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  صَص ن احسن القَ د احسن الخالقی
  

هغه �ولواک چې د �ولو رپیو او د �ولو ��یو، د �ولو ور�و او د �ولو شپو، د 

�ولو میاشتو او د �ولو کلونو، د �ولو ستوریو او د �ولو ملرونو، د �ولو لوړو او د 

�ولو ژورو، د �ولو هسکونو او د �ولو غوچونو، د �ولو لوړو او د �ولو �وړو، د 

لو تیاروو، د �ولو وړان+و او د �ولو برې(ناوو، د �ولو اوبلنو او د �ولو ر&اوو او د �و 

�ولو �ازونو، د �ولو کلکو او د �ولو ملینو، د �ولو اوبو او د �ولو اورونو، د �ولو 

پوهنو او د �ولو �ومانونو، د �ولو فکرونو او د �ولو سوچونو، د �ولو شعورونو او 

تراخو، د �ولو روغتیاوو او د �ولو  د �ولو خیالونو، د �ولو خوږو او د �ولو

ناروغیو، د �ولو زې4ېدنو او د �ولو م�ینو، د تولو سمسورونو او د �ولو 

خمسورونو، د �ولو مینو او د �ولو کرکو، د �ولو مننو او د �ولو ر�نو، د �ولو 

ج+�و او د �ولو سولو، د �ولو رن+ونو او د �ولو بې رن+یو، د �ولو پ5و او د �ولو 

وو، د �ولو غمونو او د �ولو خو8یو، د �ولو خوندونو او د �ولو بې 8کاره 

خوندیو، د �ولو ساړو او د �ولو تاودو او لن;ه دا چې د �ولو واکونو واکمن او د 

�ولو پنAوونکو پنAوونکی دی. هر کله یې د خپل واک په پراخه پن> کې د 

تلې ده. چا چې 8ه 8کالوو په ستاینه خپله تله د عدالت او نیاومنC نه ډکه سا

ک�ي، په 8وو کې یې �Kيل، چا چې بد ک�ي، په بدو کې یې شمېريل. د چا 

چې Lه برخه وه، هغه یې په پوره تو�ه ورته ورک�ي او Lوک چې د ستاینو 

وړو وو، په 8ه تو�ه یې ستایيل دي. نو �که د �ولو پنAوونو د واکمن ستاینه 

شوې ده. د نیاومنC په تله کې دا  او ملانAنه اړینه او خوامخوا کېدونکې �Kله

�کی د ستاینې او ملانAنې وړ دی، چې هر کله هم د 8ې+Kو ستاینه ک�ې، 

هغسې نو په انساR ن�ۍ کې چا دېته نه دي کتيل یا دا چې د چا پام دې خوا 

ته نه دی او8تی او چا یې Lه یادونه هم نه ده ک�ې. که Lوک ووایي چې نه 

هر کله هم د هر چا له خوا د 8ې+Kو ستاینه، مالت� او بابا په انساR �ولنه کې 

ملانAنه شوې ده. خو زه ددغې �کي له منلو نه غاړه غ�وم. دا �که چې 8ې+Kه 
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په تیوري اړخ کې ستایل شوې، خو په عميل اړخ کې چا نه دي ویيل چې زما 
یا د هغه د کور ودان وي، چې د �ولنې د ویجاړو کارونو د سمون په ه�ه کې 

ن)ه یا هغه رن)ه *ې)'یزه عميل �امونه د پيل کولو په ډ�ر کې وچت ک�ي دار 
دي. لکه د مثال په تو�ه په انسا, �ولنه کې چې کومې *ې)'یزې سمونونه د 
حرضت یوسف علیه السالم له خوا پيل شوي چا ورته �وته نه ده نیولې. 3ه 

ې او شی چې د ډېر شوق او ذ وق د مشغولتیا المل �'ل شوی، هغه یوا=
یوا=ې د حرضت یوسف علیه السالم رسه د زلیخا د مینې د پېGې کیسه ایزه 
اړخ باندې په ولوله ایزه تو�ه هر 3ه ویل شوي دي. و�ورئ هغه لوی خدای 

) آیت کې وایي: ۴۱چې د =ان لپاره د قرآن مجید د املومنون سورت په (

ډېر لوی او لوړ دی شان د الله  (ژباړه: پس» َفَتَبارََك اللَُّه أَْحَسُن الَْخالِِق�َ «

په قدرت او په حکمت کې چې ډېر *ه پیداکوونکی او صورت ت�ونکی دی. له 
نورو �ولو پیداکوونکیو او صورت ت�ونکیو مصورانو نه خلقاً) او همدارن)ه د 

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

لَْخلَْق ثُمَّ يُِعيُدُه َوُهَو أَْهَوُن َعلَيِْه َولَُه الَْمَثُل اْألَْعَىلٰ َوُهَو الَِّذي يَْبَدأُ ا«
َ%َواِت َواْألَرِْض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ  (ژباړه: هم هغه مطلق قادر » ِيف السَّ

دی چې اول =يل پیدا اکوي خلق، بیا به راژوندي کوي دا خلق او دغه بیا 
دي پر دغه الله او خاص الله لره دی شان، ژوندي راپا3ول هم ډېر اسان 

صفت ډېر لوی، لوړ، وچت په اس`نونو کې او په =مکه کې، له عقل او ادراک 
3خه پورته او هم دی دی *ه غالب، قوي د احکامو په انفاذ، *ه حکمت واال، 

  چې هر کار په تدبیر او مصلحت رسه کوي.)
�ول رسه برابر دي، لیکن  تفسیر: یعنې د الله تعالی د قدرت په مقابل کې

ستاسې د محسوساتو په اعتبار د اول =ل پیداکولو په نسبت د دوهم =ل 
اعاده خو *ایي چې ډېر سهل او اسان وي. نو بیا به دغه ډېره عجیبه خربه وي 
چې په اول =ل پیدایGت کې تاسې الله تعالی قادر منئ، م)ر په دوهم =ل 

َولَُه الَْمَثُل اْألَْعَىلٰ ِيف «تبعد �'ي؛ کې د الله تعالی له لوري پیدایGت مس
َ%َواِت َواْألَرِْض َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ  او خاص الله تعالی لره دی شان، » السَّ

صفت ډېر لوړ، اوچت په اس`نونو او =مکه کې. یعنې له اعلی =نې اعلی. 
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فتونه صفات او له لوړ، وچت �خه، لوړ او وچت شان د الله تعالی شان او ص
دی. په اس*ن او (مکه کې هی$ یو شی په خپل حسن او �ه وايل کې د الله 
تعالی له شان رسه برابر او مساوی ال �ه، بلکې ادنی صفت او مشابهت ته یې هم 
نه يش رسولی. الله تعالی له =ردو، >ولو هغو شیانو �خه په جالل، ج*ل، 

ی، اعلی، ارفع او اقدس ک*ل، مثال او نورو ممیزاتو او خصوصیاتو کې اول
دی، چې د مخلوقاتو په وهم او تصور کې راتللی نه يش. بلکې هر هغه حسن 
او �ه والی چې هر چرته لیدل کېDي او موجود وي، هغه >ول د الله تعالی د 

  ک*التو یوه ادنی پلوشه ده.
همدغه لوی واکمن د حرضت یوسف علیه السالم د ژوند د پېHې د کیسې نوم 

نومولی دی. و=ورئ په قران کریم کې د یوسف علیه السالم » قصصاحسن ال«

نَْحُن نَُقصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن «) آیت کې د اسې راغيل دي: ۳سورت په (

َذا الُْقرْآَن َوإِن كُنَت ِمن َقْبلِِه لَِمَن  الَْقَصِص ِ َا أَْوَحْينَا إِلَيَْك َهٰ
تا باندې ډېره �ه قصه له >ولو قیصو).  ژباړه: (موږ بیانوو، لولو، پر» الَْغاِفلِ#َ 

(که چې خاوند یې �ه دی، په سبب د وحې زمونD تاته دغه قرآن او بېشکه 
  شان دا دی چې وې ته پخوا له نزوله د دې قرآن خامخا له ناخربانو).

دا په دې معنا ده چې په >ول قرآن کې د ډېرو انبیاوو او مرسلینو د کیسو نه 
>ولو نه یوا(ې د حرضت یوسف د کیسې مرتبه یې تر  یادونه شوې او د هغوی

غوره کیسې پورته او لوړه وړې. یعنې احسن القصص یې نومولې د ه. په قران 
کریم کې د احسن الخالقین او احسن القصص چې غوره پنYوونکی او غوره 
کیسه نومېDي، د (ینو نورو انبیاوو او مرسلینو د مراتبو په هکله هم یادونې 

  لکه د مثال په تو=ه: شوي دي. 

د حرضت ابراهیم علیه السالم په هکله د مریم  -١

يًقا نَِّبي&ا«) آیت کې ۱۴سورت په (  ویل شوي.» ِصدِّ

د حرضت اسحق او یعقوب علیه السالم په هکله  -٢

ویل » ِصْدٍق َعلِي&ا«) آیت کې ۹۴د مریم سورت په (

 شوي.
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د اسمعیل علیه السالم په هکله د مریم سورت په  -٣

ویل » َصاِدَق الَْوْعِد َوكَاَن َرُسوًال نَِّبي�ا«) آیت کې ۵۴(

 شوي.

د موسی علیه السالم په هکله د مریم سورت په  -٤

 ُمْخلًَصا نبياً ويل شوي. «) آیت کې ۱۵(

د اد ریس علیه السالم په هکله د مریم سورت په  -٥

يًقا نَِّبي� «) ایت کې ۶۵(  ویل شوي.» اِصدِّ

هکله د مریم سورت په د هارون علیه السالم په  -٦

 ویل شوي.» نَِبي�ا«) آیت کې ۳۵(

) آیت کې د حرضت ۲۶رسه د دغو پورتنیو القابونو د ال عمران سورت په (
عیسی او مریمې د کیسو په هکله چې د آل عمران د سورت په م� کې راغيل 

َذا لَُهَو الَْقَصُص الَْحقُّ َوَما ِمْن إِلٍَٰه إِ «دي، ویل شوي:  الَّ اللَُّه َوإِنَّ إِنَّ َهٰ
ژباړه: (بې شکه دا حال د عیسی او د مریمې چې » اللََّه لَُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيمُ 

تاته بیان شو، دا بیان حق دی او نه شته هی) برحق معبود، م!ر یوا ې الله 
  دی.)

په پورته تو9ه موږ وینو چې د احسن الخالقین له لوړه حضوره د /ولو کیسو له 
 ې د حرضت یوسف د کیسې مرتبه تر احسن القصص پورې رسېدلې من:ه یوا

ده او د هغه نه وروسته د حرضت عیسی د ژوند کیسې ته د قصص الحق نوم 
وربFلی شوی دی. د قصص الحق او د احسن القصص ترمنB د مرتبې له مخې 
غI توپیر پروت دی. هغه دا چې د احسن القصص نوم په سمه تو9ه د احسن 

نامه رسه روMانه نیژدې والی Mیي. په دې تو9ه چې: لوی خدای الخالقین د 
د  ان لپاره د احسن الخالقین مرتبه غوره کQې چې د /ولو مراتبو Pخه لوړه 
مرتبه ده او په همدې تو9ه د /ولو انبیاوو او مرسلینو د کیسو په منB کې 

ه یوا ې د حرضت یوسف علیه السالم د کیسې نوم یې د احسن القصص په نام
نومولی. که چېرې لT غوندې  یر شو وبه پوهېTو چې احسن الخالقین یعنې 
ډېر، نېک او Mکلی پن:وونکی او همدارن!ه احسن القصص یعنې ډېره غوره، 
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سپې�لې او �کلې کیسه. په همدې تو�ه د حرضت یوسف کیسه د احسن 

القصص او د حرضت عیسی کیسه د قصص الحق د نومونو ترمن" هم جوت 

یعنې ر�تینې کیسه او احسن » قصص الحق«ته والی لري. هغه دا چې توپیر ش

�8له شوې. دا په دا چې د » القصص یعنې د کیسو غوره، درنه سپې�لې کیسه

احسن الخالقین په احسن القصص کې ډېر غوره اړخ >ولنیز عدالت، د بې 

وJيل توب له مینHه وړل، د ارشافیت او مریي توب محوه کول، >ولنیزه 

ت او برابري >ینOول، له وچکالM Nخه د انسانانو ژغورل او په سیايس مساوا

  اړخ کې د زغموايل پيل کول او د HJوايل نه ژغورنه نغQتې ده.

د دغو >ولو بنسUونو د پوره غQتيل کولو دنده د هغه چا پر ولیو پرېوتې، چې 

زیاتیو  هغه په وړکتابه کې د خپلو میرنیو وروVو د JاJنیزو تاوتریخوالو او زور

�کار شوی و. هغه په وړکتابه کې د خپلو میرنیو وروVو له خوا په Mاه کې 

وغورJول شو، بیا پر سودا�رو کاروانیانو د مریي په نامه وپلورل شو، هغه په 

هم هغه کوچنیتوب کې د مرص د بازار د یو ډېر �کيل مریي په Mېر د پیر او 

 د فرعون په کور کې نه چې و�رJېد. هغه د مریي په تو�ه د مرص» وست«پلور 

د مرص د کورنیو او د �اري چارو د واکمن په کور کې چوپ] پر غاړه لرله. هغه 

د یو خطا کار، رسغ]وونکي او ناکاره مريي په نامه تر دولسو کلونو پورې د مرص 

په فرعو` زندان کې د بند شپې او ورJې تېرې ک]لې. د داسې چا پر غاړه د 

خوندي کولو دنده ولوېده چې د خپل د کوچنیتوبه Mخه تر >ولنیزو برابریو د 

Jلمیتوبه پورې >ول عمر یې په بې وزلN، خوارۍ، بې وسN او د خپلو او 

پردیو د تاوتریخوالو نه ډک چاپېریالونو کې تررسه ک]ی او د هر رنOه حرستونو 

 .واو ناامیدیو د زغملو له المله یو ډېر کلک او غQتلی انسان ترې جوړ شوی و 

دغه انسان چې د پالر حرضت یعقوب، د نیکه حرضت اسحق او د غور نیکه 

حرضت ابراهیم نه ورپاتې د الهي دین او رشیعت د الر�ود په تو�ه یوه سرته 

هنداره په الس کې لرله. نو په یواJې Jان او د لوی خدای په مرسته یې 

نظام او >ولنه وکوالی شول د مرص د فرعون د بېرغ الندې د فرعونیانو ارشايف 

د پوره اوه وو کلونو په موده کې له بېخه ون]وي او پر Jای یې یوه سوچه، 

سپېHلې، په مساواتو والړ نظام او >ولنه جوړه او پر پQو ودروي، چې په کې 
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�ولې وین�ې او مریان، خواري ک�ه کار�ران، ارشايف درباریان او د �ولنې 
رول يش. د حرضت یوسف په �ول شتمن او !مکه وال په یوه کتار کې ود

سیايس، اقتصادي، او �ولنیز نظام کې نه یوا!ې دا چې �ول کسبه کار، 
مزدوران، د !مکې، باغونو او شتو خاوندان د مساواتو له اړخه په یوه کچه ود 
رول شوي وو، چې د معبدونو، مزدکونو، ډېر سرت واکمنان یې هم دېته اړ ک5ل 

یوه مساواتو نه ډکې �ولنې غ5یتوب  چې د یوه خدای تر سیوري الندې د
غوره ک5ي. په دې لیاره کې د لوی معبد واکمن ډېرې هلې !لې وکولې، =و 
په خپلو رنIارنIه !ا!نیزو غرب�ونونو د حرضت یوسف نظام ړنC ک5ي او هغه 
ووژN، مIر بریالی نه شو. حرضت یوسف د معبدونو �وله شتمني د دولت په 

معبد کې اوسېدونکي !واکونه یې بې وسلې او . معبد او په يواک کې ورک5 
هغوی �ول یې د کار�رانو په =ېر په کارونو و�Rرل او په دې تو�ه یې د 
 Nه ک5له. نور نو په مرص کې د فرعوIمآبه �ولنه ړن Nمعبدیانو ارشايف او روحا
او د هغوی د معبدونو د واکمنانو ارشايف مآبه �ولنه له بېخه ړنIه شوی وه او په 

ې تو�ه د حرضت یوسف په الس د !مکې پرمخ په لوم5ي !ل یوه داسې د
سیايس، اقتصادي،نظامي او �ولنیزه سیستم رامین[ ته شوه؛ چې په هغې کې 
بادار او نوکر، شتمن او بې و!لی، !واکمن او بې وسې شته والی نه الره، هر 

ې له الرې یېرب  چا د دولت په �ولنیزه اقتصادي نظام کې کار کاوه او د کار د

یې خپل !ان او د خپلې کورن^ د ژوندانه اړین توکي السته راوړل. چا چې 
بل کوم قانوN دلیل له مخې کار نه شو  دمعاذیرو یا  د» روغتیا«به د صحي 

کولی، هغوی ته به د دولت له خوا دومره مرستې کېدلې، چې په خپله د 

ه رامین[ ته ک5ي خپلې کورن^ رسه پرې ژوند وکوالی يش. د حرضت یوسف پ
نظام کې د معابدو واکمنه �ولنه بې واکه شوله. هغوی نور نو نه شوای کولی 
چې د معبد په نامه رنC په رنIه پیسې را�ولې ک5ي او خپلو جیبونو ته یې 
واچوي. هغوی نور د دې وسه نه لرله چې د معبد او عبادت په نامه د �ولنې پر 

له خپلې بوختیا =خه ونیيس. د عبادت  و�5یو زور زیاتی وک5ي. د �ولنې مخه
په نامه د ژوندانه له هاند او هdو =خه لرې پاتې يش او په دې تو�ه لکه د 
پخوا په =ېر یو !ل بیا د بادار او مزدور، ارشافو او مریانو او د لوړو او �یeو 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١١  

طبقو په نامه وویشل يش. په �ولنه کې د حرضت یوسف سمونواله ک	نو و�ودله 

اهیمي حنیف دین او رشیعت کې د روحانیت په نامه داسې بوختیا چې په ابر 

نه ده روا، چې د هغه له امله �ولنه له خپلې �ولنیزې بوختیا #خه لرې او د 

ژوندانه د توکیو د السته راوړلو لپاره نورو ته د مرستو السونه اوږده ک	ي. هر 

 د�ولنې  #وک که نر دی او که �:ه، د دې دنده پر غاړه لري چې د خپلې

غ	یو د ه@اندو او پن:وونکو ساتلو په لیاره کې په خپله هم اغیزمنه ون=ه 

واخيل. هی@وک د دې حق نه لري چې د مزدکونو، ملونA Bایونو او داسې 

نورو د Aایونو په بهانه چې Hني دوی هلته د خلکو په خدمت کې بوخت دي، 

لت او د حکومت دنده ده د خلکو نه د نذ ر او نیاز په نامه #ه وغواړي. دا ددو 

چې په داسې Aایونو کې د خلکو د اړتیاوو په کچه هغو کسانو ته د کار په 

  مقابل کې باړه ورک	ي، چې د هغه کار وړتیا ولري.

په �ولنه کې د سیايس واک خاوند دنده لري چې د �ولنې هر غ	ی چې د کار 

ه راوړلو وسه او بوختیا وړتیا ولري، هغوی ته د کار د الرې د OHې د الست

وبQي. د واکمنP �ولنې دنده ده چې د خپلې �ولنې هر غ	ی که هغه نر وی 

که �:ه له السو لپه کولو او له نورو نه د #ه غو�تلو مخ نیوی وک	ي، #و �ولنه 

د بې کارۍ، بې وسP او بې کTلP په لوري الړه نه يش. لکه چې همدا اوس 

اسالمي دین که د مسیحي دین او د وروسته پاتې هېوادونو ولسونه که هغه د 

که د نورو ادیانو الرویان دي، د معابدو د واکمنانو او همدارنVه د طریقې او 

نورو نومونو په نامه له کسب او کار او پن:وونو #خه Hو�ه او بې خربه پاتې 

شوي دي. په دې ولسونو کې د لیک او لوست پته نه لVې]ي، که لVې]ي هم 

کسب او کTل لکه د اسTن د ستوري په #ېر د چا خو په ډېره �یOه کچه. 

 او السته نه راAي. که جامه ومومي، ډوډۍ نه مومي، که ډوډۍ ومومي، دوا

درمل نه مومي. له برېQنا نه بې برخې دي، د غوایانو او H=و پچې او خوشایي 

د سون د موادو په #ېر کاروي. د کورنیو تربوري په د�منP او�تې. ورور د 

ر د زوی، زوی د پالر او تربور د تربور پر وینو السونه کک	 HرAي. د ورور، پال 

زغم او الوریینو له خوږو او خوندورو السته راوړنو نه #ه پوهه نه لري. هر #ه 

، چې ال يکې سوزېدلې او ایره شو  د A:والو او AاAنیزو پېQو د اور په ملبو
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ه د �وېدلو په ه�ه هم په همدې تو�ه د تاریخ د کندې په لور په بې وزل� رس 

  کې خپلې شپې ور"ې تېروي.

دا چې د احسن الخالقین له خوا د یوسف علیه السالم د ژوند د پې(و کیسه د 

احسن القصص په نامه نومول شوې. زموږ بحث باید بېرته د همدغې 9کي په 

شاوخوا راو�ر"ي. نو له دې المله د پورتني بحث ملنه بېرته رانیسو او د هغه په 

کې خپلو خربو ته اوږدوالی ب(و.؛ په پورته کر�و کې مو وویل چې د  FونEو

غوره، نېکه «یوسف علیه السالم د کیسې نوم له دې المله احسن القصص یعنې 

لو میرنیو وروLو د شوی چې هغه په ماشومتوب کې خپ لای(ود » او سپېKلې

ر�ه کې و او کنKلو، په بدتاوتریخوالو په "پو کې د وهلو، 9کول او "ا"نیزو

شو او بیا پر سودا�رو کاروانیانو د مریي په نامه  وغور"ول کوهي ته

اوهمدارنPه په مرص کې د مریي په تو�ه وپلورل شو. او بیا د مرص د عزیز په 

  کور کې د وینKو او مریانو د ژوند او ژواک رسه روږدی شو.

