﻮړﯦﺪﻟﻮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻫﻢ

ﺳﯿﻤﻮ ﴎه اﻗﺘﺼﺎدي ﻻرې او ﺳﻮدا ﺮي ﺗﺮ ﺎر او ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻻﻧﺪې ده .ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د ﺑﯿﺎ

ﯾﻮې ﺣﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯥ ،ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ زﯾﺎ ﻦ ﺷﻮي او ﭘﺮ ﺎی

ژوﻧﺪﺟﻮړوﻧﯥ او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺟ ې او ﯾﺎﻏﯿ ﺮۍ د ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﺮ ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړو ﻓﮑﺮ ﻧﻪ دی

اﻣﮑﺎﻧﺎت دي ،د اوﺑﻮﻧﯥ او ﮐﺎﻧﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﯿﺴ ﻢ ﯾﯥ ﮐﺎر ﻧﻪ دی ﺷﻮی .ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻧﻮرو

وﺳﻠﻮ ﺑﻠﺪ وو.

ده ،ﮑﻪ ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ د ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﭘﻪ ﺟ و ﮐﯥ وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﯥ د

رﻏﻮﻧﯥ ﭘﺮوژې ﯾﻮازې د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻲ ﭼﺎو ﯿﻮ ﺗﺮ ﺟﻮړاوي ﻣﺤﺪودې ﮐ ې ،ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﭘﻮځ او

ﯾﯥ د وﺳﻠﯥ ﺻﻨﻌﺖ وده ﮐ ې ده .دﻏﻪ ﺳﯿﻤﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﺮ ﺳﯿﺎﳼ او ﭘﻮ ﻲ

ﻟﻮر ﻣﺘ ﯾﻞ ﮐ ي دي .دﻏﻪ ﺗﺤﻤﯿﲇ وﺿﻌﯿﺖ او ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻠﮏ اړ ﮐ ي ،ﭼﯥ

ﺗﺨﺖ ﭘﺮ ﻮﻧﯥ د ﺟﺒﻬﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې دي .ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ دﻟﺘﻪ د وﺳﻠﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪ،

واﮐﻤﻨﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ او د ﺳﱰو ﭘﺮوژو ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﺧﻠﮏ د وﺳﻠﻮ د ﺻﻨﻌﺖ او ﻗﺎﭼﺎق ﭘﺮ

ﺧﭙﻠﻪ روزي ﭘﻪ ﮐﻼﺷﻨﯿﮑﻮف ،ﻗﺎﭼﺎق او ﺟ ه ﮐﯥ وﻟ ﻮي.
)ﭘﺎی(

ﺑﺪﻟﻮن ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﯥ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﭘﻮ ﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺗﺨﺖ ﻨﯥ او ﯾﺎ

ﻗﺎﭼﺎق او ﭘﯿﺮ او ﭘﻠﻮر ﯾﺎ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮ ﻪ د وﺳﻠﻮ ﻓﺮﻫﻨ

دود ﮐﯧﺪل ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﻪ ده.

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ را وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﺳﻠﻮ

د ازاد ﮐﺎروﺑﺎر اﺟﺎزه ورﮐ ې ،ﮑﻪ ﭘﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﯽ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﺮ دوه اړﺧﯿﺰ

ﺟﻮړﺟﺎړي را ﺮﺧﻲ او د وﺳﻠﻮ ﻮﻟﻮل د و و د ﻏﱪ ﻮن او ﻣﺎﱄ ﻟ

ﺘﻮﻧﻮ دواړو ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻫﻢ

اﻧ ﺮﯾﺰ ﺗﻪ ﺳﺘﻮﻧﺮﻣﻦ و او ﻫﻢ ﯾﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻋﺎﺟﺰ دی .ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ
واﻟﻪ ﺳﯿﺎﱄ ﮐﯥ رول ﻟﻮﺑﻮﻟﯽ ،ﮑﻪ دوی ،ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺒﺴﺎﯾ ۍ ورﮐﻮﻟﯥ د ﻗﺒﯿﻠﻮ

ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﺮې ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺘﻮ ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﻠﯥ ﭘﯧﺮﻟﯥ.

ﭘﺮ دې ﴎﺑﯧﺮه ،وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ وروﺳﺘ ﯾﻮه ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ د اﻗﺘﺼﺎد او ﻣﻌﯿﺸﯿﺖ ﻟﻪ

ﻣﺨﯥ ﯾﻮه ﮐﻼﺑﻨﺪه ﺷﻮې ﺳﯿﻤﻪ ده .ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻗﺘﺼﺎدي وده ﭘﻪ ﯿ

ﺣﺪ ﮐﯥ ده،

اﮐ ﯾﺖ ﻧﻔﻮس ﻟﻪ زده ﮐ و ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ او ﻮﭘﮏ د ﻫﺮﭼﺎ د اوږې ﺎ ﻪ ده .ﭘﻪ ﻫﺮو ﺳﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ

ﮐﯥ د ﺷﺎوﺧﻮا اﺗﯿﺎ ﻫﻐﻮ د ﮐﻮرﻧ ﯾﻮ ﻏ ی ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ او ﮐﺮاﭼ ﮐﯥ اوﳼ او ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻮر د ﮐﻮر د
ﮐﻔﯿﻞ او ﮐﺎري ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺸﺘﻮاﱄ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﻘﺪې او ﺗﺤﻤﯿﲇ ﺟﻬﺎﻟﺖ ﴎه ﯾﻮ ﺎی

ﺳﱰﯾ ي .دﻟﺘﻪ د ژوﻧﺪ دودﯾﺰ ﺳﯿﺴ ﻢ ﻓﻠﺞ ﺷﻮی او د ﺟ و ،ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او د ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎرو ډﻟﻮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د اﻗﺘﺼﺎد او ﻣﻌﯿﺸﯿﺖ ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻪ ﭙﲇ دي .ﭘﻮځ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ ﻧ وﱄ او ډﯾﺮه ﮐﯽ
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ﺎی

د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﻣ ﮐﯥ ﻟﻪ ) (۱ﺗﺮ ) (۱۳ﻣﯥ ورﮐ ل ﺷﻮﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮو ﺗﻮﺿﯿﺢ

) (۱ﻣﯿﺎﺟﻲ ﻣﺴﯿﺪ

ﻣﯿﺎﺟﻲ ﻣﺴﯿﺪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻟﯿﮑﻮ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎ

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻠﭽﮑﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻫﺪﰲ وژﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻣﺎﻫﺮ ﻃﺮاح و .ډﯦﺮی اﻧ ﺮﯾﺰ

اﻓﴪاﻧﻮ دده زړورﺗﯿﺎ او ﺟ ه ﯾﯿﺰ ﺟﺮات ﺳﺘﺎﯾﻞ .ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﻣﯿﺎﺟﻲ رﻋﺐ ﺧﻮرا زﯾﺎت و او،

ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻏﺰ ﻧﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ ،اﻧ ﺮﯾﺰي ﭼﺎو ﯿﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭼﺎرې ﺗﺮ ﭘﺨﻮا

زﯾﺎﺗﯥ ﯿﻨ ﻮﻟﯥ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ  ۱۹۰۰زﯾ دي ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۰۷ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﻮاﮐﻮﻧﻮ،
ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ،اﮐ ﻻﺗﻮ او ﻧﻮرو اﻫﺪاﻓﻮ

ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﮐ ل .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دده ﭘﺮ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺧﻮرا ﻓﺸﺎر

راوﺳﺖ او دی ﻫﻢ اړ وت ،ﭼﯥ ﴎوﯾﮑﻲ ﺗﻪ ﯧﺮﻣﻪ ﴎﯾﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ.

د ﻣﯿﺎﺟﻲ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ او ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ډﯾﺮﯦﺪو ﴎه ﺳﻢ ،اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د

ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻓﺸﺎروﻧﻪ ډﯦﺮ ﮐ ل ،ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﭘﻪ

او ﺑﺮ

ﴎه وﻧﯿﻮ .ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﻣﯿﺎﺟﻲ

د اﻧ ﺮﯾﺰي ﮐﻼ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﯿ داوه ،ﭘﺮ ﻻره ﯾﯥ د ﻠﺪاد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﻣﻠﮏ ﭘﻪ ﭼﺮه ﯾﻲ ﻮﭘﮏ وواژه.

ﻧﻮر ﻣﻠﮑﺎن د ﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺷﻮل او دی ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﻨ ﻮﻟﻮ وﺗ ﺘﯧﺪ .ﻣﯿﺎﺟﻲ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ د ﺣﮑﻮﻣﺖ او ﺧﭙﻠﯥ ﻗﺒﯿﻠﯥ د ﻓﺸﺎروﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻏﺰ

د ﺟﻐﺘﻮ وﻟﺴﻮاﻟ ﻏﻮزﺑﯥ

ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﻻړ .ﻫﻐﻪ د ﻏﻮزﺑﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﮑﻪ ﺧﻮ ﻪ ﮐ ه ،ﭼﯥ ﻟﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﭘﺮې د ﭘﯿﻮﻧﺪه وو
د ﮐﺎرواﻧﻮﻧﻮ ﺗ

راﺗ

و او ده ﻟﻪ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﺳﯿﻤﯥ ژر اﺣﻮال اﺧﺴﺘﻼی ﺷﻮای .ﻣﯿﺎﺟﻲ

ﭘﻪ ۱۹۰۸ز ﮐﺎل د ﺟﻨﻮ وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺗﯿﺎرزې ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﯧﺪ او ﻫ وﮐﻲ
ﯾﯥ ﺗﺮ ﻣﺮګ ﺷﭙ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮﭼﯿﺎﻧﻮ د ﻏﺰ ﻏﻮزﺑﯥ ﺗﻪ وﻟﯿ دول .دده ﺧﺎورﯾﻦ ﻗﱪ
اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻮزﺑﻪ ﮐﯥ دی .ﳌﺴﯿﺎن او ﭘﺎﺗﯥ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ اوﺳﯿ ي.

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ د ﻣﯿﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ ﭘﺮ ﻣﺮګ ﺧﻮرا ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ و ،ﮑﻪ

ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ زړور ﭘﻮ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ور ﮐ ی و .اﻧ ﺮﯾﺰ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻫﺎوﯾﻞ ﺑﻪ وﯾﻞ ،ﭼﯥ ﮐﻪ

ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻪ ﺧﱪ وای ،ﻣﯿﺎﺟﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺳﯿﻒ اﻟﺤﻖ » دوﯾﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ
وﻟﯿﺪ« ﻧﻮم ورﮐ ی وای.

ﺿﻤﯿﻤﯥ
Appendices
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ﺎی

)-(۴ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن د ﻣﮑﯿﻦ د ﻣﻨﺪﯾﭻ ﺳﯿﻤﯥ ﻋﺒﺪﻟﯽ ﻣﺴﯿﺪ و.

دﻏﻪ ﻣﲇ ﻣﺒﺎرز ﻟﻪ ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۲۵ز ﮐﺎل ﭘﻮرې ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﺧﻼف د ﻣﺒﺎرزو ﻣﺨﮑ
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و .ده د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن

او ﻧﺎدرﺧﺎن ﴎه ﻧ دې اړﯾﮑﻲ ﻟﺮل او ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ د وﺳﻠﻮ ،ﺟﺎﻣﻮ او ﻧﻮرو ﺗﻮﮐﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ

ﻣﮑﯿﻦ ﮐﯥ دده ﺗﺮ ﻻر ﻮوﻧﯥ ﻻﻧﺪې وﯦﺸﻞ ﮐﯧﺪې.

)-(۲

ﺎی

ﻣﺴﯿﺪ
ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﯧﻞ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﺨﻪ و .دی ﻫﻢ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﻣﺴﯿﺪ

ﯽ ﻻس او ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و.

ﭘﺮ ۱۸۹۴ز ﮐﺎل ﭘﺮ وا ﻪ ﮐﻤﭗ د ﺑﺮﯾﺪ ﭘﺮ وﺧﺖ

د  ۵۰۰ﴎﺗﯧﺮو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و او ﭘﻪ دې ﺟ ه ﮐﯥ ﭙﻲ ﺷﻮی ﻫﻢ و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ۱۸۹۳ز ﮐﺎل ﮐﯥ
د ﮐﯿﲇ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ ﻻس درﻟﻮد .ﭘﻪ۱۸۹۴او ۹۵ز

ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ،ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺴﯿﺪو ﭘﻮ ﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت وﮐ ل ،ﭘﻪ ﯾﺮﻏﻤﻞ ﺷﻮﯾﻮ ﻗﻮﻣﻲ

دده ﭘﺮ ﺧﻼف اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﮑﯿﻦ ﺳﺨﺘﯥ ﺒﺎرۍ وﮐ ې.

ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ دی ﻫﻢ ﻟﻪ ﺎن ﴎه ﯾﻮوړ .ﺟ ﯾﻮه ورځ د ډﯦﺮه اﺳ ﻋﯿﻞ ﺧﺎن ﻟﻪ زﻧﺪان ﻧﻪ

ﭘﻪ ﻣﮑﯿﻦ ،ﻻدا ،ﺗﯿﺎرزه ،ﮐﺎ ﯿ ﺮوم ،ﭘﯿﺎژه ،ﺳﺎړه راﻏﻪ ،ﴎوﯾﮑﻲ ،ﭼﻨ وﱄ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﺎﻧﮏ او

د ﺗﯧ ﺘﯥ ﻫ ﻪ ﮐ ې وه ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ ﻟﻪ رﺑ وﻧﻮ ډک ﺑﻨﺪ ورﺗﻪ واورول ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ

د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﺑﻐﺎوﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺮاروﻟﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ د ﺧﭙﻠﻮ دوه زره

ﻏﻠﭽﮑﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ ل.

ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﺳﺨﺘﯥ ﺟ ې وﮐ ې .ﭘﺮ ۱۹۲۲ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ
ﻣﺴﯿﺪو او ۱۵ﺳﻮه وزﯾﺮو ﴎﺗﯧﺮو ﭘﻪ ﻣﻼﺗ رﻏﻨﺪه رول وﻟﻮﺑﺎوه .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﻣﯿﺮ  ۱۰۰زره روﭘ د

ﺟﺎﯾﺰې ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ورﮐ ې او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف د ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺑﯧﺮﺗﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﯽ .ﻣﻮﺳﯽ

ﺧﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻣﯿﺮ ﺑﺎوري ﭘﻮ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و او د ﭘﺮاﺧﻮ ﺗﻮرو او ﴎ ﻨﺪﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل

ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻋﺰازي ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻرۍ ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ووﯾﺎړه .ﻧﺎدرﺧﺎن ﭘﻪ ﻟﻮ ﺮ وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﮑﺎر ﮐﻼ

ﺗﺎرﯾﺨﻲ وداﻧ او ﻤﮑﯥ ورﮐ ې او ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻠﻪ ،اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن او ﻧﺎدرﺧﺎن ﯾﯥ
ﺧﻮرا درﻧﺎوی ﮐﺎوه.

اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ ﺑﺮوس واﻳﻲ » :ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ) ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن( ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮی

وای ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪ ) ﻣﺴﯿﺪو( ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﻧﻔﻮذ ﮐ ی وای .ﻣﺎ ﻮ ﻠﻪ

ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ
ﺳﱰ ﺳﱰ اﻣﺘﯿﺎزات اﺧﲇ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ اوږدﻣﻬﺎﻟﯽ ﺛﺒﺎت راﻧﻪ
ﳾ«.

ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮ ﺮ ﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ د ﻣﯿﺴﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎداوه ،ﭘﺮ ۱۹۵۶ز ﮐﺎل ﭘﻪ
ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ او د ﻣﮑﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﺪﯾﭻ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ .د ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣ ﯾﻨﯥ
وروﺳﺘﻪ دده زوی ﺧﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﯿﺪ دده ﺎﯾﻨﺎﺳﺘﯽ ﺷﻮ.

ﻟﻪ زﻧﺪان ﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻼﺻﻮن وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻮﻣﻞ او ژوب ﮐﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د اﻧ ﺮﯾﺰ ﺧﻼف ﺧﭙﻞ
د وا ﻪ ﺳﯿﺎﳼ اﺳﺘﺎزي ﻫﺎوﯾﻞ ﻏﻮ ﺘﻞ ،ﭼﯥ

ﺗﻪ ﻧﻮا ورﮐ ي ،ﺧﻮ ده ورﺗﻪ

وﯾﲇ و ،ﭼﯥ » ﯾﻮه ﭘﺮﯦﮑ ه ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﯾﺎ ﻣﻮ د ﺟ ې ډ ﺮ ﺗﻪ ﭘﺮﯾ دﺉ او ﻮل ﭘﻪ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ووﻟﺊ
او ﯾﺎ ﻣﻮږ ﻮل ﻣﺴﯿﺪ ﻧﻮاﺑﺎن ﮐ ﺉ«.

