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ن ��	ت در ا��!٢٠١۴-١٧٠٠د%$�# و ��  

Conspiracies and Atrocities in Afghanistan1700-2014 

9ده از 567 ��ض ا%, ا!3 (��ه 1�/ �* ھ/ارا�.  دا-, ا!�+*(�(� در	)��!� دور از ;دروط3  نوط3 �/ ا!�ن و ا%;
زد @ره ای �/���> و دھی (�?�ردر 1<5 �=وط�> در در�دروط3 ;���زد و ;�;  *���Dد �B�C (* 567 	�ک -+

�+�3 و ;�اوای دردھی C ی (�ای�E!٣۶@�/ی د ��Dل ا	���ا	ن KB�L ��ا	ن و ;�DJد و ھ��ط�ن �Iا	�Hر  %
�) *	9%K�ی ;دری ;�Qو( دوری از آ�Oش ;دروط�M� �) 3 ز;ن ھ��ط�5 �* ;R	(T م و از آ;�زش ز(�; ��UKC ,QC

�* ا	� 	�ا-,�MDی �?�رھی ��I د �7ار�D 5�H;،  *� �!د�I ر�M�; اWR> *���X ,%�) 567�	/) ری�RC *) <�و آن ا!��,  د%
 :*�                                                                                                                                                       

ن (6> و7�> از �RCر ��ف زده ;�?�د �> *) *�J!و ر *��ب ا�D ��Dد را �* QC, ��1ان ��ق -+�;\6. ا!3 ا%, �* ;3 �
دری; ��O E	ا)(<��> ام در �QC!� 	��ده ام  �6%�M, ��> و �	 <Mن ا�� و ! ز(R�ن وا7_��) �Cس و ھ�اس از ا!3 و (

ر 	+�ده (6+*آن ��Dا a!H� از <-�;D b�X از ��R) 6* (�دن راC�C دن�) *R� وا7_�R��>c� �M7ل ;) *��9�* -�ه را دا	Iی 	
 *_��; d! در*Q9B �L��* ا	�bان اQC, �1 ای ��ود ھ?�+- .67 �6�> ��ق (b!د <QB e�6+C 3!��� م و� Xن�� *!� 

��> و ;دی� <$ ھ��طآورده و(* ز!�ر 	?� %�fدم در �QC ��7!� در در 	�Cا	C� *� نن 1/!/م ;KB�LJ 	���ا	�
دروط3 1/!/ ; را در ط�; *� *�9R	 یR�ن �Dد ا	� از وا7_��ل ا ��D	�M�61 *داران آ!��ه ;دروط�g 3ران و 	�% �L% ل

ی R���?�g  دور از R�C > (* ط�ف	ی ;�	���?�رھ?� <�J)�)ن 1/!/ را در ��ه ز;�3 (*   ه��	 (6+* ا��C ل�M; دوزخ
X *) ردن ا!�+* �ل ���> �* از 	�?� .!/H�1 ن ر%��ه ور!j  (* ;��اث ;	�ه و�6ی ;6, ا��C در ط�ل b�>ن <�bن  )

�و;H;R  �)H; ه در�- ���QC د�_�ی ;R	ت  �75ن (��, و !+%�� �Dد را (* ط��!�1ه ر%	��ه در 	���* د%$�# و ��
دروط�D 3دا��	از ای ;  a� س در�-	 a� ر�ی �9Rن-  �I *_%�C .6\Cن �7ر�Mو ا�� X و ��C *�?Cز  a� در

ن ��	 و ا��R	م ھ> آXد!�E (+6> در �ل �Oق -�ن ا%, > ( ا!�د �g!�ه ھی %�ه !+> gا��C ا و�D ط�D *) و �B�
ت %�H; ,%ن ا	> و ا%=;> وا7_> و �. وا7_> (* وط3 �* �/ ا!��م و و�!. ;6>،ا	�C 3دروط(�ای 	�ت ;

�ت را ��ر WIا-�* د%, (�%, ھ5 داده ;�=�Dدروط3 -�ا���ی راه (��و	��, (�ای 	�ت ;�             .   !�Q5ا	* در �
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!� (�ا	�5 ھ��ط�ن 1/!/ و �Xا	�Hر  ) !�  �* در;M	 �7ار دار!5 و <J!رC 5R; #) یR��>c�;T\H ز;	> (# د-�ار و ;
ی را R�!� وا7_�) 5�-;�ش (D ۀ(�;= و د(�ون ھ�اس����ب  راه (��و	��, -�!5 ر �� در �R��% و �R��� از ��Dدر ا

ب (*  ;_Wرت �Dا%�* و ھ��ط�ن�� *) <%��ب ��ق ا<��W و د%�� *) T� را ��1/!/م را (�ای (�%, آوردن ;_�6;ت (�?
ز ��دن آندو ) ��ا	�� آ	m* آرزو دار	�  <��d ذ!� د�1ت ;��ارم ا;�� ()a�c;  ب (�ون �. و�� ��+; *_>و (_� از ;\

9%K�ن و ;KB�LJ ��ا	ن و 	���ا	ن را �* ;��7وت ��;�ده  دو% n�) *) a!�?C �	ار�	 <$ی ;دری آ-�R	�> *) *	
ب ��ق ا<�!���Dا	�ن �;�� ��W                     .  

        �-ن (��	ر (�ط3 1/!/ ; ا��E�;�D ن�ن ;دروط�� و وط��و%MRE	و o�                                                                          �Dاو	� �

           http://www.prweb.com/releases/ConspiraciesandAtrocities/inAfghanistan/prweb12814730.htm.  
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