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چيلمینضالزٌستخاٌسارتؼرسخةزافؿانطتان

چيلمینضالزةزاةزاضتامطالغػمحسی افؿانطتان.غٍرٌیپیػیننظامیاتحازحامىیزٌسىخٍمةا ةز

سنس.ٌارزافؿانطتانغةنسرحیزتاناسطزیممطلح،تازنسانرسةاسانارزٌیرسخضالپیؼاسامزٌس04زرضت

ٍاییةگزامتػسازیاسكطػاتنظامیغٍرٌی،كتلااینزرحالیةٍزکً ةًمیسانى ٍا آمسهٌزراسطزیمى

ةٍزنس غسه نلاطحطاضیحاةخا زلیلاصلیاینتياحم . کً رژیمرسکٍبملاٌمتمززمیایةٍز ةزاةز زر

ٌاةططً امازالئلیزیگزیىمٌحٍززاغتکًپای.ةًمطکٍزرةیػرتٌالیاتکػٍرةًراهافتیسهةٍزدللی

ٍکزاتیکدلمٌ نیزٌىاینظامیاتحازغٍرٌیراةًافؿانطتانکػانیس. آتػیراکًچيارزىًكتل،حشبزیم

دتًةٍزنس،ىنٍسىمسةانًمیکػسٌىمًرٌسهزهىاىمٌطن زٌضتانانرتناضیٍنالطتغانزرٌطنماةزافٌز

می تخاٌسغٍرٌیزرافؿانطتان،یکیاسضیاهتزینملاطؼتاریرمػارصکػٍرماةً  .ةززماراةًکاممزگفٌز

 .زراینتحلیلةًچگٍنگیتخاٌسٌسمینًضاسانآن،پززادتًغسهاضت حطابمیآیس.

 تخاٌسٌغکظالػمل

ضیاضتدارحیةًاغرتافنطلحسیسرىربانرٌضیً،تخاٌسةًافؿانطتانیکیاساغتتاىاتةشرگکزملینزر

ٍاضتکمکاس.اعزرزىًءىػتازكزنگذغتًةػامرمیرٌز حملًغٍرٌیةًافؿانطتان؛ظاىزااةًةيانًزرد

ٌلیزرغمل،حناحىایمتػکلًءحکٍمتاغماسدلمٌپزچم، طزفملاماترضمیحکٍمتٌكتانخامیافتً
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دالیمنا تاریذیغانً حنایت این ةار سیز اس کننس حشبکٍغؼمی پزچم حناح رىرب ةربککارمل؛ ینس.

اسضلٍط ٍاجرازیٍتاغکنس، اسطزیمام ایزازةیانًایکٍتاه ةا اینحملً، ةػساس یکرٌس ٍکزاتیکدلم، زیم

