د پوهن ３وزارت

ه５وادپالنه
نهم ټولگی

د چاپ کال 1398 :هـ  .ش.

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پﻮﻫﻨ ３وزارت

ه５ﻮادﭘاﻟﻨﻪ
ﻧﻬﻢ ！ﻮﻟگی

د ﭼاپ ﻛال 1398 :ﻫـ  .ش.

أ

د تاب ان ت او

-----------------------------------------------------مضمون ه وادپالنه

تابونو مؤلف

مؤلف ن د تعل مي نصاب د ټولن زو علومو ديپار نت د در

ا يټ وون ي د پ تو ب د اډيټ د پار نت غ ي
نهم

ټول

به پ تو

دم

ان شاف ور وون

خ روون

د اپ ال
د اپ ا
اپخونه

بر نال

د تعل مي نصاب د پراخت ا او در

د پوهن وزارت د ا

تابونو د تأل ف لو ر است

و او عامه پوهاوي ر است

هجري شم
ابل
ته curriculum@moe.gov.af

-----------------------------------------------------تابونو د چاپ و ش او پلورلو حق د افغانستان اس مي جمهور ت د پوهن
د در
پلورل او پ رودل منع دي له غ وون و ه
وزارت ه محفوظ د په بازار
قانو

ب

چلند

ي

د

ن د ز ر غام

اقرأ باسم رب
مو ته ي وند راب ل او د لوست او لي
ش ر ه ا وو
د لو او ب ون خدا
اله
له نعمت خه ي برخمن ي يو او د الله تعال ر وروست غم محمد مصطف
لوم ن غام ورته لوستل و درود وايو
هجري ريز ال د وهن د ال ه نامه ونومول شو له د امله به
ولو ته اره ده
رن ه
اداره
تاب وون
زده وون
د ران ه واد وونيز نظام د ورو بدلونونو شاهد وي وون
د ه واد د وون
او د والدينو شورا ان د ه واد د وهنيز نظام ش و بنس يز عنا بلل ي ي
او روزن ه راختيا او رمختيا مهم رول لري ه داس مهم وخت د افغانستان د وهن وزارت
د م تابه مقام د ه واد ه وونيز نظام د ود او راخت ا ه لور بنس يزو بدلونونو ته من د
له همد امله د وونيز نصاب اص ح او راختيا د وهن وزارت له مهمو لوم يتوبونو خه دي همدارن ه
وونيزو تأسيساتو د در تابونو محتوا يفيت او
ه وون يو مدرسو او ولو دولت او خصو
د با يفيته در
ا لري مو ه د باور يو
توز ع ته املرنه د وهن وزارت د ارو ه
تابونو له شتون رته د وون او روزن اسا اهدافو ته رس دل نشو
ورتنيو موخو ته د رس دو او د اغ زنا وونيز نظام د رامن ته ولو ل اره د راتلون نسل د روزون و
ه تو ه د ه واد له ولو ز ه سواندو وون و استادانو او مسل مديرانو خه ه درناوي هيله وم
تابونو ه تدريس او د محتوا ه ل دولو هي ول ه ه او هاند
د ه واد ب يانو ته د د در
زيار او و
ونه س موي او د يوه فعال او ه دين م او انتقادي تف ر سمبال نسل ه روزنه
ه ه د نيت لوست ل ي
و ي هره ور د من ه نوي ولو او د مسؤوليت ه در
ران زده وون به سبا د يوه رمختل افغانستان مع ران او د ولن متمدن او ور
د نن ور
اوس دون وي
د ه واد ارز تنا ه ان ه ده غو تنه لرم و له هر فرصت
همدا راز له خو و زده وون و خه
و او فعالو ونوالو ه تو ه او وون و ته ه
ه روسه د
خه ه ورته ي او د زده
درناوي ه له تدر س خه ه او اغ زنا ه استفاده و ي
د
د وون او روزن له ولو وهانو او د وونيز نصاب له مسل هم ارانو خه
ه ا
دي مننه وم او د لو
دون هل ل
د تاب ه لي لو او متو ولو ي نه ست
بريا غوا م
له دربار خه دو ته ه د س ي ل او انسان جو وون ه
خدا
و ي خ لوا وه او
وونيز نظام او د داس ودان افغانستان ه ه له
د معياري او رمختل
سو اله وي
د وهن وزير
د تور محمد م ويس بلخ

ج

ﻓﻬرست
د ﻟﻮست شﻤ５ري

د

سرﻟﻴکﻮﻧﻪ

ﻣخﻮﻧﻪ

1

ﻣﻨاجات

1

2

د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبرصﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ و سﻠﻢ اخﻼق

4

3

د اﻓﻐاﻧستان ﻟرﻏﻮﻧی تارﻳخﻲ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻪ

7

4

ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ

11

5

د اﻓﻐاﻧستان د ﻣﻠت شرﻳک ارز＊تﻮﻧﻪ

14

6

ﻣﻠﻲ ﻣشر :ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ

17

7

پر شخصﻲ گ＂ﻮ د ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ ﻏﻮره بﻠﻞ

20

8

ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ اﻣت سره د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ت７او

23

9

د ﻳﻮه باغ گﻼن

27

10

ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻪ

30

11

احﻤدشاه بابا ،پر دﻳﻦ ،ﻫ５ﻮاد او خﻠکﻮ ﻣﻴﻦ واکﻤﻦ

33

سرﻟﻴکﻮﻧﻪ

د ﻟﻮست شﻤ５ري

ﻣخﻮﻧﻪ

12

ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨﻪ ،ﻧﻪ ﻋصبﻴت

13

ﻏازي ﻣﻴربچﻪ خان کﻮﻫداﻣﻨﻲ

39

14

د أزادۍ پﻪ اړه د ﻏازي اﻣان اهلل خان وﻳﻨاوې

41

15

د ﻣﻠﻲ ﻣشرتابﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې

44

16

د وﻟسﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

47

17

کﻮرﻧ ９جگ７ه ،د وﻟسﻮﻧﻮ تباﻫﻲ

0

18

ﻋﻼﻣﻪ سﻴدجﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان

3

19

ﻫ５ﻮادپاﻟﻨﻪ او د ﻣﻠﻲ سﻮداگرو دﻧده او ﻣسؤوﻟﻴت

20

د ﻻﻧجﻮ او رب７و پﻪ ﻫﻮارۍ ک ３د جرگﻮ رول

9

21

د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ＄ان ،ﻣال او ﻧاﻣﻮس ساتﻨﻪ

2

22

پﻮﻫاﻧد ﻋبداﻟحکﻴﻢ طبﻴبﻲ

23

ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟی ،ﻳﻮه ＇رگﻨده اړتﻴا

8

24

استاد صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ

71

25

د ﻗاﻧﻮن ﻣﻨﻞ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ضاﻣﻦ

74

26

ﻋداﻟت ،د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴﻨگ＋ت بﻨس

77

27

د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ پﻴاوړتﻴا ک ３د ډﻟﻪ ﻳﻴزو رسﻨﻴﻮ دﻧده

80

28

تﻌصب ،ﻳﻮ ﻧاروا ﻋﻤﻞ دی

83

29

دوکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ

30

د ﻫ５ﻮاد حﻘﻮﻧﻪ

3

8
89

ه

ﻟﻮﻣ７ی ﻟﻮست

ﻣﻨاجات
ﻣﻮږ او تاسﻮ د دﻋا ﻧﻮم اور４دﻟی دی ،پ５ژﻧﻮ ﻳ ３او تﻞ دﻋا کﻮو .ﻫره گ７ۍ او ﻫر ﻣﻬال د اړتﻴا د پﻴدا ک５دو
پﻪ وخت ک ３د خدای تﻌاﻟی دربار تﻪ د دﻋا ﻻسﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ کﻮو او د خپﻠﻮ اړتﻴاوو د پﻮره ک５دو ﻏﻮ＊تﻨﻪ
ترې کﻮو .دا کار ！ﻮل ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫر وخت پﻪ ﻫر ＄ای ک ３کﻮي .پر دﻋا سرب５ره پﻪ ﻧﻮرو ﻻرو چارو ﻫﻢ ﻟﻪ
خدای جﻞ جﻼﻟﻪ ＇خﻪ د خپﻠﻮ اړتﻴاوو د پﻮره ک５دو ﻏﻮ＊تﻨﻪ کﻮو .ﻫره ﻫﻐﻪ ﻏﻮ＊تﻨﻪ چ ３پﻪ ﻳﻮه ＄اﻧگ７ي
حاﻟت ک ３د اهلل تﻌاﻟی دربار تﻪ ﻟﻪ ﻋذر ،زارۍ ،ب ３وس ９او ﻧﻴاز سره ﻣﻠﻪ وي ،خپﻠﻪ کﻤزوري او د اهلل جﻞ
جﻼﻟﻪ ﻟﻮﻳﻲ او رحﻢ پک ３وستاﻳﻞ شﻲ ،ﻣﻨاجات بﻠﻞ کﻴ８ي .ﻣﻨاجات او دﻋا کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ﻟﻪ اﻧسان
سره د اهلل تﻌاﻟی د ﻣرست ３ﻻﻣﻞ کﻴ８ي ،ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا دا ﻋﻤﻞ پﻪ خپﻠﻪ ﻋبادت ﻫﻢ گ２ﻞ کﻴ８ي او د ﻧ５کﻴﻮ
او ثﻮابﻮﻧﻮ پﻪ ﻋﻤﻠﻨاﻣﻪ ک ３ﻟﻴکﻞ کﻴ８ي.
ﻣﻨاجات پﻪ پ＋تﻮ ادبﻴاتﻮ ک ３پخﻮاﻧ ９رﻳ ３＋ﻟري ،د بﻴ ﻧﻴکﻪ ﻣﻨاجات ﻳ＇ ３رگﻨده ب５ﻠگﻪ ده.
أﻳا تاسﻮ تر اوسﻪ کﻮم ﻣﻨاجات ﻟﻮستی؟
ﻟﻮﻳﻪ خداﻳﻪ!
زه ستا کﻤزوری بﻨده ﻳﻢ ،پر ﻣا د رحﻤت باران واوروه چ ３وچکاﻟ＄ ９پﻠ ３د＊تﻪ ﻣ ３ستا د رحﻤت پر
اوبﻮ خ７وبﻪ او گرﻣ ９وﻫﻠ ３سﻴﻨﻪ ﻣ ３پرې ﻳخﻪ شﻲ.
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زﻣا ربﻪ!
زه د گﻨاﻫﻮﻧﻮ پﻪ سﻤﻨدر ک ３ډوب ﻳﻢ ،ﻣا پﻪ خپﻞ رحﻢ او کرم ساحﻞ تﻪ وباسﻪ او ﻟﻪ دې ډارووﻧکﻲ
حاﻟت ﻧﻪ ﻣ ３وژﻏﻮره!
اﻟﻬﻲ!
زه پﻪ خپﻞ خﻴر او شر ﻧﻪ پﻮﻫ８５م ،ﻣا تﻪ د خﻴر او ﻓﻼح ﻻر راو＊ﻴﻪ.
اﻟﻬﻲ!
زﻣا کﻮر ،کﻮډﻟﻪ او جﻮﻧگ７ه وراﻧﻪ وﻳجاړه شﻮې ،پﻪ اوړي ک ３ﻣ ３گرﻣﻲ او پﻪ ژﻣﻲ ک ３ﻣ ３ساړه ﻏﻮ＊３
او پﻮستکﻲ راﻧﻪ خﻮري ،تﻪ پر ﻣا د خپﻞ رحﻤت سﻴﻮری وک７ه.
ﻟﻮﻳﻪ خداﻳﻪ!
زه ﻧﻪ پﻮﻫ８５م ،د ﻧاپﻮﻫ ９د تﻮرتﻢ پردې ﻣ ３پر سترگﻮ خپرې دي ،سترگ ３ﻣ ３ﻟﻪ تﻴارو او ﻧاخﻮاﻟﻮ پرتﻪ ﻧﻮر
＇ﻪ ﻧﻪ وﻳﻨﻲ ،تﻪ ﻣ ３ﻟﻪ سترگﻮ ＇خﻪ د ﻧاپﻮﻫ ９پردې ﻟرې ک７ه ،تﻪ ﻣ ３د زړه سترگ ３ر ３１ک７ه.
اﻟﻬﻲ!
زه ب ３ﻻرې شﻮی ﻳﻢ ،ړوﻧد ﻳﻢ＊ ،ﻪ او بد ﻧﻪ پ５ژﻧﻢ .ﻣا تﻪ ﻻر راو＊ﻴﻪ ،د سترگﻮ ﻧﻮر راک７ه ،ﻟﻪ بدو ﻣ３
راواړوه او پر ﻧﻴکﻴﻮ ﻣ ３سﻢ ک７ه.
ﻟﻮﻳﻪ خداﻳﻪ! زه گﻨﻬکار ﻳﻢ ،ﻫره تﻮبﻪ ب５رتﻪ پﻪ خپﻠﻪ ﻣاتﻮم ،بﻴا بﻴا گﻨاه کﻮم .اﻧسان ﻳﻢ ،بده گ７ۍ او ﻧاوړه
حاﻟت ﻣ ３ژر ﻟﻪ ﻳاده و＄ﻲ ،پر خپﻠﻮ ژﻣﻨﻮ ﻧﻪ در８４م ،خﻮ بﻴا ﻫﻢ د ک７او پر ﻣﻬال ستا دربار تﻪ درگر＄ﻢ.
کﻪ ﻫر ＇ﻮ ﻣ ３وش７ې ،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
ﻧﻬﻴﻠ ３کﻴ８ئ! زه ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ش５ب ３پﻪ تﻤﻪ ﻳﻢ ،چ ３ستا د رحﻤت او ﻣﻐﻔرت
تر سﻴﻮرې ﻻﻧدې راشﻢ ،ﻋﻘﻞ پﻴدا ک７م ،ﻫﻮ＊ﻴار شﻢ ،سﻤﻪ او ک８ه
ﻻر 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!
ﻣا تﻪ وس راک７ه چ ３خپﻞ ﻫ５ﻮاد ،دا زﻣا وران او کﻨ６ر کﻮرگی،
ودان ک７م ،ﻣﻴﻨﻪ ورسره وک７م＊ ،کﻠی ﻳ ３ک７م ،د پردﻳﻮ ﻟﻪ ﻧاپاکﻮ
ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ ﻳ ３وژﻏﻮرم.
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اﻟﻬﻲ ،زﻣا ＊کﻠی ﻫ５ﻮاد ،زﻣا شﻴﻦ او سﻤسﻮر ﻫ５ﻮاد ،زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د＊ﻤﻨاﻧﻮ وران وﻳجاړ ک７ی او ﻣﻮږ
ﻳ ３زﻣﻮږ د ﻧاپﻮﻫ ９ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻳﻮه او بﻞ پر ﻏاړه اچﻮﻟﻲ ﻳﻮ.
اﻟﻬﻲ!
دا د اﻧساﻧﻴت او شرﻳﻌت ﻻر ﻧﻪ ده!
اﻟﻬﻲ!
ﻣاتﻪ د اﻧساﻧﻴت او شرﻳﻌت ﻻر و＊ﻴﻪ او پر ﻫﻐ ３ﻣ ３رﻫﻲ ک７ه.
خداﻳﻪ!
تﻪ راتﻪ د دې وران کﻮرگﻲ د وداﻧﻮﻟﻮ ﻻرچار و＊ﻴﻪ.
اﻟﻬﻲ!
تﻪ ﻣ ３پﻪ زړه ک ３ﻟﻪ خپﻞ کﻮرگﻲ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻻ تﻮده ک７ه او ﻫﻤت راک７ه چ ３ب５رتﻪ ﻳ ３ودان ک７م او د گﻠﻮ
ب ０ترې جﻮړ ک７م.
اﻟﻬﻲ!
زﻣا ب５ﻮس ９تﻪ وگﻮره ،زﻣا گﻨاﻫﻮﻧﻮ تﻪ ﻣﻪ گﻮره ،زﻣا د گﻨاﻫﻮﻧﻮ پ＂５ی زﻣا ﻟﻪ اوږو سپک ک７ه او پر ﻫﻐﻪ ﻻر
ﻣ ３رﻫﻲ ک７ه چ ３تا پرې خپﻞ ﻧازوﻟﻲ بﻨده گان روان ک７ي دي .اﻣﻴﻦ ﻳا رب اﻟﻌﻠﻤﻴﻦ

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک ３د پﻮرتﻪ ﻣﻨاجات پﻪ اړه خبرې وک７ي او وروستﻪ دې ﻳ＇ ３ﻮ تﻨﻪ پﻪ وار پﻪ ＊ﻪ
او ＊کﻠﻲ ﻏ ８وﻟﻮﻟﻲ.

 – ١دﻋا او ﻣﻨاجات ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 – ٢أﻳا د دﻋا او ﻣﻨاجات وختﻮﻧﻪ او حاﻟتﻮﻧﻮ سره ﻳﻮشان دي او کﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 – ٣د ﻣﻨاجات پر ﻣﻬال اﻧسان ＇ﻨگﻪ حاﻟت ﻏﻮره کﻮي؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ ﻟﻪ دربار ＇خﻪ د ﻣﻨاجات پﻪ ترڅ ک ３ﻟﻪ روان
حاﻟت ＇خﻪ د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د اﻳستﻠﻮ ﻏﻮ＊تﻨﻪ وک７ي او د کاﻏذ پرﻣخ دې وﻟﻴکﻲ.
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دوﻳﻢ ﻟﻮست

د اسﻼم د ستر
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ اخﻼق
ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ د اسﻼم گران پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د ﻟﻮﻳﻮ اخﻼﻗﻮ د ＇＋تﻦ پﻪ تﻮگﻪ
راپ５ژﻧدﻟی دی .اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تﻪ ﻓرﻣاﻳﻲ:
ژباړه» :تﻪ د ﻟﻮﻳﻮ اخﻼﻗﻮ ＇＋تﻦ ﻳ«.３
د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ رساﻟت پر اخﻼﻗﻮ وﻻړ دی ،ﻫﻐس ３چ ３پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي» :زه
ددې ﻟپاره راﻟﻴ８ل شﻮی ﻳﻢ چ ３ﻧ５ک اخﻼق د بشپ７تﻴا پ７او تﻪ ورسﻮم«.
د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ！ﻮل ﻋاﻟﻢ تﻪ د ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ ب５ﻠگﻪ＊ ،ﻮوﻧکی او رحﻤت دی.
أﻳا تاسﻮ تﻪ د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د ﻧ５کﻮ اخﻼﻗﻮ کﻮﻣﻪ ب５ﻠگﻪ در پﻪ زړه ده؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د اخﻼﻗﻮ ＇ﻮ ب５ﻠگ ３ﻟﻮﻟﻮ ،تر＇ﻮ د ﻫﻐﻪ ﻣبارک پر
ﻗدﻣﻮﻧﻮ ﻗدم کﻴ８دو او د دﻧﻴا او أخرت سرﻟﻮړي او ﻧ５کﻤرﻏﻲ تر ﻻسﻪ ک７و.

اخﻼق د اﻳﻤان او دﻳاﻧت ﻣﻌﻴار دی

د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي» :تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻣؤﻣﻦ ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دی چ ３ﻧ５ک
او ＊ﻪ اخﻼق وﻟري «.ﻫﻤدا راز رواﻳت شﻮی چ ３ﻳﻮ چا د خدای ﻟﻪ رسﻮل صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ＇خﻪ
وپﻮ＊تﻞ» :دﻳﻨداري ＇ﻪ شی دی؟« د اهلل رسﻮل صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ＄ﻮاب ورک{ :７حسﻦ اﻟخﻠﻖ}
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ﻳﻌﻨ ،３د ＊ﻪ خﻮی ﻟرل.
پﻪ ﻳﻮه بﻞ رواﻳت ک ３ﻟﻪ حضرت پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ＇خﻪ وپﻮ＊تﻞ شﻮل» :د خدای تر
！ﻮﻟﻮﻏﻮره ورک７ه ＇ﻪ شی دی؟« د اهلل رسﻮل وﻓرﻣاﻳﻞ{ :حسﻦ اﻟخﻠﻖ} ،ﻳﻌﻨ ３ﻧ５ک اخﻼق .ﻧ５ک
اخﻼق اﻧسان تﻪ د ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ ﻟﻪ خﻮا تر ！ﻮﻟﻮ ＊ﻪ او ﻧ５ک سﻮﻏات دی.
د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل عﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د اخﻼﻗﻮ ＄ﻴﻨ ３ب５ﻠگ３

د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر ＊کﻠ５＇ ３ره درﻟﻮده ،حﻴا ﻧاک ،ﻣتبسﻢ او د پراخ！ ３ﻨ６ې خاوﻧد و ،خپﻠﻮ ﻣﻠگرو تﻪ ﻳ３
د ＊ﻪ او خﻨدان چار چﻠﻨد ﻻر＊ﻮوﻧﻪ کﻮﻟﻪ .ساده ژوﻧد ﻳ ３درﻟﻮد او پﻪ ！ﻮﻟﻮ چارو ک ３ﻳ ３سادهگﻲ خﻮ＊ﻮﻟﻪ.
د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تﻪ ﻓﻘﻴران ،ب ３وزﻟﻲ او ﻣسکﻴﻨان گران وو ،ﻟﻪ ﻫﻐﻮی سره
ﻳ ３ﻧاستﻪ وﻻړه کﻮﻟﻪ ،ډوډۍ ﻳ ３ورسره خﻮړه او ﻣرستﻪ ﻳ ３ورسره کﻮﻟﻪ.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻟﻪ خپﻠ ３کﻮرﻧ ،９خپﻠﻮاﻧﻮ او ﻧﻮرو خﻠکﻮ سره ،کﻪ بﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫﻢ ﻧﻪ
وو پر ﻫﻐﻮی بﻪ ﻳ ３صﻠﻪ رحﻤﻲ درﻟﻮد .پر ﻧﻮرو ﻳ ３ﻫﻢ د دې کار ！ﻴﻨگار کاوه .د ！ﻮﻟﻮ حﻘﻮﻧﻪ ﻳ ３سرتﻪ
رسﻮل ،راشﻪ درشﻪ ﻳ ３ورسره درﻟﻮده او د ﻫﻐﻮی پﻮ＊تﻨﻪ ﻳ ３کﻮﻟﻪ ،خﻮ ﻫ（５کﻠﻪ ﻳ ３خپﻞ خپﻠﻮان او
کﻮرﻧ ９تر ﻧﻮرو ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻏﻮره ﻧﻪ گ２ﻠﻪ.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د کﻮر پﻪ کاروﻧﻮ ک ３ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ ،خپﻠ ３جاﻣ ３ﻳ ３پخپﻠﻪ گﻨ６ﻟ ،３ﻟﻪ
خادﻣاﻧﻮ سره پر ﻳﻮ دسترخﻮان کﻴﻨاستﻪ ،ﻟﻪ ب６ای او ب ３وزﻟﻲ سره ﻳ ３ﻳﻮ شان روﻏب ７کاوه ،تر ﻫﻐﻪ پﻮرې
ﻳ ３خپﻞ ﻻسﻮﻧﻪ ﻧﻪ خﻮش ３کﻮل چ ３ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري بﻪ ﻧﻪ وو پرﻳ＋ﻲ.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ بﻪ ﻫ（５کﻠﻪ پﻪ ﻫﻐﻮ حﻼﻟﻮ خﻮړو ک ３ﻋﻴب ﻧﻪ ﻟ＂ﻮﻟﻮ چ ３حضﻮر تﻪ بﻪ ﻳ３
وړاﻧدې ک５دل .کﻪ ﻏﻮ＊تﻞ ﻳ ３چ ３وﻳ ３خﻮري ،ﻧﻮ خﻮړل بﻪ ﻳ ３او کﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻮ پر＋４ﻮدل بﻪ ﻳ.３
پر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻣاشﻮﻣان ډ４ر گران وو ،ﻫﻐﻮی بﻪ ﻳ ３پﻪ ﻏ ８５ک ３اخﻴستﻞ او شﻔﻘت او
ﻣﻬرباﻧﻲ بﻪ ﻳ ３پرې کﻮﻟﻪ .ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ ﻳ ３پر ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ ،پﻪ ت５ره بﻴا پر ﻧجﻮﻧﻮ د ﻣﻴﻨ ３او شﻔﻘت اﻣر کاوه
او د کﻮچﻨﻴاﻧﻮ او ＄ﻮان ﻧسﻞ پر روزﻧ ３ﻳ！ ３ﻴﻨگار کاوه.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ بﻪ چ ３پﻪ کﻮﻣ ３ﻏﻮﻧ６ې ک ３برخﻪ اخﻴستﻪ ،د ﻏﻮﻧ６ې برخﻮال ﻳ ３د ＄ان
پﻪ وړاﻧدې ﻟﻪ درﻧاوي او تﻌظﻴﻢ ＇خﻪ ﻣﻨع کﻮل .د ﻏﻮﻧ６ې ﻫر ＄ای چ ３بﻪ تش و ،ﻫﻠتﻪ بﻪ ک５ﻨاستﻪ.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تر ！ﻮﻟﻮ ر＊تﻴا وﻳﻮﻧکی شخص و！ ،ﻮﻟ ３خبرې ﻳ ３ﻟﻪ حﻘﻴﻘت سره سﻤ３
وې ،کﻪ ！ﻮکﻪ ﻳ ３ﻫﻢ کﻮﻟﻪ ،خبره ﻳ ３ﻟﻪ صدق او ر＊تﻴا ＇خﻪ ﻟرې ﻧﻪ وه .د اړتﻴا ترکچ ３ﻳ ３خبرې کﻮﻟ.３
پﻪ خبرو ک ３ﻳ ３ب＄ ３اﻳﻪ زﻳاتﻮاﻟی او ﻟ８واﻟی ﻧﻪ و.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د ﻋﻔﻮې او ب＋ﻨ ３ب５ﻠگﻪ وه .ﻫ（５کﻠﻪ د ＄ان ﻟپاره پر چا ﻧﻪ پﻪ ﻏﻮسﻪ
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ک５ده .ﻟﻪ چا ＇خﻪ ﻳ ３ﻏچ ﻧﻪ اخﻴست.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تر ！ﻮﻟﻮ زړور اﻧسان و ،کﻪ بﻪ پﻪ کﻮم ＄ای ک ３خﻠکﻮ تﻪ خطر ﻣتﻮجﻪ و،
ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻣخک ３ک５ده او د جگ７ې پﻪ ډگر ک ３د＊ﻤﻦ تﻪ تر ！ﻮﻟﻮ ﻧژدې شخص و.
ﻫرکﻠﻪ چ ３بﻪ پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ تﻪ ﻏﻢ او خپگان رس５ده ،ﻧﻮ ﻟﻤﻮﻧ ＃او دﻋا بﻪ ﻳ ３کﻮﻟﻪ،
وﻳﻞ بﻪ ﻳ» :３د سترگﻮ رو＊ﻨاﻳﻲ ﻣ ３پﻪ ﻟﻤاﻧ％ﻪ ک ３ﻧﻐ＋ت ３ده«.
دا وې د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د اخﻼﻗﻮ او خﻮﻳﻮﻧﻮ ＇ﻮ ب５ﻠگ.３
کﻪ چ５رتﻪ ﻣسﻠﻤاﻧان او ﻧ７ﻳﻮال پﻪ ر＊تﻴﻨ ３ډول د ﻫﻐﻮ پ５روي وک７ي ،ﻧﻮ ＇رگﻨده ده چ ３د دﻧﻴا او أخرت
برﻳاﻟﻴتﻮب او خﻼصﻮن بﻪ ترﻻسﻪ ک７ي ،سﻮﻟﻪ ،اﻣﻨﻴت ،ﻧ５کﻤرﻏﻲ ،سﻮکاﻟﻲ او پرﻣختگ بﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ
ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ وار سره پﻪ دې اړه خپﻞ ﻧظر ＇رگﻨد ک７ي چ＇ ３ﻨگﻪ د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی
اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د شخصﻴت درﻧاوی وشﻲ؟
ا
 – ١اخﻼق د اسﻼم پﻪ دﻳﻦ او د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ پﻪ رساﻟت ک＇ ３ﻨگﻪ درﻳ ＃ﻟري؟
 – ٢حسﻦ اﻟخﻠﻖ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟري او ＇ﻨگﻪ د اﻳﻤان او دﻳاﻧت ﻣﻌﻴار دی؟
 – ٣ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ ،کﻮچﻨﻴاﻧﻮ ،ﻓﻘﻴراﻧﻮ ،ب ３وزﻟﻮ او ﻧﻮرو خﻠکﻮ سره د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ چار
چﻠﻨد ＇ﻨگﻪ و؟
 – ٤کﻠﻪ بﻪ چ ３د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر تﻪ ﻏﻢ او ک７او پ５＋５ده＇ ،ﻪ شﻲ تﻪ ﻳ ３ﻣخ اړاوه؟

د خپﻠﻮ ﻟﻮﻳاﻧﻮ او ﻣشراﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د حﻠﻢ (ﻧرﻣ ،)９ﻋﻔﻮې او ب＋ﻨ ３پﻪ 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 ک ３ﻣﻮ د ﻫﻐﻪ د جﻐراﻓﻴاﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴت او
ارز＊ت ،اوبﻮ او ﻫﻮا ،اوس５دوﻧکﻮ ،ﻏروﻧﻮ او درﻳابﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ي دي .وﻳاړﻧ３
او اﻓتخارات ﻳ ３پ５ژﻧئ.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د اﻓﻐاﻧستان د تارﻳخﻲ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ئ ،پﻪ دې بﻪ پﻮه شئ
چ ３زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد د پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ زاﻧگﻮ وه او د خپﻞ جﻐراﻓﻴاﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ
تﻞ ﻟﻪ پردﻳﻮ ﻳرﻏﻠﻮﻧﻮ سره ﻣخاﻣخ و؛ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻮړې ژورې ﻟﻴدﻟﻲ او اوس５دوﻧکﻮ ﻳ ３ﻟﻪ ستﻮﻧزو
سره ﻣﻘابﻠﻪ ک７ې ده.
تاسﻮ د خپﻞ گران ﻫ５ﻮاد د وﻳاړ ﻧ＋ﻪ ＇ﻪ شی بﻮﻟئ؟
ستاسﻮ پﻪ ﻧظر د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９او استﻘﻼل د ساتﻠﻮ ﻟپاره کﻮم کار ډ４ر ﻣﻬﻢ دی؟
زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد ،اﻓﻐاﻧستان ﻫﻐﻪ سﻴﻤﻪ ده چ ３د تارﻳخی پ５ر د ﻣخﻪ ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻮ دورو ＇خﻪ بﻴا تر اوسﻪ
د ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ سرچﻴﻨﻪ ،د ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ د ت５ر４دو ﻻره او د اﻧساﻧﻲ ﻓکر او تﻬذﻳب زاﻧگﻮ وه .د تارﻳخ پﻪ اوږدو
ک ３ﻟﻪ دې ﻓرﻫﻨگ ز８４ووﻧک ３خاورې ＇خﻪ ﻏ＋تﻠﻲ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻪ راپا＇５دﻟﻲ او ددې خاورې اوس５دوﻧکﻮ
پﻪ تارﻳخﻲ بﻬﻴر ک ３تﻞ خپﻠﻪ خپﻠﻮاکﻲ او ﻣﻠﻲ ب２ﻪ ساتﻠ ３ده.
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وﻳدي ﻣدﻧﻴت

دا ﻣدﻧﻴت د اﻓﻐاﻧستان د تارﻳخ ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻮ وختﻮﻧﻮ ،ﻳﻌﻨ ３د  ١٤٠٠ق .م (ﻗبﻞ اﻟﻤﻴﻼد) پﻪ شاوخﻮا ک ３ﻟﻪ
(وﻳدي)( )١دورې ＇خﻪ پﻴﻞ شﻮی او بﻴا د (اوستا) پﻪ دوره ک ،３تر شاوخﻮا  ١٢٠٠ق .م پﻮرې رارس５دﻟی.
پﻪ دې دوره ک ３أرﻳاﻳان پﻪ بﻠخ ک ３د 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 ک ３و چ ３د ( ١٢٠٠ق .م) پﻪ شاوخﻮاک ３پﻴﻞ شﻮی او د (اوستا) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب ترې
راپات ３دی .دا کتاب پﻨ％ﻪ بابﻮﻧﻪ ﻟري .دا ﻣدﻧﻴت پﻪ بُخدي (بﻠخ) ک ３ز４８４دﻟی ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد
پﻪ تارﻳخ ک ３ډ４ر زﻳات اﻫﻤﻴت ﻟري .د اوستا کتاب د اﻓﻐاﻧستان د ﻟرﻏﻮﻧﻮ خﻠکﻮ ﻣدﻧﻲ ،ﻓکري ،ﻣذﻫبﻲ
او ﻓرﻫﻨگﻲ اوضاع پﻪ ＊ﻪ ډول بﻴاﻧﻮي.
کﻮشاﻧﻲ ﻣدﻧﻴت

تر دې وروستﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻟﻮ４دﻳ％ﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د أرﻳاﻳاﻧﻮ ،ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ ،اشکاﻧﻴاﻧﻮ او ساساﻧﻴاﻧﻮ
ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ را＄ﻲ ،خپﻞ ＄اﻧگ７ي ﻣدﻧﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ خپروي .د ﻫخاﻣﻨشﻲ دورې پﻪ پای
ک ３ﻳﻮﻧاﻧﻲ سکﻨدر ﻟﻪ ＇ ٣٣٠خﻪ تر  ٣٢٦ق .م پﻮرې د ﻓارس ﻟﻪ ﻻرې پر اﻓﻐاﻧستان ﻳرﻏﻞ کﻮي .دا
ﻓتح اﻓﻐاﻧستان تﻪ د ﻳﻮﻧاﻧﻲ ژب ،３ادارې ،سﻴاست ،ﻫﻨر ،ﻟﻴکدود او ﻧﻮرو ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣظاﻫرو اﻏ５ز راوﻟﻲ.
د دوﻳﻤ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د اﻓﻐاﻧستان کﻮشاﻧﻲ ﻟﻮی پاچا ،کﻨﻴشکا د ﻟﻮﻳﻮ کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د ﻟ７ۍ
 -١آرﻳا :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 ک ３ک ３ﻳﻮ ﻣدﻧﻴت جﻮړ ک ７چ ３د ((وﻳدي ﻣدﻧﻴت)) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي(( .وﻳد)) ＇ﻠﻮر برخ ３درﻟﻮدې چ３
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ(( ３رﻳگ 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 ک ３و .د
( ١٢٠٠ق .م) شاوخﻮا راپﻴدا شﻮی او د اوستا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب ترې پات ３دی چ ３پﻨ％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 ک ３د ﻣﻘدوﻧﻲ پاچا ،دوﻳﻢ ﻓﻠﻴپ زوی و .بر  ٣٥٦ق .م د (پﻼ) پﻪ ＊ار ک ３ز４８４دﻟی .سکﻨدر پﻪ شﻞ کﻠﻨ９
ک ３د پﻼر تر وژل ک５دو وروستﻪ پاچا شﻮی دی.
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بﻨس ک＋５ﻮد او د اﻓﻐاﻧستان ﻣدﻧﻴت او ﻓرﻫﻨگ تﻪ ﻳ ３ﻳﻮه ＄اﻧگ７ې ب２ﻪ ورک７ه.
د کﻮشاﻧﻲ پ５ر کﻠتﻮر ،تﻤدن او ﻫﻨر د خپﻠ ３ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا پ７اووﻧﻪ ت５ر ک７ي او د اسﻼﻣﻲ پ５ر تر پﻴﻞ او د
ﻋربﻮ د ﻟ＋کرو تر ﻧﻔﻮذ پﻮرې رارس５دﻟی .بﻴا ﻳ ３پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻟﻮﻣ７ۍ پ７５ۍ او د  ٦٥٠ﻣﻴﻼدي پﻪ شاوخﻮا
ک ３خپﻞ ＄ای ﻳﻮ بﻞ گ ６ﻣدﻧﻴت او ﻓرﻫﻨگ تﻪ پر＋４ﻮد چ ３ﻫﻐﻪ تﻪ د اﻓﻐاﻧستان د ﻟﻮﻣ７ۍ اسﻼﻣﻲ دورې
ﻓرﻫﻨگ وﻳﻞ کﻴ８ي.
اسﻼﻣﻲ ﻣدﻧﻴت

د ﻟﻮﻣ７ۍ اسﻼﻣﻲ پ７５ۍ پر ﻟﻮﻣ７ۍ ＇ﻠﻮرﻣﻪ (شاوخﻮا ٢٤ﻫـ) د اسﻼم د برﻳاﻟﻴﻮ ﻟ＋کرو ﻓتﻮحات تر
خراسان او سﻴستان پﻮرې رارس５دﻟﻲ وو .د دوو پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ،اﻓکار،
کﻠتﻮر او ژبﻪ ددې خاورې ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻓرﻫﻨگ سره ﻳﻮ＄ای شﻮه.
ﻟﻪ  ١٣٢ﻫـ کال وروستﻪ د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د واک کﻤپﻠﻪ ！ﻮﻟﻪ شﻮه .خراساﻧﻴاﻧﻮ پﻪ بﻐداد ک ３د ﻋباسﻲ کﻮرﻧ ９خﻼﻓت
جﻮړ ک .７دا وخت پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３ﻳﻮ ＄اﻧگ７ی اسﻼﻣﻲ اﻓﻐاﻧﻲ ﻓرﻫﻨگ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ ،ﻳﻌﻨ ３تر اسﻼم د
ﻣخﻪ دورو او د ﻓرﻫﻨگ پر پخﻮاﻧﻴﻮ بﻨس＂ﻮﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﻮې ﻣبدا زﻳاتﻪ شﻮه او ﻫﻐﻪ د ﻗرأن ﻋظﻴﻢ اﻟشان او اسﻼم
اﻏ５ز و چ ３د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ ﻫ５ﻮاده د ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ د ﻳﻮې ﻻرې 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 ＄ﻼ
ﻣرکز او ＇ﻠﻮر ﻻری و.
＇ﻨگﻪ چ ３خراسان د ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا پر ＇ﻠﻮر ﻻري پروت و ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻮ４دﻳ％ﻪ ،ختﻴ ＃تﻪ او ﻟﻪ ختﻴ％ﻪ
ﻟﻮ４دﻳ ＃تﻪ د اﻓکارو د اﻧتﻘال ＄ای وگر５＄د .اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ چ ３اوس ﻳ ３د ！ﻮﻟﻨ３
پﻪ ر＋４ﻮ ک＄ ３ای ﻧﻴﻮﻟی ،د خﻠکﻮ د ژوﻧداﻧﻪ ！ﻮل اړخﻮﻧﻪ ﻳ ３تر اﻏ５ز ﻻﻧدې راوستﻲ
او خﻠکﻮ پﻪ خپﻠﻮ سپ（５ﻠﻮ ﻋﻘ５دو او ﻣﻨﻠﻲ ارز＊تﻤﻦ
ﻓرﻫﻨگ ک＄ ３ای ورک７ی دی.
ﻟﻪ دې ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو ژورو ﻟﻪ ت５روﻟﻮ وروستﻪ پر
١١٨٦ - ١١٦٠ﻫجري ( ١٧٧٣ – ١٧٤٧م)
د ﻟﻮی احﻤدشاه بابا د واکﻤﻨ ９پر ﻣﻬال د
اوسﻨﻲ اﻓﻐاﻧستان د بﻨس ډبره ک＋５ﻮدل
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شﻮه چ ３د اﻓﻐاﻧستان د تارﻳخ اوسﻨی پ５ر ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤدې ＄اﻳﻪ پﻴﻠﻴ８ي.
پﻪ ﻟﻨ ６ډول اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻲ پ５ر ﻧﻴﻮﻟ ３تر اوسﻪ پﻮرې د ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ او ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻮ زاﻧگﻮ وه .ب５ﻼب５ﻞ
ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻪ او ﻓرﻫﻨگﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ خپﻠ ３ﻏ８５ې ک ３روزﻟﻲ دي .زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３تﻞ اﻓﻐاﻧﻲ ﻓرﻫﻨگ ﻣﻮجﻮد
و ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ ت５رﻳدو سره ﻳ ３ب ３２بدﻟﻮن ک７ی دی ،خﻮ ددې ＇ﻠﻮرﻻرې اﻓکارو ،اﻧد＋４ﻨﻮ او
ﻣدﻧﻴت تﻞ خپﻞ اﻓﻐاﻧﻲ ﻫﻮﻳت او ＄اﻧگ７تﻴا ساتﻠ ３او ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ او ارز＊تﻮﻧﻮ سره ﻻ 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.

