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ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻮاک ﭼﯥ د ﻮﻟﻮ رﭘﯿﻮ او د ﻮﻟﻮ ﯾﻮ ،د ﻮﻟﻮ ور ﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺷﭙﻮ ،د
ﻮﻟﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ او د ﻮﻟﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﺳﺘﻮرﯾﻮ او د ﻮﻟﻮ ﳌﺮوﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو او د
ﻮﻟﻮ ژورو ،د ﻮﻟﻮ ﻫﺴﮑﻮﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻏﻮﭼﻮﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو او د ﻮﻟﻮ ﻮړو ،د
ﻮﻟﻮ ر&ﺎوو او د ﻮﻟﻮ ﺗﯿﺎروو ،د ﻮﻟﻮ وړاﻧ+ﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺑﺮﯦ)ﻨﺎوو ،د ﻮﻟﻮ اوﺑﻠﻨﻮ او د
ﻮﻟﻮ ﺎزوﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﮐﻠﮑﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻣﻠﯿﻨﻮ ،د ﻮﻟﻮ اوﺑﻮ او د ﻮﻟﻮ اوروﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ
ﭘﻮﻫﻨﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻮﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻓﮑﺮوﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﺷﻌﻮروﻧﻮ او
د ﻮﻟﻮ ﺧﯿﺎﻟﻮﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﺧﻮږو او د ﻮﻟﻮ ﺗﺮاﺧﻮ ،د ﻮﻟﻮ روﻏﺘﯿﺎوو او د ﻮﻟﻮ
ﻧﺎروﻏﯿﻮ ،د ﻮﻟﻮ زﯦ4ﯦﺪﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﻣﯾﻨﻮ ،د ﺗﻮﻟﻮ ﺳﻤﺴﻮروﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ
ﺧﻤﺴﻮروﻧﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻣﯿﻨﻮ او د ﻮﻟﻮ ﮐﺮﮐﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﻣﻨﻨﻮ او د ﻮﻟﻮ رﻨﻮ ،د ﻮﻟﻮ
ﺟ+و او د ﻮﻟﻮ ﺳﻮﻟﻮ ،د ﻮﻟﻮ رﻧ+ﻮﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺑﯥ رﻧ+ﯿﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﭘ5ﻮ او د ﻮﻟﻮ
8ﮑﺎره وو ،د ﻮﻟﻮ ﻏﻤﻮﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺧﻮ8ﯿﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﺧﻮﻧﺪوﻧﻮ او د ﻮﻟﻮ ﺑﯥ
ﺧﻮﻧﺪﯾﻮ ،د ﻮﻟﻮ ﺳﺎړو او د ﻮﻟﻮ ﺗﺎودو او ﻟﻨ;ﻩ دا ﭼﯥ د ﻮﻟﻮ واﮐﻮﻧﻮ واﮐﻤﻦ او د
ﻮﻟﻮ ﭘﻨAﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻨAﻮوﻧﮑﯽ دی .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ واک ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﻨ< ﮐﯥ د
8ﮑﻼوو ﭘﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻠﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻧﯿﺎوﻣﻨ Cﻧﻪ ډﮐﻪ ﺳﺎﺗﻠﯥ ده .ﭼﺎ ﭼﯥ 8ﻪ
ﮐي ،ﭘﻪ 8ﻮو ﮐﯥ ﯾﯥ Kﲇ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﺑﺪ ﮐي ،ﭘﻪ ﺑﺪو ﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮﱄ .د ﭼﺎ
ﭼﯥ Lﻪ ﺑﺮﺧﻪ وه ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ورﺗﻪ ورﮐي او Lﻮک ﭼﯥ د ﺳﺘﺎﯾﻨﻮ
وړو وو ،ﭘﻪ 8ﻪ ﺗﻮﻪ ﯾﯥ ﺳﺘﺎﯾﲇ دي .ﻧﻮ ﮑﻪ د ﻮﻟﻮ ﭘﻨAﻮوﻧﻮ د واﮐﻤﻦ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ
او ﳌﺎﻧAﻨﻪ اړﯾﻨﻪ او ﺧﻮاﻣﺨﻮا ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ Kﻠﻪ ﺷﻮې ده .د ﻧﯿﺎوﻣﻨ Cﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ دا
ﮑﯽ د ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ او ﳌﺎﻧAﻨﯥ وړ دی ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د 8ﯧK+ﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐې،
ﻫﻐﺴﯥ ﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺴﺎ Rﻧۍ ﮐﯥ ﭼﺎ دﯦﺘﻪ ﻧﻪ دي ﮐﺘﲇ ﯾﺎ دا ﭼﯥ د ﭼﺎ ﭘﺎم دې ﺧﻮا
ﺗﻪ ﻧﻪ دی او8ﺘﯽ او ﭼﺎ ﯾﯥ Lﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﮐې .ﮐﻪ Lﻮک وواﯾﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ
ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ اﻧﺴﺎ Rﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د 8ﯧK+ﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ،ﻣﻼﺗ او
ﳌﺎﻧAﻨﻪ ﺷﻮې ده .ﺧﻮ زه ددﻏﯥ ﮑﻲ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ ﻏﺎړﻩ ﻏوم .دا ﮑﻪ ﭼﯥ 8ﯧK+ﻪ
٥
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ﭘﻪ ﺗﯿﻮري اړخ ﮐﯥ ﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ اړخ ﮐﯥ ﭼﺎ ﻧﻪ دي وﯾﲇ ﭼﯥ زﻣﺎ
ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر ودان وي ،ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ د وﯾﺠﺎړو ﮐﺎروﻧﻮ د ﺳﻤﻮن ﭘﻪ ﻫﻪ ﮐﯥ
دارﻧ(ﻪ ﯾﺎ ﻫﻐﻪ رﻧ(ﻪ *ﯧ('ﯿﺰه ﻋﻤﲇ ﺎﻣﻮﻧﻪ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ډﺮ ﮐﯥ وﭼﺖ ﮐي
دي .ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎ ,ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ *ﯧ('ﯿﺰې ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻪ د
ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﲇ ﺷﻮي ﭼﺎ ورﺗﻪ ﻮﺗﻪ ﻧﻪ ده ﻧﯿﻮﻟﯥ3 .ﻪ
ﺷﯽ ﭼﯥ د ډﯦﺮ ﺷﻮق او ذ وق د ﻣﺸﻐﻮﻟﺘﯿﺎ ﻻﻣﻞ 'ﻞ ﺷﻮی ،ﻫﻐﻪ ﯾﻮا=ﯥ او
ﯾﻮا=ﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﴎه د زﻟﯿﺨﺎ د ﻣﯿﻨﯥ د ﭘﯧGﯥ ﮐﯿﺴﻪ اﯾﺰه
اړخ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ وﻟﻮﻟﻪ اﯾﺰه ﺗﻮﻪ ﻫﺮ 3ﻪ وﯾﻞ ﺷﻮي دي .وﻮرئ ﻫﻐﻪ ﻟﻮی ﺧﺪای
ﭼﯥ د =ﺎن ﻟﭙﺎره د ﻗﺮآن ﻣﺠﯿﺪ د اﳌﻮﻣﻨﻮن ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۴۱آﯾﺖ ﮐﯥ واﯾﻲ:

« )ژﺑﺎړﻩ :ﭘﺲ ډﯦﺮ ﻟﻮی او ﻟﻮړ دی ﺷﺎن د اﻟﻠﻪ
» َﻓ َﺘ َﺒﺎ َركَ اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﺣ َﺴ ُ
ﻦ اﻟْﺨَﺎﻟِ ِﻘ َ
ﭘﻪ ﻗﺪرت او ﭘﻪ ﺣﮑﻤﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ *ﻪ ﭘﯿﺪاﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﺻﻮرت ﺗوﻧﮑﯽ دی .ﻟﻪ
ﻧﻮرو ﻮﻟﻮ ﭘﯿﺪاﮐﻮوﻧﮑﯿﻮ او ﺻﻮرت ﺗوﻧﮑﯿﻮ ﻣﺼﻮراﻧﻮ ﻧﻪ ﺧﻠﻘﺎً( او ﻫﻤﺪارﻧ(ﻪ د

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ د اﻟﺮوم ﺳﻮرت ﭘﻪ » «۷۲آﯾﺖ ﮐﯥ د =ﺎن ﭘﻪ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ داﺳﯥ واﯾﻲ:

ﲆ
» َو ُﻫ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي َﻳ ْﺒﺪَ ُأ اﻟْ َ
ﺨﻠ َْﻖ ﺛُ ﱠﻢ ﻳُ ِﻌﻴﺪُ ﻩُ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻫ َﻮنُ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َوﻟَﻪُ اﻟْ َﻤﺜ َُﻞ ْاﻷَ ْﻋ َ ٰ
اﻟﺴ ََ %و ِ
ات َو ْاﻷَ ْر ِ
ﻴﻢ« )ژﺑﺎړﻩ :ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻗﺎدر
ﺤ ِﻜ ُ
ض َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟْ َ
ِ
ﰲ ﱠ
دی ﭼﯥ اول =ﲇ ﭘﯿﺪا اﮐﻮي ﺧﻠﻖ ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ راژوﻧﺪي ﮐﻮي دا ﺧﻠﻖ او دﻏﻪ ﺑﯿﺎ
ژوﻧﺪي راﭘﺎ3ﻮل ﻫﻢ ډﯦﺮ اﺳﺎن دي ﭘﺮ دﻏﻪ اﻟﻠﻪ او ﺧﺎص اﻟﻠﻪ ﻟﺮه دی ﺷﺎن،
ﺻﻔﺖ ډﯦﺮ ﻟﻮی ،ﻟﻮړ ،وﭼﺖ ﭘﻪ اﺳ`ﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﭘﻪ =ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ،ﻟﻪ ﻋﻘﻞ او ادراک
3ﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ او ﻫﻢ دی دی *ﻪ ﻏﺎﻟﺐ ،ﻗﻮي د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ اﻧﻔﺎذ* ،ﻪ ﺣﮑﻤﺖ واﻻ،
ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﺪﺑﯿﺮ او ﻣﺼﻠﺤﺖ ﴎه ﮐﻮي(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻮل ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ دي ،ﻟﯿﮑﻦ
ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻣﺤﺴﻮﺳﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﻋﺘﺒﺎر د اول =ﻞ ﭘﯿﺪاﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د دوﻫﻢ =ﻞ
اﻋﺎده ﺧﻮ *ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺳﻬﻞ او اﺳﺎن وي .ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ دﻏﻪ ډﯦﺮه ﻋﺠﯿﺒﻪ ﺧﱪه وي
ﭼﯥ ﭘﻪ اول =ﻞ ﭘﯿﺪاﯾGﺖ ﮐﯥ ﺗﺎﺳﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻗﺎدر ﻣﻨﺊ ،ﻣ(ﺮ ﭘﻪ دوﻫﻢ =ﻞ

ﰲ
ﲆ ِ
ﮐﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﯿﺪاﯾGﺖ ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ 'ﻲ؛ » َوﻟَﻪُ اﻟْ َﻤﺜ َُﻞ ْاﻷَ ْﻋ َ ٰ
اﻟﺴ ََ %و ِ
ات َو ْاﻷَ ْر ِ
ﻴﻢ« او ﺧﺎص اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﺮه دی ﺷﺎن،
ﺤ ِﻜ ُ
ض َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟْ َ
ﱠ

ﺻﻔﺖ ډﯦﺮ ﻟﻮړ ،اوﭼﺖ ﭘﻪ اﺳ`ﻧﻮﻧﻮ او =ﻤﮑﻪ ﮐﯥ .ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ اﻋﻠﯽ =ﻨﯥ اﻋﻠﯽ.
٦
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ﺻﻔﺎت او ﻟﻪ ﻟﻮړ ،وﭼﺖ ﺨﻪ ،ﻟﻮړ او وﭼﺖ ﺷﺎن د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺷﺎن او ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ
دی .ﭘﻪ اﺳ*ن او )ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﻫﯿ $ﯾﻮ ﺷﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﻦ او ﻪ واﱄ ﮐﯥ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﺷﺎن ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺴﺎوی ﻻ ﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ ادﻧﯽ ﺻﻔﺖ او ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ
ﻧﻪ ﳾ رﺳﻮﻟﯽ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ =ﺮدو< ،ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺟﻼل ،ﺟ*ل،
ﮐ*ل ،ﻣﺜﺎل او ﻧﻮرو ﻣﻤﯿﺰاﺗﻮ او ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻮ ﮐﯥ اوﻟﯽ ،اﻋﻠﯽ ،ارﻓﻊ او اﻗﺪس
دی ،ﭼﯥ د ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﻫﻢ او ﺗﺼﻮر ﮐﯥ راﺗﻠﻠﯽ ﻧﻪ ﳾ .ﺑﻠﮑﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺣﺴﻦ
او ﻪ واﻟﯽ ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺮﺗﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯧDي او ﻣﻮﺟﻮد وي ،ﻫﻐﻪ <ﻮل د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د
ﮐ*ﻻﺗﻮ ﯾﻮه ادﻧﯽ ﭘﻠﻮﺷﻪ ده.
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻟﻮی واﮐﻤﻦ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪ د ﭘﯧHﯥ د ﮐﯿﺴﯥ ﻧﻮم
»اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ« ﻧﻮﻣﻮﻟﯽ دی .و=ﻮرئ ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم

ﻦ
ُﺺ َﻋﻠَ ْﻴﻚَ أَ ْﺣ َﺴ َ
ﺤ ُ
ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ د اﺳﯥ راﻏﲇ دي» :ﻧَ ْ
ﻦ ﻧَﻘ ﱡ
اﻟْﻘ ََﺼ ِ
ﻦ
ﺺ ِ َﺎ أَ ْو َﺣ ْﻴ َﻨﺎ إِﻟَ ْﻴﻚَ َٰﻫ َﺬا اﻟْ ُﻘ ْﺮآنَ َوإِن ﻛ َ
ُﻨﺖ ِﻣﻦ َﻗ ْﺒﻠِ ِﻪ ﻟَ ِﻤ َ
 «#ژﺑﺎړﻩ) :ﻣﻮږ ﺑﯿﺎﻧﻮو ،ﻟﻮﻟﻮ ،ﭘﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه ﻪ ﻗﺼﻪ ﻟﻪ <ﻮﻟﻮ ﻗﯿﺼﻮ(.
اﻟْﻐَﺎ ِﻓﻠِ َ
)ﮑﻪ ﭼﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﻪ دی ،ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د وﺣﯥ زﻣﻮﻧ Dﺗﺎﺗﻪ دﻏﻪ ﻗﺮآن او ﺑﯧﺸﮑﻪ
ﺷﺎن دا دی ﭼﯥ وې ﺗﻪ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻧﺰوﻟﻪ د دې ﻗﺮآن ﺧﺎﻣﺨﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﺧﱪاﻧﻮ(.
دا ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ده ﭼﯥ ﭘﻪ <ﻮل ﻗﺮآن ﮐﯥ د ډﯦﺮو اﻧﺒﯿﺎوو او ﻣﺮﺳﻠﯿﻨﻮ د ﮐﯿﺴﻮ ﻧﻪ
ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮې او د ﻫﻐﻮی <ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﯾﻮا)ﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ د ﮐﯿﺴﯥ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ
ﻏﻮره ﮐﯿﺴﯥ ﭘﻮرﺗﻪ او ﻟﻮړﻩ وړې .ﯾﻌﻨﯥ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﯾﯥ ﻧﻮﻣﻮﻟﯥ د ﻩ .ﭘﻪ ﻗﺮان
ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ او اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭼﯥ ﻏﻮره ﭘﻨYﻮوﻧﮑﯽ او ﻏﻮره
ﮐﯿﺴﻪ ﻧﻮﻣﯧDي ،د )ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو اﻧﺒﯿﺎوو او ﻣﺮﺳﻠﯿﻨﻮ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﯾﺎدوﻧﯥ
ﺷﻮي دي .ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ=ﻪ:
-١

د ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺮﯾﻢ

-٢

د ﺣﴬت اﺳﺤﻖ او ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ

ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۴آﯾﺖ ﮐﯥ » ِﺻﺪﱢ ﻳﻘًﺎ ﻧﱠ ِﺒ &ﻴﺎ« وﯾﻞ ﺷﻮي.

د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۹۴آﯾﺖ ﮐﯥ » ِﺻﺪْ قٍ َﻋﻠِ &ﻴﺎ« وﯾﻞ

ﺷﻮي.
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-٣

د اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ

) (۵۴آﯾﺖ ﮐﯥ » َﺻﺎ ِد َق اﻟْ َﻮ ْﻋ ِﺪ َوﻛَﺎنَ َر ُﺳ ً
ﻮﻻ ﻧﱠ ِﺒ ﻴﺎ« وﯾﻞ
ﺷﻮي.
-٤

د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ

ﺨﻠ ًَﺼﺎ ﻧﺒﻴﺎً وﻳﻞ ﺷﻮي.
) (۱۵آﯾﺖ ﮐﯥ » ُﻣ ْ
-٥

د اد رﯾﺲ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ

-٦

د ﻫﺎرون ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ

ِﻲا« وﯾﻞ ﺷﻮي.
) (۶۵اﯾﺖ ﮐﯥ » ِﺻﺪﱢ ﻳﻘًﺎ ﻧﱠﺒ 
) (۳۵آﯾﺖ ﮐﯥ »ﻧَ ِﺒ ﻴﺎ« وﯾﻞ ﺷﻮي.

ﴎه د دﻏﻮ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ اﻟﻘﺎﺑﻮﻧﻮ د ال ﻋﻤﺮان ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۶آﯾﺖ ﮐﯥ د ﺣﴬت
ﻋﯿﺴﯽ او ﻣﺮﯾﻤﯥ د ﮐﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ د آل ﻋﻤﺮان د ﺳﻮرت ﭘﻪ ﻣ ﮐﯥ راﻏﲇ

ﻦ إِﻟَٰ ٍﻪ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوإِنﱠ
ﺤ ﱡﻖ َو َﻣﺎ ِﻣ ْ
ﺺ اﻟْ َ
دي ،وﯾﻞ ﺷﻮي» :إِنﱠ َٰﻫ َﺬا ﻟَ ُﻬ َﻮ اﻟْﻘ ََﺼ ُ
ﻴﻢ« ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯥ ﺷﮑﻪ دا ﺣﺎل د ﻋﯿﺴﯽ او د ﻣﺮﯾﻤﯥ ﭼﯥ
ﺤ ِﻜ ُ
اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَ ُﻬ َﻮ اﻟْ َﻌﺰِﻳ ُﺰ اﻟْ َ

ﺗﺎﺗﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﻮ ،دا ﺑﯿﺎن ﺣﻖ دی او ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﻫﯿ( ﺑﺮﺣﻖ ﻣﻌﺒﻮد ،ﻣ!ﺮ ﯾﻮا ﯥ اﻟﻠﻪ
دی(.
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻮ9ﻪ ﻣﻮږ وﯾﻨﻮ ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻟﻪ ﻟﻮړﻩ ﺣﻀﻮره د /ﻮﻟﻮ ﮐﯿﺴﻮ ﻟﻪ
ﻣﻨ:ﻪ ﯾﻮا ﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ د ﮐﯿﺴﯥ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﺮ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟﯥ
ده او د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﺴﯥ ﺗﻪ د ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻖ ﻧﻮم
ورﺑFﻠﯽ ﺷﻮی دی .د ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻖ او د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﺗﺮﻣﻨ Bد ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﻏ Iﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﺮوت دی .ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻧﻮم ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ9ﻪ د اﺣﺴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ د ﻧﺎﻣﻪ ﴎه روMﺎﻧﻪ ﻧﯿﮋدې واﻟﯽ Mﯿﻲ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ9ﻪ ﭼﯥ :ﻟﻮی ﺧﺪای
د ﺎن ﻟﭙﺎره د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻏﻮره ﮐQې ﭼﯥ د /ﻮﻟﻮ ﻣﺮاﺗﺒﻮ Pﺨﻪ ﻟﻮړﻩ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ده او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ9ﻪ د /ﻮﻟﻮ اﻧﺒﯿﺎوو او ﻣﺮﺳﻠﯿﻨﻮ د ﮐﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ Bﮐﯥ
ﯾﻮا ﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﻧﻮم ﯾﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻧﻮﻣﻮﻟﯽ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻟ Tﻏﻮﻧﺪې ﯿﺮ ﺷﻮ وﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧTو ﭼﯥ اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﯾﻌﻨﯥ
ډﯦﺮ ،ﻧﯧﮏ او Mﮑﻠﯽ ﭘﻨ:ﻮوﻧﮑﯽ او ﻫﻤﺪارﻧ!ﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﯾﻌﻨﯥ ډﯦﺮه ﻏﻮره،

٨
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ﺳﭙﯧﻠﯥ او ﮑﻠﯥ ﮐﯿﺴﻪ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮﻪ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﮐﯿﺴﻪ د اﺣﺴﻦ
اﻟﻘﺼﺺ او د ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ ﮐﯿﺴﻪ د ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻖ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ" ﻫﻢ ﺟﻮت
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ »ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻖ« ﯾﻌﻨﯥ رﺘﯿﻨﯥ ﮐﯿﺴﻪ او اﺣﺴﻦ
اﻟﻘﺼﺺ ﯾﻌﻨﯥ د ﮐﯿﺴﻮ ﻏﻮره ،درﻧﻪ ﺳﭙﯧﻠﯥ ﮐﯿﺴﻪ« 8ﻠﻪ ﺷﻮې .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د
اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﭘﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﻏﻮره اړخ <ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ،د ﺑﯥ
وJﲇ ﺗﻮب ﻟﻪ ﻣﯿﻨHﻪ وړل ،د اﴍاﻓﯿﺖ او ﻣﺮﯾﻲ ﺗﻮب ﻣﺤﻮه ﮐﻮل< ،ﻮﻟﻨﯿﺰه
ﻣﺴﺎوات او ﺑﺮاﺑﺮي <ﯿﻨOﻮل ،ﻟﻪ وﭼﮑﺎﻟM Nﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژﻏﻮرل او ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ
اړخ ﮐﯥ د زﻏﻤﻮاﱄ ﭘﲇ ﮐﻮل او د HJﻮاﱄ ﻧﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ ﻧﻐQﺘﯥ ده.
د دﻏﻮ <ﻮﻟﻮ ﺑﻨﺴUﻮﻧﻮ د ﭘﻮره ﻏQﺘﲇ ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﺮ وﻟﯿﻮ ﭘﺮﯦﻮﺗﯥ ،ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړﮐﺘﺎﺑﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯿﺮﻧﯿﻮ وروVﻮ د JﺎJﻨﯿﺰو ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ او زور زﯾﺎﺗﯿﻮ
ﮑﺎر ﺷﻮی و .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ وړﮐﺘﺎﺑﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯿﺮﻧﯿﻮ وروVﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ Mﺎه ﮐﯥ
وﻏﻮرJﻮل ﺷﻮ ،ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺳﻮداﺮو ﮐﺎرواﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺮﯾﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﻠﻮرل ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﭼﻨﯿﺘﻮب ﮐﯥ د ﻣﴫ د ﺑﺎزار د ﯾﻮ ډﯦﺮ ﮑﲇ ﻣﺮﯾﻲ ﭘﻪ Mﯧﺮ د ﭘﯿﺮ او
ﭘﻠﻮر »وﺳﺖ« وﺮJﯧﺪ .ﻫﻐﻪ د ﻣﺮﯾﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﻣﴫ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ
د ﻣﴫ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او د ﺎري ﭼﺎرو د واﮐﻤﻦ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭼﻮﭘ[ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ
د ﯾﻮ ﺧﻄﺎ ﮐﺎر ،ﴎﻏ[ووﻧﮑﻲ او ﻧﺎﮐﺎره ﻣﺮﻳﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ دوﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د ﻣﴫ
ﭘﻪ ﻓﺮﻋﻮ` زﻧﺪان ﮐﯥ د ﺑﻨﺪ ﺷﭙﯥ او ورJﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ[ﻟﯥ .د داﺳﯥ ﭼﺎ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ د
<ﻮﻟﻨﯿﺰو ﺑﺮاﺑﺮﯾﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه وﻟﻮﯦﺪه ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ د ﮐﻮﭼﻨﯿﺘﻮﺑﻪ Mﺨﻪ ﺗﺮ
Jﻠﻤﯿﺘﻮﺑﻪ ﭘﻮرې <ﻮل ﻋﻤﺮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟ ،Nﺧﻮارۍ ،ﺑﯥ وﺳ Nاو د ﺧﭙﻠﻮ او
ﭘﺮدﯾﻮ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ ﻧﻪ ډک ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮﴎه ﮐ[ی او د ﻫﺮ رﻧOﻪ ﺣﴪﺗﻮﻧﻮ
او ﻧﺎاﻣﯿﺪﯾﻮ د زﻏﻤﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﯾﻮ ډﯦﺮ ﮐﻠﮏ او ﻏQﺘﻠﯽ اﻧﺴﺎن ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮی وو.
دﻏﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯥ د ﭘﻼر ﺣﴬت ﯾﻌﻘﻮب ،د ﻧﯿﮑﻪ ﺣﴬت اﺳﺤﻖ او د ﻏﻮر ﻧﯿﮑﻪ
ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﻪ ورﭘﺎﺗﯥ د اﻟﻬﻲ دﯾﻦ او ﴍﯾﻌﺖ د ﻻرﻮد ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﯾﻮه ﺳﱰه
ﻫﻨﺪاره ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮﻟﻪ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﯾﻮاJﯥ Jﺎن او د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﯥ
وﮐﻮﻻی ﺷﻮل د ﻣﴫ د ﻓﺮﻋﻮن د ﺑﯧﺮغ ﻻﻧﺪې د ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺎﻧﻮ اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم او <ﻮﻟﻨﻪ
د ﭘﻮره اوه وو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ وﻧ[وي او ﭘﺮ Jﺎی ﯾﯥ ﯾﻮه ﺳﻮﭼﻪ،
ﺳﭙﯧHﻠﯥ ،ﭘﻪ ﻣﺴﺎواﺗﻮ وﻻړ ﻧﻈﺎم او <ﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ او ﭘﺮ ﭘQﻮ ودروي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ
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ﻮﻟﯥ وﯾﻨﯥ او ﻣﺮﯾﺎن ،ﺧﻮاري ﮐﻪ ﮐﺎرﺮان ،اﴍاﰲ درﺑﺎرﯾﺎن او د ﻮﻟﻨﯥ
ﻮل ﺷﺘﻤﻦ او !ﻤﮑﻪ وال ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﺘﺎر ﮐﯥ ودرول ﳾ .د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻪ
ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،او ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﻧﻪ ﯾﻮا!ﯥ دا ﭼﯥ ﻮل ﮐﺴﺒﻪ ﮐﺎر،
ﻣﺰدوران ،د !ﻤﮑﯥ ،ﺑﺎﻏﻮﻧﻮ او ﺷﺘﻮ ﺧﺎوﻧﺪان د ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﭽﻪ ود
رول ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ،ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ ،ډﯦﺮ ﺳﱰ واﮐﻤﻨﺎن ﯾﯥ ﻫﻢ دﯦﺘﻪ اړ ﮐ5ل
ﭼﯥ د ﯾﻮه ﺧﺪای ﺗﺮ ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې د ﯾﻮه ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﻧﻪ ډﮐﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﻏ5ﯾﺘﻮب
ﻏﻮره ﮐ5ي .ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ﻟﻮی ﻣﻌﺒﺪ واﮐﻤﻦ ډﯦﺮې ﻫﻠﯥ !ﻠﯥ وﮐﻮﻟﯥ= ،ﻮ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ رﻧIﺎرﻧIﻪ !ﺎ!ﻨﯿﺰو ﻏﱪﻮﻧﻮﻧﻮ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻧﻈﺎم ړﻧ Cﮐ5ي او ﻫﻐﻪ
ووژ ،NﻣIﺮ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ .ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ﻮﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ د دوﻟﺖ ﭘﻪ
واک ﮐﯥ ورﮐ5ي .ﻣﻌﺒﺪ او ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﮐﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ !ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺑﯥ وﺳﻠﯥ او
ﻫﻐﻮی ﻮل ﯾﯥ د ﮐﺎرﺮاﻧﻮ ﭘﻪ =ﯧﺮ ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ وRرل او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﯾﯥ د
ﻣﻌﺒﺪﯾﺎﻧﻮ اﴍاﰲ او روﺣﺎ Nﻣﺂﺑﻪ ﻮﻟﻨﻪ ړﻧIﻪ ﮐ5ﻟﻪ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮN
او د ﻫﻐﻮی د ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ د واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ اﴍاﰲ ﻣﺂﺑﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ ړﻧIﻪ ﺷﻮی وه او ﭘﻪ
دې ﺗﻮﻪ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻻس د !ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ5ي !ﻞ ﯾﻮه داﺳﯥ
ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي،ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻣﯿﻨ] ﺗﻪ ﺷﻮه؛ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ
ﺑﺎدار او ﻧﻮﮐﺮ ،ﺷﺘﻤﻦ او ﺑﯥ و!ﻠﯽ! ،ﻮاﮐﻤﻦ او ﺑﯥ وﺳﯥ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ ﻻره ،ﻫﺮ
ﭼﺎ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه او د ﮐﺎر د ﯾﯧﱪې ﻟﻪ ﻻرې
ﯾﯥ ﺧﭙﻞ !ﺎن او د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ^ د ژوﻧﺪاﻧﻪ اړﯾﻦ ﺗﻮﮐﻲ ﻻﺳﺘﻪ راوړل .ﭼﺎ ﭼﯥ
ﺑﻪ د ﺻﺤﻲ »روﻏﺘﯿﺎ« د ﻣﻌﺎذﯾﺮو ﯾﺎ د ﺑﻞ ﮐﻮم ﻗﺎﻧﻮ Nدﻟﯿﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ
ﮐﻮﻟﯽ ،ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا دوﻣﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ^ ﴎه ﭘﺮې ژوﻧﺪ وﮐﻮﻻی ﳾ .د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻪ راﻣﯿﻨ] ﺗﻪ ﮐ5ي
ﻧﻈﺎم ﮐﯥ د ﻣﻌﺎﺑﺪو واﮐﻤﻨﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﺑﯥ واﮐﻪ ﺷﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻮی ﻧﻮر ﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻟﯽ
ﭼﯥ د ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﻧ Cﭘﻪ رﻧIﻪ ﭘﯿﺴﯥ راﻮﻟﯥ ﮐ5ي او ﺧﭙﻠﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ
واﭼﻮي .ﻫﻐﻮی ﻧﻮر د دې وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﻣﻌﺒﺪ او ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﺮ
و5ﯾﻮ زور زﯾﺎﺗﯽ وﮐ5ي .د ﻮﻟﻨﯥ ﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ =ﺨﻪ وﻧﯿﴘ .د ﻋﺒﺎدت
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﺎﻧﺪ او ﻫdﻮ =ﺨﻪ ﻟﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﳾ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻟﮑﻪ د
ﭘﺨﻮا ﭘﻪ =ﯧﺮ ﯾﻮ !ﻞ ﺑﯿﺎ د ﺑﺎدار او ﻣﺰدور ،اﴍاﻓﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ او د ﻟﻮړو او ﯿeﻮ
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ﻃﺒﻘﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ووﯾﺸﻞ ﳾ .ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻪ ﮐ ﻧﻮ وﻮدﻟﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﺣﻨﯿﻒ دﯾﻦ او ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د روﺣﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﺳﯥ ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ
ﻧﻪ ده روا ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻮﻟﻨﯿﺰې ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ #ﺨﻪ ﻟﺮې او د
ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺗﻮﮐﯿﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوږده ﮐ ي .ﻫﺮ
#ﻮک ﮐﻪ ﻧﺮ دی او ﮐﻪ :ﻪ ،د دې دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻮﻟﻨﯥ د
ﻏ ﯾﻮ د ﻫ@ﺎﻧﺪو او ﭘﻨ:ﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ وﻧ=ﻩ
واﺧﲇ .ﻫﯿ@ﻮک د دې ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻣﺰدﮐﻮﻧﻮ ،ﳌﻮﻧA Bﺎﯾﻮﻧﻮ او داﺳﯥ
ﻧﻮرو د Aﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯥ Hﻨﻲ دوی ﻫﻠﺘﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ دي،
د ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ د ﻧﺬ ر او ﻧﯿﺎز ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ #ﻪ وﻏﻮاړي .دا ددوﻟﺖ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﺪه ده
ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ Aﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺑﺎړﻩ ورﮐ ي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر وړﺗﯿﺎ وﻟﺮي.
ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺳﯿﺎﳼ واک ﺧﺎوﻧﺪ دﻧﺪه ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ ﻏ ی ﭼﯥ د ﮐﺎر
او ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ وړﺗﯿﺎ وﻟﺮي ،ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﮐﺎر د ﻻرې د OHﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ وﺳﻪ
وﺑQﻲ .د واﮐﻤﻨ Pﻮﻟﻨﯥ دﻧﺪه ده ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ ﻏ ی ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺮ وی
ﮐﻪ :ﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻮ ﻟﭙﻪ ﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧﻪ د #ﻪ ﻏﻮﺘﻠﻮ ﻣﺦ ﻧﯿﻮی وﮐ ي# ،ﻮ ﻮﻟﻨﻪ
د ﺑﯥ ﮐﺎرۍ ،ﺑﯥ وﺳ Pاو ﺑﯥ ﮐTﻟ Pﭘﻪ ﻟﻮري ﻻړﻩ ﻧﻪ ﳾ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس
د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ د اﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ ﮐﻪ د ﻣﺴﯿﺤﻲ دﯾﻦ او
ﮐﻪ د ﻧﻮرو ادﯾﺎﻧﻮ ﻻروﯾﺎن دي ،د ﻣﻌﺎﺑﺪو د واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧVﻪ د ﻃﺮﯾﻘﯥ او
ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﮐﺴﺐ او ﮐﺎر او ﭘﻨ:ﻮوﻧﻮ #ﺨﻪ Hﻮﻪ او ﺑﯥ ﺧﱪه ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮي دي .ﭘﻪ دې وﻟﺴﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟﯿﮏ او ﻟﻮﺳﺖ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟVﯧ[ي ،ﮐﻪ ﻟVﯧ[ي ﻫﻢ
ﺧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﯿOﻪ ﮐﭽﻪ .ﮐﺴﺐ او ﮐTل ﻟﮑﻪ د اﺳTن د ﺳﺘﻮري ﭘﻪ #ﯧﺮ د ﭼﺎ
ﻻﺳﺘﻪ ﻧﻪ راAﻲ .ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻪ وﻣﻮﻣﻲ ،ډوډۍ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ ،ﮐﻪ ډوډۍ وﻣﻮﻣﻲ ،دوا او
درﻣﻞ ﻧﻪ ﻣﻮﻣﻲ .ﻟﻪ ﺑﺮﯦQﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دي ،د ﻏﻮاﯾﺎﻧﻮ او =Hو ﭘﭽﯥ او ﺧﻮﺷﺎﯾﻲ
د ﺳﻮن د ﻣﻮادو ﭘﻪ #ﯧﺮ ﮐﺎروي .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﺗﺮﺑﻮري ﭘﻪ دﻤﻨ Pاوﺘﯥ .ورور د
ورور ،ﭘﻼر د زوی ،زوی د ﭘﻼر او ﺗﺮﺑﻮر د ﺗﺮﺑﻮر ﭘﺮ وﯾﻨﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﮐﮑ HﺮAﻲ .د
زﻏﻢ او ﻻورﯾﯿﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮږو او ﺧﻮﻧﺪورو ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ ﻧﻪ #ﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﺮ #ﻪ
د :Aﻮاﻟﻮ او AﺎAﻨﯿﺰو ﭘﯧQﻮ د اور ﭘﻪ ﳌﺒﻮ ﮐﯥ ﺳﻮزﯦﺪﻟﯥ او اﯾﺮه ﺷﻮي ،ﭼﯥ ﻻ
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ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮﻪ د ﺗﺎرﯾﺦ د ﮐﻨﺪې ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟ ﴎه د ﻮﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻪ
ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺷﭙﯥ ور"ﯥ ﺗﯧﺮوي.
دا ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪ د ﭘﯧ)ﻮ ﮐﯿﺴﻪ د
اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې .زﻣﻮږ ﺑﺤﺚ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﻫﻤﺪﻏﯥ 9ﮑﻲ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا راوﺮ"ﻲ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﳌﻨﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ راﻧﯿﺴﻮ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
FﻮﻧEو ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪو ﺗﻪ اوږدواﻟﯽ ﺑ)ﻮ.؛ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺮﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ووﯾﻞ ﭼﯥ د
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﻧﻮم ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﯾﻌﻨﯥ »ﻏﻮره ،ﻧﯧﮑﻪ
او ﺳﭙﯧKﻠﯥ« اﯾ)ﻮدل ﺷﻮی ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﯿﺮﻧﯿﻮ وروLﻮ د
"ﺎ"ﻨﯿﺰو او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﻮ ﭘﻪ "ﭙﻮ ﮐﯥ د وﻫﻠﻮ9 ،ﮑﻮﻟﻮ او ﮐﻨKﻠﻮ ،ﭘﻪ ﺑﺪرﻪ ﮐﯥ
ﮐﻮﻫﻲ ﺗﻪ وﻏﻮر"ﻮل ﺷﻮ او ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ﺳﻮداﺮو ﮐﺎرواﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻣﺮﯾﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
اوﻫﻤﺪارﻧPﻪ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻣﺮﯾﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﭘﻠﻮرل ﺷﻮ .او ﺑﯿﺎ د ﻣﴫ د ﻋﺰﯾﺰ ﭘﻪ
ﮐﻮر ﮐﯥ د وﯾﻨKﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او ژواک ﴎه روږدی ﺷﻮ.
ﴎﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﻣﴫ د ﻋﺰﯾﺮ د ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ »زﻟﯿﺨﺎ« د ﺷﯿﻄﺎ Tﻏﻮﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻪ وﯾﻠﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮر ډﯦﺮ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ،ﺑﻨﺪي ﺷﻮ .ﯾﻌﻨﯥ :ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب او د
"ﻠﻤﯿﺘﻮب دوران ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟ ،ﺑﯥ وﺳ او ﺣﴪﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډک ﭘﯿﻞ ﮐ .Vد ﺑﺎدار
او ﻣﺮﯾﻲ ،د ﺷﺘﻤﻦ او ﻧﯿﺴﺘﻤﻦ ،د ﻇﺎ` او ﻣﻈﻠﻮم او د ﺧﻮﺷﺎل او ﻏﻤﺠﻨﻮ ﻃﺒﻘﺎ[
ﻧﻈﺎم ﻟﻪ 9ﻮﻟﻮ ﻧﺎرواوو اړﺧﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره ﺗﻮﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐVﻩ او
وﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺸﺘﻮاﻟﯽ Fﻮﻣﺮه ﻧﺎروا او FﻨPﻪ ﻇﺎﳌﻪ ﻃﺒﻘﺎ[ 9ﻮﻟﻨﻪ
راﻣﻨKﺘﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ؟ د ﻫﻤﺪې 9ﮑﻲ ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د
ﺧﭙﻠﻮ اوه وو ﯧﺮازو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺑﻨﺴhﻮﻧﻪ ﺟﻮړ او ورﻏﻮل ﭼﯥ د
ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﯾﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﭘﻪ اوه وو راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ وﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ داﺳﯥ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺴ iﭘﻪ ﭘ)ﻮ ودر ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﯿ kﺗﻮﻪ ﻃﺒﻘﺎ[ رﻧ jاو
ﺑpﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ .ﯾﻌﻨﯥ9 :ﻮل ﻣﺮﯾﺎن او وﯾﻨKﯥ ﯾﯥ د 9ﻮﻟﻮ ﺷﺘﻤﻨﻮ اﴍاﰲ
ﻃﺒﻘﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐVل ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ Fﻮک ﺑﺎدار ﭘﺎﺗﯥ و او ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ
Fﻮک وﯾﻨKﻪ او ﻣﺮﯾﻲ .ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﭙﻞ د ژوﻧﺪ د ﭘﺎﯾ)ﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ او
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ د وﺳﯥ او وړﺗﯿﺎ ﭘﺮ ﻣﺦ دﻧﺪه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ او ﻫﺮ
ﭼﺎ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺎري دﻧﺪې ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ دوﻣﺮه ﺑﺎړﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ د "ﺎن او
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د ﮐﻮرﻧ د اړﺗﯿﺎوو ﮐﭽﻪ ﭘﻮره ﮐي .زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺧﻮا
اﻧﺴﺎ. /ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د دﻏﺴﯥ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎ' ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﭘ$ﻮ ودرول او ﺑﺮي ﺗﻪ رﺳﻮل وو،
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ژوﻧﺪ ﮐﯿﺴﻪ ﯾﯥ د ﻧﻮرو اﻧﺒﯿﺎوو او ﻣﺮﺳﻠﯿﻨﻮ د ﮐﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﻏﻮره،
ﻧﯧﮑﻪ او د ﺳﭙﯧ;ﻠﺘﯿﺎ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻟﺮوﻧﮑﯽ و7ﻴﻲ .ﮐﻪ 3ﻮک ﺑﻞ 3ﻪ اﻧ2ﯿﺮي او واﻳﻲ
ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﯥ د زﻟﯿﺨﺎ د ﻣﯿﻨﯥ ﮐﭽﻪ د ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ﻧﻮرو 7ﯧ?2ﻮ وﭼﺘﻪ
ﺑﺮﯦ$ﻲ ،زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ 3ﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ ﻟﺮي .دا Eﮑﻪ ﭼﯥ د زﻟﯿﺨﺎ ﻣﯿﻨﻪ ﯾﻮه وCﻧﯿﺰه
ﮐﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﱪCﻮن ﻫﻢ وCﻧﯿﺰه ﻋﻤﻞ
?Cﻞ ﮐﯧNي .ﮐﻮم 3ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ .ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ او ﺑﯿﺎ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻏﻮره،
ﻧﯧﮏ او ﺳﭙﯧOﻠﯽ .ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﻤﻞ ?Cﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ .ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎ'
ﻧﻈﺎم دی ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺧﻮا د .ﻮﻟﻮ EﺎEﻨﯿﺰو او اﺳﺘﺒﺪادي
ﺧﻮﯾﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ راﻣﯿﻨﺨﺘﻪ ﺷﻮې او ﺑﺮي ﺗﻪ رﺳﻮل ﺷﻮي وو .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ
ﺧﻮا د زﻟﯿﺨﺎ ﻣﯿﻨﻪ ﻫﻢ ﯾﻮه اړﺧﯿﺰه وه ،دوه اړﺧﯿﺰه ﻧﻪ وه .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﱪCﻮن ﯾﻮ ﻣﻨﻔﻲ ﻏﱪCﻮن وو ﭼﯥ 7ﻮدﻟﻪ ﯾﯥE ،ﮑﻪ ﭼﯥ د زﻟﯿﺨﺎ
ﻏﻮ7ﺘﻨﯥ ﺷﯿﻄﺎ /ﻏﻮ7ﺘﻨﯥ وې ،د ﺷﯿﻄﺎ /ﻏﻮ7ﺘﻨﻮ ﻣﻨﻞ ﭘﻪ ﺷﯿﻄﺎ /ﺧﻮﯾﻪ
ﻏﻮ7ﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﻧﻐ$ﺘﯿﯥ وې ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وه .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮﻣﯥ
ﮐﯿﺴﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ د ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻏﻮره
اﻟﻔﺎﻇﻮ او وزﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي او ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧۍ ﮐﯥ د ﻣﯿﻨﯥ د ﻏﻮره اړخ ﭘﻪ
3ﯧﺮ د ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ او ﳌﺎﻧ;ﻨﯥ وړ ?Cﻞ ﺷﻮي ،ﯾﻮ ﺧﻮﺷﯥ ﺷﯿﻄﺎ /درﯾ[ دی ،ﭼﯥ
ﭘﺳﻮل ﺷﻮی3 ،ﻮ وﮐﻮﻻی ﳾ ﭘﻪ دې ﺗﻮCﻪ ﻧۍ او ﻧۍ وال ﺧﺼﻮﺻﺎً د
اﺳﻼﻣﻲ ﻧۍ ﭘﺎم د ﻫﻐﻮ ﻏﻮره ﮐﺎروﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐي دي ﭘﻪ ﺑﻠﻪ
ﺧﻮا واړوي ،زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﺗﺮ .ﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﮐﻧﻪ داده ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺷﺎﻋﺮان او ﻟﯿﮑﻮﻻن د
ﯾﻮﺳﻒع د ﮐﯿﺴﯥ ﺑﻨﺴaﯿﺰه او ﻏﻮره اړخ ﭼﯥ د ﯾﻮې ﻏﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎ' ﻧﻈﺎم او .ﻮﻟﻨﯥ
راﻣﯿﻨ;ﺘﻪ ﮐﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮCﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎ. /ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺳﻮﭼﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﲇ
ﮐﯧﺪﻧﻪ وه ،ﻻﭘﺴﯥ و3ﯧي او د ﻫﻐﻪ .ﻮﻟﯥ 7ﯧ?2ﯥ ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐي،
3ﻮ ﺣﻖ د ﺣﻖ ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ او ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﳾ .ﯾﻌﻨﯥ :ﮐﻮم 3ﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د زﻟﯿﺨﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﭙﺎره
ﺷﻮي دي ،دا ﯾﻮه ﺑﺮﺑﻨgﻩ ﻧﺎروا ده ،ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ د ﻫﻐﻮ .ﻮﻟﻮ 7ﻮو او ﻋﺎدﻻﻧﻪ
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ﮐﺎروﻧﻮ د ﭘ ﻮﻟﻮ او ﻫﯿﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮي ،ﭼﯥ د اﻧﺴﺎ ﻮﻟﻨﯥ د
%ﯧﺮازۍ او ﻧﯧﻤﮑﺮﻏ* ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﺑﺮﯾﻪ رﺳﻮل ﺷﻮي وو% .ﺎﯾﻲ دا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻠﯥ ﻠﯥ
وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﻣ4ﯾﻨﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮ ﺷﯿﻄﺎن
ﺻﻔﺘﻮ د%ﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ;ﻪ د ﻧﻮي ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻏﯿﺮ
ﻃﺒﻘﺎ Bﻧﻈﺎم د ړﻧKﻮﻟﻮ او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ د اﴍاﻓﯿﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮا ﻣﺴﺘﺒﺪه او ﻃﺒﻘﺎB
ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﺑﯿﺎ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ راوﻻړ ﺷﻮي وي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻤﺪﻏﻮ ﺷﯿﻄﺎ
ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﻮرﻧ* د ﻮل ﱪ ﴎه د
وﯾﻨSﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ Rﯧﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭼﯥ ازادي او ﺑﺮاﺑﺮي وه،
راوﻏﻮر ﻮل ﺷﻮل .د اﻧﺴﺎن د%ﻤﻨﻪ ﮐ4و وړو ﮐﭽﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ Rﻪ وﭼﺘﻪ ﺷﻮه او ﺧﱪه
ﺗﺮ دې ﺑﺮﯾﺪه راورﺳﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻮل ﻧﻮي زﯦXﯦﺪﱄ ﻫﻠﮑﺎن ﺑﻪ وژل
ﮐﯧﺪل او ﻧﺠﻮﻧﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ د وﯾﻨSﻮ ﭘﻪ Rﯧﺮ ورﺳﺎﺗﻠﯥ .د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د
ﻓﺮﻋﻮن ﺟ4Kې ﺗﻪ ﭘﻪ ﻮل ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﺗﻮ;ﻪ ;ﻮﺗﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮې ،ﭼﯥ
Rﻮ د اﻧﺴﺎ ﻮﻟﻨﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻧﺴﻠﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Rﺨﻪ ﻋﱪت واﺧﲇ .ﮐﻪ ﭼﺮې Rﻮک
دﻏﻮ ﭘﯧ_ﻮ ﺗﻪ %ﻪ ﯿﺮ ﳾ ،وﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧXي ﭼﯥ د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د ﻓﺮﻋﻮن د
ﭘﯧ_ﻮ ﭘﻪ ﮐﯿﺴﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﮑﻲ ﭘﻪ رو%ﺎﻧﻪ ﺗﻮ;ﻪ ﻟﯿﺪﻟﯽ او ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ
د ﻣﴫ اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم د اﻧﺴﺎ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﻮﻟﻨﯿﺮه ﺑﺮاﺑﺮۍ ﭘﻪ د%ﻤﻨﯥ ﮐﯥ ډوب
ﺷﻮی و  ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺑﺎﻧﺪې د اوه %ﯧﺮازه ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ اوه
د وﭼﮑﺎﻟ* ﮐﻠﻮﻧﻪ راﻏﻠﻞ .د دﻏﻮ اوه وو وﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻧﻪ د ﻣﴫ د
وﻟﺲ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﯾﻮﺳﻒ د ﭘﻪ واک ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﯧ_ﻪ ﮐﯥ دې ﺗﻪ وار
ورﻏﯽ ،ﭼﯥ ﻧﻮر د اﴍاﻓﻮ ﻃﺒﻘﺎ Bﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﺑﻨﺴ ﻪ وﻧ4ول ﳾ ،ﭼﯥ وﻧ4ول ﺷﻮ او
ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﯾﻮ ﭘﺮ ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻣﺴﺎواﺗﻮ وﻻړ ﺳﯿﺴﺘﻢ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﳾ ،ﭼﯥ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ
ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ اوه وو وﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻣﴫ وﻟﺲ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د
;ﺎوﻧiﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ژﻏﻮرﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮه .ﺧﻮ د ﻮﻟﻨﯿﺰه ،ﺳﯿﺎﳼ،
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘ ﻮ او ﺑﺮاﻻ ﭘﯧ_ﻮ او ﻻﻧﺠﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ د ﻣﴫ اﴍاﻓﻮ ﺗﻪ د دې
وﺳﻪ ورﮐ4ﻟﻪR ،ﻮ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻮﻟﻨﯿﺰه اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺎم ﻟﻪ ﭘ_ﻮ
وﻏﻮر ﻮي او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﺑﯿﺎ ﻫjﻏﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ Rﯧﺮ د ﻓﺮﻋﻮ اﴍاﻓﻮ اﺳﺘﺒﺪادي
ﻧﻈﺎم ﺟﻮړ ﮐ4ي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل .ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺖ د ﺑﯿﺎ
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راژوﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﻪ ﮐﯥ ﭼﺎ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺗﺎوان وﮐ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﮐﻮرﻧ -او د د وی +ﱪ وو ،ﭼﯥ د ﻣﴫﯾﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره د وﯾﻨ%ﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ د
دﻧﺪې ﭘﻪ درﺟﻪ ﮐﯥ وﻟﻮﯦﺪل .د ازﻣﯿﺖ ﭘﻪ دې اور ﮐﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای اراده ﺑﯿﺎ
ﻫﻢ ﻫ<ﻏﻪ وه ،ﻟﮑﻪ 9ﻨ8ﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﮐﯥ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮل.
د اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم د اﺳﺘﺒﺪاد ﻟﻪ ﻣﯿﻨ%ﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻏﻮره وﺑﺮﯦﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ د ﻧﻈﺎﻣﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ Eﺎی ﻟﻮﻟﭙﻪ ﳾ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫ<ﻏﺴﯥ ﻫﻢ
وﺷﻮل .ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻠﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﴫ ﻓﺮﻋﻮ Gﻧﻈﺎم ﺗﻪ
ﻫﺮ رﻧ8ﻪ ﴍاﯾﻂ وړاﻧﺪې ﮐل ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﻟﻪ دې وﯾﺮې ﭼﯥ ﮐﻪ ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻠﻮ ﺗﻪ
ازادي ورﮐي ،ﮐﯿﺪای ﳾ ﻟﮑﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﭘﻪ 9ﯧﺮ ﯾﻮ Eﻞ ﺑﯿﺎ
ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﺑﻨﺴOﻪ وﻧﯦNي .ﻧﻮ ﻟﻪ
دې وﯾﺮې د ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻠﻮ د ﭘﺮﯦﻮدﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﱪه ﮐﯥ ﯾﻮه ﺳﻼ ﻧﻪ وو9 ،ﻮ ﭼﯥ د ﺑﻨﻲ
اﴎاﯾﻠﻮ +ﱪ د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻏﻮOPﻨﻪ ﭘﻪ ﭘOﻪ ﴎه ﻟﻪ ﻣﴫه وﺗﺘﯧﺪل ،ﭼﯥ
ﻓﺮﻋﻮن ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﻟﮑﺮه ﴎه ورﭘﺴﯥ وواﺗﻪ او ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ +ﱪه ﴎه د ﻧﯿﻞ ﻟﻪ ﺳﯿﻨﺪه ﭘﻮرې واﺗﻪ ،ﺧﻮ ﻓﺮﻋﻮن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﮑﺮه ﴎه
ﭼﯥ د ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﯿﻠﻮ ﭘﺴﯥ د ﻧﯿﻞ ﭘﻪ ﺳﯿﻨﺪ ﮐﯥ ﻧﻨﻮ Rوو ،ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﯥ ډوب او ﻣﻩ
ﺷﻮل .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ دا Eﻞ د اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم د ﴎوال د ﻣﯾﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ
داﺳﯥ ﻧﻈﺎم ﭼﯥ ﭘﻪ +ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ وﻻړ وي ،راﻣﯿﻨ Vﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ واﯾﻲ .ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ ﯾﻮاEﯥ ﯾﻮ Eﻞ وو ،ﭼﯥ د اﴍاﻓﻮ د
ﻃﺒﻘﺎ Rﻧﻈﺎم د ړﻧ8ﯧﺪﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ Eﺎی د +ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻮ ﺳﭙﯧ]ﻠﯽ ﻧﻈﺎم راﻣﯿﻨV
ﺗﻪ ﺷﻮی دی ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪ د ﭘﯧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ وو او
ﺑﺲ .دﻟﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ دې +ﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺎم راواړول ﳾ ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﯿﻨ Vﺗﻪ ﺷﻮي +ﻮﻟﻨﯿﺮه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ +ﻮﻟﻮ Pﯧ_8ﻮ ﴎه واﮐﻤﻨﻪ وه،
ﭘﻪ ﻫ<ﻏﻪ ﺗﻮaﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮaﻪ واﮐﻤﻨﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮې وای ،ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﯿ]ﮑﻠﻪ ﻫﻢ د اﺳﺘﺒﺪاد او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﯿﻮ ﻓﺮﻋﻮﻧﯿﺖ ﻧﻪ
راﻣﯿﻨ Vﺗﻪ ﮐﯧﺪه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮaﻪ ﻓﺮﻋﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﮑﺮو ﴎه ﭘﻪ اوﺑﻮ
ﮐﯥ ﻧﻪ وو ډوب ﺷﻮی او ﻧﻪ ﺑﻪ وو ﺗﺒﺎه ﺷﻮي9 .ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ Pﻮ وﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧNي او
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ﭘﺮ دې ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧي ﭼﯥ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻪ راﭘﯧﯧي؟ ﻣ ﺮ ﯿﻨﯥ ﺧﱪې
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ د اﻧﺴﺎ* ﻧ)ۍ ﺗﺮ ﻏﻮږوﻧﻮ رﺳﯧﺪﻟﯥ او ﻫﻐﻪ دا دي» :ﺧﭙﻞ
ﺎن ﻟﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺨﻪ ﻟﻮړ ﻣﻪ 56ﻪ .د ﻟﻮړو ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﺮ ﴎ ﻫﻢ ﻻره ﺷﺘﻪ; ،ﻪ وﮐ)ﻩ ﭘﻪ
اوﺑﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ واﭼﻮه ،اوﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ وړي ،ﻟﻪ ;ﻮو ﻧﻪ ;ﻪ زﯦي ،ﻟﻪ ﺑﺪو ﻧﻪ ﺑﺪ .ﮐﻪ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﻪ وي ،ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،د ﺗﻠﯥ ارز;ﺖ ﭘﻪ ﻧﯿﺎوﻣﻨ@ ﮐﯥ ده«.
داﺳﯥ ډﯦﺮې ﻧﻮرې ﻻر;ﻮوﻧﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎ* Gﻮﻟﻨﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ
ﻣﺦ د ﻏﻮره ﻟﯿﺎرو ﭘﻪ Gﺎﮐﻠﻮ د ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﯿﻮ ،ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻮ او ﺑﺮﯾﻮ ﳌﺮﯾﺰو وړاﻧ ﻮ د ﮐ)ﮐﯿﻮ
ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ رﻧ ﻪ ﺧﻮ;ﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ)ي .ﺧﻮ اﻧﺴﺎن د ﻏﺮور او ﺗﮑﱪ ﭘﺮ ﻧﯿﲇ
ﺳﭙﻮر دی ،ﻫﺮ ﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ارادې او ﻫﻮډ ﺗﺎﺑﻊ 56ﻲ او ﻋﻘﻞ ﺗﻪ ﻟﻩ ﺑﺮﺧﻪ
ورﮐﻮي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﯥ زﻏﺮد وي ،ﻫﺮ ﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺰۍ او ﺗﻮﻧﺪۍ ﴎه ﻏﻮاړي .ﻟﻪ
زﻏﻤﻪ ﭘﺮ ﺎﻨﻲ او ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ډﯦﺮ زﯾﺎت ﻣﯿﻦ دی .ﻫﺮ ﻪ د ﻧﻦ ورﯥ د S6ﻮ
ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ S6ﻮر 56ﻲ .د 6ﺎﻧﺪه د ﭘﯧﻮ ﺳﻮچ ورﺗﻪ ﺑﯥ ﻫﻮده ;ﮑﺎري ،ﭼWﺗﻪ
ﭼﯥ S6ﻪ وي ،ﻫﻠﺘﻪ ورور ﻫﻢ د;ﻤﻦ دی .ﭘﻪ دې ﺧﱪه ﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ
Gﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻏﻢ او ;ﺎدي ﭘﻪ [6ﻩ ﴎه اﻏﯿﺰﻣﻨﻲ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫZﻏﻪ ﺗﻮ6ﻪ ﭘﻪ
ﺷﺘﻤﻨ@ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﯾﻮ ﻧﻪ ﯾﻮ اړﺧﻪ اروﻣﺮو د ﺑﻞ ﻫﻤﻨﻮﻋﻪ ﴎه [6ﻩ ﺑﺮﺧﻪ
ﻟﺮي .دﻏﻪ ﺗ)ﻧﻪ ده ﭼﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ د اﻟﺬارﯾﺎت

ﱢﻠﺴﺎﺋِﻞِ
ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ اﻣﺮ ﺷﻮیَ » :و ِ
ﰲ أَ ْﻣ َﻮاﻟِﻬ ِْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﻟ ﱠ
وم« ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮاﻟ ﺮو او د ﻣﺤﺮوم ﻟﭙﺎره ﺣﻖ ﺷﺘﻪ .د دې
ﺤ ُﺮ ِ
َواﻟْ َﻤ ْ
آﯾﺖ ﭘﺮ ﻣﺦ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې اﻧﺴﺎ* Gﻮﻟﻨﻪ وﻣﻨﻲ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺷﺘﻤﻨﻲ زﻣﻮږ د Gﻮﻟﻨﯥ
ﻣﺸﱰﮐﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ده ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻫﯿdﮑﻠﻪ ﻫﻢ د Gﻮﻟﻨﯥ د ﻏ)ﯾﻮ ﺗﺮﻣﻨcﻪ
ﭘﺮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﻟﯽ ،د;ﻤﻨﻲ او وژﻧﻪ ﻧﻪ راﻣﯿﻨ gﺗﻪ ﮐﯧيG .ﻮﻟﻨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ډاډﯾﻨﻪ
او اﻣﻨﯿﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ ،ﻧﯧﻤﮑﺮﻏ@ او ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ د Gﻮﻟﻨﯥ د ژوﻧﺪ د
ﺗﻮﮐﯿﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﻧﺪي ﺗﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ،اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙ)ﻩ ﺑﺮی
ﳌﺎﻧcﻲ.
د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪ ﮐﯿﺴﯽ ﴎه د Gﻮﻟﻮ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻮ ،ددې وړﺗﯿﺎ وﻧﻪ ﻣﯿﻨﺪﻟﻪ،
ﭼﯥ ﭘﻪ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﮐﯥ وﺷﻤﯧﺮل ﳾ ،دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ددې
وﺳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐ)ای ﺷﻮه ،ﻮ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮن او د ﻫﻐﻮي د ﻟﮑﺮو د
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ډوﺑﯧﺪﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د اﴍاﻓﻮ اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﻈﺎم ﻫﻢ وړﻧ ﻮي او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﯾﻮ
%ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم راﻣﯿﻨ ,ﺗﻪ ﮐ*ي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ %ﻮل وﻟﺲ ﯾﻮ ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺴﺎوي
ﺣﻖ وﻟﺮي: .ﺎﯾﻲ ﭘﻪ دې ﺎی ﮐﯥ ﺑﻪ دﻏﻪ %ﮑﯽ د ﭘﺎم وړ وي ،ﭼﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﻓﺮﻋﻮن ﺧﭙﻞ دﯾﻦ ﺗﻪ راواړوي ،ﻣ ﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د
ﻓﺮﻋﻮن د ﻣ*ﯾﻨﯥ ﻻﻣﻞ وDﺮﯧﺪ .ﴎه ددې ﭼﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﻪ د ﻟﻮی
ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري د ﺗﻮرات ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ډﯦﺮ زﯾﺎت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ورﮐ*ل ﺷﻮي وو ،ﺧﻮ ﻟﻮی
ﺧﺪای د ﻗﺮان ﻣﺠﯿﺪ د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۵آﯾﺖ ﮐﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺗﻪ د

ﻮﻻ ﻧﱠ ِﺒ ﻴﺎ« ﺧﻄﺎب ﮐﻮي .ﯾﻌﻨﯥ :د » َر ُﺳ ً
» َر ُﺳ ً
ﻮﻻ ﻧﱠ ِﺒ ﻴﺎ« ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﯾﯥ ﻣﻠﻘﺐ ﮐ*ی دی.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د آل ﻋﻤﺮان ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۶آﯾﺖ ﮐﯥ د آل ﻋﻤﺮان %ﻮﻟﻮ ﮐﯿﺴﻮ ﺗﻪ د

ﻖ« ﻧﻮم ورﮐ*ل ﺷﻮی دی.
ﺤ ﱡ
ﺺ اﻟْ َ
ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري د »إِنﱠ َٰﻫ َﺬا ﻟَ ُﻬ َﻮ اﻟْﻘ ََﺼ ُ
ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﺑﺮﯦPﻲ ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﻧﻮرې %ﻮﻟﯥ
ﮐﯿﺴﯥ د »اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ« ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻧﻪ دي رﺳﯧﺪﻟﯥ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر و ﺧﺎﻟﻘﯿﻨﻮ ﻫﻢ
د دې وﺳﻪ ﻧﻪ ده ﻣﯿﻨﺪﻟﯥQ ،ﻮ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﭘﻪ Qﯧﺮ د اﺣﺴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧSي.
»د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ« ﻋﺎﱄ ﻟﻘﺐ ﭼﯥ ﻟﻮی ﺧﺪای)ج( ﺎن ﺗﻪ ﻏﻮره ﮐ*ی ،ﻫﻐﻪ
ﻏﻮره او ﺳﭙﯧYﻠﯽ ﻟﻘﺐ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو او ﺳﭙﯧYﻠﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺻﻔﺖ ﯾﻮ
ﺳﱰ \ﻧﻮم دی .دﻏﻪ د ﺻﻔﺖ ﻧﻮم ﻫﯿYﮑﻠﻪ ﭼﺎﻧﻪ دی ﺧﭙﻞ ﮐ*ی ،ﻻ ﺑﻪ ﻫﯿYﮑﻠﻪ
ﻫﻢ Qﻮک ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻪ ﮐ*ای ﳾ .وDﻮرئ ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﯥ د
ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﻮر ﻧﯿﮑﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﯧSي ،ﴎه د دې ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ*ي ﻞ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﮐﯥ د aﺮود د اﺳﺘﺒﺪادي ﻧﻈﺎم ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ودرﯦﺪه او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺿﺪ ﯾﯥ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﻞ ﮐ*ﻩ ،ﺧﻮ د ﺑﻮﺗﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر
Qﻪ ﭼﯥ د ﻧﻈﺎم ړﻧ ﻮل او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ د ﯾﻮه ﻧﻮي %ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم راﻣﯿﻨ,
ﺗﻪ ﮐﻮل وي ،ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل .ﴎﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ژوﻧﺪ ﻟﮑﻪ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﻮﻧﺪې ﭘﻪ ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ،ﺧﻮارۍ ،ﻣﺮﯾﻲ
ﺗﻮب ،ﺑﻨﺪ او زﻧdﯿﺮوﻧﻮ ﻧﻪ وﭘﯿﻞ ﺷﻮی ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د ﻫﻐﻮی ﮐﯿﺴﯥ ﺗﻪ د
»اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ« ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻟﻘﺐ ﻧﻪ دی ورﺑPﻞ ﺷﻮی .ﭘﻪ %ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﻈﻠﻮم او
ﺑﯥ وزﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ژوﻧﺪ او ژواک ﻧﻪ Qﻮک ﺧﱪ ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ Qﺮﻧ ﻪ وﭘﻮﻫﯧSي،
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ﭼﯥ ﭘﺮ ﺧﻮارو او ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻣﺮه ﮐاووﻧﻪ او ﺳﺘﻮﻧﺰې راﻏﻠﯥ ﯾﺎ راﻲ ﺑﻪ؟
ﭘﻪ ﺑ ./ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﯿﺰ ﭘﺨﯧ)ي ﭼﯥ ﭘﻪ اور ﮐﯥ ﭘﺮوت وي .ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ ﭘﻪ ﺑ ./ﮐﯥ داﺳﯥ ﺳﻮﯧﺪﻟﯽ او ﭘﻮخ ﺷﻮی و،
ﭼﯥ ﻫﻢ ﯾﯥ ﺗﻦ ،ﻫﻢ ﯾﯥ روح ،ﻫﻢ ﯾﯥ ﭘﻮﻫﻪ او ﻫﻢ ﯾﯥ د ﺷﻌﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺧﻮاراﻧﻮ ،ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ،وﯾﻨBﻮ او ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺑAﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐې وه ،دﻏﺴﯥ ذﻫﻨﻲ او ﺟﺴﻤﻲ
ﴍاﯾﻄﻮ د ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﮐﻧﻮ ،ﻣﱪم اړﺗﯿﺎوو ،د ﻣﺤﺴﻮﺳﯧﺪﻟﻮ ﻟﻪ
ﻻﻣﻠﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ
/Nﻪ /Nﻮره Nﺎﻣﻮﻧﻪ وﭼﺖ ﮐﺎﻧﺪي ،ﻮ ﻣﴫي Oﻮﻟﻨﻪ د ﯾﻮه ﮐﻮOﻠﯥ او ﺣﺘﻤﻲ
ﺗﺒﺎﻫ .ﺨﻪ وژﻏﻮل ﳾ .ﯾﻌﻨﯥ د اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ د دې وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻮ
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ وﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﺗﻪ د ژﻏﻮروﻧﮑﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ
/Nﻮره Nﺎﻣﻮﻧﻪ وﭼﺖ ﮐي .دا ﮑﻪ ﭼﯥ /Nﻮره Nﺎﻣﻮﻧﻪ د /Nﻮرو ﺗﺸﮑﯿﻼX
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺑﺮﯾﻪ رﺳﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ دا ﯿﺰ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د
ﻣﴫ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ اﴍاﰲ ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ ﻻره .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﭘﻪ اﴍاﰲ
ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﻣﻮﻟﺪه ﻃﺒﻘﻪ ﯾﺎ ﯾﯧﱪوﻧﮑﯽ ﻮاک ﯾﻮاﯥ ﻫ[ﻏﻪ ډﻟﻪ وه ﭼﯥ د وﯾﻨBﻮ
او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل ﮐﯧﺪل .ﻧﻮر ﻧﻮ د اﴍاﻓﻮ ډﻟﻪ وه ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
وﯾﻨBﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ د ﮐﻧﻮ ﻳﯧﱪه ﺑﻪ ﯾﯥ ﺧﻮړﻟﻪ .ﭘﻪ ﻫﻐﯥ اﴍاﰲ Oﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ ﻫﺮ ﻪ د
اﴍاﻓﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وو .د ﺧﻮاراﻧﻮ ،ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻮ او ﺑﯥ وزﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﴎه د دې
ﭼﯥ ﻣﻮﻟﺪه ﯾﺎ ﯾﯧﱪوﻧﮑﯽ ﻮاک وو ،ﻪ ﻧﻪ رﺳﯧﺪل ،دا ﭼﯥ اﴍاﰲ Oﻮﻟﻨﯥ ﺧﭙﻠﻪ
ﯾﯧﱪوﻧﮑﻲ ﻮاک ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐی و ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ
اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ د Oﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې Oﻮل ﻃﺒﻘﺎ Xاﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ ﻟﺮې
وﻏﻮرﻮل ﺷﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮNﻪ ﭘﻪ Oﻮﻟﻪ ﻣﴫي Oﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ Oﻮﻟﻨﯿﺰه ﻣﺴﺎوات ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﯾﻲ او ﺑﺎدار ﻧﻮر ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ ﻻره ،ﺑﺮي ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻧﻮ د داﺳﯥ Oﻮﻟﻨﯿﺰې
ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﴫي Oﻮﻟﻨﯥ ﻣﻮﻟﺪه ﻮاک د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏbﺘﻠﯽ او وﺳﯿﺎﻟﻪ
ﺷﻮ .دوﻟﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د دوﻫﻢ
ﺳﯾﺘﻮب ﯾﺎ د دوﻫﻢ واﮐﻤﻦ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻧﺎﺳﺖ و ،د ﻓﺴﺎد او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘ ،.د ﻧﺎروا او
ﺑﺪﮐﺎرۍ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ،د ﻣﻌﺎﺑﺪو ﺑﯥ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﺷﺘﻤﻨ .ﯾﯥ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﯥ
وﻧﯿﻮﻟﯽ او ﭘﻪ دې ﺗﻮNﻪ Oﻮﻟﻪ اﴍاﰲ ﻃﺒﻘﻪ ﯾﯥ د ﻣﻌﺎﺑﺪو د ﻣﻼﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ
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ﮐﺎروﻧﻮ ورل او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﻧﻪ ﯾﯥ ﯾﻮه ﻣﻮﻟﺪه ﯾﺎ ﯾﯿﱪوﻧﮑﯽ ﻮاک ﺟﻮړ ﮐ.
د دﻏﻮ 4ﮑﯿﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺳﭙﯧ*ﻠﺘﯿﺎ ،ﻏﻮره واﱄ او $ﮑﲇ ﺗﻮب ﻟﻮړﻩ
ﻣﺮﺗﺒﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ 4ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ اﻧﺴﺎ$ 5ﯧ=<ﯥ ،د
وروروﻟ Eد ژوﻧﺪ ﺧﻮاږﻩ او د ﺑﯥ ﭘﺮې 4ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻣﺴﺎواﺗﻮ او ﺑﺮاﺑﺮۍ ﻧﻈﻢ او ﺳﻨﺒﺎﻟﺘﯿﺎ
وﺑMﻲ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ Lﻮک دﻏﺴﯥ ذﻫﻨﻲ او ﺟﺴﻤﻲ ﴍاﯾﻄﻮ ﴎه ﺳﻢ د 4ﻮﻟﻨﯥ
د 4ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﮐﻮم ﺎم وﭼﺖ ﮐي ،ﻫﺮوﻣﺮو د ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
وﭼﺘﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﻮ ﺗﺮ Lﲇ رﺳﯧﺪﱄ دي .دا د 4ﻮﻟﻨﯥ 4ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺣﺎﻻت دي ،ﭼﯥ
ﯾﻮ Lﻮک ﺑﻪ د ﻋﯿﻨﻲ،ذﻫﻨﻲ او ﺟﺴﻤﻲ ﴍاﯾﻄﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ داﺳﯥ وروزي Lﻮ د
ﺧﭙﻠﯥ 4ﻮﻟﻨﯥ د ﺣﺎﻻﺗﻮ د ﺑﺪﻟﻮن ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻣﺜﺒﺖ او Xﻮر ﺎﻣﻮﻧﻪ وﭼﺖ ﮐﻟﯽ
ﳾ.
ﭘﻪ دې دﻟﯿﻞ ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﯥ ﻟﮑﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻏﻮﻧﺪې د
ﻣﺮﯾﻴﺘﻮب ،ﺑﯥ وزﻟﯿﺘﻮب او ﺣﴪﺗﻮﻧﻮ ژوﻧﺪ ﻧﻪ و ﻟﯿﺪﻟﯽ ،د ﺑﻨﺪ او زﻧ[ﯿﺮ ﺗﺮ ﺗﻮرو
\ﺒﻮ ﻧﻪ و رﺳﯧﺪﻟﯽ او د ژوﻧﺪ د ﻮاﻧ Eﺷﯧﺒﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺘﻪ ﻣﺴﺘ Eﮐﯥ د ﯾﻮ
ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ Lﯧﺮ ﻫﻢ د ﻓﺮﻋﻮن ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺗﯧﺮې ﮐې وې ،د دې وﺳﻪ وﻧﻪ ﻣﯿﻨﺪﻟﻪ
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﯾﻌﻨﯥ :ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻠﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﻮﻪ د ﯾﻮه 4ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ ﻋﻤﲇ ﺑﻨﺴXﻮﻧﻪ ﮐﯧeدي .ﻫﻮ! ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ 4ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﻣي ﻞ ﻟﭙﺎره د د ﯾﻨﻲ او دﻧﯿﺎﯾﻲ ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﯿﻢ
او ﺳﻨﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﺮ اړﺧﯿﺰه ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻣﻘﺮرات وﺿﻊ ﮐل ،ﺧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ
ﻋﻤﲇ ډﺮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی ﻟﭙﺎره د ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﮐﻠﯽ ،ﮐﻮر او ﻫﯧﻮاد او ﭘﻪ
ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ازاد او ﺧﭙﻠﻮاک ژوﻧﺪ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﮐی ﺷﻮل .ﻧﻮ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د
ﺳﭙﯧ*ﻠﺘﯿﺎو $ﮑﻼ او د $ﯧ=<ﻮ ﻧﻮم ﻫﻐﻪ ﮐﻧﯥ ،ﭘﯧMﯥ ﯾﺎ ﮐﯿﺴﯥ ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪﻟﯽ
ﳾ ،ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮﻪ ﯾﻮ ﻣﺜﺒﺖ او Xﻮره اﻏﯿﺰه
و$ﻨﺪﻟﯽ ﳾ ،ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ ﻟﻪ اﻧﺴﺎن Lﺨﻪ د ژوﻧﺪ د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﺮ ﺎی ،اﻧﺴﺎن ﺗﻪ
د ژوﻧﺪ د $ﯧ=<ﻮ ﻣﺜﺒﺖ اړخ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻮل دي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﮐی او د ﻣﴫ وﻟﺲ ﯾﯥ د اوه وو و ﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ،ﻟﻪ ﺣﺘﻤﻲ ﺗﺒﺎﻫL Eﺨﻪ
ژﻏﻮرﻟﯽ دی .دﻏﻪ ژﻏﻮرﻧﻪ او د دې ژﻏﻮرﻧﯥ ﺳﯿﺎﳼ او اداري ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ دي ،ﭼﯥ
د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﯿﺴﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ د »اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ« ﻣﺮﺗﺒﻪ ورﺑMﻠﯥ .ﺧﻮ ﭘﻪ
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ﺧﻮاﺷﯿﻨ ﴎه ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻮ ،زﻣﻮږ د اﺳﻼﻣﻲ ﻮﻟﻨﯥ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﮑﻮاﻻﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ،
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ زه ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﯾﻢ ،ﭼﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې دﻏﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻪ دي ﮐﺘﲇ ،ﻫﺮ
*ﻪ ﭼﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي او ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي ،ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧ%ي ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دي او ﮐﻪ ﭘﻪ
ﻧﻈﻤﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ،ﻮل د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او زﻟﯿﺨﺎ د ﻋﺎﺷﻘ د ﻣﯿﻨﯥ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﮐﯥ *ﺮﺧﯧﺪﱄ ،ﭼﯥ د ﯾﻮ اﻧﺤﺮاﰲ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﮐﻮم *ﻪ ورﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ
وﯾﻠﯽ .دا 9ﮑﻪ ﭼﯥ د زﻟﯿﺨﺎ ﻣﯿﻨﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﴎه وه ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﭘﺮ زﻟﯿﺨﺎ
ﻣﯿﻦ ﺷﻮی وي .دﻏﻪ د زﻟﯿﺨﺎ ﯾﻮ اړﺧﯿﺰه ﻣﯿﻨﻪ وه ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د
ﻣﻨﻔﻲ ﻏﱪ@ﻮن ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﯾﯥ دﯦﺘﻪ اړ وﯾﺴﺘﻠﻪ *ﻮ 9ﺎن ﺗﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د
راﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻫﺮ رﻧFﻪ ﮐﺎﻧﯥ او دﺳﯿﺴﯥ ﺟﻮړې ﮐCي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ
ﯾﯥ ﻫﻢ وﮐCل .ﯾﻮﺳﻒ ﯾﯥ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺑﻨﺪ او زﻧﺪان ﺗﻪ واﭼﺎوه او ﭘﻪ
دې ﺗﻮ@ﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ 9ﺎن ﻟﻪ ﯾﻮې ﺣﺘﻤﻲ رﺳﻮاﯾ *ﺨﻪ ﺗﺮ ﻟﻨIې ﻣﻮدې ﭘﻮرې
وژﻏﻮرﻟﻮ .ﺧﻮ اﺧﯿﺮ د ﺣﻖ او ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﻠﻪ درﻧﻪ ﺷﻮﻟﻪ ،ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﯾﯥ ﻟﻪ
زﻧﺪان ﻧﻪ راووﯾﺴﺘﻪ او د ﻣﴫ د ﻋﺰﯾﺮ ﭘﺮ ﮐﻮرﺳ ﯾﯥ ﮐﯧﻨﺎوه .ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﻫﻐﻪ
ﻏﻮره ﻋﻤﲇ اړخ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د و@Cو ﻣﺴﺎوي ﺣﻘﻮق ﺧﻮﻧﺪي وي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
و@Cي و@ﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮرو و@Cو ﴎه ﺑﺮاﺑﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي او ﮐﻮم ﺗﻮﭘﯿﺮ
او ﺗﻔﺎوت ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐCو وړو ﮐﯥ ﻫﻐﻪ *ﻪ را*ﺮ@ﻨﺪوي ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ
@Wﻪ وي ،ﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ و@Cو *ﺨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ و@Cي ﭘﻪ دې ﺑﺎوري وي،
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ د ﭼﺎ ﻧﻪ ﯿ Yﻧﻪ دی* ،ﻮک ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﮑﻪ ﻧﻪ @ﻮري،
ﻃﺒﻘﺎ Zوﯾﺎړوﻧﻪ د ﭼﺎ ﴎه ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﺮ *ﻮک د ﯾﻮه ﺧﭙﻠﻮاک ﺳCﯾﺘﻮب ﭘﻪ ﺗﻮ@ﻪ
9ﺎن ﻟﯿﺪﻟﯽ ﳾ ،ﻧﻮ دﻏﻪ ﺑﺎوري ﺣﺎﻟﺖ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ^ ﮐﯥ ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ او
ډاډ@ﯿﺮﻧﻪ راﻣﯿﻨ^ ﺗﻪ ﮐﻮي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮه ﻮﻟﻨﻪ د ډاډ او ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﯥ ﺗﺮ درﯾ`ﻪ
ورﺳﯧﺪﻟﻪ ،ﻧﻮ دﻏﯥ ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ،ﯾﻮه ﺧﻮرا روﻏﻪ ،ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ ،ﭘﺮ 9ﺎن ډاډﻩ
او ﺑﺴﯿﺎ ﻮﻟﻨﯥ ﻧﻮم ورﮐCو ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎر ﮐCی و .د
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ ﭘﻮره زر ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ارﯾﺎﻧﺎ ﮐﯥ ﺣﴬت زردﺷﺖ »ﺳﭙﯿﻦ
ﺗﻮﻣﺎن« ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻏﻮره او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ،د دې وﺳﻪ
وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ ﯾﻮه ﺧﻮرا ﻏﻮره ،ﭘﺮ 9ﺎن ډاډﻩ ،روﻏﻪ او ﺑﺴﯿﺎ ﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐCي.
دﻟﺘﻪ ﻏﻮره @cﻢ د ﭘﻮره روbﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺣﴬت زردﺷﺖ »ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن« ﭘﻪ
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ﻫﮑﻠﻪ ﺧﱪې اوږدې ﮐ م :د ﭘﺘﻮ\ ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة اﳌﻌﺎرف د ) (۶ﻮک ﭘﻪ )(۱۸۲
ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي دي) :زردﺷﺖ :د اﺳﭙﻪ د ﮐﻮرﻧ ﻟﻮﻣ ی ﺳ ی »اورت
اﺳﭙﻪ« دی ،ﭼﯥ ﮐﯿﺴﻮوﯾﻮﻧﮑﯽ ﯾﯥ »ﻟﻬﺮاﺳﭗ« ﺑﻮﱄ .اﳌﺎ) »دوﻧﮑﺮ« دا ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ
ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭘﻮرې ﺗ ﻟﯥ 34ﻲ ،د وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﯿﺴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ »اورت اﺳﭙﻪ« ﭘﻪ
ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ډﯦﺮې وداﻧ ﮐ ې دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﮐﯥ د ده د ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب 6ﻪ ﻧﻪ
دي ﻟﯿﮑﲇ ﺷﻮي.
»اورت اﺳﭙﻪ« دوه زاﻣﻦ درﻟﻮدل ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ »وﯾﺴﺖ اﺳﭙﻪ« او ﺑﻞ ﯾﯥ »زري
واري« و ،د »اورت اﺳﭙﻪ« ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ زوی »وﯾﺴﺖ اﺳﭙﻪ« ﭼﯥ ﮐﯿﺴﯥ
وﯾﻮﻧﮑﯽ ﯾﯥ »4ﺸﺘﺎﺳﭗ« ﺑﻮﱄ ،د ﭘﻼر ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ او ﻫﻐﻪ ﯾﻮ ﻏﺘﻠﯽ او
زړور ﺳ ی و ،د ده د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻮی اﻓﺘﺨﺎر د »زرﺗﺸﱰا« »زردﺷﺖ« ﺑﻠﺨﻲ ﻟﻮی ﭘﻮه
او ﻣﻘﻨﻦ ﺳ ی ﭼﯥ د زردﺷﺘﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺧﺎوﻧﺪ د ی ،ﻣﺸﻬﻮر و .د اﯾﺮان د ادﺑﯿﺎﺗﻮ
د ﺗﺎرﯾﺦ د ﻟﻮﻣ ي ﻮک ) (۹۵ﻣﺦ ﭼﯥ ﻣﻮﻟﻒ ﯾﯥ ﻣﯿﺮزا ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ﻫOﯾﻲ
)اﺻﻔﻬﺎ)( دی ،دا ﺧﱪه ﻣﻨﻲ ،ﭼﯥ »زردﺷﺖ» ﺑﻠﺨﻲ و .دا ﺣﮑﯿﻢ او ﭘﻮه ﺳ ی
ﭘﻪ ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ» :زردﺷﺖ«» ،زرﺗﺸﺖ«» ،زراﺗﺸﱰا« او »زرﻟﺘﺸﱰ« ﯾﺎد ﺷﻮی
دی .ﭘﻼر ﯾﯥ »ﭘﻮروﺷﻮﺳﺒﺎ« او ﻧﯿﮑﻪ ﯾﯥ »ﭘﱰاﺳﭙﻪ« او ﻟﻮی ﻧﯿﮑﻪ ﯾﯥ »ﻫﯿﭽﺎﺗﺎﺳﭙﺎ«
ﻧﻮﻣﯧﺪل .د زردﺷﺖ ﻟﻘﺐ »ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن« ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺘﻮ ﮐﯥ د »ﺳﭙﯿﻦ ﳌﻨﻲ« او ﭘﻪ
دري ﮐﯥ د »ﭘﺎﮐﺪاﻣﻦ« ﻣﻌﻨﯽ ورﮐﻮي» .زردﺷﺖ« ﯾﻮ ﺣﮑﯿﻢ او ﭘﻮه ﺳ ی و،
اﺧﻼﻗﻲ او ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻟﮑﻪ »ﻃﺐ ،ﻧﺠﻮم او ﻃﺒﻌﯿﺎت« د ﻮﻟﻮ ﻃﺒﻘﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ د ده د ﭘﯿﺮواﻧﻮ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ Y4ﻮر وو» .زردﺷﺖ» دوه زاﻣﻦ او درې ﻟﻮZﯥ
درﻟﻮدې ،ډﯦﺮه ﮐﻮﭼﻨ ﻟﻮر ﯾﯥ »ﭘﻮرﭼﺴﭗ« ﻧﻮﻣﯧﺪه» .ﭘﻮرﭼﺴﭗ« د ﺑﺎﺧﱰ د
ﻧﺎﻣﺘﻮ وزﯾﺮ او د »4ﺸﺘﺎﺳﭗ« د درﺑﺎر د ډﯦﺮ ﻟﻮی ﺳ ي »ﺟﺎم اﺳﭙﻪ« \[ﻪ وه.
»زردﺷﺖ« د »ﻧﻮاﺷﱰ« ﻟﻪ ﻟﻮر ﴎه ﭼﯥ د »ﺟﺎم اﺳﭙﻪ« ورور و ،واده ﮐ ی و .د
»زردﺷﺖ« او د »اوﺳﺘﺎ« د ژﺑﯥ او د ﻫﻐﻪ د ﻧﻮرو ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﻣﺨﺘﻠﻔﯥ
ﻋﻘﯿﺪې ﺷﺘﻪ دي .ﮐﻮﻣﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﭼﯥ اوس ډﯦﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﻟﺮي دا ده ،ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړی د ﻣﯿﻼد 6ﺨﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ اوﻣﻪ ﭘﯧ ۍ ﮐﯥ زﯦ^ﯦﺪﻟﯽ او د ﺷﭙ^ﻣﯥ )ق م(
ﭘﯧ ۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ﻧﯿOﯾﻲ ﮐﯥ ﻣ ﺷﻮی دی» .زردﺷﺖ« ﭘﻪ اوﯾﺎ ﮐﻠﻨ ﮐﯥ د ﺑﻠﺦ
»ﺑﺎﺧﱰ« ﯾﺎ »ﺑﺎﮐﱰﯾﺎ« د ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻪ ﯾﻮه ﭘﻮړ ﮐﯥ وژل ﺷﻮی دی» .زردﺷﺖ« ﭘﻪ )(٢٠
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ﮐﻠﻨ ﮐﯥ ﻮﯽ ژوﻧﺪ ﻏﻮره ﮐی او د ﻮاﻧ د ﻣﻮدې زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
رﯾﺎﺿﺖ ﮐﯥ ﺗﯧﺮه ﮐې ده او ﭘﻪ ) (٣٠ﮐﻠﻨ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺬﻫﺐ او ﻋﻘﯿﺪه
3ﺮﻨﺪه ﮐې او ﺧﻠﮏ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻃﺮﯾﻘﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ راﺑﻠﲇ دي او د ﺑﻠﺦ ﺑﺎدﺷﺎه
»وﯾﺸﺖ اﺳﭙﻪ« ﯾﺎ »ﺸﺘﺎﺳﭗ« ﭘﺮې اﯾ:ن راوړی او »ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ« د »ﺸﺘﺎﺳﭗ« وزﯾﺮ
ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻼﺗ ﮐی دی .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د »زردﺷﺖ« ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻟBﻩ ﻣﻮده ﮐﯥ
ﭘﻪ اﯾﺮان ،ﺗﻮران ،ﻫﻨﺪ او ﮐﻮﭼﻨ اﺳﯿﺎ ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی او ﭘﻠﻮﯾﺎن ﯾﯥ ﻣﯿﻨﺪﱄ
دي.
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د زردﺷﺖ ﮐﺘﺎب
د »زردﺷﺖ« ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﺘﺎب ﻫﻤﻐﻪ »اوﺳﺘﺎ« دی او »اوﺳﺘﺎ« ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ژﺑﻪ
»ﭘﺴﺘﺎک« ﯾﺎ »اوﺳﺘﺎک« او ﭘﻪ ﻋﺮ ژﺑﻪ ﮐﯥ »اوﺳﺘﺎق« ﻧﻮﻣﻮل ﮐﯧي .دا ﮐﺘﺎب
) (۲۱ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﯾﺎ »ﺳﮏ« ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﴍﯾﻌﺖ اﺣﮑﺎم ،اﺧﻼق ،ﻧﺠﻮم ،ﻫﯿﯿﺎت،
ﺗﺎرﯾﺦ ،ﻓﻠﺴﻔﻪ او ﻧﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي او د »ﻃﱪي« ﭘﻪ رواﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ دا ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﯾﯥ د ﻏﻮاﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ دوﻟﺲ زرو ﭘﻮ ﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿﮑﲇ وو او ﻮل ﯾﯥ د ﯾﻮه ﺗﻦ ﺗﺎﻟﯿﻒ
او د ﯾﻮې زﻣﺎﻧﯥ او ﯾﻮې ژﺑﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻧﻪ وو .ﻫﻐﻪ -ﻪ ﭼﯥ اوس ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دي،
د اﺻﲇ »اوﺳﺘﺎ« ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډﯦﺮ ﻟﻨ 0دي .د »اوﺳﺘﺎ« د ﻣﻬﻤﻮ ﺑﺮﺧﻮ -ﺨﻪ ﯾﻮ ﻫﻢ
»<ﺎﺗﻮﻧﻪ« دي .د اﯾﺮان د ادﺑﯿﺎﺗﻮ د ﺗﺎرﯾﺦ ﻟﻮﻣ@ی ﻮک ) (۹۸ﻣﺦ »<ﺎﺗﻮﻧﻪ« ﯾﺎ د
»اوﯾﺴﺘﺎ« ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﴎودوﻧﻪ ﭼﯥ د ﺳﻨﺴﮑﺮټ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﯾﯥ »<ﯿﺘﺎ« ﺑﻮﱄ ،د »ﯾﺴﻨﺎ« ﻟﻪ
ﺑﺮﺧﯥ -ﺨﻪ د )» (۷۲ﯾﺴﻨﺎوو« ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺴﮑﺮت ﮐﯥ ورﺗﻪ »ﯾﺠﻨﺎ«
واﯾﻲ ،ﻟﻪ ) (۱۷ﴎودوﻧﻮ -ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دي» .ﯾﺴﻨﺎ« د ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ او ﳌﺎﻧHﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
او د »اوﺳﺘﺎ« د ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻮم دی ،ﭼﯥ ) (۷۲ﻓﻘﺮې داﺳﯥ ﴎودوﻧﻪ ،ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻮﻧﻪ
او دﻋﻮﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ دي ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﺻﻮاداﺑﻮ ﴎه وﯾﻞ
ﮐﯧي .د »<ﺎﺗﻮﻧﻮ« ﴎود ﻋﻤﻮﻣﺎً ﭘﻪ ﺷﻌﺮ او Pﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﻊ ﻧ Mﻫﻢ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي
دي.
وﻧﺪﯾﺪاد :دا ﻫﻢ د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ اﺟﺰاوو -ﺨﻪ دی ،ﭼﯥ ) (۲۲ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي -۱ .د
ﯾﻮې ﺑﺮﺧﯥ آرﯾﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﮑﻪ -۱ :آرﯾﺎﻧﺎوﻧUﻮ -۲ .ﺳﻔﺪ)ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ(.
 -۳ﻣﻮرو )د ﻣﺮﻏﺎب ﺳﯿﻤﻪ( -۴ .ﺑﺨﺪي )ﺑﻠﺦ(  -۵ﻧﯿﺴﺎﯾﺎ)ﻣﯿﻤﻨﻪ( -۶ .ﻫﺮﯾﻮ )د
ﻫﺮﯾﺮود ﺳﯿﻤﻪ( -۷ .واﯾﮑﺮﺗﺎﮐﻮﻓﺲ )ﮐﺎﺑﻞ( -۸ .اوروا )د ﻏﺰ Xﺟﻨﻮب ﺧﺘﯿW
ﻏﺮوﻧﻪ( -۹ .ﺧﻨﺘﺎ )<ﺮﮐﺎن( -۰۱ .ﻫﺮاوﯾﺘﻲ )د ارﻏﻨﺪاب ﺳﯿﻤﻪ(  -۱۱ﻫﯿﺘﻮﻣﺖ
)د ﻫﯿﺮﻣﻨﺪ د ﺳﯿﻨﺪ ﺳﯿﻤﻪ( -۲۱ .راﻏﺎ )د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺳﯿﻤﻪ( -۳۱ .ﮐﺨﺮ )ﻏﺰ.(X
 -۴۱وارﻧﺎ)وزﯾﺮﺳﺘﺎ ن( -۵۱ .ﻫﭙﺘﺎﻫﻨﺪو )اوه ﺳﯿﻨﺪوﻧﻪ او ﭘﻨﺠﺎب(  -۶۱راﻧﮑﻪ
او ﻧﻮر .ﻣﺎﺧﺬ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ  ۲۳ -۶۲ﻣﺨﻮﻧﻪ.
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 -۲د ﯾ ﮐﯿﺴﻪ :د »وﯾﻮان ﻫﺎن روی« ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﺨﻪ ﻣﺮاد دی ،د ) (۳ﻧﻪ
ﺗﺮ ) (۷ﭘﻮرې د ﺟﻨﺎزي د وړﻟﻮ او د ﻫﻐﻪ د اداﺑﻮ د ﻻرﻮوﻧﯥ او ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت دی ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ د ﻋﺒﺎدت ،ﮐﺮﻫﻨﯥ او د ﺎروﯾﻮ د روزﻟﻮ
ﺧﻮاﺗﻪ راﺑﻮﱄ .د ) (۷ﻧﻪ ﺗﺮ ) (۲۱ﭘﻮرې د ﻧﺠﺎﺳﺖ اﺣﮑﺎم دي .ﻟﻪ ) (۲۱ﻧﻪ ﺗﺮ
) (۵۱ﭘﻮرې د ﺳﭙﯿﻮ د روزﻧﯥ او د ﻫﻐﻮ د ﺟﻨﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ) (۶۱د ﺣﯿﺾ د
اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ او ) (۷۱د ﺑﺪن د ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻟﮑﻪ د ﻧﻮﮐﺎﻧﻮ د ﭘﺮې ﮐﻮﻟﻮ او د ﴎ د
وﯾ3ﺘﺎﻧﻮ د ﺧﺮﯾﯿﻠﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دي (۸۱) .د ﭼﺮګ د ﺗﻌﺮﯾﻒ او د 4ﯿﻨﻮ
ﺟﺮﻣﻮﻧﻮ د ﺗﺸﺨﯿﺺ او )۹۱ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ دي ،ﭼﯥ ﺷﯿﻄﺎن وﻏﻮﺘﻞ ﭼﯥ
»زردﺷﺖ« وﻏﻮﻟﻮي ،ﺧﻮ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ (٢٠) .د ﻓﺮﯾﺪون ﮐﯿﺴﻪ (۱۲) .د ﻏﻮاﯾﺎﻧﻮ
ﺑﺎران ،اوﺑﻪ او د ﺳﭙﻮږﻣ? ﺗﻌﺮﯾﻒ (۲۲) .ﻫﻐﻪ دﻋﺎ ده ﭼﯥ د ﺷﯿﻄﺎن د ﻧﺎروﻏﯿﻮ د
دﻓﻊ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯧCي.
 -۳ﯾﺸﺖ» :ﯾﺸﺖ« ﻠﻮروﯾﺸﺖ ﴎودوﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﺧﻠﻘﺖ د ﻋﺎﱄ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ
ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ دي او ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻣﲇ ﺣﺳﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ .د ادب ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ د »ﯾﺸﺖ«
رﺗﺒﻪ ﺗﺮMﺎﺗﻮﻧﻮ وروﺳﺘﻪ د »اوﺳﺘﺎ« ﭘﺮ ﻧﻮرو اﺟﺰاوو ﻣﻘﺪﻣﻪ ده او ﻟﮑﻪ ﺮﻧNﻪ ﭼﯥ د
»اوﺳﺘﺎ« Mﺎﺗﻮﻧﻪ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻣﻘﺪس ﮐﺘﺎب »رﯾNﻮﯾﺪا« ﺣﮑﻢ ﻟﺮي» ،ﯾﺸﺖ« ﻫﻢ د
ﻣﻬﺎﺑﻬﺎراﺗﻪ  Mahabharateاو راﻣﺎﯾﺎﻧﺎ  Ramayanaد ﮐﺘﺎب ﺣﮑﻢ ﻟﺮي.
 -۴وﻟﯿﻨﭙﺮد» :وﻟﯿﻨﭙﺮد« ﻠﻮروﯾﺸﺖ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻫﺮ ډول ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ او د
ﻫﻐﻮی ادب ﭘﻪ ﮐﯥ دي .د ﻣﯿﻼدي )اﺗﻠﺴﻤﯥ( ﭘﯧXۍ ﻟﻪ ﴎ ﻧﻪ ﭘﻮه ﻣﺴﺘﴩق د
»اوﺳﺘﺎ« د ﮐﺘﺎب د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﯧXﻟﻮ ﭘﻪ ﻟZﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل او ﭘﻪ دې ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ ډﯦﺮې
ﻫ[ﯥ وﮐXې .د دې ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻫﻢ ﻓﺮاﻧﺴﻮي »اﻧﮑﯿﺘﻞ دوﭘﺮون-
 «Anguetil Daperronدی ،ﭼﯥ د ﻗﺪر وړ زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ اﯾﺴﺘﲇ او د
»زردﺷﺖ« د ﻓﻠﺴﻔﯥ ،ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ،ﻋﺒﺎداﺗﻮ ،ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﯾﯥ
د »زﻧﺪ اوﺳﺘﺎ« ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﯾﻮ ﮐﺘﺎب ﺗﺎﻟﯿﻒ او ﭘﻪ ﮐﺎل )(١٧١٧م ﮐﯥ ﺧﭙﻮر
ﮐXی دی او ﺑﻞ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي »ﺑﻮرﻧﻮف «- Baor Noufدی ،ﭼﯥ د »ﯾﺎﺳﻨﺎ«
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪې ﯾﯥ ﯾﻮ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ) (٨٠٠ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐXی او ﭘﻪ ﮐﺎل
) (١٨٢٣م ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮی د ی .داﺳﯥ ﻧﻮر ﭘﻮﻫﺎن او ﺧﺘﯿ^ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﮑﻲ ﻫﻢ
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ ﮐXي د ي .د »دري ادﺑﯿﺎﺗﻮ« ﺗﺎرﯾﺦ
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ﻟﻮﻣی ﻮک.
 -۵د زردﺷﺖ ﻣﺬﻫﺐ او ﺗﻌﻠﯿت :ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﺷﻮل »زردﺷﺖ« ﯾﻮ ﺣﮑﯿﻢ او
ﭘﻮه ﺳی و او د ده اﺧﻼﻗﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﻌﻠﯿﻤﻮﻧﻪ ډﯦﺮ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ او د ﭘﯿﺮواﻧﻮ ﻟﭙﺎره
ﯾﯥ 78ﻮر وو .دی د ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ دﭘﺎره ﭘﻪ ﯾﻮه واﺣﺪ او ﻣﺠﺮد ﻣﺒﺪا ﻗﺎﯾﻞ دی ،ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ »اﻫﻮراﻣﺰدا« واﯾﻲ .ﻧﻮر او ﻇﻠﻤﺖ ﯾﺎ »ﯾﺰدان« او »اﻫﺮﯾﻤﻦ« دواړﻩ ﺣﺎدث
ﺑﻮﱄ .ﻧﻮر ﺑﺎاﻟﺬاﺗﻪ او ﻇﻠﻤﺖ د ﻫﻐﻪ د ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻇﲇ و ﺟﻮد ﻟﻪ ﻣﺨﯥ او ﻋﻘﯿﺪه
ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﻫﺴﺘﯥ ﻧﻈﺎم او ﻗﻮام د ﻧﻮر او ﻇﻠﻤﺖ او د ﯾﺰدان او اﻫﺮﯾﻤﻦ ﻟ9ﮑﺮو
او ﭘﻪ وروﺳﺘ Fﻋﺒﺎرت د ﻗﻮې او ﻣﺎدې د اﻣﺘﺰاج ﯾﻮ Jﺎی ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
ﯿﻨLﯧKي او د ﻮﻟﻮ Oﻮ ﭼﺎرو ﻣﺮﺟﻊ »ﯾﺰدان« او د ﻮﻟﻮ ﻧﺎوړو ﭼﺎرو ﻣﺮﺟﻊ
»اﻫﺮﯾﻤﻦ« دی او د »ﯾﺰدان« او »اﻫﺮﯾﻤﻨﺎﻧﻮ« ﻟ9ﮑﺮ ﺗﻞ ﴎه ﭘﻪ ﺟLﻩ ﮐﯥ دی او
ﻋﺎ Yﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ او ﺑﻨﻲ آدم ﺑﻪ ﻫﻐﻪ دم ﻫﻮﺳﺎ ﳾ ﭼﯥ د »اﻫﺮﯾﻤﻦ«
ﻧﮋاد ﻟﻪ ﻣﯿﻨ[ﻪ ﻻړ ﳾ.
 -۶زردﺷﺖ ﭘﻪ دوه وو ﻋﺎﳌﻮﻧﻮ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮي :ﯾﻮ روﺣﺎ] ﯾﺎ »ﻣﯿﻨﻮ« او ﺑﻞ ﺟﺴ]
ﯾﺎ »8ﯿﺘﻲ« او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎ Yﮐﯥ دي ،ﭘﻪ دوه ﺑﺮﺧﻮ ﯾﯥ وﯾﴚ :ﺗﻘﺪﯾﺮ،ﯾﺎ ﺑ9ﻨﻪ ،
ﻓﻌﻞ ﯾﺎ )ﮐﻧﻪ( او د اﻧﺴﺎن ﺣﺮﮐﺘﻮﻧﻪ او اﻓﻌﺎل ﭘﻪ درﯾﻮ ﺑﺨﺮو وﯾﴚ :اﻋﺘﻘﺎد ﯾﺎ
)ﻣﻨ9ﺖ( وﯾﻞ ﯾﺎ )وﻳﯿﻨﻪ( او رﻓﺘﺎر ﯾﺎ )ﮐﻧﻪ( د ده ﭘﻪ ﻋﻘﯿﺪه اﻧﺴﺎن ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د
ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ Fﻟﻮړې ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ رﺳﯧKي او ﯾﺰدان ﺗﻪ ﻧﯿﺰدې ﮐﯧKي او د ﺟﻨﺖ وړ
8ﺮJﻲ ،ﭼﯥ درې واړﻩ ﺷﯿﺎن اﺻﻼح او ﻫﻐﻪ د Oﯥ ارادېO ،ﯥ وﯾﻨﺎ او Oﯥ
ﮐﻧﯥ  g9hﺷﻮی وي.
زردﺷﺖ واﯾﻲ :د ﻋﺎ Yد ﭘﯿﺪاﯾ9ﺖ ﺑﻨﺴ jﭘﺮ اﺿﺪادو وﻻړ دی او دا ﺧﺎورﯾﻨﻪ ﮐﺮه
د ﻧﯧﮑ Fاو ﺑﺪۍ ﯾﺎ ﯾﺰدان او اﻫﺮﯾﻤﻦ د ﻟ9ﮑﺮو د ﻣﺒﺎرزې ډ8ﺮ دی او ﮐﺎﯾﻨﺎت د
دې ﻗﻮاوو د Oﮑﻠﻮ راOﮑﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ mﮐﯥ واﻗﻊ دی او د ﺑﴩ ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ ،Fد د ﻏﻮ دوه
وو ﻣﺘﻀﺎدو Jﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﯥ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي .اﺑﺪي ﻓﺮدوس د
ﯾﺰدان د ﭘﯿﺮواﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ دی  ،ﭼﯥ Oﻪ ﻧﯿﺖO ،ﻪ وﯾﻞ او Oﻪ
ﮐﻮل وﻟﺮي او دوزخ د ﭘﻠﯿﺘﻮ او اﻫﺮﯾﻤﻨﻮ ارواﺣﻮ Jﺎی دی او دﻏﻪ راز واﯾﻲ:
اﻫﻮراﻣﺰدا ﭼﯥ ﻧﻮر ﻣﺤﺾ دی ،د 8ﯿﺘﻲ د ﻫﯿﻮﻻ ﴎه د ﻧﻮرا] Jﻮاﮐﻮﻧﻮ ﯾﺎ د
اﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪان  Amsha Spandﭘﻪ واﺳﻄﻪ اړﯾﮑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﻮي او د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
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ﺧﭙﻞ ﻧﻮر ﻟﻪ ﻣﺠﺮدې ﻣﺒﺘﺪاء ﺨﻪ ﻧﻮرو ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﺗﻪ رﺳﻮي .اﺷﺎ واﻫﺸﯿﺘﺎ
 ASAVahistaﺧﺴﺎﺗﺮاورﯾﺎ  ،Khasathravaryaﺳﭙﺎﻧﺘﺎ ارﻣﺎﯾﺘﻲ Cpanta
 Armaitiﻫﺮوﺗﺎت  -Harvtatآﻣﺮﺗﺎت  Amertatﺨﻪ ﭼﯥ ﻫﺮاﻣﺸﺎﺳﭙﻨﺪ د ﻧ#ۍ
د ﯾﻮې ﭼﺎرې وا1ﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي او د د وی د ﻫﺮ ﯾﻮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ او ﭘﺮ ﺿﺪ
اﻧﺮاﻣﺎﯾﻨﻮ  ،Anramainyuاﻫﺮﯾﻤﻦ ﯾﻮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ روح 3ﮑﺎره ﮐﻮي .اﮐﺎﻣﺎﻧﺎ
 Akamanahد وﻫﻮﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ اﻧﺪرا  Andraد اردي ﺑﻬﺸﺖ ﯾﺎ )ﻏﱪ1ﻮﱄ(
ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﴎو  ،Cauruد ﺷﻬﺮﯾﻮرﯾﺎ د )ﺗﻠﯥ( ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻧﺎآﻧﻬﺎﯾﺘﯿﺎ
 Naonhityaد ﺳﭙﻨﺪارﻧﺪ ﯾﺎ د )ﮐﺐ( ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺗﺮو  Tauruد ﺧﺮداد ﯾﺎ
)ﭼﻨAﺎښ( ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ زرﯾﮑﺎ  Zaricaد ﻣﺮدادﯾﺎ د )وږي( ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ.
زردﺷﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ادﻋﺎ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د اﻣﺸﺎ ﺳﭙﻨﺪان ﴎه ﯾﯥ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ او
ﻫﻐﻮی ﺨﻪ ﯾﯥ ﻋﻠﻢ زده ﮐ#ی او ﻫﻢ ﯾﯥ د اورﻣﺰد ﴎه ﺑﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ واﺳﻄﯥ
ﺨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ او د ﻫﻐﻪ ﺨﻪ ﯾﯥ د ﭘﻮﻫﯥ رIﺎﯾﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ#ې ده .د
زردﺷﺖ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﮐﯥ ﺗﺠﺮد او Pﺎن 1ﻮ3ﻲ ﮐﻮل او ﺑﺪ وﻳﺖ ﻣﻨﻊ ﺷﻮی او د
اﺑﺎدوﻟﻮ Xﻮﻟﻨﯥ او ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻈﺎﻓﺖ او د ﮐﻮﭼﻨﯿﺎﻧﻮ روزﻧﻮ ،د S1ﻮرو ﺎروﯾﻮ
ﻟﮑﻪ د ﻏﻮاﯾﺎﻧﻮ ،ﭘﺴﻮﻧﻮ او ﮐﺮﻫﻨﯥ او ﻧﯿﺎﻟAﯿﻮ اﯾYﻮدل او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﭼﺎرو
ﺳﭙﺎر3ﺘﻨﻪ ﺷﻮې ده .د ﻧﺠﺎﺳﺖ ،ﻃﻬﺎرت ،د ﻣ#ﯾﻮ 3ﺨﻮﻟﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺑﺎب S1ﻮره
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻟﺮي.
زردﺷﺖ د ﻋﻠﻮﻣﻮ او اداﺑﻮ زده ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ اﻫﻤﯿﺖ ورﮐﺎوه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ د
ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﺒﻠﯿﻊ ﮐﺎوه.
دا وه د زردﺷﺖ او د ﻫﻐﻪ د دﯾﻨﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﯾﻮه ﻟﻨ_ﻩ ﻏﻮﻧﺪې ﺮ1ﻨﺪوﻧﻪ.
د زردﺷﺖ د دﯾﻦ ﺗﻌﻠﯿaت Xﻮل ﭘﻪ دې درﯾﻮ ﺑﻨﺴSﻮﻧﻮ ﻟﻨ_ﯾﺰ ﺷﻮي ﭼﯥ واﯾﻲ:
»ﻏﻮره اﻧﺪﻧﻪ ،ﻏﻮره وﯾﻨﻪ او ﻏﻮره ﮐ#ﻧﻪ« ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د اوﯾﺴﺘﺎﯾﯽ ژﺑﯥ اوﯾﺴﺘﺎ ﮐﯥ ﭘﻪ
دې ﻏcﯾﺰه ﺗﻮرﯾﻮ ﻟﻮﺳﺘﻠﯽ ﺷﻮ» :ﻫﻮﻣﺘﻪ ،ﻫﻮﺧﺘﻪ او ﻫﻮرﺗﺸﺘﻪ« .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﮐﺮ3ﻮ ﮐﯥ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺷﻮل ،د زردﺷﺖ د ﮐﺘﺎب »اوﯾﺴﺘﺎ« ډﯦﺮې ﻣﻬﻤﯥ
ﺷﺘﻤﻨ dد ﻫﻐﻪ »1ﺎﺗﻮﻧﻪ« او »ﯾﺸﺘﻮﻧﻪ« ﯾﺎﯾﺴﻨﺎ1ﺎﻧﯥ g1ﲇ ﮐﯧcي ،ﭼﯥ د 1ﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ د ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة اﳌﻌﺎرف اوم Xﻮک ﭘﻪ ) (۸۷۸ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي:
1ﺎﺗﻮﻧﻪ :د اوﺳﺘﺎ ډﯦﺮه ﻣﻘﺪﺳﻪ او ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﺑﺮﺧﻪ 1ﺎﺗﻮﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ »ﯾﺴﻨﺎ« ﮐﯥ
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!ﺎی ﮐل ﺷﻮي دي .ﭘﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ او ﺑﻮداﯾﻲ ډﯦﺮو ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ
»#ﺎﺗﺎ« ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﯥ ,ﻮ,ﯽ دي ،ﭼﯥ د ﻧ) ﭘﻪ ﻣﻨ( ﮐﯥ وې ،د اوﺳﺘﺎ#ﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ
ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ داﺳﯥ وو او د ﻣﻮزون واﱄ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻧﻮﻣﻮړې ﺑﺮﺧﻪ »#ﺎﺗﻮﻧﻪ«
ﯾﻌﻨﯥ ﴎود او ﻧﻈﻢ او ﺷﻌﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻮي دي.
#ﺎﺗﻮﻧﻪ ﯾﻮه ورځ د ﯾﻮه ﮐﺘﺎب ﻫﻐﻪ ﺟﺰ و ،ﭼﯥ ﯾﻮﻧﺎ 6ﻣﻮرخ )ﻫﺮﻣﭙﯿﻮس( ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
?ﺨﻪ ﺑﺤﺚ ﮐی دي .د ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ او ﺑﻮداﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د #ﺎﺗﻮﻧﻮ د ﻣﻌﻨﯽ
دﻣﻌﻨﺎوو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د اوﺳﺘﺎ#ﺎﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ زﻣﺎﻧﯥ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﻣﻨﺜﻮرو
ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺧﱪو ﺗﺼﻮر ﮐﻩ ﳾ ﭼﯥ ﻧﻦ ورځ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮ د دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ
ﻫﻐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻨ Qﮐی ﳾ او ﭘﻪ داﺳﯥ ﺷﮑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ راوﱄ ،ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ ﭘﻪ
اﺳﺎﻧ Vﴎه ﭘﻪ ﯾﺎ د ﮐي ﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻌﺮ ﻣﺘﻮﺻﻞ ﮐﯧﺪل .د اوﺳﺘﺎ »#ﺎﺗﻮﻧﻪ« دا ﻻﻧﺪې
ﭘﻨXﻪ ﺑﺮﺧﯥ دي:
-۱اﻫﻨﻮد-۲ .اﺷﻨﻮد-۳ .ﺳﭙﻨﺘﻤﺪ -۴و ﻫﻮ ﺧﺸﱰ-۵ .وﻫﺘﻮﺷﺖ.
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻮ#ﻪ د »#ﺎﺗﻮﻧﻮ« د ﻧﻮﻋﯿﺖ او اﻫﻤﯿﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وړاﻧﺪې ﺷﻮل،
دا ﭼﯥ زﻣﻮﻧ\ ﺑﻨﺴZﯿﺰه ﻣﻮﺧﻪ د ,ﻮﻟﻨﯿﺰې ﭼﻮﭘ د ﺳﭙﯧYﻠﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ?ﺮﺧﻲ ،ﻧﻮ ﻟﻪ
دې ﻻﻣﻠﻪ ﻏﻮاړم ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ راو#ﺮ!ﻢ.
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﮐﺮcﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ د ﺣﴬت زردﺷﺖ »ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن« ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،د
ﻫﻐﻮ ﮐﺮcﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ دې ,ﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺎم رااوcﺘﯽ وي ،ﭼﯥ ﺣﴬت زردﺷﺖ د
»وﯾﺴﺖ اﺳﭙﻪ« ﯾﺎ »#ﺸﺘﺎﺳﭗ« ﺳﱰ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ ﺳﭙﯧYﲇ دﯾﻦ راوړوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺗﻮ#ﻪ دﻧﺪه
ﻟﺮﻟﻪ# .ﺸﺘﺎﺳﭗ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د ﺳﭙﯿﻦ ﭘﻮ,ﮑﻮ ارﯾﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺎدﺷﺎه و# .ﺸﺘﺎﺳﭗ ﭼﯥ د
زردﺷﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ,ﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐﯧﺪل ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ,ﮑﻲ ﭘﻪ ,ﮑﻲ
ﭘﲇ ﮐﻮل ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د ﺑﻠﺦ ﭘﺎدﺷﺎه #ﺸﺘﺎﺳﭗ او د دﻏﻪ ﺳﱰ واﮐﻤﻦ وزﯾﺮ
ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ ﻫﻢ د زردﺷﺖ ﻣﻼﺗ ﮐی دی .د ﭘﺎدﺷﺎه او د ﺳﱰ وزﯾﺮ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻮ
زردﺷﺖ ﺗﻪ وﺳﻪ وﺑkﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اراﻣﻪ ﺗﻮ#ﻪ ﭘﻪ ,ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ @دﯾﻨﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي،
ﻓﺮﻫﻨlﻲ او ,ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﴍاﯾﻊ وﻟﯿﮑﻲ? .ﻮ
,ﻮﻟﻨﯽ ﮐﯥ ﻃﺒﻘﺎ rﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﻪ را ,ﯿ pﳾ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫYﯥ ﮐﯥ
ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮر ﭘﻪ اوﯾﺎ ﮐﻠﻨ Vﮐﯥ ﺷﻬﯿﺪ ﮐای ﺷﻮ .ﺧﻮ
د ده دﯾﻨﻲ ﴍﯾﻌﺖ او ﺳﯿﺎﳼ ﻻرcﻮوﻧﯥ د ﻏﻮره ﻻرcﻮوﻧﻮ ﭘﻪ ?ﯧﺮ ﺧﭙﻠﯥ اﻏﯧﺰې
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ﻨﺪﻟﯥ وې .ﻮﻟﻨﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره د ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﻟﻨوﻟﻪ ،ﭼﯥ د
ﻫﻐﯥ ﻣﻬﺎل د ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧ*ﯥ ﻧ*ﺎﻧﯥ اوس ﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﱰ#ﻮ ﮐﯧ ي.
د ﺑﻠﺦ ﻣﺪﻧﯿﺖ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻧﻪ ﻫﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﯽ ﭘ2او دی ،ﭼﯥ ﺑﻪ
ﻫﯿAﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﱰ#ﻮ ﭘ@ ﻧﻪ ﳾ .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د ﺣﴬت زردﺷﺖ ﭘﻪ ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻪ
ﭘﺮو#ﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د و2#ﯾﻮ و2#ﻧﯿﺰه ﺣﻘﻮق د ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ ﺗﻠﻞ ﺷﻮي او
ﯾﻮه ﺧﻮﻧﺪي ،ﺑﺴﯿﺎ او ﭘﺮ Lﺎن وﯾﺴﺎ ﻮﻟﻨﻪ ﺗﺮﯦﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه .ﻫﺮ Gﻪ ﺗﻪ د ﻫﺮ
ﭼﺎ ﻻس رﺳﯽ ﯾﻮه ﺳﺎده ﻫAﻪ ﺑﺮﯦ*ﯧﺪﻟﻪ .د ﮐﺮﻫﻨﯥ ،ژوﯾﻮ ﺳﺎﺗﻨﻮ او روزﻧﻮ ،د
ﮐﻮروﻧﻮ او ﺎروﻧﻮ وداﻧ ،Nد ﻻرو ﭘﻠﻮﻧﻮ او وﯾﺎﻟﻮ د ﺟﻮړوﻧﻮ ﭘﻮﻫﻪ ،ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺷﻮې.
ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﻻس رﺳﯽ ،د رواوو او ﻗﺎﻧﻮ Oﻻرﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې اﺳﺎﻧﻪ او ﺳﺎده ﺷﻮي
وو .ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ د ﻫﻐﻪ د ﭘﻮﻫﯥ او وړﺗﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺮﺧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪﻟﻪ.
ﻃﺒﻘﺎ Sاﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ د ﭘﻮﻫﯥ او وړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﺎوه .ﺷﯿﻄﺎO
ﻫﻮﺳﻮﻧﻮ د زورﯾﺎﺗﯿﻮ ،ﺑﻠﻮﺳﯿﺪﻧﻮ ،د ﺑﯥ وزﻟﻮ Lﻮروﻧﻮ ،ﻟﻮ Vرﯾﻮ او ﻻروﻫﻮﻧﮑﻮ
Lﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ Lﻮاک ﺑﺎﯾﻠﻠﯽ و .ﭘﻪ ﻟﺮې او ﻧﯿﺰدې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﻇﺎﳌﻪ واﮐﻤﯿﻨﻮ
د ﺣﴬت زردﺷﺖ او د ﻫﻐﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ2ې ﻮﻟﻨﯥ د ﻻﭘﺴﯥ ﺑﺮﯾﺘﻮﺑﻮﻧﻮ او ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻮ
ﭘﺮﻣﺨﺘZﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺣﴪت ﭘﻪ ﺳﱰ#ﻮ ﮐﺘﻞ .د رﺧﯥ او د ﻧﻪ ﻻورﯾﻨﯥ د ﺷﯿﻄﺎO
ﳌﺴﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺷﻮای زﻏﻤﻠﯽ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﻻﭘﺴﯥ وﻏﻮړﯦ ي او ورو ورو
د د وی ﺗﺮ ﺳﯿﻤﻮ ورﺳﯧ ي.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺎﻏﲇ ﻏﻮث ﺧﯿﱪي ﻟﻪ ﺧﻮا »ﭘ*ﺘﺎﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
اﻓﺴﺎﻧﻮي او داﺳﺘﺎ Oﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ« ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی د زردﺷﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ )(۸۳
ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ:
»د ﺑﻠﺨﻲ زردﺷﺖ ﻧﯿﺰدې ﺣﺎﻣﻲ او دوﺳﺖ ﭼﯥ د زردﺷﺖ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ
زردﺷﺘﻲ دﯾﺎﻧﺖ ﻗﺒﻮل ﮐ ،2د ﻏﺮﻏ*ﺖ ﯾﺎ #ﺮﺷﺎﺳﭗ د ﯾﻮه روﺎﻧﻪ اﻧbﻮر د
وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﻮ ﻏﻮره وf#ﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ ﺟﻼ
Gﭙﺮﮐﯽ وﻟﯿﮑﻠﯽ ﳾ ،ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ ﭘﺎhﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺗﯧﺮ ﳾ.
د ﻏﺮﻏ*ﺖ ﯾﺎ #ﺮﺷﺎﺳﭗ د ﻣﻬﺎل ﻣﺪ Oاو ﺗﻬﺬﯾﺒﻲ ﺣﺎل د ارﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮرو
اﻓﺴﺎﻧﻮي او داﺳﺘﺎ Oﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ډﯦﺮ Lﻼﻧﺪه او روﺎﻧﻪ دیL .ﮑﻪ ﺳﱰ
زراﺗﻮﺷﱰا د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻮري او د Gﯧ2وﻧﮑﯿﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ د ﻫﻤﺪوی ﭘﻪ ﻫAﻮﻧﻪ،
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ﻟﻮﻣ ﻧﯽ اوﺳﺘﺎ وﻟﯿﮑﻠﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﴎه زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ د وړﺗﯿﺎ او ﻟﻮړﺗﯿﺎ ﻻره
ووﻫﻠﻪ او اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ ﺗﻬﺬﯾﺐ او ﻣﺪﻧﯿﺖ ﭘﻪ )ﻪ ﺷﺎن وﻏﻮړﯦﺪه .دې ﻧﻮي ﻣﺪﻧﯿﺖ ﭘﻪ
ﯾﻮه داﺳﯥ .ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻪ ﮐ ﻟﻪ ،ﭼﯥ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﻻ د وﯾﺪاﯾﻲ
ادﯾﺎﻧﻮ او ﻫ5ﻮﺑﻮﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې وه او وﯾﺪاﯾﻲ .ﺑﺎوروﻧﻪ ﻻ ﭘﺮ 2ﺎی ﭘﺎﺗﯥ ول.
رﯾ<ﻮﯾﺪا ﻻ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ د و :ﯾﻮ ﻟﭙﺎره د ارز)ﺖ وړ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪه او د وﯾﺪﯾﮏ
ﻣﺪﻧﯿﺖ ﻧ=ﯥ ﻧ=ﺎﻧﯥ ،آروﻧﻪ او اﺻﻮل ﻻ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ ژوﻧﺪي ول ،ﭼﯥ دا
ﻫﺮ ?ﻪ د اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ ﻣﺪﻧﯿﺖ د وړاﻧ<ﻮ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې ﮐﺮار ﮐﺮار ﺑﺪل ﺷﻮل.
ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ 2ﺎﯾﻪ ﭼﯥ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ وﯾﲇ» ،ﺑﻠﺦ ،ﺑﺨﺪي د د واړو ﻣﺪﻧﯿﺘﻮﻧﻮ د 2ﻠﯧﺪﻟﻮ،
ﻟﻮﻣ ﻧﯽ .ﺎ.ﻮﺑﯽ و او د اراﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻓﺴﺎﻧﻮي او داﺳﺘﺎ Cﭘﺎﭼﺎﻫﺎﻧﻮ ﻫﺮ ﯾﻮه ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ دې 2ﻼ ﮐﯥ وﻧFﻩ ﻟﺮﻟﯥ ده«.
)ﺎﻏﻠﯽ ﻏﻮث ﺧﯿﱪي د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ) (٩٠ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﯿﮑﻲ» :ﺑﻠﺦ د ﭘﺎرس،
اﯾﺮان ،ﭘﻪ ﺧﺘﯿ Oﻟﻮري ﮐﯥ را2ﻲ .ﭘﻪ ﭘﺎرس وروﺳﺘﻪ اﯾﺮان ﮐﯥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯿﺎن
واﮐﻤﻦ ول ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ زراﺗﻮﺷﱰا ،اوﺳﺘﺎ وﻟﯿﮑﻠﻪ او زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ ﻣﻨ Oﺗﻪ
راﻏﯽ .ﻟﯿﮑﻦ د ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻨﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﴚ ﭘﺎﭼﺎ د ارﯾﻮش دارا او ﻧﻮرو
زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ ،ﻫﻤﺪې د ارﯾﻮش ﭘﺮ ﺑﻠﺦ ﯾﺮﻏﻞ وﮐ او د اوﺳﺘﺎ ﻟﻮﻣ ﻧR
اﺻﲇ ﻧﺴﺨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﻠﺦ ?ﺨﻪ ﯾﻮړﻩ .دﻏﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ )واره( ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ وه ،ﭼﯥ د
ﺑﻠﺦ ﭘﺎدﺷﺎه او د زردﺷﺖ ﺣﺎﻣﻲ او دوﺳﺖ ):ﺮﺷﺎﺳﭗ( ﺧﺎص د اوﺳﺘﺎ ﻟﭙﺎره
ﺟﻮړﻩ ﮐ ې وه «.وﺗﲇ ﻣﻮرخ اﺳﺘﺎد ﮐﻬﺰاد دﻏﻪ :ﺮﺷﺎﺳﭗ ﭘ=ﺘﻮن ﺛﺎﺑﺖ ﮐ ی دی.
ﻫﻤﺪارﻧ<ﻪ ﻏﻮث ﺧﯿﱪي د ﺧﭙﻞ ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ) (۵۹ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ واﯾﻲ:
»د ارﯾﻮش د ﺑﻠﺦ ﻟﻪ واري ?ﺨﻪ د اوﺳﺘﺎ ﮐﺘﺎب وﺗ=ﺘﺎوه ،ﻟﯧﮑﻦ د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ
ﭘﻮرې زردﺷﺘﻲ دﯾﺎﻧﺖ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ :ﺮﺷﺎﺳﭗ ﯾﺎ
ﻏﺮﻏ=ﺖ ﭼﯥ د زردﺷﺖ ډﯦﺮ ﻧﯿﮋدې ﺣﺎﻣﻲ او دوﺳﺖ او د ﺑﻠﺦ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﯾﯥ ﻫﻢ
ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وه ،د ﻟﻮﻣ  Cاﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺗﻮ:ﻪ ﻟﻪ .ﻮﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻮی دﯾﻦ ﻗﺒﻮل ﮐ .
2ﮑﻪ زردﺷﺖ او ﻏﺮﻏ=ﺖ ):ﺮﺷﺎﺳﭗ( دواړو ﴍﯾﮑﻪ وﯾﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ او د ﯾﻮې ﺧﺎورې
ﺑﭽﯿﺎن ول«.
)ﺎﻏﻠﯽ ﻏﻮث ﺧﯿﱪي د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ) ٢١٩-٢١٨او (٢٢٠ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ
ﻟﯿﮑﻲ» :ﭘﻪ وﯾﺪاﯾﻲ ﭘﯿﺮ ﮐﯥ د ارﯾﺎﻧﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و :ﯾﻮ ﮐﻮﻣﻪ واﺣﺪه او ﺛﺎﺑﺘﻪ دﯾﻨﻲ
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ﻣﺒﺪا ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ .ﻟﯿﮑﻦ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د ﺮﺷﺎﺳﭗ د ﭘﺎﭼﺎﻫ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د زردﺷﺖ د
ﻇﻬﻮر او د اوﺳﺘﺎ د ﻣﯿﻨ .ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ واﺣﺪه او ﺛﺎﺑﺘﻪ دﯾﻨﻲ ﻣﺒﺪا ،د
ﻟﻮﻣ5ي 3ﻞ ﻟﭙﺎره ﺧﻠﮑﻮ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ﺮوﻫﻪ ﯾﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﯿﺪا ﮐ5ﻩ ،ﭼﯥ زردﺷﺘﻲ
دﯾﻦ و او ﻻر<ﻮدﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﺑﻠﺨﻲ زراﺗﻮﺷﱰا ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ وه ،ﭼﯥ د وﺧﺖ ﭘﺎﭼﺎ
ﻏﺮﻏBﺖ ﯾﺎ ﺮﺷﺎﺳﭗ ﯾﯥ ﻟﻮﻣ5ی ﺣﺎﻣﻲ او ﻣﻼﺗ 5ﮐﻮوﻧﮑﯽ و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ?ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ5ی
ﯾﯥ زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ وﻣﺎﻧﻪ او دﻏﻪ اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ?ﻮل ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﯾﻮه ﻧﻮي ﺗﻬﺬﯾﺐ او
ﻣﺪﻧﯿﺖ د زﯦIﯦﺪﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﯧﺪﻟﻮ ﺳﱰ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ وﺮ3ﯧﺪه او د ﻧ5ۍ ﻧﻮر ﻫﯧﻮادوﻧﻪ
ﯾﯥ د اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ.
د اوﺳﺘﺎﯾﻲ ﻣﺪﻧﯿﺖ او اوﺳﺘﺎﯾﻲ ﭘﯧﺮ ﭘﯿﻞ ﮐﯧﺪل دواړﻩ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ﺷﻮي دي،
3ﮑﻪ ﭼﯥ آر ﻣﺒﺪا ﯾﯥ زردﺷﺖ او دده ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ دی او د ﺑﻠﺦ د ﺧﻠﮑﻮ د ﻓﮑﺮ
او اﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﯿﻨ .ﺗﻪ راﻏﻠﯽ دی او ﭘBﺘﻮن ﻏﺮﻏBﺖ ،ﻏﺮﺷﺎﺳﭗ او ﺮﺷﺎﺳﭗ ﭘﻪ
ﮐﯥ ﺳﱰه وﻧPﻩ ﻟﺮﻟﯥ .د ﻏﺮﻏﺸﺖ ﭘﻮﻫﻪ او ﺗﺪﺑﯿﺮ ،ﭼﯥ د زراﺗﻮﺷﱰا ﻧﯿﮋدې ﺣﺎﻣﻲ
او دوﺳﺖ و ،د دې ﺳﺒﺐ ﺷﻮی و ،ﭼﯥ ﺑﻠﺨﯿﺎن د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ارز<ﺘﻮﻧﻪ ډﯦﺮ <ﻪ
وﭘﯧﮋ Tاو د ﺑﺎﺧﱰ د اﺳﭙﻪ ﮐﻮرﻧ ﻟﻪ ﻣﯿﻨSﻪ زراﺗﻮﺷﱰا ﭼﯥ ﭘBﺘﻮ ﻟﻘﺐ ﯾﯥ
»ﺳﭙﯿﻦ ﺗﻮﻣﺎن« و ،ﻧ5ۍ ﺗﻪ راﳾ ،اوﺳﺘﺎ وﻟﯿﮑﻲ او زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ ﻣﯿﻨ .ﺗﻪ راوړي،
ﭼﯥ ﻟﻮﻣ5ﻧﯽ ﻣﻨﻮﻧﮑﯽ او ﻗﺒﻠﻮوﻧﮑﯽ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﺮﻏBﺖ ﯾﺎ ﺮﺷﺎﺳﭗ و او د
زردﺷﺖ د د ﯾﻦ ﴎه د ﻋﻼﻗﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﯥ ﻻر<ﻮدﻧﻪ وﮐ5ﻩ ،ﭼﯥ اوﺳﺘﺎ دې د
) (١٢زرو د ﻏﻮاﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮ?ﮑﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻃﻼﯾﻲ رﻧ Yوﻟﯿﮑﻞ ﳾ او ﺑﯿﺎ دی د ﺑﻠﺦ
ﭘﻪ <ﮑﲇ )واره (Vara -ﮐﯥ ﮐﯧBﻮدل ﳾ.
ﻣﻮرخ ﭘﻠﯿﻦ وﯾﲇ دي ﭼﯥ اوﺳﺘﺎ ډﯦﺮ ﻏ` و او ﭼﯥ ﻋﺮب ﻣﻮرخ ﻃﱪي ﻫﻢ
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺮوﻫﻪ <ﮑﺎره ﮐ5ې ده .اوﺳﺘﺎ )? (۲۱ﻮﮐﻪ ﯾﺎ )ﻧﺴﮏ( درﻟﻮدل3 .ﯿﻨﻮ
ﻣﻮرﺧﯿﻨﻮ وﯾﲇ دي ﭼﯥ :ﺮﺷﺎﺳﭗ ﺣﮑﻢ ﮐ5ی و ،ﭼﯥ اوﺳﺘﺎ دې د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ
ﻣﻌﺒﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﯧBﻮدل ﳾ.
واﯾﻲ :د اوﺳﺘﺎ ارﻧﺴﺨﻪ دارﯾﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﴚ3 ،ﯿﻨﻮ ﻣﻮرﺧﺎﻧﻮ د ﭘﺎرس د ﭘﺂﭼﺎ
ﮐﻮروش ﻧﻮم ﻫﻢ ﯾﺎد ﮐ5ی دي ،ﻟﻪ ﺑﻠﺦ ﻧﻪ ﯾﻮړﻟﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻘﺪو Tﺳﮑﻨﺪر ﭘﺎرس
)اﯾﺮان( وﻧﯿﻮه او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ )ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﺲ( ﭘﻪ اور وﺳﻮ3ﻮﻟﻮ ،ﻧﻮ د اوﺳﺘﺎ ﻫﻐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﻢ
وﺳﻮ3ﯧﺪﻟﻪ او ﻟﻪ ﻣﯿﻨSﻪ ﻻړﻩ.
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اوﺳﺘﺎﯾﻲ ﻣﺪﻧﯿﺖ ﭼﯥ د وﯾﺪي ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﯿﻨ ﺗﻪ راﻏﯽ ،دوﯾﻢ ﺳﱰ
ﻣﺪﻧﯿﺖ و ،ﭼﯥ زاﻧ*ﻮ ﯾﯥ ﺑﻠﺦ ،ﺑﺨﺪي او ﺑﺎﺧﱰ وو .ﻏﺮﻏ#ﺖ ﯾﺎ ﻏﺮﺷﺎﺳﭗ ﮑﻪ د
دې ﻣﺪﻧﯿﺖ ﺑﺎ 6او ﺑﻨﺴ 4اﯾ#ﻮدوﻧﮑﯽ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د
ﺑﻠﺦ ﭘﺎﭼﺎ او د زراﺗﻮﺷﱰا ﺣﺎﻣﻲ او د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻨﺪوی وو .ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ او
ﻣﻮرﺧﯿﻦ ﭘﻪ دې 9ﺮوﻫﻪ دي ﭼﯥ د 9ﺮﺷﺎﺳﭗ د د ورې ﺳﱰ وﯾﺎړ د زراﺗﻮﺷﱰا
)زردﺷﺖ( ﭘﯿﺪا ﮐﯧﺪل او د ده ﻟﻪ ﺧﻮا د اوﺳﺘﺎ ﻟﯿﮑﻞ دي .زردﺷﺖ ﯾﻮ ﻟﻮی ﭘﻮه
او د ﺑﻠﺦ ﻏ 4ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮړوﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﻣﻘﻨﻦ و ،ﭼﯥ زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ ﯾﯥ ﻣﯿﻨ ﺗﻪ
راووړ .ژوﻧﺪ او ﻣﺮګ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ﺗﯧﺮ ﺷﻮي دي او د ﯾﺮﻏﻠ*ﺮو ﺗﻮراﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ
ﯾﯥ د ﺟ*Cې ﭘﻪ ډ9ﺮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐCی ،ﭼﯥ د 9ﺮﺷﺎﺳﭗ ﭘﻼر
)اورت اﺳﭙﻪ( ﭼﯥ د اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺟﻮړوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ )ﻟﻬﺮاﺳﭗ( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮی ﻫﻢ ﻟﻪ
ﺗﻮراﻧﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟ*Cﻩ ﮐﯥ وژل ﺷﻮی د ی .ﻟﻪ )اوروت اﺳﭙﻪ( ﯾﺎ
)ﻟﻬﺮاﺳﭗ( ﺨﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ )9ﺮﺷﺎﺳﭗ( ﯾﺎ ﻏﺮﻏ#ﺖ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه او ده ﺑﯿﺎ
ﺗﻮراﻧﯿﺎن د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮ ﺑﻠﺦ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ﺗﯧﺮي ﺨﻪ ﻣﻨﻊ ﮐCل.
Pﺎﻏﻠﯽ ﻏﻮث ﺧﯿﱪي د ﻫﻤﺪې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ) (۲۶۲ﻣﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ زﯾﺎﺗﻮي :زردﺷﺖ
د ﻏﺮﻏ#ﺖ د ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﮑﯿﻪ او ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ دﯾﻦ آروﻧﻪ )اﺻﻮل( ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐﺘﺎب )اوﺳﺘﺎ( ﮐﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮ Pﻪ ډول ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ وروﭘﯧﮋﻧﺪل ،ﭼﯥ اوﺳﺘﺎﯾﻲ
ﺗﻬﺬﯾﭗ ورﴎه وده او ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .ﻟﯿﮑﻦ ډﯦﺮی ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ )اوﺳﺘﺎ( ﯾﻮاﯥ ﯾﻮ
دﯾﻨﻲ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ دی ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﯥ زردﺷﺖ ﯾﯥ ﯾﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎ Wاو )اوﺳﺘﺎ( ﯾﯥ
د ﯿﻨﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﯿﺴﺘﻤﻮﻧﻮ ﻣﻌﺮﰲ ﮐﻮوﻧﮑﯽ Pﻮدﱄ .ﴎﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د زردﺷﺖ
د ﭘﯿﺪاﯾ#ﺖ او زوﮐCې د ﺳﯿﻤﯥ او ﺎی ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﯿﻨﯥ ﻧﻮې ﯧCﻧﯥ ﺧﭙﺮې
ﺷﻮې دي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ د اﻧ*ﻠﺴﺘﺎن )ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎن( ﻣﺠﻠﻪ ده ،ﭼﯥ د
 ١٩٢٦ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﺎﻣﱪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ a9ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﯾﻮه ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﭙﺮه ﮐCې
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ وﯾﻞ ﺷﻮي دي :زردﺷﺖ ﻟﻪ ﻣﯿﻼد ﻧﻪ )  (٦٩٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د )وﻧﮑﻬﻮی درﯾﺘﺎ( ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ زﯦeﯦﺪﻟﯽ دی .د ﭘﻼر ﻧﻮم ﯾﯥ
ﭘﻮروﺳﭗ او د ﻣﻮر ﻧﻮم ﯾﯥ )دﻏﺪو( و ،ﭼﯥ دوی ﻟﻪ ﯾﻮې اﻣﯿﺮې ﮐﻮرﻧ gﺨﻪ
ول.
زردﺷﺖ ﭘﻪ دﯦﺮش ﮐﻠﻨ gﮐﯥ ﻟﻪ زده ﮐCو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧCۍ ﮐﯥ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ﭘﺮﺳﺘﻲ
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اﻋﻼن او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ )اﺷﯿﺪا( ﻏﺮه ﮐﯥ ﯿﻠﻪ ﺷﻮ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﻬﻮر
ﮐﺘﺎب )اوﺳﺘﺎ( را/ﮑﺎره ﮐ .-زردﺷﺖ ﭘﻪ اوﯾﺎ ﮐﻠﻨ) ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ دﻋﻮت ﭘﻪ ﻣﻨ%ﻲ
)ﻣﺮﮐﺰ( ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .د زردﺷﺖ د ﻇﻬﻮر ﯾﺎ ﭘﯿﺪاﯾ1ﺖ ﭘﻪ ﻧﯧ9ﯥ ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﻣﯿﻼد ﻧﻪ ) (٢٥٠٠دوه زره ﭘﻨ%ﻪ ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ /ﻮدل ﺷﻮی و ،د اﺧﺘﻼف ډﯦﺮ
ژور ﺗﻮﭘﯿﺮ /ﻴﻲ .دﻏﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﯾﺎد وﻟﺮو ﭼﯥ ﻮ زرد/ﺘﯿﺎﻧﻮ ،ﻧﻮر وﻫﻢ
ﻇﻬﻮر ﮐ-ی او Jﻮﻟﻮ د ﻟﻮﻣ I-زردﺷﺖ ﭘﯧﺮوي ﮐ-ې ده.
د اﻧOﻠﺴﺘﺎن )ﻣﺰدﯾﺴﻨﺎن( ﻣﺠﻠﯥ وﯾﲇ وو ،ﭼﯥ ﻣﺒﺎدا ﻟﻪ ﻣﯿﻼد ﻧﻪ ) (٦٩٠٠ﺷﭙ Pزره
او ﻧﻬﻪ ﺳﻮه ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ زردﺷﺖ د ﻫﺨﺎﻣﻨﴚ )د ارﯾﻮش( او ﯾﺎ دی داﻧﯿﺎل
ﭘﯧﻐﻤﱪ ﻟﻪ زردﺷﺖ ﴎه ﭘﻪ ﺳﻬﻮه ﯾﻮ وRSﻞ ﳾ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮ ﻪ ﭼﯥ ﻧﻦ ﯾﯥ ﺗﺎرﯾﺦ ﴍﺣﻪ ﭘﻪ ﻻس راﮐﻮي ،د ﻫWﻏﻪ زردﺷﺖ
ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ده ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﯿﻼد ﻧﻪ اوه ﺳﻮه ) (٧٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ راﭘﯿﺪا ﺷﻮ«.
د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﺧﻮرو ورو ﺮSﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ دا Jﮑﯽ ﭘﻪ ﺧﻮرا رو/ﺎﻧﻪ ﺗﻮSﻪ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ،
ﭼﯥ ﺣﴬت زردﺷﺖ د دﯾﻨﻲ ﭘﻮﻫﻨﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻧﻮرو اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﻟﮑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﺮﻫﻨOﻲJ ،ﻮﻟﻨﯿﺰه او ﺳﯿﺎﳼ ﭘﻮﻫﻪ ﻫﻢ ﻟﺮﻟﻪ او د ﺧﭙﻠﯥ
Jﻮﻟﻨﯥ د ژوﻧﺪ د ﺧﻮرو ورو اړﺧﻮﻧﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻢ ،ﺗﺮﺗﯿﺐ او ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره
ﮐﯥ ﻏﻮره ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨ eﺗﻪ ﮐ-ي وو .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﻧ-ۍ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د
ﻟﻮی ﻣﻘﻨﻦ ﻟﻘﺐ ورﮐ-ی دی.
ﭘﻪ دې ﺗﻮSﻪ ﺣﴬت زردﺷﺖ ﻧﻪ ﯾﻮاiﯥ ﻟﮑﻪ د ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او
ﺣﴬت ﮐﻨﻔﻮﯾﺴﻮس ﻏﻮﻧﺪې ﺧﭙﻠﻮ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ د ﻫﺮ اړخ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ 9Sﻮر
ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﴍاﯾﻊ وړاﻧﺪې ﮐ-ي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﯾﻮ ﻏ1ﺘﻠﯽ ،ﺑﺴﯿﺎ او
ﴎﻟﻮړی وﻟﺲ ﺟﻮړ ﮐ-ی و .د ﺣﴬت زردﺷﺖ ﻏﻮره واﻟﯽ ﭘﻪ دې ﮐﯥ /ﮑﺎري
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﯾﻮ ﻣﻮJﯽ ،ﺧﭙﻠﻮاک او د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻫﺮ
اړﺧﯿﺰو /ﯧROﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ ﮐ .-ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د Jﻮﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او
ﴍاﯾﻌﻮ ﴎه ﴎه ﭼﯥ ﯾﯥ وړاﻧﺪې ﮐ-ل ،د دې وﺳﻪ وﻧﻪ ﻣﯿﻨﺪﻟﻪ ،ﻮ د iﻤﮑﯥ
ﭘﺮﻣﺦ ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ﻧﻪ ﯾﻮ ﺧﭙﻠﻮاک ﻣﻠﺖ ﺟﻮړ ﮐ-ي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮSﻪ ﭘﻪ
ﭼﯿﻦ ﮐﯥ ﺣﴬت ﮐﻨﻔﻮﯾﺴﻮس ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻮ ﭘﺮوSﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻧﯿﻤ-Oی او ﻧﯿﻤﻪ ﺧﻮا ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .اﺟﺘWﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ د وﻟﺲ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺖ
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ﮐﯥ ﻣﺴﺎوات راوړوﻧﮑﯽ او د ﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ او ډاډ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ
+ﻮاک دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮې ﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ او ډاډ ﺧﻮﻧﺪي ﳾ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻨﻪ
ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺖ ،ودا 3او ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ وﻏﻮړﯦ0ي .ﭘﻪ اﻣﻨﯿﺖ ،وداﻧ .او ﺳﻤﺴﻮرﺗﯿﺎ ﮐﯥ د
8ﺎري او ﮐﻠﯿﻮاﻟﻪ ژوﻧﺪ ﺗﺮﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﻻړ ﳾ ،ﭘﻮﻫﻪ وده وﮐ4ي،
ﮐﻠﺘﻮري ﭼﺎرې ﻟﮑﻪ د ﺑ@ د ?ﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ >ﯧﺮ وﻏﻮړﯦ0ي .د 8ﯧﺮازۍ ﭘﴪﻟﯽ ﺧﭙﻠﻪ
?ﻠﻮرﯾﻨﻪ ﳌﻨﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا ﭘﻠﻨﻪ ﮐ4ي .ﻏﺮوﻧﻪ ،راﻏﻮﻧﻪ ،د8ﺘﯥ او ﮐAﻮﻧﻪ د ﮐﻠﯿﻮ او
8ﺎروﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ +ﺎی د وﻟﺲ د ﻋﺎﱄ ﻓﺮﻫﻨ Hﭘﻪ 8ﮑﻼوو او 8ﯧEFﻮ ﮐﯥ ډوب او د
زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪاره ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﭙﯧAﻠﺘﯿﺎ و+ﻠﻮی.
ﭘﻪ اﺟﺘOﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﺗﺮﻣﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎ Tاﻣﺘﯿﺎز ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﺑﺎﯾﲇ،
ﻣﺴﺎوات او ﺑﺮاﺑﺮي ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻠﻨﻪ ﮐ4ي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﭘ4اووﻧﻮ
ﮐﯥ ﯾﻮ +ﻞ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د واﮐﻤﻨ .ﭘﻪ
ﻣﻬﺎل د ﻃﺒﻘﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻟﺮې ﻮﻟﻨﻪ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﯾﯥ ﻫﻐﺴﯥ ﺑﻠﻪ ﺑﯧﻠFﻪ
ﻧﻪ ﺷﻮ 8ﻮدﻟﯽ .دا +ﮑﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻪ ﭘﺮو?ﺮاﻣﻮﻧﻪ ﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﮐﯥ د
ﻋﺪم ﺗﺸﺪد ﯾﻌﻨﯥ :د ﺗﺎوﺗﺮﯾﺨﻮاﱄ او +ﺎ+ﻨﯿﺰه ﮐ4وﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﲇ ﺷﻮی او ﺑﺮي ﺗﻪ
رﺳﯧﺪﱄ وو.
ﭘﻪ دوﻫﻢ ﭘ4او ﮐﯥ د ارﯾﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ )ﺑﺨﺪي( ﮐﯥ د ﺣﴬت زردﺷﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا
>ﻨFﻪ ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯧ0ي او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻣﻨﻠﯥ ،دا ﺣﴬت زردﺷﺖ و ،ﭼﯥ د اﺟﺘOﻋﻲ
ﻋﺪاﻟﺖ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ ﮐﯥ ?lﻮره ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﲇ ﮐ4ل .د
ﻮﻟﻨﯥ ډاډ او ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ ﯾﯥ ﺧﻮﻧﺪي او ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د وداﻧ .او 8ﯧﺮازۍ ﳌﻨﻪ
ﭘﺮاﺧﻪ او ﭘﺮnﯿﻨﻪ ﮐ4ې او ﻫﯧﻮاد ﯾﯥ د ﻧ4ۍ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﻻﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﯿﺎل ?ﺮ+ﻮﻟﯽ و ،ﺧﻮ
د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﯿﺮ>ﯿﻮ د ﭘﺮاﺧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮ.
ﻣFﺮ د ﻫﻐﻪ د ﺷﻬﺎدت ﴎه ﴎه د8ﻤﻨﻮ +ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دې وﺳﻪ ﭘﺮ ﻻس ورﻧﻐﻠﻠﻪ،
>ﻮ د اﺟﺘOﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د زردﺷﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﯿﻨ
ﺗﻪ ﺷﻮي ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﴍاﯾﻊ ﻟﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﯾﻮﳼ .دﻏﻪ ﭘﺮ اﺟﺘOﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﯿﻨﻪ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﴍاﯾﻊ ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ >ﯧﺮ ﻻ ﭘﺴﯥ ﯿﻨFﻪ
وﺳﺎﺗﻠﻪ .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﯿﺮ>ﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ ﻣﺮ?ﺎ? 3ﺬاز ورﮐ4ل ﺷﻮ،
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د زردﺷﺖ د ﴍﯾﻌﺖ ﻟﻮی ﭘﻮه او ﻣﻘﻨﻦ )ﻣﺰدک( ﺧﭙﻠﻪ ﻓﺘﻮا ﺧﭙﺮه ﮐ4ﻩ.
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ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻏﻮره ﻢ د ﭘﺘﻮ ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة اﳌﻌﺎرف ) (۷ﻮک ) (٦٩٩ﻣﺦ ﺗﻪ
وﻮرو ،ﭼﯥ داﺳﯥ ﻟﯿﮑﻲ» :ﻣﺰدک د زردﺷﺘﻲ دﯾﻦ ﻟﻪ روﺣﺎﻧﯿﻮﻧﻮ )ﺨﻪ وو ،ﭼﯥ
د ﺧﴪواﻧﻮ ﺷﯿﺮوان ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﭘﯧﻐﻤﱪۍ دﻋﻮه وﮐ3ﻩ او د ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﺎﭼﺎ
ﭘﻪ اﻣﺮ ووژل ﺷﻮ او د ﻣﺰدﮐﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﭘﯿﺮوان ﻫﻢ زﯾﺎﺗﺮه ﻟﻪ ﻣﯿﻨ@ﻪ ﯾﻮړل ﺷﻮل .د
ﻣﺰدﮐﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ @Jﻪ او ﺷﺘﻤﻨ Iﮐﯥ ﴎه  Gﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪل«.
دا وو د ﻣﺰدک ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة اﳌﻌﺎرف ﻟﻨGﻩ ﯾﺎدوﻧﻪ .د ﭘﺘﻮ ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة
اﳌﻌﺎرف د ) (۴ﻮک ﭘﻪ ) (۶۲۲ﻣﺦ ﮐﯥ د اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ داﺳﯥ واﯾﻲ:
اﻧﻮﺷﯿﺮوان :د ﭘﺎرس د ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﮑﻤﺪاراﻧﻮ )ﺨﻪ دی ،اﺻﲇ ﻧﻮم ﯾﯥ ﺧﴪو
دی ،وروﺳﺘﻪ د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣ3ﯾﻨﯥ ﭘﻪ ) (٥٣١م ﮐﺎل ﮐﯥ د ﺣﮑﻤﺮاﻧ Iﭘﺮﺗﺨﺖ
ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ .اﻧﻮﺷﯿﺮوان وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﮐﯥ ﯾﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﯿﻨT
او اﺻﻼﺣﺎت ﯾﯥ وﮐ3ل ،ﻧﻮ د ﺑﯿﺰاﻧﺲ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﴎه ﯾﯥ د ﺟ3Xې ﺑﻨﺎ
ﮐﯧﻮدﻟﻪ .اﻧﻮﺷﯿﺮوان د ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺟ3Xو ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮ.
ﴎﺑﯧﺮه د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮرو ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻮﻧﻮ ،ﺟﻮﺳﺘﻲ ﻧﯿﻦ  Justinienد ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻣﻘﺘﺪر
ﺣﮑﻤﺪار ﯾﯥ دﯦﺘﻪ اړ ﮐ ،3ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﮐﯥ دﯦﺮش زره ﻃﻼوې ده ﺗﻪ ورﮐ3ي.
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺳﻮرﯾﻪ او اﻧﺎﻃﻮﱄ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪې
راوﺳﺘﻞ او ﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻟﻪ ﭘﻮرې ﭘﺮﻣﺦ وﻻړ .ﺣﺘﯽ ﻧﻨﻨﯽ ﺮﺟﺴﺘﺎن ،ﻠXﯿﺖ ﯾﯥ ﻫﻢ
ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﺗﴫف ﻻﻧﺪې راوﺳﺖ .وروﺳﺘﻪ د ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ﺗﺮک ﻟﻪ د وﻟﺖ ﴎه ﻣﺘﻔﻖ ﺷﻮ
او ﻟﻪ ﯾﻔﺘﻠﯿﻨﺎﻧﻮ ﴎه وﺟﻨXﯧﺪ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ ﺑﯿﺎ د ﺧﴬ د ﺗﺮﮐﺎﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ وﺟﻨXﯧﺪ.
ﻣXﺮ ﭘﻪ دې ﺟ3Xو ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺗﺎوان ورﭘﯧ hاو ﭘﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧ Iاﺧﺘﻪ ﺷﻮ .ﺑﯿﺰاﻧﺴﯿﺎﻧﻮ د
دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ده ﺗﻬﻠﮑﻲ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ ،ﻧﻮ د ﺧﴬ د د وﻟﺖ ﴎه ﯾﯥ د اﺗﻔﺎق
ﺗ3ون وﮐ 3او د دې اﺗﺤﺎد او دوﺳﺘ Iد زﯾﺎﺗﯥ ﯿﻨXﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﴎه
ﻟﻮlﯥ ﻫﻢ ورﮐ3ې .اﻧﻮﺷﯿﺮوان د دې دوﺳﺘﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﺧﻄﺮوﻧﻮ ﭘﻮه ﺷﻮ او د
ﻫﻐﻪ د ﻣﺦ ﻧﯿﻮي ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﺮوف )ﺳﺪ( ﭘﻪ درﺑﻨﺪ ﮐﯥ ﺑﻨﺎ ﮐ .3ﻟﯿﮑﻦ دا ﺑﻨﺪ
ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺧﺮه وﻧﮑ3ای ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﺧﴬ د ﺗﺮﮐﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘﺎرس
ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﮐ3ﻩ .دوه oﻠﯥ د ده ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﺎ)ﯧﺪه ﻟﯿﮑﻦ )ﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﺷﻮای
ﮐ3ای .اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻻﻧﺪې راوﺳﺖ او ﻣﺠﺒﻮر ﯾﯥ ﮐ 3ﭼﯥ د
ﻓﺎرس د دوﻟﺖ ﭘﻪ qﻪ ﺗ3ون ﻻس ﻟﯿﮏ ﮐ3ي.
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اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻠﻮﯦﺖ ﮐﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﮐ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﻣﺠﺎدﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻠﺖ
ﭼﯥ ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﯿﺰاﻧﻄﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﮐﻮﻟﯥ ،د &ﯿﻨﻮ ﻣﺎﺗﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ او د د ﻏﻮ ﻣﺠﺎدﻟﻮ
ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭘﻪ ) (٥٧٩ﻣﯿﻼدي ﮐﺎل ﮐﯥ ﻣ ﺷﻮ«.
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺮ9ﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ د )ﻣﺰدک( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﭼﯥ د ﭘﺎرس ﺧﴪو،
اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻟﻪ ﺧﻮا )ﻣﺰدک( او د ﻫﻐﻪ زﯾﺎﺗﺮه ﻻروﯾﺎن ﭘﻪ دې ﺗﻮر او :ﻨﺎه ﭘﻪ
Aﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮ:ﻪ ووژل ﺷﻮل ،ﭼﯥ :ﻨﻲ )ﻣﺰدک( د زردﺷﺖ د دﯾﻦ ﻟﻮی ﻋﺎ Bو ،ﺧﻮ
د ﭘﯧﻐﻤﱪۍ دﻋﻮی ﯾﯥ ﮐې او ﭘﻪ G9ﻮ او ﺷﻤﺘﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﻠﮑﻮ  E:ﺣﻖ
ﻣﻨﻠﯽ او وﯾﲇ ﯾﯥ دي ،ﭼﯥ G9ﻪ او ﺷﺘﻤﻨﻲ د ﺧﻠﮑﻮ  E:ﻣﺎل او ﺷﻤﺘﻨﻲ ده .دا
ﯾﻮ د Aﻮﻟﻨﯿﺰو وژﻧﻮ ﺑﻨﺴNﯿﺰ ﺗﻮر9 .ﻪ ﺑﻪ وي د G9ﯥ او ﺷﻤﺘﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ آﯾﺎ د
ﺧﻠﮑﻮ  E:ﻣﺎل ﺑﻠﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﮐﻪ ﻧﻪ؟ ﯾﻮ ﻪ ﻏﻮﻧﺪې &ﯿﺮ ﺷﻮ او و:ﻮرو ﭼﯥ اﯾﺎ
د اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ر9ﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮ:ﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﺗﺎﻣﯿﻨﻮل وو او ﮐﻪ دا
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻏﻮ9ﺘﻞ د ﺧﭙﻞ د ﻻرې ﺧﻨEوﻧﻪ ﻟﺮې او ﮐﻨEﮐﭙﺮي اوارې
ﮐي ،ﻮ ﭘﻪ ﺑﯧﻐﻤﻪ ﺗﻮ:ﻪ وﮐﻮﻻی ﳾ ،ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ او ﻧۍ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ د &ﺎن او د
ﺧﭙﻠﯥ د واﮐﻤﻨ& Xﻮاﮐﻤﻨﻪ ﭙﻪ AﯿﻨWﻪ او ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ:ﻪ ژوﻧﺪۍ وﺳﺎ .Vﻧﻮ د
ده ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ دوی ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻻره ،ﭼﯥ 9ﺎﯾﻲ ﻟﻮﻣﻧﯽ ﯾﯥ د واﮐﻤﻨ Xد
ﭘﺎﯾﺖ او د وﻫﻢ ﯾﯥ د ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﻲ ﻏﻮ9ﺘﻨﯥ ﺗﻨﺪه وY:ﻠﻪ ﳾ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻧﻮ
ﮐﯥ ﭘﻪ رو9ﺎﻧﻪ ﺗﻮ:ﻪ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ .د واﮐﻤﻨ Xد ﭘﺎﯾﺖ ﺧﱪه ﭘﻪ ﮐﻮر[ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻮرې ﺗاو ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ د ﻣﺰدﮐﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ Aﻮﻟﻨﯿﺰې وژﻧﯥ ﮐﯥ :ﻮرو او دا
Aﮑﯽ ﺗﺮې اﺧﻠﻮ ﭼﯥ اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دﻏﯥ ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﴎه وﮐﻮﻻی
ﺷﻮل ،ﺧﭙﻞ ﮐﻮر[ اﺣﺘ_ﱄ ﺧﻨEوﻧﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ &ﲇ ﺗﻮ:ﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﻨGﻪ ﯾﻮړل او ﺧﭙﻠﻪ
ﻻره ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﺮاﺧﺘﯿﺎﯾﻲ ﻏﻮ9ﺘﻮﻧﮑﻮ ﻫﯿﻠﻮ او ﺗﻠﻮﺳﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ .د
دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د &ﺎن ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د )اﻧﻮﺷﯿﺮوان( ﻋﺎدل اﻓﺘﺨﺎري ﻧﻮم او ﻟﻘﺐ
ﻫﻢ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ .ﻫﻮ! د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﻫﺮ ﭘاو ﮐﯥ ﻋﺎدل او ﻣﻨﺼﻒ ﻫﻐﻪ ﻮک Y:ﻞ
ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻟﮑﻪ د ﺧﴪو )اﻧﻮﺷﯿﺮوان( ﭘﻪ ﯧﺮ ﺳﱰ ﺟﻨﺎﯾﺖ وﮐي او ﺧﻮرا ﻟﻮی
ﻇﺎ Bاو ﻣﺴﺘﺒﺪ ووﳼ .ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﻏﻮ9ﺘﻮﻧﮑﻲ وو ،ﯾﺎ
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻨEو ﻣﻮدو ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره اﺟﺘ_ﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ او
ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻇﺎ Bاو ﻣﺴﺘﺒﺪ &ﻮاک د ﭘﺮﻣﺨﺘ kد ﻻرې ﺧﻨ Eﮐﯧﺪل،
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ﭘﻪ "ﻮﻟﻨﯿﺰه ﺗﻮﻪ د ﻣﺒﺎرزې ﻟﻪ ډﺮه ﻣﺤﻮه او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮل ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﻟۍ ﻻ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﻧ$ﻮﻧﻮ او ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻ ﻫﻢ ﭘﺎﯾ1ﺖ ﻟﺮي- .ﻮک
ﭼﯥ د ?ﻮاک ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﻮ او ﻇﻠﻢ ﯾﯥ وﮐ ،ﻫﻐﻪ ﻋﺎدل ،ﻣﻨﺼﻒ ،ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮه او د
ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪ دی ،ﺧﻮ -ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ "ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﮐﻮم ?ﻮاک ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ اروﻣﺮو د ﻣﺴﺘﺒﺪﯾﻨﻮ ﻣﻄﯿﻊ ،ﺗﺎﺑﻊ او ﻏﺎړﻩ اﯾ1ﻮدوﻧﮑﯽ وي ،ﮐﻪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺗﻪ
اﻃﺎﻋﺖ وﻧﻪ ﮐي ،ﯾﺎﻏﻲ ﺑﺎﻏﻲ ،ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﺗ1ﺘﯧﺪوﻧﮑﯽ او د وژﻟﻮ ﻣﺴﺘﺤﻖ Nﻞ
ﮐﯧTي .ﺧﴪو )اﻧﻮﺷﯿﺮوان( "ﻮل ﻣﺰدﮐﯿﺎن ﭘﻪ دې ﺗﻮر ووژل ﭼﯥ د "ﻮﻟﻨﯥ
ﺧﻮاران او ﺑﯥ وزﻻن ﯾﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ Uﮐﯥ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان Nﻞ او ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ )اﻧﻮﺷﯿﺮوان( ﭘﻪ دې د ﻟﯿﻞ د ﻋﺎدل اﻓﺘﺨﺎر وﺎ"ﻪ ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻟﻪ ﺮﯦﻮان
ﻧﻪ ﯾﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ او ﺧﻮاراﻧﻮ د ﺣﻖ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻟﻨ Zﮐل .دې ﻣﺴﺘﺒﺪ او ﻇﺎ Yدې ﺗﻪ
وﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ دﻏﻪ ﺧﻮاران او ﺑﯥ وزﻻن ﯾﻮا?ﯥ د ده د واﮐﻤﻨ Uﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د
ﺷﺘﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ Uﮐﯥ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪان ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ د ده ﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻮا او د ده ﻧﻪ
ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﻣﻬﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري ﻫﺮ ﺑﯥ وزﱄ د ﻫﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﭘﻪ
ﺷﺘﻮ ﮐﯥ د ﺣﻖ ﻟﺮوﻧﮑﻲ او د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪ Nﻞ ﺷﻮی دی ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻮی ﺧﺪای

ﰲ
د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ د اﻟﺬارﯾﺎت ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ اﻣﺮ ﮐﻮيَ » :و ِ
وم« ژﺑﺎړﻩ) :او ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ د د وی ﮐﯥ ﺣﻖ او
ﺤ ُﺮ ِ
ﱢﻠﺴﺎﺋِﻞِ َواﻟْ َﻤ ْ
أَ ْﻣ َﻮاﻟِﻬ ِْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﻟ ﱠ
ﺑﺮﺧﻪ ده ﺳﻮاﻟ$ﺮ ﻟﺮه او ﺻﱪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺮه ،ﯾﻌﻨﯥ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺳﻮال ﻧﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﺮه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻣﺤﺮوم ﻫﻐﻪ اړﻩ ،ﻣﺠﺒﻮر او ﻣﺤﺘﺎج دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﯿﭽﺎ -ﺨﻪ ﻫﯿ_ ﻧﻪ
ﻏﻮاړي ،ﻣﻄﻠﺐ دا دی ،ﭼﯥ دوی ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ زﮐﻮات ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ او ﺷﺘﻮ
ﺨﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮhﯥ ﴎه ﺳﺎﯾﻼﻧﻮ او ﻣﺤﺘﺎﺟﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﺧﯥ "ﺎﮐﻲ او ﻣﻘﺮروي،ﭼﯥ د اﻟﺘﺰام ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ،ﻮاﮐﻲ ﺣﻖ ورﺗﻪ واﯾﻪ ﳾ او اﻏﻨﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ د داﺳﯥ
ﻣﺤﺘﺎﺟﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﺎل ﻧﻪ ﺧﱪ وي ،ﭼﯥ دوی ﻟﻪ ﴍم او ﻏﯿﺮت ﻧﻪ ﻟﻪ ﭼﺎ -ﺨﻪ -ﻪ ﻧﻪ
ﻏﻮاړي.
د ﭘﻮ رﺗﻨﻲ آﯾﺖ د -ﺮﻨﺪ او روhﺎن ﻣ lﻧﻪ ﻫﺮ -ﻮک ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ د
ﺷﻤ lﭘﻪ ﺷﺘﻮ ﮐﯥ د زﮐﻮات ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻓﺮﴈ ﺣﮑﻢ دی او ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎل ﭘﻪ
ﮐﺎل ﯾﯥ ادا ﮐي ،د ده ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻻ د ﮐﺎل ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ د ﻫﺮ ﺳﺎﯾﻞ
او ﻣﺤﺮوم ﺣﻖ ﻣﺤﻔﻮظ دی ،ﻫﯿ_ ﺷﺘﻤﻦ د دې وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ
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ﺨﻪ د ﮐﻮم ﺳﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم اﻧﺴﺎن ﺣﻖ وﺳﻮﻮي ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ وواﯾﻲ دا زﻣﺎ
ﺷﺘﻤﻨﻲ ده ،ﭘﻪ دې ﮐﯥ د ﺑﻞ ﻫﯿﭽﺎ ﺣﻖ ﻧﺸﺘﻪ ،دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ آﯾﺖ ﮐﯥ
ﭘﻪ رو2ﺎﻧﻪ ﺗﻮ1ﻪ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري اﻣﺮ ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﻫ5ﻏﺴﯥ زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ
ﻣﺰدک ﻫﻢ ﺣﻖ ﻻره ﻮ وواﯾﻲ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ; ﮐﯥ :ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ 1ﺪه ﴎه ﺣﻖ
ﻟﺮي .ﯾﻌﻨﯥ :د ﻣﺰدک ﻓﺘﻮا د ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﺑﻨﺴ Dﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻮم ﻏﻠﻂ او ﻧﺎروا اړخ ﻧﻪ
درﻟﻮد .ﻟﮑﻪ ﻨLﻪ ﭼﯥ د ﻤﮑﯥ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د :ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻧﻪ
ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻣﻠﮑﯿﺖ واک ﻟﯧQدﯦﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭘﻪ ﻫ5ﻏﻪ ﺗﻮ1ﻪ د M2ﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻫﻢ د
ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د ﻣﻠﮑﯿﺖ واک ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﯾﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻟﯧQدﯦﺪﻟﻮ وړﺗﯿﺎ
او ﻟﯧﻮاﻟﺘﯿﺎ ﻟﺮﻟﯽ ﳾ .ﻧﻮ ﭘﻪ دې دﻟﯿﻞ :ﻟﮑﻪ ﻨLﻪ ﭼﯥ ﻣﺰدک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ
ﻓﺘﻮا ورﮐUې وه ،ﭘﻪ ﻫ5ﻏﻪ رﻧLﻪ ﭘﻪ M2ﻪ او ﻤﮑﻪ ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯿﺖ د ﻟﯧQدﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ
ﻻﻣﻠﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﺣﻖ ﺷﺘﻪ او ﻫﺮ ﻮک ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،ﭘﻪ ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺗﻮ1ﻪ او ﭘﻪ
M2ﻪ ﮐﯥ د ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻣﻠﮑﯿﺖ ﺣﻖ ﻻﺳﺘﻪ راوړي.
2ﺎﯾﻲ ﻟﮑﻪ ﺮﻧLﻪ ﭼﯥ د ﻫﺎﺑﯿﻞ او ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﺧﻮﯾﻨﺪو ﴎه واده او
ﻧﮑﺎح ﺣﻖ V1ﻞ ﮐﯧﺪه ،د ﻣﺰدک ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻣﺤﺮﻣﺎﺗﻮ د واک د
ﻟﯧQدﯦﺪﻟﻮ روا واﻟﯽ ﺷﺘﻮن ﻻره.
د ﭘﻮرﺗﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﭘﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ د اﳌﻌﺎرج ﺳﻮرت د ) (٢٤او ) (٢٥آﯾﺘﻮﻧﻮ د
ﺮ1ﻨﺪو ﻻر2ﻮوﻧﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ډاډﻩ او ﺑﺎوري ووﺳﻮ ،ﭼﯥ واﯾﻲ:

وم« ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ
» َواﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ُﺮ ِ
ﱢﻠﺴﺎﺋِﻞِ َواﻟْ َﻤ ْ
ﻦ ِ
ﰲ أَ ْﻣ َﻮاﻟِﻬ ِْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﱠﻣ ْﻌﻠُﻮ ٌم -ﻟ ﱠ
ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﻫﻠﻮع ﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﻮاﻟﻮ د ﻫﻐﻮی ﮐﯥ ﺣﻖ )ﺑﺮﺧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وي( ﻟﻪ
)زﮐﻮات او ﺻﺪﻗﺎت( ﻟﭙﺎره د ﻏﻮ2ﺘﻮﻧﮑﯿﻮ )ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ( او ﻣﺤﺮوم )ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ( ﭼﯥ
ﺳﻮال ﻧﻪ ﮐﻮي(.
ﯾﺎدوﻧﻪ) :ﻫﻠﻮع( ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ ﺣﺎرص ،ﺑﯥ ﺻﱪه ،ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻮوﻧﮑﯽ وي،
ﯾﻌﻨﯥ :ﻫﻐﻪ ﻮک ﭼﯥ د ﴍ او ﴐر د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻧﺎرې ﺳﻮرې وﻫﻲ،
ﺑﯥ ﺻﱪي 2ﯿﻲ او ﮐﻮﮐﺎرې ﮐﺎﻧﺪي .ﺧﻮ د 2ﯧVLﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻮر ﺧﻠﮏ د ﺣﻖ ﻟﻪ
ﻟﯿﺎرې ﻣﻨﻊ ﮐﻮي او ﻫﺮ ﻪ ﺎن ﺗﻪ ﻏﻮاړي او ﺧﭙﻞ ﺎن ﻣﺴﺘﺤﻖ V1ﻲ .د ﻣﺜﺎل
ﭘﻪ ﺗﻮ1ﻪ ﯾﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﺳUی ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ ﺨﻪ ﮐﻮم ﻣﺤﺮوم او
ﺳﻮاﻟLﺮ ﺗﻪ ﻪ ورﮐUي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﺎن
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ﻣﺠﺒﻮر ﻲ او واﯾﻲ ﭼﯥ :دﻏﻪ ﺷﺘﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮو ډﯦﺮو ﮐ اووﻧﻮ ،رﺑ وﻧﻮ ،د ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﺗﺎﮐﻮ او د ﺗﻨﺪي ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﴎه %ﲇ دي .روا ﺑﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ او
ﭘﻪ ﻧﻪ 3ﻪ ﺧﱪه ﯾﯥ ﭼﺎﺗﻪ ورﮐ م( .داﺳﯥ ﮐﺴﺎن د دې ﺳﻮچ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﮐﻪ
ﭼﯿﺮې د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري ده ﺗﻪ ﺳﻤﻪ روﻏﺘﯿﺎ ،وﺳﻪ او ﻫ7ﻪ ﻧﻪ وی ﺑ5ﻞ
ﺷﻮې ،ﻧﻮ ده ﺑﻪ 3ﺮﻧ=ﻪ او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﯥ وﺳﯥ ﺧﭙﻠﯥ د ﭘ5ﻮ ﺗﲇ او د ﻻﺳﻮﻧﻮ ورﻏﻮﻣﻲ
ﺗﺎﮐﯥ او وﭼﲇ ﺧﻮﻟﯥ ﮐ ي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﯾﻮ ﺷﺘﻤﻦ اﻧﺴﺎن ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮی و
ای ،ﻧﻮ Eﮑﻪ ﻫﺮ 3ﻪ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري دي او ﻫﻐﻪ ﻟﻮی ذات دی ﭼﯥ ﯾﻮ
ﭼﺎﺗﻪ د دې وﺳﻪ ﺑ5ﻲ3 ،ﻮ د ﺷﺘﻤﻦ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ﺑﺮﯾﻮ 3ﺨﻪ ډﮐﯥ ﻫﻠﯥ
Eﻠﯥ وﮐ يE .ﺎن ﺧﻮﻟﯥ ﮐ ي ،ﮐ اووﻧﻪ وﺎﱄ ،ﺷﭙﻪ او ورځ ﯾﻮه ﮐ ي ،ﺧﻮړل،
53ﻞ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ ﭘﺮ Eﺎن ﺣﺮام او د ﺳﱰﻮ د ﺑﻮ ﻟﻪ 3ﻮﮐﻮ ﻧﻪ د ﺧﻮب د ﺧﻮKL
ﺑ5ﻮوﻧﮑﻮ 3ﭙﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ ،و%ﻲ او د %ﻮ ﭘﺮ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري
ﺑﺮﮐﺖ ﭘﺮﯦﻮEﻲ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره
ﯾﻮاEﯥ ﻫﻠﯥ Eﻠﯥ دي ،ﻧﻮر د ﻟﻮی ﺧﺪای ﮐﺎر دی ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﭼﺎﺗﻪ د ﻫﻠﻮ Eﻠﻮ او
د ﮐ اووﻧﻮ د Eﻐﻤﻠﻮ وﺳﻪ ﺑ5ﻲ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐﯥ د ﺧﺪای ورﮐ ې روﻏﺘﯿﺎ،
وﳼ او ﻫﻠﻮEﻠﻮ او Eﻐﻤﺘﯿﺎ 3ﺨﻪ ﭘﻪ %ﯥ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ د ﺷﺘﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﳾ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺧﱪه داﺳﯥ وي ،ﻧﻮ د ده ﭘﻪ ﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﯾﻮاEﯥ د ده ﺑﺮﺧﻪ ﻣﺤﻔﻮﻇﻪ ده ،ﭼﯥ د
ﻟﻮی ﺧﺪای ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ده ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﻫﺮ ﺷﺘﻤﻦ اړ دی ﻫﻢ ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ او ﻫﻢ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﺑﺮﺧﯥ ،ﭘﺮ ﺑﯥ وزﻟﻮ او ﺧﻮاراﻧﻮ ووﯾﴚ ،ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ %ﻪ ﯾﺎ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﭘﻪ دوه وو ﺑﺮﺧﻮ وﯾﺸﻞ ﺷﻮې وي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د [ﻮﻟﻮ ﺑﯥ وزﻻﻧﻮ او ﺧﻮاراﻧﻮ ﺣﻖ دی
ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﯾﯥ ﮐ ي .ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﻟﻮی ﺧﺪال ﻟﻪ ﻟﻮري ﯾﻮ
ﭼﺎﺗﻪ د روﻏﺘﯿﺎ او د ﻫﻠﻮ Eﻠﻮ وﺳﻪ وﻧﻪ ﺑ5ﻞ ﳾ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺲ ﻫﯿ7ﮑﻠﻪ د %ﯥ و[ﯥ
ﺟﻮﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﳾ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ 3ﻮک د %ﯥ و[ﯥ ﺟﻮﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮد ﺑﯥ
وزﻻﻧﻮ او ﺧﻮاراﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮEﻲ3 .ﻨ=ﻪ ﭼﯥ ﺑﯥ وزﻟﻪ ،ﺑﯥ وﺳﻪ او ﺧﻮار
ﳾ ،ﻧﻮ د ﺷﺘﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ Kﮐﯥ د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪ ﳾ .دﻟﺘﻪ ده ،ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰې
ﺳﯿﻤﯥ راﻣﻨ bﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ،ﻫﺮ 3ﻮک اړ دی د ﺧﭙﻠﯥ وﺳﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د Eﺎن او
د ﮐﻮرﻧ Kد ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﻠﯥ Eﻠﯥ وﻧﻪ ﺳﭙﻤﻮي ،دا Eﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ [ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ
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ﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﯾﻮ دﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﮐﻪ وﻏﻮاړي او ﮐﻪ وﻧﻪ ﻏﻮاړي د ﺣﻖ ﺧﺎوﻧﺪ
*)ﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ .ﺷﺘﻤﻨﻲ ﯾﻮا#ﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ دي ،ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ! ﮐﯥ د ﭘﯿﺴﻮ ﴎه
ﺟﻮﺧﺖ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ډاډﯾﻨﯥ ﻫﻢ ﻟﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﯿﺴﯥ وي،
ﺧﻮ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ډاډﻣﻨﻲ ﻧﻪ وي ،ﭘﯿﺴﯥ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻏﯿﺰﻣﻨ! ﺑﺮﺧﻪ وﻧﻪ ﳾ
7ﻮدﻟﯽ .ﻫﻤﺪارﻧ5ﻪ ﮐﻪ روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ډاډﻣﻨﻪ وي ،ﺧﻮ ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ دې
ﺣﺎل ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د وداﻧ! او 7ﯧﺮازۍ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭙﻪ ودرﯦ8ي .ﻧﻮ ﻟﻪ
دې ﮐﺒﻠﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ د ډاډﻣﻨﺘﯿﺎ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﯿﺴﯥ ﻫﻢ
ﺧﭙﻞ ﺳﱰ اﻏﯿﺰ ﻟﺮﻟﯽ ﳾ .ﯾﻌﻨﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ و*Aی د ﺷﺘﻤﻨ! ﭘﻪ دې درې واړو
ﺑﻨﺴGﻮﻧﻮ ﮐﯥ *Fﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي .ﻫﺮ و*Aی د ﺑﻞ و*Aي د ژوﻧﺪ د دې درﯦ5ﻮﻧﻮ
ﺑﻨﺴGﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ذﻣﻪ وار *)ﻞ ﮐﯧ8ي .دﻏﻪ ذﻣﻪ واري د ﻮﻟﻨﯥ د
ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او روﻏﺘﯿﺎ ډاډﻣﻨﺘﯿﺎ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮي.
ﭘﻪ ﻫﺮه ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ و*Aﯾﺰې ذﻣﻪ وارۍ ﺧﭙﻞ رﻧ Lﺑﺎﯾﻠﻠﯽ وی ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻮﻟﻨﻪ
ﮐﯥ ﻫﺮ Oﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﻨNﻪ ﺗﻠﲇ ،اﻣﻨﯿﺖ ﭘﻪ ﻧﺎاﻣﻨ! ،روﻏﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏ! او د ﺷﺘﻤﻨ!
وﺳﻪ ﭘﻪ ﻓﻘﺮ او ﺑﯥ وﺳ! ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮې او د ﻮﻟﻨﯿﺰې 7ﯧﺮازۍ ﻣﺰی ﺷﻠﯧﺪﻟﯽ دی .ﭘﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ Oﻨ5ﻪ ﭼﯥ اﻣﻨﯿﺖ د ﻮﻟﻨﯥ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او ﺷﺘﻤﻨ!
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﺑﻠﻞ ﮐﯧ8ي ،روﻏﺘﯿﺎ ،ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ
ﯿﻨ5ﯧﺪوﻧﮑﯽ او ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﺑﻠﻞ ﮐﯧ8ي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ و*Aﯾﻨﺰه ذﻣﻪ واري
دﻮﻟﻨﯥ د دﻏﻮ درې *ﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴGﻮﻧﻮ دﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﭘﻪ Oﯧﺮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ8ي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډا*ﻪ
وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨ! ﮐﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ و*Aی *Fﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﯽ او ﻟﻪ
ﻫﺮه اړﺧﻪ دا ﺣﻖ د ﻣﻨﻞ ﺷﻮي ﺣﻖ ﭘﻪ Oﯧﺮ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻠﯽ ﺷﻮی دی ،ﭼﯥ ﭼﺎ
ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د ﺑﯧﻠﺘﻮن واک ﻧﻪ دی ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐAی .دا #ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﻔﮑﺎک ﮐﯥ
د ﻮﻟﻨﯥ د *Fووډﯾﻮ ﻻﻣﻞ ﻧﻐYﺘﯽ دی .ﻫﺮه اﻧﻔﮑﺎﮐﻲ ﻫXﻪ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻣﻨﯿﺖ
ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﻮﻟﻨﯥ د روﻏﺘﯿﺎ ،ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ او د ﺷﺘﻤﻨ! ﺑﻨﺴ Zﻫﻢ ړﻧ5ﻮﻟﯽ ﳾ.
ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻫXﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دهO ،ﻮ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻫﺮ و*Aي ﺣﻖ ﺗﻪ ﭼﯥ
ﭘﺮ ﯾﻮ او ﺑﻞ ﯾﯥ ﻟﺮيO ،ﻪ ﺗﺎوان وﻧﻪ رﺳﯧ8ي .د دې ﻣﻮﺧﯥ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ
د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮاﻧﯿﻦ راﻣﯿﻨ\ ﺗﻪ ﺷﻮي د ي ،و*ﻮرۍ
ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د اوه وو وﭼﮑﺎﻟﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫ! د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ
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ﭘﺎر ﻮﻣﺮه او ﺮﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﲇ ﮐل؟ ﻮ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻃﺒﻘﺎ
اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ وﻧﯦﺪل ،د ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ او د وﯾﻨ'ﻮ ﻃﺒﻘﻪ د اﴍاﻓﻮ د ﻃﺒﻘﯥ ﴎه ﯾﻮه
ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻮه .ﻣﻠﮑﯿﺖ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﮐﯧﻮت ،ﮐﻪ اﴍاف وو او ﮐﻪ ﻣﺮﯾﺎن ﻮل
د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ او د دوﻟﺖ ﻣﻌﺎش ﺧﻮاره ﺷﻮل .دا ﻮل
ﮐﺎروﻧﻪ د )اﻧﻔﺎق( د اﺻﻞ ﭘﺮﻣﺦ وﺷﻮل .د )اﻧﻔﺎق( دﻧﺪه ﭼﯥ د ﻫﺮ دﯾﻦ ﻟﻪ ﻟﻮري
ﭘﺮې ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮی ،د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ ﺧﻮرا ﭘﺮاﺧﻪ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮ=ﻪ
ﭘﻠﯽ ﺷﻮی .ﯾﻌﻨﯥ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﯾﯥ د وﭼﮑﺎﻟ Jﭘﻪ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ )ﻧﻔﻘﻪ( رﺳﻮﻟﯥ وه.
)ﻧﻔﻘﻪ( ﻫﻐﻪ دﻧﺪه ده ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﯧﻩ ﻓﺮض =Qﻞ ﮐﯧOي ،ﺧﭙﻠﯥ 'Mﯥ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ
ﺗﻪ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﺮ ﺷﻤ Uﻓﺮض =Qﻞ ﮐﯧOي ،ﭼﯥ ﻧﯿﺴﺘﻤﻨﻮ ﺗﻪ او ﭘﺮ واﮐﻤﻦ د
وﻟﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮض =ﻨﻨﻞ ﮐﯧOي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻻس ﻻﻧﺪې وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ
ورﺳﻮي .ﭘﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﯥ د ﺧﻮړﻟﻮY ،ﻠﻮ او د اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ اړﺗﯿﺎوې د ﻟﻮﻣﻧﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ
ﯧﺮ ﺑﻠﻞ ﮐﯧOي .دې ﴎه ﴎه ﭘﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﯥ د روﻏﺘﯿﺎ او ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻫﻢ
ﺧﭙﻠﻪ اړﺗﯿﺎ Mﻮدﻟﯥ ده ،دﻟﺘﻪ ﻧﻮ ﻻزﻣﻪ ده ،دﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه د )اﻧﻔﺎق( ﭘﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻫﻢ _ﺎن وﭘﻮﻫﻮو:

»اﻧﻔﺎق«
 -۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ اﻧﻔﺎق د اﺳﻼم د دﯾﻦ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ د د رﯦﯿﻢ

ﺐ َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ
ﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
ﺑﻨﺴ bﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﻌﺮﰲ ﺷﻮی ،ﭼﯥ واﯾﻲ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾcن )ﺑﺎور( ﻟﺮوﻧﮑﻲ
اﻟﺼ َﻼ َة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﱠ
دي ﭘﺮ ﻏﯿﺐ ﺑﺎﻧﺪې او ﻗﺎﯾﻤﻮي دوی ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ eاو
_ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﴏﻓﻮي ﯾﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د رﺿﺎ
ﻟﭙﺎره(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎن ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻋﻘﻮﻟﻮ او ﺣﻮاﺳﻮ ﺨﻪ ﭘ bدي ،ﻟﮑﻪ
وﺣﺪاﻧﯿﺖ ،رﺳﺎﻟﺖ ،ﺣﴩ ،ﻧﴩ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﮐﺘﺎب ،ﻣﻼﯾﮏ ،ﺟﻨﺖ ،دوزخ او ﻧﻮر دﻏﻪ
واړﻩ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او د ﻫﻐﻪ در ﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻟﻪ ارﺷﺎده ﴎه ﺳﻢ ﺣﻖ
او ﯾﻘﯿﻨﻲ =Qﻲ .ﻟﻪ دې ﺨﻪ دا راMﮑﺎره ﺷﻮه ،ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻏﺎﯾﺒﻮ او ﭘkﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ
ﻣﻨﮑﺮان د ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻪ ﻓﯿﻀﻪ ﻣﺤﺮوم او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دي .د ﺻﻼت ﻟﻪ اﻗﺎﻣﺖ ﺨﻪ
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ﻣﻄﻠﺐ دا دی ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﻮ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ او اداﺑﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﻋﺎت ﴎه ﭘﻪ
ﺎﮐﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ادا ﮐ+ی ﳾ .د ﻮﻟﻮ ﻋﺒﺎداﺗﻮ اﺻﻞ درې ﺷﯿﺎن دی-۱ :ﻫﻐﻪ
اﻣﻮر ﭼﯥ د زړﻩ ﴎه ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮي-۲ .ﻫﻐﻪ اﻣﻮر ﭼﯥ د ﺑﺪن ﭘﻮرې ﻣﺘﻌﻠﻖ او ﺗ+او
وﻟﺮي-۳ .ﻫﻐﻪ اﻣﻮر ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺎل ﭘﻮرې ﻣﺮﺑﻮط وي .ﭘﻪ دې ﻣﺒﺎرک آﯾﺖ ﮐﯥ دا
درې واړﻩ اﺻﻮل ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﴎه ﯾﺎد ﺷﻮي دي( .دا و د ﻣﻔﴪ ﺗﻔﺴﯿﺮ.د ﻣﻔﴪ ﻟﻪ
ﺧﻮا د اﻧﻔﺎق اﺻﻞ د ﻣﺎل ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ اﺻﻞ ﭘﻮرې ﺗ+ل ﺷﻮی دی .ﺣﺎل
دا ﭼﯥ د اﻧﻔﺎق اﺻﻞ 9ﺎﻧﻠﻪ ﯾﻮ اﺻﻞ دی ،ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اﻧﻔﺮادي او ﻮﻟﻨﯿﺰو
اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻮرې د وﺟﺎﯾﺒﻮ او ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﻮ ﺎﮐﻨﻪ ده .دﻏﻪ اﺻﻞ د ﻮﻟﻨﯿﺰ
ژوﻧﺪ د ﺳﻨﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮCﻪ د ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﯥ او ډاډ د ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻏﻮره او ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ دی .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دې اﺻﻞ د ﭘﲇ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﭼﺎ ﻧﯿﻮﻟﯥ،
ﭘﻪ ﻫKﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﻮﻟﻨﻪ د اﻧﺤﺮاف او GCوډۍ ﭘﻪ ﻟﻮري ﺗﻠﻠﯥ ده ،ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﭼﺎ د اﻣﻨﯿﺖ او ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ OﯧLMﯥ ﻧﻪ دي ﻟﯿﺪﻟﯥ .د اﻧﻔﺎق د ﻣﻌﻨﺎوو د ﻻﭘﺴﯥ
روOﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﮐﺮOﻮ ﮐﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﯾﺘﻮﻧﻪ ﻟﻮﻟﻮ.