حکٍمتحناحدلمةزىربیحفیظهللاامیندربزازهكسرترازرافؿانطتانزرزضتگزفت.اسىامنسمان،

ٍکلةًهللا  متػالزرملاةلكٍیتزینارتؼرٌیسمینزرآنٍكتةًحيازپززادتنس.مخاىسینافؿانةات

كتلناةؿًرشقٌزررٌسنذطتتخاٌسغٍرٌیزرافؿانطتان،حفیظهللاامینریظحميٍرکمٍنیطتةػساس

فیکاضتازع؛نٍرمحمستزهکیتٍضطةزاریکًءكسرتکاةلتکیًسزهةٍز،زرحالیاسةینةززهغسکًمرصٌ

طتمراپٍرىا، دانمىایغانزركرصمخللتاجةیگةٍز. یکميامنیمخللاسرسانحکٍمتیٌحشةیةا

ةززهمطمٍمٌةػساسآنتٍضطکامنسٌىایغٍرٌیاسةیننذطتحفیظهللاامینتٍضطدانمآغپشرٌضیاع

طزفکامنسٌىایرٌضیاسپازرآٌرزهمیغٍز.ٌةػسااکارزمحافظتیاعکًتػسازآنةًصسىامیرضیس،اس

ٌارزکػٍرگززیسهٌةػٍضامینةزاریکًكسرتنصثمیغٍز. ٍارةزتانکرٌضی میغٍنس.ةربککارملض

ٍکزاتیک ةًاینصٍرتطییککٍزتاهضاسمانیافتً،كسرتاسگزٌپدلمزٌةارهةًگزٌپپزچمزرحشبزیم

ٌلتیچنسیندلمانتلالپیسامیکنس.زرمزحلًء حسیسانللبثٍر،تػسازمػاٌرینرٌضیزرازراتمذتلفز

ةزاةزةاالرفتًٌمتامامٍرملکیٌنظامیتحتنظارتمطتلیمآنياةًپیؼمیرفت.

ىشارنیزٌیغٍرٌیزرافؿانطتانةامخاىسیناینکػٍرحنگیسنس)منظٍرتػسازرسةاسحنگ۴۲۶زرحسٌز

نًاینکًىمشمانرسةاسانغٍرٌیزرکػٍرةااینركمحضٍرزاغتًانس(رسانخامپظکززهزرافؿانطتاناضت

 افؿانطتان۹۷۷۹زضامرب۶۹)۹۶۴۷زل۲۴ٍضالملاٌمتمززمافؿانطتانةتاریر۷اس اس (غکطتدٍرزه

ٍنس. دارجمیغ

تصمیمحملً

رئیظ انسرٌپٍف ٌسیزدارحً، اغرتاکگزٌمیکٍ مارغالاٌضتینٍفٌسیززفرتضیاضیغٍریةا ةی، کا.حی.

ٍانٍفزرمٍرزٌضػیت زفاع،کزنینکٍفمػینٌسارتدارحً،ضرتحرنالاگارکٍفلٍیزرضتیشٌتٍرنحرنالای

اگطت ماه نظامیافؿانطتانزر پظاس۹۶۳۶حسی-)كٍص۹۷۵۷ضیاضیٌ زایزمنٍزنس. یرا حلطً )

ٍ مارغالاضتینٍفٌسیززفاعغ اٌلالینػطتىایمکزر کًةطٍرمطلطلاس ریةاحرنالمزةٍطدٍیؼ،

۳اگطت)۲۲(زایزمیگززیس،رسانخامةتاریر۹۶۳۶حسی۳كٍصالی۹۲)۹۷۵۷ةیطتچيارماگطت

ٌلتیاغلممیغٍزکًزرافؿانطتان حسی(اسضٍیٌسیززفاعةًحرنالىایارزٌتصمیمرىربیحشةیٌز

ٌارزافؿانطتانكطػاتنظامیفزضتازهمیغٍز ٌنیشتٍضیحمیگزززکًاینكطػاتفززاةاغتٍراسزریایآمٍ

(ضپاهچيلمکًاسپیؼةزایاینمنظٍرزرنشزیکی۹۶۳۶حسی۴)۹۷۵۷اگطت۲۳ةتاریر دٍاىنسغس.

تػک ٌ میغٍنس. افؿانطتانرساسیز ةً ٍا ى ٌ سمین اس ةٍز، گززیسه حا ةً حا لرسحساتغاملیافؿانطتان
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ٌتکاپٍفآمزضیاضی، ٍانكٍمانسان،ةزیسحرنال تػیناتنظامینیشةًاینصٍرتمیةاغس:تٍدارینٍفةًغن

ارزٌیچيلمکًمتػکلاسصسكطػًحشٌ ةزیسحرناللٍیانٍفرئیظارکانٌةزیسحرنالکزکاکینآمزکػف.

