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     لوم７ی لوست

مناجات
موږ او تاسو د دعا نوم اور４دلی دی، پ５ژنو ي３ او تل دعا کوو. هره گ７ۍ او هر مهال د اړتيا د پيدا ک５دو 
په وخت ک３ د خدای تعالی دربار ته د دعا السونه پورته کوو او د خپلو اړتياوو د پوره ک５دو غو＊تنه 
ترې کوو. دا کار ！ول مسلمانان هر وخت په هر ＄ای ک３ کوي. پر دعا سرب５ره په نورو الرو چارو هم له 
خدای جل جالله ＇خه د خپلو اړتياوو د پوره ک５دو غو＊تنه کوو. هره هغه غو＊تنه چ３ په يوه ＄انگ７ي 
حالت ک３ د اهلل تعالی دربار ته له عذر، زارۍ، ب３ وس９ او نياز سره مله وي، خپله کمزوري او د اهلل   جل 
جالله لويي او رحم پک３ وستايل شي، مناجات بلل کي８ي. مناجات او دعا که له يوې خوا له انسان 
سره د اهلل تعالی د مرست３ المل کي８ي، له بل３ خوا دا عمل په خپله عبادت هم گ２ل کي８ي او د ن５کيو 

او ثوابونو په عملنامه ک３ ليکل کي８ي. 
مناجات په پ＋تو ادبياتو ک３ پخوان９ ري＋３ لري، د بي نيکه مناجات ي３ ＇رگنده ب５لگه ده. 

أيا تاسو تر اوسه کوم مناجات لوستی؟

لويه خدايه! 
زه ستا کمزوری بنده يم، پر ما د رحمت باران واوروه چ３ وچکال９ ＄پل３ د＊ته م３ ستا د رحمت پر 

اوبو خ７وبه او گرم９ وهل３ سينه م３ پرې يخه شي.
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زما ربه! 
زه د گناهونو په سمندر ک３ ډوب يم، ما په خپل رحم او کرم ساحل ته وباسه او له دې ډاروونکي 

حالت نه م３ وژغوره!
الهي! 

زه په خپل خير او شر نه پوه８５م، ما ته د خير او فالح الر راو＊يه.
الهي!

 زما کور، کوډله او جونگ７ه ورانه ويجاړه شوې، په اوړي ک３ م３ گرمي او په ژمي ک３ م３ ساړه غو＊３ 
او پوستکي رانه خوري، ته پر ما د خپل رحمت سيوری وک７ه.

لويه خدايه! 
زه نه پوه８５م، د ناپوه９ د تورتم پردې م３ پر سترگو خپرې دي، سترگ３ م３ له تيارو او ناخوالو پرته نور 

＇ه نه ويني، ته م３ له سترگو ＇خه د ناپوه９ پردې لرې ک７ه، ته م３ د زړه سترگ３ ر３１ ک７ه.
الهي! 

زه ب３ الرې شوی يم، ړوند يم، ＊ه او بد نه پ５ژنم. ما ته الر راو＊يه، د سترگو نور راک７ه، له بدو م３ 
راواړوه او پر نيکيو م３ سم ک７ه. 

لويه خدايه! زه گنهکار يم، هره توبه ب５رته په خپله ماتوم، بيا بيا گناه کوم. انسان يم، بده گ７ۍ او ناوړه 
حالت م３ ژر له ياده و＄ي، پر خپلو ژمنو نه در８４م، خو بيا هم د ک７او پر مهال ستا دربار ته درگر＄م. 

که هر ＇و م３ وش７ې، بيا در＄م، ＄که:
 له تا پرته چا ته ورشم! 

چا ته وژاړم! 
د چا لمن ونيسم! 

له تا پرته ＇وک نه لرم. تا فرمايلي، زما له دربار او رحمت ＇خه مه 
نهيل３ کي８ئ! زه هم د هغه ش５ب３ په تمه يم، چ３ ستا د رحمت او مغفرت 

تر سيورې الندې راشم، عقل پيدا  ک７م، هو＊يار شم، سمه او ک８ه
 الر وپ５ژنم، دوست او د＊من ب５ل ک７ای شم، ورور ته ورور ووايم او د＊من ته د＊من. 

د ورور خبره واورم او د＊من ته نه ووايم. 
الهي!

او کن６ر کورگی،  ما ته وس راک７ه چ３ خپل ه５واد، دا زما وران 
ودان ک７م، مينه ورسره وک７م، ＊کلی ي３ ک７م، د پرديو له ناپاکو 

منگولو ＇خه ي３ وژغورم.
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الهي، زما ＊کلی ه５واد، زما شين او سمسور ه５واد، زموږ د ه５واد د＊منانو وران ويجاړ ک７ی او موږ 
ي３ زموږ د ناپوه９ له امله د يوه او بل پر غاړه اچولي يو. 

الهي!
 دا د انسانيت او شريعت الر نه ده! 

الهي!
ماته د انسانيت او شريعت الر و＊يه او پر هغ３ م３ رهي ک７ه.

خدايه! 
ته راته د دې وران کورگي د ودانولو الرچار و＊يه. 

الهي!
 ته م３ په زړه ک３ له خپل کورگي سره مينه ال توده ک７ه او همت راک７ه چ３ ب５رته ي３ ودان ک７م او د گلو 

ب０ ترې جوړ ک７م.
الهي! 

زما ب５وس９ ته وگوره، زما گناهونو ته مه گوره، زما د گناهونو پ５＂ی زما له اوږو سپک ک７ه او پر هغه الر 
م３ رهي ک７ه چ３ تا پرې خپل نازولي بنده گان روان ک７ي دي. امين يا رب العلمين 

زده کوونکي دې په ډلو ک３ د پورته مناجات په اړه خبرې وک７ي او وروسته دې ي３ ＇و تنه په وار په ＊ه 
او ＊کلي غ８ ولولي.

١ – دعا او مناجات ＇ه توپير لري؟ 
٢ – أيا د دعا او مناجات وختونه او حالتونو سره يوشان دي او که توپير لري؟

٣ – د مناجات پر مهال انسان ＇نگه حالت غوره کوي؟

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د لوی خدای جل جالله له دربار ＇خه د مناجات په ترڅ ک３ له روان 
حالت ＇خه د خپل ه５واد د ايستلو غو＊تنه وک７ي او د کاغذ پرمخ دې وليکي.
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 دويم لوست

د اسالم د ستر
پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم اخالق

لوی خدای جل جالله د اسالم گران پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د لويو اخالقو د ＇＋تن په توگه 
راپ５ژندلی دی. اهلل جل جالله د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم ته فرمايي: 

wæ¼É  ژباړه: «ته د لويو اخالقو ＇＋تن ي３.»   å� ß¢� æ°à· à]�Îß·ß£ß¶� ß́ ç¾åC ßÆy
د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم رسالت پر اخالقو والړ دی، هغس３ چ３ په خپله ي３ فرمايلي دي: «زه 

ددې لپاره رالي８ل شوی يم چ３ ن５ک اخالق د بشپ７تيا پ７او ته ورسوم.» 
د اسالم ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ！ول عالم ته د غوره اخالقو ب５لگه، ＊وونکی او رحمت دی.

أيا تاسو ته د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د ن５کو اخالقو کومه ب５لگه در په زړه ده؟
په دې لوست ک３ د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د اخالقو ＇و ب５لگ３ لولو، تر＇و د هغه مبارک پر 

قدمونو قدم کي８دو او د دنيا او أخرت سرلوړي او ن５کمرغي تر السه ک７و. 

اخالق د ايمان او ديانت معيار دی
د اسالم ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي دي: «تر ！ولو غوره مؤمن هغه ＇وک دی چ３ ن５ک 
او ＊ه اخالق ولري.» همدا راز روايت شوی چ３ يو چا د خدای له رسول صلی اهلل عليه وسلم ＇خه 
وپو＊تل: «دينداري ＇ه شی دی؟» د اهلل رسول صلی اهلل عليه وسلم ＄واب ورک７: }حسن الخلق{ 
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يعن３، د ＊ه خوی لرل.
په يوه بل روايت ک３ له حضرت پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ＇خه وپو＊تل شول: «د خدای> تر 
！ولوغوره ورک７ه ＇ه شی دی؟» د اهلل> رسول وفرمايل: }حسن الخلق{، يعن３ ن５ک اخالق. ن５ک 

اخالق انسان ته د لوی خدای جل جالله له خوا تر ！ولو ＊ه او ن５ک سوغات دی.

د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د اخالقو ＄ين３ ب５لگ３
Cد اسالم ستر پيغمبر ＊کل３ ＇５ره درلوده، حيا ناک، متبسم او د پراخ３ ！ن６ې خاوند و، خپلو ملگرو ته ي３ 

د ＊ه او خندان چار چلند الر＊وونه کوله. ساده ژوند ي３ درلود او په ！ولو چارو ک３ ي３ ساده گي خو＊وله.
C د اسالم ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ته فقيران، ب３ وزلي او مسکينان گران وو، له هغوی سره 

ي３ ناسته والړه کوله، ډوډۍ ي３ ورسره خوړه او مرسته ي３ ورسره کوله.
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم له خپل３ کورن９، خپلوانو او نورو خلکو سره، که به مسلمانان هم نه 
وو پر هغوی به ي３ صله رحمي درلود. پر نورو ي３ هم د دې کار ！ينگار کاوه. د ！ولو حقونه ي３ سرته 
رسول، راشه درشه ي３ ورسره درلوده او د هغوی پو＊تنه ي３ کوله، خو ه５）کله ي３ خپل خپلوان او 

کورن９ تر نورو مسلمانانو غوره نه گ２له.     
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د کور په کارونو ک３ مرسته کوله، خپل３ جام３ ي３ پخپله گن６ل３، له 
خادمانو سره پر يو دسترخوان کيناسته، له ب６ای او ب３ وزلي سره ي３ يو شان روغب７ کاوه، تر هغه پورې 

ي３ خپل السونه نه خوش３ کول چ３ مقابل لوري به نه وو پري＋ي.
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم به ه５）کله په هغو حاللو خوړو ک３ عيب نه ل＂ولو چ３ حضور ته به ي３ 

وړاندې ک５دل. که غو＊تل ي３ چ３ وي３ خوري، نو خوړل به ي３ او که نه، نو پر４＋ودل به ي３.
C پر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ماشومان ډ４ر گران وو، هغوی به ي３ په غ８５ ک３ اخيستل او شفقت او 
مهرباني به ي３ پرې کوله. مسلمانانو ته ي３ پر ماشومانو، په ت５ره بيا پر نجونو د مين３ او شفقت امر کاوه 

او د کوچنيانو او ＄وان نسل پر روزن３ ي３ ！ينگار کاوه. 
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم به چ３ په کوم３ غون６ې ک３ برخه اخيسته، د غون６ې برخوال ي３ د ＄ان 

په وړاندې له درناوي او تعظيم ＇خه منع کول. د غون６ې هر ＄ای چ３ به تش و، هلته به ک５ناسته.
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم تر ！ولو ر＊تيا ويونکی شخص و، ！ول３ خبرې ي３ له حقيقت سره سم３ 
وې، که ！وکه ي３ هم کوله، خبره ي３ له صدق او ر＊تيا ＇خه لرې نه وه. د اړتيا ترکچ３ ي３ خبرې کول３. 

په خبرو ک３ ي３ ب３ ＄ايه زياتوالی او ل８والی نه و.  
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د عفوې او ب＋ن３ ب５لگه وه. ه５）کله د ＄ان لپاره پر چا نه په غوسه 
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ک５ده. له چا ＇خه ي３ غچ نه اخيست.   
C پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم تر ！ولو زړور انسان و، که به په کوم ＄ای ک３ خلکو ته خطر متوجه و، 

له ！ولو مخک３ ک５ده او د جگ７ې په ډگر ک３ د＊من ته تر ！ولو نژدې شخص و. 
C هرکله چ３ به پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ته غم او خپگان رس５ده، نو لمون＃ او دعا به ي３ کوله، 

ويل به ي３: «د سترگو رو＊نايي م３ په لمان％ه ک３ نغ＋ت３ ده.»
دا وې د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم د اخالقو او خويونو ＇و ب５لگ３. 
که چ５رته مسلمانان او ن７يوال په ر＊تين３ ډول د هغو پ５روي وک７ي، نو ＇رگنده ده چ３ د دنيا او أخرت 
برياليتوب او خالصون به ترالسه ک７ي، سوله، امنيت، ن５کمرغي، سوکالي او پرمختگ به په ！ولنه 

ک３ رامن＃ ته شي. 

زده کوونکي دې په وار سره په دې اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي چ３ ＇نگه د اسالم د ستر پيغمبر صلی 
اهلل عليه وسلم د شخصيت درناوی وشي؟ 

ا

١ – اخالق د اسالم په دين او د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم په رسالت ک３ ＇نگه دري＃ لري؟  
٢ – حسن الخلق ＇ه مفهوم لري او ＇نگه د ايمان او ديانت معيار دی؟

٣ – له خپلوانو، کوچنيانو، فقيرانو، ب３ وزلو او نورو خلکو سره د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم چار 
چلند ＇نگه و؟ 

٤ – کله به چ３ د اسالم ستر پيغمبر ته غم او ک７او پ５＋５ده، ＇ه شي ته ي３ مخ اړاوه؟ 

د خپلو لويانو او مشرانو په مرسته د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم  د حلم )نرم９(، عفوې او ب＋ن３ په اړه 
يوه مقاله وليکئ. 
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      در４م لوست

د افغانستان لرغونی تاريخي مدنيتونه  

تاسو له خپل ه５واد، افغانستان سره بلد ياست. په ت５رو ！ولگيو ک３ مو د هغه د جغرافيايي موقعيت او 
ارز＊ت، اوبو او هوا، اوس５دونکو، غرونو او دريابونو او نورو په اړه معلومات تر السه ک７ي دي. وياړن３ 

او افتخارات ي３ پ５ژنئ.  
په دې لوست ک３ به د افغانستان د تاريخي مدنيتونو په اړه معلومات ترالسه ک７ئ، په دې به پوه شئ 
چ３ زموږ گران ه５واد د پ７５يو په اوږدو ک３ د مدنيتونو زانگو وه او د خپل جغرافيايي موقعيت له امله 
تل له پرديو يرغلونو سره مخامخ و؛ له دې امله ي３ لوړې ژورې ليدلي او اوس５دونکو ي３ له ستونزو 

سره مقابله ک７ې ده. 
تاسو د خپل گران ه５واد د وياړ ن＋ه ＇ه شی بولئ؟

ستاسو په نظر د ه５واد د خپلواک９ او استقالل د ساتلو لپاره کوم کار ډ４ر مهم دی؟ 

زموږ گران ه５واد، افغانستان هغه سيمه ده چ３ د تاريخی پ５ر د مخه له لرغونو دورو ＇خه بيا تر اوسه 
د مدنيتونو سرچينه، د فرهنگونو د ت５ر４دو الره او د انساني فکر او تهذيب زانگو وه. د تاريخ په اوږدو 
ک３ له دې فرهنگ ز８４وونک３ خاورې ＇خه غ＋تلي مدنيتونه راپا＇５دلي او ددې خاورې اوس５دونکو 

په تاريخي بهير ک３ تل خپله خپلواکي او ملي ب２ه ساتل３ ده. 
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ويدي مدنيت

دا مدنيت د افغانستان د تاريخ له لرغونو وختونو، يعن３ د ١٤٠٠ ق. م )قبل الميالد(  په شاوخوا ک３ له 
)ويدي()١( دورې ＇خه پيل شوی او بيا د )اوستا( په دوره ک３، تر شاوخوا ١٢٠٠ ق. م پورې رارس５دلی. 

په دې دوره ک３ أريايان په بلخ ک３ د بدوي او کوچيتوب له ژونده ＊اري ژوند او مدنيت ته رس８５ي.  

اوستايي مدنيت

د افغانستان د أريايي خلکو دويم مدنيت په بُخدي )بلخ(، د هندوکش په شمالي او سويلي سيمو او د  
هلمند په وادۍ ک３ و چ３ د )١٢٠٠ ق. م( په شاوخواک３ پيل شوی او د )اوستا( په نامه يو کتاب ترې 
راپات３ دی. دا کتاب پن％ه بابونه لري. دا مدنيت په بُخدي )بلخ( ک３ ز４８４دلی، له دې امله زموږ د ه５واد 
په تاريخ ک３ ډ４ر زيات اهميت لري. د اوستا کتاب د افغانستان د لرغونو خلکو مدني، فکري، مذهبي 

او فرهنگي اوضاع په ＊ه ډول بيانوي. 

کوشاني مدنيت

او ساسانيانو  أريايانو، هخامنشيانو، اشکانيانو  د  لو４دي％و سيمو ک３  په  تر دې وروسته زموږ د ه５واد 
مدنيتونه من＃ ته را＄ي، خپل ＄انگ７ي مدني او فرهنگي بنس＂ونه خپروي. د هخامنشي دورې په پای 
ک３ يوناني سکندر له ٣٣٠ ＇خه تر ٣٢٦ ق. م پورې د فارس له الرې پر افغانستان يرغل کوي. دا 
فتح افغانستان ته د يوناني ژب３، ادارې، سياست، هنر، ليکدود او نورو فرهنگي مظاهرو اغ５ز راولي. 
د دويم３ ميالدي پي７ۍ په لوم７يو ک３ د افغانستان کوشاني لوی پاچا، کنيشکا د لويو کوشانيانو د ل７ۍ 

١- آريا: اصيل او نجيب، يا د ＄ينو په وينا زارع، کرونده گر
ويدي مدنيت: أريايان د نفوسو او کورنيو د زياتوالي له امله ختي％３ خواته وکوچ５دل او د سند له سينده د هند شمالي ارتو ورشوگانو 

ته ت５ر شول. په هغه ＄مکه ک３ ک３ يو مدنيت جوړ ک７ چ３ د ))ويدي مدنيت(( په نامه يادي８ي. ))ويد(( ＇لور برخ３ درلودې چ３ 
نومونه ي３ ))ريگ ويد((، ))سام ويد((، ))اتهروا ويد(( او ))يجور ويد(( وو.

اوستايي مدنيت: د أريايانو دويم مدنيت په بُخدي )بلخ(، د هندوکش په شمالي برخو او سويلي سيمو او د هلمند په وادۍ ک３ و. د 

)١٢٠٠ ق. م( شاوخوا راپيدا شوی او د اوستا په نامه يو کتاب ترې پات３ دی چ３ پن％ه بابه لري. دا کتاب د افغانستان په تاريخ ک３ 
ډ４ر ارز＊ت لري. اوستا د افغانستان د لرغونو اوسيدونکو مدني، فکري او فرهنگي اوضاع ＇رگندوي.

سکندر: د يونان په شمال ک３ د مقدوني پاچا، دويم فليپ زوی و. بر ٣٥٦ ق. م د )پال( په ＊ار ک３ ز４８４دلی. سکندر په شل کلن９ 

ک３ د پالر تر وژل ک５دو وروسته پاچا شوی دی.
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بنس ک５＋ود او د افغانستان مدنيت او فرهنگ ته ي３ يوه ＄انگ７ې ب２ه ورک７ه. 
د کوشاني پ５ر کلتور، تمدن او هنر د خپل３ لوړتيا او ＄وړتيا پ７اوونه ت５ر ک７ي او د اسالمي پ５ر تر پيل او د 
عربو د ل＋کرو تر نفوذ پورې رارس５دلی. بيا ي３ په اسالمي لوم７ۍ پ７５ۍ او د ٦٥٠ ميالدي په شاوخوا 
ک３ خپل ＄ای يو بل گ６ مدنيت او فرهنگ ته پر４＋ود چ３ هغه ته د افغانستان د لوم７ۍ اسالمي دورې 

فرهنگ ويل کي８ي.

اسالمي مدنيت

تر  برياليو ل＋کرو فتوحات  پر لوم７ۍ ＇لورمه )شاوخوا ٢٤هـ( د اسالم د  پ７５ۍ  د لوم７ۍ اسالمي 
خراسان او سيستان پورې رارس５دلي وو. د دوو پ７５يو په اوږدو ک３ د اسالم د سپ５）لي دين، افکار، 

کلتور او ژبه ددې خاورې له لرغوني فرهنگ سره يو＄ای شوه. 
له ١٣٢ هـ کال وروسته د امويانو د واک کمپله ！وله شوه. خراسانيانو په بغداد ک３ د عباسي کورن９ خالفت 
جوړ ک７. دا وخت په افغانستان ک３ يو ＄انگ７ی اسالمي افغاني فرهنگ رامن＃ ته شو، يعن３ تر اسالم د 
مخه دورو او د فرهنگ پر پخوانيو بنس＂ونو يوه نوې مبدا زياته شوه او هغه د قرأن عظيم الشان او اسالم 
اغ５ز و چ３ د افغانستان له ه５واده د مدنيتونو د يوې الرې په توگه د هند، ماوراء النهر او چين خواته 
هم ت５ره شوه. د يوه انگر４ز تاريخ پوه په وينا د افغانستان خاوره د فرهنگونو د انشعاب ！کی او د ＄ال 

مرکز او ＇لور الری و.
او له ختي％ه  ته  له لو４دي％ه، ختي＃  نو  ＇نگه چ３ خراسان د من％ن９ أسيا پر ＇لور الري پروت و، 

لو４دي＃ ته د  افکارو د انتقال ＄ای وگر＄５د. اسالمي فرهنگ چ３ اوس ي３ د ！ولن３ 
په ر４＋و ک３ ＄ای نيولی، د خلکو د ژوندانه ！ول اړخونه ي３ تر اغ５ز الندې راوستي 

او خلکو په خپلو سپ５）لو عق５دو او منلي ارز＊تمن 
فرهنگ ک３ ＄ای ورک７ی دی. 

پر  وروسته  ت５رولو  له  ژورو  لوړو  ！ولو  دې  له 
١١٦٠ - ١١٨٦هجري )١٧٤٧ – ١٧٧٣ م( 

بابا د واکمن９ پر مهال د  د لوی احمدشاه 
ک５＋ودل  ډبره   بنس د  افغانستان  اوسني 
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شوه چ３ د افغانستان د تاريخ اوسنی پ５ر هم له همدې ＄ايه پيلي８ي. 
په لن６ ډول افغانستان له لرغوني پ５ر نيول３ تر اوسه پورې د مدنيتونو او فرهنگونو زانگو وه. ب５الب５ل 
مدنيتونه او فرهنگونه ي３ په خپل３ غ８５ې ک３ روزلي دي. زموږ په ه５واد ک３ تل افغاني فرهنگ موجود 
و، که ＇ه هم د زمان３ له ت５ريدو سره ي３ ب３２ بدلون ک７ی دی، خو ددې ＇لورالرې افکارو، اند４＋نو او 
مدنيت تل خپل افغاني هويت او ＄انگ７تيا ساتل３ او له اسالمي فرهنگ او ارز＊تونو سره ال نور هم 

ب６ای شوی دی.

 زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د افغانستان د يو لرغوني مدنيت په اړه خبرې 
وک７ي.

١ – زده کوونکو له پورته لوست ＇خه ＇ه مفهوم واخيست؟
٢ – د ه５واد پر ت５ر تاريخ او تاريخي ارز＊تونو پوه５دل ＇ه گ＂ه لري؟ 

٣ – اسالمي فرهنگ افغانستان ته په کومه پ７５ۍ ک３ راغی او د خلکو پر افکارو او عقايدو ي３ ＇ه 
اغ５ز وک７؟

٤ – ＇و تنه زده کوونکي دې د اسالمي فرهنگ ＇و سترې ب５لگ３ ونوموي.
٥ – موږ پر خپل ه５واد ول３ وياړو؟ 

 

د ه５واد پر ت５ر تاريخ وياړنه موږ ته ＇ه رازده کوي؟ په دې اړه دې زده کوونکي يوه لن６ه مقاله وليکي او 
په بل درسي ساعت ک３ دې نورو زده کوونکو ته ووايي.
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 ＇لورم لوست

ملي ارز＊تونه

نورو  په  په زړه پورې دی. داس３ رنگارنگي پک３ شته چ３ د ن７ۍ  ！ولنيز جوړ＊ت ډ４ر  افغانستان  د 
ولسونو ک３ به ي３ ب５لگه ل８ه وليدل شي. دا رنگارنگي ي３ د يوه باغ او چمن گالنو ته پات３ کي８ي. ＇ومره 

چ３ په يوه باغ ک３ رنگارنگ گالن وي، هماغومره ي３ ＊ايست او ＊کال هم زياته وي. 

هزاره،  تاجک،  پ＋تانه،  دلته  دی.  کور  گ６  توکمونو  او  قومونو  ب５الب５لو  د  افغانستان  ډول  توکميز  په 
نور  او  گوجر  براهوي،  قرغ５ز،  قزاق،  پاميري،  يي، عرب،  پشه  نورستانی،  بلوچ،  ترکمن،  ازبيک، 
＇نگ په ＇نگ اوس８５ي. هغوی د قرأني أيتونو پر بنس د توکمونو، قومونو او ژبو ب５لوالی يوازې د يو 

او بل د ＊ه پ５ژندلو يوه الر بولي، نه د امتياز او پر يو بل د غوره والي ن＋ه.
ستاسو په اند ملي ارز＊تونه کوم دي؟

ملي ارز＊تونه له هغو شتمنيو ＇خه عبارت دي چ３ د ه５واد هر اوس５دونکي ته ارز＊ت ولري، خپل 
مال او شته ورته ＊کاره شي،  خپل３ پ＂３ او ＊کاره گ＂３ پک３ وويني، د وياړ ن＋ه ي３ وبولي او د ساتلو 

لپاره ي３ له سر او مال ＇خه ت５ر شي. 
 ！ول افغانان ＄انونه ددې خاورې بچيان بولي او پر خپل افغاني هويت وياړي. هغوی ملي هويت، نه 
يوازې د ＄ان پ５ژندن３ يوه الره بولي، بلک３ لوړ او عالي اخالق، نارينتوب، غيرت، زړورتيا، ناموس 
ساتن３، سول３ او جگ７ې، سخا، ب＋ن３، ننگ３، م７５ان３، م５لمه پالن３ او د لسگونو نورو ＊و او غوره 
اخالقو او غوره صفتونو يوه ！ولگه ي３ بولي. په ب５الب５لو غون６و او د ويناوو او خبرو د پخوالي لپاره 
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افغانيت د ＄ان افتخار او وياړ بولي. 
١ - ملي يووالی: ملي يووالی د افغانانو يوه ＄انگ７نه ده. ک５دای شي کله ناکله افغانان په خپلو من％ونو 
ک３ تاوتريخوالي ولري، هغه د ژوند مالگه او له گ６ ژوند ＇خه راوالړه شوې ستونزه بولي، خو د غليم 

پر وړاندې بيا يو مو！ی او يو اوسپنيز گوزار شوي دي. 
٢ - گ６ کور او گ６ تاريخ: د افغانانو بل وياړ گ６ کور او گ６ تاريخ دی. د افغانستان لرغونی تاريخ او 
لرغونی ه５واد د ！ول افغان ولس د الس محصول دی. د غليم پر وړاندې ي３ تل گ６ې قربان９ ورک７ي، 
پر خپل اوسپنيز مو！ي ي３ تس او نس ک７ي او ه５واد ي３ د پرديو له ناولو منگولو ＇خه ژغورلی دی. که 
خپل ت５ر تاريخ ته وگورو دا به راته جوته شي چ３ افغان باتور ولس په تشو السونو او پر ه５وادن９ مين３ 

او لوړې جذب３ پرديو يرغلگرو ته مات３ ورک７ې او سرماتي او غاښ ماتي ي３ له خاورې ش７لي دي. 
٣ - گ６ برخليک: افغانان په دې ＊ه پوهي８ي چ３ د يو واحد او يو مو！ي ه５واد د اوس５دونکو په توگه گ６ 
برخليک لري؛ له دې امله ي３ د شخصي گ＂و پر＄ای ملي گ＂３ او ارز＊تونه غوره بللي او د هغو لوړولو 

او ساتلو ته ي３ م＂３ ب６ وهلي دي.
٤ – جرگه: ددې خاورې د اوس５دونکو لرغونی ارز＊تمن دود دی. افغانان خپل３ ！ول３ کورن９ او ملي 
ستونزې د جرگو له الرې هواروي. افغانان په تاريخ ک３ داس３ جرگ３ لري چ３ د تاريخ په پا１و ک３ په 

زرينو کر＊و ليکل شوي دي. 
٥ - ملي بيرغ او ملي ن＋ان: د دې خاورې بل گ６ ارز＊ت دی چ３ تل ي３ د هغ３ د لوړ ساتلو لپاره 
قربان９ ورک７ي.  د ١٨٨٠ ز８４د４ز کال د جوالی د م５اشت３ ٢٧ ن５＂ه چ３ د ١٢٥۹ کال د زمري د 
م５اشت３ له شپ８م３ سره سمون خوري، د م５وند په وچه د＊ته ک３ د غازي محمد ايوب خان تر مشرۍ 
الندې د ه５واد له هرگوټ ＇خه زلميان را！ول شوي وو. له پيرنگيانو سره د ه５واد د بچيانو دويمه جگ７ه 
وه. د م５وند په جگ７ه ک３ مالل９ د نورو نجونو په ＇５ر غازيانو ته اوبه رسول３. دا هغه جگ７ه وه چ３ د 
پ５رنگي د ＊ک５الک جرړې ي３ په لندن ک３ ول７زول３. برتانويانو د خپل وروستني يرغل لپاره له خپل 
！ول ＄واک ＇خه کار واخيست. داس３ ＊کار４دله چ３ برتانويان د جگ７ې گ＂ونکي دي. د ايوب خان 
له ＇نگه ＇لور زره سپاره سرتيري په دريو خواوو ک３ خواره واره شول. انگريزانو د افغان غازيانو د 
أس سپرو دوړې ول５دل３ او گومان ي３ کاوه چ３ افغانان په ت５＋ته شول. په ！ول ＄واک ي３ د جگ７ې ډگر 
ته را ودانگل. د غازيانو سرو وينو د＊ته ＊کل３ ک７ې وه. مالل９ چ３ له لرې جگ７ه ＇ارله، وي３ ل５دل 
افغان بيرغچ３ د جگ７ې په ډگر ک３ را پريوت، ډگر ته ي３ را ودانگل، بيرغ ي３ په الس ک３ ونيو او دا 

لن６ۍ ي３ وويله:
«که په ميوند ک３ شهيد نه شوې          خداي８و الليه ب３ ننگ９ ته دې ساتينه»
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ددې لن６ۍ په اور４دلو د غازيانو وين３ په خو！ک５دو راغل３ او هر غازي له تورو او ډالونو سره پر د＊من 
مخ را واړاوه. د مالل９ د لن６ۍ ازانگو د جگ７ې بهير او برخل５ک ته بدلون ورک７ او غازيانو جگ７ې 
ته مخه ک７ه، جگ７ه الس او گريوان شوه. د انگريزانو او د هغوی د جگ７ې د ډگر د ملگرو م７ي هرې 
خواته خواره واره پريوتل او له د＊من ＇خه الره ورکه شوه. په دغ３ جگ７ې ک３ مالل９ هم خپل ژوند 
له السه ورک７. جگ７ه پای ته ورسيده او د سوبمنو افغانانو سوب３ د لندن د واکمن９ بنس＂ونه ول７زول. د 
مالل９ نوم د افغان３ سوبمنو اتالنو په کتار ک３ د ه５واد په تاريخ ک３ ول５کل شو. راتلونکو نسلونو ته د 
مالل９ نوم په وياړ وساتل شو، ＊وون％ي، مجل３، روغتونونه د ميوندي مالل９ په وياړلي نامه ونومول 

شول.
په لن６ ډول ويالی شو چ３ د افغانانو ملي ارز＊تونه پر اسالمي ارز＊تونو ال پس３ ب６ای شوي او ！ولو 
اوس５دونکو ته تقدس او سپ５）لتيا لري. م５لمه پالنه، پنا ورکول، ننوات３ منل او په لسگونو دې ته ورته 

نور داس３ افغاني دودونه دي چ３ د ملي ارز＊تونو په ب２ه ک３ هر افغان ته د وياړ او درناوۍ ن＋ه ده.   

