
  



   ملت اوژبه، دين
  
  
  
    : ليكوال

  

  "څاپى"مبارز 
  
  : پته

  بن، جرمني
  

   ع2004:    ل كا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
  

 نېړد كتاب ځانګ
  . دين ، ژبه او ملت : د كتاب نوم    

  ".څاپى" مبارز  :  ليكوا ل
   د پښتونخوا د پوهنې دېره  پېښور:  خپرندوى
  . ټوكه1000:    چاپ شمېر
  .ع٢٠٠۴/ل١٣٨٣:   ېټهچاپ ن
  ".عمرخېل"حاجي محمد  :  كمپوزګر

  
  چاپ او كمپيوټر ځاى

  د دانش خپرندويې ټولنې تخنيكي څانګه
 Tel/ Fax: 2564513  بازار، پېښورۍقصه خوان

E-mail: danish2k2000@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ۍلاډ
  

  .يه كوډډحق پالي او د واقعيتونو له لمانځنې  :هغه چا ته چې
  .د دين پر اصولو معتقد وي نه د مذهب پر دستورونو: هغه چا ته چې
 خپلې ژبې ته لكـه د اسـمانونو، ځمكـې او انـسانانو د رنګونـو د اخـتالف پـه څېـر، چـې د                           :هغه چا ته چې   

  .ي درناوى ولريږلوى څښتن د قدرت د خلقت سترې نښې ګڼل كې
  . فرهنګ مين ويپر خپل هېواد، پر خپل ولس او پر خپل: هغه چا ته چې

  

  وا
  

  .د ښځې او نر تر منځ د حقوقو هېڅ توپير نه ويني: هغه چاته چې
  

  .په خورا مينه او درناوي
  

  "څاپى"مبارز 
 

 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



  كي لړل
  

 ).ا(.................................."مموزى"عبدالحمد .................................تقريظ .1
 )يو(................ملت، مليت، ناسيون، نېشن، ناسيوناليزم يا نيشليزم .2

  

  لومړۍ برخه
 

 1.................................................خپل بنسټ كې نيشنليزم دىهر دين په  .3
 8..................................نيشنليزم هېڅكله هم د هېڅ دين بنسگټ نه دى .4
 17..................بيا هم وايم، چې هر دين په خپل بنسټ كې نيشنليزم دى .5
 30............................"چې اّيا هر دين په خپل بنسټ كې نيشنليزم دى؟" .6
 52.........................................اّيا هر دين په خپل بنسټ كې نيشنليزم دى؟ .7

 

  دويمه برخه
 

 67.................د قراّن له نظره... غوښتنهيا ملت : نيشنليزم، ناسيوناليزم .8
 112...............................................................................................................نچوړ .9

  يمه برخهرد
 118...............................................................................................................بوللـه .10
 127................................................................................د زرغون نورزي په ياد .11
 130.......................................................................................................!طالب ته .12
 136.........................................................................................اسوېلي: څلوريزه .13
 137.......................................................................................برهان الدين رباني .14
 141.....................................................................................................!اى زمانې .15
 145.................................................................................................هړدو: څلوريز .16
 146................................................................................................................ترانه .17
 148............................................................................................................ساندې .18
 151.............................................................................................څله؟: څلوريزې .19
 151................................................................................................................څله؟ .20
 154.........................................................................................پردېسه لېونتوب .21
 155........................................................................................پښتون: څلوريزې .22
 156..............................................................................................د ژوندون خبره .23
 158.......................................................................................اوښكې: څلوريزې .24
 159................................................................................ګور شو د ژونديو كور .25
 161............................................................................................ توګهۍپه ګوند .26
 163...........................................................................................................ناپوهي .27
 165.........................................................................چې وار زما شو: څلوريزې .28
 166..............................................................................................................هړڅپې .29
 167................................................................................................................!دعا .30
 169......................................................................................................نه لمانځنه .31



 171.........................................................................................د زمانې ازمېښت .32
 174...................................................................اړژ: افقي او عمودي څلوريزه .33
 174.....................................................................................................د لمر څرك .34
 176.......................................................................................راشه چې پخال شو .35
 178......................................................................................يړد سياست لوبغا .36
 180................................................................................................................وندژ .37
 181.......................................................................................ازمېښت: څلوريزه .38
 182................................................................................................................ترانه .39
 185.................................................................................................اغزن خوبونه .40
 189.................................................................................................................ړكبا .41

 څلورمه برخه
 

 191..........................................!ښاغى جمهور ريس بوش: پرانستى ليك .42
 195.............................!اكټر بېګم جانډ.... د قبايلي مېرمنو د خير ښګڼو .43
 197....................د سترګو ليدلي حاالت" شېرزي"د ښاغلي عطامحمد  .44
 200........................................................................................................بلن ليك .45
 201..........................................! الالدروند مشر ښاغلى محمد افضل خان .46
 203........................................ملګري ملتونه، لويه جرګه او اساسي قانون .47
 207.......................................... د كرښې په هكلهډيورنډد : پرانستى ليك .48
 209.............................................................................................................حركت .49
 ...............................................................................................د ماْخذونو فهرست .50

 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  الرحيمبسم اهللا الرحمن 
  

  ظيرقت

  انديزونهړه كتنه، تبصره او وډلن
  

تـر سـرخط او عنـوان    ) ديـن، ژبـه او ملـت   (صاحب رسـاله چـې د     ) مبارز څاپي (د ښاغلي محترم    
ښاغلو سرباز صافي صـاحب او   (الندې يې ليكلې، په غور او دقت سره مې ولوستله، او هم مې د               

په ځواب كې يې د دعوت جريـدې تـه          ليكونه، چې د مبارز صاحب د مقالې        ) زلمي مومند صاحب  
ل؛ نو بيا ماته هـم دا فكـر پيـدا شـو، چـې پـه دې هكلـه او              ړاستولي په زيات اهتمام سره مطالعه ك      

ه پورې او پـه نـسبي توګـه بكـر او            ړېره جالبه، مهمه، په ز    ډوند زه هم څه وليكم ځكه دا موضوع         ړا
 وروسته دا ښه وګڼله، چې ددې رسـالې         نه ده؛ نو بيا مې له څه سوچ او فكر كولو          ړتازه بحث او څې   

ه او اجمـالي توګـه     ډانديزونـه پـه لنـ     ړد عمومي مطالبو او مندرجاتو په نظر كې نيولو سره ځينې و           
  :مړښاغلي مبارز صاحب ته عرض ك

 څرنګه چې ددې رسالې زياته برخه د دعوت په جريده كې خپره شوې؛ نو ښـايي دوهـم ځـل                     )1(
  .وي) تحصيل حاصل(خپرونه به يې 

ېـر جالـب، جـاذب؛ خـو        ډ دا موضوع او پـه همـدې توګـه ځينـې نـور مباحـث او موضـوعات                    )2(
  .زيات حاد، بغرنخ او راپاروونكي دي

ېــره سليــسه، روانــه، ادبــي، عــام فهمــه او د مطــالبو پــه    ډ د ښــاغلي مبــارز صــاحب ليكنــه  )3(
  .ېر زيار اېستلى دىډولو او تحليل كې يې ډراغون

ېــواد افغانــستان يــو مــشهور شــاعر، ليكــوال، اديــب، مــسلمان،    محتــرم څــاپى د ګــران ه)4(
متدين او په اسالم، وطن او پرګڼو مين ملـي شخـصيت دى، هغـه تـر اوسـه زيـات شـمېر كتابونـه                         

ښـاغلى  . ې دي ړېرې مقالې پـه مختلفـو جريـدو، ورځپـاڼو او مجلـو كـې خپـرې كـ                  ډچاپ او هم يې     
رو خپـل ديـن، وطـن، كلتـور، ژبـې، فرهنـګ او              مبارز تر وسه وسه زيار باسي تر څو له مختلفـو ال           

 اقتـصادي،  ړي، او پـه دې سـپېڅلې او منلـې شـوې الره كـې يـې لـه يـو لـ                   ړمقدساتو ته خـدمت وكـ     
  .ىړسياسي او ټولنيزو ستونزو او غميزو سره سره اوچت ګامونه اخيستي او زيات كار يې ك

ي، تـاريخي او فرهنګـي   ېـره ارتـه، علمـ   ډ څرنګه چې د اسـالمي علومـو او دراسـاتو سـاحه             )5(
ده، او له بلې خوا ددې څانګو او عناوينو په سر كې تعبدي اصول او احكام ځـاى لـري؛ نـو هـر يـو                    

لى دى، چې په مجموع كې      ړخ له يوې زاويې څخه څې     ړليكوال په خپل مضمون كې د موضوع يو ا        
ن ددې پر ځـاى،      دي؛ خو ځينې ليكواال    ړد ټولو مقالو مندرجات او محتويات د زياتې پاملرنې و         

چې په ښاغلي مبارز صاحب د كفر او انحراف ټاپې په اشاره او طنـز كـې ووهـي ښـه او معقولـه بـه                         
ه توضـيح غوښـتې     ړدا وه، چې د مقالې له خپرېدو مخكـې يـې لـه هغـه څخـه د داسـې مطـالبو پـه ا                        



له اسالم يو مسلمان په يوه ګناه مه كافر كوئ او        : "واى، ځكه ديني احكام حكم كوي او وايي چې        
ې بلكـې د الهـي متبركـه    ړحال دا چـې ښـاغلي مبـارز كـوم جـرم او ګنـاه نـه ده كـ        ". څخه يې مه باسئ   

او لـه بلـې خـوا ښـاغلى څـاپى      . ي ديړاّياتونو په رڼا كې يې ځينې موضوعات تحليل او بر رسي ك      
  دينـي او ملـي شخـصيت       ړيو متدين، مجاهد، پوه او په اسالمي احكامو او دسـاتيرو ټينـګ وال             

دى؛ نو داسې مسايل او موضوعات ددې پر ځاى چې د منازعې، مشاجرې او مخاصمې لـه الرې             
 او ۍنه وشي ښه به دا وي، چې د مذاكرې او تفاهم لـه الرې د اسـالمي ورور    ړورباندې بحث او څې   

لكه چې امـام    . ديني اصولو او ارزښتونو په بنا بې له توهين او تحقير څخه ورباندې ريسرچ وشي              
ېـره  ډېرو مذاهبو او فرقو لـه مـشرانو او خاونـدانو سـره پـه      ډد حج په سفر كې د     ) رح(احباعظم ص 

  .لړ او هغوى يې قانع كړه سينه بحث وكړحوصله او س
 څرنګه چې ددې موضوع زياتې مقالې د دعوت په خپرونه كـې نـشر شـوې دي؛ نـو زمـا پـه                        )6(

سوالونه د  ) 18(ريسرچ او خصوصاً    نظر ښه به دا وي، چې د ښاغلي مبارز صاحب پاتې مقالې او              
دعوت په اخبار او يا پـه بلـه خپرونـه كـې نـشر او بيـا د مختلفـو پوهـانو او عالمـانو معلومـات تـر                      

 بدلونونو او حذفياتو وروسته دې چـاپ        ړالسه، او له هغه وروسته كه چېرې الزم يې وګڼي له يو ل            
  . او خپور شي، دا به ښه وي

او خـــصوصاً د اســـالمي هېوادونـــو او مـــذهبي ګونـــدونو او  ســـيمې ړۍ زمـــا پـــه نظـــر د نـــ)7(
 په نظر كـې نيولـو سـره ددې پـر ځـاى چـې د داسـې موضـوعګانو         ۍنالرې او پاليس ړجريانونو د ك  

خپرول د افغانـانو او خـصوصاً د پـښتنو تـر مـنځ اتحـاد او اتفـاق راولـي، تـضادونه او بېلتونونـه                       
لـه  . كـې همـدې د دوو پـښتنو عكـس العمـل دى            ي قـدم    ړوي، چې البته ښكاره مثال يې په لـوم        ږزې

ملــت، مليــت، ناســيوناليزم، ( كــې د ړۍبلــې خــوا د هېــواد پــه دننــه او همدغــه شــان پــه ســيمه او نــ 
اّواز پورته كـول زيـات دښـمنان او مخالفـان لـري او هغـوى تـر وسـه وسـه                      ) نيشنليزم، دين او ژبې   

ځكــه دا . يړ وټكــوي او غلــي يــې كــزيــار باســي، چــې دا اّوازونــه او غورځنګونــه لــه مختلفــو الرو
 د پـښتنو څـومره بـدبختي او كمـزوري ده،            ږوګورئ دا زمـو   . حساسې او مهمې موضوعګانې دي    

ول منفي تبصرې ډول ډه  ړچې خپل ملي مشران او پوهان په يو نوم او بل نوم ټكوو او د هغوى په ا                 
د پښتنو پـه غـم او ويـر كـې        كاله يې   ) 32(چې  ) خان عبدالغفار خان  (او خبرې كوو د مثال په توګه        

 او شپه او ورځ يې زيـار        ړزندانونه او جېلونه وګالل او د هغوى د حقوقو د تامين اّواز يې پورته ك              
 او اّزاد ۍوايست چې پښتانه د اسالمي، ملي او بين المللي اصولو پـه اسـتفادې سـره د خپلـواك             

و اجير كسان غنـدي او ورپـسې        ژوند خاوندان شي؛ خو له بده مرغه، چې نن يې يو شمېر مزدور ا             
پروپاګندونه كوي حال دا چې پنجابيان او نور قومونه محمدعلي جناح ملي قايـد بـولي، احتـرام     
او نمانځنه يې كوي او همدغه شان ګاندي ته زيات احترام او ارادت لـري، او پـه همـدې ترتيـب د                       

  . شخصيتونه بوليړو په نورو هېوادونو كې ملي قايدين او زعيمان د احترام او قدر ړۍن
ې او  ړتعصب او تنګ نظري يـاده كـ       ) رباني او مسعود  ( ښاغلي مومند په خپله مقاله كې د         )8(



ئ تـر څـو دوه كالـه        ړليكلي يې دي، چې رباني د ايران پالوي ته ويلي دي، چې زما سره  تعاون وك                
 ازبك هيئت د سوال پـه       او يا دا چې د    . مږنور هم پاتې شم؛ نو دا پاتې پښتانه به هم له كابل نه وكا             

ځواب كې يې ويلي دي، چې پـښتانه يـو قـوم دى، چـې اصـالً د هندوسـتان څخـه را مهـاجر شـوي                           
ه ځانونه مسلمانان او د حسن البنا، مودودي، محمد قطب          ړحال دا چې رباني او مسعود دوا      . دي

ه پـه كلكـه   او سيد قطب د الرې كلك اخوانيان بولي؛ خو له خپـل قـوم، ژبـې، نـژاد او كلتـور څخـ          
 كوي او همدا سبب دى، چې دوى پخوا هم واك او قدرت په الس كې درلود او اوس هـم پـه                       ړمالت

تـره كـى، امـين      (خـي زمامـداران لكـه       ړحكومت او ملت كې مطرح دي، حال دا چې د پښتنو كيڼ ا            
چې دوى تـه قـوم، ژبـې، نـژاد او     ) حكمتيار، مال محمد عمر(خي مشران لكه    ړاو ښي ا  ) او نجيب 
ــه منځــه وال     نــو ــه ټــول واك او ځــواك ســره ســره ل ځكــه دوى . لړرو معيــارونو ازرښــت نــه درلــود ل

كـه چېـرې نيـشنليزم، ناسـيوناليزم، ژبـه او نـور ملـي        . نشنليزم او ناسيوناليزم په كلكه سره غانده     
معيارونــه او اصــول د اســالم د ســپېخلي ديــن ســره منافــات او مغــايرت لــري؛ نــو بيــا ولــې دوى د  

روپ سره، چې په دوى كې دا صفات او خصايل په  افراطي توګه وجود لري يـو ځـاى                    جمعيت له ګ  
او اوس هم د دوى تـر څنـګ         . او د هغوى قسم وركولو ته حاضر شول؟ او هغوى ته يې وروڼه وويل             

  .په  مرئي او غير مرئي توګه حركت او فعاليت كوي
ــر       ــستان وو غلطــه خب ــان نشنال ــي، چــې طالب ــد ليكل ه ده، ځكــه هغــوى د  دا چــې ښــاغلي مومن

ېر كلك مخالفين او دښمنان وو، دا چې دوى زياتره په پښتو ژبه خبرې كولې علت يـې                  ډنشنليزم  
ــه وه   ــه زده نـ ــه ژبـ ــې د دوى بلـ ــښتو او     . دا و، چـ ــره د پـ ــه دوى سـ ــېدونكو لـ ــيمو اوسـ ــښتنو سـ د پـ

ې او حتــى ټــولې وســلې يــې ورتــه     ړېــرې ځــاني او مــالي مرســتې وكــ    ډ پــه حــساب  ۍپــښتونول
و لـه كبلـه     ړو، و ړه او همـدا اوس هـم پـښتانه د دوى د تـورو كـ               ړې؛ خو دوى ورسره جفا وك     وسپارل

ه دا چـې كـه چېـرې ددې         ډلنـ . يږله ايزه توګـه وژل كېـ      ډي او په    ږي، كورونه يې لټول كې    ږځورول كې 
و په نتيجه كې به يو بل كتاب منځ تـه  ړنه وكړدوو ليكواالنو په هره جمله او پاراګراف بحث او څې      

  .راشي
والى او جګوالى تعصب او پاشيستي نه ده، ځكـه څـښتن تعـالى              ړ د ملتونو او قومونو لو     )9(

او همدغـه  ". ړ پـه نـورو انـسانانو فـضيلت دركـ      ړۍ تاسو تـه د نـ      ږچې مو : "بني اسرائيلو ته فرمايي   
تاسې مسلمانان بهترين امت ياست چې د خلكـو د          : "شان اهللا تعالى په قران كريم كې فرمايي چې        

ي، ړده مقالـه كـې ځينـې داليـل ذكـر كـ      ږښاغلي مومند پـه خپلـه او    ". ې لپاره راوتلي ياست   الرښون
لـه بلــې خــوا  . خ نـه لګــوي ړچـې د هغــو متبركـه اّيــاتونو شـان نــزول او محتويـاتو لــه موضـوع ســره ا     

او د  ) هتلر، لېنن، امريكـا، انګلـيس، اسـرائيل       (مومند صاحب د ځينې كسانو او هېوادونو لكه         
ې ده؛ خو په دې هكله ويلى شو، چې دوى له خپـل نـشنليزم او ناسـيوناليزم                  ړونه ك ځينې نورو ياد  

ې درجـې تـه ورسـاوه، چـې نـن پـه             ړ او پرمختـګ لـو     ۍڅخه كار واخيست او خپل هېواد يې د ترقـ         
 پـه غرونـو او رغونـو        ږاسالمي ملكونو باندې جابرانه او ظالمانه سرداري او باداري كـوي او مـو             



  ...ي هغه راباندې اجرا كويړو جېبونه مو لټوي او هر څه، چې غوادي كورونه اږكې نه پرې
 كــې وربانــدې پــه ړۍېــر جــامع او پــه نــډ لكــه چــې وويــل شــول اســالمي احكــام او دســاتير )10(

زرونو كتابونه، مقالې، او رسالې ليكل شـوې او هـر عـالم او مجتهـد د خپلـې پـوهې، كفايـت او                        
نو دا چې ښـاغلي     . لي دي ړ او غامض موضوعات يې څې     ېړدرايت په اندازه ورڅخه ګټه تر السه ك       

ي او پر هغه يې رڼا اچـولې ده د هغـه زيـار او هلـې            ړ ك ډ مطالب راغون  ړهم په دې هكله يو ل     ) مبارز(
 دي څښتن تعالى دې محترم څاپي صاحب ته زيـات برياليتوبونـه         ړځلې د زيات قدر او ستاينې و      

 موضـوعاتو پـه ارتبـاط نـورې رسـالې، مقـالې او              ونـد او يـا د نـورو       ړي، چې پـه دې ا     ړپه نصيب ك  
  .ايه وګرځويډكتابونه وليكي او د پښتو ملي ژبه غني او ب

ي پـه حقيقـت كـې مبـارز صـاحب د هغـو              ږ كه چېرې دا رساله په دې بڼه او شكل سره چـاپې            )11(
مقالو او مـضامينو لـه خپرېـدو سـره مرسـته كـوي، چـې د نـشنليزم او ناسـيوناليزم او خـصوصاً د                  

او البتــه . غــه پــر خــالف چــې پــه تنــګ او محــدود چوكــاټ كــې پــه طنــز او اشــاره ليكــل شــوي دي ه
  .يړتيا نه لري، چې هغه زيات تكثير كړښاغلى مبارز صاحب هېڅ ضرورت او ا
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. لى په اصالت كې د عربي ژبـې پـه بـېخ او ريـښې پـورې نـښلي                  ډتورى يا غون  " مليت"يا  " ملت"د   :  الف
  .وګورئ دغه د ملت تورى يو نيم زر كاله مخكې په قراّن كريم كې څو څو ځله استعمال شوى دى

  .هر ملت ته جدا قبله ټاكل شوې ده:  اّيت كې چې وايي148د البقرآ سورآ په  )1(
 . اّيت كې چې د ابراهيمي حنيف ملت په هكله روښانه هدايت لري95د اّل عمران په  )2(

يـزه توګـه تلفـظ    ږپـه غ " ناسـيون "دغه نـومنيزه تـورى پـه فرانـسوي او جرمنـي ژبـو كـې د           "Nation" :  ب
ــ ــې    ږكېــــــــــــــــــــــــــ ــه كــــــــــــــــــــــــــ ــسي ژبــــــــــــــــــــــــــ ــه انګليــــــــــــــــــــــــــ ــو پــــــــــــــــــــــــــ   ي؛ خــــــــــــــــــــــــــ

  

  )يو(
و حاالتو كې ددغه توري اصالت د التيني ژبې بېخ او ريښه لري، چې پـه            ړ په شكل مګر په دوا     "نېشن"د  

  .ليك دود او معنى كې يې هېڅ كوم توپير نشته دى
 ړۍاو لري، د لويديځې نـ     ړ په توري پورې ت    "Nation" نيشنليزم يا ناسيوناليزم، چې د التيني ژبې د          :  ج

  .يږد ختيځو ولسونو مال ګڼل كې" النهمليت پ"يا " ملت پالنه"مګر . مال دى
" مليـت " كليمه، چـې  لـه لويـديځ نـه ختـيځ تـه راغلـې پـه ختـيځ كـې ددې كليمـې لپـاره د                         "Nation" د   :د

تحت اللفظي معنى نه افاده كوي، ځكه چې  "Nation"اګر چې د مليت تورى د . كليمه استعمال شوې ده
. ى په شرقي ادبياتو كې استعمال شـوى تـورى دى      په معن " فكر"او  " ۍيالوژډاي"،  "مسلك"د  " مليت"

ي، چې د مسلك، عقايدو او فكر كولو په اصـولو سـره يـو     ږد هغو خلكو مجموعې ته ويل كې      " ملت"او  
ســره لــه دې، چــې د . و مفــاهيمو كــې شــريك ويډيــا هغــه خلــك دي، چــې پــه پورتنيــو ګــ. ځــاى شــوي وي

ې ده، چــې معنــى يــې  ړعب كليمــه اســتعمال كــلپــاره د شــ "Nation"تــورى عربــي دى خــو عربــو د " ملــت"
پـه دې معنـى،     . سـره شـريكه ريـښه لـري       " انـشعاب "او د   " تشعب"،  "شعبي"دى، چې   " فورم"،  "شكل"

، "ناســيون"ي، چــې ږد انــساني كتلــې يــوه څانګــه ده، دلتــه خپلــه څرګنــدې  " نېــشن"يــا " ناســيون"چــې 
ې اسـتعمال شـوې دي، چـې پـه التينـي            د يوه مفهوم لپاره درې مختلې اصطالح ګـان        " مليت"او  " شعب"

  او په ايـران، افغانـستان او ځينـې نـورو شـرقي هېوادونـو               " فورم"،  "شكل" كې   ۍپه عرب " نژاد"ژبه كې   
  

  )دوه(
پـه  . د اساس پـه شـكل منـل شـوي دي    " محتوا"يا د افرادو معنوي خصوصيات " روح"او " فرهنګ"كې  

  )�(."طرز تفكر سره تفاوت لريشرق كې د مليت د اصالت مكتب په دې هكله د غربي 

 
  ".شېرزاد" مخ، ليكوال استانه ګل 64استعمار او ناسيوناليزم ) 1(

 )درې(                              
 



هـر ديـن پـه    "م د دعوت په خپرونه كـې زمـا د          ړو معلوماتي څرګندونو سره جوخت غوا     ډددغو پورتنيو لن  
مضمون او د هغه په هكله چې كوم غبرګونونه رامنځتـه شـوي دي پـه دوو     " خپل بنسټ كې نېشنليزم دى    

 برخـه كـې د ليـك او د ليـك پـه              ړۍې لـوم  يعن. اندې كوم ړبرخو كې خپلو ګرانو لوستونكيو ته كټ مټ و        
نيزې څرګندونې دي، چې د قراّنـي اّيتونـو         ړهكله غبرګونونه او دويمه برخه يې د غبرګونونو په هكله څې          

  .اندې شوي ديړد ترجمو او تفسيرونو سره يو ځاى و
  
  

  په خورا درناوي
  "څاپى"مبارز 

  بن، جرمني
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  هر دين په خپل بنسټ 
  كې نيشنليزم دى

  
  

ي، دوى ټـول د يـو او        ږپه كې اوسـې   د ځمكې پر مخ، چې څومره انسانان اوسېدلي دي، يا نن چې             
بل په نامه خامخا د يوې ليارې، د يو مذهب يا د يوې عقيدې لرونكي او د خپلواكـه ژبـې خاونـدان دي،                        

ي، څـو لـه خپلـې عقيـدې، مـذهب يـا لـه        ږب شوي، ال هم نه سوبې او دوى هېڅكله دې ته په اسانه نه د سو         
دا ژبـه ده، چـې عقيـده او مـذهب خپـروي، او دا عقيـده او مـذهب دى،                     . يړخپلې ليارې او ژبې څخه واو     

پـه سـتر حكمـت كـې هـم ژبـه د ديـن پـالنې او ولـس           ) ج(د لـوى خـداى    . چې ژبې او فرهنګ تـه وده وربـښي        
. څومره چې يو ولس خپل دين پاللى، هغومره يې خپله ژبه پاللې ده            . پالنې بنسټيز المل ګرځول شوى دى     

څومره، چې يو ولس د خپلې ژبې له پاللو څخه لرې شوى، هغـه ولـس هغـومره د خپـل ژونـد د پايـښت لـه                  
  .بنسټونو څخه جال شوى او د هالكت كندې ته غورځېدلى دى

ښـت كـې ملـي    ړي، چـې پـه ملـي جو   دين نه يوازې د انسان ګروهې او انګېرنې سـوچه او سـپېڅلې كـو              
ديـن د ژبـې لـه ليـارې د ولـس فرهنـګ نـه يـوازې دا چـې          : يعنـې . ې وده وربښي  ړفرهنګي بنسټونو ته پياو   

له دې كبله ويلى شو، چې دين د ولس د ژبې او فرهنګ د . ېره زياته وده هم وركوي   ډغښتلى كوى؛ بلكې    
م ديــن عربــي فرهنــګ او د عيــسوي ديــن  همــدا دليــل دى، چــې د اســال . ودې او پراختيــا ســتر عامــل دى

چېرته، چې څوك عيـسايي  . ې دهړېره پراخه ورشو وركډ كې د ودې او پراختيا ړۍيهودي فرهنګ ته په ن 
. دى، هغه د يهودي فرهنګ خاوند او چېرتـه، چـې څـوك مـسلمان دى، هغـه د عربـي فرهنـګ خاونـد دى                         

په عبادت كې اخته وليدل؛ نو هغوى يـې د          موسى عليه السالم، چې كله يو شمېر بني اسرائيل د خوسي            
همـدا راز د اسـالم د مقـدس ديـن           .  پـه ګنـاه ټـول ووژل       ۍاو د بني اسرائيلو د ولس د دښمن       ) ج(لوى خداى 

ه تـر هغـو، چـې    ړهـم لـه خپـل قريـشي كهـول سـره تـر هغـه مهالـه دښـمني وكـ                  ) ص(استازي حضرت محمـد   
اره كـې د انـسان دغـه غبرګـون كېـداى شـي دلتـه                د دين ساتنې پـه ليـ      . قريشو د اسالم د دين دښمني كوله      

تيـا ولـري؛ خـو زمـا پـه انـد د             ړنـې و  ړخـه د كتنـې او څې      ړ له ا  ۍيوازې د روحاني، معنويت او خداى پرست      
روحانيـــت او معنويـــت نـــه بهـــر د ورځنـــي ژونـــد پـــه ملـــي، سياســـي، اقتـــصادي، ټـــولنيزو او فرهنګـــي  

 د هر ديـن  ږ څه غوندې مو   ږكه يو ل  .  يې لوبولى دى   ښتونو كې هم دين لويه برخه درلودلې او ستر رول         ړجو
و، چــې اديــانو، نــه يــوازې د ولــسونو د   ږېــر ژر كــوالى شــو وپــوهې ډد پلــي كېــدو الملونــو تــه ځيــر شــو،   

ي؛ بلكـې د    ړ پـه ليـاره كـې برابـر كـ          ۍى او هغوى يې د خـداى پرسـت        ړى ك ړخ پياو ړروحانيت او معنويت ا   
يو ته ورخېژولي او ژبه يې      ړو پو ړېرو لو ډنې نشنليزم كې    خ يع ړښت يې هم په سياسي ا     ړهغوى ولسي جو  

د بېلګې په توګه د موسى عليه السالم د بعثت نه پخوا بني اسـرائيلو پـه مـصر                   .  واله ژبه ګرځولې ده    ړۍن
كې د مريي توب ژوند الره، ځانته هېواد يې نه درلود، د يو ملت په توګه نه پېژوندل كېدل، خپلواكـه نـه                       

موسى عليه السالم د روحانيت او معنويت . يواله پېژندګلوي يې نه لرلهړخ كې هم نړي اوو، او په فرهنګ



د ارادې په بنسټ بني اسرائيلو ته د مـصريانو لـه مريـي توبـه ژغورنـه ورپـه               ) ج(په جامه كې د لوى خداى     
پرلـه پـسې   له، بني اسرائيل د موسى عليه السالم په الرښوونه د سينا ټاپو وزمې تـه راغلـل او د         ړبرخه ك 
همدغـه مهـال و، چـې بنـي اسـرائيلو پـه       . و په ترڅ كې يې ټول فلسطين تـر خپـل واك النـدې راوسـت           ړجګ
 او د يـو خپلـواك هېـواد خاونـدان           ړي ځل د ځمكې پر مخ خپل اسرائيلي خپلواك ملت او دولت جو            ړلوم

ومونـه پـه سـر كـې     شول، كوم، چې په بادشاهانو كـې يـې د داود عليـه الـسالم او سـليمان عليـه الـسالم ن                     
له دې امله د موسى عليه السالم دين په سلو كې سل يو سـوچه نـشنليزم ګڼـل كېـداى شـي، چـې د                 . راځي

هغې د پلي كېدو سره سـم د ځمكـې پـر مـخ د اسـرائيلو ملـت او حكومـت د منځتـه راتلـو امكانـات برابـر                    
و دغـه ولـس د روميـانو        نـګ ا  ړكله، چې اسرائيلي دولت او حكومت د تاريخي پېـښو لـه املـه               . شوي دي 

له لوري دغه ولس ته عيسى عليه السالم د يو بل سترناجي پـه              ) ج(مريان وګرځېدل، بيا هم د لوى خداى      
خ الره، او خــداى ړد عيــسى عليــه الــسالم الرښــوونې نــه يــوازې دا، چــې د روحانيــت ا . توګــه وبــښل شــو

ت باښه، څو د روميانو له مريي توبـه  پرستي يې تبليغاوه بني اسرائيل يې هم لمسول او هغوى ته يې جرئ        
ي، كـوم چـې پـه همـدې ګنـاه هـم عيـسى عليـه الـسالم د خپلـو يـو شـمېر حواريونـو سـره د                               ړځانونه اّزاد ك  

د عيسى عليه السالم كوم شمېر حواريون، چې د صليب له وېـرې             . روميانو له خوا صليب ته وخېژول شو      
 تاريخي شـواهدو پـر مـخ د عيـسوي ديـن او يهـودي                د يونان په لوري تښتېدلي وو هغوى په يونان كې د          

ل، چــې پــه نتيجــه كــې يــې د خپلــو دينــي او ړېــر زيــات برياليتوبونــه تــر الســه كــډفرهنــګ پــه خپرولــو كــې 
دوله، او روم يـې د خپلـو دينـي تبليغـاتو مركـز ورګرځـاو، لكـه چـې لـه                      ږه روم ته ولې   ډفرهنګي تبليغاتو ا  

و تـه دينـي او مـذهبي رنـګ وركـول            ړد مـوخې لپـاره صـليبي جګـ        همدې ځايه بيا د فلـسطين د بيـا نيولـو            
د يو خپلواك ملت او خپلواكې ژبـې د لرلـو   ) ج( ويلى شو، چې لوى خداىږددغو پېښو تر مخه مو   . كېده

، نه يوازې دا، چې خدايي برى ورپه برخـه شـوى، چـې    ړكه چا په دې لياره كې كوم ګام اوچت ك    . پلوي دى 
خ كې كـه د عربـي ولـس تـاريخ تـه ځيـر شـو نـو پـه          ړپه دې ا. تور ګرځېدلى دىپه خپله هم د ولس د سترګو        

له بعثت نه پخوا    ) ص(ي، چې د عربو ولس د اسالم د پيغمبر حضرت محمد          ږخورا روښانه توګه څرګندې   
يو بدوي او صحرايي ولس و، پـه خپلـه سـيمه كـې يـې تـاريخي خپلـواك ملـت او حكومـت نـه الره، لـوى                      

تاريخي . يې دوى ته وباښه   ) ص(نه شو او د اسالم د دين استازى حضرت محمد         پر دوى مهربا  ) ج(خداى
د خپل عربي ولس د يو موټي كولو او د هغوى نـه             ) ص(پېښې به ټولو ته روښانه وي، چې حضرت محمد        

د . ې او تكليفونــه ګــاللي ديړولــو پــه هڅــو كــې څــومره ربــ  ړد يــو لــوى او خپلــواك ملــت او حكومــت جو 
؛ بلكـې ژبـې او فرهنـګ تـه         ړ عربي ولس نه يوازې روحانيت او معنويت خوندي ك         اسالمي دين الرښود د   

اسـالم د عربـو ژبـه د ټولـو عجميـانو پـه ژبـه كـې، چـې پـه اسـالم مـشرف شـول،                    . لـه ړيې هم ابـدي بڼـه ورك      
اسالم د عربو فرهنګ يې د هغـو ټولـو عجميـانو فرهنـګ وګرځولـو، كـوم چـې پـه اسـالمي                        . ورننوېستله

 پــر مــخ هــسې يــو  خــورا ســتر روحــاني،   ړۍي، او اســالم د عربــو څخــه د نــ ږرل كېــامــت كــې شــامل شــمې 
. ، چې په خپل مهال كې يې هـېڅ سـارى نـه درلـود       ړ ك ړفرهنګي، اقتصادي، سياسي او نظامي ځواك جو      

عربو ته د اسالم دين نه واى وربښلى عرب به هم د داسې يو غښتلي او جاودانه                 ) ج(كه چېرې لوى خداى   
 ړۍانګو پـه لمنـه كـې د نـ         ړنه وو ګرځېدلي كوم، چې اوس هم د اسالم د دين د روښانه و             فرهنګ خاوندان   

 ويلى شو، چې دين په خپل بنسټ كې ږه ځان رسوي؛ نو ځكه بيا هم موډ او ځنډهر ګوټ ته بې له هېڅ خن    
و ړاراده پـه دوا   ) ج(راځـئ، چـې د لـوى خـداى        . اراده ده ) ج(نشنليزم دى او دغه نشنليزم هم د لـوى خـداى          



 يـې هـم څـه       ږكوم عاجز ذات نه دى او مـو       ) ج(لوى خداى . وړو السونو يې عملي ك    ړسترګو ومنو او په دوا    
عربـي  ) ج(لكـه څرنګـه، چـې لـوى خـداى     .  غوندې عمـل پكـار دى    ږه پوهه او ل   ږي، ل ړعاجزان نه يو پيدا ك    

يعنـې  . ې ده ړا كـ  ې دي، پښتو ژبه يې هـم پيـد        ړژبه، پارسي ژبه، انګليسي ژبه او داسې نورې ژبې پيدا ك          
 هـم را پيـدا      ږددغې ژبې د خاوندانو پـه توګـه مـو         ) ج(مخلوق دى او خداى   ) ج(پښتو ژبه هم د لوى خداى     

ي يـو، ونـه   ړ پښتانه يـې پـښتو ژبـې تـه پيـدا كـ      ږ ته او موږ خپله پښتو ژبه، چې مو     ږكه چېرې مو  . ي يو ړك
ې وي؛ بلكې له لويـه خدايـه سـره بـه     ړ ك و، دا به مو نه يوازې له خپله ځانه سره دښمني          ړوايو او هېره يې ك    

 پښتانه  ږدومره عاجز نه دى، چې مو     ) ج(دا په دا، چې لوى خداى     . ى وي ړمو  هم غټه دښمني او خيانت ك       
ي ړ يې د كومې بلې ژبې ويونكي پيدا كـ         ږكوالى شواى، چې مو   ) ج(هغه خداى . ي يو ړيې پښتانه پيدا ك   
، چې پښتانه، د پښتو ژبې ويـونكي او د پـښتو ژبـې         حكمت، اراده او مشيت دا و     ) ج(واى؛ خو د خداى   
  .ساتونكي واوسو

و، چې له ځانه سره، له خپلې ژبې سره، له خپله ولسه سره، له خپل هېواده سـره او                  ړله دې كبله كه غوا    
او خپـل ديـن او مـذهب سـره          ) ج(و، چـې خپـل لـوى خـداى        ړو، كـه غـوا    ړله خپل تاريخـه سـره دوسـتي وكـ         

و، پښتو ووايو، پښتو وليكو او پـښتو ژبـه پـه سـيمه او               ړچې خپله ژبه خپله ك    و؛ نو راځئ،    ړدوستي وك 
  .وړرضا او اراده ده، له نورو ژبو سره سياله ك) ج( كې څنګه، چې د لوى خداىړۍن

  
  

  :دغه كار هغه مهال كېداى شي چې
  . ټول ښتانه په يو مركز راټول شوږمو )1(
 .يو موټى او خپلواك ملت او حكومت ولرو )2(
ملت او حكومت كې مو يوازې پښتو ژبه د تعليمي، فرهنګي او دفتري ژبې په توګـه                 په خپلواك    )3(

 .منل شوي وي
 ژبه لرو، فرهنګ لرو، تـاريخ لـرو،         ږمو.  هېواد لرو، ولس لرو، حكومت لرو، مګر واك يې نه لرو           ږمو

 د و، چې د خپل هېـواد، د خپـل ولـس، خپـل حكومـت د خپلـې ژبـې او                 ړكه غوا . مګر ناپېژندلي پاتې دي   
خپل فرهنګ خاوندان شو؛ نو راځئ، چې خپلو تعليمي، فرهنګي او دفتري موْسساتو كې يوازې پښتو 

ي ړ كې له نورو ولسونو سره سيال، تاريخ تـه سـر لـو             ړۍو، څو په دې توګه په سيمه او ن        ړژبې ته ځاى ورك   
او فرهنـګ پـه اغېـز كـې     كه نه نو د تل لپـاره بـه د پرديـو ژبـو               .  وګرځو ړاو د راتلونكو نسلونو د ستاينې و      

  . پاتې يوړلټا
  

  
 .مبارز څاپى، بن جرمني

  

  



  
  

  133 -132 كال د مرغومي مياشت پرله پسې ګڼې 1380د دعوت خپرونه د 

  
  نيشنليزم هېڅكله هم د هېڅ 
  دين بنسټ نه دى

  
  

يــوه ورځ يــو غربــي ژورنالــست د خلــق د ديموكراتيــك ګونــد د عمــومي منــشي، د وزيرانــو د شــورى    
لى نابغـه او خـالق رهبـر ملګـري        ړ، د وسـله والـو ځواكونـو د سـر اعلـى قومانـدان، د شـرق سـر خـو                     رئيس

ه، چې دا ګونګوسي څومره رښتيا دي، چې ته له حفـيظ  ړڅخه پوښتنه وك ) نور محمد تره كي   (نورمحمد  
و زرو س وخندل او د تالو ژبې څېرمه د سرړس كړى په كړنو هغه لوم" سره ژور اختالف لرې؟" امين"اهللا 

 پـسې پروپاګنـد   ږتاسـې امپرياليـستان پـه مـو    : "، چېړدوه غاښونه يې هم وبرېښېدل؛ نو ځواب يې ورك     
  ."مږهر ځل ګورم من من غوښه اخلم او په جامو كې نه ځايې" امين"كوئ، زه چې ملګرى 

 د تره كي دروغ رښتيا؛ خو بيـا د هغـه پـه خولـه د بخمـل بالـښت پـه  اېـښودلو څرګنـد شـول؛ خـو زه پـه                              
م او ږم او پـه جـامو كـې نـه ځـايې      ږ خوښـې  ۍرښتيا، چې د هر شريف، با درده او با احساسه افغان پـه خوښـ              

مه ورځ مې د يـو دوسـت پـه كـور            ړو... ړي ال غو  ړبچى وي؛ نو بيا خو غو     " صافي"هغه، چې بيا زما د قوم       
ټـول  .  نظـره شـوه   شـماره ده تـر  ۍجريدې يو سلو دوه ويشتمه ګڼه، چې غالباً همدا وروست" دعوت"كې د  

ل ړه پورې مطـالبو تـه پـه كـې ځـاى وركـ             ړېرو په ز  ډل، چې واقعاً    ړه له نظره تېر ك    ډه من ډعنوانونه مې په من   
د هـر ديـن   (په ښكلي قلم په اتـم مـخ كـې    " څاپي"شوى و، چې د هغو له جملې څخه يو يې د ښاغلي مبارز          

ي ځـل؛ خـو مـې    ړا خبـره، چـې پـه لـوم    هغـه د چـ  . تر عنوان الندې يو مضمون ولوسـت  .) بنسټ نيشنلزم دى  
دا مـضموم، چـې نيمـه    . او د خپل عادت پر خالف د دويم ځل لپاره مې بيا ولوست      . پرې سر خالص نه شو    

ه او سليــسه ده او ږاو او ارتبــاط يــې مــنظم او د ليكنــې ژبــه يــې خــو ړيميكــه بڼــه لــري د پرګرافونــو تــ ډاكا
 غمازي كوي، چې مبـارز صـاحب د خپلـې ژبـې     ليكوال د علمي پس منظر د څرګندونې په څنګ كې ددې 

او كلتور ودې او پراختيا ته څومره لېواله او د څومره ژور احساس درلودونكى دى كوم، چـې د شـاباس                     
 او ۍ دى؛ خو له بده مرغه مـضمون نـه يـوازې دا، چـې يـو شـمېر تـاريخي غلطـ             ړ و ۍمستحق او د همكار   

ېر كمـزوري دي، بلكـې د پيغمبرانـو د بلنـې او             ډلومات  تېروتنې لري او د اسماني اديانو په هكله يې مع         
  .ه نه لګويډډدعوت له اصلي جريان سره چندان 

م، ړخ وڅېـ ړ كتاب د متن، حاشـيې او نكتـې پـه رڼـا كـې ددې مـضمون شـرعي ا       ړزه نه مال يم، چې د زې  
ريم پـه   چې د اسماني اديانو او د خداى تعالى د ريـښتينو او معـصومو پيغمبرانـو د حرمـت او تقـدس حـ                       

 په شان د تاريخ پوهنې لـه  ړكې څومره محفوظ يا په كوم كچ پايمال شوى دى؟ نه خو د پوهاند صېب كاك  



 له فن سره بلد يم، چې مقالـه يـې   ۍباريكيو سره اشنا يم او نه هم پخپله د مبارز صاحب غوندې د ليكوال          
البتــه يــو . مړيــې پــاس كــ م او د ريــسرچ او كــره كتنــې لــه ميكروســكوپ څخــه   ړلــه ســره چــاڼ او غلبېــل كــ 

 پـه   ۍنې په ځاى د يو هدفمند اصل لپاره ځينـې كمـزور           ډتخنېدلى احساس لرم، چې د انتقاد او ګوت څن        
او ممكـن درانـه لوسـتونكي ورڅخـه ګټـه واخلـي او ځينـې تـاريخي           " څـاپى "ګوته كـوم، تـر څـو ښـاغلى          
ېــر معنــوي او ډانــانو كــه  د غــرب نمــك خــورو افغږي، او زمــا يقــين دى، چــې مــوړحقــايق لــه نظــره تېــر كــ

ېـر مهـم   ډ پـه سـيوري كـې مـو يـو        ۍل؛ نو د اروپا او امريكا د ديموكراس       ړفرهنګي ارزښتونه له السه ورك    
ول د ژبې، مذهب، ليكنې او نظر خپلواكي ده، چې د زغـم او برداشـت                ډ او هغه په واقعي      ړشى تر السه ك   

و هـم مـو د عربـي الفـاظو پـه ځـاى د        ې، ا ړې كـ  ړ سـينې پراخـه او حوصـلې لـو         ږپه څنګ څنګ كې يې زمـو      
د كليمې په عـوض  " صافي" د قوم ځينې تعليم يافته ځوانان د ږپښتو تورو ته مخه شوه، چې دا دى زمو    

ول د  ډتـر څـو پـه دې        . ليكي، چې ځكه ص، ف اصلي عربي الفاظ دي؛ خو څ،پ پښتو ټكـي دي              " څاپى"
خير دا د هر چا د مـزاج او انتخـاب           . ل شي ړكعربي فرهنګ سره فاصله ونيوله شي او خپلې ژبې ته وده ور           

اوس راځـم اصـلي مطلـب تـه او بهتـره بـه وي، چـې لـه                   . خبره ده او حقوق يې له خاوندانو سـره خونـدي دي           
  .عنوان څخه پيل وشي

كه چېرې دا نظريه دده شخـصي انـد او فكـر    )) د هر دين بنسټ نيشنليزم دى (( مبارز صاحب ليكي     -1
ځكـه د   . ه لري؛ خو كه خبره د واقعيت او اصولو وي؛ نو بيـا حقيقـت بـل شـى دى                   ړوي؛ نو دا په ده پورې ا      

خـداى پرسـتي او د هغـه وحـدانيت، د پيغمبرانـو او              ( دى   ړټولو اسماني اديانو بنسټ په درې شـيانو وال        
رسوالنو استازيتوب او معصوميت او درېيم يې د قيامت راتګ او نېكانو او بدانو تـه د هغـوى د عمـل                      

 پنځوسـو هېوادونـو څخـه    ږ د شپړۍمبارز صاحب ته به معلومه وي، چې د اسالمي ن       . اداش دى مناسب پ 
يوازې دوه ويشت يې عربي ژبي دي يا په بله مانا د يو ميليارد مسلمانانو څخه يوازې دوه سوه ميليونـه                  

پـه مـنځ   د عيـسويت ديـن يـوازې د روميـانو     . يې عربان دي، او پاتې له نورو قومونو او ولسونو څخه دي      
كې منحصر پاتې نه دى؛ بلكې د كاتوليك، پروتيستانت او ارتودوكس په ميليونو ميليونـو پيـروان د            

يهوديت يـوازې پـه يورشـليم او تـل ابيـب كـې بنـد نـه دى، د حبـشې او                       .  په ګوټ ګوټ كې خواره دي      ړۍن
تبـت او بوتـان كـې    همدارنګـه غيـر اسـماني اديـان لكـه بـوديزم يـوازې پـه         . اريتريا فالشا هـم يهـودان دي   

 تقريبـاً   ړۍ الندې درې سوه شپېته ميليونه بوديستان نن د نـ          ۍمعتقدين نه لري؛ بلكې د داليالما د مشر       
د رام، سيتا او ګيتا عبادت كوونكي يوازې هنـدو برهمنـان نـه دي؛ بلكـې د             . يږڅلورم ديانت شمېرل كې   

په داسې حـال كـې، چـې    . ميتونه لريهندوانو دين هم دى، چې مختلفې ژبې او قو" كم اصله"نچلې ذات  
او بله دا، چې نيـشنليزم؛ خـو د         .  نه ده  ړ او هېڅ د مقايسې و     ۍېره كوچن ډد دين په نسبت د نشنليزم زاويه        

اندې راڅرګند شو او پـه پخوانيـو زمـانو كـې يـې فقـط د        ړيو سياسي مكتب په صفت همدا څو لسيزي و        
  .يوې روحيې بڼه درلوده او بس

له قريشو سـره تـر هغـې دښـمني كولـه تـر       ) ص(حضرت محمد: ( مضمون كې ليكيى په خپلړ نومو -2
ددې جملـې پـه ليكلـو دې ښـاغلي پخپلـه خبـره د بطـالن                 ...) څو، چې قريش په اسالم نه وو مـشرف شـوي          

ه، يعنې دا، چې د حضرت پيغمبر دوستي او دښمني د دين پـه خـاطر وه نـه د عربـي ژبـې او                         ړكرښه كش ك  
او ځكه؛ خو حبشي نسله بالل له روم څخه راغلى صهيب او فارسي نـژادى سـلمان د                  . عربي قوميت لپاره  

ي وو، سـتر    ړ او ټبـر غـ     ۍاسالم د ستر پيغمبر ياران او ابو لهب او ابو جهـل، چـې د هغـوى د خپلـې كـورن                     



ــه دى وال      ــر نيــشنليزم بانــدې ن ــده بېلګــه ده، چــې د ديــن بنــسټ پ ؛ بلكــې ړدښــمنان وو، او دا ددې څرګن
وي، چـې د خـالق لـه لـوري وربانـدې مخلـوق تـه هـدايت                  ړياضت او روحانيت د ديـن بنـسټ جـو         عقيده، ر 

شوى وي، او يا دا، چې په خپله د انسان تخليق وي؛ لكه بت پرستي او نور، چې هېڅكله او هېڅ چېـرې           
، ولـسونه،  ۍ كـې قيـد نـه دى پـاتى شـوى او مختلفـې پرګنـ                ړلې، ژبې او قبيلـې پـه انګـ        ډې  ړد يوې ځانګ  
خونه يې په بـر كـې نيـولي او زه فكـر كـوم، چـې تاسـو هـم پـه دې كـې د شـك               ړه، ژبې، سمتونه او ا    رنګون

  .لپاره ځاى نه لرئ
)). يږد موسى عليه السالم دين سل په سلو كې سوچه نيشنليزم ګڼـل كېـ              : (( مبارز صاحب فرمايي   -3

ي؛ نـو دا بـه راسـره       ړه وكـ  ه سرسـري غونـدې مطالعـ      ږى يو ځل بيا د اديانو په هكله لـ         ړخو زه وايم كه نومو    
نى اسـماني پيغـام     ړ لـوم  ۍومني، چې دا يـوه افتـرا ده ځكـه كلـه، چـې موسـى عليـه الـسالم تـه د پيغمبـر                        

ه او دا هغـه حقيقـت دى، چـې د       ړ شه او فرعـون تـه د سـمې الرې بلنـه وركـ              ړراغى؛ نو هغه دا و، چې ته وال       
. تونو كې ورته په صراحت اشاره شوې دهاخري سپارې د سورت نازعات په اولسم، اتلسم او نولسمو ايا

ى دعــوت يــې ړاو دا ددې مانــا لــري، چــې دا پيغمبــر يــوازې بنــي اســرائيلو تــه نــه دى راغلــى بلكــې لــوم    
قبطيانو ته و، چې د فرعون قوم و؛ خو كله، چې د فرعون د ايمان څخه نا اميـده شـو نـو خپـل قـوم تـه يـې                               

بنـده  ) ج( اّزاد او يـوازې د خـداى      ۍو د فرعون له غالم    و تر څ  ړه وك ډوويل، چې اوس بايد له مصر څخه ك       
ديـن سـوچه نـشنليزم      ) ع(همدا رنګه كه ښـاغلى څـاپى پـه دې نظـر وي، چـې د حـضرت موسـى                   . وړګي وك 

ي، چـې پـه دې صـورت بـه د يـو اسـماني رسـالت او د        ړاګـه كـ  ډي او دا دې په    ړدى؛ نو بيا دې مهرباني وك     
  .منځ څه توپير وي؟ګاندي او غفار خان د سياسي غورځنګ تر 

د خپل عربي ولس د يـو مـوټي كولـو           ) ص(محمد: ((ي د خپل مضمون په بله برخه كې ليكلي        ړ نومو -4
ــانو(او د هغــوى  ــو خپلــواك ملــت او حكومــت د جو   ) عرب ــ   ړلپــاره د ي ــه هـــڅو كــې څــومره رب ــو پ ې او ړول

ې د حـرا لـه سـمڅې        خو حقيقت دادى، چې د اسـالم سـتر پيغمبـر د مكـې معظمـ               ...)) تكليفونه ګاللي دي  
 پـه ټـول درويـشت كلـن عمـر كـې هېڅكلـه، هـېڅ چاتـه، هـېڅ                     ۍواخله د وفات تر ورځې، يعنـې د پيغمبـر         

 او عربي قوم د حكومت خبره په خوله هـم نـه ده              ۍچېرې د عربيت او عربي امت او عربانو لپاره د خپلواك          
شـوه؛ نـو د هغـه مـخ سـور شـو او       اندې د عربيـت خبـره و  ړې؛ بلكې تر دې، چې يوه ورځ د هغه په و    ړياده ك 
پـه حـج الـوداع كـې، چـې تـر       . ي ته يې وويل، چې په تـا كـې ال اوس هـم د جاهليـت خـوى پـاتې دى                   ړهغه س 

په شاوخوا كـې راټـول او چـوپ         ) ص( باندې د حضرت پيغمبر    ډۍنژدې يولك اصحاب د عرفات په غون      
ل، تاسـو يـو د بـل وروڼـه        ړتونه تمـام كـ    ما په تاسو باندې خپل نعم     : (( و؛ نو د نبوت وروستى پيغام و       ړوال
ستاسو وينه، مال او ناموس يو پر بل حرام دى او اسالم مې ستاسو لپـاره غـوره او منلـى ديـن در                        . ياست

  )).استولى دى
 پـه مراسـمو     ۍد بيت المقـدس د فتحـې او تـسليم         ) رض(كله، چې د اسالم دويم خليفه عمربن خطاب       

فاتحينو او قومانـدانانو ورتـه وويـل، چـې اميـر الموْمينـه تـه پـه                 ون لپاره ورغى؛ نو هلته ځينو       ډكې د ګ  
ه او بله دا، چې قيمتي جامې او چپن واغونده، كـه نـه؛ نـو بيـا بـه د                     ړاوښ سپور شه او غالم دې را كوز ك        

دا عزت او   : ى دى؟ نو هغه ورته وويل     ړيهودو او عيسايانو مشران خاندي، چې د عربو مشر دا څرنګه س           
ې كـه نـه؛ نـو پـه مكـه كـې؛ خـو پـه مـا بانـدې خپـل پـالر                         ړماته د اسالم له دركه راكـ      ) ج(دبدبه خداى پاك  

  .اوښان هم نه ساتل، خبره د عربيت نه ده د اسالم ده



موسى عليه السالم، چې كله بني اسـرائيل د         : (( په بل پرګراف كې مبارز څاپى صاحب داسې وايي         -5
داسې ښكاري، چې مبارز صاحب د مكې په        )). ووژل؛ نو هغوى يې ټول      ...خوسي په عبادت اخته وليدل    

ځكـه كلـه، چـې اهللا تعـالى نـژدې اويـا تنـه               . ځاى تركستان ته تللى دى او خبره يې بېخي سرچپه ليكلې ده           
ول يـې  ډل؛ نـو موسـى عليـه الـسالم سـخت خپـه شـو او د ګيلـې پـه              ړبني اسرائيل په خپل عذاب هالك ك      

موسـى  ... ى واى اوس؛ خو دوى لـه مـا سـره راغلـي وو             ړ هالك ك  وويل، چې يا ربه دا خلك به دې بل ځاى         
 په وخـت كـې څـوك نـه دي وژلـي البتـه مخكـې لـه دې، چـې پيغمبـر                       ۍعليه السالم هېڅكله هم د پيغمبر     

له دې واقعې پرته هېڅ اسماني كتـاب، نـه      .  شوى وو  ړشي، يو قبطي يې په بوكس وهلى و او هغه ترېنه م           
نـه اسـالمي او يهـودي مـوْرخ ليكلـي، چـې             )) دائرآ المعارف ((يا  ډوپيكوم مستشرق، نه كومې انسايكل    

  .حضرت موسى عليه السالم دې د خپل امت او قوم خلك وژلي وي
راځـئ لـه پيـښو سـره     : ول وايـي چـې  ډانـديز پـه     ړ مبارز صاحب د خپلې مقالې په پـاى كـې غالبـاً د و              -6

 د ملــك او حكومــت ږ چــې پــښتو زمــوو او دا هلــه ممكــن ده،ړو، هغــه د نــورو ژبــو ســياله كــ ړپــښتو وكــ
 څه اختالف د اجازې تـر  ږل پښتون يم د لډ رسمي ژبه شي؛ خو زه په خپل وار، چې يو ساده او ش     ۍيوازېن

ي، چې ړ روانه كړۍدې د افغاني نشنليستانو دا بنده بې   ) ج( كوم او دعا كوم، چې خداى      ړڅنګ دده مالت  
ځكـه شـرمېدلو كمونـستانو او ازار ګټلـو          . مت راشي د طلباى كرامو نه وروسته په كابل كې د دوى حكو          

 او د ملـت  ړ كـ ډ برغنـ ډاخوانيانو، چې د انقالبي سرو او شنو شعارونو په سيوري كې يې خپل وطن برغن          
ېـره ممكنـه ده، چـې    ډې، ړې كـ ړانـې يـې لتـا     ډښت، قبايلي دود دستور او عنعنوي او فرهنګـي ا         ړملي جو 

 ودروي او هم بـه لـه دې څخـه پـه الهـام د كـوزې پـښتونخوا قـوم                      نشنليستان هغه له سره ترميم او په پښو       
ځكه ومو ليدل، چې غالم احمد بلـور او      . يږي، چې خپل نصب العين او موخې ته ورسې        ږپرستان وتوانې 

 ۍافضل الال د نواز شريف او بې نظير بوټو په فيدرالي حكومتونو او د فريد طوفان او بشير بلور د مشر
په كابينه كې نه يوازې دا، چـې د خپـل ايالـت د              )) پښتونستان((نو د صوبه سرحد     الندې يو درجن وزيرا   

نوم په بدلولو كې ناكام راغلل؛ بلكې د پېښور د تلويزيون هغه دوه ساعته تلويزيوني پښتو خپرونه يې                  
پـه هـر حـال د مبـارز صـاحب مبـارزه كـه د             . ې وه ړپيل كـ  " شېرپاو"اى شوه، چې افتاب     ړبېگرته فعاله نه ك   

خـه، چـې پـښتانه د افغانـستان         ړپښتو په ځاى افغان شموله شي د ا به بهتره وي، ځكه ددې واقعيت تر ا               
اكثريت دي دا هم حقيقت دى، چې تاجكان، هزاره، بلوچ، ازبك، تركمن، قزلباش او پـشه يـان هـم ددې                     

ينواري خبـره    اساسي قانون د هغوى حقوق ټاكلي دي او كه نه؛ نو هغه د شـ               ږ وارثين دي او زمو    ډملك ګ 
  .".ېړبه شي، چې ما دې دور بابا ووهي كه يې راڅخه شل ك

  
. نيوكـه، چـې د دعـوت لـه خپرونـې څخـه كـټ مـټ وليكلـه شـوه          " صافي"دا وه د ښاغلي سرباز    

 پرله پسې ګڼې    139 -138ددې نيوكې په ځواب كې، چې ما څه ليكلي، هغه د دعوت خپرونې په               
  . ګران لوستونكي يې دا الندې لوستلى شي كال كې خپاره شوي دي، چې1381كې په 

  
  
  
  



  بيا هم وايم، چې هر دين په خپل بنسټ كې نيشنليزم دى
  
  

 ګڼه  132وي، د دعوت د ښكلې خپرونې په        " ساپى"، چې ښايي صافي شوى      "صافي"ښاغلي سرباز   
ې ده،  ړ كـ  تر سريزې الندې يوه ښـكلې او اسـتادانه ليكنـه خپـره            " نشنليزم د هېڅ دين بنسټ نه دى      "كې د   
ى، چې د مضمون د سبك څخه يې برېښي ښايي د سيد قطب او حسن البناء له مكتبه راوتى وي، ړنومو

ې كوم، چې د دعـوت د ګرانـې         ړپه دې ليكنه كې زما د هغه مضمون پر عنوان او محتوياتو ګوت نيونه ك              
. دې خپـور شـوى و     تـر عنـوان النـ     " هر دين پـه خپـل بنـسټ كـې نـشنليزم دى            "مه ګڼه كې د     122خپرونې په   

د انتقـاد پـه هكلـه څـه ولـيكم غـوره ګـڼم د ديـن د كليمـې د                     " صـافي "مخكې تر دې، چې د ښاغلي سرباز        
  .مړتعريف په هكله كتاب ته مراجعه وك

  :يم مخ كې ددې په هكله داسې وايي986د پښتو اريانا دائرآ المعارف پينځم ټوك په   
ع ده، چې د ذوالعقولو لپـاره لـه دې جهتـه راغلـى دى،                د پوهانو په نزد، دين الهي وض       Religion: دين

او د دوى د دنيايي چارو د سمون او په اّخرت كې د فالح باعـث شـي،                  . يړچې هغه ومني او عمل پرې وك      
د ديـن نـوم د عقيـدې او عمـل پـه هـر سيـستم        . يوه د عقيدې خوا، بله د عمـل خـوا         : او دا دوې خواوې لري    

مانو په نزد، د دين كليمه يوازې د اسالم پر دين داللت كوي؛ لكه، چـې                ي؛ خو د مذهب او د اما      ږاطالقې
  :په قراّن كريم كې راغلي دي

) ج(دين ځكه خـداى   . په نزد اسالم دى   ) ج(يعنې دين د خداى   )) سْلَامُږِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْ    ږِ((
ي، چـې د هغـه پـه واسـطه     او لـه دې جهتـه يـې پيغمبـر تـه مـضافو             . ته مضافوي چې له ده څخـه راغلـى دى         

دوى په دين ګروهېدلي او هغـه يـې         : څرګند شوى دى، او له دې جهته يې حكومت ته نسبت وركوي، چې            
وايي، چې دين او ملت يو مفهوم لري او په خپـل ذات كـې يـو لـه بلـه اخـتالف نـه لـري، او ددې                     . منلى دى 

ت ته، چې له دې جهته دين وايي، چـې          دوه وو تر منځ اختالف د ځينو اعتباراتو په وجهه دى؛ لكه شريع            
ي، او وايـي، چـې د       ږېډ دى، او له دې سـببه يـې ملـت بـولي، چـې پـر ده بانـدې خلـك راغونـ                       ړد اطاعت و  

ته منـسوب دى، ملـت پيغمبـر تـه منـسوب دى      ) ج(دين اهللا: دين، مذهب او ملت تر منځ توپير دادى، چې     
  .او مذهب مجتهد ته منسوب دى

