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د ﺳﺮﻳﺰي ﭘﺮ ځﺎى
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دې ﺣﻘﻴﻘﺖ و ﻣﻨﻠﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛښﯧږدي ﭼﻲ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺗﻪ د
ﻏﻨﺎء او ﺑډاﻳۍ ﭘﺮ ﻟﻮر ﻻ اوږده ﻣﺰﻟﻮﻧﻪ ﭘﺎﺗﻪ دي .ﻛﻪ داﺳﻲ ﻧﻪ واى ﻧﻮ وﻟﻲ ﺑﻪ د ﺷﻠﻤﻲ
ﻋﻴﺴﻮي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﻻ زﻣﻮږ ﺧﻮاﺧﻮږو ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ﺳﺮه د )ﺧﻮارﻛۍ(
ﻟﻘﺐ زﻳﺎﺗﻮﻻى .ﭘﻪ دې ﻟﻘﺐ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻋﺎﻃﻔﻲ اړخ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻣﺤﺘﺎﺟۍ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﻫﻢ ﻧﻐښﺘﯥ ده.ګﻮﻳﺎ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د ﻏﻨﺎء ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻧﻮر ﻛﺎر او زﻳﺎر اړﺗﻴﺎ ﺳﺘﻪ.
د ﻫﺮي ژﺑﻲ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د ﺑډاﻳۍ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺨﻠﻴﻖ او
ﺗﺮﺟﻤﯥ درې ﺳﺮه ﺑﺮﺧﻲ ﻻزﻣﻲ دي .ﺧﻮ ﻟﻜﻪ د ﻻس ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﺳﺘﻪ
ﻫﺮه ژﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮښﺘﻨﻮ او اړﺗﻴﺎوو ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﻪ دﻏﻮ درو واړو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻳﻮه
ﻳﺎ ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪي زور اﭼﻮي .زه ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺳﺮه د ﻧﺴﺒﺘﺎً اوږدې ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ او د
ﻫﻐﯥ ﭘﻪ ګﺎوﻧډ ﻛﻲ د ﻧﻮرو ﭘﺮﺗﻮ ژﺑﻮ ﻟﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ څﺨﻪ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ ﻳﻢ،
ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻛﺎر ﺗﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺳﻲ .دا ځﻜﻪ د
ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﺨﻠﻴﻖ ﻫﻐﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭼﻲ د ﻧﻮرو ژﺑﻮ وﻳﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﻴﺴﺮ دي ،ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﻧﻦ ورځ ﭼﻲ څﻪ دﭘﺎﺳﻪ درې ﻟﺴﻴﺰي ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟګړو
ﻛﻲ ﺗﯧﺮي ﺳﻮي دي ،دوه درې ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﻠﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻨﻈﻤﻮ زده ﻛړو څﺨﻪ ﺑﯥ
ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي دي ،د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﻳﻮه درﻳﻤﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﺮه ﭘﺎﺷﻞ ﺳﻮې ده
او دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻳﯥ د ﭘﻮﻫﻲ او ﻓﺮﻫﻨګ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺎداوه ﻧړول ﺳﻮي دي.
ﺧﻮ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه "ﺧﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻲ وﺳﻮه ،دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﺧﻪ ﺳﻮه" .د ﻧړۍ ﭘﺮ ﻫﻴﻮادو
ﺑﺎﻧﺪي د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺷﻨﻲ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺗﻮګﻪ دا زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه ﻛړې ده،
ﭼﻲ د ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ د ﺗﺤﻘﻴﻖ او ﺗﺨﻠﻴﻖ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻻس ﺗﺮ ﻳﻮه ځﺎﻳﻪ
ورﺳﯧږي .ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻧړۍ ﻟﻪ ژوﻧﺪﻳﻮ ژﺑﻮ او ژوﻧﺪﻳﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې
ﺑﻠﺪ ﺳﻮي دي .د ﻫﻤﺪې اﺳﺘﺪﻻل ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪي ﻣﺎ ﻫﺮ وﺧﺖ او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻧﻮرو ژوﻧﺪﻳﻮ ژﺑﻮ د آﺛﺎرو د ژﺑﺎړﻟﻮ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﻛړې ده.