ٍا ل اس کًغتارتةاغس مٍتٍریشهغسه فزكً زارایچيار ٌ ةٍزه كطػاتتام ٍا، زافؼى ٍایراکتٌ ل یتٍپچی،

ٍایمذکٍرزرضال ةًىػتاز۹۷۵۷انخینیزیٌمذاةزه،ٌحشمٌتامىایتامیناتیٌلٍژضتیکیةٍز.تػسازك

نکاتميمٌ کًزر رضیس. پانشزهىشار ةًیکصسٌ افشٌزهغسه اینتػساز ةً ىا ةػسا تنمیرضیسکً ىشار

ٍایی کاةل،ةگزامٌغینزنسحاةًحاگززیسنس.کلیسیاسحملًمیسانى

چًکطیىمکارتخاٌسةٍز؟دلمیاپزچم؟

ٍکزاتیکدلمافؿانطتانزرمٍرزاینکًکسامیکاسغادًىایحشبمذکٍر غادًىایدلمٌپزچمحشبزم

ٍاىیىای گ ىم غلیً ةز ةٍزنس، افؿانطتانزغٍتةػملآٌرزه ةزایزدالتنظامیزر غٍرٌیىا ٌانیاس فزا

ٍلیتراةزغانًىایپزچمیىا زارنس.دللیىازغٍتاسغٍرٌیىاتٍضطدٍزغانرارزمنٍزهٌىمًةارمط

میگذارنس،ٌپزچمیىاکًتٍضطنیزٌىایمتخاٌسغٍرٌیةًكسرترضانیسهمیغٍنس،ةاارائًةطااساضنازٌ

اننس،غایستلعىایپزچمیىاةزاینةاغسکًاسغٍاىسدللیىارانیشزرزغٍتاسغٍرٌیىاملرصمیز

ٍلیتتخاٌسغٍرٌیکًزرغانًىایغاناضتةکاىنس.ةزایرٌغنغسنمٍضٍعزراینحا ضنگینیةارمط

 ةطااسگفتًىاراٌاضنازرااسیاززاغتىاٌمصاحتًىاکمٍنیطتىایکػٍرماٌزیگزانمزٌرمیکنیم:

ٍکزاتیکدلمافؿانطتان،ةاانتػارتزحمًاضنازمحمسكاضمآضامیییک» یاسنٍیطنسگانغادًپزچمحشبزم

محزماسسمانغٍرٌی،مسغیاضتکًنٍرمحمستزهکیٌةربککارملىززٌاسغٍرٌیىازغٍتةػملآٌرزه

محمس .«ةٍزنسکًنیزٌىاینظامیزرحامیتاسحکٍمتکمٍنیطتزرافؿانطتانةًاینکػٍرگطیلةسارنس..

حطنرشقصسراغظمزرزٌرانحکٍمتزاکرتنخیثآدزینریظحميٍرکمٍنیطتیزرافؿانطتانزرصفحً

رئیظحميٍرافؿانطتاننٍرمحمس۹۷۵۷آؾاسماهضپتمرب»کتابکزةاصپٍعىایةزىنًپامینٍیطس:۹۳۶

 اس ةػس کً کی ٍکزاتیکد۵تزه طزفحشبزیم اس ٌلت رئیظرئیظز ةحیث زرثٍر ةٍز تػینگززیسه لم

ةً را اٌ ةػملآٌرزه ةاسگػتاسماضکٍزیسار ٌزر اغرتاکمنٍزه ٌانا ىا کنفزانظکػٍرىایؾیزمنطلکزر

ٌلتزٌضتپذیزفتنس.تزهکیةارزیگزتلاضاییحکٍمتکاةلراةًاتحازغٍرٌیحيتاغشام رئیظز مبثاةً

انللبافؿانطت زفاعاس غٍرٌیةًداطز کزز.غطاکز اس «انتکزار گزٌه افؿانطتان)نٍغتً کتابحنگزر زر

زانػمنسانانطتیتیٍتتاریرنظامیفسراضیٍنرٌضیً(ةًنللاستػسازضنسىایمحزمةًحامانسهاسزٌران

ٍکزاتیکدلمافؿانطتانةارىااسرىربان غٍرٌیٌكت،نٍرمحمستزهکیٌحفیظهللاامینرىربانحميٍریزم