پير فقط يو اعتباري توپير دى او په ذات كې سره اختالف نه لري، يـوازې پـه          د دين او ملت تر منځ تو      
  ".ته مضافوي) ج(اصطالح كې شريعت او ملت پيغمبر ته مضافوي او دين خداى

ى او ړانـدې كـ   ړد دين دغه پورتنى تعريف كټ مټ هغه تعريف دى، چې اسالمي پوهانو او عالمانو و               
.  كې په كابل كې چاپ شوى دى       1354يم مخ كې په كال      986م ټوك   د پښتو اريانا دائرآ المعارف په پينځ      

ي، چې دين او ملت سره يو مفهوم لري او د هغه پـه ذات كـې   ږددې تعريف په مخ په روښانه توګه څرګندې      
ي، هغـه تـه     ږكوم توپير، چې ددې د پلي كېدو نـه پـه وروسـتيو زمـانو كـې رامنځتـه كېـ                    . كوم توپير نشته  

ښه بـه دا وي، چـې د        . ي، چې ال پرې هم د دين اصطالحي سيستم واكمن شوى وي           اعتباري توپير وايه ش   
ي ړ پـښتو تـشريحي قـاموس د لـوم    -د اصـطالح كليمـه د پـښتو   . اصطالح د كليمې په تعريف هم پوه شـو        

  :ټوك په اويا يم مخ كې داسې تعريف شوې ده



اصــلي معنــاوو نــه يعنــې داســې ژبنــى تركيــب، چــې پــه هغــه كــې ټــولې كليمــې پــه خپلــو   ":اصــطالح 
ي، او د ټولو كليمو د معناوو د تركيـب څخـه داسـې يـو واحـد مفهـوم الس تـه راځـي، چـې پـه            ږاستعمالې

  ."ول د هرې كليمې د اصلي معناوو سره مستقيم ارتباط نه لريډجالجال 
ته روښـانه شـوې وي، چـې ديـن او     " صافي"د اصطالح ددې پورتني تعريف له مخې به ښاغلي سرباز       

خپل ذات كې سره يو دي، او دا به هم راسره ومني، چې ما ويلي دي، چې هر دين پـه خپـل بنـسټ                  ملت په   
بيا هم په خپلې خبـرې ټينګـار   . كې نشنليزم دى، مگګر دا مې نه دي ويلي، چې نشنليزم د دين بنسټ دى           

او د ســپېڅلې ارادې ) ج(ونې ذاتــي جــوهر دى، چـې د لــوى خــداى ړديــن د ملـت د جــو : كـوم او وايــم، چــې 
مشيت له مظاهرو څخه يې ګڼلى شو، او همدا سبب دى، چـې اسـالمي عالمـانو او پوهـانو هـم د ديـن پـه                   

 هم ويلـى شـو، چـې كـه چېـرې د             ږله دې امله مو   . تعريف كې د ملت او دين تر منځ كوم توپير نه دى ليدلى            
 د عقيـدې سـره   ي؛ نو ديـن ږونې مفكوره ګڼله كېړنويو سياسي علومو په چوكاټ كې نشنليزم د ملت جو 

ونې مفكوروي سيستم هم په خپل ذات كې د ځانه سره لرلى دى، چې په پورته توګه د ړجوخت د ملت جو
  .ې دهړدين په تعريف كې اسالمي پوهانو او عالمانو ورته اشاره ك

ونې مفكـوره   ړپه دې توګه كله چې ملت په خپل ذات كې د دين سره كوم توپيرونه لري؛ نو د ملـت جـو                     
ه لري په خپله د دين د بنسټ سره وصلت مومي؛ لكه، چې مـا هـم                 ړليزم هم، چې په ملت پورې ا      يعنې نشن 

سـپېڅلې اراده، مـشيت او رضـا    ) ج(ې او هغه مې د لوى خـداى ړپه خپل پخواني ليك كې ورته اشاره ك      
  .ګڼلى دى، د اوسنيو نويو مروجو علومو له مخې هم هغه ته د نشنليزم بنسټ ووايو

 پر هر سيستم باندې د دين د نامه اطالق په نننيو مذهبي حاكمو شرايطو او حـاالتو      د عقيدې او عمل   
ي، چې په عملي سيستم كـې  ړكې نه يوازې دا، چې په دين كې خورا زيات اعتباري توپيرونه رامنځته ك 

 ټول په ټوله كې د ړۍكوم، چې اوس اوس اسالمي ن. ي ديړېر زيات اصطالحي توپيرونه رواج ك ډيې هم   
د مثـال   . و مذاهبو په وسيله د دين په اصطالح مينه مـسلماني دوديـزه شـوې ده               ړتهدينو د رامنځته ك   مج

  :په توګه
 ږپښتون دى او پښتون كـه مـو     " ساپى"وي؛ نو   " ساپى"كه چېرې په خټه     " صافى" ښاغلى سر باز     -1
فغـان پـه نامـه لـه        و ارو مرو افغان دى؛ نو دغـه ښـاغلى بـه څنګـه وكـوالى شـي د ا                   ړو او كه ونه غوا    ړوغوا

 برېښي، چې ښـاغلى سـرباز كـه پـه     ړ نه ووځي؟ له دې سره جوخت دا هم د پوښتنې وۍپښتو او پښتونول  
وي؛ نو د ساپيانو له دې څلورو قبيلو نه بـه لـه كـومې قبيلـې وي؟ ګـوربز دى؟ وديـر                       " ساپى"رښتيا سره   

  .ې دى؟دى؟ مسيد دى؟ او كه ګندارى دى؟ يعنې ددغو قبيلو څخه له كومې قبيل
دى او د ساپيانو له دې څلـورو قبيلـو نـه لـه يـوې قبيلـې       " ساپى"كله،چې ښاغلى سرباز پوه شو، چې       

ــه       ــا څنګــه كــوالى شــي ځــان ت ــو بي ــي؟ معلومــه ده، چــې نومــو  " صــافى"څخــه دى؛ ن ــه  ړوواي ــن پ ى د دي
نګي او دده دغه په اصطالح كې فره. شوى دى" صافى"توبه وتلى او " ساپي"اصطالحي سيستم كې له 

  .ه نه لريړبدلون د دين په ذات پورې هېڅ ا
دغه ټكي ته هم بايـد پـام وسـاتل شـي، چـې هېڅكلـه هـم پـه هـېڅ ديـن كـې داسـې نـه دي راغلـي، چـې                                   

پـه قـراّن كـريم كـې پـه  څرګنـده           . انسانان دې بايد د دين له امله له خپلې څـانګې او قبيلـې نـه بېګانـه شـي                   
ل څــو ســره ړن قبيلــې قبيلــې او څــانګې څــانګې را پيــدا كــانــسانا) ج(توګــه راغلــي دي، چــې لــوى خــداى



هـر قـام تـه د هغـه قـام پـه ژبـه هـادي         ) ج(په قراّن كريم كې دا هم راغلي دي، چې لـوى خـداى            . وپېژندل شي 
ــادي خــو          . اســتولى دى ــود دى؟ ه ــوپير موج ــومره ت ــنځ څ ــر م ــر ت ــادي او پيغمب ــورئ، چــې د ه تاســې وګ

او ځــواك هــم لــري؛ خــو پيغمبــر يــوازې اســتازى يــا پيغــام    الرښــوونكي تــه وايــي، چــې ال اجرايــي واك  
پـه قـراّن كـريم كـې دا هـم راغلـي دي، چـې لـوى                  . رسوونكي ته وايي، چې له اجرائي واك نه لـرې ښـكاري           

غوښـتي واى،  ) ج(كـه لـوى خـداى     . انسانانو ته مختلف اديان واستول څو پـرې وازمېيـل شـي           ) ج(خداى
ي دا كار د هغه ذات د ارادې په مخه كې هېڅ مشكل نه              ړ ك ډغونچې ټول انسانان په يوه واحد دين كې را        

ښايي همدغه خبره به وي، چې د مجتهـدينو لـه خـوا د ديـن پـه فروعـاتو كـې دومـره زيـات اعتبـاري               . الره
توپيرونه رامنځتـه شـوي، چـې اوس اوس هېڅكلـه هـم د ايـران مـسلمانان د پاكـستان مـسلمانانو، او د                         

مــصر د مــسلمانانو ســره پــه يــو واحــد اســالمي سيــستم بانــدې نــه شــي    ســعودي عربــستان مــسلمانان د 
او په افغانستان كې، چـې د طالبـانو ځـواك د ټولـو اسـالمي هېوادونـو د عملـي سيـستم پـه                 . راټولېدلى

  .خالف زعامت الره
 بازار د دانش په كتاب پلورنځي كې ناسـت وم،        ۍ ميالدي كې د پېښور د قصه خوان       1998 په كال    -2

 نـه  ۍد پېژنـدګلو .  سـره كېناسـت    ږشـوى طالـب راغـى او پـه كتـاب پلـورنځي كـې لـه مـو                  " فىصا"چې يو   
هغـه  . ېـره تـوده وه بحـث او خبـرې پيـل شـوې       ډيرې پر مسئلې باندې، چې پـه هغـو ورځـو كـې              ږوروسته د   

محترم طالب، چې ځان يې د طالبانو په تشكيالتو كې د كابل د طـب د انـستيتيوت رئـيس هـم ګاڼـه، پـه                   
دا ځكـه، چـې د اسـالم    . دول فـرض دي ږيـرې سـاتل او او   ږ و، او ويـل يـې، چـې د           ړدې كلـك وال   يرې بانـ  ږ

يـره سـاتلې   ږ) ص(ما ورته وويل سـتا خبـره رښـتيا ده پيغمبـر    . يره ساتلې دهږپيغمبر د عمر تر اخره پورې    
 طالـب   .يرې لرلې ږستر دښمن ابوجهل، ابو لهب او ابو سفيان هم          ) ص(وه؛ خو په هغه مهال كې د پيغمبر       

ى ړنومـو . يرور و ږما وويل منم، چې لرله يې؛ خو فرعون هم          . يره لرله ږوويل، چې موسى عليه السالم هم       
 ږى وي، هغـه پـر مـو   ړهېڅ قانع نه شو او ټينګار يې كـاوه، چـې كـه پيغمبـر كـوم عمـل پـه همېـشه توګـه كـ             

مـا  . وړم بايد چيلتار وت هږه، هغه وويل، چې موړ؛ خو چيلتار هم تا )ص(پيغمبر: ماورته وويل . فرض دى 
  ". هم بايد عربان شوږ؛ خو عرب هم و؟ هغه وويل، چې مو)ص(ورته وويل، چې پيغمبر

دا پـه دا، چـې پـه كومـو        . دغه بحث د څلورو ګېنټو نه وروسـته بـې لـه كـومې نتيجـې پـاى تـه ورسـېده                     
 د ديـن پـه اصـطالحي    ټكيو، چې طالب ټينګار الره، هغه زما په اند د دين په اعتباري توپير كې نه، چـې            

. ه لرله او همدا خبره وه، چې طالبـانو د اسـالم پـه خـاطر غـوره ګڼلـه، چـې عربـان هـم شـي                           ړسيستم پورې ا  
كوم، چې زما په نظر د هغوى داسې هلې ځلې د اسالم د دين په ذات پورې وصلت څه، چـې ال رجعـت هـم                        

  .نه الره
اغلى مـال عبـاس اخونـد المـان تـه پـه سـفر                ميالدي كال كـې د طالبـانو د روغتيـا وزيـر ښـ              2000 په   -3

ه كې، چې د كولن ښار په مربوطاتو كې د يو شمېر افغانانو له خوا ورتـه                 ډي په هغه غون   ړراغلى و، نومو  
دو خبـرو پـه پـاى       ږي وزير د خپلو او    ړنومو. ه كې وم  ډى و، چې زه هم په هغه غون       ړون ك ډه شوې وه، ګ   ړجو

 بـه  دغـه فـرض      ږيره فرض ده او مـو     ږ: يرې په هكله وويل، چې    ږ كې د يوه افغان د پوښتنې په ځواب كې د         
مـا ورتـه وويـل، چـې ښـاغلى وزيـر صـاحب د        ". دووږيـرې او ږيعنې پر خلكو په زوره    . په زوره عملي كوو   

اسالمي دين د فقهې كوم كتابونه، چې مـا لـه خالصـې نـه د مـستخلص تـر اخـره  پـورې لوسـتلي دي، پـه                    
ده شي، تاسې، چې دا كـار       ږيره دې پر خلكو باندې په زوره او       ږوي، چې   هېڅ يوه كې داسې نه دي ويل ش       



  ".ې وهئډكوئ، داسې برېښي، چې له پيغمبره مخكې من
 تـر فرهنګـي اغېـز النـدې         ړۍته د لويديځې نـ    : ښاغلي مال عباس اخوند په ځواب كې ماته وويل، چې         

اوي كتـاب كـې، چـې د قاضـي د     پـه هغـه فتـ   . راغلى يـې او پـه دې هكلـه پـوره پوهـه او معلومـات نـه لـرې                
  .و د صادرولو لپاره ليكل شوى پوره او واضح هدايت شتهړپرېك

طالـب د ديـن پـه اصـطالحي سيـستم د      . دغه و د طالبانو په عملي سيستم كې د مذهب واكمنه ګروهـه          
مجتهد په مذهب دومره د دين له پولې اوښتى و، چې د سنتو او فرضو تر منځ توپير ال څه، چې سـنتونه                       
به يې د فرض پـه څېـر لمانځـل، او پـه دې نـه پوهېـدل، چـې سـنتونه؛ خـو د زمـانې پـه اوښـتلو سـره تغيـر                                   

ې ړ كـې د جګـ  ړۍپـه زمانـه كـې د عربـانو پـه شـمول پـه ټولـه نـ             ) ص(د پيغمبـر  : لكه د مثال په توګـه     . مومي
څخـه شـمېرل    اسيران به د وينځو او  مريانو په څېـر سـاتل كېـدل او دغـه عمـل د هغـې زمـانې لـه سـنتونو                             

  ".ي، چې ال منعه شوي هم ديږ كې غندل كېړۍكېده؛ خو نن ورځ په ټوله ن
پـه خپـل زعـم زمـا د مـضمون د ځينـو برخـو پـه تـاريخي پېـښو كـې هـم ځينـې                            " صـافي "ښاغلي سرباز   
  .ه نيسيړې دي، چې زما په نظر هغه ټول د موضوع په فروعاتو پورې اړتېروتنې په ګوته ك

 په هكله په پورته توګه زما تله درنه ښكاري؛ نو فكـر كـوم، چـې همـدومره              دا، چې د موضوع د بنسټ     
  .وړبه ښاغلي ته بس وي، او په فروعاتو كې به څه حاجت نه وي، چې سره ال پسې وڅې

په دې ټكي زه پوره بـاور لـرم         .  غوندې تم شم   ږم ل ړدلته غوا : راغلو د پښتو او افغاني سياست په هكله       
ر پښتون افغان ديكه په تورنتو كې هم اوسي؛ خو هر افغان پښتون نه دى كـه        او دا حقيقت هم دى، چې ه      

ــستان كــې هــم اوســې   ــه افغان ــه      . يږپ ــسيزو هــم وښــودله، چــې كــه پ ــر دې دغــو تېــرو دوه درې ل ســربېره پ
دا د پښتون بركت دى، چې افغانـستان ال  . افغانستان كې پښتون نه وي؛ نو اوس به افغانستان هېڅ نه و    

كـه نـه؛ نـو    . په څېر ښاغلي هلته په تورنتو كې هم ځانونو ته افغان وايي       " صافي"ي سرباز   شته او د ښاغل   
كـه  . شويو افغانانو به دغه نوم هم ال دمخه له هغوى څخـه اخيـستى و              " صافي"په افغانستان كې مېشتو     

ېـره غـوره وي     ډوي، ځان پـښتون وګڼـي، دا بـه ورتـه            " ساپى"، چې ښايي    "صافى"چېرې  ښاغلى سرباز     
دا يوازې پښتون نـه دى، چـې دوه درې      . پښتون دى او پښتون د افغان د ذات نوم دى         " ساپى"ځكه، چې   

او په بل ځاى كې ځـان  " دري"نومونه او صفتونه لري پارسيان هم په يو ځاى كې پارسي، په بل ځاى كې              
م دوه نومونه همدا رنګه په منځني ختيځ كې يهودان ه. ه سره يو ديړتاجك معرفي كوي، چې دا درې وا

م د هغه هېواد د خلكو هـم درې         ږهمدارنګه چېرته، چې زه اوسې    . يږلري، هم يهود او هم په اسرائيلو يادې       
نومونه دي، چې بهرنيان ورته جرمن او المـاني وايـي؛ خـو دوى پـه خپلـه ځـان تـه دوچ او خپـل هېـواد تـه                              

  .دوچ الند وايي
 پـښتونخوا او د هغـه ځـاى د ځينـو پېـښو پـه                د خپل ليـك پـه پـاى كـې د لـرې            " صافى"ښاغلى سرباز   

پـه دې هكلـه بايـد     . ي دي ړهكله د يادونې سره جوخـت د ځينـو سياسـي اشخاصـو نومونـه هـم پـه ګوتـه كـ                      
ووايم، چې په لره پښتونخوا كې د طالبانو په څېـر داسـې ځواكونـه او شخـصيتونه شـته، چـې د ديـن پـه                  

له دغو كسانو څخه يو هم . ه ځاروي، حتى خپله ژبه هماصطالح مينه مسلمانان دي او هر څه د دين تر نام        
ى موالنـا حـسن ګـل صـاحب د طالبـانو            ړموالنا حسن ګل دى؛ لكه څرنګه، چې ماته ويل شوي دي، نومو           

 كې د ننګرهار پوهنتون محصلينو ته د خپلو اسالمي ارشاداتو په تـرڅ كـې دا هـم ويلـي وو،                   ۍپه واكمن 
ښتو ژبه د كافرانو ژبه ده، او اردو ژبه د مـسلمانانو ژبـه ده، ځكـه چـې                   عربي ژبه د جاهالنو ژبه ده، پ      : چې



لـه دې املـه تاسـې محـصلين بايـد د پـښتو او               . ېدلې او را لويه شـوې ده      ږدغه ژبه په اسالمي ټولنه كې زې      
  ."ئ، چې يوه سوچه اسالمي ژبه دهړعربي ژبو پر ځاى د اردو ژبه زده ك

 شته والى ولري او د ځواك خاونـدان هـم وي؛ نـو څـوك بـه                 وګورئ په يوه ټولنه كې، چې داسې كسان       
ه غوندې هـڅه هم په لياره واچوي؟ سره ددې، چـې داسـې هڅـې    ړونې يوه و ړوكوالى شي هلته د ملت جو     

  .يږبه د دين له ايجاباتو څخه هم ګڼل كې
لره پښتونخوا؛ خو د پاكستان په برخـه شـوې څـوك، چـې پاكـستانى سياسـت كـوي هغـه بـه ارومـرو                          

ردو ژبه وايي؛ لكه څنګه، چـې پـه بـره پـښتونخوا كـې تـر اوسـه پـورې دود او معمـول دى، څـوك، چـې                              ا
دا رنګـه عملـي سيـستم، چـې هغـه هـم كـامالً د                . سـي ژپـه وايـي     ړافغاني سياسـت كـوي؛ نـو خامخـا بـه پا           

انساني حقوقو او اسالمي دين د بنسټيزو ارشاداتو په خالف د يوې تحميـل شـوې پېـښې او حـادثې نـه                       
  .ي او وبه يې مني؟ړزيات نور څه ارزښت نشي لرلى؛ نو څوك به ورته درناوى وك

  .كيو قومونو په هكلهږراغلو په افغانستان كې د مېشته و ل
پـه  . كي؛ خو په هر هېواد كې شته ، چـې ښـاغلي سـرباز هـم پـه خپـل ليـك كـې ورتـه ګوتـه نيـولې ده                              ږل

 زه هم وايم، چې دا كـار شـوى ال، چـې زمـا او سـتا      قوانينو كې هم د هر چا حق او حقوق خوندي شوي وو،   
حــق  او حقــوق هــم پــه قوانينــو كــې تثبيــت شــوي وو؛ خــو ســرباز بــه افغــان وګــڼم، چــې پــه رښــتيا ســره د      
افغانستان په ټولو فرهنګي او اداري ارګانونو كې د خپل حق په تناسب خپله ژبه وكاروي؟ دا كـار ځكـه        

همـدې  . ن او له افغاني بنسټه، چې پښتونولي ده جال شـوى دى    نه شي كولى، چې په افغاني اصطالح مي       
زه هـم   ." ى، چې د پښتني سياست په ځاى كه افغاني سياست ته مخه وشي دا به ښه و                ړانديز ك ړښاغلي و 

وايم دا ښه كار دى؛ خو په اوسنيو حاكمو شرايطو او حاالتو كې هغه هم پـه داسـې افغانـستان كـې، چـې       
ي، دا ال ړوس په څېر كله د پاكستان او كله د ايران په الس كې رغډد لوبې د پنلكه د امريكايي فوټ بال 

څه، چې اوس لـه پـولې نـه بلـه خـوا هغـه خـواركي تاجكـان هـم برېتونـه تـاوه وي او افغانـانو تـه خپـل زور                                 
ښيي، افغاني سياست كول به د ټولو انساني حقه حقوقو پـه چوكـاټ كـې كلـه ممكـن وبرېـښدالى شـي؟                        

نستان د اصيلو وارثانو له السه د افغاني سياست اصيله وسله هم د هغوى د دښمنانو پـه الس                 چې د افغا  
ى، او دا پـښتانه دي،  ړ كـ ړافغانستان خو پښتنو جو. ورغلې او هغه وسله هم شېبه په شېبه په ماتېدو ده    

  .چې افغانستان به ساتي
  :  د توري په هكله هم څه ووايم" څاپي"په پاى كې به د 

د تـوري د مـصادرو څخـه يـو اصـيل تـورى دى غـوره        " څپـې "تورى، چې د پـښتو ژبـې د   " څاپي"ما د   
دا په دا، چې د داسې توريو په كارولو سره څنګه، چـې     . ى، چې هېڅكله هم د دين په خالف كار نه دى          ړك

ددې ليكنې په پورتنيو برخو كې ورته اشاره وشوه، هېڅكله هـم پـه ديـن كـې خلـل نـه پرېـوځي؛ بلكـې د                           
كـه د ښـاغلي سـرباز       . يږى ګـام ګڼـل كېـ      ړونې پـه هڅـه كـې يـو پيـاو          ړين د اصيل بنسټ پر مخ د ملت جو        د
هدف دا وي، چې د عربي توريو پر ځاى د پښتو توريو كارول به د عربـي فرهنـګ سـره دښـمني                       " صافي"

هـم د  وي، اّيا دې ټكي ته يې هم كلـه پـام اوښـتى، چـې د پـښتو توريـو پـر ځـاى بـه د عربـي توريـو كـارول                      
كـوم اسـالم، چـې پـه        : پښتني فرهنګ سره دښمني وي او كه نه؟ پـه دې ځـاى كـې زمـا انګېرنـه داده، چـې                     

 تـه را  ږمكه او مدينه كې نازل شوى، هغه په مدينه كې خاورو ته سپارل شـوى؛ خـو كـوم اسـالم، چـې مـو           
ه د اسالم تر بيـرغ      رسېدلى، دا د عربو فرهنګي يلغار دى، چې د حضرت معاويه له زمانې نه را پدېخوا ب                



  .الندې هرې خوا ته صادرېده
به تبليغاوه هېڅكله هـم     ) ص(ته وحې كېدله او پيغمبر    ) ص(ګنې اصيل اسالم او هغه، چې به پيغمبر       

د كوم ولس د الفبا د توريو سره ضديت نه الره، او نه هم د كوم ولس د الفبا توري اسالم ته صدمه رسـوي       
  .ښيال چې اسالمي دين ته پراختيا بخ

مخلوق دى؛ نو له دې امله هېڅ يوه ژبه پر بلې ژبې غـوره والـى او سـپېڅلتيا          ) ج(هره ژبه د لوى خداى    
 برېښي، هغه خو يو اعتباري تقدس ړكومې ژبې، چې اوس اوس د عربي ژبې په شمول د تقدس و. نه لري

  .ل شوىړدى، چې په اصطالح كې د هغې ژبې د مجتهدينو له خوا ورته ورك
تر هر څه دمخه په هره پېښه، هـره موضـوع او          " صافى"هيله ده ښاغلى سرباز     .  ځوابيه ليكنه  دا وه زما  

. ي، او بيا دې د هغه په فروعاتوكې د فكر او سوچ نيلى وځغلـوي          ړنه وك ړد هرې مسئلې په بنسټ كې څې      
چــې د  ليــاره ده، ۍنــه د پوهــانو لپــاره يــواځنړځكــه، چــې دغــسې ك. ه ولــريړدا كــه پــه اديــانو پــورې هــم ا

  . رښتياو په لوري ورباندې تللى شي
  

  
  مبارز څاپى

   بن، جرمني2002/3/27
  
  

كـال كـې     1381  ګڼـه كـې، چـې پـه        139  او 138 دغه ځوابيه ليـك د دعـوت د خپرونـې پـه           
پـه نامـه د   " مومند"ددې ځوابيه ليك په ځواب كې بيا يو چا د زلمي . خپره شوې خپرو شو  
ه اوږده نيوكه خپره كړله، چې ګران لوستونكي يې مه ګڼه كې خپل141 دعوت د خپرونې په   

  :كټ مټ داسې لوستلى شي
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  . پينځلسم مخ-141 كال پرله پسې ګڼه 1381د دعوت خپرونه د 
  

  
  

  چې اّيا هر دين په خپل بنسټ"
  " كې نيشنليزم دى؟

  
  

ګڼو  139 او 138 په م يو څو حساسو ټكو ته، چې مبارز څاپي د هغې يادونه د دعوت    ړول غوا ډ ډپه لن 
اګه شـي كـه چېـرې مبـارز څـاپي دغـه ليكنـې اشـتباهاً               ډم او تر څنګ يې دا بايد په         ړې ده اشاره وك   ړكې ك 
خـه د   ړې وي، چـې لـه يـوه ا        ړې وي او يا د احساساتو الندې يې خپل نشنليزم داسې سـترګې ورپټـې كـ                ړك

ي، او پـه  ړانـدې كـ  ړلوسـتونكو تـه و   د دعـوت  ۍدين په تعريف او قراّني اّيتونو كې نغښتې د زهـرو ګـول      
خـه هغـه   ړاو له بلـه ا . يړول تزريق ك  ډې تر څو يې خپل نشنليزم په خلكو كې په دغه            ړدې ترتيب يې هڅه ك    

پـه هكلـه    ) ص(ك كليمات، چې د دين، شريعت او د هغه پورتـه يـې د اسـالم د سـتر پيغمبـر                    ډد توهين نه    
  .يږې بايد اهللا ته توبه وكاړك

  

  :دين او مذهب
ن او مذهب يوه عقيده او عملي الره ده، چې د انـساني ټـولنې د بهبـود او الرښـوونې لپـاره د اهللا لـه         دي
ديـن پـه خپلـه يـوه        . اندې شـوى  ړخه وضع شوې او د پيغمبرانو او انبياوو په واسطه انساني ټولنې ته و             ړا

ې جغرافيايي ړوه ځانګعقيده او د يو ژوند يو سيستم دى، او ملت د انساني ټولنې يو ټولې ته، چې په ي         
څرنګه، چې دين د ټـولې انـساني ټـولنې لپـاره نـازل شـوى پـه دې اسـاس                     . يږپوله كې ژوند ولري ويل كې     

ې ټولنې او يا جغرافيايي پولو پورې محدود نه دى؛ بلكې د ټولې           ړاسالمي امت د يوې خاصې او ځانګ      
نـو بيـا د ديـن مانـا بـه څـه وي؟ پـه دې               كـه چېـرې انـساني ټولنـه نـه وي؛            . انساني ټولنې سره سر و كار لري      

تـضادات او توپيرونـه تـل د دوو        . يږاساس دلته د دين  او ملت تر منځ د توپير او تضاد سوال نه پيدا كې                
پـه يـو څيـز نـه يـو څيـز       . ي، نـه د عقيـدې او انـسان تـر مـنځ     ږهم مثلو او همرنګه موجوداتو تر منځ پيدا كې   

 په هېڅ ګوټ كې بـه داسـې انـسان ونـه      ړۍمي ضرورت دى او د ن     عقيده درلودل د انسان يو طبيعي او حت       
موندل شي، چې په يوه شي نه يو شي عقيده ونه لري؛ نو څرنګه، چې دين او مذهب يوه عقيده او د ژوند 

ه يو د بل الزم او ملـزوم دي او يـو د       ړيو سيستم دى او ملت د انسانانو ټولنه ده؛ نو په دې اساس دغه دوا              
  .همبل تكميلوونكي 

ونې مفكوره ده او په خپله د دين د بنسټ سره وصلت          ړدا، چې تاسې كښلي، چې نشنيليزم د ملت جو        
 ړۍې، چـې نيـشنليزم پـه ديـن پـورې وتـ            ړاما دا، چې هڅه مو كـ      . مومي كېداى شي ستاسې خپل ديد وي      



اصـالً  . هاو دا په دې خاطر، چې ديـن پـه خپـل اصـل كـې د نـشنليزم پـه خـالف مبـارزه د                   . ېر په خطا ياست   ډ
ي او ددغې مفكورې په اساس هر يو مليت د خپلـو            ږنشنليزم د تل لپاره په كوچنيو مليتونو كې را څرخې         

د مليتونـو تـر   .  ادعـا كـوي  ۍتياوو په نظر كې نيولو سره پـه بـل بانـدې د تفـوق او برتـر                ړنشنليستي ځانګ 
 حـق او نـاحق د داسـې څـه     ښت كـې ړد نظامونو په جو. و او نه حل كېدونكو النجو سبب ګرځيړمنځ د شخ  

ددې نه اخوا په نشنليزم او نشنليستي ټولنه كـې بيـا         .  نه وي  ړغوښتنې كوي، چې په هېڅ صورت به يې و        
ې او  ړو او قبيلو تر مـنځ يـو پـر بـل د قوميـت او پلرنـي ميـراث پـه بنـسټ جګـ                         ړپه خپله د هغې ټولنې د وګ      

  .ګڼي، او نور هم له ځانه ټيټي او هر يو ځان د بل څخه يو من پورته ږې راپورته كېړشخ
ي، چـې هـر يـو پـه خپلـه           ږو تـه راښـكته كېـ      ړدا مسئله كورنيـو تـه او بيـا پـه كورنيـو كـې افـرادو او وګـ                   

 كې خپل ځان د بل نه پورته ګڼي، چې مثالونه يې نن په ټولـو نشنليـستي خوځـښتونو كـې زيـات                        ۍكورن
ت شوى؛ بلكې ددې سياست موجد يـې  اما په دين كې ددغه سياست نه يوازې سخت مخالف     . يږليدل كې 

تــه د ) ع( اّيــت پــه اخــر كــې، چــې راغلــي او وايــي، چــې شــيطان اّدم30شــيطان ګڼلــى؛ لكــه د ســورآ بقــرآ د 
دا ځكـه، چـې     . ويړنى بنـسټيز اصـل جـو      ړدغه انكار د شيطاني سياست لـوم      . ړسجدې كولو نه انكار وك    

شـيطان لـويي   . ولـى و ړد امـر څخـه يـې مـخ ا    ) ج(ى او د خداىړهغه د شرعې قانون د فوقيت څخه انكار ك  
والى او مطلـق العنانيـت      ړه، يعنې خپل ځان يې د نورو څخه لـوى وګاڼـه او د خپـل ځـان لپـاره يـې لـو                       ړوك

ه او د   ړلې څخه و، يعنې د مسلمانانو په پرتلـه يـې كـافرو تـه تـرجيح وركـ                  ډاو هغه د كافرانو د      . ړاختيار ك 
ېر ښـه يـم او دا ځكـه، چـې زه د اوره پيـدا              ډنه  ) ع(ل، چې زه د اّدم    شيطان ووي . لې سره يو ځاى شو    ډهغو د   

د .  دىړدا ټـول هغـه خـصوصيات دي، چـې د نـشنليزم بنـسټ پـرې وال       . د خـاورې څخـه    ) ع(شوى يم او اّدم   
نى داعـي  ړاګه كوي، چې د نيـشنليزم يـا قـوم پـالنې او نـژاد پـالنې موجـد او لـوم        ډشيطان دغه وينا دا په     

 ويل، چې عقل هېڅكله دا نه قبلوي، چې د اعلى نسل او نژاد پر ځاى ښكته او ادنى                   شيطان دى، هغه به   
، چـې كـه     ړددې تر څنـګ شـيطان سـوګند وكـ         . نژاد ته د ځمكې د خالفت او سياست امور وروسپارل شي          

 د الرې په لور سوق كوي او دا د          ۍل شي؛ نو د نېغې الرې څخه به خلك خپلې يعنې د ګمراه            ړمهلت ورك 
 دوام ۍاو د همـاغې پاليـس  . لړاو د هغه د ماندينې سره وكـ  ) ع(الره وه؛ لكه څنګه يې، چې د اّدم       نړهغه ك 

دى، چې په نننيو ټولنو كې د نشنليزم، قوم پرستي، ژبني تعـصب، د خپـل ځـان د علويـت ښـوولو او تـل                          
او د بـل هـر   خپل قوم او ولس ته پرته له موازينو په نـورو تـرجيح وركـول او خپلـه هـره غلطـي توجيـه كـول            

 پـه   ۍد خپـل قـوم او ولـس د برتـر          . نېك عمل د ذهني تنګ نظري او قومي تعـصب پـه اسـاس محكومـول               
. پـه څېـر سـر راپورتـه كـوي     ..... لړخاطر د نورو ولسونو نفې كول، هغوى له خپلو كورونو او وطنونو نه شـ              

ر د ميليونونـو انـسانانو       باندې د هغوى د حاكميت په خـاط        ړۍهټلر د خپل جرمن قوم د غلبې او په نوره ن          
ه، مګر نتيجه يې برعكس وخته او تر نيمايي زيات جرمنيـان پـه خپلـه د روس پـه                    ړپه وژلو هم صرفه ونك    

 خاونـد و؛ خـو د خپلـو نظريـاتو تـر څنـګ يـې د        ۍيالوژډلېنن كه څه هم د يوې ايـ       .  كې راګېر شول   ۍغالم
ل او پـاتې يـې پـه دې         ړانان تـر تېغـه تېـر كـ        سپينو روسانو د غلبې او حاكميت په خاطر په ميليونونو انـس           

ل؛ خـو د خپلـو منحطـو نظريـاتو سـره يـو              ړ په ځنځيرونو كې راونغـا     ۍعصري دور كې د كمونيزم د غالم      
 او علويـت    ۍامريكا او انګليس د خپلو سپين پوټكو د تفـوق، برتـر           . ځاى دا دى د زوال كندې ته پرېوت       

 ټـول تـور پـوټكي د غالمـانو پـه      ړۍ په خاطر د افريقـايي نـ   په خاطر او هغوى ته د اسانتياوو د پيدا كولو         
ل او د اجباري كار د نـه كولـو پـه صـورت كـې د سـپين پوټكـو د سـپيو خـوراك          ړڅېر په ځنځيرونو كې وت   



  .وګرځېدل
 كـې د بـشر د حقوقـو د سـاتلو لپـاره      ړۍ كې همدا اوس امريكا، چې پـه نـوره نـ   ړۍنن په دغه معاصره ن  

ېنز د بـشري حقوقـو پـه هكلـه          ډ انـ  ډاد كـې د تـور پوټكـو او سـرو پوټكـو يـا ريـ                خپل ټټر وهي په خپل هېو     
د امريكا په زياتو برخو كـې هوټلونـه اوس هـم پـه خپلـه دروازه دا ليكنـه لـري، چـې                        . چوپه خوله پاتې دي   

پــه ســپينه  روســيه كــې ســور او تــور پــوټكي اوس هــم د  . دلتــه د ســپي او تــور پــوټكي راننوتــل منعــه دي 
كيو حكومـت پـه تـور پوټكـو         ږپه زمبابوې كې د انګليسي سپين پوټكو ل       . ستلو حق نه لري   جايداد د اخي  

انګليــسانو پـه زمبـابوې كـې د خپلــو    . بانـدې د ظلـم او تېـري بـې مثالــه داسـتانونه لـري او اوس بـرعكس       
ي وو، د دفاع په خـاطر او د  ړل شويو سپين پوټكو، چې د هغه هېواد زراعتي فارمونه يې غصب ك      ږورلې
 قومي نشنليستي خصوصياتو او د خپل ځان د علويت په خاطر د هغه ځاى د تور پوټكو د نظـام پـه                      خپل

  .ىړخالف په كومو كومو كارونو او دسيسو الس نه دى پورې ك
اسرائيلي نشنليزم د خپل اسرائيليت د علويت په خـاطر د فلـسطين پـه ولـس كـوم ناتـار نـه دى راكـوز          

ي او هلتـه  ږ لپاره هره ورځ څومره كـسان وژل كېـ  ۍ او يو په بل د برتر     په هند كې د قومي عصبيتونو     . ىړك
د پورته او ښكته طبقې او د اعلى او ادنى نسل په نوم څومره بې ګنـاه انـسانان پـه بـې رحمانـه توګـه وژل                            

ي او په همدې ترتيب په ګران هېواد افغانستان كې د روسانو د ماتې د مخـه او د كمونيـست رژيـم د                        ږكې
ر څنګ روسانو د قومي تعصباتو د راپارولو لپاره له كومـو كومـو تـاكتيكونو څخـه كـار وانـه                نګېدو ت ړ

خيــست؟ اّيــا ټــول اقــوام يــې يــو د بــل پــه خــالف د قــومي عــصبيت پــه اســاس ونــه جنګــول؟ كــه څــه هــم پــه  
افغانستان كې قومي تعصب ته لمن وهل اصالً د انګليسانو او د هغې وروسته د روسانو له خوا د خپلو                    
مستعمرو د خوندي ساتلو او د خپل اقتدار د دوام په خاطر پيل شوه؛ خو په افغانستان كې دغـه اور تـه                
لمن د كمونستو عناصرو له خوا د روسانو او كې جې بي په مرسـته هلـه زور واخيـست، چـې كمـونيزم او               

نـه شـواى   دوى، چـې ويـې   . هړروسي لښكرو پـه مجاهـد او مـسلمان افغانـستان كـې نـا بـاوره مـاتې وخـو                    
 لــه الرې د افغــان ولــس ۍيالوژډكــوالى د خپــل ټــول تــرور او وحــشت لــه الرې او هــم د خپلــې منحطــې ايــ 

يـو قـوم يـې د بـل پـه      . هړي؛ نو د نژادي تعصپ د راپارولو الر يې اختيـار كـ          ړمجاهدانه مقاومت ورمات ك   
 ملېشه يې د هغو سيمو مقابل كې ورواچاوه، ازبك او هزاره يې د پښتنو سيمو ته او همدا راز د پښتنو          

روسـانو د خپـل همدغـه كـار لپـاره        . لږ د را پيدا كېدو او فساد په خاطر ورلې         ۍته د قومي او ژبني د ښمن      
و بانـدې   ړپه تاجكو كې په مسعود، په ازبكو كې پـه دوسـتم، او همـدا راز پـه هـزاره او ځينـو خاصـو وګـ                          

نځ تللو په صورت كې د تاجكو د قوم په نـوم            ه او باالخره يې د كمونيست ګوند د له م         ړسرمايه ګذاري وك  
پــه څېــر څېــرې پــه خپــل الس كــې  " دوســتم"او د ازبكــو د قــوم پــه نــوم د ګلــم جــم  " مــسعود"د احمدشــاه 
ه، د هغــو پــه واســطه يــې پــه شــمال كــې قــومي تعــصبات ړاو پــه هغــو يــې ســرمايه ګــذاري وكــ. واخيــستې

يـې تـر پـوزې      " مسعود. " لپاره راپورته شي   راوپارول او هغوى يې دې ته وهڅولې، چې د خپل حاكميت          
ي، او د خپـل قـوم برتـري او علويـت پـرې رامنځتـه              ړ، تر څو د تاجكو قوم په ټولو حاكم كـ          ړپورې تقويه ك  

 كـال را وروسـته د عـصبيت دغـه اور تـه لمـن       1982مسعود هم د مجاهد او مسلمان په لبـاس كـې د     . يړك
 خـوب  ۍو په هغه وخت كې يې يو ځـل بيـا د دوهمـې سـقاو    ووهله، او كله چې روسانو كابل وروسپاره؛ ن       

وليد او په دې هڅه كې شو، چې كابـل د نـورو ټولـو قومونـو څخـه پـاك او يـوازې د تـاجكو پـه الس كـې                                
ي، چې په نتيجه كې د زرګونو هېوادوالو په وژلو، د هېواد په ورانولو او د نظـام پـه لـه منځـه تللـو         ړورك



او ځـاى يـې   . ړيستي او ژبني تعصب دا خوب يې له ځانـه سـره ګـور تـه يـو              منتج شوه؛ خو د خپل ټول نشنل      
او دوى هم د اسـالم پـه لبـاس كـې هڅـه      . طالبانو ونيو؛ لكه څنګه، چې د طالبانو زياته شمېره پښتانه وو       

ي او يوازې د اسالم تر نامه الندې د طالبو پښتنو حاكميت په ټول هېواد قايم ړه چې نور اقوام نفې ك ړوك
خو نژدې پينځه كاله په پرله پسې توګه په ژبني او قومي تعـصب كـې راګېـر وو طالبـان دا خـوب د           ي؛  ړك

  .و كې پټ ګرځويړخپل ځانه سره اوس د تورو غرونو په تورو سو
همدا راز نشنليستي عـصبيت د قـدرت لېوالـه ربـاني دې تـه وهڅـاو، چـې د خپلـې اسـالمي مقدسـې              

ي او د خپلـو ټولـو تعهـداتو پـه خـالف د              ړنفې كولو الس پـورې كـ       په خالف د نورو اقوامو په        ۍيالوژډاي
د يوې باوري سرچينې له مخې كله، چې رباني د خپلې سيارې    . يړ تر خپلې مال كلكه وت     ۍ كرس ۍواكمن
 په وخت كې د ايران له يوه هيئت سره پـه ايـران كـې خبـرې كـولې؛ نـو د هغـوى ددې پوښـتنې پـه                         ۍواكمن

مره پښتانه اوسي؟ او هغه ددې پر ځاى، چې خپلـه سـنګيني د يـو افغـان                  ځواب كې، چې په كابل كې څو      
ئ، تـر څـو دوه كالـه     ړي برعكس ورته وايي، چـې زمـا سـره تعـاون وكـ             ړاګه ك ډمشر په څېر ايرانيانو ته په       

او يا د همدې سرچينې له مخـې پـه          . مږنور هم په كابل كې پاتې شم؛ نو دا پاتې پښتانه به هم له كابله وكا               
ي؟ نـو   ږان كې د يو ازبك هيئت د سوال په ځواب كې، چې د پښتنو تاريخ د كومه ځايه پيـل كېـ                     ازبكست

ددې په ځاى، چې ووايي پښتانه اصالً د زرګونو كلونو تـاريخ لـري او ددې خـاورې اصـلي بچيـان دي او            
ي، نيشنليـستي او نـژادي تعـصب يـې          ړپه دې ترتيب هغوى ته خپل ولس دروند او عـزت منـد معرفـي كـ                

 ســره وايــي، چــې دا يــو قــوم دى، چــې اصــالً د ۍېــره بــې شــرمډې وې، چــې پــه ړســې ســترګې ورپټــې كــدا
او دا پـه دې خـاطر،       ... هندوستان څخه مهاجر شوى او د افغانستان په غرنيو سيمو كـې يـې ځـاى نيـولى                 

ي او يــو څــو ورځــې نــور هــم خپلــې دغــې كــاذبې ړي او تاييــد يــې تــر الســه كــړچــې هغــوى تــه ځــان نــژدې كــ
ي؛ خو باالخره ترې امريكايانو داسې واخيسته، چې ان شاء اهللا بيا به يـې پـه عمـر         ړ ته دوام ورك   ۍمنواك

  ."وَتِلْكَ االَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ"ي ړمګر دا، چې كوم نوى بادار پيدا ك. كې هم ونه ويني
نې د پرمختيـا او د هغـوى د    په توګه بلكـې د انـساني ټـول   ۍيالوژډاسالم نه يوازې د يوې سپېڅلې اي 

دغـه نظـام د انـسانانو پـه يـوې ټـولنې، مليـت، ژبـې، قـوم                  . ىړالرښوونې لپاره يو مكمل نظام رامنځته ك      
انساني ټـولنې تـه    . لي نه دي؛ بلكې د ټولې انساني ټگولنې لپاره راغلى د ژوند سيستم دى             ړپورې ت ... او

پـه همـدې خـاطر      .  دى ږ غ "يَا اَيُّهَا النَّاسُ  "بلكې د    نه؛   ږ د عربو يا عجمو كومې قبيلې ته غ        ږد اسالم غ  
ى د انسان او بيا په مجمـوعي توګـه      ړښت كې لوم  ړېرو ځايونو كې د اسالمي ټولنې په جو       ډقراّن كريم په    

لـې  ډلـې  ډتاسـې مـې   : ځكه قراّن كريم وايي چې. نې الندې نيولىړښت تر بحث او څې    ړد انساني ټولنې جو   
ست تر څو يو له بله سره وپېژنئ؛ خو تر څنګ يـې دا هـم فرمـايلي، چـې پـه تاسـو                      ي يا ړاو قبايل را پيدا ك    

ددې تـر څنـګ د اسـالم سـتر          . نـه وېرېـدونكى وي    ) ج(ېـر متقـي او د اهللا      ډكې بهتر او غوره هغـه دى، چـې          
فرمايلي دي، چې خبر اوسئ، چې ستاسې عرب په عجم او عجم په عـرب يـا تـور پـه سـپين                       ) ص(پيغمبر

لـه خـاورې څخـه پيـدا        ) ع(اوالد ياسـت او اّدم    ) ع(ټـول د يـو اّدم     . ول برتـري نـه لـري      ډر هـېڅ    او سپين په تو   
ددې تـر څنـګ د   . نـه وېرېـدونكى اوسـي   ) ج(ېـر متقـي او د اهللا  ډپه تاسو كې بهتر هغه دى، چې   . شوى دى 

طرح  او علويت لپاره مۍد تعصب او عصبيت نه، چې نن د اقوامو تر منځ د برتر           ) ص(اسالم ستر پيغمبر  
 نه، ږي زموړوك..." ژبني، قومي نژادي"هر څوك عصبيت : ى او فرمايلي يې دي، چې   ړدى سخت نفرت ك   



ېـر  ډالبتـه پـه دې هكلـه    ...  نـه، نـه دى   ږ هغـه زمـو    ړنه دى، همدا راز فرمايي څوك، چې په عصبيت كـې ومـ            
 يــو ســتر عــالم د اســالم. شــمېر اّياتونــه او احاديــث شــته، چــې دا صــحفه يــې د نــشر تــوان ممكــن ونــه لــري

ي پـه درې  ږليكلي، چې نننى تهذيب، چې پرې د ځينو ټولنو، ټولنيز،سياسي او اقتصادي نظامونه چلې        
 ۍقوم پالنې او ديموكراس" نشنليزم) "سيكولريزم( دى، چې عبارت له دنيا پالنې ړبنسټيزو اصولو وال

، سياسـي او اخالقـي   يعنې د خلكو حكومت څخه دى؛ خو ددې په مقابـل كـې د اسـالمي تهـذيب فكـري         
د بنــدګي او ) ج(اصــول كــامالً د هغــې پــر خــالف دي، ځكــه اســالم د ســيكولريزم پــه مقابــل كــې د خــداى  

خـه د  ړل شـويو او د هغـه د پيغمبـر لـه ا          ږخـه رالېـ   ړله ا ) ج(ده، چې ددې څخه هدف د اهللا      " طبيعي"اطاعت  
  .تبيليغ شويو ټولو قوانينو مراعات دي

لې ټپلې كې د رانغښتو په ډمقابل كې انسانيت پالنې او په يوې محدودې        د نشنليزم يا قوم پالنې په       
پـه دې  . ځاى د ټول انسانيت خدمت كول او درېم د خلكو په مقابل كې د الهي حاكميت موضوع مطرح ده    

) ج(اســاس د اســالمي امــت بنــسټ او اســاس پــه دغــه درې اصــولو، چــې عبــارت لــه توحيــد يعنــې د اهللا    
.  قيادت او درېيم نيابتي حكومت يا خالفت باندې اېـښودى دى          ) ج( رسول اهللا  حاكميت، رسالت يعنې د   

وي؛ خو د اسالم    ړد غرب د سياسي نظريې په اساس جمهور په خپله بادشاه دى، چې پخپله به قانون جو                
ي، ږځكه په دې نظـام كـې د هغـه شـريعت پـه اسـاس تلـل كېـ                   . ه ده ړسياسي نظريه په جمهوري خالفت وال     

ــه  ) 189، 187(اســالمي سياســت  . "ي ديړانــدې كــ ړخــه د هغــه رســول اســالمي امــت تــه و   ړ اچــې د اهللا ل
  ".مخونه

  
   : ، نبي او هادي)ص(پيغمبر

خه راغلى د پيغام رسونې تر څنګ يې اجرايي ځواك هم ړله ا) ج(همدا راز هر پيغمبر او نبي چې د اهللا
حكومـت او   : ي، چـې عبـارت دي لـه       شـاه ولـي اهللا پـه دې هكلـه ليكلـي، چـې نبـوت درې اركـان لـر                    . درلود

. ه اركان پـه پـوره توګـه موجـود وي    ړپه نبي كې دا درې وا. سياست، علم او حكمت، رشد او هدايت څخه  
 وخـت پـه الس      ۍ او سياست واك هـم لـري، كـه څـه هـم هغـه تـه عمـالً د منظمـې حكمرانـ                        ۍهغه د حكمران  
  .يم مخ184. ورنشي

دى او پيغمبــران ټــول د هغــه پــه ) ج(ښــوونكى يــوازې اهللاګــه شــي، چــې هــادي او الرډامــا دا بايــد پــه 
په قراّن كريم كـې پـه دې        . ل شوي ړهدايت او الرښوونې باندې نورو انسانانو ته د ښوونكو په څېر مقرر ك            

قـراّن د هـدايت او الرښـوونې كتـاپ ګرځـولى او             ) ج(پـه خپلـه اهللا    . نـه شـوې   ړېر زيات بحث او څې    ډمسئله  
اِهْـدِنَا الـصِّرَاطَ   :  او يا دا، چې مسلمان په خپل لمانځه كې وايي        ...لْمُتَّقِيْنَهدىً لِ "ويلي يې دي، چې     
پـه دې اسـاس   . "تِيَنَّكُمْ مِنِّـيْ هُـدىً  ډْفَاَمَّـا يـَ  او .. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا  : او يا دا، چې فرمايي  ..الْمُسْتَقِيْمَ

هغـه خپـل پيغمبـران د همدغـه هـدايت سـره             دى؛ خـو    ) ج(هادي او هدايت كوونكى يـوازې او يـوازې اهللا         
د انبيـاوو پـه   . يوازې پيغام رسوونكى نـه؛ بلكـې د اجرائيـوي قـوت او ځـواك خاونـدان هـم ګرځـولي دي              

ې وي؛ بلكـې د هغـه       ړي، چې يو نبي دې يـوازې پـه تبليـغ اكتفـا كـ              ږتاريخ كې داسې كوم مثال نه پيدا كې       
  . سره كولو هم مكلف ووسره په جنګ كې د تقنيني او حكمي كارونو په تر 

  



  : د مسلمانانو د يو والي موضوع
دا چــې ولــې د ايــران مــسلمانان د پاكــستان د مــسلمانانو ســره او يــا د ســعودي مــسلمانان د مــصر د      
مسلمانانو سره په يوه واحد اسالمي سيستم كې نه شي راټولېداى، د دين په فروعاتو كې د مجتهدينو                  

ى دا چې د مجتهدينو تر منځ پـه فروعـاتو   ړځكه لوم. ه نه لريړرې قطعاً اله خوا په اعتباري توپيرونو پو     
 د يوه خالفـت النـدې اداره كېـده او    ړۍكې دغه توپيرونه هماغه وخت هم موجود وو، چې ټوله اسالمي ن        

په فروعاتو كې دغه توپير اوس هم شـته؛ خـو ددې سـره سـره بيـا هـم مـسلمانان تـر يـوه چتـر النـدې ژونـد                  
 په توګه په پاكستان كې د اسالم تر نامه الندې د ټولو مذاهبو خاوندان كه شـيعه دي او كـه                      د مثال . كوي

سني، يو ځاى ژوند كوي، همدا راز په ايران كې هم، په ګران افغانستان كې همدا، اوس شـيعه او سـني                      
 او د  پـه فـضا كـې ژونـد تـر سـره كـوي،             ۍټول د يو چتر الندې پرتـه لـه كـوم مـذهبي تبعـيض نـه د ورورولـ                   

سعودي او مصر د مسلمانانو تر منځ؛ خو مذهبي توپير او جدا والى هم نشته او په دې كې هېڅ شك هم 
 كې د اوسنيو غاصبو نظامونو پر ځاى، چې د صـليبي حكمـاوو پـه                ړۍنشته، چې كه چېرې په اسالمي ن      

يـو څخـه اّزاد   ړ ك تـه رسـگيدلي دي پـه اسـالم پـوه او د پرديـو               ۍمستقيم او يا غير مستقيم تعاون واكمنـ       
ي؛ نــو بيــا بــه دا جغرافيــايي پــولې پــه كومــو كــې، چــې اوس دغــه ملتونــه   ړعناصــر حاكميــت تــر الســه كــ 
  .راښكېل دي بې كاره وي

كه تاريخ ته وكتل شي؛ نـو د اسـالمي امـت تجزيـه او ټـوټې ټـوټې كېـدل؛ خـو د صـليبي او كليـسايي                             
 او صليب د اسالم په مقابل كـې هغـه وخـت    دا هغه وخت و، چې كليسا. جنګونو نه وروسته صورت ونيو    

، چې اسالم د اروپا په دروازه كې استقرار مونـدلى و، او بـشريت، چـې د كليـسا د ظلـم او                        ړيرغل پيل ك  
ې وه، چې پـه نـوم د        ړاستبداد نه په تنګ راغلى و، او تر څنګ يې نژاد پالنې او نشنليزم دې حد ته وده ك                  

نانو ته د بشر په سترګه هم نه كتل، اسالم د خلكو تر منځ يـو نـوى     اعلى نسل اسنانانو د ښكته نسل انسا      
كليسا خپل ځان په حرج كې وليد او د . لې راروان ووډلې ډمنل شوى حقيقت و، او خلك د اسالم لور ته       

د بلـه لـوري كليـسا، چـې خپـل ځانتـه يـې يـو نظـام درلـود او حـاكمو                        . ړاسالم په خـالف يـې يلغـار پيـل كـ           
 نـه   ۍره په اختالف كې اخته و، د اسالم د مكمل سياسي، مذهبي او اخالقي واكمنـ               سياسي نظامونو س  

ه او د خپل فرهنګي يلغار په جريـان كـې يـې د قومونـو تـر مـنځ د       ړپه وېره كې وه؛ نو په دې يې بسنه ونه ك  
لـي  ه په هغوى كې يـې د قـوم پـالنې او يـو د بـل پـه خـالف د م                    ړتفريق او اختالف روحيه تزريق او ترويج ك       

 تر عنوان الندې ددغـو موضـوعاتو تخـم وشـينده او ددغـه تخـم اوبـه خـور اوس هـم كـوي، تـر دې                         ۍګراي
ددې تر څنګ يـې پـه داسـې حـال كـې، چـې د                . حده، چې اوس يې راټولېدل ګران؛ بلكې ناممكن ښكاري        

ه؛ خــو پــه اســالمي امــت او اســالمي     ړ الره اختيــار كــ ۍخپلــو ځــانونو او ولــسونو لپــاره د ديموكراســ    
هېوادونو كې يې د خپلو جاسوسي شبكو له الرې او خپل مادي تعاون او كومك په واسـطه د يـو شـمېر                 

ه تر څو په اسالمي امت كې دغه اختالف         ړمزدورو او پلورل شويو عناصرو په واكمن كولو سره هـڅه وك          
 بلكـل غلـط     په دې اساس دا اند پـه خپـل ځـاى          . يړنه يوازې په خپل ځاى وساتي؛ بلكې نوره هم وده ورك          

ي د فقهي فروعي اختالفاتو په اساس تـر يـوه سيـستم             ړ مسلمان وګ  ړۍدى، چې ووايو، چې د اسالمي ن      
 واكمنــان د اقتــدار پــه ړۍالنــدې ژونــد نــه شــي كــوالى؛ بلكــې بايــد داســې وويــل شــي، چــې د اســالمي نــ

د خالصون  لېونتوب كې د كليسا او صليب په جالونو كې داسې راګېر شوي، چې اسالمي امت ورڅخه                 



ي، چــې د ړ كــړپــه داســې نــاروغيو ككــ... ددې تــر څنــګ يــې د قــوم، نــژاد، ژبــې او. الر نــه شــې پيــدا كــولى
 يـې هملتـه   ږي؛ نو غړ پورته كږ لپاره غۍخالصون الر ميندل يې ګران دي او كه څوك په كې د خپلې اّزاد 

  .يږپه يوه نوم او بل نوم خفه كې
  

  :يرې موضوعږد 
ې، هغه په هـېڅ صـورت منطقـي نـه     ړك" څاپي"ك بحث يادونه ډ كوم توهين نه  يرې په هكله، چې د    ږد  
يرې درلـودې طبيعـي     ږخه څومره پيغمبران، چې راغلي هغوى ټولو        ړله ا ) ج(حقيقت دادى، چې د اهللا    . ده

هغـه كـه ابـو جهـل و او كـه      . او درلودړده، چې د مكې مشركينو هم د اسالم نه دمخه په يوه مذهب پورې ت            
د عبـادت پـه   ) ج(ټول د اسالم نه دمخه د پخوانيو مذاهبو پيروان وو، چې وروسته يې بيا د اهللا            . ابو لهب 

، ۍسـره پـه واكمنـ     ) ج( او په همدې خـاطر، چـې هغـوى د اهللا           ړو او بتانو پالنه او عبادت پيل ك       ږځاى د تي  
بـت پـالنې،   عبادت او ټولو نورو شرعي امورو كې نور خلك شريك ګڼل او لكه د نن په څېر د همداسې                   

قــوم پــالنې، تفــوق او اعلــى نــسل پــه نــاروغيو اختــه وو؛ نــو ځكــه ورتــه مــشركان وايــي؛ خــو د پخوانيــو  
عبادت او د هغـه د     ) ج(و، چې يو مسلمان د اهللا     ږبايد په دې وپوهې   . يرې هم درلودې  ږمذاهبو له مخې يې     

ه يا غټه الر پيـدا      ړه كې بله هره و    كه څوك پ  . احكامو د منلو او پلي كولو او اطاعت نه اخوا بله الر نه لري             
د پيغمبرانـو   . يږي، او بدعت په خپله په شرك منتج كېـ         ږي؛ نو هغه ته نوښت يا بدعت ويل كې        ړكول غوا 

پـه دې هكلـه  بـدني عبـادت او روژې          . يږسره د مشركينو په يوه تله كې اچول په خپله پـه شـرك منـتج كېـ                 
ې، چـې ټـول هغـه       ړالم د دين فقهـاوو دا خبـره پـه كلكـه كـ             د اس . نيول او يا نور عبادات هېڅ ځاى نه نيسي        

يـره يـو   ږ. ي په يو مسلمان موكد سنت او واجپ ګرځـي ړپه تداوم سره ك ) ص(اعمال، چې د اسالم پيغمبر    
څرنګـه، چـې پـه هغـه وخـت كـې       . ېړد هغو سنتو څخه ده، چې د اسالم پيغمبر يې پـه كلكـه سپارښـتنه كـ            

دول؛ نــو ددې لپــاره، چــې د مــسلمانانو او د  ږيــرې او برېتونــه اوږيهــود او نــصاراوو، او مــشركينو هــم  
تر څو د نورو قومونو . دئږيرې پرېږهغوى تر منځ فرق وشي؛ نو حكم وشو، چې تاسو برېتونه وخريئ او             

 څـه  ږسره مو فرق وشي؛ خو هغوى، چې په دې هكله كمـزوري ښـودله او يـا يـې د برېتـو پـه خرېيلـو كـې لـ               
مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ    " :د داسې خلكو په هكله وفرمايل، چې      ) ص(پيغمبر) ج(سستي كوله؛ نو د خداى    

او دا حـديث د هماغـه   . ي هغـه د هغـوى څخـه دى       ړ يعنې څوك، چې د كوم قوم سـره ځـان مـشابه كـ              "مِنْهُمْ
ې برعكس كله، چې صـليب او كليـسا وليـدل، چـ         . وخته څخه را پدېخوا د ټولو مسلمانانو لپاره تنبيه ده         

او . ئړيرې لـرې كـ    ږ، چې   ړې؛ نو د كليسا رهبانيانو خپلو پيروانو ته حكم وك         ړدې ك ږيرې او ږمسلمانانو  
همدا راز كليسا د مسلمانو ښـځو د پـردې پـه خـالف داسـې تبليغـاتي كمپـاين                   . دئږپه ځاى يې برېت پرې    

نـن  . رلـوداى يـې  ، چـې بايـد د  ړ، چې په نتيجه كې يې د ښځې ټول هغه بشري كرامت له منځـه يـوو       ړپيل ك 
ښځه په اروپايي او امريكايي ټولنـو كـې د نارينـه وو د الس يـوه د لوبـو اّلـه ده او د نارينـه وو د شـهواني                 

ي د خپـل  ړكليـسا غـوا  . يږغريزې د پوره كولو لپاره پـه هـر ځـاى كـې لكـه د حيوانـاتو پـه څېـر اسـتعمالې           
د فرهنګـي يلغـار تـر عنـوان النـدې ټـول         پـه دې خـاطر      . يړ هم راتاوه ك   ړۍهمدغه تهذيب په لور اسالمي ن     

 ړۍ تـه صـادروي، او تـر څنـګ يـې د اسـالمي نـ       ړۍهغه څـه، چـې د اسـالم پـه خـالف يـې لـري، اسـالمي نـ          
ي دي، چې خپـل كلتـور او تهـذيب          ړي په خپل تهذيب او كلتور كې داسې را ګېر ك          ړمسلمان كم پوهه وګ   
 كې، چې كښېني نـو حتمـاً بـه د خپـل كلتـور د                ه او ټولنه  ډمګردا، چې په هره غون    . ىړيې ترې بلكل هېر ك    



اما نه په خپله په ده كې او نه؛ خو به يې پـه فاميـل كـې د خپـل كلتـور اثـرات ليـدل                           . ساتنې لپاره ټټر وهي   
  .يږكې

  :لباس
ى، بايد عرض شي، چـې پـه   ړاندېښمن ك " څاپى"د لباس په هكله يې      ) ص(اما هغه څه، چې د پيغمبر     