ﭘﻪ دې ﺑﺎور و ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺳﺘﻮﻧﺰه ﭘﻪ ﻧﻮاﺑ او

ﻣﻠﮑ ﻧﻪ اوارﯾ ي ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺟ ه ﺑﻪ رواﻧﻪ وي.
وﯾﻞ ﮐﯿ ي

ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﴎه د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه د ﻟﯿﺪه ﮐﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ

ﮐﯥ ﻫﻢ ﻣﻠ ﺮی و .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻤﮑﯥ ورﮐ ې او وروﺳﺘﻪ د ﻣﯿﺪان ورد ﻮ
ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ﺗﻪ ﻻړ .ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ۱۹۲۸ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ او ﭘﻪ ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل

ﺷﻮ .اوﻻده ﯾﯥ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ﮐﯥ اوﺳﯿ ي.
)-(۳د ﺮخ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮي واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﻏﻼم ﻧﺒﻲ ﺧﺎن ﺮﺧﯽ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ډﯦﺮ

ﭘﻪ ﻋﺬاب و ،ﮑﻪ ﻮل وﺳﻠﻪ وال وو .وﯾﻞ ﮐﯿ ي ﯾﻮه ورځ ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﻣﺴﯿﺪو ﻧﻪ د وﺳﻠﯥ
اﺧﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﯿﺖ  ،ﻮل ﻣﺴﯿﺪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ډوډۍ ﺗﻪ ﻣﯧﻠ ﻧﻪ ﮐ ي وو ،ﺧﻮ
ﻣﺴﯿﺪو ﺧﭙﻞ ﻮﭘﮏ ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه داﺧﻞ ﺗﻪ ﯾﻮوړل او دی ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ

ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ.

 /٢٧٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻧﻪ ﭘﻪ ۱۹۴۹ز ﮐﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻮ ژﺑﻪ د »ازاد ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اووﻧﯿﺰه ﺧﭙﺮوﻟﻪ .دﻏﻪ اووﻧﯿﺰه
ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻮروﯾﮏ ﭘﻪ ﭼﺎﭘﺨﻮﻧﻪ ﮐﯥ ﭼﺎپ ﮐﯧﺪه.
) -(۷ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ :
ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ ،اﺣﻤﺪزی وزﯾﺮ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﴎه د ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻪ ﻟ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻨﻮ

ﻧﻪ ﺷﮑﻲ ﺗﻪ ﻻړ.

ﻫﻐﻪ د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه اﺳﺘﺎد او ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﺳﱰ ﻣﻼﺗ ی و .ﭘﺮ ﺣﻤﺰﷲ وزﯾﺮ اﻓﻐﺎن

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻮرا ﺑﺎور درﻟﻮد .ﻟﻪ ۱۹۱۹ز ﮐﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ ۱۹۲۰ز ﮐﺎل ﭘﻮرې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ

ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزو ﮐﯥ ده ﭘﺮاﺧﻪ وﻧ ه درﻟﻮده .د ﻣﻼ ﭘﯿﻮﻧﺪه ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ﺣﻤﺰﷲ د ﻫﻐﻪ د
زوی ﻣﻼ ﻓﻀﻞ دﯾﻦ ﻣﻼﺗ ﮐﺎوه .ﻣﻼ ﺣﻤﺰﷲ ﭘﺮ ۱۹۲۴ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ او ﭘﻪ ﺷﮑﻲ
ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ.

) -(۸ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ

ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻮرا ﻧ دې ﻣﻠ ﺮی او زړور ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و.

دی ﭘﻪ ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ ﻣﺸﻬﻮر و او د ﻣﻠ ﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ

ﺟﻮړول .ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ د ﻧﺎﻧﻮ ﺧﯧﻞ ﺎخ ﻟﻪ ورﻣ ﺧﯧﻞ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﴎه ﺗ او درﻟﻮد .ﭘﻼر ﯾﯥ ﺗﻮرﺧﺎن

ﻧﻮﻣﯧﺪه .ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ ﻣﺴﯿﺪ ﻣﯿﺸﺘﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺮدو

ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ ﻣﺨﮑ

 /٢٦٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

و .د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ډﯾﺮی ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻼﻧﻮل دده او ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻦ ﻣﺒﺎرز

ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﭘﺮ ﻏﺎړه وو.

اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ اوږدو ﻣﺒﺎرزو وروﺳﺘﻪ ،د ۱۹۳۷ز ﮐﺎل ﭘﻪ ډﺳﻤﱪ ﮐﯥ ده ﺗﻪ د ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺗﻮب وﯾﺎړ ور وﺑﺎ ﻪ او ﭘﻪ ﻟﺴﻮﻧﺪي ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻨ ﺮ واﭼﺎوه .ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ او ﴎﺗﯧﺮو ﮐﯥ
ﺧﻮرا ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ډول داﺳﯥ ﺑﺎور و ،ﭼﯥ ﭘﺮ ده او اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ دواړو د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ

ﻣﺮﻣ ﻧﻪ ﻟ ﯿ ي .د ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ د ﻣﺒﺎرزو ﮐﯿﺴﯥ اوس ﻫﻢ د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د ﻫﺮ ﻧﺮ او
ﯥ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺮ ﻲ .ﻣﻮﻟﻮي ﺷﯿﺮﻋﲇ ﺧﺎن ﻟﻪ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ﺧﻮرا ﻧ دې اړﯾﮑﻲ

ﺳﺎﺗﻞ او د ۱۹۷۸ز ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﺮ ۲۷ﻣﻪ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ.

ﺎی

) -(۵ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن

ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن او ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف د ﻣﺴﯿﺪو او وزﯾﺮو د

ﻫ ﻮﻧﯥ دﻧﺪې ﭘﺮﻣﺦ وړې .دوی ﻟﻪ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه د اﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﺮ ﻮل او د
وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺟ ې ﺗﻪ ﻫ ﻮل .د ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺮازق دﻧﺪه ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د

اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻮل و او ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﭘﻪ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزاﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻤﺒﺎﻟ ﺖ
ﮐﺎر ﮐﺎوه.

ﺷﺎه دوﻟﻪ ﺧﺎن ﻟﻮﻣ ی د ﻟﻮ ﺮ ﭘﻪ ﭘﺎدﺧﻮاب ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﻏﯥ

وﻟﺴﻮاﻟ ﮐﯥ ﻣﺠﯿﺪ ﺧﺎن ﮐﻼ وﭘﯧﺮﻟﻪ.
) -(۶رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ

رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﻟﻪ ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﴎه ﺗ او درﻟﻮد.

رﻣﻀﺎن ﺗﺮ ﯾﻮه وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﺳﻪ دارو ﮐﯥ ﺳﻮﺑﯿﺪار و او اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر ﭘﻪ ﺎﻧﮏ ﮐﯥ

ﮐﻮر ورﮐ ی و ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ ،ﭼﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ وﺣﺸﺖ وﻟﯿﺪ ،د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﺿﺪ د وﺳﻠﻪ وال

ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺷﻮ .ﭘﻪ  ۱۹۳۰او ۳۱ز ﮐﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ دده ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻣﺴﯿﺪو
ﴎﺗﯧﺮو د اﻣﻮ ﺳﯿﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﯿ

ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﭘﻪ ﺟ ه ﮐﯥ وﻧ ه واﺧﺴﺘﻪ.

ﻧﺎدرﺧﺎن د ﻫﻤﺪې ﺟ و او ﺗﻮرو ﭘﻪ ﺑﺪل ﮐﯥ رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ ﺗﻪ ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻري او د
ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﺷﮑﺮدره وﻟﺴﻮاﻟ او ﴎای ﺧﻮاﺟﻪ ﮐﯥ ﻤﮑﯥ ورﮐ ې .دده ﻧﻮر ورو ﻪ

ﺳﺎدې ﺧﺎن ،ﻋﺰﯾﺰﺧﺎن او ﻓﺮﻣﺎن ﷲ ﺧﺎن ﻫﻢ د زړورﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﻮرا ﻣﺸﻬﻮر وو .رﻣﻀﺎن
ﭘﻪ  ۱۹۳۰ز ﮐﺎل د ﺳﺎړه راﻏﻪ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰي ﮐﻼ د ﺑﺮﯾﺪ او ﭘﻪ ﺳﻮﯾﲇ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﺎﻧ ﺮس د
ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﻣﴩي ﮐﻮﻟﻪ .ده ﭘﺨﭙﻠﻪ وړې ﺗﻮﭘﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ او د اﻧ ﺮﯾﺰ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﮐﺎروﻟﯥ .دﻏﻪ
ﻣﺒﺎرز ﻣﴩ ﭘﺮ ۱۹۵۹ز ﮐﺎل ﭘﻪ ﺧﻮﺳﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﯧﺪ او ﻣ ی ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻدا ﮐﯥ ﺧﺎورو ﺗﻪ

وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ.

د رﻣﻀﺎن ﺧﺎن ﻣﺴﯿﺪ زاﻣﻨﻮ ﻇﻬﻮر اﻟﺪﯾﻦ او اورﻧ ﺰﯾﺐ ﺧﺎن ﻫﻢ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف

ﭘﻪ ﺟﻬﺎد او ﻣﺒﺎرزه ﮐﯥ وﻧ ه درﻟﻮده .ﻇﻬﻮر اﻟﺪﯾﻦ د ﭘ ﺘﻨﻮ د ﯾﻮواﱄ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ

 /٢٧٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

وزﯾﺮو ﻣﻠﮑﯿﺖ و ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ وﻗﻒ ﮐ ی و .ﻮروﯾﮏ د وﭼﻮ

ﻏﺮوﻧﻮ ﯾﻮه ﻟ ۍ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟ

ﭘﺮوت دی .ﺷ ل اړخ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺳﺨﺘﯥ ﻏﻮﻧ ۍ

دي ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺳﻤ ﯥ ﭘﮑﯥ اوس ﻫﻢ ﺗﺮﺳﱰ ﻮ ﮐﯿ ي.

ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ د ﴎﺗﯧﺮو ،ﺧﻠﻮت ،ﺟﻮﻣﺎت ،وﺳﻠﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ او ﺑﯿﺖ اﳌﺎل

ﻟﭙﺎره ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﯥ ﺳﻤ ﯥ ﺟﻮړې وې .د ﻟﻨ ﺮ ،ﺎﻧ و ﻧﺎﺳﺘﻮ او دده د ﺷﺨﴢ اﺳﺘﻮ ﻨﯥ
ﺎﯾﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ وو .ﺷﺎوﺧﻮا ﯾﯥ د ﻧﻮرو ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎﻧﻮ او ﴎﺗﯧﺮو ﺧﻠﻮﺗﮑﺪې او اﺳﺘﻮ ﻨ ﺎﯾﻮﻧﻪ

وو .ﭘﻪ وﺳﻠﻪ ﺗﻮن ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﻮﭘﯥ ،د ﻫﻐﻮ ﻣﺮﻣ او ﻧﻮر ﮐﺎرﺗﻮس ﺟﻮړﯦﺪل .دﻟﺘﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﻮ

دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐ ي وو ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﻏﺎزﯾﺎﻧﻮ ﯾﯥ ﺳﻮداوې ﭘﻠﻮرﻟﯥ .ﻮروﯾﮏ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د

ﺎی

) -(۹ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ

ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺑﻞ ﻣﻬﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و ،ﭼﯥ ﭘﺮ اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﯾﯥ

ﻤﮑﻪ ﴎه ﺗﺒ ﮐ ې وه.

دی ﯾﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ و ،ﭼﯥ اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﯾﯥ د ﻣﺒﺎرزو ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰ

ﺧﻼف وﺳﻠﻪ وال ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﻫ ﺎوه .دﻏﻪ ﻣﺒﺎرز د ﻼل ﺧﯧﻞ ﻣﺴﯿﺪو ﻟﻪ ﺎخ ﴎه ﺗ او
درﻟﻮد .د ﺷﻬﯿﺮ ﺗﻨ ﻲ ﺟ ې ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ﭘﻪ ﻮل وزﯾﺮﺳﺘﺎن او ﭘ ﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﯥ د ﺷﻬﺮت ﻮﮐﻮ

ﺗﻪ ورﺳﺎوه.

) -(۱۰ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار وزﯾﺮ

اﻣﺎرت ﻣﺮﮐﺰ و او ﻟﻪ دې ﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ د ﺟ ې ،اﮐ ﻻﺗﻮ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ او اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ

ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار د ﻣﺮﻏﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺧﯧﻞ وزﯾﺮ و .اﺻﲇ ﻧﻮم ﯾﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ و ،ﺧﻮ

ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﺎر ﮐﺎوه .ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﮐﻮﻫﺎټ ﻧﻪ ﺳﭙﯿﻦ وام او ﺑﯿﺎ ﻮروﯾﮏ ﺗﻪ راﻏﲇ وو.

رازدارو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺨﻪ و .ده ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﺮدل ﺧ ﮏ ﴎه ﭘﻪ ﻮ ﻣﺒﺎرزو ﮐﯥ وﻧ ه درﻟﻮده.

ﺗ او ﻻر ﻮوﻧﯥ ﮐﻮﻟﯥ .د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻪ وﺳﻠﻪ ﺗﻮن ﮐﯥ د وارث ﭘﻨﺠﺎ  ،ﻣﯿﺎدﻫﺎ او ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺨﺶ
وروﺳﺘﻪ ﻞ ﺷﺎه ﻣﻨﻈﺮﺧﯧﻞ او ﻠﺒﺖ ﺧﺎن ﻣﺪاﺧﯧﻞ ﻫﻢ د وﺳﻠﯥ ﺟﻮړوﻧﯥ ﻫ زده ﮐ  .د
ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﭙﺎره ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎﻧﻮ را ﻮﻟﻮﻟﯥ .دﻏﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن ﭘﻪ

ﻮﻟﻮ ﻗﺒﺎﯾﲇ ﺳﯿﻤﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮﺧﺖ وو.

ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ اړﯾﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﻟﻪ درې ﮐ ﻮرﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﺎر اﺧﺴﺖ :

- ۱ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن

- ۲ﺟ اﻻن

- ۳دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن

ﭘﻪ ﺷ ﱄ وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻏﺎزي ﻣﺮﺟﺎن ﺗﻮري ﺧﯧﻞ ،ﺟﻨﺖ ﻣﯿﺮ ﺗﻮري ﺧﯧﻞ،

ﻼﺧﺎن ﻣﺪاﺧﯧﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻠﺠﺎن او ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن او ازل ﻣﯿﺮ ﺗﻮري
ﺧﯧﻞ ،ﺷﻮدي ﺧﺎن ،رﺑﻨﻮاز ،ﺷﯿﺮﺑﺎز ،ﺑﴪﻣﺎﻧﯽ ،ﻣﺸﮏ ﻋﺎ  ،ﺷﺎدي ﺧﺎن ،اﻣﺎن ﷲ او

ﻓﻘﯿﺮ ﭘﻨﺠﺎﺑﯽ دده ﺟ اﻻن )ﭘﻮ ﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن( وو .ﭘﻪ ﺟﻨﻮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﻮﻟﻮي

ﺷﯿﺮﻋﲇ )ﺟﻨ ﻲ ﻣﻼ( ،ﺧﻮﻧﯿﺎﺧﯧﻞ ،ﭘﯿﺮﻣﻼﺧﺎن وزﯾﺮ ،ﻣﻮﻟﻮي ﻧﺠﯿﺐ ﷲ ﻟﺴﻮﻧﺪي ،ﺟﻤﻌﻪ

ﺧﺎن ،ﺟﻤﻌﻪ ﻞ ،ﻋﺠﻢ ﻞ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن او ﻣﻠﮏ ﺣﯿﺎت ﺑﺎﺑﺎ ،ﭘﯿﺮﻣﻼﺧﺎن ﻏﻮﻧ ی ،ﻓﻘﯿﺮ

ﭘﻪ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﻣﺸﻬﻮر و .دی ډﯦﺮ زړور او ﴎﺗﯧﺮی ﺳ ی و .ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ او
د ﻤﺒﯿﺘﻲ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺪوی ﻧﯿﻮﻟﯽ و او د ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ ﮐﺎرواه .ﻟﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺎﯾﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
ﮐﻮﻫﺎټ ،ﻟﺘﻤﱪ ،ﺑﻨﻮ ،ﭘﯿﺰو او ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺧﻼف ﻣﺒﺎرزې ﮐﻮﻟﯥ.