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د خپل３ خو＊３ پر يو ملي ارز＊ت وغ８ي８ي 
او د خپلو خبرو اترو پايله دې د خپل يو استازي له خوا ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

١ - شخصي گ＂３ او د ！ولو گ＂３ ＇نگه يو له بله توپيروئ؟ 
٢ – د گ６ کور او گ６ تاريخ مفهوم ＇ه شی دی؟ 

٣ - زده کوونکي دې يوه ش５به په دې اړه سوچ وک７ي چ３ د ملي ارز＊تونو د ساتلو روحيه ＇نگه 
ژوندۍ ساتل کي８ي، بيا دې دوه تنه په خپله خو＊ه خپل نظر نورو ته وړاندې ک７ي.

٤ -  يو زده کوونکی دې د ！ولگي مخ３ ته راشي، د يو ＇و مهمو گ６و ！کو نومونه دې واخلي چ３ 
هغه د ه５واد استوگنو قومونو او توکمونو د يووالي المل شوي دي. 

او د ه５وادپالن３ د  اړه لس کر＊３ مقاله وليکي  په  په کورونو ک３ د ملي ارز＊تونو  زده کوونکي دې 
مضمون په بل درسي ساعت ک３ دې نورو ！ولگيوالو ته واوروي. 
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   پن％م لوست

د افغانستان د ملت شريک ارز＊تونه 

د ن７ۍ په ب５الب５لو برخو ک３ پراته ولسونه له يوبل سره گ６ ！کي او مشترکات لري. دا ولسونه پر هغو گ６و 
！کو را！ولي８ي او خپل ملي يووالی او وحدت پرې ！ينگوي. يو شم５ر لوړ ارز＊تونه، لکه دين، مذهب، 
اساسي قانون، بيرغ، ملي سرود، ه５واد، ملي هويت، تاريخ، فرهنگ، ژبه، اقتصادي گ＂３ او نور د 

ولسونو، ملتونو او دولتونو جوړوونکي توکي بلل شوي دي.   
افغانستان د ن７ۍ د تر ！ولو لرغوني ه５واد په توگه کوم گ６ ！کي لري؟ کوم ارز＊تونه او عناصر ددې 
ولس د ملي يووالي او يو مو！ي توب المل وو؟ په سخت او ستونزمن حالت او له پرديو يرغلگرو سره 

د مقابل３ لپاره کوم عوامل ددې ولس د وحدت او برياليتوب المل شوي وو؟

زموږ ه５واد، افغانستان له وياړه ډک لرغونی تاريخ لري. زموږ خاوره د پخوانيو أريايانو اصلي ！ا！وبی 
دی. ＇و زره کاله دمخه أريايان له همدې سيم３ ＇خه نورو ＄ايونو ته ل８５د４دلي او بشري تمدنونه ي３ په 
هند، فارس، اروپا او د ن７ۍ په نورو سيمو ک３ رامن＃ ته ک７ي دي. دا خاوره له لرغون３ زمان３ ＇خه تر 
اووم３ ميالدي پي７ۍ پورې د أريانا په نامه پ５ژندل شوې وه. له اووم３ پ７５ۍ راوروسته تر اتلسم３ پ７５ۍ 
پورې د خراسان په نامه مشهوره وه. د اتلسم３ پ７５ۍ له نيمايي راوروسته د افغانستان په نامه ونومول 

شوه. 
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زموږ د ولس مهم گ６ ！کي

د تاريخ په اوږدو ک３ ډ４ر گ６ ！کي، لکه گ６ه خاوره، گ６ فرهنگ، گ６ تاريخ، گ６و احساساتو او عاطفو 
ددې ولس خلک يو مو！ی ک７ي چ３ په پايله ک３ ي３ د بهرنيو د＊منانو او تاړاکگرو په وړاندې له خپل 
ه５واد او تاريخي ميراثونو ＇خه په پوره م７５ان３ او اتلول９ دفاع ک７ې ده. له هغه وروسته چ３ د اسالم 
سپ５）لي دين دا خاوره ر１ا ک７ه او خلکو ي３ د اسالم په انسان جوړوونکي او ژغورونکي دين ايمان 

راوړ، دين３ عق５ده او اسالمي گروهه ددې سيم３ د اوسيدونکو بنس＂يز گ６ ！کی شو. 
ددې خاورې تر ！ولو لوی دولتونه د اسالم تر سيورې الندې من＃ ته راغلي دي. په اسالمي پ５ر ک３ 
زموږ د خلکو زياتره بری او په علمي، سياسي، پو＄ي او فرهنگي ډگرونو ک３ السته راغل３ وياړن３ 
ددې خاورې د بچيانو په برخه شوي دي. د کورني تاوتريخوالي او بهرنيو يرغلونو په وړاندې ديني 
احساسات او ه５وادن９ مينه تل د ولسونو د وي＋تيا، د جهاد د مورچلونو د برياليتوب او د افغانانو د 

يووالي او پيوستون المل و. 
ددې سيم３ د ب５الب５لو قومونو او قب５لو خلکو، رنگارنگو نژادونو، ژبو او دود او دستور د يوه باغ د 
ب５الب５لو گلونو په ＇５ر يو واحد ملت جوړ ک７ی. ！ولو ته خپل ه５واد گران دی او د دفاع او سمسورولو 
لپاره ي３ له يو بل ＇خه مخک３ کي８ي، سرونه ＊ندي او له ه５واد ＇خه ＄انونه قربانوي. د يوې گ６ې 
عق５دې درلودل چ３ د ولس ！ول خلک پرې را！ول شي او پر همدې گ６ې عق５دې خپل ملي هويت 

تثبيت ک７ي، د هر ولس د هيلو د سرته رس５دو او غوړ４دا المل کي８ي. 
د دې ه５واد ！ول زامن دنده لري چ３ د اسالم د سپ５）لي دين د الر＊وونو په ر１ا ک３ په ورورول９ او 
برابرۍ، سر＊ندنو، يووالي او پيوستون تر يو واحد بيرغ، واحد دولت او واحد قانون الندې د خپلو 
ودانولو،  د  گران ه５واد  پورته ک７ي، د خپل  گامونه  په الر ک３  لوړولو  او  د ساتلو  وياړونو  د  نيکونو 

بيارغاولو او پرمختگ لپاره کار وک７ي او له هي＆ راز هلو ＄لو ＇خه ＄انونه ونه سپموي. 
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زده کوونکي دې د ولسونو د ملي يووالي د مهمو گ６و ！کو نومونه واخلي، و دې وايي چ３ د خلکو په 
پيوستون ک３ کوم يو ډ４ره مهمه ون６ه لري.

١ – د افغانستان خاوره په لرغونو زمانو ک３ د کومو قومونو گ６ کور و؟ ددې خاورې لرغوني اوس５دونکي 
د ن７ۍ کومو برخوته ول８５د４دل؟ 

٢ – ول３ گ６ه عق５ده د ه５واد ！ول اوس５دونکي په خپل شاوخوا را！والی شي؟ 
٣ –د افغانستان د مهمو تاريخي دورو نومونه کوم دي؟  

٤ –  په اسالمي دوره ک３ د افغانستان د يو شم５ر وياړونو نومونه واخلئ. 

او  په ودې  او د ه５واد  يووالي  په ملي  او  يو غوره ک７ي  له ملي گ６و ！کو ＇خه  هر زده کوونکی دې 
پرمختگ ک３ دې د هغ３ د ون６ې په اړه يوه مقاله وليکي.  
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    شپ８م لوست

ملی مشر: ميرويس نيکه

افغانستان په خپله غ８５ه ک３ نوميالي مشران، مجاهدين، پوهان، ليکوال او شاعران روزلي دي. هر يوه 
پر خپل مهال خپلو خلکو او خاورې ته نه ه５ريدونکي خدمتونه ک７ي او خپل نومونه ي３ تلپات３ ک７ي 
دي. د هغوی پ５ژندل زموږ د هر يوه افغان دنده ده. موږ ته ＊ايي د هغوی کارنام３ يادې وساتو او وياړ 

پرې وک７و. 

ميرويس نيکه د نومياليو ملي مشرانو او ملي اتالنو له ډل３ ＇خه دی. نوموړي له غليم ＇خه د ه５واد په 
أزادولو ک３ ستر رول لوبولی دی. له همدې امله ي３ نوم زموږ د ه５واد د تاريخ په زرينو پا１و ک３ ＊کل 

شوی دی.
ميرويس خان پر ١٠٨٤ هـ ق / ١٦٧٣م کال کي ز４８４دلى دى. پالر ي３ ＊الم خان نوميده چ３ د 
هوتکو د قوم يو منلى مشر و. مور ي３ نازو انا د سلطان ملخي توخي لور وه. نازو انا به په اوداسه خپل 

زوی ته شيدې ورکول３ او د هغه پالنه او روزنه ي３ په اسالمي او ملي ارز＊تونو وک７ه. 
ميرويس خان په زلميتوب کي د وخت زياتره دوديز علوم لوستي وو. پ＋تو، فارسي او عربي ژبي ي３ 
＊３ زده وې. له زده ک７و وروسته په سوداگرۍ بوخت شو. له خراسانه به ي３ مالونه هندوستان او له هغه 

＄ايه به ي３ هيواد ته راوړل، گ＂ه به ي３ هم کوله او د نوروخلکو له حاله به هم خبر４ده. 
صفوي شاه حسين پر ١١٠٦ هـ ق / ١٦۹٤ م کال په ايران کي پاچا شو. د گورجستان اوس５دونکى، 
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گورگين گورجي چ３ نوی  مسلمان شوی و، کندهار ته د خپل حکومت د استازي په توگه را ول８５ه. 
گورگين ډ４ر ظالم او سخت زړی انسان و، پر افغانانو ي３ ظلمونه پيل ک７ل. ＇وک نه و چ３ ددې ب３ 
گناه خلکو غ８ واوري. د خلکو غ８ تر هي＆ ＄ايه نه رسيده. ډ４ر افغاني مشران د گورگين له خوا ووژل 
شول. د خلکو د اميد سترگي يوازې او يوازې ميرويس خان ته چ３ د هوتکو مشر و، او＊ت３ وې. له 
هغه ＇خه ي３ د مرست３ غو＊تنه و ک７ه. ميرويس خان هم د خپلو خلکو او هيواد خدمت تر هر＇ه ＊ه 
وباله، سوداگري ي３ پر４＋وده، د هيواد خدمت ته ي３ مال وت７له. لوم７ی ي３ د خلکو تر من＃ ملي يو والی 
رامن＃ ته ک７ او بيا ي３ گورگين ته ＄ان نژدې ک７، خو گورگين پر ده ب３ اعتباره شو، دى ي３ په ١٧٠٧م 

کال اصفهان ته ول８５ه. شاه حسين ته يي په پ＂ه حال ول８５ه چ３ هلته ي３ نظربند ک７ي.
ورک７ي  خپل خداى>  په  نيکه  ميرويس  خو  ک７،  نظربند  هلته  خان  ميرويس  شاه حسين صفوي 
استعداد، د اصفهان په دربار ک３ نفوذ وک７. د ميرويس خان پوه３ او قوي منطق، نه يوازې ډ４ر ژر 
دی له بنده خالص ک７، بلک３ په ډ４ر درناوي ي３ حج ته د تللو اجازه هم ورک７ه. تر حج وروسته ب５رته 
د اصفهان دربار ته راغى او له هغه ＄ايه ي３ گورگين ته د سالکار او ＊اروال په توگه د مقررۍ رسمي 

فرمان واخيست او کندهار ته راغى.
ميرويس خان په کندهار ک３ د ولسي پا＇ون لپاره يوه جرگه جوړه ک７ه او پر４ک７ه ي３ وک７ه، لوم７ی دې 
د بلو＇و، ترينو او کاک７و خانان دې ته وه）ول شي چ３ صفوي حکومت ته د مالي３ له ورکولو ＇خه 
ډډه وک７ي، هغوى همداس３ وک７ل. گورگين خپل شپ８ زره کسيز ل＋کر ژوب او بلوچستان ته ول８５ه، په 
خپله هم ورپس３ رهي شو او له ميرويس خان ＇خه ي３ هم وغو＊تل چي هلته ورشي. ميرويس خان 
له اوو زرو پ＋تنوعسکرو سره هلته ＄ان ور ورساوه. د شپ３ ي３ پر گورگين حمله وک７ه. هغه او د هغه 
！ول کن６ک ي３ له من％ه يوړ. په خپله ي３ د گورگين کالي واغوستل او د هغه د وژل شوو پو＄يانو کالي 

يي خپلو پو＄يانو ته واغوستل.
د کندهار د ＊ار ساتونکو چي کله خپل عسکر په راتلو ول５دل، د کندهار ＊ار دروازې يي ورته ب５رته 
ک７ې، ميرويس خان کندهار ＊ار ته ننوت او د ايراني پوځ په وژلو يي الس پورې ک７. ＊ار ي３ ونيو او 

ملي جرگه ي３ راوبلله. ملي جرگ３ دى پر ١١١۹  هـ ق )١٧٠۹م( ک３ د مشر په توگه و！اکه. 
ميرويس نيکه له ！اکل ک５دو وروسته د کندهار ＊ار ديوالونه ترميم ک７ل، په ＊ار ک３ ي３ غله او وسله 

جمع ک７ه، د کندهار ＊ار خلک ي３ سره را！ول ک７ل او ورته ي３ وويل: 
أسان９  ډ４ره  په  موږ  چ３  نعمت  لوى  دې  پر  أزادۍ  د  وي،  خلک  داس３  ک３  تاسو  په  چ５رې  «که 
سره ترالسه ک７ى، خوښ نه وي، هغوى دې ＄ان ＇رگند ک７ي او له دې جرگ３ ＇خه دې وو＄ي، 
ه５）وک به په هغوى غرض نه کوي. داس３ خلک ب３ شکه ددې أزاد رياست له پول３ نه بهر د يوه نوي 



19

ظالم پاچا تکل کوالى شي.»
ميرويس خان د واک له تر السه کولو وروسته د کندهار چارې برابرې ک７ې، له ابداليانوسره ي３ د روغ３ 
جوړې تگالره تعقيب ک７ه، بلو＇ان ي３ وستايل، د هند له گورگان３ دربارسره ي３ د نژدې اړيکو لپاره له 
هغه هيواد سره د سوداگرۍ راک７ه، ورک７ه پيل ک７ه. افغان غازي د هيواد له أزادولو او د کندهار د چارو 
له سمون وروسته په ٢٨ د ذوالحجه حرام، ١١٢٧ هـ )١٧١٥م(  کال له دې فاني ن７ۍ ＇خه سترگ３ 
پ＂３ ک７ې، د تلپات３ دنيا په لوري ي３ روح والوت او کندهار ＊ار ته نژدې د کوکران په سيمه ک３ خاوروته 
وسپارل شو. پ＋تانه، ملي مشر ميرويس خان د هغه د خدمتونو له امله د «نيکه» په لقب يادوي او ډ４ر 

درناوی ي３ کوي. 
د ميرويس نيکه مشهوره وينا ده چ３ وايي: «که تاسو سره يو نشئ، د پرديو جغ له خپلو اوږو لرې 

کوالى نشئ!»

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې په غور وليکي، چ３ ＇نگه کوالی شي ال 
له همدې ش５ب３ ＇خه ه５واد ته د خدمت جوگه شي، ！ول３ په پام ک３ نيول شوې دندې دې په يو ل５ست 

ک３ وليکي او د هرې ډل３ استازی دې ي３ نورو ته واوروي. 

١ -  ستاسو په فکر د ه５واد د خپلواک９ اخيستل أسان دي، که ساتل ي３؟ 
٢ -  درې تنه زده کوونکي دې د ！ولگي مخ３ ته راشي او د ملي مشر د ＄انگ７تياوو په اړه دې خبرې 

وک７ي.
٣ – دا وينا: «يا به يو کي８و، يا به ورکي８و!» ＇ه معنا لري؟ 

زده کوونکي دې په يوې مقال３ ک３ وليکي چ３ د ملي مشرانو پر ژوندليک پوه５دل ＇ه گ＂ه لري. 
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       اووم لوست

پر شخصي گ＂و د ملي گ＂و غوره بلل

هر انسان پر خپل３ گ＂３ خوشالي８ي او د ＄ان په گ＂ه د هغ３ د کارون３ لپاره ه）ه او هاند کوي. د هغ３ د 
ساتن３ او له هغ３ ＇خه د دفاع لپاره مقاومت کوي. د يوې ！ولن３ د وگ７و گ＂３ کوم３ دي؟ 

ارز＊ت  او  بولئ  غوره  گ＂ه  يوه  کومه  تاسو  دی؟  شی  ＇ه  توپير  من＃  تر  گ＂و  عمومي  او  شخصي  د 
ورکوئ؟  

په دې لوست ک３ به دې پو＊تنو ته ＄وابونه ترالسه ک７ئ. 

د خصوصي او عمومي گ＂و پ５ژندنه
د هرې ！ولن３ وگ７ي ډ４رې گ＂３ لري. ددې گ＂و يو شم５ر په خپله په انسان يا د هغه په کورن９ او نژدې 
ي３  ته  ډول  لوم７ي  لري.  اړه  پورې  وگ７و  ！ولو  په  ！ولن３  د  ي３  برخه  يوه  لري، خو  اړه  پورې  خپلوانو 

خصوصي يا شخصي گ＂３ او  دويم３ برخ３ ته ي３ عمومي گ＂３ يا ملي گ＂３ ويل کي８ي. 
په پانگه والو نظامونو ک３ د وگ７و پر اصالت ！ينگار کي８ي، د يوه وگ７ي گ＂３ پر عامه گ＂و غوره بلل کي８ي، 
د وگ７ي السونه ي３ د هغه د غو＊تنو په ترالسه کولو ک３ پرانيست３ پري＋ي وي. په وړاندې ي３ په ولسواکو 
نظامونو ک３ فردي گ＂３ له من％ه ايستلي او عمومي گ＂و ته ي３ غوره والی ورک７ی دی. د اسالم سپ５）لي 
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دين پر اعتدال او من％الريتوب ！ينگار کوي، هم شخصي او هم عمومي گ＂و ته ارز＊ت ورکوي. په 
＄ينو ＄ايونو ک３ عمومي گ＂３ پر شخصي گ＂وغوره بولي.        

عمومي گ＂３ پر شخصي گ＂و ړومبی کول
يوازې د خپلو  او  يوازې  پيلي８ي چ３ وگ７ي  له همدې ＄ايه  او گ６وډۍ  زياتره ستونزې  ！ولن３  يوې  د 
شخصي گ＂و په اړه سوچ کوي او خپلو عمومي گ＂و ته پام نه اړوي. په بله وينا عمومي گ＂３ خپل３ نه 
گ２ي. په داس３ حال ک３ که ＊ه پام وک７و، په حقيقت ک３ عمومي گ＂３ د ！ولن３ د هر وگ７ي گ＂３ دي، له 
دې امله عمومي گ＂３ پر شخصي گ＂و غوره دي؛ ＄که له شخصي گ＂و ＇خه يوازې د مال خاوند گ＂ه 
اخلي، خو له عمومي گ＂و ＇خه هم پخپله يو وگ７ی او هم ！وله ！ولنه گ＂ه پورته کوي. که چ５رته شخصي 

گ＂３ پر عمومي گ＂و غوره وبلل شي، زيان ي３ د يوې ！ولن３ ！ولو خلکو ته رسي８ي. 

عمومي گ＂و ته د زيان رسولو ب５لگ３
يو  يا  او شتو گ６５ه واچوي، که چ５رته يو شخص  لپاره د نورو پر حقونو  �tکه يو ＇وک د خپلو گ＂و 

بانک د گ＂３ اخيستلو )سود( له الرې مخک３ الړ شي، سلگونه او أن زرگونه خلک زيان مومي.
�tکه يو ＇وک پر غال، ب６و اخيستلو او يا اختالس الس پورې ک７ي، سلگونو خلکو او عامه شتمنيو 

ته زيان رسي８ي. 
�tکه يو سود اگر پر احتکار او چلو！９ الس پورې ک７ي، ！ولو خلکو ته ي３ زيان رسي８ي. له همدې 

امله اسالمي شريعت د احتکار او چلو！９ عملونو ته دنيوي او اخروي سزا ！اکل３ ده.
�tکه يو وگ７ی د خپل３ شخصي گ＂３ لپاره عامه الره وت７ي، يا ي３ په خپل کور يا ه＂９ ک３ ننباسي، يا 
د خپل کور خ％ل３ او چ＂ل９ په الره او کو＇ه ک３ واچوي، په دې ！ولو حالتونو ک３ نورو ته زيان رسوي 

چ３ دا ي３ د انساني اخالقو او اسالمي شريعت ＇خه يو مخالف عمل گ２ل کي８ي. 
�tکه يو ＇وک د خپل３ شخصي گ＂３ لپاره د خلکو د ＇＋لو اوبه کک７ې ک７ي، يا په استوگن％ايونو ک３ 
د کارخانو په جوړولو چاپ５ريال کک７ ک７ي، يا د کوم３ ه＂９ يا هو！ل ＇＋تن پات３ شوي او غير صحي 

خوراکي توکي پر خلکو وپلوري، په حقيقت ک３ ي３ عامه گ＂و ته زيان رسولی دی.
�tکه يو زده کوونکی ＊وون％ي ته په الره يو ＇وک و＄وروي، د خلکو کورونو ته ډبرې واچوي، پر 
ته را！ول  بنده ک７ي، د نجونو د ＊وون％يو مخ３  د４والونو خط راکاږي، د خلکو د تگ راتگ الره 
شي، د ＊وون％ي ميزونو او ＇وکيو او نورو توکو ته زيان ورسوي، په حقيقت ک３ ي３ عمومي گ＂و ته 

زيان رسولی او خلک ي３ ＄ورولي دي.
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يو ه５وادپال او ن５ک وگ７ی هغه ＇وک دی چ３ عمومي گ＂３ پر شخصي گ＂و غوره وبولي او د عامه 
شتمنيو د ساتلو او ＇ارلو په الره ک３ هل３ ＄ل３ وک７ي او نور هم پرې ن８دي چ３ ملي او عمومي گ＂و 

ته زيان ورسوي.    

زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي. هره ډله دې پر شخصي گ＂و د ملي او عمومي گ＂و د غوره 
بللو په اړه په خپل من＃ ک３ خبرې وک７ي. په پای ک３ دې د هرې ډل３ استازی د ！ولگي مخ３ ته راشي 

او د خپل３ ډل３ د خبرو نتيجه دې نورو ته وړاندې ک７ي.

١ – ملي گ＂３ له عمومي گ＂و سره ＇ه توپير لري؟  
٢ -  که شخصي گ＂３ پر ملي او عمومي گ＂و دمخه شي، ＇ه ستونزه رامن＃ ته کي８ي؟ 

  ٣ -  ＊ه ه５وادوال د ملي او عامه گ＂و په ساتلو ک３ ＇ه رول لوبوالی شي؟ 

زده کوونکي  دې د عامه گ＂و د ساتلو او خوندي کولو په اړه يوه مقاله وليکي.
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اتم لوست

له اسالمي امت سره د افغانانو ت７او

 )د يو واحد امت په توگه(

هر ملت يو ل７ داس３ اصول او الرې چارې لري چ３ د هغه ولس د ژوندانه بنس＂ونه جوړوي. د هغه 
ولس وگ７ي د دغو اصولو او الرو له مخ３ له نورو ولسونو ＇خه ب５لي８ي. له اسالمي ن７ۍ سره د يوه 
واحد اسالمي امت په توگه د افغانانو اړيکي هم دغس３ اصول او الرې چارې لري چ３ د هغوی په 

لرلو له نورو امتونو ＇خه ب５لي８ي.
د اسالمي امت اصول او بنس＂ونه کوم دي؟ اسالمي ستر امت ＇نگه رامن＃ ته شوی دی؟ د هغ３ 

＄انگ７تياوې کوم３ دي؟ افغانستان د مسلمان امت په ليکه ک３ ＇نگه دري＃ لري؟   
په دې لوست ک３ به د پورته پو＊تنو ＄وابونه تر السه ک７ئ.

د اسالمي امت بنس

د اسالم پيغمبر حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم له بعثت وروسته د اسالمي امت د بنس لوم７ۍ 
خ＋ته ک５＋وده. اسالمي امت د ن７ۍ پر مخ د نورو امتونو په خالف، يواز４نی امت دی چ３ د توحيد پر 
عق５دې والړ دی. اسالمي امت د يوه خدای پالنه کوي، د اسالمي امت کتاب يو او د هغوی پيغمبر يو 
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�âÌ ßb åU=ßÆ�âÍçºà?� á¼ à³àJçºà?�åÅ åd ßÂ� çÁåC@ :او قبله ي３ يوه ده.  لوی خدای جل جالله اسالمي امت داس３ راپ５ژني
<�]سورة األنبياء: ۹٢[}ژباړه: «دا امت، ستاسو يواز４نی امت دی او زه ستاسو  åÁÆ àbàF á¢>ßª� á¼ à³èEße�>ß¾ß? ßÆ

رب يم، نو يوازې زما عبادت ]اطاعت[ وک７ئ.»
اسالمي امت په ！ول３ ن７ۍ ک３ خپور دی، ددې امت کتاب او قانون )قرأن کريم( جهاني کتاب او ！ول 
<�ß�åß<�]سورة يوسف: ١٠٤[  ß£á·å¶�ãfá²åc� ç×åC�ßÇ àÂ� áÁåC@ :بشريت ته نازل شوی دی. اهلل جل جالله فرمايي

ژباړه: «دا کتاب )قرأن کريم( ！ولو ن７يوالو ته له نصيحت پرته بل ＇ه شی نه دی.»
د اسالم ستر پيغمبر حضرت محمد صلی اهلل عليه وسلم پر ！ول بشريت مبعوث شوی دی، لکه چ３ 
�âfÈådß¾ßÆ�=â=<]سورة سبأ: ٢٨[  ånßE� ål>ç¿·å¶�âÍçª> ß²� ç×åC� ßµ>ß¿á· ßiáeß?�>ßºßÆ@:لوی خدای د هغه په اړه فرمايلي دي

ژباړه: «موږ ته ！ولو انسانو ته ز４ری ورکوونکی او ډاروونکی ل８５لی ي３.»
د اسالم د همدې ن７يوالتوب له امله د اسالم د سباوون په هماغه پيل ک３ ابوبکر عربي، بالل حبشي، 

صهيب رومي او سلمان فارسي د اسالمي امت په لوم７ن９ هسته ک３ ＄ای وموند. 