د نه ویلو  د شیطاT غو�تونو ته» زلیخا«رسبېره پر دې د مرص د عزیر د مېرمنې 

په تور ډېر کلونه په بند، بندي شو. یعنې: هغه خپل د ماشومتوب او د 

"لمیتوب دوران په بې وزل�، بې وس� او حرستونو کې ډک پیل کV. د بادار 

او مریي، د شتمن او نیستمن، د ظا` او مظلوم او د خوشال او غمجنو طبقا] 

تو�ه عملی تجربه ترالسه کVه او اړخونو رسه په پوره پوره  وونظام له 9ولو ناروا

وپوهېدو چې د عدالت نشتوالی Fومره ناروا او FنPه ظامله طبقا] 9ولنه 

د همدې 9کي ته د پاملرنې پر مخ یوسف علیه السالم د ؟ رامنKته کولی يش

خپلو اوه وو �ېرازو کلونو په واکمن� کې داسې بنسhونه جوړ او ورغول چې د 

اوه وو راتلونکو وچکالیو کلونو کې د یو داسې  هغه پر مخ یې وکولی شول په

چې په هغه کې په هیk تو�ه طبقا] رنj او ودر عادالنه نظام بنسi په پ(و 

بpه نه لیدله کېدله. یعنې: 9ول مریان او وینKې یې د 9ولو شتمنو ارشايف 

طبقې انسانانو رسه یو برابر کVل، نه په کې Fوک بادار پاتې و او نه په کې 

نKه او مریي. هر چا د خپل د ژوند د پای(ت لپاره په دولتي او Fوک وی

حکومتي موسساتو کې د خپل د وسې او وړتیا پر مخ دنده ترالسه کوله او هر 

چا د خپلې کاري دندې له المله دومره باړه ترالسه کوله چې د خپل د "ان او 
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م له خوا د کورن� د اړتیاوو کچه پوره ک�ي. زما په اند د یوسف علیه السال 

انسا/ .ولنې ته د دغسې غیر طبقا' نظام په پ$و ودرول او بري ته رسول وو، 
چې د هغه د ژوند کیسه یې د نورو انبیاوو او مرسلینو د کیسو په پرتله غوره، 

نېکه او د سپې;لتیا تر مرتبې لرونکی و7يي. که 3وک بل 3ه ان2یري او وايي 
کچه د هغه تر نورو 7ې2?و وچته  چې د یوسف په کیسه کې د زلیخا د مینې

برې$ي، زما په اند 3ه حقیقت نه لري. دا Eکه چې د زلیخا مینه یوه و�Cنیزه 
ک�نه وه، چې په مقابل کې يې د یوسف علیه السالم غربCون هم و�Cنیزه عمل 
C?ل کېNي. کوم 3ه چې په .ولنه کې او بیا د انسانیت په تاریخ کې یو غوره، 

یز عمل C?ل کېدلی يش. هغه خو هم هغه غیر طبقا' نېک او سپېOلی .ولن
نظام دی چې د یوسف علیه السالم له خوا د .ولو EاEنیزو او استبدادي 
خویونو نه پرته په مرص کې رامینخته شوې او بري ته رسول شوي وو. له بلې 

خوا  د زلیخا مینه هم یوه اړخیزه وه، دوه اړخیزه نه وه. دا په دا چې د یوسف 

السالم غربCون یو منفي غربCون وو چې 7ودله یې، Eکه چې د زلیخا علیه 
غو7تنې شیطا/ غو7تنې وې، د شیطا/ غو7تنو منل په شیطا/ خویه 

تیې وې، چې همداسې هم وه. نو له دې المله هغه کومې $غو7تنو کې نغ

کیسې چې په دې هکله د مختلفو ولسونو د شاعرانو له خوا په خورا غوره 

او په اسالمي ن�ۍ کې د مینې د غوره اړخ په  يویل شو کې وزنونو  الفاظو او
یو خوشې شیطا/ دری] دی، چې ، ي3ېر د ستاینې او ملان;نې وړ C?ل شو 

پ�سول شوی، 3و وکوالی يش په دې توCه ن�ۍ او ن�ۍ وال خصوصاً د 
اسالمي ن�ۍ پام د هغو غوره کارونو نه چې یوسف علیه السالم ک�ي دي په بله 

واړوي، زما په اند تر .ولو غوره ک�نه داده، چې زموږ شاعران او لیکوالن د خوا 
د کیسې بنسaیزه او غوره اړخ چې د یوې غیر طبقا' نظام او .ولنې  عیوسف

رامین;ته کول او په دې توCه په انسا/ .ولنه کې یو سوچه عادالنه سیستم پيل 
ولسونو ته وړاندې ک�ي، کېدنه وه، الپسې و3ې�ي او د هغه .ولې 7ې2?ې خپلو 

3و حق د حق لرونکو په برخه او عدالت خوندي يش. یعنې: کوم 3ه چې تر 
اوسه پورې د یوسف علیه السالم او د زلیخا په هکله په ډېره پراخه کچه خپاره 

شوي دي، دا یوه بربنgه ناروا ده، چې د یوسف د هغو .ولو 7وو او عادالنه 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١٤  

ره کې رامین� ته شوي، چې د انسا� �ولنې د کارونو د پ�ولو او هیرولو په ال

%ېرازۍ او نېمکرغ* لپاره تر بریه رسول شوي وو. %ایي دا به هغه هلې  لې 

وي چې په مرص کې د یوسف علیه السالم د م4ینې نه وروسته د هغو شیطان 

صفتو د%منانو له خوا رامین� ته شوي او په دې تو;ه د نوي �ولنیزه غیر 

Kولو او پر  ای یې د ارشافیانو پخوا� مستبده او طبقاB طبقاB نظام د ړن

سیستم د بیا پيل کولو په الره کې راوالړ شوي وي. لکه چې د همدغو شیطا� 

هلو  لو له المله په مرص کې د یوسف علیه السالم کورن* د �ول �رب رسه د 

ري وه، وینSو او مریانو په Rېر له خپلو �ولو انسا� حقوقو چې ازادي او براب

راوغور ول شول. د انسان د%منه ک4و وړو کچه تر هر Rه وچته شوه او خربه 

تر دې بریده راورسېدله چې د هغوی �ول نوي زېXېديل هلکان به وژل 

کېدل او نجونې به یې د وینSو په Rېر ورساتلې. د موسی علیه السالم او د 

ه نیول شوې، چې فرعون ج4Kې ته په �ول قران کریم کې په بیا بیا تو;ه ;وت

Rو د انسا� �ولنې راتلونکي نسلونه له هغه Rخه عربت واخيل. که چرې Rوک 

دغو پې_و ته %ه  یر يش، وبه پوهېXي چې د موسی علیه السالم او د فرعون د 

پې_و په کیسو کې دغه �کي په رو%انه تو;ه لیدلی او پوهېدلی شو، چې کله نه 

و �ولنیره برابرۍ په د%منې کې ډوب د مرص ارشايف نظام د انسا� حقوقو ا

شوی و ، په هغه مهال کې پر هغوی باندې د اوه %ېرازه کلونو په پای کې اوه 

د وچکال* کلونه راغلل. د دغو اوه وو وچکالیو کلونو د مصیبت نه د مرص د 

ولس د ژغورنې لپاره د یوسف د په واک ته رسولو په پې_ه کې دې ته وار 

و طبقاB نظام له بنس�ه ون4ول يش، چې ون4ول شو او ورغی، چې نور د ارشاف

پر  ای یې یو پر �ولنیزو مساواتو والړ سیستم رامین� ته يش، چې رامین� ته 

شو، کوم چې په اوه وو وچکالیو کلونو کې د مرص ولس رسه یو  ای د 

;اونiیو هیوادونو ولسونو ته هم ژغورنه په برخه شوه. خو د �ولنیزه، سیايس، 

ي پ�و او براال پې_و او النجو الملونو یو  ل بیا د مرص ارشافو ته د دې اقتصاد

وسه ورک4له، Rو په مرص کې د یوسف علیه السالم �ولنیزه اقتصادي نظام له پ_و 

وغور وي او پر  ای یې بیا هjغه د پخوا په Rېر د فرعو� ارشافو استبدادي 

رعونیت د بیا نظام جوړ ک4ي، چې همداسې هم وشول. په مرص کې د ف
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راژوندي کولو په پې�ه کې چا چې ډېر تاوان وک�، هغه خو د یوسف علیه 

السالم کورن- او د د وی +رب وو، چې د مرصیانو لپاره د وین%و او مریانو د 

دندې په درجه کې ولوېدل. د ازمی�ت په دې اور کې د لوی خدای اراده بیا 

م په کیسه کې ولوستل شول. هم ه>غه وه، لکه 9ن8ه چې د یوسف علیه السال 

د ارشايف نظام د استبداد له مین%ه وړلو په موخه بیا هم غوره وبرې�ېدله چې 

په خپله نظام هم د نظامیانو رسه یو Eای لولپه يش، لکه چې ه>غسې هم 

وشول. موسی علیه السالم د بني ارسایلو د ژغورنې لپاره د مرص فرعوG نظام ته 

�ل، خو هغوی له دې ویرې چې که بني ارسایلو ته هر رن8ه رشایط وړاندې ک

ازادي ورک�ي، کیدای يش لکه د یوسف علیه السالم د کیسې په 9ېر یو Eل بیا 

په مرص کې ارشايف نظام د موسی علیه السالم له خوا له بنسOه ون�ېNي. نو له 

دې ویرې د بني ارسایلو د پرې�ودلو په خربه کې یوه سال نه وو، 9و چې د بني 

رسایلو +رب د موسی علیه السالم په غوOPنه په پOه رسه له مرصه وت�تېدل، چې ا

فرعون هم د خپل ل�کره رسه ورپسې وواته او په نتیجه کې موسی علیه السالم 

له خپله +ربه رسه د نیل له سینده پورې واته، خو فرعون له خپله ل�کره رسه 

و، په اوبو کې ډوب او م�ه چې د بني ارساییلو پسې د نیل په سیند کې ننوR و 

شول. خو په مرص کې دا Eل د ارشايف نظام د رسوال د م�ینې په پای کې 

داسې نظام چې په +ولنیزه عدالت والړ وي، رامینV ته نه شو، لکه چې تاریخ 

هم همداسې وایي. یعنې په مرص کې یواEې یو Eل وو، چې د ارشافو د 

لنیز عدالت یو سپې[لی نظام رامینV طبقاR نظام د ړن8ېدلو رسه یو Eای د +و 

ته شوی دی، چې هغه هم د یوسف علیه السالم د ژوند د پې�و له المله وو او 

بس. دلته باید دې +کي ته پام راواړول يش، چې که چېرې په مرص کې د 

یوسف علیه السالم له خوا رامینV ته شوي +ولنیره عادالنه نظام، لکه چې د 

دانه په اوږدو کې د خپلو +ولو Pې8_و رسه واکمنه وه، یوسف علیه السالم د ژون

په ه>غه توaه د راتلونکیو واکمنانو له خوا هم په عادالنه توaه واکمنه پاتې 

شوې وای، په مرص کې به هی[کله هم د استبداد او بې عدالتیو فرعونیت نه 

بو رامینV ته کېده او په همدې توaه فرعون به هم له خپلو ل�کرو رسه په او 

کې نه وو ډوب شوی او نه به وو تباه شوي. 9وک په خپلو Pو ونه پوهېNي او 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١٦  

پر دې هم نه پوهې�ي چې تر سبا پورې به �ه راپې�ې�ي؟ م
ر �ینې خربې 
خپل «شته چې تل تر تله د انسا* ن(ۍ تر غوږونو رسېدلې او هغه دا دي: 

شته، ;ه وک(ه په  �ان له بل چا �خه لوړ مه 56ه. د لوړو غرونو پر رس هم الره
اوبو کې یې واچوه، اوبه یې نه وړي، له ;وو نه ;ه زې�ي، له بدو نه بد. که 

  »عدالت نه وي، ژوند نه شته، د تلې ارز;ت په نیاومن@ کې ده.
داسې ډېرې نورې الر;وونې هم شته چې انسا* Gولنه کولی يش، د هغوی پر 

و بریو ملریزو وړان
و د ک(کیو مخ د غوره لیارو په Gاکلو د نېکمرغیو، هوساینو ا
په پرانستنه کې هر رن
ه خو;ي ترالسه ک(ي. خو انسان د غرور او تکرب پر نیيل 
سپور دی، هر �ه د خپلې ارادې او هوډ تابع 56ي او عقل ته ل�ه برخه 
ورکوي. په هر کار کې زغرد وي، هر �ه په تېزۍ او توندۍ رسه غواړي. له 

يل ډېر زیات مین دی. هر �ه د نن ور�ې د S6و زغمه پر �ا�ني او تاوتریخوا
په چوکاټ کې S6ور 56ي. د 6انده د پې�و سوچ ورته بې هوده ;کاري، چWته 
چې S6ه وي، هلته ورور هم د;من دی. په دې خربه �ان نه پوهوي چې په 
Gولنه کې لکه چې غم او ;ادي په 6]ه رسه اغیزمني لري، په هZغه تو6ه په 

نسان له یو نه یو اړخه ارومرو د بل همنوعه رسه 6]ه برخه شتمن@ کې هم هر ا
لري. دغه ت(نه ده چې د لوی خدای له لوري په قران کریم کې د الذاریات 

ائِِل «آیت کې داسې امر شوی:  )١٩(سورت په  َوِيف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ
شته. د دې ستاسو په شتو کې د سوال
رو او د محروم لپاره حق » َوالَْمْحُرومِ 

آیت پر مخ که چیرې انسا* Gولنه ومني چې زموږ شتمني زموږ د Gولنې 
مشرتکه شتمني ده، نو په دې حالت کې هیdکله هم د Gولنې د غ(یو ترمنcه 
پر شتمنیو تاوتریخوالی، د;مني او وژنه نه رامینg ته کې�ي. Gولنه خپله ډاډینه 

سورتیا د Gولنې د ژوند د او امنیت ترالسه کوي، هوساینه، نېمکرغ@ او سم
توکیو په �ېر خپل خوندي توب ترالسه کوي، انسانیت خپل بشپ(ه بری 

  ملانcي.
د موسی علیه السالم د ژوند کیسی رسه د Gولو معجزاتو، ددې وړتیا ونه میندله، 
چې په احسن القصص کې وشمېرل يش، دا �که چې موسی علیه السالم ددې 

په مرص کې د فرعون او د هغوي د ل�کرو د وسه تر السه نه ک(ای شوه، �و 
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ډوبېدلو رسه یو �ای د ارشافو استبدادي نظام هم وړنوي او پر �ای یې یو 
%ولنیز عادالنه نظام رامین, ته ک*ي، چې په کې %ول ولس یو برابر او مساوي 
حق ولري. :ایي په دې �ای کې به دغه %کی د پام وړ وي، چې یوسف علیه 

فرعون خپل دین ته راواړوي، مر موسی علیه السالم د  السالم وکولی شول
فرعون د م*ینې المل وDر�ېد. رسه ددې چې موسی علیه السالم ته د لوی 
خدای له لوري د تورات په نامه ډېر زیات قوانین ورک*ل شوي وو، خو لوی 

) آیت کې موسی علیه السالم ته د ۱۵خدای د قران مجید د مریم سورت په (

په لقب یې ملقب ک*ی دی. » َرُسوًال نَِّبي�ا«خطاب کوي. یعنې: د » نَِّبي�اَرُسوًال «

) آیت کې د آل عمران %ولو کیسو ته د ۲۶لکه چې د آل عمران سورت په (

َذا لَُهَو الَْقَصُص الَْحقُّ «لوی خدای له لوري د  نوم ورک*ل شوی دی. » إِنَّ َهٰ

سې نه وروسته، نورې %ولې له دې نه برېPي چې د یوسف علیه السالم د کی
تر مرتبې نه دي رسېدلې. لکه چې نور و خالقینو هم » احسن القصص«کیسې د 

د دې وسه نه ده میندلې، Qو د لوی خدای جل جالله په Qېر د احسن 
  الخالقین مرتبې ته ورسېSي.

عايل لقب چې لوی خدای(ج) �ان ته غوره ک*ی، هغه » د احسن الخالقین«
قب دی، چې په لوړو او سپېYلو صفتونو کې د صفت یو غوره او سپېYلی ل

نوم دی. دغه د صفت نوم هیYکله چانه دی خپل ک*ی، ال به هیYکله \سرت 
هم Qوک یې خپل نه ک*ای يش. وDورئ حرضت ابراهیم علیه السالم چې د 
حرضت یوسف علیه السالم غور نیکه بلل کېSي، رسه د دې چې د انسانیت په 

�ل په بابل کې د aرود د استبدادي نظام پر وړاندې  تاریخ کې په لوم*ي
ودرېده او د هغه پر ضد یې مبارزه پیل ک*ه، خو د بوتانو د ماتولو نه پرته نور 
Qه چې د نظام ړنول او پر �ای یې د یوه نوي %ولنیزه عادالنه نظام رامین, 

الم ته کول وي، تر السه نه شول. رسبېره پر دې د حرضت ابراهیم علیه الس
ژوند لکه د حرضت یوسف علیه السالم غوندې په تاوتریخوايل، خوارۍ، مریي 
توب، بند او زنdیرونو نه وپیل شوی، نو له دې المله د هغوی کیسې ته د 

مرتبې لقب نه دی وربPل شوی. په %ولنه کې چې د مظلوم او » احسن القصص«
به Qرنه وپوهېSي،  بې وزلو انسانانو د ژوند او ژواک نه Qوک خرب نه وي، هغه
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چې پر خوارو او بې وزلو باندې �ومره ک�اوونه او ستونزې راغلې یا را�ي به؟ 

په ب/. کې هغه �یز پخې(ي چې په اور کې پروت وي. حرضت یوسف علیه 

السالم د ژوندانه د تاوتریخوايل په ب/. کې داسې سو�ېدلی او پوخ شوی و، 

هم یې د شعور له خوا د  چې هم یې تن، هم یې روح، هم یې پوهه او

خوارانو، مریانو، وینBو او بې وزلو بAه خپله ک�ې وه، دغسې ذهني او جسمي 

رشایطو د برابرېدلو رسه جوخت د عادالنه ک�نو، مربم اړتیاوو، د محسوسېدلو له 

المله یوسف علیه السالم په دې بریالی شو، چې د �مکې پر مخ د انسانیت په 

اندي، �و مرصي Oولنه د یوه کوOلې او حتمي N/ه N/وره Nامونه وچت ک

تباه. �خه وژغول يش. یعنې د ارشايف نظام تشکیالتو د دې وسه نه لرله، �و 

په راتلونکیو وچکالیو کلونو کې خپل ولس ته د ژغورونکو پالنونو په پيل کولو 

 Xورو تشکیال/N امونه دN وره/N امونه وچت ک�ي. دا �که چېN وره/N

سونو کې تر بریه رسېدلی يش، چې دا �یز په هغه مهال کې د �واکونو په ال

مرص د فرعون په ارشايف نظام کې شته والی نه الره. له بلې خوا په ارشايف 

نظام کې مولده طبقه یا یېربونکی �واک یوا�ې ه]غه ډله وه چې د وینBو 

خپلو  او مریانو په نامه به په کار اچول کېدل. نور نو د ارشافو ډله وه، چې د

وینBو او مریانو د ک�نو يېربه به یې خوړله. په هغې ارشايف Oولنې کې هر �ه د 

ارشافو په برخه کې وو. د خوارانو، غریبانو او بې وزلو په برخه کې رسه د دې 

چې مولده یا یېربونکی �واک وو، �ه نه رسېدل، دا چې ارشايف Oولنې خپله 

ې المله د یوسف علیه السالم په یېربونکي �واک له السه ورک�ی و، نو له د

اقتصادي پالنونو کې د Oولنیزه عدالت له لیارې Oول طبقاX امتیازونه لرې 

وغور�ول شول او په دې توNه په Oوله مرصي Oولنه کې Oولنیزه مساوات چې 

نور شته والی نه الره، بري ته ورسېد. نو د داسې Oولنیزې بادار په کې مریي او 

مرصي Oولنې مولده �واک د پخوا نه ډېر غbتلی او وسیاله  مساواتو له الرې د

شو. دولت او حکومت چې په رس کې یې حرضت یوسف علیه السالم د دوهم 

س�یتوب یا د دوهم واکمن په �ېر ناست و، د فساد او بې عدالت.، د ناروا او 

بدکارۍ مخه ونیوله، د معابدو بې حسابه شتمن. یې د دولت په حساب کې 

او په دې توNه Oوله ارشايف طبقه یې د معابدو د مالیانو رسه یو �ای په ونیولی 
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  کارونو و��رل او له هغوی نه یې یوه مولده یا ییربونکی 
واک جوړ ک�.

د دغو 4کیو پر مخ ویلی شو چې د سپې*لتیا، غوره وايل او $کيل توب لوړه 

$ې=>ې، د  مرتبه د هغه چا په برخه کېدلی يش، چې خپلې 4ولنې ته انسا5

ورورولE د ژوند خواږه او د بې پرې 4ولنیزه مساواتو او برابرۍ نظم او سنبالتیا 

وبMي. هر کله چې یو Lوک دغسې ذهني او جسمي رشایطو رسه سم د 4ولنې 

د 4ولنیزه عدالت په مالت� کوم �ام وچت ک�ي، هرومرو د خپلو �امونو په 

لنې 4ولنیزه حاالت دي، چې وچتولو کې د بریو تر Lيل رسېديل دي. دا د 4و 

یو Lوک به د عیني،ذهني او جسمي رشایطو له مخې داسې وروزي Lو د 

خپلې 4ولنې د حاالتو د بدلون په الره کې مثبت او �Xور �امونه وچت ک�لی 

  يش.

په دې دلیل حرضت موسی علیه السالم چې لکه د یوسف علیه السالم غوندې د 

وند نه و لیدلی، د بند او زن]یر تر تورو مریيتوب، بې وزلیتوب او حرستونو ژ 

\بو نه و رسېدلی او د ژوند د 
وانE شېبې یې په مسته مستE کې د یو 

شهزاده په Lېر هم د فرعون په کور کې تېرې ک�ې وې، د دې وسه ونه میندله 

چې خپل قوم یعنې: بني ارسایلو ته په عميل تو�ه د یوه 4ولنیزه عادالنه 

Xدي. هو! موسی علیه السالم د ابراهیم علیه السالم نه تشکیالتو عميل بنسeونه کې

وروسته په خپله 4ولنه کې د لوم�ي 
ل لپاره د د یني او دنیایي چارو د تنظیم 

او سنبالولو په موخه هر اړخیزه قوانین او مقررات وضع ک�ل، خو د سیاست په 

د او په عميل ډ�ر کې یې د هغوی لپاره د 
مکې پر مخ کلی، کور او هېوا

هېواد کې ازاد او خپلواک ژوند ورپه برخه نه ک�ی شول. نو ویلی شو، چې د 

سپې*لتیاو $کال او د $ې=>و نوم هغه ک�نې، پېMې یا کیسې ته ورکول کېدلی 

يش، چې د انسانانو په ژوندانه کې په سیده تو�ه یو مثبت او �Xوره اغیزه 

د اخیستلو پر 
ای، انسان ته  و$ندلی يش، یا په بله ژبه له انسان Lخه د ژوند

د ژوند د $ې=>و مثبت اړخ ورپه برخه کول دي، چې دغه کار یوسف علیه 

السالم ک�ی او د مرص ولس یې د اوه وو و چکالیو کلونو، له حتمي تباهL Eخه 

ژغورلی دی. دغه ژغورنه او د دې ژغورنې سیايس او اداري پالنونه دي، چې 

مرتبه وربMلې. خو په » احسن القصص«ې د د یوسف علیه السالم کیسې ته ی
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خواشین� رسه باید ووایو، زموږ د اسالمي �ولنې عاملانو، لیکواالنو او شاعرانو، 

تر کومه چې زه پوهېدلی یم، چا تر اوسه پورې دغې خوا ته نه دي کتيل، هر 

*ه چې ویل شوي او لیکل شوي، که هغه په ن%ي برخه کې دي او که په 

�ول د یوسف علیه السالم او زلیخا د عاشق� د مینې په نظمي برخه کې، 

شاوخوا کې *رخېديل، چې د یو انحرايف عمل نه پرته بل کوم *ه ورته نه شو 

ویلی. دا 9که چې د زلیخا مینه د یوسف رسه وه، نه دا چې یوسف پر زلیخا 

مین شوی وي. دغه د زلیخا یو اړخیزه مینه وه چې د یوسف علیه السالم د 

غرب@ون له المله یې دېته اړ ویستله *و 9ان ته د یوسف علیه السالم د منفي 

راماتولو په الره کې هر رنFه کانې او دسیسې جوړې کCي، لکه چې همداسې 

یې هم وکCل. یوسف یې تر ډېرو کلونو پورې بند او زندان ته واچاوه او په 

رې دې تو@ه یې خپل 9ان له یوې حتمي رسوای� *خه تر لنIې مودې پو 

وژغورلو. خو اخیر د حق او حقیقت تله درنه شوله، یوسف علیه السالم یې له 

زندان نه راوویسته او د مرص د عزیر پر کورس� یې کېناوه. �ولنیز عدالت هغه 

غوره عميل اړخ دی چې په کې د و@Cو مساوي حقوق خوندي وي، کله چې 

ه لري او کوم توپیر و@Cي و@وري چې په �ولنه کې د نورو و@Cو رسه برابره برخ

او تفاوت نشته، نو په خپلو کCو وړو کې هغه *ه را*ر@ندوي چې د �ولنې په 

@Wه وي، �ولنه له و@Cو *خه جوړه شوې، کله چې و@Cي په دې باوري وي، 

چې په خپلې �ولنې کې د چا نه �یY نه دی، *وک ورته په سپکه نه @وري، 

وه خپلواک سCیتوب په تو@ه طبقاZ ویاړونه د چا رسه نشته، هر *وک د ی

9ان لیدلی يش، نو دغه باوري حالت د �ولنې په من^ کې هوساینه او 

ډاډ@یرنه رامین^ ته کوي. کله چې یوه �ولنه د ډاډ او بسیاینې تر دری`ه 

ورسېدله، نو دغې �ولنې ته کولی شو، یوه خورا روغه، خپلواکه، پر 9ان ډاډه 

وسف علیه السالم همدغه کار کCی و. د او بسیا �ولنې نوم ورکCو، لکه چې ی

سپین «یوسف علیه السالم نه پوره زر کاله وروسته په اریانا کې حرضت زردشت 

په خپلو یو شمېر غوره او عادالنه قوانینو په پيل کولو رسه، د دې وسه » تومان

وموندله، چې یوه خورا غوره، پر 9ان ډاډه، روغه او بسیا �ولنه جوړه کCي. 