 – ١زده کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ پﻮرتﻪ ﻟﻮست ＇خﻪ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم واخﻴست؟
 – ٢د ﻫ５ﻮاد پر ت５ر تارﻳخ او تارﻳخﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ پﻮﻫ５دل ＇ﻪ گ＂ﻪ ﻟري؟
 – ٣اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ اﻓﻐاﻧستان تﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ پ７５ۍ ک ３راﻏی او د خﻠکﻮ پر اﻓکارو او ﻋﻘاﻳدو ﻳ＇ ３ﻪ
اﻏ５ز وک７؟
＇ – ٤ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د اسﻼﻣﻲ ﻓرﻫﻨگ ＇ﻮ سترې ب５ﻠگ ３وﻧﻮﻣﻮي.
 – ٥ﻣﻮږ پر خپﻞ ﻫ５ﻮاد وﻟ ３وﻳاړو؟

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 ک ３دې ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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＇ﻠﻮرم ﻟﻮست

ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ
د اﻓﻐاﻧستان ！ﻮﻟﻨﻴز جﻮړ＊ت ډ４ر پﻪ زړه پﻮرې دی .داس ３رﻧگارﻧگﻲ پک ３شتﻪ چ ３د ﻧ７ۍ پﻪ ﻧﻮرو
وﻟسﻮﻧﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３ب５ﻠگﻪ ﻟ８ه وﻟﻴدل شﻲ .دا رﻧگارﻧگﻲ ﻳ ３د ﻳﻮه باغ او چﻤﻦ گﻼﻧﻮ تﻪ پات ３کﻴ８ي＇ .ﻮﻣره
چ ３پﻪ ﻳﻮه باغ ک ３رﻧگارﻧگ گﻼن وي ،ﻫﻤاﻏﻮﻣره ﻳ＊ ３اﻳست او ＊کﻼ ﻫﻢ زﻳاتﻪ وي.
پﻪ تﻮکﻤﻴز ډول اﻓﻐاﻧستان د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او تﻮکﻤﻮﻧﻮ گ ６کﻮر دی .دﻟتﻪ پ＋تاﻧﻪ ،تاجک ،ﻫزاره،
ازبﻴک ،ترکﻤﻦ ،بﻠﻮچ ،ﻧﻮرستاﻧی ،پشﻪ ﻳﻲ ،ﻋرب ،پاﻣﻴري ،ﻗزاق ،ﻗرﻏ５ز ،براﻫﻮي ،گﻮجر او ﻧﻮر
＇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 ﻻر 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 چ ３د ﻫ５ﻮاد ﻫر اوس５دوﻧکﻲ تﻪ ارز＊ت وﻟري ،خپﻞ
ﻣال او شتﻪ ورتﻪ ＊کاره شﻲ ،خپﻠ ３پ＂ ３او ＊کاره گ＂ ３پک ３ووﻳﻨﻲ ،د وﻳاړ ﻧ＋ﻪ ﻳ ３وبﻮﻟﻲ او د ساتﻠﻮ
ﻟپاره ﻳ ３ﻟﻪ 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 پ５ژﻧدﻧ ３ﻳﻮه ﻻره بﻮﻟﻲ ،بﻠک ３ﻟﻮړ او ﻋاﻟﻲ اخﻼق ،ﻧارﻳﻨتﻮب ،ﻏﻴرت ،زړورتﻴا ،ﻧاﻣﻮس
ساتﻨ ،３سﻮﻟ ３او جگ７ې ،سخا ،ب＋ﻨ ،３ﻧﻨگ ،３ﻣ７５اﻧ ،３ﻣ５ﻠﻤﻪ پاﻟﻨ ３او د ﻟسگﻮﻧﻮ ﻧﻮرو ＊ﻮ او ﻏﻮره
اخﻼﻗﻮ او ﻏﻮره صﻔتﻮﻧﻮ ﻳﻮه ！ﻮﻟگﻪ ﻳ ３بﻮﻟﻲ .پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻏﻮﻧ６و او د وﻳﻨاوو او خبرو د پخﻮاﻟﻲ ﻟپاره
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اﻓﻐاﻧﻴت د ＄ان اﻓتخار او وﻳاړ بﻮﻟﻲ.
 - ١ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟی :ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟی د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻳﻮه ＄اﻧگ７ﻧﻪ ده .ک５دای شﻲ کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ اﻓﻐاﻧان پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮﻧﻮ
ک ３تاوترﻳخﻮاﻟﻲ وﻟري ،ﻫﻐﻪ د ژوﻧد ﻣاﻟگﻪ او ﻟﻪ گ ６ژوﻧد ＇خﻪ راوﻻړه شﻮې ستﻮﻧزه بﻮﻟﻲ ،خﻮ د ﻏﻠﻴﻢ
پر وړاﻧدې بﻴا ﻳﻮ ﻣﻮ！ی او ﻳﻮ اوسپﻨﻴز گﻮزار شﻮي دي.
 - ٢گ ６کﻮر او گ ６تارﻳخ :د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ بﻞ وﻳاړ گ ６کﻮر او گ ６تارﻳخ دی .د اﻓﻐاﻧستان ﻟرﻏﻮﻧی تارﻳخ او
ﻟرﻏﻮﻧی ﻫ５ﻮاد د ！ﻮل اﻓﻐان وﻟس د ﻻس ﻣحصﻮل دی .د ﻏﻠﻴﻢ پر وړاﻧدې ﻳ ３تﻞ گ６ې ﻗرباﻧ ９ورک７ي،
پر خپﻞ اوسپﻨﻴز ﻣﻮ！ﻲ ﻳ ３تس او ﻧس ک７ي او ﻫ５ﻮاد ﻳ ３د پردﻳﻮ ﻟﻪ ﻧاوﻟﻮ ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ ژﻏﻮرﻟی دی .کﻪ
خپﻞ ت５ر تارﻳخ تﻪ وگﻮرو دا بﻪ راتﻪ جﻮتﻪ شﻲ چ ３اﻓﻐان باتﻮر وﻟس پﻪ تشﻮ ﻻسﻮﻧﻮ او پر ﻫ５ﻮادﻧ ９ﻣﻴﻨ３
او ﻟﻮړې جذب ３پردﻳﻮ ﻳرﻏﻠگرو تﻪ ﻣات ３ورک７ې او سرﻣاتﻲ او ﻏاښ ﻣاتﻲ ﻳ ３ﻟﻪ خاورې ش７ﻟﻲ دي.
 - ٣گ ６برخﻠﻴک :اﻓﻐاﻧان پﻪ دې ＊ﻪ پﻮﻫﻴ８ي چ ３د ﻳﻮ واحد او ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻲ ﻫ５ﻮاد د اوس５دوﻧکﻮ پﻪ تﻮگﻪ گ６
برخﻠﻴک ﻟري؛ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د شخصﻲ گ＂ﻮ پر＄ای ﻣﻠﻲ گ＂ ３او ارز＊تﻮﻧﻪ ﻏﻮره بﻠﻠﻲ او د ﻫﻐﻮ ﻟﻮړوﻟﻮ
او ساتﻠﻮ تﻪ ﻳ ３ﻣ＂ ３ب ６وﻫﻠﻲ دي.
 – ٤جرگﻪ :ددې خاورې د اوس５دوﻧکﻮ ﻟرﻏﻮﻧی ارز＊تﻤﻦ دود دی .اﻓﻐاﻧان خپﻠ！ ３ﻮﻟ ３کﻮرﻧ ９او ﻣﻠﻲ
ستﻮﻧزې د جرگﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻮاروي .اﻓﻐاﻧان پﻪ تارﻳخ ک ３داس ３جرگ ３ﻟري چ ３د تارﻳخ پﻪ پا１ﻮ ک ３پﻪ
زرﻳﻨﻮ کر＊ﻮ ﻟﻴکﻞ شﻮي دي.
 - ٥ﻣﻠﻲ بﻴرغ او ﻣﻠﻲ ﻧ＋ان :د دې خاورې بﻞ گ ６ارز＊ت دی چ ３تﻞ ﻳ ３د ﻫﻐ ３د ﻟﻮړ ساتﻠﻮ ﻟپاره
ﻗرباﻧ ９ورک７ي .د  ١٨٨٠ز８４د４ز کال د جﻮﻻی د ﻣ５اشت ٢٧ ３ﻧ＂５ﻪ چ ３د  ١٢٥۹کال د زﻣري د
ﻣ５اشت ３ﻟﻪ شپ８ﻣ ３سره سﻤﻮن خﻮري ،د ﻣ５ﻮﻧد پﻪ وچﻪ د＊تﻪ ک ３د ﻏازي ﻣحﻤد اﻳﻮب خان تر ﻣشرۍ
ﻻﻧدې د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ﻫرگﻮټ ＇خﻪ زﻟﻤﻴان را！ﻮل شﻮي وو .ﻟﻪ پﻴرﻧگﻴاﻧﻮ سره د ﻫ５ﻮاد د بچﻴاﻧﻮ دوﻳﻤﻪ جگ７ه
وه .د ﻣ５ﻮﻧد پﻪ جگ７ه ک ３ﻣﻼﻟ ９د ﻧﻮرو ﻧجﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر ﻏازﻳاﻧﻮ تﻪ اوبﻪ رسﻮﻟ .３دا ﻫﻐﻪ جگ７ه وه چ ３د
پ５رﻧگﻲ د ＊ک５ﻼک جرړې ﻳ ３پﻪ ﻟﻨدن ک ３وﻟ７زوﻟ .３برتاﻧﻮﻳاﻧﻮ د خپﻞ وروستﻨﻲ ﻳرﻏﻞ ﻟپاره ﻟﻪ خپﻞ
！ﻮل ＄ﻮاک ＇خﻪ کار واخﻴست .داس＊ ３کار４دﻟﻪ چ ３برتاﻧﻮﻳان د جگ７ې گ＂ﻮﻧکﻲ دي .د اﻳﻮب خان
ﻟﻪ ＇ﻨگﻪ ＇ﻠﻮر زره سپاره سرتﻴري پﻪ درﻳﻮ خﻮاوو ک ３خﻮاره واره شﻮل .اﻧگرﻳزاﻧﻮ د اﻓﻐان ﻏازﻳاﻧﻮ د
أس سپرو دوړې وﻟ５دﻟ ３او گﻮﻣان ﻳ ３کاوه چ ３اﻓﻐاﻧان پﻪ ت＋５تﻪ شﻮل .پﻪ ！ﻮل ＄ﻮاک ﻳ ３د جگ７ې ډگر
تﻪ را وداﻧگﻞ .د ﻏازﻳاﻧﻮ سرو وﻳﻨﻮ د＊تﻪ ＊کﻠ ３ک７ې وه .ﻣﻼﻟ ９چ ３ﻟﻪ ﻟرې جگ７ه ＇ارﻟﻪ ،وﻳ ３ﻟ５دل
اﻓﻐان بﻴرﻏچ ３د جگ７ې پﻪ ډگر ک ３را پرﻳﻮت ،ډگر تﻪ ﻳ ３را وداﻧگﻞ ،بﻴرغ ﻳ ３پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮ او دا
ﻟﻨ６ۍ ﻳ ３ووﻳﻠﻪ:
خداﻳ８و ﻻﻟﻴﻪ ب ３ﻧﻨگ ９تﻪ دې ساتﻴﻨﻪ«
»کﻪ پﻪ ﻣﻴﻮﻧد ک ３شﻬﻴد ﻧﻪ شﻮې
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ددې ﻟﻨ６ۍ پﻪ اور４دﻟﻮ د ﻏازﻳاﻧﻮ وﻳﻨ ３پﻪ خﻮ！ک５دو راﻏﻠ ３او ﻫر ﻏازي ﻟﻪ تﻮرو او ډاﻟﻮﻧﻮ سره پر د＊ﻤﻦ
ﻣخ را واړاوه .د ﻣﻼﻟ ９د ﻟﻨ６ۍ ازاﻧگﻮ د جگ７ې بﻬﻴر او برخﻠ５ک تﻪ بدﻟﻮن ورک ７او ﻏازﻳاﻧﻮ جگ７ې
تﻪ ﻣخﻪ ک７ه ،جگ７ه ﻻس 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 ﻻره ورکﻪ شﻮه .پﻪ دﻏ ３جگ７ې ک ３ﻣﻼﻟ ９ﻫﻢ خپﻞ ژوﻧد
ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک .７جگ７ه پای تﻪ ورسﻴده او د سﻮبﻤﻨﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ سﻮب ３د ﻟﻨدن د واکﻤﻨ ９بﻨس＂ﻮﻧﻪ وﻟ７زول .د
ﻣﻼﻟ ９ﻧﻮم د اﻓﻐاﻧ ３سﻮبﻤﻨﻮ اتﻼﻧﻮ پﻪ کتار ک ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３وﻟ５کﻞ شﻮ .راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ د
ﻣﻼﻟ ９ﻧﻮم پﻪ وﻳاړ وساتﻞ شﻮ＊ ،ﻮوﻧ％ﻲ ،ﻣجﻠ ،３روﻏتﻮﻧﻮﻧﻪ د ﻣﻴﻮﻧدي ﻣﻼﻟ ９پﻪ وﻳاړﻟﻲ ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل
شﻮل.
پﻪ ﻟﻨ ６ډول وﻳﻼی شﻮ چ ３د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ پر اسﻼﻣﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ ﻻ پس ３ب６ای شﻮي او ！ﻮﻟﻮ
اوس５دوﻧکﻮ تﻪ تﻘدس او سپ（５ﻠتﻴا ﻟري .ﻣ５ﻠﻤﻪ پاﻟﻨﻪ ،پﻨا ورکﻮل ،ﻧﻨﻮات ３ﻣﻨﻞ او پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ دې تﻪ ورتﻪ
ﻧﻮر داس ３اﻓﻐاﻧﻲ دودوﻧﻪ دي چ ３د ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ پﻪ ب２ﻪ ک ３ﻫر اﻓﻐان تﻪ د وﻳاړ او درﻧاوۍ ﻧ＋ﻪ ده.

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

 - ١شخصﻲ گ＂ ３او د ！ﻮﻟﻮ گ＂＇ ３ﻨگﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ تﻮپﻴروئ؟
 – ٢د گ ６کﻮر او گ ６تارﻳخ ﻣﻔﻬﻮم ＇ﻪ شی دی؟
 - ٣زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻳﻮه ش５بﻪ پﻪ دې اړه سﻮچ وک７ي چ ３د ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ د ساتﻠﻮ روحﻴﻪ ＇ﻨگﻪ
ژوﻧدۍ ساتﻞ کﻴ８ي ،بﻴا دې دوه تﻨﻪ پﻪ خپﻠﻪ خﻮ＊ﻪ خپﻞ ﻧظر ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 - ٤ﻳﻮ زده کﻮوﻧکی دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ ،د ﻳﻮ ＇ﻮ ﻣﻬﻤﻮ گ６و ！کﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې واخﻠﻲ چ３
ﻫﻐﻪ د ﻫ５ﻮاد استﻮگﻨﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او تﻮکﻤﻮﻧﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ ﻻﻣﻞ شﻮي دي.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻟس کر＊ ３ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３د
ﻣضﻤﻮن پﻪ بﻞ درسﻲ ساﻋت ک ３دې ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ واوروي.
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پﻨ％ﻢ ﻟﻮست

د اﻓﻐاﻧستان د ﻣﻠت شرﻳک ارز＊تﻮﻧﻪ
د ﻧ７ۍ پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３پراتﻪ وﻟسﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻳﻮبﻞ سره گ！ ６کﻲ 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＂ ３او ﻧﻮر د
وﻟسﻮﻧﻮ ،ﻣﻠتﻮﻧﻮ او دوﻟتﻮﻧﻮ جﻮړووﻧکﻲ تﻮکﻲ بﻠﻞ شﻮي دي.
اﻓﻐاﻧستان د ﻧ７ۍ د تر ！ﻮﻟﻮ ﻟرﻏﻮﻧﻲ ﻫ５ﻮاد پﻪ تﻮگﻪ کﻮم گ！ ６کﻲ ﻟري؟ کﻮم ارز＊تﻮﻧﻪ او ﻋﻨاصر ددې
وﻟس د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻲ تﻮب ﻻﻣﻞ وو؟ پﻪ سخت او ستﻮﻧزﻣﻦ حاﻟت او ﻟﻪ پردﻳﻮ ﻳرﻏﻠگرو سره
د ﻣﻘابﻠ ３ﻟپاره کﻮم ﻋﻮاﻣﻞ ددې وﻟس د وحدت او برﻳاﻟﻴتﻮب ﻻﻣﻞ 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 سﻴﻤ＇ ３خﻪ ﻧﻮرو ＄اﻳﻮﻧﻮ تﻪ ﻟ８５د４دﻟﻲ او بشري تﻤدﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ
ﻫﻨد ،ﻓارس ،اروپا او د ﻧ７ۍ پﻪ ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ ک ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي دي .دا خاوره ﻟﻪ ﻟرﻏﻮﻧ ３زﻣاﻧ＇ ３خﻪ تر
اووﻣ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ پﻮرې د أرﻳاﻧا پﻪ ﻧاﻣﻪ پ５ژﻧدل شﻮې وه .ﻟﻪ اووﻣ ３پ７５ۍ راوروستﻪ تر اتﻠسﻤ ３پ７５ۍ
پﻮرې د خراسان پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣشﻬﻮره وه .د اتﻠسﻤ ３پ７５ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ راوروستﻪ د اﻓﻐاﻧستان پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮل
شﻮه.
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زﻣﻮږ د وﻟس ﻣﻬﻢ گ！ ６کﻲ

د تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３ډ４ر گ！ ６کﻲ ،ﻟکﻪ گ６ه خاوره ،گ ６ﻓرﻫﻨگ ،گ ６تارﻳخ ،گ６و احساساتﻮ او ﻋاطﻔﻮ
ددې وﻟس خﻠک ﻳﻮ ﻣﻮ！ی ک７ي چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３د بﻬرﻧﻴﻮ د＊ﻤﻨاﻧﻮ او تاړاکگرو پﻪ وړاﻧدې ﻟﻪ خپﻞ
ﻫ５ﻮاد او تارﻳخﻲ ﻣﻴراثﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ پﻮره ﻣ７５اﻧ ３او اتﻠﻮﻟ ９دﻓاع ک７ې ده .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروستﻪ چ ３د اسﻼم
سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ دا خاوره ر１ا ک７ه او خﻠکﻮ ﻳ ３د اسﻼم پﻪ اﻧسان جﻮړووﻧکﻲ او ژﻏﻮروﻧکﻲ دﻳﻦ اﻳﻤان
راوړ ،دﻳﻨ ３ﻋﻘ５ده او اسﻼﻣﻲ گروﻫﻪ ددې سﻴﻤ ３د اوسﻴدوﻧکﻮ بﻨس＂ﻴز گ！ ６کی شﻮ.
ددې خاورې تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮی دوﻟتﻮﻧﻪ د اسﻼم تر سﻴﻮرې ﻻﻧدې ﻣﻨ ＃تﻪ راﻏﻠﻲ دي .پﻪ اسﻼﻣﻲ پ５ر ک３
زﻣﻮږ د خﻠکﻮ زﻳاتره بری او پﻪ ﻋﻠﻤﻲ ،سﻴاسﻲ ،پﻮ＄ﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ ډگروﻧﻮ ک ３ﻻستﻪ راﻏﻠ ３وﻳاړﻧ３
ددې خاورې د بچﻴاﻧﻮ پﻪ برخﻪ شﻮي دي .د کﻮرﻧﻲ تاوترﻳخﻮاﻟﻲ او بﻬرﻧﻴﻮ ﻳرﻏﻠﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې دﻳﻨﻲ
احساسات او ﻫ５ﻮادﻧ ９ﻣﻴﻨﻪ تﻞ د وﻟسﻮﻧﻮ د وﻳ＋تﻴا ،د جﻬاد د ﻣﻮرچﻠﻮﻧﻮ د برﻳاﻟﻴتﻮب او د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د
ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن ﻻﻣﻞ و.
ددې سﻴﻤ ３د ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗب５ﻠﻮ خﻠکﻮ ،رﻧگارﻧگﻮ ﻧژادوﻧﻮ ،ژبﻮ او دود او دستﻮر د ﻳﻮه باغ د
ب５ﻼب５ﻠﻮ گﻠﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر ﻳﻮ واحد ﻣﻠت جﻮړ ک７ی！ .ﻮﻟﻮ تﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد گران دی او د دﻓاع او سﻤسﻮروﻟﻮ
ﻟپاره ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ ＇خﻪ ﻣخک ３کﻴ８ي ،سروﻧﻪ ＊ﻨدي او ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد ＇خﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ ﻗرباﻧﻮي .د ﻳﻮې گ６ې
ﻋﻘ５دې درﻟﻮدل چ ３د 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 ﻻﻣﻞ کﻴ８ي.
د دې ﻫ５ﻮاد ！ﻮل زاﻣﻦ دﻧده ﻟري چ ３د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ د ﻻر＊ﻮوﻧﻮ پﻪ ر１ا ک ３پﻪ وروروﻟ ９او
برابرۍ ،سر＊ﻨدﻧﻮ ،ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن تر ﻳﻮ واحد بﻴرغ ،واحد دوﻟت او واحد ﻗاﻧﻮن ﻻﻧدې د خپﻠﻮ
ﻧﻴکﻮﻧﻮ د وﻳاړوﻧﻮ د ساتﻠﻮ او ﻟﻮړوﻟﻮ پﻪ ﻻر ک ３گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ي ،د خپﻞ گران ﻫ５ﻮاد د وداﻧﻮﻟﻮ،
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 چ ３د خﻠکﻮ پﻪ
پﻴﻮستﻮن ک ３کﻮم ﻳﻮ ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ وﻧ６ه ﻟري.

 – ١د اﻓﻐاﻧستان خاوره پﻪ ﻟرﻏﻮﻧﻮ زﻣاﻧﻮ ک ３د کﻮﻣﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ گ ６کﻮر و؟ ددې خاورې ﻟرﻏﻮﻧﻲ اوس５دوﻧکﻲ
د ﻧ７ۍ کﻮﻣﻮ برخﻮتﻪ وﻟ８５د４دل؟
 – ٢وﻟ ３گ６ه ﻋﻘ５ده د ﻫ５ﻮاد ！ﻮل اوس５دوﻧکﻲ پﻪ خپﻞ شاوخﻮا را！ﻮﻻی شﻲ؟
– ٣د اﻓﻐاﻧستان د ﻣﻬﻤﻮ تارﻳخﻲ دورو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ کﻮم دي؟
 – ٤پﻪ اسﻼﻣﻲ دوره ک ３د اﻓﻐاﻧستان د ﻳﻮ شﻤ５ر وﻳاړوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.

ﻫر زده کﻮوﻧکی دې ﻟﻪ ﻣﻠﻲ گ６و ！کﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻏﻮره ک７ي او پﻪ ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او د ﻫ５ﻮاد پﻪ ودې او
پرﻣختگ ک ３دې د ﻫﻐ ３د وﻧ６ې پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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شپ８م ﻟﻮست

ﻣﻠی ﻣشر :ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ
اﻓﻐاﻧستان پﻪ خپﻠﻪ ﻏ８５ه ک ３ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ 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 ﻳ ３تﻠپات ３ک７ي
دي .د ﻫﻐﻮی پ５ژﻧدل زﻣﻮږ د ﻫر ﻳﻮه اﻓﻐان دﻧده ده .ﻣﻮږ تﻪ ＊اﻳﻲ د ﻫﻐﻮی کارﻧاﻣ ３ﻳادې وساتﻮ او وﻳاړ
پرې وک７و.
ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ او ﻣﻠﻲ اتﻼﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دی .ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﻏﻠﻴﻢ ＇خﻪ د ﻫ５ﻮاد پﻪ
أزادوﻟﻮ ک ３ستر رول ﻟﻮبﻮﻟی دی .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻧﻮم زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د تارﻳخ پﻪ زرﻳﻨﻮ پا１ﻮ ک＊ ３کﻞ
شﻮی دی.
ﻣﻴروﻳس خان پر  ١٠٨٤ﻫـ ق ١٦٧٣ /م کال کﻲ ز４８４دﻟﻰ دى .پﻼر ﻳ＊ ３اﻟﻢ خان ﻧﻮﻣﻴده چ ３د
ﻫﻮتکﻮ د ﻗﻮم ﻳﻮ ﻣﻨﻠﻰ ﻣشر و .ﻣﻮر ﻳ ３ﻧازو اﻧا د سﻠطان ﻣﻠخﻲ تﻮخﻲ ﻟﻮر وه .ﻧازو اﻧا بﻪ پﻪ اوداسﻪ خپﻞ
زوی تﻪ شﻴدې ورکﻮﻟ ３او د ﻫﻐﻪ پاﻟﻨﻪ او روزﻧﻪ ﻳ ３پﻪ اسﻼﻣﻲ او ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ وک７ه.
ﻣﻴروﻳس خان پﻪ زﻟﻤﻴتﻮب کﻲ د وخت زﻳاتره دودﻳز ﻋﻠﻮم ﻟﻮستﻲ وو .پ＋تﻮ ،ﻓارسﻲ او ﻋربﻲ ژبﻲ ﻳ３
＊ ３زده وې .ﻟﻪ زده ک７و وروستﻪ پﻪ سﻮداگرۍ بﻮخت شﻮ .ﻟﻪ خراساﻧﻪ بﻪ ﻳ ３ﻣاﻟﻮﻧﻪ ﻫﻨدوستان او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
＄اﻳﻪ بﻪ ﻳ ３ﻫﻴﻮاد تﻪ راوړل ،گ＂ﻪ بﻪ ﻳ ３ﻫﻢ کﻮﻟﻪ او د ﻧﻮروخﻠکﻮ ﻟﻪ حاﻟﻪ بﻪ ﻫﻢ خبر４ده.
صﻔﻮي شاه حسﻴﻦ پر  ١١٠٦ﻫـ ق  ١٦۹٤ /م کال پﻪ اﻳران کﻲ پاچا شﻮ .د گﻮرجستان اوس５دوﻧکﻰ،
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گﻮرگﻴﻦ گﻮرجﻲ چ ３ﻧﻮی ﻣسﻠﻤان شﻮی و ،کﻨدﻫار تﻪ د خپﻞ حکﻮﻣت د استازي پﻪ تﻮگﻪ را وﻟ８５ه.
گﻮرگﻴﻦ ډ４ر ظاﻟﻢ او سخت زړی اﻧسان و ،پر اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻳ ３ظﻠﻤﻮﻧﻪ پﻴﻞ ک７ل＇ .ﻮک ﻧﻪ و چ ３ددې ب３
گﻨاه خﻠکﻮ ﻏ ８واوري .د خﻠکﻮ ﻏ ８تر ﻫﻴ＆ ＄اﻳﻪ ﻧﻪ رسﻴده .ډ４ر اﻓﻐاﻧﻲ ﻣشران د گﻮرگﻴﻦ ﻟﻪ خﻮا ووژل
شﻮل .د خﻠکﻮ د اﻣﻴد سترگﻲ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې ﻣﻴروﻳس خان تﻪ چ ３د ﻫﻮتکﻮ ﻣشر و ،او＊ت ３وې .ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ＇خﻪ ﻳ ３د ﻣرست ３ﻏﻮ＊تﻨﻪ و ک７ه .ﻣﻴروﻳس خان ﻫﻢ د خپﻠﻮ خﻠکﻮ او ﻫﻴﻮاد خدﻣت تر ﻫر＇ﻪ ＊ﻪ
وباﻟﻪ ،سﻮداگري ﻳ ３پر＋４ﻮده ،د ﻫﻴﻮاد خدﻣت تﻪ ﻳ ３ﻣﻼ وت７ﻟﻪ .ﻟﻮﻣ７ی ﻳ ３د خﻠکﻮ تر ﻣﻨ ＃ﻣﻠﻲ ﻳﻮ واﻟی
راﻣﻨ ＃تﻪ ک ７او بﻴا ﻳ ３گﻮرگﻴﻦ تﻪ ＄ان ﻧژدې ک ،７خﻮ گﻮرگﻴﻦ پر ده ب ３اﻋتباره شﻮ ،دى ﻳ ３پﻪ ١٧٠٧م
کال اصﻔﻬان تﻪ وﻟ８５ه .شاه حسﻴﻦ تﻪ ﻳﻲ پﻪ پ＂ﻪ حال وﻟ８５ه چ ３ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻧظربﻨد ک７ي.
شاه حسﻴﻦ صﻔﻮي ﻣﻴروﻳس خان ﻫﻠتﻪ ﻧظربﻨد ک ،７خﻮ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ پﻪ خپﻞ خداى ورک７ي
استﻌداد ،د اصﻔﻬان پﻪ دربار ک ３ﻧﻔﻮذ وک .７د ﻣﻴروﻳس خان پﻮﻫ ３او ﻗﻮي ﻣﻨطﻖ ،ﻧﻪ ﻳﻮازې ډ４ر ژر
دی ﻟﻪ بﻨده خﻼص ک ،７بﻠک ３پﻪ ډ４ر درﻧاوي ﻳ ３حج تﻪ د تﻠﻠﻮ اجازه ﻫﻢ ورک７ه .تر حج وروستﻪ ب５رتﻪ
د اصﻔﻬان دربار تﻪ راﻏﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ ﻳ ３گﻮرگﻴﻦ تﻪ د سﻼکار او ＊اروال پﻪ تﻮگﻪ د ﻣﻘررۍ رسﻤﻲ
ﻓرﻣان واخﻴست او کﻨدﻫار تﻪ راﻏﻰ.
ﻣﻴروﻳس خان پﻪ کﻨدﻫار ک ３د وﻟسﻲ پا＇ﻮن ﻟپاره ﻳﻮه جرگﻪ جﻮړه ک７ه او پر４ک７ه ﻳ ３وک７ه ،ﻟﻮﻣ７ی دې
د بﻠﻮ＇ﻮ ،ترﻳﻨﻮ او کاک７و خاﻧان دې تﻪ وﻫ（ﻮل شﻲ چ ３صﻔﻮي حکﻮﻣت تﻪ د ﻣاﻟﻴ ３ﻟﻪ ورکﻮﻟﻮ ＇خﻪ
ډډه وک７ي ،ﻫﻐﻮى ﻫﻤداس ３وک７ل .گﻮرگﻴﻦ خپﻞ شپ ８زره کسﻴز ﻟ＋کر ژوب او بﻠﻮچستان تﻪ وﻟ８５ه ،پﻪ
خپﻠﻪ ﻫﻢ ورپس ３رﻫﻲ شﻮ او ﻟﻪ ﻣﻴروﻳس خان ＇خﻪ ﻳ ３ﻫﻢ وﻏﻮ＊تﻞ چﻲ ﻫﻠتﻪ ورشﻲ .ﻣﻴروﻳس خان
ﻟﻪ اوو زرو پ＋تﻨﻮﻋسکرو سره ﻫﻠتﻪ ＄ان ور ورساوه .د شپ ３ﻳ ３پر گﻮرگﻴﻦ حﻤﻠﻪ وک７ه .ﻫﻐﻪ او د ﻫﻐﻪ
！ﻮل کﻨ６ک ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړ .پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３د 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 ﻻس پﻮرې ک＊ .７ار ﻳ ３وﻧﻴﻮ او
ﻣﻠﻲ جرگﻪ ﻳ ３راوبﻠﻠﻪ .ﻣﻠﻲ جرگ ３دى پر  ١١١۹ﻫـ ق (١٧٠۹م) ک ３د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ.
ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ ﻟﻪ ！اکﻞ ک５دو وروستﻪ د کﻨدﻫار ＊ار دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ترﻣﻴﻢ ک７ل ،پﻪ ＊ار ک ３ﻳ ３ﻏﻠﻪ او وسﻠﻪ
جﻤع ک７ه ،د کﻨدﻫار ＊ار خﻠک ﻳ ３سره را！ﻮل ک７ل او ورتﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ:
»کﻪ چ５رې پﻪ تاسﻮ ک ３داس ３خﻠک وي ،د أزادۍ پر دې ﻟﻮى ﻧﻌﻤت چ ３ﻣﻮږ پﻪ ډ４ره أساﻧ９
سره ترﻻسﻪ ک７ى ،خﻮښ ﻧﻪ وي ،ﻫﻐﻮى دې ＄ان ＇رگﻨد ک７ي او ﻟﻪ دې جرگ＇ ３خﻪ دې وو＄ﻲ،
ﻫ（５ﻮک بﻪ پﻪ ﻫﻐﻮى ﻏرض ﻧﻪ کﻮي .داس ３خﻠک ب ３شکﻪ ددې أزاد رﻳاست ﻟﻪ پﻮﻟ ３ﻧﻪ بﻬر د ﻳﻮه ﻧﻮي
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ظاﻟﻢ پاچا تکﻞ کﻮﻻى شﻲ«.
ﻣﻴروﻳس خان د واک ﻟﻪ تر ﻻسﻪ کﻮﻟﻮ وروستﻪ د کﻨدﻫار چارې برابرې ک７ې ،ﻟﻪ ابداﻟﻴاﻧﻮسره ﻳ ３د روﻏ３
جﻮړې تگﻼره تﻌﻘﻴب ک７ه ،بﻠﻮ＇ان ﻳ ３وستاﻳﻞ ،د ﻫﻨد ﻟﻪ گﻮرگاﻧ ３دربارسره ﻳ ３د 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  ٢٨د ذواﻟحجﻪ حرام ١١٢٧ ،ﻫـ (١٧١٥م) کال ﻟﻪ دې ﻓاﻧﻲ ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ３
پ＂ ３ک７ې ،د تﻠپات ３دﻧﻴا پﻪ ﻟﻮري ﻳ ３روح واﻟﻮت او کﻨدﻫار ＊ار تﻪ ﻧژدې د کﻮکران پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３خاوروتﻪ
وسپارل شﻮ .پ＋تاﻧﻪ ،ﻣﻠﻲ ﻣشر ﻣﻴروﻳس خان د ﻫﻐﻪ د خدﻣتﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د »ﻧﻴکﻪ« پﻪ ﻟﻘب ﻳادوي او ډ４ر
درﻧاوی ﻳ ３کﻮي.
د ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ ﻣشﻬﻮره وﻳﻨا ده چ ３واﻳﻲ» :کﻪ تاسﻮ سره ﻳﻮ ﻧشئ ،د پردﻳﻮ جﻎ ﻟﻪ خپﻠﻮ اوږو ﻟرې
کﻮﻻى ﻧشئ!«

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻏﻮر وﻟﻴکﻲ ،چ＇ ３ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻲ ﻻ
ﻟﻪ ﻫﻤدې ش５ب＇ ３خﻪ ﻫ５ﻮاد تﻪ د خدﻣت جﻮگﻪ شﻲ！ ،ﻮﻟ ３پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل شﻮې دﻧدې دې پﻪ ﻳﻮ ﻟ５ست
ک ３وﻟﻴکﻲ او د ﻫرې ډﻟ ３استازی دې ﻳ ３ﻧﻮرو تﻪ واوروي.

 - ١ستاسﻮ پﻪ ﻓکر د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９اخﻴستﻞ أسان دي ،کﻪ ساتﻞ ﻳ３؟
 - ٢درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ او د ﻣﻠﻲ ﻣشر د ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ اړه دې خبرې
وک７ي.
 – ٣دا وﻳﻨا» :ﻳا بﻪ ﻳﻮ کﻴ８و ،ﻳا بﻪ ورکﻴ８و!« ＇ﻪ ﻣﻌﻨا ﻟري؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻳﻮې ﻣﻘاﻟ ３ک ３وﻟﻴکﻲ چ ３د 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 خپﻠ ３گ＂ ３خﻮشاﻟﻴ８ي او د ＄ان پﻪ گ＂ﻪ د ﻫﻐ ３د کاروﻧ ３ﻟپاره ﻫ（ﻪ او ﻫاﻧد کﻮي .د ﻫﻐ ３د
ساتﻨ ３او ﻟﻪ ﻫﻐ＇ ３خﻪ د دﻓاع ﻟپاره ﻣﻘاوﻣت کﻮي .د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د وگ７و گ＂ ３کﻮﻣ ３دي؟
د شخصﻲ او ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر ＇ﻪ شی دی؟ تاسﻮ کﻮﻣﻪ ﻳﻮه گ＂ﻪ ﻏﻮره بﻮﻟئ او ارز＊ت
ورکﻮئ؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ دې پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ ترﻻسﻪ ک７ئ.

د خصﻮصﻲ او عﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ پ５ژﻧدﻧﻪ

د ﻫرې ！ﻮﻟﻨ ３وگ７ي ډ４رې گ＂ ３ﻟري .ددې گ＂ﻮ ﻳﻮ شﻤ５ر پﻪ خپﻠﻪ پﻪ اﻧسان ﻳا د ﻫﻐﻪ پﻪ کﻮرﻧ ９او ﻧژدې
خپﻠﻮاﻧﻮ پﻮرې اړه ﻟري ،خﻮ ﻳﻮه برخﻪ ﻳ ３د ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ ！ﻮﻟﻮ وگ７و پﻮرې اړه ﻟري .ﻟﻮﻣ７ي ډول تﻪ ﻳ３
خصﻮصﻲ ﻳا شخصﻲ گ＂ ３او دوﻳﻤ ３برخ ３تﻪ ﻳ ３ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３ﻳا ﻣﻠﻲ گ＂ ３وﻳﻞ کﻴ８ي.
پﻪ پاﻧگﻪ واﻟﻮ ﻧظاﻣﻮﻧﻮ ک ３د وگ７و پر اصاﻟت ！ﻴﻨگار کﻴ８ي ،د ﻳﻮه وگ７ي گ＂ ３پر ﻋاﻣﻪ گ＂ﻮ ﻏﻮره بﻠﻞ کﻴ８ي،
د وگ７ي ﻻسﻮﻧﻪ ﻳ ３د ﻫﻐﻪ د ﻏﻮ＊تﻨﻮ پﻪ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ک ３پراﻧﻴست ３پرﻳ＋ﻲ وي .پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３پﻪ وﻟسﻮاکﻮ
ﻧظاﻣﻮﻧﻮ ک ３ﻓردي گ＂ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ اﻳستﻠﻲ او ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تﻪ ﻳ ３ﻏﻮره واﻟی ورک７ی دی .د اسﻼم سپ（５ﻠﻲ
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دﻳﻦ پر اﻋتدال او ﻣﻨ％ﻼرﻳتﻮب ！ﻴﻨگار کﻮي ،ﻫﻢ شخصﻲ او ﻫﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تﻪ ارز＊ت ورکﻮي .پﻪ
＄ﻴﻨﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３پر شخصﻲ گ＂ﻮﻏﻮره بﻮﻟﻲ.
عﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３پر شخصﻲ گ＂ﻮ ړوﻣبی کﻮل

د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３زﻳاتره ستﻮﻧزې او گ６وډۍ ﻟﻪ ﻫﻤدې ＄اﻳﻪ پﻴﻠﻴ８ي چ ３وگ７ي ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د خپﻠﻮ
شخصﻲ گ＂ﻮ پﻪ اړه سﻮچ کﻮي او خپﻠﻮ ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تﻪ پام ﻧﻪ اړوي .پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３خپﻠ ３ﻧﻪ
گ２ﻲ .پﻪ داس ３حال ک ３کﻪ ＊ﻪ پام وک７و ،پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻫر وگ７ي گ＂ ３دي ،ﻟﻪ
دې اﻣﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３پر 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＂ ３پر ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ ﻏﻮره وبﻠﻞ شﻲ ،زﻳان ﻳ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮﻟﻮ خﻠکﻮ تﻪ رسﻴ８ي.
عﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تﻪ د زﻳان رسﻮﻟﻮ ب５ﻠگ３

کﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک د خپﻠﻮ گ＂ﻮ ﻟپاره د ﻧﻮرو پر حﻘﻮﻧﻮ او شتﻮ گ６５ه واچﻮي ،کﻪ چ５رتﻪ ﻳﻮ شخص ﻳا ﻳﻮ
باﻧک د گ＂ ３اخﻴستﻠﻮ (سﻮد) ﻟﻪ ﻻرې ﻣخک ３ﻻړ شﻲ ،سﻠگﻮﻧﻪ او أن زرگﻮﻧﻪ خﻠک زﻳان ﻣﻮﻣﻲ.
کﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک پر ﻏﻼ ،ب６و اخﻴستﻠﻮ او ﻳا اختﻼس ﻻس پﻮرې ک７ي ،سﻠگﻮﻧﻮ خﻠکﻮ او ﻋاﻣﻪ شتﻤﻨﻴﻮ
تﻪ زﻳان رسﻴ８ي.
کﻪ ﻳﻮ سﻮد اگر پر احتکار او چﻠﻮ！ ９ﻻس پﻮرې ک７ي！ ،ﻮﻟﻮ خﻠکﻮ تﻪ ﻳ ３زﻳان رسﻴ８ي .ﻟﻪ ﻫﻤدې
اﻣﻠﻪ اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت د احتکار او چﻠﻮ！ ９ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ تﻪ دﻧﻴﻮي او اخروي سزا ！اکﻠ ３ده.
کﻪ ﻳﻮ وگ７ی د خپﻠ ３شخصﻲ گ＂ ３ﻟپاره ﻋاﻣﻪ ﻻره وت７ي ،ﻳا ﻳ ３پﻪ خپﻞ کﻮر ﻳا ﻫ＂ ９ک ３ﻧﻨباسﻲ ،ﻳا
د خپﻞ کﻮر خ％ﻠ ３او چ＂ﻠ ９پﻪ ﻻره او کﻮ＇ﻪ ک ３واچﻮي ،پﻪ دې ！ﻮﻟﻮ حاﻟتﻮﻧﻮ ک ３ﻧﻮرو تﻪ زﻳان رسﻮي
چ ３دا ﻳ ３د اﻧساﻧﻲ اخﻼﻗﻮ او اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ＇خﻪ ﻳﻮ ﻣخاﻟﻒ ﻋﻤﻞ گ２ﻞ کﻴ８ي.
کﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک د خپﻠ ３شخصﻲ گ＂ ３ﻟپاره د خﻠکﻮ د ＇＋ﻠﻮ اوبﻪ کک７ې ک７ي ،ﻳا پﻪ استﻮگﻨ％اﻳﻮﻧﻮ ک３
د کارخاﻧﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ چاپ５رﻳال کک ７ک７ي ،ﻳا د کﻮﻣ ３ﻫ＂ ９ﻳا ﻫﻮ！ﻞ ＇＋تﻦ پات ３شﻮي او ﻏﻴر صحﻲ
خﻮراکﻲ تﻮکﻲ پر خﻠکﻮ وپﻠﻮري ،پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻳ ３ﻋاﻣﻪ گ＂ﻮ تﻪ زﻳان رسﻮﻟی دی.
کﻪ ﻳﻮ زده کﻮوﻧکی ＊ﻮوﻧ％ﻲ تﻪ پﻪ ﻻره ﻳﻮ ＇ﻮک و＄ﻮروي ،د خﻠکﻮ کﻮروﻧﻮ تﻪ ډبرې واچﻮي ،پر
د４ﻮاﻟﻮﻧﻮ خط راکاږي ،د خﻠکﻮ د تگ راتگ ﻻره بﻨده ک７ي ،د ﻧجﻮﻧﻮ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ ﻣخ ３تﻪ را！ﻮل
شﻲ ،د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﻣﻴزوﻧﻮ او ＇ﻮکﻴﻮ او ﻧﻮرو تﻮکﻮ تﻪ زﻳان ورسﻮي ،پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３ﻳ ３ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ تﻪ
زﻳان رسﻮﻟی او خﻠک ﻳ＄ ３ﻮروﻟﻲ دي.
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ﻳﻮ ﻫ５ﻮادپال او ﻧ５ک وگ７ی ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دی چ ３ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ ３پر شخصﻲ گ＂ﻮ ﻏﻮره وبﻮﻟﻲ او د ﻋاﻣﻪ
شتﻤﻨﻴﻮ د ساتﻠﻮ او ＇ارﻟﻮ پﻪ ﻻره ک ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７ي او ﻧﻮر ﻫﻢ پرې ﻧ８دي چ ３ﻣﻠﻲ 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 ＃ک ３خبرې وک７ي .پﻪ پای ک ３دې د ﻫرې ډﻟ ３استازی د ！ﻮﻟگﻲ ﻣخ ３تﻪ راشﻲ
او د خپﻠ ３ډﻟ ３د خبرو ﻧتﻴجﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

 – ١ﻣﻠﻲ گ＂ ３ﻟﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 - ٢کﻪ شخصﻲ گ＂ ３پر ﻣﻠﻲ او ﻋﻤﻮﻣﻲ گ＂ﻮ دﻣخﻪ شﻲ＇ ،ﻪ ستﻮﻧزه راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴ８ي؟
＊ - ٣ﻪ ﻫ５ﻮادوال د ﻣﻠﻲ او ﻋاﻣﻪ گ＂ﻮ پﻪ ساتﻠﻮ ک＇ ３ﻪ رول ﻟﻮبﻮﻻی 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 اسﻼﻣﻲ اﻣت سره د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ت７او
(د ﻳﻮ واحد اﻣت پﻪ تﻮگﻪ)
ﻫر ﻣﻠت ﻳﻮ ﻟ ７داس ３اصﻮل او ﻻرې چارې ﻟري چ ３د ﻫﻐﻪ وﻟس د ژوﻧداﻧﻪ بﻨس＂ﻮﻧﻪ جﻮړوي .د ﻫﻐﻪ
وﻟس وگ７ي د دﻏﻮ اصﻮﻟﻮ او ﻻرو ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ ﻧﻮرو وﻟسﻮﻧﻮ ＇خﻪ ب５ﻠﻴ８ي .ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ سره د ﻳﻮه
واحد اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ تﻮگﻪ د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ اړﻳکﻲ ﻫﻢ دﻏس ３اصﻮل او ﻻرې چارې ﻟري چ ３د ﻫﻐﻮی پﻪ
ﻟرﻟﻮ ﻟﻪ ﻧﻮرو اﻣتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ب５ﻠﻴ８ي.
د اسﻼﻣﻲ اﻣت اصﻮل او بﻨس＂ﻮﻧﻪ کﻮم دي؟ اسﻼﻣﻲ ستر اﻣت ＇ﻨگﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮی دی؟ د ﻫﻐ３
＄اﻧگ７تﻴاوې کﻮﻣ ３دي؟ اﻓﻐاﻧستان د ﻣسﻠﻤان اﻣت پﻪ ﻟﻴکﻪ ک＇ ３ﻨگﻪ درﻳ ＃ﻟري؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د پﻮرتﻪ پﻮ＊تﻨﻮ ＄ﻮابﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک７ئ.