د مختلفو رواياتو له مخې چلتـار هـم         ) ص(ځكه د اسالم پيغمبر   . صرار نشته ول حرج او ا   ډدې هكله هېڅ    
ى، وېـښتان يـې خرېيلـي هـم دي او پرېـښي      ړسر تور سر يې هم لمـونځ كـ  . ېړ يې هم پر سر ك   ۍلى، لونګ ړت
ي؛ خـو كـه چېـرې كـوم     ړپه دې اساس په دې كې مسلمانانو فقهاوو كـوم څـه توضـيحات نـه دي وركـ               ... هم

ي او ځـان د هغـې سـره مـشابه     ړه عبادات، چې د اسالم ستر پېـشوا درلـودل خپـل كـ    ي ټول هغ  ړكس وغوا 
  .ى دىړد حديث سره سم يې عمل ك) ص(ځكه، چې د پيغمبر. ي؛ نو طبيعي ده، چې خير به بياموميړك

  
  : مسئلهۍد غالم

 ي اوړ ورمـاتې كـ  ړۍ د سيستم كـ ۍ ورځې څخه د غالمړۍدا بايد په ياد ولرو، چې اسالم د همغه لوم       
كه چېرې په ابتدايي وختونو كې   . ړد هغه جاهلي زمانې دود، كلتور او تهذيب يې په دې هكله ورمات ك             

دغسې څه موجود هم وو؛ خو د بهترينو عملونو څخه يو عمل هم دا و هر مسلمان، چې مـالي اسـتطاعت      
لتـه پـه مدينـه      ې؛ خـو كلـه، چـې ه       ړي؛ نو بهترينه صدقه يې كـ      ړولري او وكوالى شي، چې يو غالم اّزاد ك        

 ۍه شـوه؛ نـو بيــا ددغـې ټـولنې د حاكميـت پـه اسـاس د غالمـانو د غالمــ        ړمنـوره كـې اسـالمي ټولنـه جـو     
 نـه د اّزادېـدو   ۍد همدغه ځايه ده، چې اسـالم ټولـو انـسانانو تـه د غالمـ     . ل شول ړځنځيرونه هم ورمات ك   

 يــې ټــول مــدنيت تــه ل، ښــځې او نــرړى، د هغــه جــاهلي زمــانې ســنتونه؛ خــو اســالم ورمــات كــړدرس وركــ
ل او ټولـو تـه يـې د    ړد ټولو حقوق يې يو په بل يـو شـان رايـج كـ    . ل، ټول انسانان يې اّزاد وګڼل    ړرهنمايي ك 

 او محكوميـت پـه خـالف د خالصـون او نجـات الره وښـودله، غالمـي پـه                     ۍظلم، زور، سـتم، بـې عـدالت       
. يږكـې هغـومره نـه محكـومې        ړۍهماغه وخت كې، چې څومره محكومېده، نن په اصـطالح پـه مهذبـه  نـ                

 كـې غالمـي د هـر وخـت نـه زياتـه او د هـر وخـت نـه تـوهين اّمېـزه ده، منتهـا د                      ړۍنن؛ خو په دغه مهذبـه نـ       
 شكل تغير موندلى، يوازې په دغه عصري قرن كې د تور پوټكو د غالمولـو او د افريقـا د لـويې             ۍغالم

نوونكې منظرې رامنځته كوي، ږه بوړ اوس زوچې څخه په لومو كې د انسانانو د انتقالولو فلمونه همدا
 پېښې لكه د پخوا په څېر موجودې دي؛ خـو  ۍ كې د تور پوټكو د غالم  ړۍاو همدا اوس په ټوله غربي ن      

نـن د اسـيا او افريقـا د لـويې وچـې زيـات               .  مرحله خپـل اوج تـه رسـېدلې        ۍتر څنګ يې د اقتصادي غالم     
ه شــوي، چــې د هېوادونــو غاصــب ږد بــار النــدې كــا د داســې اقتــصادي پورونــو ړۍهېوادونــه د غربــي نــ

چـې د انـسانانو تعلـيم    ( څخـه خـام مـواد    ړۍنـن د درېيمـې نـ   .  پرته بله الر ونه لريۍواكمنان به يې د غالم    
او بيـا بېرتـه     . يږېـر ارزان قيمـت بانـدې صـادرې        ډغربـي هېوادونـو تـه پـه         ) يافته طبقه هم په كې شامله ده      

ول ډاسـالم هـر   . يمـت واردوي، او هغـه هـم د پـور او سـود پـه شـكل كـې              ېـر سـتر ق    ډهمدغه پاخه مـواد پـه       
ــالم    ــر دې، چــــــــــــــــــــــــــــې د ظــــــــــــــــــــــــــ   غالمــــــــــــــــــــــــــــي محكومــــــــــــــــــــــــــــوي او اّن تــــــــــــــــــــــــــ

  
  .حكمران تر مخه د حق كليمه ويل يا رښتيا څرګندول جهاد بولي

  



  :د افغانستان موجوديت
بـه نـه و؛ بلكـې       ول درسته نه ده، چې كه چېرې پښتانه نه واى؛ نو افغانستان             ډد څاپي دا خبره په هېڅ       

 لپاره د انګليسي ځواكونو تـر روسـي سـرو ځواكونـو پـورې ټولـو                ۍپه افغانستان كې ددې هېواد د اّزاد      
د روسانو پـه خـالف پـه سـتر اسـالمي ملـي قيـام        .  څه كم او زيات سره لوبولى      ږافغانانو تاريخي رول  په ل     

ژادي او توكمي توپير سره د جهاد پـه         كې ټول افغانان د ايمان او شهادت په جذبې سره، پرته له قومي، ن             
واضح ده، چـې پپـښتنو بـه د نـورو پـه نـسبت زيـات رول لوبـولى وي، او زيـات                        . يوه سنګر كې جنګېدلي   

 كــور دى او ټــول ډي بــه يــې پــه شــهادت رســېدلي وي؛ خــو افغانــستان د ټولــو افغانــانو واحــد او ګــ  ړوګــ
او د داسې پتمن ژونـد   . ن ژوند خاوندان دي    د اصل په اساس د پتم      ۍافغانان په كې د اسالمي ورورګلو     

خپـل ځانونـه    . ېركـي ډكـي دي او كـه       ږتيا لري، چې په افغانستان كې ټول مېشته اقوام كه ل          ړلپاره دې ته ا   
 او علويت لپاره د ژبې، قوم او نژاد د جاهلي خصلتونو په ځـاى د    ۍافغان وګڼي او يو په بل باندې د برتر        

هـېڅ يـو قـوم او ژبـه د نـشنليزم د             . يړ او علويـت شـعار خپـل كـ         ۍ د برتـر   علم، پوهې او يو بل تـه د خـدمت         
ي په علمي، اقتـصادي او سياسـي        ړتر څو، چې د هغه قوم وګ      . شعار الندې علويت نه شي تر السه كوالى       

د همدې زيار نتيجه ده، چې نن انګليسي، عربي، فرانسوي . يړګرونو كې د هغې د ودې لپاره كار ونكډ
د اسالم دين د ژبـو زده  .  او يا هم په سترو سترو منطقو باندې حاوي دي    ړۍ خو په ټوله ن    او فارسي ژبې يا   

ه د اسالم د ستر پيغمبر د حكم په څېر معرفي كوي او خپلو پيروانو ته حكم كوي، چې د نورو اقوامو                      ړك
  .ئ، تر څو د هغو سره د ښه تفاهم لپاره الره پرانستله شيړژبې زده ك

دغه ليكنه، چې وايي د اسالم اصلي " څاپي"ښتيا هم د عربو فرهنګي يلغار دى؟ د اّيا د اسالم دين ر
دين، چې په مكه او مدينه كې نازل شوى و هغه په مدينه كې خاورو ته سپارل شوى او دغـه اوسـنى ديـن        

د خـه هغـه   ړځكه له يوه ا.  باندې داللت كويۍكامالً د هغه په جهالت او ناپوه . د عربو فرهنګي يلغار دى    
ى او بيا يې وروسـته پـه ټـول ديـن د           ړيو كرښو كې استدالل ك    ړهمدغه دين له مخې د خپلې ليكنې په لوم        

ي، چې ددې جملې څخه مقصد څه دى؟ د اسالم ديـن؛ خـو        ږلوستونكي نه پوهې  . بطالن ليكه راښكلې ده   
المي ټـولنې   اسـ ۍنړهماغه دين دى، چې په مكه او مدينه كې نازل شوى او بيـا يـې پـه مدينـه كـې د لـوم               

 ته په خپله د اسالم د ستر پيغمبر په وخـت كـې او هـم د    ړۍاو د هغې وروسته نورې ن     . بنسټ كېښودل شو  
نن د اسالم د ديـن  .  ته ورسېدړۍهغې وروسته د هغې د خلفاء راشدينو او نورو مسلمانانو له خوا ټولې ن 

نـو تـه    ړو علمـاوو خپـل تحقيـق او څې         كې خپره ده، په دې هكله مسلمانو او غيـر مـسلمان            ړۍرڼا په ګرده ن   
او ګــڼ شــمېر هغــه . ى او د اســالم ديــن د حقانيــت او علميــت پــه هكلــه نــوي انكــشافات كــوي  ړدوام وركــ

ه بدي شوي او د انساني كرامـت او حرمـت   ړانسانان، چې په اصطالح د متمدن غرب د اخالقي زوال نه ز           
ــ       ــاره د خالصــي الره اســالم ګڼ ــه لټــه كــې دي، د خپــل ځــان لپ ــال يــې د هغــې ښــځينه     . يپ ــو كــوچنى مث ي

ژورنالستې دى، چې د طالبانو د زوال په وروستيو ورځو كې په جالل اّباد كې لس ورځـې زنـداني شـوې     
ې وه، او بيا په لندن كې يې ړ وخت كې تر سره كږ مطالعه په هغه لۍنړوه او هلته يې د اسالم په هكله لوم

 اوهمداسـې د    ړيـن قبـول او خپـل ځـان يـې مـسلمان اعـالم كـ                نې وروسـته د اسـالم د      ړد پوره تحقيق او څې    
ي پورې به د ځمكې په مـخ موجـوده وي، او      ړاسالم دين داسې يوه پديده ده، چې د انسانانو تر اخري وګ           

تل پاتې، ژوندى او حَي او قيوم ) ج(دى او اهللا) ج(وونكى اهللا  ړونكى او جو  ږدا ځكه، چې ددې دين رالې     



  .دى
وفـات وي او فكـر كـوئ، چـې د پيغمبـر نـه         ) ص(خـه ستاسـو مقـصد د پيغمبـر        كه چېرې ددې جملې څ    

وروسته دين پاتې نه دى، او اّيا دا، چې ستا د خالصې نه تر مستخصله پورې په كتابونو كې داسې څـه                      
له نظـره تېـره شـوې وي؛ نـو دا سـتا د نظـر تنـګ والـى، د علـم او پـوهې كمـښت او د پوچـو او ميـان تهـي                 

 كې د اسالم د دين په هكله سوچ او فكر او باالخره د اسـالم څخـه پـه مكملـه توګـه لـرې                          نظرياتو په تنګنا  
. ېړوالى او عقده ښيي، چې تـه يـې دې تـه وهڅـولې تـر څـو د ديـن پـه هكلـه داسـې كليمـات اسـتعمال كـ                             

" د اسـالم ديـن    " او په تاسې مې خپل نعمت        ړفرمايي، چې نن مې ستاسې دين تاسې ته تكميل ك         ) ج(اهللا
ــه مــې د اســالم ديــن غــوره كــ   ړ كــتمــام ــه مخــې د اســالم ديــن د اهللا  . ړ او تاســې ت ــه ا) ج(ددې اّيــت ل خــه ړل
ددغه دين د پلي كولو، عملي كولو، تـشريح كولـو او خلكـو              ) ص(لى، په خپله پيغمبر   ړراو) ص(پيغمبر

كـې ددې   ه درلود؛ خو په خپله پيغمبر ددې دين موجد او خـالق نـه دى؛ بل               ړته د رسولو ستر رسالت په غا      
سـنت پـه پرلـه پـسې     ) ص(كتاب او د پيغمبر ) ج(دى د پيغمبر د وفات نه وروسته د اهللا        ) ج(دين خالق اهللا  

ې او تحقيق لپاره يې د ريسرچ ستر سـتر مركزونـه، نـه              ړتوګه په انساني ټولنه كې ګردش كوي او د زده ك          
ې پرانستي او كار كوي؛ خو  كې هم، كلونه كلونه راهيسړۍ كې؛ بلكې په غربي نړۍيوازې په اسالمي ن

لې څخه، چې د اسالم په مطالعه مصروف دي يوه هـم دغـسې نظـر لكـه     ډتر اوسه پورې د غربي پوهانو د     
  ."ىړتاسې، چې د نشنليزم د تنګنا نه راوېستلى نه دى ورك

  
  

ددې ليكنې په ځواب كـې مـا        . ليكنه، چې كټ مټ وليكل شوه     " مومند"دا وه د ښاغلي     
او د دعوت خپرونې ته مې واستول؛ خو په دعوت كې ال تر اوسه پورې نه هم يو څه وليكل   

هغه څه، چې مـا ليكلـي دا دي ګـران لوسـتونكي يـې پـه النـدې ډ،ل مطالعـه                      . ده خپره شوې  
  :كولى شي

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اّيا هر دين په خپل بنسټ 
  كې نيشنليزم دى؟

  
  

هر دين په  " ګڼې كې زما د      141نې په   د دعوت خپرو  " مومند"د پورتني سر ليك الندې ښاغلي زلمي        
ېـر زيـات بـد او       ډليكنې پر خالف په خپلې انتقادي ليكنې كې نـشنليزم تـه             " خپل بنسټ كې نشنليزم دى    

  ."رد ويلي او زه يې هم ښكنځلى يم، چې ګنې ما به نعوذ باهللا كفر ويلى وي او بايد توبه وباسم
  :د خداى بخښلي ملنګ جان وينا ده

  

  ينه د رښتينو طرفدار شـــــيڅوك به په رښت
  مــــه وايه رښتيا راباندې سر به مې په دار شي

  

م د ګنـاهونو    ړته څه وليكم، غـوا    " مومند"تر دې دمخه، چې زه د رښتياو دغه دار ته ودانګم او زلمي              
پـه  ) ج(يو انسان كه هر څومره له ګناهونو پاك او سـپېڅلى هـم وي؛ خـو د لـوى خـداى         : په هكله څه ووايم   

همدغـه سـبب دى، چـې ال پيغمبرانـو او انبيـاو هـم       . يړاندې مجبور دى توبـه وباسـي او بخـښنه وغـوا      ړو
زه، . اندې له شيطان نه پناه او له ګناهونو څخه ژغورنه او بخـښنه غوښـتله  ړپه و) ج(همېشه د لوى خداى   

يه خدايه به بخـښنه نـه   ېر ستر ګناهګار يم، ولې به توبه نه وباسم او له لوډېر كوچنى انسان او يو  ډچې يو   
ي، د  ړم، چـې ماتـه د سـمې ليـارې هـدايت وكـ             ړم؟ له دې امله په هر لمانځـه كـې لـه لويـه خدايـه غـوا                 ړغوا

پـر  ) ج(او پـه هـر لمانځـه كـې هـم د لـوى خـداى               . شيطان له وسوسو مې وژغوري او ګناهونه مـې راوبـښي          
دا كـوم؛ خـو د نـصاب خاونـد نـه            د لمانځه سره جوخت د روژې فريضه هم ا        . محبوب استازي درود استوم   

حج راباندې هم فرض شوى نه دى، ځكه، چې شتمن نه يم؛ خـو د ثـواب لپـاره نيـت                     . مړيم، چې زكات ورك   
له فرايضو او وجايبو نه وروسته په حسناتو او صـدقاتو كـې   . لرم يو ځل د مباركې كعبې زيارت ته ورشم       

د چـا  . يړتل نه يم، د چا حقوق مـې نـه دي غـصب كـ    قا. هم هلې ځلې كوم، چې له چا نه وروسته پاتې نه شم         
دروغ مې نـه دي     . وطن پلورونكى نه يم، او ولس مې پر چا نه دى پلورلى           . ېړپر ناموس مې بلوسه نه ده ك      

د اسـالم پـه     . ىړ، قراّن او پيغمبر تـه مـې خيانـت نـه دى كـ              )ج(خداى. يړويلي، او څوك مې نه دي دوكه ك       
لې، چې ړپر خپل الس مې ګټلې او په خپله مې خو       . ېړستفاده مې نه ده ك    ه ا ړنامه هېڅكله او هېچرته ناو    

ې، چـې پـه دغـه    ړهڅه مې ك. ه مې د اسالم د مبارك دين د احكامو سره سم ګڼلي دي    ړه و ړخپل دغه ټول ك   
نه ړځكه، چې پوهه او د پوهې سره جوخت سمه ك         . نې خاوند هم شم   ړلياره كې د الپسې پراخې پوهې او ك       

باندې وسوځېده، چې " مومند"ه مې پر ښاغلي زلمي  ړي؛ نو ز  ږن له اصولو څخه شمېرل كې     د اسالم د دي   
عاجز د مذهبي تعصب د افراط له امله كه څوك، چې پر خره سور وي او خر نه ويني هم د نشنليزم غندنـه                        

 ړ و كه چېرته نشنليزم دده پـه ګروهـه دومـره بـد او د غنـدنې               . معرفي كوي " مومند"كوي او هم ځان زلمى      
وي؛ نو بيا ولې يې پر خپل ځان د پښتو نوم ايښى او ځان يې د پښتون په ټبر كې شمېرلى؟ هغه ته؛ خو د 

ي او د پـښتون د ټبـر پـر       ړهغه د ګروهې له مخې الزمه وه، چې د پښتون د نوم پر ځاى د عربي نوم غوره كـ                   



  .ى واىړځاى كوم عربي ټبر ته يې ځان منسوب ك
لـو پـه ګروهـه عربـي نـوم، عربـي ژبـه، عربـي         ډپه څېـر د متعـصبو مـذهبي     " مومند"ځكه، چې د زلمي     

" مومنـد "لكه، چې په دې هكله د زلمـي    . يږفرهنګ او عربي ټبر خو د اسالم د دين بېخ او بنسټ ګڼل كې             
ې او هغـه يـې د       ړپـر تـوري نيوكـه كـ       " څـاپي "په نامه هم يـو چـا زمـا د نامـه د              " صافي"نه مخكې د سر باز      
  . كې ګڼلى وۍهنګ سره په دښمنعربي ژبې او فر

د نيوكې په هكلـه څـه ولـيكم ځكـه، چـې هغـه راتـه د هغـې د                     " مومند"په هر حال مانه غوښتل د زلمي        
ېر زيات افراطي متعصبه مـذهبي وبرېـښده، چـې متعـصبه مـذهبيان ددې حـق چاتـه نـه                     ډليكنې له مخې    

  :دلته مې يو متل راپه ياد شو. وركوي څو خپل ديني نظر هم ووايي
ل او لـه    ړخـداى، پوښـتونكي ورټـوپ كـ       : ي له يو چا نه وپوښتل، چې نوم دې څه دى؟ هغه وويل            ړيو س 

: ي ورتـه وويـل    ړ، چې ته ال ځان ته خداى هم وايې؟ هغه س          ړستوني يې كلك ونيو او په مرګ يې تهديد ك         
  ." دىزما نوم خداى نه دى؛ بلكې خداى بيردي. دهږنه وروره داسې نه ده، تر بيردي خو مې پرې

د متعصبه افراطي مذهبيانو عادت هم همدغسې وي، چاته تر بيردي چانس نه وركوي؛ خو كله، چې      
د ليك دغې كرښې ته پام شو، چې دين او مذهب ته يې په كې په يوه سترګه كتلـي                    " مومند"مې د زلمي    

يـاد شـوه، چـې    سـي ژبـي شـاعر دغـه وينـا راپـه       ړخـه ګڼلـي، د پا  ړلـه ا ) ج(ه يې د لوى خـداى ړدي او دا دوا   
  :وايي

  

  اګر بينى كه نابينا و چاه اســـت
  و ګر خاموش بنشينى ګناه اسـت

  

د خپـل ليـك پـه مقدمـه كـې           " مومنـد "ښـاغلي زلمـي     . ځان مې مجبور وګاڼه، چې يو څه ورتـه ولـيكم          
دين او مذهب يوه عقيده او عملي الره ده، چې د انساني ټولنې د بهبـود او الرښـوونې             : داسې ليكلي دي  

  ."اندې شوىړخه وضع شوى او د پيغمبرانو او انبياوو په واسطه ټولنې ته وړله ا) ج(اره د اهللالپ
ي پـه روښـانه توګـه ديـن او مـذهب            ړنـوم . د ليكنـې كـټ مـټ يـوه برخـه          " مومنـد "دا وه د ښاغلي زلمي      

 ديـن پـه   ده ليك كې يې ال څو څو ځايه هم مذهب تـه د        ږخه ګڼلي او په خپل او     ړله ا ) ج(ه د لوى خداى   ړدوا
، چې په خپلې ليكنې كې پـه اسـمانونو كـې د اّدم عليـه الـسالم      "مومند"ښاغلي زلمي  . سترګه كتلي دي  

انـدې كـوي؛ خـو پـه ځمكـه كـې ددې تـوان نـه مـومي څـو د ديـن او                    ړه ژبـه و   ږاو د ابليس لعين قصه په خـو       
امـت او مـذهب پـه     ليكنې كـې د ديـن، ملـت،    ۍسره ددې، چې زما په پخوان. مذهب تر منځ توپير وويني   

ې وه، چې ديـن     ړپه هغه ليكنه كې مې روښانه ك      . اندې شوى و  ړ د علماوو دريځ هم و     ړۍهكله د اسالمي ن   
تـه  ) ج(ديـن لـوى خـداى   : په لغوي معنى عقيده او ملت ته وايي، او همدارنګه په كې ويل شـوي وو، چـې     

ته ) ج(چې مذهپ لوى خداى   ،  "مومند"زلمي  ." ملت او امت پيغمبر ته او مذهب مجتهد ته منسوب دى          
مه په دې ځاى كـې د الپـسې روښـانتيا لپـاره نـور       ړمنسوبوي ښايي د هغه به خپل ابتكار وي؛ خو زه غوا          

  .هم تم شم
و كلونو شوم، د پالر له خوا د جومات مالصاحب ته وروستل شوم،             ږښه مې په ياد دي كله، چې د شپ        

ونـو كـې راتـه    ږل او بيا يې پـه غو    ړنځه قواعد را زده ك    مال صاحب راته لمونځ او د لما      . مړچې لمونځ زده ك   
  :دغه څو ټكي هم راننوېستل چې



كـه چـا درنـه وپوښـتل،     . يـم ) ج(كه چا درنه وپوښتل، چې بنده د چا يې؟ ووايه، چې بنده د لوى خـداى   
چـا  كه چا درنه وپوښـتل، چـې پـه امـت د          . چې په ملت د چا يې؟ ووايه، چې په ملت د ابراهيم خليل اهللا يم              

كه چا درنه وپوښتل، چې په مذهب د چـا يـې؟ ووايـه، چـې       . يې؟ ووايه، چې په امت د محمد مصطفى يم        
كه چا درنه وپوښتل، چې ولې پـه مـذهب د ابوحنيفـه             . په  مذهب د امام اعظم ابو حنيفه رحمآ اهللا عليه يم           

خو مال صـاحب ماتـه دا        الره ده؛    ۍيې؟ ووايه، چې په دغه مذهب كې افراط او تفريط نشته او يوه منځن             
) ج(يوازې دومره يې وويل، چې بنده د لـوى خـداى          . ونه ويل، چې په مذهب د لوى خداى يا د پيغمبر يې           

كله، چې را لوى شـوم؛ نـو مـا ددغـو پورتنيـو څـو ټكيـو پـه هكلـه، چـې د ګروهـې بنـسټ ګڼـل                  . يې او بس  
په اندازه اسالمي فقهـه ولوسـتله بيـا    د الپسې پراخې پوهې د الس ته راوستو په لياره كې د توان    . يږكې

 د اديــانو پــه هكلــه د خپلــې ړۍمــې اســالمي تــصوف او اســالمي تــاريخ كــې مطالعــه او ورپــسې مــې د نــ  
  :له، چې اوس اوس دې ځاى ته را رسېدلى يم، چې ووايمړده كږ اوړۍمطالعې ل

درېو امتونـو وېـشلى   په خپلې ازلي ارادې سره د ابراهيم خليل اهللا حنيف ملت په دغو              ) ج(لوى خداى 
كـوم مـذهب، چـې پـه دغـو امتونـو كـې د               . موسوي امت، عيسوي امت او محمدي يـا اسـالمي امـت           : دى

هغـه د  . يو الرښوونكيو نه په وروسته زمانو كې راټوكېـدلى او ال تـر اوسـه موجوديـت لـري             ړهغوى د لوم  
عت كـې د اجتهـاد لـه ليـارې     هغه امت د علماو له خوا د ځينو ټولنيزو او سياسي شرايطو له مخې په شري              

د هدايت له مخې او د وحې لـه ليـارې           ) ج(امت د ملت له بدن څخه د لوى خداى        : يعنې. رامنځته شوى دى  
مګـر مـذهب د     .  اّيت او داسې نور    123 اّيت او د النحل سورآ       48وګورئ د المائدآ سورآ     . را جدا شوى دى   

نو ځكه مذهب مجتهد ته منـسوب دى، نـه لـوى    امت له بدن څخه د مجتهدو علماو له خوا را جدا شوى؛   
 اّيت د صراحت له مخې د امتونو تر منځ يوازې اختالف روا             48د المائدآ سورآ د     . يا پيغمبر ته  ) ج(خداى

مګـر پـه دغـو امتونـو كـې، چـې كـوم مـذاهب راټوكېـدلي دي هغـوى د امتونـو تـر مـنځ د                             . دى نه د ښـمني    
و امتونو په ړى، چې دغه چال چلند ددې درې واړت پيل ك  ېره ستره دښمني او مخاصم    ډاختالف په ځاى    

و هـېڅ سـوچ او      ډى، چې د يوه ملت پـه څېـر د بيـا رامنځتـه كېـدو هـ                 ړمنځ كې داسې جداوالى رامنځته ك     
همدارنګـه د عيـسوي     . يهوديـان فلـسطينيان وژنـي او فلـسطينيان يهوديـان          . يږفكر هم نه تر سترګو كېـ      

س يې په سر كې بوش ودرېدلى د اسالمي امت متعصبه مذهبي لې، چې همدا اوډامت متعصبه مذهبي 
ي وژني، چې اسامه هم د عيسوي امت پر بې ګنـاهو        ړاسامه په بهانه لګيا دى د اسالمي امت بې ګناه وګ          

د هدايت سره سم، چې اخـتالف بايـد   ) ج(په دې جريان كې هېڅ يو يې د خداى      . و مرګاني حملې كوي   ړوګ
ي ړې لـه ليـارې غـوا      ړاختالف معتقد نـه دي او لګيـا دي د مخاصـمت او جګـ              د خبرو له ليارې حل شي په        

مذاهب، چې له بنسټه د سياست لـه خېټـې          . ىړابراهيمي ملت، چې درې ګونى  امت دى محوه او نابود ك           
 بـه  ړۍتېرې پېـ . ي په توګه استعمال شوي ديړدو كې هم تل د سياست د څوبا     ږېدلي، د تاريخ په او    ږرازې
  .په افغانستان كې د جهاد د دوران څو كلونو ته به نظر واچوودو او همدا ږپرې

افراطي متعصبه مذهبيانو په افغانستان كې پـه زرګونـه افغـاني ځوانـان يـوازې پـه دې ګنـاه ووژل،                       -1
  .به هم اورېدلي وي" مومند"ښايي زلمي . چې دعاى قنوت يې نه وه زده

ې او نجـونې د جنګـي غنيمـت پـه نامـه        ښځ ۍافراطي متعصبه مذهبيانو د ننګرهار د خېوې ولسوال        -2
ى دى پاكستان ته وروستل او د وينځو په څېـر يـې             ړاو په دې دليل، چې پيغمبر هم همداسې عمل ك         

 .وپلورل، چې ښايي زلمي مومند به هم اورېدلي وي



افراطي متعصبه مذهبيانو د تورخم يو ټولى امنيتي عسكر، چې كمونيستي حكومت نه اوښتي او                -3
 .ي يې د تورخم پر سرك واچولړتسليم شوي وو، هم ټول ووژل او ممجاهدينو ته 

 مركز ونيو، له هغه ځايه يې يو شـمېر  ۍكله، چې طالبانو په كابل كې د عبدالعلي مزاري د قوماندان  -4
ې ښــځې او نجــونې راووېــستلې، چــې دغــه مركــز هــم د افراطــي متعــصبه        ډزيــاتې لــوڅې او بربنــ  
 . به هم اورېدلي ويښايي زلمي مومند. مذهبيانو مركز و

ېـرو بـې ګنـاهو انـسانانو پـر سـرونو مېخونـه ټـك         ډافراطي متعصبه مذهبيانو د كابل پـه ښـار كـې د       -5
يـو د نڅـا فلمونـه    ړېرو بې ګناهو انسانانو د مډل او د ړېرو بې ګناهو ښځو تيونه يې پرې ك ډوهل او د    
 .ل، چې ښايي زلمي مومند به هم اورېدلي ويړ كړيې هم جو

د ) ج(، د خــداى)ج(هــم داســې متعــصبه افراطــي مــذهبيان شــته، چــې هېڅكلــه د خــداى  همــدا اوس  -6
رسول او د قراّن شفاعت نه مني؛ خو د علي، حسن يـا حـسين نـوم، چـې ورتـه واخلـې لـه سـر او مـال،                              

 .ننګ او ناموس نه به هم در تېر شي
ل، چـې ټولـه   ړ ښـخ كـ  مذهبيانو د شبرغان د ليلې په دښته كې زرګونه طالبان ژوندي تر خاورو النـدې          -7

 . ترې خبره دهړۍن
پـه نامـه هـم واكمـن دي، پـه           " حكومـت اسـالمي   "مذهبيانو، چې همدا اوس پر افغانـستان بانـدې د            -8

 .زرګونه طالبان د كندز، مزار او شبرغان په الره كې په كانتينرونو كې ووژل
. خه ګڼيړله ا) ج(د خداىېر افراطي مذهبيان شته، چې زلمى مومند يې مذهب ال     ډداسې او دا رنګه نور      

ېـدلي دي، د دوى لـه مـذهب نـه هـم             ږوګورئ لكه څرنګه، چـې دغـه ټـول مـذهبيان د سياسـت لـه خېټـې زې                  
څرنګـه، چـې هغـوى لـه ديـن نـه څـه وقـوف نـه لـري، ديـن هـم د هغـوى لـه                             .  شـوى دى   ړى جو ړسياسي څوبا 

 پـورې افراطـي متعـصبه    په افغانستان كې مـو وليـدل، چـې تـر يـوې زمـانې          . خ نه لګوي  ړمذهب سره څه ا   
ي په توګه وكارول شول؛ خو، چې كله د سياسي واكمنانو ګټـو، روا  ړمذهبيان د يوه سياسي واحد څوبا     

. ي نوم كېښودل شو او د شر او فساد د عاملينو په توګه سـپك شـول                ړو باندې د خرا   ړوګڼله پر هغو څوبا   
د . ړي پـه توګـه كـار پيـل كـ          ړم د څوبـا   لې، چې د طالبانو په نامـه د هغـوى ځـاى ونيولـو هغـوى هـ                 ډدويمې  
: لـې، چـې   ړمبـا شـو او چيغـې يـې ك         ړو النجه ال روانه وه، چې ستر سياسـي واكمـن پـه غ             ړو او د څوبا   ړخرا
هماغـه  .  غوايان چيچي او بايد نابود شي      ږي دي، چې زمو   ړي نه دي؛ بلكې غوبا    ړي؛ خو نور څوبا   ړڅوبا

چې پاغوندې يې ال د كيوبا تر ګونتانامو پورې هم يو پسې راغلل او داسې يې وټكول،        ړو، چې په غوبا   
 ځـاى  ۍېـرې خواشـين  ډو تـه وسـپارلو، چـې د        ړمګر ځاى يې هماغو پرونيو د شر او فساد خرا         . ورسېدلې

  .دى
  ".د تارو يې كيزه وي، د هغه اّس به څه مزه وي؟: "وايي چې

ولـي  ږمارشـال او قهرمانـان زې  وله الوتكو په كې ډ 52 دويمه دوره، چې امريكايي بي ۍو د واكمن  ړد خرا 
  .كه دوره وختلهډبيا هم د افراط او تفريط، د شر او فساد نه 

يوالـو تـر    ړپه هر حال د افراطي مذهبيانو د جهاد نتيجه؛ خـو اوس پـه همـدې ځـاى او پـه همـدې توګـه د ن                          
ي نـه   ړوبه ګورو، چې په راتلونكو مياشتو او كلونو كې د اوسني اسالمي دولـت لـه څوبـا                 . يږسترګو كې 

ي او كه نه؟ زما خبره دلته داده، چې داسې نظامونو ته نه زه ديني نظام                ړه ك ړبه ستر واكمن بله بده بال جو      
ځكه ددې نظام هر واكمـن پـه زرګونـه بـې ګنـاه       . ويلى شم او نه هم د اسالم دين هغه ته اسالمي نظام وايي            



يـت د صـراحت پـه مـخ چـا، چـې كـوم               كـوم، چـې د قراّنـي اّ       . مسلمانان په قصدي او عمدي توګه وژلـي دي        
 نه ړله خوا د بخښلو و) ج(موْمن مسلمان په قصدي او عمدي توګه وژلى وي، هغه هېڅكله د لوى خداى

تيـا ولـري،   ړڅوك، چې د جنت مـستحق نـه وي؛ نـو هغـه بـه څنګـه ددې و      . يږدي او د جنت مستحق نه كې  
 هم بوخت وي؟ هيله ده، چې ښاغلى زلمـى  اى شي ال، چې د مسلمانانو په وژلو   ړ ك ړچې اسالمي نظام جو   

  .مومند او د هغه ملګري به د بصيرت په سترګو د دين او مذهپ تر منځه توپير وويني
په خپلې ليكنـې كـې طالبـان د ناسيوناليـستانو پـه نومونـو نومـولي او د هغـوى                     " مومند"ښاغلي زلمي   

  :كيو پر بنسټ ردومهه يې ناسيوناليستي ګڼلي دي، چې زه يې ددې الندې ټړه وړټول ك
يـرې پـه نامـه يرغمـل ونيـسي او پـر خلكـو پـه زوره         ږله، چې د مذهب پر اساس يو لـوى ملـك د     ډيوه   -1

  ي؛ نو هغه به څنګه ناسيوناليستان وي؟ړه كږډيره اوږ
 له، چې په هر ګام كې يې ناسيوناليستان ټكولي دي، هغوى به څنګه ناسيوناليستان وي؟ډيوه  -2
سالم نارې وهلې؛ خو كله، چې يې وليدل ايران ته خطر متوجه دى، اسـالم تـه   په ايران كې خميني د ا   -3

لـه او  ړمګر په افغانستان كې طالبانو د خطر په مهال كې وطن ته شا ك  . له او ايران ته يې مخ     ړيې شا ك  
 اّيا ناسيوناليستان داسې وي يا  كه هغسې؟. مذهب ته مخ

مګر د عربو په خاوره كې ال تـر اوسـه           . يې كېده ل، چې عبادت    ړهغه بتان مات ك   ) ص(وګورئ پيغمبر  -4
 پـه سـترګه ال څـه، چـې د مخالفـت پـه              ۍېـر سـتر سـتر بوتـان پـاتې دي، چـې چـا ورتـه د دښـمن                   ډپورې  

. په قول د عبرت نښې وګڼلې او ويـې سـاتلې          ) ص(عربانو خپل بتان د پيغمبر    . سترګه هم نه دي كتلي    
 د سـيمې پـر    ږكفـر او جهالـت نـښې وګڼلـې او زمـو           ه او متروكه بتـان يـې تـل د           ړ د سيمې زا   ږمګر زمو 

 .لېړمتعصبو افراطي مذهبيانو يې ماتې ك
دغه او داسې نور اعمـال دي، چـې پـه روښـانه توګـه ښـيي څـه، چـې طالبـانو غوښـتل او كـول هغـه نـه                                

د خـو د عربـو      . او نـه الره   ړه نه لرله، چې په ناسيوناليزم پورې يـې هـم څـه تـ              ړيوازې د اسالم په دين پورې ا      
 پـه سـيمه كـې       ږلې ال په تېرو زمـانو كـې هـم زمـو           ډداسې  . فرهنګ د تعميم په الره كې سوچه مذهبيانه وو        

ېر زيات وي، چې پـه بيابيـا توګـه پـه      ډراميدان ته شوې وې، او په راتلونكو زمانو كې به هم ددې امكان              
  .مختلفو نومونو او شكلونو رامنځته شي

رنګــه پېــښو شــاهد ګرځېــدلى دى؛ بلكــې پــه ايــران كــې هــم د   دا يــوازې افغانــستان نــه دى، چــې د دا 
  .ېر ښه وكارول شوډخميني نظام د مذهب پر بنسټ وكارول شو، چې 

ېـرې  ډدين پراخه لمن لري؛ خو مـذهب لكـه څرنګـه، چـې پـه ايـران او افغانـستان كـې وازمېيـل شـو د                      
 د ږي پــه نامــه ال زمــوكــوم جنايتونــه، چــې د شــيعه او ســن. تنګــې حوصــلې او متعــصبې ســينې خاونــد دى

اندې په ايران، افغانستان او پاكستان كې همدا اوس اوس په تكرار سره پـېښ شـوي او ال                ړسترګو په و  
او نـه  ړبه هم پېښ شي، د مذهب او مذهبيانو كار دى، چې هېڅكله په دين او ديـن مينـو كـسانو پـورې تـ                        

  .لري
ې دي؛ خـو ددې     ړې خبـرې كـ    ږم ښې خـو   يرې په هكله ه   ږپه خپلې ليكنې كې د      " مومند"ښاغلي زلمي   

يـرې پـه هكلـه      ږما د دوست په جامـه كـې د          ". وي او دښمن دې خندوي    ړدوست دې ژ  : "متل په اساس چې   
او، هاغـه نېـك او   ړيـې هـم وژ   " مومنـد " زلمـى    ږې وې، چـې ال زمـو      ړپه هماغه وخـت كـې ترخـې خبـرې كـ           

ه كوي د عمل په ساحه كې هېڅ نـه          و خبرو كې ورته اشار    ږپه خپلو خو  " مومند"معقول حركت، چې زلمي     



كه مو په ياد وي د جهاد په دوران كې په پېښور كـې              . ېره پېچلې ده  ډيرې مسئله   ږځكه؛ نو د    . يږليدل كې 
داسـې پېـښې هـم وشـوې، چـې د كـوم             . يـرې د شمـشتو كمـپ تـه ورشـي          ږهېچا دا حق نـه الره، چـې بـې لـه             

يــرې د نــه لرلــو لــه املــه پــر جنــازه نــه شــو  ږد  و؛ خــو هغــه بــه ړمهــاجر نــژدې خپلــوان بــه پــه شمــشتو كــې مــ 
بيا، چې كله د طالبانو وار راغى، هغوى؛ خو د افغانـستان هغـو ټولـو برخـو تـه، چـې تـر واك                        . سوبېدلى

 د جهـاد پـه دوران كـې دغـو     ږمـو . يرې ورشي ږالندې يې راغلې وې، هېچاته دا حق نه وركاوه، چې بې له             
يـره نـه لرلـه، ال د كـافر     ږهغـوى بـه چاتـه، چـې     .  په النجـه كـې وو   ېر زيات ډلو سره هم په دې هكله       ډمذهبي  

خپـل كـار كـوي او هېڅـوك پـه يـوه حـال كـې نـه                   " زمانـه "مګر خوښي په دې كې ده، چـې         . خطاب هم كاوه  
يرې په ږيره ګڼله او غوښتله، پر هغوى نور د ږداسې مهال هم راغى چا، چې مسلماني يوازې په . ديږپرې

ي او د كـار لـه       ړيـرو پـه څېـر كـار وكـ         ږ بندې شـوې، مجبـور شـول، لكـه د نـورو بـې                الرې او كلدارې  ډنامه  
يرور ته كار نه وركاوه؛ نـو هغـوى هـم مجبـور شـول د نفقـې د       ږدا، چې كار واالو به . يړليارې نفقه پيدا ك 

رې يـ ږيـرو مـسلمانانو خپلـې    ږه مـوده كـې د   ږېره لـ  ډپه دې توګه په     . يرو تېر شي  ږپيدا كولو لپاره له خپلو      
 وار و او ورته به مـو ويلـې، چـې څـه شـوه هغـه د       ږنور؛ نو زمو. يرې شولږ غوندې بې   ږوبايللې او لكه مو   

و، چـې مـسلماني پـه    ږ نـه پوهېـدو، او اوس پـوهې    ږمو: يرې مسلماني؟ د هغوى ځواب يوازې دا و، چې        ږ
  .يرهږه ده نه په ړز

ما هم په خپل يو شعر كې ال        . ناتو څخه ده  يره لرل له حس   ږخبره خپله ګڼم، چې     " مومند"دلته زه د زلمي     
  :پخوا داسې ويلي وو

  يتوب مــــــې دهړيره كه ګاڼه د سږ
  هړده يـــې كږه يا اوډمه وايه چې لن

  

ي، چـې طالبـانو لـه دغـې         ږجبر او اكراه، زجـر او تكليـف، بنـد او ځنځيـر لـه سـيئاتو څخـه شـمېرل كېـ                      
ئاتو له ليارې د حسناتو رواجـول بـه هـم پـه هـېڅ يـوه ديـن        زما په اند د سي. دولېږيرې اوږليارې پر خلكو   

 باندې افراطي مذهبيانو تل د سـيئاتو لـه ليـارې    ږ بد مرغي په دې كې ده، چې پر موږزمو. كې روا نه وي   
  .ي ديړحسنات رواج ك

كله، چـې پـه نيـت او عمـل كـې            . يرې په هكله د طالبانو نيت متعصبه مذهبي نيت و نه د مينې نيت             ږد  
طالبانو پر خلكو د . ي؛ لكه، چې هماغسې هم وشولږو اكراه ځاى ولري حسنات هم په سيئاتو بدلېجبر ا

لـې؛ خـو، چـې كلـه د طالبـانو      ړدې كږيـري گـاو  ږوهـل، ټكـول، بنـد او ځنځيـر و،      : سيئاتو له ليـارې، چـې     
  .يرې هم د تنفر او كركې په سيند كې الهو شوېږدې شوې ږنګه شوه، هغه په زوره اوړواكمني 

  :مړپه پاى كې د روان بحث لمنه په دې ټكيو كې رانغا
دين په لغوي معنى كې عقيده او ملت ته وايي، هغه مـذهبيان، چـې عقيـده  منـي او ملـت ردوي، يـا                            -1

. هغه ملت غوښتونكي، چې ملت مني او عقيده ردوي، پـه روښـانه توګـه پـه غلطـه او خطـا تللـي دي                        
ي، او ځانونـه دې د ديـن پـه    ړګـالرو كـې نـوې كتنـه وكـ     ه خـواوې دې پـه خپلـو ت    ړزما پـه انـد دغـه دوا       

د انسان د معاد او " دين: "ځكه، چې عقيده او ملت يعنې. يړبنسټ، چې عقيده او ملت دي، عيار ك
نېكمرغـه بـه هغـه كـسان        . معاش بنسټ دى كوم، چې بې له معاد او معاشه ژونـد څـه ازرښـت نـه لـري                   

ه تــوكي يــوازې د ديــن د اصــولو پــه خپلولــو ســره  وي، چــې هــم معــاد ولــري او هــم معــاش، چــې دا دو 



  .خپلېداى شي او بس
 رامنځته شوې او ابراهيمـي ملـت يـې د    ۍد ابراهيمي حنيف ملت د امتونو تر منځ، چې كومې دښمن         -2

ى دى، دا د هغو مذاهبو د چال چلند نتيجه ده، چې پـه دې امتونـو كـې                   ړانهدام د خطر سره مخامخ ك     
زما په اند د ملت د تحفظ پـه خـاطر ضـروري ښـكاري، چـې د ملـت د                     . راټوكېدلې او واكمنه شوې ده    

ه شي، څو دغـه جرګـه د        ړامتونو څخه د دين په اصولو مينو پوهانو او عالمانو يوه غښتلې جرګه جو             
ې روانـې دي، د خبـرو لـه    ړامتونو تر مـنځ هغـه ټـول اختالفـي موضـوعات، چـې پـرې دښـمني او جګـ                    

ه ييـز سياسـت   ړلـو دجګـ  ډي او د افراطـي متعـصبه مـذهبي     ړصل كـ  ليارې په سوله ييزه توګه حل او ف       
 ړۍه ييـز سياسـت د نـ       ړلـو جګـ   ډځكـه، چـې همـدا اوس د افراطـي متعـصبه مـذهبي               . مخه دې ونيسي  

 .ى دىړسولې او امنيت ته ستر ګواښ پېښ ك
  

  .  كې د سولې او هوساينې په هيلهړۍپه ن
  "څاپى"مبارز 

  . بن، جرمني2002/12/12
  

ۍ ځوابيه ليكنه، چې ما د دوه زرم كال د دسمبر په مياشـت كـې د دعـوت    زما دغه پورتن 
د خپرونې په پته استولې وه، سره ددې، چې زه ډاډه يم، چې هغوى ته رسـېدلې ده؛ خـو تـر                      
اوسه پورې د دعوت په خپرونه كې خپره نـه شـوله؛ نـو غـوره مـې وګڼلـه، چـې د موضـوع د                          

ګندونې وشـي او هغـه خبـرې ال پـسې سـپينې      الپسې روښانتيا په هيله الپسې څېړنيزې څر   
شي، چې ال هم څرګندې شوې نه دي او په سيمه كـې د واكمـن ذهنيـت لـه وېـرې د هېـرې پـه                           

  .تيارو ګوټونو كې د پېښو د ډبلو بړستنو الندې پراته دي
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  اوملت پالنه،  ملت روزنه،تنه يا ملت غوښ: ناسيوناليزم،نيشنليزم
  ونهړملت جو

  د قراّن كريم له نظره
  
  
  : اّيت كې داسې لولو22 د الروم سورآ په :ژبه: الف
او ځنې له نښو د قدرت ددغه اهللا پيدا كول د اسمانونو او پيدا كول د ځمكې او اخـتالف دى د                       ":ترجمه

ېــرې نــښې د ډغــه اخـتالف كــې خامخــا  بېــشكه پــه د. ژبـو ستاســې او بــل اخــتالف دى د رنګونـو ستاســې  
  ".قدرت دي لپاره د عالمانو پوهانو

انسانان يې له يوه مور او پالر څخه پيدا او سره يې مخلوط او مېشته او د ځمكې پر                   " ټول"ګرد  :تفسير
ى بـل  ړكه د يوه مملكـت سـ      . هړل، د هر يوه ژبه او وينا يې سره بېله ك          ړك" خواره"ټولو نقاطو كې يې خپاره      

بيا وګورئ، چې د دنيا له شروع څخه تـر          . ته ورشي د ژبې په اعتبار محض پردى او اجنبي ښكاري          ملك  
ه انـسانان نـه پيـدا    ړنن ورځې پورې څـومره بېـشماره انـسانان پيـدا شـوي دي، مګـر هـېڅ يـوه داسـې جـو              

هـم  . ې، ژبـې، لهجـې، تلفـظ، د تكلـم طـرز او نـور خـصايص سـره يـو شـان وي                     ډي، چې د هغـوى شـون      ږكې
ې او ډ او شونږاو ممتاز دي، غ" جدا"ې، چې د هر انسان شكل او صورت  او رنګ او نور سره جال            هغس

 او رنـګ،  ږي، چـې د دوى پـه غـ   ږلهجه يې هم بېخي سره بېل دي، هېڅ يو داسې دوه انسانان نـه پيـدا كېـ         
 پورې نوي   د عالم له ابتدا څخه تر نن ورځې       . هيئت او وضعيت كې كومه بېلوونكې عالمه او نښه نه وي          
ي او ســره لــه هغــه د اهللا تعــالى خزانــه هــم ږنــوي صــورتونه، او د وينــا او تكلــم نــوي نــوي حــاالت ليــدل كېــ

فَتَذَكَّرُوْ يَـا   .په واقع كې دغه د اهللا تعالى له لوى قدرت څخه څومره يوه لويه نښه ده   . كه پرته ده  ډهغسې  
  .اُولِى االَلْبَاب

 كې ړد قدرت د ځينو عجيبو خلقتونو په ل) ج(تالف د لوى خداىددې اّيت د حكم پر مخ په ژبو كې اخ
كه څوك د كوم ولس د ژبې       : يوه عجيبه د خلقت د نښې په توګه پېژندل شوى دى؛ نو ځكه ويلى شو، چې               

د يـوه سـتر     ) ج(ي؛ بلكې د لـوى خـداى      ږسره دښمني كوي، هغه نه يوازې، چې د هغه ولس دښمن ګڼل كې            
 په دا، چې ژبه لكه د اسمانونو، لكه د ځمكې او لكه د انسانانو د رنګونو  دا. خلقت د نښې دښمن هم دى     

كـه د قـدرت د      ډ كـې يـو سـتر او مهـم او لـه ارزښـته                ړپه څېر د قدرت د لويو او مهمو خلقتونو د نښو پـه لـ              
عجايبو نښه ګڼله شوې او په رښتيا چې دغه د قدرت د عجايبو لويه نښه د انسانانو او د نورو ذي روحو       

واناتو تر منځ د تـوپير او پېژنـدنې د سـاتلو سـره جوخـت د انـسانانو تـر مـنځ هـم د بېالبېلـو څـانګو او                    حي
يو او ټولنـو د ځـان پېژنـدنې المـل او د مختلفـو دودونـو، رواجونـو او                    ړقبيلو د وېشلو سره يو ځاى د وګ       

  .فرهنګونو د رامنځته كولو مور هم ده
دغه دليل دى، چې د ژبـې       ". ى دى ړ ژبه ووژله شي، ولس م     كه چېرې : "له دې امله ده، چې پوهان وايي      

په دې ځاى كې دى، چـې بايـد   . يږدښمن ويل كې) ج(قاتل ته د ولس قاتل او د ولس قاتل ته د لوى خداى        
ومنل شي، د ژبو سره د ښمني كه د هر دين او اّيين ال، چې په هر نامـه هـم وي د جنايـت پـه څېـر مـردود او                             



 پـښتانه  ږونو اورو، چې زمـو   ږ پورې په رڼو سترګو وينو او په اورېدونكيو غو          تر اوسه  ږمو. محكوم دى 
ى او ال پـه   ړد پرديو په لمسه ژبې ته يوازې د افهام او تفهيم د ارزښت نه پرتـه بـل څـه درنـښت نـه دى وركـ                          

  . نشتهډۍوډدې هم بسيا نه كوي او وايي، چې په پښتو ژبه كې؛ خو 
ه، چـې ژبـه لكـه د    ړ او هـېڅ خبـره كـوم پـښتانه عـالم دا خبـره ونـه كـ        مګر له قراّن كـريم نـه پرتـه هېڅكلـه       

د قـدرت د  ) ج(اسمانونو، لكه د ځمكې او لكه د انسانانو په رنګونو كې د اختالف په څېر د لوى خـداى              
پنځونې له مهمو نښو څخه ده او هېچا ته دا اجازه نشته، چې ژبـې تـه پـه سـپكه وګـوري يـا لـه هغـې سـره             

څنګه، چې هېچا ته واك نشته له اسمانونو سره، له ځمكې يا د انـسانانو لـه رنګونـو                   لكه  . يړدښمني وك 
لـه شـوې څـو د انـسانانو د ژبـو سـره         ړي، همدارنګه دا هم د هېچـا پـه واك كـې نـه ده ورك               ړسره دښمني وك  

 په لياره ځي هغه خو ارومرو د ابليس په لياره تللى دى، چې ابليس           ۍدښمني وكاندي، كه څوك د دښمن     
  .انسان اصلي دښمن دىد 

  

  : ځان پېژندنه:   ب
  : اّيت كې داسې لولو13د الحجرات سورآ په 

او لـه يـوې ښـځې، چـې     " اّدم"ي، چـې  ړي يئ تاسې ټول اصالً له يـوه سـ         ړ پيدا ك  ږاې خلكو مو   : ترجمه
ه  تاسې څانګې څانګې او قبيلې قبيلې، لپاره ددې، چې وپېژنئ يـو لـه بلـ                ږده، او ګرځولي يئ مو    " حوا"

. ېـر متقـي ادب لرونكـى ستاسـې    ډ) ج(ېر مكرم او معزز دى له تاسې څخه په نـزد د اهللا          ډسره بېشكه، چې    
  .ېر خبردار دىډښه عالم، ) ج(بېشكه، چې اهللا
 زياتره د غيبت، طعن، زم او عيب لټولو منشاء كبـر او غـرور دى، چـې اّدمـي خپـل ځـان لـوى                          : تفسير

ي؛ نـو ځكـه اهللا تعـالى دلتـه دا راښـيي، چـې انـسانانو سـره نـه                     ګڼي او نورو ته پـه حقـارت او سـپكه ګـور            
ي، چـې د انـسان   ږبلكـې ودې پـوهې  . ښايي، چې په خپل اصل او نسب او لويي اوعزت باندې مغرور شي         

ي، ږاصلي لويي او عزت په دې كې دى، چې ښه روش او ښه خصلتونه ولري، او تـل لـه اهللا تعـالى ووېرېـ               
 ددې ښو صفاتو په مېچ او اندازه د اهللا تعالى په دربار كـې معـزز او مكـرم                  تر څو . موْدب او پرهېزګار وي   

علــيهم " حـوا "او " اّدم"نارينـه او ښـځې لــه   " ټــول"د نــسب حقيقـت؛ خـو دادى، كــې ګـرد    . او محتـرم شـي  
سيدي، عثماني، فاروقي، صديقي، انصاري، شيخي، خاني، زويتوب او         . السالم څخه پيدا شوي دي    

او دا خاندانونه، صفتونه او ستاينې پرته له . لم، عمل او تقوى په مقابل كې هېڅ دي   نور صفتونه د ښه ع    
اصـلي  . ي او په تعارف كې كار كـوي، بـل كـوم قـدر او قيمـت نـه لـري                    ږدې څخه، چې خلق پرې پېژندل كې      

بالشـبهه هـر څـوك، چـې اهللا         . ي په دې كـې دى، چـې متقـي، پرهېزګـاره او پـوه وي               ړقدر او قيمت د هر س     
ى وي، هغه خو يو مهذب شرف دى لكـه،  ړ كې پيدا ك  ۍلى په كومه شريفه، لويه، معززه او ښې كورن        تعا

 ړي دي؛ خو يوازې هم هغـه ښـكليتوب د نـاز او فخـر و               ړ ك ړجو" خوبصورت"چې ځينې كسان يې ښكلي      
ترګه كتى نه دى، او نه د كمال او فضيلت معيار ګاڼه شي، او نه د هغه له امله نورو ته په سپكه س" اليق"
  .شي
  .ى دىړ ته دا نعمت را مرحمت كږي، چې اهللا تعالى بال اختيار او كسب موړشكر دې وك! هو

دا هم په شكر كې داخل دي، چې د غرور او تفاخر څخـه ځـان وژغـوري، او هغـه نعمـت دې پـه هغـسې                            



، شرف، عزت ه يې دا، چې د مجدډلن. يړرټليو روشونو، بدو اخالقو او خرابو خصلتونو سره خراب نه ك
ى نـورو تـه هېڅكلـه پـه سـپكه      ړمتقـي سـ  . او فضيلت اصلي معيار نسب نـه؛ بلكـې تقـوى او طهـارت دي      

  .سترګه نه ګوري
ــساني خلقــت اصــلي هــدف        ــه ليــاره كــې د ان ــدنې پ ــه نظــره د ځــان پېژن ــراّن ل ــوى  . دا وه د ق وګــورئ د ل

ځونو كې يو بل سره وپېژنـي او   له لوري انسان په څانګو او قبيلو وېشلى شوى څو پر خپلو من            ) ج(خداى
نى ضـرورت پېژندنـه او پېژنـدګلوي ده، چـې پـه         ړپه نزد د انـسان لپـاره لـوم        ) ج(په دې توګه د لوى خداى     

او دا څـانګې او قبيلـې دي، چـې انـسانان پـه كـې پـه خپـل جـال هويـت                  . څانګو او قبيلو سره ممكنه شوې     
ختلفو ملتونو اوسېدل يو روښانه دليل ګڼل  كې په مختلفو هويتونو د م   ړۍ ن ۍژوند كوي، چې په اوسن    

ي؛ خو تقـوى او پرهېزګـاري د انـسان لپـاره پـه ټولنـه كـې دويـم ضـرورت دى، چـې د هغـه لـه املـه نـه                                  ږكې
ي؛ بلكې په خپلو څـانګو او قبيلـو او ال هـم د سـيمې او     ږپه نزد مكرم او معزز كې   ) ج(يوازې د لوى خداى   

 نه شـو كـوالى او ال، چـې ددې اختيـار هـم نـه لـرو، چـې د                      ږمو.  په كچه د اعزاز او شرف خاوند ګرځي        ړۍن
و، يا بـالعكس د څـانګو او قبيلـو د           ړنګې ك ړتقوى په نامه يا د تقوى د ضرورت له امله څانګې او قبيلې              

  .وړپاللو په نامه تقوى او پرهېزګاري نفې ك
و د اعـزاز  ړزګـاري د وګـ  څانګې او قبيلې د انسانانو د هويت د پېژندنې بنسټ دى؛ خو تقـوى او پرهې          

دا ځكه، چې د خلقت اصلي موخه د خالق او د مخلوق تر مـنځ معرفـت او پېژنـدګلوي                    . او شرف وسيله ده   
لــه دې املــه لــوى .  مقــام دىړلــو پــه ليــاره كــې د عبــادت لــو ړده، او تقــوى د اعــزاز او شــرف د الس تــه راو

ګر دا انسان دى، چې د شرف او عزت د  ته څه ضرورت نه لري، مۍد انسان تقوى او پرهېزګار    ) ج(خداى
ځـان وپېژنـه، چـې      : همدغـه خبـره ده، چـې پوهـان وايـي          .  ته محتاج دى   ۍخپلولو لپاره تقوى او پرهېزګار    

ى ځـان وپېژنـي او بيـا خپلـه څانګـه او قبيلـه             ړي څـو لـوم    ږ كېـ  ړدلتـه ده، چـې انـسان ا       . خپل خالق وپېژنـې   
 په ولسونو كې د يوې ځانته قبيلې ړۍ دى د انساني نړا كې ده، چې انسان ړۍ په لۍد پېژندګلو. وپېژني

 شـوي دي، چـې هـره    ړى وي، او دا څانګې او قبيلې دي، چـې تـرې ملتونـه او هېوادونـه جـو      ړيا څانګې غ  
د خلقـت پـه   . يوه يې بيا ځانته ځانته ديني، سياسي، اقتصادي، ټولنيزې او فرهنګي موخې او ګټې لـري     

لق او مخلوق تر منځ د ازمېښت پروسه په بري سره پر مخـه درومـي،                دې رنګه اختالف كې دى، چې د خا       
ي، د اسالمي امـت  ړ يم ووايم په انساني ټولنه كې د ابراهيمي ملت وګ        ړتيا ده، چې زه ا    ړاو دغه ټولنيزه ا   

 ۍكه ددغې ځان پېژندنې سره جوخت زه د تقوى او پرهېزګار . ولس بچى يمه  " پښتني"ى او د افغاني     ړغ
په نزد؛ بلكې په افغـاني ټولنـه كـې    ) ج(سم؛ نو زما به اعزاز او شرف نه يوازې د لوى خداى       خاوند هم واو  

ېر زيات شي، او كه نه؛ نو د خپـل پـښتني ولـس يـو سـاده بچـى بـه اوسـمه،                ډال، چې په اسالمي امت كې       
  .چې يمه

له لوري ) ج(ىپېژندنې لپاره په هر ځاى او هر مهال كې د لوى خدا) ج(د ځان پېژندنې او د لوى خداى
 د اسـالمي ديـن   ږ ديني كتـاب لـوى قـراّن او زمـو    ږد الر ښوونكو په وسيله الرښوونې شوې دي، چې زمو    

هم د يو سـتر الرښـود پـه څېـر منـل شـوى دى، او د هغـوى لـه خـوا د خـالق او            ) ص(الرښود حضرت محمد  
په اصولي توګه ټينګ او مزى " لمانځنې" او عبادت ۍمخلوق تر منځ د امر او نهې له ليارې د پېژندګلو

  : اّيت كې داسې لولو4لكه، چې د ابراهيم سورآ په . مزبوت شوى دى
ي دوى تـه  ړ هېڅ رسول مګر خو پـه ژبـه د قـوم دده لپـاره ددې، چـې بيـان كـ              ږلى مو ږ او نه دى لې    :ترجمه



دايت كـوي    يـې او هـ     ۍهر هغه، چې اراده وفرمـايي د ګمراهـ        ) ج(؛ نو ګمراه كوي اهللا    )ج(امر او نهې د اهللا    
او هــم دى ښــه قــوي، غالــب دى پــه انفــاذ د احكــامو، ښــه  . هــر هغــه تــه، چــې اراده وفرمــايي د هــدايت يــې 

  .حكمت واال، چې هر كار په تدبير او مصلحت سره كوي
 تاســې تــه د خلكــو د هــدايت لپــاره دغــه عظــيم الــشان كتــاب عطــا  ږ يعنــې همغــسې، چــې مــو:تفــسير

كلـه،  . لي او رسـولي دي  ږره زمانه كې د هدايت وسايل خلكو ته ورلې        فرمايلى دى، پخوا له دې نه هم په ه        
ومبني مخاطبين د هغـه قـوم خلـق وي، چـې پـه دوى كـې هغـه             ړچې له طبيعي ترتيب سره موافق د هر نبي          

ي، څـو د اهللا تعـالى د احكـامو پـه پوهولـو كـې                ږلـه كېـ   ږي؛ نو ځكه د هغه قوم په ژبه وحې لې         ږنبي مبعوثې 
د نبـي كـريم صـلى اهللا عليـه وسـلم پـه  امـت دعـوت كـې اګـر كـه د جهـان ګـرد               . ني وي پوره سهولت او اسـا    

انسانان او پېريان شامل دي؛ خو بيا هم په هغه قوم كې، چې دوى مبعوث شوي دي، د هغوى ژبـه عربـي                     
ومبنــي ړده، او د طبيعــي ترتيــب پــه موافــق د هــدايت د شــيوع همدغــه يــو صــورت مقــدر و، چــې د دوى   

دم زده كوونكي په داسې سهولت او ښه والي سره په قراّنـي تعليمـاتو او حقـايقو بانـدې           مخاطبين او مق  
ي، څـو د دوى  پـه ذريعـه د عـالم تمـام اقـوام او راتلـونكي                    ړي، چې ښـه يـې پـه يـاد او محفـوظ كـ              ږوپوهې

لكه، چې همداسې هم وشول، عربو د خپل نبـي  . ى شيړنسلونه درجه په درجه په قراّني رنګ سره رنګ ك  
ه صحبت په قومي ژبې كې، چې له هغې سره دوى له حده زياته مينه او محبت درلوده پـر قراّنـي علومـو                        پ