په » سپین تومان«@cم د پوره روbانتیا په موخه د حرضت زردشت  دلته غوره
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) ۱۸۲) �وک په (۶اریانا دایرة املعارف د ( \هکله خربې اوږدې ک	م: د پ�تو

اورت «ی س	ی مخ کې داسې لیکل شوي دي: (زردشت: د اسپه د کورن� لوم	 

په دا کورن� » دونکر«بويل. املا( » لهراسپ«کی یې یونوو سدی، چې کی» اسپه

په » اورت اسپه«پخوانیو کورنیو پورې ت	لې 34ي، د وروستیو کیسو له مخې 

بلخ کې ډېرې ودان� ک	ې دي، خو په اوستا کې د ده د کارونو په باب 6ه نه 

  دي لیکيل شوي.

زري «او بل یې » ویست اسپه«دوه زامن درلودل، چې یو یې » اورت اسپه«

چې کیسې » ویست اسپه«وی نه وروسته د هغه ز » اورت اسپه«و، د » واري

بويل، د پالر په تخت کېناست او هغه یو غ�تلی او » 4شتاسپ«ویونکی یې 

بلخي لوی پوه » زردشت» «زرتشرتا«زړور س	ی و، د ده د زمانې لوی افتخار د 

او مقنن س	ی چې د زردشتي مذهب خاوند د ی، مشهور و. د ایران د ادبیاتو 

ولف یې میرزا جالل الدین هOیي ) مخ چې م۹۵د تاریخ د لوم	ي �وک (

بلخي و. دا حکیم او پوه س	ی « زردشت«(اصفها() دی، دا خربه مني، چې 

یاد شوی » زرلتشرت«او » زراتشرتا«، »زرتشت«، »زردشت«په بېلو بېلو نومونو لکه: 

» هیچاتاسپا«او لوی نیکه یې » پرتاسپه«او نیکه یې » پوروشوسبا«دی. پالر یې 

او په » سپین ملني«چې په پ�تو کې د » سپین تومان«ت لقب نومېدل. د زردش

یو حکیم او پوه س	ی و، » زردشت«معنی ورکوي. » پاکدامن«دري کې د 

د �ولو طبقاتو په » طب، نجوم او طبعیات«اخالقي او علمي تعلیمونه یې لکه 

دوه زامن او درې لوZې « زردشت«تېره بیا د ده د پیروانو لپاره ډېر Y4ور وو. 

د باخرت د » پورچسپ«نومېده. » پورچسپ«رلودې، ډېره کوچن� لور یې د

\]ه وه. » جام اسپه«د دربار د ډېر لوی س	ي » 4شتاسپ«نامتو وزیر او د 

ورور و، واده ک	ی و. د » جام اسپه«له لور رسه چې د » نواشرت«د » زردشت«

ې مختلفې د ژبې او د هغه د نورو خصوصیاتو په باره ک» اوستا«او د » زردشت«

عقیدې شته دي. کومه عقیده چې اوس ډېر طرفداران لري دا ده، چې 

نوموړی د میالد 6خه پخوا په اومه پې	ۍ کې زې^ېدلی او د شپ^مې (ق م) 

په اویا کلن� کې د بلخ » زردشت«پې	ۍ په لوم	ۍ نیOیي کې م	 شوی دی. 

) ٢٠(په » شتزرد«د معبد په یوه پوړ کې وژل شوی دی. » باکرتیا«یا » باخرت«
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کلن� کې �و�ی ژوند غوره ک�ی او د �وان� د مودې زیاته برخه یې په 

کلن� کې یې خپل مذهب او عقیده  )٣٠( ریاضت کې تېره ک�ې ده او په

3ر�نده ک�ې او خلک یې د خپلې طریقې خوا ته رابليل دي او د بلخ بادشاه 

وزیر » �شتاسپ«د » جاماسپ«پرې ای:ن راوړی او » �شتاسپ«یا » ویشت اسپه«

مذهب په لBه موده کې » زردشت«هم د هغه مالت� ک�ی دی. نو له دې المله د 

په ایران، توران، هند او کوچن� اسیا کې خپور شوی او پلویان یې مینديل 

  دي.
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  د زردشت کتاب

  
په پهلوي ژبه » اوستا«دی او » اوستا«نامتو مذهبي کتاب همغه » زردشت«د 

نومول کې�ي. دا کتاب » اوستاق«او په عر� ژبه کې  »اوستاک«یا » پستاک«
لري، چې د رشیعت احکام، اخالق، نجوم، هییات، » سک«) کتابونه یا ۲۱(

په روایاتو کې دا کتابونه » طربي«تاریخ، فلسفه او نور په کې لیکل شوي او د 
یې د غوایانو پر دولس زرو پو کو باندې لیکيل وو او  ول یې د یوه تن تالیف 

و د یوې زمانې او یوې ژبې په باب نه وو. هغه -ه چې اوس په الس کې دي، ا
د مهمو برخو -خه یو هم » اوستا«په نسبت ډېر لن0 دي. د » اوستا«د اصيل 

یا د » >اتونه«) مخ ۹۸دي. د ایران د ادبیاتو د تاریخ لوم@ی  وک (» >اتونه«
له » یسنا«بويل، د » >یتا«پخوانی رسودونه چې د سنسکرټ په ژبه یې » اویستا«

» یجنا«په جمله کې چې په سنسکرت کې ورته » یسناوو) «۷۲برخې -خه د (
د ستاینې او ملانHنې په معنی » یسنا«) رسودونو -خه عبارت دي. ۱۷وایي، له (

) فقرې داسې رسودونه، مناجاتونه ۷۲د یوې برخې نوم دی، چې (» اوستا«او د 
ه وخت کې په خاصوادابو رسه ویل او دعوتونه په کې دي چې د عبادت پ

رسود عموماً په شعر او Pینې په مسجع نM هم لیکل شوي » >اتونو«کې�ي. د 
  دي.

د  - ۱ ) فصلونه لري.۲۲وندیداد: دا هم د اوستا له اجزاوو -خه دی، چې (
سفد(سمرقند). - ۲آریاناونUو. - ۱یوې برخې آریایي هېوادونو په هکله لکه: 

هریو (د - ۶نیسایا(میمنه).  - ۵بخدي (بلخ) - ۴). مورو (د مرغاب سیمه - ۳
اوروا (د غزX جنوب ختیW  - ۸وایکرتاکوفس (کابل).  - ۷هریرود سیمه). 

هیتومت  - ۱۱هراویتي (د ارغنداب سیمه)  - ۰۱خنتا (>رکان).  - ۹غرونه). 
کخر (غزX).  - ۳۱راغا (د بدخشان سیمه).  - ۲۱(د هیرمند د سیند سیمه). 

رانکه  - ۶۱هپتاهندو (اوه سیندونه او پنجاب)  - ۵۱ن). وارنا(وزیرستا - ۴۱
  مخونه. ۲۳- ۶۲او نور. ماخذ د افغانستان تاریخ 
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) نه ۳چې له جمشید �خه مراد دی، د (» ویوان هان روی«د ی� کیسه: د  -۲

) پورې د جنازي د وړلو او د هغه د ادابو د الر�وونې او هم له هغو ۷تر (

د عبادت، کرهنې او د �ارویو د روزلو  مطالبو �خه عبارت دی، چې خلک

) نه تر ۲۱) پورې د نجاست احکام دي. له (۲۱) نه تر (۷خواته رابويل. د (

) د حیض د ۶۱) پورې د سپیو د روزنې او د هغو د جنسونو په باره کې (۵۱(

) د بدن د نظافت لکه د نوکانو د پرې کولو او د رس د ۷۱احکامو په هکله او (

) د چرګ د تعریف او د 4ینو ۸۱لو او نورو په هکله دي. (وی3تانو د خریی

په دې هکله دي، چې شیطان وغو�تل چې ۹۱جرمونو د تشخیص او (

) د غوایانو ۱۲د فریدون کیسه. () ٢٠( وغولوي، خو بریالی نه شو.» زردشت«

) هغه دعا ده چې د شیطان د ناروغیو د ۲۲باران، اوبه او د سپوږم? تعریف. (

  وستل کېCي.دفع لپاره ل

�لورویشت رسودونه لري، چې د خلقت د عايل موجوداتو » یشت«یشت:  -۳

» یشت«په هکله دي او یوه برخه ميل ح�سې په کې شته. د ادب په دنیا کې د 

پر نورو اجزاوو مقدمه ده او لکه �رنNه چې د » اوستا«رتبه ترMاتونو وروسته د 

هم د » یشت«حکم لري، » ویداریM»Nاتونه د هندوانو د مقدس کتاب » اوستا«

  د کتاب حکم لري. Ramayanaاو رامایانا  Mahabharateمهابهاراته 

�لورویشت فصلونه لري، چې هر ډول عبادتونه او د » ولینپرد«ولینپرد:  -۴

هغوی ادب په کې دي. د میالدي (اتلسمې) پېXۍ له رس نه پوه مسترشق د 

کې شول او په دې الره کې یې ډېرې د کتاب د مطالبو د �ېXلو په لZه » اوستا«

 -انکیتل دوپرون«ه]ې وکXې. د دې پوهانو له جملې �خه یو هم فرانسوي 

Anguetil Daperron « دی، چې د قدر وړ زحمتونه یې ایستيل او د

د فلسفې، طبیعي علومو، عباداتو، قوانینو او مقرراتو په باره کې یې » زردشت«

کې خپور )م ١٧١٧و کتاب تالیف او په کال (تر عنوان الندې ی» زند اوستا«د 

» یاسنا«دی، چې د » Baor Nouf -بورنوف«کXی دی او بل پوهاند فرانسوي 

مخونو کې تالیف کXی او په کال ) ٨٠٠( تفسیر تر عنوان الندې یې یو کتاب په

م کې خپور شوی د ی. داسې نور پوهان او ختی^ پېژندونکي هم  )١٨٢٣(

تاریخ » دري ادبیاتو«یې خدمتونه کXي د ي. د  شته چې په دې الره کې
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  لوم�ی �وک.

یو حکیم او » زردشت«د زردشت مذهب او تعلی�ت: لکه چې وویل شول  - ۵

پوه س�ی و او د ده اخالقي او مذهبي تعلیمونه ډېر فیلسوفانه او د پیروانو لپاره 
دی، چې  قایل یې 78ور وو. دی د موجوداتو دپاره په یوه واحد او مجرد مبدا

دواړه حادث » اهریمن«او » یزدان«وایي. نور او ظلمت یا » اهورامزدا«هغه ته 

بويل. نور باالذاته او ظلمت د هغه د طبیعي ظيل و جود له مخې او عقیده 

لري، چې د هستې نظام او قوام د نور او ظلمت او د یزدان او اهریمن ل9کرو 
یو Jای کېدلو په واسطه  او په وروستF عبارت د قوې او مادې د امتزاج

او د �ولو ناوړو چارو مرجع » یزدان«او د �ولو Oو چارو مرجع  ینLېKي�
ل9کر تل رسه په ج�Lه کې دی او » اهریمنانو«او » یزدان«دی او د » اهریمن«

» اهریمن«عاY به هغه مهال نېکمرغه او بني آدم به هغه دم هوسا يش چې د 

  نژاد له مین]ه الړ يش.

او بل جس�[ » مینو«په دوه وو عاملونو عقیده لري: یو روحا[ یا زردشت  -۶
او هغه چې په عاY کې دي، په دوه برخو یې ویيش: تقدیر،یا ب9نه ، » 8یتي«یا 

فعل یا (ک�نه) او د انسان حرکتونه او افعال په دریو بخرو ویيش: اعتقاد یا 
یده انسان هغه وخت د (من9ت) ویل یا (ويینه) او رفتار یا (ک�نه) د ده په عق

نېکمرغF لوړې مرتبې ته رسېKي او یزدان ته نیزدې کېKي او د جنت وړ 
8رJي، چې درې واړه شیان اصالح او هغه د Oې ارادې، Oې وینا او Oې 

  ک�نې g9h شوی وي.

زردشت وایي: د عاY د پیدای9ت بنسj پر اضدادو والړ دی او دا خاورینه کره 
او اهریمن د ل9کرو د مبارزې ډ8ر دی او کاینات د د نېکF او بدۍ یا یزدان 

دې قواوو د Oکلو راOکلو په منm کې واقع دی او د برش نېکمرغF، د د غو دوه 
وو متضادو Jواکونو د مبارزې په نتیجې پورې اړه لري. ابدي فردوس د 

چې Oه نیت، Oه ویل او Oه  کې دی ،یزدان د پیروانو او د هغو کسانو په برخه 
ري او دوزخ د پلیتو او اهریمنو ارواحو Jای دی او دغه راز وایي: کول ول

اهورامزدا چې نور محض دی، د 8یتي د هیوال رسه د نورا[ Jواکونو یا د 
په واسطه اړیکه پیدا کوي او د هغوی په واسطه  Amsha Spandامشاسپندان 
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خپل نور له مجردې مبتداء �خه نورو مخلوقاتو ته رسوي. اشا واهشیتا 

ASAVahista  خساتراوریاKhasathravarya سپانتا ارمایتي ،Cpanta 
Armaiti  هروتاتHarvtat -  آمرتاتAmertat  خه چې هرامشاسپند د ن#ۍ�

د یوې چارې وا1ې په الس کې لري او د د وی د هر یوه په مقابل او پر ضد 

، اهریمن یو بدمرغه روح 3کاره کوي. اکامانا Anramainyuانراماینو 

Akamanah  د وهومانا په مقابل کې اندراAndra  (غرب1ويل) د اردي بهشت یا

، د شهریوریا د (تلې) په مقابل کې ناآنهایتیا Cauruپه مقابل کې رسو 
Naonhitya  د سپندارند یا د (کب) په مقابل کې تروTauru  د خرداد یا

  د مردادیا د (وږي) په مقابل کې. Zarica(چنAاښ) په مقابل کې زریکا 
زردشت په خپله ادعا کوي، چې د امشا سپندان رسه یې ارتباط موندلی او 
هغوی �خه یې علم زده ک#ی او هم یې د اورمزد رسه بې له کومې واسطې 

�خه ارتباط موندلی او د هغه �خه یې د پوهې رIایي ترالسه ک#ې ده. د 

زردشت په مذهب کې تجرد او Pان 1و3ي کول او بد ويت منع شوی او د 

ادولو Xولنې او مدنیت جوړولو نظافت او د کوچنیانو روزنو، د S1ورو �ارویو اب

لکه د غوایانو، پسونو او کرهنې او نیالAیو ایYودل او داسې نورو چارو 

سپار3تنه شوې ده. د نجاست، طهارت، د م#یو 3خولو او نورو په باب S1وره 

  قوانین لري.
میت ورکاوه او په خپله یې د زردشت د علومو او ادابو زده کولو ته ډېر اه

  هغوی په باب خلکو ته تبلیع کاوه.
دا وه د زردشت او د هغه د دیني قوانینو په هکله یوه لن_ه غوندې �ر1ندونه. 

د زردشت د دین تعلیaت Xول په دې دریو بنسSونو لن_یز شوي چې وایي: 

ویستا کې په چې د هغه د اویستایی ژبې ا» غوره اندنه، غوره وینه او غوره ک#نه«
لکه چې په ». هومته، هوخته او هورتشته«دې غcیزه توریو لوستلی شو: 

ډېرې مهمې » اویستا«پورتنیو کر3و کې ولوستل شول، د زردشت د کتاب 
یایسنا1انې g1يل کېcي، چې د 1اتونو په » یشتونه«او » 1اتونه«شتمنd د هغه 

ې داسې ویل شوي: ) مخ ک۸۷۸هکله د اریانا دایرة املعارف اوم Xوک په (
کې » یسنا«1اتونه: د اوستا ډېره مقدسه او لرغونې برخه 1اتونه دي، چې په 
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!ای ک�ل شوي دي. په برهمني او بودایي ډېرو پخوانیو مذهبي کتابونو کې 

هغه منظومې ,و,ی دي، چې د ن( په من) کې وې، د اوستا#اتو نه هم » #اتا«

» #اتونه«مناسبت نوموړې برخه په اصل کې داسې وو او د موزون وايل په 

  یعنې رسود او نظم او شعر باله شوي دي.

#اتونه یوه ورځ د یوه کتاب هغه جز و، چې یونا6 مورخ (هرمپیوس) له هغه 

?خه بحث ک�ی دي. د برهمنانو او بودایانو په کتابونو کې د #اتونو د معنی 

ې د هغو منثورو دمعناوو له مخې د اوستا#اتونه هم باید په لرغونی زمانې ک

مطالبو خربو تصور ک�ه يش چې نن ورځ په الس کې نشته. نو د دې لپاره چې 

هغه مطالب لنQ ک�ی يش او په داسې شکل کې یې راويل، چې خلک یې په 

دا الندې » #اتونه«اسانV رسه په یا د ک�ي نو په شعر متوصل کېدل. د اوستا 

  پنXه برخې دي:

  وهتوشت.- ۵و هو خشرت. -۴سپنتمد -۳اشنود. - ۲اهنود. -۱

د نوعیت او اهمیت په هکله معلومات وړاندې شول، » #اتونو«په پورته تو#ه د 

دا چې زمون\ بنسZیزه موخه د ,ولنیزې چوپ� د سپېYلتیا په هکله ?رخي، نو له 

  دې المله غواړم، بېرته خپلې موخې ته راو#ر!م. 

په هکله ولوستل، د » سپین تومان«په پورتنیو کرcو کې مو د حرضت زردشت 

هغو کرcو نه به مو دې ,کي ته پام رااوcتی وي، چې حرضت زردشت د 

سرت مشاور یا سپېYيل دین راوړونکي په تو#ه دنده » #شتاسپ«یا » ویست اسپه«

لرله. #شتاسپ په بلخ کې د سپین پو,کو اریایانو پادشاه و. #شتاسپ چې د 

ېدل، هغه به یې ,کي په ,کي زردشت له خوا کوم قوانین ,ولنې ته وړاندې ک

پيل کول، یعنې په بلخ کې د بلخ پادشاه #شتاسپ او د دغه سرت واکمن وزیر 

جاماسپ هم د زردشت مالت� ک�ی دی. د پادشاه او د سرت وزیر پاملرنو 

زردشت ته وسه وبkله چې په ارامه تو#ه په ,ولنه کې @دیني، اقتصادي، 

شمېر ډېر قوانین او رشایع ولیکي. ?و فرهنlي او ,ولنیزه سمونونو لپاره یو 

,ولنی کې طبقاr توپیرونه صفر ته را ,یp يش. لکه چې په دې هYې کې 

بریالی هم شو، کوم چې په همدې تور په اویا کلنV کې شهید ک�ای شو. خو 

د ده دیني رشیعت او سیايس الرcوونې د غوره الرcوونو په ?ېر خپلې اغېزې 
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ه د سمونونو په لوري ورځ تر بلې لن�وله، چې د �ندلې وې. �ولنې خپله الر 

  هغې مهال د مدنیت ن*ې ن*انې اوس هم تر سرت#و کې ي.

د بلخ مدنیت د انسانیت په ملنه کې یو نه هېرېدونکی پ2او دی، چې به 

هیAکله له سرت#و پ@ نه يش. دا په دا چې د حرضت زردشت په سمونواله 

�ولنیزه عدالت په تله کې تلل شوي او پرو#امونو کې د و#2یو و#2نیزه حقوق د 

یوه خوندي، بسیا او پر Lان ویسا �ولنه ترېنه جوړه شوې وه. هر Gه ته د هر 

چا الس رسی یوه ساده هAه برې*ېدله. د کرهنې، ژویو ساتنو او روزنو، د 

کورونو او �ارونو ودانN، د الرو پلونو او ویالو د جوړونو پوهه، �ولنیزه شوې. 

س رسی، د رواوو او قانوO الر�وونو له الرې اسانه او ساده شوي شتمنیو ته ال 

وو. سیاست کې هر چاته د هغه د پوهې او وړتیا له مخې برخه ورکول کېدله. 

 Oامتیازونه د پوهې او وړتیا نه پرته شته والی له السه ورکاوه. شیطا Sطبقا

و او الروهونکو هوسونو د زوریاتیو، بلوسیدنو، د بې وزلو Lورونو، لو�Vری

Lواکونو خپل Lواک بایللی و. په لرې او نیزدې هېوادونو کې ظامله واکمینو 

د حرضت زردشت او د هغه جوړه ک2ې �ولنې د الپسې بریتوبونو او سمونوالو 

 Oونو ته د حرست په سرت#و کتل. د رخې او د نه الورینې د شیطاZپرمخت

�ولنه الپسې وغوړې ي او ورو ورو ملسونو له المله یې نه شوای زغملی چې دغه 

  د د وی تر سیمو ورسې ي.

پ*تانه د افغانستان په «په هغه کتاب کې چې د �اغيل غوث خیربي له خوا 

) ۸۳په نامه لیکل شوی د زردشت په هکله په (» افسانوي او داستاO تاریخ کې

  مخ کې داسې لولو:

ند کې یې د بلخي زردشت نیزدې حامي او دوست چې د زردشت په ژو «

زردشتي دیانت قبول ک2، د غرغ*ت یا #رشاسپ د یوه رو�انه انbور د 

وړاندې کولو په موخه مو غوره و#fله، چې په دې کتاب کې ورباندې یو جال 

  Gپرکی ولیکلی يش، چې په راتلونکیو پاhو کې به ستاسو له نظره تېر يش.

افغانستان د نورو د غرغ*ت یا #رشاسپ د مهال مدO او تهذیبي حال د اریانا 

افسانوي او داستاO پاچاهانو په پرتله ډېر Lالنده او رو�انه دی. Lکه سرت 

زراتوشرتا د هغه په سیوري او د Gې2ونکیو په وینا د همدوی په هAونه، 
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لوم نی اوستا ولیکله، چې په دې رسه زردشتي دین د وړتیا او لوړتیا الره 

(ه شان وغوړېده. دې نوي مدنیت په ووهله او اویستایي تهذیب او مدنیت په 

ک له، چې تر دې دمه ال د ویدایي  پرانیسته یوه داسې .ولنه کې خپله الره

ادیانو او ه5وبونو تر اغیز الندې وه او ویدایي. باورونه ال پر 2ای پاتې ول. 

ری>ویدا ال تر هغه وخته د و: یو لپاره د ارز(ت وړ پېژندل کېده او د ویدیک 

انې، آرونه او اصول ال د خلکو په ذهن کې ژوندي ول، چې دا مدنیت ن=ې ن=
  هر ?ه د اویستایي مدنیت د وړان>و تر اغیز الندې کرار کرار بدل شول.

بلخ، بخدي د د واړو مدنیتونو د 2لېدلو، «تر کومه 2ایه چې مورخانو ویيل، 

هر یوه په لوم نی .ا.وبی و او د ارایانا افغانستان افسانوي او داستاC پاچاهانو 
  »خپل مهال کې په دې 2ال کې ونFه لرلې ده.

