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   ًوضؿ اُتظار

  

  

  

 ّاًيې ّساـؾاُطتام ةاُرې د ّذواُي عورهى د ًسؽو  اه ٌه٢ٌؽې اد ضيو

  

  

زٌوږ ګسام هېواد دادضتسه ٌرٌُتوُو اه ـسهِګوُو د ّاىِې اه رهزُې زاُګو د دْو حطاس جٌو ضتساتًٌٟم اه 

جٌوّوىٌتٌم ٌوجودًت ىه اٌيه د ُٝۍ د ډېسه ضتسه ٌُوانګسه اه ښهٌالنګسه د تٌسًو اه ىښهسنښٌو ضسن الس 

زٌوږ د هېواد زړهره اه ّه دْيوانۍ ٌٌِو هىطوُو د ّسدًو د ًسؽيوُو اه تٌسًو .ّاتې عوًرو ّه ګسًوام 

ّسهړاُرې د دْو هېواد د ضاتِې ّه الر نې ضتس ٌادى،ٌػِوى اه ٔاُي زًاُوُه ګاىيي، ٚې د هؾو ّه ّاًيه نې 

ًُٝواىې جګٝې هرهضته د دهًٍې .زٌوږ هېواد د ُٝۍ د ّسٌذتګ اه تٍرم ىه نارهام ٗذه هرهضته ّاتې عوًرو

د دهه ٌتضاده اه ٌتذاصٍو ضٌطتٍوُو ًاُې د ًُٝواىې ّاُګواىۍ ضٌطتً اه ًُٝواك ضوضٌاىٌطتي ضٌطتً 

و ضسن د ّؤي تٝهُوُو ّه ٌِٕته راتيو ضسن ًې ُوې ةڼه ؽورن نٝن ددې ېجګٝې ّه ّ ېٝضتسٌِٓ ضٌاىي ٚې د 

ش ىْارن د ُٝۍ ّه ګوټ ګوټ نې دْيې ه٘ې ګُٝرۍ ٌاؽضتب عون ٚې د ُٝۍ دهن ضتس زةس ٔوانوُه د دْو ُفوذ اه 

ةسده ًې ّه ٌطتلًٌ اه ؽٌسٌطتلًٌ  ً/ٍٍارى دصيت ّسةِطٍ ٚې د ُٝۍ ػّذواُي عورهى د دْو اضت. نٝى

اه ّسُٝۍ ةاُرې ًې د ةغْٝ تطيط درىودىو اعتها هرځ تسةيې ٌخ ّه .ډهك تسدْيې هىهې الُرې راهضتې هن

ّه هېواد نې ضٌاضي ُظً اه ثتاة  هرهضته ،ٚې ىه اٌيه ًې  ٌُې ّؤي ّاٗومزًاتٌره هن ،د ؽواًي د اههٌې ُ

هرځ تسةيې ٌخ ّسدساةٌره رهام هه اه د ّذواٌُو ٌجاهرًِو ّؤي ةسًاهې د جګٝې ّه ډګس نې ٌخ ّسزًاتٌره هې 

ُو . ناهن رًشې ُٝۍ اه اٌسًها ًې ّؤي اه ٌاىي ٌالتٝىوًنول ٚې ّه ّانطتام اه اًسام نې ًې ضِګس ٌُوىى اه 

ًرًشې ُٝۍ ىه ىورى ىوّذواُي عورهى ىه دې هېسې ٚې ددهو ّه ګاهُٜنې د اـؾاُطتام ضسن ّه ّوىه د اٌسًها اه 

ًې ّسهړاُرې ګواښ رإٌِته ُه عي اه اـؾاُطتام ًې ال ىه هړاُرې د دْيو ضٌاضي،اكتصادى اه ّؤي ګُو 

ىٍسًش ٣١ًٍرضوك ؽوښتو ،ُو ّسهٍرې ةِطٍ ًې د ې د هِر ضٍِرر ګسٌو اهةو ته ٔام ًې الرې رضٌٍه ةييه اه ى

ٌه زٌوږ ّس ةې هزىه هېواد ةاُرې ّؤي ًسؽو ٌّو نٝ اه د هؾه ٌهاك هانٍَ حفٌغ اىه اٌٌَ ٢ناك د ٌسؽوٌي ّس 

ًې ىوٌٝۍ ٌطٍول اه هرهضته ًې ههاژن اه ّسٔاو ًې ةتسک نارٌو د دْو ّؤي ٔواک د ٌُو ّه زهر د َوىو 