د ﺧﻮ زاوې ﭘﻪ ﻣﺸﻬﻮره ﺟ ه ﮐﯥ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﻟﻪ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻓﴪ ﴎه ﻻس ﭘﻪ ﻻس

وﺟﻨ ﯧﺪ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﭘ ﻮ وﻏﻮر ﺎوه .وروﺳﺘﻪ دی ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺮﻣ وﻟ ﯧﺪ او ﻮ
ور ﯥ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﭙﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﯧﺪ .ﻟﻪ ده وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ورور ﻞ ﺣﺒﯿﺐ ﺎﯾﻨﺎﺳﺘﯽ

او ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺎﮐﻞ ﺷﻮ .ﻞ ﺣﺒﯿﺐ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د ﺳﻔﯿﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻪ .د اﯾﭙﻲ
ﻓﻘﯿﺮ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﺮﻣﻨﻲ او اﯾ ﺎﻟﯿﺎ د ﺳﻔﺎرﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ اړﯾﮑﻲ ده ﯿﻨ ﻮل .دی ﻟﻪ

اﯾ ﺎﻟﯿﺎﻳﻲ ﺎر ﺮ ﴎه ﻣﺰدک ﻏﺮه ) ﻮروﯾﮏ( ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و.
) -(۱۱ﻮروﯾﮏ

ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻟﻪ دﺗﻪ ﺧﯧﻠﻮ ۲۵ﻣﯿﻠﻪ ﻟﺮې ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ ﭘﻠﻮ ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮﻏﯿ ﻧﯥ ﮐﺮ ﯥ ﺗﻪ

ﺧﯧﻞ ،ﺟﻼت ﺧﺎن وزﯾﺮ او ﺎﭘﺲ ﺧﺎن ﻋﺒﺪﻟﯽ دده

ﯧﺮﻣﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﯿﻤﻪ ده .ﭘﻪ ﺧﺘﯿﺰ ﮐﯥ ﯾﯥ دﺗﻪ ﺧﯧﻞ ،ﺷ ل ﭘﻠﻮ درې ﺧﯿﻠﻪ ،او ورﴎه ﺧﻮﺳﺖ،

ﺎﻧ ي اﺳﺘﺎزي وو .ﭘﻪ ﺑﯧ ﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﻓﻘﯿﺮ دﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ او روﻏﺎن ﺧﺎن دده ﭘﻮ ﻲ

ﺳﻮﯾﻞ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰ اړخ ﺗﻪ ﺑﺮﻣﻞ او ﺳﻮﯾﻞ ﺧﻮا ﯾﯥ ﺷﻮال او وا ﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي .ﻮروﯾﮏ د ﻣﺪاﺧﯧﻠﻮ

ﺳﺨﻲ ﻣﺮﺟﺎن ،ﻣﯿﺮ اﻋﻈﻢ ﴎﻧ

 /٢٧٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺧﻠﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪوي ،ﴎه ﻏﻮﻧ ﺷﻮي ﯾﻮ او دا ﻻﻧﺪې ﻣﻮاد ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ﺮان ﻣﻠﮏ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د آزادۍ د ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ ﴐوري ﻮ ،ﭘﻪ ﭘﻮره اﺗﻔﺎق ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻮو:
اول:

ﺎی

ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان و .ﭘﻪ ﺑﻨﻮ ﮐﯥ ﻞ ﻧﻮاز ،اﺣﻤﺪ ﻞ ﺑﻨﻮ ﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﲇ ﺷﺎه او ﻼب ﺷﺎه ﺧﻠﯿﻔﻪ
ﺎن او ﺑﻬﺎدرﺧﺎن ﺑﻨﻮ ﻲ ،ﴍاﺑﺖ ﺧﺎن وزﯾﺮ ،ﻣﯿﺮﺻﺎﺣﺐ ﺧﺎن او ﻣﺎﺳ ﺮ اﻓﴪ ﻋﲇ ﺧﺎن

دده اﺳﺘﺎزي وو .ﭘﻪ ﺑﺮﻣﻞ ﮐﯥ ﻧﻈﺎم ﺧﺎن ،ﻋﺎرف ﺧﺎن او ﻞ ﺣﺒﯿﺐ دده اﺳﺘﺎزي وو.

اﺳﺘﻌ ري ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ د ﻫﻤﯿﺸﻪ دﭘﺎره د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ ﯥ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻣﯿﺮﺧﺎن ﻟﻪ ﺳﯿﺪ ﻲ ﻗﺒﯿﻠﯥ ﴎه د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ د اړﯾﮑﻮ ﻣﺴﻮول او ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﻋﺒﺪاﻟﺤﺒﯿﺐ او

اﺳﺘﻌ ري ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ ﻣﻘﺎﺻﺪو د وړاﻧﺪې ﺑﯿﻮﻟﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐ ﯥ د اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د اﭼﻮﻟﻮ او

د ﻫﻐﻪ ورور ﻞ ﺣﺒﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﮐﯥ دده ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن وو .ﭘﻪ ﺧ ﮑﻮ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﺑﯿﻠﺘﻮن اﭼﻮﻟﯽ دی ،ﻤﻮﻧ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐ ﯥ ﭘﻪ ﻟ ډﯾﺮ راوړاﻧﺪې ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮی دی .ﻟﮑﻪ

ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻣﺮوﺗﻮ ﮐﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺎن ﴎدار ﺧﺎن او ﻣﯿﺮاﺣﻤﺪ ﺧﺎن وو .ﭘﻪ دﻏﻮ ﻮﻟﻮ

ﺗﻔﺮﻗﻪ اﻧﺪازۍ ﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐ ې ده او ﭼﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘ ﺘﻨﻮ ﮐ ﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه او ﺑﻞ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻪ اوس ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ دﺳﯿﺴﻮ او وﺳﯿﻠﻮ ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻮي ﭼﻪ ﻤﻮﻧ

ﺗﺮﻣﻨ اﺧﺘﻼف ﭘﯿﺪا ﮐ ي او ﭘﻪ دې وﺳﯿﻠﻪ ﻤﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻠﮏ ﮐ ﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﺎروا اﺳﺘﻌ ري
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﺑﻮزي .ددې دﭘﺎره ﻣﻮﻧ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻮو ﭼﻪ ﮐﻪ آﯾﻨﺪه د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د آزادو
ﻋﻼﻗﻮ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﯾﺎ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺧﺎرﺟﻲ ﻃﺎﻗﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﺮ ﻗﺴﻢ ﺗﯧﺮی او ﺗﺠﺎوز
وﺷﻮ ،د ﺷ ﱄ ،ﻣﻨ ﻨﻲ او ﺟﻨﻮ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﲇ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه اﺗﻔﺎق د

ﻫﻐﻪ ﺗﺠﺎوز ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ درﯾ ي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ﻗﻮاوو ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﮐﻮي .ﻫﻤﺪارﻧ ﻪ ﺑﻪ د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن او ﺟﻨﻮ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻮل ﻣﲇ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻪ او

ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﯾﻮه اﺗﻔﺎق د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺤﮑﻮﻣﻮ او ﻫﻐﻮ ﻋﻼﻗﻮ د آزادوﻟﻮ او ﻧﺠﺎت دﭘﺎره ﭼﻪ د

ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺘﻌ ري ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻻﻧﺪې د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﺠﺎدﻟﻪ اﺧﺘﻪ دي ،ﭘﻪ ﯾﻮه
اﺗﻔﺎق ﻣﺠﺎﻫﺪه ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﻣﻘﺪﺳﻪ ﻻره ﮐ ﯥ ﺑﻪ د ﻮﻟﻮ ﻣﻤﮑﻨﻮ وﺳﯿﻠﻮ ﺨﻪ ﮐﺎر

اﺧﲇ.

دوﻫﻤﻪ ﻣﺎده:

ﻣﻮﻧ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ﯿﻨ ﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻮو ﭼﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ازادي او د

ﺧﺎورې ﺎﻣﯿﺖ ﻓﻮري او د روﻏﯥ او اﻣﻦ ﭘﻪ داﯾﺮه ﮐ ﯥ وﻣﻨﻲ او د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻮل ﻫﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭼﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﯿﻠﺨﺎﻧﻮ ﮐ ﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي او ﯾﺎﯾﯥ ﺗﺮ ﻧﻈﺎرت ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮﱄ دي،
ﺳﻤﻼﳼ او ﺑﯥ ﻟﻪ ﴍﻃﻪ ﺧﻮﳾ ﮐ ي او ﻣﻮﻧ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐ ﯥ ﺧﭙﻞ

ﻃﺎﻗﺖ او ﻗﻮت اﺳﺘﻌ ل ﮐ و.

ﻣﻬﺮدل ﺧﺎن و ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ د ﭘﯿﺮۍ ﭘﻪ ﺧﯿﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ده ﺟﻼ او ﻟﻪ ﻣﺴﻠﻤﻠﯿ

ﴎه ﯾﻮ ﺎی

ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ده دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎن ﻫﻢ ﻮﻣﺎرﱄ وو ،ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد او ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﯾﯥ ﮐﺎوه.

١٣٢

ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺟﺮ ﯥ ﭘﺮﯦﮑ ه ﻟﯿﮏ

)ﭘﺮﯦﮑ ه ﻟﯿﮏ ﻟﻪ ﻮﺗﻮﻫﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﮐ ﻣ راﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮی دی(

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ

ﻧﺤﻤﺪه و ﻧﺼﻠﯽ ﻋﻠﯽ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﮑﺮﯾﻢ!

ﻧﻦ د روژې ﻣﺒﺎرﮐﯥ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﭘﻨ ﻤﻪ او د ﺟﻮزا د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ا ﻪ ورځ ﮐﺎل

۱۳۳۱ﻣﻮﻧ د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﯿﺮزا ﻋﲇ ﺧﺎن
او د ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ ﻇﻬﻮراﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن رﻣﻀﺎﻧﯽ ،د ﺟﻨﻮ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د اﯾﺎﻟﺘﻲ ﻣﻮﻗﺘﻲ

ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﯾﻮب ﺧﺎن او د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺗﯿﺮا ﺎﻧ ﯥ د ﻣﲇ ﻣﺤﲇ

ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ او د اﭘﺮﯾﺪي ﻟﻮی ﻗﺎم ﺳﱰ ﻣﴩ ﺣﺎﺟﻲ ﻧﻮردل ﺧﺎن او ﻣﻠﮏ وﱄ ﺧﺎن ﮐﻮﮐﻲ

ﺧﯧﻞ اﭘﺮﯾﺪی ،د ﻣﻮﻣﻨﺪو د ﺎﻧ ﯥ د ﻣﲇ ﻣﺤﲇ ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻌﯿﺐ ﺧﺎن ،د
اورﮐﺰو ﺎﻧ ﯥ د ﻣﲇ ﻣﺤﲇ ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ زرﻏﻮن ﺷﺎه ﺧﺎن ،د ﭼﱰال ﺷﻬﺰاده اﺑﺤﯿﺎت ﺧﺎن
او د ﭼﱰال د ﻣﻮﺟﻮده ﺻﺪراﻋﻈﻢ دل ارام ﺧﺎن زوی ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜ ن ﺧﺎن ،د ﻣﻨ ﻨﻲ

ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺮوﯾﮏ ﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺠﺎوزﮐﺎر
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴ

او ﻇﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ د ﺮوﯾﮏ ﭘﻪ ازاده ﻓﻀﺎ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻮﻧ

ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﺠﺎوز ﭘﻪ ﻏﺮض ﺮزي را ﺮزي او ﻣﻮﻧ او د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن زر ﻮﻧﻮ ﺗﻮرﯾﺎﱄ

 /٢٧٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺷﮑﺮﯾﻪ ادا ﮐ و ﭼﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د آزادۍ د ﻣﺠﺎﻫﺪو ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﮐ ﯥ ﯾﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن

ﺎی

درﯦﯿﻤﻪ ﻣﺎده:

ددې دﭘﺎره ﭼﻪ د ﻮل ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻮﻟﻮ ﻗﻮاوو او ﻣﲇ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺮﮐﺰ او ﯾﻮواﻟﯽ

د ﻣﻠﺖ ﴎه ﮐ ې او ﮐﻮي ﯾﯥ .ﻣﻮﻧ د ﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺤﺒﻮب او ﻗﺎم ﭘﺮور ﭘﺎدﺷﺎه
اﻋﻠﯿﺤﴬت اﳌﺘﻮﮐﻞ ﻋﻠﯽ ﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺷﺎه )ﺳﻠﻤﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ( ﻧﻪ ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮو ﭼﻪ

ﺗﮑﻤﯿﻞ ﳾ) ﭼﻪ دا ﮐﺎر د ﻣﲇ ازادۍ د ﻠﻮ او ﺳﺎﺗﻠﻮ دﭘﺎره د ﻫﺮ ﻪ ﻧﻪ ډﯾﺮ ﻻزم او ﴐوري

ډاډ ورﮐ ي ﭼﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎ ﻣﻠﺖ اوﺳﻨﻲ اﻓﺮاد او راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﯿ ﮑﻠﻪ ددوی

زﯾﺎر ﺑﻪ وﺑﺎﺳﻮ ﭼﻪ زر ﺗﺮ زره ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻟﻮی ﻣﻘﺼﺪ ﺗﻪ ورﺳﯿ و.

ﻤﻮﻧ او د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﺖ د ﺷﮑﺮاﻧﯥ ﻣﺮاﺗﺐ ﺧﭙﻞ ﺮان اﻓﻐﺎ ﻣﻠﺖ ﺗﻪ ورﺳﻮي او

دﻏﻪ ﻟﻮړ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻮﻧﻪ ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐ ي او ددې دﭘﺎره ﭼﻪ ﻤﻮﻧ د ازادۍ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﯥ

دی( ﻧﻮ ﻣﻮﻧ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻮو ﭼﻪ ددې ﻣﲇ ﻣﻘﺼﺪ د ﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﯥ ﺑﻪ ﮐﻮ
ﻠﻮرﻣﻪ ﻣﺎده:

دﻏﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪې او ﻗﺮﺑ ﺎﻧ او د اﻓﻐﺎ ﻣﻠﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻏﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ زر ﺗﺮ زره
ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻄﻠﻮﺑﯥ ﻧﺘﯿﺠﯥ ﺗﻪ ورﺳﯿ ي ،ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮو ﭼﻪ ﻤﻮﻧ ﴎه ﺧﭙﻞ دﻏﻪ ﻣﴩوع اﺧﻼﻗﻲ

ﻣﻌﺎوﻧﺘﻮﻧﻪ د اوس ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ډﯾﺮ زﯾﺎت وﮐ ي .ﯾﻘﯿﻦ وﻟﺮی ﭼﻪ دوی ﻤﻮﻧ ﴎه ددﻏﻮ

ددې دﭘﺎره ﭼﻪ د ﺷ ﱄ ،ﻣﻨ ﻨﻲ او ﺟﻨﻮ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﲇ ﻣﺮﮐﺰوﻧﻮ او ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﺮﻣﻨ د ﯾﻮواﱄ او وﺣﺪت ﻣﺰي ﭘﻮره ﯿﻨ

اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻪ ﯾﻮا ﯥ ﻤﻮﻧ د ﺮان ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د آزادۍ او ﺎﻣﯿﺖ د ﻠﻮ
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﯥ ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او د ﺑﴩﯾﺖ دﭘﺎره ﻟﻮی ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي.

راﻟﯿ ﻟﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮو.