بلخ د پارس، «مخ کې داسې لیکي: ) ٩٠((اغلی غوث خیربي د دې کتاب په 
ایران، په ختیO لوري کې را2ي. په پارس وروسته ایران کې هخامنشیان 

واکمن ول، چې په بلخ کې زراتوشرتا، اوستا ولیکله او زردشتي دین منO ته 

د تاریخ سندونو له مخه هخامنيش پاچا د اریوش دارا او نورو راغی. لیکن 
 Rزردشتي دین ونه مانه، همدې د اریوش پر بلخ یرغل وک  او د اوستا لوم ن

اصيل نسخه یې له بلخ ?خه یوړه. دغه نسخه په هغه (واره) کې پرته وه، چې د 

بلخ پادشاه او د زردشت حامي او دوست (:رشاسپ) خاص د اوستا لپاره 

وتيل مورخ استاد کهزاد دغه :رشاسپ پ=تون ثابت ک ی دی. » جوړه ک ې وه.

  ) مخ کې داسې وایي:۵۹همدارن>ه غوث خیربي د خپل کتاب په (
د اریوش د بلخ له واري ?خه د اوستا کتاب وت=تاوه، لېکن د ژوند تر پایه «

پورې زردشتي دیانت یې ونه مانه، په داسې حال کې چې :رشاسپ یا 

ې د زردشت ډېر نیژدې حامي او دوست او د بلخ پاچاهي یې هم غرغ=ت چ
په الس کې وه، د لوم C انسان په تو:ه له .ولو مخکې نوی دین قبول ک . 

2که زردشت او غرغ=ت (:رشاسپ) دواړو رشیکه وینه لرله او د یوې خاورې 

  »بچیان ول.
 مخونو کې داسې )٢٢٠او ٢١٩-٢١٨((اغلی غوث خیربي د دې کتاب په 

په ویدایي پیر کې د اریانا افغانستان و: یو کومه واحده او ثابته دیني «لیکي: 
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مبدا نه درلودله. لیکن په بلخ کې د �رشاسپ د پاچاه په مهال د زردشت د 
ظهور او د اوستا د مین. ته راتلو نه وروسته دغه واحده او ثابته دیني مبدا، د 

ورباندې پیدا ک5ه، چې زردشتي  لوم5ي 3ل لپاره خلکو وموندله او �روهه یې
دین و او الر>ودنه یې هم د بلخي زراتوشرتا پر غاړه وه، چې د وخت پاچا 
غرغBت یا �رشاسپ یې لوم5ی حامي او مالت5 کوونکی و، چې له ?ولو لوم5ی 
یې زردشتي دین ومانه او دغه انقالب په ?ول هېواد کې د یوه نوي تهذیب او 

لو سرت المل هم و�ر3ېده او د ن5ۍ نور هېوادونه مدنیت د زېIېدلو او پراخېد 
  یې د اغیز الندې راغلل.

پیل کېدل دواړه په بلخ کې شوي دي، ر ېپد اوستایي مدنیت او اوستایي 
3که چې آر مبدا یې زردشت او دده کتاب اوستا دی او د بلخ د خلکو د فکر 

�رشاسپ په  او اند په برکت مین. ته راغلی دی او پBتون غرغBت، غرشاسپ او
کې سرته ونPه لرلې. د غرغشت پوهه او تدبیر، چې د زراتوشرتا نیژدې حامي 
او دوست و، د دې سبب شوی و، چې بلخیان د خپل ژوند ارز>تونه ډېر >ه 
وپېژT او د باخرت د اسپه کورن له مینSه زراتوشرتا چې پBتو لقب یې 

تي دین مین. ته راوړي، و، ن5ۍ ته رايش، اوستا ولیکي او زردش» سپین تومان«
چې لوم5نی منونکی او قبلوونکی یې په خپله غرغBت یا �رشاسپ و او د 
زردشت د د ین رسه د عالقې له مخې یې الر>ودنه وک5ه، چې اوستا دې د 

زرو د غوایانو په پو?کیو کې په طالیي رنY ولیکل يش او بیا دی د بلخ  )١٢(
  ) کې کېBودل يش.Vara -په >کيل (واره

رخ پلین ویيل دي چې اوستا ډېر غ` و او چې عرب مورخ طربي هم مو 
) ?وکه یا (نسک) درلودل. 3ینو ۲۱همدغه �روهه >کاره ک5ې ده. اوستا (

مورخینو ویيل دي چې: �رشاسپ حکم ک5ی و، چې اوستا دې د هېواد په 
  معبدونو کې کېBودل يش.

پارس د پآچا وایي: د اوستا ارنسخه داریوش هخامنيش، 3ینو مورخانو د 
کوروش نوم هم یاد ک5ی دي، له بلخ نه یوړله، کله چې مقدوT سکندر پارس 
(ایران) ونیوه او بیا یې (پرسپولس) په اور وسو3ولو، نو د اوستا هغه نسخه هم 

  وسو3ېدله او له مینSه الړه.
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اوستایي مدنیت چې د ویدي مدنیت �خه وروسته مین� ته راغی، دویم سرت 
ان*و یې بلخ، بخدي او باخرت وو. غرغ#ت یا غرشاسپ �که د مدنیت و، چې ز 

دې مدنیت با6 او بنس4 ای#ودونکی وپېژندل شو، چې په همدې مهال کې د 
بلخ پاچا او د زراتوشرتا حامي او د اوستا په کار کې مرستندوی وو. محققین او 

مورخین په دې 9روهه دي چې د 9رشاسپ د د ورې سرت ویاړ د زراتوشرتا 
ردشت) پیدا کېدل او د ده له خوا د اوستا لیکل دي. زردشت یو لوی پوه (ز 

او د بلخ غ4 قانون جوړونکی یا مقنن و، چې زردشتي دین یې مین� ته 
راووړ. ژوند او مرګ یې په بلخ کې تېر شوي دي او د یرغل*رو تورانیانو پر ضد 

الر یې د ج*Cې په ډ9ر کې خپل ژوند له السه ورکCی، چې د 9رشاسپ پ

(اورت اسپه) چې د افسانه جوړونکو له خوا په (لهراسپ) مشهور شوی هم له 

تورانیانو رسه په مخامخ ج*Cه کې وژل شوی د ی. له (اوروت اسپه) یا 
(لهراسپ) �خه د بلخ پاچاهي (9رشاسپ) یا غرغ#ت ته پاتې شوه او ده بیا 

  تورانیان د تل لپاره پر بلخ باندې له تېري �خه منع کCل.

) مخ کې داسې زیاتوي: زردشت ۲۶۲غلی غوث خیربي د همدې کتاب په (Pا

د غرغ#ت د شخصیت په تکیه او مرسته د خپل دین آرونه (اصول) په خپل 
کتاب (اوستا) کې په ډېر Pه ډول خپلو خلکو ته وروپېژندل، چې اوستایي 

و تهذیپ وررسه وده او پراختیا وموندله. لیکن ډېری پوهانو (اوستا) یوا�ې ی

دیني کتاب نه دی پېژندلی، بلکې زردشت یې یو اقتصادي عاW او (اوستا) یې 
د �ینو اقتصادي سیستمونو معريف کوونکی Pوديل. رسبېره پر دې د زردشت 
د پیدای#ت او زوکCې د سیمې او �ای په هکله �ینې نوې �ېCنې خپرې 

د  شوې دي، چې له هغې جملې نه د ان*لستان (مزدیسنان) مجله ده، چې

کال د سپتامرب د میاشتې په a9ه کې یې یوه تحقيقي مقاله خپره کCې  ١٩٢٦
کاله مخکې د ) ٦٩٠٠ ( ویل شوي دي: زردشت له میالد نهچې په کې 

افغانستان د (ونکهوی دریتا) په سیمه کې زېeېدلی دی. د پالر نوم یې 
پوروسپ او د مور نوم یې (دغدو) و، چې دوی له یوې امیرې کورنg �خه 

  ول.

زردشت په دېرش کلنg کې له زده کCو وروسته په نCۍ کې وحدانیت پرستي 
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اعالن او په خپله په (اشیدا) غره کې �یله شو. له هغه وروسته یې خپل مشهور 

کتاب (اوستا) را/کاره ک-. زردشت په اویا کلن( کې د خپل دعوت په من%ي 

نې9ې کې چې د  (مرکز) بلخ کې ووژل شو. د زردشت د ظهور یا پیدای1ت په

دوه زره پن%ه سوه کاله مخکې /ودل شوی و، د اختالف ډېر ) ٢٥٠٠(میالد نه 

ژور توپیر /يي. دغه مطلب باید په یاد ولرو چې �و زرد/تیانو، نور وهم 

  ظهور ک-ی او Jولو د لوم-I زردشت پېروي ک-ې ده.

شپP زره  )٦٩٠٠(د انOلستان (مزدیسنان) مجلې ویيل وو، چې مبادا له میالد نه 

او نهه سوه کاله مخکې زردشت د هخامنيش (د اریوش) او یا دی دانیال 

  پېغمرب له زردشت رسه په سهوه یو وRSل يش.

په هر حال هر �ه چې نن یې تاریخ رشحه په الس راکوي، د هWغه زردشت 

  ») کاله مخکې په بلخ کې راپیدا شو.٧٠٠په هکله ده، چې له میالد نه اوه سوه (

نیو خورو ورو �رSندونو په مخ دا Jکی په خورا رو/انه توSه لیدلی شو، د پورت

چې حرضت زردشت د دیني پوهنو رسه جوخت د ژوندانه د نورو اړخونو په 

هکله هم لکه اقتصادي، فرهنOي، Jولنیزه او سیايس پوهه هم لرله او د خپلې 

په الره  Jولنې د ژوند د خورو ورو اړخونو د تنظیم، ترتیب او خوندي کولو

کې غوره سمونونه رامینe ته ک-ي وو. له دې کبله د ن-ۍ پوهانو، هغه ته د 

  لوی مقنن لقب ورک-ی دی.

په دې توSه حرضت زردشت نه یواiې لکه د حرضت موسی علیه السالم او 

حرضت کنفویسوس غوندې خپلو ولسونو ته د ژوند د هر اړخ په هکله 9Sور 

خپل ولس نه یې هم یو غ1تلی، بسیا او  قوانین او رشایع وړاندې ک-ي، چې

رسلوړی ولس جوړ ک-ی و. د حرضت زردشت غوره والی په دې کې /کاري 

چې هغه په خپل ژوند کې خپل ولس یو موJی، خپلواک او د ژوندانه د هر 

اړخیزو /ېROو نه برخمن ک-. کوم چې موسی علیه السالم د Jولو قوانینو او 

ک-ل، د دې وسه ونه میندله، �و د iمکې رشایعو رسه رسه چې یې وړاندې 

پرمخ خپل قوم نه یو خپلواک ملت جوړ ک-ي. لکه چې په همدې توSه په 

چین کې حرضت کنفویسوس هم د خپلو سمونوالو پروSامونو په پيل کولو کې 

نیمO-ی او نیمه خوا پاتې شو. اجتWعي عدالت د ولس په اقتصادي حالت 
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ترمین�ه بسیاینه او ډاډ رامین� ته کوونکی  کې مساوات راوړونکی او د �ولنې

+واک دی. کله چې یوې �ولنې کې بسیاینه او ډاډ خوندي يش، په هغه �ولنه 

کې امنیت، ودا3 او سمسورتیا وغوړې0ي. په امنیت، ودان. او سمسورتیا کې د 

8اري او کلیواله ژوند ترمین�ه توپیرونه له مین�ه الړ يش، پوهه وده وک4ي، 

ارې لکه د ب@ د ?لونو په <ېر وغوړې0ي. د 8ېرازۍ پرسلی خپله کلتوري چ

?لورینه ملنه هره خوا پلنه ک4ي. غرونه، راغونه، د8تې او کAونه د کلیو او 

8ارونو رسه یو +ای د ولس د عايل فرهنH په 8کالوو او 8ېEFو کې ډوب او د 

  زمانې په هنداره کې خپله سپېAلتیا و+لوی.

�ولنې ترمن�ه طبقاT امتیاز خپل شته والی وبایيل،  په اجتOعي عدالت کې د

مساوات او برابري خپله واکمني پلنه ک4ي، لکه چې د تاریخ په مختلفو پ4اوونو 

کې یو +ل هغه هم په مرص کې د حرضت یوسف علیه السالم د واکمن. په 

مهال د طبقاتو نه لرې �ولنه رامین� ته شوې وه، چې موږ یې هغسې بله بېلFه 

شو 8ودلی. دا +که چې د یوسف سمونواله پرو?رامونه �ول په �وله کې د نه 

عدم تشدد یعنې: د تاوتریخوايل او +ا+نیزه ک4ونو نه پرته پيل شوی او بري ته 

  رسېديل وو.

په دوهم پ4او کې د اریانا په پالزمینه (بخدي) کې د حرضت زردشت له خوا 

ردشت و، چې د اجتOعي <نFه چې ویل کې0ي او پوهانو منلې، دا حرضت ز 

عدالت د خوندي کولو په پار د ژوند په هر اړخ کې ?lوره قوانین پيل ک4ل. د 

�ولنې ډاډ او بسیاینه یې خوندي او په �ولنه کې یې د ودان. او 8ېرازۍ ملنه 

پراخه او پرnینه ک4ې او هېواد یې د ن4ۍ په سیاالنو کې سیال ?ر+ولی و، خو 

بریدونو له المله د خپل هېواد په زړه کې شهید شو.  د بهرنیو میر<یو د پراخو

مFر د هغه د شهادت رسه رسه د8منو +واکونو ته د دې وسه پر الس ورنغلله، 

<و د اجتOعي عدالت د خوندي کېدو په الره کې د زردشت له خوا رامین� 

ته شوي قوانین او رشایع له مین�ه یويس. دغه پر اجتOعي عدالت مینه 

رشایع خپله واکمني په �ولنه کې د پخوا په <ېر ال پسې �ینFه قوانین او 

وساتله. خو هغه مهال د بهرنیو میر<یو له خوا ورته مر?ا3 ?ذاز ورک4ل شو، 

کله چې د زردشت د رشیعت لوی پوه او مقنن (مزدک) خپله فتوا خپره ک4ه. 
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خ ته م) ٦٩٩() �وک ۷په دې هکله غوره ��م د پ�تو اریانا دایرة املعارف (

مزدک د زردشتي دین له روحانیونو (خه وو، چې «و�ورو، چې داسې لیکي: 

د خرسوانو شیروان په زمانه کې یې د پېغمربۍ دعوه وک3ه او د نوموړي پاچا 

په امر ووژل شو او د مزدکي مذهب پیروان هم زیاتره له مین@ه یوړل شول. د 

  »لل کېدل.مزدکي مذهب له مخې خلک په J@ه او شتمنI کې رسه �G ب

دا وو د مزدک په هکله د اریانا دایرة املعارف لنGه یادونه. د پ�تو اریانا دایرة 

  ) مخ کې د انوشیروان په هکله داسې وایي:۶۲۲) �وک په (۴املعارف د (

انوشیروان: د پارس د ساسانیانو له حکمدارانو (خه دی، اصيل نوم یې خرسو 

کال کې د حکمرانI پرتخت  م )٥٣١دی، وروسته د پالر له م3ینې په (

 Tین�کېناست. انوشیروان وروسته له هغه چې په خپل قلمرو کې یې امنیت 

او اصالحات یې وک3ل، نو د بیزانس د امپراتورۍ رسه یې د ج3Xې بنا 

کې�ودله. انوشیروان د بیزانس رسه د خپلو ج3Xو په نتیجه کې غالب شو. 

د بیزانس مقتدر  Justinienرسبېره د خپلو نورو موفقیتونو، جوستي نین 

حکمدار یې دېته اړ ک3، چې په هر کال کې دېرش زره طالوې ده ته ورک3ي. 

انوشیروان یو په بل پسې فلسطین، سوریه او اناطويل تر خپل سلطې الندې 

راوستل او تر استانبوله پورې پرمخ والړ. حتی نننی �رجستان، �لXیت یې هم 

ه د توکیو، ترک له د ولت رسه متفق شو تر خپل ترصف الندې راوست. وروست

او له یفتلینانو رسه وجنXېد او د هغه پسې بیا د خرض د ترکانو رسه هم وجنXېد. 

مXر په دې ج3Xو کې ډېر تاوان ورپېh او په پرېشانI اخته شو. بیزانسیانو د 

دې لپاره چې د ده تهلکي مخه ونیيس، نو د خرض د د ولت رسه یې د اتفاق 

و د دې اتحاد او دوستI د زیاتې �ینXېدو لپاره یې یو بل ته رسه ت3ون وک3 ا

لوlې هم ورک3ې. انوشیروان د دې دوستي په راتلونکو خطرونو پوه شو او د 

هغه د مخ نیوي لپاره یې خپل معروف (سد) په دربند کې بنا ک3. لیکن دا بند 

ارس هم باالخره ونک3ای شول، چې د خرض د ترکانو مخه ونیيس، چې پر پ

باندې یې حمله وک3ه. دوه oلې د ده پر ضد پا(ېده لیکن (ه یې ونه شوای 

ک3ای. انوشیروان هندوستان هم تهدید الندې راوست او مجبور یې ک3 چې د 

  فارس د دولت په �qه ت3ون الس لیک ک3ي.
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انوشیروان �لوې�ت کاله حکومت وک� او په پای کې د هغو مجادلو په علت 
و رسه کولې، د &ینو ماتو رسه مخامخ شو او د د غو مجادلو چې یې له بیزانطیان

  »میالدي کال کې م� شو. )٥٧٩(په ترڅ کې په 

په پورته کر9و کې مو د (مزدک) په برخه کې ولوستل چې د پارس خرسو، 
انوشیروان له خوا (مزدک) او د هغه زیاتره الرویان په دې تور او :ناه په 

(مزدک) د زردشت د دین لوی عاB و، خو Aولیزه تو:ه ووژل شول، چې :ني 
د پېغمربۍ دعوی یې ک�ې او په G9و او شمتنیو کې یې د خلکو :E حق 
منلی او ویيل یې دي، چې G9ه او شتمني د خلکو :E مال او شمتني ده. دا 

د Aولنیزو وژنو بنسNیز تور. 9ه به وي د G9ې او شمتنیو په هکله چې آیا د  وی
يش، که نه؟ یو �ه غوندې &یر شو او و:ورو چې ایا  خلکو :E مال بلل کېدلی

د انوشیروان موخه په ر9تینه تو:ه د عدالت او مساوات تامینول وو او که دا 
چې هغه په دې بهانه غو9تل د خپل د الرې خنEونه لرې او کنEکپري اوارې 
ک�ي، �و په بېغمه تو:ه وکوالی يش، په سیمه او ن�ۍ کې د خپل د &ان او د 

د واکمنX &واکمنه �په AینWه او په پرله پسې تو:ه ژوندۍ وساV. نو د خپلې 
ده په مخه کې دوی الملونه شته والی الره، چې 9ایي لوم�نی یې د واکمنX د 
پای�ت او د وهم یې د پراختیایي غو9تنې تنده و:Yله يش، چې د هغه په ک�نو 

کور] سیاست کې په رو9انه تو:ه لیدلی شو. د واکمنX د پای�ت خربه په 
پورې ت�او لري، چې موږ هغه د مزدکیانو په Aولنیزې وژنې کې :ورو او دا 
Aکی ترې اخلو چې انوشیروان په خپل دغې تاریخي جنایت رسه وکوالی 

او خپله  لیوړ   تو:ه له مینGهشول، خپل کور] احت_يل خنEونه په یو &يل

و تلوسو لپاره پرانستله. د الره یې د خپلو راتلونکو پراختیایي غو9تونکو هیلو ا

دې رسه جوخت د &ان لپاره یې د (انوشیروان) عادل افتخاري نوم او لقب 
هم ترالسه ک�. هو! د تاریخ په هر پ�او کې عادل او منصف هغه �وک :Yل 
شوی، چې لکه د خرسو (انوشیروان) په �ېر سرت جنایت وک�ي او خورا لوی 

او مساوات غو9تونکي وو، یا  ظاB او مستبد وويس. هغوی چې د عدالت
هغوی چې د خپلو لنEو مودو ژوندي پاتې کېدو لپاره اجت_عي عدالت او 
مساواتو ته مخه کوله، د ظاB او مستبد &واک د پرمختk د الرې خنE کېدل، 
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په "ولنیزه تو�ه د مبارزې له ډ�ره محوه او نابود شول، چې دغه ل�ۍ ال تر 
ونو او مثالونو کې ال هم پای1ت لري. -وک اوسه پورې په خپلو مختلفو رن$

چې د ?واک خاوند شو او ظلم یې وک�، هغه عادل، منصف، قانون پوه او د 
حق خاوند دی، خو -وک چې په "ولنه کې د کوم ?واک خاوند نه وي، هغه 
باید ارومرو د مستبدینو مطیع، تابع او غاړه ای1ودونکی وي، که استبداد ته 

باغي، قانون نه ت1تېدونکی او د وژلو مستحق �Nل  اطاعت ونه ک�ي، یاغي
کېTي. خرسو (انوشیروان) "ول مزدکیان په دې تور ووژل چې د "ولنې 
خواران او بې وزالن یې د شتمنو په شتمنU کې د حق خاوندان �Nل او په 
خپله (انوشیروان) په دې د لیل د عادل افتخار و�ا"ه چې د شتمنو له �رېوان 

و او خوارانو د حق السونه لنZ ک�ل. دې مستبد او ظاY دې ته نه یې د بې وزل
ونه کتل چې دغه خواران او بې وزالن یوا?ې د ده د واکمنU په مهال کې د 
شتمنو په شتمنU کې د حق خاوندان نه وو، چې د ده نه په پخوا او د ده نه 

ن په په راتلونکو مهالونو کې هم د لوی خدای له لوري هر بې وزيل د هر شتم
شتو کې د حق لرونکي او د حق خاوند �Nل شوی دی، لکه چې لوی خدای 

َوِيف «آیت کې داسې امر کوي: ) ١٩( د قرآن کریم د الذاریات سورت په
ائِِل َوالَْمْحُرومِ  ژباړه: (او په مالونو د د وی کې حق او » أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ

  نې مسکین سوال نه کوونکي لره.)برخه ده سوال$ر لره او صرب کوونکي لره، یع
تفسیر: محروم هغه اړه، مجبور او محتاج دی چې له هیچا -خه هی_ نه 
غواړي، مطلب دا دی، چې دوی برسېره پر زکوات له خپلو مالونو او شتو 
-خه په خپلې خوhې رسه سایالنو او محتاجانو ته برخې "اکي او مقرروي، 

وایه يش او اغنیا باید د داسې  چې د التزام له المله، �واکي حق ورته
محتاجانو له حال نه خرب وي، چې دوی له رشم او غیرت نه له چا -خه -ه نه 

  غواړي.
د پو رتني آیت د -ر�ند او روhان مl نه هر -وک پوهېدلی يش، چې د 
شمl په شتو کې د زکوات نه پرته چې یو فريض حکم دی او باید کال په 

اتې شتو کې هم ال د کال په اوږدو کې د هر سایل کال یې ادا ک�ي، د ده په پ
او محروم حق محفوظ دی، هی_ شتمن د دې وسه نه لري، چې له خپلو شتو 
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�خه د کوم سایل یا محروم انسان حق وسو�وي، یا دا چې ووایي دا زما 
شتمني ده، په دې کې د بل هیچا حق نشته، دا �که چې په پورتني آیت کې 

خدای له لوري امر شوي، په ه5غسې زه فکر کوم چې  په رو2انه تو1ه د لوی
مزدک هم حق الره �و ووایي په شتمن; کې :ول انسانان په 1ده رسه حق 
لري. یعنې: د مزدک فتوا د حقوقو د بنسD له مخې کوم غلط او ناروا اړخ نه 
درلود. لکه �نLه چې د �مکې په هکله د :ولنیز عدالت په چوکاټ کې یو نه 

کیت واک لېQدېدلی يش، په ه5غه تو1ه د M2و په هکله هم د بل ته د مل
محرماتو نه پرته د ملکیت واک په هر مهال کې د یو نه بل ته د لېQدېدلو وړتیا 
او لېوالتیا لرلی يش. نو په دې دلیل: لکه �نLه چې مزدک په خپل مهال کې 

ېدلو له فتوا ورکUې وه، په ه5غه رنLه په M2ه او �مکه کې د ملکیت د لېQد
المله هر چاته حق شته او هر �وک کولی يش، په �مکه کې په هره تو1ه او په 

  M2ه کې د محرماتو نه پرته په هر مهال کې د ملکیت حق السته راوړي.
2ایي لکه �رنLه چې د هابیل او قابیل په مهال کې د خویندو رسه واده او 

تو د واک د نکاح حق V1ل کېده، د مزدک په مهال کې به هم د محرما
  لېQدېدلو روا والی شتون الره.