د ٌيګسه ٌيتوُو د ٌِغور د اصو ّه ُه رغاًت ّساـؾام هىص هر هتْه اه ّرې توګه  ًُٝواىو اصوىوّسدالف اه

زٌوږ هېواد ٌُؼ ّه ٌُؾه د عورهى د ّؤي ًسؽو ّه تسضسن نٌره ضسن ّه ةغْٝن توګه د ضسن ّوځ ّه هىهه نې 

د و ّه زهر هاک ته هرضٌر ّذْو دؽه نار ضسن ًې ىه ًوې دوا ٚةس د ةتسک نارٌو ٚې د ّسدًو.ّسًوة

ٌې ٌُُې ةرىوم َوىٌِشن اه ٧اـؾاُطتام ةې هزىه ديم ّه ىوو الس ددښٍَ ؽٌٞې ته هرَېو ههو اه د ثور د 

ضٌاضي تهٌه ًې ضذته نٍشهرى نٝن اه ىه ةيې دوا ًې د اـؾاُطتام ٌطيه ًُٝواىه هګسٔوىه ،ٚې د هؾې ّه ّاًيه 

ّه هېواد نې د رهاُې جګٝې ىٍَ .هاهښت  نې زٌوږ هېواد د ُٝۍ د ضتسه زةسٔوانوُو د هزىوةې د ضٌاىۍ ّه ډګس



 

 

ًشې ُٝۍ اه د اٌسًها ٌتحرن اًاالتوُو د عورهى ضسن ّه ٌلاةيه نې اـؾام ىوًرد هېواد ګوټ ګوټ ته هؽٌٕرن اه

هضيواىو ډىوته ّسٌذتييې هضيې هرنٝې، جګٝې دْيه ىٍَ الّطې ّساده نٝن د هېواد ًو عٍېس هالًتوُه 

د اـؾام هضيواىو ٔوانوُو . دهىت هضيواىو ٌذاىفٌِو ّه الس نې ّسًوتې،هىطواىۍ ٌِٔې ىسې ّستې ضٌٍې د 

دهاړه دواهته ٔاُي  نېاه دـاغې كاةيٌت هرځ تسةيې د نٍشهرتٌا ّسىور رهام هه د جِګ جګٝه ّه ډګس يتػسض

د عورهى ّه ٌغس تاةه نې هً د اـؾاُطتام د ٌطيې ّسضس ال ىه هړاُرې ٌوجود ،اه ٌاىي دراُه زًاُوُه هاهښتو

تٌسه ّه هژىو ضسن د عورهى ٌذاىفتوُه ُور هً ٌخ ّسزًاتٌره عوك د جګٝې ّه ډګس نې د زرګوُو عورهى ضس

هاُو نې د دهىت ّسدالف نسنه اه ٌذاىفتوُه رإٌِته عوك تسٗو ّه عورهى نې د ةسًٌُٟؿ اه ًو ذديهو ّه ا

 ې،طتٌرهتساُو ىه ًٌِٝې هرهضته د ُوى تفهس ٗېسن ٌٌذائٌو ګسةاٚؿ د هاک هاګې ّه الس نې هاد ُورهعٌٍس 
ار الُرې د ژهره ةرىوُوُو ّالم تس الس الُرې هٌُون ػت تسعٌُغال ګسةاٚؿ د ُوى تفهسّه رڼا نې د ةٌا رؽوُې اه

اه اـؾاُاُو ته هً ٌوكع ّه الس هرؽيه ٚې د هېواد ىْارن ّس ُوى ىٌٜر عٌِ ـهس هنٝى، داضې ىٌٜرعٌِ ٚې 

راهةاضي اه ةيذوا داضې ضٌاضت رإٌِته نٝى ٚې َوىو (ګوښواىي)هنوالو عي ىه ًوې دوا حانً ُظال ىه اُشها

ته د ًون ګٜضٌاضت ّه توګه د ٌِيو هړ هى اه اـؾاُام ددې ضٌاضت ( ٌجاهرًِو)ُاُو اه هضيواىو ٌذاىفٌِو اـؾا

ډانُس  ةِطٍّس ةِطٍ ّه هېواد نې د جِګ جګٝه ّسٔاو ضوىې،ثتاة اه اٌَ راهضتو ته هه٘وى، ُو ّسهٍرې 