ٍاضتىاةًغٍرٌیٌك ٍاضتارزدالتنظامیزرافؿانطتانغسهانس،کًتػسازاینزرد مٍارزرضیسه۲۶ت،د

ةزایرٌغنغسن۵کًاسآنحملً ٍاضتآنةًنٍرمحمستزهکینطتتزازهغسهاضت،کًزراینحا زرد

ىزچًةیػرتمٍضٍعغامریاسآنضنسىارانللكٍلمیمناییم:
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ةطیاردٍبمیغساگزحانثغٍرٌیتصمیمةًاغشامپنيانیچنس»متزهکیگفت:۹۷۵۷حٍن۹۹ةًتاریر

گزٌهٌیژهضپاىیانغٍرٌی)کًتػسازىزگزٌهةًیککنسکةزضس(،زرصٍرتپزتنؼغسنرسیؼاٌضاعزر

مناینسهک.گ.بزرکاةل-«پایتذت،ةگیزز.

ٌتامىایغٍرٌیةًاگطتةاامینةناةًتلاضایاٌزیسارکززم.زرر۹۹ ٌنسگفتگٍتٍحًداصیةًآمسنحش

ٌتامىایغٍرٌیةًکاةلافؿانطتانمتذٌلگززیس. امینمرصانًدٍاىؼکززةًرىربانغٍرٌیلشٌمغاحلحش

حضٍرضپاىیانغٍرٌیةًپیامنًچػمگیزیرٌحیًماراةاالةززهٌ»اٌچنسةارتکزارکززکً راگشارعزىیس.

ٍاىسةذػیس.ةًماآرام غایسرىربانغٍرٌیاسآننگزانانسکًزغمنانمازرحيان، ؼٌاطمینانةیػرتید

ٍانمسادلًزرامٍرزادلیحميٍریزمکزاتیکافؿانطتانارسیاةیآمسن ضپاىیانغٍرٌیةًافؿانطتانراةًغن

ٌلتمطتللٌآسازىط تیمٌىمًمطایلرامطتللنًدٍاىنسکزز.مگزمنةًغاماطمینانمیسىمکًمایکز

حلٌفصلمیکنیم...ضپاىیانغامزرنربزىااغرتاکنذٍاىنسٌرسیس.آنيارارصفزرلحظاتةحزانیةًیاری

ٌتامىایغٍرٌیتاةيارنیاسدٍاىیمزاغت...  فزادٍاىیمدٍانس.فکزمیکنمماةًحش

ٍاضتتامطئلًاگطترسٌریرئیظضاسمانامنیتافؿانطتا۹۲ةًتاریر ن)اگطا(،ةناةًضفارعامیناسماد

ٍاىؼرىربانحميٍریزمکزاتیکافؿانطتانمتنیةز کنسکىایٌیژهغٍرٌیٌتحٍیلسىیآمسنةزآٌرزند

ضٍزمنسدٍاىسةٍز،ىزگاهزررٌسىای ةاپزضنلغٍرٌیرارسغتةذػیم.طیارهىایچزدیةزایحملٌنلل

مچنانطیارهىایچزدیةزایحملٌنللةاپزضنلغٍرٌیراةًکاةلاغشاممناییمآینسهیککنسکٌیژهٌى

...  آندٍاىػمنسیممطلً ٌانکززنىمشمانةا پایگاهر یکیةزایتلٍیتپاضساریاس زیگز، کنسکٌیژه زٌ

ٍاییةگزامٌزیگزیةزایاضتلزارزرةاالحصارراةزرضیکنیس. «ى

صلحزرآرسٌیامنیتٌ

ٌ ٌانمالیکًاسدٍزةًحاگذاغت،زرنتیخًءآنملیٍنىاافؿانحانتخا سغؼحسیزرکناردطاراتفزا

دٍزرااسزضتزازنسٌزىياىشارتنمػلٍلٌیتیمٌةیٍهغسنس.ٌةستزاسىمًاینکًاینتخاٌسرشمناک،سمینً