د اسالمي امت په من＃ ک３ د افغانستان دري＃

عالم  اسالمي  د  خاوره  افغانستان  د  او  ده  ！و！ه  ب５ل５دونکی  نه  امت  اسالمي  د  امت  مسلمان  افغان 
ارز＊تمنه او گ＂وره تاريخي سيمه ده. ددې خاورې تر ！ولو لوی وياړونه د اسالم په سيوري ک３ د اسالم 

په نامه د افغان ولس په برخه شوي دي. 
د  اسالم  د  شوي،  مشرف  دين  سپ５）لي  پر  اسالم  د  اوس５دونکي  خاورې  ددې  چ３  مهاله  هغه  له 
＄ل５دونکي مرکز په توگه ي３ دعوت او جهاد، معرفت او أزادي د ن７ۍ گوټ گوټ ته رسول３ او ددې 
خاورې نوميالي زامن د اسالمي امت په ليکه ک３ د علم او پوه３، بلن３ او سياست، أزادۍ او زړورتيا 

د بيرغچيانو په توگه پ５ژندل شوي دي.  
امام اعظم ابوحنيفه رحمة اهلل له همدې خاورې ＇خه پورته شوی او د فقه３ د مذهبونو مخک＋ي ي３ 
ترالسه ک７ې. سلطان محمود غزنوي او احمدشاه ابدالي له همدې سيم３ ＇خه د اسالم بيرغ د هند په 
نيم３ وچ３ او د گاون６ۍ سيم３، خراسان په پراخو او پلنو ＄مکو د بت او شرک پالن３ پر کن６والو پورته 
ک７ی دی. سيد جمال الدين افغاني له همدې علم او فرهنگ روزونک３ زانگو ＇خه سر رااوچت ک７ی، 
د اسالمي يووالي او د استعمار په وړاندې ي３ د مبارزې لپاره ولسونه راوي（ ک７ي دي. د افغانستان 
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مسلمان ولس د خپلواک９ د ب５رته اخيستلو د مخک＋انو په توگه د أزادۍ او خپلواک９ لوست د ن７ۍ 
ه５وادونو ته ورزده ک７ی دی. د افغانستان خلکو د شلم３ پ７５ۍ په اوږدو ک３ د ايمان او ه５وادپالن３ په 
قوت د ن７ۍ دوو سترو زبر＄واکونو، انگليس او پخواني شوروي اتحاد ته غاښ ماتوونک３ مات３ ورک７ي 
او له خپل３ پاک３ خاورې ＇خه ي３ ش７لي دي. د افغانستان مسلمان ولس تل د مسلمانانو د يووالي او 
له اسالمي پ５＋و سره د زړه سوي له امله، په ＄انگ７ې ډول د فلسطين د موضوع په اړه، مخک（ رول 

لوبولی دی.       
په مقابل ک３ د ！ول３ ن７ۍ اسالمي امت ته د افغانستان خاوره گرانه او ددې باتور او م７５ني ولس وگ７و ته 
د درناوۍ په سترگه گوري. د افغانستان د خپلواک９ غو＊تونکو مبارزو په ل７ ک３ د ！ول３ ن７ۍ مسلمانان 
د افغانستان د مسلمان ولس تر ＇نگ والړ وو چ３ ډ４ره ＊ه ب５لگه ي３ د پخواني شوروي اتحاد د يرغل 
په وړاندې د جهاد په کلونو ک３ د افغانستان له خلکو سره د ！ول اسالمي امت مسلمانانو گ６ون ک７ی 

او زيات شم５ر ي３ د شهادت جامونه ＇＋لي دي.
په دې توگه د افغانستان ولس کوالی شي له اسالمي ستر امت سره د خپل پيوستون او！ينگو اړيکو له 
امله خپل وياړ، درناوی او عزت وساتي. سره له دې کله نا کله د دې خاورې د عزت او أزادۍ د＊منانو 
د تاريخ په ＄ينو پ７اوونو ک３ ه）ه ک７ې، له اسالمي امت سره د افغانستان د ولس اړيک３ خ７پ７ ک７ي 
او له يو بل ي３ جال ک７ي چ３ له امله ي３ د دې خاورې ه５وادپالونکو او مؤمنو خلکو ډ４ر ستر زيانونه 

ليدلي او سرونه ي３ ＊ندلي دي. 
د افغانستان خلکو او سياستوالو ته په کار ده له اسالمي ستر امت سره د افغانستان د مسلمان ولس د 
پيوستون په اړه خپل３ دندې او ورسپارل شوي مسؤوليتونه سرته وروسوي. د اسالمي امت او اسالمي 
او  افغانستان د خلکو د سوکال９  او د  بيارغاون３  او  او امنيت، ودان９  ن７ۍ له وړتياوو ＇خه د سول３ 

پرمختگ لپاره سمه گ＂ه پورته ک７ي.          

＇رگندون３

په عربي ژبه ک３ د قرأن کريم له مخ３ «امت» ＇و معناگان３ لري:
وروستی  الهي  امت، چ３  اسالمي  لکه  وي،  رالي８ل شوی  ورته  پيغمبر  ！ولگه چ３  يوه  د خلکو   -

پيغمبر، حضرت محمد مصطفی صلی اهلل عليه وسلم ورته د الر＊وون３ لپاره مبعوث شوی دی. 
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� çÁåC@ :هغه چاته چ３ د خير او ن５ک９ ！ول فضايل پک３ را！ول شوي وي، لکه د خدای> دا وينا -
¿â>«Éå**<�]النحل: ١٢٠[؛ يعن３، ابراهيم )خليل( مطيع، فرمان وړونکی  ßU�å å��â>Jå¾>ß®�âÍçºà?� ßÁ>ß²� ß¼É åÂ=ßfáEåC

او واحد ملت و، ه５）کله ي３ له خدای> سره شريک ونه نيو. 
�f²a=Æ�> ß» àÃá¿åº�>ßß��Ëd¶=� ß¹>ß®ßÆ@ :د وخت يوې مودې ته ويل کي８ي، لکه د متعال خدای> دا وينا -
�?æÍçºà**< ]يوسف: ٤٥[ له هغو دوو ＇خه يو )د يوسف زنداني ملگري( وويل، چ３ ژغورل شوی  ßbá£ßE

و او د يوې مودې )＇و کاله( له ت５ر４دو وروسته ي３ يوسف ياد شو. 

زده کوونکي دې د اسالمي امت د بشري او اقتصادي امکاناتو او ＄انگ７تياوو په اړه خبرې وک７ي.

١ – ＇و تنه زده کوونکي دې د مبارکو قرأني أيتونو او نبوي احايثو او د اسالم د ستر پيغمبر د عملي 
سيرت پر بنس د اسالمي امت د ن７يوالتوب په اړه خبرې وک７ي. 

٢ – هغه مهم３ ＄انگ７تياوې کوم３ دي چ３ اسالمي امت له نورو امتونو ＇خه ب５لوي؟ 
٣ – د اسالمي امت په ليکه ک３ د افغان مسلمان امت دري＃ له فکري، علمي، جهادي، سياسي او 

د خپلواک９ غو＊تلو له پلوه رو＊انه ک７ئ. 
٤ – له اسالمي امت سره د افغانستان د مسلمان ولس د پيوستون ＇و ب５لگ３ وړاندې ک７ئ. 

افغانستان ＇نگه کوالی شي د اسالمي امت له سرچينو او وړتياوو ＇خه د سول３ او امنيت د تآمين 
لپاره کار واخلي؟ په دې اړه دې زده کوونکي يوه په زړه پورې مقاله وليکي.  
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نهم لوست

په دې لوست ک３ شاعر خپل ه５واد له يوه ب０ سره پرتله ک７ی دی. ب０ پر گالنو او شنو بو！و ډ４ر ＊ايسته 
وي. د ب０ ＊کال هم د گالنو رنگارنگي او د شنو بو！و او ونو ډ４روالی دی. هر گل او هر بو！ی خپل 
＄ای لري. د يوه ولس او ه５واد حال هم همداس３ درواخله. هر ه５واد له ب５الب５لو قومونو، توکمونو او 
کورنيو ＇خه جوړ وي. د گالنو د رنگ توپير او په ه５واد ک３ د قومونو او توکمونو توپ５ر د ب０ او ه５واد 
＊کال ده. له هغه ＇خه د توپير تعبير اخيستل ناسمه خبره ده. موږ ته ＊ايي هر يو له خپلو استعدادونو 

او وړتياوو او ＄انگ７تياوو سره سم د ه５واد په ودان９ ک３ خپله ون６ه سرته ورسوو.

ستاسو په اند يو ه５واد په يووالي وداني８ي که په ب３ اتفاق９ او ＄ان％ان９؟    
يــوه بــاغ کــــ３ وې والړې ډ４ــــرې  ونــ３   

هــــره پــا１ــــه ي３ اليقــه د ستــاين３                                            
خوا په خوا غاړه په غاړه خوله په خوله وې   

لــه يوې خــــاورې پيدا د يوکاله وې       
لـــــه يــــوې ويالــــ３ اوبــه ورتـــه راتللـ３   

پـــه يــــوه هــوا  ک３ ！ول３ لوي５دلــ３                                               
ددې ！ــــولــــو يــو خــــزان او يو بهــار و   

＊ه او بـد ي３ و شريک يو ي３ واکدار و       

د يوه باغ گالن
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＄ين３ جگــ３ ＄ين３ ！ي＂３ کــوزو پاس وې   
لکــــه گـــوت３ د يوه وجود د الس وې      

چـــــا م５وه لــرلـــه چـــا ＊ايسته گـلـونــه   
د چــــا سيوری و ډ４ر ＊ه د چـا قـدونه      

چنــار لـــــوی و شفتالـــو لکــه ماشوم و   
د م３２ او ناک توپير لـــه ورا معلـوم  و      

لــــه يــــوه سره لــــويي وه نـــور ＇ه نه  و   
بل سره رنگــونه ＊ه، خـوندونه  ＊ه و      

د مـــرغــانـو نغم３ وې پکـــ３ ＇ــو رازه   
هـــر مــرغــه مو پ５ژانده له خپل أوازه      

رنگارنگ گلــــونه وو يــــوه چمن کـــ３   
لکــــــه وي چـ３ ولسونه په وطن ک３      

هر يو بو！ی په خپل ＄ــای کـ３ سر بلند و   
د باغبان سترگـــو ک３ هر يو ارجمند و      

په حقـــونــو کــــ３ ي３ نـه و ＇ــــه توپير   
ماليــــار  و  په هـــــرې ون３ ډ４ر زهير      

يو لـــه بله ي３ په هر حــال ک３ شرکت و   
په تمـــامـــه معنــا يــو صحيح ملت و      

لکــــه بــــاغ يــــو ملــک وگ２ـــه وروره   
پکــــــ３ هــــر قسم گلــونه بو！３ گوره      

ون３ ډ４رې خـــو باغ يو دی کـــه پوه８５ې   
که کــــوې بل رنگـه فکر ډ４ر غول８５ې      

دوه سکــــه ورو１ه لـــري ب５ل ب５ل نومونه   
ب５ل رنگـــونه ب５ل غــــ８ونه ب５ل خويونه      

مگــــر دواړه اوس５دونکي د يو کــور وي   
د يوې سترگ３ په کور ک３ سپين او تور وي      

                                                                                                        گل پاچا الفت
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په پورته شعر ک３ شاعر ه５واد له باغ سره پرتله ک７ی. شاعر ه５واد داس３ يوه باغ ته ورته گ２لی چ３ ＊ايسته 
او رنگارنگ گالن او شن３ ون３ لري. د گالنو رنگيني او د رنگ او بوی ب５لوالی د باغ زينت او ＊کال 
ب５لوالی د رنگ او بوی  بولي. شاعر د ولس خلک هم د يوه باغ گالن گ２لي، د خلکو او توکمونو 
ب５لوالی بولي. د خلکو د ژبو توپير د مختلفو الوتونکو نغمو ته ورته گ２ي چ３ هر الوتونکی له خپل 
اوازه پ５ژندل کي８ي. که په باغ ک３ گالن هر＇ومره ډ４ر وي، خو باغ او باغوان ي３ بيا يو وي. د يوه کور د 

دوو ورو１و نومونه هم سره ب５ل وي، خو يو بل ته د سترگو د کسو په ＇５ر گران وي. 

په باغ ک３ له ب５لو ب５لو او رنگارنگ گالنو ＇خه د شاعر مطلب ＇ه شی دی؟ زده کوونکي دې په دې 
اړه خبرې وک７ي. 

١ -  د خپلمن％ي يووالي لپاره په ه５واد ک３ اوسيدونکوب５الب５لو توکومونو ته ＇ه کول په کار دي؟ 
٢ – د يوه بل منل، زغم او ت５ر４دنه د گ６ ژوند اړين توکي دي. دا موضوع نورو ته رو＊انه ک７ئ. 

٣  - د يوه ＄وان په توگه تاس３ بايد د ورونو قومونو د يووالي او وحدت د تامين په اړه کوم کارونه سرته 
ورسوئ؟ 

٤ -  د ملي يووالي او ملي گ＂و د خوندي کولو او ＄ان ت５ر４دن３ په اړه به نورو ＄وانانو ته ستاسو پيغام 
＇ه وي؟ 

ول３ بايد د شخصي گ＂و پر ＄ای ملي گ＂３ غوره وبلل شي؟ په دې اړه لس کر＊３ مقاله وليکئ او د 
مضمون په بل ساعت ک３ ي３ ！ولگيوالو ته واوروئ.
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   لسم لوست                            

ملي او تاريخي وياړونه

تاسو په ت５رو لوستونو ک３ د ملي ارز＊تونو او ملي مشترکاتو په اړه معلومات ترالسه ک７ل. په دې لوست 
ک３ د ملي او تاريخي وياړونو په اړه معلومات تر السه کوئ. د دغو  وياړونو پ５ژندل، د هغوی ساتنه او 

درناوی او د نورو هغو رامن＃ ته کول زموږ او ستاسو د ！ولو دنده ده.
ملي او تاريخي وياړونه موږ او تاسو ته د چا کارنام３ راپه زړه کوي؟

أيا يوازې  په ت５رو تاريخي  وياړونو بسنه کوئ او که موږ او تاس３ هم بايد ه５واد او ه５وادوالو ته  نور  
وياړونه هم  ور په برخه ک７و؟

ملي او تاريخي وياړونه زموږ د نيکونو، غازيانو، شهيدانو او ملي اتالنو د ب５شم５ره سر＊ندنو، مبارزو او 
مجاهدتونو السته راوړنه ده. د ملي او تاريخي وياړونو په گ＂لو ک３ زموږ پلرونو او نيکونو ډ４رې ستونزې 

گالل３ او ډ４رې قربان９ ي３ ورک７ې دي. 

استقالل او خپلواکي
استقالل او خپلواکي زموږ د ه５واد ستر وياړ دی. زموږ د ه５واد خپلواکي په خپله من＃ ته نه ده راغل３، 
توگه  په  امانت  د  ي３  ته  او موږ  تر السه ک７ې  بدل ک３  په  وينو  نيکونو د خپلو  او  پلرونو  بلک３ زموږ 
راسپارل３ ده. موږ ته ＊ايي پر هغ３ ووياړو او د ساتلو لپاره ي３ سر＊ندنو ته چمتو واوسو. د خپلواک９ 



31

په ترالسه کولوک３ زموږ د ه５واد له هر گوټ ＇خه باتورو شازلميانو برخه اخيست３، له دې امله ي３ د 
ه５واد ！ول خلک د ساتلو وياړ لري. له مقدوني سکندر ＇خه نيول３ تر وروستيو يرغلگرو پورې چ３ 
کله پر ه５واد ت５ری شوی، ！ولو ه５وادوالو په گ６ه د غليم په وړاندې توره له ت５کي راايستل３ او د＊من ته 

ي３ غاښ ماتوونکي گوزارونه ورک７ي دي.  
کوم３ ودان９ او ＇لي چ３ د خپلواک９ د ياد ساتلو په موخه په ه５واد ک３ جوړ شوي، ددې وياړونو ياد 
ژوندی ساتي. د ب５لگ３ په توگه: د ميوند ＇لي، طاق ظفر او نور. د ميوند ＇لی موږ ته د ميوند په جگ７ه 
ک３ د ميوند د فاتح، سردار محمد ايوب خان او د مالل９ اتلولي راپه زړه کوي او موږ ته سپار＊تنه کوي 
چ３ د هغ３ ياد تازه وساتو او پر پله ي３ پل ک８５دو. طاق ظفر موږ ته د اعليحضرت غازي امان اهلل خان 
په مشرۍ د انگريزانو په وړاندې د خپلواک９ ترالسه کول يادوي او دنده راکوي چ３ د ساتلو لپاره ي３ له 

هي＆ ډول سر＊ندونو ＇خه په ډډه نشو. 

ملي هويت
ملي هويت زموږ بل گ６ وياړ دی. لکه چ３ په دمخه لوست ک３ ورته گوته نيول شوې، ملي هويت 
زموږ د ！ولو افغانانو د وحدت او يو مو！ي توب وياړ دی. زموږ ملي هويت زموږ د نارينتوب، مي７ان３، 
نورو  شم５ره  ب３  او  پالن３  م５لمه  ورک７ې،  او  سخا  سول３،  او  جنگ  حيا،  غيرت،  تورې،  زړورتيا، 

＄انگ７تياوو ！ولگه ده. موږ، افغانان خپل ملي هويت د ＄ان وياړ گ２و. 
يو انگر４ز افسر ليکي، «که له يوه افغان ＇خه وپو＊ت３، ＇وک ي３، نو دی به ب３ له ＄ن６ه په ډ４ر غرور 
درته وايي، چ３ ))افغان يم، افغان!(( په داس３ غ８ چ３ لکه هغه بادار وي او ته نوکر.» دا خبره پر ملي 

هويت د وياړ ＊ه ＇رگندونه کوي، چ３ أن پرديو ته هم ＇رگنده ده.

ملي بيرغ، ملي ن＋ان، جرگه
مشران،  ملي  کي８ي.  گ２ل  وياړ  ملي  زموږ  دودونه  منلي  نور  او  جرگ３  ملي  ن＋ان،  ملي  بيرغ،  ملي 
مجاهدين، پوهان، ليکوال او شاعران زموږ د ！ولو د وياړ ن＋３ دي. د هغوی درناوی او پر ژوندليک 

ي３ پوه５دل زموږ دنده ده.
موږ ته ＊ايي چ３ خپل ！ول ملي وياړونه وساتو، درناوی ي３ وک７و او په ＄انونو ک３ دا وس پيدا ک７و، 
چ３ خپلو راتلونکو نسلونو ته د خپلو پلرونو اونيکونو په ＇５ر وياړونه پري８دو او د هغوی د سوکال９ او 

ن５کمرغ９ لپاره کار او هل３ ＄ل３ وک７و.  
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زده کوونکي دې په مناسبو ډلو ک３ د ملي وياړونو په اړه خبرې اترې وک７ي. 

١ – پر خپل تاريخ يا د خپلو پلرونو او نيکونو پر کارنامو وياړ موږ ته ＇ه گ＂ه رسوي؟ 
٢ – يو تن زده کوونکی دې د خپلواک９ د ساتلو د الرو چارو په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي.

٣ – ＇نگه کوالی شئ ه５واد ته د خدمت وياړ تر السه ک７ئ؟  

زده کوونکي دې په کورونو ک３ ＄ين３ ملي او تاريخي وياړونه په گوته ک７ي او د هر يوه په اړه دې يو، 
دوه کر＊３ وليکي.  

وي３ ولولئ او خوند ترې واخلئ:
            د وطن پالنه 

نو به هلـــــه کـــ７ې ر１ا م５نه او کــــور ته           لکه شمع کـــه ＄ـــــان وسوزې  پـه اور ته         
د شيرين وطن په عشق ک３ ي３  نام تور ته            که فرهاد غوندې دې غرونه سوري نه ک７ه   
د وطن د گلـــو باغ به کـــ７ې  سمسور ته            په خولـــو ي３ د تندي کـــــه أبياري کـ７ې   
نو پـــه سر به د د＊من ش３ هلــه سور ته            کــه په اور اوبو  ک３ ت５غ غوندې غو！ه ش３  
نو به وچ３ ک７ې خول３ له مـخ د ورور ته            لکــــه ونه کـــه  بار نه کـــ７ې په سر پ５＂ی  
چ３ ک７ې پ د خپل وطن لوڅ او سر تور ته            د پومب３ غوندې ＄ـان ورک７ه  حالجي ته   
تنبلي او سکـــون بوله لـــوی پ５غــــور ته            که د ＄مک３ هومـره لوی ي３ حرکت ک７ه   
په سياالنو ک３ به سرجگ نه ک７ې نور ته            د وطــن أب و أبرو دې کـــــه  شـوه تــويه  
نــــو وطن بوله په شــــان د خپل３ مور ته            دا اوبه چ３ ته ي３ ＇کـــ３ د وطن پ９ دي  
هغه خـــــور او ورور گ２ه د سترگو تور ته            چا چـ３ اي＋ی په دې تي در سره خوله ده  
لکه ＄ان د هغــــه هم اوسه غمخــور ته            ه５）کلـــه پـــه بد نظــر ورته مـــه گــوره  

                                         په "الفت" به ب５گانه او پردي خپل ک７ې! 
                                         وبـــه نه ک７ې دغــه کـار په زر او زور ته 
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      يوولسم لوست 

احمدشاه بابا پر دين، ه５واد او خلکو مين پاچا 

په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل چ３ زموږ لرغونی ه５واد، گران افغانستان د نومياليو ！ا！وبی دی. په 
خپله لمن ک３ ي３ پوهان، سياستوال، مشران، ليکوال، شاعران او باتور مي７ني روزلي دي. د هغوی پر 
ژوندليک پوه５دل او د هغوی د پ＋و پر پلونو پل ا４＋ودل زموږ د راتلونکي ژوند مشال دی. د پوهانو 
ک７نالره او تگالره، پوهه او تجرب３ د راتلونکو نسلونو الر＊وونه ده. په دې ډله ک３ مو ＇و تنه نوميالي 
وپ５ژندل او د ژوند پر ＇رنگوالي ي３ پوه شو. په دې لوست ک３ داس３ يو پاچا درپ５ژنو چ３ پر واکمن９ 
سرب５ره پر دين، مذهب والړ، په ه５واد او ه５وادوالو مين او د انسان په ت５ره بيا د مسلمان مين３ او محبت 

د هغه په زړه ک３ ژور ＄ای درلود. دا واکمن د افغانستان ملي مشر او پاچا، احمدشاه بابا دی.
أيا تاسو ته له ه５واد سره د مين３ په اړه د احمدشاه بابا کوم شعر په ياد دی؟

احمدشاه ابدالي د هرات د حکمران، زمان خان زوی، په خ＂ه ابدالي سدوزی و. په ١١٣٥ هجري 
قمري )١٧٢٢ ميالدي( ز４８４دلی. مور ي３ زرغونه انا نوم５ده. سره له دې چ３ د عمر له مخ３ کوچنی 
و، خو د خپل سلطنت په وختو ک３ ي３ افغانستان ته سترخدمتونه ک７ي. له همدې امله ورته خلکو د 

بابا لقب ورک７ی دی. 
لوی احمدشابابا د اوسني افغانستان بنس اي＋ودونکی دی. هغه په افغانستان ک３ اداري، پو＄ي، مالي 
او مدني جوړ＊تونه رامن＃ ته او وزيران ي３ و！اکل. پر ١١٧٤ هجري کال ]١٧٦٠ ميالدي کال[ ي３ د 
احمدشاهي ＊ار، په نامه د کندهار د اوسني ＊ار بنس کي＋ود. د کابل جنگي کال ي３ ودانه او د هندوکش 



34

په شمال ک３ ي３ د تاشقرغان ＊ار او په سند ک３ ي３ د حيدرأباد د ＊ار د بنس  ډبره ک５＋وده.
د احمدشابابا د واکمن９ په لوم７يو ک３ کندهار، مشهد، ا！ک، ډهلی، روهيلکن６، پ５＋ور، ！＂ه، ډ４ره 
غازي خان، کشمير، کابل، ملتان او هرات شامل وو او په دغو سيمو ک３ ي３ په نامه سکه وهل ک５ده.      
احمدشاه بابا متشرع، عالم او په ديني احکامو پابند س７ی و. له شعر او ادب سره ي３ مينه درلوده. د 
پ＋تو اشعارو ديوان ي３ پر ١٣١۹هـ ش کال په کابل ک３ چاپ شوی. په دې د４وان ک３ د احمدشاه بابا 
عشقي، تصوفي، حماسي او اخالقي وينا په دوه نيم زره بيتونو ک３ راغل３ او د شعر نامتو ډولونه، لکه 

غزل، رباعي، قطعه، مخمس او مربع لري.
د احمدشاه بابا په کالم ک３ د تصوف ب２ه ډ４ره ＇رگنده او ＊کاره ده. اخالقي او ه５وادني اشعار هم پک３ 
شته دی. احمدشاه بابا د دوو تنو عارفانو السنيوی ک７ی و. يو ي３ د جالل أباد د حصارک ميا فقيراهلل، 

چ３ په ＊کار پور ک３ ＊خ دی او بل ي３ د پ５＋ور د ＇مکنو ميا محمد عمر دی. 
په سياست ک３ احمدشاه بابا تل د اسالمي ورورگلوۍ، نرم９ او ملگرتوب پلوی و. په ډهلي، بخارا، 
خراسان، بلوچستان او سند ک３ ي３ له خپلو هممهالو اميرانو سره د روغ３ له الرې سوله ييز چلند 
درلود. پر شهنشاهي، برم او پو＄ي ＄واک سربيره ي３ ！ول هغه اميران ＇و، ＇و واره عفوه ک７ل چ３ 
سرک＋ي ي３ ک７ې وه. همدا راز نوموړي تاج ب＋ن３ هم کول３ چ３ أن د هغه وخت سترگور او د نظر 
خاوندان د ده دې تاج ب＋ن３ او د فکر پراخ９ ته حيران وو. د شاه ولي اهلل ډهلوي په وينا، د ابدالي دا 

چلن «د دې مادي دنيا په چارو ک３ حساب نه وه.»
احمدشاه بابا له فتوحاتو سره سره د مسلمانانو له وينو تويولو ＇خه ＄ان ژغوره. د جهاندارۍ په چارو ک３ 
ي３ له عدالت او نياو ＇خه کار اخيست، خلک ي３ د خپلو زامنو په شان پالل، نو ＄که افغانان ده ته «بابا» 

وايي. دا هغه لقب دی چ３ له ميرويس نيکه او عبدالرحمان بابا پرته د بل چا په برخه شوی نه دی.
ده  ＇رگنده  ＇خه  اعمالو  عسکري  او  فتوحاتو  ！ولو  له  دده  خو  و،  فاتح  او  جنگيالی  بابا  احمدشاه 
چ３ لو！مار، ورانوونکی، ستم کاره او مظلوم وژونکی نه و. که يو کار به د روغ３ جوړې له الرې 
سرته رس５ده، نو له مسلمانانو سره ي３ په جگ７ې الس نه پورې کاوه. د ورور پرمخ ي３ توره نه ايستله. 
احمدشاه بابا زموږ په ملي تاريخ ک３ د اوسني افغانستان د بنس اي＋وونکي او د افغانستان د خلکو د 

برم او د يو گ６ هيواد او يو ولس جوړوونکي په حيث لوړ دري＃ لري. 
د شاه ولي اهلل ډهلوي او د نورو هندي مسلمانو نوميالو او اميرانو له ليکونو ＇خه داس３ ＇رگند８４ي 
چ３ احمدشاه بابا هند ته د هغه ＄ای د مسلمانانو د غو＊تن３ له مخ３ له ظلم ＇خه د هغوی د ژغورلو لپاره 
تللی و. د دې تر ＇نگ هغه نه غو＊تل د خپل ملي قوت مرکز، افغانستان پر８４دي يا د جهاد فی سبيل اهلل 
نگه خدمت د دنيوي غو＊تنو تر سيوري الندې راولي او د ډهلي د پاچه９ د نيولو او د جهانگيرۍ په 
حرص ي３ کک７ ک７ي. له همدې امله ي３ ک م همدغه رويه ＇و واره د افغانستان له نورو گاون６يو 
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اميرانو سره په بخارا، خراسان، سند او بلوچستان ک３ هم ک７ې ده. 
احمدشاه بابا دده د اشعارو د ديوان په شهادت له خپل ه５واد او خپلو خلکو سره توده مينه درلوده. پر 
احمدشاه بابا خپل ه５واد تر بل هر＄ای ډ４ر گران و. ده ډهلی ونيوه، خو ه５واد ي３ هير نه ک７ او ب５رته د 

خدمت لپاره خپل ه５واد ته راستون شو.
احمدشاه بابا د خپل ژوند په پای ک３ د پرله پس３ سفرونو د ک７او له امله کمزوری او له ＇و مياشتو رن＃ 
وروسته د )١١٨٦هـ( کال د رجب پر شلمه د جمع３ پر شپه وفات شو. د ده م７ی کندهار ته راوړل 
شو او په هغه ＄ای ک３ خاورو ته وسپارل شو چ３ ده له مخه ！اکلی و. د م７ين３ پر مهال  ٥١ کلن و او 

٢٦ کاله پاچاهي ي３ ک７ې ده. 
له ه５واد او خلکو سره د احمدشاه بابا توده مينه د هغه له الندې شعر ＇خه ډ４ره ＊ه ＇رگندي８ي:

تاته راشمه زړگی زما فارغ شي     
ستـــــا په الره ک３ بايلي زلمي سرونه ستا د عشق لـه وينو ډک شول ＄يگــرونه   
ب３ لـــــه تا م３ اند４＋ن３ د زړه مـارونه تاته راشمه زړگــــــــی زمـــا فـــارغ  شي   
زما به هـ５ر نشي دا ستا ＊کلـي باغونه که هر ＇و م３ د دنيا ملــــکــونه ډ４ر شي   
زما د ＊ـکل３ پ＋تونخـوا د غرو سرونه د  ډهلي تخت ه５رومه چــ３ را ياد کـــ７م   
زما خوښ دي ستــا خالي تش ډگرونه کـــــه تمامه دنيا يو خـــوا تـه بل خوا ي３    
که ونيسي د تمــــام جهــــان ملکـونه احمـــــدشاه به دغه ستا قــــدر ه５رنه کا      

زده کوونکی دې پر در４و ډلو وو４شل شي. د احمدشاه بابا په اړه دې خپل معلومات له يوه بل سره 
شريک ک７ي. 

١ – هند ته د احمدشاه بابا د سفر موخه ＇ه وه؟ نوموړی د هغه ه５واد د نيولو لپاره هلته تللی و، که 
کوم چا ورته د ＇ه شي لپاره بلنه ورک７ې وه؟

٢ – د پاچا په توگه د احمدشاه بابا ＄انگ７تياوې کوم３ دي؟ بيان ي３ ک７ئ.