ٕته عو ٚې هېواد ّه ًون ضتس ُجٌب اهلل د ګوُر اه دهىت د ٌغس ّه توګه ّراضې عساًعو اه حاالتو نې راٌِ

ُجٌب اهلل د ًون . ُاهرًَ نې ډهب هه اه ُجٌب اهلل ئې دًون ضتس تارًذي ازٌاًظ ضسن ٌخ نٝو هه  ُاتاراه

دراک،ُوښتګس اه دؤِرن اـؾام ضٌاضتواك ّه توګه هېواد ىه رهاُې ٌيي ؽٌٍشې ٗذه د رااًطتيو ّه ٌوده د 

ې د اـؾاُاُو د هٌيو، ارٌاُوُواه ؽوښتِو ضسن ضٍوم ًغْٝ ډهك ٌيي رهؽې جوړې اه ّذالًِې ضٌاضت ٚې ّه ة

ُه ًوأې د دْو ګوُر اه دهىت د اهږد ٌهاىه ضٌاضت ّه توګه  ن درىود اه د اـؾاُې َوىِې ّسهاكػٌتوُو هالړ ه

، اـؾاُي اه ٌيي ضٌاضت ّه توګه رإٌِته نٝ ګٜةيهې د ةٌا رؽوُې ّه اهږدن ّٝاه نې د َوىو اـؾاُي ٔوانوُو د 

اه داًې ٗسګِرن نٝن ،ٚې هېوادُۍ ٌطيې اهس هوٌسن ٌّٛيې عوې ،ٚې ًوازې ًوٗوک ّه ًوأې توګه ُغي 

ٌيو ًو اړدٌش حو ّه اهس نې هاكٌػت ُه ىسى اه دًون ٔاُګٝى ئنوالو هؾه حو ناُرى اه اصالً داـؾاُطتام دٌطا

صار دجِګ جګٝه اصيي ګوُر داُحصارى حانٌٍت ّسٌفهول ًې دةعالم نسښه راهًطتيه اه دكررة اُح

ضسٌِٚه هٌُّٟرك عون اه دًون ګوُرى دهىت ّسٔاو دَوىو اـؾاُاُو دٌيي هـاق دحانٌٍت تاٌٌِوك هرف 

د اـؾاُاُود ضس ښِرُې ّه ّاًيه نې عورهى ّؤي ٔوانوُه د هېواد  ّسةِطٍ اهد هٍرې ضٌاضت  . هګسٔېرن

ورهى د ٗيوًښتٍې ّيې ـسكې كوٌاُرام اه ٌه د ع٢ٌىٍسًش ناك دضيواؽې ّه ٢٧ًٍد . ٗذه هتيو ته اړ عوك

ٌساتاُو ىه ّيه ٗذه د تٌسًره ّسٌهاك ٚې د ٗيوًښتً تٌسى حعورهى هرهضتى ّؤي جِساك ګسهٌوف د د

ې ّه ٌٍَ ضس د ٔام ضسن ىېٞداهن، د هؾې هرٔې د ٌاښال ّه رارضٌره ضسن ُجٌب اهلل دا هرځ د ًنوهُهې ّوځ ةٌسغ 

هرهضته هُوٌوىه ،ٚې اهس اـؾاُام  ذ اُفاّه ُاٌه دًون ٔاُګٝى ـسٌام د د هرٔې  (ٌيي ژؽورُې )ٌيي ُجاة 

صتي دهسناك دا هرځ د داصو اه ٔاُګٝه ٌساضٍو ّه تس ضسن نٌره ضسن ىٍإُي اه ّه هېواد نې غٍوٌي ر

ّرې نار ضسن د عورهًاُو كهس اه ؽصه راهّارًرن اه د ُجٌب اهلل د هانٍِۍ ّسدالف ًې توظٌې اه  . دن

تعتٌق هرهضتي دو نٝې، د ٌيي رهؽې جوړې اه ّذالًِې ضٌاضت ٚې د ډېسه ٌِٜه تسړه هرهضته دضٌطې ٌّ

ّٝاه ته رضٌرىى هه، ّه ّاًيه نې د ًو عٍېس جهادى تِظٌٍوُو اه د هظَ ّه ګوُر اه د اـؾاُطتام د جٍهورى 

عٍاىي َيواىې تسُاٌه  دهىت د هضيواك ّوځ ّه ٌغس تاةه نې ٌِٔې ةې ٌطؤىٌته اه داًِې ډىګۍ اه ّه َوىه نې د