ر اغماسىمطایًٌؾیزىمطایًىا ةًغکلةیزدالتىایؾیزمرشٌعةیگانًىا امٍرزادلیکػٍرما زر ا

ضادت. ایميیا  ضاةلً ۹۶۵۹زرضال اس عةػس رسنگٍنیحکٍمتزاکرتنخیثىـ غکطتكػٍنرسخٌ

ةسضتمخاىسین،غاملینكتلٌکػتارٌىمکارانكػٍنتخاٌسگزاسطزفحکٍمتمخاىسینةًاینامیسمٍرز

غفٍكزارگزفتنسکًصلحٌآرامؼةٍطنةاسگػتًٌزیگزصسایفیزتفنگزرکػٍرغنیسهنػٍز،امازریؿاکً

ٌتٍطئًىاچنیننػسٌةػلتةیکفایتی حکٍمتمخاىسینٌحنگيایزادلیحناحيایركیثاسیکطزف

ٌنیٌزضایظ ةیز نازغمنانزادلیٌ ضلطلًء ٌ نسیس رٌیآرامیرا کػٍرما طزفزیگز، افؿانطتاناس مززم

زتاحاییپیؼرفتکًافؿانطتانةایکتخاٌسحسیسةًرىربیایاالتمتحسهءامزیکاركیثاتحاآرامیياٌحنگ
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ةًىمینزلیلافؿانيانتٍانطتنسکًفسراتیفرٌضیً؛دلفتحازغٍرٌیراةًزازن حامىیزغٍرٌیكزارگزفت.

ٌلیزررشائطکًافؿانطتان ؾزامتحنگیمختٍرضاسنسٌیاىمىمکارانزادلیغانزاةًمیشغسالتةکػاننس.

رٌسنًایةًطزفصلح اما ٌ زارز، ٌلتزرٌضػیتةطیارحطاضیكزار تٍكؼمیزٌزکًز گػٍزهغسهاضت،

رٌضیًاسةیزٌنٌةلایایرژیماغؿالغٍرٌیاسزادل،ةذاطزازایةذػیاسزینیکًمززمافؿانطتانةاالی

پزٌضًءصلحىمکاریصازكانًمنٍزهزردامٍعضادنتآتػیضيمةگیزنسکًچيل حساكلةا زارنس، آنيا

ٍ زنس.ضالكتلةًىمکاریىمافزٌدتًة
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ٌنکېتګلره افؿانحګړهاٌزامزیکاةسلېس

ٌادزٌکې، زافؿانحګړېپًاړهزامزیکاپًزننًکېنظزٌرځتزةلېمنفيکیږي،امزیکایيرضنێپًزېا

ٍلېدربېزةلىزٌدتپًپزتلًحطاصپړاٌتًزادلېغٍېاٌةللٍرتًپًافؿان طتانکېچېیٍهلٍرتًزض

مزګ سیاتٍلګښتٍنٍ، زماتې، ٌاغنګټنزامزیکا ٌنێ اٌ تېزه ةېپایلېحګړېپًاړهمطالثدپزٌي، ژٌةلېاٌ

ٌاؽٌیيل،پً زېپٍضټٌرځپاڼېراپٍردپٍرکړ،چېضپینېماڼێةیاةیادپلملتتًزافؿانحګړېپًاړهزر

ٌاکيامزیکاييچېيل،ٌرؾتًالصپٍضټٌاغنګټنزىماضنازپاڼېسرهزٌهاړه افؿانطتانزسیاتالیېچار

زيراٌضتيلالنسېفػارتزتړاٌپً زٌمزهکېافؿانطتانپًامزیکاچېٌاييزاةیاةیارضنێامزیکايي. ز

مزګ ٌاملګښتٍنٍ، ز ٌنکېحګړېژٌةلېاٌ ةلکېځي،نًتًلٍرکېسٌښًزیٍاسېنًحالتکېةسلپًمٍنس

لًحامیتنًامزیکازضلنېسیاتًداٌرهیېپًکنټزٌلکېراٌضتې،۳۶زټٍلىېٍازلًٍي،غپیاٌړيطالتان

ٍنًةرشيغٍی،سیاتفطازغٍی،کمشٌریحکٍمتةزدمن نػتًڅًزاضېىېڅاٌغٍيالنسېپښٍتزحل

ٍګًپًراٌړنېالضتًیٍېزتًٌلظامزیکايياٌنړۍیېامزیکاچې .کړيٌړانسېت

ٌاغنګټنپٍضټلًلٍريدپٍرغٍیراپٍراٌزامزیکاپزافؿانط تانزامزیکاةزیساٌززېةزیسپایلېڅًٌې؟ز