شـول او پـه روم او پـارس    " خـواره "ه، بيا دوى په مشرق او مغرب كې خپـاره       ړپوره علم او پوهه حاصله ك     
درت پـه عجمـي اقوامـو     په دغه وخت كې د اهللا تعالى قـ        . شول" خواره"كې د كلمآ اهللا د اعال لپاره خپاره         

كې داسې زبردست جوش او د اهللا تعالى د كالم د معرفت داعيه او په عربـي ژبـه كـې د پـوهې او مهـارت                   
ې مودې څخه وروسته دوى د قراّني علومـو پـه شـرح او              ږحاصلولو داسې شوق پيدا فرمايلى و، چې له ل        

 د دينيه وو او ادبيه وو علومو مدار ل؛ بلكې عموماًړېر پر مخ والډتبين كې له خپلو معاصرو عربو څخه    
ول سره د اهللا تعالى حجـت پـر بنـدګانو پـه اتمـام              ډتر ثريا پورې الوتونكو عجميانو ته پاتې شو او په دې            

پـه هـر حـال    . ورسگېده، او وقتاً فوقتاً له قراّني اّياتونو څخه د مستفيد كېدلو اسباب به سره برابر كېدل          
 د عربو په خاص قوم كې د مبعوث كېدلو كه وجوه موجود دي او يقيناً شته؛            د خاتم االنبياء عليه السالم    

نو د همدغو وجوهاتو په نتيجه كې ددې سوال ځواب راځي، چې د قراّن كريم نزول په عربي ژبه سره ولې    
شوى دى؟ د لوى قراّن د نزول څخه په عربي ژبه كې د عربو رعايت ولې فرمايل شوى؟ نـو ګمـراه كـوي لـه          

او . او هدايت كوي هر هغه، چې اراده وفرمـايي د هـدايت يـې             .  يې ۍه، چې اراده وفرمايي د ګمراه     هر هغ 
ښه حكمت واال دى، چې هـر كـار پـه تـدبير او              . همدغه اهللا تعالى ښه قوي او غالب دى په انفاذ د احكامو           

  .مصلحت سره كوي
  

  :په توحيدي ملت كې د اسالم دين او اسالمي هدايت: ج
  : اّيتونو كې داسې لولو93 او 92ورآ په د االنبياء س
 په تحقيق سره دا ملت د توحيد ملت او د اسالم ديـن ستاسـې ملـت يـو دى، چـې پـه دغـه ديـن                              :ترجمه

 دغـو  ړاو ټـوټې ټـوټې كـ   . پس عبادت وكوئ زما خاص، نه د بـل       . متفق دي ټول انبياء او زه رب ستاسې يم        
 تـه راتلـونكې دي؛ نـو جـزا بـه      ږ كـې، ټـولې فرقـې مـو    پخوانيو امتونو كار د ديـن خپـل پـه منځونـو خپلـو           

  .و دوى تهړورك



ګرد انبياء عليهم الـسالم هـم د ديـن      .  يعنې اهللا تعالى يو دى او ستاسې د دين اصول هم يو دي             :تفسير
په اصولو كې داسې سره يو دي، چې هر هغه تعلـيم، چـې يـو يـې وركـوي، هغـه بـل هـم د هغـه تـصديق او                               

ف، چې په فروعو كې د زمانې او مكان د اختالف له امله منځته راځي، هغه عين                 كوم اختال . تاييد كوي 
ه د ډمذموم اختالف هغه دى، چې په اصولو كې وي؛ نو ځكه الزمه ده، چې ټـول سـره پـه ګـ           . مصلحت دى 

ئ، او په  كومو اصولو كې، چـې ټـول انبيـاء سـره متفـق دي هغـه ټـول پـه يـو طاقـت               ړبندګي وك ) ج(خداى
ى و؛ خو خلكو پـه كـې پـه خپلـه اخـتالف      ړ خو د اصولو په اعتبار ټولو ته يو دين ورك        ږمو. ټينګ ونيسئ 

يعنې كلـه، چـې   . ړ او په خپلو كې يې سره نفاق او شقاق پيدا كړ او هغه دين يې سره ټوټې ټوټې ك  ړپيدا ك 
ونـو جـزا     حضور ته راشئ؛ نـو ټـول اختالفونـه بـه هلتـه سـره فيـصله شـي، هـر يـو تـه بـه د هغـه د عمل                                ږزمو
  .ى شي، چې تفصيل به يې په راتلونكي اّيت كې راشيړورك

  :ې په هكله داسې لولوړ اّيت كې له كتابيانو سره د مباحثې او جګ146د العنكبوت سورآ په 
ېـر  ډه مه كوئ تاسې اې موْمنانو له كتابيانو سره، مګر په هغه خـصلت سـره، چـې هغـه      ړ او جګ  :ترجمه
  . له دوى ځنې؛ نو ورسره په تورې مجادله كوئړم يې وكمګر هغه كسان، چې ظل. ښه وي

د كتابيــانو ديــن اصــالً حــق او رښــتياو؛ نــو  لــه   .  يعنــې د مــشركانو ديــن لــه اساســه غلــط دى  :تفــسير
ئ؛ بلكـې   ړه مه كوئ، چې له بېخه د هغوى خبرې بـاطلې او پـرې كـ               ړكتابيانو سره د مشركانو په شان جګ      

هغـه  ! هـو . او تحمـل سـره پـه ضـروري خبـرو بانـدې دوى وپوهـوئ               په نرمې، متانت، خير غوښتنې، صبر       
كسان، چې د دوى له منځه ښكاره بې انصافي، ظلم، عناد او سرتمبه ګي كوي، له هغوى سره په مناسب        

  .او له دې نه وروسته دوى په سزا هم رسولى شي.  او تشدد معامله كولى شئۍصورت د سخت
 و، په زياترو وختونو كې به منكرينو د هغه د اورېدلو ځنې پـه    پخوا د قراّن كريم د تالوت حكم       :تنبيه

لې د علمـي او  ډمباحثه او مناظره شروع كوله؛ نو دا يې راوښودله، چې د مباحثې په وخت كې د مقابلې            
او هـر چېـرې،     . ديني حيثيت خيال ولرئ، او د مناظرې په ځوښ كې د اخالقو او صداقت له حده مه وځئ                 

  . پرې اعتراف كوئچې څومره صداقت وي
  

  :ونهړد موسى عليه السالم دين او له بني اسرائيلو نه د يوه ملت جو: د
د موسى عليه السالم دين سل په سلو        : خ لګولى و، چې   ړ ليكنې كې په دې ټكي ا      ۍنړما په خپلې لوم   

مخالفـت وښـوده او پـه خپلـې         " صـافي "كې سوچه نيشنليزم دى؛ خو زما ددې خبرې سره ښـاغلي سـرباز              
ي په دې هكله د قـراّن شـريف د النازعـات سـورآ پـه                ړنومو. يوكې كې يې وليكل، چې دغه خبره افترا ده        ن

  . اّيتونو كې راغلي احكام روښانه داليل وګڼل19 او 18 -17
اى شي غوره ګڼم د النازعـات سـورآ د          ړددې لپاره، چې ګران لوستونكي په پوره توګه پوهه تر السه ك           

 ګـڼم، چـې ووايـم د        ړدا هـم د يـادونې و      . مړانـدې كـ   ړ ترجمې او تفسير پـوره مـتن و         اّيتونو د  19 او   18 -17
سـورآ دى؛ خـو د   )  يـم 81(او پـه نـزول كـې    )  يـم 79(النازعات سورآ په مكه كې نازل شوى پـه تـالوت كـې             

 اّيتونو، نـور ټـول پـه مكـه        29 او   28يعنې پرته له    . خ لګولى دى هم مكي دى     ړابراهيم سورآ، چې ما پرې ا     
يعنې د ابراهيم سـورآ پـه مكـه         . سورآ دى )  يم 72(او په نزول كې     ) م14( نازل شوي، چې په تالوت كې        كې

دا دى . كې د النازعات له سورآ نه مخكې نازل شوى، چې هم په نزول كې مخكې دى او هم په تالوت كـې                  



  :و پوره متنړد هغو دوا
طـرف د فرعـون تـه، چـې         " پـه رسـالت زمـا     " شـه    ړال:  اّيتونو ترجمـه   19 او   18 -17د النازعات سورآ     -1

له احكام اهللا؛ نو ووايه ورته اّيا مينـه لـرې تـه پـه طـرف ددې،      " ى دىړتجاوز يې ك"ولى  ړبېشكه ده سر غ   
الره دروښـيم تاتـه د رب سـتا، پـس     " رغبـت لـرې دې تـه، چـې    "چې پاك شـې لـه شـرك او معاصـي نـه، او         

  ".له عذابه"ه ته ږووېرې
. ې؛ نو زه د اهللا تعالى په امر سـتا اصـالح كـولى شـم         ړ يعنې كه ته خپل ښه والى او اصالح غوا         :تفسير

ه كـې د اهللا تعـالى وېـره او د هغـه كامـل      ړاو داسې الره درښيم، چې پر هغې باندې له تللـو څخـه سـتا پـه ز                 
  .ځكه، چې د وېرې شته والى بې له پوره معرفت څخه متصور نه دى. معرفت ټينګ شي

ه شـوه، چـې د حـضرت موسـى عليـه الـسالم لـه بعثـت څخـه مقـصد د فرعـون اصـالح هـم وه، او                               ښكار
پس موسى عليه السالم فرعون ته ورغـى  . له قيده نه وه" ساتنه"يوازې د بني اسرائيلو نجات او ژغورنه       

  .او هغه ترې معجزه وغوښته
  : د ابراهيم سورآ په پينځم اّيت كې داسې لولو -2

، چــې ږ موســى عليــه الــسالم پــه ښــكاره وو معجــزو زمــو ږلــى و مــوږپــه تحقيــق لې او خامخــا :ترجمــه
ه دوى ړه پنـد وركـ  ړراوباسه قوم خپل له تيارو د جهالت او ضاللت څخه رڼا د علم او يقين ته او ور يـاد كـ                     

بېـشكه پـه دغـو يـادولو د سـختيو او نعمتونـو       . ته په هغو سختو ورځو، حوادثو او غورو نعمتونو د اهللا     
  .ېر شكر په نعمتونوډمخا داليل د قدرت دي لپاره د هر صبر كوونكي په زحمتونو كې خا

لـى و، چـې د تـسعه وو         ږ موسـى عليـه الـسالم لې       ږ يعنـې د هغـو معجزاتـو لـه وركولـو سـره مـو               :تفسير
ه دوى تـه پـه هغـو        ړه او پنـد وركـ     ړاو ور يـاد كـ     . اّيتونو په نامه مشهور دي، يا به د تـورات اّيـات مـراد وي              

ه كلـه، چـې پـر دوى بانـدې د شـدايدو      ړيعنې د هغو ورځو واقعات يې ور په ياد ك). ج( ورځو د اهللا سختو
، او خپله مهرباني يې پـرې       ړبيا؛ نو اهللا تعالى دوى ته له هغو څخه نجات ورك          . او مصايبو غرونه ولوېدل   

ــه ځكــه، چــې د دوا   ــدګانو      ړوفرمايل ــدلو څخــه صــابرو او شــاكرو بن ــه اورې ــاالتو ل ــسمو ح ــرت  و ق ــه عب  ت
هغه خلكو، . ي او د مصيبت په وخت كې وېرېدل او د راحت په وخت كې مغرورېدل نه دي په كارږحاصلې

 رسېدلي دي، يوازې په دې وو، چې هغوى په سـختيو صـابران او             ۍچې پخوا له دې نه په بري او كامياب        
:  اّيـت كـې راغلـي دي    137په  لكه څنګه، چې د االعراف سورآ       . د اهللا تعالى په نعمتونو باندې شاكران وو       

او پوره شوه كليمه او وفا ته ورسېدله وعده د رب ستا، چې نېكه ده دا احسان پر بني اسرائيلو پـه سـبب    
، چــې ودانـولې بــه  ۍ هغــه كلكـې ودانـ  ږې مـو ړد صـبر كولـو د دوى پــر ظلمونـو د فرعونيـانو او خرابــې كـ     

  . دوى هغهولې بهړ، چې لوۍفرعون او قوم دده او هغه پخې پخې ودان
م اّيت كې بيا هم هغه مصايبو او شدايدو ته اشاره شـوې، چـې د فرعونيـانو لـه                    ږد ابراهيم سورآ په شپ    

  .مريي توب، بېګار او د زامنو وژل او نور: لكه. لوري به پر بني اسرائيلو عملې كېدل
قوم تـه يعنـې     له لوري خامخا او په تحقيق سره خپل         ) ج(په دې توګه موسى عليه السالم د لوى خداى        

بني اسرائيلو ته استول شوي و، چې څو خپل قوم له تيارو د جهالت او ضـاللت نـه د علـم او يقـين رڼـا تـه                          
  .يړه كړ په خوندونو يې ماۍ او خپلواكۍراوباسي، او د اّزاد

 د خپــل ورور هــارون عليــه الــسالم ســره د  ړد امــر اطاعــت وكــ) ج(موســى عليــه الــسالم د لــوى خــداى 



 اّيتونــو پــر مــخ فرعــون د موســى عليــه  19 او 18 -17 ورغــى، چــې د النازعــات ســورآ د فرعــون پــه لــوري
ه څـو موسـى عليـه الـسالم         ړېرو معجزو له ليدلو نه وروسـته يـې موافقـه وكـ            ډالسالم بلنه ونه منله؛ خو د       

كله، چې موسى عليه السالم خپل قوم د سـينا سـيمې تـه راورسـاوه دلتـه                  . خپل قوم له مصر څخه وباسي     
چې د موسى عليه السالم د غيابت پـه مهـال كـې ځينـې بنـي اسـرائيل بـت پرسـت شـول؛ نـو كلـه، چـې               و،  

لـه  ) ج(موسى عليه السالم راغى او ويې ليدل، چې ځينې د خوسي د بـت لمانځنـه كـوي او د لـوى خـداى      
نـي  ښـه بـه وي، چـې پـه دې هكلـه قراّ      . ېـر زيـات پـه قهـر او غـصه شـو            ډله دې املـه     . لمانځنې نه اوښتي دي   
  :وړاّياتونو ته مراجعه ك

  
  : اّيت كې داسې لولو54 په د البقرآ سورآ
بېـشكه  ! ئ هغـه وخـت، چـې وويـل موسـى عليـه الـسالم خپـل قـوم تـه اې قومـه زمـا                         ړاو ياد ك   :ترجمه

ى دى تاسې پر خپلو ځانونو په سبب د نيولو د تاسې خوسـي لـره پـه خـدايي سـره،                      ړتاسې، چې يئ ظلم ك    
دغه ځان وژل ستاسې بهتر دي تاسې ته په . الق د تاسې ته، نو ووژنئ ځانونه خپلپس توبه وباسئ ټول خ

هم دى ښه توبه قبلوونكى ښه مهربان       ) ج(بېشكه اهللا . ه توبه ستاسې  ړپس قبوله يې ك   . نزد د خالق د تاسې    
  .دى په توبه كوونكو

 هغـه كـسان،     يعنـې .  له قوم نه خاص همغه خلق مراد دي، چې هغوى خوسـي تـه سـجدې كـولې                  :تفسير
هغوى دې هغه كسان ووژني، چې خوسى يې خداى ګڼلى او سـجده           . چې خوسي ته يې سجده نه ده ايښې       

  :ځينې وايي، چې بني اسرائيل په درې برخو وېشلي شوي وو. ې وهړيې ورته ك
ه او هـم يـې نـورو تـه وويـل، چـې خوسـي تـه سـجده مـه           ړله، چې يې خوسي ته سجده ونه ك  ډهغه   -1

  .كوئ
ه، مګر نور يې د خوسي له سـجدې نـه منـع نـه               ړ په خپله دوى خوسي ته سجده ونه ك        له چې ډهغه   -2

 .لړك
 .هړله، چې په خپله دوى خوسي ته سجده وكډهغه  -3

عالمـان پـه دې خبـره كـې سـره اخـتالف لـري، چـې اّيـا                   . له امر وشو، چې ټول دې ووژل شي       ډپه درېيمه   
  .همدا وژل كېدل توبه وه؟ او كه د توبې تتمه وه؟

له دې پېښې نه وروسته كله، چې موسـى عليـه الـسالم خپـل قـوم سـره د                    . ه د ّايت ترجمه او تفسير     دا و 
ي خپل قوم ته د وطن او په وطن كې د اّزاد ژوند لپـاره د جهـاد امـر كـوي، چـې پـه                          ږشام ملك ته نژدې كې    

  :قراّن كريم كې داسې لولو
  : اّيت20د المائدآ سورآ 
يـاد  ! خپـل قـوم تـه اې قومـه زمـا       ) ع(هغه وخت، چې وويـل موسـى      ) ص(ه اې محمده  ړ او ياد ك   :ترجمه

ېـر انبيـاء او     ډپر تاسې باندې كله، چـې يـې وګرځـول پـه تاسـې كـې                 ) ج(د اهللا " احسان"ئ تاسې نعمت    ړك
ى ړ تاسـې تـه هغـه، چـې نـه يـې و، وركـ       ړباچايان او در يـې كـ  " يا له تاسې نه"په تاسې كې " اهللا"وګرځول  

  .مانې ستاسېهېڅ يوه ته له خلكو د ز
" عـراق "كـې دي، چـې حـضرت ابـراهيم عليـه الـسالم د خپـل پـالر وطـن                     " موضـع القـراّن   " پـه    :تفسير



ه او تر يـوې مـودې پـورې    ړ او هلته يې هستوګنه غوره كړپرېښود او د اهللا تعالى په الره د شام ملك ته ال        
ځمكې به هغوى تـه  " شام"وم او د ، چې زه ستا اوالد خپرړدلته اهللا تعالى پرې زېرى وك    . يې اوالد ونه شو   

بيا يې د حـضرت موسـى عليـه الـسالم           . دمږوركوم او نبوت، دين، كتاب اوسلطنت به د دوى په منځ كې             
وب ډه او بنـي اسـرائيل يـې د فرعـون لـه بېګـاره وژغـورل او قبطيـان يـې                       ړپه وخت كې هغه وعده پـوره كـ        

. ئړئ، او د شـام ملـك ځانتـه فـتح كـ          ړجهاد وكـ  سره  " عمالقه وو "ل، سبطيانو ته يې وفرمايل، چې له        ړك
ي، چـې د بنـي      ړحضرت موسى عليه السالم هغه دولس تنـه سـ         .  ملك ستاسې دى  " شام"بيا د تل لپاره د      

ل، چـې د هغـه ملـك حـال احـوال       ږتـه ولېـ   " شـام "ي وو   ړاسرائيلو په دولسو قبيلو باندې سرداران مقرر ك       
" شـام "ل له هغو ځنې دا څرګنده شـوه، چـې د          ړ په اثر راو   كوم خبرونه، چې دوى د خپلو مطالعاتو      . يړراو

، ړزور او قوت يې بيان ك     " عمالقه وو "شته او د هغو     ) فايدې(ېر محاسن او ښېګڼې     ډپه ملك كې خورا     
حضرت موسى عليـه الـسالم دوى تـه وويـل، چـې             . چې دوى پر شاماتو او شاميانو مسلط او حاكمان وو         

لـه دوى ځنـې يـوازې    . ئ، مګـر د دښـمن د قـوت ذكـر مـه كـوئ      ړبيان كمحاسن " شام"تاسې خپل قوم ته د     
كلـه، چـې نـورو بنـي اسـرائيلو دا           . ړ او لسو تنو نورو يې ترې مخالفـت وكـ          ړدوو تنو پر دغه حكم عمل وك      

ددې تقصير . ه شول، او ويې غوښته، چې بېرته ستانه شي، پس مصر ته راشي      ړخبرې واورېدې؛ نو بې ز    
پـه دې مـوده كـې       .  او تعطيـل پـېښ شـو       ډونو پورې د شاماتو په فتح كېدو كې ځنـ         له امله تر څلوېښتو كل    

ه شـول؛ نـو د همغـو دوو    ړي مـ ړكله، چې د هغه قـرن او زمـانې سـ   . دوى په ميدانونو كې سر بداله ګرځېدل  
  .يو په الس هغه فتح پوره شوه، چې موسى عليه السالم څخه وروسته دده خليفه ګان شوي ووړس

ېـر انبيـاء يعنـې ستاسـې د         ډ كلـه، چـې وګرځـول اهللا تعـالى پـه تاسـې كـې                  "يْكُمْ اَنْبِيَاءً اِذْ جَعَلَ فِ  "
ېـر انبيـاء علـيهم      ډاعلى جد حضرت ابراهيم عليه السالم له زمـانې راهيـسې تـر نـن ورځـې پـورې څـومره                      

السالم ساستې په منځ كې پيدا شوي دي، مثالً حضرت اسماعيل، حضرت اسحاق، حـضرت يعقـوب،                 
وسف عليهم السالم او په خپله موسى عليه السالم او هارون عليه الـسالم او وروسـته لـه دوى     حضرت ي 

دې زمانې پورې قايمه پاتې وه، چې تاسې تـه بـه دوى ارشـادات كـول او پـرې         ږنه هم دا سلسله تر يوې او      
  .مشرف او معزز كېدلئ به

لـه  " فرعـون "يعنـې د  .  له تاسې نه باچايان او وګرځول اهللا تعالى په تاسې كې يا"وَجَعَلَكُمْ مُلُوْكاً "
ه، او د فرعونيـانو پـه اموالـو او امالكـو مـو      ړ څخه يې اّزادي دركـ     ۍېر ذلت، سپك توب او غالم     ډخورا  

اندې ستاسې له منځه مو حضرت يوسف عليه السالم ته څرنګه د مـصر              ړاو له دې نه و    . مسلط وګرځولئ 
يا ورپسې مو حضرت سليمان عليه الـسالم او نـور انبيـاء             په خزاينو او سلطنت تسلط عطا فرمايلى و؟ ب        

و لويـو نعمتونـو سـره مـو تاسـې تـه سـر               ړګواكې د دين او دنيا له دوا      . لړعليهم السالم او باچايان پيدا ك     
او پـه دنيـا كـې اخـري اقبـال           " نبـوت "ېر لوى منـصب     ډځكه، چې په ديني مناصبو كې خورا        . هړي درك ړلو

  .ه شيان اهللا جل جال له تاسې ته اې بني اسرائيلو در عطا فرمايلي ديړدا دوااّزادي او باچاهي ده، چې 
 تاسـې تـه اې بنـي اسـرائيلو هغـه شـيان،              ړ او در يې كـ     "حَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ  ډَتِ  ړوَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُ   "

خطـاب  يعنـې موسـى عليـه الـسالم تـه يـې دا              . ي هېڅ يوه له خلكـو د زمـانې ستاسـې تـه            ړچې نه يې و ورك    
وفرمايه، چې پر بني اسرائيلو باندې د دنيا له ګردو خلكـو څخـه د اهللا تعـالى زياتـه مهربـاني او لورېينـه                         

  .او د بحر څيرول" ګټو"و ږمن، سلوى، د ورېځې سيورى، بهول د اوبو له تي: شوې ده لكه



  : اّيت كې داسې لولو21د المائدآ سورآ په 
تـه  " بيت المقدس يا د شام يا د ايليا يا د اريحا          "ى شوې   ړاې قومه زما ننوځئ ځمكې پاكې ك       :ترجمه

او " پـه شـرط د ايمـان ستاسـې      "ې ده اهللا تعالى تاسـې تـه پـه لـوح محفـوظ كـې                 ړهغه ځمكه، چې مقرره ك    
  ".په سعې خپلې"نو وبه ګرځئ تاسې زيان كاران " له جهاده"بېرته مه ځئ په شا و خپلو 

له حضرت ابراهيم عليه السالم سره وعده فرمايلې وه، چې ستا          يعنې اهللا تعالى پخوا له دېنه        :تفسير
پوره كېدونكې ده، هغه خلق بـه نېكمرغـه         " خامخا"اوالدې ته به دا ملك وركوم، او هغه وعده هرومرو           

دې پاكې ځمكې ته او شا مه ګرځوئ " ننوځئ"او بختور وي، چې په السونو او وسيله دغه پوره شي؛ نو 
ه تـوب،   ړيعنـې پـه جهـاد فـي سـبيل اهللا كـې بـې ز               " ئړبرداشت كـ  "قصان به وګالئ    له جهاده كه نه سخت ن     

  .ې مه وهئډد ژوندون په الرې من" ۍغالم"وېره او بې همتي مه كوئ، او د مريي توب 
  : اّيت22د المائدآ سورآ 
چـې  "ېـر زورور    ډبېشكه په دې ځمكه كې يـو قـوم دى           ! اې موسى " بني اسرائيلو " وويل دغو    :ترجمه

ك او وېرونكـي دي  ډي او لـه رعبـه   ړني، پيـاو ړېر قوي هيكل، مېډيعنې " يې د مقابلې طاقت نه لرو  ږمو
 له سره نه ننوځو په دغې ځمكې كې تر هغو پورې، چې ووځـي دوى لـه دې ځمكـې نـه؛ نـو                         ږاو بېشكه مو  

  . ننوتونكي يوږ؛ نو بېشكه مو"بې له جنګه"كه ووځي دوى له دې ځايه 
بې د السونو او پښو د خوځولو څخه پخه او تياره         ! هو.  كې نشته  ږ همت په مو    يعنې د مقابلې   :تفسير
  .تاسې د خپلې معجزې په زور دوى وباسئ. خورو

  : اّيت24 د المائدآ سورآ
 له سره نه ننوځو دې ښار ته هېڅكلـه      ږبېشكه، چې مو  ! اې موسى " بنې اسرائيلو " وويل دغو    :ترجمه

يـا تـه او مـشر ورور او مريـي سـتا       "رب سـتا    " ځـي دې  "ځه ته او    په كې، پس    " عمالقه"څو، چې وي دغه     
  ".په انتظار د بري ستا" دلته ناست يو له جنګه ږه بېشكه موړئ دواړ؛ نو جنګ وك"چې هارون دى

  : اّيت25د المائده سورآ 
مګـر د ځـان خپـل او د         " اختيـار نـه لـرم     "بې شـكه زه مالـك نـه يـم           ! اې ربه زما  " موسى" وويل   :ترجمه
 او په منځ د قوم د فاسـقانو كـې، چـې    ږه په منځ زموړوك" جدايي" خپل، چې هارون دى؛ نو بېلتون   ورور

  .د فرمان له وېرې نه وتلي دي
  : اّيت26د المائدآ سورآ 

ى شـوي دي پـر دوى       ړحرامـه كـ   " مقدسـه ځمكـه   "پـس بېـشكه دغـه       " اهللا تعـالى  " نـو وفرمايـل      :ترجمه
 حيران، سرګردان به ګرځي دوى پـه هـم دې ځمكـه كـې نـو مـه                 څلوېښت كاله، چې  " ننوتل هغې ته  "باندې  

  ".وتونكي له فرمانه"ه پر قوم فاسقانو ږخپه او متاسف كې
پــه دې توګــه د قراّنــي اّيــاتونو د صــراحت پــه مــخ لــه څلوېــښتو كلونــو نــه وروســته د شــام ملــك د بنــي  

ه د ځمكې پـر مـخ خپـل ملـت او     ي ځل لپارړاسرائيلو له خوا فتح شو او بني  اسرائيلو وكوالى شول د لوم        
. څرنګه، چې ګرانو لوستونكيو د پورتنيو اّياتونو په ترجمـو او تفاسـيرو كـې ولوسـتل                . يړ ك ړدولت جو 

لـه لـوري دا وظيفـه هـم سـپارل      ) ج(خ كـې د لـوى خـداى   ړموسى عليه السالم ته د خپل قوم د ژغورنې په ا         
نى هـدف د بنـي اسـرائيلو ژغورنـه وه،           ړ لـوم  يعنـې . يړشوې وه، چې فرعون ته د رښتينې ليارې بلنه وركـ          



او بل دا، چې ابراهيم عليه السالم تـه د          . ى و ړده موده پر مصائبو او مشكالتو صبر ك       ږېره او ډچې هغوى   
له لـوري دا وعـده هـم شـوې وه، چـې د هغـه اوالدې تـه بـه د شـام ملـك وركـوي، او د هغـه                      ) ج(لوى خداى 

اختيا بښي، چې د موسى عليه الـسالم دغـه د بنـي اسـرائيلو د        حنيف ملت ته به د ځمكې پر مخ وده او پر          
نى بنسټيز پوخ ګام ړونې لومړ ته د رسولو كار په دې لياره كې د ابراهيمي ملت جوۍژغورنې او خپلواك
  .ګڼل كېداى شي

او همدا رنګه په پورته تفاسيرو كـې مـو ولوسـتل، چـې موسـى عليـه الـسالم د هغـو بنـي اسـرائيلو د                            
په دې توګه چا، چې خوسـي تـه سـجده    . ې وېړى دى كومو، چې د خوسي بت ته سجدې ك ړ ك وژلو امر هم  

خبـره، چـې   " صافي"ې هغه د موسى عليه السالم په امر وژل شوى دى؛ نو له دې امله د ښاغلي سرباز                ړك
 په مهال كې څوك نه دي وژلي، مګر وژلي يې دي، چې په دې               ۍوايي موسى عليه السالم؛ خو د پيغمبر      

  .ې كې ولوستل شولليكن
ه ليكنـه، چـې پـه       ډد پورتنيو دوو موادو د نيوكو په هكله ښـايي همدغـه لنـ             " صافي"د ښاغلي سرباز    

ي او ښــاغلي لوســتونكي بــه هــم پــه دې ټكــي پــوه شــوي وي، چــې د لــوى    ړپورتــه توګــه وشــوه بــسنه وكــ 
 كـې  ۍد هغـه پـه كـورن   ښت كې زوى وبخښي او بيـا  ړاراده وه، چې ابراهيم عليه السالم ته په ز     ) ج(خداى

خ كې ځانته يو ملت شـي او د عقيـدې لـه پلـوه           ړوسيان راوپنځوي، چې په سياسي ا     ړدومره لمسيان او ك   
دغه؛ خو هم هغه خبره ده، چې هېڅوك تـرې سـترګې نـه شـي پټـولى او                 . دده او الده بيا ځانته يو امت شي       

ه تـوكي د  ړهـم ملـت دى، او دغـه دوا   د معنى لـه مخـې هـم عقيـده او     " دين"يعنې . ترېنه نه شي منكرېدلى 
په دې مانا، چې هم يې دين او هم يـې دنيـا     . موسى عليه السالم په مټو په بني اسرائيلو كې تحقق وموند          

لمانځنـه ده وښـودله او پـه بلـه          ) ج( ګروهه، چې د يوه خداى     ۍيو خوايې بني اسرائيلو ته پلرن     . لهړودانه ك 
 او هغــوى يــې ړه جوخــت د شــام د ملــك د نيولــو امــر هــم وركــ د بــښلو ســرۍخــوا كــې يــې هغــوى تــه د اّزاد

اّزاد ژونـد يعنـې   . يړې له ليارې تر السـه كـ    ړوهڅول، چې د اّزاد ژوند د لرلو لپاره بايد د شام ملك د جګ             
څه؟ يعنې خپل وطن لرل او په خپل وطـن كـې د خپـل واك خاونـدان كېـدل، چـې نيـشنليزم هـم همـدا دوه                       

ونـه، ملـت   ړ ووايـو ملـت پالنـه، ملـت جو    ږ بدمرغي په دې كې ده، چـې كـه مـو           .ي نه نور بل څه    ړتوكي غوا 
ناسـيوناليزم يـا    "او كـه چېـرې ووايـو، چـې          . و او بايد توبې وباسو    ږروزنه او ملت ويښونه؛ نو ګناهګارې     

يعنـې د تكفيـر     . وږلې له اروپا نـه راغلـې دي پـرې كـافر كېـ             ډه كليمې يا غون   ړدا، چې دغه دوا   " نيشنليزم
  .دوږه كېړايد غاحكم ته ب

ل شـو او پـه      ړم، چې دا ولې؟ د يونان د فالسفه وو ټول علم د اسـالمي واكمنـانو پـه امـر وژبـا                     ږنه پوهې 
 نـه مـوټرې، رېلونـه، الـوتكې او         ړۍله لويديځې ن  .  كې خور شه؛ خو څوك پرې كافر نه شول         ړۍاسالمي ن 

تــر دې اخــوا ال د . ر نــه شــولنــور رنــګ پــه رنــګ تخنيكــي ســامان االت را وارد شــول؛ خــو څــوك پــرې كــاف
 ړۍېرو متنفـذو افـرادو او ګروپونـو پـه جېبونـو كـې د لويـديځې نـ                  ډ د واكمنانو په شمول د       ړۍاسالمي ن 

 كـې سياسـت او  حكومـت         ړۍي او لګيـا دي د هغـو پـه زور پـه اسـالمي نـ                ږونـه ګرځـول كېـ     ډالرې او پون  ډ
ونـه ده  ړنليزم ملـت پالنـه ده، ملـت جو      مګر كه چېرې وويل شي، چې نيـش       . كوي؛ خو يو يې هم كافر نه شو       

ونه راپورته شي هغه هـم يـوازې پـه افغـاني            ږبيا نو د تكفير غ    . او دا د دين په بنسټ پورې هم ځان نښلوي         
  .ټولنه كې د پښتنو لپاره

وي نـه   ړ لپـاره پاكـستان جـو      ۍد انګرېزانو پـه زور د خپلـو اردو ژبيـو د واكمنـ             " جناح"كه محمد علي    



 لپاره د حجـاز     ۍ د واكمن  ۍد انګرېزانو په زور د سعودي د كورن       " ابن سعود " العزيز   كه عبد . يږكافر كې 
د انګرېزانـو   " مصطفى كمال "كه  . يږوي نه كافر كې   ړوي او سلطنت جو   ړپه نامه ا  " سعودي"ټاپو وزمه د    

ه د اسـالم پـه نـوم د شـيع         " موسوي خمينـي  "كه روح اهللا    . يږوي نه كافر كې   ړپه زور نوې مودرنه تركيه جو     
ي او پـه دې توګـه پـه افغانـستان،     ړي كلكـه تـ  ږ د تـشيع پـه مـو       ۍوي، يعنـې د اسـالم رسـ       ړګانو ايران جـو   

لبنــان، پاكــستان، عــراق او نــورو اســالمي هېوادونــو كــې مېــشته وو شــيعه ګــانو تــه پيــسې او وســلې      
رلـو پـه    كه په افغانستان كې د دعاى قنـوت د نـه زده ل            . يږوركوي، چې سني مسلمانان ووژني نه كافر كې       

يره ور مـسلمان د     ږيره ور مسلمان بل     ږكه په افغانستان كې يو      . يږګناه مسلمان ځوانان وژني نه كافر كې      
كـه مـسلمان، مـسلمانان    . يږدښمنانو په لمسه او پيسو وژني او خپل دا عمل ال هـم روا ګڼـي نـه كـافر كېـ       

يرې خرېيلو په تور ږو زه به هم د ي؛ نږدي نه كافر كېږ باندې د اسالمي دولت نوم ۍوژني او خپلې واكمن
هر ديـن پـه خپـل       : "هم هېڅكله كافر نه شم، او دا به هم زما په ګناهونو كې شمېر نه شي، چې ما ويلي دي                   

ځكه، چې دين په خپلـه اصـلي لغـوي مانـا كـې عقيـدې او ملـت تـه وايـي، هغـه                      " بنسټ كې نيشنليزم دى   
  .ى وړاصلي زعقيده او ملت، چې د موسى عليه السالم د مبارزې 

  

  :اديان د قراّن له نظره: هـ
 اّيتونو كې د اديانو د بنسټ په هكله او دا، چې هر امت ته جال شريعت        69 او   68 -67د الحج سورآ په     

  : شوى داسې لولوړورك
، چې ددې عمل كـوونكي وي، د هغـه          ۍ يوه الره د بندګ    ږې ده مو  ړ لپاره د هر يوه ملت مقرره ك       :ترجمه

كــې ځكــه، چــې " ديــن"ي، دا خاونــدان د اديــانو خامخــا تــا ســره پــه دې كــار ړه وكــړجګــنــه پــس نــه ښــايي 
محمدي دين حق او ظاهر دى او بلنه كوه د خلكو توحيد او عبادت د رب خپل ته، بېشكه تـه يـې خامخـا                         

و ه كوي په امر د دين كې كفار له تـا سـره؛ نـ              ړاو كه جګ  . په هغه سمه صافه لياره، چې برابره تللې ده حق ته          
) ج(اهللا. ه او عناد، چې كوئ يې تاسېړښه پوه دى په هغه جګ) ج(دوى ته، چې اهللا) ص(ووايه اې محمده

ي په منځ ستاسې كې په ورځ د قيامت په هغه شي كې، چـې وئ تاسـې، چـې پـه هغـه كـې مـو                  ړبه حكم وك  
  .اختالف كاوه، چې د دين امر دى

د هـر امـت لپـاره اهللا تعـالى د عبـادت مختلـف       .  ټول انبياء د دين په اصولو كـې سـره متفـق دي       :تفسير
. صورتونه په مختلفو زمانو كې ټاكلي دي، چې د هغوى سره سم، هغو امتونو د اهللا تعالى عبـادت كـاوه                   

. لېكن د دين اصل تل تر تله يو شـى و او دى            . ل شوى دى  ږلكه دې محمدي امت ته هم يو خاص شريعت لې         
ا او هېڅ شي لپاره عبـادت نـه دى مقـرر شـوى؛ نـو ځكـه پـه توحيـد او         او پرته له اهللا تعالى څخه د بل هېچ 

نورو متفق عليه ديني مسايلو كې هېچا ته نه ددې اليق او نه د هغـه لـه حالـه سـره مناسـبت لـري، چـې څـه             
ې ړكله، چې كافران په داسې واضح او ښـكاره شـيانو كـې هـم دعـوى او جګـ                  . يړه وك ړاختالف او څه جګ   

تاسې په هم هغـسې سـمې صـافې الرې بانـدې روان شـئ، او      . ى هېڅ پروا مه كوئ  ي؛ نو تاسې د هغو    ړوك
ې فيصله اهللا تعالى ته وسـپارئ، چـې هغـه د دوى پـه     ړنور خلق هم هغې ته راوبولئ، او د معاندينو د جګ    

و ړد قيامـت پـه ورځ بــه د دوى ددغـو ټولـو اختالفونـو او جګــ     . حركـاتو ښـه پــوه او خبـر دى   " ټولـو "ګـردو  
وه، د داسـې    ږېر سر مـه خـو     ډه او د دوى په فكر كې        ړته د دعوت او تبليغ فرض ادا ك       . يړله وك عملي فيص 

  .سره دى) ج(معاندينو عالج يوازې پاك اهللا



 مطلب دا هم كېداى شي كله، چې د هر امـت لپـاره اهللا تعـالى                 )مْرِډَفَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْ   ( د   :تنبيه
ه هغه سلسله كې دغه محمدي امت ته هم شريعت راغلى دى؛ نو             ى دى، چې پ   ړبېل دستور العمل مقرر ك    

  ې سبب څه شى دى؟ړبيا د جګ
. ې ده ړ سـره كـ    ۍمعنـى پـه ذبـح او قربـان        " منـسك " ځينو مفسرينو د     "وَهَذَا قَبْلَ االَمْرُ بِاالْقِتَالِ   "

  .ې ده، واهللا اعلمړمګر اقرب هم هغه ده، چې مترجم اختيار ك
ا له مخې كولى شو ووايو، چې د ابراهيمـي ملـت لپـاره، چـې همـدا اوس      ددې اّيت د حكم او روښانتي  

و بنسټ ړل شوي دي؛ خو ددې واړپه درېو امتونو كې وېشلى ژوند كوي درې اديانه يا درې شريعته ورك
كله، چې خبره په هـر يـوه ملـت څرخـي؛ نـو بيـا موضـوع د        . يږيو دى، چې په توحيدي عبادت كې تنظيمې      

ي او چېرته او پـه كـومې   ږدا، چې دا نور ملتونه څه نومې    . يږ نورو ملتونو ته هم رسې     ابراهيمي ملت نه بره   
 زمانې او مكانې حاالتو كې اوسېدل او د هغوى د شريعت نومونه څه دي؟ په قراّن كې د الموْمن سـورآ د                     

 يوازې دومـره   اّيت كې؛ خو78د الموْمن سورآ په .  اّيت نه پرته نور څه په روښانه توګه ما نه دي ليدلي    78
 زره انبيـاء او رسـوالن اسـتول شـوي، چـې د       124ته ويل شوي دي، چې له تانه پخـوا          ) ص(حضرت محمد 

 تنو پيغمبرانو نومونه او قصې په قراّن كريم كې راغلې او د نورو په هكله توضيحات نه شته او دا هم 29
ودل شوې اّيا په هماغه مهال كـې      نه ده څرګنده، چې د ابراهيمي ملت خښته؛ خو د سامي په نژاد كې اېښ              

د انساني ټولنې په نورو نژادونو كې هم كوم ملت، چې د مستقل شريعت خاونـد و موجوديـت الره او كـه            
نه؟ په هر حال د ځينو عالمانو او پوهانو په قول همدا اوس، چې د ابراهيمي ملت نه پرته نـور كـوم اديـان         

ي ښــايي پــه همــاغو ملتونــو كــې ږ ال پخــوا زمــانو تــه رســېشــته دي او د هغــوى تــاريخ د اســالم لــه ديــن نــه
  .وشمېرل شي، چې په قراّن كريم كې ورته اشاره شوې ده

  

  :د اسالم دين كه عربي فرهنګ: و
ې او ويلي ړما د خپل ليك په يوه برخه كې د اوس مهاله اسالمي هېوادونو پر عملي سيستم نيوكه ك

مكه او مدينه كې را نازل شوى و، په مدينه كې خاورو ته مې وو، چې هغه رښتينى اسالمي دين، چې په 
 ته، چې څه راغلي يا راځي دا د عربو فرهنګي يلغـار نـه پرتـه بـل څـه نـه دي، چـې                      ږسپارل شوى دى او مو    

ېـر زيـات زورېـدلى دى، چـې     ډېـر زيـات پارېـدلى او    ډ" مومنـد "ددغې خبرې په مقابل كې ښاغلى زلمـى      
نه داسـې نـه ده شـكر الحمـد هللا ال هـم      .  ويلى وي، يا به زه كافر شوى اوسم  ه ما به كفر   ړمه ك ) ج(ګنې خداى 

لـه دې   . ته موْمن او مسلمان يـم نـه بـل چاتـه           ) ج(مسلمان يم او موْمن مسلمان يم، يعنې يوازې لوى خداى         
م، چې د رټل شوي شيطان له وسوسو مې ړنه پناه غوا) ج(امله په هر لمانځه ال په هر مهال كې لوى خداى   

له هغه نـه څـه انګېرلـي دي؟ او بيـا            " مومند"په دې هكله، چې څه ما ليكلي و او ښاغلي زلمي            . غوريوژ
ي، چې په دې ليـاره كـې   ړي، چې قضاوت وكړى كس غوا  ړزما د دريځ دليل او برهان څه دى؟ يو درېيم ګ          

ې، چـې پـه عملـي    ړكه نه؛ نو تاريخ روښـانه كـ  . خه هم پوره ناپېيلى ويړپوره پوهه ولري او د سياست له ا   
سيستم كې د پيغمبر لياره د حضرت ابوبكر صديق رضي اهللا تعالى عنه او د حضرت عمـر فـاروق رضـي              
اهللا تعالى عنه له خوا پـه پـوره امانـت پـه پرلـه پـسې توګـه تعقيـب شـوه؛ خـو د حـضرت عثمـان رضـي اهللا                          

پـه همـدې توګـه د    . ل شـو ړكـ تعالى عنه د كار له پيل نه تر نزاع الندې راغله څو، چـې هغـه حـضرت شـهيد                 



له، چـې پـه     ړې لياره غوره ك   ړ لېونيانو د جګ   ۍحضرت علي كرم اهللا وجهه د كار له پيل نه هم همغه د څوك             
سلګونه سوچه مسلمانان ال، چې د حضرت پيغمبر اصحاب هم په كـې ووژل شـول؛ نـو چـې كلـه حـضرت                        

ووايـي، چـې څـه      " مومنـد "زلمـى    كښېناست له دې نېټې نه دې وروسـته ښـاغلى            ۍمعاويه د واك په ګد    
وشول؟ اّيا د عربو فرهنګي يلغـار پيـل شـو او كنـه، كـه ووايـي، چـې نـه؛ نـو بيـا د امويـانو او عباسـيانو                                

ي او ودې ګوري، چې دغو دوو په نامه اسالمي خالفتونو يوازې او   ړكېښ يا تاريخ ته دې مراجعه وك      ړك
ره نجونې د وينځو په څېر او څومره هلكان يـې د            له سيمې نه يې په كال كې څوم       " مومند"يوازې د زلمي    

ې دي؟ په اسالم كې خو مريي توب له بېخـه او بنـسټه محكـوم شـوى     ړمريانو په نامه خپلو دربارونو ته و  
او لغــوه شــوى و هغــوى، چــې د اســالم د خالفــت دربــار تــه بــې ګنــاه انــسانان د وينځــو او مريــانو پــه نامــه  

ه، غيـر اسـالمي او غيـر اخالقـي اسـتفاده كولـه او پـه دې                ړغوى نه نـاو   غوښتل او په دربار كې به يې له ه        
ه سـنت تـه وده وركولـه        ړتوګه به يې د اسالمي احكامو په خالف پـه انـساني ټولنـه كـې د مريـي تـوب نـاو                      

  .د بصيرت له سترګو نه بهر پاتې دي او هېڅ يې نه ويني" مومند"لكه، چې د زلمي 
ددين د عملي سيستم باني هم دى، په عملي سيـستم كـې د   ، چې د اسالم    )ص(پيغمبر حضرت محمد  

 له خاوندانو نه پرته بـل څـوك نـه           ۍ لپاره يې د ځاى نيونې په هكله له پوهې، تقوى او پرهېزګار            ۍواكمن
 ګڼلى، چې له همدې امله وه چې حضرت ابـوبكر صـديق رضـي اهللا تعـالى عنـه يـې پـه خالفـت كـې                    ړدى و 

 تـه  ۍله؛ نـو اسـالمي خالفـت يـې يـوازې خپلـې كـورن           ړكمني تر السه ك   وټاكل شو؛ خو چې كله معاويه وا      
، او په دې توګه يې د عربو لپاره د اسالم په نامه او د اسالم تر بيرغ الندې د عربو                ړمحدود او محصور ك   

  .لهړه كړامپراتوري جو
 لولـو   لكه څنګه، چې د عملي سيستم د بحث په پخوانيو كرښو كې مو ولوستل او دا دى دلته يې هـم                    

اوونو كې پر مخ تللى دى، چې يو ړ د زمانې نه را په دېخوا د اسالم دين په دوو جال پۍد معاويه د واكمن
او لكه څرنګه، چې ښايي د ديني علمـاوو او پوهـانو لـه              ړنظري پ . او دى ړاو او بل يې عملي پ     ړيې نظري پ  

ښــه توګــه او پــه اصــولي بڼــه  خــوا ســره د ټولــو اختالفونــو، چــې د مــذاهبو لــه ليــارې رامنځتــه شــوي پــه    
. ك تــاريخ لــريډاو يــې بيــا د خواشــينيو او غمونــو نــه  ړوروســتني نــسلونو تــه رارســېدلي؛ خــو عملــي پــ 

او د هغوى راشدين خلفاء په دنيا كې فقيرانه ژوند لرلو او له دنيا نه يې هم پـه تـشو    ) ص(وګورئ پيغمبر 
 نو اسالمي واكمنانو د فرعـوني دبـدبې او   ى دى؛ خو د هغوى نه وروسته نور؛ ړاو خالي السونو رحلت ك    

  .قاروني شتمنيو سره يو ځاى له دې دنيا نه تللى دي
هغـوى، چـې ځانونـه د اسـالم د          . تېر په هېره همدا اوس او په همدا اوسـني افغانـستان كـې بـه وګـورو                 

ي ړڼـاكې كـ   ى دى؟ او كله يې هم چېرتـه خپـل السـونه ت            ړدين وارثان ګڼي كله يې هم په خپلو السونو كار ك          
او هر يو يې هم د اسالم په نامه د ولس د واك مدعي دى؟ د شـيعه ګـانو   . دي؟ چې هر يو يې ميلياردر دى     

دغه واكمنه عملي سيستم ددې سبب شوى دى، چې د اسـالم د ديـن د اصـولو د                   . كار؛ خو ال بل منګه دى     
 ۍ د اسـالمي انقـالب پـه پلـو          د ايـران   ږمـو . ې او نيمه خوا پاتې شـي      ړغوښتلو په لياره كې هره هڅه نيمګ      

چيغې ووهلې؛ خو هغه انقالب د شيعه مذهب په تنګه سيمه كې د خميني له خوا په يوه نه خوځېدونكي             
  .ل شوړكلك وت" مېخ"ي ږمو
 هـر څـه وښـندل؛ خـو پـه نتيجـه كـې څـو تنـه                   ۍ په افغانستان كې د اسالمي انقالب د جهاد په پلو          ږمو

 پـر سـر د بـل د سـر     ۍقوماندانان مو وګټل، چـې هـر يـو يـې د واكمنـ             ران او پاټك لرونكي     ډميلياردره لې 



هسې ميلياردران، چې د جهاد د زمانې نه مخكې د افغانستان په اسمان كـې            . پرېكولو ته شېبې شماري   
مګـر اوس هـر يـو يـې د جهـاد لـه بركتـه شخـصي ټوپكيـان                    . يې ستورى نه الره او په ځكه كې يې سـيورى          

 افغانان ال اوس هـم ناسـت يـو لـه            ږ ليارې شوكوي او جنايتونه كوي؛ خو مو       ي،ړ ك ړلري، پاټكونه يې جو   
چې يقين دى لكه زما په څېر به ال هم له افغانستان نـه بهـر اوسـي او           " مومند"زلمى  . وړځاڼو كټوري غوا  

و شــويو ړافغانــستان تــه د تللــو ليــارې بــه هــم پــرې بنــدې وي؛ خــو د خپلــو دغــسې د پرديــو لــه خــوا جــو     
ي؛ نو پوښتنه داده، چې څرنګه ړ كې اسالمي خالفت غواړۍرانو نه په اسالمي نډسالمي لې ميلياردره ا 

خالفت؟ اّياد خلفاى راشدينو په څېر؟ كه د معاويه له خوا، چې كوم خالفت رامنځته شوى و؟ كه چېـرې                    
ي؛ نــو دا هــم بايــد ومنــي، چــې د داســې اســالمي  ړووايــي، چــې د خلفــاى راشــدينو پــه څېــر خالفــت غــوا 

ېـدلى او دا هـم همغـه خبـره     ړرانو په السونو هم هېڅكله هسې اسـالمي خالفـت نـه شـي جو              ډياردره لې ميل
  .ى نه يېږې، تړته چې له الل خان نه اوبه غوا: ده، چې وايي

خ كــې ده، چــې ددغــو ميليــاردرو لــه خــوا لكــه د مثــال پــه توګــه د ړه جفــا پــه فرهنګــي اډتــر دې ال بــر بنــ
ي د تنظـيم    ړوګـورئ د نومـو    . مـستقيم امـر او هـدايت عملـې شـوې ده           ښاغلي عبدالرب رسـول سـياف پـه         

ېـره نـاروا او غيـر دينـي         ډهغـو بـه پـه       . چاپي خپرونو ته، چې د جهاد په دوران كې په پېښور كې يـې لرلـې               
توګه د پښتون پښتني نومونه غير اسالمي ګڼل او پر هغوى به يې عربي نومونه اېـښودل او بيـا بـه يـې د          

 ترڅ كې هغه پښتون، چې له نيكونو نـه راهيـسې مـوْمن او مـسلمان و پـه نـوي نامـه                     د محفل په   ۍخوشال
لـو كـې   ړاّيا دغسې چال چلنـد د نـورو ولـسونو د فرهنـګ پـه لـه منځـه و              . سره نوى او سوچه مسلمان ګڼلو     

به دغسې كارونو ته د عربـو  " مومند"م، چې ښاغلى زلمى ږ فرهنګي يلغار دى او كه نه؟ او نه پوهې ډبربن
ي او ودې وايـي د اسـالم        ړهنګي يلغار وايي او كه نه؟ كه چېرې ځواب منفي وي؛ نو بيـا دې لطـف وكـ                  فر

په نامه د نورو ولسونو د فرهنګ او كلتور نابودولو او محوه كولو كار د قراّن شريف د كـوم اّيـت د حكـم              
  پر اساس جواز لري؟

ييــد لپــاره د يــوې انګليــسي    خــو داســالم پــه هكلــه د خپلــو انګېرنــو د تا     " مومنــد"ښــاغلي زلمــي  
نوم هم اخستى او ويلي يې دي، چې د طالبانو له خوا څـو ورځـې پـه جـالل             " ليډري"ژورناليستې مېرمن   

زه هم وايمه، چې رښتيا مـا هـم اورېـدلي و؛ خـو د دعـوت د خپرونـې پـه همـدغې                   . اّباد كې پندي شوې وه    
. م مـخ كـې خپـور شـوى دى         14م پـه    نيوكـه پكـې خپـره شـوې دغـه خبـر هـ             " مومنـد "ګڼې كې، چـې د زلمـي        

كلـه،  . ې مېرمنې ويلي دي، چې د طالبانو له خوا ترغيب او تشويقه شومه څـو د اسـالم ديـن ومـنم                     ړنومو
چې له بنده راخالصه شومه او لندن ته راغلمه، په لندن كې مې له يوه اسالمي عالم نه د اسـالم د ديـن پـه                  

د دعوت خپرونه په خپل دغه خبر كـې د          .  دين مې ومانه   ل او دا دى د اسالم     ړ ك ړهكله خپل معلومات بشپ   
پـه هـېڅ يـوه اسـالمي هېـواد كـې د اسـالم ريـښتونى سيـستم                   : ې، چـې  ړې مېرمنې له خـوا زياتـه كـ        ړنومو
ې او ويلـي يـې دي، چـې اسـالم           ړهغې د طالبانو او همدا راز د سعودي په چار واكو ګوت نيونې ك             . نشته

  .لپاره ګرځولى دىيې د خپلو اهدافو او كلتوري چارو 
انګېرنـو تـه   " مومند"خبره، چې بيا هم پر عملي سيستم راڅرخي، او د زلمي  " ليډري"دا وه د مېرمن     
  .منفي ځواب وايي

  

  :موْمن او مسلمان د قراّن له نظره: ز



  :اّيت كې داسې لولو 14د الحجرات سورآ په 
ى ړوى ته له سره ايمان نه دى راود): ص(، ووايه محمدږى دى موړ وويل صحرايانو ايمان راو:ترجمه

  .ونو ستاسو كېړ او له سره نه دى ننوتى ايمان په زږى دى موړتاسې ليكن ووايئ اسالم راو
ه كـې را ښـخ شـي او    ړپـه ز " طريقـه "ول ډدلته دا راښيي، چې ايمان او يقين كله، چې پـه پـوره     :تفسېر

هـر  . يږي ځنـې لـرې كېـ      ړ خصلتونه له س   بېخ ونيسي؛ نو په هغه وخت كې غيبت، عيب لټول او نور خراب            
ي، چـې تـر اوسـه پـورې يـې      ږى، چـې د نـورو عيبونـه لټـوي او اّزار ور رسـوي؛ نـو دى دې وپـوهې                   ړهغه س 

 مخ كې 24د ابن كثير رحمآ اهللا عليه په اتم جلد . ه كې ځاى نه دى نيولىړپه ز" طريقه"ول ډايمان په پوره 
  :يو حديث ليكلى شوى دى

لسانه ولم يفض االيمان الى قلبه اال تغتابو المسلمين وال تنبعـو            يا معشر من آمن ب    
  .اعوراتهم
ي او هم دا خبره له حـديث د جبرئيـل او نـورو    ږ له دې حديث څخه د ايمان او د اسالم فرق ښكارې      :تنبيه

ي په حديث مرويه د ابي هريرآ رضي اهللا تعالى عنه كې، چـې پـه كتـاب االيمـان د مـشكوآ                    ږڅخه هم ثابتې  
  : راغلى فرق د ايمان او اسالم داسې فرماييكې

 . "المــسلم مــن ســلم المــسلمون مــن لــسانه و يــده، والمــوْمن مــن اّمنــه النــاس عــل دمــائهم و امــوالهم    

لـو سـره دا نظـر هـم     ړي، چې هغه څوك، چې په اسالم راو ږ له اكثري نصوص څخه داسې معلومې      "ترمذي
ونكـي  ړ شي او يا داسې نور اغراض،  چې كفر تـه ا ولري، چې له شكنجې د مسلمانانو څخه مامون پاتې        

ه كـې نـه دى كامـل        ړي، چې هنوز نـور د ايمـان دده پـه ز           ږداسې شخص مسلمان بلل كې    . يړنه وي، غوره ك   
او هغـه څـوك، چـې بـال     . شوى؛ نو هم دا وجه ده، چې له غيبت كولو او عيب لټولو څخه ځان نشي ساتلى          

ي دا هغه اشخاص دي، چې نـور د ايمـان د دوى پـه    ږم كې داخلېقيد او شرط او په خپل ذوق سره په اسال         
ې، چـې پـه غيبـت او يـا نـورو بـاطلو بانـدې                ړونو كې كامل شوى؛ نو خولې او ټـول حـواس يـې نـه غـوا                ړز

  .يږوخوځې
  :اّيت كې په پرله پسې توګه لولو چې 15د الحجرات سورآ په 

او پــه ) ج(ى دى پــه اهللاړمــان يــې راو بــې شــكه، چــې صــادقان موْمنــان هغــه كــسان دي، چــې اي:ترجمــه
باندې بيا شك نه كوي په ايمان كې او جهاد كوي دوى په مالونو خپلو سره، چـې             )" ج(اهللا"رسول ددغه   

كـې دا كـسان   ) ج(لګوي يې په اعال د كلمآ اهللا كې او په ځانونو خپلو سره، چې جهاد كوي په ليـاره د اهللا          
  .ېك" ايمان"هم دوى رښتيني دي په دعوى د 

و، چـې  ږ وپـوهې ږاو پـه دې توګـه بـه مـو    . دا وه د موْمن او مـسلمان تـر منځـه د تفكيـك روښـانه بېلګـه           
موْمن څوك دى او مسلمان څوك؟ او دا به هم ووايو، چې هغـو كـسانو، چـې د جهـاد پـه نامـه د جهـاد لـه                    

 هغـوى  لـه كـې راشـي؟ ځكـه، چـې د     ډ يـا  ۍخه ميلياردران شـوي دي؛ نـو هغـوى بـه پـه كـومې كټـه ګـور                ړا
خــه ړهغــو، چــې د جهــاد پــه نامــه او د جهــاد لــه ا  . اوصــاف نــه پــه مــْومن كــې شــته او نــه پــه مــسلمان كــې    

ميلياردران شوي او هر يو يې ددغو شتمنيو په زور د ناروا نفـوذ او وجاهـت خاونـدان شـوي دي، ځانتـه             
ې توګـه شـوكې او   وي او پـه د ړځانته ټوپكيـان لـري، ځانتـه ځانتـه پـه ليـارو او واټونـو كـې پاټكونـه جـو            

لـه كـې    ډدغـسې كـسان، چـې نـه د مـوْمن پـه              . جنايتونه كوي، بې ګنـاه انـسانان وژنـي او خلـق اهللا ازاروي             



 او زعامـت  ۍتيا بـه هـم ولـري، چـې د اسـالمي ټـولنې د رهبـر           ړله كې اّيا ددې و    ډراځي او نه د مسلمان په       
  .مدعيان واوسي؟

  

  :د موْمن مسلمان د قتل په هكله: ح
  : اّيت كې داسې لولو93ورآ په د النساء س
ي كوم موْمن په قصد سره او د مسلمان دغه قتل روا هم وګڼي؛ نو جـزا  ړ كړ او هر څوك، چې م   :ترجمه

دده دوزخ دى، په داسې حال كې، چې تل به وي دى دغه حالل ګڼونكى د قتل په هغه دوزخ كې او غضب                 
ى ړدا قاتل له خپـل رحمـت څخـه او تيـار كـ             )" ج(اهللا"ى دى   ړپه ده باندې او لرې ك     ) ج(ى دى اهللا  ړك" قهر"

  .دى ده لره عذاب لوى
 سره نه؛ بلكې په قصد سره او سره له دې، چې ښه يې پېژني،               ۍ يعنې كوم يو مسلمان په غلط      :تفسير

چې مسلمان دى؛ وژني يې؛ نو دده لپاره په اّخرت كې جهنم او لعنت او لوى عذاب دى او پـه كفـاره سـره                        
 ركوع كې تېـره   )22( اّيت   )178( جزء د البقره په      )2(ي او دنيوي سزا يې همغه ده، چې په          ږترې نه خالصې  

  .شوه
ځكـه،  . هغه چا لره دى، چې د مسلمان وژل حـالل ګڼـي           " خلود فى النار  " د ګردو عالمانو په نزد       :فايده

 پـه جهـنم كـې    دې مـودې پـورې  ږتل تر تلـه ځنـې تـر او       " خلود"يا بايد له    . چې د هغه په كفر كې شك نشته       
وروسته اهللا تعالى په خپله مالك . يا  خو به داسې قاتل مستحق د همداسې لويې سزا وي           . هستوګن وي 

ه دده كــار دى، هــر څــه، چــې اراده يــې وي ړدوا" خــروج عــن النــار"او " خلــود فــى النــار"او مختــار دى او 
  .واهللا اعلم. همغسې كوي
ي په بدل، ړى د اصيل سړه هكله دى، چې بايد اصيل ساّيت د قصاص پ" 178"د البقرآ سورآ  :يادونه

  .مريي د مريي په بدل او ښځه د ښځې په بدل كې قصاص شي
ي په قصدي توګـه وژل روا ګڼـي،   ړڅوك، چې د يو موْمن مسلمان س     : په پورته توګه مو ولوستل، چې     

 دې توګه يو ناروا ځكه، چې ښه يې پېژني مسلمان دى؛ خو وژني يې، او په. د هغه په كفر كې شك نشته
 ږزمو. يږله دې امله د دوزخ، لعنت او د لوى عذاب مستحق ګڼل كې            . عمل، چې قتل عمدي دى روا ګڼي      

خـه ميليـونر او ميليـاردرو       ړي،چې د جهاد په نامه او د جهـاد لـه ا           ږپه هېواد كې دا پينځه ويشت كاله كې       
زرو مسلمانانو ويني تـويې شـوې او پـه      مشرانو په امر، چې هر يو يې ځانته مسلحه تنظيم لري د سوونو              

ال، چـې د اسـالمي   . ې، بـورې، يتيمـان يـې تـر مـستقيم ظلـم، زور او اّزار النـدې سـاتلي دي                 ډلكونو كونـ  
 كـې شـك لرمـه، تـه ال     ۍهغـه د چـا خبـره، چـې زه دې پـه پيـر              .   مـدعيان هـم دي     ۍنظام د مشرتابه د واكمن    
  .ځانته مريدان نيسي

 كــې شــك دى؛ خــو دوى د نــورو  ۍت د حكــم پــه اســاس د دوى پــه مــسلمان د قــراّن كــريم د روښــانه اّيــ 
 سره مدعيان دي او وايـي، چـې         ۍېره بې حياي  ډ باندې نيوكې لري ال، چې هم په         ۍمسلمانانو پر مسلمان  