د دﻏﻪ ﺣﺎﺿﺮﻛﺘﺎب ژﺑﺎړوﻧﻜﻰ ښﺎﻏﻠﻰ ډاﻛټﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ ﻇﻬﻴﺮ ﭘﻪ دﻏﻪ
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ﻣﻮﺿﻮع ﻳﻌﻨﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ د ﺑډاﻳۍ ﭘﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻛﻲ ،زﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻧﻈﺮ دئ او د
ﻧﻈﺮ د ﻫﻤﺪې ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ده ،ﭼﻲ ﻧﻦ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﭘﺮ ﻋﻠﻤﻲ زﯦﺮﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪي د دې
ﻛﺘﺎب ﺧﻮﻧﺪوره اﺿﺎﻓﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮه.
ښﺎﻏﻠﻰ ډاﻛټﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ ﻇﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻟﺤﺎظ اﻧﺠﻨﻴﺮ دئ او ﭘﻪ
ﺟﺎﭘﺎن ﻛﻲ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ دوﻛﺘﻮرا ﺑﺸﭙړه ﻛړې ده ﺧﻮ ﻟﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻮﻫﻨﻲ )ﭘﻮﻟﻴټﻴﻜﻞ ﺳﺎﻳﻨﺲ( ﺳﺮه د زﻟﻤﻴﺘﻮب ﻟﻪ وﺧﺘﻪ اﺷﻨﺎ او ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ د ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ څښﺘﻦ دئ .ده ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﺗﺮ ﻟﺴﻴﺰي
وړاﻧﺪي او وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﭼﻠﻮﻟﻰ دئ او ډﯦﺮي ﻋﻠﻤﻲ ،ادﺑﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻳﯥ د ﻃﻠﻮع اﻓﻐﺎن ﭘﻪ اﺧﺒﺎر او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻣﺠﻠﻪ ﻛﻲ د څﻠﻮﯦښﺘﻤﻲ ﻟﺴﻴﺰي ﭘﻪ
ګڼﻮ ﻛﻲ ﺧﭙﺮې ﺳﻮي دي .ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د دﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ ﺗﺮ اﻋﻼن وړاﻧﺪي
ﺳﺮﻛﺎري ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ د اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﻧﻮم د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ګټﻮﻧﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ
ﻛﻴښ .ﭘﻪ ﻃﻠﻮع اﻓﻐﺎن ﻛﻲ دﻏﻪ ﭘﺪل د ښﺎﻏﻠﻲ ﻇﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺎت ﺳﻮ،
ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د اﺗﻞ او ګټﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﺳﺘﺎﻳﻞ
ﺳﻮى و .دﻏﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎرﻳﻮ ﻣﻨﻮرﻳﻨﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮه ښﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل
ﺳﻮه .ښﺎﻏﻠﻲ ﻇﻬﻴﺮ د ﻧړۍ د ادﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮو ځﻴﻨﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ آﺛﺎر ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ
ژﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړي او ﭘﻪ ﻃﻠﻮع اﻓﻐﺎن ﻛﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ اﻗﺴﺎﻃﻮ ﺧﭙﺎره ﻛړي دي او دا دئ
ﺗﺮ ﻳﻮې اوږدې وﻗﻔﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د دې اﺛﺮ ﭘﻪ ژﺑﺎړﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻮه
ﺑﻠﻪ ﭘﯧﺮزوﻳﻨﻪ ﻫﻢ وﻛړه .ﻣﺎ د دې ﻛﺘﺎب ﻣﺘﻦ ﻛﺘﻠﻰ دئ .د ژﺑﺎړي د ژﺑﻲ ﭘﻪ ﺑﺎب
ﻣﻲ ﻟﻪ ښﺎﻏﻠﻲ ﻇﻬﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺮﻳﻚ ﻛړي دي ﺧﻮ د ﻟﻐﺎﺗﻮ
ﭘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻲ ﻣﻲ د ده د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ درﻧﺎوى ﭘﺮ ځﺎى ﻛړى دئ.