 اعارنالُرې ٚې رهضاُو اه اًساٌُاُو ّه هٍرې ٌِظور رإٌِته نٝې هن ّه كصرى اه غٍرى ډهك د ّسدًو ّه 
ضسن ٌذاٌخ عو اه ًؤو ې د ٌيي رهؽې جوړې ّالم ضتوتاژ اه ىه ٌات   .ددې ّالم د غٍيي نٌره ٌذه هٌُون
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هژهُهې اهږدې جګٝې ّه ضٌالب نې  ؤوُهې اه هرهرةٌا ًې د ّسدًو ّه الرښوُه هېواد دًوې ةيې نور ض

ّه ډُٜ نې ( دكررة دال) ددهىتي حانٌٍت دتغې   ّه ًاًيه نې هېواد هرګٜ نٝ ،ٚې تسدې ٌهاىه رهاُه دن

هرګٜ اه دةاتوره اـؾاُاُو َاَوةى دًُٝواىو اهرّهو، تسهګسه اه ٌاـٌاًي ډىو ّه ٔاىې ةرك عو نول ٚې ُجٌب 

 .ههرنٝو هاهلل ًې دتسدارۍ 

ُي اّؤي ًسؽو ّاًيې زٌوږ د ګسام هېواد اـؾاُطتام اه هً ّذْيه د ّذوعورهى ّس اـؾاُطتام ةاُرې د  

ددې جګٝې ّه ّاًيه نې ُٞدې ًوًٌُ ٌيٌوم اـؾاُام ههژك عوك، ّه ضيګوُه زرن . عورهى ىْارن تتان نوهُهې هې

دُٝۍ ګوټ ګوټ ته ّه ٌهاجسة اه نٜې نوىو ٌيٌوُو ّه عاهدوا نې اـؾاُام  ٣ُور ٌػٌوب اه ٌػيوك عوك ،د

د ډانُس ُجٌب اهلل د هانٍِۍ هرهضته جهادى ګوُرهُو اه . ةرك عو هاړعوك اه هېواد ّه ةغْٝن توګه ّه نِٜهاى

تِظٌٍوُو تسٌِٓ د هاک ّس ضس جګٝن نې ٚې د ّسدًو ىذوا ّسٌخ هړك نٌرن، د هېواد ښارهُه هً د داهره ضسن 

ضس زًام ضسةېسن د هېواد ُٞدې َوىه  د نې نتٍي دهرٌطػود ّه تورن ضلاهى اه ضداهرې عوك، د رةاُي اه ٌ

نيه ٚې ىوًرًشه هېوادهُو اه اٌسًها د ٌطػود اه رةاُي هانٍِي د . ٌادى اه ٌػِوى عتٍِي ٚور اه تاال عون

د .ته نّٝذواُي عورهى اه د هؾه ُِِۍ ٌٌسات دورې رهضٌې ّه ٚوّٝ نې هىٌرن ،ُو د ظاىتاُو تحسًم ًې راٌذ

ظاىتاُو تحسًم ّه ىوٌٝى ضس نې هنوالو عوك، هضيه راَوىه اه اٌٌِت ٌَِګ نٝى ، د ناةو ّه ٌُوىو ضسن د 

رةاُي ٌػطود هاک ٌاة اه د اـؾاُطتام د هًغيو عورهى ّالم ُانال نٝى ،دوّه ظاىتاُو نې ًو عٍېس ضذت 

ت ددهو د ناةو د ٌُوىوضسن جو. ُه ههدرًٕو نًٝو ًو ىٝ داضې ٚارهته الس هاٚون ٚې ديهو ته د زؽٍيو هړ

ص ُجٌب اهلل د ٌيګسه ٌيتوُو د دًْيوٌاتٌم ٌلس دوُرًتوب ّه ّال ٌُى جٍهور رئاضٍرالضه د اـؾاُطتام ّذو

د ةاٌٌاُو ةتام .نې ُه ٌُوىوضسن د ٌحانٍې ّسته د ّسدًو ّه اعارن ىوٌٝو هؾه ههاژن اه هرهضته ئې ّه دار هٔٝاهن

نِتسهىه ىه   توګه ظاىتام د ىوًرًش ّه دېيتورى ٌٌسات ًې ّه ةٍوُو هاىوزهك اه دا د هېواد تارًذي اه ن