د اسﻼﻣﻲ اﻣت بﻨس

د اسﻼم پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻟﻪ بﻌثت وروستﻪ د اسﻼﻣﻲ اﻣت د بﻨس ﻟﻮﻣ７ۍ
خ＋تﻪ ک＋５ﻮده .اسﻼﻣﻲ اﻣت د ﻧ７ۍ پر ﻣخ د ﻧﻮرو اﻣتﻮﻧﻮ پﻪ خﻼف ،ﻳﻮاز４ﻨی اﻣت دی چ ３د تﻮحﻴد پر
ﻋﻘ５دې وﻻړ دی .اسﻼﻣﻲ اﻣت د ﻳﻮه خدای پاﻟﻨﻪ کﻮي ،د اسﻼﻣﻲ اﻣت کتاب ﻳﻮ او د ﻫﻐﻮی پﻴﻐﻤبر ﻳﻮ
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او ﻗبﻠﻪ ﻳ ３ﻳﻮه ده .ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ اسﻼﻣﻲ اﻣت داس ３راپ５ژﻧﻲ:
[سﻮرة اﻷﻧبﻴاء{]۹٢ :ژباړه» :دا اﻣت ،ستاسﻮ ﻳﻮاز４ﻨی اﻣت دی او زه ستاسﻮ
رب ﻳﻢ ،ﻧﻮ ﻳﻮازې زﻣا ﻋبادت [اطاﻋت] وک７ئ«.
اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ ک ３خپﻮر دی ،ددې اﻣت کتاب او ﻗاﻧﻮن (ﻗرأن کرﻳﻢ) جﻬاﻧﻲ کتاب او ！ﻮل
بشرﻳت تﻪ ﻧازل شﻮی دی .اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ ﻓرﻣاﻳﻲ:

[سﻮرة ﻳﻮسﻒ]١٠٤ :

ژباړه» :دا کتاب (ﻗرأن کرﻳﻢ) ！ﻮﻟﻮ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ تﻪ ﻟﻪ ﻧصﻴحت پرتﻪ بﻞ ＇ﻪ شی ﻧﻪ دی«.
د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر حضرت ﻣحﻤد صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ پر ！ﻮل بشرﻳت ﻣبﻌﻮث شﻮی دی ،ﻟکﻪ چ３
ﻟﻮی خدای د ﻫﻐﻪ پﻪ اړه ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي:

[سﻮرة سبأ]٢٨ :

ژباړه» :ﻣﻮږ تﻪ ！ﻮﻟﻮ اﻧساﻧﻮ تﻪ ز４ری ورکﻮوﻧکی او ډارووﻧکی ﻟ８５ﻟی ﻳ«.３
د اسﻼم د ﻫﻤدې ﻧ７ﻳﻮاﻟتﻮب ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د اسﻼم د سباوون پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ پﻴﻞ ک ３ابﻮبکر ﻋربﻲ ،بﻼل حبشﻲ،
صﻬﻴب روﻣﻲ او سﻠﻤان ﻓارسﻲ د اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９ﻫستﻪ ک＄ ３ای وﻣﻮﻧد.
د اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د اﻓﻐاﻧستان درﻳ＃

اﻓﻐان ﻣسﻠﻤان اﻣت د اسﻼﻣﻲ اﻣت ﻧﻪ ب５ﻠ５دوﻧکی ！ﻮ！ﻪ ده او د اﻓﻐاﻧستان خاوره د اسﻼﻣﻲ ﻋاﻟﻢ
ارز＊تﻤﻨﻪ او گ＂ﻮره تارﻳخﻲ سﻴﻤﻪ ده .ددې خاورې تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮی وﻳاړوﻧﻪ د اسﻼم پﻪ سﻴﻮري ک ３د اسﻼم
پﻪ ﻧاﻣﻪ د اﻓﻐان وﻟس پﻪ برخﻪ شﻮي دي.
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬاﻟﻪ چ ３ددې خاورې اوس５دوﻧکﻲ د اسﻼم پر سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ﻣشرف شﻮي ،د اسﻼم د
＄ﻠ５دوﻧکﻲ ﻣرکز پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３دﻋﻮت او جﻬاد ،ﻣﻌرﻓت او أزادي د ﻧ７ۍ گﻮټ گﻮټ تﻪ رسﻮﻟ ３او ددې
خاورې ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ زاﻣﻦ د اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３د ﻋﻠﻢ او پﻮﻫ ،３بﻠﻨ ３او سﻴاست ،أزادۍ او زړورتﻴا
د بﻴرﻏچﻴاﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧدل شﻮي دي.
اﻣام اﻋظﻢ ابﻮحﻨﻴﻔﻪ رحﻤة اهلل ﻟﻪ ﻫﻤدې خاورې ＇خﻪ پﻮرتﻪ شﻮی او د ﻓﻘﻬ ３د ﻣذﻫبﻮﻧﻮ ﻣخک＋ﻲ ﻳ３
ترﻻسﻪ ک７ې .سﻠطان ﻣحﻤﻮد ﻏزﻧﻮي او احﻤدشاه ابداﻟﻲ ﻟﻪ ﻫﻤدې سﻴﻤ＇ ３خﻪ د اسﻼم بﻴرغ د ﻫﻨد پﻪ
ﻧﻴﻤ ３وچ ３او د گاوﻧ６ۍ سﻴﻤ ،３خراسان پﻪ پراخﻮ او پﻠﻨﻮ ＄ﻤکﻮ د بت او شرک پاﻟﻨ ３پر کﻨ６واﻟﻮ پﻮرتﻪ
ک７ی دی .سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐاﻧﻲ ﻟﻪ ﻫﻤدې ﻋﻠﻢ او ﻓرﻫﻨگ روزوﻧک ３زاﻧگﻮ ＇خﻪ سر رااوچت ک７ی،
د اسﻼﻣﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او د استﻌﻤار پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３د ﻣبارزې ﻟپاره وﻟسﻮﻧﻪ راوﻳ） ک７ي دي .د اﻓﻐاﻧستان
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ﻣسﻠﻤان وﻟس د خپﻠﻮاک ９د ب５رتﻪ اخﻴستﻠﻮ د ﻣخک＋اﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ د أزادۍ او خپﻠﻮاک ９ﻟﻮست د ﻧ７ۍ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ ورزده ک７ی دی .د اﻓﻐاﻧستان خﻠکﻮ د شﻠﻤ ３پ７５ۍ پﻪ اوږدو ک ３د اﻳﻤان او ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３پﻪ
ﻗﻮت د ﻧ７ۍ دوو سترو زبر＄ﻮاکﻮﻧﻮ ،اﻧگﻠﻴس او پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد تﻪ ﻏاښ ﻣاتﻮوﻧک ３ﻣات ３ورک７ي
او ﻟﻪ خپﻠ ３پاک ３خاورې ＇خﻪ ﻳ ３ش７ﻟﻲ دي .د اﻓﻐاﻧستان ﻣسﻠﻤان وﻟس تﻞ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ او
ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ پ＋５ﻮ سره د زړه سﻮي ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې ډول د ﻓﻠسطﻴﻦ د ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه ،ﻣخک） رول
ﻟﻮبﻮﻟی دی.
پﻪ ﻣﻘابﻞ ک ３د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ اسﻼﻣﻲ اﻣت تﻪ د اﻓﻐاﻧستان خاوره گراﻧﻪ او ددې باتﻮر او ﻣ７５ﻧﻲ وﻟس وگ７و تﻪ
د درﻧاوۍ پﻪ سترگﻪ گﻮري .د اﻓﻐاﻧستان د خپﻠﻮاک ９ﻏﻮ＊تﻮﻧکﻮ ﻣبارزو پﻪ ﻟ ７ک ３د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ ﻣسﻠﻤاﻧان
د اﻓﻐاﻧستان د ﻣسﻠﻤان وﻟس تر ＇ﻨگ وﻻړ وو چ ３ډ４ره ＊ﻪ ب５ﻠگﻪ ﻳ ３د پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد د ﻳرﻏﻞ
پﻪ وړاﻧدې د جﻬاد پﻪ کﻠﻮﻧﻮ ک ３د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ خﻠکﻮ سره د ！ﻮل اسﻼﻣﻲ اﻣت ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ گ６ون ک７ی
او زﻳات شﻤ５ر ﻳ ３د شﻬادت جاﻣﻮﻧﻪ ＇＋ﻠﻲ دي.
پﻪ دې تﻮگﻪ د اﻓﻐاﻧستان وﻟس کﻮﻻی شﻲ ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ 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 ک ３ﻫ（ﻪ ک７ې ،ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ اﻣت سره د اﻓﻐاﻧستان د وﻟس اړﻳک ３خ７پ ７ک７ي
او ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ ﻳ ３جﻼ ک７ي چ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３د دې خاورې ﻫ５ﻮادپاﻟﻮﻧکﻮ او ﻣؤﻣﻨﻮ خﻠکﻮ ډ４ر ستر زﻳاﻧﻮﻧﻪ
ﻟﻴدﻟﻲ او سروﻧﻪ ﻳ＊ ３ﻨدﻟﻲ دي.
د اﻓﻐاﻧستان خﻠکﻮ او سﻴاستﻮاﻟﻮ تﻪ پﻪ کار ده ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ستر اﻣت سره د اﻓﻐاﻧستان د ﻣسﻠﻤان وﻟس د
پﻴﻮستﻮن پﻪ اړه خپﻠ ３دﻧدې او ورسپارل شﻮي ﻣسؤوﻟﻴتﻮﻧﻪ سرتﻪ وروسﻮي .د اسﻼﻣﻲ اﻣت او اسﻼﻣﻲ
ﻧ７ۍ ﻟﻪ وړتﻴاوو ＇خﻪ د سﻮﻟ ３او اﻣﻨﻴت ،وداﻧ ９او بﻴارﻏاوﻧ ３او د اﻓﻐاﻧستان د خﻠکﻮ د سﻮکاﻟ ９او
پرﻣختگ ﻟپاره سﻤﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ي.
＇رگﻨدوﻧ３

پﻪ ﻋربﻲ ژبﻪ ک ３د ﻗرأن کرﻳﻢ ﻟﻪ ﻣخ» ３اﻣت« ＇ﻮ ﻣﻌﻨاگاﻧ ３ﻟري:
 د خﻠکﻮ ﻳﻮه ！ﻮﻟگﻪ چ ３پﻴﻐﻤبر ورتﻪ راﻟﻴ８ل شﻮی وي ،ﻟکﻪ اسﻼﻣﻲ اﻣت ،چ ３اﻟﻬﻲ وروستیپﻴﻐﻤبر ،حضرت ﻣحﻤد ﻣصطﻔی صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ورتﻪ د ﻻر＊ﻮوﻧ ３ﻟپاره ﻣبﻌﻮث شﻮی دی.
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 -ﻫﻐﻪ چاتﻪ چ ３د خﻴر او ﻧ５ک！ ９ﻮل ﻓضاﻳﻞ پک ３را！ﻮل شﻮي وي ،ﻟکﻪ د خدای

دا وﻳﻨا:

[اﻟﻨحﻞ]١٢٠ :؛ ﻳﻌﻨ ،３ابراﻫﻴﻢ (خﻠﻴﻞ) ﻣطﻴع ،ﻓرﻣان وړوﻧکی
او واحد ﻣﻠت و ،ﻫ（５کﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ خدای

سره شرﻳک وﻧﻪ ﻧﻴﻮ.

 -د وخت ﻳﻮې ﻣﻮدې تﻪ وﻳﻞ کﻴ８ي ،ﻟکﻪ د ﻣتﻌال خدای

دا وﻳﻨا:

[ﻳﻮسﻒ ]٤٥ :ﻟﻪ ﻫﻐﻮ دوو ＇خﻪ ﻳﻮ (د ﻳﻮسﻒ زﻧداﻧﻲ ﻣﻠگري) ووﻳﻞ ،چ ３ژﻏﻮرل شﻮی
و او د ﻳﻮې ﻣﻮدې (＇ﻮ کاﻟﻪ) ﻟﻪ ت５ر４دو وروستﻪ ﻳ ３ﻳﻮسﻒ ﻳاد شﻮ.

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

＇ – ١ﻮ تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻣبارکﻮ ﻗرأﻧﻲ أﻳتﻮﻧﻮ او ﻧبﻮي احاﻳثﻮ او د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر د ﻋﻤﻠﻲ
سﻴرت پر بﻨس د اسﻼﻣﻲ اﻣت د ﻧ７ﻳﻮاﻟتﻮب پﻪ اړه خبرې وک７ي.
 – ٢ﻫﻐﻪ ﻣﻬﻤ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې کﻮﻣ ３دي چ ３اسﻼﻣﻲ اﻣت ﻟﻪ ﻧﻮرو اﻣتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ب５ﻠﻮي؟
 – ٣د اسﻼﻣﻲ اﻣت پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３د اﻓﻐان ﻣسﻠﻤان اﻣت درﻳ ＃ﻟﻪ ﻓکري ،ﻋﻠﻤﻲ ،جﻬادي ،سﻴاسﻲ او
د خپﻠﻮاک ９ﻏﻮ＊تﻠﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه رو＊اﻧﻪ ک７ئ.
 – ٤ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ اﻣت سره د اﻓﻐاﻧستان د ﻣسﻠﻤان وﻟس د پﻴﻮستﻮن ＇ﻮ ب５ﻠگ ３وړاﻧدې ک７ئ.

اﻓﻐاﻧستان ＇ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻲ د اسﻼﻣﻲ اﻣت ﻟﻪ سرچﻴﻨﻮ او وړتﻴاوو ＇خﻪ د سﻮﻟ ３او اﻣﻨﻴت د تآﻣﻴﻦ
ﻟپاره کار واخﻠﻲ؟ پﻪ دې اړه دې زده کﻮوﻧکﻲ ﻳﻮه پﻪ زړه پﻮرې ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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ﻧﻬﻢ ﻟﻮست

د ﻳﻮه باغ گﻼن
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３شاﻋر خپﻞ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ﻳﻮه ب ０سره پرتﻠﻪ ک７ی دی .ب ０پر گﻼﻧﻮ او شﻨﻮ بﻮ！ﻮ ډ４ر ＊اﻳستﻪ
وي .د ب＊ ０کﻼ ﻫﻢ د گﻼﻧﻮ 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 ﻫﻤداس ３درواخﻠﻪ .ﻫر ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،تﻮکﻤﻮﻧﻮ او
کﻮرﻧﻴﻮ ＇خﻪ جﻮړ وي .د گﻼﻧﻮ د رﻧگ تﻮپﻴر او پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او تﻮکﻤﻮﻧﻮ تﻮپ５ر د ب ０او ﻫ５ﻮاد
＊کﻼ 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 وداﻧ ９ک ３خپﻠﻪ وﻧ６ه سرتﻪ ورسﻮو.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ وداﻧﻴ８ي کﻪ پﻪ ب ３اتﻔاﻗ ９او ＄اﻧ％اﻧ９؟
ﻳــﻮه بــاغ کــــ ３وې وﻻړې ډ４ــــرې وﻧــ３
ﻫــــره پــا１ــــﻪ ﻳ ３ﻻﻳﻘــﻪ د ستــاﻳﻨ３
خﻮا پﻪ خﻮا ﻏاړه پﻪ ﻏاړه خﻮﻟﻪ پﻪ خﻮﻟﻪ وې
ﻟــﻪ ﻳﻮې خــــاورې پﻴدا د ﻳﻮکاﻟﻪ وې
ﻟـــــﻪ ﻳــــﻮې وﻳاﻟــــ ３اوبــﻪ ورتـــﻪ راتﻠﻠـ３
پـــﻪ ﻳــــﻮه ﻫــﻮا ک！ ３ﻮﻟ ３ﻟﻮﻳ５دﻟــ３
ددې ！ــــﻮﻟــــﻮ ﻳــﻮ خــــزان او ﻳﻮ بﻬــار و
＊ﻪ او بـد ﻳ ３و شرﻳک ﻳﻮ ﻳ ３واکدار و
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＄ﻴﻨ ３جگــ＄ ３ﻴﻨ！ ３ﻴ＂ ３کــﻮزو پاس وې
ﻟکــــﻪ گـــﻮت ３د ﻳﻮه وجﻮد د ﻻس وې
چـــــا ﻣ５ﻮه ﻟــرﻟـــﻪ چـــا ＊اﻳستﻪ گـﻠـﻮﻧــﻪ
د چــــا سﻴﻮری و ډ４ر ＊ﻪ د چـا ﻗـدوﻧﻪ
چﻨــار ﻟـــــﻮی و شﻔتاﻟـــﻮ ﻟکــﻪ ﻣاشﻮم و
د ﻣ ３２او ﻧاک تﻮپﻴر ﻟـــﻪ ورا ﻣﻌﻠـﻮم و
ﻟــــﻪ ﻳــــﻮه سره ﻟــــﻮﻳﻲ وه ﻧـــﻮر ＇ﻪ ﻧﻪ و
بﻞ سره رﻧگــﻮﻧﻪ ＊ﻪ ،خـﻮﻧدوﻧﻪ ＊ﻪ و
د ﻣـــرﻏــاﻧـﻮ ﻧﻐﻤ ３وې پکـــ＇ ３ــﻮ رازه
ﻫـــر ﻣــرﻏــﻪ ﻣﻮ پ５ژاﻧده ﻟﻪ خپﻞ أوازه
رﻧگارﻧگ گﻠــــﻮﻧﻪ وو ﻳــــﻮه چﻤﻦ کـــ３
ﻟکــــــﻪ وي چـ ３وﻟسﻮﻧﻪ پﻪ وطﻦ ک３
ﻫر ﻳﻮ بﻮ！ی پﻪ خپﻞ ＄ــای کـ ３سر بﻠﻨد و
د باﻏبان سترگـــﻮ ک ３ﻫر ﻳﻮ ارجﻤﻨد و
پﻪ حﻘـــﻮﻧــﻮ کــــ ３ﻳ ３ﻧـﻪ و ＇ــــﻪ تﻮپﻴر
ﻣاﻟﻴــــار و پﻪ ﻫـــــرې وﻧ ３ډ４ر زﻫﻴر
ﻳﻮ ﻟـــﻪ بﻠﻪ ﻳ ３پﻪ ﻫر حــال ک ３شرکت و
پﻪ تﻤـــاﻣـــﻪ ﻣﻌﻨــا ﻳــﻮ صحﻴح ﻣﻠت و
ﻟکــــﻪ بــــاغ ﻳــــﻮ ﻣﻠــک وگ２ـــﻪ وروره
پکــــــ ３ﻫــــر ﻗسﻢ گﻠــﻮﻧﻪ بﻮ！ ３گﻮره
وﻧ ３ډ４رې 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 سترگ ３پﻪ کﻮر ک ３سپﻴﻦ او تﻮر وي
گﻞ پاچا اﻟﻔت
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پﻪ پﻮرتﻪ شﻌر ک ３شاﻋر ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ باغ سره پرتﻠﻪ ک７ی .شاﻋر ﻫ５ﻮاد داس ３ﻳﻮه باغ تﻪ ورتﻪ گ２ﻠی چ＊ ３اﻳستﻪ
او رﻧگارﻧگ گﻼن او شﻨ ３وﻧ ３ﻟري .د گﻼﻧﻮ رﻧگﻴﻨﻲ او د رﻧگ او بﻮی ب５ﻠﻮاﻟی د باغ زﻳﻨت او ＊کﻼ
بﻮﻟﻲ .شاﻋر د وﻟس خﻠک ﻫﻢ د ﻳﻮه باغ گﻼن گ２ﻠﻲ ،د خﻠکﻮ او تﻮکﻤﻮﻧﻮ ب５ﻠﻮاﻟی د رﻧگ او بﻮی
ب５ﻠﻮاﻟی بﻮﻟﻲ .د خﻠکﻮ د ژبﻮ تﻮپﻴر د ﻣختﻠﻔﻮ اﻟﻮتﻮﻧکﻮ ﻧﻐﻤﻮ تﻪ ورتﻪ گ２ﻲ چ ３ﻫر اﻟﻮتﻮﻧکی ﻟﻪ خپﻞ
اوازه پ５ژﻧدل کﻴ８ي .کﻪ پﻪ باغ ک ３گﻼن ﻫر＇ﻮﻣره ډ４ر وي ،خﻮ باغ او باﻏﻮان ﻳ ３بﻴا 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 ک ３ﻟﻪ ب５ﻠﻮ ب５ﻠﻮ او رﻧگارﻧگ گﻼﻧﻮ ＇خﻪ د شاﻋر ﻣطﻠب ＇ﻪ شی دی؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې
اړه خبرې وک７ي.

 - ١د خپﻠﻤﻨ％ﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﻟپاره پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３اوسﻴدوﻧکﻮب５ﻼب５ﻠﻮ تﻮکﻮﻣﻮﻧﻮ تﻪ ＇ﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟
 – ٢د ﻳﻮه بﻞ ﻣﻨﻞ ،زﻏﻢ او ت５ر４دﻧﻪ د گ ６ژوﻧد اړﻳﻦ تﻮکﻲ دي .دا ﻣﻮضﻮع ﻧﻮرو تﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ئ.
 - ٣د ﻳﻮه ＄ﻮان پﻪ تﻮگﻪ تاس ３باﻳد د وروﻧﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ او وحدت د تاﻣﻴﻦ پﻪ اړه کﻮم کاروﻧﻪ سرتﻪ
ورسﻮئ؟
 - ٤د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ د خﻮﻧدي کﻮﻟﻮ او ＄ان ت５ر４دﻧ ３پﻪ اړه بﻪ ﻧﻮرو ＄ﻮاﻧاﻧﻮ تﻪ ستاسﻮ پﻴﻐام
＇ﻪ وي؟

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

ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻪ
تاسﻮ پﻪ ت５رو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３د ﻣﻠﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻣشترکاتﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ل .پﻪ دې ﻟﻮست
ک ３د ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ 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 کارﻧاﻣ ３راپﻪ زړه کﻮي؟
أﻳا ﻳﻮازې پﻪ ت５رو تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻮ بسﻨﻪ کﻮئ او کﻪ ﻣﻮږ او تاس ３ﻫﻢ باﻳد ﻫ５ﻮاد او ﻫ５ﻮادواﻟﻮ تﻪ ﻧﻮر
وﻳاړوﻧﻪ ﻫﻢ ور پﻪ برخﻪ ک７و؟
ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻪ زﻣﻮږ د ﻧﻴکﻮﻧﻮ ،ﻏازﻳاﻧﻮ ،شﻬﻴداﻧﻮ او ﻣﻠﻲ اتﻼﻧﻮ د ب５شﻤ５ره سر＊ﻨدﻧﻮ ،ﻣبارزو او
ﻣجاﻫدتﻮﻧﻮ ﻻستﻪ راوړﻧﻪ ده .د ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻮ پﻪ گ＂ﻠﻮ ک ３زﻣﻮږ پﻠروﻧﻮ او ﻧﻴکﻮﻧﻮ ډ４رې ستﻮﻧزې
گاﻟﻠ ３او ډ４رې ﻗرباﻧ ９ﻳ ３ورک７ې دي.
استﻘﻼل او خپﻠﻮاکﻲ

استﻘﻼل او خپﻠﻮاکﻲ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ستر وﻳاړ دی .زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد خپﻠﻮاکﻲ پﻪ خپﻠﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠ،３
بﻠک ３زﻣﻮږ پﻠروﻧﻮ او ﻧﻴکﻮﻧﻮ د خپﻠﻮ وﻳﻨﻮ پﻪ بدل ک ３تر ﻻسﻪ ک７ې او ﻣﻮږ تﻪ ﻳ ３د اﻣاﻧت پﻪ تﻮگﻪ
راسپارﻟ ３ده .ﻣﻮږ تﻪ ＊اﻳﻲ پر ﻫﻐ ３ووﻳاړو او د ساتﻠﻮ ﻟپاره ﻳ ３سر＊ﻨدﻧﻮ تﻪ چﻤتﻮ واوسﻮ .د خپﻠﻮاک９
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پﻪ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ﻫر گﻮټ ＇خﻪ باتﻮرو شازﻟﻤﻴاﻧﻮ برخﻪ اخﻴست ،３ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د
ﻫ５ﻮاد ！ﻮل خﻠک د ساتﻠﻮ وﻳاړ ﻟري .ﻟﻪ ﻣﻘدوﻧﻲ سکﻨدر ＇خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３تر وروستﻴﻮ ﻳرﻏﻠگرو پﻮرې چ３
کﻠﻪ پر ﻫ５ﻮاد ت５ری شﻮی！ ،ﻮﻟﻮ ﻫ５ﻮادواﻟﻮ پﻪ گ６ه د ﻏﻠﻴﻢ پﻪ وړاﻧدې تﻮره ﻟﻪ ت５کﻲ رااﻳستﻠ ３او د＊ﻤﻦ تﻪ
ﻳ ３ﻏاښ ﻣاتﻮوﻧکﻲ گﻮزاروﻧﻪ ورک７ي دي.
کﻮﻣ ３وداﻧ ９او ＇ﻠﻲ چ ３د خپﻠﻮاک ９د ﻳاد ساتﻠﻮ پﻪ ﻣﻮخﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３جﻮړ شﻮي ،ددې وﻳاړوﻧﻮ ﻳاد
ژوﻧدی ساتﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ :د ﻣﻴﻮﻧد ＇ﻠﻲ ،طاق ظﻔر او ﻧﻮر .د ﻣﻴﻮﻧد ＇ﻠی ﻣﻮږ تﻪ د ﻣﻴﻮﻧد پﻪ جگ７ه
ک ３د ﻣﻴﻮﻧد د ﻓاتح ،سردار ﻣحﻤد اﻳﻮب خان او د ﻣﻼﻟ ９اتﻠﻮﻟﻲ راپﻪ زړه کﻮي او ﻣﻮږ تﻪ سپار＊تﻨﻪ کﻮي
چ ３د ﻫﻐ ３ﻳاد تازه وساتﻮ او پر پﻠﻪ ﻳ ３پﻞ ک８５دو .طاق ظﻔر ﻣﻮږ تﻪ د اﻋﻠﻴحضرت ﻏازي اﻣان اهلل خان
پﻪ ﻣشرۍ د اﻧگرﻳزاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د خپﻠﻮاک ９ترﻻسﻪ کﻮل ﻳادوي او دﻧده راکﻮي چ ３د ساتﻠﻮ ﻟپاره ﻳ ３ﻟﻪ
ﻫﻴ＆ ډول سر＊ﻨدوﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ ډډه ﻧشﻮ.
ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت

ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت زﻣﻮږ بﻞ گ ６وﻳاړ دی .ﻟکﻪ چ ３پﻪ دﻣخﻪ ﻟﻮست ک ３ورتﻪ گﻮتﻪ ﻧﻴﻮل شﻮې ،ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت
زﻣﻮږ د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د وحدت او ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻲ تﻮب وﻳاړ دی .زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت زﻣﻮږ د ﻧارﻳﻨتﻮب ،ﻣﻴ７اﻧ،３
زړورتﻴا ،تﻮرې ،ﻏﻴرت ،حﻴا ،جﻨگ او سﻮﻟ ،３سخا او ورک７ې ،ﻣ５ﻠﻤﻪ پاﻟﻨ ３او ب ３شﻤ５ره ﻧﻮرو
＄اﻧگ７تﻴاوو ！ﻮﻟگﻪ ده .ﻣﻮږ ،اﻓﻐاﻧان خپﻞ ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت د ＄ان وﻳاړ گ２ﻮ.
ﻳﻮ اﻧگر４ز اﻓسر ﻟﻴکﻲ» ،کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه اﻓﻐان ＇خﻪ وپﻮ＊ت＇ ،３ﻮک ﻳ ،３ﻧﻮ دی بﻪ ب ３ﻟﻪ ＄ﻨ６ه پﻪ ډ４ر ﻏرور
درتﻪ واﻳﻲ ،چ(( ３اﻓﻐان ﻳﻢ ،اﻓﻐان!)) پﻪ داس ３ﻏ ８چ ３ﻟکﻪ ﻫﻐﻪ بادار وي او تﻪ ﻧﻮکر «.دا خبره پر ﻣﻠﻲ
ﻫﻮﻳت د وﻳاړ ＊ﻪ ＇رگﻨدوﻧﻪ کﻮي ،چ ３أن پردﻳﻮ تﻪ ﻫﻢ ＇رگﻨده ده.
ﻣﻠﻲ بﻴرغ ،ﻣﻠﻲ ﻧ＋ان ،جرگﻪ

ﻣﻠﻲ بﻴرغ ،ﻣﻠﻲ ﻧ＋ان ،ﻣﻠﻲ جرگ ３او ﻧﻮر ﻣﻨﻠﻲ دودوﻧﻪ زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ وﻳاړ گ２ﻞ کﻴ８ي .ﻣﻠﻲ ﻣشران،
ﻣجاﻫدﻳﻦ ،پﻮﻫان ،ﻟﻴکﻮال او شاﻋران زﻣﻮږ د ！ﻮﻟﻮ د وﻳاړ ﻧ ３＋دي .د ﻫﻐﻮی درﻧاوی او پر ژوﻧدﻟﻴک
ﻳ ３پﻮﻫ５دل زﻣﻮږ دﻧده ده.
ﻣﻮږ تﻪ ＊اﻳﻲ چ ３خپﻞ ！ﻮل ﻣﻠﻲ وﻳاړوﻧﻪ وساتﻮ ،درﻧاوی ﻳ ３وک７و او پﻪ ＄اﻧﻮﻧﻮ ک ３دا وس پﻴدا ک７و،
چ ３خپﻠﻮ راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ تﻪ د خپﻠﻮ پﻠروﻧﻮ اوﻧﻴکﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر وﻳاړوﻧﻪ پرﻳ８دو او د ﻫﻐﻮی د سﻮکاﻟ ９او
ﻧ５کﻤرﻏ ９ﻟپاره کار او ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７و.
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زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ ک ３د ﻣﻠﻲ وﻳاړوﻧﻮ پﻪ اړه خبرې اترې وک７ي.

 – ١پر خپﻞ تارﻳخ ﻳا د خپﻠﻮ پﻠروﻧﻮ او ﻧﻴکﻮﻧﻮ پر کارﻧاﻣﻮ وﻳاړ ﻣﻮږ تﻪ ＇ﻪ گ＂ﻪ رسﻮي؟
 – ٢ﻳﻮ تﻦ زده کﻮوﻧکی دې د خپﻠﻮاک ９د ساتﻠﻮ د ﻻرو چارو پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر ＇رگﻨد ک７ي.
＇ – ٣ﻨگﻪ کﻮﻻی شئ ﻫ５ﻮاد تﻪ د خدﻣت وﻳاړ تر ﻻسﻪ ک７ئ؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک＄ ３ﻴﻨ ３ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ وﻳاړوﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７ي او د ﻫر ﻳﻮه پﻪ اړه دې ﻳﻮ،
دوه کر＊ ３وﻟﻴکﻲ.
وﻳ ３وﻟﻮﻟئ 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 ک ３ﻳ ３ﻧام تﻮر تﻪ
کﻪ ﻓرﻫاد ﻏﻮﻧدې دې ﻏروﻧﻪ سﻮري ﻧﻪ ک７ه
د وطﻦ د گﻠـــﻮ باغ بﻪ کـــ７ې سﻤسﻮر تﻪ
پﻪ خﻮﻟـــﻮ ﻳ ３د تﻨدي کـــــﻪ أبﻴاري کـ７ې
ﻧﻮ پـــﻪ سر بﻪ د د＊ﻤﻦ ش ３ﻫﻠــﻪ سﻮر تﻪ
کــﻪ پﻪ اور اوبﻮ ک ３ت５ﻎ ﻏﻮﻧدې ﻏﻮ！ﻪ ش３
ﻧﻮ بﻪ وچ ３ک７ې خﻮﻟ ３ﻟﻪ ﻣـخ د ورور تﻪ
ﻟکــــﻪ وﻧﻪ کـــﻪ بار ﻧﻪ کـــ７ې پﻪ سر پ＂５ی
چ ３ک７ې پ د خپﻞ وطﻦ ﻟﻮڅ او سر تﻮر تﻪ
د پﻮﻣب ３ﻏﻮﻧدې ＄ـان ورک７ه حﻼجﻲ تﻪ
تﻨبﻠﻲ او سکـــﻮن بﻮﻟﻪ ﻟـــﻮی پ５ﻐــــﻮر تﻪ
کﻪ د ＄ﻤک ３ﻫﻮﻣـره ﻟﻮی ﻳ ３حرکت ک７ه
پﻪ سﻴاﻻﻧﻮ ک ３بﻪ سرجگ ﻧﻪ ک７ې ﻧﻮر تﻪ
د وطــﻦ أب و أبرو دې کـــــﻪ شـﻮه تــﻮﻳﻪ
ﻧــــﻮ وطﻦ بﻮﻟﻪ پﻪ شــــان د خپﻠ ３ﻣﻮر تﻪ
دا اوبﻪ چ ３تﻪ ﻳ＇ ３کـــ ３د وطﻦ پ ９دي
ﻫﻐﻪ خـــــﻮر او ورور گ２ﻪ د سترگﻮ تﻮر تﻪ
چا چـ ３اﻳ＋ی پﻪ دې تﻲ در سره خﻮﻟﻪ ده
ﻟکﻪ ＄ان د ﻫﻐــــﻪ ﻫﻢ اوسﻪ ﻏﻤخــﻮر تﻪ
ﻫ（５کﻠـــﻪ 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 ک ３ﻣﻮ وﻟﻮستﻞ چ ３زﻣﻮږ ﻟرﻏﻮﻧی ﻫ５ﻮاد ،گران اﻓﻐاﻧستان د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ！ا！ﻮبی دی .پﻪ
خپﻠﻪ ﻟﻤﻦ ک ３ﻳ ３پﻮﻫان ،سﻴاستﻮال ،ﻣشران ،ﻟﻴکﻮال ،شاﻋران او باتﻮر ﻣﻴ７ﻧﻲ روزﻟﻲ دي .د ﻫﻐﻮی پر
ژوﻧدﻟﻴک پﻮﻫ５دل او د ﻫﻐﻮی د پ＋ﻮ پر پﻠﻮﻧﻮ پﻞ ا＋４ﻮدل زﻣﻮږ د راتﻠﻮﻧکﻲ ژوﻧد ﻣشال دی .د پﻮﻫاﻧﻮ
ک７ﻧﻼره او تگﻼره ،پﻮﻫﻪ او تجرب ３د راتﻠﻮﻧکﻮ ﻧسﻠﻮﻧﻮ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ ده .پﻪ دې ډﻟﻪ ک ３ﻣﻮ ＇ﻮ تﻨﻪ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ
وپ５ژﻧدل او د ژوﻧد پر ＇رﻧگﻮاﻟﻲ ﻳ ３پﻮه شﻮ .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３داس ３ﻳﻮ پاچا درپ５ژﻧﻮ چ ３پر واکﻤﻨ９
سرب５ره پر دﻳﻦ ،ﻣذﻫب وﻻړ ،پﻪ ﻫ５ﻮاد او ﻫ５ﻮادواﻟﻮ ﻣﻴﻦ او د اﻧسان پﻪ ت５ره بﻴا د ﻣسﻠﻤان ﻣﻴﻨ ３او ﻣحبت
د ﻫﻐﻪ پﻪ زړه ک ３ژور ＄ای درﻟﻮد .دا واکﻤﻦ د اﻓﻐاﻧستان ﻣﻠﻲ ﻣشر او پاچا ،احﻤدشاه بابا دی.
أﻳا تاسﻮ تﻪ ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ ３پﻪ 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  ١١٣٥ﻫجري
ﻗﻤري ( ١٧٢٢ﻣﻴﻼدي) ز４８４دﻟی .ﻣﻮر ﻳ ３زرﻏﻮﻧﻪ اﻧا ﻧﻮﻣ５ده .سره ﻟﻪ دې چ ３د ﻋﻤر ﻟﻪ ﻣخ ３کﻮچﻨی
و ،خﻮ د خپﻞ سﻠطﻨت پﻪ وختﻮ ک ３ﻳ ３اﻓﻐاﻧستان 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 ک ３اداري ،پﻮ＄ﻲ ،ﻣاﻟﻲ
او ﻣدﻧﻲ جﻮړ＊تﻮﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ او وزﻳران ﻳ ３و！اکﻞ .پر  ١١٧٤ﻫجري کال [ ١٧٦٠ﻣﻴﻼدي کال] ﻳ ３د
احﻤدشاﻫﻲ ＊ار ،پﻪ ﻧاﻣﻪ د کﻨدﻫار د اوسﻨﻲ ＊ار بﻨس کﻴ＋ﻮد .د کابﻞ جﻨگﻲ کﻼ ﻳ ３وداﻧﻪ او د ﻫﻨدوکش
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پﻪ شﻤال ک ３ﻳ ３د تاشﻘرﻏان ＊ار او پﻪ سﻨد ک ３ﻳ ３د حﻴدرأباد د ＊ار د بﻨس ډبره ک＋５ﻮده.
د احﻤدشابابا د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３کﻨدﻫار ،ﻣشﻬد ،ا！ک ،ډﻫﻠی ،روﻫﻴﻠکﻨ ،６پ＋５ﻮر＂！ ،ﻪ ،ډ４ره
ﻏازي خان ،کشﻤﻴر ،کابﻞ ،ﻣﻠتان او ﻫرات شاﻣﻞ وو او پﻪ دﻏﻮ سﻴﻤﻮ ک ３ﻳ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ سکﻪ وﻫﻞ ک５ده.
احﻤدشاه بابا ﻣتشرع ،ﻋاﻟﻢ او پﻪ دﻳﻨﻲ احکاﻣﻮ پابﻨد س７ی و .ﻟﻪ شﻌر او ادب سره ﻳ ３ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮده .د
پ＋تﻮ اشﻌارو دﻳﻮان ﻳ ３پر ١٣١۹ﻫـ ش کال پﻪ کابﻞ ک ３چاپ شﻮی .پﻪ دې د４ﻮان ک ３د احﻤدشاه بابا
ﻋشﻘﻲ ،تصﻮﻓﻲ ،حﻤاسﻲ او اخﻼﻗﻲ وﻳﻨا پﻪ دوه ﻧﻴﻢ زره بﻴتﻮﻧﻮ ک ３راﻏﻠ ３او د شﻌر ﻧاﻣتﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ ،ﻟکﻪ
ﻏزل ،رباﻋﻲ ،ﻗطﻌﻪ ،ﻣخﻤس او ﻣربع ﻟري.
د احﻤدشاه بابا پﻪ کﻼم ک ３د تصﻮف ب２ﻪ ډ４ره ＇رگﻨده او ＊کاره ده .اخﻼﻗﻲ او ﻫ５ﻮادﻧﻲ اشﻌار ﻫﻢ پک３
شتﻪ دی .احﻤدشاه بابا د دوو تﻨﻮ ﻋارﻓاﻧﻮ ﻻسﻨﻴﻮی ک７ی و .ﻳﻮ ﻳ ３د جﻼل أباد د حصارک ﻣﻴا ﻓﻘﻴراهلل،
چ ３پﻪ ＊کار پﻮر ک＊ ３خ دی او بﻞ ﻳ ３د پ＋５ﻮر د ＇ﻤکﻨﻮ ﻣﻴا ﻣحﻤد ﻋﻤر دی.
پﻪ سﻴاست ک ３احﻤدشاه بابا تﻞ د اسﻼﻣﻲ ورورگﻠﻮۍ ،ﻧرﻣ ９او ﻣﻠگرتﻮب پﻠﻮی و .پﻪ ډﻫﻠﻲ ،بخارا،
خراسان ،بﻠﻮچستان او سﻨد ک ３ﻳ ３ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻫﻤﻤﻬاﻟﻮ اﻣﻴراﻧﻮ سره د روﻏ ３ﻟﻪ ﻻرې سﻮﻟﻪ ﻳﻴز چﻠﻨد
درﻟﻮد .پر شﻬﻨشاﻫﻲ ،برم او پﻮ＄ﻲ ＄ﻮاک سربﻴره ﻳ！ ３ﻮل ﻫﻐﻪ اﻣﻴران ＇ﻮ＇ ،ﻮ واره ﻋﻔﻮه ک７ل چ３
سرک＋ﻲ ﻳ ３ک７ې وه .ﻫﻤدا راز ﻧﻮﻣﻮړي تاج ب＋ﻨ ３ﻫﻢ کﻮﻟ ３چ ３أن د ﻫﻐﻪ وخت سترگﻮر او د ﻧظر
خاوﻧدان د ده دې تاج ب＋ﻨ ３او د ﻓکر پراخ ９تﻪ حﻴران وو .د شاه وﻟﻲ اهلل ډﻫﻠﻮي پﻪ وﻳﻨا ،د ابداﻟﻲ دا
چﻠﻦ »د دې ﻣادي دﻧﻴا پﻪ چارو ک ３حساب ﻧﻪ وه«.
احﻤدشاه بابا ﻟﻪ ﻓتﻮحاتﻮ سره سره د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﻨﻮ تﻮﻳﻮﻟﻮ ＇خﻪ ＄ان ژﻏﻮره .د جﻬاﻧدارۍ پﻪ چارو ک３
ﻳ ３ﻟﻪ ﻋداﻟت او ﻧﻴاو ＇خﻪ کار اخﻴست ،خﻠک ﻳ ３د خپﻠﻮ زاﻣﻨﻮ پﻪ شان پاﻟﻞ ،ﻧﻮ ＄کﻪ اﻓﻐاﻧان ده تﻪ »بابا«
واﻳﻲ .دا ﻫﻐﻪ ﻟﻘب دی چ ３ﻟﻪ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ او ﻋبداﻟرحﻤان بابا پرتﻪ د بﻞ چا پﻪ برخﻪ شﻮی ﻧﻪ دی.
احﻤدشاه بابا جﻨگﻴاﻟی او ﻓاتح و ،خﻮ دده ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻓتﻮحاتﻮ او ﻋسکري اﻋﻤاﻟﻮ ＇خﻪ ＇رگﻨده ده
چ ３ﻟﻮ！ﻤار ،وراﻧﻮوﻧکی ،ستﻢ کاره او ﻣظﻠﻮم وژوﻧکی ﻧﻪ و .کﻪ ﻳﻮ کار بﻪ د روﻏ ３جﻮړې ﻟﻪ ﻻرې
سرتﻪ رس５ده ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره ﻳ ３پﻪ جگ７ې ﻻس ﻧﻪ پﻮرې کاوه .د ورور پرﻣخ ﻳ ３تﻮره ﻧﻪ اﻳستﻠﻪ.
احﻤدشاه بابا زﻣﻮږ پﻪ ﻣﻠﻲ تارﻳخ ک ３د اوسﻨﻲ اﻓﻐاﻧستان د بﻨس اﻳ＋ﻮوﻧکﻲ او د اﻓﻐاﻧستان د خﻠکﻮ د
برم او د ﻳﻮ گ ６ﻫﻴﻮاد 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 داس＇ ３رگﻨد８４ي
چ ３احﻤدشاه بابا ﻫﻨد تﻪ د ﻫﻐﻪ ＄ای د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ﻏﻮ＊تﻨ ３ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻪ 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 ﻻﻧدې راوﻟﻲ او د ډﻫﻠﻲ د پاچﻬ ９د ﻧﻴﻮﻟﻮ او د جﻬاﻧگﻴرۍ پﻪ
حرص ﻳ ３کک ７ک７ي .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ک ﻣ ﻫﻤدﻏﻪ روﻳﻪ ＇ﻮ واره د اﻓﻐاﻧستان ﻟﻪ ﻧﻮرو گاوﻧ６ﻳﻮ
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اﻣﻴراﻧﻮ سره پﻪ بخارا ،خراسان ،سﻨد او بﻠﻮچستان ک ３ﻫﻢ 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 ﻳ ３ﻫﻴر ﻧﻪ ک ７او ب５رتﻪ د
خدﻣت ﻟپاره خپﻞ ﻫ５ﻮاد تﻪ راستﻮن شﻮ.
احﻤدشاه بابا د خپﻞ ژوﻧد پﻪ پای ک ３د پرﻟﻪ پس ３سﻔروﻧﻮ د ک７او ﻟﻪ اﻣﻠﻪ کﻤزوری او ﻟﻪ ＇ﻮ ﻣﻴاشتﻮ رﻧ＃
وروستﻪ د (١١٨٦ﻫـ) کال د رجب پر شﻠﻤﻪ د جﻤﻌ ３پر شپﻪ وﻓات شﻮ .د ده ﻣ７ی کﻨدﻫار تﻪ راوړل
شﻮ او پﻪ ﻫﻐﻪ ＄ای ک ３خاورو تﻪ وسپارل شﻮ چ ３ده ﻟﻪ ﻣخﻪ ！اکﻠی و .د ﻣ７ﻳﻨ ３پر ﻣﻬال  ٥١کﻠﻦ و او
 ٢٦کاﻟﻪ پاچاﻫﻲ ﻳ ３ک７ې ده.
ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد او خﻠکﻮ سره د احﻤدشاه بابا تﻮده ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻻﻧدې شﻌر ＇خﻪ ډ４ره ＊ﻪ ＇رگﻨدﻳ８ي:
تاتﻪ راشﻤﻪ زړگی زﻣا ﻓارغ شﻲ