-۲د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٢٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻚَ َﻣﺎ َذا ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ
ﻗُﻞِ اﻟْ َﻌ ْﻔ َﻮ« ژﺑﺎړﻩ) :او ﭘﻮOﺘﻨﻪ ﮐﻮي دوی! ﻟﻪ ﺗﺎ 9ﻨﯥ ﭼﯥ Tﻮﻣﺮه ﴏف ﮐ+ي
دوی ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ؟ وواﯾﻪ ای ﻣﺤﻤﺪه! دوی ﺗﻪ ﴏف ﮐ+ئ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ وي
زﯾﺎت ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺧﺮڅ ﻧﻪ (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :زﻣﻮږ ﻟﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم Tﺨﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮOﺘﻨﯥ
ﮐ+ې وې ،ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﭙﺎره Tﻮﻣﺮه ﻣﺎل ﴏف ﮐ+ی ﳾ؟ ﺣﮑﻢ وﺷﻮ ،ﭼﯥ
ﻣﺎل د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﴏف ﮐ+ي ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﴐوري ﻣﺼﺎرﻓﻮ Tﺨﻪ
زﯾﺎت وي9 ،ﮑﻪ TﻨMﻪ ﭼﯥ د اﺧﯿﺮت ﻓﮑﺮ ﯾﻮ ﴐوري او ﺣﺘﻤﻲ ﮐﺎر دی ،د دﻧﯿﺎ
ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﯾﻮ ﴐوري ﮐﺎر دي .ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻲ آﯾﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮCﻪ ﻧﺎزل
ﺷﻮی ،ﻫﻐﻪ ﻣﺎل دې د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻣﴫف ﳾ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن د ﻻزﻣﻲ اړﺗﯿﺎوو
ﻧﻪ زﯾﺎت وي ،ﯾﻌﻨﯥ :ﮐﻪ ﭘﻪ ﯾﻮې ﻣ+ۍ ډوډۍ Tﻮک ﻣ+ﯦhي ،دوﻫﻤﻪ ﻣ+ۍ دې
ﮐﻮم ﺑﻞ وږي او اړ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ ورﮐ+ل ﳾ.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۳د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٥٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺧﻠﱠ ٌﺔ َو َﻻ
 ﻳَ ْﻮ ٌم ﱠﻻ ﺑَ ْﻴ ٌﻊ ِﻓﻴ ِﻪ َو َﻻ ُ
أَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠَ %ر َز ْﻗ َﻨﺎﻛُﻢ ﱢﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ أَن ﻳَﺄْ ِ َ
ُﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮنَ « ژﺑﺎړﻩ) :ای ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﴏف ﮐ+ئ ﭘﻪ
ﺷَ ﻔَﺎ َﻋ ٌﺔَ .واﻟْﻜَﺎ ِﻓ ُﺮونَ ﻫ ُ
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زﮐﻮات ﯾﺎ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧﻮرو واﺟﺒﻲ ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ
درﮐ#ي دي ﻣﻮږ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﺨﻮا د راﺗﻠﻮ د ﻫﻐﯥ ورﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﺮودل او ﻧﻪ
ﭘﻠﻮرل ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ ﺳ#ی ﻣﺎل ﭘﯿﺪا ﮐ#ي ،ﺑﯿﺎ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﺎن ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ
ﺧﻼص ﮐ#ي او ﻧﻪ دوﺳﺘﻲ او ﻧﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ او ﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ اذﻧﻪ د اﻟﻠﻪ ﺳﭙﺎر7ﺖ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﺷﺘﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﭘﻪ دې ﺳﻮرت ﮐﯥ د ﻋﺒﺎداﺗﻮ او ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ زﯾﺎت اﺣﮑﺎم ﺑﯿﺎن
ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ?ﺮدو ﺗﻌﻤﯿﻞ ﭘﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻧﺪې دروﻧﺪ او ﺳﺨﺖ دی او د
اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ?ﺮدو اﻋDﻟﻮ ﻨﯥ ﺧﻮرا ډﯦﺮ دروﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﺎن او ﻣﺎل ﴎه
ﺟﻬﺎد ﮐﻮل او د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﺟﺎرول دي او د اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
زﯾﺎﺗﺮ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ﯾﺎ د ﺎن ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ وي ﯾﺎ د ﻣﺎل ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ .ﻫﻮ! ډﯦﺮ ﲇ ﺑﻨﺪ?ﺎن
د ﺎن ﯾﺎ د ﻣﺎل ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ او رﻋﺎﯾﺖ ﴎه ﭘﻪ ?ﻨﺎه ﮐﯥ اﺧﺘﻪ ﮐﯧMي? .ﻮاﮐﻲ :د ﻫﻢ
دې دوه وو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺑﯥ ﻣﻮرده ﻣﯿﻨﻪ د ?ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ اﺻﻞ او ﺑﻨﺴ Oدی او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻨﯽ
ﻧﺠﺎت او ژﻏﻮرﻧﻪ د ?ﺮدو ﻋﺒﺎداﺗﻮ د ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺎس او ﻣﻨﺸﺎء ده ،ﻧﻮ ﮑﻪ ﯾﯥ د
ﻫﻐﻮ ?ﺮدو ﺑﺪ Wاو ﻣﺎﱄ ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﯾﻠﻮ ﻨﯥ وروﺳﺘﻪ ،د ﻗﺘﺎل او د

ﰲ َﺳﺒِﻴ ِ
ﻞ
اﻧﻔﺎق ﺑﯿﺎن وﻓﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ډﯦﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻟﺮيَ » .وﻗَﺎﺗِﻠُﻮا ِ
ِض اﻟﻠﱠﻪَ « د وروﺳﺘﻨﻲ ﺑﯿﺎن ﺷﻮ.
اﻟﻠﱠ ِﻪ« د وړوﻣﺒﻨﻲ ﺑﯿﺎن و او » ﱠﻣﻦ َذا اﻟﱠ ِﺬي ُﻳ ْﻘﺮ ُ
ﭘﺲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د )ﻃﺎﻟﻮت( ﮐﯿﺴﻪ د ﻫﻤﻐﻪ وړوﻣﺒﻨﻲ آﯾﺖ د ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻟﭙﺎره وﻓﺮﻣﺎﯾﻠﻪ

او »أَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻛُﻢ« د وروﺳﺘﻲ ﺗﺎﮐﯿﺪ دی .ﺮﻧZﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎل ﭘﺮ اﻧﻔﺎق د
ﻋﺒﺎداﺗﻮ او ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ زﯾﺎت اﻣﻮر ﻣﻮﻗﻮف د ي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ زﯾﺎت
ﺗﻔﺼﯿﻞ او ﺗﺎﮐﯿﺪ وﻓﺮﻣﺎﯾﻪ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ اوس ﮐﻮﻣﻪ رﮐﻮع ﭼﯥ راﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ
زﯾﺎﺗﺮه د وروﺳﺘﻲ اﻣﺮ ﯾﻌﻨﯥ د ﻣﺎل د اﻧﻔﺎق ذﮐﺮ ﺷﺘﻪ .د ﻣﻌﻨﯽ ﺧﻼﺻﻪ دا ده ﭼﯥ
د ﻋﻤﻞ ﮐﻮﻟﻮ وﺧﺖ ﻫﻢ دا دی .ﭘﻪ اﺧﯿﺮت ﮐﯥ ﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻠﻮرل ﮐﯧMي او ﻧﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻮۍ ،دوﺳﺘ_ او آﺷﻨﺎﯾ_ ﴎه ﭘﻪ ﻻس راﻲ او ﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﺎر7ﺖ ﴎه ﻮک
ﺎن ﺧﻼﺻﻮﻟﯽ ﳾ.
ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﯿﻮﻧﮑﯽ دی ،ﯾﺎ د ده ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ د
ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻣﺮ وﻧﻪ ﮐ#ي.

ﻦ ُﻳﻨ ِﻔﻘُﻮنَ أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ
-۴د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۶۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
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ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ ﻳُ ْﺘ ِﺒ ُﻌﻮنَ َﻣﺎ أَﻧ َﻔﻘُﻮا َﻣﻨﺎ َو َﻻ أَ ًذى ۙ◌ ﻟﱠ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ُﺮﻫ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ
ِ
ﺤ َﺰﻧُﻮنَ « ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﴏﻓﻮي
َر ﱢﺑ ِﻬ ْﻢ َو َﻻ َ
ﺧ ْﻮ ٌ
ف َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َﻻ ﻫ ُْﻢ َﻳ ْ
ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد او ﻧﻮرو ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﯿﺎ ﻧﻪ ورﭘﺴﯥ ﮐﻮي
دوی ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﳾ ﭘﺴﯥ ﭼﯥ ﺧﯿﺮات ﯾﯥ ﮐی وي ،ﺑﺎرول د اﺣﺴﺎن او ﻧﻪ رﺳﻮﻧﻪ
د ﴐر ﺷﺘﻪ .د دوی اﺟﺮ د ﻧﻔﻌﯥ او ﺛﻮاب د دوی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب د د ﯾﻮ او ﻧﻪ ﺑﻪ
وي ﻫﯿ $ډول وﯾﺮه ﭘﺮ دوی ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﻪ ﺑﻪ دوی ﻫﯿ-ﮑﻠﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﮐﯧ%ي ،د
ﺛﻮاب ﭘﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﴎه (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻣﺎل
ﴏﻓﻮي او د ﻫﻐﻪ ﴏف ﺷﻮی ﻣﺎل ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻪ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې اﺣﺴﺎن ږدي او
ﻧﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻮر ورﮐﻮﻟﻮ او ﺧﺪﻣﺖ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ او ﺗﺤﻘﯿﺮ ﮐﻮﻟﻮ ،رﺑ او
ﺗﮑﻠﯿﻒ او زﺣﻤﺖ ﭘﯧ>ﻮي ،ﯾﻌﻨﯥ ﻫﯿ $ډول ﻗﻮﱄ ﯾﺎ ﻓﻌﲇ رﻧ 7او ازار ﻧﻪ
وررﺳﻮي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﻟﭙﺎره ﮐﺎﻣﻞ ﺛﻮاب ﺷﺘﻪ دی او ﻧﻪ د ﺛﻮاب ﻟﻪ ﮐﻤﯧﺪﻟﻮ @ﺨﻪ
ﺑﻪ دوی ﺗﻪ @ﻪ وﯾﺮه او اﻧﺪﯦ>ﻨﻪ وي او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﮐﯧ%ي.

وف َو َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٌة
-۵د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۶۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻗ ْﻮ ٌل ﱠﻣ ْﻌ ُﺮ ٌ
ﻴﻢ« ژﺑﺎړﻩ) :ﺧﱪه ﻣﻌﺮوﻓﻪ،
ﻲ َﺣﻠِ ٌ
ﺧ ٌْ
َ %ﱢﻣﻦ َﺻﺪَ َﻗ ٍﺔ ﻳَ ْﺘ َﺒ ُﻌ َﻬﺎ أَ ًذى ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ َﻏ ِﻨ ﱞ
ﻧﯧﮑﻪ ،ﺧﻮږﻩ او ﭘﺴﺘﻪ ﻓﻘﯿﺮ ﺗﻪ او ﻋﻔﻮه ده ﮐﻪ اﻟﺤﺎح ﯾﺎ ﺷﻮر وﮐي ،ډﯦﺮه Hﻪ ده ﻟﻪ
ﺧﯿﺮاﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺴﯥ وي ﴐر رﺳﻮﻧﻪ ،ﭘﻪ ﻣﻨﺖ ﯾﺎ ﭘﻪ ﭘﯧﻐﻮر د ﺳﻮال ﴎه او
اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ دی ،ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ او ﻫﺮ ﳾ ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﺤﻤﻞ واﻻ د ﻋﺬاب ﭘﻪ
وروﺳﺘﻪ واﱄ د ﭘ>ﯧOﻧﺘﯿﺎ ﻟﭙﺎره(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﺳﻮاﻟQﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ورو Sﻮاب ورﮐﻮل او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ RﯿﻨQﺎر او ﺑﺪﺧﻮﯾP
Sﻨﯥ ﺗﯧﺮﯦﺪل ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﯿﺮات @ﺨﻪ Hﻪ دی ،ﭼﯥ @ﻮ Sﻠﯥ ﯾﯥ ﺳﭙﮏ ﮐي او
وﯾﯥ ﴍﻣﻮي ﯾﺎ ﭘﯧﻐﻮر ورﮐي ،ﯾﺎ اﺣﺴﺎن ﭘﺮې ﮐﯧ%دي او اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻏﻨﯽ دی
ﭼﯥ د ﻫﯿﭽﺎ اﻧﻔﺎق ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻦ او اذی وي او ﻣﺎل ﺗﻪ@ ،ﻪ ﺣﺎﺟﺖ او اړﻩ
اﺣﺘﯿﺎج ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻪ او ﺻﺪﻗﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ
ورﮐﻮئ ،وﭘﻮﻫﯧ%ئ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻮ Sﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ورﮐﻮئ او ﺣﻠﯿﻢ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﺴﯥ
رﺑوﻧﻮ ،ﺗﮑﻠﯿﻒ ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻋﺬاب ﭘﻪ ﻣﻘﺮروﻟﻮ او ﻟﯧ%ﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﻠﻮار ﻧﻪ ﮐﻮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َﻻ
-۶د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٦٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
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ﺎس َو َﻻ
ى ﻛَﺎﻟﱠ ِﺬي ﻳُﻨ ِﻔ ُﻖ َﻣﺎﻟَﻪُ ِرﺋَﺎ َء اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺗُ ْﺒ ِﻄﻠُﻮا َﺻﺪَ ﻗَﺎﺗِﻜُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻤ ﱢ
ﻦ َو ْاﻷَ َذ ٰ
اب َﻓﺄَ َﺻﺎ َﺑﻪُ
ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُ
ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ۖ◌ َﻓ َﻤ َﺜﻠُﻪُ ﻛَ َﻤﺜَﻞِ َﺻ ْﻔ َﻮانٍ َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ َﺮ ٌ
ﳾ ٍء ﱢﻣ ﱠ ﻛ ََﺴ ُﺒﻮا ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ َﻻ
ﲆ َْ
َﱰﻛَﻪُ َﺻﻠْﺪً ا ۖ◌ ﱠﻻ ﻳَ ْﻘ ِﺪ ُرونَ َﻋ َ ٰ
َواﺑ ٌِﻞ ﻓ َ َ
ﻦ« ژﺑﺎړﻩ :ای ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ ن ﯾﯥ راوړی دی!
ﻳَ ْﻬ ِﺪي اﻟْ َﻘ ْﻮ َم اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ﯾﻌﻨﯥ ای ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ،ﻣﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻮئ ﺛﻮاﺑﻮﻧﻪ ﯾﯥ
ﭘﻪ اﺣﺴﺎن ﺑﺎروﻟﻮ او اﯾﺬا او ﴐر رﺳﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺷﺎن د اﺑﻄﺎل د ﺛﻮاب د )اﻧﻔﺎق( د
ﻫﻐﻪ ﺳ)ي ﭼﯥ ﴏﻓﻮي ﻣﺎل ﺧﭙﻞ ﻟﭙﺎره د !ﻮدﻧﯥ د ﺧﻠﮑﻮ او اﯾ ن ﻧﻪ ﻟﺮي ﭘﺮ
اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ ور2ﯥ اﺧﯿﺮي ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻗﯿﺎﻣﺖ دی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺻﺪﻗﯥ او ﺧﯿﺮات ورﮐﻮﻟﻮ ﴎه د ﻣﺤﺘﺎﺟﺎﻧﻮ رﺑ)ول ،ﺗﮑﻠﯿﻒ
ورﮐﻮل او ﭘﻪ دوی ﺑﺎﻧﺪې اﺣﺴﺎن او ﻣﻨﺖ ﺑﺎرول ،د ﺻﺪﻗﯥ او ﺧﯿﺮات ﺛﻮاب
ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻮي .ﯾﺎ د ﻧﻮرو د ور!ﻮدﻟﻮ ﻟﭙﺎره د دې اﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﯿﺮات ورﮐﻮي ،ﭼﯥ
ﺧﻠﮏ ورﺗﻪ ﺳﺨﻲ وواﯾﻲ ،ﻧﻮ د ﻫﺴﯥ رﯾﺎﯾﻲ ﺧﯿﺮات ﺛﻮاب ﻫﻢ ﻫﯿ@ وي .ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮ د ارﺷﺎد ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﻪ ور2ﯥ ﯾﻘﯿﻦ ﻟﺮي ،ﻧﻮ دا د
)ﺻﺪﻗﯥ( د اﺑﻄﺎل ﻟﭙﺎره ﻗﯿﺪ او ﴍط ﻧﻪ دی2 ،ﮑﻪ ﭼﯥ )ﺻﺪﻗﻪ( ﺧﻮ ﯾﻮا2ﯥ ﻟﻪ
رﯾﺎ 2ﻨﯥ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﮐﯿﺪای ﳾ ،اQﺮ ﮐﻪ ﴏف ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﯾﯥ ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻢ وي .ﻣOﺮ دا
ﻗﯿﺪ ﯾﯥ ﯾﻮا2ﯥ د دې ﻟﭙﺎره زﯾﺎت ﮐ) ،ﭼﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﳾ ،رﯾﺎﮐﺎري د ﻣﻮﻣﻦ ﻟﻪ
ﺷﺎن ﻧﻪ ﻟﺮې د ﻩ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﻣﻨﺎﻓﻘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﴎه وړ او ﻣﻨﺎﺳﺐ وي.

ﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ
 -۷د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٦٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺜ َُﻞ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ُﻢ اﺑْ ِﺘﻐَﺎ َء َﻣ ْﺮﺿَ ِ
ﻦ أَﻧﻔ ُِﺴ ِﻬ ْﻢ ﻛَ َﻤﺜَﻞِ َﺟ ﱠﻨ ٍﺔ ِﺑ َﺮﺑْ َﻮ ٍة أَ َﺻﺎﺑَ َﻬﺎ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﺗَ ْﺜﺒِﻴ ًﺘﺎ ﱢﻣ ْ
ََ #ﻓﺈِن ﻟ ْﱠﻢ ﻳُ ِﺼ ْﺒ َﻬﺎ َواﺑ ٌِﻞ َﻓﻄَ ﱞﻞ ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ َ ِ0ﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ
َواﺑ ٌِﻞ ﻓَﺂﺗ ْ
َﺖ أُﻛُﻠَ َﻬﺎ ِﺿ ْﻌﻔ ْ ِ
 «2ژﺑﺎړﻩ):او ﻣﺜﺎل )ﺻﻔﺖ( د ﴏﻓﻮﻟﻮ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﴏﻓﻮي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ
َﺑ ِﺼ ٌ
ﻟﭙﺎره د ﻃﻠﺐ د رﺿﺎ د اﻟﻠﻪ او ﻟﭙﺎره د ﺛﺒﺎت د زړﻩ او ﺻﺪق ﭼﯥ ﭘﯿﺪا دی ﻟﻪ
ﻧﻔﺴﻮﻧﻮ د د وی Vﺨﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﯾ ن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﺎن د ﯾﻮه ﺑﺎغ دی ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ
2ﻤﮑﻪ ،ﻣﺴﺘﻌﺪه ،ﻣﺎﻣﻮﻧﻪ ،ﭼﯥ ورﺳﯧXي دې ﺑﺎغ ﺗﻪ زورور ﺑﺎران ،ﻧﻮ ورﮐ)ي
ﻣﯧﻮې ﺧﭙﻠﯥ دوه ﭼﻨﺪه ،ﻧﻮ ﮐﻪ وﻧﻪ رﺳﯧXي دې ﺑﺎغ ﺗﻪ زورور ﺑﺎران ﯾﺎ ﭘﺮﺧﻪ ﭘﺮې
اوري ﻫﻢ ﮐﺎﰲ ده او اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﮐﻮئ! ،ﻪ ﻟﯿﺪوﻧﮑﯽ دی،
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ﭘﻪ ﭘﻮ او ﮑﺎره وو ﻋﺎ دی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻟﻪ زورور ﺑﺎران ﺨﻪ ﻣﺮاد ډﯦﺮ ﻣﺎل ﴏﻓﻮل دي او ﻟﻪ ﻧﺮي %ﻨﯥ د ﻟ" ﻣﺎل
ﴏﻓﻮل ﻣﻘﺼﺪ دی .د زړوﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺨﻪ ﻣﻄﻠﺐ دا دی ﭼﯥ ﺛﺎﺑﺖ ﮐ+ي
زړوﻧﻪ ﭘﻪ ﺛﻮاب ﻣﯿﻨﺪﻟﻮ ﮐﯥ ،ﯾﻌﻨﯥ :ﯾﻘﯿﻦ وﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﯿﺮات ﺛﻮاب ﻫﺮو ﻣﺮو
دوﯾﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ دی ،ﮐﻪ د دوی ﻧﯿﺖ ﺳﻢ وی ،ﻧﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﴏﻓﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺑﻪ
دوی ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺛﻮاب ورﺳﯧ"ي او ﭘﻪ ﻟ" ﺧﯿﺮات ﴎه ﻫﻢ د ﺛﻮاب ﻓﺎﯾﺪه
ورﺣﺎﺻﻠﯧ"ي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻟﺼﯥ ،ﻣﺴﺘﻌﺪې ،اوارې ،ﻣﻌﺘﺪﻟﯥ ،ﻫﻮادارې او
ﳌﺮﯾﺰې %ﻤﮑﯥ ﮐﯥ ﯾﻮ ﮑﻠﯽ ﻪ ﻣﯧﻮه ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺑﺎغ وي ،ﻧﻮ ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﺑﺎران
ﻣﺘﺪرﺟﺎ وورﯦ"ي ،ﻫﻐﻮﻣﺮه Mﻪ ﺑﻪ ورﺳﯧ"ي ،ﮐﻪ ﯾﯥ ﻧﯿﺖ ﺳﻢ ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﻫﺮه
اﻧﺪازه ﭼﯥ زﯾﺎت ﻣﺎل ﴏف ﮐ+ي ،ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻣﺎل ﯾﯥ ﺿﺎﯾﻊ او دی زﯾﺎRﻦ ﮐﯧ"ي،
%ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ زﯾﺎت ﻣﺎل ورﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ رﯾﺎ او %ﺎن ﻮدل ﻫﻢ زﯾﺎت وي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻮﯾﻪ ﺗﯿ"ﻩ )Mﻪ( ﺑﺎﻧﺪې داﻧﻪ ﻧﻪ زرﻏﻮﻧﯧ"ي ،ﻧﻮ ﻮﻣﺮه ﭼﯥ وورﯦ"ي ،ﻫﻐﻮﻣﺮه
زﯾﺎن رﺳﻮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۸د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٦٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
أَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ِ
ﻦ ْاﻷَ ْر ِ
ض ۖ◌ َو َﻻ
ﺎت َﻣﺎ ﻛ ََﺴ ْﺒﺘُ ْﻢ َو ِﻣ ﱠ أَ ْ
ﺧ َﺮ ْﺟ َﻨﺎ ﻟَﻜُﻢ ﱢﻣ َ
ﺨﺒ َ
ِﻴﺚ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ َوﻟ َْﺴ ُﺘﻢ ﺑِﺂ ِﺧ ِﺬﻳ ِﻪ إِ ﱠﻻ أَن ﺗُ ْﻐ ِﻤﻀُ ﻮا ِﻓﻴ ِﻪ ۚ◌
ﺗَ َﻴ ﱠﻤ ُﻤﻮا اﻟْ َ
ﺣ ِﻤﻴﺪٌ « ژﺑﺎړﻩ) :ای ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾXن ﯾﯥ راوړی
ﻲ َ
َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏ ِﻨ ﱞ
دی ،ﯾﻌﻨﯥ ای ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻟ\ﻮئ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ،ﭘﺎﮐﻮ ،ﻏﻮرو د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﺴﺐ ﴎه ﺗﺎﺳﯥ Mﲇ دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾﺴﺘﲇ دي ﻣﻮږ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه ﻟﻪ
%ﻤﮑﯥ ﺨﻪ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ،ﭘﺎﮐﻮ ،ﻏﻮرو ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﻗﺼﺪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د
ﺧﺒﯿﺜﻮ ،ﺣﺮاﻣﻮ ،ﻧﺎﺑﻮدو ﺷﯿﺎﻧﻮ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ﻟ\ﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره
ﮐﯥ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﺊ ﺗﺎﺳﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﮐﺎره ﳾ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﮐﯥ.
ﻣ\ﺮ ﺧﻮﯾﻲ داﺳﯥ اﺧﻠﺊ ،ﭼﯥ ﺳﱰMﯥ ﭘﯥ ﮐ+ئ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﯥ او ﭘﻮه
ﺷﺊ ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ دی .ﺑﯥ ﭘﺮوا ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ او ﻫﺮ ﳾ ،ورﺗﻪ ﺗﻞ ﻪ
ﺳﺘﺎﯾﯿﻨﻪ ،ﺻﻔﺖ او ﺛﻨﺎ وﯾﻠﯥ ﺷﻮې(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻧﺰد د ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ د ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﴍط دا دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺣﻼل Mﻞ ﺷﻮي ﻣﺎل %ﻨﯥ وي او ﺣﺮام ﻣﺎل او ﻪ ﺷﺒﻬﻪ او ﺷﺎﯾﺒﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وي
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او ﻟﻪ ﻮو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ ﺷﯽ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ورﮐ ی ﳾ او داﺳﯥ
ﺧﺮاب ﺷﯿﺎن ﭘﻪ ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﴏف ﻧﻪ ﮐ ئ ،ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ در ﮐ ی ﳾ ﯾﺎ در
وړاﻧﺪې ﳾ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﮐﯥ وړاﻧﺪې وروﺳﺘﻪ ﮐﻮئ او زړﻩ ﻣﻮ ﻧﻪ
ﻏﻮاړي او ﻧﻪ ﯾﯥ اﺧﻠﺊ ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﴍﻣﯧ)ئ او ﭘﻪ ﺧﻮﺊ او ﺧﻮﺷﺎﻟ' ﴎه
ﯾﯥ ﻟﻪ ﴎه ﻧﻪ اﺧﻠﺊ او وﭘﻮﻫﯧ)ئ ﭼﯥ ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﺑﯥ ﭘﺮوا دی او ﺗﺎﺳﯥ ورﺗﻪ اړ او
ﻣﺤﺘﺎج او ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﯿ; اﺣﺘﯿﺎج ﻧﻪ ﻟﺮي او د ډﯦﺮو ﻣﺤﺎﻣﺪو او ﯧ@?ﻮ ،ﻓﺎﯾﺪو
 CDاو ﺧﺎوﻧﺪ دی ،ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ Bﻨﯥ ﻪ ﺷﯽ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻣﯿﻨﻪ ،ﺷﻮق او ﻣﺤﺒﺖ ﴎه ﴏف ﮐ ئ او ﻪ ﺧﯿﺮ ورﮐ ئ ﻧﻮ دی ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻮي.

-۹د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ أَﻧ َﻔ ْﻘ ُﺘﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠ َﻔ َﻘ ٍﺔ َأ ْو
ﻧﺼﺎ ٍر« ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ
ﻧَ َﺬ ْرﺗُﻢ ﱢﻣﻦ ﻧﱠ ْﺬ ٍر َﻓﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻳ ْﻌﻠَ ُﻤﻪُ ۗ◌ َو َﻣﺎ ﻟِﻠﻈﱠﺎﻟِ ِﻤ َ ِﻣ ْ
ﻦ أَ َ
ﺷﯽ ﭼﯥ ﴏف ﮐ ئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻧﻔﻘﯥ ﻟﮑﻪ زﮐﺎت او ﺧﯿﺮات ،ﻟ) ﯾﺎ ډﯦﺮ ﯾﺎ ﯾﯥ ﻻزم

ﮐ ئ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ Bﺎن ﻟﻪ ﮐﻮم ﻧﺬره ،ﻧﻮ ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دي ،ﻫﻐﻪ ﻟﮑﻪ ﻧﻮر ﺷﯿﺎن
او ﻧﺸﺘﻪ ﻟﭙﺎره د ﻇﺎﳌﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﯥ Bﺎﯾﻪ ﻣﺎل ﴏﻓﻮي ،ﻫﯿ; ﻣﺪد ﮐﻮوﻧﮑﯽ،
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯽ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ د اﻟﻠﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺮات ﮐﯥ ورﮐﺎوه ﮐﯧ)ي ،ﻟ) وي ﮐﻪ ډﯦﺮ ،ﭘﻪ ﻪ
ﻧﯿﺖ وي ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﺮاب ،ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﻻره ﯾﯥ ﻟ@ﻮي ﮐﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ،ﭘﻪ ﭘWﻪ ﯾﯥ ورﮐﻮي ﮐﻪ
ﭘﻪ ﮑﺎره ،د ﺧﻠﮑﻮ د ﻮدﻧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﺎ ﻧﺬر ﭘﻪ Bﺎن اﺧﲇ ﭘﻪ ﴍط ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﴍط ،ﭘﻪ
ﻃﺎﻋﺖ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﻫﺮ ډول ﴎه ﭼﯥ وي ،ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ او
ﻧﻮر ^ﺮد )\ﻮل( ﮑﺎره او ﻣﻌﻠﻮم دي او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻣﺎل ﭘﻪ اﻧﻔﺎق ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧﺬر
ﮐﯥ د اﻟﻠﻪ ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ Bﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي ،د ﻫﻐﻮی ﻫﯿ_ﮑﻠﻪ ﻣﺪد^ﺎر ﻧﻪ دی او
ﭘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اراده وﻓﺮﻣﺎﯾﻲ ﺧﭙﻞ ﻋﺬاب ﻧﺎزﻟﻮي .ﻓﺎﯾﺪه:
)ﻧﺬر( ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﴎه واﺟﺒﯿ)ي ،ﻧﻮ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ادا ﻧﻪ ﮐ ي^ ،ﻨﺎﻫ@ﺎرﯦ)ي) .ﻧﺬر( ﭘﺮﺗﻪ
د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻧﺎﻣﻪ ،د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ روا ﻧﻪ دی ،ﻣ@ﺮ داﺳﯥ وواﯾﻲ ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯥ ﻓﻼ dﺗﻪ ورﮐﻮم ،ﯾﺎ د دې )ﻧﺬر( ﺛﻮاب دې ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ورﺳﯧ)ي ،ﻧﻮ
ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﻫﯿ; ﭘﺮوا ﻧﺸﺘﻪ.

اﻟﺼﺪَ ﻗ ِ
َﺎت
-١٠د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِن ﺗُ ْﺒﺪُوا ﱠ
َ ﻟﱠﻜُ ْﻢ ۚ◌ َو ُﻳﻜَ ﱢﻔ ُﺮ
ﻲ ۖ◌ َوإِن ﺗُ ْ
ﺨﻔُﻮﻫَﺎ َوﺗُ ْﺆﺗُﻮﻫَﺎ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮا َء َﻓ ُﻬ َﻮ ﺧ ْ ٌ
َﻓ ِﻨ ِﻌ ﱠ ِﻫ َ
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ﺧ ِﺒٌ« ژﺑﺎړﻩ) :ﮐﻪ ﮑﺎره ﮐﻮئ
َﻋﻨﻜُﻢ ﱢﻣﻦ َﺳ ﱢﻴ َﺌﺎﺗِﻜ ُْﻢ ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ِ َﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ َ
ﺗﺎﺳﯥ ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ ﻪ ﮐﺎر دی ﮑﺎره ﮐﻮل د ﻫﻐﻪ او ﮐﻪ ﭘﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ
وﺧﺖ د ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ او ورﮐﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ،ﻧﻮ دا ﭘ $ورﮐﻮل ﺑﻬﱰ او
ﺧﯿﺮ دی ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ او ﻟﺮې ﺑﻪ ﮐ/ي اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻧﻪ ,ﯿﻨﯥ د +ﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﺳﺘﺎﺳﯥ او
اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﭼﯥ ﮐﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻪ ﺧﱪدار دی او ﻫﯿ 4ﺷﯽ ﺗﺮې ﭘ $ﻧﻪ
دي(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ :ﮐﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ور ﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﯿﺖ ﻧﻪ وي ،ﻧﻮ ﺧﯿﺮ ورﮐﻮل ﭘﻪ ﮑﺎره
ډول ،ﻃﺮﯾﻘﻪ ﴎه ﺑﻬﱰ دی ﭼﯥ د ﻧﻮرو د ﺷﻮق او رﻏﺒﺖ ﻫﻢ ورﺗﻪ وﳾ او ﭘﻪ
ﭘﻪ ﴎه ﻫﻢ ﺧﯿﺮات ورﮐﻮل ﻪ دي ،ﭼﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﺣﯿﺎ ورﻧﻪ ﳾ .ﻟﻨ9ﻩ
ﯾﯥ دا ﭼﯥ اﻇﻬﺎر او رﻏﺒﺖ او اﺧﻔﺎ دواړﻩ ﺑﻬﱰ دي ،ﻣDﺮ د ﻫﺮې ﻣﻮﻗﻊ او
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﺤﺎظ ﯾﻮه ﴐوري ﺧﱪه ده.

ﺲ َﻋ َﻠ ْﻴﻚَ ﻫُﺪَ ا ُﻫ ْﻢ
-۱۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۷۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻟﱠ ْﻴ َ
ﻦ ﺧ ٍْ
َ ﻓ َِﻸَﻧﻔ ُِﺴﻜ ُْﻢ ۚ◌ َو َﻣﺎ
ﻦ اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَ ْﻬ ِﺪي َﻣﻦ ﻳَﺸَ ﺎ ُء ۗ◌ َو َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ْ
َوﻟَٰ ِﻜ ﱠ
ﻦﺧ ٍْ
ف إِﻟَﻴْﻜ ُْﻢ َوأَﻧ ُﺘ ْﻢ َﻻ
ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ إِ ﱠﻻ اﺑْ ِﺘﻐَﺎ َء َو ْﺟ ِﻪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ۚ◌ َو َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ْ
َ ﻳُ َﻮ ﱠ
ﺗُﻈْﻠَ ُﻤﻮنَ « ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﺸﺘﻪ ﭘﺮ ﺗﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮ ﺳﻤﻪ ﺻﺎﻓﻪ ﻻره ﺑﺮاﺑﺮول د دوی ،وﻟﯿﮑﻦ
اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺻﺎﻓﻪ ﻻره ﺑﺮاﺑﺮوي ﻫﻐﻪ Hﻮک ﭼﯥ اراده وﮐ/ي د ﺑﺮاﺑﺮواﱄ ﯾﯥ او
ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﴏﻓﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺧﯿﺮه ﻟﻪ ﻣﺎل ﻧﻪ ،ﭘﺲ ﻟﭙﺎره د ﻧﻔﺴﻮﻧﻮ
),ﺎﻧﻮﻧﻮ( ﺳﺘﺎﺳﯥ دي او ﻧﻪ ﴏﻓﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ای ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻣDﺮ ﴏﻓﻮئ ﯾﯥ ﺧﺎص
ﻟﭙﺎره د ﻃﻠﺐ د رﺿﺎ د اﻟﻠﻪ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﴏﻓﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺧﯿﺮه د ﻣﺎل
ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻮره ﺑﻪ درﮐ/ی ﳾ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﺛﻮاب د ﻫﻐﻪ او ﭘﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ وﻧﻪ ﮐ/ی
ﳾ ،د ﺛﻮاب ﭘﻪ ﮐﻤﻮاﱄ ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﺧﭙﻠﻮ اﺻﺤﺎﺑﻮ ﺗﻪ اﻣﺮ وﮐ ،/ﭼﯥ
ﻟﻪ ﻣﺴﻠYﻧﺎﻧﻮ ,ﻨﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﯿﭽﺎﺗﻪ ﺧﯿﺮات ﻣﻪ ورﮐﻮئ او ﭘﻪ دې اﻣﺮ ﮐﯥ دا
ﻣﺼﻠﺤﺖ و ،ﭼﯥ د ﻣﺎل او ﺷﺘﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﮐﺎﻓﺮان د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻟﻮري راﻏﺐ ﳾ ،ﻧﻮ
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﯾﯥ داﺳﯥ اﻣﺮ وﻓﺮﻣﺎﯾﻪ ﭼﯥ دا ﺛﻮاب ﺑﻪ ﻫﻠﺘﻪ در رﺳﯧZي ،ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺧﯿﺮات ورﮐﻮﻟﻮ ,ﻨﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮ ﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻪ وي ،ﻧﻮ دا آ ﯾﺖ ﻧﺎزل ﺷﻮ او
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻋﺎم ﺣﮑﻢ راﻏﯽ ﭼﯥ د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﻣﺎل
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ورﮐ"ئ د ﻫﻐﻪ ﺛﻮاب ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ درﮐﺎوه ﳾ .د ﻣﺴﻠﻢ او ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﻪ ﺗﻘﯿﺪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﺮ
ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﺻﺪﻗﻪ ورﮐﻮئ, ،ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﯾﻮا(ﯥ د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﺴﻠ4ن او ﻧﺎﻣﺴﻠ4ن ﻪ ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻪ دی ﭘﻪ ﮐﺎر ،ﯾﻮا(ﯥ ﭘﻪ ﺻﺪﻗﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
دﻏﻪ ﺧﱪه ﴐوري ده) :ﻟﻮﺟﻪ اﻟﻠﻪ وي(.

ﴫوا
-١٢د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻟِﻠْ ُﻔ َﻘ َﺮا ِء اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ أُ ْﺣ ِ ُ
ﰲ ْاﻷَ ْر ِ
ﺠﺎ ِﻫ ُﻞ أَ ْﻏ ِﻨ َﻴﺎ َء
ﺤ َﺴ ُﺒ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َ
ض َﻳ ْ
ﴐ ًﺑﺎ ِ
ِ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ َﻳ ْﺴ َﺘ ِﻄﻴ ُﻌﻮنَ َ ْ
ﻦ اﻟ ﱠﺘ َﻌﻔ ِ
ﻦ
ﺤﺎﻓًﺎ ۗ◌ َو َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ْ
ِﻣ َ
ﺎس إِﻟْ َ
ﻴ ُﻫ ْﻢ َﻻ ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻮنَ اﻟ ﱠﻨ َ
ﱡﻒ ﺗَ ْﻌ ِﺮ ُﻓ ُﻬﻢ ﺑ ِِﺴ َ
ﺧ ٍْ
ﻴﻢ« ژﺑﺎړﻩ) :ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ دي،
ََ +ﻓ ِﺈنﱠ اﻟ ﱠﻠﻪَ ِﺑ ِﻪ َﻋ ِﻠ ٌ
ﭼﯥ ﺑﻨﺪ ﮐ"ی ﺷﻮي دي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد او ﻧﻮرو ﻃﺎﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ
ﺗﻮان ﻧﻪ ﻟﺮي ،دوی دEﺮ(ﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ (ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﭙﺎره د ﻣﻌﺎش او ﻧﺠﺎت د ﻃﺎﻋﺖ د
ﻣﺸﻐﻮﻟﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ4E .ن ﮐﻮي ﭘﻪ دوی ﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎﭘﻮه ﭘﻪ ﺣﺎل د دوی ،د ﻏﻨﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺳﺒﺐ د ﻧﻪ ﺳﻮال ﮐﻮﻟﻮ ،ﭘﻪ ﮐﻮ P,ﴎه ﭘﯧﮋ Mﺑﻪ ﺗﻪ ای ﺳﺎﻣﻌﻪ! دوی ﭘﻪ ﯧﺮو،
ﻋﻼﯾﻤﻮ د ﺗﻮاﺿﻊ او اﺛﺮ د ﻣﺠﺎﻫﺪې د دوی ﴎه .ﻧﻪ ﮐﻮي دوی ﺳﻮال ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ
(ﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﺊ ﭘﻪ اﻟﺤﺎح او ﮐﻮ P,ﴎه او ﻫﺮ ﺷﯽ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﴏﻓﻮئ ﯾﯥ ﭘﻪ
ﻫﺮ ﳾ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﯿﺮه ،ﻟﻪ ﻣﺎل ﻧﻪ .ﭘﺲ ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې ,ﻪ ﻋﺎ Xدی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ داﺳﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺻﺪﻗﻪ ورﮐﻮل ډﯦﺮ ﺛﻮاب ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱄ ﭘﻪ
ﻻره ﮐﯥ او د ﻫﻐﻪ د دﯾﻦ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻣﺸﻐﻮل او ﻣﻘﯿﺪ وي او د ﺗ[ او راﺗ[ او د
ﺧﻮړو ،ﻟﺒﺎس او ﻧﻮرو ﻟﻪ `Eﻠﻮ (ﻨﯥ ﭘﺎﺗﯥ وي او ﻫﯿﭽﺎﺗﻪ ﺧﭙﻞ اړﺗﯿﺎوې ﻧﻪ ,ﮑﺎره
ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ (ﯿﻨﯥ اﺻﺤﺎب داﺳﯥ ﻫﻢ وو ،ﭼﯥ
دوی ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ،ﮐﻬﻮل ﺧﻮﺷﯥ ﮐ"ي وو او د )ﺻﻔﯥ( ﭘﻪ اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ
ﺷﻮي وو او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ,ﻪ او رﺿﺎ ﴎه د ﭘﺎک ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
ﺻﺤﺒﺖ او ﺧﺪﻣﺖ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ (ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮره ﮐ"ي وو .دﯾﻨﻲ ﻋﻠﻮم ﺑﻪ ﯾﯥ زده
ﮐﻮل ،ﻣﻔﺴﺪﯾﻨﻮ او ﴍ اﭼﻮووﻧﮑﻮ ﴎه ﺑﻪ ﯾﯥ )ﺟﻬﺎد( ﮐﺎوه ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ اوس ﻫﻢ ﭘﺮ
ﻣﺴﻠ4ﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻣﺪاد او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﺪد ﺣﺘﻤﻲ او ﴐوري دی ﭼﯥ
د ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﭘﻪ ﯾﺎدوﻟﻮ ،ﯾﺎ د د ﯾﻨﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ او
ﻣﺸﻐﻮل دي .د ﯧﺮې ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻮ (ﻨﯥ دا ﻣﻄﻠﺐ دی ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﯧﺮې ډﯦﺮې
ژﯾ"ې او ﺑﺪن ﯾﯥ ﻧﺮی ﺑﺮﯦhﻲ او د ﺟﺪوﺟﻬﺪ اﺛﺎر د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ
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وراﯾﻪ ﮑﺎري ،ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﻋﺎم او ﺧﺎص ډول د داﺳﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﻨﯥ
ﺧﱪدار دی ،ﭼﯥ ﯾﺎد ﺷﻮل.

ﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬﻢ
 -١٣د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ا ﱠﻟ ِﺬﻳ َ
ف َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َﻻ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ْﻴﻞِ َواﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ ِر ِﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ َﻓﻠَ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ُﺮﻫ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ َر ﱢﺑﻬ ِْﻢ َو َﻻ َ
ﺧ ْﻮ ٌ
ﺤ َﺰﻧُﻮنَ « ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﴏﻓﻮي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ،
ُﻢ ﻳَ ْ
ﻫ ْ
ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او ﭘﻪ ورځ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﭘ(ﻪ او ﭘﻪ ﮑﺎره ،ﭘﺲ ﺷﺘﻪ دوی ﺗﻪ اﺟﺮ او ﺛﻮاب د
دوی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب د د وی او ﻧﺸﺘﻪ ﻫﯿ /ډول ﻃﺮﯾﻘﻪ وﯾﺮه ﭘﺮ دوی ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﻪ
ﺑﻪ دوی ﻫﯿ?ﮑﻠﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﮐﯧ9ي ،د ﺛﻮاب ﭘﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﺗﺮ دې ﺎﯾﻪ ﭘﻮرې د ﺧﯿﺮات ﺑﯿﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ د ﻗﯿﻮد او ﴍاﯾﻄﻮ
ذﮐﺮ و ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﯿﺮات ﮐﻮﻟﻮ ﻨﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﻟﻮري ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐﯥ د
ﺳﻬﻮﻟﺖ او ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻋﺎدت ﭘﯿﺪاﮐﯧ9ي او د ﺑﯥ ﻣﺮوﺗ Rاو ﺳﺨﺖ Pﯿﺮي ،ﺧﺮاO
ورWﺨﻪ WﺮPﻨﺪﯦ9ي او ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ﻫﻐﻪ Pﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ او اﻋUﻟﻮ ﮐﯥ
ﭘﯧ\ﯧ9ي د ﻫﻐﻮ ﮐﻔﺎره ﻫﻢ ﭘﻪ ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ او ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻮ ﴎه ﮐﺎوه ﳾ او ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﯿﺮات ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ اﺧﻼﻗﻮ ،ﻣﺮوت ،ﺧﯿﺮﻏﻮﺘﻠﻮ او (Pﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﮐﯥ زﯾﺎﺗﻮاﻟﯽ
ﭘﯿﺪاﮐﯧ9ي او د ﭘﺎک ﺧﺪای ﻣﺨﻠﻮق ﺗﻪ ﻓﺎﯾﺪه رﺳﯧ9ي .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
دې ﻣﺘﻌﺪدو آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ وﮐdﻩ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﻮد )ﺳﻮاﯾﻲ( اﺧﯿﺴﺘﻞ
ﻟﻪ ﺧﯿﺮات Wﺨﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دي ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﯾﻮاﯥ ﻣﺮوت ،اﺣﺴﺎن
او (Pﻪ رﺳﻮﻧﻪ او ﭘﻪ ﺳﻮد ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺑﯥ ﻣﺮوﺗ ،Rﴐر رﺳﻮل ،ﻇﻠﻢ او ﻞ )ﺿﺪ(
Wﺨﻪ ﺑﻞ ﺷﯽ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ د ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻮ او ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ د ﻓﻀﯿﻠﺖ د ﺑﯿﺎﻧﻮﻟﻮ Wﺨﻪ وروﺳﺘﻪ
د ﺳﻮد ﻣﺬﻣﺖ او د ﻫﻐﻪ ﻣUﻧﻌﺖ ذﮐﺮ ډﯦﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ دیW ،ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺮات
ﮐﯥ ﯧnoﯥ او ﻓﻀﺎﯾﻞ ﺷﺘﻪ ،ﻫﻮﻣﺮه ﭘﻪ ﺳﻮد او )ﺳﻮاﯾﻲ( ﮐﯥ ﺧﺮا Oاو رذاﯾﻞ
ﻣﻮﺟﻮد وي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-١٤د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ف
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗَ ُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة ﻟَ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ُﺮﻫ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ َرﺑﱢﻬ ِْﻢ َو َﻻ َ
ﺧ ْﻮ ٌ
ﺎت َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﺤ َﺰﻧُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾUن ﯾﯥ راوړی دی،
ُﻢ ﻳَ ْ
َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َﻻ ﻫ ْ
ﭘﻪ rﻮﻟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﮐﻮي دوی ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ او ﻗﺎﯾﻤﻮي دوی ﺳﻢ ادا ﮐﻮي
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ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﳌﻮﻧ او ورﮐﻮي زﮐﺎت ،ﺷﺘﻪ دوی ﻟﺮه اﺟﺮ د
ﺛﻮاب ،د دوی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب د دوی او ﻧﺸﺘﻪ ﻫﯿ' ډول وﯾﺮه ﭘﺮ دوی ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﻪ
ﺑﻪ دوی ﻫﯿ8ﮑﻠﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﮐﯧ0ي ،د ﺛﻮاب ﭘﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﭘﻪ دې آﯾﺖ ﮐﯥ د ﺳﻮد او ﺳﻮاﯾﻲ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اﯾ9ن
ﻟﺮوﻧﮑﻮ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ او د ﻫﻐﻮی اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻪ ذﮐﺮ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﺳﻮد اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ او د ﺳﻮد
اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ،اوﺻﺎﻓﻮ ،ﻋﺎﻗﺒﺖ او ﺣﮑﻤﻮﻧﻮ Iﻨﯥ ﻣﺨﺎﻟﻒ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﴎه د ﺳﻮد اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﻮره ﺗﻬﺪﯾﺪ او ﺗﺸﯿﻊ ﻫﻢ Mﮑﺎره ﺷﻮه.

ﻰ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا
-١٥د ال ﻋﻤﺮان ﭘﻪ ) (۲۹آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻟَﻦ ﺗَ َﻨﺎﻟُﻮا اﻟ ِ ﱠ
ْﱪ َﺣ ﱠﺘ ٰ
ِﻣ ﱠ ﺗُ ِ
ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻟﻪ ﴎه ﺑﻪ
ﳾ ٍء َﻓﺈِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ِﺑ ِﻪ َﻋﻠِ ٌ
ﺤ ﱡﺒﻮنَ ۚ◌ َو َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ َ ْ
وﻧﻪ ﻣﻮﻣﺊ ﺗﺎﺳﯥ )ﭘﻮره( ﻧﯧﮑﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﴏف ﮐTئ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ Iﯿﻨﯥ
ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﻮښ وي او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﴏﻓﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ،ﻟﻪ ﯾﻮه ﳾ
ﻟ 0وي ﮐﻪ ډﯦﺮ ،ﭘﺲ ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ Mﻪ ﻋﺎ Yدی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ]ﻪ ﺷﯽ او ﻟﻪ ﮐﻮم Iﺎﯾﻪ او
د ]ﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﭙﺎره ﺧﺮڅ ﮐTي دي؟ ]ﻮﻣﺮه ﻣﺤﺒﻮب او ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﺷﯿﺎن ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻫﺮه ﻃﺮﯾﻘﻪ ﭘﻪ اﺧﻼص او Mﻪ ﻧﯿﺖ ﴎه ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ
ﴏﻓﻮئ ،ﺳﻢ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﻟﻮري ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺑﺪل درﮐﺎوه
ﮐﯧ0ي ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻨﺪ ﯾﺊ ،ﮐﻪ د اﻋﻠﯽ درﺟﯥ ﻧﯧﮑﻲ ﺣﺎﺻﻠﻮل ﻏﻮاړۍ،
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ډﯦﺮو ﻣﺤﺒﻮﺑﻮ او ډﯦﺮو iﺮاﻧﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ Iﻨﯥ ]ﻪ ﺷﯽ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻻرې
ﻟﭙﺎره وﺎﮐﺊ.
ﯾﻌﻨﯥ :ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺧﻮږ او ﻣﺤﺒﻮب وي ،د ﻫﻐﻪ
ﴏﻓﻮل د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ډﯦﺮ اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﻟﺮي ،داﺳﯥ ﺧﻮ ﺛﻮاب د ﻫﺮ
ﳾ ﻟﻪ ﴏﻓﻮﻟﻮ Iﻨﯥ ﺣﺎﺻﻠﯧ0ي ،ﺧﻮ د ﻣﺤﺒﻮب ﳾ اﺟﺮ ﻋﻈﯿﻢ دی.

اﻟﴪا ِء
-١٦د ال ﻋﻤﺮان ﭘﻪ ) (١٣٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ ِ
ﰲ ﱠﱠ
ﺎس ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳُ ِ
اﻟﴬا ِء َواﻟْﻜ ِ
 اﻟْ َﻐ ْﻴ َ
ﺐ
 ﻋَﻦِ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﻆ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻓ َ
َﺎﻇ ِﻤ َ
ﺤ ﱡ
َو ﱠ ﱠ

« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻧﻔﻘﻪ ورﮐﻮي ،ﻣﺎل ﻟmﻮي د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﭙﻪ
ﺤ ِﺴ ِﻨ َ
اﻟْ ُﻤ ْ
ﺧﻮ oMﯾﺎ )ارزاﻧ oﯾﺎ ﺷﺘﻤﻨ (oاو ﺗﮑﻠﯿﻒ ﯾﺎ ﻗﯿﻤﺘﻲ ﯾﺎ ﺗﻨmﺴﻪ ﮐﯥ( .ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻧﻪ ﭘﻪ

ﻋﯿﺶ او ﺧﻮ oMﮐﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﯿﺮوي او ﻧﻪ د ﺗﻨmﺴ oاو ﺗﮑﻠﯿﻒ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ
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د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﻪ ورﮐې ﺨﻪ ﺎن ﺳﺎ .ﭘﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻊ او ﻫﺮ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﺳﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻪ ﴎه د ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻮ او ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ ﻟﭙﺎره ﺗﯿﺎروي او د ﺳﻮد
ﺧﻮړوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﺨﯿﻼن او ﺧﺰاﻧﻪ د اران ﻧﻪ د ي* ،ﻮاﮐﻲ ﴎه ﻟﻪ ﺑﺪ' ﺟﻬﺎده،
ﻣﺎﱄ ﺟﻬﺎد ﻫﻢ ﮐﻮي.

ﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ
-١٧د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۸۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ِرﺋَﺎ َء اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺎس َو َﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻻ ﺑِﺎﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ۗ◌ َو َﻣﻦ ﻳَﻜُﻦِ اﻟﺸﱠ ْﻴﻄَﺎنُ ﻟَﻪُ
َﻗﺮِﻳ ًﻨﺎ ﻓ ََﺴﺎ َء َﻗﺮِﻳ ًﻨﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻧﻪ ﺧﻮ:ﻮي اﻟﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﴏﻓﻮي دوی

ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻟﭙﺎره د :ﻮوﻧﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ او ﻧﻪ ﻟﺮي اﯾ@ن ﭘﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﻪ ﭘﻪ ورځ
د اﺧﯿﺮې د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې او ﻫﺮ ﻮک ﭼﯥ وي ﺷﯿﻄﺎن ده ﻟﺮه ﻣﻠGﺮی ،ﻧﻮ ﺑﺪ
ﻣﻠGﺮی دی دا ﺷﯿﻄﺎن (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :او دا ﻣﺘﮑﱪان او ﺎن ﻣﻨﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺎن :ﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﴏﻓﻮي .ﯾﻌﻨﯥ :د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﴏﻓﻮﻟﻮ ﺨﻪ دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺨﯿﲇ ﮐﻮي او ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺑﺨﯿﻠM
ﺗﺮﻏﯿﺐ ورﮐﻮي .ﻟﯿﮑﻦ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ﺎن :ﻮوﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﴏﻓﻮي .دوی
ﻧﻪ ﭘﺮ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﯾ@ن ﻟﺮي او ﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺎور ﻟﺮي ،ﭼﯥ د
ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺿﺎ ﺣﺼﻮل او د اﺧﺮوي ﺛﻮاب ﺗﺤﺼﯿﻞ د دوی ﻣﻘﺼﻮد دی او د
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐﯥ دا ﮐﺎر ﺧﻮښ او ﻣﻘﺒﻮل دی ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮ ﺣﻘﺪاراﻧﻮ ﺗﻪ
ورﮐی ﳾ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ذﮐﺮ وﺷﻮ او ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮ:ﻲ
او د اﺧﺮت د ﺛﻮاب ﺗﻮﻗﻊ وي ،ﻟﻪ دې ﻨﯥ :ﮑﺎره ﺷﻮه ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻻره
ﮐﯥ ﻫﻤﻐﺴﯥ ﭼﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻮل ﺧﺮاب ﮐﺎر دی ،ﻫﻤﺪاﺳﯥ رﯾﺎﮐﺎري او د ﺧﻠﮑﻮ د
:ﻮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺎل ﻟGﻮل ،ﻫﻢ ﺧﺮاب دي او داﺳﯥ ﮐﺎر ﻫﻤﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻮي ،ﭼﯥ د
دوی رﻓﯿﻖ ﺷﯿﻄﺎن وي ،ﭼﯥ دوی ﭘﺮ ﻫﺴﯥ ﮐﺎروﻧﻮ ﳌﺴﻮي او ﺗﯿﺎروي ﯾﯥ.

-١٨د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ َذا َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ ﻟَ ْﻮ آ َﻣ ُﻨﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻴ« .ژﺑﺎړﻩ) :او
َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز َﻗ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ۚ◌ َوﻛَﺎنَ اﻟﻠﱠﻪُ ِﺑ ِﻬ ْﻢ َﻋﻠِ ً
ﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﺑﻪ وو ،ﭘﺮ دې ﮐﻔﺎرو ﺑﺎﻧﺪې ﮐﻪ اﯾ@ن راوړی وای دوی ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ
ورځ اﺧﯿﺮه د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې او ﴏف ﮐی وی د وی ﯿﻨﯥ د ﻫﻐﻪ ﳾ ﭼﯥ
روزي ورﮐې ده ،دوی ﻟﺮه اﻟﻠﻪ او دی اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ^ﻮﻟﻮ اﻋ@ﻟﻮ د دوی ﺑﺎﻧﺪې :ﻪ
ﻋﺎ`(.
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ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻫﯿ ﻧﻘﺼﺎن ﻧﻪ و ،ﮐﻪ د وی د ﮐﻔﺮ ﭘﺮ ﺎی ﭘﺮ
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭘﺮ ورځ ﺑﺎﻧﺪې اﯾ$ن راوړی وای او د ﺑﺨﻞ او رﯾﺎ ﭘﺮ
ﺎی ﯾﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﴏﻓﻮﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﯥ ﺑﯿﺨﻲ د دوی ﻧﻔﻊ
وه ،ﴐر او زﯾﺎن ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﯥ دی ﭼﯥ دوی ﯾﯥ اوس ﻏﻮره ﮐﻮي او اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼﯥ دوی ﯾﯥ ﭘﻪ ;ﻪ؟ او ﭘﻪ ﮐﻮم ﻧﯿﺖ ﮐﻮي؟ د ﻫﻤﻐﻪ ﻋﻮض
ﻢ« ﮐﯥ د ﻣﺎل ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ورﮐﺎوه ﳾ .ﭘﻪ ﭘﺨﻮا> آﯾﺖ »ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْ

ﻢ اﻟﻠﱠﻪُ « ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﻠﻮ ﮐﯥ
د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻟﻮري ﺷﻮی و ،اوس د » َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز َﻗ ُﻬ ُ
داﺳﯥ ﯾﻮه ﻟﻄﯿﻔﻪ اﺷﺎره ده ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺎل د ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﻠﻠﯽ ،ﭘﻪ ﻫﺮ
;ﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ زړﻩ ﻏﻮاړي ،ﻟEﻮي ﯾﯥ .دوی ﺗﻪ دا وړ او ﻣﻨﺎﺳﺐ وو ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎل
ﯾﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺎل HIﻠﯽ او ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟEﻮﻟﯽ ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ
ﺣﮑﻤﻪ ﴎه ﺳﻢ وي.

اﻟﺼﻼ َة
-١٩د اﻻﻧﻔﺎل ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي ﭼﯥ ﻗﺎLﻮي) ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي
َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﴎه د Sﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ( دوی ﳌﻮﻧ Oاو ﻟﻪ ﯿﻨﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ورﮐNی دی ﻣﻮږ
دوی ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي ،ﻟEﻮي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ(.
دﻏﻪ آﯾﺖ د اﻧﻔﺎل ﯾﺎ ﺟﻨEﻲ ﻏﻨﺎﯾﻤﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮی ،ﭼﯥ ;ﺮﻧEﻪ د ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻨﻮ
ﭘﻪ ﻣﻨ Oﮐﯥ ووﯾﺸﻞ ﳾ.

ﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ
-٢٠د اﻧﻔﺎل ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٦٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﴪ ًة
أَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬ ْﻢ ﻟِ َﻴ ُﺼﺪﱡ وا َﻋﻦ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ۚ◌ ﻓ ََﺴ ُﻴﻨ ِﻔﻘُﻮﻧَ َﻬﺎ ﺛُ ﱠﻢ ﺗَﻜُﻮنُ َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َﺣ ْ َ
ﴩونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ
ﺛُ ﱠﻢ ﻳُ ْﻐﻠَ ُﺒﻮنَ ۗ◌ َواﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﱃ َﺟ َﻬ ﱠﻨ َﻢ ﻳُ ْ
ﺤ َُ
ﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا إِ َ ٰ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮان ﺷﻮي دي ،ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي )ﻟEﻮي( دوی ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ دﭘﺎره د دې
ﭼﯥ ﻣﻨﻊ ﮐNي دوی ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﻻرې د اﻟﻠﻪ ;ﺨﻪ ،ﻧﻮ ژر ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ وﻟEﻮي دﻏﻪ
ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﳾ دﻏﻪ اﻧﻔﺎق ﭘﺮ دوی ﺣﴪت ،ﭘ\ﯧ >$ﭼﯥ ﻣﺎل ﯾﯥ ﻲ او
ﻣﻄﻠﺐ ﯾﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ ﺣﺎﺻﻠﯧaي .ﺑﯿﺎﺑﻪ ﭘﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﯥ ﻣﻐﻠﻮب ﳾ او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ
ﮐﺎﻓﺮان ﺷﻮي دي او ﭘﻪ ﮐﻔﺮ ﮐﯥ ﻣNﻩ ﳾ ،دوزخ ﺗﻪ ﺑﯧﻮل ﮐﯧaي(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻧﯿﺎﮐﯽ ﻣﻐﻠﻮب او ﻣﻘﻬﻮر او ﭘﻪ اﺧﯿﺮت ﮐﯥ ﻣﻌﺬب ﳾ
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ﻧﻮ د اﻓﺴﻮس او ﺣﴪت ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻮﺗﯥ ﭼﯿﭽﻲ ،ﭼﯥ ﻣﺎل ﻣﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ووت او ﺑﺮی ﻣﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ وړوﻣﺒﯽ ﭘﻪ ﺑﺪر ﮐﯥ او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ اﺣﺪ
او ﻧﻮرو ﻏﺰاﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﻔﺎرو ﺮد ﻣﺎﱄ او ﺟﺴ*) ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﴏف ﺷﻮ او ﻫﯿ $ﯾﻮه
7ﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻس ورﻧﻐﻠﻠﻪ او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻼک ﯾﺎ د رﺳﻮاﯾﻲ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐﯥ ﻟﻪ ﮐﻔﺮه ﺗﻮﺑﻪ
ﺎر ﺷﻮل.

ﰲ
ﳾ ٍء ِ
 -٢١د اﻻﻧﻔﺎل ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٦٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ َ ْ
ﻢ َﻻ ﺗُﻈْﻠَ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻧﻔﻘﻪ
َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳُ َﻮ ﱠ
ف إِﻟَﻴْﻜ ُْﻢ َوأَﻧ ُﺘ ْ
ﮐﻮۍ )ﻟ;ﻮۍ(
)ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﯾﻮه ﳾ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﭙﺎره د )ﺗﺮﻗﻲ د دﯾﻦ( ﭘﻮره ﺑﺪل د ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
درﮐAی ﳾ ،ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﻇﻠﻢ وﻧﻪ ﮐAی ﳾ ،د ﺛﻮاب ﭘﻪ
ﻟGواﱄ او د ﻋﺬاب ﭘﻪ ډﯦﺮواﱄ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :دﻏﻪ د ﻣﺎﱄ ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻟﻮري اﺷﺎره ده ،ﯾﻌﻨﯥ :د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﺗﯿﺎرۍ ﮐﯥ
ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻣﺎل ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ وﻟ;ﻮئ د ﻫﻐﻪ ﭘﻮره ﺑﺪل او ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﺑﻪ وﻣﻮﻣﺊ .د ﯾﻮه
درﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ اوه ﺳﻮه درﻫﻤﻪ ،ډﯦﺮ Nﲇ ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺎوﺿﻪ
ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Vﺨﻪ زﯾﺎت اﺟﺮ ﻫﻢ درﮐﺎوه ﮐﯧGي.

-۲۲د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ َﻣ َﻨ َﻌ ُﻬ ْﻢ أَن ﺗُ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ﺎﱃ
ﻧَ َﻔﻘَﺎﺗُ ُﻬ ْﻢ إِ ﱠﻻ أَﻧﱠ ُﻬ ْﻢ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو ِﺑ َﺮ ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َو َﻻ َﻳﺄْﺗُﻮنَ ﱠ
اﻟﺼﻼ َة إِ ﱠﻻ َو ُﻫ ْﻢ ﻛ َُﺴ َ ٰ
ُﻢ ﻛَﺎ ِرﻫُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻧﻪ دی ﻣﻨﻊ ﮐAی دوی ﻟﻪ دې ﭼﯥ
َو َﻻ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ إِ ﱠﻻ َوﻫ ْ
ﻗﺒﻮل ﮐAی ﳾ ﻟﻪ دوی ﻧﻔﻘﯥ )ورﮐAې( د دوی ﻫﯿ $ﺷﯽ ،ﻣ;ﺮ ﻫﻢ دې ﺧﱪې
ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ دوی ﮐﺎﻓﺮان ﺷﻮي دي ،ﭘﻪ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ رﺳﻮل د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ او ﻧﻪ راNﻲ

دوی ﳌﺎﻧeﻪ ﺗﻪ ،ﻣ;ﺮ ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﭼﯥ دوی ﺳﺴﺖ وي او ﻧﻪ ﻟ;ﻮي دوی د اﻟﻠﻪ
ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻫﯿ $ﻣﺎل ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ دوی ﻧﺎﺧﻮgﻪ وي(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ:د ﻧﻪ ﻗﺒﻠﯧﺪﻟﻮ اﺻﲇ ﺳﺒﺐ ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی ﮐﻔﺮ دي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ
دې ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺘﻌﺪدو Nﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د Vﻮ آﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮو ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﮐAې ده،
ﭼﯥ د ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ ﻫﺮ ﯾﻮ ﻋﻤﻞ ﻣ Aاو ﺑﯥ روﺣﻪ وي ،ﭘﻪ اﺧﻼص ﴎه ﳌﺎﻧeﻪ ﺗﻪ ﻧﻪ
راﺗﻠﻞ ﯾﺎ ﺑﺪ زړﻩ ﴎه ﻣﺎل ﻟ;ﻮل ،دﻏﻪ ﺮد د ﮐﻔﺮ ﻇﺎﻫﺮي آﺛﺎر دي.
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ﻦ
ﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِ
اب َﻣﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُ
-۳۲د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۹۹آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و ِﻣ َ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َو َﻳ ﱠﺘ ِ
ﺎت ِﻋﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﺻﻠَ َﻮ ِ
ﺨ ُﺬ َﻣﺎ ُﻳﻨ ِﻔ ُﻖ ُﻗ ُﺮ َﺑ ٍ
ات اﻟ ﱠﺮ ُﺳﻮلِ
ﰲ َر ْﺣ َﻤ ِﺘ ِﻪ ۗ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏﻔُﻮ ٌر
ۚ◌ أَﻻ إِﻧﱠ َﻬﺎ ُﻗ ْﺮﺑَ ٌﺔ ﻟﱠ ُﻬ ْﻢ ۚ◌ َﺳ ُﻴﺪْ ِﺧﻠُ ُﻬ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ِ
ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﺻﺤﺮاﯾﻲ اﻋﺮاﺑﻮ ﺨﻪ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯥ اﯾ ن ﻟﺮوﻧﮑﻲ
ﱠر ِﺣ ٌ
دي ﭘﻪ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ ورﯥ اﺧﯿﺮي ﭼﯥ ﻗﯿﺎﻣﺖ دی او ﻧﯿﴘ ('ﻲ ﺷﯿﻤﯧﺮي ،ﻫﻐﻪ
ﺷﯽ ﭼﯥ ﻟ<ﻮی ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ )اﺳﺒﺎب( د ﻧﯿﺰدې واﱄ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﻟﻠﻪ او
ﺳﺒﺐ د دﻋﺎوو د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ .ﺧﱪدار ﺷﺊ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﻔﻘﺎت ﯾﺎ ﺻﻠﻮات ﺳﺒﺐ د
ﻧﯿﺰدې واﱄ دی دوی ﺗﻪ .زر ﺑﻪ د اﺧﻞ ﮐAي دوی اﻟﻠﻪ ﭘﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﭙﻞ ﮐﯥ،
ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ اﻟﻠﻪ Nﻪ ﻣﻐﻔﺮت ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻣﺘﺼﺪﻗﺎﻧﻮ ،ډﯦﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎن دی ﭘﺮ ﻣﺘﻘﺮﺑﺎﻧﻮ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :دﻟﺘﻪ ﯾﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻌﺠﺰاﻧﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ او د ﻧﺒﻲ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
د ﺣﯿﺮت ﻏﻮرﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻌﻠﯿ ﺗﻮ ﻧﻨﺪاره راNﻮﻟﯥ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﯿSو ﻣﺰاﺟﻮ،
ﻏ Vزړو ،ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﻮ او ﺑﯥ ﻻرو ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ او ﺻﺤﺮاﯾﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻔﺮ او ﻧﻔﺎق
ﺟﻬﻞ او ﻃﻐﯿﺎن ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د دې ﺧﱪې ﻟﻪ ﴎه ﻻﯾﻖ او وړ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﭘﻪ Nﻮدﻟﻮ آداﺑﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو ﺑﺎﻧﺪې وﭘﻮﻫﯧﺪی ﳾ ،د ﻧﺒﻲ ﮐﺮﯾﻢ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ د ﺗﻌﻠﯿﻤﻪ او د ﻗﺮآن ﻋﻈﯿﻢ ﻟﻪ ﻏ Sاو ﺗﻔﻬﯿﻤﻪ ﭘﻪ دوی ﮐﯥ داﺳﯥ ﻋﺎرﻓﺎن او
ﻣﺨﻠﺼﺎن ﻣﺴﻠ ﻧﺎن ﭘﯿﺪا ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﺒﺪا او ﻣﻌﺎد او ﻧﻮرو (ﺮدو ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ
ﺷﯿﺎﻧﻮ اﯾ ن ﻟﺮي او د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻫﺮ ﺷﯽ ﭼﯥ ﻟ<ﻮي ،ﺧﺎﻟﺺ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻗﺮب د ﺣﺎﺻﻠﻮﻟﻮ او د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ د دﻋﺎ د (`ﻠﻮ ﭘﻪ
ﻏﺮض ﯾﯥ ﮐﻮي .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د وی ﺗﻪ زﯦﺮی او ﺑﺸﺎرت ورﮐﻮي ،ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ دوی
ﭘﻪ دﻏﻮ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﯿﺪوﻧﻮ او ﻫﯿﻠﻮ ﮐﯥ ﺣﻖ ﭘﻪ ﺟﺎﻧﺐ دي ،ﯾﻘﯿﻨﺎً دوی ﺗﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺷﯽ
ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧSي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﯿﺖ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﮐAی.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
ي اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-۴۲د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗُﻞ ﻟﱢ ِﻌ َﺒﺎ ِد َ
ﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ ﱢﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ أَن ﻳَﺄْ ِ َ ﻳَ ْﻮ ٌم
اﻟﺼﻼ َة َوﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠَ %ر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ُﻢ ِ 
ﱠﻻ ﺑَ ْﻴ ٌﻊ ِﻓﻴ ِﻪ َو َﻻ ِﺧ ٌ
ﻼل« .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﻪ ای ﻣﺤﻤﺪه ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ واﻟﺴﻠﻢ! ﻫﻐﻮ
ﺑﻨﺪ(ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﯾ ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﭼﯥ ﺳﻢ دې دروي )ادا ﮐﻮي( ﳌﻮﻧ aاو
ورﮐAﻩ دې ﮐﻮي ،ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ورﮐAی دی ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ`ﻪ ﮐﻪ
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ﻣﺴﺘﺤﺐ وو او ﭘﻪ ﮑﺎره ﮐﻪ ﻓﺮض وو ﯾﺎ واﺟﺐ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ راﺗﻠﻮ د ﻫﻐﯥ ورﯥ ﭼﯥ
ﻧﺸﺘﻪ ﺳﻮدا ،ﭘﻠﻮرل او ﭘﯧﺮودل ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ او ﻧﻪ دوﺳﺘﻲ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :د ﮐﻔﺎرو د اﺣﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ذﮐﺮ %ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺨﻠﺼﯿﻨﻮ ﻣﻮﻣﻨﯿﻮ د ﺗﻨﺒﯿﻪ ﻟﭙﺎره
ﯾﯥ داﺳﯥ وﻓﺮﻣﺎﯾﻞ% :ﻮ دوی ﭘﻪ ﭘﻮره ډول ﴎه وﯾ .ﳾ او د ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﭘﻪ
وﻇﺎﯾﻔﻮ ﮐﯥ ﯾﻮه ذره ﻫﻢ ﻓﺮق او ﺗﻮﭘﯿﺮ راﻧﻪ وﱄ ،ﭘﻪ زړﻩ او ﺎن ﴎه د ﺧﺎﻟﻖ او
د ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪﻣﺖ وﮐFي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻪ ﻋﺒﺎدت دی ،ﳌﻮﻧAﻮﻧﻪ دې ،د ﻫﻐﻮ
ﻟﻪ ﺣﻘﻮﻗﻮ او ﺣﺪودو د رﻋﺎﯾﺖ ﴎه ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﻮع او ﺧﻀﻮع ﴎه ﺗﻞ ادا ﮐFي،
د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ورﮐFې %ﺨﻪ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺧﻔﯿﻪ ﯾﺎ ﻋﻼﻧﯿﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﻨﻮ وﻟKﻮي.
اﻟﻐﺮض د ﻫﻐﻮ ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻔﺮ او ﴍک او د ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﺷﮑﺮۍ
ﮐﯥ ډوب ﺗﻠﲇ دي .ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻻزم دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ او ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت او ﺷﮑﺮ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺴﺘﻌﺪي %ﺮUﻨﺪه ﮐFي.

ﴩ
ﴪﻧَﺎ ُه ِﺑﻠِ َﺴﺎﻧِﻚَ ﻟِ ُﺘ َﺒ ﱢ َ
-٢٥د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٩٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓﺈِﱠ َﺎ ﻳَ ﱠ ْ
& َوﺗُﻨ ِ
ﺬ َر ِﺑ ِﻪ َﻗ ْﻮ ًﻣﺎ ﻟﱡﺪ ا« .ژﺑﺎړﻩ) :ﭘﺲ ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ده ﭼﯥ
ِﺑ ِﻪ اﻟْ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َ

اﺳﺎن ﮐFی دی ﻣﻮږ د ﻏﻪ ﻗﺮان ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺳﺘﺎ ﭼﯥ ﻋﺮ Wده ،ﻟﭙﺎره د دې ﭼﯥ زﯦﺮی
ورﮐFې ﭘﻪ دې ﴎه ﭘﺮﻫﯧﺰUﺎراﻧﻮ ﺗﻪ او ﭼﯥ ووﯾﺮوې ﭘﻪ دې ﴎه ﻗﻮم ﺟFKﻩ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻮی ﻗﺮان ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﻬﻞ ،اﺳﺎن او ﺻﺎف ﺑﯿﺎن او واﺿﺢ او ﮑﺎره
ډول ﴎه ﭘﺮﻫﯧﺰUﺎراﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺸﺎ رت آوروي او ﺟFKﻩ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د ﻧﺎﮐﺎرو ﮐﺎروﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﺮاﺑﻮ ﻧﺘﺎﯾﺠﻮ %ﺨﻪ ﺧﱪ ورﮐﻮي.
ﯾﺎدوﻧﻪ :دﻟﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻘﯿﻦ ﭘﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰUﺎراﻧﻮ ژﺑﺎړل ﺷﻮی ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ درﺳﺖ ﻧﻪ
دی ،ﮑﻪ ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ د ﺗﻘﻮی ﭘﻪ درې Uﻮﻧﻮ اﺻﻠﻮﻧﻮ ﯾﺎ رﮐﻨﻮﻧﻮ
اﯾjن راوړی وي ،ﯾﻌﻨﯥ اﯾjن ﭘﻪ ﻏﯿﺐ ،ﳌﻮﻧ iاو اﻧﻔﺎق.

ﻦ
ﺤ ُ
-٢٦د ﻃﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٢آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻻ ﻧ َْﺴﺄَﻟُﻚَ ِر ْزﻗًﺎ ۖ◌ ﻧﱠ ْ
ى« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﻪ ﻏﻮاړو ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎﻧﻪ روزي ،ﻧﻪ ﺳﺘﺎ او ﻧﻪ
ﻧَ ْﺮ ُز ُﻗﻚَ ۗ◌ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺘ ْﻘ َﻮ ٰ
د اﻫﻞ ﺳﺘﺎ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻣﻮږ رزق او روزي درﮐﻮو ﺗﺎﺗﻪ او ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻪ ﺧﺎkﻪ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ
د ﭘﺮﻫﯧﺰUﺎرۍ ﺗﻪ ده(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﭘﺮﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې روزي pUﻲ ،دﻏﻪ ﻣﺎﻟﮏ اﳌﻠﮏ
٥٥

د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ اﺣﺴﻦ اﻟ َﻘ َﺼﺺ

ﯾﻮا!ﯥ ﺑﻨﺪﻲ ﻏﻮاړي او ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روزي ورﮐﻮي .زﻣﻮږ ﻟﻪ ﳌﺎﻧﻪ
'ﺨﻪ ﻫﻐﻪ ذات ﺗﻪ ﻫﯿ .ﯾﻮه ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻪ رﺳﯧ+ي ،ﺑﻠﮑﯥ د ﳌﺎﻧﻪ 'ﺨﻪ ﻓﺎﯾﺪه ﻫﻢ

ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻋﺎﯾﺪه ده او د ﳌﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﭘﻪ 6ﻪ ﺷﺎن ﴎه روزي رارﺳﯧ+ي » َو َﻣﻦ
ﻦ َﺣ ْﻴ ُ
ﺐ ۚ◌ َو َﻣﻦ
ﺠ َﻌﻞ ﻟﱠﻪُ َﻣ ْ
ﺨ َﺮ ًﺟﺎ﴿َ ﴾٢و َﻳ ْﺮ ُز ْﻗﻪُ ِﻣ ْ
َﻳ ﱠﺘ ِ
ﺚ َﻻ َﻳ ْ
ﻖ اﻟﻠﱠﻪَ َﻳ ْ
ﺤ َﺘ ِﺴ ُ
ﻳَ َﺘ َﻮﻛ ْﱠﻞ َﻋ َ
ﻎ أَ ْﻣﺮ ِِﻩ ۚ◌ َﻗﺪْ َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻜ ﱢُﻞ
ﲆ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻓ ُﻬ َﻮ َﺣ ْﺴ ُﺒﻪُ ۚ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺑَﺎﻟِ ُ
ﳾ ٍء َﻗﺪْ ًرا ﴿) «﴾٣اﻟﻄﻼق ) (۳-۲آﯾﺘﻮﻧﻪ :د ﻫﻢ دې ﻟﭙﺎره دي ﮐﻪ د ﻓﺮض
َْ
ﳌﺎﻧﻪ او د ﻣﻌﺎش ﭘﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﯥ 'ﻪ ﺗﻌﺎرض واﻗﻊ ﳾ ،اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺟﺎزه ﻧﻪ ﮐﻮي
ﭼﯥ د ﻣﻌﺎش د ﮐﺴﺐ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﳌﻮﻧ Cﺗﺮک ﮐAي .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل 6ﺎﯾﻲ ﭼﯥ
ﻫﺮوﻣﺮو ﳌﻮﻧ Cادا ﮐAی ﳾ ،روزي رﺳﻮوﻧﮑﯽ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ اﻟﻠﻪ دی ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺣﮑﻢ ﴎه ﳌﻮﻧ Cﮐﻮو .اﻟﺤﺎﺻﻞ د ﻣﻌﺎش د ﮐﺴﺐ د ﻫﻐﻮ ذراﯾﻌﻮ ﺣﮑﻢ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻧﻪ دی ﺻﺎدر ﮐAی ،ﭼﯥ د ﻋﺒﻮدﯾﺖ د ﻓﺮاﯾﻀﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﯥ ﻣﺨﻞ او ﻣﺰاﺣﻢ واﻗﻊ
ﳾ .اﻧﺴﺎن ﺗﻪ 6ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺗﻘﻮی او ﭘﺮﻫﯧﺰﺎري اﺧﺘﯿﺎر ﮐAي .ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ دې
وﻮري ﭼﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ 'ﻪ ډول ﻟﻪ ده ﴎه ﻣﻌﺎوﻧﺖ او اﻣﺪاد ﮐﻮي.

ﻮﳻ
-٢٧د اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وﻟَ َﻘﺪْ آﺗَ ْﻴ َﻨﺎ ُﻣ َ ٰ
« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﺮوﻣﺮو ﭘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
َوﻫَﺎ ُرونَ اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَﺎنَ َو ِﺿ َﻴﺎ ًء َو ِذﻛْ ًﺮا ﻟﱢ ﻠْ ُﻤ ﱠﺘ ِﻘ َ
ورﮐAی و ،ﻣﻮږ ﻣﻮﺳﯽ او ﻫﺎرون ﺗﻪ ﻓﺮﻗﺎن ،دﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ﺑﯧﻠﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺘﺎب او رPﺎ
ﭼﯥ ﺣﻖ ﭘﺮې ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻞ 'ﺨﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ+ي او ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻟﭙﺎره د ﭘﺮﻫﯧﺰﺎراﻧﻮ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﺗﻮرات ﴍﯾﻒ د ﺣﻖ او ﺑﺎﻃﻞ ،ﻫﺪاﯾﺖ او ﺿﻼﻟﺖ ،ﺣﺮاﻣﻮ او ﺣﻼﻟﻮ
او ﻧﻮرو ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﻓﯿﺼﻠﻪ ﮐﻮوﻧﮑﯽ او د ﺟﻬﻞ او ﻏﻔﻠﺖ د ﺗﯿﺎرو رPﺎﮐﻮوﻧﮑﯽ او ﻟﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ 'ﺨﻪ د وﯾﺮﯦﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻨﺪ ورﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮐﺘﺎب.
دا وه د ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ او د ﻣﻔﴪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮ دا دی ﭼﯥ ،ﻣﺘﻘﯿﻦ ﻫ\ﻏﻪ

ﻦ
ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻘﻮی اﯾ\ن ﻟﺮي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺗﻘﻮی درې اﺻﻠﻪ ﭘﺮ »اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ُﻢ ُﻳﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « وﯾﺸﻞ ﺷﻮي
ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
اﻟﺼﻼ َة َو ِﻣ ﱠَ #ر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﺐ َو ُﻳ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
دي .ﯾﻌﻨﯥ :ﻣﺘﻘﯿﻦ ﭘﺮﻫﯧﺰﺎران ﻧﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ دي او ﺑﺲ.

ﻦ إِ َذا ُذ ِﻛ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ
-٢٨د اﻟﺤﺞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﺼ َﻼ ِة َو ِﻣ ﱠ#
َوﺟِ ﻠ ْ
اﻟﺼﺎ ِﺑﺮِﻳ َ
ﲆ َﻣﺎ أَ َﺻﺎ َﺑ ُﻬ ْﻢ َواﻟْ ُﻤ ِﻘﻴ ِﻤﻲ ﱠ
َﺖ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬ ْﻢ َو ﱠ
ﻦ َﻋ َ ٰ
٥٦
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ﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﺎد ﮐی ﳾ ،د
َر َز ْﻗ َﻨﺎ ُﻫ ْ
دوی ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻮم د اﻟﻠﻪ ،ﻧﻮ وﯾﺮﯦ&ي زړوﻧﻪ د دوی او زﯦﺮی ورﮐﻩ ،ﺻﱪ
ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﺨﺘﯿﻮ او ﻏﻤﻮﻧﻮ ﭼﯥ رﺳﯧﺪﻟﯽ دی ،دوی ﺗﻪ او زﯦﺮی ورﮐﻩ
ﻗﺎﯾﻤﻮوﻧﮑﻲ ،ﺳﻢ ودروﻧﮑﻲ ﴎه د 1ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﳌﺎﻧ,ﻪ او زﯦﺮی ورﮐﻩ ﻫﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ =ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ورﮐي دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﻟ7ﻮي ﯾﯥ ﭘﻪ
Aﻮ ﮐﺎروﻧﻮ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻣﺼﯿﺒﺘﻮﻧﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻔﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺻﱪ او ﺛﺒﺎت ﴎه ﭘﻪ =ﺎن ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻮي او ﻣﺘﺤﻤﻞ ﮐﯧ&ي ﯾﯥ او د ﮐاووﻧﻮ او ﺳﺨﺘﯿﻮ د ﺗﺤﻤﻞ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ د

اﻟﺼﻼ ِة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎ ُﻫ ْﻢ
ﺣﻘﯥ ﻻرې Pﺨﻪ ﯾﯥ ﻗﺪم ﻧﻪ Aﻮﯾﯧ&يَ » .واﻟْ ُﻤ ِﻘﻴ ِﻤﻲ ﱠ
ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « او زﯦﺮی ورﮐﻩ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻗﺎﯾﻤﻮي ﺳﻢ دروي ﻟﻪ 1ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﴎه ﳌﻮﻧ Sاو زﯦﺮی ورﮐﻩ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ =ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐي
دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﻧﻔﻘﻪ )ورﮐﻩ( ﮐﻮي ﭘﻪ Aﻮ Aﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ .د ﺑﯿﺖ اﻟﻠﻪ ﺗﺮ
رﺳﯧﺪو ﭘﻮرې ﺣﺎﺟﯿﺎن ﻟﻪ ډﯦﺮو ﻣﺼﯿﺒﺘﻮﻧﻮ او ﮐاووﻧﻮ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧ&ي .ﭘﻪ ﺳﻔﺮ
ﮐﯥ زﯾﺎﺗﺮه د ﳌﻮﻧ,ﻮﻧﻮ د ﻓﻮﺗﯧﺪﻟﻮ ﯾﺎ د ﻗﻀﺎ ﮐﯧﺪﻟﻮ اﻧﺪﯦXﻨﻪ وي .ﻣﺎل ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﰲ
اﻧﺪازې ﴎه ﻟ7ﯧ&يA .ﺎﯾﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﯾﯥ د دﻏﻮ اوﺻﺎﻓﻮ او ﺧﺼﺎﯾﻠﻮ
ﺑﯿﺎن ﮐی دی.
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ «.
-٢٩د اﻟﻘﺼﺺ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٥٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ژﺑﺎړﻩ) :او ﻟﻪ =ﯿﻨﻮ د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐي دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ،ﴏﻓﻮي ﭘﻪ ﻻره
د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻼل ﻣﺎل ﭼﯥ ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ورﺗﻪ ﻋﻄﺎ ﮐی دی،
زﮐﻮات ورﮐﻮي ،ﺻﺪﻗﺎت او ﺧﯿﺮات ادا ﮐﻮي ،د اﻗﺎرﺑﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ او
اﻣﺪاد ﮐﻮي .ﻟﻨ`ﻩ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺒﺎد ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﴎه ﻗﺼﻮر او ﻟﻨ`ون ﻧﻪ
ﮐﻮي.

ﺠﺎﰱَ ٰ ُﺟ ُﻨﻮﺑُ ُﻬ ْﻢ ﻋَﻦِ
-۰۳د اﻟﺴﺠﺪه ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۶۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﺗَ َﺘ َ
ﻢ ُﻳﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ:
ﻊ ﻳَﺪْ ُﻋﻮنَ َر ﱠﺑ ُﻬ ْﻢ َ
ﺧ ْﻮﻓًﺎ َوﻃَ َﻤ ًﻌﺎ َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎ ُﻫ ْ
اﻟْ َﻤﻀَ ﺎﺟِ ِ
)ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ده ﭼﯥ اﯾcن راوړي ﭘﻪ آﯾﺘﻮﻧﻮ زﻣﻮږ ،ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﻨﺪ ورﮐی ﳾ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ آﯾﺘﻮﻧﻮ ،ﻧﻮ ﭘﺮﯦﻮ=ﻲ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
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ﺳﺠﺪه ﮐﻮوﻧﮑﻲ وی اﻟﻠﻪ ﺗﻪ .او ﺗﺴﺒﯿﺢ واﯾﻲ ﴎه د ﺛﻨﺎ د رب ﺧﭙﻞ او دوی ﺗﮑﱪ
ﻧﻪ ﮐﻮي ﻟﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ .ﻟﺮې ﮐﯿي ډډې د دوی ﻟﻪ ﺎﯾﻮﻧﻮ د ﺧﻮب ﻧﻪ ﻟﭙﺎره د
ﺗﻬﺠﺪ ،ﺑﻮﱄ دوی رب ﺧﭙﻞ ﭘ" ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻧﻪ ،ﻟﻪ وﯾﺮې د ﻗﻬﺮه د اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
ﻧﻪ او ﻟﻪ ﻃﻤﻌﯥ د رﺣﻤﺖ د ده ﻧﻪ او ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐ+ي دي ﻣﻮږ
دوی ﺗﻪ ،ﻟ8ﻮي ﯾﯥ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﻮف او ﺧﺸﯿﺖ او ﺧﻀﻮع ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﻟﻮﯦي ،ﭘﻪ ژﺑﻪ ﴎه د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺴﺒﯿﺢ او ﺗﺤﻤﯿﺪ ادا ﮐﻮي او ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ د ﮐﱪ ،ﻏﺮور ،ﻟﻮﯾ? ،ﺎ>ﻨﻲ
داﺳﯥ ﺧﱪې ﻧﻪ Rﺮﻮي ،ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ د آﯾﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د NﯿMﯧﺪﻟﻮ Kﺨﻪ
ﻣﺎﻧﻊ وي ،ﻟﻪ ﺧﻮږو ﺧﻮﺑﻮﻧﻮ او ﭘﺴﺘﻮ ﺑﺴﱰوﻧﻮ Kﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧي او د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﭘﻪ
ﺣﻀﻮر ﮐﯥ درﯦي .ﻟﻪ دې ﻣﺮاد د ﺗﻬﺠﺪ ﳌﻮﻧ Xدی ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺻﺤﯿﺢ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯥ راﻏﲇ دي او ﯿﻨﻮ ﺗﺮې د ﺳﺒﺎ او د ﻋﺸﺎ د ﳌﺎﻧZﻪ ﯾﺎ د ﻣﻐﺮب او د
ﻋﺸﺎ د ﳌﺎﻧZﻪ ﭘﻪ ﻣﻨ Xﮐﯥ ﮐﻮم ﻧﻔﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﮐﯧي ،ﻫﻐﻪ ﻣﺮاد ﮐ+ي ديR ،ﻮاﮐﻲ ﭘﻪ
اﻟﻔﺎﻇﻮ ﮐﯥ د دې ﺧﱪې د ﺎﯾﺪﻟﻮ ﺎی ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﻟﯿﮑﻦ ﻗﻮي ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻟﻮﻣ+ی
ﺗﻔﺴﯿﺮ دی .واﻟﻠﻪ اﻋﻠﻢ.

 ﻳَ ْﺒ ُﺴ ُ
ﻂ اﻟ ﱢﺮز َْق
-٣١د ﺳﺒﺎ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗ ُْﻞ ِإنﱠ َر ﱢ
ﺨﻠِ ُﻔﻪُ ۖ◌
ﳾ ٍء َﻓ ُﻬ َﻮ ُﻳ ْ
ﻟِ َﻤﻦ َﻳﺸَ ﺎ ُء ِﻣ ْ
ﻦ ِﻋ َﺒﺎ ِد ِﻩ َو َﻳ ْﻘ ِﺪ ُر ﻟَﻪُ ۚ◌ َو َﻣﺎ أَﻧ َﻔ ْﻘ ُﺘﻢ ﱢﻣﻦ َ ْ

« .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﻪ ای ﻣﺤﻤﺪه)ص( دوی ﺗﻪ ﺑﯧﺸﮑﻪ رب زﻣﺎ
َُ اﻟ ﱠﺮا ِز ِﻗ َ
َو ُﻫ َﻮ ﺧ ْ
ﭘﺮاﺧﻮي رزق ،روزي ﻟﭙﺎره د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﯥ اراده وﻓﺮﻣﺎﯾﻲ ﻟﻪ ﺑﻨﺪRﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ او
ﺗﻨ8ﻮي ﯾﯥ ورﺗﻪ ﭼﯥ اراده وﻓﺮﻣﺎﯾﻲ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎً او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Kﻪ ﭼﯥ ﻟ8ﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ،
ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ،ﻟﻪ ﮐﻮم ﳾ Kﺨﻪ ډﯦﺮ وي ﮐﻪ ﻟ ،ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﻋﻮض د رﮐﻮي د
ﻫﻐﯥ او ﻫﻢ دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﺧﯿﺮ ﻏﻮره د روزي ورﮐﻮوﻧﮑﻮ دی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :دﻏﻪ ﯾﯥ ﻣﺴﻠlﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ اوروﱄ دي ،ﻫﻐﻪ وﺟﻮه ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ وو
اﻣﻮرو ﮐﯥ ﻟ8ﻮئ ،د ﻫﻐﻮ د ﻟ8ﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺗﻨ8ﺴ? او اﻓﻼس Kﺨﻪ ﻣﻪ
وﯾﺮﯾئ ،ﻟﻪ ﴏف ﮐﻮﻟﻮ ﻨﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ رزق ﻧﻪ ﮐﻤﯧي .ﻫﻐﻪ [ﺷﯽ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ
ﻣﻘﺪر او ﻣﻘﺮر دی ،ﻫﻐﻪ ﻫﺮو ﻣﺮو در رﺳﯧي .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﮑﻤﺖ او
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﻮﻣﺮه ﳾ د اﻋﻄﺎء اراده وﻓﺮﻣﺎﯾﻲ ورﮐﻮي ﯾﯥ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﴏﻓﻮﻟﻮ Kﺨﻪ ﻫﯿ rﻓﺮق او ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻪ واﻗﻊ ﮐﯧي ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪ
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اﻣﻮرو ﮐﯥ د اﻣﻮاﻟﻮ ﺨﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻟﻮﯾﯧي .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻫﻐﻪ ﻋﻮض
درﮐﻮي .اﻋﻢ ﻟﻪ دې ﭼﯥ د ﻣﺎل ﭘﻪ ﺻﻮرت وي ،ﯾﺎ د ﻗﻨﺎﻋﺖ ﯾﺎ د ﻗﻠﺒﯥ ﻏﻨﺎ ﭘﻪ
ﺷﮑﻞ وي .ﭘﻪ اﺧﯿﺮت ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﺑﺪل د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﺧﻮﯾﻮ ﺣﺘﻤﻲ اﻣﺮ دی .ﻫﻢ
ﻫﺴﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ د ﻓﻘﺮ او ﻏﻨﺎ او ﺗﻨ(ﺴ& او ارﺗﻮاﱄ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﺧﻠﮑﻮ اﺣﻮال
ﻣﺘﻀﺎد دي ،ﭘﻪ اﺧﺮت ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺛﻮاﺑﻮﻧﻮ او ﻋﺬاﺑﻮﻧﻮ د ﻣﺮاﺗﺒﻮ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﻢ داﺳﯥ
ﺗﻮﭘﯿﺮ او ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد دی.

ﺎب
-٣٢د ﻓﺎﻃﺮ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٩اﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳَﺘْﻠُﻮنَ ِﻛ َﺘ َ
ﺠﺎ َر ًة ﻟﱠﻦ
ﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮنَ ﺗِ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
اﻟﺼﻼ َة َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ" َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ُْﻢ ِ 
ﺗَ ُﺒﻮ َر« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻮﱄ ﮐﺘﺎب د اﻟﻠﻪ)ﻗﺮان( او ﻗﺎ1ﻮي ﺗﻞ ادا
ﮐﻮي ﴎه د Bﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ@ او ﻟ(ﻮي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ >ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ
ﺨﻪ ﭼﯥ ورﮐHي ﻣﻮ دي ،دوی ﺗﻪ ،ﻟ(ﻮي ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘGﻪ او Fﮑﺎره ،اﻣﯿﺪ ﻟﺮي دوی
داﺳﯥ ﯾﻮه ﺗﺠﺎرت ﭼﯥ ﻟﻪ ﴎه ﻧﻪ ﻫﻼک ﮐﯧي(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺨﻪ وﯾﺮﯾي ﻗﻠﺒﺎً او ﻟﺴﺎﻧﺎً ﻣﺴﻠPن ﳾ او
د ده اﺣﮑﺎم وﻣﻨﻲ او د ده ﮐﺘﺎب ﭘﻪ اﺧﻼص او ﻋﻘﯿﺪت ﴎه وﻟﻮﱄ او ﭘﻪ ﺑﺪT
او ﻣﺎﱄ ﻋﺒﺎداﺗﻮ ﮐﯥ ﻫﯿ Yﻗﺼﻮر او ﻟﻨWواﻟﯽ وﻧﻪ ﮐHي ﻧﻮ دﻏﻪ ﻣﺴﻠPﻧﺎن دي د
داﺳﯥ ﻟﻮی او زورور ﺗﺠﺎرت او اﻋﺘﺒﺎري ﺳﻮدا\ﺮۍ ﻫﯿﻠﻪ ﻣﻨﺪ او ارزوﻣﻨﺪ
اﻣﯿﺪوار اوﳼ ﭼﯥ ﻟﻪ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻧﻘﺺ او ﺧﺴﺎره ﻧﻪ ﻋﺎﯾﺪه ﮐﯧي او د ﴐر
او ﺗﺎوان اﺣﺘPل ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ .ﺑﻼ ﺷﺒﻬﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د دوی د
اﻋPﻟﻮ ﭘﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﯽ او اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﯽ وي ،ﻧﻮ دی ﭘﻪ دﻏﻪ ﻫﯿﻠﻪ ،ارزو او اﻣﯿﺪ ﮐﯥ
ﺑﯿﺨﻲ ﺣﻘﺪار دی او ده ﺗﻪ د ﺧﴪان او ﻧﻘﺼﺎن اﻧﺪﯦeﻨﻪ ﻟﻪ ﻫﯿ Yﻃﺮف ﻧﻪ ،ﻧﻪ ده
ﻣﺘﺼﻮره او ﻟﻪ ﴎه ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺨﻲ ﻧﻔﻊ ﭘﻪ ﻧﻔﻌﻪ ﮐﯥ دی او \Gﻪ ورﺗﻪ رﺳﯧي.

ﻴﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ أَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ"
-۳۳د ﯾﺲ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وإِ َذا ِﻗ َ
َر َز َﻗﻜُ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ﻗ َ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا أَﻧُﻄْ ِﻌ ُﻢ َﻣﻦ ﻟﱠ ْﻮ ﻳَﺸَ ﺎ ُء اﻟﻠﱠﻪُ
ﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳ َ
َﺎل اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
 .«/ژﺑﺎړﻩ) :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﳾ دوی ﺗﻪ
ﰲ ﺿَ ﻼلٍ ﱡﻣ ِﺒ ٍ
أَﻃْ َﻌ َﻤﻪُ إِنْ أَﻧ ُﺘ ْﻢ إِ ﱠﻻ ِ
ﭼﯥ ﻧﻔﻘﻪ )ورﮐHﻩ( ﮐﻮئ ﻋﺎﺟﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ >ﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭼﯥ رزق روزي درﮐHي
دي ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ اﻟﻠﻪ .ﻧﻮ واﯾﻲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮان ﺷﻮي دي ﻟﻪ ﺟﻬﺘﻪ د اﺳﺘﻬﺰا
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ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړی دی ،آﯾﺎ ﻃﻌﺎم ورﮐ و ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﮐﻪ
اراده ﻓﺮﻣﺎﯾﲇ وي اﻟﻠﻪ ﻧﻮ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﯾﯥ ورﮐ ی و ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻮر اﺣﮑﺎم ﺑﻪ )ﻪ ﻣﻨﻲ؟ ﭘﺮ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ او ﻣﺴﺎﮐﯿﻨﻮ ﻣﺎل
ﻟ<ﻮل د دوی ﭘﻪ ﻧﺰد ﻫﻢ د ﺛﻮاب ﮐﺎر دی ،ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺧﱪه ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ او د ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دﻏﻮ ﻣﻨﮑﺮاﻧﻮ ﺗﻪ وﯾﻠﻪ
ﮐﯧBي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﭙﮑﻮ ﻃﺮﯾﻘﻮ او Kﺴﺨﺮو او ﭘﻮﭼﻨIو ﴎه ﺗﺮې اﻋﱰاض او
اﻧﮑﺎر ﮐﻮي او واﯾﻲ :ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎک اﻟﻠﻪ رزق او روزي ﻧﻪ ده
ورﮐ ې ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ )ﻪ ورﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ؟ او وﻟﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ورﮐﻮو؟ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ
ﻣﺸﯿﺘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺸﯿﺖ داﺳﯥ ﻧﻪ وي ﻧﻮ د وی ﺑﻪ
ﯾﯥ ﻓﻘﯿﺮ او ﻣﺤﺘﺎج او ﻣﻮږ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻏﻨﯽ او دوﻟﺘﻤﻦ ﻧﻪ وو OﺮNﻮﱄ .ﻧﻮ آﯾﺎ د دﻏﻪ
ﺣﻗﺖ او ﺑﯥ ﺣﯿﺎﯾ Uﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ )ﻪ ووﯾﻞ ﳾ؟ اﯾﺎ ﮐﻪ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اراده د
ﭼﺎ ﭘﻪ ورﮐ ﻩ ﮐﯥ ﺷﻮي وي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻫﻢ دا ﯾﻮ ﺻﻮرت دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﻼ واﺳﻄﻪ رزق د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐ ي .ﮐﻪ ﭘﻪ وﺳﺎﯾﻄﻮ ورﮐﻮل ﻫﻢ د
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﻣﺸﯿﺖ )ﺨﻪ دي؟ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ دﻏﺴﯥ ﻓﯿﺼﻠﻪ وﻟﯥ وﮐ ﻩ؟ ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ اراده ﭘﻪ دې ﻧﻪ ده ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ډوډۍ ورﮐ ي ،دﻏﻪ ﺧﻮ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻣﺘﺤﺎن دی ،ﭼﯥ اﻏﻨﯿﺎ ﯾﯥ د ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ ﭘﺮ اﻋﺎﻧﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﻓﺮﻣﺎﯾﲇ دي او د
دوی ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی د رزق رﺳﻮﻟﻮ ﺳﺎﻣﺎن ﻣﻬﯿﺎ ﮐ ی دی .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ دﻏﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ او ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﳾ ،ﻧﻮ dﺎﯾﻲ ﭼﯥ
ﭘﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺪﺑﺨﺘ Uاو ﻧﺎﮐﺎﻣ Uوژاړي.

ن
-٣٤د ﻣﺤﻤﺪ د ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻫَﺎ أَﻧﺘُ ْﻢ َٰﻫﺆ َُﻻ ِء ﺗُﺪْ َﻋ ْﻮ َ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻓ ِﻤﻨﻜُﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَ ْﺒﺨ َُﻞ َو َﻣﻦ ﻳَ ْﺒﺨ َْﻞ َﻓﺈِ ﱠ َﺎ ﻳَ ْﺒﺨ َُﻞ َﻋﻦ
ﻟِ ُﺘﻨ ِﻔﻘُﻮا ِ
ﻲ َوأَﻧ ُﺘ ُﻢ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮا ُء َوإِن ﺗَ َﺘ َﻮﻟﱠ ْﻮا ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺒ ِﺪ ْل َﻗ ْﻮ ًﻣﺎ ﻏ ََْﻛ ُْﻢ ﺛُ ﱠﻢ َﻻ
ﻧﱠﻔ ِْﺴ ِﻪ َواﻟﻠﱠﻪُ اﻟْ َﻐ ِﻨ ﱡ
َﻳﻜُﻮﻧُﻮا أَ ْﻣﺜَﺎﻟَﻜُﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :واورئ ﺧﱪدار ﺷﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
ﺑﻠﲇ ﺷﻮي ﯾﺎﺳﺖ ﻟﭙﺎره د دې ﭼﯥ ﻧﻔﻘﻪ ﮐ ئ ﻣﺎل وﻟ<ﻮئ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﻃﺮﯾﻘﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻓﺮض ﮐ ي دي ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﮑﻪ زﮐﻮات او ﺟﻬﺎد .ﭘﺲ Nﯿﻨﯥ
ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻮي .ﻧﻪ ﻟ<ﻮي ﻣﺎل او ﻫﻐﻪ )ﻮک ﭼﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻮي،
ﻣﺎل ﻧﻪ ﻟ<ﻮي ،ﻧﻮ ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﺨﻞ ﮐﻮي ﺧﭙﻞ Nﺎن ﺗﻪ ،ﭼﯥ ﻣﺤﺮوﻣﻮي ﯾﯥ ﻟﻪ
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ﺛﻮاﺑﻪ او اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ ﺑﯥ ﭘﺮوا دی ﻟﻪ ﻧﻔﻘﯥ د ﺗﺎﺳﯥ او ﻟﻪ ﻫﺮه ﯿﺰه او ﺗﺎﺳﯥ ﻓﻘﯿﺮان
او ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﯾﺊ اﻟﻠﻪ ﺗﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﮐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﺳﺨﺘ ﴎه د ﻫﻐﻮی ﺮد ﻣﺎل وﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ
ﯾﯥ ورﺑ4ﻠﯽ دی ،ﻧﻮ ﻮﻣﺮه د اﻟﻠﻪ ﺑﻨﺪﺎن ﺑﻪ وي ﭼﯥ ﭘﻪ اﺧﻼص او روڼ ﺗﻨﺪي
د دې اﻣﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻟﺒﯿﮏ وواﯾﻲ؟ زﯾﺎﺗﺮه ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺳ6ي وي ﭼﯥ د ﺑﺨﻞ او
ﺗﻨCﺪﺳﺘ ﺛﺒﻮت ?ﮑﺎره ﮐﻮي او د ﻣﺎل ?ﻨﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی د زړوﻧﻮ
ﺧﻔCﺎن ﻟﻪ ﻟﺮې ?ﮑﺎرﯦFي .ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ د اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ورﮐ6ی ﺷﻮي ﻣﺎل ﺨﻪ د ده ﭘﻪ
ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ Iﯥ ﻟﭙﺎره وﻟCﻮي .ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻧﯿﺎ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻓﺎﯾﺪې ﻟﭙﺎره ده.
ﮐﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ورﮐﻮئ ﻧﻮ د ﺧﭙﻞ Lﺎن ﻧﻘﺼﺎن ﮐﻮئ .اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺘﺎﺳﯥ د ورﮐﻮﻟﻮ ﻫﯿM
ﭘﺮوا ﻧﻪ ﻟﺮي.

-٣٥د اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :آ ِﻣ ُﻨﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ِﻣﻨﻜ ُْﻢ َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ﻟَ ُﻬ ْﻢ
َوأَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َﺟ َﻌﻠَﻜُﻢ ﱡﻣ ْﺴ َﺘ ْ
 ِﻓﻴ ِﻪ ۖ◌ ﻓَﺎﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺨﻠَ ِﻔ َ
ﺟ ٌﺮ ﻛَ ِﺒٌ« .ژﺑﺎړﻩ) :اﯾNن راوړئ ﺗﺎﺳﯥ او ﭘﻪ اﯾNن ﻫﻤﯿﺸﻪ اوﺳﺊ ،ﭘﻪ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ
أَ ْ
رﺳﻮل د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې او ﻟCﻮئ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﻣﻮاﻟﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ
ﺮLﻮﱄ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﻮ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﯿﻔCﺎن د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﻣﻮاﻟﻮ ﮐﯥ ،ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن
ﭼﯥ اﯾNن ﯾﯥ راوړی دی ،ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ او ﻟCﻮﱄ ﯾﯥ دي اﻣﻮال ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻻره د
اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ،ﻫﻐﻮی ﻟﺮه دی اﺟﺮ او ﺛﻮاب ډﯦﺮ ﻟﻮی ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﮐﯥ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ
رﺳﻮي ﻧﻔﻊ اﯾNن او ﺧﺮﻮل د اﻣﻮاﻟﻮ د ﺗﺎﺳﯥ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺎل او ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ ،د ﻫﻐﻮ ﺮدو
ﻣﺎﻟﮏ او  [4ﭘﺎک اﻟﻠﻪ دی او ﺗﺎﺳﯥ ﯾﻮاLﯥ د ﯾﻮه اﻣﺎﻧﺖ دار او ﺧﺰاﻧﻪ دار ﭘﻪ
ﺷﺎن ﯾﺊ ،ﻧﻮ Lﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ Lﺎی ﮐﯥ او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ
د ﻫﻐﻪ د ﴏﻓﻮﻟﻮ او ﻟCﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻣﺮ وﮐ6ي ،ﭘﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ Lﺎی ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ د
ﻫﻐﻪ د ﻧﺎﯾﺐ او ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭘﻪ ډول ﺧﺮڅ او ﴏف ﮐ6ئ او دا ﺧﱪه ﻣﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﺎد وي
ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ دې ﺨﻪ دا ﻣﺎل د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ و ،ﺧﻮ اوس د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ
Lﺎی ﺗﺎﺳﯥ ﯾﺊ او ?ﮑﺎره ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ Lﺊ ،ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﺮ Lﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻞ
ﻮک ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮﻧﮑﯽ وي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دا ﺧﱪه ?ﮑﺎره ﺷﻮه ،ﭼﯥ دا ﻣﺎل ﻧﻪ د
ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او ﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ دی،
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ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﺴﯥ ﻓﺎ او زاﯾﻞ ﯿﺰ ﴎه دوﻣﺮه ﻣﯿﻨﻪ او ﻋﻼﻗﻪ او ﺗﻌﻠﻖ ﻟﺮل ﭼﻨﺪاﻧﯥ ﻪ
ﮐﺎر ﻧﻪ دی او ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴐوري او ﻣﻨﺎﺳﺒﻮ *ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻪ ډول ﴎه ﴏف
او وﻟ:ﻮل ﳾ او ﻧﻪ ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﯿﺮ ﺧﯿﺮات ﮐﯥ ﯾﯥ ﺑﯥ زړﻩ ﺗﻮب وﮐﺎوه ﳾ،
ﻧﻮ *ﮑﻪ ﴐوري ده ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ دا ﺧﺼﻠﺖ او ﺻﻔﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وي،
ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﯿﺪا ﮐEي او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﺘﻪ ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪې
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭘﺎﺗﯥ وي او د اﯾMن ﭘﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺑﺎﻧﺪې ﺗ Hاو ﻋﻤﻞ وﮐEي.

ﰲ
-٣٦د اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ ﻟَﻜ ُْﻢ أَ ﱠﻻ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِ
 ُ
اﻟﺴ َ َو ِ
ات َو ْاﻷَ ْر ِ
َﻖ
ﻦ أَﻧﻔ َ
ض ۚ◌ َﻻ َﻳ ْﺴ َﺘﻮِي ِﻣﻨﻜُﻢ ﱠﻣ ْ
َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻟِﻠﱠ ِﻪ ِﻣ َ
اث ﱠ
ﻦ أَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ ﺑَ ْﻌﺪُ
ﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ِﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ اﻟْ َﻔ ْﺘﺢِ َوﻗَﺎﺗَ َﻞ ۚ◌ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ َد َر َﺟ ًﺔ ﱢﻣ َ
ﺧ ِﺒٌ« .ژﺑﺎړﻩ) :او
ﻰ ۚ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ !ِ َﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ َ
وﻗَﺎﺗَﻠُﻮا ۚ◌ َوﻛُﻼ َوﻋَﺪَ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟْ ُ
ﺤ ْﺴ َﻨ ٰ

ﻪ ﻣﺎﻧﻊ ،ﻋﺬر دی ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه ﭼﯥ ﻧﻪ ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي ،ﻧﻪ ﻟ:ﻮي ﻣﺎل ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻻره د
اﻟﻠﻪ ﮐﯥ؟ او ﺧﺎص اﻟﻠﻪ ﻟﺮه دی ﻣﯿﺮاث د اﺳMﻧﻮﻧﻮ او د *ﻤﮑﯥ .ﻧﻪ دی ﺑﺮاﺑﺮ ﻟﻪ
ﺗﺎﺳﯥ ﺨﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟ:ﻮﯾﻲ ﯾﯥ دی ﻣﺎل ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻓﺘﺤﯥ د
ﺣﺪﯾﺒﯿﯥ ،ﯾﺎ د ﻣﮑﯥ ﺨﻪ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﺟﻨ HﮐEی دی ﻟﻪ اﻋﺪاء اﻟﻠﻪ ﴎه د اﻋﻼء
ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ .دا ﻟ:ﻮوﻧﮑﯽ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ او ﺟﻨ:ﯧﺪوﻧﮑﯽ ﭘﺨﻮا د
ﻓﺘﺤﯥ د ﺣﺪﯾﺒﯿﯥ ﯾﺎ د ﻣﮑﯥ ﻧﻪ .ډﯦﺮ ﻟﻮی دی ﻟﻪ ﺟﻬﺘﻪ د درﺟﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭼﯥ ﻟ:ﻮي ﻣﺎل ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ،وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻓﺘﺤﯥ د ﻣﮑﯥ ﻧﻪ او
ﺟﻨ:ﯧ[ي ﻟﭙﺎره د اﻋﻼء ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ او ﻟﻪ دواړو ﻃﺎﯾﻔﻮ ﴎه وﻋﺪه ﮐEې ده اﻟﻠﻪ د
ﻧﯿﮑ] ،ﺟﻨﺖ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻣﺠﺎزي ﻣﺎﻟﮑﺎن ﻓﻨﺎ ﮐﯧ[ي او ﻣﻠﮏ ﻫﻐﻪ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻪ ﭼﯥ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ دی ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ[ي .ﻟﮑﻪ ﻧﻪ ﻫﺴﯥ ﺧﻮ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻫﻐﻪ د ده ﻣﺎل و ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ د ده
ﭘﻪ ﻣﺎل ﮐﯥ ﺳﻢ د ده ﻟﻪ اﻣﺮ ﴎه ﺧﺮڅ ﮐﻮل او ﻟ:ﻮل وﻟﯥ درﻧﻪ ﮑﺎري؟ ﮐﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﻪ او واک ﴎه ﯾﯥ ﻧﻪ ورﮐﻮي ،ﻧﻮ ﺑﯥ واک ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ رﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ
دی ،ﻧﻮ د ﺑﻨﺪ ]fاﻗﺘﻀﺎ او ﻏﻮﺘﻨﻪ ﻫﻢ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮ] ﴎه ﻫﻐﻪ
وروړاﻧﺪې ﮐEي او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﺮڅ ﮐEي او د ﻓﻘﺮ ،ﻓﺎﻗﯥ ،اﻓﻼس او
ﺗﻨ ]:ﺨﻪ وﻧﻪ وﯾﺮﯦ[ي* ،ﮑﻪ ﭼﯥ د *ﻤﮑﯥ او د اﺳMﻧﻮﻧﻮ ،د ﺧﺰاﻧﻮ او د ﺷﺘﻮ
ﻣﺎﻟﮏ او  jkﭘﺎک ﭘﺮوردfﺎر دی ،ﻧﻮ آﯾﺎ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ]
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ﴎه ﺧﺮڅ ﮐﻮوﻧﮑﯽ وږی ﭘﺎﺗﯥ ﳾ؟

-٣٧د اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ ﱠﻣﺎ
ت َﻓ َﻴﻘ َ
ﺧ ْﺮﺗَ ِﻨﻲ
 أَ َﺣﺪَ ﻛ ُُﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ ُ
ب ﻟَ ْﻮﻻ أَ ﱠ
ُﻮل َر ﱢ
َر َز ْﻗ َﻨﺎﻛُﻢ ﱢﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ أَن ﻳَﺄْ ِ َ
اﻟﺼﺎﻟِ ِ
ِﻳﺐ َﻓﺄَ ﱠﺻ َ
)« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻧﻔﻘﻪ ﮐئ،
ﱃ أَ َﺟﻞٍ َﻗﺮ ٍ
ﺪﱠق َوأَﻛُﻦ ﱢﻣ َ
ﺤ َ
ﻦ ﱠ
إِ َ ٰ
وﻟ"ﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ !ﺨﻪ ﭼﯥ درﮐي ﻣﻮ دي ،ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻫﻐﯥ
)ﻨﯥ ﭼﯥ راﳾ ﯾﻮ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺗﻪ اﺳﺒﺎب د ﻣﺮګ او ﭘﺮﯦﻮ)ﻲ ﻟﻪ ﻣﯿﺮاث او ﺧﯿﺮات،
ﻧﻮ وﺑﻪ واﯾﻲ :ﯾﻪ رﺑﻪ زﻣﺎ وﻟﯥ دې وروﺳﺘﯽ ﻧﻪ ﮐ ﻣﺎﻟﺮه؟ ﯾﻌﻨﯥ !ﻪ ﺑﻪ وﳾ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﺧﯿﺮ ﮐی ﻣﻮت ﺗﺮ اﺟﻞ ﻧﯧﺘﯥ ﻧﯿﮋدې ﭘﻮرې ،ﭼﯥ ﺻﺪﻗﻪ ﺧﯿﺮات ورﮐم زه او ﺷﻢ
زه ﻟﻪ ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻮ ،ﻧﯧﮑﺎﻧﻮ !ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﻣﺎﻓﺎت ﴎه ،ﻧﻮ ﻓﺮﻣﺎﯾﻲ اﻟﻠﻪ او ﻟﻪ ﴎه ﺑﻪ
ﻧﻪ وروﺳﺘﯽ ﮐﻮي اﻟﻠﻪ ﻫﯿ Kﻧﻔﺲ ﻟﺮه ﻟﻪ ﻣﺮIﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ راﳾ ،ﻧﯧHﻪ ﯾﯥ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﺮڅ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ Lﻪ ده ،ﻫﺮ !ﻪ ﺧﯿﺮات او ﺻﺪﻗﺎت ﻣﻮ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﭘﻮره وي ،ﻫﻐﻪ ژر ﺗﺮ ژره ﻫﻢ دا اوس وﮐي؟ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻮت او ﻣﯾﻨﻪ
ﻣﻮ ﭘﺮ ﴎ رﺳﯧﺪوﻧﮑﯥ ده ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ اﻓﺴﻮس او ارﻣﺎن ﮐﻮئ ،ﭼﯥ وﻟﯥ ﻣﻮ !ﻪ د
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﱄ ﭘﻪ ﻻ ره ﮐﯥ وﻧﻪ ﻟ"ﻮل؟ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺮIﯽ د ﺷﻮم او ﺑﺨﯿﻞ ﭘﺮ ﴎ ﺑﺎﻧﺪې
را)ﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ دی ارزو او Uﻨﺎ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﯾﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ !ﻮ ور)ﯥ ﻧﻮر ﻣﯥ ﭘﻪ
ﻣﺮګ ﮐﯥ ډﯾﻞ او ﻣﻌﻄﲇ وﻓﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭼﯥ زه Lﻪ ﺧﯿﺮات ،ﺻﺪاﻗﺎت ورﮐم او )ﺎن
Lﻪ ﺳﻨﺒﺎل ﮐم ،ﭘﻪ اﺻﻼح او ﺗﻮﺑﻪ ﴎه راﺷﻢ ،ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻬﻠﺖ ورﮐﺎوه
ﮐﯧ^ي؟ ﻫﺮ ﺳی ﻟﺮه ﻫﻮﻣﺮه ﻋﻤﺮ او ﻧﯧHﻪ او ﻣﯿﻌﺎد [ﺎﮐﻞ ﺷﻮی دی ،ﻫﻐﻪ د ﭘﻮره
ﮐﯧﺪﻟﻮ !ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د ﯾﻮې ﻟﺤﻈﯥ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ !ﻪ ډﯾﻞ او ﺗﺎﺧﯿﺮ
ﭘﯧbﯧﺪوﻧﮑﯽ ﻧﻪ دي(.
دا وه د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ د ﻫﺪاﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ رdﺎ ﮐﯥ د )اﻧﻔﺎق( ﯾﻌﻨﯥ د )ورﮐې( ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﻻرLﻮوﻧﯥ .اوس ﺑﻪ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻪ رdﺎ ﮐﯥ د ﭘﻨiﻮ ﻇﺎﻫﺮي ﺣﻮاﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﭘf
ﺐ( ﺑﺎﻧﺪې د ﻗﺮآ jﻫﺪاﯾﺎﺗﻮ ﻟHﻮﻧﻪ وﮐو:
ﺣﺲ) ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ

ﺐ«
»ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
ﺐ
ﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
-۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
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ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﺑﺎور
اﻟﺼ َﻼ َة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
ﭘﺮ ﻏﯿﺐ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﺮي (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎن ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻋﻘﻮﻟﻮ او ﺣﻮاﺳﻮ
ﭘ $دي ،ﻟﮑﻪ وﺣﺪاﻧﯿﺖ ،رﺳﺎﻟﺖ ،ﺣﴩ ،ﻧﴩ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ،ﺣﺴﺎب ،ﮐﺘﺎب ،ﻣﻼﯾﮏ،
ﺟﻨﺖ ،دوزخ او ﻧﻮر .دﻏﻪ واړﻩ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او د ﻫﻐﻪ د رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ﻟﻪ ارﺷﺎده ﴎه ﺳﻢ ﺣﻖ او ﯾﻘﯿﻨﻲ ./ﻲ ،ﻟﻪ دې +ﺨﻪ دا را)ﮑﺎره ﺷﻮه ،ﭼﯥ
د دﻏﻮ ﻏﺎﯾﺒﻮ او ﭘ=ﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻣﻨﮑﺮان د ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻪ ﻓﯿﻀﻪ ﻣﺤﺮوم او ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
ﴩ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-۲د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵۲آﯾﺖ ﮐﯥ د اﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وﺑَ ﱢ ِ
ﺎت َأنﱠ َﻟ ُﻬ ْﻢ َﺟ ﱠﻨ ٍ
ﺤ ِ
ﺤ ِﺘ َﻬﺎ ْ
اﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر « .ژﺑﺎړﻩ) :او زﯦﺮی
ﺠﺮِي ِﻣﻦ ﺗَ ْ
ﺎت ﺗَ ْ
اﻟﺼﺎ ِﻟ َ
ﱠ
ورﮐGﻩ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ! ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړ دی ،ﭘﺮ Bﻮﻟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ
ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﮐGي ﯾﯥ دي )ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ دوی ﺗﻪ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ دي ،ﭼﯥ
ﺑﻬﯧNي ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﻣﺎLﯿﻮ او وﻧﻮ د ﻫﻐﻮ وﯾﺎﻟﯥ(.

ﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻓ َﻴ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ
-۳د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۶۲اﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓﺄَ ﱠﻣﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ِﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﭘﺲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي ،ﭘﺲ ﭘﻮﻫﯧNي
ﺤ ﱡﻖ ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻬ ْ
أَﻧﱠﻪُ اﻟْ َ
ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﴎه ﺑﯧﺸﮑﻪ دا ﻣﺜﺎل ﺣﻖ دی ﻟﻪ رﺑﻪ د دوی +ﺨﻪ(.

ْﺖ ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ
-۴د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۴آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وآ ِﻣ ُﻨﻮا َ ِ$ﺎ أَﻧ َﺰﻟ ُ
ﺎ( َ
' َ ًﻨﺎ َﻗﻠِﻴﻼ
ﱰوا ﺑِﺂﻳَ ِ
ﱢل[ َﻣﺎ َﻣ َﻌﻜ ُْﻢ َو َﻻ ﺗَﻜُﻮﻧُﻮا أَ ﱠو َل ﻛَﺎ ِﻓ ٍﺮ ِﺑ ِﻪ ۖ◌ َو َﻻ ﺗَﺸْ َ ُ
ﺎي ﻓَﺎﺗﱠﻘُﻮن◌ِ « .ژﺑﺎړﻩ) :او اﯾن راوړی ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐGی دی
َوإِ ﱠﻳ َ
ﻣﺎ)ﺗﺮاﺧﺮه( .ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﭼﯥ د
ﺗﻮرات ﺗﺼﺪﯾﻖ وﮐGي ،ﻫﻐﻪ ﺻﺎدق دی ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﯥ وﻣﻨﺊ او ﮐﻪ ﺗﻮرات وﻧﻪ ﻣﻨﻲ
دروغ واﯾﻲ.

ﻦ
ﻦ آ َﻣﻨُﻮا َواﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-۵د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۶آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤﺎ
ﻦ آ َﻣ َ
َ 9ﻣ ْ
اﻟﺼﺎ ِﺑ ِﺌ َ
ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َو َﻋ ِﻤ َﻞ َﺻﺎﻟِ ً
ى َو ﱠ
ﻫَﺎدُوا َواﻟ ﱠﻨ َﺼﺎ َر ٰ
ﺤ َﺰﻧُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ
َﻓﻠَ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ُﺮﻫ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ َر ﱢﺑﻬ ِْﻢ َو َﻻ َ
ﺧ ْﻮ ٌ
ُﻢ َﻳ ْ
ف َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َﻻ ﻫ ْ
ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړی دی او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﯾﻬﻮدان ﺷﻮي دي او
ﻧﴫاﻧﯿﺎن او ﺑﯥ دﯾﻨﺎن ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﻪ دوی Yﻨﯥ ،ﭼﯥ اﯾن راوړی دی ﭘﻪ اﻟﻠﻪ
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او ﭘﻪ ور ﯥ د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺎﻧﺪې او ﻋﻤﻞ ﯾﯥ ﮐی دی ،د ﻧﯧﮑﻮ ،ﺳﻢ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪي
ﴍﯾﻌﺖ ﴎه ﻧﻮ وي ﺑﻪ دوی ﺗﻪ ﺛﻮاب د دوی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب د دوی او ﻧﻪ ﺑﻪ وي
ﻫﯿ +ﻗﺴﻢ وﯾﺮه ﭘﺮ دوی ﺑﺎﻧﺪې او ﻧﻪ ﺑﻪ دوی ﻫﯿﭽﺮې ﺧﭙﻪ ﮐﯧ$ي ﭘﻪ وﺧﺖ د
ﺟﺰا ﮐﯥ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ دا ﻋﻨﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺧﺎص ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻮرې ﻣﻮﻗﻮف ﻧﻪ دی ،ﯾﻘﯿﻦ راوړل
ﴍط دي ،ﻋﻤﻞ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻤﻐﻪ ﺛﻮاب ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻲ ،ﻧﻮ ﮑﻪ ﯾﯥ
وﻓﺮﻣﺎﯾﻞ ﭼﯥ ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻞ ﭘﻪ دې ﺧﱪه ﻣﻐﺮوره وو ،ﭼﯥ ﻣﻮږ د اﻧﺒﯿﺎوو اوﻻد ﯾﻮ،
ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻪ ﻧﯿﮋدې او 5ﻪ ﯾﻮ.
ﯾﺎدوﻧﻪ :د ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻠﻢ اﻣﺖ ﺗﻪ )ﯾﻬﻮد( او د ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم اﻣﺖ ﺗﻪ )ﻧﺼﺎری( ﯾﺎ )ﺗﺮﺳﺎ( واﯾﻲ) ،ﺻﺎ ﺑﯿﯿﻦ
( داﺳﯥ ﯾﻮه ﻓﺮﻗﻪ ده ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ @?ن ﴎه ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺎن ﻟﻪ ﻫﺮه دﯾﻨﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﻮره ﮐي دي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ دوی ﺣﴬت اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﻣﻨﻲ ،د ﭘﺮ5ﺘﻮ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮي ،زﺑﻮر ﻟﻮﱄ ،د ﮐﻌﺒﯥ ﴍﯾﻔﯥ ﭘﻪ ﻟﻮري ﳌﻮﻧ Lﮐﻮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-۶د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳۸آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ُﻢ ِﻓﻴ َﻬﺎ ﺧَﺎﻟِﺪُ ونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ
ﺠ ﱠﻨ ِﺔ ۖ◌ ﻫ ْ
ﺎب اﻟْ َ
ﺎت أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ أَ ْﺻ َ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﺤ ُ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي او ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﮐي دي دوی د ﻧﯧﮑ ،Pﻫﻢ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن
ﺻﺎﺣﺒﺎن د ﺟﻨﺖ د ي ،دوی ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺖ ﮐﯥ ﺗﻞ وي.

ﻴﻞ ﻟَ ُﻬ ْﻢ آ ِﻣ ُﻨﻮا ِ َﺎ
-۷د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۹آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وإِ َذا ِﻗ َ
ﺤ ﱡﻖ
أَﻧ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧُ ْﺆ ِﻣ ُ
ﻦ ِ َﺎ أُﻧﺰ َِل َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ َو َﻳﻜْ ُﻔ ُﺮونَ ِ َﺎ َو َرا َءﻩُ َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َ
ُﻣ َﺼﺪﱢ ﻗًﺎ ﻟ َﱢَ -ﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ۗ◌ ﻗ ُْﻞ َﻓﻠِ َﻢ ﺗَ ْﻘ ُﺘﻠُﻮنَ أَﻧ ِﺒ َﻴﺎ َء اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ إِن ﻛُﻨ ُﺘﻢ
 .«2ژﺑﺎړﻩ) :او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﳾ دوی ﺗﻪ ﭼﯥ اﯾ?ن راوړئ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ
ﱡﻣ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ

ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐي دي اﻟﻠﻪ ،واﯾﻲ دوي اﯾ?ن راوړو ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ
ﻧﺎزل ﮐی ﺷﻮی دی ﭘﺮ ﻣﻮږ ،ﯾﻌﻨﯥ ﺗﻮارت ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮان ﮐﯧ$ي ،ﭘﺮ ﻫﻐﻪ
ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ دی .ﯾﻌﻨﯥ :اﻧﺠﯿﻞ او ﻗﺮان ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ دا ﻧﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ﺣﻖ دي ،ﻣﺼﺪق دي د ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﻟﻪ دوی ﴎه دی ،ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎزل ﺷﻮی دی(.
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-۸د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۶۲۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗُﻮﻟُﻮا آ َﻣ ﱠﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻣﺎ أُﻧﺰ َِل
ُﻮب َو ْاﻷَ ْﺳ َﺒ ِ
ﺤ َ
ﺎط َو َﻣﺎ
ﻴﻢ َوإِ ْﺳ َ ِﻋ َ
ﻴﻞ َوإِ ْﺳ َ
ﱃ إِﺑْ َﺮا ِﻫ َ
ﺎق َو َﻳ ْﻌﻘ َ
إِﻟَ ْﻴ َﻨﺎ َو َﻣﺎ أُﻧﺰ َِل إِ َ ٰ
( أَ َﺣ ٍﺪ
و 3اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡﻴﻮنَ ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻬ ِْﻢ َﻻ ﻧُ َﻔ ﱢﺮ ُق ﺑَ ْ َ
ﻴﴗ َو َﻣﺎ أُ ِ َ
أُ ِ َ
ﻮﳻ َو ِﻋ َ ٰ
وُ 3ﻣ َ ٰ
ﻦ ﻟَﻪُ ُﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﺊ ای ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾی راوړی دی
ﺤ ُ
ﱢﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻧَ ْ
ﻣﻮږ ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻗﺮان ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐی ﺷﻮی دی ،ﭘﺮ ﻣﻮږ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻟﺴﻮ
ﺻﺤﯿﻔﻮ ،ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐی ﺷﻮې دي اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺗﻪ ،اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺗﻪ ،اﺳﺤﻖ ﺗﻪ ،ﯾﻌﻘﻮب
ﺗﻪ او اوﻻدې د د وی ﺗﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او ﻣﻌﺠﺰاﺗﻮ ﭼﯥ ورﮐی ﺷﻮې ﻣﻮﺳﯽ
ﺗﻪ او ورﮐی ﺷﻮې ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻪ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐی ﺷﻮې دې ﻧﻮرو
اﻧﺒﯿﺎوو ﺗﻪ ﻟﻪ رﺑﻪ د دوی ﻧﻪ .ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﻧﻪ ﮐﻮو ﻓﺮق ﭘﻪ ﻣﻨ 9د ﯾﻮه ﺗﻦ ﻟﻪ دوی
Hﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﺒﻮت او ﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﴎه او ﻣﻮږ اﻟﻠﻪ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ اﯾCﻮدوﻧﮑﻲ ﯾﻮ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ Kﻮﻟﻮ اﻧﺒﯿﺎوو او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ اﯾن راوړو او Kﻮل ﺣﻖ IJﻮ او ﻫﺮ
ﯾﻮ ﻟﻪ دوی Hﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ واﺟﺐ اﻻﺗﺒﺎع ﺑﻮﻟﻮ.

-۹د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷۲۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓ ِﺈنْ آ َﻣﻨُﻮا ِ ِ7ﺜْﻞِ َﻣﺎ
ﰲ ِﺷﻘَﺎقٍ ۖ◌ ﻓ ََﺴ َﻴﻜْ ِﻔﻴﻜَ ُﻬ ُﻢ
آ َﻣﻨ ُﺘﻢ ِﺑ ِﻪ َﻓ َﻘ ِﺪ ا ْﻫﺘَﺪَ وا ۖ◌ ﱠوإِن ﺗَ َﻮﻟﱠ ْﻮا َﻓﺈِ=ﱠ َﺎ ُﻫ ْﻢ ِ
ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﻮ ﮐﻪ اﯾن راوړي دا ﯾﻬﻮدان او
ﻴﻊ اﻟْ َﻌﻠِ ُ
اﻟﺴ ِﻤ ُ
اﻟﻠﱠﻪُ ۚ◌ َو ُﻫ َﻮ ﱠ
ﻧﺼﺎری ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ اﯾن راوړی دی ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻓﺮﻗﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﯥ وﻣﻮﻧﺪه ﺳﻤﻪ ﻻره او ﮐﻪ ﯾﯥ ﻣﺦ وJﺮHﺎوه ﻟﻪ اﯾن ﻧﻪ ،ﻧﻮ ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا
ﺧﱪه ده ،ﭼﯥ دوی ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﯥ د ي ،ﻧﻮ ژر ده ﭼﯥ ﮐﺎﰲ ﺑﻪ
ﳾ ﭘﻪ دﻓﻊ د ﴍ د دوی ﮐﯥ ﺗﺎ ﻟﺮه اﻟﻠﻪ او ﻫﻢ دی دی Uﻪ اورﯦﺪوﻧﮑﯽ د
اﻗﻮاﻟﻮU ،ﻪ ﻋﺎ Vﭘﻪ اﺣﻮاﻟﻮ(.

ْﱪ أَن ﺗُ َﻮﻟﱡﻮا
-۰۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷۷۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ » :ﱠﻟ ْﻴ َ
ﺲ اﻟ ِ ﱠ
ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ
ﴩقِ َواﻟْ َﻤ ْﻐﺮ ِ
ﻦ آ َﻣ َ
ْﱪ َﻣ ْ
ِب َوﻟَٰ ِﻜ ﱠ
ُو ُﺟﻮ َﻫﻜُ ْﻢ ِﻗ َﺒ َﻞ اﻟْ َﻤ ْ ِ
ﻦ اﻟ ِ ﱠ
( َو َ
?
َواﻟْ َﻤ َﻼﺋِﻜَ ِﺔ َواﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ﺎب َواﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢﻴ َ
ﲆ ُﺣ ﱢﺒ ِﻪ َذوِي ا ْﻟ ُﻘ ْﺮ َ ٰ
آ Dاﻟ َْ َل َﻋ َ ٰ
اﻟﺼﻼ َة
ﰲ اﻟ ﱢﺮﻗ ِ
( َواﺑْ َ
اﻟﺴﺎ ِﺋ ِﻠ َ
ﻰ َوا ْﻟ َﻤ َﺴﺎ ِﻛ َ
َﺎب َو َأﻗَﺎ َم ﱠ
( َو ِ
اﻟﺴﺒِﻴﻞِ َو ﱠ
ﻦ ﱠ
َوا ْﻟ َﻴ َﺘﺎ َﻣ ٰ
َو َ
ﰲ اﻟْ َﺒﺄْ َﺳﺎ ِء
اﻟﺼﺎ ِﺑﺮِﻳ َ
ﻦ ِ
آ Dاﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوا ْﻟ ُﻤﻮﻓُﻮنَ ِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ِإ َذا َﻋﺎﻫَﺪُ وا َو ﱠ
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ﻢ اﻟْ ُﻤ ﱠﺘﻘُﻮنَ «.
 اﻟْ َﺒﺄْ ِ
س أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﴬا ِء َو ِﺣ َ
ﻦ َﺻﺪَ ﻗُﻮا َوأُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ُﻫ ُ
َو ﱠ ﱠ
ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﻪ ده ﻧﯧﮑﻲ ﯾﻮ اﯥ دا ﮐﺎر ﭼﯥ وﺮﻮئ ﻣﺨﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﳌﺎﻧﻪ ﮐﯥ د
ﻣﴩق ﯾﺎ ﻣﻐﺮب ﺧﻮاﺗﻪ وﻟﯿﮑﻦ ﻏﻮره ﻧﯧﮑﻲ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ده ﭼﯥ اﯾ%ن ﯾﯥ راوړی
وي ،ﭘﺮ ﭘﺎک اﻟﻠﻪ او اﯾ%ن ﯾﯥ راوړی وي ،ﭘﺮ ورﯥ اﺧﺮې او ﭘﺮ 2ﻮﻟﻮ ﭘﺮ1ﺘﻮ او
ﭘﻪ 2ﻮﻟﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او اﯾ%ن ﯾﯥ راوړی وي ﭘﺮ اﻧﺒﯿﺎوو او ورﮐﻮي ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﭘﻪ
ﻣﺤﺒﺖ د اﻟﻠﻪ ،ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ او ورﮐﻮي ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺖ د اﻟﻠﻪ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ،
ﯾﺘﯿ%ﻧﻮ ﺗﻪ او ﻣﺴﮑﯿﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ او ورﮐﻮي ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺖ د اﻟﻠﻪ ،ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ ﺗﻪ او
ﻧﺎدارو ﺳﻮاﻟBﺮو ﺗﻪ او ﭘﻪ ازادوﻟﻮ د ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﮐﯥ او ﺳﻢ دروي ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﴎه ادا
ﮐﻮي ﴎه د ﺗﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ Fﺧﭙﻞ او ورﮐﻮي زﮐﻮات او ﺑﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﻧﯧﮑ،C
وﻓﺎ ﮐﻮوﻧﮑﯽ دی ﭘﻪ وﻋﺪو ﺧﭙﻠﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوی وﻋﺪه ﮐﻮي ﻟﻪ ﺧﺎﻟﻖ ﯾﺎ ﻣﺨﻠﻮق
ﴎه او ﺻﻔﺖ ﮐﻮو د ﺻﱪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﯿﻮ او ﭘﻪ رﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﭘﻪ وﺧﺖ د
ﺟﻨ Oﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﮑﻲ او 1ﯧTBﻪ ﭼﯥ د ﻫﺪاﯾﺖ اﺛﺮ ﯾﺎ د ﻣﻐﻔﺮت ﺳﺒﺐ ﳾ ،دا
ده ﭼﯥ ﭘﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او د ﺟﺰا ﭘﻪ ورﯥ او ﭘﺮ 2ﻮﻟﻮ ﭘﺮ1ﺘﻮ او اﺳ V%ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ او
ﭘﺮ اﻧﺒﯿﺎوو ،د زړﻩ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ اﯾ%ن راوړي او ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻘﯿﻦ وﻟﺮي او ﴎه
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ رﻏﺒﺘﻪ او ﻣﺤﺒﺘﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﺎل ﴎه ﯾﯥ ﻟﺮي ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﻨﯥ ﺑﺮﺳﯧﺮه ﭘﺮ
زﮐﻮات ﻧﺎدارو ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او ﯾﺘﯿ%ﻧﻮ او ﻏﺮﯾﺒﺎﻧﻮ او ﻣﺴﺎﻓﺮو او ﺑﯥ ﺷﺘﻮ ﺳﻮاﻟBﺮو ﺗﻪ
ورﮐﻮي ،او ﻏﺎړﻩ ﺧﻼﺻﻮي .ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠ%ﻧﺎن ﻟﻪ ﻗﯿﺪ _ﺨﻪ ﺧﻼص ﮐ\ي ،ﭼﯥ
د ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﭘﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻨﺪﯾﺎن وي ،ﯾﺎ د ﭘﻮروړي ﻏﺎړﻩ د ﭘﻮر )ﻗﺮض(
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﭘﻮره ﺧﻼﺻﻪ ﮐ\ي ﯾﺎ ﻏﻼم )ﻣﺮﯾﯽ( ازاد ﮐ\ي ﯾﺎ ﻣﮑﺎﺗﺐ ﻟﺮه د ﻫﻐﻪ د
ﭘﻮر )ﻗﺮض( د ورﮐﻮﻟﻮ او ﺧﻼﺻﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﺎل ورﮐ\ي او ﳌﻮﻧ Fﭘﻪ 1ﻪ ﺷﺎن ﴎه
ادا ﮐ\ی او ﺧﭙﻞ ﻋﻬﺪ او ﻧﻮر ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮي او ﭘﻪ ﴎ ﯾﯥ رﺳﻮي ،ﭘﻪ ﻓﻘﺮ او ﻓﺎﻗﻪ،
ﭘﻪ ﺑﯿ%رۍ او ﺗﮑﻠﯿﻒ ،ﭘﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ او وﯾﺮه ﮐﯥ ﺻﱪ او ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۱۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۸۰۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻳﺎ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺧﻄُ َﻮ ِ
ات اﻟﺸﱠ ْﻴﻄَﺎنِ ۚ◌ إِﻧﱠﻪُ ﻟَﻜ ُْﻢ ﻋَﺪُ ﱞو
اﻟﺴﻠ ِْﻢ ﻛَﺎ ﱠﻓ ًﺔ َو َﻻ ﺗَ ﱠﺘ ِﺒ ُﻌﻮا ُ
ا ْد ُ
ﺧﻠُﻮا ِ
ﰲ ﱢ
« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ%ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﯾﻌﻨﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ!
ﱡﻣ ِﺒ ٌ
ﻧﻨﻮﻲ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ 2ﻮﻟﻮ ﴍاﯾﻄﻮ ﴎه 2ﻮل (.ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﭘﻪ وړوﻣﺒﻲ آﯾﺖ
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ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺨﻠﺺ ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺪح وﻓﺮﻣﺎﯾﻠﻪ ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺨﻪ د ﻧﻔﺎق اﺑﻄﺎل ﻣﻨﻈﻮر
و ،اوس ﻓﺮﻣﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻣﻞ ډول ﴎه اﺳﻼم وﻣﻨﺊ ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ او
ﺑﺎﻃﻦ ﭘﻪ ﻋﻘﯿﺪه او ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﯾﻮا-ﯥ د اﺳﻼم د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وﮐ$ئ او ﻧﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﴎ او ﻋﻘﻞ ﯾﺎ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﻮم ﺣﮑﻢ وﻣﻨﺊ ﯾﺎ ﮐﻮم ﮐﺎر وﮐ$ئ ﻧﻮ ﻟﻪ
دې -ﻨﯥ د )ﺑﺪﻋﺖ( ﻗﻠﻊ او ﻗﻤﻊ او ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ اﯾﺴﺘﻞ ﻣﻘﺼﻮد دی- ،ﮑﻪ ﭼﯥ
)ﺑﺪﻋﺖ( ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ داﺳﯥ دی ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﮐﻮﻣﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﯾﺎ ﮐﻮم ﻋﻤﻞ
ﭼﯥ Iﻪ او ﻣﺴﺘﺤﻖ وFﺎEﻪ ﳾ ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ دﯾﻦ ﮐﯥ داﺧﻞ ﮐ$ی ﳾ،
ﻣﺜﻼً ﳌﻮﻧ Qاو روژﻩ ﭼﯥ Iﻪ د ﻋﺒﺎداﺗﻮ دي ،ﮐﻪ ﺑﯥ د ﴍﻋﻲ ﺣﮑﻤﻪ ﯾﯥ ﻮک ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﻪ -ﺎﻧﻪ ﻣﻘﺮر ﮐ$ي )ﺑﺪﻋﺖ( دی ،ﻟﮑﻪ د اﺧﱰ ﭘﻪ ورځ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻔﻠﻮﻧﻮ
ﺑﺎﻧﺪې اﻣﺮ ﮐﻮل ﯾﺎ د اﺧﱰوﻧﻮ ﭘﻪ ور-ﻮ ﮐﯥ د روژې ﻧﯿﻮل ،د دﻏﻮ آﯾﺘﻮﻧﻮ ﺧﻼﺻﻪ
داﺳﯥ ﺷﻮه :ﭘﻪ اﺧﻼص اﯾ\ن راوړئ ،ﻟﻪ ﺑﺪﻋﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻟﺮې Fﺮ-ﺊ.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
ﱄ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-۲۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷۵۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﻠﱠﻪُ َو ِ ﱡ
ﻦ اﻟﻈﱡﻠُ َ ِ
ت إِ َ
ُﻮت
ﻦ ﻛَ َﻔ ُﺮوا أَ ْوﻟِ َﻴﺎ ُؤﻫ ُُﻢ اﻟﻄﱠﺎﻏ ُ
ﻳُ ْ
ﱃ اﻟ ﱡﻨﻮ ِر ۖ◌ َواﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺨ ِﺮ ُﺟ ُﻬﻢ ﱢﻣ َ
ﱃ اﻟﻈﱡﻠُ َ ِ
ﻦ اﻟﻨﱡﻮ ِر إِ َ
ﺎب اﻟ ﱠﻨﺎ ِر ۖ◌ ُﻫ ْﻢ ِﻓﻴ َﻬﺎ
ﻳُ ْ
ﺨ ِﺮ ُﺟﻮﻧَ ُﻬﻢ ﱢﻣ َ
ت ۗ◌ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ أَ ْﺻ َ
ﺤ ُ
ﺧَﺎﻟِﺪُ ونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :اﻟﻠﻪ دوﺳﺖ ،ﻣﺪدFﺎر دی د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﺎﳼ د وی ﻟﻪ
ﺗﯿﺎرو د ﮐﻔﺮ او Fﻤﺮاﻫ aﻧﻪ ،د رEﺎ د اﯾ\ن او ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﻮري ﺗﻪ(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۳۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷۶۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
أَﻧ ِﻔﻘُﻮا ِﻣﻦ ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ِ
ﻦ ْاﻷَ ْر ِ
ض ۖ◌ َو َﻻ
ﺎت َﻣﺎ ﻛ ََﺴ ْﺒﺘُ ْﻢ َو ِﻣ ﱠ أَ ْ
ﺧ َﺮ ْﺟ َﻨﺎ ﻟَﻜُﻢ ﱢﻣ َ
ﺨﺒ َ
ِﻴﺚ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺗُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ َوﻟ َْﺴ ُﺘﻢ ﺑِﺂ ِﺧ ِﺬﻳ ِﻪ إِﻻ أَن ﺗُ ْﻐ ِﻤﻀُ ﻮا ِﻓﻴ ِﻪ ۚ◌
ﺗَ َﻴ ﱠﻤ ُﻤﻮا اﻟْ َ
ﺣ ِﻤﻴﺪٌ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ\ن ﯾﯥ راوړی
ﻲ َ
َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏ ِﻨ ﱞ
دی ،ﯾﻌﻨﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻟdﻮئ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ﭘﺎﮐﻮ او ﻏﻮرو د ﻫﻐﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺴﺐ
ﴎه ﺗﺎﺳﯥ hFﲇ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾﺴﺘﲇ دي ﻣﻮږ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه ﻟﻪ -ﻤﮑﯥ ﺨﻪ
ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ،ﭘﺎﮐﻮ او ﻏﻮرو ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﻗﺼﺪ ﻣﻪ ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ورﮐﻮﻟﻮ د ﺧﺒﯿﺜﻮ ،ﺣﺮاﻣﻮ،
ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ ،ﻧﺎﺑﻮدو ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ﻟdﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ،ﺣﺎل دا
ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﺊ ﺗﺎﺳﯥ اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﻲ د ﻫﻐﻪ ﻧﺎﮐﺎره ﳾ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﻖ ﮐﯥ ،ﻣdﺮ ﺧﻮ ﯾﺊ
داﺳﯥ اﺧﻠﺊ ﭼﯥ ﺳﱰFﯥ ﭘhﯥ ﮐ$ئ ﭘﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﯥ او ﭘﻮه ﺷﺊ ﭼﯥ
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ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﻏﻨﻲ دی ،ﺑﯥ ﭘﺮوا دی ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ او ﻫﺮ ﳾ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﻧﺰد د ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ د ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ ﴍط د ادی ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﯿﺮات
ﻟﻪ ﺣﻼل ﻞ ﺷﻮي ﻣﺎل ﻨﯥ وي ،ﻪ ﺣﺮام ﻣﺎل او ﻪ ﺷﺒﻬﻪ او ﺷﺎﯾﺒﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﻧﻪ وي او ﻟﻪ ﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻪ ﺷﯽ وي.

-۴۱د آل ﻋﻤﺮان ﭘﻪ ) (۳۸آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗ ُْﻞ آ َﻣ ﱠﻨﺎ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻣﺎ أُﻧﺰ َِل َﻋﻠَ ْﻴ َﻨﺎ
ُﻮب َو ْاﻷَ ْﺳ َﺒ ِ
ﺤ َ
ﺎط َو َﻣﺎ
ﻴﻢ َوإِ ْﺳ َ ِﻋ َ
ﻴﻞ َوإِ ْﺳ َ
ﲆ إِﺑْ َﺮا ِﻫ َ
ﺎق َو َﻳ ْﻌﻘ َ
َو َﻣﺎ أُﻧﺰ َِل َﻋ َ ٰ
ﻦ
ﺤ ُ
ﻴﴗ َواﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱡﻴﻮنَ ِﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻬ ِْﻢ َﻻ ﻧُ َﻔ ﱢﺮ ُق ﺑَ ْ َ
 +أَ َﺣ ٍﺪ ﱢﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َوﻧَ ْ
أُ ِ َ
ﻮﳻ َو ِﻋ َ ٰ
وُ 5ﻣ َ ٰ
َﻟﻪُ ُﻣ ْﺴ ِﻠ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! ﮐﺘﺎﺑﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ اﯾ#ن راوړی دی ،ﻣﻮږ
ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐ9ی ﺷﻮي دي ،ﭘﺮ ﻣﻮږ ﭼﯥ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ دی
او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻟﺴﻮ ﺻﺤﯿﻔﻮ ﭼﯥ ﻧﺎزﻟﯥ ﮐ9ی ﺷﻮې ﭘﺮ اﺑﺮاﻫﯿﻢ او ﭘﺮ اﺳﺤﻖ او ﭘﺮ
ﯾﻌﻘﻮب او ﭘﺮ اوﻻده د د وی ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﭼﯥ ورﮐ9ی ﺷﻮي دي ﻣﻮﺳﯽ ﺗﻪ
ﭼﯥ ﺗﻮرات دی او ﻋﯿﺴﯽ ﺗﻪ ﭼﯥ اﻧﺠﯿﻞ دی او ﻧﻮرو اﻧﺒﯿﺎوو ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﻮر آﯾﺘﻮﻧﻪ
دي ،ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ د رب د دوی ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﻧﻪ ﮐﻮو ﻓﺮق ﭘﻪ ﻣﻨ Jد ﻫﯿ Iﯾﻮه د
دوی ﭘﻪ ﻧﺒﻮت او ﻧﻪ ﻧﺒﻮت ﮐﯥ او داﺳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮو ﭼﯥ ﯿﻨﯥ ﺑﻪ ﻣﻨﻮ او ﯿﻨﯥ ﺑﻪ ﻧﻪ
ﻣﻨﻮ او ﻣﻮږ ﺧﺎص اﻟﻠﻪ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ اﯾRﻮدوﻧﮑﻲ ﯾﻮ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻧﺎزل ﺷﻮي
ﯾﺎ ﮐﻮم رﺳﻮل ﺗﻪ ورﮐ9ی ﺷﻮي دي ،ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ ﺮد ﺑﻼ ﺗﻔﺮﯾﻖ ﻣﻨﻮ ،دا ﺧﱪه د ﯾﻮه
ﺣﮑﻢ ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ وﺻﻒ او ﺷﺎن ﻨﯥ ﻟﺮې ده ،ﭼﯥ ﻟﮑﻪ ﮐﺘﺎﺑﯿﺎﻧﻮ ﯿﻨﯥ
رﺳﻮل وﻣﻨﻲ او ﯿﻨﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻲ.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۵۱د آل ﻋﻤﺮان ﺳﻮرت ﭘﻪ )  (۲۰۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ إِ ﱠﻻ َوأَﻧ ُﺘﻢ ﱡﻣ ْﺴﻠِ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
اﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َﺣ ﱠﻖ ﺗُﻘَﺎﺗِ ِﻪ َو َﻻ ;َ ُﻮﺗُ ﱠ
ﭼﯥ اﯾ#ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﯾﻌﻨﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ووﯾﺮﯾYئ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ ،ﭘﻪ ﺣﻖ د
وﯾﺮې د ده او ﻣﻪ ﻣﺮئ ﻣ[ﺮ ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﭼﯥ ﯾﺊ ﻣﺴﻠ#ﻧﺎن ،ﻣﻮﺣﺪان(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺴﻠ#ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ ﺎﯾﻲ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻮره وﯾﺮه وي او
ﺳﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮاﻧﻪ د ﭘﺮﻫﯧﺰﺎرۍ او ﺗﻘﻮی ﻟﻪ ﻻرې ﻟﺮې وﻻړ ﻧﻪ ﺷﺊ او ﺗﻞ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﻪ د اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻏﻮﺘﻮﻧﮑﻲ واوﺳﺊ.
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ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻗﺪ ﻣﻮﻧﻪ د اﺳﻼم ﻟﻪ ﻻرې ﻨﯥ و ﻮﯾﻮي ،ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه
ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ 4ﺨﻪ ﻣﺎﯾﻮس ﮐ0ئ او ﺗﺮ ﻣﺮ.ﻪ ﭘﻮرې ﻫﯿ +ﯾﻮ
ﺣﺮﮐﺖ د ﻣﺴﻠ9ﻧ 8ﭘﻪ ﺧﻼف وﻧﻪ ﮐ0ئ ،ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ د
ﺧﺎﻟﺺ اﺳﻼم ﭘﻪ اﺳﺎس وي.

اﺻ ِﱪُوا
-۶۱د آل ﻋﻤﺮان ﭘﻪ ) (۰۰۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ْ
ﺤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
َو َﺻﺎ ِﺑ ُﺮوا َو َرا ِﺑﻄُﻮا َواﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻟَ َﻌﻠﱠﻜ ُْﻢ ﺗُ ْﻔﻠِ ُ
اﯾ9ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﺻﱪ ﮐﻮي ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﻟﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ او >ﯿﻨ=
اوﳼ ﭘﻪ ﺻﱪ د ﮐﻔﺎرو ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ او ﻣﺤﮑﻢ اوﳼ ﭘﻪ ﴎﺣﺪاﺗﻮ ﮐﯥ او
ووﯾﺮﯾJۍ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﭙﺎره د دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮاد ورﺳﯧ Jئ ،ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﺊ او ﻟﻪ د وزﺧﻪ
ﻧﺠﺎت وﻣﻮﻣﺊ(.
[ﺗﻔﺴﯿﺮ :اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د دﻏﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻣﻮږ ﻣﺴﻠ9ﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﻮ ﺟﺎﻣﻊ او ﻣﺎﻧﻊ
ﻧﺼﯿﺤﺖ وﮐ ،0ﭼﯥ ﭘﻪ واﻗﻊ ﮐﯥ د دې .ﺮد ﺳﻮرت ﺣﺎﺻﻞ دی .ﯾﻌﻨﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ!
ﮐﻪ ﻓﺘﺢ او ﺑﺮی او د دﻧﯿﺎ او اﺧﯿﺮت ﭘﻪ ﻣﺮاد رﺳﯧﺪل ﻏﻮاړئ ﻧﻮ ﴎه د |رﺑ. 0ﺎﻟﻠﻮ
ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﮐﯥ >ﯿﻨ= اوﺳﺊ او ﻟﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻨﯥ ﺎن وﺳﺎﺗﺊ او د د ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻈﺒﻮﻃﻲ ،ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺪﻣﻲ او ﻣﯧ0اﻧﻪ 4ﺮ.ﻨﺪه ﮐ0ئ او د اﺳﻼم د
ﺣﺪودو ﭘﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﮐﯥ ﺗﻞ ﻣﺸﻐﻮل او ﻟ_ﯿﺎ اوﺳﺊ.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-۷۱د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷۵آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺎت َﺳ ُﻨﺪْ ِﺧﻠُ ُﻬ ْﻢ َﺟ ﱠﻨ ٍ
ﺤ ِ
ﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ
ﺤ ِﺘ َﻬﺎ ا ْﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر ﺧَﺎﻟِ ِﺪﻳ َ
ﺠﺮِي ِﻣﻦ ﺗَ ْ
ﺎت ﺗَ ْ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﻢ ِﻇ ﻼ ﻇَﻠِﻴﻼ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ
اج ﱡﻣﻄَ ﱠﻬ َﺮ ٌة ۖ◌ َوﻧُﺪْ ِﺧﻠُ ُﻬ ْ
أَﺑَﺪً ا ۖ◌ ﻟﱠ ُﻬ ْﻢ ِﻓﻴ َﻬﺎ أَ ْز َو ٌ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾ9ن ﯾﯥ راوړی دی او ﮐ0ي ﯾﯥ دي ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ،زر ﺑﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺳﻮ،

ﻣﻮږ دوی ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻬﯧJي ﻟﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﺎdﯿﻮ او وﻧﻮ د دوی
وﯾﺎﻟﯥ ،ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ وي دوی ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﻞ ﺑﯥ اﻧﺘﻬﺎ وي ﺑﻪ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ
دې ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ fﯥ ﭘﺎﮐﯥ ﮐ0ی ﺷﻮې ﻟﻪ >ﻮﻟﻮ ﻧﺎﭘﺎﮐﯿﻮ 4ﺨﻪ او ﻧﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻮ
دوی ﭘﻪ h.ﻮ ﺳﯿﻮرو ﭘﻪ داﯾﻤﻲ ﻧﻌﻤﺖ او راﺣﺖ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﻞ ﺗﺮ ﺗﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ﮐﯥ اوﺳﯧJي او دوی ﺗﻪ ﺑﻪ ﻫﺴﯥ
ﺎﯾﺴﺘﻪ fﯥ ور ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧJي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣﯿﺾ ،ﻧﻔﺎس او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﮐﮑ0ﺗﯿﺎوو ﻨﯥ
ﺑﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﭘﺎﮐﯥ ،ﺻﺎﻓﯥ وي ،دوی ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو h.ﻮ ﺳﯿﻮرو ﮐﯥ داﺧﻞ ﮐ0و ،ﭼﯥ د
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ﳌﺮ ﻟﻪ ﺗﻮدوﺧﯥ او ﻧﻮر وﻨﯥ ﺑﻪ ﺑﯿﺨﻲ ﻣﺤﻔﻮظ وي.
-۸۱د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳۳۱اﯾﺖ ﮐﯥ د ﭘﻮرﺗﻨﻲ اﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐ ﻣ ﻧﻐﺘﻲ
دي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا آ ِﻣ ُﻨﻮا
-۹۱د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۶۳۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺎب اﻟﱠ ِﺬي أَﻧ َﺰ َل ِﻣﻦ
ﲆ َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َواﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َواﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ﺎب اﻟﱠ ِﺬي ﻧَ ﱠﺰ َل َﻋ َ ٰ
َﻗ ْﺒ ُﻞ ۚ◌ َو َﻣﻦ ﻳَﻜْ ُﻔ ْﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻣﻼﺋِﻜَ ِﺘ ِﻪ َوﻛُ ُﺘ ِﺒ ِﻪ َو ُر ُﺳ ِﻠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َﻓ َﻘﺪْ ﺿَ ﱠﻞ

ﺿَ ً
ﻼﻻ َﺑ ِﻌﻴﺪً ا« .ژﺑﺎړﻩ) ﯾﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ-ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﺛﺎﺑﺖ او ﺧﺎﻟﺺ
ﮐBئ ﺗﺎﺳﯥ اﯾ-ن )ﯾﻘﯿﻦ( ﺧﭙﻞ ﭘﺮ اﻟﻠﻪ اور ﺳﻮل د ده ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب )ﻗﺮان( ﭼﯥ DﻮDﻪ DﻮDﻪ ﯾﯥ ﻧﺎزل ﮐBی دی ،ﭘﺮ رﺳﻮل
ﺧﭙﻞ )ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ( ﺑﺎﻧﺪې او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ Dﻮل ﯾﯥ ﯾﻮ ﻞ

ﻧﺎزل ﮐBی دی ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻗﺮاﻧﻪ ﭘﺮ ﻧﻮرو رﺳﻮﻻﻧﻮ او ﻫﺮ Kﻮک ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮ ﳾ ﭘﺮ اﻟﻠﻪ
او ﭘﺮ ﻣﻼﯾﮑﻮ ﭘﺮNﺘﻮ د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ او ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ او ﭘﺮ رﺳﻮﻻﻧﻮ د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ
او ﭘﺮ ورﯥ ﭼﯥ ﻗﯿﺎﻣﺖ دي ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ Sﻤﺮاه ﺷﻮي دي ﭘﻪ Sﻤﺮاﻫ Rﻟﺮې
ﴎه ﻟﻪ ﺣﻘﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻫﺮ Kﻮک ﭼﯥ اﯾ-ن راوړي ،ﻧﻮ ﴐوري دي ﭼﯥ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮ Sﺮدو
اﺣﮑﺎﻣﻮ او ارﺷﺎداﺗﻮ د زړﻩ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﯾﻘﯿﻦ وﻟﺮي ،ﮐﻪ داﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ او
ارﺷﺎداﺗﻮ ﻨﯥ ﭘﺮ ﯾﻮه ﺣﮑﻢ ﻫﻢ ﯾﻘﯿﻦ وﻧﻪ ﮐBي ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠ-ن ﻧﻪ دی او ﺗﺶ د
ژﺑﯥ وﯾﻨﺎ او د ﺧﻮﻟﯥ اﻇﻬﺎر ﻫﯿ] ﮐﻮم اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ ﻟﺮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َﻻ
-۰۲د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵۴۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺗَ ﱠﺘ ِ
ﺠ َﻌﻠُﻮا ﻟِﻠﱠ ِﻪ
ﺨ ُﺬوا اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ﻦ أَ ْوﻟِ َﻴﺎ َء ِﻣﻦ دُونِ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
 ۚ◌ أَﺗُﺮِﻳﺪُ ونَ أَن ﺗَ ْ
ُﻢ ُﺳﻠْﻄَﺎﻧًﺎ ﱡﻣﺒِﻴ ًﻨﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ-ن راوړ دی! ﻣﻪ ﻧﯿﺴﺊ
َﻋﻠَ ْﻴﻜ ْ

ﺗﺎﺳﯥ ﮐﺎﻓﺮان ﺑﺮﻫﺎن ﺣﺠﺖ ﴏﯾﺢ)Nﮑﺎره((.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﻣﺴﻠ-ﻧﺎﻧﻮ ﻨﯥ ﺟﻼ ﮐﯧﺪل او ﻟﻪ ﮐﻔﺎرو ﴎه دوﺳﺘﻲ او ﯾﻮ ﺎی
ﮐﯧﺪل ،د ﻧﻔﺎق دﻟﯿﻞ دی ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﯾﯥ ﮐﻮي ،ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه ای ﻣﺴﻠ-ﻧﺎﻧﻮ
داﺳﯥ ﮐﺎر ﺑﯿﺨﻲ ﻧﻪ Nﺎﯾﻲ ،ﮐﻪ ﻧﻪ د ﭘﺎک اﻟﻠﻪ ﴏﯾﺢ اﻟﺰام Nﮑﺎره ﺑﺮﻫﺎن او ﭘﻮره
ﺣﺠﺖ ﺑﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻗﺎﯾﻢ ﳾ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﯾﺊ.
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ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﻛُﻮﻧُﻮا
 -۱۲د اﳌﺎﺋﺪه ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۸آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
 ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺷُ َﻬﺪَ ا َء ﺑِﺎﻟْ ِﻘ ْﺴ ِ
ﲆ أَﻻ ﺗَ ْﻌ ِﺪﻟُﻮا
َﻗ ﱠﻮا ِﻣ َ
ﻂ ۖ◌ َو َﻻ َﻳ ْ
ﺠ ِﺮ َﻣ ﱠﻨﻜ ُْﻢ ﺷَ َﻨﺂنُ َﻗ ْﻮ ٍم َﻋ َ ٰ
ﺧ ِﺒٌ ِ َﺎ
ى ۖ◌ َواﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ۚ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َ
ۚ◌ ا ْﻋ ِﺪﻟُﻮا ُﻫ َﻮ أَ ْﻗ َﺮ ُ
ب ﻟِﻠ ﱠﺘ ْﻘ َﻮ ٰ
ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾن ﻣﻮ راوړ دی! اوﺳﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺤﮑﻢ
وﻻړ ﭘﻪ ﺣﻖ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﭙﺎره د اﻟﻠﻪ ،اوﺳﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﺷﺎﻫﺪان ﭘﻪ ﻗﺴﻂ ،ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف
ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :دﻟﺘﻪ دا را(ﯿﻲ ﭼﯥ ﯾﻮا%ﯥ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﴎه ﯾﯥ ﯾﺎدول ﻧﻪ دي ﭘﮑﺎر ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ
ﻋﻤﲇ ډ ول ﻟﻪ د وی %ﻨﯥ د ﻫﻐﻪ ﺛﺒﻮت ﻣﻄﻠﻮب دی ،ﯾﻌﻨﯥ ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ د اﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﯥ ﺣﺴﺎﺑﻪ اﺣﺴﺎﻧﺎت او ﺧﭙﻞ ﻋﻬﺪ او اﻗﺮار ﻧﻪ دی ﻫﯿﺮ ﮐ?ی ،ﻧﻮ ﻻزم دي
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺤﺴﻦ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻋﻬﺪ ر(ﺘﯿﺎ ﮐ?ي او د
ﻫﻐﻪ ر(ﺘﯿﻦ ﻋﻬﺪ اﯾﻔﺎء او د ﻫﻐﻪ ﻋﻤﲇ ﺛﺒﻮت ور(ﻮوﻟﻮ ﺗﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻣﻼﺗ?ﱄ
اوﺳﺊ او ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺣﮑﻢ د دې ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﻨﻌﻢ او ﻣﺎﻟﮏ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه
ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ در ورﺳﯧRي .ﻓﻮراً د ده د ﺣﮑﻢ د ﺗﻌﻤﯿﻞ ﻟﭙﺎره وﻻړ ﺷﺊ او اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﻟﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﴎه د ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻮره
ﺟﺪوﺟﻬﺪ او اﻫﺘم وﮐ?ئ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ )ﻗﻮاﻣﯿﻦ ﻟﻠﻪ( د ﺣﻘﻮق اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ )ﺷﻬﺪاء
ﺑﺎاﻟﻘﺴﻂ( ﮐﯥ د ﺣﻖ اﻟﻌﺒﺎد ﭘﻪ ﻟﻮري اﺷﺎره ده .د )ﻋﺪل( ﻣﻌﻨﯽ دا ده ﭼﯥ :ﻟﻪ ﺑﻞ
ﭼﺎ ﴎه ﺑﯥ ﻟﻪ اﻓﺮاﻃﻪ او ﺗﻔﺮﯾﻄﻪ ﻫﻤﻐﺴﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ وﮐ?ئ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ واﻗﻌﻲ د ﻫﻐﯥ وړ
او ﻣﺴﺘﺤﻖ وي ،د ﻋﺪل او د اﻧﺼﺎف ﺗﻠﻪ (ﺎﯾﻲ داﺳﯥ ﺳﻤﻪ او ﺑﺮاﺑﺮه وي ،ﭼﯥ ﻧﻪ
ﺧﻮرا ډﯦﺮه زﯾﺎﺗﻪ دوﺳﺘﻲ او ﻧﻪ ﺧﻮرا ډﯦﺮه ﺳﺨﺘﻪ د(ﻤﻨﻲ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ د
ﻫﻐﯽ ﯦﻮه ﭘﻠﻪ درﻧﻪ ﮐ?ي) .ﺗﻘﻮی( د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﻮم دی ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ
ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﺟﺘﻨﺎب او %ﺎن ژﻏﻮرﻧﯥ %ﻨﯥ ﺣﺎﺻﻠﯧRي ،ﭼﯥ ﴍﻋﺎً ﻣﻬﻠﮏ ﯾﺎ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ
درﺟﻪ ﴎه ﻣﴬ وي او ﯾﻮ ﺧﺎص ﻧﻮرا bﮐﯿﻔﯿﺖ دی ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ
راﺳﺨﯧRي .د )ﺗﻘﻮی( د ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻧﯿﺰدې او ﻟﺮې اﺳﺒﺎب ډﯦﺮ ديe ،ﺮد ﺣﺴﻨﻪ
اﻋل او د ﺧﯿﺮ ﺧﺼﺎل د )ﺗﻘﻮی( ﻟﻪ اﺳﺒﺎﺑﻮ او ﻣﻌﺪاﺗﻮ %ﻨﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧﺪﻟﯽ
ﳾ .ﻟﯿﮑﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧRي ﭼﯥ )ﻋﺪل( او )ﻗﺴﻂ( ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ دوﺳﺘﻪ او د(ﻤﻨﻪ ﴎه ﯾﻮ
ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮل او د ﺣﻖ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻮ ﮐﯥ د ﻣﺤﺒﺖ او ﻋﺪاﻟﺖ د ﺟﺬﺑﺎﺗﻮ ﺗﺮ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ راﺗﻠﻞ د )ﺗﻘﻮی( د ﺣﺼﻮل د ﺧﻮرا ډﯦﺮو ﻣﻮﺛﺮو او د ډﯦﺮو ﻗﺮﯾﺒﻮ
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اﺳﺒﺎﺑﻮ $ﺨﻪ دي .ﻧﻮ ﮑﻪ )اﻗﺮب اﻟﺘﻘﻮی( وﻓﺮﻣﺎﯾﻞ .ﯾﻌﻨﯥ دا ﻋﺪل ﭼﯥ ﺣﮑﻢ ﯾﯥ
ورﮐ 5ﺷﻮ )ﺗﻘﻮی( ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﯿﮋدې دی ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣ*رﺳﺖ $ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ د
)ﺗﻘﻮی( ﮐﯿﻔﯿﺖ ډﯦﺮ ژر ﺣﺎﺻﻠﯧ7ي.
دا وه د ﻣﻔﴪ ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﺧﻮ زﻣﺎ وﯾﻨﺎ دا ده :ﭼﯥ )ﺗﻘﻮی( د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ
د د رې اﺻﻠﻮﻧﻮ ﯾﻮ واﺣﺪ ﻧﻮم دی .ﯾﻌﻨﯥ )ﺗﻘﻮی( درې اﺻﻠﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د اﻟﺒﻘﺮې
ﺳﻮرت ﭘﻪ درﯦﯿﻢ اﯾﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ $ﺮ@ﻨﺪه ﺗﻮ@ﻪ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ده ،ﭼﯥ واﯾﻲ:

ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ «.
ﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
»اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﺼﻼ َة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﺐ َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
د دﻏﻮ د رې اﺻﻠﻮﻧﻮ ﯾﻮ واﺣﺪ ﻧﻮم )ﺗﻘﻮی( دی ،ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻟﺤﺠﺮات ﺳﻮرت ﭘﻪ

ُﻢ « .ﯾﻌﻨﯥ
) (١٣آﯾﺖ ﮐﯥ راﻏﲇ دي ،ﭼﯥ واﯾﻲ» :إِنﱠ أَﻛْ َﺮ َﻣﻜ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﺗْﻘَﺎﻛ ْ
د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی( ﮐﯥ ده .ﻫﻐﻪ )ﺗﻘﻮی(
ﭼﯥ د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې ده.