مګر داسـې چـا هـم لـه         .  دى ږې دي او له دې امله د مشرتابه حق زمو         ړ ورك ۍ د جهاد په لياره كې قربان      ږمو
تـا د جهـاد لـه دوران څخـه مخكـې څـه       : ه او ووايـه، چـې  ړمهربـاني وكـ  ! له، چـې وروره   هغوى نه ونه پوښت   

الـرې  ډلرل؟ او اوس څومره كورونه، ځمكې، اپارتمانونه، سرايونه او په داخلي او خارجي بانكونو كـې                 



ا له؟ كه چېرې خبره د جهاد في سبيل اهللا وي؛ نو ت           ړېره سرمايه دې له كومې ليارې پيدا ك       ډلرې؟ دغومره   
د امـر پـه اسـاس خپلـه     ) ج(بايد د پيغمبـر او د خلفـاء راشـدينو او نـورو صـحابه وو پـه څېـر د لـوى خـداى              

سرمايه د جهاد په لياره كې لګولې واى او اوس دې هېڅ نه لرالى؛ خو ته په خالف د هغوى لوى سـرمايه                       
ولـو لپـاره نـه شـي     ړودار يې او څوك ستا له السه پـه خپلـه سـيمه كـې يـوه بـسوه ځمكـه هـم د سـر پنـاه د ج                

ې او هر چېرته، چې څوك خپله ځمكه، كـور  ړېرې پيسې تر السه كډدا ځكه، چې تا په ناروا توګه        . پېرلى
خـه پـه    ړاو كـې د جهـاد لـه ا        ړي پـ  ړپـه دې توګـه پـه لـوم        . ه بيعه رانيسې  ړيا نور جايداد وپلوري ته يې په لو       

او كـې پـه هماغـه نـاروا وو شـتمنيو سـره       ړ پـ  خاوند ګرځولى او په دې دويم   ۍناروا توګه دې ځان د شتمن     
  .لګيا يې د بې وزلو انسانانو د ژوند سيمه تنګوې، او له دې امله پر خلق اهللا باندې ظلم او تېرى كوې

 په نورو عربـي او غيـر عربـي          ړۍد اسالمي ن  .  په هېواد كې د جهاد د ميراث خورو حالت         ږدا خو و زمو   
  . د مدعيانو حالت هم ال داسې دىۍوپير سره د واكمن تږېر لډهېوادونو كې هم څه ناڅه په 

  

  : كې د يو واحد اسالمي عملي سيستمړۍپه ن:ط
لو او د جهاد په مدعيانو كې ډپه افغانستان كې ځان ځاني او د شتمنيو لمانځنه مو په خپلو اسالمي 

 د يـو واحـد اسـالمي     كې د داسې ځواكونو له خواړۍو اّيا په ټوله اسالمي نړښه به وي، چې وڅې  . وليدله
هغـوى، چـې پـه خپـل     : ېـدلو امكـان شـته او كـه نـه؟ ځـواب يـو دى او هغـه دا، چـې         ړسياسي سيستم د جو   

 ړۍئ؛ نـو پـه ټولـه اسـالمي نـ     ږېړ نـه جـو    ۍ پر واكمنـ   ۍكلي، خپل ښار او خپلې سيمې كې د واحدې مشر         
؟ لـه دې املـه مـا    يږې تـه ورسـې  ړكې بـه څنګـه پـر يـو واحـد سيـستم او واحـد مـشرتابه بانـدې روغـې جـو             

 اوس اوس پـر يـو واحـد عملـي سيـستم          ړۍمخكې تـر دې پـه خپلـې ليكنـې كـې ويلـي و، چـې اسـالمي نـ                    
لـه او   ړپه خپل غبرګون كې زما خبره له بنـسټه رد ك          " مومند"مګر ښاغلي زلمي    . باندې نه شي راټولېدلى   

ټوله شوې وه، لـه دې   پر يو واحد عملي سيستم راړۍمدعي شو، چې لكه څنګه، چې پخوا هم اسالمي ن         
هغه د خپلې خبرې په  . وروسته هم دا خبره ممكنه ده، چې يو ځل بيا پر يوواحد عملي سيستم راټوله شي               

ې او په اوس مهال كې   ړتاييد د مثال په توګه د تېرو زمانو اسالمي خالفتونو ته د دليل په توګه اشاره ك                
يانو او شيعه ګانو د يـو ځـاى ژونـد كولـو ثبـوت               يې په پاكستان، افغانستان او يران كې د مېشته وو سن          

  .ښودلى دى
پـه  : هغـه دا، چـې  . د فكـر او انـد پـه خـالف دريـځ لـري      " مومنـد "فكر كوم، چې تاريخي پېښې د زلمـي    

او د حــضرت عمــر ) رض(نى ســوچ خالفــت د حــضرت ابــوبكر صــديق ړعملــي سيــستم كــې د اســالم لــوم 
اره به يـې يـون الره؛ خـو ال هـم د عربـو پـه جزيـره كـې                     پر لي ) ص(خالفتونه وو، چې د پيغمبر    ) رض(فاروق

ي څـه ناڅـه خپـل سـوچه         ږته رسـې  ) رض(كله، چې ددغه واحد سيستم خالفت حضرت عثمان       . محدود وو 
ي او د خالفت دنده حضرت علي كـرم اهللا وجهـه تـه سـپارل                ږمګر هغه حضرت په شهادت رسې     . توب ښيي 

يمه د عربــو د جزيــرې نــه بهــر ال تــر افغانــستانه هــم  ســۍپــه دې مهــال كــې، چــې د خالفــت د واكمنــ. يږكېــ
ي، چې په نتيجه كې حضرت علي كرم اهللا وجهه لـه            ږه راپېښې ړرسېدلې وه، پر خالفت باندې نزاع او جګ       

ي او حضرت معاويه؛ نو د خپل خالفـت د  ږخالفت ګوښه او د خالفت واګي حضرت معاويه ته سپارل كې      
 د هغې زمانې تاريخي پېښو ته وكتـل شـي، هېڅـوك بـه داسـې                كه.  واګي د سوټي په زور ساتي      ۍواكمن

ونه شي ويلى، چې ګني د امويانو او بيا د عباسيانو په خالفت كې عربي او غير عربي مسلمانان ټول په                      



 پـه يـو واحـد اسـالمي عملـي سيـستم             ړۍټوله د خالفت په عملي سيستم باندې راضي وو، او اسالمي ن           
 كې د يو واحد اسالمي عملـي سيـستم          ړۍيد ووايو، چې په ټوله اسالمي ن      په دې توګه با   . كې ژوند كاوه  

 ژونــد لــرل بلــه خبــره ده، چــې ســره جــال  ډواكمنېــدل يــوه خبــره او پــه يــوه ســيمه كــې د ســني او شــيعه د ګــ  
راغلو دې ته، چې اّيا د تاريخ په . موضوعګانې دي او هېڅ ممكن نه دى، چې يو د بل سره پيوند ومومي 

 باندې كوم يو واحد اسالمي عملي سيستم كله هـم واكمـن شـوى و او كـه نـه؟               ړۍسالمي ن دو كې پر ا   ږاو
م لـه دې نـه زيـات پـه دې هكلـه څـه       ړدغې خبرې ته تاريخ په خپله په روښانه توګه ځواب لري او زه نـه غـوا               

  .ووايم
  :نارينه او ښځينه وو ته مساوي مكافات او مجازات يا په بله ژبه مساوي حقوق: ى

 ) يـم  195(  سـورآ دى پـه     ) يـم  89(مران سورآ، چې مدني دى په تالوت كې درېيم او په نـزول كـې                د اّل ع  
  :اّيت كې داسې لولو

ې دوى لره دا دعاوې رب د دوى په دې شان، چې بېـشكه نـه ضـايع كـوم عمـل د           ړ پس قبولې ك   :ترجمه
ستاسـې دې لـه ځينـو    ځكه، چې ځينې  . هېڅ عمل كوونكي له تاسې نه، نارينه وي دا عامل يا ښځينه وي            

  .نورو او ماته په مكافات كې ګرد سره يو يئ
هـر  . يږ په دربار كې د هېچا خواري او  تكليف نه ضـايع كېـ              ږ يعنې نارينه وي كه ښځينه، زمو      :تفسير

د نېك عمل په وسـيله يـوه ښـځه هـم د خپـل               . دلته عمل شرط دى   . ي ثمره به مومي   ړڅوك، چې هر كار وك    
كله، چې تاسې .  هغه لويې درجې حاصلولى شي، چې نارينه يې حاصلولى شياستعداد سره سم د اّخرت

نارينه او ښځې د انساني يوې نوعې افراد يئ او له يوه اّدم عليه السالم څخه پدا شوي يئ او په اسالمي 
سـره شـريكان    " ټـول "لي يئ، او يو اجتماعي ژوندون لرئ، او د معاشرت په چارو كـې ګـرد                 ړ سره ت  ۍرس

  .ئ؛ نو عملونه او د هغوى ثمرات مو هم يو شى وګڼئاو مله ي
يا رسـول   : ړعرض وك ) رض(رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ته ام سلمآ        : په روايتونو كې راغلي دي چې     

 د ښځو د هجرت او نورو حسنه اعمالو په نسبت كوم خـاص ذكـر                ږپه قراّن كريم كې هېچرې زمو     ) ص(اهللا
  .ل شوړې اّيت سره وركنو د هغه ځواب په د. نه دى راغلى

د پورتني اّيت د حكم پر اساس د ښځو او نارينه وو تر منځ ټـول هغـه توپيرونـه او امتيـازات، چـې پـه                           
و لپــاره ړاګــه شــوې، چــې د دواډټولنــه كــې د نــر او ښــځې تــر مــنځ واكمــن وو، لغــوه شــوي او دا خبــره پــه   

 مكافـات د ښـو كـارونو او اعمـالو        وګـورئ . يږمكافات او مجازات په برابره او مـساوي توګـه ټاكـل كېـ             
كه څوك په ټولنه كې ددې واك او اجازه ونه لـري،            . ه كارونو او اعمالو لپاره وي     ړلپاره او مجازات د ناو    

 او مستحق ړچې په اّزادانه توګه د خپل ژوند ازمېښت وځلوي، هغه به څرنګه د مكافاتو يا د مجازاتو و
ه، چـې ښـايي دغـه خبـره د انـسان د خلقـت رښـتينى راز وګڼـل                    ګر كې د ازمېښت لپار    ډد ژوند په    . وګرځي
اّزاد نه وي او لكه څرنګه، چې په ځينو اسالمي ټولنو كې ال تر اوسه پورې هم ددغه ذهنيت واكمني . شي

ي، لـه بنـسټه غلطـه او    ړدوام لري، چې ښځه نه شي كولى له كوره بهر په اّزادانه توګه كـار او فعاليـت وكـ                
نى حــق، چــې ځــان پېژندنــه ده  ړې اّيــت دغــه حكــم ددې ســره ســره، چــې ښــځو تــه لــوم   دد. يږنــاروا ثــابتې

ګر كـې هـم د كـار او ازمېـښت د مـساوي      ډورښودلې، هغوى ته يې په ټولنه كې ال د ټولنې د كار په پراخه           
و ته مكافات او مجازات په مساوي او برابـره توګـه            ړځكه، چې په دې اّيت كې دوا      . ى دى ړحق ضمانت ك  



له دې امله هېڅوك نه شي كولى، چې ووايي په اسالم كې د ښـځې او نـر لپـاره مـساوي             . ى دى اعالن شو 
  .ه شيړې لپاره الړيا دا، چې ښځه نه شي كولى له كوره بهر كار يا د زده ك. حقوق نشته

ددې اّيت له محتوا نه دا هم څرګندېدلى شي، چې په اّخرت كې هـم لكـه څرنګـه، چـې نارينـه وو تـه پـه                
ښځو تـه هـم پـه هماغـه توګـه جنـت، حـورې او غلمـان پـه                    . يږ كې جنت، حورې او غلمان ور رسې       مكافاتو

  : پر مخ چې واييډۍمكافات كې شته؛ نو د پښتو ژبې ددې لن
  

  هړپه دنيــــــــا ښــــــه راسره وكــــــــــــــــــــــــــ
  په اّخرت كې د هر چا بېل دي كورونــــــه

  

ې پـه اّخـرت كـې د مكافـاتو لـه املـه ښـځو تـه هـم لكـه د نارينـه وو پـه څېـر پـه               اګـه كـوي، چـ   ډدا هـم پـه   
مكافاتو كې جنت، حورې او غلمان په انتظار كـې دي؛ نـو زمـا خبـره د هغـو ښـځو خاونـدانو تـه ده، چـې                             
هغوى په دنيا كې د ښځو حقوقو ته په درنه سترګه نـه ګـوري، خپلـو ښـځو سـره د حيوانـاتو پـه څېـر چـال                              

د دا رنګه چال چلنـد خاونـدان بـه وكـولى شـي پـه اخـرت كـې د                     .  رنګا رنګه سزاګانې وركوي    چلند لري او  
  :ي او كه نه؟ ځواب څرګند دى، چېړخپلو دنيايي مېرمنو سره يو ځاى ژوند وك

  په اّخرت كې د هر چا بېل دي كورونه
  

  :يره او مسلمانيږ: ك
م څـوك لـه مـا څخـه     ړ چـې زه نـه غـوا   ېـر زيـات زورېـدلى دى،   ډيرې په هكله ږد " مومند"ښاغلى زلمى  

يـرې  ږما په ټول قراّن كريم كې يوازې يو اّيت وموند، چې د مفسر له خوا په تفسير كـې پـه       . خواشينى وي 
  :او ميندلى، هغه هم داسې لولوړپورې يې هم ت

  :يت ا119ّد النساء سورآ 
 زه بـه پـه بـاطلو اميـدو كـې            او زه به هرو مرو ګمراه كوم خامخا دوى او هرو مـرو            :  شيطان وايي  :ترجمه

م خامخا دوى ته، چې پس هرو مـرو څيـروي بـه دوى خامخـا      ړخامخا واچوم دوى او هرو مرو به زه امر وك         
ي دوى خامخا ړم خامخا دوى ته پس هرو مرو تغيير به وركړونه د چارپايانو او زه به هرو مرو امر وكږغو

  .ته) ج(پيدايښت د اهللا
ما په برخه كې راځي دوى به له حقې ليارې ځنـې ګمـراه كـوم او د دوى                    يعنې هغه كسان، چې ز     :تفسير

ونو كې به د دنيوي ژوند او د فاني دنيا مينـه اچـوم او دوى بـه لـه قيامـت، حـساب، كتـاب او نـورو                        ړپه ز 
ي او د ړونـه څيـرې كـ   ږاو دا خبـره بـه دوى تـه ورښـيم، چـې د ځنـاورانو غو            . اخروي امورو څخه غافل كـوم     

  .ويړې څېرې واړي صورتونه او د هغو مقررې كړي، او د اهللا تعالى پيدا كړ يې خوشې كبتانو په نامه
بـه يـې د بـت    " جـونګي "، وري او اوښ "ېډګ"ې ږد كافرانو دستور و، چې د غوا، خوسي، مې    :فايده

ونو كې به يې نـښې اچـولې، بيـا بـه يـې سرخوشـي       ږونه به يې څيرول او په غو  ږپه نامه كول، او د هغو غو      
د صورت بدلول لكه خصي كول يا په ستنو سره د بدن سـوري كـول او پـه هغـه سـره شـنه يـا بـل                             . ښودلپرې
 او بل ۍوكي پرسر باندې په كوم اسم او رسم سره كمڅ         ړول خالونه اېښودل يا زرغون داغ وركول يا د و         ډ

د حاللو تحريم، كې د خپلو اندامونو خوځول، يا " يا په منهياتو"رنګ وېښتان د بل چا په نامه اېښودل         



  . مسلمانانو باندې الزم دي، چې له دغو ګردو ځنې ځانونه وژغوروږيا د حرامو تحليل او نور، چې په مو
هم په همدې تغيير كې داخـل دي او د اهللا تعـالى هـر څـومره احكـام، چـې دي د       " كلول"يرې خرېيل   ږد  

و هـر څـوك، چـې پـه داسـې خبـرو كـې        هغه حرامول، يا يې حرام حالل ګڼل، انسان له اسالم ځنې باسي؛ نـ         
  .مبتال وي په ياد دې ولري، چې د هغه شيطان په همغه ټاكلې برخه كې داخل دى چې ذكر يې پاس وشو

په څېـره كـې تغييـر       " كلولو"يرې په خرېيلو    ږكه په رښتيا سره د      . دا وه د اّيت ترجمه او د مفسر تفسير        
يره خريي، نه برېت او نه د سر ږيقي پيروان، چې نه او بدلون راځي؛ نو په دې حساب اوسني د سك د طر        

او دا حكـم يـې پـه پـوره          . وېښتان؛ نو د مفسر په قول ددې اّيت د حكم سره سـل پـه سـلو كـې سـم روان دى                      
كه په پيدايشي څېره كـې      . كنه؛ نو اصلي څېره هغه ده، چې انسان له موره پيدا شي           . ى دى ړتوګه عملي ك  

ي البته هغه به په حرامو كې راځي؛ نو په دې اساس كلـه، چـې ماشـوم                  ږكوم مصنوعي بدلون راوستل كې    
يعنې پر مخ يې وېښتان نه وي؛ خو كله، چې د بلوغ حد             . له موره پيدا شي هغه نر وي يا كه ښځه امرد وي           

ي او بالغ شي، كه نارينه و؛ نو پر مخ يې وېښتان رازرغون شي او كه ښځينه وه؛ نـو مـخ يـې پـه                          ږته ورسې 
 ۍي؛ نو په دې توګه دغه د مخ وېښتان د هغه د وجود نه بهر د هغه د جنسي پېژندګلو                   ږ پاتې كې  خپل حال 
يتوب ګاڼـه   ړ نښه ده؛ بلكـې د سـ       ۍي د پېژندګلو  ړيره نه يوازې، چې د س     ږله دې امله زما په اند       . نښه شي 

ي، نـه  ړوهونـه غـوا  دلته ده، چې په دې هكله ټولنه د تبليغ، ترغيب او تشويق له ليارې پ  . يې هم ګڼلى شو   
دول د  ږيـرې او  ږتـر دې عـالوه كـه څـوك ووايـي، چـې د               . د سوټي، په وسـيله وهـل ټكـول، بنـد او ځنځيـر             

. يره سنت موْكد او واجب ده     ږپه څېر څوك ووايي، چې      " مومند"احاديثو په قول فرض دي يا كه د زلمي          
پـورې زمـا تـر سـترګو څـه نـه دي          تـر اوسـه     . يا كه څوك ووايي، چې نه فرض ده نه واجـب ده او نـه سـنت ده                 

په دې هكلـه پـه روښـانه توګـه مـا څـه نـه               . په قراّن كريم كې، چې د اسالمي دين د اصولو اصل دى           . راغلي
كه چېرې په ثقـه وو احـاديثو       . ې ده ړپه احاديثو كې؛ خو زما پوهه نيمګ      . دي ليدلي، چې فرض وګنل شي     

سـره ددې هـم ددې      . وهولـو لپـاره خپـاره شـوي واى        ېر پخـوا بـه د ټـولنې د پ         ډكې داسې څه واى؛ نو ښايي       
بحث مخه پرانستې پاتې ده، هيله ده كـه چـا پـه دې هكلـه قراّنـي اّيـت يـا كـوم ثقـه حـديث ومونـد هغـه بـه                

 پـر  ږراغلو دغه ذهنيـت تـه، چـې پـه دغـه تېـرو دوه درې لـسيزو كـې زمـو                   . يړاندې ك ړاسالمي ټولنې ته و   
يـره خريـي    ږيره لـرل فـرض دي او كـه څـوك            ږ: ې واكمني لرله، چي   افغاني ټولنې يې كلكه او نه ماتېدونك      

 او تـر پوښـتنې     ړد تامـل و   . يـا دا، چـې حـرام يـې حـالل ګڼلـي او كـافر دى                . هغه د فرضو تارك دى    " كلوي"
  .راتلونكى امر دى

يـره  ږلې، ټپلې او ځواكونه، چې اسالم يـوازې او يـوازې پـر       ډبايد ارومرو وپوښتل شي هغه كسان يا        
شروط او محدود ګڼي، هغوى به په خپله د دا رنګه ذهنيت د لرلو او چال چلند سره د اسالم د ديـن   لرلو م 

  له اصولي دايرې څخه وتلى وي او كه نه؟
دغـې سـتونزې   . يره د سياست په څپو كې كله فرض شي، كله واجب شي، كله سـنت شـي او كلـه هـېڅ     ږ
ې او ال، چـې يـې د        ړب كـ  ډو پرمختګونـو مخـه       د ولس د هر رنګـه بنـسټيز        ږ په سيمه كې يوازې زمو     ږزمو

يرې پـه  ږ ولس د ږهغوى، چې زمو. ځينو بې ګناهو مګر سوچه مسلمانانو افغانانو ژوند هم اخيستى دى        
ولـى  ړيرې د لرلو په تـور رب ږنه لرلو زورولى، رټلى، وهلى او وژلى او همدارنګه هغوى، چې زمو ولس د               

 د ولـس دښـمن او د تـاريخ جنايـت كـاران             ږلـې ارو مـرو زمـو      ډ هړى دى، دغـه دوا    ړاو له ژونده بې برخـې كـ       
  .ي او بايد وغندل شيږشمېرل كې



  )نچوړ(
  

څه، چې ما ويلي دي او څه، چې په غبرګون كې نورو وويلې او څه، چې په قـراّن كـريم كـې ويـل شـوي              
ښـتنو تـه پـه    د هغو ټولو څرګندونو پر مخ دغـو النـدېنيو پو        . دي په تېرو كرښو او مخونو كې مو ولوستل        

  :ين برېښيړرښتينه ځواب ا
ي؛ نـو  ږمخلوق ګڼـل كېـ  ) ج(مخلوق دى او كه نه؟ كه چېرې ژبه د لوى خداى         ) ج(ژبه د لوى خداى    -1

لــې، ټپلــې يــا ځواكونــه، چــې د ځينــو ولــسونو د ژبــو ســره دښــمني كــوي، هغــوى د لــوى      ډهغــه كــسان، 
ي او كـه څنګـه؟ د قـراّن         ږم ګڼـل كېـ    دښمنان هـ  ) ج( له امله د لوى خداى     ۍد مخلوق سره د دښمن    ) ج(خداى

ي اّيـا د    ږد قـدرت د سـترو نـښو څخـه شـمېرل كېـ             ) ج( اّيت په مخ ژبه د لوى خداى       22كريم د الروم سورآ د      
  .د قدرت د نښو سره دښمني به د هغه لوى ذات سره دښمني نه وي؟) ج(لوى خداى

 .نيشنليزم كفر دى او كه نه؟ كه كفر وي په كوم دليل؟ -2
ي ږونه د نيشنليزم له مبـاديو څخـه شـمېرل كېـ          ړت روزنه، ملت ويښونه او ملت جو      ملت پالنه، مل   -3

 .او كه نه؟
د موســى عليــه الــسالم د ديــن پــه بنــسټ كــې ملــت پالنــه، ملــت ويــښونه، ملــت روزنــه، او ملــت      -4
 .ونه ځلېدلې ده او كه نه؟ړجو

 .د موسى عليه السالم دين ته سوچه نيشنليزم ويلى شو او كه نه؟ -5
  دي او كه نه؟ړيلو همدا اوسني دولتي تشكيالت پر اسرائيلي نيشنليزم والد بني اسرائ -6
 .د اموي، عباسي او عثماني خالفتونو ته سوچه اسالمي خالفت ويلى شو او كه نه؟ -7
كله هم د خلفاى راشدينو نه وروسته چېرته هم د اسالم د دين پاك، سـوچه او سـپېڅلى سياسـي                  -8

 .نظام رامنځته شوى او كه نه؟
 لپـاره پـه اوسـنيو واكمنـو حـاالتو او شـرايطو كـې د خلفـاى راشـدينو د اسـالمي              ړۍمي نـ  د اسال  -9

ولـو امكانـات    ړخالفت په څېر سياسي واكمني به غوره وي او كه نه؟ كه چېرې غوره وګڼل شي؛ نو د جو                  
 .يې څرنګه مطالعه كېدلى شي؟

كــومې سياســي يو اســالمي هېوادونــو كــې، چــې ډ پــه هېــواد كــې او همــدا رنګــه پــه ګاونــ ږزمــو -10
 لپـاره پـه هلـو ځلـو     ۍ كـې دي او څـه د واكمنـ   ۍلې، ټپلې او ځواكونـه كـوم، چـې څـه پـه واكمنـ          ډاسالمي  

ي او كـه  ږتيـا لـري او مـستحق ګڼـل كېـ       ړولو و ړبوخت دي، د اسالم د دين له نظره د اسالمي خالفت د جو            
 .نه؟
ميليـاردران، چـې څـه د    ېـدلي ميلـونران او   ږې يـا د جهـاد لـه املـه را زې    ړپه افغانـستان كـې د جګـ        -11

مشرانو او څه د قوماندانانو په نومونو همدا اوس اوس په افغاني ټولنه كې ال، چې د ټولنې پر وليو بـار         
 .ي او كه نه؟ږدي او واكمني لري د اسالم د دين د اصولو پر مخ سوچه موْمنه مسلمانان ګڼل كې

 هغوى صـحابه كـرام او خـصوصاً    د اسالم د دين الرښود حضرت محمد صلى اهللا عليه وسلم او د        -12



 وښـندلې او كلـه، چـې    ۍخلفاى راشدينو؛ خو د اسالم د دين لپاره د جهاد په لياره كې خپلې ټولې شتمن          
يو اسـالمي  ډ پـه ګاونـ  ږ پـه هېـواد كـې ال زمـو    ږمګـر زمـو   . له دې دنيا نه يې رحلـت كـاوه خـالي السـونه وو             

ې او د ړېــره زياتــه شــتمني تــر الســه كــډيــو ړو وګهېوادونــو كــې د اســالم او جهــاد پــه نامــه يــو شــمېر زيــات
اّيا ددغو دغه عمل اسالمي عمل دى . همدغو ناروا وو شتمنيو په زور پر خپلو هېوادوالو واكمني كوي
 .او دوى په رښتينه توګه سوچه مسلمانان ګڼل كېدلى شي او كه نه؟

 او خپـل دغـه عمـل يـې     لړهغو كسانو، چې د افغانانو غير عربي نومونه په عربي نومونـو بـدل كـ             -13
 .اسالمي وګڼلو، د اسالم د پاك او سپېڅلي سوچه دين د احكامو سره برابر دى او كه نه؟

ي دي او كـه نـه؟ كـه چېـرې دغـه      ړيهودي امت، عيسوي امت او اسالمي امت د ابراهيمي ملت غ       -14
ه ړښـمني، جګـ  و امتونو تر منځ دړي وشمېرل شي؛ نو ددغو درې وا   ړه امتونه د ابراهيمي ملت غ     ړدرې وا 

 .او وژنې روا دي او كه نه؟
ې او وژنو ته په كومه سترګه ړ په اسالمي امت كې د رامنځته شويو مذاهبو تر منځ دښمني، جګ -15

 .كتلى شو؟
ى هغـه يـې سـنت       ړيرې ته سره ددې، چې سياسي رنګ ورك       ږپه خپلې ليكنې كې     " مومند"زلمي   -16

يره له فرضياتو څخـه ګڼـل       ږاسي واكمنانو په ګروهه     مګر د طالبانو د نظام د سي      . موْكد او واجب ګڼلې ده    
. لكـه ښـكنځل، وهـل او بنـدي كـول        . يره خرېلې وه، هغه ته به يې ښه درنه سزا وركوله          ږاو چا، چې    . كېدله

يره سنت ده؟ واجب ده؟ او كه فرض ده؟ دا ځكه، چې سزا؛ خو د جرم د ماهيت پـر مـخ   ږپوښتنه داده، چې   
د جنحــې د جــرم لپــاره د جنحــې د جــرم ســزا او د . جــرم لپــاره قبــاحتي ســزاي؛ لكــه د قباحــت د ږوركــول كېــ

يــره لــرل فــرض وي؛ نــو تــارك يــې د جنايــت د جــرم  ږكــه چېــرې . جنايــت د جــرم لپــاره د جنايــت د جــرم ســزا 
 دى او كه چېرې سنت وي؛ نو د قباحت د ړاو كه چېرې واجب وي؛ نو د جنحې د جرم د جزا و. مستحق دى
يرې د خرېيلو د جرم ماهيت او نوعيت تثبيت ږمګر طالبانو به  بې له دې، چې د . يږ كې ګڼلړجرم د سزا و

يرې خرېيل عمل جنايت ګاڼـه او پـه عمـل كـې     ږيعنې په قول كې به يې د . ي د جنحې د جرم سزا وركوله   ړك
 .او په دې توګه د هغوى د قول او عمل تر منځ توپير موجود و. به يې د جنحې د جرم سزا وركوله

 .نده ده او كه نه؟ږاّيا مذاهب د سياست د څپو زې -17
 پوښتنه داده، چې اّيا د دين يا مـذهب پـه نامـه د نـورو ولـسونو      ۍنړېره غټه او هر څه دمخه لوم    ډ -18

ل روا عمـل دى او كـه نـه؟ كـه روا وګڼـل شـي پـه كومـو                     ړفرهنګي دودونه او كلتوري رواجونـه لـه منځـه و          
 .دليلونو؟

اندې شي، زه باور لرم، ړ چېرې په رښتينه توګه څرګندونې او معلومات ودغو پورتنيو پوښتنو ته كه
يعنـې ملـت   . هـر ديـن پـه خپـل بنـسټ كـې نيـشنليزم دى            : ى بـه ووايـي، چـې      ړچې خامخا او ارومرو هـر وګـ       

لكـه څنګـه، چـې      . يږونـه د هـر ديـن د اصـولو څخـه ګڼـل كېـ               ړپالنه، ملت ويښونه، ملت روزنه او ملت جو       
 او ويـې    ړ خپل قوم يعنې بنـي اسـرائيلو تـه دغـه خـدايي موهبـت پـه الس كـې وركـ                      موسى عليه السالم هم   

ئ، چـې اّزاد او خپلـواك ژونـد ولـرئ؛ نـو د عمالقـه وو د قـوم سـره                      ړكـه چېـرې غـوا     ! اى قومـه زمـا    : ويلې
وعـده ده، او دغـه      ) ج(ئ، هغوى له دې ښاره وباسئ او ښار تاسې ونيسئ، چـې دا د لـوى خـداى                 ږوجنګې

  .ې له ليارې تحقق موميړاسې له خوا د جهاد او جګوعده يوازې ست
ي، چـې د هغـه      ږ وينـو دا راتـه جوتـه كېـ         ړي نچـو  ړلكه څنګه، چې د موسى عليـه الـسالم د مبـارزې د ز             



ونې لپـاره د    ړمهال د سيمه ييزو او ټولنيزو ولسي شرايطو تر مخه د ملت پالنې، ملت روزنې او ملت جو                 
او هدايات راغلي، او بيا د عيـسى عليـه الـسالم پـه مهـال كـې د                   له لوري يو رنګ احكام      ) ج(لوى خداى 

له لـوري بـل رنـګ    ) ج(ونې، ملت روزنې او ملت پالنې لپاره د ځينو بدلونونو سره د لوى خداى      ړملت جو 
ونې، روزنـې او پـالنې لپـاره د         ړې جـو  ړاحكام او هدايات راغلي او همـدا رنګـه د ابراهيمـي ملـت د بـشپ                

ه وسلم په مهال كې د هغوى په وسيله د اسالمي امت د موجوده ديـن احكـام    حضرت محمدصلى اهللا علي   
  .او هدايات راغلي دي

ــو و   ــښي، چــې ړاو همــدا رنــګ دا هــم د منل ــو د    78د المــوْمن ســورآ د  :  برې ــورو ملتون ــر مــخ د ن  اّيــت پ
ه سـم د  ونې، پالنې او روزنې لپاره هم د هغوى د مهال د سيمه ييزو، ټـولنيزو او ولـسي شـرايطو سـر                    ړجو

  .احكامو او هداياتو سره يو ځاى استازي استول شوي وي
ى لكـه د بنـي اسـرائيلو پـه          ړى د ملـت ز    ړددې اصل پر مخ ويلى شو، چې هر كله او په هر ځاى كـې لـوم                

ي د ونـې ښـاخونو د       ړڅېر په يوه قبيله، څانګه يا ولس كې اېښودل شوې او زرغونه شـوې او بيـا ددغـه ز                   
  .ولى دىړرى غونورو، ولسونو پر سر سيو

 اعمـار   ړونې اصلي جوهر دى؛ لكه د معمار په څېر يې هم د ملت د تعميـر د بـشپ                  ړدين، چې د ملت جو    
او دغـه تـوكي لكـه، چـې د          . و او سـيمټو پـه څېـر كـار اخيـستى دى            ږلپاره له ژبې او وينې نه د خـښتو، تيـ          

نـه  كـې هـم كارېـدلي دي، چـې            وړموسى عليه السالم په مبارزه كې وكارېدل، هر كله او د هر ملـت پـه جو                
همدغـه المـل دى، چـې ګروهـې او ولـس تـه پـه        . څوك ترې سترګې نه شي پټولى او هېرولى يې هم نه شي        

ل شوى او دغو دوو توكو يعنې ملت او عقيدې باندې د دين نوم اېښودل شوى ړه توګه د دين نوم ورك   ډلن
نه لري، همدا رنګه هم ژبـه بـې لـه ولـسه او         دى؛ لكه، چې دين بې له ولسه، او ولس بې له ژبې څه ارزښت               

  . ولس بې له ګروهې خپل ځلښت نه شي ځلولى او ارزښت نه شي تر السه كولى
  
  

  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  درېمه برخه
  

  منظوم  كالم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بوللـه
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  څه غوندې سوله
  څه غوندې روغه
   راۍورورول د -څه غوندې مينه
  څه غوندې ژوند
  څه غوندې خوند
   راۍ سمونول-يو څه ريښتينه

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  هاغه د پالر

  ېړنغرى مې تود ك
  هاغه د كلي

  ېړوياله مې رود ك
  څه غوندې كښت
  څه غوندې زرعه
   راۍ د خپلول-په خپل پټي كې

  
  ! اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  ود هجر شپه م

  چې پرې رڼا شي
  چې يارانه مو
  ښه په وفا شي

  څه غوندې ستوري
  ۍمږڅه غوندې سپو
   راۍ بيا پر بل-څه غوندې لمر

  



  
  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

  چې واك مې خپل وي
  په هر يو كار كې

  چې ژواك مې خپل وي
  په هر ديار كې
  څه غوندې واك
  څه غوندې ځواك
   راۍ د ژوند بول-يو څه غښتلى

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

  ې نه يوږله ول
  هېڅ چرته تللي
  له وچكاليه
  تښتو له كلي
  څه غوندې اوبه
  څه غوندې دانه
   راۍ دل-د ژوند درمند كې

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

  هړه كږ څه خواږل
  دغه تراخه مو

  هړ څه سيده كږل
  ه موږدغه كا

  څه غوندې هوسا
  څه غوندې بسيا



   راۍ د ژوند سلګ-يو څه نېكمرغه
  

  
  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  بيا مې تاريخ ته

  !ى بوځهړسر لو
  بيا مې په سيمه
  !پوهيالي روزه
  څه غوندې بريا
  څه غوندې غوريا
   راۍ د اتلول-په هر مهال كې

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  دې بېلتانه يم

  ېر ځورولىډ
  ېرو وعدو يمډ
  ه داغلىړ زپه

  څه غوندې وفا
  څه غوندې وصال
   راۍولډ د ژوند -د ژوند سندره

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

  ه زرغونېړبيا ك
  وچې هيلې مو

  ه ودانېړبيا ك
  نګې دېرې موړ

  څه غوندې هـڅه



  څه غوندې وسه
   راۍ د ژوند ګول-واي تن تهړدې م

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

   بڼ كېپه هاغه
  د پالر نيكه مو
  وټوكوه بيا

  ي اوده موړز
  څه غوندې ګل
  څه غوندې تل
   راۍ د ښې سيال-يو څه ښېرازه

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  د سر شملې ته

   ريښمينهړۍپګ
   تهۍد خپو څپل
  ينهړجرابې و

  څه غوندې نوې
  څه غوندې ښكلې
   راۍ سر ته خول-تن ته جامې را

  
  

  !يهاى لويه خدا
  !اى لويه خدايه
  د فريد خان
  د خوشال خان
  د ميرويس خان
  د احمد خان



  ډڅه غوندې هو
  ډڅه غوندې ه
   راۍ ريښتين ول-د پښتون والې

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه

   هرې پېغلېږزمون
  هر يو زلمي ته
  ال هم تر تله
  هر يو بچي ته
  څه غوندې ننګ
  څه غوندې رنګ
   راۍګن د پلر-څه غوندې وينه

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  دا پردېسي مو

  ده شوهږېره اوډ
  دا بې وسي مو
  ال هم توده شوه
  څه غوندې وس
  څه غوندې رس
   راۍ د نېكمرغ-په خپل هېواد كې

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  ږڅوك چې پر مون
  سوچ كا د بلوسې

  هغه هم ژر



  له منځه يوسې
  څه غوندې دوستان
  څه غوندې ياران
   راړۍه غړ غا-د ژوند پر سيمه

  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  چې مو مشرانو
  هړشمله شي لو
  چې مو كشرانو
  هړهڅه شي و

  بيا مو هر يو ته
   كېۍپه ښې سيال
   راۍ اس د سورل-ال ښه غښتلى

  
  
  

  !اى لويه خدايه
  !اى لويه خدايه
  هړبيا مې امين ك
  هره غوښتنه
  اندېړه وړچې مې ك
  لويه څښتنه

  يو څه په ژوند كې
  كهډله برمه 

   راۍكه ځولډ -له خپله وره
  

  
  

  بن جرمني
10/7/200  



  

  د زرغون خان نورزي په ياد
  

  چــــــــــــې نــــــــــــه مــــــــــــې راځــــــــــــي ســــــــــــترګو تــــــــــــه هېڅكلــــــــــــه هــــــــــــېڅ مهــــــــــــال
ــال      ــه د خيـــــــــ ــې تـــــــــ ــو كـــــــــ ــه ورشـــــــــ ــې پـــــــــ ــو ځلـــــــــ ــې يـــــــــ ــو مـــــــــ ــه خـــــــــ   راځـــــــــ

  

ــوري        ــر لـــــــــ ــه هـــــــــ ــې پـــــــــ ــې كتلـــــــــ ــه مـــــــــ ــدې كـــــــــ ــه ليـــــــــ ــې نـــــــــ ــېڅ ومـــــــــ   هـــــــــ
ــې د   ــاخه مـــــــــــــــ ــه ښـــــــــــــــ ــال  لـــــــــــــــ ــر ټـــــــــــــــ ــلېده د فكـــــــــــــــ ــوهې وشـــــــــــــــ   پـــــــــــــــ

  

ــه      ــور حواســـــــــ ــه نـــــــــ ــې دي څـــــــــ ــه مـــــــــ ــان دى، كـــــــــ ــه ګومـــــــــ ــم كـــــــــ ــه وهـــــــــ   كـــــــــ
ــت   ــكاري، ســــــــــــ ــا ښــــــــــــ ــه د تــــــــــــ ــه لټــــــــــــ ــتړپــــــــــــ ــالل ړي ســــــــــــ ــه مــــــــــــ   ي ښــــــــــــ

  

ــارې؟     ــه څـــــــــــ ــه ځايـــــــــــ ــه كومـــــــــــ ــرې؟ او لـــــــــــ ــايه چـــــــــــــې يـــــــــــــې چېـــــــــــ   وښـــــــــــ
  پـــــــــــــــر مـــــــــــــــا دې هغـــــــــــــــه شـــــــــــــــوي، چـــــــــــــــې راغلـــــــــــــــي پـــــــــــــــر بـــــــــــــــالل

  

  

ــ     ــې كــــــ ــود مــــــ ــه، تــــــ ــكاره شــــــ ــر ښــــــ ــه څېــــــ ــر پــــــ ــو و ړد لمــــــ ــر خپلــــــ ــوړه پــــــ   انګــــــ
  ور د وصــــــــــــــــــــاله لمبــــــــــــــــــــه اړ د بېلتانــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــۍيخنــــــــــــــــــــ

  

ــې؟     ــا راغلـــــــــــ ــم وريـــــــــــ ــې، د غـــــــــــ ــيمه مـــــــــــ ــر ســـــــــــ ــد پـــــــــــ ــه د ژونـــــــــــ   دا څـــــــــــ
  هــــــــــــــــر څــــــــــــــــوك دي نــــــــــــــــن د ښــــــــــــــــمن تــــــــــــــــه، د وژلــــــــــــــــو مــــــــــــــــې دالل

  

  

  چــــــــــــــې ورنګــــــــــــــوي ســــــــــــــيمه ښــــــــــــــه، زمــــــــــــــا د تــــــــــــــن پــــــــــــــه وينــــــــــــــو       
   لكـــــــــــــــه دجـــــــــــــــالړ كـــــــــــــــې مـــــــــــــــې هـــــــــــــــر ځـــــــــــــــواك دى، راوالډګاونـــــــــــــــ

  

ــور        ــا د كـــــــــ ــي زمـــــــــ ــول، د منګـــــــــ ــات شـــــــــ ــر مـــــــــ ــر ســـــــــ ــې پـــــــــ ــودي مـــــــــ   كـــــــــ
ــال     ــول كــــــــ ــه ټــــــــ ــم وچــــــــــې وې چــــــــــې څــــــــــښل مــــــــــې پــــــــ ــه مــــــــــې ال هــــــــ   اوبــــــــ

  

ــ    لــــــــــــــــه كــــــــــــــــومې راشــــــــــــــــي؟ۍايه وريــــــــــــــــا بــــــــــــــــه د خوښــــــــــــــــراوښــــــــــــــ
ــو   ــه جـــــــــ ــه راتـــــــــ ــي بـــــــــ ــړمنګـــــــــ ــړ كـــــــــ ــالل؟  ۍي د خوښـــــــــ ــو كـــــــــ ــوم يـــــــــ    كـــــــــ

  

ــيال       ــيمه د ســـــــــ ــه دې ســـــــــ ــي پـــــــــ ــښتانه شـــــــــ ــه پـــــــــ ــم بـــــــــ ــا هـــــــــ ــېۍبيـــــــــ    كـــــــــ
  ي، ښـــــــــــــه هوښـــــــــــــيار، بـــــــــــــسيا، نېكمرغـــــــــــــه او ننګيـــــــــــــال؟ ړســـــــــــــر لـــــــــــــو

  

  را يـــــــــــــــــاد مـــــــــــــــــې زرغـــــــــــــــــون خـــــــــــــــــان شـــــــــــــــــو د نورزيـــــــــــــــــو د ټبـــــــــــــــــر
  هغــــــــــــــه چـــــــــــــــې پـــــــــــــــښتو نـــــــــــــــاوې تـــــــــــــــه اوبـــــــــــــــدلو د ســـــــــــــــر شـــــــــــــــال 

  



ــه مې  ــه چـــــــــــــــــې پـــــــــــــــ ــړهغـــــــــــــــ ــه كـــــــــــــــ ــامتو د پـــــــــــــــــښتنو وانـــــــــــــــ   ې نـــــــــــــــ
ــال ــښتو و د ادب د زنـــــــــــــــــــــــــې خـــــــــــــــــــــــ ــه چـــــــــــــــــــــــــې د پـــــــــــــــــــــــ   هغـــــــــــــــــــــــ

  

  

ــو    ــعر ويلــــــــــــــ ــه د پــــــــــــــــښتو شــــــــــــــ ــه ژبــــــــــــــ ــه پــــــــــــــ ــه چــــــــــــــــې بــــــــــــــ   هغــــــــــــــ
  هغـــــــــــــــــــــه چـــــــــــــــــــــې د پـــــــــــــــــــــښتو ادب تـــــــــــــــــــــه وباښـــــــــــــــــــــه جـــــــــــــــــــــالل 

  

  هغـــــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــــــــــــــو و د ســـــــــــــــــــــــــيمې د ادب ښـــــــــــــــــــــــــه پهلـــــــــــــــــــــــــوان 
ــيال ــه غــــــــــــــــښتلى ســــــــــــــ ــياالنو كــــــــــــــــې، ال ښــــــــــــــ ــه ســــــــــــــ   هغــــــــــــــــه و پــــــــــــــ

  

  

ــ   ــه كــــــــــــ ــر نــــــــــــ ــه هېــــــــــــ ــه رانــــــــــــ ــه او ړې د پېړهغــــــــــــ ــو پــــــــــــ ــېږيــــــــــــ   د و كــــــــــــ
ــون   ــاته، زمــــــــــــ ــاد ســــــــــــ ــه يــــــــــــ ــه پــــــــــــ ــرږهغــــــــــــ ــال  د هــــــــــــ ــو فرهنګپــــــــــــ    يــــــــــــ

  

  
  ښــــــــــــاغلى هېـــــــــــــواد مـــــــــــــل چـــــــــــــې پــــــــــــه پـــــــــــــښتو پـــــــــــــښتون مـــــــــــــين دى  

   ســــــــــــــــــــوالړپــــــــــــــــــــه هكلــــــــــــــــــــه د نــــــــــــــــــــورزي د لمــــــــــــــــــــانځنې وكــــــــــــــــــــ 
  

ــه     ــې اندونــــــــــــــــ ــاغلي يــــــــــــــــ ــل دى او ښــــــــــــــــ ــواد مــــــــــــــــ ــاغلى هېــــــــــــــــ   ښــــــــــــــــ
ــال    ــواد پــــــــــــــــــــــ ــه هېــــــــــــــــــــــ ــه ال ددغــــــــــــــــــــــ ــاغلي دي كارونــــــــــــــــــــــ   ښــــــــــــــــــــــ

  

  مړد ژونـــــــــــــــد ورلـــــــــــــــره غـــــــــــــــوا  ږهوســـــــــــــــا، بـــــــــــــــسيا، نېكمرغـــــــــــــــه او او  
ــ ــه بـــــــــــــــــې زوال  ړجنـــــــــــــــــت كـــــــــــــــ ــه، بـــــــــــــــــې خللـــــــــــــــ ــه برخـــــــــــــــ   ې ور پـــــــــــــــ

  

ــور" ــ " انځـــــــــ ــه كـــــــــ ــانه   ړنـــــــــ ــې دى روښـــــــــ ــدى يـــــــــ ــې ال تنـــــــــ ــور، چـــــــــ   ې رنځـــــــــ
ــه  ــتوريو"لـــــــــــ ــ" ســـــــــــ ــالل   ډې را ړكـــــــــــ ــې د هـــــــــــ ــوا مـــــــــــ ــره خـــــــــــ ــه هـــــــــــ   كـــــــــــ

  

  ې، نــــــــــــه دى ويــــــــــــنمږاى تــــــــــــه چــــــــــــې نــــــــــــه مــــــــــــې ذهــــــــــــن كــــــــــــې ځــــــــــــايې 
ــا   ــاته مــــــــــــ ــاپى"ســــــــــــ ــال   " څــــــــــــ ــښې د و بــــــــــــ ــرې پېــــــــــــ ــه هــــــــــــ ــم لــــــــــــ   هــــــــــــ

  

  
  بن جرمني

2001/3/3  
  

  :يادونه
  . زلمى-هېواد مل .1
 . زرين-انځور .2
  . كبير ستورى او زامن يې-ستوريو .3



  !طالب ته
  

  

  ه وايــــــــــم پــــــــــه تــــــــــا پــــــــــسې، تــــــــــه وايــــــــــې پــــــــــه مــــــــــا پــــــــــسې        ز
ــا پــــــــــــــــسې ــا او تــــــــــــــ ــالم پــــــــــــــــر مــــــــــــــ   وايــــــــــــــــي نــــــــــــــــور عــــــــــــــ

  

  

  څـــــــــــــــــــــومره پسپـــــــــــــــــــــسكې چـــــــــــــــــــــې دي مـــــــــــــــــــــا پـــــــــــــــــــــسې
ــسې ــا پـــــــــــــــــــ ــر چـــــــــــــــــــ ــسكې دي هـــــــــــــــــــ ــومره پسپـــــــــــــــــــ   هـــــــــــــــــــ

  

  

ــو     ــې مـــــــــــــ ــولې كـــــــــــــ ــه خـــــــــــــ ــه ده پـــــــــــــ ــه ژبـــــــــــــ ــو دغـــــــــــــ   دا خـــــــــــــ
  ي هـــــــــــــــــــــــــــره خـــــــــــــــــــــــــــوا پـــــــــــــــــــــــــــسېړي چـــــــــــــــــــــــــــې را اوړاو

  

ــو ــړجـــــــــــــ ــه   ړې كـــــــــــــ ــر رنګـــــــــــــ ــه هـــــــــــــ ــر كلـــــــــــــ ــې هـــــــــــــ   ې فتنـــــــــــــ
  ې د تيــــــــــــــــــــــــــــارو لــــــــــــــــــــــــــــښكر رڼــــــــــــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــــــــــــسېړراو

  

ــي   ــيالګره د ســـــــــــــــــــ ــه ســـــــــــــــــــ ــه ګڼـــــــــــــــــــ ــه دودۍالمـــــــــــــــــــ    پـــــــــــــــــــ
  هــــــــــــــر څــــــــــــــه كــــــــــــــه تبــــــــــــــاه شــــــــــــــي پــــــــــــــه بــــــــــــــال پــــــــــــــسې       

  

  تيــــــــــــا شــــــــــــته د ژونــــــــــــد ســــــــــــيمه كــــــــــــې    ړهــــــــــــر څــــــــــــه تــــــــــــه ا  
ــا پـــــــــــــــــــــــسې ــوازې زېرمـــــــــــــــــــــــې د عقبـــــــــــــــــــــ ــه يـــــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــــ

  

  

  مړتيــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــواړنــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــوازې زه د ژونــــــــــــــــــــــد ا
  تيــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــسېړتــــــــــــــــــه ال ځغلــــــــــــــــــې هــــــــــــــــــم د ژونــــــــــــــــــد ا 

  

  زه درتــــــــــــــــــــــــه دعــــــــــــــــــــــــا د خيــــــــــــــــــــــــر كومــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــل 
ــېرا پــــــــــــــــــسې ــه ښــــــــــــــــ ــه پرانيــــــــــــــــــزې خولــــــــــــــــ ــه راتــــــــــــــــ   تــــــــــــــــ

  

  

  هړزه وايمـــــــــــــــــــــــــــــه ورانـــــــــــــــــــــــــــــې را ودانـــــــــــــــــــــــــــــې كـــــــــــــــــــــــــــــ
  رانـــــــــــــــــــــــوې ودانـــــــــــــــــــــــې ال پـــــــــــــــــــــــسې تـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــې و

  

ــايم      ــه وپـــــــــــــــ ــره بـــــــــــــــ ــا ســـــــــــــــ ــې تـــــــــــــــ ــل چـــــــــــــــ ــا ګڼـــــــــــــــ   مـــــــــــــــ
  مـــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــه دې هيلـــــــــــــــــــې جـــــــــــــــــــال پـــــــــــــــــــسې ړتـــــــــــــــــــا ك

  

ــ   ــار وكـــــــــــــــــــــ ــه كـــــــــــــــــــــ ــه غلـــــــــــــــــــــــى اوســـــــــــــــــــــ   هړزه وايمـــــــــــــــــــــ
  تـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــوې غوغـــــــــــــــــــا ال پـــــــــــــــــــه غوغـــــــــــــــــــا پـــــــــــــــــــسې

  



ــ ړزه وايـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــوم   هړى خـــــــــــــــــو ځـــــــــــــــــان غـــــــــــــــــښتلى كـــــــــــــــ
ــسې     ــښتليتا پــــــــــــــــ ــه غــــــــــــــــ ــا پــــــــــــــــ ــوې كنځــــــــــــــــ ــه كــــــــــــــــ   تــــــــــــــــ

  

ــ  ــوا كــــــــــــــــې ګاونــــــــــــــ ــومي طاقــــــــــــــــت ډخــــــــــــــ ــول اتــــــــــــــ   يان شــــــــــــــ
ــسې     ــروا پـــــــــــــــــ ــه پـــــــــــــــــ ــرې هېڅكلـــــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــــ ــه نـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــ

  

ــوا ــړغــــــــــــــ ــاو  ي رقيبــــــــــــــ ــان پيــــــــــــــ ــې ځــــــــــــــ ــړان چــــــــــــــ   يړى كــــــــــــــ
ــا د  ــه لګيـــــــــــــــــ ــه ســـــــــــــــــــودا پـــــــــــــــــــسې ږتـــــــــــــــــ   يـــــــــــــــــــرې پـــــــــــــــــ

  

ــل   ــښكرو ولوټـــــــــــــــــــــــــــ ــساد لـــــــــــــــــــــــــــ ــه د فـــــــــــــــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــــــــــــــ
ــتمن  ــه شـــــــــــــــــ ــر څـــــــــــــــــ ــسې ۍهـــــــــــــــــ ــا پـــــــــــــــــ ــو د بابـــــــــــــــــ    مـــــــــــــــــ

  

  
  ه مـــــــــــــــــار اخلـــــــــــــــــي ال ړهاغـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــټ شـــــــــــــــــرير جګـــــــــــــــــ   

ــون ــسې   ږزمــــــــــــــ ــلې ال پــــــــــــــ ــه وســــــــــــــ ــمن نــــــــــــــ ــتر دښــــــــــــــ    د ســــــــــــــ
  

ــل   ــښكر د بــــــــــــــــــــ ــر لــــــــــــــــــــ ــساد او شــــــــــــــــــــ ــه د فــــــــــــــــــــ   هاغــــــــــــــــــــ
ــوا  ــه غــــــــــــ ــسې   ړنــــــــــــ ــا پــــــــــــ ــد هوســــــــــــ ــه ژونــــــــــــ ــان تــــــــــــ   ي افغــــــــــــ

  

  ې؟وايــــــــــــــه خپــــــــــــــل راتلــــــــــــــونكي ژونــــــــــــــد تــــــــــــــه څــــــــــــــه لــــــــــــــر 
  ده چــــــــــــــــــې تــــــــــــــــــوره شــــــــــــــــــپه ســــــــــــــــــتا د ســــــــــــــــــبا پــــــــــــــــــسې 

  

  هړتــــــــــــــــــــه وايــــــــــــــــــــې پــــــــــــــــــــه فقــــــــــــــــــــر قناعــــــــــــــــــــت وكــــــــــــــــــــ 
  كـــــــــــــــــښېنه نـــــــــــــــــور د لـــــــــــــــــوى څـــــــــــــــــښتن رضـــــــــــــــــا پـــــــــــــــــسې 

  

  فقــــــــــــــــــر كــــــــــــــــــه د ژونــــــــــــــــــد څــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــتمني وي خــــــــــــــــــو 
ــسې     ــه دا پـــــــــــــــ ــه واى پـــــــــــــــ ــالم ملنـــــــــــــــــګ بـــــــــــــــ ــول عـــــــــــــــ   ټـــــــــــــــ

  

ــه فــــــــــــــرايض د ژونــــــــــــــد   ــر نېــــــــــــــستمن څــــــــــــ   نــــــــــــــه شــــــــــــــته پــــــــــــ
  نـــــــــــــــه ورځـــــــــــــــي ګــــــــــــــــدا، هـــــــــــــــېڅ پــــــــــــــــه ګـــــــــــــــدا پــــــــــــــــسې    

  

ــه    ــتمن دي ښـــــــــــــــــــ ــم شـــــــــــــــــــ ــتمني ال هـــــــــــــــــــ ــه ده شـــــــــــــــــــ   ښـــــــــــــــــــ
   اغنيـــــــــــــــــــا پـــــــــــــــــــسېځـــــــــــــــــــي ملنـــــــــــــــــــګ فقيـــــــــــــــــــر پـــــــــــــــــــه 

  

  ي دي بچـــــــــــــــــــو تـــــــــــــــــــه څـــــــــــــــــــه؟ړتـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــ! ووايـــــــــــــــــــه
  وايــــــــــــــــــــــې بــــــــــــــــــــــد او رد چــــــــــــــــــــــې پــــــــــــــــــــــه دادا پــــــــــــــــــــــسې 



  

  
  پـــــــــــــه خـــــــــــــداى كـــــــــــــه بـــــــــــــه مـــــــــــــال شـــــــــــــې تـــــــــــــه ! يړاى چـــــــــــــ

  ي مــــــــــــــال پــــــــــــــسې  ړمــــــــــــــه ځــــــــــــــه نــــــــــــــور پــــــــــــــه دې نيمګــــــــــــــ    
  

  هلتـــــــــــــــــــــــه د مكـــــــــــــــــــــــې او مـــــــــــــــــــــــدينې تـــــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــــنځ
  شـــــــــــــــېخ ځـــــــــــــــي د خپـــــــــــــــل بـــــــــــــــت پـــــــــــــــه تماشـــــــــــــــا پـــــــــــــــسې 

  

ــو    ــه خـــــــــــــــــ ــوم بمونـــــــــــــــــ ــه نـــــــــــــــــ ــالم پـــــــــــــــــ ــه د اســـــــــــــــــ   دلتـــــــــــــــــ
  دي پـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــاتولو د بـــــــــــــــــــــــــــــودا پـــــــــــــــــــــــــــــسې   ږ
  

  رت د ځـــــــــــــــاى پـــــــــــــــه نـــــــــــــــوم شـــــــــــــــي بـــــــــــــــت هلتـــــــــــــــه د عبـــــــــــــــ
  دلتــــــــــــــــــه شــــــــــــــــــي د كفــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــل غوغــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــسې     

  

  څــــــــــــــه شــــــــــــــوه كــــــــــــــه لــــــــــــــه پــــــــــــــوهې بــــــــــــــرخمن نــــــــــــــه يــــــــــــــو
  يـــــــــــــا مـــــــــــــو نـــــــــــــه شـــــــــــــته ســـــــــــــترګې ښـــــــــــــې بينـــــــــــــا پـــــــــــــسې

  

  

  ګـــــــــــــــوري بــــــــــــــــه عــــــــــــــــالم پــــــــــــــــه ښــــــــــــــــو رڼــــــــــــــــو ســــــــــــــــترګو 
ــسې    ــوا پـــــــــــــــــــ ــام او دوه هـــــــــــــــــــ ــو بـــــــــــــــــــ ــو د يـــــــــــــــــــ   ستاســـــــــــــــــــ

  

   پــــــــــــه غرونــــــــــــو كــــــــــــې؟ږڅــــــــــــو پــــــــــــورې بــــــــــــه شــــــــــــېخ زمــــــــــــون 
  ګرځــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــه ښــــــــــــــــــكار ال د عنقــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــسې 

  

ــون   ــه زمــــــــــــــــ ــو بــــــــــــــــ ــ ږڅــــــــــــــــ ــه نــــــــــــــــ ــي؟ روا تــــــــــــــــ   اروا وايــــــــــــــــ
  ي خپــــــــــــــــــل روا پــــــــــــــــــسې؟ړڅــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــاروا كــــــــــــــــــ 

  

  
ــي؟     ــه ووايــــــــــــــ ــه ښــــــــــــــ ــدو تــــــــــــــ ــو بــــــــــــــ ــه خپلــــــــــــــ ــو بــــــــــــــ   څــــــــــــــ
ــسې؟      ــا پـــــــــــــ ــوا بهـــــــــــــ ــره خـــــــــــــ ــيندي هـــــــــــــ ــه شـــــــــــــ ــو بـــــــــــــ   څـــــــــــــ

  

  نــــــــــــــــــــــېړبــــــــــــــــــــــس دى دغــــــــــــــــــــــه ټــــــــــــــــــــــولې اعرابــــــــــــــــــــــي ك 
  ځـــــــــــــي دى نـــــــــــــور لـــــــــــــه ســـــــــــــيمې نـــــــــــــه پـــــــــــــه شـــــــــــــا پـــــــــــــسې

  

  

ــدلى دى     ــه پېژنــــــــــــــــ ــوا نــــــــــــــــ ــه پخــــــــــــــــ ــا ال لــــــــــــــــ ــر چــــــــــــــــ   هــــــــــــــــ
  اكــــــــــــــــــــــو راغلــــــــــــــــــــــى دى پــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــال پــــــــــــــــــــــسې ډدا 

  



ــ ــمنه ژرړۍاى د انـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساني نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    دښـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  دار شـــــــــــــــې پـــــــــــــــه ســـــــــــــــزا پـــــــــــــــسې   پورتـــــــــــــــه بـــــــــــــــه پـــــــــــــــه   

  

ــا     ــول ويجـــــــــــــ ــو ټـــــــــــــ ــن مـــــــــــــ ــې وطـــــــــــــ ــس دى چـــــــــــــ ــولوړبـــــــــــــ    شـــــــــــــ
ــ  ــه خپلـــــــــــــــــې كيـــــــــــــــ    خپلـــــــــــــــــې بيـــــــــــــــــديا پـــــــــــــــــسې ۍدږځـــــــــــــــ

  

ــ ــو   ږپرېــــــــــــــــ ــا وباســــــــــــــــ ــې ســــــــــــــــ ــه چــــــــــــــــ ــو اّرام تــــــــــــــــ   ده مــــــــــــــــ
ــه دې تا  ــور لــــــــــــــــ ــسې   ړنــــــــــــــــ ــسا پــــــــــــــــ ــه ويــــــــــــــــ ــه پــــــــــــــــ   اكــــــــــــــــ

  

  ېــــــــــــــــــــــر وال ارمــــــــــــــــــــــان د ســــــــــــــــــــــولې روغــــــــــــــــــــــې تــــــــــــــــــــــه ډ
  پرېــــــــــــــــــــــښودل كورونــــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــارا پــــــــــــــــــــــسې 

  

ــ  ــه جګــــــــــــــ ــرې پــــــــــــــ ــوېړدوې لــــــــــــــــسيزې تېــــــــــــــ   و كــــــــــــــــې شــــــــــــــ
  پـــــــــــــــــسېمبـــــــــــــــــا ړدرېيمـــــــــــــــــه يـــــــــــــــــې هـــــــــــــــــم كانـــــــــــــــــدي ال غ

  

  
ــې     ــارو كـــــــــــــــــ ــو ليـــــــــــــــــ ــه دغـــــــــــــــــ ــر پـــــــــــــــــ ــايللو ســـــــــــــــــ   وبـــــــــــــــــ
ــښتيا پــــــــــــــسې    ــه ريــــــــــــ ــپارلو  پــــــــــــ ــان ســــــــــــ ــا چــــــــــــــې ځــــــــــــ   چــــــــــــ

  

  وايــــــــــــــــــــــي چــــــــــــــــــــــې د ســــــــــــــــــــــولې لــــــــــــــــــــــښكر درغــــــــــــــــــــــى  
ــسې    ــا پـــــــــــــــ ــي د جنـــــــــــــــــګ بيـــــــــــــــ ــښكر ال شـــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــ   دغـــــــــــــــ

  