اووﻣﻪ ﻣﺎده:

ﮐﻮ

ﳾ او د ﻧﮋدې ﻧﮋدې داﯾﻤﻲ ارﺗﺒﺎط ﴎه

وﺳﺎﺗﻠﯽ ﳾ ،ﻣﻮﻧ د ﺟﻨﻮ  ،ﻣﻨ ﻨﻲ او ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ د داراز ﺟﺮ ﻮ ﺗ
راﺗ

ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﻪ د ﻣﻨ ﻨ اﯾﺸﯿﺎ او ﺑﺎﻟﻨﺘﯿﺠﻪ ددﻧﯿﺎ د اﻣﻨﯿﺖ او روﻏﯥ د

ﮐﻮو او

او

ﻟﮑﻪ ﭼﻪ ﻧﻦ ﻣﻮﻧ دﻟﺘﻪ راﻏﲇ ﯾﻮ ،ﻻزﻣﻲ ﻮ .ﭘﻪ دې واﺳﻄﻪ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻮو ﭼﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ

وﺧﺖ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺷ ﱄ ،ﻣﻨ ﻨﻲ او ﺟﻨﻮ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﻨ د ﺎﯾﻨﺪه ﺟﺮ ﻮ ﻟﯿ ﻟﻮ او
ﭘﻨ ﻤﻪ ﻣﺎده:

ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ،ﯾﻮرپ ،ﻫﻨﺪ او ﻧﻮرې دﻧﯿﺎ د اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻮ او د ﻫﻐﻮ د

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ او ﻣﲇ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د ﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره

ﻮﻧﻮ او ﻣﺠﺎﻫﺪو ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻮو ﭼﻪ د ﺧﭙﻞ ﺮان ﻣﻠﮏ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ د

ﮐ ﯥ ﮐﻮم اﺧﻼﻗﻲ ﮐﻮﻣﮑﻮﻧﻪ او ﻣﻌﺎوﻧﺘﻮﻧﻪ ﻤﻮﻧ ﴎه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐ ي او ﮐﻮي ﯾﯥ ،ﻫﻐﻪ

ﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐ ﯥ ﯾﯥ ﮐ ې او ﮐﻮي او ډاډ ورﮐﻮو ﭼﻪ ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ددوی دﻏﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻮﻧﻪ ﭼﻪ د

ﭘﺮدﯾﺴ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐ ﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ دﭘﺎره ﮐ ي او ﮐﻮي ،ﻫﯿ وﺧﺖ ﻫﯧﺮ ﻧﻪ ﮐ ي.
وﻣﻦ ﷲ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺘﮑﻼن

د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ

د ﻣﻨ ﻨﻲ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺷﻮرا رﯾﯿﺲ

د ﺟﻨﻮ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ رﯾﯿﺲ

د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺗﯿﺮا د ﺎﻧ ﯥ رﯾﯿﺲ

د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺑﺎﺟﻮړ د ﺎﻧ ﯥ رﯾﯿﺲ
د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺻﺎﻓﻮ ﺧﺎﻧﺰاد ﺎﻧﻮ رﯾﯿﺲ

ددﯾﻨﻲ او ﻧﮋادي ﯾﻮواﱄ او وروروﻟ ﺣﻘﻮق دي ﭼﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ

اﻓﻐﺎ ورو ﻮ ﻟﺮي او ددې ﻻﻣﻠﻪ ﻣﻮﻧ اﻋﻼم ﮐﻮو ﭼﻪ ﻤﻮﻧ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﻢ او ﺎدي

ﴎه ﴍﯾﮏ دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﺳﺘﺎن د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن دوﺳﺘﺎن او د ﻤﻨﺎن ﯾﯥ د
ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻤﻨﺎن دي او ﻫﻤﺪا ډول د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن دوﺳﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﺳﺘﺎن او
د ﻤﻨﺎن ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻤﻨﺎن دي.
ﺷﭙ ﻣﻪ ﻣﺎده:

د ﺟﺮ ﯥ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐ ﯥ ﻣﻮﻧ ﺧﭙﻞ وﺟﺪا

او ﻣﲇ ﻓﺮض ﻮ ﭼﻪ ﻤﻮﻧ د

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ورور او ډﯾﺮ ﻫﻤﺪرد او ﺧﻮاﺧﻮږي ﻣﻠﺖ او ﻣﲇ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻫﻐﻮ ﺻﻤﯿ ﻧﻪ او
ﻟﻮړو اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺘﻮﻧﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻪ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺎﯾﻨﺪه

د زړه د ﮐﻮﻣﯥ

 /٢٧٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

د ﭼﱰال ﺷﻬﺰاده

د ﭼﱰال د ﺻﺪراﻋﻈﻢ زوی

د ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د اورﮐﺰو د ﺎﻧ ﯥ رﯾﯿﺲ

)ﻻﺳﻠﯿﮑﻮﻧﻪ(

ﭘﻪ ﻮروﯾﮏ ﮐﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻫﯧﻮاد ﻟﻮﻣ ﻧ ﺟﺮ ﻪ ،ﭼﯥ د اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې د ﻣﻨ ﻨﻲ ،ﺟﻨﻮ او

ﺷ ﱄ ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻮﻟﻮ اﺳﺘﺎزو او ﭼﺎرواﮐﻮ ﭘﮑﯥ ون ﮐ ی و.

١٣٣

ﺎی

 /٢٨٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٧٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ زﻣﻮږ وړاﻧﺪﯾﺰوﻧﻪ و ﻮرئ ،زﻣﻮږ ﻧﻬﺎﯾﻲ ﻃﺮﺣﯥ .د ﻫﻐﻮ د وﺿﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﺗ او.

 -۱۲رون ﻫﻮﭼﯿﻨ  ،ﭼﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ) (Durand’s Lineﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﻨﺎرﯾﻮ

ﺗﻮان ﮐﯥ ﯾﯥ و ،دوی ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ،ﭼﯥ اوس ﻫﻠﺘﻪ دي ،ﻧﻮر را ﻧ دې ﻧﻪ

د ﭘﻼر ﻫ ي ﻣﺎرﯾﻦ ډﯾﻮرﻧ د ﻣﺮګ ﭘﻪ اړه ﺧﱪه ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻨ ﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ

رﺣ ن ﻫﯿ ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ وﻧﻪ ﮐﺘﻞ ،ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻣﻄﻠﻖ ﺣﺎﮐﻢ دی ،اﻣﺮ ﮐﻮي ،ﺗﺮ دې ،ﭼﯥ

اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ۲۶ﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻮرﻧﺎل ﮐﯥ ﻟﯿﮑﲇ ،ﭼﯥ » :ﻧﻦ ﻣﯥ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﴎه ډﯾﺮه اوږده ﻣﺮﮐﻪ

رﺣ ن :وزﯾﺮﯾﺎن ) وزﯾﺮﺳﺘﺎن(! ﭘﻪ ﺣﯿﺮاﻧﺘﯿﺎ ﯾﯥ وﭘﻮ ﺘﻞ .دا ﯾﻮه ﺳﺘﻮﻧﺰه ده .د

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺧﺮ ﻏﺎړه ﮐﯿ دي .«....ډﯾﻮرﻧ واﻳﻲ ،اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن د وزﯾﺮﺳﺘﺎن

ﯾﻮ داﺳﯥ وﺿﻌﯿﺖ ،ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ رو ﺎﻧﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ دوی ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﺗﻠﲇ ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﳾ.

د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﺲ ﺧﱪې واوري.

ﻏﻮﻣﺒﺴﻮ ﺎﻟﻪ ده .دا ﺑﻪ ﻪ وي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﯾ دئ

ډﯾﻮرﻧ  :ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﻳﻲ ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ ﻧﺎﺷﻮﻧﯥ ﮐ ې ده .دا زﻣﻮږ اړﺗﯿﺎ ده ،ﭼﯥ راﴈ ﯾﯥ

ﮐ و ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮې وﮐ و او ﻣﻮږ ﺑﻪ دا ﮐﺎر وﮐ و.
رﺣ ن :ﯽ ﻫﻐﻮی ﻣﺎﺗﻪ راﮐ ئ.
ډﯾﻮرﻧ  :ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﺊ؟

رﺣ ن :ﺧﻮﺷﺒﯿﻨﻪ ﻧﻪ ﯾﻢ ورﺗﻪ

ﻧﯿﺸﺪار وﻣﻮﺳﯧﺪ :ﺧﻮ ﭘﺮ دې ﭘﺎ ﻪ دا ﯾﻮازې ﺧﯿﺎﱄ ﮐﺮ ﯥ دي

ﻟﯿﮑﻠﯥ ،ﺗﺮ ډﯾﺮه ﭘﮑﯥ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﭘﯧ ﯥ ﺛﺒﺖ دي .د دې ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ اﻣﯿﺮ د ډﯾﻮرﻧ

) ﺎﻧﮏ( ﮐﯥ ﻟﻪ ﻓﯿﻞ ﻧﻪ وﻏﻮر ﯧﺪ او ﯾﻮه ورځ وروﺳﺘﻪ وﻣ  .ډﯾﻮرﻧ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ۱۸۹۳ز ﮐﺎل د
درﻟﻮده .ﻟﻮﻣ ی ﻫﻐﻪ ډﯾﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ و ،ﺧﻮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﺮ ﴎ ډﯾﺮ ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ او ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮ...

ﭘﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د واک درﻟﻮدو ﻏﻮ ﺘﻨﻪ درﻟﻮده .وﯾﻞ ﮐﯿ ي رون ﻫﻮﭼﯿﻨ د ډﯾﻮرﻧ او اﻣﯿﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن ﻻﻧﺪې ﺗﯿﺎﺗﺮي ډﯾﺎﻟﻮګ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ۳۴ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی او دﻟﺘﻪ ﯾﯥ زه

ﯾﻮازې د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺑﺮﺧﯥ ﺧﱪې راوړم ،د ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﺑﻨﺴ

ﻟﯿﮑﻠﯽ دی .ددﻏﻪ

ډﯾﺎﻟﻮګ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﮐﺮه ﺗﻮب ﭼﺎ ﻧﻪ دی ﺛﺎﺑﺖ ﮐ ی ،ﺧﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﭘﯧ ﯥ او د اﺧﺘﻼف وړ ﮑﻲ

ﭘﮑﯥ داﺳﯥ راوړل ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﻴﻲ ﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺳﻨﺎدو ﭘﮑﯥ ﻪ اﺧﺴﺘﻞ ﺷﻮې ده.
ﻣﻤﮑﻦ د اﻣﯿﺮ د ﺳﭙﮑﺎوي او د ﺣﻘﺎﯾﻘﻮ د ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻫ ﻪ ﻫﻢ ﭘﮑﯥ ﺷﻮې وي.

» ډﯾﻮرﻧ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن ﴎه ﭘﻪ ﯾﻮه داﺳﯥ ﮐﻮ ﻪ ﮐﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ

ډﯾﻮرﻧ  :ﻧﻪ ﮐﻠﻪ ،ﭼﯥ د ﻧ ۍ د ﯾﻮه ﻏﻮره ﭘﻮځ د ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﻣﻼﺗ ورﴎه وي ) .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ

ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﻮ ،ﭼﺎر ﻮﻧﻮ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﮐﭽﻪ د ﴎوې ﭘﻪ وﺳﺎﯾﻠﻮ ﭘﻮ ﻠﯥ وه .ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﯾﻮه

رﺣ ن :ﺎﻏﻠﯽ ﻣﻮرﺗﯿﻤﻮر ،د ﻮﻣﺮه ﺟ و ﻧﯿﺖ ﻟﺮئ ،ﭼﯥ وﺟﻨ ﯧ ئ؟

ﺗﻮﮐﻲ ﻟﮑﻪ ﭘﯿﺎﻧﻮ ،ﺟﺪوﻟﻮﻧﻪ او ﭼﺎی او ﮐﯧﮏ ﭘﮑﯥ ﺗﺮﺳﱰ ﻮ ﮐﯧﺪل....

ﻧﺴﺨﻪ ﮐﯥ :د ﻧ ۍ د ﻏﻮره ﭘﻮځ ﭘﻪ اﺳﺘﻌ ل ﴎه ﺑﻪ ﻫﻐﻮی )وزﯾﺮﺳﺘﺎﻧﯿﺎن( ﭘﻪ ﻮﻧ و ﮐ و(.
ډﯾﻮرﻧ  :اﻣﯿﺮه ،زه ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﺗﻞ د ﭘﯿﺸﻮ او ﻣﻮږک )ﻟﻮﺑﻪ( وﮐ م

رﺣ ن :ﻮﻣﺮه ﺳ ي ﺑﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮئ؟

ډﯾﻮرﻧ  :ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻤﮑﻦ وي )دوﯾﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ :ﻮﻣﺮه ،ﭼﯥ را ﺨﻪ اﺧﲇ او

ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺑﺮﯾﺎﱄ ﮐﯿ و( .ﻣﻮږ ﺳ ي ،ﻮﭘﮏ او اﻓﺮاد ﻟﺮو .ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ﻫﺮ ﺎی
ﻣﻮ ،ﭼﯥ زړه وي ﻫﻠﺘﻪ ﻮاک وﻟﯿ و .

رﺣ ن :اﯾﺎ زه داﺳﯥ ﻮک ﯾﻢ ،ﭼﯥ ﮑﺎن ﺑﻪ وﺧﻮري؟
ډﯾﻮرﻧ  :اﻣﯿﺮ ،زه او ﺗﻪ د ﻋﻤﻞ ﮐﺴﺎن ﯾﻮ .ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ روﺳﺎن ﻧﻮر ﻧﻪ ﻏﻮاړئ ،ﻫﻐﻪ

ﮐﻮر ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ د ډﯾﻮرﻧ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮی و او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺳﺎده اﻧ ﻠﯿﴘ
ډﯾﻮرﻧ  :ﭘﻪ ﯿﻨﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺎم ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺳ ی ﻟﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﻮا ﻮﻧﻮ ﴎه

ﻣﺨﺎﻣﺨﻮي ،ﭼﯥ ﺳ ی ﺑﺎﯾﺪ ﻏﺎړه ورﺗﻪ ﯿ ﻪ ﮐ ي .اﻣﯿﺮه ،دا ﮐﺎر )ﮐﺮ ﻪ( زﻣﺎ ﺧﻮ ﯿ ي ،ﭼﯥ

وﯾﯥ ﮐ م .ﻣﻮږ د ﭘﻮﻟﯥ ﭘﺮ دﻏﻮ او ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ ﻧﻘﺸﻮ ﻟﻪ ډﯾﺮ وﺧﺘﻪ ﺧﱪې ﮐﻮو .اوس د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ
وﺧﺖ دی .د اﻋﻠﯿﺤﴬﺗﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ده او ﯾﻮازې ﭘﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮرې اړه ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ ددﻓﺎع ﻟﭙﺎره د ﻋﺎﻟﯿﺠﻨﺎﺑﯥ دوﻟﺖ ژر ﺳﺘﺎﺳﯥ
ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﴎه د ﯾﻮې ﺛﺎﺑﺘﯥ او دواﻣﺪارې ﭘﻮﻟﯥ راﮐﺎږل ﻏﻮاړي.
ﻮﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﯾﻮه ﻧﻘﺸﻪ را ﺗﯧﺮه ﮐ ه او زﯾﺎﺗﻪ ﯾﯥ ﮐ ه:

 /٢٨٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٨١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ډﯾﻮرﻧ  :دا اﺳﺎﻧﻪ ده ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻣﻠﻨ ه ﳾ او ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﺗﻨﻮ ﭘﺴﯥ ﴎ و ﺮ ﻮي ،دا

ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ اﺳﺎﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﯥ ﮐﻮو

اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن ﺧﺎن د ﻟﻮﻣ ي ﻞ ﻟﭙﺎره ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﯥ

ﺧﭙﻠﻪ ﻮﺗﻪ ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﯾﻮوړه :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﮐﺮ ﻪ د ﯾﻮې ﻗﺒﯿﻠﯥ ﻧﯿﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ در ﮐﻮي او
ﻧﯿﻤﻪ ﻧﻮره ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﺮﯾ دي .دا ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻨﻪ ده ،ﭼﯥ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺗﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﻻﻧﺪې

وي او ﺑﻠﻪ زﻣﻮږ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﯾﻮه وړه ﺑﺮﺧﻪ .ﺣﻘﯿﻘﺖ دادی ،ﭼﯥ وزﯾﺮﯾﺎن ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﺨﻲ ﻧﻪ

ﭘﯧﮋ  ،ﯾﻮازې ﺧﭙﻞ ﻫﻐﻪ....

ډﯾﻮرﻧ  :دا ﯾﻮازې ﯾﻮه اداري ﺳﺘﻮﻧﺰه ده.

رﺣ ن :ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ ﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺊ ،ﺧﻮ داﺳﯥ ﻫﺮﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺎﻻت ﻻ
ﮐ ﮐﯿﭽﻦ ﮐ ي.

ډﯾﻮرﻧ  :دﻏﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه د ﯾﻮه ﻏﺮ

ﻮاک او ﭘﻨ ﻮ ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﻞ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ.

رﺣ ن :ﺗﺎﺳﯥ ډاډه ﯾﺎﺳﺖ؟

ﺎی

ﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﯥ ﮐﻮو .دوی زﻣﻮږ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻮاښ دي

رﺣ ن :زه ﭘﻮﻫﯿ م ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ د ﺑﺮﯦ ﺎﻧﯿﺎﻳﻲ ﻫﻨﺪ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی ﻫﻠﺘﻪ ﻪ ﺟ ه

ورﴎه ﮐﻮﻻی ﺷﺊ ).او ﺗﺎﺳﯥ دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺟ ې ﺗﻪ ﺗﺮﺟﯿﺢ ورﮐﻮئ.(...

ډﯾﻮرﻧ  :ﮐﻪ ﻣﻮږ دا ﻏﲇ ﮐ ای ﺷﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ اړ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﺟ ه وﮐ و
ډﯾﻮرﻧ  :زﻣﻮږ او ﻫﻐﻮی ﺗﺮﻣﻨ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ ﺧﻮﻧﺪي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وي

رﺣ ن :دا ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﻪ ﺟﻮړ ﮐ ي؟ د ﻣﯿﭽﻨﯥ د دوو ﺗﯿ و ﺗﺮﻣﻨ )د ﻏﻨﻤﻮ( ﯾﻮ وږی

ډﯾﻮرﻧ  :وزﯾﺮﺳﺘﺎن )دوﯾﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ :او ﭘ ﺘﺎﻧﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻢ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ دي .ﻣﻮږ

ﻮل دا ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ .ﭘﻪ ﯿﻨﻮ ﻣﻮاردو ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻮل ﻫﯧﻮاد و ﻮره ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﺮ ﻧﻮرو

ﺧﻮاوو ﻪ دي .