ﻦ
-۲۲د اﳌﺎﺋﺪې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٨٧او ) (۸۸آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ﱢﺮ ُﻣﻮا ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ِ
ﺎت َﻣﺎ أَ َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻜ ُْﻢ َو َﻻ ﺗَ ْﻌﺘَﺪُ وا ۚ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻻ
آ َﻣ ُﻨﻮا َﻻ ﺗُ َ
ﻳُ ِ
ﻦ ﴿َ ﴾٨٧وﻛُﻠُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز َﻗﻜ ُُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﺣﻼﻻ ﻃَ ﱢﻴ ًﺒﺎ ۚ◌ َواﺗﱠﻘُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ
ﺐ اﻟْ ُﻤ ْﻌﺘَ ِﺪﻳ َ
ﺤ ﱡ
اﻟﱠ ِ
ﺬي أَﻧ ُﺘﻢ ِﺑ ِﻪ ُﻣ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾ*ن ﻣﻮ راوړ دی! ﻣﻪ

ﺣﺮاﻣﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺎک ﻟﺬﯾﺬ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺣﻼل ﮐ5ي دي اﻟﻠﻪ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺎﺳﯥ
او ﻣﻪ ﮐﻮئ ﺗﯧﺮی ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺣﺪود اﻟﻠﻪ .ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﻮMﻮي ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﻲ ﻟﻪ
ﺣﺪودو او ﺧﻮرئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ $ﯿﺰه ﭼﯥ رزق ،روزي درﮐ5ې ده ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ اﻟﻠﻪ
ﭼﯥ ﺣﻼل ﭘﺎﮐﯿﺰه ده او ووﯾﺮﯦ7ئ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ $ﺨﻪ ،ﻫﻐﻪ اﻟﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮې اﯾ*ن
ﻟﺮوﻧﮑﻲ ﯾﺊ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻫﯿ Xﯾﻮه اﺳ* Wﮐﺘﺎب ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮرې داﺳﯥ ﺟﺎﻣﻊ ،ﻣﻌﺘﺪل او ﻓﻄﺮي
ﺗﻌﻠﯿﻢ د اﻧﺴﺎ Wﺗﺮﻗﯿﺎﺗﻮ د ﻫﺮې ﺷﻌﺒﯥ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻪ دی وړاﻧﺪې ﮐ5ی ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
دﻏﻮ دوه وو آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا وړاﻧﺪې ﺷﻮي دي.
ﭘﻪ دې آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﺴﻠ*ﻧﺎن ﭘﻪ ﺻﺎف ډول ﴎه ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐ5ي
دي ﭼﯥ د وی ﮐﻮم ﻟﺬﯾﺬ)ﺣﻼل( او ﻃﯿﺐ ﺷﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮ ﻋﻘﯿﺪﺗﺎً ﯾﺎ ﻋﻤﻼً
ﺣﺮام و@ﺮ ﻮي ،ﻧﻪ ﯾﻮا ﯥ ﻫﻢ دا ،ﺑﻠﮑﯥ دوی ﺗﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ او ﻃﯿﺒﻮ
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ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ "ﻨﯥ د ﻣﺘﻤﺘﻊ ﮐﯿﺪﻟﻮ ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻫﻢ ورﮐی دی ،ﻣ ﺮ ﴎه ﻟﻪ ﺳﻠﺒﻲ او
اﯾﺠﺎ( ﴍﻃﻮﻧﻮ:
-۱ﭼﯥ اﻋﺘﺪاء )ﺣﺪ( ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز وﻧﻪ ﮐي او ﻟﻪ ﺣﺪه ﺗﯧﺮ ﻧﻪ ﳾ -۲ .ﭼﯥ )ﺗﻘﻮی(
اﺧﺘﯿﺎر ﮐي او ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻧﻪ ووﯾﺮﯾ7ي ،د )اﻋﺘﺪاء( ﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﺠﺎوز دوه
ﻣﻄﻠﺒﻪ ﮐﯿﺪای ﳾ؛ ﻟﻪ ﺣﻼﻟﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﻟﮑﻪ د ﺣﺮاﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮل اود
ﻧﴫاﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ ﮐﯥ ﻣﺒﺘﻼ ﮐﯧﺪل ،ﯾﺎ د ﻟﺬاﯾﺬو او ﻃﯿﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﻤﺘﻊ
ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﯥ د )اﻋﺘﺪال( ﻟﻪ ﺣﺪ ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل .ﺗﺮ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﺬﺗﻮﻧﻮ او ﺷﻬﻮﺗﻮﻧﻮ
ﮐﯥ داﺳﯥ ﮐﻠﮏ او ﻣﻨﻬﻤﮏ ﮐﯿﺪل ﭼﯥ د ﯾﻬﻮداﻧﻮ ﭘﻪ <ﯧﺮ ﯾﻮا"ﯥ دﻧﯿﻮي ژوﻧﺪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻘﺼﺪ او ﻣﻄﻤﻊ ﻧﻈﺮ وFﺮ"ﻮي .اﻟﻐﺮض د ﻏﻠﻮ ﻣﺒﺎﻟﻐﯥ او ﺟﻔﺎ او )اﻓﺮاط( او
ﺗﻔﺮﯾﻂ ﭘﻪ ﻣﻨ Mﮐﯥ ﯾﻮه ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ او ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﻻره اﺧﺘﯿﺎرول ﭘﻪ ﮐﺎر دي ،ﻧﻪ ﭘﻪ
دﻧﯿﻮي ﻟﺬﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ډوﺑﯧﺪﻟﻮ اﺟﺎزه ﺷﺘﻪ او ﻧﻪ د )رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ( ﻟﻪ ﻻرې د ﻣﺒﺎﺣﺎﺗﻮ
او ﻃﯿﺒﺎﺗﻮ ﭘﺮﯦOﻮدل ﭘﻪ ﮐﺎر دي(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َوﻫَﺎ َﺟ ُﺮوا
-٢٣د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۲آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺑﺄَ ْﻣ َﻮاﻟِﻬ ِْﻢ َوأَﻧﻔ ُِﺴﻬ ِْﻢ أَ ْﻋﻈَ ُﻢ َد َر َﺟ ًﺔ ِﻋﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ۚ◌
َو َﺟﺎﻫَﺪُ وا ِ
ُﻢ اﻟْﻔَﺎﺋِ ُﺰونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾTن ﯾﯥ راوړی دی ﭘﻪ Qﻮﻟﻮ
َوأُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻫ ُ
ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﻫﺠﺮت ﯾﯥ ﮐی دی او ﺟﻬﺎد ﯾﯥ ﮐی دي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ
ﮐﯥ ،د دﯾﻦ د ﺗﺮﻗ Zﻟﭙﺎره ،ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟ ﻮي او ﭘﻪ "ﺎ
ﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺰا ﮐﯥ ﯾﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧﻮي .ډﯦﺮ ﻟﻮی دی ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧﻪ ﻟﻪ ﺟﻬﺘﻪ د
درﺟﯥ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﻟﻠﻪ او ﻫﻢ دﻏﻪ ﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن دوی دي ﭘﻪ ﻣﺮاد
رﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ،زﯦﺮی ﮐﻮي رب د دوی ﭘﻪ رﺣﻤﺖ ﴎه ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺧﭙﻠﻪ او ﭘﻪ
رﺿﺎﻣﻨﺪئ ﴎه او ﭘﻪ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﴎه ﭼﯥ وي ﺑﻪ د وی ﺗﻪ ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﻫﻤﯧﺸﻪ ،داﯾﻢ ﺑﻼ اﻧﻘﻄﺎع ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺑﻪ وي ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﺗﻞ ﺗﺮﺗﻠﻪ ،ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻢ ده ﴎه دی ،اﺟﺮ )ﺛﻮاب( ډﯦﺮ ﻟﻮی(.

ﻦ َﻻ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ
-٢٤د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ن
ﺤ ﱢﺮ ُﻣﻮنَ َﻣﺎ َﺣ ﱠﺮ َم اﻟﻠﱠﻪُ َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ َو َﻻ ﻳَ ِﺪﻳ ُﻨﻮ َ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻻ ﺑِﺎﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َو َﻻ ﻳُ َ
ﻰ ُﻳ ْﻌﻄُﻮا اﻟْﺠِ ْﺰ َﻳ َﺔ َﻋﻦ َﻳ ٍﺪ َو ُﻫ ْﻢ
ﻦ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ﱢﻖ ِﻣ َ
ِدﻳ َ
ﻦ اﻟْ َ
ﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْ ِﻜ َﺘ َ
ﺎب َﺣﺘﱠ ٰ
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َﺻﺎ ِﻏ ُﺮونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :وﺟﻨﯧئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻧﻪ راوړي اﯾن ﭘﺮ
اﻟﻠﻪ او ﻧﻪ ﭘﺮ ور/ﯥ اﺧﯿﺮې ﺑﺎﻧﺪې/ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺂک ﻣﺤﻤﺪ ﯾﯥ اﯾن ﻧﻪ دی
راوړی او ﻧﻪ ﺣﺮام =<ﻲ دوی ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺣﺮام ﮐ8ي دي اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ او
رﺳﻮل د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﺪﯾﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﻧﻪ ﻗﺒﻠﻮي دوي )دﯾﻦ ﺣﻖ( د اﺳﻼم .دﻏﻪ
ﻣﺬﮐﻮرﯾﻦ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻧﻪ دي ﭼﯥ ورﮐ8ی ﺷﻮی دی ،دوی ﺗﻪ ﮐﺘﺎب ،ﺟﻨ>
ورﴎه ﮐﻮئ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ورﮐ8ې دوی ﺟﺰﯾﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻﺳﻪ ﺣﺎل دا ﭼﯥ
دوی ذﻟﯿﻞ وی(.
-٢٥د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ )(٧٢


آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وﻋَﺪَ اﻟ ﱠﻠﻪُ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
ﻦ
ﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ َو َﻣ َﺴﺎ ِﻛ َ
ﺤ ِﺘ َﻬﺎ ْاﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر ﺧَﺎﻟِ ِﺪﻳ َ
ِﻣﻦ ﺗَ ْ
ْﱪ ۚ◌ َٰذﻟِﻚَ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز
َورِﺿْ َﻮانٌ ﱢﻣ َ
ﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻛ َ ُ

ﺎت َﺟ ﱠﻨ ٍ
َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ِ
ﺠﺮِي
ﺎت ﺗَ ْ
ﰲ َﺟ ﱠﻨ ِ
ﺎت ﻋَﺪْ نٍ ۚ◌
ﻃَ ﱢﻴ َﺒ ًﺔ ِ
ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :وﻋﺪه ﮐ8ې ده ،اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻧﺎرﯾﻨﻪ وو ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ او ﻟﻪ HIﻮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ
اﻟْ َﻌ ِﻈ ُ
ﴎه د ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﻬﯧي ﻟﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﺎMﯿﻮ او وﻧﻮ د ﻫﻐﻮ Lﻠﻮر ﻗﺴﻤﻪ وﯾﺎﻟﯥ ،ﺗﻞ
ﺑﻪ وي دوی ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ او وﻋﺪه ﮐ8ې ده اﻟﻠﻪ ،د/ﺎﯾﻮﻧﻮ ﭘﺎﮐﻮ ،ﭼﯥ
ﺛﺎﺑﺖ دي ﭘﻪ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ د ﺗﻞ اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﮐﯥ او رﺿﺎ ﻟﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ د اﻟﻠﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮﯾﻪ ده ﻟﻪ
ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو Lﺨﻪ دﻏﻪ رﺿﺎ د اﻟﻠﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺑﺮی دی ډﯦﺮ ﻟﻮی(.

ﻦ
ى ِﻣ َ
ﱰ ٰ
-٢٦د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۱۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟ ﱠﻠﻪَ اﺷْ َ َ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ
اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
ﺠ ﱠﻨ َﺔ ۚ◌ ﻳُﻘَﺎﺗِﻠُﻮنَ ِ
 أَﻧﻔ َُﺴ ُﻬ ْﻢ َوأَ ْﻣ َﻮاﻟَ ُﻬﻢ ِﺑﺄَنﱠ ﻟَ ُﻬ ُﻢ اﻟْ َ
ﰲ اﻟ ﱠﺘ ْﻮ َرا ِة َو ْاﻹِﻧﺠِ ﻴﻞِ َواﻟْ ُﻘ ْﺮآنِ ۚ◌
َﻓ َﻴ ْﻘ ُﺘﻠُﻮنَ َوﻳُ ْﻘ َﺘﻠُﻮنَ ۖ◌ َوﻋْﺪً ا َﻋﻠَ ْﻴ ِﻪ َﺣﻘ"ﺎ ِ
ﴩوا ِﺑ َﺒ ْﻴ ِﻌﻜ ُُﻢ ا ﱠﻟ ِﺬي ﺑَﺎﻳَ ْﻌ ُﺘﻢ ِﺑ ِﻪ ۚ◌
ﻦ أَ ْوﰱَ ٰ ِﺑ َﻌ ْﻬ ِﺪ ِﻩ ِﻣ َ
َو َﻣ ْ
ﻦ اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ۚ◌ ﻓ ْ
َﺎﺳ َﺘ ْﺒ ِ ُ
ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ اﻟﻠﻪ ﭘﯧﺮودﻟﯽ دی ﻟﻪ ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ
َو َٰذ ِﻟﻚَ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈ ُ
Lﺨﻪ ﻧﻔﺴﻮﻧﻪ د دوی او ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ د دوی ﭼﯥ ﺧﭙﻞ /ﺎن او ﻣﺎل ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﯥ
Iﻨﺪي .ﭘﻪ ﺑﺪل د دې ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ ﺷﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﺪل د دﻏﻪ ﺟﻬﺎد  ،د وی ﺗﻪ ﺟﻨﺖ.
دﻏﻪ ﭘﯧﺮودل ﭘﻪ دې ﺷﺎن دي ﭼﯥ ﺟﻨﻮﻧﻪ ﮐﻮي دوی ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ،ﻧﻮ ﮐﻠﻪ
وژ Yﻣﻮﻣﻨﺎن دا ﮐﻔﺎر او ﮐﻠﻪ د ﮐﻔﺎرو ﻟﻪ ﻟﻮري وژﻟﯽ ﳾ دﻏﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن .وﻋﺪه ده
ﭘﻪ دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﺣﻘﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرات ﮐﯥ او ﭘﻪ اﻧﺠﯿﻞ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﯥ او Lﻮک
دی Iﻪ وﻓﺎ ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﭘﻪ وﻋﺪې ﺧﭙﻠﯥ ﴎه ﻟﻪ اﻟﻠﻪ Lﺨﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﻧﻮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ
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ﺷﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﭘﻪ ﺑﯿﻊ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐ ې ده ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ
اﻟﻠﻪ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺑﯿﻊ او ﴍی ﴎه او دﻏﻪ ﺑﯿﻌﻪ ﭼﯥ ده ﻫﻢ دﻏﻪ ﺑﺮی دی ډﯦﺮ
ﻟﻮی(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-٢٧د اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ﺂب« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾ!ن ﯾﯥ
ﻦ َﻣ ٍ
ﻮ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َو ُﺣ ْﺴ ُ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﺎت ﻃُ َ ٰ
راوړی دی او ﮐ ي ﯾﯥ دي .ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ﻃﻮﺑﯽ. ،ﻪ ﺣﺎل دی دوی ﺗﻪ ﻟﻪ ﻫﺮه
ﺣﯿﺜﻪ او .ﻪ ;ﺎی د ﻫﺴﺘﻮ:ﻨﯥ ﺟﻨﺖ دی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :د )ﻃﻮﺑﯽ( ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨﯽ داﺳﯥ ده :ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﻟﺮه ﺧﻮﺷﺎﱄ ،ﺧﻮ.ﻲ او
د ﻫﺴﺘﻮ:ﻨﯥ .ﻪ ;ﺎی دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﯥ د ﺟﻨﺖ ﻫﻐﻪ وﻧﻪ ﻫﻢ راﻏﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯥ د )ﻃﻮﺑﯽ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﴎه ﻣﻮﺳﻮﻣﻪ ﺷﻮې ده.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
ي اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-٢٨د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗُﻞ ﻟﱢ ِﻌ َﺒﺎ ِد َ
 ﻳَ ْﻮ ٌم
اﻟﺼ َﻼ َة َوﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠَ 2ر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ ﱢﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ أَن ﻳَﺄْ ِ َ
ُﻢ ِ ,
ﱠﻻ ﺑَ ْﻴ ٌﻊ ِﻓﻴ ِﻪ َو َﻻ ِﺧ ٌ
ﻼل« .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺪ:ﺎﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ
اﯾ!ن ﯾﯥ راوړی دی ،ﺳﻢ دې دروي )ادا( ﮐ ي ،ﳌﻮﻧ Fاو ورﮐ ﻩ دې ﮐﻮي
;ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ورﮐ ی ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘJﻪ ﮐﯥ ،ﮐﻪ )ﻣﺴﺘﺤﺐ و( او ﭘﻪ
.ﮑﺎره ،ﮐﻪ )ﻓﺮض( وو ﯾﺎ )واﺟﺐ( .ﭘﺨﻮا ﻟﻪ راﺗﻠﻠﻮ د ﻫﻐﯥ ور;ﯥ ﭼﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﺳﻮدا،
ﭘﻠﻮرل او ﭘﯧﺮودل ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ او ﻧﻪ دوﺳﺘﯽ(.

ﻦ
-٢٩د اﻟﮑﻬﻒ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٠٧او ) (١٠٨آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
س﴿ ﴾١٠٧ﻧُ ُﺰ ًﻻ
ﺎت اﻟْ ِﻔ ْﺮ َد ْو ِ
ﺖ ﻟَ ُﻬ ْﻢ َﺟ ﱠﻨ ُ
ﺎت ﻛَﺎﻧَ ْ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا ﱠ
ﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻻ ﻳَ ْﺒﻐُﻮنَ َﻋ ْﻨ َﻬﺎ ِ
ﺣ َﻮ ًﻻ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾ!ن ﯾﯥ
ﺧَﺎﻟِ ِﺪﻳ َ
راوړی دی او ﮐ ي ﯾﯥ دي. ،ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ،ﺷﺘﻪ دوی ﺗﻪ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ د ﻓﺮدوس اﻋﻠﯽ
)ﻏﻮره( ﺑﻬﱰ ;ﺎی د ﻫﺴﺘﻮ:ﻨﯥ او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎ ،ﭼﯥ ﺗﻞ ﺑﻪ وي ﭘﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ،
ﻧﻪ ﺑﻪ ﻏﻮاړي دوی ﻟﻪ دﻏﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ Uﺨﻪ :ﺮ;ﯧﺪل او وﺗﻞ ﺑﻞ ;ﺎی ﺗﻪ(.

َﺢ
-٣٠د اﳌﻮﻣﻨﻮن ﺳﻮرت ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي او دوﯾﻢ آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻗﺪْ أَ ْﻓﻠ َ
ﰲ َﺻﻼﺗِﻬ ِْﻢ ﺧ ِ
َﺎﺷ ُﻌﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﭘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﴿ ﴾١اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ُﻢ ِ
ﻦﻫ ْ
ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮي دي ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭼﯥ دوی ﭘﻪ ﳌﻮﻧYﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ
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ﻋﺎﺟﺰي ﮐﻮوﻧﮑﻲ وﯾﺮﯦﺪوﻧﮑﻲ دي ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-٣١د اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۹آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﺼﺎﻟِ ِ
ﺤ ِ
 « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ
ﺤ َ
ﰲ ﱠ
ﺎت ﻟَ ُﻨﺪْ ِﺧﻠَ ﱠﻨ ُﻬ ْﻢ ِ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
راوړی دی او ﮐي دي ﻪ ﻋﻤﻠﻮن ،ﺧﺎﻣﺨﺎ داﺧﻞ ﺑﻪ ﮐو ﻫﺮوﻣﺮو دوی ﭘﻪ
ﺟﻋﺖ د ﺻﺎﻟﺤﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ اﻧﺒﯿﺎ او اوﻟﯿﺎ دي(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-٣٢د ﻓﺼﻠﺖ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۸آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
َ َﻣ ْﻤ ُﻨﻮنٍ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﺎت ﻟَ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ٌﺮ ﻏ ْ ُ
راوړی دی او ﮐي ﯾﯥ دي ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ ،ﺷﺘﻪ دوی ﺗﻪ اﺟﺮ ﭼﯥ ﻧﻪ دی ﻗﻄﻊ
ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ( .
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﯿ;ﮑﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻗﻄﻊ ﮐﯧ7ي او ﺗﺮ اﺑﺪاﻻﺑﺪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﺟﺎري وي ،ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ورﺳﯧ7ي ﻧﻪ ﺑﻪ دوی او ﻧﻪ ﺑﻪ د دوی ﺛﻮاب ﻓﻨﺎ او اﻧﻘﻄﺎع ﻣﻮﻣﻲ(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا إِن
-۳۳د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺖ أَ ْﻗﺪَ ا َﻣﻜ ُْﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾن ﻣﻮ
ﻨﴫﻛ ُْﻢ َوﻳُﺜَ ﱢﺒ ْ
َﻨﴫوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَ ُ ْ
ﺗ ُ ُ
راوړی! ﮐﻪ ﻣﺪدKﺎري وﮐئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ د ﯾﻦ د اﻟﻠﻪ او رﺳﻮل د اﻟﻠﻪ ﴎه ،ﻧﻮ ﻣﺪد
ﺑﻪ وﮐي اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﭘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﭘﺮ دﻤﻦ او ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﮐي ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ
Pﺎی د ﺟﻨ.(O

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-٣٤د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
أَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو َأ ِﻃﻴ ُﻌﻮا اﻟ ﱠﺮ ُﺳ َ
!ﻟَﻜ ُْﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ!
ﻮل َو َﻻ ﺗُ ْﺒ ِﻄﻠُﻮا أَ ْﻋ َ
اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮئ د اﻟﻠﻪ او اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮئ د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ او ﻣﻪ ﺑﺎﻃﻠﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ
ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﯿﻮ ﴎه(.

ﻦ
-٣٥د اﻟﺤﺠﺮات ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إ2ﱠ َﺎ ا ْﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮنَ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ
آ َﻣ ُﻨﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ ﺛُ ﱠﻢ ﻟ َْﻢ َﻳ ْﺮﺗَﺎﺑُﻮا َو َﺟﺎﻫَﺪُ وا ِﺑﺄَ ْﻣ َﻮاﻟِﻬ ِْﻢ َوأَﻧﻔ ُِﺴ ِﻬ ْﻢ ِ
اﻟﺼﺎ ِدﻗُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ ﺻﺎدﻗﺎن ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن
اﻟﻠﱠ ِﻪ ۚ◌ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻫ ُُﻢ ﱠ
دي ﭼﯥ اﯾن راوړی دی ﭘﺮ اﻟﻠﻪ اور ﺳﻮل د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻧﺪې .ﺑﯿﺎ ﺷﮏ ﻧﻪ ﮐﻮي
ﭘﻪ اﯾن ﮐﯥ او ﺟﻬﺎد ﮐﻮي دوی ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻟTﻮي ﯾﯥ ﭘﻪ اﻋﻼ د
ﮐﻠﻤﺔ اﻟﻠﻪ ﮐﯥ او ﭘﻪ Pﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﴎه ﭼﯥ ﺟﻬﺎد ﮐﻮي ﭘﻪ ﻟﯿﺎره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ،دا
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ﮐﺴﺎن ﻫﻢ دوی رﺘﯿﻨﻲ دي ﭘﻪ دﻋﻮې د اﯾن ﮐﯥ(.


-٣٦د اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٢آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَ ْﻮ َم ﺗَ َﺮى اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ َﻨ ِ
ﺎت
ﴩاﻛُ ُﻢ اﻟْ َﻴ ْﻮ َم َﺟ ﱠﻨ ٌ
ﻰ ﻧُﻮ ُرﻫُﻢ ﺑَ ْ َ
 أَﻳْ ِﺪﻳﻬ ِْﻢ َو ِﺑﺄَ َْﺎﻧِﻬِﻢ ﺑُ ْ َ
ﺎت ﻳَ ْﺴ َﻌ ٰ
ﻢ«.
ﺤ ِﺘ َﻬﺎ ْاﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر ﺧَﺎﻟِ ِﺪﻳ َ
ﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ ۚ◌ َٰذﻟِﻚَ ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻔ ْﻮ ُز اﻟْ َﻌ ِﻈﻴ ُ
ﺠﺮِي ِﻣﻦ ﺗَ ْ
ﺗَ ْ
ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﺎد ﮐﻩ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! ﻫﻐﻪ ورځ د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﯥ وﯾﻨﯥ ﺗﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺳي او
ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﯥ ﺨﯥ ﭼﯥ 9ﻐﲇ ﺑﻪ ر7ﺎ د دوی ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ دوی 5ﺨﻪ او ﻟﻪ  2ﺧﻮا د
دوی 5ﺨﻪ او وﺑﻪ وﯾﻞ ﳾ دوی ﺗﻪ ﭼﯥ زﯦﺮی د ﺗﺎﺳﯥ ﻧﻦ ورځ دی ﻧﻨﻮﺗﻞ ﭘﻪ
ﺟﻨﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺑﻬﯧCي ﻟﻪ ﻻﻧﺪې د ﻣﺎ7ﯿﻮ او وﻧﻮ د ﻫﻐﻮ 5ﻠﻮر ﻗﺴﻤﻪ وﯾﺎﻟﯥ او ﺗﻞ
ﺑﻪ وي دوی ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ دی ﻫﻢ دﻏﻪ ﺑﺮی ﻣﻮﻧﺪل ډﯦﺮ ﻟﻮی.

ﱃ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍة ﱢﻣﻦ
-٣٧د اﻟﺤﺪﯾﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﺳﺎ ِﺑﻘُﻮا إِ َ ٰ
اﻟﺴ َِ 3ء َو ْاﻷَ ْر ِ
ﱠرﺑﱢﻜ ُْﻢ َو َﺟ ﱠﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮﺿُ َﻬﺎ ﻛَ َﻌ ْﺮ ِ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ
ض أُ ِﻋﺪﱠ ْ
ت ﻟِﻠﱠ ِﺬﻳ َ
ض ﱠ
ﻴﻢ«.
َو ُر ُﺳﻠِ ِﻪ ۚ◌ َٰذﻟِﻚَ ﻓَﻀْ ُﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻳ ْﺆﺗِﻴ ِﻪ َﻣﻦ َﻳﺸَ ﺎ ُء ۚ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ُذو اﻟْﻔَﻀْ ﻞِ اﻟْ َﻌ ِﻈ ِ
ژﺑﺎړﻩ) :ﺗﻠﻮار وﮐئ ،و9ﻐﻠﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻃﺮف د ﻣﻐﻔﺮت او ﺑGﻨﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﺟﺎﻧﺒﻪ د رب ﺳﺘﺎﺳﯥ دی او وﮐئ ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ او ﺗﻠﻮار وﮐئ او و9ﻐﻠﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﻪ
ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ! ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻠﻨﻮاﻟﯽ ﯾﯥ داﺳﯥ دی ﻟﮑﻪ ﭘﻠﻨﻮاﻟﯽ د اﺳن او د
9ﻤﮑﯥ ﭼﯥ دواړﻩ ﴎه ﯾﻮ 9ﺎی ﳾ .داﺳﯥ ﺟﻨﺖ ﭼﯥ ﺗﯿﺎر ﮐی ﺷﻮی دی
ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړی دی ﭘﺮ رﺳﻮﻻﻧﻮ د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ .دﻏﻪ ﻣﻮﻋﻮد
ﺟﻨﺖ ﻣﻐﻔﺮت ،رﺿﺎ ﻟﻘﺎ او ﻓﻀﻞ د اﻟﻠﻪ دی ﭼﯥ ﻋﻄﺎ ﮐﻮي ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ
اراده وﻓﺮﻣﺎﯾﻲ د ﻋﻄﺎ ﯾﯥ ،ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي او اﻟﻠﻪ  YG5د ﻓﻀﻞ ﻋﻈﯿﻢ دی
ﭼﯥ ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ د اﯾن او ﭘﻪ ﻋﻘﺒﺎ ﮐﯥ ﺟﻨﺖ او رﺿﻮان
ورﮐﻮي(.

-٣٨د اﳌﺠﺎدﻟﯥ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۲ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ » :ﱠﻻ ﺗَﺠِ ﺪُ َﻗ ْﻮ ًﻣﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﻦ َﺣﺎ ﱠد اﻟﻠﱠﻪَ َو َر ُﺳﻮﻟَﻪُ َوﻟَ ْﻮ ﻛَﺎﻧُﻮا آ َﺑﺎ َءﻫ ُْﻢ أَ ْو
َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ُﻳ َﻮادﱡونَ َﻣ ْ
ﰲ ُﻗﻠُﻮ ِﺑﻬ ُِﻢ ْ ِ
اﻹَﺎنَ
أَﺑْ َﻨﺎ َءﻫ ُْﻢ أَ ْو إِ ْ
ﺐ ِ
ﺧ َﻮاﻧَ ُﻬ ْﻢ أَ ْو َﻋ ِﺸَ9ﺗَ ُﻬ ْﻢ ۚ◌ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻛَ َﺘ َ
َوأَﻳﱠﺪَ ﻫُﻢ ِﺑ ُﺮوحٍ ﱢﻣ ْﻨﻪُ ۖ◌ َوﻳُﺪْ ِﺧﻠُ ُﻬ ْﻢ َﺟ ﱠﻨ ٍ
ﺤ ِﺘ َﻬﺎ ْاﻷَﻧْ َﻬﺎ ُر
ﺠﺮِي ِﻣﻦ ﺗَ ْ
ﺎت ﺗَ ْ
ب اﻟﻠﱠ ِﻪ ۚ◌ أَ َﻻ
ﺧَﺎﻟِ ِﺪﻳ َ
ﴈ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨْ ُﻬ ْﻢ َو َرﺿُ ﻮا َﻋ ْﻨﻪُ ۚ◌ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ِﺣ ْﺰ ُ
ﻦ ِﻓﻴ َﻬﺎ ۚ◌ َر ِ َ
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ﺤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﯥ ﺗﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! او ﻧﻪ
ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔﻠِ ُ
ب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻫ ُ
إِنﱠ ِﺣ ْﺰ َ
ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﻣﻮﻣﻲ ﯾﻮ ﻗﻮم ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړی وي ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﻪ ورﯥ
اﺧﯿﺮې د ﻗﯿﺎﻣﺖ ﭼﯥ دوﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﮐﻮي ،دوی ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﴎه ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي
ﻟﻪ اﻟﻠﻪ او ﻟﻪ رﺳﻮل د دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ .ا#ﺮ ﮐﻪ وي دﻏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﭘﻠﺮوﻧﻪ د دوی او
زاﻣﻦ د دوی ﯾﺎ ورو-ﻪ د دوی ﯾﺎ ﻧﻮره ﻗﺒﻴﻠﻪ ،ﺧﭙﻠﻮان د دوی .دﻏﻪ ﻗﻮم ﭼﯥ ﻟﻪ
اﻋﺪاء اﻟﻠﻪ ﴎه دوﺳﺘﻲ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﻟﯿﮑﲇ دي اﻟﻠﻪ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﮐﯥ د د وی او ﻗﻮي
ﮐ1ي ﯾﯥ دي دوی ﭘﻪ ﻏﯿﺒﻲ ﻓﯿﺾ ،ﻣﺪد ﻟﻪ ﻧﺰده ﺧﭙﻞ 3ﺨﻪ او ﻗﻮي ﮐ1ي ﻗﻮت
ورﮐ1ی دی اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ دوی ﻟﺮه ﭘﻪ روح ،رﺣﻤﺖ او ﻧﴫت ﺧﭙﻞ ﴎه ﯾﺎ ﭘﻪ ﻧﻮر
ر-ﺎ د زړﻩ ﯾﺎ ﭘﻪ ﻗﺮان ﻋﻈﯿﻢ اﻟﺸﺎن ﴎه او داﺧﻞ ﺑﻪ ﮐ1ي دوی اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﺑﻬﯧMي ﻟﻪ ﻻﻧﺪې د وﻧﻮ او ﻣﺎ-ﻴﻮ دﻫﻐﻮ 3ﻠﻮر ﻗﺴﻤﻪ وﯾﺎﻟﯥ .ﺗﻞ ﺑﻪ وي دوی ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﺟﻨﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﴈ ﺷﻮ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ دوی 3ﺨﻪ ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ ﴎه او راﴈ ﺷﻮل
دوی ﻟﻪ اﻟﻠﻪ 3ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﺟﻨﺖ او ﺧﻮﺷﺎل ﺷﻮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻟﻪ دوی ﻧﻪ د
ﻃﺎﻋﺖ ﴎه ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ او ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮل دوی ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ 3ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ د ﻟﻘﺎ
او رﺿﺎ او ﻋﻄﺎ د ﺟﻨﺖ ﭘﻪ اﺧﯿﺮت ﮐﯥ او دﻏﻪ ﺧﻠﮏ دي ﺣﺰب ،ﻟUﮑﺮ د اﻟﻠﻪ.
واورئ ،ﺧﱪدارﺷﺊ ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻟUﮑﺮ د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﯥ دی ﻫﻢ دوی دي ﭘﻪ
ﻣﺮاد رﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺎن(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-٣٩د اﻟﺒﯿﻨﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۷آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ﺧ ْ ُ اﻟ َ ِ
ْﱪﻳﱠ ِﺔ« .ژﺑﺎړﻩ :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ
ﺎت أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ُﻫ ْﻢ َ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
راوړی دی او ﮐ1ي ﯾﯥ دي ﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ دﻧﯿﺎ ﮐﯥ ،دا ﺧﻠﮏ ﻫﻢ دي ،ډﯦﺮ ﻪ د
ﺧﻠﮑﻮ( .
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ #ﺮدو رﺳﻮﻻﻧﻮ او ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮي او ﭘﻪ
ﻮ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻟaﯿﺎ دي ،ﻧﻮ دوی ﻪ د ﺧﻠﮑﻮ دي ،ﺗﺮ دې ﭼﯥ د دوی زﯾﺎﺗﺮه
ﮐﺴﺎن ﻟﻪ ﭘﺮﺘﻮ 3ﺨﻪ ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﮐﯧMي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-٤٠د اﻟﻌﴫ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِ ﱠﻻ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ِﺎﻟﺼ ْ ِ
ﱪ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻣaﺮ ﺧﻮ زﯾﺎن ﮐﺎران
ﺤ ﱢﻖ َوﺗَ َﻮ َ
ﺎت َوﺗَ َﻮ َ
اﺻ ْﻮا ﺑ ﱠ
اﺻ ْﻮا ﺑِﺎﻟْ َ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﻧﻪ دي ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾن ﯾﯥ راوړی وي او ﮐ1ي ﯾﯥ وي ﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ او
وﺻﯿﺖ ﯾﯥ ﮐ1ی وي ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﴎه ﭼﯥ اﯾن دی او وﺻﯿﺖ ﯾﯥ ﮐ1ی
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وي ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻪ ﺻﱪ ،ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ او ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻟﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د زﯾﺎن ﭘﻪ ژﻏﻮرﻟﻮ ﮐﯥ ﻠﻮر ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﴐورت دی :ﻟﻮﻣی
ﭘﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ او ﭘﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﻟﺴﻠﻢ ﺑﺎﻧﺪې اﯾ'ن راوړل او د ﻫﻐﻪ
ﭘﻪ ﻫﺪاﯾﺎﺗﻮ او وﻋﺪو ﺑﺎﻧﺪې اﺧﺮوي وي ﯾﺎ دﻧﯿﻮي ،ﭘﻮره ﯾﻘﯿﻦ ﻟﺮل.
دوﻫﻢ :د دې ﯾﻘﯿﻦ اﺛﺮ او اﻏﯿﺰه ﻧﻪ 6ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﯾﻮا3ﯥ ﭘﻪ ﻗﻠﺐ او دﻣﺎغ ﭘﻮرې
ﻣﺤﺪوده وي ،ﺑﻠﮑﯥ 6ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻮارﺣﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺮ=ﻨﺪه ﳾ او د ﻫﻐﻪ
ﭼﺎرې او اﻋ'ل او ژوﻧﺪون د ده د زړﻩ ﻫﻨﺪاره وي.
درﯦﯿﻢ :دی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ اﻧﻔﺮادي اﺻﻼح او ﻓﻼح ﺑﺎﻧﺪې ﻗﻨﺎﻋﺖ وﻧﻪ ﮐي ،ﺑﻠﮑﯥ د
ﺧﭙﻞ ﻗﻮم او ﻣﻠﮏ =Pﯥ او اﺟﺘ'ﻋﻲ ﻣﻔﺎد ﻫﻢ 6ﺎﯾﻲ د ده ﺗﺮ ﮐﺘﻨﯥ او ﻧﻈﺮ ﻻﻧﺪې
وي ،ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دوه ﻣﺴﻠ'ﻧﺎن ﴎه ووﯾﻨﻲ6 ،ﺎﯾﻲ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﴎه ﭘﻪ ورﯾﻦ ﺗﻨﺪي
ﺧﱪې اﺗﺮې وﮐي او ﭘﻪ ﻗﻮل او ﻋﻤﻞ ﮐﯥ او ﻓﻌﻞ او ﻫﺮه ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ
دﯾﺎﻧﺖ او ﺻﻔﺎﯾ Xﺨﻪ ﺑﻞ ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي او ﺗﻞ دې ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﺻﺪاﻗﺖ او اﻣﺎﻧﺖ
ﺗﺎﮐﯿﺪ وﯾﻨﺎ وﮐي.
ﻠﻮرم :ﻫﺮ ﯾﻮه ﺗﻪ 6ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﺗﻞ ﺑﻞ ﺗﻪ دا وﺻﯿﺖ او ﻧﺼﯿﺤﺖ وﮐﻮي ،ﭼﯥ د
ﺣﻖ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ او د ﺷﺨﴢ او ﻗﻮﻣﻲ اﺻﻼح ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺘﻲ
او زﯾﺎر او رﺑوﻧﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻔﻮﻧﻪ ورﭘﯧ_ ﳾ ﯾﺎ ﻟﻪ ﻃﺒﯿﻌﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﯥ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﻣﺦ
ورﺗﻪ راﳾ ،دا =ﺮدې ﭘﻪ ﭘﻮره ﺻﱪ او اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﴎه ﺗﺤﻤﻞ ﮐي او ﻫﯿ aﮐﻠﻪ
دې ﭘﻞ د ﻧﯿﮑﺊ ﻟﻪ ﻻرې ﺨﻪ ﮐﻮږ ﻧﻪ ږدي ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭼﯥ د
دې ﻠﻮرو اوﺻﺎﻓﻮ ﺟﺎﻣﻊ او ﻟﺮوﻧﮑﻲ وي او دوی ﴎه د ﺧﭙﻞ ﮐ'ل د ﻧﻮرو ﭘﻪ
ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﯥ ﻫﻢ زﯾﺎر او ﮐﻮ _6ﮐﻮي ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﻧﻮم د دﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﺻﻔﺤﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺗﻞ
ژوﻧﺪی ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧfي او ﻫﻐﻪ آﺛﺎر ﭼﯥ دوی ﻟﻪ ﺧﭙﻞ 3ﺎن ﺨﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﺮﯦfدي،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ د ﺑﺎﻗﯿﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺗﻮ ﭘﻪ ډول د ﻫﻐﻮی ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ژوﻧﺪي او اﺟﺮوﻧﻪ ﯾﯥ
زﯾﺎﺗﻮي ،ﻓﯽ اﻟﺤﻘﯿﻘﺖ دا ﻣﺒﺎرک ﺳﻮرت د دﯾﺎﻧﺖ ﺧﻼﺻﻪ ده ،ﺣﴬت اﻣﺎم
ﺷﺎﻓﻌﻲ وﯾﲇ دي :ﮐﻪ ﻟﻪ ﭘﺎک ﻗﺮان ﺨﻪ ﯾﻮا3ﯥ ﻫﻢ دا ﺳﻮرت ﻧﺎزل ﺷﻮی وی،
ﻧﻮ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺑﻨﺪ=ﺎﻧﻮ د ﻫﺪاﯾﺖ ﻟﭙﺎراه ﮐﺎﰲ و ،زﻣﻮږ اﺳﻼﻓﻮ او ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻟﻮﯾﺎﻧﻮ ﺑﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﴎه ﻟﯿﺪل ،ﻧﻮ ﺟﻼ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ دا
ﻣﺒﺎرک ﺳﻮرت اوروه.
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دا وو د اﯾن ،ﻣﻮﻣﻦ او ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﻠﻮﯾﺘﻮ ﺳﻮرﺗﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻠﻮﯾﺖ
آﯾﺘﻮﻧﻪ ،داﺳﯥ ﺧﻮ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﺳﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډﯦﺮ زﯾﺎت آﯾﺘﻮﻧﻪ د
ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻏﲇ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻻر&ﻮوﻧﯥ ﺷﻮې دي ،ﺧﻮ ﻣﺎ ﯾﻮا!ﯥ ﻫﻤﺪا ﻠﻮﯾﺖ
آﯾﺘﻮﻧﻪ و5ﺎﮐﻞ او د ﻫﻐﻮ ﻣ 2او ژﺑﺎړﻩ ﻣﯥ ﮐ 0ﻣ 0وړاﻧﺪې ﮐ.ﻩ ،دا ﭼﯥ د اﯾن
ﭘﻪ ﻟﻐﻮي او ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻔﻬﻮم &ﻪ وﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﺷﻮ ،ﻻزﻣﻪ >=ﻢ د ﭘﺘﻮ ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة
اﳌﻌﺎرف ﻠﻮرم 5ﻮک ) (٢٨٩ﻣﺦ ﺨﻪ ﻫﻐﻪ 5ﻮل ﻣ 2ﭼﯥ د اﯾن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮی ،ﮐ 0ﻣ 0ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯿﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐ.م ﭼﯥ داﺳﯥ ﭘﯿﻞ ﮐﯧIي:

اﯾن
اﯾن :اﯾن ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﮐﯥ د وﺛﻮق ،ﺗﺼﺪﯾﻖ او اﻣﺎﻧﺖ دارۍ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ
اﺳﺘﻌﻟﯧIي او د ﴍﻋﯥ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح د اﯾن د ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ )اﺗﻪ( ﻧﻈﺮﯾﯥ
ﻣﻮﺟﻮدې دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻨ_ﻮ ﻧﻈﺮﯾﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ اﯾن ﺑﺴﯿﻂ >=ﻠﯽ او ﭘﻪ دوه وو ﮐﯥ
ﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﺛﻼ dﻣﺮﮐﺐ او ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﯥ ﯾﯥ ﺛﻨﺎﯾﻲ ﻣﺮﮐﺐ >=ﻠﯽ دی! .ﮑﻪ د
ﻣﺴﻠﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق )اﯾن( د زړﻩ او اﻋﻀﺎوو ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ﺨﻪ ﻧﻪ ﳾ وﺗﻠﯽ .ﻋﻀﻮ ﺑﻪ
ﯾﺎ ژﺑﻪ وي ﭼﯥ اﻗﺮار ﻋﻤﻞ اﺟﺮا ﮐﻮي ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮر اﻋﻀﺎوې ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻓﻌﻞ
ﻓﺮﴈ ﯾﺎ ﻧﻔﲇ ﻧﻮر ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ دي ،ﮐﻪ د دې اﺳﺎس ﭘﺮ ﺑﻨﺎ )اﯾن( ﯾﻮا!ﯥ د زړﻩ
ﻋﻤﻞ ﯾﺎ د ژﺑﯥ ﯾﺎ د ﻧﻮرو ﺟﻮارﺣﻮ ﻋﻤﻞ و>=ﻮ ،ﻧﻮ د اﯾن ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺴﯿﻂ دی او
ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ درﯾﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ :د زړﻩ ،د ژﺑﯥ ﻓﻌﻞ او ﻧﻮر ارﮐﺎن و>=ﻮ ،ﺛﻼd
ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ وي ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﭘﻪ دې ډول دی:
ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﻋﻠوو داﺳﯥ ﻧﻈﺮﯾﻪ &ﮑﺎره ﮐ.ې ده ،ﭼﯥ )اﯾن( ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ ﻗﻠﺒﻲ
اﻋﺘﻘﺎد او د ژﺑﯥ د ﺑﯿﺎن او ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ارﮐﺎﻧﻮ ،ﻟﯿﮑﻦ دوی د ارﮐﺎﻧﻮ ﻋﻤﻞ د )اﯾن( د
ﺻﺤﺖ ﴍط ﻧﻪ >ﻨﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ د اﯾن د ﮐل ﴍط >=ﻲ.
ﻣﺘﺎﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠء ﭼﯥ !ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺨﻪ )اﺷﻌﺮﯾﻪ( دي ،واﻳﻲ :اﯾن ﻟﻪ ﺟﺎزم
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺨﻪ د ﻫﺮ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﺒﺎرت دی ،ﭘﻪ 5ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﺳﻼم د
ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻫﻐﻮ ﺛﺒﻮت ﻗﻄﻌﯿﺖ وﻟﺮي ،ﺗﻔﺼﯿﲇ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﴎه &ﮑﺎره وي ،اﺟﱄ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﻔﺼﯿﻞ
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ﴎه ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ وي .ﻧﻮ ﮑﻪ ﻇﻨﻲ ﺗﺼﺪﯾﻖ )اﯾن( ﻧﻪ دی ،وﻟﯥ ﭼﯥ ﺟﺎزم ﻧﻪ دی
او دﻏﻪ رﻧ1ﻪ )اﯾن( ﭘﺮ اﺟﺘﻬﺎدي ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻟﺰوم ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺛﺒﻮت ﻗﻄﻌﯿﺖ
ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﯿﻨﯥ ﻋﻠ )اﯾن( ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻮﱄ ،ﻟﮑﻪ ﺟﻬﻢ د ﺻﻔﻮان زوی واﯾﻲ:
)اﯾن( ﻣﺮاد دی د ﺧﺪای ﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ او د ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ?ﺨﻪ ﭼﯥ د
اﺳﻼم ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻪ اﺟﱄ ﺗﻮDﻪ را وړي دي .ﺣﻨﻔﻲ ﻋﻠء
واﯾﻲ) :اﯾن( ﺗﺼﺪﯾﻖ دی د ﻫﻐﻪ رﮐﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯿ Nﺣﺎل ﮐﯥ د ﺳﻘﻮط اﺣﺘل
ﻧﻪ ﻟﺮي او اﻗﺮار ﮐﻠﻪ د ﴐورت ﭘﺮ وﺧﺖ ﮐﯥ ﺳﺎﻗﻄﯿQي ،ﻟﮑﻪ د اﮐﺮاه ﭘﻪ وﺧﺖ
ﮐﯥ د ﮐﻔﺮ د ﮐﻠﯿﻤﯥ وﯾﻞ ،ﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﺳﯥ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ )اﯾن(
ﻋﺒﺎرت د زړﻩ د ﺗﺼﺪﯾﻖ ?ﺨﻪ دی او ﭘﻪ ژﺑﻪ اﻗﺮار د ﻫﻐﻪ ﴍط دی.د دﻧﯿﻮي
اﺣﮑﺎﻣﻮ د اﺟﺮا ﻟﭙﺎره وﻟﯥ ﭼﯥ د زړﻩ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﯾﻮ ﭘ Zاو ﺑﺎﻃﻨﻲ ﮐﺎر دی ،ﻧﻮ د
دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﻧﻮر د ده ﭘﻪ )اﯾن( وﭘﻮﻫﯧQي ﴍط دی ﭼﯥ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﺑﺎﻧﺪې اﻗﺮار
وﮐ^ي.
)ﮐﺮاﻣﯿﻪ( واﯾﻲ) :اﯾن( ﻋﺒﺎرت د ﺷﻬﺎدت د ﮐﻠﯿﻤﯥ ﻟﻪ ﺗﻠﻔﻆ ?ﺨﻪ دی او ﯿﻨﯥ
ﻋﻠ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ?ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت Dﻨﻲ ،ﯿﻨﯥ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﺧﻮارج ﻫﻢ د دوی ﭘﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ
دي) .اﯾن( ﻟﻪ ﻓﺮﴈ ﻃﺎﻋﺎﺗﻮ ?ﺨﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮﱄ ،ﻧﻪ ﻧﻔﲇ.
)ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ( ﻋﻠء واﻳﻲ) :اﯾن( ﻋﺒﺎرت ﻟﻪ درﯾﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ?ﺨﻪ دی ،ﻋﻤﻞ ،اﻗﺮار او
اﻋﺘﻘﺎد .ﻓﺮق د دې ﻣﺴﻠﮏ او د ﺳﻠﻒ د ﻋﻠوو ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ )اﯾن( ﺛﻼh
ﻣﺮﮐﺐ Dﻨﻲ دا دی ﭼﯥ :د ﺳﻠﻒ ﻋﻠء ﻋﻤﻞ د )اﯾن( دﮐل ﴍط Dﻨﻲ او
)ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ( ﻋﻤﻞ د )اﯾن( د ﺻﺤﺖ ﴍط kDﻲ ،ﻟﯿﮑﻦ دا اﺧﺘﻼف د اﯾن ﭘﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ دی.
د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻧﺰد ﺧﻮ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻧﺰد د ﯾﻮه ﺳ^ي )اﯾن( د ﻫﻐﻪ د ژﺑﯥ ﺑﯿﺎن دی،
ﮑﻪ د ﭼﺎ ﻟﻪ زړﻩ ﻧﻪ ،ﻧﻪ ﺷﻮ ﺧﱪﯦﺪﻟﯽ .ﻫﺮ ?ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ اﻗﺮار وﮐ^يm ،ﻮﻟﻪ
اﺗﻔﺎﻗﺎً ﻫﻐﻪ ﻣﺴﻠن Dﻨﻲ او اﺳﻼﻣﻲ اﺣﮑﺎم ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺟﺎري ﮐﻮي او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﮐﻔﺮ
ﺑﺎﻧﺪې ﺣﮑﻢ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﻪ Dﻨﻲ .ﻣ1ﺮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺻﻮرت ﮐﯥ ﭼﯥ داﺳﯥ ﻋﻤﻞ ﻨﯥ ﺻﺎدر
ﳾ ،ﭼﯥ د ﮐﻔﺮ دﻟﯿﻞ ﭘﺮې ﻣﺮﺗﺐ وي ،ﻟﮑﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮل ﺑﺖ ﺗﻪ.ﺧﻮ د ﻧﻮرو
Dﻨﺎﻫﻮﻧﻮ ﭘﻪ ارﺗﮑﺎب ﭘﻪ ﻫﯿ Nﻣﺴﻠﮏ ﮐﯥ د ﮐﻔﺮ اﻃﻼق ﭘﺮ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﳾ
ﮐﯧﺪای .ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻓﺎﺳﻖ ﻣﻮﻣﻦ وﯾﻼی ﺷﻮ .ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ وو ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻓﺎﺳﻖ
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ﻧﻪ ﮐﺎﻓﺮ ﺷﻤﯿﺮي او ﻧﻪ ﻣﺴﻠن ،ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ د واﺳﻄﻲ ﭘﻪ ﺣﯿﺚ ﭘﯧﮋ  ،ﮑﻪ دوی
ﻋﻤﻞ د )اﯾن( د ﺻﺤﺖ ﴍط '&ﻲ.

د )اﺳﻼم( او د )اﯾن( ﻓﺮق:
اﯾن د اﺳﻼم ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭘﺎس ﭼﯥ و?ﻮدل ﺷﻮ ،ﻋﺒﺎرت دی ﻟﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ
او اذﻋﺎن Fﺨﻪ ،د اﺳﻼم ﭘﻪ Dﻮﻟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ ﺷﯿﺎﻧﻮ او اﺳﻼم ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ
ﻋﺒﺎرت دی د ﴎ Dﯿﺘﯧﺪﻟﻮ او ﻓﺮﻣﺎن وړﻟﻮ Fﺨﻪ او ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮل د ﻫﻐﻮ اﺣﮑﺎﻣﻮ
ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﯿﺮ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻗﺒﻠﻮل د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﺗﺼﺪﯾﻖ دی ،ﻧﻮ )اﺳﻼم( او )اﯾن( ﭘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯥ ﻋﻤﻮم او
ﺧﺼﻮص ﻟﺮي ،ﭼﯥ )اﺳﻼم( ﻋﺎم دی او )اﯾن( ﺧﺎص ،ﻟﯧﮑﻦ ﭘﻪ ﻣﺼﺪاق ﮐﯥ
ﴎه ﯾﻮ دی ،ﯾﻌﻨﯥ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ Fﻮک ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻦ دی ،ﻣﺴﻠﻢ دی او ﺑﯿﺎ ﻫﺮ Fﻮک
ﭼﯥ ﻣﺴﻠﻢ دي ،ﻣﻮﻣﻦ دی ،داﺳﯥ ﻧﻪ ﳾ ﮐﯿﺪای ﭼﯥ Fﻮک ﻣﺴﻠﻢ وي ،ﻣﻮﻣﻦ
ﻧﻪ وي او ﺑﯿﺎ ﻣﻮﻣﻦ وی ،ﻣﺴﻠﻢ ﻧﻪ وي .آﯾﺎ )اﯾن( زﯾﺎدت ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻠﯽ ﳾ ﮐﻪ
ﯾﻪ؟ د ﺳﻠﻒ ﻋﻠء ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﮐﯥ داﺳﯥ ﻧﻈﺮﯾﻪ ورﮐXې ده ،ﭼﯥ )اﯾن( زﯾﺎدت
او ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻠﯽ ﳾ ،ﮐﻪ Fﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﮑﻠﻤﯿﻨﻮ ﻟﻪ دې ﻧﴩﯾﯥ Fﺨﻪ اﻧﮑﺎر ﮐXی او
واﯾﻲ :ﭼﯥ ﭘﻪ )اﯾن( ﮐﯥ زﯾﺎت ﺗﻮب ﯾﺎ ﮐﻤﯽ ﻻره وﻣﻮﻣﻲ ﻧﺎﻗﺺ اﯾن ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﮏ وﻟﺮي ،ﺣﺎل دا ﭼﯥ ﺷﮏ د )اﯾن( ﴎه ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻨﺎﰲ دی .ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻲ
اﻟﺪﯾﻦ واﯾﻲ ﭼﯥ ﻣﺨﺘﺎر دا دی ﭼﯥ اﯾن او ﺗﺼﺪﯾﻖ د ډﯦﺮ ﺗﻔﮑﺮ او دﻻﯾﻠﻮ د رfﺎ
ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې زﯾﺎﺗﯿﺪای ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺪای ﳾ .ﻟﻪ دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻪ دﺣﴬت )ﺻﺪﯾﻖ( اﮐﱪ
)اﯾن( ﻟﻪ ﻧﻮرو Fﺨﻪ ﻗﻮي دی .دﻏﻪ رﻧkﻪ ﻫﺮ Fﻮک ﭼﯥ دﺧﭙﻞ د زړﻩ
ﺗﺼﺪﯾﻘﻮﻧﻪ دﻓﮑﺮ او ﻏﻮر ﻣﻮرد و'ﺮﻮي ،ﭘﻮﻫﯧmي ﭼﯥ د ده ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺮ ﻫﺮ ﳾ
ﯾﻮ ډول ﻧﻪ دی.ﺑﻠﮑﯥ د ده ﺗﺼﺪﯾﻖ ﭘﺮ ﯿﻨﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﺗﻘﻠﯿﺪي او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻮ
ﭼﯥ ﺿﻌﯿﻒ دﻻﯾﻞ ﻣﺮﺗﺐ وی ،ﺿﻌﯿﻒ وي .دﻏﻪ رﻧkﻪ ډﯦﺮ اﺣﺎدﯾﺚ او آﯾﺎﺗﻮﻧﻪ
ﻣﻮﺟﻮد دي ،ﭼﯥ د )اﯾن( ﭘﺮ ډﯦﺮ واﱄ ﯾﺎ ﮐﻤﻮاﱄ دﻻﻟﺖ ﮐﻮي .ﻻﻧﺪې ﻗﺮآ

ﻦ
آﯾﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻗﺒﯿﻠﻪ دي» :ﻟِﻴَ ْﺰدَادُوا إِ َﺎﻧًﺎ ﱠﻣ َﻊ إِ َﺎﻧِﻬ ِْﻢ« » َوﻳَ ْﺰدَا َد اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ آ َﻣﻨُﻮا َﻓ َﺰا َدﺗْ ُﻬ ْﻢ
آ َﻣ ُﻨﻮا إِ َﺎﻧًﺎ« »أَﻳﱡﻜُ ْﻢ زَا َدﺗْﻪُ َٰﻫ ِﺬ ِﻩ ِإ َﺎﻧًﺎ َﻓﺄَ ﱠﻣﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻴ'«.
إِ َﺎﻧًﺎ«» َو َﻣﺎ زَا َدﻫ ْ
ُﻢ إِ ﱠﻻ إِ َﺎﻧًﺎ َوﺗ َْﺴﻠِ ً
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دا وې د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ وﯾﻨﺎوې .زﻣﺎ ﻣﺒﺎرز ) ﺎﭘﻲ( ﭘﻪ ﻋﻘﯿﺪه
ﻟﮑﻪ ﻨ-ﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ*ﯾﻮ ﭘ*اووﻧﻮ ﮐﯥ ووﯾﻞ )اﯾ&ن( ﭘﺮ درﯾﻮ اﺻﻠﻮﻧﻮ ﺗﮑﯿﻪ
ﻟﺮي-۱ .اﯾ&ن ﭘﺮ ﻏﯿﺐ-۲ ،ﳌﻮﻧ-۳ .1اﻧﻔﺎق )ﯾﻌﻨﯥ ورﮐ*ﻩ( .ﻫﯿ 4ﯾﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ
ﺑﺸﭙ*ﻩ ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻪ ﳾ ،ﻮ ﭘﺮ دې درﯾﻮ ﺑﻨﺴ9ﻮﻧﻮ ﭘﻮره ﺑﺎور وﻧﻪ ﻟﺮي او ﻋﻤﻞ وﻧﻪ

ﮐ*ي .ﯾﻌﻨﯥ ﮐﻪ ﻮک ﭘﺮ ﻏﯿﺒﻮ ﻋﻘﯿﺪه وﻟﺮي او ﳌﻮﻧ 1ادا ﮐ*ي ،ﺧﻮ د » َو ِﻣ ﱠ
ُﻢ ُﻳﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « دﻧﺪه ﭘﺮ Dﺎی ﻧﻪ ﮐ*ي او ﺗﺮې ﴎ وﻏ*وي ،د اﺳﯥ ﮐﺲ ﭘﻮره
َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻪ دی او د ده )اﯾ&ن( Fﻮل ﭘﻪ Fﻮﻟﻪ ﻧﯿﻤ*-ی دی .ﻫﻤﺪارﻧ-ﻪ ﮐﻪ ﻮک
ﭘﺮ ﻏﯿﺐ اﯾ&ن وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﳌﻮﻧ 1وﮐ*ي او اﻧﻔﺎق وﻟﺮي ،ﺑﯿﺎ ﻫﻢ )اﯾ&ن( ﯾﯥ ﭘﻮره او
ﺑﺸﭙ* ﻧﻪ دی .ﻟﻨLﻩ دا ﭼﯥ ﺑﺸﭙ* ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻐﻪ دی ﭼﯥ د )اﯾ&ن( دا درې واړﻩ ﻣﻬﻢ
اﺻﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮOﻪ ﭘﲇ ﮐ*ي او ﻪ ﻟMﻩ ﯾﺎ ﺗﺸﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ وﻧﻪ ﻟﺮي.
Dﮑﻪ ﭼﯥ دا درې اﺻﻠﻪ د ﺗﻘﻮی ﻏﻮRﺘﻨﯥ دي او )ﺗﻘﻮی( د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﺑﻨﺴP
دی ،ﻧﻮ Dﮑﻪ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري د اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی(
ﮐﯥ ﻧﻐUﺘﯥ .ﮐﻪ ﻮک )ﺗﻘﻮی( وﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﯿﺪﻟﯽ ﻧﻪ ﳾ او
ﻮک ﭼﯥ د ﮐﺮاﻣﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﯾﺎ )اﯾ&ن( ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﯾﺎ دا ﭼﯥ )اﯾ&ن(
ﯾﯥ ﻧﯿﻤ*-ی دی .ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ اﺳﻼﻣﻲ Fﻮﻟﻨﯽ ﮐﯥ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺳﱰOﻮ ﮐﯧMي،
ډﯦﺮﮐﻲ ﻣﺴﻠ&ﻧﺎﻧﻮ ﴎه د اﺳﻼم د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﻟﻮﻣ*ي دوه ﺑﻨﺴ9ﻮﻧﻪ ﭼﯥ )اﯾ&ن ﭘﺮ
ﻏﯿﺐ( او )ﳌﻮﻧ (1دی ،ﺗﺮ ډﯦﺮه ﮐﭽﻪ ﺧﻮﻧﺪي Rﮑﺎري ،ﺧﻮ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ درﯦﯿﻢ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « ﯾﺎدﯦMي ،د ﻫﯿﭽﺎ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ د ﻋﻤﲇ ﮐﻮﻟﻮ
ﺑﻨﺴ Pﭼﯥ » َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ارزRﺖ ﻣﻬﻢ ﻧﻪ Rﮑﺎري .ﻫﻐﻮی ﭼﯥ Dﺎن د اﺳﻼم د دﯾﻦ ﻻرRﻮدو ﻧﮑﻲ ]Oﻲ،
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ د )اﻧﻔﺎق( ﯾﻌﻨﯥ د )ورﮐ*ې( ﻣﻬﻢ رﮐﻦ ﻟﻪ ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺮې ﻏﻮرDﻮﻟﯽ
دی ،زﻣﺎ دﻏﻪ ﺧﱪه ﻪ ﺑﺎﺑﯿﺰه ﻧﻪ ده ،وOﻮرئ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﭼﯥ
د ﭘﯿﺮاﻧﻮ ،ﺣﴬﺗﺎﻧﻮ ،آﯾﺖ اﻟﻠﻪ Oﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ درﯾcﻮﻧﻮ ﺨﻪ
ﺎرﻧﻪ او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي ،ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ OﺎوﻧLي ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د ډﯦﺮ ﻏﻮړ ﻣﺎدي ژوﻧﺪ
UDﺘﻨﺎن دي ،د ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ Oﺎوﻧ Lﮐﯥ ﻻ د ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻞ ﺧﭙﻠﻮان ﻟﻪ وﻟMې او ﺑﯥ
وزﻟ jﺨﻪ ﻣﺮي ،ﺧﻮ د دوی ﭘﺮې ﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻪ ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﮐﯧMي .ﺣﺎل دا ﭼﯥ :د
ﻣﻮﻣﻦ ﻟﭙﺎره د ﮐﺮاﻣﺖ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د )ﺗﻘﻮی( د د رې Oﻮﻧﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ د
ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ او ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ دﻧﺪه ﯾﻮ ﻓﺮﴈ اﻣﺮ دی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
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ﺎوﻧ او ﻻ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د وږﯾﻮ ،ﺗﯾﻮ ،ﺑﺮﺑﻨو او ﺑﯥ وزﻟﻮ ﴎه ﺗﺮ ﻫﻐﯥ
ﮐﭽﯥ ﭘﻮرې ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ%ي ،ﭼﯥ د دوی د ﺧﻮﻟﯥ د ﺧﻮړﻟﻮ ﻣ%ۍ ﻫﻢ وي ،ﯾﻌﻨﯥ
ﻫﯿ 5ﯾﻮ ﺷﺘﻤﻦ د دې ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې د ده ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ﯾﺎ د ده ﭘﻪ ﺎوﻧ
ﮐﯥ ?ﻮک وږی وي ،دی دې ﺧﭙﻠﻪ ډوډۍ ﭘﻪ ارام ﺧﺎﻃﺮ وﺧﻮري7 .ﮑﻪ ﭼﯥ
ﺷﺘﻤﻦ ﻣﮑﻠﻒ دی ﭼﯥ ﻻ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﻮﻟﯥ ﻣ%ۍ ﻫﻢ وږي ﺗﻪ ورﮐ%ي .ﻟﻨﻩ دا ﭼﯥ
زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ )اﯾIن( ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﺸﭙ%ﯦي ،ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻦ د )ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ( رﮐﻨﻮﻧﻪ د زړﻩ ﻟﻪ
ﮐﻮﻣﯥ وﻣﻨﻲ او ﭘﻪ ﭘﻮره او ﮐﺮه ﻏﻮر ﴎه ﯾﯥ ﭘﻪ ﻏﻮره ﺗﻮ ﻪ ﻋﻤﲇ ﮐ%ي.
اﻟﺼﻼ َة« ﯾﻌﻨﯥ د ﳌﺎﻧPﻪ
دا وو د )اﯾIن( ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ .اوس ﺑﻪ راﺷﻮ د » َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
ﻟﭙﺎره د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻪ ﭘﻠﻮﺷﻮ ﮐﯥ:

اﻟﺼﻼ َة« ﭘﻪ ﳌﺎﻧ ﻪ ودرﯦﺪﻧﻪ
» َو ُﻳ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ

اﻟﺼﻼ َة َوآﺗُﻮا
-۱د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
« .ژﺑﺎړﻩ :او ﺳﻢ ﻗﺎﯾﻤﻮئ ﭘﻪ Rﻪ ﺗﻮ ﻪ ﴎه ادا
اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوا ْرﻛَ ُﻌﻮا َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺮا ِﻛ ِﻌ َ
ﮐﻮئ ﳌﻮﻧ Wاو زﮐﻮت او رﮐﻮع وﮐ%ئ ﴎه ﻟﻪ رﮐﻮع ﮐﻮوﻧﮑﻮ ،ﳌﻮﻧ Wﮐﻮوﻧﮑﻮ

ﻣﺴﻠIﻧﺎﻧﻮ.(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺟIﻋﺖ ﴎه ﺗﻞ ﳌﻮﻧ Wوﮐ%ئ ،ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﻫﯿ 5ﯾﻮه دﯾﻦ
ﮐﯥ ﭘﻪ ﺟIﻋﺖ ﴎه ﳌﻮﻧ Wﻧﻪ ﮐﯧﺪه او د ﯾﻬﻮداﻧﻮ ﳌﺎﻧPﻪ ﮐﯥ رﮐﻮع ﻧﻪ وه ،ﻧﻮ د
دې آﯾﺖ ﺧﻼﺻﻪ دا ده ﭼﯥ ﯾﻮا7ﯥ دا ذﮐﺮ ﺷﻮي ﺷﯿﺎن ﺳﺘﺎﺳﯥ د ﻧﺠﺎت ﮐﺎﰲ
ﻧﻪ دي ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﺮدو اﺻﻮﻟﻮ ﮐﯥ د اﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﻧﺒﻲ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﯧﺮوي
وﮐ%ئ او ﳌﻮﻧ Wﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ادا ﮐ%ئ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺟIﻋﺖ او
رﮐﻮع دواړﻩ ﺷﺘﻪ.

ِﺎﻟﺼ ْ ِ
اﻟﺼﻼ ِة
ﱪ َو ﱠ
اﺳ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨﻮا ﺑ ﱠ
-۲د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵۴آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و ْ
ﲆ اﻟْﺨ ِ
َوإِﻧﱠ َﻬﺎ ﻟَﻜَ ِﺒَ ٌة إِ ﱠﻻ َﻋ َ
« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻣﺪد وﻏﻮاړئ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﺨﺘi
َﺎﺷ ِﻌ َ
ﮐﯥ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺻﱪ او ﳌﺎﻧPﻪ ﴎه او ﭘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ دا ﳌﻮﻧ Wﺧﺎﻣﺨﺎ ډﯦﺮ دروﻧﺪ دی،
ﻣlﺮ ﻧﻪ دی دروﻧﺪ ﭘﺮ ﻋﺎﺟﺰۍ ﮐﻮوﻧﮑﻮ(.

اﻟﺼﻼ َة َوآﺗُﻮا
-۳د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١١٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
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ﻦﺧ ٍْ
َ ﺗَﺠِ ﺪُ و ُه ِﻋﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ۗ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ !ِ َﺎ
اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة ۚ◌ َو َﻣﺎ ﺗُ َﻘﺪﱢ ُﻣﻮا ِﻷَﻧﻔ ُِﺴﻜُﻢ ﱢﻣ ْ
« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﺳﻢ دروئ ،ادا ﮐﻮۍ ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﴎه ﳌﻮﻧ او
ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ َﺑ ِﺼ ٌ
ورﮐﻮئ زﮐﺎت او ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻟﯧ&ئ ﻟﭙﺎره د %ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻪ ﻧﯧﮑ ﻟﮑﻪ
ﺻﻠﻪ او ﺻﺪﻗﻪ .وﺑﻪ ﻣﻮﻣﺊ ﺛﻮاب د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﻟﻠﻪ ،ﺑﯧﺸﮑﻪ اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﳾ ﭼﯥ
ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ <ﻪ ﻟﯿﺪوﻧﮑﯽ دی ،ﻧﻮ ﻧﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﯧ&ي اﻋ4ل ﺳﺘﺎﺳﯥ او ﺟﺰا ﯾﯥ
درﮐﻮي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
-۴د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٥٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ِﺎﻟﺼ ْ ِ
ﻦ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ!
اﻟﺼﺎ ِﺑﺮِﻳ َ
اﻟﺼﻼ ِة ۚ◌ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻣ َﻊ ﱠ
ﱪ َو ﱠ
اﺳ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨﻮا ﺑ ﱠ
ْ
ﻣﺪد وﻏﻮاړئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ Hﺨﻪ ﭘﻪ ﺻﱪ ﻟﻪ ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ ،ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﳌﺎﻧ>ﻪ
ﴎه ،ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ اﻟﻠﻪ د ﺻﱪ ﮐﻮوﻧﮑﯿﻮ ﴎه دی(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ذﮐﺮ او ﺷﮑﺮ او د ﮐﻔﺮان ﺗﺮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣMي آﯾﺖ ﮐﯥ ﯾﯥ ذﮐﺮ
راﻏﻠﯽ دی ،ﻮﻟﻮ ﴍﻋﻲ ﻃﺎﻋﺎﺗﻮ او ﻣﻨﻬﯿﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻣﻞ دی ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ %ﺎی
ﮐﻮل ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﮐﺎر دی ،ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﺳﻬﻮﻟﺖ او اﺳﺎﻧ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ دا ﻃﺮﯾﻘﻪ
را<ﻮدﻟﯥ ده ،ﭼﯥ د ﺻﱪ او ﺻﻼت ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ او د ﻫﻐﻮ د ﻣﺪاوﻣﺖ ﭘﻪ ذ رﯾﻌﻪ
ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ اﺳﺎﻧﯧ&ي.
-۵د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٧٧آﯾﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﴎه ﻻر<ﻮدﻧﻪ ﺷﻮې ده ،ﭘﻪ
دې ﻻر<ﻮوﻧﻪ ﮐﯥ وﯾﲇ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ،ﯾﻮا%ﯥ ﻣﺦ اړول ﭘﻪ ﳌﺎﻧ>ﻪ ﮐﯥ د
ﺧﺘﯿ او ﻟﻮﯾﺪﯾ ﭘﻪ ﻟﻮري ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﺑﻠﮑﯥ ﻏﻮره ﻧﯧﮑﻲ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻟﭙﺎره ده
ﭼﯥ ،ﭘﺮ ﺧﺪای ،ﻣﻼﯾﮑﻮ ،د اﺧﯿﺮت ﭘﺮ ور%ﯥ ،ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ،ﭘﺮ اﻧﺒﯿﺎوو اﯾ4ن وﻟﺮي
او ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﴎه ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻘﯿﺮاﻧﻮ ،ﯾﺘﯿ4ﻧﻮ ،ﻣﺴﮑﯿﻨﺎﻧﻮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮو ،ﻧﺎدارو
ﺳﻮاﻟcﺮو ﺗﻪ ورﮐMي او ﻫﻤﺪارﻧcﻪ د ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ازادوﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﻣﴫف ﮐMي
او ﺳﻢ ودروي ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ او ورﮐMي زﮐﻮت او ﺑﻞ د ﻧﯧﮑ ﺧﺎوﻧﺪ
ووﺳﺊ ،وﻓﺎ وﮐﻮئ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻬﺪوﻧﻮ د اﻟﻠﻪ او د ﺧﻠﮑﻮ ﴎه(.
ﭘﻪ دې آﯾﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ Hﺮfﻨﺪه ﺗﻮfﻪ زﮐﻮات ﯾﻮه ﺟﻼ ﻓﺮﯾﻀﻪ efﻠﻪ ﺷﻮې ،ﯾﻌﻨﯥ :ﺑﯥ
وزﻟﻮ ﺗﻪ د ﻣﺎل ورﮐMﻩ %ﺎﻧﻠﻪ ﻋﻤﻞ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی( ﭘﻮرې اړﻩ ﻧﯿﴘ او زﮐﻮت
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ %ﺎی ﮐﯥ ﯾﻮه دﯾﻨﻲ ﻓﺮﯾﻀﻪ ده ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺮ ﻣﺴﻠ4ن ﺷﺘﻤﻦ ﯾﯥ ادا
ﮐMي.
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اﻟﺼﻠَ َﻮ ِ
-۶د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٣٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﺣﺎ ِﻓﻈُﻮا َﻋ َ
ات
ﲆ ﱠ
« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮ ﻮﻟﻮ
ﻰ َوﻗُﻮ ُﻣﻮا ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﻧِ ِﺘ َ
َو ﱠ
اﻟﺼﻼ ِة اﻟْ ُﻮ ْﺳﻄَ ٰ
ﳌﻮﻧﺨﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې او ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮ ﻣﻨ!ﻨﻲ ﳌﺎﻧ!ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﻣﺎزدﯾﺮ دی او
ودرﯦ1ئ ﺗﺎﺳﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻪ وﯾﺮﯦﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ادب ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :ﻟﻪ ﻣﻨ!ﻨﻲ ﳌﺎﻧ!ﻪ 3ﻨﯥ ﻣﺮاد د ﻣﺎزدﯾﺮ) ﻟﺮ ﻣﻞ( ﳌﻮﻧ :دی ،ﭼﯥ د ﺷﭙﯥ
او ور3ﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ :ﮐﯥ دی .د دې ﳌﺎﻧ!ﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﯾﯥ 3ﮑﻪ زﯾﺎد ﮐ<ی دی ،ﭼﯥ
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﮐﯥ دﻧﯿﻮي ﻣﺸﺎﻏﻞ او ﮐﺎروﻧﻪ ډﯦﺮ ﭘﯧ?ﯧ1ي.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا َو َﻋ ِﻤﻠُﻮا
-۷د اﻟﺒﻘﺮې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﺤ ِ
ف
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗَ ُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة ﻟَ ُﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ُﺮﻫ ُْﻢ ِﻋﻨﺪَ َر ﱢﺑﻬ ِْﻢ َو َﻻ َ
ﺧ ْﻮ ٌ
ﺎت َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
اﻟﺼﺎﻟِ َ
ﱠ
ﺤ َﺰﻧُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ اﯾEن ﯾﯥ راوړی دی،
ُﻢ ﻳَ ْ
َﻋﻠَ ْﻴﻬ ِْﻢ َو َﻻ ﻫ ْ
ﭘﺮ ﻮﻟﻮ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﻲ ﺷﯿﺎﻧﻮ او ﮐﻮي دوی Lﻪ ﻋﻤﻠﻮﻧﻪ او ﻗﺎﯾﻤﻮي دوی ﺳﻢ ادا ﮐﻮي
ﴎه ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﳌﻮﻧ :او ورﮐﻮي دوی زﮐﻮات ،ﺷﺘﻪ دوی ﻟﺮه
اﺟﺮ ،ﺛﻮاب د دوی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب د دوی او ﻧﺸﺘﻪ ﻫﯿ Uډول وﯾﺮه ﭘﺮ دوی ﺑﺎﻧﺪې
او ﻧﻪ ﺑﻪ دوی ﻫﯿZﮑﻠﻪ ﻏﻤﺠﻦ ﮐﯧ1ي د ﺛﻮاب ﭘﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﴎه(.

ﰲ ْاﻷَ ْر ِ
ض
ﴐﺑْ ُﺘ ْﻢ ِ
-۸د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۰۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وإِ َذا َ َ
ﻦ
اﻟﺼﻼ ِة إِنْ ِﺧ ْﻔﺘُ ْﻢ أَن ﻳَ ْﻔ ِﺘ َﻨﻜ ُُﻢ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ْﴫوا ِﻣ َ
ﻦ ﱠ
ﺲ َﻋﻠَ ْﻴﻜُ ْﻢ ُﺟ َﻨ ٌ
َﻓﻠَ ْﻴ َ
ﺎح أَن ﺗَﻘ ُ ُ
ﻢ ﻋَﺪُ وا ﱡﻣﺒِﻴ ًﻨﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﻔﺮ
ﻛَ َﻔ ُﺮوا ۚ◌ إِنﱠ اﻟْﻜَﺎ ِﻓﺮِﻳ َ
ﻦ ﻛَﺎﻧُﻮا ﻟَﻜُ ْ

ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ 3ﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺸﺘﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﯿ\ Uﻨﺎه ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﭼﯥ [ﻪ
ﻟﻨ^واﻟﯽ وﮐ<ئ ،ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﳌﺎﻧ!ﻪ ،ﻟﻪ رﺑﺎﻋﻲ [ﺨﻪ ،ﻧﻪ ﻟﻪ ﺛﻼ_ او ﺛﻨﺎﯾﯽ ﻧﻪ ،ﮐﻪ
وﯾﺮﯾﺪئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻓﺘﻨﻪ ﺑﻪ واﭼﻮئ ،ﴐر ﺑﻪ ورﺳﻮي ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮان دي ،ﺑﯧﺸﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﺎﻓﺮان دي ﺗﺎﺳﯥ ﻟﺮه دLﻤﻨﺎن Lﮑﺎره(.

اﻟﺼﻼ َة
 -۹د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٠٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓﺈِ َذا ﻗَﻀَ ْﻴ ُﺘ ُﻢ ﱠ
ﲆ ُﺟ ُﻨﻮ ِﺑﻜ ُْﻢ ۚ◌ َﻓﺈِ َذا اﻃْ َْ-ﻧَﻨ ُﺘ ْﻢ َﻓﺄَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا
ﻓَﺎ ْذﻛُ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ِﻗ َﻴﺎ ًﻣﺎ َو ُﻗ ُﻌﻮدًا َو َﻋ َ ٰ
َﺖ َﻋ َ
 ِﻛﺘَﺎﺑًﺎ ﱠﻣ ْﻮﻗُﻮﺗًﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯿﺎ ﮐﻠﻪ
اﻟﺼﻼ َة ﻛَﺎﻧ ْ
ﲆ اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
اﻟﺼﻼ َة ۚ◌ إِنﱠ ﱠ
ﱠ
ﭼﯥ ادا ﮐ< ﺗﺎﺳﯥ ﳌﻮﻧ :ﻧﻮ ﯾﺎدوئ ﺗﺎﺳﯥ اﻟﻠﻪ ،ﭘﺲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اراده وﮐ<ئ ﺗﺎﺳﯥ د
\ﺰارﻟﻮ د ﳌﺎﻧ!ﻪ ﻧﻮ ﯾﺎ دوی ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ وﻻړې او ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ او ﭘﺮ اړﺧﻮﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ
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وﻻړې ﮐﻪ روغ ﯾﺊ او ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ او ﭘﺮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻪ ﻧﺎروﻏﻪ ﯾﺎﺳﺖ .ﭘﺲ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ آرام ﺷﻮئ ﻧﻮ ﻗﺎﯾﻤﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﺳﻢ ادا ﮐﻮئ ﴎه ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ ،ﺑﯧﺸﮑﻪ
ﭼﯥ ﳌﻮﻧ دی ﭘﺮ ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺮض ﮐ)ی ﺷﻮي ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮ اوﻗﺎﺗﻮ ﮐﯥ(.

 -١٠د اﻟﻨﺴﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٦٢آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻟﱠٰ ِﻜﻦِ اﻟ ﱠﺮ ِ
ﰲ
اﺳﺨُﻮنَ ِ
اﻟْ ِﻌﻠ ِْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ِ َﺎ أُﻧﺰ َِل إِﻟَ ْﻴﻚَ َو َﻣﺎ أُﻧﺰ َِل ِﻣﻦ َﻗ ْﺒﻠِﻚَ ۚ◌
اﻟﺼﻼ َة ۚ◌ َواﻟْ ُﻤ ْﺆﺗُﻮنَ اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َواﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ
َواﻟْ ُﻤ ِﻘﻴ ِﻤ َ
 $ﱠ
ﻴ'« .ژﺑﺎړﻩ) :ﻟﯿﮑﻦ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﺎﺧﻪ دي ،ﭘﻪ
أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ َﺳ ُﻨ ْﺆﺗِﻴ ِﻬ ْﻢ أَ ْﺟ ًﺮا َﻋ ِﻈ ً
ﻋﻠﻢ ﮐﯥ ﻟﻪ دوی 9ﻨﯥ او اﯾ7ن ﻟﺮي ،ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐ)ی ﺷﻮی دی،
ﺗﺎﺗﻪ او اﯾ7ن ﻟﺮي ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﻧﺎزل ﮐ)ی ﺷﻮي دي ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﺗﺎ <ﺨﻪ او
اﯾ7ن راوړي ﭘﺮ ﻮﻟﻮ اﻧﺒﯿﺎوو ،ﺳﻢ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي د ﳌﺎﻧ>ﻪ او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ
ورﮐﻮوﻧﮑﻲ دي زﮐﺎت ﻟﺮه او اﯾ7ن راوړوﻧﮑﻲ ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﺮ ور9ﯥ اﺧﺮې ﭼﯥ
ﻗﯿﺎﻣﺖ دی ،دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د ﺻﺤﯿﺢ اﯾ7ن او ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻤﻞ ﻟﺮوﻧﮑﻲ دي .زر ﺑﻪ ورﮐ)و
ﻣﻮږ د وی ﺗﻪ ﺛﻮاب ډﯦﺮ ﻟﻮی ﺟﻨﺖ ،رﺿﺎ او ﻟﻘﺎ(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا إِ َذا
-۱۱د اﳌﺎﺋﺪې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۶آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﺼﻼ ِة ﻓَﺎﻏ ِْﺴﻠُﻮا ُو ُﺟﻮ َﻫﻜ ُْﻢ َوأَﻳْ ِﺪﻳَﻜُ ْﻢ إِ َ
ُﻗ ْﻤ ُﺘ ْﻢ إِ َ
ﺤﻮا
ﱃ اﻟْ َﻤ َﺮا ِﻓ ِ
ﻖ َوا ْﻣ َﺴ ُ
ﱃ ﱠ
ِﺑ ُﺮ ُء ِ
وﺳﻜ ُْﻢ َوأَ ْر ُﺟﻠَﻜ ُْﻢ إِ َ
َ ◌ۚ $وإِن ﻛُﻨ ُﺘ ْﻢ ُﺟ ُﻨ ًﺒﺎ ﻓَﺎﻃﱠ ﱠﻬ ُﺮوا ۚ◌ َوإِن
ﱃ اﻟْﻜَ ْﻌ َﺒ ْ ِ
ﻦ اﻟْﻐَﺎﺋِ ِ
ﻂ أَ ْو َﻻ َﻣ ْﺴ ُﺘ ُﻢ
ﲆ َﺳ َﻔ ٍﺮ أَ ْو َﺟﺎ َء أَ َﺣﺪٌ ﱢﻣﻨﻜُﻢ ﱢﻣ َ
ﴇ أَ ْو َﻋ َ ٰ
ﻛُﻨ ُﺘﻢ ﱠﻣ ْﺮ َ ٰ
ﺤﻮا ِﺑ ُﻮ ُﺟﻮ ِﻫﻜُ ْﻢ
اﻟ ﱢﻨ َﺴﺎ َء َﻓﻠ َْﻢ ﺗَﺠِ ﺪُ وا َﻣﺎ ًء َﻓ َﺘﻴَ ﱠﻤ ُﻤﻮا َﺻ ِﻌﻴﺪً ا ﻃَ ﱢﻴ ًﺒﺎ ﻓَﺎ ْﻣ َﺴ ُ
ﻦ َﺣ َﺮجٍ َوﻟَٰ ِﻜﻦ ﻳُﺮِﻳﺪُ
ﺠ َﻌ َﻞ َﻋﻠَ ْﻴﻜُﻢ ﱢﻣ ْ
َوأَﻳْ ِﺪﻳﻜُﻢ ﱢﻣ ْﻨﻪُ ۚ◌ َﻣﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِ َﻴ ْ
ُﻢ ﺗَﺸْ ﻜُ ُﺮونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ
ﻟِ ُﻴﻄَ ﱢﻬ َﺮﻛ ُْﻢ َوﻟِ ُﻴ ِﺘ ﱠﻢ ﻧِ ْﻌ َﻤﺘَﻪُ َﻋﻠَ ْﻴﻜ ُْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠﻜ ْ
اﯾ7ن ﻣﻮ راوړی دی! ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﺎ<ﯧLئ ﺗﺎﺳﯥ ﳌﺎﻧ>ﻪ ﺗﻪ او ﺑﯥ اوداﺳﻪ ﯾﺎﺳﺖ ﻧﻮ
ووﯾﻨ>ﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺨﻮﻧﻪ او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺮ <ﻨOﻠﻮ ﭘﻮرې او ﻣﺴﺢ وﮐ)ۍ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﺮ
ﴎوﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ او ووﯾﻨ>ﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﭘSﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﺮ ﭘ)ﮐﯿﻮ ﭘﻮرې ،ﴎه ﻟﻪ ﭘ)ﮐﯿﻮ او ﮐﻪ
وئ ﺗﺎﺳﯥ ﺟﻨﺒﯿﺎن ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺎﺑﺖ ﮐﯥ ﻧﻮ Uﻪ 9ﺎن ﭘﺎک ﮐ)ئ او ﮐﻪ وئ ﺗﺎﺳﯥ
ﻧﺎروﻏﺎن او اوﺑﻪ درﺗﻪ ﻣﴬې وي ﯾﺎ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ وئ ،ﯾﺎ راﻏﯽ ﯾﻮ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ 9ﺎﯾﻪ
د ﺑﻮﻟﻮ <ﺨﻪ ،ﯾﻌﻨﯥ ﺑﯥ اودﺳﻪ ﺷﻮئ ﯾﺎ ﺟ7ع وﮐ)ئ ﺗﺎﺳﯥ د >Uﻮ ﴎه ﻧﻮ وﻧﻪ
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ﻣﻮﻣﺊ اوﺑﻪ ﻧﻮ ﻗﺼﺪ وﮐئ ﺗﺎﺳﯥ د ﺧﺎورې ﭘﺎﮐﯥ ،ﻧﻮ ووﻫﺊ ﻻﺳﻮﻧﻪ دوه ﻠﯥ ﭘﺮ
ﻤﮑﻪ او وﻣ$ﺊ ﺗﺎﺳﯥ دا ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ او ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﺎورې
/ﺨﻪ .اراده ﻧﻪ ﻟﺮي اﻟﻠﻪ د ﺗﻄﻬﯿﺮ ﭘﻪ دې ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﯥ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ دا ﭼﯥ ﻣﻘﺮر ﮐي
ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ /ﻪ ﺣﺮج ،ﺗﻨ4ﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺨﺘﻲ او ﻟﯿﮑﻦ اراده ﻟﺮي اﻟﻠﻪ د دې ﭼﯥ ﭘﺎک
ﮐي ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﺻﻮري او ﻣﻌﻨﻮي ﭘﻠﯿﺘ 9ﻧﻪ او د دې ﻟﭙﺂره ﭼﯥ ﭘﻮره ﮐي اﻟﻠﻪ
ﻧﻌﻤﺖ ،اﺣﺴﺎن ﺧﭙﻞ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ اﺳﻼم او د ﴍاﯾﻌﻮ ﭘﻪ ﺑﯿﺎن ﻟﭙﺎره د دې ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﯥ ﺷﮑﺮ ?ﺰار ﺷﺊ.(.

 -١٢د اﳌﺎﺋﺪې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵۵آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِ ﱠ َﺎ َوﻟِ ﱡﻴﻜُ ُﻢ اﻟﻠﱠﻪُ
اﻟﺼﻼ َة َوﻳُ ْﺆﺗُﻮنَ اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َو ُﻫ ْﻢ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
َو َر ُﺳﻮﻟُﻪُ َواﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
َرا ِﻛ ُﻌﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ده ﭼﯥ دوﺳﺖ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﺎص اﻟﻠﻪ او
رﺳﻮل د ده دی او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي ،ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي،
ﭼﯥ ﻗﺎﯾﻤﻮي ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه ﻟﻪ Dﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ .Bﯾﺎ ﺻﻔﺖ ﮐﻮو د ﻫﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻗﺎIﻮي ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه ﻟﻪ Dﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ Bاو ورﮐﻮي زﮐﻮات او
ﻫﻢ دوی رﮐﻮع )ﻋﺎﺟﺰي( ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭘﻪ ﳌﺎﻧLﻪ او زﮐﻮات ﺧﭙﻞ ﮐﯥ ﯾﺎ ورﮐﻮي
دوی زﮐﻮات ،ﺧﯿﺮات .ﺣﺎل دا ﭼﯥ دوی ﭘﻪ رﮐﻮع د ﻧﻔﲇ ﳌﺎﻧLﻪ وﻻړ وي(.

-١٣د اﳌﺎﺋﺪې ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٥٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وإِ َذا ﻧَﺎ َدﻳْﺘُ ْﻢ إِ َ
اﻟﺼﻼ ِة
ﱃ ﱠ
ﻢ َﻗ ْﻮ ٌم ﱠﻻ ﻳَ ْﻌ ِﻘﻠُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
اﺗﱠ َ
ﺨ ُﺬ وﻫَﺎ ُﻫ ُﺰ ًوا َوﻟَ ِﻌ ًﺒﺎ ۚ◌ َٰذﻟِﻚَ ِﺑﺄَﻧﱠ ُﻬ ْ
ﻏ Yﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ او ﺧﻠﻖ راﺑﻮﻟﺊ ﳌﺎﻧLﻪ ﺗﻪ ﯾﻌﻨﯥ اذان ﮐﻮئ ﻧﻮ ﻧﯿﴘ دوی ﻫﻐﻪ
ﳌﻮﻧ Bﯾﺎ اذان ﻣﺴﺨﺮه ﺑﻮﱄ او ورﭘﻮرې ﺧﺎﻧﺪي ،دا ﻣﺴﺨﺮې ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د دې
دي ،ﭼﯥ ﺑﯧﺸﮑﻪ دوی ﯾﻮ ﻗﻮم دی ﭼﯥ ﻫﯿ\ ﻋﻘﻞ ﻧﻪ ﻟﺮي(.

اﻟﺼﻼ َة
-١٤د اﻻﻧﻌﺎم ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٧٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَنْ أَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ﴩونَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﺑﻞ ﭘﺮ دې ﺣﮑﻢ ﺷﻮی دی
َواﺗﱠﻘُﻮ ُه ۚ◌ َو ُﻫ َﻮ اﻟﱠ ِﺬي إِﻟَ ْﻴ ِﻪ ﺗُ ْ
ﺤ َُ
ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻗﺎIﻮئ ﺳﻢ ادا ﮐﻮئ ﴎه د Dﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﳌﻮﻧ Bاو ووﯾﺮﯦYئ
ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ او دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻐﻪ ذات دی ﭼﯥ ده ﺗﻪ ﺑﻪ ورDﻮل ﺷﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ
ﻗﯿﺎﻣﺖ ﮐﯥ.

ﻦ َُ ﱢﺴﻜُﻮنَ
-١٥د اﻻﻋﺮاف ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٧٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
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ﻴﻊ أَ ْﺟ َﺮ اﻟْ ُﻤ ْﺼﻠِ ِ
« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ
ﺑِﺎﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ﺤ َ
اﻟﺼﻼ َة إِﻧﱠﺎ َﻻ ﻧ ُِﻀ ُ
ﺎب َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
ﮐﺴﺎن ﻟﻪ دوی ﻨﯥ ﭼﯥ ﻪ ﯿﻨ ﻧﯿﴘ ﮐﺘﺎب او ﻗﺎ ﻮي ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه د
ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ ،0ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻣﻮږ ﻧﻪ ﺿﺎﯾﻊ ﮐﻮو ،ﺛﻮاب ،ﻋﻮض ،ﺑﺪل د ﻧﯧﮑﻮ ﮐﺎراﻧﻮ
ﻟﻪ دوی 7ﺨﻪ(.

اﻟﺼﻼ َة
-١٦د اﻻﻧﻔﺎل ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :دوی ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن دي ﭼﯥ ﻗﺎﯾﻤﻮي ،ﺳﻢ ادا
َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﮐﻮي ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ دوی ﳌﻮﻧ 0او ﻟﻪ ﯿﻨﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ورﮐ9ی ﺷﻮی
دی دوی ﺗﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي ،ﻟ?ﻮي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ(.

اﻟﺼﻼ َة
-١٧د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۱۱آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓﺈِن ﺗَﺎ ُﺑﻮا َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
ﰲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦِ ۗ◌ َوﻧُﻔ ﱢَﺼ ُﻞ ْاﻵﻳَ ِ
ﺎت ﻟِ َﻘ ْﻮ ٍم ﻳَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ «.
َوآﺗَ ُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َﻓﺈِ ْ
ﺧ َﻮاﻧُﻜ ُْﻢ ِ
ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﻮ ﮐﻪ ﺗﻮﺑﻪ ووﯾﺴﺘﻪ دوی ﻟﻪ ﮐﻔﺮه او ﻗﺎﯾﻢ ﮐ 9دوی ﺳﻢ ادا ﮐ 9ﴎه د ﻮﻟﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ 0او ورﮐ 9دوی زﮐﻮات ،ﻧﻮ وروﻧﻪ ﺳﺘﺎﺳﯥ دي ﭘﻪ دﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ د
ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺑﯿﺎﻧﻮو ﻣﻮږ آﯾﺘﻮﻧﻪ ،ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ د ﻗﺮآن ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻪ ﻗﻮم
ﭼﯥ ﭘﻮﻫﯧLي او ﻓﮑﺮ ﭘﻪ ﮐﯥ ﮐﻮي(.

ﻦ
-١٨د اﻟﺘﻮﺑﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٨اﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إ$ﱠ َﺎ ﻳَ ْﻌ ُﻤ ُﺮ َﻣ َﺴﺎﺟِ ﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْ
اﻟﺼﻼ َة َو َ
آ) اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوﻟ َْﻢ ﻳَﺨ َ
ْﺶ إِ ﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪَ ۖ◌
آ َﻣ َ
ﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْ َﻴ ْﻮ ِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َوأَﻗَﺎ َم ﱠ
ﻦ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ده
ﻦ اﻟْ ُﻤ ْﻬ َﺘ ِﺪﻳ َ
ﴗ ُأوﻟَٰ ِﺌﻚَ َأن َﻳﻜُﻮﻧُﻮا ِﻣ َ
َﻓ َﻌ َ ٰ
ﭼﯥ وداﻧﻮي ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ،ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻻړﻩ ،ﭘﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﴎه ،ﻣﺴﺠﺪوﻧﻪ د اﻟﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن
ﭼﯥ اﯾPن ﯾﯥ راوړی وي ﭘﺮ اﻟﻠﻪ او ﭘﺮ ورﯥ اﺧﺮې د )ﻗﯿﺎﻣﺖ( او ﻗﺎ ﻮي،
ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ 0او ورﮐﻮي زﮐﻮات او ﻧﻪ وﯾﺮﯦLي ﭘﻪ دﻳﻨﻲ
اﻣﻮرو ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﯿﭽﺎ ،ﻣ?ﺮ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ 7ﺨﻪ ،ﻧﻮ اﻣﯿﺪ دی ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﺑﻪ وي ﻟﻪ
ﺳﻤﯥ ﻻرې ﻣﻮﻧﺪوﻧﮑﻮ 7ﺨﻪ(.

اﻟﺼﻼ َة ﻃَ َﺮﰲَ ِ اﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ ِر
-١٩د ﻫﻮد ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٤٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَ ِﻗ ِﻢ ﱠ
اﻟﺴ ﱢﻴﺌَ ِ
ﺤ َﺴ َﻨ ِ
ى
َو ُزﻟَﻔًﺎ ﱢﻣ َ
ﺎت ُﻳ ْﺬ ِﻫ ْ َ
ﻦ اﻟﻠﱠ ْﻴﻞِ ۚ◌ إِنﱠ اﻟْ َ
ﺎت ۚ◌ َٰذﻟِﻚَ ِذﻛْ َﺮ ٰ
 5ﱠ
ﻦ« .او ﻗﺎﯾﻢ ﮐ9ﻩ ﺳﻢ ودروه ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﳌﻮﻧ 0ﭘﻪ
ﻟِﻠ ﱠﺬا ِﻛﺮِﻳ َ
دواړو ﻃﺮﻓﻮﻧﻮ د ورﯥ او ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﻮ د ﺷﭙﯥ ﭼﯥ ﻧﯿﮋدې وي ورﯥ ﺗﻪ ،ﺑﯧﺸﮑﻪ
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ﭼﯥ ﻧﯧﮑﻲ ﭘﻨﻪ وﺧﺘﻪ ﳌﻮﻧ ﻟﺮې ﮐﻮي ﺑﺪۍ )ﮐﻮﭼﻨﻲ واړﻩ( "ﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ،دﻏﻪ
ﻓﺮﻣﺎن او وﻋﺪه ﭘﻨﺪ دی ﻟﭙﺎره د ﭘﻨﺪ ﻗﺒﻠﻮوﻧﮑﻮ(.

ﱪوا
 -٢٠د اﻟﺮﻋﺪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۲۲او ) (٢٣آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ َﺻ َ ُ
ُﻢ ِﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ
اﻟﺼﻼ َة َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ا ْﺑ ِﺘﻐَﺎ َء َو ْﺟ ِﻪ َر ﱢﺑﻬ ِْﻢ َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
ﺎت َﻋﺪْنٍ
اﻟﺴ ﱢﻴ َﺌ َﺔ أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ُﻋ ْﻘ َﺒﻰ اﻟﺪﱠ ا ِر ﴿َ ﴾٢٢ﺟ ﱠﻨ ُ
َوﻳَﺪْ َر ُءونَ ﺑِﺎﻟْ َ
ﺤ َﺴ َﻨ ِﺔ ﱠ
ﻦ آﺑَﺎﺋِﻬ ِْﻢ َوأَ ْز َواﺟِ ﻬ ِْﻢ َو ُذ ﱢرﯾﺎﺗِ ِﻬ ْﻢ ۖ◌ َواﻟْ َﻤ َﻼﺋِﻜَ ُﺔ
ﻳَﺪْ ُ
َﺢ ِﻣ ْ
ﺧﻠُﻮﻧَ َﻬﺎ َو َﻣﻦ َﺻﻠ َ
ﺎب« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺻﱪ ﮐﻮي ﻟﭙﺎره د
ﻳَﺪْ ُ
ﺧﻠُﻮنَ َﻋ َﻠ ْﻴﻬِﻢ ﱢﻣﻦ ﻛ ﱢُﻞ ﺑَ ٍ
ﻃﻠﺐ د رﺿﺎ د رب ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﻣﺎﱄ او .ﺎ -ﻣﺼﺎﯾﺒﻮ ﯾﺎ د ﴍﻋﯥ ﯾﺎ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﻮ او ﻗﺎﯾﻤﻮي ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه د >ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﴎه ﳌﻮﻧ او
ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي ،ﻟGﻮي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ .ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﻼﻟﻮ اﻣﻮاﻟﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ورﮐCي
دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ،ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘKﻪ او ﻫﻢ ﭘﻪ Jﮑﺎره ،ﺧﻔﯿﺘﺎً او ﻇﺎﻫﺮاً او دﻓﻊ ﮐﻮي
دوی ﭘﻪ ﻧﯧﮑ Sﴎه ﺑﺪي ،دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﻣﻮﺻﻮف ﭘﻪ دﻏﻮ ﺻﻔﺎﺗﻮ ،ﺷﺘﻪ دوی ﺗﻪ Jﻪ
ﻋﺎﻓﯿﺖ د دار د اﺧﯿﺮت ،ﭼﯥ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ دي د ﺗﻞ اوﺳﯧﺪﻟﻮ ،ﭼﯥ ﻧﻨﻮ.ﻲ ﺑﻪ دوی
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ او ﻧﻨﻮ.ﻲ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ Zﻮک ﭼﯥ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻮﻣﻦ وي ﻟﻪ ﭘﻠﺮوﻧﻮ د
دوی او ﻟﻪ Jﻮ د د وی او ﻟﻪ اوﻻدې د دوی ،ا"ﺮ ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ درﺟﻪ
ﻧﻪ وي او ﭘﺮJﺘﯥ ﺑﻪ ورﻧﻨﻮ.ﻲ ﭘﺮ دوی ﴎه ﻟﻪ ﺗﺤﺎﯾﻔﻮ او زﯦﺮی اور ﺿﻮان ﻟﻪ
ﻫﺮې دروازې ،ﻣﺎ^ﯿﻮ د دوی او واﯾﻲ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭼﯥ ﺳﻼﻣﺘﯿﺎ دې وي ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ
ﺳﺒﺐ د ﺻﱪ ﮐﻮﻟﻮ ﺳﺘﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﻃﺎﻋﺖ او ﻣﺼﯿﺒﺖ او ﻣﻌﺼﯿﺘﻪ ،ﻧﻮ Jﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ د دار
د اﺧﯿﺮت ،ﻋﺎﻗﺒﺖ د ﺗﺎﺳﯥ دی(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا
ي اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
-٢١د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻗُﻞ ﻟﱢ ِﻌ َﺒﺎ ِد َ
 ,ﻳَ ْﻮ ٌم
اﻟﺼﻼ َة َوﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ُﻢ ِﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ ﱢﻣﻦ َﻗ ْﺒﻞِ أَن ﻳَﺄْ ِ َ
ﱠﻻ ﺑَ ْﻴ ٌﻊ ِﻓﻴ ِﻪ َو َﻻ ِﺧ ٌ
ﻼل« .ژﺑﺎړﻩ) :وواﯾﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! ﻫﻐﻮ ﺑﻨﺪ"ﺎﻧﻮ زﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﯥ
اﯾeن ﯾﯥ راوړی دی ،ﭼﯥ ﺳﻢ دې دروي ،ادا ﮐﻮي ﳌﻮﻧ او ورﮐCﻩ دې ﮐﻮي
.ﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﭼﯥ ورﮐCی دی ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘKﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و او ﭘﻪ
Jﮑﺎره ﮐﻪ ﻓﺮض و ﯾﺎ واﺟﺐ (.ﭘﺨﻮا ﻟﻪ راﺗﻠﻠﻮ د ﻫﻐﯥ ور.ﯥ ﭼﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﺳﻮدا
ﭘﻠﻮرل او ﭘﯧﺮودل ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﮐﯥ او ﻧﻪ دوﺳﺘﻲ(.
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ﻦ َﻣﺎ
-۲۲د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﺟ َﻌﻠَ ِﻨﻲ ُﻣ َﺒﺎ َرﻛًﺎ أَﻳْ َ
ﺣ ﻴﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﺮ ﻮﻟﯽ ﯾﻢ زه
ِﺎﻟﺼﻼ ِة َواﻟ ﱠﺰﻛَﺎ ِة َﻣﺎ ُد ْﻣ ُ
ﻛ ُ
ُﻨﺖ َوأَ ْو َﺻ ِ
ﺖ َ
ﺎ ﺑ ﱠ
اﻟﻠﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻧﺎک ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ اوﺳﯧ"م او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺣﮑﻢ ﯾﯥ ﻓﺮﻣﺎﯾﻠﯽ دی
ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ0ﻪ او ﭘﻪ زﮐﻮات ﴎه ،ﺗﺮ ,ﻮ ﭼﯥ زه ﯾﻢ ژوﻧﺪی(.

ِﺎﻟﺼﻼ ِة
-٢٣د ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵۵آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وﻛَﺎنَ ﻳَﺄْ ُﻣ ُﺮ أَ ْﻫﻠَﻪُ ﺑ ﱠ
َواﻟ ﱠﺰﻛَﺎ ِة َوﻛَﺎنَ ِﻋﻨﺪَ َرﺑﱢ ِﻪ َﻣ ْﺮ ِﺿ ﻴﺎ« .ژﺑﺎړﻩ) :او و دی ﯾﻌﻨﯥ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
ﭼﯥ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﺎوه اﻫﻞ )ﻗﻮم( ﯾﺎ )اﻣﺖ( ﺧﭙﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ0ﻪ ﴎه او ﭘﻪ زﮐﻮات
ﴎه او و دی ﭘﻪ ﻧﺰد د رب ﺧﭙﻞ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ،ﻏﻮره ﮐ9ی ﺷﻮی(.

-٢٤د ﻃﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٤آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :إِﻧﱠ ِﻨﻲ أَﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ﻻ إِﻟَٰﻪَ إِ ﻻ اﻧﺎ
اﻟﺼﻼ َة ﻟِ ِ
ﺬﻛْﺮِي« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ زه ﭼﯥ ﯾﻢ ﻫﻢ دا زه اﻟﻠﻪ ﯾﻢ،
ﻓَﺎ ْﻋ ُﺒﺪْ ِ
 َوأَ ِﻗ ِﻢ ﱠ
ﻧﺸﺘﻪ ﻻﯾﻖ د ﻋﺒﺎدت ﺑﻞ ﻫﯿBﻮک ،ﻣAﺮ ﻫﻢ دا زه ﯾﻢ ،ﭘﺲ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮه زﻣﺎ او ﺳﻢ
دروه ادا ﮐﻮه ﳌﻮﻧ Jﻟﭙﺎره د ذﮐﺮ ﯾﺎدوﻧﯥ زﻣﺎ(.

ِﺎﻟﺼﻼ ِة
-٢٥د ﻃﻪ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٣٢اﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأْ ُﻣ ْﺮ أَ ْﻫﻠَﻚَ ﺑ ﱠ
ى«.
ﺤ ُ
َو ْ
ﱪ َﻋﻠَ ْﻴ َﻬﺎ ۖ◌ َﻻ ﻧ َْﺴﺄَﻟُﻚَ ِر ْزﻗًﺎ ۖ◌ ﻧﱠ ْ
اﺻﻄَ ِ ْ
ﻦ ﻧَ ْﺮ ُز ُﻗﻚَ ۗ◌ َواﻟْ َﻌﺎ ِﻗﺒَ ُﺔ ﻟِﻠ ﱠﺘ ْﻘ َﻮ ٰ
ژﺑﺎړﻩ) :او اﻣﺮ ﮐﻮه ﭘﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﯾﺎ ﭘﻪ اﻫﻞ دﯾﻦ ﺧﭙﻞ ﭘﻪ ﮐﻮﻟﻮ د ﳌﺎﻧ0ﻪ او ﺗﻪ ﻫﻢ
ﮐﻠﮏ ﭘﺮې وﻻړ اوﺳﻪ ،ﻧﻪ ﻏﻮاړو ﻣﻮږ ﻟﻪ ﺗﺎ ,ﺨﻪ روزي ،ﻧﻪ ﺳﺘﺎ او ﻧﻪ د اﻫﻞ ﺳﺘﺎ.
ﺑﻠﮑﯥ ﻣﻮږ رزق او روزي درﮐﻮو ﺗﺎﺗﻪ او ﻋﺎﻗﺒﺖ Sﻪ ﺧﺎRﻪ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﺮﻫﯧﺰ ﺎرۍ
ﺗﻪ(.

-٢٦د اﻻﻧﺒﯿﺎء ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٧٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﺟ َﻌﻠْ َﻨﺎ ُﻫ ْﻢ أَ ِ-ﱠ ًﺔ ﻳَ ْﻬﺪُ ونَ
َِ 4
اﻟﺼﻼ ِة َوإِﻳ َﺘﺎ َء اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ ِة ۖ◌ َوﻛَﺎﻧُﻮا
ات َوإِﻗَﺎ َم ﱠ
ِﺑﺄَ ْﻣ ِﺮﻧَﺎ َوأَ ْو َﺣ ْﻴ َﻨﺎ إِﻟَ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻓ ْﻌ َﻞ اﻟْﺨ ْ َ
ﻦ« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﺮ ﻮﱄ وو ﻣﻮږ دوی ﯾﻌﻨﯥ اﺳﺤﻖ او ﯾﻌﻘﻮب ﻋﻠﯿﻬU
ﻟَ َﻨﺎ َﻋﺎ ِﺑ ِﺪﻳ َ

اﻟﺴﻼم داﺳﯥ اﻣﺎﻣﺎن ﭼﯥ ﺳﻤﻪ ﺻﺎﻓﻪ ﻟﯿﺎره ﯾﯥ Sﻮوﻟﻪ ﭘﻪ ﺣﮑﻢ زﻣﻮږ ﴎه ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ
او وﺣﯥ ﮐ9ې وه ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ د ﮐﻮﻟﻮ د ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻮ ،ﻧﯧﮑﻮ ﮐﺎروﻧﻮ او د ﻗﺎﯾﻤﻮﻟﻮ ﺳﻢ
ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﳌﺎﻧ0ﻪ او د ورﮐﻮﻟﻮ د زﮐﻮات او وو دوی aﻮل ﺧﺎص ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻋﺒﺎدت
ﮐﻮوﻧﮑﻲ(.
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ﻦ إِ َذا ُذ ِﻛ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ
-٢٧د اﻟﺤﺞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﻟﺼﻼ ِة َو ِﻣ ﱠ
َوﺟِ ﻠ ْ
اﻟﺼﺎ ِﺑﺮِﻳ َ
ﲆ َﻣﺎ أَ َﺻﺎ َﺑ ُﻬ ْﻢ َواﻟْ ُﻤ ِﻘﻴ ِﻤﻲ ﱠ
َﺖ ُﻗﻠُﻮ ُﺑ ُﻬ ْﻢ َو ﱠ
ﻦ َﻋ َ ٰ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﻋﺎﺟﺰي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﺎد ﮐ ﳾ د دوی
َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻮم د اﻟﻠﻪ ﻧﻮ وﯾﺮﯦ'ي زړوﻧﻪ د دوی او زﯦﺮی ورﮐﻩ ﺻﱪ ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﺳﺨﺘﯿﻮ او ﻏﻤﻮﻧﻮ ﭼﯥ رﺳﯧﺪﻟﯽ دی دوی ﺗﻪ او زﯦﺮی ورﮐﻩ ﻗﺎﯾﻤﻮوﻧﮑﻲ ﺳﻢ
درووﻧﮑﻲ ﴎه د 8ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ د ﳌﺎﻧ4ﻪ ﺗﻪ او زﯦﺮی ورﮐﻩ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ
Cﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐي دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﻟ>ﻮی ﯾﯥ ﭘﻪ =ﻮ ﮐﺎروﻧﻮ(.

ﰲ
-٢٨د اﻟﺤﺞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤١آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ إِن ﱠﻣﻜﱠ ﱠﻨﺎ ُﻫ ْﻢ ِ
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗَ ُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوأَ َﻣ ُﺮوا ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
ْاﻷَ ْر ِ
وف َوﻧَ َﻬ ْﻮا ﻋَﻦِ اﻟْ ُﻤﻨﻜَ ِﺮ ۗ◌
ض أَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
َوﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻋﺎ ِﻗ َﺒ ُﺔ ْ
اﻷُ ُﻣﻮ ِر« .ژﺑﺎړﻩ) :دﻏﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن دي ﭼﯥ ﮐﻪ
ﭼIې ﻗﺪرت ورﮐو ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ د=ﻤﻦ ﺑﺎﻧﺪې د ﻏﻠﺒﯥ ﭘﻪ
اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻮ ﻗﺎﯾﻤﻮي دوی ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﺑﻪ ﴎه ﻟﻪ 8ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ Jاو ورﮐﻮي ﺑﻪ
زﮐﻮات او اﻣﺮ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﮐﻮي ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﺮوف ﭘﻪ ﻧﯧﮏ :ﴍﻋﻲ ﮐﺎر ﴎه او ﻣﻨﻊ
ﮐﻮي ﺑﻪ ﺧﻠﮏ ﻟﻪ ﺑﺪﮐﺎر Oﺨﻪ او ﺧﺎص د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﯥ ده اﺧﺮ ﺧﺎKﻪ د
8ﻮﻟﻮ ﮐﺎروﻧﻮ(.س

ﰲ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱠﻖ
-٢٩د اﻟﺤﺞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٧٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﺟﺎ ِﻫﺪُ وا ِ
ج ۚ◌ ﱢﻣﻠﱠ َﺔ
ﰲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦِ ِﻣ ْ
ﻦ َﺣ َﺮ ٍ
ﺟِ َﻬﺎ ِد ِﻩ ۚ◌ ُﻫ َﻮ ا ْﺟ َﺘ َﺒﺎﻛ ُْﻢ َو َﻣﺎ َﺟ َﻌ َﻞ َﻋﻠَ ْﻴﻜُ ْﻢ ِ
ﰲ َٰﻫ َﺬا ﻟِﻴَﻜُﻮنَ
ﻴﻢ ۚ◌ ُﻫ َﻮ َﺳ ﱠﻛ ُُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َ
) ِﻣﻦ َﻗ ْﺒ ُﻞ َو ِ
أَﺑِﻴﻜ ُْﻢ إِﺑْ َﺮا ِﻫ َ
ﻮل ﺷَ ﻬِﻴﺪً ا َﻋﻠَ ْﻴﻜُ ْﻢ َوﺗَﻜُﻮﻧُﻮا ﺷُ َﻬﺪَ ا َء َﻋ َ
اﻟ ﱠﺮ ُﺳ ُ
اﻟﺼﻼ َة
ﲆ اﻟ ﱠﻨ ِ
ﺎس ۚ◌ َﻓﺄَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ﻢ اﻟ ﱠﻨ ِﺼ.«ُ-
ﱃ َوﻧِ ْﻌ َ
َوآﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوا ْﻋ َﺘ ِﺼ ُﻤﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻫ َﻮ َﻣ ْﻮ َﻻﻛ ُْﻢ ۖ◌ َﻓ ِﻨ ْﻌ َﻢ اﻟْ َﻤ ْﻮ َ ٰ
ژﺑﺎړﻩ) :او زﯾﺎر ﮐﻮي ﭘﻪ ﻻره د ﺟﻬﺎد ﻃﺎﻋﺖ او رﺿﺎ د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﺣﻖ د ﺟﻬﺎد د ﻫﻐﻪ
ﴎه ﭼﯥ ورﺗﻪ وړ ،ﻻﯾﻖ او ﻣﺴﺘﺤﻖ دی .دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﻏﻮره ﮐي ﯾﺊ ﺗﺎﺳﯥ او ﻧﻪ ﯾﯥ
دي ZﺮCﻮﱄ ،ﻧﻪ ﯾﯥ دي اﯾXﻲ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ دﯾﻦ ﮐﯥ ﻫﯿ Wﺣﺮج ،ﻣﺸﻘﺖ او
اﺷﮑﺎل ،ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ وﮐئ د دﯾﻦ د ﭘﻼر ﺧﭙﻞ ﭼﯥ اﺑﺮاﻫﯿﻢ دی ،دﻏﻪ اﻟﻠﻪ وﻧﻮﻣﻮﻟﺊ
ﺗﺎﺳﯥ ﻣﺴﻠbﻧﺎن ،ﭘﺨﻮا ﻟﻪ دﻏﻪ ﻗﺮان Oﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو اﺳ abﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﭘﻪ دﻏﻪ
ﻗﺮان ﮐﯥ ﻫﻢ دﭘﺎره د دې ﭼﯥ ﳾ رﺳﻮل ﺳﺘﺎﺳﯥ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ
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ﺷﺎﻫﺪ! ،ﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ د ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﭙﻞ او ﭼﯥ ﺷﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﯾﻪ ﻣﺴﻠ ﻧﺎﻧﻮ ﺷﺎﻫﺪان
او !ﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ د ﺗﺒﻠﯿﻎ د ﻧﻮرو اﻧﺒﯿﺎوو .ﻧﻮ ﻗﺎ&ﻮئ ﺳﻢ ادا ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ
ﴎه ﻟﻪ ,ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ /او ادا ﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ زﮐﻮات او !ﻪ ,ﯿﻨ* وﻧﯿﺴﺊ ﺗﺎﺳﯥ
دﯾﻦ د اﻟﻠﻪ ،دﻏﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﮏ دی ﺳﺘﺎﺳﯥ ،ﭘﺲ !ﻪ ﻣﺎﻟﮏ دی اﻟﻠﻪ او !ﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﯽ دی اﻟﻠﻪ(.

َﺢ
-٣٠د اﳌﻮﻣﻨﻮن ﺳﻮرت ﭘﻪ ﻟﻮﻣ=ي او دوﻫﻢ آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻗﺪْ أَ ْﻓﻠ َ
ﰲ َﺻﻼﺗِ ِﻬ ْﻢ ﺧ ِ
َﺎﺷ ُﻌﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﭘﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
اﻟْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﴿ ﴾١اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ُﻫ ْﻢ ِ
ﺑﺮﯾﺎﱄ ،ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ او ﮐﺎﻣﯿﺎب ﺷﻮي دي ﻣﻮﻣﻨﺎن ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭼﯥ دوی ﭘﻪ
ﳌﻮﻧAﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ ﻋﺎﺟﺰي ﮐﻮوﻧﮑﻲ ،وﯦﺮﯦﺪوﻧﮑﻲ دي ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ.

ﲆ
)-(٣١د اﳌﻮﻣﻨﻮن ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۹آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦﻫ ْ
ُﻢ َﻋ َ ٰ
ﺤﺎ ِﻓﻈُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮل ﭼﯥ دوی
َﺻﻠَ َﻮاﺗِﻬ ِْﻢ ُﻳ َ
ﻫﻤﯧﺸﻪ ﭘﺮ ﳌﻮﻧAﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺎﺗﻨﻪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﺗﻞ ﯾﯥ ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﻟﻪ ,ﻮﻟﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ(.

-٣٢د اﻟﻨﻮر ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :ر َﺟ ٌ
ﺠﺎ َر ٌة َو َﻻ
ﺎل ﱠﻻ ﺗُﻠْﻬِﻴﻬ ِْﻢ ﺗِ َ
ﱠﺐ
ﺑَ ْﻴ ٌﻊ َﻋﻦ ِذﻛْ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوإِﻗ ِ
َﺎم ﱠ
اﻟﺼﻼ ِة َوإِﻳ َﺘﺎ ِء اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ ِة ۙ◌ ﻳَﺨَﺎﻓُﻮنَ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺗَ َﺘ َﻘﻠ ُ
ُﻮب َو ْ
اﻷَﺑْ َﺼﺎ ُر« .ژﺑﺎړﻩ) :داﺳﯥ ﺳ=ي ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﺎﻓﻠﻮي دوی ﺳﻮداEﺮي او
ِﻓﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘﻠ ُ
ﻧﻪ ﺑﯿﻊ ﭘﯧﺮودل ﻟﻪ ذﮐﺮه د اﻟﻠﻪ او ﻟﻪ ﺳﻢ ﻗﺎﯾﻤﻮﻟﻮ ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﳌﺎﻧAﻪ او ﻟﻪ ورﮐﻮﻟﻮ د
زﮐﻮات ،وﯾﺮﯦTي دوی ﴎه ﻟﻪ ذﮐﺮه او ﻃﺎﻋﺘﻪ ﻟﻪ ﻋﺬاﺑﻪ د ﻫﻐﯥ ورPﯥ ﭼﯥ اوړي
راوړي ،ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻪ وي ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ورPﯥ ﮐﯥ زړوﻧﻪ او ﺳﱰEﯥ ﻟﻪ ډﯦﺮې وﯾﺮې(.

اﻟﺼﻼ َة َوآﺗُﻮا
-۳۳د اﻟﻨﻮر ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٥٦آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :وأَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا اﻟ ﱠﺮ ُﺳ َ
ﺣ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻗﺎﯾﻤﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ،ﺳﻢ ادا
ﻮل ﻟَ َﻌﻠﱠﻜُ ْﻢ ﺗُ ْﺮ َ
ﮐﻮئ ﴎه ﻟﻪ ,ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ /او ورﮐﻮئ زﮐﻮات او اﻃﺎﻋﺖ وﮐ=ئ ﺣﮑﻢ وﻣﻨﺊ
ﺗﺎﺳﯥ د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ! ،ﺎﯾﻲ ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ رﺣﻢ وﮐ=ی ﳾ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ(.

-٣٤د اﻟﻨﻤﻞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ﻟﻮﻣ=ي او دوﻫﻢ آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻃﺲ ۚ◌ ﺗِﻠْﻚَ
« .ژﺑﺎړﻩ) :دا
آﻳَ ُ
ﺎب ﱡﻣ ِﺒ ٍ
ﺎت اﻟْ ُﻘ ْﺮآنِ َو ِﻛ َﺘ ٍ
ى ﻟِﻠْ ُﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ َ
ﴩ ٰ
 ﴿ ﴾١ﻫُﺪً ى َوﺑُ ْ َ
آﯾﺘﻮﻧﻪ د دې ﺳﻮرت آﯾﺘﻮﻧﻪ د ﻗﺮآن او ﮐﺘﺎب ﻣﺒﯿﻦ )!ﮑﺎره( ﺑﯧﻠﻮوﻧﮑﻲ دي ،دﻏﻪ
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ﻗﺮآن ﺳﻤﻪ ﺻﺎﻓﻪ ﻟﯿﺎره ﻮوﻧﮑﯽ دی ﻮل ﺟﻬﺎن ﺗﻪ او زﯦﺮی ورﮐﻮوﻧﮑﯽ دی
ﻣﻮﻣﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻌﯿﻢ ﴎه ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﭼﯥ ﻗﺎ%ﻮي ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ
ﳌﻮﻧ 6او ورﮐﻮي زﮐﻮات د اﻣﻮاﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮ او دوی ﭘﻪ ور2ﯥ اﺧﺮې ﭼﯥ ﻗﯿﺎﻣﺖ
دی ،ﻫﻢ دوی ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮي ﭼﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ را ﺑﻪ ﳾ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﴎه(.

ﻲ إِﻟَ ْﻴﻚَ
- ٣٥د اﻟﻌﻨﮑﺒﻮت ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٤٥آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﺗ ُْﻞ َﻣﺎ أُو ِﺣ َ
ﺤﺸَ ﺎ ِء َواﻟْ ُﻤﻨﻜَ ِﺮ ۗ◌
ﻦ اﻟْ ِﻜ َﺘ ِ
ِﻣ َ
ﻰ ﻋَﻦِ اﻟْ َﻔ ْ
اﻟﺼﻼ َة ۖ◌ إِنﱠ ﱠ
ﺎب َوأَ ِﻗ ِﻢ ﱠ
اﻟﺼﻼ َة ﺗَ ْﻨ َﻬ ٰ
َﻢ َﻣﺎ ﺗ َْﺼ َﻨ ُﻌﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :وﻟﻮﻟﻪ ﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪه! ﻫﻐﻪ
َوﻟَ ِﺬﻛْ ُﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻛ َْﱪُ ۗ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ ْﻌﻠ ُ
ﭼﯥ وﺣﯥ ﮐ>ی ﺷﻮې ده ،ﺗﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﻢ دا ﻣﻘﺪس ﻗﺮآن دی او
ﻗﺎﯾﻤﻮئ ﺳﻢ ادا ﮐﻮئ ﴎه ﻟﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ ،6ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﻮي ﳌﻮﻧ6
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ ﺑﯥ ﺣﯿﺎﯾ Hاو ﻟﻪ ﺑﺪ ﮐﺎر Gﺨﻪ او ﺧﺎﻣﺨﺎ ﯾﺎ دول د اﻟﻠﻪ ډﯦﺮ ﻟﻮی دی
او اﻟﻠﻪ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم دي ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﮐﻮئ ﯾﯥ ﺗﺎﺳﯥ ،ﻧﻮ ﺟﺰا ﺑﻪ ﯾﯥ درﮐ>ي ﭘﻪ
ﻪ ډول ﴎه(.
ﺗﻔﺴﯿﺮ :د ﳌﺎﻧSﻪ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د ﺑﺪﯾﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﮐﯧﺪل دوه ﻣﻌﻨﯽ Pﺎﻧﯥ ﻟﺮي .ﯾﻮه :د
ﺗﺜﺒﯿﺐ ﭘﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ﯾﻌﻨﯥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ ﳌﺎﻧSﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺧﺎﺻﯿﺖ او ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾVﯽ
دی ﭼﯥ ﳌﻮﻧ 6ﮐﻮوﻧﮑﯽ ﻟﻪ Pﻨﺎﻫﻮﻧﻮ Gﺨﻪ ﺳﺎ[ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﮐﻮﻣﯥ دوا اﺳﺘﻌZل
ﺗﺒﻪ او ﻧﻮر اﻣﺮاض ﻟﻪ ﺳ>ي ﺷﮑﻮي او ﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮﯦ_دي ﭼﯥ ﭘﺮې راﳾ .ﭘﻪ دﻏﻪ
ﺻﻮرت ﮐﯥ ﺎﯾﻲ ﭘﻪ ﯾﺎد ﯾﯥ وﻟﺮئ ﭼﯥ ددوا ﻟﭙﺎره دﻏﻪ اﻣﺮ ﴐور ﻧﻪ دی ﭼﯥ د
ﻫﻐﻪ ﯾﻮا2ﯥ ﯾﻮ ﺧﻮراک د ﻧﺎروﻏﺘﯿﺎ د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﮐﺎﰲ ﳾ2 .ﯿﻨﯥ دواPﺎﻧﯥ
ﭘﻪ ﺧﺎص ﻣﻘﺪار ﴎه ﺗﺮ ﯾﻮې ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻻزﻣﻲ ډول ﺧﻮړل ﮐﯧ_ي ،ﻧﻮ
وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ دوا ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮑﺎره ﮐﻮي ،ﻣﴩوط ﭘﺮ دې ﭼﯥ رﻧSﻮر ﮐﻮم داﺳﯥ
ﺷﯽ اﺳﺘﻌZل ﻧﻪ ﮐ>ي ،ﭼﯥ د دوا ﻟﻪ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﴎه ﻣﻨﺎﰲ وي .ﭘﺲ ﳌﻮﻧ 6ﻫﻢ
ﺑﯧﺸﮑﻪ د ډﯦﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﻪ ډک ﻫﺴﯥ روﺣﺎ mدوا ده ،ﭼﯥ د روﺣﺎ mاﻣﺮاﺿﻮ د ﻋﻼج
ﻟﭙﺎره د ﯾﻮ اﮐﺴﯿﺮ ﺣﮑﻢ ﻟﺮي .ﻫﻮ! دﻏﻪ ﺧﱪه ورﴎه ﴐوري ده ﭼﯥ دوی ﭘﻪ
ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﭘﻪ ﺻﺤﻲ ﺗﻮPﻪ او اﺣﺘﯿﺎط ﴎه ﭼﯥ روﺣﺎ mاﻃﺒﺎؤ د ﻫﻐﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ
ﮐ>ی دی ،ﺗﺮ ﺎﮐﻠﯥ ﻧﯧrﺘﯥ ﭘﻮرې اﺳﺘﻌZل او ﭘﺮې ﻣﻮاﻇﺒﺖ وﮐ>ی ﳾ .وروﺳﺘﻪ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ دﻏﻪ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﺲ ﮐ>ي ﭼﯥ Gﺮﻧsﻪ ﳌﻮﻧ 6د ده ﭘﺨﻮاm
رﻧSﻮري او د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﺎروﻏﻲ ﻟﺮې ﮐﻮي؟ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﯥ داﺳﯥ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ ﭼﯥ ﻟﻪ
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ﺑﺪﯾﻮ ﻨﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﺮﮐﺖ ﻣﻨﻊ ﮐﯧﺪل ﺎﯾﻲ د اﻗﺘﻀﺎ ﭘﻪ ډول وي ،ﯾﻌﻨﯥ د
ﳌﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﻫﯿﯿﺖ او د ده د ﻫﺮ ﯾﻮ ذﮐﺮ ﻣﻘﺘﻀﯽ دی ،ﻫﻐﻪ اﻧﺴﺎن ﭼﯥ ﻫﻢ دا
اوس د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﻪ د رﺑﺎر ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،اﻃﺎﻋﺖ ،ﺧﻀﻮع ،ﺧﺸﻮع او
ﺗﺬﻟﻞ او د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د اﻟﻮﻫﯿﺖ ،رﺑﻮﺑﯿﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﻣﺎﻟﮏ اﳌﻠﮑﻮﺗﯿﺖ اﻇﻬﺎر او
اﻗﺮار ﮐ.ی دی ،ﻧﻮ اوس ،ﳌﺎﻧﻪ او ﻟﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﻬﺪ
او ﭘﯿ@ن ﺑﺎﻧﺪې ?ﯿﻨ> وﻻړ وي او ﺑﺪ ﻋﻬﺪي او ﴍارت وﻧﻪ ﮐ.ي او د ﻫﻐﻪ ﻟﻮی
ذات ﻟﻪ اﺣﮑﺎﻣﻮ Gﺨﻪ ﻣﻨﺤﺮف ﻧﻪ ﳾB ،ﻮاﮐﻲ د ﳌﺎﻧﻪ ﻫﺮه ﯾﻮه ادا ﳌﻮﻧA
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﻪ وو وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﺣﮑﻢ ورﮐﻮي ﭼﯥ د ﻋﺒﻮدﯾﺖ او
ﺑﻨﺪ MBﻣﺪﻋﻲ! ﺗﺎ ﺗﻪ ﺎﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ رﺘﯿﺎ ﴎه د ﻋﺎﺑﺪاﻧﻮ او د اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﺧﺎﺻﻮ
ﺑﻨﺪBﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن اﻋ@ل او اﻓﻌﺎل وﻟﺮي ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﳌﻮﻧ Aد ﺣﺎل ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎﻧﻪ
ﻏﻮاړي ﭼﯥ د ﴍارت او ﴎﮐﺸ Mاو ﺑﯥ اﺣﺘﯿﺎﻃG Mﺨﻪ ﭘﻪ Gﻨ> ﺷﻪ(.

ﻦ ﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ
-٣٥د ﻟﻘ@ن ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۴او ) (۵آﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﲆ
ﱠ
اﻟﺼﻼ َة َوﻳُ ْﺆﺗُﻮنَ اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوﻫُﻢ ﺑ ِْﺎﻵ ِﺧ َﺮ ِة ﻫ ُْﻢ ﻳُﻮ ِﻗ ُﻨﻮنَ ﴿ ﴾٤أُوﻟَٰ ِﺌﻚَ َﻋ َ ٰ
ﺤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ
ُﻢ اﻟْ ُﻤ ْﻔﻠِ ُ
ﻫُﺪً ى ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢﻬ ِْﻢ ۖ◌ َوأُوﻟَٰ ِﺌﻚَ ﻫ ُ

ﻗﺎ[ﻮي ،ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه ﻟﻪ ?ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ Aاو ورﮐﻮي دوی زﮐﻮات او
دوی ﭘﻪ اﺧﯿﺮت ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ دوی ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻮي ،دﻏﻪ ﺳﺘﺎﯾﲇ ﺷﻮي ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺳﻤﻪ
ﻟﯿﺎره دي ،ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ د رب د دوی او دﻏﻪ ﮐﺴﺎن ﻫﻢ دوی ﭘﻪ ﻣﺮاد رﺳﯧﺪﱄ دي(.

اﻟﺼﻼ َة َوأْ ُﻣ ْﺮ
ﻲ أَ ِﻗ ِﻢ ﱠ
-٣٦د ﻟﻘ@ن ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٧آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ ﺑُ َﻨ ﱠ
ﺑِﺎﻟْ َﻤ ْﻌ ُﺮ ِ
ﻦ َﻋ ْﺰ ِم
ﲆ َﻣﺎ أَ َﺻﺎﺑَﻚَ ۖ◌ إِنﱠ َٰذﻟِﻚَ ِﻣ ْ
وف َواﻧْﻪَ ﻋَﻦِ اﻟْ ُﻤﻨﻜَ ِﺮ َو ْ
اﺻ ِ ْ
ﱪ َﻋ َ ٰ
ْ
اﻷُ ُﻣﻮ ِر« .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ زوی Bﻮ?ﯿﻪ زﻣﺎ! ﻗﺎﯾﻤﻮه ،ﺳﻢ ودروه ﻟﻪ ?ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ Aاو
اﻣﺮ ﮐﻮه ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﯧﮑ Mاو ﻣﻨﻊ ﮐﻮه ﻟﻪ ﺑﺪۍ ﻧﻪ او ﺻﱪ ﮐﻮه ،ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺨﺘM
ﭼﯥ رﺳﯧdي ﺗﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﻪ ﭘﻪ اﻣﺮ او ﻧﻬﯥ ﮐﯥ ،ﺑﯧﺸﮑﻪ دا ﻣﺬﮐﻮره ﻧﺼﺎﯾﺢ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ
ﻣﻘﺼﻮدي ﮐﺎروﻧﻮ Gﺨﻪ دي(.

ﻦ َو َﻻ
ﰲ ﺑُ ُﻴﻮﺗِﻜُ ﱠ
-٣٧د اﻻﺣﺰاب ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۳۳آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻗ ْﺮنَ ِ
ﻦ
 اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوأَ ِﻃ ْﻌ َ
وﱃ ۖ◌ َوأَ ِﻗ ْﻤ َ
َﱪ ْﺟ َ
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗِ َ
ﻦ ﱠ
ج اﻟْ َ
َﱪ َ
ﻦﺗ َﱡ
ﺗ َﱠ
ﺠﺎ ِﻫﻠِ ﱠﻴ ِﺔ ْاﻷُ َ ٰ
ْﻞ اﻟْ َﺒ ْﻴ ِ
ﺖ
ﺲ أَﻫ َ
ﺐ َﻋﻨﻜ ُُﻢ اﻟ ﱢﺮ ْﺟ َ
اﻟﻠﱠﻪَ َو َر ُﺳﻮﻟَﻪُ ۚ◌ إِﱠ َﺎ ﻳُﺮِﻳﺪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِ ُﻴ ْﺬ ِﻫ َ
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ُﻢ ﺗَﻄْ ِﻬًا« .ژﺑﺎړﻩ) :او ﻗﺮار وﻧﯿﺴﺊ ﯾﻪ ﻮ! ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﯥ او ﻣﻪ
َوﻳُﻄَ ﱢﻬ َﺮﻛ ْ
ﮑﺎروئ ﺎﯾﺴﺖ ﺧﭙﻞ ﺑﯧ+ﺎﻧﻪ ﺳ)ﯾﻮ ﺗﻪ ،ﭘﻪ ﺷﺎن د اﻇﻬﺎر او ﺎﯾﺴﺖ د ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ د
ﻮ وړوﻣﺒﻨﯿﻮ او ﺳﻢ دروئ ﳌﻮﻧ 7ﭼﯥ د ﺑﺪ 4ﻋﺒﺎداﺗﻮ اﺻﻞ دی او ورﮐﻮئ
زﮐﻮات ﭼﯥ د ﻣﺎﱄ ﻋﺒﺎداﺗﻮ اﺻﻞ دي او ﺗﻞ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻮئ د اﻟﻠﻪ او در ﺳﻮل د
دﻏﻪ اﻟﻠﻪ .ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ده ﭼﯥ اراده ﻟﺮي اﻟﻠﻪ د دې ﭼﯥ ﻟﺮې ﮐ)ي ﻟﻪ
ﺗﺎﺳﯥ Iﻨﺎه ،ﯾﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺘﻪ! ﮐﻮرﻧ Gد ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ او
ﭼﯥ ﭘﺎک ﮐ)ي ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ Iﻨﺎه ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮاﱄ(.
ﯾﺎدوﻧﻪ :دﻏﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻫﺪاﯾﺖ د ﭘﯿﻐﻤﱪ د ﮐﻮرﻧ Gﻏ)ﯾﻮ ،ﯾﻌﻨﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺗﻪ دی.

ﺎب
-٣٨د ﻓﺎﻃﺮ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٩آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮِ » :إنﱠ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻦ ﻳَﺘْﻠُﻮنَ ِﻛ َﺘ َ
ﺠﺎ َر ًة ﻟﱠﻦ
ﴎا َو َﻋﻼﻧِ َﻴ ًﺔ ﻳَ ْﺮ ُﺟﻮنَ ﺗِ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
اﻟﺼﻼ َة َوأَﻧ َﻔﻘُﻮا ِﻣ ﱠ' َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ُْﻢ ِ !
ﺗَ ُﺒﻮ َر« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺑﯧﺸﮑﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻟﻮﱄ ﮐﺘﺎب د اﻟﻠﻪ )ﻗﺮان( او ﻗﺎﯾﻤﻮي ﺗﻞ
ﺳﻢ ادا ﮐﻮي ﴎه ﻟﻪ Sﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ 7او ﻟ+ﻮي ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ Oﯿﻨﯥ ﻟﻪ
ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ Wﺨﻪ ﭼﯥ ورﮐ)ي ﻣﻮ دي دوی ﺗﻪ ﻟ+ﻮي ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘUﻪ او ﭘﻪ ﮑﺎره،
اﻣﯿﺪ ﻟﺮي دوی د داﺳﯥ ﯾﻮه ﺗﺠﺎرت ﭼﯥ ﻟﻪ ﴎه ﻧﻪ ﻫﻼک ﮐﯧXي(.

ﺠﺎﺑُﻮا ﻟِ َﺮﺑﱢﻬ ِْﻢ
-٣٩اﻟﺸﻮری ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٣٨آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :واﻟﱠ ِﺬﻳ َ
اﺳﺘَ َ
ﻦ ْ
ُﻢ ُﻳﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :او ﺑﻞ
ى َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻢ َو ِﻣ ﱠ' َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
َوأَﻗَﺎ ُﻣﻮا ﱠ
اﻟﺼﻼ َة َوأَ ْﻣ ُﺮﻫ ُْﻢ ﺷُ ﻮ َر ٰ
ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﺟﺎﺑﺖ ﮐﻮي د اﺣﮑﺎﻣﻮ د رب د دوی او ﻗﺎﯾﻤﻮي ادا ﮐﻮي
ﴎه ﻟﻪ Sﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ 7او ﮐﺎر د دې ﭘﻪ ﻣﺸﻮرت ﴎه وي ﭘﻪ ﻣﻨ 7د دوی ﮐﯥ او
Oﯿﻨﻮ د ﻫﻐﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ورﮐ)ي دي ﻣﻮږ دوی ﺗﻪ ،ﻧﻔﻘﻪ ﮐﻮي ﭘﻪ ﻟﯿﺎره د اﻟﻠﻪ(.

-٤٠د اﳌﺠﺎدﻟﺔ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٣آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :أَأَﺷْ َﻔ ْﻘ ُﺘ ْﻢ أَن ﺗُ َﻘﺪﱢ ُﻣﻮا
ﺠ َﻮاﻛُ ْﻢ َﺻﺪَ ﻗ ٍ
َﺎب اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَ ْﻴﻜ ُْﻢ َﻓﺄَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا
َﺑ ْ َ
ي ﻧَ ْ
َﺎت ۚ◌ َﻓﺈِ ْذ ﻟ َْﻢ ﺗَ ْﻔ َﻌﻠُﻮا َوﺗ َ
َ 8ﻳﺪَ ْ
ﺧ ِﺒٌ ;ِ َﺎ ﺗَ ْﻌ َﻤﻠُﻮنَ «.
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َوأَ ِﻃﻴ ُﻌﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َو َر ُﺳﻮﻟَﻪُ ۚ◌ َواﻟﻠﱠﻪُ َ
ﱠ
ژﺑﺎړﻩ) :آﯾﺎ وﯾﺮﯦXئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻓﻘﺮه ﭼﯥ وړاﻧﺪې ﮐ)ئ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ﭘUﯥ ﺧﱪې
ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﯿﺮاﺗﻮﻧﻪ ،ﭘﺲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ وﻧﻪ ﮐ) ﺗﺎﺳﯥ دﻏﻪ ﺧﯿﺮات او رﺟﻮع ﭘﻪ
رﺣﻤﺖ ﴎه ،وﮐ) اﻟﻠﻪ ﭘﺮ ﺗﺎﺳﯥ ﺑﺎﻧﺪې ،ﻧﻮ ﻗﺎﯾﻢ ﮐ)ئ ﺳﻢ ودروئ ﴎه ﻟﻪ Sﻮﻟﻮ
ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ 7او ورﮐ)ئ زﮐﻮات او ﺣﮑﻢ وﻣﻨﺊ د اﻟﻠﻪ او ﺣﮑﻢ وﻣﻨﺊ ﺗﺎﺳﯥ د
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رﺳﻮل ددﻏﻪ اﻟﻠﻪ او اﻟﻠﻪ ﻪ ﺧﱪدار دی ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﻋﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﭼﯥ ﮐﻮئ
ﺗﺎﺳﯥ ﻧﻮ ﺟﺰا ﺑﻪ ﯾﯥ درﮐ$ي(.

ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا إِ َذا
-٤١د اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۹آﯾﺖ ﮐﯥ د اﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ» :ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﱃ ِذﻛْ ِﺮ اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َذ ُروا اﻟْ َﺒ ْﻴ َﻊ ۚ◌
ﻠﺼﻼ ِة ِﻣﻦ َﻳ ْﻮ ِم اﻟْ ُ
ي ﻟِ ﱠ
ﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ ﻓ ْ
ﻧُﻮ ِد َ
َﺎﺳ َﻌ ْﻮا إِ َ ٰ
ﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﯾﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭼﯥ اﯾن ﻣﻮ
َ ﻟﱠﻜ ُْﻢ إِن ﻛُﻨ ُﺘ ْ
َٰذﻟِﻜُ ْﻢ ﺧ ْ ٌ
راوړی دی! ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻮﻣ$ی اذان ووﯾﻠﯽ ﳾ ﻟﭙﺎره د ﳌﺎﻧ3ﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ،ﻧﻮ
Bﻐﻠﺊ ﻣﻨ@ې وﻫﺊ د اﻟﻠﻪ د ذﮐﺮ ﭘﻪ ﻟﻮري او ﭘﺮﯦ=دئ ﭘﻠﻮرل او ﭘﯧﺮل(.

-٤٢د اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (١٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :ﻓﺈِ َذا ﻗ ُِﻀ َﻴ ِ
اﻟﺼﻼ ُة
ﺖ ﱠ
ﰲ ْاﻷَ ْر ِ
ض َواﺑْ َﺘﻐُﻮا ِﻣﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوا ْذﻛُ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ ﻛَ ِﺜًا ﻟﱠ َﻌﻠﱠﻜ ُْﻢ
ﴩوا ِ
ﻓَﺎﻧ َﺘ ِ ُ
ﺤﻮنَ « .ژﺑﺎړﻩ) :ﻧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ادا ﮐ$ی ﳾ ﳌﻮﻧ Eد ﺟﻤﻌﯥ ﭘﺲ ﺧﻮاره ﺷﺊ
ﺗُ ْﻔﻠِ ُ
ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ Bﻤﮑﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻮاﯾﺠﻮ ﺗﻪ ﮐﻪ ﯾﯥ ﻟﺮئ او وﻟHﻮئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ ﻓﻀﻠﻪ د اﻟﻠﻪ
او ﯾﺎدوئ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ ﯾﺎدوﻟﻮ ډﯦﺮو ﴎه ،ﺎﯾﯧ=ي ﭼﯥ وﻣﻮﻣ Nﺗﺎﺳﯥ ﯧLMﯥ ،ﻧﯧﮑﺊ
ﺧﻼﺻﯥ او ﻣﺮاد(.

-٤٣د اﳌﺰﻣﻞ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (٢٠آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮ » :إِنﱠ َرﺑﱠﻚَ ﻳَ ْﻌﻠ َُﻢ أَﻧﱠﻚَ
ﻦ َﻣ َﻌﻚَ
ﻦ ا ﱠﻟ ِﺬﻳ َ
َﻲ اﻟﻠﱠ ْﻴﻞِ َوﻧِ ْﺼ َﻔﻪُ َو ُﺛ)ﻠُﺜَﻪُ َوﻃَﺎﺋِ َﻔ ٌﺔ ﱢﻣ َ
ﺗَﻘُﻮ ُم أَد َ ٰ
ِْ 0ﻣﻦ ُﺛ)ﻠُﺜ ِ
ﺎب َﻋﻠَ ْﻴﻜ ُْﻢ ﻓَﺎ ْﻗ َﺮ ُءوا َﻣﺎ
َواﻟﻠﱠﻪُ ﻳُ َﻘﺪﱢ ُر اﻟﻠﱠ ْﻴ َﻞ َواﻟ ﱠﻨ َﻬﺎ َر َﻋﻠِ َﻢ أَن ﻟﱠﻦ ﺗُ ْ
ﺤ ُﺼﻮ ُه َﻓ َﺘ َ
ﰲ
ﴇ َوآ َ
ﴪ ِﻣ َ
ﺧ ُﺮونَ ﻳَ ْ ِ
ﴬﺑُﻮنَ ِ
ﻦ اﻟْ ُﻘ ْﺮآنِ َﻋﻠِ َﻢ أَن َﺳﻴَﻜُﻮنُ ِﻣﻨﻜُﻢ ﱠﻣ ْﺮ َ ٰ
ﺗَ َﻴ ﱠ َ
ْاﻷَ ْر ِ
ﰲ َﺳﺒِﻴﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺎ ْﻗ َﺮ ُءوا
ض ﻳَ ْﺒ َﺘﻐُﻮنَ ِﻣﻦ ﻓَﻀْ ﻞِ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوآ َ
ﺧ ُﺮونَ ﻳُﻘَﺎ ِﺗﻠُﻮنَ ِ
اﻟﺼﻼ َة َوآﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة َو َأ ْﻗﺮِﺿُ ﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َﻗ ْﺮﺿً ﺎ َﺣ َﺴ ًﻨﺎ َو َﻣﺎ
ﴪ ِﻣ ْﻨﻪُ َوأَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ
َﻣﺎ ﺗَ َﻴ ﱠ َ
َا َوأَ ْﻋﻈَ َﻢ أَ ْﺟ ًﺮا
ﺗُ َﻘﺪﱢ ُﻣﻮا ِﻷَﻧﻔ ُِﺴﻜُﻢ ﱢﻣ ْ
ﻦ ﺧ ْ
ٍَ ﺗَﺠِ ﺪُ و ُه ِﻋﻨﺪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻫ َﻮ ﺧ ْ ً

ﻴﻢ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﭘﻮه دی اﻟﻠﻪ ﺷﺎن دا دی ﭼﯥ
اﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮوا اﻟﻠﱠﻪَ إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ َﻏﻔُﻮ ٌر ﱠر ِﺣ ٌ
َو ْ
ژر ﺑﻪ ﳾ Bﯿﻨﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ Tﺨﻪ ﻧﺎروﻏﺎن او وي ﺑﻪ ﻧﻮر ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ Tﺨﻪ ﭼﯥ د ﺳﻔﺮ
ﻣﺰل ﺑﻪ ﮐﻮي دوی ﭘﻪ Bﻤﮑﻪ ﮐﯥ ،ﻟHﻮي ﺑﻪ دوی ﻟﻪ ﻓﻀﻠﻪ رزﻗﻪ د اﻟﻠﻪ او وي ﺑﻪ
ﻧﻮر ﻟﻪ ﺗﺎﺳﯥ Tﺨﻪ ﭼﯥ ﺟﻨMﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮي دوی ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﻧﻮ ﻟﻮﻟﺊ ﺗﺎﺳﯥ
ﭘﻪ ﳌﺎﻧ3ﻪ ﮐﯥ ﻫﻮﻣﺮه ﭼﯥ اﺳﺎن وي ﻟﻪ دﻏﻪ ﻗﺮاﻧﻪ او ﻗﺎﯾﻤﻮئ ﺳﻢ ودروئ ﳌﻮﻧE
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ﺳﻢ ودروئ ﳌﻮﻧ ﴎه دﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﯾﯥ او ورﮐﻮئ زﮐﻮات او ﻗﺮض ﮐﻮي ﻣﺎل
ورﮐﻮئ ﺗﺎﺳﯥ د اﻟﻠﻪ ﴎه ﻗﺮض !ﻪ ﻣﺎل ورﮐﻮئ ﭘﻪ ﻻره د اﻟﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮ! ﻟﻪ
ﺣﻼﻟﻮ او ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ وړاﻧﺪې ﻟﯧ+ئ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﭙﺎره د *ﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻪ (ﻪ ﺧﯿﺮ
ﻧﯧﮑ

(ﺨﻪ ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﺊ ﺗﺎﺳﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﺰد د اﻟﻠﻪ ،دا ﭘﺨﻮا ﻟﯧ+ل د

ﺣﺴﻨﺎﺗﻮ ﺧﯿﺮ ډﯦﺮ ﻏﻮره دی او ډﯦﺮ ﻟﻮی دی ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د اﺟﺮ او ﺛﻮاب(.

-۴۴د اﻟﺒﯿﻨﺔ ﺳﻮرت ﭘﻪ ) (۵آﯾﺖ ﮐﯥ داﺳﯥ ﻟﻮﻟﻮَ » :و َﻣﺎ أُ ِﻣ ُﺮوا إِ ﱠﻻ ﻟِ َﻴ ْﻌ ُﺒﺪُ وا اﻟﻠﱠﻪَ
ُﻣ ْ
اﻟﺼﻼ َة َوﻳُ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰﻛَﺎ َة ۚ◌ َو َٰذﻟِﻚَ
 ﻟَﻪُ اﻟﺪﱢ ﻳ َ
ﺨﻠِ ِﺼ َ
ﻦ ُﺣ َﻨﻔَﺎ َء َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮا ﱠ
ﻦ ا ْﻟ َﻘ ﱢﻴ َﻤ ِﺔ« .ژﺑﺎړﻩ) :ﺣﺎل دا ﭼﯥ اﻣﺮ ﺣﮑﻢ ﻧﻪ وﮐ=ی ﺷﻮی دوی ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻮرات
ِدﻳ ُ
او اﻧﺠﯿﻞ ﮐﯥ ،ﻣDﺮ ورﮐ= ﺷﻮی و ،ﭼﯥ ﻋﺒﺎدت ﮐﻮي دوی د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ ﺧﺎﻟﺺ ﮐﻮوﻧﮑﯽ وي اﻟﻠﻪ ﻟﺮه دﯾﻦ ﻟﻪ ﴍﮐﻪ او ﻧﻔﺎﻗﻪ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ راJﺮ*ﯧﺪوﻧﮑﯽ وي ﻟﻪ ﺑﺎﻃﻠﻪ ﺣﻖ ﺗﻪ ،ﭘﻪ ﻻره د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ،ﭘﺲ (ﺮﻧDﻪ ﮐﺎﻓﺮ
ﮐﯧ+ي ﭘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ! او ﺑﻞ دوی ﻣﺎﻣﻮر دي ﭘﺮ دې ﭼﯥ
ﻗﺎﯾﻤﻮي ﺳﻢ دروي ﴎه د ﻮﻟﻮ ﺣﻘﻮﻗﻮ ﳌﻮﻧ او ورﮐﻮئ زﮐﻮات او دا ﻣﺎﻣﻮر ﺑﻬﻲ
ﺷﯿﺎن دﯾﻦ دی ﻣﺤﮑﻢ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﭼﯥ ﻫﯿ Wﮐﻮږواﻟﯽ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ(.
دا ﭘﻮرﺗﻨﻲ (ﻠﻮر (ﻠﻮﯦ]ﺖ ﻻر!ﻮوﻧﯥ ﻫﻐﻪ (ﺮJﻨﺪوﻧﯥ دي ،ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺮآن
ﻣﺠﯿﺪ ﮐﯥ د ﳌﺎﻧ`ﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ﺷﻮې ،ﻟﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻪ اﺧﻮا ﻧﻮر آﯾﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﳌﺎﻧ`ﻪ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻻر!ﻮوﻧﯥ راﻏﻠﯥ دي ،ﺧﻮ ﯾﻮه ﺧﱪه ﭼﯥ
د وﯾﻠﻮ ده ،ﻫﻐﻪ دا ده ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﳌﺎﻧ`ﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﺣﯥ راﻏﻠﯥ د ﻫﻐﻪ ﴎه
ﯾﻮ *ﺎی د زﮐﻮات او د اﻧﻔﺎق ﻧﻮم ﻫﻢ ﯾﺎد ﺷﻮی دی .ﯾﻌﻨﯥ ﻫﯿ Wﯾﻮ ﳌﻮﻧ د
زﮐﻮات او د اﻧﻔﺎق ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ دﳌﺎﻧ`ﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﯥ اﺟﺮ او ﺛﻮاب ﻧﻪ ﳾ ﻟﺮﻟﯽ ،دا ﮑﻲ
د ﺛﺒﻮت ﻧ]ﻪ ده ،ﭼﯥ ﳌﻮﻧ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﳌﺎﻧ`ﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﺗﺒﯥ رﺳﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ
ﳌﻮﻧ ﮐﻮوﻧﮑﻲ د زﮐﻮات او د اﻧﻔﺎق ﺣﮑﻢ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﯽ ﮐ=ی ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﲇ
ﮐﻮي) .اﻧﻔﺎق( د ﻮﻟﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻧﻮم دی او دا ﻧﻮم ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ او
ﻣﺴﺎواﺗﻮ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ=ی Jﺎم دی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮرﺗﻪ ﳾJ ،ﻨﻲ ﯾﻮا*ﯥ ﭘﻪ وچ
ﳌﺎﻧ`ﻪ ﴎه ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﺗﻠﻪ ﭘﺮ ﭘ]ﻮ ﻧﻪ ﳾ ودرﯦﺪﻟﯽ .د
دې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ د ﳌﺎﻧ`ﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻ ﭘﺴﯥ وﭘﻮﻫﯧ+و ﻏﻮره nJﻢ د ﭘ]ﺘﻮ ارﯾﺎﻧﺎ داﯾﺮة
اﳌﻌﺎرف د اوم ﻮک ﻟﻪ ) (١٠٥٨ﻣﺦ (ﺨﻪ ﮐ qﻣ( qﻪ راواﺧﻠﻢ .ﭘﻪ دې ﻣﺦ ﮐﯥ
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د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ داﺳﯥ ﴍﺣﻪ راﻏﻠﯥ ده.

ﳌﻮﻧ
ﳌﻮﻧ :%ﳌﻮﻧ %ﻓﺮض ﻋﯿﻦ دی او د اﯾن ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﺳﻼم دوﻫﻢ رﮐﻦ دی .د
ﳌﺎﻧﻪ ﻓﺮض واﻟﯽ ﭘﻪ آﯾﺖ ﴎه ﺛﺎﺑﺖ دی .د ﳌﺎﻧﻪ د ﻓﺮض واﱄ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ دا

اﻟﺼﻼ َة« ﯾﻌﻨﯥ ﻗﺎﯾﻢ وﺳﺎﺗﺊ ﳌﻮﻧ .%د ﳌﺎﻧﻪ د
آﯾﺖ راﻏﻠﯽ دیَ » :وأَ ِﻗﻴ ُﻤﻮا ﱠ

اﻟﺼﻠَ َﻮ ِ
ﻓﺮﺿﯿﺖ ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ آﯾﺖ ﻫﻢ راﻏﻠﯽ دی » َﺣﺎ ِﻓﻈُﻮا َﻋ َ
ات
ﲆ ﱠ
« ﯾﻌﻨﯥ 6ﯿﻨ 5وﺳﺎﺗﺊ ﳌﻮﻧﻮﻧﻪ او
ﻰ َوﻗُﻮ ُﻣﻮا ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﻧِ ِﺘ َ
َو ﱠ
اﻟﺼﻼ ِة اﻟْ ُﻮ ْﺳﻄَ ٰ
ﺧﺎص ﻣﻨﻨﯽ ﳌﻮﻧ ،%د ﳌﺎﻧﻪ د ﻓﺮض واﱄ ﭘﻪ ﺑﺎب ﭼﯥ ﮐﻮم ﻣﺸﻬﻮر ﺣﺪﯾﺚ

ﰲ ﻛ ﱢُﻞ
ﺎﱃ َﻓ َﺮ َ
ﲆ ﻛ ﱢُﻞ ﱡﻣ ْﺴﻠِ ً ﱡﻣ َﺴﻠﱠ َﻤﺔ ِ
ض َﻋ َ ٰ
راﻏﻠﯽ دی دا دی» :إِنﱠ اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَ َﻌ َ ٰ
ﺧ ْﻤ َﺴﺔ َﺻﻠَ َﻮات « ﯾﻌﻨﯥ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠن ﺳ@ي او
ﻳَ ْﻮ ٍم َو ﻟَ ْﻴﻠَ ٍﺔ َ
ﻣﺴﻠﻧﯥ Gﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐﯥ ﭘﻨﻪ ﳌﻮﻧﻮﻧﻪ ﻓﺮض ﮐ@ي دي ،ﭘﻪ
ﻫﺮ ﺷﻮاروز ﮐﯥ ﭘﺮ ﻫﺮ ﻣﺴﻠن ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻨﻪ وﺧﺘﻪ ﳌﻮﻧ %ﻓﺮض دی ،د ﺳﻬﺎر
Oﺎﻧﺪه ﳌﻮﻧ ،%د ﺑﺮﻣﻞ ﯾﺎ ﻣﺎﺳﭙNﯿﻦ ﳌﻮﻧﺦ ،د )ﻟﺮﻣﻞ( ﯾﺎ ﻣﺎزدﯾIﺮ ﳌﻮﻧ ،%د ﺗﺮﻣﻞ
ﯾﺎ د ﻣﺎGﺎم ﳌﻮﻧ ،%د ﺷﻮﻣﻪ دم ﯾﺎ د ﻣﺎﺳﺨﻮﺗﻦ ﳌﻮﻧ.%
ﳌﻮﻧS %ﯿﻨﯥ ﴍﻃﻮﻧﻪ او رﮐﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي ،ﴍﻃﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ وړاﻧﺪې دي
او رﮐﻨﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻨ %ﮐﯥ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻪ ډول ﯾﺎدﯦTي:

د ﳌﺎﻧ ﻪ ﴍﻃﻮﻧﻪ
د ﳌﺎﻧﻪ ﴍﻃﻮﻧﻪ ﺷﭙ Tدي:
 -۱ﻟﻪ ﺣﻘﯿﻘﻲ او ﺣﮑﻤﻲ ﭘﻠﯿﺘY Zﺨﻪ د ﳌﻮﻧ %ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺑﺪن ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ.
-۲د ﺟﺎﻣﻮ او د ﳌﺎﻧﻪ د Sﺎي ﭘﺎﮐﻮاﻟﯽ.
-۳د ﻋﻮرت ﭘ^ﻮاﻟﯽ.
-۴ﻗﺒﻠﯥ ﺗﻪ ﻣﺦ OﺮSﻮل.
-۵ﻧﯿﺖ ﮐﻮل.
-۶وﺧﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪل.
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د ﻧﺎرﯾﻨﻪ ﻋﻮرت د ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﺗﺮ ﻨﻨﻮ ﭘﻮرې ،د وﯾﻨ ﯥ ﻋﻮرت د ﺳي د
ﻋﻮرت ﭘﻪ ﺷﺎن دی ،ﺧﻮ ﺷﺎ او ﺳﯿﻨﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده ،د اﺻﲇ  ﯥ
ﻋﻮرت د دې .ﻮل ﺑﺪن دی،ﯾﻮاﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘ+ﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻋﻮرت ﮐﯥ ﻧﻪ راﻲ،
د ﯾﻮ ﻏي د 8ﻠﻮرﻣﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻮ8ﻮاﻟﯽ د ﳌﺎﻧ ﻪ د رواﮐﯧﺪو ﻣﺎﻧﻊ 2ﺮﻲ .ﭘﻨ0ئ،
ورون ،ﺧﺎص اﻧﺪام ،وﻳ+ﺘﺎن ،دﻏﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﺎﻧﻠﻪ ﻏي دي.

د ﳌﺎﻧﻪ رﮐﻨﻮﻧﻪ
د ﳌﺎﻧ ﻪ رﮐﻨﻮﻧﻪ اوه دي:
-۱د ﻧﯿﺖ ﺗﻟﻮ ﺗﮑﺒﯿﺮ.
-۲درﯦﺪل.
-۳ﻗﺮات.
-۴رﮐﻮع.
-۵ﺳﺠﺪه.
-۶اﺧﯿﺮه ﻗﻌﺪه.
-۷د ﳌﻮﻧ Bﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﳌﺎﻧ ﻪ ﻧﻪ وﺗﻞ.

د ﳌﺎﻧﻪ واﺟﺒﺎت
د ﳌﺎﻧ ﻪ واﺟﺒﺎت دوﻟﺲ دي:
-۱د ﻓﺎﺗﺤﯥ ﺳﻮرت ﻟﻮﺳﺘﻞ.
-۲د ﺑﻞ ﺳﻮرت ﻟﻮﺳﺘﻞ.
-۳د ﺗﺮﺗﯿﺐ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻮل.
-۴ﻟﻮﻣۍ ﻗﻌﺪه.
-۵د ﺷﻬﺎدت ﮐﻠﯿﻤﻪ وﯾﻞ.
-۶ﺳﻼم وﯾﻞ.
-۷د ﻗﻨﻮت دﻋﺎ وﯾﻞ.
-۸د اﺧﱰوﻧﻮ ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ.
-۹د ﻗﺮاﺋﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻓﺮﺿﻮ ﮐﯥ د دوه وو ﻟﻮﻣﯾﻮ رﮐﻌﺘﻮﻧﻮ .ﺎﮐﻞ.
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۰ا-ج-د رﮐﻨﻮﻧﻮ ﺑﺮاﺑﺮول.
-۱۱د ﺟﻬﺮ ﳌﻮﻧ ﭘﻪ ﺟﻬﺮ وﯾﻞ او  ١٢ﺧﻔﯿﻪ ﳌﻮﻧ ﭘﻪ ورو وﯾﻞ.
ﻟﻪ دﻏﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﴍﻃﻮﻧﻮ او رﮐﻨﻮﻧﻮ او واﺟﺒﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﺑﯿﺎن
ﺷﻮل د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻨﺖ دي ﯾﺎ ﻣﺴﺘﺤﺐ .اﻣﺎم ﺑﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ،اﺧﱰوﻧﻮ،
ﺳﻬﺎر ،ﻣﺎ<ﺂم او ﻣﺎﺳﺨﻮﺗﻦ ﭘﻪ ﳌﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻪ زوره واﯾﻲ او د ﻣﺎﺳﭙ3ﯿﻦ
او ﻣﺎزﯾ>ﺮ ﭘﻪ ﳌﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘ=ﻪ واﯾﻲ .د ﺟﻬﺮ ﻟﺮه اﻧﺪازه دا ده ،ﭼﯥ ﺑﻞ
Dﻮک ﯾﯥ واوري او د ورو وﯾﻠﻮ ﻟBﻩ اﻧﺪازه دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ واوري .ﭘﻪ
ﺟﻤﻌﯥ ﴎه ﳌﻮﻧ ﮐﻮل ﻣﻮﮐﺪ ﺳﻨﺖ دي .د اﻣﺎﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﱰه ﻫﻐﻪ Dﻮک دي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺎﻧﺪې <ﻪ ﭘﻮه وي او <ﻪ ﻋﺎ Jوي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﯥ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ وي
ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ Dﻮک اﻣﺎﻣﺖ ﮐﻮي ،ﭼﯥ <ﻪ ﻗﺎري وي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﯥ ﺑﺮاﺑﺮ
وي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ Dﻮک اﻣﺎم ﮐﯧBي ،ﭼﯥ <ﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰMﺎر وي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰMﺎرۍ
ﮐﯥ ﻫﻢ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ وي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ Dﻮک اﻣﺎم ﮐﯧBي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﯥ ﻣﴩ
وي.
د ﻣﺮﯾﻲ ،ﺳﺎراﯾﻲ ،ﻓﺎﺳﻖ ،ړﻧﺪه او ﺣﺮاﻣﻮ Sاﻣﺎﻣﺖ ﻣﮑﺮوه دی ،وﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﺮﯾﻲ ﮐﯥ ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ زﯾﺎﺗﻪ وي او ﭘﺮﻫﯧﺰMﺎري ﮐﻤﻪ وي ،ﭘﻪ ﺳﺎراﯾﻲ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ
ډﯦﺮه او ﭘﺮﻫﯧﺰMﺎري ﻟBﻩ وي ،د ﻓﺎﺳﻖ اﻣﺎﻣﺖ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﻣﮑﺮوه دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ
دﯾﻨﻲ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﻲ ﮐﻮي .د ړاﻧﺪه اﻣﺎﻣﺖ Zﮑﻪ ﻣﮑﺮوه دی ﭼﯥ دی ﻟﻪ
ﭘﻠﯿﺘ_ ﻧﻪ Zﺎن ﻧﻪ ﳾ ﺳﺎﺗﻠﯽ او ﺣﺮاﻣﻮﻧﯽ ﺧﻮ ﭘﻼر ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ د ﴍﯾﻌﺖ ﻋﻠﻢ
ورﺗﻪ زده ﮐ`ي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې وﺟﻪ ﯾﯥ ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ زﯾﺎﺗﻪ وي.
د ﺑﺪﻋﺘﻲ اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻢ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻪ دی ،وﻟﯥ ﭼﯥ دی ﻟﻪ رواﯾﺖ ﻧﻪ اﻧﮑﺎر ﮐﻮي .ﭘﻪ
ﺗﯿﻤﻢ واﻻ ﭘﺴﯥ د اودس واﻻ ،ﭘﻪ ﻣﺴﻪ واﻻ ﭘﺴﯥ د وﯾﻨﻮﻧﮑﻲ ،ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﺴﯥ د
وﻻړ ،ﭘﻪ اﺷﺎره واﻻ ﭘﺴﯥ د ﺑﯥ اﺷﺎرې ،ﭘﻪ ﻓﺮض Mﺰار ﭘﺴﯥ د ﻧﻔﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ اﻗﺘﺪا
روا ده ،ﻣ>ﺮ د دې وروﺳﺘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ اﻗﺘﺪاء او ﻧﯿﺖ ﺗ`ل ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ روا ﻧﻪ دي .د
ﻧﺎرﯾﻨﻪ اﻗﺘﺪاء ﭘﻪ <ﯥ او ﻫﻠﮏ ﭘﺴﯥ ،د ﭘﺎک او ﺑﯥ ﻋﺬره اﻗﺘﺪاء ﭘﻪ ﻣﻌﺬور ﭘﺴﯥ،
د ﻗﺎري اﻗﺘﺪاء ﭘﻪ اﻣﻲ ﭘﺴﯥ ،د ﺗﻦ ﭘ=ﻲ اﻗﺘﺪاء ﭘﻪ ﺑﺮﺑﻨ gﭘﺴﯥ ،د اﺷﺎره ﻧﻪ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ اﻗﺘﺪاء ﭘﻪ اﺷﺎره ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺴﯥ ،د ﻓﺮض ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻔﻞ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺴﯥ
او د ﯾﻮ ﻓﺮض ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﺑﻞ ﻓﺮض ﳌﻮﻧ ﭘﻪ ادا ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﺴﯥ ،دﻏﻪ hﻮﻟﯥ
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اﻗﺘﺪاوې روا ﻧﻪ ﻞ ﮐﯧي.

د ﳌﺎﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪووﻧﮑﻲ ﺷﯿﺎن
ﭘﻪ دﻏﻮ وروﺳﺘﻪ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﳌﻮﻧ ﻓﺎﺳﺪﯦي:
-۱ﭘﻪ ﳌﺎﻧ&ﻪ ﮐﯥ ﺧﱪې ﮐﻮل.
 -۲ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﴎه ﺳﻼم اﭼﻮل او د ﺳﻼم (ﻮاب ورﮐﻮل.
 -۲ﭘﻪ ﳌﺎﻧ&ﻪ ﮐﯥ ﭼﯿﻐﯥ وﻫﻞ او ژړا ﮐﻮل.
 -۴ﺑﯥ ﻟﻪ ﻋﺬره 3ﻮﺧﯽ ﮐﻮل او ﮐﻪ ډﯦﺮه ﻧﺎﭼﺎري وي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﭘﺮې ﳌﻮﻧ ﻧﻪ
ﺧﺮاﺑﯧي.
 -۵د ﭘﺮﻧﺠﻲ (ﻮاب ﭘﻪ رﺣﻤﮏ اﻟﻠﻪ ﴎه و ﯾﻞ.
-۶د ﻗﺮآن ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ.
 -۷د ﻣEﯾﻨﯥ او ﻏﻢ د ﺧﱪ ﭘﻪ اورﯦﺪو )ان ﻟﻠﻪ و اﻧﺎ اﻟﯿﻪ راﺟﻌﻮن( وﯾﻞ او د ﻧﺎ اﺷﻨﺎ
ﺧﱪ ﭘﻪ اورﯦﺪو )ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ( وﯾﻞ.
 -۸ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﻣﺎم ﻧﻪ ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻓﺘﺢ ورﮐﻮل.
 -۹د ﭘﻠﯿﺘ Gد ﭘﺎﺳﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﻮل.
 -۱۰ﯾﻮه داﺳﯥ دﻋﺎ ﮐﻮل ،ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ ﻏﻮHﺘﻞ ﮐﯧي.
 -۱۱ﺧﻮراک او KLﺎک ﮐﻮل.
 -۱۲زﯾﺎت ﮐﺎر ﮐﻮل او ﻫﻐﻪ دا دي ،ﭼﯥ :دواړو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ اړﺗﯿﺎ ﭘﯧKﻪ ﳾ
او ﯾﺎ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﳌﻮﻧ ﺬار زﯾﺎت ﮐﺎر وﺑﻮﱄ او ﯾﺎ ﻧﻮر ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﺮې د ﳌﻮﻧ
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺧﯿﺎل وﻧﻪ ﮐEي.

د ﳌﺎﻧﻪ ﻣﮑﺮوﻫﺎت
ﭘﻪ دﻏﻮ ﺷﯿﺎﻧﻮ ﳌﻮﻧ ﻣﮑﺮوه ﮐﯧي:
 -۱ﻫﺮ ﯾﻮ ﺣﺮﮐﺖ ﭼﯥ د ﻋﺎﺟﺰۍ رﻧ Wﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وي.
 -۲د ﺳﺠﺪې ﻟﻪ (ﺎی ﻧﻪ ﮐﺎ\ﻲ ﻟﺮې ﮐﻮل ،ﻣ[ﺮ د ﯾﻮ (ﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﺮوا ﻧﻪ ﮐﻮي.
 -۳د ﺗﻨﺪي ﻧﻪ ﺧﺎورې ﭘﺎﮐﻮل.
 -۴د ﭘ^ﮑﻲ ﭘﻪ ول ﺑﺎﻧﺪې ﺳﺠﺪه ﮐﻮل.
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 -۵ﭘﻪ ﺳﺠﺪه ﮐﯥ ﭘﻪ ﻤﮑﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻟﯿﭽﯥ ﻏﺰول.
 -۶د ﺟﺎﻣﻮ ﻧﻪ راﻏﻮﻧ ول او داﺳﯥ ﺷﺎوﻟﯥ واوﻟﯥ ﭘﺮﯦﻮدل.
 -۷د ﺟﺎﻣﻮ راﻏﻮﻧ ول د د ې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﺎورو ﮐﮑ %ﻧﻪ ﳾ.
 -۸د اﻣﺎم ﻟﭙﺎره ﯾﻮ ﺧﺎص ﺎی 0ﺎﮐﻞ ،ﭘﻪ دې ډول ﭼﯥ اﻣﺎم دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﺤﺮاب ﮐﯥ
وﻻړ وي او ﻗﻮم د ﺑﺎﻧﺪې وي او ﯾﺎ اﻣﺎم ﭘﻪ ﭼﻮﺗﺮه ﮐﯥ وﻻړ وي او اوﻟﺲ ﺗﺮې
7ﮑﺘﻪ وي او ﯾﺎ د دې ﴎﭼﭙﻪ ﮐﺎر وي.
 -۹ﭘﻪ وروﺳﺘﻪ ﺻﻒ ﮐﯥ درﯦﺪل ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺻﻒ ﮐﯥ
ﺎی ﺧﺎﱄ وي.
 - ۱۰ﮐﻪ د ﳌﻮﻧ@ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ د ژوي او ﺣﯿﻮان ;ﯧﺮه وي ﯾﺎ ﯾﯥ ﻣﺨﯥ
او ;ﻨCﻮﻧﻮ ﺗﻪ ;ﯧﺮه وي ،ﻧﻮ ﳌﻮﻧ@ ﯾﯥ ﻣﮑﺮوه دی او ﮐﻪ دﻏﻪ ;ﯧﺮه د ﳌﻮﻧ@
ﮐﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﻮ ﻻﻧﺪې ﯾﺎ ﺷﺎﺗﻪ وي ﯾﺎ ډﯦﺮ ﮐﻮﭼﻨﻲ وي او ﴎ ﯾﯥ ﭘﺮﯦﮑ %ﺷﻮی
وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﮐﯥ ﳌﻮﻧ@ ﻧﻪ ﻣﮑﺮوه ﮐﯧEي.
 -۱۱د داﺳﯥ زړو ﻣﻠﻮ ﺟﺎﻣﻮ اﻏﻮﺳﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﯾﯥ د ﮐﺎر او ﺧﺪﻣﺖ ﻟﭙﺎره
اﻏﻮﻧﺪي.
 -۱۲ﭘﻪ ﻟﻮڅ ﴎ ﳌﻮﻧ@ ﮐﻮل ﻣﮑﺮوه دي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﴎ ﻟﻮ;ﯽ د ﻋﺎﺟﺰۍ ﻟﭙﺎره
وي ،ﻧﻮ ﻣﮑﺮوه ﻧﻪ دی.
 -۱۳ﭘﻪ ﳌﺎﻧQﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯧﺪوﻧﮑﻲ آﯾﺎﺗﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮل.
 -۱۴د ﻣﺴﺠﺪ د وره ﮐﻮﻟﭗ ﮐﻮل.
 -۱۵د ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺮ ﺑﺎم ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻮل او ﮐﻮرواﻟﯽ ﮐﻮل.

د وﺗﺮ ﳌﻮﻧ
وﺗﺮ درې رﮐﻌﺘﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺳﻼم ادا ﮐﯧEي .وﺗﺮ واﺟﺐ دي ،ﭘﻪ درﯦﯿﻢ
رﮐﻌﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ وﯾﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻗﻨﻮت د ﻋﺎ وﯾﻠﻪ ﮐﯧEي ،د ﭘﻨCQﻮﻧﻮ
ﳌﻮﻧQﻮﻧﻮ او وﺗﺮو ﭘﻪ ﻗﻀﺎ ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻟﺤﺎظ ﻓﺮض وي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ
0ﻮل ﳌﻮﻧQﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﯿﻨﯥ ﻗﻀﺎ ﺷﻮي وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ اول ﻗﻀﺎ ﺷﻮي
ﳌﻮﻧQﻮﻧﻪ ادا ﮐ%ي او و روﺳﺘﻪ وﺧﺘﻲ ﳌﻮﻧQﻮﻧﻪ وﮐ%ي .ﭼﺎ ﭼﯥ د وﺗﺮ ﳌﻮﻧ@ ﻧﻪ
وي ﮐ%ی او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﯾﺎد وی ،ﻧﻮ ﺗﺮ ;ﻮ ﭼﯥ ﻗﻀﺎﯾﻲ وﻧﻪ ﮐ%ي ،د ﺳﻬﺎر ﳌﻮﻧ@
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ورﺗﻪ ﻧﻪ روا ﮐﯧي ،ﮑﻪ ﭼﯥ د وﺗﺮو ﻗﻀﺎ ادا ﮐﻮل ﻫﻢ واﺟﺐ دي.

د ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه
ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ ﺳﻼم (ﺮﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﳌﻮﻧ" ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﺪې دوه
ﺳﺠﺪې ،اﺷﻬﺪو وﯾﻞ او ﺳﻼم (ﺮﻮل ﻻزﻣﯧي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮې .ﻮک د ﳌﺎﻧ,ﻪ ﯾﻮ
رﮐﻦ ﻟﻪ ﺑﻞ رﮐﻦ ﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ6ي ﯾﺎ ﯾﻮ رﮐﻦ وروﺳﺘﻪ ﮐ6ي ﯾﺎ ﯾﯥ ﺗﮑﺮار وﮐ6ي ﯾﺎ
ﯾﻮ واﺟﺐ ﺗﻪ ﺗﻐﯿﺮ ورﮐ6ي ﯾﺎ ﯾﻮ واﺟﺐ ﭘﺮﯦدي ﯾﻌﻨﯥ ادا ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐ6ي ،ﭘﻪ دې
ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﳌﻮﻧ" ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه واﺟﺒﻪ ده .ﮑﻪ ﭼﯥ د
ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﯥ د ﻧﻘﺼﺎن د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ده ،ﻧﻮﻧﻘﺼﺎن ﭘﻮره ﮐﻮل
ﻫﻢ واﺟﺐ دي او د ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه ﻫﻢ واﺟﺐ ده.
ﭘﺮ ﯾﻮ رﮐﻦ ﺑﺎﻧﺪې د ﺑﻞ رﮐﻦ د وړاﻧﺪې ﻣﺜﺎل دا دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ
رﮐﻮع وﮐ6ي او د ﯾﻮ رﮐﻦ د وروﺳﺘﻪ واﱄ ﻣﺜﺎل دا دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ .ﻠﻮر رﮐﻌﺘﻲ
ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ د درﯦﯿﻢ رﮐﻌﺖ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺗﺎﺧﯿﺮ راوﱄ .د ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟ
زﯾﺎت ﮐﯿﻨﻲ .د ﯾﻮ رﮐﻦ د ﺗﮑﺮاروﻟﻮ ﻣﺜﺎل دوه ﻠﻪ رﮐﻮع ﮐﻮل دي .د واﺟﺐ د
ﺗﻐﯿﺮ ﻣﺜﺎل دا دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﲇ ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ ﻗﺮاﺋﺖ ﭘﻪ زوره وواﯾﻲ او ﭘﻪ زوره
ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ورو وواﯾﻲ .د واﺟﺒﻮ د ﭘﺮﯦKﻮدﻟﻮ ﻣﺜﺎل دا دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ .ﻠﻮر
رﮐﻌﺘﻲ او درې رﮐﻌﺘﻲ ﳌﻮﻧ,ﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﻟﻪ ﻗﻌﺪه ﭘﺮﯦدي .ﭘﻪ دﻏﻮ Lﻮﻟﻮ ﺻﻮرﺗﻮﻧﻮ
ﮐﯥ د واﺟﺐ ﭘﺮﯦKﻮدل ﻣﯿﻨ" ﺗﻪ راﻲ .ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ اﻣﺎم ﺳﻬﻮه
وﮐ6ي ،ﻧﻮ اﻣﺎم او ﻣﻘﺘﺪي دواړو ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه ﻻزﻣﯧي .ﮐﻪ اﻣﺎم د
ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه و ﻧﻪ ﮐ6ﻩ ،ﻧﻮ ﻣﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي ،ﮑﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ اﻣﺎم ﴎه
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ راﻲ ،ﮐﻪ ﻣﻘﺘﺪي ﺳﻬﻮه وﮐ6ي ،ﭘﺮ ﻫﯿﭽﺎ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﻬﻮې ﺳﺠﺪه ﻧﻪ
واﺟﺒﯧي.

د ﺗﻼوت ﺳﺠﺪه
د ﺗﻼوت ﺳﺠﺪه د دوو ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ" د ﳌﺎﻧ,ﻪ د ﴍﻃﻮﻧﻮ ﴎه ﺑﺮا ﺑﺮ واﺟﺒﻪ
ده .ﺧﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ وروړل ﺗﺸﻬﺪ وﯾﻞ او ﺳﻼم (ﺮﻮل ﭘﻪ ﮐﯥ ﻻزم دي او
ﺳﺒﺤﺎن ر Yاﻻﻋﻠﯽ ﭘﻪ ﮐﯥ وﯾﻞ ﮐﯧي .د ﺗﻼوت ﺳﺠﺪه ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﻻ
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زﻣﯧي ،ﭼﯥ د ﺳﺠﺪې ﭘﻪ ﻮارﻟﺴﻮ اﯾﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ آﯾﺖ وﻟﻮﱄ .د ﺳﺠﺪې آﯾﺘﻮﻧﻪ
ﭘﻪ دﻏﻮ ﺳﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ راﻏﲇ دي:
اﻋﺮاف ﺳﻮرت اﺧﯿﺮ .دﻏﻪ ﺷﺎن د رﻋﺪ ،ﻧﺤﻞ ،ﺑﻨﻲ اﴎاﯾﻞ او د ﻣﺮﯾﻢ د ﺳﻮرﺗﻮﻧﻮ
ﭘﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﯥ او د ﺣﺞ ،ﻓﺮﻗﺎن! ،ﻞ ،ا ،ص ،ﺣﻢ ،واﻟﻨﺠﻢ ،واﻟﺜﻘﻒ او اﻗﺮاء ﭘﻪ
ﺳﻮرﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ .ﻮک ﭼﯥ ﻟﻪ دﻏﻮ ﻮارﻟﺴﻮ آﯾﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮ آﯾﺖ واوري ،ﭘﺮ ﻫﻐﻪ
د ﺗﻼوت ﺳﺠﺪه واﺟﺒﯧي.

د ﻣﺮﯾﺾ ﳌﻮﻧ
ﮐﻪ د ﻣﺮﯾﻀ Aﭘﻪ وﺟﻪ ﳌﻮﻧ? ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ودرﯦﺪل ﺳﺨﺖ وي ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ دې
ﳌﻮﻧ? وﮐLي او رﮐﻮع او ﺳﺠﺪه دې ﻫﻢ وﮐﺎﻧﺪيI ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ ﻋﻤﺮان ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﺮﯾﺾ و ،دﻏﻪ ډول اﻣﺮ ﮐLی و ،ﮐﻪ ﯾﻮ رﻧMﻮر رﮐﻮع
او ﺳﺠﺪه ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ ،ﻧﻮ د ﴎ ﭘﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ رﮐﻮع او ﺳﺠﺪه ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺳﺠﺪه
ﺑﻪ ﻟ ﴎ زﯾﺎت Vﮑﺘﻪ ﮐﻮي ،ﻣUﺮ د ﺳﺠﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ورﺗﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐﻮم ﺷﯽ
اﯾ[ﻮدل ﻧﻪ دي ﭘﮑﺎر .ﮐﻪ ﻮک ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﳌﻮﻧ? ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﻪ
ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮي ،ﭘ[ﯥ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﯥ ﺗﻪ ﻏﺰوي او د ﴎ ﭘﻪ اﺷﺎرې ﺑﻪ ﳌﻮﻧ? ادا ﮐﻮي او ﮐﻪ
ﭘﻪ ﻣﻼﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ وﺳﻪ و ﻧﻪ رﺳﯧﺪه ،ﻧﻮ ﳌﻮﻧ? ﺑﻪ وIﻨ]وي.