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د ه５واد په اړه د احمدشاه بابا د مين３ په اړه ＇و کر＊３ مقاله وليکي.  
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          دولسم لوست 

ه５واد پالنه، نه عصبيت

انسان ته خپل ！ا！وبی او د خاپوړو ＄ای د طبيعي، فطري او انساني عاطف３ له مخ３ گران وي؛ ＄که 
هلته لويي８ي، له اوبو او هوا او نورو نعمتونو ＇خه ي３ گ＂ه اخلي، له چاپ５ريال او گاون６ سره مينه او الفت 

پيدا کوي او په توده غ８５ ک３ ي３ خپل ژوند سرته رسوي.
موږ ول３ او ＇نگه له خپل ه５واد سره مينه لرو؟ د ه５وادپالن３ معيارونه ＇ه شی دي؟ له نورو خلکو سره 

بايد ＇نگه چار چلن وک７و؟  ه５واد پر موږ کوم حقونه لري؟ د ه５واد حقونه ＇نگه سرته ورسوو؟

ه５واد پالنه او له ه５واد سره مينه، له ه５واد ＇خه د ساتن３ په الره ک３ سر＊ندنه او د هغ３ د ودانولو، 
ارز＊ت  اسالمي  او  ايماني  او  انساني صفت  غوره  يو  هل３ ＄ل３  ک３  په الر  پرمختگ  او  سرلوړۍ 

شم５رل کي８ي.  
د ن７ۍ قومونه او ولسونه هر يو د عاطفي تمايالتو، د قومي او نژادي ت７او، ملي او تاريخي گ６و ！کو 
او د ه５واد د نورو مادي او معنوي ارز＊تونو پر بنس له خپل３ خاورې سره مينه پيدا کوي، د هغ３ 
له سرونو  په الر ک３ ي３  او استقالل د ساتلو  او د خپلواک９  لپاره کار کوي  او سرلوړۍ  د پرمختگ 

ت５ر８４ي.
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اسالم له ه５واد سره مين３ ته ه）ونه کوي
 مسلمانان د اسالم د گران پيغمبر صلی اهلل عليه و سلم د سنتو او اخالقو او ديني الر＊وونو پر بنس
له خپل ه５واد او ！ا！وبي سره مينه لري؛ د هغ３ د ودانولو او رغاون３ لپاره هل３ ＄ل３ کوي او د استقالل 

او ساتن３ په الر ک３ ي３ په سر او مال جهاد کوي.
پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم چ３ کله له خپل ！ا！وبي، مک３ مکرم３ ＇خه وايستل شو، د تگ پر مهال 
ي３ مک３ ته مخ واړاوه او وي３ فرمايل: «ای مک３، ته زما لپاره د خدای د خاورې تر ！ولو گرانه خاوره 
ي３! که اوسيدونکو ]قريشو[ دې زه نه وای ايستلی، ما ته نه پر４＋ودې.» له همدې امله متعال خدای 
له خپل پيغمبر سره ژمنه وک７ه چ３ ب５رته دې مک３ ته راستنوم. د قادر او متعال خدای جل جالله دا 

ژمنه د مک３ په فتح ر＊تين３ شوه.   
اسالم د عق５دې او ه５واد د دفاع او ساتن３ او حفاظت لپاره جهاد فرض ک７ی دی. که چ５رته موږ د تاريخ 
پا３１ واړوو، وبه گورو چ３ د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د بدر، اُحد، خندق او د خلفای راشيدينو 
او د اسالمي دورو په نورو پ７اوونو ک３ نورې غزاگان３ د عق５دې او اسالمي خاورې د دفاع په الره ک３ 

سرته رس５دلي دي.

ه５وادپالنه، نه تعصب
د ه５وادپالن３ او عصبيت تر من＃ ＊ايي توپير وشي. د ن７ۍ زياتره ولسونه، قومونه، ډل３ او انسانان د 
ه５وادپالن３ تر نامه الندې ژبنيو، قومي، سمتي او نژادي نا روا او ناوړو تعصبونو ته لمن وهي؛ د ن７ۍ 
نورو ه５وادونو، خلکو او نژادونو ته په سپکه سترگه گوري او د هغوی پر خاورې او ＄مکه بريدونه 
کوي، اشغالوي ي３ او چور او چپاول پک３ کوي چ３ تاريخ دا ډول ډ４ر تعصبات پر خپلو سترگو ليدلي 
دي. اسالم دا راز ！ول تعصبونه ناروا او د ر＊تين３ ه５وادپالن３ له روح او مفهوم سره مخالف بولي.     

مسلمان ه５وادپال له خپل ه５واد سره ددې لپاره مينه کوي چ３ هلته  د يوه او واحد خدای> عبادت 
او د خلکو خدمت سرته رسي８ي. ر＊تينی ه５وادپال تل د خپل ه５واد د ودانولو، سمسورولو، عزت او 
سرلوړۍ او د خلکو د سوکال９ لپاره ر＊تين３ هل３ ＄ل３ کوي، د خپل ه５واد او د خپلو خلکو خدمت 
د خدای عبادت او د ايمان برخه گ２ي. د اسالم ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي دي: «ايمان 
ُ{  ويل او ！ي＂ه ي３ له الرې ＇خه د زيان رسوونکو  ＇و اويا ＇انگ３ لري چ３ تر！ولو لوړه ي３ }ال إِلََه إِال اهللهَّ

شيانو لرې کول دي.»    
مسلمانانو ته خپل ه５واد گران دی، خو د نورو وگ７و او قومونو په وړاندې له تعصب او ناوړه چلن ＇خه 
کار نه اخلي، د بل چا حقونه، نه تر پ＋و الندې کوي او د ن７ۍ پر مخ د ！ولو ملتونو، ولسونو، قومونو او 
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خلکو درناوی کوي؛ ＄که ＄مکه د خدای جل جالله مال دی او هر بنده ته چ３ ي３ وغواړي ورکوي 
ي３. ＊ه پای يوازې د ن５کو، صالحو او تقوا لرونکو بنده گانو دی.

انسانانو ته ول３ خپل ！ا！وبی گران وي؟ زده کوونکي دې په دې اړه خپل نظر نورو ته ＇رگند ک７ي.

١ – درې تنه زده کوونکي دې د ه５واد پالن３ ＇و ب５لگ３ ووايي.
٢ –ول３ انسانان له خپل ！ا！وبي سره مينه لري؟  

٣ –د ن７ۍ قومونه او ولسونه په کومو معيارونو له خپل ه５واد او ！ا！وبي سره مينه لري؟
٤ -  له ه５واد سره مينه ＇ه معنا لري؟ 

زده کوونکي دې په خپلو کورنو ک３ له ه５واد سره د مين３ په اړوند يوه مقاله وليکي.
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ديارلسم لوست

غازي ميربچه خان کوهدامني
په ت５رو لوستونو ک３ مو د ه５واد د پوهانو، ملي مشرانو، ليکوالو، شاعرانو او بر ه５واد او ولس مينو 
نومياليو پر ژوندليک لن６ې خبرې وک７ي. هغوی هر يو په خپل خپل ＄ای ک３ د قدر درناوي او ستاين３ 
وړ دي. نومونه او اتلول９ ي３ د تاريخ په پا１و ک３ ک＋ل شوې او ياد ي３ له ه５واد سره زموږ مينه زياتوي او 

د هغه خدمت او خپلواک ساتلو ته مو ه）وي. 

ستاسو په اند د ملي اتالنو ياد او د هغوی پر ژوندليک پوه５دل موږ ته ＇ه رازده کوي؟
 په دې لوست ک３ د ه５واد د خپلواک９ د الرې د يو بل اتل، ميربچه خان يادونه کوو. د غازی ميربچه خان 
کال  لمريز  په ١٢٠٤  درويش خان دی.  مير  ي３  نوم  پالر  د  او  بهاءالدين  مير  نوم  اصلي  کوهدامني 
بابه قشقار )ع(  په کلي ک３ ن７ۍ ته سترگ３  )١٨٢٥ ميالدي( ک３ ي３ د ميربچه کوټ ولسوال９  د 
پرانيستي دي. ميربچه خان د غوره اخالقو خاوند و. له خلکو او ولس سره ي３ چار چلن ډ４ر خوږ و. 
له ب５وزلو خلکو سره ي３ خواخوږي درلوده. د کلي اوسيدونکو هغه ته له ډ４رې مين３ او مهربان９  ＇خه 

مير بچه خان وايه. 
ميربچه خان خپل３ لوم７ن９ زده ک７ې په خپل３ سيم３ ک３ له تک７ه استادانو ＇خه تر السه ک７ې، ليک 

لوست ي３ زده و، له غير رسمي مدرس３ ＇خه ي３ زياته گ＂ه پورته ک７ې وه. 
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هغه مهال چ３ د انگليس پو＄ونه په ش５رپور ک３ محاصره شول، ميربچه خان د خپلو داوطلبو مجاهدينو 
له ليکو سره يو＄ای شو. ميربچه خان د انگليسانو تر ！ولو سخت د＊من گ２ل ک５ده. په هر ＄ای ک３ به 

ي３ د هغوی په وړاندې جگ７ې ته ＄ان رساوه او په م７５ان３ به جنگ５ده.
مير بچه خان کوهدامني د کابل، ميدان وردگو، غزني، کوهدامن، کوهستان او د ه５واد له نورو برخو 
＇خه د پو＄ي افسر محمد کريم خان، غالم حيدر خان کابلي، مير غالم قادر اوپياني، مال دين محمد 
اندړ مشهور پر مال مشک عالم، مال عبدالغفور خان لنگري، غالم حيدر خان ＇رخي او محمد 
حسن خان لوگري په ＇５ر د ه５وادپال ولس له سلگونو مجاهدينو سره السونه ورک７ل او د يرغل／رو په 
وړاندې ي３ پا＇ونونه وک７ل. د افغان - انگليس په دويم３ جگ７ې ک３ پر افغان شاه زلميانو سرب５ره په 
لسگونو م５رمنو د همت مالگان３ وت７ل３ او د اوبو، ډوډۍ، کارتوسو او نورو پو＄ي توکو په رسولو ي３ د 

خپلو مجاهدو ورونو تر ＇نگ په جهاد ک３ کو！ل３ ون６ه واخيسته.     
ميربچه خان يو پياوړی شخص و. په ＊ه تدبير، الر＊وون３ او زړورتيا ي３ وک７ای شول د ه５واد پياوړي 
مجاهدين او د ازادۍ د الرې مبارزين په خپل３ شاوخوا را！ول ک７ي، چ３ له امله ي３ د＊من له عصري 
او پرمختللو جگ７ه ييزو وسايلو سره سره و نه ک７ای شول د افغان مجاهدينو يرغلونو په وړاندې مقاومت 

وک７ي، نو د زياتو زيانونو په زغملو زموږ له ه５واد ＇خه سرماتي او غاښ مات３ ووتل.  
د افغانستان وياړلی ولس پر خپلو ملي اتالنو او نومياليو وياړي او د هغوی د اتلوليو پر ډ４وې د ژوند 

خپله الره رو＊انوي. 
وياړ د افغانستان پر سرلوړي او د＊من ماتوونکي ولس!  

مات３ الملونه  د  ان／ليسانو  د  په در４واړو جگ７و ک３  انگليس  افغان -  د  ډلو ک３  په  زده کوونکي دې 
و＇ي７ي او د يرغلگرو په وړاندې دې د افغانانو د برياليتوب راز ＇رگند ک７ي. 

وړاندې   په  پو＄ونو  نابرابرو  د  يرغلگرو  د  شول  وک７ای  ＇نگه  مجاهدينو  افغان  فکر  په  ستاسو   -  ١
مقاومت او له خپل ه５واد ＇خه په م７５ان３ او اتلول９ دفاع وک７ي؟

٢ - د ميربچه خان د برياليتوب راز په ＇ه شي ک３ پروت و؟ له خلکو سره د هغه چار چلن ＇نگه و؟ 
٣ -  ستاسو په اند د يرغلگرو په وړاندې مبارزه ک３ ملي يووالی ＇ه اهميت لري؟ بيان ي３ ک７ئ. 
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  ＇وارلسم لوست 

د آزادۍ په اړه د غازي امان اهلل خان ويناوې

زموږ د ه５واد تاريخ له ملي مشرانو، اتالنو، پوهانو، حکيمانو، ليکوالو او شاعرانو ＇خه ډک دی. د 
اعليحضرت غازي امان اهلل خان د ژوندليک او ه５واد ته د نه هير４دونکي خدمت د ياد تازه ساتل زموږ 
ملي دنده ده. هغه له خپل ه５واد سره ډ４ره مينه درلوده، نه ي３ غو＊تل ه５واد ي３ د پرديو تر جغ الندې 
ژوند وک７ي. هغه أن له کوچنيوالي ＇خه په زړه ک３ دا ارمان درلود، نو＄که ي３ د واک له ترالسه کولو 
وروسته په دې الر ک３ عملي گامونه واخيستل. د هغه پر پل باندې پل ک５＋ودل او له ه５واد سره د مين３ 

د احساس او جذب３ پياوړې کول د هغه د ارمانونو او هيلو د پوره کولو معنا لري. 
موږ ول３ د ه５واد د ملي مشرانو، اتالنو، پوهانو او ليکوالو يادونه کوو او ياد ي３ د ＄ان د وياړ ن＋ه بولو؟

هغه نوم چ３ له خپلواک９ سره نه شل５دونکي اړيک３ لري، هغه د اعليحضرت غازي امان اهلل خان نوم 
دی. داس３ کوم ه５وادپال او أزادۍ خو＊وونکی به ونه موندل شي چ３ د افغانستان خپلواکي ياده شي 
او د امان اهلل خان نوم ي３ خول３ ته رانشي. امير امان اهلل خان يو نوميالی غازي، د ه５واد د خپلواک９ 

گ＂ونکی او ه５وادپال واکمن و. 
اعليحضرت شاه امان اهلل خان غازی، روڼ اندی، د نظر خاوند، متواضع او زړه سواند انسان او د ه５واد 
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پر خپلواک９ او پرمختگ مين پاچا و. له خلکو او روڼ اندو سره د هغه چار چلند أن تر پاچا ک５دو 
دمخه د خلکو په خولو ک３ پروت او هغه ي３ د خلکو زړونو ته نژدې ک７ی و. د افغانستان پر خلکو 
د اعليحضرت امان اهلل خان تر ！ولو کوچنی حق د ه５واد د بشپ７ې سياسي خپلواک９ تر السه کول 
دي. که چ５رته هغه د انگريزانو پر ضد خلک پا＇ون او جهاد ته نه وای رابللي او له انگريزانو سره ي３ 
جوړجاړی ک７ی وای، ＊ايي د عمر تر پايه به پاچا و؛ خو هغه د خپلو خلکو او ه５واد پر سرلوړۍ او 
خپلواک９ مين و، د پاچه９ تاج او تخت ي３ د ه５واد د خپلواک９ په الر ک３ ک５＋ودل او د عيدگاه په لوی 
جومات ک３ ي３ د تاج د پرسرولو په لوم７ۍ اوون９ ک３ د بشپ７ې خپلواک９ د اخيستلو وينا وک７ه، خپله 

پاچهي ي３ د ه５واد په بشپ７ې خپلواک９ پورې اړونده وبلله. 
خلکو ته ي３ په وينا ک３ وويل: «لوم７ی د خپل ملت ر＊تينو او نجيبو خلکو ته زيری ورکوم، چ３ ما د 
افغان سلطنت تاج د افغانستان د کورن９ او بهرن９ واکمن９ په نامه پر سر اي＋ی دی.» وروسته ي３ له خپلواکو 

افغانانو ＇خه وغو＊تل له هغه سره د دې ملي ستر ارمان په ر＊تيني کولو ک３ مرسته او مالت７  وک７ي.  
بله پال اعليحضرت امان اهلل خان د عيدگاه په جومات ک３، په داس３ حال ک３ چ３ عسکري جام３ 
ي３ په تن ک３ وې، په يوې وينا ک３ سرت５رو، مامورينو او کابل ＊اريانو ته وويل: «زما گرانه ولسه، زه 
ته د خپلواک９  نه کاږم، تر＇و م３ مورن９ م５ن３  د سرتيري دا جام３ تر هغه پورې له خپل تن ＇خه 
جام３ نه وي وراغوستي. زه دا توره تر هغه په ت５کي ک３ نه ننباسم، تر＇و م３ د ه５واد پر حقونو گ６５ه 
اچوونکي پر خپل ＄ای ک＋５نولي نه وي. ای زما گرانه ولسه او ای زما سر＊ندونکو سرت５رو! د خپل 
ه５واد د ژغورولو لپاره خپل وروستني شته راوړئ، را＄ئ چ３ خپل له غيرته ډک سرونه د خپل ه５واد 

د أزادۍ لپاره و＊ندو!» 
نورو خپلواکو  له  ن７ۍ  د  او  ه５واد  يو خپلواک  د  انگليسانو  ته ＇رگنده شوه،  اهلل خان  امان  کله چ３ 
غو＊تن３  دده  اړه  په  پ５ژندلو  رسميت  د  افغانستان  د  توگه  په  ه５واد  د  حقونو  برابرو  د  سره  ه５وادونو 
ته  ＄واب ونه وايه،  نو د کابل په دربار ک３ ي３ د ١۹١۹ کال د اپر４ل په ١٣ په داس３ حال ک３ چ３ 
د انگلستان سفيرهم ناست و، وويل: «ما خپل ＄ان او خپل ه５واد د کور دننه او بهر په بشپ７ ډول 
خپلواک اعالن ک７. له دې وروسته زموږ ه５واد د ن７ۍ د نورو دولتونو او قدرتونو په ＇５ر خپلواک دی 
او هي＆ ＄واک ته د يو و４＋ته په اندازه حق نه ورکول کي８ي چ３ د افغانستان په کورنيو او بهرنيو چارو 
ک３ السوهنه وک７ي او که ＇وک دا کار وک７ي، ورم８５ به ي３ پر دې تورې ور４بم.» وروسته ي３ مخ د 
انگليس سفير ته واړاوه او ورته ي３ وويل: «زما په خبره وپوه５دې!» د انگليس سفير په ډ４ر درناوي 

＄واب ورک７: « هو، پوه شوم.» 
امان اهلل خان د کندهار خلکو ته د ملي يووالي په اړه په يوې بل３ وينا ک３ وويل: «هندو، هزاره، شيعه، سني، 
احمدزي او پوپلزي نه لرو. بلک３ ！ول يو ملت يو او هغه هم افغان. ما ته ！ول افغانان د ورونو په ＇５ر دي.»
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په ١٣٠٨ لمريز کال ک３ د کندهار او هزاره قومونو لس زره کسيز پوځ د امان اهلل خان په مشرۍ کابل 
ته په الر و. په الر ک３ د غليم د دسيسو پر بنس ＇و تنه قبايل ووژل شول او جسدونه ي３ د الرې په 
اوږدو ک３ ＄وړند شول. امان اهلل پاچا ددې ناوړه وضع３ په ليدو سرت５ري ＄ان ته راوغو＊تل او ورته و 
ي３ ويل: «اوس ＇رگنده شوه چ３ د＊منان غواړي زموږ د قبايلو په من＃ ک３ فساد او جگ７ه رامن＃ ته 
ک７ي، تر＇و موږ پخپلو السونو يو بل ووژنو. ددې نا＇يزه کار المل به زه اوسم او د تاج او تخت د 
ترالسه کولو لپاره به وژنه او وينه توي５دنه رامن＃ ته شي. نو ای زما گرانو ورونو، باور ولرئ چ３ زه ددې 
کورن９ او قبيلوي جگ７ې زړه ماتوونک３ صحن３ ليدل نشم زغمالي. زه نه غواړم تاسو تاج او تخت 
ته زما د ستن５دو لپاره دې کار ته الس واچوئ. بايد زه له تاسو ＇خه الړ شم، تر＇و ددې وژنو او وين３ 
توي５دلو المل نشم. تاس３ گران ملت به ژوندی او افغانستان به پات３ وي؛ خو تلپات３ مختوري او ددې 
ناوړه  کار پ７ه به زما پرغاړه وي. په داس３ حال ک３، ما د پاچه９ له لوم７ۍ ور＄３ ＇خه ژمنه ک７ې 
وه چ３ د ه５واد د خپلواک９ د ترالسه کولو او د ＄مکن９ بشپ７تيا ساتنه او تاسو د افغانستان د خلکو د 
ن５کمرغ９ او يووالي ته به کار کوم... اوس وينم چ３ تاسو په قومي او قبيلوي جگ７و ک３ ＊ک５لي８ئ. 
دادی اوس ميدان پخپله د افغانستان خلکو ته، که مخالف وي يا موافق، پر８４دم. تاسو پخپلو ک３ جوړ 
شئ. زه د تاج او تخت د ب５رته ترالسه کولو لپاره د کورن９ جگ７ې پ７ه پر غاړه نشم اخيستالی... زما 
بهرنيو  اتفاق وک７ئ، خپله خپلواکي وساتئ، ه５واد  بله روغه وک７ئ،  تر  يو  ته داده چ３  تاسو  توصيه 
د＊منانو ته مه سپارئ! زه ستاسو له ډل３ ＇خه يو تن يم. که تاسو ن５کمرغه وئ، همدا به زما ن５کمرغي 

وي، خو که تاس３ په وينو ک３ لت پت شئ، زما د تلپات３ غم او ک７او المل به شي.»  

زده کوونکي دې د افغانستان د خپلواک９ د ترالسه کولو او تاريخ په اړه خپل نظر ＇رگند ک７ي. 
 

١ –  اعليحضرت امان اهلل خان ول３ د افغانانو په زړونو ک３ ＄ای لري؟ 
٢ -  د اعليحضرت امان اهلل له ويناوو ＇خه ＇ه مفهوم اخيستل کي８ي؟ 

٣ -   ول３ اعليحضرت امان اهلل خان ونه غو＊تل چ３ د تخت د ترالسه کولو لپاره جگ７ه وک７ي؟

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د اعليحضرت امان اهلل خان د ه５وادپالن３ په اړه يوه مقاله وليکي او په 
بل ساعت ک３ دې نورو ته ووايي. 
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     پن％لسم لوست 

د ملي مشرتابه ＄انگ７تياوې

مشري د يوې ！ولن３ د نظم او ژوند د برابرولو، ！ينگولو او الر＊وون３ يو اصل دی. هره کورن９، کلی، 
！ولنه، قبيله، ولس، سيمه او ه５واد هرومرو يوه مشر ته اړتيا لري. له انساني ！ولنو ورهاخوا الوتونکي، 
پرمختللي  او  اړتياوو  غريزوي  د  ډول  طبيعي  په  هم  ＄ناور  او  ＇لوربولي  غالبوزې،  مچ９،  م８５يان، 
شعور په برکت د خپل مشر او الر＊ود تر مشرۍ الندې ژوند کوي. د ژوند چارې او ور＄ني کارونه 
تنظيموي، دفاع او تعرض کنترولوي. له خپل استوگن％ي، د کورن９ له غ７و، بچيانو او همنوعانو ＇خه 

ننگه او مالت７ کوي. په ډله ييزه توگه ژوند او د نسل بقا او پاي＋ت ته دوام ورکوي. 

انساني ژوند په عقل، پوه３، زغم، کار او پالن اداره ک８５ي. يووالی او پيوستون د ژوند د ＊ه ک５دو او 
سم５دو اړين توکي دي؛ خو د ！ولن３ د مشرۍ رول او چارې د الر＊ود )مشر( پرغاړه وي.

أيا هر ＇وک منلی رهبر او ملي الر＊ود ک５دای شي؟
هره ！ولنه، که کوچن９ وي يا لويه، کورن９ وي، کلی وي او که چم - مالت وي، ولسوالي وي که واليت 
وي يا يو ه５واد، په خپل ＄ای ک３ د خپلو کارونو د همغ８ۍ، ودې او پرمختگ او د ستونزو د هوارۍ 
لپاره يوه مشر او ناظم ته اړتيا لري. که مشر د مشرۍ پر اصولو برابر وي، نو ！ول３ ستونزې او رب７ې په 
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خپل مهال هواري８ي، هغه جوړ＊ت د سوکال９ او ن５کمرغ９ پ７اوونو ته رسي８ي او که خدای جل جالله 
مه ک７ه، د مشرۍ ＄انگ７تياوې ونه لري، نو هغه جوړ＊ت، ！ولگی او ！ولنه د خپل ژوند او بقا پر خوند 

او ارز＊ت نه پوهي８ي او تل به له ک７اوونو سره مل وي.
زموږ افغاني ！ولنه د ژوند په ！ولو ډگرونو ک３ يو ل７ ارز＊تمن ＄انگ７ي دودونه او رواجونه لري. دا دودونه 
موږ ته له نيکونو او پلرونو ＇خه راپات３ دي. يو شم５ر ي３ د وخت په ت５ر４دو ال پس３ پياوړي شوي او د 

ملي او دوديز قانون ب２ه ي３ غوره ک７ې ده. 
مشري کول يا د مشر په توگه ！اکل هم يو تاريخي دود دی. زموږ په ！ولنه ک３ مشر په ＄انگ７و وختونو 
ک３ غوره کي８ي. تر ！ولو کوچنی ډول ي３ د کورن９ يا قوم مشري ده. کله که د يوې کورن９ پالر يا مشر 
م７ شي، نو د قوم او ولس خلک د هغه ＄ايناستی ！اکي. معموًال په لوم７ي سر ک３ د مشرۍ لپاره د 
کورن９ يا قوم مشر نارينه غ７ی غوره کي８ي، خو کله ناکله داس３ هم کي８ي چ３ نوموړی د مشرۍ د 
！اکلو لپاره الزم３ وړتياوې او ＄انگ７يتاوې ونه لري. پر ＄ای ي３ د کورن９، قوم يا ولس بل غ７ی تر پام 

الندې نيول کي８ي. 
ددې خبرې معنا دا ده چ３ هر ＇وک مشر ک５دالی نشي، بلک３ هر مشر ＊ايي د رهبرۍ او مشرۍ 
غوره او ！اکل３ ＄انگ７ن３ ولري؛ په دې معنا چ３ مشر بايد مسلمان، پوه، عاقل، تجربه لرونکی، د زغم 
خاوند، بشردوست، له تبعيض او تعصب ＇خه لرې، د ملي گ＂و ساتونکی، زړه سواند، په کارونو ک３ 
د سال کولو اصل ته ژمن، د سياسي ليد لوري خاوند او له ه５واد او خلکو سره د زړه له تله توده او تر 

بل هر چا زياته مينه ولري. 
د پ＋تو ستر شاعر او ليکوال، خوشحال خ＂ک هر ＇وک د مشرۍ وړ نه بولي، وايي: 

چ３ دستــــار ت７ي هــزار دي           د دستار س７ي په شمار دي  

خوشحال خ＂ک د مشرۍ لپاره شل خاصيتونه يا ＄انگ７تياوې الزم３ بولي؛ لکه د ＄ان پ５ژندل، پوهه، 
سال مشوره، صداقت او ر＊تينولي، شرم او حيا، نيک خويي، مروت، عفو او کرم، تميز، عدل او 

انصاف، د ملک انتظام، حلم، غيرت، احتياط او نور.  
يو مشر بايد په خپل ＄ان ک３ صداقت او ر＊تينولي وروزي او خلک ي３ هم د صادق او امين شخص 
په نامه وپ５ژني. شرم، حيا، م７５انه، ب＋نه، زړه سوی، په کارونو او د خلکو تر من＃ عدل او انصاف، د 
خپل چاپ５ريال او ماحول په اړه سم او رغنده فکر او په کارونو ک３ احتياط او پام د مشرانو ＄انگ７تياوې 

دي، چ３ ＊ايي تل پرې عمل وک７ي. 
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په هر کار ک３ د اهلل جل جالله رضا، د هغه د مخلوق او خپلو ه５وادوالو ته خدمت او گ＂ه رسول د 
انسان د سرلوړۍ، برياليتوب او خو＊９ المل کي８ي. په دې کار به موږ په انساني ليکه ک３ ＄انته ＄ای 

موندلی وي او ديني او دنيوي خير او فالح به مو تر السه ک７ې وي.      

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د يوه ملي مشر پر ＄انگ７تياوو خبرې وک７ي. 
بيا دې د ډلو استازي د خبرو اترو پايل３ نور ته ＇رگندې ک７ي. 

١ – يو زعيم او مشر بايد کوم３ ＄انگ７تياوې ولري؟ 
٢ -  ول３ يو مشر ته ＊ايي د نورو عادي و－７و په پرتله د پوه３، زغم، عدل او انصاف، م７５ان３ او ب＋ن３  

او لورون３ خاوند واوسي؟ 
٣ -  د يوه منلي مشر د ！اکلو په اړوند د يوې ！ولن３ د وگ７و مسؤوليتونه کوم دي؟ ر１ا پرې واچوئ.

د يو منلي او سم مشر د ＄انگ７تياوو او د ه５واد له پرمختگ سره د هغوی د اړيکو په اړه يوه مقاله 
وليکئ.

وي３ لولئ او خوند ترې واخلئ:
طالع ＇ه کا تا په سر واخلي مــــگر چ３ هــــــــــنر د بزرگ９ در＇خه نه وي  

زه خوشحال به پک３ ونيسم هنـــــر  که طـــــالع او هنــر دواړه سره ک＋８５دې  
           )خوشحال خ＂ک(
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     شپاړسم لوست 

د ولسونو د لوړتيا او ＄وړتيا الملونه

بشري ملتونه او ولسونه د لوړتيا او ＄وړتيا، پاي＋ت او د نسکور４دو پ７اوونه لري. تاريخ د ډ４رو ملتونو او 
تمدنونو د لوړتيا او نسکور４دو شاهد دی.