رﺣ ن :ﻨ ﻪ )د ﻣﺸﯿﺖ اﻟﻬﻲ ﭘﻪ اړه( داﺳﯥ ﻓﮑﺮ وﳾ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﻢ

ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ

ډﯾﻮرﻧ ﭘﺮ ﻧﻘﺸﻪ ﻮﺗﻪ را ﮐﺶ ﮐ ه :

ډﯾﻮرﻧ  :ﻫﻮ زه ډاډه ﯾﻢ .دا ﻣﻪ راﺗﻪ واﯾﻪ ،ﭼﯥ ﺳﱰ اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ

د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د ﺳﻮﻟﯥ داﺳﺘﺎن ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻮر ﮐﲇ ده ،ﻫﻢ دﻟﺘﻪ وﯾﻞ

رﺣ ن :او دا ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ده ) ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﯥ ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ﮐﺮ ﯥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ(:

رﺣ ن :ﻟﻪ وزﯾﺮو ﭘﺮﺗﻪ ،ﻫﺮ ﻪ....

وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راﻧﻪ وﺳﺘﻼی ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ د ﺑﺮﯾ ﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻮاک او ﻮﭘﮏ ﻧﻪ درﻟﻮدل .

ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐ ې ﮐﻠﯿﻮ )اوارو( ﺗﻪ را ﮐﻮزوي او ﭘﻪ ﭘﴪﱄ ﮐﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ
ﺧﯿ ي .ﮐﻪ دﻟﺘﻪ ﯾﻮه ﮐﺮ ﻪ وي ،دوی ﺑﻪ ﻨ ﻪ دا ﮐﺎر ﮐﻮي؟ ﻫﺮې وزې او ﭘﺴﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ د
اﺟﺎزې ) (Permissionاړﺗﯿﺎ وي؟

ﺷﻮی ،دﻟﺘﻪ  ،دﻟﺘﻪ او دﻟﺘﻪ....

ډﯾﻮرﻧ  :ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﯾﻮې ﻮ ﯥ ﻤﮑﯥ ﴎه اوﺳﯿ ي .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﻐﻮی

د ﻧﻪ ﮐﻨ ﺮول وړ ﻞ ﮐﯿ ي .ﻣﻮږ ﺑﻪ دﻏﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻟﻮو
رﺣ ن :ﭘﻪ رﻧ ؟

ډﯾﻮرﻧ  :اﻣﯿﺮه زه ﭘﻪ دې ﺧﱪو دوﻣﺮه اﻧﺪﯦ ﻤﻦ ﻧﻪ ﯾﻢ .دا ﯾﻮ ﻣﻘﺼﺪ دی ،ﭼﯥ

ډﯾﻮرﻧ  :رﻧ

رﺣ ن :ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ ﯿﺮ و :دا د رﺳﺎﻣ ﯾﻮه ﻪ ﻃﺮح ده ،ﺧﻮ زه ﻮﻟﯥ ﮐﺮ ﯥ او

ډﯾﻮرﻧ  :اړﺗﯿﺎ ﯾﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﲇ ﺟﻮړوو ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﻮک

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮې ﺑﺮﻻﳼ ﺷﻮ

ﺷﻤﯧﺮې ﭘﮑﯥ وﯾﻨﻢ ،زه ﺧﻮ ﺧﻠﮏ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وﯾﻨﻢ.

ډﯾﻮرﻧ  :ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻏﻮاړئ ﺳﻤﻪ ده .دا د ﺳﯿﻤﯥ ﻓﺰﯾﮑﻲ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ده ،ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ

دي ....زه ﻟﻪ دﻏﻪ واردﻣﺨﻪ ﺟﻮړ ﺖ ﴎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﯾﻢ ) د اﻣﯿﺮ ﻧﻘﺸﻮ ﺗﻪ اﺷﺎره ﮐﻮي( ،ﮐﻪ

و ،ﭼﯥ ﻨ ﻪ د ﻫﻨﺪ ﺳﱰ ﺣﺼﺎر ﭘﯿﻞ ﺷﻮ....

رﺣ ن :ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ دﯾﻮال ﺟﻮړوئ ،ﭼﯥ وزﯾﺮ ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﺊ؟
وﭘﻮﻫﯿ ي ،ﭼﯥ دا )ﺳﯿﻤﻪ( ﭼﯿﺮې ﭘﺮﺗﻪ ده.

رﺣ ن :اه ،ﺗﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ وﮐ ې او داﺳﯥ ) ﻫﻐﻪ د ﮐﯿﮏ ﻮ ﯥ ﯾﻮ ﭘﺮﺑﻞ ﮐﯧ ﻮدې(
رﺣ ن :ﺧﻮ ﮐﻪ ﻫﻐﻮی ﭘ ﯥ ﭘﺮې ﮐﯿ دی ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮ ﻪ؟

 /٢٨٤وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٨٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻠ ﺮام

ﺎی

دا دﻟﺘﻪ ﻧﻪ وي ،وزﯾﺮ ﺑﻪ ﭼﯧﺮې وي؟

ﻧﯧ ﻪ ۱۳ ،ﺟﻨﻮري ۱۸۹۳

رﺣ ن :ﻟﻪ وزﯾﺮو ﴎه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﳾ ﮐﯧﺪای....

اﺳﺘﻮوﻧﮑﯽ :ﻓﺎرن ﺳﮑﺮ ﺮي ،ﮐﻠﮑﺘﻪ

د ﺧﱪو ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د اﻣﯿﺮ د ﭘﻮ ﻲ ﭼﺎرو ﺳﻼﮐﺎر ﺗﻮﻣﺎس ﺳﻠ ﺮ ﭘﯿﻨﻲ ﻫﻢ

اﺧﺴﺘﻮﻧﮑﯽ :ﭼﯿﻒ ﺳﮑﺮ ﺮي ﻮر ﻨ

اف ﭘﻨﺠﺎب ،ﻻﻫﻮر

د ﺳﻨﺪ ﺎی :د ﻫﻨﺪ ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ ،ﺷﻤﯧﺮه ) ،(۶۵د۱۸۹۴ﺟﻨﻮري

د ﺟﻨﻮري ﭘﺮ ﻟﺴﻤﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ) (۶۵ﺷﻤﯧﺮه ﻟﯿﮏ د ﻫﻐﻪ ﺗ ون ﻟﻪ ﮐﺎﭘﻲ ﴎه ،ﭼﯥ

ﺣﺎﴐ وي.

رﺣ ن :ﺎﻏﻠﯽ ﻣﻮرﯾﺘﻤﻮر ﺑﺎوري دی ،ﭼﯥ دوی ) وزﯾﺮ او ﻣﺴﯿﺪ( ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻧ و

ﮐﻮي .دده ﻧﻘﺸﯥ ﻴﻲ ،ﭼﯥ دوی دا ﮐﺎر ﮐﻮﻻی ﳾ.

ډﻳﻮرﻧ د ﻫﻨﺪ -اﻓﻐﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﭘﻪ اړه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﮐ ی ،دراﺳﺘﻮل ﺷﻮی .ﭘﻪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ

ﭘﯿﻨﻲ :وزﯾﺮﯾﺎن ډﯾﺮ ﺑﺪ دي....ډﯾﺮ ژر ﺑﻪ ﺟ ه درﴎه وﮐ ي...

ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﺮ ﻨﺪوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﮐﻮم ﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د دﻏﻪ ﺗ ون د ﭘﺎﯾﲇ ﭘﻪ اړه ﭘﻮرﺗﻪ ﳾ ،ﻏ

ډﯾﻮرﻧ  :دا ﮐﺎر زﻣﻮږ ﻫﺮ ﻏﺮﻧﯽ ﻮاک ﮐﻮﻻی ﳾ

ﺷﻮی دی .واﯾﴪای ﭘﻪ دې اﻧﺪ دی ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﻟﯿﮏ وﻟﯿﮑﻞ ﳾ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﯿﻨﻲ :ﺧﻮ وزﯾﺮﯾﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎﻏﭽﻮ ﮐﯥ دي

وﭘﻮ ﺘﻞ ﳾ ،ﭼﯥ د ده ﻟﭙﺎره ﮐﻮم وﺧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ دی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ دﻧ ﯥ ﻟ ﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺎم

رﺣ ن :داﺳﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻻره ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ وزﯾﺮﯾﺎن ﻣﻮږ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ ﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﯾ دو؟

ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ل ﳾ .ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ دا ﺧﱪه ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ورﴎه وﳾ ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﮐﺎر ﻟﭙﺎره د

ډﯾﻮرﻧ  :ﮐﻪ ﻣﻮږ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ ﯥ ﺗﻪ ﭘﺮﯾ دو ،دوی ﺑﻪ ﻣﻮږ ﭘﺮﯾ دي؟

ﯾﻮه ﮐﻤﯿﺴﻴﻮن ﭘﺮ ﺎی د زﯾﺎﺗﻮ ﮐﻤﯿﺴﻴﻮﻧﻮ دﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو ﻻره ﭼﺎره ﺑﺮاﺑﺮه ﳾ .واﯾﴪای دا

رﺣ ن :ﭘﻪ وﺧﺖ

ﳾ او ﻫﻢ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﺗﻪ دا ووﯾﻞ ﳾ ،ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ د دوی ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻪ او ﺣﻤﲇ

رﺣ ن :ﺗﻪ ﻧﻈﻢ ﻏﻮاړې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻪ ،ﭼﯥ ﻟ ﯿﺎ ﯾﯥ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﯥ دي

ﺑﻨﺪې وي ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې دوی ﺗﺮدې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﯾﺮﻏﻞ او ﺗﻌﺮض ﺑﺎﻧﺪې ﻻس ﭘﻮرې ﮐ  ،دوی ﭘﻪ

ډﯾﻮرﻧ  :ﴎ ﻣﯥ ﺑﯿﺨﻲ ﻨ ﺲ دی....

ووﯾﻨﻲ .ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﭼﯥ د ﯾﻮه درﺑﺎر ﺗﺎﺑﯿﺎ وﳾ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﺎﯾﺪ وزﯾﺮي ﻣﻠﮑﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ

ډﯾﻮرﻧ  :ﭘﺮ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮ ﯥ وي ،ﮑﻪ دﻟﺘﻪ ﻫﯿ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻘﺸﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺸﺘﻪ

) (۶۵ﺷﻤﯧﺮې ﻟﯿﮏ را ﻮاب ﮐ ئ ،ﻫﯿﻠﻪ ده ،ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړو ﮑﻮ ﭘﻪ اړه ﻣﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﻫﻢ

رﺣ ن :ﺗﻪ ﮐﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ زﻣﺎ ﴎ د ﺳﻮﺑﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ وړې ) ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ

ﻫﻢ واﻳﻲ ،ﭼﯥ ﺳﯿﻤﻪ ﯾﯿﺰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ د ﺗ ون د ﻣﺤﺘﻮﯾﺎﺗﻮ د ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره وﻫ ﻮل

ﺟﺪي ﺗﻮ ﻪ ﯾﺎ زﻣﻮږ او ﯾﺎ ﻫﻢ د اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻤﮑﺎردی ﺳﺰا
ورﮐ ل ﳾ او دﻏﻪ ﻣﻮﺿﻮع ورﺗﻪ ﺗﴩﯾﺢ او ﭘﻪ ډا ﻪ ﳾ .د ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ زﻣﻮږ ﺗﻠ ﺮام او

ﻣﻮږ ﺗﻪ راوﻟﯿ ئ .

د ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﻟﯿﮏ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ:
د ﻫﻨﺪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻟﻔ ﻨﯿﻨ

ډﯾﻮرﻧ  :ﻣﻮږ وﺧﺖ ﻧﻪ ﻟﺮو

رﺣ ن :ﻧﻮ ﮐﺮ ﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﭘﺎ ﻮ ﮐﯥ وﻟﯥ وي.؟....
ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ ئ....
دې دی.(...

ډﯾﻮرﻧ  :زه ﺳﺘﺎﺳﯥ ﴎ ﻧﻪ ﻏﻮاړم ،زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯿ م ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﴎ ﻪ وﮐ م....

ﻮرﻧﺮ ﻮا ﯾﺎد ﺖ

د ﻓﺎرن ډﯾﭙﺎر ﻤﻨﺖ )(۶۵ﺷﻤﯧﺮه ﻟﯿﮏ

رﺣ ن :ﺟﻨﺎﺑﻪ ،زه ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐﻮم ،ﮑﻪ زه ﻣﺠﺒﻮر ﯾﻢ ...ﺧﻮ زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر

ﺗﻪ ﻏﻮاړې .ﮐﯧﺪای ﳾ ﺳﺘﺎ او زﻣﺎ ﺧﺪای ﻣﻮږ دواړه وﺑ ﻲ.
-۱۳

 /٢٨٦وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﮐ

ﻣ

 /٢٨٥وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺣﺎﻻت ووﯾﻨﻲ ،دوی ﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﴍاﯾﻂ زﻣﻮږ د ﮐﻨﱰول ﭘﻪ اړه ﭘﻪ

۱۸۹۴ﮐﺎل ،د ﺟﻨﻮري ﻟﺴﻤﻪ

ډا ﻪ ﮐ ي .

ﺑﺮ ﺳﯧﺮه ﭘﺮدې ﻟﻪ اوږدې ﻣﻮدې راﭘﻪ دﯦﺨﻮا دوی ﺗﻪ ﺗﻞ دا وﯾﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ دا د

دوی ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ ﻪ ده ،ﭼﯥ وواﯾﻲ ،ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه را ﯽ او ﮐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ،ﭘﻪ دﻏﻪ اړه زه ﭘﻪ

ﺎی

)ﻣﺤﺮم(
ﺑﯿ

: ۱زه ﻫﻐﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭼﯥ د ﮐﺮﻣﯥ د درې د ﭘﻮﻟﯥ د ﺎﮐﻠﻮ او ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ

ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﺷﻮي ﺗﺎﯾﯿﺪوم او ﭘﻪ دې اﻧﺪ ﯾﻢ ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ژر ﺗﺮژره ﻋﻤﲇ ﺑ ﻪ

زړه ﻧﺎزړه ﺗﻮ ﻪ دا واﯾﻢ ،ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه ﺑﺎﯾﺪ اوږدې ﺧﱪې ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺟﺮ ﻮ ﻣﺮﮐﻮ ﻟﻪ ﻻرې

وﻣﻮﻣﻲ .ﭘﺮ دې ﺑﺮﺳﯿﺮه زه داﻫﻢ ﻣﻨﻢ ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو او ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺮ دﻧﺪه ﺑﺎﯾﺪ

ﭘﺎی ﮐﯥ وﮐﻮﻻی ﳾ ،ﭘﻪ ﯾﻮډول ﻧﻪ ﯾﻮ ډول ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺮﯦﮑ ه او ﴍﻃﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﺎن ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ

ﭘﻪ دې اړه ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﻪ اﻧﺪﯦ ﻨﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘ ﻮر او دﯾﺮه ﺟﺎﺗﻮ

ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ وﻟﺮي ،ﭘﺮ دوی ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺴﯥ او ﻟﻮﻧ

ووﯾﺸﻞ ﳾ ،ﻮ ﭘﻪ

ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ ي .داﺧﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯽ دود و ﺧﻮ اوس دوی ﭘﻪ ﯾﻮ ﻧﺎ ﺎﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ دا واورﯦﺪه ،ﭼﯥ د

ډﻳﻮرﻧ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﻮ او د ﻗﻠﻢ ﻮ ﮐﺮ ﻮ دﻏﯥ ﻣﺴﺎﻟﯥ ﺗﻪ د ﭘﺎی ﮑﯽ ﮐﯿ ﻮد ،داﺳﯥ

ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﺧﱪو ﭘﺮﺑﻨﺴ

د ﺑﺮﻣﻞ وزﯾﺮ د اﻣﯿﺮ ﺗﺮواک ﻻﻧﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل او دا ﻧﻮر ﺑﯿﺎ زﻣﻮږ .

زه ﻟﻪ اوږدې ﻣﻮدې راﭘﻪ دﯦﺨﻮا ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﻮچ ﮐﯥ وم ،ﭼﯥ داﺑﻪ د دوی ﻟﭙﺎره د

ﺎﻏﲇ ﻣﯿﺮک و ﺎﮐﻞ ﳾ.

ﻟﻪ ﮐﻤﺸ اﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻟﯿﮑﲇ ډول ﴍﯾﮑﯥ ﮐ م او ﻣﺸﻮرې ﺑﺎﯾﺪ ﴎه وﮐ و ،ﻮ ﭘﻪ ډا ﻪ ﳾ،

ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ اړه ﻪ ﺑﺎﯾﺪ وﳾ او ﮐﻮم ﺎﻣﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ واﺧﺴﺘﻞ ﳾ .