د ﻣﺴﺎﻓﺮ ﳌﻮﻧ
ﻣﺴﺎﻓﺮ د ﺳﻔﺮ ﻧﻪ راوﺗﻠﯽ دی ،ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﻟﻐﺖ ﮐﯥ د ﺑﻬﺮ ﺗﻠﻠﻮ ارادې ﺗﻪ واﯾﻲ ،ﭘﻪ
ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د درې ورIﻮ ﺷﭙﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﻮ ﻧﯿﺖ ﻟﻪ ﮐﻮره د ﺑﺎﻧﺪې ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻪ واﯾﻲ.
د ﺳﻔﺮ ﺣﮑﻢ دا دی ،ﭼﯥ ﻠﻮر رﮐﻌﺘﻲ ﻓﺮض ﳌﻮﻧMﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻟﻨ]ﯦي او دوه
رﮐﻌﺘﻪ ادا ﮐﯧي .دﻏﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﮐﯥ د روژې ﺧﻮړل ﻫﻢ روا دی .ﮐﻪ ﻮک
ﯾﻮ Vﺎر ﯾﺎ ﯾﻮ ﮐﲇ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﻻړ ﳾ او ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﻨMﻠﺴﻮ ورIﻮ د ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﻧﯿﺖ
وﻧﻪ ﮐLي او ﭘﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﮐﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺗﯧﺮه ﳾ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﺳﻔﺮ
ﳌﻮﻧ? ادا ﮐﻮي ،ﯾﻌﻨﯥ د ﻠﻮرو رﮐﻌﺘﻮﻧﻮ ﭘﺮ Iﺎی ﺑﻪ دوه رﮐﻌﺘﻪ ﳌﻮﻧ? ﮐﻮي.
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د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ
ﺟﻤﻌﻪ ﻟﻪ اﺟﺘ ع ﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮې ده .د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ ﻓﺮض دی ،ﻣﻨﮑﺮ ﯾﯥ
ﮐﺎﻓﺮ او ﻧﻪ ﮐﻮوﻧﯽ ﯾﯥ ,ﻨﻬ*ﺎر دی .د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻓﺮض واﻟﯽ ﭘﻪ ﻗﺮان او
ﺣﺪﯾﺚ او اﺟ ع ﺑﺎﻧﺪې ﺛﺎﺑﺖ دی .ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﯥ ﭘﺎک ﺧﺪای ﻓﺮﻣﺎﯾﲇ دي:

ﱃ ِذﻛْ ِﺮ
»ﻳَﺎ أَﻳﱡ َﻬﺎ اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ﻠﺼﻼ ِة ِﻣﻦ ﻳَ ْﻮ ِم اﻟْ ُ
ي ﻟِ ﱠ
ﺠ ُﻤ َﻌ ِﺔ ﻓ ْ
ﻦ آ َﻣ ُﻨﻮا إِ َذا ﻧُﻮ ِد َ
َﺎﺳ َﻌ ْﻮا إِ َ ٰ
ﻢ ﺗَ ْﻌﻠَ ُﻤﻮنَ «.
ٌَ ﻟﱠﻜ ُْﻢ إِن ﻛُﻨ ُﺘ ْ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َو َذ ُروا اﻟْ َﺒ ْﻴ َﻊ َٰذﻟِﻜُ ْﻢ ﺧ ْ
ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ آﯾﺖ ﮐﯥ د ﺧﺪای د ذﮐﺮ ﻧﻪ ﻣﺮاد ﺧﻄﺒﻪ وﯾﻞ دي او اﻣﺮ د واﺟﺐ واﱄ
ﻟﭙﺎره دی .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﻄﺒﯥ د اورﯦﺪو ﻟﭙﺎره ﺳﻌﯥ ﮐﻮل ﻓﺮض وي ،ﭼﯥ د
ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﯾﻮ ﻣﻬﻢ ﴍط دی ﻧﻮ د اﺻﲇ ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻟﭙﺎره زﻏﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮ ﻫﺮو ﻣﺮو
ﻊ« ﭘﻪ اﻣﺮ ﴎه د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻓﺮﺿﻮاﻟﯽ
ﻓﺮض C,ﻞ ﮐﯧAي او د » َو َذ ُروا اﻟْ َﺒ ْﻴ َ

ﻻ Mﯿﻨ*ﻮاﻟﯽ ﻣﻮﻣﻲ .ﯾﻌﻨﯥ ﻣﻄﻠﺐ دا دی ﭼﯥ ﺳﻮد ،ﺳﻮدا ﭘﺮﯦAدئ او د ﺟﻤﻌﯥ د
ﳌﺎﻧ'ﻪ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري ﺗﻠﻮار وﮐPئ .دﻟﺘﻪ د ﺧﺪای ﻟﻪ ﺧﻮا د ﯾﻮ روا ﮐﺎر ﻣﻨﻊ
ﮐﻮل د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ د واﺟﺒﻮاﱄ ﻟﭙﺎره دي .د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻓﺮﺿﻮاﻟﯽ ﭘﻪ
ﺣﺪﯾﺚ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺷﺎن راﻏﻠﯽ دی:
د ﺧﺪای رﺳﻮل ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻓﺮﻣﺎﯾﲇ» :اﻋﻠﻤﻮاﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺘﺐ ﻋﻠﯿﮑﻢ
اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﯽ ﯾﻮﻣﯽ ﻫﺬا او ﻓﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻫﺬا ﻓﻤﻦ ﺗﺮﮐﻬﺎ ﺗﻬﺎوﻧﺎً او اﺳﺘﺨﻔﺎﻓﺎً ﻟﺤﻘﻬﺎ وﻟﻪ
اﻣﺎم ﺟﺎﺑﺮ او ﻋﺎدل اﻻ ﻓﻼا ﺟﻤﻊ اﻟﻠﻪ ﺷﻤﻠﻪ اﻻ ﻓﻼ ﺻﻠﻮاة ﻟﻪ ﻓﻼ زﮐﻮاة ﻟﻪ اﻻ ان
ﯾﺘﻮب ﻓﻤﻦ ﺗﺎب ،ﺗﺎب اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ« د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﭘﻪ ﻓﺮﺿﻮاﱄ اﻣﺖ ﻫﻢ اﺟ ع
ﮐPې ده .اﺻﻠﻪ ﺧﱪه دا ده ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻟﭙﺎره د ﻣﺎﺳﭙXﯿﻦ د
ﳌﺎﻧ'ﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﯦXﻮدﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮر ﺷﻮي ﯾﻮ .ﺣﺎل دا ﭼﯥ د ﻣﺎﺳﭙXﯿﻦ )ﺑﺮﻣﻞ( ﳌﻮﻧ
ﻓﺮض دی او د ﯾﻮه ﻓﺮض ﭘﺮﯦXﻮدل روا ﻧﻪ دي ،ﻣ*ﺮ د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻓﺮض د ادا ﮐﻮﻟﻮ
ﻟﭙﺎره روا دي ،ﭼﯥ زﯾﺎت ﺗﺎﮐﯿﺪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺷﻮی وي او ﻟﻪ ﭘﺮﯦXﻮد ﺷﻮي ﻓﺮض \ﺨﻪ
ﻏﻮره او ﺑﻬﱰ وي ،ﻧﻮ دا ﺧﱪه ﭘﻪ دې دﻻﻟﺖ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ ﭘﻪ
ﻓﺮﺿﻮاﱄ ﮐﯥ د ﻣﺎﺳﭙXﯿﻦ )ﺑﺮﻣﻞ( ﻟﻪ ﳌﺎﻧ'ﻪ ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره او ﭘﻮرﺗﻪ دی.
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د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﴍﻃﻮﻧﻪ
د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ د ﻓﺮض ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ددﻏﻮ وروﺳﺘﻪ ﺷﯿﺎﻧﻮ وﺟﻮد ﴍط دی:
 -۱ﭘﻪ %ﺎر ﮐﯥ اﺳﺘﻮ#ﻨﻪ.
 -۲د ﺑﺪن روﻏﻮاﻟﯽ.
 -۳ازادي او اﺻﯿﻞ واﻟﯽ.
 -۴ﻧﺎرﯾﻨﻪ واﻟﯽ.
 -۵وﺧﺖ.
 -۶ﻋﻘﻞ او ﭘﻮﻫﻪ.
 -۷د ﺳﱰ#ﻮ او ﭘ0ﻮ روﻏﻮاﻟﯽ .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮ ،رﻧﻮر ،ﻣﺮﯾﻲ %ﯥ،
ﻫﻠﮑﺎن ،ﻟﯧﻮ 5او د ﺳﱰ#ﻮ او ﭘ0ﻮ ﭘﻪ ﻋﯿﺒﻲ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ 2ﻓﺮض ﻧﻪ دی،
ﺧﻮ ﴎه د دې ﻫﻢ ﮐﻪ دوی د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ 2وﮐ<ي ،د ﻣﺎﺳﭙ0ﯿﻦ د ﳌﺎﻧﻪ 9ﺎی
ﻧﯿﴘ.

د ﺟﻤﻌﯥ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﴍﻃﻮﻧﻪ
دا و روﺳﺘﻪ ﺷﯿﺎﻧﻮ وﺟﻮد د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﴍط دي:
% -۱ﺎر ﯾﺎ %ﺎرﻓﻨﺎ% .ﺎر ﻫﻐﻪ 9ﺎی ﺗﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ Aﻮل
اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ 9ﺎی ﻧﻪ ﳾ ،ﯾﻌﻨﯥ ﺧﻠﮏ ﯾﯥ زﯾﺎت وي او ﻓﻨﺎ د %ﺎر ﴎه ﻧﯿﮋدې
9ﺎی ﺗﻪ واﯾﻲ ،ﭼﯥ د %ﺎر ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﮐﯥ ﴎه AﻮﻟﯧKي .د %ﺎر ﻟﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ
Mﺨﻪ دﻟﺘﻪ ﻳﻮا9ﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﻠﮏ ﻣﺮاد دي ،ﭼﯥ دﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ 2ﭘﺮې ﻓﺮض و ي او
%ﯥ ،ﮐﻮﭼﻨﯿﺎن او ﻣﺮﯾﺎن او ﻧﻮر ﺗﺮې ﻣﻄﻠﺐ ﻧﻪ دي.
 -۲ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﺎ د ﻫﻐﻪ د ﻧﺎﯾﺐ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ.
 -۳د ﳌﺎﻧﻪ وﺧﺖ ﭼﯥ ﻣﺎﺳﭙ0ﯿﻦ دی.
 -۴د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ دﻣﺨﻪ ﺧﻄﺒﻪ وﯾﻞ.
 -۵ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﴎه ﳌﻮﻧ 2ﮐﻮل دي ،ﭼﯥ ﻟ Kﺗﺮ ﻟKﻩ ﻟﻪ اﻣﺎم ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د رې ﻧﻔﺮه دي.
 -۶ﻋﺎﻣﻪ اﺟﺎزه ده ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﯾﻮ ﺣﺎﮐﻢ د %ﺎر دروازه وﺗ<ي او Mﻮک %ﺎر ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﻪ
ﭘﺮﯦKدي ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺣﺎل ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ %ﺎر ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ 2ﻧﻪ دی ﻓﺮض .د
ﺟﻤﻌﯥ ورځ د ﻣﺎﺳﭙ0ﯿﻦ ﳌﻮﻧ 2ﭘﻪ ﺟﻤﻊ ﮐﻮل ،ﻣﮑﺮوه دي ،ﺑﯥ ﻟﻪ ﻋﺬره د ﺟﻤﻌﯥ
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د ﳌﺎﻧﻪ دﻣﺨﻪ د ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ ﳌﻮﻧ ﮐﻮل ﻫﻢ ﻣﮑﺮوه دي .ﯾﻌﻨﯥ :ﮐﻪ ﻮک د
ﺟﻤﻌﯥ ﳌﻮﻧ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﻌﺬور ﻧﻪ وي او د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ د
ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ ﳌﻮﻧ وﮐﻮي ،ﻧﻮ ﻣﮑﺮوه دي .ﮐﻪ اﻣﺎم د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﳌﺎﻧﻪ وﻻړ وي او
ﻮک د ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﻟﭙﺎره ورزﻏﲇ ،ﻧﻮ ﮐﻪ د ﻣﺎﺳﭙ ﯿﻦ ﳌﻮﻧ ﯾﯥ دﻣﺨﻪ ﮐ.ی
وي ،ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻃﻠﯧ4ي ،ﮐﻮم وﺧﺖ ﭼﯥ اﻣﺎم د ﺧﻄﺒﯥ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻤﱪ ﺗﻪ وﺧﯧ4ي،
ﻧﻮ د ﺧﻄﺒﯥ ﺗﺮ ﺧﻼﺻﯧﺪو ﭘﻮرې ﳌﻮﻧ او ﺧﱪې ﮐﻮل ﻧﺎروا دي.

د اﺧﱰ ﳌﻮﻧ
ﭘﻪ ﻋﺮ Iژﺑﻪ ﮐﯥ اﺧﱰ ﺗﻪ ﻋﯿﺪ واﯾﻲ ،ﻋﯿﺪ د ﻋﻮد ﻟﻪ ﮐﻠﯿﻤﯥ ﻧﻪ راوﺗﻠﯽ دی ،ﭼﯥ
د رﺟﻮع ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ دی ،وﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ورځ ﺧﺪای ﭘﺎک ﺧﭙﻞ اﺣﺴﺎن ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﻨﺪJﺎﻧﻮ ﺑﯿﺎ راوﱄ ،د ﮐﻮﭼﻨﻲ اﺧﱰ ﭘﻪ ورځ ډوډۍ ﺧﻮړل ،ﻣﺴﻮاک وﻫﻞ ،ﻻﻣﺒﻮ،
ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻲ ﻣ4لP ،ﯥ ﻧﻮې ﺟﺎﻣﯥ اﻏﻮﺳﺘﻞ ،ﴎﺳﺎﯾﻪ ورﮐﻮل ﻣﺴﺘﺤﺐ دی .د
اﺧﱰ د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ د ﻣﺨﻪ ﻧﻔﻞ ﮐﻮل ﻣﮑﺮوه دي .دا Sﻮل ﮐﺎروﻧﻪ د رﺳﻮل اﻟﻠﻪ
ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﭘﻪ ﻓﻌﻞ او ﮐ.و ﺑﺎﻧﺪې وﻻړ دي .د اﺧﱰ د ﳌﺎﻧﻪ ﴍﻃﻮﻧﻪ د
ﺟﻤﻌﯥ د ﳌﺎﻧﻪ د ﴍﻃﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن دي .ﺧﻮ ﯾﻮاWﯥ ﺧﻄﺒﻪ وﯾﻞ د اﺧﱰ ﭘﻪ
ﳌﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﴍط ﻧﻪ ده .د اﺧﱰ ﳌﻮﻧ د اﻣﺎم اﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺻﺤﯿﺢ رواﯾﺖ واﺟﺐ
دیW .ﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺖ واﱄ ﮐﯥ ﺧﱪې ﮐ.ې دي .د اﺧﱰ د ﳌﺎﻧﻪ وﺧﺖ د ﳌﺮ د
راﺧﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﳌﺮ JﺮWﯧﺪو ﭘﻮرې دی .د اﺧﱰ د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ.ي رﮐﻌﺖ ﮐﯥ
ﭘﺲ ﻟﻪ ﺛﻨﺎ ﻧﻪ درې Wﻠﻪ اﻟﻠﻪ اﮐﱪ وﯾﻞ ﮐﯧ4ي .د ﻫﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﴎه ﺑﻪ ﳌﻮﻧ ﮐﻮوﻧﮑﻲ
ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ وروړي .ﭘﻪ اول رﮐﻌﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ اﻋﻮذﺑﺎﻟﻠﻪ
او ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ واﯾﻲ .ﺑﯿﺎ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ او ورﺳﺘﻪ ﺳﻮرت وﯾﻞ ﮐﯧ4ي.
ﭘﻪ دوﻫﻢ رﮐﻌﺖ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ.ی ﻗﺮاﺋﺖ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﮐﯧ4ي او ﺑﯿﺎ ورﭘﺴﯥ درې ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ
وﯾﻞ ﮐﯧ4ي .ﭘﻪ ﻠﻮرم ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺑﻪ رﮐﻮع ﺗﻪ Wﻲ او ﭘﻪ دې ﺷﺎن ﺑﻪ ﳌﻮﻧ ﴎﺗﻪ
رﺳﻮي .د ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻣﺎم ﭘﺴﯥ ﺧﻄﺒﻪ واﯾﻲ او ﭘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د
ﴎﺳﺎﯾﯥ ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ او ﻣﺴﺌﻠﯥ ﺑﯿﺎﻧﻮی .ﮐﻪ د ﮐﻮﭼﻨﻲ اﺧﱰ ﭘﻪ ورځ ﮐﻮم ﺑﻨﺪﯾﺰ ﭘﯧc
ﳾ ﭼﯥ د اﺧﱰ ﳌﻮﻧ ﭘﻪ ﮐﯥ وﻧﻪ ﳾ ،ﻧﻮ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ورځ دې د اﺧﱰ ﳌﻮﻧ
ادا ﮐ.ی ﳾ.
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ﻟﻮی اﺧﱰ ﻫﻢ د ﮐﻮﭼﻨﻲ اﺧﱰ ﭘﻪ ﺷﺎن دی ،ﻟﯿﮑﻦ د ﻟﻮی اﺧﱰ ﭘﻪ ورځ د ﳌﺎﻧﻪ
ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې )ﻪ ﺧﻮړل ﻧﻪ دي ﭘﻪ ﮐﺎر .ﭘﻪ ﻟﻮی اﺧﱰ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻋﯿﺪ ﺎه ﭘﻪ ﻻره
ﭘﻪ زوره ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ واﯾﻲ ،ﮐﻪ د ﮐﻮم ﻋﺬ ر ﺑﻪ وﺟﻪ ﭘﻪ اوﻟﻪ ورځ د ﻟﻮی اﺧﱰ ﳌﻮﻧ.
وﻧﻪ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺗﺮ درې ور7ﻮ ﭘﻮرې د اﺧﱰ ﳌﻮﻧ .ادا ﮐﯧﺪای ﳾ .د ﻟﻮی اﺧﱰ ﭘﻪ
ﺧﻄﺒﻪ ﮐﯥ دې اﻣﺎم ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ او د ﻗﺮﺑﺎﻧ; ﺣﮑﻤﻮﻧﻪ ورو8ﯿﻲ .د ﻟﻮی
اﺧﱰ د ﺗﴩﯾﻖ ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ د ﻋﺮﻓﯥ د ور7ﯥ د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﴍوع
ﮐﯧIي او د ﺗﴩﯾﻖ د ور7ﻮ ﺗﺮ اﺧﯿﺮي ﻣﺎزدﯾHﺮه ﭘﻮرې دوام ﮐﻮي .د ﺟﻤﻌﯥ د
ﻫﺮ ﳌﺎﻧﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺗﴩﯾﻖ د ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻮ وﯾﻞ واﺟﺐ دي .د ﺗﴩﯾﻖ ﺗﮑﺒﯿﺮ دا
دی:
»اﻟﻠﻪ اﮐﱪ ،اﻟﻠﻪ اﮐﱪ .ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﻟﻠﻪ و اﻟﻠﻪ اﮐﱪ اﻟﻠﻪ اﮐﱪ و ﻟﻠﻪ اﻟﺤﻤﺪ« او ﭘﺮ 8ﻮ او
ﭘﺮدﯾﺴﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې واﺟﺐ ﻧﻪ دی .ﻫﻐﻪ Lﻮل ﳌﻮﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د ﺗﴩﯾﻖ
ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ وﯾﻞ ﮐﯧIې دروﯾﺸﺖ ﳌﻮﻧﻮﻧﻪ دي ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې اﻣﺎم د ﺗﴩﯾﻖ ﺗﮑﺒﯿﺮ
ﭘﺮﯦIدي ،ﻣﻘﺘﺪﯾﺎن دې ﻧﻪ ﭘﺮﯦIدي.

د ﺟﻨﺎزې ﳌﻮﻧ
د ﺟﻨﺎزې ﳌﻮﻧ .ﮐﻔﺎﯾﻲ ﻓﺮض دی او د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﻻر ﯾﯥ ﭘﻪ دې ډول دي:
ﻟﻮﻣYی ﺑﻪ اﻣﺎم ﺗﮑﺒﯿﺮ واﯾﻲ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺛﻨﺎ واﯾﻲ ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ واﯾﻲ او درود ﺑﻪ ﻟﻮﱄ ،ﺑﯿﺎ
ﺑﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ واﯾﻲ او دﻋﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﱄ .ﺑﯿﺎ ﺑﻪ )ﻠﻮرم ﺗﮑﺒﯿﺮ واﯾﻲ او ﺳﻼم ﺑﻪ ﺮ7ﻮي .ﭘﻪ
ﻟﻮﻣYي ﺗﮑﺒﯿﺮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ وروړي ،ﻣHﺮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﮐﯥ ﺑﻪ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﻪ
اوﭼﺘﻮي ،ﻣﻘﺘﺪي ﺑﻪ ﻫﻢ د اﻣﺎم ﭘﻪ ﺷﺎن دﻏﻪ Lﻮل ﺗﮑﺒﯿﺮوﻧﻪ واﯾﻲ او )ﻪ ﭼﯥ اﻣﺎم
ﻟﻮﱄ ،دی ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻮﱄ .د ﺑﺎﻟﻐﺎﻧﻮ دﻋﺎ دا ده» :اﻟﻬﻢ اﻏﻔﺮ ﻟﺤﯿﻨﺎ و ﻣﯿﺘﻨﺎ و
ﺷﺎﻫﺪﻧﺎ وﻏﺎﯾﺒﻨﺎ و ﺻﻐﯿﺮﻧﺎ و ﮐﺒﯿﺮﻧﺎ و ذﮐﺮﻧﺎ و اﻧﺜﺎﻧﺎ .اﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﺣﯿﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺎﺣﯿﯿﻪ ﻋﻠﯽ
اﻻﺳﻼم و ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺘﻪ ﻣﻨﺎ ﻓﺘﻮﻓﻪ ﻋﻠﯽ اﻻﯾ]ن« .د ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻫﻠﮏ دﻋﺎ دا ده» :اﻟﻬﻢ
اﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻃﺎً و اﺟﻌﻠﻪ ﻟﻨﺎ اﺟﺮاً و زﺧﺮاً و ﺟﻠﻌﻪ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﻓﻌﺎً و ﻣﺸﻌﻔﺎً« .د ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﯥ
ﺟﻠﮑﯥ دﻋﺎ» :اﻟﻬﻢ اﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﻓﺮﻃﺎً و اﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ اﺟﺮاً و زﺧﺮاً و ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻟﻨﺎ ﺷﺎﻓﻌﺎً و
ﻣﺸﻔﻌﺎً« .د ﺟﻨﺎزې د اﻣﺎﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﻟﻮﻣYی ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻬﱰ دی .ﺑﯿﺎ ﻗﺎﴈ او ﺑﯿﺎ د ﮐﲇ
اﻣﺎم ﻏﻮره دی .ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ د ﻣYي وﱄ او ﺧﭙﻠﻮان دي ،ﮐﻪ د ﻣYي وﱄ ﻫﺮ
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ﭼﺎﺗﻪ د ﺟﻨﺎزې د اﻣﺎﻣﺖ اﺟﺎزه وﮐي ،ﻫﻐﻪ ﻪ او ﻏﻮره دی .ﮐﻪ د ﻣي ﺟﻨﺎزه ﻧﻪ
وي ﺷﻮې او ﺑﯥ د ﺟﻨﺎزې ﻟﻪ ﳌﺎﻧ"ﻪ ﻧﻪ ﺦ ﺷﻮی وي ،ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻏﺎﻟﺐ 1ﻮﻣﺎن ﴎه ﺧﺮاب ﺷﻮی ﻧﻪ وي ،ﭘﺮ ﻗﱪ ﯾﯥ د ﺟﻨﺎزې ﳌﻮﻧ) ﮐﯿﺪای ﳾ.
د ﺟﻮﻣﺎت ﻟﻪ ﭼﺖ ﻻﻧﺪې د ﺟﻨﺎزې ﳌﻮﻧ) ﮐﻮل ﻣﮑﺮوه دي او ﮐﻪ ﻣی ﻟﻪ ﭼﺖ
ﻧﻪ د ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧ9دي او ﳌﻮﻧ) ورﭘﺴﯥ ﭼﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ وﳾ ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ
ﮐﺮاﻫﯿﺖ او ﻧﻪ ﮐﺮاﻫﯿﺖ ﮐﯥ اﺧﺘﻼف دی.

د ﳌﺎﻧﻪ ﺣﮑﻤﺖ
ﮑﺎره ده ﭼﯥ ﺑﻨﯿﺎدم د ور?ﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د اړﺗﯿﺎوو او ﴐورﯾﺎﺗﻮ ﭘﻪ
ﻻﺳﺘﻪ ر اوړﻟﻮ ﺑﻮﺧﺖ دی ،وﻟﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮراک او ﭘﻮﺎک ﻧﻪ ﻧﺎﭼﺎره وي او
ﻣﺠﺒﻮره وي ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ اړﺗﯿﺎوې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐي او د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﺧﻮاږﻩ
ﺧﻮب ﭘﺮوت وی او ﺧﭙﻞ ﺧﺪای د ﯾﺎدوﻧﯥ Fﺨﻪ ﻟﯿﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧ9ي .ﻧﻮ ﭘﺎک
ﺧﺪای ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﯾﻮه ﺷﻮاروز ﮐﯥ ﭘﻨ"ﻪ وﺧﺘﻪ ﳌﻮﻧ) ﻓﺮض ﮐی دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ
Kﺎﮐﻠﻮ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮ ﺟﺎﻣﻮ ،ﭘﺎک ﺑﺪن ،ﭘﻪ ﺳﻮﺗﺮه او ﭘﺎک ?ﺎی ﮐﯥ ﻧﻮر
Kﻮل دﻧﯿﺎﯾﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮﯦ9دي ،ﻣﺦ ﻗﺒﻠﯥ ﺗﻪ و1ﺮ?ﻮي او د ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﺣﻀﻮر ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ ودرﯦ9ي ،ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او د ﳌﺎﻧ"ﻪ ﭘﻪ ﺗﮑﺒﯿﺮ وﯾﻠﻮ
ﭘﯿﻞ وﮐي .ﯾﻌﻨﯥ اﻟﻠﻪ اﮐﱪ وواﯾﻲ ،د دې ﻣﻌﻨﯽ دا ده ﭼﯥ Kﻮل دﻧﯿﺎﯾﻲ ﮐﺎروﻧﻪ
او ﺷﯿﻄﺎ Vوﺳﻮﺳﯥ ﭘﻪ ?ﺎن ﺣﺮاﻣﯥ ﮐي او ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻧﯿﺖ وﮐي ،ﭼﯥ زه د
ﯾﻮ داﺳﯥ ذات ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻣﺦ 1ﺮ?ﻮم ﭼﯥ زه ﯾﯥ ﻟﻪ ﻋﺪم او ﻧﺸﺖ Fﺨﻪ ﭘﯿﺪا
ﮐی ﯾﻢ او ﻣﺎﺗﻪ ﯾﯥ د دﻧﯿﺎﯾﻲ ﭼﺎرو او ﮐﺴﺐ او ﮐﺎر ﻗﺪرت او ﻃﺎﻗﺖ راﺑ[ﻠﯽ
دی .د اﻟﻠﻪ اﮐﱪ ﻣﻌﻨﺎ دا ده ﭼﯥ ﺧﺪای ﻟﻪ ﻫﺮ ﻟﻮی او ﻏ_ ﻧﻪ ﺳﱰ دی او ﻟﻪ ﻫﺮ
ﭼﺎره 1ﺮ ﻧﻪ ﻟﻮی ﭼﺎره 1ﺮ دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﳌﻮﻧ) ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻣﻌﻨﯽ
و1ﺮ?ﻲ ،ﻧﻮ زړﻩ ﯾﯥ ﭘﻮره ډاډ او ﺗﺴﻞ وﻣﻮﻣﻲ او ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺪای ﻧﻪ ﻧﻮر ﻫﺮ Fﻪ ﯾﻮ
دم ﻫﯿﺮ ﮐﺎﻧﺪي .ﺑﯿﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎک زړﻩ اﻟﺤﻤﺪاو ورﴎه ﯾﻮ ﺳﻮرت ﯾﺎ Fﻮ آﯾﺘﻮﻧﻪ
وﻟﻮﱄ ،ﻧﻮ د ده او د ﺧﺪای ﭘﻪ ﻣﻨ) ﮐﯥ د ارﺗﺒﺎط او ﻧﯿﮋدې واﱄ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ
زﯾﺎﺗﻪ او ﭘﺨﻪ ﳾ .دﻏﻪ وﺧﺖ ﻧﻮ دی ﯾﻮ ﺻﺤﯿﺢ او ﺳﭙﯧhﻠﯽ ﻣﺴﻠgن و1ﺮ?ﻲ .د
ﭘﻨ"ﻪ وﺧﺘﻪ ﳌﺎﻧ"ﻪ ﭘﻪ ﻓﺮض ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﴍﯾﻌﺖ د راوﯾﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻣﺮاد ﻫﻤﺪﻏﯥ
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ﻣﯿﻨﯥ او ﻋﻼﻗﯥ ﭘﯿﺪا ﮐﻮل او ﯿﻨﻮل دی .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ وﻧﻪ ﮐي ،ﭼﯥ
ﺧﺪای ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺑﺎﻧﺪې دﻏﻪ ﭘﻨ,ﻪ وﺧﺘﻪ ﳌﻮﻧ,ﻮﻧﻪ ﺧﺎﱄ د دې ﻟﭙﺎره ﻓﺮض ﮐي
دي ،ﭼﯥ ودرﯦ6و ،ﮐ5ﯧﻨﻮ او ﺑﯥ ﻟﻪ ﻓﮑﺮ او ﺳﻮچ ﻧﻪ د ﻗﺮآن آﯾﺘﻮﻧﻪ و ﻟﻮﻟﻮ .ﺑﻠﮑﯥ
داﺳﯥ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﺮل ﭘﻪ ﮐﺎر دي ،ﭼﯥ ﳌﻮﻧ; د ﺧﺪای او د ﺑﻨﺪه ﺗﺮﻣﻨ; د ارﺗﺒﺎط او
ﻋﻼﻗﯥ ﯾﻮه ﯿﻨﻪ و ﺳﯿﻠﻪ ده او ﭘﻪ ﮐﺎر دي ﭼﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮې ﻋﺎﺟﺰۍ او اﺧﻼص ﴎه
ادا او ﭘﺮ Cﺎی ﮐی ﳾ.
ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ دوﻣﺮه ډﯦﺮ درﯦﺪه ﭼﯥ ﭘ5ﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ
وﭘﺳﯧﺪﻟﯥ ،رﮐﻮع ﺑﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ دې اﻧﺪازې اوږدوﻟﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺳي ﭘﻪ دﻏﻪ و ﺧﺖ
ﮐﯥ ﭘﻨ,ﻮس آﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﴎه ﻟﻮﺳﺘﻠﯽ ﺷﻮل .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺷﺎن ﺑﻪ ﯾﯥ ﺳﺠﺪه ﻫﻢ
اوږدوﻟﻪ او ﴎ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺎوه .ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﻫRﻪ وﮐو ﭼﯥ د ﻗﺮان آﯾﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﳌﺎﻧ,ﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ او ﺳﻮچ ﴎه وﻟﻮﻟﻮ او د ﻣﻌﻨﯽ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪو ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﻮره ﻏﻮر او
ﻓﮑﺮ وﮐو او ﭘﻪ ﮐﻠﮏ ﻋﺰم او ﭘﻮخ ﻫﻤﺖ د ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﭘﻪ ﻟﻮر ﻣﺦ واړوو .ﮐﻪ
داﺳﯥ ﻧﻪ وي ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﳌﺎﻧ,ﻪ ﻧﻪ د درﯦﺪو ،ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،رﮐﻮع او ﺳﺠﺪې د ﺳﺘﯾﺎ ﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ WXﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ اﺧﯿﺴﺘﻼی .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﺮﻣﺎﯾﲇ دي:
ډﯦﺮ ﳌﻮﻧ; ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﳌﺎﻧ,ﻪ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﯾﺎ او ﮐاو ﻧﻪ ﺑﻠﻪ WXﻪ او
ﻓﺎﯾﺪه ﻧﻪ ﳾ اﺧﯿﺴﺘﻼی .ﭘﻪ ﻋﺎﺟﺰۍ او اﺧﻼص ﴎه د ﳌﺎﻧ,ﻪ ﻫﺮ رﮐﻦ ﭘﺮ Cﺎی
ﮐﻮل ﯾﻮ Cﺎﻧﻠﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑ5ﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن ﻋﺎﺟﺰي او زاري اﺧﺮې
درﺟﯥ ﺗﻪ رﺳﯧ6ي .وﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎدم ﺧﭙﻞ ﻣﻬﻢ ﻏي ﺗﻨﺪی د
ﺧﺪای ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﻣ6ي او ﭘﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﯾﻌﻨﯥ »ﺳﺒﺤﺎن رﺑﯽ اﻻﻋﻠﯽ« ﮐﯥ د
ﺧﭙﻞ ﺧﺪای ﻟﻮﯾﯽ او ﺳﱰﺗﻮب ﺳﺘﺎﯾﻲ او ﺧﭙﻞ Cﺎن ډﯦﺮ ﺑﯥ وﺳﻪ او ﻋﺎﺟﺰ aﮑﺎره
ﮐﻮي .دﻏﻪ وﺟﻪ ده ﭼﯥ ﭘﺎک ﺧﺪای ﭘﻪ ﺧﺎص ډول ﺧﭙﻞ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺗﻪ د ﺳﺠﺪې
ْﱰِب« او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ
ﺠﺪْ َواﻗ َ
اﺳ ُ
ﮐﻮﻟﻮ اﻣﺮ ﮐی دی او وﯾﲇ ﯾﯥ ديَ » :و ْ
درﺑﺎر د ﻧﯿﮋدې واﱄ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﻠﻠﯥ ده(.
دا وو د ﳌﺎﻧ,ﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ .ﭘﻪ دې ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ د ﳌﻮﻧ,ﻮﻧﻮ اﻗﺴﺎم راﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮي او
ﭘﻪ ﮐﯥ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮی ﭼﯥ ﳌﻮﻧ; ﮐﻮوﻧﮑﯽ د ﻫﻐﻮ اﯾﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ,ﻪ
ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﻮﱄ ،وﭘﻮﻫﯧ6ي .ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ eﴎه ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻮ :ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧۍ ﮐﯥ
ﻣﺴﻠjﻧﺎن ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮﯾﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت ﻧﺎﭘﻩ دي ،ﭼﯥ د ﳌﺎﻧ,ﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﻮي اړخ
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ﮐﯥ ﻫﯿ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .ﺑﻞ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨ ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﳌﻮﻧﻮﻧﻮ ﯾﻮاﯥ
ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ اړخ ﺗﴩﯾﺢ ﺷﻮی .دا ﭼﯥ د ﻗﺮآﻧﯽ آﯾﺎﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د وﺣﯥ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﮐﻮم اﻣﺮ راﻏﻠﯽ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د زﮐﻮات او د
)اﻧﻔﺎق( اﻣﺮ ﻫﻢ ﺷﻮی دی .ﯾﻌﻨﯥ ﳌﻮﻧ .او زﮐﻮات او اﻧﻔﺎق ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﯾﺎد
ﺷﻮي دي6 .ﻮﯾﺎ ﻫﯿ ﯾﻮ ﳌﻮﻧ .ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د )اﻧﻔﺎق( ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺳﻮچ ﻧﻪ وي د
ﳌﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻣﺮﺗﺒﯥ ﻧﻪ ﳾ رﺳﯧﺪﻟﯽ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ د اﺳﻼﻣﯽ دﯾﻦ
ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮره وﺿﺎﺣﺖ ﴎه ﻣﮑﻤﻠﯥ Aﺮ6ﻨﺪوﻧﯥ ﻟﺮﻟﯽ ﭼﯥ ﻧﻪ دي وړاﻧﺪې
ﺷﻮې .ﯾﻌﻨﯥ Iﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﻟﮑﻪ AﻨFﻪ ﭼﯥ د ﳌﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ د
ودرﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻮي ،ﭘﻪ ﻫMﻏﻪ ﺗﻮ6ﻪ د )اﻧﻔﺎق( د ﻻرې ﻧﻪ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ
ﭘﻪ و ﯾﺸﻠﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ Iﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ﻣﺴﺎوي ژوﻧﺪ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﺿMﻧﺖ
ﺷﻮی دی .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ ﻟﮑﻪ AﺮﻧFﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﺷﻮې
ده ،ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﯾﻮ ﺳﱰ رﮐﻦ )اﻧﻔﺎق( دی ،ﮐﻪ )اﻧﻔﺎق(
رﻋﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﳾ ،اﯾMن ﻧﺎﻗﺼﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴWي .ﮐﻪ د اﯾMن ﯾﻮ رﮐﻦ ﻧﺎﻗﺼﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ،
ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻣﺴﻠ ZMﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﯿﻤYFې ﭘﺎﺗﯥ وي.
)اﻧﻔﺎق( ﻫﻐﻪ رﮐﻦ دی ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ ﯾﻘﯿﻨﻲ ﺗﻮ6ﻪ ﭘﻪ Iﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ
Aﻮک وږی ،ﺗWی ،ﻟﻮڅ ﻟﻐ ،Yﺑﯥ ﮐﻮره او ﺑﯥ اوره ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧWيA .ﻮک د ﭼﺎ ﭘﺮ
ﴎ او ﻣﺎل ﻧﻪ ﺑﻠﻮﳼ ،د Iﻮﻟﻨﯥ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي وي ،ﺑﯥ وزﻟﺘﯿﺎ ﻟﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﻲ ،ﻫﺮ
Aﻮک د دې وﺳﻪ ﻣﻮﻣﻲ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺑﺴﯿﺎ ژوﻧﺪ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﻟﻪ
ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﺎن وﻧﻪ ژﻏﻮري .ﺑﺴﯿﺎ Iﻮﻟﻨﻪ ﭘﻪ وﺳﯿﺎﻟﻪ وY6و راﻣﯿﻨ .ﺗﻪ ﮐﯧWي .دا
وﺳﯿﺎ ﻟﻪ وY6ي دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ Iﻮﻟﻨﯥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻮړوي .ﮐﻪ د ﯾﻮې Iﻮﻟﻨﯥ وY6و
ﺗﻪ د ژوﻧﺪ وﺳﻪ وﻧﻪ ﺑdﻞ ﳾ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ Iﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ وﺳﯿﺎ ﻟﻪ وY6ي ﻧﻪ راﻣﯿﻨ .ﺗﻪ
ﮐﯧWي .د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺧﻪ ﻟﮑﻪ AﻨFﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ د )اﻧﻔﺎق( ﭘﻪ
رﮐﻦ ﮐﯥ ﻧﻐdﺘﯽ دی ،د Iﻮﻟﻨﯥ وY6و ﺗﻪ د ﯾﻮه ﻫﻮﺳﺎ او ﺑﺴﯿﺎ ژوﻧﺪ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻻره ﮐﯥ د وﺳﯥ د ﺑdﻠﻮ ﺳﱰ ﻫﻮډ دی .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﯿﺎﳼ Iﻮﻟﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ
دې ﻫﻮډ وﻻړ وي ،ﻫﺮوﻣﺮو د ﺑﺮﯾﻮ او ﻧﯿﮑﻤﺮﻏﯿﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ وﺳﻪ ﺧﭙﻠﻮﻟﯽ
ﳾ .دا د اﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ د ﺑﻨﺴ hاﯾdﻮدوﻧﮑﻲ ﺳﭙﯧﻠﯥ ﻫﻠﯥ ﻠﯥ وې ﭼﯥ د
اﻟﻬﯽ وﺣﯿﻮ ﭘﻪ رiﺎ ﮐﯥ ﯾﻮه ﭘﺎﮐﻪ ،روﻏﻪ او وﺳﯿﺎﻟﻪ Iﻮﻟﻨﻪ ﯾﯥ راﻣﯿﻨ .ﺗﻪ ﮐYﻩ او ﭘﻪ
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دې ﺗﻮﻪ ﯾﯥ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د ﻧﺎﭘﻮﻫﯿﻮ د ﺗﯿﺎرو د رﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د ﭘﻮﻫﯥ او د
رﺎ ډﯦﻮې ﯾﯥ رو'ﺂﻧﻪ ﮐ%ﻟﯥ .د دﻏﻮ ډﯾﻮو ﭘﻪ رﺎ ﮐﯥ وه ﭼﯥ اروﭘﺎﻳﻲ ﻮﻟﻨﯥ ﻫﻢ د
رﻧﺴﺎﻧﺲ ﭘﻪ ﻟﻮري ﻣﺨﻪ وﮐ%ﻩ او د ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﻮرﻨ) ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﯾﯥ ﻧﻪ ﯾﻮاﯥ اروﭘﺎ
ﭼﯥ ﺮده ﻧ%ۍ ﺗﻪ د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻏﻮرﻨ2ﻮﻧﻪ وﺳﭙﺎرل .ﻫﺮ ﻏﻮرﻨ) ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣ6
ﮐﯥ اروﻣﺮو ﺑﺪﻟﻮن ﻟﺮوﻧﮑﯽ وي او ﻫﺮ ﺑﺪﻟﻮن ﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺜﺒﺖ وي او ﮐﻪ ﻣﻨﻔﻲ،
اروﻣﺮو ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻧ>ﯥ ﻧ>ﺎﻧﯥ ﭘﺮﯦ=دي .اروﭘﺎﻳﻲ ﻮﻟﻨﻮ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻏﻮرﻨ2ﻲ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ دﯦﺘﻪ ﻣﺨﻪ وﮐ%ﻩ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﯥ ﻫﻐﺴﯥ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨ@ ﺗﻪ ﮐ%ي ﭼﯥ دﻮﻟﻨﯥ د ﺑﯥ وزﻟﻮ و%و د ژوﻧﺪ ژواک
'ﻪ واﻟﯽ ﺗﻀﻤﯿﻦ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻣﺜﺒﺘﻪ Gﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ%ي ،ﭼﯥ
ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل .اوس اوس اروﭘﺎﻳﻲ ﻮﻟﻨﻪ دﻮﻟﯥ ﻧ%ئ د ﺷﺘﻤﻨ Mﺳﯿﺴﺘﻢ د
Qﺎرﻧﯥ او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻻر'ﻮدﻧﻪ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .ﮐﻪ Qﻮک وواﯾﻲ ﭼﯥ ﻧﻪ ﺧﯿﺮ؟ دﻏﻪ د
ﻻر'ﻮوﻧﯥ ﻣﴩي د اروﭘﺎﯾﻲ ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠﮑﯥ د ا اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻮﻟﻨﻪ
د ﻩ ﭼﯥ د ﺮدې ﻧ%ۍ د ﺷﺘﻤﻨ Mد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻻر'ﻮوﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻮ! زه ﺑﻪ ﻫﻢ وواﯾﻢ
ﭼﯥ دا اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻮﻟﻨﻪ ده ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﮐﯥ د اروﭘﺎﻳﻲ ﻮﻟﻨﯥ Qﺨﻪ ﮐﺎﭘﻲ
ﺷﻮی او ﭘﺮﻣﺦ ﺗﻠﻠﯥ ده .ﻨﻲ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻮﻟﻨﻪ ﺧﻮ د اروﭘﺎﻳﻲ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮپ ﮐﻠﻮﻣﺒﻮ
ﺗﺮ رﺳﯧﺪﻟﻮ ﭘﻮرې ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ .د ﺑﺮﯦ>ﻨﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﭼﺎ ﮐ%؟ اروﭘﺎﯾﺎﻧﻮ ،رﯦﻠﻮې او
ﻣﻮﺮوې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﺎ ورﺗﻪ ورﮐ%؟ اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾﺎﻧﻮ ،د ﺗﻠﯿﻔﻮن ،ﺗﯿﻠ2ﺮاف او اﻧGﺮﻧﯿY
ﺧﺎوﻧﺪ ﭼﺎ ﮐ%؟ ﭼﯥ اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾﺎﻧﻮ ۰ﻟﻪ ﻤﮑﯥ ﻧﻪ ﭘﺎس ﻫﻮا او ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ﺳﭙﻮږﻣ Mﭼﺎ
ورﺳﻮل؟ اﻟﺒﺘﻪ اروﭘﺎﯾﺎﻧﻮ .ﭘﻪ ډاﻟﺮي ﮐﺮﻧﺴﯿﻮ ﮐﯥ د ﭼﺎ ﻓﻮﻮ د ارز'ﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ Gﻠﯥ؟
اﻟﺒﺘﻪ ﯾﻮ اروﭘﺎﻳﻲ و %ی ﭼﯥ ﺟﻮرج واﺷﻨG2ﻦ ﻧﻮﻣﯧ=ي.
د دې ﻮﻟﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘ2ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﯾﻮه ﻫﻮﺳﺎ ،ﺑﺴﯿﺎ او ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻮﻟﻨﯥ د راﻣﯿﻨ@ ﺗﻪ
ﮐﯧﺪا ﻻﻣﻞ Qﻪ وو؟ اﻟﺒﺘﻪ د ﺑﯥ وزﻟﻮ و%و د ژوﻧﺪ د 'ﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د
)اﻧﻔﺎق( د ﻓﻠﺴﻔﯥ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﮐ%ﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ
ﺑﻨﺴﺘﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﺷﻮه .ﯾﻌﻨﯥ اوس ﭘﻪ دې ﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ د ﺣﮑﻢ

وم« رﻋﺎﯾﺖ ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ
ﺤ ُﺮ ِ
ﱢﻠﺴﺎﺋِﻞِ َواﻟْ َﻤ ْ
ﭘﺮﻣﺦ ﭼﯥ واﯾﻲَ » :و ِ
ﰲ أَ ْﻣ َﻮاﻟِ ِﻬ ْﻢ َﺣ ﱞﻖ ﻟ ﱠ
دی ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮري .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯥ :ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻤﻦ
و%ي ﺗﺸﻮﯾﻘﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﯿﻮ او 'ﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻓﺎﺑﺮﯾﮑﯥ ،زراﻋﺘﻲ
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ﴍﮐﺘﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ  ﺷﻤﯧﺮ و ي د ﮐﺎر او ﺑﺎړي د
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺟﺬب ﳾ ،ﺟﻮړې ﮐ ي او ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻫﺮ
ﻗﺎﻧﻮ /ﻋﺬر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﮐﺎر او ﺑﺎړې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗﯥ وي ،د دوﻟﺖ
د ﺧﺰاﻧﯥ 5ﺨﻪ ﯾﻮ 5ﻪ د اﺟﺘ4ﻋﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ وﻏﻮاړي ،ﭼﯥ د
ﻗﺎﻧﻮ /ﺣﻖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ورﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧ;ي .دﻏﻪ ﺧﱪه ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ و وﯾﻠﻪ ﺷﻮه،
ﭼﯥ زﻣﺎ د دې ﻟﯿﮑﻨﯥ Cﻮﻟﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯿﺴﻮ را5ﺮﺧﻲ ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ
ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧ;ي.
د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﻧﻮم ﻫﻐﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻪ ورﮐ ل ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د Cﻮﻟﻮ ﻧﻪ
ﻏﻮره او ﻣﻬﻤﻪ دﻧﺪه د ﻫﻤﻨﻮع ﻟﭙﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ وﻟﯿﺪﻟﻪ ﳾ .ﯾﻌﻨﯥ ﻏﻮره ﮐﯿﺴﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ده ﭼﯥ ﻟﮑﻪ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﭘﻪ 5ﯧﺮ ﭘﻪ Cﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د
ﻋﺪاﻟﺖ او اﻧﺼﺎف ﺗﻠﻪ د ﺣﻖ ﭘﺮﻣﺦ وﺗﻠﻠﻪ ﳾ .دﻋﻤﻞ ﭘﻪ دې ﮐﻨNﻩ ﮐﯥ د ﻟﻮی
ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐﻪ 5ﻪ ﻏﻮره او ﻣﻨﻞ ﺷﻮي دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎ /ﻧ ۍ
Uﻪ Vﻠﯧﺪﻟﯥ ويU .ﻪ ﻫﻐﻪ ﯾﯧﱪه ده ﭼﯥ ﯾﻮ 5ﻮک د روا ﮐ ﻧﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐ ي ،ﻨﻲ ﭘﻪ Cﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻮرې ﻫﺮ رﻧWﻪ Uﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎروا ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﯧ;ي.
روا ) Uﻪ( ﻫﻐﻪ Uﻪ ده ﭼﯥ ﯾﻮ 5ﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د روا ﮐﺎر د ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﯾﻮ 5ﻪ
)ﺷﺘﻪ( ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي او ﺑﯿﺎ ﻟﻪ دﻏﻪ روا Uﯥ 5ﺨﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻤﻨﻮع ﺗﻪ ﻫﺴﯥ ﻫﻤﻨﻮع ﺗﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ روا ﺗﻮ ﻪ ﺑﯥ و زﱄ او ﻣﺤﺮوم وي ،ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﮐ ي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د روا Uﯥ
5ﺨﻪ روا ﻣﺮﺳﺘﻪ وﳾ ،دﻏﯥ ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ )اﻧﻔﺎق( واﯾﻪ ﳾ.
ﻫﻐﻪ )اﻧﻔﺎق( ﭼﯥ )ﺗﻘﻮی( ﭘﺮې ﺑﺸﭙ ﻩ ﮐﯧ;ي ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ )ﺗﻘﻮی( ﺑﺸﭙ ﻩ ﻧﻪ ﳾ ،ﻧﻮ
5ﻮک ﮐﻠﻪ ﮐﻮﻻی ﳾ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﺮاﻣﺖ ﻟﻮړ درﯾ aو Uﻲ .دا
ﭘﻪ دا ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﮐﺮاﻣﺖ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی( ﭘﻮرې ﺗ ل

ﻦ ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ
ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی( ﮐﯥ دﻏﻪ درې رﮐﻨﻪ ﻧﻐcﺘﻲ دي» :اﻟﱠ ِﺬﻳ َ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « .ﭼﯥ ﭘﺮ ﻏﯿﺐ اﯾ4ن
ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
اﻟﺼ َﻼ َة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﺐ َو ُﻳ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
وﻟﺮي ،ﭼﯥ ﳌﻮﻧ aوﮐ ي ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ رزﻗﻪ ﯾﺎ ﺧﻮړو 5ﺨﻪ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺗﻪ ورﮐ ي.
)ورﮐ ﻩ( ﯾﺎ )اﻧﻔﺎق( ﻫﻐﻪ ﻟﻮی ﻻس دی ﭼﯥ ﻣﺘﻘﯿﺎن ﯾﯥ ﻟﺮي .ﻟﻮی ﺧﺪای دې
ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ﻟﻮی ﻻس راﮐ ي5 ،ﻮ د ﻣﺘﻘﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ وﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮ.
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)ﻣﺘﻘﻲ( ﻫﻐﻪ ﻮک دی ﭼﯥ د )ﺗﻘﻮی( ﻫﻤﺪﻏﻪ درې رﮐﻨﻪ ﯾﯥ ﻣﻨﲇ او ﭘﲇ ﮐي
وي .ﯾﻌﻨﯥ د )ﺗﻘﻮی( د رﮐﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﴎه ﭼﯥ و رﺗﻪ )ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ( واﯾﻪ ﳾ،
ﺳی ﯾﻮا.ﯥ ﻣﻮﻣﻦ ﳾ ،ﺧﻮ )ﻣﺘﻘﻲ( ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ('ﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ
درې رﮐﻨﻮﻧﻪ ﯾﯥ د ﻣﻨﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ او ﭘﻪ ر2ﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮ(ﻪ ﯾﯥ ﻋﻤﲇ ﮐي
وي .ﭘﻪ دې ﺗﻮ(ﻪ )ﺗﻘﻮی( د ﻣﻮﻣﻦ ﺳﱰ درﯾ 6دی ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې
ورﺗﻪ ورﺳﯧ>ي .ﮐﻨﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ وي ،ﺧﻮ ﻣﺘﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻪ وي ،ﻟﮑﻪ ﺮﻧ:ﻪ ﭼﯥ د ﻣﺴﻠﻢ
او د ﻣﻮﻣﻦ ﺗﺮﻣﻨ 6ﺗﻮﭘﯿﺮ ﺷﺘﻪ ،ﭘﻪ ﻫAﻏﻪ ﺗﻮ(ﻪ ﮐﻮﻻی ﺷﻮ وواﯾﻮ ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻦ او
ﻣﺘﻘﻲ ﺗﺮﻣﯿﻨEﻪ ﻫﻢ ﻟﻮی واDﻦ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﺮﻟﯽ ﳾ .زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ د ﺷﻬﺎدت د ﮐﻠﯿﻤﯥ
ﭘﻪ و ﯾﻠﻮ ﺑﻪ ﯾﻮ ﻮک ﯾﻮا.ﯥ ﻣﺴﻠAن ﳾ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﴎه ﻣﻮﻣﻦ او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ
ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﯥ )ﻣﺘﻘﻲ( ﯾﻌﻨﯥ د )ﺗﻘﻮی( ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ
وړاﻧﺪې د ﮐﺮاﻣﺖ او درﻧﺎوي درﯾ 6دی ،رﺳﯧ>ي) .ﺗﻘﻮی( ﯾﻮا.ﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ
ﮐﯥ ﻻﺳﺘﻪ ﻧﻪ را.ﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ Dﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺳﻢ
ﮐﺎروﻧﻪ ،ﺳﭙﯧMﻠﯥ اﻧ:ﯿﺮﻧﻪ او رﻏﻨﺪه وﯾﯧﻨﻪ ده .ﻫﻤﺪارﻧ:ﻪ )ﺗﻘﻮی( ﭘﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮ،
ﺧﺎﻧﻘﺎوو او ﻧﻮرو .ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯽ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﮐﯧﺪﻟﯽ ،ﻧﻮ اروﻣﺮو ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري ﻻر2ﻮوﻧﯥ ﺷﻮې وای.
)ﺗﻘﻮی( د ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻤﻞ دی او ﻣﻮﻣﻦ د ﻣﻨﻮﻧﮑﻲ ﻣﺴﻠAن ﻧﻮم ،دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د ده ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ذات ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻨ:ﻪ ﯾﯥ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﯽ او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ .ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ؟ )ﺗﻘﻮی( ﭘﺮ ﻏﯿﺐ اﯾAن ﻟﺮل ،د ﻟﻮی ﺧﺪای ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ
ﳌﺎﻧEﻨﻪ او د ﺑﯥ وزﻟﻮ د زړوﻧﻮ ﺧﻮ2ﻮﻟﻮ ﺗﻪ واﯾﻲ) .اﯾAن( ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ .ﺎی ﮐﯥ ﭘﺮ
ﻏﯿﺐ راوړل ﳾ ،ﳌﻮﻧ 6ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﯾﺎ ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺮ و ﳾ ،ﺧﻮ
د ﺑﯥ وزﻟﻮ د زړوﻧﻮ ﺧﻮ2ﻮل او ﺧﭙﻠﻮل ﻫﻐﻪ ﮐﺎر دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎﺗﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻫﺮ
.ﺎی ﮐﯥ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ) .ﺧﺎﻧﻘﺎوې( او )ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﻧﯥ( ﻫﻐﻪ .ﺎﯾﻮﻧﻪ دي ،ﭼﯥ و(ي
ﯾﻮا.ﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﯾﺎد ﺳﺎﺗﻠﯽ ﳾ ،ﺧﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻧﻮرو اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره
ﮐﻮﻟﻮ ﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮﺑﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ وﺳﻪ ﻧﻪ ﳾ ﺑYﻠﯽ .ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻪ ﻫﻠﻮ .ﻠﻮ ﺨﻪ
ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﻋﻨﴫ ﺑﻠﻞ ﮐﯧ>ي ﻟﺮې ﺳﺎ .Zﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﺳی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻠﻮ
.ﻠﻮ ﺨﻪ وژﻏﻮري او ﻟﺮې وﺳﺎ ،Zﻫﻐﻪ ﻋﻤﻞ ﻧﺎروا دی ،ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت،
ﺧﺎﻧﻘﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﳌﻮﻧEﻮﻧﻪ ﻫﻢ وي .ﻫﯿ\ ﯾﻮ ﳌﻮﻧ 6ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ ﻫﯿ\ ﯾﻮ
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ﻋﺒﺎدت ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ورﻨﯿﻮ اړﺗﯿﺎوو د ﺗﺎﻣﯿﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره
ﮐﯥ د ﻫﻠﻮ ﻠﻮ (ﺨﻪ وژﻏﻮري ﻧﺎروا دی .دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻋﺒﺎدت ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﺧﭙﻞ ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ ﻟﺮي ،دﯦﺘﻪ اړ دی ﭼﯥ د دﻧﯿﺎ او اﺧﺮت ﻟﭙﺎره د
1ﻪ ژوﻧﺪ ،ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ ،.ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﯥ او ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮﺑﻮﻧﻮ ﻫﯿﻠﻪ وﻟﺮي .وﺳﯿﺎ ﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻐﻪ
(ﻮک دی ﭼﯥ ﮐﺎر وﮐ6ي ،و45ﻲ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ وﺧﻮري او ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ
ورﮐ6ي .دا ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎوو ،ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮ او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮاﯥ د
ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ورﺗﻪ و65ي را=ﻮﻟﯧ<ي ،ﻧﻪ ﳾ ﮐﯧﺪﻟﯽ .ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎ او داﺳﯥ
ﻧﻮرو ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ او 45ﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ﮐﻮﻣﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ =ﻮل ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻪ
ﯾﻮاﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﻲ .ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره
د ﻟﻮی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري ﻫﺮ ﻣﺴﻠHن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ او ورځ ﮐﯥ ﯾﻮاﯥ ﭘﻨEﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ
=ﺎﮐﻞ ﺷﻮي ،ﻧﻪ =ﻮﻟﻪ ورځ او =ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ .ﻫﺮ ﻣﺴﻠHن ﯾﻮاﯥ ﭘﺮ دې ﻣﮑﻠﻒ دي
ﭼﯥ د ﻋﺒﺎدت ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻞ ﳌﻮﻧ Lﭘﺮ ﺎی ﮐ6ي او د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﺎر وﮐ6ي
او ﻫﻤﺪارﻧMﻪ د ﺧﻮب ﭘﻪ ﻣﻬﺎل وﯾﺪه ﳾ .ﻟﮑﻪ (ﻨMﻪ ﭼﯥ ﺷﭙﻪ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﭘﻮرې ﻧﺎﺳﺘﻪ
ﻧﺎروا ده ،ﭘﻪ ﻫHﻏﻪ ﺗﻮ5ﻪ ورځ ﺗﺮ ﺷﻮﻣﻪ دﻣﻪ ﻫﻢ وﯾﺪه ﮐﯧﺪل ﮐﻮم روا او 45ﻮر
ﻋﻤﻞ ﻧﻪ دی ،ﮐﺎر ﮐﻮل او 45ﻞ ﻫﻢ ﯾﻮ ﺳﱰ ﻋﺒﺎدت دی.
دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﺳ6ی ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ (ﻪ و45ﻲ او ﭼﯥ (ﻪ ﯾﯥ و45ﻞ ،د ﻫﻐﻪ
(ﺨﻪ ﯾﻮ (ﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ اړﯾﻨﻮ اړﺗﯿﺎوو ﯾﯥ وﻟMﻮي او ﭘﺎﺗﯥ ﯾﯥ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﺗﻪ ورﮐ6ي.
دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ 45ﯥ (ﺨﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﺎن اړﺗﯿﺎوې ﭘﻮره ﮐﻮي او ﻫﻢ د ﯾﻮ ﺑﯥ
وزﻟﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر د ﻣﺮ ﺳﺘﯥ ﻻ س اوږد وي ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻏﻮره دی ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻘﺎوو ،ﺗﮑﯿﻪ ﺧﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﻮي .ﻫﻮ! ﻟﻮی ﺧﺪای ﺧﻮ اﻧﺴﺎن
د ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره ﭘﯿﺪا ﮐ6ې ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﻋﺒﺎدت ﯾﻮاﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﳌﺎﻧEﻨﻪ
ﮐﯥ ﻧﻪ ﭘﻮره ﮐﯧ<ي .ﺑﻠﮑﯥ دﻟﻮی ﺧﺪای د ﳌﺎﻧEﻨﯥ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د
اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﮐﻮل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧ<ي .ﭘﺮ
ﺎن ﺑﺎور ﻟﺮل او ﭘﺮ ﺎن ﭘﻮره ﮐﯧﺪل ،د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻟﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﻪ ژﻏﻮرﯦﺪل ،د ژوﻧﺪ
ﺑﻨﺴ4ﯿﺰه اﺻﻞ دی .ﻫﺮ ﭼﺎ ﮐﻪ ﭘﺮ دې اﺻﻞ ﺧﭙﻞ ﺑﺎور =ﯿﻨ Yوﺳﺎﺗﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اروﻣﺮو
د ﺧﭙﻠﯥ =ﻮﻟﻨﯥ د ﴎ ﺷﻤﻠﻪ ﳾ .اﻧﺴﺎ] ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﺗﻪ د اﺳﻼم د ﻣﺒﺎرک دﯾﻦ ﭘﻪ
ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د )ﺟﻬﺎد( ﻧﻮم و رﮐ6ل ﺷﻮی او ﺑﯿﺎ دﻏﻪ )ﺟﻬﺎد( ﭘﺮ =ﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠHﻧﺎﻧﻮ
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ﻓﺮض "!ﻞ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻫﯿ ﯾﻮ ﻣﺴﻠن ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ دﻏﻪ ﻓﺮﯾﻀﻪ ﻫﯿﺮه ﮐﻩ.
ﻫﺮ ﻣﺴﻠن ﻣﮑﻠﻒ دی ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻠﻮ -ﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﺧﭙﻠﯥ دﯾﻨﻲ او
دﻧﯿﺎﯾﻲ ﭼﺎرې ﺑﺸﭙې ﮐي .ﯾﻌﻨﯥ "ﻮرو ﭼﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای د
ﳌﺎﻧBﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،ﻫﻠﯥ -ﻠﯥ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﺒﺎدت ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﺷﻮی دی.
ﮐﻪ Gﻮک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻫﻠﯥ -ﻠﯥ ﯾﺎ ﺟﻬﺎد وﻧﻪ ﮐي .روEﺎﻧﻪ ﺧﱪه ده ﭼﯥ
د ﻫﻐﻪ ﻋﺒﺎدت د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ ﳌﺎﻧBﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻧﯿﻤKی ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧIي .ﮐﻮم ﭼﯥ
ﻧﯿﻤKي ﻋﺒﺎدﺗﻮﻧﻪ ﯾﺎ ﳌﺎﻧBﻨﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ و ړاﻧﺪې د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ "!ﻞ
ﮐﯧIي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ،زﯾﺎر او ﻫﻠﻮ -ﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ ﺗﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻋﺒﺎدت
ﻧﻮم ورﮐی ﺷﻮی ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډا"ﻪ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺣﺴﻦ
اﻟﻘﺼﺺ ﻏﻮره ﻧﻮم ﭘﺮ Vﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ وﻻړ Eﮑﺎري او دا Vﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ دی ﭼﯥ د
ﮐﺎر ،زﯾﺎر او ﻫﻠﻮ-ﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ Vﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ ،ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻲ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ راﻣﯿﻨZ
ﺗﻪ ﮐﻮي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ او ﭘﺮو"ﺮاﻣﻮﻧﻮ د ﭘﲇ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ د Vﻮﻟﻨﯥ د Vﻮﻟﻮ ﭘﺮ"ﻨﻮ ﺗﻪ د ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ ﺑﺮاﺑﺮه او ﻣﺴﺎوي وﻧ^ﻩ
ﺳﭙﺎرل ﺷﻮې وه .ﯾﻌﻨﯥ وﯾﻨBﻮ او ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻫﻐﻪ درﯾ Zوﺑ_ﻞ ﺷﻮ ،ﮐﻮم
ﭼﯥ د درﺑﺎر اﴍاﰲ Vﻮﻟﻨﯥ ﻟﺮﻟﻮ او ﻫﻤﺪارﻧKﻪ د درﺑﺎر اﴍاﰲ Vﻮﻟﻨﻪ ﻫﻐﻪ درﻳZ
ﺗﻪ راEﮑﺘﻪ ﺷﻮه ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﯾﻮ رEﺘﯿﻨﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﯥ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻟﺮﻟﯽ ﳾG .ﻮ ﭘﻪ
دې ﺗﻮ"ﻪ د Vﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ و"ی د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د اړﺗﯿﺎوو ﭘﻪ ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ
وﺳﯥ د ﻫﻠﻮ -ﻠﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﺧﭙﻠﻮ ﻫﯿﻠﻮ او اروز"ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻲ ده،
ورﺳﯧIي .ﺧﻮ زﻣﻮﻧ Iد ﻣﻌﺎﴏې اﺳﻼﻣﻲ Vﻮﻟﻨﯥ د و"و او د ﻫﻐﻮی د ﺳﯿﺎﳼ
واﮐﻤﻨﯿﻮ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﺑﻞ رﻧKﻪ دی .ﭘﻪ دې ﭘاو ﮐﯥ ﻏﻮره Eﮑﺎري ﭼﯥ ﻟﻮﻣی ﻟﻪ
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﯿﺴﯥ او ﻧﺎﻣﻼﯾﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐم ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺎ ﻟﯿﺪﱄ ،اورﯦﺪﱄ ﯾﺎ ﭘﺮ ﻣﺎ
راﻏﲇ دي ،ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د دوﻟﺖ د ﯾﻮې
ﻣﻮﺳﺴﯥ ﭘﻪ GﺎﻧKﻪ ﮐﯥ ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻨ fدﻧﺪه را ﭘﺮﻏﺎړﻩ ﺷﻮه ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﯾﻮه
ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﺎﻣﻮر ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ fﺑﺎړﻩ ﻟﻪ درې ﺳﻮه اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻧﻪ وﭼﺘﻪ ﻧﻪ وه .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
ﮐﯥ د دوﻟﺖ د ﯾﻮ ﺳﱰ ﻣﺎﻣﻮر ﻟﮑﻪ د ﻗﻄﻐﻦ د وﻻﯾﺖ ﻧﺎﯾﺐ اﻟﺤﮑﻮﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ
ﮐﯥ د ﻟﺴﻮ زرو اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻧﻪ زﯾﺎت Gﻪ ﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮل .ﺳﱰ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ ﺧﻮ ﺳﱰ وو،
ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎش ﻧﻪ ور ﻫﺨﻮا د ډاﻟ fﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻫﺮ Gﻪ ورﺑ_ﻞ ﮐﯧﺪل .ﺧﻮ
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ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ وه .دوی ﺑﻪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﻨﺨﻮا ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮر وو ،ﯾﻮ
ﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﻟﻪ ﻻرې د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻟﻪ راﻏﻠﯿﻮ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﺨﻪ د
ﻗﻠ)ﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ!ي .ﻮ ﭘﻪ دې ﺗﻮ&ﻪ د ﺧﭙﻞ د %ﺎن او د ﮐﻮرﻧ" د ﻏ!ﯾﻮ
اړﺗﯿﺎوې ﭘﻮره ﮐ!ي .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ د ﭘﻮﻫﯥ ﮐﭽﻪ د ﻟﻮﻣ!ﻧﯿﻮ
او ﺛﺎﻧﻮﯾﻮ ﺗﻌﻠﯿ)ﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻪ وه ،د ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﺨﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻧﺴﻮارو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د
ﯾﻮې ﯾﺎ دوې اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻗﻠ)ﻧﯥ ﻧﻪ وﭼﺘﯥ ﻪ ﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﯥ .ﯾﻌﻨﯥ ﻗﻠ)ﻧﻪ د ﻧﺴﻮارو د
ﭘﯿﺴﻮ ﻧﻮم ﻟﺮﻟﻮ.
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﻨ7ﯿﻮ ﻧﻪ د راوﺗﻠﯿﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ وار ﺷﻮ ﯾﻌﻨﯥ د ﺛﺎﻧﻮي ﺗﻌﻠﯿ)ﺗﻮ د
ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ %ﺎی د ﭘﻮﻫﻨ7ﯿﻮ ﻧﻪ د ﻓﺎرغ ﺷﻮﯾﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ وﻧﯿﻮه ،ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل د
ﻗﻠ)ﻧﯥ ﻧﻮم د ﺳ<ﺮﺗﻮ د ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪل ﺷﻮ او د دوه وو اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﻠﻮ
اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې ورﺳﯧﺪ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻗﻠ)ﻧﻪ د ﺳ<ﺮ>ﻮ د ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻞ اﻓﻐﺎﻧ" ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﯧﺪﻟﯥ .دﻏﻪ دود ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ،د ﻣﻬﺎل د ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ %ﺎی او
د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺳﯿﻤﯥ د ﺗﻘﺎﺿﺎ د ﻟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ او دا ﭼﯥ د رادﯾﻮ ،ﺳﯿﻨ) او ﺗﯿﺎﺗﺮ
د ﭘﺮو&ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې وﻟﴘ ذﻫﻨﻮﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ روHﺎﻧﯧﺪل او د ﻫﻐﻪ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د
ژوﻧﺪاﻧﻪ اړﺗﯿﺎوې ﻫﻢ زﯾﺎﺗﯧﺪﻟﯥ ،د ﻗﻠ)ﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﺪﻟﻮن راﻣﯿﻨM
ﺗﻪ ﺷﻮ .ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﺷﻠﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﻨ7ﻮﺳﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﭘﻮرې ﻟﻮړې ﺷﻮﻟﯥ .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮ
ﮐﺴﺎﻧﻮ د راﺗﻠﻠﻮ او ﭘﻪ ﮐﺎر &)رﯦﺪﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ د ﺗﻌﻠﯿ)ﺗﻮ د
ﺑﺸﭙ!وﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪل ،د ﻗﻠ)ﻧﯥ ﺑﯿﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﴍاﺑﻮ ﭘﻪ
ﮐﭽﻪ ﻟ Qﺗﺮ ﻟQﻩ دوه ﺳﻮه اﻓﻐﺎﻧ" ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﭘﻮرﺗﻪ وﺧﺘﻠﯥ .ﻧﻮرﻧﻮ ﻗﻠ)ﻧﯽ د ﻧﺴﻮارو او
ﺳ<ﺮ>ﻮ ﻧﻮم ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺑﻮﺗﻞ ﺑﯿﻪ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻧﺪۍ ﴎه ﻟﻮړﻩ ﺷﻮه او ﭘﻪ
دې ﺗﻮ&ﻪ رﺷﻮت ﺧﭙﻠﻪ رHﺘﯿﻨﻪ ﺑUﻪ او ﯧﺮه وHﻮدﻟﻪ .دﻏﻪ دود د د وﻟﺖ ﭘﻪ
ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ دوام ﻻره ،د ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم او ﺑﯿﺎ د ﺧﺪای ﺑXﲇ ﺷﻬﯿﺪ داود ﺧﺎن ﭘﻪ
ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﯥ و ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺛﻮر د ﮐﻮدﺗﺎ ﴎه ﭘﻪ
ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ واک ﮐﯥ راﻏﻠﻞ ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣ!ﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﻗﻠ)ﻧﯥ ﺧﭙﻞ
رﻧ\ وﺑﺎﯾﻠﻠﻮ ،ﻧﻮر ﺑﻪ ﭼﺎ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ وﯾﺮې ﻪ ﻧﻪ ﻏﻮHﺘﻞ دا %ﮑﻪ ﭼﯥ
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﻼ >ﯿﻨ<ﻪ ﺗ!ﻟﯥ وه ،ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ د دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد او
رﺷﻮت ﻣﺨﻪ ﻧﯿﴘ .ﭘﻪ >ﯿaﻮ ﭘﻮړوﻧﻮ ﮐﯥ دﻏﻪ ﻫﻮډ ﺧﭙﻠﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﯾﯧﱪه ﺑXﻠﯥ وه،
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ﺧﻮ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﭘﻮړوﻧﻮ ﮐﯥ رﺷﻮت ﻧﻮر د ﭼﻮر او ﺗﺎراج ﺑ ﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐې
وه .د ﭼﺎ ﮐﻮر ﭼﯥ ﺑﻪ د دوﻟﺖ د ﻣﺨﺎﻟﻒ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻠ#ﻞ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺑﻪ
ﻧﻮر د ﭘﯿﺴﻮ او ,ﺎ+ﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ *ﻪ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ .ﻫﺮ *ﻪ ﺑﻪ د ﭘﻠ#ﻮﻧﮑﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﯾﻮړل ﺷﻮل ،ﮐﻪ د ﮐﻮر ﺧﺎوﻧﺪ ﮐﻮم *ﻪ وﯾﲇ وای ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ژوﻧﺪی ﻧﻪ و ،ﭼﯥ
د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د داﺳﯥ ﮐﻧﻮ ډﯦﺮې زﯾﺎﺗﯥ ﺑﯧﻠ;ﯥ ﻻ اوس ﻫﻢ د ﺳﯿﻤﯥ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﯾﺎدوﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي.
د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ واﮐﻤﻨﻪ ﮐﺪروﻧﻮ د ﭼﻮر ،ﺗﺎﻻن ،وژﻧﻮ او د زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د ډﮐﻮﻟﻮ د ﮐﻧﻮ ﻟﻪ
ﻻﻣﻠﻪ ﻧﻪ ﯾﻮاCﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ Bﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﺗﺮور ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ
ﺧﭙﻞ رو او ,ﻮدر ﻫﯧﺮ ﮐ ،ﻫﺮ *ﻮک ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا ﭘﻪ ﺗﯧDﺘﻪ ﺷﻮل .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او
اﯾﺮان د اﻓﻐﺎن ﮐFواﻟﻮ د ﺑﻬﯿﺮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ډک ﺷﻮ ،ﻧۍ واﻟﻮ ﺗﻪ د ﮐFواﻟﻮ
دﻏﻪ ﺑﻬﯿﺮ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮ,ﻪ او ﭘﻪ دې ﮐﭽﻪ ﻏﻢ ﻟﻟﯽ ﻧﻪ و ،ﺗﺮ
ﺳﱰ,ﻮ ﺷﻮی .ﻟﻮﯾﺪﯾKﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ د اروﭘﺎ او اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ F,ون او ﻫﻤﺪارﻧ;ﻪ
ﻋﺮ Oﻫﯧﻮادوﻧﻪ د Bﻮﻟﻮ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ F,ون د ﮐFواﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه
ﻣﺮﺳﺘﯥ واﺳﺘﻮﻟﯥ ،ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻧﻮﯾﻮ ﭘﺮاﺧﻮ ﺳﮐﻮﻧﻮ،
واBﻮﻧﻮ ،د ﺑﺮﯦDﻨﺎ ﺑﻨﺪوﻧﻮ او د اﺗﻮﻣﻲ اﻧﺮﺟ Sﭘﻪ F,ون د ﯾﻮه Cﻮاﮐﻤﻦ ﭘﻮځ ﺧﺎوﻧﺪ
ﻫﻢ و,ﺮCﯧﺪ .ﻫﻐﻪ ﻫﯧﻮاد ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﯾﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ اﯾDﯽ و او د
اﺳﻼم د دﯾﻦ او ﴍﯾﻌﺖ ﻣﺪﻋﻲ و ،د دې ﭘﺮ Cﺎی ﭼﯥ رارﺳﯧﺪﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﺮ
Bﻮﻟﻮ ﮐFواﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮ,ﻪ ووﯾﴚ ،ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ Sﴎه ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻢ ﭼﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ
دوه ﺑﺮﺧﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ او ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎن ﮐFواﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻐﻮ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ راﺗﻮﯾﯥ ﮐﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ د اﺳﺘﺨﺒﺎرا[
ﺷﺒﮑﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮي وو.
د ﮐFواﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻏ#ﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻠﻪ* ،ﻮ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﮐFواﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ^ ﮐﯥ د ﺟﻮړو
ﺷﻮﯾﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ واﮐﻤﻨ Sد ﭘﺮCﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر
ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻮده ﺟ;ﻩ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﻮCﻲ ،ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﯾﯥ ﻫﻢ وﮐ .ﺧﱪه د دې ﻧﻪ ده ﭼﯥ
دا ﮐﺎر ﯾﯥ وﻟﯥ وﮐ؟ ﺧﱪه دا ده ﭼﯥ ﻓﺴﺎد *ﺮﻧ;ﻪ راﻣﯿﻨ^ ﮐﯧdي؟ ﻣﺎ ﻣﺨﮑﯥ
ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد د ژوﻧﺪاﻧﻪ د اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره
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ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﻪ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ واﮐﻤﻨ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮه ،ﻓﺴﺎد
د ﻏﻠﻮ او داړﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ &ﯧﺮ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ﻟﻮړو ﮐﺪروﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭼﻮر ،ﺗﺎراج،
وژﻧﻮ او زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ د ډﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ &ﯧﺮ ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ و,ﻮدﻟﻪ ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﺨﻮا ﻓﺴﺎد د ژوﻧﺪ
اړﺗﯿﺎ وه ،ﭼﯥ د ﻗﻠ6ﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻪ ﯾﻮې اﻓﻐﺎﻧ ﻧﻪ ﭘﯿﻞ او ﺗﺮ ﭘﻨ3ﻮﺳﻮ اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ
ﭘﻮرې رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻓﺴﺎد د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺗﺠﻤﲇ اړخ او ﺷﯿﻄﺎ :ﻫﻮس
د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﯾﻮ رو,ﺎﻧﻪ ﻣﻮدل وDﺮCﯧﺪة .ﭼﺎ ﭼﯥ ډﯦﺮ رﺷﻮت ورﮐﺎوه ،ﭘﻪ ﻫ6ﻏﻪ
ﮐﭽﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ رﺷﻮت اﺧﯿﺴﺘﻪ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﻏHﺘﻠﯽ ﮐﺎري ﺟﺪي او ﻓﻌﺎﻟﻪ ﻫﻐﻪ
&ﻮک Dﻞ ﮐﯧﺪه ،ﭼﯥ ډﯦﺮې روﭘ ﺑﻪ ﯾﯥ اﺧﯿﺴﺘﻠﯥ او ﻫﻤﺪارﻧJﻪ ډﯦﺮې روﭘ
ﺑﻪ ﯾﯥ ورﮐﻮﻟﯥ .ﺻﺪاﻗﺖ او ر,ﺘﯿﻨﻮﻟ ﭘﻪ ر اﮐLﻩ ورﮐLﻩ ﮐﯥ وه او دا د ﻓﺴﺎد ﯾﻮ
ﻣﻨﻞ ﺷﻮی دود و ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ Dﺮوﭘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ :واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳ6ﺳﻤﻪ
ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﯾﻮ ﺑﻞ رﻧ Sﺧﭙﻠﻪ &ﯧﺮه و,ﻮدﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳﯥ :زه ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻫﯧﻮاده د ﯾﻮ ﺑﻞ ﻣﻠJﺮي ﴎه ﭘﻪ ﺗﯧHﺘﻪ ﺗﺮ ﭘﯧHﻮره راﻏﻠﯽ وم ،زﻣﺎ ﮐﯿﺴﻪ داﺳﯥ ده:
زه ﭘﻪ ﻟﻐ6ن ﮐﯥ د وﻻﯾﺖ د اداري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﺗLاو د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻟﻪ
ﺧﻮا Wﺎﮐﻞ ﺷﻮی وم ،زﻣﺎ د راﺗﻠﻠﻮ ﻧﯧXﻪ د ١٣٥٦ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل د وري ﻣﯿﺎﺷﺖ وه .ﭘﻪ
ﻟﻐ6ن ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ,ﺎﻏﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ )Dﺮدﯾﺰی( د وﻻﯾﺖ د واﱄ ﭘﻪ ﺗﻮDﻪ
دﻧﺪه ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻧﻮﻣﻮړی ﭼﯥ د وﻻﯾﺖ د اداري ،ﻋﻤﺮا :او ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﯾﻮ
ﻣﺎﻫﺮه او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻟﺮوﻧﮑﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ و ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ د ﺧﺎص
ﺑﺎوري ﺳLي ﭘﻪ ﻧﻮم Dﻞ ﮐﯧﺪه .ﭘﻪ ﮐﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻮه ،ﻧﺎﭘﯿﻠﯽ او ﻋﺎدل و ،د ﭼﺎ
ﺳﯿﺎﳼ ،اﺟﺘ6ﻋﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ ﯾﯥ ﻧﻪ ﮐﺎوه .ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺧLﻩ
ﮐﯥ د ﮐﻮره وواﺗﻪ او ﺗﺮ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻮرې ﺑﻪ د  fDﺷﻤﯧﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺎرﺑﻮ وLDﯾﻮ ﴎه ﭼﯥ
د ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﺎﻣﯥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ و و ،د ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧgو ﭘﻪ ﻟﻮري د
ﻓﺮﻋﻲ ﺳLﮐﻮﻧﻮ او واWﻮﻧﻮ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﺮ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ ،ﻏﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ راﻏﯽ او د
&ﻮ ﺷﯧﺒﻮ د وﯾﺪه ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺎﺳﭙHﯿﻦ د ﳌﺎﻧ3ﻪ ﭘﻪ ادا ﮐﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﺑﻮﺧﺖ
ﺷﻮ ،د ﳌﺎﻧ3ﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ډوډۍ ﺧﻮړﻟﻮ او د ﭼﺎی او ﭼﻠﻢ د &ﮑﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺑﻪ د وﻻﯾﺖ ﭘﺮ اداري ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ .دا ﮐﺎر ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ دوام
ورﮐﺎوه& ،ﻮ Wﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﺸﭙ Lاو ﮐﻮم &ﻮک ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي ﻧﻪ وي .دا د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د
ﻧﻮﻣﻮړي د ﮐﺎر ﺳﯿﺴﺘﻢ و ،دا ﭼﯥ د وﻻﯾﺖ ﭘﻪ اداري ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد ﺷﺘﻪ
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واﻟﯽ ﻻره او ﮐﻪ ﻧﻪ؟ دا ﺑﯧﻠﻪ ﺧﱪه ده ،ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ووﯾﻞ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻟﻐن ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد د ﻗﻠﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺳﻠﻮ
او دوه ﺳﻮه اﻓﻐﺎﻧﯿﻮ ﺗﺮ ﮐﭽﯥ ﻣﺮوج و .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ ﯿﻮ ﭘﻮړﯾﻮ ﮐﯥ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻪ
ﺗﻮ3ﻪ .ﭼﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ډا3ﻪ -ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای ﻏﻮ1ﺘﻠﯽ او ﺑﯥ ﻟﻪ وﯾﺮې ﺑﻪ -ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮای
اﺧﯿﺴﺘﻠﯽ- .ﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮړو ﮐﺪروﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﺧﱪه
ده .ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﮐﺪروﻧﻮ ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﭘﯿﻧﻪ او ﭘﻪ ﻧﺎدره ﺗﻮ3ﻪ رﺳﻮا
ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ وه- ،ﻪ ﭼﯥ د ﻟﻐن ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﭘﻮرې ﺗ?او ﻟﺮي ،ﻫﻐﻪ دا وو ﭼﯥ :ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐﯥ اﻣﻨﯿﺖ ،ﺳﻮﻟﻪ ،روﻏﻪ او وﻟﴘ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ ﺧﻮﻧﺪي
وه .ﺷﭙﻪ او ورځ ﭘﻪ ﻮل وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﺗ Cراﺗ Cﺧﻮﻧﺪي و ،ﭼﺎ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ
ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻫﺮ -ﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرﻣﺎﻟﻪ ﺗﻮ3ﻪ ﭘﺮﻣﺨﻪ روان وو .ﺧﻮ وﻟﴘ اﻗﺘﺼﺎد
ﮐﻤﺰوری و ،ﮐﺮﻫNﻪ ﻋﴫي ﺷﻮې ﻧﻪ وه ،ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺳﺎت ﻧﻪ وو راﻣﻨ Hﺗﻪ ﺷﻮي،
ﮐﺎر3ﺮي ﻏﻮرTﻨ Cﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ ﻻره ،اﻧﺴﺎ Sژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ او ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﻪ
اﻧﺴﺎ Sژوﻧﺪ ﭘﻮرې ﺗ?ﱄ وو .ﭘﻪ ﻟﻐن ﮐﯥ ﴎه د دې ﭼﯥ دوه ﺳﯿﻨﺪوﻧﻪ ﺑﻬﯧﺪل،
ﺑﺮﯦWﻨﺎ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ ،ﻮل وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﺗﯿﺎره ﮐﯥ ﭘﺮوت و ،د ژوﻧﺪ ﺗﻨﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻃﺒﯿﻌﺖ
ﭘﺮ ﻣﻮ3ﻲ ﺗ?ل ﺷﻮي وو .د ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭼﻞ ﯾﯥ د ﭼﺎ ﻧﻪ وه زده.
ﻣﻼ ﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﻨﱪ در3ﺮده ﭼﯿﻐﯥ وﻫﻠﯥ ﭼﯥ ﺟﻨﺖ دی او دوزخ دی ،ﻧﻮر ﭘﻪ -ﻪ ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﭼﯥ ﺟﻨﺖ ﭼﯿﺮﺗﻪ دی؟ او دورخ ﭼﯿﺮﺗﻪ دی؟ ﭼﺎ ﻫﻢ د دې واک ﻧﻪ
ﻻره ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻪ وﭘﻮ1ﺘﻲ ﭼﯥ د وﻟﺲ د ژوﻧﺪ ﺗﻨﺎﺑﻮﻧﻪ د ﻃﺒﯿﻌﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﻮ3ﻲ ﻧﻪ
ﺮﻧ`ﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﯽ ﳾ؟ او وﻟﺲ ﺗﻪ د ﻧ?ۍ واﻟﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ -ﺮﻧ`ﻪ دژوﻧﺪ د ﭘﺎﯾWﺖ ﻟﭙﺎره د ﮐﺎر زﻣﯿﻨﯥ ﺑﺮاﺑﺮوﻟﯽ ﳾ؟ ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
1ﺎﻏﲇ د Tﯿﻨﻮ ﮐﺪري ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ e3ون د ﻫﯧﻮاد او د ﻫﯧﻮادواﻟﻮ د ﻏﻢ ﭘﻪ
ﺎل ﮐﯥ Tﻨ`ﯧﺪل ،د دې ﺳﻮچ ﻟﯧﻮﻧﯿﺎن ﮐ?ي وو ،ﭼﯥ اروﻣﺮو ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮه ﻟﯿﺎره
ﻏﻮره ﳾ- ،،ﻮ د ﻫﯧﻮاد او ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻦ ﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن
راﻣﯿﻨ Hﺗﻪ ﳾ .ﻫﻏﻪ وو ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﺘﻪ ﺷﻮل او د ﺛﻮر د ﮐﻮدﺗﺎ ﻟﻪ ﻻرې
ﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ ﺑﺮي ﺗﻪ ورﺳﺎوه ،د ﺷﻬﯿﺪ داود ﺧﺎن ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم ﯾﯥ
ړﻧ Cﮐ? .ﭘﻪ دې ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﯥ داود ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ kﴎه ووژل ﺷﻮ او
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻠ`ﺮي ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ )اﻣﯿﻦ( ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .دا ﭼﯥ
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ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻣﺴﮑﻮ ﻻروﯾﺎن ﭘﻪ دوه وو ډﻟﻮ وﯾﺸﻞ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ
)ﺧﻠﻖ( ﻧﻮﻣﯧﺪه او ﺑﻞ ﯾﯥ )ﭘﺮﭼﻢ( .د ﺧﻠﻖ د ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﮐﯥ ﻣﻠﺮی
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ )ﺗﺮه ﮐﯽ( او د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﮐﯥ رﻓﯿﻖ ﺑﱪک )ﮐﺎرﻣﻞ( وﻻړ
وو .دا ﭼﯥ ﮐﻮدﺗﺎ د ﻣﻠﺮي ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﴎواﻟ راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﺷﻮې او
ﻣﻠﺮي )اﻣﯿﻦ( د ﺧﻠﻖ ﭘﻪ ډﻟﯥ ﭘﻮرې ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧﺪه ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻠﺮی
ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ )ﺗﺮه ﮐﯽ( وﻻړ وو .دﻏﻪ ﺟﻼ واﱄ او ﺑﻞ د اﻣﯿﻦ او ﮐﺎرﻣﻞ ﺗﺮﻣﻨ د
واک ﭘﺮ ﴎ د ﺳﯿﺎﻟ ﻫ3ﯥ د د2ﻤﻨ ﺗﺮ ﮐﭽﯥ رﺳﻮﻟﯥ وې .ﻧﻮ د ﻟﻮﻣ/ي ﴎ ﻧﻪ
داﺳﯥ ا8ﮑﻞ ﮐﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د دې دوه وو ﺗﻨﻮ د ﻧﺎرواوو ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻫﯧﻮاد او
ﻫﯧﻮادوال ﺑﻪ ډﯦﺮو ﺳﱰو ﻏﻤﯿﺰو ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﳾ ،ﭼﯥ ﻫ<ﻏﺴﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل.
ﻫﻐﻮی د ﻟﻮﻣ/ۍ ورDﯥ ﻧﻪ د ﮐﺪروﻧﻮ د Dﺎی ﭘﺮ Dﺎی ﮐﻮﻟﻮ او د واک د ﻣﻬﻤﻮ
Iﻮﮐﯿﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﺮ ﴎ ﭘﻪ ﻧﺎﻧﺪرو ﺷﻮل .دا ﺧﻮ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻟﻮﻣ/ي ﴎ
ﻧﻪ د واک ﭘﺮ ﴎ ﺟ/ﻩ وه ،ﭼﯥ راوﻧLﺘﻠﻪ .وروﺳﺘﻪ وروﺳﺘﻪ دﻏﻪ ﺟ/ﻩ ﺗﻮده ﺷﻮﻟﻪ
او ﳌﺒﻮ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ 2ﺎر ﻻ Iﻪ ﭼﯥ 8ﻮل ﻫﯧﻮاد ﭘﺮ ﴎ واﺧﯿﺴﺖ .دا ﭘ/او ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې Dﺎی ﮐﯥ ﭘﺮﯦQدم .دا Dﮑﻪ ﭼﯥ زه ﻏﻮاړم ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل او ﭼﯥ Iﻪ
راﺑﺎﻧﺪې ﺗﯧﺮ ﺷﻮي دي ،ﻫﻐﻪ 8ﻮل ﭘﻪ Vﻮﺗﻪ ﮐ/م .زه د دوادﺧﺎن د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د
راﻣﯿﻨXﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﻋﺴﮑﺮي ﭘﺮ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮم .دا Dﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻫﺮ Dﻮان ﺑﻪ ﻣﮑﻠﻒ و ،ﭼﯥ د دوﻟﺖ د ﻋﺴﮑﺮۍ ﺧﺪﻣﺖ ادا ﮐ/ي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ د ﻋﺴﮑﺮۍ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎر و وزارت ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
وﮐ/ﻩ ،د دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻨﺮﻫﺎر وﻻﯾﺖ د اداري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ د
ﯾﻮه ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻪ ﺗﻮVﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮم .ﻧﻨﺮﻫﺎر ﺗﻪ ﻻ ړم ،ﭘﻨXﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ
ﻧﻨﺮﻫﺎر ﮐﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ/ې ،ﺑﯿﺎ د ﻧﻮي ﮐﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣ/ۍ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د )وري(
ﻣﯿﺎﺷﺖ وه ،ﻟﻪ ﻧﻨﺮﻫﺎره د ﭘﺮوان وﻻﯾﺖ د ﺳﺎﻟﻨ_ ﻋﻼﻗﻪ دارۍ د ﻋﻼﻗﻪ دار ﭘﻪ
ﺗﻮVﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم .ﭘﻪ ﺳﺎﻟﻨ_ ﮐﯥ ﻣﯥ ﺷﭙ Qﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ/ې ،ﺑﯿﺎ د ﻏﺰ`
وﻻﯾﺖ د ﺷﺎرواﻟ اړوﻧﺪه Iﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم ،ﭘﻨXﻪ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻏﺰ`
ﮐﯥ ﺗﯧﺮې ﮐ/ې ،ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻏﺰ` ﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﻏﻮ2ﺘﻞ ﺷﻮم او د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د
وزارت ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻨﻮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل ﺷﻮم .دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮﯾﻨﻮ ﮐﯥ وم .ﭘﻪ دې
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻟﻐ<ن واﱄ 2ﺎﻏﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ Vﺮدﯾﺰی د وزارت Iﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ
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اداري ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻏﻮﺘﻨﻪ وﮐ ﻩ او وزارت ﻫﻢ زه ﯾﯥ
ﻟﻐ$ن ﺗﻪ د اداري ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ واﺳﺘﻮ( .دا ﻧﻮ د ١٣٥٦ﮐﺎل د وري
ﻣﯿﺎﺷﺖ وه ،زه ﻫﻢ ﻟﻐ$ن ﺗﻪ ﻻړم او ﭘﻪ ﻟﻐ$ن ﮐﯥ ﻣﯥ د ﺎﻏﲇ واﱄ د
ﺳ$ﺳﻤﯥ 9ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﻪ .ﯾﻮ ﮐﺎل ﺗﯧﺮ ﺷﻮ د  ١٣٥٧ﮐﺎل د
ﻏﻮاﯾﻲ ﭘﻪ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﮐﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ داود ﺧﺎن ووژل ﺷﻮ ،د دوﻟﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ
واک ﭘﻪ ﻗﻬﺮ اﻣﯿﺰه ﺗﻮ<ﻪ د ﺧﻠﻘﻮ او د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﻮ ﻻﺳﺘﻪ ورﻏﯽ .د دې ﭘﯧAﯥ ﻟﻪ
ﻻﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻐ$ن ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﻫﻢ Dﮑﻪ ﭘﺮﯦﻮﺗﻪ .د ﻟﻐ$ن واﱄ ،زه او ﯾﻮ 9ﻮ ﺗﻨﻪ ﻧﻮر
ﺑﻨﺪﯾﺎن ﺷﻮو .واﱄ ﻳﯥ ﻧﻨGﺮﻫﺎر ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻪ او زه ﭘﻪ ﻟﻐ$ن ﮐﯥ ﺑﻨﺪي ﺷﻮم .زه ﭼﯥ ﻟﻪ
ﴎه ﭘﻪ ﮐﻮم ﺳﯿﺎﳼ <ﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﻧﻪ وم او د دواد ﺧﺎن د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﻪ دوران ﮐﯥ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﻮه ﮐﺎل ﮐﯥ 9ﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮی وم ،د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨK
ﮐﯥ ﻫﻢ ﻣﺎﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ دﻧﺪه ﻧﻪ راﮐﻮﻟﻪ ﮐﯧﺪه .د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ﻣﯥ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
وﮐ ﻩ ،دﻏﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻫﻢ Qﺎﻧﻠﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳﯥ :ﻣﺎﺗﻪ د ﺑﻨﺪي ﮐﯧﺪو ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯧﺪو ﭘﻮرې ﭼﯥ درې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﯧﺮې ﺷﻮې وي ،ﮐﻮﻣﻪ ﺗﻨﺨﻮا
ﯾﺎ ﻣﻌﺎش ﭼﯥ ﻗﺎﻧﻮ Uﺣﻖ ﻣﯥ و ،ﻧﻪ و راﮐ ی ﺷﻮی .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د ﻟﻐ$ن د
وﻻﯾﺖ 9ﺨﻪ ﻣﻨﻔﮏ ﺷﻮی وم او زﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ د ﺧﻠﻖ د <ﻮﻧﺪ ﻏ ی
Qﺎی ﭘﺮ Qﺎی ﺷﻮی و .د ﮐﺎر او د ﻣﻌﺎش ﻟﭙﺎره د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزارت ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ و زﯾﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ او ﻟﻪ وزﯾﺮه ﻣﯥ د درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ د ﻣﻌﺎش د اﺟﺮا
اﻣﺮ اﺧﯿﺴﺘﯽ وای ،ﯾﻮه ورځ ﻣﯥ اﻧﺘﻈﺎر ووﯾﺴﺖ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ وار ﻣﯥ راﻏﯽ ،وزﯾﺮ ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪم .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻣﻠGﺮی اﺳﻠﻢ )وﻃﻨﺠﺎر( د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ و .ﻣﺎ
ورﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﯿﺴﻪ واوروﻟﻪ او وﻣﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ د ﮐﻮم <ﻮﻧﺪ ﻏ ی ﻧﻪ ﯾﻢ ،ﺑﻨﺪي وم
ﺧﻮﺷﯥ ﺷﻮم ،ﻗﺎﻧﻮ Uﻣﻌﺎش ﻣﯥ ﭘﺎﺗﯥ ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ اﻣﺮ اﺟﺮا ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ .وزﯾﺮ ﻗﻠﻢ
راواﺧﯿﺴﺖ ﭼﯥ د ادارې رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﺟﺮا اﻣﺮ وﻟﯿﮑﻲ .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د
ﻏﺰ Uواﱄ ﻣﻠGﺮي )وﻟﴘ( راﻧﻨﻮﺗﻪ ،وزﯾﺮ ورﺗﻪ ﭘﺎ9ﯧﺪه او ورﴎه ﭘﻪ روغ ﺑ
ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ وQﻪ! زه ﻫﻢ راووﺗﻢ .دا ﭼﯥ ﮐﺎر ﻣﯥ ﻧﺎ`ﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی و ،ﺧﻮاﺷﯿﻨﯽ وم .ﺑﻠﻪ ورځ ﻣﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د وزﯾﺮ ﻟﭙﺎره وار واﺧﯿﺴﺖ .د
ډﯦﺮه اﻧﺘﻈﺎره وروﺳﺘﻪ ﻣﻠGﺮي وﻃﻨﺠﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪم .د ﺗﯧﺮې ورQﯥ ﮐﯿﺴﻪ ﻣﯥ ورﺗﻪ
وﮐ ﻩ او وﻣﯥ وﯾﻞ ﭼﯥ دا دی زﻣﺎ ﻏﻮ bﻟﯿﮏ او د ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻗﻠﻢ ﯾﻮه ﮐﺮﻪ.
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وزﯾﺮ ﻗﻠﻢ راواﺧﯿﺴﺖ او ﻏﻮﺘﻞ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻪ وﻟﯿﮑﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ
ﻧﯿﻤ)#ی اﻣﺮ ﺑﺸﭙ #ﮐ#ي ،ﭼﯥ د ﻟﻮﺮ واﱄ ﻣﻠ)ﺮی )آﻓﺖ( راﻧﻨﻮﺗﻪ .ﻟﮑﻪ د ﺗﯧﺮې
ور<ﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ دا <ﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﻠ)ﺮي وﻃﻨﺠﺎر راﭘﺎﯧﺪه او د آﻓﺖ ﴎه ﭘﻪ روغ
ﺑ #ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮ او ﻣﺎﺗﻪ ﯾﯥ د وﺗﻠﻮ ﻋﺴﮑﺮي اﻣﺮ وﮐ .#زه ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ= ﴎه د
وزﯾﺮ ﻟﻪ دﻓﱰه ﺑﻬﺮ راووﺗﻠﻢ .ﻏﻮﺘﻞ ﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ زﯾﻨﻮ ﮐﯥ راﮐﻮز ﺷﻢ ،ﭘﻪ دې
ﻣﻬﺎل ﯾﻮ ﭘﻪ اﻧﻘﻼ Hﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﻧﻐEﺘﯽ ﻋﺴﮑﺮ زﻣﺎ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ودرﯦﺪه او د ﻋﺴﮑﺮي
ﻧﻈﺎم ﭘﻪ دود ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻮ .زه ﻫﮏ ﺣﯿﺮان ﺷﻮم ،ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ او ﭼﻮرﺗﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ
ﻏﻮر<ﻨ)ﻮﻧﻮ ﺷﻮل ،ﭼﯥ دا ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﻪ ﭘﯧEﻪ ده؟ او دا ﻋﺴﮑﺮ ﻮک دی؟ او ﻣﺎﺗﻪ ﻧﻮ
ﻠﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﺷﻮې؟ زه ﭼﯥ ﮐﻮم ﭘﻮ<ﻲ ﻣﻨﺼﺒﺪار ﻧﻪ ﯾﻢ او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﻣﻠﮑﻲ دﻧﺪې ﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﺤﺮوم ﯾﻢ .ﻋﺴﮑﺮ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺷﻮ او وې وﯾﻠﯥ :ﻨ)ﻪ؟
ودې ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪU؟ زه ﺧﻮ ﺗﯿﻤﻮر ﯾﻢ ،ﻫﻐﻪ ﺗﯿﻤﻮر ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ ﺳﺘﺎ د ﺧﻮږو
دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺨﻪ و ،ﻣﺎ ﭼﯥ ﺗﯿﻤﻮر ﻟﻪ ډﯦﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ورﺳﺘﻪ وﻟﯿﺪه ،د ﻋﺴﮑﺮي ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ
ﮐﯥ و ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ اﻧﻘﻼ Hﺟﺎﻣﯥ او ﺑﻞ دا ﭼﯥ <ﻠﻤﯽ ﺷﻮی و ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ و ،دﻣﺎﺷﻮم ﺗﻮب او د <ﻠﻤﻲ ﺗﻮب د ﯧﺮو ﺗﺮﻣﻨ Xډﯦﺮ
ﺗﻮﭘﯿﺮ وي .ﺗﯿﻤﻮر ﻫﻢ د <ﻠﻤﻲ ﺗﻮب ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺑﺪل ﮑﺎرﯦﺪه .ﻧﻮ <ﮑﻪ ﭘﻪ
ﻟﻮﻣ#ي <ﻞ ﻣﯥ وﻧﻪ ﭘﯧﮋاﻧﺪه .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د وﯾﻨﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﺮ ﻪ روﺎﻧﻪ
ﺷﻮي وو .ﻣﺎ ورﻧﻪ وﭘﻮﺘﻞ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻪ ﮐﻮې؟ او دا ﺟﺎﻣﯥ؟ ﻫﻐﻪ ووﯾﻞ :ﭘﻪ
ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﮐﯥ ﻋﺴﮑﺮ وم ،د وﻃﻨﺠﺎر ﴎه ﻋﺴﮑﺮ وم ،اﻧﻘﻼب ﻣﻮ ﺑﺮي ﺗﻪ ورﺳﺎوه،
ﺧﻮ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﮐﯥ ﯾﻢ ،ﻮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺷﻢ .ﻧﻦ راﻏﻠﯽ ﯾﻢ ﭼﯥ وﻃﻨﺠﺎر
ﺻﺎﺣﺐ ووﯾﻨﻢ او دا ﺗﻪ راﺗﻪ وواﯾﻪ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻨ)ﻪ راﻏﻠﯽ ﯾﯥ؟ ﻣﺎ ورﺗﻪ ﻟﻨ`ﻩ ﻟﻨ`ﻩ
eﻮﻟﻪ ﮐﯿﺴﻪ وﮐ#ﻩ .ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﻏﻮﺘﻨﻠﯿﮏ واﺧﯿﺴﺖ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﻨﻪ وزﯾﺮ ﺗﻪ ﻻړ او زﻣﺎ
د درې ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻣﻌﺎش اﻣﺮ ﯾﯥ واﺧﯿﺴﺖ او راﻏﯽ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﯾﯥ زﻣﺎ ﻏﻮﺘﻨﻠﯿﮏ راﮐ،#
ﻏﻮﺘﻨﻠﯿﮏ ﻣﯥ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻪ ﯾﻮوړ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ
ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﯾﻮ ﺑﺪﺧﺸﯽ و#ی و ،دﻏﻪ ﺑﺪﺧﺸﯽ د اوﺑﻮ او ﺑﺮﯦEﻨﺎ د وزﯾﺮ ﻣﻠ)ﺮی
ﻣﻨﺼﻮر )ﻫﺎﺷﻤﻲ( ﭼﯥ د ﺧﻠﻖ د ﻮﻧﺪ د ﻣﴩاﻧﻮ ﻏ#ی و ،د ﺧﻮر ﻣﯧ#ﻩ ﮐﯧﺪه .ﻣﺎﺗﻪ
ﯾﯥ ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ را<ﻪ ﮐﯧﻨﻪ ،ﺗﺎﺗﻪ ﻏﻮاړم ﻪ وواﯾﻢ .ﻣﺎ وﯾﻞ ﻪ ده ﻣﻬﺮﺑﺎ kوﮐ#ﻩ،
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﴎﯾﺰې ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﺷﻮ او ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﭘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
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ﮐﯥ د دې ﮐﺎل ﻟﭙﺎره د دﻋﻮﺗﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻓﺼﻞ او ﺑﺎب ﮐﯥ ﻮل ﺎل درې ﺳﻮه زره
اﻓﻐﺎﻧ ﻣﻨﻈﻮرې ﺷﻮې وې ،د دې ﭘﯿﺴﻮ (ﺨﻪ د ﺛﻮر د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ اوﻣﯥ ﻧﯧﺘﯥ
ﭘﻮرې د ﻗﺪﯾﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎ /ﻟﻪ ﺧﻮا درې ﺳﻮه اﻓﻐﺎﻧ ﻣﴫف ﺷﻮې وې او ﻧﻮرې ﯾﯥ
ﻣﻠ4ﺮي ﻧﻮراﺣﻤﺪ ﻧﻮر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ وزارت ﻣﻮده ﮐﯥ ﻮﻟﯥ وﻟ4ﻮﻟﯥ .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ اوﺳﻨﯽ وزﯾﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﻌﻨﯥ ﻣﻠ4ﺮي وﻃﻨﺠﺎر راﻏﯽ ﭘﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﯥ د دﻋﻮﺗﻮﻧﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﯿ Eﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ وې ﭘﺎﺗﯥ .ﴎه د دې ﻫﻢ وﻃﻨﺠﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د
ﺑﻮدﺟﯥ ﻟﻪ ﴎ ﺟﻤﻌﻪ (ﺨﻪ ﭘﻨFﻪ ﺳﻮه زره اﻓﻐﺎﻧ ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎوو ﮐﯥ ﻟ4ﻮﻟﯥ او دا
دي د ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯥ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ اﺳﻨﺎدوﻧﻪ راﺗﻪ راﮐGل ﺷﻮي ﭼﯥ د
ﻫﻐﻪ ﭘﺮﻣﺦ ﯾﻮاJﯥ د ﺑﯿﺮو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﯦﺮش زره اﻓﻐﺎﻧ د ﻣﴫف ﺳﻨﺪ ﭘﺮوت دی.
اوس ﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﻪ ﭼﯥ دﻏﻮﻣﺮه د ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮﯾﻮ ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ او ﺑﺎﺑﻮﻧﻮ ﻧﻪ وﺗﲇ ﻣﺼﺎرف
ﻟﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻮدﺟﯥ ﻧﻪ اﺟﺮا ﳾ؟ ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﴎ ﺟﻤﻊ ﮐﯥ ﻫﻢ ﯾﻮه
اﻓﻐﺎﻧ ﻧﻪ ده ﭘﺎﺗﯥ .د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﭼﯥ د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ او ﺑﺎﺑﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮن واک
ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﺑﺎﺑﻮﻧﻮ د ﺑﺪﻟﻮن واک د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ دی .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د وزﯾﺮاﻧﻮ د ﺷﻮرا ﭘﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﴎه ﮐﯿﺪﻟﯽ ﳾ .د ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ
د ﺑﺪﻟﻮن ﻻرې ﭼﺎرې ﻫﻢ Jﺎﻧﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ واک ﻧﻪ دي،
ﮐﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ واک ﮐﯥ وی ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﺑﺪﻟﯿﺪﻟﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﺸﺘﻪ ،دا Jﮑﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﯿ Eﯾﻮ ﻓﺼﻞ ﮐﯥ (ﻪ ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ دي ﭘﺎﺗﯥ ،ﭼﯥ ﺑﻞ ﻓﺼﻞ ﺗﻪ وﻟﯧUدول
ﳾ.
ﯾﻮ (ﻮ ﺗﻨﻪ Jﺎﻧﻮﻧﻪ اﻧﻘﻼ Yاﻧﻘﻼ YراXﯿﻲ او ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ او ﻣﻘﺮراﺗﻮ ﭘﻪ
ﺧﻼف ﭘﺮﻣﺨﻪ ﺑﯿﺎﻳﻲ .ﮐﻪ اﻧﻘﻼب داﺳﯥ وي ،ﻧﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﻫﯧﻮاد او ﻫﯧﻮادوال ﺑﻪ
ﭘﻪ ﺑﯥ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﮐﯥ ﻫﯿ Eﮐﻠﻪ د ﻧﻴﮑﻤﺮ ﻏ ﻣﺨﻪ وﻧﻪ وﯾﻨﻲ.
د ده د دﻏﻪ وﯾﻨﺎ ﭘﻪ Jﻮاب ﮐﯥ ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ :وزﯾﺮ ﯾﻮ اﻧﻘﻼ Yوزﯾﺮ دی،
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺧﻮﺷﯥ ﺑﺎﺑﯿﺰه Xﮑﺎري ،ﻣ4ﺮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ Xﻪ ﺑﻪ دا
وې ﭼﯥ دﻏﻪ د ﻓﺼﻞ او ﺑﺎب ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﯾﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وزﯾﺮ ﺗﻪ
روXﺎﻧﻪ ﮐGې او د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻟﮑﻪ (ﻨ4ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دی ﯾﯥ اﻧ4ﯿﺮي ﯾﻮ اﻧﻘﻼ Yﺳﻨﺪ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐGﻩ( ،ﻮ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﯥ ﺗﺎ ﻟﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﻪ وژﻏﻮرﻟﯽ ﳾ .ﻧﻮﻣGي ووﯾﻞ
ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﴎ او ﻣﻨ cاو اﺧﯿﺮ ﮐﯥ ﯾﻮه ﻨ4ﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﭘﺎﺗﯥ ،ﻧﻮ زه ﺑﻪ دا
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دوﻣﺮه ﻣﺼﺎرﻓﺎت ﻟﻪ ﮐﻮم درﮐﻪ اﺟﺮا ﮐﻮم؟ دا ﺧﻮ ﻪ ﻮﻗﯥ ﻘﺎﻟﯥ ﻧﻪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ
ﯾﻮه وړاﻧﺪﯾﺰ ﴎه ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﯾﻮه اﻧﻘﻼ" اﻣﺮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻪ ﮏ او ﭘﱰه ﳾ؟ ﻣﺎ
ورﺗﻪ ووﯾﻞ :دا ﻮﮐﻪ ﯾﻮا4ﯥ ﭘﺮ ﺗﺎ ﻧﻪ ده راﻏﻠﯥ1 ،ﺎﯾﻲ د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ ﭘﺮ
ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻨﻮ ﺑﻪ ﻫﻢ راﻏﻠﯥ وي ،ﺗﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯥ د ﻧﻮرو وزارﺗﻮﻧﻮ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﻨﻮ د
ﻣﺴﻮوﻟﯿﻨﻮ ﴎه ﯾﻮ 4ﺎی د دې ﻻﻧﺠﯥ د ﺣﻞ ﻟﯿﺎره وﺑﺎﺳﯥ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﯿﻠﻪ ده ﺧﭙﻞ
ﻣﺎﻏﺰه ﻣﻪ وﯾﻠﯥ ﮐﻮه او دا زﻣﺎ ﮐﺎر راﺧﻼﺻﻮه ﭼﯥ 4ﻤﻪ! ﻧﻮﻣﻮړي زﻣﺎ د درې
ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﺗﻨﺨﻮا ﮐﺎر ﺑﺸﭙ Fﮐ Fاو زه ﺗﺮې ﻻړم ،اوﻧ Eﭘﻮره ﻧﻪ وه ﭼﯥ د رادﯾﻮ د ﭙﻮ
ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﻣﯥ واورﯦﺪل ،ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړی د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ د اﻧﻘﻼب د د1ﻤﻦ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﯿﻮل ﺷﻮ او د ﺮﺧﻲ د ﭘﻠﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﻣﯧﻠﻤﻪ ﺷﻮ ،ﻫﻤﺪﻏﻪ 1ﺎﻏﻠﯽ
ﻣﺪﯾﺮ ﻣﯥ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﺲ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ 1ﺎر ﮐﯥ وﻟﯿﺪه ﭼﯥ ﻟﻪ دﻧﺪې Tﻮ1ﯥ ﺷﻮی او
ﭘﻪ ﺑﯥ ﻣﻌﺎﺷﻪ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﺤﮑﻮم Tﺮ4ﯧﺪﻟﯽ و.
دا وه ﯾﻮه [ﻮﻧﻪ ﭼﯥ اﻧﻘﻼ" ﻧﻈﺎم د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﻟﻪ
ﻟﯿﺎرې د ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﻣﺒﺎرزه ﮐﯧ]ي ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وي .ﻨ\ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺗﯧﺮو ﮐﺮ1ﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ Tﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دوﻟﺖ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ
اداري ﺎﻧ\ﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د )ﻗﻠ_ﻧﯥ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺴﺎد دود
ﺷﻮی و ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ اﻧﻘﻼ" ﻧﻈﺎم واک ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ،د ﻫﻐﻮی
[ﻣﺒﺎرزه ﻫ_ﻏﺴﯥ وه ﭼﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزﯾﺮ
ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﯿﺎTﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯥ ﺗﻮل وﺗﺮازو ﭘﯿﺴﯥ ﻟ\ﻮﻟﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ ﯾﻌﻨﯥ دا ﮐﺎر
ﯾﻮا4ﯥ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﭘﻪ وزارت ﮐﯥ ﻧﻪ و ،ﺑﻠﮑﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ وزارﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ
ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ اﻧﻘﻼ" ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﮐﯧﺪه ،ﻫﺮ ﭼﺎ 4ﺎن اﻧﻘﻼ" Tﺎcﻪ او دا ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
ډاTﻪ وﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﻣﻮږ اﻧﻘﻼﺑﯿﺎن ﯾﻮ او اﻧﻘﻼ" اﻧﻘﻼ" ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮو.
د اﻧﻘﻼﺑﯿﺎﻧﻮ اﻧﻘﻼ" ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ر1ﺘﯿﺎ ﭼﯥ اﻧﻘﻼ" وي .دا 4ﮑﻪ ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د
اﻧﻘﻼب ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې د واک ﭘﺮ Tﺪۍ ﮐgﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ﻮل ﭘﺨﻮا fﻗﻮاﻧﯿﻦ او ﻣﻘﺮرات
ورﺗﻪ ﮐﻪ ﻪ ﻫﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ او ر1ﺘﯿﺎ fوو ،ﻓﺎﺳﺪ 1ﮑﺎره ﮐﯧﺪل ،ﻧﻮ ﺧﻮاﻣﺨﻮا د ﻓﺴﺎد
ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻣﺒﺎرزې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺑiﻪ ورﺗﻪ 1ﻮدﻟﻪ او دوی ﺧﭙﻞ 4ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﺠﺒﻮر
iTﻞ ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻋﻤﻞ وﮐFي ،ﻪ ﳾ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﯿFﻩ ﻻﺳﺘﻪ راوړل
ﮐﯧ]ي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﯿFﻩ ﴎه ﻟﻪ ﻻﺳﻪ و4ﻲ ،د دې ﻣﺘﻞ ر1ﺘﯿﻨﻲ اړخ ﭘﻪ ر1ﺘﯿﺎ ﴎه د
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ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﮐﻧﻮ ﻫﻨﺪاره ده .ﭘﻪ دې ﻫﻨﺪارې ﮐﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻮی
%ﻪ ووﯾﻞ؟ او ﺑﯿﺎ %ﻪ ﯾﯥ وﮐل؟ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ،اﺟﺘ-ﻋﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او
ﮐﻠﺘﻮري ﺑ3ﻪ ﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﻨﻔﻲ اﻏﯿﺰې ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﯿﺪﻟﯥ او د ﻫﺮﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺎﻏﺰو
ﮐﯥ ﮐﺮ;ﯥ ﭘﺮ :ﺎی ﭘﺮﯦ8ﻮدي دي .د دوې د واﮐﻤﻨ 7ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ډﻟﯥ ډﻟﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ووﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮل او ﭘﻪ ﻗﱪوﻧﻮ ﮐﯥ ژوﻧﺪي ﺧ? ﺷﻮل .ﺧﻮ ﴎه د
دې ﻫﻢ د Eﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺮﮐﺰي زړي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎﺑﻮدي وﻟﯿﺪﻟﻪ او ﺑﯿﺎ ﭘﻪ Eﻮل زور او ﺷﻮر ﴎه ﯾﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺮﻏﻞ وﮐ او
ﭘﻪ ﺳﻠKﻮﻧﻮ زرو ﴎو ﭘﻮ:ﯿﺎﻧﻮ ﴎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ ،دا ﭼﯥ واﯾﻲ :ﭘﻪ زور
ﮐﲇ ﻧﻪ ﮐﯧMي ،ر;ﺘﯿﺎ ﺷﻮه .د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د زور ﻣﻼ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮﻟﻪ او د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ
ډﯦﺮې ﺑﯥ ﴍﻣ 7د ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺪې ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪل .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ 7دوره د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧئ د ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻮ د واﮐﻤﻨ 7ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﯾﺎدﯦMي .ﭘﻪ ر;ﺘﯿﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧۍ ﮐﯥ ﮐﻮم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭼﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﺷﻮې ،د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﻫﯿ Wﯾﻮه ﭘاو ﮐﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ دي ﺷﻮي .د
دوی د وژوﻧﮑﻮ او وراﻧﻮوﻧﮑﻮ ﮐﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺗﯧﺮو ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ اداري ﻓﺴﺎد
ﻣﺦ ﺗﮏ ﺳﭙﯿﻦ ﮐ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭼﺎ د اداري ﻓﺴﺎد ﻧﻮم ﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻪ: ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮې
ادارې ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐی و .ﭘﻪ ﻫﯿ Wﯾﻮې ﺳﯿﻤﯥ ﮐﯥ ﻫﯿﭽﺎ د
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺧﺎدﯾﺴﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﯾﺮې ﭘﻪ اراﻣﻪ ﺗﻮ]ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺧﻮب ﻧﻪ ﺷﻮ
ﮐﻮﱄ ،ﭼﺎ ﭼﯥ %ﻪ وﺳﻪ ﻟﺮﻟﻪ% ،ﻮ ﮐﻮﻣﯥ ﺧﻮاﺗﻪ :ﺎﻧﻮﻧﻪ وﺑﺎﳼ ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر
واﭼﻮﻟﻮ: ،ﯿﻨﯥ اﯾﺮان ﺗﻪ: ،ﯿﻨﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ او :ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﮑﻪ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ اواره ﺷﻮل .د اوارا]ﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ واو;ﺘﻠﻪ او دﻏﻪ ﻻﻧﺠﻪ
د ﻣﻠKﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﯾﻮې ﺳﱰې ﻻﻧﺠﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ]ﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﻨaﻪ
دﯦﺮﺷﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ او;ﺘﯥ ﻫﻢ ده ،ﮐﻮﻣﻪ د ﺣﻞ ﻟﯿﺎره ﻧﻪ ده ﻣﯿﻨﺪﻟﯥ .اﻓﻐﺎن اوار]ﺎن د
ﯾﺨﻨ 7او ]ﺮﻣ ،7ﭘﻪ وﭼﻪ او ﭘﻪ اوﺑﻮ ،ﻻ ﭘﻪ ﻫﯿ Wﯾﻮه :ﺎی ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ ﺷﻮل.
:ﯿﻨﯥ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺗﯧ8ﺘﯥ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ د ﺷﻮروي eﺒﺎرﯾﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ
ﻣﻩ ﺷﻮل: ،ﯿﻨﯥ د اﯾﺮان ﭘﻪ ﴎﺣﺪوﻧﻮ ﮐﯥ دﻧﻨﻪ د اﯾﺮان د ﴎﺣﺪي :ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤ 7ﺗﻮ]ﻪ ووژل ﺷﻮل: .ﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﻣﻩ ﺷﻮل ،ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ زﯾﺎت د ﺗﺮﮐﯿﯥ او د ﯾﻮﻧﺎن ﺗﺮﻣﻨaﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
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ﻧﻮر د اﻧﺪوﻧﯿﺰﯾﺎ او د اﺳﱰاﻟﯿﺎ ﺗﺮﻣﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ ډوب ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭼﺎ ﯾﯥ
ﻣ)ي ﻫﻢ ﻧﻪ دي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ)ي .دﻏﻪ ﻟ)ۍ ﻻ ﻫﻢ دوام ﻟﺮي او ﻫﺮه ورځ ﻟﻪ ﻫﺮې
ﺧﻮا ﻧﻪ د [رادﯾﻮ4ﺎﻧﻮ او ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ 3ﭙﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﺧﱪوﻧﻪ
اورﯦﺪل ﮐﯧ6ي .د دې ﻏﻤﯿﺰې د ﻟ)ۍ 3ﻮﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې 9ﺎی ﮐﯥ ﭘﺮﯦ6دو .دا
9ﮑﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ دې ﻏﻤﻠ)ﱄ 3ﭙﻮ ﮐﯥ زه ﻫﻢ ﭘﺮﻣﺨﻪ ﺷﻮی وم .ﻣﺎ ﻣﺨﮑﯥ
ووﯾﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ د ز ﻧﺪان د ﻣﻮدې د د رﯾﻮ ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ د ﻣﻌﺎش د اﺟﺮا اﻣﺮ د وﻃﻨﺠﺎر
د ﯾﻮه اﻧﻘﻼ FﻣﻠEﺮي ﻋﺴﮑﺮ ﭘﻪ ﻻس راﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ او زه د ﻫﻐﻪ اﻣﺮ ﴎه د
ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ ،ﻫﻠﺘﻪ د ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ ﻟﻮی ﻣﺪﯾﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰو 3ﺨﻪ ﯾﻮ
ﮐﺘﺎب ﺧﱪې راﺗﻪ وﮐ)ې ،ﺧﻮ ﭘﻪ اﺧﯿﺮ ﮐﯥ زﻣﺎ ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﯾﯥ اﺟﺮا ﮐ)ل او ﻣﺎ ﺧﭙﻠﯥ
ﭘﯿﺴﯥ ﻟﻪ ﺑﺎﻧ3 Oﺨﻪ واﺧﯿﺴﺘﻠﯥ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﯿﺴﯥ واﺧﯿﺴﺘﻠﯥ ،ﺑﯿﺎ ﻣﯥ ﯾﻮ ﻟﯿﮏ
ﻫﻢ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت 3ﺨﻪ د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ)3 ،ﻮ د ﻫﻐﻪ
وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﭼﯿﺮﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ دﻧﺪه راﺗﻪ راﮐ)ﻟﻪ ﳾ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﭙﻞ
ﻟﯿﮏ د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ د اداري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﻫﻐﻮ د واﱄ ﭘﻪ اﻣﺮ زه ﯾﯥ د
ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻪ وروﭘﯧﮋﻧﺪ .Xد ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻣﺪﯾﺮ ﭼﯥ ﻧﻮی راﻏﻠﯽ و او د ﺧﻠﻖ د
4ﻮﻧﺪ ﻏ)ی و ،زه ﯾﯥ د ﺧﻮﺳﺖ ﻓﺮﻧ Oد وﻟﺴﻮاﻟ\ د ﭼﺮخ وﻓﻠﮏ د ﮐﲇ د
ﻟﻮﻣ)` aﻮوﻧﻲ د ﮐﺎﺗﺐ ﺗﺤﻮﯾﻠﺪار ﭘﻪ دﻧﺪه و]4ر .Xﻣﺎ ورﺗﻪ و وﯾﻞ ﭼﯥ زه د
ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ﮐﻮر ﻟﺮم ،زﻣﺎ ﮐﻮرﻧ\ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ اوﺳﯧ6ي .ﮐﻪ زه ﭘﻪ
ﻣﺮﮐﺰ ﮐﯥ ووﺳﯧ6م ،ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ زﻣﺎ ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ\ ﺗﻨﺨﻮا زﻣﺎ ﮐﻔﺎﯾﺖ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ .ﻣEﺮ ﮐﻪ زه
ﭼﺮخ ﻓﻠﮏ ﺗﻪ ورﺷﻢ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ 9ﺎﯾﻪ ﭘﻮرې ﯾﻮ ﺧﻮ د ﻣﻮﺗﺮو د ﺗ Oراﺗ Oﻟﭙﺎره
ﺳ)ک ﻧﺸﺘﻪ ،د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﺮ ﻫﻐﻪ 9ﺎﯾﻪ ﭘﻮرې ﭘﺮ ﺧﺮه او د اﺳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘbﻮ ﺗﻠﻞ او
راﺗﻠﻞ ﭼﯥ ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﺮې ﺗﯧﺮﯦ6ي ،ﻣﺎﺗﻪ ډﯦﺮې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭘﯿﺪاﮐﻮي .ﺗﺎﺳﯥ ﮐﻮﻟﯽ
ﺷﺊ ،ﻫﻐﻪ 9ﺎی ﺗﻪ د ﻫﻤﻐﻪ 9ﺎی ﮐﻮم وړ 3ﻮک و]4رۍ .ﻣEﺮ د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺎﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﯿﺮوﮐﺮات ﯾﯥ ،ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻫ]ﻏﺴﯥ دﻧﺪې ﻻزم g4ﻞ ﮐﯧ6ي .ﻣﺎ
ورﺗﻪ ووﯾﻞ :ﻋﺠﯿﺒﻪ ده ،ﮐﻪ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺳﻮاﻧﺢ وﻟﻮﻟﯥ ،ﻣﺎ ﻫﯿﭽﺮﺗﻪ داﺳﯥ دﻧﺪه ﻧﻪ ده
ﻟﺮﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺧﱪه ﺑﯿﺮوﮐﺮات ووﳼ .و4ﻮره ﭘﻪ ﺗﯧﺮو درﯾﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﺷﭙ6و وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺪل راﺑﺪل ﺷﻮی ﯾﻢ ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺗﺒﺪﻻت ﻫﻢ زﻣﺎ ر`ﺘﯿﻨﯽ ﺣﺎل
او اﺣﻮال را3ﺮ4ﻨﺪوﻟﯽ ﳾ .ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻟﻨkﻩ ﻏﺮ ﺧﱪه ﯾﻮه وه ،ﻣﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﯥ
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ﻣﺠﺒﻮرۍ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ورﻧﻪ وﻏﻮﺘﻞ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ واﭘﺲ وﻟﯿﮑﺊ
ﭼﯥ دی د دې ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ د ﮐﻮﻣﯥ دﻧﺪې د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﯿﺖ ﻧﻪ
ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ وﻣﻨﻠﻪ او زه ﭘﻪ ﻣﻨﻨﯥ ﴎه ورﻧﻪ ﺑﻬﺮ ووﺗﻢ او د ﺎر ﭘﻪ ﻟﻮري ﭘﲇ
روان ﺷﻮم .ﺎر ﺗﻪ ﻻ رﺳﯧﺪﻟﯽ ﻧﻪ وم ،ﭼﯥ د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﻮ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﺮ
ﺑﺎﯾﺴﮑﯿﻞ ﺳﻮر راﻏﯽ او ﻣﺎﺗﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ دا دی د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﻣﺪﯾﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د
وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﺗﻪ وړاﻧﺪﯾﺰ ﭘﺎ5ﻪ .ﭘﻪ دې ﭘﺎ5ﯥ ﮐﯥ ﺳﺘﺎ د ﻧﯿﻮﻟﻮ او زﻧﺪا 3ﮐﻮﻟﻮ
ﻏﻮﺘﻨﻪ ﺷﻮې ده .ﮐﻪ دا <ﻞ وﻧﯿﻮل ﺷﯥ او زﻧﺪاﻧﯥ ﺷﯥ ،ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﻮم ﺑﯿﺎ ﺑﻪ
ژوﻧﺪی راوو<ﯥ .دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﻣﺎﻣﻮر ﭘﻪ ﮐﻮم ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ زه د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ ﭘﻪ
اداري ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯥ وم او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د وﻻﯾﺖ واﱄ ﻫﻢ ﺧﺪای ﺑ@ﻠﯽ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎن Dﺮدﯾﺰی و ،زﻣﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻣﻘﺮر ﺷﻮی و ،ﻣﺎ ﯾﯥ دﻏﻪ ﺧﱪه د
وروروﻟ Lﭘﯿﺮزوﯾﻨﻪ وKDﻠﻪ او وﻣﻨﻠﻪ .دوه ﭘ@ﯥ ﻣﯥ ﺧﭙﻠﯥ وې او دوې ﻣﯥ ﻧﻮرې
ﻫﻢ ﭘﻮر ﮐOﻟﯥ او ﭘﻪ ﻫNﻏﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺑﻐﻼن Mﺨﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮري وﺧﻮ<ﯧﺪم.
ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﭼﯥ راورﺳﯧﺪم ،ﺑﯿﺎ ﻣﯥ د ﭘﯧ@ﻮر ﭘﻪ ﻟﻮري د ﺗﯧ@ﺘﯥ ﻫﻠﯥ <ﻠﯥ ﭘﯿﻞ
ﮐOﻟﯥ .دوې ﻻرې ﺗﺮ ﺳﱰDﻮ ﮐﯧﺪﻟﯥ .ﯾﻮه ﭘﺮ ﺧﻮﺳﺖ او ﺑﻠﻪ ﭘﺮ ﻧﻨRﺮﻫﺎر .د ډﯦﺮ
ﺳﻮچ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻨRﺮﻫﺎر ﻻره ﻣﯥ ﻏﻮره ﮐOﻟﻪ .درې ﺗﻨﻪ ﻣﻠRﺮي ﺷﻮﻟﻮ ،ﺟﻼل
آﺑﺎد ﺗﻪ راﻏﻠﻮ ،د ﻣﻠRﺮو Mﺨﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ ﻣﻮ ﭼﯥ Mﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻟﻪ ﭘﺨﻮا Mﺨﻪ د ﻻرو ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،وNDرﻟﻮ ﭼﯥ ﻻﻟﭙﻮرې ﺗﻪ ﻻړ ﳾ او د ﻻﻟﭙﻮرې ﻧﻪ د ODو ﭘﺮ ﻻرې ﺗﺮ
Dﻨﺪاﺑﻪ د ﺗ Xﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻮره ﭘﻮره <ﺎن ﺧﱪ ﮐOي .ﻫﻐﻪ ﻻړ ﻻﻟﭙﻮرې ﺗﻪ او ﺑﯧﺮﺗﻪ
راﻏﯽ .د ﻣﺎﺳﭙ@ﯿﻦ د ﳌﺎﻧZﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮږ درې واړو ﻣﻼ وﺗOﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﻻﻟﭙﻮرې
ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﺑﻪ Dﻨﺪاب او ﺑﯿﺎ ﭘﯧ@ﻮر ﺗﻪ <ﻮ ،ﻫNﻏﻪ وو ﭼﯥ د ﻣﺎزدﯾRﺮ د ﳌﺎﻧZﻪ
ﭘﺮﻣﻬﺎل د ﻻﻟﭙﻮرې ﭘﺮ ﺟﺎﻟﻪ ﭘﻮرې وﺗﻠﻮ او د ﻻﻟﭙﻮرې د ﮐﲇ ﻣﻨ] ﮐﯥ د ﯾﻮه
روﺣﺎ 3ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮر ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ .د ﮐﻮر ﻣﴩ ﭼﯥ ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا Mﺨﻪ زﻣﻮږ د
ﭘﻼرDﻨﻮ دوﺳﺖ او ﭘﯧﮋﻧﺪDﻠﻮ و ،ﻣﻮږ ﻟﺮه ﯾﯥ ﺳﺘOي ﻣﴚ ووﯾﻠﻪ او ﭘﻪ ورﯾﻦ ﺗﻨﺪي
ﯾﯥ <ﺎی راﮐ .Oﺷﭙﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﯾﻮه داﺳﯥ ﻟﻮﯾﻪ ﮐﻮbﻪ ﮐﯥ ﺗﯧﺮه ﮐOﻟﻪ ﭼﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي او
د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮرﻧ LﻏOي ﺟﻤﻊ ﯾﻮه ﻏﻮا د ﺧﻮﺳﮑﻲ ﴎه ﭼﯥ ﻧﻮې ﻟﻨRﻪ ﺷﻮې وه او
ﻣﻮږ درې ﺗﻨﻪ bﻮل ﭘﻪ ﮐﯥ <ﺎی ﺷﻮي وو .د اﺳﯥ ﺑﺮﯦ@ﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ Dﻨﻲ د <ﻤﮑﯥ
ﭘﺮﻣﺦ ﻟﻮﻣ 3Oاﻧﺴﺎﻧﺎن ﯾﻮ ﭼﯥ ﻻ ﻣﻮ د ﮐﻮر د ﺗﺪﺑﯿﺮ او د ژوﻧﺪ د ﺗﻨﻈﯿﻢ او ﺗﺮﺗﯿﺐ
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ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻪ ﻧﻪ دي اورﯦﺪﱄ او ﻪ ﻧﻪ دي ﻟﯿﺪﱄ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﻮﯾﯥ ﮐﻮ ﯥ ﮐﯥ ﻟﻪ
ﺗﺮ ﻣﻠﻪ ﺗﺮ ﺳﺒﺎ ﻣﻼ اذاﻧﻪ ﭘﻮرې واوﺳﯧﺪﻟﻮ .د ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﺧﻩ ﮐﯥ راﭘﺎﯧﺪﻟﻮ ،د ﮐﻮر د
ﺧﺎوﻧﺪ د ﻣﴩ زوی ﴎه ﻟﻪ ﮐﻮره راووﺗﻠﻮ او ﭘﻪ ﺗﯿﺎره ﮐﯥ د ﻏﺮه ﭘﻪ ﻟﻮري رﻫﻲ
ﺷﻮﻟﻮ .ﻏﺮ د ﻻﻟﭙﻮرې د ﮐﲇ ﺷ-ل ﺧﻮاﺗﻪ ﭘﺮوت دی .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د
ﮐﲇ ﭘﻪ ﺳﻬﯿﲇ ﺧﻮا ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﻮ6ﻮﻧﻮ د اډو ﺨﻪ ﭼﺮاﻏﻮﻧﻪ اﭼﻮل ﮐﯧﺪل او
د ﻏﺮه ډدې ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﯿﻮﻟﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ ﻻر9ﻮد ﭘﻪ
ﻻر9ﻮوﻧﻪ ﭘﺮ ﻏﺮه وروﺧﺘﻠﻮ او ﻮ ﭼﯥ د ﺳﻬﺎر ﺷﭙ Aﺑﺠﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ او ﳌﺮ راﺧﺘﻠﻮ،
ﻧﻮر ﻧﻮ ازادې ﺳﻤﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وو ،ﭼﯥ ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ واک ﻻﻧﺪې وه او ﻧﻪ
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﺎرې ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻮ د ﺗ Fﻟﻮرې ﭘﻪ ﻟﻮر ﻫEﻮ ﺗﻪ دوام ورﮐ او ﭘﻪ ﻟﻨBﻩ
ﺗﻮIﻪ د Iو ،د ﮐﻮﺗﻞ ﻣﻨ Hﺗﻪ ﭼﯥ د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﺮ ﻮﮐﻮ ﻏﺰﯦﺪﻟﯥ وه ،وروﺧﺘﻠﻮ ،ﻧﻮر
ﻧﻮ د ﴎﺣﺪي 6ﻮاﮐﻮﻧﻮ د رارﺳﯧﺪﻟﻮ او ﭘﻮ9ﺘﻨﻮ اﺧﺘﻨﻮ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻏﻤﻪ د Iﻨﺪاب ﭘﻪ
ﻟﻮري ﺧﭙﻞ ﺗ Fﻻرې ﺗﻪ ﺳﯿﺪه ﺷﻮﻟﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د Iو د ﻟﻮړو ﻮﮐﻮ ﻧﻪ راﮐﻮز
ﺷﻮو ،د Iﻨﺪاب ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ دﮐﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،ﭘﻪ دﮐﺎن ﮐﯥ 9ﻪ وه ﭼﺎی
ﭘﺨﯧﺪه ،د دﮐﺎن ﺧﺎوﻧﺪ ﺗﻪ ﻣﻮ د ﻠﻮرو ﺗﻨﻮ ﻟﭙﺎره ﭼﺎی ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ورﮐ ،د ﭼﺎی د
Sﮑﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ ﺧﭙﻞ ﺗ Fﺗﻪ اداﻣﻪ ورﮐﻩ .دا ﭼﯥ ﻣﻮږ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ دارﻧQﻪ
اوږد او ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ډک ﺳﻔﺮ ﻧﻪ و ﮐی ،ﻧﻮ ﯾﻮ د ﺳﻔﺮ ﺳﺘﯾﺎ او د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ وﯾﺮې زﻣﻮږ د ﭘSﻮ د 6ﻮاﮐﻮﻧﻮ وﺳﻪ ﺗﺮ اﻏﯿﺰ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﯥ
وه .ﭘﻪ دا ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻮره د ﺷﭙﯥ اﺗﻪ ﺑﺠﯥ وې ،د ﯾﻮه ﮐﲇ ﻣﻨ Hﺗﻪ ﭼﯥ د
اﻫﻨQﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯦﺪه ،رارﺳﯧﺪﱄ وو .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې 6ﺎی ﮐﯥ زﻣﻮږ ﯾﻮ ﺗﻦ ﻣﻠQﺮی
ﭼﯥ اوس ﻻ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د واﺷﻨYQﻦ ﭘﻪ 9ﺎر ﮐﯥ اوﺳﯧAي ،د ﻻرې ﭘﺮ ﴎ ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ
او وې وﯾﻠﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺳﺘی ﺷﻮی ﯾﻢ ،د ﺳﺘﯾﺎ ﴎه ﯾﻮ 6ﺎی ﻫﻢ ﺗAی او ﻫﻢ
وږی ﺷﻮی ﯾﻢ .زﻣﻮږ ﻻر9ﻮد ﭘﻪ ﻫ-ﻏﻠﺘﻪ د ﯾﻮه ﮐﻮر ور و ﮑﺎوه ،ﯾﻮ ﺳﭙﯿﻦ ږﯾﺮی
راوواﺗﻪ او ﻣﻮږ ﻫﻢ ورﻧﻪ اوﺑﻪ او ﻪ ﻏﻮﻧﺪې ډوډۍ راوﻏﻮ9ﺘﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺑﺮﮐﺘﻲ اﻧﺴﺎن
ﻫﻢ ﻻړ او ډﯦﺮ ژر ﯾﯥ ﯾﻮ د ﺧYﻮ ﮐﻨBوﱄ ﮐﯥ اوﺑﻪ او ﯾﻮه ﻮ ﻪ د ﺟﻮارو ﺳﮑک د
ﯾﻮې ﻏﻮ ﯥ Iﻮړې ﴎه راوړل .زﻣﻮږ دﻏﻪ ډﯦﺮ ﺳﺘي ﺷﻮي ﻣﻠQﺮي ډﯦﺮ ژر ژر
اوﺑﻪ د ﺟﻮارو د ډوډۍ او Iﻮړې ﴎه ﺧﭙﻠﯥ IﯧBې ﺗﻪ واﭼﻮﻟﯽ او زﯾﺎﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﻩ
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ﭼﯥ ﻧﻮر ﯾﻮ ﺎم ﻫﻢ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﻪ !ﻲ .زﻣﻮږ ﻻرﻮد ورﺗﻪ ووﯾﻠﯥ :ﻪ ده
ﻣﻮږ ﻫﻢ د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﮐﲇ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ اوړو او ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧ#و .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ورﻏﻠﻠﻮ ،د ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﺧﻮﻧﻪ د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ
ﺳﱰﻮ ﺷﻮه ،د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ور ﻣﻮ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺖ ،ﻮرو ﭼﯥ د ﺧﻮﻧﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه /ﻨ-ﻩ ﮐﯥ
ﺗﯿﻠﯽ /ﺮاغ ﻟ<ﯧﺪﻟﯽ او ﯾﻮ /ﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﯧﻠBﻧﻪ ﭘﺮ ﮐAﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺗﻪ دي .ﻣﻮږ ﻫﻢ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ
ورﻏﻠﻠﻮ ،ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐAﻮﻧﻮ راﭘﺎ/ﯧﺪل او د روغ ﺑ Dﻧﻪ و روﺳﺘﻪ ﯾﻮه ﺗﻦ
ووﯾﻠﯥ ،ﭼﯥ ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ د ﻣﺎﺳﺨﻮﺗﻦ د ﳌﺎﻧHﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻻړ ،دا
دی زه ﺑﻪ ورﺷﻢ او ﺧﱪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐDم .ﻫﻐﻪ ﻻړ ﭼﯥ ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﱪ ﮐDي ،ﻣﯿﺎ
ﺻﺎﺣﺐ د ﺟﻮﻣﺎت اﻣﺎم او د ﮐﲇ ﻣﴩ دی ،ﭼﯥ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺧﺴBﻧﻪ ﻫﻢ ورﭘﻪ ﻏﺎړﻩ
ده .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﺧﱪ ﺷﻮ ،وار د واره راوواﺗﻪ او ﻫﻮﺟﺮې ﯾﺎ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن
ﺗﻪ راﻏﯽ .د روغ ﺑ Dاو ﻫﺮ ﮐﲇ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ﭼﺎی ﻫﻢ راوړ او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ووﯾﻠﯥ
ﭼﯥ :ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ! ﺗﺎﺳﯥ ﺧﭙﻞ ﭼﺎی وS/ﮑﺊ ،زه ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺗﺎﺳﯥ وﻮرم .ﻣﻮږ ﻫﻢ د
ﭼﺎی د S/ﮑﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺳﺘDﯾﺎ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐAﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ او
ﭘﻪ ﺧﻮاږﻩ ﺧﻮب ﻻړﻟﻮ .ﺳﺒﺎ /ﻠﻮر ﺑﺠﯥ ﻣﻼ اذان وﮐ ،Dﻣﻮږ ﻫﻢ راوﯾ Vﺷﻮﻟﻮ ،د
ﻣﺦ او ﻻس د ﭘﺮﯦﻤﯿﻨHﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ﻣﻮ د ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ اﻣﺎﻣﺖ د
ﺳﻬﺎر ﳌﻮﻧ\ ادا ﮐ .Dد ﳌﺎﻧHﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮﺟﺮې ﯾﺎ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ
راﻏﯽ او ﻣﻮږ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﴎه ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ ،ډﯦﺮې ﺧﱪې ﻻﻧﺪې ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻮې او ﭘﻪ دې
ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐDﻩ ﭼﯥ د ﺑﺮﯦSﻨﺎ ﻣﺰی د ﺟﻮﻣﺎت د ﺑﺎم ﭘﺮ
ﴎ !Dﯦﺪﻟﯽ دی ،ﺧﻮ ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﺗﯿﺎره ﮐﯥ ﭘﺮوت دی ،دا وﻟﯥ؟ ﻫﻐﻪ ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ
دا د ﺑﺮﯦSﻨﺎ ﻣﺰی د ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﲇ )ﺑﻮgﻮ( د واک ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﺗﺮ دې !ﺎﯾﻪ رارﺳﻮل
ﺷﻮی او ﻓﺮﻣﺎن ﺧﭙﻮر ﺷﻮی و ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﻨHﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﺗﺮﯦﻨﻪ ﻣﻔﺘﻪ Aﻪ واﺧﻠﻮ.
ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺗﺮﯦﻨﻪ Aﻪ واﻧﺨﯿﺴﺘﻠﻪ ،دا !ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻣﻮږ ﺑﺮﯦSﻨﺎ ﻣﻨﻠﯥ وای ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿﺎ زﻣﻮږ ﻟﻪ ﻏﺮوﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫﺮ رﻧ<ﻪ ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪA ،ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ،
ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی دﻏﻪ ﮐﺎر زﻣﻮږ د زﻏﻤﻠﻮ ﻧﻪ وﺗﻠﯥ ﺧﱪه وه .دﻏﻪ ﯾﻮا!ﻨﯽ ﻻﻣﻞ دی
ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮی د اﻧﮑﺸﺎﰲ ﭘﺮوژو ﺗﻪ ﻻره ﻧﻪ ورﮐﻮو .ﭘﻪ دې !ﻮاب ﴎه ﻧﻮر
ﻏﻠﯽ ﺷﻮم ،د ﮐﲇ ﮐﻠﯿﻮاﻟﻮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﺎی او ډوډۍ ﯾﻌﻨﯥ د ﺷﻮدو ﭼﺎی
او ﻏﻮړﻩ ﺗﻮده ﭘﺨﻪ ﺷﻮې ډوډۍ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ راوړﻟﯥ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ gﻮﻟﻮ ﭘﻪ
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"#ﻩ ﴎه د ﺳﺒﺎﻧﺎری وﮐ .د ﺳﻬﺎر اﺗﻪ ﺑﺠﻮ ﺷﺎوﺧﻮا وې ﭼﯥ ﻣﻮږ د ﻣﯿﺎ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻪ
د #ﻨﺪاب د ﻣﻨ"ﯾ 0ﭘﻪ ﻟﻮري روان ﺷﻮﻟﻮ( ،ﻮ د ﻫﻐﻪ )ﺎی (ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺲ ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﭘﯧ7ﻮر ﭘﻪ ﻟﻮري )ﻲ ﺳﻮاره ﺷﻮ او ﭘﯧ7ﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮ .ﻻره ﻣﻮ ﭘﻪ دوه وو
#ﯿﻨ;ﻮ ﮐﯥ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ .ﻣﻨ"ﯾ 0ﺗﻪ و رﺳﯧﺪﻟﻮ .ﺑﺴﻮﻧﻮ د ﭘﯧ7ﻮر ﻧﺎرې وﻫﻠﯥ،
ﻣﻮږ ﻫﻢ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﺲ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار و ﻻړ و ،ور وﺧﺘﻠﻮ .ﺑﺲ د ﺳﻮرﻟﯿﻮ ﻧﻪ
ډک ﺷﻮ ،د ډرﯦﻮر ﭘﻪ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ وﯾﻠﻮ ﴎه ﺑﺲ روان ﺷﻮ .د ﻣﺎﺳﭙ7ﯿﻦ ﻣﻬﺎل ﭘﯧ7ﻮر
ﺗﻪ راورﺳﯧﺪﻟﻮ .ﭘﻪ ﭘﯧ7ﻮر ﮐﯥ د ﺑﺲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮزﯦﺪﻟﻮ ﴎه زﻣﻮږ د ﻻﻟﭙﻮرې ﻻرDﻮد
ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره ﻻړ او ﻣﻮږ درې ﺗﻨﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮو .زﻣﻮږ د ډﻟﯥ ﻧﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ ﭘﺨﻮا
ﻫﻢ ﭘﯧ7ﻮر ﺗﻪ راﻏﻠﯽ او د Dﺎر ﻫﺮه ﮐﻮ(ﻪ ورﺗﻪ اﺷﻨﺎ وه ،ﻟﻮﻣی ﯾﯥ ﯾﻮه ﺣFم ﺗﻪ
ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﭘﻪ ﺣFم ﮐﯥ ﻣﻮ د ﺳﻔﺮ دوړې و(ﻨ"ﻟﯥ) ،ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﻮ ووﯾﻨLﻞ او ﺟﺎﻣﯥ ﻣﻮ
ﺑﺪﻟﯥ ﮐﻟﯥ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺣFﻣﻪ راووﺗﻠﻮ ،ﻧﻮ د اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻟﻮﻧ 0ﭘﻪ ﻟﻮري روان ﺷﻮو.
زﻣﻮږ ﻣﻠPﺮي ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻻ راﻏﻠﯽ او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﺷﻨﺎ و ،ﻣﻮږ ﯾﯥ ﺳﯿﺪه د ﯾﻮه ﭼﺎ
ﮐﺮه ﺑﻮﺗﻠﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا
(ﺨﻪ زﻣﻮږ د ﭘﻠﺮوﻧﻮ ﴎه ﺗﺮﺑﻮران وو .د ژﻣﻲ (ﻮ ﺷﭙﯥ او ور)ﯥ ﻣﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی
ﴎه ﺗﯧﺮې ﮐﻟﯥ ،ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﮐﯥ ﯾﻮه ﭘﯧ7ﻪ وﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳﯥ :ﯾﻮ (ﻮک
ﭼﯥ ﻓﻀﻞ ﺣﺒﯿﺐ ﻧﻮﻣﯧﺪه د ﭘﯧ7ﻮر Dﺎر اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ او د ﻧﯧﺸﻨﻞ #ﻮﻧﺪ ﻏی و،
زﻣﻮږ د ﮐﻮرﺑﻪ ﭘﻪ ﻻرDﻮوﻧﻪ زﻣﻮږ ﭘﻮDﺘﻨﯥ ﺗﻪ راﻏﯽ ،د ﺧﱪو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ
ووﯾﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اوﺳﯧﺪو )ﺎی ډﯦﺮ ﺗﻨ XدیD ،ﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ وي ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ
دﯦLﺎﯾﻪ ﻣﺎﴎه زﻣﺎ ﻫﻮﺟﺮې ﺗﻪ ﻻړ ﺷﺊ او زﻣﺎ ﭘﻪ ﻫﻮﺟﺮې ﮐﯥ واوﺳﯧZئ ،زﻣﺎ ﮐﻮر
ﻟﻮی دی او زه د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او دوه ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﮐﯥ اوﺳﯧZم .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
ﭘﻪ اوﻧ 0ﮐﯥ (ﻠﻮر و ر)ﯥ او ﻧﻮرې ور)ﯥ د ﺧﭙﻞ ﺧﴪ ﮐﺮه )ﻢ او ﻫﻠﺘﻪ
اوﺳﯧZم .ﻣﻮږ ﻫﻢ و رﴎه وﻣﻨﻠﻪ .د )ﺣﺒﯿﺐ( ﮐﺮه ورﻏﻠﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻣﻮ (ﻪ
ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟZې ﺷﻮې او ﯾﻮ (ﻪ ﻏﻮﻧﺪې ورﺷﻮ ﻣﻮ وﻣﯿﻨﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ
ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ووﯾﻨLﻠﯽ ﺷﻮ .ﺣﺒﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻮږ ﴎه او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﴪ
ﮐﺮه اوﺳﯧﺪه ،زﻣﻮږ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ازاد Dﮑﺎرﯦﺪل ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺨﻠﯽ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰه د ﺗﺮﯾﺦ ﭼﺎی ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ )ﺎی ﭘﺎﺗﯥ وه .د
ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ژوﻧﺪ او د ﺑﻞ ﭼﺎ وﻃﻦ و ،د ور)ﯥ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎغ ﺗﻪ ورﺗﻠﻠﻮ او ﺷﭙﻪ ﺑﻪ
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ﺑﯧﺮﺗﻪ اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻟﻮﻧ ﺗﻪ د ﺷﭙﯥ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻟﭙﺎره راﺗﻠﻠﻮ .د اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻟﻮﻧ او د ﺷﺎﻫﻲ
ﺑﺎغ ﺗﺮﻣﻨ %د ﻓﻘﯿﺮآﺑﺎد ﮐﺎﻟﻮﻧ ﭘﺮﺗﻪ ده .زﻣﻮږ ﻟﯿﺎره ﻫﻢ ﭘﺮ ﻓﻘﯿﺮآﺑﺎد ﺗﯧﺮه ﺷﻮې وه.
د ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎغ ﭘﻪ ﺷ1ل ﮐﯥ د /ﻨﺪه وﯾﺎﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﭼﯥ ﻓﻘﯿﺮ آﺑﺎد ﭘﺮوت دي،
د وﯾﺎﻟﯥ ﭘﻪ اړخ ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟﻮی اﻧ7 34ﮑﺎرﯦﺪه ،د دې اﻧ 34ﭘﻪ وره ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ
:ﻠﻮر ﭘﻨ@ﻪ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮف واﻻ وﻻړ وو .ﺧﻮ زﻣﻮږ ورﴎه :ﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ و ،ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل
ﮐﯥ ﻣﻮ دوه ﺗﻨﻪ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﺎﺧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺖ د رﺳﺘﺎق د
وﻟﺴﻮاﻟ

اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ وﮐﯿﻞ ﴎاج اﻟﺤﻖ او ﺑﻞ ﯾﯥ د ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ د ﯾﻨ4ﻲ ﻗﻠﻌﻪ د

وﻟﺴﻮاﻟ

اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﯽ )ﺻﺪﯾﻘﻲ( ﻧﻮﻣﯧﺪه ،ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎغ ﮐﯥ