آیتونو د ) ٢٥) او (٢٤(د پورتني بحث په تایید کولی شو د املعارج سورت د 
�ر1ندو الر2وونو پرمخ الپسې په دې هکله ډاډه او باوري ووسو، چې وایي: 

ْعلُومٌ « ائِِل َوالَْمْحُرومِ  -َوالَِّذيَن ِيف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ مَّ اړه: (او هغه ژب» لِّلسَّ

کسان هم هلوع نه دي، چې په اموالو د هغوی کې حق (برخه معلومه وي) له 
(زکوات او صدقات) لپاره د غو2تونکیو (فقیرانو) او محروم (فقیرانو) چې 

  سوال نه کوي.)
یادونه: (هلوع) هغه چاته وایي چې حارص، بې صربه، فریاد کوونکی وي، 

 هي،و سېدلو په مهال کې نارې سورې  یعنې: هغه �وک چې د رش او رضر د ر
بې صربي 2یي او کوکارې کاندي. خو د 2ېVLو په مهال نور خلک د حق له 
لیارې منع کوي او هر �ه �ان ته غواړي او خپل �ان مستحق V1ي. د مثال 
په تو1ه یو شتمن سUی چې نه غواړي له خپلو شتو �خه کوم محروم او 

وړولو رسه د خپلو شتو د ساتلو لپاره �ان سوالLر ته �ه ورکUي، نو په بهانو ج
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�ي او وایي چې: دغه شته مې په ډېرو ډېرو ک	اوونو، رب	ونو، د السونو �مجبور 

په ت�اکو او د تندي په خولو رسه �%يل دي. روا به نه وي چې په اسانه تو�ه او 

په نه 3ه خربه یې چاته ورک	م). داسې کسان د دې سوچ نه کوي، چې که 

ی خدای له لوري ده ته سمه روغتیا، وسه او ه7ه نه وی ب5ل چیرې د لو 

شوې، نو ده به 3رن=ه او په کومې وسې خپلې د پ5و تيل او د السونو ورغومي 

ت�اکې او وچيل خولې ک	ي  او په دې تو�ه یو شتمن انسان ترې جوړ شوی و 

ای، نو Eکه هر 3ه د لوی خدای له لوري دي او هغه لوی ذات دی چې یو 

د دې وسه ب5ي، 3و د شتمن کېدلو په لیاره کې د بریو 3خه ډکې هلې  چاته

Eلې وک	ي. Eان خولې ک	ي، ک	اوونه و�ايل، شپه او ورځ یوه ک	ي، خوړل، 

 KLو له 3وکو نه د خوب د خو�53ل او هوساینه پر Eان حرام او د سرت�و د ب

لوري ب5وونکو 3پو مخه ونیيس، و�%ي او د �%و پر کچه یې د لوی خدای له 

برکت پرېوEي. په دې تو�ه ویلی شو، چې په شتمن کېدلو کې د انسان لپاره 

یواEې هلې Eلې دي، نور د لوی خدای کار دی، چې یو چاته د هلو Eلو او 

د ک	اوونو د Eغملو وسه ب5ي او هغه په دې الره کې د خدای ورک	ې روغتیا، 

وند يش. کله چې ويس او هلوEلو او Eغمتیا 3خه په �%ې اخیستلو د شتو خا

خربه داسې وي، نو د ده په شتو کې نه یواEې د ده برخه محفوظه ده، چې د 

لوی خدای برخه هم خوندي ده، نو له دې المله هر شتمن اړ دی هم له 

خپلې برخې او هم د لوی خدای له برخې، پر بې وزلو او خوارانو وویيش، کله 

شوې وي، نو هغه برخه چې په چې �%ه یا السته راوړنه په دوه وو برخو ویشل 

لوی خدای پورې اړه لري، په هغه کې د ]ولو بې وزالنو او خوارانو حق دی 

چې باید ترالسه یې ک	ي. په بل اړخ کې که چیرې د لوی خدال له لوري یو 

چاته د روغتیا او د هلو Eلو وسه ونه ب5ل يش، هغه کس هی7کله د �%ې و]ې 

�%ې و]ې جو�ه نه شو، هغه خود بې  جو�ه کېدلی نه يش. کله چې 3وک د

وزالنو او خوارانو په ډله کې پرېوEي. 3ن=ه چې بې وزله، بې وسه او خوار 

يش، نو د شتمنو په شتمنK کې د حق خاوند يش. دلته ده، چې د سوله ایزې 

سیمې رامنb ته کولو په پار، هر 3وک اړ دی د خپلې وسې په کچه د Eان او 

هلې Eلې ونه سپموي، دا Eکه چې په ]ولنه کې  د کورنK د بسیاینې لپاره
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�ول په �وله یو دبل په شتمنیو کې که وغواړي او که ونه غواړي د حق خاوند 

*(ل کېدلی يش. شتمني یوا#ې پیسې نه دي، په شتمن! کې د پیسو رسه 

جوخت د روغتیا او سالمتیا ډاډینې هم لویه برخه لري. که چیرې پیسې وي، 

متیا ډاډمني نه وي، پیسې به خپله د اغیزمن! برخه ونه يش خو د روغتیا او سال 

7ودلی. همدارن5ه که روغتیا او سالمتیا ډاډمنه وي، خو پیسې نه وي، په دې 

حال کې هم په �ولنه کې د ودان! او 7ېرازۍ کارونه په �په ودرې8ي. نو له 

هم  دې کبله په �ولنه کې د روغتیا او سالمتیا د ډاډمنتیا رسه جوخت پیسې

خپل سرت اغیز لرلی يش. یعنې د �ولنې هر و*Aی د شتمن! په دې درې واړو 

بنسGونو کې *Fه برخه لري. هر و*Aی د بل و*Aي د ژوند د دې درې5ونو 

بنسGونو په خوندي ساتلو کې ذمه وار *(ل کې8ي. دغه ذمه واري د �ولنې د 

  سالمتیا او روغتیا ډاډمنتیا خوندي کوي.

و*Aیزې ذمه وارۍ خپل رنL بایللی وی، په هغه �ولنه  په هره �ولنه کې چې

کې هر Oه له مینNه تليل، امنیت په ناامن!، روغتیا په ناروغ! او د شتمن! 

وسه په فقر او بې وس! بدله شوې او د �ولنیزې 7ېرازۍ مزی شلېدلی دی. په 

�ولنه کې لکه Oن5ه چې امنیت د �ولنې د روغتیا او سالمتیا او شتمن! 

ی بلل کې8ي، روغتیا، سالمتیا او شتمني هم په �ولنه کې د امنیت ساتونک

�ین5ېدونکی او ساتونکی بلل کې8ي. کله چې په �ولنه کې و*Aینزه ذمه واري 

د�ولنې د دغو درې *ونو بنسGونو دساتونکو په Oېر پېژندل کې8ي، نو په ډا*ه 

رلی او له ویلی شو، چې د �ولنې په شتمن! کې د �ولنې هر و*Aی *Fه برخه ل

هره اړخه دا حق د منل شوي حق په Oېر خوندي ساتلی شوی دی، چې چا 

تر اوسه پورې د بېلتون واک نه دی ترالسه کAی. دا #که چې په انفکاک کې 

د �ولنې د *Fووډیو المل نغYتی دی. هره انفکاکي هXه په �ولنه کې د امنیت 

  Z هم ړن5ولی يش.رسه جوخت د �ولنې د روغتیا، سالمتیا او د شتمن! بنس

نو له دې کبله پراخه هXه په کار ده، Oو په �ولنه کې د هر و*Aي حق ته چې 

پر یو او بل یې لري، Oه تاوان ونه رسې8ي. د دې موخې د تحقق په الره کې 

د عدالت او مساواتو په نامه مختلف قوانین رامین\ ته شوي د ي، و*ورۍ 

کالیو کلونو د تباه! د مخنیوي په یوسف علیه السالم په مرص کې د اوه وو وچ
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پار �ومره او �رن�ه قوانین پيل ک�ل؟ �و د هغوی په ولنه کې طبقا� 
امتیازونه له بېخه ون�ېدل، د مریانو او د وین'و طبقه د ارشافو د طبقې رسه یوه 
برابره شوه. ملکیت د دولت په الس کې کېوت، که ارشاف وو او که مریان ول 

کارونو کې بوخت او د دولت معاش خواره شول. دا ول  د دولت له خوا په
کارونه د (انفاق) د اصل پرمخ وشول. د (انفاق) دنده چې د هر دین له لوري 
پرې تاکید شوی، د یوسف علیه السالم له لوري په خورا پراخه او عادالنه تو=ه 

  پلی شوی. یعنې هر چاته یې د وچکالJ په کلونو کې (نفقه) رسولې وه.
قه) هغه دنده ده، چې پر مې�ه فرض =Qل کېOي، خپلې M'ې او ماشومانو (نف

ته او همدارن�ه پر شمU فرض =Qل کېOي، چې نیستمنو ته او پر واکمن د 
ولت او حکومت فرض =ننل کېOي، چې خپلو الس الندې ولسونو ته نفقه 

اوو په ورسوي. په نفقه کې د خوړلو، �Yلو او د اغوستلو اړتیاوې د لوم�نیو اړتی
�ېر بلل کېOي. دې رسه رسه په نفقه کې د روغتیا او سالمتیا شته والی هم 
خپله اړتیا Mودلې ده، دلته نو الزمه ده، دقرآن کریم له نظره د (انفاق) پر 

  مختلفو اړخونو هم _ان وپوهوو:
  

  »انفاق«

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

الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن «نسb په نوم معريف شوی، چې وایي: ب
َالَة َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ  ژباړه: (هغه کسان چې ایcن (باور) لرونکي ». الصَّ

دي پر غیب باندې او قایموي دوی، سم ادا کوي رسه د ولو حقوقو ملونe او 
رک�ي موږ دوی ته رصفوي یې د الله تعالی د رضا _ینې له هغو شیانو چې و 

  لپاره.)
تفسیر: یعنې هغه شیان چې د هغوی له عقولو او حواسو �خه پb دي، لکه 
وحدانیت، رسالت، حرش، نرش، قیامت، کتاب، مالیک، جنت، دوزخ او نور دغه 
واړه د الله تعالی او د هغه در سول صلی الله علیه وسلم له ارشاده رسه سم حق 
او یقیني =Qي. له دې �خه دا راMکاره شوه، چې د دغو غایبو او پkو شیانو 
منکران د هدایت له فیضه محروم او بې برخې دي. د صالت له اقامت �خه 
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مطلب دا دی، چې هغه تل د خپلو �ولو حقوقو او ادابو په مراعات رسه په 
هغه - ۱: �اکلو وختونو کې ادا ک+ی يش. د �ولو عباداتو اصل درې شیان دی

هغه امور چې د بدن پورې متعلق او ت+او -۲امور چې د زړه رسه تعلق لري. 
هغه امور چې په مال پورې مربوط وي. په دې مبارک آیت کې دا - ۳ولري. 

درې واړه اصول په ترتیب رسه یاد شوي دي). دا و د مفرس تفسیر.د مفرس له 
ت+ل شوی دی. حال  خوا د انفاق اصل د مال په نامه د عبادت په اصل پورې

دا چې د انفاق اصل 9انله یو اصل دی، چې د ژوندانه په انفرادي او �ولنیزو 
اړخونو پورې د وجایبو او مسؤولیتونو د تکالیفو �اکنه ده. دغه اصل د �ولنیز 
ژوند د سنبالولو په پار په �ولنه کې په عادالنه توCه د بسیاینې او ډاډ د تامین 

هر کله چې د دې اصل د پيل کېدلو مخه چا نیولې، غوره او مهم المل دی. 
په هKغه مهال �ولنه د انحراف او GCوډۍ په لوري تللې ده، چې بیا په کې 
چا د امنیت او �ولنیز ژوند OېLMې نه دي لیدلې. د انفاق د معناوو د الپسې 

  روOانتیا په هیله بیا هم په الندې کرOو کې د قرآن کریم آیتونه لولو.

َويَْسأَلُونََك َماَذا يُنِفُقوَن «آیت کې داسې لولو:  )٢٢٠(قرې سورت په د الب-۲
ژباړه: (او پوOتنه کوي دوی! له تا 9نې چې Tومره رصف ک+ي » ُقِل الَْعْفوَ 

دوی په الره د الله کې؟ ووایه ای محمده! دوی ته رصف ک+ئ هغه چې وي 
خلکو پوOتنې  زیات ستاسې له خرڅ نه.) تفسیر: زموږ له رسول اکرم Tخه

ک+ې وې، چې د الله تعالی لپاره Tومره مال رصف ک+ی يش؟ حکم وشو، چې 
مال د پاک الله په الره کې رصف ک+ي، چې ستاسې له رضوري مصارفو Tخه 
زیات وي، 9که TنMه چې د اخیرت فکر یو رضوري او حتمي کار دی، د دنیا 

په توCه نازل فکر هم یو رضوري کار دي. په پورتني آیت کې چې د امر 
شوی، هغه مال دې د الله په الره کې مرصف يش چې د انسان د الزمي اړتیاوو 
نه زیات وي، یعنې: که په یوې م+ۍ ډوډۍ Tوک م+ېhي، دوهمه م+ۍ دې 

  کوم بل وږي او اړ انسان ته ورک+ل يش.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «) آیت کې داسې لولو: ٢٥٤(د البقرې سورت په -۳
نِفُقوا ِم%َّ َرزَْقَناكُم مِّن َقبِْل أَن يَأِْ�َ يَْوٌم الَّ بَْيٌع ِفيِه َوَال ُخلٌَّة َوَال أَ 

ژباړه: (ای مومنانو! رصف ک+ئ په » َوالْكَاِفُروَن ُهُم الظَّالُِمونَ  َشَفاَعٌة.
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٤٢  

زکوات یا په جهاد یا په نورو واجبي صدقاتو کې �ینې له هغو مالونو �خه چې 
وږ تاسې ته پخوا د راتلو د هغې ور�ې نه چې نه پېرودل او نه درک#ي دي م

پلورل په کې شته، چې س#ی مال پیدا ک#ي، بیا پرې خپل �ان له عذابه 
خالص ک#ي او نه دوستي او نه شفاعت او نه بې له اذنه د الله سپار7ت په کې 

  شته.)
م بیان تفسیر: په دې سورت کې د عباداتو او معامالتو په نسبت زیات احکا

شوي دي، چې د هغو ?ردو تعمیل په نفس باندې دروند او سخت دی او د 
انسان لپاره له ?ردو اعDلو �نې خورا ډېر دروند عمل په �ان او مال رسه 
جهاد کول او د پاک الله په الره کې د هغو جارول دي او د الله جل جالله 

هو! ډېر �يل بند?ان زیاتر حکمونه یا د �ان په نسبت وي یا د مال په نسبت. 
د �ان یا د مال په مینه او رعایت رسه په ?ناه کې اخته کېMي. ?واکي: د هم 
دې دوه وو شیانو بې مورده مینه د ?ناهونو اصل او بنسO دی او له هغو �نی 
نجات او ژغورنه د ?ردو عباداتو د سهولت اساس او منشاء ده، نو �که یې د 

ه بیان فرمایلو �نې وروسته، د قتال او د هغو ?ردو بدW او مايل حکمونو ل

َوَقاتِلُوا ِيف َسِبيِل «انفاق بیان وفرمایه، چې یو له بل رسه ډېر مناسبت لري. 
د وروستني بیان شو. » مَّن َذا الَِّذي يُْقرُِض اللَّهَ «د وړومبني بیان و او » اللَّهِ 

پاره وفرمایله پس له هغه یې د (طالوت) کیسه د همغه وړومبني آیت د تاکید ل

د وروستي تاکید دی. �رنZه چې د مال پر انفاق د » أَنِفُقوا ِمَّ َرزَْقَناكُم«او 

عباداتو او معامالتو زیات امور موقوف د ي، نو د هغه په بیان کې یې زیات 
تفصیل او تاکید وفرمایه. لکه چې اوس کومه رکوع چې را�ي په هغه کې 

د انفاق ذکر شته. د معنی خالصه دا ده چې  زیاتره د وروستي امر یعنې د مال
د عمل کولو وخت هم دا دی. په اخیرت کې نه عمل پلورل کېMي او نه په 
خپلوۍ، دوست_ او آشنای_ رسه په الس را�ي او نه په سپار7ت رسه �وک 

  �ان خالصولی يش.
تر �و چې پاک الله پرې نه ږدي چې د هغه نیونکی دی، یا د ده په نسبت د 

  امر ونه ک#ي.شفاعت 

الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم «) آیت کې داسې لولو: ۲۶۲د البقرې سورت په (-۴
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٤٣  

لَُّهْم أَْجرُُهْم ِعنَد  ۙ◌ ِيف َسِبيِل اللَِّه ثُمَّ َال يُْتِبُعوَن َما أَنَفُقوا َمن
ا َوَال أًَذى 
ه: (هغه کسان چې رصفوي ژباړ » َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 

مالونه خپل په الره د الله په جهاد او نورو عبادتونو کې بیا نه ورپسې کوي 
دوی په هغه يش پسې چې خیرات یې ک�ی وي، بارول د احسان او نه رسونه 

د رضر شته. د دوی اجر د نفعې او ثواب د دوی په نزد د رب د د یو او نه به 
او نه به دوی هی-کله غمجن کې%ي، د وي هی$ ډول ویره پر دوی باندې 

ثواب په نقصان رسه.) تفسیر: هغه خلک چې د الله تعالی په الره کې مال 
رصفوي او د هغه رصف شوی مال په نسبت نه په ژبه چا باندې احسان ږدي او 
نه چاته په مقابل کې په پېغور ورکولو او خدمت اخیستلو او تحقیر کولو، رب� او 

<وي، یعنې هی$ ډول قويل یا فعيل رن7 او ازار نه تکلیف او زحمت پې

وررسوي، نو د هغوی لپاره کامل ثواب شته دی او نه د ثواب له کمېدلو @خه 

  به دوی ته @ه ویره او اندې<نه وي او نه به له نقصان نه غمجن کې%ي.

ْعُروٌف َوَمْغِفرٌَة «) آیت کې داسې لولو: ۲۶۲د البقرې سورت په (- ۵ َقْوٌل مَّ
ژباړه: (خربه معروفه، » َواللَُّه َغِنيٌّ َحلِيمٌ  ۗ◌  مِّن َصَدَقٍة يَْتَبُعَها أًَذى َخْ%ٌ 

نېکه، خوږه او پسته فقیر ته او عفوه ده که الحاح یا شور وک�ي، ډېره Hه ده له 

خیراته چې په هغه پسې وي رضر رسونه، په منت یا په پېغور د سوال رسه او 
ا او هر يش، نهایت تحمل واال د عذاب په الله غني دی، بې پروا له هر چ

  وروسته وايل د پ<ېOنتیا لپاره.)
 Pار او بدخویQینR واب ورکول او د هغه لهS ر ته په وروQتفسیر: یعنې سوال

Sنې تېرېدل، له هغه خیرات @خه Hه دی، چې @و Sلې یې سپک ک�ي او 

ی غنی دی ویې رشموي یا پېغور ورک�ي، یا احسان پرې کې%دي او الله تعال
چې د هیچا انفاق ته چې په من او اذی وي او مال ته، @ه حاجت او اړه 

احتیاج نه لري. هغه خیراتونه او صدقې چې تاسې یې د هغه په الره کې 
ورکوئ، وپوهې%ئ چې خپلو Sانونو ته یې ورکوئ او حلیم دی چې په هغسې 

  ې تلوار نه کوي.رب�ونو، تکلیف ورکولو باندې د عذاب په مقررولو او لې%لو ک

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال «آیت کې داسې لولو:  )٢٦٤(د البقرې سورت په -۶
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٤٤  

تُْبِطلُوا َصَدَقاتِكُم ِبالَْمنِّ َواْألََذٰى كَالَِّذي يُنِفُق َمالَُه رِئَاَء النَّاِس َوَال 
َواٍن َعلَيِْه تَُراٌب َفأََصابَُه َفَمَثلُُه كََمَثِل َصفْ  ۖ◌ يُْؤِمُن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر 

ٍء مِّ
َّ كََسُبوا  ۖ◌ َواِبٌل َفَرتَكَُه َصلًْدا  َواللَُّه َال  ۗ◌ الَّ يَْقِدُروَن َعَىلٰ َيشْ
ژباړه: ای هغه کسانو چې ای�ن یې راوړی دی! » يَْهِدي الَْقْوَم الْكَاِفِرينَ 

ع کوئ ثوابونه یې یعنې ای مومنانو! مه باطلوئ تاسې خیراتونه خپل، مه ضای
په احسان بارولو او ایذا او رضر رسولو رسه په شان د ابطال د ثواب د (انفاق) د 
هغه س(ي چې رصفوي مال خپل لپاره د !ودنې د خلکو او ای�ن نه لري پر 

  الله او په ور2ې اخیري باندې چې قیامت دی.)
تکلیف  تفسیر: یعنې په صدقې او خیرات ورکولو رسه د محتاجانو رب(ول،

ورکول او په دوی باندې احسان او منت بارول، د صدقې او خیرات ثواب 
ضایع کوي. یا د نورو د ور!ودلو لپاره د دې امله چې خیرات ورکوي، چې 

خلک ورته سخي ووایي، نو د هسې ریایي خیرات ثواب هم هی@ وي. پاتې 

، نو دا د شو د ارشاد چې هغه په الله تعالی او د قیامت په ور2ې یقین لري
(صدقې) د ابطال لپاره قید او رشط نه دی، 2که چې (صدقه) خو یوا2ې له 

ریا 2نې باطله کیدای يش، اQر که رصف کوونکی یې مومن هم وي. مOر دا 

قید یې یوا2ې د دې لپاره زیات ک(، چې معلومه يش، ریاکاري د مومن له 

  اسب وي.شان نه لرې د ه، بلکې د منافقانو له حاله رسه وړ او من

َوَمَثُل الَِّذيَن يُنِفُقوَن «آیت کې داسې لولو:  )٢٦٥د البقرې سورت په ( -۷
أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاَء َمرَْضاِت اللَِّه َوتَْثِبيًتا مِّْن أَنُفِسِهْم كََمَثِل َجنٍَّة ِبَربَْوٍة أََصابََها 

َواللَُّه 0َِا تَْعَملُوَن  ۗ◌ اِبٌل َفطَلٌّ َواِبٌل َفآتَْت أُكُلََها ِضْعَفْ#ِ َفإِن لَّْم يُِصْبَها وَ 
ژباړه:(او مثال (صفت) د رصفولو د هغو کسانو چې رصفوي مالونه خپل » بَِص2ٌ 

لپاره د طلب د رضا د الله او لپاره د ثبات د زړه او صدق چې پیدا دی له 
نفسونو د د وی Vخه، چې په ای�ن باندې په شان د یوه باغ دی په لوړه 

ستعده، مامونه، چې ورسېXي دې باغ ته زورور باران، نو ورک(ي 2مکه، م

مېوې خپلې دوه چنده، نو که ونه رسېXي دې باغ ته زورور باران یا پرخه پرې 

اوري هم کايف ده او الله په هغو شیانو چې تاسې یې کوئ، !ه لیدونکی دی، 
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  په پ�و او کاره وو عا� دی.)
ېر مال رصفول دي او له نري %نې د ل" مال تفسیر: له زورور باران �خه مراد ډ