ــو پايـــــــــــــــــــــښت   ــو او دوكـــــــــــــــــــ ــته د دروغـــــــــــــــــــ ــه شـــــــــــــــــــ   نـــــــــــــــــــ
  ي پـــــــــــــــه رســـــــــــــــوا پـــــــــــــــسې  ږهـــــــــــــــر څـــــــــــــــه رســـــــــــــــوا كېـــــــــــــــ   

  

ــه    ــې پــــــــــــ ــه ده چــــــــــــ ــو   ړك زډښــــــــــــ ــې شــــــــــــ ــه مينــــــــــــ ــو لــــــــــــ   ونــــــــــــ
ــسې    ــكال پـــــــــــــــــ ــه ښـــــــــــــــــ ــد ژواك پـــــــــــــــــ ــل روان د ژونـــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــ

  

ــو    ــې مـــــــــ ــه ده چـــــــــ ــو  ښـــــــــ ــي خـــــــــ ــل شـــــــــ ــد پيـــــــــ ــدېږژونـــــــــ   و بانـــــــــ
ــسې ــا پــــــــــــــــــــــــــ ــكلې دنيــــــــــــــــــــــــــ ــساني ښــــــــــــــــــــــــــ   دا د انــــــــــــــــــــــــــ

  

  

ــو   ــه جـــــــــــــــ ــوله روغـــــــــــــــ ــې وي ســـــــــــــــ ــه ده چـــــــــــــــ ــلړښـــــــــــــــ   ه تـــــــــــــــ
  ښــــــــــــــــــــه ده چــــــــــــــــــــې وي دوه وروڼــــــــــــــــــــه پخــــــــــــــــــــال پــــــــــــــــــــسې 

  

ــو ال؟     ــه يـــــــــــــ ــد اختـــــــــــــ ــو د ژونـــــــــــــ ــه ترخـــــــــــــ ــه پـــــــــــــ ــو بـــــــــــــ   څـــــــــــــ
  ا پــــــــــــــــــــــسې؟ړا وي پــــــــــــــــــــــه ژړڅــــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــو ژ  



  

  څـــــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــــه وي رټـــــــــــــــــــــل، وهـــــــــــــــــــــل، وژل هـــــــــــــــــــــسې؟ 
  څــــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــــه وي اّزار، بېګــــــــــــــــــــار، كنځــــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــــسې؟

  

  
ــور د ز  ــس دى نـــــــــــــــــــ ــو اّړبـــــــــــــــــــ ــه ونـــــــــــــــــــ ــه اخلـــــــــــــــــــ   زار مـــــــــــــــــــ

ــ ــسې   ړوتـــــــــــــــــ ــا پـــــــــــــــــ ــه دعـــــــــــــــــ ــال دې پـــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــ   ه ښـــــــــــــــــ
  

ــ  ــس دي شــــــــــــــــــــــــ ــاړبــــــــــــــــــــــــ ــس دىړول، ويجــــــــــــــــــــــــ   ول بــــــــــــــــــــــــ
ــتا پـــــــــــــــــــــسې ــور وهـــــــــــــــــــــل وژل د ســـــــــــــــــــ   بـــــــــــــــــــــس دي نـــــــــــــــــــ

  

  

   پـــــــــــــــــــه دودۍتـــــــــــــــــــه د ورور" څـــــــــــــــــــاپي"كينـــــــــــــــــــه خپـــــــــــــــــــل 
  واخلــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــرې ســــــــــــــــــــــبق د مينــــــــــــــــــــــې ال پــــــــــــــــــــــسې 

  

  بن، جرمني
2001/4/20  

  
  
  

  :څلوريزه
  اسوېلي

  
ــوا كـــــــــــــــې    ــه هـــــــــــــ ــولې ورېځـــــــــــــــې پـــــــــــــ ــوېلي مـــــــــــــــې شـــــــــــــ   اســـــــــــــ

ــ  ــر بلــــــــــــــــــ ــ  ۍپــــــــــــــــــ ــور دپاســــــــــــــــــ ــيم د كــــــــــــــــــ ــه د غلــــــــــــــــــ   ه بــــــــــــــــــ
  يړليـــــــــــــــــــــــــــــــو او ګوليـــــــــــــــــــــــــــــــو وريـــــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــــــــــ   ږد 

ــه      ــې پاســــــــــــ ــوه بــــــــــــ ــر يــــــــــــ ــي د هــــــــــــ ــه شــــــــــــ ــرت بــــــــــــ ــه عبــــــــــــ   ښــــــــــــ
  

  بن، جرمني
2004/7/25  

  

  
  



  برهان الدين رباني
  
  

ــم؟    ډ ــه وايـــــــــ ــه څـــــــــ ــه درتـــــــــ ــيار، زه بـــــــــ ــو يـــــــــــې زيـــــــــــرك هوښـــــــــ ــر خـــــــــ   ېـــــــــ
ــم؟       ــه وايـــــــــــ ــه څـــــــــــ ــه درتـــــــــــ ــار، زه بـــــــــــ ــل مكـــــــــــ ــې محيـــــــــــ ــې يـــــــــــ   ال چـــــــــــ

  

  ي ديړهــــــــــــــــــــر څــــــــــــــــــــه دې لوســــــــــــــــــــتلي دي، ال دې ښــــــــــــــــــــه زده كــــــــــــــــــــ 
  رتــــــــــــــه څــــــــــــــه وايــــــــــــــم؟فقــــــــــــــه او فلــــــــــــــسفه كــــــــــــــې بــــــــــــــار، زه بــــــــــــــه د

  

ــه        ــې تـــــــــ ــايم يـــــــــ ــې قـــــــــ ــرعه كـــــــــ ــه، شـــــــــ ــې تـــــــــ ــالم يـــــــــ ــل عـــــــــ ــا ګڼـــــــــ   مـــــــــ
ــم؟    ړال ــه وايـــــــــــــ ــه څـــــــــــــ ــه درتـــــــــــــ ــار، زه بـــــــــــــ ــه ليـــــــــــــ ــيطان پـــــــــــــ   ې د شـــــــــــــ

  

ــو ــ ړجـــــــــــــــ ــه كـــــــــــــــ ــ ړ دې پاټكونـــــــــــــــ ــه كـــــــــــــــ ــغ دې ټوپكونـــــــــــــــ   لړل، نېـــــــــــــــ
  شــــــــــــوې چــــــــــــې د تــــــــــــاريخ لوټمــــــــــــار، زه بــــــــــــه درتــــــــــــه څــــــــــــه وايــــــــــــم؟       

  

  هاغـــــــــــــــــه د شـــــــــــــــــمال توپـــــــــــــــــان، دغـــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــا د تـــــــــــــــــا بيـــــــــــــــــان 
  ؟شــــــــــوې چــــــــــې پــــــــــه دې رنــــــــــګ غــــــــــدار، زه بــــــــــه درتــــــــــه څــــــــــه وايــــــــــم        

  

  څـــــــــــــــــه شـــــــــــــــــوې هاغـــــــــــــــــه الفـــــــــــــــــې دې؟ ال هاغـــــــــــــــــه ګزافـــــــــــــــــې دې؟  
ــم؟     ــه وايــــــــــ ــه څــــــــــ ــه درتــــــــــ ــالر، زه بــــــــــ ــور او پــــــــــ ــولو مــــــــــ ــر دې شــــــــــ   هېــــــــــ

  

ــره   ۍبيـــــــــــــــــــا د ســـــــــــــــــــقاو  ــمن لـــــــــــــــــ ــرار، ګټـــــــــــــــــــه وه دښـــــــــــــــــ    تكـــــــــــــــــ
ــم؟    ــه وايـــــــــ ــه څـــــــــ ــه درتـــــــــ ــار، زه بـــــــــ ــتا اتبـــــــــ ــه كـــــــــــې ســـــــــ   ورك شـــــــــــو پـــــــــ

  

ــم    ــدان كـــــــــــــې هـــــــــــ ــر ميـــــــــــ ــه هـــــــــــ   غـــــــــــــټ پروفيـــــــــــــسر وايـــــــــــــې، ځانتـــــــــــ
  نــــــــــــه كــــــــــــوې پــــــــــــه حــــــــــــق اقــــــــــــرار، زه بــــــــــــه درتــــــــــــه څــــــــــــه وايــــــــــــم؟        

  

ــره ك ــه ړهـــــــــــــــ ــوا  نـــــــــــــــ ــر كلـــــــــــــــــه، هاغـــــــــــــــــسې بـــــــــــــــــدل غـــــــــــــــ   يړهـــــــــــــــ
ــم؟      ــه وايــــــــــــ ــه څــــــــــــ ــه درتــــــــــــ ــار، زه بــــــــــــ ــري ژغــــــــــــ ــو ژغ لــــــــــــ ــر يــــــــــــ   هــــــــــــ

  

  هـــــــــم يـــــــــې پـــــــــه سياســـــــــت كـــــــــې پـــــــــوه، هـــــــــم پـــــــــه فراســـــــــت كـــــــــې پـــــــــوه  
  اخلـــــــــــــــــــې د انـــــــــــــــــــسان اّزار، زه بـــــــــــــــــــه درتـــــــــــــــــــه څـــــــــــــــــــه وايـــــــــــــــــــم؟ 

  

ــ        ــه كــــــ ــه نــــــ ــار، هغــــــ ــو كــــــ ــوم يــــــ ــي كــــــ ــه شــــــ ــې نــــــ ــوك چــــــ ــار ړڅــــــ ــه كــــــ   ي هاغــــــ
ــم؟     ــه وايــــــــــ ــه څــــــــــ ــه درتــــــــــ ــار، زه بــــــــــ ــه داســــــــــــې چــــــــــ ــا پــــــــــ ــه لګيــــــــــ   تــــــــــ

  



  ه تــــــــــــــر منــــــــــــــزل بــــــــــــــه ځــــــــــــــو ړامــــــــــــــا ګڼــــــــــــــل كــــــــــــــاروان ســــــــــــــره، د و 
ــم؟     ــه وايـــــــــــ ــه څـــــــــــ ــه درتـــــــــــ ــار، زه بـــــــــــ ــنځ د ليـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــتې پـــــــــــ   واوښـــــــــــ

  

  ل، پـــــــــــــــــــوهې نـــــــــــــــــــه دې وڅـــــــــــــــــــښلړعقـــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــه دې وخـــــــــــــــــــو
ــم؟      ــه وايـــــــــ ــه څـــــــــ ــه درتـــــــــ ــمار، زه بـــــــــ ــو شـــــــــ ــه خرونـــــــــ ــې پـــــــــ ــې يـــــــــ   ال چـــــــــ

  

ــ  ــه پټېــــــــــــــ ــتا   ږنــــــــــــــ ــانې ســــــــــــــ ــټ پټــــــــــــــ ــولې پــــــــــــــ ــټ، ټــــــــــــــ   ي پټماپــــــــــــــ
ــم؟      ــه وايـــــــــ ــه څـــــــــ ــه درتـــــــــ ــار، زه بـــــــــ ــاى او څـــــــــ ــر ځـــــــــ ــه دې هـــــــــ ــر څـــــــــ   هـــــــــ

  

  
ــ  ــ ړاور دې چـــــــــــې بـــــــــــل كـــــــــ   ه كـــــــــــېى دى، ســـــــــــوځې بـــــــــــه هـــــــــــم تـــــــــــه پـــــــــ

  وايــــــــــــــــي د لمبــــــــــــــــو غـــــــــــــــــرار، زه بــــــــــــــــه درتـــــــــــــــــه څــــــــــــــــه وايـــــــــــــــــم؟    
  

ــا بـــــــــــه چـــــــــــې جهـــــــــــاد ګاڼـــــــــــه      هېـــــــــــر دې هاغـــــــــــه ورځـــــــــــې شـــــــــــوې، تـــــــــ
ــم؟      ــه وايـــــــــــ ــه څـــــــــــ ــه درتـــــــــــ ــردار، زه بـــــــــــ ــه كـــــــــــ ــو هغـــــــــــ ــر دې شـــــــــــ   هېـــــــــــ

  

  هېــــــــــــــــر دې تقريرونــــــــــــــــه شــــــــــــــــول، هېــــــــــــــــر دې تاويلونــــــــــــــــه شــــــــــــــــول     
  تـــــــــــــا بـــــــــــــه چـــــــــــــې كـــــــــــــول هـــــــــــــزار، زه بـــــــــــــه درتـــــــــــــه څـــــــــــــه وايـــــــــــــم؟

  

  

   مينـــــــــــــې شـــــــــــــوې ږ وينـــــــــــــې شـــــــــــــوې، هېـــــــــــــر دې زمـــــــــــــون   ږهېـــــــــــــر دې زمـــــــــــــون 
   دې د شـــــــــــــــهيد مـــــــــــــــزار، زه بـــــــــــــــه درتـــــــــــــــه څـــــــــــــــه وايـــــــــــــــم؟     هېـــــــــــــــر

  

ــر     ــان دې هېـــــــــــــــ ــه يتيمـــــــــــــــ ــر، دغـــــــــــــــ ــهيدان دې هېـــــــــــــــ ــه شـــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــ
ــ   ــه كونــــــــــ ــرې لــــــــــ ــه لــــــــــ ــم؟   ډنــــــــــ ــه وايــــــــــ ــه څــــــــــ ــه درتــــــــــ ــار، زه بــــــــــ   و عــــــــــ

  

ــت   ــې د دوســـــــــــ ــن چـــــــــــ ــوې   ۍنـــــــــــ ــمني كـــــــــــ ــه دښـــــــــــ ــوم كومـــــــــــ ــه نـــــــــــ    پـــــــــــ
   اظهـــــــــــــــــار، زه بـــــــــــــــــه درتـــــــــــــــــه څـــــــــــــــــه وايـــــــــــــــــم؟    ۍدى د دوه مخـــــــــــــــــ

  

  تــــــــــــن كــــــــــــې دې غيــــــــــــرت نــــــــــــه شــــــــــــته، ځانتــــــــــــه قهرمــــــــــــان وايــــــــــــې       
   بـــــــــــــه درتـــــــــــــه څـــــــــــــه وايـــــــــــــم؟شـــــــــــــو ولـــــــــــــس لـــــــــــــه تـــــــــــــا فـــــــــــــرار، زه

  

ــتا     ــه ســــــــــ ــه پتــــــــــ ــته كومــــــــــ ــه شــــــــــ ــره، نــــــــــ ــان لــــــــــ ــوره خپــــــــــــل ځــــــــــ   وګــــــــــ
  نــــــــــــه دې پــــــــــــه هــــــــــــېڅ ځــــــــــــاى قــــــــــــرار، زه بــــــــــــه درتــــــــــــه څــــــــــــه وايــــــــــــم؟

  

  
ــ    ــرې كـــــــــ ــې در څيـــــــــ ــو يـــــــــ ــه خـــــــــ ــ  ړخولـــــــــ ــې مـــــــــ ــتوني كـــــــــ ــېړۍه، ســـــــــ    غټـــــــــ



  ســـــــــــــاتې ال پــــــــــــــه څېــــــــــــــر د مــــــــــــــار، زه بـــــــــــــه درتــــــــــــــه څــــــــــــــه وايــــــــــــــم؟  
  

ــ  ــانتونو دې، لنــــــــــــــ ــو خيــــــــــــــ ــو واټــــــــــــــــن ك ډدغــــــــــــــ ــر يــــــــــــــ ــوړ هــــــــــــــ   لــــــــــــــ
ــوك  ــتا او د څـــــــــــــــ ــه ۍســـــــــــــــ ــه درتـــــــــــــــ ــم؟  او دار، زه بـــــــــــــــ ــه وايـــــــــــــــ    څـــــــــــــــ

  

ــق دې  ــوا ډحــــــــــ ــي غــــــــــ ــره  ړېركــــــــــ ــمېر لــــــــــ ــل شــــــــــ ــورې خپــــــــــ ــه ګــــــــــ   ې، نــــــــــ
ــو ل  ــه يــــــــــ ــه وايــــــــــــم؟     ږتــــــــــ ــه درتــــــــــــه څــــــــــ ــې خــــــــــــوار، زه بــــــــــ   كــــــــــــى يــــــــــ

  

ــوا    ــا چـــــــــــــــې واكمنـــــــــــــــي غـــــــــــــ ــه دى، بيـــــــــــــ ــم ناحقـــــــــــــ   يړهاغـــــــــــــــه هـــــــــــــ
ــه وايـــــــــــــــــــم؟ ــه څـــــــــــــــــ ــه درتـــــــــــــــــ   ځـــــــــــــــــــان ګڼـــــــــــــــــــي دُر، دُرار، زه بـــــــــــــــــ

  

  

  پرېـــــــــــــــوتې مـــــــــــــــردارو كـــــــــــــــې، ژونـــــــــــــــد دې پـــــــــــــــه مـــــــــــــــردارو شـــــــــــــــو
ــ   ې لكـــــــــــــه خنځيـــــــــــــر خـــــــــــــرار، زه بـــــــــــــه درتـــــــــــــه څـــــــــــــه وايـــــــــــــم؟     ړكـــــــــــ

  

ــه  ــه   وركـــــــــــ ــه خټـــــــــــــې نـــــــــــ ــتا لـــــــــــ ــتا او ســـــــــــ ــه، ســـــــــــ ــه شـــــــــــ   تاجيكوالـــــــــــ
ــاپي"دا و د  ــم؟  " څــــــــــــــــــــ ــه وايــــــــــــــــــــ ــه څــــــــــــــــــــ ــه درتــــــــــــــــــــ   اّزار، زه بــــــــــــــــــــ

  

  
  بن، جرمني

2001/6/21  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  



  !اى زمانې
  
  

ــوم يـــــــــــــــــــــو وار چـــــــــــــــــــــې مـــــــــــــــــــــې و ړراغـــــــــــــــــــــى او ال    كـــــــــــــــــــ
   ښـــــــــــــــــكلى بهـــــــــــــــــار چـــــــــــــــــې مـــــــــــــــــې وۍكـــــــــــــــــوم د ځـــــــــــــــــوان

  
  خــــــــــــــــــــــــزان پــــــــــــــــــــــــه خپلــــــــــــــــــــــــو څپــــــــــــــــــــــــو وځپلــــــــــــــــــــــــو    
  هاغــــــــــــــــــه ګلــــــــــــــــــبڼ ښــــــــــــــــــه سمنــــــــــــــــــسار چــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــې و

  
ــو   ــه لمبــــــــــــــــــــــــــ ــمن د اور پــــــــــــــــــــــــــ ــېځلودښــــــــــــــــــــــــــ    وســــــــــــــــــــــــــ

ــې و      ــې مــــــــــــ ــار چــــــــــــ ــيورى چنــــــــــــ ــر ســــــــــــ ــو د ســــــــــــ ــوم يــــــــــــ   كــــــــــــ
  

ــ   ــه كـــــــــ ــې راماتـــــــــ ــر  ړمـــــــــــال يـــــــــ ــو ســـــــــ ــه شـــــــــ ــو ټيـــــــــــټ نـــــــــ   ه خـــــــــ
  و وليـــــــــــــــــو د جنـــــــــــــــــګ بـــــــــــــــــار چـــــــــــــــــې مـــــــــــــــــې وړپـــــــــــــــــر دوا

  
ــلولو  ــو وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه دېوانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   د بېلتانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  د ملغلـــــــــــــــــــرو كـــــــــــــــــــوم يـــــــــــــــــــو هـــــــــــــــــــار چـــــــــــــــــــې مـــــــــــــــــــې و

  
  
  

ــې د غــــــــــــــــــــــا  ــ ړې غړال يــــــــــــــــــــ ــدى كــــــــــــــــــــ    راتــــــــــــــــــــــهړونــــــــــــــــــــ
  يـــــــــــــــو څـــــــــــــــه اومـــــــــــــــه د ګوتـــــــــــــــو تـــــــــــــــار چـــــــــــــــې مـــــــــــــــې و      

  
ــه دو  ــو لــــــــــــ ــم  ړد خپــــــــــــ ــې هــــــــــــ ــيم ړو مــــــــــــ ــو غلــــــــــــ ــد شــــــــــــ   ونــــــــــــ

ــوار چـــــــــــــــې مـــــــــــــــې و   ها ــه تلـــــــــــــ ــه پـــــــــــــ ــه هجـــــــــــــــرت نـــــــــــــ   غـــــــــــــ
  

  يړبېلتونـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــر كلـــــــــــــــــــه ښـــــــــــــــــــېرا درتـــــــــــــــــــه كـــــــــــــــــــ 
  ګــــــــــــــــــــــى در نــــــــــــــــــــــه اّزار چــــــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــــــې وړهاغــــــــــــــــــــــه ز

  
  چــــــــــــــــې تــــــــــــــــا بــــــــــــــــه ترېنــــــــــــــــه څــــــــــــــــه انګېــــــــــــــــرل ! وايــــــــــــــــه

ــ   ــل او جګــــــــــــــــ ــي اتــــــــــــــــ ــې و  ړملــــــــــــــــ ــې مــــــــــــــــ ــار چــــــــــــــــ   ه مــــــــــــــــ
  

ــانې ماللـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــې وزې   ېـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدېږد زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  هاغــــــــــــــــــه غلــــــــــــــــــيم بانــــــــــــــــــدې ناتــــــــــــــــــار چــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــې و 



  
  بـــــــــــــې لـــــــــــــه تراخـــــــــــــو خـــــــــــــولې تـــــــــــــه مـــــــــــــې رانغلـــــــــــــه څـــــــــــــه  

  ر  چــــــــــــــــې مــــــــــــــــې وو  ه د  خپــــــــــــــــل ديــــــــــــــــا  ږهاغــــــــــــــــه خــــــــــــــــوا  
  

  ي يــــــــــــاد؟ړبيــــــــــــا بــــــــــــه مــــــــــــې څــــــــــــوك پــــــــــــر خټكيــــــــــــو كــــــــــــ      
ــې وو    ــې مـــــــــــــــــــ ــزار چـــــــــــــــــــ ــدز او د مـــــــــــــــــــ ــوم د كنـــــــــــــــــــ   كـــــــــــــــــــ

  
  
  

  ي پـــــــــــر انګـــــــــــورو بانـــــــــــدې؟  ړڅـــــــــــوك بـــــــــــه مـــــــــــې يـــــــــــاد كـــــــــــ    
  هاغــــــــــــــــــه د پــــــــــــــــــالر نيكــــــــــــــــــه خمــــــــــــــــــار چــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــې و

  
ــم       ــي هـــــــــــ ــې شـــــــــــ ــصيب كـــــــــــ ــه نـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــې كلـــــــــــ ــه مـــــــــــ   ال بـــــــــــ

ــوا  ــه خـــــــــــــــ ــواږهاغـــــــــــــــ ــې وو  ږه خـــــــــــــــ ــې مـــــــــــــــ ــار چـــــــــــــــ   ه انـــــــــــــــ
  

ــه كــــــــــــــــــې   ــه ال ووايــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــندرې پــــــــــــــــ   څــــــــــــــــــوك بــــــــــــــــ
   مــــــــــــــــــې وهاغــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــر مــــــــــــــــــسته كنــــــــــــــــــدهار چــــــــــــــــــې

  
ــ   ــكلى كـــــــــــــــــــ ــم ښـــــــــــــــــــ ــه هـــــــــــــــــــ ــښتوړال بـــــــــــــــــــ   ي ادب د پـــــــــــــــــــ

  ګــــــــــــــــــــــل د نــــــــــــــــــــــارنج د ننګرهــــــــــــــــــــــار چــــــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــــــې و
  

  بيــــــــــــــــا بــــــــــــــــه ودان شــــــــــــــــي لــــــــــــــــه بنــــــــــــــــسټه كــــــــــــــــه نــــــــــــــــه؟ 
ــكرزار چـــــــــــــــــې مـــــــــــــــــې و    ــول شـــــــــــــــ ــالن ټـــــــــــــــ ــه بغـــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــ

  
  اوهړغلـــــــــــــــــــــــــيم لـــــــــــــــــــــــــه بېخـــــــــــــــــــــــــه راتـــــــــــــــــــــــــه ونـــــــــــــــــــــــــ 

  كـــــــــــــــوم يـــــــــــــــو دېـــــــــــــــوال د خټـــــــــــــــو كـــــــــــــــار چـــــــــــــــې مـــــــــــــــې و
  

  

  لغمانـــــــــــــــــــــــه وســـــــــــــــــــــــاته ښـــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــرم د كـــــــــــــــــــــــاوون
ــې و    ــې مـــــــــــــــ ــار چـــــــــــــــ ــو ســـــــــــــــ ــد د  اوبـــــــــــــــ ــه د ژونـــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــ

  
  
  

ــپي  ــه ســـــــــــــ ــه  هاغـــــــــــــ ــشاد ولمانځـــــــــــــ ــه شمـــــــــــــ ــر، هاغـــــــــــــ   ن غـــــــــــــ
   او افتخـــــــــــــــــــــار چـــــــــــــــــــــې مـــــــــــــــــــــې وو ړڅلـــــــــــــــــــــي د ويـــــــــــــــــــــا

  



ــالم    ــه ســـــــــــــــــــ ــدوكش تـــــــــــــــــــ ــامير او هنـــــــــــــــــــ ــه پـــــــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــــــ
ــار چــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــې و ــه تخــــــــــــــــ ــه بخــــــــــــــــــدي هغــــــــــــــــ   هاغــــــــــــــــ

  
  

ــه    ــانو ځالـــــــــــــــــــــــــــ ــونغر د ګربتـــــــــــــــــــــــــــ ــه چـــــــــــــــــــــــــــ   هاغـــــــــــــــــــــــــــ
  هاغـــــــــــــــه لـــــــــــــــه ښـــــــــــــــكليو نـــــــــــــــه فرخـــــــــــــــار چـــــــــــــــې مـــــــــــــــې و 

  
ــانې ــي ال؟   ! اى زمـــــــــــــــ ــاتې شـــــــــــــــ ــې پـــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــ ــل بـــــــــــــــ   پـــــــــــــــ

  لـــــــــــــــــه دې پاتـــــــــــــــــه چـــــــــــــــــار او ناچـــــــــــــــــار چـــــــــــــــــې مـــــــــــــــــې و     
  

  لړزده كـــــــــــــــــــــــــنګـــــــــــــــــــــــــسي ســـــــــــــــــــــــــترګو پېـــــــــــــــــــــــــښورو ال   
ــابل ــې و  ۍد كــــــــــــــــــــ ــې مــــــــــــــــــــ ــار چــــــــــــــــــــ ــو رفتــــــــــــــــــــ    زركــــــــــــــــــــ

  
  هاغــــــــــــــــه منګــــــــــــــــي او منګــــــــــــــــوټي چــــــــــــــــې څــــــــــــــــه شــــــــــــــــول؟  

  ه اســــــــــــــــــــرار چــــــــــــــــــــې مــــــــــــــــــــې وړوب د زډهغــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــې 
  

ــ     ــدې تـــــــــــــــــشې كـــــــــــــــ ــه را بانـــــــــــــــ ــه ژوندانـــــــــــــــ ــولړپـــــــــــــــ   ه ټـــــــــــــــ
ــ ــار چـــــــــــــــــې مـــــــــــــــــې وو ډكـــــــــــــــــوم كنـــــــــــــــ   ولي پـــــــــــــــــاتې انبـــــــــــــــ

  
  ينـــــــــــــې مـــــــــــــې قاضـــــــــــــي بـــــــــــــه وي هـــــــــــــم    ړوروســـــــــــــته تـــــــــــــر م 

ــې و ــار چـــــــــــــــــــــې مـــــــــــــــــــ ــار او اغيـــــــــــــــــــ ــال يـــــــــــــــــــ   ددې مهـــــــــــــــــــ
  

  

  ا كــــــــــــــــــــــــېړا ژړوايــــــــــــــــــــــــي بــــــــــــــــــــــــه ال هــــــــــــــــــــــــم پــــــــــــــــــــــــه ژ
  ښـــــــــــــــــــــتې او غرونـــــــــــــــــــــه اللـــــــــــــــــــــه زار چـــــــــــــــــــــې مـــــــــــــــــــــې و د
  
   پـــــــــــــــــه ارمـــــــــــــــــان كـــــــــــــــــې د مرګـــــــــــــــــي كـــــــــــــــــومي تـــــــــــــــــه     ړال

  دلتــــــــــــــه كــــــــــــــوم يــــــــــــــار چــــــــــــــې مــــــــــــــې و " څــــــــــــــاپى"هاغــــــــــــــه 
  

  ې تــــــــــــــهړجنــــــــــــــت كــــــــــــــې ورتــــــــــــــه ځــــــــــــــاى وركــــــــــــــ ! خدايــــــــــــــه
  هاغــــــــــــــــه اّشــــــــــــــــنا د تــــــــــــــــا پــــــــــــــــه ليــــــــــــــــار چــــــــــــــــې مــــــــــــــــې و

  
  بن، جرمني

2001/7/29  
  

  
  



  :څلوريزه

  هړدو
  

  ه، د مجنـــــــــــــــــــون د مـــــــــــــــــــخ ښيـــــــــــــــــــښه ده ړد جنـــــــــــــــــــون د ســـــــــــــــــــارا دو
  ، د فطـــــــــــــــــــــــــرت د دود ريـــــــــــــــــــــــــښه دهد ښـــــــــــــــــــــــــكال د ميينـــــــــــــــــــــــــانو

  څــــــــــه د واك خبــــــــــره نــــــــــه شــــــــــته، څــــــــــه د ځــــــــــواك پوښــــــــــتنه نــــــــــه شــــــــــته        
ــه ال پخـــــــــــــښه ده    ــتونكي كـــــــــــ ــره ده، د ځغاســـــــــــ ــه پـــــــــــ ــه كومـــــــــــ   د څرخـــــــــــــې كـــــــــــ

  

  بن، جرمني
2002/9/2  

  
  
  
  
  ترانه

  
  
  

  ومړ چــــــــــــې پــــــــــــه هــــــــــــر ښــــــــــــار كــــــــــــې جــــــــــــو ۍجرګــــــــــــې د قــــــــــــامول
  ومړلي چــــــــــــــار كــــــــــــــې جــــــــــــــوړتقــــــــــــــدير مــــــــــــــې د تــــــــــــــدبير ويــــــــــــــا

  
  ې خــــــــــوا نــــــــــه راتــــــــــه لــــــــــه بــــــــــرږپــــــــــرون چــــــــــې د يــــــــــو والــــــــــي غــــــــــ 

ــ   ومړ مـــــــــــــې پـــــــــــــه دې وار كـــــــــــــې جـــــــــــــو ږتـــــــــــــصديق د هاغـــــــــــــه غـــــــــــ
  

ــامول      ــز د قــــــــ ــو مركــــــــ ــه يــــــــ ــول پــــــــ ــښتون راټــــــــ ــول پــــــــ ــو ټــــــــ ــيۍڅــــــــ    شــــــــ
  ومړجرګــــــــــــــــې مــــــــــــــــې د نمــــــــــــــــرود د اور انګــــــــــــــــار كــــــــــــــــې جــــــــــــــــو 

  
  د مينـــــــــــــــــې ملغلـــــــــــــــــرې د قـــــــــــــــــامي وحـــــــــــــــــدت پـــــــــــــــــه ګوتـــــــــــــــــو

ــا   ــې د غــــــــــ ــه مــــــــــ ــيال تــــــــــ ــو  ړلــــــــــ ــې جــــــــــ ــار كــــــــــ ــكلي هــــــــــ   ومړې ښــــــــــ
  
  



  
ــول    ــنګر د اتلــــــــــــــــــ ــه ســــــــــــــــــ ــودلي پــــــــــــــــــ ــاريخ دي راښــــــــــــــــــ   ۍتــــــــــــــــــ

ــې    ــام او ننـــــــــــګ مـــــــــ ــر د نـــــــــ ــو  دفتـــــــــ ــې جـــــــــ ــار كـــــــــ ــه دې ليـــــــــ   ومړپـــــــــ
  

ــ      ــه كــــــــــ ــښې د ګرېوانــــــــــ ــې ريــــــــــ ــه چــــــــــ ــوا نــــــــــ ــرې خــــــــــ ــولې هــــــــــ   مړراټــــــــــ
ــ ــو    ۍتڼــــــــــ ــې جــــــــــ ــار كــــــــــ ــوان تــــــــــ ــلېدلي ګرېــــــــــ ــه شــــــــــ ــې پــــــــــ   مړ مــــــــــ

  
  پــــــــــــرون كــــــــــــه پېــــــــــــښور و جرګــــــــــــه ځــــــــــــاى مــــــــــــو د يــــــــــــو والــــــــــــي  

  ومړګانــــــــــــده بــــــــــــه مــــــــــــې جرګــــــــــــه پــــــــــــه كنــــــــــــدهار كــــــــــــې جــــــــــــو       
  

  ى ښـــــــــــه د ســــــــــــيمې پـــــــــــر ســــــــــــياالنو  ړچـــــــــــې ووســـــــــــم ســــــــــــر لـــــــــــو   
ــو    ــې جــــــــــــــ ــتار كــــــــــــــ ــه دســــــــــــــ ــښتونوالې پــــــــــــــ ــمله د پــــــــــــــ   ومړشــــــــــــــ

  
  مـــــــــــو اوښـــــــــــكوړشـــــــــــه پـــــــــــر شـــــــــــهيدو ت" څـــــــــــاپي "ســـــــــــوګند مـــــــــــې د

ــه تــــــــــــــګ الر كــــــــــــــې جــــــــــــــو     مړګــــــــــــــودر د مــــــــــــــستقبل مــــــــــــــې پــــــــــــ
  

  
  بن، جرمني

2001/8/20  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  



  ساندې
  
  
  

  بيــــــــــــــــــــــــــــا راوواتــــــــــــــــــــــــــــه نمــــــــــــــــــــــــــــرود د زمــــــــــــــــــــــــــــانې   
  ېـــــــــــــــــــــــــــرې ســــــــــــــــــــــــــترې خزانـــــــــــــــــــــــــــې ډورســــــــــــــــــــــــــره دي  

  

ــښتلى     ــه غـــــــــــــــ ــر چانـــــــــــــــ ــلو هـــــــــــــــ ــه وســـــــــــــــ ــوم پـــــــــــــــ   د اتـــــــــــــــ
ــ ــم  ړد جګـــــــــــــــــــ   ېـــــــــــــــــــــرې ســـــــــــــــــــــامانې ډو لـــــــــــــــــــــري هـــــــــــــــــــ

  

ــال ت ــانې دى  ړمــــــــــــــــــــــــ ــل د زمــــــــــــــــــــــــ ــى عزرائيــــــــــــــــــــــــ   لــــــــــــــــــــــــ
   كانـــــــــــــــــــدي مېنـــــــــــــــــــدې پـــــــــــــــــــښتنېي بـــــــــــــــــــوريړغـــــــــــــــــــوا

  

ــ     ــه وكــــــــــ ــر څــــــــــ ــې هــــــــــ ــوم چــــــــــ ــه نــــــــــ ــق پــــــــــ ــشر د حــــــــــ   يړد بــــــــــ
ــ ــې  ږغـــــــــــــــــ ــر نـــــــــــــــــــګ ترانـــــــــــــــــ ــه هـــــــــــــــــ ــر كلـــــــــــــــــ   وي هـــــــــــــــــ

  

  
  
  
  

  ي هـــــــــــــــــــر چېـــــــــــــــــــرې ړول وكـــــــــــــــــــ ړچـــــــــــــــــــې وژل ويجـــــــــــــــــــا 
ــانې     ــه بـــــــــــــــــ ــر نګـــــــــــــــــ ــه هـــــــــــــــــ ــر چاتـــــــــــــــــ ــوي هـــــــــــــــــ   لټـــــــــــــــــ

  

  پـــــــــــــه ظـــــــــــــاهره د پـــــــــــــومبې غونـــــــــــــدې پوســـــــــــــت ښـــــــــــــكاري     
  پــــــــــــــــه بــــــــــــــــاطن دى كلــــــــــــــــك پــــــــــــــــه څېــــــــــــــــر د پونــــــــــــــــدانې

  

  هړد افغـــــــــــان پـــــــــــه ملـــــــــــك يـــــــــــې ودانګـــــــــــل خـــــــــــو پـــــــــــام كـــــــــــ 
  ي زمــــــــــــــــــــــــــــانېېــــــــــــــــــــــــــــر دي ازمــــــــــــــــــــــــــــايلډهلتــــــــــــــــــــــــــــه 

  

ــه ده    ــره نـــــــــــــــــــ ــو خبـــــــــــــــــــ ــو د دوكـــــــــــــــــــ ــه د دروغـــــــــــــــــــ   څـــــــــــــــــــ
  اورېــــــــــــــــــــــدلې ال هــــــــــــــــــــــر چــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــې افــــــــــــــــــــــسانې 

  



   پــــــــــــر بمبــــــــــــاريوډچــــــــــــې مــــــــــــو مــــــــــــات شــــــــــــي ملــــــــــــي هــــــــــــو
  بيــــــــــــــــــــــا روانــــــــــــــــــــــې دي هغــــــــــــــــــــــه رنګــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــانې

  

ــ     ــره وكـــــــــــ ــق خبـــــــــــ ــې د حـــــــــــ ــته چـــــــــــ ــه شـــــــــــ ــوك نـــــــــــ   يړهېڅـــــــــــ
   پــــــــــــــــــه خولــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــې وختــــــــــــــــــې دانــــــــــــــــــې ړۍد نــــــــــــــــــ

  

  لړګـــــــــــوره څنګـــــــــــه پـــــــــــر پـــــــــــښتون بانـــــــــــدې يـــــــــــې بـــــــــــار كـــــــــــ 
  د عربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو د جرمونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو پيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانې 

  

  
   لـــــــــــــــه باطلـــــــــــــــه حـــــــــــــــق جـــــــــــــــدا شـــــــــــــــي يـــــــــــــــوه ورځ بـــــــــــــــه

  مــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــدلې دي تــــــــــــــــــر منځــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــې پــــــــــــــــــانې 
  

ــه      ــه ظالمـــــــــــ ــيمې لـــــــــــ ــو د ســـــــــــ ــې مـــــــــــ ــشت كـــــــــــ ــره لوېـــــــــــ   هـــــــــــ
  پــــــــــــــــــــــــــــاتې شــــــــــــــــــــــــــــوې د ظلمونــــــــــــــــــــــــــــو كهــــــــــــــــــــــــــــانې

  

ــن  ــه  ډنـــــــــــ ــرو راتـــــــــــ ــ  ړالـــــــــــ ــنا كـــــــــــ ــد دوســـــــــــــت او اشـــــــــــ   ړونـــــــــــ
  چاتـــــــــــــــــــــــــــه وښـــــــــــــــــــــــــــيم د ظلمونـــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــښانې؟

  

ــ   ــوې ده نــــــــــــــــــ ــه شــــــــــــــــــ ــر دواړۍكڼــــــــــــــــــ ــوړ پــــــــــــــــــ   وږو غــــــــــــــــــ
ــم د ژ  ــه يوســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــانې؟ړچاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ا و بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  څــــــــــــــو هېــــــــــــــواد لــــــــــــــره مــــــــــــــو ســــــــــــــوله روغــــــــــــــه راشــــــــــــــي  
  كـــــــــــــــــــــــــــــوو بـــــــــــــــــــــــــــــه د ســـــــــــــــــــــــــــــرونو نـــــــــــــــــــــــــــــذرانېور

  

ــاپي"د  ــومې   " څـــــــــــ ــولې چـــــــــــــې كـــــــــــ ــه خـــــــــــ ــاندې"لـــــــــــ   اورې" ســـــــــــ
  د يتيمـــــــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــــــترګو اوښـــــــــــــــــــــــــكو دي دانـــــــــــــــــــــــــې 

  
  بن، جرمني

2001/11/7  
  
  

  



  :څلوريزې
  

  څله؟
  

  ي وايـــــــــــــه څلـــــــــــــه؟ږمبېـــــــــــــړدغـــــــــــــه هـــــــــــــسك چـــــــــــــې بيـــــــــــــا غ 
  ي وايـــــــــــــــه څلــــــــــــــــه؟ ږ چــــــــــــــــې بيـــــــــــــــا لګېــــــــــــــــ ۍدا ســـــــــــــــيل 

  
ــوټ   ــل غــــــــــــــ ــا ګــــــــــــــ ــه هېچــــــــــــــ ــه ده ۍدلتــــــــــــــ ــدلې نــــــــــــــ    ليــــــــــــــ
  ي وايــــــــــــــه څلــــــــــــــه؟ږګــــــــــــــل لــــــــــــــه بېخــــــــــــــه چــــــــــــــې وچېــــــــــــــ

  
  له؟څ

  

ــا راغلـــــــــــــــل   ــه پـــــــــــــــر مـــــــــــــ ــه دې غمونـــــــــــــ   غرونـــــــــــــــه غرونـــــــــــــ
ــاتوان ووايـــــــــــــــــــه څلـــــــــــــــــــه؟  ــره غـــــــــــــــــــم او زه نـــــــــــــــــ   دومـــــــــــــــــ

  

ــې نــــــــــــــــه وه      ــې داســــــــــــــ ــو هېڅكلــــــــــــــــه ګڼلــــــــــــــ ــا خــــــــــــــ   مــــــــــــــ
ــ  ــې كـــــــــــ ــا چـــــــــــ ــه؟  ړتـــــــــــ ــه څلـــــــــــ ــران ووايـــــــــــ ــره حيـــــــــــ   م دومـــــــــــ

  

  بن، جرمني
2001/11/20  

  

  څله؟
  

  ي دا اســـــــــــــــــــمان ووايـــــــــــــــــــه څلـــــــــــــــــــه؟ږمبېـــــــــــــــــــړبيـــــــــــــــــــا غ
ــوڼې  ــا شـــــــــــــــــ ــه څلـــــــــــــــــــه؟  ږبيـــــــــــــــــ ــان ووايـــــــــــــــــ   ي دا توپـــــــــــــــــ

  
  وپـــــــــــــــه دې ســـــــــــــــيمه خـــــــــــــــو ســـــــــــــــپرلى راغلـــــــــــــــى نـــــــــــــــه      
  دا راغلـــــــــــــــــــــى بيـــــــــــــــــــــا خـــــــــــــــــــــزان ووايـــــــــــــــــــــه څلـــــــــــــــــــــه؟

  
  دلتــــــــــــــه نــــــــــــــه و څــــــــــــــه شــــــــــــــنيلي نــــــــــــــه څــــــــــــــه ګلونــــــــــــــه      
  شــــــــــــــــــيندې اور پــــــــــــــــــر وچ ميــــــــــــــــــدان ووايــــــــــــــــــه څلــــــــــــــــــه؟

  
  لـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــوده وشـــــــــــــــــوهډد بـــــــــــــــــې وزلـــــــــــــــــو پـــــــــــــــــر كو



ــه؟   ــه څلــــــــــــــــــــــــ ــاران ووايــــــــــــــــــــــــ ــو دى بــــــــــــــــــــــــ   د بمونــــــــــــــــــــــــ
  

  كلـــــــــــــــى كـــــــــــــــور دى خـــــــــــــــالي شـــــــــــــــوى، افغـــــــــــــــان اوســـــــــــــــي     
  اّواره پــــــــــــــــــــــــــــر بيابــــــــــــــــــــــــــــان ووايــــــــــــــــــــــــــــه څلــــــــــــــــــــــــــــه؟

  
ــدې   ــدې كنــــــــــــــــ ــوې كنــــــــــــــــ ــو شــــــــــــــــ ــتلونه د جرګــــــــــــــــ   وســــــــــــــــ

ــه شــــــــــــــــــــــــ    ولو وران ووايــــــــــــــــــــــــه څلــــــــــــــــــــــــه؟ ال واټونــــــــــــــــــــــ
  

ــستون و     ــه مېلمــــــــــــ ــون كــــــــــــ ــه روغتــــــــــــ ــات و كــــــــــــ ــه جومــــــــــــ   كــــــــــــ
ــه؟    ــه څلــــــــــــــــــ ــولو ودان ووايــــــــــــــــــ ــه شــــــــــــــــــ ــاتې نــــــــــــــــــ   پــــــــــــــــــ

  
ــه   ــان راغلـــــــــــــــل غمونـــــــــــــ ــر افغـــــــــــــ ــه پـــــــــــــ ــه غرونـــــــــــــ   غرونـــــــــــــ
  دومـــــــــــــــــــره غـــــــــــــــــــم او دا نـــــــــــــــــــاتوان ووايـــــــــــــــــــه څلـــــــــــــــــــه؟ 

  
  د عربـــــــــــــــــــــو پـــــــــــــــــــــر جرمونـــــــــــــــــــــو ســـــــــــــــــــــزا وينـــــــــــــــــــــي    

ــ  ــر وګـــــــــــــــــــ ــه؟ ړهـــــــــــــــــــ ــه څلـــــــــــــــــــ ــان ووايـــــــــــــــــــ   ى د افغـــــــــــــــــــ
  

ــول     ــاه شـــــــــ ــه تبـــــــــ ــر څـــــــــ ــا هـــــــــ ــا، بيـــــــــ ــه ياســـــــــ ــز پـــــــــ   د چنګېـــــــــ
  حيــــــــــــــــوان ووايــــــــــــــــه څلـــــــــــــــــه؟  كــــــــــــــــه نبــــــــــــــــات و كــــــــــــــــه    

  
ــ ــو ړۍدا نــــــــــــــ ــر چاتــــــــــــــــه   ډ خــــــــــــــ ــه ده هــــــــــــــ ــره پراخــــــــــــــ   ېــــــــــــــ

  ه پــــــــــــر ځـــــــــــــان ووايـــــــــــــه څلـــــــــــــه؟ ړچــــــــــــا چـــــــــــــې تنګـــــــــــــه كـــــــــــــ 
  

  ېــــــــــــــــر قهــــــــــــــــر او غــــــــــــــــضب وحــــــــــــــــشيانه كــــــــــــــــې ډپــــــــــــــــه 
ــه؟  ــه څلـــــــــــــــــــــــ   ورانـــــــــــــــــــــــــوې افغانـــــــــــــــــــــــــستان ووايـــــــــــــــــــــــ

  
ــ  ــښې د نـــــــــــــــ ــې پېـــــــــــــــ ــ ړۍدغـــــــــــــــ ــره څنـــــــــــــــ ــر هـــــــــــــــ   هډ پـــــــــــــــ

ــ  ــورځنګي كـــــــــــــ ــه؟   ړغـــــــــــــ ــه څلـــــــــــــ ــان ووايـــــــــــــ ــر ارمـــــــــــــ    هـــــــــــــ
  

ــاپى"دا  ــران دى  " څــــــــــــــــ ــې حيــــــــــــــــ ــه دى چــــــــــــــــ ــوازې نــــــــــــــــ   يــــــــــــــــ
  وايـــــــــــــــه څلـــــــــــــــه؟ پـــــــــــــــه حيـــــــــــــــرت دى ټـــــــــــــــول جهـــــــــــــــان و   

  
  بن، جرمني

2001/11/30  
  
  



  پردېسه لېونتوب
  

  مينــــــــــــه لكــــــــــــه اور دې چــــــــــــې وي بَــــــــــــل پــــــــــــه لــــــــــــوى ځنګــــــــــــل پــــــــــــسې  
  ګـــــــــــــى مـــــــــــــې لېـــــــــــــونى شـــــــــــــو د اوربـــــــــــــل پـــــــــــــسې  ړدا پتنـــــــــــــګ ز

  

ــد      ــتو د ژونـــــــــ ــه شـــــــــ ــم پـــــــــ ــل ال هـــــــــ ــته، اور دى بَـــــــــ ــه شـــــــــ ــد نـــــــــ ــه اور بنـــــــــ   هلتـــــــــ
  هـــــــــــــــــره څانګـــــــــــــــــه، ســـــــــــــــــټه ده د غـــــــــــــــــچ او د بـــــــــــــــــدل پـــــــــــــــــسې

  

ــو       ــلېدليو ګرېوانونـــــــــ ــه شـــــــــ ــي پـــــــــ ــه ګرځـــــــــ ــوا بـــــــــ ــره خـــــــــ ــېهـــــــــ   كـــــــــ
  ل پــــــــــــسېډل بــــــــــــډنــــــــــــه دي لېونيــــــــــــان پــــــــــــه غــــــــــــم د ژونــــــــــــد شــــــــــــ

  

ــاع    ــدا متــــــــــــ ــانو د خنــــــــــــ ــه نــــــــــــــصيب د لېونيــــــــــــ ــته پــــــــــــ ــه شــــــــــــ   نــــــــــــ
  شـــــــــــــــمېري لېونيـــــــــــــــان ال د غـــــــــــــــم غـــــــــــــــوټې ول پـــــــــــــــه ول پـــــــــــــــسې

  

  يړ ده، لېونيـــــــــــــــــانو ســـــــــــــــــره مينـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــۍمينـــــــــــــــــه لېـــــــــــــــــون
ــه شــــــــــــوټ او شــــــــــــل پــــــــــــسې    ــه عقلــــــــــ ــه لــــــــــ ــياران، چېرتــــــــــ ــه هوښــــــــــ   چېرتــــــــــ

  

  نــــــــــــه شــــــــــــي پــــــــــــه دوكــــــــــــو او پــــــــــــه چلونــــــــــــو خپلــــــــــــولى څــــــــــــوك  
ــي،  ــه شــــــــ ــه بېګانــــــــ ــ  مينــــــــ ــل وكــــــــ ــوك چــــــــ ــه څــــــــ ــل پــــــــــسې ړ كــــــــ ــه چــــــــ   ي پــــــــ

  

  ېړڅـــــــــــه بـــــــــــه لـــــــــــه هوســـــــــــا ژونـــــــــــده، خبـــــــــــرې لېـــــــــــوني تـــــــــــه كـــــــــــ
  ى يرغـــــــــــل پـــــــــــسېړ خـــــــــــو، پـــــــــــرې يرغـــــــــــل كـــــــــــ ۍهـــــــــــاغې لېـــــــــــون

  

ــوني د ز ــن  ړدا د لېـــــــــــــــــــ ــاره نـــــــــــــــــــ ــه انګـــــــــــــــــــ ــې لـــــــــــــــــــ   ه د مينـــــــــــــــــــ
  هــــــــــــره خــــــــــــوا لمبــــــــــــې دي راختلــــــــــــې يــــــــــــو پــــــــــــه بــــــــــــل پــــــــــــسې       

  

  مــــــــــــــه وايــــــــــــــه عاقلــــــــــــــه لــــــــــــــه هغــــــــــــــې مبــــــــــــــارزې نــــــــــــــه څــــــــــــــه  
ــه تكــــــــــــل پــــــــــــسې     ــه رنګــــــــــ ــور د هغــــــــــ ــاران نــــــــــ ــه ورځــــــــــــي يــــــــــ   نــــــــــ

  

ــا    دا د ل ــه ويــــــــــــ ــا پــــــــــــ ــا د چــــــــــــ ــوڼى بيــــــــــــ ــڼ څــــــــــــ ــو د اتــــــــــــ   ؟ړېونــــــــــــ
ــسې       ــل پـــــــــ ــه منګـــــــــ ــدراڼ دي كـــــــــ ــه ځـــــــــ ــورځي، كـــــــــ ــه غـــــــــ ــوا تـــــــــ ــره خـــــــــ   هـــــــــ

  

  ېــــــــــــر د ژونــــــــــــد كلونــــــــــــه د طبيــــــــــــب پــــــــــــه اســــــــــــره تېــــــــــــر شــــــــــــول  ډ
ــاغلى، د رنځونــــــــــــــــــــو د درمــــــــــــــــــــل پــــــــــــــــــــسې   رانغــــــــــــــــــــى ښــــــــــــــــــ

  

  

ــ   ي، څــــــــــــــــــه پردېــــــــــــــــــسه لېونتــــــــــــــــــوب دى دا؟ږاور پــــــــــــــــــه اور ورېــــــــــــــــ
ــاري د   ــورې څـــــــــــ ــورې بـــــــــــ ــاپي"تـــــــــــ ــسې " څـــــــــــ ــل پـــــــــــ ــد اجـــــــــــ   د ژونـــــــــــ

  



  بن، جرمني
2002/4/15  

  

  
  

  :څلوريزې
  پښتون

  

   پــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــور مكتــــــــــــــــــب كــــــــــــــــــې ۍ او مريــــــــــــــــــدۍد پيــــــــــــــــــر
  لــــــــــــــــــــــــه د پرديــــــــــــــــــــــــو غالمــــــــــــــــــــــــيړښــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــې زده ك

  ى ال تـــــــــــــــــر څـــــــــــــــــوږپـــــــــــــــــه تـــــــــــــــــن لـــــــــــــــــوڅ پـــــــــــــــــه خېټـــــــــــــــــه و 
  وي بـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــس او نـــــــــــــــــــاكس تـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــالمي

  

  
  بن، جرمني

2002/4/30  
  

  د ژوندون خبره
  

ــره    ــسون خبـــــــــــــ ــترګو د افـــــــــــــ ــتا د ســـــــــــــ ــتره ســـــــــــــ ــومره ده ســـــــــــــ   څـــــــــــــ
ــره     ړال ــون خبــــــــــــ ــې د مجنــــــــــــ ــم كــــــــــــ ــه دې چــــــــــــ ــوه پــــــــــــ ــوا شــــــــــــ   ه رســــــــــــ

  

  لى ســـــــــــــتا د ســـــــــــــترګو د غمـــــــــــــزو غـــــــــــــشه دهړچـــــــــــــې خـــــــــــــوچـــــــــــــا 
ــره ــه اوري محــــــــــــــشر كــــــــــــــې د پــــــــــــــاڅون خبــــــــــــ ــه څــــــــــــ   هغــــــــــــــه بــــــــــــ

  

  

  ي چــــــــــــــې هــــــــــــــمړو د ســــــــــــــترګو هــــــــــــــسې وځپــــــــــــــل وګــــــــــــــډكــــــــــــــو
  پـــــــــــــــر ســـــــــــــــر د دار ګڼـــــــــــــــي ال هـــــــــــــــم ښـــــــــــــــه همـــــــــــــــايون خبـــــــــــــــره 

  

ــو     ــر پــــــــــ ــال تــــــــــ ــه د كمــــــــــ ــسان تــــــــــ ــر انــــــــــ ــه ده هــــــــــ ــه زمينــــــــــ   هړمينــــــــــ
  مينــــــــــــــې كــــــــــــــې شــــــــــــــته ال د ژونــــــــــــــدون د هــــــــــــــر مــــــــــــــضمون خبــــــــــــــره

  

  خونــــــــــــهړه اړاي د هــــــــــــر چـــــــــــا د ژونــــــــــــد ســـــــــــ  ړمينـــــــــــه تــــــــــــا ده كـــــــــــ  
  مينـــــــــــــې كـــــــــــــې شـــــــــــــته د تـــــــــــــورو شـــــــــــــپو د ســـــــــــــباوون خبـــــــــــــره      

  

ــرې   ــه خبــــــــــــ ــوې   ډد بېلتانــــــــــــ ــه وشــــــــــــ ــر ميانــــــــــــ ــو تــــــــــــ ــرې مــــــــــــ   ېــــــــــــ
  ونـــــــــــــــو پيوســـــــــــــــتون خبـــــــــــــــره  ړه د دوه زړبـــــــــــــــس نـــــــــــــــورو وكـــــــــــــــ  

  



ــره ووهلـــــــــــــې         د مـــــــــــــرګ نـــــــــــــارې مـــــــــــــو يـــــــــــــو پـــــــــــــر بلـــــــــــــه ســـــــــــ
ــه ــ ! راځـــــــــــ ــې وكـــــــــــ ــره  ړچـــــــــــ ــدون خبـــــــــــ ــته د ژونـــــــــــ ــه دې وروســـــــــــ   و لـــــــــــ

  

ــې؟      ــتياوو بڼـــــــــ ــې د رښـــــــــ ــې وي پټـــــــــ ــښو كـــــــــ ــه پېـــــــــ ــه پـــــــــ ــو بـــــــــ   څـــــــــ
ــ   ــارو كـــــــــــې بـــــــــ ــه تيـــــــــ ــره؟ څـــــــــــو پـــــــــ ــپو وي د پـــــــــــښتون خبـــــــــ   ه د شـــــــــ

  

ــ    ــه كـــــــــ ــتونه ترخـــــــــ ــه ســـــــــ ــه د ژوندانـــــــــ ــه تراخـــــــــ ــو بـــــــــ ــا؟ړڅـــــــــ   ي زمـــــــــ
ــ  ــه غېــــــــــــ ــه لــــــــــــ ــو بــــــــــــ ــره؟ ږڅــــــــــــ ــون خبــــــــــــ   ې د لــــــــــــــيال وي د بېلتــــــــــــ

  

  څـــــــــو لـــــــــه شمـــــــــشاده لـــــــــه پـــــــــاميره مـــــــــې ال ســـــــــر نـــــــــه شـــــــــي دنـــــــــګ         
ــره   مــــــــــــــه وايــــــــــــــه ماتــــــــــــــه د ســــــــــــــپين غــــــــــــــر او د كــــــــــــــاوون خبــــــــــــ

  

  

ــ   ــي مـــــــــ ــه شـــــــــ ــو بـــــــــ ــه تكفيرونـــــــــ ــوهې  ړپـــــــــ ــرې د پـــــــــ ــوه؟ډه چېـــــــــ   يـــــــــ
ــ  ــه مــــــــــ ــرې بــــــــــ ــ ړچېــــــــــ ــه نــــــــــ ــره؟ ى د پوړه شــــــــــــي پــــــــــ ــون خبــــــــــ   هنتــــــــــ

  

ــور ز  ــاغو تــــــــــــ ــ   ړهــــــــــــ ــو ونــــــــــــ ــتل د جرګــــــــــــ ــه وســــــــــــ ــو كــــــــــــ   اوهړيــــــــــــ
  بــــــــــــل ځـــــــــــــاى كـــــــــــــې لمـــــــــــــانځم بــــــــــــه د مينـــــــــــــې د اّزمـــــــــــــون خبـــــــــــــره

  

  

  ېــــــــــــــــر پاګودونــــــــــــــــه شــــــــــــــــته دي ډد بــــــــــــــــودايي ګروهــــــــــــــــې ال هــــــــــــــــم  
ــره ــر خاتــــــــــــــه اورم بنكــــــــــــــاك نــــــــــــــه د رنګــــــــــــــون خبــــــــــــ   پــــــــــــــه لمــــــــــــ

  

  

  هېــــــــــره لــــــــــه ذهنــــــــــه بــــــــــه د هــــــــــېڅ يــــــــــوه افغــــــــــان نــــــــــه، نــــــــــه شــــــــــي 
  هاغــــــــــــــــه تــــــــــــــــر مــــــــــــــــنځ د اباســــــــــــــــين او د جيحــــــــــــــــون خبــــــــــــــــره     

  

ــومر ــ   څــــــــــ ــه وګــــــــــ ــيمې لــــــــــ ــې ددې ســــــــــ ــې وژنــــــــــ ــوك ړه چــــــــــ ــه څــــــــــ   و نــــــــــ
  ه شــــــــــــــي د ســــــــــــــمون خبــــــــــــــره  ږهــــــــــــــومره هــــــــــــــم ال پــــــــــــــسې كــــــــــــــ   

  

  پـــــــــــــر زنګانـــــــــــــه پـــــــــــــرون ويلـــــــــــــي وو څـــــــــــــه؟    " څـــــــــــــاپي"تـــــــــــــا د 
ــره    ــون خبــــــــــــــ ــوه د زنګــــــــــــــ ــرون شــــــــــــــ ــره د پــــــــــــــ ــه دې هېــــــــــــــ   څنګــــــــــــــ

  

  بن، جرمني
2002/7/3  

  

  
  
  
  



  :څلوريزې
  

  اوښكې
  

  چـــــــــــــــــې د ســـــــــــــــــترګو پـــــــــــــــــر بڼـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــې څڅېـــــــــــــــــدلې 
ــ   ي نــــــــــــــن لــــــــــــــه پــــــــــــــوزېږهغــــــــــــــه اوښــــــــــــــكې مــــــــــــــې بهېــــــــــــ

  
   خـــــــــــــو يـــــــــــــې ســـــــــــــاتنه كـــــــــــــې ناكـــــــــــــام شـــــــــــــوم زه! خدايـــــــــــــه

ــوځې ــه بـــــــــــــــــــ ــو بېرتـــــــــــــــــــ ــر كنجكـــــــــــــــــــ ــرې تـــــــــــــــــــ   ملغلـــــــــــــــــــ
  

  

  2002/8/11: بن، جرمني
  
  

  افغانستان
  

ــ     ــته، كنــــــــــــ ــه شــــــــــــ ــس نــــــــــــ ــوي، ولــــــــــــ ــي وران شــــــــــــ ــاتې ديډكلــــــــــــ   والې پــــــــــــ
  نګـــــــــــــــــې ويـــــــــــــــــالې پـــــــــــــــــاتې ديړه، بـــــــــــــــــڼ دى وچ، ړځمكـــــــــــــــــه ده شـــــــــــــــــا

  
ــول     ــوي دي ټـــــــــــ ــه ســـــــــــ ــر څـــــــــــ ــدلى، هـــــــــــ ــسكه اور دى ورېـــــــــــ ــه هـــــــــــ   لـــــــــــ
ــاتې دي     ــورې ورې پـــــــــــ ــرې خـــــــــــ ــو، بـــــــــــــس ايـــــــــــ ــد خـــــــــــ ــښې د ژونـــــــــــ   نـــــــــــ

  
  ابل، افغانستانك

  

  
  
  
  
  



  ګور شو د ژونديو كور
  

  ه مــــــــــــــې د كابــــــــــــــل پــــــــــــــه لــــــــــــــور، ســــــــــــــترګې پېــــــــــــــښور تــــــــــــــه  ړز
  تــــــــــــن مــــــــــــې لــــــــــــه هيلــــــــــــو ســــــــــــره، بيــــــــــــايي دغــــــــــــه لــــــــــــور تــــــــــــه 

  
ــې    ــصور كـــــــــ ــو تـــــــــ ــال شـــــــــ ــه  ډخيـــــــــ ــه راغللـــــــــ ــې څپـــــــــ ــه چـــــــــ   وب، نـــــــــ

  ي لېونتـــــــــــــــوب مـــــــــــــــې ځـــــــــــــــان، وغورځـــــــــــــــوي اور تـــــــــــــــهړغـــــــــــــــوا
  

ــارا،   ــون ســـــــــــــ ــه د جنـــــــــــــ ــوه  ډهاغـــــــــــــ ــاره شـــــــــــــ ــه غبـــــــــــــ ــه لـــــــــــــ   كـــــــــــــ
  شـــــــــــــور تـــــــــــــهنـــــــــــــه چـــــــــــــې بيـــــــــــــا دمـــــــــــــاغ د چـــــــــــــا، وســـــــــــــپارلو  

  
ــه  ړدو ــاره راغللـــــــــــــــ ــوا شـــــــــــــــــولې، تـــــــــــــــــوره تيـــــــــــــــ   ې پـــــــــــــــــه هـــــــــــــــ

ــه      ــور تـــــــــــــ ــه او كـــــــــــــ ــي تـــــــــــــ ــو ده، كلـــــــــــــ ــې وزلـــــــــــــ ــه د بـــــــــــــ   برخـــــــــــــ
  