د /ﺮUﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﯥ وﻟﯿﺪل .د ﺳﻼم او ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ وﭘﻮﻫﯧﺪو ﭼﯥ
دوی دواړﻩ د ﻣﺎﻟ4ﯥ ﭘﻪ ﻣﻨXﯾ ﮐﯥ اوﺳﯧWي .د ﻫﻤﺪې ورUﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮر ﻧﻮ
ﻫﺮه ورځ د ﻫﻐﻮی ﮐﻮZﯥ ﺗﻪ ورﺗﻠﻠﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﺗﻮر ﭼﺎی د [:ﮑﻠﻮ ﴎه د
زړﻩ ﺧﻮاﻟﻪ ﻫﻢ ﮐﻮﻟﻪ .دﻏﻪ Uﺎی ﺗﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰاﻟﺮﺣﻤﻦ )اﻟﻔﺖ( او ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ
)/ﻮډﯾ4ﺮ( ﻫﻢ راﺗﻪ .ﻋﺰﯾﺰاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻔﺖ ﺑﻪ وﯾﻞ ﭼﯥ د اﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﯾﯥ ډﯦﺮ
اﺳﻨﺎد راZﻮل ﮐ3ي او ﻫﺮ :ﻪ ﯾﯥ ورﺗﻪ اﻓﺸﺎ ﮐ3ي دي ،ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ وﯾﯥ ﻟﻮﻟﺊ .ﻣﺎ
ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ د اﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮ د واﮐﻤﻨ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ﯾﯥ ،ﮐﻪ دارﻧ4ﻪ د ﻫﻐﻮی
ﭘﻪ ﺑﺪو وﯾﻠﻮ ﴎه ﻟ4ﯿﺎ و اوﺳﯥ ،ﺑﯥ ﻣﺮ/ﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﯥ .ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﯽ ﺻﺪﯾﻘﻲ
ﭼﯥ اوزﺑﮏ ﺗﺒﺎره و ،د /ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎرر د ﻧﻮم ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ
ﻣﺠﺪدي ﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ )ﭘﯿ4ﻦ ﻫﺎ /ﻨﯿﺎر( ﭘﻪ ﻧﻮم ﮐﻨ@ﻠﯥ ﮐﻮﻟﯥ .ﮐﻮم
ﭼﯥ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ﻟﻪ )ﮐﻮﭘﻨﻬﺎ/ﻦ( ﻧﻪ راﻏﻠﯽ و او )ﮐﻮﭘﻨﻬﺎ/ﻦ( د دhﺎرک د
ﻫﯧﻮاد ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ده .ﺻﺪﯾﻘﻲ ﺑﻪ د ﮐﻮ ﭘﻨﻬﺎ/ﻦ او ﭘﯿ4ﻨﻬﺎ/ﻦ ﺗﺮﻣﻨ %ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻪ ﺷﻮ
ﮐﻮﻟﯽ .ﻫﺮه ورځ ﻫﻤﺪا ﺧﱪه ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﭘﯿﮑﻨﻬﺎ/ﻦ ﯾﺎر او
/ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﺧﻮ وﮐﯿﻞ ﴎاج اﻟﺤﻖ ﯾﻮ ﺑﺎ ادﺑﻪ او ﻣﻮﻗﺮه ﺷﺨﺼﯿﺖ و ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ
ﺧﻮا د ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻮاUﯥ ﭼﯥ د ﻣﺠﺪدي ﴎه اړﯾﮑﯥ 7ﯥ وې ،ﭼﯥ د /ﯿﻼk
ﴎه ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ 7ﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﭘﺎﻟﻞ .زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره د ﺧﻮ 7ﺧﱪه دا وه ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ
ﮐﻮZﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ راZﻮﻟﯧﺪﻟﻮ ،د زړﻩ ﺧﻮاﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﮐﻮﻟﻪ .د ورUﻨﯿﻮ ﭘﯧ[ﻮ او ﺳﯿﺎﳼ
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﱪﯦﺪﻟﻮ او د دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﺗﻮر ﺗﺮﯾﺦ ﭼﺎی ﭘﻪ [:ﮑﻠﻮ ﴎه ﺑﻪ
ﻣﻮ Uﺎﻧﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﯾﺎد ﻏ[ﺘﲇ ﺳﺎﺗﻠﻮ .د اوﻧ ورUﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ/ﻪ
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ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﯥ .ﺑﻠﻪ ﺑﻮﺧﺘﯿﺎ ﻧﻪ وه ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ) :د ﺎن درﻧﻪ ،د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﭙﮑﻪ( زﻣﻮږ
ﮐ1ﻩ وړﻩ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ4ﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑ3ﻪ ﻏﻮره ﮐ1ې وه .ﭘﻪ دې ﺑﻨ-ار ﮐﯥ دا ﺧﱪه ﻫﻢ
درﻧﻪ او ﺳﭙﮑﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ او د ﭘﯧ9ﻮر د اﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﻨ8ﻪ ﺑﻪ
ﺳﻮﻟﻪ وﳾ او ﮐﻨﻪ؟ ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ورﻮ ﮐﯥ د ﭼﻮک د ﺧﱪو ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د )ﺗﺮه
ﮐﻲ( ﺟﺮ4ﻪ راﻏﻠﯥ وه ،د ﻫﻐﻮی وړاﻧﺪﯾﺰ داﺳﯥ و ،ﭼﯥ )ﻣﻮږ د ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻮرﻧ>
وروﺳﺘﻨﯽ ﻮاک ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﯿﻨ8ﻪ ﯾﻮړﻟﻮ ،اوس ﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ
دی ،راﺊ ﭼﯥ ﭘﻪ -4ﻩ ﴎه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ودان ﮐ1و( .د دﻏﻮ ﺧﱪو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﯾﻞ
ﮐﯧﺪل ﭼﯥ د ١٣٥٨ﮐﺎل د وري د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﺗﺮ ﭘﻨﺨﻠﺴﻤﯥ ﻧﯧJﯥ ﭘﻮرې ﻣﻮده Iﺎﮐﻠﻪ
ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې ﺑﺮﯾﺎﻟ> ﳾ ،ﻣMﺮ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ> ﴎه دﻏﯥ
ﺟﺮ4ﯥ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړﻟﻪ ،ﺧﱪو ﻧﺘﯿﺠﻪ ور ﻧﻪ ﮐ1ﻩ ،اﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮ د وري د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ
ﭘﻨ8ﻠﺴﻤﻪ ﻧﯧJﻪ د ﺟﻬﺎد اﻋﻼن وﮐ .1د ﺟﺮ4ﯥ د ﻧﻪ ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺑﻪ وﯾﻞ
ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر او رﺑﺎ Tﭘﻪ ﺧﭙﻞ درﯾ Sﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه ﺗﺮ وروﺳﺘ>
ﺳﻠ >Mﭘﻮرې د ﺟ1Mې ﻫﻮډ Vﺮ4ﻨﺪ ﮐ ،1ﻧﻮ ﮑﻪ ﺟﺮ4ﯥ Vﻪ ﮐﺎر وﻧﻪ ﺷﻮ ﮐﻮﻟﯽ .د
ﺟﻬﺎد د دې اﻋﻼن ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ Iﻮل اﺧﻮاﻧﯿﺎن
ﭼﯥ د ﺎﻧﻪ ﴎه ﭘﻪ ﺑﻨﺪ او زﻧﺪان ﮐﯥ ﻟﺮل ،ووژل .د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﯿﻨﯥ
ډﯦﺮ داﺳﯥ ﮐﺴﺎن وو ،ﭼﯥ د دﻧMﯥ ﻮاﻧ> ﺧﺎوﻧﺪان وو .ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ودوﻧﻪ ﮐ1ي،
د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان او ﯿﻨﻮ ﯾﯥ ﻻ ﻧﺎواده ﭘﺎﺗﯥ وو .ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د وﻟﺲ او د وﻃﻦ
د _ﯧﺮازۍ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﺑﯧﻠﻮ ﺑﯧﻠﻮ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﻮ ﴎه د ﮐﻮIﯥ ﮐﻮIﯥ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان
وو .ﺧﻮ د ﺟ1Mې د ﻫﻮډ د اﻋﻼن ﴎه Iﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﴎوﻧﻪ وﺧﻮړل او د ﺧﭙﻠﻮ
ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﴎه ژوﻧﺪي ﺗﺮ ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﻣ1ﯾﻨﻮ ﻻﻣﻞ ﯾﯥ ﻫﻤﺪا دوه
ﺗﻨﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ )ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر( او )رﺑﺎ34 (Tﻞ ﮐﯧ`ي ،دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې دﻏﻮ دوه
وو ﺗﻨﻮ د ﻫﯧﻮاد د ﻋﺎﱄ J4ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر او دا ﭼﯥ د ﺟ1Mې د اور ﻣﺨﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده
ډﯦﺮه ﻟﺮې ﻧﯿﻮﻟﯥ او ﺳﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻏﻮراوی ﺑ9ﻠﯽ وای ،دﻏﻪ Iﻮل ﺑﯥ 4ﻨﺎه ﻮاﻧﺎن
ﺑﻪ ﻧﻪ ﺗﻠﻒ ﮐﯧﺪل .ﻣMﺮ دﻏﻮ دواړو ﺟ1Mﻩ ﻣﺎرو د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﺸﺎورﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﳌﺴﻮن
ﺧﭙﻞ JIﺮوﻧﻪ ﭘﻪ دې ﺷﻌﺎر وIﮑﻮل ﭼﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮو ،د
ﻫﻐﻮی ﴎه ﺟ1Mﻩ ﮐﻮو ،ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ وروﺳﺘﯽ زړی ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎ ﻧﻪ
ورک ﳾ.
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ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﱪه د ﺳﻮﻟﯥ د ﭘﺮﺘﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووﺗﻠﻪ او ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺟې د
دوزخ )ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ 'ﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ او 'ﻪ ﭘﻪ ﭘﯧ%ﻮر ﮐﯥ ډﻧ#ورې ﻏ وﻟﯥ،
واﮐﻤﻦ ﺷﻮل ،ﻧﻮر ﻧﻮ د ﯥ ور)ﯥ ﻫﯿﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ روﻏﯥ ،ﺟﻮړې ،ﺳﻮﻟﯥ او
دوﺳﺘ 7ﮐﯥ راﻣﯿﻨ 4ﺗﻪ ﮐﯧ ي ،ﺑﯥ د ﮐﻔﻦ او ﺟﻨﺎزې 'ﺨﻪ د ژوﻧﺪ د ﺳﯿﻤﯥ ﻟﻪ
ورﺷﻮﻧﻪ ډ ﯦﺮ ﻟﺮې ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮه.
زﻣﻮږ ﭘﻪ #Bون ﻧﻮرو ډﯦﺮو ﻣﻬﺎﺟﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﯧ%ﻮره ﻻ د =ﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن 'ﺨﻪ د
ﻧﻮرو ﻟﺮې ﻟﺮې ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري د ﺗﯧ%ﺘﯥ ﻣﻼ وﺗﻟﻪ .ﯾﻮه ورځ زﻣﻮږ ﯾﻮه
ﻣﻠﺮي ،زﻣﻮږ د ﮐﻮر د ﺧﺎوﻧﺪ )ﺣﺒﯿﺐ( ﴎه د ﭘﻨ#ۍ ﺎر ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ و' ،ﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ د وﺗﻠﻮ ﻻرې ﭼﺎرې وﻟOﻮي ،ﻟﻪ ﭘﻨ#ۍ ﻧﻪ د ﭘﯧ%ﻮر ﭘﻪ ﻟﻮري د ﺑﯧﺮﺗﻪ
راﺗ Rﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﯾﻮه ﺑﻞ اﻓﻐﺎن ﴎه ﭘﻪ ﺑﺲ ﮐﯥ ﯾﻮ )ﺎی ﺷﻮی و ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎن
ﻫﻢ ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﻓﻀﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻧﻮﻣﯧﺪه او د ﺟﻤﻌﯿﺖ د Bﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﴩاﻧﻮ ﮐﯥ درﯾﯧﻢ
ﮐﺲ و ،دﻏﻪ ﻧﻮﻣﻮړی زﻣﻮږ د ﻣﻠﺮي ﴎه ﯾﻮ ﻣﻬﺎل د ﻋﺴﮑﺮۍ د ﺧﺪﻣﺖ د
اﺣﺘﯿﺎط ﭘﻪ د وره ﮐﯥ ﯾﻮ )ﺎی د ﻋﺴﮑﺮۍ د اﺣﺘﯿﺎط دوره ﺗﯧﺮه ﮐې وه او د ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﺎل ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ]ﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪBﻠﻮۍ ﺧﺎوﻧﺪان وو ،ﻧﻮ د دې
ﻻﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻓﻀﻞ اﻟﺪﯾﻦ زﻣﻮږ ﻣﻠﺮي ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻮرﮐې وه ﭼﯥ ﯾﻮه ورځ د دوی
دﻓﱰ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ او ﻫﻠﺘﻪ ﴎه ﯥ اوږدې ﺧﱪې وﮐي .ﻣﻠﺮي ﻣﯥ ﻣﺎﻧﻪ
وﻏﻮﺘﻞ ﭼﯥ زه ﻫﻢ ورﴎه ﻻړ ﺷﻢ او ﻓﻀﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻪ ﻧﯿﮋدې وBﻮرم او وﭘﯧﮋﻧﻢ .د
ﺟﻤﻌﯿﺖ دﻓﱰ ﻫﻢ د ﻓﻘﯿﺮآﺑﺎد ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻮﻧ 7ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﺗﻠﻠﻮ راﺗﻠﻠﻮ ﻟﯿﺎره
ﭘﺮې ﺳﭙﺮه وه .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ورځ زه او زﻣﺎ ﻣﻠﺮی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﺎرې د ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺎغ
ﭘﻪ ﻟﻮري ﺗﻠﻠﻮ ،د ﺟﻤﻌﯿﺖ د دﻓﱰ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪو ،د دﻓﱰ د ﻟﻮی وره ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ
ﮐﯥ 'ﻮ ﺗﻨﻪ ﺑﺪﺧﴚ ﮐﻼﺷﯿﻨﮑﻮف واﻻ وﻻړ وو ،ﻣﻮږ ورﺗﻪ ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﻏﻮاړو ورور
ﻓﻀﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﴎه وBﻮرو ،ﻫﻐﻮی ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ 'ﻮک دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،زﻣﺎ
ﻣﻠﺮي ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ووﯾﻠﯥ' ،ﻮک ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ د Bﻮﻧﺪ د ﻓﺮﻫﻨﻲ ﭼﺎرو ﻣﺴﻮل
دی ،ﻏﻮاړو د ﻫﻐﻪ ﴎه وBﻮرو= .ﻮﭘﮏ واﻻوو ،ووﯾﻠﯥ :د ﻓﺮﻫﻨﻲ ﭼﺎرو ﻣﺴﻮل
ورور ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ دی ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس دﻓﱰ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ور) 7ورﴎه وBﻮرئ،
ﻣﻮږ ﻫﻢ اﻧ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ،د ﻓﺮﻫﻨﻲ دﻓﱰ ﻣﻮ وﻣﻮﻧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫmﻏﻪ ﻓﻀﻞ
اﻟﺪﯾﻦ و ،ﺧﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ.
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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﭘﻪ دﻓﱰ ﮐﯥ د ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺑﻠﻨﻪ راﮐﻩ ،ﻣﻮږ ﻫﻢ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ،ﺑﯿﺎ ﭼﺎی
راوﻏﻮ&ﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻣﻮږ د ﭼﺎی ﭘﺮ "ﮑﻠﻮ وو ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﻞ ﻮک ﻫﻢ راﻧﻨﻮت او
/ﺎن ﯾﯥ د ﺳﯿﺪ ﻧﻮر اﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راوﭘﯧﮋاﻧﺪ .د روﻏﺒ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻮه ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﺳﯿﺪ
ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻋ7د د ﻫﺮات اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ او د ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻪ 1ﻮﻧﺪ ﮐﯥ د رﺑﺎ 0ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
دوﻫﻢ ﮐﺲ دی او د ﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎرو دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي .د ﭼﺎی "ﮑﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ
ﮐﯥ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻋ7د ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻔﺮ ﺗﻠﻠﯽ دی ،ﻣﻮږ ﭘﻮ&ﺘﻨﻪ
وﮐﻩ ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﻮک دی؟ ﻫﻐﻪ ووﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﻣﴩ ورور ﺑﺮﻫﺎن
ﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ 0د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدوو .د دې ﺧﱪې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ د ﭼﺎﯾﻮ ﮐﻮم 1ﻮټ ﻧﻪ و ﭘﺎﺗﯥ ،ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻋ7د د ﺧﭙﻞ د 1ﻮﻧﺪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
راوړاﻧﺪې ﮐﻟﻪ ،ﭼﯥ وﻟﻮﻟﻮ .ﻣﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ &ﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﴎه د اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﯥ Lﻮﻟﯥ ﺑﺮﺧﯥ
وﻟﻮﺳﺘﻠﯥ او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻣﯥ د ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﻧﻪ وﭘﻮ&ﺘﻞ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ
1ﻮﻧﺪ ﭘﻪ اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮐﯥ Lﻮل د اﺳﻼم او اﺳﻼﻣﯿﺖ ﻧﻪ ﺧﱪې ﮐې ،ﻣQﺮ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن
ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺧﭙﻞ 1ﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﺟﺬب ﮐي ،د ﻫﻐﻮی ﺨﻪ /ﯿﻨﯥ ﺮ1ﻨﺪې ﯧﺮې
دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎن وو .د دې ﭘﻮ&ﺘﻨﯥ ﭘﻪ /ﻮاب
ﮐﯥ ﺳﯿﺪ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ووﯾﻠﯥ :ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻮﻫﯧXئ ﭼﯥ زﻣﻮږ 1ﻮﻧﺪ ﻧﻮی ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮی،
ﻏي ﻣﻮ د 1ﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷ7ر دی ،ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻮ ﺧﻮاﺷﯿﻨﻮوﻧﮑﯥ
ﺑ`ﻪ ﻟﺮي ،ﻣﻮږ ﻫ_ﻪ ﮐﻮو ،ﭼﯥ 1ﻮﻧﺪ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن راﺟﺬب ﮐو ،ﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ زﯾﺎت ﺷﻮ او زﯾﺎﺗﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐو ،ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﯾﻠﯥ& ،ﻪ ده ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﴍاﯾﻄﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاﺗﻪ ﯾﺎﺳﺖ ،ﻧﻮ ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻫﻢ ﴎه ﺳﻮچ وﮐو ،ﭼﯥ آﯾﺎ
ﺗﺎﺳﯥ ﴎه ﭘﻪ 1ﻮﻧﺪ ﮐﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮ او ﮐﻪ ﻨQﻪ؟ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﴎه و1ﻮرو .ﻫ7ﻏﻪ وو ﭼﯥ
ﻣﻮږ دوه ﺗﻨﻪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ د 1ﻮﻧﺪ د دﻓﱰ ﻧﻪ ووﺗﻠﻮ ،ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﻣﻮ ﴎه ﻫﯿ dوﻧﻪ
ﻟﯿﺪل/ .ﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ داﺳﯥ ﭘﻮ&ﺘﻨﻪ ﭘﯿﺪا ﳾ ،ﭼﯥ اﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮ ﺧﻮ ډﯦﺮ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ
ﭘﯧ"ﻮر ﮐﯥ ﺧﭙﻞ زړي ﺧ gﮐي وو ،دا د ﺟﻤﻌﯿﺖ 1ﻮﻧﺪ ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﻨQﻪ ﻧﻮی
ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﻮی ،ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻫﺮ رﻧQﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺟﺬب ﮐي ،ﻮ ﻏي ﯾﯥ زﯾﺎت
ﳾ؟ د دې ﭘﻮ&ﺘﻨﯥ /ﻮاب ډﯦﺮ اوږد دی ،ﺧﻮ ﻏﻮره ده دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻨhﻩ ﺗﻮ1ﻪ ورﺗﻪ
1ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﳾ ،ﺧﱪه داﺳﯥ ده :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﺤﻤﺪ دواد ﺧﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ړﻧQﻮﻟﻮ 1ﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ او ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯥ
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ﻧﻮی ﻧﻈﺎم اﻋﻼم ﮐ.
د ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم دﺑﺮي ﴎه ﺟﻮﺧﺖ #ﯿﻨﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ د )ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ( ﭘﻪ
<;ون ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗ9ﺘﯧﺪل ،ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﲇ ﺑﻮ.ﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﯾﺎ ﺻﺪراﻋﻈﻢ و ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن >ﺨﻪ
راﺗ9ﺘﯧﺪﱄ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻣﻼﺗ وﮐ .ﻫﻐﻮی ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ9ﻮر او ﻧﻮرو #ﺎﯾﻮﻧﻮ
ﮐﯥ را.ﻮل او ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ دﻏﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻐGن او ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ او
#ﯿﻨﯥ ﻧﻮرو #ﺎﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺗﺨﺮﯾﺒﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻢ وﮐل .ﻣIﺮ داودﺧﺎن د ﯾﻮه ﻟﻨ;
ﺳﻔﺮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﮐ او د ﺑﻮ.ﻮ ﴎه ﯾﯥ ﻟﻪ ﻧﯿﮋدې ﺧﱪې وﮐې ،د
ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﻮ د ﻻ ﻏ9ﺘﻠﺘﯿﺎ ﭘاو ﭘﻪ .ﭙﻪ ودرﯦﺪه .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﮐﻮدﺗﺎ وﮐﻩ او د واک ﺧﺎوﻧﺪان ﺷﻮل ،ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ډﻟﯥ
ﭘﻪ <;ون ﻧﻮر ډﯦﺮ ﻏﯿﺮ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ و<ي ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮري وﺗ9ﺘﯧﺪل .ﭘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟﮑﻪ >ﻨIﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ وه ،د ﺗ9ﺘﯧﺪﻟﯿﻮ و<و
د را.ﻮﻟﻮﻟﻮ او ﭘﻪ ﯾﻮه ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ دﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻟﻮ ﭘاو اﯾﺠﺎب ﮐﺎوه ﭼﯥ ﯾﻮ واﺣﺪ
ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ راﻣﯿﻨ] ﺗﻪ ﳾ او د دې ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﭘﻪ ﴎواﻟ Zﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﮑﻪ >ﻨIﻪ ﭼﯥ
وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ،ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ودرول ﳾ ،ﺧﻮ د ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه د
راﺗ` ﴎه _ﺎﻏﲇ <ﻠﺒﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ و ،ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﺗﺮ .ﻮﻟﻮ
ﻟﻮﻣی ﯾﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ډﻟﻮ د <ﻮﻧﺪ ﻣﺮﮐﺰ د ﯾﻮې ﮐﻮدﺗﺎﯾﻲ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې اﺷﻐﺎل
ﮐ .د <ﻮﻧﺪ .ﻮﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ وﻧﯿﻮﻟﻪ ،ﻟﻪ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻧﻪ ﯾﯥ ﺻﺒﻐﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ،ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪي ،ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ cاو ﻧﻮر ﻫﻐﻮی
ﭼﯥ #ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻣﴩان <dﻞ ،ﺑﻬﺮ وﻏﻮر#ﻮل .دﻏﻪ ﻻﻣﻞ و ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی د رﺑﺎ cﭘﻪ
<;ون ﻫﺮ ﯾﻮ #ﺎﻧﻠﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﺮﺗﻪ د
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻪ _ﺎﯾﻲ ﮐ hﻣ hﻫGﻏﻪ ﴍاﯾﻂ ﭘﲇ ﺷﻮي وي ،ﮐﻮم ﭼﯥ د
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻏﯾﻮ د ﺷﻤﯧﺮ د
ډﯦﺮوﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﺎر او ﻋﻤﻞ ﮐﯧﺪه .ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘﯧ9ﻮر ﮐﯥ
اوﺳﯧﺪﻟﻮ ،د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﯥ ﻟﮑﻪ >ﻨIﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﮐﺮ_ﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ اﺷﺎره
وﮐﻩ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎن ﮐﺎﻟﻮﻧ Zﮐﯥ او د ﻓﻀﻞ ﺣﺒﯿﺐ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ اوﺳﯧﺪﻟﻮ .د ﻫﻤﺪې ﻓﻀﻞ
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ﺣﺒﯿﺐ د ﺗﺮه زوی ﭼﯥ ﮐل ﻧﻮﻣﯧﺪه ،د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺨﺒﺎرا ﺷﺒﮑﯥ ﻏی و،
ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﯾﯥ د ﭘﯧ2ﻮر ﭘﻪ 1ﺎر ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻪ .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﭘﯿﭙﻠﺰ د &ﻮﻧﺪ
ﻏی و ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻮ زﻣﻮږ د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ﻣﻮږ ﺗﻪ راﺗﻪ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﺎرﺷﻼﯾﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﻴﭙﻠﺰ د &ﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﺲ
او ﻣﴩ ذواﻟﻔﻘﺎر ﻋﲇ ﺑﻮ?ﻮ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧﺪه او د ﻣﺎرﺷﻼ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﭘﻪ
ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺟLال ﺿﯿﺎء اﻟﺤﻖ و ،ﭘﺮ ﺑﻮ?ﻮ د اﻋﺪام ﭘﺮﯦﮑﻩ ﻫﻢ ﺧﭙﺮه ﺷﻮې وه.
ﮐل ﺑﻪ وﯾﻠﯥ :ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺑﻮ?ﻮ اﻋﺪام ﳾ ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ?ﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ اور واﭼﻮو.
دا ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره وﯾﻨﺎوې وې ،ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﯾﯥ ﻧﻮر Pﻪ
وﯾﻠﯥ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﯾﻠﯥ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ دﻓﱰوﻧﻮ ﮐﯥ د اﻧQﺮﯦﺰاﻧﻮ د زﻣﺎﻧﯥ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ او
اﺳﻨﺎد ﺷﺘﻪ دي ،د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣﺨﯥ اﻧQﺮﯦﺰاﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮐﻨUﺮول او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎره
درې ﮐﻮرﻧ Xروزﻟﯥ او ﭘﻪ واک ﮐﯥ \ﺳﺎﺗﻠﯥ وې ،ﭼﯥ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﻮرﻧ ،Xﺣﴬﺗﺎن
او ﭘﯿﺮان ﯾﻌﻨﯥ &ﯿﻼ Zﮐﻮرﻧ Xدي .د دﻏﻮ ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻪ او ﻧﯿﮑﻮﻧﻪ د اﻧQﺮﯦﺰاﻧﻮ
Pﺨﻪ ﻣﻮاﺟﺐ او ﻣﻌﺎش اﺧﯿﺴﺘﻲ او ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ د اﻧQﺮﯦﺰاﻧﻮ ﭘﻪ &Uﻪ
&Uﻮره ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﮐي دي .د دوی د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ د اﺳﻨﺎدو ﭘﺮ ﻣﺦ
ﻣﻌﺎﺷﻮﻧﻪ ﺗﺎدﯾﻪ ﮐﯧﺪﻟﯥ .زه ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ ﮐﻮم ،ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دﻏﻮ
ﮐﻮرﻧﯿﻮ د ﻣﴩاﻧﻮ ﻓﻮ?ﻮ&ﺎن ﯾﻌﻨﯥ ﻋﮑﺴﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ،ﭼﯥ د ﻫﻏﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ
ﭼﻮﭘوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻦ ﻫﻢ اﻧQﺮﯦﺰان ﻏﻮاړي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻫﻤﺪﻏﻮ درﯾﻮ ﮐﻮرﻧﯿﻮ
وﺳﺎ .اﻧQﺮﯦﺰان ﺑﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟQﻩ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ اوږده او ﺗﻮده وﺳﺎ،
ﺗﺮ Pﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ درې ﮐﻮرﻧ Xﺑﯿﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ او واﮐﻤﻦ ﳾ.
ﭘﻪ دې دﻟﯿﻞ ﻧﻦ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﺎور وړ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﯾﻮاbﯥ ﺣﴬت
ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي دی .دا ﻧﻮر ﮐﻮم Pﻮک ﭼﯥ د ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر او رﺑﺎ Zوﻏﯿﺮه
ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻏﲇ او ﻏﻮاړي اﻧQﺮﯦﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﻮﭘ و1ﯿﻲ ،دوی ﻧﻮي
راﻏﲇ او د ازﻣﯿ2ﺖ ﻟﻪ ﺑP XUﺨﻪ ﻧﻪ دي راوﺗﲇ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﭘﺮ دوی ﮐﻮم
ﺑﺎور او اﻋﺘد ﻧﻪ ﳾ ﮐﯧﺪﻟﯽP .ﻪ ﺑﺎور او اﻋﺘد ﭼﯥ دی ?ﻮل ﭘﺮ ﺣﴬت
ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ﺷﻮی دی.
دا وې د ﮐل ﺧﱪې ،ﭘﻪ ر1ﺘﯿﺎ ﭼﯥ د ﮐل ﺧﱪې د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ
ﭼﯥ دا Pﻮ ﮐﺮ1ﯥ ﻟﯿﮑﻢ ،ﺧﭙﻠﯥ د ﮐل ﯦﱪې وﺑ2ﻠﯥ ،ﯾﻌﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
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ﺟﻩ ﮐﯥ ﻫﺮې ﺧﻮاوې ﻫﻐﺴﯥ ﺧﻮﯧﺪﻟﯥ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻻرﻮوﻧﯥ وې،
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﻠﮑﻮ د -ﻮﻧﺪ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ* ﮐﯥ ﭼﯥ د )ﺗﺮه ﮐﻲ( او )اﻣﯿﻦ( ﭘﻪ
ﴎواﻟ* راﻣﯿﻨ 8ﺗﻪ ﺷﻮې وې او ﺑﯿﺎ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ* ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﱪک
ﮐﺎرﻣﻞ ﭘﻪ ﴎواﻟ* ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﭘﻮﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳ>ﺳﻤﻪ ﯾﺮﻏﻞ ﴎه راﻣﯿﻨ8
ﺗﻪ ﺷﻮ ،د اﻓﻐﺎن د وﻟﺲ د وژﻟﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮې ﺑﯥ رﺣﻤ* ﺗﻮ-ﻪ
ﭘﲇ ﮐﯧﺪﻟﯥ .د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻮﻣﻮ ﭘﻼﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎن
وﻟﺲ د ﻫﻐﻮ ﺳﭙﯧFﻠﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻧﻪ ﮐﯥ درﯦﻎ وﻧﻪ ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد او
د ﺧﭙﻞ وﻟﺲ د ﯧLﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ درﯾ 8ﻻره .ﯾﻮ ﺑﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د Iﺒﺎرد
اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺎوره او ﺧﭙﻞ وﻟﺲ Iﺒﺎردوﻟﻮ ،ﺑﻞ ﺑﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ،
روﳼ ،ﭼﯿﻨﺎﯾﻲ اﻧﺮﯦﺰي او ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ وژوﻧﮑﻮ وﺳﻠﻮ ﴎه د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد
و-ي ﺑﯥ درﯦﻐﻪ وژل او ﻋﻤﺮا Rﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﻪ ﯾﯥ ړﻧﻮل .د ﻫﯧﻮاد وﺳﻠﻪ واﻟﻮ
ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ دﻧﺪه دا وه ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺎی د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد و-و ﴎه ﭘﻪ ﺟﻩ
ﺑﻮﺧﺘﻪ ﳾ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻫﻢ ډﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨVﻲ
ﺟو اﺧﺘﻪ ﮐﯧﺪل ،ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﺧﺎل ﺧﺎل د روﳼ ﻗﻮاوو ﭘﺮ ﺿﺪ ډزې ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮ
د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد و-ي ﺑﻪ ﯾﯥ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮر ،ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣ>ﻧﻪ ﺗﻮ-ﻪ وژل .ﺧﱪه
دې ﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ ﺧﻮا د وارﺳﺎ د ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ او ﺑﻠﻪ
ﺧﻮا د ﻧﺎ\ﻮ د ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﻩ اﯾﺰو وﺳﻠﻮ د ازﻣﺎﯾﻠﻮ ډ-ﺮ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮ .ﻫﺮې
ډﻟﯥ او ﻫﺮ ﯾﻮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﭘﯿ>ن ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻩ اﯾﺰې وﺳﻠﯥ وازﻣﺎﯾﻠﯥ .ﭘﻪ دې ازﻣﺎﯾﴚ
ﺟو ﮐﯥ ﭼﯥ _ﻮﻣﺮه اﻓﻐﺎﻧﺎن ووژل ﺷﻮل_ ،ﻮﻣﺮه ﻣﻌﯿﻮب او _ﻮﻣﺮه ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ اوراه ﺷﻮل ،ﭼﺎ ﯾﯥ ﺷﻤﯧﺮه واﻧﻪ ﺧﯿﺴﺘﻠﻪ .د وژل ﺷﻮﯾﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺷﻤﯧﺮه ﮐﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ او د ﻣﻌﯿﻮب ﺷﻮﯾﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺳﻠﻮﻧﻮ زرو واوﺘﻠﻪ ،ﭼﺎ
ﺗﻪ _ﻪ؟ دا ﺧﻮ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﻣﺼﯿﺒﺖ دی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ و-ﺎﱄ .د
ﺟې د دﻏﯥ ﻣﺼﯿﺒﺖ د زﻏﻤﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﺮ اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﯾﻮ ﺑﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﻢ
ور ﺑﺎر ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟې ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ د وارﺳﺎ د ﭘﯿ>ن او
د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ړﻧﯧﺪو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ روﺳﯿﻪ ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ د ﻓﺪراﺗﯿﻒ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺎی ﻧﺎﺳﺘﯽ راﻣﯿﻨ 8ﺗﻪ ﺷﻮ .د روﺳﯿﯥ دﻏﯥ
واﮐﻤﻨ* د ﻧﺎ\ﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎ دﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﻐiۍ دې ﺗﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻻرې
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ﭼﺎرې ورﻏﻮﻟﯥ .ﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﯾﻮ اﻧﻘﻼ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم د راﻣﯿﻨ ﺗﻪ
ﮐﯧﺪو ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د اﯾﺮان ﺷﯿﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ او د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار ﴎه ،ﻪ د دوﺳﺘ %او
ﻪ د د7ﻤﻨ %ﭘﻪ ﭼﻢ د روﺳﯿﯥ او اﻣﺮﯾﮑﯥ ﴎه ډﯦﺮه زﯾﺎﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ9ﻩ .دﻏﻪ
ﻻس ﭘﻪ ﻻﺳﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوه ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ او ﭘﻪ اﯾﺮان
ﮐﯥ اﺗﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﯾﻮ د ﺑﻞ ﻏﺎړې ﺗﻪ واﭼﻮل .ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺑﻞ ﴎه
وﺟﻨ?ﻮل .دﯦﺘﻪ ﯾﯥ ﭘﺮې ﻧ>ﻮدل ﭼﯥ دﻏﻪ ډﻟﯥ <ﭙﻠﯥ ﭘﻪ ﯾﻮواﱄ ﴎه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ﻣﻀﺒﻮﻃﻪ ﺳﱰ ﺳﭙﯧCﲇ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﺑﻨﺴ@ ﮐﯧLدي ،ﻟﻮﻣ9ی ﯾﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﭘﻪ ﺗﻦ ﮐﯥ د ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د ﻧﻈﺎر د ﺷﻮرا د آﻣﺮ ﭘﻪ ﺗﻮMﻪ
راﻣﯿﻨ ﺗﻪ ﮐ .9د ﻧﻈﺎر ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﺮMﻨﺪ دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺳﯿﺎﳼ ﻟﯿﺪ ﻟﻮري Xﯿﻨﯥ ﺳﺘﻤﻲ اﺧﻮاﻧﯿﺎنX ،ﯿﻨﯥ ﺷﻌﻠﯿﺎن او Xﯿﻨﯥ ﭘﺮﭼﻤﯿﺎن
را<ﻮل ﺷﻮي وو او ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻲ اړخ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻟLﮐﯿﻮ <ﱪوﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺗﺎﺟﮏ ،ازﺑﮏ او ﻫﺰاره
وو ﺨﻪ وو .د دې ﺷﻮرا ﺑﻨﺴ@ د ر وﺳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺟﻮړ ﺷﻮی او <ﻮﻟﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ،
اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﯿﺎﳼ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻢ د روﺳﯿﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳ`ﺳﻤﻪ ﺗﻮMﻪ ورﺗﻪ رﺳﻮل
ﮐﯧﺪل .روﺳﯿﯥ او اﻣﺮﯾﮑﯥ داﺳﯥ اﻧ?ﯧﺮﻟﯥ وه ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د ﭘﯧ>ﻮر ﺟﻬﺎدي
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ دXﯿﻨﻮ ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐﯥ ﺟﻮړو ﺷﻮﯾﻮ ﺷﯿﻌﻪ ډﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ Xﺎی د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﻟﻮري ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﻲ ﻏﻮرXﻨ bراورﺳﻮي ،ﻟﻮﻣ9ی ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی ﻣﺨﻪ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا وﻧﯿﻮﻟﻪ ﳾ ،ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ ،ﻧﻮ ﺑﻞ ﺑﻪ ﮐﻮم دﯦﻮال
وي ﭼﯥ دﻏﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر راﳾ؟
د دې ﺳﻮچ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻫ`ﻏﻪ وو ﭼﯥ د روﺳﯥ او اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﯾﻮ ﺑﻞ دﯦﻮال د
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ ﭼﯥ د ډﯦﺮې ﻧﺎوړې
ﺳﺎﺑﻘﯥ ﺧﺎوﻧﺪ و ،ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮ او د ﻧﺠﯿﺐ ﭘﺮ ﺿﺪ وﮐﺎرول ﺷﻮ ،دا ﭼﯥ د دﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
<ﻮل ﮐ9ﻩ وړﻩ ﯾﻮاXﯥ ﭘﻪ ژﺑﻪ اﺳﻼﻣﻲ وي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ د اﺳﻼﻣﻲ
ﴍﯾﻌﺖ د اﺣﮑﺎﻣﻮ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﻟﺮې وا<ﻦ ﻻره ،ﻟﮑﻪ زه ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻪ ډﯦﺮ ﻟﺮې ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ ﭘﺮوت ﯾﻢ.
دﻏﯥ ﺗﻮﻃﯿﯥ د ﻣﻠ?ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻼن ﺷﻨ hﮐ ،9د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﻨ ﮐﯥ ﺑﯧﻠﻮاﻟﯽ او د7ﻤﻨ %وﻏﻮرXﻮﻟﻪ او وﻏﺰوﻟﻪ .دﻏﻪ ﺑﯧﻠﻮاﻟﯽ او د7ﻤﻨﻲ د
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ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ډﻟﯥ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺮ ﻨﺪه ﺗﻮ ﻪ روﺎﻧﻪ ﮑﺎرﯦﺪه ،ﭼﯥ
ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ د روﺳﯿﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﴎه د ﺧﱪو ﻟﭙﺎره اﺳﺘﻮﻟﻪ ﺷﻮې وه .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻼن د ﳌﺮ
ﭘﻪ ﺷﺎن روﺎﻧﻪ وو ،ﭼﯥ د روﺳﯿﯥ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ
د 8ﯿﻨﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ 7ون د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺑﻨﺴ /ﮐﯧ-ﻮدل
ﳾ .ﭘﻪ دې ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ واک ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد وي ،ﺧﻮ
رﺘﯿﻨﯽ واک ﺑﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ ﺗﺮ ﮐﻨ<ﺮول ﻻﻧﺪې ﭘﺎﺗﯥ ﳾ،
ﮐﻮم ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﯧ-ﻮ وﻮدﻟﻪ .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د دوﺳﺘﻢ ،ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ﻋﻈﯿﻤﻲ،
ﻣﺰدک ،ﮐﺎوﯾﺎ ،Iﺑﺮﯾﺎﱄ او 8ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﭘﺮﭼﻤﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮاوو ﴎه
ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻧﻨﻮﺗﻪ .د دې ور8ﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﯧ-ﻮ ﺑﻞ رﻧ Lواﺧﯿﺴﺖ ،ﭘﯧ-ﻮ
ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺧﭙﻞ رﻧ Lورﮐ .Nﯾﻌﻨﯥ ﻟﻮﻣNی ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﯧ-ﻮر ﮐﯥ د ﺟﻬﺎدي
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨQﻪ د واک ﭘﺮ ﴎ ﺟﻮړﻩ ﻧﻪ راﺗﻠﻠﻪ .رﺑﺎ Iﺑﻪ د ﺗﺎﺟﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨQﻮس ﺣﻖ ﻏﻮﺘﻪ ،ﻫﺰاره ﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻣﺤﺴﻨﯽ او ﻓﺎﺿﲇ ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨQﻪ وﯾﺸﺖ ﺣﻖ ﻏﻮ<ﻪ او ﻫﻤﺪارﻧ\ﻪ د د وﺳﺘﻢ اﺳﺘﺎزي ﺑﻪ د ازﺑﮑﻮ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨQﻪ وﯾﺸﺖ ﺣﻖ ﻏﻮﺘﻠﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د ﭘ-ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﺗﻪ ﻫﯿ] ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪل .د ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺠﺪدي او ﯿﻼ Iﻟﭙﺎره
ﺧﻮ ﻫ7و ﻫﯿ] ﺳﻮال ﻧﻪ راﻣﯿﻨ^ ﺗﻪ ﮐﯧﺪه ،ﯾﻌﻨﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺪن د ﯾﻮې ﮑﺎر
ﺷﻮې ﻫﻮﺳ_ ﺗﻪ ورﺗﻪ واﻟﯽ ﻟﺮﻟﻮ ،ﭼﯥ د ﺣﻘﯿﻘﻲ ﮑﺎري ﭘﺮ 8ﺎی د ﻣﺮدار ﺧﻮرو
aﭙﻮﺳﺎﻧﻮ ﭘﺮې ﺗﺎﻻن ﺟﻮړ ﮐNی وی .ﻧNۍ واﻟﻮ 8ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت او د روﺳﯿﯥ ﻓﺪراﺗﯿﻒ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻗﺮار درﻟﻮد .ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﺗﻪ د دې ﻓﺮﺻﺖ ورﻧﻪ ﮐ ،Nﻟﮑﻪ ﻨ\ﻪ ﭼﯥ د
ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د وﯾﺎړوﻧﻮ ﻣﺪﻋﯿﺎن وو ،ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ اړخ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﯾﻮه ﻣﺘﺤﺪ او
ﻏ-ﺘﲇ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ د وﯾﺎړوﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﳾ ،ﻟﮑﻪ ﻨ\ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ژﻧﯿﻮ
ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﺧﱪو ﮐﯥ د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﻟﭙﺎره ﻻره
وﺗNل ﺷﻮه او د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪې ﯾﯥ ﯾﻮا8ﯥ د ﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم اﺑﺎد د اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﺗﺮﻣﻨQﻪ
رواﻧﯥ وﺳﺎﺗﻠﯥ .ﭘﻪ ﻫfﻏﻪ ﺗﻮ ﻪ ﯾﯥ د ﺳﯿﺎﳼ واﮐﻤﻨ_ ﭘﺮ ﺪۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ د
ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ واک د اﺧﺘﻼﻓﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﮐ .Nﯾﻌﻨﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ورﮐ Nﺷﻮ ،ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﯾﻮ ﻮډا ﯽ واﮐﻤﻦ وaﺎﮐﻲ .ﻫfﻏﻪ
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وو ،ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﻧﻮازﴍﯾﻒ ﻟﻪ ﻟﻮري د ﻟﻮﻣ ﯾﻮ دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ
ﻟﭙﺎره ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ،د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او ورﭘﺴﯥ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ
رﺑﺎ 1د 0ﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ و.رل ﺷﻮل .ﯾﻌﻨﯥ ﻟﮑﻪ
0ﻨ;ﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﯾﻮه ﺬار دوه ﭘﺨﺘﮑ 4ووﯾﺸﺘﻠﯥ .دوه ﺗﻨﻪ د ﻟ2ﯿﻮ
ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ 0ﺨﻪ د ﴎواﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د واک ﭘﺮ ﺪۍ ﮐﯧﻨﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
ﺳ.ﺳﻤﻪ ﺗﻮﻪ د ﺳﯿﺎﳼ ﮐ ﮐﯿﭻ د ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ Eﺎی د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﯾﻮ
ﻏQﺘﻠﯽ او د وﯾﺎړﻩ ډک Eﻮاک ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨLﻲ ﺟ; و ﮐﯥ ﻟﺘﺎړ ﮐ 0 ،ﻮ ﮐﻮم
ﻏQﺘﻠﯽ اﻣﻨﯿﺘﻲ Eﻮاک ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟﻮړ
ﺷﻮی او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘQﻮ ودرول ﺷﻮی و ،ﺗﯿﺖ او ﭘﺮک ،ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﮐ ي ،ﭼﯥ
ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل .د ﻣﺠﺪدي ﭘﻪ دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯥ اردو،
ﭘﻮﻟﯿﺲ او اﻣﻨﯿﺘﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ 0ﻪ ﻻ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻻره ﻻ ﭘﺴﯥ وﺷ ﯦﺪل ،ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ رﺑﺎ 1د واک ﭘﺮ ﺪۍ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ ،دا ﻣﻬﺎل ﻧﻮر ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د 0ﻮ ﭘﯧ ﯾﻮ
ﺟﻮړ ﺷﻮي اﻣﻨﯿﺘﻲ Eﻮاک ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﻪ ﺑﻨﺴXﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ  .د ﮐﺎﺑﻞ Wﺎر د
ﮐﻮ0ﻪ ډﺑﻮ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ ﺟﺎل ﮐﯥ داﺳﯥ راﯿﺮ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻫﯿﭽﺎ ﺗﻪ د ﴎ او ﻣﺎل
ﺧﻮﻧﺪﯾﺘﻮب ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ .ﭘﻮWﺘﻨﻪ دﻟﺘﻪ دا ده ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ
ﭘﻪ ﮐﻮم دﻟﯿﻞ د دوه وو او د 0ﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻣﴩان وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮل؟
Eﻮاب ﻫ.ﻏﻪ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﮐﺮWﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د
ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻫﻠﯥ Eﻠﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ Eﺎن ﺗﻪ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺣﻖ ﻧﻪ زﯾﺎت واک
ﻏﻮWﺘﻠﻮ ،د واک ﭘﺮ ﴎ د ﺟ; ې ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وEﯧ2ول او راﺳﱰ ﯾﯥ ﮐ ل .ﻫﯿ aﯾﻮه
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﻧﻪ وﯾﻠﯥ ﭼﯥ ﻨﻲ دی ﺑﻪ ﭘﺎوی وی ،ﻫﺮ ﯾﻮ Eﺎن ﻣﻦ ﻣﻦ ﺎcﻪ ،ﺧﻮ
ﻫﯿ aﯾﻮه دا ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﭘﺎوﯾﻮ ،ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ وزﻧﻮﻧﻮ ﺟﻮړﯦ2ي او
ﻫﺮ ﮐﻮﭼﻨﯽ وزن د ﻣﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﻮاﱄ ﮐﯥ ﭘﻮره اﻏﯿﺰه ﻟﺮي .ﻣ;ﺮ ﻫﯿ aﮐﻮﭼﻨﻲ وزن
ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯥ د ﻣﻦ ﴎه Eﺎن وﺗﲇ او ﺑﺮاﺑﺮ وgﻲ .دې ﺧﱪې ﺗﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﮐﺘﻠﯥ،
ﻟﮑﻪ 0ﻨ;ﻪ ﭼﯥ ﻣﺠﺪدي د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ jﮐﯥ ﯾﻮ ﮐﻮﭼﻨﯽ وزن و ،ﭘﻪ ﻫ.ﻏﻪ
ﺗﻮﻪ رﺑﺎ 1ﻫﻢ د ﻣﻦ ﭘﻪ وزن دروﻧﺪواﻟﯽ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ .دﻏﻮ وړو وړو وزﻧﻮﻧﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ
ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ Eﺎﻧﻮﻧﻪ ﺳﭙﮏ gﻞ .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ اﻏﯿﺰﻣﻨﻮ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د
ﴎ ﺧﻮEﻮﻟﻮ او د ﻣﻦ وزن ﺗﻪ د Eﺎن رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫlﻪ ﮐﯥ ﻻ د ﭘﺨﻮا 0ﺨﻪ Wﮑﯧﻞ
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وو .وﻮرئ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ډاﮐﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﱪو ﻟﭙﺎره ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ
'ﺨﻪ ﯾﻌﻘﻮ ،#ﮐﺎوﯾﺎ" او ﻣﺰدک د اﳌﺎن اﺗﺤﺎدي ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ
ﻫ5ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﯧ0ﻮره ﻣﺠﺪدي ،ﯿﻼ" او رﺑﺎ" ﯾﻮ )ﺎی اﳌﺎن ﺗﻪ راﺗﻠﻞ ،دا
ﭼﯥ دﻏﻮ دوه وو ډﻟ;ﻪ ﯿﻮ ﭘﻪ اﳌﺎن ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﺮ ﴎ ﯾﺎ د واک د ﻟﯧ9د ﭘﺮ ﴎ
ﭼﯿﺮﺗﻪ او د ﭼﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﴎه ﺧﱪې ﮐﻮﻟﯥ؟ )ﺎﻧﻠﻪ ﺑﺤﺚ دی .ﻣ;ﺮ د دې
دواړو د ﺳﻔﺮ ﻣﻮﺧﻪ Hﮑﺎروي ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ډاﮐﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﻧﻮر ﺑﻪ ډﯦﺮﮐﻲ وﻟﺲ د ﻣﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻧﻪ وي ،داﺳﯥ ﻫﻠﯥ )ﻠﯥ ﮐﯧﺪﻟﯥ
ﭼﯥ ﮐﻮﭼﻨﻲ وزﻧﻮﻧﻪ راQﻮل ﮐPي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی 'ﺨﻪ ﯾﻮ 'ﻮک د ﻣﻦ د و زن ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د واک ﭘﺮ ﺪۍ ﮐﯧﻨﻮي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ د ﭘﯿﺸﻮ او ﻣ9ک
ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻮه ،ﻫﯿ Xﯾﻮه ﻣ9ک دﻏﻪ وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ﭘﯿﺸﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﯥ ﻏPوﻧﺪي
واﭼﻮي ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻟ9ﮐﯿﻮ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﮐﻮﭼﻨﻲ وزﻧﻮﻧﻮ
'ﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﻦ ﺟﻮړ ﻧﻪ ﺷﻮ ،دا )ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮه )ﺎن ﻣﻦ ﺎYﻪ او ﻫﯿ Xﯾﻮه ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ رHﺘﯿﻨﻲ وزن ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻪ وو .درﺮده ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ ﻏﻮHﺘﻨﻪ او د دې ﻏﻮHﺘﻨﯥ
ﻟﭙﺎره ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ` ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ 'ﺨﻪ ﻧﺎوړﻩ ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮل وو ،ﮐﻮم ﭼﯥ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ د ﻣﻦ واﮐﻤﻨ` ﭘﺮ ﭘﺎوﯾﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﻮ روا او ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﯽ دود aﻲ.
داﺳﯥ ﻧﺎروا ﻏﻮHﺘﻨﯥ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯧ0ﻮر ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﯿﻨﯥ د وزﯾﺮاﻧﻮ ﭘﺮ ﴎ
ﺟﻮړﺟﺎړی ﻧﻪ راﺗﻪ' ،ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،د اﯾﺮان او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
واﮐﻤﻨﻮ ﮐPﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺠﺪدي د دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ او رﺑﺎ" د 'ﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﭙﺎره د
واک د ﺪۍ ﭘﺮ ﴎ د ﻧﺎﺳﺘﯥ ﺟﻮﻪ وaﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺳﱰ
ﻣﺠﺎﻫﺪ وﻟﺲ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوي ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ 'ﻪ ﻧﻪ وو ،و اﯾﻲ :د ﻏﺮض ﺧﺎوﻧﺪ ﻟﯧﻮﻧﯽ
وي ،د دﻏﻮ ﻟﯧﻮﻧﯿﺎﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد او ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻣﻮ اﻏﺮاﺿﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ د
ﮐﻮږ دﯦﻮال ﺑﻨﺴ hﮐﯧ0ﻮد .دا ﭼﯥ ﺑﻨﺴ hﮐﻮږ و ،دﯦﻮال ﺗﺮ ﴎه وﻧﻪ رﺳﯧﺪه .د
ﻣﺠﺪدي او د رﺑﺎ" ﭘﻪ ﴎواﻟ` ﭼﯥ ﮐﻮم د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﺳﻼﻣﻲ
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺑﻨﺴ hﮐﯧ0ﻮدل ﺷﻮ ،د ﻟﻮﻣPي ﴎ ﻧﻪ ﮐﻮږ او ووږ ،اوﻣﻪ ،ﺧﺎم او
ﺧﻮل راوﺧﺎﺗﻪ .ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﻮر ﺟ;Pې ﯾﯥ راوﭘﺎروﻟﯥ ،د ﮐﺎﺑﻞ Hﺎر ﯾﯥ ﮐﻨjواﻟﻪ
ﮐﻨjواﻟﻪ ﮐ ،Pداﺳﯥ ﯾﯥ وﯾﺠﺎړ ﮐ ،Pﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﻲ ﺑﯿﺎ ﭼﻨ;ﯿﺰ راﻏﻠﯽ او د ﺑﻠﺦ Hﺎر
ﯾﯥ ﻟﻪ ﺑﻨﺴﻪ ﻧPوﻟﯽ دی .د دﻏﯥ اوﻣﻪ او ﮐﻮږ ﺑﻨﺴ hﻟﭙﺎره اﻧ;ﺮﯦﺰاﻧﻮ ډﯦﺮې ﺧﻮﻟﯥ
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ﺗﻮﯾﯥ ﮐ ﻟﯽ ،د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﺘﻮ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﯾﯥ
ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮه د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﮐﯥ راﻟﯧداوه ،ﻻ ﻟﻪ ﭼﻮرﻟﮑﯥ ﻧﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ
ﻧﺎرې وﻫﻠﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ډﯦﺮﮐﻲ +ﱪ د واﮐﻤﻨ( وار ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ،اوس د
ﻟﮐﯿﻮ وار دی .د ﻟﮐﯿﻮ د واﮐﻤﻨ( ﮐﻮﻣﻪ ﻏﻮره 6ﯧﺮه ﭼﯥ وه ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ
ﮐﯥ ﮐﯧﻨﻮﻟﯥ او دا دی ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺑﯿﺎﻳﻲ .د ﻟﮐﯿﻮ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺎوﯾﻮ او ﻧﯿﻢ
ﭘﺎوﯾﻮ 6ﺨﻪ د ﻣﻦ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮړﯦﺪل ،د ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ د وزن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د
ډﯦﺮﮐﻲ د ﻣﻦ واﱄ Gﺎی وﻧﻪ ﺷﻮ ﻧﯿﻮﻟﯽ .دﻏﻪ ﻻﻣﻞ او دا ﭼﯥ د اﺳﻼم د دﯾﻦ د
ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ د درﯦﻢ رﮐﻦ ﯾﻌﻨﯥ د )اﻧﻔﺎق( د ﺣﮑﻢ ﴎه روﻏﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ او ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا
6ﺨﻪ د ﺷﯿﻄﺎ Kوﺳﻮﺳﻮ ﮑﺎر ﺷﻮي وو ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﺮ
ﻫﻐﻮ ﻧﺎدودو ورﴎ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ﻻ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﺎ ﻧﻪ وو ﻟﯿﺪﱄ .ﯾﻌﻨﯥ
د ﻧﻮې واﮐﻤﻨ( ﴎواﻻن ﮐﻮم ﭼﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ﭘﻪ ډﻟﻮ ﭘﻮرې ﺗ او درﻟﻮد ،ﻫﻐﻮی
ﺧﻮ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه )اﻧﻔﺎق( ﻣﻨﻠﯽ وو ،ﻣNﺮ اﯾMن ﭘﺮ ﻏﯿﺐ او د ﳌﻮﻧ Tرﮐﻨﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ
ﻣﻨﻞ او ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﭘﻮرې ﻧWﺘﻲ وو ،اﯾMن ﭘﺮ ﻏﯿﺐ او د ﳌﻮﻧT
ﭘﺮ رﮐﻨﻮﻧﻮ ﻪ +ﯿﻨ ZﻧWﺘﻲ وو ،ﻣNﺮ د )اﻧﻔﺎق( رﮐﻦ ﺗﻪ ﯾﯥ ﺷﺎ اړوﻟﯥ وه ،ﻫﯿ Yﯾﻮه
ﯾﯥ دﻏﻪ رﮐﻦ ﺗﻪ وﻓﺎداري وﻧﻪ ﻮدﻟﻪ ،ﻫﻐﻮی ﻟﻮﻣ ۍ ورGﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ﺟﺎﺳﻮﺳ( ﺷﺒﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻮ ﮐﯥ ﻟﺘﺎړ ﺷﻮي وو ،د )اﻧﻔﺎق( د رﮐﻨﻪ 6ﺨﻪ
ﯾﯥ 6ﻪ وﻗﻮف ﻧﻪ ﻻره او ﻧﻪ ﻫﻢ ﭼﺎ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﻟﻪ )اﻧﻔﺎق( 6ﺨﻪ 6ﻪ ورﻮدﱄ وو،
6ﻪ ﭼﯥ ﭘﺮې ډﯦﺮ زﯾﺎت +ﯿﻨNﺎر ﮐﯧﺪه ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اﯾMن ﭘﺮ ﻏﯿﺐ او ﳌﻮﻧ Tو ،ﭼﯥ
ﺑﺎﯾﺪ وﺧﺖ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﭘﺮې ﻟNﯿﺎ ﺷﻮي وای .د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮه 6ﻮﻣﺮه
ﻣﺮﺳﺘﯥ راﺑﻬﯧﺪﻟﯧﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ 6ﻪ د ﮐﻮرﺑﻪ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﮐ ﯾﻮ او 6ﻪ ﺑﻪ د ﺟﻬﺎدي
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﴎواﻟﻪ ﮐ ﯾﻮ ﻏﻼ ﮐﻮل6 .ﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﺮل ،ورزﯦﺮﻣﻪ ﮐ ي ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﺧﺮ ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻫﻐﻪ د
ﻟﻮﮐﺲ ﻣﻮ+ﺮ ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﻮ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﮐﻨcر ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻫﻐﻪ د ﮑﻠﯥ ﺑﻨNﻠﯥ  bW6ﺷﻮ،
ﭼﺎ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧ( ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯥ ،ﻫﻐﻮی د ډاﻟﺮو او ﭘﻮﻧcوﻧﻮ ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺷﻮل ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﻧﻪ وو ﻟﯿﺪل ،ﻫﻐﻮی د ﻟﻨﺪن ،ﭘﺎرﯾﺲ او واﺷﻨfNﻦ د
ﺎروﻧﻮ ﺳﯿﻼﻧﯿﺎن ﺷﻮل.
ﭘﻪ دې ﺗﻮgﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﺧﺪای ﻧﻮم اﺧﯿﺴﺘﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ
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ﻪ ﮐﻮل ،ﭼﯥ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ وﯾﻞ ،ﻫﻤﺪﻏﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه رﺣ او ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﯥ
ﺷﯿﻄﺎ ﯧﺮې ﭘﻪ ډاﻟﺮو او ﭘﻮﻧ*وﻧﻮ داﺳﯥ وﭘ'ﺳﯧﺪل ،ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯥ ﭼﯥ ﮐ #ﻣ#
ﭼﺎ ﭘﻪ ﺑﺎد ﭘ'ﺳﻮﱄ دي .اﻧﺴﺎن د اﻧﺴﺎن ﴎه د روغ او د ﻏﻞ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ
دﻏﻮ ﺷﯿﻄﺎ ﯧﺮو و<ﻮدﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﯿ;ﻮک ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺪاﯾﻪ ﴎه ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻪ ﻪ ﻧﻪ
ﳾ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﯽ ،وCﻮرئ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺷﻮل ،ﻫﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﭘﻪ د<ﺘﻮ او ﺑﯿﺪﯾﺎوو ﮐﯥ ﺷﭙﯥ ﺳﺒﺎ ﮐﻮﻟﯥ ،ﭼﺎ د ﳌﺮ او ﺑﺎران ،ﭼﺎ
د ﺳ'و او ﺗﻮدو ﺨﻪ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎر ﮐﻮﻣﻪ ﭙﺮه ﯾﺎ ﮐﯧGدۍ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ د دﻏﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﻠJﻮﻧﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ
وﺑﻬﯧﺪﻟﯥ ،د دﻏﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺨﻪ ډﯦﺮه ﻟGﻩ ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻫﻐﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ د واﮐﻤﻨﯿﻮ ﮐ'ﯾﻮ ﴎه ﯾﯥ ﻪ ﻧﺎﻪ ﺧﭙﻠﻮي ،دوﺳﺘﻲ
ﯾﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪCﻠﻮي ﻟﺮﻟﻪ ،ﻧﻮر ﻧﻮ Rﻮل د دوی او د دوی د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﮐ'ﯾﻮ
ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﯾﯥ ﺷﻮل .دا رﻧJﻪ د رVﺎ ورUﯥ ﻏﻼ د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ د واﮐﻤﻨ Wﮐ'ﯾﻮ د
ﻫﺮ ﻏ'ي ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻮی ﺷﺘﻤﻦ وCﺮUﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﯾﯥ
ډﯦﺮ داﺳﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻦ د ﴎ د ﺳﯿﻮري د ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ او ﻫﻤﺪارﻧJﻪ د وﻟGې او
ﺗﻨﺪې ﻟﻪ زوره ﻣ'ﻩ ﺷﻮل ،ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺷﯿﻄﺎ ﮐ'ﯾﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮۍ ﯾﺎ ﻟ Gﺗﺮ ﻟGﻩ
ﭘﯧﮋﻧﺪCﻠﻮي ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ Rﻮﻟﯥ ﻫﺪﯾﺮې ﭼﯥ د ﮐﻤﭙﻮﻧﻮ د ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ د ﻣ'ﯾﻮ ﺨﻪ
ډﮐﯥ ﺷﻮې دي ،د دﻏﻮ ﻧﺎدودو ﺮCﻨﺪې ﺑﯧﻠJﯥ ZCﻠﯽ ﮐﯧGي ،ﺧﻮ ﴎه د دﻏﻮ
Rﻮﻟﻮ ﻧﺎرواوو ،د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ واﮐﻤﻨﻮ ﮐ'ﯾﻮ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﻧﺎروا ﻫﻢ ودودوﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ د
اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻮ ﻧﺠﻮﻧﯥ اوﻣﯧ'وﺧﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﯾﯥ د اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﭘﻪ دﻧﻨﻪ
ﮐﯥ د ﮐﻮم ﻏﺎﻓﻞ Cﯿﺮه ﺣﻤﻠﯥ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯥ ،د ﺟﻨJﻲ اﺳﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ
ﯾﯥ ﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎزاراﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻠﻮرل او ﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د
وﯾﻨ^ﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ <ﮑﯧﻠﻮﻟﯥ او ﭘﻪ دې ﺗﻮCﻪ د اﺳﻼم د دﯾﻦ ﻫﻐﻪ ﺳﱰ ﻣﺮام ﭼﯥ
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎن د ازادۍ او ﴍاﻓﺖ ﭘﯿﻐﺎم و ،ﯾﻮ Uﻞ ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ﭘaﻮ ﻻﻧﺪې ﮐ'.
ﯾﻌﻨﯥ :د ﻣﺮﯾﻲ او د ﺑﺎدار رﺳﻢ او رواج ﯾﯥ ﺑﯿﺎ راژوﻧﺪی ﮐ' .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ
ﭼﯥ دﻏﻪ ﻧﺠﻮﻧﯥ او ﻣﯧ'وﺧﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ Rﻮﻟﯥ ﻣﺴﻠﻧﯥ او د ﻫﻐﻮی ﮐﻮرﻧ Wﻫﻢ د
ﻧﯿﮑﻮﻧﻮ ﺨﻪ را ﭘﻪ د ﯦﺨﻮا ﻣﺴﻠﻧﺎن وو .ﻣJﺮ Uﯿﻨﻮ د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ واﮐﻤﻨﻪ
ﮐ'ﯾﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻏﻮ ﻧﻨJﯿﻨﻮ ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﴎه و<ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ دوی د اﺳﻼم د دﯾﻦ د ﻋﺎﱄ
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ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺗﻪ ازادي ﺑﻲ ،ﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮی
ﻏﻮاړي ،ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ﭘﲇ ﮐ&ي ،ﻫﻐﻪ ﮐ +ﻣ +د ﺷﯿﻄﺎ( ﮐ&ﯾﻮ ﻏﻮ#ﺘﻨﯥ وې،
ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮ3ﻪ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﯾﻮ رﻧ 1او ﮐﻠﻪ
ﭘﻪ ﺑﻞ رﻧ 1ﴎه ﴎ ﻟﻪ ﺟﯿﺒﻪ راوﺑﺎﳼ او @ﺎن >ﻮﻟﻨﯥ او ﻧ&ۍ ﺗﻪ #ﮑﺎره ﮐﻮي .د
دې ﻧﻨHﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﻫDﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻮر ﮐﯥ د @ﯿﻨﻮ ﭘﯧﻮري
ﺳﯿﺎﺳﺘﻮاﻟﻮ رﺳﻤﻲ اﺣﺘﺠﺎﺟﻮﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮي وو ،ﭼﯥ د ﻣﻬﺎل ﺟﻤﻬﻮر رﻳﯿﺲ
ﻏﻼم اﺳﺤﺎق ﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻮل ﮐﯧﺪل ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮر د ﻋﺮﺑﻮ د
ډﻟﯥ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺰام او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ډﻟﯥ ﻣﻮﻟﻮي ﺟﻤﯿﻞ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻫﻢ ﺗﺮور ﺷﻮل،
ﻮ د داﺳﯥ ﻧﻨHﯿﻦ اﻋDﻟﻮ ﻣﺦ ﻧﯿﻮی وﳾ .ﺑﺎﯾﺪ وواﯾﻮ ،ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د
ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ او ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮﺗﺮﻣﻨOﻪ ﺟ&Hﻩ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺴﺎ( ﯧﺮه د ﻻﺳﻪ ورﮐ&ې وه،
ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻪ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ @ﻨHﻞ ﮐﯥ د وﺣﴚ ژوﯾﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راﻣﻨ Rﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ
ﳾ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ3ﻪ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ&ۍ ﮐﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭘﯧV
ﺷﻮل# ،ﺎﯾﻲ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﻞ ﭘ&او ﮐﯥ ﻧﻪ وي ﭘﯧ Vﺷﻮي .د دﻏﻮ ﻧﺎدودو
ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ﯾﻮه ﺑﯧﻠHﻪ ﻫﻢ د ﮐﺎﺑﻞ #ﺎر دی ﭼﯥ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ >ﭙﻠﻮ او ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ
ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﭘﻪ ]3ﻩ ﴎه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮل ،ﯾﻌﻨﯥ ﮐﻮم ﺟﻨﺎﯾﺎت ﭼﯥ د
ﻣﺠﺪدي او رﺑﺎ( ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ وﺷﻮل ،ﭘﻪ ﻫﻐﻮ >ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن
او @ﯿﻨﯥ ﺟﻬﺎدي ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺳDﺳﻤﻪ ﺗﻮ3ﻪ ﻻس ﻟﺮي او ﭘ&ﻩ دي.
دا @ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﻗﻮاوو ﻟﻪ ﺧﻮا ﮐﻮم ﺑﻢ
ﻏﻮر@ﯧﺪه ﯾﺎ راﮐ +ﺗﻮﻏﯧﺪه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اروﻣﺮو د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ @ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﻻﺳﻮﻧﻮ
ﺗﻮﻏﯧﺪﱄ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻟﺘﻲ ﻗﻮاوو ﮐﯥ @ﺎی ﭘﺮ @ﺎی ﺷﻮي وو .ﻫﻤﺪارﻧHﻪ ﮐﻮم
راﮐ +ﯾﺎ ﮐﻮﻣﻪ 3ﻮﻟ aﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﻬﺎدي ﮐﻮﻣﯥ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا راﺗﻠﻠﻪ،
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ﯧﺮو ﻻس درﻟﻮده .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ3ﻪ د ﻣﺠﺪدي او
رﺑﺎ( ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻋﻈﯿﻤﻲ ،دﻻور ،دوﺳﺘﻢ او @ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو ﻣﺸﻬﻮرو ﭘﺮﭼﻤﻲ
ﯧﺮو ﺷﺘﻪ واﻟﯽ دی ،ﭼﯥ د د وﻟﺘﻲ ﻗﻮاوو رﻧ 1ﺑﺪرﻧHﻮﻟﯽ ﳾ .ﻫﻤﺪارﻧHﻪ ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﮐﯥ د ﺷﻬﻨﻮاز ﺗfﻲ ﺧﻠﻘﻲ ﯧﺮې ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻫﻢ د ﺑﯧﻠHﯥ ﭘﻪ ﺗﻮ3ﻪ
ﯾﺎدوﻟﯽ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ #ﺎر ﮐﯥ
ﺟ&Hې ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺴﺎ( ﯧﺮه وﺑﺎﯾﻠﻠﻪ او #ﺎر ﭘﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮ3ﻪ ړﻧ 1او ﮐﻨ] ﮐﭙﺮ ﺷﻮ.
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ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ او د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﺮﻣﻨ ﻪ د روﻏﯥ او ﺳﻮﻟﯥ
ﻣﻔﻬﻮم ﭼﯥ ﺳ)ﻩ ﺟ*)ﻩ ﻧﻪ ﭼﺎ '&ﻠﯥ او ﻧﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﯾﻠﻠﯥ ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
1ﺮ'ﻨﺪه ﺗﻮ'ﻪ و0ﻮدﻟﻪ.
ﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل اوﻧﻪ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻫﻐﻪ ﻧﯧﮑﻨﺎﻣﻪ
ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ'ﻪ د دواړو ډﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﯾﻮه ﺑﺮاﺑﺮه وﺧﺘﻠﻪ .ﻧﻮر ﻧﻮ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮد ﺧﭙﻠﻪ 1ﯧﺮه ﺑﺎﯾﻠﻮدې وه او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ <ﺎی دا ډاﮐ&ﺮ ﻧﺠﯿﺐ و ،ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ
د 0ﺎر د و')و ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د ﺳﱰ ژﻏﻮروﻧﮑﻲ 1ﯧﺮه ﺧﭙﻠﻪ ﮐ)ې وه .د ﮐﺎﺑﻞ ﺟ*)ﻩ ﮐﯥ
ﭼﯥ 1ﻪ وﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ 0ﺎﯾﻲ د ﺳ)ې ﺟ*)ې د ﭘﺎی Gﮑﯽ وي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻪ )ﺑﺮي( او
ﻧﻪ )ﻣﺎﺗﯥ( ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ .ﻣ*ﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺗﺎوان وﮐ) ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﯾﻮا<ﯥ اﻓﻐﺎﻧﺎن
دي ،ﭼﯥ ﮐﲇ ،ﮐﻮروﻧﻪ او 0ﺎروﻧﻪ ﯾﯥ ړﻧ Kﺷﻮل ،ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻪ اواره ،ﭘﻪ ﺳﻠ*ﻮﻧﻪ
زره ﻣﻌﯿﻮب او ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮﻧﻪ ووژل ﺷﻮل ،ﭼﯥ دا ﻟ)ۍ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏ ﯧﺪﻟﻮ ده ،ﻫﻐﻪ
ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﻧﺎرې وﻫﻲ ،د ﺟ*)ې اور ﺗﺎزه ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﺟ*)ې ﺟ*)ې
ﻧﺎرې وﻫﻲ ،ﭘﻪ 1ﺮ'ﻨﺪه ﺗﻮ'ﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ د0ﻤﻨﻮ ﮐ)ﯾﻮ د واﮐﻤﻨ Qﻣﻮده ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ اوږدوي .دﻏﻪ ﺧﱪه 1ﻪ ﭘ&ﻪ ﻧﻪ ده ،ﻫﺮ 1ﻮک ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰ'ﻮ ﻟﯿﺪﻟﯽ او
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ اورﯦﺪﻟﯽ ﳾ .ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ :د رﺑﺎ Vواﮐﻤﻨ Qﭘﺮ روﺳﯿﯥ،
اﯾﺮا ،Vﺗﺎﺟﯿﮑﻲ ،اوزﺑﮑﻲ او <ﯿﻨﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﮑﯿﻪ و ﻫﻠﯥ وه ،ﺧﻮ ﭘﻪ داﺧﲇ ﭘ)او ﮐﯥ ډﯦﺮ زﯾﺎت د
اﯾﺮان ﭘﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻣﺘﮑﻲ ﺷﻮي وو .ﻣ*ﺮ د دوي ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﺟ*)ﻩ ﺑﯿﺎ
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او <ﯿﻨﻮ ﻋﺮ aﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ)ي ﭘ)او
ﮐﯥ د ﻋﺮﺑﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ډﻟﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ د رﺑﺎ Vد ډﻟﯥ ﴎه وه ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ رﺑﺎV
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺛﺒﺎت او اﻣﻨﯿﺖ د Gﯿﻨ*ﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ راﻏﯽ ،ﻧﻮر ﻧﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﻫﻢ
ورﴎه ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮﻟﻪ .ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮري د ﮐﺎﺑﻞ د ﺟ*)ې د ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ
ﮐﻮﻣﯥ ﮐﻮرﻧ Qاو ﺑﻬﺮﻧ Qﻫﻠﯥ <ﻠﯥ رارواﻧﯥ وې ،ﭘﻪ دې ﻫﻠﻮ <ﻠﻮ ﮐﯥ د رﺑﺎ Vاو
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې Gﮑﻲ ﻫﻮﮐﯥ راﻏﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ رﺑﺎ Vاو ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ،ﺑﻠﮑﯥ د
ﺟﻬﺎدي 1ﯧﺮو 1ﺨﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺟ*)و ﮐﯥ 0ﮑﯧﻞ ﻧﻪ وي،
راﻣﻨ jﺗﻪ ﳾ ،ﻫiﻏﻪ وو ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﮐﻮﯾ&ﯥ او
د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻟﯿﺎرې د اﻣﻨﯿﺖ د Gﯿﻨ*ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻣﯿﻨ jﺗﻪ ﺷﻮه ،دﻏﯥ ډﻟﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ
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ﻟﻮﻣﯾﻮ ﮐﯥ د رﺑﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا د ژﻏﻮروﻧﮑﻮ ﭘﺮﺘﻮ ﻧﻮم ورﮐل ﺷﻮ او ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ
رﺑﺎ ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨ* ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﻏﺰ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ﻏﻮر0ﻨ 4ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر 0ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻻ ﺗﺮ ﻣﯿﺪان
ﺎره ﭘﻮرې د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺟ7ﻩ ﺑﻮﺧﺖ وو.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺟ7ې ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﯿﺪان ﺎر وﺳﭙﺎرﻟﻮ ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻢ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ ﮐﯥ ﻣﯿﺪان ﺎر
ﺗﻪ راﻏﯽ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺟﻼ ﺗون ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ .وﯾﻞ ﮐﯧAي ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺗون ﮐﯥ راﻏﲇ وو ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن دې ﻟﻪ ﻣﯿﺪان ﺎر ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮري ﻧﻪ
را0ﻲ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻮﻣی دې د ﻟﻮ ﺮ د ﻟﯿﺎرې ﻧﻪ ﭼﺎراﺳﯿﺎب ﺗﻪ ورﳾ او ﻟﻪ
ﭼﺎراﺳﯿﺎﺑﻪ Lﺨﻪ دې ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻟﺮې ﮐي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻟﻪ ﭼﺎراﺳﯿﺎﺑﻪ Lﺨﻪ
ﻟﺮې ﺷﻮ او ﭼﺎراﺳﯿﺎب د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ ورﻏﯽ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮد د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.
د ﻫﻤﺪې ﺗون ﻟﯿﮏ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻟﻮ ﺮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭼﺎراﺳﯿﺎب وﻧﯿﻮﻟﻮ او ﭘﻪ دې
ﺗﻮ ﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد 0ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﴎه ﭘﻮﻟﻪ ﭘﻪ
ﭘﻮﻟﻪ ﺷﻮل .اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د دې ﭘﺮ 0ﺎی ﭼﯥ د ﺗون ﭘﺮﻣﺦ د ﮐﺎﺑﻞ ﺎر
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﻧﻮي ﴍﻃﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐل ،واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮي ﴍﻃﻮﻧﻮ ﮐﯥ
ﯾﻮ ﴍط دا و ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ د د وی ﺗﺮ ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪې راﳾ او د رﺑﺎ
واﮐﻤﻨﻲ وﻣﻨﻲ ،دا ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﻮر0ﻨ 4د راﻣﯿﻨ Rﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دا
ﺧﱪه ﻧﻪ وه ﭼﯥ رﺑﺎ دې ﭘﺎﺗﯥ ﳾ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ وﻧﻪ ﺷﻮای ﻣﻨﻠﯽ او
ﻟﻪ ﺑﻠﻪ اړﺧﻪ ﻧﻮر ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﻨﻮب او ﺟﻨﻮب ﻟﻮﯾﺪﯾ Rوﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨTﺮول
ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻲ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﯾﻮ ﺳﱰ 0ﻮاک ﺗﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮی و ،د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ
ﻟﻮري ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺮﻣﺨﺘ7ﻮﻧﻪ ودرول او ﻻړل ،د ﻧﻨ7ﺮﻫﺎر ،ﮐﻮﻧ او د ﻟﻐWن وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ
ﯾﯥ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻧﯿﻮل .ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻐWن ﮐﯥ دﯦﺮه ﺷﻮی و ،ﻟﻪ ﻟﻐWن ﻧﻪ
ﺑﻐﻼن ﺗﻪ ﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ دﯦﺮه ﺷﻮ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻐWن Lﺨﻪ ﺗﺮ ﮐﺎﺑﻠﻪ ﭘﻮرې ﻏZﯧﺪﻟﯥ
ﻟﻮﯾﻪ ﻟﯿﺎره ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﯧاﻧﻪ د رﺑﺎ او اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ 0ﻮاﮐﻮﻧﻮ Lﺨﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ او
ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨTﺮول ﻻﻧﺪې ﯾﯥ راوﺳﺘﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﭘﻠﭽﺮﺧﻲ ﺳﯿﻤﯥ
وﻧﯿﻮﻟﯥ ،ﻧﻮر ﻧﻮ رﺑﺎ او ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د اوﺳﯧﺪﻟﻮ وﺳﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮ
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ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭼﮑ& ﴎه ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ د ﺷل ﭘﻪ ﻟﻮري ﺟﺒﻞ ﴎاج ،ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ او ﺧﻨﺠﺎﻧﻮ ﺗﻪ
وﺗ3ﺘﯧﺪل ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج او د ﺧﻨﺠﺎن د اﯾﺘﻼﰲ ﻏﻮﻧ(و ﻧﻪ ﻧﻮم
اﺧﯿﺴﺘﻠﯽ ﺷﻮ .واﯾﻲ ﭼﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ 8ﺨﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺛﻘﯿﻠﻪ
وﺳﻠﯥ وﯾﺴﺘﻠﯥ او ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﯧCدوﻟﯥ وې .د ﮐﺎﺑﻞ Aﺎر ﭘﻪ وران او وﯾﺠﺎړ
ﺣﺎﻟﺖ ﴎه د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﯽ .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت اﻋﻼن
ﮐ .Iﭘﻪ ادﻟﻮن ﺑﺪﻟﻮن ﮐﯥ ډاﮐﺮ ﻧﺠﯿﺐ ﭼﯥ د ﻣﻠGﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ دﻓﱰ ﮐﯥ ﭘﻨﺎه
اﺧﯿﺴﺘﯥ وه ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا راواﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻟﻮﻣIی ووژل ﺷﻮ او ﺑﯿﺎ د ﮐﺎﺑﻞ د
Aﺎر ﭘﻪ اﻧﺼﺎري واټ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د ورور ﴎه ﯾﻮ Mﺎی ﭘﺮ دار وIMول ﺷﻮ .ﻧIۍ
واﻟﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ ﻋﻤﻞ د Wﻮﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﻼف وTﺎSﻪ او و ﯾﯥ ﻏﺎﻧﺪه .ﭘﻪ دې
ﮐﺎر ﮐﯥ Mﯿﻨﻮ Tﺎوﻧ(ﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻋﻤﻞ وﻏﺎﻧﺪه ،ﭘﻪ ﮐﻮر Zاړخ ﮐﯥ
ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻧﻪ ﺳﺘﺎﯾﻞ ﺷﻮل او ﭼﺎ ﯾﯥ ﭘﻠﻮي ﻫﻢ وﻧﻪ ﮐIﻩ او ﭘﻪ دې ﺗﻮTﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه
ﺳﭙﮏ ﮐﺎر ﴎه ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺳﭙﮏ ﺷﻮل ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ د دﻏﯥ ﮐIﻧﯥ ﻣﺸﻮره
ورﮐIې وهA ،ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻫﻏﻪ ﮐIۍ وې ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د Wﮑﻮﻟﻮ او ﻟﻪ
ﻣﯿﻨ_ﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﻼﺗﻮ د Mﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﻫﻮاﯾﻲ او
Mﻤﮑﻨ& ﻟﯿﺎرې او Tﻮدروﻧﻪ ورﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ.
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ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﻏﻮﻧﻩ ﺟﻮړﻩ ﮐﻟﻪ ،ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧې ﮐﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ 'ﻮﻟﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ $ﺨﻪ ﺗﺮ ﯾﻮ ﻧﯿﻢ زرو دﯾﻨﻲ ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ﭘﻮرې ﺑﺮﺧﻪ
واﺧﯿﺴﺘﻠﻪ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرت ﺑﻨﺴ /ﮐﯧ-ﻮد او ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ
ﯾﯥ ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﺧﻮﻧﺪ د ﴎوال او د اﻣﯿﺮاﳌﻮﻣﻨﯿﻦ ﭘﻪ ﺗﻮ6ﻪ و'ﺎﮐﻪ او ﭘﻪ دې
ﻫﻮډ ﴎه ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺒﺎرزو ﻟۍ وﻏ?ﻮﻟﻪ ،د ﻏﺰ= ،ﻣﯿﺪان و ردک ،ﻟﻮ6ﺮ،
ﭘﮑﺘﯿﺎ ،ﺧﻮﺳﺖ ،ﭘﮑﺘﯿﮑﺎ ،ﻧﻨGﺮﻫﺎر ،ﮐﻮﻧ ،ﻟﻐFن او د ﮐﺎﺑﻞ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ
ﻻﭘﺴﯥ ﻫﻮډﻣﻦ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ د ﻫﯧﻮاد ﻧﻮرې ﺑﺮﺧﯥ ﻫﻢ وﻧﯿﴘ .د دوی
د ﻧﻈﺎﻣﻲ اړخ Jﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻫﻠﯥ Jﻠﯥ ﺗﻮﻧﺪې ﮐﻟﯥ .ﺗﺮ $ﻮ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ 6ﺎوﻧ
ﮐﯥ د ﭘﺮوان او د ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﮐﻨNﺮول ﻻﻧﺪې راوﱄ او د ﮐﺎﺑﻞ د
Oﺎر ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺬﻫﺒﻲ $ﺎﻧGﯥ Jﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻻرOﻮوﻧﯥ وﮐﻟﯥ ،ﺗﺮ $ﻮ
ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺣﮑﺎم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﭼﻮ او ﮐﻠﮑﻮ درﯾ?ﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ Jﺎی ﭘﻪ Oﺎر ﮐﯥ ﭘﲇ
ﮐي .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﺮ ﻫﺮ $ﻪ ﻧﻪ زﯾﺎت د اﺳﻼم ﭘﻪ دوم رﮐﻦ ﯾﻌﻨﯥ ﭘﺮ
ﳌﺎﻧ?ﻪ ﺑﺎﻧﺪې ډﯦﺮ 'ﯿﻨGﺎر ﮐﺎوه ،د Oﺎر ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﺮ Jﺎی ﮐﯥ د
ﳌﺎﻧ?ﻪ د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﯧﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﯾﺴﺘﻞ .ﮐﻪ ﭼﺎ وﯾﻠﯥ ﳌﻮﻧ Zﯾﯥ ﮐی،
ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ډاﻧGﻮﻧﻮ او ﻣﺬﻫﺒﻲ دورو وﻫﻞ ﮐﯧﺪه او ﺗﺮ $ﻮ ﭼﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ د
ﻃﺎﻟﺐ ډاﻧGﻪ ﻣﺎر ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ﳌﻮﻧ Zﻧﻪ و ،ﮐی ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﮐﯧﺪه ،داﺳﯥ ﻫﻢ
وﯾﻨﺎوې ﺧﭙﺮې ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﯾﻮ ﭼﺎ ﳌﻮﻧ Zﮐی و ،ﺧﻮ د ﻃﺎﻟﺐ ﻣﺬﻫﺒﻲ ډاﻧGﻪ ﻣﺎر
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﻣﺎت ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس
دې د ده ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ﳌﻮﻧ Zوﮐي .ﻫﻐﻪ ﺳی ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ودرﯦﺪه
او ﻧﯿﺖ ﯾﯥ وﮐ ،ﭼﯥ :ﻧﯿﺖ ﮐﻮم ﭼﯥ ادا ﮐم ﻫﻐﻪ ﳌﻮﻧ Zﭼﯥ ﻃﺎﻟﺐ ﯾﯥ راﻧﻪ
ﻏﻮاړي ،ﺧﺎص د ﻣﻼﻋﻤﺮ اﺧﻮﻧﺪ ﻟﭙﺎره ،ﻣﺦ ﻣﯥ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﻟﻮري اﻟﻠﻪ اﮐﱪ.
دارﻧGﻪ ﭘﯧ-ﯥ Oﺎﯾﻲ ډﯦﺮې ﭘﯧ-ﯥ ﺷﻮې وي ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺐ واﮐﻤﻨﻪ ﮐﯾﻮ ﭘﻪ اﻣﺮ،
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺐ د ډاﻧGﻪ ﻣﺎراﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ وﻟﴘ و6ﯾﻮ ﭘﻪ ﺟﱪي ﺗﻮ6ﻪ ﻋﻤﲇ
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ﮐﯧﺪﻟﻮ .ﺧﱪه دا ده ﭼﯥ ﳌﻮﻧ ﻟﮑﻪ اﯾن ﯾﻮ وﻧﯿﺰه وﺟﯿﺒﻪ ده ،ﭼﯥ ﻫﺮ وی
ﯾﯥ د,ﺎن ﻟﭙﺎره ﻏﻮره ﮐﻮي .ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻏﻪ وﻧﯿﺰه وﺟﯿﺒﯥ ﺗﻪ د $ﻮﻟﻨﯿﺰې
وﺟﯿﺒﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﮐﺘﻞ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ داﮐﺮاه او اﺟﺒﺎر ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﻋﻤﲇ
ﮐﻮل .د اﺳﻼم د دﯾﻦ د درﯾﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮا,ﯥ ﯾﻮ رﮐﻦ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ درﯦﯿﻢ رﮐﻦ
دی او د اﻧﻔﺎق ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯦ=ي ،ﭼﯥ $ﻮﻟﻨﯿﺰه وﺟﯿﺒﻪ <ﻞ ﺷﻮې ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د
زﮐﻮات ،ﺧﯿﺮات او ﺻﺪﻗﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﯾﻮا,ﯥ د اﻧﻔﺎق ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﯾﻮ $ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ
ﭘﻪ Jﯧﺮ ﭘﻪ $ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﺳﺎ ،Hﺧﻮ دﻏﯥ دﻧﺪې ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺐ
ﰲ اﻟﺪﱢ ﻳﻦِ « ﻣMﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ د
ﭼﺎرواﮐﻮ ﻫﯿ Lاﻋﺘﻨﺎ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،دﯾﻦ واﯾﻲ » َﻻ إِﻛْ َﺮا َه ِ
ﺟﱪ او اﮐﺮاه ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﳌﻮﻧNﻮﻧﻪ ﮐﻮل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د دﻏﯥ اﺟﺒﺎري
ﳌﻮﻧNﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ,ﺎی ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ دا ﺧﱪه ﻫﻢ وﭘﺘﯿﯿﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ودوﻧﻮ او د
ﺧﻮRﯿﻮ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﭘﺮوﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ د $ﻨ$ Qﮑﻮر ﻧﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ اﺧﲇ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ
ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮاک ژوﻧﺪ ﭼﯥ د ﺧﻮRﯿﻮ ﻣﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ د ﮐﻠﺘﻮر اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ اړخ <ﻞ
ﮐﯧ=ي ،ﯾﻮ ﻗﻠﻢ ﻣﻨﻊ ﮐل .ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ اﺳﻧﻪ ﻧﻮی ﭘﯿﻐﻤﱪ راﮐﻮز ﺷﻮی او
ﻧﻮی دﯾﻦ ﯾﯥ راوړی دی .د اﺳﻼم د دﯾﻦ ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺧﻮ ﺧﭙﻠﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﻮRﯿﻮ
دﻣﻨﻊ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ Jﻪ ﻧﻪ وو وﯾﲇ ،دا ﭼﯥ د ﺧﻮRﯿﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﮐﯥ د ﺧﻮRﯿﻮ
د وﺳﺎﯾﻠﻮ Jﺨﻪ Zﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ﯾﯥ اﺣﺴﻦ ﮐﺎر <ﻠﯽ وJ ،ﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼم د دﯾﻦ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻣﻨﻊ ﺷﻮي ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اﻓﺮاط او ﺗﻔﺮﯾﻂ دی .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﻓﺮاﻃﻲ ﮐﻧﻮ و
ﻟﺲ ﺳﺘی ﮐ او ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻼوو او ﻟﻮ$رﯾﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺑﺪ ﮐ .دﻏﻪ
ﻻﻣﻞ و ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻠﻔﻮ ﺗﻪ د ﴍ او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪ او رد وﯾﻠﯥ او د
ﴍ او ﻓﺴﺎد ډﻟﯥ ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ د اﻓﺮاﻃﻲ ،ﺟﺎﻫﻞ او وﺣﴚ ﻧﻮم ورﮐﺎوه .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
اﻓﺮاﻃﻲ ﺧﻮی او ﺧﺼﻠﺖ ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې د اﻓﺮاﻃﻲ ,ﻮاﮐﻮﻧﻮ Jﺨﻪ ورﺗﻪ د ﯾﻮې
روRﺎﻧﯥ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮي وو ،اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﻪ د دې وﺳﻪ و ﺑdﻠﻪ ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ اړخ ﮐﯥ د ﴍ او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ,ﭙﻠﻮ او $ﮑﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮاﺧﻪ وﻧfﻩ
واﺧﲇ .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﻪ ﴎواﻟ iﮐﯥ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ د رﺳﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ﭘﺮاﺧﻮ ﻫﻠﻮ ,ﻠﻮ ﺗﮑﻞ ﺗﻪ ﻻس اوږدﮐی و،
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻨﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻨMﺮوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺑﺮی
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﺎوه ،ﺧﱪه دې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ﭼﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﭘﺮﯦ=دي او
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ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ ﻻړ ﳾ ،ﺧﻮ د روﺳﯿﯥ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ورﺗﻪ ﭘﻪ اﺧﻄﺎرﯾﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺳﻼ ورﮐﻩ،
ﭼﯥ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺗﻪ ﻻړ ﳾ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐي .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷ4ل ﮐﯥ د ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ :ﺎن ﺗﻪ ﺳﻨ>ﺮ ﺟﻮړ ﮐ او ﻫ4ﻏﻠﺘﻪ د روﺳﺎﻧﻮ د ﻫﻮاﯾﻲ او :ﻤﮑﻨﻲ
:ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ډاډ واوﺳﯧﺪه .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ او ﭘﺮوان وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ ﺑﺮی
وﻣﻮﻧﺪ ،ﭘﻪ دې ﻫFﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﻫﻢ راﻻﻧﺪې ﮐي ،ﻣ>ﺮ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل
ﮐﯥ د روﺳﯥ د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﯾﻮه اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺧﭙﺮه ﮐﻩ او ووﯾﻠﯥ ،ﭼﯥ
)ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ د ﻣﺴﮑﻮ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ وﻧﯿﴘ ،دا د دې ﻣﻌﻨﺎ
ورﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻣﺴﮑﻮ ﯾﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ دی( .ﭘﻪ دې اﻋﻼﻣﯿﯽ ﮐﯥ روﺳﺎﻧﻮ وHﻮدﻟﻪ ﭼﯥ
ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﺮ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﯧLي ،ﻧﻮ د روﺳﯥ ﻗﻮاوې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﭘﺮﺗﯥ دي ،ﺑﯥ ﺗﻔﺎوﺗﻪ ﻧﻪ ﳾ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﯽH ،ﺎﯾﻲ ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ﭘﻪ
ﺟ>ﻩ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ.
د دې اوﻟﯿﺘS4ﻮم ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﭘﯿﺴﺎ او ﭘﺮوان ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺮHﯥ
ﭘﺮﯦﻮدﻟﯥ او د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ Uﮐﯥ د ﻫﺮات د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫFﻪ ﮐﯥ ﺷﻮل.
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﺮات ،ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،ﺟﻮزﺟﺎن او ﴎﭘﻞ وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻧﯿﻮل ،ﺧﻮ
د ﻣﺰارﴍﯾﻒ د Hﺎر ﭘﻪ ﻧﯿﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړﻩ .ډﯦﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﻮل
او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻮم ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻣﻨ Uﻻري وو ،ﻟﮑﻪ د ﻣﻼ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮث
اﺧﻮﻧﺪ ﭘﻪ _ﯧﺮ ﻫﻐﻮی د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﻮر:ﻨ^ د ﺻﻔﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﺎرو ﺷﻮل.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻫFﻪ ﮐﯥ د ﻣﺰارﴍﯾﻒ Hﺎر وﻧﯿﻮ ،ﻧﻮر ﻧﻮ د ﺷ4ل د
ﭘﺎﺗﯥ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ دﻓﺎﻋﻲ ﮐﺮHﯥ ﺗﺮ ﺗﺨﺎره ﭘﻮرې ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وړﻧ>ﯧﺪﻟﯥ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﻧﺪۍ ﺗﻮ ﻪ د ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ د Hﺎر د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺤﺎﴏه
ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮل ،د اروﭘﺎﯾﻲ ﺷﻮرا ﻟﻪ ﺧﻮا اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد راوﺑﻠﻞ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻓﺮاﻧﺴﯥ
ﺗﻪ ﻻړ ،ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د اروﭘﺎﯾﻲ ﭘﺎرﳌﺎن ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ ﺗ>ﻼره روHﺎﻧﻪ ﮐﻩ
او و ې وﯾﻞ ﭼﯥ دا :ﻞ ﺑﻪ د دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ
ورﮐي او Sﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨfﺮول ﮐﯥ راوﱄ .ﻧﻮﻣﻮړي د اروﭘﺎﻳﻲ
Sﻮﻟﻨﯥ ﻧﻪ د اﺗﯿﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو ﻣﺮﺳﺘﯥ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﴎه د دې ﭼﯥ
ﭘﺨﻮا iﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ﺑﻠﲇ وو ،روم ﺗﻪ ﻻړ ﻧﻪ ﺷﻮ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﺗﻪ
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وﺮ ﯧﺪه .ﻣﺮ ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ وﻋﺪه ﯾﯥ ورﮐې وه ،ﻧﻪ ﯾﻮا ﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ دوه
وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ *ﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﻪ ﻧﯿﻮه ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ د ﻣﺎﺗﯥ ورﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ
ﺑﺪل ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړﻟﻪ او د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ 0ﺎر ﯾﯥ ﻫﻢ وﺑﺎﯾﻠﻮد .ﻧﻮر ﻧﻮ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ *ﻮل ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ﯾﻮا ﯥ د ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ ﺳﯿﻤﻪ د
ﯾﻮې ﮐﻮﭼﻨ Bﺗاﻧﯥ ﴎه ﭼﯥ ﺗﺮ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻮاﯾﻲ اړﯾﮑﯥ ﺳﻤﯧﺪﻟﯥ ،ﻧﻮر
ﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ورﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺑﺪﺣﺎل او ﭘﺮﯦﺸﺎﻧﻪ ﭼﺎﭘﯧﺮﯾﺎل
ﮐﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮور ﺷﻮ .ﭘﻩ ﯾﯥ ﭘﺮ دوه وو ﺗﻨﻮ ﻋﺮ Eﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ واﭼﻮل
ﺷﻮه ،ﭼﯥ د ﺗﺮور ﭘﺮ ﺎی ﮐﯥ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺑﻢ د ﭼﺎودﻧﯥ ﴎه او ﺑﻞ ﯾﯥ د ﻣﺴﻌﻮد د
ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﯿﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺷﻮ .د ﭘﯧJﯥ رﻳJﺘﯿﻨﻮاﻟﯽ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻧﻪ دی ﺮﻨﺪ
ﺷﻮی .ﯾﻮا ﯥ دوﻣﺮه ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻋﺮ Eﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ د ﺧﭙﻞ د ﻋﮑﺎﺳ Bﭘﻪ
ﮐﻤﺮه ﮐﯥ ﺑﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐی و ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭼﺎودﯦﺪﻧﯥ ﴎه دﻏﻪ ﭘﯧJﻪ راﭘﯧJﻪ ﺷﻮې
ده ،ﻣﺮ دې *ﮑﻲ ﺗﻪ ﭼﺎ ﻮاب وﻧﻪ واﯾﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ دوه ﺗﻨﻪ ﺧﱪﯾﺎﻻن ﺧﻮ ﻻ د
ﯦﻮې اوﻧ Bﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ د ډﯦﺮو اﺧﺘﻮﻧﻮ او ﭘﻮ0ﺘﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ د ﭼﮏ ﭘﺎﯾﻨ Pاو
ﮐﻨﱰول د ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺷﻮې ،ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﱄ وو ،ﻧﻮ دوی
ﺮﻧﻪ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻋﮑﺎﺳ Bﻫﻐﻪ ﻏUﻪ ﮐﻤﺮه د ﺑﻢ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د
ﺎﻧﻪ ﴎه وﻟﺮي؟ د ﮐﻤﺮې ﭘﻪ ﻋﺪﺳﯿﻪ ﮐﯥ ﺑﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﮐﻮل او ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ﻫﺪﻓﻪ رﺳﻮل
ﺧﻮ د داﺳﯥ دوه وو ﺗﻨﻮ ﻋﺮ Eﺧﱪﯾﺎﻻﻧﻮ ﻟﻪ وﺳﯥ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﺎر دی .داﺳﯥ او
دارﻧﻪ ﻧﻮر ډﯦﺮې ﭘﻮ0ﺘﻨﯥ د ﻣﺴﻌﻮد د ﺗﺮور ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﺷﻮې .ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﭘﻮ0ﺘﻨﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ زﻣﺎ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ 0ﮑﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧ.Xي ،ﻫﻐﻪ
دا ده ﭼﯥ :ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ د دې وﺳﻪ ﻟﺮﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﻋﮑﺎﺳ Bﭘﻪ ﮐﻤﺮه ﮐﯥ ﺑﻢ ﺗﻌﺒﯿﻪ
ﮐي ^ﻮ اوس ﺑﻪ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ د اﴎاﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻪ ﻧﻪ وو ﭘﺎﺗﯥ؟ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
دا د ﻧۍ د ﺳﯿﺎﳼ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﭘﺎﻟﯿﴘ ده ﭼﯥ ﻮک ﭘﻪ ﮐﻮم ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د دوی
ﺗﺮ اﻫﺪاﻓﻮ ﭘﻮرې ﺎن وﻧﻪ ﳾ رﺳﻮﻟﯽ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﻧﻮر د ژوﻧﺪ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮ
ﮑﻪ زه ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺴﻌﻮد د ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ د ﮐﻤﺮه ﯾﻲ ﺑﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ دی وژل ﺷﻮی،
ﺑﻠﮑﯥ د ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ د اروﭘﺎﯾﻲ *ﻮﻟﻨﯥ د اﺗﯿﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻮ ډاﻟﺮو د ﺑﻢ د ﭼﺎودﯦﺪﻟﻮ ﻟﻪ
ﻻﻣﻠﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ وروﺳﺘﯿﻮ ﺳﯿﺎﳼ او ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯧﺮه ﭘﻪ ډاﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﺑﺮﺑﻨfﻩ ﮐﻩ ،ﻟﮑﻪ ﻨﻪ
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ﭼﯥ ﻣﻮږ وﻟﯿﺪﻟﻪ ﯾﺎ ﻣﻮ واورﯦﺪﻟﻪ ،د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک او د واﺷﻨ ﻦ ﭘﻪ ﺎروﻧﻮ
ﮐﯥ د  ٢٠٠١د ﺳﭙﺘﻤﱪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﯾﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻧﯧ ﻪ ﯾﻮه ﺳﱰه ﭘﯧﻪ راﭘﯧﻪ ﺷﻮه،
ﭼﯥ زﻣﺎ د ﺳﱰ(ﻮ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺣﺎل داﺳﯥ دی :ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﭼﯥ د ﺳﭙﺘﻤﱪ
ﯾﻮوﻟﺴﻤﻪ ورځ وه ،زه او زﻣﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﭼﯥ د اﳌﺎن د ﺑﻦ ﭘﻪ ﺎر
ﮐﯥ واﻗﻊ دی ،اوﺳﯧﺪﻟﻮ .د ﻣﺎﺳﭙﯿﻦ د ﳌﺎﻧ1ﻪ ﻣﻬﺎل و ،زه د ﻣﺎﺳﭙﯿﻦ د ﳌﺎﻧ1ﻪ
د ادا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻮډ د ﮐﻮر د ﺳﺎﻟﻮن @ﺨﻪ ﭼﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﻮ ﮐﺎﺗﻪ ،ﻻړم .د
ﻣﺎﺳﭙﯿﻦ ﳌﻮﻧ Eﻣﯥ ﻻ ﻧﻪ و ،ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﯽ ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ راﺗﻪ ﻧﺎرې ﮐCې،
ﭼﯥ ﻫﻠﻪ زر راﺷﻪ ﭼﯥ ﯾﻮه ﭘﯧﻪ ﺷﻮې ده .زه ﭼﯥ د ﺳﺎﻟﻮن ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ،
(ﻮرم ﭼﯥ د ) (Z.D.Fﭼﯿﻨﻞ ﮐﯥ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک د ﺗﺠﺎر Iدوه وو ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﻮ
ﺑﺮج د اور د ﺗﻮر دود ﭘﻪ ﻟﻮﺧﻮړو ﮐﯥ ﭘ Kدی .ﻣﺎ ﻻ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې
ﺑﺮج ﻟﻪ Nﯿﻨﻮ اړﺧﻮﻧﻮ @ﺨﻪ ژوﻧﺪﯾﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ژﻏﻮرﻧﯥ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
دې ﭘﯧﯥ ﺗﻪ ﺳﻮچ وړی وم ،ﭼﯥ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﺳﱰه اﻟﻮﺗﮑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻣﻬﺎرت او ﭘﻪ ﯾﻮه
ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻮر ﴎه راﻏﻠﻪ او ﭘﺮ دې ﺑﻞ ﺑﺮج ورﻧﻨﻮﺗﻠﻪ .د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﴎه ﺳﻢ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ
ﯾﻮه ﴎه ﳌﺒﻪ راووﺗﻠﻪ او ﻧﻮر ﻧﻮ د ﯾﻮ ﺗﻮر دود ،ﻟﻮﺧﻮړو ﴎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐ .Cدﻏﻪ ﭘﯧﻪ
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ(ﻪ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰ(ﻮ ﻟﯿﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﻧﯿﻤﯥ (ﯧﻨ ﯥ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ دواړﻩ
ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ را ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﯽ او د ﭘﺮﯦﻮﺗﻠﻮ ﴎه ﺳﻢ ﺳﯿﻤﻪ د ﺳﱰ ﻏﺒﺎر د ﺑﺮﯾﺪ
ﮑﺎر ﺷﻮه .ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﺮه ﺧﻮا ﺗﯧﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ@ ،ﻮ Nﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻏﺒﺎر د ﻣﺮ(ﺎ Sاﻏﯿﺰو @ﺨﻪ
وژﻏﻮري .داﺳﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﯥ وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ ﯾﻮې ﺑﻠﯥ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻏﻮﺘﻞ
ﭼﯥ ﭘﺮ ﺳﭙﯿﻨﯥ ﻣﺎVﺊ ووﯾﺸﺘﻠﻪ ﳾ ،ﻣ ﺮ ﻟﻪ ﺳﭙﯿﻨﯥ ﻣﺎ@ UVﺨﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل
ﭼﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ )ﺑﻮش( ﭘﻪ ﻣﺎ UVﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﺑﯿﺎ د ﭘﻨﺴﻠﻮاﻧﯿﺎ ﭘﻪ
ﮐﻮم Nﻨ ﻠﻪ ﮐﯥ راوﻏﻮرNﯧﺪﻟﻪ .د ﻧﯿﻮﯾﺎرک او واﺷﻨ ﻦ ﭘﯧﻮ ﭘﻪ ﻧCۍ واﻟﻪ ﮐﭽﻪ د
ﭼﺎﭘﻲ او ﺗﺼﻮﯾﺮي رﺳﻨﯿﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﯾﻮه ﺳﱰه ﻏﻮﻏﺎ راوﭘﺎروﻟﻪ .ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﺑﻪ د
ﭘﯧﯥ ﭘCﻩ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ اﭼﻮﻟﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺟﺎﺳﻮﺳ Uﺷﺒﮑﯥ ) (CIAﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ وه ﺧﻮ ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ د ﻋﺎم
وﻟﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ د ﺷﮏ ﭘﻪ ﺳﱰ(ﻪ ﮐﺘﻞ ﮐﯧﺪل .ﻟﮑﻪ @ﻨ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺖ ﭘﺂﻧﻮ ﮐﯥ
راﻏﲇ وو ،وﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺳﱰو اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ ﻫfﻏﻮ ﻟﻮړو او ﻋﺎﱄ ﻣﺎﻧﻮروﻧﻮ
ﴎه اﻟﻮNﻮل د ﯾﻮ @ﻮ ﺗﻨﻮ د ﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺳﭙﻮرhﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﭘﯿﻠﻮhﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﺳﯥ @ﺨﻪ
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وﺗﻠﯽ ﮐﺎر دی .ﭘﻪ دﻏﻮ ﺗﯿﺖ ﭘﺎﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻫﻢ ﻟﻮﺳﺘﲇ وو ،راﻏﲇ وو ،ﭼﯥ
)ﳼ آی اې او ﻣﻮﺳﺎد ﭘﻪ ﻩ ﴎه د دﻏﯥ ﭘﯧﯥ ﻃﺮاﺣﺎن دي ،دوی ﻏﻮاړي
ﭼﯥ د اﴎاﯾﻠﻮ د ﺗﻠﻤﻮت د ﭘﯧﻮ ﭘﻪ &ﯧﺮ داﺳﯥ ﯾﻮه ﺳﱰه او ﻧ"ۍ واﻟﻪ ﭘﯧﻪ
راوﭘﻨ6ﻮي ،ﭼﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻧ"ۍ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ,ﯥ ﺳﱰ
ﺳﱰ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ را ﭘﲇ ﮐ"ي, .ﺎﯾﻲ ﭘﻪ ﺗﻠﻤﻮت ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮﻣﻮ ﭘﯧﻮ &ﺨﻪ ﯾﺎدوﻧﻪ
ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ د ﻧﻮح ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﻬﺎل د ﻃﻮﻓﺎن ،د اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د اور،
ﻫﻤﺪارﻧGﻪ د ﻣﻮﳼ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﯿﻞ ﮐﯥ د ﻓﺮﻋﻮن د ﻟﮑﺮو
ډوﺑﯧﺪل او ﻫﻼﮐﯧﺪل او داﺳﯥ ﻧﻮرې ﭘﯧﯥ راﻏﻠﯥ وي .د ﳼ آی اې او ﻣﻮﺳﺎد
ﭘﻪ دې ﻃﺮﺣﻪ ﮐﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪه د ﯾﻮ ﺳﱰ ﻧ"ۍ ﺧﻮر ﺑﻼ ﭘﻪ &ﯧﺮ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮ او داﺳﯥ
ډﻧورې وﻏKول ﺷﻮې ،ﭼﯥ د دې ﺑﻼ د ﺳMﺳﻢ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻧ"ۍ ﺳﻮﻟﯥ
ﺗﻪ ﺳﱰه ﺧﻄﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮې ده .ﻧﻮ د دې ﺧﻄﺮ د ﻣﺦ ﻧﯿﻮي ﻟﭙﺎره د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ Pﻮل زور ﴎه ﺟ"Gﻩ وﮐ"ي .اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎ
ﮐﯥ ﯾﯥ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن وﻻړ و ،د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻣﻠGﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ د وﯾTﻮ
د ﺣﻖ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ او ﻫﻤﺪارﻧGﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ،روﳼ او ﻧﻮرو ﻏﺮ Wﻫﯧﻮادوﻧﻮ
د ﻏ"وﻧﺪﯾﻮ &ﺨﻪ د اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺖ د ﺗﯿﺘﻮ ﭘﺮﮐﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د ازادوﻟﻮ او ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮﻟﻮ
ﺷﻌﺎر ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ".
دا ﭼﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪه او ﳼ آی آې ﴎه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ6ﻮﻧﻮ ﮐﯥ &ﻮﻣﺮه ﻧﯿﮋدې او د
&ﻮﻣﺮه ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺧﺎوﻧﺪان ديZ ،ﺎﻧﻠﻪ د ﭘﺮاﺧﯥ &ﯧ"ﻧﯥ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي .ﺧﻮ د ﳼ آی
آې او د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺗﻮده ﺟ"Gﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ Zﻮاﮐﻮﻧﻮ د اﺷﻐﺎل
ﴎه ﯾﻮ Zﺎی ,ﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﻧﺪۍ او ﭘﻪ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﯿﻞ ﺷﻮه .د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺟﻤﻬﻮر
رﯾﯿﺲ ﺑﻮش اﻋﻼن وﮐ" ،ﭼﯥ ﮐﻪ &ﻮک ﻣﻮږ ﴎه ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ د,ﻤﻦ دی،
دې ﺧﱪې رﻧGﺎرﻧGﻪ ﻏﱪ ﻮﻧﻮﻧﻪ راوﭘﺎرول ،ﺧﻮ د ﻧ"ۍ Zﯿﻨﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﮑﻪ
اروﭘﺎﻳﻲ وﻟﺴﻮﻧﻮ ﻻ ﺗﺮ روﺳﯥ ﭘﻮرې د اﻣﺮﯾﮑﯥ د دې ﻏ Kﴎه ﻣﻠGﺮي ﺷﻮل .د
روﺳﯿﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮرو Pﻮﻟﻮ اروﭘﺎﻳﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﴎه ﭘﻪ دې ﺟ"Gﻩ
ﮐﯥ ﻣﻠGﺮي ﺷﻮي وو ،ﺧﭙﻞ ﭘﻮZﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ،ﻫﺮ ﯾﻮه ﻫﯧﻮاد ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﻮZﻮﻧﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﺷﺒﮑﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻓﻌﺎﻟﯥ ﮐ"ﻟﯥ.
دﻏﻮ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﺷﺒﮑﻮ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ dﺟﺎﺳﻮﺳﺎن راﻏﻠﻞ او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﻟﻪ
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ﻣﻨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ورل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ډﻟﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮﮐﻲ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن وو ،ﭼﯥ
د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻲ ﭘﯿﺮ 'ﺨﻪ روزل ﺷﻮي او ﮐﺎرول ﺷﻮي وو ،ﻫﻐﻮ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﴎه
ﻫﻐﻪ ﭘﯧ/ﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ-ﻩ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﯾﯥ ﻟﺮﻟﯥ وه .ﯾﻌﻨﯥ:
ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺨﻮاﻧ; د<ﻤﻨ; ﯾﯥ ﻟﻪ دې ﻟﯿﺎرې ﺗﺎزه ﮐ-ﻟﯥ .د دوی ﭘﻪ ﻏﻠﻄﻮ اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ
د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻫﻮاﯾﻲ او @ﻤﮑﻨﻲ ﭘﻮ@ﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﯥ ﻨﺎه
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ودوﻧﻮ ،ﺟﻨﺎزو ،ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو دﯾﻨﻲ ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﺮ ﻏﻮﻧCو Bﻮﻧﻪ
وورول ﺷﻮل ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﭘﻪ رHﻮ ﺳﱰﻮ وﻟﯿﺪل ﭼﯥ د د
ﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ; ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ; ډﯦﺮ ﺳﱰ ﺳﱰ او ﻣﺮﺎB Iﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﺮاﺧﻮ ﭘﺮﻨﻮ
وورول ﺷﻮل ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ د ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮو ﺗﺎﱄ 'Kﻮ ﻣﺰدوراﻧﻮ ﭘﺮ ﻏﻠﻄﻮ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻏﻪ اﻧﺴﺎن د<ﻤﻨﻪ ﻋﻤﻞ و<ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﯾﻮا@ﯥ د
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د روﺳﺎﻧﻮ دﻋﻮی د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ اﺷﻐﺎﻟﻮل وو ،ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ او
د ﻫﻐﻪ د ﻣﻠNﺮو د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ; دﻋﻮی ﻫﻢ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د وﻟﺴﻮﻧﻮ وژل او د ﻫﻐﻮی
د ﮐﻠﯿﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﯿﻮل دی او ﺑﺲ .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې اﻧﺴﺎن د<ﻤﻨﻪ ﺟ-Nﻩ ﮐﯥ
ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ ﻧﻦ ور@ﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻤ; ﺗﻮﻪ رواﻧﻪ ده ،وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ﻃﺎﻟﺒﺎن د
واک د ﺪۍ 'ﺨﻪ وﺷ-ي او د رﺑﺎ Iد ﴍ او ﻓﺴﺎد ډﻟﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ 'ﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ
ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ او 'ﻪ ﯾﯥ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻮﻻب او ﻧﻮرو <ﺎروﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺘﻪ
وو ،ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﱄ او ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،دا ﭼﯥ د
رﺑﺎ Iد ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﺮ @ﺎی ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﭘﺨﻮا 'ﺨﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او @ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﯽ ﺷﻮی و ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی
ﭘﺮ @ﺎی د رﺑﺎ Iواﮐﻤﻨ; ﺗﻪ د ر ﺳﻤﯿﺖ ﺑ/ﻞ ﺮاﻧﻪ ﺑﺮﯦ/ﯧﺪﻟﻪ ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د
اﻓﻐﺎن ډﯦﺮﮐﻲ وﻟﺲ د رﺑﺎ Iﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﻏﻮ<ﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﯥ د
راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ واﮐﻤﻨ; ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﭼﯿﻦ د ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ )ﺑﯽ ﺟﯿﻨ (Zﮐﯥ د ﻧ-ۍ
د ﺳﱰو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻏﻮﻧCﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﻮش د اﺑﺘﮑﺎروﻧﻮ 'ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧ]ي ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﻮې واﮐﻤﻨ; د راﻣﯿﻨ_ ﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ وﻣﻨﻞ ﺷﻮه ،ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯽ
ﻣﴩ ﺑﻪ ﯾﻮ ﭘ/ﺘﻮن وي ،ﺧﻮ واک ﺑﻪ د ﺗﯧﺮ ﭘﻪ 'ﯧﺮ د ﺗﺎﺟﮑﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وي ،ﮐﻮم
ﭼﯥ دﻏﻪ ﺧﱪې ﭘﻪ ﻫﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻫﻢ د اروﭘﺎﯾﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ رﺳﻨﯿﻮ
ﮐﯥ ﮐ dﻣ dﺧﭙﺎره ﺷﻮي وو ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د روﺳﯿﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﭘﻮcﯿﻦ ﻫﻢ د
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ﺑﯿﺠﻨ ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮﻪ دوﺷﻨﺒﯥ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی او ﭘﻪ دوﺷﻨﺒﯥ ﮐﯥ ﯾﯥ د
رﺑﺎﻧﯥ او ﻓﻬﯿﻢ ﴎه د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺧﱪه رﺑﺎ" او ﻓﻬﯿﻢ ﺗﻪ ﮐې
وه .ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﻮ ﭘ3ﺘﻮن وي ،ﻧﻮر ﻧﻮ واک ﺑﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻻﻧﺪې
ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧ;ي .ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د اروﭘﺎﯾﻲ رﺳﻨﯿﻮ ﻻ د ﭘﻮﺗﯿﻦ ،رﺑﺎ" او ﻓﻬﯿﻢ د 5ې
ﻏﻮﻧ5ې ﻓﻮEﻮان ﯾﺎ ﻋﮑﺴﻮﻧﻮ د ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣ? ﻫﻢ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﺧﭙﻮر
ﮐی و ،ﻫIﻏﻪ وه ﭼﯥ رﺑﺎ" ،ﻓﻬﯿﻢ او د دوی ﻧﻮره ډﻟﻪ ﭘﻪ 5ﻩ ﴎه د روﺳﯿﯥ د
اﯾﺮوﻓﻠﻮت ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ دوﺷﻨﺒﯥ ﺨﻪ ﺳﯿﺪه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راKﻲ او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
د دوﻟﺘﻲ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﮐﺪرو.ﻧﻪ Eﻮل ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې وﯾﴚ .دا ﭼﯥ د
رﺑﺎ" او د ﻫﻐﻪ د ډﻟﯥ د راﺗﻠﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او د ﮐﺎﺑﻞ ﴎه د Eﻮل ﻫﯧﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﭼﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻧﻪ ﮐ او ﻫﻤﺪارﻧRﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ 5ون د ﻋﺮ Tﻫﯧﻮادوﻧﻮ او ﻧﻮرو
ﻫﻢ د رﺑﺎ" د ﺑﯿﺎ واﮐﻤﻨ Yﴎه ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﻪ وو ،ﻧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د اﳌﺎن د )ﺑﻦ( ﭘﻪ
]ﺎر ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﻠRﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د اﺳﺘﺎزي ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﯾﻮه ﻏﻮﻧ5ﻩ
راوﺑﻠﻠﻪ .ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧ5ې ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر Eﻮل ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟ;ﻩ ﮐﯿﻮ ﭘﻮرې ﺗاو درﻟﻮد،
راوﺑﻠﻞ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دا دي :د ﭘﺨﻮا" ﭘﺎﭼﺎ ډﻟﻪ د دري ژﺑﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب،
ﻣﺠﺪدي او ﯿﻼ" د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ،ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮ" او ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ د
ﺗﺎﺟﮑﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ،د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ ډﻟﻪ د ازﺑﮑﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب او د و
ﺣﺪت د ﻮﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺰارﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ،ﺧﻮ د ﭘ3ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻫﯿhﻮک د اﺳﺘﺎزي ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﻧﻪ وو راﻏﲇ ،دﻏﻪ ﻻﻣﻞ و ،ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺪﯾﺮ ﻟﻪ
ﻏﻮﻧ5ې وواﺗﻪ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻻړK ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭼﺎ د ﭘ3ﺘﻨﻮ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻧﻪ ﮐﺎوه .داﺳﯥ
ﺑﺮﯦ3ﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘ3ﺘﺎﻧﻪ د ﺟRې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮړﱄ او ﻣﻐﻠﻮب ﺷﻮي دي.
ﻧﻮ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ ﴎ او |ﻣﺎل ﺑﺎﻧﺪې وﯾﺶ او ﺗﺎﻻن  5دی .ﭘﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ
ﭘﯧ3ﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وه ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺟRﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘ3ﺘﻨﻮ ﴎه ﭘﻪ
د]ﻤﻨ Yﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﮐې ،ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ دﻏﻪ ﺟRﻩ ﻻ ر واﻧﻪ ده.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻟﮑﻪ ﻨRﻪ ﭼﯥ د ﺑﯿﺠﻨ ﭘﻪ ﻏﻮﻧ5ﻩ ﮐﯥ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي وو ،د ﺑﻦ ﭘﻪ
ﻏﻮﻧ5ﻩ ﮐﯥ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ]ﺎﯾﻲ د
ارزﺎن ﯾﺎ د ﻓﺮاه د وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ د ﮐﻮم ﻏﺮه ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ ﭘ mو ،د ﭘ3ﺘﻮن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د
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راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورل ﺷﻮ ،ﮑﻪ ﭼﯥ د وﯾﺶ او د
ﺗﺎﻻن ﻏﻮﻧ(ﻩ ﺑﺮﯾﺎﻟ $ﺷﻮې وه ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻧﻮر د واک ﻟﻪ ﺪۍ ﻧﻪ ﺷ,ل ﺷﻮي وو،
اﯾﺮا< ﻻس ﭘﻮ:ﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $د ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﭘ2ﺘﻨﻮ ﭘﺮ
ﴎ او ﻣﺎل ﺑﺎﻧﺪې ﺗﺎﻻن ( ﮐ ،,ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﯾﻮ ﭘ2ﺘﻮن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې .د
ﴍ او ﻓﺴﺎد ډﻟﻪ ﭼﯥ ﻓﺴﺎد ﯾﯥ ﺟﻬﺎدي ﻏ,ي او ﴍ ﯾﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ډﻟﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل
ﮐﯧﺪﻟﯥ او دﻏﯥ دوی ډﻟﯥ د ﮐﺎﺑﻞ Lﺎر :ﺨﻪ ﯾﻮه ﮐﻨ(واﻟﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ,ې وه ،د ﺑﻦ
د ﻏﻮﻧ(ې د ﭘﺮﯦﮑ,ې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﻮ ﻞ ﺑﯿﺎ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل .ﻏﻠﻮ ﺗﻪ د
ﺧﺰاﻧﯥ د ﺳﺎﺗﻠﻮ واک وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ او ﻗﺎﺗﻞ ﺗﻪ د ﻣﻘﺘﻮل ورﺛﻪ ﻻس ﺗ,ﻟﯥ ور
وړاﻧﺪې ﮐ,ی ﺷﻮه: ،ﻮ Tﻮل ﯾﯥ ﭘﻪ دار و ,وي .ﮑﻪ ﭼﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ$
ﻏﻮLﺘﻨﻪ ده .دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د دې ﭘﺮ ﺎی ﭼﯥ ﭘﻠﯿﺘﻲ ﭘﺮ او ﺑﻮ
ووﯾﻨVﻲ ،ﭘﻪ ﴎﭼﭙﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ واک ورﮐ ،,ﭼﯥ اوﺑﻪ ووﯾﻨVﻲ .ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ
ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر وﮐ ،,د اوﺑﻮ ﻧﻮم ﯾﯥ ﻫﻢ ورک ﮐ .,ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ وﻮرې د اوﺑﻮ ﭘﺮ
ﺎی ﭘﻠﯿﺘﻲ اﯾ2ﻮدل ﺷﻮې دي .اﺳﺘﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﭘﺮ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﮐﻮي ،ﺎن ﺑﻪ ﭘﺮ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ
وﯾﻨVﻲ او ﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﺮ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﭘﺎﮐﻮي .ﮐﻪ ﺟﺎﻣﯥ دې ﭘﻠﻴﺘﯥ ﺷﻮې ﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻠﺘﯿﻮ
ﺑﻪ ﯾﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﮐﮑ,وې .ﮐﻪ داﺳﯥ ﻧﻪ ﮐ,ې ،ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ د ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ
ﻮﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ واﺳﺘﻮل ﺷﯥ .دې ﻻﻣﻞ وﻟﺲ وﭘﺎروه ﭼﯥ ﭘﻪ Tﻮﻟﻨﯿﺮه ﺗﻮﻪ د ﴍ او
ﻓﺴﺎد ﭘﺮ ﺿﺪ ﻏﱪﻮن وLﻴﻲ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﻼﺗ,و ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﺪای
ورﮐ,ې وه.
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د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﴎواﻟ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ

ﺑﻬﺮ ﭘﻮﯿﺎن
ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺮﻮ ﮐﯥ ورﺗﻪ ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺳﻤﻨﺪري
ﭘﻮ+ﯿﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د +ﻤﮑﻨﻲ او ﻫﻮاﯾﻲ واک ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ واﺧﯿﺴﺖ.
دوی ﴎه د ﻧﺎ8ﻮ د ﻏ7ﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻫﻢ راﻏﻠﻞ ،دا ﭼﯥ د ﭘﺨﻮا 1وارﺳﺎ د +ﯿﻨﻮ
ﻏ7ﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻮ+ﻮﻧﻪ ﻫﻢ د دوی ﭘﻪ ﻣﻼﺗ 7اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوداﻧﻞ ،ﻧﻮر ﻧﻮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﴎ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ د دوی ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮﺗﯽ و .دﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺣﺎﻣﺪ
ﮐﺮزي د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﴎواﻟ= ﴎه ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻮده.
د دوی ﭘﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﯾﻪ ﺟﺮﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮه ،ﭼﯥ د ﮐﻨAﺮول
ﻣﺰي ﯾﯥ د ﳼ آی آې ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ وې .ﭘﻪ دې ﺟﺮﯥ ﮐﯥ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزی د ﯾﻮ
دوه ﮐﻠﻦ اﻧﺘﻘﺎﱄ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﴎواﻟ= وKرل ﺷﻮ ،ﺟﺮﯥ ﭘﺨﻮا 1ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺤﻤﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه ﺗﻪ د ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠﺖ ﻟﻘﺐ ورﮐ .7ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺟﺮﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻨﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﭘﺎﺳﻪ ورﺗﻪ دﯦﮑﺘﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ د ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﲇ او ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺴﯿﻢ ﻓﻬﯿﻢ
ﺗﻪ د ﻣﺎرﺷﺎﻟ= رﺗﺒﻪ وﺑRﻞ ﺷﻮه.
د ﭘﺎړﺳ= ژﺑﯥ ﻣﺘﻞ دي :ﻫﺮ ﻋﯿﺒﯿﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻪ ﭘﺴﻨﺪد ﻫ Uاﺳﺖ .اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﴍ
او ﻓﺴﺎد +ﻮاﮐﻮﻧﻮ 8ﻮﻟﻮ ﻧﺎوړو ﮐ7ﻧﻮ ﺗﻪ د ﻫ Uﭘﻪ ﺳﱰﻪ وﮐﺘﻞ ،ﺟﺮﯥ دﯦﺘﻪ وﻧﻪ ﮐﺘﻞ
ﭼﯥ ﺑﺎﺑﺎی ﻣﻠﺖ ﯾﻌﻨﯥ د ﮐﻮم ﻣﻠﺖ ﺑﺎﺑﺎ؟ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ 1ژﺑﻪ ﭘRﺘﻮ ﻫﯿ\ ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﯧﺪه ،ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﻣﲇ ﯾﻌﻨﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﻗﻬﺮﻣﺎ1؟ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮ د
ﻟﻮﻣ7ي ﴎ ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د آی اﯦﺲ آی د ﺷﺒﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﮐﯥ
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وKرل ﺷﻮ ،ﮐﻮم ﭼﯥ آی اﯦﺲ آی د ﻫﻐﻪ ﻟﭙﺎره ډﯦﺮ
ﭘﻨﺠﺸﯧﺮﯾﺎن ﺗﺮور ﮐ7ل .ﺗﺮ ﻮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﮐﯥ د ﭘRﻮ +ﺎی ﭘﯿﺪا ﳾ.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﭘﻮ+ﻮﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ
ﺗﻮدې ﮐ7ﻟﯥ ،ﺗﺮ ﻮ د ﺷﻮروي ﭘﻮ+ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر د
+ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﻪ ﺟ7ﻩ ﺑﺮي ﺗﻪ ورﺳﻮي .ﺗﺮ دې اﺧﻮا ﻻ وﯾﻞ ﮐﯧiي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ
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ﭼﯥ ﺑﻪ ﺷﻮروي ﭘﻮﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮد د ﮐﺎﺑﻞ د ﺷﺶ درک ﭘﻪ ﺧﺎد ﮐﯥ اوﺳﯧﺪه& ،ﻮ ورﺗﻪ ﺗﺎوان و ﻧﻪ رﺳﯧ"ي او
ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﺧﻮﻧﺪي وي .ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﺮ ﺿﺪ ﻫﺮه ډﻧ0وره ﭘﻪ ﻻره
اﭼﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﻣﺴﻌﻮد د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﮐﺎذﺑﻮ اﺗﻠﻮﻟﯿﻮ &ﺮ7ﻨﺪوﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ 6ﻪ
ﺗﻮ7ﻪ ﻧﻐ?ﺘﯥ وه ،ﮐﻮﻣﻪ ﺟ<;ﻩ ﭼﯥ د ﺷﻮروي ﭘﻮﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﯥ ﺷﻮې ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﻣﺴﻌﻮد د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻮره ﭘﻮره ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﺷﻮې ده،
دﻏﻪ ﺧﱪه د ﻫﻐﻮ ﺷﻮروي ﺟCاﻻﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻨﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ راﻏﻠﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﺟﻨ<ﯧﺪﱄ ،ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ7ﻪ ﺟCال 7ﺮوﻣﻮف.
ﭘﻪ دې ﺎی ﮐﯥ ﻣﯥ ﯾﻮه ﺧﺎﻃﺮه را ﭘﻪ ﯾﺎده ﺷﻮه ،ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎل١٩٨٩م
ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺟﻨﻮرۍ ﻣﯿﺎﺷﺖ وه ،زه ﭘﻪ ﭘﯧ?ﻮر ﮐﯥ وم ،ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﻣﯥ د ﭘﻼر د
ﺗﻠﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ د ﻓﺎﺗﺤﯥ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ ﺎی ﮐﻮل ،ﭼﯥ ﯾﻮه ډﻟﻪ د ﺑﻐﻼن د وﻻﯾﺖ
د اﻧﺪراب د وﻟﺴﻮاﻟ Uﻮاﻧﺎن ﭼﯥ ﭘﯧ?ﻮر ﺗﻪ د ﻫﺠﺮت او ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻏﲇ وو
او زﻣﺎ ﴎه ﯾﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪ7ﻠﻮي ﻟﺮﻟﻪ ،راﻏﻠﻞ .دوی ﻻ ﺷﭙﻪ ﻫﻢ ﻣﺎﴎه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﭘﻪ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی دې [ﮑﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره وﮐ;ﻩ ،ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ اﻧﺪراب ﮐﯥ
د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ او ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﻣﯿﻨ]ﻪ د د6ﻤﻨ Uﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د دووﻟﺴﻢ
[ﻮﻟ<ﻲ ﻧﻪ ﻓﺎرغ ﺷﻮي ﯾﻮ ﻧﯿﻢ زر ﻮاﻧﺎن وژل ﺷﻮي دي ،ﻫﻐﻮی دا ﻻ ﻫﻢ
ووﯾﻠﯥ ،ﭼﯥ ﺗﯧﺮه ورځ د اﺳﺘﺎد رﺑﺎ aد دﻓﱰ ﭘﻪ اﻧ<; ﮐﯥ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﻏﻮﻧ0ﻩ ﺷﻮې
وه ،ﭼﯥ د اﻧﺪراب ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن ﻧﺎﺳﺖ وو .ﭘﻪ دې ﻏﻮﻧ0ې ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﯿﺮ )ﻗﺼﺎب(
ﭼﯥ د اﻧﺪراب د ﺑﻨﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ دی ،ﻫﻢ راﻏﻠﯽ و .اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯾﻨﺎوو ﮐﯥ
ووﯾﻠﯥ ،ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻣﯥ ډﯦﺮې وﺳﻠﯥ او ﭘﯿﺴﯥ درﮐ;ې ،ﺧﻮ ﺗﺎﺳﻮ ﯾﻮاﯥ د
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﭼﺎره وﻧﻪ ﺷﻮه ﮐﻮﻟﯽ .د دې 7ﯿﻠﯥ ﭘﻪ ﻮاب ﮐﯥ ﺷﯿﺮ ﻗﺼﺎب ﭼﯥ د
ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﯾﻮه ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭘﻪ ﺗﻮ7ﻪ i7ﻞ ﮐﯧﺪه ،راﭘﺎ&ﯧﺪه او وې و ﯾﻞ ﭼﯥ
اﺳﺘﺎده! زه راﻏﻠﯽ ﯾﻢ ﭼﯥ وﺳﻠﻪ و اﺧﻠﻢ د روﺳﺎﻧﻮ ﴎه وﺟﻨ<ﯧ"م ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ د
ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﴎه ﺟ<;ﻩ وﮐ;م .ﻧﻮﻣﻮړي د دې ﻮاب ﴎه ﺧﭙﻞ &ﺎدر و&ﻨ0ﻩ او
ﻟﻪ ﻏﻮﻧ0ې وواﺗﻪ.
دا وه ﯾﻮه ﻣﺸﺖ lﻮﻧﻪ ﺧﺮوار .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﻬﺎد ﭼﯥ د ﻣﺎدي ﻫﻠﻮ ﻠﻮ
ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﭙﻞ ﻟﻮري ﻣﯿﻨﺪﻟﯽ و .ﻫﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ د ﭘﯿﺴﻮ او د &ﻮﮐ Uﭘﻪ ﺧﻮب او ﺧﯿﺎل
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ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻪ ووﯾﺴﺘﻠﻪ .ډﯦﺮ ﺳﭙﯧﲇ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﯾﯥ ﭼﯥ د ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺟﻬﺎد
ﻏﻮ2ﺘﻮﻧﮑﻲ وو ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻣﻮ او ﻧﺎوړو ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﺑﯥ ﻻرې او ﻧﯿﺴﺖ او
ﻧﺎﺑﻮد ﮐ;ﻟﺆ ﭼﯥ د دې ډﻟﯥ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻫﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن و ،ﺟﻤﻌﻪ ﺧﺎن ﻫﻐﻪ ﻮک و،
ﭼﯥ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﴎه ﯾﯥ اړﯾﮑﯥ ﻟﺮﻟﯥ او ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد
ﺳﱰ ﺳﯿﺎل ABﻞ ﮐﯧﺪه .ﺧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی د ﻣﺴﻌﻮد د ډﯦﺮ ﻓﺸﺎر ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﭘﻨﺎه ﯾﻮړﻩ .او ﺑﯿﺎ د ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د د وﺳﺘ Fاو وروروﻟ Fﻻس اوږد ﺷﻮ،
او ﭘﻪ دې ﺗﻮBﻪ د دوﺳﺘ Fﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﯾﯥ ﺗﺮور ﮐ;.
داﺳﯥ ډﯦﺮ اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺣﺰب او ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺗﺮﻣﻨKﻪ د Jﺎن ﻏﻮ2ﺘﻨﯥ د رﻧ Iﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ
ﺗﺒﺎه ﺷﻮي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷOﱄ وﻻﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﮐﯿﺴﯥ او اﻓﺴﺎﻧﯥ وﯾﻠﯥ
ﮐﯧUي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺖ ﭘﯧTﯥ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د ﺑﯧﻠSﯥ ﭘﻪ ﺗﻮBﻪ ABﻠﯽ ﺷﻮ.
دا ﺧﻮ د ﺷﻮروي د زﻣﺎﻧﯥ د ﺟﻬﺎد ﯾﻮه Wﻮﻧﻪ وه ،راﺷﺊ اوس د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Fد
زﻣﺎﻧﯥ ﺟﻬﺎد ﺗﻪ ﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﺳﱰBﯥ ﭘﺮاﻧﯿﺰو او وBﻮرو ﭼﯥ ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﻤﻨﺪري ﭘﻮJﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻪ وﮐ;ل؟ ﻟﮑﻪ ﻨSﻪ ﭼﯥ ﻓﺮﻋﻮن
د ﺧﭙﻠﻮ \ﻮﻟﻮ ﭘﻮJﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﻮر او زور ﴎه ﭘﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﭘﺴﯥ وواﺗﻪ او د ﻫﻐﻪ
د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻟﻮرې د ﻧﯿﻞ ﺳﯿﻨﺪ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ،د ﺧﭙﻠﻮ Jﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ Jﺎی ډوب
ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻫOﻏﻪ ﺗﻮBﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾKﻮاﻟﻮ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﴎواﻟ Fﭘﻪ ډﯦﺮ زور او ﺷﻮر ﴎه د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟﻪ ،ﺟ;Sﻩ Jﭙﲇ ،وﭼﮑﺎﻟ Fﻧﺘﲇ او ﻃﺎﻟﺐ ﲇ وﻟﺲ ﺑﺎﻧﺪې
ﯾﺮﻏﻠﯿﺰه ﺑﺮﯾﺪ وﮐ; .ډﯦﺮ ﺳﱰ ﺳﱰ bﻮﻧﻪ ﯾﯥ وازﻣﺎﯾﻞ ،د ﭼﺎ ﮐﻮر ،ﮐﻠﯽ ،ﺟﻮﻣﺎت او
ﻫﻮﺟﺮه ﯾﯥ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ 2ﻮوﻟﻪ .ﺟﻨﺎزې ،ودوﻧﻪ او ﻧﻮر وﻟﴘ ﻏﻮﻧcې ﯾﯥ
ﺗﺮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮﻟﯥ ،ﻣ;ي ﯾﯥ ﭘﺮ bﻮﻧﻮ ووﯾﺸﺘﻞ ،د ﻧﺎوې وراBﺎﻧﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ
bﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮﻟﯥcB ،ې ،ﻏﻮاﯾﺎن ،او2ﺎن ،اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻻ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﲇ ﮐﯥ د
ﮐﻮر ﭼﺮBﻮړي او ﭼﺮBﺎن ﯾﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻣﻦ ﮐﯥ ﭘﺮې ﻧﻪ 2ﻮول.
ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯥ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﭼﻨSﯧﺰ ژوﻧﺪی ﺷﻮی او راﻏﻠﯽ د ﺑﻠﺦ ،ﺑﺎﻣﯿﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻧﻮر 2ﺎروﻧﻪ ړﻧSﻮي .ﻟﮑﻪ ﻨSﻪ ﭼﯥ د ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﺲ ﻣﻮ Jﯿﻨﯥ ووژل
ﺷﻮل او Jﯿﻨﯥ ﺑﯥ ﮐﻮره او اواره ﺷﻮل .ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Fﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ  hBﺷﻤﯧﺮ
ﺑﯥ وزﻟﻪ وﻟﺲ د bﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻣ;ﻩ ،ﮐﻮروﻧﻪ او ﮐﲇ د ﮐﺮوﻧﺪو ﴎه ﺗﺒﺎه او ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
زﯾﺎت ﻪ دﻧﻨﻪ او ﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ اواره ﺷﻮل .ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ 2ﺎر
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ﮐﯥ د اواره ﺎﻧﻮ ﺑﯥ وزﻟﻪ ژوﻧﺪ ﭼﯥ ﻻ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو دﯾﺎرﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﺎ ﯾﯥ د
ﺳﺘﻮﻧﺰې د ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ او ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻣﯿﺸﺖ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻢ ﻧﻪ دی ﺧﻮړﻟﯽ ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
"ﻠﯽ ﺷﻮ.
دﻏﻮ 1ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺐ واﮐﻤﻨ) د اﻟﻘﺎﻋﺪې د ﺗﺮورﯾﺴﺘﻲ اﻋ#ﻟﻮ
ﭘﻪ ﺗﻮر ړﻧ;ﻪ او د ﮐﺎﺑﻞ :ﺎر ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ "ﻞ ﮐﯧ7ي ،ﻻس ﻧﯿﻮﻟﯥ د
ﺷ#ل اﯾﺘﻼف ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ .د ﺷ#ل اﯾﺘﻼف ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ
ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر وﻻړﻩ و ﻩ ،د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ  Iدوه ﭘﻨHﻮس ډوﻟﻪ Fﺒﺎرد اﻟﻮﺗﮑﻮ د
ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ Lﻮﻟﯥ د وﻟﴘ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ
ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮل او ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ Pد ﭘﺨﻮا ﭘﻪ Nﯧﺮ د ﺟﻤﻬﻮر
رﯾﯿﺲ د Nﻮﮐ) ﭘﻮرې Lﯿﻨ VوﻧUﺖ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﳌﺎن د ﺑﻦ ﭘﻪ :ﺎر ﮐﯥ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د ﺣﮑﻮﻣﺖ او دوﻟﺖ ﴎوال Lﺎﮐﻞ ﮐﯧﺪه ،دﻏﯥ ﻏﻮﻧYې ﮐﯥ ﻫﻢ
د ﻫﻐﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﺟ;[ﻩ ﺑﻮﺧﺘﯥ
وېN ،ﻪ ﭼﯥ د دې ﻏﻮﻧYې ﻧﭽﻮړ وواﺗﻪ .ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د رﺑﺎ Pﭘﺮ 1ﺎی د ﺣﺎﻣﺪ
ﮐﺮزي ﭘﻪ ﴎواﻟ) واﮐﻤﻨﻲ وه ،ﺧﻮ د دې واﮐﻤﻨ) د ﻣﻼ ﺗﯿﺮ ﻫﻢ د ﻫ#ﻏﻮ ﻧﻪ
ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ ورﺗﻪ د ﻧﻈﺎر ﺷﻮرا وﯾﻞ ﮐﯧ7ي .ﻣ;ﺮ د ﯾﻮ Nﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﴎه.
ﯾﻌﻨﯥ د رﺑﺎ Pد ﻧﻮم ﭘﺮ 1ﺎی د ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﻧﻮم وﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫ#ﻏﻪ ﮐ_ﻮه
او ﻫ#ﻏﻪ ﺑﺮﻏﻮﻟﯽ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐﺎوﺑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ
واک وﺳﭙﺎره ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺟ;[و ﮐﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ) ﻧﻮم ﻻ ﭘﻪ راﮐ cوﯾﺸﺘﻠﯽ
وN .ﻮک ﭼﯥ د زاdﻮ Nﺨﻪ ﮐ_ﻮري ﻏﻮاړي ،ﻫﻐﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﮐﺎوﺑﺎﯾﺎن
وي .ﮐﺎوﺑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ د ﻓﻠﻢ ﭘﻪ ﻟ[ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ د ﺑﺮي ﮐﺮ:ﯥ Lﺎﮐﻠﯥ ﻣ;ﺮ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ داﺳﯥ وﻧﻪ ﺷﻮل ،ﻫﻠﺘﻪ وﻫﻞ ،وژل ،ړﻧ;ﻮل او ﺳﯿﺰل ﮐ cﻣ cﻟﮑﻪ
د ﻓﻠﻢ ﭘﻪ Nﯧﺮ ﭘﲇ ﮐﯧﺪل ،ﻣ;ﺮ د ﻓﻠﻢ د ﭘﺎي ﭘﻪ :ﻮدﻧﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮي Nﻪ ﻧUﯥ ﻧUﺎﻧﯥ
ﻧﻪ ﭘﻪ ﻮﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﯥ او دا ﻫﻢ ﻻ ﻧﻪ Nﺮﻨﺪﯦﺪه ﭼﯥ دوی ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﻠﻤﻲ ﺣﺮﮐﺎﺗﻮ
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻧ[ۍ واﻟﻮ ﺗﻪ Nﻪ وواﯾﻲ؟
ﻧﺘﯿﺠﻪ دا ﺷﻮه ﭼﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ) د ﻫﺮ ﺑﻨﺴ cﭘﻪ راﻣﯿﻨ jﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻓﺴﺎد
واﮐﻤﻦ ﺷﻮ ،وﻟﴘ Lﺎﮐﻨﯥ ﭼﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ او ﭘﺎرﳌﺎن Lﺎﮐﻲ ،ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ
ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑ[ ﺷﻮ .دوﻟﺘﻲ او ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ Nﺎﻧ;ﯥ ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﯥ ډوﺑﯽ ﺷﻮې .د
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ﻧﯿﺎوﻣﻨ ﺗﻠﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮه ،د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎوات ﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮل.
د ﻟﯿﺪﻟﻮ ﺧﻮﻳﻲ ﻻ ﻪ ﺮک ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .د ﭼﺎ ﺧﱪه ﭼﯥ اوښ ﭼﯿﺮﺗﻪ او ﮐ"ﯽ ﯾﯥ
ﭼﯧﺮﺗﻪ؟ ﯾﻌﻨﯥ د او8ﺒﺎﻧﻪ د ﻻس ﻧﻪ د اوښ وﻧﺪ 5ﭘﺮ 0ﻤﮑﻪ ﻏﻮر0ﯧﺪﻟﯽ او اوښ
ﯾﻮ ﺧﻮا او ﺧﺎوﻧﺪ ﯾﯥ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا زﻏﲇ .د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭘﻮ0ﯿﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ﭘﻪ
ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﯾﯥ ﺟﺮCﯥ او ﻟﻮﯾﯥ ﻏﻮﻧBې ﭘﻨBې ﺷﻮې،
ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ډﯦﺮ ﻣﺨﻮر ﮐﺴﺎن ﻏﻮره ﺷﻮل ،ﻮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه د ﺧﱪو اﺗﺮو د ﻻرې
ﺳﻮﻟﻪ اور وﻏﻪ وﳾ .ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ BCون ﻫﻢ
ﻏﻮﻧBې ﺟﻮړې ﺷﻮې ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ ﭘﺮ ﮐﻨMﻞ ﯾﯥ وﻟﯿﮑﻞ او ﳌﺮ ﺗﻪ ﯾﯥ
ﮐﯧSﻮدل .ﻟﻪ دﻏﻮ Rﻮﻟﻮ ﻏﻮﻧBو ﻣﻨBو ﻫﯿ Qﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻧﻐﻠﻞ .د دې ﭘﺮ0ﺎی ﭼﯥ
ﺟYMﻩ ﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﺳYﻩ ﳾ ،ﻻﭘﺴﯥ ﺗﻮده ﺷﻮه .ﭘﻪ ورځ ﮐﯥ ﮐﻪ ﯾﻮ اﻓﻐﺎن وژل
ﮐﯧﺪه ،ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ﺷﻠﻮ ﭘﻮرې د و ژﻟﻮ ﮐﭽﻪ ﻟﻮړﻩ ﻻړﻩ .د ژوﺑﻠﻮ او د ﺑﯥ ﭘSﻮ او ﻻﺳﻮﻧﻮ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﺧﻮ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ده ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐYې ،دا وﻟﯥ؟ دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟYMې او د ﺳﻮﻟﯥ واک ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دی او
ﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺳﻪ ﮐﯥ ،ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟYMې ﭘﯿﻠﻮﻧﮑﯽ دی،
ﻫﻐﻪ ﺧﻮ اﻟﻘﺎﻋﺪه او ﳼ آی آې ده .ﺗﺮ ﻮ ﭼﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪه او ﳼ آی آې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻨaﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ او روﻏﯥ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﺗﻪ وﻧﻪ رﺳﯧ_ي .دا ﺑﻪ ډﯦﺮه ﻟﺮې ﺧﱪه وي،
ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﺎ دﻏﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻪ ﺳﻮﻟﻪ او روﻏﻪ راﳾ .ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺳﻮﻟﻪ
ﻟﮑﻪ د ډاﻟﺮو ﭘﻪ ﯧﺮ ﮐﺎﻏﺬي ﺑeﻪ ﻟﺮي .د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮﻣﺦ ﮐﻪ ﺳﭙﯿﻦ وي 0ﯿﻨﯥ ﯾﻮ ﻪ
ﻟﯿﮑﻲ او 0ﯿﻨﯥ ﺑﻞ ﻪ؟ او ﮐﻪ ﺗﻮر وی ﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﭙﯿﻨﻮﻟﻮ ﯾﯥ ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ ﺟYMﻩ رواﻧﻪ
وي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﻪ ﮐﯧ_ي .ﺗﻮرې ډاﻟﺮې د
ﺗﻮرو ﻣﺨﻮﻧﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﻮۍ ﻟﺮي ،ﺗﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ ﻫﻐﻪ دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﺎوړو ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﺮاﺧﻪ ﭘﺮCﻨﻲ ﭘﻪ وﯾﻨﻮ ﮐﯥ ﳌﺒﻮي او ﻟﻪ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺨﻪ
ﮐﻨBواﻟﯥ ﺟﻮړوي .دا ﺗﻮر ﻣﺨﻮﻧﻪ ﯾﻮا0ﯥ ﻧﻦ ﻧﻪ دي ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﳌﺴﻮن وﻟﺴﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ وﯾﻨﻮ ﮐﯥ ﮐﯧﻨﻮل ،ﭼﯥ ﭘﺮون ﻫﻢ د ﻫﻤﺪوی ﭘﻪ
ﯧﺮ ﺗﻮرﻣﺨﻴﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ زﻣﻮږ د ﺳﯿﻤﯥ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﻮ ﮐﯥ ﳌﺒﻮﱄ وو ،ﮐﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﺗﻮCﻪ ﭘﺎﯾSﺖ وﻟﺮي او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑeﻪ او ﮐYو وړو ﮐﯥ ﻫﻢ ﻪ ﺑﺪﻟﻮن راﻧﻪ ﳾ ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ
ﻫﻢ زﻣﻮږ د ﺳﯿﻤﯥ ﺗﻮرﻣﺨﻲ CﻮډاCﯿﺎن ،زﻣﻮږ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﻮ ﮐﯥ وﳌﺒﻮي،
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"ﺎﻧﺪه ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ وی ،ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ د ﭘﯿﺴﻮ ﻣﺮﯾﺎن وﭘﯧﮋ او د ﺧﭙﻞ د
ژوﻧﺪ د واک د "ﺪۍ *ﺨﻪ ﯾﯥ ﻟﺮې وﺷ%ي.
د ﺗﯧﺮو درې او درې ﻧﯿﻤﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﭘﯧ1ﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دا ﭘﻪ ډا"ﻪ ﮐ%ﻩ ،ﭼﯥ د
داود ﺧﺎﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ،د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ "ﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﺻﻒ
ﮐﯥ د دې وﺳﻪ وﻣﯿﻨﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣ Aﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﻮدﺗﺎ وﮐ%ي او ﺳﯿﺎﳼ واک
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ واﺧﲇ .ﺧﻮ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د دDﻤﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻧﻪ
ﯾﻮاHﯥ دا ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ ،%ﭼﯥ د ﺧﻠﮑﻮ "ﻮﻧﺪ ﻫﻢ د ﭘﺮﭼﻢ د
ډﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﯧLﻪ ﮐﯥ واﭼﻮل ﺷﻮD .ﺎﯾﻲ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد داﺳﯥ اﻧﺪﯦ1ﻨﻪ ﻟﺮﻟﯥ وي،
ﭼﯥ ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ﯾﻮ ﻣﲇ او ﻟﻪ ﮐﻨLﺮول ﻧﻪ وﺗﻠﯽ ﮐﺲ دی او دی ﺑﻪ د ﭘ1ﺘﻨﻮ
د ﯾﻮواﱄ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ داﺳﯥ ﯾﻮ "ﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ%ي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﯾﻮاHﯥ
د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د "Lﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ وي ،ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ
ﴎه ﺑﻪ ﻫﻢ Uﮑﺮ وﻟﺮي .ﻧﻮ د دې اﻧﺪﯦ1ﻨﯥ ﻧﻪ د Hﺎن ژﻏﻮرﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ﯾﯥ ﻏﻮره و"Sﻠﻪ
*ﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ اړﺧﯿﺰه ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﺮﯾﺪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﯿﺎرې ﻟﺮې او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل
ﮐ%ي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ وﮐ%ل.
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺷﻐﺎل ﮐ %او ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ ﯾﯥ د Hﯿﻨﻮ ﮐﻮر ﻏ%ﯾﻮ
او Hﯿﻨﻮ "ﻮﻧﺪي ﻣﻠZﺮو ﴎه وواژﻩ .ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﻫXﻏﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﴎه
ﺳﺎزش و"Sﻞ ﺷﻮ او زﯾﺎﺗﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د اﻣﯿﻦ د ﻇﻠﻢ او زﯾﺎ[ *ﺨﻪ د
اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن وﻟﺲ ژﻏﻮرل وو.
د ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ%ۍ ﭘﻪ ا`ﻪ ﻟﺴﯿﺰه ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﮐ%ﻧﻪ او ﺑﯿﺎ د ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ
ﭘﯧ%ۍ د ﻟﻮﻣ%ۍ ﻟﺴﯿﺰې ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﮐ%ﻧﯥ ﺗﻪ ﮐﻪ
*ﻮک ﯾﻮه ﻟﻨbﻩ ﻏﻮﻧﺪې ﮐﺘﻨﻪ وﮐ%ي ،وﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧaي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې دواړو ﭘﯧ1ﻮ ﮐﯥ
ﻫﯿ gﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯧaي .ﯾﻌﻨﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻟﻘﺎﻋﺪه ﺟﻮړﻩ
ﮐ%ﻟﻪ ،وې روزﻟﻪ ،ﭘﯿﺎوړې او د واک ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﯾﯥ ﭘﻮﻫﻪ ﮐ%ﻟﻪ ،ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ورﴎه د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻏﻮرHﻨ hراﻣﯿﻨ iﺗﻪ ﮐ ،%دﻏﻪ ﻏﻮرHﻨ hﭘﻪ ډﯦﺮه ﭼLﮑﺘﯿﺎ ﴎه د
اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻧﻮي ﺧﺎوره وﻧﯿﻮﻟﻪ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺗﻪ *ﺮ"ﻨﺪه ﺷﻮه،
ﭼﯥ د ﻣﻼ ﻋﻤﺮ اﺧﻮﻧﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻧﻪ ﮐﻨLﺮول ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﭽﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﱄ دي ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ
ﯾﯥ ﻟﮑﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ *ﯧﺮ ﭘﻪ Uﻮل زور او ﺷﻮر ﴎه ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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وروداﻧﻞ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ ﺗﺎر او ﻣﺎر ﮐل او ﭼﯿﻐﯥ ﯾﯥ ﮐﻟﯥ ،ﭼﯥ دادی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ﻇﻠﻢ او زﯾﺎ+ ,ﺨﻪ ﻣﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺲ وژﻏﻮرﻟﻮ ،ﻋﺠﺐ! آﯾﺎ ﯿﮏ ﺎک
ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ وه؟ ﭼﯥ ﻧﻪ وه .ﻮل ﭘﻮﻫﯧ7ي ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﱄ @+ﻲ وروزل ،ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وروداﻧﻞ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫHﻏﻪ ﺗﻮGﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﻫﻢ +ﻪ د
اﻟﻘﺎﻋﺪې+ ،ﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او +ﻪ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Iﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﱄ @+ﻲ وروزل او
ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وروداﻧﻞ .د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺑﻬﺎﻧﻪ د ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ د ﻇﻠﻢ
او زﯾﺎ+ ,ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻟﺲ ژﻏﻮرل او د اﻣﺮﯾﮑﯥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻫﻢ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻇﻠﻢ او زﯾﺎ+ ,ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ژﻏﻮرل وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮل .ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ اﻣﯿﻦ
د ﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د واک ﭘﺮ Gﺪۍ ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ؟ او ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﺎ راوﺳﺘﻞ؟ د دې ﭘﻮSﺘﻨﻮ
Yﻮاب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﺮې ﺳﯿﻤﯥ ﮐﺎWﻮ ،ﺑﻮﻮ ،ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ او اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ډاGﻪ
+ﺮGﻨﺪ دیY .ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮه ﺗﻩ او ﻫﺮه ﭘﺮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ و ﯾﻨﻮ ﻟﻟﯥ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻫﺮه
وﻟﯧﺸﺖ ﮐﯥ ارو ﻣﺮو ﯾﻮ اﻓﻐﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺷﻮی دی .دا وﯾﻨﻪ ﭼﺎ ﺗﻮﯾﻪ ﮐې؟ او دا
اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﺎ ﺷﻬﯿﺪان ﮐل .روSﺎﻧﻪ ﺧﱪه ده ﭼﯥ +ﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا او
+ﻪ ﻫﻢ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Iﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ وژﱄ دي .ﻟﮑﻪ +ﻨﻪ ﭼﯥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
د ^ﻮﻧﻮ ،راﮐ@ﻮﻧﻮ ،ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ او اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ زور ﭘﲇ ﮐﯧﺪه ،ﭘﻪ ﻫHﻏﻪ ﺗﻮGﻪ
دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﻫﻢ وﻏﻮSﺘﻞ د ﯾﻮې ﺑﺪﻧﺎﻣﯥ ډﻟﻪ  IGﭘﻪ ﻻس ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺗﻮﭘﻮﻧﻮ،
ﯿﻨﻮﻧﻮ او د  ٥٢ bډوﻟﻪ ^ﺒﺎرد اﻟﻮﺗﮑﻮ ﭘﻪ زور ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﲇ ﳾ+ .ﻨﻪ
ﭼﯥ دﻏﻮ دواړو اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د زاWﻮ ﻧﻪ ﮐ@ﻮري ﻏﻮSﺘﻞ ،ﻧﻪ زاWﯥ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﯽ
ﺷﻮﻟﯥ او ﻧﻪ ﮐ@ﻮري ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐي .ﻫﻮ! د اﻣﺮﯾﮑﯥ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻪ
ﮐﯥ ﯾﻮه ډﯦﺮه ﻣﻬﻤﻪ وﺳﻠﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دی .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻻس ﮐﻮﺗﮏ دی او ﺗﻞ ﻫﻢ د ﮐﻮﺗﮏ ﭘﻪ +ﯧﺮ ﮐﺎرﯦﺪﻟﯽ
دی .ﯾﻌﻨﯥ :ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻣﺤﺘﺴﺐ ﭘﻪ +ﯧﺮ دوره ﭘﻪ ﻻس وﻻړ دی او Gﻮري ﭼﯥ د
ﭼﺎ ږﯾﺮه ﻧﺸﺘﻪ؟ +ﻮک ﭘﻪ ﮐﯿ iﻻس ﻟﯿﮑﻨﯥ ﮐﻮي؟ او د ﭼﺎ ﻧﻮم ﻋﺮ bﻧﻪ دی؟
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﳌﺴﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ،ﻫﻐﻪ +ﻪ ﮐي ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﮐﯥ @Gﻪ ﺗﺮﺳﱰGﻮ ﮐﯧﺪﻟﻪ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻨmﻩ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺑﺎدار ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې
ﻻﻧﺪې ﮐﻮﺗﮏ ﭘﻪ ﻻس او ﭘﻪ Sﻪ ﻏﻮره ﺗﻮGﻪ د ﻓﺮﺻﺘﻮﻧﻮ ﻧﻪ @Gﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د
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ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن اﺳﻼم ،ﻫﻐﻪ اﺳﻼم ﻧﻪ دی ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ اﯾن ﭘﺮ
ﻏﯿﺐ ،ﳌﻮﻧ ,او اﻧﻔﺎق درې رﮐﻨﻪ $%ﻞ ﺷﻮي .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﺴﻠﻧ ﮐﯥ د
ﺷﺘﻤﻨ د ﺑﻨﺴ 7د ﺧﭙﻠﻮﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﻮﺧﯥ د اﯾن د درې %ﻮﻧﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ 3ﺨﻪ ﯾﻮا1ﯥ
ﭘﺮ دوه وو ﻟﻮﻣ@ﻧﯿﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ ډﯦﺮه اﺗﮑﺎ ﺷﻮې د ﻩ ،ﺧﻮ د درﯦﯿﻢ رﮐﻦ ﭼﯥ اﻧﻔﺎق $%ﻞ
ﮐﯧIي او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ Hﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺮاﺑﺮي ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮی ،ﻫﯿ Bﺧﯿﺎل
ﻧﻪ دی ﺳﺎﺗﻠﯽ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ%ﻪ ﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ 1ﺎی ﮐﯥ ﯾﻮ ﻟﻮی
ﺷﺘﻤﻦ و@%ي ﭘﻪ ﺷر را1ﻲ .د ﻓﺰﯾﮑﻲ ﻏﻮHﻮاﱄ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﮐﻪ و %ﻮرئ ﻧﻮ ﻫﻢ دﻏﻪ
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩان داﺳﯥ ﻏ 7ﻏ 7او ﻏﻮټ ﻏﻮټ دي ،ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯥ ﭼﺎ د ﻻﻧﺪې
ﻟﭙﺎره روزﱄ دي او دوی ﻫﯿWﮑﻠﻪ د روژې ﻧﻮم ﻧﻪ دی اورﯦﺪﻟﯽ او د ورﮐ@ې ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د اﻧﻔﺎق ﻧﻪ ﻫﯿ Bﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧIي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې دوی د اﺳﻼم ددﯾﻦ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ
درﯦﯿﻢ رﮐﻦ 3ﺨﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮﻟﯽ ،ﻣﻨﻠﯽ او ﭘﲇ ﮐ@ی وای ﻟﮑﻪ د اﺳﻼم د ﭘﯿﻐﻤﱪ ﭘﻪ
3ﯧﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﯿ Bﻧﻪ ﻟﺮﻟﯽ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ%ﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ دا
ﻫﻮﻣﺮه ﺑﯥ وزﱄ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭼﯥ ﻧﻪ ﮐﻮر ﻟﺮي ،ﻧﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻧﻪ ﺧﻮاړﻩ ﻟﺮي او ﻧﻪ [3ﺎک،
ﻧﻪ ﺟﺎﻣﯥ ﻟﺮي او ﻧﻪ درﻣﻞ ،ﻫﯿ Bﺑﯥ ﻧﻮاﺑﻪ ﻧﻪ وو ،ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي او د ﻫﻐﻮی Hﻮﻟﻮ ﺑﻪ
ﭘﻪ Hﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ او ﺑﺮاﺑﺮۍ ﮐﯥ ^ﻪ ﺧﺴﻧﻪ ﺷﻮې وای.
ﻣ_ﺮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺗﯧﺮو 3ﻮ ﻟﺴﯿﺰو ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﳌﻨﯥ ﻧﻪ راوHﻮﮐﯧﺪه او ﴎ ﯾﯥ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐ@ ،ﯾﻮا1ﯥ او ﯾﻮا1ﯥ ﻟﻮﻣ@ی
د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ او ﺑﯿﺎ دا دی د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ د ﻋﱪت د
ﺳﻮﺑﺎړي ﭘﻪ ﺗﻮ%ﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ﺧﭙﻞ ﻣﺤﺘﺴﺒﺎﻧﻪ دﻧﺪې ﺑﺎﻧﺪې د ډﯦﺮې ﺑﯥ ﴍﻣ
ﴎه ﴎه ﺑﻮﺧﺖ دی ،ﮐﻠﻪ ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮی او ﮐﻠﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .دا ﺑﻪ ﯾﻮه ورځ
ﭘﺮ ﻧﻮرو اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ@ی% .ﻨﻲ ﻧﻮ ﺑﯿﺎ وﻟﯥ
ﻟﻮﯾﺪﯾcﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ 1ﺎی ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
وﻧﻪ داﻧ_ﻞ؟ ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې د زﯦIﯦﺪﻟﻮ ،راﻟﻮﯦﺪﻟﻮ او ﺧﻄﺮﻧﺎک ﮐﯧﺪﻟﻮ
ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ﺧﻮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ،ﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻣﴩ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮ1ﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﯧgﻪ ﮐﯥ ووژل ﺷﻮ .دﻏﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩاﻧﻮ
ﻟﮑﻪ د 1ﺎن ﭘﻪ 3ﯧﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻫﻐﺴﯥ ﻣﴩان د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وروزل،
ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﭘ hﮐﯥ د ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﺷﻮل ،ﯾﻌﻨﯥ ﭘﻪ
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ﯾﻮه ﺟﻮړﻩ ﺟﺎﻣﻮ ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺘﻪ ورﻏﻠﯽ و ،ﺧﻮ اوس ﯾﯥ د ﺟﻬﺎد ﻟﻪ
ﺑﺮﮐﺘﻪ د ﻧ-ۍ ﺑﺎﻧ2ﻮﻧﻪ د ډاﻟﺮو /ﺨﻪ ﭘ-ﺳﻮﱄ دي .د اﯾﺮان د ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﴩان
ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻻره ﮐﯥ /ﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﻧﻪ دي ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي .ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم د
واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮو ﺷﻤﺘﻨﻲ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ-ې ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺧﻮﻟﻪ ﺧﱪه د رﺣ>ن وي او ﭘﻪ زړﻩ ﮐﺎروﻧﻪ د ﺷﯿﻄﺎن ﻧﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ اروﻣﺮو ﻫﻤﺪﻏﻪ
Hﺎی ﺗﻪ رارﺳﯧFي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺮDﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ/ :ﻮک ﭼﯥ د
ﺷﯿﻄﺎن د ﻟﯿﺎرې /ﺨﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﳾ ،د ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ﺷﯿﻄﺎ Jﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﴎه ﺳﯿﺎﱄ او
ﺧﭙﻠﻮي وﳾ ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل .د ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮ /ﺨﻪ ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ
ﭼﯥ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ﺧﻮی او ﺧﺼﻠﺖ ﯾﯥ درﻟﻮد .د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ډﻟﻮ ﴎه
ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د ﺷﯿﻄﺎن ﺻﻔﺘﻪ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ﮐ-ﯾﻮ ﭘﻪ /ﯧﺮ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧﺪل ،ﯾﻮ
Hﺎی ﺷﻮل او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د روﺳﯿﯥ او اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺎﱄ او ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ زور ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ او ﮐﺎﺑﻞ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮﻧ-ﯾﻮ ﺟ-2و ﭼﻮر او ﺗﺎﻻن
ډWﺮ وWﺮHﺎوه .دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ د ﻧ-ۍ د ﺳﱰو Hﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻏﻮDﺘﻨﻪ و ﻩ ،دﻏﻮ ﴍﭘﺴﻨﺪو ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ډﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻼص ﻣ Xد ﺷﯿﻄﺎ Jﺷﺘﻤﻨﯿﻮ
د ﻻﭘﺴﯥ ور ډﯦﺮوﻟﻮ او د ﻧ-ۍ واﻟﻮ ﺑﺎﻧ2ﻮﻧﻮ د ﻻﭘﺴﯥ ﭘ-ﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮ ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ
ﭼﺎﻧﺲ و ،ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐ-ي ﯾﯥ وو.
د ﮐﺎﺑﻞ ﺟ-2و ﭼﯥ د ﻫﯿ_ ﯾﻮ اړخ د ﺑﺮي زﯦﺮی ﻧﻪ ورﮐﺎوه ،ﻧ-ۍ واﻟﻮ Hﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﺟ-2و د اور د ﳌﺒﻮ د ﻻﭘﺴﯥ ﭘﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻋﱪت د ﺳﻮﺑﺎړي ﭘﺮ ﻻس د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻏﻮرHﻨ cﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﻟﻮﺑﯥ ډWﺮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐ-ﻩ .دﻏﯥ ډﻟﯥ
ﭼﯥ Dﺎﯾﻲ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺟ-2ﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮDﻪ راﻣﯿﻨ eﺗﻪ ﺷﻮې وي ،د ﭘﯿﻞ /ﺨﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ وHﻠﯧﺪﻟﯽ ،ﺑﯿﺎ ﺗﺮ ﮐﺎﺑﻠﻪ ﭘﻮرې د ژﻏﻮروﻧﮑﻮ ﭘﺮDﺘﻮ ﭘﻪ /ﯧﺮ ﭘﻪ
ﺗﻮﻧﺪۍ ﴎه د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺟ-2ﻩ ﻣﺎرو ﺳﻨ2ﺮوﻧﻪ ﻧﯿﻮل او ﭘﺮﻣﺨﻪ ﺗﻠﻞ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﮐﺎﺑﻞ د وره ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪﻟﯥ ،د ﮐﺎﺑﻞ د ﺟ-2ﻩ ﻣﺎرې ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا د واک ﭘﺮ ﴎ وﻧﻨ2ﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،ﯾﻌﻨﯥ دﻏﯥ ډﻟﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ gﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ
ﻟﻮﻇﻮﻧﻮ او ﺳﻮWﻨﺪوﻧﻮ ﺗﻪ ﺷﺎ واړوﻟﻪ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﺗﺮ ﻣﯿﺪان Dﺎره
ﭘﻮرې ﻻﺳﻠﯿﮏ ﮐ-ی وی .ﭘﻪ دې ﺗﻮWﻪ د ﻧ-ۍ واﻟﻮ ﺳﱰو Hﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﯾﻮ
Hﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ او ﺑﯿﺎ ورﭘﺴﯥ ﭘﻪ gﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟ-2ې ﻣﯿﺪان
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ﺳﻮر اور وﺮﯧﺪه .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ وﻧﯿﻮه ،ﺧﻮ ﺟ ﻩ د ﮐﺎﺑﻞ د
.ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﭘﺮوان وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻟﻮري وﻏ&ﯧﺪﻟﻪ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮا#
ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ډاﮐ6ﺮ ﻧﺠﯿﺐ د ﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ دﻓﱰ ﻧﻪ وﯾﺴﺘﻠﯽ ،وژﻟﯽ او وﻟﯽ
و ،دﻏﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻧۍ واﻟﻪ ﺗﻮﻪ وﻏﻨﺪل ﺷﻮ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮا #د
ژﻏﻮروﻧﮑﻮ ﭘﺮ.ﺘﻮ ﻧﻮم ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧﺪه .روﺳﺎﻧﻮ د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج او د ﺧﻨﺠﺎن ﭘﻪ
ﻏﻮﻧKو ﮐﯥ و.ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ډﻟﻮ ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻻﭘﺴﯥ زﯾﺎﺗﻮي ﭼﯥ
ﮐﺎﺑﻞ ﺑﯿﺎ وﻧﯿﴘ او ﭘﺮې واﮐﻤﻨﻪ ﳾ .ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ
درﯾ Nد ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﻼﺗ Lﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺨﯥ واو.ﺖ او ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﻮاﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
او ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن او ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو د ﺧﻠﯿﺞ ﺷﯿﺨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﯦOﻮدل ﺷﻮل .دا ﻞ
ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺟ ﻩ ﭘﻪ رو.ﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰه ﺷﻮې وه ،ﯾﻮه ﺧﻮاﺗﻪ
روﺳﯿﯥ ،اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭼﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎن وو ،ﻫﻤﻐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن او ﯿﻨﯥ د ﺧﻠﯿﺞ ﺷﯿﺨﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل.
ﺟ ې ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ وﺣﺸﺖ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ Lﯧﺮ وﺳﺎﺗﻪ ،ﮐﺎﺑﻞ ﭼﯥ ﭘﺨﻮا ړﻧ Vﺷﻮی
وL ،ﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﻟﺮل ﭼﯥ ړﻧ Vﳾ ،ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ ﻫﻐﻮ ﮐﻠﯿﻮ او ﺑﺎﻧKو ﺗﻪ واړوﻟﻪ
ﭼﯥ ﻻ ودان ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﭘﻪ دې ﻟ ﮐﯥ د ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج
ﻧﻪ د ﺳﺎﻟﻨ Vﺗﺮ ﺗﻮﻧﻠﻪ ﭘﻮرې ﻫﻐﻪ ]ﻮل ﭘﻠﻮﻧﻪ او ﭘﻠﭽﮑﻮﻧﻪ ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ ودان ﮐي
وو ،ﭘﺮ _ﻮﻧﻮ واﻟﻮﻮل .ﻻ ﭘﺮ دې ﯾﯥ ﻫﻢ زړﻩ ﯾﺦ ﻧﻪ ﺷﻮ د ﺗﻮﻧﻞ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ
ﻫﻢ ﭘﺮ _ﻮﻧﻮ واﻟﻮﻮﻟﻪL ،ﻮ ﺷ`ل ﺗﻪ د ﻏﻪ ﻻره ﺑﻨﺪه ﳾ .ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ دﻏﻪ ﻟﯿﺎر
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺳﻬﯿﲇ ﺑﺮﺧﯥ ﴎه د ﺷ`ل ﺑﺮﺧﻪ ﻧOﻠﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻋﻤﲇ رﻧ Vوﺗل
ﺷﻮه .ﻧﻮر ﻧﻮ د ﻣﻮ]ﺮو ﺗ Vراﺗ Vﺑﻨﺪ ﺷﻮ ،ﻧﻪ ﯾﻮاﯥ دا ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﻟﯿﺎرې ﺗ Vراﺗ Vﺑﻨﺪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ وﻟﴘ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻟﻮی ﺧﻨ Kوﺮﯧﺪ .ډﯦﺮ ﺑﯥ
وزﻟﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘOﻮ د ﺗﻠﻠﻮ راﺗﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﺗﻠﻒ ﺷﻮل .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
ﺷ`ل ﭘﻪ ﻟﻮري ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎرې ﺧﭙﻞ ﺗ VوﻨKاوه او ﻣﺦ ﭘﺮ ﻟﻮﯾﺪﯾ Nﺷﻮل .ﭘﻪ
ﻟﻮﯾﺪﯾ Nﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﺮات ﻧﯿﻮﻟﯽ و ،ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،ﻓﺎرﯾﺎب او ﺟﻮزﺟﺎن وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮل ﺷﻮل .د دﻏﻮ وﻻﯾﺘﻮﻧﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﯥ د ﻣﺰار
ﴍﯾﻒ .ﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ ورﻧﻨﻮﺗﻞ .ﻣ ﺮ د ډﯦﺮو ﺗﻠﻔﺎﺗﻮ ﴎه واﭘﺲ وgﺒﯧﺪل .ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د دوﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻟﯿﺎرې Lﺨﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ دوﺳﺘﻢ ﻮاﮐﻮﻧﻪ
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او ﻧﻮر ﻪ ﭼﯥ وو ،ﻟﺮې ﮐل او د ﻣﺰارﴍﯾﻒ ﺎر ﯾﯥ وﻧﯿﻮه .ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﻫﻮډ وﮐ
ﭼﯥ ﭘﺮ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ درې ﻫﻢ ﺑﺮﯾﺪ وﮐي ،ﻣ%ﺮ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل د روﺳﯿﯥ د ﺟﻤﻬﻮر
رﯾﯿﺲ ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ اﺧﻄﺎر وﮐ ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې دوی ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ وﻧﯿﴘ دا
ﺑﻪ ﮐ 9ﻣ 9د ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﻮل وي .د دې اﺧﻄﺎر ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻧﻮر ﻧﻮ ﻫﯿ6ﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ د ﻻﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﺧﱪه وﻧﻪ ﮐﻩ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺷ:ل ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻣﺰار ﴍﯾﻒ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ،ﺳﻤﻨ%ﺎن ،ﺑﻐﻼن او د ﮐﻨﺪز وﻻﯾﺘﻮﻧﻪ وﻧﯿﻮل او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﭼﯥ د
ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ وه ،ﺑﺮﯾﺪ وﮐ او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ وﻧﯿﻮه .د ﺷ:ل د اﯾﺘﻼﰲ
Lﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﴩ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻮډ وﮐ ،ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﻮم ﺑﻞ
ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮐﯧMي ،ﺧﻮ د روﺳﯿﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ورﺗﻪ ﻣﺸﻮره ورﻧﻪ ﮐﻩ او ورﺗﻪ
وې وﯾﻠﯥ ﮐﻪ ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده ﺑﻬﺮ ﻫﺠﺮت وﮐي ،ﻧﻮ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره
ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ او ﻧﻮر ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺨﻪ وﻧﻪ وﯾﻨﻲ .ﺧﻮ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې
د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﯧﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ ،دا ﻫﯿﻠﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﯾﻮه ورځ ﺑﻪ
Sﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻧﯿﴘ .د دې ﻣﺸﻮرې ﭘﺮﻣﺦ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻬﺮ ﺗﻪ د ﻫﺠﺮت ﻟﻪ
ﻫﻮډﻩ واوﺘﻪ او د ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺖ د ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د روﺳﯿﯥ د
ﻫﻮاﯾﻲ او Lﻤﮑﻨﻲ Lﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮ .دﻏﻪ ﺳﯿﻤﻪ د
ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﭘﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻧﯿﮋدې ﭘﺮﺗﻪ ده .ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ د روﺳﯥ ﭘﻮره ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﺳﯿﺎﳼ
ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﺧﻮﻧﺪي دي .ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎو اﻟﺪﯾﻦ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻧﻮر د ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ
رﺑﺎ Vﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ XﺮLﯧﺪﻟﯥ وه ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﯽ ﭼﯥ
ﭘ[ﺘﻮن Sﱪه وو ﯾﺎ ووژل ﺷﻮل ﯾﺎ ﻟﻪ ﮐﻮره او ﮐﲇ وﺷل ﺷﻮل .ﮐﻮروﻧﻪ او Lﻤﮑﯥ
ﯾﯥ ﺗﺎﺟﮑﻮ او ازﮐﺒﻮ Sﱪوﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺼﺐ ورﮐل ﺷﻮې ،او ﻫﻢ د Lﻤﮑﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ
د [ﺘﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﯿﺎب ﮐﯥ د ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ Vﭘﻪ اﻣﺮ ازﺑﮑﻮ او ﺗﺎﺟﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺟﻌﲇ ﴍﻋﻲ ﻗﺒﺎﻟﻮ وﭘﻠﺮول ﺷﻮې .دﻏﯥ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ ﮐﺮﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﻲ
ﯧﺮه ﻻ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﮐﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﺮﺑﻨaﻩ ﮐﻩ .ﻟﮑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﻣﻪ ﴎه دﻤﻨﻲ او
د ﺧﺮاﺳﺎن زﻧﺪه ﺑﺎد ﻧﺎرې ،ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﺟ%ﻩ ﺑﺎﯾﻠﻠﯥ وه او ﯾﻮاLﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﺑﺎداراﻧﻮ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﺷﭙﯥ او ورLﯥ ﺗﯧﺮوﻟﯥ او ﺑﺎد ا راﻧﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﯥ
ﻫﯿﻠﯥ د دوی ﭘﻪ ﺷﺘﻪ واﱄ ﮐﯥ ﻣې ﻟﯿﺪﻟﯥ ،ﭘﻪ داﺳﯥ ودرﯦﺪﱄ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د
ﺳﯿﺎﺳﺖ د ودرﯦﺪﻟﯥ ﭙﯥ د ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﻮLﯧﺪو ﭘﻪ ﻫﯿﻠﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮور ﺷﻮ.
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ﻟﻮﻣ ی د ﺗﺮور ﭘﻪ ﺧﱪه ﮐﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ژوﺑﻞ او ﺑﯿﺎ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ
ﻧﻮﻣﻮړی د روﻏﺘﻮن ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎه ورﮐ ﻩ او ﻣ ﺷﻮ .د ده ﭘﺮ ﻣﺮګ
روﺳﯿﯥ ،ﻟﻮﯾﺪﯾ7ﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 2ﯿﻨﻮ 0ﺎوﻧ/ﯾﻮ ﻟﮑﻪ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن او
اﯾﺮان د وﯾﺮ او=ﮑﯥ ﺗﻮﯾﯥ ﮐ ﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻟﻮی ﻣﺼﯿﺒﺖ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﺮګ
ﭘﻪ دوﻣﻪ ورځ راﭘﺮﯦﻮت ،ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﺮ دوه وو
ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ او د واﺷﻨDEﻦ ډي ﳼ ﭘﻪ =ﺎر ﮐﯥ د دﻓﺎع وزارت ﭘﺮ وداﻧ Gد ﺳﱰو
ﻣﻠﮑﻲ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻟEﯧﺪﻧﯥ وې ،دﻏﯥ ﭘﯧLﯥ ﭼﯥ Kﻮﻟﻪ ﻧ ۍ ﯾﯥ وﻟ 2ﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه
ﺑQﻪ ﭘﻪ ر=ﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮ0ﻪ ﻏﻢ ﻟ ﻟﯥ وې .د دې ﭘﯧLﻮ ﺗﻮر ﭼﯥ ﭘﺮ ﭼﺎ وﻟEﯧﺪه ،ﻫﻐﻪ Oﻮ
ﺗﻨﻪ ﻋﺮ2 Uﻮاﻧﺎن وو ،ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻏ ي =ﻮدل ﮐﯧﺪل .د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻣﴩ
اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﯿﺸﺘﻲ و 0ي دي ،ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﺟﻬﺎد
ﭘﻪ ﺑﻬﯿﺮ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د اﺳﺘﺨﺒﺎرا Zﺷﺒﮑﯥ ،ﺳﯽ آی اې ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟﻬﺎد ﻟﭙﺎره
روزل ﺷﻮي او \0رل ﺷﻮي وو .د دې ﺳ ي د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﺑﻮش ﭘﻪ ﻧ ۍ واﻟﻪ ﮐﭽﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻮ=ﺘﻨﻮ ډﻧ/وره وﻏ]وﻟﻪ ،او
0ﻮاښ ﯾﯥ وﮐ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ واﮐﻤﻨ Gاﺳﺎﻣﻪ ﻣﻮږ ﺗﻪ وﻧﻪ
ﺳﭙﺎري ،ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﻪ Kﻮل زور ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺑﺮﯾﺪ وﮐ و .ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﺑﻮش دا ﻫﻢ
ورزﯾﺎﺗﻪ ﮐ ﻩ ﭼﯥ د ﻧ ۍ وال ﻫﯧﻮادوﻧﻪ ﻻ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﴎه وي ،ﻻ ﺑﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﴎه.
ﺑﻠﻪ ﻟﯿﺎره ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ 2ﻮاب ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ واﮐﻤﻨ Gﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻏﻮ=ﺘﻨﯥ وﻧﻪ
ﻣﻨﻠﯥ ،ﭘﻪ ﭘDﻪ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل وزﯾﺮ ﻣﻼ
ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎﮐﺴﺎر وﯾﻨﺎ ده ﭼﯥ )د اﺳﺎﻣﻪ د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﻫﻮډ ﯾﯥ اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺗﻪ وړاﻧﺪې
ﮐ ی ،ﻣEﺮ دا د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﳼ آی اې ﺷﺒﮑﯥ ﮐﺎر و ،ﭼﯥ د اﺳﺎﻣﻪ د ﺗﺴﻠﻤﯧﺪو
Oﺨﻪ ډډﻩ وﮐ ﻩ او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ واﻧﺨﯿﺴﺖ.
ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ وﯾﻨﺎ ﮐﯥ ﭼﯥ د اروﭘﺎ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ Kﻮﻟﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮg
ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮې ،وﯾﲇ وو ،ﭼﯥ ده ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ درې 2ﲇ د ﳼ آی آې
دﻓﱰوﻧﻮ ﺗﻪ Oﻪ ﭘﻪ ﭘﯧLﻮر ﮐﯥ او Oﻪ ﭘﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﮐﯥ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐ ې او د اﺳﺎﻣﻪ د
ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﻫﻮډ ﯾﯥ ور=ﮑﺎره ﮐ ی ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﻫ\ﻏﻪ ﻟﻮﻣ ﻧﯿﻲ درﯾ kﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل
او د اﺳﺎﻣﻪ د ﺗﺴﻠﻤﯿﺪو Oﺨﻪ ﯾﯥ ډډﻩ و ﮐﻮﻟﻪ(.
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ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻋﱪت ﺳﻮﺑﺎړي
ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ د )رﺘﯿﺎ رﺘﯿﺎ دي( ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ د ﺧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻮﱄ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻐﯥ ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره راﻣﯿﻨ" ﺗﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﯥ د
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ د اﺳﺘﻌ.ري ﳌﻨﻪ ﭘﻪ +ﻮﻟﯧﺪو ﺷﻮه .اﺳﺘﻌ.ري -ﻮاک د ﻫﻨﺪ د +ﺎﭘﻮ وزﻣﯥ
د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﯦ;:ﻪ وه .ﻫﻐﻮی داﺳﯥ اﻧﯧﺮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺮﯦAدي او ورﻧﻪ وو-ﻲ .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د روﺳﯿﯥ
اﺳﺘﻌ.ري -ﻮاک ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وداﻧﻲ او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل ﮐCي .د روﺳﯿﯥ د
اﺷﻐﺎل د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯥ ﯾﻮ ﺳﻨﺮ وﻟﺮي ،ﭼﯥ وﮐﻮﻻی ﳾ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ﺎﯾﻪ ﺨﻪ د روﺳﯿﯥ د ﭘﺮﻣﺨﺘ Iﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره د ﻫﻨﺪ دوﯾﺶ او د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﯾﻮ ﺑﯧﻞ ﻫﯧﻮاد د راﻣﯿﻨ" ﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻼن او ﭘﺮوKﺮام
ﯾﯥ د ﻻس ﭘﺮ ﴎ وﻧﯿﻮﻟﻮ .ﻫﻤﻐﻪ وو ﭼﯥ د ﻫﻨﺪ ﺨﻪ د وﺗﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻪ او ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮ .د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺟﻮړﯦﺪﻟﻮ د ﻟﻮﻣCۍ
ور-ﯥ ﺨﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور-ﯥ ﭘﻮرې د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻌ.ري -ﻮاک وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ،د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﻋﱪت د ﺳﻮﺑﺎړي ﭘﻪ ﺗﻮKﻪ VKﻪ واﺧﲇ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ ﯾﯥ د روﺳﯿﯥ ﺷﻮروي ﭘﻮ-ﻮﻧﻮ د ﭘﺮﻣﺨﺘ Iﻣﺨﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
وﻧﯿﻮﻟﻪ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﻧﻮﻧﻮ او ﺑﻬﺎﻧﻮ ﻻس وﻫﻨﻪ وﻟﺮي .د ﮐﺸﻤﯿﺮ ﻻﻧﺠﯽ ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د
ﻫﻨﺪ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﯿﻨbﻪ د ﺳﯿﺎﳼ ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎ_ ﺳﯿﺎﻟﯿﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ
ﭘﺮاﺧﻪ ورﺷﻮ ﺑ;ﻠﯥ ده .ﺧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮﻣﯿﻨbﻪ ﯾﯥ د ﭘ;ﺘﻨﻮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﯾﻮه ﺷﻮده وره ﻏﻮا ﺟﻮړﻩ ﮐCې ده .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ د ﭘ;ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻮې ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮKﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻧﻈﺎﻣﻲ او ﮐﻠﺘﻮري ﺳﯿﻮری ﻏﻮړوﻟﯽ
دی ،ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﺮ دې ﭘﻮﻫﯧAي ﭼﯥ ﭘ;ﺘﺎﻧﻪ د ﭘﺮدﯾﻮ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ﻧﻪ ږدي .ﺑﯿﺎ
ﻫﻢ ﻟﻪ اﺳﻼم اﺑﺎد ﺨﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮKﻪ د ﭘ;ﺘﻨﻮ د ﺳﯿﻤﯥ ﭼﺎرې ﺎري .ﻫﺮ
ﺧﻮ;-ﺖ ﭼﯥ د ﭘ;ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ راوﻻړﯦAي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ اروﻣﺮو د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ
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ﻻس وي .دا ﻪ ﭘﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ ده ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وداﻧﻞ،
د ﭘ0ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﯥ ﺳﯿﻤﯥ ﮐﯥ د ﺷﻮروي د ﻣﺨﻨﯿﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺨﻪ
<ﻮﯾﻠﯿﺪﻟﯽ .ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺨﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺮ=ﻨﺪه
ﺗﻮ=ﻪ د وﻫﻠﻮ او Fﮑﻮﻟﻮ ﺳﻮﺑﺎړي ﺟﻮړ ﮐDي ،ﻫﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ زړﻩ ﺑﺪ ﳾ ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ Kﺳﻮﺑﺎړی وډﺑﻮي ،ﭼﯥ دا ﻋﻤﻞ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻢ ﭘﻪ Gﻪ زور او
ﺷﻮر ﴎه ﭘﺮ ﻣﺨﻪ دروﻣﻲ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﯥ ﮐﯥ د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﯾﻮوﻟﺴﻤﯥ ﻧﯿﯧﺘﯥ
ﭘﯧ0ﻪ راﻣﯿﻨ Nﺗﻪ ﺷﻮه ،د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و=ﻮاGﻪ ﭼﯥ ﯾﺎ ﺑﻪ دوی
ﴎه د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺟDﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﲇ ،ﯾﺎ ﺑﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﺗﻪ
Tﺎن ﺳﻨﺒﺎﻟﻮي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د دې =ﻮاښ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﴎه ﯾﻮ Tﺎی ﺷﻮ ،ﭼﯥ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﻮ Tﺎی ﺷﻮي وای .دا Tﮑﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻣﻮروW
ﺑﺎدار ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺟDې ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ Dراوﺗﻠﯥ وه .د اﻣﺮﯾﮑﯥ
ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ او د ﻧﺎFﻮ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﺮ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وداﻧﻲ د روﺳﯿﯥ ﭘﺮ ﻣﺮﺳﺘﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷYﱄ =ﺎوﻧXﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ
ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﻮTﻮﻧﻪ ﭘﲇ ﮐDل او ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﯾﻲ
ﮐﺮGﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ =ﻪ اﺧﯿﺴﺘﻨﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻣﻮرﭼﻮ او ﺗﻢ Tﺎﯾﻮﻧﻮ
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐDل.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ د دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ دې ﺗﻪ اړ ﮐDل ،ﭼﯥ واک ﭘﺮﯦ\دي.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻟﻪ واﮐﻪ ووﺗﻞ او ﻫﺮه ﺧﻮا اوراه ﺷﻮل .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی Tﺎﯾﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮ ﺑﺪﻧﺎﻣﻮ
Tﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ و ﺳﭙﺎرل ﺷﻮل ،ﭼﯥ د ﴍ او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﺗﻮر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ واﮐﻪ
ﺷDل ﺷﻮي وو .دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﯾﻮه ﺑﯧﺎﻧﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﻫﺮ ﭘﺮه دې ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ذات ﮐﯥ ﯾﻮ Tﺎن وژوﻧﮑﯥ ديT ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﴎ ﺗﯧﺮي ﻧﻮﻣﯧ\ي ،ﯾﻌﻨﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﴎه
او Tﺎﻧﻪ ﺗﯧﺮ دی .ﻧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﭘﻮTﻮﻧﻮ ﻫﺮ ﯾﻮ ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺷﻐﺎل ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﯾﻮ Tﺎن وژوﻧﮑﻲ =dﻞ
ﮐﯧ\ي .دﻏﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﭘﻮTﻲ Tﺎن وژوﻧﮑﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﴍ او
د ﻓﺴﺎد د Tﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ Tﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻐﻪ
ﻃﺎﻟﺐ Tﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ ژوﻧﺪي ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﻮي وو او د ﺟﻨﻲ اﺳﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﯿﺮ =dﻞ
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ﮐﯧﺪل ،ﭘﻪ ﺑﯥ رﺣﻧﻪ ﺗﻮﻪ ﻪ ووژل او ﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ژوﻧﺪي ﺗﺮ ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې
ﮐ"ل ،ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻮرې د دې ﺟﻨ*ﻲ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻮ&ﺘﻨﻪ ﭼﺎ وﻧﻪ ﮐ"ای ﺷﻮه،
ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﻻﻫﻪ ﮐﯥ او د ﺑﴩ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺎﻧ*ﻪ ﭘﻪ ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﮐﯥ ﻮﻧ*ﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮه.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮدﯾﻮ ﭘﻮ<ﻮﻧﻮ <ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو د اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﭘﻪ ﺳﻬﯿﲇ ،ﺳﻬﯿﻞ
ﺧﺘﯿ@ او ﺧﺘﯿ?ﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﭘﺮ ﮐﻠﯿﻮ او ﮐﻮروﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ"ل او
ﻫﺮ ﭼﯿﺮﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﻮروﻧﻪ ،ﮐﺮوﻧﺪې او ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ Aﻮﻧﻮ واﻟﻮ<ﻮل او
اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﯾﯥ ووژل .ﻧﻮ دﻏﻪ ﻻﻣﻞ د ﺳﯿﻤﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﯾﯥ دﯦﺘﻪ اړ ﮐ"ل،
ﭼﯥ ﺑﺎاﳌﺜﻞ ﻋﻤﻞ ﻏﻮره ﮐ"ي او د ﭘﺮدﯾﻮ <ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو ﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺎاﳌﺜﻠﻪ
ﺗﻮﻪ ﻏﭻ واﺧﲇ ،ﻧﻮ ﻫﺮ <ﻮان او زوړ ﭘﻪ ډﯦﺮ وﯾﺎړ ﴎه د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﺎورې او
ﻧﺎﻣﻮس د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ <ﺎن وژﻟﻮ او ﻏﭻ اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺧﻮاﺷﯿﻨﻲ
ﭘﻪ دې Oﮑﻲ ﮐﯥ ده ﭼﯥ د اﻓﻐﺎن دﻓﺎﻋﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻪ د <ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪ او
رد وﯾﻞ ﮐﯧPي او ﻫﻐﻪ رOﻲ ،ﺧﻮ د ﭘﺮدﯾﻮ ﭘﻮ<ﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ذات ﮐﯥ ﯾﻮ <ﺎن وژوﻧﮑﯽ دی ،ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐﯧPي .دوی ﭼﯥ دﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ<ﻮﻧﻮ ﻫﺮ
و"ي ﺗﻪ د ﴎﺗﯧﺮي او ﴎﺑﺎز ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺮﻨﺪه ﺗﻮﻪ د <ﺎن وژوﻧﮑﯥ ﻣﻌﻨﯽ
ﻟﺮي ،و ﯾﺎړوﻧﻪ ﺑVﻲ او ﺳﺘﺎﯾﻨﯥ ﮐﻮي ،ﻣ*ﺮ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﴎﺗﯧﺮي ﺗﻪ ﭼﯥ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً
ﴎﺗﯧﺮي دې او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس او وﻃﻦ ﻧﻪ دﻓﺎع ﮐﻮي ،ﺑﺪ او رد واﯾﻲ او
ﻏﻨﺪي ﯾﯥ .د زور ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﻟﯿﺪل ﺷﻮي ،ﭼﯥ د <ﺎن ،ﻧﺎﻣﻮس او
د ﻫﯧﻮاد دﻓﺎع ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ،ﺧﺎﯾﻦ ،ﻗﺎﺗﻞ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،د ﭘﺮدي اﺟﻨ Zاو اﴍار ﻧﻮم
ورﮐ" ﺷﻮی ،ﺧﻮ د <ﺎن ﻟﭙﺎره ﯾﯥ ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﺮ ﴎ ،ﻣﺎل ،ﻧﺎﻣﻮس او ﻫﯧﻮاد
ﺑﻠﻮﺳﯧﺪﻟﯽ دی ،د ﻓﺎﺗﺢ ،ژﻏﻮروﻧﮑﻲ او د اﺗﻞ ﻧﻮم اﺧﯿﺴﺘﯽ دی .ﻣ*ﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﭙﻞ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻗﻀﺎوت ﻧﻪ ﻫﯧﺮوي .ﻣﻮږ وﻟﯿﺪل ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د
وﺗﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ورﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﲇ وای ،د <ﯿﻨﻮ ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﴎه د دې ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ډﯦﺮې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﯥ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ او
ﻣﻧﻌﺖ وﺷﻮ .ﭼﺎ ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﮐ" ،ﻫﻐﻪ ﯾﯽ د ﻓﺎﺳﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﺎوه ،ﭼﺎ ﭼﯥ
ﻣﻧﻌﺖ و ﮐ" ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وOﮑﺎوه ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺮﻧ*ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
اروﭘﺎﻳﻲ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ رﺳﻤﻲ وې او ﮐﻪ ﻏﯿﺮ رﺳﻤﻲ د ﺳﭙﺘﻤﱪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ د
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ﯾﻮوﻟﺴﻤﯥ ﻧﯧﯥ ﭘﯧﻪ ﯾﯥ د ﳼ آی اې او ﻣﻮﺳﺎد د ﺟﺎﺳﻮﳼ ﺷﺒﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻃﺮﺣﻪ او ﭘﲇ ﺷﻮي ﻋﻤﻞ و'ﺎ&ﻪ .دوی داﺳﯥ اﻧ$ﯿﺮې ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﻏﻮاړي د
اﴎاﯾﻠﻮ د ﺗﻠﻤﻮد د ﮐﺘﺎب د ﺳﱰو ﭘﯧﻮ ﭘﻪ 2ﯧﺮ دﻏﻪ ﭘﯧﻪ ﻧ1ۍ واﻟﻮ ﺗﻪ و.ﯿﻲ او
ﺑﯿﺎ د ﺗﻠﻤﻮد د ﭘﯧﻮ ﭘﻪ 2ﯧﺮ ﭘﻪ ﻧ1ۍ ﮐﯥ ﺳﱰې ﺳﯿﺎﳼ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﻲ او ﮐﻠﺘﻮري
ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨ@ ﺗﻪ ﮐ1ي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ'ﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﱰ ﻧ1ۍ وال =ﻮاک ﻋﻈﻤﺖ
و.ﯿﻲ ،د ﺗﻠﻤﻮد دﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﯧﻮ ﮐﯥ د ﻧﻮح ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﻬﺎل دﺗﻮﭘﺎن ،د
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د Kﺮود ،د ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او د ﻓﺮﻋﻮن او داﺳﯥ
ﻧﻮرې ﮐﯿﺴﯥ او ﭘﯧﯥ د ﻧ1ۍ واﻟﻮ ﭘﯧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮي دي .ﻧﻮ دا دي
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻢ د اﴎاﯾﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﻧ1ۍ واﻟﻪ ﭘﯧﻪ وزﯦOوﻟﻪ2 ،ﻮ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺮﺗﻪ او ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﺗﺮورﯦﺰم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ=ﻮﻧﻪ ﭘﲇ ﮐ1ي او
ﭘﻪ دې ﺗﻮ'ﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﻮﻣﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧOي .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﺳﭙﺘﻤﱪ د ﯾﻮوﻟﺴﻤﯥ
ﻧﯧﯥ ﭘﯧﯥ ﴎه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﺗﻮر وﻟ$ﻮل ﺷﻮ او ﭘﺮ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻧﻨﻮﺗﻞ2 ،ﻮ د ﺷﻮروي ﭘﻮ=ﯿﺎﻧﻮ ﺧﻼ ډﮐﻪ ﮐ1ي ،ﭼﯥ د روﺳﯿﯥ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه د ﺟﻮال ﺧﻮﻟﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه= .ﮑﻪ ﭼﯥ
دﻏﻪ دواړو =ﺎن ﻏﻮ.ﺘﻮﻧﮑﻴﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻟﺴﻤﯥ او ﺷﻠﻤﯥ ﭘﯧ1ۍ ﮐﯥ د اﺳﺘﻌWري
=ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑZﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮم ﻫﯧﻮاده ﭘﻪ و ﺗﻠﻮ ﻣﺠﺒﻮرﯦﺪل ،ﺑﻞ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ ﻧﻨﻮاﺗﻪ ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ و ﯾﺘﻨﺎم ﮐﯥ ﭘﯧﻪ ﺷﻮه ،ﻓﺮاﻧﺴﻮي اﺳﺘﻌWر ﻟﻪ
وﯾﺘﻨﺎﻣﻪ وواﺗﻪ ،ﺧﻮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ورﻧﻨﻮﺗﻞ ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ووﺗﻞ ،روﺳﺎن وﯾﺘﻨﺎم ﺗﻪ
ورﻧﻨﻮﺗﻞ ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ د دوی دواړو ﺗﺮﻣﻨ@ ﻫﻤﺪﻏﺴﯥ 'Zﻞ ﮐﯧﺪﻟﻪ .ﺧﻮ
د ﺷﻮروي د =ﻮاﮐﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،دﯦﺘﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻧﻪ ﺷﻮه 2ﻮ
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ =ﻮاﮐﻮﻧﻪ ورﻧﻨﻮ=ﻲ .د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ =ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ =ﺎی ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ وﻣﻨﻠﻪ ﭼﯥ
ﯾﻮ داﺳﯥ ﻏﻮر=ﻨ] ﺗﻪ واک وﺳﭙﺎري ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د ډﻟﯥ 2ﺨﻪ ﺟﻮړﻩ
ﺷﻮي وي .د دې ﭘﻼن د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﯥ د ﻋﱪت د ﺳﻮﺑﺎړي ﭘﻪ
ﺗﻮ'ﻪ ﮐﺎر ورﮐﺎوه ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻏﻮر=ﻨ] راﻣﯿﻨ@ ﺗﻪ ﮐ 1او ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫWﻏﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯥ ﻣﻮ و رﺗﻪ 'ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﺪﯾ^ﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ د
ﭘﻮ=ﯿﺎﻧﻮ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ 2ﺨﻪ اﻧﮑﺎر وﮐ ،1ﻟﻮﯾﺪ=ﻮاﻟﻮ ﻫﻢ ورﺗﻪ د ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻧﻮم وﺑﺎ.ﻪ او
راﻏﻠﻞ ،راﻏﻠﻞ ﺧﻮ ﭘﻪ ډﯦﺮ زور او ﺷﻮر ﴎه ،داﺳﯥ زور او ﺷﻮر ﴎه ﭼﯥ د
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ﻮاﱄ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ډﯦﺮه ﺳﱰه ﮐﭽﻪ ﻞ ﮐﯧي.
دا دي دﯾﺎرﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﻟﻮﯾﺪﯾﻮال د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﴎواﱄ ﺧﭙﻠﻪ
ﺟ34ﻩ ﭘﺮﻣﺨﻪ ﺑﯿﺎﻳﻲ ،ﭘﻪ دې دﯾﺎرﻟﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﻪ ﯾﻮ ر&ﺘﯿﻨﯽ ﻃﺎﻟﺐ و ،ﻧﻬﻪ ﻧﻮي
ﺗﻨﻪ ﻧﻮر د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﺷﺒﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﭘﻮﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ
ﺟ34ﻩ ﺑﻮﺧﺖ دي ،د ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وروزل ﺷﻮل ،ﻣﺴﻠﺢ ﺷﻮل او د ﺎن وژوﻧﮑﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﮐﺎرول ﺷﻮل .اوس ﺑﻪ &ﺎﯾﻲ ډﯦﺮ داﺳﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻣﯿﻨﺪل ﳾ ،ﭼﯥ Aﻪ
ﯾﯥ اﯾﺮاA ،Fﻪ ﯾﯥ ﻫﻨﺪيA ،ﻪ ﯾﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎA ،Fﻪ ﯾﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲA ،ﻪ ﯾﯥ ﭼﯿﻨﺎﯾﻲ
او Aﻪ ﯾﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﺳﻮﳼ ﺷﺒﮑﻮ روزﱄ او د ﺎن وژﻧﯥ ډ ﺮ ﺗﻪ ﯾﯥ
وړاﻧﺪې ﮐ3ي وي .ﮐﻪ ﯾﻮ ﻣﺎﯾﻦ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺎی ﮐﯥ د ر&ﺘﯿﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
اﯾPﻮدل ﮐﯧي ،ﺧﻮا ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻮر ﻧﻬﻪ ﻧﻮي ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﺷﺒﮑﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﯾPﻮدل ﺷﻮي وي .دا ﮑﻪ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻮا او ﻤﮑﯥ
ﮐﻨRﺮول د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭘﻮﻮﻧﻮ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﺮ ﴎواﻟ Tﺟ34ﻩ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﯿﺎﯾﻲ ،ﭘﻪ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ده او ﻫﯿWﮑﻠﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ ﻧﻪ ده .ﭘﻪ دﻏﯥ ﭘﺮاﺧﯥ ﮐﭽﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﻣﺎﯾﻨﻮﻧﻪ ﮐﺎرول ﮐﯧي ،ﯾﻮاﯥ د ر&ﺘﯿﻨﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺎر وي ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺎن ﮐﯥ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺴﺎ Fﺑﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ3ې دهA ،ﻪ ﭼﯥ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اورﯦﺪل
ﮐﯧي ﯾﺎ ﻟﯿﺪل ﮐﯧي ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ د وﺣﺸﺖ او ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ اړخ دی ،ﭼﯥ
ﻟﻪ ﻫﻮا او ﻟﻪ ﻤﮑﯥ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺑﯥ وزﻟﻮ ﭘPﺘﻨﻮ ﻟﻮرول ﺷﻮي دي ،دﻟﺘﻪ ﻟﮑﻪ Aﻨ4ﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ورﺗﻪ ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ،ﺟ34ﻩ اﯾﺰ ﺟﻨﺎﯾﺖ روان دی .دﻏﯥ
ﺟ34ﻩ اﯾﺰې ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﺷﻠﻤﻪ ﭘﯧ3ۍ ﮐﯥ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻣﺦ ﺗﻮر ﮐ 3او د ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻨﺪې
ﺗﻪ ﯾﯥ وﻏﻮرﺎوه .د ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ ﭘﯧ3ۍ د ﭘﯿﻞ ﴎه ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﯥ ﺟ34ﻩ اﯾﺰې
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﺳﻨﺘﺎن ﮐﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Tﻣﺦ ور ﺗﻮر ﮐ 3او ورﴎه ﯾﯥ د ﺳﯿﺎﳼ
اﺳﻼم ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺨﯥ واړوﻟﻪ .دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم دﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻟﭙﺎره
ﻏﻮ&ﺘﻞ ﮐﯧﺪه او ﻧﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Tﻟﭙﺎره د دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﺳﯿﺎﳼ
اﺳﻼم ﻫﻢ د ر&ﺘﯿﻨﯥ ﻣﺴﻠaﻧﯥ د ﺗﺮﺟaن ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮه .ﯾﻮ د روﺳﯿﯥ ،ﺑﻞ
د اﻣﺮﯾﮑﯥ او دا درﯦﯿﻢ ﯾﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ Fواﮐﻤﻨ Tﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺮﯧﺪل .د ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﭘﻪ ﺷﯿﻄﺎ Fاړخ ﮐﯥ د ﻫﺮې ﻟﻮرې ﻧﻪ ﭼﯥ Aﻪ و ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮ cﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨ4ﻲ
ﺟﻨﺎﯾﺖ ﭘﻪ ﺳﱰ ﻮ ﮐﺘﻞ ﮐﯧي .ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ دي ،د ﺳﯿﺎﳼ اﺳﻼم ﻣﺪﻋﯿﺎن
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د ډاﻟﺮو او ﮐﻠﺪارو ﭘﻪ راﻮﻟﻮﻟﻮ ﮐﯥ د ﺟﻬﺎد ﻮل اﻓﺘﺨﺎرات وﺑﺎﯾﻠﻞ .د
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮه ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ ﺣﯿﻒ او ﻣﯿﻞ ﮐ+ل ،ﭼﯥ اوس د ﻓﺴﺎد د ﮐﭽﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﻧ+ۍ ﮐﯥ د
ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ وﻻړ دی » .ﭘﻪ ﮐﻮم <ﺎی ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮم ﺗﻮر ﭘﺮ ﭼﺎ ﻟ9ﯧ7ي ،ﺗﻪ
ﻫ=ﻏﻠﺘﻪ وﻻړ ﻟﮑﻪ ﻟﮑ+ﻩ ،ﻣﺒﺎرز ?ﺎﭘﯽ«
ﻫﻮ! اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻐﯥ ﺑ $Jﭘﻪ ?ﯧﺮ ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﭘﺮدي ﭘﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﯥ اوﻣﻪ ﮐﻼﱄ
ﻟﻮﺧﯥ ﭘﺨﻮي .دﻟﺘﻪ د ﺳﯿﺎﳼ اﺳﻼم د ﮐﻼل ﻟﻮﺧﻲ د دې ﭘﺮ <ﺎی ﭼﯥ ﭘﺎﺧﻪ
ﳾ ،اوﻣﻪ راووﺗﻞ .ﭘﻪ دې ﮐﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم وﺳﻮ<ﯧﺪه او اﯾﺮه ﺷﻮ .دا دی د
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $د ﮐﻼﻻﻧﻮ ﻟﻮﺧﯥ ﻫﻢ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ اوﻣﻪ راو<ﻲ ،ﭼﺎ ﭼﯥ اﺳﻼم
ﻏﻮRﺘﻪ ،ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ د ﻏﻠﻮ داړﻩ ﻣﺎراﻧﻮ ډﻟ9ﻪ  $Qراوﺳﺘﻠﻪ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم
ﻏﻮRﺘﻪ ،ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ اﻧﺴﺎن وژوﻧﮑﻲ ﻗﺎﺗﻼن راوﺳﺘﻞ او ﭼﺎ ﭼﯥ ورﺗﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ
ﻏﻮRﺘﻠﻪ ،ﻫﻐﻮی ورﺗﻪ د ﴍ او ﻓﺴﺎد ،د ﺗﺮور او <ﺎن وژوﻧﮑﻮ ﻗﺎﺗﻼن راوﺳﺘﻞ.
ﻟﻮرﯾﻨﻪ او ﭘﯧﺮزوﯾﻨﻪ د ﻫﻨﺪارې ﺑVﻪ ﻟﺮي? .ﻪ ﺷﯽ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ودروي،
ﻫ=ﻏﻪ درﺗﻪ Rﯿﻲ ،ﻫﻮډوﻧﻪ ﭼﯥ ﻓﺎﺳﺪ وي ،د ﭘﲇ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد
ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﻮﻟﻨﻪ د ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻟﻮري ﺑﯿﺎﯾﻲ .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺷﻠﻤﯥ او
ﯾﻮوﯾﺸﺘﻤﯥ ﭘﯧ+ۍ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وRﻮدﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻫﻮډوﻧﻪ ﺳﭙﯧZﲇ
ﻧﻪ وو .دﻏﻮ ﻧﺎوړو ﻫﻮډوﻧﻮ او اﻧﺴﺎن دRﻤﻨﻪ ﮐ+ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧ+ۍ ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺳﱰ ﻧﺎورﯾﻦ د
ﭘﯧ^ﯧﺪو ﻻﻣﻞ وQﺮ<ﯧﺪ .وQﻮرئ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭼﯥ د <ﺎن وژﻧﯥ ﻧﻮم ﭼﺎ ﻧﻪ و
اورﯦﺪﻟﯽ ،د ﭘﻨ_ﻮﺳﻮ ﻧﻪ د زﯾﺎﺗﻮ RﮑﯧﻼQﺮو ﻫﯧﺎدووﻧﻮ د <ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ﴎﺗﯧﺮو د
اﺷﻐﺎل د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻃﺎﻟﺐ <ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ور<ﻨﯿﻮ ﭘﯧ^ﻮ ﻧﻪ ﯾﻮا<ﯥ دا ﭼﯥ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﯥ وزﻟﻪ او ﺳﻮﻟﻪ دوﺳﺘﻪ و ﻟﺲ ﭘﻪ وﻳﺮ ﮐﯥ اﭼﻮﻟﯥ .ﺑﻠﮑﯥ د ﻧ+ۍ د
ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﺳﻮﻟﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ د Qﻮاښ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ+ې ده .د <ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ،
<ﺎن وژﻧﻪ داﺳﯥ ﯾﻮ ﻋﻤﻞ دی ،ﭼﯥ د ﭘﯧ^ﯥ ﭘﺮ <ﺎی ﮐﯥ د ﻣﺠﺮم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ?ﻮک
ژوﻧﺪي ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧ7ي ،ﭼﯥ وﻧﯿﻮل ﳾ ،ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﳾ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺰا ورﺳﯧ7ي.
ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري د ﴎﺗﯧﺮو ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻫﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ د <ﺎن وژﻧﯥ ﭘﻪ
ﺗﻮر ﺗﺮ ﭘﻮRﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ دی ﻧﯿﻮﻟﯽ او ﭼﺎ د <ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻪ دی ﺗﻮرن
ﮐ+ی ،ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ دﻏﻪ ﯾﻮ اړﺧﯿﺰه ﮐ+ﻧﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﻠﯥ ﻧﻪ د ﺗﯧ^ﺘﯥ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ
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ﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ .دا ﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې ﻣﻮږ د ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨﯽ ﻪ
ﻏﻮﻧﺪې ﺳﻮچ وﮐ/و ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ و ﭘﻮﻫﯧ)و ،ﭼﯥ ﴎﺗﯧﺮي ﯾﻌﻨﯥ ﺎن وژوﻧﮑﻲ،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﴎﺗﯧﺮي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻏﲇ ﻮ ﯾﻮ ﭘﺮدی ﻫﯧﻮاد وﻧﯿﴘ او اﺷﻐﺎل
ﮐ/ي ،ﴎه د دې ﭼﯥ ﭘﻮﻫﯧ)ي د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﺮ ﺳﻨ<ﺮ داﻧ<ﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﺎن
وژﻧﻪ ده ،ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺳﱰﯥ ﭘﺮې ﭘ>ﯧ)ي او ﻫﻐﻪ ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﮐ/ﻧﯥ ﺗﻪ د اﺗﻠﻮاﻟ= ﺑﻪ
ورﺑFﻲ او ﺳﺘﺎﯾﻲ ﯾﯥ .ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻫﺮه ﺧﻮا ﯾﻌﻨﯥ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﴎه ﺗﯿﺮﯦ)ي او ﭘﺮ ﭘﺮدي ﺳﻨ<ﺮ داﻧ<ﻲ ﻫﻢ او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻨ<ﺮه د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺎن وژ ،Hدواړﻩ ﺎن وژوﻧﮑﻲ دي ،ﻣ<ﺮ ﭘﻪ دې ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻮک ﭼﯥ د
ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﺮ ﺳﻨ<ﺮ ﺑﺮﯾﺪ ﮐﻮی ،روا وي او ﮐﻪ ﻧﺎروا ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﯾﺪه د ﺑﻬﺮ وﺗﻠﻮ ﻣﻌﻨﯽ
ورﮐﻮي او د ﻏﻨﺪﻟﻮ وړ دی ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻨ<ﺮه د ﺳﺎﺗﻨﯥ
ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﺎن وژﻧﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﺑﺮﯾﺪﺮو ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ﺷﺎﺗﻪ Oﺒﻮل
اړﯾﻦ ﺑﻮﱄ ،دﻏﻪ ﮐﺴﺎن د دې ﭘﺮ ﺎی ﭼﯥ وﺳﺘﺎﯾﻞ ﳾ ،ﻮرو ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ
ﮐﭽﻪ ﻏﻨﺪل ﮐﯧ)ي ،دا ﭼﯥ ﺎن و ژﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﮐﻪ روا وي او ﮐﻪ
ﻧﺎروا ،ﯾﻮ ﻧﺎروا ﮐﺎر دی ،ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﺗﻮﻪ ﯾﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮل ﳾ .ﻣ<ﺮ د
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ= ﻏﻮUﺘﻮﻧﮑﯿﻮ د ﺎن وژﻧﻮ د دودﯦﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻻ ﭘﺴﯥ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ زﯦ)وﱄ
دي ،دﻏﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭘﻪ دې Yﮑﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﻨXﻩ ﺗﻮﻪ وﺷﻤﯧﺮو.
-۱د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ= د ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ ﻮاک ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻮاﯾﻲ او ﻤﮑﻨ= ﺟ</ﻩ ﻣﺦ ﺗﻪ
ﺑﯿﺎﯾﻲ .ﮐﻮم ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن د ﻫﻮاﯾﻲ ﭼﱰ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﻣﻪ دﻓﺎﻋﯿﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ
ﻤﮑﻨ= ﺟ</ﻩ ﮐﯥ ﻫﻢ د وﺳﻠﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري ﴎه ﻧﻪ ﳾ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ.
-۲د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ= ﻣﺪﻋﯿﺎن د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻠﻮر ﺧﻮاوې ﯾﻌﻨﯥ ﺧﺘﯿ^ ،ﻟﻮﯾﺪﯾ^ ،ﺷ]ل
او ﺳﻬﯿﻞ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ ﻧﯿﻮﻟﯽ او ﭘﻪ Yﻮﻟﻮ ﺎوﻧXﯾﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ
ﺧﭙﻞ ﭘﻮﻮﻧﻪ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﮐ/ي ،ﻮ ﻫﯿ` ﯾﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻫﯿ` ﯾﻮ ﻟﻮري وﻧﻪ ﳾ
ﺗFﺘﯧﺪﻟﯽ.
-۳ﻃﺎﻟﺐ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺳﻬﯿﻞ ﭘﻪ ﻟﻮرې د ﺗﯧFﺘﯥ ﮐﻮﻣﻪ ورﺷﻮ Uﮑﺎرﯦﺪﻟﻪ ،ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺧﻮا
ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ Hﭘﻮﯿﺎﻧﻮ د ﺣﻀﻮر ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د ﺗﻠﻠﻮ او دﻣﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ وﺳﻪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐ/ې ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻧﯿﻮل ﺷﻮل او د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ژوﻧﺪي
وﺳﭙﺎرل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﻮﻧﺘﺎﻧﺎﻣﻮ ﻫﻢ رﺳﯧﺪﱄ دي.
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ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻮر ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ وو ،ﻻ ﺑﻪ ﺟﻩ ﮐﻮي ،ﻻ ﺑﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ
ﺳﭙﺎري .د ﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ اروﻣﺮو ﻣﺮګ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﱰﻮ ﮐﯥ ﻟﯿﺪﻟﻮ ،ﻟﮑﻪ
ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮐﻨﺪز او ﻣﺰار ﴍﯾﻒ او د ﺷﱪﻏﺎن د ﻟﯿﲇ ﭘﻪ د+ﺘﯥ ﮐﯥ
ﭘﯧ=ﯥ ﺷﻮې ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻨ :راﳾ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻨ:
راﳾ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﺮې ﻟﻮري ﻣﺤﺎﴏه وو او ﻣﺤﺎﴏه ﻫﻢ ورځ ﺗﺮ ﺑﻠﯥ ﻻﭘﺴﯥ
Fﯿﻨﯧﺪﻟﻪ ،ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د د+ﻤﻦ ﴎه ﭘﻪ ﺟﺠﻩ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﻟﻪ وﺳﻠﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻧﻮ
ﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﮐي وای؟ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﯾﻮه ﻟﯿﺎره ﭘﺎﺗﯥ وه ،ﭼﯥ د ﺎن وژﻧﯥ ﴎه د+ﻤﻦ
ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺎ Mﺬار ورﮐي .دا د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Kد ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ ﻏﻮ+ﺘﻨﻪ وه ،ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﭘ=ﺘﻨﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺎﯾﺪ FﯿPﯥ ﮐﭽﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧNي،
ﻮ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮ+ﯥ ﻻس وﻫﻨﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،ﻧﻮ د دې ﻫﻮډ ﭘﺮﻣﺦ ﮐﻪ
ﭘ=ﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ اړخ ﮐﯥ وﻣﺮي د دوی د د+ﻤﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ Pﻪ دی ،ﮑﻪ ﻧﻮ د
ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ واﮐﻤﻨ Kﺑﺎﻧﺪې ﺗﭙﻞ ﺷﻮی ﻮاک ﺗﻪ د دې وﺳﻪ ورﻧﮑﻟﻪ ﺷﻮه ،ﻮ د
ورﻨﻲ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ اراﻣﻪ ﺳﺎه وﺑﺎﳼ .ﭘ=ﺘﺎﻧﻪ ﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ او ﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨ Kد ﻣﻼﺗ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه د [و
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯥ او ﻪ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺟو او ﺎن وژوﻧﮑﯿﻮ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ
ﮐﯥ ﻣﻩ ﺷﻮل .ﭘﺮ ﭘ=ﺘﻨﻮ ﯾﯥ داﺳﯥ ﺗﻨﺪرﯾﺰه ﺑﻼ وﻏﻮرﻮﻟﻪ ،ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﻲ ﺑﯿﺎ
ﭼﻨﯿﺰي ﻣﺼﯿﺒﺖ ﭘﺮ ﺳﯿﻤﯥ راﻏﲇ او دا دی ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د ژوﻧﺪ د ﭘﺎی ﺗﻪ
رﺳﻮﻟﻮ ﭙﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﭘﺮﻣﺨﻪ ﺑﯿﺎﻳﻲ .دا ﺧﱪه +ﺎﯾﻲ د ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺨﻪ ﻫﻢ ﻟﺮې
ﻧﻪ وي ،ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﮐﭽﯥ رﺳﯧﺪﻟﯥ ده،
ﭼﯥ ﻧﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺎﯾﯧNي او ﺑﺎﯾﺪ د ﺷﻤﯧﺮ ﮐﭽﻪ ﯾﯥ FﯿPﻪ ﳾ .د ﮐﭽﯥ د FﯿPﻮﻟﻮ
او ﺗﺮ ﻟNﻩ ﮐﯿﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﺑﻬﺎﻧﯥ ﻫﻢ ﻪ ﻟNې ﻧﻪ دي+ .ﺎﯾﻲ ﯾﻮه ﺑﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ
وي ،ﭼﯥ ﻟﯧﻮه ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ +ﮑﺘﻪ ﮐﯥ ﭘﺴﻪ ﺗﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ دا اوﺑﻪ دې وﻟﯥ ﺧې
ﮐﻟﯥ؟ او ﺑﯿﺎ راﳾ د ﭘﺴﻪ ﻏﺎړﻩ ﻣﺎﺗﻪ ﮐي او وې ﺧﻮري .ﻟﻮﯾﺪﯾeﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ
ﴎ ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Kﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ډﯦﺮه ﮐﯿﻮ د ﻟNﻩ ﮐﯿﻮ
واﮐﻤﻨﻮوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﯾﻮاﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ دا دﯾﺎرﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ
ﮐﯧNي ،ﺟﻩ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﯿﺎﯾﻲ ،د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻫﻢ دا
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او داﺳﯥ ډﯦﺮې ﺑﯥ ﻨﺎه او ﺑﯥ وزﻟﻪ وﻟﺴﻮﻧﻪ ﯾﯥ ژوﻧﺪي ژوﻧﺪي ﭘﻪ اور ﮐﯥ
ﺳﻮﻮﱄ دي.
دوی ﴎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﯾﻮاﯥ د ﺧﻮﻟﯥ ﯾﻮه ﺧﱪه ده او ﮐﻨﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ
ﮐﻮ.ﻠﯥ ﺗﻮﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ وژﻧﻪ د ﮐﻮروﻧﻮ ړﻧ*ﻮﻧﻪ او د و ﻟﺴﻮﻧﻮ ﺷ(ﻧﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﻮﻪ وﻟﯿﺪل ﺷﻮل ،ﻧﺎروا 3ﻞ ﺷﻮي او ﻫﯿﭽﺎﺗﻪ دا واک
ﻧﻪ دی ورﮐ(ل ﺷﻮی> ،ﻮ د ﯾﻮ اﻧﺴﺎن ﮐﻮر ړﻧ= ﮐ(ي ،ﯾﺎ ﻟﻪ ﮐﻮره ﯾﯥ وﺷ(ي او ﯾﺎ
ﯾﯥ ووژ .Cاﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻮ دا .ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺒﺎن ﮐﯥ وﮐ(ل ،د دې
ﻧﻪ ﻫﻢ ﻻ اﺧﻮا ﻣ(ي ﯾﯥ وﺳﻮﻮل ،د ﻣ(ﯾﻮ ﺑﯥ ﺣﺮﻣﺘﻲ ﯾﯥ وﮐﻮﻟﻪ .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮه زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﺟﻮړ ﮐ(ل .ﭘﻪ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ډﯦﺮ ﺑﯥ وزﻟﻪ او
ﺑﯥ ﻨﺎﻫﻮ ﭘIﺘﻨﻮ ﺗﻪ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﺣﺮم ﻧﻪ ﺑﻬﺮ زﺟﺮوﻧﻪ ،رﺑ(وﻧﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻔﻮﻧﻪ ورﺳﻮل
او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Mﻣﺦ ﯾﯥ داﺳﯥ ﺗﻮر ﮐ( ،ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ
ﭘﯧ(ﯾﻮ ﮐﯥ ﺳﭙﯿﻦ ﻧﻪ ﳾ .ﺧﻮ د دې .ﻮﻟﻮ ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ او ﻧﺎرواوو ﴎه ﴎه اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ
ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﻫﯿ Sﯾﻮ داﺳﯥ ﭘIﺘﻮن و(ی ﭘﯿﺪا ﻧﻪ ﮐ(ای ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ دې د
اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻏ(ی ﯾﺎ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک او واﺷﻨ*Wﻦ ﭘﻪ ﭘﯧIﻮ ﮐﯥ Vﮑﯧﻞ وي .د
اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﺴﺎن وژﻧﻪ ،ﻫﻤﻐﻪ د آدم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د زوی ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻋﻤﻞ دی،
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ورور ﻫﺎﺑﯿﻞ ﯾﯥ وواژﻩ .ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ورور د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ د
ﺗﺸﺪد ﻧﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﯽ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﺗﺸﺪد د ﻟﻮﻣ( CﭘﻨXﻮوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم
ﯾﺎدﯦ\ي .ﻮرو ﭼﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Mﻣﺪﻋﯿﺎن ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ د ﻏﻮر ﻧﯿﮑﻪ ﻗﺎﺑﯿﻞ ﭘﻪ
>ﯧﺮ دي .ﯾﻌﻨﯥ دا د ﻧﻦ ورﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Mﻣﺪﻋﯿﺎن د ﭘﺮون ورﯥ د ﻓﺮﻋﻮن
ﺑﭽﯿﺎن ،د ﺗﯧﺮې ورﯥ د aﺮود ﳌﺴﯿﺎن او د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ اﺧﻮا د ﻗﺎﺑﯿﻞ ﻧﺒـ^ه 3ﻞ
ﮐﯧ\ي ،ﭼﯥ د ﺑﯥ ﻨﺎه اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎروا ﻏﻮVﺘﻨﯥ د وﺳﻠﻮ ﭘﺮ زور
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي .د د وي د ﻧﺎرواوو ﻏﻮVﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ Vﺎﯾﻲ د دوی ﻧ(ۍ واﻟﻪ
واﮐﻤﻨﻲ وي ،ﭼﯥ د ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې .ﮑﻲ
ﮐﻠﮏ ﻧIﺘﻲ دي ،ﭼﯥ ﻨﻲ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﻧ(ۍ ﻟﭙﺎره د ﭘﺎدﺷﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﻪ
راﻏﲇ وو او ﻧ(ۍ ﺑﺎﯾﺪ د ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ وﻣﻨﻲ ،ﺧﻮ د دﻏﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻟﻮ او ﺟﻮړوﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨXﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﯾﺸﻠﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي .ﯾﻮه ډﻟﻪ د
ارﺗﺪوﮐﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ روﺳﺎن وﻻړ دي ،دﻏﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﺎن
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ﻟﭙﺎره ﻏﻮاړي ،ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﭘﺮوﺗﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ ﯾﯥ اﻧ ﺮﯦﺰان وﻻړ
دي ،ﻟﻪ ﻫﺮې ﻟﻮري ﺧﭙﻞ (ﺎن د.ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم (ﺎی ﻧﺎﺳﺘﯽ ./ﻲ .دﻏﻪ د
ﻋﯿﺴﯽ (ﺎی ﻧﺎﺳﺘﻲ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ 9ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ 7ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ5ۍ ﮐﯥ ﴎ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ5ي ،ﭘﻪ ﻣﺮ/ﻮ Aﺗﻮ/ﻪ ﯾﯥ @ﮑﻮي .ﯾﻌﻨﯥ د ﻧ5ۍ ﭘﺮ ﭘﺎدﺷﺎﻫ 9ﺑﺎﻧﺪې ﯾﺎ دا
ﭼﯥ د دوی د ﯾﻮا(ﯿﻨﻲ واﮐﻤﻨ 9ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﮐﻮم ﺳﯿﺎل راﻣﯿﻨ Cﺗﻪ ﻧﻪ ﳾ ،ﭘﻪ
رﻧ Hﭘﻪ رﻧ ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻮ د ﺟ 5و د اور ﻣﺨﻪ ﻫﺮی ﺧﻮاﺗﻪ ﺑﯿﺎﯾﻲ .ﮐﻠﻪ ﭘﻪ اﺳﯿﺎ ﮐﯥ ،ﮐﻠﻪ
ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ ،ﮐﻠﻪ ﭘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﯥ او ﮐﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﯥ ﻫﻤﺪوی دي ،ﭼﯥ ﺑﯥ /ﻨﺎه
او ﺑﯥ وزﱄ اﻧﺴﺎﻧﺎن د اور ﭘﻪ ﳌﺒﻮ ﮐﯥ ﺳﻮ(ﻮي7 .ﻮ د د وی د واﮐﻤﻨ 9د
ﭘﺮﻣﺨﺘ Hﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﺧﻨ Oﴎ راﭘﻮﺗﻪ ﻧﻪ ﮐ5ي.
د د وی ﺑﻬﺎﻧﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ وﻟﯿﺪل ﺷﻮل ،ﮐﻠﻪ د ﮐﻔﺮ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم،
ﮐﻠﻪ د اﺳﻼم او ﺗﺮورﯾﺰم او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﺟﻬﺎﻟﺖ او ﻧﺎﭘﻮﻫ 9ﴎه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا اوږدوي او د ﻫﻐﻮ ﺳﯿﻤﻮ وﻟﺴﻮﻧﻪ د اور ﭘﻪ ﳌﺒﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻟﭙﻪ
ﮐﻮي ،ﺧﻮ دوی د ﯾﻮې ﻣﻮﺧﯥ ﻣﻠ ﺮي دي ،ﭼﯥ د ﻣﺴﯿﺤﻲ /ﺮوﻫﻲ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د
ﺑﻠﯥ /ﺮوﻫﯥ ﺳﯿﺎﱄ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﻧﻪ زﻏﻤﻲ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ اوږدو
ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ 7ﯧﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ 7ﺮ/ﻨﺪه ﺗﻮ/ﻪ Uﻮدﻟﯥ ده .زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د
ﺷﻮروي ﭘﻮ(ﻮﻧﻮ ﴎه د اوږدې ﺟ 5ې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻟﻮﯾﺪﯾ Cاو ﺧﺘﯿ Cﺳﯿﺎﻟ ﺮو
(ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ دې @ﮑﻲ ﯾﻮه ﺧﻮﻟﻪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﮑﻪ د اﯾﺮان د
ﺧﻤﯿﻨﻲ رژﯾﻢ ﭘﻪ 7ﯧﺮ ﯾﻮ اﻧﻘﻼ Yﻧﻈﺎم ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ اﺻﻮﻟﻮ وﻻړې وي ،ﻧﻪ
راﻣﯿﻨ Cﺗﻪ ﮐﯧZي .ﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﻮډ ﮐﯥ ﺗﺮﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ ﻫﻢ دی .ﭘﻪ دې
ﮐﺎر ﮐﯥ ﻟﻮﯾﺪﯾ[ﻮال ﺗﺮ ﺧﺘﯿ[ﻮاﻟﻮ ﭘﻪ Uﻪ ﺗﻮ/ﻪ ﻣﺨﮑﯥ دي .دا (ﮑﻪ ﭼﯥ
ﻟﻮﯾﺪﯾ[ﻮاﻟﻮ ﴎه ﭘﺘﯿﲇ وه ،ﭼﯥ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻨﺴ\ ﭘﺎﻟﻪ ډﻟﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺗﺮ
ﯾﻮې ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې ﻧﻪ ﳾ راﻏﻮﻧOﯦﺪﻟﯽ ،ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻻﻣﻞ وو ،ﭼﯥ د ﺿﯿﺎءاﻟﺤﻖ ﭘﻪ
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره اوه ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ5ل او دا اوه واړﻩ ﯾﯥ
ﯾﻮ د ﺑﻞ ﭘﺮﺿﺪ ﻫﻢ وﺟﻨ ﻮل .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ژﯾﻨﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ﺧﱪو وار راﻏﯽ .ﺑﯿﺎ
ﻧﻮ دا ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ،ﻧﻪ وو ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد او د ﺧﭙﻞ ﺟﻬﺎد اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﯾﯥ ﮐ5ی
وای .ﯾﺎ ﻟ Zﺗﺮ ﻟZﻩ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮي وای .د دوی ﭘﺮ (ﺎی
دا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ،ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﺪﯾ[ﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ
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ﺎﯾﻨﺪ  د ﺳﻮﻟﯥ د ﺧﱪو ﭘﺮ ﮐﻮرﺳ ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ .ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣي ﴎه د
ﻟﻮﯾﺪﯾ*ﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم
ﮐﯥ ﻧﻪ وو ﻧﯿﻮل ﺷﻮي او ﻧﻪ ﻫﻢ دا ﺧﱪه ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ وه ،ﭼﯥ ﻨﻲ دوی ﺑﻪ ﯾﻮه
ورځ د واﮐﻤﻨ ﻣﺪﻋﯿﺎن و ﺮ6ﻲ .ﻟﻮﯾﺪﯾ*ﻮاﻟﻮ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ داﺳﯥ ﻟﻮﺑﻪ
وﮐﻩ ،ﭼﯥ ﻫﯿ? ﯾﻮه ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻢ ورﺗﻪ ﺳﻮچ ﻫﻢ ﻧﻪ وو ﮐی .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ د ﻟﻮﯾﺪځ واﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ
ﭘﻮﻫﺎوي داﺳﯥ ﻟﻮﺑﻪ وﮐﻩ ،ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد د ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺗﻮﺑﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴ Aﯾﯥ وﻟ6ﺎوه.
ﻫﻐﻮی د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰو ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﴎه اړﯾﮑﯥ وزﻏﻠﻮﻟﯥ .ﻻ ﭘﻪ
ﺷEل ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻼ ډﻟﻪ راﻣﯿﻨ Dﺗﻪ ﮐﻟﻪ .ﭘﻪ دې ډﻟﯥ ﮐﯥ د
ﺳﯿﺎﳼ ﭘﻠﻮه ﭘﺮﭼﻤﯿﺎن ،ﺳﺘﻤﯿﺎن ،ﺷﻌﻠﻪ ﯾﺎن او اﺧﻮاﻧﯿﺎن راFﻮل ﮐل ،ﭼﯥ ﻫﻐﻮی
Fﻮل د اﺗﻨﯿﮑﻲ ﻟﻪ اړﺧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟJﻩ ﮐﯿﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﭼﯥ ﺗﺎﺟﯿﮏ،
ازﺑﮏ او ﻫﺰاره ووو ﺗاو درﻟﻮد .د دې ډﻟﯥ ﺑﻨﺴﺘﯿﺰه ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﭘﯿﻠﻪ روMﺎﻧﻪ وه،
ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﺑﻨﺴ Aﺑﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺴPﻪ دړې وړې ﮐﻮي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻫﻢ
وﺷﻮل ،دا ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ﺧﯧPﻪ ﮐﯥ د ﻣﺮﺧﯿي ﭘﻪ Rﯧﺮ ﴎ
راﭘﻮﺗﻪ ﮐی و ،ﻟﻪ ﻟﻮﻣي ﴎ ﻧﻪ ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﯧﺮه ﭼﺎړﻩ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ د ډﻟﯥ د
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮري وﻧﯿﻮﻟﻪ .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﺗﺨﺎر وﻻﯾﺖ ﮐﯥ ډﯦﺮې
دردووﻧﮑﯥ او ﻏﻤﻠﻟﯥ ﭘﯧXﯥ ﯾﯥ راﻣﯿﻨ Dﺗﻪ ﮐﻟﯥ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ د ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﻲ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ 6ﺎی د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻢ ﯾﻮ زﯾﺎت ﺷﻤﯧﺮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎن ﺗﻠﻒ ﺷﻮل .دﻏﻮ ﭘﯧXﻮ او د دې ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د
ﻧﻮرو ﭘﯧXﻮ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ دا Fﮑﻲ Rﺮ ﻨﺪﯦJي ،ﭼﯥ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﺟ\ﻩ د ﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد د ﭘﻮ6ﻮﻧﻮ ﴎه دوﻣﺮه ﻧﻪ وه ﭘﯧXﻪ ﺷﻮېR ،ﻮﻣﺮه ﭼﯥ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ د
6ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮﻟﯥ ده .د دې ﺧﱪې ﺗﺎﯾﯿﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻨﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻏﱪ ﻮن Mﻮدﻟﯽ دی.
د ﻟﻮﯾﺪﯾ*ﻮ او ﺧﺘﯿ*ﻮ ﯾﻌﻨﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ او ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻫﻢ ﻏJۍ ﴎه ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﻬﺎد ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣﺮﻣﻮزه ﺗﻮ ﻪ ،ﺧﻮ د د اﺧﲇ 6ﺎن ﻧﻪ
ﻧﺎﺧﱪو Rﯧﺮو ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﭘﻪ Rﺮ ﻨﺪه ﺗﻮ ﻪ ﺗﻮﮐې ﺗﻮﮐې ﮐی ﺷﻮ.ﻩ د ﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻣﻨﻞ او ﻫﻤﺪارﻧ\ﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺟdال
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دوﺳﺘﻢ ﻣﻨﻞ ﯾﻮه ﺮﻨﺪه ﺑﯧﻠﻪ ده ،ﭼﯥ د دې دواړو دﻤﻨﻮ اړﺧﻮﻧﻮ د ﻫﻤﻐۍ
ﻮدﻧﻪ ﮐﻮي .دﻏﻮ دواړو ﯧﺮو ﭘﻪ ډﯦﺮه زﻏﺮده ﺗﻮﻪ د ﺟﻬﺎد $ﻮل اﻣﺘﯿﺎزوﻧﻪ او
$ﻮﻟﯥ ﯧ8ﯥ د 7ﺎن ﮐ5ﻟﯥ او دا ﯾﯥ ﻧ5ۍ ﺗﻪ وﻮدﻟﻪ ﭼﯥ ﺟﻬﺎد ﯾﻌﻨﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻣﺴﻌﻮد او ﺟ>ال دوﺳﺘﻢ ﭘﻪ ﭘ<ﺘﻮ ﮐﯥ ﻣﺘﻞ دی ،ﭼﯥ د ﺗﺎرو ﯾﯥ ﮐﯧﺰه وي ،د ﻫﻐﻪ
آس ﺑﻪ ﻪ ﻣﺰه وي؟ ﺟ>ال دوﺳﺘﻢ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﭘﻪ ﺑ @Aﮐﯥ
ﭘﻮخ ﺷﻮی ،ﺧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻟﭙﺎره د ﺟﻬﺎد ﯾﻮ ﻟﻮی ﻣﺠﺎﻫﺪ وﺮ7ﯧﺪ ،ﻫﻤﺪارﻧﻪ
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ را ﻟﻮی ﺷﻮی و ،د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
ﻟﭙﺎره د ﻫﻐﻮی د Aﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ﯾﻮ ﺳﱰ اﺗﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮ .د
ﭘﺎړﳼ ژﺑﯥ د دې ﻣﺘﻞ ﭘﺮﻣﺦ ،ﻫﺮ ﻋﯿﺒﯿﮑﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﭙﺴﻨﺪد ﻫ> اﺳﺖ .روﳼ او
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﭙﻞ ﻟﻮری ﭘﯿﺪا ﮐ ،5ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻮﻟﯥ 7ﻮﻪ
راوﻏﻮر7ﯧﺪه او د دوﺳﺘﻢ او ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻣﺮوړل ﺷﻮ.
د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ،رﺑﺎ ،Xﯿﻼ ،Xﻣﺠﺪدي ،ﺳﯿﺎف او ﻧﻮر ﻟﮑﻪ ﭘﻪ
اﯾﺮان ﮐﯥ اﺗﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻣﴩان د دې وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد د ﻧﺘﯿﺠﻮ ﻣﺨﻪ
اﺻﻮﱄ ﮐﺮﻮ ﺗﻪ راواړوي .دا 7ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮﯾﺪﯾ] او ﺧﺘﯿ] ﴎه ﭘﻪ ﻫﻤﻐۍ ﻧﻮر
ﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د اﺳﻼم اﻧﻘﻼ_ ﻧﻈﺎم راﻣﯿﻨ] ﺗﻪ ﮐﯧﺪل ﻧﻪ ﯾﻮا7ﯥ دا ﭼﯥ د
روﺳﺎﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د Aﻮ ﴎه $ﮑﺮ و ،ﭼﯥ د اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﯾﻮ ﺳﱰ
ﴎﺧﻮږی او ﻮاښ 8ﻞ ﮐﯧﺪه .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﮐﻪ اﯾﺮان و ،ﮐﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﮐﻪ د ﻫﻨﺪ
ﭘﻪ ﯧﺮ ﻧﻮر ﻫﯧﻮادوﻧﻪ $ﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﴎه ﯾﻮ ﮐ5ل او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺒﺎن ﮐﯥ ﯾﯥ د
ﺟﻬﺎد د ﺑﺪﻧﺎﻣﻮﻟﻮ او د ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ د وژﻟﻮ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل .ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا او
ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﯥ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻪ ﳌﺴﻮﻟﻪ ﻮ د ﺟ5ې د اور ﳌﺒﯥ ﺑﻠﯥ وﺳﺎ.d
د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﯾﻮه ﺟﻬﺎدي ډﻟﻪ د ﯾﻮې ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ډﻟﯥ او ﺑﻠﻪ ﺟﻬﺎدي ډﻟﻪ د
ﺑﻠﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ ډﻟﯥ ﴎه ﯾﻮ 7ﺎی ﺷﻮلg ،ﻮﻧﻪ ،اﻟﻮﺗﮑﯥ$ ،ﺎﻧﻮﻧﻪ او د ﺟ5ې رﻧf
ﭘﻪ رﻧﻪ وﺳﻠﯥ ﭼﯥ ﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯥ او ﻪ د ﯾﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮرو
ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ واﮐﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻻس ورﮐ5ل ﺷﻮې وې ،ﻧﻮرې وﺳﻠﯥ ﻫﻢ ورﮐ5ل ﺷﻮې ،ﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ژوي
ژوﻧﺪي ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي.ﭘﻪ دﻏﯥ ﺗﻮﻃﯿﯥ او دﺳﯿﺴﯥ ﮐﯥ ﻫﻤﺪﻏﻮ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﺎر ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﻪ وﮐ5ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﭼﺎ ﻧﻪ وو ﮐ5ي .ﮐﺎﺑﻞ ړﻧ fﺷﻮ او
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اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﯾﯥ ﻪ ووژل ﺷﻮل او ﻪ اواره ﺷﻮل .ﭼﺎ ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ او د
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ او ﻧﺎرواوې ﻏﻨﺪﻟﯥ ،ﻫﻤﻐﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻨﺪﻧﯥ ﺑﯧﺮﺗﻪ واﺧﯿﺴﺘﻠﯥ او
)ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﻣﻼﻣﺖ و&%ﻞ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺎداراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ او د
اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻟﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﻐ0ۍ ﺧﭙﻞ ﮐﺴﺎت اﺧﯿﺴﺘﻲ و .ﭘﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ﮐﯥ ﴎه
ﺑﺮاﺑﺮ او د ر9ﻨﯥ ﮐﭽﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻮک د ﭼﺎ ﻧﻪ ﻟ 0ﻧﻪ وو ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ ﭘﻪ
9ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ډﯦﺮ ﺳﱰ ﻗﺎﴈ د 9ﻮﻟﻨﯥ و&;ي دي ،زﻣﻮږ د 9ﻮﻟﻨﯥ و&;ﯾﻮ د ﯾﻮ ﺳﱰ
ﻗﺎﴈ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻗﻀﺎوت ﮐ;ی و .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﻠﻪ ﺳﭙﮑﻪ ﮐ;ې وه ،د وﻟﺲ
ﭘﻪ ﺳﱰ&ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﯽ دروﻧﺪواﻟﯽ ﺑﺎﯾﻠﻠﯽ او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﯧJﲇ درﯾH
ﺨﻪ د ﻮﮐ Pاو ﻣﻨﺼﺐ ،د رﺗﺒﻮ او ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨﻪ ﮐﯥ اوQﺘﯽ او د ﺧﭙﻞ د ﻫﯧﻮاد
ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ د ﮐﺎﺑﻞ Qﺎر ﯾﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣﺨﯥ اړوﻟﯽ او ﮐﻨTواﻟﻪ ﮐ;ی و .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺟ;Xﻩ ﻣﺎرو ډﻟﻮ د ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ راﻣﯿﻨ Hﺗﻪ ﺷﻮي و و ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻣﻮ ورﺗﻪ &ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ;ي ﴎ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﭙﯧJﻠﺘﯿﺎ د
ﺳﺎﺗﻠﻮ ﴎه ﭘﻪ زﻏﺮده ﭘﺮﻣﺨﺘXﻮﻧﻪ وﮐ;ل .ﺳﯿﻤﯥ ﯾﯥ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﺗﺮ ﮐﻨ\ﺮول ﻻﻧﺪې
راوﺳﺘﻠﯥ ،ﻏﻠﻪ او ډاﮐﻮان ﯾﯥ و9ﮑﻮل ،ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﯿﺖ ﯾﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ; ،ﺧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻪ د رﺳﯧﺪو ﴎه ﻧﻮر ﻫﺮ ﻋﯿﺐ ای ﮐﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺒﺴﻨﺪد ﻫ] اﺳﺖ .ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐ; ،ﭼaﺗﻪ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻫ] ﻻره ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻋﯿﺐ ﮐﯥ و ﺷ`رل ﺷﻮ .ﭼﺎ دې ﺗﻪ وﻧﻪ
ﮐﺘﻞ ،ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﻮاﻟﯽ ،ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﯿﺖ 9ﯿﻨ bﮐ;ي ،ﻏﻠﻪ او داړﻩ
ﻣﺎران ﯾﯥ 9ﮑﻮﱄ او د ﺣﮑﻮﻣﺖ واﮐﻤﻨ Pﯾﯥ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐ;ې ده .ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ
ﺳﭙﮑﯥ ﺳﭙﻮرې او د ﻧﺎوړو او ﻧﺎرواوو ﭼﯿﻐﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮﻟﯥ ،ﻧﻮر ﻧﻮ ﭼﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د
راﺗﻠﻠﻮ ﻟﻪ ﴐورﺗﻪ ﺧﱪې ﻧﻪ ﮐﻮﻟﯥ ،،ﭼﺎ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮد راﺗﻠﻠﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﯽ &\ﯥ ﻟﻪ ﻻ
ﺳﻪ ورﮐ;ی وی او ﭼﺎ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ &\ﯥ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ;ی وي 9ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﯾﻮ اواز د ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﺑﺪو و ﯾﻠﻮ او ﻏﻨﺪﻟﻮ ﭘﯿﻞ وﮐ; .ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﻢ د واﮐﻤﻦ ﺳﯿﺎﳼ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯥ ﺧﭙﻠﻮ دﯾﻨﻲ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﭙﯧJﻠﯿﻮ ﻻرو ﭼﺎرو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ اړوﻟﻮ .ﯾﻮه ﮐﻮ9ﻠﯥ ډﻧTﻩ
ﻣﺎره واﮐﻤﻨ Pﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ;ﻩ .ﻫﻐﻪ ﮐﺎر ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻮ اﻧﺴﺎن ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻮ ﻣﺴﻠ`ن ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮQﻪ وﮐ;ي ،ﻃﺎﻟﺐ ورﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ دوره او ډاﻧXﯽ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ واﺧﯿﺴﺖ او ﻫﺮ
ﻮک ﯾﯥ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ kQﻪ وه ﯾﺎ ﻧﺮ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دورو او ډاﻧXﯿﻮ ډﺑﺎوه .داﺳﯥ ﺣﺎﻻت
راﻣﯿﻨ Hﺗﻪ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺐ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻮک اﻧﺴﺎن
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ﻧﺸﺘﻪ ،ﮐﻪ اﻧﺴﺎن وي ﻧﻮ ﻣﺴﻠن ﻧﺸﺘﻪ ،وﻮرئ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻣﴫ
اﴍاﰲ /ﻮﻟﻨﯥ ﮐﯥ /ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﲇ ﮐ" او اﴍاف ﯾﯥ د ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ"ل،
ﭘﺮ ﭼﺎ ﯾﯥ د ﻟ<ﺘﻮ وار ﻫﻢ ﻧﻪ و ﮐ"ی ،ﻫﻤﺪارﻧ8ﻪ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
وﺳﻠﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﻼﻣﻲ /ﻮﻟﻨﻪ د ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ"ﻩ او
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ اﴍاف او ﻣﺮﯾﺎن ﯾﻮ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐ"ل ،ﭘﺮ ﻫﯿﭽﺎ ﯾﯥ د ﺳﺰا ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻻس ﻧﻪ
وو وﭼﺖ ﮐ"ی .دا ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ روLﺎﻧﻪ ﮐﯧJي ،ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ Fﻮک
ﭘﻪ دې /ﮑﻲ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل ،ﭼﯥ د ﻫﺮ دﯾﻦ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎ/ Pﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ
ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل دي او ﺑﺲ .ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ /ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﮐﻮﺗﮏ او د ډاﻧ8ﻲ د Lﻮدﻟﻮ
اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ويY ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ Fﻮک ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪه ﭘﯧﮋ .Pﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺨﻮا د دې ﻧﻪ ﭼﯥ
ﻋﺎدﻻﻧﻪ /ﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ"ي ،د ﺧﭙﻠﻮ ډﻧZﻩ ﻣﺎرو د ﻧﺎروا ﮐ"ﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د /ﻮﻟﻨﯥ ﻣﺨﻪ
وﺮYﻮﻟﻪ .ﻧﻮر ﻧﻮ ﭼﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺎدﻻﻧﻪ /ﻮﻟﻨﻪ ﻧﻪ ﻏﻮLﺘﻠﻪY ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﭘ<ﺘﻮ ﮐﯥ واﯾﻲ) :ﭘﻪ زور ﮐﲇ ﻧﻪ ﮐﯧJي( .وﻟﺲ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د زورزﯾﺎ] ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﻨ\
راﻏﲇ وو ،د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﮐ dدLﻤﻨﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﺑﻬﺎﻧﯥ ﻟbﻮﻟﯥ .ﭘﻪ
دې ﻣﻨ hﮐﯥ د ﺳﭙﺘﻤﱪ د ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ د ﯾﻮوﻟﺴﻤﯥ ﻧﯧﺘﯥ ﭘﯧ<ﻪ راﭘﯧ<ﻪ ﺷﻮه .د دې
ﭘﯧ<ﯥ ﴎه ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن واﮐﻤﻦ وو ،وﻮاLﯧﺪه .ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﮐﯥ د اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن
د ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻧﻪ ﺳﭙﺎرﻟﻮ ﴍﻃﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﮐ"ل .ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﯥ د ﻟﻮﯾﺪﯾ hﺳﱰ Yﻮاک د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ8ﺮو ﴎه ﯾﻮ Yﺎی ﭼﯥ د ﻧﺎ/ﻮ د ﻫﯧﻮادوﻧﻮ
Yﻮاﮐﻮﻧﻪ دي ،ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وداﻧ8ﻞ .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﯥ ﻟﮑﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭼﯥ
اﺷﻐﺎل ﮐ"ي وو ،اﺷﻐﺎل ﮐ" .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ ﺗﺎر او ﻣﺎر ﮐ"ل .ﺧﻮ د ﻫﻐﻮی ﭘﺮ Yﺎی د
ﴍ او ﻓﺴﺎد Yﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﯿﺎ ﺑﺨﺖ و ﺧﻨﺪل او ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﺷﻮل.
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ او ﻫﻤﺪارﻧ8ﻪ ﻧ"ۍ واﻟﻮ
ﺗﻪ وLﻮدﻟﻪ ،ﭼﯥ دا دوی دي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟ"8ﻩ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﻪ ﻣﺎﺗﯥ
ورﮐ"ﻩ او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ړﻧ8ﻪ ﮐ"ﻟﻪ ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ .دا دوی دي ﭼﯥ د ﺳ"ې
ﺟ"8ې د ﻓﺎﺗﺤﯿﻨﻮ ﭘﻪ Fﯧﺮ ﺑﺎﯾﺪ وﳌﺎﻧpﻞ ﳾ ،ﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن Fﻮ ﺑﯥ ﴎه او ﺑﯥ
ﺗﻨﻪ ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﻮ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ ﻫﯿrﮑﻠﻪ ﻫﻢ دې /ﮑﻲ ﺗﻪ
ﭘﺎم واﻧﻪ ړاوه او ﭘﻪ ډﯦﺮه ﺑﯥ ﺣﯿﺎﯾ dﺗﻮﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د Fﻮﮐﯿﻮ او رﺗﺒﻮ،
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ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻮ او ﭘﯿﺴﻮ ﭘﻪ ﻏﻮﺘﻨﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮل ،ﻧﻮ دا ﺷﯿﻄﺎن ﻏﻮﻟﻮﻟﯥ ډﻟﯥ ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻠﻪ
د رﺘﯿﻨﻲ ﺟﻬﺎد وﯾﺎړوﻧﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻧﻪ ﮐ,ی ﳾ .ﻟﮑﻪ (ﻨ'ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻟﯿﮑﻨﻮ ﮐﯥ
ورﺗﻪ :ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،دا 8ﻞ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د واﮐﻤﻨ> ﻣﺰی ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﮐﯥ د ﺑﻦ
د ﻏﻮﻧIې د ﭘﺮﯦﮑ,ې ﭘﺮﻣﺦ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮزي ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ورﮐ ,ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ
ﮐﯥ (ﻨ'ﻪ ﭼﯥ د ﭘﯿﮑﻨ Pد ﴎﻣﴩﯾﺰې ﻏﻮﻧIې ﭘﺮﯦﮑ,ﻩ وه ،د ﺷLل اﯾﺘﻼف د
8ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﻄﻠﻖ و:ﺮ8ﯧﺪ .د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ د ﭘﻮ8ﻲ
واﮐﻤﻨ> ﺗﺮ ﺳﯿﻮري ﻻﻧﺪې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻮا او 8ﻤﮑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻨTﺮول
ﮐﯥ اﺧﯿﺴﺘﯥ وه .د ﺷLل اﯾﺘﻼف ﻫﻐﻪ (ﻪ وﮐ,ل ،ﮐﻮم ﭼﯥ د دوی د ﺷﺨﴢ
دﻤﻨﯿﻮ (ﺨﻪ ورﭘﺎﺗﯥ اﻧﺘﻘﺎﻣﻮﻧﻪ وو ،د ﻏﭻ او ﮐﺴﺎت ﭘﻪ ﻫﻨﺪاره ﮐﯥ ﻫﻐﻪ (ﻪ
ﻟﯿﺪل ﮐﯧ\ي .ﮐﻮم ﭼﯥ (ﻪ ورﺗﻪ وﯿﻞ ﳾ ،ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﯾﺎ د ﺷLل اﯾﺘﻼف د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭘﻮ8ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﯧ\ﻩ ﮐﯥ داﺳﯥ ډوب ﭘﺮاﺗﻪ وو ،ﭼﯥ د 8ﺎن ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻫﯿ^
ﯾﻮې ﮐ,ﻧﯥ د ﻏﱪ:ﻮن (ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﻮ_ﻠﯥ ﺗﻮ:ﻪ (ﻪ ﻧﻪ ﻏﻮﺘﻞ ،ﭼﯥ واوري .ﭼﯧﺮﺗﻪ
ﭼﯥ ﭘcﺘﻮن و ،د ﻃﺎﻟﺐ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﭘﻪ ﺗﻮر وژل ﮐﯧﺪه .ﮐﻮروﻧﻪ،
ﮐﺮوﻧﺪې او ﺳﯿﻤﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻏﺼﺐ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻞ ﮐﯧﺪﻟﯥ ،ﭼﯥ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ:ﻪ
ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ ﮐﯥ د ﭘcﺘﻨﻮ د اوﺳﯧﺪﻧﻮ 8ﺎﯾﻮﻧﻮ (ﺨﻪ ﻧﻮم
واﺧﻠﻮ .وﻟﺲ ﺗﻪ د ﺷLل د اﯾﺘﻼف ﻟﻪ ﺧﻮا داﺳﯥ وﻮدل ﺷﻮه ،ﭼﯥ :ﻨﻲ
ﻟﻮﯾﺪﯾgﻮ ﭘﻮ8ﻮﻧﻮ ،د د وی ﭘﻪ ﻣﻼﺗ ,او د ﭘcﺘﻨﻮ د ﺟﻨﻮﺳﺎﯾ Iﻟﭙﺎره راﻏﲇ دي .ﭘﻪ
ﺷLل ﮐﯥ اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻲ ﭘcﺘﺎﻧﻪ ﭘﻪ ډﻟﻪ اﯾﺰه ﺗﻮ:ﻪ (ﻪ ووژل ﺷﻮل( ،ﻪ وﮐﻮﭼﯧﺪل
او ﺗﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﺗﯧcﺘﻪ وﻻړل .ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾ iﺳﻬﯿﻞ او ﺳﻬﯿﻞ ﻟﻮﯾﺪﯾ iﮐﯥ
ﭘcﺘﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮ:ﻪ د ﻟﻮﯾﺪﯾgﻮ ﭘﻮ8ﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻮاﯾﻲ او 8ﻤﮑﻨﻲ ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ
ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻞ .ﭘﻪ دې ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ:ﻪ kﺒﺎري وﺷﻮې ،وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻗﺘﻞ
ﻋﺎم ﺷﻮل ،ﮐﻮروﻧﻪ او ﮐﺮوﻧﺪې ړﻧ'ﯥ ﺷﻮﻟﯥ ،د (ﻪ او د ﭼﺎ ﻟﭙﺎره؟ اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻟ\ﻩ ﮐﯿﻮ د واﮐﻤﻨ> د _ﯿﻨ'cﺖ ﻟﭙﺎره ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘcﺘﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺳﯿﺪه ﺗﻮ:ﻪ ددﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ> ﭘﻪ دې ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﯥ ﺗﺎوان ﻟﯿﺪﻟﯽ و ،ﭘﻪ ﮐﺮاره
ﮐﯧﻨﻨﺎﺳﺘﻞ .د ﻏﱪ:ﻮن ﭘﻪ ﺗﻮ:ﻪ د ﻫﺮې وﺳﻠﯥ او وﺳﯿﻠﯥ (ﺨﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر واﺧﯿﺴﺖ،
(ﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻪ ﴎ ﮐﻮزي ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﳾ.
د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭘﻮ8ﯿﺎﻧﻮ ﻫﺮ و,:ي ﺗﻪ ﯾﯥ د اﻧﺘﺤﺎري ﯾﻌﻨﯥ 8ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﺳﱰ:ﻪ وﮐﺘﻞ
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او د ﻫﻐﻮی ﴎه ﯾﯥ ﺑﺎﳌﺜﻞ ﻋﻤﻞ وﮐ .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ ﭘﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻧ ﺑﺎﯾﻠﻠﯥ وه ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪﻟﻮ 'ﺨﻪ د ﻧﻨ #ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ
ﮐﯥ ﻟﻪ ﻫﺮه اړﺧﻪ ﺑﯥ ﻧﻨ<ﻲ وﺑﺮﯦ9ﯧﺪﻟﻪ او ﻻړ د 6ﺎن ﭘﻪ وژﻟﻮ دوه درې ﺑﻬﺮﻧﯿﺎن د
دوه درې ﺑﻬﺮ? =ﻮډا=ﯿﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ 6ﺎی ﻫﻢ ووژل ،ﺧﻮ ﮐﻮر? او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ رﺳﻨﯿﻮ
ﯾﻮا6ﯥ د ﭘ9ﺘﻨﻮ اﻧﺘﺤﺎري ﻋﻤﻞ وﻏﺎﻧﺪه ،ﻣ<ﺮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ د ﻫﺮ ﯾﻮ ﭘﻮ6ﻲ ﻋﻤﻞ ﭼﯥ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ ﯾﻮ اﻧﺘﺤﺎري =Gﻞ ﮐﯧFي ،و ﻧﻪ ﻏﺎﻧﺪه .داﺳﯥ وEﻮدل
ﺷﻮل ﭼﯥ د رﺳﻨﯿﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﯾﻮ ﺑﺎم او دوه ﻫﻮاوې دي .د ﺑﺎم ﭘﻪ ﯾﻮه
'ﻨKﻩ ﮐﯥ ﭘ9ﺘﺎﻧﻪ 6ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﻏﻨﺪل ﮐﯧFي ،ﺧﻮ د ﺑﺎم ﭘﻪ ﺑﻠﻪ 'ﻨKﻩ ﮐﯥ ﺑﻬﺮ?
6ﺎن وژوﻧﮑﻲ ﭼﯥ ﭘﻮ6ﻲ ﴎﺗﯧﺮي دي ،ﺳﺘﺎﯾﻞ ﮐﯧFي' .ﻮک ﭼﯥ ﯾﻮ ﺑﺎﻃﻞ ﻋﻤﻞ
ﺗﻪ د ﺣﻖ ﭘﻪ ﺳﱰ=ﻪ =ﻮري او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﯾﻲ .داﺳﯥ Eﮑﺎري ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﻮر
ﭘﻪ ﻣي ﭘﺴﯥ د ﳌﺎﻧWﻨﯥ ﭘﺮ 6ﺎی ﮐﻨWﻠﯥ ﮐﻮي .اوس اوس زﻣﻮﻧ Fد وﻃﻦ د رﺳﻨﯿﻮ
ﮐﻧﯥ ﮐ[ ﻣ[ ﻫZﻏﺴﯥ دي ،ﻟﮑﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﭼﯥ ورﺗﻪ =ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﺷﻮه .دا ﺧﻮاران
ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻪ دي6 ،ﮑﻪ ﭼﯥ د دوی رﺳﻨ ﻫﻢ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ د ﺳﯿﺪه ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮ ﻣ[
ﺧوﺑﯧFي او ﭘﺮﻣﺨﻪ د روﻣﻲ .ﮐﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﺎدي ،ﺳﯿﺎﳼ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ
وي ،دﻏﻪ _ﻮﻟﯥ رﺳﻨ ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻟFﻩ ﻣﻮده ﮐﯥ د ﺗﺎرﯾﺦ د ﮐﻨﺪې ﻣﯧﻠZﻧﻪ ﳾ.
دوی ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وژ? او ﭘﺮدي ﳌﺎﻧWﻲ .ﯾﻮه ورځ ﺑﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﴎه ﴎه د
ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺰا ورﺳﯧFي .دا 6ﮑﻪ ﭼﯥ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺑﻬﯿﺮ د ﻫﻐﯥ ﺑﯥ وﻧﺪ? ﻧﯿﺰ ﯾﺎ
ﺳﯿﻼب ﺗﻪ ورﺗﻪ دی ،ﭼﯥ ﻧﻦ ﭘﻪ ﯾﻮه ﻟﻮري دروﻣﻲ او =ﺎﻧﺪه ﭘﻪ ﺑﻞ ﻟﻮري ،ﭼﯥ
ﻫﯿﭽﺮﺗﻪ ﻫﻢ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې د داﺳﯥ ﴎﻏاﻧﺪو ﻧﯿﺰوﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ده ﻧﯿﻮﻟﯥ .د
ﺳﱰ=ﻪ ورو اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺪ ﻟﻮري ﮐﯥ Eﺎﯾﻲ دې _ﮑﻲ ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺎم رااوEﺘﯽ وي ،ﭼﯥ
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﮐﻮم ﭼﯥ زﻣﻮږ د وﻟﺲ د ﯾﻮه ﻣﻨﻞ ﺷﻮي دود ﭘﻪ
'ﯧﺮ اوEﺘﯽ و ،ﭘﻪ ﻧﻪ 'ﻪ ﺧﱪه ﺑﻞ ﻣﺨﯥ واوEﺖ او ړﻧ #ﺷﻮ .ورﭘﺴﯥ د ﺟﻤﻬﻮري
ﻧﻈﺎم ﻣﻮﺳﺲ او واﮐﻤﻦ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﮐﻮدﺗﺎ ﻟﻪ ﻻرې ووژل ﺷﻮ .ﺑﯿﺎ ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ6ﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وداﻧ<ﻞ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﯾﯥ اﺷﻐﺎل ﮐ ،ﻫﯿﭽﺎ دا
ﺧﱪه ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،ﭼﯥ ﯾﻮه ورځ ﺑﻪ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 'ﺨﻪ و و6ﻲ .ﺧﻮ
ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړﻟﻪ ،ووﺗﻞ ،ﻻ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﴎ ﯾﯥ ﻫﻢ وﺧﻮړ .دا د ژوﻧﺪ ﺑﻬﯿﺮ
دی او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ=ﻪ روان دی .ﺳﺒﺎ ﺑﻪ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ د ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ اﺷﻐﺎل ﻫﻢ
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ﻣﺎت ﳾ او د ﻫﻐﻮی ﭘﻮﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺨﻪ ووﻲ .ﺑﯿﺎ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻪ ﭘﺎﺗﯥ وي ،ﭼﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﺧﭙﻞ وژ #او ﭘﺮدي ﳌﺎﻧﻲ؟ ﻫﻐﻮی
دې وﭘﻮﻫﯧ/ي ،ﭼﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرې ﭘﯿﺴﯥ راﳾ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻮرې وﺳﻠﯥ راﳾ او ﻧﻪ ﺑﻪ
دﻧﺪاﺳﯥ ،دوی ﺑﻪ وي او د دې ﻫﯧﻮاد وﻟﺲ .دوی ﺑﻪ وي او ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د
ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﳌﺴﻪ ﯾﯥ ﻏﻨﺪل او وژل .داﺳﯥ ورځ ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ ورﯥ ﭘﻪ ﯧﺮ وي،
ﭼﯥ ورﺗﻪ ﻣﺤﴩ واﯾﻲ.
ﭘﻪ ﻣﺤﴩ ﮐﯥ ﺑﻪ دوی ﺗﻪ د د وی ﺑﻬﺮ #ﳌﺴﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻢ وواﯾﻲ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻮک
ﭼﯥ ﺧﭙﻞ وژ #او ﭘﺮدي ﳌﺎﻧﻲ ﻟﮑﻪ د ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﺑﻪ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ >ﮑﻨﺪه ﻏﺮﻣﻮ
ﮐﯥ ﴎ ﺑ?اﻟﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.
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د ﭘﺎی ﺧﱪې
د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د وﯾﻨﺎ ﻏﻮﻪ
ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻞ ﺷﻮه .ﭘﻪ *+ﻩ ﮐﯥ ﭘﺮ دې ﯿﻨ'ﺎر وﺷﻮ ،ﭼﯥ د ﻏﻮره ﭘﻨ!ﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻫﻐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﻏﻮره و.+ﻠﻪ ﺷﻮه ،ﭼﯥ د ﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎواﺗﻮ ﯿﻨ'ﺎر
ﮐﻮي .ﯾﻌﻨﯥ د ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭘﻪ ﻮﻟﻮ ﮐﯿﺴﻮ ﮐﯥ ﯾﻮا:ﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﯿﺴﻪ
ﻏﻮره و+ﻨﻠﻪ ﺷﻮه او ﻧﻮرو ﮐﯿﺴﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ادم ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ ﻧﯿﻮﻟﯥ ﺗﺮ
ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻮرې ﮐﯿﺴﯥ دي ،ﯾﻮا:ﯥ د ﻗﺼﺺ اﻟﺤﻖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻧﻮﻣﻮل
ﺷﻮې .ﯾﻌﻨﯥ رEﺘﯿﻨﯥ ﮐﯿﺴﯥ ﭘﻪ رEﺘﯿﻨﻮ ﮐﯿﺴﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻢ
راﻏﻠﯥ ،ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ ﻏﻮره واﻟﯽ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﭘﻪ دې ﮐﯥ .+ﻞ ﺷﻮی ،ﭼﯥ د ﯾﻮﺳﻒ
ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﻧﻪ ﺗﺮ :ﻮاﻧ Hﭘﻮرې ﻣﻮده ،ﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ وزﻟ،H
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻇﻠﻢ ،ﺣﴪت او ﻣﺮﯾﻲ ﺗﻮب ﮐﯥ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د واک ﭘﺮ
+ﺪۍ ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻮ ﭘﺮو+ﺮاﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﴍاﻓﯿﺖ داﻣﺘﯿﺎزوﻧﻮ د ﻟﻪ
ﻣﻨ!ﻪ وړﻟﻮ او د ﯾﻮې ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻫSﻪ ﮐﯥ د ﺑﺮي ﭘﺮ Rﲇ ﻧﯧﻎ
وﺧﺎﺗﻪ .ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯧﻪ اﻟﺴﻼم وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﴫي اﴍاﰲ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د
ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ او اﴍاﰲ ﻃﺒﻘﻮ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﻪ ﻣﻨ!ﻪ ﯾﻮﳼ او ﭘﺮ :ﺎی ﯾﯥ ﯾﻮه ﻋﺎدﻻﻧﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻣﺮﯾﻲ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﻟﺮي او ﻧﻪ اﴍاﰲ و*+ي .ﻫﺮ Rﻮک د
ﺧﭙﻞ د ﮐﺎر او زﯾﺎر د ﯾﯧﱪې Rﺨﻪ ژوﻧﺪ او ژواک وﻟﺮي ،دﻏﻪ اﻧ'ﯧﺮﻧﻪ ورﺗﻪ د و
روaﻮ د ﻇﻠﻢ او زور د ﮐﺎروان ﴎه ﺗﺮ ﻣﴫه ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ،ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻣﺮﯾﻲ ﺗﻮب ﭘﻪ
ﻣﻮده ﮐﯥ او ﻫﻤﺪارﻧ'ﻪ ﭘﻪ زﻧﺪان ﮐﯥ د ﯾﻮ زﻧﺪا bﭘﻪ ﺗﻮ+ﻪ د ژوﻧﺪ د ډﯦﺮې ﯿcﯥ
ﮐﭽﯥ د ﻟﺮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ*ی و.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ+ﻪ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻐﻪ Rﻮک و ،ﭼﯥ د زﻣﺎﻧﯥ د ﺗﺎوده اور د ﳌﺒﻮ
ﭘﻪ ﺑ Hcﮐﯥ روﺣﻲ او ﺟﺴﻤﻲ وﯾﻠﯥ ﺷﻮی او د ﻋﻤﻞ ډﮐﺮ ﺗﻪ راوﺗﯽ و .ﮐﻮم ﭼﯥ
د ده ﭘﻪ Rﯧﺮ ﻧﻪ ﻧﻮح ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم  ،ﻧﻪ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم او ﻧﻪ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺗﻮدې او ﺗﺮﺧﯥ ﻟﯿﺪﻟﯥ وې .د ﭘﯿﻐﻤﱪاﻧﻮ او ﻣﺮﺳﻠﯿﻨﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د
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ﮐ"ﮐﯿ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دا ﯾﻮا ﯥ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ
اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ دی ﭼﯥ د زﯦ+ﯦﺪو ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻼر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ" .ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب
ﮐﯥ ﯾﯥ ﻣﻮر او ﺑﯿﺎ ﺧﭙﻞ ﻧﯿﮑﻪ ﻋﺒﺪاﳌﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ" او ﭘﻪ دې ﺗﻮ1ﻪ ﭘﻪ ﯾﻮه د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ ډﮐﻪ ﺳﱰه ﮐﻮرﻧ :ﮐﯥ ﭼﯥ د روﺣﺎﻧﯿﺖ د ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر د
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺎﯾﻠﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﻫﯿAﮑﻠﻪ ﻫﻢ د دې ﺟﻮ1ﻪ ﻧﻪ وو ،ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم
د ﯾﺘﯿﻢ ﺗﻮب د ﺣﴪت او ﺑﯥ وزﻟ :د ﺳﯿﻮري ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ وروزﻟﯽ ﳾ .ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ:
ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د Lﻪ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯥ د ﭘﻼر او ﻣﻮر ﺧﺎوﻧﺪان
وو ،د اﻣﺘﯿﺎر او ﺣﴪت د زﻏﻤﻠﻮ ﺳﱰ او دروﻧﺪ ﺑﺎر د ده ﭘﺮ وﱄ ﭘﺮوت و .د ﻣﮑﯥ
ﭘﻪ Pﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺎن او د ﻧﻮرو ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨOﻪ ﯾﯥ Nﺮ1ﻨﺪه ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻟﯿﺪﻟﻮ .ﭘﻪ
داﺳﯥ ﯾﻮې د ﺣﴪت او ارﻣﺎن ﻧﻪ ډک ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د داﺳﯥ ﯾﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻟﻮﺋﯿﺪﻧﻪ
ﭼﯥ د ﺳﺒﺎ د ور ﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮ راوړړﻧﮑﯽ ﺑﻪ وي د Pﻮﻟﻨﯥ د
ﻻرLﻮوﻧﯥ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ اﺧﯿﺴﺘﻨﻪ ،ﮐ Sﻣ SﻫRﻏﺴﯥ د ﯾﻮه ﻮاک ﺟﻮړﯦﺪﻧﻪ وه،
ﭼﯥ د ده ﻧﻪ ډﯦﺮې ﭘﯧ"ۍ ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ راﻣﯿﻨU
ﺗﻪ ﺷﻮي وو.
د ژوﻧﺪ د ﮐ"ﮐﯧ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﻪ د دې دواړو ﺗﺮﻣﯿﻨOﻪ ډﯦﺮ ﻟ +ﺗﻮﭘﯿﺮ وﻟﯿﺪل ﳾ.
ﯾﻌﻨﯥ دوی دواړﻩ ﭘﻪ ډﯦﺮ ﻟ +ﺗﻮﭘﯿﺮ ﴎه د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑ :Zﮐﯥ د زﻣﺎﻧﯥ د اور د ﳌﺒﻮ
ﻟﻪ ﺗﺎووه ﭘﻪ Pﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺎدﻻﻧﻪ ژوﻧﺪ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻋﻤﲇ ﯾﯧﱪې
ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ"ې دي او ﻟﮑﻪ Nﻨ`ﻪ ﭼﯥ ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ د ﻣﴫ
اﴍاﰲ ﻃﺒﻘﻪ ړﻧ`ﻪ ﮐ"ﻟﻪ او ﭘﺮ ﺎی ﯾﯥ ﯾﻮه داﺳﯥ Pﻮﻟﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻣﺮﯾﻲ و،
ﻧﻪ ﺑﺎدارP ،ﻮل د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دﻧﺪو R1رل ﺷﻮي وو او ﻫﺮ ﭼﺎ د ﮐﺎر ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ژوﻧﺪ د اړﺗﯿﺎو ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺑﺎړﻩ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻫRﻏﻪ ﺗﻮ1ﻪ ﺣﴬت
ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮه داﺳﯥ Pﻮﻟﻨﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ"ﻩ ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﻣﺮﯾﻲ ﺷﺘﻪ و اﻟﯽ درﻟﻮد او ﻧﻪ ﺑﺎدارP .ﻮل د ﻣﻮﻣﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﺳﻼﻣﻲ
اﻣﺖ د د وﻟﺖ ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼﻮﭘ" ﺑﻮﺧﺖ وو .ﯾﻮا ﯿﻨﯽ ﺗﻮﭘﯿﺮ دا و ،ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻣﴫ ﮐﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ د دوﻟﺘﻲ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ  fgNو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ داﺳﯥ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻧﻪ درﻟﻮد .ﺣﴬت ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﺷﺘﻪ وو ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﻮ
ﮐﯥ Pﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﯿﻨ Uﺗﻪ ﮐ"ل ،ﺧﻮ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ
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وﺳﻠﻢ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺸﺖ ﺨﻪ ﯾﻮ ﻪ ﺟﻮړ ﮐ ل ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ د
[ﯾﻮې ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻮﻟﻨﯥ ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻓﺮﻫﻨ#ﻲ اډاﻧﻪ وه .ﭘﻪ دې اډاﻧﻪ ﮐﯥ د
اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ژوﻧﺪ د ﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﺳﻮچ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻮی دی.