ستا د ﻋشﻖ ﻟـﻪ وﻳﻨﻮ ډک شﻮل ＄ﻴگــروﻧﻪ
تاتﻪ راشﻤﻪ زړگــــــــی زﻣـــا ﻓـــارغ شﻲ
کﻪ ﻫر ＇ﻮ ﻣ ３د دﻧﻴا ﻣﻠــــکــﻮﻧﻪ ډ４ر شﻲ
د ډﻫﻠﻲ تخت ﻫ５روﻣﻪ چــ ３را ﻳاد کـــ７م
کـــــﻪ تﻤاﻣﻪ دﻧﻴا ﻳﻮ خـــﻮا تـﻪ بﻞ خﻮا ﻳ３
احﻤـــــدشاه بﻪ دﻏﻪ ستا ﻗــــدر ﻫ５رﻧﻪ کا

ستـــــا پﻪ ﻻره ک ３باﻳﻠﻲ زﻟﻤﻲ سروﻧﻪ
ب ３ﻟـــــﻪ تا ﻣ ３اﻧد＋４ﻨ ３د زړه ﻣـاروﻧﻪ
زﻣا بﻪ ﻫـ５ر ﻧشﻲ دا ستا ＊کﻠـﻲ باﻏﻮﻧﻪ
زﻣا د ＊ـکﻠ ３پ＋تﻮﻧخـﻮا د ﻏرو سروﻧﻪ
زﻣا خﻮښ دي ستــا خاﻟﻲ تش ډگروﻧﻪ
کﻪ وﻧﻴسﻲ د تﻤــــام جﻬــــان ﻣﻠکـﻮﻧﻪ

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

 – ١ﻫﻨد 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؟
 – ٢د پاچا پﻪ تﻮگﻪ د احﻤدشاه بابا ＄اﻧگ７تﻴاوې کﻮﻣ ３دي؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ اړه د احﻤدشاه بابا د ﻣﻴﻨ ３پﻪ اړه ＇ﻮ کر＊ ３ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨﻪ ،ﻧﻪ عصبﻴت
اﻧسان تﻪ خپﻞ ！ا！ﻮبی او د خاپﻮړو ＄ای د طبﻴﻌﻲ ،ﻓطري او اﻧساﻧﻲ ﻋاطﻔ ３ﻟﻪ ﻣخ ３گران وي؛ ＄کﻪ
ﻫﻠتﻪ ﻟﻮﻳﻴ８ي ،ﻟﻪ اوبﻮ او ﻫﻮا او ﻧﻮرو ﻧﻌﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３گ＂ﻪ اخﻠﻲ ،ﻟﻪ چاپ５رﻳال او گاوﻧ ６سره ﻣﻴﻨﻪ او اﻟﻔت
پﻴدا کﻮي او پﻪ تﻮده ﻏ ８５ک ３ﻳ ３خپﻞ ژوﻧد سرتﻪ رسﻮي.
ﻣﻮږ وﻟ ３او ＇ﻨگﻪ ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرو؟ د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３ﻣﻌﻴاروﻧﻪ ＇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 ساتﻨ ３پﻪ ﻻره ک ３سر＊ﻨدﻧﻪ او د ﻫﻐ ３د وداﻧﻮﻟﻮ،
سرﻟﻮړۍ او پرﻣختگ پﻪ ﻻر ک ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ﻳﻮ ﻏﻮره اﻧساﻧﻲ صﻔت او اﻳﻤاﻧﻲ او اسﻼﻣﻲ ارز＊ت
شﻤ５رل کﻴ８ي.
د ﻧ７ۍ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او وﻟسﻮﻧﻪ ﻫر ﻳﻮ د ﻋاطﻔﻲ تﻤاﻳﻼتﻮ ،د ﻗﻮﻣﻲ او ﻧژادي ت７او ،ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ گ６و ！کﻮ
او د ﻫ５ﻮاد د ﻧﻮرو ﻣادي او ﻣﻌﻨﻮي ارز＊تﻮﻧﻮ پر بﻨس ﻟﻪ خپﻠ ３خاورې سره ﻣﻴﻨﻪ پﻴدا کﻮي ،د ﻫﻐ３
د پرﻣختگ او سرﻟﻮړۍ ﻟپاره کار کﻮي او د خپﻠﻮاک ９او استﻘﻼل د ساتﻠﻮ پﻪ ﻻر ک ３ﻳ ３ﻟﻪ سروﻧﻮ
ت５ر８４ي.
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ﻣسﻠﻤاﻧان د اسﻼم د گران پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ و سﻠﻢ د سﻨتﻮ او اخﻼﻗﻮ او دﻳﻨﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﻮ پر بﻨس
ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد او ！ا！ﻮبﻲ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟري؛ د ﻫﻐ ３د وداﻧﻮﻟﻮ او رﻏاوﻧ ３ﻟپاره ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３کﻮي او د استﻘﻼل
او ساتﻨ ３پﻪ ﻻر ک ３ﻳ ３پﻪ سر او ﻣال جﻬاد کﻮي.
پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ چ ３کﻠﻪ ﻟﻪ خپﻞ ！ا！ﻮبﻲ ،ﻣک ３ﻣکرﻣ＇ ３خﻪ واﻳستﻞ شﻮ ،د تگ پر ﻣﻬال
ﻳ ３ﻣک ３تﻪ ﻣخ واړاوه او وﻳ ３ﻓرﻣاﻳﻞ» :ای ﻣک ،３تﻪ زﻣا ﻟپاره د خدای د خاورې تر ！ﻮﻟﻮ گراﻧﻪ خاوره
ﻳ !３کﻪ اوسﻴدوﻧکﻮ [ﻗرﻳشﻮ] دې زه ﻧﻪ وای اﻳستﻠی ،ﻣا تﻪ ﻧﻪ پر＋４ﻮدې «.ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻣتﻌال خدای
ﻟﻪ خپﻞ پﻴﻐﻤبر سره ژﻣﻨﻪ وک７ه چ ３ب５رتﻪ دې ﻣک ３تﻪ راستﻨﻮم .د ﻗادر او ﻣتﻌال خدای جﻞ جﻼﻟﻪ دا
ژﻣﻨﻪ د ﻣک ３پﻪ ﻓتح ر＊تﻴﻨ ３شﻮه.
اسﻼم د ﻋﻘ５دې او ﻫ５ﻮاد د دﻓاع او ساتﻨ ３او حﻔاظت ﻟپاره جﻬاد ﻓرض ک７ی دی .کﻪ چ５رتﻪ ﻣﻮږ د تارﻳخ
پا ３１واړوو ،وبﻪ گﻮرو چ ３د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د بدر ،اُحد ،خﻨدق او د خﻠﻔای راشﻴدﻳﻨﻮ
او د اسﻼﻣﻲ دورو پﻪ ﻧﻮرو پ７اووﻧﻮ ک ３ﻧﻮرې ﻏزاگاﻧ ３د ﻋﻘ５دې او اسﻼﻣﻲ خاورې د دﻓاع پﻪ ﻻره ک３
سرتﻪ رس５دﻟﻲ دي.
ﻫ５ﻮادپاﻟﻨﻪ ،ﻧﻪ تﻌصب

د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３او ﻋصبﻴت تر ﻣﻨ＊ ＃اﻳﻲ تﻮپﻴر وشﻲ .د ﻧ７ۍ زﻳاتره وﻟسﻮﻧﻪ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ،ډﻟ ３او اﻧساﻧان د
ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３تر ﻧاﻣﻪ ﻻﻧدې 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 ﻳ ３او چﻮر او چپاول پک ３کﻮي چ ３تارﻳخ دا ډول ډ４ر تﻌصبات پر خپﻠﻮ سترگﻮ ﻟﻴدﻟﻲ
دي .اسﻼم دا راز ！ﻮل تﻌصبﻮﻧﻪ ﻧاروا او د ر＊تﻴﻨ ３ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３ﻟﻪ روح او ﻣﻔﻬﻮم سره ﻣخاﻟﻒ بﻮﻟﻲ.
ﻣسﻠﻤان ﻫ５ﻮادپال ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد سره ددې ﻟپاره ﻣﻴﻨﻪ کﻮي چ ３ﻫﻠتﻪ 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 سﻮکاﻟ ９ﻟپاره ر＊تﻴﻨ ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３کﻮي ،د خپﻞ ﻫ５ﻮاد او د خپﻠﻮ خﻠکﻮ خدﻣت
د خدای ﻋبادت او د اﻳﻤان برخﻪ گ２ﻲ .د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي» :اﻳﻤان
＇ﻮ اوﻳا ＇اﻧگ ３ﻟري چ ３تر！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړه ﻳ{ ３ﻻ إِﻟ َ َﻪ إِﻻ هَّ
اهللُ} وﻳﻞ او ！ﻴ＂ﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻻرې ＇خﻪ د زﻳان رسﻮوﻧکﻮ
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 ﻻﻧدې کﻮي او د ﻧ７ۍ پر ﻣخ د ！ﻮﻟﻮ ﻣﻠتﻮﻧﻮ ،وﻟسﻮﻧﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او
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خﻠکﻮ درﻧاوی کﻮي؛ ＄کﻪ ＄ﻤکﻪ د خدای جﻞ جﻼﻟﻪ ﻣال دی او ﻫر بﻨده تﻪ چ ３ﻳ ３وﻏﻮاړي ورکﻮي
ﻳ＊ .３ﻪ پای ﻳﻮازې د ﻧ５کﻮ ،صاﻟحﻮ او تﻘﻮا ﻟروﻧکﻮ بﻨده گاﻧﻮ دی.

اﻧساﻧاﻧﻮ تﻪ وﻟ ３خپﻞ ！ا！ﻮبی گران وي؟ زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دې اړه خپﻞ ﻧظر ﻧﻮرو تﻪ ＇رگﻨد ک７ي.

 – ١درې تﻨﻪ زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨ＇ ３ﻮ ب５ﻠگ ３وواﻳﻲ.
– ٢وﻟ ３اﻧساﻧان ﻟﻪ خپﻞ ！ا！ﻮبﻲ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟري؟
– ٣د ﻧ７ۍ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ او وﻟسﻮﻧﻪ پﻪ کﻮﻣﻮ ﻣﻌﻴاروﻧﻮ ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد او ！ا！ﻮبﻲ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟري؟
 - ٤ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره ﻣﻴﻨﻪ ＇ﻪ ﻣﻌﻨا ﻟري؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپﻠﻮ کﻮرﻧﻮ ک ３ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ ３پﻪ اړوﻧد ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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ﻏازي ﻣﻴربچﻪ خان کﻮﻫداﻣﻨﻲ
پﻪ ت５رو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ 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 ک ３د ﻗدر درﻧاوي او ستاﻳﻨ３
وړ دي .ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او اتﻠﻮﻟ ９ﻳ ３د تارﻳخ پﻪ پا１ﻮ ک ３ک＋ﻞ شﻮې او ﻳاد ﻳ ３ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره زﻣﻮږ ﻣﻴﻨﻪ زﻳاتﻮي او
د ﻫﻐﻪ خدﻣت او خپﻠﻮاک ساتﻠﻮ تﻪ ﻣﻮ ﻫ（ﻮي.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد د ﻣﻠﻲ اتﻼﻧﻮ ﻳاد او د ﻫﻐﻮی پر ژوﻧدﻟﻴک پﻮﻫ５دل ﻣﻮږ تﻪ ＇ﻪ رازده کﻮي؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９د ﻻرې د ﻳﻮ بﻞ اتﻞ ،ﻣﻴربچﻪ خان ﻳادوﻧﻪ کﻮو .د ﻏازی ﻣﻴربچﻪ خان
کﻮﻫداﻣﻨﻲ اصﻠﻲ ﻧﻮم ﻣﻴر بﻬاءاﻟدﻳﻦ او د پﻼر ﻧﻮم ﻳ ３ﻣﻴر دروﻳش خان دی .پﻪ  ١٢٠٤ﻟﻤرﻳز کال
( ١٨٢٥ﻣﻴﻼدي) ک ３ﻳ ３د ﻣﻴربچﻪ کﻮټ وﻟسﻮاﻟ ９د بابﻪ ﻗشﻘار (ع) پﻪ کﻠﻲ ک ３ﻧ７ۍ تﻪ سترگ３
پراﻧﻴستﻲ دي .ﻣﻴربچﻪ خان د ﻏﻮره اخﻼﻗﻮ خاوﻧد و .ﻟﻪ خﻠکﻮ او وﻟس سره ﻳ ３چار چﻠﻦ ډ４ر خﻮږ و.
ﻟﻪ ب５ﻮزﻟﻮ خﻠکﻮ سره ﻳ ３خﻮاخﻮږي درﻟﻮده .د کﻠﻲ اوسﻴدوﻧکﻮ ﻫﻐﻪ تﻪ ﻟﻪ ډ４رې ﻣﻴﻨ ３او ﻣﻬرباﻧ＇ ９خﻪ
ﻣﻴر بچﻪ خان واﻳﻪ.
ﻣﻴربچﻪ خان خپﻠ ３ﻟﻮﻣ７ﻧ ９زده ک７ې پﻪ خپﻠ ３سﻴﻤ ３ک ３ﻟﻪ تک７ه استاداﻧﻮ ＇خﻪ تر ﻻسﻪ ک７ې ،ﻟﻴک
ﻟﻮست ﻳ ３زده و ،ﻟﻪ ﻏﻴر رسﻤﻲ ﻣدرس＇ ３خﻪ ﻳ ３زﻳاتﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ې وه.
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ﻫﻐﻪ ﻣﻬال چ ３د اﻧگﻠﻴس پﻮ＄ﻮﻧﻪ پﻪ ش５رپﻮر ک ３ﻣحاصره 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 ک ３بﻪ
ﻳ ３د ﻫﻐﻮی پﻪ وړاﻧدې جگ７ې تﻪ ＄ان رساوه او پﻪ ﻣ７５اﻧ ３بﻪ 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 ،ﻏﻼم حﻴدر خان کابﻠﻲ ،ﻣﻴر ﻏﻼم ﻗادر اوپﻴاﻧﻲ ،ﻣﻼ دﻳﻦ ﻣحﻤد
اﻧدړ ﻣشﻬﻮر پر ﻣﻼ ﻣشک ﻋاﻟﻢ ،ﻣﻼ ﻋبداﻟﻐﻔﻮر خان ﻟﻨگري ،ﻏﻼم حﻴدر خان ＇رخﻲ او ﻣحﻤد
حسﻦ خان ﻟﻮگري پﻪ ＇５ر د ﻫ５ﻮادپال وﻟس ﻟﻪ سﻠگﻮﻧﻮ ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ سره ﻻسﻮﻧﻪ ورک７ل او د ﻳرﻏﻠ／رو پﻪ
وړاﻧدې ﻳ ３پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ وک７ل .د اﻓﻐان  -اﻧگﻠﻴس پﻪ دوﻳﻤ ３جگ７ې ک ３پر اﻓﻐان شاه زﻟﻤﻴاﻧﻮ سرب５ره پﻪ
ﻟسگﻮﻧﻮ ﻣ５رﻣﻨﻮ د ﻫﻤت ﻣﻼگاﻧ ３وت７ﻟ ３او د اوبﻮ ،ډوډۍ ،کارتﻮسﻮ او ﻧﻮرو پﻮ＄ﻲ تﻮکﻮ پﻪ رسﻮﻟﻮ ﻳ ３د
خپﻠﻮ ﻣجاﻫدو وروﻧﻮ تر ＇ﻨگ پﻪ جﻬاد ک ３کﻮ！ﻠ ３وﻧ６ه واخﻴستﻪ.
ﻣﻴربچﻪ خان ﻳﻮ پﻴاوړی شخص و .پﻪ ＊ﻪ تدبﻴر ،ﻻر＊ﻮوﻧ ３او زړورتﻴا ﻳ ３وک７ای شﻮل د ﻫ５ﻮاد پﻴاوړي
ﻣجاﻫدﻳﻦ او د ازادۍ د ﻻرې ﻣبارزﻳﻦ پﻪ خپﻠ ３شاوخﻮا را！ﻮل ک７ي ،چ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３د＊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 ﻣات ３ووتﻞ.
د اﻓﻐاﻧستان وﻳاړﻟی وﻟس پر خپﻠﻮ ﻣﻠﻲ اتﻼﻧﻮ او ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ وﻳاړي او د ﻫﻐﻮی د اتﻠﻮﻟﻴﻮ پر ډ４ﻮې د ژوﻧد
خپﻠﻪ ﻻره رو＊اﻧﻮي.
وﻳاړ د اﻓﻐاﻧستان پر سرﻟﻮړي او د＊ﻤﻦ ﻣاتﻮوﻧکﻲ وﻟس!

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک ３د اﻓﻐان  -اﻧگﻠﻴس پﻪ در４ﻮاړو جگ７و ک ３د اﻧ／ﻠﻴساﻧﻮ د ﻣات ３ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
و＇ﻴ７ي او د ﻳرﻏﻠگرو پﻪ وړاﻧدې دې د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د برﻳاﻟﻴتﻮب راز ＇رگﻨد ک７ي.

 - ١ستاسﻮ پﻪ ﻓکر اﻓﻐان ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ ＇ﻨگﻪ وک７ای شﻮل د ﻳرﻏﻠگرو د ﻧابرابرو پﻮ＄ﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې
ﻣﻘاوﻣت او ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد ＇خﻪ پﻪ ﻣ７５اﻧ ３او اتﻠﻮﻟ ９دﻓاع وک７ي؟
 - ٢د ﻣﻴربچﻪ خان د برﻳاﻟﻴتﻮب راز پﻪ ＇ﻪ شﻲ ک ３پروت و؟ ﻟﻪ خﻠکﻮ سره د ﻫﻐﻪ چار چﻠﻦ ＇ﻨگﻪ و؟
 - ٣ستاسﻮ پﻪ اﻧد د ﻳرﻏﻠگرو پﻪ وړاﻧدې ﻣبارزه ک ３ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟی ＇ﻪ اﻫﻤﻴت ﻟري؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ.
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＇ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮست

د آزادۍ پﻪ اړه د ﻏازي اﻣان اهلل خان وﻳﻨاوې
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد تارﻳخ ﻟﻪ ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ ،اتﻼﻧﻮ ،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 ﻳ ３ﻏﻮ＊تﻞ ﻫ５ﻮاد ﻳ ３د پردﻳﻮ تر جﻎ ﻻﻧدې
ژوﻧد وک７ي .ﻫﻐﻪ أن ﻟﻪ کﻮچﻨﻴﻮاﻟﻲ ＇خﻪ پﻪ زړه ک ３دا ارﻣان درﻟﻮد ،ﻧﻮ＄کﻪ ﻳ ３د واک ﻟﻪ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ
وروستﻪ پﻪ دې ﻻر ک ３ﻋﻤﻠﻲ گاﻣﻮﻧﻪ واخﻴستﻞ .د ﻫﻐﻪ پر پﻞ باﻧدې پﻞ ک＋５ﻮدل او ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ３
د احساس او جذب ３پﻴاوړې کﻮل د ﻫﻐﻪ د ارﻣاﻧﻮﻧﻮ او ﻫﻴﻠﻮ د پﻮره کﻮﻟﻮ ﻣﻌﻨا ﻟري.
ﻣﻮږ وﻟ ３د ﻫ５ﻮاد د ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ ،اتﻼﻧﻮ ،پﻮﻫاﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻳادوﻧﻪ کﻮو او ﻳاد ﻳ ３د ＄ان د وﻳاړ ﻧ＋ﻪ بﻮﻟﻮ؟
ﻫﻐﻪ ﻧﻮم چ ３ﻟﻪ خپﻠﻮاک ９سره ﻧﻪ شﻠ５دوﻧکﻲ اړﻳک ３ﻟري ،ﻫﻐﻪ د اﻋﻠﻴحضرت ﻏازي اﻣان اهلل خان ﻧﻮم
دی .داس ３کﻮم ﻫ５ﻮادپال او أزادۍ خﻮ＊ﻮوﻧکی بﻪ وﻧﻪ ﻣﻮﻧدل شﻲ چ ３د اﻓﻐاﻧستان خپﻠﻮاکﻲ ﻳاده شﻲ
او د اﻣان اهلل خان ﻧﻮم ﻳ ３خﻮﻟ ３تﻪ 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 خپﻠﻮاک ９او پرﻣختگ ﻣﻴﻦ پاچا و .ﻟﻪ خﻠکﻮ او روڼ اﻧدو سره د ﻫﻐﻪ چار چﻠﻨد أن تر پاچا ک５دو
دﻣخﻪ د خﻠکﻮ پﻪ خﻮﻟﻮ ک ３پروت او ﻫﻐﻪ ﻳ ３د خﻠکﻮ زړوﻧﻮ تﻪ ﻧژدې ک７ی و .د اﻓﻐاﻧستان پر خﻠکﻮ
د اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل خان تر ！ﻮﻟﻮ کﻮچﻨی حﻖ د ﻫ５ﻮاد د بشپ７ې سﻴاسﻲ خپﻠﻮاک ９تر ﻻسﻪ 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
خپﻠﻮاک ９ﻣﻴﻦ و ،د پاچﻬ ９تاج او تخت ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９پﻪ ﻻر ک ３ک＋５ﻮدل او د ﻋﻴدگاه پﻪ ﻟﻮی
جﻮﻣات ک ３ﻳ ３د تاج د پرسروﻟﻮ پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ اووﻧ ９ک ３د بشپ７ې خپﻠﻮاک ９د اخﻴستﻠﻮ وﻳﻨا وک７ه ،خپﻠﻪ
پاچﻬﻲ ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ بشپ７ې خپﻠﻮاک ９پﻮرې اړوﻧده وبﻠﻠﻪ.
خﻠکﻮ تﻪ ﻳ ３پﻪ وﻳﻨا ک ３ووﻳﻞ» :ﻟﻮﻣ７ی د خپﻞ ﻣﻠت ر＊تﻴﻨﻮ او ﻧجﻴبﻮ خﻠکﻮ تﻪ زﻳری ورکﻮم ،چ ３ﻣا د
اﻓﻐان سﻠطﻨت تاج د اﻓﻐاﻧستان د کﻮرﻧ ９او بﻬرﻧ ９واکﻤﻨ ９پﻪ ﻧاﻣﻪ پر سر اﻳ＋ی دی «.وروستﻪ ﻳ ３ﻟﻪ خپﻠﻮاکﻮ
اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ＇خﻪ وﻏﻮ＊تﻞ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ سره د دې ﻣﻠﻲ ستر ارﻣان پﻪ ر＊تﻴﻨﻲ کﻮﻟﻮ ک ３ﻣرستﻪ او ﻣﻼت ７وک７ي.
بﻠﻪ پﻼ اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل خان د ﻋﻴدگاه پﻪ جﻮﻣات ک ،３پﻪ داس ３حال ک ３چ ３ﻋسکري جاﻣ３
ﻳ ３پﻪ تﻦ ک ３وې ،پﻪ ﻳﻮې وﻳﻨا ک ３سرت５رو ،ﻣاﻣﻮرﻳﻨﻮ او کابﻞ ＊ارﻳاﻧﻮ تﻪ ووﻳﻞ» :زﻣا گراﻧﻪ وﻟسﻪ ،زه
د سرتﻴري دا جاﻣ ３تر ﻫﻐﻪ پﻮرې ﻟﻪ خپﻞ تﻦ ＇خﻪ ﻧﻪ کاږم ،تر＇ﻮ ﻣ ３ﻣﻮرﻧ ９ﻣ５ﻨ ３تﻪ د خپﻠﻮاک９
جاﻣ ３ﻧﻪ وي وراﻏﻮستﻲ .زه دا تﻮره تر ﻫﻐﻪ پﻪ ت５کﻲ ک ３ﻧﻪ ﻧﻨباسﻢ ،تر＇ﻮ ﻣ ３د ﻫ５ﻮاد پر حﻘﻮﻧﻮ گ６５ه
اچﻮوﻧکﻲ پر خپﻞ ＄ای ک５＋ﻨﻮﻟﻲ ﻧﻪ وي .ای زﻣا گراﻧﻪ وﻟسﻪ او ای زﻣا سر＊ﻨدوﻧکﻮ سرت５رو! د خپﻞ
ﻫ５ﻮاد د ژﻏﻮروﻟﻮ ﻟپاره خپﻞ وروستﻨﻲ شتﻪ راوړئ ،را＄ئ چ ３خپﻞ ﻟﻪ ﻏﻴرتﻪ ډک سروﻧﻪ د خپﻞ ﻫ５ﻮاد
د أزادۍ ﻟپاره و＊ﻨدو!«
کﻠﻪ چ ３اﻣان اهلل خان تﻪ ＇رگﻨده شﻮه ،اﻧگﻠﻴساﻧﻮ د ﻳﻮ خپﻠﻮاک ﻫ５ﻮاد او د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻧﻮرو خپﻠﻮاکﻮ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره د برابرو حﻘﻮﻧﻮ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تﻮگﻪ د اﻓﻐاﻧستان د رسﻤﻴت پ５ژﻧدﻟﻮ پﻪ اړه دده ﻏﻮ＊تﻨ３
تﻪ ＄ﻮاب وﻧﻪ واﻳﻪ ،ﻧﻮ د کابﻞ پﻪ دربار ک ３ﻳ ３د  ١۹١۹کال د اپر４ﻞ پﻪ  ١٣پﻪ داس ３حال ک ３چ３
د اﻧگﻠستان سﻔﻴرﻫﻢ ﻧاست و ،ووﻳﻞ» :ﻣا خپﻞ ＄ان او خپﻞ ﻫ５ﻮاد د کﻮر دﻧﻨﻪ او بﻬر پﻪ بشپ ７ډول
خپﻠﻮاک اﻋﻼن ک .７ﻟﻪ دې وروستﻪ زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد د ﻧ７ۍ د ﻧﻮرو دوﻟتﻮﻧﻮ او ﻗدرتﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر خپﻠﻮاک دی
او ﻫﻴ＆ ＄ﻮاک تﻪ د ﻳﻮ و＋４تﻪ پﻪ اﻧدازه حﻖ ﻧﻪ ورکﻮل کﻴ８ي چ ３د اﻓﻐاﻧستان پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ او بﻬرﻧﻴﻮ چارو
ک ３ﻻسﻮﻫﻨﻪ وک７ي او کﻪ ＇ﻮک دا کار وک７ي ،ورﻣ ８５بﻪ ﻳ ３پر دې تﻮرې ور４بﻢ «.وروستﻪ ﻳ ３ﻣخ د
اﻧگﻠﻴس سﻔﻴر تﻪ واړاوه او ورتﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ» :زﻣا پﻪ خبره وپﻮﻫ５دې!« د اﻧگﻠﻴس سﻔﻴر پﻪ ډ４ر درﻧاوي
＄ﻮاب ورک » :７ﻫﻮ ،پﻮه شﻮم«.
اﻣان اهلل خان د کﻨدﻫار خﻠکﻮ تﻪ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ اړه پﻪ ﻳﻮې بﻠ ３وﻳﻨا ک ３ووﻳﻞ» :ﻫﻨدو ،ﻫزاره ،شﻴﻌﻪ ،سﻨﻲ،
احﻤدزي او پﻮپﻠزي ﻧﻪ ﻟرو .بﻠک！ ３ﻮل ﻳﻮ ﻣﻠت ﻳﻮ او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ اﻓﻐان .ﻣا تﻪ ！ﻮل اﻓﻐاﻧان د وروﻧﻮ پﻪ ＇５ر دي«.
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پﻪ  ١٣٠٨ﻟﻤرﻳز کال ک ３د کﻨدﻫار او ﻫزاره ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟس زره کسﻴز پﻮځ د اﻣان اهلل خان پﻪ ﻣشرۍ کابﻞ
تﻪ پﻪ ﻻر و .پﻪ ﻻر ک ３د ﻏﻠﻴﻢ د دسﻴسﻮ پر بﻨس ＇ﻮ تﻨﻪ ﻗباﻳﻞ ووژل شﻮل او جسدوﻧﻪ ﻳ ３د ﻻرې پﻪ
اوږدو ک＄ ３ﻮړﻧد شﻮل .اﻣان اهلل پاچا ددې ﻧاوړه وضﻌ ３پﻪ ﻟﻴدو سرت５ري ＄ان تﻪ راوﻏﻮ＊تﻞ او ورتﻪ و
ﻳ ３وﻳﻞ» :اوس ＇رگﻨده شﻮه چ ３د＊ﻤﻨان ﻏﻮاړي زﻣﻮږ د ﻗباﻳﻠﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻓساد او جگ７ه راﻣﻨ ＃تﻪ
ک７ي ،تر＇ﻮ ﻣﻮږ پخپﻠﻮ ﻻسﻮﻧﻮ ﻳﻮ بﻞ ووژﻧﻮ .ددې ﻧا＇ﻴزه کار ﻻﻣﻞ بﻪ زه اوسﻢ او د تاج او تخت د
ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره بﻪ وژﻧﻪ او وﻳﻨﻪ تﻮﻳ５دﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻲ .ﻧﻮ ای زﻣا گراﻧﻮ وروﻧﻮ ،باور وﻟرئ چ ３زه ددې
کﻮرﻧ ９او ﻗبﻴﻠﻮي جگ７ې زړه ﻣاتﻮوﻧک ３صحﻨ ３ﻟﻴدل ﻧشﻢ زﻏﻤﻼي .زه ﻧﻪ ﻏﻮاړم تاسﻮ تاج او تخت
تﻪ زﻣا د ستﻨ５دو ﻟپاره دې کار تﻪ ﻻس واچﻮئ .باﻳد زه ﻟﻪ تاسﻮ ＇خﻪ ﻻړ شﻢ ،تر＇ﻮ ددې وژﻧﻮ او وﻳﻨ３
تﻮﻳ５دﻟﻮ ﻻﻣﻞ ﻧشﻢ .تاس ３گران ﻣﻠت بﻪ ژوﻧدی او اﻓﻐاﻧستان بﻪ پات ３وي؛ خﻮ تﻠپات ３ﻣختﻮري او ددې
ﻧاوړه کار پ７ه بﻪ زﻣا پرﻏاړه وي .پﻪ داس ３حال ک ،３ﻣا د پاچﻬ ９ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ور＇ ３＄خﻪ ژﻣﻨﻪ ک７ې
وه چ ３د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ او د ＄ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا ساتﻨﻪ او تاسﻮ د اﻓﻐاﻧستان د خﻠکﻮ د
ﻧ５کﻤرﻏ ９او ﻳﻮواﻟﻲ تﻪ بﻪ کار کﻮم ...اوس وﻳﻨﻢ چ ３تاسﻮ پﻪ ﻗﻮﻣﻲ او ﻗبﻴﻠﻮي جگ７و ک＊ ３ک５ﻠﻴ８ئ.
دادی اوس ﻣﻴدان پخپﻠﻪ د اﻓﻐاﻧستان خﻠکﻮ تﻪ ،کﻪ ﻣخاﻟﻒ وي ﻳا ﻣﻮاﻓﻖ ،پر８４دم .تاسﻮ پخپﻠﻮ ک ３جﻮړ
شئ .زه د تاج او تخت د ب５رتﻪ ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره د کﻮرﻧ ９جگ７ې پ７ه پر ﻏاړه ﻧشﻢ اخﻴستﻼی ...زﻣا
تﻮصﻴﻪ تاسﻮ تﻪ داده چ ３ﻳﻮ تر بﻠﻪ روﻏﻪ وک７ئ ،اتﻔاق وک７ئ ،خپﻠﻪ خپﻠﻮاکﻲ وساتئ ،ﻫ５ﻮاد بﻬرﻧﻴﻮ
د＊ﻤﻨاﻧﻮ تﻪ ﻣﻪ سپارئ! زه ستاسﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ تﻦ ﻳﻢ .کﻪ تاسﻮ ﻧ５کﻤرﻏﻪ وئ ،ﻫﻤدا بﻪ زﻣا ﻧ５کﻤرﻏﻲ
وي ،خﻮ کﻪ تاس ３پﻪ وﻳﻨﻮ ک ３ﻟت پت شئ ،زﻣا د تﻠپات ３ﻏﻢ او ک７او ﻻﻣﻞ بﻪ شﻲ«.

زده کﻮوﻧکﻲ دې د اﻓﻐاﻧستان د خپﻠﻮاک ９د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ او تارﻳخ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر ＇رگﻨد ک７ي.

 – ١اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل خان وﻟ ３د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ پﻪ زړوﻧﻮ ک＄ ３ای ﻟري؟
 - ٢د اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل ﻟﻪ وﻳﻨاوو ＇خﻪ ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم اخﻴستﻞ کﻴ８ي؟
 - ٣وﻟ ３اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل خان وﻧﻪ ﻏﻮ＊تﻞ چ ３د تخت د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره جگ７ه وک７ي؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د اﻋﻠﻴحضرت اﻣان اهلل خان د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ
بﻞ ساﻋت ک ３دې ﻧﻮرو تﻪ وواﻳﻲ.
43

پﻨ％ﻠسﻢ ﻟﻮست

د ﻣﻠﻲ ﻣشرتابﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوې
ﻣشري د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻧظﻢ او ژوﻧد د برابروﻟﻮ！ ،ﻴﻨگﻮﻟﻮ او ﻻر＊ﻮوﻧ ３ﻳﻮ اصﻞ دی .ﻫره کﻮرﻧ ،９کﻠی،
！ﻮﻟﻨﻪ ،ﻗبﻴﻠﻪ ،وﻟس ،سﻴﻤﻪ او ﻫ５ﻮاد ﻫروﻣرو ﻳﻮه ﻣشر تﻪ اړتﻴا ﻟري .ﻟﻪ اﻧساﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻮ ورﻫاخﻮا اﻟﻮتﻮﻧکﻲ،
ﻣ８５ﻳان ،ﻣچ ،９ﻏاﻟبﻮزې＇ ،ﻠﻮربﻮﻟﻲ او ＄ﻨاور ﻫﻢ پﻪ طبﻴﻌﻲ ډول د ﻏرﻳزوي اړتﻴاوو او پرﻣختﻠﻠﻲ
شﻌﻮر پﻪ برکت د خپﻞ ﻣشر او ﻻر＊ﻮد تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې ژوﻧد کﻮي .د ژوﻧد چارې او ور＄ﻨﻲ کاروﻧﻪ
تﻨظﻴﻤﻮي ،دﻓاع او تﻌرض کﻨتروﻟﻮي .ﻟﻪ خپﻞ استﻮگﻨ％ﻲ ،د کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻏ７و ،بچﻴاﻧﻮ او ﻫﻤﻨﻮﻋاﻧﻮ ＇خﻪ
ﻧﻨگﻪ او ﻣﻼت ７کﻮي .پﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴزه تﻮگﻪ ژوﻧد او د ﻧسﻞ بﻘا او پاﻳ＋ت تﻪ دوام ورکﻮي.
اﻧساﻧﻲ ژوﻧد پﻪ ﻋﻘﻞ ،پﻮﻫ ،３زﻏﻢ ،کار او پﻼن اداره ک８５ي .ﻳﻮواﻟی او پﻴﻮستﻮن د ژوﻧد د ＊ﻪ ک５دو او
سﻤ５دو اړﻳﻦ تﻮکﻲ دي؛ خﻮ د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣشرۍ رول او چارې د ﻻر＊ﻮد (ﻣشر) پرﻏاړه وي.
أﻳا ﻫر ＇ﻮک ﻣﻨﻠی رﻫبر او ﻣﻠﻲ ﻻر＊ﻮد ک５دای شﻲ؟
ﻫره ！ﻮﻟﻨﻪ ،کﻪ کﻮچﻨ ９وي ﻳا ﻟﻮﻳﻪ ،کﻮرﻧ ９وي ،کﻠی وي او کﻪ چﻢ  -ﻣاﻟت وي ،وﻟسﻮاﻟﻲ وي کﻪ وﻻﻳت
وي ﻳا ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد ،پﻪ خپﻞ ＄ای ک ３د 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 ！ﻮﻟ ３ستﻮﻧزې او رب７ې پﻪ
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خپﻞ ﻣﻬال ﻫﻮارﻳ８ي ،ﻫﻐﻪ جﻮړ＊ت د سﻮکاﻟ ９او ﻧ５کﻤرﻏ ９پ７اووﻧﻮ تﻪ رسﻴ８ي او کﻪ خدای جﻞ جﻼﻟﻪ
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 ک ３ﻳﻮ ﻟ ７ارز＊تﻤﻦ ＄اﻧگ７ي دودوﻧﻪ او رواجﻮﻧﻪ ﻟري .دا دودوﻧﻪ
ﻣﻮږ تﻪ ﻟﻪ ﻧﻴکﻮﻧﻮ او پﻠروﻧﻮ ＇خﻪ راپات ３دي .ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３د وخت پﻪ ت５ر４دو ﻻ پس ３پﻴاوړي شﻮي او د
ﻣﻠﻲ او دودﻳز ﻗاﻧﻮن ب２ﻪ ﻳ ３ﻏﻮره ک７ې ده.
ﻣشري کﻮل ﻳا د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ ！اکﻞ ﻫﻢ ﻳﻮ تارﻳخﻲ دود دی .زﻣﻮږ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻣشر پﻪ ＄اﻧگ７و وختﻮﻧﻮ
ک ３ﻏﻮره کﻴ８ي .تر ！ﻮﻟﻮ کﻮچﻨی ډول ﻳ ３د کﻮرﻧ ９ﻳا ﻗﻮم ﻣشري ده .کﻠﻪ کﻪ د ﻳﻮې کﻮرﻧ ９پﻼر ﻳا ﻣشر
ﻣ ７شﻲ ،ﻧﻮ د ﻗﻮم او وﻟس خﻠک د ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻨاستی ！اکﻲ .ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سر ک ３د ﻣشرۍ ﻟپاره د
کﻮرﻧ ９ﻳا ﻗﻮم ﻣشر ﻧارﻳﻨﻪ ﻏ７ی ﻏﻮره کﻴ８ي ،خﻮ کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ داس ３ﻫﻢ کﻴ８ي چ ３ﻧﻮﻣﻮړی د ﻣشرۍ د
！اکﻠﻮ ﻟپاره ﻻزﻣ ３وړتﻴاوې او ＄اﻧگ７ﻳتاوې وﻧﻪ ﻟري .پر ＄ای ﻳ ３د کﻮرﻧ ،９ﻗﻮم ﻳا وﻟس بﻞ ﻏ７ی تر پام
ﻻﻧدې ﻧﻴﻮل کﻴ８ي.
ددې خبرې ﻣﻌﻨا دا ده چ ３ﻫر ＇ﻮک ﻣشر ک５دﻻی ﻧشﻲ ،بﻠک ３ﻫر ﻣشر ＊اﻳﻲ د رﻫبرۍ او ﻣشرۍ
ﻏﻮره او ！اکﻠ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３وﻟري؛ پﻪ دې ﻣﻌﻨا چ ３ﻣشر 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 سﻼ 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:
چ ３دستــــار ت７ي ﻫــزار دي

د دستار س７ي پﻪ شﻤار دي

خﻮشحال خ＂ک د ﻣشرۍ ﻟپاره شﻞ خاصﻴتﻮﻧﻪ ﻳا ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻻزﻣ ３بﻮﻟﻲ؛ ﻟکﻪ د ＄ان پ５ژﻧدل ،پﻮﻫﻪ،
سﻼ 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 ک ３صداﻗت او ر＊تﻴﻨﻮﻟﻲ وروزي او خﻠک ﻳ ３ﻫﻢ 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 ک ３احتﻴاط او پام د ﻣشراﻧﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوې
دي ،چ＊ ３اﻳﻲ تﻞ پرې ﻋﻤﻞ وک７ي.
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پﻪ ﻫر کار ک ３د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ رضا ،د ﻫﻐﻪ د ﻣخﻠﻮق او خپﻠﻮ ﻫ５ﻮادواﻟﻮ تﻪ خدﻣت او گ＂ﻪ رسﻮل د
اﻧسان د سرﻟﻮړۍ ،برﻳاﻟﻴتﻮب او خﻮ＊ ９ﻻﻣﻞ کﻴ８ي .پﻪ دې کار بﻪ ﻣﻮږ پﻪ اﻧساﻧﻲ ﻟﻴکﻪ ک＄ ３اﻧتﻪ ＄ای
ﻣﻮﻧدﻟی وي او دﻳﻨﻲ او دﻧﻴﻮي خﻴر او ﻓﻼح بﻪ ﻣﻮ تر ﻻسﻪ 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 پاﻳﻠ ３ﻧﻮر تﻪ ＇رگﻨدې ک７ي.