زه ښﺎﻏﻠﻲ ډاﻛټﺮ ﻣﺤﻤﺪﺻﺪﻳﻖ ﻇﻬﻴﺮﺗﻪ د دﻏﻪ دراﻧﻪ اﺛﺮ د ژﺑﺎړﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
ﻣﺒﺎرﻛﻲ واﻳﻢ او ﻫﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻢ ﭼﻲ ﭘﺮ )ﺧﻮارﻛۍ( ﭘښﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ
وﻟﻮروي.
ﻣﺤﻤﺪﻣﻌﺼﻮم ﻫﻮﺗﻚ
اوﻧﺘﺎرﻳﻮ  -ﻛﺎﻧﺎډا
 – ۶اﻛﺘﻮﺑﺮ۲۰۰۸ -ع
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ﻳﻮ څﻮ ﺧﺒﺮي
ﻣﺎ ﻳﻮ څﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺟﺎﭘﺎن ﻛﻲ ﺗﯧﺮﻛړى دئ او ﻫﻮرې ﻣﻲ د اﻧﺠﻴﻨﺮۍ ﭘﻪ
څﺎﻧګﻪ ﻛﻲ د ﺗﺤﺼﻴﻞ ﭘﺮ څﻨګ د ﺟﺎﭘﺎن د ﺗﺎرﻳﺨﻲ او ﻛﻠﺘﻮري ﺟﻮړښﺖ او
ﻫﻤﺪارﻧګﻪ د ﺑﯧﺴﺎري ﭼټﻚ اﻗﺘﺼﺎدي او ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ﻫﻢ څﻪ
ﻧﺎڅﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي .ﻳﻮه ﻣﻮﺿﻮع ﭼﻲ ﻣﺎ ﺗﻪ ډﯦﺮه ﭘﻪ زړه ﭘﻮري وه ﻫﻐﻪ د ﺟﺎﭘﺎن ﭘﻪ
دې ﺑﯧﺴﺎري ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻛﻲ د ژﺑﺎړي رول و .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن د ﻧﻮﻟﺴﻤﻲ ﭘﯧړۍ
ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً درې ﺳﻮه ﻛﻠﻨﻲ اﻧﺰوا څﺨﻪ راووﺗﻞ او د ﻧړۍ د
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻲ او د ﺟﺎﭘﺎن د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﺎﻳﻨﺲ او ﺗﺨﻨﻴﻚ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﻮل ،ﻧﻮ ﭘﻪ
دې ﻓﻜﺮ ﻛﻲ ﺳﻮل ﭼﻲ څﻪ ﺑﺎﻳﺪ وﻛړي.
ﭘﺮ وﻃﻦ او ﻗﺎم ﻣﻴﻦ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮان ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺳﻼوو اوﻣﺸﻮرو وروﺳﺘﻪ دې
ﻧﺘﻴﺠﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺮب ﭘﺴﯥ د رﺳﯧﺪﻟﻮ او ﻟﻪ دوى ﺳﺮه د رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻮﻟﻮ
ﻳﻮه ﻻر دا ده ﭼﻲ د ﻏﺮب ټﻮل ﻋﻠﻮم ژر ﺗﺮ ژره ﺟﺎﭘﺎن ﺗﻪ د ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻟﻪ ﻻري
راوړي .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭼﻲ د ﺟﺎﭘﺎن اﻗﺘﺼﺎد ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻧﻦ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻗﻮي ﻧﻪ و
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮ ځﻮاﻧﺎن ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ د زده ﻛړي ﻟﻪ ﭘﺎره وﻟﯧږل او ﻫﻢ ﻳﯥ د
اﻣﺮﻳﻜﯥ ،اﻧګﻠﺴﺘﺎن ،ﻓﺮاﻧﺴﯥ ،ﺟﺮﻣﻨﻲ او ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړو اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ
اﺳﺘﺎدان اﺳﺘﺨﺪام ﻛړل ،ﭼﻲ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﺧﺎرﺟﻲ ژﺑﻲ ور زده ﻛړي.
ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟږ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺟﺎﭘﺎﻧﻴﺎن ﭘﻪ دې وﺗﻮاﻧﯧﺪل ﭼﻲ د ﻧړۍ ﭘﻪ ژوﻧﺪﻳﻮ ژﺑﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮ
زﻳﺎت ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺟﺎﭘﺎﻧﻲ ژﺑﻲ ﺗﻪ راواړوي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ګټﻪ
اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ډﯦﺮ ژر د ﻧړۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﻲ ودروي.