و<ﻮرئ د ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎ د اﺻﻞ ﭘﻪ دې درې رﮐﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭼﯥ واﯾﻲ  »:اﻟﱠ ِﺬﻳﻦَ
ُﻢ ﻳُﻨ ِﻔﻘُﻮنَ « ﭘﻪ دې ﺗﻮ<ﻪ د
ﻳُ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻮنَ ﺑِﺎﻟْ َﻐ ْﻴ ِ
اﻟﺼﻼ َة َو ِﻣ ﱠ َر َز ْﻗ َﻨﺎﻫ ْ
ﺐ َوﻳُ ِﻘﻴ ُﻤﻮنَ ﱠ
اﻧﺴﺎن د ژوﻧﺪ د دﻧﯿﺎﯾﻲ اړخ ﴎه ﯾﻮ @ﺎی د اﺧﯿﺮت ﻏﻢ ﻫﻢ ﺧﻮړل ﺷﻮی دی.
ﯾﻌﻨﯥ د ﻣﻮﻣﻦ اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د اﯾIن ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷﺨﴢ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﳌﻮﻧ Fﭼﯥ
د ﻟﻮی ﺧﺪای د ﻣﻌﺒﻮدﯾﺖ ﳌﺎﻧOﻨﻪ ده او ﭘﻪ ﻮﻟﻨﯿﺰه ژوﻧﺪ ﮐﯥ اﻧﻔﺎق ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺮﯾﻲ ﺗﻮب او اﴍاﻓﯿﺖ ﻟﻪ ﻣﯿﻨOﻪ وړي او ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﻧﺪي
ﮐﻮي .دارﻧ#ﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻮﻟﯽ ﳾ ،د اﯾIن ﭘﻪ ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ د ﻋﺒﺎدت ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ
اﺧﯿﺮت ﮐﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻞ ﮐﺮاﻣﺖ ﯾﺎ درﻧﺎوی و<Vﻲ او د اﻧﻔﺎق
ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ دﻧﯿﺎﯾﻲ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎ .Wدا
@ﮑﻪ ﭼﯥ د ﯾﻮ اﻧﺴﺎن ﻟﭙﺎره د دﻧﯿﺎ او اﺧﯿﺮت ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﻮYﺘﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ ،ﻫﺮ ﻮک
ﭘﻪ دې اړ دي ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ اوږدو ﮐﯥ ﻪ ﭼﯥ د دﻧﯿﺎﯾﻲ ژوﻧﺪ د
ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻮ ﻫﻠﻮ@ﻠﻮ ﭘﻪ ﻻرو ﮐﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺑﯿﺎﻳﻲ ،ﭘﻪ ﻫIﻏﻪ ﺗﻮ<ﻪ د اﺧﺮوي ژوﻧﺪ د
ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ @ﻠﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ .د ژوﻧﺪاﻧﻪ دﻏﻮ دوه وو
اړﺧﻮﻧﻮ د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻪ ﺗﻘﻮی وﯾﻞ ﮐﯧ`ي .او دا ﺗﻘﻮی ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ
درﯾﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن دﻧﯿﺎﯾﻲ او اﺧﺮوي ژوﻧﺪ د ﻧﯧﻤﮑﺮﻏ bﭘﻪ ﻟﻮري ﺑﯿﺎﯾﻲ.
دﻏﻪ درې رﮐﻨﻮﻧﻪ ﯾﻮا@ﯥ د اﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ دي راﻏﲇ ،ﺑﻠﮑﯥ
ﻫﻤﺪﻏﻪ درې رﮐﻨﻪ د زردﺷﺖ د اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ دﯾﻦ ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﯾﻮې ﮐﭽﯥ
ﮐ fﻣ fراﻏﲇ دي او ﻫﻐﻪ دا دی ،ﻫﻮﻣﺘﻪ ،ﻫﻮﺧﺘﻪ ،ﻫﻮرﺗﺸﺘﻪ ،دﻏﻪ درې رﮐﻨﻪ
ﭘﻪ ﭘﺎړﳼ ژﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺗﻮ<ﻪ ژﺑﺎړل ﺷﻮي دي :ﭘﻨﺪار ﻧﯿﮏ< ،ﻔﺘﺎر ﻧﯿﮏ و ﮐﺮدار
ﻧﯿﮏ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘiﺘﻮ ژﺑﻪ ﮐﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ وواﯾﻮ ،ﻏﻮره ﺳﻮچ ،ﻏﻮره وﯾﻨﺎ او ﻏﻮره
ﮐ ﻧﻪ .د ﺣﴬت زردﺷﺖ دﻏﻪ درې رﮐﻨﻪ ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ ﭘﻪ ارﯾﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻣﻨiﺖ
ارزYﺖ ﻟﺮي ،د اﻧﺴﺎ pﻧ ۍ ﭘﻪ ﻫﯿ nﯾﻮه <ﻮټ ﮐﯥ ﻫﯿﭽﺎ ﻧﻪ ده د ﻣﻨiﺖ ﻟﻪ
درﯾOﻪ ﻏﻮر@ﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ<ﻪ د ﭼﯿﻨﺎﯾﻲ وﻟﺲ د ﺗﺎوﯾﺰم ﻣﺨﮑ rﭘﯿﻐﺎﻣﱪ ﭼﯥ ﻻﯾﻮﺗﺴﻪ ﻧﻮﻣﯧ`ي،
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ﻫﻢ ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﺗﻪ درې اﺻﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮﯦ ﯿﺪي او ﻫﻐﻪ دا
دی :ﺷﻔﻘﺖ ،ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﻲ او ﺗﻮاﺿﻊ ،دا درې (ﮑﻲ ﭘﻪ دې ﺗﻮ%ﻪ ﴍﺣﻪ ﺷﻮي
دي:
-۱د ﭼﺎ ﭼﯥ ﺷﻤﺘﻨﻲ ﻟ;ﻩ ده ،ﺑﺮی ﻣﻮﻣﻲ او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺷﻤﺘﻨﻲ ډﯦﺮه ﻟﺮي %ﻤﺮاه
ﮐﯧ;ي.
B-۲ﻪ اﺧﻼق ﻟﮑﻪ ﺟﺎري اوﺑﻪ داﺳﯥ دي ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ Bﯧﺮازه او زرﻏﻮﻧﻪ
ﮐFي.
 -۳ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﻏﻨﻲ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻮه ﳾ د ده ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج او ﻏﯿﺮ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج Gﻪ
ﺷﯽ دي؟
د ﻻﺋﻮﺗﺴﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ورﺗﯧﺮ ﺷﻮ ﻧﻮ د ﺣﴬت ﺑﻮدا ﭘﻪ ﺗﻌﻠﯿLﺗﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻧﯿﺮواﻧﺎ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ درې رﮐﻨﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﻮی او ﻫﻐﻪ دا دي :ﮐﻪ ﭼﯿﺮې اﻧﺴﺎن ﺧﭙﻞ
ﻧﻔﺲ د ﻫﻮا ،ﻫﻮس او د ﻣﺎدﯾﺎﺗﻮ ﻟﻪ دوﺳﺘG Tﺨﻪ وژﻏﻮري ،د داﯾﻤﻲ او ﺣﻘﯿﻘﻲ
ازادۍ او ﺧﻮﺷﺎﻟ Tﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ د Xﺎن ﻫﯿﺮوﻟﻮ او ﺗﺮ Xﺎن ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻮ ﴎه
ﺟﻮﺧﺖ وي ،رﺳﯧ;ي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﻧﯿﺮواﻧﺎ واﯾﻲ .د ﻧﯿﺮواﻧﺎ د دﻏﯥ درې
رﮐﻨﻮﻧﻮ ﭘﺮﻣﺨﻪ ﻻ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺑﻮدا ﻻروﯾﺎن ﭘﻪ دوه وو ﺑﺮﺧﻮ وﯾﺸﻞ ﺷﻮي
وو .ﯾﻮ ﯾﯥ ﻣﻬﺎﯾﺎ[ ﻧﻮﻣﯿﺪل ﭼﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ د ﻟﻮﯾﯥ ﻟﯿﺎرې ﻻروﯾﺎن و و او ﺑﻞ ﯾﯥ
ﻫﻨﺎﯾﺎ[ ﻧﻮﻣﯧﺪل ﭼﯥ د ژﻏﻮرﻧﯥ د وړې ﻟﯿﺎرې ﻻروﯾﺎن ]%ﻞ ﮐﯧﺪل.
داﺳﯥ ﺧﻮ د ﻫﺮ دﯾﻦ ﭘﻪ ﻻروﯾﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﻟﯿﺎرو اﺧﺘﻼف راﻣﯿﻨ_ ﺗﻪ ﺷﻮی او
ﻻروﯾﺎن ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻟﯿﺎرو ﺗﻠﲇ دي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس ﻫﻢ د ﺑﻮدا ﻻروﯾﺎن ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ وﯾﺸﲇ ژوﻧﺪ ﮐﻮي ،ﭼﯥ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ%ﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ د ﺳﯿﻠﻮن د
ﺑﻮداﯾﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺗﺒﺖ د داﻻی ﻻﻣﺎ د ﺑﻮداﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮواﻟﯽ ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻧﻮم واﺧﻠﻮ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻮدا ﻫﻐﻪ Gﻮک و ،ﭼﯥ د اﺳﺘﺒﺪاد د ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﻧﻪ راﮐﻮز ﺷﻮ او
ﻻړ Gﻮ د ﺳﻮﻟﯥ روﻏﯥ او وروروﻟ Tد ﻟﻮرﯾﻨﯥ او ﺑﺮاﺑﺮۍ رgﺎﯾ Tﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﯿﺮواﻧﺎ
ﻧﻮﻣﯧ;ي ،ورﺳﯧ;ي .ﮐﻮم ﭼﯥ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ داﺳﯥ ﮐﺎر ﻫﯿﭽﺎ ﻧﻪ دی
ﮐFی.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ%ﻪ د ﺑﻮدا ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻢ د ﯾﻮﺳﻒ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﮐﯿﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮی
ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري د اﺣﺴﻦ اﻟﻘﺼﺺ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮې ﮐﻪ ﻟﻮړﻩ ﻧﻪ وي( ،ﯿmﻪ ﺧﻮ
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ﻫﻢ ﻧﻪ ﳾ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧﺪﻟﯽ .دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﺑﻮدا د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ اﻧﺴﺎ
2ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،روﻏﯥ او وروروﻟ -او ﺑﺮاﺑﺮۍ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﲇ ﮐ او ﺧﭙﻞ ﺎن
ﯾﯥ ﭼﯥ ﺳﻠﻄﺎن و ،د 2ﻮﻟﻨﯥ د ﯾﻮې ﮐﻮﭼﻨ -ﮐﻮرﻧ -د ﻏي ﴎه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ
ﮐﯥ ﺷﻤﯧﺮل ﮐﯧﺪل ،ﺑﺮاﺑﺮ او ﻣﺴﺎوي و9ﺎ8ﻪ .ﺑﻮدا د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﮐﮐﯿ< ﭘﺮ ﺗﻮر داغ
ﺑﺎﻧﺪې ﭼﯥ ﭘﺮ ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﯾﯥ د وژﻧﻮ او ﺗﺎﻻﺗﺮﻏ -ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﯧ@ﻮ ﻧﻪ ډک دی،
ﺳﭙﯿﻦ Jﺎدر وﻏﻮړاوه او د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره ﯾﯥ د Iﻮاﱄ او اﺳﺘﺒﺪاد ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﻠﻪ
ﮐﺮﮐﻪ و Nﻮدﻟﻪ ،ﺑﻮدا ﻫﻐﻪ Jﻮک و ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎج او ﺗﺨﺘﻪ ﺗﯧﺮ ﺷﻮ او ﯾﻮ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰه
زﻏﻤﻮﻧﮑﯽ او ﺳﻤﻮﻧﻮاﻟﻪ ژوﻧﺪ ﯾﯥ ﻏﻮره و9ﺎ8ﻪ.
ﺗﺮ ﺑﻮدا ﺑﯿﺎ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻻﭘﺴﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﻻړ او ﭘﺮ ﺗﺎج او
ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ د ﻓﻘﺮ او ﺗﻘﻮا ﻏﻮره ﻣﻨﺼﺐ ﮐﻠﮏ وﻧ@ﻼوه .ﯾﻌﻨﯥ ﭘﺨﻮا ﺑﻪ د ﺗﺎج
او ﺗﺨﺖ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ او روﻏﯥ ﭘﺮ ﺎی ﺟVې او ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﻏﻮره U9ﻞ .د
ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ د ﻇﻠﻢ او ﻧﺎروا ﺳﻤﺒﻮل ﺟﻮړاوه او ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ ﺑﻪ ﯾﯥ د
ﻟﻮړ او د وﯾﺎړﻩ ډک ژوﻧﺪ 9ﺎ8ﻪ ،ﺧﻮ ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻐﻪ
Jﻮک و ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣي ﻞ د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ډﯦﺮه ﻏ@ﺘﻠﯥ او وﺳﯿﺎﻟﻪ 2ﻮﻟﻨﻪ راﻣﻨ_
ﺗﻪ ﮐﻩ ،ﭼﯥ ﻧﻮم ﯾﯥ ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ وو او ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ ﻫﻐﻪ
Jﻮک و  ،ﭼﯥ د ﺗﺎج او ﺗﺤﺖ ﭘﺮ ﺎی د ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻪ او ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﯥ د
ﺗﻘﻮی ﭘﻪ درې 9ﻮﻧﻮ ﺑﻨﺴcﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ ،ﭼﯥ د ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﭘﻪ 2ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د
ﻋﺪاﻟﺖ ﻟﻮﻣی ﺳﻤﺒﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دی و .ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ د
ﯾﻮې ﻋﺎدﻻﻧﻪ او وﺳﯿﺎ او ﺑﺴﯿﺎ 2ﻮﻟﻨﯥ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ ﭼﯥ اﴍاف ﯾﯥ د
ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺑﺮاﺑﺮ U9ﲇ و ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﺎﯾﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻻړ ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻣﮑﯥ ﻧﻪ ﻣﺪﯾﻨﯥ
ﺗﻪ د ﻟﯧeد ﭘﻪ ﻟﻮﻣﯾﻮ ورﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ اﻧﺼﺎرو ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﻧﻪ وﻏﻮNﺘﻞ
Jﻮک ﭼﯥ دوه درې ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻟﺮي ،د ﻫﻐﻮ Jﺨﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﻪ ﻃﻼﻗﻪ
ﮐي ،ﭼﯥ دی ورﴎه ﻣﯿﻨﻪ ﻧﻪ ﻟﺮيJ ،ﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﻃﻼﻗﯥ ﮐﯧeي ،د
ﻣﻬﺎﺟﺮو ﻣﻮﻣﻨﯿﻨﻮ ﴎه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻣﮑﯥ ﻧﻪ راﻏﲇ دي واده وﮐي او ﭘﻪ دې ﺗﻮ9ﻪ د
ﻫﻐﻮی ﮐﻮروﻧﻪ ﻫﻢ ودان ﳾ او داﺳﯥ واﻧVﯧﺮي ،ﭼﯥ ﺑﯥ ﮐﻮره او ﺑﯥ اوره ﻧﻪ
دی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی .ﺣﴬت ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﯽ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ وﺳﻠﻢ د دې دﺳﺘﻮر د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ
ﴎه ﯾﻮ ﭘﻠﻮ ﻣﻬﺎﺟﺮﯾﻨﻮ ﺗﻪ د ﮐﻮر ژوﻧﺪ NﯧUVﯥ وﺑ@ﻠﯥ او د ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻮه د ﻣﻬﺎﺟﺮو او
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اﻧﺼﺎرو ﺗﺮﻣﯿﻨﻪ ﯾﯥ د ورورۍ او ﺧﭙﻠﻮۍ د ﻣﺰﯾﻮ د ﯿﻨ ﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﭘﻪ
ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ د ﻣﯿﺸﺘﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د ﭘﺮدي ﺗﻮب ﮐﻮﻣﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰې ﭼﯥ وې،
ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻟﺮې ﮐ!ﻟﯥ.
دا ﻫﻐﺴﯥ ﮐﺎر دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ دی ﭘﲇ ﺷﻮی او )ﻮک ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻠﻪ
داﺳﯥ وﻧﻪ زﻏﻤﻲ ،ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ 2ﻪ ﻃﻼﻗﻪ ﮐ!ي او ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ دوﺳﺖ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎري .زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﴏ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺮﻣﺨﺘ ﻪ او دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ; ﻻﰲ وﻫﻮ،
ﻫﯿﭽﺮې داﺳﯥ ﻧﻪ دي ﭘﯧ Dﺷﻮي او ﻫﯿCﻮک ﯾﯥ ﻫﻢ د زﻏﻤﻠﻮ وﺳﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي او
ﭼﺎ ﻫﻢ داﺳﯥ ﻧﻪ دي ﻟﯿﺪﱄ ﭼﯥ اﻧﺼﺎرو دې ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ د ﻣﻬﺎﺟﺮو ﭘﻪ واک
ﮐﯥ ﭘﺮﯦIﯥ وي ،ﻻ ﭼﯥ زﻣﻮږ د ﻣﻬﺎل اﻧﺼﺎرو د ﻣﻬﺎﺟﺮو د ﴎ او ﻣﺎل ﻧﻪ د
ﺷﯿﻄﺎ Oوﺳﻮﺳﻮ او د ﺳﯿﺴﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﻧﺎوړﻩ LMﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ!ﻩ.
ﻟﻨSﻩ دا ﭼﯥ ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﻫﺮې ﺑﻠﯥ ﮐ!ﻧﯥ ﯾﻮه ﻏﻮره ﮐ!ﻧﻪ
ده ،ﭼﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻏﻮره TMﻠﻪ ﺷﻮې ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﯾﻮه
داﺳﯥ ﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﯿﻮ د ﻻﺳﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب او ﺧﭙﻞ
ﻠﻤﯿﺘﻮب د ﯾﻮ ﻣﻮر ﻣ!ي ﭘﻪ )ﯧﺮ د زﻣﺎﻧﯥ د اور ﭘﻪ ﺑLﯿﻮ ﮐﯥ ﴎﺗﻪ رﺳﻮﻟﯽ او د
رﻧ ﺎرﻧ ﻪ ﻇﻠﻤﻮﻧﻮ او ﻧﺎرواوو 2ﮑﺎر ﺷﻮی و ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ژوﻧﺪ د ازﻣﯿIﺖ ﭘﻪ ﮐﻨSﻩ
ﮐﯥ د اﻣﯿﻦ ،ر2ﺘﯿﻦ ،ﻣﺘﯿﻦ او ﻧﯿﺎوﻣﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ LMﻠﯥ وه ،اﻧﺴﺎ Oﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ د
ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺳﭙﯧCﻠﯽ دود ﭘﻪ ﻣﯿﺮاث ﭘﺮﯦIﻮد .ﭘﻪ دې ﺳﭙﯧCﲇ دود ﮐﯥ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ
ﻟﭙﺎره د دﻧﯿﺎﯾﻲ ﭼﺎرو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د اﺧﺮوي ﭼﺎرې ﻫﻢ ﺧﻮﻧﺪي ﺷﻮې دي.
ﻮﻟﻨﯿﺰه ﻋﺪاﻟﺖ وﺳﯿﺎﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ راﻣﯿﻨ^ ﺗﻪ ﮐﻮي او وﺳﯿﺎﻟﻪ ﻮﻟﻨﻪ ﭘﺮ ﻧ!ۍ واﻟﻮ د
ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﯥ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﯥ او د ﻧﯧﻤﮑﺮﻏ; د ﳌﺮ وړاﻧ ﯥ ﺷﯿﻨﺪي.
»ﻻﺋﻮﺗﺴﻪ« د ﭼﯿﻦ د ﺗﺎووﯦﺰم ﻣﺨﮑ Dﭘﯿﻐﺎﻣﱪ )ﻪ 2ﻪ وﯾﲇ دي:
»وﻟﺲ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻣﻨﻨ; ﮐﭽﯥ ﭘﻮﻫﻪ او روزﻧﻪ ﻏﻮره د ﻩ ،ﭼﺎ ﭼﯥ ﻟﻮړ ﺗﻌﻠﯿdت ﮐ!ي
دي ،ﻫﻐﻮی د ډﯦﺮو ﺳﱰو ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮي دي«.
ﻫﻮ! دﻏﯥ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐ gﻣ gﺧﭙﻞ رﻳIﺘﯿﻨﻮاﻟﯽ 2ﻮدﻟﯽ دی.
ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د د وﻟﺖ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ د ﯿLﻮ ﺗﻌﻠﯿdﺗﻮ ﺧﺎوﻧﺪان وو ،ﻟﻪ
ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ )ﺨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻧﺴﻮارو ﭘﻪ ﺑﯿﻪ ﻗﻠdﻧﻪ اﺧﯿﺴﺘﻠﻪ او دا د ﻓﺴﺎد ډﯦﺮه ﯿLﻪ
ﮐﭽﻪ وه ،ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ د ﭘﻮﻫﻨﯿﻮ )ﺨﻪ ﻓﺎرﻏﺎن راﻏﻠﻞ او دا د ﭘﻮﻫﯥ ﻣﻨﻨ;
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ﮐﭽﻪ "#ﻠﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ .ﺑﯿﺎ ﻧﻮ د ﻗﻠﻧﯥ ﺑﯿﻪ ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻨﻮ ﺨﻪ د ﯾﻮه ډ ﺳﺮﯦﻮ
ﭘﯿﺴﯥ ﺷﻮﻟﯥ؛ ﻣﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ د ﻟﻮړو ﺗﻌﻠﯿﺗﻮ ﺧﺎوﻧﺪان راﻏﻠﻞ ،د ﻗﻠﻧﯥ
ﺑﯿﻪ د ﯾﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﴍاﺑﻮ ﺗﺮ ﮐﭽﯥ ورﺳﯧﺪﻟﻪ او دا ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻓﺴﺎد ډﯦﺮه ﻟﻮړﻩ
ﮐﭽﻪ وه ،ﭼﯥ ﺗﺮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ واﮐﻤﻨﯿﻮ ﭘﻮرې ﻳﯥ دوام درﻟﻮد .ﺧﻮ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻲ
واﮐﻤﻨ; ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د 9ﯿﻮ ﮐﭽﻮ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻨﻮ ﺨﻪ ﻓﺴﺎد ﮐ7ﻩ وﮐ6ﻩ او ﻻړﻩ د ﻟﻮړو
ﮐﺪروﻧﻮ ﭘﻪ واک ﮐﯥ د ﮐﻮروﻧﻮ د ﺗﻼﺷ; ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻟﻮ9رۍ ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه او ﭼﯥ
ﺑﯿﺎ د ﺟﻬﺎد او ﻣﻘﺎوﻣﺖ وار راﻏﯽ ،اوس ﻧﻮ ﺗﺎﺳﻮ وواﯾﺎﺳﺖ ﭼﯥ ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮐﭽﻪ
ﻟﻮړ ﺧﺘﻠﯽ او ﻮﻣﺮه ﻧﺎرواوو او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘﯿﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻮن ﻟﺮﻟﯽ دی؟
دﻟﺘﻪ ﭘﻮGﺘﻨﻪ داده ،ﭼﯥ :د ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﻮ ﺨﻪ ﻨﻪ ﻣﺨﻨﯿﻮی ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ؟
Iﻮاب :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻓﺴﺎد ﻣﺨﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ ﳾ.
ﭘﻮGﺘﻨﻪ :د ﻓﺴﺎد ﻣﺨﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ وﻧﯿﺴﻮ؟
Iﻮاب :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻔﺴﺪﯾﻨﻮ 9ﻐﺮ 9ﻮل ﳾ.
ﭘﻮGﺘﻨﻪ :د ﻣﻔﺴﺪﯾﻨﻮ 9ﻐﺮ ﺑﻪ ﻨﻪ 9ﻮﻟﻪ ﳾ؟
Iﻮاب :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی د ﮐﻮرﻧﯿﻮ او ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻣﻼﺗ6و ﳌﻨﻪ 9ﻮﻟﻪ ﳾ.
ﭘﻮGﺘﻨﻪ :د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ او ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﻣﻼﺗ6و ﳌﻨﻪ ﺑﻪ ﻨﻪ 9ﻮﻟﻪ ﳾ؟
Iﻮاب :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ زﻣﻮږ اﻧﺴﺎ Nوﺟﺪان ژوﻧﺪی ﳾ.
ﭘﻮGﺘﻨﻪ :زﻣﻮږ اﻧﺴﺎ Nوﺟﺪان ﺑﻪ ﻨﻪ ژوﻧﺪی ﳾ؟
Iﻮاب :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﺟﺘﻋﻲ ﻋﺪاﻟﺖ د ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د اﺳﻼم د دﯾﻦ د ﻣﺆﻣﻦ
ﺑﻬﺎ درې رﮐﻨﻪ ﭼﯥ »ﺗﻘﻮی« ﻧﻮﻣﯧZي وﻣﻨﻮ او ﭘﲇ ﻳﯥ ﮐ6و .ﭘﻪ دی دری رﮐﻨﻮﻧﻮ
ﮐﯥ درﯾﻢ رﮐﻦ ﭼﯥ اﻧﻔﺎق ﻧﻮ ﻣﻴZي او ﻟﻐﻮي ﻣﻌﻨﺎ ﯾﯥ )ورﮐ6ﻩ( ده داﺟﺘﻋﻲ
ﻋﺪاﻟﺖ د ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﯾﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻏﻮGﺘﻨﻪ "#ﻠﻪ ﮐﯿZي۰ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﺮ
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﺷﯿﻄﺎ Nﻫﻮﺳﻮﻧﻮ او ارﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﯾﺪ ﻻﻧﺪې راﻏﻠﯽ او ﻫﯧﺮ ﺷﻮی
دی .اﻧﻔﺎق ﯾﺎ )ورﮐ6ﻩ( د ازاد ﻻس د ﻟﺮﻟﻮ او د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﴎه د داﺳﯥ ﻣﯿﻨﯥ د ﻧﻪ
ﻟﺮﻟﻮ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ﳌﺎﻧcﻠﻮ ﭘﻮرې ﴎ 9ﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯿﺎﯾﻲ -ډاډﻣﻦ ﺳﺎ .dﺧﻮ د
اﻧﻔﺎق ﯾﺎ د ورﮐ6ې ﭘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﮐﯥ اﻧﺴﺎن ﻧﻪ د زﻣﺎﻧﯥ ﻗﺎرون ﺟﻮړ ﳾI .ﮑﻪ :ﻫﺮ
ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ Iﺎی او ﭘﻪ ﻫﺮ درﯾ fﮐﯥ ﭼﯥ د )اﻧﻔﺎق( ﯾﺎ ورﮐ6ې! دود ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﻧﻪ
ﻟﺮي و6#ﻧﯿﺰه ژوﻧﺪ او ﻫﻢ 9ﻮﻟﻨﯿﺰه ژوﻧﺪ اروﻣﺮو ﭘﻪ ﻧﺎرواوو ﺷﺨ6و او ﺟ6و ﮐﯥ ﻟﺘﺎړ
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او دړې وړې ﺷﻮﯾﺪی .ﭘﻪ دې او داﺳﯥ ﻧﻮرو دﻻﯾﻠﻮ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ :ﻟﮑﻪ ﻨﻪ
ﭼﯥ د زردﺷﺖ ﭘﻪ اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﭘﺮ درﯾﻮ اﺻﻠﻮﻧﻮ ﯾﺎ رﮐﻨﻮﻧﻮ ﭼﯥ واﯾﻲ:
ﻏﻮره اﻧﺪﻧﻪ* ﻏﻮره وﯾﯿﻨﻪ* او ﻏﻮره ﮐ ﻧﻪ*( ﮐﻠﮏ ،ﻧﻪ ﻫﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﯽ او ﻧﻪ
ﭘﺮﯦﻮدوﻧﮑﯽ دود ﻞ ﺷﻮی -ﭘﻪ ﻫﻏﻪ ﺗﻮﻪ د ﭼﻴﻨﺎﻳﻲ ﭘﯿﻐﺎﻣﱪ )ﻻووﺗﺴﻪ( ﻟﻪ
ﺧﻮا د )ﺗﺎوو( ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻪ ﻧﺎ ﻪ ﯾﺎ ﮐ" ﻣ" ﻫﻤﻐﺴﯥ ﭘﺮ درﯾﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ ﯾﺎ
اﺻﻠﻮﻧﻮ ﻏﻮ)ﺘﻨﻪ ﭼﯥ واﯾﻲ :د ﭼﺎ ﭼﯥ ﺷﺘﻤﻨﻲ ډﯦﺮه وي ﻤﺮاه ﮐﯧ.ي او د ﭼﺎ
ﭼﯥ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻟ.ﻩ وي ﺑﺮی ﻣﻮﻣﻲ ﭘﻪ درﯾﻮ ﺑﻨﺴ/ﻮﻧﻮ دودﯦﺪﱄ دي ﯾﻌﻨﯽ :ﺷﻔﻘﺖ-
ﴏﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ او ﺗﻮاﺿﻊ( د )ﺗﺎوو( د ﴍﯾﻌﺖ د ﭘﯿﻐﺎﻣﱪ ددې درﯾﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ او
اﺻﻠﻮﻧﻮ د ﭘﻪ ﯾﺎد ﮐﯥ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﴎه ﴎه ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻟ .ذره ﻫﻢ 4ﯿﺮ ﺷﻮ -وﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ.و
ﭼﯥ د ﺣﴬت ﺑﻮدا ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( ﻫﻢ ﭘﻪ رو)ﺎﻧﻪ ﺗﻮﻪ د )ﺗﻘﻮی( ﭘﻪ
ﯧﺮ د درﯾﻮ رﮐﻨﻮﻧﻮ د ﺑﻨﺴ" ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ورﺗﻪ ﻞ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ .او دا ددﻏﻮ ادﯾﺎﻧﻮ
ﭘﺮ ر)ﺘﯿﻨﻮاﱄ او ورﺗﻪ واﱄ ﺑﺎﻧﺪې ﻫﯧ :ﺷﮏ او ﺷﺒﻬﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦ.دي .ﺣﴬت ﺑﻮدا
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ د )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( د درﯾﻮ اﺻﻠﻮﻧﻮ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ
ﻏﻮ)ﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ واﯾﻲ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﻮک د ﻫﻮا -ﻫﻮس -او د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺨﻪ
4ﺎن وژﻏﻮري د داﯾﻤﻲ او ﺣﻘﯿﻘﻲ ازادۍ او ﺧﻮﺷﺎﻟ? ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭼﯥ 4ﺎن
ﻫﯧﺮول او د 4ﺎن ﻧﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪل دي رﺳﯧ.ي -ﭼﯥ دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( واﯾﻲ.
ﯾﻌﻨﯥ؛ )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( ﮐ/ﻤ" ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ )اﯾن* ﳌﻮﻧ *Aاو
اﻧﻔﺎق( ﺗﻪ د )ﺗﻘﻮی( ﻧﻮم ورﮐﻮل ﺷﻮﯾﺪی -د )ﺗﻘﻮی( ﭘﻪ ﯧﺮ ﻠﯽ ﺷﻮ .ﭘﻪ دې
ﺗﻮﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د )ﺗﻘﻮی( او د ﺣﴬت ﺑﻮدا ﭘﻪ
ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( او ﻫﻤﺪا رﻧﻪ د ارﯾﺎﻧﺎ د ﭘﯿﻐﺎﻣﱪ ﺣﴬت زردﺷﺖ او د ﭼﯿﻦ
د )ﺗﺎوو( ﴍﯾﻌﺖ د ﭘﯿﻐﻤﱪ ﺣﴬت )ﻻووﺗﺴﻪ( درې اﺻﻠﻮﻧﻪ او رﮐﻨﻮﻧﻪ ﮐﻪ د ژﺑﻨﻲ
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﻧﻪ ور ﺗﯿﺮ ﺷﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﯽ او ﻣﻄﻠﺐ ﮐﯥ ﮐ/ﻤ" ﴎه ﻳﻮ رﻧﻪ او د ورﺗﻪ واﱄ
ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﯾﻮې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﭙﺎره ﭘﲇ ﺷﻮي -ﻮ ﭘﻪ Eﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د Eﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ
ﻟﻪ ﻟﻴﺎرې د Eﻮﻟﻨﯥ ﻫﺮ و ي ﺗﻪ د ﻫﻮﺳﺎ-ﺑﺴﯿﺎ او ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ ژوﻧﺪ وﺳﻪ وﺑﻠﻪ ﳾ او
ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﭘﻪ دﻧﯿﺎ او اﺧﺮت ﮐﯥ د ﴎﻟﻮړي ژوﻧﺪ د ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ووﳼ.
د ژوﻧﺪ د ﻻر)ﻮوﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻮ ﮐﺎLﻮ ﮐﺮ)ﻮ ﮐﯥ ﻣﻮږ درې رﮐﻨﯿﺰه دودﯦﺪﻟﯥ ﻻر)ﻮوﻧﯥ
وﯾﻨﻮ -ﺧﻮ ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ژﺑﻨﻲ ﺗﻮﭘﯿﺮ ﭘﻪ دې دوو رﮐﻨﻮﻧﻮ ﯾﺎ
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ﺑﻨﺴ ﻮﻧﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻻرﻮوﻧﻪ ﮐې ﭼﯥ واﯾﻲ:
»وژﻏﻮرئ او ودرﻣﻠﻮئ« د اﳌﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻋﻴﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ
ﮐﯥ ﭘﻪ دې دوو !ﮑﯿﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ !ﻮل اﺻﻮل را %ﺮﺧﻲ .ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ
واﯾﻲ» :وژﻏﻮرئ او درﻣﻠﻨﻪ ﯾﯥ وﮐﻮئ« دﻏﻪ ده د ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د
ژﻏﻮرﻧﯥ ﻟﯿﺎره .ﻟﮑﻪ %ﻨ+ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ؛ ﺑﻮداﯾﻲ؛ ﺗﺎووﯾﺴﺘﻲ؛ او اﺳﻼﻣﻲ
ﴍاﯾﻌﻮ ﮐﯥ د !ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ دﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﯿﺎره ﮐﯥ د ری رﮐﻨﯿﺰه ﮐﻮ
!ﲇ ﻟﯿﺎر
ﻮوﻧﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ؛ ﭘﻪ ﻫ/ﻏﻪ ﺗﻮ-ﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻣﻮﺳﻮي ﴍﯾﻌﺖ ﴎه
ﺟﻮﺧﺖ ددې دوو رﮐﻨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ژوﻧﺪ د ﻫﺮ اړخ ﺳﻤﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﱰ-ﻮ ﮐﯧﺪﻟﯽ
ﳾ .دا 4ﮑﻪ ﭼﯥ ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ژﻏﻮرﻧﻪ او درﻣﻠﻨﻪ ﻏﻮﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
دې ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ !ﻮﻟﯥ ﻏﻮﺘﻨﯥ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ )ﺗﻘﻮی( او د
)ﺑﻮداﯾﻲ( ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( او ﻫﻤﺪارﻧ+ﻪ د ﺣﴬت زردﺷﺖ ﭘﻪ ﻏﻮره اﻧﺪﻧﻪ؛
ﻏﻮره وﻳﻴﻨﻪ او ﻏﻮره ﮐﻧﻪ .او د ﺣﴬت )ﻻووﺗﺴﻪ( ﭘﻪ ﺷﻔﻘﺖ؛ ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﻲ او
ﺗﻮاﺿﻊ( ﮐﯥ ﻟﻨ<ﻩ -ﻨ<ﻩ ﺷﻮې ﻧﻐ=ﺘﯥ دي؛ ﯾﻌﻨﯥ :ﭘﻪ دې دوو ﻏﻮﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﮐﻪ
ﭼﯧﺮې ﭘﻪ رﺘﯿﺎ ﴎه ﭘﻠﯥ ﳾ د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ژﻏﻮرﻧﯥ ﭘﻪ ﭘﺎر ﻫﺮ ﮐﻠﻪ او ﻫﺮ ﭼﯧﺮﺗﻪ
!ﻮﻟﻨﯿﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﺑﻨﺴ ﯿﺰه ﺗﻮ-ﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﮐﯧﺪﻟﯽ او و-ي ﭘﻪ دﻧﯿﺎ او اﺧﺮت
ﮐﯥ د ﻧﯧﮑﻤﺮﻏ Bاو د ﺧﻮﯿﻮ ﺷﯧﺒﯥ ﺧﭙﻠﻮﻟﯽ ﳾ.
د ﻋﻴﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﺎروﻏﻪ وو؛ د ﻫﻐﻮی د درﻣﻠﻨﯥ ﻏﻮﺘﻨﻪ
ﯾﯥ وﮐﻩ او ﻫﻤﺪا رﻧ+ﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﻧﺎﭘﻮﻫB؛ ﻧﺎروا؛ ﺗﺎدا -ﻧﺎروﻏB
او ﻟﻮ!/رۍ ﭘﻪ وژوﻧﮑﯿﻮ ﺳﻤﻨﺪروﻧﻮ ﮐﯥ ډوب ﺷﻮی وو؛ ﻧﻮ 4ﮑﻪ ﯾﯥ د ﻫﻐﻮی
ﻟﭙﺎره ژﻏﻮرﻧﻪ وﻏﻮﺘﻠﻪ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯧMي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ ﻫﻢ ډﯦﺮ
داﺳﯥ ﻧﺎروﻏﺎن ﭼﯥ درﻣﻠﻨﻪ ﯾﯥ د اﻧﺴﺎن د وﺳﯥ ﻧﻪ وﺗﻠﯥ وه روﻏﻮﱄ او ډﯦﺮ
داﺳﯽ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ رﻧ+ﺎرﻧ+ﻪ وژوﻧﮑﯿﻮ ﭘﯧ=ﻮ ﮐﯥ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪل ژﻏﻮرﱄ وو .ﭘﻪ دې
ﺗﻮ-ﻪ د ﻋﯿﺴﯽ د ﴍﯾﻌﺖ ﺳﻨﺖ ژﻏﻮرﻧﻪ او درﻣﻠﻨﻪ و-ﺮ4ﯧﺪﻟﻪ؛ ﭼﯥ د ﻣﻬﺎل ﻏﻮﺘﻨﻪ
وه.
ﺧﻮ د اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ؛ ﺑﻮداﯾﻲ ﴍﯾﻌﺖ؛ اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ ﴍﯾﻌﺖ؛ او د ﺗﺎووﯾﺴﺘﻲ
ﴍﯾﻌﺖ
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ﺳﻨﺖ د ﻫﻐﻮ ی د ﻣﻬﺎل د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﻮﻟﻨﯿﺰو ﻻﻧﺠﻮ؛ ﺷﺨ و او ﺳﺘﻮﻧﺰو د اواروﻟﻮ
او ﭘﻪ
ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ او ﻣﺴﺎواﺗﻮ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻏﻮ*ﺘﻨﻪ وه ﭼﯥ ﺑﻨﺴ&ﯿﺰه و$ﺮ"ﯧﺪﻟﻪ.
د ﻣﻬﺎل او د ﻣﮑﺎن د ﴍاﻳﻄﻮ د اﯾﺠﺎﺑﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ دﻏﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ ﻟ1 2ﻪ
ﺗﻮﭘﯿﺮ ﴎه راﻣﯿﻨ7ﺘﻪ ﺷﻮی او ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﮐﺎ4ﻮ د ﮐﺮ*ﻮ ﭘﻪ 1ﯧﺮ ﭘﻪ ﻏﻮر"ﻨ3ﯿﻨﻪ
ﺗﻮ$ﻪ ﺳﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﲇ او ﺧﻮﻧﺪي ﮐ ﻳﺪي ﭼﯥ ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ر*ﺘﯿﻨﻮ ﻗﺼﻮ ﴎه ﴎه
د اﺣﺴﻦ اﻟﻘ ََﺼﺺ ﻧﻮم ﻫﻢ ورﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ.
ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﺧﱪه ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ د اﻧﺪﯦAﻨﯥ وړ ده؛ ﻫﻐﻪ داﺳﯥ واﮐﻤﻦ ذﻫﻨﻴﺖ دی
ﭼﯥ واﯾﻲ» :ﭘﺮﺗﻪ د اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ادﯾﺎﻧﻮ 1ﺨﻪ ﻧﻮر ﻮل ادﯾﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯦ2ي د
ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ دي .دا "ﮑﻪ ﭼﯥ ﻻروﯾﺎن ﯾﯥ ﺑﺘﺎن ﳌﺎﻧ7ﻲ«.
دﻏﻪ ذﻫﻨﯿﺖ ،ﻧﻮر ادﯾﺎن ﻳﻮ ﻣﺨﻴﺰه د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ M$ﻲ؛ ﭼﯥ ﻫﯧ Lﻫﻢ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻪ
ده او د ر*ﺘﻴﻨﻮﻟ Qﭘﺮ ﺑﻨﺴ Pوﻻړ ﻧﻪ M$ﻞ ﮐﯧ2ي -دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ1 :ﻨ3ﻪ ﭼﯥ ﮐﺘﻞ
ﮐﯿ2ي د "ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻫﺮ ﯾﻮ ﻻر*ﻮد ﺑﻨﺴ Pﭼﯥ د ﻋﺮ Tژﺑﯥ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح
)ﴍﯾﻌﺖ( ﻧﻮﻣﯧ2ي؛ ﺧﻮاﻣﺨﻮا د ﻧﻮرو ﴍاﯾﻌﻮ ﴎه ﺧﭙﻠﻮۍ اوﻧﯿﮋدﯦﻮاﻟﯽ ﻟﺮﻟﯽ دی.
"ﮑﻪ :ﮐﻪ ﻟ 2ﻏﻮﻧﺪې "ﯿﺮ ﺷﻮ! وﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ2و ،ﭼﯥ د ﻧﻮح ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم د ﻣﻬﺎل د
ﺗﻮﭘﺎن د ﭘﯧAﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د "ﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ د ﻧﻮح د ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﴍﯾﻌﺖ
ﻧﻪ وو ﭘﺎﺗﯥ .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﭘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﴍاﯾﻌﻮ ﻻروﯾﺎن ﻮل ﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﴎه
د ﻇﺎﳌﺎﻧﻮ؛ ﮐﺎﻓﺮاﻧﻮ او ﻃﺎﻏﻮﻃﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺒﺎه او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮل .ﻧﻮ "ﮑﻪ د ﺗﻮﭘﺎن ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د "ﻤﮑﯥ ﻣﺨﻪ وه او د ﻧﻮح ﭘﻪ ﺑﯧ ۍ ﮐﯥ ژﻏﻮرل ﺷﻮي ژوي او اﻧﺴﺎﻧﺎن.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﱪه ﭘﻪ دې ﺗﻮ $ﻪ وي ﻧﻮ ﺑﯿﺎ 1ﻨ3ﻪ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﻧﻮح د ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﴍﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻧﻮح د ﺑﯧ ۍ ﭘﻪ ﺳﻮرﻟﯿﻮ ﮐﯥ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﺮﻟﯽ ﺷﻮای؟
ﭘﻮره 1ﺮ$ﻨﺪه ده ﭼﯥ د ﺗﻮﭘﺎن ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﭘﯧ ﯾﻮ ﭘﻮرې دا د ﻧﻮح ﴍﯾﻌﺖ
وو ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ زوزاد ﮐﯥ واﮐﻤﻦ ﭘﺎ ﺗﯥ ﺷﻮی وو.
د ﻧﻮح زوزاد ﮐﻪ د "ﻤﮑﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه 1ﻨ]ﻩ ﮐﯥ ﻣﯧﺸﺖ وو؛ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﮐ و وړو او
ﻓﺮﻫﻨ3ﻲ ﺧﻮﯾﻮﻧﻮ ﮐﯥ اروﻣﺮو د ﯾﻮه ﺧﺪای د ﳌﺎﻧ7ﻨﯥ دود ﻧﻐAﺘﯽ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮی
ﭼﯽ ﺑﯧﻠ3ﯥ ﯾﯥ ﻫﻢ؛ ﻫﺮ ﻫﻐﻪ ﴍﯾﻌﺖ M$ﻞ ﮐﯿﺪﻟﯽ ﳾ -ﭼﯥ د ﻧﻮح د ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ
ر4ﺎ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﯾﻮ زوزادو ﮐﯥ راﻣﻴﻨ7ﺘﻪ ﺷﻮي دي .ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
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ﺗﻮ ﻪ د ﭼﯿﻨﻲ ﺗﺎووﺳﺘﻲ؛ د ارﯾﺎﯾﺎﻧﻮ اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ او ﺑﻮداﯾﻲ او د اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ
اﺳﻼﻣﻲ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ د درې رﮐﻨﯿﺰه ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻬﺎ ﴍﻃﻮﻧﻮ ﯾﻮ رﻧﻮاﻟﯽ ﻟﯿﺪﻟﯽ او ﻫﻐﻪ
د اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﮐﺮاﻣﺖ د ﺑﺸﭙواﱄ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻠﯽ ﺷﻮ .دﻏﻪ د &ﻤﮑﻲ ﭘﻪ ﺧﺘﯿ'ﻮ ﺳﯿﻤﻮ
ﮐﯥ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د &ﻤﮑﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ'ﻨﯿﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د وﻟﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﴍاﯾﻌﻮ ﮐﯥ ,
ﮑﻲ او د زﻣﺎ .او ﻣﮑﺎ .ﺗﻮﭘ2وﻧﻮ ﴎه ﴎه د ژوﻧﺪ د ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮرﻧ 3درې رﮐﻨﯿﺰه ﻟﯿﺎرې ﭼﺎرې 5ﻴﻲ ﭼﯥ:
 -۱دﻏﻪ ﴍاﯾﻊ د ﻧﻮح د ﴍﯾﻌﺖ ﻧﻪ راﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮې ﻻر5ﻮوﻧﯥ دي.
 -۲ددﻏﻮ ﴍاﯾﻌﻮ ر5ﺘﻴﻨﻮاﻟﯽ ﭘﻪ -ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯥ د ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﻣﺴﺎوات؛ او ﻧﯿﺎوﻣﻨ<
د ﺗﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ر5ﺘﯿﺎ ﴎه ﯾﻮ رﻧﻮاﻟﯽ دی.
 -۳د اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻣﻠﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻣﻠﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ د ر5ﺘﯿﻨﻮ ﴍاﯾﻌﻮ ﺧﺎوﻧﺪان وو او
دي.
د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ -ﮑﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ د ﻧﻮح ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور&ﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ -ﻮﻟﻮ
ادﯾﺎﻧﻮ او ﴍاﯾﻌﻮ ﮐﯥ د ژﺑﻨﻴﻮ ﺗﻮﭘﯿﺮوﻧﻮ او د زﻣﺎ .او ﻣﮑﺎ .ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﴎه ﴎه ﭘﻪ
اﻧﺴﺎ- .ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د -ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ د ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻋﺪاﻟﺖ؛ ﻣﺴﺎوات او ﻧﯿﺎو
ﻣﻨ< د ﺗﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻠﻮ ﮐﯥ د ﯾﻮ رﻧﻮاﱄ ﺗاووﻧﻮ ﺷﺘﻪ واﱄ ﻧﻪ ﺷﻠﯧﺪوﻧﮑﻲ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮﯾﺪي .ﻫﯧFﻮک ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ د ﺗﺎوو د ﴍﯾﻌﺖ ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮ5ﺘﻨﻪ د اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ او
ﺑﻮداﯾﻲ ﴍﯾﻌﺘﻮﻧﻮ د ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮ5ﺘﻨﯥ Iﺨﻪ ﺟﻼ او ﯾﺎ ﭘﻪ دﻏﻮ ﴍاﯾﻌﻮ ﮐﯥ د
ﻋﺪاﻟﺖ ﻏﻮ5ﺘﻨﯥ درﻳ Jد اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﻣﻠﺖ د ﴍاﯾﻌﻮ Iﺨﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ
درﯾﻮ اﻣﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﯦﺸﲇ ﭘﺮاﺗﻪ دي ﺟﻼ و5ﯿﻲ.
ﻋﺪاﻟﺖ ﯾﻮ &ﻮاک دی ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘﻪ -ﻮﻟﻨﯿﺰ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ډاډ؛
ﯾﻮواﻟﯽ؛ ﺑﺴﯿﺎﯾﻨﻪ؛ ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ؛ او ﺧﻮ5ﻲ راﻣﯿﻨ'ﺘﻪ ﮐﯧQي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د اﺣﺴﻦ
اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ ﻟﻪ ﺧﻮا د اﺣﺴﻦ اﻟ َﻘ َﺼﺺ ﭘﻪ ﻏﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﻫﻤﺪا ﻻﻣﻞ د ﻣﻨRﺖ ﭘﺮ
درﯾ Jوﻻړ &ﻠﯧﺪﻟﯽ دی.
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د ﺗﺎووﯾﺴﺘﻲ؛ اوﯾﺴﺘﺎﯾﻲ؛ او ﺑﻮداﯾﻲ ﴍاﯾﻌﻮ ﮐﯥ ﺑﺖ ﳌﺎﻧ'ﻮﻧﮑﻲ ﺷﻮي
دي 5ﺎﯾﻲ دﻏﻪ رﻧﻪ او5ﺘﻨﻲ او ﺑﺖ ﳌﺎﻧ'ﻞ ﺑﻪ د اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ ﴍاﯾﻌﻮ ﭘﻪ ﻻروﯾﺎﻧﻮ
ﮐﯥ ﻫﻢ وﻟﯿﺪل ﳾ .ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ ﻻروﯾﺎن ،ﭼﯥ ﻋﯿﺴﯽ
د ﺧﺪای &ﻮی ﻲ او ﳌﺎﻧ'ﻲ ﯾﯥ؛ ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﻧﻪ د ﺣﴬت ﻋﯿﺴﯽ د دﯾﻦ

١٩٩

د اﺣﺴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻘﯿﻦ اﺣﺴﻦ اﻟ َﻘ َﺼﺺ

ﻨﺎه ﻧﻪ ده -ﺑﻠﮑﯥ ﻨﺎه د دﯾﻦ د ﻻروﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻋ ﻟﻮ ﮐﯥ ده؛ ﮑﻪ :ﮐﻪ د ﺣﴬت
ﻣﻮﺳﯽ ﭘﻪ ﭘﯧ ﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﯿﺮ ﺷﻮ وﺑﻪ وﯾﻨﻮ ﭼﯥ د ﺣﴬت ﻣﻮﺳﯽ د !ﻮ ورﻮ ﭘﻪ
ﻏﯿﺎﺑﺖ ﮐﯥ ﻫﻢ )ﺳﺎﻣﺮي( ﻧﻮﻣﻲ د ﻏﻮاﻳﻲ د ﺧﻮﺳﮑﻲ ﺑﺖ ﺟﻮړ ﮐ) ﭼﯥ ډﯦﺮ
ﻳﻬﻮدان د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﳌﺎﻧ1ﻠﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮل.
ﻟﮑﻪ !ﻨ6ﻪ ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﭘ 3ﺷﻌﻮر د اﻟﻬﻲ اﻟﻬﺎم اﺧﯿﺴﺘﻮﻧﮑﯽ دی -ﭘﻪ ﻫ ﻏﻪ ﺗﻮﻪ
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﭘ 3ﺷﻌﻮر د ﺷﯿﻄﺎن د وﺳﻮﺳﻮ ﻣﻨﻮﻧﮑﯽ ﻫﻢ دی .ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻪ ﻟﻮﻣ)ۍ
ورﯥ او ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻧﻴﮋدې ﻧﻪ د ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﭘ 3ﺷﻌﻮر ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻮﺳﻮ ﻟﻪ ﻻرې
واﮐﻤﻦ ﺷﻮی ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ د اﺳﻼﻣﻲ دﯾﻦ ﭘﻪ ﴍﯾﻌﺖ ﮐﯥ ﻟﻮﻣ)ﻧﯽ ﮐﺎر د
ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻪ وﺳﻮﺳﻮ !ﺨﻪ د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻏﻮEﺘﻨﻪ اړﯾﻨﻪ Cﻠﻪ
ﺷﻮې ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻧﻮرو ادﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﴍاﻳﻌﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﻮﻣ)ﻧ Fاړﺗﯿﺎ Eﻮدل ﺷﻮې
ده .ﻧﻮ ﮑﻪ ﻨﺎه د دﯾﻦ ﻧﻪ ده -ﺑﻠﮑﯥ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘ) دی ﭼﯥ د ﺷﯿﻄﺎن د
وﺳﻮﺳﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﭘ) ﮐﯥ د ﻟﻮی ﺧﺪای د ژﻏﻮرﻧﯥ ﻣﺮاﺗﺐ ﻫﯧﺮ او د ﺷﯿﻄﺎ Gﺑﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﳌﺎﻧ1ﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮی دی.
اﻧﺴﺎن ﺗﻪ د ﺷﯿﻄﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ډﯦﺮ زﯾﺎت ﺑﺘﺎن د ﳌﺎﻧ1ﻠﻮ وړ Eﻮدل ﮐﯧKي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﮐﯥ د ﺧLﯥ؛ ﺧﻮNﯥ او ﺧﯧLﯥ ﺑﺘﺎن ﺗﺮ ﻫﺮ ﺑﻞ ﺑﺖ !ﺨﻪ ﻧﯿﮋدې؛ ﻣﻬﻢ او ﻫﺮ
ﮐﻠﻪ د ﺳﱰﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻧﯧﻎ ﻧﯧﻎ ودرﯦKي .ﺧﺪای دې ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ددﻏﻮ او ﻧﻮرو
ﺷﯿﻄﺎ Gﺑﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﳌﺎﻧ1ﻠﻮ !ﺨﻪ وژﻏﻮري.
اﻣﯿﻦ
ﭘﺎی
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اﻳاﺎن
او
ﺑﯧاﺎن
ﻣﺒﺎرز ﺎﭘﯽ
۲۰۱۶ /۱۳۹۵

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن
ﻟﯿﮑﻮال :ﻣﺒﺎرز ﺎﭘﯽ
ﭼﺎپ ﮐﺎل۱۳۹۵ :ل۲۰۱۶ /ز
ﭼﺎﭘﺸﻤﯧﺮ ۱۰۰۰ :ﻮﮐﻪ
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اﯦاﺎ ن او ﺑﯧاﺎ ن
ﭘﻪ او س ﻣﻬﺎ ﻟﻪ ﻧﯾﻮاﻟﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺗﻮ ﮐﯥ اﻧﺴﺎ  ﻮ ﻟﻨﻪ د اﻳاﺎﻧﻮ او ﺑﯿ اﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻﻧﺪې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﯧ ي ﭼﯥ اﯾاﺎن ﭘﻪ درﯾﻮ ډﻟﻮ او ﺑﯿاﺎن ﭘﻪ دوو

ډﻟﻮ وﯦﺸﻠﯽ ﺷﻮ:
ا ﻟﻒ :اﯾاﺎ ن ﻮ ل ﺎل ﭘﻪ د ر ﯾﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﮐﯥ ﺑﻮ ﺧﺘﻴﺎ ﻟﺮ ي
ـ ﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎ ر ي
ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﭼﺎري
ـ اﻗﺘﺼﺎدي ﭼﺎري
 ۱ـ دﺳﯿﺎﳼ ﭼﺎر و اﻳاﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ در ﯾﻮ ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻠﯽ ﺷﻮ:
ـ ﺳﱰ اﻳ اﺎ ن
ـ ﻣﻨ&ﻨﻲ اﯾاﺎ ن
ـ واړ ه اﯾاﺎ ن
ﺳﱰ اﯾاﺎن ﭘﻪ واﺷﻨ*) ،ﻣﺴﮑﺎو ،ﭘﯿﮑﻨ -او ﻟﻨﺪن ﮐﯥ؛ ﻣﻨ&ﻨﻲ اﯾاﺎن ﭘﻪ
ﭘﺎرﻳﺲ ،ﺑﺮﻟﯿﻦ ،اﻧﻘﺮه ،ﺗﻬﺮان ،اﺳﻼم اﺑﺎد او ﻧﻮي ډﻫﲇ ﮐﯥ او واړﻩ اﯾاﺎن ﭘﻪ

روم ،اﺗﻦ ،ﺗﺎﺷﮑﻦ ،اﺳﻠﻮ ،ﺳﺘﻮﮐﻬﻮ /او دوﺷﻨﺒﯥ ﮐﯥ ﺷﺘﻮن ﻟﺮي.
 - ۲ﻣﺬ ﻫﺒﻲ اﯾ اﺎ ن :ﻣﺬ ﻫﺒﻲ اﯾاﺎ ن ﭘﻪ ﻟﻨﺪ ن ؛ ﻣﺴﮑﻮ؛ ﺗﻬﺮ ا ن؛ ر ﯾﺎ ض ؛
ﻗﺎﻫﺮه ا و ﻧﻮي ډﻫﲇ ﮐﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وړي .دا وي د ﺳﯿﺎﺳﯥ او ﻣﺬﻫﺒﻲ
اﯾاﺎﻧﻮ ﭘﺘﻲ.
ب ـ ﺑﯿا ﺎ ن :ﺑﯿا ﺎ ن ﻫﻢ ﭘﻪ دوو ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻠﯽ ﺷﻮ :ﯾﻮه ډﻟﻪ ﯾﯥ ﺳﯿﺎ ﳼ او ﺑﻠﻪ

ډﻟﻪ ﯾﯥ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿاﺎ ن د ي.
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ﺳﯿﺎﳼ ﺑﯿ ا ﺎ ن ﻟﻪ واﺷﻨ ﻣﺴﮑﻮ ،ﭘﯿﮑﻨ ،ﻟﻨﺪ ن ،ﻗﺎﻫﺮ ﻩ ،ﭘﺎرﻳﺲ اوﻧﻮ ي
ډﻫﲇ ﺨﻪ روز ﻧﻪ او ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿ ا ﺎ ﻧﻮ ر و زﻧﻪ او ﭘﺎﻟﻨﻪ

ﭘﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺘﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻣﺨﻪ دروﻣﻲ:
 ۱ـ ﭘﻪ ﻟﻨﺪ ن ﮐﯥ د ﻟﻮﺗﺮ ي ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻮ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎ ن
 ۲ـ ﭘﻪ روم ﮐﯥ د ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن
 ۳ـ ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮﮐﯽ ارﺗﻮدوﮐﺴﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺎ ن
 ۴ـ ﭘﻪ رﯾﺎض ﮐﯥ ﺳﻨﻲ ﻣﺴﻠ" ﻧﺎن
 ۵ـ ﭘﻪ ﺗﻬﺮان ﮐﯥ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﻠ" ﻧﺎن
 ۶ـ ﭘﻪ ﻟﻨﺪ ن ﮐﯥ اﺳ"ﻋﯿﻠﯿﻪ ﻣﺴﻠ"ﻧﺎن
دا وو د اﯾ ا ﺎو او ﺑﯿ ا ﺎ ﻧﻮ د ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﯧﮋ ﻧﺪ ﻠﻮي.
ﺑﺎﯾﺪ ووﯾﻞ ﺷﯥ ﭼﯥ اﯾ ا ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ وﯾﻞ ﮐﯧ*ي ﭼﯥ د ﺑﺎدار ﭘﻪ ﯧﺮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﺮﯾﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﻫﺮ ﻪ ډﯦﺮ ژر او ﭘﻪ ﺗﺎدۍ ﴎه ﻏﻮاړ ي ﺧﻮ ﺑﯿ ا ﮐﻮای ﺷﻮ د ﻣﺮﯾﯥ
ﭘﻪ ﯧﺮ ﻻ دﻣﺮ ﯾﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ;ﯿ:ﻪ درﺟﻪ ﮐﯥ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯥ ﻋﻘﻠﻪ او د ﺑﻞ ﭼﺎ ﺳﻨﺪرو ﺗﻪ

ﻧ<ﯧﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﯧﺮ وﺑﻮﻟﻮ.
د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻏﻮاړم ﻫﻐﻮ ﻧﻴﻤ ﺗﯿﺎوو ﺗﻪ ﻮﺗﻪ وﻧﯿﺴﻢ ﭼﯥ زﻣﻮږ د
ﻫﻴﻮاد او وﻟﺲ ﭘﻪ اړﻩ ﭘﻪ دې ﺗﯧﺮو ﻠﻮرو ﻟﺴﯧﺰو ﮐﯥ ﻣﺎﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﺳﱰ ﻮ ﻟﯧﺪﱄ ﯾﺎ
ﺧﻮﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ او ﻧ ﯾﻮاﻟﻮ رﺳﻨﻴﻮﮐﯥ او ر ﯦﺪﱄ او ﻟﻮﺳﺘﲇ دي.
ﺑﺨDﻨﻪ ﻏﻮاړم ﻣﺎ دﻫﻴﻮا د او وﻟﺲ ﻧﻮ م واﺧﯿﺴﺖ Eﮑﻪ ﭼﯥ Eﯿﻨﯥ ﺑﻪ و ﭘﻮGﺘﻲ

ﭼﯥ ﮐﻮم ﻫﻴﻮاد او ﮐﻮ م وﻟﺲ؟
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ واک ﯾﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ Gﮑﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧ*ي؟
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دا ﺗﯧﺮ ﻠﻮﯾDﺖ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﮐﯧ*ي د ﺟ و د او ر ﭘﻪ ﳌﺒﻮ ﮐﯥ ﺳﻮزي او
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﺮې ﮐﻠﻪ ﯾﻮ زﺑﺮ Eﻮاک او ﮐﻠﻪ ﺑﻞ زﺑﺮ Eﻮاک ﯾﺮﻏﻞ ﮐﻮي او اﺷﻐﺎ ﻟﻮي
ﯾﯥ؟
ﻫﻤﺪﻏﻮ ﭘﻮGﺘﻨﻮ ﺗﻪ راEﻢ ،راEﻢ ﭼﯥ وواﯾﻢ ﻻﯾﯥ Gﻪ ﭘﻪ ډا ﻪ وواﯾﻢ ﭼﯥ ﮐﻪ و

 Jﺗﱪ ﺗﻪ ﻻﺳﺘﯽ ﻧﻪ وای ورﮐ ی ﺗﱪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﯿ<ﮑﻠﻪ و ﻧﻪ ﻧﻪ وای ﭘﺮې ﮐ ي او
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ﻮ ﯥ ﻮ ﯥ ﮐ ې.
ﯾﺮﻏﻠﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﻻ ﺳﭙﻮﻲ وﻧﻪ ﻟﺮي ﺧﭙﻞ ﯾﺮ ﻏﻞ ﻧﻪ ﳾ ﭘﻴﻠﻮ ﻟﯽ ،ﻏﻠﻪ
ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﻧﻨﻪ ﻻرﻮوﻧﻪ وﻧﻪ ﳾ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮ ﻟﯽ د ﭘﯿﺴﻮ او #ﯿ"ﻮ
دﺳﺎﺗﻨﻲ 'ﺎ ی وﭘﯧﮋ ) .دا ﻫﻐﻪ اور دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﳌﻨﻲ ﺨﻪ راﭘﻴﻠﯧ,ي ﮐﻪ
ﳌﻨﻪ اور واﻧﺨﲇ ﮐﻤﯿﺲ ﻧﻪ ﺳﻮزي ﮐﻪ ﻏﻠﻪ ﺗﻪ د ﮐﻮر د ﻧﻨﻪ ﺨﻪ ﻻرﻮﻧﻪ ﻧﻪ وي
ﻏﻞ د ﭼﺎ ﮐﻮر ﺗﻪ ﻧﺸﯥ ﻧﻨﻮﺗﻠﯽ ﮐﻪ ﺗﱪ ﺗﻪ وﻧﻪ ﻻﺳﺘﯽ ورﻧﻪ ﮐي ﺗﱪ ﺑﻪ ﺮﻧﻪ وﻧﻪ

ﭘﺮې ﮐ ي؟
ﭘﺪې ﺗﻮ#ﻪ ﯾﺮﻏﻠﺮه اﯾا#ﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮﺧﻮ ﺗﻪ ﺳﯿﺎﳼ او
ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿا#ﺎن وﻧﻪ ﻟﺮي ﻫﯿ9ﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻮﺗﻪ زړﻩ ﻧﴚ ﻪ ﮐﻮﻻی.
داﺧﱪه ﻪ ﻮﮐﻪ ﻧﺪه ﺛﺒﻮﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮي اوﺮ#ﻨﺪه ﻧ:ﯥ ﯾﯥ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺷﻮ ،د
دﻏﻮﻧ:ﻮﻧ:ﺎﻧﻮاوﺮ#ﻨﺪوﺑﯿﻠﻮدراﺳﭙﻟﻮﭘﻪ ﻧﯿﺎﻣﺖ دﺳﱰو اﻳا#ﺎﻧﻮد اﻏﯧﺰ ﻻﻧﺪې د
ﺳﯿﺎﳼ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿا#ﺎﻧﻮ ﺨﻪ داﺳﯥ راﭘﻴﻠﻮم اﻟﻒ ـ ﺑﯿا#ﺎن :ﺑﯿا#ﺎ ن دوه
ډﻟﯥ دي ﯾﻮه ﯾﯥ ﺳﯿﺎﳼ او ﺑﻠﻪ ﯾﯥ ﻣﺬ ﻫﺒﻲ؛ ﻟﻮﻣ ی ﺑﻪ دﺳﯿﺎﳼ ﺑﯿا#ﺎﻧﻮ ﭘﻪ اړﻩ
وواﯾﻢ:
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د واک دﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮادﮐﯥ دﺑﻬﺮﻧﯿﻮﻫﻴﻮادوﻧﻮﭘﻪ
ﭘﯿﺴﻮاو وﺳﻠﻮﺑﻬﺮ) ﺗﻴﻮرﯾﺘﯿﮑﻲ او ﭘﺮاﮐﺘﯿﮑﻲ اواﻣﺮ ﭘﲇ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎ ل ﭘﻪ
ﺗﻮ#ﻪ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ دﺧﻠﻖ دﯾﻤﻮﮐﺮاﻴﮏ #ﻮﻧﺪاو ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﯾﯥ د ﻣﺴﻠHﻧﻮ

'ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ډ ﻟﻪ.
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادﮐﯥ ﺗﺮﻮﭼﯥ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﻪ واک ﮐﯥ وو دﺳﯿﺎﺳﺖ د وﻧﻮ ﭘﺎKﻲ ﻧﻪ
رﭘﯧﺪﻟﯥ ،ﮐﻮ ﻣﻪ ﭘﺎKﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ دﮐﻮ م ﺑﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا ور ﭘﯧﺪه دﻫﻐﯥ ﭘﺎKﻲ د رﭘﯧﺪا ﻣﺨﻪ
ﺑﻪ دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺎ خ ﮐﯥ وﻧﯧﻮﻟﻪ ﺷﻮه او ﯾﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺎﺧﻪ ﻻﻧﺪې وﻏﻮر'ﻮﻟﻪ ﺷﻮه ،ﻮ
ﺑﻠﻪ ﭘﺎKﻪ وﻧﻪ ﺧﻮ'ﻮي ﻣﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه اوﭘﺮ'ﺎی ﯾﯥ
دﺧﺪای ﺑ:ﻠﯥ داوود ﺧﺎن ﺟﻤﻬﻮري ﻧﻈﺎم راﻣﻨQﺘﻪ ﺷﻮداﻣﻬﺎل ﺳﯿﺎﳼ ﺑﺎدوﻧﻪ او
ﺗﻮﭘﺎﻧﻮﻧﻮﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ راﺮ #ﻨﺪ ﮐ.
د دﻏﻮ ﺑﺎدوﻧﻮ او ﺗﻮﭘﺎﻧﻮﻧﻮ ﺨﻪ د را ر ﭘﻴﺪوﻧﮑﯿﻮ ﭘﺎKﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﯾﯧﺪو ﮐﯥ ﻟ ,ﻟ,
اوﮐﺮارﮐﺮار دﺳﯿﺎﳼ ﺑﯿا#ﺎﻧﻮ ﻬﺮې دﻫﻐﻮﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿا#ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ 'ﻠﻮ ﮐﯥ
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راﺮﻨﺪﯦﺪﻟﯥ ﭼﯥ د ﻟﻮﯦﺪﯾ ﻮ ز ﺑﺮ ﻮاﮐﻮ اﯾاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻ ﺳﻮﻧﻮ ﻧﯧﺪل.
د ﺧﺘﯿ زﺑﺮ ﻮاک اﯾاﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﯾﺮﻏﻠﯿﺰو ﻣﻮﺧﻮ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر د
ﺳﯿﺎﳼ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ روزﻟﯥ اوﺳﺎﺗﻠﯥ وه ،د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ دﺳﱰ ﺑﯿا ﺗﺮﺳﯿﻮر
ي ﻻﻧﺪې واک ﺗﻪ ورﺳﻮل ﺷﻮل.
دﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﺳﱰ ﺑﯿا ﭼﯥ ﺎﻧﺘﻪ ﯾﯥ د رﻫﱪ ﺑﺰرګ ﻧﻮم (ﻠﯽ وو ﭘﻪ دې ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ د ده ﴎه ﮐﻮﻣﻪ ډﻟﻪ ﻣﻠ+ﺮي ﺷﻮي ﻫﻐﻮی ﺧﻮ دﺧﺘﯿ د زﺑﺮ ﻮاک
اﯾاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﻣﺎدي ﻣﺮﺳﺘﻮ روزل ﺷﻮي ﯾﻌﻨﻲ ﻟ 4ﺗﺮ ﻟ 4ﻩ دې ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ وو
ﮐي ﭼﯥ ﻮک د ﭼﺎﻟﻪ ﺧﻮا وروزل ﳾ ﯾﺎ ﻮک ﭼﯥ د ﭼﺎﭘﺮ ﻣﺎدي ﻣﺮﺳﺘﻮ
راﻟﻮی ﳾ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻨ+ﻪ د ﺧﭙﻞ وﱄ ﻧﻌﻤﺖ دﭼﻮﭘ ﻧﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﻣﺦ واړ و ﻟﯽ

ﳾ؟
ﺳﱰ ﺑﯿا د ﭘ>ﺘﻮ د دې ﻣﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭼﯥ واﯾﯥ ))اﯾا ﻧﻮر ﻏﻮاړ ي او
ﺑﯿاﭘﻮرﻏﻮاړي(( ﻫﯿ@ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮﭼﯥ د اﯾا ﯾﻌﻨﯽ د ﺧﺘﯿ زﺑﺮ ﻮاک
ﯾﺮﻏﻠﯿﺰوﻣﻮﺧﻮدﭘﲇ ﮐﯧﺪﻟﻮﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ روزل ﺷﻮي ﺑﯿاﺎن ﺑﻪ ﻫﯿﮑﻠﻪ ﻫﻢ دده
ﭘﻪ (ﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر راﻧﻪ ﳾ ،دا ﮑﻪ ﭼﯥ اﯾا ﻧﻮر ﻏﻮاړي او زﻣﻮږ دﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ
ﺳﱰﺑﯿا ﭘﻮر ﻏﻮاړي.
د ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻮرﻏﻮاړي؟ د ﻫﻐﻮ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮر ﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﺳﱰ اﯾا ﻟﻪ
ﺧﻮا دﻧﺪه ورﮐل ﺷﻮې وه ،ﻮدﺧﭙﻞ ﺳﱰ ﺑﯿا ﴎه ﺗﺮ ﯾﻮې ﻟﻨGې ﻣﻮدې ﭘﻮرې
ﯾﻮ ﺎی ﻣﻨGې ووﻫﻲ او ﺑﯿﺎ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺗ Jﻟﻮری ﺑﺪﻟﯧﺪه دوی دې د ﺧﭙﻞ
ﴎوال ﴎه ﻣﻠ+ﺮﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﳼ ﻫﻢ وﺷﻮل؛ وﻮرئ دﺧﺘﯿ
دﺳﱰ اﯾا ﻟﻪ ﺧﻮاﻧﻪ روزل ﺷﻮي ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻧﺪه ورﮐ ل ﺷﻮې وه ﭼﯥ د
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړﯦﺪو ﴎه ﺳﻢ دﻟﺘﻪ ،ﻫﻠﺘﻪ او ﻻ ﭘﻪ Lﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ
ﭼﺎﭼﯥ ږﯾﺮه ﻟﺮﻟﻪ اوﭼﺎﭼﯥ ﺳﭙﯿﻨﻪ ﭘ+ۍ ﭘﺮﴎ ﻟﺮﻟﻪ د ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
وﻧﯿﴘ ،وﺗي او ووژ Pﭼﯥ ﻫﻐﻮی د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ دﺑﯿﺮ غ ﻻﻧﺪې ﻫﻤﺪﻏﻪ ﮐﺎر
وﮐ ﺧﻮ ﻮک ﭼﯥ ددﻏﻮﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﺨﻪ ﯾﻮﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ ﭘﯧ>ﻮﺨﻪ
ﭘﻮﻫﯧﺪل ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻫﻴﻮاده د ﺑﻬﺮ ﻣﻠﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﭘ>ﯥ ﺳﭙﮑﯥ ﮐې او وﺗ>ﺘﯧﺪل
ﭼﯥ ﻏ(ﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﯿﻮاد ﮐﯥ راLﻮ ل ﺷﻮي وو Sﺎﯾﯥ ﯿﻨﯥ ﺑﻪ
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داﺳﯥ ﭘﻮ ﺘﻨﻪ وﻟﺮي ﭼﯥ وﻟﯥ دﻏﻮ ډﻟﻮﺗﻪ د ﺳﯿﺎﳼ ﺑﯿاﺎﻧﻮاوﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿاﺎﻧﻮ
ﻧﻮم ورﮐل ﺷﻮی دی؟
ﭘﻪ ﭘ(ﺘﻮ ژ ﺑﻪ ﮐﯥ اﯾا ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ واﯾﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮﮐﺎرﮐﯥ ﻋﺠﻮل او ﻫﺮ *ﻪ ډﯦﺮ ژر
او ﭘﻪ ﺗﺎدي ﴎه وﻏﻮاړي ﺗﺮﻻﺳﻪ ﯾﯥ ﮐي.
او ﻫﻤﺪارﻧ2ﻪ ﺑﯿا ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻮده ،ﺑﯥ ﻋﻘﻞ اوﻧﺎﭘﻮﻫﻪ وي ،ز ﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ
دې ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ ﭘاو ﭘﺮ ﭘاو داﺧﱪه رو ﺎﻧﻪ ﮐم ﭼﯥ زﻣﻮږ ﺳﯿﺎﳼ او ﻣﺬ ﻫﺒﻲ
ډﱄ ﭘﻪ ر ﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮﻪ 5ﻮل ﭘﻪ 5ﻮﻟﻪ ﺑﯿاﺎن وو.

او س ﺑﻪ راﺷﻢ ﻟﻮﻣي ﭘاو ﺗﻪ او ﻫﻐﻪ داﳼ ﭼﯥ:
دﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ دﺳﱰ ﺑﯿا ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ*ﻮک دﻋﺒﺪاﻟﻘﺪﯾﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎ Aﭘﻪ
ﻧﻮم د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دﻧﺪه ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ د ده د وزارت ﺗﺮﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﻮرې

دده د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ ﺗﺬﮐﺮې ﯾﺎ ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎCﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﯥ ﯾﺎ ﻧﻪ ﯾﯥ وې اﺧﯿﺴﺘﻲ،
ﻧﻮﻣﻮړي وزﯾﺮ ﭼﯥ د ﺳﱰ ﺑﯿا د  Eﺳﱰﻲ ﭘﻪ *ﯧﺮ Gﻞ ﮐﯧﺪه وﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ
دﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ ﺗﻪ ډﯦﺮ ژر ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎCﯥ ورﮐل ﺷﯥ ﭼﯥ د دې ﻣﻮﺧﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﯾﻮﺧﻮراﺳﱰ ﻫﯿﺌﺖ و5ﺎﮐﻞ ﺷﻮ *ﻮﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ *ﺨﻪ ﺳﯿﺪه ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ
ورﳾ او ﻫﻠﺘﻪ دې ﭘﯧﮋﻧﺪﭘﺎCﯥ ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﯦﴚ ﻫﯿﺌﺖ ﭼﯥ د ﻣﻌﻤﻮل ﴎه
ﺳﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﻮﻣی د ﻟﻐKن وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ وای او دوﻻﯾﺖ د ﻣﻘﺎم *ﺨﻪ ﯾﯥ دﺧﭙﻞ
ﮐﺎرﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﺮﺳﺘﻪ او ﻻر ﻮوﻧﯥ ﻏﻮ ﺘﯥ وای دا ﮐﺎر ﯾﯥ وﻧﻪ ﮐ .ﻫﯿﺌﺖ ﺳﯿﺪه د
ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺴﻮاﻟ ) Eدواب ( ﺗﻪ ﻻ ړ.
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﻪ دواب وﻟﺴﻮاﻟ Eﮐﯥ ﺧﻠﮑﻮ دﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻫﯿﺌﺖ ﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﯽ
وﻧﻪ واﯾﻪ او ﭘﻪ دې ﺧﱪه 5ﯿﻨ Pودرﯦﺪل ﭼﯥ د ﻗﺪﯾﺮ ﺗﺬﮐﺮې ﻧﻪ اﺧﻠﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﺑﯿﺎ
ﻫﻢ ددې ﭘﺮQﺎی ﭼﯥ د ﻟﻐKن وﻻﯾﺖ ﻣﻘﺎم ﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮاړي ﺳﯿﺪه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ
Qﻲ او وزﯾﺮ ﺗﻪ واﯾﻲ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ وﻟﺲ ﻣﻮږ ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ دﻗﺪﯾﺮ ﺗﺬﮐﺮې ﻧﻪ
اﺧﻠﻮ.
ﻗﺪ ﯾﺮ ﭼﯥ ﭘﻪ ر ﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮﻪ ﯾﻮ ﺑﯿا وو ﻧﻮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﺷﻮ اواﻣﺮ ﯾﯽ وﮐ ﭼﯥ د ﴐﺑﯥ
ﻏﻮﻧ Vدې ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ورﳾ او ﺧﻠﮏ دې ﻣﺠﺒﻮر ﮐای ﳾ ﭼﯥ ﺗﺬﮐﺮې
واﺧﲇ.
د ﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ Vﯾﻮﻣﺎزدﻳ2ﺮ )ﻟﺮﻣﻞ( ﻧﺎﺑﱪه ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ ﻟﻐKن ﺗﻪ ورﺳﯿﺪ او دﻟﻐKن
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وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﭘﻼزﻣﯿﻨﻪ ﻣﻬﱰﻻم ﮐﯥ ﺗﻢ ﺷﻮ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ ﭘﻪ ﻣﻬﱰﻻم ﮐﯥ
ﭘﻠﯽ ﮐﯧﺪه د دوی د راﺗ ﺨﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻟﻮﻣی د ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻮ د ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ د
ﺗﻠﯿﻔﻮن د ﺳﻮﭼﭙﻮر د ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا د وﻻﯾﺖ واﱄ ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﺣﺴﻦ
ﺧﺎ ن ) %ﺮ د ﯾﺰ ی (وو؛ ﺧﱪ ورﮐ ﺷﻮ.
واﱄ ﺗﻪ ﭘﻮ-ﺘﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﻩ ﭼﯥ دا د ﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ وﻟﯥ او د ﻪ ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﲇ
دي؟ وﻟﺲ ﺧﻮ 5ﻮل ارام دی؛ ﭼﺎ ﺑﻐﺎوت ﻧﺪی ﮐ ی ؛ ﻧﻮ ژ ر ﯾﯥ ﯾﻮ ﻮک
واﺳﺘﻮه ﻮ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ د ﴐﺑﯥ د ﻏﻮﻧ د ﻣﴩ ﺨﻪ د ﻫﻐﻮی د راﺗﻠﻠﻮﻧﻪ ﭘﻮ ﻩ
ﳾ.
د ﴐﺑﯥ د ﻏﻮﻧ ﻣﴩ ﭼﯥ -ﺎ ﻏﻠﯽ ﻣﻮﺳﯽ ) ﻧﻌﻴﻤﻲ( ﻧﻮﻣﻴﺪه د دې ﭘﻮ-ﺘﻨﯥ ﭘﻪ
Eﻮاب ﮐﯥ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ راﻏﲇ ﯾﻮ ﻮ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻮاو ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻐﯥ
ﺳﯿﻤﯥ وﻟﺲ ﺗﻪ ﺗﺬﮐﺮې ورﮐو .ﻧﻮﻣﻮړ ي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﱪوﮐﯥ زﯾﺎﺗﻪ ﮐﻩ ﭼﯥ ﻮ
ورEﯥ ﭘﺨﻮاﻫﻢ د وزارت ﺨﻪ ﯾﻮ ﻫﯿﯿﺖ ﺳﯿﺪه ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ اﺳﺘﻮل ﺷﻮې وو.
ﭼﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ ﺗﻪ ﺗﺬﮐﺮې ورﮐي ﻣMﺮ وﻟﺲ د وزارت ﻫﯿﯿﺖ ﺑﯿﺮﺗﻪ ﺷ ﻟﯽ
او ﺗﺬﮐﺮ ې ﯾﯥ ﻧﻪ دې اﺧﯿﺴﺘﻲ .ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ وزﯾﺮﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮږ ﺗﻪ اﻣﺮﮐ ي ﭼﯥ
ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻻړﺷﻮ او ﻫﻐﻮي دې ﺗﻪ اړ ﮐو ﭼﯥ ﺗﺬﮐﺮې واﺧﲇ( ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دې
ﺧﱪو ﻧﻪ د ﻟﻐSن دوﻻﯾﺖ واﱄ )ﺣﺴﻦ ﺧﺎن %ﺮدﯾﺰی(ﺧﱪﺷﻮ ﻫﮏ ﭘﮏ ﺷﻮاو د
ﺷﯿﺒﯥ ﺳﻮچ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ ووﯾﻞ:
ﭼﯥ دا )ﺑﯿا( وزﯾﺮ ﻪ ﮐﻮي؟

Eﺎ ن وژ Uﮐﻪ وﻟﺲ وژU؟
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻢ Eﺎن وژ Uاوﻫﻢ وﻟﺲ وژ U؛ ژر ﯾﯥ ﺗﻠﯿﻔﻮ Uﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﻫﻠﻪ
دﮐﻮرﻧﯿﻮﭼﺎرو وزﯾﺮ راﭘﯿﺪاﮐ ﻩ ،ﺗﻠﯿﻔﻮ Uﻫﻢ ﻧﻮﻣﻮړی واﱄ ﯾﯽ د وزﯾﺮ ﴎه ﭘﻪ
ﺗﻠﯿﻔﻮ ن ﮐﯥ ور ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐ.واﱄ وزﯾﺮ ﺗﻪ ووﯾﻠﯽ ﭼﯥ -ﺎﻏﻠﯽ وزﯾﺮ ﺻﺎﺣﺐ دا ﻪ
ﮐﺎرﮐﻮ ي؟ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ دې ﭘﻪ ﺗﻨ راﻏﻠﯽ ﯾﯥ ﮐﻪ ﻨMﻪ؟

وزﯾﺮ واﱄ ﺗﻪ ﭘﻪ Eﻮاب ﮐﯥ ووﯾﻞ ﻣﺎ ﻪ ﮐي دي؟
واﱄ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ؛ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻪ وﮐي؟
دﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ دې اﺳﺘﻮﻟﯽ ﻮ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ ﺗﻪ ﺗﺬﮐﺮې ورﮐي .ﺗﻪ ﭘﻮ
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ﻫﻴي؟ ﯾﻮ ﺧﻮ دا ﮐﺎر ﻏﻠﻂ وو ﭼﯥ د وﻻﯾﺖ دﺧﱪﺗﯿﺎﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ دې ﻟﻪ وزارت ﻧﻪ
ﺳﯿﺪه ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻫﯿﯿﺖ اﺳﺘﻮﱄ ،اوﺑﻞ دا ﮐﺎر دې ﻏﻠﻂ دی ﭼﯥ د ﴐﺑﯥ
ﻏﻮﻧ دې اﺳﺘﻮﻟﯽ دی! ﻫﻤﺪ ا ر ﻧ ﻪ ﺗﻪ ﭘﻮ ﻫﯿ ي؟ ﮐﻪ دا د ﴐ ﺑﯥ ﻏﻮﻧ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﺳﻮچ ﴎه ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ اﺳﺘﻮﻟﯽ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ ورﳾ ،د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺧﻠﮏ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎ ﺗﯥ ﳾ؟ ﻫﯿﮑﻠﻪ ﻧﻪ!
دا"ﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﯾﻮه ﴎﺣﺪي ﺳﯧﻤﻪ ده د ﴎﺣﺪﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﺮاړ ي ﻻ د ډﯾﺮې ﻣﻮدې ﻧﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا دې ﺗﻪ ﺳﱰ#ﯥ ﭘﻪ
ﻻر ﻧﺎﺳﺖ دي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﻧﺎوړﻩ ﮐ4ﻧﻮ3ﺨﻪ د ﻫﻐﻮی ﺧﻮاه ﺗﻪ
3ﻮک راواړوي.ﻧﻮ ددﻏﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﺳﯿﺎﳼ ﻻﻧﺠﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﮐﻪ ﭼﯧﺮي را اﺳﺘﻮل ﺷﻮی
د ﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﺗﻪ "ﻲ؛ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ ﺑﻪ ارو ﻣﺮوﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻩ
ﻻړ ﳾ او ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﺎن او د رﺳﻨﯿﻮ ﺧﱪﯾﺎﻻن ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ ودر ول
ﳾ .او ﭘﻪ دې ﺗﻮ#ﻪ ﺑﻪ ﯾﻮه ﻟﻮﯾﻪ ﻫﻨ ﺎﻣﻪ ﺟﻮړﻩ ﮐ4ي ﭼﯥ ﺑﯿﺎﺑﻪ ﯾﯥ د ﺳﻤﯿﺪو او
رﻏﻴﺪو ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻻ ﺑﻪ ﺗﻪ وژل ﮐﯧ ې ﻻ ﺑﻪ رﻫﱪ ﮐﺒﯿﺮ!
اوس ﻧﻮ ﺗﻪ وواﯾﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ دﻏﻪ ﮐ4ﻧﻪ ﮐ Cﻣ" Cﺎن وژﻧﻪ ده اوﮐﻪ ﻧﻪ ده؟ دﮐﻮرﻧﯿﻮ
ﭼﺎرو وزﯾﺮ )ﻗﺪﯾﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎ (Dﭼﯥ دﻟﻐHن د واﱄ دﻏﻪ ﺧﱪې واورﯾﺪﻟﯽ ډﯾﺮ
زﯾﺎت وارﺧﻄﺎ ﺷﻮ اود واﱄ 3ﺨﻪ ﯾﯽ و ﻏﻮ Jﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮي ډﯾﺮ ژر ورﺗﻪ د
ﻻﻧﺠﯥ درﻏﯿﺪﻧﯥ ﭼﺎره وروJﻴﻲ .واﱄ ورﺗﻪ ووﯾﻞ3 :ﻨ ﻪ ﭼﯥ دې اﻣﺮﮐ4ی
اودﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ دې اﺳﺘﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﻫHﻏﻪ ﺗﻮ#ﻪ اﻣﺮ وﮐ4ﻩ او دا د ﴐ ﺑﯥ ﻏﻮﻧ دې
ﺑﯿﺮﺗﻪ دروﻏﻮاړ ﻩ .ﭘﺎﺗﯥ دﺗﺬﮐﺮ و د وﯾﺸﻠﻮﮐﺎر ﭘﺮ ﻣﺎﭘﻮرې اړ ﻩ ﻟﺮي او ز ﻩ ﺑﻪ ورﺗﻪ
ﻻره ﺟﻮړﻩ ﮐ4م .وزﯾﺮ د واﱄ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﴐﺑﯥ دﻏﻮﻧ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻪ ﭼﯥ ﻣﻮﺳﯽ )
ﻧﻌﯿﻤﻲ( ﻧﻮﻣﻴﺪه اﻣﺮ وﮐ 4ﭼﯥ ﺧﭙﻞ "ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺑﯧﺮﺗﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮرې وﻟﻴ دوي.
ﻫHﻏﻪ ووﭼﯥ د ﴐﺑﯥ ﻏﻮﻧ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﭘﺮ"ﺎی دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻮرې وﺧﻮ"ﻴﺪه او
ﻻﻧﺠﻪ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮه .ﻣﯿﺎﺷﺖ ﻻ ﭘﻮره ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن 3ﻮ ﺗﻨﻪ ﺳﭙﯿﻦ رو Oد
ﻟﻐHن وﻻﯾﺖ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او دﺣﺞ دادا ﮐﻮﻟﻮﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﯥ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻪ وﻏﻮJﺘﻞ.
واﱄ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ووﯾﻞ ﭼﯥ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺧﻮ دﺗﺬﮐﺮې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺟﻮړﻳي ﮐﻮم ﭼﯥ
ﺗﺎﺳﯥ ﺗﺬﮐﺮې ﻧﻪ ﻟﺮئ .ﻟﻮﻣ4ی ﺗﺬﮐﺮې واﺧﻠﺊ او ﺑﯿﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت .ﻫHﻏﻪ وو ﭼﯥ
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ﻫﻐﻮي د ﺗﺬﮐﺮو د اﺧﯿﺴﺘﻠﻮﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐل اوﻻړل ﻮﭘﻪ
ﻣﮑﻪ او ﻣﺪﯾﻨﻪ ﮐﯥ د ﺣﺞ ﻣﺮاﺳﻢ ﭘﺮ #ﺎی ﮐ ي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﺞ ﺨﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ
راﻏﻠﻞ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﻟﻐ'ن واﱄ دﻫﺮﮐﲇ او ,ﻪ راﻏﻼﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯿﻠﻤﺴﺘﯿﺎ ﺟﻮړﻩ
ﮐﻩ او د ﻣﯿﻠﻤﺴﺘﯿﺎ ﭘﻪ ﺗﺮ څ ﮐﯥ وﭘﻮﻫﻮل ﺷﻮل ﻮ ﺧﭙﻞ ﻧﻮر وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﭘﻮﻫﻮي
ﭼﯥ ﺗﺬﮐﺮې واﺧﲇ.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ:ﻪ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن ﻻﻧﺠﻤﻨﻪ ﮐﮐﯿﭻ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿﺪه .ﯾﻌﻨﯥ :دﻧﻮرﺳﺘﺎن وﻟﺲ
د ﴐﺑﯥ دﻏﻮﻧ< ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮ,ﻪ ﺗﺬﮐﺮې واﺧﯿﺴﺘﻠﯽ.
د ﻧﻮرﺳﺘﺎن د وﻟﺲ د ﺗﺬﮐﺮو ﺧﱪه ﻣﯥ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وﮐﻩ ﭼﯥ زﻣﻮږ د دوﻟﺖ او
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴩان ﻟﮑﻪ ﻨﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﭘﯧﻞ ﮐﯥ ورﺗﻪ :ﻮﺗﻪ وﻧﯿﻮﻟﻪ د ﺑﯿا د درﺟﯥ
ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .د ا #ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮي اﯾا:ﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ

ﻏﻮاړي.
و:ﻮرئ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د داود ﺧﺎن واﮐﻤﻨ Bﻏﻮ,ﺘﻞ دﺧﭙﻞ د اﻳا د ﻣﴩ ﺗﺎﺑﻪ دﺳﯧﻮ ر
ي ﺨﻪ وو #ﻲ .د ﻣﺴﮑﻮ ﭘﻪ ﮐﺮﻣﻞ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻣﴩ اﯾا ﭘﻪ ﺗﺎدۍ ﴎه د
داودﺧﺎن واﮐﻤﻨ Bﻧﺴﮑﻮره او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن واﮐﻤﻨﻲ ﯾﯥ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮ ﺑﯿا:ﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ ورﮐﻩ.
د  ١٣٥٧ﻫﺠﺮي ﳌﺮﯾﺰ ﮐﺎل دﻏﻮاﯾﯽ داوﻣﯥ ﻧﯿGﯥ ﮐﻮدﺗﺎه ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ
وﻟﯿﺪل ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮﺑﯿا:ﺎﻧﻮ ﭘﻪ Hﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﻪ ﻧﻪ وو ﭼﯥ وﻧﻪ ﮐل.
ﻫﻐﻮي ﻫﺮه ورځ اوﻫﺮه ﺷﭙﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﱰ اﯾا د ﺧﻮ B,ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﭘﻪ
ﻫﺮه ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ورور ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮر ﺧﭙﻞ ﭘﻼ ر اوﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر او ﻫﻤﺪارﻧIﻪ د
ﺧﭙﻞ ﮐﻠﯽ اوﮐﻮر دﺧﭙﻞ ,ﺎر او وﻟﺴﻮاﻟ Bواړﻩ او زاړﻩ ،ﮐﻮﻧ<ې او ﻳﺘﻴ'ن وﻧﯿﻮل
وﺗل ؛ ووژل اوﻻﯾﯥ ﭘﻪ ژوﻧﺪي ﺗﻮ:ﻪ دﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﮐل .ﻫﺎﻏﻪ وﺳﻠﯥ ﭼﯥ د ا
ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د وﻟﺲ ﭘﻪ ﭘﯿﺴﻮ راﭘﯿﺮودل ﺷﻮی وو ؛ او وﯾﻞ ﮐﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ وﺳﻠﻮ
ﺑﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺨﻪ دﻓﺎع ﮐﯧRي .ﻣIﺮﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر اوﮐﲇ ﭘﻪ
ړﻧIﻮﻟﻮ؛ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او ﻣﻮر ؛ د ورور او ﺧﻮر؛ او د ﺧﭙﻞ ﻗﻮم ا و وﻟﺲ ﭘﺮ وژﻟﻮ او
ﺗﺒﺎه ﮐﻮﻟﻮ وﻟIﻮﻟﯥ وﻟﺲ ﭼﯥ ﻧﻪ ,ﺎﯾﯽ ﻟﮑﻪ ﻨIﻪ ﭼﯥ د ﻟﻐ'ن د وﻻﯾﺖ واﱄ
ﺣﺴﻦ ﺧﺎ ن ) :ﺮدﯾﺰي( ﻟﻪ ﺧﻮاه د ﻣﻬﺎل د ﮐﻮ رﻧﯿﻮﭼﺎرو وزﯾﺮ ﻗﺪﯾﺮ ﻧﻮرﺳﺘﺎ Uﺗﻪ
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ووﯾﻞ ﺷﻮل ﻣﺠﺒﻮرﳾ اوﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻫﺨﻮا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ واوړي .ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ ﴎه
د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮ ﺑﯿاﺎﻧﻮ واﮐﻤﻨﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮاه وﻟﺲ دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮ ﻮ د ﺎن ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﺧﺎورې او ﺧﻮاږ ﻩ *ﺎ*ﻮ) ﺨﻪ ﺑﻬﺮﺗﻪ ﮐ%ﻩ وﮐي او ﻣﻬﺎﺟﺮ ﳾ .ﻫﻐﻪ
ﻫﻢ ﭘﻪ *ﻮﻟﯿﺰه ﺗﻮﻪ ﮐ%واﱄ داﺳﯥ ﮐ%واﱄ ﭼﯥ ﻻ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻧئ ﮐﯥ ﭼﺎ ﺳﺎری ﻧﻪ
وو ﻟﯿﺪ ﻟﯽ.
ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﯽ ﻧﺎ ﺳﺖ ) اﻳا( ﭘﺮ دې ﭘﻮﻫﻴﺪه ﭼﯥ دﮐ%واﻟ ﻻﻧﺠﻪ ﺑﻪ د دوي
ﴎ وﺧﻮري او ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﮐﺎﺑﲇ )ﺑﯿاﺎﻧﻮ( داﺳﯥ اﻧ<;ﻟﻪ ﭼﯥ ﻨﯥ د
دوي ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ؛ ﻧﺎرواوې او وژوﻧﮑﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﻮه ورځ د دوي ﴎوﻧﻪ ﻫﻢ
وﺧﻮري .ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻮاه دي ﭼﯥ ﭼﺎ ﻪ وﮐل ؛ ﻫﻐﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻏﺎړې
اﻣﯿﻞ وﺮﻴﺪ.رDﺘﯿﺎﭼﺎﭼﯥ Dﻪ وﮐل Dﻪ ﯾﯥ وﻟﯿﺪل او ﭼﺎ ﭼﯥ ﺑﺪ وﮐل ﺑﺪﯾﯥ
وﻟﯿﺪل .ﻧ ۍ د ﻫﻨﺪارې ﭘﻪ ﯧﺮ ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻬﺮه ﻟﮑﻪ ﻨ<ﻪ ﭼﯥ ده ﭘﻪ
ﻫLﻏﻪ ﺗﻮﻪ ورDﻴﻲ .ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺮي.
وﻮرئ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯧﻤﻪ ﮐﯥ د اﻧ<ﺮﯾﺰ اﺳﺘﻌLري واﮐﻤﻦ ﻮاک ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
ﯾﺮﻏﻞ وﮐ او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺧﺎورې ﯿﻨﯥ ﺑﺮﺧﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ؛دﻏﻪ اﺷﻐﺎﻟ<ﺮﯾﺰ ﻩ
ﯾﺮﻏﻞ ﴎه د دې ﭼﯥ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ ﻏﻮDﺘﻞ د روﺳﻴﻲ اﺳﺘﻌLرې ﻮاک ﭘﻪ
ﳌﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﺮې وﻲ؛ ﺧﻮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د روﺳﻴﻲ ﳌﻦ ﺗﻪ وﻏﻮرﺎوه .ﻫﻤﺪارﻧ<ﻪ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻌLري ﻮاک دﺛﻮر ) ﻏﻮاﯾﯽ( د اوﻣﯥ ﮐﻮ
دﺗﺎ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﺮﻏﻞ وﮐ او اﺷﻐﺎل ﯾﯥ ﮐ ؛ د ﻫﻐﻮي دﻏﻪ
ﻧﯿﻮاﮐ<ﺮه ﯾﺮﻏﻠﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯥ د اﻧ<ﺮﯾﺰ او اﻣﺮﯾﮑﺎ
اﺳﺘﻌLري ﻮا ک ﳌﻨﯥ ﺗﻪ وﻏﻮرﺎوه.ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻏﻮره Vﻢ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻨﺪاره ﮐﯥ ووﻳﻨﻢ.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻫﻨﺪاره ﮐﯥ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ داﻧﺮﯾﺰ د اﺳﺘﻌر ﭘﺮ ﺿﺪ د ﻫﻨﺪ د ﺎﭘﻮوزﻣﯥ د ازادۍ او ﺧﭙﻠﻮاﮐ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻪ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ دﻧﻨﻪ او ﻪ د ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ"ﻮﻧﺪوﻧﻪ او ډﻟﯥ ﭙﻠﯥ
راو ﻮﮐﻴﺪﻟﯥ د ﻫﻐﻮي د ﻣﺒﺎرزو او ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﭘ(اوﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﺪم ﺗﺸﺪد د ﺳﯿﺎﳼ
ﻣﺒﺎرزو ﻟﻪ اﻣﻠﻪ اﻧﺮﯾﺰان دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ د ﻫﻨﺪ د ﺎﭘﻮوزﻣﯥ ﻧﻪ ﭘ+ﯥ
ﺳﭙﮑﻲ ﮐ( ي او و-ﻲ اود ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﻤﻪ د ﺳﯿﻤﯥ اوﺳﯿﺪوﻧﮑﯿﻮﺗﻪ ﭘﺮﻳ1دي.
د اﺳﻨﺎدو او ﺷﻮاﻫﺪو ﭘﺮ ﻣﺦ ﻟﮑﻪ ﺮﻧﻪ ﭼﯥ دﺧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻮﱄ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د
) ر=ﺘﯿﺎ ر=ﺘﯿﺎ دي( ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮐﯥ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮي :اﻧﺮﯾﺰاﻧﻮﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﻪ د وﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل
دې ﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ ﮐﻪ دوي ﻟﻪ ﻫﻨﺪﺨﻪ وو -ﻲ ؛ ﮐﻴﺪای ﳾ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن را وداﻧﻲ او ﻫﻐﻪ اﺷﻐﺎل ﮐ( ي .ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﺎﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ داﺳﯥ
ﻮک ﻧﻪ وي ﭼﯥ دﺳﯿﻤﯥ او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺨﻪ دﻓﺎع وﮐﻮﻟﯽ ﳾ.
ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ اﻧﺮﯾﺰاﻧﻮ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﯾﻮه ﺳﯧﻤﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻪ د ﻫﻨﺪ او ﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺧﺎوره ور"Kﻩ ﺷﻮې ؛
ﺟﻼﮐ(ﻟﻪ او دﻫﻨﺪ ﻧﻪ د وﺗﻠﻮﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﺮﺧﭙﻞ ﺟﻮړ ﮐ( ي ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ور ﻧﻨﻮﺗﻞ
اوﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮل.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﯾﻮا-ﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د دﻓﺎع ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ
ډﻟﻮ ﭙﻠﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﺟﻮړ ﺷﻮی ﭼﯥ د اﻧﺮﯾﺰ اﺳﺘﻌر ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟ(و
اوﻣﺒﺎرزو ﮐﯥ =ﮑﯿﻞ وو ؛ اوﻳﺎﺑﻪ ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻮي ﭘﺮ ﺿﺪ را ﻮ ﮐﯿ 1ي.
ﻫ ﻏﻪ وو ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺟﻮړﯾﺪوﴎه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮ ﻮﻟﻮ آزادي
ﻏﻮ=ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻣﺒﺎرزﻳﻨﻮاوﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻨﻮﭘﺮ ﺿﺪﺟ(ﻩ ﺗﺎوده ﺷﻮه ﭼﯥ د اﻧﺮﯾﺰي
اﺳﺘﻌر ﺿﺪﺳﻮچ ﯾﯥ ﻟﺮﻟﻮ ﯾﺎﯾﯥ روزﻟﻮ.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ ﯾﻮا-ﯥ داﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ وﮐﺎرول ﺷﻮ ﭼﯥ
دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻮړووﻧﮑﻲ ﻬﺮې ﻣﺤﻤﺪﻋﲇ ﺟﻨﺎح اودﻫﻐﻪ ﻣﻠﺮي ﯾﯥ ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ
٢١٣

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

دازادۍ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯿﻮ ﭘﺮﺿﺪ وﮐﺎرول .داﺧﻮ د دې ﺧﱪې رو ﺎﻧﻪ ﺑﯿﻠﻪ ﻠﻪ
ﮐﯿي ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﭼﯥ ازادي ﻏﻮ ﺘﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ازادۍ ﻏﻮ ﺘﻮﻧﮑﯿﻮ د ﻤﻨﺎن
ﺷﻮل داوﻟﯽ؟ داﭘﻪ دې ﭼﯥ دوی ﺗﻪ ﯾﻮه %ﻮ%ﻪ $ﻤﮑﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل
ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﯥ دﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ ژوﻧﺪ ﭘﺮ$ﺎی ﯾﻮﺗﻞ ﭘﺎﺗﯥ ﺟ.ﻩ اﯾﺰ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﮐﯥ ژوﻧﺪ وﻟﺮ ي ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ وﺷﻮل.
و ﻮر ئ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺟﻮړﯾﺪﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ 3ﻮ $ﻠﯥ دﻫﻨﺪﴎه وﺟﻨﯿﺪل؟ ﴎه
د دې ﻫﻢ دا 3ﻮ ﻟﺴﯿﺰ ې ﮐﯿ ي ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﻪ ﺟ.ﻩ اﯾﺰه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﮑﯿﻞ ﭘﺎ< دی .اﻧﺮﯾﺰاﻧﻮ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﮐﻠﻪ د اﺳﻼم اوﮐﻔﺮ ﮐﻠﻪ د ﺗﺮورﯾﺰم

اودﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟ.ﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻮ$ﻲ ﭼﯥ دا دې ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ،
اﻟﻘﺎﻋﺪې او داﻋﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﯾﻮا$ﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ %ﻮﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ
ﻧ.ۍ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺴﺎن د ﻤﻨﻪ ﺟ .ﻩ ﭘﺮ ﻣﺨﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﯽ.
اﻧﺮ ﯾﺰان ﭘﺮ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ وو ﭼﯥ دﮐﻔﺮ اواﺳﻼم ﭘﻪ ﺟ.ﻩ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ $ﻮاﮐﻮﻧﻮ
د وﮐﺎﻟﺖ اوﮐﻔﺎﻟﺖ دﻧﺪه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺳﭙﺎري.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﴎه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟ.ﻩ ﮐﯥ ﻫﻢ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ډﻧNﻩ ﻣﺎره )ﺑﯿ.اﺎن(
وﮐﺎروي اودادې ﻧﻦ د ﻃﺎﻟﺐ ﴎه ﭘﻪ ﺟ.ﻩ ﮐﯥ ﯾﯥ %ﻮل ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﻮﺧﺖ ﮐ.ی
دی.
ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ اﻧﺮﯾﺰې ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﻟﯽ وو ،ﭼﯥ دﮐﻤﻮﻧﯿﺰم ﻣﺦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﯾﯥ دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ دﺟ.ﻩ ﻣﺎرې ډﻟﯥ ﭘﺮﻗﺮﺑﺎﻧﯿﻮ ډپ ﮐ.ي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د
دې واک ورﮐ.ل ﺷﻮې ووﭼﯥ داﺳﻼﻣﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د وﯾﺎﻧﺪﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻫﺮه
ﻧ.ﯾﻮاﻟﻪ ﻏﻮﻧNﻩ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﲇ .اﻧﺮﯾﺰان د اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎﻧﻮﭘﻪ زور ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ
ﻏﻮاړي ﭘﻪ ورو ورو ﻫﺮه ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ %ﭙﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ وي ﯾﺎ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﮑﯿﻮ
ﮐﯥ راﻣﯿﻨXﺘﻪ ﮐﯿ ي؛ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ و $ﭙﻲ او ﻧﺎﺑﻮد ﯾﯥ ﮐ.ي.
د اﻧﺮﯾﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ وﻟﯿﺪل ﺷﻮل ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ
و%ﮑﻮل ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﯾﯥ ﭘﺮﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻃﺎﻟﺒﺎن دا دي ﭘﺮ داﻋﺶ ﺑﺎﻧﺪې %ﮑﻮل ﮐﯿي.
ﻟﮑﻪ 3ﻨﻪ ﭼﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ $ﺎ ﻧﻪ وﯾﺎﻧﺪﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ ﻫ[ﻏﻪ ﺗﻮﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﺗﻪ
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ﯾﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻧ ۍ واﻟﻪ ﮐﭽﻪ وﯾﺎﻧﺪ ﻧﻪ دی ﺎﮐﻠﯽ.
ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﻄﺮﮐﯥ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻞ ﺷﻮی ؛ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻫﯿ" داﺳﯥ واک ﻧﻪ
دی ﭘﻪ ﻻ س ورﻏﻠﯽ ﭼﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎوري ﴎ
ﭼﯧﻨﻪ و*ﺮ,ﻲ.
دا ﭘﻪ داﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻟﻮﻣﯾﻮ ور,ﻮ ﻧﻪ را ﭘﻪ دې ﺧﻮاه
ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻏﻮر,ﻨ 4ډا*ﯿﺰ ﻩ ﺷﻮی د اﻧﺮ ﯾﺰ ي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ راﻟﻮی
ﺷﻮی دي.