: ۲ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ دا اﻧﺘﻈﺎرﻫﻢ وﻧﻪ ﻟﺮو ،ﭼﯥ ﮐﻮم ﺗ ون او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﴎه

ﺗﺮﴎه ﮐ ې ،د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻧﺎ ﺑﻪ داوي ،ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐ

ﻣ

ډول ﻟﻪ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ

ﻣﻨﻠﻮ وړﻧﻪ وي ،ﭼﯥ دوی ﺑﺎﯾﺪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﻲ ﺟﻮړ ﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰ ﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ﻣﺎت

ﴎه ﻫﻢ ﺗﺮﴎه ﮐ ي دي .ر ﺘﯿﺎ دا ده ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﮐ ﻧﻮ ﯾﻮﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﻫﻐﻪ

ﭼﯥ ﴎﻣﻮ ﺮډﻳﻮرﻧ ﭘﻪ دﻏﻪ اړه ﺳﻢ ﻓﮑﺮ ﮐ ي او دﻏﻪ ﮑﻲ ﺗﻪ ﯿﺮ وو ،ﭼﯥ دا ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات

دا اﻧﺘﻈﺎر وﻧﻪ ﻟﺮو ،ﭼﯥ زﻣﻮږ دﻏﻪ ﭼﻠﻨﺪ ﺑﻪ ان د وزﯾﺮو ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وي .د ﻫﻐﻪ ﻟﻮی

ووﯾﻨﻲ ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﭙﺎﺗﯥ ﺗﻮ ﻪ د دوی ﻣﲇ ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن او ﯾﻮاﻟﯽ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻮي .زه ﻓﮑﺮﮐﻮم،

ﻪ ﻫﻢ دي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ د ډاډ او ﺑﺎور ﻟﻪ ﮐﭽﯥ د ﺑﺎﻧﺪې دي .ﭘﻪ دﻏﻪ اړه ﻣﻮږ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ

ﮐﯥ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره دﺑﯿﺪارۍ ﯾﻮه ﻧ ﻪ ﻫﻢ ده .زه ﭘﻪ دﻏﻪ ﮑﻲ ﻫﻢ ﭘﻮره ﺑﺎوري ﯾﻢ ،ﭼﯥ دا ﺑﻪ د

ﻮاک او ﺑﺮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻫﻐﻮی زﯾﺎت ﺗﺮ اﻣﯿﺮ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﺧﻮښ او زﻣﻮږ ﭘﺮ ﺧﻮا دي.

ﺗﻪ وواﯾﻮ ،ﭼﯥ » ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ اﺟﺎزه« او ﭘﺮﺗﻪ د دوی ﻟﻪ ﴍﻃﻮﻧﻮ دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨﱰول او وﻟﮑﻪ

ﺧﱪه د ﻣﺴﻮدو او دروﯦﺶ ﺧﯧﻠﻮ

دوی ﻟﭙﺎره ډﯦﺮه ﺮاﻧﻪ او ﺧﻮاﺷﯿﻨﻮﻧﮑﻲ وي ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ او ﯾﺎ ﻣﻮږ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ،ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ دوی

ﮐﯥ راوﻧﯿﺴﻮ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا دا ﺧﱪه ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ د دوی ﻟﭙﺎره دا ﭼﺎﻧﺲ ﻫﻢ د ﺗﻞ
ﻟﭙﺎره ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه او ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻤﻪ ﺑﻪ وﮐﻮﻻی ﳾ ،زﻣﻮږ او اﻣﯿﺮ ﺗﺮﻣﻨ د د ﻤﻨ را ﭘﺎروﻟﻮ

ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻪ رول وﻟﻮﺑﻮﻻی ﳾ.

ﻣﻨﯽ ﺧﺎن ﻣﺎﺗﻪ وړم ﮐﺎل ﭘﻪ ډا ﻪ ووﯾﻞ ،ﭼﯥ دوی ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
زﻣﻮږ ﺗﺎﺑﻊ دار او زﻣﻮږ رﻋﯿﺖ وي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﮐ

ﻣ

ﺗﺮﻣﻨ د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ ﻲ د ﻤﻨ او ﺟ و ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮه او ﺑﯿﺎ د
ﺳﻮﳌﻦ د ﺟﻮړې د ﺗ ون ﭘﺮﺑﻨﺴ

ﴎه آرام ﺷﻮل ،دوی ﴎه ﮐﯿﻨﺎﺳﺘﻞ او ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﯾﯥ

داﺳﯥ ﴎه ﺣﻞ ﮐ ه ،ﭼﯥ ﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﭘﻪ ﺎس ﮐﯥ ﺷﻮل او ﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﴎه .ﻟﻪ

: ۳دازﻣﺎ ﺧﭙﻞ ا ﮑﻞ دی ،ﭼﯥ ﮐﯧﺪای ﳾ ،ډﯦﺮ ﺑﻪ دﻗﯿﻖ ﻧﻪ وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ﺗﺮﻫﺮ ﻪ

ﻫﻤﺪﻏﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ د دوی ﯾﻮﺷﻤﯧﺮ ﺑﯽ ﺷﮑﻪ دې ﺗﻪ ﻟﯧﻮال ﺷﻮل ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮﺧﻮا

دﻣﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﮑﻪ ﺧﺎﱄ ﻧﻪ دي ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﺪي

دی ﺧﭙﻞ ﺎﯾﻞ ﭘﯿﻞ ﮐ ي ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮه وو ،ﭼﯥ دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ و ،ﭼﯥ

دﻟﺘﻪ ﺗﺮﴎه ﺷﻮي راﴈ ﻧﻪ دي ،ﻣﻮږ ﺗﻪ راﭘﻮروﻧﻪ رارﺳﯿﺪﱄ ،ﭼﯥ د دوی ﯾﻮﺷﻤﯧﺮ ﻫﻐﻮی

و ﻮد ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﻮر دی راﻣﺨﻪ ﮐ ي .اوس ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﺨﻪ ﻫﻢ

ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﻮ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻮ وروﺳﺘﯿﻮ اووﻧﯿﻮ ﮐﯥ وزﯾﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺨﻪ ﭼﯥ

ﮑﺎرﯦﺪه ،دوی د اﻣﯿﺮ ﺗﺮوﻟﮑﻪ ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي ،ﮑﻪ ﯾﯥ ﺗﯿﺎری

 /٢٨٨وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٨٧وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﯾﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻏﻪ ﺗ ﻼره ﺑﻪ ﭘﺮﻣﺦ وﻻړﺷﻮ او ﮐﻪ ﻧﻪ .

ﺎی

ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې دي داﺧﱪه ﮐﻮي ،ﭼﯥ » :آﯾﺎ دا ر ﺘﯿﺎ ده ،ﭼﯥ ﻣﻮږ اﻣﯿﺮ د ﮐﺎل ﭘﻪ

: ۵زه د ﻫﻐﻪ ﻪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼﯥ ﻓﺎرن ﺳﮑﺮﺗﺮي ﭘﻪ ﺗﻠ ﺮام ﮐﯥ ﭘﻪ ۱۳ﻣﻪ ﻧﯧ ﻪ د ﯾﻮې

ﺷﭙ ﻟﮑﻪ ﭘﻠﻮرﱄ ﯾﻮ؟ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ دا ﺣﻖ ﭼﺎ ورﮐ ی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ دا ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ ي؟

اﻋﻼﻣﯿﯥ او ﯾﺎ درﺑﺎر ﭘﻪ اړه ﻟﯿﮑﲇ ﺟﺪي ﺷﮑﻤﻦ ﯾﻢ ،ﮑﻪ ﻫﻐﻪ دا وړاﻧﺪﯾﺰﮐ ی ،ﭼﯥ ﮐﻮم ﻪ

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ وزﯾﺮو ﭘﻪ اړه ﻫﻢ راﭘﻮروﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي ،ﭼﯥ د اﻣﯿﺮ ﺗﺮ واک

ﳾ ،ﭼﯥ و ﻴﻲ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﺸﭙ ه ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ دې اړه ﭘﻪ ﯾﻮه ﻧﻮې ﮐﺮ ﻪ رواﻧﯿ و او ﻧﻮې ﺗ ﻼره

دﻏﻪ دواړه ډوﻟﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ او ﴎ ﮑﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﺑﻞ ﴎه ﭘﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت ﮐﯥ

دﻟﺘﻪ ﺗﺮﴎه ﮐﯧ ي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻮل ﯾﻮﻣﻮ ﯽ او ﺣﺴﺎ وي ،ﻮ دﻫﻐﻮ ﭘﻪ ر ﺎﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻪ ﺗﺮﴎه

ﻻﻧﺪې دي ،ﻫﻐﻮی ﻫﻢ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﮐﻮي ،ﭼﯥ دوی وﻟﯥ زﻣﻮږ ﺗﺮ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې راﻧﻪ ﻏﻠﻞ ،ﭼﯥ

وړاﻧﺪې ﮐﻮو .دا ﺑﻪ د وزﯾﺮو او ﻧﻮرو ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﺎﻧ ې اﻧﺪﯦ ﻨﯥ

ﮑﺎري او دا ﺗﺮې ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ دﻏﻪ دواړه ډوﻟﻪ ﺷﮑﺎﯾﺘﻮﻧﻪ د دوی ﻧﺎ

ډول درﻏﻠ او ﻏﻮﻟﻮﻧﯥ ﭘﻪ ډا ﻪ او ﺑﯥ ﭘﺮدې ووﯾﻞ ﳾ .ﻟﮑﻪ» :ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ د

درﻟﻮده ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ې ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د دوی ﺧﱪې ﺗﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه او د دوی

ﻟﺮي ،ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ وي ،ﮑﻪ ﻧﻮ دوی ﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻨ او ژﺑﻨ ﺑ ﻪ دﻏﻪ ﻮل ﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ

ﯾﺮﻏﻞ ﻟﭙﺎره ﺎی ﻧﻪ وي ،ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ دا ﮐﺎر ﺗﺮ ﴎه ﮐ  ،زﻣﻮږ او اﻣﯿﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ
ﴎه د ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﺎره ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي ،درﻧﻪ ﺳﺰا ووﯾﻨﺊ«.

ﺧﻮ ﻲ ﺮ ﻨﺪوي او دواړه دا ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ دوی ﻧﻮره ﺧﭙﻠﻪ آزادي ﭼﯥ ﺗﺮاوﺳﻪ ﯾﯥ
ﴍﻃﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪل .

: ۴ﮐﯧﺪای ﳾ ،داﺧﱪه ﻟﻪ ﻫﺮﭼﺎﴎه وﻧﻪ وﯾﻠﻪ ﳾ ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د وزﯾﺮو ﯾﻮه ﺷﻮرا

زه ﻓﮑﺮﮐﻮم ،ﭼﯥ ﮐﻪ دﻏﻪ ﭘﯿﻐﺎم دﻏﻮ ﺧﻠﮑﻮ )ﻗﺎم ( ﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ورﺳﻮل ﳾ ،ﻫﻐﻮی

ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ اﻣﯿﺮ ﴎه د ﺧﱪو ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﻮړه ﺷﻮې وای ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ

ﺑﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻮړ ﺖ ﮐﯥ دﻏﻪ ﺑﺪﻟﻮن وﺳﺘﺎﯾﻲ ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د

دوی ﭘﻮرې اړوﻧﺪ وو ،ﻫﺮﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ د دوی ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﯿﻮل ﮐﯧﺪه او دا ﺑﻪ ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ او

زه ﺗﺮ دې زﯾﺎت ﻧﻮر ﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻢ وﯾﻼی او ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻧﻮر ﻪ ﭘﻪ دې اړه واﯾﻢ،

وزﯾﺮ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﴎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ دي ،د ﻫﻐﻮی ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮږ او ﻫﻢ اﻣﯿﺮ ﭘﻪ ﺗ ون ﮐﯥ

ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ رﻏﻮوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﻧﯿﻤ ي او ﺗﺮﻣﻮﺿﻮع ورﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﻪ وي ،ﺧﻮ ﻪ

ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ وای ،اوس ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ داﻫﻢ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ ﻧﻪ ﮐ و ،ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ د

ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﯧﺮوﺗﻨﯥ اوﺷﮏ ﺳﺒﺐ ﺷﻮي ،ﻫﻐﻪ دا دي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﯾﻮه ﮐﻤﺸ ﺗﻪ دا ﻮاک

زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ ده ،ﮑﻪ ﻧﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ زﻣﻮږ وﻧ ه ﻫﻢ زﯾﺎﺗﻪ ده .ﭘﻪ دې

ﻣﻮﺿﻮع راﻣﻨ ﺘﻪ ﺷﻮه اوﻫﻠﺘﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ وزﯾﺮو د اﻣﯿﺮ

ﭼﯥ دوزﯾﺮو زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د زﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﴎه زﻣﻮږ ﭘﻪ واک ﮐﯥ راﳾ او د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻧﻮرو

ﭘﻮﻟﯥ د ﻧ ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻤﻪ ﺗ ﻼره زﻣﻮږ او اﻣﯿﺮ د ﻮ اړﯾﮑﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ راﻣﻨ ﺘﻪ اوﻋﻤﲇ ﮐﯿ ي.

ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ووﯾﻞ ﳾ ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ زﻣﺎن او ﺣﺎﻻﺗﻮ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ وي .ﺗﺮ اوﺳﻪ ﮐﻮم ﻪ ﭼﯥ زﻣﺎ
او ﺻﻼﺣﯿﺖ ورﮐ او ورﺗﻪ وﻣﯥ وﯾﻞ ،ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﴐوري وي ،ﺑﺎﯾﺪ ووﯾﻞ
ﳾ ،ﻟﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﭼﯥ ﮐ

ﻣ

ﭘﺮﻋﻼﻗﻪ او ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎﻧﺪې د ﯾﺮﻏﻞ ﺧﱪه راﺟ ﻪ ﮐ ه .ﻣﺎ ﮐﻤﺸ ﺗﻪ دا ﺧﱪه وﮐ ه ،ﭼﯥ ﮐﻪ دا ﻪ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ډﯦﺮ ﻣﻬﻢ وي ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ووﯾﻞ ﳾ ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ﺷﻮﻧﯽ
دی ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﭘﺮدﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ادﻋﺎ وﮐ ي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎل ﮐﯽ ﺑﻪ ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ دا

اﺟﺎزه ورﮐ و ،ﭼﯥ اﻣﯿﺮ ﺗﻪ ﺳﺰا ور ﮐ ي.

: ۶ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻪ د ﻧ ﻮ ﻟ ﻮﻟﻮ د ﮐﺎري ﺟﺰﺋﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ اړه د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ وړ ﻪ دا دي ،ﭼﯥ ﻣﻮږ

ﻫﺮاړﺧﯿﺰ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﻢ وای .ﮐﻮم ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ اړه زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دی ،ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ د اﻣﯿﺮ ﭘﻪ اﻧ ول زﻣﻮږ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ده ،ﺧﻮ ر ﺘﯿﺎ داده ،ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن
ﮐﯥ ﺷﮏ ﻧﺸﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻧ ﻪ ﻟ ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو ﴎه ﺑﻪ ﻃﺒﻌﯿﻲ ﭘﺎﯾﻠﻪ دا رو ﺎﻧﻪ ﮐ ي،

ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻻﺳﻮﻫﻨﯥ ﻧﻮره ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻢ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﺑﺮاﺑﺮه ﳾ او ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺗﺮ ﺗﺼﻮر زﯾﺎت ﭘﻪ
دﻏﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﻮ ﭘﺮ ﻟﻮر وړاﻧﺪې ﻻړﺷﻮ ،ﺧﻮ دا ﺧﱪه ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻻ ﭘﻪ دې ﺑﺎوري

ﻧﻪ ﯾﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻻره ﺗ

ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﻮﻣﺮه ﻮر وي او ﻨ ﻪ ﺑﻪ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻻره ﭘﺮﻣﺨﺘ

وﮐ و ،دا ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﻪ ﺑﺤﺚ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي ،ﺧﻮ زه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﯿ ي ﻓﮑﺮ ﴎه ﭘﻪ
دې ﺑﺎوري ﯾﻢ ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ

ﺗﻪ ﻣﻼﺗ ﻟﯥ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻻ ﺳﻢ ﺑﺎوري ﻧﻪ

 /٢٩٠وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٨٩وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻫﻐﯥ ﭘﻪ اړه زﯾﺎﺗﻪ اﻧﺪﯦ ﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮو او ﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه د ﺎﻧ و ﻣﻌﯿﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﻮ

ﺎی

ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﯥ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﺗ ون ﮐﯥ ﯾﻮ ﻪ ﯾﺎد ﮐ ي وای .اوس دا ﯾﻮه اړﺗﯿﺎ ده ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ

ﴎه ﮐﻮم ﭼﻠﻨﺪ او ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻟﺮو .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ﻫﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﯧﻮال وي ،ﭼﯥ د

ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻻﭘﺨﻮا ﻫﻢ اﺷﺎره ورﺗﻪ ﮐ ې ،ﭼﯥ ﮐﻮرﻣﻪ ده ) ،ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې

ﭘﯿ ﻮر ﮐﻤﺸ او ﯾﺎ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﴎه د ﻣﻌﺎﻣﻠﯥ ﻪ ﺗﺮﴎه ﮐ ي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

وای( ،ﺧﻮ د ﺗ ون ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﯿﺎ دا وړاﻧﺪوﯾﻨﻪ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ »

ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ داﺳﻤﻪ وي ،ﭼﯥ د ﺑﺎﺟﻮړ ﭼﺎرو د ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ دﻧﺪو ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﳾ ،ﭼﯥ

ﭼﯧﺮې ﭼﯥ ﯾﯥ د ﻋﻤﲇ ﮐﯧﺪو اوﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ « ﺷﻮﻧﺘﯿﺎ وي ،ﺗﺮﴎه ﳾ .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯽ دا

ﮐﯧﺪای ﳾ ،د ﻫﻐﻮی ﯾﻮﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ دﻧﺪو ﻟﺮې ﮐ ل ﳾ .