 – ١ﻳﻮ زﻋﻴﻢ او ﻣشر باﻳد کﻮﻣ＄ ３اﻧگ７تﻴاوې وﻟري؟
 - ٢وﻟ ３ﻳﻮ ﻣشر تﻪ ＊اﻳﻲ د ﻧﻮرو ﻋادي و７－و پﻪ پرتﻠﻪ د پﻮﻫ ،３زﻏﻢ ،ﻋدل او اﻧصاف ،ﻣ７５اﻧ ３او ب＋ﻨ３
او ﻟﻮروﻧ ３خاوﻧد واوسﻲ؟
 - ٣د ﻳﻮه ﻣﻨﻠﻲ ﻣشر د ！اکﻠﻮ پﻪ اړوﻧد د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د 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.
وﻳ ３ﻟﻮﻟئ او خﻮﻧد ترې واخﻠئ:
چ ３ﻫــــــــــﻨر د بزرگ ９در＇خﻪ ﻧﻪ وي
کﻪ طـــــاﻟع او ﻫﻨــر دواړه سره ک８５＋دې

طاﻟع ＇ﻪ کا تا پﻪ سر واخﻠﻲ ﻣــــگر
زه خﻮشحال بﻪ پک ３وﻧﻴسﻢ ﻫﻨـــــر
(خﻮشحال خ＂ک)
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شپاړسﻢ ﻟﻮست

د وﻟسﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ
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 ک ３بﻪ د ﻣﻠتﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ＇ﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７و چ ３وپﻮﻫﻴ８و د ﻫ５ﻮاد پرﻣختگ
او خپﻠﻮاکﻲ ﻟﻪ ﻋﻤﻞ ＇خﻪ پرتﻪ ﻣازې پﻪ تشﻮ شﻌاروﻧﻮ او ارﻣاﻧﻮﻧﻮ ﻧﻪ ترسره کﻴ８ي؛ بﻠک ３ددې ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻮخﻮ
ر＊تﻴﻨﻮﻟﻲ د اﻟﻬﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ او ددې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د سﻤ ３گ＂ ３اخﻴستﻨ ３ﻟﻪ ﻻرې ترﻻسﻪ کﻴ８ي.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد کﻮم ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او شراﻳط د ﻣﻠتﻮﻧﻮ او بشري تﻤدﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ﻻﻣﻞ کﻴ８ي؟

د ﻣﻠتﻮﻧﻮ د پﻴداﻳ＋ت ،ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

د ﻧ７ۍ پﻴداکﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ کﻮچﻨﻲ ＇خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３تر ﻟﻮﻳﻮ او سترو کﻬکشاﻧﻮﻧﻮ پﻮرې ！ﻮل ﻣخﻠﻮﻗات د ﻳﻮه
！اکﻠﻲ ﻗاﻧﻮن ﻟﻪ ﻣخ ３پﻴدا 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 ＄ﻤک ３پر ﻣخ د خدای جﻞ جﻼﻟﻪ تر ！ﻮﻟﻮ دروﻧد او ﻋزتﻤﻦ ﻣخﻠﻮق دی چ ３د خپﻠ ３ارادې
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ﻟﻪ ﻣخ ３کﻮﻻی شﻲ د خﻴر او شر ﻻره ﻏﻮره ک７ي او ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا پﻪ خپﻠﻮ ﻻسﻮﻧﻮ راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي.
کﻪ چ５رتﻪ اﻧسان د پرﻣختگ پر ﻋﻮاﻣﻠﻮ ،چ ３پﻴداکﻮوﻧکﻲ ورتﻪ ﻏﻮره ک７ي ،خپﻞ ژوﻧد سﻢ ک７ي ،د
ﻧ７ۍ او أخرت ﻧ５کﻤرﻏ ９تﻪ 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 ب５ﻼب５ﻠﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او تﻤدﻧﻮﻧﻮ کﻴسﻪ کﻮي چ ３د پﻴاوړتﻴا او ﻟﻮړتﻴا پ７اووﻧﻮ تﻪ
رس５دﻟﻲ؛ خﻮ د پﻴداﻳ＋ت ﻟﻪ ﻗاﻧﻮن ＇خﻪ د سرﻏ７وﻧ ３او سرکش ９ﻟﻪ اﻣﻠﻪ بﻴا ﻟﻪ ＄ﻮړتﻴا او زوال سره
ﻣخاﻣخ شﻮي دي؛ ﻟکﻪ د ﻋﻮد ،ثﻤﻮد او ﻓرﻋﻮن ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ چ ３ﻟﻪ ﻟﻮړتﻴا وروستﻪ ﻟﻪ ＄ﻮړتﻴا سره ﻣخاﻣخ
او ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل .ﻗرأن کرﻳﻢ د ﻫﻐﻮی پﻪ اړه داس ３ﻓرﻣاﻳﻲ:
[اﻟﻌﻨﻜبﻮت ]٤٠ :ژباړه» :پﻪ پای ک ３ﻣﻮږ ﻫر
ﻳﻮ د ﻫﻐﻪ پﻪ گﻨاه سره وﻧﻴﻮ .بﻴا ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻧﻪ ﻣﻮږ کا１ﻲ اورووﻧکی باد وﻟ８５ه او ＇ﻮک ﻳﻮې ﻗﻮي چاودﻧ ３وﻧﻴﻮ
او＇ﻮک ﻣﻮ پﻪ ＄ﻤکﻪ ک ３ﻧﻨﻪ اﻳستﻞ او ＇ﻮک ﻣﻮ ډوب ک７ل .اهلل پر ﻫﻐﻮی باﻧدې ظﻠﻢ کﻮوﻧکی ﻧﻪ و،
خﻮ خپﻠﻪ ﻳ ３پر خپﻞ ＄ان ظﻠﻢ کاوه«.
د تارﻳخ شﻬادت

د ت５رو پ７５ﻳﻮ او زﻣاﻧﻮ او ﻧﻮي ﻋصر پﻪ اوږدو ک ３د بشري ！ﻮﻟﻨﻮ تارﻳخ د ﻣﻠتﻮﻧﻮ او تﻤدﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او
＄ﻮړتﻴا ﻟﻮی شاﻫد دی .ﻟﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ وروستﻪ او ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د ﻳﻮﻧان ،روم او ﻓارس ،د
ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ او وروستﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د اسﻼﻣﻲ سترو تﻤدﻧﻮﻧﻮ د ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ،پﻪ شﻠﻤﻪ پ７５ۍ ک３
د استﻌﻤاري او سترو ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ زبر＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا د ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ د دې سﻨت سترې
او رو＊اﻧﻪ ب５ﻠگ ３دي.
د ﻣﻠتﻮﻧﻮ د پرﻣختگ تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ

د سﻴاسﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ او ！ﻮﻟﻨپ５ژﻧدﻧ ３پﻮﻫان جﻐراﻓﻴاﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴت ،د ﻧﻔﻮسﻮ شﻤ５ر او ＇رﻧگﻮاﻟی ،طبﻴﻌﻲ
سرچﻴﻨ ،３ﻋﻠﻤﻲ 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 ترﻗ ９ﻟپاره 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 پﻼن
جﻮړوﻧ ３او سﻢ او ﻣﻨﻠﻲ ﻣشرتابﻪ تﻪ اړتﻴا ﻟري.
پﻪ دې تﻮکﻮ او ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ک ３ساﻟﻤﻪ ﻋﻘﻴده او ﻣﻨﻠی ﻣشر د ﻣﻠتﻮﻧﻮ او ！ﻮﻟﻨﻮ د ترﻗ ９او پرﻣختگ بﻨس
جﻮړوي.
د خدای جﻞ جﻼﻟﻪ ﻗاﻧﻮن او ﻻره د ﻣﻠتﻮﻧﻮ او ！ﻮﻟﻨﻮ پﻪ ﻟﻮړتﻴا او ＄ﻮړتﻴا ک ３د ﻫ ＆５ﻗﻮم او وﻟس
پﻠﻮﻳتﻮب ﻧﻪ کﻮي .پﻪ دې تﻮگﻪ ﻫر ﻣﻠت او ！ﻮﻟﻨﻪ چ ３پﻮرتﻪ تﻮکﻲ او ﻻرې چارې پﻪ سﻤﻪ او ر＊تﻴﻨ３
تﻮگﻪ وکاروي ،پﻪ بشپ ７باور د تﻤدن او پرﻣختگ پﻮړﻳﻮ تﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ رسﻮﻻی شﻲ .کﻪ ﻧﻪ ،راﻧسکﻮرﻳ８ي
او د ＄ﻮړتﻴا ﻟﻮري تﻪ ＄ﻲ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ در４ﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫر ډﻟﻪ دې پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د دوﻟت د پﻴاوړتﻴا پر دوو ﻋﻨصرو
خبرې اترې وک７ي او د استازو پﻪ واسطﻪ دې ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ بﻴان ک７ي.

 – ١اﻧساﻧان پﻪ پﻴداﻳ＋ت ک ３ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣخﻠﻮﻗاتﻮ سره ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟
 - ٢د ﻋاد ،ثﻤﻮد او ﻓرﻋﻮن ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ＇ﻨگﻪ ﻫﻼک شﻮل؟
 - ٣د ﻓارس او روم اﻣپراتﻮرﻳﻮ وﻟ ３او ＇ﻨگﻪ سﻘﻮط وک７؟
 – ٤د اﻧگﻠﻴساﻧﻮ او شﻮروﻳاﻧﻮ اﻣپراتﻮرﻳﻮ د شﻠﻤ ３پ７５ۍ پﻪ پﻴﻞ او پای ک＇ ３ﻨگﻪ سﻘﻮط وک７؟
 – ٥د دوﻟتﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ د پرﻣختگ او پﻴاوړتﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ کﻮم ﻳﻮ دي؟ کﻮم ﻻﻣﻞ تر ﻧﻮرو ډ４ر
اﻫﻤﻴت ﻟري؟

ستاسﻮ پﻪ ﻓکر باﻳد ﻣﻮږ اﻓﻐاﻧان ﻟﻪ کﻮﻣﻮ ﻻرو چارو ＇خﻪ کار واخﻠﻮ چ ３اﻣﻨﻴتﻲ ،اﻗتصادي او ！ﻮﻟﻨﻴزې
ستﻮﻧزې ﻫﻮارې ک７و؟ پﻪ دې اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.
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اووﻟسﻢ ﻟﻮست

کﻮرﻧ ９جگ７ه ،د وﻟسﻮﻧﻮ تباﻫﻲ
جگ７ه د بدﻣرﻏ ９ﻧﻮم دی .پﻪ جگ７ه ک ３ﻫر راز ﻣرگ ،ژوبﻠﻪ ،وراﻧﻲ او گ６وډي راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴ８ي .جگ７ه
داس ３اوردی وچ او ﻻﻧده ！ﻮل سﻮ＄ﻮي .پﻪ جگ７ه ک ３کﻮرﻧ ９تباه ،ﻣﻴﻨدې بﻮرې ،خﻮﻳﻨدې ورارې او
ﻣ５رﻣﻨ ３کﻮﻧ６ﻳ８ي .کﻮرﻧ ９جگ７ه د وﻟسﻮﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ تباﻫﻲ ده.

پﻪ جگ７ه ک ３ﻫر ډول ！ﻮﻟﻨﻴز خدﻣتﻮﻧﻪ پﻪ ！پﻪ درﻳ８ي او خﻠک ﻟﻪ راز راز ستﻮﻧزو سره ﻻس او گر４ﻮان
کﻴ８ي .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３د جگ７ې د ﻏﻤﻴزو او بدﻣرﻏﻴﻮ پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ او ﻧاوړو اﻏ５زو تﻪ ﻳ３
ﻳﻮه ﻟﻨ６ه کتﻨﻪ کﻮو.
أﻳا تاسﻮ د کﻮرﻧ ９جگ７ې ترﻳخﻮاﻟی ﻟﻴدﻟی دی؟
جﻨگ او جگ７ه د وسﻠﻪ وال ！کر پﻪ ﻣﻌﻨا ده .ﻫر چ５رتﻪ چ ３جگ７ه رواﻧﻪ وې ،ﻫﻠتﻪ بدﻣرﻏﻲ وي .جگ７ه
داس ３ﻳﻮه وژوﻧک ３ﻧاروﻏﻲ ده چ ３درﻣﻞ ﻳ ３ﻟﻪ سﻮﻟ ３او روﻏ ３جﻮړې پرتﻪ ﻧاشﻮﻧی کار دی.
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ﻫره جگ７ه وژوﻧک ،３وراﻧﻮوﻧک ３او تباه کﻮوﻧک ３ده .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ کﻮرﻧ ９جگ７ه تر بﻠ ３ﻫرې
جگ７ې ډ４ره بدﻣرﻏﻪ او زﻳان رسﻮوﻧک ３ده .کﻮرﻧ ９جگ７ه پر واک د گ６５ې اچﻮﻟﻮ ،ب ３باورۍ ،تﻌصب،
جﻬﻞ او ﻧاپﻮﻫ ９او ﻳﻮ پر بﻞ د ﻧﻪ اﻋتﻤاد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴ８ي .پﻪ ﻫر ﻫ５ﻮاد ک ３چ ３د کﻮرﻧ ９جگ７ې
اور بﻞ شﻲ ،ﻫﻠتﻪ ﻋادي ژوﻧد پﻪ ！پﻪ درﻳ８ي .ﻧااﻣﻨﻲ ،ﻟﻮږه او ﻧاروﻏﻲ پراخﻴ８ي .روﻏتﻮﻧﻮﻧﻪ خپﻞ ！ﻮﻟﻨﻴز
روﻏتﻴاﻳﻲ خدﻣتﻮﻧﻪ سرتﻪ ﻧشﻲ رسﻮﻻی＊ ،ﻮوﻧ％ﻲ ت７ل کﻴ８ي ،حکﻮﻣت د خپﻠﻮ ور＄ﻨﻴﻮ چارو پﻪ سرتﻪ
رسﻮﻟﻮ ک ３پات ３را＄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 ز４رﻣ ،３وداﻧ ،９س７کﻮﻧﻪ
او ﻫر＇ﻪ د وراﻧ ،９گ６وډۍ او خراب ９پر ﻟﻮر دروﻣﻲ .اﻧساﻧﻲ ＄ﻮاک د جگ７ې د اور پﻪ ﻟﻤبﻮ ک ３سﻮ＄ﻲ.
کﻮچﻨﻴان ﻟﻪ ﻋادي ودې او روزﻧ＇ ３خﻪ وروستﻪ پات ３ک８５ي .ﻟﻪ جگ７ې ＇خﻪ د راوﻻړو شﻮو ﻏﻤﻮﻧﻮ او
ستﻮﻧزو دراﻧﻪ پ＂５ﻲ زﻳاتره د ＄ﻮاﻧاﻧﻮ پر اوږو بار８４ي ３％＊ .او ﻧارﻳﻨﻪ ﻟﻪ ﻟﻮږې ،بدﻧﻲ او رواﻧﻲ رﻧ％ﻮﻧﻮ ،ﻧااراﻣﻴﻮ
او راز راز بدﻣرﻏﻴﻮ سره ﻻس او گر４ﻮان ک８５ي！ .ﻮﻟﻨﻴز ژوﻧد ﻟﻪ خﻨ６وﻧﻮ سره ﻣخاﻣخ کﻴ８ي.
سرب５ره پردې کﻮرﻧﻲ تﻮر زړي ﻋﻨاصر چﻮر او چپاول تﻪ ﻻس اچﻮي .د سﻴﻤ ３او ﻧ７ۍ پﻪ کچﻪ ﻣﻠﻲ
د＊ﻤﻨان د ﻫ５ﻮاد پر ضد ډول ډول تﻮطئ ３او دسﻴس ３کﻮي ،ﻣﻠﻲ خپﻠﻮاکﻲ ،اﻗتصاد او اﻣﻨﻴت ﻟﻪ گﻮاښ
سره ﻣخاﻣخ کﻮي .کﻮرﻧ ９جگ７ه د سﻠگﻮﻧﻮ بدﻣرﻏﻴﻮ ،ﻧاخﻮاﻟﻮ او ﻣصﻴبتﻮﻧﻮ ﻣﻮر گ２ﻞ کﻴ８ي.
کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ کﻮرﻧ ９جگ７ې او وسﻠﻪ واﻟ ３ﻧ＋ت ３ﻣﻌﻤﻮ ًﻻ د ﻳﻮې کﻮچﻨ ９اشتباه ﻟﻪ ﻣخ ３پﻴﻠﻴ８ي او کﻪ ＊ک５ﻞ
ﻟﻮري ﻟﻪ ﻏﻮر ،زﻏﻢ او پﻮﻫ＇ ３خﻪ کار واﻧخﻠﻲ ،ﻧﻮ د جگ７ې د اور سپرﻏ ９اﻟﻮزي او ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ﻧﻴسﻲ،
چ ３بﻴا ﻳ ３کابﻮ کﻮﻟﻮ تﻪ د چا وس ﻧﻪ رسﻴ８ي .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د خاورې او ﻫ５ﻮاد ﻏﻠﻴﻤاﻧﻮ تﻪ د ﻻسﻮﻫﻨ ３ﻻرې
چارې برابرﻳ８ي ،پﻪ جگ７ې ک＊ ３ک５ﻞ ﻧاپﻮه ﻟﻮري پﻪ خپﻠﻪ گ＂ﻪ کاروي او د جگ７ې اور تﻪ پکی وﻫﻲ.
د کﻮرﻧ ９جگ７ې پﻪ بﻬﻴر ک ３پر ﻧﻮرو ﻏﻤﻮﻧﻮ او ک７اووﻧﻮ سرب５ره ﻫ５ﻮادوال ﻟﻪ خپﻠﻮ کﻠﻮ او کﻮروﻧﻮ ＇خﻪ
ت＋５ت ３تﻪ اړ اﻳستﻞ کﻴ８ي＇ .ﻮک د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ او ＇ﻮک ﻟﻪ ﻫ５ﻮاده بﻬر د خپﻞ سر او ＄ان د ساتﻨ ３پﻪ
ﻣﻮخﻪ ک６ه کﻮي .ډ４ر زﻳات ﻣادي او ﻣﻌﻨﻮي زﻳاﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴ８ي .د ﻋﻠﻢ ،پﻮﻫ ３او ﻫﻨر ډ４ﻮې ﻣ７ې
کﻴ８ي ،ﻣتﻔکر ﻣﻐزوﻧﻪ او کارپﻮه اشخاص جﻼ وطﻨﻪ کﻴ８ي او ﻫ５ﻮاد پﻪ تش جﻨگﻲ ډگر اوړي.
سره ﻟﻪ دې چ ３ک５دای شﻲ ﻣاﻟﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻪ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ پﻪ ﻣ ،کار او زﻳار ب５رتﻪ تر ﻻسﻪ شﻲ ،خﻮ اﻧساﻧﻲ
تشﻪ ژر ﻧﻪ ډکﻴ８ي .ډ４ر وخت تﻪ اړتﻴا ده چ ３د ﻫﻐﻮ پﻮﻫﻮ او پر ﻫ５ﻮاد ﻣﻴﻨﻮ اشخاصﻮ ＄ای دی ب５رتﻪ
وﻧﻴﻮل شﻲ.
زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد د تپﻞ شﻮې او د ﻫﻐ ３تر ＇ﻨگ د کﻮرﻧ ９وراﻧﻮوﻧک ３جگ７ې ترﻳخ خﻮﻧد ＇کﻠی دی.
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د ﻫ５ﻮاد پر بدن د کﻮرﻧ ９جگ７ې ！پﻮﻧﻪ تر اوسﻪ تازه پات ３او پ＂ ９اﻳ＋ﻮدﻟﻮ تﻪ سترگ ３پر ﻻر دي.
جگ７ه پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د ستﻮﻧزو او ﻻﻧجﻮ د ﻫﻮارۍ ﻻر ﻧﻪ ده؛ بﻠک ３ﻏﻤﻮﻧﻪ ،ک７اووﻧﻪ او ډول ډول
ﻧاخﻮاﻟ ３ز８４وي او د خﻠکﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃وا！ﻨﻮﻧﻪ پراخﻮي.
کﻪ وﻏﻮاړو چ ３پﻪ اﻣﻦ او سﻮﻟﻪ ک ３اﻧساﻧﻲ ژوﻧد وک７و ،ﻧﻮ ＊اﻳﻲ د ﻳﻮواﻟﻲ او زﻏﻢ ﻟﻤﻦ ！ﻴﻨگﻪ وﻧﻴسﻮ.
خپﻞ حﻖ او د بﻞ حﻖ ،برﻳدوﻧﻪ او پﻮﻟ ３وپ５ژﻧﻮ .پرچا ت５ری او گﻮاښ وﻧﻪ ک７و او د اﻳﻤاﻧﻲ او وجداﻧﻲ
ﻣسؤوﻟﻴت او تارﻳخﻲ رساﻟت ﻟﻪ ﻣخ ３د ﻫ５ﻮاد ！ﻮﻟﻮ ﻣ５شتﻮ وﻟسﻮﻧﻮ او پرگﻨﻮ تر ﻣﻨ ＃د ورورۍ ،اتﻔاق
او ﻣﻴﻨ ３تخﻢ وکرو＄ ،اﻧﻮﻧﻪ ،کﻮرﻧ ９او ﻫ５ﻮادوال ﻫﻮسا ک７و .خپﻞ جگ７ې ＄پﻠی ﻫ５ﻮاد پر پ＋ﻮ ودروو
او د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره ﻳ ３سﻴال ک７و .د کﻮرﻧﻴﻮ شخ７و او ﻧاﻧدرﻳﻮ د ﻫﻮاروﻟﻮ ﻟپاره پر ！ﻐر ک５ﻨﻮ ،ﻳﻮ ﻟﻪ
بﻞ سره د ！ﻮپک د شپ５ﻠ ９پر ＄ای پﻪ خﻮﻟ ３خبرې وک７و او وا！ﻨﻮﻧﻪ د زﻏﻢ او [＇ﻪ واخﻠﻪ＇ ،ﻪ ورک７ه]
د اصﻞ پر بﻨس ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻮ ،د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ رضا ترﻻسﻪ ،ﻫ５ﻮادوال ﻫﻮسا او ﻫ５ﻮاد د سﻴاﻻﻧﻮ پﻪ
کتار ک ３ودروو.

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.

 – ١جگ７ه وﻟ ３بده ده؟ خﻠک پﻪ جگ７ې ک ３کﻮم زﻳاﻧﻮﻧﻪ －ﻮري؟
 – ٢د کﻮرﻧ ９جگ７ې زﻳاﻧﻮﻧﻪ بﻴان ک７ئ.
 – ٣وﻟ ３پﻪ جگ７ې ک ３％＊ ３تر ﻧارﻳﻨﻪ وو زﻳات ک７اووﻧﻪ گاﻟﻲ؟
＇– ٤ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻮ د جگ７و د احتﻤاﻟﻲ راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دوﻣخﻪ وﻧﻴسﻮ؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３د جگ７و د ترخﻮ پاﻳﻠﻮ پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
»پﻪ جگ７ه ک ３ﻧﻴکﻮﻧﻪ ،ﻟﻤسﻴان او پﻠروﻧﻪ زاﻣﻦ خاورو تﻪ سپاري«
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اتﻠسﻢ ﻟﻮست

عﻼﻣﻪ سﻴدجﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان
زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد اﻓﻐاﻧستان د ډ４رو ﻧاﻣتﻮ ﻣشراﻧﻮ ،پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ زاﻧگﻮ ده .ﻫﻐﻮی ！ﻮﻟﻮ پﻪ ﻫره
برخﻪ ک ３د ﻫ５ﻮاد او ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د سﻮکاﻟ ９او پرﻣختگ ﻟپاره پﻪ زړه پﻮرې گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ي دي .پر
ژوﻧدﻟﻴک ﻳ ３پﻮﻫ５دل ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ﻫﻐﻮی تﻪ د درﻧاوۍ کﻮﻟﻮ ﻻرې چارې برابروی او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ﻣﻮږ تﻪ
ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ ３او خدﻣت احساس او ﻟﻮړه روحﻴﻪ راکﻮي .پﻪ دې ﻟ ７ک ３دﻟتﻪ ﻋﻼﻣﻪ سﻴد جﻤال
اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان درپ５ژﻧﻮ ،چ ３ﻧﻦ ﻳ！ ３ﻮﻟﻪ ﻧ７ۍ پر ﻧاﻣﻪ وﻳاړي او درﻧاوی ﻳ ３کﻮي.
تاسﻮ د سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ﻟﻪ کﻮﻣﻮ کاروﻧﻮ سره بﻠد ﻳاستئ؟
ﻋﻼﻣﻪ سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان پر  ١٢٥٤ﻫجري ﻗﻤري کال د شﻌبان پﻪ ﻣﻴاشت ک ١٨٣۹( ３ﻣﻴﻼدي)
د کﻮﻧ ７وﻻﻳت پﻪ ﻣرکز اسﻌدأباد ک ３پﻪ ﻳﻮه سﻴده روحاﻧﻲ کﻮرﻧ ９ک ３ز４８４دﻟی دی .د پﻼر ﻧﻮم ﻳ ３سﻴد
صﻔدر دی .د سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ﻛﻮرﻧ ９د ﻛﻮﻧ ７پﻪ اسﻌدأباد ﻛﻲ اوس５ده .د اﻣﻴر دوست ﻣحﻤد
خان پﻪ وخت ﻛﻲ د سﻴد پﻼر ﻟﻪ ﻛﻮرﻧ ９سره ﻛابﻞ تﻪ راﻏﻰ او دﻟتﻪ ﻣ５شت شﻮ.
زده ک７ه

سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان پﻪ اووه ﻛﻠﻨ ９ﻛﻲ پﻪ دودﻳزو زده ﻛ７و پ５ﻞ وﻛ .７دې ډ４ر زﻳرك او ﻫﻮ＊ﻴار و.
دوﻣره پراخ ذﻫﻦ ﻳ ３درﻟﻮد چﻲ پﻪ ﻟ ８وخت ﻛﻲ ﻳ ３د وخت دودﻳزې زده ﻛ７ې سرتﻪ ورسﻮﻟ .３تر اتﻠس
ﻛﻠﻨ ９ﻳ ３صرف ،ﻧحﻮه ،ﻣﻌاﻧﻰ ،بﻴان ،تارﻳخ  ،تﻔسﻴر ،حدﻳث ،ﻓﻘﻪ ،اصﻮل ،ﻋﻘاﻳد ،ﻣﻨطﻖ ،رﻳاضﻲ،
ﻫﻨدسﻪ او طب وﻟﻮستﻞ .سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان د پراخ ３ﻣطاﻟﻌ＋＇ ３تﻦ و.
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د سﻴد سﻔروﻧﻪ او ﻓﻌاﻟﻴتﻮﻧﻪ

سﻴد ﻟﻮﻣ７ی ﻫﻨد تﻪ ﻻړ .ﻫﻠتﻪ ﻳ ３پﻪ ﻟﻨ６ه ﻣﻮده ک ３اﻧگﻠﻴسﻲ او اردو ژب ３زده ک７ې .وروستﻪ حجاز تﻪ
ﻻړ او ﻳﻮ کال پﻪ ﻋربﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３وگر５＄د .کﻠﻪ چ ３سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان پﻪ دﻏﻮ سﻔروﻧﻮ ک ３پر
زده ک７ې سرب５ره د شاوخﻮا سﻴﻤﻮ د سﻴاسﻲ ！ ،ﻮﻟﻨﻴز او اﻗتصادي حاﻟت ژوره ﻣطاﻟﻌﻪ و ک７ه ،ﻧﻮ دا ﻓکر
ورسره پﻴدا شﻮ چ＇ ３ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻲ ،خپﻞ ﻫﻴﻮاد ،اسﻼﻣﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ او ﻧﻮره ﻧ７ۍ د ﻧﻮرو ﻟﻪ استﻌﻤار
او ﻧﻔﻮذ ＇خﻪ خﻼصﻪ ک７ي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３پﻴﻞ ک７ې.
دﻏﻪ ﻣﻬال پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د اﻣﻴر دوست ﻣحﻤد خان زوی ،ﻣحﻤد اﻋظﻢ خان پاچا و .سﻴد جﻤال
اﻟدﻳﻦ د ﻧﻮﻣﻮړي پاچا د دربار ﻧژدې سﻼکار او ﻣخﻮر شﻮ .د اﻣﻴر ﻣحﻤد اﻋظﻢ خان د پاچﻬ ９دوره ډ４ره
ﻟﻨ６ه وه او ب５رتﻪ اﻣﻴر شﻴر ﻋﻠﻲ خان د دوﻳﻢ ＄ﻞ ﻟپاره پاچا شﻮ .دﻏﻪ ﻣﻬال سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ د خپﻞ ﻫﻴﻮاد
پر＋４ﻮدو تﻪ اړ اﻳستﻞ شﻮ .سﻴد ﻟﻪ ﻫﻴﻮاد ＇خﻪ تر وتﻠﻮ دﻣخﻪ خپﻞ ！ﻮل پﻼﻧﻮﻧﻪ او ﻣترﻗﻲ پروگراﻣﻮﻧﻪ د
وخت اﻣﻴر تﻪ و سپارل او ﻟﻪ ﻫﻴﻮاد ＇خﻪ ووت.
سﻴد ﻫﻨد تﻪ ﻻړ ،خﻮ اﻧگر４زاﻧﻮ د ﻫﻨد ﻟﻪ خاورې ＇خﻪ وتﻠﻮ تﻪ اړ اﻳست .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ ترکﻴ ３تﻪ ﻻړ .پﻪ
ترکﻴﻪ کﻲ د ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮاد د صدراﻋظﻢ پﻪ ﻏﻮ＊تﻨﻪ د پﻮﻫﻨ ３او ﻣﻌارف د وزارت د ﻣجﻠس ﻏ７ی و！اکﻞ
شﻮ .سﻴد ﻟﻪ ترکﻴ＇ ３خﻪ ﻣصر تﻪ ﻻړ او ﻫﻠتﻪ ﻳ ３ﻧﻬﻪ کاﻟﻪ د اﻻزﻫر پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻣدرسﻪ ک ３د استاد پﻪ
تﻮگﻪ دﻧده تر سره ک７ه  .پﻪ  ١٨٧۹ﻣﻴﻼدي کال ک ３ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ وتﻠﻮ تﻪ ﻣجبﻮر شﻮ ،بﻴا ﻫﻨد تﻪ ﻻړ .ﻟﻪ
ﻫﻨد ＇خﻪ ﻟﻨدن  ،او وروستﻪ ﻓراﻧس ３تﻪ ﻻړ .
پﻮﻫﻪ او سﻴاست

سﻴد پﻪ ﻳﻮه ＄ای ک ３ﻧﻪ اوس５د .ﻏﻮ＊تﻞ ﻳ ３ﻫرې سﻴﻤ ３تﻪ ﻻړ شﻲ ،ﻟﻪ خﻠکﻮ سره وگﻮري او د ﻫﻐﻮى
د ژوﻧد پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات پﻴدا ک７ي .پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ ！ﻮل ﻫﻨد ﻛﻲ وگر５＄د او پﻪ ﻫر ＄اى ﻛﻲ ﻳ ３ﻟﻪ خﻠکﻮ
سره پﻪ ！ﻮﻟﻨﻮ او ﻏﻮﻧ６و ﻛ ３وﻟﻴدل او د خپﻞ سﻔر پر ﻣﻬال ﻳ ３د 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 سﻴﻤ ３او ﻫ５ﻮاد
خﻠک ﻳ ３د ژوﻧد د ر＊تﻴﻨ ３ﻣﻌﻨا د پﻮﻫ５دو ﻟپاره راپﻮرتﻪ ﻛ７ل .سﻴد اﻓﻐان ﻟﻪ ﻫﻨد ＇خﻪ ﻣﻜ ３شرﻳﻔ３
تﻪ وﻻړ ،حج ﻳ ３وﻛ ７او د ﻋربﻮ خﻮى ،ﻛ７ه وړه او دودوﻧﻪ ﻳ ３وﻟﻴدل .ترحج وروستﻪ بﻴرتﻪ اﻓﻐاﻧستان تﻪ
راﻏﻰ .دا ﻣﻬال ﻟﻮى پﻮه او ﻧابﻐﻪ ＄ﻨ ３جﻮړ شﻮی و .ﻛﻠﻪ چ ３ب５رتﻪ ﻫﻴﻮاد تﻪ راستﻮن شﻮ ،ﻧﻮ د وخت
حﻜﻮﻣت دده د زﻳرکتﻴا او پﻮﻫ ３اﻣﻠﻪ ﻟﻮړ ＄اى ورﻛ.７
سﻴد پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد ک ３د حاﻻتﻮ د خرابﻮاﻟﻲ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ بﻬر تﻪ د تگ ﻫﻮډ وﻛ .７اﻣﻴر شﻴر ﻋﻠﻲ خان تﻪ ورﻏی
او د رخصت５دو پر ﻣﻬال ﻳ ３د ﻫﻴﻮاد د پرﻣختگ ﻟپاره ＄ﻴﻨ ３وړاﻧدﻳزوﻧﻪ وﻛ７ل ،ﻟﻜﻪ د ﻳﻮې جرﻳدې
خپرول ،د اﻓﻐاﻧستان د سﻴاسﻲ خپﻠﻮاﻛ ９د اخﻴستﻠﻮ اﻋﻼن ،د ﻛابﻴﻨ ３جﻮړول ،د ﻋسﻜرو ﻣﻨظﻤﻮل،
د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ پراﻧﻴستﻞ او د س７ﻛﻮﻧﻮ جﻮړول ،د پﻮست ３او ﻣخابرې وساﻳﻞ برابرول او ﻧﻮر .سﻴد جﻤال
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اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان د ختﻴ ３％ﻧ７ۍ ستر ﻋاﻟﻢ ،ﻟﻮى سﻴاستپﻮه  ،ﻣبارز او اﻧﻘﻼبﻲ شخص و .دى ﻧﻪ ﻳﻮازي پﻮه
او ﻣﻔﻜر و؛ بﻠﻜﻲ ﻟﻪ پﻮﻫﻲ او ﻣﻔﻜﻮرې سره ﻳ ３ﻋﻤﻞ ﻫﻢ ﻣﻠگرى ﻛ７ی و＄ ،ﻜﻪ ﻧﻮ د ﻋﻤﻞ او ﻣبارزې
د ﻻري اتﻞ او ﻣخﻜ） گ２ﻞ ﻛﻴ８ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ اﻓﻐان سﻴد تبﻌﻴض او تﻔرﻗﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ ،ﻫﻐﻪ تﻪ اﻧسان اﻧسان
＊ﻜار４ده ،تﻮر ،سپﻴﻦ او ژړ ﻳ ３ﻳﻮ وجﻮد گ２ﻞ .ﻫﻐﻪ تﻪ د ﻧ７ۍ ﻣخ د ﻳﻮه ﻛﻮر حﻴثﻴت درﻟﻮد او ﻧ７ﻳﻮال ﻳ３
د ﻳﻮې ﻛﻮرﻧ ９ﻏ７ي بﻠﻞ.
ﻣ７ﻳﻨﻪ

سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان پﻪ  ١٣١٤ﻫجري ﻗﻤري (  ١٨۹٧م) کال د سرطان د ﻧاروﻏ ９ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ
ترکﻴﻪ ک ３وﻓات او خاورو تﻪ وسپارل شﻮ  .پﻪ  ١٣٢٣ﻫجري ﻟﻤرﻳز کال (  ١۹٤٤م) کﻲ ﻳ ３تابﻮت د
ترکﻴ ３د حکﻮﻣت پﻪ ﻣﻮاﻓﻘﻪ کابﻞ تﻪ راوړل شﻮ او د کابﻞ پﻮﻫﻨتﻮن پﻪ ب ０ک ３پﻪ پرتﻤﻴﻨﻮ ﻣراسﻤﻮ خاور
تﻪ وسپارل شﻮ.