ﯾﻮ ﻣﺘﻞ د ی ﭼﯥ:
)ﮐﻪ ﺧﻮﺳﯽ دې ﭘﻪ وﻧﺪﻧﻪ ﮐﯥ راﻟﻮ ی ﺷﻮی وي ﻏﺎښ ﯾﯥ ﻣﻪ *ﻮ ر ﻩ(.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ*ﻪ اﻧﺮﯾﺰان د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ اودﻃﺎﻟﺒﻮ ﺑﯿا*ﺎﻧﻮ دﻏﺎ;ﻮﻧﻮ ﻟﯿﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻪ اړﺗﯿﺎ
ﻧﻪ وﯾﻨﻲ .ﻫﺮ ﮐﻠﻪ او ﻫﺮ ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ وﻏﻮاړ ي د ﻫﻐﻮي ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺘﻠﯽ ﳾ.
ﻃﺎﻟﺒﺎن او د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Cﭘﻠﻮﯾﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﯿا*ﺎن ﻫﺮﮐﻠﻪ ﻃﺎﻟﺐ
دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻻس ﻮ ﺑﺎړي *Iﻠﯽ ؛ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻫﻐﻮي د اﻧﺮ ﯾﺰ ي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ
ﭼﻮﮐﺎټ ﮐﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻟﻮﺑﯿﺪﱄ دي ﯾﻌﻨﯥ :ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻫﯿ" ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻟﻪ ﭘﺎره ﳌﻮﻧ Lﻧﻪ دی ﮐ ی.
,ﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ داﺳﯥ واک ﻧﻪ دی ورﮐل ﺷﻮی.ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮاه ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻫﻢ
د دې واک او ,ﻮاک ﻧﻪ ﻟﺮ ي ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯽ ارادې ﴎه ﻃﺎﻟﺒﺎن وﻟﻮﺑﻮي .دا ﭘﻪ
دا ﭼﯥ د ﻟﻮﺑﯽ ﭘﻪ ډ*ﺮ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻪ ﻣﺎدي او ﻣﻌﻨﻮي ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر را,ﻲ ﯾﺎ
ورﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﺷﺘﻪ ؛ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ او ﻻﺳﻮﻧﻮﮐﯥ ﻧﻪ
ﭘﻴﺪاﮐﯧPي .ﻪ ﭼﯥ د دې ﻫﻮډ وﻧﻮ ا و ﻣﻮﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﮐﻮل
ﮐﯿPي ﯾﺎ وررﺳﻴPي ؛ ﻫﻐﻪ ﻫRﻏﻪ ﻣﺮﺳﺘﯥ دي ﭼﯥ د اﻧﺮﯾﺰ دﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮاه
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﮐﻮل ﮐﯿPي .ﮐﻪ ﭼﯿﺮې اﻣﺮﯾﮑﺎ او اﻧﻠﺴﺘﺎن وﻏﻮاړي ﭼﯥ ﻧﻮر ﭘﻪ
دې ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ ډاﻟﺮي او ﭘﻮﻧSي ﻣﺮﺳﺘﯥ ودروي؛ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻏﻮر,ﻨ 4ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨTﻪ ﻻړ ﻩ ﳾ.
و*ﻮرئ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺟﻩ اﯾﺰه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻪ د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﱪه ﻧﻪ ده ! ﻫﻐﻮي ﺗﻪ د ﺟ
ې ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﺮ رﻧﻪ وﺳﻠﯥ او ﭘﻪ ﺧﻮرا ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮ*ﻪ ﺧﻮراک ؛ [ﺎک او ﭘﻮ;ﺎک
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رﺳﻮل ﮐﯧي ،ﭼﯥ دﻏﻪ ﮐﺎر د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ او ﻫﻢ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﺳﯥ ﭘﻮره ﻧﻪ دی.
دا ﮑﻪ ﭼﯥ د دې ﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎوو د ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر ﯾﻮ ﻏﺘﻠﯽ ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮر
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر دی ،ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻮا او ﻤﮑﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ رﻧ'ﻪ ﺟﻮي ﺣﺎﻻﺗﻮ ﮐﯥ
ﮐﺎرې وﺳﻪ وﻟﺮي .ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﻮ ږ وﻳﻨﻮ او اورو ﭼﯥ داﻫﺮ *ﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻲ ﻻس او
ﭘﻪ ﻏﺘﲇ ﻣ +ﭘﻮره ﮐﯧ ي .دا ﺧﻮ د ﺣﯿﺮاﻧﺘﯿﺎ ﺧﱪه ﻧﻪ د ﻩ ،ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې

اﻧ'ﺮﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﺟ' 4ې ا و دواﮐﻤﻨﯽ د ﭘﯿﺮ ﻧﻪ راﭘﻪ دﯾﺨﻮا،
ﻧﻪ ﯾﻮاﯥ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎ ﻩ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ ﺷﻮ ې ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ
واﮐﻤﻨ> ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﻻ ډﯾﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ رﺳﻮل ﺷﻮې ،ﻻﭼﯥ د اﻧ'ﺮﯾﺰي
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ دﮐﺎﺑﻞ واﮐﻤﻨ> ﺧﭙﻠﯥ واﮐﻤﻨ> ﺗﻪ ﻫﻢ ژوﻧﺪ ﺑﲇ دی .دا ﮐﻪ
د رﺑﺎ Gواﮐﻤﻨﻲ وه ﮐﻪ دﮐﺮزي اوﯾﺎﮐﻪ داﴍف ﻏﻨﻲ اوﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ ده .ﮑﻪ

ﻧﻪ رﺑﺎ Gﭘﻪ ﺧﭙﻞ زور واک ﺗﻪ رﺳﯿﺪﻟﯽ ،ﻧﻪ ﮐﺮزی او ﻧﻪ اﴍف ﻏﻨﻲ اوﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ،
دوی ﻮل ﺑﺎﯾﺪ دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد اﺷﻐﺎل Hﺮﯾﺰې ﯾﺮﻏﻞ ﻣﻨﻨﺪوﯾﻪ اووﳼ ﭼﯥ ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯥ ﻻس ﺗ4ﱄ د اﻣﺮﯾﮑﯽ او اﻧ'ﺮﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﳌﻨﯥ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﺮﭘﻮود رول ﺷﻮی وﻏﻮرﺎوه او دا ﮑﯽ ﻫﻢ د ﻫﯿﺮوﻟﻮ ﻧﻪ دی
ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ اﻧ'ﺮﯾﺰي ﺳﯿﺎﺳﺖ د روﺣﻴﻲ ﴎه ﺳﻢ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
وداﻧ'ﻞ او ﻫﻐﻪ ﯾﯥ اﺷﻐﺎل ﮐ .4ﮐﻮم ﻏﱪHﻮن ﭼﯥ د دې اﺷﻐﺎل ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺪل ﮐﯧ
ي ،ﴎه د دې ﭼﯥ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم ﯾﺎدﻳي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ
اﺷﻐﺎﻟ'ﺮه ﮐ4ﻧﻪ ،ﮐﻪ *ﻮک وﻣﻨﻲ او ﮐﻪ ﯾﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻲ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯥ ﻻس ﺗ4ﻟﯽ
ﺑﯿﺮﺗﻪ د روﺳﻴﻲ اﺳﺘﻌSري ﻮاک ﳌﻨﯥ ﺗﻪ ورﻏﻮرﻮﻟﯽ دی.
وHﻮرئ ﻫﻐﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺟ'4ې دﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
داﻣﺮﻳﮑﯽ او د وﺧﺖ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﻨ Yﮐﯥ ﺷﻮی وو ،داﺧﱪه ﭘﻪ ډاHﻪ
*ﺮHﻨﺪوي .ﯾﻌﻨﯥ :ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺟ'4ﻩ ﻧﻪ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺑﺎﯾﻠﻠﯽ اوﻧﻪ
اﻣﺮﯾﮑﯽ [Hﻠﯽ .ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ د روﺳﻴﻲ ﭘﻠﻮﯾﺎن ووﳼ او ﻫﻢ د اﻣﺮ
ﻳﮑﯽ ﭘﻠﻮﯾﺎن .ﭘﻪ ﺳﺎده ژﺑﻪ وﯾﻠﯽ ﭼﯥ :ﺟ'4ﻩ ﻧﻪ ﺗﺎ[Hﻠﯽ او ﻧﻪ ﻣﺎ؛ ﻧﻪ ﺗﺎﺑﺎﯾﻠﻠﯽ او ﻧﻪ
ﻣﺎ .ﻫﻢ ﺗﻪ اووﺳﻪ او ﻫﻢ ز ﻩ .د دواړو [Hﯥ دې ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﳾ(.
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و%ﻮرئ دﺳﻮﻟﯥ دﻏﻪ ﺑﻨﺴ داﴍف ﻏﻨﻲ اوﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺎﮐﻨﯿﺰو
ﻻﻧﺠﻮ ﮐﯥ داﻣﺮﯾﮑﯽ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮﭼﺎرود وزﯾﺮ ﻟﻪ ﺧﻮاه ﮐ ﻣ وﮐﺎرول ﺷﻮ ).ﺷﭙﻪ ﮐﻪ
ﺗﯿﺎره ده ،ﻣ4ﯥ ﺧﻮﭘﻪ ﺷ7ردي( د ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﴎه د اﯾﺮان ،روﺳﯿﯽ اودﻫﻨﺪ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ
درﻧﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،اوداﴍف ﻏﻨﻲ ﴎه داﻣﺮﻳﮑﯥ ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن اوﺗﺮﮐﯿﯽ ﭘﻠﻮه
ډﻟﯥ ﻏ:ﺘﻠﯽ 8ﮑﺎرﯾﺪﻟﯽ.
ﻫﻤﺪﻏﻮ دواړو اړﺧﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎروا ﺗﻮ%ﻪ د ﺎﮐﻨﻮ ﭼﺎر ﭼﻠﻨﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﮑﻪ وﮐﺘﻠﯽ او ﻫﻐﻪ
ﯾﯥ ﺗﺮ ﭘﻮ8ﺘﻨﻮ ﻻﻧﺪې وﻧﯿﻮﻟﯽ ،د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻪ دﻏﻪ دواړﻩ اړﺧﻮﻧﻪ ډﯾﺮ
زﯾﺎت وﻏﻨﺪل ﳾ .دا <ﮑﻪ ﭼﯥ د ډاﻟﺮو ﺑﻨ?ﻟﻮﻧﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او اﴍف ﻏﻨﻲ د
ﺟﻮاﻟﻮﻧﻮ او ﺟﯿﺒﻮﻧﻮEﺨﻪ را وﯾﺴﺘﻞ ﮐﻴﺪل .ﯾﻌﻨﯥ :ﮐﻪ د دې دواړو ﻟﻪ ﺧﻮاه د
ډاﻟﺮو ﺑﻨ?ﻟﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﮐﻤﭙﺎﯾHاﻧﻮ ﻧﻪ ﺷﻴﻨﺪل ﮐﯧﺪﻟﯽ ﭼﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﺨﻄﻲ ،ﺗﻘﻠﺐ ا
و ﺟﻌﻞ ﻧﻪ وای ﮐJی .ﺎﮐﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ر8ﺘﯿﻨﻮاﻟﯽ ﴎه ﺳﻢ او ،ﺳﯿﺪه ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮی
وای .ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻌﻞ وای ﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻒ اوﺗﻘﻠﺐ .د%ﻨﺪه ﺧﯿKﯥ ﻧﻪ %ﻨﺪه ﺑﻮی راو<ﻲ.
دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ 8ﻪ ده ﺧﻮ د%ﻨﺪه ﺧﯿKﻮ ﻧﻪ د%ﻨﺪه ﺑﻮی د راوﺗﻠﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د
دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Rﻫﻮا او ﻓﻀﺎ ﮐﮑJﻩ ﳾ .ز ﻩ ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼﯥ 8ﮑﻠﯽ %ﻞ ﭘﻪ ډﯾﺮان ﮐﯥ
رازرﻏﻮﻧﻴ Tې .دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﭼﯥ د ډﯾﺮان ﺑ4ﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ډﯾﺮان ﮐﯥ د%ﻨﺪه %ﯿﻮﴎه
ﯾﻮ<ﺎی ﻫﺮ رﻧXﻪ ﻫﺮ ز ﻩ ﺑﻮﻲ اوﺧﺲ اوﺧﺎﺷﺎک ﻫﻢ ﻏﻮر<ﻮل ﮐﯧ Tي ،ﭼﯥ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮان ﮐﯥ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ او ﻫﺮ رﻧXﻪ ﻫﺮ زه ﺑﻮﻲ راﺷﻨﻪ ﮐﯿ Tي .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ
داﺳﯥ ﯾﻮ 8ﮑﻠﯽ %ﻞ رازرﻏﻮن ﳾ ﭼﯥ ﺳﺎری ﯾﯥ دﻧ Jۍ ﭘﻪ ﻫﯿ Zﯾﻮه ﺑ Yﮐﯥ ﻧﻪ

ﻣﻮﻧﺪل ﮐﯧ Tې.
ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Rﻟﻪ ډﯾﺮان ﻧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ داﺳﯥ ﯾﻮ%ﻞ
ﺑﻪ راوﻮﮐﯿ Tي ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻮﻳﻪ Eﺨﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﻮل ﻫﯿﻮاد او ﻻﭘﻪ ﻮﻟﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د
ﺳﻮﻟﯽ او وروروﻟ Rﻣﺰي ﯿﻨXﯥ ﮐJي .ﺧﻮﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ Rﴎه د%ﻞ د زرﻏﻮﻧﻴﺪو ﭘﻪ
ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ډﯾﺮان ﮐﯥ دﴎې ﭘﺮ<ﺎی ﭼﯥ ر8ﺘﯿﻨﻮﱄ او ﺑﺮاﺑﺮي ده د ﺟﻌﻞ ،ﺗﻘﻠﺐ ا
و ﺗﺨﻠﻒ زﻫﺮوﺷﻴﻨﺪل ،ﭼﯥ دې .زﻫﺮو ﭘﺮدﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Rﺑﺎﻧﺪې داﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د
8ﯿ4Xﻮﭘﻪ ﺑﺪل د ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ او وﺣﺸﺖ ﻫﻮا او ﻓﻀﺎ واﮐﻤﻨﻪ ﮐJﻟﻪ .دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳRﺗﻪ ﯾﯥ
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داﻧﺴﺎ ﯿﻮ ﭘﻪ ﻟﻮ ر ې ﻪ وﻧﻪ ﺑﻞ .دا ﮑﻪ ﭼﯥ زﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ژوﻧﺪﻧﻪ ﺑﻲ.
ﺑﻠﮑﯥ ژوﻧﺪ اﺧﲇ ،اوﻮک ﭼﯥ د ژوﻧﺪ د دﻤﻦ ﴎه دوﺳﺘﻲ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﻴﻲ ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﻏﻮﺘﻮﻧﮑﻲ ﻧﻪ دی .زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد .ﺎﮐﻨﯥ ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ
دﺳﯿﺪه ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﺎرﻧﻮ ﻻﻧﺪې وﺷﻮې دوﻳﻨﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ داﻧﺴﺎﻧﯿﺖ د ﯿﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر
او دﻋﺪاﻟﺖ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ وې.
ﺧﻮدﻋﻤﻞ ﭘﻪ ډ8ﺮ ﮐﯥ دﻋﺪاﻟﺖ ،ﻣﺴﺎوات او ﻧﻮرو ﯿﯿﺰو ﺑﺮﺧﻮﻧﻪ ډﯾﺮﻟﯧﺮې
وﻏﻮرﻮل ﺷﻮ ،او ﭼﯿﺮﺗﻪ ودرول ﺷﻮﭼﯥ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯥ د.ﻮﻟﻨﯥ دﺗﺒﺎﻫ@ ﻟﻪ ﭘﺎره
دﺳﱰې ﮐﻨﺪې ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻪ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﱰ8ﻮ ﮐﻴﺪل .داوﻟﯽ؟ داﭘﻪ دا ﭼﯥ د)
ﺑﯿHا8ﺎﻧﻮ( ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﭽﻪ ﻫﻤﺪوﻣﺮه وي .ﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺮې د دﻏﻮ ﺑﯿHا8ﺎﻧﻮ
ﭘﻪ وﺳﻪ ﮐﯥ وای او ﻫﻐﻮي د ډاﻟﺮو د ﺑﻨLﻟﻮﻧﻮ وﯾﺸﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ اړﮐﻴﺪﻟﯽ ،ﻧﻮﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ ﻫﺮﻪ دروﻏﻲ ،اوﺟﻮړې او ﺑﺮاﺑﺰ ۍ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﺳﻤﻴﺪﻟﯽ ،ﺑﯿﺎ ﺑﻪ
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮﺎر8ﺮو اوﻧﯿﻮاﮐﺮو ﻮاﮐﻮﻧﻮﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮ8ﻪ ﺑﻪ
ﺎﻏﲇ )ﮐﺮي( ﻧﻪ راﺗﻪ اود ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن .ﺎﮐﻨﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﻧﻪ ﺗﺎR8ﲇ اوﻧﻪ ﻣﺎﺑﺎﯾﻠﲇ ﭘﻪ
ﻟﻮرې ﻧﻪ ﺑﯿﻮﻟﻮ .ﻫﺮﻪ ﺑﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د وﻟﺲ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮي وای.
ﺧﭙﻠﯥ ﭼﺎرې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﻮﻟﻮﮐﯥ ﺳﺎﺗﻞ ﭼﯥ د ﺑﯿHا8ﺎﻧﻮ د وﺳﯥ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺎر دی.
د ا ﮑﻪ ﭼﯥ )اﯾHا8ﺎن( د دې دﭘﺎره ﺧﭙﻠﯥ ﭘﯿﺴﯥ ﻧﻪ ﺷﻴﻨﺪي اوﺧﭙﻠﯥ وﯾﻨﯥ ﻧﻪ
ﺗﻮﯾﻮي ﭼﯥ ﺑﯿHا8ﺎن دې ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اووﳼ .ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺑﯿHا8ﺎن ﻫﻢ دﺧﭙﻠﻮاﮐ@
وړﺗﯿﺎﻧﻪ ﻟﺮي .ﻫﻐﻮی ﺧﻮﺳﯿﺪه دﺑﻬﺮﻧﻴﻮ اﯾHا8ﺎﻧﻮ ﭘﺮ وﻟﯿﻮﺳﻮاره راوﺳﺘﻞ ﺷﻮي دي.
داﺳﯥ ﺳﻮار ﻩ ﭼﯥ ﻫﯿVﮑﻠﻪ ﻫﻢ وﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻻی دﺧﭙﻠﻮاﮐ@ ﭘﻪ ﻟﻮري ﻣﺨﻪ
وﮐHي .ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺑﻬﺮ اﯾHا8ﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺳﺎ .W
ﭘﺮ ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﯥ ډاﻟﺮې ﺷﻴﻨﺪي اوﺧﭙﻠﯥ وﻳﻨﻲ ﺗﻮﯾﻮي ،ﻮ واک ﺗﻪ ورﺳﻴXي .د
ﻪ دﭘﺎره؟ روﺎﻧﻪ ﺧﱪه ده ﭼﯥ ﻏﻮاړي د ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻪ ﭙﻮﮐﯥ ﺧﭙﻠﯽ اﺳﺘﻌ[ري
ﻣﻮﺧﯥ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﺮاﺧﯽ ﮐHي .وﻟﺴﻮﻧﻪ ﺗﺮﺧﭙﻠﻮ ارادو ﻻﻧﺪې راوﱄ .ﺳﯿﻤﯽ او
ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ﻻﻧﺪې ﮐHي او ﭘﻪ اﺳﺘﻌ[ري ﻣﻨﻮﻟﻮﮐﯥ ﯾﯥ .ﯿﻨ^
وﺳﺎ .Wﺧﭙﻠﯽ ژﺑﻨﻲ ،دﯾﻨﻲ او ﮐﻮﻟﺘﻮري اړﺧﻮﻧﻪ ﻻﭘﺴﯥ ﭘﺮاﺧﻪ اوﺗﻠﭙﺎﺗﯽ ﮐHي ،او
ﭘﻪ دې ﺗﻮ8ﻪ دﻧHۍ دﯾﻮاﻨﻲ زﺑﺮﻮاک ﭘﻪ ﯿﺮ وﻠﻴXي.
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ددې ﺣﺎﻟﺖ دراﻣﻨﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ او دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ دواک د
وﯾﺸﻠﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻴﻲ ﭼﯥ اﻳاﺎﻧﻮ د ډاﻟﺮو ﻧﻪ ډﮐﯥ ﺑﻮﺟ %ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ او
اﴍف ﻏﻨﻲ ﺗﻪ ورﮐي +ﻮ ﭘﻪ *ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ وﯾﺸﻠﻮ ﺟﻌﻞ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ اوﺗﺨﻄﻲ
ﺗﻪ ﻟﯿﺎره ﭘﺮاﻧﯿﺰ ي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ وﺷﻮل+ .ﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮی دع اوغ

د8ﺷﺘﻬ6ﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا د *ﺎﮐﻨﯿﺰوﮐﻤﯿ9ﻮﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﯿﻮ ﺗﻪ ډاﻟﺮی ﻧﻪ وی ورﮐل ﺷﻮی،
د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻫﯿ=ﮑﻠﻪ ﻫﻢ د *ﺎﮐﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺟﻌﻞ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ
اوﺗﺨﻄﻲ ﻧﻪ وای ﺷﻮی* .ﺎﮐﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺑﯥ ﻟﯿﺎرې ﮐﯿﺪﻟﯽ اوﻏﻮﻏﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ وای
راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮی.
ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﯥ ،ﻧﺎ*ﻮ او د ﻧﻮرو دوه وو+ﻠﻮﯾ@ﺘﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻮ?ﻲ
ﺷﺘﻮن ﯾﺎﺳﻮﺑﺘﯿﺎﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دړﻧ6ﯿﺪﻟﻮﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ ﻧۍ ﮐﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت د ﻧ ۍ د ﯾﻮا?ﻨﯽ زﺑﺮ?ﻮاک ﭘﻪ +ﯿﺮ و?ﻠﻴﺪه ،د ا ﻓﻐﺎ

ﻧﺴﺘﺎ ن ﺟ6ې ﻫﻢ ﻧﻮر ﻧﻮد ﮐﻔﺮ او اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻞ ارزﺖ وﺑﺎﯾﻠﻠﻮ .ﯾﻌﻨﯥ:
دﺧﺪای ﺑ@ﲇ ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن ﺧﱪه رﺘﯿﺎ ﺷﻮه ﭼﯥ وﯾﲇ ﯾﯽ وو :داﺟ6ﻩ دﮐﻔﺮاو
داﺳﻼم ﺟ 6ﻩ ﻧﻪ ده ،ﺑﻠﮑﯽ د اﻣﺮﯾﮑﯽ او دﺷﻮروي اﺗﺤﺎدﺟ6ﻩ ده.
ﭼﯽ ﭘﻪ ﻫ8ﻏﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ د ﺧﯿﻨﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﺎﭼﺎﺧﺎن دﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد د ﭘﻠﻮي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻏﻨﺪﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﺧﭙﻠﻪ ﺟ6ﻩ ﯾﯥ ﻫﻢ دﮐﻔﺮاو د اﺳﻼم
ﺟ6ﻩ وﺑﻠﻠﻪ .ﻣ6ﺮ رﺘﯿﺎ ﻫﺮﮐﻠﻪ رﺘﯿﺎﭘﺎﺗﯥ ﮐﯿ Vي ،ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺷﻮروی
اﺗﺤﺎدﭘﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﴎه داﻣﺮﯾﮑﯽ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د ﺟ 6ې اور ﻣﺦ ﭘﻪ ﺳﯾﺪوﺷﻮ.
اوﻫﻤﺪارﻧ6ﻪ داﻣﺮﯾﮑﯽ اودروﺳﻴﻲ دﻣﴩاﻧﻮ د ﭘ9ﻮﻫﻮﮐوﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺟ6ې ﻣﺎﻫﯿﺖ
ﻫﻢ ورورو ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻮم ﺑﺪل او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑZﻮاو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﺳﺎﺗﻪ.
دا ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻻی +ﻨ6ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻼن ﮐﯥ ﯾﯽ ﻟﺮل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﭘﻮ?ﻮﻧﻮ د وﺗﻠﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ?ﻮﻧﻪ

واﺳﺘﻮي.دﺑﻠﯽ ﺧﻮاﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭼﯥ داﻧ6ﺮﯾﺰ د اﺳﺘﻌ8رﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ کې
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم دﺟ6ې اډﻩ ﯾﺎﻣﻮرﭼﻠﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه ،ﻧﻮدﻫﻐﯥ دﺑﻨﺴ9ﯿﺰې
ﻣﻮﺧﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﯾﻮا?ﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد داﺷﻐﺎﻟ6ﺮﯾﺰو ﯾﺮﻏﻠﻮﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي او ﭘﻪ
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ﺷﺎه ﺒﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎ ﻟﻮﻣ ﻧ دﻧﺪه ﻠﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ .ﺧﻮﻧﻮرو ﻻﻧﺠﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ
د اﻧ&ﺮﯾﺰي اﻫﺪاﻓﻮد ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ او ﻣﺨﺎﺻﻤﻮ,ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ *ون دﺳﯿﻤﻪ اﯾﺰ و ﻻﻧﺠﻮ
اوﮐﮐﯿﭽﻮﻧﻮﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ 2ﻪ رو1ﺘﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﯿﺪﻟﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ .ﻧﻮ ددﻏﻮ او دﻫﻐﻮ
ﻧﻮرو 6ﻮﻟﻮ ﻋﯿﻨﻲ ،ذﻫﻨﻲ ،ﺳﯿﺎﳼ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ او ﻣﺨﺎﺻﻤﻮ ,ﻮاﮐﻮﻧﻮ د
ﺑﯿﺦ او ﺑﻨﺴ= د وراﻧﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻨ<ﻪ وړﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻮډ ،د ﯾﻮه ﭘﺮاﺧﻪ او اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ ﭘﻼن او
ﭘﺮوﺮام د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ اړﺗﯿﺎ ﻻ ﭘﺴﯥ زﯾﺎﺗﯿﺪﻟﻪ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﯥ ﻫﻐﻪ
2ﻮک ﭼﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ) ﻣﺴﻌﻮد( ﻧﻮﻣﻴﺪه او دﻫﻐﻪ ﭘﻪ Gرﻟﻮﴎه د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
او د اﻣﺮﯾﮑﯽ ﻫﻮډ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﯾﻮا,ﯥ اوﯾﻮا,ﯥ د اﺳﻼم اﻧﻘﻼ Nﻧﻈﺎ م د ﻣﺨﻨﻴﻮي
ﭘﻪ ﭘﺎ ر وﮐﺎرول ﺷﻮ.
ﯾﻌﻨﯽ :اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎﻧﻮ او روﺳﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ *ﻩ ﴎه اﺣﻤﺪﺷﺎ ﻩ ) ﻣﺴﻌﻮ د( دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ
ډﻟﯥ او ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ) دوﺳﺘﻢ ( دﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ډﻟﯥ 2ﺨﻪ وﻮﻣﺎرل2 ،ﻮ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﯾﻮه ﺳﻮﭼﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻈﺎم دراﻣﻨ<ﺘﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ و ﻧﯿﴘ .ﮐﻮم ﭼﯥ
ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﮐﻮرﻧ ﺟ&ې د اور دﻟ&ﻴﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ دوه ﺗﻨﻪ
دي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻟﯿﺎره ﮐﯥ وﻟﻮﺑﯿﺪ ل.
ﻣ&ﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺟ&ﻩ د دوی د ﻻﺳﻪ ووﺗﻠﻪ ،او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دا ﻟﻘﺎﻋﺪې د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
د ﻏﻪ وﺳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻟﻪ ﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﻨ<ﻪ ﻧﻮي ﺧﺎوره ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
واک ﮐﯥ وﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د دوه زره او ﯾﻮﻋﻴﺴﻮي ز ﯾ] دﯾﺰ ﮐﺎل د ﺳﭙﺘﻤﱪ
ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ اﺣﻤﺪﺷﺎه ) ﻣﺴﻌﻮد( ﺗﺮور ﺷﻮ او دده د ﺗﺮور ﭘ ﻩ ﭘﺮ اﻟﻘﺎﻋﺪې
اوﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ واﭼﻮل ﺷﻮه .د ﻫﻤﺪې ﮐﺎل او دﻫﻤﺪې ﻣﯿﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﯾﻮﻟﺴﻤﻪ ﻧﯿ_ﻪ د
اﻣﺮﯾﮑﯽ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﻪ `ﺎر ﮐﯥ ډﯾﺮه ﺳﱰه ﭘﯿcﻪ ر اﭘﯿcﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ
زرﻮﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ووژل ﺷﻮل .ﭘﻪ ﭘﯿcﻪ ﮐﯥ دوه ﺳﱰې اﻟﻮﺗﮑﻲ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک ﭘﺮ دوو
ﺗﺠﺎر gﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ووﯾﺸﺘﻠﯽ ﺷﻮې ﭼﯥ د واړ ﻩ ﺑﺮﺟﻮﻧﻪ د ﻧﯿﻤﯥ ﯿﻨ_ﯥ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ
ﻟﻪ ﴎﻧﻪ ﺗﺮﭘﺎﯾﻪ ﭘﻮرې و ﻧﯾﺪﻟﯽ ،او2ﻮک ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ وو ،ﻫﻐﻮی 6ﻮل ﺗﺒﺎه ﺷﻮل.
ﻫﻤﺪارﻧ&ﻪ د اﻣﺮﯾﮑﯽ رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ادﻋﺎ وﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻩ ﺑﻠﻪ ﺳﱰه اﻟﻮﺗﮑﻪ د ﭘﻨﺘﺎﻮن
ﭘﺮ وداﻧ ووﯾﺸﺘﻠﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ډﯾﺮ ,ﺎ iاو ﻣﺎﱄ ﺗﺎوان ﯾﯥ ورﺳﺎوه .د دې ادﻋﺎ ﴎه
ﺳﻢ ﮐﻮﻣﯽ ﺑﻠﯽ ﺳﱰې اﻟﻮﺗﮑﯽ ﻫﻢ ﻏﻮ `ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎ 1راﭘﺮﯾﻮزي ،ﻣ&ﺮﻟﻪ
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ﺳﭙﻴﻨﻲ ﻣﺎ ﻧﻪ ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﺳﭙﯿﻨﻪ ﻣﺎ ﮐﯽ داﻣﺮﯾﮑﯽ
ﺟﻤﻬﻮر رﻳﺲ ﺟﻮرج ﺑﻮش ﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﻻړﻟﻪ اوﭘﻪ ﮐﻮم !ﻨ ﻠﻪ ﮐﯥ
راﭘﺮﯾﻮﺗﻠﻪ .ﻣ ﺮ ﮐﻮﻣﯽ )ﻴ*ﻧﯥ ﭼﯥ دﻓﻨﻲ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﻫ,ﻏﻮ
ﻟﻮﻣ*ﻧﯿﻮ ور!ﻮﺷﭙﻮﮐﯥ وﺷﻮې ،ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ډا2ﻪ ﮐ*ﻩ ﭼﯥ ﭘﺮﭘﻨﺘﺎ2ﻮن د راﭘﺮﯾﻮﺗﲇ
اﻟﻮﺗﮑﯥ ﻧﻪ ﯾﻮا!ﯥ د )ﻮارﻟﺴﻮ ﮐﯿﻠﻮ 2ﺮاﻣﻮ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ د اوﺳﭙﻨﻮ ﭘﺎرﭼﯥ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﲇ.
ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ د ﺳﻮرﻟﯿﻮ او دﺳﻮرﻟﯿﻮ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ د ﺑﯿﻠ ﯽ ﭘﻪ ﺗﻮ2ﻪ )ﻪ ﻧﻪ
وو ﭼﯥ ﻻﺳﺘﻪ راﻏﻠﯽ وای .ﻫﻤﺪارﻧ ﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺴﻠﻮاﻧﯿﺎﮐﯥ ﻫﻢ دراﻏﻮر!ﻴﺪﱄ اﻟﻮﺗﮑﯥ
ﻧﻪ دﯾﻮې ﮐﻨﺪې )ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ )ﻪ ﭼﯥ ﺑﯿﻠ ﻪ و@2ﻠﻪ ﳾ وﻧﻪ ﻣﻴﻨﺪل ﺷﻮل .ﻫﺮ)ﻪ
ﭼﯥ وو ﻫﻐﻪ Eﻮل ﯾﻮا!ﯥ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک د Cﺎر ﭘﺮ دوو ﺑﺮﺟﻮﻧﻮ ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻣﺼﯿﺒﺖ
وو ،ﭼﯥ ﻧ*ﯾﻮاﻟﻪ ﺧﻮاﺧﻮږ ي ﯾﯽ و ﭘﺎروﻟﻪ.
او دﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺟﻮرج ﺑﻮش دﺧﭙﻞ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﭘﯿIﯥ ﭘ*ﻩ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه ﺗﻮ2ﻪ ﭘﺮ
اﻟﻘﺎﻋﺪې او د اﻟﻘﺎ ﻋﺪې ﭘﺮ ﻣﴩ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن وﻟ ﻮﻟﻪ .اﻟﻘﺎﻋﺪه ﭼﯥ ﺗﺮ دې
ﻣﻬﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﻮره ﺗﻮ2ﻪ ﭼﺎﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﻪ .د دې ﭘﯿIﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﺳﱰې ﺑﺪې ﺑﻼﭘﻪ )ﯿﺮ
ﻧ*ﯾﻮاﻟﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﻪ وQ2ﻠﻪ.
د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺑ@ﻪ ﮐﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎﻧﻮﭘﺮﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﯾﺮه ﺳﱰه دړﮐﻪ واﭼﻮﻟﻪ )ﻮ
اﺳﺎﻣﻪ اﻣﺮﯾﮑﯽ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﻣ ﺮ د ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺑﺎﻃﻦ اړ خ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ )ﻨ ﻪ ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﻣﻼ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ) ﺧﺎ ﮐﺴﺎ ر ( وﻳﻨﺎ ده
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ اﺳﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻻدن ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳾ.
د اﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﻧ*ﯾﻮال د ﺑﺎوو ﭼﻠﻮل ﺷﻮ او ﺧﱪه دې ﺗﻪ
ورﺳﯿﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﱪه ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻟﮑﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
اﺷﻐﺎﻟ ﺮﯾﺰه ﯾﺮﻏﻞ وﮐ*ي .د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﯾﺮﻏﻞ ﻧﻪ ﯾﻮه ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﺨﻮا داﳌﺎن د
ﻓﺪراﱄ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د ﮐﻠﻦ ﭘﻪ Cﺎر ﮐﯥ د ﻋﺮاق د وﻟﺲ او ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﯾﻮه
ﭘﺮاﺧﻪ ﻣﻈﺎﻫﺮه وﺷﻮه .ﭘﻪ دې ﻣﻈﺎﻫﺮې ﮐﯥ ﻋﺮاﻗﯿﺎﻧﻮﺷﻌﺎر ورﮐﺎوه ﭼﯥ داﻣﺮﻳﮑﯥ
ﻣﻮﺧﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ دی .ﺑﻠﮑﯥ ﻏﻮاړي ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻋﺮاق ﯾﺮﻏﻞ وﮐ*ي او
ﻫﻐﻪ اﺷﻐﺎل ﮐ*ي.ﭘﻪ اروﭘﺎ ﮐﯥ داﺳﯥ ډﯾﺮې ﻣﻈﺎﻫﺮې وﺷﻮې او ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
ﺑﺎﻧﺪې د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﯾﺮﻏﻠ ﺮﯾﺰ ﻩ ﻫﻮډ وﻏﻨﺪل ﺷﻮ.
ﺧﻮ د اﻣﺮﻳﮑﯥ ﭘﻪ ﺗﻬﺎﺟﻤﻲ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ )ﻪ راﻏﲇ وو ﻫﻐﻪ ﭘﲇ ﺷﻮ ل.
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اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د اﺳﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﺗﻮﻪ ﯾﺮﻏﻞ وﮐ او اﺷﻐﺎل ﯾﯥ
ﮐ  .ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ وﺷ ل او ﭘﺮ#ﺎی ﯾﯥ ﭘﺨﻮا %د ﴍ او ﻓﺴﺎد د ﺑﯿ اﺎﻧﻮ ډﻟﻪ
راوﺳﺘﻠﻪ .د اﻣﺮﯾﮑﺎ د اﯾ اﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﯥ د ﻫﻐﻮی ﺧﭙﻠﯥ /ﻲ #ﺎی ﻟﺮي ﻧﻪ ﺑﻞ
3ﻪ ! دﻏﻪ /ﯥ ﮐﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ او د ﻫﺮې ﻟﯿﺎرې 3ﺨﻪ دوی ﺗﻪ ورﺳﻴ4ي روا دي.
دې :ﮑﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻮري ﭼﯥ3 :ﻮک د دوی د/ﻮ د /ﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﭘﻠﯽ ﺷﻮی د
اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ،ﻋﺪاﻟﺖ او ﴍاﻓﺖ ﻟﻪ ﻟﻮرې د ﺑﺎور وړ ﮐﺴﺎن دي او ﮐﻪ ﻧﻪ؟
ﻟﮑﻪ 3ﻨBﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﺷﻮل دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ د ډﯾﺮان ﺑ?ﻪ ﻟﺮي ،ﭘﻪ ډﯾﺮان ﮐﯥ ﻫﺮ
رﻧBﻪ ﺧﺎورې ﺧﺰﻟﯥ ،ﻏﻮل او ﺧﻮﺷﺎﯾﯽ اﭼﻮل ﮐﯿ 4ي .د ډﯾﺮان ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﻫﻢ
ﻟﮑﻪ د د Iﻮﮐﺮاﺳ Hﭘﻪ 3ﯿﺮ ﺧﺎورې ﺧﺰﻟﯥ ،ﻏﻮل اوﺧﻮﺷﺎﯾﯽ دي3 .ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ډﯾﺮان ﮐﯥ زرﻏﻮﻧﯿ4ي ﻫﻐﻪ :ﻮل ﻫﺮزه ﺑﻮ:ﻲ دي ﭼﯥ ﻫﯿﭽﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﺎرﻳ4ي.
ﺧﻮﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ډﯾﺮان 3ﺨﻪ داﺳﯽ ﯾﻮ ﻞ ﻫﻢ رازرﻏﻮن ﳾ ﭼﯥ ﺳﺎری ﯾﯥ د
ﻧ ۍ ﭘﻪ ﻫﯿ Oﯾﻮه ﺑ Nﮐﯥ ﻧﻪ وي ﻟﯿﺪل ﺷﻮي.
ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﻫﻢ زﻣﻮږ وﻟﺲ ﻫﯿﻠﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ Qﺎﯾﯽ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Hﭘﻪ
ډﯾﺮان ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﻮ Qﻪ Qﮑﻠﯽ ﻞ راو:ﻮﮐﯿ 4ي او ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺑﻪ د دې ﻞ د
زړﻩ راQﮑﻮﻧﮑﻮ وږﻣﻮ 3ﺨﻪ ﺳﻮﻟﻪ ،روﻏﻪ ،ﺟﻮړﻩ ،ودا %او VQازي راﺧﻮﻧﺪي ﳾ.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﯿﻨ Hﴎه د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Hﭘﻪ دې ډﯾﺮان ﮐﯥ او ﭘﻪ دې ﺗﯿﺮو 3ﻮارﻟﺴﻮ
ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻫﺮ ز ﻩ ﺑﻮ:ﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻫﯿXﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﮐﻮ م ﻞ را زرﻏﻮن ﻧﻪ ﺷﻮ ﭼﯥ Qﮑﻼ
او وږ ﻣﯥ وﻟﺮي .ﻫﯿﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻮره ﻧﻪ ده ﭘﺎﺗﯽ ﭼﯥ ﺑﻪ ﯾﻮه ورځ داﺳﯥ ﯾﻮ ﻞ رازرﻏﻮن
ﳾ ،او ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮا ﻧﻪ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﭘﻪ دې ډﯾﺮان ﮐﯥ ﻫﻢ د داﺳﯥ ﻞ زړی
ﻧﻪ دی اﭼﻮل ﺷﻮی ﭼﯥ را زرﻏﻮن ﳾ# .ﮑﻪ ﭼﯥ :ډﯾﺮان د ﺧﺎورو ﺧﺰﻟﻮ ،ﻏﻮل
او ﺧﻮﺷﺎﯾﯿﻮو ﻧﻪ ډک دی ،ﮐﻪ دﮐﻮم ﻞ ﭘﺎ]ﻲ ﯾﺎ ډﻧ\رې ﻏﻮ#ﻮل ﺷﻮي وي ،ﻫﻐﻪ
ﺧﻮ د ﻞ زړی ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ را زرﻏﻮن ﯾﯥ ﮐ ي.
اوس دوه ﮐﺎره ﭘﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﯥ Qﮑﺎري ﭼﯥ اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎن ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﺪرﻧBﯿﻮ ﺟﺒﯿﺮه
وﮐ ي:

 ۱ـ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ Hد ډﯾﺮان ﻧﻪ اوﺳﻨﻲ ﺧﺎورې ﺧﺰﻟﯽ،
ﻏﻮل او ﺧﻮﺷﺎﯾﯽ ﻟﺮې وﻏﻮ#ﻮل ﳾ او ډﯾﺮان ﭘﺎک ﳾ او ﭘﺮ#ﺎی ﯾﯥ ﯾﻮ Qﮑﻠﯽ
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او ﺳﻤﺴﻮره ﺑ ﺟﻮړ ﮐاي ﳾ.
 ۲ـ دا ﭼﯥ ډﯾﺮان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﭘﺮﯾدي اوﻻړﳾ .ﮐﻪ دا ﮐﺎر وﳾ ډﯾﺮان
ﺑﻪ ډﯾﺮ ژر ﻻ ﺑﻪ د ﳌﺮ د ﺳﻮزووﻧﮑﯿﻮ وړاﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ وچ ﳾ ﻻﺑﻪ دﺑﺎران اوﺳﯿﻠﯿﻮ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﭘﺮ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮ او ﭘﻮﭘﻨﺎ ﳾ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ'ﻪ :ﺑﯿﺎﺑﻪ ﻧﻪ ارﺳﻼﺧﺎن وي ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ
ﴎه ا و/ﺎن .ﯾﻌﻨﯥ :ﻧﻮ رﺑﻪ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ 5د ډﯾﺮان 4ﺨﻪ ﻧﻪ ﻧﻮم ﭘﺎﺗﯥ ﳾ اوﻧﻪ
ﻧ6ﺎن .دﻏﻮ ﭘﺎﯾﻠﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺑﺎوري ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺮﻻس ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﮐﻮﻣﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ ﻧﻪ ده ﻟﺮﻟﯥ4 .ﻪ ﭼﯥ
ﺷﻮي ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ 9ﻮاﮐﻮﻧﻮ وﯾﻨﯥ او د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ و ﻟﺲ ډاﻟﺮې دي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ وروﺑﻬﯿﺪﻟﯽ .ﭘﺮ دې ﴎﺑﯿﺮه ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن د وﻟﺲ ﻣﺎ دي او ﻣﻌﻨﻮي ﺷﺘﻤﻨ5ﯾﺎدﻳي او دا4ﻮﻟﺴﻴﺰ ې ﮐﯿ ي ﭼﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ داورﳌﺒﻮ ﭘﻪ 4ﭙﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﻟﭙﻪ ﺷﻮي اوﺳﻮزﯾﺪﱄ دي دﺣﺴﺎ ب
ﻧﻪ وﺗﻠﯽ ﺧﱪه ده.
ﻟﮑﻪ 4ﻨﻪ ﭼﯥ د ﭘﯿﻞ ﭘﻪ ﮐﺮ/ﻮﮐﯥ ووﯾﻞ ﺷﻮل :اﯾا ﻧﻮر ﻏﻮاړي او ﺑﯿا ﭘﻮر
ﻏﻮاړي( ددې ﻣﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﺦ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮدﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره دﺧﭙﻠﻮﺑﯿا'ﺎﻧﻮ4ﺨﻪ ﭘﻪ 'ﻧﺪۍ
ﺗﻮ'ﻪ او ﭘﻪ زﻏﺮده ﻏﻮ/ﺘﻨﯽ ﻟﺮﱄ دي ﭼﯥ د ﺑﯿا'ﺎﻧﻮ دوﺳﯽ ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ دي.
دﻏﻪ دوﺳﯽ ﻧﻪ وﺗﻠﯽ ﻏﻮ/ﺘﻨﯽ د دې Kﮑﻲ /ﮑﺎرﻧﺪوﯾﻪ ﺑﺮﯾ6ﻲ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻧﻪ دي ﻏﻮ/ﺘﲇ ﭼﯥ د دوی ﺑﯿا'ﺎن دې ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دﻧﺪو ﮐﯥ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ

وﻟﺮي دا 9ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻮی ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ ﺑﻪ ﭘﻪ /ﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻟ ،5ﺳﻮﻟﯥ ،روﻏﯥ،
ډاډ او د ﻓﺴﺎد ﻧﻪ ﺧﺎﱄ ﺑﯿﺮو ﮐﺮاﳼ ﮐﯥ 'Oﻠﯽ ﮐﻴﺪﻟﯽ .ﮐﻮم ﭼﯥ دﻏﻮ ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﻪ /ﺎﯾﯽ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﭘﻮ9ﻲ ﺷﺘﻮن ﺗﻪ اړﺗﯿﺎﻧﻪ
ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴﺪﻟﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اړﺗﯿﺎﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻴي ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ9ﻮاﮐﻮﻧﻮ
د ﭘﺎﺗﯽ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺧﱪه ﺗﺮ ﭘﻮ/ﺘﻨﯥ ﻻﻧﺪې را9ﻲ ،ﭼﯥ داﺳﯥ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﺳﯿﺎﳼ ،ﻧﻈﺎﻣﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮﺧﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ
4ﻪ 9ﺎی ﻧﻪ ﻟﺮي.دا 9ﮑﻪ ﭼﯥ د ﻧﯿﻮﯾﺎرک د ﭘﯿ6ﯽ د ﭘﻴ6ﻴﺪو ﯾﻮ ﻻﻣﻞ ﻫﻢ ﻫﻤﺪا
دی ،ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ز ﺑﺮ9ﻮاک وﮐﻮﻟﯽ ﳾ ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻧۍ ﮐﯥ دﺧﭙﻞ
د9ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺷﺘﻮن ﻏﻮره واﻟﯽ و/ﻴﻲ.
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ﺳﯿﺎﳼ او ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﯿ اﺎن ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ ﭘﻪ ﻟﺴﻴﺰه ﮐﯥ
ﴎه د دې ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮﻪ ﻧﻪ وه ﻣﻨﻠﯽ ﺷﻮې ،ﺧﻮﭘﻪ ﺧﺼﻮﴆ ﺗﻮﻪ ﺳﯿﺎﳼ
ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﻪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﺷﻮه ﭼﯥ ﯾﻮدﺧﻠﮏ دﯾﻤﻮﮐﺮا/ﻴﮏ ﻮﻧﺪﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا اوﺑﻞ د ﻣﺴﻠ0ﻧﻮ 1ﻮاﻧﺎﻧﻮ ﯾﺎ ﻣﺴﻠ0ﻧﻮ وروﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ډﻟﯥ دﻟﻮﯾﺪﯾ4ﻮاﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دﮐﺎ ﺑﻞ د 3ﺎر ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ راو/ﻮﮐﻴﺪل.
دﻏﻮ دوو ،ﮐﯿ> اړﺧﻮاو 3ﻲ اړﺧﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘ<ﻮ او ﺑﺮاﻻ ﻫﻠﻮ1ﻠﻮﴎه ﺧﭙﻠﯥ ر
ﻳ?ﯥ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ زﯾﺎﺗﺮوﺳﯿﻤﻮﮐﯥ وزﻏﻠﻮﻟﯥ او ﻫﺮﯾﻮﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻣﻨ4ﻮﻧﻮﮐﯥ د
اﺧﺘﻼف ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ﭘﺮ /ﻮ/ﻮ ووﯾﺸﻠﯽ ﺷﻮې.
ﯾﻌﻨﯽ :د ﺧﻠﮏ د ﯾﻤﻮﮐﺮا/ﻴﮏ ﻮﻧﺪ د ﭘﺮﭼﻢ ،ﺷﻌﻠﻪ او ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ،او ﻫﻤﺪارﻧHﻪ
دﻣﺴﻠ0ﻧﻮ وروﻧﻮ ډﻟﻪ دﺣﺰب ،ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ،ووﯾﺸﻠﯽ ﺷﻮې .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ دا وو د ﺧﺎ ن د ﭘﺮﭼﻢ ډﻟﻪ د1ﺎﻧﻪ ﴎه ﮐ ﻩ او ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﯾﯥ د
ﭘﻮ1ﻲ ﮐﻮدﺗﺎ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې واک ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ  ،ﺗﺮ ﻫﺮ Nﻪ د ﻣﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﺮ ﻣﺴﻠ0ﻧﻮ وروﻧﻮ
دړﮐﻪ او دﺑﺎو ،واﭼﺎوه .ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺳﭙﯿﻦ ﭘ Hی اواوږده ږ ﯾﺮه وه ،وﯾﯽ ﺗﺎړﻩ او
وﯾﯽ واژﻩ .دﻏﻪ ﻧﯿﻮﻧﯽ ،ﺗ ﻧﯽ او وژﻧﯽ ﯾﯥ دﮐﻮدﺗﺎ ،ﺗﻮﻃﯿﻪ او ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﺮ ﴎه ﮐﻮﻟﯥ ،ﺧﻮﻻﻫﻢ ﺗﺮﻫﻪ د وﻟﺲ ﻣﻨ4ﺘﻪ ﻧﻪ وه رﺳﯿﺪﻟﯽ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﺗﺮﻫﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ورﺳﯿﺪﻟﻪ ،ﭼﺎﭼﯥ ﺳﯿﺎﳼ ﭘﻮﻫﻪ ﻟﺮﻟﻪ ﯾﺎﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ
ﻣﺒﺎرزو ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ وو ،ﯾﺎ ﺑﻮﺧﺖ Qﻞ ﮐﻴﺪل .داﭼﯥ ﮐﻮم ﺷﺘﻤﻦ ﯾﺎد ﻟﻮړې
ﭘﻮﻫﯽ ﺧﺎوﻧﺪ وو ،ﭼﯥ 3ﺎﯾﯽ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮﮐﯥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮی Nﺨﻪ ﮐﯿ> اړﺧﻮ
)ﺑﯿ اﺎﻧﻮ(ﺗﻪ دﺧﻄﺮ دﭘﯿ?ﯿﺪو اﺣﺴﺎس ﮐﻴﺪه ،د دې ﻧﯿﻮﻟﻮ ،وﻫﻠﻮ او وژﻟﻮ ﭘﻪ
دوران ﮐﯥ ﭘﺮی ﻧﻪ 3ﻮدل ﺷﻮل .د دﻏﻮ /ﮑﻮﻟﻮ او1ﭙﻠﻮﻟ ۍ وﻧﻪ درﯾﺪﻟﻪ ،ﻻﭘﺴﯥ
اوږده ﺷﻮﻟﻪ1 .ﮑﻪ 1ﯿﻨﻮ ﻫﻐﻮ ﻣﺴﻠ0ﻧﻮ وروﻧﻮ ﻟﮑﻪ در ﺑﺎ\ ،ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ،ﻣﺴﻌﻮد او
ﻧﻮرو ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﯥ او3ﺘﻲ او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﭘﻨﺎه وړې وه .د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ
ﻟﮑﻪ ،ﻟﻐ0ن ،ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ او ﻧﻮرو 1ﺎﯾﻮﻧﻮﮐﯥ ﺧﻮﻧ ي ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﺗﺮﴎه ﮐ ل .ﭘﻪ دې
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻮ ﮐﯥ ﴎه د دې ﭼﯥ ﯾﻮﻟ ﻧﺎاﻣﻨ ﯾﯥ راﻣﯿﻨ4ﺘﻪ ﮐ ﻟﯽ ،ﺧﻮ دوﻟﺲ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
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ﭼﺎ ﯾﯽ ﭘﻠﻮي وﻧﻪ ﮐﻩ .ﯾﻮﺧﻮا دﺑﺮﯾﺪﺮو ﻣﺎﺗﯥ او دﺑﻠﯽ ﺧﻮا ﻧﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
)ﺑﯿاﺎﻧﻮ( ﴎه د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن دﺳﱰ ﺑﯿاﺧﱪې اوﺗﻔﺎﻫﻢ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د
ﻣﺴﻠ1ﻧﻮ وروﻧﻮ د ﺧﻮﻧﯾﻮ ﻣﺒﺎ رزو ﻟۍ ﭘﻪ -ﭙﻪ ودروﻟﻪ2 .ﮑﻪ ﭼﯥ دﮐﺎﺑﻞ او اﺳﻼم
اﺑﺎد د ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨ 8ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ ﻩ ﺗﻔﺎﻫﻢ راﻣﻨ5ﺘﻪ ﺷﻮی وو.
دﻏﻪ ﮐﻧﻪ د ﻣﺴﮑﻮ د) اﯾاﺎﻧﻮ( ﭘﺮ د ﻣﺎغ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪه وﻟ:ﻴﺪه) .اﯾا( ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ
ﻫﺮCﻪ ډﯾﺮ ژر وﻏﻮاړي ،دا2ﻞ ﻫﻢ دﻣﺴﮑﻮ )اﯾاﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ﺗﺎدۍ ﴎه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ
د ﺧﻠﮏ دﯾﻤﻮﮐﺮا-ﻴﮏ ﻮﻧﺪ دوه ډﻟﯽ ﭼﯥ ﻻﻫﻢ ﭘﻪ وﯾﺸﲇ اوﺗﯿﺖ او ﭘﺮک ډول
اوﺳﯿﺪل ،ﯾﻮ2ﺎی ﮐل او ﻫﻐﻮی ﯾﯥ دﺳﱰ) ﺑﯿا( ﭘﺮ ﺿﺪ وﳌﺴﻮل.ﺳﱰ ) ﺑﯿا(
ﭼﯥ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯽ ﴎه ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﴍﯾﮏ وو ،ﻏﻮJﺘﻞ ﯾﯥ ﭘﺮﭼﻤﯿﺎن دواک
دﺪۍ ﻧﻪ وﺷي او واک -ﻮل ﭘﻪ -ﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﮐﯥ واﺧﲇ ،ﺧﻮﭘﻪ
ﺧﻮاﺷﯿﻨﯥ ﴎه دې ﺗﻪ ﯾﯥ ﭘﺎم ﻧﻪ وو ﭼﯥ د ﻣﺴﮑﻮ )اﯾاﺎﻧﻮ( دﭘﺨﻮا Cﺨﻪ د دﻏﯽ
ور2ﯥ ﻏﻤﻪ ﺧﻮړﻟﯽ وه.ﻫﻐﻮی د دې ور2ﯥ ﭘﻪ ﻫﻮډ دﺧﻠﮏ او دﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﻮ
رﻳPﯥ ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ ﻫﺮه ﺧﻮا ﻏﺰوﻟﯽ وې .ﭘﻮځ Cﻮﻣﺮه ﭼﯥ د ﺳﱰ ﺑﯿا ﭘﻪ واک
ﮐﯥ Rﻞ ﮐﻴﺪه ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ډﯾﺮ دﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮر2ﻴﺪﻟﯽ وو.
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د ﻏﻮاﯾﻲ اووﻣﻪ ﮐﺎل  ۱۳۵۷ﻫﺠﺮي ﳌﺮﯾﺰ
ﭘﻪ ﮐﺎل  ۱۳۵۷د ﻏﻮاﯾﯽ ﻣﯿﺎﺷﺖ ﭘﻪ اوﻣﻪ ﻧﯿ ﻪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻣﻠﺮي ) اﻣﯿﻦ( ﭘﻪ
ﻣﴩ ۍ وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﯾﻮې ﺧﻮﻧ" ۍ ﮐﻮدﺗﺎ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې واک
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ"ي .ﭘﻪ دې ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن ورﺗﻪ اﻧﻘﻼب واﯾﯽ ﺳﱰ )ﺑﻴ"ا( د
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ* او دﮐﺎﺑﯿﻨﯥ د/ﯿﻨﻮﻏ"ﯾﻮ ﴎه ﯾﻮ/ﺎی ﺧﭙﻞ ﴎ وﺧﻮړ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ او ﻻﭘﻪ 2ﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ 2ﻮل واک ﺧﭙﻞ ﮐ" ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮ
دواک ﭘﺮ ﴎ د ﺧﻠﮏ او ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ5ﻪ ﻧﺎﻧﺪرې راﭘﺮﺗﻪ ﺷﻮې: ،ﻮ واک
ﴎه د دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮدﺗﺎﮐﯥ د ﭘﺮﭼﻢ ډﻟﯥ ﮐﻮﻣﻪ اﻏﯿﺰﻣﻨﻪ وﻧ<ﻩ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ددې
دواړو ډﻟﻮﭘﻪ ﻣﻨ> ﮐﯥ ووﻳﺸﻞ ﳾ ،واک ووﻳﺸﻞ ﺷﻮ .داﺳﯥ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮﭼﯥ
ﻣﴩي ﺑﻪ د ﺧﻠﮏ او ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل ﺑﻪ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯽ وي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻣﻠﺮی ) ﺗﺮ ﻩ
ﮐﯽ(رﻳﺌﺲ او رﻓﯿﻖ ) ﮐﺎرﻣﻞ( ﯾﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﺷﻮ .ﻣﺮ دﻟ@ې ﻣﻮدې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د
دواړو ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ> ﮐﯥ د <Aﮐﺎر ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ دBﻤﻨﯽ واوBﺘﻠﻪ او دﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ
ﻣﴩان ﻟﻪ ﻫﻴﻮاد ﻧﻪ دﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺑﻬﺮﺗﻪ وﺷ" ل ﺷﻮل .دﻟﺘﻪ ﯾﻮه ﭘﻮBﺘﻨﻪ ﻻ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﺑﯥ /ﻮاﺑﻪ ﭘﺎﺗﯽ او ﻫﻐﻪ داﭼﯥ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮې ﭘﻪ رBﺘﯿﻨﻪ ﺗﻮAﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﺎ ن
وو ،ﻧﻮ وﻟﯽ وﻧﻪ ﻧﯿﻮل ﺷﻮل او ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل؟ ﻫﻐﻮی د ﻧﯿﻮﻟﻮ اوﻣﺤﺎﮐﻤﻪ ﮐﻮﻟﻮ
ﭘﺮ/ﺎی ﭘﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ دﺳﻔﯿﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮAﻪ وHAرل ﺷﻮل ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺗﻮAﻪ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ ﻣﴩان ﺑﻬﺮﺗﻪ ﻻړ ل او ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ /ﺎﯾﻮ ﻧﻮ ﻧﻪ د واک د ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﴩ) ﺑﺮ ﯾﮋ ﻧﯿﻒ ( ﻧﻪ ﭘﻪ Aﻮﻧ<وﺷﻮل ،او ﭘﻪ
ﻣﺴﮑﻮ ک د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﴩاﻧﻮ :ﺨﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ زارۍ او ﻧﻨﻮاﺗﻮ ﻫﯿﻠﻪ وﮐ"ﻩ:
:ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ژر ﮐﯿ@ ي ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ) اﻣﯿﻦ( ﻟﻪ واک ﻧﻪ وﺷ"ل ﳾ او وا ک دوی
ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﳾ .ﮐﻪ ) ا ﻣﯿﻦ ( وﻧﻪ ﺷ"ل ﳾ او واک دوی ﺗﻪ وﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﳾ
Bﺎﯾﯽ ﭘﻪ ډﯾﺮه ﻟ@ﻩ ﻣﻮده ﮐﯥ ﺑﻪ د دوی د ډﻟﯥ 2ﻮل ﻏ"ي ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﮐ"ي(.
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎدﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ ورځ ﻏﻮBﺘﻠﻪ او ﻫﻤﺪاﳼ ﻏﻮBﺘﻨﻪ ! ﻫHﻏﻪ وو ﭼﯥ
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ﺷﻮروي اﺗﺤﺎ د ﻮﻟﻮ ﻧۍ واﻟﻮ ﻗﻮاﻧﯿﻨﻮﭘﺮﺧﻼف او ﻫﻤﺪارﻧ ﻪ د ﺎوﻧﻳﺘﻮب
دﻮﻟﻮاﺧﻼﻗﻲ ﻧﻮرﻣﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﺮﻏﻞ وﮐ ،ﺣﻔﯿﻆ اﻟﻠﻪ) ا ﻣﯿﻦ ( ﯾﯽ
وواژ ﻩ او ﺑﱪک ) ﮐﺎرﻣﻞ( ﯾﯥ راوﺳﺘﻪ او د وا ک ﭘﺮ ﺪۍ ﯾﯥ ﮐﻴﻨﺎوه .داﺳﯥ ﯾﯥ
ﮐﯿﻨﺎوه ﭼﯥ ﯾﻮا2ﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د واﮐﻤﻨ5 4ﻮﮐ 4د دوي او ﻧﻮر ﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ
ن د ﺷﻮر وي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ !
د ﭘﺮﭼﻢ ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﺒﺎرزو ﮐﯥ ﯾﯥ ﻫﺮ5ﻪ د ﺧﻠﮏ د ﻮﻧﺪ دﻏي
ﻣﻠ ﺮي )اﻣﯿﻦ ( ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﺎﯾﻠﲇ وو ،ﭘﻪ دې ﮐﺎرﴎه 5ﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐل؟ ﭘﻪ
2ﻮاب ﮐﯥ Dﺎﯾﯽ دوﻣﺮه ووﯾﻞ ﳾ ﭼﯥ) :اﻣﯿﻦ( ﯾﯥ دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮﻻﺳﻮﻧﻮ
وواژﻩ اوﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد ﯾﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻮ2ﻮﻧﻮ ﭘﻪ وﻟﮑﻪ ﮐﯥ واﭼﺎوه اوﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ
ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد او ﺧﭙﻞ وﻟﺲ ﯾﯥ دﯾﻮې اوږ دې ﺟ ې ډ ﺮو ﺮ2ﺎوه ،ﭼﯥ ﻻﺗﺮ
اوﺳﻪ ﭘﻮرې دﺟ و دﭘﺎی ﻧJﯥ ﻧJﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﻟﯿﺪل ﮐﯿ Mي.
ﮐﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن دوﻟﺲ 5ﺨﻪ ﯾﻮ 5ﻮﺗﻨﻪ د ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ دﺳﱰ) ﺑﯿا( داوود ﺧﺎن او
ﻫﻤﺪارﻧ ﻪ ﯾﻮ 5ﻮﺗﻨﻪ دﺧﻠﮑﻮ دﯾﻤﻮﮐﺮاﻴﮏ ﻮﻧﺪ) ﺑﯿا( ﯾﻌﻨﯽ) :اﻣﯿﻦ( ﭘﻪ ﻣﻬﺎل
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺗﻠﲇ وو ،د ﭘﺮﭼﻤﯿﺎﻧﻮ دﻫﻴﻮاد ﭘﻠﻮرﻧﯽ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻮل وﻟﺲ ﭘﻪ ﻮﻟﻴﺰه
ﺗﻮ ﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﳌﻨﯥ ﺗﻪ وﻏﻮر2ﻴﺪه .داﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل دی ﭼﯥ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
دﺑﯿا ﺎﻧﻮ ﺳﱰ وﺳﱰو اﯾا ﺎﻧﻮﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻏﻮDﺘﻞ .ﯾﻌﻨﯥ5 :ﻪ ﭼﯥ ﻏﻮاړې ﭘﺮ
ﻫﻐﻪ واوړې( د دی ﻣﺘﻞ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻟﻮﯾﺪﯾﺰو اﯾا ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺪای ورﮐ ې وه5 ،ﻪ
دﮐواﻟﻮﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او5ﻪ دﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺷﻮر وي اﺗﺤﺎد دﻻ ﭘﺴﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘX
دﻣﺨﻨﻴﻮي ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎردوﻧﻮ ډاﻟﺮې اوﭘﻮﻧﺪوﻧﻪ او ﻧﻮرې ﻣﺮﺳﺘﯥ ﯾﯥ ﭘﺮ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ووروﻟﯽ.

ﺟﻬﺎد اوﺟ ﻩ 5ﻨ ﻪ ﭼﯥ اﻧ ﺮﯾﺰ اﻧﻮد ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن دﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﺎﮐﲇ وو،
ﭘﻪ ﻫZﻏﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮ ﺿﺪﺗﺎوده او ﺧﻮﻧ ۍ ﺷﻮه .ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد
ﮐﻪ ﻫﺮ 5ﻮﻣﺮه ﺧﭙﻠﻮ و ژ وﻧﮑﻮ ]ﺒﺎرﯾﻮ ﺗﻪ زور ورﮐﺎوه ﻫﻐﻮﻣﺮه ﺑﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻏﱪ ﻮن ﭘﻴﺎوړی ﮐﻴﺪه.
ﭘﻪ دې ﺟ ې ﮐﯥ ﭘﻪ زر ﻮﻧﻮ دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻮ2ﯿﺎن ﻣﻩ اوﭙﯿﺎن ﺷﻮل او
ﻫﻤﺪارﻧ ﻪ داﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﻮﻧﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺷﻬﯿﺪان او ﭘﻪ ﺳﻠ ﻮﻧﻮ زره
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ﻣﻌﻴﻮب ﺷﻮل .د ﮐﻮﻧو ،ﯾﺘﯿﻧﻮ اوﮐواﻟﻮ او اوارﺎﻧﻮﺷﻤﯿﺮﺧﻮﻻﻫﯿﭽﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ دې
ﺮﻨﺪ .ﻪ ﭼﯥ وﯾﻞ ﮐﯿ $ي ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،اﯾﺮان ،ﻫﻨﺪ ،اروﭘﺎﯾﯽ ﻫﯿﻮادوﻧﻪ
او آن ﺗﺮ اﻣﺮﯾﮑﯽ او اﺳﱰا ﻟﻴﺎ او ﻧﻮي زي ﻻﻧﺪ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﮐوال
ﺷﻮي دي ﭼﯥ د ﻧ 5ۍ ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﭘﻪ دې ﮐﭽﻪ ﮐﻩ واﱄ او او ارﻲ ﭼﺎ ﻧﻪ و
ﻩ ﻟﯿﺪﻟﯥ او اورﯾﺪﻟﯥ.
د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د اﯾ5اﺎﻧﻮ د;ﺎن ﻏﻮ=ﺘﻨﯥ او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﭘﺮﭼﻤﻲ ﺑﯿ5اﺎﻧﻮ
د;ﺎن ﭘﻠﻮرﻧﯥ ﻧﺘﯿﺠﻪ دا ﺷﻮه ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﴩان ﻟﻪ ډﯾﺮه ﻏﻤﻪ ﯾﻮﭘﻪ ﺑﻞ
ﭘﺴﯥ وﻣﺮي ،او ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻫﻢ دړې وړې ﳾ.
د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دړﻧDﯿﺪﻟﻮ ﻧﻪ ډﯾﺮه ﻟ$ﻩ ﻣﻮده وړاﻧﺪې دﭘﺮﭼﻢ ډﻟﯥ ﭘﻪ واﮐﻤﻨE
ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن راﻏﯽ .د ﺑﱪک ﭘﺮ;ﺎی ډاﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ دواک ﭘﺮ ﺪۍ ﮐﯿﻨﻮل ﺷﻮ.
ﻧﺠﯿﺐ دﺧﭙﻠﯽ واﮐﻤﻨ Eﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ډﯾﺮی ﻣﻨې ﺗﺮړې وﮐ5ې ﭼﯥ
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮﴎه روﻏﻪ ،ﺟﻮړﻩ او ﺳﻮﻟﻪ وﮐ5ي .ﻣDﺮ د ﻫﻐﻪ Lﻮﻟﯽ ﻣﻨې او ﺗﺮړې
ﻟﮑﻪ ﻨDﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﯾﻮه ﺑﯿ5ا ﭘﻪ ﯧﺮ ﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻧﻪ ﻟﺮل ،ﭘﻪ ﻫﻏﻪ
ﺗﻮﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﺑﯿ5اﺎﻧﻮ ډﻟﻮ Lﭙﻠﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻻ د ﮐﻤﮑﯿﻮ ﺑﯿ5اﺎﻧﻮ د
درﺟﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻧﻪ وو ،ﻮ دﻏﻪ دواړ ﻩ اړﺧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻩ ﴎه
دﺳﻮﻟﯽ او روﻏﯽ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﺗﻠﻼی وای .ﻧﻮﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮﻟﯥ .ﻣDﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﭘﺮ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د ﺑﺎو راﻏﯽ ﻮ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د واک ﻧﻪ ﻟﺮې ﳾ .ﭘﻪ دې
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﻨDﻪ ﭼﯥ د ﺑﺎوري ﺷﺨﺼﯿﺖ د ﺧﻮﻟﯥ وﻳﻨﺎ اوﻣﺎﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اورﯾﺪﱄ
دي ،داﮐﱰﻧﺠﯿﺐ د اﻣﺮ ﯾﮑﯽ د واﮐﻤﻨﻮ ﭼﺎرواﮐﻮ ﺗﻪ ووﯾﻞ:

ﻮ ورﺗﻪ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﺗﻀﻤ Sاو ﺗﻌﻬﺪ ورﻧﻪ ﮐ5ل ﳾ ﭼﯽ :د ده د اﺳﺘﻌﻔﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ،
ﺑﻪ ﻫﯿUﮑﻠﻪ ﻫﻢ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﻏﻮ ږﯾﺮوروﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯿ $ي واک ﻧﻪ،
ﻧﻪ ﻻ س ﭘﺮ ﴎﮐﯿ $ي (.ﻫﻏﻪ وو ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯽ د دواړو ﻮﻧﺪوﻧﻮ واﮐﻤﻨﻮﮐﺴﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻻﺳﻠﯿﮏ ﯾﻮ ﻟﯿﮑﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ راﻏﲇ وو
ﭼﯽ :ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺑﻪ د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د ﻮ=ﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﯿUﮑﻠﻪ ﻫﻢ د ﻏﻮ
ږ ﯾﺮورو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺗﻪ وﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﳾ( .
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د دې ﺿﻧﺖ ﻟﯿﮏ ﭘﺮ ﻣﺦ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د واک دﺪۍ ﻧﻪ ﻮﻪ ﺷﻮ ،او د ﻫﻐﻪ
د ﻮ ﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻮﮐ' ﻩ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ راﻏﲇ وو دﭘﺮﭼﻢ
د ډﻟﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﺗﻮﻪ واک ﻟﻮﻣ'ی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ)ﻮﻧﻮ ﮐﯥ او ﺑﯿﺎ د
ﺟﻤﻌﯿﺖ د اﺧﻮا 7ډﻟﯥ ﴎه ووﻳﺸﻞ ﺷﻮ........
ﯾﻌﻨﯥ :داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﮐﯥ د ﭘﺮﭼﻢ او ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﮐﻮدﺗﺎ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ
ﺑﺎﻃﻦ ﮐﯥ د اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﻟﯿﮑﲇ ﺿﻧﺖ د ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ واک ﺨﻪ
ﭘﻪ ﻮﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ اړ ﺷﻮی دی .دﻧﻮﻣﻮړی د ﻮﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﭘﺮﭼﻢ د

ډﻟﯥ ﻫﺮﯾﻮ :ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮ ﻣﻲ ،ﻧﻮراﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ﻧﺒﻲ ﻋﻈﯿﻤﻲ ،ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺰ دک،
ﮐﺎ وﯾﺎ  ،7ﻋﺒﺪاﻟﻮﮐﯿﻞ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ دوﺳﺘﻢ او ﻧﻮر ﭼﯥ د ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﴩ ان وو ،ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ د ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎدي ﻗﻮﻣﻨﺪان او د ﻧﻈﺎر ﺷﻮرا اﻣﺮﺻﺎﺣﺐ ﮐﺎ
ﺑﻞ ﺗﻪ راوﺳﺖ .د ﭘﺮﭼﻢ دډﻟﯽ دﻏﻮ ﻣﴩاﻧﻮ ﻻ د ﻣﺨﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﻣﺴﻌﻮد او د
دوﺳﺘﻢ ﻣﻠﯿﺸﻪ ﯾﯽ Eﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻧﻨﻮﯾﺴﺘﲇ وو.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮﻣﻨﺪان اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﻻر ﻩ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ ﺷﻮه ﻮ ﮐﺎﺑﻞ
ﺗﻪ راﳾ ا و د واک ﻣﺰ ي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻧﯿﴘ .دﻏﻪ راﺑﻠﻨﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﺎﭘﻪ ﺗﻮﻪ
ﻧﻪ وه را ﻣﻨ)ﺘﻪ ﺷﻮې .ﺑﻠﮑﯽ د دې ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﻮرې ډﯾﺮې ﻫﻠﯥ Eﻠﯽ ﺷﻮي او
رﻧ Nﭘﻪ ر ﻧ Nﮐ'ﻧﯥ ﺗﺮ ﴎه ﺷﻮې وې ،ﻮ دﻏﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﭘ'اوﺗﻪ
ورﺳﻴOي .ﭼﯥ ﯾﻮ ﻮ ﯾﯥ ﭘﻪ دئ ﺗﻮﻪ Pﻠﯽ ﺷﻮ:
دﺟﻬﺎدﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ اوه ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻪ او ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐﯥ اﺗﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ ﺟﻮړ
ﺷﻮي وو .د اﻳﺮان ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ Rﻮل ﭘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ﻣﺴﻠﻧﺎﻧﻮ اوﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ Rﻮل د
ﺳﻨﻲ ﻣﺴﻠﻧﺎﻧﻮ ﭘﻮری ﺗ'اودرﻟﻮده .دا ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ دﺳﻨﯿﺎﻧﻮ ډﻟﻪ د Rﻮل
ﻧﻔﻮس ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﺎﯾﯽ دﻧﻮي ﻧﻪ زﯾﺎت وي .ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﺟﻬﺎد ﺟ'ه ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮ ﺗﺮ ﭘﻨ)ﻪ ﻧﻮﯾﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻣﯿﺸﺘﻮ ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ ﭘﺮﻏﺎړﻩ ﻟﺮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ
ﻣﺦ ﺑﯿﻮﻟﻪ .ﻧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د واک ﻟﻴ Oد راﻣﻨ)ﺘﻪ ﺷﻮ ،ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ داوه ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ او
داﻳﺮن ﻧﻪ ﯾﻮاEﯽ دﯾﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭼﯥ د وﺣﺪت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯾﺪﻟﻪ ،اﺳﺘﺎزي ﺗﻮب
ﮐﻴﺪه .دﻏﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ ﻪ ﺗﺮ اوEﻠﯿﺪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﭼﯥ دﺑﺮﻫﺎن
اﻟﺪﯾﻦ ) ر ﺑﺎ (7ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﻟﻪ ﭘﯿWﻮر ﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ ﻻړﻟﻪ .ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﮐﯥ د واک دﻟﻴO
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د ﺧﱪې ﯾﻮا ﯥ د ﭘﯿﻮر ﻧﻪ د اﺳﺘﻮل ﺷﻮي ډﻟﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮی ﮐﯥ :د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ
ن د ﺗﺎﺟﯿﮑﻮ ،اوزﺑﮑﻮ ،او ﻫﺰاره وو ور و ﻮ د ډﻟﻮ اﺳﺘﺎ ز ي وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟ ﻩ ﮐﯿﻮ
ﭘﻮرې ﺗ!اوﻟﺮي .ﺧﻮ د ﭘﺘﻨﻮ اﺳﺘﺎز ی ﯾﺎ اﺳﺘﺎ ز ي ﭼﯥ د وﻟﺲ ﭘﻪ ډﯾﺮﮐُﯽ اړخ
ﭘﻮرې ﺗ!او ﻟﺮي ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ وو ﺗﻠﻠﯽ.
ﯾﻌﻨﯽ :د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دړﻧ'ﯿﺪﻟﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ داﺳﯥ وړاﻧﺪوﯾﯿﻨﻪ ﮐﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ د
روﺳﺎﻧﻮ او اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ3ﻪ د 12ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ او 4ﻨ'ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ) ژ ﻳﻨﻮ ( ﮐﯥ د
ﺳﻮﻟﯽ او روﻏﯥ ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﻻس ﻟﯿﮏ ﺷﻮي وو ،ﻧﻮ ر ﺑﻪ ﻟﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ د ﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد ﭘﻮ ﻮﻧﻪ و ﻲ او واک ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ ﻩ ﺗﻮ2ﻪ د وﻟﺲ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ?ﻮل اړﺧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ووﯾﻨﻲ وﻟﻴدول ﳾ ( .ﻣ'ﺮ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ د
ﻣﺴﮑﻮ ﺧﱪو و Dﻮدﻟﻪ ﭼﯥ واک ﺑﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﮐﻤﻮﻧﺴﺘﻮ ) ﺑﯿ!ا2ﺎﻧﻮ ( ﻧﻪ د
اﺧﻮا Gﺟﻤﻌﯿﺖ د ﻣﴩ ) ر ﺑﺎ  ( Gﺗﻪ ﻟﻴدول ﮐﯿ ي ﭼﯥ 4ﻮ د ) ﮐﺎرﻣﻞ ( د
واک ﺗﻪ د رﺳﻮﻟﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺎﺋﺖ وﻣﻮﻣﻲ ،او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﻟﮐﯿﻮ
ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ د ) ﺑﯿ!ا2ﺎﻧﻮ( د واﮐﻤﻨ Lﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮل دي.
ﻧﻮ د دې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﭘﺘﻨﻮ اﺳﺘﺎزی ﻧﻪ وو ﺗﻠﻠﯽ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ و روﺳﺘﻴﻮ ﭘﯿﻮ ﻫﻢ
وDﻮدﻟﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ) ﻣﺴﻌﻮد او رﺑﺎ (Gد واﮐﻤﻨﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ ﻠﻮﮐﯥ د ﻣﻠ'ﺮو
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﺳﻮﻟﻪ اﯾﺰ ﻩ ﭘﻼن ا و ﭘﺮ و 2ﺮم ﭼﯥ واک ﺑﻪ ﯾﻮې ﺑﯽ ﭘﺮې ډﻟﯥ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل
ﳾ ﺷﻨ1ﮐ!ای ﺷﻮﯾﻌﻨﯽ :د دې ﭘﺮ ﺎی ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﯿﻮره د ﻣﻠ'ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې ﺑﯥ ﭘﺮې ﺷﻮرا ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻟﻴ دول ﺷﻮی او واک ورﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﺷﻮی
وای ،ﭘﺮﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې د دوﺳﺘﻢ ﻟﻮ?Sره ﻣﻠﯿﺸﯽ او د) ﻣﺴﻌﻮ د( د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﻟﻨ1ﻩ
ﻏﺮي وﺧﯿﮋ ول ﺷﻮل ،ﭼﯥ داﻫﻢ دﮐﻮدﺗﺎ دﭘﺎﺳﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﻮدﺗﺎ وU2ﻠﻪ ﺷﻮه.
د دی ﮐﻮدﺗﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘﯿﻮر ﮐﯥ د ﻧﻮازﴍﻳﻒ ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل
ﮐﯥ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣ!ی وزﯾﺮ وو ،د اﯾﺮان او دﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن د اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ
12ون ډﯾﺮې ﻫﻠﯽ ﻠﯽ وﺷﻮې4 ،ﻮ دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاه ﭼﯥ ﭘﻪ اﯾﺮان او
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ وو ،ﯾﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی دوﻟﺖ اوﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړ ﳾ ﭼﯥ ﺑﯥ
ﭘﺎﯾﻠﯥ او ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﺷﻮې .دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ :ﺑﺮﻫﺎن ا ﻟﺪﯾﻦ ) ر ﺑﺎ  ( Gد ﺗﺎﺟﯿﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ
ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯽ ﭘﻨ3ﻮس ،د دوﺳﺘﻢ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﯿﻨ3ﻪ وﯾﺸﺖ .د اوزﺑﮑﻮ ﭘﻪ
٢٣٠

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

ﻧﺎﻣﻪ او ﻫﻤﺪارﻧﻪ د وﺣﺪت د ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﯿﻨ!ﻪ وﯾﺸﺖ د ﻫﺰاره
وو و ر(ﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﺣﻖ ﯾﺎ وﻧ&ﻩ ﻏﻮ#ﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ +ﻮل واک دﻏﻮ
درﯾﻮ ﻟ3ﻩ ﮐﯿﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ ورﮐ0ل ﺷﻮي وای .دا وﻟﯽ؟ دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ :ﮐﻮﻣﯽ ﺧﱪې
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮﮐﯥ د واک دﻟﻴ 3د ﭘﺮ ﴎ ﺷﻮې وې او ﭘﻪ ﻫﻐﻮﮐﯥ د ﭘ6ﺘﻨﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮاﮐﻮم اﺳﺘﺎزي ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫ8ﻏﻪ ﺗﻮ7ﻪ ﭘﻪ ﭘﯿ6ﻮر ﮐﯥ ﻫﻢ دﻏﻮﻟ3ﮐﯿﻮ د
ﻣﺴﮑﻮ ﭘﻪ اﺷﺎره وﻧﻪ ﻏﻮ#ﺘﻞ ﭼﯥ ﭘ6ﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ډﯾﺮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﺣﻖ ﻗﺎﯾﻞ ﳾ .د
ﭘ6ﺘﻨﻮ 7ﻨﺎه داوه ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د اﺷﻐﺎل ﭘﺮ ﺿﺪ ﺟ0ﻩ ﮐﯥ ډﯾﺮه ﺳﱰه او
ﻧﻪ ﭘﺨﻼ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ درﻳ Eﺧﭙﻞ ﮐ0ی وو ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د روﺳﻴﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ
واﮐﻤﻨﻪ ﮐ0ۍ دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ ووI ،ﻮ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ واﮐﻤﻨ Jﮐﯥ
ﭘ6ﺘﺎﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي.د ﭘﯿ6ﻮر ﭘﻪ 7ﻮرﻧﺮ ﻫﺎوس ﮐﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د واﮐﻤﻨ Jﭘﺮ
ﴎ د ﻧﻮﻣﻮړ و ﻧﺎﻧﺪر و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻧﻮازﴍﻳﻒ او ﻣﻠﺮ ي ﯾﯥ دې ﺗﻪ اړ ﺷﻮل ﭼﯥ د
ﻟﻮﻣ0ﯾﻮ دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺣﴬت ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ﭼﯥ ﻋﺮب دی او
ورﭘﺴﯥ د Iﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ Uﭼﯥ ﺗﺎﺟﯿﮏ دی د
ﺟﻤﻬﻮرو رﯾﯿﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ7ﻪ وﻧﻮﻣﻮي .ﻫ8ﻏﻪ وو ﭼﯥ ﻣﺠﺪدي ،ر ﺑﺎ Uاو ډﻟﯽ ﯾﯥ
د ﻧﻮاز ﴍﻳﻒ ﭘﻪ ﺑﺪر7ﻪ ﻟﻪ ﭘﯿ6ﻮر ﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺷﻮل.
د ﻣﺠﺪدي ﭘﻪ دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻨﻲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯽ 7ﻠﺐ اﻟﺪﯾﻦ )ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر( ﺗﻪ ﭼﯥ دﻟﻮﻣ0ي
وزﯾﺮ Iﻮﮐ Jﺗﻪ ﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮی وو د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد او دوﺳﺘﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮی ﻧﻪ
#ﻮدل ﺷﻮﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﳾ .ﻏﻮاړم ﻣﺨﮑﯥ د دې ﻧﻪ ﭼﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺑﯿ0ا7ﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ ﺧﱪې اوږدې ﮐ 0م ،د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ Iﻪ وواﯾﻢ:
داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د ﯾﻮ ﻋﺎدي ﺑﯿ0ا ﻧﻪ زﯾﺎﺗﻪ Iﻪ درﺟﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .ﺧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ د
دوه وو 7ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻧﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺳﯿﺎﳼ واﮐﻤﻨ Jد ﻟﻴ 3د ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د
ﻏﻮ ږﻳﺮه ورو ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ﮐﯿ 3ي ،ﺿ8ﻧﺖ ﻟﯿﮏ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ 0د ﺳﱰ ﺑﯿ0ا درﺟﻪ
وk7ﻠﻪ .ﻫﻐﻪ دا ﭼﯽ :د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﴩ7ﻮرﺑﺎﭼﻮف او د اﻣﺮﯾﮑﯽ د ﺟﻤﻬﻮر
رﺋﯿﺲ روﻧﺎﻟﺪرﯾﺎن ﺗﺮ ﻣﯿﻨ!ﻪ ﻫﻮﮐ 0ﻩ ﺷﻮ ی وه ﭼﯥ ﺷﻮروي ﭘﻮnﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ وnﻲ اوﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮﻧﻪ واک وﻟﺲ ﺗﻪ وﻟﻴ 3دول
ﳾ .ﻣﺮ دا +ﮑﯽ ﭘﻪ دې ﻫﻮﮐ0ﻩ ﻟﯿﮏ ﮐﯥ Iﺮ7ﻨﺪه وه ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ
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ﺑﻪ د اﯾﺮان ﭘﻪ ﯿﺮ د اﺳﻼ ﻣﻲ ﻧﻈﺎم ﻧﻪ راﻣﻨﺘﻪ ﮐﯿ ي .ﮐﻮ م ﭼﯥ د دی ﻣﻮﺧﯥ
ﻟﻪ ﭘﺎره د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا دوﺳﺘﻢ ﭼﯥ ﺷﻮروﯾﺎﻧﻮ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روزﻟﯽ وو ،او
ﻫﻤﺪارﻧ,ﻪ د ﺷﻮر وي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا اﺣﻤﺪ ﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮد ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﳌﻨﻪ
ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ډﻟﯥ د اﺧﻮا 0ﭘﻪ ﯿﺮ روزل ﺷﻮی وو ،وﻣﻨﻞ ﺷﻮل ،او دﻏﻮ
دواړو ﺗﻪ دﻧﺪه وﺳﭙﺎرل ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺑﻪ د اﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼ 1ﻧﻈﺎم
دﺟﻮړﯾﺪو ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫ6ﻏﻪ ﺗﻮ4ﻪ ﻫﻢ وﮐﺎرول ﺷﻮل.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻪ دﻟﻮﻣ=ي دﯾﻮال ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﻪ ﮐ=ﻧﻮﴎ ﻩ د اﺧﻮا 0ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ
ﻣﯿﻨ@ ﮐﯥ اﺧﺘﻼ ف واﭼﻮ ي ،د ﺟﻬﺎد ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ډﻟﻮ ﮐﯥ د ﻟ ﻩ ﮐﯿﻮ ﺧﱪه ﺗﻮده
ﮐ=ي ،او ﺧﭙﻠﻪ ﺟ =,ﻩ د ﺷﻮروي ﭘﻮEﯿﺎﻧﻮ ﭘﺮ Eﺎی د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ Eﻮاﮐﻮﻧﻮ
ﴎه ﺗﻮﻧﺪه ﮐ=ي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﯽ ﺧﱪې ﺗﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﻫﻐﻮﺟIاﻻﻧﻮ ﭘﻪ
ﻟﯿﮑﻨﻮﮐﯥ ﻫﻢ اﺷﺎره ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺟﻨ,ﯿﺪﱄ دي .ﻟﻪ دې ﴎﺑﯿﺮه
د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻧﻈﺎم د ﺟﻤﻬﻮر ر ﯾﯿﺲ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل
ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﻣﺤﻄﺎط ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻣﺴﻌﻮد دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮځ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ را ﺑﻠﻞ ﺷﻮی وو ،وﯾﲇ وو ،ﭼﯥ ﻣﺴﻌﻮد ﻫﻐﻮ Mﻮﻟﻮﺗ=وﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ
ﭼﯥ ﻣﻮږ ﴎه ﻟﺮي ،ﻫﯿQﮑﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘﻮ Eﯿﺎﻧﻮ ﻏﻮNﺘﻨﯥ
وﻣﻨﻲ.
ددﻏﻮ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺦ وﯾﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ :داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﺧﻮﺷﯽ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﯽ د
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﴎه د ﺿ6ﻧﺖ د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮﭘﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻻس او 4ﺮﯾﻮان ﺷﻮی اوﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺳﻨﺪ ﯾﯽ ﻻﺳﺘﻪ راوړی ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د واک ﺨﻪ Eﺎن 4ﻮNﻪ ﮐ=ی دی .داEﮑﻪ ﭼﯥ
ﻧﺠﯿﺐ ﺧﻮﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او د اﻣﺮﯾﮑﯽ د ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ
دﺣﮑﻮﻣﺘﻮﻧﻮ د روﻏﯽ ،ﺟﻮړې ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د واک ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺮې ﺷﻮی وای ﭼﯥ ﺑﯿﺎ
ﻟﺮې ﺷﻮ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ده د ﻟﺮي ﮐﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﺮ ﻪ راﺮ4ﻨﺪ ﺷﻮل.ﺳﻨﺪ د
ﻧﺠﯿﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره ﯾﻮاEﯽ او ﯾﻮاEﯽ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر راﻏﯽ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن
راﻏﻠﻞ ،ﮐﺎﺑﻞ ﯾﯽ وﻧﯿﻮه او ﻧﺠﯿﺐ ﯾﯥ ﭘﺮ دار و=Eاوه.
ﭘﻪ دی ﺗﻮ4ﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ وNﻮدﻟﻪ :ﻮک ﭼﯥ ﭘﺮ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺑﺎور ﻧﻪ ﻟﺮي او ﺳﻨﺪ
ﻏﻮاړي ﻫﻐﻮی ﺑﻪ د ﻧﺠﻴﺐ ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﺮ دار وﺧﯿﮋول ﳾ.
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د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺑﯿاﺎﻧﻮ رﻧ ﭘﻪ رﻧﻪ
ﺧﯿﻮرو ډﻟﻮ ﻪ ارز!ﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ﻧﻮ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻪ ﻮک وو ،ﭼﯥ د ﺳﻨﺪ د
اﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﺧﭙﻠﯽ ﮐﺮﮐﯽ د !ﻮدﻟﻮ ﴎه -ﺎن اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮږ او ﻧﮋدې و
!ﻴﻲ؟ ز ﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د دی ﺳﻨﺪ ﭘﺮ ﴎ وژل ﺷﻮی او ﭘﺮ دار -ول
ﺷﻮی دی ،ﭼﯥ ﺳﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺳﯿﺎﯾﯽ ورﻧﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ اﺧﯿﺴﺘﯽ وي .ﭘﻪ دی ﮐﺎر ﮐﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﻮ ﯾﻮا-ﯽ د ډﯾﺮ و ﺑﺪﻧﺎﻣﻮ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﻪ ﮐﺎر راﻏﲇ دي او ﺑﺲ.
د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د واﮐﻤﻨ Cﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﯾﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﯿFﻪ ﻫﻢ وﺷﻮه ﭼﯥ ډﯾﺮه ﻣﻬﻤﻪ
Hﻠﻪ ﮐﯿGي او ﻫﻐﻪ دا دی :ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻮرﺑﺎﭼﻮف او روﻧﺎﻟﺪرﯾﺎن ﺗﺮ ﻣﻨIﻪ ﭘﺮ ا
ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺑﺎﻧﺪې د روﻏﯥ او ﺟﻮړ ې ﻫﻮﮐﻩ وﺷﻮه ،د ﻫﻮﮐ ې د روﺣﯿﺎﺗﻮ ﭘﺮ
ﻣﺦ د ﻟﻮﻣ Mﺎم ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﻪ ژﻳﻨﻮ ﮐﯽ د روﻏﯥ ﺟﻮړې ﻻس ﻟﯿﮑﻮل او د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د ﺟOال ﺷﻬﻨﻮاز )ﺗHﯽ( ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ ﯾﻮه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﲇ ﮐﻮل وو.
ﺟOال ) ﺗHﯽ ( ﭼﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د واﮐﻤﻨ Cد ﻣﲇ دﻓﺎع
وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ دﻧﺪه ﻟﺮﻟﻪ د ﺧﻠﮏ دﻮﻧﺪ د ډﻟﯽ ﺨﻪ وو ،ﭼﯥ د ﭘﺮﭼﻢ د ډﻟﯥ د
ﭼﯿﻐﻮ او ﻧﺎرو ﺳﻮرو ﻟﻪ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮرن او ،د ﯾﻮ ﻣﺎﺗﯽ ﺧﻮړوﻧﮑﻲ ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﻪ
ﺟﻨﻲ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗFﺘﯿﺪه .ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ او دﻫﻐﻪ
دﯾﻮﺷﻤﯿﺮ ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻲ ﭘﻮ-ﯿﺎﻧﻮ د راﺗﻠﻠﻮ ﺗﻮد ﻫﺮﮐﻠﯽ وﺷﻮ .ﺟ Oال ) ﺗHﯽ ( ﭼﯥ د
ډﻟﯽ ﴎه د ﺑﺮﯾﺘﻮروﺧﻠﮑﯿﺎﻧﻮﺨﻪ وو ،ﻧﻮر ﻧﻮ دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ\ ﮐﯥ د ﺑﺮوﺗﻮرو
ﻣﺠﺎ ﻫﺪﻳﻨﻮ ﻧﻮم وﺎ]ﻪ .دا-ﮑﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ډﻟﯥ او ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ -ﺎی د
ﻧﺠﯿﺐ د واﮐﻤﻨﻲ د ﭘﺮ-ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د ﻣﺒﺎرزی او دﺟ ې در ﻳ\ ﺧﭙﻞ ﮐی
وو.
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺑﺮو ﺗﻮرو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ اوړﯾﺪﻧﻪ د دې ﻻﻣﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر ﺑﻪ د ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﻲ ږ ﯾﺮ ور ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﯾﻮ راﻏﻠﻴﻮ ﺑﺮوﺗﻮرو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﴎه ﯾﻮ-ﺎ ی
د ﻧﺠﯿﺐ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﻧﻈﺎم د ﭘﺮ-ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻩ اﯾﺰ و ﻫﻠﻮ -ﻠﻮ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ
ووﳼ.
ﭘﻪ دی ﺗﻮﻪ ﯾﻮه ډﻟﻪ ﺧﻠﮑﻲ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن د ﺑﺮو ﺗﻮرو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﺣﺰب
اﺳﻼﻣﻲ د ږ ﯾﺮ و ر و ﻣﺠﺎ ﻫﺪﻳﻨﻮ ﴎه او ﺑﻠﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ډﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﺮﭼﻤﯿﺎن
٢٣٣

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

ﻧﻮﻣﻴﺪل دﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ د ږ ﯾﺮ ورو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﴎه ﯾﻮﺎی ﺷﻮل او ﻫﻐﻪ وﯾﺎړ
ﭼﯥ دﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺷﻮي وو ﭘﻪ دﻏﻮ ﻧﺎوړو ﮐ$ﻧﻮ ﴎه ﻧﯿﺴﺖ ا و
ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮل .ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﯿ-ﻮ ﮐﯥ ﻻ ﭘﺴﯥ ﭘﻪ ډا1ﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ
ﺟ?$ﻩ ﻫﯿ= ﯾﻮه اړ خ ﻧﻪ ;1ﻠﯽ ده او ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﻠﻠﯽ .ﻫﻐﻪ رﺑﺎ 8او ﻫﻐﻪ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﭼﯥ
ﭘﻪ ﮐﺎ ل ١٩٧٩ع ﮐﯥ د ﻣﺎﺷﯿﻨ?Bﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻮﻟﻮ ﺑﻪ وﯾﻠﯽ:
د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه روﻏﻪ ﺟﻮړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻫﻐﻮی ﴎه ﺗﺮ وروﺳﺘ Cﺳﻠ? Cﭘﻮرې
ﺟ?$ﻩ ﮐﻮي ( .ﺧﻮ د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻧﺎ اﻫﻠﻪ ﺎﻣﻨﻮ ﴎه ﯾﻮﺎی ﺷﻮل .دا وﻟﯽ؟ دا
ﭘﻪ دا ﭼﯥ :ﺑﺎداراﻧﻮ ووﯾﻠﯽ ﭼﯥ ﻧﻮره ﺟ?$ﻩ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿﺪﻟﻪ ،روﻏﻪ ﺟﻮړﻩ وﺷﻮه
او Hﻮل اړﺧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﺧﻮﻧﺪ ي ﳾ.
د ژﻳﻨﻮ د روﻏﯥ ﺟﻮړې ﭘﻪ ﺗ$ون ﻟﯿﮏ ﮐﯥ ﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ رژﯾﻢ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎروزﯾﺮ) و ﮐﻴﻞ ( او دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﺨﻮا د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د
ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو وزﯾﺮ ) ز ﯾﻦ ﻧﻮرا ( 8ﻻس ﻟﯿﮏ وﮐ $دﺟ? $ې د ﭘﯧﺮ ﻧﻪ د ﺳﻮﻟﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮرې ﻫﻤﺪﻏﻪ ﯾﻮ1ﺎم وو ﭼﯥ د دوه وو ﻧ$ﯾﻮاﻟﻮ زﺑﺮﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ .د
ﻧ$ﯾﻮاﻟﻮ ﺳﱰو ﻮاﮐﻮﻧﻮ اراده او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ او ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮ ﺑﯿ$ا1ﺎﻧﻮ
ﮐ$ﻧﻮ د ﺟﻬﺎد Hﻮل وﯾﺎړوﻧﻪ ﯾﻮﻣﺨﯥ ﭘﺮ اوﺑﻮ ﻻﻫﻮﮐ$ل .ﻧﻪ د ﺟﻬﺎد ﻣﺪﻋﯿﺎﻧﻮ او ﻧﻪ
دﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺑﯿ$ا1ﺎﻧﻮ دې Hﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺎم راواړو ﻩ ﭼﯥ ﮐﻪ ﻫﺮ Sﻪ وو ،ﺧﻮ د ﺟﻬﺎد
وﻳﺎړوﻧﻪ د وﻟﺲ ﭘﻪ ﻣﲇ وﯾﺎړوﻧﻮﮐﯥ ﺷﻤﯿﺮ ل ﮐﯿ Uي ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﻪ ﻫﻢ درﻧﺎوې
ﺷﻮې وای او ﻫﻢ ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮې وایS ،ﻮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻪ ﻣﺨﺘﻮری ﻧﻪ وای ﭘﺎﺗﯽ ﺷﻮی.
ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر او ﯿﻨﻮ ﻧﻮرو د ژﻳﻨﻮ د روﻏﯽ ﺟﻮړی ﺗ$ون وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ او
ورﴎه د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮﻲ واﮐﻤﻦ ﺿﯿﺎؤاﻟﺤﻖ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ Sﺮ1ﻨﺪﮐ $ﭼﯥ ﻟﻪ
اﻣﻠﻪ ﯾﯽ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﴩ ) ﺟﻮ ﻧﯿﺠﻮ ( او دﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرووزﯾﺮ ) ز ﯾﻦ ﻧﻮ ر ا ﻧﯽ (ﻟﻪ
دﻧﺪو 1ﻮ_ﻪ ﮐ$ای ﺷﻮل .ﻣ?ﺮ دﻏﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ د ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﴎﯾﯽ ﺧﻮړﻟﯽ
وای د ﺿﯿﺎؤاﻟﺤﻖ ﴎ ﯾﯽ وﺧﻮړ .دﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﺧﻮا د ﺧﻤﯿﻨﻲ
واﮐﻤﻨﻲ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺮور اﻣﺮ ﺻﺎ در ﮐ$ی اوﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﻮا اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ

ﻟﺮل ﭼﯥ د ﺟ?$ی ﻟﻪ ﺳﺎﺣﯥ ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﺣﺬف ﮐ$ي ،ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﺘﻠﯽ وو،
Sﻮ ﺧﭙﻠﯥ ﺟ?$ې ﺗﻪ ﻻ ﭘﺴﯥ دوام ورﮐ$ي .ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﺑﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
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ﮐﯥ وﻟﻮﻟﻮ:

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ واﮐﻤﻨﻲ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او داﻣﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮ ﻣﻨﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ روﻏﻪ ﺟﻮړﻩ راﻏﻠﻪ ،د دﻏﯽ روﻏﯥ ﺟﻮړې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ د واک
د ﻟﻴ د ﭘﻪ ﭘاو ﮐﯥ ﻟﻮﻣﻧﯽ (ﺎم د ژ ﻳﻨﻮ د ﺳﻮﻟﯥ د ﺗون ﻻس ﻟﯿﮑﻮل ا و ﭘﻪ دوم
ګام ﮐﯥ د ﺗ,ﻲ ﭘﻪ ﻧﻮم د ﮐﻮدﺗﺎ ﭼﻴﻐﯥ ،ﻧﺎرې او ﺳﻮري راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې .د دﻏﻮ
دوه وو (ﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ،ﻧﻮر ﻧﻮﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﻧﻪ ﯾﻮا/ﯥ د ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ
اﻧﻘﻼب ﺑﺒﻮﻻﻟﯽ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯿﺪﻟﯽ ﭼﯥ د اﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺟﻬﺎد
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﻮﺗﻪ ﻫﻢ وژوﻧﮑﻲ (ﺬار ورﮐل ﺷﻮ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ ﻟﻮﻣي (ﺎم ﮐﯥ د ﺧﻠﮏ دﯾﻤﻮﮐﺮا:ﻴﮏ (ﻮﻧﺪ ﻧﻮم د وﻃﻦ د(ﻮ ﻧﺪ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪل ﺷﻮ ﭼﯥ ورﴎه ﺟﻮﺧﺖ ډﯾﺮ داﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﴍﯾﮏ ﺷﻮل
ﭼﯥ ﻻ د ﻧﺎ ﭘﯧﯿﻠﻮ ﭘﻪ در ﻳ= ﮐﯥ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﻴﺪل.
ﭘﻪ دوم (ﺎم ﮐﯥ د ﺳﻮﻟﯥ روﻏﯥ او اﺷﺘﻲ ﺧﱪو زورو اﺧﯿﺴﺖ .ﭘﻪ دې
ډﻧ?وروﮐﯥ د ﺟBال ﺗ,ﻲ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ د ﮐﻮد ﺗﺎ ﻏ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ .د ﮐﻮدﺗﺎﭘﻪ ﺗﻮرﮐﯽ
/ﯿﻨﯥ ﺑﯽ ﺧﱪه او ﺑﯽ (ﻨﺎ ﺧﻠﮑﻲ ﭘﻮ /ﯿﺎ ن و و ژ ل ﺷﻮ ل ،ا و /ﯿﻨﯥ ﺑﻨﺪ ﯾﺎ ن
ﺷﻮ ل .ﺧﻮ د ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﴩ ﺷﻬﻨﻮاز ﺗ,ﯽ د /ﯿﻨﻮ ﻣﻠGﺮو ﴎه ﭘﻪ ﭘﻮ/ﻲ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﺗKﺘﯿﺪ .ﭘﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﺗﻮد ﻫﺮﮐﻠﯽ ووﯾﻞ ﺷﻮ .ﺧﻮ د
ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ /ﯿﻨﻮ ډﻟﻮ دﻏﻪ ﮐﻧﻪ وﻏﻨﺪﻟﻪ او ورﴎه ﯾﯥ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﻫﻢ
وﻏﺎﻧﺪه.
ﭘﻪ دې ﻏﻨﺪﻧﻮ ﮐﯥ د رﺑﺎ Oډﻟﻪ ﭘﻪ ﴎﮐﯽ وه .ﺧﻮ رﺑﺎ Oﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر د
ﻣﴩاﺣﻤﺪﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﻟﯿﺎر ې ﻻ ډ ﯾﺮ ﭘﻪ ﺧﻮا د ﭘﺮﭼﻤﻲ ډﻟﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﴎه
ﯾﻮ/ﺎی ﺷﻮی وو.د ا ﭼﯥ دا :ﻮل ﮐﺎروﻧﻪ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او داﻣﺮﯾﮑﯽ د ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮ د روﻏﯥ ﺟﻮړې د روﺣﻴﯥ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻴKﻴﺪل ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ د ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن
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ﭘﻮ ﻲ ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ ورﺗﻪ ﻫﺮﮐﻠﯽ وﯾﻠﯽ وای ﻫﻢ ﺗﻮد ﻫﺮﮐﻠﯽ و واﯾﻪ ..ﭘﻪ
دې ﺗﻮﻪ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ د ږﯾﺮورو ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮﴎه ،ﺑﺮوﺗﻮره ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻫﻢ
ور ﺷﻮل .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﻟﻪ ﺧﻮا د دې دوه وو ږ ﯾﺮ ورو او ﺑﺮو
ﺗﻮرو ډﻟﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻼر وﻃﻨﻪ ﺟﺒﻬﻪ او ورﴎه دﻟﺘﻪ ﻫﻠﺘﻪ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻠﯿﺸﯽ ﺟﻮړې
ﺷﻮې$ ،ﻮ ﺟ ,ﻩ د ﺟﻬﺎد دﺳﭙﯿ(ﲇ درﻳ$ %ﺨﻪ ﻻﻧﺪې را وﻏﻮر ﻮ ی او ﻗﻮﻣﻲ
او ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﯽ ﺑ.ﻪ ﻏﻮ ر ﻩ ﮐ ي ،ﭼﯥ ﻫﻤﺪ اﺳﯥ ﻫﻢ وﺷﻮل .ډﯾﺮ داﺳﯽ ﻗﻮﻣﻲ او
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﯾﯽ ﻣﻠﯿﺸﯽ ﺟﻮړې ﺷﻮې ﭼﯥ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯿﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻐﻮی 5ﻮل د ﻧﺠﯿﺐ
د واﮐﻤﻨ Dﭘﺮ ﺿﺪ وﮐﺎرول ﺷﻮې .ﻟﮑﻪ د دوﺳﺘﻢ ا و ﺳﯿﺪ ﻣﻨﺼﻮر ر ﮐﻴﺎ ; ﻣﻠﯿﺸﻮ
ﮐ ﻧﯥ.
د ا ﭘاو ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺎی ﮐﯥ ﭘﺮﻳGدو او راﺑﻪ ﺷﻮ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او د ا ﻣﺮﻳﮑﯥ

ﻣﺘﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎﻻ ﺗﻮ درﯾﻢ ﺎم ﺗﻪ ﭼﯥ $ﻨ,ﻪ ﯾﯽ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ؟
ﭘﻪ درﯾﻢ ﺎم ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎدﻻ ژوﻧﺪی وو ،د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺟﻬﺎدي
ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ $ﺨﻪ ﯾﻮه ډ ﻟ,ﻪ  Dﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ راوﺑﻠﻠﻪ ﺷﻮه$ ،ﻮ دﺳﻮﻟﯽ ،روﻏﯽ او د
واک د ﻟﻴGد ﺧﱪې وﳾ .د ې ﴎ ﻩ ﺟﻮﺧﺖ د ﻣﻠ,ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺨﻮا;
ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮﺧﺎ ن د ﺳﻮ ﻟﯥ در ې ﭘاوﯾﺰ ﭘﻼن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﯾﻮې ﻧﺎﭘﯿﯿﻠﯽ
ﺷﻮرا دﺟﻮړوﻟﻮ ﻫﻠﯥ ﻠﯥ ﻫﻢ ﭘﯿﻞ ﮐل ﺷﻮې .ﻫﻤﺪارﻧ,ﻪ دا ﻣﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺤﺪه
اﯾﺎﻻﺗﻮﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د ﻫﻐﻮی د ﻣﻮﺧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د ﺟﻬﺎدي ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ دﴎﺗﺎﴎي
ﺷﻮرا ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮﺧﻮ Vﺖ راﻣﻨUﺘﻪ ﺷﻮ .ﺧﻮ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﺧﭙﻠﻮ وروﺳﺘﻴﻮ
ﺳﻠ,ﯿﻮ ﮐﯥ د دې وﺳﻪ وﻣﻴﻨﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ Wﻮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ
ﻣﻮﺧﻪ ﻟﻪ ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎﻧﻮ $ﺨﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ واک ﻫﻐﻮ ډﻟﻮ ﺗﻪ وﻟﻴG
دوي ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ دﺳﻠﯿﺰ ې ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﭘﻪ ﻟGﻩ ﮐﯿﻮﮐﯽ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯿ Gي.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ وﺷﻮل.
دﺑﺮ ﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ; ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﯾﻮه ﺟﻬﺎدي ډﻟ,ﻪ  Dﻟﻪ ﭘﯿVﻮرﻧﻪ ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ ﻻړﻟﻪ.
ﭘﻪ دې ډ ﻟ,ﻪ  Dﮐﯥ دﻣﺤﺎذ ﻣﲇ ،ﻧﺠﺎت ﻣﲇ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﲇ او دﺣﺰب وﺣﺪت

د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﻏﻳﺘﻮب درﻟﻮد .ﺧﻮ د ﺣﺰ ب اﺳﻼﻣﻲ ،اﺗﺤﺎد اﺳﻼﻣﻲ،
اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ او د ﻣﻮﻟﻮي ﺧﺎﻟﺺ د ﺗﻨﻈﯿﻤﻮﻧﻮ اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ ون ﻧﻪ وو
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ﮐی.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ دﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠ ﺮو ﴎه ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ او ﭘﻪ ﻣﺴﮑﻮﮐﯥ
دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﺴﺆوﻟﯿﻨﻮ ﭘﺮ!ﺎ د روﺳﻴﻲ د ﻓﯿﺪراﺗﯿﻒ د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﺲ
)ﯾﻠﺴﯿﻦ( ﴎ ﻩ ﮐﺘﲇ ا و ﺑﯿﺮ ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮی دی .ﭘﻪ دې دوران ﮐﯥ ﭼﯥ
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻮ!ﻮﻧﻪ وﯾﺴﺘﲇ او داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﻫﻢ د

واک ﻧﻪ ﻮ5ﻪ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﺗﻪ راﴈ ﺷﻮی ا و د ور!ﻮ ﺷﻤﯿﺮل وو ،ﻧﻦ دی ﮐﻪ ﺳﺒﺎ،
ﻧﺠﯿﺐ واک ﭘﺮﯾ 8دي .ﻧﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ اﻋﻼ ن وﮐ ﭼﯥ د

ﺳﻮﻟﯽ ﭘﻪ ﭘﺎر ﻧﻮر ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯽ ﮐﯿ8ي .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﻫﻐﻮ ﭘﺮﭼﻤﻲ،
ﺳﺘﻤﻲ او ﺷﻌﻠﻪ ﯾﯽ ډﻟﻮ ﭼﯥ د ﻧﺠﯿﺐ ﭘﻪ و اﮐﻤﻨﻲ ﮐﯥ Eﻪ د ﭘﻼر وﻃﻨﻪ ﺟﺒﻬﻲ
اوEﻪ دﻗﻮﻣﻲ ﻣﻠﯿﺸﻮ د ﻟﯿﮑﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﭘﻪ واک ﮐﯥ ﴎه ﴍ ﯾﮏ ﺷﻮ ي ؤو ،او د
دوی دﮐﺎ رد ﻧﺘﻴﺠﻲ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﮐﯥ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﭘﻪ ﭘJﻮ ودرول ؤو ،ﭘﻪ
ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯽ د ﻧﺠﯿﺐ د ﺳﻮﻟﯽ د ﻫﻮډ ﭘﺮﺿﺪ ﮐﻮدﺗﺎ وﮐﻩ .ﻧﺠﯿﺐ ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻏﻮ5ﺘﻞ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ دﻧﻮي ډ ﻫﲇ ﭘﻪ ﻟﻮرې ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ ﻻړ ﳾ ،د
ﻫﻐﻪ د ﺗﻠﻠﻮ ﻣﺨﻪ و ﺗل ﺷﻮه ﺧﻮ ﻧﺠﯿﺐ ﻻړ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دﻣﻠ ﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧ ک
ﭘﻨﺎه واﺧﯿﺴﺘﻠﻪ .دﻏﻮ ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﻫﺮﯾﻮ :ﻧﻮر اﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮﻣﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻖ ﻋﻠﻮ
ﻣﻲ ،ﻧﺒﻲ ﻋﻈﯿﻤﻲ ،ﻓﺮﯾﺪ ﻣﺰدک ،ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﮐﺎوﯾﺎ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ دوﺳﺘﻢ او ﻧﻮر
وو ،وﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻟﯽ ،ﭼﯥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړ ﮐي .دا !ﮑﻪ ﭼﯥ د دوی واک
ﻫﻤﺪوﻣﺮه وو ﭼﯥ :ﻧﺠﯿﺐ ﻧﻪ واک واﺧﲇ او ﻫﻐﻪ ﭼﺎﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﭼﯥ دروﺳﻴﻲ د
وا ﮐﻤﻨﻮ اﻳاﺎﻧﻮ ﺧﻮ5ﻪ وي .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻮ ﭘﺮ ﭼﻤﻲ ،ﺳﺘﻤﻲ او ،ﺷﻌﻠﻪ ﯾﯽ ﺑﯿ
اﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﳼ وﮐ ل .ﻧﺠﯿﺐ ﯾﯽ ﻟﺮی ﮐ ا و د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﯾﯽ ﺑﻠﻨﻪ ورﮐﻩ ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﳾ او واک ﺧﭙﻞ ﮐ ي.
اﺣﻤﺪﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮد ﭼﯥ ﻻد ﭘﺨﻮا Eﺨﻪ دﻏﯽ ور!ﯽ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو ،ﴎه د دی ﭼﯥ
ﭘﻪ ﭘﯿJﻮر ﮐﯥ د ﻣﻠ ﺮ و ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻧﺎﭘﻴﻴﲇ ﺷﻮرا ﺟﻮړ ﻩ ﺷﻮې وه او ﻏﻮ5ﺘﻞ
ﯾﯽ دﻏﻪ ﺷﻮرا ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻟﻴ 8دوي ـ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ!ﻮﻧﻮ ﴎه ﻧﻨﻮﺗﻪ ،ﺧﻮ
دﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﻻ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا Eﺨﻪ د ﺟﻨﺒﺶ ،وﺣﺪت او
٢٣٧

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

ﮐﻴﺎ ﻣﻠﯿﺸﯽ ﺎی ﭘﺮ ﺎی ﺷﻮي وې ،ﭼﻮر او ﺗﺎﻻن ﭘﯿﻞ ﺷﻮ .د د ې ﭼﻮر او
ﺗﺎﻻن د ﭘﻴﻠﻴﺪو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﮐﻮم اﻣﻨﯿﺘﻲ ﭘﻮځ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯽ ﭘﻮﻟﯿﺲ ،ا ردو او
اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﺷﻤﯿﺮل ﮐﯧﺪل او دﻧﺠﯿﺐ ﻟﻪ ﻣﻬﺎ ل ﻧﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا ﯾﯥ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ
درﻟﻮد ،ﻫﻐﻮی د دی ﭘﺮﺎی ﭼﯥ ا ﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ﺳﻼﻣﻲ ﳾ ﻣﺘﻼ ﳾ ﺷﻮ
ل .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﻨﯿﺘﻲ ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﻣﺘﻼﳾ ﺷﻮل ﺗﺮ ﻫﺮ #ﻪ د ﻣﺨﻪ د ﻣﲇ دﻓﺎع د
وزارت ﭘﺮ ﭘﻮﻲ وﺳﺎﯾﻠﻮ او او وﺳﺎﯾﻄﻮ ﻟﮑﻪ :اﻟﻮ +ﮑﻲ ،زرﻫﻲ +ﺎﻧﮑﻮﻧﻪ ا و دﺟ45
ې ﻧﻮر +ﻮل ﺧﻔﯿﻔﻪ او ﺛﻘﯿﻠﻪ ﺳﺎﻣﺎن او ﻟﻮازم د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر او ﻧﻮروﻣﻠﯿﺸﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭼﻮر او ﺗﺎﻻن وﻟ5ﻴﺪه .ﯿﻨﯽ ﺟﻨ5ﻲ اﻟﻮ+ﮑﻲ ﻟﮑﻪ :ﻣﯿ (٢٩-٢٧Aا ﺣﻤﺪ ﺷﺎ ﻩ
ﻣﺴﻌﻮ د او ﯿﻨﯽ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻ س ورﻏﻠﻞ .زرﻫﻲ +ﺎﻧﮑﻮﻧﻪ او وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻢ
داﺣﻤﺪﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮد ،دوﺳﺘﻢ ،اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎ ن او د ﺣﺰب وﺣﺪت ﭘﻪ ﻣﯿﻨ Hﮐﯥ
ووﯾﺸﻠﯽ ﺷﻮې او ﭘﻪ دې ﺗﻮNﻪ د ډﯾﺮوﮐﻠﻮﻧﻮ ﻧﻪ راﭘﺎﺗﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻣﺠﻬﺰ ﭘﻮځ د
دﻏﻮ ﺎ ن ﻧﻪ ﻧﺎﺧﱪ ﻩ ﺑﯿN4ﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺖ او ﭘﯿﺖ ،ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮل.
ﻟﮑﻪ #ﻨ5ﻪ ﭼﯥ دﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او داﻣﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻﺗﻮ ﺗﺮﻣﯿﻨSﻪ د ﺷﻮروي
ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ړﻧ5ﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮي وو ﭘﻪ ﻫVﻏﻪ ﺗﻮNﻪ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ
ن ﮐﯥ ﻫﻢ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن دﻓﺎﻋﻲ ،اﻣﻨﯿﺘﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي او +ﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﯿﺴﺘﻢ د ﻫVﻏﻮ
ډﻟﻮ +ﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﻻس ړ ﻧ Aﺷﻮ ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ د ﺟﻬﺎد داﻓﺘﺨﺎراﺗﻮ ﻣﺪﻋﯿﺎن دي.
دﻏﻪ ﺟﻬﺎدي ﺑﯿ4اNﺎن ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ د دZﻤﻨﻮ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﯿﺴﯽ او وﺳﲇ

اﺧﲇ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ،ﮐﻠﯽ او Zﺎر وراﻧﻮي او ﺧﭙﻞ ورور،
ﺧﻮر ،ﻣﻮر ،ﭘﻼر ﺗﺮ ﻩ او ﺗﺮﺑﻮر وژ.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﻏﻮ ﺟﻬﺎدي ﺑﯿ4اNﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮﻻﺳﻮﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ Zﺎر ړﻧ Aﮐ ،4ﭘﻪ زرNﻮﻧﻪ د
ﮐﺎﺑﻞ ا و ﺳﯿﺪوﻧﮑﯥ ﯾﯥ ﺷﻬﯿﺪان ،ﭘﻪ زرNﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ ﮐ\وال
ﮐ4ل؛اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد دﺧﭙﻠﻮ ﭘﺮﭼﻤﻲ ،ﺳﺘﻤﻲ او ﺷﻌﻠﻪ ﯾﻲ ﻣﻠ5ﺮوﴎه ددې وﺳﻪ
وﻧﻪ ﻣﻴﻨﺪﻟﻪ# ،ﻮ ﯾﻮاﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ Zﺎر ﮐﯽ ﭘﺮا خ ﺑﻨﺴ_ﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړ ﮐ4ي او
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﮐ4ي.
ﻧﻮﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﯿaﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ ﺟﻬﺎدي ﻣﴩاﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮZﺘﻠﻪ ،ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﻻ دﺧﭙﻞ
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ﺎن واک ﻧﻪ در ﻟﻮد ،د ﺑﻞ ﭼﺎﭘﻪ ﳌﺴﻪ ﭘﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﻫﺮﯾﻮ ﺎن ﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻪ
وﻏﻮﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﯾﯽ ﻧﻪ وو؛ دا وﱄ؟
دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﻣﻮﺧﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪاﺳﯥ وه ﭼﯥ :ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د
ږﻳﺮورو ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاه ﮐﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﯿ#ﻠﯽ ﻧﻈﺎم ﭼﯥ وﮐﻮﻟﯽ ﺷﯥ ﻋﺪاﻟﺖ او
اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮﻧﺪي ﮐي ﺟﻮړﻧﻪ ﳾ.
د ﺟﻬﺎدي ﺑﯿاﺎﻧﻮ ﻫﻢ د دﻤﻦ ﭘﻪ ﳌﺴﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﱪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘ8ﯥ ﭘﺮﯦﮑ ې او ﭘﻪ
دې ﴎه ﯾﯥ د ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴCﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ا وﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻈﺎم دﺟﻮړﯾﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ ډپ ﮐﻟﻪ.
ﭘﻪ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ دﺗﺎﺟﯿﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯥ ﭘﻨFﻮس ،ﺑﻞ داوزﺑﯿﮑﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ
ﺳﻠﻮﮐﯥ ﭘﯿﻨFﻪ وﯾﺸﺖ او درﯾﻢ ﯾﯥ دﻫﺰاره وو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﯿﻨFﻪ و

ﯾﺸﺖ ﺑﺮﺧﻪ ﻏﻮﺘﻠﻪ .دوی دې ﺗﻪ وﻧﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﭼﯥ دﻏﻪ درﻳ Iﺧﻮ د ﺳﻮﻟﯥ ،روﻏﯥ،
ډاډ او د ﺟKې د ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ د ﻣﻮﺧﯥ ﻣﺨﻪ ﻧﯿﴘ! دا ﯾﯥ ﻫﻢ دﺳﱰﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې و ﻧﻪ درﯦﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ دې درﻳ Iﴎه ﺧﻮ ﭘﻪ ﺮﻨﺪه ﺗﻮﻪ د ﺟKې د
اور ﭘﺮ ﳌﺒﻮ ﺑﺎﻧﺪې د ﺗﯿﻠﻮ ﭘﺎﺷﻞ دي.
درﯾﻢ Pﮑﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺎﯾﯽ د ﺎوﻧOﯾﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﺷﻮﻣﻲ او دﻤﻨﺎﻧﻪ ﻣﻮﺧﯥ وي ﭼﯥ
ﻧﻪ ﻏﻮاړي ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺟKﻩ ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧRي؛ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل د دﻤﻦ
ﻧﺎوړی ﻣﻮﺧﯥ د ﻧﺎوړو ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯿﻮل ﮐﯿRي ،ﮐﻮم ﭼﯥ ﻧﺎوړﻩ
ﻣﺨﻮﻧﻪ ،ﯾﻮأ ﯽ او ﯾﻮا ﯽ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺑﯿاﺎن دي ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﺮ ژوﻧﺪ او ژواک
واﮐﻤﻦ ﺮ ﻮل ﺷﻮي دي.
وﻮرئ داﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺳﱰ ﺑﯿا ﻫﻢ ﻮک ﮐﯧﺪای ﺷﯥ؟ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭼﯥ
د روﺳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ) آ ﻣﺮﺷﻮرای ﻧﻈﺎر (ﻧﻮم او ﻋﻨﻮان ورﮐ ل ﺷﻮی وو ،ﴎ ﻩ د
دې ﭼﯥ د ﻣﲇ دﻓﺎع و زارت واﻲ ﻫﻢ ورﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻮې ،ﺧﻮ دآﻣﺮﯾﺖ ﻧﻮم
ﯾﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ وزارت ﺑﺪل ﻧﻪ ﺷﻮ .ﮐﻮم ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮرې ﻫﻢ د
اﻣﺮ ﺻﺎ ﺣﺐ ﭘﻪ ﻧﻮ م ﯾﺎ د ﯦRي.
د روﺳﻴﯥ او اﻣﺮﯾﮑﯥ Oو ﺗﻮﻃﯿﻮﮐﯥ د ﭘﯿ8ﻮر د ﻮرﻧﺮﻫﺎوس د ﻏﻮﻧOې ﻟﻪ ﺧﻮا
ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣي وزﯾﺮ ﻧﻮازﴍﻳﻒ ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮی وه ،ﺻﺒﻐﺖ
اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي د دوه وو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ او ورﭘﺴﯽ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ_ د ﻠﻮروﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﻟﻪ
٢٣٩

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

ﭘﺎره د ﺟﻤﻬﻮرو رﺋﯿﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮل ،او ددوی ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﻠﺐ
اﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر د ﻟﻮﻣ ي وزارت د دﻧﺪې ﭘﺮ ﴎ ﭘﻪ ﺟﻩ ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﮐای
ﺷﻮ ،او ﻧﻮﻣﻮړی ﭘﺮی ﻧﻪ (ﻮدل ﺷﻮ1 ،ﻮ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ-ﻲ او ﭘﺮﺧﭙﻠﯥ دﻧﺪې
ﺑﺎﻧﺪې ﭘﯿﻞ وﮐ ي.
د ﮐﺎﺑﻞ د واک ﭘﺮ ﴎ ﺟﻩ ﮐﯥ ﻋﺒﺪاﻟﺮب رﺳﻮل ﺳﯿﺎف ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﯾﻮ ﭘ6ﺘﻮ ن
وو ،ﯾﻮا-ﯥ دوﻣﺮه واک ورﮐل ﺷﻮ ﭼﯥ :دﮐﺎﺑﻞ د ﺧﺘﯿ? وره ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮ-ﻲ او د ﻟﻮﯾﺪﻳ? وره ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﺑﯿﺮﺗﻪ وو-ﻲ او ﭘﻪ ﭘﻐAن ﮐﯥ ﻣﯿﺸﺖ ﳾ.
ﻧﻮر ﻧﻮﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﺟﻩ ﮐﻮ1ﻪ ﭘﻪ ﮐﻮ1ﻪ ﻧ6ﺘﯽ وه ،ﻫﺮﭼﺎ ﭘﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻣﺮﻮE
ﺬراروﻧﻪ ﮐﻮل ،ﻟﮑﻪ 1ﻨﻪ ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ (ﺎر د ﻧﺠﯿﺐ د ﻟﺮی ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د
ﺣﺰب وﺣﺪت ،ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر او د دوﺳﺘﻢ د ﻟﻨIﻏﺮو ﭘﻪ ﻣﻨ? ﮐﯥ وﻳﺸﻞ ﺷﻮ ی ؤ.
ﭘﻪ ﻫAﻏﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړﻩ ﮐﭽﻪ دﺟو داور د ﺑ KLﭘﻪ 1ﯿﺮ وﮐﺎرول ﺷﻮ.

اﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﭼﯥ د ﻣﲇ دﻓﺎ ع وزارت 1ﻮﮐ Kورﺗﻪ ډﯾﺮه ﺳﱰه وه،
وی ﻧﻪ ﺷﻮای ﮐای ،ﯾﻮا-ﯽ دﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ (ﺎر ﮐﯽ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﯿﺖ Vﯿﻨ Uﮐ ي .ﻟﮑﻪ
د ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﭘﻪ 1ﯿﺮ ﺑﻪ ﯾﯽ ﮐﻠﻪ د ﻫﺰ اره وو ،او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د اوزﺑﮑﻮ ﴎه د دوﺳﺘK
اود(ﻤﻨ Kﭘﻪ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﻧﺎﺳﺖ وو .او د ر وﺳﻴﻲ د اﻟﻮﺗﮑﻮ او Vﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﯾﯽ د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد د وﻟﺲ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯽ ﮐﺎر اﺧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻟﻮري ﻫﻢ ﻫﺮ1ﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯽ ﻟﺮل ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯽ د ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد Eورور ﭘﺮ
ﺿﺪ د ﺑﻬﺮ Eد(ﻤﻦ ﭘﻪ 1ﯿﺮ ﮐﺎروﻟﯽ .ﭼﺎ ﭘﺮ ﭼﺎ رﺣﻢ وﻧﻪ ﮐ .ﭼﺎ ﻫﻢ د ې ﺗﻪ و ﻧﻪ
ﮐﺘﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ د ﻏﻮ Vﯿﻨﮑﻮﻧﻮ او اﻟﻮﺗﮑﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ د(ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪﮐﺎر
واﺧﻴﺴﺘﻞ ﳾ .ﭼﺎﺗﻪ ﻫﻢ داﺳﯽ ﺳﻮچ ﭘﻪ ﴎﮐﯽ ﭘﻴﺪاﻧﻪ ﺷﻮ ﭼﯽ1 :ﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ
ﮐﻮو ،دا ﺧﻮ د ﺑﻬﺮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﳌﺴﻪ او ﻻر(ﻮوﻧﻪ دي او دا Vﻮل زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﺎوان دي.
ﺧﻮ ﯾﻮه ﺧﱪه رو(ﺎﻧﻪ وه او ﻫﻐﻪ دا ﭼﯽ :ﮐﻪ ﭘﯿﺴﯽ او وﺳﲇ ﻟﻪ ﻫﺮې ﻟﻮري راﳾ
اﺧﻴﺴﺘﻞ ﯾﯽ روا دي .ﮐﻪ د دې ﭘﯿﺴﻮ او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮﮐﯥ زﻣﻮږ ﻣﻮر
ﭘﻠﻮرل ﮐﻪ ﺧﻮر ،ﮐﻪ ﭘﻼر ﭘﻠﻮرل ﮐﯿ cي ﮐﻪ ورور ،او ﮐﻪ ﻫﺮ 1ﻪ ﮐﯿ cي ،ودې
ﳾ ،ﺧﻮ زﻣﻮږ ﻻﺳﻮﻧﻪ دې ﻟﻪ وﺳﻠﻮ او ﺟﯿﺒﻮﻧﻪ دې ﻟﻪ ﭘﯿﺴﻮﺧﺎﱄ ﻧﻪ وي.
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دﺟﻬﺎد دﻏﻪ ﺑﯿاﺎن ﭼﯥ د ﺟو ﻟﻪ ﺑﺮﮐ ﻪ ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯽ ﺟﻼﺟﻼ د ﻏ ﻮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﴎه
ﯾﻮ )ﺎی ﺳﱰ ﺳﱰ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﮐﺎران ﻫﻢ ﺟﻮړﺷﻮي وو ،د ﺑﻬﺮ .د-ﻤﻨﺎﻧﻮ ﭘﺮﻻړو
ﻻﻣﺪه او د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ وراﻧﻮﻟﻮ ﮐﯽ ﺧﻮرا ﻟﻮړو 1ﻠﯿﻮ ﺗﻪ وروﺧﺘﻞ .ﻫﺮ ﯾﻮ ﯾﯽ ﭼﻴﻐﻲ
وﻫﻠﯽ ﭼﯥ دا ﺑﻞ ﻟﻮری ﮐﺎﻓﺮ دی .ﻫﻴﭽﺎ دې ﺗﻪ ﻧﻪ ﮐﺘﻞ ﭼﯽ1 :ﻪ ﭼﯥ دې ﮐﻮي
ﻫﻢ دﮐﻔﺮﮐﺎر او ﺟﻨﺎﯾﺖ دی .ﭘﻪ دې وژﻟﻮ او وراﻧﻮﻟﻮﮐﯽ د ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي
دوه ﻣﯿﺎﺷﺘﻨ 7ﻣﻮده ﭘﻮره ﺷﻮ ﻩ او ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯥ ﻟﻪ واﮐﻪ ﻮ-ﻪ ﺷﻮای وای ﻣﺮ ﺗﺮ 1ﻮ
ﭼﯥ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر دړﮐﻪ ﭘﺮې راﻧﻐﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮړ ي واک ﭘﺮی ﻧﻪ -ﻮد .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ آ ﻣﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ورﺗﻪ وﯾﻠﯽ :وو )ﻪ ! ﻫﺎ ﻏﻪ ﻣﻬﺎ ل ﻟﻪ ا ر ﻪ وواﺗﻪ ! ﺧﻮ ﭘﻪ
ﺗﻠﻠﻮ ﺗﻠﻠﻮ ﴎ ﻩ ﭘﺮ رﺑﺎ .او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻣﻠﺮو دﮐﻔﺮ وﯾﻠﻮ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺮاﻧﯿﺴﺘﻠﻪ ،ﺧﻮ 1ﻪ
 ﻪ ﯾﯽ و ﻧﻪ ﮐ ﻟﻪ) .ﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮ ر ﻧﻮ و ا ک د ر ﺑﺎ  .ﭘﻪ ﻻ س ﮐﯽ ،ا و ر ﺑﺎ .
ار ګ ﺗﻪ ﻧﻨﻮ ﺗﯽ وو .ﭘﻪ ارګ ﮐﯥ ر ﺑﺎ .د 1ﻠﻮرو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ د ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺖ د
ﻣﻮدې ﻟﻮړﻩ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻏﺮﻏو ،وﻏﻧﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ و اﯾﯽ1 :ﻮ ﭼﯥ ژﻧﺪی وي
رﯾﺌﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﻪ وي ) ﯾﺎ ﺑﻪ ارګ وي ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺮګ(.
رﺑﺎ .ﻫﻮډ درﻟﻮد ﭼﯥ واک ﺑﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﯦEدي ﻧﻮ)ﮑﻪ ﯾﯥ دﺧﭙﻞ واک د
ﻣﻮدې د ﻏﺰوﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎر دﺣﻞ او ﻋﻘﺪ ﭘﻪ ﻧﻮم اﺳﻼﻣﻲ ﺷﻮرا راوﺑﻠﻠﻪ؛ ﻧﻮﻣﻮړي ﭘﻪ دې
ﺷﻮراﮐﯥ ووﯾﻞ :ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻞ ﻫﻴFﻮک د ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﮐﯧﺪﻟﻮ ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي او ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﻫﻢ 1ﻮک ﭼﺎﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ راﯾﻪ ﻧﻪ ﳾ ورﮐﻮﻻی ددﻏﯥ ﺣﻞ او ﻋﻘﺪ ﺷﻮرا ﻧﭽﻮړ د
رﺑﺎ .دواﮐﻤﻨ 7د ﻣﻮدې د اوږ دوﻟﻮ او ﻏﺰوﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر 1ﻪ وﻧﻪ ﺧﺘﻞ1 .ﻪ ﭼﯥ
د ﭘﯿLﻮر ﭘﻪ ﻮرﻧﺮﻫﺎوس ﮐﯥ ﻏﻮ-ﺘﻞ ﮐﻴﺪل ﻫMﻏﻪ د دوی ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﯥ را ووﺗﻠﯽ.
ﯾﻌﻨﯥ :ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﭘﻨNﻮس دﺗﺎﺟﯿﮑﻮ او ﻧﻮر ﭘﻪ ﺳﻠﻮﮐﯥ ﭘﻨNﻮس د ﻫﺰاره وو ،او
داوزﺑﮑﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ووﻳﺸﻞ ﺷﻮل.
ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ د ﻟﻮﻣي وزﯾﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎدﯦﺪه ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻧﻪ ﻏﯽ دا)ﮑﻪ ﭼﯥ
ﭼﺎ ورﺗﻪ د راﺗﻠﻠﻮ ﻻره ﻧﻪ ورﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮ دﺧﭙﻞ )ﺎن ﭘﺮ)ﺎی دﺧﭙﻞ د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﻮﻏی
ﭼﯥ ﻓﺮﯾﺪ ﺻﺒﻮر ﻧﻮﻣﯧﺪه او ﺗﺎﺟﮏ وو ،ﻟﻮﻣ ی وزارت ﺗﻪ وﻧﻮﻣﺎوه ،ﺻﺒﻮر ﻓﺮﯾﺪ
ﭼﯥ د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج د ﺗﻮاﺑﻌﻮ 1ﺨﻪ وو ،ﻫﻢ وﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻟﯽ د ﻟﻮﻣ ي وزﯾﺮ ﭘﻪ
ﺗﻮﻪ دﻧﺪه ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ي ،دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د ﻟﻮﻣي وزﯾﺮ واک ﻫﻢ د ﺷﻮرای
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ﻧﻈﺎرﴎ ﻩ وو ،او دﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﭘﻪ ﴎﮐﯽ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد وﻻړ وو.
ﻣﺴﻌﻮد ﭼﯥ د دﻓﺎع وزارت ﭘﺮ ﻮﮐ

ډډﻩ وﻫﻠﯽ وه ﴎه د دې ﭼﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ

ﻮل واﮐﻤﻦ ('ﻞ ﮐﻴﺪه ﻟﻪ ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ ﯾﻮاﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯽ ﻫﻢ ﺳﻮﻟﻪ او اﻣﻨﯿﺖ
ﺧﻮﻧﺪي ﻧﻪ ﮐ,ای ﺷﻮل .د ده او د ده د ﻣﻠ5ﺮو ﺎن ﻏﻮ3ﺘﻨﯥ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ د ﮐﺎﺑﻞ
ﻮل 3ﺎر د ﺟ,5و داور ﭘﻪ ﳌﺒﻮﮐﯽ وﺳﻮزﯾﺪه او ﻟﻮﻟﭙﻪ ﺷﻮ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ 3ﺎرﮐﯥ ﻨ5ﻪ ﭼﯥ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ان (ﯿﺮﻟﯥ او وﯾﻠﯽ د ﻫﻐﻪ د(ﻮﻧﺪ
دﻣﻠ5ﺮو ﻟﻪ ﺧﻮاه داﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﴎه دﮐﻮﻪ ډﺑﻮﻟﻨDﻏﺮو دﺟﺎﻧﯿﺎﻧﻮ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭼﻮر ،ﺗﺎراج ،ﻧﯿﻮﻧﻮ "وژﻧﻮ او ﺳﻮزوﻧﻮﮐ,ﻧﻮ ورﻨﯽ د ودا و د
ﺳﺘﻮرو (ﺮﻴﺪه .ﭘﻪ دې ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﯥ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ د
دوﺳﺘﻢ ﻣﻠﯿﺸﯥ ،دﺳﯿﺪﮐﻴﺎن ﻣﻠﯿﺸﯽ ،د وﺣﺪت ﻣﻠﯿﺸﯽ او داﺳﯥ ﻧﻮر د ﺎن ﻧﻪ ﺑﯽ
ﺧﱪه ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳPﺳﻤﻪ ﺗﻮ(ﻪ 3ﮑﯿﻠﯽ وې .د دی ﺟﻬﺎدي او ﻏﯿﺮ ﺟﻬﺎدي
ﺑﯿ,ا(ﺎﻧﻮ ﻬﺮی ﮐ Rﻣ Rد ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دﯾﺮﻏﻞ د ﭘﯿﻞ د ورﻮ ﭘﻪ ﯿﺮ ﯾﺎدوﻧﻪ
ﮐﻮﻟﻪ ـ ﺧﻮ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﯾﯽ ﻻ ﻫﻢ (ﺮان او ﻻﻫﻢ وژو ﻧﮑﯽ وو .ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر اوﺳﯿﺎف ﻟﻪ
3ﺎر ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﺎﺳﺖ اودﮐﺎﺑﻞ 3ﺎر ﯾﯽ وﯾﺸﺘﻪ ـ ﻣﺴﻌﻮد ،دوﺳﺘﻢ ،ﻣﺰاري او ﻣﺤﺴﻨﻲ د
ﮐﺎﺑﻞ د 3ﺎر ﻟﻪ د ﻧﻨﻪ ﺨﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د 3ﺎرﺷﺎه اوﺧﻮاوې ﭘﻪ Xﻮﻧﻮ او راﮐWﻮﻧﻮ
وﯾﺸﺘﻠﯽ.
داﺳﯽ ﺑﺮﯾ[ﯿﺪ ﻟﻪ ﭼﯥ (ﻨﯽ د ﺟ,5ې ﻮﻟﻮ اړﺧﻮﻧﻮ ﻟﻮړﻩ ﮐ,ې ،ﻮﮐﺎﺑﻞ او دﮐﺎﺑﻞ
د 3ﺎر اوﺳﯿﺪوﻧﮑﻲ ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﻧﻪ ﮐ,ي د ﺟ,5ې ﺨﻪ ﻻس ﻧﻪ اﺧﲇ .د
ﻫﻴﻮادﻧﻪ ﺑﻬﺮﭘﻪ اﯾﺮان ﮐﯽ داﯾﺮان د ﺻﺪا اوﺳﻴPی اﺳﻼﻣﻲ د رادﯾﻮ ډﻧDو رﭼﯿﺎﻧﻮ
ﺧﭙﻠﻪ ډﻧDوره ﻻ ﭘﺴﯽ ﺗﺎوده ﮐ,ې وه او در(ﺮده ﺑﻪ ﯾﯽ وﯾﻠﯽ ﭼﯽ :ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
ﮐﯥ ﺟﻬﺎدي ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﻟﻮی ﻮاک ﴎه واﮐﻤﻦ ﺷﻮې ،ﻫﯿ cﯾﻮﺧﻨ Dﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﳾ ودرﯾﺪﻟﯽ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ډﯾﺮ ﭘﻴﺎوړی دی ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﻓﮑﺮﮐﯿ dی.
داﺳﯽ ډاډﻣﻨﯽ او ﺧﻮﻧﺪورې ﺧﱪې د ﺻﺪا اوﺳﻴPی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﯽ اﯾﺮا ن ورﻨ
ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت (ﺮﻴﺪﱄ وو .ﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﻮﻣﻮړي رادﯾﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﮐﯽ د اﯾﺎ ت ا ﻟﻠﻪ
ﺧﺎ ﻣﻨﻪ ﯾﯽ ،ا ﮐﱪ ر ﻓﺴﻨﺠﺎ  gا و ﻋﻠﯽ ا ﮐﱪ و ﻻ ﯾﺘﻲ د ﺧﻮ ﻟﯽ ﻧﻪ واورﯾﺪل ﭼﯥ
وﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﯽ:
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د ﺟﻤﻌﯿﺖ او ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﭘﻪ ﻣﻠﺮﺗﯿﺎ ﯾﻮا ﯽ د ﮐﺎ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺎ ر ﮐﯽ
د ﻋﺒﺪاﻟﻌﲇ ﻣﺰاري ﭘﻪ ﻣﴩي د وﺣﺪت د 'ﻮﻧﺪ دوه ﺳﻮه او ﭘﻨ#ﻮس زره
ﻠﻤﻴﺎن ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ﻣﺴﻠﺢ او د ﻧﻈﺎم د دﻓﺎع ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ وﻻړ دي .ﻫﻐﻮی ﻫﺮ ﮐﻠﻪ
او ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎی ﮐﯥ ﻫﺮ رﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﻪ ﺧﻮ ;ﺘﻮﻧﻪ ډﯾﺮ ﭘﻪ زﻏﺮده او ﭘﻪ ﺗﻮﻧﺪۍ ﴎه
ﻟﻪ ﻣﯿﻨ#ﻪ وړﻻی ﳾ .دﻟﺘﻪ د اﯾﺮان داﺳﯽ ډﻧ?ورﯾﺰه ﺳﯿﺎﺳﺖ او ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن
ﻫﺴﯥ ﺟ Eﻩ اﯾﺰ ﻩ ﻫﻮډ ﯾﻮا ﻨﯽ ﻻﻣﻞ وو ﭼﯥ د ﻧ Eۍ د ز ﺑﺮ ﻮاﮐﻮ ﻧﺎوړﻩ ﻣﻮﺧﯽ
د ﻫﻐﻮی د ﭘﯿﺴﻮ او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ وﯾﺸﻠﻮ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د دﻤﻨﻪ اړﺧﻮﻧﻮ د
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎره ﮐEﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﯾ;ﺖ ﴎه ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﯽ ﳾ.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ'ﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ اﯾEا'ﺎﻧﻮ د ﻫﻐﯥ ﻫﻮﮐEې ﭘﺮ ﻣﺦ ﭼﯥ د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﴎه
ﯾﯽ ﮐEې وه ﻧﻪ رﺑﺎ ،Oﻣﺴﻌﻮد' ،ﻴﻼ ،Oﻣﻼﻧﺒﻲ او ﻣﺠﺪدي ﺗﻪ وﺳﻪ وﺑ;ﻠﻪ ﭼﯥ

Rﻮ ور ﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ د واک ﭘﺮ 'ﺪۍ آراﻣﻪ ﺳﺎ واﺧﲇ او ﻧﻪ ﻫﻢ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر،
ﺳﯿﺎف او ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻪ وﺳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﻨﻮت ﻲ.
ﯾﻌﻨﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن واک ﺧﻮ ﻻﺧﱪه ده ،اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﯾﻮا ﻲ د ﮐﺎﺑﻞ واک ﻫﻢ د
ﻏﻮ ږﯾﺮورو ﺗﻪ وﻧﻪ ﺳﭙﺎره ،د ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ Oﻟﻪ ﺧﻮا دا ﭼﯥ ﻫﻐﻪ وﮐﻮﻟﯽ ﳾ
ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ Xﯿﻨﻪ ﮐ Eي د ا ﻟﻘﺎ ﻋﺪې ﻣﴩ اﺳﺎ ﻣﻪ ﺑﻦ ﻻ دن د ﻫﻐﻪ ﻓﺎﻣﯿﻞ او د
ﻫﻐﻪ د ډﻟﯽ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻮدان ﮐﯥ د اﺳﺎﻣﻪ ﴎه اوﺳﯧﺪل ،د ﺳﻮدان ﻟﻪ
ﭘﻼزﻣﯿﻨﯥ ﺧﺮﻃﻮم ﻧﻪ د ارﯾﺎﻧﺎ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯽ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ﮐﯧ\ي ،او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﻫﻐﻮی Xﻮﻟﻮ ﺗﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺗﺬﮐﺮې ﯾﺎ ﭘﻴﮋ ﻧﺪﭘﺎ^ﯥ ﻫﻢ ورﮐﻮل
ﮐﯧ\ي Rﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻬﺎ ل ﮐﯽ د ﺳﯽ آی اې ﻟﻪ ﺧﻮا
روزل ﺷﻮي وو د دوی د واﮐﻤﻨ cد ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ دوی ﴎه ﭘﻪ
ﺟEو ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ وﻟﺮي ﺧﻮ دﻏﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻫﻢ ﭼﯥ زﯾﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯽ د ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ
ﺧﺘﯿ dﮐﯥ ﻣﯿﺸﺘﻪ ﺷﻮي وو ،ﻫﻢ دوی ﺗﻪ د واﮐﻤﻨ cﭘﻪ Xﯿﻨﻮﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﮐﻮﻣﻪ 'eﻪ وﻧﻪ ﺷﻮه رﺳﻮﻻی.
د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ واک ﺑﺎﻧﺪې د ﺟEې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ،دﺳﻮﻟﯽ روﻏﯥ او د ﯾﻮ ﭘﺮاخ
ﺑﻨﺴeﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﱪې رواﻧﯥ وې .ﭘﻪ دې ﻟEﮐﯥ د
ﻧﻨﺮﻫﺎر د ﺗﺎرا ﺟﺮی ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺪﯾﺮ ﻟﻪ ﺧﻮاد ﺟﻼل اﺑﺎد ﺎر ﭘﻪ ﺷﺎ ﻫﻲ
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ﻣﺎ ﮐﯥ د ﻏﻮﻧﯾﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻮډ دﺟ! ې ﻮل اړﺧﻮﻧﻪ راوﺑﻠﻞ ﺷﻮل .دﻏﯥ ﻏﻮﻧې
ﺗﻪ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻮل راﻏﻠﻞ .دا ﭼﯥ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد د
ﺟ! ې ﯾﻮ ﻣﻬﻢ اړ خ )(ﻞ ﮐﻴﺪه او ﻫﻐﻪ ﻧﻪ وو راﻏﻠﯽ ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﻧﻩ
ﮐﯥ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺮﯾﮑ ﻩ ﻧﻪ ﺷﻮه ﮐﻴﺪﻻی .ﻫ0ﻏﻪ وو ﭼﯥ د ﺳﻮﻟﯽ روﻏﯥ ﭘ او ﺗﻪ
درﺳﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ د ﻏﻮﻧې د )ون ﮐﻮوﻧﮑﯿﻮ ;ﺨﻪ ﯾﻮ ﺗﻦ ﺟﻬﺎدي ﺑﯿ ا اﺳﺘﺎد
ﺳﯿﺎف ﻏ Eوﮐ ﭼﯽ :ز ﻩ @ﻤﻪ او اﺣﻤﺪﺷﺎه د @ﺎﻧﻪ ﴎه ﻏﻮﻧې ﺗﻪ راوﳌﻪ( .ﭘﻪ
دی ﺗﻮ)ﻪ اﺳﺘﺎد ﺳﯿﺎف ﻫﻢ د ﻏﻮﻧې ﻧﻪ و وت او ﻻړ ﭘﻪ ﭘﻐ0ن ﮐﯥ ﮐﻴﻨﺎﺳﺖ او
ﺑﯿﺎراﻧﻪ ﻏﯽ .ﻏﻮﻧې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ۍ ورځ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺗﻦ ﻧﺎﺳﻮب درﻟﻮد ،ﭘﻪ دوﻣﻪ
ورځ ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ ﻧﺎﺳﻮﺑﻪ ﺷﻮل .ﻫﻤﺪارﻧ!ﻪ ;ﻨ!ﻪ ﭼﯥ د دوی ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ
دﺟ! ې واک ﻧﻪ وو ،د ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴLﻪ ﺣﮑﻮ ﻣﺖ د ﺟﻮړوﻟﻮ واک ﯾﯽ ﻫﻢ ﻧﻪ درﻟﻮده
او دارﻧ!ﻪ د ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺪﯾﺮ ﻫﻠﯽ @ﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﺎﺑﯿﺰه ﻻړﻟﯽ .ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮاه ﻫﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﺑﻞ ﭼﺎ ﺗﺮ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪې ﻻﻧﺪې ﺟ! ﻩ د ﺳﻮﻟﯽ روﻏﯽ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او د ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻪ )(ﻞ ﮐﯿEي او ﻫﻤﺪار ﻧ!ﻪ ;ﻨ!ﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯽ او د
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د اﯾ ا)ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ Pﮐﯥ د ﻫﻮﮐ ﻩ ﻟﯿﮏ ﭘﺮ ﻣﺦ دﻏﻮ ږﯾﺮورو ﺗﻪ د ا
ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺳﯿﺎﳼ واک ﺳﭙﺎرل ﻫﻢ ﻧﻪ وو راﻏﲇ .ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﭘﺮ واک ﺑﺎﻧﺪې
د ږﯾﺮورو ﺟﻬﺎدي ﺑﯿ ا)ﺎﻧﻮ ﺟ! ﻩ ﻻ ﭘﺴﯥ ﺗﺎوده او ﻻﭘﺴﯽ اوږده ﺷﻮﻟﻪ .داﺳﯽ
)ﻨ!ﻮﺳﯽ ﺗﺮﻏﻮږ وﻧﻮ ورﺳﯿﺪﻟﯽ ﭼﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺤﻤﺪﻇﺎﻫﺮ
ﺧﺎن وﻣﻨﻲ ،ﭼﯥ ﻫﻐﻪ راﳾ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴLﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻮړﮐ ي.

ﻣ!ﺮ دﻏﻪ ﻧﻈﺮ د رﺑﺎ Tاو د ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭼﻮرﻟLﻪ ﺗﻮ)ﻪ رد او وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮ،
ﺧﻮ وړاﻧﺪﯾﺰ وﺷﻮ ﭼﯥ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮي د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮﮐﻮم د رﻳﻢ ) ي ډﻟﯥ ﺗﻪ ﺳﯿﺎﳼ
واک وﺳﭙﺎرل ﳾ دوی ﺑﻪ ﯾﯽ و ﻣﻨﻲ.
دا وړاﻧﺪﯾﺰ ،وړاﻧﺪﯾﺰ ﻧﻪ وو ﺑﻠﮑﯽ د ﺑﺎﺑﺎ د ږﯾﺮي ﴎه ﻟﻮﺑﻪ وه ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻟﻮﺑﻪ ﮐﯥ
دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﺑﯿ ا)ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د در ﯾﻢ ) ي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د
اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﻲ اﯾ ا)ﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻐﻮﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﻟﻪ راﭘﯿﺪاﮐ ﻩ .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ډﻟﯽ ﻫﻢ @ﺎﻧﺘﻪ
ﮐﯿﺴﻪ ده او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ داﺳﯽ:
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ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﴎه ﭘﻪ ﺟﻩ ﮐﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه ﺟﻬﺎ دي ډﻟﻪ ﻫﻢ د
ﮐﻨﺪﻫﺎر وﻻﯾﺖ او ﺷﺎ او ﺧﻮا ﺳﯿﻤﻮﮐﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﻮﺧﺘﻪ وه ﺧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮروي
اﺗﺤﺎد ﭘﻮﻮﻧﻪ ﻟﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ ووﺗﻞ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ﻫﻢ ﻫﺮه ﺧﻮاه ﻻړﻟﻪ او ﺗﯿﺖ
او ﭘﺮک ﺷﻮﻟﻪ .ﻣﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دﻣﻔﺴﺪو واﮐﻤﻨﺎﻧﻮ ﻇﻠﻢ او ﻓﺴﺎد
ﻣﺦ ﭘﻪ زﯾﺎﺗﯧﺪو ﺷﻮ ،ﻧﻮ د ار و ز .ﺎن ,ﺨﻪ د ﻣﻼﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺟﻬﺎد
ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ د ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﭘﻪ ﻣﴩۍ د اﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼب د ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﯾﻮﻗﻮﻣﺎﻧﺪان وو ،راﭘﺎ,ﯧﺪه او ,ﻮﺗﻨﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ د ﻣﺪرﺳﻮ ,ﺨﻪ د ﺎﻧﻪ ﴎه
ﻣﻠﺮي ﮐل او ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ د ﺟﻬﺎدي ﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻮ ﮐﻮم ﻣﻔﺴﺪ ﭼﺎرواﮐﻲ ﻟﯿﺪل
ﮐﯧﺪه ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﻪ ﯾﯥ ﺑﺮﯾﺪﮐﺎوه او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ واژﻩ.

ﭘﻪ دې ﺗﻮ.ﻪ د ﻣﻼﻋﻤﺮ ﻧﻮم ﻋﻤﺮی ﺛﺎ 4ﺷﻮ او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﺳﻬﯿﻞ ﻟﻮﯾﺪﯾ9ﻮ،
وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮ ﭘﯧﮋ ﻧﺪل ﺷﻮی او ﻧﻮﻣﻮﺗﯥ ,ﻬﺮه و.ﺮﻴﺪه؛ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿا.ﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻢ ﺧﺪای ورﮐې وه ،ﻣﻼﻋﻤﺮ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨﻮﻟﻮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮه د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ
ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ډﱄ د ﻣﴩ ﭘﻪ ﺗﻮ.ﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ ﮐﻮﻣﯥ ﻻري د ﻣﻔﺴﺪو
ﺟﻬﺎدي ﺑﯿا.ﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗل ﺷﻮې وې ،د ﺑﯿﺮﺗﻪ ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ E.ﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻩ.
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭼﻤﻦ ﻧﻪ ﺗﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎره او ﻻﺗﺮ ﺗﻮر ﻏﻮﻧFۍ ﭘﻮرې ﻻره ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﻪ, ،ﻮد
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﺗﺠﺎر Hﮐﺎروان ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﯧIي ﻧﻮر ﻧﻮ د ﻣﻼﻋﻤﺮ ﻧﻮم وﺗﻠﯽ
وو ،د ده ﻫﺮه ارا ده ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ دﻻس ﻻﻧﺪې ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاه Lﮑﻲ ﭘﻪ Lﮑﻲ
ﭘﲇ ﮐﯧﺪه .ﭘﻪ دې ﺗﻮ.ﻪ دﻣﻼﻋﻤﺮ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ډﻟﻪ ورځ ﺗﺮ ﺑﲇ زﯾﺎﺗﯧﺪﻟﻪ او ﻏRﺘﲇ
ﮐﯧﺪه او داﺳﯥ ﮐﭽﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪه ﭼﯥ ﮐﻮﻻی ﻳﯥ ﺷﻮای ﭘﻪ ﺳﻬﯿﻞ ﻟﻮﯾﺪﻳ Sا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﯿﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ او اداره ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﯾﻮﺎ ی وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﯿﴘ
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اوﺗﺮ ﺧﭙﲇ وﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ راوﱄ؛ ﭘﻪ ﭘﺎړﳼ ژﺑﻪ ﮐﯽ ﻣﺘﻞ دی ﭼﯥ واﯾﯽ :ﻫﺮ
ﻋﯿﺒﯿﮑﯽ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﭙﺴﻨﺪ ﻫاﺳﺖ (.د ﻣﻼﻋﻤﺮ د ډﱄ ﻫ ﺧﻮ د ﻫ ﭘﻪ ﯧﺮ
وﳌﺎﻧ&ﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻻ ﻋﯿﺐ ﯾﯥ ﻫﻢ ﻫ و*+ﻞ ﺷﻮ؛ د ﭘﯿﻐﻤﱪي دﻋﻮی ﯾﯥ ﻧﻪ وه
ﮐ2ې ﻣ0ﺮﮐﺎروﻧﻪ ﯾﯥ ﮐ 5ﻣ 5د ﭘﯿﻐﻤﱪاﻧﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ وو.
ﻟﮑﻪ ﻨ0ﻪ ﭼﯥ دﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺑﯿ2ا+ﺎﻧﻮ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻟﻮﻣ2ﯾﻮ ﺷﭙﻮ او ور7ﻮﮐﯥ د ﺑﺮﻫﺎن
اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ;+ ،ﻠﺐ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر ،ﻣﻮﻟﻮي ﻣﺤﻤﺪﻧﺒﻲ ﻣﺤﻤﺪي ،ﻣﻮﻟﻮي
ﻣﺤﻤﺪﯾﻮﻧﺲ ﺧﺎﻟﺺ ،ﺣﴬت ﺻﺒﻐﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ،ﭘﯿﺮﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ +ﻴﻼ; ،او
ﻋﺒﺪاﻟﺮب رﺳﻮل ﺳﯿﺎف ﻧﻪ د زﻣﺮو ﺻﻔﺘﻪ ﭘﯿﻐﻤﱪان ﺟﻮړ ﮐ2ي وو .د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې
ﭘ2او ﮐﯥ ﻫﻢ د ﻣﻼﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﯾﯽ ﯾﻮ ﺳﱰ ﺑﯿ2ا ﺟﻮړ ﮐ 2د ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯽ ﻧ 2ي واﻟﻮ
اﻳ2ا+ﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﯾﺮان ﮐﯽ د روح اﻟﻠﻪ ﺧﻤﯿﻨﻲ ﻧﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﺳﱰ ﺑﯿ2ا ﺟﻮړ ﮐ2ی وو.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻟﻮﯾﻲ ﺑﻼ د راﻣﯿﻨ&ﺘﻪ ﮐﯧﺪو ﴎه ﭼﯥ ﺑﺎﯾﺪ دﮐﻮﭼﻨﯿﻮ ﺑﻼ +ﺎﻧﻮ ﴎ
ﺧﻮړﻻی وای ،ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ وﺷﻮل .د ﻣﻼﻋﻤﺮ ډﻟﯽ د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺪاﻟﺖ د ﭘﲇ
ﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﯿﻦ ﺑﯿﺮغ اوﭼﺖ ﮐ ،2ﻟﻮﻣ2ي ﻳﯥ ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ،2ﭘﻪ
ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯥ ﭼﯥ ﻣﻼ ﻧﻘﻴﺐ اﺧﻨﺪ واﮐﻤﻦ او ﻫﻐﻪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان وو
دﻏﻪ ﺟﻤﯿﻌﺘﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﭼﯥ ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﺎﻧﺪې د واﮐﻤﻨ Nﭘﻪ ﻫﻮډ د ﺣﺰب
اﺳﻼﻣﻲ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪاﻧﺎﻧﻮ ﴎه ﺟ20ﻩ ﮐﻮﻟﻪ ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د 7ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺮﻣﺨﺘR
ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ ،د ﮐﻨﺪﻫﺎر واک ﻻﺑﻪ ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﻻﺑﻪ ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﯽ دواک ﭘﺮ ﴎ د ﺟ 20ې ﭘﻪ داﺳﯽ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ او ﻫﻢ ﻟﮑﻪ ﻨ0ﻪ ﭼﯥ

ﭘﺨﻮا ﻫﻮﮐ2ﻩ ﺷﻮې وه ،ﭼﯥ ﺑﻪ درﻳﻢ 2+ې ډﻟﯥ ﺗﻪ ﺳﯿﺎﳼ واک ﺳﭙﺎرل ﮐﯧ Uي،
ﻧﻮ د دﻏﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺑﺮﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ; ﺧﭙﻞ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻣﻼ ﻧﻘﻴﺐ اﺧﻨﺪ ﺗﻪ
د ﯾﻮه ﻓﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﮐﯽ اﻣﺮ وﮐ 2ﭼﯥ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺑﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎري ﭼﯥ
ﻫﻤﺪاﺳﯽ ﻫﻢ وﺷﻮل ﻣﻼ ﻧﻘﻴﺐ اﺧﻨﺪ دﺧﭙﻞ واک ﻻ ﻧﺪې ﺳﯿﻤﻪ [ﻮﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرﻟﻪ او ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻫﻢ دﮐﻨﺪﻫﺎر د وﻻﯾﺖ وا+ﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﻧﯿﻮﻟﯥ ﻟﻪ
ﮐﻨﺪﻫﺎره وروﺳﺘﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ ﻏﺰ ; راﻏﻠﻞ ،د ﻏﺰ; ﭘﻪ وﻻﯾﺖ ﮐﯽ ﭼﯥ ﻫﻢ دﺣﺰب او
د ﺟﻤﻌﯿﺖ د7ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ&ﻪ ﭘﺮ واک ﺑﺎﻧﺪئ ﺟ20ﻩ رواﻧﻪ وه ،ﺧﻮ د ﻏﺰ; cﺎر
ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﻮ+ﻪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻗﺎري ﺑﺎﺑﺎ) ﻗﺎري ﻋﺒﺪاﳌﺎﻟﮏ( ﭘﻪ واک ﮐﯥ
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وو.
ﻟﮑﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﯧﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﺰ ﮐﯽ ﻫﻢ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دړﮐﻪ او ﻓﺸﺎر زﯾﺎت
ﺷﻮ ،دا %ﻞ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ ﻫﺎن اﻟﺪﯾﻦ رﺑﺎ ﻗﺎري ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻪ د ﻓﺮﻣﺎن د ﻻرې اﻣﺮ وﮐ&
ﭼﯥ ﻏﺰ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﻗﺎري ﺑﺎﺑﺎ ﻫﻢ د ﻏﺰ -ﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻮ ﭘﻪ
دې ﺗﻮ7ﻪ دﮐﻨﺪﻫﺎر ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دا دﻏﺰ -ﺎر او د ﻏﺰ د وﻻﯾﺖ ﭘﻼزﻣﯧﻨﻪ ده
ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ8ﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﭘﺮﯾﻮ%ﻲ ﭘﻪ دې دوران ﮐﯥ وو ،ﭼﯥ د ) رﺑﺎ (
ډﻧ=ورﭼﯿﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮرې ﻃﺎﻟﺒﺎن د ژﻏﻮروﻧﮑﯿﻮ ﭘﺮ-ﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎﯾﻞ ﮐﯧﺪل ﭘﻪ دې
ﺧﱪه ﻻ د رﺑﺎ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر Fﻮل دوﻟﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﯾﻮه ﺧﻮﻟﻪ وو.
د ﻏﺰ د -ﺎر ﺨﻪ وروﺳﺘﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان -ﺎر راﻏﻠﻞ
ﭘﻪ ﻣﻴﺪان -ﺎر ﮐﯥ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺗﻮرن اﻣﺎن اﻟﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ ﺗﻮرن
اﻣﺎن اﻟﻠﻪ ﺗﻪ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا اﻣﺮ وﺷﻮ ﭼﯥ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ ډب ﮐ&ي ،ﻣ8ﺮ

ﻫﻐﻪ دﻏﻪ اﻣﺮ وﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ .او وﯾﯽ وﯾﻠﯽ :زﻣﺎ ﺟ&8ﻩ د ﺟﻤﻌﯿﺖ د %ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ده،
ﻧﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه.
ﻫTﻏﻪ وو ﭼﯥ ﺗﻮرن اﻣﺎن اﻟﻠﻪ د ﺧﭙﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ د اواﻣﺮو ﭘﻪ ﺧﻼف د ﻣﻴﺪان او
وردﮐﻮ د وﻻﯾﺖ وا7ﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﯥ دﻟﺘﻪ او دا ﻣﻬﺎل وو ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ
اﺳﻼﻣﻲ واﮐﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ د ﺳTﺳﻤﯽ دړﮐﯽ او ﻓﺸﺎر ﻻﻧﺪې راﻏﻠﻪ ،او ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ -ﺎر ﮐﯥ ﯾﯥ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﻟﺮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﭼﻮرﻟﮑﻪ
ﮐﯥ ﻣﻴﺪان -ﺎر ﺗﻪ راﻏﯽ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه ﯾﯽ ﭘﻪ درﯾﻮ Fﮑﻴﻮﮐﯽ ﻫﻮﮐ&ﻩ وﮐ&ﻩ:
 ۱ـ ﻃﺎﻟﺒﺎن دې ﻟﻮﻣ&ی د ﻟﻮ7ﺮ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ ﻟﻮرې وﻻړ ﺷﯥ او ﻫﻐﻪ وﻻﯾﺖ دې
وﻧﯿﴘ.
 ۲ـ ﻃﺎﻟﺒﺎن دې ﻟﻪ ﭼﺎراﺳﯿﺎب ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر او د ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ وﺷ& ي.
 ۳ـ د ﻟﻮ7ﺮ وﻻ ﯾﺖ او دﭼﺎراﺳﯿﺎب د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ -ﺎر ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ
وﺳﭙﺎرل ﳾ.
د دﻏﻮ درﯾﻮ Fﮑﻴﻮ ﭘﺮ ﻣﺦ ،ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻴﺪان ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ %ﺎی د ﻟﻮ7ﺮ وﻻﯾﺖ ﭘﻪ
ﻟﻮرې ﻣﺨﻪ وﮐ&ﻩ او ﻫﻐﻪ ﯾﯽ و ﻧﯿﻮﻟﻮ او ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﯾﯽ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭼﺎراﺳﯿﺎ ب ﻧﻪ وﺷﺎړﻩ
او راﻏﻠﻞ د ﮐﺎﺑﻞ د -ﺎر ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﻟﻪ ﮐﯽ و درﯦﺪل ،ﮐﻮم ﭼﯥ د ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر د
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ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ وو ،ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻓﺎﺳﺪې واﮐﻤﻨ ﭘﺮ ﺿﺪ
دﺟ"!ې ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﺎی د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس
ﮐﯥ ﮐﯿﻮوت ،دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ ﻣﺴﻌﻮد او رﺑﺎ ,د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﺗ!وﻧﻮﻧﻮ او ﺑﯿﺎ ﺑﺎﻟﺨﺎﺻﻪ د
ﻣﻴﺪان 6ﺎر د ﺗ!ون ﴎه ﺳﻢ دې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﻧﻪ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ د 6ﺎر واﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﯾﻌﻨﯥ :د ﮐﺎﺑﻞ ﻧﯿﻤﻪ واﮐﻤﻨﯥ ډﻟﯥ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ;ﺨﻪ و ﻏﻮ6ﺘﻞ:
اوس ﭼﯥ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﻟﻪ ﭼﺎراﺳﯿﺎ ب ﻧﻪ ﺷ! ل ﺷﻮی دی ﻧﻮﻏﻮره ﺑﻪ دا وي ﭼﯽ:
ﻃﺎﻟﺒﺎ ن دې د ﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨﯥ ډﻟﯥ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮﺎی او دﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨ
د ﺑﯿﺮ غ ﻻﻧﺪې راﳾ او ﺗﺴﻠﯿﻢ ﳾ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻫﻮډ ﺑﻪ ﯾﯽ د ﻣﻴﺪان 6ﺎر د
ﺗ!ون ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎ Eرﺳﻨﯿﻮﮐﯽ ;ﺮﻨﺪاوه .ﻣ"ﺮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻣﯿﻨJﺘﻪ راﺗ Iﻣﻮﺧﻪ د درﯾﻢ !ي ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﮐﺎﺑﻞ واﮐﻤﻨ ﻧﻪ د واک ا
ﺧﻴﺴﺘﻞ وو .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﮐﺎﺑﻞ د واﮐﻤﻨ ﻏﻮ6ﺘﻨﻪ وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯽ د ﺟﻤﻌﯿﺖ ،ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ،وﺣﺪت او د ﻣﺤﺴﻨﻲ
ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮرﭼﻠﻮﻧﻮﮐﯽ ﻧﺎﺳﺖ وو د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﺮﺿﺪﯾﯽ ﻫﻮاﯾﯽ او ﻤﮑﻨﻲ
ﺑﺮﯾﺪوﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐ!ل او ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﺟ"!ﻩ ﭼﯥ د ﺣﺰب او د ﺟﻤﻌﯿﺖ
ﺗﺮ ﻣﯿﻨJﻪ رواﻧﻪ وه داﻞ د ﺟﻤﻌﯿﺖ او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ Lﮐﯥ ﭘﯿﻞ ﺷﻮه .ﭘﻪ
ﻟﻮﻣ!ي ﭘ!اوﮐﯽ د ﺣﺰب وﺣﺪت ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻧﯿﺮﻧ Iﴎه ﻟﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ;ﺨﻪ ﻓﻨﻲ ﮐﺴﺎن
وﻏﻮ6ﺘﻞ ﺷﻮل; ،ﻮ ﺧﭙﻠﯽ ﺛﻘﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ او Pﯿﻨﮑﻮﻧﻪ ورﺗﻪ وﺳﭙﺎري ﻣ"ﺮﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
اوﯾﺎوو ﭘﻪ ﺷﻤﯧﺮ ﻓﻨﻲ ﮐﺴﺎن د وﺣﺪت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ،ﻧﻮﻣﻮړي ﺗﻨﻈﯿﻢ د دې

ﭘﺮ ﺎی ﭼﯥ ﺧﭙﲇ ﺛﻘﯿﻠﻪ وﺳﻠﯥ او وﺳﺎﯾﻂ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ وﺳﭙﺎري ،ﭘﻪ ﻧﺎﻮاﻧ،
ﻏﺪر او ﺧﯿﺎﻧﺖ ﴎه ﻫﻐﻪ Pﻮل او ﯾﺎ ﻓﻨﻲ ﮐﺴﺎن ﯾﯽ ووژل د دې ﭘﯿQﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﺧﱪ ﺷﻮل ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ Pﻮل ﻮاک ﻳﯥ ﭘﺮ وﺣﺪﺗﯿﺎﻧﻮ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ! ،ﻫﻐﻮی Pﻮل
ﯾﯥ ﻣﺎت ﮐ! ل او د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﴩ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺰاري ﯾﯥ ﻫﻢ ژوﻧﺪی وﻧﯿﻮﻟﻮ او د
ﺎﻧﻪ ﴎه ﯾﯽ ﺑﻮﺗﻠﻮ .ﺧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺰاري ﭘﻪ ;ﺮﺧﻲ ا ﻟﻮﺗﮑﻪ ﮐﯥ د ﻧQﺘﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﻣ!ی ﯾﯽ ﭘﻪ ﻏﺰ  ,ﮐﯽ د وﺣﺪت د ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا وﺳﭙﺎرل ﺷﻮ.
ﮐﻪ ﭼﯧﺮ ي ﻋﺒﺪاﻟﻌﲇ ﻣﺰاري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻓﻨﻲ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻏﻮ6ﺘﻨﻪ ورﺗﻪ
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اﺳﺘﻮل ﺷﻮې وو ،ﭘﻪ ﺧﺪﻋﻪ او ﻧﯿﺮﻧ ﴎه ﻧﻪ وای وژﱄ ﻧﻮ ﺎﯾﯽ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻧﯿﻮل
ﮐﯧﺪﻻی او ﻧﻪ وژ ل ﮐﯧﺪﻻی؛ او اوس ﺑﻪ ﻟﮑﻪ د ﻧﻮرو ﺟﻬﺎدي ﺑﯿاﺎﻧﻮ ژوﻧﺪی وای.

ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻫﺮه ﺧﺪﻋﻪ او ﻧﯿﺮﻧ ﮐﻪ د ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻪ ﺧﻮاه د ﺷﯿﻄﺎﻧﻪ ﴎه ﻫﻢ وﳾ،
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ذات ﮐﯥ ﻧﺎوړې ﭘﺎﯾﻠﯽ ﻟﺮﻻی ﳾ .وﻮرئ! دﻏﻪ ﻣﺰ اري ﭼﯥ د اﻳﺮان د
ﺻﺪا او ﺳﻴ5ی اﺳﻼﻣﻲ رادﯾﻮ ﭘﻪ ډﻧ7ورو ﮐﯥ د دوه ﺳﻮه او ﭘﻨ<ﻮس زرو
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ?ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﴩ او ﺧﺎوﻧﺪ ﻮدل ﮐﯧﺪه ،د ﺧﭙﻠﯽ ﺧﺪﻋﯽ ا و دوﮐﻪ ﻣﺎرۍ
ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ CﻨBﻪ ﻣﺎت ﺷﻮ او CﻨBﻪ ﺑﯿﺎ ووژل ﺷﻮ؟
داﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ Eﻮﻟﻪ ﻟﻮﺑﻪ ﭘﺮ درواﻏﻮ ،ﭼﻞ او دوﮐﻪ ﻣﺎرۍ رواﻧﻪ وه ،ﭼﯥ ﻻ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫ5ﻏﻪ ﺗﻮﻪ رواﻧﻪ ده .ﻧﻮ ﻟﻪ دې ﻻﻣﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ او ﻻEﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ
ﺳﻮﻟﻪ ،روﻏﻪ ،ﺟﻮړﻩ او ﻫﻮﺳﺎﯾﻨﻪ راﻧﻪ ﻏﻠﻪ ،ﭼﯥ را ﺑﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻫﻢ .ﭼﺎﭼﯽ ﻃﺎﻟﺒﺎن د
ژﻏﻮرﻧﯽ ﭘﺮ ﺘﯽ Jﻠﯽ ،د ﻫ5ﻏﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻋﺬاب د ﻟMﮑﺮو ﭘﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﻮل ﺷﻮل.
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﺟBﻩ د ﺣﻞ ﻻره ﻧﻪ Jﻠﻪ ،ﻻ ﭘﺴﯥ ﯾﯥ د ﺟBی د اور ﭘﺮ ﳌﺒﻮ د اوﺑﻮ
ﭘﺮ?ﺎی ﺗﯿﻞ وﺷﻴﻨﺪل .او ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د وروروﱄ او اﺳﻼﻣﯿﺖ ﭼﻴﻐﻲ وﻫﻠﯽ ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اﺳﻼﻣﻲ وروRﻮ د وژﻟﻮ او ورﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ
Cﺨﻪ د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮ Wﭘﻮ?ﯿﺎن وﻏﻮ ﺘﻞ (.ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﭼﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ راﺳﯿﺎب ﻧﻪ
ﺷل ﺷﻮی وو ،ﻟﻐ 5ن ﺗﻪ ﻻ ړ ،ا و ﭘﻪ ﻟﻐ 5ن ﮐﯽ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮ .ﻣBﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﻟﻮﺮ
د وﻻﯾﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻧﻨBﺮﻫﺎر ﭘﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ا و ﻫﻐﻪ ﯾﯽ و ﻧﯿﻮه .ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د
ﮐﻮﻧ ﭘﺮ وﻻﯾﺖ ﺑﺮﯾﺪ وﮐ ،ﻫﻐﻪ ﯾﯥ ﻫﻢ وﻧﯿﻮه .ورﭘﺴﯽ د ﻟﻐ5ن وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ﻻړل او
ﻟﻐ5ن ﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر ﻧﻪ وﻧﯿﻮه .ﻟﻪ ﻟﻐ5ن ﻧﻪ ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر د ﺑﻐﻼن وﻻﯾﺖ ﺗﻪ ﻻړ
او ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﮐﯥ دﺧﭙﻞ د ﺗﻨﻈﯿﻢ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ) ﺑﺸﯿﺮ دوﻟﺖ زي ( ﴎ ﻩ ﻣﯿﺸﺖ
ﺷﻮ ( .ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ ﭼﯥ د اﻳﺮان ﺻﺪا او ﺳﻴ5ی اﺳﻼﻣﻲ رادﯾﻮ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﻮا?ﯽ د
و ﺣﺪت د ﺗﻨﻈﯿﻢ دوه ﺳﻮه او ﭘﻨ<ﻮس زره وﺳﻠﻪ واﻟﻪ ?ﻮاﮐﻮﻧﻪ د ﺟ Bی ﭘﻪ
ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯽ ﺑﻮ ﺧﺖ وو ،د ﺟ Bې او ر ﭘﻪ ﭘﺮ ﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ وﺳﺎﺗﻪ.
ﺧﻮ دﺟ Bی ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ د وﺣﺪت د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﴩ ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ﻣﺰ اري د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ووژ ل ﺷﻮ ا و ?ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﯾﯽ ﻫﻢ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯽ د ﺟ Bی
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ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯽ د ﻣﺎﺗﯥ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮل .دې ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر او د
ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﻼ ﻫﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﺷﻮﻟﻪ او ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ ﯾﯽ د ﭘﺎ ﺗﯽ ﮐﯿﺪﻟﻮ
وﺳﻪ وﺑﺎﯾﻠﻠﻪ.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﭘﺮﮐﺎﺑﻞ ﺑﺎﻧﺪې واﮐﻤﻨﻪ د ﴍ او ﻓﺴﺎ د ډﻟﻪ ﭘﻪ ﺗﯿ"ﺘﯽ ﴎ ﻩ ﻟﻪ ﮐﺎ ﺑﻠﻪ
ﭘ"ﯽ ﺳﭙﮑﻲ ﮐ&ﻟﯽ او ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ د ﺷ,ل ﭘﻪ ﻟﻮرې ﻻړل .ﭘﻪ دې ﺗﯿ"ﺘﻪ ﮐﯥ 2ﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻪ ﮐﯥ ﯾﯽ وو ،ﺛﻘﯿﻠﻪ او ﺧﻔﯿﻔﻪ وﺳﲇ ﯾﯥ ﻫﻢ د ﺎﻧﻪ ﴎه ﯾﻮړﻟﯽ.
ﻧﻮر ﻧﻮ داﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد او د ﻫﻐﻪ د ډﻟﯽ ﻣﻠ8ﺮو دﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﻻس ﭘﻪ ﴎه او ﭘﻪ
ﺟﺒﻞ ﻟﴪاج او ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﮐﯽ ﻣﯿﺸﺖ ﺷﻮل.د د وی ﴎه ﻋﺒﺪاﻟﺮب رﺳﻮل ﺳﯿﺎف
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻪ ﻣﻼﺗ& ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ ﺟ&8ﻩ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯿﻮﻟﻪ ﻫﻢ د
ﺷ,ل د اﯾﺘﻼف ﴎه ﻣﻠ8ﺮی او ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ ﺷ,ل ﺗﻪ وﺗﯿ"ﺘﯿﺪه .د ﺷ,ل د اﻳﺘﻼف
ډﻟﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎﮐﯽ ﯾﯥ رﺑﺎ Aاو ﻣﺴﻌﻮد و درﯾﺪﱄ وو ،ﭘﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج او
ﺧﻨﺠﺎﻧﻮ ﮐﯥ د روﺳﻴﻲ د اﺳﺘﺎزي د ﻣﴩ ۍ ﻻﻧﺪې ﻏﻮﻧBو ﮐﯥ دﻓﺎﻋﻲ ﺗ&وﻧﻮﻧﻪ
ﻻس ﻟﯿﮏ ﮐ&ل.
ﯾﻮه ﺧﱪه ﭼﯥ د وﯾﻠﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻫﻐﻪ داده ﭼﯽ :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ دوﺳﺘﻢ ﻟﻮﻣ&ی د
ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﯿﺸﻮ ﴎه د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻣﻼﺗ& ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﯾﯥ
ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ﻩ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ&ﻟﻪ او د ﺣﮑﻤﺘﻴﺎر د ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﴎه ﯾﻮ ﺎی د ﻣﺴﻌﻮد او د رﺑﺎ
 Aدﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ وﺟﻨ8ﯿﺪه .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﻃﺎﻟﺒﺎن راﻏﻠﻞ ﺑﯿﺎ ﻧﻮ ﺑﯿﺮﺗﻪ
داﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻟﻮرې واوﺧﺖ او د ﻫﻐﻪ ﴎه د ﺷ,ل د اﻳﺘﻼف ﻏ& ی ﺷﻮ.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج او د ﺧﻨﺠﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﻧBو ﮐﯥ ﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮﻟﻪ .د ﺟﺒﻞ
اﻟﴪاج او د ﺧﻨﺠﺎن د ﻏﻮﻧBوﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﭼﺎرﻳﮑﺎر
او ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج د ړﮐﻪ ا و ﻓﺸﺎر راﻏﯽ .ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯽ د اﺣﻤﺪﺷﺎه ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ

ﺧﻮاه ﻟﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج ﻧﻪ د ﺳﺎﻟﻨ Tﺗﺮ ﺗﻮﻧﻠﻪ ﭘﻮرې 2ﻪ ﭼﯥ ﭘﻠﻮﻧﻪ او ﭘﻠﭽﮑﻮ ﻧﻪ وو،
ﻫﻐﻪ Vﻮ ل ﭘﺮ Uﻮﻧﻮ وﻧ&ول ﺷﻮل او ﭘﺮدې ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎ وﻧﻪ ﺷﻮه ،د ﺗﻮﻧﻞ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﻪ
ﻫﻢ ﭘﺮ Uﻮﻧﻮ واﻟﻮﻮل ﺷﻮه ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ او ﭘﺮدې ﻻره ﺷ,ل ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
د ﭘﺮﻣﺨﺘ Tﻫﻠﻮﻠﻮ ﻣﺨﻪ ډب ﮐ&ای ﺷﻮه ..ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ ﻋﻤﲇ ﺗﻮﻪ ﻟﻪ ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج

ﻧﻪ د ﺳﻬﻴﲇ ﺳﺎ ﻟﻨ Tﺗﺮ ﺗﻮﻧﻠﻪ ﭘﻮرې د ﻣﻮﺗﻮرﯾﺰ ﻩ وﺳﺎﯾﻄﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻره ﺑﻨﺪه ﺷﻮﻟﻪ،
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ﭼﯥ ﭘﻪ دې رﻧ ﺷل ﺗﻪ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺑﺮ ﯾﺪوﻧﻮ ﻣﺨﻪ وﺗل ﺷﻮه.
ﻃﺎﻟﺒﺎن او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ اﺳﻼﻣﻲ اﻣﺎرات ﭼﺎ ﭼﯥ ﻏﻮ"ﺘﻞ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯽ اﺳﻼﻣﻲ ا
ﻧﻘﻼ) ﻧﻈﺎم ﺟﻮړ ﻧﻪ ﳾ ،ﻫﻐﻮی ﺧﻮ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﻮ0ﻪ وﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮل د ﺣﺰ ب او د
ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﺟ9و ﻟﻪ ﻻرې د اﺳﻼم د اﻧﻘﻼ) ﻧﻈﺎم د ﺟﻮړﯾﺪﻟﻮ ﻣﺨﻪ وﻧﯿﴘ .ﺧﻮ
دﻏﻪ ﮐﺎر ،ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن اود ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن وﻟﺲ ﺗﻪ ﺧﻮرا 0ﺮان ﭘﺮﯾﻮﺗﻪ او ﺗﺒﺎه ﮐﻮوﻧﮑﻲ.
دا ﭘﻪ دې ﭼﯥ ﯾﻮ ﺧﻮا د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د وﻟﺲ د ﺟﻬﺎد وﯾﺎړوﻧﻪ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل اوﻟﻪ ﺑﻞ
ﻟﻮرې Cﻮل ﻫﻴﻮاد او ورﴎه Cﻮل ﻫﻴﻮادوال د ﺟ9و ﭘﻪ اور ﮐﯥ ﻟﻮﻟﭙﻪ ﺷﻮل.
ﮐﺎﺑﻞ ﭼﯥ ﻻ دﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯽ ودان ﭘﺎﺗﯽ وو ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨFﻲ ﺟ9و ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ
ړﻧ او ﺷﺎوﻟﯥ ﺑﺎوﻟﯥ ﺷﻮ .ﭘﺮ ﻣﯾﻮC ،ﭙﯿﺎﻧﻮ او اواره وو ،ﻧﻮر ﻫﻢ ورزﯾﺎت ﺷﻮل.
ﮐﻮﻣﯥ ﻣﲇ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﭼﯥ ﯾﺎدﯾﺪﻟﯥ ،ﻫﻐﻪ Cﻮﻟﯥ ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻟﯥ .ﮐﻮروﻧﻪ
ﮐﻨJواﻟﯥ ،ﮐﺮوﻧﺪې ﺷﺎړې او واCﻮﻧﻪ ړﻧ ﺷﻮل .دا وﻟﯥ؟ دا ﭘﻪ دا ﭼﯥ د
ﻟﻮﯾﺪﯾFﻮ او ﺧﺘﯿFﻮ ز ﺑﺮOﻮ اﮐﻮﻧﻮ او ﻻ ﻫﻢ د 0ﺎوﻧJﯾﻮ ﻫﻴﻮاد وﻧﻮ ﻧﺎوړﻩ ﻫﻮډ وﻧﻪ
او ارادې او د ﻫﻐﻮی د R0ﻮ ﻏﻮ"ﺘﻨﯽ وې .د ﻫﻐﻮ ﯾﻮR0ﻮاﯾﺠﺎب ﮐﺎوه ﭼﯥ ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮﺟ 9ﻩ اﯾﺰو ،ﺗﺠﺮﺑﻮ ﻟﺮوﻧﮑﯿﻮ Oﻮاﮐﻮﻧﻮ او اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﯥ
ﳾ .ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻮ ﮐﯥ د ﺟ9ﻩ اﯾﺰو ﭼﺎرو ﻟﻪ اړﺧﻪ Sﻪ ﻧﺎSﻪ
ﻏUﺘﲇ ﺷﻮي وو ،ﻧﻮر ﺑﻪ د Oﻐﺎﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﮐﺮ"ﻮ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﻏﻮرOﻮل ﮐﯿ Vي او ﺑﯽ وﺳﯥ
ﮐﯿ Vي ﺑﻪ .دا ﮐﺎر ﯾﯽ وﮐﺎوه ،داﳼ ﯾﯥ وﮐﺎوه ﻟﮑﻪ د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮ0ﻪ د ﺳﺎﻟﻨ ﻟﻮﯾﻪ
ﻻره ﭼﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﺎﱄ او ﺗﺨﻨﯿﮑﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه ،د
روﺳﻴﻲ ﭘﻪ ﺷﯿﻄﺎ Zﳌﺴﻮﻧﻮ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر د آﻣﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪه ﻟﻪ ﺟﺒﻞ ا
ﻟﴪاج ﻧﻪ د ﺳﺎﻟﻨ ﺗﺮ ﺗﻮﻧﻠﻪ ﭘﻮرې ړﻧ9ﻪ ﺷﻮه.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﻐﻪ ﻻره ﭼﯥ روﺳﺎﻧﻮ.ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺟﻮړﻩ ﮐې وه د ﺧﭙﻠﻮ اﻓﻐﺎن ﺗﺎﱄ
RSﻮ ﭘﺮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﯾﯽ ړ ﻧ9ﻪ ﮐﻟﻪ ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت وو ،ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ
اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮ ﺳﺴﺎت وو ،ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ اﺟﺘﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت وو ،ﻫﻐﻪ Cﻮل د ﺗﺎﱄ
RSﻮ ﺑﯿا اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮل .دا ﻫﻐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن وو ،ﭼﯥ Sﻪ ﯾﯽ
ﭘﻪ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﮐﯽ ﭘﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ ﺧﻮی او ﺧﺼﻠﺖS ،ﻪ ﯾﯽ ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﯾFﻮ
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ﻫﻴﻮادوﻧﻮﮐﯽ ﭘﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﺗﻪ ﺧﻮی او ﺧﺼﻠﺖ او ﻪ ﯾﯽ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﯿﻮادوﻧﻮ ﮐﯥ
اﻧﻘﻼﺑﯽ رﻧﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻮی او ﺧﺼﻠﺖ ﴎه د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ دوﺳﺘ&ﮐﯽ روزل ﺷﻮي
او دﺟ6ې ډ4ﺮ ﺗﻪ دﮐﻮﮐﺮﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﯿﺮ وړاﻧﺪې ﺷﻮ ي وو .ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم
ﻏﻮ 8ﺘﻪ? ،ﻮﻟﯽ اﺟﺘ>ﻋﻲ ?ﻮﻟﻨﯥ او اﺟﺘ>ﻋﻲ ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﯽ ﻟﻪ ﻣﯿﻨ:ﻪ ﯾﻮړل.
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﻟﻮړې 8ﻮوﻧﯥ او روزﻧﯥ ﻟﺮﻟﯥ ،ﯾﺎﯾﯽ ﻏﻮ8ﺘﻠﯥ? ،ﻮل ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﯾﯥ وﻧ6ول او ﻫﻐﻮی ﭼﯥ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ د ﺧﻮﻧﺪي ﮐﻮﻟﻮ او ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻏﻮ8ﺘﻨﻪ
ﮐﻮﻟﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﯾﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺳﺴﺎت ړ ﻧ Cﮐ6ل ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ د داﮐﱰ
ﻧﺠﯿﺐ د واﮐﻤﻨ& ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺷﭙﻮ او ورIﻮﮐﯽ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﻣﺰار ﴍﻳﻒ ﭘﻪ 8ﺎر
ﮐﯽ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد دوروﺳﺘﻨﻲ اﺳﺘﺎزي 8ﺎﻏﲇ وراﻧﺴﻮف ﺗﺮ ﻣﴩۍ ﻻﻧﺪې
ﻏﻮﻧRﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯽ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺰاري ،دوﺳﺘﻢ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﯿﺴﺘﯥ وه ،ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯽ ﭘﻪ ﻟ Uﮐﯿﻮ ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ وﯾﺸﻠﯽ او د ﻫﻐﯽ وﯾﺸﻨﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ د
ﻧﺠﯿﺐ د ﻟﺮې ﮐﯧﺪﻟﻮﴎه ﺟﻮﺧﺖ دﻣﲇ دﻓﺎع ،اﻣﻨﯿﺖ او دﭘﻮﻟﯿﺴﻮ ?ﻮﱄ وﺳﻠﯥ
او ﺟﻨﻲ وﺳﺎﯾﻂ ﮐﻪ ﻫﻐﻪ ﺧﻔﯿﻔﻪ وې ﮐﻪ ﺛﻘﯿﻠﻪ ﭘﺮ ﻟUﮐﯿﻮ ﺑﺎﻧﺪې ووﯦﺸﻞ ﺷﻮل ﭼﯥ
ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﴎه د ﺷ>ل اﯾﺘﻼف د ﯾﻮې ﻟUﮐﯿﻮ ډﻟﻪ 4ﯿﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ وﮐﺎرول ﺷﻮه.
ﯾﻌﻨﯽ :د ﻏﻪ اﻳﺘﻼف ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺎﻣﻲ ا و ژ ﺑﻨﻲ اړ خ ﮐﯥ د ﺗﺎﺟﮑﻮ ،اوزﺑﮑﻮ او
ﻫﺰا4ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه ،د ﺟﺒﻞ اﻟﴪاج او د ﺧﻨﺠﺎن ﭘﻪ ﻏﻮﻧRو ﮐﯥ د ﻋﺮﺑﻮ ﻧﻪ
4ﻴﻼ aاو ﻧﺎدرﮐﻴﺎ aﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ور R4ﺷﻮل ﺧﻮ ﺣﴬ ت ﻣﺠﺪدي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ6
ي ﭘ6اوﮐﯥ ورﺗﻪ د ﺟﻤﻬﻮري رﯾﺎﺳﺖ ﻮﮐ& رﺳﯧﺪﻟﯥ وه او داﯾﺘﻼف ﻏ 6ی و
دﻮﮐ& دﻣﻮدې د ﭘﻮره ﮐﯧﺪ ﻟﻮ ﴎه ﺟﻮ ﺧﺖ ﻟﻪ ا ﯾﺘﻼﻓﻪ ﻫﻢ وواﺗﻪ ا و د
ﺣﮑﻤﺘﯿﺎر او دوﺳﺘﻢ ﴎ ﻩ ﯾﯥ داﺳﻼﻣﻲ اﻧﻘﻼب ﻋﺎﱄ ﺷﻮرا ﺟﻮړﻩ ﮐ 6ﻩ ،ﺧﻮ د

دوی د ﻏﻪ ﺷﻮرا ﻫﻢ درﺑﺎ aد ﺳﻘﻮط او د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮدرا ﺗ Cﴎ ﻩ ﺳﻢ ړ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻩ،
ﭼﯥ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﺑﺪﻟﻮﻧﻮﻧﻮﮐﯥ دوﺳﺘﻢ ﺑﯿﺎ دﻣﺴﻌﻮد ،ﻣﺰار ي4 ،ﻴﻼ aاو ﻧﺎ دري
ﴎه ﻣﻞ او د ﺷ>ل داﯾﺘﻼف ﻣﻬﻢ ﻏ 6ی و4ﺮIﯧﺪ.
د ﺷ>ل د اﻳﺘﻼف د ﻏﻮ ?ﻮﻟﻮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐ6ﻧﻮ او اﻧeﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د دې ﭘﺮIﺎی ﭼﯥ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ ﺳﻮﻟﻪ راﳾ ﺟ 6ﻩ راﻏﻠﻪ او د ﺟ 6ې ﺳﻴﻮری ﯾﻮIﻞ ﺑﯿﺎ ﭘﺮ ?ﻮ ل ا
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ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ.
داﮑﻪ :ﮐﻪ ﭼﯧﺮ ي د ﺷ ل اﻳﺘﻼف ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯾﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
ډﻟﻪ د درﻳﻢ ي ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ژﻏﻮرﻧﯥ دﭘﺮ ﺘﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ ﻣﻨﲇ وو؛ د ﮐﺎﺑﻞ واک
ﯾﯥ ﻫﻢ ورﺗﻪ ﺳﭙﺎرﻻی وای ،ډ ﯦﺮ اﻣﮑﺎ ن ﯾﯥ درﻟﻮد ﭼﯥ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻟﻪ د ﻏﯥ اوږ
دې ﺟ ې ﻧﻪ ژﻏﻮرل ﺷﻮې وای.
ﺧﻮ ﺧﱪه داﺳﯽ ﻧﻪ ﺷﻮه د ﺷ ل د اﻳﺘﻼف ﺑﯿاﺎﻧﻮ ،ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ا ﯾاﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻر ﻮو ﻧﻪ د ﺎن ﻏﻮﺘﻨﯥ د ﻏﺮور ﭘﺮ ﻧﻴﲇ ﺳﭙﺎر ﻩ ﺷﻮل ا و د ﭼﻠﻮل ا و دوﮐﯥ
ﻧﻪ ﯾﯥ ﮐﺎر واﺧﯿﺴﺖ.
د و ﮐﻪ ﺧﻮ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ا و ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎ ی ﮐﯽ ﻪ ﭘﺎﯾﻠﻪ ﻧﻪ ورﮐﻮي او دوﮐﻪ ﻣﺎران ﻫﻢ د
ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎ ره ﭘ 8ﻧﻪ ﳾ ﭘﺎ ﺗﯥ ﮐﯧﺪﻻی .ﻧﻮ ﮑﻪ د ﺷ ل اﻳﺘﻼف واک ﺗﻪ
درﺳﯧﺪﻟﻮ ﴎه ﺟﻮﺧﺖ ﯾﻮ ﺧﻮا اﻣﻨﯿﺘﻲ ا ورﺎﻧﻮﻧﻪ ړ ﻧ :ﺷﻮ ل ا و د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﮐﻮ
ﻣﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺳﺴﺎت ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ وو ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ﺟ و د اور د ﳌﺒﻮ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ و
ﺳﻮز ﯦﺪﻟﯥ او ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ ﮐﯥ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ اړخ Cﻞ ﮐﯧ Gي د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺑﺎﻟﺨﺎ ﺻﻪ د اﯾﺮان او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻻﺳﻮﻧﻪ دي ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ ډﯦﺮ
زﯾﺎت را ﻧﻨﻮﺗﲇ دي ﭼﯥ د ﻏﻮ دوو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﻟ Hﴎه د دې وﺳﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ
ﮐﻩ ﭼﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن Iﻮﻟﯥ ﻫﻐﻪ رﻳLﯥ ﭼﯥ ﭘﺮ ې ژوﻧﺪﭘﺎﯾLﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﯽ ﺷﯥ ﻟﻪ
ﺑﯿﺨﻪ وچ ﮐ ي؛ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن د ﭘLﺘﻨﻮ او د ﺳﻮﻧﯿﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻻ س ا وږ د ﮐ اﯾﺮان د
ﺗﺎﺟﯿﮑﻮ ﭘﺎرﺳﯿﺎﻧﻮ او دﺷﯿﻌﻪ ﺎ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻس وﻫﻨﻮ ﺗﻪ ﻻرې ﭘﺮاﻧﺴﺘﻠﯥ .د
ﻏﻪ ﻻﺳﻮﻫﻨﻲ ددې دو اړ و ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻻدﺟﻬﺎد د ﭘﯿﻞ ﻧﻪ ډ ﯦﺮه ﻣﻮده ﭘﺨﻮا
ﭘﯿﻞ ﺷﻮ ې و ې ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘRﻪ ﺗﻮﻪ وې ﻣﺮ د ﺷ ل د اﻳﺘﻼف د ﺎ ن ﻏﻮﺘﻨﻮ او
د ﺣﺰب اﺳﻼﻣﻲ د ﻏﺮ و ر ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ﭘﻪ ﺮ ﻨﺪه او ﺑﺮاﻻ ﺗﻮﻪ ر اﻣﯿﻨTﺘﻪ ﺷﻮ ې.
ا ﯾﺮ ا ن د ﺷ ل ا ﯾﺘﻼ ف ﺗﻪ ا و ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ﻟﻮ ﻣ ی ﺣﺰ ب ا ﺳﻼ ﻣﻲ ا و ﺑﯿﺎ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ
ﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﯿﺴﻮ ا و وﺳﻠﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﯿﻞ ﮐ ې.
د دﻏﻮ ﻻ س وﻫﻨﻮ ﺷﺎﺗﻪ ﺮﻨﺪ ﻩ ﺧﱪ ﻩ ده ﭼﯥ روﺳﺎن او اﻣﺮﻳﮑﺎﯾﺎن وﻻړ وو ،ﻟﻪ
دې ﻻﻣﻠﻪ ﺟ ې ﻧﯿﺎ ﺑﺘﻲ ﺑCﻪ ﻏﻮره ﮐ ې و ﻩ .ﭘﻪ دې ﻧﯿﺎﺑﺘﻲ ﺟې ﮐﯥ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﮐﺎﺑﻞ وﻧﯿﻮه ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د ﻣﻠﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ
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دﻓﱰ ﻧﻪ ووﯾﺴﺘﻞ ﺷﻮ ،ﻟﻮﻣی ووژ ل ﺷﻮ ،ا و ﺑﯿﺎ د ﮐﺎ ﺑﻞ د ﺎ ر ﭘﻪ ا ﻧﺼﺎ ر ي و ا
ټ ﮐﯽ ﭘﺮ د ار و ول ﺷﻮ .ﭘﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ﻩ ﺑ ﻪ د داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ د و ژ ﻟﻮ ﭘ ﻩ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ
ﻧﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړ ﻩ واﺧﯿﺴﺘﻠﻪ .ﻣ.ﺮ ز ﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻮ ر #ﻪ ﯿﻲ.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﻮ ﺧﻮﺑﻨﺴ6ﭙﺎﻟﻪ دي او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا
داﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ ﯾﯥ ﭘﺮ دار واوه ،د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ دﻣﻼﺗ ﮐﻮﻟﻮ ﻧﻪ ډډ ﻩ ﮐﻮل ﻏﻮر ﻩ ﮐل
ﭘﻪ دې ﺗﺮ څ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﯿﻨﯿﺎﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﺳﻔﺎرت د ودا= د ﭘﺮ ﺑﻢ اﻟﻮﻮﻟﻮ ﭘﯿ>ﻪ ر
ا ﭘﯿ>ﻪ ﺷﻮ ﻩ ا و د دﻏﯥ ﭘﯿ>ﯥ ﺗﻮر ﭘﺮاﻟﻘﺎﻋﺪې وﻟ.ﻴﺪه ﭼﯥ داﻟﻘﺎ ﻋﺪې ﻣﴩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ اوﺳﯿﺪه ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﻳﺎﻧﻮ د اﻟﻘﺎﻋﺪې د Eﮑﻮﻟﻮ ا و ﺒﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﻬﺎ ﻧﻪ د
ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﺮ ﺧﺘﯿJﻮ وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻟﮑﻪ :ﺧﻮ ﺳﺖ ،ﻧﻨ.ﺮ ﻫﺎ ر او ﻧﻮرو ډﯦﺮ ﺳﱰﺳﱰ Mﻮﻧﻪ

و و ر و ل ،ﭼﯥ ډﯾﺮ ﺑﯥ Oﻨﺎ ﻩ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯽ Jﯽ ا و ﻣﺎ ﺷﻮ ﻣﺎ ن ﻫﻢ وو،
ووژل ﺷﻮل او ډﯦﺮﮐﲇ او ﮐﻮرو ﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ړﻧ Pﺷﻮ ل ﻧﻮ ر ﭼﯥ د اﻟﻘﺎﻋﺪې
ﴎه د دﻤﻨ Qﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﻣﺨﻪ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮﻧﻪ اوﺘﯽ او ﻃﺎﻟﺒﺎ ن ﻫﻢ ﯾﻮاﻲ
د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ،ﺳﻌﻮدي ﻋﺮ ﺑﺴﺘﺎ ن ا و د ﻗﻄﺮ د ﻫﯿﻮادو ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاد ﭘﻪ ر ﺳﻤﯿﺖ
ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﻪ ﺑﻞ ﻫﯿ Tﯾﻮ ﮐﻮم ﻫﯿﻮاد ﭘﻪ ر ﺳﻤﯿﺖ و ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل.
د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻟﮑﻪ #ﻨ.ﻪ ﭼﯥ ووﯾﻞ ﺷﻮ ل ډﯦﺮ ﭘﻪ ﭼ6ﮑ Qﴎ ﻩ
ﺳﻬﯿﻞ ،ﺳﻬﯿﻞ ﻟﻮﯾﺪﻳ Uا و ﺧﺘﯿ Uوﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﮑﯥ ﻻ ﻧﺪې راوﺳﺘﻠﯥ ا و
ﭘﻪ ﻟﻮﯾﺪﻳ Uﮐﯥ ﻫﻢ ﭼﯥ د ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻫﺮات ﮐﯥ واﮐﻤﻦ
وو او ﻫﻐﻪ ﺎﻧﺘﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳ Uاﻣﺎرت ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻟﻨXﻩ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﺟﻮړ ﻩ ﮐ ې وه ،د
ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﭘﺎم و ړOﺮ ﯧﺪﱄ او د ﻫﺮات او ورﴎ ه ﺷﺎ اوﺧﻮا وﻻ ﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮواک
ﻻﻧﺪ ې ﻧﯿﻮ ﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ ﭘﺮ ﻫﺮ ا ت ﺑﺮ ﯾﺪ وﻧﻪ ﭘﯿﻞ ﮐل ا و ﻫﻐﻪ ﯾﯥ و ﻧﯿﻮ ﻩ.
د ﻣﺮﮐﺰي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﺗﺮوﻟﮑﯥ ﻻﻧﺪې را وﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ ﭘﺮ ﭘﺮوان ،ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ او
ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮل ﺧﻮ ﺟ.ﻩ د ﮐﺎﺑﻞ او ﭘﺮوان د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ Uﮐﯥ اوږده
ﺷﻮﻟﻪ او دﺑﻠﯽ ﺧﻮا ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﺷ^ل ﭘﻪ ﻟﻮر ې د ﭘﺮ ﻣﺨﺘ Pﻫ\ﯽ د ﺳﺎ ﻟﻨ Pد
ﻟﻮﯾﯥ ﻻرې د وراﻧﯧﺪﻟﻮﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ډب ﺷﻮې وه ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ﭘﺮ وان او دﮐﺎﭘﻴﺴﺎ
د وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ د ﻧﯿﻮﻟﻮ ﻧﻪ ور و ﺳﺘﻪ د ﻟﻮﯦﺪﻳ Uا و ﺷ^ل ﻟﻮ ﻳﺪﯾ Uوﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮ ر ې
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ﻻ ړ ل .ﻫﺮ ا ت ﯾﯥ ﭘﻪ واک ﮐﯥ وو د ﺑﺎدﻏﯿﺲ ،ﻓﺎرﯾﺎب ،ﴎﭘﻞ او ﺟﻮزﺟﺎ ن و
ﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ ﯾﻮﻳﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ وﻧﯿﻮل.
ﺧﻮ د ﺑﻠﺦ وﻻ ﯾﺖ ﭘﻪ ﻣﺮ ﮐﺰ ﻣﺰار ﴍ ﻳﻒ ﮐﯽ ﯾﯽ ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ ي ﻞ ډﯾﺮ ﻩ ﺳﺨﺘﻪ
ﻣﺎ" وﺧﻮړﻟﻪ ،ډﯦﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎن ﭘﻪ ﮐﯥ ﺗﺒﺎه ﺷﻮل ﭼﯥ دﻏﯥ ﭘﯿ#ﯥ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ دﻃﺎﻟﺐ
ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ %ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﭼﯥ د ﭘﺨﻮا  0ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎ ﻫﺮ ﺧﺎ ن ﭘﻠﻮﯾﺎن
وو ،ﻫﻐﻮ ی ﻫﻢ ﯾﻮ ﻣﺨﯥ ﺟﺎر وﺷﻮل ﺧﻮ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د وﻫﻤﻪ ﻫ1ﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ
6ﻮل ﺑﻨﺴ3ﭙﺎﻟﻪ وو ،ﭘﻪ دې ﺑﺮﯾﺎﱄ ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﺰار 9ﺎر وﻧﯿﴘ او ور ﴎ ﻩ ﭘﺮ 6ﻮ
ل وﻻﯾﺖ ﺧﭙﻠﻪ واﮐﻤﻨﻲ ﺧﭙﺮه ﮐ ي.
د ﺑﻠﺦ د و ﻻ ﯾﺖ د ﻧﯿﻮ ﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺟﻤﻌﯿﺖ ا و ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر د و ا ﮐﻤﻨﻲ ﳌﻨﻪ
د ﺷ= ل ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ?ﻮ وﻻ ﻳﺘﻮ ﻧﻮ ﻧﻪ 6ﻮ ﻟﻪ ﺷﻮ ﻩ.
د ﮐﻨﺪ ز ،ﺑﻐﻼ ن ا و ﺳﻤﻨFﺎ ﻧﻮ و ﻻ ﻳﺘﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﯾﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯽ د ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﺗﺮ و ﻟﮑﯥ
ﻻ ﻧﺪ ې ر ا ﻏﻠﻞ ،او ﭘﻪ دې ﺗﻮJﻪ د ﺣﮑﻮ ﻣﺖ ﭘﺨﻮا 0اداره 6ﻮﻟﻪ د ﺗﺨﺎر وﻻ ﯾﺖ
ﭘﻪ ﻣﺮﮐﺰ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ ﭘﻪ 9ﺎ ﮐﻲ راﻏﻮﻧLاوﭘﻨLﻩ ﺷﻮه.
د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ددﻏﻮ ﭼ3ﮑﻮ ﭘﺮ ﻣﺨﺘFﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻟﻮدﻳ %ﻫﯿﻮادوﻧﻪ داﻣﺮﯾﮑﻲ ﭘﻪ LJون ﭘﻪ
وﯦﺮه ﮐﯥ ﺷﻮل ﭼﯥ ﻧﻪ 9ﺎﯾﻲ دﻏﻪ د ږ ﯦﺮ و ر و ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﭘﺮ 6ﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
واﮐﻤﻦ ﳾ؟ ﻧﻮ ﻟﻪ د ې ﮐﺒﻠﻪ د ﺷﻮ رای ﻧﻈﺎر آﻣﺮاﺣﻤﺪﺷﺎ ﻣﺴﻌﻮد ،دار وﭘﺎﯾﯥ
اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا ﻓﺮاﻧﴘ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ ﺷﻮ.
ﻧﻮﻣﻮړي ﻓﺮاﻧﺴﯥ ﺗﻪ ﻻړاو د ﻓﺮاﻧﴘ د ﺷﱰاﺳﺒﻮرګ ﭘﻪ 9ﺎرﮐﯥ د اور وﭘﺎﯾﻲ ﭘﺎرﳌﺎن
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺧﭙﲇ ﮐ ن ﻻرې ا و ﻫﻮډﻧﻪ OﺮJﻨﺪﮐ ل .دده ﭘﻪ ﻫﻮډﯾﺰه ﮐ ن
ﻻروﮐﯥ راﻏﲇ وو ﭼﯽ :ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ی و ر ﴎ ﻩ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ و ﳾ ،ﻧﻮ د دوه وو
ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ ﺑﻪ دﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ Oﺨﻪ 6ﻮل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن وﻧﯿﴘ( .
د اور و ﭘﺎ ﯾﯽ ﭘﺎ ر ﳌﺎ ن ﻫﻢ د ﻧﻮ ﻣﻮ ړ ي د د ﻏﯽ ﭘﻼ ن د ﭘﲇ ﮐﻮ ﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ ﻧﻮ
ﻣﻮ ړ ي ﺗﻪ ﭘﻮ ر ﻩ ا ﺗﯿﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮ ﻧﻪ ډ ا ﻟﺮ ﻩ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ و ر ﮐ ﻟﻪ ﺧﻮ د ﻏﯽ ﻣﺮ ﺳﺘﯽ ﻫﻢ
ﮐﻮ ﻣﻪ 3Jﻪ و ﻧﻪ ﺑ#ﻠﻪ .ا ﺣﻤﺪ ﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮ د د د ې ﭘﺮ ﺎ ی ﭼﯥ 6ﻮ ل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن
وﻧﯿﴘ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ9ﺎرﯾﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ او د ﺗﺎﺟﯿﮑﺴﺘﺎن دﮐﻮﻻب 9ﺎر ﺗﻪ و
ﺗﯿ#ﺘﯿﺪه .ﺑﯿﺎﻧﻮداﳼ JﻨFﻮﺳﯥ ﺧﭙﺮ ې ﺷﻮ ې ﭼﯥ Jﻨﯽ اﺣﻤﺪﺷﺎ ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻮ ر ﻧﻪ ﻏﻮ
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ا ړ ي ﺧﭙﻠﯽ ﺟ ې ﺗﻪ د وام ورﮐ ي ﺧﻮدر وﺳﻴﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺗﻪ
ووﯾﻞ ﺷﻮ ل ﮐﻪ ﭼﯿﺮي ﺟﻩ وﻧﻪ ﮐې ﭘﻪ دې ﺣﺎ ﻟﺖ ﮐﯥ ﺑﻪ د ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ا ﻓﻐﺎ
ﻧﺴﺘﺎ ن ﻟﻪ ﻻ ﺳﻪ و ر ﮐ ې ا و ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن و ﻧﻪ وﻳﻨﻲ اﺣﻤﺪﺷﺎ ﻣﺴﻌﻮ د
دروﺳﺎﻧﻮ د دﻏﻲ اﺧﻄﺎر) ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﺑﯿﺮﺗﻪ و /ﺮ -ﻴﺪ ﻩ ا و د ﺗﺨﺎ ر د و ﻻ ﯾﺖ د
ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻬﺎواﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺟﯿﮑﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ ﻧﻴﮋدې ا و د ر و ﺳﺎ ﻧﻮ د ﻫﻮ ا
ﯾﯽ ا و -ﻤﮑﻨﻲ 2ﺎ ر ﻧﯽ اوﺳﺎ ﺗﻨﯽ ﻻ ﻧﺪ ې ﭘﺮ ﺗﻪ و ﻩ ،ﺧﭙﻠﯽ ﻣﻮ ر ﭼﻠﯽ ﺟﻮ ړ ي
ﮐ ﻟﯥ او ﭘﻪ ﮐﯥ ووﺳﯿﺪه ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺨﺎر د وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ د ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻮ 3ﺎروﻧﯿﻮ
ﻩ ،ﭘﻪ دې ﺳﻮچ ﮐﯥ ﺷﻮل ﭼﯥ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻫﻢ وﻧﯿﴘ ﻣﺮ ﭘﻪ دې ﻣﻬﺎل ﮐﯥ دروﺳﻴﻲ
د ﺟﻤﻬﻮر رﯾﯿﺲ ﻣﺮ ﺳﺘﺒﺎ ل ا ﻋﻼ ن و ﮐ ﭼﯽ :ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ی ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ن د ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ د ر
ﻩ و ﻧﯿﴘ ،د ا ﺑﻪ ﭘﻪ د ې ﻣﻌﻨﺎوي ﭼﯥ /ﻨﻲ د ﻣﺴﮑﻮ3ﺎر ﯾﯥ و ﻧﯿﻮﻟﻮ( .
د دې اوﻟﺘﯿ Aﺗﻮ م ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ﻧﻮ ر ﻧﻮ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ د ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻧﻮ م ﭘﻪ ﺧﻮ ﻟﻪ و ا ﻧﻪ
ﺧﯿﺴﺖ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د  ۲..۱ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎ ل د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﻣﯿﺎ ﺷﺖ ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ﻧﯿBﻪ ا
ﺣﻤﺪﺷﺎﻣﺴﻌﻮ د د ﺧﻮ اﺟﻪ ﺑﻬﺎ واﻟﺪﯾﻦ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ا و د ده ﭘﻪ ﻣﻮ ر ﭼﻠﻪ ﮐﯽ د ﺑﻢ د
ﭼﺎ و د ﻧﯽ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ وو ژ ل ﺷﻮ.
ددې ﭘﯿDﯥ ﭘﻪ دوﻣﻪ ورځ ﯾﻌﻨﯥ :د ﺳﭙﺘﻤﱪ ﭘﻪ ﯾﻮوﻟﺴﻤﻪ ﻧﯿBﻪ د ا ﻣﺮﯾﮑﯽ د ﻧﯿﻮ ﯾﺎرک
او واﺷﻨ Fﭘﻪ 3ﺎر و ﻧﻮ ﮐﯥ د اﻟﻮﺗﮑﻮ د ﻏﻮر-ﯧﺪﻟﻮ ﯾﺎﻟﻴﺪﻟﻮﭘﯿDﯥ را ﭘﯿDﯥ ﺷﻮ ې.
ﻟﮑﻪ 2ﻨﻪ ﯦﻲ د اﺣﻤﺪﺷﺎ ﻩ ﻣﺴﻌﻮ د و ژ ل ﮐﯧﺪﻟﻮ ﭘﯿDﯥ ﭘ ﻩ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ اوا
ﻟﻘﺎﻋﺪې واﭼﻮ ل ﺷﻮ ﻩ ﭘﻪ ﻫ Aﻏﻪ ﺗﻮ /ﻪ د ﻧﯿﻮﯾﺎ ر ک ا و و ا ﺷﻨ FﭘﯿDﻮ ﭘ ﻩ
ﻫﻢ ﭘﺮ ا ﻟﻘﺎ ﻋﺪ ې ا و ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ و ﻟﻴﺪ ﻩ .د ا ﭼﯥ د ا ﻟﻘﺎ ﻋﺪ ی ﻣﴩ ﭘﻪ د ې ﻣﻬﺎل
ﮐﯽ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ ا و ﺳﯿﺪ ﻩ .د ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ 2ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ د ﺳﭙﺎ ر ﻟﻮ ﻏﻮ 3ﺘﻨﻪ و
ﺷﻮ ﻩ .ﺧﻮ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﻟﻪ ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ 2ﺨﻪ ﭘﻪ ﭘﯿDﻪ ﮐﯽ د ا ﺳﺎ ﻣﻪ د ﻻ س ﻟﺮ ﻟﻮ ،ﺛﺒﻮ
ﺗﻮ ﻧﻪ و ﻏﻮ 3ﺘﻞ ،ﭼﯥ د ﻏﻪ ﯾﻮ ﻩ ﻻ ﻧﺠﻤﻨﻪ ﺧﱪ ﻩ و /ﺮ -ﻴﺪ ﻟﻪ ،ﭘﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ي
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﯽ ﻧﻪ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ا ﺳﺎ ﻣﻪ ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﻪ و ﺳﭙﺎ ر ﻩ ،ا و ﻧﻪ ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ د ا ﺳﺎ ﻣﻪ
د ﻏﻮ3ﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻻ س و ا ﺧﯿﺴﺖ.
ﯾﻌﻨﯽ2 :ﺮ ﻧﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﭘﻪ ﺗﻬﺎ ﺟﻤﻲ ﺳﯿﺎ ﺳﺖ ﮐﯽ ﻣﻨﻞ ﺷﻮ ي وو ،ﴎ ﻩ د
د ې ﭼﯥ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮﻟﮑﻪ 2ﻨﻪ ﭼﯥ د ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزارت ﻣﺮﺳﺘﯿﺎل
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ﻣﻼ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﻤﺪ ﺧﺎ ﮐﺴﺎ ر و ﻳﻨﺎ د ﻩ :ا ﺳﺎ ﻣﻪ ﯾﯽ ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﺗﻪ ﺳﭙﺎ ر ﻟﻮ ،ﻣﺮ ا ﻣﺮ
ﯾﮑﯽ د ﻫﻐﻪ د ﺗﺴﻠﯿﻤﯿﺪ ﻟﻮ ﺨﻪ ډډ ﻩ و ﮐﻮ ﻟﻪ ا و ﭘﻪ د ې ﺑﻬﺎ ﻧﻪ ﯾﯽ ﭘﻪ ډﯾﺮ ز و ر ا
و ﺷﻮ ر ا و د &ﻮ ﻟﻮ ﻧ %ۍ و ا ﻟﻮ ﻗﻮ ا ﻧﯿﻨﻮا ا و ﭘﺮ ﻧﺴﯿﭙﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻼ ف ﭘﺮ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ
ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯽ ﯾﺮ ﻏﻞ و ﮐ %ا و د د و ﻩ وو ﻣﯿﺎ ﺷﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ د ﻩ ﮐﯽ
ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯽ ﺗﺎ ر ا و ﻣﺎ ر ا و ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯽ ا ﺷﻐﺎ ل ﮐ .%د ﻟﺘﻪ ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ ددﻏﯽ
ﮐﯿﺴﯥ ر 4ﺘﯿﺎ ﺗﻮ ب و 4ﻮ د ﻟﻮ ﭼﯥ و ا ﯾﯽ:
ﭘﻪ ﯾﻮ ﻩ >ﻨﻞ ﮐﯽ ﯾﻮ ﻣﻠﻨ :ا و ﺳﯿﺪ ﻩ ا و ﻣﻠﻨ :ﺑﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻋﺒﺎ د ت ﺑﻮ ﺧﺖ وو.
ﯾﻮ ﻩ و ر ځ ،ﯾﻮ ﻣﻮ ږ ک ر ا ﻏﯽ ا و ﻣﻠﻨ :ﺗﻪ ﯾﯽ ﻋﺮ ض وﮐ :%ﯾﻪ د ﻟﻮی ﺧﺪای
ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ! ز ﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ډاډ ﻩ ز ړ ﻩ ژ و ﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮ ﻟﯽ ا و د ﭘﯿﺸﻮ د
ﻻ ﺳﻪ ﻧﺎ ر ا ﻣﻪ ﯾﻢ.
ﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮ م ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟﻮ ﯾﻪ ﺧﺪ ا ﯾﻪ و ﻏﻮ ا ړ ی ﻮ ز ﻩ ﻫﻢ ﭘﯿﺸﻮ ﺷﻤﻪ.
ﻣﻠﻨ :د ﻣﻮږک ﻫﯿﻠﻪ ا و ﻏﻮ 4ﺘﻨﻪ ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﺗﻪ و ړاﻧﺪ ﮐ %ﻩ .د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا
ی ﻟﻪ ﻟﻮ ر ې د ﻣﻮ ږ ک ﻧﻪ ﭘﯿﺸﻮ ﺟﻮ ړ ﻩ ﺷﻮ ﻩ .ﭘﯿﺸﻮ ﻻ ړ ﻩ ا و ﺑﻠﻪ و ر ځ ر ا ﻏﻠﻪ ا
و ﻣﻠﻨ :ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻮ ر ا درﻧﺎوې ﮐﯿﻨﺎ ﺳﺘﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻣﻠﻨ :ورﺗﻪ ﭘﺎ م ﺷﻮ ،ورﻧﻪ
ﯾﯽ و ﭘﻮ 4ﺘﻞ ﭼﯽ :ﯾﻪ ﭘﯿﺸﻮ! ﺑﯿﺎ ﻠﻪ ر ا ﻏﻠﯥ ﯾﯽ؟ ﭘﯿﺸﻮ ﭘﻪ >ﻮ ا ب ﮐﯽ وو ﯾﻞ:
ﯾﻪ د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﻣﺤﺒﻮ ﺑﻪ ! ا و س د ﺳﭙﻴﺎ ﻧﻮ د ﻻ ﺳﻪ ﻧﺎ ر ا ﻣﻪ ﯾﻢ ،ﭘﻪ ﮐﲇ ا و
ﮐﻮ ر و ﻧﻮ ﮐﯽ Kﺮ ځ ﯾﺪ ﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻢ.
ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﻮ ﻧﻪ ﻫﯿﻠﻪ ﮐﻮ م ﭼﯥ د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی .ﭘﻪ و ړ ا ﻧﺪ ې ﻋﺮ ض و ﮐ %ﻩ ﭼﯥ
ﻣﺎ ﻧﻪ ﺳﭙﯽ ﺟﻮړ ﮐ %ي .ز ﻩ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻫﮑﻠﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﺳﻮ ﻧﻪ ډ ﯦﺮ ﻩ ﻣﻨﻨﺪ و ﯾﻪ وو ﺳﻢ( .
ﻣﻠﻨ :د ﭘﯿﺸﻮ ﻏﻮ 4ﺘﻨﻪ د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﭘﻪ و ړ ا ﻧﺪ ی ﻋﺮ ض ﮐ .%ﻏﻮ 4ﺘﻨﻪ د ﻟﻮ
ی ﺧﺪای ﻟﻪ ﻟﻮري وﻣﻨﻞ ﺷﻮه او د ﭘﯿﺸﻮ ﻧﻪ ﻏ Nﺳﭙﯽ ﺟﻮړ ﺷﻮ .ﺳﭙﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﮑO
و ﺧﻮ>ﻮ ﻟﻪ ا و >ﺎن ﯾﯽ و ﻨRﻩ ا و ﻟﻪ ډ ﯾﺮ ې ﺧﻮ  O4ﭘﻪ ز ﻏﺎ ﺳﺘﻮ ﴎ ﻩ د
ﺧﭙﻠﯽ ﺳﯿﻤﯥ ﭘﻪ ﻟﻮ ر ې ﻻ ړ.
ﺧﻮ ﻣﻮ د ﻩ ﭘﺲ ﺑﯿﺎ ﻣﻠﻨ :ﺗﻪ ر ا ﻏﯽ ا و ﭘﻪ ژ ړ ﻩ ﻏﻮ  Tﺗﻮ Kﻪ و ﮐﻮړو ﻧﺠﯿﺪ ا و
وو ﯾﻞ :ﮐﻠﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﺳﭙﻲ ﻏﻮ ﻧﺪ ې ﺷﻮ ی ﯾﻢ ،ﻟﻪ ﮐﲇ ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﭘ %ا ﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻ
ﺳﻪ Kﺮ >ﻴﺪ ﻟﯽ ﻧﻪ ﺷﻢ د ا د ی ﭘﻪ ډﯾﺮ ې ﺧﻮ ا ر ۍ ﻣﯽ ﻣﻠﻨﻪ ﺗﺮ ﺗﺎ >ﺎ ن ر ا و ر
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ﺳﺎ و ﻩ ،ﻫﯿﻠﻪ د ﻩ:
ﻟﻪ ﻟﻮ ﯾﻪ ﺧﺪ ا ﯾﻪ و ﻏﻮ ړ ې ﭼﯥ ز ﻩ ﭘ ا ﻧ ﺷﻢ .ﺳﺘﺎ ﺑﻪ د ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ﻣﻨﻨﺪ و ﯾﻪ
ا و ﺳﻢ( .
د ﺗﯿﺮ ﭘﻪ *ﯿﺮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﻠﻨ ﻟﻪ ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﻧﻪ ﻫﯿﻠﻪ و ﮐ ﻩ ﭼﯥ ﺳﭙﻲ ﻧﻪ ﭘ ا
ﻧ ﺟﻮ ړ ﮐ ي .ﻫﻤﺪ ا ﺳﯥ ﻫﻢ و ﺷﻮ ل ،ﺳﭙﯽ ﻧﻮ ر ﻧﻮ ﺳﭙﯽ ﻧﻪ وو ،ﺑﻠﮑﯽ ﯾﻮ و
ﯾﺮ وو ﻧﮑﻲ ﭘ ا ﻧ ا و 4ﺘﯽ وو .ﭘ ا ﻧ ﭘﻪ ﻏﻮ ر ا و ﻓﺶ د 0ﻨ/ﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻮ ر ې
روان ﺷﻮ .ﭘﻪ 0ﻨ/ﻠﻪ ﮐﯽ د *ﻮ و ر 0ﻮ د ﺗﯿﺮ ﯾﺪ ﻟﻮ و ر و ﺳﺘﻪ ،د ﯾﻮ ې ﺗﻨﮑ7
ﻫﻮﺳ 7د 4ﮑﺎر ﭘﺮ ﴎ د ز ﻣﺮ ي ﴎ ﻩ ﯾﯽ ﺗﻦ ﭘﻪ ﺗﻦ ﺟ /ﻩ ﺷﻮ ﻩ .ﭘﻪ ﺟ /ﻩ ﮐﯽ
زﻣﺮي را ﺳﻤﻼ و ﻩ ا و 4ﻪ ﯾﯽ و د ا ړ ﻩ .ﭘ ا ﻧ ،د ز ﻣﺮ ي ﭘﻪ و ړ ا ﻧﺪ ې ﻟﻪ
ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﻣﻠﻨ ﺗﻪ ﭘﻪ ژ ړ ا ا و ز ا ر ﯾﻮ ا ﯾﻠﻪ 0ﺎ ﻧﺮ ا و ر ﺳﺎ و ﻩ .ﻣﻠﻨ ﭼﯥ وﻟﯿﺪل
ﭘ ا ﻧ و ر ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺪ ﺣﺎ ﻟﺖ ﮐﯽ 0ﺎ ن ر ا ر ﺳﻮ ﻟﯽ د ی ،ﻧﻮ ﭘﻪ ز ړ ﻩ ﺳﻮ ا ﻧﺪ ﻩ
ژﺑﻪ و ﭘﻮ 4ﺘﻞ :د ا ﭘﺮ ﺗﺎ *ﻪ ﺑﻼ ﭘﺮ ﯾﻮ ﺗﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ د ا ﺳﯽ ﺑﺪ ﺣﺎ ﻟﺖ ﮐﯽ ر ا ﻏﻠﯽ
یې؟ ﭘ ا ﻧ د ﻣﻠﻨ ﭘﻪ 0ﻮ ا ب ﮐﯽ و و ﯾﻞ :ﻣﻠﻨ/ﻪ ﺑﺎ ﺑﺎ ! ﺗﺎﻧﻪ ﭼﯿﺰ ﻩ ﻻ ړ م
ﭘﻪ 0ﻨ/ﻠﻪ ﮐﯽ ﭘﺮ ﯾﻮ ﻩ ﻇﺎ  Dا و ﺟﺎ ﺑﺮ ز ﻣﺮ ي و ا و 4ﺘﻢ .ز ﻣﺮ ي ﻧﻪ ﯾﻮ ا 0ﯽ د ا
ﭼﯥ د ا ز ا د 4ﮑﺎر Fﻮ ﻟﯽ ﻻ ر ې ﭘﺮ ﻣﺎوﺗ ﻟﯽ ا و د ا د ی ﻧﻦ ﯾﯽ ډﯾﺮ ز ﯾﺎ ت و
د ا ړ  ،Dﭼﯥ 0ﺎ ن ﻣﯽ Fﻮ ک Fﻮ ک د ی .ﻧﻮ ﻟﻪ د ې ﻻ ﻣﻠﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﻏﻮ ا ړ م ﭼﯥ
د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ای ﻟﻪ درﺑﺎ ر ﻩ ﻫﯿﻠﻪ و ﮐ ﻩ ﭼﯥ ﻣﺎ ﻧﻪ ز ﻣﺮ ی ﺟﻮ ړ ﮐ ي *ﻮ ﭘﻪ ا ر
ا م ز ړ ﻩ ژ و ﻧﺪ و ﮐﻮ ﻻ ی ﺷﻢ( .
ﻣﻠﻨ ﻫﻢ د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﭘﻪ و ړ ا ﻧﺪ ې د ﭘ ا ﻧ ﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ﻫﯿﻠﻪ ا و د ﻋﺎ و ﮐ
ﻟﻪ .د ﻟﻮ ی ﺧﺪ ا ی ﻟﻪ ﻟﻮ ر ې ﻫﻢ د ﻣﻠﻨ د ﻋﺎ و ﻣﻨﻠﻪ ﺷﻮ ﻩ ا و ﭘﻪ ﻫ Iﻏﻪ 0ﺎ
ی ﮐﯽ د ﭘ ا ﻧ ﻧﻪ ز ﻣﺮ ی ﺟﻮ ړ ﺷﻮ ﻣﻮ ږ ک ﭼﯥ و ﻟﯿﺪ ل ،د ﻣﻠﻨ ﭘﻪ ﻟﻄﻒ
ا و ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻧ 7د ا د ی ﺗﺮ ﯾﻨﻪ ﯾﻮ ﺳﱰ ز ﻣﺮ ی ﺟﻮ ړ ﺷﻮ ی ،ﻧﻮ ډﯾﺮ ﭘﻪ ﻏﺮ و ر ا و
ﺑﺮ م ﴎ ﻩ ﻟﻪ ﻣﻠﻨ *ﺨﻪ ﭘﻪ 0ﻨ/ﻠﻪ ﮐﯽ ﺧﭙﻠﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﺗﻪ ﻻ ړ .ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﭼﯥ
*ﻮ ﻣﺮ ﻩ *ﺮ ﯾﺪ و ﻧﮑﻲ ا و ا ﻟﻮ ﺗﻮ ﻧﮑﻲ ژو ي وو ،ﻫﻐﻮ ی Fﻮ ل ﯾﯽ و ﻧﯿﻮ ل ،وو

ژ ل ا و و ﺧﻮ ړ ل .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د د ﻩ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ژ و ﻧﺪ ی ژ و ی ﭘﺎ ﺗﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ،
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ﺑﯿﺎ ﻧﻮ ر ا ﻏﯽ ﻣﻠﻨ ﺗﻪ .ﻣﻠﻨ ورﻧﻪ وﭘﻮﺘﻞ ز ﻣﺮﯾﻪ ! ﺑﯿﺎ ﻧﻮ و ﻟﯽ ر ا ﻏﻠﯽ ﯾﯽ؟ ز
ﻣﺮ ي ﭘﻪ ﻮ ا ب ﮐﯽ وو ﯾﻞ :د ا ﻞ ر ا ﻏﻠﯽ ﯾﻢ ﭼﯥ ﺗﺎ و ﺧﻮ ر م ( .ﻣﻠﻨ و
ﭘﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ د ا ﻧﻮ ﺑﯿﺎ )ﺮ ﻧ(ﻪ ﻫﻮ ډ د ی؟ ز ﻣﺮ ي و و ﯾﻞ :ﭘﻪ ﻨ(ﻠﻪ ﮐﯽ ﻣﯽ د
ﻮ ﻟﻮ ژ و ﯾﻮ ﻏﻮ ﻪ و ﺧﻮ ړ ﻟﻪ ،ﺧﻮ ﯾﻮ اﯽ د ا ﻧﺴﺎ ن ﻏﻮ ﻪ ﻣﯽ ﻧﻪ د ﻩ ﺧﻮ ړﻟﯽ .د ا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻨ(ﻠﻪ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﻪ ﺑﻞ ا ﻧﺴﺎ ن ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻟﻪ د ی ﻻ ﻣﻠﻪ را
ﻏﻠﻢ ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﺴﯽ ،ﭼﯥ ﺳﺘﺎ د ﻏﻮ ﯽ ﭘﻪ ﺧﻮ ړ ﻟﻮ د ﺧﭙﻞ د ز ړ ﻩ ا ر ﻣﺎ ن ﭘﻮ ر ﻩ
ﮐ 4م ،ﻫﻮ ! ﻏﻮ ا ړ م د ز ړ ﻩ ا ر ﻣﺎ ن ﭘﻮ ر ﻩ ﮐ 4م ( .ﻣﻠﻨ ﭼﯥ و ﻟﯿﺪ ل ﭘﻪ ﺑﺪ ﻩ
ﺑﻼ ا و ﺘﯽ ،ﻧﻮ ز ﻣﺮ ي ﺗﻪ ﯾﯽ وو ﯾﻞ :ز ﻣﺮ ﯾﻪ ! ﻨ(ﻞ ډﯾﺮ ﻟﻮ ی د ی او ﭘﻪ ﮐﯽ
ﻫﺮ رﻧ(ﻪ ژ و ي ا و ﺳﻴ9ي ،و ر ﻪ ؛ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﯿ;ﻪ د ی د ﻧﻮ ر و ژ و ﯾﻮ ﭘﺮ ﻏﻮ ﻮ
ﻣﻮ ړ ﮐ 4ﻩ .ا و ﺑﯿﺎ د ا ﻧﺴﺎ ن د ﻏﻮ ﯽ ﻧﻮ م و ا ﻧﻪ ﺧﻠﯽ ؛ ﮐﻨﻪ ډﯾﺮ ز ﯾﺎ ت ﺑﻪ
ﭘCﻴBﻧﻪ ﺷﯥ ( .ز ﻣﺮ ي ﺳﱰ ?ﯽ ﺑﺮ ﻫ(ﻲ ﮐ 4ﻟﯽ ا و و و ﯾﻠﯽ :ﻣﻠﻨ(ﻪ ﺑﻠﻪ ﭼﺎ ر ﻩ ﻧﻪ
ﺷﺘﻪ ،د ا ز ﻣﺎ د ز ړ ﻩ ا ر ﻣﺎ ن ﺳﺘﺎ د ﺎن ﻏﻮﻪ ده او ﺑﺲ ؛ ﻣﻠﻨ ز ﻣﺮ ي ﺗﻪ
ﻣﺦ ر ا و ا ړ و ﻩ ا و و و ﯾﻠﯽ :ﭼﯥ ﺧﱪ ﻩ د ا ﺳﯽ د ﻩ ﻧﻮ ﻪ ﺑﯿﺮ ﺗﻪ ﻣﻮ ږ ک ﺷﻪ !
ﭘﻪ ﻫ Bﻏﻪ د م ﻟﻪ ز ﻣﺮ ي ﻧﻪ ﻣﻮ ږ ک ﺟﻮ ړ ﺷﻮ..................
د ﻏﻪ ﭘﻮ رﺗﻨ Oﮐﯿﺴﻪ ر ا ﻴﻲ ﭼﯥ ا ﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن دﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻣﻮده ﮐﯥ
)ﺮ ﻧ(ﻪ د ﻣﻮږﮐﻮ ﻧﻪ زﻣﺮﯾﺎ ن او ﺑﯿﺎ د ز ﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ ﯾﯽ ﻣﻮ ږ ﮐﺎ ن ﺟﻮ ړ ﮐ 4ل .ا ﻣﺮ
ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ د ﯾﺮ ﻏﻞ ا و ا ﺷﻐﺎ ل ﻧﻪ ﭘﺨﻮ ا )ﻨ(ﻪ ﭼﯥ د ﺳﯿﺎ ﯾﯽ ﭘﻪ ﮐﺘﺎ ب ﮐﯽ ﺧﭙﺎ ر
ﻩ ﺷﻮي دي ،د ا و ﯾﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮ ﻧﻮ د ا ﻟﺮ و ﭘﻪ و ﯾﺸﻠﻮ ،د ﺷ Bل د اﻳﺘﻼف ﻧﻪ ﯾﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎ و ر ی ا و و ﻟﺲ -ﻮ ل و ا ک راﭘﯿﺮ ﻟﯽ د ی .و ا ﯾﯽ ﭼﯥ د ﻏﻪ ا
و ﯾﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮ ﻧﻪ د ا ﻟﺮ ﻩ ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﯿﻢ ،ﯾﻮ ﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮ ،Sﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮ
ﺷﻴﺪ د و ﺳﺘﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻘﻖ ،ﮐﺮﯾﻢ ﺧﻠﯿﲇ اوﻧﻮروﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﻨﺠﺸ Uا و ﻧﻮ ر و ﺎﯾﻮ
ﻧﻮ ﮐﯽ و ﻳﺸﻞ ﺷﻮ ي ا و ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ ﯾﯽ د ﯾﻮ ﻧﺲ ﻗﺎ ﻧﻮ  Sا و ﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ا
ﻟﻠﻪ ﭘﻪ ﻻ س ﻟﯿﮑﻮﻧﻮ د ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن دوﻟﺲ د ژ و ﻧﺪ او ﻣﺮ ګ و اک ﻻ ﺳﺘﻪ ر ا و ړ
ی د ی .ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻏﻪ و ا ﮐﭙﺎ [ﻪ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ ﮐﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د و ﻟﴘ
ﺟﺮ ?ﯥ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ د آ ر ا وو ،ﭘﻪ ا ﺗﻔﺎ ق ﺑﺎ ﻃﻞ ا ﻋﻼ ن ﺷﻮ ﻩ .ﻟﻪ ﺑﻠﯽ ﺧﻮ ا ﻩ د
٢٥٩

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

ﺷ ل د اﻳﺘﻼ ف ﻮ ا ﮐﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭘﻮرې ﻟﻪ ﭘﻨﺠﺸﯿﺮ ﻧﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻧﻪ ﻏﻠﻞ ،ﺗﺮ
ﻮ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻫﻮ ا ﯾﯥ ﻮاﮐﻮﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا د ﻻ رې ﭘﻪ ا و ږ د و ﮐﯽ ﺎ م ﭘﻪ
ﺎ م د ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ د ﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ د ﭙﻠﻮ اوﺗﺒﺎﮐﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ #ﺒﺎ ر د وﻧﻪ ﮐ'.
وﻮرئ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺑﱪک ﮐﻤﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ ډ ﱄ د اﻣﯿﻦ د ﮐﻤﻮ ﻧﻴﺴﺘﻲ ډ ﻟﯽ ﻟﻪ ﺧﻮاه

ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﺒﺎ ر ز ې ا و د واک د ﺗﺮﻻ ﺳﻪ ﮐﻮ ﻟﻮ ﭼﺎ ر و ﮐﯽ ﻣﺎ ﺗﯥ و ﺧﻮ ړ ﻟﻪ،
ﺑﯿﺎ ﻧﻮ و ر ﺗﻪ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د د ﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ا و د ﻫﻐﻮ ی ﻟﻪ ﺧﻮاﭘﺮاﻓﻐﺎن وﻟﺲ
#ﺒﺎرد او د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن اﺷﻐﺎل ﯾﻮ ﻣﴩوع ﻋﻤﻞ و=ﻞ ﺷﻮا و ﭘﻪ د و اړ و ﻟﯿﻤﻮ ﯾﯽ
و ﻣﺎ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻏﻪ ﺗﻮﻪ د ﺷل اﯾﺘﻼ ف ﻫﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ
ﺳﯿﺎﳼ اوﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺎﺗﯥ وﺧﻮړﻟﻪ ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮد اﻣﺮ ﯾﮑﯽ د ﻮ اﮐﻮﻧﻮ ﯾﺮﻏﻞ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن
د ﻫﻮا او ﻤﮑﯥ اﺷﻐﺎل ،د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ وژﻧﻪ او ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﻪ د و ا ک ﻻ ﺳﺘﻪ ر ا و
ړ ﻧﻪ ،ﯾﻮ ﻣﴩ و ع ﻋﻤﻞ و =ﻞ ﺷﻮ .د و ی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ د ﻏﻪ ﺑﱪ ﮐﺎﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﯥ ا
ﺳﺘﺪﻻل ﮐﻮ ي ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﴎه داﻟﻘﺎﻋﺪې ا و د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻮاﮐﻮﻧﻮ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ ﮐﻮ ﻟﻪ
ﭼﯥ دﻏﻪ ﯾﻮﺧﺎرﺟﻲ ﻫﺠﻮ م ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ ﻪ ﻧﻪ =ﻞ ﮐﯧ Kي .ﻫﻮ! ﺧﱪه ﻫﻤﺪ ا ﺳﯽ
ده ،ﺧﻮ د ﻏﻪ ﻧﯿﻮﮐﻪ ﭘﺮﺷل اﯾﺘﻼف ﻫﻢ واردﻳKي .ﯾﻌﻨﯽ :ﻫﻐﻮ ی ﺗﻪ د ا ﯾﺮ ا ن د
ﺳﭙﺎه ﭘﺎ ﺳﺪ ا ر ا ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ ﭘﻪ ﻏﻮ ﻧQو ﻧﻮ ا و ﻓﺮ ﻗﻮ ﻣﺮ ﺳﺘﯥ ر ا ﺗﻠﻠﯥ .ﮐﻮ م ﭼﯥ
د ﺛﺒﻮ ت ﭘﻪ ﯿﺮ ﭘﻪ ﻣﺰ ا ر ﴍ ﻳﻒ ﮐﯽ د ا ﯾﺮ ا  .Uﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ا و ا ﻓﴪ ا ﻧﻮ ﺗﻠﻔﺎ
ت ﭘﻪ ﻮ ﺗﻪ ﮐﻴﺪ ﻟﯽ ﳾ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘ]ﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻬﺮ  Uﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻪ ر ا ﺗﻠﻞ ،ﭘﻪ ﻫ ﻏﻪ
ﺗﻮ ﻪ د ﺷ ل ا ﯾﺘﻼ ف ﺗﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘ]ﻪ ﺗﻮﻪ د ﺑﻬﺮ ﻧﯿﻮ ﻮ اﮐﻮﻧﻮ دراﺗﻠﻠﻮ ﻣﺨﻪ ﭼﺎ
ﻧﻪ و ﻩ ﻧﯿﻮ ﻟﯽ.
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ و اﯾﯽ :ﺧﻮ دﮐﺶ ،ﺑﻴaﺎ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺳﺖ (.ﮐ^ ﻣ^ ﭘﻪ ﻫﻤﺪ ﻏﻮ د و ﻩ وو ،ډ
ﻟﻮ ﮐﯽ ﻧﻈﺮ ي ا و ﻋﻤﲇ ﮐﺎ ر ﻧﻪ و ﻟﯿﺪ ل ﺷﻮ ﻩ ﻮ ک ﭼﯥ د ﺑﻠﭽﺎ ﭘﻪ ﳌﺴﻪ ﺧﭙﻞ
و ر و ر و ژ  Uا و ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮ ا د ﭘﺮ ﭘﺮ د ﯾﻮ ﭘﻠﻮ ر ي ،د ﻫﻐﻮ ی ﴎ ﻩ ﺧﻮ
ﻫﯿeﮑﻠﻪ د ﻫﯿﻮ ا د د و د ا ﻧﻮ ﻟﻮ ا و دو ﻟﺲ د ﻫﻮ ﺳﺎ ﮐﻮ ﻟﻮ ﺳﻮ چ ﻧﻪ ﻟﯿﺪ ل ﮐﯿK
ي ﻪ ﭼﯥ ﮐﻮ ي ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ د ﺎ ن ا و د ﺧﭙﻠﯽ ﮐﻮ ر ﻧ gﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ
ﮐﯽ د hﻪ ژ و ﻧﺪ د ﺟﻮ ړ و ﻟﻮ ﻫﻠﯽ ﻠﯽ د ي ا و ﺑﺲ.
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اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ د ﻃﺎ ﻟﺒﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻲ ﻮ اﮐﻮ ﻧﻪ وﭙﻞ او ا
ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯽ اﺷﻐﺎ ل ﮐ! ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮ د ﭼﯿﻦ ﻫﻴﻮا د ﭘﻪ ﭘﻼ ز ﻣﯿﻨﯥ ﺑﯿﺠﯿﻨ $ﮐﯽ ﯾﯽ
دﭼﯿﻦ د ﺣﮑﻮ ﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ د ﻧ! ۍ د ﺳﱰ و ﻫﻴﻮا د و ﻧﻮ ﻣﴩ ان راو ﺑﻠﻞ ﭘﻪ د
ې ﻏﻮﻧ3ﻩ ﮐﯥ داﻣﺮ ﯾﮑﯥ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﺲ ﺟﻮ ر ج ﺑﻮ ش ،د ر و ﺳﻴﻲ ﺟﻤﻬﻮر ر ﺋﺲ
ﭘﻮ ﺗﯿﻦ ،د ﺑﺮ ﯾﻄﺎ ﻧﯿﯽ ﻟﻮ ﻣ! ی و ز ﯾﺮ ﺗﻮ  9ﺑﻠﯿﯿﺮ ،د ﻓﺮ ا ﻧﺴﯽ ﺟﻤﻬﻮر ر ﺋﺲ ﴎ
ﮐﻮ ز ی ،د ا ﳌﺎ ن د ا ﺗﺤﺎ د ي ﺟﻤﻬﻮر ﯾﺖ ﻟﻮ ﻣ! ی و ز ﯾﺮ ﴍ و د ر ،د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮر ر ﺋﺲ ﻣﴩ ف ،د ﻫﻨﺪد ﺻﺪ راﻋﻈﻢ ﻣﺎ ن ﻣﻮ ﻫﻦ ﺳﻨ $ا و
داسې ﻧﻮ ر و ر ﺗﻪ و ر ﻏﲇ وو.
ﭘﻪ ﻏﻮ ﻧ3ې ﮐﯽ د ا ﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ Gﺎ ﯾﯽ ډﯦﺮ ې ﭘﺮ ﯦﮑ! ي ﺷﻮې وي ﺧﻮ ﯾﻮه
ﯾﯥ دا وه:
ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ دې ﯾﻮﭘKﺘﻮن Jﱪ ﻩ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ د ﻣﴩ ،ﯾﺎ د ﺟﻤﻬﻮ ر ر ﺋﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ
Nﻪ و MNر ل ﳾ ،ﻧﻮ ر و ا ک ﺑﻪ Jﻮ ل د ﺷ Mل د اﯾﺘﻼ ف ﭘﻪ ﻻ ﺳﻮ ﻧﻮ ﮐﯽ
وي(.
د دې ﻏﻮﻧ3ې ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ،د اﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوم Nﺎم ﮐﯥ داﳌﺎن دا ﺗﺤﺎدي
ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ د ﺑﻦ د Gﺎ ر د ﭘﱰ س ﺑﺮګ ﭘﻪ ﻫﻮJﻞ ﮐﯥ ﯾﻮه ﻧ! ۍ واﻟﻪ ﻏﻮﻧ3ﻩ راو
ﺑﻠﻞ ﺷﻮه Rﻮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺗﻪ ﯾﻮ ﻩ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴTﻪ او وﻟﺲ ﻣﻨﻠﯥ ﻧﻈﺎم راﻣﯿﻨVﺘﻪ ﮐ! ي.
دﻏﯥ ﻏﻮﻧ3ې ﺗﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﮐﯽ داﺧﴬ اﺑﺮاﻫﯿﻤﻲ د ﻣﴩ ۍ ﻻﻧﺪې ﺟﻮړﻩ
ﺷﻮې ،ﺧﻮاﻏﯧﺰﻣﻨﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﯾﯥ داﻣﺮ ﯾﮑﯥ د ا ﺳﺘﺎ ز ي ﭘﻪ ﻻ س ﮐﯽ و ﻩ ،د ر و ﺳﻴﻲ
د اﺳﺘﺎزﯾﻮ ﭘﻪ 3Nون د ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ اﺳﺘﺎزي ﻫﻢ راﻏﲇ و ﺧﻮ ﭼﺎ ﭼﯥ
ﭘﺮﯾﮑﻨﺪه رول ﻟﻮﺑﺎوه ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﯾﻮاﻲ داﻣﺮﯾﮑﯥ ،رو ﺳﻴﯥ اوداﯾﺮان اﺳﺘﺎزي وو.

ﭘﻪ دﻏﻪ ﻏﻮﻧ3ﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﺑﯿﺠﯿﻨ $د ﻏﻮﻧ3ې دﭘﺮﯾﮑ!و ﭘﺮﻣﺦ ﺟﻮړ ﻩ ﺷﻮې وه،
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ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ دﻣﺎت ﺷﻮي دﻤﻦ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺑﻠﻨﻪ ﻧﻪ وه ورﮐل ﺷﻮې ﻮک ﭼﯥ راﺑﻠﻞ
ﺷﻮي ﻫﻐﻮی ﺧﻮ (ﻮل د ﻫﻐﻮ ډﻟﻮاﺳﺘﺎزي ووﮐﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯿﺮ وﮐﻠﻮﻧﻮﮐﯽ ﭘﻪ ر وم
ﮐﯥ دروم د ﻏﻮﻧ)ې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﭘﺨﻮا .ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ را(ﻮ ل
ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ د ﻟ7ﮐﯿﻮﻗﺎﻣﻮﻧﻮ داﻳﺘﻼف ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻮﺑﺘﯿﺎ ﻮدﻟﻪ د روم
ﭘﻪ ﻏﻮﻧ)ﻩ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺎﯾﯥ ﻫﻐﻪ ﻏﻮﻧ)ﻩ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﺳﮑﺘﺎرﯾﺴﺘﺎﻧﻮ د
وروﺳﺘﻴﻮ ﺳﻠ<ﯿﻮ ﭘﻪ ﯧﺮ و @ﻞ ﳾ داFﮑﻪ ﭼﯽ :ﭘﺨﻮا ﻧﯽ ﭘﺎﭼﺎ د ﻗﺎﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ اړﺧﻪ
ﭘﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ﻩ ﺗﻮ ﻪ د ﭘHﺘﻨﻮ ﭘﻪ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب ،ﺧﻮﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯥ د ) د ر ي ( ژ ﺑﻮ
اﺳﺘﺎز ی ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ا و ﯾﻮ ﻧﺲ ﻗﺎ ﻧﻮ  .د ﺗﺎ ﺟﮑﻮ د اﺳﺘﺎزي ،د د وﺳﺘﻢ ﻟﻪ
ﺧﻮ ا د او ز ﺑﮑﻮ ا ﺳﺘﺎ ز ی ا و د و ﺣﺪ ت د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ د ﻫﺰ اره وو ا ﺳﺘﺎ ز

ي ﺑﺮ ﺧﻪ ا ﺧﯿﺴﺘﯥ و ﻩ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﺎ ﳼ ا ړ خ ﮐﯥ د ﻏﻮ ﮐﺴﺎ ﻧﻮ د ﭘﺮ ﭼﻢ،
ﺷﻌﻠﯽ ،ﺳﺘﻢ ،ا ﺧﻮ ا ن ا ﳌﺴﻠﻤﯿﻦ ا و ﺷﺎ ﻩ ﭘﺴﻨﺪ ا ﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ ﺧﭙﻞ ر و ل ﻟﻮ ﺑﺎ و
ﻩ ا و د ﻏﻪ ر و ل ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﺗ و ﻧﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎ ﻩ ا و ﺧﻮ ا ﻩ ر ا ﺮﺧﯿﺪ ل ،ﮐﻮ م
ﭼﯥ ﻻ ﭘﺨﻮ ا د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ ا و ﺷﻮر وي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ ﻣﯿﻨ Qﮐﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﻻ
ﻧﺠﻲ د ﺣﻞ ﭘﻪ ﭘﺎر ﻻﺳﻠﯿﮏ ﺷﻮ ي وو.
ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ ﺟ< ﻩ ﻧﻪ ﺗﺎ Tﻠﯥ اوﻧﻪ ﻣﺎ؛ ﻧﻪ ﺗﺎ ﺑﺎﯾﻠﻠﯽ اوﻧﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﮐﯥ واوﺳﻪ او ﻫﻢ ز ﻩ ﭘﻪ ﮐﯽ ا و ﺳﻢ(.
د د ې ﻫﻮ ﮐ ﻩ ﻟﯿﮏ ﭘﺮ ﻣﺦ ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮﻻس

ﺟﻮړ ﺷﻮی ﻧﻈﺎم ړﻧ Wاو واک ﺑﯥ واﮐﻪ ﺑﯿا ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻟﮑﻪ :ﻧﺒﯽ ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﻣﺰ د ک،
ﮐﺎو ﯾﺎ  .ا و ﻧﻮ رو ﺗﻪ وﺳﭙﺎ ر ل ﺷﻮ ،د ﻟﻮ ﻣ ي ﺎ م ﭘﻪ ﻧﻮ م @ﻠﯽ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻮ
ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﺧﺘﯿ Qا و ﻟﻮدﯾZﻮ )وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺷﻮﯾﻮ ﻮډا ﻴﺎﻧﻮ ﻻﺳﺘﻪ ورﳾ دا
Fﮑﻪ ﭼﯽ :د رﺑﺎ .اوﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ ﻧﺎروا واﮐﻤﻨ[ ﮐﯥ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﮐﺎﺑﯿﻨﯥ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ
ﭘﺮﭼﻤﯿﺎﻧﻮ او ﺧﻠﻘﯿﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ وه ورﮐ ل ﺷﻮې ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ن ر ا ﻏﻠﻞ
ﻫﻐﻮی ﻫﻢ (ﻮ ل و ا ک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻ ﺳﻮ ﻧﻮ ﮐﯽ و ﺳﺎ ﺗﻪ ،ﭼﯥ د د و ی ﮐﺎ ر ﻫﻢ د
ﻫﻮ ﮐ ﻩ ﻟﯿﮏ د ﻣ_ ﴎ ﻩ ﺳﻤﻮ ن ﻧﻪ د ر ﻟﻮ د ' .ﻧﻮ ﻟﻪ د ی ﻻ ﻣﻠﻪ د ﺑﻦ د ﻏﻮ ﻧ)
ې ﭘﻪ ﻧﭽﻮ ړ ﮐﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺳﯿﺎ ﳼ واک ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﯿا ﺎﻧﻮ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻫﺮ
ﯾﻮﯾﯥ ﻫﺮ ې ﺧﻮ ا ﻩ ﺗﻪ ﭘ cﯾﺎ ﺑﺮ ا ﻻ ﺗ ا وو ﻧﻪ د ر ﻟﻮ د ل .ﭘﻪ د ې ﺗﻮ ﻪ:
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 ۱ـ ﺣﺎﻣﺪ ﮐﺮز د ﺟﻤﻬﻮر رﺋﺲ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺻﺒﻐﺖ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺠﺪدي ﭘﻪ ﻣﴩ ۍ د ﻣﲇ

ﻧﺠﺎ ت د ﻮ ﻧﺪ ﻏ ي او د ﭘﺨﻮا! ﭘﺎﭼﺎ د ﭘﻠﻮﯾﺎﻧﻮ#ﺨﻪ.
 ۲ـ ﻗﺴﻴﻢ ﻓﻬﯿﻢ د ﻣﲇ دﻓﺎ ع د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﻣﴩاو د ﺟﻤﻌﯿﺖ د
ﻮ ﻧﺪ ﻏی
 ۳ـ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ د ﺑﻬﺮﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د و ز ﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ ﻪ د ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﻣﴩ او د
ﺟﻤﻌﯿﺖ د ﻮ ﻧﺪ ﻏ ی
 ۴ـ ﯾﻮﻧﺲ ﻗﺎﻧﻮ! د ﮐﻮرﻧﯿﻮ ﭼﺎرو د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ او دﺟﻤﻌﯿﺖ د ﻮﻧﺪ ﻏ ی
 ۵ـ ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ رﺳﻮل اﻣﯿﻦ د ﭘﻮﻫﻨﯥ د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ د ﭘﯿﺮﯿﻼ! د ﻮﻧﺪ ﻏی او د
ﭘﺨﻮ ا ! ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻠﻮی
 ۶ـ اﴍف ﻏﻨﻲ اﺣﻤﺪزی دﻣﺎﻟﻴﻲ د وزﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮه ﮐﯥ ﻧﺎﭘﻴﻴﲇ او د
دﺗﯿﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﺎﻧﻮ د ډ ﱄ #ﺨﻪ.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﻪ ﻧﻮر وزارﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ د دوﺳﺘﻢ د ﺟﻨﺒﺶ د ﺗﻨﻈﯿﻢ ا و د ﻣﺰ ار ي د و
ﺣﺪ ت د ﺗﻨﻈﯿﻢ ﭘﻪ ﻣﯿﻨ@ ﮐﯥ ووﻳﺸﻞ ﺷﻮل.
د ﺑﯿاﺎﻧﻮ دﻏﻮ ډﻟﻮ ﻫﺮ وزار ت ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﺎﻣﻲ او ﻓﺎﻣﯿﲇ ﮐﯾﻮ ،ووﯾﺸﻪ او
ﻫﺮﯾﻮﯾﯥ Dﺎﻧﻠﻪ Dﺎ ﻧﻠﻪ ﭘﻪ و زارﺗﻮﻧﻮﮐﯥ ﻟﻨEی ﻟﻨEی ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﺟﻮړ ي ﮐ ﻟﯥ ﭘﻪ
وزارﺗﻮ ﻧﻮﮐﯥ ﭼﯥ د وﻃﻦ د ﻮﻧﺪ او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻌﻨﯽ د ﺧﻠﮏ د ﯾﻤﻮﮐﺮاGﻴﮏ ﻮﻧﺪ د
ﻧﺴﮑﻮر ﯦﺪﻟﻮ ﴎ ﻩ ﺟﻮﺧﺖ ،اداري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﻢ ړ ﻧ Kﺷﻮ ی وو.
د ﻏﻮ ﻧﻮﯾﻮ د ﺑﯿاﺎﻧﻮ ډﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ و زارت ﮐﯥ د Dﺎ ن ﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ﻧﻮ ی ﻣﺎﻓﻴﺎﯾﯥ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﻮ ړ ا و ﭘﺮ ﭘQﻮ ودراوو او #ﻪ ﭼﯥ د ﺑﻮدﺟﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وزارﺗﻮﻧﻮﺗﻪ ورﮐﻮل
ﮐﯧﺪل ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ Gﻮل د دوی د ﺷﺨﴢ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﭘﻪ #ﯧﺮ د دوی ﺟﯿﺒﻮ ﻧﻮ ﺗﻪ
ورﺗﻮﺋﯿﺪل دﻏﻪ ﻣﺎﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭼﯥ Tﺎﯾﯥ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﯾاﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
وﻟﺮي ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ ﺷﭙ Xو ﻣﯿﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮرې ﻣﺤﺪ و د
ﺷﻮی وو ،وﮐﻮﻻی ﺷﻮل ﭘﻪ #ﺮﻨﺪه ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ Gﻮ ﻟﻨﻪ ﮐﯽ د ﭘQﻮ Dﺎ ی ﭘﯿﺪ ا ﮐ
ي ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮ ﻣ ی ﻣﻮ ﻗﺘﻲ ﺣﮑﻮ ﻣﺖ ﻣﻮ د ﻩ د ﻟﻮ ﻣ ۍ ا ﻧﺘﻘﺎ ﱄ ﻟﻮ ﯾﯽ ﺟﺮ
ﯥ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ ﭘﺎ ی ﺗﻪ و ر ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ا و ﭘﺮ Dﺎ ی ﯾﯽ ﺑﻞ ا ﻧﺘﻘﺎ ﻟﻴﺤﮑﻮ ﻣﺖ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
د ﺣﺎ ﻣﺪ ﮐﺮ زي ﭘﻪ ﻣﴩۍ ﺗﺮ د و ﻩ وو ﮐﻠﻮ ﻧﻮ ﭘﻮ ر ې ﺟﻮ ړ ﻩ ﺷﻮ ﻩ .ﭼﯥ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ
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د ﻪ ﺗﻮ ﭘﯿﺮ و ﻧﻮ ﴎ ﻩ ﮐ ﻣ ﻫ ﻏﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﺎ ﯾﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻪ و ا ک ﮐﯽ ﭘﺎ ﺗﯽ
ﺷﻮ ،ﮐﻮ م ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ" ﯾﻮ ﺷﭙ و ﻣﯿﺎ ﺷﺘﻮ ﮐﯽ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ ز ړ ی
ﯾﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ﺧ ,ﺷﻮی او زرﻏﻮن ﺷﻮی وو.
ﭘﻪ دې ﺗﻮ/ﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﻣﺎﻓﻴﺎﯾﻲ ﺳﯿﺴﺘﻢ د دودﯦﺪﻟﻮ رﻳ1ﯥ ﻻﭘﺴﯥ وﻏﺰ ﯦﺪﻟﯥ او ﭘﻪ

ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د ﺧﭙﻞ ﻓﺴﺎد او  3ﮐﻔﺎﻳﺘ 6ﻬﺮه ﻟﻮر ﺗﺮﻟﻮره ﺧﭙﺮه ﮐ" ﻟﻪ،
اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ ﭼﯥ د ﺟﻬﺎد د ﺟ"8ې ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﮐﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﯾﯥ د ﻧ" ۍ د
ژﻏﻮروﻧﮑﯿﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﳌﺎﻧ>ﻞ ﺧﻮﮐﻠﻪ ﭼﯥ دﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﴎ ﻩ ﯾﯥ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ
ن د ﺟ"8ې ﭘﺮﴎروﻏﻪ ﺟﻮړﻩ راﻏﻠﻪ ،ﻧﻮرﻧﻮﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ژﻏﻮروﻧﮑﯿﻮ
درﯾ>ﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﻻﻧﺪې وﻏﻮرBﯧﺪل او ﺑﯿﺎ ﭼﯥ ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﯾﯥ د ﻧﯿﻢ ﺑﻨﺪه واک
ﺧﺎوﻧﺪان و/ﺮBﻮ ل او ﻫﻐﻮی ﺗﻪ ﯾﯥ دواک ﭘﺮ ﴎ د ﭼﻮر ،ﺗﺎﻻن ا و ﻓﺴﺎ د ﻧﻪ ډ
ﮐﻪ و ا ﮐﻤﻨ 6ﺟﻮ ړ ﻩ ﮐ" ﻟﻪ ،د ﴍ ا و ﻓﺴﺎ د ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﯾﯥ و ﻧﻮﻣﻮ ل او د ﴍ او
ﻓﺴﺎ د ﭘﻪ ﺗﻮ /ﻪ ﯾﯽ ﻫﻢ و ﻏﻨﺪ ل .ﮐﻮم ﭼﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮاﻫﻢ ﻫﻐﻮی ﺗﻪ د ﴍ
او ﻓﺴﺎد ﭘﻪ ﻧﻮ م ﺑﺪاو ر د و ﯾﻞ ﮐﯧﺪ ل.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﴍ او ﻓﺴﺎد ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ د Mﻮﭘﮏ ﭘﻪ زور واک
واﺧﯿﺴﺖ ﻟﺪ ې ﻣﻬﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ اﯾ"ا/ﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻃﺎﻟﺒﻮ ﺑﯿ"ا/ﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎ
ﻩ ﺷﻮ ل .ﻻ ﻣﻞ ﺑﻪ ﯾﯽ ﭘﻪ ﻇﺎ ﻫﺮ ي ﺗﻮ /ﻪ ﻫﻢ Qﺎ ﯾﯽ د د ا ﮐﱰ ﻧﺠﯿﺐ وژ ل د
ﮐﯿﻨﯿﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﯾﺮو 3ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯥ د ﺳﻔﺎرت ﭘﯿ1ﻪ او د روﳼ او اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ ﺑﯿ"ا/ﺎﻧﻮ
ﴎه د ﺳﯿﺎﳼ واک ﻧﻪ و ﻳﺸﻞ وي.
ﻫﺮ ﻪ ﭼﯥ وو ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯽ د اﻣﺮﯾﮑﯽ د اﯾ"ا/ﺎﻧﻮ د ﺧﻮاﺧﻮږۍ Bﻨﻲ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﻲ
ﮐ"ل .ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ Mﻮل ﺳﯿﺎﳼ واک ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯽ
وﺳﺎ ﺗﻪ او ﻟﮑﻪ ﻨ8ﻪ ﭼﯥ د اﻣﺮﯾﮑﯽ او د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻟﻪ ﺧﻮا داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ ر وﻏﻪ ا و ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وه ،ﭘﻪ واک ﮐﯥ د روﺳﯧﻲ ﺑﯿ"ا/ﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ورﻧﻪ ﮐ"ای ﺷﻮه ا و ﻟﻪ ﺑﲇ ﺧﻮا دﺳﭙﺘﻤﱪدﯾﻮ ﻟﺴﻤﯥ ﻧﯿ[ﯥ د ﭘﯿ1ﯥ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ ډﯦﺮو
ﻏﻢ ﻟ"ﻟﻮ ﭘﯿ1ﻮ د ﭘﻴ1ﻴﺪﻟﻮ زﻧ^ وو ﻫﻞ ﺷﻮ ﺗﺮ ﻫﺮ ﻪ د ﻣﺨﻪ ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﻲ
اﯾ"ا/ﺎﻧﻮﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮﻃﺎﻟﺐ ﺑﯿ"ا/ﺎﻧﻮ د ﺗﺮ ورﯾﺴﺖ Mﺎﭘﻪ ووﻫﻠﻪ او راﻏﻠﻞ ﺧﻮ ﭘﻪ Mﻮل
زوراو ﺷﻮرﴎ ﻩ راﻏﻠﻞ ،ﻃﺎﻟﺒﺎن ﯾﯥ و Mﮑﻮ ل او ﻻره ﯾﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
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دی ﺗﻪ ﭘﺮ ا ﻧﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻐﻮ ﻫﻮ ﮐ ﻩ ﻟﯿﮑﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﭼﯥ د ﺷﻮ ر و ي ا
ﺗﺤﺎ د ﴎ ﻩ ﯾﯽ ﻻ س ﻟﯿﮏ ﮐ ي وو ،ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯽ ﺳﯿﺎ ﳼ و ا ک د ا ﻣﺮ
ﯾﮑﺎﯾﯥ او روﳼ ﺑﯿ ا*ﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﯿﻨ(ﻪ و و ﯾﴚ .ﭼﯥ ﻫﻤﺪ ا ﺳﯽ ﯾﯽ ﻫﻢ و ﮐ ل.
ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮ ز ي د ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ و ا ﮐﻤﻨ7ﮐﯽ د واک ﻏﻮ 4ﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻪ ﻫﻢ د
ﺷﻮرای ﻧﻈﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ روﺳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻ س ﮐﯽ ورﮐﻟﻪ.
د ﮐﺮزي واﮐﻤﻨﻲ و4ﻮدﻟﻪ ﭼﯥ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د <ﻤﮑﯥ ﭘﺮﻣﺦ داﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﺷﺘﻪ
واﱄ ﴎه ﴎ ﻩ د روﺳﯿﺎﻧﻮﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ ی د ی؛ دﻟﺘﻪ ده
ﭼﯥ ﺳ ی ﮐﻮﻟﯽ ﳾ دې Cﮑﻲ ﺗﻪ ﭘﺎم واړ وي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ
Cﻮﻟﯽ ﻫﻐﻪ ﭼﯿﻐﯽ او ﻧﺎرې ﺳﻮرې ﭼﯥ د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ و ﻫﻠﯽ ،ﺧﻮﺷﯥ درواغ
او دوﮐﻪ ﻣﺎري اود وﻟﺲ ﻏﻮﻟﻮﻧﻪ وه او ﺑﺲ !
ﻫﻤﺪارﻧIﻪ داﺧﻮاﻧﯿﺎﻧﻮﻫﻢ ﻫﻐﻪ Cﻮ ﻟﯥ ﭼﻴﻐﻲ ا و اﻟﻠﻪ اﮐﱪ وﯾﻞ د ﻫﻐﻮ ی دواک او
<ﻮاک ﭘﺮ<ﺎی د ﻟﻮدﻳ Kاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺰم دوﻟﺲ د4ﻤﻨﻪ دوﮐﻪ ﺑﺎز ۍ ﻧﻪ ورﻫﺎﺧﻮا
دﻣﻨﻠﻮوړNﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻟﺮﻻ ی دا ﭘﻪ داﭼﯥ ﻟﮑﻪ NﺮﻧIﻪ ﭼﯥ د ﺷﻮر و ي اﺗﺤﺎد
دﻣﻼﺗدﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻮ ﴎه ﺳﻢ د ﺧﻠﮑﻮ د دQﻮﮐﺮاCﻴﮏ *ﻮﻧﺪ د ژوﻧﺪ ﻣﻮد ﻩ ﻫﻢ
ﭘﺎ ی ﺗﻪ ر ﺳﯿﺪ ل وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫ Rﻏﻪ ﺗﻮ *ﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ا ﻧﻘﻼ ب ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ د ﺟﻬﺎ د
ﻧﺎرې ﺳﻮرې ﻫﻢ داﻣﺮﯾﮑﯥ د ﻣﻼﺗ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺗﺲ ﻧﺲ او ﺗﯿﺖ و ﭘﺮک و*ﺮ<ﯧﺪه.
و*ﻮرئ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د اﺷﻐﺎل ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻪ ﺟ Iﻩ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ژﻳﻨﻮ ﮐﯥ د ﺳﻮ ﻟﯥ ﺧﱪ ې ﮐﯧﺪ ﻟﯥ دا ﻓﻐﺎ ن ﻣﺠﺎ ﻫﺪ ﻳﻨﻮ ﺧﭙﻞ وﯾﺎﻧﺪﻧﻪ
درﻟﻮده ،ﺑﻠﮑﯽ داﭘﺎﮐﺴﺘﺎن وو ﭼﯥ داﻣﺮﯾﮑﯥ ﭘﻪ اﻣﺮ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ اﺳﺘﺎزﻳﺘﻮب
ﮐﺎوه.
ﻫﻤﺪارﻧIﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ ﺟﻬﺎدي ﺑﯿا*ﺎﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ دﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﯥ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د اﻣﺮﻳﮑﯥ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ،وﻧﻪ ﺷﻮای ﮐﻮﻟﯽ ،ﯾﻮ ﭘﺮاخ ﺑﻨﺴXﻪ ﻻNﻪ ﭼﯥ
ﻟ Zﺗﺮﻟ Zﻩ ﯾﻮ ﻧﻴﻤIې ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﺎ ﻧﻈﺎم ﻫﻢ ﺟﻮړ ﮐ ي ﺑﻠﮑﻪ د ﮐﺎﺑﻞ 4ﺎرﯾﯽ ړﻧ[
ﮐ ،ﭘﻪ زر*ﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﯾﯥ ووژل او اوار ﻩ ﮐ ل.
د اﻣﺮﯾﮑﯽ د اﯾا*ﺎﻧﻮ داﻧﺴﺎ ن د 4ﻤﻨﻪ ﭘﻼ ﻧﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﯧXﯥ ﻧﻪ ﻟﮑﻪ NﻨIﻪ ﭼﯥ د
اﻟﻘﺎﻋﺪې ﺳﺎزﻣﺎن راوﺗﯽ وو ،ﭘﻪ ﻫ Rﻏﻪ ﺗﻮ*ﻪ دادی ﻧﻦ ) داﻋﺶ( د ا داﻧﺴﺎ ن د
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ﻤﻨﻪ ډ ﻟﻪ را وو ﺗﻠﻪ ،ﻫﺮ ﻪ ړ ﻧﻮي اوﻫﺮژ وﻧﺪی ﴎ ی و ژ .ﺗﻪ ﺑﻪ و ا ﯾﯥ
ﭼﯥ ﺑﯿﺎ دزﻣﺎﻧﯥ ﭼﻨﯿﺰ او ﻫﻼﮐﻮ ر ا ژ و ﻧﺪی ﺷﻮی دی او دا دی د اﻧﺴﺎ ن
وژ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺎراژ و ﻧﺪی ﮐﯧ' ي.
ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ ﻟﮑﻪ ﻨﻪ ﭼﯥ ﭘﺮ ﻣﺠﺎ ﻫﺪ ﻳﻨﻮ د ﴍ ا و ﻓﺴﺎ د ﻧﻮ م ﮐﯿ*ﻮ د ﻩ ا و ﭘﺮ
ﻃﺎ ﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﯾﯽ و 3ﮑﻮ ل ،ﭘﻪ ﻫ; ﻏﻪ ﺗﻮ 9ﻪ ﯾﯽ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ د ﺗﺮ ورﯾﺴﺖ ﻧﻮم
ﮐﯿ*ﻮ د او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮ ی د 3ﮑﻮ ﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎ ره ر ا ﻏﻠﻞ .د ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﭼﯥ ﮐﻮﻣﻪ ادار ﻩ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮی ،او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ادارې ﮐﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﯿﻮ ﴍاو ﻓﺴﺎد

دډﻟﯽ ﴎه ﯾﻮDﺎ ی د ﻟﻮﯾﺪﯾCﻮاﻟﻮ ﺑﯽ ﮐﻔﺎ ﯾﺘﻪ ډ ﻟﻪ ﻫﻢ  E9ﻩ ﺑﺮ ﺧﻪ ا ﺧﯿﺴﺘﯥ،
ﭼﯥ ﭘﺮ د ې ا د ا ر ې ﻫﻢ د ﻓﺎ ﺳﺪ ا و ﺑﯽ ﮐﻔﺎ ﻳﺘﻪ ا د ا ر ې ﻧﻮ م ﮐﯿ*ﻮ د ﭼﯥ
ﻣﴩ ﯾﯽ ﺣﺎ ﻣﺪ ﮐﺮ ز ی ﻧﻮ ﻣﻴ' ي ﻓﺎ ﺳﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ او ﮐﻤﻮﻧﺴﺘﺎن .ﺑﯽ ﮐﻔﺎ
ﯾﺘﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ :ﻟﻮﯾﺪﯾCﻮاﻟﻪ ﺗﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﺎ ن داﭼﯽ دﻏﻪ اداره د ﭼﺎﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﺴﺎداو ﺑﯥ
ﮐﻔﺎﯾﺘ Oﭘﻪ ﻟﻮرې ﺑﻮﺗﻠﻠﻪ ﺷﻮه؟ ﻫﻢ ﻪ ﭘQﻪ ﺧﱪ ﻩ ﻧﻪ د ﻩ.
ا ړ ﺗﯿﺎ ،ﻟﯿﻮاﻟﺘﯿﺎ او دﺷﺘﻤﻨ Oډﯾﺮول د ﻓﺴﺎد دﻟﻮﻣSﻧﯿﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺷﻤﯧﺮ ل
ﮐﯧ'ي (.ﭘﻪ ا ړ ﺗﯿﺎﮐﯽ د ﺧﯿQﯥ او ﺧﻮ3ﯥ اړﺗﯿﺎوو ﴎه ﺟﻮﺧﺖ د ﻟﻮړ و
ﭘﻮړوﻧﻮژوﻧﺪ ﻟﺮل ﻫﻢ د ﯾﻮ ﺳﱰ ﻻﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ9ﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺎﳼ ﻧﻈﺎﻣﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ
واﻟﯽ ﺳﺎ ﺗﻠﯽ د ی.
د ا ﮐﻪ د ﮐﻤﻮ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﻧﻮ و ا ﮐﻤﻨﻲ و ﻩ ،ﮐﻪ د ﻣﺠﺎ ﻫﺪ ﻳﻨﻮ ا و ﯾﺎ ﮐﻪ دا ﻣﺮﯾﮑﺎﯾﻲ
ډوﻟﻪ اوﺳﻨOد دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ واﮐﻤﻨﻲ.
د ﺧﯿQﯥ اړﺗﯿﺎ ﭼﯥ د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﻣﴩوﻋﯿﺖ ﻟﺮي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮ ې د
ﺧﯿQﯥ د اړ ﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ د Dﺎ ن ﭘSﺳﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮرې د9ﺎم ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﻫﻮډوي ،ﻧﻮﻧﻪ
ﯾﻮاDﻲ ﭼﯥ ﻧﺎروا دی ﭼﯥ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﻢ W9ﻞ ﮐﯧ' ي ،ﮐﻮم ﭼﯥ دا ﮐﺎر ﭘﻪ دې و
اﮐﻤﻨﯿﻮ ﮐﯽ ﺧﭙﻠﯽ ﻟﻮ ړ ې ﮐﭽﻲ ﺗﻪ ر ﺳﯿﺪﻟﯽ وو.
ﻫﻤﺪارﻧﻪ د ﺧﻮ 3ﯥ ﭘﻪ ا ړ ﺗﯿﺎﮐﯥ ﻧﻪ ﯾﻮ اDﻲ ﭼﯥ دﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﮐﻤﻨ Oﮐﯥ
دﻧﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﻪ ﭘﺮ ې ﻧﻪ ﻮدل ﺷﻮل ﭼﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
واﮐﻤﻨ Oﮐﯥ ﻫﻢ د ﻧﺎﻣﻮس د ژﻏﻮرﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻮډ ډﯦﺮ و ﭘﯿﻐﻠﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﻟﻪ درﯾﻢ او
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ﻠﻮرﻣﻮﭘﻮړ وﻧﻮﻧﻪ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪې وﻏﻮ ر ﻮل او ﻣې ﺷﻮﻟﯥ ﺧﻮ ﺎﻧﻮﻧﻪ ﯾﯽ د
ﺟﻬﺎدي ډﻟﻮﻟﻨﻏﺮ و ﺗﻪ وﻧﻪ ﺳﭙﺎرل ،او ﭘﻪ ورﭘﺴﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $ﭘﻪ دې درې #ﻮ
)ﯿﺰې ادارې ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن ،ﻫﻢ ﺟﻬﺎدي ډﻟﯥ اوﻫﻢ ﻟﻪ ﻟﻮدﻳ*
ﻧﻪ ورﻏﻠﯽ ﺗﯿﮑﻨﻮﮐﺮاﺗﺎن ورﻧﻨﻮ .دي ﻻ ﭘﺴﯥ د ﻓﺤﺸﺎ وو ،دود او د ﺳﺘﻮر )ﻮﻟﻨﻴﺰ
ﺷﻮی د ي د ا ﮑﻪ ﭼﯥ د5ﻮﮐﺮاﳼ د ﯾﻮ ډﯦﺮان ﭘﻪ ﺗﻮ #ﻪ د ﻫﺮ رﻧ6ﻪ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﻧﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ډک ووﳼ ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ې ﭘﻪ ډﯦﺮان ﮐﯥ )ﻮﱄ ﭘﻠﯿﺘ $واﻧﻪ ﭼﻮﻟﯥ ﳾ دډﯦﺮان
ﺑ9ﻪ ﻧﻪ ﳾ ﻟﺮﻻی او د ډﯦﺮان ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﮐﯧ; ي .ﻟﮑﻪ د ډﯦﺮان ﭘﻪ ﯧﺮ
ﭘﻪ دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﮐﯥ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې )ﻮ ل ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي) ،ﻮل ﻧﯿﺰه او ﻧﻈﺎ ﻣﻲ
ﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻪ ﮐﻪ @ﻪ وي او ﮐﻪ ﺑﺪ ﭘﮑﯥ را)ﻮل ﻧﻪ وي ،د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ $ﺑ9ﻪ ﻧﻪ ﺷﯥ
ﻟﺮﻻی .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮ#ﻪ ﮐﻪ ﭼﯧﺮي ﻟﻪ ﯾﻮه د5ﻮﮐﺮاﺗﻪ واﮐﻤﻨ $ﻧﻪ دﻏﻪ )ﻮل
ﻮاﮐﻮﻧﻪ ﯾﺎﻟ; ﺗﺮ ﻟ; ﻩ ﯾﻮ ﻮاک دﺧﭙﻠﯽ ﺑﺪې ﮐﻧﯥ ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ وو ﯥ ،دﯾﻤﻮﮐﺮ
اﳼ ﻣﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺑ9ﻪ ﺑﺎﯾﲇ.
دﻓﺴﺎد ﭘﻪ درﯾﻢ اړخ ا وﺧﻮراﻣﻬﻢ اړخ ﮐﯥ د ژوﻧﺪ د ﻟﻮړوﭘﻮړوﻧﻮ ﮐﭽﻲ ﺗﻪ ﺎ ن
رﺳﻮل دي .د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ وﻟﴘ )ﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ دژوﻧﺪ د ﻟﻮړﭘﻮړﯾﺰو او )ﯿ Lﭘﻮړﯾﺰو
ﺗﺮ ﻣﯿﻨOﻪ وا)ﻦ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻪ راﭘﻪ دﻳﺨﻮا ﺷﺘﻪ واﻟﯽ ﻟﺮﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﺑﻬﺎﻧﻪ د
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﻮ ﺑﯿا#ﺎﻧﻮﻣﺒﺎرز ﻩ ﻫﻢ ﭘﯿﻞ ﺷﻮې وه ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن دواک
ﭘﺮ#ﺪۍ ﮐﯿﻨﻮل ﺷﻮل ،ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د دې ﭘﺮ ﺎی ﭼﯥ د ژوﻧﺪ د ﮐﭽﻲ د )ﯿUﻮاﱄ
ا وﺟ6ﻮاﱄ دﺳﻤﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻫﲇ ﲇ وﮐﻮي ﭘﻪ ﺧﻮ ا ﺷﯿﻨ $ﴎ ﻩ ﭼﯥ ﯾﯽ
د و ﻟﺲ د ﭙﻠﻮ ا و و ژ ﻟﻮ ﭘﻼ ﻧﻮ ﻧﻪ ﭘﲇ ﮐ ل .ﻮ ک ﯾﯽ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﻻ ﻪ
ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﲇ ا و ﮐﻮ ر ﮐﯽ ﻫﻢ د ﺳﺎ ﻩ ا ﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎ ر ﻩ ﭘﻪ اراﻣﻪ ﭘﺮ ی ﻧﻪ
@ﻮده ﺗﻪ ﺑﻪ واﯾﯽ ﭼﯥ ﭘﻪ رﻣﻪ ﮐﯥ ﻟﯿﻮان راﻧﻨﻮ .دي او#ي د ﺎ ن ﻟﻪ وﯾﺮې
ﻫﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗZﺘﻲ ﭘﻪ دی ﺗﻮ#ﻪ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ر ﺳﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎن ﻫﻢ ﭘﻪ ډﻟ6ﻪ #ﯿﻮ ،و و ﻳﺸﻞ ﺷﻮ ل .ﯾﻮ ﻩ ډ ﻟﻪ د ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ،ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ
د ﻣﯿﻨOﻨ $ﮐﭽﯥ ا و دادر5ﻪ ډﻟﻪ ﯾﯽ )ﯿUﯥ ﮐﭽﯥ Zﺘﻨﺎ ن ﺷﻮ ل .ﮐﻮ ﻣﻪ ﻣﺒﺎ ر ز
ﻩ ﭼﯥ د ﻃﺒﻘﺎ ﺗﻮ د ﻟﻪ ﻣﯿﻨOﻪ و ړ ﻟﻮ ﭘﻪ ﭘﺎ ر ﭘﯿﻞ ﺷﻮ ې و ﻩ ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ﭘﯿﻞ ﻧﻪ
ﻣﺨﮑﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻤﻮ ﻧﯿﺴﺘﺎ ﻧﻮ ﻧﯿﺴﺖ ا و ﻧﺎ ﺑﻮ د ﮐ ﻟﻪ .ﭼﺎ ﺗﻪ ﯾﯽ ژ و ﻧﺪ ﭘﺮ ې ﻧﻪ
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ﻮ د ﻟﻮ .ﯾﻮ ﯾﯽ ﭘﻪ ﯾﻮ ﻩ ﻧﺎ ﻣﻪ ا و ﺑﻞ ﯾﯽ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ ﺨﻪ ﺑﯽ ﺑﺮ
ﺧﯽ ﮐ ،ﭼﯥ )ﯿﻨﻮ ﻣﴩ ا ﻧﻮ ﯾﯽ ﭘﻪ ﭘﺎ ی ﮐﯽ د ډﮐﻮ ﺟﯿﺒﻮ ﻧﻮ ﴎ ﻩ د ﻟﻮ ﯾﺪﻳ ا
ﻣﭙﺮﯾﺎﻟﻴﺰم ﳌﻨﯥ ﮐﯥ را ﭘﺮﯾﻮﺗﻞ.
د ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﺎﻧﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺟﻬﺎد دوﯾﺎړوﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﯾﻮه ډ ﻟﻪ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻣﺠﺎ ﻫﺪﻳﻨﻮ د
واﮐﻤﻨ .ﭘﻪ ﻣﻬﺎ ل ﮐﯽ ،ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﻟﻮ ړ ې ﮐﭽﯥ ژوﻧﺪ ﺗﻪ درﺳﯿﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﺧﻪ دﻏﻮ
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﻧﻨ 1ﭘﺮې ﻮده ،ﻧﻪ ﻧﺎﻣﻮس .د ﻏﯥ ډ ﻟﯥ ﭼﯥ د ﮐﯿﻔﯿﺖ ا و
ﮐﻤﯿﺖ ﻟﻪ اړﺧﻪ ﭘﻪ 7ﻮ ﻟﻨﻪ ﮐﯽ ﻫﯿ 6د ﯾﺎ د ﯾﺪ ﻟﻮ و ړ ﺗﯿﺎ ﻧﻪ ﻟﺮ ي ،ﺧﻮ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫﺮ
ﻪ ﯾﯽ ﻟﻮ ټ او ﭼﻮ ر ﮐ ل .ﻧﻪ ﯾﯽ د ا ﺳﻼ م د د ﯾﻦ ﺧﯿﺎل وﺳﺎﺗﻪ ،ﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺪاﯾﻪ
ووﯦﺮﯦﺪل اوﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻟﺴﻪ وﴍﻣﯧﺪل .ﺑﺲ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﻫﯿﻮاد او ﭘﺮﺧﭙﻞ وﻟﺲ
ﺑﺎﻧﺪې ﯾﯥ د ﺟ>ې ا ورﺑﻞ ﮐ او ﻏﻮاړي د ﻮﮐﯿﻮ ا و ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ را وړ ﻟﻮ
ﭘﻪ ﺳﯿﺎ ﻟ .ﮐﯽ ﺗﻞ ﺑﻮ ﺧﺖ و و ﳼ ،ﻮ ﻟﻪ د ې ﻟﯿﺎ ر ې ﺧﭙﻞ ﺟﯿﺒﻮ ﻧﻪ ډ ک
ﮐای ﳾ.
وNﻮرئ ﻟﮑﻪ د ﺗﺎووﺋﻴﺰم د ﴍ ﯾﻌﺖ ،د ﺑﻮدﯾﺰم د ﴍﯾﻌﺖ او د اوﯾﺴﺘﺎﺋﯿﺰ م د
ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ ﯧﺮ د اﺳﻼم د دﯾﻦ د ﴍ ﯾﻌﺖ ﻫﻢ دﺗﻘﻮا ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ دری رﮐﻨﯿﺰه ﻣﻮﻣﻦ
ﺑﻬﺎﻟﺮي ،ﭼﯥ ﭘﻪ دې درې رﮐﻨﯿﺰه ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻬﺎﮐﯥ د اﯾSن ﭘﺮﻏﯿﺐ او ﳌﺎﻧOﻪ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د اﻧﻔﺎق ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د درﯾﻤﯥ وﺟﯿﺒﯥ ا و ﻓﺮ ﻳﻀﯥ ﭘﺮ ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﺎﮐﻴﺪ ﺷﻮی
دی ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮ اﺷﯿﻨ .ﴎ ﻩ د ﺟﻬﺎدي ډ ﻟﻮ ﭘﻪ و ا ﮐﻤﻨ .ﮐﯽ د ) ا ﻧﻔﺎ ق ( ﭘﺮ )ﺎ
ی ﭼﯥ د ﻣﺴﺘﺤﻘﻮ ﺑﯽ و ز ﻻ ﻧﻮ ﴎ ﻩ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ د ﻩ ،د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﯿXﻮ د ﭘ ﺳﻮ ﻟﻮ ا و د
ﺧﭙﻠﻮ ﺟﯿﺒﻮﻧﻮ دډﮐﻮﻟﻮ ﮐﻧﻪ ﻓﺮض او واﺟﺐ وYNﻞ ﺷﻮل ،د ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ادﯾﺎﻧﻮ د ﴍ
ﯾﻌﺖ د اﺻﻮ ﻟﻮ درې رﮐﻨﻪ ﭘﻪ ﻻ ﻧﺪې ﮐﺮ ﻮﮐﯽ ﻟﻮ ﺳﺘﻼ ی ﺷﻮ:
 ۱ـ د ﭼﯿﻦ د ﺗﺎ ووﺋﯿﺰ م ﭘﻪ ﴍ ﯾﻌﺖ ﮐﯽ ﭼﯥ ﻣﺨﮑ_ اﺳﺘﺎزی ﯾﯥ )ﻻؤوﺗﺴﻪ(
ﻧﻮﻣﯧaي دا درې ا ﺻﻠﻪ ﻣﻬﻢ YNﻞ ﺷﻮي:
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ﺷﻔﻘﺖ ،ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﻲ او ﺗﻮاﺿﻊ
 ۲ـ د ﺑﻮدﯾﺰ م ﭘﻪ ﴍ ﯾﻌﺖ ﮐﯽ د )ﻧﯿﺮواﻧﺎ( د ﻧﺎﻣﻪ ﻻﻧﺪې دﻏﻪ درې اﺻﻠﻪ ﻣﻬﻢ
ﻞ ﺷﻮي دي ﭼﯥ واﯾﯥ:
د ﺎن ﳌﺎﻧ ﻨﯥ ،ﺑﺪﻏﻮﺘﻨﯥ او ﻧﺎﭘﻮﻫ" ﻧﻪ ﺎن وژﻏﻮرئ (.ﻮ ﻧﯿﺮواﻧﺎ ﺗﻪ
ورﺳﯿ $ئ.
 ۳ـ د ا و ﯾﺴﺘﺎ ﭘﻪ ﴍ ﻳﻌﺖ ﮐﯽ ﭘﻪ ا و ﯾﺴﺘﺎ ﯾﯽ ژ ﺑﻪ د ﺣﴬ ت ز رد ﺷﺖ ﻏﻮ ﺘﻨﯽ
د ﻏﻪ در ې ﻏﻮ ﻧ6ﻟﯥ دي:
ﻫﻮﻣﺘﻪ ،ﻫﻮﺧﺘﻪ ا و ﻫﻮر ﺗﺸﺘﻪ .ﯾﻌﻨﯽ :ﻏﻮ ر ﻩ اﻧﺪﻧﻪ ،ﻏﻮ ره وﺋﯿﻨﻪ ا و ﻏﻮره ﮐ 8ﻧﻪ.
 ۴ـ د ﻋﯿﺴﯽ ﭘﻪ ﴍ ﯾﻌﺖ ﮐﯽ د ﻏﻪ دوه اﺻﻠﻪ ﻓﺮض دي:
وژﻏﻮرئ ا و درﻣﻠﻨﻪ وﮐﻮئ (.ﭼﯥ ﻋﯿﺴﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ
ﻫﻤﺪﻏﻪ د وه ﮐﺎروﻧﻪ ﮐ8ي دي.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻮک ﭼﯥ ﺗﺒﺎه ﮐﯧﺪه ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ دﺗﺒﺎﻫ" ﺨﻪ ژ ﻏﻮرﻟﻮاو دﮐﻮم ﻧﺎروغ
ﭼﯥ درﻣﻠﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﯧﺪﻟﻪ ،د ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﯾﯽ درﻣﻠﻨﻪ ﮐﻮﻟﻪ .دا وې د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻠﻮرو ادﯾﺎﻧﻮ
د ﴍﯾﻌﺘﻮﻧﻮ ﻓﺮاﺋﺾ .د زردﺷﺖ د اوﯾﺴﺘﺎﯾﯥ ﴍﯾﻌﺖ ﻏﻮره ﮐ8ﻧﻪ ﭼﯥ ﺎ ﯾﯽ ﮐA
ﻣ Aد اﺳﻼم د ﴍﯾﻌﺖ ا ﻧﻔﺎ ق ا و د ﺗﺎ ؤو ﯾﺰ م د ﴍ ﯾﻌﺖ ﺷﻔﻘﺖ ﴎ ﻩ و ر ﺗﻪ و ا

ﻟﯽ و ﻟﺮ ي .ا و ﻫﻤﺪ ا ر ﻧCﻪ د ﺑﻮدا د ﴍﯾﻌﺖ ﭘﻪ ﻧﯿﺮواﻧﺎ ﮐﯥ ﭼﯥ ﺎن ﳌﺎﻧ ﻨﻪ،
ﺑﺪﺧﻮاﻫﻲ اوﻧﺎﭘﻮﻫﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﻮ ې ،ﺎﯾﯽ ﮐ Aﻣ Aد اﺳﻼم د دﯾﻦ د ﴍﻳﻌﺖ دﺗﻘﻮ
ی ﭘﻪ ﯧﺮ و ﻞ ﳾ داﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻗﺮان ﮐﺮﯾﻢ ﮐﯥ راﻏﲇ ﻮک ﭼﯥ ﻏﻮاړي
د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې د ﮐﺮ اﻣﺖ او درﻧﺎوې ﺧﺎوﻧﺪﳾ ﻧﻮ ﺗﻘﻮی دې ﻏﻮره
ﮐ 8ي.
ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ دﺗﻘﻮ ی او ﭘﻪ ﺑﻮدﯾﺰم ﮐﯥ دﻧﯿﺮواﻧﺎ ﻟﻪ ﻻري اﻧﺴﺎن ﮐﻮﱄ ﳾ
د ﻟﻮی ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﮐﺮاﻣﺖ ا و درﻧﺎوې  LMﳾ ﭘﻪ ﺗﻘﻮی ﮐﯥ داﯾNن

ﭘﺮﻏﯿﺐ ،ﳌﻮﻧ Sاو ورﮐ8ﻩ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻔﺎق ﭘﲇ ﮐﻮل ﴍط ﻞ ﺷﻮي او ﭘﻪ ﻧﯿﺮ واﻧﺎ،
ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎﭘﻮﻫﻲ ،ﺑﺪ ﻏﻮﺘﻨﯥ او ﺎن ﳌﺎﻧ ﻨﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺎ ن ژﻏﻮرﻧﻪ ﮐﯥ دﻟﻮی
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ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې دﮐﺮاﻣﺖ او درﻧﺎوې  ﮐﯧﺪل ﻮدل ﺷﻮي دي .ﺣﴬت
ﺑﻮدا ﯾﻮ#ﺎم ﻧﻮر ﻫﻢ وړاﻧﺪې ﻲ او وا ﯾﯽ:
ﻮک ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺷﺘﻤﻦ دی ،ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﻧﻪ ﳾ ﺗﻠﻼی.
د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻠﻮرو ادﯾﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻨﯿﻮ ﻻرﻮﻧﻮ ﮐﯽ ﮐﻪ و#ﻮرو ،و ﺑﻪ ﭘﻮﻫﯧ.و ﭼﯥ ﭘﻪ
ﺷﺘﻮ را 3ﻮﻟﻮﻟﻮ او ﺷﺘﻤﻦ ﮐﯧﺪﻟﻮﮐﯥ ﻮک ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ د ﺧﺪای ﭘﻪ وړاﻧﺪې د
ﮐﺮاﻣﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ و7#ﻲ ا و ﺟﻨﺖ ﺗﻪ ﻻ ړ ﳾ ،ﺑﻠﮑﯥ د ﺷﺘﻮ ﭘﻪ و ﯾﺸﻠﻮ ا و د 3ﻮ ﻟﻨﯥ ﻧﻪ
دﺑﯥ وﻠﺘﯿﺎ ﭘﺮ ﻟﺮې ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ﺟﻨﺖ او ﮐﺮاﻣﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﯧﺪﻟﯽ ﳾ ،د دﻏﻮ
ﺮ#ﻨﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ر:ﺎ ﮐﯥ وﯾﻠﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ ز ﻣﻮ ږ ﭘﻪ 3ﻮ ﻟﻨﻪ ﻻ ز ﻣﻮ ږ د #ﺎ و ﻧ; ﭘﻪ 3ﻮ ﻟﻨﻮ
ﮐﯽ ﻫﯿAﮑﻠﻪ ﻫﻢ د ا ﺳﻼ م د ﴍ ﯾﻌﺖ دری #ﻮﻧﯽ ﻓﺮاﯾﺾ ﭼﯥ د ) ﺗﻘﻮ ی ( ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﮐﯧ.ي ،ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﮐﯥ ﻻ ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﭘﻨHﻮ س ﻫﻢ ﻧﻪ د ي
ﭘﲇ ﺷﻮ ی .ﻟﮑﻪ ﻨIﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺮﻮ ﮐﯥ ﻣﻮوﻟﻮﺳﺘﻞ زﻣﻮږ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ
ﺑﯿPا#ﺎﻧﻮ ﮐﻪ اﯾOن ﭘﺮﻏﯿﺐ اوﳌﻮﻧ Jﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ د اﻧﻔﺎ ق ﭘﺮ اﺻﻞ ﺑﺎﻧﺪی #ﺮوﻫﻤﻨﻪ
وو ﻣIﺮ ﻫﻐﻮی ﻫﻢ د اﻧﻔﺎق ﺣﮑﻢ ﭼﯥ ﭘﺮ ﺑﯥ وزﻟﻮ د ﺷﺘﻤﻨﯿﻮ وﯾﺸﻨﻪ ده ،ﭘﲇ ﻧﻪ
ﮐPﻩ ،ﺑﯿﺎ ﭼﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﮐﻮﻣﻪ د ﺑﯿPا#ﺎ ﻧﻮ ډ ﻟﻪ و ا ﮐﻤﻨﻪ ﺷﻮ ﻟﻪ ،ﻫﻐﻮ ی
ﺧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺎ ﻧﺪ ې ﭘﺮ ﻏﯿﺐ اﯾOن ﻟﺮ ل اوﳌﻮﻧ Jاد اﮐﻮﻟﻮ ﺑﺎ ﻧﺪې ﮐﻠﮏ
وﻻړ و ﻣIﺮ د اﻧﻔﺎق د ﻓﺮﯾﻀﯥ د ﭘﲇ ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﻮﻟﻪ .د اﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ ﻪ

ﯾﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﺎﻧﻮﻧﻮﺗﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ،او ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ د اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﺎﻧﻮ د ﺑﯿﺮغ ﻻﻧﺪې دﻓﺎﺳﺪو،
اوﺑﯥ ﮐﻔﺎﻳﺘﻮﺑﯿPا#ﺎﻧﻮ و ار ر ا ﻏﯽ ،دوی د ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر د 3ﻮﻟﻮ و ﺟﺎﺋﯿﺒﻮ او ﻓﺮاﺋﻀﻮ ﺨﻪ واوﺘﻞ او ﭘﻪ ﭼﻮر و ﺗﺎ ﻻن ﺑﻮﺧﺖ
ﺷﻮل .ﻧﻪ د ﻋﯿﺴﯽ د دﯾﻦ د ﴍ ﯾﻌﺖ ﭼﯥ ژ ﻏﻮ ر ﻧﻪ ا و د ر ﻣﻠﻨﻪ د ه ،ﭘﻪ ﺧﯿﺎ ل
ﮐﯽ و ﺳﺎ ﺗﻪ ،ﻧﻪ ﯾﯽ د ا ﺳﻼ م د ﴍ ﯾﻌﺖ )ﺗﻘﻮ ی( ﺗﻪ و ﮐﺘﻞ ﭼﯥ د ا ﯾ Oن ﭘﺮ
ﻏﯿﺐ ،ﳌﻮ ﻧ Jا و د ا ﻧﻔﺎ ق ﻓﺮ ﺿﯿﺖ د ی .ﻫﻤﺪارﻧIﻪ ﻧﻪ ﯾﯽ دا وﯾﺴﺘﺎﯾﻲ ﺑﻮد اﯾﻲ
او ﺗﺎ ووﺳﺘﻲ ﴍ ﯾﻌﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ا و ﻧﻪ ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﯾﯽ د رﻧﺎوی وﮐ.P
د ﻏﻮﺎن ﻏﻮﺘﻮﻧﮑﯿﻮ ﺑﯿPا#ﺎﻧﻮ ﻪ ﭼﯥ وﮐPل ،ﻫﻐﻪ ﯾﻮاﯽ ﯾﻮ ﻧﻮم وو ،ﭼﯥ ﭘﻪ

ﺧﻮ ﻟﻮ ا و ژ ﺑﻮ ﮐﯽ ﯾﯽ #ﺮﺎوه را#ﺮﺎوه او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﳼ ﻧﻮم وو،
٢٧٠

اﻳاﺎن او ﺑﯧاﺎن

دوی ددې ﭘﻮﺘﻨﯥ ﻮاب ﻫﯿ ﮑﻠﻪ وﻧﻪ واﯾﻪ ﭼﯥ وﻟﯥ د دﯾﻤﻮﮐﺮاﺳ ﭘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ

ﮐﯥ ﭼﯥ ﺎﮐﻨﻲ وﻟﺲ ﺗﻪ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﭼﻮﭘ #رﺳﻮي ،د ﺟﻌﻞ ،ﺗﺰ و ﯾﺮ،
ﺗﻘﻠﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ ا و د ﺗﺨﻄﻲ ﭘﯿﺮﯾﺎن واﮐﻤﻦ ﺷﻮ ل؟
ﻫﻤﺪ ا ر ﻧ1ﻪ د ې ﮑﻲ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼﺎ ﭘﺎ م و ا ﻧﻪ ړ ا و ﻩ ﭼﯥ +ﻮ ک ﭼﯥ ﺟﻌﻞ ،ﺗﺰ و
ﯾﺮ ،ﺗﺨﻠﻒ ،ﺗﺨﻄﻲ ا و ﺗﻘﻠﺐ ﮐﻮ ي ،ﺎ ﯾﯽ د ﯾﻮ ﭼﺎ د ﭘﺎ ر ﻩ ﯾﯽ ﮐﻮ ي ،ا و ﻫﻐﻪ

ﮐﺲ ﯾﺎ ﮐﺴﺎ ن +ﻮ ک دي؟
+ﺮ :ﻨﺪ ﻩ ﺧﱪ ﻩ د ﻩ ﭼﯥ د ﻣﻮ ﺧﯥ ﺧﺎ و ﻧﺪان دي .د ﻣﻮﺧﯥ ﭘﻪ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ ﮐﯥ
ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﭘ#او ﮐﯥ دوه ﺗﻨﻪ د ﺳﱰ:ﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې وﻻ ړ وو ﯾﻮﯾﯽ د ا ﮐﱰ ا ﴍ ف
ﻏﻨﻲ او ﺑﻞ ﯾﯽ داﮐﱰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ .داﮑﯽ ﻫﻢ +ﺮ:ﻨﺪ ﻧﻪ ﺷﻮ ﮐ#ای ﭼﯥ د
داﮐﱰ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﭘﻪ C:ﻪ +ﻮﻣﺮه ﺟﻌﻞ ،ﺗﻘﻠﺐ ،ﺗﺨﻄﻲ او ﺗﺨﻠﻒ ﺷﻮ ی؟ او
ﻫﻤﺪارﻧ1ﻪ دداﮐﱰاﴍف ﻏﻨﻲ ﭘﻪ C:ﻪ ﺑﻪ +ﻮ ﻣﺮ ﻩ ﻻ ﺳﻮ ﻫﻨﻪ ﺷﻮ ي و ي؟ د ا ﮑﻪ
ﭼﯥ د ﺎ ﮐﻨﯿﺰ و ﮐﻤﭙﺎﯾLاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﻤﭙﺎﻳﻦ ﮐﯽ د د ﻏﻮد و ﻩ وو ﺗﻨﻮ د ﺟﯿﺐ
+ﺨﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮ ﻧﻮ ﻧﻮ د ا ﻟﺮ ې ر ا وو ﺗﻠﯽ ا و ﭘﻪ ﮐﻠﯿﻮ ا و ﺎ ر و ﻧﻮ ﮐﯽ و و ﻳﺸﻞ
ﺷﻮ ې.
ﭘﻪ د ې ﺗﻮ :ﻪ د د ﯾﻤﻮ ﮐﺮ ا ﺳﯽ د ډ ﯾﺮ ا ن ﻧﻪ ﭘﺮ ر ا ﻮ ﮐﻴﺪ ل ﺷﻮ ﯾﯿﻮ د ﻏﻮ د و
ﻩ وو ﺗﻨﻮ +ﺨﻪ ﻮ ﻟﻨﯥ ﺗﻪ د :ﻼ ﻧﻮ ﭘﺮ ﺎ ی ا ز ﻏﻲ و ړ ا ﻧﺪ ې ﮐ #ا ی ﺷﻮ
ل.ﻣ1ﺮ ﭘﻪ ﻮ ﻟﻨﻴﺰ و ر ﺳﻨﯿﻮ ا و و ﻟﴘ ذ ﻫﻨﯿﺘﻮ ﻧﻮ ﮐﯽ ﻫﺮ ﻩ ﻣﻼ ﻣﺘﻲ ﭼﯥ د ﻩ ﭘﺮ
ﺎ ﮐﻨﯿﺰ و +ﺎ ﻧ1ﻮ ا ﭼﻮ ل ﺷﻮ ې .ﯾﻌﻨﯽ :و ﻧﯽ ﺗﻪ ﭼﺎ و ﻧﻪ و ﯾﻞ ﭼﯥ ﺗﺎ و ﻟﯽ ﺗﱪ ﺗﻪ
ﻻ ﺳﺘﯽ و ر ﮐ+ #ﻮ ﺳﺘﺎ ﺑﯿﺦ ﻟﻪ ﺑﯿﺨﻪ ﭘﺮ ﯾﮏ ﮐ #ي؟ ﮑﻪ ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ی د د ا ﮐﱰ
ﻋﺒﺪ ا ﻟﻠﻪ ا و د ا ﮐﱰ ا ﴍ ف ﻏﻨﻲ د ﺟﯿﺒﻮ ﻧﻮ +ﺨﻪ د ا ﻟﺮ ې ﻧﻪ و ا ی ر ا ﺗﻮ ی
ﺷﻮ ا ی .ﭼﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ ،ﺗﺨﻠﻒ ،ﺟﻌﻞ ا و ﺗﺨﻄﻲ ﻧﻪ و ا ی ﮐ #ی .ﻫﺮ +ﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ
ﺳﻤﻪ ا و ﺳﯿﺪ ﻩ ﺗﻮ :ﻪ ،ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ او ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮ:ﻪ ﭘﺎی ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻻی وای+ .ﺮ :ﻨﺪ ﻩ
ﺧﱪ ﻩ د ﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ د ا ﺳﯽ ﮐ #ﻧﻮ ﺑﻪ ډ ﯾﺮ ا ن ﻟﻪ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﭘﺎ ﮐﻴﺪ ﻟﯽ .ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ی د ا
ﺳﯽ ﺷﻮ ي و ا ی ،ﻧﻮ ر ﺑﻪ ﭘﻪ ډﯾﺮ ا ن ﮐﯽ ﭘﻠﯿﺘﻲ ﻧﻪ و ا ی ﭘﺎ ﺗﯽ ﺷﻮ ی ا و ډ ﯾﺮ ا
ن ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯽ ا ﺻﲇ ﺑWﯽ ﭼﯥ ﻟﻪ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﻧﻪ ډک د ی ،ﻧﻪ و ا ی ﻟﯿﺪ ل ﺷﻮ
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ی .ﻧﻮ ﮑﻪ د ا ﺳﯽ ﺑﺪ ﻟﻮ ن د ا و ﺳﻨﯿﻮ د ﯾﻤﻮ ﮐﺮ ا ﺳﯽ ﻏﻮ ﺘﻮ ﻧﮑﯿﻮ ﭘﻪ ﻗﺎ ﻣﻮ
س ﮐﯽ ﺎ ی ﻧﻪ ﳾ ﻟﺮ ﻻ ی ﻟﮑﻪ *ﻨ$ﻪ ﭼﯥ ډﯾﺮ ا ن د ﻫﺮ ر ﻧ$ﻪ ﭘﻠﯿﺘﯿﻮ ﻣﺠﻤﻮ
ﻋﻪ د ﻩ ،ﭘﻪ ﻫ 4ﻏﻪ ﺗﻮ 2ﻪ د د ﯾﻤﻮ ﮐﺮ ا ﳼ ﻧﻈﺎ م ﻫﻢ د ﻫﺮ ر ﻧ$ﻪ ﺧﺼﻮ ﺻﯿﺘﻮ
ﻧﻮﻟﺮ وﻧﮑﯿﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﺟﻮړ ﻩ ﺷﻮې واﮐﻤﻨﻲ د ﻩ ﭼﯥ ر ا ﻣﯿﻨ5ﺘﻪ ﮐﯧ 9ي .ﺧﻮ ﭼﯥ
د ﮐﻮرﻧﯿﻮ اوﺑﻬﺮﻧﯿﻮ د ﻤﻨﻮ ﻮاﮐﻮﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ *ﺨﻪ ژﻏﻮرل ﺷﻮی وي .و2ﻮ ر ئ
ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺷﻐﺎﻟ$ﺮﯾﺰ ﻩ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﴎ ﻩ وﻏﻮ ﺘﻞ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻟ9
ﺗﺮ ﻟ9ﻩ د ﺧﭙﲇ ﺧﻮ ﯥ ﻧﻈﺎ م ﭘﻪ ﭘGﻮ و د ر و ئ ،ﺧﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮري د ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ
ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻪ د ﮐﻮ رﻧ Kﺟ I$ې د اور دﻟ$ﯧﺪﻟﻮ او ﺑﻠﯧﺪﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﺷﻮ او ﭼﯥ ﮐﻠﻪ
ﻟﻮﯦﺪﯦﺰواﻟﻮ و ﻏﻮ ﺘﻞ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ا ﺷﻐﺎ ﻟ$ﺮ ﯾﺰ ﻩ ﺳﯿﺎ ﺳﺖ ﴎ ﻩ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د
دﯾﻤﻮﮐﺮا ﺳ Kﻧﻈﺎم ﭘﺮ ﭘGﻮ و د ر و ي ﺑﯿﺎ ﻫﻢ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ﺟ I$و د ا و ر ﭘﻪ ﳌﺒﻮ
ﮐﯽ ﴎ ﺗﺮ ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﻮ ز ﯾﺪ ﻩ ا و ﻟﻮ ﻟﭙﻪ ﺷﻮ.

دا و ﻟﯽ؟
د ا ﭘﻪ د ا ﭼﯽ :ﻫﻢ ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ا و ﻫﻢ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎ ﻻ ت د ﻏﺮ
و ر ﭘﺮ ﻧﻴﲇ ﺳﻮ ا ر ﻩ وو ﻏﺮور د ﺷﻴﻄﺎن ﮐﺎ ر دی او ﺷﻴﻄﺎن ﻫﯿPﮑﻠﻪ ﻫﻢ د ا ﻧﺴﺎ
ﻧﯿﺖ ﭘﻪ S2ﻪ ﮐﻮم ﮐﺎر ﻧﻪ دی ﮐ Iی ﺷﻴﻄﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﺎ ر ﮐﻮ ي ﭼﯥ ا ﻧﺴﺎ
ﻧﯿﺖ د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ5ﻲ د ﻤﻨ Kﭘﻪ اور ﮐﯥ وﺳﻮﻲ ا و ﺗﺒﺎ ﻩ ﳾ د ﻏﻪ ﺷﻴﻄﺎ Tﻏﺮ
و ر ﯾﻮ ا ﯽ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ ﮐ Iﻧﻮ ﮐﯽ ﻧﻪ د ی ر ا ﺑﺮ ﯾGﯿﺪ ﻟﯽ ،ﺑﻠﮑﯽ د
ﻟﻮ د ﯾﺰ و ا ﻟﻮ ﭘﻪ ا ﺷﻐﺎ ﻟ$ﺮ ﯾﺰ ﻩ ﺳﯿﺎ ﺳﺖ ﮐﯽ ﻫﻢ ﻟﻪ و ر ا ﯾﻪ ﻟﯿﺪ ﻻ ی ﺷﻮو .ﮐﻪ
ﭼﯿﺮ ې ﻣﻮ ږ ﺷﯿﺒﻪ ﻏﻮ ﻧﺪ ې ﺷﺎ ﻩ ﺗﻪ و 2ﻮ ر و ا و ر ا ﯾﺎ د ﯾﯽ ﮐ Iو ﭼﯥ ﺷﻮ ر و
ي اﺗﺤﺎ دﭘﻪ ﮐﻮ م ﺷﻮ ر ا و ز و ر ﴎ ﻩ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن و د ا ﻧ$ﻞ ،ا و ﺑﯿﺎ ﭘﻪ و ر
ﭘﺴﯽ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﻣﻐﺮ و ر ﺟﻤﻬﻮ ر ر ﺋﯿﺲ ﺟﻮ ر ج ﺑﻮ ش ﭘﻪ ﮐﻮ م ز و ر ا و ﺷﻮ ر
ﴎ ﻩ ﭘﺮ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ر ا و د ا ﻧ$ﻞ؟ د ﻏﻪ د و ا ړ ې ﮐ Iﻧﯥ د د و ی د ﻏﺮ و ر د
ﻣﻨ$ﻮ ﻟﻮ ﺷﻮ ﮐﺎ ر ې و ې ﭼﯥ د ا ﻧﺴﺎ ﻧﯿﺖ د ﺗﺎ ر ﯾﺦ ﭘﺮ ﻣﺦ و ﻟ$ﯧﺪﻟﯽ.
ﻏﺮ و ر ﯾﻮ ا ﯥ د ﻏﻮ د و ا ړ و ز ﺑﺮ ﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ﻧﻪ د ی ﻟﺮ ﻟﯽ ،ﭼﯥ ﻻ د ﺑﯽ و ز
ﻟﻮ ا و ﻣﺎ ﺗﻮ ﺷﻮ ﯾﻮ ډ ﻟﻮ [ﭙﻠﻮ ﴎ ﻩ ﻫﻢ ﻏﺮ و ر ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺘﯿﺎ ﺳﺎ ﺗﻠﯽ د ی .ﯾﻌﻨﯽ* :ﻮ
ﻣﺮ ﻩ ﭼﯥ د ز و ر ﺧﺎ و ﻧﺪ ان ﻏﺮ و ر ﻟﺮ ي ،ﭘﻪ ﻫ 4ﻏﻮ ﻣﺮ ﻩ د ﺑﯽ و ﺳﻮ ا ﻧﺴﺎ ﻧﺎ ﻧﻮ
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ﴎ ﻩ ﻫﻢ ﻏﺮ و ر ﻣﻠﺘﯿﺎ ﻟﺮ ﻟﯽ دی.
ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ې د ز و ر ا و ﻮ ا ک ﺧﺎ و ﻧﺪ ا ن ﭘﻪ ر و ا ﺗﻮ ﻪ ﻏﺮ و ر و ﻟﺮ ي ،ﻧﻮ د ﺑﯽ
ز و ر ﻩ ا و ﺑﯽ ﻮ ا ﮐﻪ و  %ي ﻫﻢ د ﺎ ﻧﻪ ﴎ ﻩ ﻏﺮ و ر ﻟﺮ ﻟﯽ ﳾ .د ﻣﺜﺎ ل ﭘﻪ ﺗﻮ
ﻪ :ﮐﻪ د ز و ر ﺧﺎ و ﻧﺪ ﮐﻤﺰ و ر ی و ﻫﻲ ا و (ﮑﻮ ي ،ﺧﻮ ﮐﻤﺰ و ر ی د ز و ر ﺧﺎ
و ﻧﺪ ﺗﻪ ﮐﻨ/ﻠﯽ ﮐﻮ ي ،ﭼﯥ د ﻏﻪ ﮐﻨ/ﻠﯽ ﻫﻢ د ﮐﻤﺰ و ر ي د ﻏﺮ و ر ﻧ1ﻪ ﻣﻨﻠﯽ
ﺷﻮو .ﮐﻪ د ز ور ﺧﺎ و ﻧﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺮ و ر ﴎ ﻩ ﮐﻮ م ﮐﻤﺰ و ر ی ا و ﺑﯽ و ﺳﻪ و %
ی ر (ﻲ ا و ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﺷ %ي ،ﻫﻐﻪ و  %ی ﻫﻢ ﮐﻮ ﻟﯽ ﳾ د ز و ر ﺧﺎ و ﻧﺪ ﺗﻪ 5ﯿﺮ
ې و ﮐﻮ ي.ﭘﻪ د ې ﺎ ی ﮐﯽ د ﻩ ﭼﯥ د ﻮ اﮐﻤﻦ ﻏﺮ و ر ﭘﻪ و ړاﻧﺪې ﯾﻮ ﮐﻤﺰ و
ر ی ﻏﺮ و ر ﻫﻢ ﺎ ن 5ﻮ د ﻟﯽ ﳾ ،ا و د ا ﻫﻢ ﻫ :ﻏﻪ ﻣﻨﻔﻲ 8ﻪ د ﻩ ﭼﯥ د
ﻣﺜﺒﺖ ﭘﻪ و ړ ا ﻧﺪ ې ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ا و ﭘﻪ ﻫﺮ ﺎ ی ﮐﯽ ﯾﯽ ﺧﭙﻞ ﺷﺘﻪ واﻟﯽ 5ﻮ د ﻟﯽ د
ی .ﻧﻮ ﻟﻪ د ی ﮐﺒﻠﻪ ﮐﻪ و ﻫﻞ د ﻏﺮ و ر ﻣﺜﺒﺖ ﮐﺎ ر و ي ﭼﯥ دی ،ﮐﻨ/ﻠﯽ ﻫﻢ د ﻏﺮ
و ر ﻣﻨﻔﻲ ا ړ خ @ﻠﯽ ﺷﻮو .د اﭘﻪ د ا ﭼﯥ ؛ ﮐﻪ د ز و ر ﺧﺎ و ﻧﺪ ،ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﴎه ﯾﻮ
ﭼﺎ ﺗﻪ ﺳﭙﮑﺎوي ﭘﯿ1ﻮ ي ﻧﻮ ﮐﻤﺰ و ر ی ﻫﻢ د ز و ر ﺧﺎ و ﻧﺪ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻨ/ﻠﻮ
ﺳﭙﮑﺎوي ﭘﯿ1ﻮ ﻟﯽ ﳾ .ﻧﻮ ﮑﻪ و ا ﯾﯽ :ﺗﻪ د و ﻫﻞ ﮐﻮ ﻩ ز ﻩ ﺑﻪ ﮐﻨ/ﻞ ﮐﻮ م(.
ﭘﻪ د ې ﭘ %ا و ﮐﯽ ﻏﻮ ر ﻩ @ﻢ د ﻏﺮ و ر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ا و د ا ﭼﯥ ﭼﺎ ﺗﺮ ې ﻣﻨﻔﻲ ا و ﭼﺎ
ﺗﺮ ې ﭘﻪ ﻣﺜﺒﺘﻪ ﺗﻮ ﻪ 8ﻪ ﺗﺮ ﻻ ﺳﻪ ﮐ %ې؟ ﺧﭙﻠﯽ ﺧﱪ ې ا و ږ د ې ﮐ %م :ز ﻣﻮ ږ و
ﻟﺲ ﯾﻌﻨﯽ :ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ ﻧﻮ د ﺗﺎ ر ﯾﺦ ﭘﻪ ا و ږ د و ﮐﯽ ﻟﻪ ﻏﺮور Kﺨﻪ 8ﻪ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﺎ و ا ن
ﻟﯿﺪ ﻟﯽ د ی ،ﭼﯥ د ی ﺗﻪ ﻣﻨﻔﻲ 8ﻪ و ﯾﻠﯽ ﺷﻮو .ﻣﻨﻔﻲ ﭘﻪ د ې ﻣﻌﻨﯽ ﭼﯽ :د

5ﻤﻦ ر ا ﻏﻠﯽ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﻮ ﻩ ﺑﺮ ﺧﻪ ﯾﺎ (ﻮ ل ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﯾﯽ ا ﺷﻐﺎ ل ﮐ %ی،
ﺧﻮ د ا ﺷﻐﺎ ل ﻧﻪ و ر و ﺳﺘﻪ ،و ﻟﴘ ﭘﺎ Kﻮ ﻧﻮ ﻧﻪ ر ا ﭘﺎ ر ﯾﺪ ﱄ ،ا ﺷﻐﺎ ﻟQﺮ ﯾﯽ ا ړ ﮐ%
ی ﭼﯥ ﺑﯿﺮ ﺗﻪ و ا و ﻲ ا و ﻻ ړ ﳾ .ﮐﻮ م ﭼﯥ د ﻏﻪ ﮐﺎ ر ﻻ ﭘﻪ Kﻮ ﲇ ﺗﮑﺮ ا ر
ﺷﻮ ی ﻫﻢ د ی .ﻧﻮ د ﻏﺴﯽ ﻏﱪ ﻮ ﻧﻮ ﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﻔﻲ 8ﻪ ا ﺧﯿﺴﺘﻨﻪ و ﯾﻠﯽ ﺷﻮو .ﯾﻌﻨﯽ:
د 5ﻤﻦ ﺗﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻳ1ﻮ د ل ﺷﻮ ی ﭼﯥ ﻟﻪ ز ر ﻮ ﻧﻮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﱰ و ﻧﻮ ﻟﺮ ې ﻫﻴﻮ ا د
و ﻧﻮ Kﺨﻪ ر ا ﳾ ا و ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ ﺧﭙﻞ ا ﺷﻐﺎ ﻟQﺮ ﯾﺰ ﻩ ﻫﻮ ډ ﭘﻠﯽ ﮐ %ي.
ﻣﺜﺒﺘﻪ 8ﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎ ل @ﻞ ﺷﻮ ی و ا ی ،ﭼﯥ د 5ﻤﻦ د ﻫﻴﻮ ا د د ﴎ ﺣﺪ و ﻧﻮ
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ﻧﻪ ډﯾﺮ ﻟﺮ ې ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯽ ﺗﻢ ا وﻏﺎښ ﻣﺎ ﺗﻮ و ﻧﮑﻲ ﻮ ا ب ﻟﯿﺪﻟﯽ وای.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎ ل د ا ز ﻣﻮ ﻧ( د و ﻟﺲ د ﺳﯿﺎ ﳼ و ا ﮐﻤﻨﯿﻮ ﻣﻨﻔﻲ د ر ﻳ د ی ،ﭼﯥ
ﺧﭙﻠﯽ ﻣﺎ ﺗﯽ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺮ و ر د ﺑﺮ ي د .ﲇ ﭘﻪ .ﯿﺮد ر ﻧﺎ و ې ﮐﻮ ي ا و ﭘﻪ د ی ﺗﻮ
9ﻪ د ﺧﭙﻞ و ﻟﺲ ﺗﺎ ر ﯾﺦ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮ ر ې ﺑﯿﺎ ﯾﯽ ﭼﯥ د ﺗﺎ و ا ن ﻧﻪ ډ ک ا و د
;9ﯽ ﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﻪ ﺑﻞ .ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮو ،و ر ﺗﻪ و ﯾﻠﯽ .د ا ﮑﻪ ﭼﯥ د ﺟ?> ې ﭘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﮐﯽ ﻧﻪ ﯾﻮ ا ﯥ ﭼﯥ ا ﻧﺴﺎ  Eﺗﺎ و ا ن ر ا ر ﳼ ﭼﯥ ا ﻗﺘﺼﺎ د ي ،ﺳﯿﺎ ﳼ ،ا و ا
ﺟﺘ Hﻋﻲ ﺗﺎ و ا ﻧﻮ ﻧﻮ ﴎ ﻩ ﻫﻢ ﻻ س ا و 9ﺮ ﯾﻮ ا ن ﺷﻮ ي ﯾﻮو.
و 9ﻮ ر ۍ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د د ﯾﺮ ﻏﻞ ﻧﻪ و ر و ﺳﺘﻪ ،د ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ ﺗﺮ ﯾﺮ ﻏﻠﻪ
ﭘﻮ ر ې ،ا و ﺑﯿﺎ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ د ﯾﺮ ﻏﻞ ﻧﻪ و ر و ﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ و ر ﯥ ﭘﻮ ر ې
ﭼﯥ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن د ﻧ> ۍ و ا ﻟﻮ ز ﺑﺮ ﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ د ﺟ?> ې ډ9ﺮ 9ﺮ ﻴﺪ ﻟﯽ ،د

ﺟ?> ې ﭘﻪ د ې ډ9ﺮ ﮐﯽ ﭼﯥ .ﻮﻣﺮه روﳼ ،ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﯽ ،ا ﻧ?ﻠﯿﴘ ،ﭼﯿﻨﺎ ی،
ا ﳌﺎ  ،Eﻓﺮ ا ﻧﺴﻮ ي ،ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎ  ،Eا ﯾﺮ ا  Eا و د ﻧﻮ ر و ﻫﯿﻮ ا د و ﻧﻮ و ﺳﲇ و ا
ز ﻣﺎ ﯾﻞ ﺷﻮ ې؟ ا و .ﻮ ﻣﺮ ﻩ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ ن ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯽ ﻣ> ﻩ ،ژ و ﺑﻞ ا و ا و ا ر ﻩ ﺷﻮ
ل؟ دا Wﻮل ز ﻣﻮ ږ د و ا ﮐﻤﻨﻮ ﮐ> ﯾﻮ د ﻣﺎ ﺗﯥ ﻧﻪ ډک ﻏﺮ و ر ﭘﺎ ﯾﻠﯽ د ي ﭼﯥ ﯾﻮ
د ﺑﻞ ﭘﺴﯥ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ ن ﯾﯽ ز ﻏﻤﻲ .ز ﻣﻮ ږ ﺟ?> ﻩ ﻣﺎ ر ﻩ ﺳﯿﺎ ﳼ ﮐ> ۍ و ا ﯾﯽ
ﭼﯥ ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د د د و ی د ﺟ?> ې ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ﻣﺎ ت ﺷﻮ ا و و ﻧ> ﯾﺪ ﻩ .ﻣ?ﺮ
ﺧﱪه د ا ﺳﯥ ﻧﻪ د ﻩ ،ﺧﱪ ﻩ د ا د ﻩ ﭼﯥ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ ﻻ س ﺟﻮ ړ ﺷﻮ
ی د و ا ر ﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ> و ن د ﻫﻐﯽ ﺟ?> ې ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ و ﻧ> ﯾﺪ ﻩ ﭼﯥ د ﻧﻮ ﻟﺲ
ﺳﻮ ﻩ ا و ا ﺗﯿﺎ ﯾﻤﻲ ﻟﺴﻴﺰ ې ﭘﻪ ﭘﺎ ی ﮐﯽ .ﻪ د ﭘﺎ ﺳﻪ ﯾﻮ ﻩ ا و ﻧ[ ا و ږ د ﻩ د د و
ﻩ وو اﳌﺎ Eﻫﯿﻮ ا د و ﻧﻮ زرﻫﻲ ﭘﻮ ﻮ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨ\ﻪ د ﺷ Hل د ﺳﻤﻨﺪ ر 9ﻮ Wﻲ
ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻏﺎړﻩ وﺷﻮې ﯾﻌﻨﯽ :د ﺧﺘﯿ د ﯾﻤﻮ ﮐﺮ ا Wﻴﮏ ا ﳌﺎ ن د ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎل ﻓﻮﻟﮑﺲ
ارﻣﻲ زرﻫﻲ Wﺎ ﻧﮑﻮ ﻧﻮ د ﺷ Hل د ﺑﺤﯿﺮ ې ﭘﻪ ﻏﺎ ړ ﻩ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺧﺘﯿ ا ﳌﺎ ن ﻧﻪ د ﻟﻮ
ﯾﺪ ﻳ ا ﳌﺎ ن ﺗﺮ ﻫﺎ ﻣﺒﻮ ر 9ﻪ ﭘﻮ ر ې ﯾﻮ ﻫﺮ ا ړ ﺧﯿﺰ ﻩ ﺑﺮ ﯾﺪ و ﮐ> .د ﻏﻪ ﺑﺮ ﯾﺪ
ﭼﯥ د و ا ر ﺳﺎ د ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ> و ن ﭘﺮ ﻗﻮ ﻣﺎ ﻧﺪ ې ﭘﯿﻞ ﺷﻮ ی وو ،د ﯾﻮ ې ا و ﻧ[
ﭘﻪ ﻣﻮ د ﻩ ﮐﯽ .ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﮐﯽ د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ ا ﳌﺎ ن ﭘﻮ ﻲ ﭼﻮ [b
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وې ،ﻫﻐﻪ ﻮ ل ﯾﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ ﻟﺮ ې ﮐ ل ،ﺧﻮ د ﯾﻮ ې ا و ﻧ ﺟ ې ﻧﻪ ور و
ﺳﺘﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮ د ﻳ $ا ﳌﺎ ن ﻫﻮ ا ﯾﯽ ﭘﻮ ځ ﯾﻮ ﭘﯿﻠﻮ ټ د ﺧﭙﻞ +ﺒﺎ ر د ا ﻟﻮ
ﺗﮑﯽ ﴎ ﻩ د ﺷ ,ل د ﺑﺤ 4ې ﭘﺮ ﴎ د ﮐﯿﻞ د ﺳﯿﻤﯽ ﻧﻪ د ﺧﺘﯿ $ﭘﻪ ﻟﻮ ر د ﺑﺎ
ﻟﺘﯿﮏ ﺗﺮ ﻫﻐﯽ ﺳﯿﻤﯽ ﭘﻮ ر ې ا ﻟﻮ ﺗﻨﻪ و ﮐﻮ ﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﯽ د و ا ر ﺳﺎ د ﻧﻈﺎ ﻣﻲ
ﺗ و ن د ﺟ ې ﻗﻮ ﻣﺎ ﻧﺪ ا ﻧ ﺧﭙﻠﻪ ﺟ ﻩ ا ﯾﺰ ﻩ ﭘﻼ ﻧﻮ ﻧﻪ ا و ﭘﺮ و 6ﺮ ا ﻣﻮ ﻧﻪ
ﻣﺨﺘﻪ ﺑﯿﻮ ل .د ﻏﻪ ا ﻟﻮ ﺗﻨﻪ د ﺳﻤﻨﺪ ر ﭘﺮ ﴎ ﭘﻪ د ا ﺳﯽ ﻟﻮ ړ ﺗﯿﺎ ﮐﯽ و ﺷﻮ ﻩ ﭼﯥ
د و ا ر ﺳﺎ د ﺗ و ن ﻫﯿ? ﯾﻮ ﻩ ر ا د ا ر ﻫﻢ و ﻧﻪ ﺷﻮ ﻩ ﻟﯿﺪ ﻻ ی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻧﻮ ﻣﻮ
ړ ی ﭘﯿﻠﻮ ټ ﺧﭙﻠﯽ ﻣﻮ ﺧﯽ ﺗﻪ و ر ﺳﯿﺪ ﻩ ،ﻧﻮ ﭘﻪ ډ ﯾﺮ و ﻟﻨ Aو ﺷﻴﺒﻮ ﮐﯽ ﯾﯽ ﻫﻐﻪ
د و ا ر ﺳﺎ د ﺟ ی ﻗﻮ ﻣﺎ ﻧﺪ ا  Dﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ +ﻮ ﻧﻮ و و ﯾﺸﺘﻠﻪ ،د ا ﺳﯽ ﯾﯽ و و
ﯾﺸﺘﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ﺷﯿﺒﻪ ﮐﯽ ﭼﺎ ﻧFﻪ ا و ﻧFﺎ ﻧﻪ ﯾﯽ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻩ ﻟﯿﺪ ﻻ ی د د ﻏﯽ ﺑﺮ
ﯾﺎ ﱄ ﺑﺮ ﯾﺪ ﻧﻪ و ر و ﺳﺘﻪ ،ﻧﻮ ﻣﻮ ړ ی ﭘﻴﻠﻮ ټ ﭘﻪ و ا ﭘﺴ ﮐﯽ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ Gﺎ ﯾﻪ و ﻧﻪ
ر ﺳﯿﺪ ﻩ ا و د ﺷ ,ل ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪ ر 6ﻮ ﻲ ﮐﯽ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯽ ا ﻟﻮﺗﮑﯥ ﴎه وﻏﻮرGﯧﺪه
او ﻣ ﺷﻮ.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د وارﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ و ن د ﻗﻮ ﻣﺎ ﻧﺪ ا ﻧﯽ ﻣﺮ ﮐﺰ و ﻳﺠﺎ ړ ﺷﻮ ،ﻧﻮ ﺑﯿﺎ د ﻟﻮ
ﯾﺪ ﻳ $ا ﳌﺎ ن زرﻫﻲ ﺎ ﻧﮑﻮ ﻧﻮ د ﺧﺘﯿ $اﳌﺎ ن د زرﻫﻲ ﺎ ﻧﮑﻮ ﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺧﭙﻞ
Gﻮ ا ﮐﻤﻦ ﯾﺮ ﻏﻞ ﭘﯿﻞ ﮐ ،ﭘﻪ ډﯾﺮ و ﻟ Pو ﺷﻴﺒﻮ ﮐﯽ د ﺧﺘﯿ $ا ﳌﺎ ن زرﻫﻲ ﺎ ﻧﮑﻮ
ﻧﻮ ﯾﺮ ﻏﻞ د ډ ﯾﺮ وﺗﻠﻔﺎ ﺗﻮ ﴎ ﻩ ﻣﺎ ﺗﯥ و ﺧﻮ ړ ﻟﻪ ا و ﭘﻪ ﺷﺎ ﻩ ﺷﻮ ل ﭘﻪ د ې ﺗﻮ 6ﻪ
د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ $ا ﳌﺎ ن زرﻫﻲ ﭘﻮ Gﻮ ﻧﻮ د ﻫﺎ ﻣﺒﻮ ر ګ ﻟﻪ ﺳﯿﻤﯥ ﻧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ ﺧﺘﯿ $د
ﺑﺮ ﻟﯿﻦ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻩ ا و ﺧﻮ ا ﻩ ﭘﻮ ر ې د ﻫﻐﻮ ی ﭘﻮ Gﻮ ﻧﻪ و Gﻐﻠﻮ ل ا و ﺧﱪ ﻩ د ې
ﺗﻪ و ر ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ $ا ﳌﺎ ن ﭘﻮ Gﻮ ﻧﻪ د ﺧﺘﯿ $اﳌﺎن ﺳﯿﻤﻮ ﺗﻪ و ر ﻧﻨﻮ
ﺗﻞ د ﺧﺘﯿ $ا ﳌﺎ ن د Gﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ د د ﻏﯽ ﻣﺎ ﺗﯽ ﻟﻪ ﻣﺨﯽ د و ا ر ﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ و
ن د ا ﭼﯥ د ﺟ ی د ﻗﻮ ﻣﺎ ﻧﺪ ا ﻧ ﻣﺮ ﮐﺰ ﯾﯽ ړ ﻧ Tﺷﻮ ی وو ،ﻻ ﺳﻮ ﻧﻪ ﺟT
ﮐل او ،اور ﺑﻨﺪ ﯾﯥ و ﻏﻮVﺖ .ﻟﻮﯾﺪﯦWﻮاﻟﻮ ﻫﻢ ا ور ﺑﻨﺪ و ﻣﺎ ﻧﻪ ،ا و ﭘﻪ د ې ﺗﻮ
6ﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺟ ﻩ ﭼﯥ ﮐﻤﻮ ﻧﯿﺴﺘﻮ Gﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ﭘﯿﻞ ﮐ ی و ﻩ ،د ﻫﻐﻮ ی د ﻣﺎ ﺗﯽ
ﴎ ﻩ ﭘﺎ ی ﺗﻪ و ر ﺳﯿﺪ ﻟﻪ .ﭘﻪ د ې ﺟ ې ﮐﯽ Yﻨﻪ ﭼﯥ وو ﯾﻞ ﺷﻮ ل ،د ﭘﯿﻞ
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ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﺎ ﯾﻪ ﭘﻮ ر ې ﭘﻪ ر ﺳﻨﯿﻮ ﮐﯽ ﻫﯿ ﮐﻮ م ﺧﱪ ﺧﭙﻮر ﻧﻪ ﺷﻮ.
ﯾﻌﻨﯽ :ﻧﻪ ﺧﺘﯿ" ز ﺑﺮ ﻮ ا ک ا و ﻧﻪ ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ" ز ﺑﺮ ﻮ ا ک ﻪ وو ﯾﻞ .دا وﻟﯥ؟
د ا ﭘﻪ د ا ﭼﯽ :ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ې ﭘﻪ ر ﺳﻨﻴﻮ ﮐﯽ د د ﻏﯽ ﺟ*) ې ﮐﻮ م ﮐﻮ ﭼﻨﯽ ﺧﱪ
ﻫﻢ ﺧﭙﻮ ر ﺷﻮ ی و ا ی ،ﻧﻮ 3ﻮ ﻟﻪ ا ر و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺮ ﯾﻮ ﺳﱰ ﻧﺎ و ر ﯾﻦ ﻟﺘﺎ ړ ﺷﻮ ی و و.
دا ﮑﻪ :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎ ل ﮐﯽ د ﺟ*) ې د ﻧﺎ ﻣﻪ ﺨﻪ د ا ر و ﭘﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ و ﯾﺮ ﻩ ا و ﺗﺮ
ﻫﻪ ډ ﯾﺮ ﻩ ﺳﱰ ﻩ و ﻩ .ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ې ﯾﻮ ﻩ ﮐﻮ ﭼﻨﯽ ﺧﱪ ﻩ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﻮ ﻟﯽ ﺨﻪ و ﺗﻠﯽ
و ا ی ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎ ل ﮐﯽ ﺑﻪ 3ﻮ ﻟﻮ ا و ر و ﭘﺎ ﯾﯽ ﻫﻴﻮ ا د و ﻧﻮ و ﻟﺴﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ او ر و ﭘﺎ
ﺨﻪ د ﺗﯿ<ﺘﯽ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ ﻠﻮ ﮐﯽ ﻟﻮ ﯾﻪ ﻫﻨ*ﺎ ﻣﻪ ﺟﻮ ړ ﻩ ﮐ) ې و ا ی .ﻧﻮ ﻟﻪ د ې
ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻪ ﺧﺘﯿ" ز ﺑﺮ ﻮ ا ک ا و ﻧﻪ ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ" ز ﺑﺮ ﻮ اک ،ﻫﯿ ﯾﻮ ﻩ ﻫﻢ د ﺟ*)
ې د ﭘﯿ<ﯽ د ﭘﯿ<ﯿﺪ ﻟﻮ ﺧﱪ ﺧﭙﺮ و ل @?ﻮ ر و ﻧﻪ ﺑﻠﻞ ،ا و ﺧﱪ ﻩ ﭘ?ﻪ ﭘﻪ ﭘ?ﻪ ﮐﯽ
ﭘﺎ ﺗﯽ ﺷﻮ ﻩ ،د د ی ﺟ*) ې د ﺗﻠﻔﺎ ﺗﻮ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ﻟﻮ ﯾﺪ ﯾAﻮ ا ﻟﻮ ﭘﻪ و ﻳﻨﺎ ﻨ*ﻪ
ﭼﯥ و ا ﯾﯽ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ ز ر و ﭘﻮ ﯿﺎ ن ﻣ) ﻩ ،ا و ﺗﺮ ﭘﻨAﻠﺴﻮ ز ر و ﭘﻮ ﯿﺎ ن 3ﭙﯿﺎ ن
ﺷﻮ ي د ي ،ﭼﯥ د د ﻏﻮ 3ﭙﯿﺎ ﻧﻮ ﺨﻪ ﻻ د ﯾﻮ ﻩ 3ﭙﻲ د ر ﻣﻠﻨﻪ ﻫﻢ د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ" ا
ﳌﺎ ن ﭘﻪ ر و ﻏﺘﻮ ﻧﻮ ﻧﻮ ﮐﯽ ﻧﻪ د ﻩ ﺷﻮ ې .ﻨ*ﻪ ﭼﯥ د ﺷﻠﻤﯽ ﭘﻴ)ۍ د ا ﺗﯿﺎ ﯾﻤﯽ
ﻟﺴﯿﺰې د د ﻏﯽ ﺟ*) ی ر ﭘﻮ ټ د ﯾﻮ ﯾﺸﺘﻤﯽ ﭘﻴ)ۍ ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ) ۍ ﻟﺴﻴﺰه ﮐﯽ د ا
ﳌﺎ ن د ﺗﯿﻠﻮ ﯾﺰ ﯾﻮ ن ﺨﻪ ﺧﭙﻮ ر ﺷﻮ ،د ﻏﻪ 3ﻮ ل 3ﭙﯿﺎ ن ﭘﻪ ﴎ ﭘ?ﻮ ر ﯾﻠﻮ ﻧﻮ
ﮐﯽ د ﺟ*) ې ﻟﻪ ﺎ ی ﺨﻪ ﻫﺎ ﻟﻨﺪ ،ﺑﻠﺠﯿﻢ ،ﻓﺮ ا ﻧﺴﯽ ا و ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﻪ ﻟﻴPدول
ﺷﻮ ي ا و ﻫﻠﺘﻪ ﯾﯽ د ر ﻣﻠﻨﻪ ﺷﻮ ې د ﻩ .د ا ﻫﻢ و ﯾﻞ ﺷﻮ ي ﭼﯥ د د ﻏﯽ ﺟ*)
ې د ﻣﻮ دې ﭘﻪ ا و ږ د و ﮐﯽ د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ" ا ﳌﺎ ن ﮐﻨﺴﻠﺮﯾﺎ ﺻﺪ ر ا ﻋﻈﻢ Tﺎ ﻏﻠﯽ
ﻫﯿﻠﻤﻮ ت ﮐﻮ ل ﻫﻢ ﻫﯿ ﻧﻪ وو ﻟﯿﺪ ل ﺷﻮ ی ،ا و ﭼﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ر ﺳﻨﯿﻮ ﮐﯽ د ﻫﻐﻪ د
ﺣﻀﻮر ﯾﺎ ﻋﺪ م ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻪ ﺧﭙﺎ ر ﻩ ﻧﻪ ﮐ) ل .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺟ*) ﻩ ﭘﺎ ی
ﺗﻪ و ر ﺳﯿﺪ ﻟﻪ ،ﺑﯿﺎ ﻧﻮ Tﺎ ﻏﻠﯽ ﻫﯿﻠﻤﻮ ت ﮐﻮ ل ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ا و ﻫﺮ ﭼﯿﺮ ﺗﻪ ﻟﯿﺪ ل
ﮐﻴﺪه ﻪ ﭼﯥ د دې ﺟ*) ې ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ډﯾﺮ ﺳﱰ و ﯾﺎ ړ و @\ﻞ ﺷﻮ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
ﻫﻐﻪ ﮐﺎ ر وو ،ﭼﯥ Tﺎ ﻏﲇ @ﻮ ر ﺑﺎ ﭼﻮ ف ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ) ي @ﺎ م ﮐﯽ ﭘﻪ ﯾﻮ ا ړ ﺧﯿﺰ ﻩ
ﺗﻮ @ﻪ د و ا ر ﺳﺎ د ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ) و ن د ړ ﻧ*ﯿﺪ ﻟﻮ ا ﻋﻼ ن و ﮐ) .ﯾﻌﻨﯽ :ﭘﻪ د ې @ﺎ م
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ﮐﯽ ﯾﯽ د و ا ر ﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﯽ ﺗ و ن ړ ﻧ ا و ﭘﻪ د و ﻫﻢ ﭘ ا و ﮐﯽ د ﺷﻮ ر و ي ا
ﺗﺤﺎ د ﺳﯿﺎ ﳼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﯾﯽ د ﺗﺎ ر ﯾﺦ ﮐﻨﺪ ې ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .ﻫﻮرا ﻮرﺑﺎﭼﻮف! ﺧﻮ
روﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ' ﮐﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻏﺮ و ر و ﺳﺎ ﺗﻪ .ﻣ,ﺮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐﯥ د ﻟﻮدﯾ0ﻮاﻟﻮ
ﺳﯿﺎﳼ او ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﮐ ﯾﻮ ﻧﻪ ﯾﻮا2ﯥ د ا ﭼﯥ د ﻏﻪ 6ﻮ ﻟﯥ ﭘﯿ5ﯽ ﯾﯽ ﻧﺎ ﻟﯿﺪ ﻟﯥ و
9ﻠﯽ ﭼﯥ ﭘﺮ ې و ﯾﺎ ړ ﯾﯽ ﻫﻢ و ﻧﻪ 7ﻮ د ﻟﻮ ،ا و ﻻ ﭘﺴﯽ ﯾﯽ د ر و ﺳﺎ ﻧﻮ د ز ړ و
ﻧﻮ د ﺳﺎ ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ ،ﻫﻐﻮ ی ﺗﻪ ﯾﯽ ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎ ر د و ﻧﻮ ډ ا ﻟﺮ ې و ر ﮐ ې= ،ﻮ
ﺧﭙﻞ ﭘﻮ 2ﻮ ﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺘﯿ> ا ﳌﺎ ن =ﺨﻪ و ﺑﺎ ﳼ ا و ﺧﺘﯿ> ا ﳌﺎ ن د و ی ﺗﻪ و ﺳﭙﺎ
ر ي .ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ> ا ﳌﺎ ن ﭘﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎ ر د و ﻧﻮ ،ﻧﻮ ر ې ډا ﻟﺮ ې ﻫﻢ ر و ﺳﺎ ﻧﻮ ﺗﻪ و ر
ﮐ ﻟﯽ= ،ﻮ ﻫﻐﻮ ی ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ 2ﯿﺎ ﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ر و ﺳﯿﻪ ﮐﯽ د ﻧﻨﻪ د ﻫﺴﺘﻮ ﻨﯽ ﮐﻮ ر و
ﻧﻪ ﺟﻮ ړ ﮐ ي .د د ې ﴎ ﻩ ﴎ ﻩ ا ﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﻧﻮ ا و ﻫﻢ ﻫﻐﻮ ا و ر و ﭘﺎ ﯾﯽ ﻫﻴﻮ ا
د و ﻧﻮ ﭼﯥ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ ﴎ ﻩ د ﻧﺎ ﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ و ن ﮐﯽ ﻣﻠ,ﺮي د ي ﻫﻢ ﺗﺮ
ﻧﻦ و ر 2ﯥ ﭘﻮ ر ې د د ﻏﯽ ﺟ ,ې ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ =ﻪ و ﻧﻪ و ﯾﻞ= ،ﻮ د ر و ﺳﺎ ﻧﻮ ﻏﺮ
و ر ﺗﻪ ﺗﺎ و ا ن و ﻧﻪ ر ﺳﻴEي .ﺧﻮ روﺳﺎﻧﻮ =ﻪ ﭼﯥ ﻟﻮ ﯾﺪ ﯾ0ﻮ ا ﻟﻮ ﻏﻮ 7ﺘﻞ ﻫﻐﻪ
6ﻮ ل ﯾﯽ ﭘﻪ ﺳﻮ ﻟﻪ ﺋﻴﺰه ﺗﻮ ﻪ ا و ﭘﻪ آ ر ا ﻣﻪ ﴎ ﻩ ﻟﻮﯾﺪ ﯾ0ﻮ ا ﻟﻮ ﺗﻪ و ر ﮐ ل.
ﯾﻌﻨﯽ :د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﻟﻪ ﺧﻮ ا ﻩ ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ ي ﺎ م ﮐﯽ ﭘﻪ ﯾﻮ اړ ﺧﯿﺰ ﻩ ﺗﻮ ﻪ
د و ا ر ﺳﺎ ﭘﻮ 2ﻲ ﺗ و ن ،ړ ﻧ ا و ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ ﻫﻢ و ﻧ ﯾﺪ ﻩ.
د ﺧﺘﯿ0ﯽ ا و ر و ﭘﺎ 2ﯿﻨﯽ ﻫﻴﻮ ا د و ﻧﻪ ا و ﻫﻤﺪ ا ر ﻧ,ﻪ د ﻣﺮ ﮐﺰ ي ا ﺳﯿﺎ 2ﯿﻨﯽ
ﺷ Rﱄ ﻫﯿﻮ ا د و ﻧﻪ ﭼﯥ د و ا ر ﺳﺎ د ﺗ و ن ﻏ ي ﯾﺎ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ و
ﻟﮑﻪ ﮐﯽ وو ،د ر و ﺳﺎ ﻧﻮ ﻟﻪ و ﻟﮑﯽ ﻧﻪ آ ز ا د ﺷﻮ ل .د ﺳ ې ﺟ ,ې ﺳﻮ 2ﻮو ﻧﮑﻲ
ا و ﺧﻮ ﻧ ۍ ﻻ ﻧﺠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﮐﯽ د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ا ﺷﻐﺎ ﻟﻮو ﻧﮑﯿﻮ ﭘﻮ
2ﻮ ﻧﻮ ﺷﺘﻪ و ا ﻟﯽ 9ﻞ ﮐﻴﺪ ﻩ ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژ و ﻧﺪ ا ﻧﻪ ﮐﯽ ﻟﻪ
ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﻧﻪ و و ﯾﺴﺘﻞ د د ﻏﻮ =ﻮ ﮐﺎ ر و ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮ ﻟﻮ ﴎ ﻩ ﭼﯥ ﯾﺎ د و ﻧﻪ ﺗﺮ ﯾﻨﻪ و
ﺷﻮ ﻩ ،ر و ﺳﺎ ﻧﻮ د ﺳ ې ﺟ ,ې ﭘﻮ 2ﻲ ﺳﯿﺎ ﺳﺖ ﺗﻪ د ﭘﺎ ی 6ﮑﯽ ﮐﯿ5ﻮ د.
ﺑﺎ ﯾﺪ ﻫﯿﺮ ﻧﻪ ﳾ ﭼﯽ :د د ې ﭘﯿ5ﻮ ﻧﻪ =ﻪ ﻣﻮ د ﻩ و ړ ا ﻧﺪ ې د ﻧﺎ ﺗﻮ د ﻧﻈﺎ ﻣﻲ
ﺗ و ن ﻟﻪ ﺧﻮا د و ا ر ﺳﺎ د ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ و ن د ﻫﻮ ا ﯾﯽ =ﺎ ر ﻧﯽ د ﮐﭽﻲ د ﭘﻮ
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ﻫﻴﺪ ﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻮ ﺧﻪ ،د ا ﳌﺎ ن د ﯾﻮ ې ﺳﭙﻮ ر  ا ﻟﻮ ﺗﮑﯥ ﭘﻪ ا ﺳﺘﻮ ﻟﻮ ﭼﯥ ﭘﻴﻠﻮ
ټ ﯾﯽ ﻫﻢ ﯾﻮ ﺗﻨﮑﯽ ا ﳌﺎ ﻧﯽ ﻠﻤﯽ وو ،ﯾﻮ ﻩ ﭘﯿﻪ و ﺷﻮ ﻩ ﯾﻌﻨﯽ :د ﻏﻪ ا ﳌﺎ ﻧﯽ
ﻠﻤﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﭙﻮ ر  ا ﻟﻮ ﺗﮑﻪ د ا ﳌﺎ ن ﻟﻪ ﺧﺎ و ر ې $ﺨﻪ د ﻣﺴﮑﻮ ﺗﺮ 'ﺎ ر ﻩ
ﭘﻮ ر ې ﭘﻪ د ا ﺳﯽ ﻟﻮ ړ ﺗﯿﺎ ﮐﯽ ﺑﻮ ﺗﻠﻠﻪ ﭼﯥ د و ا ر ﺳﺎ د ﺗ +و ن ﻫﯿ) ﯾﻮ ﻩ ر ا د ا
ر و ﻧﻪ ﺷﻮ ﻩ ﻟﯿﺪ ﻟﯽ .ﺧﻮ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻏﻪ ا ﻟﻮ ﺗﮑﻪ د ﻣﺴﮑﻮ د 'ﺎ ر ﭘﻪ ﴎ ﻩ ﻣﻴﺪان
ﮐﯥ ﮐﻮزه ﺷﻮه ،ﺑﯿﺎﻧﻮروﺳﺎﻧﻮ ا د ﻫﻐﻮی د وارﺳﺎ ﺗ +و ن ﭘﺮ ې و ﭘﻮ ﻫﻴﺪل .ﻟﮑﻪ
ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻨﮑﯽ ﻠﻤﯽ 5ﻮ 4ﯽ ﻻ $ﻪ ﻣﻮ د ﻩ د ﺷﻮ رو ي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﯽ ﻫﻢ
ﺑﻨﺪ ي وو ،د 5ﻮ ر ﺑﺎ ﭼﻮ ف ﭘﻪ و ﻳﻨﺎ د و ا ر ﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ +و ن د ا ﻗﺘﺼﺎ د ي ﮐ+
ﮐﯿﭽﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ړ ﻧ? ﺷﻮ ی ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﯽ د ﻫﻐﻮ ی ﻣﺎ ﺗﯽ ﭘﻪ ﻟﻮ ﻣ +ي
5ﺎ م ﮐﯽ د د ﯾﻤﻮ ﮐﺮ ا 4ﻴﮏ ا ﳌﺎ ن د ﻧﯿﺸﻨﻞ ﻓﻮ ﻟﮑﺲ ا ر ﻣﻲ د ﺑﺮ ﯾﺪ ا و د ﻣﺎ
ﺗﯽ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ H5ﻞ ﮐﯿ Gي ﭼﯥ د ﺑﺎ ﻟﺘﯿﮏ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﯾﯽ ﺧﭙﻠﻪ د ﺟ +Iی د ﻗﻮ
ﻣﺎ ﻧﺪ ا ﻧ Lﻣﺮ ﮐﺰ و ﺑﺎ ﯾﻠﻠﻮ.
ز ﻣﺎ ﭘﻪ ا ﻧﺪ :ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﺗﻪ د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﺟ +Iﻩ د ا ﻗﺘﺼﺎ د د ﮐﻤﺰ و ر ي
ﮐﻴﺪ ﻟﻮ ﭘﻪ ﻻ ر ﻩ ﮐﯽ ﺧﻮ ر ا ا ﻏﯿﺰ ﻣﻨﻪ ﻻ ﻣﻞ د ی ،ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻ ﻣﻠﻪ ﭘﺮ ﻟﻮ د
ﻳ Pا ﳌﺎ ن ﺑﺎ ﻧﺪ ې د ﺧﺘﯿ Pا ﳌﺎ ن د زرﻫﻲ 4ﺎ ﻧﮑﻮ ﻧﻮ ﺑﺮ ﯾﺪ و ر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻣﺮ 5ﺎ ﻧﯽ
ﭘﺮ ﯾﻮو ت.
د ا ﮑﻪ :ﮐﻪ ﭼﯿﺮ ې ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د د ا ﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎ ن ﭘﻪ ﺟ +Iﻩ ﮐﯽ د ا ﻗﺘﺼﺎ د
ﻟﻪ ا ړ ﺧﻪ ﮐﻤﺰ و ر ی ﺷﻮ ی ﻧﻪ و ا ی ،د و ا ر ﺳﺎ ﺗ +و ن ﺑﻪ ﭘﺮ ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ Pا ﳌﺎ ن
ﺑﺮ ﯾﺪ ﻧﻪ ﮐﺎ و ﻩ ا و ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ړ ﻧIﯿﺪ ﻩ.
د ا ﭼﯥ ﺧﱪ ﻩ ﭘﺮ ﻣﺜﺒﺖ ا و ﻣﻨﻔﻲ ﻏﺮ و ر ﺑﺎ ﻧﺪ ې ﺗﺮ د ې ﺎ ﯾﻪ ر ا ﻏﻠﯥ و ﻩ ،ﻧﻮ
ﻏﻮ ر ﻩ ﺑﻪ و ي ﺑﯿﺮ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺤﺚ ﺗﻪ ر ا و 5ﺮ ﻮ .ﻣﺎ و ﯾﲇ وو ،ﭼﯥ ﻣﻮ ږ ا ﻓﻐﺎ ﻧﺎ
ن د ﻣﻨﻔﻲ ﻏﺮ و ر ﭘﺮ ﻧﺎ ر و ﻏﻲ ﻟﺘﺎ ړ ﯾﻮو .د ا ﮑﻪ:
ﭘﻪ ﭘﻮ ﺗﻨﻲ ﺑﺤﺚ ﮐﯽ ﻣﻮ و ﻟﻮ ﺳﺘﻞ ﭼﯽ :د ﻟﻮ ﯾﺪ ﻳ Pا ﳌﺎ ن ا و و ر ﴎ ﻩ د 4ﻮ ﻟﻮ
ﻟﻮ ﯾﺪ ﯾZﻮ ا ﻟﻮ ﺳﯿﺎ ﳼ ،ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ا و ا ﻗﺘﺼﺎ د ي ﮐ +ﯾﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﺳ +ﻩ ﺟ +Iﻩ د ﮐﻤﻮ
ﻧﯿﺴﺘﺎ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐﯽ [5ﻠﯽ و ﻩ ،ﺧﻮ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ د ﺑﺮ ي د ﻏﺮ و ر ﻧﻪ ﭼﯥ ﯾﻮ ﻣﺜﺒﺖ
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ﻏﺮ و ر ﻞ ﮐﻴﺪ ﻩ ﭘﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﺗﻮ ﻪ ﻣﺨﻨﻴﻮي و ﮐ ا و وﯾﯽ ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ د و ا ر
ﺳﺎ ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﺗ و ن ﭘﻪ ﻣﺎ ﺗﯥ ا و د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د ﭘﻪ ړ ﻧ$ﯿﺪ ﻟﻮ ﴎ ﻩ د روﺳﻴﯥ
د و ﻟﺲ ﻣﲇ ﻏﺮ و ر ﺗﺮ ﭘ3ﻮ ﻻ ﻧﺪ ې ا و ﺗﺎوان وو ﯾﻨﻲ .ﻫﻤﺪ ا ر ﻧ$ﻪ ﻟﻮ د ﯾ-ﻮ ا
ﻟﻮ و ﻧﻪ ﻏﻮ ﺘﻞ ﭼﯥ ر و ﺳﻴﻲ ﺗﻪ د ﺳ ې ﺟ$ې ﭘﻪ ﭘﺎ ی ﮐﯽ ﻫﺮ ا ړ ﺧﯿﺰ ﻩ ﺗﺎ و
ا ن و ر ﺳﻮ ي .ﻻ ﭼﯥ د ر و ﺳﻴﻲ ﴎ ﻩ ﯾﯽ د ﻫﻐﻮ ی د ا ﻗﺘﺼﺎ د ﭘﻪ ر ﻏﻮ ﻟﻮ ﮐﯽ
ډ ﯾﺮ ﻩ ز ﯾﺎ ﺗﻪ ﻣﺮ ﺳﺘﻪ و ﮐﻮ ﻟﻪ .ﮐﻮ م ﭼﯥ ر و ﺳﻴﻲ و ﮐﻮ ﻻ ی ﺷﻮ ل ﭘﻪ و ر و ،و
ر و ﺧﭙﻞ ا ﻗﺘﺼﺎ د ي ،ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ا و ﺳﯿﺎ ﳼ ﺑﻨﺴ:ﻮ ﻧﻪ و ر ﻏﻮ ي ،ﭘﺮ ﭘ3ﻮ و د ر و
ي ا و ﻏ3ﺘﻠﯽ ﮐ ي.
ﻣ$ﺮ ز ﻣﻮ ږ ا ﻓﻐﺎ ن ﺟ $ﻩ ﻣﺎ ر ﻩ ﮐ ۍ ﭼﯥ ﻻ ﯾﯽ ﻫﯿ> ﮐﺎ ر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ا ﺑﺘﮑﺎ ر ا و
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ا ﺧﺘﻴﺎ ر ﻧﻪ وو ﮐ ی ،د ﺷﻮ ر و ي ا ﺗﺤﺎ د د ړ ﻧ$ﯿﺪ ﻟﻮ و ﯾﺎ ړ د Eﺎ ن
ﻲ ا و د ﻣﻨﻔﻲ ﻏﺮ و ر ﭘﺮ Gﲇ ﭘﺎ څ ﺧﺘﲇG ،ﻮ ﻧ ۍ و ا ل ﯾﯽ د ﻓﺎ ﺗﺤﯿﻨﻮ ﭘﻪ

Gﯿﺮ و و ﯾﻨﻲ .ﮐﻮ م ﭼﯥ د ﺑﺮ ي ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻔﻲ Gﻠﯽ ﻫﻢ و ر ﺗﻪ ﭘﺮ د ﯾﻮ ﺟﻮړ ﮐی،
ﭼﯥ د ﭘﺮ د ﯾﻮ ﻧ3ﯥ ﻧ3ﺎ ﻧﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮐﯽ ﻟﻪ و ر ا ﯾﻪ ﮑﺎر ي .ﮐﻪ د ا ﺳﯽ ﻧﻪ و ي ،ﻧﻮ
د ا ﻓﻐﺎ ن ﺟ $ﻩ ﻣﺎ ر ﻩ و ﮐ ﯾﻮ ﺑﻪ د ﺟ $ې د :ﻠﻮ ﻧﻪ و ر و ﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺳﯿﺎ ﳼ ﺑﻨﺴ Lﮐﯽ د ﯾﻮ ﻩ و ﻟﺲ ﻣﻨﻠﯽ ﻧﻈﺎ م ﭘﻪ ﺟﻮ ړ و ﻟﻮ ﴎ ﻩ د ﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﻫﯿﻮ ا د
ﮐﯽ ﺳﻮ ﻟﻪ ،ر و ﻏﻪ ا و ډ ا ډ ﺧﻮ ﻧﺪ ي ﮐ ی و ا ی .د و ی ﺗﻪ ﭼﯥ ﻻ ا و س ﻫﻢ ر
و ﺳﺎ ن ﺳﯿﺎ ﳼ ا و ﻧﻈﺎ ﻣﻲ ﻟﻮ ر ی Nﺎ ﮐﻲ ا و د ﺧﭙﻞ ﻣﻨ-ﻲ ﺟ $و ﻟﯿﺎ ر ې و ر
ﻴﻲ .ﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮ م د ﻟﯿﻞ ﺑﻪ د ﺟ $ې د ﻓﺎ ﺗﺤﯿﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ وو ﯾﺎ ړ ل ﳾ؟
ا و ﭘﻪ ﮐﻮ م ﻣﺦ ﺑﻪ ﻟﻪ ر و ﺳﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ د ﺟ $ې د ﻏﺮ ا ﻣﺎ ﺗﻮ د ﻏﻮ ﺘﻠﻮ و ړ ﺗﯿﺎ و
ﻟﺮي؟ د و ی ﯾﻮ ا Eﯥ ﻧﻪ د ي ﭼﯥ د ﭘﺮ د ﯾﻮ ز ﺑﺮ Eﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ر و ا و
ﻧﻐﻤﻮ ﮐﯽ ﺧﭙﻠﯽ Gﻮ Rﯥ ا ﭼﻮ ي ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯽ ﻻ ﻧﻮ ر ﻫﯿﻮ ا د و ﻧﻪ ﻫﻢ
ﺷﺘﻪ ،ﮐﻮ م ﭼﯥ ﻟﮑﻪ د د و ﯾﻮ ﭘﻪ Gﯿﺮ د ﭘﺮ د ﯾﻮ ز ﺑﺮ Eﻮ ا ﮐﻮ ﻧﻮ ﻧﯿﺎ ﺑﺘﻲ ﺟ $ې
د ﻧﯿﺎ ﺑﺘﻲ ﻫﻮ ډ و ﻧﻮ ﴎ ﻩ ﯾﻮ Eﺎ ی ﭘﺮ ﻣﺨﻪ ﺑﯿﺎ ﯾﯽ.
و ﻮ ر ئ ﻫﻤﺪ ا ا و س ﻫﻢ ا ﯾﺮ ا ن ﻫﻐﻪ Gﻪ و ا ﯾﯽ ﭼﯥ د ﻣﺴﮑﻮ ﻟﻪ ﺣﻠﻘﻮ ﻣﻪ ر ا
و Eﻲ ،ا و ﺳﻌﻮ د ي و ا ﮐﻤﻨ Xﻫﻐﻪ Gﻪ و ا ﯾﯽ ﭼﯥ د ﻟﻨﺪ ن ا و و ا ﺷﻨ W$ﻟﻪ
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ﮐﻮ ﻣﯥ ر ا و ﻲ .ا و ز ﺑﮑﺴﺘﺎ ن ا و ﺗﺎ ﺟﯿﮑﺴﺘﺎ ن ﭼﯥ ﻻ ﻫﻢ د ر و ﺳﺎ ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺮ
ﯾﯿﺘﻮ ﺑﻪ ﻧﻪ د ي ا زا د ﺷﻮ ي .ﭘﺎ ﮐﺴﺘﺎن ن ﺗﻪ ﮐﻪ و ﻮ ر و ،ﻫﻐﻪ ﺧﻮ د ا ﻧ%ﺮ ﯾﺰ د
ﺧﯿ*ﯥ ﻧﻪ ر ا و ﺗﯽ ا و د ا ﻧ%ﺮ ﯾﺰ ,ﭘﻪ ﺧﯿ*ﻪ ﮐﯽ ﻻ ژ و ي .ﮐﻪ ا ﻧ%ﺮ ﯾﺰ ﯾﯽ ﺧ ,و ب
ﻧﻪ ﮐ ,ي ﺑﯽ د ﻓﺎ ﺗﺤﯽ د ا ﺧﯿﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ د ﺗﺎ ر ﯾﺦ ﭘﻪ ﻣ ,ﺳﺘﻮ ن ﮐﯽ 1ﺦ ﳾ.
اوس ا و س د ﻧ ,ۍ 9ﻮ ل ﻫﻴﻮا د و ﻧﻪ ﻫﻐﻮ ی ﮐﻪ د ﻣﻠ%ﺮ و ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ ﻏ ,ي د ي
او ﮐﻪ ﻧﻪ دي؛ <ﻪ ﭘﻪ ﺳﯿﺪه أو <ﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﺳﯿﺪه ﺗﻮ ﻪ ﮐﻪ و ﻏﻮ ا ړ ي ا و ﮐﻪ و ﻧﻪ
ﻏﻮاړي د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ د ﻣﺘﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎ ﻻ ﺗﻮ ﭘﻪ و ﻟﮑﻪ ﮐﯽ 1ﮑﯿﻞ د ي .د ا ﮑﻪ ﭼﯥ
د ﻣﻠ%ﺮ و ﻣﻠﺘﻮ ﻧﻮ 9ﻮ ﻟﯽ ﺳﯿﺎ ﳼ ،ا د ا ر ي ؛ ا و ﮐﻠﺘﻮر ي <ﺎ ﻧ%ﯽ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ د
ﻣﺘﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎ ﻻ ﺗﻮ د ﺣﮑﻮ ﻣﺖ ﭘﻪ ﻣﺮ ﺳﺘﻮ ﭘﺮ ﭘFﻮ و د ر ﯾﺪ ﱄ ا و ﻫﻐﻪ 9ﻮ ﻟﯽ <ﺎ
ﻧ%ﯽ ﻫﻢ ﻫ Jﻏﻪ <ﻪ ﮐﻮ ي ﭼﯥ د ا ﻣﺮ ﯾﮑﯽ د ﻣﻨﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎ ﻻ ﺗﻮ د ﺳﯿﺪ ﻩ ا و ﻧﺎ
ﺳﯿﺪ ﻩ ﻻ ر 1ﻮوﻧﻮ ﴎ ﻩ ﺑﺮ ا ﺑﺮ ې و ﭼﻠﻴNي .ﭘﻪ د ې ﺧﱪ ﻩ ﮐﯽ د ا ر و ﭘﺎ ﯾﯽ
ﻫﻴﻮا د و ﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﺮ ر و ﺳﻴﻲ ا و ا ﺳﯿﺎ ﯾﯽ ﻫﻴﻮا د و ﻧﻮ ﻻ ﺗﺮ ﭼﻴﻨﻪ ﭘﻮ ر ې ﻫﻢ ﭘﻪ
ﮐﯽ ﯾﻮ ﺎ ی ﺷﻤﯿﺮ ل ﮐﻴﺪ ﻟﯽ ﳾ .ﻫﯿ Oﯾﻮ ﻫﻴﻮا د د ا ﻗﺘﺼﺎ د ﻟﻪ ا ړ ﺧﻪ

ﭘﺮﺧﭙﻞ ﺎ ن ﻣﺘﮑﻲ ﻧﻪ دی! د ا ﮐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺘﺤﺪ ﻩ ا ﯾﺎ ﻻ ت ﻫﻢ و ي؟
ﺧﻮ د ﻧ ,ۍ اوﺳﻨﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دﯾﻮﮐﺎروان ﭘﻪ <ﯧﺮ Rﻠﯽ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﺮ ﴎﮐﯥ ﯾﯥ د
اﻣﺮﯾﮑﯥ ﻣﺘﺤﺪه اﯾﺎﻻت وﻻړ دی ا و د ﮐﺎروان د ﻣﴩۍ دﻧﺪه ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ،ﭘﻪ
ﮐﺎروان ﮐﯥ 1ﺎﯾﯥ د ﮐﺎر و ان ﯿﻨﻲ ﻏ ,ي د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﻮ ﭼﻮ ﻧﻮ ا و ﺧﯿﺎ ﻟﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﯽ د ﮐﺎروان د ﻣﴩ ﺗﺎ ﺑﻪ او ﻻر 1ﻮوﻧﻮ ﻫﯿﲇ ﯾﺎ وﺳﻮﺳﯥ وﻟﺮ ي ،ﺧﻮ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ
ﺳﯿﺎﳼ ،اﻗﺘﺼﺎدي او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﴍاﯾﻄﻮ ﮐﯥ د ا ﺳﯽ ﻫﯿﻠﻮ ا وا ر ز و ﺎﻧﻮ ﺗﻪ د
رﺳﯧﺪﻟﻮ ﻻر ې ا و ﻮدرې 9ﻮﻟﯥ د ﻣﯿﻨﻮﻧﻮ <ﺨﻪ ډک دي او د ﭼﺎ ﴎه داﳼ
وﺳﻪ ﻧﻪ 1ﮑﺎر ي <ﻮ د د ﻏﻮ ﻣﯿﻨﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮ ې ﮐﻮﻟﻮ ا و دﻻرې ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻮ
ﺧﻮ ﺗﻪ ورﺳﯿﺪﻟﯽ ﳾ.

ﭘﺎی
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