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ،زﻣﻮږ ګﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ
دې ﻻر ﻛﻲ ﺟﺪي او ﻫﺮ اړﺧﻴﺰه ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ او ﭼﻲ ﭘﻪ وس ﻳﯥ ﻛﯧږي د ﻧړۍ ﻟﻪ
ژوﻧﺪﻳﻮ ژﺑﻮ څﺨﻪ د ﻫﺮ ډول ﻛﺘﺎﺑﻮ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ زور ورﻛړي .ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﻮﻳﻪ
ﺑﺎﻧﺪي ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻧﯧﻚ ﻛﺎر ﻛﻲ ﭘﺮاخ ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﭘﻪ دې ﻻر ﻛﻲ ﭘﻮره
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ګﺬاري ﻛﻮل د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﻛﺎرو څﺨﻪ دي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ
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ﺧﺎرﺟﻲ ﻫﻴﻮادو ﻛﻲ اوﺳﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻛﺎر ﻛﻲ ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ.
دا ﻛﺘﺎب ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﻜﻲ دئ د څﻠﻮرو اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻟﻴﻜﻮاﻟﻮ ،ﻣﻴﻜﺎﻳﻞ
راﺳﻜﻴﻦ ،راﺑﺮت ﻛﻮرډ ،ﺟﯧﻤﺰﻣﻴډ ﻳﻮرس او واﻟټﺮ ﺟﻮﻧﺰ ﻟﺨﻮا ﭘﻪ ګډه د ﻳﻮه
درﺳﻲ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ۲۰۰۴ع ﻛﺎل ﻛﻰ د Political Science. An
 Introductionﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى او ﭼﺎپ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ۲۰۰۷
ﻛﺎل ﻛﻲ ﻟﻪ ﺳﺮه ﻛﺘﻨﻪ ورﺑﺎﻧﺪي ﺳﻮې ده او د ﻟﺴﻢ ځﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره دوﺑﺎره ﭼﺎپ ﺳﻮى
دئ .ﻣﺎ دا ﻛﺘﺎب ﺗﻠﺨﻴﺺ او ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړى دئ ،ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻲ
ځﻨﻲ اﻳﺴﺘﻠﻲ دي ،ﭼﻲ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ ﭘﻮري ډﯦﺮي ﻣﺨﺘﺼﻲ دي او
زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ښﺎﻳﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻔﻬﻮم اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو
ډﻛﻪ وي .ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ ،څﺮﻧګﻪ ﭼﻲ ﻛﺘﺎب د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ ،ځﻜﻪ ﻳﯥ ﻧﻮ ډﯦﺮ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺎﻳﻞ د اﻣﺮﻳﻜﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ او
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﺴټﻢ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي ﺧﻮ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻲ دئ ﭼﻲ د ﻫﻤﺪې ﻣﺜﺎﻟﻮ او د اﻣﺮﻳﻜﺎ
د ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،او ﻛﻠﺘﻮري ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن زده ﻛړه زﻣﻮږ ځﻮان ﻧﺴﻞ
ﺗﻪ ﻫﻢ ګټﻮره او ﻫﻢ ﻻزﻣﻲ ده.
د دې ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ دا ﻧﻪ ده ،ﭼﻲ ګﻮﻳﺎ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ټﻮل ﻫﻐﻪ
ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي ﭘﻪ ﭘټﻮ ﺳﺘﺮګﻮ وﻣﻨﻲ ،او دا ﻣﻌﻨﻰ ﻫﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي
ﭼﻲ زه ګﻮﻳﺎ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﻢ .زﻣﺎ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د دې ﻛﺘﺎب د ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ ،ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ
او ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﻪ زدﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺳﺮه دا ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ،ﭼﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﻲ
ﻳﯥ د ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ څﺮك وﺑﺎﺳﻲ او د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺎﺣﻪ ﻳﯥ وﭘﻠټﻲ.