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

 - ١بﻬر تﻪ ﻟﻪ سﻔروﻧﻮ ＇خﻪ د سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ﻣﻮخﻪ ＇ﻪ شی وه؟
– ٢وﻟ ３سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان ،ﻟﻪ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ پرتﻪ ،د ！ﻮﻟﻮ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ د وﻳاړ ﻧ＋ﻪ ده؟
 – ٣أﻳا ﻳﻮازې د ﻣشراﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ پﻪ ﻳادوﻟﻮ ﻫ５ﻮاد وداﻧ５دای شﻲ؟ کﻪ ﻧﻪ ،ﻧﻮر ＇ﻪ کﻮل پﻪ کار دي چ３
ﻫ５ﻮاد ﻣﻮ ودان او و７－ي ﻣﻮ سﻮکاﻟﻪ او سرﻟﻮړي شﻲ؟

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

ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨﻪ او د ﻣﻠﻲ سﻮداگرو دﻧده او ﻣسؤوﻟﻴت
د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３وگ７ي ب５ﻼب５ﻠ ３دﻧدې سرتﻪ رسﻮي .د ！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮل ﻏ７ي پر ﻳﻮې دﻧدې بﻮخت ﻧﻪ دي ،ﻫرچا
ﻟﻪ خپﻠ ３ﻣﻴﻨ ３او ﻋﻼﻗ ３سره سﻢ ﻳﻮه دﻧده ﻏﻮره ک７ې ده.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３گﻮرو چ ３د ﻧﻮرو دﻧدو تر ＇ﻨگ د ﻫ５ﻮاد پﻪ پرﻣختگ او ودې ک ３د سﻮداگرو دﻧده ＇ﻮﻣره
ارز＊ت ﻟري او د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３د احساس او روحﻴ ３پﻪ راژوﻧدي کﻮﻟﻮ ک＇ ３ﻮﻣره اﻏ５ز درﻟﻮدﻻی شﻲ.
تاسﻮ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻣﻠﻲ او ﻫ５ﻮادپال سﻮداگر ＇خﻪ ＇ﻪ تﻤﻪ ﻟرئ؟
د ！ﻮﻟﻨ ３د ودې او پرﻣختگ راز پﻪ ﻓردي تﻮپﻴروﻧﻮ ک ３ﻧﻐ＋تی دی＇ .ﻮک پﻪ ﻳﻮه دﻧده او کار ک ３وړتﻴا
ﻟري＇ ،ﻮک پﻪ بﻠﻪ دﻧده او ډگر ک .３د دﻧدو او اﻓرادو ﻫﻤدا تﻮپﻴروﻧﻪ دي چ ３ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ د پرﻣختگ او
سﻮکاﻟ ９پﻮړﻳﻮ تﻪ رسﻮي .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻫر ﻓرد ﻳﻮه ﻳا بﻠﻪ دﻧده ﻟري ،چ ３پﻪ خپﻞ وخت او ＄ای
ک ３د پام وړ ارز＊ت او ﻗدر ﻟري.
کﻪ د ！ﻮﻟﻨ ３ﻫر ﻏ７ی پﻪ خپﻠ ３دﻧدې او کار ک ３ﻟﻪ صداﻗت او ر＊تﻴﻨﻮﻟ ９کار واخﻠﻲ او ﻟﻪ دﻧدې ＇خﻪ
ﻳ ３ﻳﻮازې د ＄ان گ＂ﻪ ﻧﻪ وي او د خﻠکﻮ گ＂ﻪ او زﻳان ﻳ ３ﻫﻢ پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮﻟی وی ،ﻧﻮ ＇رگﻨده ده چ ３دا
کار ﻳ ３پﻪ ﻋبادت ک ３شﻤ５رل کﻴ８ي او د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ د رضا او خﻮ＊ ９ﻻﻣﻞ کﻴ８ي.
！ﻮﻟ ３دﻧدې ﻣﻬﻤ ３او پﻪ خپﻞ ＄ای ک ３ﻟﻪ ارز＊ت ＇خﻪ ډک ３دي ،خﻮ کﻠﻪ چ ３د ﻳﻮې دﻧدې گ＂ﻪ او
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تاوان د ！ﻮﻟﻨ ３د ډ４ری وگ７و د گ＂ ３ﻳا زﻳان ﻻﻣﻞ کﻴ８ي ،ﻧﻮ ＇رگﻨده ده چ ３د ﻫﻐ ３اﻫﻤﻴت او ارز＊ت
ﻫﻢ پﻪ دﻏﻪ ！اکﻠﻲ ＄ای ک ３تر ﻧﻮرو زﻳات دی.
د دﻏﻮ دﻧدو پﻪ ډﻟﻪ ک ３ﻳﻮه ﻫﻢ سﻮداگري ده .سﻮداگر ﻳا د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ او ﻳا ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫ５ﻮاده بﻬر د ！ﻮﻟﻨ ３د اړتﻴا
وړ تﻮکﻲ چﻤتﻮ کﻮي او خﻠکﻮ تﻪ ﻳ ３پﻪ ！اکﻠ ３بﻴ ３وړاﻧدې کﻮي .اﻟبتﻪ ﻟﻪ دې کار ＇خﻪ د ﻫﻐﻮی ﻣﻮخﻪ
تر ﻫر ＇ﻪ دﻣخﻪ د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ د رضا ترﻻسﻪ کﻮل ،خﻠکﻮ تﻪ خدﻣت او د خپﻞ ژوﻧد جﻮړول دي.
پﻪ ﻫر کار ک＊ ３اﻳﻲ ﻟﻮﻣ７ی د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ رضا وﻟ＂ﻮل شﻲ＄ ،کﻪ گ＂ﻪ ﻳ＇ ３ﻮ برابره او کسب ﻳ ３حﻼل
او د ﻋبادت پﻪ درجﻪ ک ３شﻤ５رل 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 پک ３د دﻧﻴا گ＂ﻪ ﻧﻐ＋ت ３او ﻫﻢ د
أخرت .در４ﻤﻪ ﻣﻮخﻪ د حﻼﻟ ３او روا روزۍ او گ＂ ３تر ﻻسﻪ کﻮل دي .کﻪ پﻪ دې ډول ﻻستﻪ راﻏﻠ ３گ＂ﻪ
ﻟ８ه ﻫﻢ وي ،خﻮ برکت ﻳ ３تﻠپات ３وي.
کﻪ زﻣﻮږ گران سﻮداگر پﻪ دې اړه ﻟ ８سﻮچ او ﻓکر وک７ي او پﻪ خپﻞ کار او کسب ک ３پﻮرتﻨ ９درې ﻣﻮخ３
پﻪ پام ک ３وﻧﻴسﻲ ،ﻧﻮ ﻫروﻣرو د دﻧﻴا او أخرت ﻧ５کﻤرﻏﻲ او سﻌادت ترﻻسﻪ کﻮي.
زﻣﻮږ دراﻧﻪ سﻮداگر ﻟﻪ بﻬر ＇خﻪ د ﻣاﻟﻮﻧﻮ او تﻮکﻮ پﻪ واردوﻟﻮ ک ３باﻳد د خپﻞ ﻫ５ﻮاد او ﻫ５ﻮادواﻟﻮ گ＂ ３او
تاوان پﻪ پام ک ３وﻧﻴسﻲ .داس ３تﻮکﻲ او اجﻨاس وارد ﻧﻪ ک７ي ،چ ３د خپﻞ ﻫ５ﻮاد ﻣﻠﻲ اﻗتصاد ،صﻨاﻳﻌﻮ
او د خپﻠﻮ ﻫ５ﻮادواﻟﻮ روﻏتﻴا او ﻫﻮساﻳﻨ ３تﻪ زﻳان ورسﻮي .د ﻫر تﻮکﻲ پﻪ راوړﻟﻮ ک ３ورسره د ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ３
احساس او روحﻴﻪ ﻣﻮجﻮده وي.
ﻧﻦ سبا ﻳﻮ شﻤ５ر داس ３سﻮداگر شتﻪ چ ３ﻫ５ﻮاد تﻪ پﻪ واردووﻧکﻮ تﻮکﻮ ک ３پﻮرتﻪ اصﻠﻮﻧﻮ تﻪ پام ﻧﻪ کﻮي او
زﻳاتره پرې سترگ ３پ＂ﻮي .ﻳﻮازې د خپﻠ ３گ＂ ３او پاﻧگ ３د ډ４روﻟﻮ پﻪ ﻓکر ک ３وي او بس.
ﻣﻠﻲ سﻮداگر باﻳد ﻫﻐﻪ تﻮکﻲ ﻫ５ﻮاد تﻪ راﻧﻪ وړي چ ３د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ تﻮﻟﻴدﻳ８ي .کﻪ د دې تﻮکﻮ د واردوﻟﻮ
ﻣخﻪ وﻧﻴﻮل شﻲ ،زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد تﻮﻟﻴدات او صﻨاﻳع وده کﻮي او پﻪ پای ک ３ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻫﻤدﻏﻮ برخﻮ ک３
پﻪ خپﻠﻮ پ＋ﻮ درﻳ８ي او ﻟﻪ اړتﻴا خﻼصﻴ８ي＄ .ﻴﻨ ３سﻮداگر د خپﻠ ３شخصﻲ گ＂ ３پﻪ ﻣﻮخﻪ د اړتﻴا وړ
＄ﻴﻨ ３تﻮکﻲ ،پﻪ ت５ره بﻴا خﻮارکﻲ تﻮکﻲ ،ساتﻲ او احتکاروي ﻳ ،３چ ３پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ک ３ﻳ ３پﻪ ﻟﻮړه بﻴﻪ
وپﻠﻮري .احتکار ﻳﻮ ﻧاوړه ﻋﻤﻞ او پﻪ اسﻼم ک ３ﻧاروا بﻠﻞ کﻴ８ي .پﻪ ﻫر حاﻟت ک ３باﻳد ﻟﻪ احتکار ＇خﻪ
پﻪ کﻠکﻪ ډډه وشﻲ.
سرب５ره پر دې ﻳﻮ شﻤ５ر سﻮداگر ﻧاسﻢ خﻮراکﻲ تﻮکﻲ ،د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ د ﻟﻮبﻮ ساﻣان او ب ３کﻴﻔﻴتﻪ درﻣﻞ
واردوي چ ３د پﻴسﻮ او پاﻧگ ３د ب＄ ３اﻳﻪ ﻟگ５دو تر＇ﻨگ د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ روﻏتﻴا تﻪ زﻳان رسﻮي او پر
رﻧگارﻧگ ﻧاروﻏﻴﻮ ﻳ ３اختﻪ 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 داس ３تﻮکﻲ ﻫ５ﻮاد تﻪ راوړي چ ３د 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 چ ３بازاروﻧﻮ او ﻫ＂ﻴﻮ تﻪ د تگ پرﻣﻬال خپﻠ ３روﻏتﻴا تﻪ تر بﻞ ﻫر ＇ﻪ
ډ４ر پام وک７ي ،پر داس ３تﻮکﻮ پﻴس ３ورﻧﻪ ک７ي چ＄ ３اﻧتﻪ پﻪ خپﻠﻪ پر پﻴسﻮ ﻧاروﻏﻲ واخﻠﻲ او د ﻣرگ ﻟﻪ
گﻮاښ سره ﻳ ３ﻣخاﻣخ ک７ي.
دا ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ او ارز＊تﻨاکﻪ خبره ده چ ３زﻣﻮږ جگ７ه ＄پﻠی ﻫ５ﻮاد د ژوﻧد پﻪ ﻫره برخﻪ ک＄ ３اﻧگ７ي
پام او زړه سﻮي تﻪ اړتﻴا ﻟري .ﻣﻮږ ﻫر ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ،اﻧساﻧﻲ او اسﻼﻣﻲ دﻧده ﻟرو چ ３پﻪ خپﻠﻮ ！ﻮﻟﻮ ور＄ﻨﻴﻮ
کاروﻧﻮ ک ３ﻳﻮازې د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ رضا ،خﻠکﻮ تﻪ خدﻣت او ＄اﻧتﻪ د حﻼﻟ ،３روا او پاک ３روزۍ د
گ＂ﻠﻮ ﻧﻴت او اراده وﻟرو.

زده کﻮوﻧکی دې د ﻫ５ﻮاد پﻪ پرﻣختگ او پراختﻴا ک ３د ﻣﻠﻲ سﻮداگرو د ﻣسؤوﻟﻴتﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبرې
وک７ي.

 - ١وخت تﻪ پﻪ پام ﻟﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ او ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ د راوړل شﻮو خﻮراکﻲ تﻮکﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر
＇رگﻨد ک７ئ.
 – ٢ﻳﻮ 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 سﻼﻣت ９پﻪ اړه ﻣرکﻪ وک７ي.
 – ٣کﻪ چ５رتﻪ ﻣﻠﻲ سﻮداگر د تﻮکﻮ پﻪ واردوﻟﻮ ک ３ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ تﻪ پام وﻧﻪ ک７ي＇ ،ﻪ پ＋５ﻴ８ي؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ .پﻪ دې ﻣﻘاﻟﻪ ک ３دې ﻟﻪ ﻣﻠﻲ سﻮداگرو ،دوﻟت او
ﻫ５ﻮادواﻟﻮ ＇خﻪ خپﻠ ３ﻏﻮ＊تﻨ ３ﻣطرح ک７ي.
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شﻠﻢ ﻟﻮست

د ﻻﻧجﻮ او رب７و پﻪ ﻫﻮارۍ ک ３د جرگﻮ رول
زﻣﻮږ گران ﻫ５ﻮاد ،اﻓﻐاﻧستان ﻳﻮ ﻟرﻏﻮﻧی ﻫ５ﻮاد دی .ب６ای تارﻳخ ،ﻣﻠﻲ دودوﻧﻪ او تﻠپات ３ارز＊تﻮﻧﻪ ﻟري .ﻟﻪ
دﻏﻮ ارز＊تﻮﻧﻮ او ﻣﻠﻲ دودوﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ دود او ارز＊ت جرگﻪ ده .اﻓﻐاﻧان خپﻠ ３شخ７ې د جرگ ３ﻟﻪ ﻻرې
ﻫﻮاروي .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻣﻬﻤﻮ ،تارﻳخﻲ ﻣﻠﻲ ﻣﻮضﻮﻋگاﻧﻮ او د ﻫ５ﻮاد د برخﻠﻴک د ！اکﻠﻮ پﻪ اړه پﻪ ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ
ک ３سره راﻏﻮﻧ６ﻳ８ي او گ６ې پر４ک７ې کﻮي .ﻫﻐﻪ پر４ک７ه چ ３پﻪ ﻳﻮې ﻣﻮضﻮع ﻳا شخ７ې ک ３د جرگ ３ﻟﻪ
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 ﻫﻐ ３پر４ک７ه پﻪ ﻳاد ده؟
جرگﻪ زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ ارز＊ت دی او تارﻳخ ﻳ ３د 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 اسﻼم پﻪ سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ک３
ﻫﻢ ارز＊تﻤﻦ بﻠﻞ شﻮی دی .خداى جﻞ جﻼﻟﻪ پﻪ خپﻞ أسﻤاﻧﻲ کتاب ،ﻗرأن کرﻳﻢ ک ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ
سپار＊تﻨﻪ ک７ې
د شﻮرا ﻟﻪ ﻻرې سرتﻪ رسﻮي«.
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[اﻟشﻮرى]٣٨ :ﻳﻌﻨی» :خپﻠ ３چارې پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮﻧﻮ ک３
[أل ﻋﻤران ]١٥۹ :ژباړه» :ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره

پﻪ کاروﻧﻮ ک ３ﻣشﻮره وک７ئ«.
د ﻧ７ۍ ！ﻮﻟﻮ خﻠکﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ تﻪ ＇رگﻨده شﻮې چ ３ستﻮﻧزې او رب７ې د ﻧاﻧدرﻳﻮ او جگ７و ﻟﻪ ﻻرې ﻧﻪ
ﻫﻮارﻳ８ي .ستﻮﻧزې د پﻮﻫ ،３خبرو اترو او ﻣﻨطﻖ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻮار４دای شﻲ .زﻳاترو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ،کﻪ د کﻮرﻧﻴﻮ
او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ستﻮﻧزو د ﻫﻮارۍ ﻟپاره وسﻠ ３تﻪ ﻻس اچﻮﻟی ،خﻮ ﻟﻪ زﻳات ３ﻣرگ ژوبﻠ ،３ﻣادي او ﻣﻌﻨﻮي
زﻳاﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ زﻏﻤﻮﻟﻮ وروستﻪ اړ شﻮي ،چ ３سﻮﻟﻪ وک７ي او ﻻﻧج ３پر خبرو [＇ﻪ واخﻠﻪ او ＇ﻪ ورک７ه] پر
اصﻞ ﻫﻮارې ک７ي.
جرگﻪ د ﻳﻮه وﻟس د سپﻴﻦ ږﻳرو ،ﻟﻮﻳاﻧﻮ او د باور وړ اشخاصﻮ ﻳﻮې پراخ ３ﻏﻮﻧ６ې تﻪ وﻳﻞ کﻴ８ي ،چ ３د
کﻮرﻧﻴﻮ ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ،ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ ستﻮﻧزو د ﻫﻮارۍ ﻟپاره راﻏﻮﻧ６ﻳ８ي او ﻣﻬﻤ ３پر４ک７ې کﻮي.
جرگ ３د خپﻠﻮ پر４ک７و د پﻠﻲ کﻴدو واک ﻟري .د اﻓﻐاﻧستان پﻪ ﻣﻌاصر تارﻳخ ﻛ ３ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ د ﻫ５ﻮاد پﻪ
کچﻪ سترې پر４ک７ې ک７ي چ ３ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３اﻓﻐان وﻟس د پرﻣختگ پﻪ ﻟﻮري گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ي دي.
ﻣﻠﻲ او تارﻳخﻲ ﻟﻮﻳ ３جرگ ３د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن د ﻟﻮړې روحﻴ ３او د سﻮﻟ ３او ﻫ５ﻮاد
پاﻟﻨ ３د ﻋاﻟﻲ احساس ＊ﻜارﻧدوی دي .ﻟﻜﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３د ﻧ７ۍ ﻧﻮر ﻫ５ﻮادوﻧﻪ پﻪ ﻣﻠﻲ او ﻧ７ﻳﻮاﻟﻪ ﻛچﻪ د
اړوﻧدو رب７و ،ﻻﻧجﻮ اوشخ７و د ﻫﻮارۍ ﻟپاره ﻟﻪ خبرو او تﻔاﻫﻢ ﻛار اخﻠﻲ ،دﻏﻪ راز اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻫﻢ د ﻣﻠﻲ
ﻳﻮواﻟﻲ د ﻟﻮړى روحﻴ ３او د سﻮﻟ ３او ﻫ５ﻮادپاﻟﻨ ３د خپﻞ ﻋاﻟﻲ احساس پربﻨس د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د پﻨ％ﻪ
زره ﻛﻠﻦ تارﻳخ پﻪ اوږدو ک ３د 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 جگ７و ،ﻗاﻧﻮن جﻮړوﻟﻮ او ﻧﻮرو ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ او ﻣﻠﻲ پ＋５ﻮ پﻪ باب ﻟﻮﻳ ３جرگ ３جﻮړې او ﻏﻮ＇ ３او
پر＄ای پرﻳﻜ７ې ﻳ ３ﻛ７ي دي .خﻠﻜﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻟﻜﻪ د ﻛا１ﻲ ﻛر＊ ３بﻠﻠﻲ او د پ＋تﻮ ددﻏﻪ ﻣشﻬﻮر
ﻣتﻞ[ :ﻛار چ ３پﻪ سﻼوي ،ب ３بﻼ وي] ،پربﻨس ﻳ ３ورباﻧدې ﻋﻤﻞ ﻛ７ی دی.
زﻣﻮږ پﻪ اﻓﻐاﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﻛ ３د اﻓﻐاﻧﻲ ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ د دﻏﻪ ډول تارﻳخﻲ اوﻣﻠﻲ اﻫﻤﻴت پﻪ پام ﻛ ３ﻧﻴﻮﻟﻮ سره
ﻟﻮﻳ ３جرگ ３د شﻠﻤ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ پﻪ پﻴﻞ ﻛ ３پﻪ اﻓﻐاﻧستان ﻛ ３رسﻤﻲ ب２ﻪ پﻴدا ﻛ７ه او د اﻓﻐاﻧستان د
！ﻮﻟﻮ پرگﻨﻮ د ارادې د ﻳﻮه ＊ﻜارﻧدوي ارگان پﻪ تﻮگﻪ وپﻴژﻧدل شﻮه ،أن تردې چ ３د  ١٣٤٣ﻟﻤرﻳز ﻛال
پﻪ اساسﻲ ﻗاﻧﻮن ﻛ ３ﻳﻮ ＄اﻧگ７ى ＇پر ﻛ ３ورﻛ７اى شﻮ.
د ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ جﻮړ４دل د اﻓﻐاﻧستان د ﻣﻠﻲ ﻫﻮﻳت ＊ﻜارﻧدوﻳﻲ کﻮي .د اﻓﻐاﻧستان د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ پاچاﻫاﻧﻮ،
اﻣﻴراﻧﻮ او واﻛﻤﻨاﻧﻮ پﻪ دورو ﻛ ３ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ د اړوﻧدو ﻣﻠﻲ ﻣسئﻠﻮ پﻪ ﻫﻮاروﻟﻮ ﻛ ３ﻏﻮڅ او ！اﻛﻮﻧﻜﻰ رول
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ﻟﻮبﻮﻟﻰ او ﻳﻮ ډول ﻧﻪ ،ﻳﻮ ډول ﻳ ３زﻳات ارز＊تﻮﻧﻪ ＄ﻠﻴدﻟﻲ دي.
ﻟﻮﻳ ３جرگ ３د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د ﻣﻠﻲ تﻔاﻫﻢ ﻳﻮه ډ４ره ﻣﻬﻤﻪ او اﻏ５زﻧاکﻪ ﻻره ده .زﻣﻮږ پر وﻟس او ！ﻮﻟﻨ ３ک３
ﻳ ３ډ４رې ژورې رﻳ＄ ３＋ﻐﻠﻮﻟﻲ دي .ﻫﻤدې ﻟﻮﻳﻮ جرگﻮ د پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３ډ４رو سترو او ک７ک５چﻨﻮ
ﻣﻮضﻮﻋگاﻧﻮ او رب７و تﻪ د پای ！کی اﻳ＋ی او ﻫ５ﻮاد ﻳ ３ﻟﻪ سترو ﻧاتاروﻧﻮ ＇خﻪ ژﻏﻮرﻟی دی .پر＄ای ده
چ ３د دﻏﻮ جرگﻮ درﻧاوی وک７و او پر４ک７ې ﻳ ３د سر پﻪ سترگﻮ وﻣﻨﻮ.

ﻫﻐﻪ شﻤ５ر زده کﻮوﻧکﻲ ،چ ３پﻪ خپﻠﻮ کﻠﻮ او باﻧ６و ک ３ﻳ ３د شخ７و او ﻻﻧجﻮ د ﻫﻮارۍ پﻪ اړه کﻮﻣﻪ
جرگﻪ ﻟﻴدﻟﻲ ﻳا د ﻫﻐ ３پﻪ اړوﻧد ﻳ＇ ３ﻪ اور４دﻟﻲ وي ،پﻪ اړه دې ﻳ ３خبرې وک７ي او خپﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣات دې
ﻟﻪ ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ سره شرﻳک ک７ي.

 – ١ستاسﻮ پﻪ ﻓکر وﻟ ３ﻏﻮره ده چ ３ستﻮﻧزې د جگ７ې پر＄ای پر خبرو اترو او جرگﻮ ﻫﻮارې شﻲ؟
 – ٢پﻪ جرگﻪ ک ３کﻪ چ５رتﻪ د شخ７ې کﻮم ﻟﻮری د جرگ ３پر４ک７ه وﻧﻪ ﻣﻨﻲ＇ ،ﻪ ورپ＋５ﻴ８ي؟
 – ٣پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د وروست ９ﻟﻮﻳ ３جرگ ３ﻳادوﻧﻪ وک７ئ او اﻏ５ز ﻳ ３د رواﻧ ３ستﻮﻧزې پﻪ ﻫﻮارۍ ک３
بﻴان ک７ئ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮﻳ ３جرگ ３پﻪ اړه پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او د جرگﻮ پﻪ اړه دې خپﻞ
شخصﻲ ﻧظر پک＇ ３رگﻨد 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 تبادﻟ ،３د وﻟسﻮﻧﻮ د ﻏﻮړ４دا او
پرﻣختگ او د ژوﻧد ﻟﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ډگروﻧﻮ ＇خﻪ د گ＂ ３وس５ﻠﻪ او ﻻر ده .ﻟﻪ ﻫﻐ ３سره سره د اسﻼم ﻟﻪ ﻧظره
ﻣال د ژوﻧد اصﻠﻲ ﻣﻮخﻪ ﻧﻪ ده ،بﻠک ３د خدای جﻞ جﻼﻟﻪ د ﻋبادت ،د ب５ﻮزﻟﻮ د ﻻسﻨﻴﻮي ،د اﻧساﻧاﻧﻮ
د ﻋزت او ﻧاﻣﻮس د ساتﻠﻮ وسﻴﻠﻪ او د وﻟسﻮﻧﻮ د ژوﻧد ﻏﻮره ﻻر ده.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３پﻪ اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ک ３د ﻣال او شتﻮ د درﻳ ＃او د ！ﻮﻟﻨ ３د وگ７و د شتﻤﻨﻴﻮ د ساتﻨ３
اړتﻴا ﻣطاﻟﻌﻪ کﻮو.

د خﻠکﻮ د ﻣال ساتﻨﻪ

د اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت د پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻮ ﻣﻘصدوﻧﻮ پﻪ ﻟ ７ک ３ﻳﻮ ﻫﻢ د خﻠکﻮ شتﻤﻨﻲ ده چ！ ３ﻮل وگ７ي！ ،ﻮﻟﻨﻪ او
دوﻟت ﻳ ３پﻪ ساتﻨﻪ او د ﻧﻪ ﻻسﻮﻫﻨ ３شرﻋﻲ دﻧده پر ﻏاړه ﻟري.
د اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ﻟﻪ ﻣخ ،３ﻣال پﻪ خدای جﻞ جﻼﻟﻪ پﻮرې اړه ﻟري چ ３وگ７و تﻪ د سﻤ ３او پر＄ای
گ＂ ３اخﻴستﻨ ３ﻟپاره پﻪ اﻣاﻧت ډول ورک ７شﻮی دی .ﻟﻪ ﻣال ＇خﻪ ﻧاسﻤﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ او د ﻫﻐ ３زﻳاﻧﻮل
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اجازه ﻧﻪ ﻟري.
اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت د ﻣال د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ او ﻟگﻮﻟﻮ پﻪ اړه رﻏﻨده ﻫراړخﻴزې ﻻر＊ﻮوﻧ ３ک７ي دي .اﻧساﻧاﻧﻮ
تﻪ ＊اﻳﻲ چ ３ﻟﻪ ﻫﻐ ３سره سﻢ خپﻞ ﻣاﻟﻮﻧﻪ وﻟگﻮي او د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻮﻟﻮ وگ７و د سﻮکاﻟ ９او ﻧ５کﻤرﻏ ９وسﻴﻠﻪ
شﻲ .د ﻧاروا ،احتکار او د ﻧﻮرو د حﻘﻮﻧﻮ د ترپ＋ﻮ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻻرې د ﻣال او شتﻮ تر ﻻسﻪ کﻮل د
اسﻼم پﻪ سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ک ３ﻣﻨع شﻮي دي.
د ﻣال او ﻣﻨصب درﻟﻮدل او ﻟﻪ ﻫﻐ＇ ３خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻞ د اﻧساﻧاﻧﻮ ﻓطري ﻏرﻳزه ده .اﻧسان ﻟﻪ دې ﻓطرت
سره پﻴدا شﻮی .د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ خﻮ＊ﻴ８ي چ＇ ３ﻮک دې د ﻫﻐﻪ پر شتﻮ گ６５ه واچﻮي او د ﻫﻐﻪ دا حﻖ دې ترې
واخﻠﻲ .اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ﻏﻼ ،د ﻧﻮرو خﻠکﻮ پرﻣال او شتﻮ گ６５ه اچﻮل او د ＄ان پﻪ گ＂ﻪ د ﻫﻐ ３کارول
حرام ک７ي او سرتﻪ رسﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻳ ３دﻧﻴﻮي او اخروي سزا ！اکﻠ ３ده.
د خﻠکﻮ د ﻧاﻣﻮس ساتﻨﻪ

ﻧاﻣﻮس ﻳا د اﻧسان أبرو د اﻧسان پﻪ ﻧﻔس پﻮرې ت７ﻟ ３ده .اﻧسان د ﻧاﻣﻮس او أبرو د ساتﻨ ３ﻟﻪ ﻻرې ﻟﻪ
＇اروﻳﻮ سره تﻮپﻴر کﻮي او د دې صﻔت پﻪ ساتﻠﻮ د خپﻞ ﻫﻤﻨﻮﻋﻮ د ﻣﻴﻨ ３او ﻣحبت ﻻﻣﻞ کﻴ８ي .کﻪ
چ５رتﻪ دا صﻔت و ﻧﻪ ﻟري ،خﻠک ترې کرکﻪ او ﻧﻔرت کﻮي.
اسﻼم د ﻧاﻣﻮس پر ساتﻠﻮ ！ﻴﻨگار ک７ی او د ﻫﻐ ３ساتﻨﻪ ﻳ ３د شرﻳﻌت د پﻨ％ﻪ گﻮﻧﻮ ﻣﻘصدوﻧﻮ [د دﻳﻦ،
＄ان ،ﻋﻘﻞ ،ﻣال او ﻧسﻞ ﻳا ﻧاﻣﻮس ساتﻞ] پﻪ ﻟﻴکﻪ ک＄ ３ای ک７ی دی .د ﻫﻐﻪ د ساتﻠﻮ او حﻔاظت ﻟپاره
ﻳ ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３او ﻫراړخﻴز ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘررات چﻤتﻮ ک７ې دي چ ３د اﻧسان ﻧسﻞ پﻪ سﻤﻪ شرﻋﻲ تﻮگﻪ
دوام وﻣﻮﻣﻲ .د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي:
 ،ﻳﻌﻨ＇» ３ﻮک چ ３د خپﻞ ﻣال د دﻓاع پﻪ ﻻره ک ３ووژل
شﻮ ،شﻬﻴد دی .ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３د خپﻠ ３کﻮرﻧ( ９ﻧاﻣﻮس) پﻪ ساتﻠﻮ ک ３ووژل شﻮ ،شﻬﻴد دی او ﻫﻐﻪ
＇ﻮک چ ３د خپﻞ ＄ان پﻪ دﻓاع ک ３ووژل شﻮ ،شﻬﻴد دی«.
د ﻧاﻣﻮس د ساتﻠﻮ او د بشري ﻧسﻞ دوام ﻟپاره اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت کﻮرﻧی ﻧظام راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ی چ ３ﻟﻪ ﻫر راز
ﻻسﻮﻫﻨ＇ ３خﻪ پاک دی او ﻫﻐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻳ ３ﻣﻨع ک７ي چ ３کﻮرﻧﻴﻮ سپ（５ﻠﻮ اړﻳکﻮ تﻪ زﻳان ورسﻮي او ﻳا
د ﻧسﻞ د گ４６دو ﻻﻣﻞ شﻲ.
اسﻼم کﻮرﻧ ９د ！ﻮﻟﻨ ３بﻨس＂ﻴز اصﻞ گ２ﻠ ３او د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴﻨگ５دو او سﻤﻮن ﻟپاره د کﻮرﻧ！ ９ﻴﻨگ＋ت او
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سﻤﻮن بﻨس＂ﻴز اصﻞ بﻮﻟﻲ .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ اسﻼﻣﻲ ﻓﻘﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻓﻘﻬﻲ ﻧظاﻣﻮﻧﻮ ک ３کﻮرﻧ ９تر شخصﻲ
احﻮاﻟﻮ ﻻﻧدې ﻟﻪ ﻋبادت وروستﻪ د شرﻳﻌت تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ باب گ２ﻠی او اوږد بحث ﻳ ３پرې ک７ی دی.
پﻪ دې تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ＄ان ،ﻣال او ﻧاﻣﻮس ساتﻨﻪ ﻳﻮه دﻳﻨﻲ دﻧده ده چ ３د ！ﻮﻟﻨ！ ３ﻮل وگ７ي او دوﻟت
د ﻫﻐ ３د ساتﻠﻮ او حﻔاظت شرﻋﻲ ﻣکﻠﻔﻴت ﻟري.
ﻫﻤاﻏس ３چ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３وگ７ي 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 ک ３د اﻧسان د
＄ان ،ﻧاﻣﻮس او ﻣال ساتﻨﻪ ﻟﻪ خﻮړو او اوبﻮ ＇خﻪ ړوﻣبﻨ ９دﻧده گ２ﻞ کﻴ８ي.
پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ ﻟﻮﻣ７ې گام ک ３د ﻫر وگ７ي ،پﻪ ت５ره بﻴا د دوﻟت شرﻋﻲ او دﻳﻨﻲ دﻧده ده چ ３پﻪ بشپ ７ډول
د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ﻣال＄ ،ان او ﻧاﻣﻮس د ساتﻠﻮ او حﻔاظت ﻟپاره جدي گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ي.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک ３ددې ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه چ ３پﻪ بشري ！ﻮﻟﻨﻮ ک ３د ﻣال او شتﻮ درﻳ＇ ＃ﻨگﻪ دی،
خبرې وک７ي او د خبرو پاﻳﻠﻪ دې استازي ﻧﻮور تﻪ وواﻳﻲ.

 - ١اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت د ﻣال او شتﻮ د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ او ﻟگﻮﻟﻮ پﻪ اړه کﻮﻣ ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３ک７ي دي؟
 – ٢د ﻋاﻣﻪ شتﻤﻨﻴﻮ او د خﻠکﻮ د ﻣال او ﻧاﻣﻮس ساتﻞ د چا ﻣسؤوﻟﻴت او دﻧده ده؟
 – ٣پﻪ اسﻼﻣﻲ شرﻳﻌت ک ３د ＄ان ،ﻣال او ﻧاﻣﻮس ساتﻨﻪ ＇ﻪ حکﻢ ﻟري؟
 – ٤د 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 اوسﻨ ９کچ ３رارسﻮﻟی دی .د ﻫﻐﻮی ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او کارﻧاﻣ ３ﻣﻮږ تﻪ پﻪ ژوﻧد ک ３د برﻳاﻟﻴتﻮب ﻻرې چارې
راپﻪ گﻮتﻪ کﻮي .د ＄ﻮان ﻧسﻞ پﻪ تﻮگﻪ تاسﻮ تﻪ ＊اﻳﻲ د ﻫﻐﻮی پر پﻞ ،پﻞ ک８５دئ او ﻟﻪ تجربﻮ ﻳ ３د ژوﻧد د
ودې او پرﻣختگ ﻟپاره کار واخﻠئ.
د ﻧﻮرو ﻣشﻬﻮرو پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،سﻴاستپﻮﻫاﻧﻮ او ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ پﻪ ﻟ ７ک ３دﻟتﻪ دکتﻮرﻋبداﻟحﻴکﻢ
طبﻴبﻲ درپ５ژﻧﻮ.
تاسﻮ د ﻫ５ﻮاد د ﻳﻮه ﻣﻠﻲ ﻣشر ،پﻮه ،ﻟ５کﻮال او شاﻋر درﻧاوی ＇ﻨگﻪ کﻮئ؟
دکتﻮرﻋبداﻟحکﻴﻢ طبﻴبﻲ د  ١٣٠٤ﻟﻤرﻳز کال د تﻠ ３پﻪ ﻣﻴاشت کی د اﻓﻐاﻧستان پﻪ پﻼزﻣﻴﻨ ،３کابﻞ
ک ３ز４８４دﻟی دی .خپﻠ ３زده ک７ې ﻳ ３ﻟﻮﻣ７ی د کابﻞ پﻪ حبﻴبﻴ ３ﻟﻴسﻪ کی پای تﻪ ورسﻮﻟ .３وروستﻪ ﻳ３
خپﻠ ３ﻟﻮړې زده ک７ې د کابﻞ پﻮﻫﻨتﻮن د حﻘﻮﻗﻮ او سﻴاسی ﻋﻠﻮﻣﻮ پﻪ پﻮﻫﻨ％ی ک ３پﻴﻞ ک７ې .بﻴا ﻳ ３پﻪ
 ١۹٥٢ﻣﻴﻼدي کال ک ３د اﻣرﻳکا د جﻮرج واشﻨگ＂ﻦ ﻟﻪ پﻮﻫﻨتﻮن ＇خﻪ د ﻓﻮق ﻟﻴساﻧس درجﻪ تر ﻻسﻪ
ک７ه .پﻪ  ١۹٥٤ﻣﻴﻼدي کال ک ３ﻳ ３پﻪ اﻣرﻳکﻦ ﻳﻮﻧﻴﻮرسﻴ＂ ９ک ３د ډاک＂رۍ درجﻪ ﻻستﻪ راوړه.
پﻪ  ١٣٣٤ﻟﻤرﻳز کال کی ﻳ ３د اﻓﻐاﻧستان د باﻧدﻧﻴﻮ چارو د وزارت پﻪ درﻳﻤﻪ ＇اﻧگﻪ ک ３د سﻴاسی
خدﻣاتﻮ د رئﻴس پﻪ تﻮگﻪ پﻪ کار پﻴﻞ وک .７پﻪ  ١٣٣٥ﻟﻤرﻳز کال ک ３د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ پﻪ سازﻣان ک ３د
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اﻓﻐاﻧستان د ＄اﻧگ７ي او داﻳﻤﻲ استازي پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻞ شﻮ .پﻪ  ١٣٤٤ﻟﻤرﻳز کال ک ３د ﻋد ﻟﻴ ３د وزارت
دﻧده ورپﻪ ﻏاړه شﻮه .پﻪ  ١٣٥٢کال کی پﻪ پخﻮاﻧ ９ﻳﻮگﻮسﻼوﻳا ک ３د اﻓﻐاﻧستان د سﻔﻴر پﻪ تﻮگﻪ و ！اکﻞ
شﻮ .وروستﻪ پﻪ جاپان ،ﻫﻨد ،ﻓﻠﻴپﻴﻦ او بﻠﻐارﻳ ３ک ３د اﻓﻐاﻧستان سﻔﻴر او استازی و.
پر اﻓﻐاﻧستان د شﻮروي اتحاد د ﻳرﻏﻞ پر ﻣﻬال ﻟﻪ خپﻠ ３دﻧدې ＇خﻪ گﻮ＊ﻪ او جﻼ وطﻨﻪ شﻮ .د پردﻳﻮ ﻟﻪ
ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ د ﻫ５ﻮاد د أزادوﻟﻮ پﻪ ﻻره ک ３ﻳ ３ﻧﻪ ست７ې ک５دوﻧک ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７ې.
＊اﻏﻠﻲ دکتﻮر طبﻴبﻲ د خپﻞ ژوﻧد  ٣٥کاﻟﻪ پﻪ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻮ حﻘﻮﻗﻲ ！ﻮﻟﻨﻮ ک ３ت５ر ک７ل .د خپﻠﻮ دﻏﻮ تجربﻮ پﻪ
ر１ا ک ３ﻳ ３د حﻘﻮﻗﻮ پﻪ اړه ﻣﻬﻤ ３ﻟﻴکﻨ ３وک７ې؛ ﻟکﻪ» :د سﻤﻨدروﻧﻮ حﻘﻮق«» ،د تراﻧزﻳت حﻘﻮق«.
دا ﻣﻮضﻮﻋگاﻧ ３پﻪ اﻧگﻠﻴس ３ژبﻪ د سﻮﻳسزرﻟﻴﻨ ６پﻪ ﻣجﻠﻮ او خپروﻧﻮ کی خپرې شﻮي او وروستﻪ پﻪ پراگ
او ﻫﻨد ک ３د کتاب پﻪ ډول چاپ او خپرې شﻮي دي.
د ＊اﻏﻠی طبﻴبﻲ ﻧﻮر تآﻟﻴﻔات پﻪ ﻻﻧدې ډول دي:
 – ١د ﻣﻠگرو ﻣﻠتﻮﻧﻮ د سازﻣان سﻴاستﻮﻧﻪ
 – ٢دﻣﻮکراسﻲ( ،د ﻋدﻟﻴ ３وزارت پﻪ خپروﻧﻪ ک)３
 - ٣د تراﻧزﻳت حﻘﻮق (د وخت د ﻣطبﻮﻋاتﻮ وزارت ﻟﻪ خﻮا چاپ شﻮی)
 -٤د سﻤﻨدروﻧﻮ حﻘﻮق (د وخت د ﻣطبﻮﻋاتﻮ وزارت ﻟﻪ خﻮا چاپ شﻮی)
 – ٥سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ اﻓﻐان د تصﻮف سﻴد( ،د وخت د ﻣطبﻮﻋاتﻮ وزارت ﻟﻪ خﻮا چاپ شﻮی)
 - ٦د اﻓﻐاﻧستان تارﻳخ
 - ٧د ﻫرات تارﻳخ (پﻪ اﻓﻐاﻧستان ،اﻳران ،پاکستان او اﻣرﻳکا ک ３چاپ شﻮی)
 - ٨پرﻳشاﻧﻪ خاطرات
 - ۹د وچﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ تراﻧزﻳتی حﻘﻮق
دوکتﻮر طبﻴبﻲ د  ١٣٤٣کال د اساسﻲ ﻗاﻧﻮن د ﻟﻮﻳ ３جرگ ３ﻏ７ﻳتﻮب او د ﻫﻐ ３پﻪ تدوﻳﻦ ک ３برخﻪ
درﻟﻮده.
ﻧﻮﻣﻮړي د اﻓتخار ډ４ر ﻣ６اﻟﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک７ي .د اﻓﻐاﻧستان او ﻧﻮرو باﻧدﻧﻴﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ﻣطبﻮﻋاتﻮ ک ３ﻳ３
ډ４رې ادبﻲ ،سﻴاسﻲ او تارﻳخﻲ ﻣﻘاﻟ ３ﻟﻴکﻠ ３دي .ﻳﻮه ﻣﻮده ﻳ ３پﻪ سﻮﻳسزرﻟﻨ ６ک ３د سﻴد جﻤال اﻟدﻳﻦ
اﻓﻐان پﻪ ﻳاد پﻪ اﻧگﻠﻴسﻲ او ﻋربﻲ ژبﻮ د (ﻋروة اﻟﻮثﻘی) د ﻣجﻠ ３د خپروﻟﻮ وﻳاړ درﻟﻮد.
ﻧﻮﻣﻮړی ﻟﻪ اوږدې ﻧاروﻏ＇ ９خﻪ وروستﻪ پﻪ  ١٣٨٧کال ک ３د سﻮﻳس پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻣ ７او 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.