رصفول مقصد دی. د زړونو له تثبیت �خه مطلب دا دی چې ثابت ک+ي 

زړونه په ثواب میندلو کې، یعنې: یقین ولري چې د خیرات ثواب هرو مرو 
دویو ته رسېدونکی دی، که د دوی نیت سم وی، نو له ډېرو رصفونو �خه به 

ه ل" خیرات رسه هم د ثواب فایده دوی ته ډېر ثواب ورسې"ي او پ

ورحاصلې"ي. لکه چې په خالصې، مستعدې، اوارې، معتدلې، هوادارې او 

ملریزې %مکې کې یو کلی ه مېوه لرونکی باغ وي، نو �ومره چې باران 

متدرجا وورې"ي، هغومره �Mه به ورسې"ي، که یې نیت سم نه وي، په هره 

مال یې ضایع او دی زیاRن کې"ي، اندازه چې زیات مال رصف ک+ي، هغومره 

%که چې په زیات مال ورکولو به ریا او %ان ودل هم زیات وي، لکه چې په 

ویه تی"ه (�Mه) باندې دانه نه زرغونې"ي، نو �ومره چې وورې"ي، هغومره 

  زیان رسوي.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «آیت کې داسې لولو: ) ٢٦٧(د البقرې سورت په -۸
َن اْألَرِْض أَنفِ  َوَال  ۖ◌ ُقوا ِمن طَيَِّباِت َما كََسْبتُْم َوِم�َّ أَْخَرْجَنا لَكُم مِّ

ُموا الَْخِبيَث ِمنُْه تُنِفُقوَن َولَْستُم ِبآِخِذيِه إِالَّ أَن تُْغِمُضوا ِفيِه   ۚ◌ تَيَمَّ
وړی ژباړه: (ای هغو کسانو چې ایXن یې را» َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحِميدٌ 

دی، یعنې ای مومنانو! ل\وئ له حاللو، پاکو، غورو د هغو مالونو �خه چې په 

کسب رسه تاسې �Mيل دي او له هغو شیانو چې ایستيل دي موږ تاسې لره له 

%مکې �خه له حاللو، پاکو، غورو شیانو او قصد مه کوئ تاسې ورکولو د 

اسې د الله په الره خبیثو، حرامو، نابودو شیانو، له هغه ماله چې ل\وئ یې ت
کې، حال دا چې نه یئ تاسې اخیستونکي د هغه ناکاره يش په خپل حق کې. 
م\ر خویي داسې اخلئ، چې سرتMې پ�ې ک+ئ په اخیستلو د هغه کې او پوه 

شئ چې بېشکه الله غني دی. بې پروا له هر چا او هر يش، ورته تل ه 

  ستایینه، صفت او ثنا ویلې شوې.)
الله تعالی په نزد د صدقاتو د مقبولیت رشط دا دی، چې له تفسیر: یعنې د 

حالل �Mل شوي مال %نې وي او حرام مال او �ه شبهه او شایبه په کې نه وي 
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او له �وو شیانو �خه �ه شی د الله تعالی په الره کې ورک	ی يش او داسې 

خراب شیان په خیراتونو کې رصف نه ک	ئ، که تاسې ته در ک	ی يش یا در 

ندې يش، نو تاسې یې په اخیستلو کې وړاندې وروسته کوئ او زړه مو نه وړا
غواړي او نه یې اخلئ یا یې په اخیستلو رشمې(ئ او په خو�ئ او خوشال' رسه 

یې له رسه نه اخلئ او وپوهې(ئ چې پاک الله بې پروا دی او تاسې ورته اړ او 

مدو او �ې@?و، فایدو محتاج او هغه تاسو ته هی; احتیاج نه لري او د ډېرو محا

�CD او خاوند دی، که تاسې له �و شیانو Bنې �ه شی د هغه په الره کې په 

  مینه، شوق او محبت رسه رصف ک	ئ او �ه خیر ورک	ئ نو دی هغه خو�وي.

َوَما أَنَفْقتُم مِّن نََّفَقٍة أَْو «آیت کې داسې لولو: ) ٢٧٠(د البقرې سورت په - ۹
ژباړه: (او هغه » َوَما لِلظَّالِِمَ ِمْن أَنَصارٍ  ۗ◌ إِنَّ اللََّه يَْعلَُمُه نََذرْتُم مِّن نَّْذٍر فَ 

شی چې رصف ک	ئ تاسې له نفقې لکه زکات او خیرات، ل( یا ډېر یا یې الزم 

ک	ئ په خپل Bان له کوم نذره، نو بېشکه الله ته معلوم دي، هغه لکه نور شیان 

رصفوي، هی; مدد کوونکی،  او نشته لپاره د ظاملانو چې بې Bایه مال

  ساتونکی له عذابه د الله).
تفسیر: یعنې هغه شی چې په خیرات کې ورکاوه کې(ي، ل( وي که ډېر، په �ه 

نیت وي که په خراب، په حقه الره یې ل@وي که په باطله، په پWه یې ورکوي که 

په  په �کاره، د خلکو د �ودنې لپاره یا نذر په Bان اخيل په رشط یا غیر رشط،
طاعت یا په معصیت کې، په هر ډول رسه چې وي، بېشکه الله تعالی ته هغه او 
نور ^رد (\ول) �کاره او معلوم دي او هغه کسان چې د مال په انفاق یا په نذر 

کې د الله له احکامو Bنې پرته کار کوي، د هغوی هی_کله مدد^ار نه دی او 

خپل عذاب نازلوي. فایده: په هر چا باندې چې الله تعالی اراده وفرمایي 
(نذر) په منلو رسه واجبی(ي، نو که بیا یې ادا نه ک	ي، ^ناه@ارې(ي. (نذر) پرته 

د الله تعالی د نامه، د بل چا په نامه روا نه دی، م@ر داسې ووایي چې د الله 

تعالی په نامه یې فالd ته ورکوم، یا د دې (نذر) ثواب دې هغه ته ورسې(ي، نو 

  کې هی; پروا نشته.په دې صورت 

َدَقاِت «آیت کې داسې لولو: ) ٢٧١د البقرې سورت په (-١٠ إِن تُْبُدوا الصَّ
ُر  ۚ◌ َوإِن تُْخُفوَها َوتُْؤتُوَها الُْفَقرَاَء َفُهَو َخْ�ٌ لَّكُْم  ۖ◌ َفِنِع�َّ ِهَي  َويُكَفِّ
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ه: (که 	کاره کوئ ژباړ » َواللَُّه ِ�َا تَْعَملُوَن َخِب�ٌ  ۗ◌ َعنكُم مِّن َسيَِّئاتِكُْم 

تاسې خیراتونه، پس 	ه کار دی 	کاره کول د هغه او که پ�وئ یې تاسې په 
وخت د ورکولو کې او ورکوئ یې تاسې فقیرانو ته، نو دا پ$ ورکول بهرت او 
خیر دی تاسې ته او لرې به ک/ي الله له تاسې نه ,ینې د +ناهونو ستاسې او 

خربدار دی او هی4 شی ترې پ$ نه  الله په هغو کارونو چې کوئ یې تاسې 	ه
  دي.)

تفسیر: یعنې: که خلکو ته د ور	وولو په نیت نه وي، نو خیر ورکول په 	کاره 
ډول، طریقه رسه بهرت دی چې د نورو د شوق او رغبت هم ورته ويش او په 
پ�ه رسه هم خیرات ورکول 	ه دي، چې اخیستونکي ته حیا ورنه يش. لن9ه 

ت او اخفا دواړه بهرت دي، مDر د هرې موقع او یې دا چې اظهار او رغب
  مصلحت لحاظ یوه رضوري خربه ده.

لَّيَْس َعلَْيَك ُهَداُهْم «) آیت کې داسې لولو: ۲۷۲د البقرې سورت په (-۱۱
َوَما  ۚ◌ َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْ�ٍ َفِألَنُفِسكُْم  ۗ◌ َولَِٰكنَّ اللََّه يَْهِدي َمن يََشاُء 

َوَما تُنِفُقوا ِمْن َخْ�ٍ يَُوفَّ إِلَيْكُْم َوأَنُتْم َال  ۚ◌ ابِْتَغاَء َوْجِه اللَِّه تُنِفُقوَن إِالَّ 
ژباړه: (نشته پر تا باندې پر سمه صافه الره برابرول د دوی، ولیکن » تُظْلَُمونَ 

الله په سمه صافه الره برابروي هغه Hوک چې اراده وک/ي د برابروايل یې او 
تاسې له خیره له مال نه، پس لپاره د نفسونو  هر هغه شی چې رصفوئ یې

(,انونو) ستاسې دي او نه رصفوئ تاسې ای مومنانو! مDر رصفوئ یې خاص 
لپاره د طلب د رضا د الله او هر هغه شی چې رصفوئ یې تاسې له خیره د مال 
نه، نو پوره به درک/ی يش تاسې ته ثواب د هغه او په تاسې به ظلم ونه ک/ی 

  په کموايل رسه.)يش، د ثواب 
تفسیر: کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپلو اصحابو ته امر وک/، چې 
له مسلYنانو ,نې پرته بل هیچاته خیرات مه ورکوئ او په دې امر کې دا 
مصلحت و، چې د مال او شتو له امله کافران د اسالم په لوري راغب يش، نو 

چې دا ثواب به هلته در رسېZي، چې وروسته له دې نه یې داسې امر وفرمایه 
له خیرات ورکولو ,نې د الله تعالی خو	ي مطلوبه وي، نو دا آ یت نازل شو او 
په دې کې عام حکم راغی چې د پاک الله په الره کې چې هر چاته مال 
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ورک"ئ د هغه ثواب تاسو ته درکاوه يش. د مسلم او غیر مسلم ه تقید نشته، هر 

,ایي چې یوا)ې د پاک الله په نامه وي، په هغه  چاته چې صدقه ورکوئ،

مسل4ن او نامسل4ن ه تخصص نه دی په کار، یوا)ې په صدقه ورکولو کې 

  دغه خربه رضوري ده: (لوجه الله وي).

لِلُْفَقَراِء الَِّذيَن أُْحِرصُوا «آیت کې داسې لولو: ) ٢٧٣د البقرې سورت په (-١٢
بًا ِيف اْألَرِْض يَْحَسُبُهُم الَْجاِهُل أَْغِنَياَء ِيف َسِبيِل اللَِّه َال يَْسَتطِ  يُعوَن َرضْ

َوَما تُنِفُقوا ِمْن  ۗ◌ ِمَن التََّعفُِّف تَْعرُِفُهم ِبِسيَ�ُهْم َال يَْسأَلُوَن النَّاَس إِلَْحاًفا 
ژباړه: (خیراتونه ستاسې لپاره د هغو فقیرانو دي، » َخْ+ٍ َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعلِيمٌ 

ند ک"ی شوي دي په الره د الله کې په جهاد او نورو طاعاتو کې چې چې ب

توان نه لري، دوی دEر)ېدلو په )مکه کې لپاره د معاش او نجات د طاعت د 

مشغولتیا په سبب. 4Eن کوي په دوی باندې ناپوه په حال د دوی، د غنیانو په 

په ېرو،  سبب د نه سوال کولو، په کو,P رسه پېژM به ته ای سامعه! دوی

عالیمو د تواضع او اثر د مجاهدې د دوی رسه. نه کوي دوی سوال له خلکو 
)نې په سختئ په الحاح او کو,P رسه او هر شی چې تاسې رصفوئ یې په 

  هر يش کې له خیره، له مال نه. پس بېشکه الله په هغه باندې ,ه عاX دی.)
چې د الله تعايل په تفسیر: یعنې داسې خلکو ته صدقه ورکول ډېر ثواب لري 

الره کې او د هغه د دین په کار کې مشغول او مقید وي او د ت] او رات] او د 

خوړو، لباس او نورو له E`لو )نې پاتې وي او هیچاته خپل اړتیاوې نه ,کاره 

کوي، لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم )ینې اصحاب داسې هم وو، چې 

او د (صفې) په اصحابو کې شامل دوی خپل کور، کهول خوشې ک"ي وو 
شوي وو او په خپله خو,ه او رضا رسه د پاک محمد صلی الله علیه وسلم 

صحبت او خدمت یې خپلو )انونو ته غوره ک"ي وو. دیني علوم به یې زده 

کول، مفسدینو او رش اچووونکو رسه به یې (جهاد) کاوه، همداسې اوس هم پر 
اد او مرسته مدد حتمي او رضوري دی چې مسل4نانو باندې د هغو کسانو امد

د قرآن عظیم الشان په یادولو، یا د د یني علومو په تحصیل کې بوخت او 
مشغول دي. د ېرې پېژندلو )نې دا مطلب دی، چې د هغوی ېرې ډېرې 

ژی"ې او بدن یې نری برېhي او د جدوجهد اثار د هغوی په مخونو کې له 
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او خاص ډول د داسې خلکو له کارونو �نې ورایه �کاري، لوی خدای په عام 
  خربدار دی، چې یاد شول.

الَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهم «آیت کې داسې لولو:  )٢٧٤د البقرې سورت په ( -١٣
ِباللَّْيِل َوالنََّهاِر ِرس ا َوَعالنِيًَة َفلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال 

ژباړه: (هغه کسان چې رصفوي مالونه خپل د الله په الره کې، » يَْحزَنُونَ ُهْم 

په شپه او په ورځ کې، په پ)ه او په �کاره، پس شته دوی ته اجر او ثواب د 
دوی په نزد د رب د د وی او نشته هی/ ډول طریقه ویره پر دوی باندې او نه 

  به دوی هی?کله غمجن کې9ي، د ثواب په نقصان رسه).
سیر: تر دې �ایه پورې د خیرات بیان او د هغه فضیلت د قیود او رشایطو تف

ذکر و، هر کله چې له خیرات کولو �نې له یوه لوري په معامالتو کې د 
 Oیري، خراP او سخت Rسهولت او تسهیل عادت پیداکې9ي او د بې مروت

و کې ورWخه WرPندې9ي او له بل لوري هغه Pناهونه چې په معامالتو او اعUل
پې\ې9ي د هغو کفاره هم په صدقاتو او خیراتونو رسه کاوه يش او هم په 
خیرات کولو رسه په اخالقو، مروت، خیرغو�تلو او P)ه رسولو کې زیاتوالی 
پیداکې9ي او د پاک خدای مخلوق ته فایده رسې9ي. نو له دې کبله یې په 

سوایي) اخیستل دې متعددو آیتونو کې د هغه یادونه وکdه. هر کله چې سود (
له خیرات Wخه مخالف دي، �که چې په صدقاتو کې یوا�ې مروت، احسان 
او P)ه رسونه او په سود کې پرته له بې مروتR، رضر رسول، ظلم او �ل (ضد) 
Wخه بل شی نشته، نو د خیراتونو او صدقاتو د فضیلت د بیانولو Wخه وروسته 

، Wومره چې په خیرات د سود مذمت او د هغه مUنعت ذکر ډېر مناسب دی
کې �ېnoې او فضایل شته، هومره په سود او (سوایي) کې خراO او رذایل 

  موجود وي.

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «آیت کې داسې لولو: ) ٢٧٧د البقرې سورت په (-١٤
كَاَة لَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد رَ  الَة َوآتَُوا الزَّ الَِحاِت َوأََقاُموا الصَّ بِِّهْم َوَال َخْوٌف الصَّ

ژباړه: (بېشکه هغه کسان چې ایUن یې راوړی دی، ». َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 

په rولو مومن بهي شیانو او کوي دوی �ه عملونه او قایموي دوی سم ادا کوي 
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رسه د �ولو حقوقو په ترتیب ملون� او ورکوي زکات، شته دوی لره اجر د 
د رب د دوی او نشته هی' ډول ویره پر دوی باندې او نه ثواب، د دوی په نزد 

  به دوی هی8کله غمجن کې0ي، د ثواب په نقصان رسه.)
تفسیر: په دې آیت کې د سود او سوایي اخیستونکي په مقابل کې د ای9ن 
لرونکو صفتونه او د هغوی انعامونه ذکر کوي، چې د سود اخیستلو او د سود 

فو، عاقبت او حکمونو Iنې مخالف دی، چې په اخیستونکي له حاالتو، اوصا
  هغه رسه د سود اخیستونکي پوره تهدید او تشیع هم Mکاره شوه.

لَن تََنالُوا الِْربَّ َحتَّٰى تُنِفُقوا «) آیت کې داسې لولو: ۲۹د ال عمران په (-١٥ 
ٍء َفإِنَّ اللََّه ِبِه َعلِيمٌ  ۚ◌ ِم�َّ تُِحبُّوَن  . ژباړه: (له رسه به »َوَما تُنِفُقوا ِمن َيشْ

ونه مومئ تاسې (پوره) نېکي تر هغه چې رصف کTئ تاسې په الره د الله Iینې 
له هغو شیانو چې ستاسې خوښ وي او هغه چې رصفوئ یې تاسې، له یوه يش 

  ل0 وي که ډېر، پس بېشکه الله په هغه Mه عاY دی.)
له کوم Iایه او تفسیر: یعنې الله جل جالله ته معلوم دي چې تاسې [ه شی او 

د [ه مقصد لپاره خرڅ کTي دي؟ [ومره محبوب او په زړه پورې شیان چې 
په هره طریقه په اخالص او Mه نیت رسه چې د الله جل جالله په الره کې 
رصفوئ، سم له هغه رسه د الله تعالی له لوري تاسې ته هم هغه بدل درکاوه 

نېکي حاصلول غواړۍ،  کې0ي، چې تاسې یې هیله مند یئ، که د اعلی درجې
نو له خپلو ډېرو محبوبو او ډېرو iرانو شیانو Iنې [ه شی د الله تعالی د الرې 

  لپاره و�اکئ.
یعنې: هغه شی چې ستاسې په زړونو کې ډېر خوږ او محبوب وي، د هغه 
رصفول د الله تعالی په الره کې ډېر اجر او ثواب لري، داسې خو ثواب د هر 

  لې0ي، خو د محبوب يش اجر عظیم دی.يش له رصفولو Iنې حاص

َّاِء «آیت کې داسې لولو: ) ١٣٤د ال عمران په (-١٦ الَِّذيَن يُنِفُقوَن ِيف الرسَّ
َّاِء َوالْكَاِظِمَ� الَْغيَْظ َوالَْعاِفَ� َعِن النَّاِس  َواللَُّه يُِحبُّ  ۗ◌ َوالرضَّ

ي د الله په نامه چپه ژباړه: (هغه کسان چې نفقه ورکوي، مال لmو ». الُْمْحِسِن�َ 

خوoM یا (ارزانo یا شتمنo) او تکلیف یا قیمتي یا تنmسه کې). تفسیر: نه په 
عیش او خوoM کې الله تعالی هیروي او نه د تنmسo او تکلیف په وخت کې 
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د الله تعالی په نامه باندې له ورک�ې �خه �ان سا�. په هر موقع او هر حال 

راتونو او صدقاتو لپاره تیاروي او د سود کې سم له خپله توانه رسه د خی
خوړونکو په شان بخیالن او خزانه د اران نه د ي، *واکي رسه له بد' جهاده، 

  مايل جهاد هم کوي.

َوالَِّذيَن يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم «) آیت کې داسې لولو: ۸۳د النساء سورت په (-١٧
ْيطَاُن لَُه  ۗ◌ َال ِبالَْيْوِم اْآلِخِر رِئَاَء النَّاِس َوَال يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه وَ  َوَمن يَكُِن الشَّ

ژباړه: (او نه خو:وي الله هغه کسان چې رصفوي دوی ». َقِريًنا َفَساَء َقِريًنا

مالونه خپل لپاره د :وونې خلکو ته او نه لري ای@ن پر الله باندې او نه په ورځ 

لره ملGری، نو بد د اخیرې د قیامت باندې او هر �وک چې وي شیطان ده 

ملGری دی دا شیطان.) تفسیر: او دا متکربان او �ان منوونکي هغه کسان دي 

چې خپل مال نورو خلکو ته د �ان :وولو لپاره رصفوي. یعنې: د الله تعالی 

 Mلپاره له رصفولو �خه دې په خپله هم بخیيل کوي او نورو ته هم د بخیل

لپاره خپل مالونه رصفوي. دوی  ترغیب ورکوي. لیکن خلکو ته د �ان :وونو
نه پر الله جل جالله باندې ای@ن لري او نه په قیامت باندې باور لري، چې د 

حق تعالی در ضا حصول او د اخروي ثواب تحصیل د دوی مقصود دی او د 
الله تعالی په دربار کې دا کار خوښ او مقبول دی، چې هغو حقدارانو ته 

او په ورکولو کې یې د الله تعالی خو:ي  ورک�ی يش، چې د هغوی ذکر وشو

او د اخرت د ثواب توقع وي، له دې �نې :کاره شوه چې د الله تعالی په الره 

کې همغسې چې بخل کول خراب کار دی، همداسې ریاکاري او د خلکو د 
:وولو لپاره مال لGول، هم خراب دي او داسې کار همغه کسان کوي، چې د 

  وی پر هسې کارونو ملسوي او تیاروي یې.دوی رفیق شیطان وي، چې د

َوَماَذا َعلَْيِهْم لَْو آَمُنوا ِباللَِّه «آیت کې داسې لولو: ) ٣٩د النساء سورت په (-١٨
ژباړه: (او ». َوكَاَن اللَُّه ِبِهْم َعلِيً�  ۚ◌ َوالَْيْوِم اْآلِخِر َوأَنَفُقوا ِم�َّ َرزََقُهُم اللَُّه 

و باندې که ای@ن راوړی وای دوی پر الله او په �ه نقصان به وو، پر دې کفار 

ورځ اخیره د قیامت باندې او رصف ک�ی وی د وی �ینې د هغه يش چې 

روزي ورک�ې ده، دوی لره الله او دی الله په ^ولو اع@لو د دوی باندې :ه 

  عا`.)
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تفسیر: یعنې د کافرانو په دې کې هی� نقصان نه و، که د وی د کفر پر �ای پر 
تعالی او د قیامت پر ورځ باندې ای$ن راوړی وای او د بخل او ریا پر  الله

�ای یې د الله تعالی په الره کې خپل مال رصفولی، بلکې بیخي د دوی نفع 
وه، رضر او زیان خو په دې کې دی چې دوی یې اوس غوره کوي او الله 

عوض  تعالی ته معلومه ده چې دوی یې په ;ه؟ او په کوم نیت کوي؟ د همغه

کې د مال نسبت » يُنِفُقوَن أَْمَوالَُهمْ «به هغوی ته ورکاوه يش. په پخوا< آیت 

په فرمایلو کې » َوأَنَفُقوا ِم�َّ َرزََقُهُم اللَّهُ «د هغوی په لوري شوی و، اوس د 

داسې یوه لطیفه اشاره ده، چې هغه کسانو دغه مال د خپل �ان بللی، په هر 
یې. دوی  ته دا وړ او مناسب وو، چې هغه مال  ;ه یې چې زړه غواړي، لEوي

یې د الله تعالی مال HIلی او په همغه الره کې یې لEولی چې د الله تعالی له 
  حکمه رسه سم وي.

الَة «) آیت کې داسې لولو: ۳د االنفال سورت په (- ١٩ الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
منان دي چې قاLوي، (سم ادا کوي ژباړه: (هغه مو ». َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ 

رسه د Sولو حقوقو) دوی ملونO او له �ینې د هغه ماله چې ورکNی دی موږ 
  دوی ته نفقه کوي، لEوي په الره د الله کې).

دغه آیت د انفال یا جنEي غنایمو په هکله نازل شوی، چې ;رنEه د مستحقینو 
  په منO کې وویشل يش.