ههتو،ًُٝواىو تسهګسه د اضاٌه ةَ الدم ّه ٌغسۍ ٚې د ٌطػود اه رةاُي ّه هانٍِۍ نې ّه اـؾاُطتام نې 

ٌُه د زًٞدًش ناك د ضْتٍتس ّه ًوهىطٍه ًُييٌٌېغت هه اه د اـؾاُطتام د تاةػٌت تزنسې ًې ادٌطتې هې د 

ظاىتاُو داٌسًها ٌتحرن .ٌُوًارک ّه ښار نې د ًُٝواك ضوداګسًش ٌسنش دهې ؽتسګې هطهې ٌاڼۍ هُٝهىې

اًاالتوُو اه ًا نول درېًٌ هېواد ته د اضاٌه ةَ الدم د ضْارهىو ٗذه د ٌٌيٍه توب تس ّيٍې ډډن هنٝن اه ّرې 

د ظاىتاُو هانٍِۍ ته د ّاو َهى نېښود اهد  تستٌب داٌسًها ٌتحرن اًاالتود ٌيګسهٌيتوُو اه ًُٝواىوّه ٌالتٝ

د عورهى د . ظاىتاُو د ةهسٌُو ٚاره د ّذواُي هزًس هنٌو احٍر ٌتونو ّه دتسن ُه ٌٌيٍه اه ُه نورةه ّاتې عوك

ًسؽو راتيوُهې ّاًيې ال جوتې ُه دى اه دا ىٝۍ دهال ىسى دا ال ُه دن ښهارن ٚې زٌوږ د هېواد راتيوُهى ةه ٗه 

ُو ّسضس ةه ُور ٗه رأي ؟؟ اهس دا دو ٗه د ّاضه ىص ناىه نٌٞى ،ٚې د ُاَو اه اًطاف ٔوانوُه هى، د اـؾاُا

اه دا جګٝن تسدې ٌهاىه ّه ډېس درز نې رهاُه دن  ىزٌوږ ّه هېواد نې دتسهګسۍ ّس دالف ٌتارزن نې راښهېو د

ضيواىې رهاُې جګٝې نوٌې دو ىهه ِٗګه ٚې ىٌرك نٌٞى تسدې دٌه د دهىت د هضيواىو ٌذاىفٌِو ّس دالف د ه

هېوادنې دَوّم ؽٞ دةو هسؽٞ ّه ّستيه اهٚت تسؽوږه نٌٞى اه ٌثتتې ّسًهِرن ّاًيې ُه تس ضتسګو نٌٞى اه 

هېواد  ٌوږ التساهضه دةحسام دّاو ته رضېرُې تسىوٌُٝي ّٝاهن ٚې هؾه دجګٝې ؽوٗېرُه دن زًاة هاََ ىسه اه

ّسدې ضسةېسهېواد د ُغه ًي تونو . نٝنٌٙ نې راښهېو دو ّه ًون ژهر ضٌاضي،اكتصادى اه ّؤي ةحسام اه

اه ُظال د ـطاد ّه ةرُاٌه  ارنتوىٌر اه كاٚاق ّه ٌسنش ةرك عوو،د كاُوم حانٌٍت اه هانٍِي ىه ٌِٕه تييې ،ادد

ّسىه ّطې ًسؽيوُو اه تٌسًو ّه دىهه د ٌذه ٌو ٚې ههًو دا ال جوته ُرن ٚې ّسهېواد ةاُرې .ّرًرن نې ډهب دو



 

 

ې َوىو ته رهښاُه دن،دادن تسٗو ٚه نې ةه زٌوږ د هېواد اه ديهو راتيوُهى ةسديٌم ٗه هى؟ دو ًون دتسن ّاًي

ې،كوٌي اه تونٌٍشې ِژة ،ٚې اـؾاُام ّه رښتِي اه صادكاُه ډهك رإٌِته عوى دْيٍِٕي ضٌاضي،ضٍتي

ٌيي ًوهاىي رإٌِته نٌره اصو ىه ٌذې اًطته ُه نٝى اه ًو ةو ته تېسًرُه هُه ىسى اه د  هضتوُشې اه ٌذاىفتوُ

ؽٌٍشې  ُوره ګُو ّه ّستيه ىوړې هُه ةوىي د راهُې زړن ةوګِوُهېدته ؽاړن نېِٞدى، ٌيي اه هېوادُۍ ګُې 