په دې لوست ک３ به د ملتونو د لوړتيا او ＄وړتيا ＇و الملونه په گوته ک７و چ３ وپوهي８و د ه５واد پرمختگ 
او خپلواکي له عمل ＇خه پرته مازې په تشو شعارونو او ارمانونو نه ترسره کي８ي؛ بلک３ ددې لويو موخو 

ر＊تينولي د الهي قوانينو او ددې الملونو او قوانينو د سم３ گ＂３ اخيستن３ له الرې ترالسه کي８ي.
 ستاسو په اند کوم الملونه او شرايط د ملتونو او بشري تمدنونو د لوړتيا او ＄وړتيا المل کي８ي؟  

 د ملتونو د پيداي＋ت، لوړتيا او ＄وړتيا الملونه
نيول３ تر لويو او سترو کهکشانونو پورې ！ول مخلوقات د يوه  د ن７ۍ پيداکوونکي له کوچني ＇خه 
！اکلي قانون له مخ３ پيدا ک７ل، د ددغه قانون پر بنس خو＄ي８ي او د پيداي＋ت له نظام ＇خه د يوه 

وي＋ته په اندازه نه ک８ي８ي.
انسان د ＄مک３ پر مخ د خدای جل جالله تر ！ولو دروند او عزتمن مخلوق دی چ３ د خپل３ ارادې 
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له مخ３ کوالی شي د خير او شر الره غوره ک７ي او لوړتيا او ＄وړتيا په خپلو السونو رامن＃ ته ک７ي. 
که چ５رته انسان د پرمختگ پر عواملو، چ３ پيداکوونکي ورته غوره ک７ي، خپل ژوند سم ک７ي، د 
ن７ۍ او أخرت ن５کمرغ９ ته رسي８ي؛ خو که چ５رته د لوړتيا او سرلوړۍ د وسايلو له اخيستلو ＇خه مخ 

واړوي، د ن７ۍ او أخرت له ＄وړتيا او بدمرغيو سره مخامخ کي８ي.
قرأن کريم موږ ته د بشري ب５الب５لو قومونو او تمدنونو کيسه کوي چ３ د پياوړتيا او لوړتيا پ７اوونو ته 
رس５دلي؛ خو د پيداي＋ت له قانون ＇خه د سرغ７ون３ او سرکش９ له امله بيا له ＄وړتيا او زوال سره 
مخامخ شوي دي؛ لکه د عود، ثمود او فرعون قومونه چ３ له لوړتيا وروسته له ＄وړتيا سره مخامخ 
�>ß¿á· ßiáeß?� áÀßº� á¼ àÃá¿ å»ßª�åÄåFá¾ ßdåE�>ß¾ád ß]ß?� éØ à³ßª@  :او له من％ه الړل. قرأن کريم د هغوی په اړه داس３ فرمايي
�>ßºßÆ�>ß¿á®ßf á¦ß?� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ� ßzáeßáÙ=�åÄåE�>ß¿á« ßj ß]� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ�àÍ ßVáÉ çr¶=�àÄáIßd ß]ß?� áÀßº� á¼ àÃá¿åºßÆ�>âF åq> ßU�åÄáÉß· ß¢
<]العنكبوت: ٤٠[ ژباړه: «په پای ک３ موږ هر  ßÁÇ à»å· á�ßÈ� á¼ àÃ ßjà«á¾ß?�=Çà¾> ß²� áÀ å³ß¶ßÆ� á¼ àÃ ß»å· á�ßÉå¶�àç�=� ßÁ>ß²
يو د هغه په گناه سره ونيو. بيا له هغو نه موږ کا１ي اوروونکی باد ول８５ه او ＇وک يوې قوي چاودن３ ونيو 
او＇وک مو په ＄مکه ک３ ننه ايستل او ＇وک مو ډوب ک７ل. اهلل پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و، 

خو خپله ي３ پر خپل ＄ان ظلم کاوه.»

د تاريخ شهادت
د ت５رو پ７５يو او زمانو او نوي عصر په اوږدو ک３ د بشري ！ولنو تاريخ د ملتونو او تمدنونو د لوړتيا او 
＄وړتيا لوی شاهد دی. له ميالد ＇خه وروسته او من％نيو پ７５يو په اوږدو ک３ د يونان، روم او فارس، د 
من％نيو او وروستيو پ７５يو  په اوږدو ک３ د اسالمي سترو تمدنونو د لوړتيا او ＄وړتيا، په شلمه پ７５ۍ ک３ 
د استعماري او سترو ن７يوالو زبر＄واکونو لوړتيا او ＄وړتيا د لوی خدای جل جالله د دې سنت سترې 

او رو＊انه ب５لگ３ دي.

د ملتونو د پرمختگ تر ！ولو مهم الملونه
طبيعي  او ＇رنگوالی،  نفوسو شم５ر  د  موقعيت،  پوهان جغرافيايي  ！ولنپ５ژندن３  او  علومو  د سياسي 
سرچين３، علمي او صنعتي پياوړتيا، يو＄ي پياوړتيا او سياسي مشرتوب د دولتونو او ملتونو د پرمختگ 

مهم توکي بولي. 
له شک پرته دا توکي د هر ملت او ولس د پرمختگ او ترق９ لپاره اړين دي، خو د يوه دولت او ！ولن３ 
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د پياوړتيا او لوړتيا لپاره ددې توکو سمه کارونه، سالم ايمان او عق５دې، احساس او ملي هويت، قانون 
او قانونمندۍ، فکري او سياسي أزادۍ، د ！ولنيز عدالت پلي کولو، يووالي او پيوستون، علمي پالن 

جوړون３ او سم او منلي مشرتابه ته اړتيا لري.   
 په دې توکو او الملونو ک３ سالمه عقيده او منلی مشر د ملتونو او ！ولنو د ترق９ او پرمختگ بنس

جوړوي. 
او ولس  قوم  ه５＆  د  او ＄وړتيا ک３  لوړتيا  په  ！ولنو  او  ملتونو  د  او الره  قانون  د خدای جل جالله 
پلويتوب نه کوي. په دې توگه هر ملت او ！ولنه چ３ پورته توکي او الرې چارې  په سمه او ر＊تين３ 
توگه وکاروي، په بشپ７ باور د تمدن او پرمختگ پوړيو ته ＄انونه رسوالی شي. که نه، رانسکوري８ي 

او د ＄وړتيا لوري ته ＄ي.

زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي. هر ډله دې په افغانستان ک３ د دولت د پياوړتيا پر دوو عنصرو 
خبرې اترې وک７ي او د استازو په واسطه دې نورو زده کوونکو ته بيان ک７ي. 

١  –  انسانان په پيداي＋ت ک３ له نورو مخلوقاتو سره ＇ه توپير لري؟ 
٢ -  د عاد، ثمود او فرعون قومونه ＇نگه هالک شول؟ 

٣ -  د فارس او روم امپراتوريو ول３ او ＇نگه سقوط وک７؟ 
٤ – د انگليسانو او شورويانو امپراتوريو د شلم３ پ７５ۍ په پيل او پای ک３ ＇نگه سقوط وک７؟ 

ډ４ر  نورو  تر  کوم المل  دي؟  يو  کوم  الملونه  پياوړتيا  او  پرمختگ  د  ولسونو  او  دولتونو  –  د   ٥
لري؟ اهميت 

  

ستاسو په فکر بايد موږ افغانان له کومو الرو چارو ＇خه کار واخلو چ３ امنيتي، اقتصادي او ！ولنيزې 
ستونزې هوارې ک７و؟ په دې اړه يوه مقاله وليکئ.
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     اوولسم لوست 

کورن９ جگ７ه، د ولسونو تباهي

جگ７ه د بدمرغ９ نوم دی. په جگ７ه ک３ هر راز مرگ، ژوبله، وراني او گ６وډي رامن＃ ته کي８ي. جگ７ه 
داس３ اوردی وچ او النده ！ول سو＄وي. په جگ７ه ک３ کورن９ تباه، ميندې بورې، خويندې ورارې او 

م５رمن３ کون６ي８ي. کورن９ جگ７ه د ولسونو لويه تباهي ده.

په جگ７ه ک３ هر ډول ！ولنيز خدمتونه په ！په دري８ي او خلک له راز راز ستونزو سره الس او گر４وان 
کي８ي. په دې لوست ک３ د جگ７ې د غميزو او بدمرغيو په اړه معلومات تر السه او ناوړو اغ５زو ته ي３ 

يوه لن６ه کتنه کوو.
أيا تاسو د کورن９ جگ７ې تريخوالی ليدلی دی؟   

جنگ او جگ７ه د وسله وال ！کر په معنا ده. هر چ５رته چ３ جگ７ه روانه وې، هلته بدمرغي وي. جگ７ه 
داس３ يوه وژونک３ ناروغي ده چ３ درمل ي３ له سول３ او روغ３ جوړې پرته ناشونی کار دی.
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هرې  بل３  تر  کورن９ جگ７ه  توگه  په ＄انگ７ې  ده.  کوونک３  تباه  او  ورانوونک３  وژونک３،  هره جگ７ه 
جگ７ې ډ４ره بدمرغه او زيان رسوونک３ ده. کورن９ جگ７ه پر واک د گ６５ې اچولو، ب３ باورۍ، تعصب، 
جهل او ناپوه９ او يو پر بل د نه اعتماد له امله رامن＃ ته کي８ي. په هر ه５واد ک３ چ３ د کورن９ جگ７ې 
اور بل شي، هلته عادي ژوند په ！په دري８ي. ناامني، لوږه او ناروغي پراخي８ي. روغتونونه خپل ！ولنيز 
روغتيايي خدمتونه سرته نشي رسوالی، ＊وون％ي ت７ل کي８ي، حکومت د خپلو ور＄نيو چارو په سرته 
رسولو ک３ پات３ را＄ي. خلک له راز راز ستونزو او ک７اوونو سره مخامخ کي８ي. د زده ک７ې بهير پر ！په 
در８４ي او يا ماته گوډه ب２ه غوره کوي. کرکيله، توليد، سوداگري، روغتيا، طبيعي ز４رم３، ودان９، س７کونه 
او هر＇ه د وران９، گ６وډۍ او خراب９ پر لور درومي. انساني ＄واک د جگ７ې د اور په لمبو ک３ سو＄ي. 
کوچنيان له عادي ودې او روزن３ ＇خه وروسته پات３ ک８５ي. له جگ７ې ＇خه د راوالړو شوو غمونو او 
ستونزو درانه پ５＂ي زياتره د ＄وانانو پر اوږو بار８４ي. ＊％３ او نارينه له لوږې، بدني او رواني رن％ونو، نااراميو 

او راز راز بدمرغيو سره الس او گر４وان ک８５ي. ！ولنيز ژوند له خن６ونو سره مخامخ کي８ي. 
سرب５ره پردې کورني تور زړي عناصر چور او چپاول ته الس اچوي. د سيم３ او ن７ۍ په کچه ملي 
د＊منان د ه５واد پر ضد ډول ډول توطئ３ او دسيس３ کوي، ملي خپلواکي، اقتصاد او امنيت له گواښ 

سره مخامخ کوي. کورن９ جگ７ه د سلگونو بدمرغيو، ناخوالو او مصيبتونو مور گ２ل کي８ي.
کله ناکله کورن９ جگ７ې او وسله وال３ ن＋ت３ معموًال د يوې کوچن９ اشتباه له مخ３ پيلي８ي او که ＊ک５ل 
لوري له غور، زغم او پوه３ ＇خه کار وانخلي، نو د جگ７ې د اور سپرغ９ الوزي او ！ول ه５واد نيسي، 
چ３ بيا ي３ کابو کولو ته د چا وس نه رسي８ي. له بل３ خوا د خاورې او ه５واد غليمانو ته د السوهن３ الرې 

چارې برابري８ي، په جگ７ې ک３ ＊ک５ل ناپوه لوري په خپله گ＂ه کاروي او د جگ７ې اور ته پکی وهي. 
د کورن９ جگ７ې په بهير ک３ پر نورو غمونو او ک７اوونو سرب５ره ه５وادوال له خپلو کلو او کورونو ＇خه 
ت５＋ت３ ته اړ ايستل کي８ي. ＇وک د ه５واد دننه او ＇وک له ه５واده بهر د خپل سر او ＄ان د ساتن３ په 
موخه ک６ه کوي. ډ４ر زيات مادي او معنوي زيانونه رامن＃ ته کي８ي. د علم، پوه３ او هنر ډ４وې م７ې 

کي８ي، متفکر مغزونه او کارپوه اشخاص جال وطنه کي８ي او ه５واد په تش جنگي ډگر اوړي. 
سره له دې چ３ ک５دای شي مالي زيانونه د ه５وادوالو په م، کار او زيار ب５رته تر السه شي، خو انساني 
تشه ژر نه ډکي８ي. ډ４ر وخت ته اړتيا ده چ３ د هغو پوهو او پر ه５واد مينو اشخاصو ＄ای دی ب５رته 

ونيول شي.     
زموږ گران ه５واد د تپل شوې او د هغ３ تر ＇نگ د کورن９ ورانوونک３ جگ７ې تريخ خوند ＇کلی دی. 
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د ه５واد پر بدن د کورن９ جگ７ې ！پونه تر اوسه تازه پات３ او پ＂９ اي＋ودلو ته سترگ３ پر الر دي. 
او ډول ډول  بلک３ غمونه، ک７اوونه  ده؛  نه  او النجو د هوارۍ الر  په حقيقت ک３ د ستونزو  جگ７ه 

ناخوال３ ز８４وي او د خلکو او ولسونو تر من＃ وا！نونه پراخوي. 
که وغواړو چ３ په امن او سوله ک３ انساني ژوند وک７و، نو ＊ايي د يووالي او زغم لمن ！ينگه ونيسو. 
خپل حق او د بل حق، بريدونه او پول３ وپ５ژنو. پرچا ت５ری او گواښ ونه ک７و او د ايماني او وجداني 
مسؤوليت او تاريخي رسالت له مخ３ د ه５واد ！ولو م５شتو ولسونو او پرگنو تر من＃ د ورورۍ، اتفاق 
او مين３ تخم وکرو، ＄انونه، کورن９ او ه５وادوال هوسا ک７و. خپل جگ７ې ＄پلی ه５واد پر پ＋و ودروو 
او د ن７ۍ له ه５وادونو سره ي３ سيال ک７و. د کورنيو شخ７و او ناندريو د هوارولو لپاره پر ！غر ک５نو، يو له 
بل سره د ！وپک د شپ５ل９ پر ＄ای په خول３ خبرې وک７و او وا！نونه د زغم او ]＇ه واخله، ＇ه ورک７ه[ 
د اصل پر بنس له من％ه يوسو، د اهلل جل جالله رضا ترالسه، ه５وادوال هوسا او ه５واد د سياالنو په 

کتار ک３ ودروو.

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د جگ７ې د زيانونو او دويمه ډله دې د سول３ 
د گ＂و په اړه خبرې وک７ي. د خبرو نتيجه دې د استازو په واسطه نورو زده کوونکو ته بيان ک７ي.

١ – جگ７ه ول３ بده ده؟ خلک په جگ７ې ک３ کوم زيانونه －وري؟ 
٢ – د کورن９ جگ７ې زيانونه بيان ک７ئ. 

٣ – ول３ په جگ７ې ک３ ＊％３ تر نارينه وو زيات ک７اوونه گالي؟
٤ –＇نگه کوالی شو د جگ７و د احتمالي رامن＃ ته ک５دومخه ونيسو؟ 

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د جگ７و د ترخو پايلو په اړه يوه مقاله وليکي.

«په جگ７ه ک３ نيکونه، لمسيان او پلرونه زامن خاورو ته سپاري»
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  اتلسم لوست 

عالمه سيدجمال الدين افغان

زموږ ه５واد افغانستان د ډ４رو نامتو مشرانو، پوهانو، ليکوالو او شاعرانو زانگو ده. هغوی ！ولو په هره 
برخه ک３ د ه５واد او ه５وادوالو د سوکال９ او پرمختگ لپاره په زړه پورې گامونه پورته ک７ي دي. پر 
ژوندليک ي３ پوه５دل له يوې خوا هغوی ته د درناوۍ کولو الرې چارې برابروی او له بل３ خوا موږ ته 
له ه５واد سره د مين３ او خدمت احساس او لوړه روحيه راکوي. په دې ل７ ک３ دلته عالمه سيد جمال 

الدين افغان درپ５ژنو، چ３ نن ي３ ！وله ن７ۍ پر نامه وياړي او درناوی ي３ کوي.

تاسو د سيد جمال الدين افغان له کومو کارونو سره بلد ياستئ؟
عالمه سيد جمال الدين افغان پر ١٢٥٤ هجري قمري کال د شعبان په مياشت ک３ )١٨٣۹ ميالدي( 
د کون７ واليت په مرکز اسعدأباد ک３ په يوه سيده روحاني کورن９ ک３ ز４８４دلی دی. د پالر نوم ي３ سيد 
صفدر دی. د سيد جمال الدين افغان كورن９ د كون７ په اسعدأباد كي اوس５ده. د امير دوست محمد 

خان په وخت كي د سيد پالر له كورن９ سره كابل ته راغى او دلته م５شت شو.
زده ک７ه

سيد جمال الدين افغان په اووه كلن９ كي په دوديزو زده ك７و پ５ل وك７. دې ډ４ر زيرك او هو＊يار و. 
دومره پراخ ذهن ي３ درلود چي په ل８ وخت كي ي３ د وخت دوديزې زده ك７ې سرته ورسول３. تر اتلس 
كلن９ ي３ صرف، نحوه، معانى، بيان، تاريخ ، تفسير، حديث، فقه، اصول، عقايد، منطق، رياضي، 

هندسه او طب ولوستل. سيد جمال الدين افغان د پراخ３ مطالع３ ＇＋تن و. 
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د سيد سفرونه او فعاليتونه
سيد لوم７ی هند ته الړ. هلته ي３ په لن６ه موده ک３ انگليسي او اردو  ژب３ زده ک７ې. وروسته حجاز ته 
الړ او يو کال په عربي ه５وادونو ک３ وگر＄５د. کله چ３ سيد جمال الدين افغان په دغو سفرونو ک３ پر 
زده ک７ې سرب５ره د شاوخوا سيمو د سياسي ، ！ولنيز او اقتصادي حالت ژوره مطالعه و ک７ه، نو دا فکر 
ورسره پيدا شو چ３ ＇نگه کوالی شي، خپل هيواد، اسالمي هيوادونه او نوره ن７ۍ د نورو له استعمار 

او نفوذ ＇خه خالصه ک７ي. له دې امله ي３ عملي هل３ ＄ل３ پيل ک７ې.  
دغه مهال په افغانستان ک３ د امير دوست محمد خان زوی، محمد اعظم خان پاچا و. سيد جمال 
الدين د نوموړي پاچا د دربار نژدې سالکار او مخور شو. د امير محمد اعظم خان د پاچه９ دوره ډ４ره 
لن６ه وه او ب５رته امير شير علي خان د دويم ＄ل لپاره پاچا شو. دغه مهال سيد جمال الدين د خپل هيواد 
پر４＋ودو ته اړ ايستل شو. سيد له هيواد ＇خه تر وتلو دمخه خپل ！ول پالنونه او مترقي پروگرامونه د 

وخت امير ته و سپارل او له هيواد ＇خه ووت.
سيد هند ته الړ، خو انگر４زانو د هند له خاورې ＇خه وتلو ته اړ ايست. له هغه ＄ايه ترکي３ ته الړ. په 
ترکيه کي د هغه هيواد د صدراعظم په غو＊تنه د پوهن３ او معارف د وزارت د مجلس غ７ی و！اکل 
شو. سيد له ترکي３ ＇خه مصر ته الړ او هلته ي３ نهه کاله د االزهر په اسالمي مدرسه ک３ د استاد په 
توگه دنده تر سره ک７ه . په ١٨٧۹ ميالدي کال ک３ له هغه ＄ايه وتلو ته مجبور شو، بيا هند ته الړ. له 

هند ＇خه لندن ، او وروسته  فرانس３ ته الړ .
پوهه او سياست

سيد په يوه ＄ای ک３ نه اوس５د. غو＊تل ي３ هرې سيم３ ته الړ شي، له خلکو سره وگوري او د هغوى 
د ژوند په اړه معلومات پيدا ک７ي. په دې توگه په ！ول هند كي وگر＄５د او په هر ＄اى كي ي３ له خلکو 
سره په ！ولنو او غون６و ك３ وليدل او د خپل سفر پر مهال ي３ د هغو ＄ايونو دخلکو دود دستور او احوال 
＄انته ＊ه رو＊انه ك７ل. سيد د ن７ۍ ډ４رو برخو او ه５وادو ته سفرونه وك７ل او د هرې سيم３ او ه５واد 
خلک ي３ د ژوند د ر＊تين３ معنا د پوه５دو لپاره راپورته ك７ل. سيد افغان له هند ＇خه مك３ شريف３ 
ته والړ، حج ي３ وك７ او د عربو خوى، ك７ه وړه او دودونه ي３ وليدل. ترحج وروسته بيرته افغانستان ته 
راغى. دا مهال لوى پوه او نابغه ＄ن３ جوړ شوی و. كله چ３ ب５رته هيواد ته راستون شو، نو د وخت 

حكومت دده د زيرکتيا او پوه３ امله لوړ ＄اى ورك７. 
سيد په خپل ه５واد ک３ د حاالتو د خرابوالي له امله بهر ته د تگ هوډ وك７. امير شير علي خان ته ورغی 
او د رخصت５دو پر مهال ي３ د هيواد د پرمختگ لپاره ＄ين３ وړانديزونه وك７ل، لكه د يوې جريدې 
خپرول، د افغانستان د سياسي خپلواك９ د اخيستلو اعالن، د كابين３ جوړول، د عسكرو منظمول، 
د ＊وون％يو پرانيستل او د س７كونو جوړول، د پوست３ او مخابرې وسايل برابرول او نور. سيد جمال 
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الدين افغان د ختي％３ ن７ۍ ستر عالم، لوى سياستپوه ، مبارز او انقالبي شخص و. دى نه يوازي پوه 
او مفكر و؛ بلكي له پوهي او مفكورې سره ي３ عمل هم ملگرى ك７ی و، ＄كه نو د عمل او مبارزې 
د الري اتل او مخك（ گ２ل كي８ي. همدارنگه افغان سيد تبعيض او تفرقه نه منله، هغه ته انسان انسان 
＊كار４ده، تور، سپين او ژړ ي３ يو وجود گ２ل. هغه ته د ن７ۍ مخ د يوه كور حيثيت درلود او ن７يوال ي３ 

د يوې كورن９ غ７ي بلل. 

م７ينه
په  امله  له  ناروغ９  افغان په ١٣١٤ هجري قمري ) ١٨۹٧ م( کال د سرطان د  الدين  سيد جمال 
ترکيه ک３ وفات او خاورو ته وسپارل شو . په ١٣٢٣ هجري لمريز  کال ) ١۹٤٤ م( کي ي３ تابوت د 
ترکي３ د حکومت په موافقه کابل ته راوړل شو او د کابل پوهنتون په ب０ ک３ په پرتمينو مراسمو خاور 

ته وسپارل شو. 

اترې  اړه خبرې  په  پروگرامونو  سياسي  مهمو  د  افغان  الدين  د عالمه سيد جمال  دې  کوونکي  زده 
وک７ي. 

١ - بهر ته له سفرونو ＇خه د سيد جمال الدين افغان موخه ＇ه شی وه؟
٢ –ول３ سيد جمال الدين افغان، له افغانانو پرته، د ！ولو ن７يوالو د وياړ ن＋ه ده؟

٣ –  أيا يوازې د مشرانو د نومونو په يادولو ه５واد ودان５دای شي؟ که نه، نور ＇ه کول په کار دي چ３ 
ه５واد مو ودان او و－７ي مو سوکاله او سرلوړي شي؟ 

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د سيد جمال الدين افغان د شخصيت په اړه ＇و کر＊３ مقاله وليکي 
او د همدې مضمون په بل ساعت ک３ دې نورو زده کوونکو ته واوروي.  
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     نولسم لوست 

ه５واد پالنه او د ملي سوداگرو دنده او مسؤوليت

د يوې ！ولن３ وگ７ي ب５الب５ل３ دندې سرته رسوي. د ！ولن３ ！ول غ７ي پر يوې دندې بوخت نه دي، هرچا 
له خپل３ مين３ او عالق３ سره سم يوه دنده غوره ک７ې ده. 

په دې لوست ک３ گورو چ３ د نورو دندو تر ＇نگ د ه５واد په پرمختگ او ودې ک３ د سوداگرو دنده ＇ومره 
ارز＊ت لري او د ه５وادپالن３ د احساس او روحي３ په راژوندي کولو ک３ ＇ومره اغ５ز درلودالی شي. 

تاسو له يوه ملي او ه５وادپال سوداگر ＇خه ＇ه تمه لرئ؟ 
د ！ولن３ د ودې او پرمختگ راز په فردي توپيرونو ک３ نغ＋تی دی. ＇وک په يوه دنده او کار ک３ وړتيا 
لري، ＇وک په بله دنده او ډگر ک３. د دندو او افرادو همدا توپيرونه دي چ３ يوه ！ولنه د پرمختگ او 
سوکال９ پوړيو ته رسوي. له همدې امله د ！ولن３ هر فرد يوه يا بله دنده لري، چ３ په خپل وخت او ＄ای 

ک３ د پام وړ ارز＊ت او قدر لري. 
که د ！ولن３ هر غ７ی په خپل３ دندې او کار ک３ له صداقت او ر＊تينول９ کار واخلي او له دندې ＇خه 
ي３ يوازې د ＄ان گ＂ه نه وي او د خلکو گ＂ه او زيان ي３ هم په پام ک３ نيولی وی، نو ＇رگنده ده چ３ دا 

کار ي３ په عبادت ک３ شم５رل کي８ي او د اهلل جل جالله د رضا او خو＊９ المل کي８ي. 
！ول３ دندې مهم３ او په خپل ＄ای ک３ له ارز＊ت ＇خه ډک３ دي، خو کله چ３ د يوې دندې گ＂ه او 
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تاوان د ！ولن３ د ډ４ری وگ７و د گ＂３ يا زيان المل کي８ي، نو ＇رگنده ده چ３ د هغ３ اهميت او ارز＊ت 
هم په دغه ！اکلي ＄ای ک３ تر نورو زيات دی.       

د دغو دندو په ډله ک３ يوه هم سوداگري ده. سوداگر يا د ه５واد دننه او يا هم له ه５واده بهر د ！ولن３ د اړتيا 
وړ توکي چمتو کوي او خلکو ته ي３ په ！اکل３ بي３ وړاندې کوي. البته له دې کار ＇خه د هغوی موخه 
تر هر ＇ه دمخه د اهلل جل جالله د رضا ترالسه کول، خلکو ته خدمت او د خپل ژوند جوړول دي.  
په هر کار ک３ ＊ايي لوم７ی د اهلل جل جالله رضا ول＂ول شي، ＄که گ＂ه ي３ ＇و برابره او کسب ي３ حالل 
او د عبادت په درجه ک３ شم５رل کي８ي. دويمه ډ４ره لويه موخه بايد خلکو او ه５واد ته خدمت کول وي. 
خلکو ته د خدای د رضا په خاطر خدمت ډ４ر اجر او ثواب لري. هم پک３ د دنيا گ＂ه نغ＋ت３ او هم د 
أخرت. در４مه موخه د حالل３ او روا روزۍ او گ＂３ تر السه کول دي. که په دې ډول السته راغل３ گ＂ه 

ل８ه هم وي، خو برکت ي３ تلپات３ وي.  
که زموږ گران سوداگر په دې اړه ل８ سوچ او فکر وک７ي او په خپل کار او کسب ک３ پورتن９ درې موخ３ 

په پام ک３ ونيسي، نو هرومرو د دنيا او أخرت ن５کمرغي او سعادت ترالسه کوي. 
زموږ درانه سوداگر له بهر ＇خه د مالونو او توکو په واردولو ک３ بايد د خپل ه５واد او ه５وادوالو گ＂３ او 
تاوان په پام ک３ ونيسي. داس３ توکي او اجناس وارد نه ک７ي، چ３ د خپل ه５واد ملي اقتصاد، صنايعو 
او د خپلو ه５وادوالو روغتيا او هوساين３ ته زيان ورسوي. د هر توکي په راوړلو ک３ ورسره د ه５وادپالن３ 

احساس او روحيه موجوده وي.
نن سبا يو شم５ر داس３ سوداگر شته چ３ ه５واد ته په واردوونکو توکو ک３ پورته اصلونو ته پام نه کوي او 

زياتره پرې سترگ３ پ＂وي. يوازې د خپل３ گ＂３ او پانگ３ د ډ４رولو په فکر ک３ وي او بس. 
ملي سوداگر بايد هغه توکي ه５واد ته رانه وړي چ３ د ه５واد دننه توليدي８ي. که د دې توکو د واردولو 
مخه ونيول شي، زموږ د ه５واد توليدات او صنايع وده کوي او په پای ک３ ه５واد په همدغو برخو ک３ 
په خپلو پ＋و دري８ي او له اړتيا خالصي８ي. ＄ين３ سوداگر د خپل３ شخصي گ＂３ په موخه د اړتيا وړ 
＄ين３ توکي، په ت５ره بيا خوارکي توکي، ساتي او احتکاروي ي３، چ３ په راتلونکي ک３ ي３ په لوړه بيه 
وپلوري. احتکار يو ناوړه عمل او په اسالم ک３ ناروا بلل کي８ي. په هر حالت ک３ بايد له احتکار ＇خه 

په کلکه ډډه وشي.    
او ب３ کيفيته درمل  سرب５ره پر دې يو شم５ر سوداگر ناسم خوراکي توکي، د ماشومانو د لوبو سامان 
پر  او  زيان رسوي  ته  روغتيا  ماشومانو  د  تر＇نگ  لگ５دو  ب３ ＄ايه  د  پانگ３  او  پيسو  د  واردوي چ３ 
رنگارنگ ناروغيو ي３ اخته کوي. ک５دای شي د هغوی خپل ماشومان يا د نژدې خپلوانو ماشومان هم 

پر دې ډول ناروغيو اخته شي.
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له دې امله د ملي سوداگرو دنده ده داس３ توکي ه５واد ته راوړي چ３ د کور دننه موجود نه وي، د 
ه５وادوالو روغتيا ته مو زيان ونه رسوي او ملي اقتصاد مو پياوړی شي.