ﺧﱪه ﻫﻢ ده ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮو او دا ﻣﻮ ﭘﺘﯿﻠﯥ ﭼﯥ د ﻧ ﯥ ﻟ ﻮﻟﻮ ﺧﱪه ﺑﺎﯾﺪ د ﯾﻮې

: ۹ﻟﻨ ه دا ﭼﯥ زه ﻓﮑﺮﮐﻮم ،ﭘﻪ اوس ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ ﺧﱪه دا

وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﯧ ﻫﻢ وﻧﻪ ﮐ و او ﻫﺮ ﻪ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺟﺪي وﻧﻪ ﻮرو ،ﺎن ﺑﺎﯾﺪ آرام

ﺗ ﻼرې او ﯾﻮې ﭘﺎﻟﯿﺴ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﳾ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ زﻣﻮږ

دﻏﻪ درﯾ د ﻫﻐﻮ ﻗﺒﺎﯾﻠﻮ د درﯾ ﺧﻼف دی ،ﭼﯥ ﻓﮑﺮﻧﻪ ﮐﻮم دﻏﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ

وﻧﯿﺴﻮ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻻس ﭘﻮرې ﮐ و ،ﭼﯥ ﮐﻠﮏ دﻟﯿﻞ ورﺗﻪ وﻟﺮو .ﻫﻐﻪ

دې اړه دﻟﯿﻞ وﻧﻪ وﯾﻨﻲ ،د ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ او ﻋﻼﻗﯥ ﻏﺎړه ﮐﯧ دي.

ﻣﻮږ دﻏﻪ درﯾ د ﺎن ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﮐ و ،دا ﺑﻪ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ اړه د ﺣﯿﺮاﻧ ﺧﱪه ﻧﻪ وي ،ﭼﯥ د

ﭘﻮﻟﯥ ﺎﮐﻞ او د ﻫﻐﯥ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﯾﻮه اړﺗﯿﺎ وي ،ﺧﻮ دا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ د

ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺨﻪ د ﭘﯿﺴﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻏ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ ي .ﮐﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ داﺳﯥ ﯾﻮ

ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﴎه ﯾﻮ ﻻﻣﻞ ﳾ .ﻫﻤﺪاﺳﯥ دﻏﻪ ﮑﻲ ﺑﻪ د وزﯾﺮو ﻟﭙﺎره

ﺑﺮی ﭼﯥ ﴎ ډﻳﻮرﻧ ﻣﻮږ ﺗﻪ را ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ی ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اړه ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺎﺗﻪ ﺧﻮﺷﺎﱄ وﻧﻪ ﯿﻮ .ﮐﻪ
دې ﮐﺎر ﭘﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺗﺮﻟﻨ ې ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ دروﯦﺶ ﺧﯧﻞ او ﻣﺴﻮد ﻫﻢ زﻣﻮږ د ﭼﻮﭘﺘﯿﺎ ﭘﻪ

درﯾ ﮐﯥ وو ﭼﯥ دوی ﻣﻮږ ﺗﻪ اړ وي ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ،دوی ﺗﻪ ﭘﯿﺴﯥ

: ۷ﮐﯧﺪای ﳾ ،ﻟﻪ )ﮐﻮﻣﺪور دﻣﺎﻧﺪي؟ ( ﺨﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻪ وا ﻦ د ﺷ ل ﭘﻪ ﻟﻮر د

ﻋﻤﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﺑﺸﭙ دﻻﯾﻞ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﻫﺴﮑﻮ او ﯿ ﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺪو او

ﻫﻠﺘﻪ د ﻧﻪ ﺗ

ﻨ ﻪ د اﺣﺘ ل ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﳾ ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ دﻏﻮ ﮑﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی زﻣﻮږ د ﺎﯾﻲ

ورﮐ و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﴎه ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﺷﻮﻧﯥ وي ،ﭼﯥ د دﻏﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ

ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ ﻏﻮر ﻮو .ﮐﯧﺪای ﳾ ،وزﯾﺮ ﭘﻪ ر ﺘﯿﺎ ﻫﻢ دې ﺗﻪ ﻟﯧﻮال

وﻏﻮاړو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺎن ﮐ و .ﭘﻪ ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﯥ ﻣﺎ ﺗﻞ دا ﺧﱪه ﮐ ې او ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ واﯾﻢ،

وي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ای ﳾ .اﻟﺒﺘﻪ داﻫﻢ ﺷﻮﻧﯥ ده ،ﭼﯥ

ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻪ ﭘﻮ ﻲ ﻣﴩﺗﺎﺑﻪ ﴎه ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺸﻮرو ﺗﻪ دوام ورﮐ و او ﻟﻪ

دوی ﭘﻪ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﺗﻮ ﻪ داﻏ وﮐ ي ،ﭼﯥ ﮐﻪ دا ﮐﺎر ﯾﻮ ﻞ او زرﻋﻤﲇ ﳾ ،دوی ﭘﻪ دﻏﻪ اړه

ﻫﻐﻮی ﴎه ﭼﯥ د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ دي ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺎس ﮐﯥ وو .د ﻫﻐﻮی

ﻫﯧ اﻋﱰاض ﻧﻪ ﻟﺮي .دوزﯾﺮو ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯽ د ﺗﯿﺮﯾﺪو او د ﮐﻮرﻣﯥ ﺗﺮﭘﻮﻟﯥ ﭘﻮرې رﺳﯿﺪل ،ﻟﮑﻪ

ﻟﻪ ﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ ﻣﻮږ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ ،ﭘﺮ دې ﺳﯿﻤﻪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﻻﳼ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﺼﻤﯿﻢ وﻧﯿﺴﻮ،

ﭼﯥ ﻣﺎ ﻣﺨﮑﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﭙﻞ ﻧﻈﺮ ﭘﻪ ډا ﻪ ﮐ  ،ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د ﭘﯿﻮاړ ﻏﺎ ﻲ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ

ﺧﻮ زﻣﺎ دا ﺧﱪه دا ﻣﺎﻧﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﮐﻮم درﯾ ﻣﻮږ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮو ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ

وﻧﯿﺴﻮ او ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻢ ،ﭼﯥ داﺑﻪ ﻟﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻟﺮې وي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺎی او ﻟﻨ ي ﮐﻮﺗﻞ ﺗﺮﻣﻨ

ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ او زﻣﻮږ ﻟﻪ ﺧﻮ ﯥ ﴎه ﺳﻢ ،ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې درﯾ وي.

ﭘﻮﻟﯥ د ﻧ ﻪ ﻟ ﯧﺪو ﻫ ﻪ دې دم ۍ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮﻻس ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﳾ ،ﮑﻪ زه

ﭘﻪ ورﺗﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ دا ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وﻟﺮو ،ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ او درﯾ ﭼﯽ ﻣﻮږ

ﺑﺎوري ﯾﻢ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﻨ ي ﮐﻮﺗﻠﻪ ﺑﯿﺎ د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻨﺪ ﭘﻮرې دﻏﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻻ ﺷﮑﻤﻨﻪ

ﻓﮑﺮﮐﻮو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻮﻟﻮ ﻪ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وي ،ﮐﯧﺪای ﳾ ﭘﻪ دې ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﯾﻮﺑﻞ

ده .ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻧ ﻪ ﻟ ﯧﺪﻧﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻧﻪ ده ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻫﺮ ﻪ د ﻣﺨﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻏﻪ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻣﻬﻢ او ﻣﻄﻠﻖ اﻫﺪاف وﻟﺮو او ﯾﻮازې ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻈﺮﯾﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻣﻮږ

: ۸د ﮐﺎﺑﻞ ﺗﺮﺳﯿﻨﺪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﭘﻮﻟﻪ د ﭘﻨﺠﺎب ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ور ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ده ،ﭼﯥ ﻣﻮږ د

داﺳﯥ درﯾ ﻫﻢ راﻣﻨ ﺘﻪ ﳾ ،ﭼﯥ ﺗﺮ دﻏﻪ ﺑﻪ ﻪ او ﺑﺸﭙ وي ،ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ د ﺎن ﻟﭙﺎره

ﺳﯿﻤﻪ ﭘﻪ رو ﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻧ ﻪ ﮐ ای ﳾ .

 /٢٩٢وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

 /٢٩١وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﻓﮑﺮﮐﻮو ﻫﻐﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻪ وي ،ﺧﭙﻞ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﻋﯿﺎر ﻧﻪ ﮐ و.

ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﭘﻪ ﻤﺮ راﻏﻠﯥ ﴎﭼﯿﻨﯥ

: ۱۰ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻦ ﯾﻢ ،ﭼﯥ د دﻏﻪ ﯾﺎد ﺖ ﮐﺎﭘﻲ ﺑﻪ ﮐﻤﺸ اﻧﻮ ،ﻓﺎرن ﺳﮑﺮ ﺮي او ﻧﻮرو

 (۱ﻣﺤﺴﻮد .ډاﮐ ﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮاز ﺧﺎن .ﻓﺮﻧ ﻲ راج اور ﻏﯿﺮ ﻨﺪ ﻣﺴﻠ ن ،ﺷ ﱄ

ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ور واﺳﺘﻮئ .ډي .ﻓﯿﺘﺰﭘﱰﯾﮏ

وزﯾﺮﺳﺘﺎن :ﻮروﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ،ﻧﻮﻣﱪ  ۲۰۰۰ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل

١٩

د اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﻤﻲ ﻣﮑﺘﻮب:

 (۲ﭼﻨﺪ.ا ﺮ .ژﺑﺎړن :زﺑﯿﺮ ژﻣﻦ ،ﭘﺎﭼﺎﺧﺎن او د ازادۍ ﻣﺒﺎرزه ،ﭘﯧ ﻮر :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

» ﺮان ﻧﺎﯾﺐ ﺳﺎﻻر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ،ﻓﻀﯿﻠﺘ ب ﺣﺎﺟﻲ

ﮐﻮﻟﺘﻮري ودې ﻮﻟﻨﻪ -ﺟﺮﻣﻨﯽ ،داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن۱۳۹۱ ،ل ﮐﺎل

ﺻﺎﺣﺐ ﻣﯿﺮزا ﻋﲇ ﺧﺎن او د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺰاده!

 (۳ډوﺑﯿﻨﺰ .ﺟﯿﻤﺰ .ژﺑﺎړن :ډاﮐ ﺮ ﻼﻧﺪ .ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دوﻟﺖ

د ۱۳۱۶ل ﮐﺎل د اﺳﺪ ﭘﺮ ۱۶ﻣﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ﺗﺮ ﳌﺎﻧ ﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻣ ي

ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ :د زرﻣﻠﻮال د ﺗﺎﻟﯿﻒ او ژﺑﺎړې ﻣﺮﮐﺰ ،اﻟﻨﺨﯿﻞ ﻣﻄﺒﻌﻪ ۱۳۹۲ ،ل ﮐﺎل.

وزﯾﺮ ﻣﺎﺗﻪ ﯿﻠﯿﻔﻮ ﻻر ﻮوﻧﻪ وﮐ ه ،ﭼﯥ ﻟﻮﻣ ی ﺗﺎﺳﯥ ﺎﻏﻠﻮ ﺗﻪ د واﻻﺣﴬت

 (۴درﭘﻪ ﺧﯧﻞ ،ﻻﯾﻖ ﺷﺎه .وزﯾﺮﺳﺘﺎن ،ﻻﻫﻮر :ﭘﺮاﻧﯽ اﻧﺎر ﮐﻠﯽ۱۹۹۳ ،ز ﮐﺎل

 ۴۱ﻣﺦ

 (۵ﺳﻨ ﺮﻣﻞ .ﴎدار ﻣﺤﻤﺪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﭘ ﯿ ي ،ﮐﺎﺑﻞ :داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن۱۳۹۰،ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل،

ﺳﻼم ورﺳﻮم او ﺑﯿﺎ دا زﯾﺮی وﮐ م ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻧ ﺮﯾﺰ

 (۶ﻤﮑﻨﯽ .اﻧﺠﻨﯿﺮ ﺗﻮر ﻞ .ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﮯ اﺋﯿﻨﮯ ﻣﯿﮟ ،دوﯾﻢ ﻮک ،ﭘﯧ ﻮر :ﭘ ﺘﻮ اد

ﻣﺴﻌﻮدو ﴎه ﺳﻮﻟﻪ وﮐ ي .اﻧ ﺮﯾﺰ ﴎﮐﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﴎه ژﻣﻨﻪ

ﴎﮐﺎر دې ﺗﻪ اړ ﮐ  ،ﭼﯥ د ﭘ ﺘﻮﻧﻮﻟ ﻟﻪ ﭘﺖ او ﻧﻨ

ﺟﺮ ﻪ۲۵ ،ﻣﺎرچ۲۰۱۳ ،ز ﮐﺎل

 (۷ﺣﻠﯿﻢ .ﺻﻔﯿﻪ .د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘ ﺘﺎﻧﻪ :ﺑﻬﺎر ،ﮐﺎﺑﻞ :د ﺳﺎﻟﻨ

ﻣﻮﺳﺴﻪ۲۰۰۸ ،ز او  ۱۳۸۶ل ﮐﺎل۷ ،ﻣﺦ

ﴎه ﺳﻢ ﻟﻪ وزﯾﺮو او

ﮐ ې ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻮاﮐﻮﻧﻪ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﻌﻮدو ﻟﻪ ﺧﺎورې ﺑﺎﳼ ،ﺧﻮ دا ﮐﺎر

د ﮐﺘﺎب ﺧﭙﺮوﻟﻮ

ﻫﻠﻪ ﺷﻮﻧﯽ دی ،ﭼﯥ وزﯾﺮ او ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺮې ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ وﻧﻪ ﮐ ي .اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ دې ﺗﻪ
ﻫﻢ ﻏﺎړه اﯦ ﯥ ،ﭼﯥ د وزﯾﺮو او ﻣﺴﻌﻮدو ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ،ﭘﺖ او ﻧﻨ

 (۸رﺷﯿﺪ .ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ ".ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪ" ﭘﺮ دﻏﻪ ژور ﺗﺎرﯾﺨﻲ اﺛﺮ ﯾﻮه ﻟﻨ ه

او

ﻧﺎﻣﻮس ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟ ﯿ ي .اوس ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ده ،ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﴍاﯾﻄﻮ ﺗﺮ ﭘﲇ

ﻟﯿﮑﻨﻪ ،ﺗﺎﻧﺪ ،ﺟﻮﻻی ۲۰۱۳ل ﮐﺎل

ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﻟﻪ ﺟ ې ﻻس واﺧﻠﺊ .د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻟﻮرﯦﯿﻨﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د

 (۹ﺗﯿﺨﺎﻧﻮف .ﯾﻮري ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻮﯾﭻ .ژﺑﺎړن :ﻋﺰﯾﺰ ارﯾﺎﻧﻔﺮ .ﻧﱪد اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ :اﮐﺎدﻣﯽ ﻋﻠﻮم

ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻫ ﻮ ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ورو ﻮ ﻧﻦ ﮐﻮم ﺑﺮی ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ی ،دا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻓﺪراﺳﯿﻮن روﺳﯿﻪ ،ﺟﻮن  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی

 (۱۰ﺗﯿﺨﺎﻧﻮف.ﯾﻮري ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻮﯾﭻ .ژﺑﺎړن :ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮ ﮐﺎ ﯽ .د ﺟﺮﻣﻨﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ اﻓﻐﺎ

ﻫﯿﻠﻪ وه او دا ﯾﻮ ﺳﱰ ﺧﺪﻣﺖ دی ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ وﮐ .