إِنَّ الَِّذيَن كََفُروا يُنِفُقوَن «کې داسې لولو: آیت ) ٦٣د انفال سورت په (-٢٠
وا َعن َسِبيِل اللَِّه  َفَسُينِفُقونََها ثُمَّ تَكُوُن َعلَْيِهْم َحْرسًَة  ۚ◌ أَْمَوالَُهْم لِيَُصدُّ

ژباړه: (بېشکه هغه ». َوالَِّذيَن كََفُروا إَِىلٰ َجَهنََّم يُْحَرشُونَ  ۗ◌ ثُمَّ يُْغلَُبوَن 

شوي دي، نفقه کوي (لEوي) دوی مالونه خپل دپاره د دې کسان چې کافران 
چې منع کNي دوی خلک له الرې د الله ;خه، نو ژر به نور هم ولEوي دغه 
مالونه، بیا به يش دغه انفاق پر دوی حرست، پ\ې$< چې مال یې �ي او 
مطلب یې پرې نه حاصلېaي. بیابه په اخیر کې مغلوب يش او هغه کسان چې 

  دي او په کفر کې مNه يش، دوزخ ته بېول کېaي).کافران شوي 
تفسیر: یعنې کله چې په دنیاکی مغلوب او مقهور او په اخیرت کې معذب يش 
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نو د افسوس او حرست له المله به خپلې �وتې چیچي، چې مال مو هم له السه 
ووت او بری مو هم په برخه نه شو، لکه چې وړومبی په بدر کې او بیا په احد 

غزا�انو کې د کفارو �رد مايل او جس*( قوتونه رصف شو او هی$ یوه  او نورو
�7ه یې په الس ورنغلله او باالخره هالک یا د رسوایي په جال کې له کفره توبه 

  �ار شول.

ٍء ِيف «آیت کې داسې لولو:  )٦٠د االنفال سورت په ( -٢١ َوَما تُنِفُقوا ِمن َيشْ
ژباړه: (او هر هغه چې نفقه ». َوأَنتُْم َال تُظْلَُمونَ  َسِبيِل اللَِّه يَُوفَّ إِلَيْكُمْ 

  کوۍ (ل;وۍ)
تاسې له یوه يش په الره د الله کې لپاره د (ترقي د دین) پوره بدل د هغه به (

درکAی يش، تاسې ته، حال دا چې پر تاسې به ظلم ونه کAی يش، د ثواب په 
  لGوايل او د عذاب په ډېروايل.)

اد په لوري اشاره ده، یعنې: د جهاد په تیارۍ کې تفسیر: دغه د مايل جه
هغومره مال چې تاسې ول;وئ د هغه پوره بدل او معاوضه به ومومئ. د یوه 
درهم په مقابل کې اوه سوه درهمه، ډېر Nيل په دنیا کې هم د هغه معاوضه 

  بلکې له هغه Vخه زیات اجر هم درکاوه کېGي.

َوَما َمَنَعُهْم أَن تُْقَبَل ِمْنُهْم «لولو:  آیت کې داسې) ٤٥د التوبه سورت په (-۲۲
الَة إِالَّ َوُهْم كَُساَىلٰ  نََفَقاتُُهْم إِالَّ أَنَُّهْم كََفُروا ِباللَِّه َوِبَرُسولِِه َوَال يَأْتُوَن الصَّ

ژباړه: (او نه دی منع کAی دوی له دې چې ». َوَال يُنِفُقوَن إِالَّ َوُهْم كَارُِهونَ 

ه دوی نفقې (ورکAې) د دوی هی$ شی، م;ر هم دې خربې قبول کAی يش ل
چې بېشکه دوی کافران شوي دي، په الله او په رسول د دغه الله او نه راNي 
دوی ملانeه ته، م;ر په دې حال چې دوی سست وي او نه ل;وي دوی د الله 

  په الره کې هی$ مال په دې حال کې چې دوی ناخوgه وي.)
سبب خو د هغوی کفر دي، لکه چې موږ پخوا له  تفسیر:د نه قبلېدلو اصيل

دې نه په متعددو Nایونو کې د Vو آیتونو په تفاسیرو کې ورته اشاره کAې ده، 
چې د کافرانو هر یو عمل مA او بې روحه وي، په اخالص رسه ملانeه ته نه 

  راتلل یا بد زړه رسه مال ل;ول، دغه �رد د کفر ظاهري آثار دي.
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َوِمَن اْألَْعرَاِب َمن يُْؤِمُن «) آیت کې داسې لولو: ۹۹په (د التوبه سورت -۳۲
ُسوِل  ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر َويَتَِّخُذ َما يُنِفُق ُقُربَاٍت ِعنَد اللَِّه َوَصلََواِت الرَّ

ٌر إِنَّ اللََّه َغُفو  ۗ◌ َسُيْدِخلُُهُم اللَُّه ِيف َرْحَمِتِه  ۚ◌ أَال إِنََّها ُقْربٌَة لَُّهْم  ۚ◌ 
ژباړه: (او �ینې له صحرایي اعرابو �خه هغه دي چې ای	ن لرونکي ». رَِّحيمٌ 

دي په الله او په ور�ې اخیري چې قیامت دی او نیيس )'ي شیمېري، هغه 
شی چې ل>وی یې په الره د الله کې (اسباب) د نیزدې وايل په نزد د الله او 

یا صلوات سبب د سبب د دعاوو د رسول الله. خربدار شئ چې دغه نفقات 
نیزدې وايل دی دوی ته. زر به د اخل کAي دوی الله په رحمت خپل کې، 

  بېشکه چې الله Nه مغفرت کوونکی د متصدقانو، ډېر مهربان دی پر متقربانو).
تفسیر: دلته یې د قرآن کریم معجزانه تاثیر او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم 

اNولې ده، چې په هم دغه �یSو مزاجو، د حیرت غور�وونکو تعلی	تو ننداره ر 
غV زړو، تندخویو او بې الرو کلیوالو او صحرایانو کې چې د کفر او نفاق 
جهل او طغیان له المله د دې خربې له رسه الیق او وړ نه وو، چې د الله تعالی 
په Nودلو آدابو او قواعدو باندې وپوهېدی يش، د نبي کریم صلی الله علیه 

او د قرآن عظیم له غS او تفهیمه په دوی کې داسې عارفان او  وسلم د تعلیمه
مخلصان مسل	نان پیدا شول، چې پر مبدا او معاد او نورو )ردو مومن بهي 
شیانو ای	ن لري او د پاک الله په الره کې هر شی چې ل>وي، خالص د الله 

)`لو په تعالی د قرب د حاصلولو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د 
غرض یې کوي. الله تعالی د وی ته زېری او بشارت ورکوي، چې بېشکه دوی 
په دغو خپلو امیدونو او هیلو کې حق په جانب دي، یقیناً دوی ته همغه شی 

  ورپه برخه کېSي، چې د هغه نیت یې په خپلو زړونو کې کAی.

الَِّذيَن آَمُنوا  ُقل لِِّعَباِديَ «آیت کې داسې لولو: ) ٣١د ابراهیم سورت په (-۴۲
الَة َويُنِفُقوا ِم%َّ َرزَْقَناُهْم ِرس�ا َوَعالنِيًَة مِّن َقْبِل أَن يَأِْ	َ يَْوٌم  يُِقيُموا الصَّ

ژباړه: (ووایه ای محمده صلی الله علیه والسلم! هغو ». الَّ بَْيٌع ِفيِه َوَال ِخالٌل 
ا کوي) ملونa او بند)انو ته چې ای	ن یې راوړی دی، چې سم دې دروي (اد

ورکAه دې کوي، �ینې له هغه ماله چې ورکAی دی موږ دوی ته په پ`ه که 
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مستحب وو او په �کاره که فرض وو یا واجب پخوا له  راتلو د هغې ور�ې چې 
  نشته سودا، پلورل او پېرودل په هغې کې او نه دوستي).

و د تنبیه لپاره تفسیر: د کفارو د احوالو له ذکر %خه وروسته د مخلصینو مومنی
یې داسې وفرمایل: %و دوی په پوره ډول رسه وی. يش او د عبودیت په 
وظایفو کې یوه ذره هم فرق او توپیر رانه ويل، په زړه او �ان رسه د خالق او 
د مخلوق خدمت وکFي، چې هغه ډېر �ه عبادت دی، ملونAونه دې، د هغو 

و خضوع رسه تل ادا کFي، له حقوقو او حدودو د رعایت رسه په کامل خشوع ا
د پاک الله له ورکFې %خه یوه برخه خفیه یا عالنیه پر مستحقینو ولKوي. 
الغرض د هغو کفارو په مقابل کې چې په کفر او رشک او د نعمتونو په ناشکرۍ 
کې ډوب تليل دي. مومنانو ته الزم دي چې په خپلو �انونو او مالونو د الله 

  لو رسه خپله مستعدي %رUنده کFي.تعالی په عبادت او شکر ایست

َ «آیت کې داسې لولو:  )٩٧د مریم سورت په (-٢٥ ْنَاُه ِبلَِسانَِك لُِتبَرشِّ َا يَرسَّ َفإِ�َّ
ا ژباړه: (پس بېشکه هم دا خربه ده چې ». ِبِه الُْمتَِّقَ& َوتُنِذَر ِبِه َقْوًما لُّد�

لپاره د دې چې زېری اسان کFی دی موږ د غه قران په ژبه ستا چې عرW ده، 
ورکFې په دې رسه پرهېزUارانو ته او چې وویروې په دې رسه قوم جFKه 

  کوونکي.)
تفسیر: یعنې لوی قران په نهایت سهل، اسان او صاف بیان او واضح او �کاره 
ډول رسه پرهېزUارانو ته بشا رت آوروي او جFKه کوونکو ته د ناکارو کارونو له 

  کوي.خرابو نتایجو %خه خرب ور 
یادونه: دلته بیا هم متقین په پرهېزUارانو ژباړل شوی، حال دا چې درست نه 
دی، �که متقین هغه کسان دي چې د تقوی په درې Uونو اصلونو یا رکنونو 

  ایjن راوړی وي، یعنې ایjن په غیب، ملونi او انفاق.

ْحُن نَّ  ۖ◌ ال نَْسأَلَُك ِرزًْقا «آیت کې داسې لولو:  )٣٢(د طه سورت په -٢٦
ژباړه: (نه غواړو موږ له تانه روزي، نه ستا او نه ». َوالَْعاِقبَُة لِلتَّْقَوىٰ  ۗ◌ نَْرزُُقَك 

د اهل ستا، بلکې موږ رزق او روزي درکوو تاته او عاقبت �ه خاkه د خاوندانو 
  د پرهېزUارۍ ته ده.)

لک تفسیر: په دنیا کې مالکان پرخپلو مریانو باندې روزي pUي، دغه مالک امل
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یوا!ې بند�ي غواړي او خپلو مریانو ته په خپله روزي ورکوي. زموږ له ملان�ه 

'خه هغه ذات ته هی. یوه فایده نه رسې+ي، بلکې د ملان�ه 'خه فایده هم 

َوَمن «موږ ته عایده ده او د ملان�ه له برکته په 6ه شان رسه روزي رارسې+ي 
َوَمن  ۚ◌ يَْرزُْقُه ِمْن َحيُْث َال يَْحَتِسُب ﴾ وَ ٢يَتَِّق اللََّه يَْجَعل لَُّه َمْخَرًجا﴿
َقْد َجَعَل اللَُّه لِكُلِّ  ۚ◌ إِنَّ اللََّه بَالُِغ أَْمرِِه  ۚ◌ يََتوَكَّْل َعَىل اللَِّه َفُهَو َحْسبُُه 

ٍء َقْدًرا ) آیتونه: د هم دې لپاره دي که د فرض ۳- ۲(الطالق (» ﴾٣﴿ َيشْ

واقع يش، الله تعالی اجازه نه کوي ملان�ه او د معاش په کسب کې 'ه تعارض 
چې د معاش د کسب په مقابل کې ملونC ترک کAي. په هر حال 6ایي چې 

هرومرو ملونC ادا کAی يش، روزي رسوونکی هم هغه الله دی، چې د هغه په 

حکم رسه ملونC کوو. الحاصل د معاش د کسب د هغو ذرایعو حکم الله تعالی 

فرایضو په ادا کې مخل او مزاحم واقع  نه دی صادر کAی، چې د عبودیت د
يش. انسان ته 6ایي چې تقوی او پرهېز�اري اختیار کAي. په پای کې دې 

  و�وري چې الله تعالی په 'ه ډول له ده رسه معاونت او امداد کوي.

َولََقْد آتَْيَنا ُموَىسٰ «آیت کې داسې لولو:  )٤٨د االنبیاء سورت په (-٢٧
لُْمتَِّق�َ  َوَهاُروَن الُْفرَْقانَ  ِّژباړه: (او هرومرو په تحقیق ». َوِضَياًء َوِذكًْرا ل

ورکAی و، موږ موسی او هارون ته فرقان، دحق او باطل بېلوونکی کتاب او رPا 

  چې حق پرې له باطل 'خه پېژندل کې+ي او نصیحت لپاره د پرهېز�ارانو.)
امو او حاللو تفسیر: یعنې تورات رشیف د حق او باطل، هدایت او ضاللت، حر 

او نورو مسایلو فیصله کوونکی او د جهل او غفلت د تیارو رPاکوونکی او له الله 

  تعالی 'خه د ویرېدونکو لپاره پند ورکوونکی کتاب.
دا وه د ژباړونکي او د مفرس تفسیر، حقیقت خو دا دی چې، متقین ه\غه 

الَِّذيَن « مومنین دي چې په تقوی ای\ن لري، کوم چې د تقوی درې اصله پر
الَة َوِم#َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ  ویشل شوي » يُْؤِمُنوَن ِبالَْغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

  دي. یعنې: متقین پرهېز�اران نه چې مومنین دي او بس.

الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر اللَُّه «آیت کې داسې لولو:  )٣٥د الحج سورت په (-٢٨
ابِ  َالِة َوِم#َّ َوِجلَْت ُقلُوبُُهْم َوالصَّ ِريَن َعَىلٰ َما أََصابَُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّ
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ژباړه: (هغه عاجزي کوونکي کله چې یاد ک�ی يش، د ». َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ 

دوی په مخکې نوم د الله، نو ویرې&ي زړونه د دوی او زېری ورک�ه، صرب 
و زېری ورک�ه کوونکو ته په هغو سختیو او غمونو چې رسېدلی دی، دوی ته ا

قایموونکي، سم ودرونکي رسه د 1ولو حقوقو د ملان,ه او زېری ورک�ه هغو 
کسانو ته چې =ینې له هغو شیانو نه چې ورک�ي دي موږ دوی ته ل7وي یې په 

  Aو کارونو.)
تفسیر: یعنې مصیبتونه او تکلیفونه په پوره صرب او ثبات رسه په =ان برداشت 

�اوونو او سختیو د تحمل په وخت کې د کوي او متحمل کې&ي یې او د ک

الِة َوِمَّ َرزَْقَناُهْم  «حقې الرې Pخه یې قدم نه Aویې&ي.  َوالُْمِقيِمي الصَّ
او زېری ورک�ه هغو کسانو ته چې قایموي سم دروي له 1ولو حقوقو » يُنِفُقونَ 

رسه ملونS او زېری ورک�ه هغو کسانو ته چې =ینې له هغو شیانو چې ورک�ي 
موږ دوی ته نفقه (ورک�ه) کوي په Aو Aو کارونو کې. د بیت الله تر دي 

رسېدو پورې حاجیان له ډېرو مصیبتونو او ک�اوونو رسه مخامخ کې&ي. په سفر 
کې زیاتره د ملون,ونو د فوتېدلو یا د قضا کېدلو اندېXنه وي. مال هم په کايف 

فو او خصایلو اندازې رسه ل7ې&ي. Aایي په همدغه مناسبت یې د دغو اوصا
  بیان ک�ی دی.

». َوِمَّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ «آیت کې داسې لولو:  )٥٤د القصص سورت په (- ٢٩

ژباړه: (او له =ینو د هغو مالونو چې ورک�ي دي موږ دوی ته، رصفوي په الره 
د الله کې.) تفسیر: او له هغه حالل مال چې پاک الله ورته عطا ک�ی دی، 

دقات او خیرات ادا کوي، د اقاربو او خپلوانو رسه مرسته او زکوات ورکوي، ص
امداد کوي. لن`ه دا چې په حقوق العباد کې هم له رسه قصور او لن`ون نه 

  کوي.

تََتَجاَىفٰ ُجُنوبُُهْم َعِن «) آیت کې داسې لولو: ۶۱د السجده سورت په (-۰۳
ژباړه: ». َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ الَْمَضاِجعِ يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوًفا َوطََمًعا َومِ 

(بېشکه هم دا خربه ده چې ایcن راوړي په آیتونو زموږ، هغه کسان کله چې 
پند ورک�ی يش دوی ته په دغو آیتونو، نو پرېو=ي په داسې حال کې چې 
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سجده کوونکي وی الله ته. او تسبیح وایي رسه د ثنا د رب خپل او دوی تکرب 
ه. لرې کی�ي ډډې د دوی له �ایونو د خوب نه لپاره د نه کوي له عبادت ن

تهجد، بويل دوی رب خپل پ" له خلکو نه، له ویرې د قهره د الله جل جالله 
نه او له طمعې د رحمت د ده نه او �ینې له هغو مالونو چې ورک+ي دي موږ 

  دوی ته، ل8وي یې په الره د الله کې.)
ه سجده لوې�ي، په ژبه رسه د الله تفسیر: یعنې په خوف او خشیت او خضوع پ

تعالی تسبیح او تحمید ادا کوي او په زړه کې د کرب، غرور، لوی?، �ا<ني 
داسې خربې نه Rر�وي، چې د الله د آیتونو په مقابل کې د NیMېدلو Kخه 
مانع وي، له خوږو خوبونو او پستو بسرتونو Kخه پورته کې�ي او د پاک الله په 

ې مراد د تهجد ملونX دی، لکه چې په صحیح حضور کې درې�ي. له د
حدیث کې راغيل دي او �ینو ترې د سبا او د عشا د ملانZه یا د مغرب او د 
عشا د ملانZه په منX کې کوم نفلونه چې کې�ي، هغه مراد ک+ي دي، Rواکي په 
الفاظو کې د دې خربې د �ایدلو �ای هم شته، لیکن قوي هم هغه لوم+ی 

  علم.تفسیر دی. والله ا

ُقْل إِنَّ َر�ِّ يَبُْسُط الرِّزَْق «آیت کې داسې لولو:  )٣٩د سبا سورت په (-٣١
ٍء َفُهَو يُْخلُِفُه  ۚ◌ لَِمن يََشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويَْقِدُر لَُه   ۖ◌ َوَما أَنَفْقتُم مِّن َيشْ

ژباړه: (ووایه ای محمده(ص) دوی ته بېشکه رب زما ». َوُهَو َخْ�ُ الرَّازِِق�َ 

راخوي رزق، روزي لپاره د هر هغه چا چې اراده وفرمایي له بندRانو خپلو او پ
تن8وي یې ورته چې اراده وفرمایي امتحاناً او هر هغه Kه چې ل8وئ یې تاسې، 
په الره د الله کې، له کوم يش Kخه ډېر وي که ل�، پس هغه عوض د رکوي د 

  هغې او هم دغه الله خیر غوره د روزي ورکوونکو دی.)
تفسیر: دغه یې مسلlنانو ته اورويل دي، هغه وجوه چې تاسې یې په خیریه وو 
امورو کې ل8وئ، د هغو د ل8ولو په وخت کې له تن8س? او افالس Kخه مه 
ویری�ئ، له رصف کولو �نې ستاسې رزق نه کمې�ي. هغه ]شی چې تاسې ته 

مت او مقدر او مقرر دی، هغه هرو مرو در رسې�ي. الله تعالی په خپل حک
مصلحت هر چاته چې د هومره يش د اعطاء اراده وفرمایي ورکوي یې. په هغه 
کې ستاسې له رصفولو Kخه هیr فرق او توپیر نه واقع کې�ي، بلکې په خیریه 
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امورو کې د اموالو �خه برکت په کې لویې�ي. الله تعالی د هغه عوض 
قلبې غنا په  درکوي. اعم له دې چې د مال په صورت وي، یا د قناعت یا د

شکل وي. په اخیرت کې د هغه بدل د رسېدلو خویو حتمي امر دی. هم 
هسې چې په دنیا کې د فقر او غنا او تن)س& او ارتوايل له پلوه د خلکو احوال 
متضاد دي، په اخرت کې به هم د ثوابونو او عذابونو د مراتبو اعتبار هم داسې 

  توپیر او تفاوت موجود دی.

إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكَتاَب «ایت کې داسې لولو:  )٢٩په ( د فاطر سورت-٣٢
الَة َوأَنَفُقوا ِم"َّ َرزَْقَناُهْم ِرس�ا َوَعالنِيًَة يَْرُجوَن تَِجارًَة لَّن  اللَِّه َوأََقاُموا الصَّ

. ژباړه: (بېشکه هغه کسان چې لويل کتاب د الله(قران) او قا1وي تل ادا »تَُبورَ 
Bولو حقوقو ملون@ او ل)وي په الره د الله کې <ینې له هغو شیانو کوي رسه د 

�خه چې ورکHي مو دي، دوی ته، ل)وي یې په پGه او Fکاره، امید لري دوی 
  داسې یوه تجارت چې له رسه نه هالک کې�ي.)

تفسیر: یعنې هر هغه چې د الله تعالی �خه ویری�ي قلباً او لساناً مسلPن يش او 
ي او د ده کتاب په اخالص او عقیدت رسه ولويل او په بدT د ده احکام ومن

او مايل عباداتو کې هیY قصور او لنWوالی ونه کHي نو دغه مسلPنان دي د 
داسې لوی او زورور تجارت او اعتباري سودا\رۍ هیله مند او ارزومند 
امیدوار اويس چې له رسه په هغه کې نقص او خساره نه عایده کې�ي او د رضر 

تاوان احتPل په کې نشته. بال شبهه کله چې په خپله الله تعالی د دوی د  او
اعPلو پېرېدونکی او اخیستونکی وي، نو دی په دغه هیله، ارزو او امید کې 
بیخي حقدار دی او ده ته د خرسان او نقصان اندېeنه له هیY طرف نه، نه ده 

  و \Gه ورته رسې�ي.متصوره او له رسه تر پایه بیخي نفع په نفعه کې دی ا

َوإَِذا ِقيَل لَُهْم أَنِفُقوا ِم"َّ «آیت کې داسې لولو:  )٤٧یس سورت په (د -۳۳
َرزََقكُُم اللَُّه َقاَل الَِّذيَن كََفُروا لِلَِّذيَن آَمُنوا أَنُطِْعُم َمن لَّْو يََشاُء اللَُّه 

ِب/ٍ  (کله چې وویل يش دوی ته ژباړه: ». أَطَْعَمُه إِْن أَنتُْم إِالَّ ِيف َضالٍل مُّ

چې نفقه (ورکHه) کوئ عاجزانو ته له <ینو هغو مالونو چې رزق روزي درکHي 
دي تاسې ته الله. نو وایي هغه کسان چې کافران شوي دي له جهته د استهزا 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

٦٠  

هغو کسانو ته چې ای�ن یې راوړی دی، آیا طعام ورکو موږ هغه چاته که 
  ه یې ورکی و، هغه ته).اراده فرمایيل وي الله نو طعام ب

تفسیر: یعنې د الله تعالی نور احکام به (ه مني؟ پر فقیرانو او مساکینو مال 
ل>ول د دوی په نزد هم د ثواب کار دی، لیکن هم دغه مسلمه خربه لکه چې د 
رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مومنانو له طرفه دغو منکرانو ته ویله 

طریقو او Kسخرو او پوچنIو رسه ترې اعرتاض او کېBي، نو په نهایت سپکو 
انکار کوي او وایي: هغو کسانو ته چې په خپله پاک الله رزق او روزي نه ده 
ورکې، موږ به هغوی ته (ه ورکولی شو؟ او ولې به یې ورکوو؟ د الله تعالی له 
 مشیته مخالف کار نه شو کولی، که د الله تعالی مشیت داسې نه وي نو د وی به
یې فقیر او محتاج او موږ به یې غنی او دولتمن نه وو OرNويل. نو آیا د دغه 
ح�قت او بې حیایU په مقابل کې (ه وویل يش؟ ایا که د الله تعالی اراده د 
چا په ورکه کې شوي وي، نو د هغه هم دا یو صورت دی چې په خپله الله 

وسایطو ورکول هم د تعالی بال واسطه رزق د هغه په الس کې ورکي. که په 
الله تعالی له مشیت (خه دي؟ نو تاسې دغسې فیصله ولې وکه؟ چې د الله 
تعالی اراده په دې نه ده شوې، چې هغوی ته ډوډۍ ورکي، دغه خو د الله 
تعالی امتحان دی، چې اغنیا یې د فقیرانو پر اعانت مامور فرمایيل دي او د 

امان مهیا کی دی. هر هغه چې دوی په وسیله یې د هغوی د رزق رسولو س
  په دغه امتحان کې پاتې راغی او ناکامه يش، نو dایي چې 

  پر خپلې بدبختU او ناکامU وژاړي. 