گرانو زده کوونکو ته هم په کار دي چ３ بازارونو او ه＂يو ته د تگ پرمهال خپل３ روغتيا ته تر بل هر ＇ه 
ډ４ر پام وک７ي، پر داس３ توکو پيس３ ورنه ک７ي چ３ ＄انته په خپله پر پيسو ناروغي واخلي او د مرگ له 

گواښ سره ي３ مخامخ ک７ي. 
دا ډ４ره مهمه او ارز＊تناکه خبره ده چ３ زموږ جگ７ه ＄پلی ه５واد د ژوند په هره برخه ک３ ＄انگ７ي 
پام او زړه سوي ته اړتيا لري. موږ هر يو ملي، انساني او اسالمي دنده لرو چ３ په خپلو ！ولو ور＄نيو 
کارونو ک３ يوازې د اهلل جل جالله رضا، خلکو ته خدمت او ＄انته د حالل３، روا او پاک３ روزۍ د 

گ＂لو نيت او اراده ولرو.  

اړه خبرې  په  د مسؤوليتونو  ملي سوداگرو  د  پراختيا ک３  او  پرمختگ  په  ه５واد  د  زده کوونکی دې 
وک７ي. 

١ - وخت ته په پام له گاون６يو او نورو ه５وادونو ＇خه د راوړل شوو خوراکي توکو په اړه خپل نظر  
＇رگند ک７ئ.

٢ – يو تن زده کوونکی دې د سوداگر او بل د يوه ه５وادوال په توگه د ملي گ＂و، ملي اقتصاد او د خلکو 
د روغتيا او سالمت９ په اړه مرکه وک７ي. 

٣ – که چ５رته ملي سوداگر د توکو په واردولو ک３ ملي گ＂و ته پام ونه ک７ي، ＇ه پ５＋ي８ي؟ 

زده کوونکي دې په کورونو ک３ يوه مقاله وليکي. په دې مقاله ک３ دې له ملي سوداگرو، دولت او 
ه５وادوالو ＇خه خپل３ غو＊تن３ مطرح ک７ي.  
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     شلم لوست 

د النجو او رب７و په هوارۍ ک３ د جرگو رول

زموږ گران ه５واد، افغانستان يو لرغونی ه５واد دی. ب６ای تاريخ، ملي دودونه او تلپات３ ارز＊تونه لري. له 
دغو ارز＊تونو او ملي دودونو ＇خه يو دود او ارز＊ت جرگه ده. افغانان خپل３ شخ７ې د جرگ３ له الرې 
هواروي. همدارنگه د مهمو، تاريخي ملي موضوعگانو او د ه５واد د برخليک د ！اکلو په اړه په لويو جرگو 
ک３ سره راغون６ي８ي او گ６ې پر４ک７ې کوي. هغه پر４ک７ه چ３ په يوې موضوع يا شخ７ې ک３ د جرگ３ له 

خوا نيول کي８ي، د ！ولو خلکو لپاره د منلو وړ وي او هي）وک ترې د سرغ７ولو حق نه لري.

ستاسو کومه لويه جرگه او د هغ３ پر４ک７ه په ياد ده؟ 
جرگه زموږ ملي ارز＊ت دی او تاريخ ي３ د لرغونو أريايانو تر دورو پورې رسي８ي. د همدغه لرغونتوب، 
ارز＊ت او اغ５زمنتوب له امله زموږ د گران ه５واد په کچه د ！ولو کورنيو، قومي او ملي ستونزو د هوارۍ 
او پر４ک７و نيولو تر ！ولو لوړه مرجع گ２ل کي８ي. له ن５که مرغه دغه اصل د اسالم په سپ５）لي دين ک３ 
هم ارز＊تمن بلل شوی دی. خداى جل جالله په خپل أسماني کتاب، قرأن کريم ک３ مسلمانانو ته 
<]الشورى: ٣٨[يعنی: «خپل３ چارې په خپلو من％ونو ک３  á¼ àÃß¿áÉßE�ÏßeÇ àm� á¼ àÂàfáºß?ßÆ@ سپار＊تنه ک７ې
�=åfáºßáÙ<]أل عمران: ١٥۹[ ژباړه: «له مسلمانانو سره  å�� á¼ àÂáeåÆ> ßmßÆ@ «.د شورا له الرې سرته رسوي
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په کارونو ک３ مشوره وک７ئ.»
د ن７ۍ ！ولو خلکو او ولسونو ته ＇رگنده شوې چ３ ستونزې او رب７ې د ناندريو او جگ７و له الرې نه 
هواري８ي. ستونزې د پوه３، خبرو اترو او منطق له الرې هوار４دای شي. زياترو ه５وادونو، که د کورنيو 
او ن７يوالو ستونزو د هوارۍ لپاره وسل３ ته الس اچولی، خو له زيات３ مرگ ژوبل３، مادي او معنوي 
زيانونو له زغمولو وروسته اړ شوي، چ３ سوله وک７ي او النج３ پر خبرو ]＇ه واخله او ＇ه ورک７ه[ پر 

اصل هوارې ک７ي. 
جرگه د يوه ولس د سپين ږيرو، لويانو او د باور وړ اشخاصو يوې پراخ３ غون６ې ته ويل کي８ي، چ３ د 
کورنيو، قومونو، سيمه ييزو، ملي او ن７يوالو ستونزو د هوارۍ لپاره راغون６ي８ي او مهم３ پر４ک７ې کوي. 
جرگ３ د خپلو پر４ک７و د پلي کيدو واک لري. د افغانستان په معاصر تاريخ ك３ لويو جرگو د ه５واد په 

کچه سترې پر４ک７ې ک７ي چ３ له امله ي３ افغان ولس د پرمختگ په لوري گامونه پورته ک７ي دي. 
ملي او تاريخي لوي３ جرگ３ د افغانانو د ملي يووالي او پيوستون د لوړې روحي３ او د سول３ او ه５واد 
پالن３ د عالي احساس ＊كارندوی دي. لكه ＇نگه چ３ د ن７ۍ نور ه５وادونه په ملي او ن７يواله كچه د 
اړوندو رب７و، النجو اوشخ７و د هوارۍ لپاره له خبرو او تفاهم  كار اخلي، دغه راز افغانانو هم د ملي 
يووالي د لوړى روحي３ او د سول３ او ه５وادپالن３ د خپل عالي احساس پربنس د خپل ه５واد د پن％ه 
زره كلن تاريخ په اوږدو ک３ د ه５واد په کچه د سترو ملي مسايلو، په تيره بيا زموږ د لويو او مهمو سياسي 
او اقتصادي ستونزو، ناندريو، تاوتريخوالي او خن６ونو د له من％ه وړلو، د بهرنيو يرغلونو، كورنيو شخ７و 
او  غو＇３  او  لوي３ جرگ３ جوړې  باب  په  پ５＋و  ملي  او  ن７يوالو  نورو  او  جوړولو  قانون  او جگ７و، 
پر＄ای پريك７ې ي３ ك７ي دي. خلكو او ولسونو هغه لكه د كا１ي كر＊３ بللي او د پ＋تو ددغه مشهور 

متل: ]كار چ３ په سالوي، ب３ بال وي[،  پربنس ي３ ورباندې عمل ك７ی دی. 
زموږ په افغاني ！ولنه ك３ د افغاني لويو جرگو د دغه ډول تاريخي اوملي اهميت په پام ك３ نيولو سره 
لوي３ جرگ３ د شلم３ ميالدي پي７ۍ په پيل ك３ په افغانستان ك３ رسمي ب２ه پيدا ك７ه او د افغانستان د 
！ولو پرگنو د ارادې د يوه ＊كارندوي ارگان په توگه وپيژندل شوه، أن تردې چ３ د ١٣٤٣  لمريز كال 

په اساسي قانون ك３ يو ＄انگ７ى ＇پر ك３ ورك７اى شو.
 د لويو جرگو جوړ４دل د افغانستان د ملي هويت ＊كارندويي کوي. د افغانستان د ب５ال ب５لو پاچاهانو، 
اميرانو او واكمنانو په دورو ك３ لويو جرگو د اړوندو ملي مسئلو په هوارولو ك３ غوڅ او ！اكونكى رول 
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لوبولى او يو ډول نه، يو ډول ي３ زيات ارز＊تونه ＄ليدلي دي.
！ولن３ ک３  او  او اغ５زناکه الره ده. زموږ پر ولس  يوه ډ４ره مهمه  افغانانو د ملي تفاهم  لوي３ جرگ３ د 
ي３ ډ４رې ژورې ري＋３ ＄غلولي دي. همدې لويو جرگو د پ７５يو په اوږدو ک３ ډ４رو سترو او ک７ک５چنو 
موضوعگانو او رب７و ته د پای ！کی اي＋ی او ه５واد ي３ له سترو ناتارونو ＇خه ژغورلی دی. پر＄ای ده 

چ３ د دغو جرگو درناوی وک７و او پر４ک７ې ي３ د سر په سترگو ومنو.  

 هغه شم５ر زده کوونکي، چ３ په خپلو کلو او بان６و ک３ ي３ د شخ７و او النجو د هوارۍ په اړه کومه 
جرگه ليدلي يا د هغ３ په اړوند ي３ ＇ه اور４دلي وي، په اړه دې ي３ خبرې وک７ي او خپل معلومات دې 

له نورو زده کوونکو سره شريک ک７ي.

١ – ستاسو په فکر ول３ غوره ده چ３ ستونزې د جگ７ې پر＄ای پر خبرو اترو او جرگو هوارې شي؟
٢ – په جرگه ک３ که چ５رته د شخ７ې کوم لوری د جرگ３ پر４ک７ه ونه مني، ＇ه ورپ５＋ي８ي؟

٣ – په ه５واد ک３ د وروست９ لوي３ جرگ３ يادونه وک７ئ او اغ５ز ي３ د روان３ ستونزې په هوارۍ  ک３ 
بيان ک７ئ.     

اړه دې خپل  په  او د جرگو  يوه مقاله وليکي  په کورونو ک３  اړه  په  لوي３ جرگ３  د  زده کوونکي دې 
شخصي نظر پک３ ＇رگند ک７ي.
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         يوويشتم لوست

د ه５وادوالو د ＄ان، مال او ناموس ساتنه 

) ديني وجيبه(

مال د ژوند د پاي＋ت او د اړتياوو د پوره کولو، د انسانانو ترمن＃ د گ＂و د تبادل３، د ولسونو د غوړ４دا او 
پرمختگ او د ژوند له ب５الب５لو ډگرونو ＇خه د گ＂３ وس５له او الر ده. له هغ３ سره سره د اسالم له نظره 
مال د ژوند اصلي موخه نه ده، بلک３ د خدای جل جالله د عبادت، د ب５وزلو د السنيوي، د انسانانو 

د عزت او ناموس د ساتلو وسيله او د ولسونو د ژوند غوره الر ده. 
په دې لوست ک３ په اسالمي شريعت ک３ د مال او شتو د دري＃ او د ！ولن３ د وگ７و د شتمنيو د ساتن３ 

اړتيا مطالعه کوو.

د خلکو د مال ساتنه

د اسالمي شريعت د پن％ه گونو مقصدونو په ل７ ک３ يو هم د خلکو شتمني ده چ３ ！ول وگ７ي، ！ولنه او 
دولت ي３ په ساتنه او د نه السوهن３ شرعي دنده پر غاړه لري.

د اسالمي شريعت له مخ３، مال په خدای جل جالله پورې اړه لري چ３ وگ７و ته د سم３ او پر＄ای 
گ＂３ اخيستن３ لپاره په امانت ډول ورک７ شوی دی. له مال ＇خه ناسمه گ＂ه اخيستنه او د هغ３ زيانول 
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اجازه نه لري.    
اسالمي شريعت د مال د السته راوړلو او لگولو په اړه رغنده هراړخيزې الر＊وون３ ک７ي دي. انسانانو 
ته ＊ايي چ３ له هغ３ سره سم خپل مالونه ولگوي او د ！ولن３ د ！ولو وگ７و د سوکال９ او ن５کمرغ９ وسيله 
شي. د ناروا، احتکار او د نورو د حقونو د ترپ＋و الندې کولو له الرې د مال او شتو تر السه کول د 

اسالم په سپ５）لي دين ک３ منع شوي دي.   
د مال او منصب درلودل او له هغ３ ＇خه گ＂ه اخيستل د انسانانو فطري غريزه ده. انسان له دې فطرت 
سره پيدا شوی. د هغه نه خو＊ي８ي چ３ ＇وک دې د هغه پر شتو گ６５ه واچوي او د هغه دا حق دې ترې 
واخلي. اسالمي شريعت غال، د نورو خلکو پرمال او شتو گ６５ه اچول او د ＄ان په گ＂ه د هغ３ کارول 

حرام ک７ي او سرته رسوونکو ته ي３ دنيوي او اخروي سزا ！اکل３ ده. 

د خلکو د ناموس ساتنه

ناموس يا د انسان أبرو د انسان په نفس پورې ت７ل３ ده. انسان د ناموس او أبرو د ساتن３ له الرې له 
＇ارويو سره توپير کوي او د دې صفت په ساتلو د خپل همنوعو د مين３ او محبت المل کي８ي. که 

چ５رته دا صفت و نه لري، خلک  ترې کرکه او نفرت کوي. 
اسالم د ناموس پر ساتلو ！ينگار ک７ی او د هغ３ ساتنه ي３ د شريعت د پن％ه گونو مقصدونو ]د دين، 
＄ان، عقل، مال او نسل يا ناموس ساتل[ په ليکه ک３ ＄ای ک７ی دی. د هغه د ساتلو او حفاظت لپاره 
ي３ الر＊وون３ او هراړخيز قوانين او مقررات چمتو ک７ې دي چ３ د انسان نسل په سمه شرعي توگه 
�åÄå· áÂß?� ßÁÆàa� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�( ãbÉåÃ ßm�ßÇ àÃßª�åÄå¶>ßº� ßÁÆàa� ß̧ åJà®� áÀßº  :دوام ومومي. د اسالم ستر پيغمبر فرمايلي دي
�، يعن３ «＇وک چ３ د خپل مال د دفاع په الره ک３ ووژل  ãbÉåÃ ßm�ßÇ àÃßª�åÄåºßa� ßÁÆàa� ß̧ åJà®� áÀßºßÆ�( ãbÉåÃ ßm�ßÇ àÃßª
شو، شهيد دی. هغه ＇وک چ３ د خپل３ کورن９ )ناموس( په ساتلو ک３ ووژل شو، شهيد دی او هغه 

＇وک چ３ د خپل ＄ان په دفاع ک３ ووژل شو، شهيد دی.» 
د ناموس د ساتلو او د بشري نسل دوام لپاره اسالمي شريعت کورنی نظام رامن＃ ته ک７ی چ３ له هر راز 
السوهن３ ＇خه پاک دی او هغه عوامل ي３ منع ک７ي چ３ کورنيو سپ５）لو اړيکو ته زيان ورسوي او يا 

د نسل د گ４６دو المل شي.
اسالم کورن９ د ！ولن３ بنس＂يز اصل گ２ل３ او د ！ولن３ د ！ينگ５دو او سمون لپاره د کورن９ ！ينگ＋ت او 
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سمون بنس＂يز اصل بولي. له همدې امله اسالمي فقه په ！ولو فقهي نظامونو ک３ کورن９ تر شخصي 
احوالو الندې له عبادت وروسته د شريعت تر ！ولو مهم باب گ２لی او اوږد بحث ي３ پرې ک７ی دی.   

په دې توگه د ه５وادوالو د ＄ان، مال او ناموس ساتنه يوه ديني دنده ده چ３ د ！ولن３ ！ول وگ７ي او دولت 
د هغ３ د ساتلو او حفاظت شرعي مکلفيت لري. 

هماغس３ چ３ د يوې ！ولن３ وگ７ي د ژوند د پاي＋ت لپاره خوړو، اوبو او هوا ته اړتيا لري، په هماغه کچه 
د دين، ＄ان، عقل، مال او ناموس د ساتلو دندنه او مکلفيت لري. أن په ＄ينو وختونو ک３ د انسان د 

＄ان، ناموس او مال ساتنه له خوړو او اوبو ＇خه ړومبن９ دنده گ２ل کي８ي. 
په دې توگه په لوم７ې گام ک３ د هر وگ７ي، په ت５ره بيا د دولت شرعي او ديني دنده ده چ３ په بشپ７ ډول 

د ه５وادوالو د مال، ＄ان او ناموس د ساتلو او حفاظت لپاره جدي گامونه پورته ک７ي.

زده کوونکي دې په ډلو ک３ ددې موضوع په اړه چ３ په بشري ！ولنو ک３ د مال او شتو دري＃ ＇نگه دی، 
خبرې وک７ي او د خبرو پايله دې استازي نوور ته ووايي.  

١ -  اسالمي شريعت د مال او شتو د السته راوړلو او لگولو په اړه کوم３ الر＊وون３ ک７ي دي؟
٢ – د عامه شتمنيو او د خلکو د مال او ناموس ساتل د چا مسؤوليت او دنده ده؟ 

٣ – په اسالمي  شريعت ک３ د ＄ان، مال او ناموس ساتنه ＇ه حکم لري؟ 
٤ – د خلکو د مال، حيثيت او أبرو ساتنه د چا دنده ده؟ 

د وگ７و د مال، ＄ان او ناموس ساتنه د چا دنده ده؟ زده کوونکي دې په دې اړه يوه لن６ه مقاله وليکي 
او په بله ورځ دې ！ولگي ته راوړي. 
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 دوه ويشتم لوست

پوهاند دکتور عبدالحکيم طبيبي 

زموږ ه５واد د نامتو اشخاصو او پوهانو ！ا！وبی دی. هغوی په خپلو نه ست７ي ک５دونکو خدمتونو دا ه５واد 
تر اوسن９ کچ３ رارسولی دی. د هغوی نومونه او کارنام３ موږ ته په ژوند ک３ د برياليتوب الرې چارې 
راپه گوته کوي. د ＄وان نسل په توگه تاسو ته ＊ايي د هغوی پر پل، پل ک８５دئ او له تجربو ي３ د ژوند د 

ودې او پرمختگ لپاره کار واخلئ.
دکتورعبدالحيکم  دلته  ک３  ل７  په  مشرانو  ملي  او  سياستپوهانو  ليکوالو،  پوهانو،  مشهورو  نورو  د 

درپ５ژنو. طبيبي 

تاسو د ه５واد د يوه ملي مشر، پوه، ل５کوال او شاعر درناوی ＇نگه کوئ؟   
دکتورعبدالحکيم طبيبي د ١٣٠٤ لمريز کال د تل３ په مياشت کی د افغانستان په پالزمين３، کابل 
ک３ ز４８４دلی دی. خپل３ زده ک７ې ي３ لوم７ی د کابل په حبيبي３ ليسه  کی پای ته ورسول３. وروسته  ي３ 
خپل３ لوړې زده ک７ې د کابل پوهنتون د حقوقو او سياسی علومو په پوهن％ی ک３ پيل ک７ې. بيا ي３ په  
١۹٥٢ ميالدي کال ک３ د امريکا د جورج واشنگ＂ن له پوهنتون ＇خه د فوق ليسانس درجه تر السه 

ک７ه.  په ١۹٥٤ ميالدي کال ک３ ي３ په امريکن يونيورسي＂９ ک３ د ډاک＂رۍ درجه السته راوړه. 
په دريمه ＇انگه ک３ د سياسی   د وزارت  باندنيو چارو  د  افغانستان  د  ي３  لمريز کال کی  په ١٣٣٤ 
خدماتو د رئيس په توگه په کار پيل وک７. په ١٣٣٥ لمريز کال ک３ د ملگرو ملتونو په سازمان ک３ د 
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افغانستان د ＄انگ７ي او دايمي استازي په توگه و！اکل شو .په ١٣٤٤ لمريز کال ک３ د عد لي３ د وزارت 
دنده ورپه غاړه شوه. په ١٣٥٢ کال کی  په پخوان９ يوگوسالويا  ک３ د افغانستان  د سفير په توگه و ！اکل 

شو. وروسته په جاپان، هند، فليپين او بلغاري３ ک３ د افغانستان سفير او استازی و.
پر افغانستان د شوروي اتحاد د يرغل پر مهال له خپل３ دندې ＇خه گو＊ه او جال وطنه شو. د پرديو له 

منگولو ＇خه د ه５واد د أزادولو په الره ک３ ي３ نه ست７ې ک５دونک３ هل３ ＄ل３ وک７ې. 
＊اغلي دکتور طبيبي د خپل ژوند  ٣٥ کاله په ن７يوالو حقوقي ！ولنو ک３ ت５ر ک７ل. د خپلو دغو تجربو په 
ر１ا ک３ ي３ د حقوقو  په اړه مهم３ ليکن３ وک７ې؛ لکه: «د سمندرونو حقوق»، «د ترانزيت حقوق». 
دا موضوعگان３ په انگليس３ ژبه د سويسزرلين６ په مجلو او خپرونو کی خپرې شوي او وروسته په پراگ 

او هند ک３ د کتاب په ډول چاپ او خپرې شوي دي.    
 د ＊اغلی طبيبي نور تآليفات په الندې ډول دي: 

١ – د ملگرو ملتونو د سازمان سياستونه
٢ –  دموکراسي، )د عدلي３ وزارت په خپرونه ک３(

٣ -  د ترانزيت حقوق )د وخت د مطبوعاتو وزارت له خوا چاپ شوی( 
٤-  د سمندرونو حقوق )د وخت د مطبوعاتو وزارت له خوا چاپ شوی(

٥ – سيد جمال الدين افغان د تصوف سيد، )د وخت د مطبوعاتو وزارت له خوا چاپ شوی(
٦ - د افغانستان تاريخ 

٧ - د هرات تاريخ )په افغانستان، ايران، پاکستان او امريکا ک３ چاپ شوی( 
٨ - پريشانه خاطرات

۹ - د وچو هيوادونو ترانزيتی حقوق 
 دوکتور طبيبي د ١٣٤٣ کال د اساسي قانون د لوي３ جرگ３ غ７يتوب او د هغ３ په تدوين ک３ برخه 

درلوده.
نوموړي د افتخار ډ４ر م６الونه تر السه  ک７ي. د افغانستان او نورو باندنيو ه５وادونو په مطبوعاتو ک３ ي３ 
ډ４رې ادبي، سياسي او تاريخي  مقال３  ليکل３ دي. يوه موده ي３ په سويسزرلن６ ک３ د سيد جمال الدين 

افغان په ياد په انگليسي او عربي ژبو د )عروة الوثقی( د مجل３ د خپرولو وياړ درلود. 
نوموړی له اوږدې ناروغ９ ＇خه وروسته په ١٣٨٧ کال ک３ د سويس په ه５واد ک３ م７ او هلته خاورو 

ته وسپارل شو.
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ده５واد د پرمختگ او ودې لپاره له خپلو ه５وادوالو ＇خه ＇ه غواړئ؟ په دې اړه خبرې اترې وک７ئ. 

١ - ول３ د ملي مشرانو نومونه ياد ساتو او درناوی ي３ کوو؟ 
٢ – ستاسو په اند له ه５واد سره د مين３ درلودل ＇ه معنا او مفهوم لري؟

٣ -  د ه５واد په پرمختگ ک３ د زده کوونکو دنده ＇ه ده؟ 

د ملي مشرانو، پوهانو، سياستوالو، ليکوالو او شاعرانو ياد خپله هغوی او موږ ته ＇ه گ＂ه لري؟ په دې 
اړه ＇و کر＊３ مقاله وليکئ.

دا شعر ولولئ:
               د افغان ترانه

تل دې ساتلـــی پت او عــزت  وي  تل دې ســرونـــه زمـــوږ او چت  وي      
ننگ و غيرت دې زموږ دولت وي هر وخت دې دلته شان و شوکـت وي    
＄ــــای دې دده وي د قام ليمو ک３  د  وطــن عشق دې وي زموږ زړو کـ３     

تل دې افغـــان وي تل دې افغان وي     
بيرغ زمـــوږ دې لــوړ په جهــان وي     

لـــه غليمــــانو دې په امـــــــان ي３ افغــــانستــــــانــــه تـــل دې ودان  ي３     
زمـــــوږ ＄ـــان ي３ په موږ گران ي３  تـــه دې سر لـــــوړی تل په جهان  ي３     
ستــــــــــا لـــه عــزتــه لــه اعتالنه  هر ＇ـــــه به ＄ــــار ک７و ستا له هوا  نه      

تل دې افغـــان وي تل دې افغان وي     
بيرغ زمـــوږ دې لــوړ په جهــان وي     

په حــــــق مين يــــو د حق په خـوا يو    د＊مـــــن د ظلــــــم د نـــــاروا يو   
ســـر پـــه وطن ږدو په ننگ فدا يو أزادي  ساتـــــــــــو أزادي ستـــــايــــو        
＊اغلــــــی نسل مـــــوږ د افغان يو نــــه ظالمــــان يــــو نه مظلــومــان  يو    

تل دې افغـــان وي تل دې افغان وي     
بيرغ زمـــوږ دې لــوړ په جهــان وي     
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 در ويشتم لوست

ملي يووالی، يوه ＇رگنده اړتيا

يووالی د گ６ ！ولنيز ژوند يو اصل دی. ！ولنيز ژوند له يووالي پرته ناشونی دی، ＄که ！ولنه د افرادو له 
يووالي ＇خه رامن＃ ته کي８ي او خپل ！ولنيز ژوند پرمخ وړي. په ＄ان％ان９ او ب３ اتفاق９ هي＆ کار نه 
ترسره کي８ي. د برياليتوب راز په يووالي ک３ نغ＋تی دی. همدا المل دی چ３ انسانانو په طبيعي ډول د 

خپل ژوند د ستونزو د هوارۍ لپاره ！ولن３ رامن＃ ته ک７ي او يو د بل په مرسته ژوند پر مخ وړي. 
ستاسو په اند د ملي يووالي په رامن＃ ته ک５دو ک３ «＇ه واخله او ＇ه ورک７ه» ＇ه مفهوم لري؟

ن７ۍ له ب５ال ب５لو ه５وادونو او هره５واد له مختلفو قومونو او ولسونو ＇خه ترکيب او جوړ شوی. د هر 
ه５واد، ولس او خلک د يوه عالي هدف لپاره په خپلو ک３ يو مو！ى شوي او يو دولت ي３ تشکيل ک７ى 
دى. هغوی د خپل ＄ان د هوساين３ او سوکال９ په موخه په گ６ه خپل ه５واد ته کار کوي، خپلواک ي３ 
ساتي، ！ولنيز، اقتصادي او سياسي بنس＂ونه ي３ ！ينگوي او د ن５کمرغ９ او پرمختگ لوړو پوړيو ته ي３ 
رسوي. همدا راز هغوی خپل ه５واد د پرديو له منگولو او تاړاکونو ＇خه په گ６ه ساتي او دفاع  ي３ کوي. 
هو، همدغه الرې چارې د يوه ه５واد د پرمختگ او ترق９ اصلي او بنس＂يز الملونه دي، خو دا چارې 
په يوازې سر نه تر سره کي８ي او نه ي３ يو شخص او يو  و－７ی د سرته رسولو وس لري. دا د ！ولو ولسونو 
او پرگنو کار دی. هغوی په يوه واحد محور را！ولي８ي او هر يو له خپل وس، پوه３ او ！ولنيز دري＃ ＇خه 
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په گ＂３ اخيستن３ د نوموړو موخو د السته راوړلو لپاره هاند او ه）ه کوي. په دې توگه د يوه ＄انگ７ي او 
مشخص هدف لپاره د ولسونو او پرگنو را！ول５دو ته يووالی وايي.