ــو    ــه مـــــــــــ ــه ځنګلونـــــــــــ ــو، غرونـــــــــــ ــارونه مـــــــــــ ــي، ښـــــــــــ ــور، كلـــــــــــ   كـــــــــــ
ــدل اور تــــــــــــــه      ــه، وغورځېــــــــــــ ــروا توګــــــــــــ ــې پــــــــــــ ــه بــــــــــــ ــا پــــــــــــ   بيــــــــــــ

  
  ه جـــــــــــــدا، زوى جـــــــــــــدا لـــــــــــــه پـــــــــــــالره هـــــــــــــمړښـــــــــــــځه لـــــــــــــه مېـــــــــــــ

ــه؟       ــور تــــــــــ ــورې مــــــــــ ــه بــــــــــ ــن، كلــــــــــ ــارا زامــــــــــ ــه ســــــــــ ــپاري بــــــــــ   ســــــــــ
  

   زور راغلــــــــــــــــى دىېــــــــــــــــر پــــــــــــــــه ډبيــــــــــــــــا د زمــــــــــــــــانې ظــــــــــــــــالم،   
  ګــــــــــــور شــــــــــــو د ژونــــــــــــديو كــــــــــــور، ژونــــــــــــد ننــــــــــــوت ګــــــــــــور تــــــــــــه 

  
ــترګې   ډ ــانې ســـــــــــــــــ ــاوې دي، دا د زمـــــــــــــــــ ــې حيـــــــــــــــــ ــرې بـــــــــــــــــ   ېـــــــــــــــــ

  تــــــــــــور وايــــــــــــي و ســــــــــــپينو تــــــــــــه، ســــــــــــپين وايــــــــــــي و تــــــــــــور تــــــــــــه
  

   مـــــــــــــــزي ۍدغـــــــــــــــو غلچكـــــــــــــــو غوغـــــــــــــــاو، وشـــــــــــــــلول خپلـــــــــــــــو    
  نــــــــــــه كــــــــــــا نــــــــــــور درنــــــــــــاوى څــــــــــــوك ال چــــــــــــې ورور او خــــــــــــور تــــــــــــه

  
   وينـــــــــــه كـــــــــــې ږنـــــــــــه شـــــــــــته انـــــــــــساني مينـــــــــــه، وه چـــــــــــې زمـــــــــــون     

ــمن د  ــه   اوس دښــــــــــــ ــل ورور تــــــــــــ ــه ال خپــــــــــــ ــكاري، ورونــــــــــــ ــر ښــــــــــــ   ســــــــــــ
  

  انـــــــــــــــه؟ړڅـــــــــــــــه بـــــــــــــــه پـــــــــــــــښتانه وي دا، څـــــــــــــــه بـــــــــــــــه يـــــــــــــــې مې 



ــل د تـــــــــاريخ غـــــــــور تـــــــــه           نـــــــــه كـــــــــا چـــــــــې كاتـــــــــه پـــــــــه ځيـــــــــر، خپـــــــ
  

ــ   دئ چـــــــــــــې پـــــــــــــه خپلـــــــــــــه ځـــــــــــــي، دا د زمـــــــــــــانې مجنـــــــــــــون ږپرېـــــــــــ
ــه      ــپور تـــــــــ ــان ســـــــــ ــپاري ځـــــــــ ــه ســـــــــ ــې دى، نـــــــــ ــل واك كـــــــــ ــه خپـــــــــ ــى پـــــــــ   پلـــــــــ

  
  زه مـــــــــــې مينـــــــــــه لمانځمـــــــــــه، تـــــــــــه وايـــــــــــه چـــــــــــې څـــــــــــه وايـــــــــــې؟       

  نـــــــــــه چېـــــــــــرې الهـــــــــــور تــــــــــــه   نـــــــــــه يـــــــــــم د تهـــــــــــران پـــــــــــه لـــــــــــور،      
  

ــاپي"دا د  ــا" څــــــــــــــ ــوالده ده  ړغــــــــــــــ ــه پــــــــــــــ ــه لــــــــــــــ ــو، كلكــــــــــــــ   ه خــــــــــــــ
  ي زور تــــــــــــهږېــــــــــــږې، نــــــــــــه كړى كــــــــــــړخوشــــــــــــې بــــــــــــه ځــــــــــــان ســــــــــــت   

  

  بن، جرمني
2002/8/29  

  

  
   توګهۍپه ګوند

  
  

   توګــــــــــــهۍهــــــــــــر څــــــــــــه بــــــــــــه د عــــــــــــيش مــــــــــــومي، وي چــــــــــــې پــــــــــــه رنــــــــــــد  
   توګــــــــــــهۍمــــــــــــري بــــــــــــه د توبــــــــــــو زاهــــــــــــد، خوشــــــــــــې پــــــــــــه زنــــــــــــد

  
ــور، ز    ــه لـــــــــ ــل پـــــــــ ــور وربـــــــــ ــتا د تـــــــــ ــ  ړســـــــــ ــې هـــــــــ ــترګې ال چـــــــــ   مه او ســـــــــ

ــي پــــــــــــــه ګ     ــصور ســــــــــــــره، ځــــــــــــ ــال د تــــــــــــ ــدړخيــــــــــــ ــهۍنــــــــــــ    توګــــــــــــ
  
ــارا  ړدو ــون ســـــــــــــــــــــ ــكاري د جنـــــــــــــــــــــ ــې دي، ښـــــــــــــــــــــ   ې را روانـــــــــــــــــــــ
   توګــــــــــهۍبوكــــــــــو نــــــــــه شــــــــــوه، بيــــــــــا پــــــــــه ښــــــــــه تونــــــــــد      ړكــــــــــه بډ
  

  هـــــــــــره شـــــــــــېبه شـــــــــــمار ســـــــــــره، تـــــــــــګ د تـــــــــــن پـــــــــــه لـــــــــــور لـــــــــــري  
   توګـــــــــــهۍهـــــــــــسې مـــــــــــې د ســـــــــــاه پـــــــــــه څېـــــــــــر، غـــــــــــم دى پـــــــــــه ګونـــــــــــد

  



  مــــــــــه، وينــــــــــه مــــــــــې رګونــــــــــو كــــــــــې ړســــــــــپين كاغــــــــــذ بــــــــــه تــــــــــور ك 
   توګـــــــــــــــــــهۍګ دى پـــــــــــــــــــه هنـــــــــــــــــــداور د ترانـــــــــــــــــــو واخيـــــــــــــــــــست، را

  
  

ــاطر     ــبنمي خــــــــــ ــه شــــــــــ ــتا پــــــــــ ــه، ســــــــــ ــاڼو نــــــــــ ــه ګلپــــــــــ   رنــــــــــــګ يمــــــــــ
ــره الـــــــــــــــــوزم، لمـــــــــــــــــر تـــــــــــــــــه سرښـــــــــــــــــند    ږو ــهۍم ســـــــــــــــ    توګـــــــــــــــ
  

  ســــــــــاتمه پــــــــــه خيــــــــــال كــــــــــې چــــــــــې، ال پــــــــــه هــــــــــر مهــــــــــال كــــــــــې مــــــــــې 
ــه ا     ــه پــــــــــ ــى، ښــــــــــ ــر ټكــــــــــ ــه هــــــــــ ــتا د نامــــــــــ ــدړســــــــــ ــهۍونــــــــــ    توګــــــــــ

  
  شــــــــــــــمعې تــــــــــــــه پتنـــــــــــــــګ راځــــــــــــــي، ګـــــــــــــــل لــــــــــــــره بلبلـــــــــــــــې ال    

ــه غ     ــم، راغلــــــــــ ــه هــــــــــ ــتا مينــــــــــ ــره ســــــــــ ــا لــــــــــ ــدړمــــــــــ ــهۍونــــــــــ    توګــــــــــ
  

  عقلــــــــــــــــه څــــــــــــــــه، واك د لېونيـــــــــــــــــانو دى  مــــــــــــــــه وايــــــــــــــــه لــــــــــــــــه    
   توګــــــــــــهۍه كــــــــــــې ځنځيــــــــــــر هــــــــــــسې، ســــــــــــاته پــــــــــــه بنــــــــــــدړغــــــــــــا

  
  نــــــــــــوم بــــــــــــه د لنــــــــــــدن اخلــــــــــــو، خيــــــــــــال بــــــــــــه د مــــــــــــسكو ســــــــــــاتو 

ــد      ــې خونــــــــ ــه بــــــــ ــو پــــــــ ــوز، شــــــــ ــد رمــــــــ ــو د ژونــــــــ ــې مــــــــ ــهۍداســــــــ    توګــــــــ
  
ــې    ړغوا ــانو كـــــــــــ ــه ميينـــــــــــ ــد پـــــــــــ ــد، ژونـــــــــــ ــې ژونـــــــــــ ــه د مينـــــــــــ   مـــــــــــ

ــه ز  ــې پــــــــــ ــي مــــــــــ ــد  ړاوســــــــــ ــه ژونــــــــــ ــه پــــــــــ ــې ال، مينــــــــــ ــهۍه كــــــــــ    توګــــــــــ
  

ــه و  ــتا پـــــــ ــه ســـــــ ــو بـــــــ ــم، داســـــــــې ړڅـــــــ ــه وحـــــــــشت انـــــــــدې هـــــــ   "څـــــــــاپى" پـــــــ
   توګــــــــــــــــهۍا څــــــــــــــــاڅي، ښــــــــــــــــه پــــــــــــــــه بولنــــــــــــــــد ړاوښــــــــــــــــكې د ژ
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ــره    ــې ســـــــــــــــــــ ــد د ونـــــــــــــــــــ ــې وي د ژونـــــــــــــــــــ ــم چـــــــــــــــــــ   درد او غـــــــــــــــــــ
ــي څـــــــــــــــه غـــــــــــــــوا   ــې ونـــــــــــــــې بـــــــــــــــره؟   ړخوښـــــــــــــ   ې لـــــــــــــــه داســـــــــــــ

  

  ل ديړ الس تــــــــــــــــــــه راوړۍد زمــــــــــــــــــــري لــــــــــــــــــــه خــــــــــــــــــــولې مــــــــــــــــــــ 
ــ  ــه ژونــــــــــــــــــــــــــــد دى جګــــــــــــــــــــــــــ   ه ورهړپنځېــــــــــــــــــــــــــــدلى دغــــــــــــــــــــــــــ

  

ــتايل دي   ــومې بـــــــــــــــــــــــــس ســـــــــــــــــــــــ ــكاري د دام د لـــــــــــــــــــــــ   د ښـــــــــــــــــــــــ
ــه   ــه نــــــــــــ ــزروره    ګټــــــــــــ ــه اّبــــــــــــ ــايمز لــــــــــــ ــه ټــــــــــــ ــور لــــــــــــ ــته نــــــــــــ   شــــــــــــ

  

ــاتنې   ــر ســـــــــــــــــــــ ــه د ســـــــــــــــــــــ ــه ده موخـــــــــــــــــــــ ــن او خېټـــــــــــــــــــــ   تـــــــــــــــــــــ
  نــــــــــــــــور څــــــــــــــــه مــــــــــــــــه پوښــــــــــــــــته لــــــــــــــــه خپلــــــــــــــــه مهــــــــــــــــاجره      

  

ــوهې ــه پــــــــــــــــــــ ــه كږكــــــــــــــــــــ ــيمېړې لــــــــــــــــــــ   كېــــــــــــــــــــــښه ددې ســــــــــــــــــــ
ــادره    ــرې بهــــــــــــــــــ ــرى پــــــــــــــــــ ــه بــــــــــــــــــ ــه بولــــــــــــــــــ ــاده مــــــــــــــــــ   !ســــــــــــــــــ

  

ــر ځـــــــــــــــاى كـــــــــــــــې    ــه هـــــــــــــ ــه دود دى منـــــــــــــــل شـــــــــــــــوى پـــــــــــــ   دغـــــــــــــ
  ي زر لــــــــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــــــــو او يــــــــــــــــــــــــو لــــــــــــــــــــــــه زره   ږقربــــــــــــــــــــــــانې

  

  د ازرښــــــــــــــــــت پــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــوم نوښــــــــــــــــــت دى دنيــــــــــــــــــا ومنــــــــــــــــــو
ــام د ال ــروره پــــــــــــــــــــــ ــه شــــــــــــــــــــــــي مــــــــــــــــــــــ ــه دې نــــــــــــــــــــــ   س تلــــــــــــــــــــــ

  

ــ      ــارد كــــــــــ ــه رنــــــــــــګ بمبــــــــــ ــې دې رنــــــــــــګ پــــــــــ ــو چــــــــــ ــه بمونــــــــــ   ړپــــــــــ
   كپـــــــــــــــــره؟ډې لـــــــــــــــــه دې ملكـــــــــــــــــه كنـــــــــــــــــړاوس څـــــــــــــــــه غـــــــــــــــــوا

  
ــه و     ــه درانــــــــــــــ ــه ښــــــــــــــ ــورې وري بــــــــــــــ ــشې خــــــــــــــ ــې وربــــــــــــــ   ېړچــــــــــــــ
  !بـــــــــــــې لـــــــــــــه دې نـــــــــــــه راتـــــــــــــه نـــــــــــــه يـــــــــــــې پـــــــــــــه كـــــــــــــار خـــــــــــــره

  
  ېړورك كـــــــــــــــــ! پوهـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــر كلـــــــــــــــــه ده غـــــــــــــــــوره خدايـــــــــــــــــه

ــره    ــه ټبــــــــــــــــــــ ــو لــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــ ــده بلــــــــــــــــــــ ــاپوهي بــــــــــــــــــــ   نــــــــــــــــــــ
  

  څـــــــــــــــــــو بـــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــشي د تورونـــــــــــــــــــو پـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــا اوري؟
ــد    ــم لينـــــــــــــــ ــم د غـــــــــــــــ ــه يـــــــــــــــ ــو بـــــــــــــــ ــره؟ ۍڅـــــــــــــــ ــه برابـــــــــــــــ    تـــــــــــــــ

  



ــم؟     ــواد يـــــــــــــ ــل هېـــــــــــــ ــردېس د بـــــــــــــ ــسې پـــــــــــــ ــه ال پـــــــــــــ ــو بـــــــــــــ   څـــــــــــــ
  څـــــــــــــــــو بـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــرې خـــــــــــــــــوا تـــــــــــــــــه ګورمـــــــــــــــــه اوتـــــــــــــــــره؟

  
  

  څـــــــــــــــو بـــــــــــــــه يمـــــــــــــــه بـــــــــــــــې پـــــــــــــــروا لـــــــــــــــه ښـــــــــــــــو او بـــــــــــــــدو؟
  څــــــــــــــــو بــــــــــــــــه خورمــــــــــــــــه ګوزارونــــــــــــــــه ســــــــــــــــر پــــــــــــــــه ســــــــــــــــره؟ 

  
  وشـــــــــــــــــــي" څـــــــــــــــــــاپى"ددې غـــــــــــــــــــم چـــــــــــــــــــاره بـــــــــــــــــــه هلـــــــــــــــــــه 

ــه وره   ــره چــــــــــــــــې شــــــــــــــــي ښــــــــــــــــه مټــــــــــــــ   !پــــــــــــــــه پــــــــــــــــښتو ســــــــــــــ
  

  چـــــــــــــــې توفيـــــــــــــــق د اتفـــــــــــــــاق وي څـــــــــــــــه غـــــــــــــــم نـــــــــــــــه شـــــــــــــــته      
  النـــــــــــــــــدې بانـــــــــــــــــدې، ښـــــــــــــــــكته پورتـــــــــــــــــه، كـــــــــــــــــوز او بـــــــــــــــــره 

  
  بن، جرمني

2002/10/3  
  
  
  
  
  
  
  

  :څلوريزې
  

  چې وار زما شو
  
  

ــا ا ــه  ړچـــــــــــــــــــــــــ ــر جامونـــــــــــــــــــــــــ ــر ســـــــــــــــــــــــــ ــي پـــــــــــــــــــــــــ   ولـــــــــــــــــــــــــ
  ك خمونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهډك ډچاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دي ايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــښي 

  چـــــــــــــــــــــې وار زمـــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــو، لـــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــده مرغـــــــــــــــــــــه
  ل، ټــــــــــــــــــــــــول بوتلونــــــــــــــــــــــــهړطالــــــــــــــــــــــــب رامــــــــــــــــــــــــات كــــــــــــــــــــــــ

  
  



  هجرت
  
  

   شــــــــــــــــــــپهۍېــــــــــــــــــــره ده ګرانــــــــــــــــــــه، د هجــــــــــــــــــــرت د پردېــــــــــــــــــــس ډ
   شـــــــــــــــــپهۍتـــــــــــــــــون د بـــــــــــــــــې وســـــــــــــــــال هـــــــــــــــــم ترخـــــــــــــــــه ده، د بېل

ــه ــه و! خدايــــــــــــــــــــ ــدې ړرامــــــــــــــــــــ ــا بانــــــــــــــــــــ ــر هېچــــــــــــــــــــ   ې، پــــــــــــــــــــ
ــ  ــار د مينــــــــــــــــــــــــــــــې، د مايوســــــــــــــــــــــــــــ ــپهۍد يــــــــــــــــــــــــــــ    شــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  بن، جرمني
  

  
  هړڅپې

  

  
  ښـــــــــــــكليو كـــــــــــــې ښـــــــــــــكال شـــــــــــــوه پـــــــــــــه ځـــــــــــــال چـــــــــــــې نـــــــــــــن       
ــوا چـــــــــــــې نـــــــــــــن     ــره خـــــــــــ ــه څپـــــــــــــو شـــــــــــــو هـــــــــــ ــم پـــــــــــ ــم هـــــــــــ   غـــــــــــ

ــ  ــوري څپېـــــــــــــــــ ــه خـــــــــــــــــ ــخ ړوبـــــــــــــــــ ــر مـــــــــــــــــ ــا پـــــــــــــــــ   ه د چوپتيـــــــــــــــــ
  ښـــــــــــــــــــكلې د ښـــــــــــــــــــكال ده، پـــــــــــــــــــه خنـــــــــــــــــــدا چـــــــــــــــــــې نـــــــــــــــــــن

  

  
  
  ګونځونه

  
ــو    ــر ګونځونـــــــــــــــ ــولي پـــــــــــــــ ــتا د وچـــــــــــــــ ــ ســـــــــــــــ ــو كېـــــــــــــــ   يږاوتـــــــــــــــ

ــره ت   ــيس هـــــــــــــــــــــ ــوهې د كمـــــــــــــــــــــ ــا د پـــــــــــــــــــــ ــهړزمـــــــــــــــــــــ   انګـــــــــــــــــــــ
  ي پـــــــــــــه كـــــــــــــور كـــــــــــــې  ړڅـــــــــــــه بـــــــــــــه خيـــــــــــــر وي د هغـــــــــــــه ســـــــــــــ    

  انګــــــــــــــــــهړچــــــــــــــــــې يــــــــــــــــــې نــــــــــــــــــه وي د ښــــــــــــــــــېګڼو كومــــــــــــــــــه و
  

  بن، جرمني
2003/1/17  

  

  



  ! دعا
  

  دا پــــــــــــــــــــــاتې ژونــــــــــــــــــــــد وايــــــــــــــــــــــم اّرام كــــــــــــــــــــــې دې شــــــــــــــــــــــه    
   څـــــــــــــــښاك پـــــــــــــــه جـــــــــــــــام كـــــــــــــــې دې شـــــــــــــــه ۍتـــــــــــــــل د خوښـــــــــــــــ

  
  پـــــــــــــــه تـــــــــــــــن روغتيـــــــــــــــا پـــــــــــــــه ژونـــــــــــــــد نېكمرغـــــــــــــــه شـــــــــــــــېبې 

  م كـــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــــهبـــــــــــــــــرى ال هـــــــــــــــــم پـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــر اقـــــــــــــــــدا 
  

  كډد زغـــــــــــــــــــــــــــــــره والـــــــــــــــــــــــــــــــو مـــــــــــــــــــــــــــــــشينګڼو نـــــــــــــــــــــــــــــــه 
ــه     ــې دې شــــــــــــــــ ــه دام كــــــــــــــــ ــښكر پــــــــــــــــ ــر لــــــــــــــــ ــمن هــــــــــــــــ   د دښــــــــــــــــ

  
ــال كــــــــــــــــــــې    ــز مهــــــــــــــــــ ــه اغېــــــــــــــــــ ــا ومنــــــــــــــــــــئ د ښــــــــــــــــــ   دنيــــــــــــــــــ

  و غــــــــــــــــــرو غرڅــــــــــــــــــان پــــــــــــــــــه رام كــــــــــــــــــې دې ښــــــــــــــــــه ړد لــــــــــــــــــو
  

  د ناكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاميو نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيليو شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــېبې 
  بـــــــــــــــــدل پـــــــــــــــــه ښـــــــــــــــــو هيلـــــــــــــــــو د كـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــــه

  
  د تــــــــــــــــــورې شــــــــــــــــــپې چــــــــــــــــــې كــــــــــــــــــوم د پــــــــــــــــــاى ټكــــــــــــــــــى دى
ــه    ــې دې شــــــــــــــــ ــام كــــــــــــــــ ــه بــــــــــــــــ ــتورى پــــــــــــــــ ــباوون ســــــــــــــــ   د ســــــــــــــــ

  
ــې   ــه چــــــــــــــــــ ــه وايــــــــــــــــــــې   هغــــــــــــــــــ ــه ژغورنــــــــــــــــــ ــه ورتــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــ

  د هــــــــــــــــــر ژونــــــــــــــــــدي واك پــــــــــــــــــه انعــــــــــــــــــام كــــــــــــــــــې دې شــــــــــــــــــه
  

  يوالــــــــــــــــــــــــــــــــو د كــــــــــــــــــــــــــــــــاروان ســــــــــــــــــــــــــــــــره ســــــــــــــــــــــــــــــــمړد ن
   كــــــــــــــــور كلــــــــــــــــى پــــــــــــــــه پــــــــــــــــام كــــــــــــــــې دې شــــــــــــــــهږدا زمــــــــــــــــون

  

  ســـــــــــــــــــــــــوله او روغـــــــــــــــــــــــــه، رغونـــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــو بيـــــــــــــــــــــــــا
  د الس پـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــار، د خـــــــــــــــــولې كـــــــــــــــــالم كـــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــــه 

  

ــه     ــولې تـــــــــــــــــ ــيال شـــــــــــــــــ ــره ســـــــــــــــــ ــياالنو ســـــــــــــــــ ــه د ســـــــــــــــــ   كـــــــــــــــــ
ــه      ــې دې شـــــــــــــ ــام كـــــــــــــ ــه ننـــــــــــــــګ او نـــــــــــــ ــسى پـــــــــــــ ــه شابـــــــــــــ   ښـــــــــــــ

  

ــالوم   ــالم شـــــــــــــــ ــه ســـــــــــــــ ــې پـــــــــــــــ ــد چـــــــــــــــ ــښت دې ومونـــــــــــــــ    درنـــــــــــــــ
ــوا   م درنـــــــــــــــــــــاوى هـــــــــــــــــــــم رام رام كـــــــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــــــــه   ړغـــــــــــــــــــ

  



ــوا     ــى غــــــــــــــــ ــو والــــــــــــــــ ــس يــــــــــــــــ ــښتون ولــــــــــــــــ ــې د پــــــــــــــــ   ېړچــــــــــــــــ
  ښـــــــــــــــــه بركـــــــــــــــــت پـــــــــــــــــه هـــــــــــــــــر پيغـــــــــــــــــام كـــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــــه 

  

ــ ــه دى چـــــــــــــــــــې يـــــــــــــــــــې خلـــــــــــــــــــك ومنـــــــــــــــــــي  ړســـــــــــــــــ   ى هغـــــــــــــــــ
ــه     ــې دې شــــــــــــــــــــ ــه دوام كــــــــــــــــــــ ــو پــــــــــــــــــــ ــښت د خلكــــــــــــــــــــ   منــــــــــــــــــــ

  

  ه مــــــــــــــــــــــــارو ظالمــــــــــــــــــــــــانو پــــــــــــــــــــــــر ځــــــــــــــــــــــــاى   ړد جګــــــــــــــــــــــــ
  عـــــــــــــــدل او انـــــــــــــــصاف قـــــــــــــــايم پـــــــــــــــه قـــــــــــــــام كـــــــــــــــې دې شـــــــــــــــه

  

  

  دعــــــــــــــــــــــــــــــــا ده ربــــــــــــــــــــــــــــــــه" څــــــــــــــــــــــــــــــــاپي"د مبــــــــــــــــــــــــــــــــارز 
ــه  ــه  ښـــــــــــــــ ــر كـــــــــــــــــالم كـــــــــــــــــې دې شـــــــــــــــ ــه هـــــــــــــــ ــزه پـــــــــــــــ   اغېـــــــــــــــ

  

  بن، جرمني
2002/11/1  

  
  
  
  
  
  

  نه لمانځمه
  
ــې زړال ــه   ړلـــــــــــــ ــه لمانځمـــــــــــــ ــه دې نـــــــــــــ ــور بـــــــــــــ ــا، نـــــــــــــ ــه زمـــــــــــــ   ه نـــــــــــــ

ــ   ه مينـــــــــــه مـــــــــــې تـــــــــــا، نـــــــــــور بـــــــــــه دې نـــــــــــه لمانځمـــــــــــه  ړهېـــــــــــره كـــــــــ
  
ــا    ړال ــپېڅلې زمــــــــــــــ ــه ســــــــــــــ ــوه، مينــــــــــــــ ــره دې شــــــــــــــ ــې او هېــــــــــــــ   لــــــــــــــ

  وه چـــــــــــــې د ښـــــــــــــكال و ښـــــــــــــكال، نـــــــــــــور بـــــــــــــه دې نـــــــــــــه لمانځمـــــــــــــه 
  

   تـــــــــه بـــــــــه مـــــــــې نـــــــــه راځـــــــــې    خيـــــــــال كـــــــــې دې چـــــــــې نـــــــــه راځمـــــــــه، خيـــــــــال     
ــه    ــه لمانځمـــــــــــ ــه دې نـــــــــــ ــور بـــــــــــ ــدعا، نـــــــــــ ــد مـــــــــــ   دا مـــــــــــــې ده د ژونـــــــــــ

  
ــه ژوبــــــــــــــــل ك ړز ــې   ړه دې راتــــــــــــــ ــه اور د كركــــــــــــــ ــومه پــــــــــــــ ــو، اوســــــــــــــ   لــــــــــــــ

  نــــــــــور بــــــــــه دې نــــــــــه لمانځمــــــــــهمــــــــــه راځــــــــــه مــــــــــې مخــــــــــې تــــــــــه بيــــــــــا،  
  

ــخ ا        ــل مــــــــ ــا، خپــــــــ ــه مــــــــ ــې لــــــــ ــو ځلــــــــ ــه څــــــــ ــو پــــــــ ــا خــــــــ ــى وړتــــــــ   ولــــــــ



ــه    ــه لمانځمــــــــــ ــه دې نــــــــــ ــور بــــــــــ ــا، نــــــــــ ــه مــــــــــ   واوښــــــــــــتې دا ځــــــــــــل لــــــــــ
  

   پـــــــــه خـــــــــوا كـــــــــې ووســـــــــو مـــــــــا ګڼـــــــــل څـــــــــو شـــــــــپې بـــــــــه ســـــــــره، خـــــــــوا 
ــه   ړال ــه لمانځمــــــــــ ــه دې نــــــــــ ــور بــــــــــ ــوا، نــــــــــ ــه هــــــــــ ــرد پــــــــــ ــه ګــــــــــ   ې لكــــــــــ
  

  څــــــــــــومره چــــــــــــې مــــــــــــې وســــــــــــتايلې، څــــــــــــومره چــــــــــــې مــــــــــــې ولمــــــــــــانځلې
ـا، نــــــــــور بــــــــــه دې نــــــــــه لمانځمــــــــــه      ړهــــــــــومره دې كــــــــــ    م ســــــــــپك د هــــــــــر چـــــــــ

  
  يـــــــــــو عمـــــــــــر دوســـــــــــتي وه ســـــــــــره، يـــــــــــو عمـــــــــــر د ژونـــــــــــد خبـــــــــــرې       

ــه      ړك ــه لمانځمــــــــــ ــه دې نــــــــــ ــور بــــــــــ ــا، نــــــــــ ــه شــــــــــ ــو تــــــــــ ــه دې ټولــــــــــ   لــــــــــ
  

ــوري،     ــه لــــــــ ــښت هــــــــــسك لــــــــ ــتا د درنــــــــ ــم  ســــــــ ــې هــــــــ ــدونو مــــــــ ــه د انــــــــ   مخــــــــ
  واوښـــــــــــته دا ځـــــــــــل بلـــــــــــه خـــــــــــوا، نـــــــــــور بـــــــــــه دې نـــــــــــه لمانځمـــــــــــه       

  
ــه زرګونــــــــــــو ځلــــــــــــې، كــــــــــــو   ــه پــــــــــ ــه كــــــــــــوډاوس كــــــــــ   ګرو بانــــــــــــدېډې پــــــــــ

  وكـــــــــــوې هـــــــــــر رنـــــــــــګ پـــــــــــر مـــــــــــا، نـــــــــــور بـــــــــــه دې نـــــــــــه لمانځمـــــــــــه 
  

  شــــــــــــې كــــــــــــه د هيلــــــــــــو انګــــــــــــازه، يــــــــــــا كــــــــــــه د ژغــــــــــــورنې اســــــــــــره  
ــه      ــه لمانځمــــــــ ــه دې نــــــــ ــور بــــــــ ــودا، نــــــــ ــر د بــــــــ ــه څېــــــــ ــې پــــــــ ــه شــــــــ   ال كــــــــ

  
ــو ــې،  ډهـــــــــ ــه مـــــــــ ــښتونوالې نـــــــــ ــو د پـــــــــ ــنګر  ړ جـــــــــ ــو ســـــــــ ــو د ننګونـــــــــ    شـــــــــ

ــاتې  ــه مـــــــــــ ــه   ږنـــــــــــ ــه لمانځمـــــــــــ ــه دې نـــــــــــ ــور بـــــــــــ ــه دا، نـــــــــــ   ي هېڅكلـــــــــــ
  

  مينــــــــــــــــــــه د رښــــــــــــــــــــتينو ســــــــــــــــــــره، كــــــــــــــــــــار د رښــــــــــــــــــــتينوالو دى 
  ه دوكـــــــــــه پـــــــــــه رښـــــــــــتيا، نـــــــــــور بـــــــــــه دې نـــــــــــه لمانځمـــــــــــه      ړتـــــــــــاوك

  
ــول د ب ــښودلم زه   ړچــــــــــــــــ ــه دې، پرېــــــــــــــــ ــو تــــــــــــــــ ــاپى"بوكيــــــــــــــــ   "څــــــــــــــــ

  زه او دغــــــــــــــه وچــــــــــــــه بيــــــــــــــديا، نــــــــــــــور بــــــــــــــه دې نــــــــــــــه لمانځمــــــــــــــه 
  

  بن، جرمني
2003/10/9  

  

  



  انې ازمېښتد زم
  
  

ــا ژ     ــره چــــــــــ ــه هــــــــــ ــه لــــــــــ ــر كلــــــــــ ــه هــــــــــ ــې كــــــــــ ــترګو مــــــــــ ــي ديړســــــــــ   لــــــــــ
  لي ديړخـــــــــــولې كـــــــــــې مـــــــــــې كـــــــــــه هـــــــــــر كلـــــــــــه هـــــــــــم كلـــــــــــك ســـــــــــوكان خـــــــــــو

  
ــخ      ــيليو مــــــــــــ ــګ ســــــــــــ ــر رنــــــــــــ ــانې هــــــــــــ ــا د زمــــــــــــ ــډمــــــــــــ   ى دىړب كــــــــــــ

  لــــــــــــــــــې ديړماتـــــــــــــــــه غليمــــــــــــــــــانو هـــــــــــــــــم منګــــــــــــــــــولې تـــــــــــــــــل مرو   
  

   يمــــــــــــــهړزه يــــــــــــــم چــــــــــــــې هــــــــــــــر كلــــــــــــــه د ظــــــــــــــالم پــــــــــــــر ضــــــــــــــد وال  
  زه يــــــــــــــــــم چــــــــــــــــــې هــــــــــــــــــر كلــــــــــــــــــه توپانونــــــــــــــــــه ودرېــــــــــــــــــدلي دي     

  
ــيم  ــا د خپلـــــــــــــــې ســـــــــــــ ــانونو كـــــــــــــــې  مـــــــــــــ ــه توپـــــــــــــ ــمندر پـــــــــــــ   ې ســـــــــــــ

ــ ډ ــرې بېــــــــــ ــورلې دي    ړۍېــــــــــ ــر ژغــــــــــ ــه څېــــــــــ ــوح پــــــــــ ــه د نــــــــــ ــم لكــــــــــ    هــــــــــ
  

ــ     ــه زده كــــــــــــــ ــو ښــــــــــــــ ــدكونو غورځنګونــــــــــــــ ــه تينــــــــــــــ ــا لــــــــــــــ   ي ديړمــــــــــــــ
ــا مــــــــــــې لــــــــــــوبې تــــــــــــل ګټلــــــــــــې دي    ــره چــــــــــ   زه يــــــــــــم چــــــــــــې لــــــــــــه هــــــــــ

  
  اګونـــــــــــــــــو ژونـــــــــــــــــد منلـــــــــــــــــى دىډمـــــــــــــــــا د وچـــــــــــــــــو غرونـــــــــــــــــو وچ 

ــي دي      ــه روزلــــــــــــ ــندنو تــــــــــــ ــې سرښــــــــــــ ــان مــــــــــــ ــې بچيــــــــــــ ــم چــــــــــــ   زه يــــــــــــ
  

  لــــــــــــــــېړچــــــــــــــــا راتــــــــــــــــه د ديــــــــــــــــن چــــــــــــــــا د مــــــــــــــــذهب خبــــــــــــــــرې وك 
   راتــــــــــــــه لــــــــــــــه پــــــــــــــالره لــــــــــــــه نيكونــــــــــــــو هــــــــــــــم ويلــــــــــــــي دي  چــــــــــــــا

  
ــي    ــودو اوالد وايـــــــــــــــ ــوك د يهـــــــــــــــ ــن څـــــــــــــــ ــه اريـــــــــــــــ ــوك راتـــــــــــــــ   څـــــــــــــــ

ــرو پـــــــــه هـــــــــر ځـــــــــاى كـــــــــې لـــــــــه پـــــــــښتو نـــــــــه مـــــــــې ســـــــــتايلي دي        ډ   ېـــــــ
  
ــرم ســــــــــــــــــندرې ال     ډ ــې د بــــــــــــــــ ــې د مينــــــــــــــــــې ترانــــــــــــــــ ــرې مــــــــــــــــ   ېــــــــــــــــ

ــدلي دي       ــم اورېـــــــــ ــا هـــــــــ ــر چـــــــــ ــې او هـــــــــ ــاى كـــــــــ ــر ځـــــــــ ــه هـــــــــ ــر كلـــــــــ   هـــــــــ
  

ــورو شـــــــــــپو او بـــــــــــدو ورځـــــــــــو كـــــــــــې    ــه تـــــــــ ــه هـــــــــــم د ژونـــــــــــد پـــــــــ   كلـــــــــ
ــې زول  ډ ــوان مـــــــــــ ــم ديـــــــــــ ــر د غـــــــــــ ــم ت ېـــــــــــ ــې هـــــــــــ ــو كـــــــــــ ــي ديړنـــــــــــ   لـــــــــــ
  

  مـــــــــــــا بانـــــــــــــدې ال هـــــــــــــر كلـــــــــــــه هـــــــــــــر چـــــــــــــا هـــــــــــــم بهـــــــــــــانو ســـــــــــــره 



  ېـــــــــــــــــر ورولـــــــــــــــــي ديډســـــــــــــــــتر ســـــــــــــــــتر توغنـــــــــــــــــدي د مرګـــــــــــــــــاني 
  

ــو پ   ــر يـــــــــــــ ــاريخ هـــــــــــــ ــم ال ژونـــــــــــــــدى د تـــــــــــــ ــېړزه يـــــــــــــ ــو كـــــــــــــ   اوونـــــــــــــ
  ماتـــــــــــــــــــه دښـــــــــــــــــــمنانو پـــــــــــــــــــه درنـــــــــــــــــــاوي هـــــــــــــــــــم كتلـــــــــــــــــــي دي 

  
ــر ډ ــر د بــــــــــــ ــه ك  ۍېــــــــــــ ــد پــــــــــــ ــارې ال د ژونــــــــــــ ــې ږ ليــــــــــــ ــو كــــــــــــ   لېچونــــــــــــ

ــښتونول  ــښتو پــــــــــــــــــ ــه د پــــــــــــــــــ ــودلى دى ۍماتــــــــــــــــــ ــانون ښــــــــــــــــــ    قــــــــــــــــــ
  

ــه دغــــــــــــې  ــا پــــــــــ ــر  مــــــــــ ــه د بــــــــــ ــر اوســــــــــ ــارې كــــــــــــې تــــــــــ ــرهۍ ليــــــــــ    ســــــــــ
ــر مــــــــــــــخ ليكلــــــــــــــي دي   ډ ــاريخ پــــــــــــ ــښتونه د تــــــــــــ ــه ازمېــــــــــــ ــر ښــــــــــــ   ېــــــــــــ
  

  كلـــــــــــــه مـــــــــــــې خنـــــــــــــدلي پـــــــــــــه شـــــــــــــېبو د ژونـــــــــــــد خوښـــــــــــــيو كـــــــــــــې  
ــ    ــر ګــــــــــ ــه هــــــــــ ــم پــــــــــ ــې د غــــــــــ ــه مــــــــــ ــم ژ ړۍكلــــــــــ ــې هــــــــــ ــي ديړ كــــــــــ   لــــــــــ

  
ــه  ــه جانانـــــــــــ ــه وايـــــــــــ   چـــــــــــــې ګرېـــــــــــــوان دې ولـــــــــــــې څيـــــــــــــرې دى؟ ! مـــــــــــ

  مــــــــــــا خــــــــــــو ګرېوانونــــــــــــه ســــــــــــتا پــــــــــــه مينــــــــــــه كــــــــــــې څيرلــــــــــــي دي       
  

ــپې     ــې او ســــــــــ ــښې يبلــــــــــ ــې پــــــــــ ــې ولــــــــــ ــه چــــــــــ ــه وايــــــــــ ــې؟مــــــــــ   ره ګرځــــــــــ
  دا مـــــــــــې ســـــــــــتا پـــــــــــه مينـــــــــــه كـــــــــــې لـــــــــــه څېرمـــــــــــې هـــــــــــم منلـــــــــــي دي

  
  

  مــــــــــه وايــــــــــه چــــــــــې څنګــــــــــه هــــــــــم نالوســــــــــتى پــــــــــاتې شــــــــــوى يــــــــــې؟        
ــه ولـــــــــــــــــــسونه   ــر كلـــــــــــــــــ ــر ځپلـــــــــــــــــــي ديډدې ســـــــــــــــــــتم هـــــــــــــــــ   ېـــــــــــــــــ

  
  كــــــــــه شــــــــــوه؟ ډ ړۍمــــــــــه وايــــــــــه پــــــــــه تېــــــــــښته پــــــــــر تــــــــــا ټولــــــــــه نــــــــــ       

  دغـــــــــــــــــــــــسې حـــــــــــــــــــــــاالتو ولـــــــــــــــــــــــسونه تـــــــــــــــــــــــل پاشـــــــــــــــــــــــلي دي 
  

ــ       ــه رنــــــــګ وكــــــ ــوبې رنــــــــګ پــــــ ــا لــــــ ــر تــــــ ــو پــــــ ــيم خــــــ ــه غلــــــ ــه وايــــــ   ې؟ړمــــــ
ــه راغلـــــــــــــې دي  ېـــــــــــــرېډداســـــــــــــې پېـــــــــــــښې  ــا هـــــــــــــر كلـــــــــــ ــر مـــــــــــ    پـــــــــــ

  
ــه   ــه ازمېـــــــــــــــــښتونو كـــــــــــــــــې ال پـــــــــــــــــروت يمـــــــــــــــ ــانې پـــــــــــــــ   زه د زمـــــــــــــــ

  ترانـــــــــــــــو هـــــــــــــــر څـــــــــــــــه هـــــــــــــــم ســـــــــــــــپارلي دي" څـــــــــــــــاپي"ماتـــــــــــــــه د 
  

  بن، جرمني
2003/10/20  



  :افقي او عمودي څلوريزه
  اړژ

  

  يم سرګردان    په غم    د ژوند
  سر په بيابان   اخته يم    په درد
  خوار او حيران    مړژا    په چيغو
   ګرېوانڅيرې    اوتر يم    مړژا

  

  بن، جرمني
2003/10/20  

  

  
  
  
  
  

  د لمر څرك
  

  يـــــــــاڅــــتوري نــــــــــدي ســـــــــــانـــــــــــــ خۍــــــمږسپو
  وړاـــــــــــــــــــر غــــــــــــــو پـــــبـــــــــــــــېــــــــــم شــــــــــور تـــــد ت
  يـــــــــــــــــــــازې درومــــنــــــــــــــــــــجو ــــپــــــــــــــې د شـــــچ
  وړه والـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر پـــــــــــرك ســـــــــــــــــر څـــمــــد ل

  
  
  
  
  
  



  
ــر و  ــو د لمـ ــه رنګونـ ــوړپـ   انګـ

  هــــره ورځ هــــره شــــېبه ژونــــد
  

ــ ــونړۍد نـــ ــريډ شـــ   ې انګېـــ
  يږپــــه رنګونــــو كــــې نڅېــــ   

  

  
   

  

  د پــنځ ښــې ښــكلې مــسكا تــه      
  لـــــــــوړد رازونـــــــــو پـــــــــه څې

  

  فلــسفې پــه ســوچ كــې تللــى
ــت  ــه ســــ ــويړدماغونــــ   ي شــــ

    
  

  

  انګـې راخـورې شـي     ړبيا به و       
  يړبيا به ګل پـه خنـدا شـنه كـ          

  

  د ښـــكال لـــه پراخـــه هـــسكه
  د ســـــحر د ګرېـــــوان وښـــــكه

  

    
  

          
  

  بيا بـه ژونـد پـر سـيمه راشـي
  مــه ييــز بــه چاپېريــال شــي  ږو

  

  يږشــــــــنيلي بــــــــه وټــــــــوكې
ــوټګــــل ــه وخنــــدېۍ غــ   يږ بــ

  

  
  

  

 
  

  د لمــر ورځــو پــه كــاروان كــې  
   د ژونــد اســرې تــهۍنېكمرغــ

  

ــي ــرى راشـــ ــه زېـــ ــه بـــ   بدرګـــ
  وريــن تنــدى بــه د هــر چــا شــي

  

  
    

  

ــه راشـــي     ــا بـــه ســـوله روغـ   بيـ
  بيا به ورونو غوندې يو ځـاى      

  

   پـــر ســـيمه پـــر هېـــوادږزمـــون
  پـــــــر ټـــــــاټوبي شـــــــو اّبـــــــاد

  
    

  ونكـــــــيړددې زېـــــــري د راو     
ــر  ــه پـــ ــه بـــ ــودرودونـــ   ې وايـــ

  

  ســـــتا مينـــــه بـــــه كـــــوو تـــــل
  لمانځنــــــه بــــــه كــــــوو تــــــل   

  

  
  
  
  

  

  
  

  بن جرمني
2003/11/1  

  
  

  
  



  راشه چې پخال شو
  

  ي زمـــــــــا د ژونـــــــــد متـــــــــاع پـــــــــر بـــــــــاد بـــــــــاد     ړ كـــــــــۍڅـــــــــو بـــــــــه د ســـــــــيل  
ــاد        ــاد بــــــــ ــه بنيــــــــ ــه لــــــــ ــوا تــــــــ ــرې خــــــــ ــندي هــــــــ ــې شــــــــ ــه مــــــــ ــاوره بــــــــ   خــــــــ

  

  زه لــــــــــــوګى لــــــــــــوګى ســــــــــــتا پــــــــــــه مجمــــــــــــر د ســــــــــــپېلني پــــــــــــه څېــــــــــــر   
   د ظلـــــــــــــــم او د بېـــــــــــــــداد بـــــــــــــــاد  تـــــــــــــــه لګيـــــــــــــــا پـــــــــــــــوكى كـــــــــــــــوې   

  

ــا     ــاج ويـــــــــــــــ ــر د تـــــــــــــــ ــاريخ د ســـــــــــــــ ــيمې د تـــــــــــــــ ــې ســـــــــــــــ   ړزه د خپلـــــــــــــــ
  زه بــــــــــــه دعاګــــــــــــانو د هــــــــــــر چــــــــــــا كــــــــــــې يــــــــــــم هــــــــــــم يــــــــــــاد بــــــــــــاد        

  

  مــــــــــــه عجــــــــــــب نــــــــــــه دىړتــــــــــــا كــــــــــــه د خځلــــــــــــې غونــــــــــــدې ســــــــــــپك ك
ــاد      ــوالد بــــــــــــ ــم پــــــــــــ ــه هــــــــــــ ــوا تــــــــــــ ــه هــــــــــــ ــې نــــــــــــ ــوي ځمكــــــــــــ   الوځــــــــــــ

  

ــون   ــرورو شـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــا لـــــــــــ ــ  ډمـــــــــــ ــرزو كـــــــــــ ــه پېـــــــــــ ــتا نـــــــــــ   ې وهړو ســـــــــــ
ــه و  ــو پـــــــــ ــدې د ګلونـــــــــ ــ  ږګونـــــــــ ــې كـــــــــ ــه مـــــــــ ــو بـــــــــ ــاد ړمـــــــــ ــاد بـــــــــ   ې ښـــــــــ

  

ــم    ك ــه غـــــــــــضبه هـــــــــ ــره لـــــــــ ــه مهـــــــــ ــتا لـــــــــ ــه چـــــــــــې لګـــــــــــي ســـــــــ ــه نـــــــــ   لـــــــــ
ــاد    ــاد بـــــــــــــــــ ــښوده اّبـــــــــــــــــ ــه پرينـــــــــــــــــ ــي چاتـــــــــــــــــ ــه ودانـــــــــــــــــ   چېرتـــــــــــــــــ

  

ــه و ــه كــــــــــــې  ږنــــــــــــه واى كــــــــــ ــارنج ګــــــــــــل او د نــــــــــــرګس پــــــــــ   مــــــــــــې د نــــــــــ
  وو بــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــوځوونكي همېــــــــــــــــــشه جــــــــــــــــــالل اّبــــــــــــــــــاد بــــــــــــــــــاد

  

  
  مـــــــــــــا پـــــــــــــه ژوندانـــــــــــــه كـــــــــــــې ټـــــــــــــول امرونـــــــــــــه ســـــــــــــتا منلـــــــــــــي دي 
  مــــــــــــه وايــــــــــــه چــــــــــــې نــــــــــــه راځـــــــــــــي لــــــــــــه تــــــــــــا د اعتمــــــــــــاد بـــــــــــــاد       

  

  لړســــــــــــــېالبونه كــــــــــــــ  مــــــــــــــا مــــــــــــــې خپلــــــــــــــې وينــــــــــــــې د رودونــــــــــــــو     
ــه و  ــه پـــــــــ ــاد     ړتاتـــــــــ ــاد بـــــــــ ــښتون اّبـــــــــ ــر الس پـــــــــ ــو تـــــــــ ــې شـــــــــ ــا كـــــــــ   يـــــــــ

  

   د زمـــــــــــــانې دلتـــــــــــــه ۍګـــــــــــــورو بـــــــــــــه چـــــــــــــې څـــــــــــــه كـــــــــــــوي لـــــــــــــول     
  ه ورتــــــــــــــــه هــــــــــــــــار د انقيــــــــــــــــاد بــــــــــــــــاد   ړواچــــــــــــــــاوه پــــــــــــــــه غــــــــــــــــا  

  

ــه دود    ــا ومنـــــــــــــئ پـــــــــــ ــر خـــــــــــــوا د زمـــــــــــــانې دنيـــــــــــ   مـــــــــــــه ګڼـــــــــــــه خيـــــــــــ
  څــــــــــوك چــــــــــې پــــــــــه دمــــــــــاغ كــــــــــې خپــــــــــل لــــــــــري د اســــــــــتبداد بــــــــــاد         

  



ــ  ــدې كـــــــــــ ــيل ړبنـــــــــــ ــې د ســـــــــــ ــ  ۍه د بلوســـــــــــ ــدې كـــــــــــ ــې دې بنـــــــــــ   هړ څپـــــــــــ
ــ ــاد  دږپرېــــــــــــــ ــا ولګــــــــــــــــي اّزاد بــــــــــــــ ــر مــــــــــــــ ــوازې پــــــــــــــ   ه چــــــــــــــــې يــــــــــــــ

  

ــر لــــــــــــــــــو  ــره ړوخاتــــــــــــــــــه پــــــــــــــــ   و د لــــــــــــــــــوى خــــــــــــــــــداى د ارادو ســــــــــــــــ
  خپــــــــــــور بــــــــــــه هــــــــــــرې خــــــــــــوا تــــــــــــه شــــــــــــي د مينــــــــــــې د زوزاد بــــــــــــاد       

  

  ې ديډراشـــــــــــــه چـــــــــــــې پخـــــــــــــال شـــــــــــــو ددې ژونـــــــــــــد شـــــــــــــېبې را لنـــــــــــــ 
ــ   ي كومــــــــــــه ګټــــــــــــه پــــــــــــس لــــــــــــه مرګــــــــــــه د فريــــــــــــاد بــــــــــــاد  ړنــــــــــــه كــــــــــ

  

  ونـــــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــــرورو تـــــــــــــــــــــــل ړښــــــــــــــــــــــه ده پخالينــــــــــــــــــــــه د دوه ز  
  د نــــــــــــــژاد بــــــــــــــاد ده " څــــــــــــــاپي"داســــــــــــــې پــــــــــــــه فطــــــــــــــرت كــــــــــــــې د    

  

  بن، جرمني
2003/11/11  

  
  
  
  

  يړد سياست لوبغا
  

  ړســـــــــر مـــــــــې مـــــــــات شـــــــــو ســـــــــتا پـــــــــه كـــــــــاڼو، خـــــــــون يـــــــــې تـــــــــوى ال         
ــوى ال    ــسته خـــــــــــــــــــــ ــاني ښايـــــــــــــــــــــ ــې افغـــــــــــــــــــــ ــره مـــــــــــــــــــــ   ړورســـــــــــــــــــــ

  

   نـــــــــــــــه، ســـــــــــــــتا لـــــــــــــــه بـــــــــــــــدو   ۍبيـــــــــــــــا لـــــــــــــــه هـــــــــــــــرې كـــــــــــــــورن   
ــ  ــوڅ لغـــــــــــــــــ ــوى ال  ړلـــــــــــــــــ ــه لـــــــــــــــــ ــو م و، او كـــــــــــــــــ ــه ماشـــــــــــــــــ   ړه كـــــــــــــــــ

  

  پچــــــــــــــــــــــه وختــــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــوم، د بــــــــــــــــــــــې وزالنــــــــــــــــــــــو
ــه ژ  ــه زړمــــــــــــــــــــــور او پــــــــــــــــــــــالر پــــــــــــــــــــ ــاتې، ورنــــــــــــــــــــ   ړوى الا پــــــــــــــــــــ

  

  ه كـــــــــــــــــــــــــې د خـــــــــــــــــــــــــداى مينـــــــــــــــــــــــــه لټولـــــــــــــــــــــــــه ړمينـــــــــــــــــــــــــې ز
ــه جــــــــــــــــستجوى ال    ــر پــــــــــــــ ــه، بهــــــــــــــ ــرې نــــــــــــــ ــه وېــــــــــــــ ــال لــــــــــــــ   ړخيــــــــــــــ

  



  پــــــــــــــــــــــه حيــــــــــــــــــــــرت د زمــــــــــــــــــــــانې لــــــــــــــــــــــه بــــــــــــــــــــــدو چــــــــــــــــــــــارو
ــوى ال     ــو مـــــــــــــ ــر يـــــــــــــ ــره هـــــــــــــ ــه ســـــــــــــ ــه مـــــــــــــــې لـــــــــــــ ــه ناڅاپـــــــــــــ   ړپـــــــــــــ

  

ــوا    ــه غــــــــــــــــــ ــه چانــــــــــــــــــ ــاره لــــــــــــــــــ ــه چــــــــــــــــــ ــارې بــــــــــــــــــ   م؟ړددې چــــــــــــــــــ
ــ  ــو غــــــــــ ــر يــــــــــ ــوى ال   ړهــــــــــ ــر ســــــــــ ــه هــــــــــ ــې پــــــــــ ــور چــــــــــ ــې د كــــــــــ   ړى مــــــــــ

  

  ال دننــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــور تــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــــــــه و ننــــــــــــــــــــــــــــوتى    
  ړ كــــــــــــــــــــوى الد عمرونــــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــسافر مــــــــــــــــــــې بيــــــــــــــــــــا لــــــــــــــــــــه

  

ــ    ــې وكـــــــــــــــــ ــاول او وژلـــــــــــــــــ ــور او چپـــــــــــــــــ ــې چـــــــــــــــــ ــا چـــــــــــــــــ   ېړچـــــــــــــــــ
  ړد ولــــــــــــــــــــــس واك بيــــــــــــــــــــــا پــــــــــــــــــــــه الس كــــــــــــــــــــــې د هغــــــــــــــــــــــوى ال 

  

  د زرګونـــــــــــــــــــــــــو انـــــــــــــــــــــــــسانانو مـــــــــــــــــــــــــې قاتـــــــــــــــــــــــــل هـــــــــــــــــــــــــم    
ــوم روى ال      ــه كــــــــــــــ ــه پــــــــــــــ ــل تــــــــــــــ ــه كابــــــــــــــ ــا هغــــــــــــــ ــه بيــــــــــــــ   ؟ړوايــــــــــــــ

  

ــى   ــې وار راغـــــــــــــــــــــــــــ ــدانو چـــــــــــــــــــــــــــ   د وحـــــــــــــــــــــــــــــشت د خاونـــــــــــــــــــــــــــ
ــوى ال   ــه ولجــــــــــــــــــــــــــــ ــانو پــــــــــــــــــــــــــــ ــرافت د ټوپكيــــــــــــــــــــــــــــ   ړشــــــــــــــــــــــــــــ

  

ــوم دى   ــو تـــــــــــــــــــــــــش نـــــــــــــــــــــــ ــو خـــــــــــــــــــــــ ــرو ملتونـــــــــــــــــــــــ   د ملګـــــــــــــــــــــــ
ــتازى   ــر اســــــــــــــــ ــې هــــــــــــــــ ــښتيا كــــــــــــــــ ــه ريــــــــــــــــ ــم د دوى الپــــــــــــــــ   ړ هــــــــــــــــ

  

ــه د ښـــــــــــــــــــي و، چـــــــــــــــــــې خـــــــــــــــــــو   ــه د كـــــــــــــــــــيڼ و كـــــــــــــــــ   من وږكـــــــــــــــــ
  ړلــــــــــــــه هېــــــــــــــواده مــــــــــــــو پــــــــــــــه شــــــــــــــور او پــــــــــــــه هــــــــــــــاى هــــــــــــــوى ال 

  

  ســـــــــــــــتا د عطـــــــــــــــرو لـــــــــــــــه دكانـــــــــــــــه، زمـــــــــــــــا پـــــــــــــــه چـــــــــــــــم كـــــــــــــــې
ــل د و   ــدل د ګـــــــــــــــــــــــ ــه بـــــــــــــــــــــــ ــوى ال ږپـــــــــــــــــــــــ ــده بـــــــــــــــــــــــ   ړم ګنـــــــــــــــــــــــ

  

  پـــــــــــــــــــــــــه ناحقـــــــــــــــــــــــــه بـــــــــــــــــــــــــه وي غـــــــــــــــــــــــــورځي د طنـــــــــــــــــــــــــين    
  ړلـــــــــــــه انګرېـــــــــــــزه كـــــــــــــه دې خـــــــــــــوا تـــــــــــــه كـــــــــــــوم يـــــــــــــو ګـــــــــــــوى ال       

  

  نـــــــــــــــــــــــــګ تـــــــــــــــــــــــــه  ړي و ګږعاقبـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــه ارتـــــــــــــــــــــــــاوې  
  ړدلتـــــــــــــــه د دښـــــــــــــــمن پـــــــــــــــه تـــــــــــــــګ او پـــــــــــــــوى ال څـــــــــــــــوك چـــــــــــــــې 

  

  يړستاســـــــــــــــــــــو د سياســـــــــــــــــــــت دغـــــــــــــــــــــه لوبغـــــــــــــــــــــا " څاپيـــــــــــــــــــــه"
ــاټوى ال    ــه پټـــــــــــــــــ ــو پـــــــــــــــــ ــر يـــــــــــــــــ ــدې هـــــــــــــــــ ــوم غونـــــــــــــــــ   ړد ماشـــــــــــــــــ

  

  بن، جرمني
2003/12/17  



  ژوند
  

  
  دغــــــه ســــــاه د ژونــــــد نڅــــــا ده
  پـــــه دې شـــــان د ژونـــــد بقـــــا ده

ــا ژ ــدا ده ړيــــــــ ــا خنــــــــ   ا ده يــــــــ
ــا ده   ــه رڼـــــ ــاره ده كـــــ ــه تيـــــ   كـــــ
ــضا ده   ــه قـــ ــدير دى كـــ ــه تقـــ   څـــ
ــاه ده   ــا ګنــــ ــواب دى يــــ ــا ثــــ   يــــ
  كـــــــه جـــــــزا ده كـــــــه ســـــــزا ده   
  كــــــه دا ځمكــــــه كــــــه فــــــضا ده
ــوا ده   ــه هــــ ــاوره كــــ ــه دا خــــ   كــــ
ــا ده  ــا ده كــــــــه دتــــــ   كــــــــه زمــــــ
  كــــــه دروغ دي كــــــه رښــــــتيا ده

ــا ده مخــــــامخ ــه شــــ ــا پــــ    او شــــ
ــفا ده    ــه صـــــ ــه كـــــ ــې چټلـــــ   چـــــ
  كـــــــــــه روا كـــــــــــه نـــــــــــاروا ده 
ــبا ده   ــه ســــ ــن دى كــــ ــه دا نــــ   كــــ
  بــــــس يــــــوه د خــــــولې دعــــــا ده
  پــــــه ښــــــېګڼه كــــــې ښــــــكال ده
ــا ده    كــــــــه وفــــــــاده كــــــــه جفــــــ

  

  ژونـــد هـــر ګـــوره يـــوه ســـاه ده    
ــ  ــو نڅېـــ ــايي ږڅـــ ــومره پـــ   ي هـــ

ــن كــې      ــه ت ــه مــومې پ ــور څــه ن   ن
  و كـــې بـــه اوســـي  ړپـــه دې دوا

  كــــه خوښــــي ده او كــــه غــــم دى
ــه د    ــشته پ ــه ن ــور څ ــنځ كــې ن   ا م

ــه وينـــــې ړخپلـــــو ك ــه بـــ   نـــــو نـــ
ــو   ــه ده جــــ ــو نــــ ــه رنګونــــ   هړلــــ
ــل دى ــه پـــ ــل دپاســـ   بـــــس د پـــ

ــ ــاتې كېـــ ــه ږپـــ ــه و بـــــل تـــ   ي بـــ
ــه اوري  ــه چـــــې وايـــــي هغـــ   څـــ
  دغـــــه ژونـــــد كلـــــه هېنـــــداره   
  پـــه هېنـــدارې كـــې مـــخ ګـــوري 
  پــــه دې دوو كــــې واكمــــن يــــي
ــه مــخ شــي     ــاى ســره ب ــد پ   د ژون

ــه يـــې اورې " څـــاپي"لـــه    نـــه كـ
ــوه چــې ښــه ښــكاره شــې       ښــه ك

  يږ تـــــل پېـــــښې يارانـــــه كـــــې 
  

  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ېړنور دې خوښه چې څه غـوا
  د ژوند مخه درتـــــــــه وا ده

  

  
  

  2003/12/25بن، جرمني
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :څلوريزه
  

  مېښتاز
  

  يــــــــــــو ښــــــــــــه ازمېــــــــــــښت و د مهــــــــــــال خــــــــــــو پــــــــــــه الســــــــــــونو د بــــــــــــل       
  ېـــــــــــرې څېـــــــــــرې شـــــــــــولې رســـــــــــوا چـــــــــــې وې پـــــــــــه دروغـــــــــــو پټـــــــــــې       ډ
  

  هاغـــــــــــــــــــــه د مينـــــــــــــــــــــې د خـــــــــــــــــــــدمت د صـــــــــــــــــــــداقت مـــــــــــــــــــــدعيان
   وې ســــــــــــــــټېۍپــــــــــــــــه حقيقــــــــــــــــت كــــــــــــــــې د خيانــــــــــــــــت او دښــــــــــــــــمن    

  
  2004/5/25بن، جرمني 

  
  خيال او اميد

  
  چــــــــــــــې نــــــــــــــه رســــــــــــــي انــــــــــــــسان ورتــــــــــــــه، هغــــــــــــــه دي دا دوه څيــــــــــــــزه 

ــ   ــو څنــــــــــــــــــ ــال د ورشــــــــــــــــــ ــډد خيــــــــــــــــــ ــدونوې او ســــــــــــــــــ   راب د اميــــــــــــــــــ
  

  دا ژونـــــــــــــد خـــــــــــــو د هـــــــــــــر ژوي دى هـــــــــــــر ځـــــــــــــاى هـــــــــــــره شـــــــــــــېبه كـــــــــــــې 
ــو    ــه داســــــــــــــــــې بهيرونــــــــــــــــ ــارو او پــــــــــــــــ ــو ليــــــــــــــــ ــه دغــــــــــــــــ   روان پــــــــــــــــ

  
  2004/6/2بن، جرمني 

  

  
  
  
  
  
  



  ترانه

  
  دا مـــــــــــــــــــــــــــــــو ده ځمكـــــــــــــــــــــــــــــــه، د امـــــــــــــــــــــــــــــــو اســـــــــــــــــــــــــــــــمان دى

ــ  ــو نــــــــــــــــــــــــــــــ ــو جهــــــــــــــــــــــــــــــــان دى ړۍدا مــــــــــــــــــــــــــــــ    ده، دا مــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   ګران، افغانستان دىږدا پر مون
  

ــې  ــه اوســــــــــــــــــــــــــــــــ ــې ږدلتــــــــــــــــــــــــــــــــ ــه وســــــــــــــــــــــــــــــــ   وږو، دلتــــــــــــــــــــــــــــــــ
  وږښــــــــــــــــــــــــــــه هوســــــــــــــــــــــــــــېدلتــــــــــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــــــــــر مينــــــــــــــــــــــــــــه، 

  دلتــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــــم دى، دلتــــــــــــــــــــــــــه ښــــــــــــــــــــــــــادي ده 
  وږېـــــــــــــــــــر ښـــــــــــــــــــه هڅېـــــــــــــــــــډدلتـــــــــــــــــــه هـــــــــــــــــــر كـــــــــــــــــــار تـــــــــــــــــــه، 