جګٝې غٍس ةه ُور هً زًاة عي اه هېواد ةه ُه ًوأې دا ٚې ىه اهضِي ُاهړن  د ،ّسًهِرن حو ُاعوُى ةسًښي

هېسن عته ٚې هېواد ٌو د هًغو نٌره ّس ىور ګال ّورته نٝى ٚې  ٌطيط حاىت ٗذه ةسًاىى راهُؤي ةيهې ددې

دا هؾه ٗه دى ٚې زٌوږ د هېواد دښٍِام ًې ؽواړى ّس اـؾاُطتام  . ةٌا ةه ًې ٌذه ٌُوك ٗه اضاُه نار ُه هى

ه ةاُرې د عورهى ّؤي ًسؽو ّاًيې ُه تِها د اـؾاُاُو ىْارن ةيهې ّذْيه د تٌسى نوهُهي ىْارن هً ډېسې درُې ا

تس ّوښتِې الُرې راهضت اه  ٌُٟي عورهى ًُٝواك ّسضتااـؾام جګٝې د ّذو . هرته ّه ىوړن ةٌه تٍاٌې عوې

ٍارى ٌُتوُه ًې ٚې د ضوىې،دهضتۍ،دًتاُت د جزاةو ؽيوُهو ػهؾه ًې ّسٍٔهه ههاهه اه د هؾې اضت

ضٝن جګٝن ّه ُٝۍ نې د تٌسى نوهُهي ّه اةرى ٌاتې   .هه ًُٝواىو ته ښهارن نٝك   ارهُو تسٚتس الُرې ٍّػع

عورهى اٌْساظورى هًُٝرن اه د هؾه ّه . هړې عو ّاو ته هرضٌرن،ًُٝواك ضوضٌاىطتي ضٌطتً ړُګ اه دړې

د هارضا ّؤي ؽښتيى تٝهم ٚې د . ٍارى جؾساـٌاًي ضاحه نې ِّٕيص ازاد هېوادهُه ٌِٓ ته راؽيوػاضت

د اـؾاُطتام جګٝن د عورهى . ّسضر رإٌِته عوو هه، ٌضٍحو اه ىه ٌذه هالړ(ُاَو)عٍاىي اتالُتٌم 

م هژهُهو ٌاًِوُو ٗذه ًون راهدتيه ٚې ًو ىوو دهىت ّسې هاىوة اه هرهضتۍ جګٝن دن داىه هؾه هرهضتۍ ٔا

د دتٌٕې ارهّا ضوضٌاىطتي هېوادهُه د ّذواُي عورهى اه د هؾې ٌٌسات دورې رهضٌې د . دړې هړې عو

ضٌاضي ُلغه نې رإٌِته ّه ام د ُٝۍ ىٍُفوذ د ضاحې ُه دالص عوك،د ةسىېَ دًواك هًُٝر اه ًو هاحرا

د ّذواُي عورهى . ضيواًا ههًغو عون اه هيته د رهضي ُفوذعتوم ُٞدې ّاو ته هرضٌرّذواُۍ ًوګو . عو

ي اتحاد ؽٝى عوك د عورهى اتحاد ّه ّذواٌُو جٍهورًتوُو نې د اٌسًها د ٌتحرن ًّاهٌِٔي جٍهورًتوُه دار

ّاو ته  اًاالتوُو اه ُاَو تٝهم ّؤي اډې جوړې عوې، د عورهى ُفوذ اه اؽېش ُٞدې ّه درًٍه ُٝۍ نې هً

تسَوىو د ٌذه ةاًر هٌِو ٚې د عورهى اتحاد ړُګٌرك د ٌّٝۍ تسَوىو ضتس جٌو )) ّوتٌَ هاًي . هرضٌرن

ّرې هرهضتٌو نې اـؾام دهىت .(( ضٌاضي ُاهرًَ هه، د رهضٌې د ديهو ىْارن دا ًون هاكػي ډراٌه عون 

اړن ًو عٍېس ىٌرُې نتِې د  دهضيواىو ٌذاىفٌِو ضسن د رهؽې جوړې اه ّذالًِې دتسې ګُٝرۍ نٝى اه ّرې

هېواد ّه د ُِه اه د هېواد ٗذه ةهس تس ضسن عوى دى ،ٚې هٌيه دن ددتسه رهام ةهٌس دهال هٌوٌي اه ښهېو اړدوُه 