ٌنێپًتحلیلکېمٍپزېغننًکړېزه. ٌنکېتګلرېتًکتنًىؿًڅًزيچېززېاٌ ةسلېس
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ةزیستًځؿلنسهکتنًامزيکازافؿانطتانپز

اٌغٍلنېږزېتًةلیٍکتلًلًزښمنګډزامزیکااٌٌلظافؿانال،ميپزيزؾلزغٍرٌيانٍزافؿانطتانپز

ٍلېمزضتېرسهدٍځښتٍنٍحيازيپزضسپاڅېسلٍغٍرٌیانٍزامزيکا ک پً. اتحاز غٍرٌي کې پایلً پً اٌ

ٍالةزلېنزچېزایٍاسېنًکتلًلًړنګېسٌزاتحازغٍرٌيزافؿانطتانکېماتېٌدٍړلً،اٌ ةلکېٌنړېس،زې

ٌنًنٍرډېز ٍاز حګړېکٍرنێزکېافؿانطتانپًرسهٌتلٍلًغٍرٌیانٍزکېاړخةلپًدٍ.غٍلدپلٍاکىمىې

ززهزاٌالزنةناضامًزځینېغزةانپًپایلًکېیېزطالتانٍامارتحٍړغٍ،نٍچېغٍې،اٌچتېملتې

ٌرکړېپناهحکٍمترةايناضتاززړانسېٌڅذًطالتانٍلًچېؤٌ،مېػتکېافؿانطتانپًغمٍلپًملګزٌ

غذړېرسپزاضامًزتزمنځضػٍزياٌطالتانٍزةیااٌتزمنځامزیکازاٌطالتانٍزکېکالم۹۷۷۶پً.ٌه

ٍالًامزیکایانٍزځلًڅٍیېکتلًلًچېغٍې،پيسا ٌنًتٍؾنسيشافؿانطتانپزد ٌرٌضتً،دٌٍغٍل؛ىمةزیس

ٌن۹۹ًټمربضپزکېامزیکاپًچې پًامزیکایانٍاٌٌادېطتسٌرغذړېرسپزاضامًزةیاځلیٌٍغٍل،مةزیس

ٌنًپًافؿانداٌرهکېزاضامًلًلٍريپلنغٍيىمسې .ٌکړيزؾلافؿانطتانپزپلمً،چېیازةزیس

زحګړېپایلې

زحګړهافؿانطتانز.کړهیلپحګړهاٌږزميالېکېافؿانطتانډلېزېدٍکړل،لزېًٌاکلًطالتانامزیکا

ٍلٍتزکېتاریرپًامزیکا زفاعزامزيکازتېزېږي،کلٍن۹۶ًحګړېپزامزیکازچېاٌص.زهحګړهاٌږزهټ

ٍاسېمذې،لًغمېزٌزٌسارت ټپياننٍرسرهلطګٍنًاٌغٍيٌژلکېحګړهزېپًرستېزيامزیکايي۲۶۶۴ي

ٍاامزیکازاٌغٍي ”شمتزٌرې“اصطلحپًزٌیزنًدٍزي؛راؾيلىممصارفډالزهټزیلیٍنیٍتلزیتااپزېلذ

ٍلًتًافؿانطتانىميېنً!طالتاننًغٍ،دتم غٍی؛کېښٍزالیةنطټنظامةاثتاتًیٍهزىميېنًاٌراٌړهض