�> â£Éåß��åç�=� å̧ áFßå}�=Ç à» årßJ á¢=ßÆ@ :يووالی يو ديني او اسالمي ارز＊ت دی. اهلل جل جالله فرمايلي دي
�Çà®çfß«ßI=<]أل عمران: ١٠٣[ ژباړه: «！ول يو＄ای شئ، د اهلل جل جالله رس９ ！ينگه ونيسئ او  ß×ßÆ

تيت پرک کي８ئ مه.» 
په يووالي ک３ برکت دی. يووالی د پرمختگ او ن５کمرغ９ ضامن دی. پر يووالي انسان خپلو ！ولو لوړو 

انساني پوړيو ته رسي８ي.
يووالی د قوت او پياوړتيا نوم دی. د يووالي او پخ３ ارادې په برکت غرونه ويلي کي８ي. زموږ گران 
ه５واد، افغانستان د افغاني ولس د يووالي او يو مو！ي کيدو په برکت من％ته راغلى، د يووالي او اتفاق 
په م تر دې ＄ايه رارس５دلی او د ن７ۍ زبر＄واکونه ي３ په گون６و ک７ي دي. دا د افغانانو د يووالي او 

اتفاق برکت دی. 
افغاني خاوره د ！ولو افغانانو گ６ کور دی، د ساتن３ لپاره ي３ ！ولو افغانانو يو بل ته د اتفاق او ورورۍ 
السونه ورک７ي دي. هر افغان بل افغان خپل ورور گ２ي. هغه ＇ه، چ３ د ＄ان لپاره ي３ خو＊وي، د 

خپل ورور لپاره ي３ هم خو＊وي. 
وگورئ، افغانانو په خپل نه مات５دونکي يووالي او قوت په ت５ر نژدې تاريخ ک３ د ن７ۍ ستر زبر＄واک 
]پخواني شوروي اتحاد[ ته داس３ مات３ ورک７ه چ３ د ن７ۍ ه５وادونه ورته گوته په غاښ شول. ت５رو ＇ه 
نا＇ه درې نيمو لسيزو تپل شوو جگ７و پر افغان ولس هغه کان３ وک７ې چ３ تاريخ ته به ي３ مخينه ډ４ره 
ل８ه ياده وي. اخ و ډب رامن＃ ته شو. پلرونه د زامنو او ميندې د اوالدونو په وير ويرجن شول. پوهن３ ته 

ل８ پام واړول شو. دې حالت يو ＇ه موده دوام وک７، خو د ！پونو رغ５دل ي３ وخت ته اړتيا لري. 
ترهغه چ３ يو افغان بل افغان ته د ورورۍ السونه ور نه ک７ي، ترهغه چ３ افغانان د علم او پوه３ له 
افغانانو ترمن＃ د متقابل درناوي روحيه رامن＃  خواږه نعمت ＇خه برخمن نشي، ترهغه چ３ د ！ولو 
ته نشي، ترهغه چ３ يو بل ونه زغمي، تر هغه چ３ د ملي گ＂و لپاره له شخصي گ＂و ت５ر نشي، تر هغه 
چ３ له خپل３ پاک３ خاورې ＇خه په شريکه ساتنه او دفاع ونه ک７ي، نو د پرمختگ لوړو پوړيو ته به مو 

رس５دل گران وي. 
افغانان يو بدن او يو مو！ی ولس دی. د خپل رپانده ملي بيرغ  او د اساسي قانون تر سيورې الندې د 
خپل گ６ کور د جوړ４دو او بياودانولو لپاره ژور فکر او هل３ ＄ل３ کوي. له دې وروسته نه ＊ايي زموږ 
گران ه５واد د جگ７ې پر اور وسو＄ي او خپل راتلونکي نسل ته د جگ７ې او وران９ ناوړه ميراث پري８دو؛ 
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بايد پر ＄ای ي３ مينه، محبت، يووالی، ورورگلوي، ن５کمرغي، سوکالي، ودان او پرمختللی افغانستان 
پري８دو. 

 زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي. د يووالي او وحدت د اهميت او د ب３ اتفاق９ پر زيانونو دې 
وغ８ي８ي او د استازو په واسطه دې ي３ نورو زده کوونکو ته بيان ک７ي. 

١ – د ب３ اتفاق９ زيانونه ووايئ. 
٢ -  په ه５واد ک３ د يووالي او پيوستون د ！ينگ５دو لپاره کوم شيان تر نورو مهم دي؟ 

کوونکو سره دې شريکه  زده  نورو  له  او  وليکي  مقاله  يوه  اړه  په  اړتيا  د  يووالي  د  کوونکي دې  زده 
ک７ي. 

 

«د قومونو او ولسونو د سعادت او پرمختگ راز په يووالي ک３ نغ＋تی دی.» 
«که ما ويل چ３ زه يم او تا ويل چ３ زه يم، نه به ته ي３ نه به زه يم

او که ما ويل چ３ ته ي３ او تا ويل چ３ ته ي３، هم به ته ي３ هم به زه يم»
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    ＇لر ويشتم لوست

استاد صالح الدين سلجوقي
 

ډله ک３  په  ليکوالو  او  پوهانو  نومياليو  د  ن７ۍ  او اسالمي  افغانستان  د  الدين سلجوقي  عالمه صالح 
شم５رل کي８ي. د نوموړي أثارو او ليکنو د افغان ولس په وي＋تيا او بيدارۍ ک３ ستر رول لوبولی دی. 
هغه په دين، اخالقو، سياست، ادبياتو او هنر ک３ له اغ５ز ډک کتابونه او رسال３ ليکلي او په دې اړه ي３ 
خپلو ه５وادوالو ته نه هير４دونکي خدمتونه سرته رسولي دي. د افغانستان ＄وان نسل د نورو ليکوالو 
او پوهانو په ＇５ر د اروا＊اد سلجوقي په اړه پوره معلومات نه لري او د هغه له خدمتونو ＇خه ي３ گ＂ه 

نه ده اخيست３. 
په دې لوست ک３ ددې ستر نوميالي د ژوند له تيرو برخو سره بلدي８و او په لن６ ډول ي３ پر ژوندليک 

باندې ＄انونه پوهوو.    

لن６ ژوند ليک
صالح الدين سلجوقي د مفتي سراج الدين زوی په  ١٢٧٦ لمريز کال ک３ ي３ د هرات په يوې علمي 
کورن９ ک３ ن７ۍ ته سترگ３ پرانيستي دي. سلجوقي د خپل３ کورن９ په اړه داس３ وايي:  «زه د هرات په 

يوې علمي او ديني کورن９ ک３ زي４８دلی يم.» 
او  عالمانو  مشهورو  نورو  او  پالر  خپل  له  دوره  زلميتوب  او  کوچنيوالي  د  سلجوقي  الدين  صالح 
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مدرسينو ＇خه د علم په زد ه ک７ه ک３ ت５ره ک７ې. استاد سلجوقي تر شل کلن９ پورې ب５الب５ل علوم او 
فنون ولوستل. هغه د زيات استعداد او وړتيا خاوند و. په فارسي ادبياتو، عربي ژب３، يوناني پوه３، 
اسالمي عرفان او د ليکوال９ پر فن السبری شو. هغه د خپل３ زده ک７ې او ليکوال９ په اړه داس３ ليکي: 

«هر ＇ومره معلومات م３ چ３ السته راوړل هغه م３ ！ول ليکل.»
سلجوقي د ＇７５نو او پل＂نو لپاره د پاکستان، هندوستان، مصر او عربستان ه５وادونو ته سفرونه وک７ل، 

عربي او انگليسي ژب３ ي３ پوره زده ک７ې. 
استاد سلجوقي له يوې اديب３ او شاعرې م５رمن３، حميرا سره واده وک７. م５رمن حميرا د ماند４ن３ او 
مخلص３ م５رمن３ په توگه د خپل م７５ه په خدمت ک３ وه. سلجوقي د خپل３ م５رمن３ په وړاندې خورا 

مهربان و او پر هغ３ ي３ وياړ کاوه. 
ددې نيکخويه م５رمن３ د دري＃  په اړه سلجوقي د «گلبرگها» په نامه د هغ３ د يوې شعري ！ولگ３ په 
تقريظ ک３ داس３ ليکلي دي: «نن م３ ＇ه ونه ليکل او د کتاب د پل＂ن３ کار م３ سرته ونه رساوه؛ ＄که 
زما او حميرا د واده ٢٨ کليزه ده. ＇نگه چ３ زموږ لوم７ن９ خ＋ته او ن５کمرغه ملگرتيا د فضيلت پر 

بنس اي＋ودل شوې ده، له دې امله تل دا ن５کمرغه ورځ د ادب په گرانبيه ملغرو پي５م او پرانيزم.»
عالمه  د  ک３  سيمه  په  گذرگاه  د  کابل  د  ＇خه  شتمن９  حالل３  خپل３  له  م５رمن３  لرونک３  تقوا  دې 
سلجوقي کور ته ＇５رمه يو جومات «د حميرا سلجوقي جومات» په نامه ودان ک７ او د يوې مؤمن３ او 

مسلمان３ م５رمن３ په توگه ي３ خپل نوم تلپات３ ک７. 
رسمي دندې

استاد سلجوقي د خپل３ زيات３ پوه３ او ذکاوت له امله په شل کلن９ ک３ په هرات ک３ د مفتي پر دندې 
وگومارل شو. وروسته ي３ د حبيبي３، اماني او استقالل ليسو او د کابل په دارالمعلمين ک３ د فارسي او 
عربي ژبو د استاد، د هرات د پوهن３ مدير، په کابل ک３ د مطبوعاتو د رئيس، د امان اهلل خان په پاچه９ 
ک３ د دارالتحرير د منشي او د بهرنيو چارو د وزارت د اطالعاتو د مدير په توگه دندې سرته ورسول３. 

نوموړي په ١٣٠٨ کال ک３ سياسي بند هم ت５ر ک７ی دی. 
استاد سلجوقي په ١٣١٥ او ١٣٢٧ کلونو ک３ په ډهلي ک３ د افغاني جنرال قونسل او وروسته په 
قاهره ک３ د سفير په توگه دندې سرته رسول３ دي. سلجوقي په ١٣٢٨ کال ک３ د ملي شورا په اوومه 
دوره ک３ د هرات د خلکو د منتخب استازي په توگه دنده سرته رسول３ ده. عربي نومياليو ليکوالو، لکه 
استاد نجيب الکيالني، عباس المناصره، عمر عبيد حسنه استاد صالح الدين سلجوقي د «اسالمي 

ادبياتو» د بنس اي＋ودونکو او د  اسالمي ن７ۍ د وتلو او مشهورو ليکوالو په ډله ک３ شم５رلی دی.  
عالمه سلجوقي له  ＇ه د پاسه اويا کاله گ＂ور ژوند ＇خه وروسته د ١٣٤۹ کال د غبرگولي په شپاړسمه 
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ن５＂ه وفات او د کابل په شهدای صالحين ک３ خاورو ته وسپارل شو. 
د ه５واد نوميالي او وتلي سياستوال او شاعر، عبدالرحمن پژواک د عالمه سلجوقي په ويرنه ک３ يوه 

قصيده ويل３ چ３ مطلع ي３ داس３ ده:  
اگر چه گريه به چيزی که أن رضای خداست       به نص دين و به دستور عقل هر دو خطاست
بميرد عقل چو استاد دين و دانش ُمـــــــرد       چو عــقل مرد تــوان رضا و صبر کــجاست؟

فکري او علمي ليکن３
استاد صالح الدين سلجوقی د يو مسلمان شاعر او ＇７５ونکي په توگه زيات شم５ر علمي، عرفاني او 
هنري ليکن３ ک７ي او د ه５واد علمي او فرهنگي پانگه ي３ نوره هم ب６ايه ک７ې ده. د يو شم５ر أثارو او 

کتابونو نومونه ي３ په الندې ډول دي: 
د معاني، بديع او بيان په فن ک３ يوه رساله، افکار شاعر، أيينﾢ تجلی، نقد بيدل، مقدمﾢ علم األخالق، 
 ﾢجبيره، تجلی خدا در أفاق و انفس، تقويم انسان، نگاهی به زيبايی، الإسالم فی العلوم والفنون، افسان

فردا، قواعد ادبيه، ثروت، اخالق، ادبيات. 
همدارنگه عالمه سلجوقي له عربي او انگليسي ＇خه يو شم５ر ليکن３ ژباړلي چ３ يو شم５ر ي３ دادي: 
زن در تاريخ و مکاتب، علم اخالق د ارسطو ليکنه، تهذيب االخالق د ابن سکويه ليکنه، محمد در 

شير خواره گی د شوکت التونی ليکنه، تاريخ فتوحات اسالمی او نور. 

زده کوونکي دې په ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د عالمه صالح الدين سلجوقي د ژوند او علمي 
شخصيت په اړه خبرې وک７ي او د ډلو استازي دې نتيجه نورو زده کوونکو ته وړاندې ک７ي.

١ -  عالمه سلجوقي چ５رته او په کوم کال ک３ ز４８４دلی؟ 
٢ – د عالمه سلجوقي رسمي دندې کوم３ وې؟

٣ – د عربي ليکوالو له انده د عالمه سلجوقي دري＃ په اسالمي ن７ۍ ک３ ＇نگه دی؟ 
٤ –د عالمه سلجوقي د شپ８و کتابونو نومونه واخلئ. 

زده کوونکي دې د عالمه سلجوقي د شخصيت په اړه يوه مقاله وليکي. 
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پن％ه ويشتم لوست

د قانون منل د ملي يووالي ضامن 

په يوې ！ولن３ ک３ د قانون شتون ډ４ر مهم دی؛ خو د قانون منل او پلي کول تر هغه هم زيات اهميت 
او  امنيت  د  بل３ خوا  له  لري.  نه  ارز＊ت  پلی نشي، که ډ４ر ＊ه هم وي، کوم  قانون چ３  لري. هغه 
عدالت په تامين، د باور او ډاډ په رامن＃ ته ک５دو او د يووالي او انسجام د ！ين／＋ت لپاره په يوې ！ولنه 

ک３ ډ４رعادي قانون هم زياته او ＊ه مرسته کوالی شي. 
په دې لوست ک３ به د ملي يووالي په تامين ک３ د قانون د پلي ک５دا او اغ５ز د ارز＊ت په اړه معلومات 

تر السه ک７و. 

په ！ولنه ک３ د قانون اهميت
د اسالم ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم فرمايلي؛ پخواني امتونه له دې امله هالک شوي چ３ که کله 
به يو کمزوري شخص کومه گناه کوله، قانون به پرې پلی ک５ده، خو که د لوړ پوړ کوم چا به گناه وک７ه، 

نو سزا به نه ورکول ک５ده. 
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افالطون د يونان نوميالي فيلسوف عق５ده درلوده چ３ پاچا له قانون ＇خه لوړ دی، خو وروسته ي３ نظر 
واو＊ت او وي３ ويل: خپل ＊ار ددې پر ＄ای چ３ د اشرافو او لويانو په واک ک３ ورک７ئ، هغه قانون 

ته وسپارئ. 
د قانون د پلي ک５دو اړتيا

په ！ولنه ک３ د قانون دنده د وگ７و تر من＃ د اړيکو تنظيم، له دولت سره د وگ７و اړيک３، د حقوقو او 
امتيازاتو ！اکل، د وگ７و او ډلو او په ！ولنه ک３ د دولتي ادارو تر من＃ د متقابلو دندو او مسؤوليتونو تنظيم 

دی. په دې ډول قانون انساني ！ولنه له ＇ارويو او د ＄نگل له ژوند ＇خه جال کوي.
د قانون پلي کول او ＇ارل د دولت دنده ده چ３ د عدالت د تامين له الرې په ！ولنه ک３ سوله او امنيت 
！ينگوي. د ！ولن３ ب５الب５ل پوړکي هم د قانون په پلي کولو ک３ خپله دنده او مسؤوليت لري؛ ＄که که 
خلک او کورن９، ډل３ او ب５الب５ل پوړکي په خپله ！ولنه ک３ د قانون پلي کولو ته کار و نه ک７ي، دولت 
په يوازې سر نشي کوالی د قانون په پلي کولو بريالی شي. متمدن او ژمن انسانان د ！ولن３ د امن  او 
ته  پلي کولو  قانون  د  نور خلک  او هم  قانونمندي عملي کوي  لپاره هم پخپل ژوند ک３  ن５کمرغ９ 

ه）وي. 
د قانون د پلي کولو گ＂３

له قانون ＇خه سرغ７ونه يا په سم ډول د قانون نه پلي کول په ！ولنه ک３ د ！ولو گ６وډيو المل کي８ي. امنيت 
او د ه５واد د وگ７و ژوند خرابوي. د اسالم د ستر پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د وينا پر بنس ！ولنه له 
گ６وډۍ او ＄وړ سره مخامخ کوي. قانونمندي او د قانون منل ډ４رې گ＂３ او ＊يگ３２ لري. يو شم５ر ي３ 

په الندې ډول دي: 
�tد قانون پلي کول د ！ولن３ نظم ساتي او د هغ３ د اوس５دونکو حقونه ورته رسوي. 

�tد قانون پلي کول د ！ولن３ د غ７و د ＄ان، مال او ناموس ساتنه کوي.
�tد قانون پلي کول د کمزورو او ب５وزلو و－７و حقونه له تاړاک ＇خه ژغوري. 

�tد قانون عادالنه پلي کول د ！ولن３ د افرادو)＊％و، نارينه گانو، کوچنيانو، لويانو، د ！ولن３ د ب５وزلي 
پوړکي( پر حقونو د بريدونو مخه نيسي. 

�tد قانون عادالنه پلي کول، د اداري فساد، تنظيم شوو جرمونو، د نشه يي توکو د دود او د ！ولن５زو 
وژونکو ناروغيو مخه نيسي. 

�tد قانون پلي کول د يوې ！ولن３ د افرادو او قومونو تر من＃ د＊من９ او ب３ اتفاق９ له من％ه وړي.  
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او  يووالی  ډاډ،  او  باور  ورورگلوي،  او  مينه  امنيت،  سوله،  قانون محوري  او  قانونمندي  داچ３  لن６ه 
پيوستون، سر＊ندنه او ＄ان ت５ر４دنه، استقالل و أزادي غو＊تنه او په پای ک３ ملي يووالی او پيوستون 

پياوړی کوي او ！ولنه د ن５کمرغ９، سوکال９ او پرمختگ پر واټ روانوي. 

زده کوونکي دې په ډلو ک３ په ！ولنه ک３ د قانون د پلي کولو په اړه د اسالم د ستر پيغمبر د  الر＊وونو 
په اړه خبرې وک７ي او نتيجه دې د استازو له خوا ！ولگي ته وړاندې شي.

 

١ – په ！ولنه ک３ د قانون دنده ＇ه شی دی؟ 
٢ – په ！ولنه ک３ د قانون پلي کول د چا دنده ده؟ 

٣ – په ！ولنه ک３ د قانون پلي کول ＇نگه کوالی شي د انسان پر ＄ان، مال او ناموس د بريد او ت５ري 
مخه ونيسي؟ 

٤ – أيا د قانون پلي کول د خلکو او ！ولنو د غ７و ترمن＃ نارضايتي او خپگان له من％ه وړالی شي؟ 

په ملي يووالي ک３ د قانون محورۍ د اغ５زمنتوب په اړه يوه مقاله وليکئ.
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شپ８ ويشتم لوست

عدالت، د ！ولن３ د ！ينگ＋ت بنس

عدل د ظلم ضد دی، معنا ي３ وسط، برابري، مساوات، نظام، توازن او د افراط او تفريط ترمن＃ حالت 
ته وايي. عدل او عادل د متعال خدای يو نوم يا يو صفت دی. د استوا، قسط، ميزان، انصاف کلم３ 

هم د عدالت مفهوم افاده کوي. 
عدالت د ！ولن３ په ！ينگ＋ت، ثبات، امنيت او پياوړتيا، د ولسونو په يووالي او پيوستون ک３ ＇ه رول لري؟ 

په دې لوست ک３ به دې او دې ته ورته نورو پو＊تنو ته ＄وابونه ومومو.  

په اسالم ک３ د عدالت دري＃
د اسالم په سپ５）لي دين ک３ عدالت لوړ ارز＊ت او دري＃ لري. عدالت د خلقت د نظام بنس او د 
أسمانونو او ＄مک３ د ！ينگ＋ت المل دی. که چ５رته دا عدالت گ６وډ شي، د کايناتو نظم او انسجام له 
گ６وډۍ سره مخامخ کي８ي. لوی خدای جل جالله د پيغمبرانو د بعثت او اسماني کتابونو د رال８５لو 
� åL>ß¿ëÉßFá¶>åE�>ß¿ß· àiàe�>ß¿á· ßiáeß?�ábß̄ß¶@ :اصلي موخه د خلکو تر من＃ د عدالت ！ينگ＋ت گ２لی دی. فرمايي

< ]د الحديد سورت، أيت: ٢٥[. å� ájå̄á¶>åE� àl>ç¿¶=�ß½Ç à̄ßÉå¶� ßÁ=ßhÉåá�= ßÆ� ßH>ßJ å³á¶=� à¼ àÃß£ßº�>ß¿á¶ßhá¾ß? ßÆ
 ژباړه: «موږ خپل پيغمبران له ＇رگندو ن＋انو او الر＊وونو سره ول８５ل او له هغو سره مو کتاب او د عدل 
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تله )ميزان( نازله ک７ه، چ３ خلک پر عدالت والړ وي.» 
په اسالم ک３ عدالت يو مطلق ارز＊ت دی چ３ په هي＆ ډول نه ＊ايي له هغه ＇خه انحراف او سرغ７ونه 
وشي، يعن３ اسالم د ژوند په ！ولو ډگرونو ک３ د ！ولو انسانانو لپاره، د ديني، نژادي، رنگ، قوم، ژب３ له 
توپيرونو او نورو اړيکو له په پام ک３ نيولو پرته د انسانانو او بشري تمدنونو او مذهبونو تر من＃ د عدالت 

پلي کول الزم گ２لي دي.   
اسالم د ！ولو دينونو او نظرياتو پر خالف د عدالت ！ينگول، نه يوازې د مسلمانانو په وړاندې، بلک３ د 
د＊منانو په وړاندې يوه اړينه خبره بولي. گ０ شم５ر قرأني أيتونه او د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم وينا پر 
�=Çà¶åb á¢=�=Çà¶åbá£ßI� ç×ß?�Îß· ß¢�æ½áÇß®� àÁBß¿ ßm� á¼ à³ç¿ßºåfáß�� ß×ßÆ@:دې خبرې ！ينگار ک７ی دی. متعال خدای فرمايي

�¶ÏßÇá̄çJ·å<]المائدة: ٨[.  àHßfá®ß?�ßÇ àÂ
ژباړه: «د کوم３ ډل３ د＊مني دې تاسو دومره راونه پاوري چ３ له عدالت نه واوړئ، عدالت وک７ئ. دا 

له تقوا سره نژدې اړيکه لري.»
د )بني مخزوم( د قب５ل３ يوه م５رمن د غال په جرم ونيول شوه او د غال د حد مجازات ورته ورک７ل 
شول. دې خبر په مسلمانانو ک３ شورماشور جوړ ک７ چ３ د اشرافو پر م５رمن３ د غال د حد پلي کول 
＊ايي ستونزې رامن＃ ته ک７ي او په ！ولنه ک３ گ６وډي راولي. د اصحابو يوې ډل３ د اسالم د ستر پيغمبر 
گران اصحابي، اسامه بن زيد د پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم حضور ته واستاوه چ３ د مخزومي قبيل３ د 
دې شريف３ ＊％３ له مجازاتو ＇خه ت５ر شي او يا ي３ ل８ سپک ک７ي. پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ددې 
سپار＊تن３ په وړاندې په غوسه شو او اعالن ي３ وک７. پخواني امتونه او قومونه له همدې امله هالک 
شول.  که کله به يو کمزوري او ب５وزلي جرم  سرته ورساوه، نو مجازات کاوه به ي３، خو که به يو زورور 
س７ي کوم جرم سرته ورساوه، هغه به ي３ خوش３ کاوه. وروسته د اهلل پيغمبر دا تلپات３ شعار اعالن ک７: 

«په خدای قسم، که د محمد لور، فاطمه غال وک７ي، الس به ي３ پرې ک７م!» 
تاريخ د امير المؤمنين، عمر بن خطاب رضی اهلل عنه د مصر د والي، جليل القدر صحابي عمرو بن 
العاص پر زوی د عدالت د پلي کولو کيسه په زرينو کر＊و ثبته ک７ې ده. هغه د يو مسيحي قبطي ＄وان د 
قتل په وړاندې له نوموړي صحابي او د هغه له زوی ＇خه قصاص واخيست او اعالن ي３ وک７: «له کله 
راهيس３ مو خلک خپل مريان ک７ي؟ په داس３ حال ک３ چ３ ميندو ي３ هغوی ن７ۍ ته أزاد راوړي دي!» 
د عمر بن عبدالعزيز د خالفت په وخت ک３ د يوه ＊ار مسؤولين راغلل او وړانديز ي３ وک７ چ３ د 
د＊من د نفوذ د مخنيوي لپاره دې اجازه ورک７ شي د ＊ار شاوخوا د４وال تاو ک７ای شي، تر＇و له ناامن９ 
او زيان رسوونکو له زيان ＇خه وژغورل شي. د امير المؤمنين، عمر بن عبدالعزيز ＄واب دا رنگه و: 
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«خپل ＊ار د عدالت په پلي کولو خوندي او محفوظ ک７ئ!»

عدالت د يووالي او پياوړتيا وسيله 
د کورنيو او بهرنيو د＊منانو د نفوذ د گوا＊ونو د مخنيوي په وړاندې د ！ولن３ د ثبات، پياوړتيا او د ولسونو 
قدر او قيمت په عدالت ک３ نغ＋تی دی. ！ول３ ناخوال３، کورنی اخ و ډب او د ！ولنو خواري او ذلت، 

په ت５ره بيا د اسالمي ！ولنو، د عدالت په نه پلي کولو او له قانون ＇خه په سرغ７ونو ک３ پروت دی.  
د عدالت او قانون پلي کول له يوې خوا په ！ولنه ک３ د جرمونو او جنايتونو او له قانون ＇خه د سرغ７ونو 
مخه نيسي او له بل３ خوا د يووالي، پيوستون، امنيت او قانونمندۍ المل کي８ي. ولس او دولت د 

کورنيو گ６وډيو او بهرنيو خطرونو په وړاندې يو الس او يو مو！ی کوي. 

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. د اسالم په سپ５）لي دين ک３ دې د عدالت د مقام او 
ارز＊ت په اړه خبرې وک７ي او د خبرو پايله دې د ډلو استازي نورو ته ووايي.

١ –  د دې عبارت مفهوم ＇رگند ک７ي: «عدالت د اسالم په دين ک３ مطلق دی.»
٢ - د مخزومي م５رمن３ په اړه د اسالم د ستر پيغمبر عدالت ＇رگند ک７ئ. 

٣ -  د امير المؤمنين دا وينا «خپل ＊ار د عدالت په پلي کولو خوندي او محفوظ ک７ئ!» ＇ه معنا 
لري؟

٤ – د مصر د والي پر زوی باندې د امير المؤمنين د عدالت د پلي کولو کيسه ＇نگه وه؟ بيان ي３ 
ک７ئ. 

زده کوونکي دې په کورونو ک３ د «عدالت د ！ولن３ د ！ينگ＋ت بنس» تر سرليک الندې يوه مقاله 
وليکي.
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   اوه ويشتم لوست

د ملي يووالي په پياوړتيا ک３ د ډله ييزو رسنيو دنده

په ت５رو لوستونو ک３ مو د ملي يووالي د اهميت او ارز＊ت په اړه ولوستل، پر دې وپوه５دو چ３ د ！ولو 
ن５کمرغيو او برياليتوبونو راز په يووالي ک３ نغ＋تی دی. د يووالي له الرې يوه ！ولنه د پرمختگ لوړو 
پوړيو ته ＄ان رسوي او پر هر راز ستونزو السبرې کي８ي. ＊ايي يادونه وشي چ３ أيا يووالی په خپله 
من％ته را＄ي، أيا هر ＇وک د يووالي پر خوند پوهي８ي؟ يا کوم３ محرکه قوې ته اړتيا شته چ３ په انسان 
ک３ د ملي يووالي روحيه او احساس رامن＃ ته او پياوړی ک７ي؟ هو زموږ دنده دا ده چ３ په خپل ه５واد 
ک３ له خپل وس سره سم په خپله ！ولنه ک３ د يووالي تخم وکرو، خلکو ته د هغ３ ارز＊ت او اهميت 

په گوته ک７و او په دې ډگر ک３ عملي گامونه پورته ک７و. 
ستاسو په اند د ملي يووالي په ！ينگ＋ت ک３ رسن９ ول３ ډ４ر اهميت لري؟      

پورته مو يادونه وک７ه، چ３ د يووالي د روحي３ او احساس د رامن＃ ته ک５دو او پياوړتيا لپاره يوه ＄واک 
ته اړتيا ده. دا ＄واک په ！ولنه او پرگنو ک３ د پوه３ د کچ３ په ＇ومره والي پورې اړه لري. په دې معنا 
چ３ خلک ＇ومره پوهه لري، أيا د خپل دوست او د＊من توپير کوالی شي، د خپل ＄ان او خپل３ 
！ولن３ خير او شر سره ب５لوالی شي او يا پر دې پوهي８ي چ３ د يوې ！ولن３ د بري راز تر کوم３ کچ３ د 

هغه ！ولن３ د خلکو؛ نارينه او ＊％و په يووالي ک３ نغ＋تی دی.
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ک５دای شي تر يوې کچ３ د يوې ！ولن３ په خلکو ک３ دا احساس موجود وي، خو اهميت ي３ ＊ايي ورته 
هغس３ چ３ الزمه ده، ＇رگند نه وي. يا نور داس３ الملونه شته، چ３ د ملي يووالي اړتيا پک３ ډ４ره ＊ه 

محسوس５دای شي. 
په يوه ه５واد ک３ تر ！ولو دمخه دا دنده د رسنيو پر غاړه پرته ده. سرب５ره پر دې رسن９ د ولسونو د پوه３ 
او فرهنگ په ل８５د او انتقال ک３ مهم رول لوبوي. همدا رسن９ دي چ３ فرهنگ له يوه نسل ＇خه بل ته 
ل８５دوي. ددې تر＇نگ رسن９ د ولسونو د وي＋تابه وسيل３ دي. هر ＇ومره چ３ په يوې ！ولن３ ک３ رسن９ 
پرمختلل３، أزادې او ناپلوې وي، په هماغه کچه هغه ！ولنه دعدالت او برابرۍ په ستنو والړه او له ظلم، 

ت５ري او تعصب ＇خه خالصه او ژغورل３ وي. 
رسن９ په يوه ！ولنه ک３ مخک（ رول لوبوي او هر لوري ته چ３ وغواړي هغه ！ولنه راک＋الی شي. رسن９ 
په اصل ک３ ！ولن３ وي＋وي، دولتونو ته تگالره ورکوي او په ＄ان پس３ ي３ بيايي. رسن９ د ！ولنيزو اړيکو د 
وسيل３ په نامه هم يادوي؛ يعن３ ！ولن３ له يو بل سره ت７ي. له همدې امله ي３ د ！ولن３ په پرمختيا او ＄وړتيا 
ک３ اهميت د پام وړ بلل کي８ي. ددې تر ＇نگ رسن９ په يوې ！ولن３ ک３ ناخوالو او نيمگ７تياوو ته گوته 

نيسي، د هغ３ الملونه په گوته کوي، د ！ولن３ تگلوری ！اکي او الزمه مرسته ورسره کوي. 
رسن９ د خپل همدې اهميت له مخ３ د دولت ＇لورم رکن گ２ل کي８ي او تر ！ولو لوړ ＄ای لري.