هنوالو عي ّسًون داضې ٌٌهاُېشل جوړ جاړى ته هرضٌٞى ٚې ّه هېواد نې د رهاُو جِګ جګٝه ىٍَ َوىه اه ّه 

زٌا ُظس د ًون هېوادهاك ّه توګه دادو ٚې د ضوىې  . سن ٌسضته هنٝىهېواد نې د ضوىې اه ثتاة راهضتو ض

رهام ةهٌس ةاًر ًو ةٌَ االـؾاُي ةهٌس اه د َوىو ښهېيو اه ذًرديو دواه ّه ګٜهم تس ضسن عي اه ّرې ّسهضه نې 

اه  د ضوىې رهاُې دتسې ةاًر د هېواد د ٌيي ګُو -دهًً   .هېٖ ًون ډىه ٌطتثِئ اه ىه ّاٌه هُه ؽورٔوك عي

غيٌا ٌصاىحو ّسةِطٍ تسضسن عي ُه د ضٌاضي ةازًو اه ٌػاٌيو ّسةِطٍ ، ٔهه دا ډهك حو ُه دا ٚې د هېواد 

ػاد ةىه د ال ٌّٛيتٌا ّس ىور ةٌاًي اهُوى اا، ةيهې اـؾام نغىاهضِي رهام نٝنٌٙ ته د ّاو َهى ُه عي اًښودى

هضيواىو ٌذاىفٌِو  ،ـؾاُي عذصٌتوُو زن ّس اـؾام دهىت ،ضٌاضي ګوُرهُو ،ٔاُګٝه ا. دْيوىى عي  ېّط

 تېسهؽٞ نول ٚې َوىو ته ښاًي د  رهڼ اُره ،كوٌي ٌغساُو ،ٌرُي َوىِوـػاىٌِو، غيٍاؤ اه رهحاٌُوُو ةاُرې  ،
ٗذه غتسة هاديي اه د اـؾام ًو ٌوَى هاحر ٌيت اه نور د  ۍٕاٌُو اه اُطاُي ىوًې تساژًرُنيوُو ىه ٔا

 دةرن ٌسؽه   . ك ضٌاضت ّه الرې اٚوُې ضسن دْو ٌطؤىٌت ضسته هرضوىاه ٌػلو ٌتوازمژؽورُې ىْارن د 
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ګاهًُٜو هېوادُو اه اـؾاُطتام ّه ٌطائٌيو نې د ښهېيو دسه ٗه د ّاضه درې ىطٌشهنې تېًو عٍېس اـؾاُام ّه 

هېوادهُو ضسن داضې تٝك عوى دى ،ٚې د ٌطتلو اه ٌتوازم ضٌاضت دْيوك هرته ګسام دى اه هس هؾه ٗه ٚې د 

ي اههًو نٌٞى هٍاؽه د دْيو ضٌاضي هرـوُو اهٌودو ّه ٌٗس ظسحه نوى اه تهُره هېوادهُو ىه دوا هرته دًهاړ

د هٍر ې ظسحې د تعتٌق ىْارن داضې ضٌاضي تتيٌؾاة ّه الرن اٚوى ٚې د اـؾاُاُو د ًو ٌوَي نور ًػِې د 

ٌِٔې ةٌا د ّسدًو ّه اٌس اه   .اـؾاُطتام دْيواني ،ٍٔهِۍ ةغْٝتٌا ،ٌيي حانٌٍت اه ازادۍ ته زًام رضوى

ې ًةېو  )ه ارهُػدضتور ّه نور نې نورګي جوړهى اه د ىٞن نٌو د حلوُو تس ُاٌه الُرې هٍاؽه زاړن اضتػٍارى ع

ته نار نوى اه ؽواړى د اـؾام ضهِي هرهڼو ٌٌيٌتوُو تسٌِٓ د ةٌيتوم نسښه راهةاضي اه د  (نٝن اېو ًې نٝن

 ّه دېنطام ةاًر ههېواد دښٍِ ّسدًو ّه اعارن ًې د هېواد هًغيو ته ٌالتٝىي دن دودا ّه ګوتو عٍار 
دْيې ُاهړن هٌيې اه  ِي ، دهو ةه دوةوُه ًې هً هّوهٌٞى ٚې دهو ةه هؾه ٗه تسالضه ُه نٝى نول ٚې 

       . د ٔام ضسن ګور ته ًوضي  ارٌاُوُه 

  

 

 