 - ١وﻟ ３د ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳاد ساتﻮ او درﻧاوی ﻳ ３کﻮو؟
 – ٢ستاسﻮ پﻪ اﻧد ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ ３درﻟﻮدل ＇ﻪ ﻣﻌﻨا او ﻣﻔﻬﻮم ﻟري؟
 - ٣د ﻫ５ﻮاد پﻪ پرﻣختگ ک ３د 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＊ ３ﻣﻘاﻟﻪ 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 ﻳ ３پﻪ ﻣﻮږ گران ﻳ３
تـــﻪ دې سر ﻟـــــﻮړی تﻞ پﻪ جﻬان ﻳ３
ستــــــــــا ﻟـــﻪ ﻋــزتــﻪ ﻟــﻪ اﻋتﻼﻧﻪ
ﻫر ＇ـــــﻪ بﻪ ＄ــــار ک７و ستا ﻟﻪ ﻫﻮا ﻧﻪ
تﻞ دې اﻓﻐـــان وي تﻞ دې اﻓﻐان وي
بﻴرغ زﻣـــﻮږ دې ﻟــﻮړ پﻪ جﻬــان وي
د＊ﻤـــــﻦ د ظﻠــــــﻢ د ﻧـــــاروا ﻳﻮ
پﻪ حــــــﻖ ﻣﻴﻦ ﻳــــﻮ د حﻖ پﻪ خـﻮا 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 گ！ ６ﻮﻟﻨﻴز 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％اﻧ ９او ب ３اتﻔاﻗ ９ﻫﻴ＆ کار ﻧﻪ
ترسره کﻴ８ي .د برﻳاﻟﻴتﻮب راز پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３ﻧﻐ＋تی دی .ﻫﻤدا ﻻﻣﻞ دی چ ３اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ طبﻴﻌﻲ ډول د
خپﻞ ژوﻧد د ستﻮﻧزو د ﻫﻮارۍ ﻟپاره ！ﻮﻟﻨ ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي او ﻳﻮ د بﻞ پﻪ ﻣرستﻪ ژوﻧد پر ﻣخ وړي.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو ک＇» ３ﻪ واخﻠﻪ او ＇ﻪ ورک７ه« ＇ﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻟري؟
ﻧ７ۍ ﻟﻪ ب５ﻼ 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 ک ３ﻳﻮ ﻣﻮ！ﻰ شﻮي او ﻳﻮ دوﻟت ﻳ ３تشکﻴﻞ ک７ى
دى .ﻫﻐﻮی د خپﻞ ＄ان د ﻫﻮساﻳﻨ ３او سﻮکاﻟ ９پﻪ ﻣﻮخﻪ پﻪ گ６ه خپﻞ ﻫ５ﻮاد تﻪ کار کﻮي ،خپﻠﻮاک ﻳ３
ساتﻲ！ ،ﻮﻟﻨﻴز ،اﻗتصادي او سﻴاسﻲ بﻨس＂ﻮﻧﻪ ﻳ！ ３ﻴﻨگﻮي او د ﻧ５کﻤرﻏ ９او پرﻣختگ ﻟﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ ﻳ３
رسﻮي .ﻫﻤدا راز ﻫﻐﻮی خپﻞ ﻫ５ﻮاد د پردﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻨگﻮﻟﻮ او تاړاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ گ６ه ساتﻲ او دﻓاع ﻳ ３کﻮي.
ﻫﻮ ،ﻫﻤدﻏﻪ ﻻرې چارې د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد د پرﻣختگ او ترﻗ ９اصﻠﻲ او بﻨس＂ﻴز ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ دي ،خﻮ دا چارې
پﻪ ﻳﻮازې سر ﻧﻪ تر سره کﻴ８ي او ﻧﻪ ﻳ ３ﻳﻮ شخص او ﻳﻮ و７－ی 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 ،پﻮﻫ ３او ！ﻮﻟﻨﻴز درﻳ＇ ＃خﻪ
68

پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３د ﻧﻮﻣﻮړو ﻣﻮخﻮ د ﻻستﻪ 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.
ﻳﻮواﻟی ﻳﻮ دﻳﻨﻲ او اسﻼﻣﻲ ارز＊ت دی .اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ ﻓرﻣاﻳﻠﻲ دي:
[أل ﻋﻤران ]١٠٣ :ژباړه！» :ﻮل ﻳﻮ＄ای شئ ،د اهلل جﻞ جﻼﻟﻪ رس！ ９ﻴﻨگﻪ وﻧﻴسئ او
تﻴت پرک کﻴ８ئ ﻣﻪ«.
پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３برکت دی .ﻳﻮواﻟی د پرﻣختگ او ﻧ５کﻤرﻏ ９ضاﻣﻦ دی .پر ﻳﻮواﻟﻲ اﻧسان خپﻠﻮ ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو
اﻧساﻧﻲ پﻮړﻳﻮ تﻪ رسﻴ８ي.
ﻳﻮواﻟی د ﻗﻮت او پﻴاوړتﻴا ﻧﻮم دی .د ﻳﻮواﻟﻲ او پخ ３ارادې 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 ﻳ ３پﻪ گﻮﻧ６و ک７ي دي .دا د اﻓﻐاﻧاﻧﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ او
اتﻔاق برکت دی.
اﻓﻐاﻧﻲ خاوره د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ گ ６کﻮر دی ،د ساتﻨ ３ﻟپاره ﻳ！ ３ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ﻳﻮ بﻞ تﻪ د اتﻔاق او ورورۍ
ﻻسﻮﻧﻪ ورک７ي دي .ﻫر اﻓﻐان بﻞ اﻓﻐان خپﻞ ورور گ２ﻲ .ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ،چ ３د ＄ان ﻟپاره ﻳ ３خﻮ＊ﻮي ،د
خپﻞ ورور ﻟپاره ﻳ ３ﻫﻢ خﻮ＊ﻮي.
وگﻮرئ ،اﻓﻐاﻧاﻧﻮ پﻪ خپﻞ ﻧﻪ ﻣات５دوﻧکﻲ ﻳﻮواﻟﻲ او ﻗﻮت پﻪ ت５ر ﻧژدې تارﻳخ ک ３د ﻧ７ۍ ستر زبر＄ﻮاک
[پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد] تﻪ داس ３ﻣات ３ورک７ه چ ３د ﻧ７ۍ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ورتﻪ گﻮتﻪ پﻪ ﻏاښ شﻮل .ت５رو ＇ﻪ
ﻧا＇ﻪ درې ﻧﻴﻤﻮ ﻟسﻴزو تپﻞ شﻮو جگ７و پر اﻓﻐان وﻟس ﻫﻐﻪ کاﻧ ３وک７ې چ ３تارﻳخ تﻪ بﻪ ﻳ ３ﻣخﻴﻨﻪ ډ４ره
ﻟ８ه ﻳاده وي .اخ و ډب راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ .پﻠروﻧﻪ د زاﻣﻨﻮ او ﻣﻴﻨدې د اوﻻدوﻧﻮ پﻪ وﻳر وﻳرجﻦ شﻮل .پﻮﻫﻨ ３تﻪ
ﻟ ８پام واړول شﻮ .دې حاﻟت ﻳﻮ ＇ﻪ ﻣﻮده دوام وک ،７خﻮ د ！پﻮﻧﻮ رﻏ５دل ﻳ ３وخت تﻪ اړتﻴا ﻟري.
ترﻫﻐﻪ چ ３ﻳﻮ اﻓﻐان بﻞ اﻓﻐان تﻪ د ورورۍ ﻻسﻮﻧﻪ ور ﻧﻪ ک７ي ،ترﻫﻐﻪ چ ３اﻓﻐاﻧان د ﻋﻠﻢ او پﻮﻫ ３ﻟﻪ
خﻮاږه ﻧﻌﻤت ＇خﻪ برخﻤﻦ ﻧشﻲ ،ترﻫﻐﻪ چ ３د ！ﻮﻟﻮ اﻓﻐاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د ﻣتﻘابﻞ درﻧاوي روحﻴﻪ راﻣﻨ＃
تﻪ ﻧشﻲ ،ترﻫﻐﻪ چ ３ﻳﻮ بﻞ وﻧﻪ زﻏﻤﻲ ،تر ﻫﻐﻪ چ ３د ﻣﻠﻲ گ＂ﻮ ﻟپاره ﻟﻪ شخصﻲ گ＂ﻮ ت５ر ﻧشﻲ ،تر ﻫﻐﻪ
چ ３ﻟﻪ خپﻠ ３پاک ３خاورې ＇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 ﻻﻧدې د
خپﻞ گ ６کﻮر د جﻮړ４دو او بﻴاوداﻧﻮﻟﻮ ﻟپاره ژور ﻓکر او ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３کﻮي .ﻟﻪ دې وروستﻪ ﻧﻪ ＊اﻳﻲ زﻣﻮږ
گران ﻫ５ﻮاد د جگ７ې پر اور وسﻮ＄ﻲ او خپﻞ راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسﻞ تﻪ د جگ７ې او وراﻧ ９ﻧاوړه ﻣﻴراث پرﻳ８دو؛
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باﻳد پر ＄ای ﻳ ３ﻣﻴﻨﻪ ،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 ب ３اتﻔاﻗ ９پر زﻳاﻧﻮﻧﻮ دې
وﻏ８ﻳ８ي او د استازو پﻪ واسطﻪ دې ﻳ ３ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ بﻴان ک７ي.

 – ١د ب ３اتﻔاﻗ ９زﻳاﻧﻮﻧﻪ وواﻳئ.
 - ٢پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن د ！ﻴﻨگ５دو ﻟپاره کﻮم شﻴان تر ﻧﻮرو ﻣﻬﻢ دي؟

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

»د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ د سﻌادت او پرﻣختگ راز پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３ﻧﻐ＋تی دی«.
»کﻪ ﻣا وﻳﻞ چ ３زه ﻳﻢ او تا وﻳﻞ چ ３زه ﻳﻢ ،ﻧﻪ بﻪ تﻪ ﻳ ３ﻧﻪ بﻪ زه ﻳﻢ
او کﻪ ﻣا وﻳﻞ چ ３تﻪ ﻳ ３او تا وﻳﻞ چ ３تﻪ ﻳ ،３ﻫﻢ بﻪ تﻪ ﻳ ３ﻫﻢ بﻪ زه ﻳﻢ«
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＇ﻠر وﻳشتﻢ ﻟﻮست

استاد صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ
ﻋﻼﻣﻪ صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ د اﻓﻐاﻧستان او اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ پﻮﻫاﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک３
شﻤ５رل کﻴ８ي .د ﻧﻮﻣﻮړي أثارو او ﻟﻴکﻨﻮ د اﻓﻐان وﻟس پﻪ وﻳ＋تﻴا او بﻴدارۍ ک ３ستر رول ﻟﻮبﻮﻟی دی.
ﻫﻐﻪ پﻪ دﻳﻦ ،اخﻼﻗﻮ ،سﻴاست ،ادبﻴاتﻮ او ﻫﻨر ک ３ﻟﻪ اﻏ５ز ډک کتابﻮﻧﻪ او رساﻟ ３ﻟﻴکﻠﻲ 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 ﻳ ３گ＂ﻪ
ﻧﻪ ده اخﻴست.３
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３ددې ستر ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ د ژوﻧد ﻟﻪ تﻴرو برخﻮ سره بﻠدﻳ８و او پﻪ ﻟﻨ ６ډول ﻳ ３پر ژوﻧدﻟﻴک
باﻧدې ＄اﻧﻮﻧﻪ پﻮﻫﻮو.
ﻟﻨ ６ژوﻧد ﻟﻴک

صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ د ﻣﻔتﻲ سراج اﻟدﻳﻦ زوی پﻪ  ١٢٧٦ﻟﻤرﻳز کال ک ３ﻳ ３د ﻫرات پﻪ ﻳﻮې ﻋﻠﻤﻲ
کﻮرﻧ ９ک ３ﻧ７ۍ تﻪ سترگ ３پراﻧﻴستﻲ دي .سﻠجﻮﻗﻲ د خپﻠ ３کﻮرﻧ ９پﻪ اړه داس ３واﻳﻲ» :زه د ﻫرات پﻪ
ﻳﻮې ﻋﻠﻤﻲ او دﻳﻨﻲ کﻮرﻧ ９ک ３زﻳ４８دﻟی ﻳﻢ«.
صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ د کﻮچﻨﻴﻮاﻟﻲ او زﻟﻤﻴتﻮب دوره ﻟﻪ خپﻞ پﻼر او ﻧﻮرو ﻣشﻬﻮرو ﻋاﻟﻤاﻧﻮ او
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ﻣدرسﻴﻨﻮ ＇خﻪ د ﻋﻠﻢ پﻪ زد ه ک７ه ک ３ت５ره ک７ې .استاد سﻠجﻮﻗﻲ تر شﻞ کﻠﻨ ９پﻮرې ب５ﻼب５ﻞ ﻋﻠﻮم او
ﻓﻨﻮن وﻟﻮستﻞ .ﻫﻐﻪ د زﻳات استﻌداد او وړتﻴا خاوﻧد و .پﻪ ﻓارسﻲ ادبﻴاتﻮ ،ﻋربﻲ ژب ،３ﻳﻮﻧاﻧﻲ پﻮﻫ،３
اسﻼﻣﻲ ﻋرﻓان او د ﻟﻴکﻮاﻟ ９پر ﻓﻦ ﻻسبری شﻮ .ﻫﻐﻪ د خپﻠ ３زده ک７ې او ﻟﻴکﻮاﻟ ９پﻪ اړه داس ３ﻟﻴکﻲ:
»ﻫر ＇ﻮﻣره ﻣﻌﻠﻮﻣات ﻣ ３چ ３ﻻستﻪ راوړل ﻫﻐﻪ ﻣ！ ３ﻮل ﻟﻴکﻞ«.
سﻠجﻮﻗﻲ د ＇７５ﻧﻮ او پﻠ＂ﻨﻮ ﻟپاره د پاکستان ،ﻫﻨدوستان ،ﻣصر او ﻋربستان ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ سﻔروﻧﻪ وک７ل،
ﻋربﻲ او اﻧگﻠﻴسﻲ ژب ３ﻳ ３پﻮره زده ک７ې.
استاد سﻠجﻮﻗﻲ ﻟﻪ ﻳﻮې ادﻳب ３او شاﻋرې ﻣ５رﻣﻨ ،３حﻤﻴرا سره واده وک .７ﻣ５رﻣﻦ حﻤﻴرا د ﻣاﻧد４ﻨ ３او
ﻣخﻠص ３ﻣ５رﻣﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ د خپﻞ ﻣ７５ه پﻪ خدﻣت ک ３وه .سﻠجﻮﻗﻲ د خپﻠ ３ﻣ５رﻣﻨ ３پﻪ وړاﻧدې خﻮرا
ﻣﻬربان و او پر ﻫﻐ ３ﻳ ３وﻳاړ کاوه.
ددې ﻧﻴکخﻮﻳﻪ ﻣ５رﻣﻨ ３د درﻳ ＃پﻪ اړه سﻠجﻮﻗﻲ د »گﻠبرگﻬا« پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻫﻐ ３د ﻳﻮې شﻌري ！ﻮﻟگ ３پﻪ
تﻘرﻳظ ک ３داس ３ﻟﻴکﻠﻲ دي» :ﻧﻦ ﻣ＇ ３ﻪ وﻧﻪ ﻟﻴکﻞ او د کتاب د پﻠ＂ﻨ ３کار ﻣ ３سرتﻪ وﻧﻪ رساوه؛ ＄کﻪ
زﻣا او حﻤﻴرا د واده  ٢٨کﻠﻴزه ده＇ .ﻨگﻪ چ ３زﻣﻮږ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９خ＋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«.
دې تﻘﻮا ﻟروﻧک ３ﻣ５رﻣﻨ ３ﻟﻪ خپﻠ ３حﻼﻟ ３شتﻤﻨ＇ ９خﻪ د کابﻞ د گذرگاه پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د ﻋﻼﻣﻪ
سﻠجﻮﻗﻲ کﻮر تﻪ ＇５رﻣﻪ ﻳﻮ جﻮﻣات »د حﻤﻴرا سﻠجﻮﻗﻲ جﻮﻣات« پﻪ ﻧاﻣﻪ ودان ک ７او د ﻳﻮې ﻣؤﻣﻨ ３او
ﻣسﻠﻤاﻧ ３ﻣ５رﻣﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３خپﻞ ﻧﻮم تﻠپات ３ک.７
رسﻤﻲ دﻧدې

استاد سﻠجﻮﻗﻲ د خپﻠ ３زﻳات ３پﻮﻫ ３او ذکاوت ﻟﻪ اﻣﻠﻪ پﻪ شﻞ کﻠﻨ ９ک ３پﻪ ﻫرات ک ３د ﻣﻔتﻲ پر دﻧدې
وگﻮﻣارل شﻮ .وروستﻪ ﻳ ３د حبﻴبﻴ ،３اﻣاﻧﻲ او استﻘﻼل ﻟﻴسﻮ او د کابﻞ پﻪ داراﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ ک ３د ﻓارسﻲ او
ﻋربﻲ ژبﻮ د استاد ،د ﻫرات د پﻮﻫﻨ ３ﻣدﻳر ،پﻪ کابﻞ ک ３د ﻣطبﻮﻋاتﻮ د رئﻴس ،د اﻣان اهلل خان پﻪ پاچﻬ９
ک ３د داراﻟتحرﻳر د ﻣﻨشﻲ او د بﻬرﻧﻴﻮ چارو د وزارت د اطﻼﻋاتﻮ د ﻣدﻳر پﻪ تﻮگﻪ دﻧدې سرتﻪ ورسﻮﻟ.３
ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ  ١٣٠٨کال ک ３سﻴاسﻲ بﻨد ﻫﻢ ت５ر ک７ی دی.
استاد سﻠجﻮﻗﻲ پﻪ  ١٣١٥او  ١٣٢٧کﻠﻮﻧﻮ ک ３پﻪ ډﻫﻠﻲ ک ３د اﻓﻐاﻧﻲ جﻨرال ﻗﻮﻧسﻞ او وروستﻪ پﻪ
ﻗاﻫره ک ３د سﻔﻴر پﻪ تﻮگﻪ دﻧدې سرتﻪ رسﻮﻟ ３دي .سﻠجﻮﻗﻲ پﻪ  ١٣٢٨کال ک ３د ﻣﻠﻲ شﻮرا پﻪ اووﻣﻪ
دوره ک ３د ﻫرات د خﻠکﻮ د ﻣﻨتخب استازي پﻪ تﻮگﻪ دﻧده سرتﻪ رسﻮﻟ ３ده .ﻋربﻲ ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ،ﻟکﻪ
استاد ﻧجﻴب اﻟکﻴﻼﻧﻲ ،ﻋباس اﻟﻤﻨاصره ،ﻋﻤر ﻋبﻴد حسﻨﻪ استاد صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗﻲ د »اسﻼﻣﻲ
ادبﻴاتﻮ« د بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻮ او د اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ د وتﻠﻮ او ﻣشﻬﻮرو ﻟﻴکﻮاﻟﻮ پﻪ ډﻟﻪ ک ３شﻤ５رﻟی دی.
ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ ﻟﻪ ＇ﻪ د پاسﻪ اوﻳا کاﻟﻪ گ＂ﻮر ژوﻧد ＇خﻪ وروستﻪ د  ١٣٤۹کال د ﻏبرگﻮﻟﻲ پﻪ شپاړسﻤﻪ
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ﻧ＂５ﻪ وﻓات او د کابﻞ پﻪ شﻬدای صاﻟحﻴﻦ ک ３خاورو تﻪ وسپارل شﻮ.
د ﻫ５ﻮاد ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ او وتﻠﻲ سﻴاستﻮال او شاﻋر ،ﻋبداﻟرحﻤﻦ پژواک د ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ پﻪ وﻳرﻧﻪ ک ３ﻳﻮه
ﻗصﻴده وﻳﻠ ３چ ３ﻣطﻠع ﻳ ３داس ３ده:
بﻪ ﻧص دﻳﻦ و بﻪ دستﻮر ﻋﻘﻞ ﻫر دو خطاست
اگر چﻪ گرﻳﻪ بﻪ چﻴزی کﻪ أن رضای خداست
چﻮ ﻋــﻘﻞ ﻣرد تــﻮان رضا و صبر کــجاست؟
بﻤﻴرد ﻋﻘﻞ چﻮ استاد دﻳﻦ و داﻧش ُﻣـــــــرد
ﻓکري او عﻠﻤﻲ ﻟﻴکﻨ３

استاد صﻼح اﻟدﻳﻦ سﻠجﻮﻗی د ﻳﻮ ﻣسﻠﻤان شاﻋر او ＇７５وﻧکﻲ پﻪ تﻮگﻪ زﻳات شﻤ５ر ﻋﻠﻤﻲ ،ﻋرﻓاﻧﻲ او
ﻫﻨري ﻟﻴکﻨ ３ک７ي او د ﻫ５ﻮاد ﻋﻠﻤﻲ او ﻓرﻫﻨگﻲ پاﻧگﻪ ﻳ ３ﻧﻮره ﻫﻢ ب６اﻳﻪ ک７ې ده .د ﻳﻮ شﻤ５ر أثارو او
کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدې ډول دي:
د ﻣﻌاﻧﻲ ،بدﻳع او بﻴان پﻪ ﻓﻦ ک ３ﻳﻮه رساﻟﻪ ،اﻓکار شاﻋر ،أﻳﻴﻨ ﾢتجﻠی ،ﻧﻘد بﻴدل ،ﻣﻘدﻣ ﾢﻋﻠﻢ اﻷخﻼق،
جبﻴره ،تجﻠی خدا در أﻓاق و اﻧﻔس ،تﻘﻮﻳﻢ اﻧسان ،ﻧگاﻫی بﻪ زﻳباﻳی ،اﻟإسﻼم ﻓی اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻔﻨﻮن ،اﻓساﻧﾢ
ﻓردا ،ﻗﻮاﻋد ادبﻴﻪ ،ثروت ،اخﻼق ،ادبﻴات.
ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ ﻟﻪ ﻋربﻲ او اﻧگﻠﻴسﻲ ＇خﻪ ﻳﻮ شﻤ５ر ﻟﻴکﻨ ３ژباړﻟﻲ چ ３ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３دادي:
زن در تارﻳخ و ﻣکاتب ،ﻋﻠﻢ اخﻼق د ارسطﻮ ﻟﻴکﻨﻪ ،تﻬذﻳب اﻻخﻼق د ابﻦ سکﻮﻳﻪ ﻟﻴکﻨﻪ ،ﻣحﻤد در
شﻴر خﻮاره گی د شﻮکت اﻟتﻮﻧی ﻟﻴکﻨﻪ ،تارﻳخ ﻓتﻮحات اسﻼﻣی او ﻧﻮر.

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

 - ١ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ چ５رتﻪ او پﻪ کﻮم کال ک ３ز４８４دﻟی؟
 – ٢د ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ رسﻤﻲ دﻧدې کﻮﻣ ３وې؟
 – ٣د ﻋربﻲ ﻟﻴکﻮاﻟﻮ ﻟﻪ اﻧده د ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ درﻳ ＃پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ ک＇ ３ﻨگﻪ دی؟
– ٤د ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ د شپ８و کتابﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻋﻼﻣﻪ سﻠجﻮﻗﻲ د شخصﻴت پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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د ﻗاﻧﻮن ﻣﻨﻞ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ضاﻣﻦ
پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د ﻗاﻧﻮن شتﻮن ډ４ر ﻣﻬﻢ دی؛ خﻮ د ﻗاﻧﻮن ﻣﻨﻞ او پﻠﻲ کﻮل تر ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻳات اﻫﻤﻴت
ﻟري .ﻫﻐﻪ ﻗاﻧﻮن چ ３پﻠی ﻧشﻲ ،کﻪ ډ４ر ＊ﻪ ﻫﻢ وي ،کﻮم ارز＊ت ﻧﻪ ﻟري .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د اﻣﻨﻴت او
ﻋداﻟت پﻪ تاﻣﻴﻦ ،د باور او ډاډ پﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو او د ﻳﻮواﻟﻲ او اﻧسجام د ！ﻴﻨ＋／ت ﻟپاره پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨﻪ
ک ３ډ４رﻋادي ﻗاﻧﻮن ﻫﻢ زﻳاتﻪ او ＊ﻪ ﻣرستﻪ کﻮﻻی شﻲ.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ تاﻣﻴﻦ ک ３د ﻗاﻧﻮن د پﻠﻲ ک５دا او اﻏ５ز د ارز＊ت پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات
تر ﻻسﻪ ک７و.

پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن اﻫﻤﻴت

د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ﻓرﻣاﻳﻠﻲ؛ پخﻮاﻧﻲ اﻣتﻮﻧﻪ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻫﻼک شﻮي چ ３کﻪ 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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اﻓﻼطﻮن د ﻳﻮﻧان ﻧﻮﻣﻴاﻟﻲ ﻓﻴﻠسﻮف ﻋﻘ５ده درﻟﻮده چ ３پاچا ﻟﻪ ﻗاﻧﻮن ＇خﻪ ﻟﻮړ دی ،خﻮ وروستﻪ ﻳ ３ﻧظر
واو＊ت او وﻳ ３وﻳﻞ :خپﻞ ＊ار ددې پر ＄ای چ ３د اشراﻓﻮ او ﻟﻮﻳاﻧﻮ پﻪ واک ک ３ورک７ئ ،ﻫﻐﻪ ﻗاﻧﻮن
تﻪ وسپارئ.
د ﻗاﻧﻮن د پﻠﻲ ک５دو اړتﻴا

پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن دﻧده د وگ７و تر ﻣﻨ ＃د اړﻳکﻮ تﻨظﻴﻢ ،ﻟﻪ دوﻟت سره د وگ７و اړﻳک ،３د حﻘﻮﻗﻮ او
اﻣتﻴازاتﻮ ！اکﻞ ،د وگ７و او ډﻟﻮ او پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د 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 جﻼ کﻮي.
د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل او ＇ارل د دوﻟت دﻧده ده چ ３د ﻋداﻟت د تاﻣﻴﻦ ﻟﻪ ﻻرې پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３سﻮﻟﻪ او اﻣﻨﻴت
！ﻴﻨگﻮي .د ！ﻮﻟﻨ ３ب５ﻼب５ﻞ پﻮړکﻲ ﻫﻢ د ﻗاﻧﻮن پﻪ پﻠﻲ کﻮﻟﻮ ک ３خپﻠﻪ دﻧده او ﻣسؤوﻟﻴت ﻟري؛ ＄کﻪ کﻪ
خﻠک او کﻮرﻧ ،９ډﻟ ３او ب５ﻼب５ﻞ پﻮړکﻲ پﻪ خپﻠﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮﻟﻮ تﻪ کار و ﻧﻪ ک７ي ،دوﻟت
پﻪ ﻳﻮازې سر ﻧشﻲ کﻮﻻی د ﻗاﻧﻮن پﻪ پﻠﻲ کﻮﻟﻮ برﻳاﻟی شﻲ .ﻣتﻤدن او ژﻣﻦ اﻧساﻧان د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻣﻦ او
ﻧ５کﻤرﻏ ９ﻟپاره ﻫﻢ پخپﻞ ژوﻧد ک ３ﻗاﻧﻮﻧﻤﻨدي ﻋﻤﻠﻲ کﻮي او ﻫﻢ ﻧﻮر خﻠک د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮﻟﻮ تﻪ
ﻫ（ﻮي.
د ﻗاﻧﻮن د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ گ＂３

ﻟﻪ ﻗاﻧﻮن ＇خﻪ سرﻏ７وﻧﻪ ﻳا پﻪ سﻢ ډول د ﻗاﻧﻮن ﻧﻪ پﻠﻲ کﻮل پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ！ﻮﻟﻮ گ６وډﻳﻮ ﻻﻣﻞ کﻴ８ي .اﻣﻨﻴت
او د ﻫ５ﻮاد د وگ７و ژوﻧد خرابﻮي .د اسﻼم 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＂ ３او ＊ﻴگ ３２ﻟري .ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ３
پﻪ ﻻﻧدې ډول دي:
د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د ！ﻮﻟﻨ ３ﻧظﻢ ساتﻲ او د ﻫﻐ ３د اوس５دوﻧکﻮ حﻘﻮﻧﻪ ورتﻪ رسﻮي.
د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د ！ﻮﻟﻨ ３د ﻏ７و د ＄ان ،ﻣال او ﻧاﻣﻮس ساتﻨﻪ کﻮي.
د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د کﻤزورو او ب５ﻮزﻟﻮ و７－و حﻘﻮﻧﻪ ﻟﻪ تاړاک ＇خﻪ ژﻏﻮري.
د ﻗاﻧﻮن ﻋادﻻﻧﻪ پﻠﻲ کﻮل د ！ﻮﻟﻨ ３د اﻓرادو(＊％ﻮ ،ﻧارﻳﻨﻪ گاﻧﻮ ،کﻮچﻨﻴاﻧﻮ ،ﻟﻮﻳاﻧﻮ ،د ！ﻮﻟﻨ ３د ب５ﻮزﻟﻲ
پﻮړکﻲ) پر حﻘﻮﻧﻮ د برﻳدوﻧﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.
د ﻗاﻧﻮن ﻋادﻻﻧﻪ پﻠﻲ کﻮل ،د اداري ﻓساد ،تﻨظﻴﻢ شﻮو جرﻣﻮﻧﻮ ،د ﻧشﻪ ﻳﻲ تﻮکﻮ د دود او د ！ﻮﻟﻨ５زو
وژوﻧکﻮ ﻧاروﻏﻴﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ.
د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د اﻓرادو او ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د＊ﻤﻨ ９او ب ３اتﻔاﻗ ９ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړي.
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ﻟﻨ６ه داچ ３ﻗاﻧﻮﻧﻤﻨدي او ﻗاﻧﻮن ﻣحﻮري سﻮﻟﻪ ،اﻣﻨﻴت ،ﻣﻴﻨﻪ او ورورگﻠﻮي ،باور او ډاډ ،ﻳﻮواﻟی او
پﻴﻮستﻮن ،سر＊ﻨدﻧﻪ او ＄ان ت５ر４دﻧﻪ ،استﻘﻼل و أزادي ﻏﻮ＊تﻨﻪ او پﻪ پای ک ３ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟی او پﻴﻮستﻮن
پﻴاوړی کﻮي او ！ﻮﻟﻨﻪ د ﻧ５کﻤرﻏ ،９سﻮکاﻟ ９او پرﻣختگ پر واټ رواﻧﻮي.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ډﻟﻮ ک ３پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ پﻪ اړه د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر د ﻻر＊ﻮوﻧﻮ
پﻪ اړه خبرې وک７ي او ﻧتﻴجﻪ دې د استازو ﻟﻪ خﻮا ！ﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې شﻲ.

 – ١پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن دﻧده ＇ﻪ شی دی؟
 – ٢پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د چا دﻧده ده؟
 – ٣پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل ＇ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻲ د اﻧسان پر ＄ان ،ﻣال او ﻧاﻣﻮس د برﻳد او ت５ري
ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ؟
 – ٤أﻳا د ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل د خﻠکﻮ او ！ﻮﻟﻨﻮ د ﻏ７و ترﻣﻨ ＃ﻧارضاﻳتﻲ او خپگان ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻻی شﻲ؟

پﻪ ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３د ﻗاﻧﻮن ﻣحﻮرۍ د اﻏ５زﻣﻨتﻮب پﻪ اړه ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ.
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شپ ８وﻳشتﻢ ﻟﻮست

عداﻟت ،د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴﻨگ＋ت بﻨس
ﻋدل د ظﻠﻢ ضد دی ،ﻣﻌﻨا ﻳ ３وسط ،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 ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ ！ﻴﻨگ＋ت ،ثبات ،اﻣﻨﻴت او پﻴاوړتﻴا ،د وﻟسﻮﻧﻮ پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن ک＇ ３ﻪ رول ﻟري؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ دې او دې تﻪ ورتﻪ ﻧﻮرو پﻮ＊تﻨﻮ تﻪ ＄ﻮابﻮﻧﻪ وﻣﻮﻣﻮ.
پﻪ اسﻼم ک ３د عداﻟت درﻳ＃

د اسﻼم پﻪ سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ک ３ﻋداﻟت ﻟﻮړ ارز＊ت او درﻳ ＃ﻟري .ﻋداﻟت د خﻠﻘت د ﻧظام بﻨس او د
أسﻤاﻧﻮﻧﻮ او ＄ﻤک ３د ！ﻴﻨگ＋ت ﻻﻣﻞ دی .کﻪ چ５رتﻪ دا ﻋداﻟت گ６وډ شﻲ ،د کاﻳﻨاتﻮ ﻧظﻢ او اﻧسجام ﻟﻪ
گ６وډۍ سره ﻣخاﻣخ کﻴ８ي .ﻟﻮی خدای جﻞ جﻼﻟﻪ د پﻴﻐﻤبراﻧﻮ د بﻌثت او اسﻤاﻧﻲ کتابﻮﻧﻮ د راﻟ８５ﻟﻮ
اصﻠﻲ ﻣﻮخﻪ د خﻠکﻮ تر ﻣﻨ ＃د ﻋداﻟت ！ﻴﻨگ＋ت گ２ﻠی دی .ﻓرﻣاﻳﻲ:
[د اﻟحدﻳد سﻮرت ،أﻳت.]٢٥ :
ژباړه» :ﻣﻮږ خپﻞ پﻴﻐﻤبران ﻟﻪ ＇رگﻨدو ﻧ＋اﻧﻮ او ﻻر＊ﻮوﻧﻮ سره وﻟ８５ل او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ سره ﻣﻮ کتاب او د ﻋدل
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تﻠﻪ (ﻣﻴزان) ﻧازﻟﻪ ک７ه ،چ ３خﻠک پر ﻋداﻟت وﻻړ وي«.
پﻪ اسﻼم ک ３ﻋداﻟت ﻳﻮ ﻣطﻠﻖ ارز＊ت دی چ ３پﻪ ﻫﻴ＆ ډول ﻧﻪ ＊اﻳﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＇خﻪ اﻧحراف او سرﻏ７وﻧﻪ
وشﻲ ،ﻳﻌﻨ ３اسﻼم د ژوﻧد پﻪ ！ﻮﻟﻮ ډگروﻧﻮ ک ３د ！ﻮﻟﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ ﻟپاره ،د دﻳﻨﻲ ،ﻧژادي ،رﻧگ ،ﻗﻮم ،ژب ３ﻟﻪ
تﻮپﻴروﻧﻮ او ﻧﻮرو اړﻳکﻮ ﻟﻪ پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮﻟﻮ پرتﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ او بشري تﻤدﻧﻮﻧﻮ او ﻣذﻫبﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د ﻋداﻟت
پﻠﻲ کﻮل ﻻزم گ２ﻠﻲ دي.
اسﻼم د ！ﻮﻟﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ او ﻧظرﻳاتﻮ پر خﻼف د ﻋداﻟت ！ﻴﻨگﻮل ،ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ،بﻠک ３د
د＊ﻤﻨاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻳﻮه اړﻳﻨﻪ خبره بﻮﻟﻲ .گ ０شﻤ５ر ﻗرأﻧﻲ أﻳتﻮﻧﻪ او د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ وﻳﻨا پر
دې خبرې ！ﻴﻨگار ک７ی دی .ﻣتﻌال خدای ﻓرﻣاﻳﻲ:
[اﻟﻤائدة.]٨ :
ژباړه» :د کﻮﻣ ３ډﻟ ３د＊ﻤﻨﻲ دې تاسﻮ دوﻣره راوﻧﻪ پاوري چ ３ﻟﻪ ﻋداﻟت ﻧﻪ واوړئ ،ﻋداﻟت وک７ئ .دا
ﻟﻪ تﻘﻮا سره ﻧژدې اړﻳکﻪ ﻟري«.
د (بﻨﻲ ﻣخزوم) د ﻗب５ﻠ ３ﻳﻮه ﻣ５رﻣﻦ د ﻏﻼ پﻪ جرم وﻧﻴﻮل شﻮه او د ﻏﻼ د حد ﻣجازات ورتﻪ ورک７ل
شﻮل .دې خبر پﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ک ３شﻮرﻣاشﻮر جﻮړ ک ７چ ３د اشراﻓﻮ پر ﻣ５رﻣﻨ ３د ﻏﻼ د حد پﻠﻲ کﻮل
＊اﻳﻲ ستﻮﻧزې راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３گ６وډي راوﻟﻲ .د اصحابﻮ ﻳﻮې ډﻟ ３د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر
گران اصحابﻲ ،اساﻣﻪ بﻦ زﻳد د پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ حضﻮر تﻪ واستاوه چ ３د ﻣخزوﻣﻲ ﻗبﻴﻠ ３د
دې شرﻳﻔ ３％＊ ３ﻟﻪ ﻣجازاتﻮ ＇خﻪ ت５ر شﻲ او ﻳا ﻳ ３ﻟ ８سپک ک７ي .پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ ددې
سپار＊تﻨ ３پﻪ وړاﻧدې پﻪ ﻏﻮسﻪ شﻮ او اﻋﻼن ﻳ ３وک .７پخﻮاﻧﻲ اﻣتﻮﻧﻪ او ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻫﻼک
شﻮل .کﻪ کﻠﻪ بﻪ ﻳﻮ کﻤزوري او ب５ﻮزﻟﻲ جرم سرتﻪ ورساوه ،ﻧﻮ ﻣجازات کاوه بﻪ ﻳ ،３خﻮ کﻪ بﻪ ﻳﻮ زورور
س７ي کﻮم جرم سرتﻪ ورساوه ،ﻫﻐﻪ بﻪ ﻳ ３خﻮش ３کاوه .وروستﻪ د اهلل پﻴﻐﻤبر دا تﻠپات ３شﻌار اﻋﻼن ک:７
»پﻪ خدای ﻗسﻢ ،کﻪ د ﻣحﻤد ﻟﻮر ،ﻓاطﻤﻪ ﻏﻼ وک７ي ،ﻻس بﻪ ﻳ ３پرې 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 اﻋﻼن ﻳ ３وک» :７ﻟﻪ کﻠﻪ
راﻫﻴس ３ﻣﻮ خﻠک خپﻞ ﻣرﻳان ک７ي؟ پﻪ داس ３حال ک ３چ ３ﻣﻴﻨدو ﻳ ３ﻫﻐﻮی ﻧ７ۍ تﻪ أزاد راوړي دي!«
د ﻋﻤر بﻦ ﻋبداﻟﻌزﻳز د خﻼﻓت پﻪ وخت ک ３د ﻳﻮه ＊ار ﻣسؤوﻟﻴﻦ راﻏﻠﻞ او وړاﻧدﻳز ﻳ ３وک ７چ ３د
د＊ﻤﻦ د ﻧﻔﻮذ د ﻣخﻨﻴﻮي ﻟپاره دې اجازه ورک ７شﻲ 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 ！ﻮﻟﻨ ３د ثبات ،پﻴاوړتﻴا او د وﻟسﻮﻧﻮ
ﻗدر او ﻗﻴﻤت پﻪ ﻋداﻟت ک ３ﻧﻐ＋تی دی！ .ﻮﻟ ３ﻧاخﻮاﻟ ،３کﻮرﻧی اخ و ډب او د ！ﻮﻟﻨﻮ خﻮاري او ذﻟت،
پﻪ ت５ره بﻴا د اسﻼﻣﻲ ！ﻮﻟﻨﻮ ،د ﻋداﻟت پﻪ ﻧﻪ پﻠﻲ کﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻗاﻧﻮن ＇خﻪ پﻪ سرﻏ７وﻧﻮ ک ３پروت دی.
د ﻋداﻟت او ﻗاﻧﻮن پﻠﻲ کﻮل ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د جرﻣﻮﻧﻮ او جﻨاﻳتﻮﻧﻮ او ﻟﻪ ﻗاﻧﻮن ＇خﻪ د سرﻏ７وﻧﻮ
ﻣخﻪ ﻧﻴسﻲ او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د ﻳﻮواﻟﻲ ،پﻴﻮستﻮن ،اﻣﻨﻴت او ﻗاﻧﻮﻧﻤﻨدۍ ﻻﻣﻞ کﻴ８ي .وﻟس او دوﻟت د
کﻮرﻧﻴﻮ گ６وډﻳﻮ او بﻬرﻧﻴﻮ خطروﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻳﻮ ﻻس او ﻳﻮ ﻣﻮ！ی کﻮي.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .د اسﻼم پﻪ سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ک ３دې د ﻋداﻟت د ﻣﻘام او
ارز＊ت پﻪ اړه خبرې وک７ي او د خبرو پاﻳﻠﻪ دې د ډﻟﻮ استازي ﻧﻮرو تﻪ وواﻳﻲ.