  

  دلته به مرو هم، دا مو ارمـــــــان دى
   ده، دا مو جهــــــــان دىړۍدا مو ن

  

ــالر و    ــو پـــــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــــ ــور وه، دلتـــــــــــــــــــ ــو مـــــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــــ   دلتـــــــــــــــــــ
ــار و    دلتـــــــــــــــــــــــــــه اّبـــــــــــــــــــــــــــاد وو، دلتـــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــو كـــــــــــــــــــــــــ
  دلتــــــــــــــــــــــــــــــــــه نيكونــــــــــــــــــــــــــــــــــه، دلتــــــــــــــــــــــــــــــــــه نياګــــــــــــــــــــــــــــــــــانې 
  دلتــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــو هــــــــــــــــــــــر څــــــــــــــــــــــه، ښــــــــــــــــــــــه اعتبــــــــــــــــــــــار و     

  

  دلته به اوسو، دا مو مـــــكان دى
   ده، دا مو جهـــان دىړۍدا مو ن

  

  
ــوا ده    ــو هـــــــــــــــــــــــــــــــ ــه دي، دا مـــــــــــــــــــــــــــــــ ــو اوبـــــــــــــــــــــــــــــــ   دا مـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــو فـــــــــــــــــــــــــضا ده     ــور دى، دا مـــــــــــــــــــــــ ــو كـــــــــــــــــــــــ ــه مـــــــــــــــــــــــ   دلتـــــــــــــــــــــــ
  دا مـــــــــــــــــــــــــــــــــو ده خـــــــــــــــــــــــــــــــــاوره، دا مـــــــــــــــــــــــــــــــــو بادونـــــــــــــــــــــــــــــــــه 
  دا مــــــــــــــــــــــــــــــــو ده ســــــــــــــــــــــــــــــــيمه، دا مــــــــــــــــــــــــــــــــو ښــــــــــــــــــــــــــــــــكال ده 

  

  دا ټول ټبر مو، دلتـــــه ودان دى
   ده، دا مو جهـــان دىړۍدا مو ن

  

ــ    ده، دا مــــــــــــــــــــــــــــــــو اورونــــــــــــــــــــــــــــــــهۍدږدا مــــــــــــــــــــــــــــــــو كيــــــــــــــــــــــــــــــ
ــه  ــوګانې، دا ځنګلونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   دا ورشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــو څـــــــــــــــــــــــــــــ ــاى دى، د اوړدا مـــــــــــــــــــــــــــــ ــيړ ځـــــــــــــــــــــــــــــ   ي ژمـــــــــــــــــــــــــــــ



ــه   ــو دي غرونــــــــــــــــــــــــــــ ــتې، دا مــــــــــــــــــــــــــــ ــو دي دښــــــــــــــــــــــــــــ   دا مــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دا مو دي واورې، دا مو بـــاران دى
   ده، دا مو جهــــــان دىړۍدا مو ن

  

   دهۍمږدا مــــــــــــــــــــــــــــــو دى لمــــــــــــــــــــــــــــــر، دا مــــــــــــــــــــــــــــــو ســــــــــــــــــــــــــــــپو   
ــ   ــو بلـــــــــــــــــــــــــــــ ــتوري، دا مـــــــــــــــــــــــــــــ ــو دي ســـــــــــــــــــــــــــــ    دهۍدا مـــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  ــو انګــــــــــــــــــــــــ ــرو ړدا مــــــــــــــــــــــــ ــه پــــــــــــــــــــــــ ــهډو ړ دى، لــــــــــــــــــــــــ   كــــــــــــــــــــــــ
ــ   ــو ګلـــــــــــــــــــــــــــــــ ــه، دا مـــــــــــــــــــــــــــــــ ــو ده مېنـــــــــــــــــــــــــــــــ    دهۍدا مـــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  دلته مېشته يو، دا مو ايمــــــان دى
   ده، دا مو جهــــان دىړۍدا مو ن

  

  
  

  دا هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديره ده، دا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتل دى  
  دا مـــــــــــــــــــــــــــــــو حجـــــــــــــــــــــــــــــــره ده، دا مـــــــــــــــــــــــــــــــو هوټـــــــــــــــــــــــــــــــل دى   
ــشران دي    ــو كـــــــــــــــــــــــــــ ــشران دي، دا مـــــــــــــــــــــــــــ ــو مـــــــــــــــــــــــــــ   دا مـــــــــــــــــــــــــــ
ــل دى     ــه مــــــــــــــــ ــه مينــــــــــــــــ ــو، پــــــــــــــــ ــار مــــــــــــــــ ــر كــــــــــــــــ ــه هــــــــــــــــ   دلتــــــــــــــــ

  

  د ژوندانه مو، تاريخ روښــــان دى
   ده، دا مو جهــــان دىړۍا مو ند

  
ــو نغـــــــــــــــــــــــــــــــــرى دى، لـــــــــــــــــــــــــــــــــه اوره      كـــــــــــــــــــــــــــــــــهډدا مـــــــــــــــــــــــــــــــ

ــه     ــمان څكـــــــــــــــــــــــ ــه اســـــــــــــــــــــــ ــى، ښـــــــــــــــــــــــ ــو دى څلـــــــــــــــــــــــ   دا مـــــــــــــــــــــــ
ــې    ــنځ كــــــــــــــــــــــ ــي مــــــــــــــــــــــ ــات دى، د كلــــــــــــــــــــــ ــو جومــــــــــــــــــــــ   دا مــــــــــــــــــــــ
ــپكه    ــه ســـــــــــــــــــــــ ــه عيبـــــــــــــــــــــــ ــه، لـــــــــــــــــــــــ ــو لمونځونـــــــــــــــــــــــ   دا مـــــــــــــــــــــــ

  
  ورته روان دى" څاپــــــى"دا مبارز 
   ده، دا مو جهان دىړۍدا مو نـــــ
   ګران، افغانــــــستان دىږدا پر مون
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  اغزن خوبونه
  
  

  بېګـــــــــــــــاه مـــــــــــــــې شـــــــــــــــپه وه پـــــــــــــــر اغزنـــــــــــــــو، لېونـــــــــــــــو خوبونـــــــــــــــو 
  ولـــــــــــــــــــى، د غربـــــــــــــــــــت غمونـــــــــــــــــــو  ړيـــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــهاره ك  

  
  چــــــــــې بـــــــــــه مـــــــــــې خـــــــــــوب راغــــــــــى د ســـــــــــترګو د بڼـــــــــــو څوكـــــــــــو تـــــــــــه  

ــ    ــوا كـــــــــــ ــه هـــــــــــ ــه پـــــــــــ ــت بـــــــــــ ــه ګربـــــــــــ ــو ړلكـــــــــــ ــرور موجونـــــــــــ   م، د غـــــــــــ
  

ــو     ــر لــــــــ ــه تــــــــ ــې بــــــــ ــو كــــــــ ــال څپــــــــ ــيمو تــــــــــه   ړد خيــــــــ ــدا ســــــــ ــا پيــــــــ   و نــــــــ
  ور الوتمــــــــــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــــــــــر رنګينــــــــــــــــــــــــــــو، زر زري وزرونــــــــــــــــــــــــــــو 

  
ــول    ــه ګـــــــــــ ــم لكـــــــــــ ــه هـــــــــــ ــه بـــــــــــ ــدې ۍكلـــــــــــ ــېوه را النـــــــــــ ــومه ښـــــــــــ    شـــــــــــ

  كــــــــــــه مــــــــــــې كتــــــــــــل وم پــــــــــــه لګيــــــــــــا، پــــــــــــر چونــــــــــــدخي ټوپونــــــــــــو       
  

ــو     ــالونو څپـــــــــــــ ــه د خيـــــــــــــ ــاى بـــــــــــــ ــو ځـــــــــــــ ــره يـــــــــــــ ــښنو ســـــــــــــ   د اندېـــــــــــــ
  و غرونـــــــــوړم پلـــــــــى، هـــــــــم پـــــــــر لـــــــــوړهـــــــــم بـــــــــه پـــــــــه دښـــــــــتو كـــــــــې كـــــــــ 

  
  

ــومه    ــه شــــــــــــ ــېبه ابلــــــــــــــيس بــــــــــــ ــېبه ملــــــــــــــك، شــــــــــــ ــېبه ادم، شــــــــــــ   شــــــــــــ
ــ     ــه كـــــــــ ــې لمبـــــــــ ــه مـــــــــ ــاى بـــــــــ ــتې ځـــــــــ ــو ړد ناســـــــــ ــه دا درې خوبونـــــــــ   ، پـــــــــ

  
ــد  ــه ګيــــــــــــ ــه    ، ړكلــــــــــــ ــه ومــــــــــــ ــرى بــــــــــــ ــه زمــــــــــــ ــوه، كلــــــــــــ ــه لېــــــــــــ   كلــــــــــــ

ــې دا     ــه مـــــــــــ ــوك بـــــــــــ ــر څـــــــــــ ــدې هـــــــــــ ــپي غونـــــــــــ ــه د ســـــــــــ ــوړل داړكلـــــــــــ   ونـــــــــــ
  

ــومه     ــه شــــــــــــ ــى بــــــــــــ ــه مريــــــــــــ ــدا، كلــــــــــــ ــه ګــــــــــــ ــا، كلــــــــــــ ــه باچــــــــــــ   كلــــــــــــ
ــو      ــر رنـــــــــګ تورونـــــــ ــه هـــــــ ــر، رنـــــــــګ پـــــــ ــه ځنځيـــــــ ــير، كلـــــــــك پـــــــ ــه اســـــــ   كلـــــــ

  
ــه د دوا    ــوم، كلــــــــــــ ــه محكــــــــــــ ــاكم، كلــــــــــــ ــه حــــــــــــ ــنځ ړكلــــــــــــ ــر مــــــــــــ   و تــــــــــــ

ــر رنــــــــــــګ نومونــــــــــــو    ــه هــــــــــ ــادولم پــــــــــ ــه يــــــــــ ــا بــــــــــ ــر چــــــــــ   هــــــــــــسې هــــــــــ
  

  وړث د دواكلـــــــــــــــــــــه قاتـــــــــــــــــــــل، كلـــــــــــــــــــــه مقتـــــــــــــــــــــول، كلـــــــــــــــــــــه وار 
ــو     ــوى حكمونــــــــــ ــه فتــــــــــ ــر پــــــــــ ــادل، ســــــــــ ــه وم عــــــــــ ــي بــــــــــ ــه قاضــــــــــ   كلــــــــــ

  



  كلــــــــــــــه بــــــــــــــه هــــــــــــــم د خپــــــــــــــل وطــــــــــــــن پــــــــــــــه هــــــــــــــوا والوتمــــــــــــــه       
ــو     ــورځنګي چورتونــــــــــ ــه غــــــــــ ــر رنګــــــــــ ــه هــــــــــ ــوا كــــــــــــې پــــــــــ ــه هــــــــــ   وم بــــــــــ

  
ــو ورســـــــــــــېدم         چـــــــــــــې بـــــــــــــه پـــــــــــــر ســـــــــــــر د خپلـــــــــــــو ورانـــــــــــــو كليـــــــــــ
ــښور كمپونــــــــــــو       ــرت د پېــــــــــ ــې د هجــــــــــ ــه يــــــــــــاد كــــــــــ ــه پــــــــــ ــوم بــــــــــ   شــــــــــ

  
  وم د جهـــــــــــــــاد پــــــــــــــــر بــــــــــــــــسپنيزو پيــــــــــــــــسو ړكلـــــــــــــــه بــــــــــــــــه مــــــــــــــــو  

ــه و  ــه بـــــــــــــــ ــو  ى وم اخږكلـــــــــــــــ ــم رنځونـــــــــــــــ ــه درد او غـــــــــــــــ ــه، پـــــــــــــــ   تـــــــــــــــ
  

ــا     ــو بيـــــــــــ ــاده خـــــــــــ ــشرانو د جهـــــــــــ ــه مـــــــــــ ــه خـــــــــــــوښ وم لـــــــــــ ــه بـــــــــــ   كلـــــــــــ
  ه بــــــــــه مــــــــــې تــــــــــور شــــــــــو د سياســــــــــت لــــــــــه تــــــــــور مخيــــــــــز كــــــــــارونو   ړز
  

  ه مــــــــــــــارړكلــــــــــــــه بــــــــــــــه وم لكــــــــــــــه د بــــــــــــــوش او د شــــــــــــــارون جګــــــــــــــ     
ــو     ــومي بمونــــــــــــــــ ــديو، اتــــــــــــــــ ــوبلو، توغنــــــــــــــــ ــر شــــــــــــــــ ــره پــــــــــــــــ   غــــــــــــــــ

  
ــ   ل چېلنجونـــــــــــه هـــــــــــر رنـــــــــــګړ تـــــــــــه بـــــــــــه مـــــــــــې وركـــــــــــ ړۍټـــــــــــولې نـــــــــ

ــ  ــې، د ورانـــــــــــ ــې، وژلـــــــــــ ــ ۍد ژوبلـــــــــــ ــامونو ، د رنـــــــــــــګ پـــــــــــ   ه رنـــــــــــــګ ګـــــــــــ
  

ــدلو    ــامتو ليـــــــــــ ــامه غونـــــــــــــدې نـــــــــــ ــان مـــــــــــــې اســـــــــــ ــه ځـــــــــــ ــه بـــــــــــ   كلـــــــــــ
ــوچونو ــاني ســــــــــــــــــــ ــزو، توپــــــــــــــــــــ ــاپټو، يرغليــــــــــــــــــــ ــه پټــــــــــــــــــــ   پــــــــــــــــــــ

  
  

ــاڼ   ــرملن مــــــــــــــــ ــه وم زه د مــــــــــــــــــسكو د كــــــــــــــــ ــه بــــــــــــــــ ــېۍكلــــــــــــــــ    كــــــــــــــــ
  والو كورونـــــــــــــوډكـــــــــــــه مـــــــــــــې كتـــــــــــــل وم بـــــــــــــه پـــــــــــــه خپلـــــــــــــو كنـــــــــــــ 

  
   كـــــــــــــې ومـــــــــــــهۍكلـــــــــــــه بـــــــــــــه هـــــــــــــم د واشـــــــــــــنګټن ســـــــــــــپينه مـــــــــــــاڼ 

   بـــــــــــــه مـــــــــــــې دبـــــــــــــاو النـــــــــــــدې نيـــــــــــــول امرونـــــــــــــو     ړۍګـــــــــــــرده نـــــــــــــ 
  

ــه  ــه پـــــــــــ ــپينه خولـــــــــــ ــه ســـــــــــ   و غونـــــــــــــدېړو د ګيـــــــــــــدړ چينګـــــــــــــو داپـــــــــــ
  ه هــــــــــره خــــــــــوا تــــــــــه پــــــــــه هــــــــــر رنــــــــــګ چلونــــــــــو      ډوم بــــــــــه پــــــــــه منــــــــــ  

  
ــمن     ــر دښـــــــــــــ ــره پـــــــــــــ ــه وم غـــــــــــــ ــيس بـــــــــــــ ــه ابلـــــــــــــ ــسانۍلكـــــــــــــ    د انـــــــــــــ

ــ  ــه نـــــــــــــــ ــ ړۍپـــــــــــــــ ــه جاسوســـــــــــــــ ــو ۍ والـــــــــــــــ ــزي چمونـــــــــــــــ    او انګرېـــــــــــــــ
  

   خــــــــــــوبجن خوبونـــــــــــــو ړپــــــــــــه دغـــــــــــــو هــــــــــــسې رنګـــــــــــــا رنګــــــــــــه مـــــــــــــ   



ــه   ــالونو ډلــــــــــــــه درد او غــــــــــــــم، لــــــــــــــه رنځــــــــــــ   كــــــــــــــو اندېــــــــــــــښنو خيــــــــــــ
  

  مــــــــــــــهشـــــــــــــپه مــــــــــــــې ســـــــــــــبا شــــــــــــــوله د لمـــــــــــــر پــــــــــــــه تمـــــــــــــه پاڅېد    
   بــــــــــــامونوږلمــــــــــــر را ونــــــــــــه خاتــــــــــــه هــــــــــــر ګــــــــــــوره پــــــــــــه دې زمــــــــــــون      

  
ــوري     ــه لــــــــ ــپې لــــــــ ــا د شــــــــ ــره، بيــــــــ ــوله تېــــــــ ــارو كــــــــــې شــــــــ ــه تيــــــــ   ورځ پــــــــ

  يو د وحــــــــــــــــــــشت ګــــــــــــــــــــامونوړدا دى روان يمــــــــــــــــــــه پــــــــــــــــــــر ســــــــــــــــــــت 
  

  ړۍده وېروونكــــــــــــــــــــې زمــــــــــــــــــــا د خــــــــــــــــــــوب د ويــــــــــــــــــــښتياوو نــــــــــــــــــــ 
  ك رازونــــــــــــــــــوډچاتــــــــــــــــــه وښــــــــــــــــــايمه مــــــــــــــــــخ پــــــــــــــــــټ د وېــــــــــــــــــرې  

  
  هغــــــــــــــه هوښــــــــــــــيار دى چــــــــــــــې د خپــــــــــــــل د ورور پــــــــــــــر وينــــــــــــــو بانــــــــــــــدې 

ــر  ــوره تېــــــــ ــتــــــــ ــ  ړه كــــــــ ــل كــــــــ ــه خپــــــــ ــر څــــــــ ــالونو ړي هــــــــ ــسو مــــــــ   ي، د پيــــــــ
  

ــه هــــــــــــــــــــــوس ورور وژنــــــــــــــــــــــي     د منــــــــــــــــــــــصبونو د رتبــــــــــــــــــــــو پــــــــــــــــــــ
  بمونـــــــــــــه واچـــــــــــــوي هـــــــــــــر رنـــــــــــــګ پـــــــــــــر هـــــــــــــر كلـــــــــــــي، ښـــــــــــــارونو

  
  

  يړله چا ځنې پوښتنـــــه وك" څاپى"دا مبارز 
  و اورونوړچې په هېواد كې لمبې خېژي د جګ

  
  

  2004/6/22: بن، جرمني

  
  
  
  
  
  



  ړكبا
  
  

ــ     ــوري شـــــــــ ــه لـــــــــ ــو بـــــــــــل پـــــــــ ــو د يـــــــــ ــو نيـــــــــــت شـــــــــ   ړاچـــــــــــې مـــــــــ
ــا      ــه كـــــــــــــ ــه لكـــــــــــــ ــر ځمكـــــــــــــ ــوه د كـــــــــــــ ــوا شـــــــــــــ ــره خـــــــــــــ   ړهـــــــــــــ

  
  ننګيــــــــــــــالي مــــــــــــــو د وطــــــــــــــن ســــــــــــــر پــــــــــــــه كفــــــــــــــن شــــــــــــــول      

ــ  ــانې كــــــــــــــــ ــا  ړزمــــــــــــــــ ــو پــــــــــــــــ ــو خلكــــــــــــــــ ــې ننګــــــــــــــــ   ړو د بــــــــــــــــ
  

ــار   ــو انتظـــــــــــــــــــــــــــ ــو د عمرونـــــــــــــــــــــــــــ ــساپر مـــــــــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــــــــــ
  ړپـــــــــــــــــه كـــــــــــــــــوم ليـــــــــــــــــاره چـــــــــــــــــې راغلـــــــــــــــــي وو هـــــــــــــــــم ال     

  
  ه مــــــــــــــــــې هــــــــــــــــــېڅ نــــــــــــــــــه ده ليــــــــــــــــــدلېډد وفــــــــــــــــــا غونــــــــــــــــــ

ــ   ړوبـــــــــــــــــــــــــــاړ د بيړو جـــــــــــــــــــــــــــوډد وعـــــــــــــــــــــــــــدو د غونـــــــــــــــــــــــــ
  

ــه؟    ــا و برېـــــــــــــــښي كلـــــــــــــ ــه وفـــــــــــــ ــې بـــــــــــــ ــده كـــــــــــــ ــه وعـــــــــــــ   پـــــــــــــ
ــ ــډددې غونـــــــــــــــــ ــه وال ې كـــــــــــــــــ ــوك ناســـــــــــــــــــت دى كـــــــــــــــــ   ړه څـــــــــــــــــ

  
  پــــــــــــه عمــــــــــــل كــــــــــــې چــــــــــــې څــــــــــــوك نــــــــــــه شــــــــــــي ښــــــــــــكارولى

ــرا     ــې كــــــــــــــــــــ ــا دى ولــــــــــــــــــــ ــى د وفــــــــــــــــــــ ــه ټكــــــــــــــــــــ   ؟ړدغــــــــــــــــــــ
  

  ى د خپــــــــــــــل چــــــــــــــم چــــــــــــــې چېرتــــــــــــــه ويــــــــــــــنم     ړهــــــــــــــر وګــــــــــــــ  
ــې لتــــــــــــــــــــــا     ــو دي غمونــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــ ــه زرګونــــــــــــــــــــ   ړپــــــــــــــــــــ

  
ــى    ــم راغلــــــــــــــــــــ ــه د غــــــــــــــــــــ ــښكر د بېلتانــــــــــــــــــــ ــو لــــــــــــــــــــ   يــــــــــــــــــــ

ــا   ــور يــــــــــــــــــې بــــــــــــــــ ــر كــــــــــــــــ ــين پــــــــــــــــ ــامخ دى د مــــــــــــــــ   ړمخــــــــــــــــ
  

  كــــــــــــــوم اميــــــــــــــد مــــــــــــــې چــــــــــــــې الره د ژونــــــــــــــد لــــــــــــــه وېــــــــــــــرې 
  ړاور كـــــــــــــــــــــې الد دښـــــــــــــــــــــمن د ســـــــــــــــــــــتر اّفـــــــــــــــــــــت پـــــــــــــــــــــه  

  
ــ ــره تيــــــــــــــــ ــو ږهــــــــــــــــ ــر كــــــــــــــــــې ددې غرونــــــــــــــــ ــر  كمــــــــــــــــ   ه هــــــــــــــــ

  ړزمــــــــــــــــــــــانې ده نــــــــــــــــــــــښه پرېــــــــــــــــــــــښې د هــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــا    
  



ــه او ناتـــــــــــــــــــــــــــاره    ــالم لـــــــــــــــــــــــــــه زور او ظلمـــــــــــــــــــــــــ   د ظـــــــــــــــــــــــــ
ــ   ړى د افغـــــــــــــــــــان شـــــــــــــــــــو لكـــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــا ړهـــــــــــــــــــر وګـــــــــــــــــ

  
ــاپي"د  ــ    " څـــــــــ ــار كـــــــــ ــه تـــــــــ ــار پـــــــــ ــې تـــــــــ ــاع يـــــــــ ــد متـــــــــ   هړد ژونـــــــــ

ــا     ــه كبــــــــــــــ ــا لكــــــــــــــ ــر چــــــــــــــ ــه هــــــــــــــ ــوري پــــــــــــــ ــم پلــــــــــــــ   ړال هــــــــــــــ
  

  2004/8/10: بن، جرمني
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  څلورمه برخه
  

  ه  ليكونهمتفدق
  
  
  
  

  
  
  
  



  :پرانستى ليك
  

   كال د سپتمبر مياشت2001بن، جرمني د 
  

  ښاغليجمهور ريس بوش
  

 د ISI او CIA: كلــه چــې پــه افغانــستان كــې طالبــان پــه واك كــې راغلــل، داســې وانګېــرل شــوه، چــي 
  .ي ديړهغوى مالت

ي، پـه   ړ وكـ  ړو مالتـ  ددغې انګېرنې په مخ وپتېيله، چې د طالبـان        " پښتنو"ېركي ولس   ډد افغانستان   
  :دې كار كې دوه دليله موجود وو

  . د امريكې د ولس سره ښه دوستي او نېكه ورورګلوي-1
 CIAه وي او د     ړ سـره جګـ    CIAه بـه د     ړ سره جګـ   ISIد  . ه وي ړ سره جګ  ISIه به د    ړ د طالبانو سره جګ    -2
  .ه ويړه به د امريكې د متحده اياالتو د ولس سره جګړسره جګ

 ودرېـد او پـه دې ليـاره كـې يـې پـه سـلګونو زره انـساني                    ړفغان ولس د طالبانو په مالت     نو له دې امله ا    
  .هړقرباني هم ورك
 ښــه نيــت او عــالي انــساني احــساسات دادى تاســو ۍ او ورورګلــوۍ د ولــس دغــه د  دوســتږخــو زمــو

ې  هـر افغـان هـم پـر        ږښاغلى بوش د سپتمبر د يوولسمې نېټې د خواشينوونكې پېښې له امله، چې زمـو              
وله او په خپل ستر پوځي ځواك مو افغانستان او افغان ړ واۍزښت زيات خواشينى شوى دى، په دښمن

  .هغه هم د اسامه بن الدن په بهانه. ولس د بمباريو او تباهيو تر تهديد الندې ونيولو
ئ، چې عدالت تامين او تطبيق      ړكه چېرې په رښتيا سره تاسې ښاغلى بوش غوا        :  هيله داده چې   ږزمو
ــومشــ ــدې د   ړي، ل ــه      CIAى بايــد خپــل د زنــې الن ــسيزو كــې يــې پ ــه دې تېــرو درې ل  هغــه كــسان، چــې پ

افغانستان كې د خپلـو غلطـو پالنونـو او پـروژو پـه پلـي كولـو سـره د افغـان ولـس پـه نـزد ګناهګـاره دي                 
  .ونه ومښئږ او ورپسې بيا د طالبانو غوISIاو كې د پاكستان ړپه دوهم پ. محاكمه او په سزا ورسوئ

 هېـواد او ولـس سـره    ږ هـر يـوه پـه خپـل وار زمـو     KGB جمع د روسـانو  ISI او د پاكستان   CIAد ستا   
 ږمـو . ړ په هېواد يرغل وكـ ږ د خپلو شوروي پوځونو جمع افغاني كمونستانو زمو  KGB. ې ده ړدښمني ك 

  .ړكنګ او د خاورو سره خاورې ړې په ترڅ كې ړ هېواد يې د لس كلنې جګږيې ووژلو، ورټلو او زمو
CIA او ISIلــه، د ړلــه واكمنــه كډ سكتاريــستي ۍ پــه هېــواد د مجاهــدينو پــه نامــه يــوه كــوچن ږ زمــو
والو يـې   ډپر كن . ولړ، د هېواد اقتصادي، فرهنګي او ټولنيز بنسټونه يې ون         ړې اور يې بَل ك    ړ جګ ۍكورن

لـې  ډسكتاريـستي   پـر هېـواد او پـر ولـس د     ږلې په واكمنولو سـره زمـو  ډد طالبانو د    . بيا طالبان راوستل  
يو څه امنيت، يو څه هيلې او يو څه رڼايي وځلېده؛ . توره وژونكې او ورانونكې څپه لرې وغورځول شوه  

 سره دغه ټولې هيلې د اسالم په نامه، د عربو فرهنګي يلغار په توره پرده كې ونغښتلې         ۍخو په خواشين  
  .او په اور كې وسوځولې شوې

CIA او ISI اقتــصادي، ږجاهــدينو او طالبــانو ســره نــه يــوازې، چــې زمــو  يــو مړ پــه خپلــو صــادرو ك 
تـه يـې هـم      ) پښتونولي(ېر كلك فرهنګي بنسټ     ډ د ټولنې    ږول، چې زمو  ړكلتوري او ټولنيزه بنسټونه ون    



  .ړمرګونى ګوزار ورك
ئ پـه خپلـو بمونـو او راكټونـو          ړ ددغو ظلمونو دپاسه اوس تاسو ښاغلى بوش هم غـوا          ISI او   CIAد  
  .ئړېلمه پالنې اداب او كلچر نابود ك د ولس د مږزمو

كه اسامه تروريست شوى وي، هغه بـه د عربـو د            . كه اسامه تروريست وي هغه؛ خو عرب دى نه افغان         
 لـه خـوا د طالبـانو د         ISI او   CIAي د   ړداعيې له مخې وي، نه د افغاني داعيي پر بنسټ كوم، چـې نومـو              

  .ل شوى وړ د ولس پر وليو سپور كږموېره موده دمخه په افغانستان كې زډېدو نه ال ږزې
ئ او افغانان ووژنئ په دې صـورت كـې   ړه كه تاسې هم پر افغانستان نظامي حمله وك     ړمه ك ) ج(خداى

 مجاهدين، طالبان او بن الدن به ISI, CIA, KGBبه د افغان ولس په نزد تاسې ښاغلى بوش، برېژنيو، 
  .په حيث به تاريخ ته وپېژندل شئپه يوه قطار كې راشئ او د افغان ولس د قاتالنو 

و، چـې د افغانـستان او افغـان ولـس د     ړله دې كبله ددې ليك په وسيله له تاسو ښاغلي بـوش نـه غـوا     
ــاه ــه پــورې، چــې د     ۍتب ــر هغــه مهال ــاه كــې ت ــه ګن ــه وي محاكمــه او   ISI او CIA پ ــان ن  ګناهګــاره واكمن

و د ړ چېــرې تاســو د ګناهګــارو وګــ كــه. ي، پــر افغانــستان بانــدې خپــل بمونــه مــه غــورزوئ  ړمجــازات كــ
 د CIAمجازات څخه دمخه پر افغانستان بمونه وغورځول، افغان ولـس بـه پـر تاسـو ښـاغلي بـوش او د             

انـدې او تاسـو بـه محـاكمې تـه      ړو پر ضد د ستاسو د هېواد په عالي محكمه كې دعـوى و             ړګناهګارو وګ 
  .يړكش ك

اسو ته داده، چې د امريكې د ولـس د درې اديـانو    مشوره تږد اسامه بن الدن د النجې د حل لپاره زمو       
يعنې يهودي، مسيحي او مسلمانو ټولنو ديني درې كسيزه هيئت دې د طالبانو سـره د بـن الدن النجـه د                       

لـه ګڼـي، چـې د       ډ دغه د حل لياره ځكه غـوره ګڼـو، چـې طالبـان ځانونـه دينـي                   ږمو. يړخبرو له الرې حل ك    
  .لې ټپلېډي، نه سياسي ږ پوهېلهډلې په ژبه او منطق ديني ډديني 

و، څو د يو بل ستر مصيبت له مخـه مخنيـوى            ړول غوا ړپه دغه لياره كې ستاسو پاملرنه ژر تر ژره را ا          
  .وشي

  

  
  په خورا درناوي

  ".څاپى"خان مبارز 
  
  

  
  
  
  

  
  



  
  

  د قبايلي مېرمنو د خير ښېكڼو ټولنې مشرې درنې 
  !خور ډاكټر بېګم جان

  
  !سالم او ښې چارې

  
اته د پوست له ليارې د نوي ژونـد خپرونـې دوې ګڼـې راورسـېدلې، ومـې لوسـتلې او ستاسـو هلـې                    م

  . وميندلېړځلې مې د قبايلي مېرمنو د چارو په هكله د ستايلو و
خيزو چارو ته تر اوسه پوې هېچا پاملرنه نه ړريښتيا، چې قبايلو ته او بيا قبايلي مېرمنو د ژوند هر ا          

  :زما هيله داده. ېړده ك
لكه څرنګه، چې ستاسو د خپرونې له اهدافو څخه ښكاري په هماغه توګه په دې لياره كې به ال پسې                    

پــه دې هكلــه لكــه څنګــه، چــې تاســو هــم انګېرلــې ده د پــښتني ســيمې او     . اغېــزمن ګامونــه پورتــه شــي 
و هـر   يـو، پوهـانو او هنرمنـدان      ړبالخاصه د قبايلو د مشرانو، روحـانينو، سياسـي ګونـدونو، فرهنګـي ك             

لـه لويـه خدايـه ښـاغلي ګـورنر صـاحب            . نى ضـرورت دى   ړ تر السه كول د وخت يـو كلـك لـوم           ړخيز مالت ړا
اكټــر شــېرزمان ډ: ســيد افتخــار حــسين شــاه، تاســې خــور او ستاســې د ټــولنې اغېزمنــو ملګريــو هــر يــو   

ورتــه او نـورو تــه د ال پـسې اغېزمنــو ګـامونو د پ   " شــهريار"اكټــر زلمـى  ډ" ترخـوى  "، شېرشــاه "طـايزى "
  .مړكولو توفيق غوا

كه چېرې په خپرنيزو چارو كې د پښتو واحـد ليـك دود مراعـت        : په پاى كې دغه ټكى هم يادوم، چې       
ېـره بـه ښـه      ډشي او همدارنګه د انګليسي نومونو د ليكلو سره جوخت د پښتو نومونـه هـم وليكـل شـي،                     

  .نوراو داسې " پوهنتون"، يونيورسټي سره "روغتون"وي، لكه هسپتال سره 
  
  

  .روغ، هوسا، بسيا، نېكمرغه او بريالي اوسئ
  ستاسو ورور

  2002/8/10بن، جرمني " څاپى"مبارز 
  
    

  



  د سترګو ليدلي" شېرزي"د ښاغلي عطامحمد 
  حاالتو پر كتاب څو خبرې

  
  
ــز كــال د غــويي   1357د  ــور" هجــري لمري ــه       " ث ــه قهــر اّمېــزه توګــه پ ــه پېــښه كــې، چــې كــيڼ الســو پ پ

م، پـه   ړزه په لغمان كې بندي شوم، كلـه، چـې لـه بنـده ووتـم، بغـالن تـه ال                    . ړواك تر السه ك   افغانستان كې   
لې نه يـو كـيڼ السـى د واليـت د مـستوفي پـه توګـه ټاكـل شـوى و                       ډبغالن كې زما د پخوانيو دوستانو له        

او پـالر  لم، كور ته يې ورغلم، په كور كې يې د مور      ړهغه، چې زما له راتګ څخه خبر شو، زه يې مېلمه ك           
د خبرو اترو په ترڅ كې يـې لـه مـا نـه وپوښـتل، چـې بهـر ولـس         . نه سربېره خويندې او وروڼه هم ورسره وو      

ــه    :  پــه هكلــه څــه وايــي؟ مــا ورتــه وويــل   ږزمــو ېــر ژر پــر  ډد خلكــو تــر مــنځ ګنګوســي دي، چــې روســان ب
ه خرنګـه، چـې پـه        كښېنوي، لك  ۍافغانستان راودانګي، خلقيان به وټكوي او پرچميان به د واك پر ګد           

  .بخارا كې پېښه شوه، په هماغه توګه به روسان پر افغانستان هم واكمن شي
  .ه دهډدا د دښمنانو له خوا دښمنانه پروپاګن: هغه راته بې له كومه ټاله وويل، چې

د هغې شپې له مېلمستيا نه دا درويشت كاله تېر شوي دي، هغه مستوفي هم نور ژوندى نـه دى؛ خـو       
 كـال نـه را پـه دېخـوا پېـښو سـره پـه سـرو ښـودله او څـه، چـې ګـران لوسـتونكي د درانـه               1357څه، چـې د   

د سترګو ليدلو حـاالتو پـه دې ليكلـې شـوې ټـولګې كـې لـولئ، زمـا د                     " شېرزي"ښاغلي عطامحمدخان   
هغې شپې هغې كټ مټ رښتياوالى ښيي، چې هماغسې په افغانستان كې په پرله پسې توګـه را پېـښې                 

 ولس تل د خطر زنګ د خطر د پېښېدو نه مخكې وهلى دى؛ خـو                ږپه دې كې ده، چې زمو     بدمرغي  . شوې
  .ونه كاڼه اچولي، يا دا، چې پرې هېڅ نه دي پوهېدليږلې خپل غوډپر ولس واكمنې 

ېـره  ډپه هر حال ما، چې خپل ښى او كيڼ الس پېژندلى، په ګران هېـواد افغانـستان كـې راتـه د تـاريخ                      
ېره ښكاره شـوې وه؛ خـو ددې ټـولګې د محتويـاتو پـه مـخ او همدارنګـه پـه كـال                  توره څېره د شاشجاع څ    

 هجري لمريز كې، چې پر افغانستان كوم مصيبت واكمن شو، او بيا د افغانستان دا ننني حاالت،              1371
  :ي ښكاروي، چېړاګه كډچې د امريكايانو او د هغوى د متحدينو ځواكونو په 

  
  اوس به خاندي شاه شجــــــاع

  ر ببرك او ظاهرشـــــــــــــــــــاهپـ
  

كـه زه د انګرېزانـو د پوځونـو پـه زور پـر             : يعنې شاه شجاع به پر ببرك كارمل خاندي او وايـي بـه، چـې              
افغانستان باچا شـوم، خپـل عمـل مـې خيانـت وګاڼـه او ځـان مـې خپـل ولـس تـه وسـپاره؛ خـو تـه، چـې د                         

واكمن شوې، خپل دغه خاينانه عمل تـه دې د ژونـد تـر              روسانو پر ټانكونو سور افغانستان ته راغلې او         
" لېنن" پورې انقالب ووايه څو، چې د روسانو په لمنه كې دې د كمونستانو ستر مشر ۍ سلګ ۍوروست

  .ته ساه و بخښله
كـه زه د انګرېزانـو د پوځونـو سـره         : همدارنګه شاه شجاع به پر ظاهرشاه هم خاندي، او وايـي بـه، چـې              



د "مګـر تـه، چـې د امريكايـانو او د هغـوى د متحـدينو پـه زو راغلـى يـې                    . مرتبه كـې وم   راغلم، د باچا په     
يعنـې مـا د انګرېزانـو پـه     . ېـر سـپين يمـه   ډپه درجه كې شوې؛ نو په دې توګه زه تر تـا           " باباى شوراى نظار  

  .درجه وګټله" باباى شوراى نظار"زور پاچاهي ګټلې وه؛ خو تا د امريكايانو په زور د 
  

  :كىد پاى ټ
د يـوه هېـواد د سياسـي پېـښو پـه      : د افغانستان د معاصر تاريخ د ليكلو په چارو كې په دې انـد، چـې     

ښايي د افغانستان ريـښتينو موْرخينـو تـه    . هكله په ريښتينه توګه موْرخين دي، چې قضاوت كولى شي     
  .ه وګڼله شيد ښاغلي شېرزي صاحب دغه د سترګو ليدلي حاالتو ليكل شوې ټولګه به يوه باوري سرګڼ

  
  په درنښت

  
  .بن، جرمني" څاپى"مبارز 

2002/11/14  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  كلي نلب
  

  !ګرانه او عزتمنده
  

  !السالم عليكم ورحمآ اهللا وبركاته
  

ــډد  ــه خــصوصي   ډيورن ــيا او پ ــاريخ، كلتــور او   / ول د پــښتونډ كرښــې د جنــوبي اّس افغــان قــوم پــه ت
افغان قام ددغې كرښې / او اوس هم پښتون. ولى دىېر ژور اثر غورځډول باندې ډاقتصادي سيمه ييز ان

افغـان  / ېـر افـسوس خبـره داده، چـې پـښتون     ډد . و تقـسيم پـروت دى     ړد منفي اثراتو تر مخه په څلورو ټك       
  .قوم تر ننه پورې ددغو منفي اثراتو جوت احساس نه لري

 كلــب كــې دوه  پــه پېــښور پــرېس16 او 15 هــم ددغــه احــساس د را ژونــدي كولــو لپــاره د اكتــوبر  ږمــو
  .تاسو ته په دې كانفرنس كې د شركت او خپلې رايې د اظهار دعوت دركوو. ورځنى كانفرنس رابللى دى

ون بـه  ډئ او خپـل ګـ   ړ تـه د تعـاون الس راكـ        ږهيله ده، چې د قومي ارزښت په دې مسئلې باندې بـه مـو             
  .ئړيقيني ك

  

  ستاسو د ځواب په طمع
  محمد افضل خان
  ۍمي پارټمركزي صدر، پښتونخوا قو

  2003: كال. درشخېله
   0936 -5958333: فون نمبر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  !دروند مشر ښاغلى محمد افضل خان الال
  

په دربار كې دعا كوم، چـې تـا   ) ج(د لوى خداى. ، هوسا، بسيا، نېكمرغه او بريالى واوسې   ړهيله ده روغ، جو   
  .ېر كلونه نور هم ژوندى ولريډ ته ږدې مو
.  كرښې په هكله ستاسو له خوا تجويز شوى پرېس كـانفرنس تـه بلـن ليـك راورسـېده      د ډيورنډد  !  مشره ږزمو

ماته له وجايبو څخه وه، چې په دې كانفرنس كـې مـې برخـه اخيـستې واى، او د خپلـو مـشرانو حكيمانـه وينـاوې                        
ه مخې  م، چې د ژوندانه د ځينو راپېښو شويو معاذيرو ل         ړ سره بايد عرض وك    ۍمې اورېدلې واى؛ خو په خواشين     

  .مهړبريالى نه شومه، چې دغه وجيبه ادا ك
نــې كرښــې پــه هكلــه د  ړ د كرغېډيورنــډلــه دې املــه د خپلــې ناســوبتيا د بــښخنې لــه غوښــتنې ســره جوخــت د    

  :مړاندې كوم او د هغوى برى غواړول وډكانفرنس برخه والو ته خپل پيغام په الندې 
نـه كرښـه ده، چـې يـو         ړ كرغې ډيورنـ ډر نه راپـاتې يـوه هـم د           په سيمه كې د زمانې له ظالم، جابر او استكبا          ږزمو

ېرې سـيمه  ډڅرنګه، چې خان الال هم انګېرلې، په هماغه توګه دغې كرښې  . واحد ولس يې په څو ټوټو وېشلى دى       
پـه افغانـستان كـې    : ييزې ناروا او ناجايزې اغېزې هم له ځانه لرلې دي، چې له هغو اغېزو نه يوه دغه هم ګڼلى شـو      

 په نومونو هلې ځلې روانې دي، څو د افغان له خولې نـه پـښتو ژبـه                  ۍي، چې د اسالم او ديموكراس     ږموده كې ېره  ډ
په همدې توګه په پاكستان كې هم د اسالم پـه نـوم د   . وباسي او په بدل كې ورته په خوله كې پارسي ژبه ورننباسي      

. يږې ورته په خوله كې د اردو ژبه اېـښودل كېـ    ي او په بدل ك    ږافغان قوم له خولې نه پښتو ژبه وېستله كې        / پښتون
نـې  ړېر زور او شور سـره ال هـم روان دى، د همـدغې كرغې   ډافغان قام سره دښمنانه چال چلند، چې په       / دغه پښتون 

/ تـر څـو، چـې دغـه كرښـه پرتـه وي، او پـه دې توګـه د پـښتون                . يږكرښې د ناروا او ظالمانه اغېزو څخه شمېرل كې        
افغـان قـام د ژبـې او فرهنـګ سـره دښـمنانه       / ټو وېشلى پاتې وي، تر هغو پورې به هم د پښتون        افغان قام په څو ټو    
ى پــښتو ژبــه خلــق او بيــا ورتــه ړپــه خپلــې حكيمانــه ارادې ســره لــوم) ج(دا، چــې لــوى خــداى. چــال چلنــد روان وي

غـان قـوم د ژبـې،       اف/ افغان قام ورپنځولى دى، څو د پښتو ژبې ويونكي و اوسي؛ نو كه څوك د پـښتون                / پښتون
د حكيمانه ارادې دښمنان هم دي، كه دا د اسالم په نـوم       ) ج(ژوند او ژواك سره دښمني كوي، هغوى د لوى خداى         

  .هم وي
پـه اتفـاق او يـو والـي كـې ژونـد پـروت دى؛ خـو پـه بېلـوالي او              : ددغې خبرې پر بنسټ او دا، چې پوهان وايـي         

 ارشاداتو په رڼا كې د بېلتانه د بيديا له تور تم نـه د يـو والـي د ښـار د          غوره به وي كه د پوهانو د      . ينهړبېلتانه كې م  
و نـه برخـه مـن و    ږافغان قام د يو والي او اتفـاق لـه خـو    /  راتلونكى پښتون  ږروښانه ژوند په لور روان شو، څو زمو       

په څپو كې ورك او نـابود  بوكيو ړي؛ نو د تل لپاره به لكه د تېر په څېر د بېلتانه د بيديا د ب      ږكه داسې نه كې   . اوسي
  .پاتې يو

  

  د يو والي د ښار په لور د ستاسو د يون د بري په هيله
  .بن، جرمني" څاپى"مبارز 

2003/10/1  



  ملګري ملتونه، لويه جرګه
  او

  اساسي قانون

  
  

 خبــره ده، چــې د افغانــانو ټــاټوبى د جرګــو او مركــو كــور دى او لويــه جرګــه د افغانــانو د  ړدا خــو دويــا
يـو راهيـسې د يـوې خـورا         ړدغه دود او دستور، چـې لـه پې        . يږخورا ستره عنعنوي مرجع ګڼله كې     و  ړپرېك

 كــال د 2001منلــې عنعنــې پــه څېــر پــر افغانــانو درنــښت الره، داســې ښــكاري، چــې د عيــسوي مــيالدي  
و پېـښو نـه را وروسـته او د امريكـايي ځواكونـو لـه خـوا د                   ړسپتمبر د مياشـتې د يوولـسمې نېټـې د نـاو           

د مثـال پـه     .  سره مـخ شـوې ده      ۍو او سپكاو  ډه ملن ړنګولو سره جوخت د ناو    ړانو د اسالمي امارت د      طالب
كال كې د اضطراري لـويې جرګـې پـه نامـه پـه كابـل كـې د يـو شـمېر ايـال                         2002توګه په عيسوي ميالدي     

رګـې د  ه شوه او څومره، چـې د لـويې ج         ړه جو ډ يوه غون  ۍو له خوا د ملګرو ملتونو په سر پرست        ړجاري وګ 
له، چې افغانـانو ال څـه، چـې         ړدښمنانو له السه كېدله، هغومره يې دغه درنه جرګه سپكه او بې ارزښته ك             

  .ونو واورېدل او په خپلو سترګو يې وليدلږيوالو هم په خپلو غوړن
ه، پـه هماغـه   ړه كې له افغانانو سره جفا وكډلكه څرنګه، چې ملګرو ملتونو د بن د پترس برګ په غون  

له، چې وروسته بيا پـښېمانه شـول؛ خـو پـه     ړې په اضطراري لويې جرګې كې هم خپله جفا تكرار ك توګه ي 
 ليـارې تـګ پيـل او پـه          ۍ سره دادى بيا هم وليدل شول، چې ملګرو ملتونـو پـر هماغـه پخـوان                ۍخواشين

ع كـال لويـه جرګـه د يـو شـمېر پېژنـدل شـويو ټوپـك واالوو او جنګـي جنايـت كـارانو د                           2003كابل يې د    
  .لهړه كړرابللو سره جو

ددې لويې جرګې او د اضطراري لويې جرګې تر منځ توپير دغـومره و، چـې يـو شـمېر زيـاتې مېرمنـې                   
د لـويې جرګـې دوديـزه عنعنـه نـه وه رعايـت              . ىړورته رابلل شوې وې نور؛ نو هماغه غر و او هماغه كربو           

ه نـه وو رابلـل شـوي، او كـه د            شوې، د ولس مخور كسان لكه ولسي مشران او ولـسي قـانون پوهـان ورتـ                
ګوتو په شمېر څو كسان رابلل شوي او راغلي وي، هغوى ته؛ خو هېڅ واك نه و، چې د خولې كومه خبره 

ه پـه   ړلـې، دغـه دوا    ړيوالو اژانسونو په خپلو خبرونو كـې څرګنـدې ك         ړلكه څرنګه، چې ن   . ې واى ړيې هم ك  
 پټو معاملو پيل او هم په تهديـد، تخويـف،          نامه يې لويې جرګې په تهديد، تخويف، تطميع او سياسي         

  .تطميع او سياسي پټو معاملو سره پاى ته ورسېدلې
ې نه خواشيني او مايوسه پاتې شوي وو، په هماغه توګـه لـه پـه                ډافغانان لكه څنګه، چې د بن له غون       

نون د او دادى پـه دې درېـيم ځـل د كابـل د اساسـي قـا          . نامه اضطراري لويې جرګې څخه هم مايوسه شـول        
دا په دا، چې په دې جرګه كـې، چـې كـوالى             . لويې جرګې له خوا هم مايوسي او پرېشاني ته وسپارل شول          

شو هغه د دوديزې لويې جرګې سپكاوى وګڼو، لكه څرنګه، چې د ځينو پر ولس او وطـن مَينـه وكيالنـو            
 جايـدادونو د لـوټ     غوښتنې وې، د جنګي جنايت كارانو، ملي خاينانو او د ولـس او دولـت د مـالونو او                  



ددغې لويې جرګې په نامه، چـې كـومې     . ې ونه شوې  ړمارانو د پوښتنې او محاكمې په هكله كومې پرېك        
د اشخاصو پټې سياسي معاملې او تفاهمونه د كاغذ پر مخ راغلي، هغه د جرګـې د وكيالنـو د خبـرو او                       

كې شته، چـې د جرګـې مـشروعيت     دا او د اسې نورې غټې غټې نيو       . يږنو تومنه او پانګه نه ګڼله كې      ړڅې
تر پوښتنې الندې راولي او د لويې جرګې په نامه د اساسي قانون متن حقوقي ارزښت او اعتبار ته زيان                    

افغانــانو لكــه څرنګــه، چــې پخــوا تــر دې د پرديــو امرونــه او هــدايات نــه دي منلــي، پــه  . او تــاوان رســوي
په دې . ولىړ سپارښت خپلو ملي ګټو ته شا نه شي اراتلونكي كې هم جوته خبره ده، چې د چا په نغوته او

ه كـې ناكامـه شـو، پـه هماغـه توګـه د              ډتوګه لكه څرنګه، چې د ملګرو ملتونو د سولې پالن د بن پـه غونـ               
او اولـس د    . هغوى د سولې هلې ځلې د كابل په اضـطراري لـويې جرګـې كـې هـم بـې نتيجـې پـاتې شـولې                         

دادى دغـه پـه كابـل كـې د     . ايت كارانو په يرغمل كې پاتې شـو   پخوا په څېر د ټوپك واالوو او جنګي جن        
اساسي قانون د تصويب لويه جرګه هم لكه څرنګه، چـې پـه تهديـد، تخويـف، تطميـع او د اشخاصـو پـه                         

ه ړپټو سياسي معاملو پيل شوې وه پـه هماغـه توګـه د يـوې سـترې اختنـاقي فـضا پـه سـيوري كـې د نـاو                   
  .خ نه لګاوهړچې د افغانانو د دوديزې لويې جرګې سره يې هېڅ اسياسي معاملو سره پاى ته ورسېده، 

دا . يږ تـر سـترګو كېـ      ږېـر لـ   ډو د پيل كېـدو چـانس        ړپه پاى كې بايد ووايو، چې د داسې جرګو د پرېك          
لو ټپلو په يرغمل كې پرېښودل شوى، او په وطن كـې د امنيـت   ډځكه، چې ولس د پخوا په څېر د جنګي        

پــر دې ســربېره د ولــس لــه خــوا دغــه اساســي قــانون تــه هــم د . ل شــوىړ دى خــوېينــې غــم هــم هــېڅ نــهډاډاو 
ي، چـې پـه دې توګـه د قانوننيـت     ږتهديد، تخويف، تطميع او د سياسي معاملو د قانون نـوم وركـول كېـ        

  .يږېر زيات تاوان رسېډارزښت ته يې 
  
  

  بن، جرمني" څاپى"مبارز 
2004/1/6  

  
  

  
  :پرانستى ليك

  له د كرښې په هكډيورنډد 

  
  !د بي بي سي پښتو پروګرام ته

 د زمانې د غاصب مامور و، د غاصب د كرښې له املـه د افغـان ولـس دوه ټـوټې شـوى؛ خـو ولـس دغـه                        ډيورنډ
كـه چېـرې   . اوس يـې هـم پـه هـېڅ توګـه څـوك نـه منـي        .  كـې هـم هېڅكلـه ونـه منلـه     ړۍكرښه په دې څه دپاسه يـوه پېـ       

ښه په رسـميت وپېژنـي، د دوى دغـه كـار هېڅكلـه او پـه هـېڅ توګـه         له دغه كر  ډ په كابل كې ناسته واكمنه       ۍاوسن
  :ځكه، چې.  نه ديړقانوني او حقوقي بڼه نه لري او د منلو و



  . نه بې برخې دهړله د ولس له مالتډدغه واكمنه  .1
 .له د بهرنيو ځواكونو له خوا كابل ته راوستل شوېډدغه واكمنه  .2
 .يږبهرنيانو د ځواكونو له خوا كېلې ساتنه ال تر اوسه پورې د ډددغې واكمنې  .3
له كې هغه كسان دواك خاوندان دي، چې په پاكـستان كـې روزل شـوي، او افغانـستان تـه صـادر                      ډپه دې    .4

 .شوي دي
يو هېوادونـو د ګټـو   ډو ګټـو تـه درنـاوى وشـي، د ګاونـ     ړله كې ددې پر ځاى، چې د افغانـستان لـو       ډپه دې    .5

 .يږپلوي كې
 كـومې لـويې جرګـې راغوښـتې وې، پـه هغـه كـې د                 ړ مرسـته او مالتـ     لـې، چـې د ملګـرو ملتونـو پـه          ډدغې   .6

اختناق او تهديدونو له امله د افغانستان د ګټو پلويانو ته كه كوم يو و، ددې وسه نه وه، چـې خپلـه خبـره            
 .هم وكوي

 د كرښـې پـه      ډيورنډله نه شي ال، چې حق هم نه لري د           ډ واكمنه   ۍدا او داسې نور غټ غټ ټكي شته، چې اوسن         
  .هكله خبرو ته كښېني

 كـې چـا نـه وي    ړۍسربېره پر دې د حقوقي بنسټونو پر مخ هم يوه خبره، يو كار يا يـوه موضـوع، چـې پـه يـوه پېـ         
   وګڼل شي؟ړمنلې؛ نو هغه به اوس څوك ومني؟ او څنګه به د منلو و

 ړ او د ولـس لـه مالتـ   زما په اند په دې هكله بيا په اوسنيو شرايطو كې، چې په افغانستان كې يو ملي، قانوني         
م بـي بـي سـي پـه     ږبرخمن حكومت نه شته، هېڅكله او په هېڅ توګه ضروري نه برېښي، چې خبرې وشي، نـه پـوهې                  

دې هكله څه هدف لري؟ بي بي سي؛ خو دا شل كالـه وشـول، چـې پـه خپلـو دري، پارسـي او تـاجكي پروګرامونـو                        
اّيا هغو افغانستان ليـدلى يـا       . رسي ژبي هېوادونه دي   ايران، افغانستان او تاجكستان پا    : كې لګيا ده وايي، چې    

كيـو  ږافغانستان ورته ويلي دي، چې پارسي ژبى هېواد دى او كه نـه؟ پـه افغانـستان كـې؛ خـو پارسـيان د نـورو ل          
دي او نور افغانستان ته د ږ پرېۍښه به دا وي، چې بي بي سي خپلې غلط    . ېر كوچنى اقليت دى   ډله كې يو    ډلو په   ډ

ى او پښتانه په افغانستان كې تر نورو ټبرونو نه ال           ړ ك ړځكه، چې افغانستان پښتنو جو    . هېواد ووايي پښتو ژبې   
  .اګه شوهډهم يو غټ ټبر دى، چې د نوي اساسي قانون د تصويب په لويه جرګه كې هم په 

  
  

  په خورا درناوي
  

  ع كال 2004جنوري 
  .بن، جرمني" څاپى"مبارز 

  
  

  
  



  حركت

  
  

 ګڼــې يــوه ګڼــه د درونــد مــشر ښــاغلي  ۍنړ خپرونــې لــومۍنړكــې د لــومډه حركتــه د حركــت پــه نامــه لــ 
و ګڼـو او ګڼلـو   ږ او په مينـه مـې سـر تـر پايـه ولوسـتله، د خـو          ۍله شوه، چې په خوښ    ړله خوا راك  " حركت"

سره يو ځاى ښې فلسفې او سياسي مفاهيم او مطالب په كې ځاى په ځاى شوي او د حركت او خوځېـدنو              
دغه المل و، چې زه يې وپارولم د حركت د خپرونې د ستايوال په . هم په كې ځلېدلې وې    تاندې هلې ځلې    

ى مې د حركـت د تـوري پـه معنـى د پوهېـدلو لپـاره د       ړم؛ نو لومړ ملغلرې تويې كۍتوګه څو ټكي د خوښ    
  :يم مخ كې مې داسې ولوستل1680پښتو پښتو تشريحي قاموس پاڼې پرانيستلې او په 

ټول : وايي، چې" فل"د حركت قانون . ېدنه، ښورېدنه، خوځي، د سكون ضد    خوځ :Harakatحركت  
پـه همېـشني حركـت او بـدلون كـې ده او هـېڅ       . لي او يوه مرتبطه واحده دستګاه ده     ړيوال يو له بله سره ت     ړن

د همـدې تغييـر پـه اثـر هـېڅ مطلـق او              . سكون او تغير نـه كـول فقـط ظـاهروي          . ديږشى پر خپل حال نه پرې     
مكانيكي حركت، بيولـوجيكي حركـت، ټـولنيز        . هر څه نسبي او تېرېدونكي دي     . جود نه لري  ابدي شى و  

  .حركت، فكري حركت
د ځمكې هغه حركت ته وايي، چې ځمكه د يوه شمسي كال يعنـې              : ريوولوشن" جغ"انتقالي حركت   

 د محـيط    وله مدار باندې، چـې    ډ ثانيو په جريان كې پر خپل بيضوي         11 دقيقو او    9 ساعتو   6 ورځو   365
ددغـه حركـت پـه نتيجـه كـې څلـور ګـوني              .  ميليونه كېلومتره دى د لمـر پـه شـاوخوا چـورلي            931طول يې   

  .يږي او شمسي اعتدال او انقالب پېښېږموسمونه پيدا كې
 56 سـاعتونو او     23د ځمكـې هغـه حركـت تـه وايـي، چـې ځمكـه پـه                  : او ټېـشن  " جـغ "وضعي حركت   

ددغـه حركـت پـه نتيجـه كـې شـپه       . ته پر خپل محـور بانـدې وچـورلي   دقيقو كې د لويديز نه د ختيز و خوا     
ي او د وقتونـو تغييـر، د ځمكـې پـه كـره كـې د سـرعتونو تغييـر، د بـادونو د اسـتقامت                           ږي، ورځ كېـ   ږكې

  .تغيير او د فرار قوه منځته راځي
خپرونــې پــه خپلــې " حركــت"اوس بــه وګــورو، چــې د . دا وه د حركــت د تــوري لغــوي معنــى او مفهــوم 

" يـادونې "ي مخ كې د     ړ ګڼې كې د حركت له توري نه څه انګېرلي دي؟ دغې خپرونې په خپل لوم               ۍنړومل
  :ې، چېړتر سر ليك الندې په يوه برخه كې داسې څرګنده ك

 او د هغـې د ټولـو خـصوصي    ۍد لـوى علـم د عـامې قانونمنـد     ) ج(حركت په عالم اسـباب كـې د خـداى         
ونـده مناسـباتو د علـت او معلـول سـبب ګڼـل       ړهـور او متقـابلو ا  حالتونو په پروسه كې د ټولو پديدو د ظ       

  .دا لوى جهان موجود دى ځكه، چې متحرك دى او متحرك دى ځكه، چې موجود دى. يږكې
لـوى  . دا جهان هغومره ابدي دى لكه څومره، چې حركت ابـدي دى         . متفاوت، رنګا رنګ او متغير دى     

ــد   ) ج(خــداى ــم د عــامې قانونمن ــوى عل ــه مۍد خپــل ل ــديت او      ل ــل اب ــوى جهــان او حركــت متقاب خــې د ل
موجوديت يو تر بله سره الزمي ابدي علت او معلول او همداسې قايم بالذات او خلل نا پذير ګرځولى او                    
يوازې د قضا او قدر د لوى علم د جبر او اختيار له مخې په هغې كې تغيير او تصرف ممكن ګڼـل كېـدى                         



  .شي
ول ټـولې   ډ دغـه    ږمـو : ې د سياسـي لـوري پـه هكلـه هـم لولـو، چـې               د حركت ددې يادونې په يوه برخـه كـ         
  . هېڅكله بې طرفه نه يوږمو:  ورځې څخه وايو، چېړۍپديدې نسبي ګڼو؛ نو ځكه د لوم

حركـت هـر كلـه خپـل لـورى او خپلـه خـوا لـري او همدغـه لـورى او خـوا د حركـت پـه حركـت كـې د                                   ! هو
 په ابديتوب كې وينو كه ذره له حركتـه پـاتې   ړۍ نلكه، چې د. پايښت او تسلسل المل ژوندى ساتلى دى     

ي، كـه ورېځـې ونـه وروي، كـه اور           ږانګـې ونـه ځلېـ     ړكه د لمـر و    . شي، كه شمال ونې او بوټي ونه خوځوي       
ي زرغــون نــه شــي او كــه د انــسان او حيــوان پــه بــدن كــې ســا  ړي، كــه زږي، كــه هــوا ونــه چلېــړلمبــه ونــه كــ

حركـت كـې بركـت شـته او بركـت د            : همدغه خبره ده، چـې وايـو      . ي؛ نو هر څه به پاى ته رسېدلي وي        ږودرې
  .ېرښت، د ښېګڼې او پايښت نښه دهډ

دا ټـول پـه حركـت كـې نغـښتي او            . نـه او ويينـه    ړزغاسـته، انګېرنـه، ك    . خوځېدنه، هلې ځلې، پاڅېدنه   
ن لكه، چې د كوچني انسان پـه بـد        . يږد پنځونې د قدرت له نښو څخه شمېرل كې        ) ج(حركت د لوى خداى   

  .كې سا غوټې وهي او ځي راځي
  

  :لكه، چې وايي
  

  چې غوټې پسې وهې په الس به در شــــــــــي
  چا ويل چې پـــــــــه درياب كې ګوهر نه شته

  
ېـرې ملغلـرې وليـدلې، ښـايي د ژوندانـه د           ډما د حركت د خپرونـې پـه تـل كـې د سـمندر د تـل پـه څېـر                       

 راوېستلو لپاره په حركت راشي او په پرله پسې غوټو وهلـو  سمندر د ماڼو ګانو ورته پام شي او د هغو د          
  .د ژوند ښكلې ملغلرې ددغه سمندر له تل څخه راوباسي

  
  

  .بن، جرمني" څاپى"مبارز 
2000/6/26  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  د ماخذونو فهرست 

  
  د كتابونو نومونه

  
 

  
  
  

  د چاپ ځاى  ګڼه  د كتابو نوم  ليكوال  
  

  
مكه مكرمه 

سعودي  د قراّن كريم پښتو تفسير   .1   
    عربستان

د افغانستان د   
اريانا د ائرآ 
  المعارف ټولنه

ف د اريانا دائرآ المعار
  پښتو

  كابل   .2  

3.   

  
د علومو   

  يمي كابلډاكا
 پښتو تشريحي -پښتو

  كابل  قاموس

4.   

  
ښاغلى استانه   

    پېښور  استعمار او ناسيوناليزم  "شېرزاد"ګل 
   
  

  د دعوت خپرونه   .5
خپرونكى

ښاغلى طارق 
  "بزګر"

  ناروې
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  


	د دانش خپرندويې ټولنې تخنيكي څانګه