د دې ﻛﺘﺎب دﻳﺎرﻟﺲ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ او ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻛړي دي .ځﻴﻨﻲ
ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ اوږده او ځﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎ ﻟﻨډ ځﻜﻪ دي ،ﻟﻜﻪ ﻣﺨﻜﻲ ﭼﻲ ﻣﻲ ووﻳﻞ ،ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻳﯥ
ﻳﻮازي د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻲ ﻳﯥ ډﯦﺮ وﺧﺖ ﺗﯧﺮ
ﻛړى وي .د ځﻴﻨﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎي ﻛﻲ )ﻋﻤﺪه ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ( ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺳﻮي دي ﭼﻲ زده
ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺗﻪ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ورﻛﻮي ﭼﻲ د زده ﻛﻮﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯥ ګټﻲ ﻧﻪ دي.
ګﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ،ﭼﻲ و ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺗﻪ د ﻣﺴﻠﻜﻲ اﺛﺎرو ﺗﺮﺟﻤﻪ
ﻛﻮل ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﻛﺎر دئ .ﻣﺎ ډﯦﺮ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻠﻰ دئ ،ﭼﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ رواﻧﻪ او اﺳﺎﻧﻪ
راﺳﻲ ،ﻣګﺮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﻪ ﭼﯧﺮي ﻛﻮﻣﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺒﻬﻤﻪ وي ،ﻟﻄﻔﺎً ﻳﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ وﻟﻮﻟﺊ
ښﺎﻳﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻳﯥ روښﺎﻧﻪ ﺳﻲ .ﻛﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺟﻤﻠﯥ ﻣﻔﻬﻮم روښﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ ﻧﻮ دا زه د
ځﺎن ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎ ﺑﻮﻟﻢ او ﻟﻪ ګﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻲ
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ﺑﺰرګﻮارۍ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻋﻔﻮه راﺗﻪ وﻛړي.
ﻟﻪ ښﺎﻏﻠﻲ ﻧﺴﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﻲ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﻛﻮم ،ﭼﻲ د دې ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ
ﻳﯥ ﻛﺘﻠﯥ او ﻻزﻣﻲ ﻣﺸﻮرې ﻳﯥ راﻛړي دي .زﻣﺎ وروڼﻮ ډاﻛﺘﺮ رﻓﻴﻖ ﻇﻬﻴﺮ او
اﻧﺠﻴﻨﺮ ﻧﺎدر ﻇﻬﻴﺮ زﻣﻮږ د ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻴﺰ ﭼﻜﺮ وﻫﻠﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ او
اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ډﯦﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ راﺳﺮه ﻛړﯦﺪه ،ﭼﻲ ﻛﻮر وداﻧﻰ ورﺗﻪ واﻳﻢ.
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ ﭼﻲ دا ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﻟږ ده ﻛﻪ ډﯦﺮه ،ښﻪ ده ﻛﻪ ﺑﺪه ،د ﻣﺤﻤﺪ
ﻣﻌﺼﻮم ﻫﻮﺗﻚ ﻟﻪ ﻣﺮﺳﺘﻲ ﭘﺮﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺗﺎﺳﻮ ښﺎﻏﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮري رﺳﻮل
ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ وه .ﻣﻌﺼﻮم ﻫﻮﺗﻚ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﭼﻲ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﻳﯥ و دې ﻛﺎر ﺗﻪ ﺗﺸﻮﻳﻖ
ﻛړى ﻳﻢ ،دا ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﯥ ،د ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ واﻗﻌﻲ ﻣﻌﻨﻰ ،ټﻜﻲ ﭘﻪ ټﻜﻲ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ او اﻳډﻳﺖ
ﻛړې ده .ﻋﻤﺮ دي ﻳﯥ ډﯦﺮ ،ﻛﻮر دې ودان او ﭘﺮﻗﻠﻢ دې ﺑﺮﻛﺖ وي .زه ﺗﺮ ﺣﺪ
زﻳﺎت ځﻨﻲ ﻣﻤﻨﻮن ﻳﻢ ،ﻣګﺮ ﻧﻮ د څﻪ ﻛﻢ ﭘﻨځﻮﺳﻮ ﻛﺎﻟﻮ اﺷﻨﺎﻳۍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﻫﻤﺪاﺳﻲ وي.
ﭘﻪ درﻧﺎوي
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺪﻳﻖ ﻇﻬﻴﺮ
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