 – ١د دې ﻋبارت ﻣﻔﻬﻮم ＇رگﻨد ک７ي» :ﻋداﻟت د اسﻼم پﻪ دﻳﻦ ک ３ﻣطﻠﻖ دی«.
 - ٢د ﻣخزوﻣﻲ ﻣ５رﻣﻨ ３پﻪ اړه د اسﻼم د ستر پﻴﻐﻤبر ﻋداﻟت ＇رگﻨد ک７ئ.
 - ٣د اﻣﻴر اﻟﻤؤﻣﻨﻴﻦ دا وﻳﻨا »خپﻞ ＊ار د ﻋداﻟت پﻪ پﻠﻲ کﻮﻟﻮ خﻮﻧدي او ﻣحﻔﻮظ ک７ئ!« ＇ﻪ ﻣﻌﻨا
ﻟري؟
 – ٤د 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 ک ３د »ﻋداﻟت د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴﻨگ＋ت بﻨس« تر سرﻟﻴک ﻻﻧدې ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ
وﻟﻴکﻲ.
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اوه وﻳشتﻢ ﻟﻮست

د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ پﻴاوړتﻴا ک ３د ډﻟﻪ ﻳﻴزو رسﻨﻴﻮ دﻧده
پﻪ ت５رو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ د اﻫﻤﻴت او ارز＊ت پﻪ اړه وﻟﻮستﻞ ،پر دې وپﻮﻫ５دو چ ３د ！ﻮﻟﻮ
ﻧ５کﻤرﻏﻴﻮ او برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻮ راز پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３ﻧﻐ＋تی دی .د ﻳﻮواﻟﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ د پرﻣختگ ﻟﻮړو
پﻮړﻳﻮ تﻪ ＄ان رسﻮي او پر ﻫر راز ستﻮﻧزو ﻻسبرې کﻴ８ي＊ .اﻳﻲ ﻳادوﻧﻪ وشﻲ چ ３أﻳا ﻳﻮواﻟی پﻪ خپﻠﻪ
ﻣﻨ％تﻪ را＄ﻲ ،أﻳا ﻫر ＇ﻮک د ﻳﻮواﻟﻲ پر خﻮﻧد پﻮﻫﻴ８ي؟ ﻳا کﻮﻣ ３ﻣحرکﻪ ﻗﻮې تﻪ اړتﻴا شتﻪ چ ３پﻪ اﻧسان
ک ３د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ روحﻴﻪ او احساس راﻣﻨ ＃تﻪ او پﻴاوړی ک７ي؟ ﻫﻮ زﻣﻮږ دﻧده دا ده چ ３پﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد
ک ３ﻟﻪ خپﻞ وس سره سﻢ پﻪ خپﻠﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د ﻳﻮواﻟﻲ تخﻢ وکرو ،خﻠکﻮ تﻪ د ﻫﻐ ３ارز＊ت او اﻫﻤﻴت
پﻪ گﻮتﻪ ک７و او پﻪ دې ډگر ک ３ﻋﻤﻠﻲ گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７و.
ستاسﻮ پﻪ اﻧد د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ！ﻴﻨگ＋ت ک ３رسﻨ ９وﻟ ３ډ４ر اﻫﻤﻴت ﻟري؟
پﻮرتﻪ ﻣﻮ ﻳادوﻧﻪ وک７ه ،چ ３د ﻳﻮواﻟﻲ د روحﻴ ３او احساس د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو او پﻴاوړتﻴا ﻟپاره ﻳﻮه ＄ﻮاک
تﻪ اړتﻴا ده .دا ＄ﻮاک پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ او پرگﻨﻮ ک ３د پﻮﻫ ３د کچ ３پﻪ ＇ﻮﻣره واﻟﻲ پﻮرې اړه ﻟري .پﻪ دې ﻣﻌﻨا
چ ３خﻠک ＇ﻮﻣره پﻮﻫﻪ ﻟري ،أﻳا د خپﻞ دوست او د＊ﻤﻦ تﻮپﻴر کﻮﻻی شﻲ ،د خپﻞ ＄ان او خپﻠ３
！ﻮﻟﻨ ３خﻴر او شر سره ب５ﻠﻮﻻی شﻲ او ﻳا پر دې پﻮﻫﻴ８ي چ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د بري راز تر کﻮﻣ ３کچ ３د
ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨ ３د خﻠکﻮ؛ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊％ﻮ پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ ک ３ﻧﻐ＋تی دی.
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ک５دای شﻲ تر ﻳﻮې کچ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ خﻠکﻮ ک ３دا احساس ﻣﻮجﻮد وي ،خﻮ اﻫﻤﻴت ﻳ＊ ３اﻳﻲ ورتﻪ
ﻫﻐس ３چ ３ﻻزﻣﻪ ده＇ ،رگﻨد ﻧﻪ وي .ﻳا ﻧﻮر داس ３ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ شتﻪ ،چ ３د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ اړتﻴا پک ３ډ４ره ＊ﻪ
ﻣحسﻮس５دای شﻲ.
پﻪ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد ک ３تر ！ﻮﻟﻮ دﻣخﻪ دا دﻧده د رسﻨﻴﻮ پر ﻏاړه پرتﻪ ده .سرب５ره پر دې رسﻨ ９د وﻟسﻮﻧﻮ د پﻮﻫ３
او ﻓرﻫﻨگ پﻪ ﻟ８５د او اﻧتﻘال ک ３ﻣﻬﻢ رول ﻟﻮبﻮي .ﻫﻤدا رسﻨ ９دي چ ３ﻓرﻫﻨگ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧسﻞ ＇خﻪ بﻞ تﻪ
ﻟ８５دوي .ددې تر＇ﻨگ رسﻨ ９د وﻟسﻮﻧﻮ د وﻳ＋تابﻪ وسﻴﻠ ３دي .ﻫر ＇ﻮﻣره چ ３پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３رسﻨ９
پرﻣختﻠﻠ ،３أزادې او ﻧاپﻠﻮې وي ،پﻪ ﻫﻤاﻏﻪ کچﻪ ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ دﻋداﻟت او برابرۍ پﻪ ستﻨﻮ وﻻړه او ﻟﻪ ظﻠﻢ،
ت５ري او تﻌصب ＇خﻪ خﻼصﻪ او ژﻏﻮرﻟ ３وي.
رسﻨ ９پﻪ ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３ﻣخک） رول ﻟﻮبﻮي او ﻫر ﻟﻮري تﻪ چ ３وﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ راک＋ﻼی شﻲ .رسﻨ９
پﻪ اصﻞ ک！ ３ﻮﻟﻨ ３وﻳ＋ﻮي ،دوﻟتﻮﻧﻮ تﻪ تگﻼره ورکﻮي او پﻪ ＄ان پس ３ﻳ ３بﻴاﻳﻲ .رسﻨ ９د ！ﻮﻟﻨﻴزو اړﻳکﻮ د
وسﻴﻠ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻫﻢ ﻳادوي؛ ﻳﻌﻨ！ ３ﻮﻟﻨ ３ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره ت７ي .ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ پرﻣختﻴا او ＄ﻮړتﻴا
ک ３اﻫﻤﻴت د پام وړ بﻠﻞ کﻴ８ي .ددې تر ＇ﻨگ رسﻨ ９پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３ﻧاخﻮاﻟﻮ او ﻧﻴﻤگ７تﻴاوو تﻪ گﻮتﻪ
ﻧﻴسﻲ ،د ﻫﻐ ３ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ کﻮي ،د ！ﻮﻟﻨ ３تگﻠﻮری ！اکﻲ او ﻻزﻣﻪ ﻣرستﻪ ورسره کﻮي.
رسﻨ ９د خپﻞ ﻫﻤدې اﻫﻤﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３د دوﻟت ＇ﻠﻮرم رکﻦ گ２ﻞ کﻴ８ي او تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ ＄ای ﻟري.
رسﻨ ９پﻪ چاپﻲ ،ﻏ８ﻳزو ،اﻧ％ﻮرﻳزو او بر＊ﻨاﻳﻲ ب２ﻮ ﻣﻮجﻮدې وي .پﻪ چاپﻲ رسﻨﻴﻮ ک ３ور＄پا،３１
جر４دې ،ﻣجﻠ ،３پﻪ ﻏ８ﻳزو ک ３راډﻳﻮ ،پﻪ اﻧ％ﻮرﻳزو ک ３تﻠﻮﻳزﻳﻮن او سﻴﻨﻤا او پﻪ بر＊ﻨاﻳﻲ ک ３اﻧ＂رﻧﻴ
شاﻣﻞ دي .ﻫر＇ﻮﻣره چ ３پﻪ ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３ک ３د رسﻨﻴﻮ شﻤ５ر زﻳاتﻴ８ي ،پﻪ ﻫﻤﻐﻪ کچﻪ پر ﻋاﻣﻪ ذﻫﻨﻴت
زﻳات اﻏ５ز اچﻮي.
رسﻨ ９د وﻟس د وﻳ＋تﻴا او بﻴدارۍ ﻧ＋ﻪ ده .د ر＊تﻴﻨﻮ ﻣطبﻮﻋاتﻮ دﻧده د وﻟس ﻻر＊ﻮوﻧﻪ ،د ظاﻟﻢ
ﻣخﻨﻴﻮی او د حﻖ او باطﻞ تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر دی .د رسﻨﻴﻮ دﻧده داده چ ３حﻘاﻳﻖ او واﻗﻌﻴتﻮﻧﻪ ﻟﻪ ډاره پرتﻪ
د خﻠکﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ تﻪ رسﻮي .ژﻣﻨ ３او ﻣسؤوﻟ ３رسﻨ ９خﻠک ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﻣﻴﻨ ،３ﻣحبت ،ورورگﻠﻮۍ
او ﻣﻠگرتﻴا تﻪ رابﻮﻟﻲ .پرﻣختﻠﻠﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻟﻪ ﻫﻤدې ﻻرې د ﻧ５کﻤرﻏ ９او پرﻣختﻴا ﻟﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ
رس５دﻟﻲ دي.
ﻧﻦ سبا پﻪ گران ﻫ５ﻮاد ک ３د بﻴان او ﻣطبﻮﻋاتﻮ أزادي تضﻤﻴﻦ شﻮې ده .زﻳات شﻤ５ر خپروﻧ ،３راډﻳﻮگاﻧ،３
تﻠﻮﻳزﻳﻮﻧﻮﻧﻪ ،خبري رسﻨ ،９بر＊ﻨاﻳﻲ رسﻨ ９او وﻳب پا ３１ﻓﻌاﻟﻴت کﻮي او د خﻠکﻮ ﻧظر ،ارﻣاﻧﻮﻧﻪ او ﻫﻴﻠ３
ﻏبرگﻮي.
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د ﻳادوﻟﻮ وړ ده چ ３رسﻨ ９او ﻣطبﻮﻋات باﻳد د ！ﻮﻟﻨ ３سﻢ او ساﻟﻢ ﻟﻮري تﻪ ﻻر＊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 .ژﻣﻨ ３رسﻨ ９کﻮﻻی 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 ،اسﻼﻣﻲ او اﻓﻐاﻧﻲ رساﻟت سرتﻪ ورسﻮي او د ﻧ５کﻤرﻏ ،９سﻮکاﻟ ،９پرﻣختگ 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 پاﻳﻠ ３دې د استازو پﻪ واسطﻪ ﻧﻮرو زده کﻮوﻧکﻮ تﻪ وواﻳﻲ.

 – ١رسﻨ＇ ９ﻨگﻪ کﻮﻻی شﻲ ،ﻳﻮه ！ﻮﻟﻨﻪ د ﻳﻮواﻟﻲ او وحدت ﻟﻮر تﻪ رﻫﻨﻤاﻳﻲ ک７ي؟
 – ٣د ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ پرﻣختگ ،د سﻮﻟ ３او ﻋداﻟت پﻪ تاﻣﻴﻦ او د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ！ﻴﻨگ＋ت ک ３رسﻨ＇ ９ﻪ
رول ﻟﻮبﻮي؟
 - ٣د خپﻞ ﻫ５ﻮاد د ﻳﻮ ＇ﻮ اوسﻨﻴﻮ ﻣﻬﻤﻮ رسﻨﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ کﻮروﻧﻮ ک ３ﻟﻪ خپﻞ وس سره سﻢ پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３د چاپﻲ ،ﻏ８ﻳزو (صﻮتﻲ)،
اﻧ％ﻮرﻳزو (تصﻮﻳري) رسﻨﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ بﻠﻪ ورځ دې ！ﻮﻟگﻲ تﻪ راوړي.
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تﻌصب ،ﻳﻮ ﻧاروا عﻤﻞ دی
تﻌصب ＇ﻪ شی دی؟ ﻣتﻌصب چا تﻪ وﻳﻞ ک８５ي؟ پﻪ ！ﻮﻟﻨﻪ ک ３د تﻌصب اﻏ５زې او پاﻳﻠ＇ ３ﻨگﻪ دي؟
اسﻼم تﻌصب تﻪ پﻪ کﻮﻣﻪ سترگﻪ گﻮري؟
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ 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 چ ３پﻪ ظﻠﻢ ک ３د خپﻞ ﻗﻮم ﻣﻼت ７وک７ي«.

د اسﻼم ستر پﻴﻐﻤبر پﻪ دې ﻣبارک حدﻳث ک ３پﻪ ﻟﻨ６و خبرو د تﻌصب ﻣﻌﻨا ＇رگﻨده ک７ه؛ ﻳﻌﻨ ３ﻟﻪ
خپﻠﻮاﻧﻮ ،ﻗﻮم ،ﻗبﻴﻠ ،３سﻴﻤ ،３ﻧژاد ،ژب ،３ډﻟﻮ ！پﻠﻮ ،گﻮﻧد ،رئﻴس ،ﻣشر او ﻧﻮرو ＇خﻪ پﻪ پ＂ﻮ او ړﻧدو
سترگﻮ ﻣﻼت ７او ﻧﻨگﻪ کﻮل تﻌصب گ２ﻞ کﻴ８ي.
د جاﻫﻠﻴت پﻪ دوره ک ３دﻋربﻮ شﻌار دا و» ،د ورور ﻣﻼت ７دې وک７ه! کﻪ ظاﻟﻢ وي ﻳا ﻣظﻠﻮم «.د اسﻼم
ستر پﻴﻐﻤبر د جاﻫﻠﻴت د دورې دا شﻌار داس ３واړاوه» :کﻪ ورور دې ﻣظﻠﻮم و ،ﻣﻼت ７ﻳ ３وک７ه او کﻪ
ظاﻟﻢ و ،ﻟﻪ ظﻠﻤﻪ ﻳ ３ﻣﻨع ک７ه .دا کار د ﻫﻐﻪ ﻣﻼت ７دی«.
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د تﻌصب تر ！ﻮﻟﻮ ﻧاوړه ب５ﻠگ ３دا دي چ ３ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻳا ﻗﻮم د ﻧژاد ،ﻗبﻴﻠ ،３ﻓرﻫﻨگ ،تارﻳخ！ ،ﻮﻟﻨﻴزو پﻮړکﻮ
او ﻧﻮرو ﻻرو چارو پر بﻞ ﻗﻮم ﻳا خﻠکﻮ د ﻟﻮړواﻟﻲ دﻋﻮه وک７ي او ﻧﻮرو تﻪ پﻪ سپکﻪ سترگﻪ وگﻮري.
دا ډول ﻧاروا تﻌصبﻮﻧﻪ وژوﻧک！ ３ﻮﻟﻨ５زه ﻧاروﻏﻲ بﻠﻞ کﻴ８ي چ ３ﻳﻮ واحد وﻟس پﻪ ＇ﻮ ＇ﻮ د＊ﻤﻨﻮ ډﻟﻮ او
ډﻟگﻴﻮ و４شﻲ او پﻪ پای ک！ ３ﻮﻟﻨﻪ د کﻤزورۍ ،ب ３وس ９او ！ﻮ！ﻪ ک５دو ﻟﻮر تﻪ بﻴاﻳﻲ.
اسﻼم او تﻌصب

د اسﻼم ﻟﻪ ＇رگﻨد４دو دﻣخﻪ ﻫﻢ د ﻋربﻮ پﻪ سﻴﻤﻪ او ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ﻣﻬال پﻪ ﻧ７ۍ ک ３د جاﻫﻠﻴت د تﻌصبﻮﻧﻮ
زﻧ％ﻴروﻧﻪ د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ﻏاړو ک ３پراتﻪ وو .د ﻧاپﻮﻫ ９تﻮرتﻢ د بشرﻳت ژوﻧد ﻧﻴﻮﻟی و .د اسﻼم 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 اﻟسﻼم اوﻻده او سره برابر وبﻠﻞ شﻮل.
ﻗرأن کرﻳﻢ ﻓرﻣاﻳﻲ:
[اﻟحجرات]١٣ :

ژباړه» :اې خﻠکﻮ ،ﻣﻮږ تاس！ ３ﻮل ﻟﻮﻣ７ی ﻟﻪ ﻧارﻳﻨﻪ او ＊ ３％پﻴدا ک７ئ او بﻴا ﻣﻮ پﻪ ډﻟﻮ او ＇اﻧگﻮ
وو４شﻠئ ،تر＇ﻮ ﻳﻮبﻞ وپ５ژﻧئ ،د خدای

پﻪ ﻧزد ستاسﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻏﻮره ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دی چ ３ډ４ره تﻘﻮا

پﻮه او خبر دی«.

وﻟري .باوري ده چ ３خدای

د اسﻼم پﻴﻐﻤبر صﻠی اهلل ﻋﻠﻴﻪ وسﻠﻢ د حج پر ﻣﻬال پﻪ خپﻠﻪ وداﻋﻴﻪ خطبﻪ ک ３د اﻧساﻧاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃د
برابرۍ اصﻞ داس ３اﻋﻼن ک» :７اې خﻠکﻮ ،خبر اوسئ چ ３ستاسﻮ پروردگار ﻳﻮ ،پﻼر 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 ﻳ ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ دﻧده ورک７ه چ ３دا پﻴﻐام ﻏاﻳبﻮ خﻠکﻮ او راتﻠﻮﻧکﻲ ﻧسﻞ تﻪ ورسﻮي.
پﻪ ﻳﻮه بﻞ حدﻳث ک ３راﻏﻠﻲ چ ３گران پﻴﻐﻤبر اسﻼﻣﻲ اﻣت تﻪ ﻟﻪ تﻌصب ＇خﻪ د ＄ان ساتﻨ ３پﻪ اړه
دا خبرداری ورک７ی دی:
()١

ﻳﻌﻨ３؛ »ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３ﻋصبﻴت تﻪ بﻠﻨﻪ ورک７ي ،ﻫﻐﻪ ＇ﻮک چ ３د ﻋصبﻴت پﻪ ﻧاﻣﻪ وجﻨگﻴ８ي او ﻫﻐﻪ
 -١سﻨﻦ آبﻲ داود
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＇ﻮک چ ３پر ﻋصبﻴت وﻣري ،زﻣا ﻟﻪ اﻣت ＇خﻪ ﻧﻪ دی«.
د ﻳﻮه باغ رﻧگارﻧگ گﻼن

د اسﻼم ﻟﻪ ﻧظره د اﻧساﻧاﻧﻮ شﻤ５ره او د جﻨس ،ﻧژاد ،ژب ،３د ب ３２د ب５ﻼب５ﻠﻮاﻟﻲ او کﻮرﻧﻲ و４ش ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ،
ﻗب５ﻠﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ تﻮپﻴر د اختﻼف ،تﻨازع او تﻌصب ﻟپاره ﻧﻪ دی ،بﻠک ３د ستر خاﻟﻖ د ﻗدرت ﻟﻪ ﻧ＋ﻮ او
بﻨده گاﻧﻮ تﻪ د ﻫﻐﻪ تﻌاﻟی ﻟﻪ ب ３شﻤ５ره ﻧﻌﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ دي.
د وگ７و ،ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او وﻟسﻮﻧﻮ شﻤ５ره او ب５ﻠﻮاﻟی د پ５ژﻧدﻟﻮ ،ﻣرست ３او تﻌاون ،د ！ﻮﻟﻨ ３د پرﻣختگ او
سﻮکاﻟ ９ﻟپاره دی ،ﻧﻪ د کرک ،３تﻌصب ،تجزﻳ ،３تﻔرﻗ ３او ﻗﻮﻣﻲ ﻏﻮرواﻟﻲ ﻟپاره .د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗب５ﻠﻮ
شﻤ５ره د دﻳﻨﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ ،د ﻓرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراثﻮﻧﻮ او د ژوﻧداﻧﻪ د ب５ﻼب５ﻠﻮ ب２ﻮ پﻪ ﻟرﻟﻮ پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د ﻳﻮه باغ
رﻧگارﻧگ گﻼﻧﻮ تﻪ پات ３کﻴ８ي چ ３د ＄ﻤک ３د ﻣخ د ＊کﻼ او ب６اﻳﻨ ،３ﻳﻮواﻟﻲ او پﻴﻮستﻮن ،د ﻣﻠت د
ﻏﻮړ４دا ،پرﻣختگ او وﻳاړ ﻧ＋ﻪ ده .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ＊اﻳﻲ ！ﻮل دا شﻌار پﻪ گ６ه وواﻳﻮ:
ﻧﻪ اﻓﻐاﻧﻴﻢ و ﻧی ترک و تــــتارﻳــﻢ

چﻤﻦ زارﻳﻢ و از ﻳک شاخسارﻳﻢ

تﻤﻴز رﻧگ و بﻮ بر ﻣا حــرام است

کــﻪ ﻣا پروردۀ ﻳک ﻧـــﻮ بﻬارﻳﻢ
اﻗبال ﻻﻫﻮري

زده کﻮوﻧکی دې پﻪ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ پﻪ ر１ا ک ３د تﻌصب د ﻧاوړو
پد４دو پﻪ اړه ﻣﻌﻠﻮﻣات چﻤتﻮ او د استازي پﻪ واسطﻪ دې ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

 – ١د تﻌصب تر ！ﻮﻟﻮ ﻧاوړه ب２ﻪ کﻮﻣﻪ ﻳﻮه ده؟
 – ٢د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ﻟﻪ را＇رگﻨدﻳدو دﻣخﻪ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ د تﻌصبﻮﻧﻮ د ﻳﻮ ＇ﻮ ب２ﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 - ٣پﻪ ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ،ژبﻮ او ﻧﻮرو ＄اﻧگ７تﻴاوو شتﻮن پﻪ ＇ﻪ شﻲ دﻻﻟت کﻮي؟
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دکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ
د ﻫ５ﻮاد د ﻧﻮﻣﻴاﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﻣﻌرﻓﻲ کﻮﻟﻮ ＇خﻪ زﻣﻮږ ﻣﻮخﻪ دا ده چ ３ﻟﻮﻣ７ی د اﻓﻐاﻧستان د وتﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻣشراﻧﻮ،
پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او شاﻋراﻧﻮ حﻖ ادا ک７و ،ﻳاد ﻳ ３تازه وساتﻮ او وﻟس تﻪ ﻳ ３اتﻠﻮﻟ ،９خدﻣت او سر＊ﻨدﻧ３
پﻪ زړه ک７و .ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ﻏﻮاړو ﻟﻪ دې ﻻرې پﻪ گراﻧﻮ زده کﻮوﻧکﻮ ک ３ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره د ﻣﻴﻨ ３روحﻴﻪ او
احساس پﻴاوړی ک７و .زده کﻮوﻧکﻲ پر دې وپﻮﻫﻮو چ ３ﻟﻪ ﻫ５ﻮاد سره ر＊تﻴﻨ ３ﻣﻴﻨﻪ د ﻫﻐﻮی د پرﻣختگ
او د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ژوﻧد د سﻮکاﻟﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره پﻪ کار او زﻳار ک ３ﻧﻐ＋ت ３ده.
تاسﻮ د دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ ﻧﻮم اور４دﻟی دی؟
د اﻓﻐاﻧستان د صدراﻋظﻢ ،دکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ ﻧﻮم د دﻣﻮکراس ９ﻟﻪ ﻟسﻴزې سره ﻏﻮ！ﻪ شﻮی دی .ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ وروستﻪ چ ３پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻣشروطﻪ ﻏﻮ＊تﻨ ３د ﻏﻮر＄ﻨگ ＇پ ３راپﻮرتﻪ شﻮې ،د وخت پاچا اړ
شﻮ چ ３واک ﻟﻪ وﻟس سره شرﻳک ک７ي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د صدارت ﻟﻪ ＇ﻮک＇ ９خﻪ د سردار ﻣحﻤد
داود خان د گﻮ＊ﻪ ک５دو ﻏﻮ＊تﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ او دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد د ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ صدراﻋظﻢ پﻪ تﻮگﻪ
د باور د راﻳ ３د اخﻴستﻠﻮ ﻟپاره د اﻓﻐاﻧستان پارﻟﻤان تﻪ وروپ５ژاﻧده.
دکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ پﻪ  ١٢۹٥ﻟﻤرﻳز کال پﻪ کابﻞ ک ３ز４８４دﻟی دی .ﻟﻪ ﻧجات ﻟﻴس＇ ３خﻪ تر ﻓارﻏ５دو
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بﻴا پﻪ کابﻞ پﻮﻫﻨتﻮن ک ３شاﻣﻞ شﻮ .وروستﻪ د ﻓزﻳک پﻪ ＇اﻧگﻪ ک ３د دکتﻮرا د سﻨد د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره
د اﻟﻤان ﻫ５ﻮاد تﻪ ﻻړ .ﻫ５ﻮاد تﻪ ﻟﻪ راستﻨ５دو وروستﻪ ﻟﻮﻣ７ی پﻪ کابﻞ پﻮﻫﻨتﻮن ک ３د استاد او بﻴا د پﻮﻫﻨ３
وزارت د ﻣﻌﻴﻦ پﻪ تﻮگﻪ پﻪ کار وگﻮﻣارل شﻮ .ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ د ﻣحﻤد داؤد پﻪ کابﻴﻨﻪ ک ３د کاﻧﻮ او صﻨاﻳﻌﻮ
د وزﻳر پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ دﻧده سرتﻪ رسﻮﻟ ３ده.
دکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ د  ١٣٤١ﻟﻤرﻳز کال د کب پﻪ  ٢٢ﻣﻪ ﻧ＂５ﻪ د صدراﻋظﻢ پﻪ تﻮگﻪ وﻧﻮﻣﻮل شﻮ او د
باور د راﻳ ３د اخﻴستﻠﻮ ﻟپاره پارﻟﻤان تﻪ ﻣﻌرﻓﻲ شﻮ .د ﻫ５ﻮاد پارﻟﻤان ﻧﻮی پرکار پﻴﻞ ک７ی و ،زﻳاتﻪ کاري
تجربﻪ ﻳ ３ﻧﻪ درﻟﻮده؛ ＄کﻪ د دﻣﻮکراس ９ﻧظام د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ اﻓﻐاﻧستان ک ３پﻠی ک５ده.
ﻟﻪ دې سره سره چ ３دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ د دوﻟت پﻪ چارو ک ３پﻮره تجربﻪ درﻟﻮده ،د وزﻳر پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３د
کاﻧﻮ او صﻨاﻳﻌﻮ پﻪ وزارت او ﻧﻮرو ﻟﻮړو دوﻟتﻲ پﻮستﻮﻧﻮ ک ３کار ک７ی و ،د پارﻟﻤان ﻏ７و د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﻣاﻧدۍ
سره ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده .د دې ﻧﻪ ﻟﻴﻮاﻟتﻴا ﻳﻮ ﻻﻣﻞ د سردار ﻣحﻤد داؤد خان پﻪ کابﻴﻨﻪ ک ３د وزﻳر پﻪ تﻮگﻪ د
ﻫﻐﻪ د دﻧدې سرتﻪ رسﻮل و .پارﻟﻤان ﻏﻮ＊تﻞ داس ３ﻳﻮ ＇ﻮک صدراﻋظﻢ شﻲ چ ３پﻪ پخﻮاﻧ ９کابﻴﻨﻪ ک３
ﻳ ３کار ﻧﻪ وي ک７ی.
دکتﻮر ﻣحﻤد ﻳﻮسﻒ ﻫﻐﻪ ﻣﻬال پارﻟﻤان تﻪ ورﻏی چ ３ﻳﻮ شﻤ５ر ﻣحصﻼن 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 ﻳ ３ﻫﻐﻪ تﻪ د باور راﻳﻪ ورک７ه.
کﻠﻪ چ ３د  ١٣٤٣ﻟﻤرﻳز کال د ﻟ７م پﻪ  ٣ﻣﻪ ﻧ＂５ﻪ د اﻓﻐاﻧستان صدراﻋظﻢ ﻏﻮ＊تﻞ پارﻟﻤان تﻪ ﻧﻨﻮزي،
ﻣحصﻼﻧﻮ ﻳ ３ﻣخﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .دکتﻮر ﻳﻮسﻒ ﻟﻪ ﻫﻐﻮی وﻏﻮ＊تﻞ خپﻞ استازي صدارت تﻪ ورواستﻮي چ３
د ﻏﻮ＊تﻨﻮ پﻪ اړه ﻳ ３خبرې اترې وشﻲ.
ﻧﻮي حکﻮﻣت ﻟﻪ ﻧا＇اپﻲ پ＋５ﻮ سره د ﻣﻘابﻠ ３وس ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ وضع ورو ورو ک７ک５چﻨﻪ شﻮه.
ﻣحصﻼﻧﻮ پر ﻻرﻳﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻس پﻮرې ک .７ددې ﻧاکرارﻳﻮ ﻣسؤوﻟﻴت د دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ پﻪ ﻏاړه وﻟﻮﻳد،
ﻧﻮ ﻟﻪ صدارت ＇خﻪ ﻳ ３استﻌﻔا وړاﻧدې ک７ه .د  ١٣٤٣ﻟﻤرﻳز کال د ﻟ７م پﻪ  ٨ﻣﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي د صدارت
دوره ﻟﻪ دوه کاﻟﻪ او ﻳﻮوﻟسﻮ ور＄ﻮ ＇خﻪ وروستﻪ پای تﻪ ورس５ده.
دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ ﻟﻪ صدارت ＇خﻪ وروستﻪ د  ١٣٥١ -١٣٤٤ﻟﻤرﻳز کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３پﻪ بﻦ ک ３د
اﻓﻐاﻧستان د سﻔﻴر پﻪ تﻮگﻪ خدﻣت وک .７د  ١٣٥٧ﻟﻤرﻳز کال ﻟﻪ کﻮدتا ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ اﻟﻤان ک ３پات３
شﻮ ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ＄اﻳﻪ ﻳ ３د رژﻳﻢ پر ضد خپﻠ ３ﻣبارزې تﻪ دوام ورک .７د ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د حکﻮﻣت پﻪ بﻬﻴر ک３
ﻳ ３د ﻫرات پﻪ ﻏﻮﻧ６ه ک ３برخﻪ اخﻴست ３ده.
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دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ پﻪ  ١٣٧٧ﻟﻤرﻳز کال پﻪ اﻟﻤان ک ３وﻓات شﻮ.
د صدراﻋظﻢ پﻪ تﻮگﻪ د دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ پﻪ ！اکﻞ ک５دو د دﻣﻮکراس ９ﻟسﻴزه پﻴﻞ شﻮه؛ اساسﻲ ﻗاﻧﻮن
تدوﻳﻦ شﻮ؛ د ﻣطبﻮﻋاتﻮ او گﻮﻧدوﻧﻮ أزادي اﻋﻼن شﻮه .د ﻣطبﻮﻋاتﻮ ﻗاﻧﻮن خپﻮر شﻮ ،خﻮ د گﻮﻧدوﻧﻮ
ﻗاﻧﻮن خپﻮر ﻧشﻮ .گ ０شﻤ５ر ﻣﻠﻲ ،اسﻼﻣﻲ او کﻤﻮﻧﻴستﻲ خپروﻧﻮ پﻪ کار پﻴﻞ وک .７ﻳﻮ 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＊تﻨ ３ب＄ ３ﻮابﻪ پات ３ک５دې .پﻪ
پاﻳﻠﻪ ک ３حکﻮﻣت ﻧسکﻮر شﻮ او پﻪ  ١٣٤٤ﻟﻤرﻳز کال ک ３ﻣحﻤدﻫاشﻢ ﻣﻴﻮﻧدوال د صدراﻋظﻢ پﻪ تﻮگﻪ
و！اکﻞ شﻮ.

زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ ډﻟﻮ ک ３د دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ د ژوﻧد پﻪ اړه خبرې وک７ي او وروستﻪ دې
خپﻞ ﻧظر ﻧﻮرو تﻪ بﻴان ک７ي.

 - ١وﻟ ３دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ وﻧﻪ ک７ای شﻮل د صدارت دﻧده سرتﻪ ورسﻮي؟
 - ٢د دکتﻮر ﻣحﻤدﻳﻮسﻒ د صدارت ﻟﻪ دورې سره کﻮم ستر بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ راﻏﻠﻞ؟
 - ٣ستاسﻮ پﻪ ﻓکر أﻳا د وﻳﻨا ﻟﻪ أزادۍ او دﻣﻮکراس＇ ９خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ ﻧاﻣحدوده ده؟

زده کﻮوﻧکﻲ دې د وﻳﻨا د أزادۍ د پﻮﻟﻮ پﻪ اړه خپﻞ ﻧظر پﻪ ﻳﻮې ﻣﻘاﻟ ３ک ３وﻟﻴکﻲ.
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د４رشﻢ ﻟﻮست

د ﻫ５ﻮاد حﻘﻮﻧﻪ
ﻫ５ﻮاد د ﻣﻮر پﻪ ＇５ر دی＇ .ﻨگﻪ چ ３ﻣﻮر خپﻞ ﻣاشﻮﻣان پﻪ خپﻠ ３ﻏﻴ ８ک ３ﻟﻮﻳﻮي ،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 چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ ﻳ ３وپ５ژﻧﻮ.
ستاسﻮ پﻪ ﻓکر ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد پر خپﻠﻮ اوسﻴدوﻧکﻮ کﻮم حﻘﻮﻧﻪ ﻟري؟
کﻮر د استﻮگﻨ ３تر ！ﻮﻟﻮ کﻮچﻨی واحد دی .د کﻮرﻧ ９ﻏ７ي د ﻳﻮه ﻣشر ﻟﻪ خﻮا اداره کﻴ８ي .د کﻮرﻧ！ ９ﻮل
ﻏ７ي د خپﻞ کاﻟﻪ د ﻣشر ﻟﻪ ﻻر＊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 راتﻠﻮﻧک ３د وخت ﻟﻪ
ﻏﻮ＊تﻨﻮ سره سﻤﻪ جﻮړوي.
د کﻮرﻧ ９ﻣشر د کﻮرﻧ ９د ﻧﻮرو ﻏ７و پﻪ ﻣرستﻪ د ﻫﻐﻮی د ژوﻧد ！ﻮل ﻟگ＋تﻮﻧﻪ :خﻮاړه ،اوبﻪ ،درﻣﻞ،
جاﻣ ،３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ او ﻟﻮړو زده ک７و ﻟگ＋ت ... ،چﻤتﻮ کﻮي .اسﻼﻣﻲ اصﻮل ،ارز＊تﻮﻧﻪ او بﻨس＂ﻮﻧﻪ
او د ﻫﻐﻮی ﻟﻪ ﻣخ ３د کﻮرﻧﻴﻮ د ﻏ７ﻳﻮ د خپﻠﻤﻨ％ﻲ اړﻳکﻮ د ！ﻴﻨگﻮﻟﻮ ،د ژوﻧد د ﻻرو چارو ،د ﻣشراﻧﻮ
پﻪ وړاﻧدې د درﻧاوۍ ،پر کشراﻧﻮ د ترحﻢ او زړه سﻮي ،ﻟﻪ اﻧ６ﻳﻮاﻻﻧﻮ او ﻣﻠگرو سره د ﻧاست ３وﻻړې ،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 ﻻر＊ﻮوﻧ ３ورتﻪ کﻮي او د ژوﻧد پر اوږده واټ ﻳ ３سﻤﻮي.
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ددې ！ﻮﻟﻮ کاروﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د کﻮرﻧ ９ﻫرﻏ７ی دﻧده ﻟري د کﻮرﻧ ９د ﻏ７و تر ﻣﻨ ＃د وحدت او ﻳﻮواﻟﻲ،
وروروﻟ ９او خﻮروﻟ ９روحﻴﻪ پﻴاوړې او ！ﻴﻨگﻪ وساتﻲ.
ﻫ５ﻮاد ﻫﻢ د کﻮر پﻪ ＇５ر زﻣﻮږ د دﻣ ،３استﻮگﻨ ３او 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 خپﻠ ３ارت ３ﻏ ８５ک ３راتﻪ د ﻫر راز سﻮکاﻟ ９او ﻫﻮساﻳﻨ３
ﻻرې چارې برابروي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ پر ﻣﻮږ گ ０حﻘﻮﻧﻪ ﻟري .ﻫر حﻖ ﻳ＊ ３اﻳﻲ وپ５ژﻧﻮ او پﻪ سرتﻪ رسﻮﻟﻮ ک ３ﻳ３
خپﻠﻪ دﻳﻨﻲ او ﻣﻠﻲ وجﻴبﻪ پر ＄ای ک７و .د ﻧﻮرو حﻘﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻪ ک ３ﻫ５ﻮاد پر ﻣﻮږ دا ﻻﻧدې حﻘﻮﻧﻪ ﻟري:
د خپﻠﻮاک＄ ،９ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا او ﻣﻠﻲ واکﻤﻨ ９د ساتﻠﻮ حﻖ :ﻫ５ﻮاد پر خپﻠﻮ اوس５دوﻧکﻮ حﻖ ﻟري
چ ３تﻞ ﻳ ３د پردﻳﻮ ﻟﻪ ﻧاپاکﻮ ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ خﻼص وساتﻲ＄ ،ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا ﻳ ３خﻮﻧدي ک７ي او ﻫﻴ＆
وراﻧﻮوﻧکﻮ ﻋﻨاصرو او پردﻳﻮ ﻣزدوراﻧﻮ تﻪ ددې ﻣﻮﻗع ورﻧﻪ ک７ي چ ３پﻪ ﻳﻮه ﻳا بﻠﻪ پﻠﻤﻪ ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد خپﻠﻮاکﻲ
او ＄ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا 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
ک ３خﻮﻧدي ک５دای شﻲ .کﻪ د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد اوس５دوﻧکﻲ پﻪ خپﻠﻮ ک ３پﻪ تﻮکﻢ ،ژب ،３سﻤت او ﻧﻮرو اړﻳکﻮ
سره و４شﻠﻲ وي ،ﻧﻮ ﻏﻠﻴﻢ او پﻪ ﻣﻮرچﻞ ک ３ﻧاست د＊ﻤﻨان پﻪ ډ４ره اساﻧ ９کﻮﻻی 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 خپﻠ＄ ３اﻟ ３جﻮړوي او د خپﻞ
ﻧسﻞ د پاﻳ＋ت ﻟپاره ﻳ ３سﻤباﻟﻮي .اﻧساﻧان ﻫﻢ ﻟﻪ خپﻞ اﻗتصادي ＄ﻮاک سره سﻢ خپﻞ کﻮروﻧﻪ او د
استﻮگﻨ＄ ３اﻳﻮﻧﻪ جﻮړوي＊ .کﻠﻲ کﻮي ﻳ ３او د ساتﻠﻮ ﻟپاره ﻳ ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３کﻮي.
ﻫ５ﻮاد ﻫﻢ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ گ ６کﻮر او استﻮگﻨ％ی دی＊ .اﻳﻲ ﻟﻪ خپﻞ کﻮر ＇خﻪ کﻢ وﻧﻪ گ２ﻞ شﻲ .د ﻫ５ﻮاد پﻪ
وداﻧ ９او ＊کﻼ ک ３د ﻫﻐﻪ ﻫ５ﻮاد د ！ﻮﻟﻮ اوسﻴدوﻧکﻮ ﻧ５کﻤرﻏﻲ او سﻮکاﻟﻲ ﻧﻐ＋ت ３ده .د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ ！ﻮل
شﻴان ﻳا شخصﻲ ﻣﻠکﻴت وي ﻳا ﻣﻠﻲ او د ！ﻮﻟﻮ خﻠکﻮ .پر شخصﻲ ﻣﻠکﻴت د ﻫﻐ ３خاوﻧدان 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 ﻳ＇ ３ﻪ! ﻫﻤدا د ((پر ﻣا ﻳ＇ ３ﻪ!)) جﻤﻠﻪ
د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ وراﻧ ９سره ډ４ره ﻣرستﻪ کﻮي .کﻪ ＇ﻮک د ﻧاپﻮﻫ ９ﻟﻪ ﻣخ ３ﻳا پﻪ ﻻسﻲ (ﻋﻤدي) ډول ﻋاﻣﻪ
شتﻤﻨﻴﻮ تﻪ زﻳان رسﻮي＊ ،اﻳﻲ پﻪ ډ４رو خﻮږو او ﻧرﻣﻮ جﻤﻠﻮ او ﻧصﻴحت ﻳ ３ﻣخﻪ وﻧﻴﻮل شﻲ .دا کار دوې
گ＂ ３ﻟري :ﻳﻮه دا چ ３ﻫﻐﻪ ＇ﻴز تﻪ د زﻳان رسﻮﻟﻮ ﻣخﻪ ﻧﻴﻮل کﻴ８ي ،بﻞ دا چ ３زﻳان رسﻮوﻧکﻲ اﻓراد د
دې زﻳان پر ﻣاﻫﻴت پﻮﻫﻴ８ي او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ک ３خپﻠﻪ ﻧﻮرو تﻪ د زﻳان د ﻧﻪ رسﻮﻟﻮ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ کﻮي .کﻪ
ﻫر＇ﻮک پر خپﻞ وار ﻟﻪ خپﻞ وس سره سﻢ ﻟﻪ ډ４رو کﻮچﻨﻴﻮ کاروﻧﻮ ＇خﻪ ﻧﻴﻮﻟ ３تر ﻟﻮﻳﻮ پﻮرې د ﻫ５ﻮاد
د وداﻧﻮﻟﻮ او ﻫ５ﻮاد تﻪ د زﻳان رسﻮﻟﻮ پﻪ ﻣخﻨﻴﻮي ک ３خپﻞ ﻣسؤوﻟﻴت وپ５ژﻧﻲ او ادا ﻳ ３ک７ي ،ک５دای شﻲ
پاﻳﻠﻪ بﻪ ﻳ ３ډ４ره ＊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 ،سﻼﻣت ،９زده ک７ې ،استﻮگﻨ ３او کار د چﻤتﻮ کﻮﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻرې شﻮﻧی کﻴ８ي .د ！ﻮﻟﻨ ３پرﻣختگ ﻳﻮازې پﻪ ﻳﻮه ډگر پﻮرې ﻣحدود ﻧﻪ دی .پﻪ ﻫر ډگر ک ３ﻧﻮ＊ت
او ﻣثبت بدﻟﻮن تﻪ پرﻣختگ وﻳﻞ کﻴ８ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ ډول！ ،ﻮﻟﻨﻴز پرﻣختگ ،اﻗتصادي پرﻣختگ،
سﻴاسﻲ پرﻣختگ ،ﻋﻠﻤﻲ پرﻣختگ＊ ،ﻮوﻧﻴز او روزﻧﻴز پرﻣختگ ،کرﻧﻴز پرﻣختگ او پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ
داس ３ﻧﻮر .دا پرﻣختگﻮﻧﻪ پﻪ ！ﻮﻟﻪ ک ３د اﻧساﻧﻲ ژوﻧد د ＊ﻪ کﻮﻟﻮ او ﻟﻮړوﻟﻮ پﻪ ﻣﻮخﻪ کﻴ８ي .تر ﻫﻐﻪ پﻮرې
چ ３د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد استﻮگﻦ تر خپﻞ وس پﻮرې پﻪ خپﻠﻮ اړوﻧدو ورسپارل شﻮو کاروﻧﻮ ک ３صداﻗت او
اﻳﻤاﻧداري وﻧﻪ ک７ې او ＄ان ست７ی ﻧﻪ ک７ي ،پرﻣختگ ﻧﻪ ترﻻسﻪ 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 ک ３ﻟﻪ ر＊تﻴﻨﻮﻟ ９او صداﻗت ＇خﻪ کار واخﻠﻮ او
خپﻞ ﻣسؤوﻟﻴت پﻪ سﻤﻪ تﻮ－ﻪ سرتﻪ ورسﻮو .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻫرو ﻣرو ﻫ５ﻮاد پرﻣختگ کﻮي چ！ ３ﻮل ﻓردي
پرﻣختگﻮﻧﻪ او د ژوﻧد پﻪ کﻴﻔﻴت او ＇رﻧگﻮاﻟﻲ ک ３بدﻟﻮن ﻟﻪ ﻫﻤدې ﻻرې تر ﻻسﻪ کﻴ８ي.
د چاپ５رﻳال او د استﻮگﻨ ３د ＄ای پاک ساتﻞ او ＊کﻠﻲ کﻮل :ﻫ５ﻮاد پر ﻫر اوس５دوﻧکﻲ حﻖ ﻟري
چ ３طبﻴﻌﻲ او د اﻧسان پر ﻻس جﻮړ شﻮی چاپ５رﻳال ﻳ ３پاک وساتﻲ او د ＊کﻠﻲ کﻮﻟﻮ او ＊اﻳستﻪ کﻮﻟﻮ
ﻟپاره ﻳ ３ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７ي .ﻟﻪ کﻮره ﻧ５ﻮﻟ ３د کار تر ＄اﻳﻪ ،شاوخﻮا چاپ５رﻳال ،پارکﻮﻧﻮ ،س７کﻮﻧﻮ ،ب２ﻮﻧﻮ،
وﻧﻮ او ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ ،اوبﻮ ،چﻴﻨﻮ او کارﻳزوﻧﻮ ،د＊تﻮ او ﻏروﻧﻮ ،کاﻧﻮﻧﻮ ،تر ＄ﻤک ３ﻻﻧدې ز４رﻣﻮ او پر ！ﻮﻟﻮ
ﻫﻐﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ پام کﻮل او ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ＇خﻪ ﻣﻌﻘﻮﻟﻪ او سﻤﻪ گ＂ﻪ اخستﻞ چ ３پﻪ ﻳﻮه ډول ﻧﻪ ﻳﻮه ډول د اﻧسان
د ژوﻧداﻧﻪ ﻟﻪ پاﻳ＋ت سره ﻣرستﻪ کﻮي او ﻫ５ﻮاد سﻤسﻮر ساتﻲ.
پﻪ ﻟﻨ ６ډول د ﻫ５ﻮاد د حﻘﻮﻧﻮ ساتﻞ او د ﻫﻐ ３درﻧاوی 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 ﻳ ３وشﻲ ،تر＇ﻮ زﻣﻮږ حﻘﻮﻧﻪ وساتﻞ شﻲ او درﻧاوی ﻳ ３وشﻲ.

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

 – ١د ﻳﻮې کﻮرﻧ ９ﻏ７ي ﻳﻮ پر بﻞ باﻧدې کﻮم حﻘﻮﻧﻮ ﻟري؟
 - ٢ب ３اتﻔاﻗﻲ پﻪ کﻮر ،ﻗﻮم او ﻫ５ﻮاد ک＇ ３ﻪ پاﻳﻠ ３راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮي؟
– ٣د ﻫ５ﻮاد د وداﻧ ９او چاپ５رﻳال د پاک ساتﻨ ３ﻟپاره ＇ﻪ کﻮل پﻪ کار دي؟
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