 (۱۱ﺣﺒﯿﺒﻲ.ﻋﺒﺪاﻟﺤﯽ .ژﺑﺎړن :ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﮐﺮزی .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨ ﮐﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ،ﮐﻮ ﻪ:

ﭘﺎم ﮐﯥ وﻧﯿﺴﺊ ،ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧ ﺮﯾﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻢ راﻧﻪ ﳾ«.

ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗ او ﮐﻮم ﺗﻔﺼﯿﻞ ﻣﺨﮑﯥ در اﺳﺘﻮﻟﯽ و ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ

ﺟ ه ،ﺟﺮﻣﻨﯽ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﻟﺘﻮري ودې ﻮﻟﻨﻪ ،داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﭘﯧ ﻮر۱۳۸۳ ،ل
 ۱۳۷۸ل ﮐﺎل

١٣٤

)ع.ش .ﭘﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮه ﺧﯧﻞ ،ﻓﺮﻗﻪ ﻣﴩ(

 (۱۲ﺳﺘﺎﻧﯿﺰی .زﻣﺎن .د ﺗﺎرﻳﺦ ﺮدﺟﻨﻪ ﭘﺎ ﻪ :د اﻓﻐﺎن او اﻧ ﺮﻳﺰ د درﯦﻴﻤﯥ ﺟ ې د ٩۴ﯾﻤﯥ

ﮐﺎﻟﻴﺰې ﭘﻪ ﻳﺎد :ازاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن۲۹ ،ﻣﯥ۲۰۱۳ ،ز ﮐﺎل

ﺎی

١٩

رﺷﯿﺪ.ﭘﺮوﻓﯿﺴﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ .د وزﯾﺮﺳﺘﺎن د وﯾﺶ د ﺗﻮﻃﯿﯥ ﭘﻪ اړه ﯾﻮ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺳﻨﺪ ،ﻮل اﻓﻐﺎن۱۳۹۴ ،ﮐﺎل د ﻏﱪ ﻮﱄ

۱۳ﻣﻪ
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 /٢٩٣وزﻳﺮﺳﺘﺎن؛ وروﺳﺘﯽ

ﺎی

ﺎی

 (۲۶ﻮرﺑﺘﻮال .د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ ﺟﺮ ﻪ )د وزﯾﺮﺳﺘﺎن ﺰارش( ،د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د

 (۱۳ﮐﺮ ﺮ .ﻣﺤﻤﺪ اﮐﱪ .ﭘﻪ ﺣﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﮐﯥ د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ رو ﺎن ﻋﺮﻓﺎ او ﻓﻠﺴﻔﻲ ﯧﺮه ،ﮐﺎﺑﻞ :د

 (۲۷ﺑﺎرﺗﻦ .ﴎ وﯾﻠﯿﻢ .ژﺑﺎړن :اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﮐﻬﺰاد .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ:

 (۱۴ﺣﯿﺎت ﺧﺎن .ﻣﺤﻤﺪ .ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ :ﻓﺮﻫﺎد ﻇﺮﯾﻔﻲ او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﯾﺎد ﻃﺎﻟﺒﻲ ،ﺣﯿﺎت

 (۲۸ﮐﻬﺰاد .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ او ﺳﯿﺪال ﯾﻮﺳﻔﺰی .اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن از ﻧﻈﺮ

 (۱۵ﺑﺎﺑﺮ .ﻇﻬﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ .ژﺑﺎړن :ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﭘﺎﭼﺎ ،ﺑﺎﺑﺮي ﻧﻈﺎم ،ﭘﯧ ﻮر :داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ

 (۲۹ﮐﻬﺰاد .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ .اﻣﯿﺮﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن او ډﯾﻮرﻧ ﺧﻂ ،ﮐﺎﺑﻞ :د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د

 (۱۶وزﯾﺮ .ﺑﱪي ﻞ .ژﺑﺎړن  :ﻧﻮرﷲ اﺗﻞ .اﯾﭙﻲ ﻓﻘﯿﺮ )  PDFﻧﺴﺨﻪ(

ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟ ) ،(۵ﮐﺎﺑﻞ :د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻣﺴﺘﻘﻞ رﯾﺎﺳﺖ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ )ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(
اﻧﺘﺸﺎرات ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﺷ ره  ) ،۶ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(

ﴎﺟﺎرج ﮐﻨﻨ ﻬﻢ ،ﮐﺎﺑﻞ :اﻧﯿﺲ ور ﭙﺎ ﻪ ۲۰ ،ﺣﻮت۱۳۲۹ ،ل ﮐﺎل ) ،ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(

ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟ  ،د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د ﻧﴩﯾﺎﺗﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ داﺧﲇ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،دوﯾﻤﻪ ﺎﻧ ﻪ ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ﱪ ،۷۶
)ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(

 (۳۰داوی .ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي .ﴎﺣﺪ و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﮐﺎﺑﻞ :اﻧﺘﺸﺎرات ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ،ﺷﻌﺒﻪ

دوم ،ﻧﴩات داﺧﻠﯽ رﯾﺎﺳﺖ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ) ،ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(

 (۳۱د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﺎﳼ ﻗﺎﻧﻮن او اﯾﻒ ﳼ آر ﻗﺎﻧﻮن .ﺳﻼﯾ ﺑ ﻪ ،وروﺳﺘﻲ اﺻﻼﺣﺎت،

۲۰۱۱ز ﮐﺎل

 (۳۲اﻣﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣ ن .ﺗﺎج اﻟﺘﻮارﯾﺦ .ﭘﯧ ﻮر :ﻣﯿﻮﻧﺪ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ ﻮﻟﻨﻪ۱۳۷۳ ،ل ﮐﺎل

 (۳۳ﻇﻔـﺮ ﮐﺎﮐﺎﺧﯿﻞ .ﺳﯿﺪ ﺑﻬﺎدر ﺷﺎه .ﭘـ ـﺘﺎﻧﻪ د ﺗﺎرﯾـﺦ ﭘــﻪ ر ــﺎ ﮐـ ـﯥ ،ﭘﯧ ﻮر :ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳ ﻲ
ﺑُــﮏ اﯾﺠﻨﴘ ،اووم ﭼﺎپ  ۲۰۰۹ ،ز ﮐﺎل.

 (۳۴ﻣﺤﺴﻮد .ﻋﲇ ﺧﺎن .ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن او ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ،ﺗﺎﻧﺪ :ﺟﻨﻮري۲۰ﻣﻪ(۳۷ ۲۰۱۳ ،

ﻣﺤﺴﻮد .ﻋﲇ ﺧﺎن .د ډﯾﻮرﻧ ﮐﺮ ﯥ ﺗﺎرﯾﺨﻲ او ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻬﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﻨ ه ﮐﺘﻨﻪ ،ﻟﺮ اوﺑﺮ :ﻧﻮﻣﱪ ،۱۸

۲۰۱۲ز ﮐﺎل

 (۳۵اﻋﻈﻢ .دوﮐﺘﻮر ﻓﺎروق .د ﺑﺎﯾﺰﯾﺪ رو ﺎن ژوﻧﺪ ،ﮐﻮرﻧ او ﺗﺤﺮﯾﮏ ﯾﯥ ،۲۴ ،ﺟﻮﻻی،

 ،۲۰۰۹د ﺳﺎﭘﻲ ﭘ ﺘﻮ ﯿ ﻧﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻣﺮﮐﺰ

36- Khan.Wali. Translated by: Syeda Saiyidain Hameed. Facts

are Facts (The Untold Story of India’s Partition), second Edition,
November 2004 (PDF).

37- Ahmed, S.Akbar. Religion and Politics in Muslim Society.

Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

ﻋﻠﻮﻣﻮ اﮐﺎډﻣ  ،ﭼﺎپ ،داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﭘﯧ ﻮر۱۳۷۰ ،ل ﮐﺎل
اﻓﻐﺎ  ،ﭘﯧ ﻮر :داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ ﻮﻟﻨﻪ ۱۳۷۰ ،ل ﮐﺎل
ﻮﻟﻨﻪ ۱۳۷۰ ،ل ﮐﺎل

 (۱۷ﮐﺎرو .اوﻟﻒ .ژﺑﺎړن :ﺷﯿﺮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﻲ ،ﭘ ﺘﺎﻧﻪ )ﭘ ﺎﻧﺰ( ،ﭘﯧ ﻮر :داﻧﺶ ﺧﭙﺮوﻧﺪوﯾﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ،دوﯾﻢ ﭼﺎپ۱۳۸۳ ،ل ﮐﺎل

 (۱۸زرﻣﻠﻮال .ﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ وروﺳﺘﻲ اﻓﻐﺎﻧﻪ ،د ﻟﻮﻣ ي ﻮک ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ،

ﮐﺎﺑﻞ :د زرﻣﻠﻮال د ﺗﺎﻟﯿﻒ او ژﯾﺎړې ﻣﺮﮐﺰ۱۳۹۲ ،ل ﮐﺎل

 (۱۹ﻧﻮﻣﯿﺮ .ﻓﺪاﻣﺤﻤﺪ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺠﺎت او ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﺗﺎرﯾﺦ )د ﺟﺮﻧﯧﻞ ﯾﺎر ﻣﺤﻤﺪ

ﺧﺎن وزﯾﺮي ﺧﺎﻃﺮات( ،ﻻﻫﻮر :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻮﻟﺘﻮري ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻮ اداره۱۳۷۹ ،ل ﮐﺎل

 (۲۰واﯾ .ﺟﻮﺷﻮا  .ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻣﻠﮏ اﺷﱰ .ﻓﺮﻧﮕﯽ راج ﺳﮯ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺟﻤﮩﻮری دور ﺗﮏ

ﺻﻮﺑﮧ ﴎﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﻠﺪاری ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار اور ﺟﮩﺘﯿﮟ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺰﯾﺎت :اﺳﻼم
اﺑﺎد۵ ،ﺟﻨﻮری۲۰۰۹ ،ز ﮐﺎل.

 (۲۱ﺧ ﮏ .اﻓﻀﻞ ﺧﺎن .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ او ﻧﻮ ﻮﻧﻪ د دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪﺧﺎن ﮐﺎﻣﻞ

ﻣﻮﻣﻨﺪ.ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮﺻﻊ ،ﭘﯧ ﻮر :ﯾﻮﻧﯿﻮرﺳ ﻲ ﺑﮏ اﯾﺠﻨﴘ۱۹۷۲ ،ل ﮐﺎل

 (۲۲ﺗﺎرﺑﺮن .اﯦﺲ اﯦﺲ .ژﺑﺎړن :ﺷﯧﺮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﻲ .ﺑﻨﻮ ﯾﺎ زﻣﻮږ اﻓﻐﺎ ﴎﺣﺪ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ :د

ﭘ ﺘﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨ

د ودې او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ ﻮﻟﻨﻪ ،داﻧﺶ ﮐﺘﺎﺑﺘﻮن ،ﭘﯧ ﻮر۱۳۷۷ ،ل.

 (۲۳ﺗ ی .ﺣﺒﯿﺐ ﷲ .ﭘ ﺘﺎﻧﻪ ،دوﯾﻢ ﭼﺎپ ،ﭘﯧ ﻮر :داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﯾﻪ ﻮﻟﻨﻪ۱۳۸۲ ،ل

ﮐﺎل ،وری۱۸۸ ،ﻣﺦ

 (۲۴ﺳﯿﺎل .ﻣﯿﺮاﺟﺎن .د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﺷﺘﻤﻨﻲ ۳۶ ،ﱪ ﭼﺎپ ﺷﻤﯧﺮه ،ﮐﺎﺑﻞ :د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ

ﻣﺴﺘﻘﻞ رﯾﺎﺳﺖ ،د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ )ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(

 (۲۵ﺗﺮﮐﯽ .ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺪﯾﺮﺧﺎن .رﯾﻔﺮﻧﺪوم ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﺤﮑﻮم ،ﮐﺎﺑﻞ :د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ

ﻣﻄﺒﻌﻪ ،د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟ ۱۳۳۱ ،ل ﮐﺎل ) ﻣﲇ ارﺷﯿﻒ(
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Notes
 - ١وزﯾﺮﺳﺘﺎن ۶۳ ،او ۶۴ﻣﺨﻮﻧﻪ ) ﻟﻮﻣ ی ﭘﺎرا ﺮاف(.

- Mahsoud (Program for Culture and conﬂict studies), PP.6,9,13.

2

 -٣وزﯾﺮ ډﯾﺮی د ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ﭘﻪ ﺑﯧﺮﻣﻞ ،د ﻟﻮ ﺮ ﭘﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﯿﻨﻲ ،د ﮐﻨﺪوز ﭘﻪ ﺎر ،ﻮرﺗﯿﭙﻪ ،ﮐﻨﺪﻫﺎر ،ﻫﻠﻤﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﻞ،
ﻠ

ﮐﯥ

ﻟﻨ ﺮﺧﯧﻞ) ﻠﺪادﺧﯧﻞ( ،ﺑﺮوﻣﻲ ﺧﯧﻞ ،ﺷﻤﻦ ﺧﯧﻞ -ﻠﯿﴚ ،ﺑﻮدﯾﺴﯿﲇ ،ﻣﺮوت )ﺣﺒﯿﺐ ﺧﯧﻞ( ،ﻣﻠﮏ دﯾﻨﻲ ،ﭘﻪ
ﻮډا ،ﻇﺮﯾﻒ ،ﺑﮑﺴﻤﻨﺪ ،ﺑﺪﮐﻮل او

ﮐﺮﯾﻤﺪاد ﺧﯧﻞ ،د ﻏﺰ ﭘﻪ ﻏﻮزﺑﻪ ﮐﯥ ﻧﯧﮑﺰن ﺧﯧﻞ او راﻣﮏ ﮐﯥ ﻻﱄ ﺧﯧﻞ او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﺎن او ﺷﺎوﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮ

ﮐﯥ ﻓﺮﯾﺪي او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﺧﯧﻠﻮﻧﻪ ﺧﻮاره واره اوﺳﯿ ي.
 -٤ﺑﯧﻬﺎر ) ﺻﻔﯿﻪ ﺣﻠﯿﻢ(.

- http://waziristanhills.com

- Ibid.
- Ibid.

 -٩وزﯾﺮﺳﺘﺎن۴۸ ،ﻣﺦ ،وروﺳﺘﯽ ﭘﺎرا ﺮاف.
 -١٠ﻇﻬﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮ۷۶ ،ﻣﺦ.

 -١١ﻇﻬﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﺑﺮ۱۳۳ ،ﻣﺦ.

 -١٢ﺣﯿﺎت اﻓﻐﺎ ۶۵۵ ،ﻣﺦ ،ﺑﻨﻮ ﯾﺎ زﻣﻮږ اﻓﻐﺎ ﴎﺣﺪ.

 -١٣ﺑﻨﻮ ﯾﺎ زﻣﻮږ اﻓﻐﺎ ﴎﺣﺪ۴۵ ،ﻣﺦ http://waziristanhills.com،
 -١٤ﺣﯿﺎت اﻓﻐﺎ ۶۵۶ ،ﻣﺦ.
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 -ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺘﺎب ۳۴۴ ،او  ۴۵ﻣﺨﻮﻧﻪ
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 -ﻧﱪد اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ۳۶۹ ،ﻣﺦ

 -٨٨د ﺟﺮﻣﻨﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ اﻓﻐﺎ ﺟ ه۱۷۵ ،ﻣﺦ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﭘ ﯿ ي۴۱ ،ﻣﺦ ،ﻧﱪد اﻓﻐﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ۳۶۷ ،ﻣﺦ
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 -د ﺟﺮﻣﻨﻲ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ اﻓﻐﺎ ﺟ ه۱۶۶ ،ﻣﺦ.

٩١
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- The Battle for Pakistan (Militancy and Conﬂict in South Waziristan), P.4.
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 -١٢٦ﻓﺮﻧﮕﯽ راج ﺳﮯ ﻣﻮﺟﻮدہ ﺟﻤﮩﻮری دور ﺗﮏ ﺻﻮﺑﮧ ﴎﺣﺪ ﻣﯿﮟ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻋﻤﻠﺪاری ﮐﮯ ﻣﺨﺘﻠﻒ ادوار اور
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- Arms Trade and the Tribesmen, P.476.
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- Arms Trade on the NWF, 1890-1914.
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- Arms Trade and the Tribesmen, PP.47-48.

 -١٣١ﻧﱪد اﻓﻐﺎ

ﺳﺘﺎﻟﯿﻦ۳۵۲ ،ﻣﺦ

-From Black mountains to Waziristan, P.483.

 -١٣٢ﻓﺮﻧ ﻲ راج اور ﻏﯿﺮ ﻨﺪ ﻣﺴﻠ ن ،ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺨﻮﻧﻪ
 -١٣٣د ﭘ ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن د ازادۍ ﺟﺮ ﻪ ،د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﻟ )(۵

-١٣٤وزﯾﺮﺳﺘﺎن -ﻻﯾﻖ ﺷﺎه درﭘﻪ ﺧﯧﻞ.
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