ٍلٍتزنړۍزنظامزېپززلتًةلکې ٍازٌمذسرهپًلګېسلی،نښانىېٍازفاضسزټ تلاضالنًض۷۶نړۍزکېم

چېتزاٌضًپٍرې.پزېږزيتًثتاتێةېاٌناامنيٍځایدپلثتاتاٌامنيتپکېةلېتزٌرځاٌکٍي،پٍره

ٌاملزي. لطګٍنًسرهافؿانانپکېغيیسانغٍياٌالز

ٌاغنګټنپٍضټلًلٍريدپارهغٍيراپٍرتًکتنً ز

ٍلٍةزضېزهراپًضنازازافؿانحګړېپًاړوزمحزمٌٍرځپاڼېپٍضټٌاغنګټن تېٌزپًچېزه،کړېازغارسهک

ٌاؽپًمکزرډٌلتًدلکٍدپلٍاړهپًحګړېافؿانزحکٍمتٍنٍامزیکایيکېکلٍن۹۷ٍ راپٍریازپً.زيٌیيلزر

ٌاکيپٍځياٌضیايسپٍړيحګامزیکاز“،کېراؾيل ٌنٍةېلةېلٍپًچار نٍرحګړوافؿانچېپٍىېسلکېپړاٌ
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ٍاکېچېٌرکاٌهپیؿامزاضېیېتًٌلظدپلدٍزه،نًلٍګټز ٌانضمڅًىزىلتًګ کاةٍاضنازیاز.”زير

لپارهنېٌارسزنیمګړتیاٌاٌناکامیٍزحګړېافؿانزچې،زيةزدًپزٌژېفسرايلىؿېزاٌزيپاڼې۲۶۶۶

کې.ٌهغٍېتزرسه زېاضنازٌ ٌنکٍکاردیزیًزیپلٍماتانٍ،حرناالنٍ،پٍځيامزیکایيپٍړٌحګلًپً اٌکٍ

ٌاکٍافؿان افؿانزکېٌاکمنیٍپًاٌةاماةارکاٌةٍعحٍرجزلٍټډګلظحرنال.زيغٍېمزکېرسهچار

غٍیضلکارميمیٍماڼێضپینېزکېةزدًپًحګړې ٌیيل:نٍمٍړي.پاتې زاضې کې مزکً دپلً پً

ٍلٍتزالضًڅًزاٌکٍيڅًىلتًچېپٍىېسلنًزېپًکېافؿانطتانپًاصلاامزیکایان" تًافؿانطتانلپارهک

ٍنٍمٍړی.تليل ٌاکيکانګزصاٌٌسارتچارٌةيزنیٍزٌسارت،زفاعزامزیکاز،يسیات اړوپًحګړېافؿانزچار

ٍلًیٍه یيامزیکا۵۵۳۶۶۶کاةٍراىیطېکالم۲۶۶۹لًمذې،لًغمېزٌزٌسارتزفاعزامزیکاز”.ٌٌنًد

ٍاډلېزېلً.تليلىلتًډېزځلیٍتزیېځینېاٌزی،کړیتزرسهمامٍریتکېافؿانطتانپًپٍځیانٍ غاٌد

کطانٍزېزىمڅًکً.غٍيټپیانميالپزمامٍریتزکېافؿانطتانډېزسر۲۶ٌتزاٌزيغٍيٌژل۶۶۶۶

ٌنٍدپلٍپًکطانٍګڼٍدٍغٍی،ښٍزلزینًىٍیت ناضمٍاٌناپٍىێپزامزیکازاٌحګړېافؿانزکېڅزګنس

ٍکېضذتېپزېکٌړاٌتګلرٌ .زيکړېنی

ٌنېزحګړېافؿانچېزپًدپزٌغٍیٍاضنازٌکېراؾيل، چېزه،کړېحٍتًپزٌژېفسرايلزېپلټنېاٌارس

ٌنالډٌلطمرشاٌضنیاٌاٌةاماةارکةٍع،)حٍرجٌلطمرشانزرېامزیکاز پاتېکېحګړهافؿانپًټزمپ(ډ

فطاززکېافؿانطتانىمسارنګًزٌیپً.راؾيلاٌزٌیىمپًزېةانسېپٍىیږي،چېیازهحګړهزٌیةایللې

ٍکٍنػیيزاٌضمتالښتاٌرٌسنًضمًپًځٍاکٍنٍامنیتيافؿانزمذنیٍي،پً ٍلٍپًکزکېلېزت پاتېکېدتم