ور＄پا３１،  ک３  رسنيو  چاپي  په  وي.  موجودې  ب２و  بر＊نايي  او  ان％وريزو  غ８يزو،  چاپي،  په  رسن９ 
 جر４دې، مجل３، په غ８يزو ک３ راډيو، په ان％وريزو ک３ تلويزيون او سينما او په بر＊نايي ک３ ان＂رني
شامل دي. هر＇ومره چ３ په يوې ！ولن３ ک３ د رسنيو شم５ر زياتي８ي، په همغه کچه پر عامه ذهنيت 

زيات اغ５ز اچوي.    
ظالم  د  الر＊وونه،  ولس  د  دنده  مطبوعاتو  ر＊تينو  د  ده.  ن＋ه  بيدارۍ  او  وي＋تيا  د  ولس  د  رسن９ 
مخنيوی او د حق او باطل تر من＃ توپير دی. د رسنيو دنده داده چ３ حقايق او واقعيتونه له ډاره پرته 
د خلکو غوږونو ته رسوي. ژمن３ او مسؤول３ رسن９ خلک ملي يووالي مين３، محبت، ورورگلوۍ 
ته  پوړيو  لوړو  پرمختيا  او  ن５کمرغ９  د  له همدې الرې  ه５وادونه  پرمختللي  رابولي.  ته  ملگرتيا  او 

رس５دلي دي. 
نن سبا په گران ه５واد ک３ د بيان او مطبوعاتو أزادي تضمين شوې ده. زيات شم５ر خپرون３، راډيوگان３، 
تلويزيونونه، خبري رسن９، بر＊نايي رسن９ او ويب پا３１ فعاليت کوي او د خلکو نظر، ارمانونه او هيل３ 

غبرگوي. 



82

د يادولو وړ ده چ３ رسن９ او مطبوعات بايد د ！ولن３ سم او سالم لوري ته الر＊وونه و ک７ي، د ه５واد 
او ولس ملي گ＂و ته وفادارې وي، خپل اصيل افغاني کلتور وساتي او د پردي کلتور له خپرولو ډډه 
وک７ي. ژمن３ رسن９ کوالی شي د يووالي او وحدت خوږ خوند خلکو ته ورورسوي، د شخصي گ＂و 
پر＄ای خلک ملي گ＂و ته راوبولي. پرديو ته خدمت، ه５واد ته ستر خيانت وبولي. په دې توگه خپل 
ديني، اسالمي او افغاني رسالت سرته ورسوي او د ن５کمرغ９، سوکال９، پرمختگ او هوسا ژوند په 

لور خپله ！ولنه پر مخ يوسي.  

زده کوونکي دې په مناسبو ډلو وو４شل شي. د رسنيو د ب２و او دندو په اړه دې له يو بل سره خبرې وک７ي 
او د خپلو خبرو پايل３ دې د استازو په واسطه نورو زده کوونکو ته ووايي. 

١ – رسن９ ＇نگه کوالی شي، يوه ！ولنه د يووالي او وحدت لور ته رهنمايي ک７ي؟ 
٣ – د ！ولن３ په پرمختگ، د سول３ او عدالت په تامين او د ملي يووالي په ！ينگ＋ت ک３ رسن９ ＇ه 

رول لوبوي؟ 
٣ - د خپل ه５واد د يو ＇و اوسنيو مهمو رسنيو نومونه واخلئ. 

 

افغانستان ک３ د چاپي، غ８يزو )صوتي(،  په  له خپل وس سره سم  په کورونو ک３  زده کوونکي دې 
ان％وريزو )تصويري( رسنيو نومونه وليکي او په بله ورځ دې ！ولگي ته راوړي.
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  اته ويشتم لوست

تعصب، يو ناروا عمل دی

تعصب ＇ه شی دی؟ متعصب چا ته ويل ک８５ي؟ په ！ولنه ک３ د تعصب اغ５زې او پايل３ ＇نگه دي؟ 
اسالم تعصب ته په کومه سترگه گوري؟ 

په دې لوست ک３ به د نوموړو پو＊تنو ＄وابونه ومومو.

تعصب ＇ه شی دی؟

يو صحابي له پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم ＇خه وپو＊تل: «اې د خدای رسوله، عصبيت ＇ه شی 
دی؟» د خدای> پيغمبر وفرمايل: «عصبيت دا دی چ３ په ظلم ک３ د خپل قوم مالت７ وک７ي.» 

له  يعن３  لن６و خبرو د تعصب معنا ＇رگنده ک７ه؛  په  په دې مبارک حديث ک３  پيغمبر  د اسالم ستر 
خپلوانو، قوم، قبيل３، سيم３، نژاد، ژب３، ډلو ！پلو، گوند، رئيس، مشر او نورو ＇خه په پ＂و او ړندو 

سترگو مالت７ او ننگه کول تعصب گ２ل کي８ي.
د جاهليت په دوره ک３ دعربو شعار دا و، «د ورور مالت７ دې وک７ه! که ظالم وي يا مظلوم.» د اسالم 
ستر پيغمبر د جاهليت د دورې دا شعار داس３ واړاوه: «که ورور دې مظلوم و، مالت７ ي３ وک７ه او که 

ظالم و، له ظلمه ي３ منع ک７ه. دا کار د هغه مالت７ دی.»
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د تعصب تر ！ولو ناوړه ب５لگ３ دا دي چ３ يوه ډله يا قوم د نژاد، قبيل３، فرهنگ، تاريخ، ！ولنيزو پوړکو 
او نورو الرو چارو پر بل قوم يا خلکو د لوړوالي دعوه وک７ي او نورو ته په سپکه سترگه وگوري.  

دا  ډول ناروا تعصبونه وژونک３ ！ولن５زه ناروغي بلل کي８ي چ３ يو واحد ولس په ＇و ＇و د＊منو ډلو او 
ډلگيو و４شي او په پای ک３ ！ولنه د کمزورۍ، ب３ وس９ او ！و！ه ک５دو لور ته بيايي. 

اسالم او تعصب

د اسالم له ＇رگند４دو دمخه هم د عربو په سيمه او هم د هغه مهال په ن７ۍ ک３ د جاهليت د تعصبونو 
زن％يرونه د انسانانو په غاړو ک３ پراته وو. د ناپوه９ تورتم د بشريت ژوند نيولی و. د اسالم د لمر په 
راختو دا توره او تياره شپه سبا شوه او د بشريت د ژغورونکي بعثت دا زن％يرونه او د جاهليت تعصبونه 

مات ک７ل، ！ول انسانان د أدم عليه السالم اوالده او سره برابر وبلل شول. 
� ß̧ åÑ>ßFß®ßÆ �>âEÇ à£ àm � á¼ à²>ß¿á·ß£ ßQßÆ �ÎßNá¾à? ßÆ �æfß²ßc � áÀåº � á¼ à²>ß¿á̄ ß· ß] �>ç¾åC � àl>ç¿¶= �> ßÃèÈß? �>ßÈ@ فرمايي:  کريم  قرأن 

�åF<]الحجرات: ١٣[  ß]� ã¼Éå· ß¢�ßç�=� çÁåC� á¼ à²>ß̄áIß?�åç�=�ßbá¿ å¢� á¼ à³ßºßfá²ß?� çÁåC�=Çàªße>ß£ßJå¶
＇انگو  او  ډلو  په  مو  بيا  او  ک７ئ  پيدا  او ＊３％  نارينه  له  لوم７ی  ！ول  تاس３  موږ  «اې خلکو،  ژباړه: 
وو４شلئ، تر＇و يوبل وپ５ژنئ، د خدای> په نزد ستاسو تر ！ولو غوره هغه ＇وک دی چ３ ډ４ره تقوا 

ولري. باوري ده چ３ خدای> پوه او خبر دی.» 
د اسالم پيغمبر صلی اهلل عليه وسلم د حج پر مهال په خپله وداعيه خطبه ک３ د انسانانو تر من＃ د 
برابرۍ اصل داس３ اعالن ک７: «اې خلکو، خبر اوسئ چ３ ستاسو پروردگار يو، پالر مو )أدم( يو دی، 
خبر اوسئ هي＆ عربي پر عجمي او عجمي پر عربي، سور پوستی، پر تور پوستي  غوره والی نه لري، 

مگر د تقوا په ارز＊ت، تاسو ！ول له أدم او أدم له خاورو ＇خه پيدا شوی دی.» 
وروسته ي３ مسلمانانو ته دنده ورک７ه چ３ دا پيغام غايبو خلکو او راتلونکي نسل ته ورسوي.

په يوه بل حديث ک３ راغلي چ３ گران پيغمبر اسالمي امت ته له تعصب ＇خه  د ＄ان ساتن３ په اړه 
� ßkáÉß¶ßÆ�æÍçÉåF ßrß¢�Îß· ß¢� ß̧ ßI>ß®� áÀßº�>ç¿åº� ßkáÉß¶ßÆ�æÍçÉåF ßrß¢� ß�åC�> ß¢ßa� áÀßº�>ç¿åº� ßkáÉß¶  :دا خبرداری ورک７ی دی

  )١(�æÍçÉåF ßrß¢�Îß· ß¢� ßL>ßº� áÀßº�>ç¿åº
يعن３؛ «هغه ＇وک چ３ عصبيت ته بلنه ورک７ي، هغه ＇وک چ３ د عصبيت په نامه وجنگي８ي او هغه 

١- سنن آبي داود
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＇وک چ３ پر عصبيت ومري، زما له امت ＇خه نه دی.»

د يوه باغ رنگارنگ گالن

 د اسالم له نظره د انسانانو شم５ره او د جنس، نژاد، ژب３، د ب３２ د ب５الب５لوالي او کورني و４ش، قومونو، 
قب５لو او ولسونو توپير د اختالف، تنازع او تعصب لپاره نه دی، بلک３ د ستر خالق د قدرت له ن＋و او 

بنده گانو ته د هغه تعالی له ب３ شم５ره نعمتونو ＇خه دي. 
او  پرمختگ  د  ！ولن３  د  تعاون،  او  مرست３  پ５ژندلو،  د  ب５لوالی  او  ولسونو شم５ره  او  قومونو  وگ７و،  د 
او قب５لو  لپاره. د قومونو  نه د کرک３، تعصب، تجزي３، تفرق３ او قومي غوروالي  لپاره دی،  سوکال９ 
شم５ره د ديني ارز＊تونو، د فرهنگي ميراثونو او د ژوندانه د ب５الب５لو ب２و په لرلو په حقيقت ک３ د يوه باغ 
رنگارنگ گالنو ته پات３ کي８ي چ３ د ＄مک３ د مخ د ＊کال او ب６اين３، يووالي او پيوستون، د ملت د 

غوړ４دا، پرمختگ او وياړ ن＋ه ده. له دې امله ＊ايي ！ول دا شعار په گ６ه ووايو:
 

چمن زاريم و از يک شاخساريم نه افغانيم و نی ترک و تــــتاريــم      
تميز رنگ و بو بر ما حــرام است      کــه ما پروردۀ يک نـــو بهاريم  

اقبال الهوري        

زده کوونکی دې په ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د اسالم د سپ５）لي دين په ر１ا ک３ د  تعصب د ناوړو 
پد４دو په اړه معلومات چمتو او د استازي په واسطه دې نورو ته وړاندې ک７ي. 

١ – د تعصب تر ！ولو ناوړه ب２ه کومه يوه ده؟ 
٢ – د اسالم د سپ５）لي دين له را＇رگنديدو دمخه قومونو د تعصبونو د يو ＇و ب２و نومونه واخلئ.

٣ -  په يوه ه５واد ک３ د قومونو، ژبو او نورو ＄انگ７تياوو شتون په ＇ه شي داللت کوي؟
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   نهه ويشتم لوست

دکتور محمد يوسف

د ه５واد د نومياليو له معرفي کولو ＇خه زموږ موخه دا ده چ３ لوم７ی د افغانستان د وتلو ملي مشرانو، 
پوهانو، ليکوالو او شاعرانو حق ادا ک７و، ياد ي３ تازه وساتو او ولس ته ي３ اتلول９، خدمت او سر＊ندن３ 
په زړه ک７و. له بل３ خوا غواړو له دې الرې په گرانو زده کوونکو ک３ له ه５واد سره د مين３ روحيه او 
احساس پياوړی ک７و. زده کوونکي پر دې وپوهوو چ３ له ه５واد سره ر＊تين３ مينه د هغوی د پرمختگ 

او د ه５وادوالو د ژوند د سوکاله کولو لپاره په کار او زيار ک３ نغ＋ت３ ده. 

تاسو د دکتور محمديوسف نوم اور４دلی دی؟ 

د افغانستان د صدراعظم، دکتور محمد يوسف نوم د دموکراس９ له لسيزې سره غو！ه شوی دی. له 
هغه وروسته چ３ په ه５واد ک３ د مشروطه غو＊تن３ د غور＄نگ ＇پ３ راپورته شوې، د وخت پاچا اړ 
شو چ３ واک له ولس سره شريک ک７ي. له دې امله ي３ د صدارت له ＇وک９ ＇خه د سردار محمد 
داود خان د گو＊ه ک５دو غو＊تنه ومنله او دکتور محمديوسف ي３ د ه５واد د لوم７ني صدراعظم په توگه 

د باور د راي３ د اخيستلو لپاره د افغانستان پارلمان ته وروپ５ژانده. 
دکتور محمد يوسف په ١٢۹٥ لمريز کال په کابل ک３ ز４８４دلی دی. له نجات ليس３ ＇خه تر فارغ５دو 
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بيا په کابل پوهنتون ک３ شامل شو. وروسته د فزيک په ＇انگه ک３ د دکتورا د سند د ترالسه کولو لپاره 
د المان ه５واد ته الړ. ه５واد ته له راستن５دو وروسته لوم７ی په کابل پوهنتون ک３ د استاد او بيا د پوهن３ 
وزارت د معين په توگه په کار وگومارل شو. محمديوسف د محمد داؤد په کابينه ک３ د کانو او صنايعو 

د وزير په توگه هم دنده سرته رسول３ ده.  
دکتور محمد يوسف د ١٣٤١ لمريز کال د کب په ٢٢ مه ن５＂ه د صدراعظم په توگه ونومول شو او د 
باور د راي３ د اخيستلو لپاره پارلمان ته معرفي شو. د ه５واد پارلمان نوی پرکار پيل ک７ی و، زياته کاري 

تجربه ي３ نه درلوده؛ ＄که د دموکراس９ نظام د لوم７ي ＄ل لپاره په افغانستان ک３ پلی ک５ده.   
له دې سره سره چ３ دکتور محمديوسف د دولت په چارو ک３ پوره تجربه درلوده، د وزير په توگه ي３ د 
کانو او صنايعو په وزارت او نورو لوړو دولتي پوستونو ک３ کار ک７ی و، د پارلمان غ７و د هغه له نوماندۍ 
سره مينه نه درلوده. د دې نه ليوالتيا يو المل د سردار محمد داؤد خان په کابينه ک３ د وزير په توگه د 
هغه د دندې سرته رسول و. پارلمان غو＊تل داس３ يو ＇وک صدراعظم شي چ３ په پخوان９ کابينه ک３ 

ي３ کار نه وي ک７ی. 
دکتور محمد يوسف هغه مهال پارلمان ته ورغی چ３ يو شم５ر محصالن دمخه هلته ＄ای په ＄ای 
شوي وو. نوموړي پارلمان ته يوه اوږده وينا واوروله. له لن６و خبرو اترو او ＄ينو نيوکو وروسته د پارلمان 

غ７و د هغه وينا ومنله او د افغانستان د صدراعظم په توگه ي３ هغه ته د باور رايه ورک７ه. 
کله چ３ د ١٣٤٣ لمريز کال د ل７م په ٣ مه ن５＂ه د افغانستان صدراعظم غو＊تل پارلمان ته ننوزي، 
محصالنو ي３ مخه ونيوله. دکتور يوسف له هغوی وغو＊تل خپل استازي صدارت ته ورواستوي چ３ 

د غو＊تنو په اړه ي３ خبرې اترې وشي.   
نوي حکومت له نا＇اپي پ５＋و سره د مقابل３ وس نه درلود، له دې امله وضع ورو ورو ک７ک５چنه شوه. 
محصالنو پر الريونونو الس پورې ک７. ددې ناکراريو مسؤوليت د دکتور محمديوسف په غاړه ولويد، 
نو له صدارت ＇خه ي３ استعفا وړاندې ک７ه. د ١٣٤٣ لمريز کال د ل７م په ٨ مه د نوموړي د صدارت 

دوره له دوه کاله او يوولسو ور＄و ＇خه وروسته پای ته ورس５ده. 
دکتور محمديوسف له صدارت ＇خه وروسته د ١٣٤٤- ١٣٥١ لمريز کلونو په من＃ ک３ په بن ک３ د 
افغانستان د سفير په توگه خدمت وک７. د ١٣٥٧ لمريز کال له کودتا ＇خه وروسته په المان ک３ پات３ 
شو، له هغه ＄ايه ي３ د رژيم پر ضد خپل３ مبارزې ته دوام ورک７. د مجاهدينو د حکومت په بهير ک３ 

ي３ د هرات په غون６ه ک３ برخه اخيست３ ده. 
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دکتور محمديوسف په ١٣٧٧ لمريز کال په المان ک３ وفات شو.   
د صدراعظم په توگه د دکتور محمديوسف په ！اکل ک５دو د دموکراس９ لسيزه پيل شوه؛ اساسي قانون 
تدوين شو؛ د مطبوعاتو او گوندونو أزادي اعالن شوه. د مطبوعاتو قانون خپور شو، خو د گوندونو 
قانون خپور نشو. گ０ شم５ر ملي، اسالمي او کمونيستي خپرونو په کار پيل وک７. يو شم５ر خلکو له 
دې أزاديو او پارلماني خونديتوب ＇خه ناوړه گ＂ه پورته ک７ه، د کمونيستي اي６يالوژۍ په خپرولو ي３ 
سياسي فعاليتونه پيل ک７ل. حکومت دوام ونشو ک７ای او د خلکو غو＊تن３ ب３ ＄وابه پات３ ک５دې. په 
پايله ک３ حکومت نسکور شو او په ١٣٤٤ لمريز کال ک３ محمدهاشم ميوندوال د صدراعظم په توگه 

و！اکل شو.     

زده کوونکي دې په ب５ال ب５لو ډلو ک３ د دکتور محمديوسف د ژوند په اړه خبرې وک７ي او وروسته دې 
خپل نظر نورو ته بيان ک７ي. 

١ - ول３ دکتور محمديوسف ونه ک７ای شول د صدارت دنده سرته ورسوي؟ 
٢ - د دکتور محمديوسف د صدارت له دورې سره کوم ستر بدلونونه من＃ ته راغلل؟ 
٣ - ستاسو په فکر أيا د وينا له أزادۍ او دموکراس９ ＇خه گ＂ه اخيستنه نامحدوده ده؟ 

زده کوونکي دې د وينا د أزادۍ د پولو په اړه خپل نظر په يوې مقال３ ک３ وليکي. 
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 د４رشم لوست 

د ه５واد حقونه

ه５واد د مور په ＇５ر دی. ＇نگه چ３ مور خپل ماشومان په خپل３ غي８ ک３ لويوي، ش５دې، اوبه او خواړه 
ورکوي، مينه او محبت ورسره کوي، ه５واد هم د خپلو اوس５دونکو لپاره د مور حيثيت لري. په دې 

توگه ه５واد پر خپلو اوسيدونکو ډ４ر حقونه لري چ３ په دې لوست ک３ به ي３ وپ５ژنو. 
ستاسو په فکر يو ه５واد پر خپلو اوسيدونکو کوم حقونه لري؟ 

کور د استوگن３ تر ！ولو کوچنی واحد دی. د کورن９ غ７ي د يوه مشر له خوا اداره کي８ي. د کورن９ ！ول 
غ７ي د خپل کاله د مشر له الر＊وونو سره سم خپل کارونه تنظيموي، کوچنيان او ＄وانان لوست لولي، 
＊وون％يو ته ＄ي، پوهنتون لولي، يا په کروندو او نورو دندو بوخت وي او خپله راتلونک３ د وخت له 

غو＊تنو سره سمه جوړوي. 
اوبه، درمل،  په مرسته د هغوی د ژوند ！ول لگ＋تونه: خواړه،  نورو غ７و  د کورن９ مشر د کورن９ د 
جام３، د ＊وون％ي او لوړو زده ک７و لگ＋ت، ... چمتو کوي. اسالمي اصول، ارز＊تونه او بنس＂ونه 
او د هغوی له مخ３ د کورنيو د غ７يو د خپلمن％ي اړيکو د ！ينگولو، د ژوند د الرو چارو، د مشرانو 
په وړاندې د درناوۍ، پر کشرانو د ترحم او زړه سوي، له ان６يواالنو او ملگرو سره د ناست３ والړې، د 
کلي، چم او مالت له خلکو سره د راشه درشه، له خپلوانو، گاون６يو او نورو سره د اړيکو د ساتلو او 

نورو اړينو او له ور＄نيو غو＊تنو سره سم الر＊وون３ ورته کوي او د ژوند پر اوږده واټ ي３ سموي. 
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ددې ！ولو کارونو په وړاندې د کورن９ هرغ７ی دنده لري د کورن９ د غ７و تر من＃ د وحدت او يووالي، 
ورورول９ او خورول９ روحيه پياوړې او ！ينگه وساتي. 

ه５واد هم د کور په ＇５ر زموږ د دم３، استوگن３ او د ست７يا د له من％ه وړلو ＄ای دی. د مور په ＇５ر موږ ته 
د ش５دو پر＄ای اوبه، خواړه او م５وې راکوي او په خپل３ ارت３ غ８５ ک３ راته د هر راز سوکال９ او هوساين３ 
الرې چارې برابروي. له دې امله پر موږ گ０ حقونه لري. هر حق ي３ ＊ايي وپ５ژنو او په سرته رسولو ک３ ي３ 

خپله ديني او ملي وجيبه پر ＄ای ک７و. د نورو حقونو په ليکه ک３ ه５واد پر موږ دا الندې حقونه لري:
د خپلواک９، ＄مکن９ بشپ７تيا او ملي واکمن９ د ساتلو حق: ه５واد پر خپلو اوس５دونکو حق لري 
چ３ تل ي３ د پرديو له ناپاکو منگولو ＇خه خالص وساتي، ＄مکن９ بشپ７تيا ي３ خوندي ک７ي او هي＆ 
ورانوونکو عناصرو او پرديو مزدورانو ته ددې موقع ورنه ک７ي چ３ په يوه يا بله پلمه ي３ د ه５واد خپلواکي 
او ＄مکن９ بشپ７تيا له گواښ سره مخامخ ک７ي. د يوه ه５واد خپلواکي د هغه ه５واد د اوسيدونکو په ملي 
يووالي، پوهه او زده ک７ه، له نفاق او ژبنيو، قومي، سمتي، گوندي او نورو اړيکو ＇خه په پاک چاپ５ريال 
ک３ خوندي ک５دای شي. که د يوه ه５واد اوس５دونکي په خپلو ک３ په توکم، ژب３، سمت او نورو اړيکو 
سره و４شلي وي، نو غليم او په مورچل ک３ ناست د＊منان په ډ４ره اسان９ کوالی شي، د هغه ه５واد 

خپلواکي، ن５کمرغي او سوکالي هر مهال له －واښ او خطر سره مخامخ ک７ي. 
د ودانولو او بيارغاولو حق: وران ويجاړ ه５واد او له بدمرغيو ډک کور او خاوره د انسان د استوگن３ 
جوگه نه وي. الوتونکي به مو ليدلي وي، په ＇ومره مهارت او وړتيا خپل３ ＄ال３ جوړوي او د خپل 
او د  انسانان هم له خپل اقتصادي ＄واک سره سم خپل کورونه  لپاره ي３ سمبالوي.  پاي＋ت  نسل د 

استوگن３ ＄ايونه جوړوي. ＊کلي کوي ي３ او د ساتلو لپاره ي３ هل３ ＄ل３ کوي. 
ه５واد هم د ه５وادوالو گ６ کور او استوگن％ی دی. ＊ايي له خپل کور ＇خه کم ونه گ２ل شي. د ه５واد په 
ودان９ او ＊کال  ک３ د هغه ه５واد د ！ولو اوسيدونکو ن５کمرغي او سوکالي نغ＋ت３ ده. د ه５واد دننه ！ول 
شيان يا شخصي ملکيت وي يا ملي او د ！ولو خلکو. پر شخصي ملکيت د هغ３ خاوندان پام کوي او 
نه پري８دي ＇وک ورته زيان ورسوي. خو د ملي يا عامه شتمنيو په اړه بيا دا احساس نشته. ＇وک ي３ 
خپل مال نه گ２ي. که ＇وک ورته زيان رسوي، نو وايي پر ما ي３ ＇ه! همدا د ))پر ما ي３ ＇ه!(( جمله 
د ه５واد له وران９ سره ډ４ره مرسته کوي. که ＇وک د ناپوه９ له مخ３ يا په السي )عمدي( ډول عامه 
شتمنيو ته زيان رسوي، ＊ايي په ډ４رو خوږو او نرمو جملو او نصيحت ي３ مخه ونيول شي. دا کار دوې 
گ＂３ لري: يوه دا چ３ هغه ＇يز ته د زيان رسولو مخه نيول کي８ي، بل دا چ３ زيان رسوونکي افراد د 
دې زيان پر ماهيت پوهي８ي او په راتلونکي ک３ خپله نورو ته د زيان د نه رسولو الر＊وونه کوي. که 
هر＇وک پر خپل وار له خپل وس سره سم  له ډ４رو کوچنيو کارونو ＇خه نيول３ تر لويو پورې د ه５واد 
د ودانولو او ه５واد ته د زيان رسولو په مخنيوي ک３ خپل مسؤوليت وپ５ژني او ادا ي３ ک７ي، ک５دای شي 

پايله به ي３ ډ４ره ＊ه او په زړه پورې وي. 
د ودې او پرمختگ حق: له يو ！اکلي بريد ＇خه مثبت لوري ته حرکت او خو＄＋ت له پرمختگ 
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＇خه عبارت دی. دا پرمختگ انسان ته د روغتيا، سالمت９، زده ک７ې، استوگن３ او کار د چمتو کولو 
له الرې شونی کي８ي. د ！ولن３ پرمختگ يوازې په يوه ډگر پورې محدود نه دی. په هر ډگر ک３ نو＊ت 
پرمختگ،  اقتصادي  پرمختگ،  ！ولنيز  په ډول،  ب５لگ３  د  پرمختگ ويل کي８ي.  ته  بدلون  او مثبت 
په لسگونو  او  پرمختگ  کرنيز  پرمختگ،  روزنيز  او  پرمختگ، ＊وونيز  پرمختگ، علمي  سياسي 
داس３ نور. دا پرمختگونه په ！وله ک３ د انساني ژوند د ＊ه کولو او لوړولو په موخه کي８ي. تر هغه پورې 
چ３ د يوه ه５واد استوگن تر خپل وس پورې په خپلو اړوندو ورسپارل شوو کارونو ک３ صداقت او 
ايمانداري ونه ک７ې او ＄ان ست７ی نه ک７ي، پرمختگ نه ترالسه کي８ي او نه د انساني ژوند په کيفيت ک３ 
بدلون را＄ي. له دې امله موږ ！ول، که زده کوونکي يو، که ＊وونکي، بزگر، ډاک＂ر، قاضي، ＇ارنوال، 
سوداگر، ه＂يوال يا ... ＊ايي په خپلو اړوندو کارونو ک３ له ر＊تينول９ او صداقت ＇خه کار واخلو او 
خپل مسؤوليت په سمه تو－ه سرته ورسوو. په پايله ک３ هرو مرو ه５واد پرمختگ کوي چ３ ！ول فردي 

پرمختگونه او د ژوند په کيفيت او ＇رنگوالي ک３ بدلون له همدې الرې تر السه کي８ي. 
د چاپ５ريال او د استوگن３ د ＄ای پاک ساتل او ＊کلي کول: ه５واد پر هر اوس５دونکي حق لري 
چ３  طبيعي او د انسان پر الس جوړ شوی چاپ５ريال ي３ پاک وساتي او د ＊کلي کولو او ＊ايسته کولو 
لپاره ي３ هل３ ＄ل３ وک７ي. له کوره ن５ول３ د کار تر ＄ايه، شاوخوا چاپ５ريال، پارکونو، س７کونو، ب２ونو، 
ونو او ＄نگلونو، اوبو، چينو او کاريزونو، د＊تو او غرونو، کانونو، تر ＄مک３ الندې ز４رمو او پر ！ولو 
هغو ＄ايونو پام کول او له هغوی ＇خه معقوله او سمه گ＂ه اخستل چ３ په  يوه  ډول نه يوه ډول د انسان 

د ژوندانه له پاي＋ت سره مرسته کوي او ه５واد سمسور ساتي.   
 په لن６ ډول د ه５واد د حقونو ساتل او د هغ３ درناوی په خپله د هغه ه５واد د اوس５دونکو د حقوقو 
بسياينه او د هغوی له ژوندانه سره مرسته کول دي. له دې امله بايد د ه５واد ！ول حقونه وساتل شي، 

درناوی ي３ وشي، تر＇و زموږ حقونه وساتل شي او درناوی ي３ وشي. 
      

زده کوونکي دې د ه５واد د مهمو حقونو په اړه خپل نظر نورو ته بيان ک７ي. 

١ – د يوې کورن９ غ７ي يو پر بل باندې کوم حقونو لري؟ 
٢ - ب３ اتفاقي په کور، قوم او ه５واد ک３ ＇ه پايل３ رامن＃ ته کوي؟ 

٣ –د ه５واد د ودان９ او چاپ５ريال د پاک ساتن３ لپاره ＇ه کول په کار دي؟ 