ٌاکٍضیايسٌاپٍځيامزیکایيپًیازٌاضنازٌکېراؾيل،چې.راؾيل پًٌضػیتافؿانطتانزالصلٍیپًچار

ٌاؽتًدلکٍدپلٍاړه .ٌکړيازغاٌېةزيزاٌپټې،ناکامێاٌنیمګړتیاٌېدپلېچېکړې،یېىڅًاٌٌیيلزر

پایلً

ٌنٍدٍزاضېمػلٍمیږي،زٌیپًافؿانطتانکېزېپایلېتًرضېسلې، ٌنٍاٌڅزګنس ٌاکٍلًکړ زامزیکایيچار

ٍاينچې زدپلٍمٍدٍزپاللٍلپارهزحګړېپًډګزکېلًماتېرسهمرزي،زٌیلًزېٌېزیږي،چېزپذ

طالتانٍغٍرٌياتحازتخزةًتکزارنکړينٍزېپایلېتًرضېسيل،چېدپلًتګلرهکېژٌرةسلٍنراٌيل،لً

ٍاکٍنٍدپلٍزحٍړحاړي،زرسه ٍلٍىمیااٌایطتلٍزځ ٍنٍرٌاٌکم کېافؿانطتانپًؾٍاړيالرېلًنٍنٍةسل

حلزاکٍي،دٍنسيڅنګًګټېدپلېةًامزیکااٌٌيډٌلڅًةًةسلٍنزاچېزا.کړيةسلًتګلرهدپلً

چېکړي،ىٍارهالرهتًةسلٍنزاضېیٍرسهةسلٍنلًتګلرېزېزافؿانانچېزه،پکاراٌصدٍزی،ةحث
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ٌامسارېحګزلتً ٍلًړېتًزپایټکیکېښٍزليشاٌزڅلٍرٌلطیشٌز لٍمړنیلپارهزېز.ٌنیيسځاییېض

لًچېىؿٍی.يشدتمًٌي،نٍمىزپًچېحګړهاٌکزکًزښمني،رسهنٍافؿانالًةایسنٍرچېزی،زاکار

ٍةایسحالتزاؤٌ،کېزښمنێپًتېزٌاتلطٍکلٍنٍکېپًرسهدلکٍدپلٍلًکېزٌضتێپًرسهامزیکا دتمرن

ٍکړېتًزرضېسٌپًمٍدًلًىزېممکنېالرېکاراديلزٌیةًلًطالتانٍ کړي.امزیکالًطالتانٍرسهیٍېى

ٌنیاړخزی،چېتزرسهکیږياٌپًزېرسهةین ٍکړېتًرضیږي،چېزاحالتزافؿانحګړېةیز رسهیٍېى

ةیناالفؿايند ز ىٍاریږينٍ الره تً اتزٌ ټٍلزدیلاړدٍنًاالفؿايندربٌ لپاره کامیاةېسٌ پیلاٌ ز اتزٌ ربٌ

چېزڅلٍېښتکلنېپززی ٌلیتلزي، ٌړانسېمطؤ ملتپز زدپلدسایاٌ احشاب( حکٍمتاٌ )طالتان،

حګړېټؿز،چېپًافؿانانٍةانسېتپلغٍېزهنٍرلًدپلېداٌرېټٍلکړيلًزېفزصتنًزاضېاضتفازه

مًپېړۍکېامزیکایانٍتًزحګړېپًډګزکې۲۹مًپېړۍکېرٌضانٍاٌپ۲۶ًًٌکړيلکًڅزنګًیې،چېپ

ثاةتًکړيچېافؿانانپًضیاضتکېىمتاریذٍنً تاریذيزرصٌرکړزاځلزضیاضتپًډګزکېىمزا

ٌلیيش. حٍړ
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