ُؤَالِء تُْدَعْوَن «آیت کې داسې لولو: ) ٣٨د محمد د سورت په (-٣٤ َها أَنتُْم َهٰ
َا يَْبَخُل َعن لُِتنِفُقوا ِيف َسِبيِل اللَِّه َفِمنكُم مَّن يَْبَخُل َوَمن يَبْ  ََّخْل َفإِ

نَّْفِسِه َواللَُّه الَْغِنيُّ َوأَنُتُم الُْفَقرَاُء َوإِن تََتَولَّْوا يَْستَْبِدْل َقْوًما غَْ�َكُْم ثُمَّ َال 
ژباړه: (واورئ خربدار شئ تاسې چې یې په دغو کسانو چې ». يَكُونُوا أَْمَثالَكُم

 ئ مال ول>وئ په لیاره د الله کې په بليل شوي یاست لپاره د دې چې نفقه ک
هغو طریقو رسه چې فرض کي دي پر تاسې لکه زکوات او جهاد. پس Nینې 
له تاسو هغه دي چې بخل کوي. نه ل>وي مال او هغه (وک چې بخل کوي، 
مال نه ل>وي، نو بېشکه چې بخل کوي خپل Nان ته، چې محروموي یې له 
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ې د تاسې او له هره �یزه او تاسې فقیران ثوابه او الله غني بې پروا دی له نفق

  او محتاجان یئ الله ته.)
تفسیر: که الله تعالی په سخت� رسه د هغوی �رد مال وغواړي چې هغوی ته 

یې ورب4لی دی، نو �ومره د الله بند�ان به وي چې په اخالص او روڼ تندي 

خل او د دې امر په مقابل کې لبیک ووایي؟ زیاتره به هغه س6ي وي چې د ب
تنCدست� ثبوت ?کاره کوي او د مال ?ندلو په وخت کې به د هغوی د زړونو 

خفCان له لرې ?کارېFي. یوه برخه د الله له ورک6ی شوي مال �خه د ده په 

لیاره کې د خپلې �Iې لپاره ولCوي. ستاسې د نیا ستاسې د فایدې لپاره ده. 

ی ستاسې د ورکولو هیM که یې نه ورکوئ نو د خپل Lان نقصان کوئ. الله تعال

  پروا نه لري.

آِمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه «) آیت کې داسې لولو: ۷د الحدید سورت په (-٣٥
ْسَتْخلَِفَ� ِفيهِ  َفالَِّذيَن آَمُنوا ِمنكُْم َوأَنَفُقوا لَُهْم  ۖ◌ َوأَنِفُقوا ِم�َّ َجَعلَكُم مُّ

 ٌ�یNن همیشه اوسئ، په الله او په ژباړه: (ایNن راوړئ تاسې او په ا». أَْجٌر كَِب

رسول د دغه الله باندې او لCوئ په الره د الله کې له هغو اموالو �خه چې 

�رLويل یې تاسو الله خلیفCان د پخوانیو په هغو اموالو کې، پس هغه کسان 

چې ایNن یې راوړی دی، له تاسې او لCويل یې دي اموال خپل په الره د 

ر او ثواب ډېر لوی په جنت کې، نو تاسو ته هم الله کې، هغوی لره دی اج
  رسوي نفع ایNن او خر�ول د اموالو د تاسې.)

تفسیر: یعنې هغه مال او شته چې ستاسې په السونو کې شته، د هغو �ردو 

مالک او �4] پاک الله دی او تاسې یواLې د یوه امانت دار او خزانه دار په 

ا باندې چې هغه الله تعالی تاسې ته شان یئ، نو Lکه په هر Lای کې او هر چ
د هغه د رصفولو او لCولو په نسبت امر وک6ي، په هم هغه Lای کې یې تاسې د 

هغه د نایب او خلیفه په ډول خرڅ او رصف ک6ئ او دا خربه مو هم په یاد وي 

چې پخوا له دې �خه دا مال د نورو په السونو کې و، خو اوس د هغوی په 

ه ده چې تاسې به هم Lئ، ستاسې پر Lای به هم بل Lای تاسې یئ او ?کار 

�وک کېناستونکی وي، کله چې دا خربه ?کاره شوه، چې دا مال نه د 

پخوانیو په السونو کې پاتې شو او نه ستاسو په السونو کې پاتې کېدونکی دی، 
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نو له هسې فا� او زایل �یز رسه دومره مینه او عالقه او تعلق لرل چندانې �ه 
دی او �ایي چې په رضوري او مناسبو *ایونو کې په �ه ډول رسه رصف کار نه 

او ول:ول يش او نه �ایي چې په خیر خیرات کې یې بې زړه توب وکاوه يش، 
نو *که رضوري ده، په هغو کسانو کې چې دا خصلت او صفت موجود نه وي، 
�ایي چې هغه پیدا کEي او په هغو کې چې شته �ایي چې پر هغه باندې 

  قیم پاتې وي او د ایMن په مقتضی باندې تH او عمل وکEي.مست

َوَما لَكُْم أَالَّ تُنِفُقوا ِيف «آیت کې داسې لولو: ) ١٠د الحدید سورت په (-٣٦
َ�َواِت َواْألَرِْض  ْن أَنَفَق  ۚ◌ َسِبيِل اللَِّه َولِلَِّه ِم�َاُث السَّ َال يَْسَتِوي ِمنكُم مَّ

َن الَِّذيَن أَنَفُقوا ِمن بَْعُد  ۚ◌ َل ِمن َقبِْل الَْفْتحِ َوَقاتَ  أُولَِٰئَك أَْعظَُم َدَرَجًة مِّ
ژباړه: (او ». َواللَُّه ِ!َا تَْعَملُوَن َخبِ�ٌ  ۚ◌ َوكُال َوَعَد اللَُّه الُْحْسَنىٰ  ۚ◌ وَقاتَلُوا

�ه مانع، عذر دی تاسې لره چې نه نفقه کوي، نه ل:وي مال خپل په الره د 
ره دی میراث د اسMنونو او د *مکې. نه دی برابر له الله کې؟ او خاص الله ل

تاسې �خه هغه چې ل:ویي یې دی مال خپل په الره د الله پخوا له فتحې د 
حدیبیې، یا د مکې �خه او بیا یې جنH کEی دی له اعداء الله رسه د اعالء 
 کلمة الله. دا ل:وونکی د مالونو خپلو په الره د الله کې او جن:ېدونکی پخوا د
فتحې د حدیبیې یا د مکې نه. ډېر لوی دی له جهته د درجې له هغو کسانو 
چې ل:وي مال خپل په الره د الله کې، وروسته له فتحې د مکې نه او 
جن:ې]ي لپاره د اعالء کلمة الله او له دواړو طایفو رسه وعده کEې ده الله د 

  نیک[، جنت.)
ه حقیقي مالک ته چې الله تفسیر: یعنې مجازي مالکان فنا کې]ي او ملک هغ

تعالی دی پاتې کي]ي. لکه نه هسې خو د تل لپاره هغه د ده مال و، نو بیا د ده 
په مال کې سم د ده له امر رسه خرڅ کول او ل:ول ولې درنه �کاري؟ که په 
خپله خو�ه او واک رسه یې نه ورکوي، نو بې واک هم هغه ته رسېدونکی 

ه هم دا ده چې په خو�[ رسه هغه دی، نو د بندf[ اقتضا او غو�تن
وروړاندې کEي او د هغه په الره کې یې خرڅ کEي او د فقر، فاقې، افالس او 
تن:[ �خه ونه ویرې]ي، *که چې د *مکې او د اسMنونو، د خزانو او د شتو 
مالک او �jk پاک پروردfار دی، نو آیا په دې الره کې به په خپلې خو�[ 
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  يش؟ رسه خرڅ کوونکی وږی پاتې

ا «) آیت کې داسې لولو: ١٠د املنافقون سورت په (-٣٧ َوأَنِفُقوا ِمن مَّ
رْتَنِي  َرزَْقَناكُم مِّن َقبِْل أَن يَأِْ�َ أََحَدكُُم الَْمْوُت َفَيُقوَل رَبِّ لَْوال أَخَّ

الِِح(َ  َن الصَّ َق َوأَكُن مِّ دَّ ژباړه: (او نفقه ک�ئ، ». إَِىلٰ أََجٍل َقِريٍب َفأَصَّ

"وئ تاسې له هغو مالونو !خه چې درک�ي مو دي، تاسې ته پخوا له هغې ول
(نې چې رايش یو ستاسې ته اسباب د مرګ او پرېو(ي له میراث او خیرات، 
نو وبه وایي: یه ربه زما ولې دې وروستی نه ک� مالره؟ یعنې !ه به ويش که تا 

زه او شم خیر ک�ی موت تر اجل نېتې نیژدې پورې، چې صدقه خیرات ورک�م 
زه له صالحانو، نېکانو !خه په موندلو د مافات رسه، نو فرمایي الله او له رسه به 

  نه وروستی کوي الله هیK نفس لره له مرIه کله چې رايش، نېHه یې.)
تفسیر: یعنې په خرڅ کولو کې ستاسې Lه ده، هر !ه خیرات او صدقات مو 

وک�ي؟ که نه موت او م�ینه چې له السه پوره وي، هغه ژر تر ژره هم دا اوس 
مو پر رس رسېدونکې ده، نو هلته به افسوس او ارمان کوئ، چې ولې مو !ه د 
الله تعايل په ال ره کې ونه ل"ول؟ کله چې مرIی د شوم او بخیل پر رس باندې 
را(ي، نو هلته دی ارزو او Uنا کوي، چې یه الله تعالی !و ور(ې نور مې په 

رمایه، چې زه Lه خیرات، صداقات ورک�م او (ان مرګ کې ډیل او معطيل وف
Lه سنبال ک�م، په اصالح او توبه رسه راشم، خو هلته به کله مهلت ورکاوه 
کې^ي؟ هر س�ی لره هومره عمر او نېHه او میعاد ]اکل شوی دی، هغه د پوره 
کېدلو !خه وروسته د یوې لحظې لپاره هم په هغه کې !ه ډیل او تاخیر 

  ي.)پېbېدونکی نه د
دا وه د قرآن کریم د هدایاتو په رdا کې د (انفاق) یعنې د (ورک�ې) په هکله 
 fو ظاهري حواسونه پر پiا کې د پنdوونې. اوس به د قرآن کریم په رLالر

 ) باندې د قرآj هدایاتو لHونه وک�و:يُْؤِمُنوَن ِبالَْغْيِب حس(

  

  »يُْؤِمُنوَن ِبالَْغْيِب «
الَِّذيَن يُْؤِمنُوَن ِبالَْغيِْب «کې داسې لولو:  ) آیت۳د البقرې سورت په (-۱
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َالَة َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ  ژباړه: (هغه کسان چې ای�ن باور ». َويُِقيُموَن الصَّ

پر غیب باندې لري.) تفسیر: یعنې هغه شیان چې د هغوی له عقولو او حواسو 
ب، کتاب، مالیک، پ$ دي، لکه وحدانیت، رسالت، حرش، نرش، قیامت، حسا

جنت، دوزخ او نور. دغه واړه د الله تعالی او د هغه د رسول صلی الله علیه 
وسلم له ارشاده رسه سم حق او یقیني /.ي، له دې +خه دا را(کاره شوه، چې 

  د دغو غایبو او پ=و شیانو منکران د هدایت له فیضه محروم او بې برخې دي.

ِ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «اسې لولو: ) آیت کې د ۵۲د البقرې سورت په (-۲ َوبَرشِّ
الَِحاِت أَنَّ لَُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهارُ  ژباړه: (او زېری ».  الصَّ

ورکGه یه محمد! هغو کسانو ته چې ای�ن یې راوړ دی، پر Bولو مومن بهي 

جنتونه دي، چې  شیانو او کGي یې دي (ه عملونه په دې چې بېشکه دوی ته
  بهېNي الندې تر ماLیو او ونو د هغو ویالې.)

ا الَِّذيَن آَمنُوا َفَيْعلَُموَن «) ایت کې داسې لولو: ۶۲د البقرې سورت په (-۳ َفأَمَّ
بِِّهمْ  ژباړه: (پس هغه کسان چې مومنان دي، پس پوهېNي ». أَنَُّه الَْحقُّ ِمن رَّ

  ه د دوی +خه.)په یقین رسه بېشکه دا مثال حق دی له رب

ًقا «) آیت کې داسې لولو: ۲۴د البقرې سورت په (-۴ َوآِمنُوا ِ$َا أَنزَلُْت ُمَصدِّ
]َما َمَعكُْم َوَال تَكُونُوا أَوََّل كَاِفٍر ِبِه  َوَال تَْشَرتُوا ِبآيَاِ) َ'ًَنا َقلِيال  ۖ◌ لِّ

نازل کGی دی ژباړه: (او ای�ن راوړی پر هغه کتاب چې ». ◌ِ َوإِيَّاَي َفاتَُّقون

ما(تراخره). تفسیر: په تورات کې لیکل شوي وو، چې هغه پیغمرب چې د 
تورات تصدیق وکGي، هغه صادق دی، نو تاسې یې ومنئ او که تورات ونه مني 

  دروغ وایي.

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوالَِّذيَن «) آیت کې داسې لولو: ۲۶د البقرې سورت په (- ۵
اِبِئ9َ َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر َوَعِمَل َصالًِحا َهاُدوا َوالنََّصاَرٰى وَ  الصَّ

ژباړه: (بېشکه ». َفلَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 

هغه کسان چې ای�ن یې راوړی دی او هغه کسان چې یهودان شوي دي او 

، هر هغه چا له دوی Yنې، چې ای�ن راوړی دی په الله نرصانیان او بې دینان
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او په ور ې د قیامت باندې او عمل یې ک�ی دی، د نېکو، سم له محمدي 

رشیعت رسه نو وي به دوی ته ثواب د دوی په نزد د رب د دوی او نه به وي 
هی+ قسم ویره پر دوی باندې او نه به دوی هیچرې خپه کې$ي په وخت د 

  جزا کې.)
ر: یعنې دا عنایت په کومې خاص فرقې پورې موقوف نه دی، یقین راوړل تفسی

رشط دي، عمل چې د هر چا په برخه شو، همغه ثواب به مومي، نو  که یې 

وفرمایل چې بني ارسایل په دې خربه مغروره وو، چې موږ د انبیاوو اوالد یو، 
  موږ له هره خوا الله تعالی ته نیژدې او 5ه یو.

ت موسی علیه السلم امت ته (یهود) او د حرضت عیسی علیه یادونه: د حرض 
  السالم امت ته (نصاری) یا (ترسا) وایي، (صا بیین

) داسې یوه فرقه ده چې هغوی په خپل @?ن رسه هغه شیان له هره دینه 

خپلو  انونو ته غوره ک�ي دي، لکه چې دوی حرضت ابراهیم علیه السالم 

  لويل، د کعبې رشیفې په لوري ملونL کوي.مني، د پر5تو عبادت کوي، زبور 

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۳۸د البقرې سورت په (-۶
الَِحاِت أُولَِٰئَك أَْصَحاُب الَْجنَِّة  ژباړه: (هغه ». ُهْم ِفيَها َخالُِدونَ  ۖ◌ الصَّ

کسان چې مومنان دي او عملونه ک�ي دي دوی د نېکP، هم دغه کسان 

  صاحبان د جنت د ي، دوی به په هغه جنت کې تل وي.

َوإَِذا ِقيَل لَُهْم آِمنُوا ِ�َا «) آیت کې داسې لولو: ۱۹د البقرې سورت په (-۷
أَنَزَل اللَُّه َقالُوا نُْؤِمُن ِ�َا أُنزَِل َعلَْيَنا َويَكُْفُروَن ِ�َا َوَراَءُه َوُهَو الَْحقُّ 

ًقا لَِّ- َمَعُهْم  ُقْل َفلَِم تَْقُتلُوَن أَنِبَياَء اللَِّه ِمن َقبُْل إِن كُنتُم  ۗ◌ ُمَصدِّ
ْؤِمِن2َ  ژباړه: (او کله چې وویل يش دوی ته چې ای?ن راوړئ په هغو ». مُّ

کتابونو چې نازل ک�ي دي الله، وایي دوي ای?ن راوړو موږ په هغه کتاب چې 

کې$ي، پر هغه  نازل ک�ی شوی دی پر موږ، یعنې توارت، حال دا چې کافران

کتاب چې بې له هغه دی. یعنې: انجیل او قران، حال دا چې دا نور کتابونه 
هم حق دي، مصدق دي د هغه کتاب چې له دوی رسه دی، چې د الله تعالی 

  له خوا نازل شوی دی.)
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ُقولُوا آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنِزَل «) آیت کې داسې لولو: ۶۲۱د البقرې سورت په (-۸
َنا َوَما أُنزَِل إَِىلٰ إِبَْراِهيَم َوإِْسَ�ِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما إِلَيْ 

بِِّهْم َال نَُفرُِّق بَْ)َ أََحٍد  أُو3َِ ُموَىسٰ َوِعيَىسٰ َوَما أُو3َِ النَِّبيُّوَن ِمن رَّ
ْنُهْم َونَْحُن لَُه ُمْسلُِمونَ  و چې ای�ی راوړی دی ژباړه: (ووایئ ای مومنان». مِّ

موږ پر الله او په هغه قران چې نازل ک�ی شوی دی، پر موږ او په هغو لسو 

صحیفو، چې نازل ک�ی شوې دي ابراهیم ته، اسمعیل ته، اسحق ته، یعقوب 

ته او اوالدې د د وی ته او په هغه کتابونو او معجزاتو چې ورک�ی شوې موسی 

کتابونو چې ورک�ی شوې دې نورو ته او ورک�ی شوې عیسی ته او پر هغو 

انبیاوو ته له ربه د دوی نه. حال دا چې نه کوو فرق په من9 د یوه تن له دوی 

  Hنې په نبوت او نه نبوت رسه او موږ الله ته غاړه ایCودونکي یو.)
تفسیر: یعنې موږ په Kولو انبیاوو او کتابونو ای�ن راوړو او Kول حق IJو او هر 

  پله زمانه کې واجب االتباع بولو.یو له دوی Hنې په خ

َفإِْن آَمنُوا 7ِِْثِل َما «) آیت کې داسې لولو: ۷۲۱د البقرې سورت په (- ۹
َا ُهْم ِيف ِشَقاٍق  ۖ◌ آَمنتُم بِِه َفَقِد اْهَتَدوا  إِن تََولَّْوا َفإِ=َّ َفَسَيكِْفيكَُهُم  ۖ◌ وَّ

ِميُع الَْعلِيمُ  ۚ◌ اللَُّه  ای�ن راوړي دا یهودان او  ژباړه: (نو که». َوُهَو السَّ

نصاری، لکه چې ای�ن راوړی دی پر هغه مومن بهي شیانو بې له فرقه، نو په 

تحقیق یې ومونده سمه الره او که یې مخ وJرHاوه له ای�ن نه، نو بېشکه هم دا 

خربه ده، چې دوی له تاسې رسه په مخالفت کې د ي، نو ژر ده چې کايف به 
ې تا لره الله او هم دی دی Uه اورېدونکی د يش په دفع د رش د دوی ک

  اقوالو، Uه عاV په احوالو.)

لَّْيَس الِْربَّ أَن تَُولُّوا «) آیت کې داسې لولو: ۷۷۱د البقرې سورت په (-۰۱
ُوُجوَهكُْم ِقبََل الَْمْرشِِق َوالَْمْغرِِب َولَِٰكنَّ الِْربَّ َمْن آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر 

َمَالئِكَِة َوالِْكَتاِب َوالنَِّبيَِّ) َوآDَ الَْ�َل َعَىلٰ ُحبِِّه َذِوي الُْقْرَ?ٰ َوالْ 
الَة  ائِلَِ) َوِيف الرَِّقاِب َوأََقاَم الصَّ ِبيِل َوالسَّ َوالَْيَتاَمٰى َوالَْمَساِكَ) َوابَْن السَّ

كَاَة َوالُْموُفوَن ِبَعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا وَ  اِبِريَن ِيف الَْبأَْساِء َوآDَ الزَّ الصَّ
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َّاِء َوِحَ� الَْبأِْس أُولَِٰئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َوأُولَِٰئَك ُهُم الُْمتَُّقونَ  ». َوالرضَّ

ژباړه: (نه ده نېکي یو ا�ې دا کار چې و�ر�وئ مخونه خپل په ملان�ه کې د 
اوړی مرشق یا مغرب خواته ولیکن غوره نېکي د هغه چا ده چې ای%ن یې ر 

وي، پر پاک الله او ای%ن یې راوړی وي، پر ور�ې اخرې او پر 2ولو پر1تو او 
په 2ولو کتابونو او ای%ن یې راوړی وي پر انبیاوو او ورکوي خپل مال په 
محبت د الله، فقیرانو خپلوانو ته او ورکوي خپل مال په محبت د الله فقیرانو، 

مال په محبت د الله، مسافرانو ته او یتی%نو ته او مسکینانو ته او ورکوي خپل 
نادارو سوالBرو ته او په ازادولو د مریانو کې او سم دروي په ترتیب رسه ادا 
 ،Cخپل او ورکوي زکوات او بل خاوند د نېک Fکوي رسه د تولو حقوقو ملون
وفا کوونکی دی په وعدو خپلو، کله چې دوی وعده کوي له خالق یا مخلوق 

رب کوونکو په سختیو او په رن�ونو کې او په وخت د رسه او صفت کوو د ص
  جنO په الره د الله کې.)

تفسیر: یعنې هغه نېکي او 1ېTBه چې د هدایت اثر یا د مغفرت سبب يش، دا 
ده چې په الله تعالی او د جزا په ور�ې او پر 2ولو پر1تو او اس%V کتابونو او 

هغوی باندې یقین ولري او رسه  پر انبیاوو، د زړه له کومې ای%ن راوړي او پر
له هغه رغبته او محبته چې له مال رسه یې لري، له خپلو مالونو �نې برسېره پر 
زکوات نادارو خپلوانو او یتی%نو او غریبانو او مسافرو او بې شتو سوالBرو ته 
ورکوي، او غاړه خالصوي. یعنې هغه مسل%نان له قید _خه خالص ک\ي، چې 

کې په ظلم بندیان وي، یا د پوروړي غاړه د پور (قرض) د کفارو په الس 
لرونکي له پوره خالصه ک\ي یا غالم (مریی) ازاد ک\ي یا مکاتب لره د هغه د 
پور (قرض) د ورکولو او خالصولو لپاره مال ورک\ي او ملونF په 1ه شان رسه 

قه، ادا ک\ی او خپل عهد او نور پر �ای کوي او په رس یې رسوي، په فقر او فا
  په بی%رۍ او تکلیف، په مصیبت او ویره کې صرب او تحمل کوي.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «) آیت کې داسې لولو: ۸۰۲د البقرې سورت په (-۱۱
ْيطَاِن  لِْم كَافًَّة َوَال تَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّ إِنَُّه لَكُْم َعُدوٌّ  ۚ◌ اْدُخلُوا ِيف السِّ

 ٌ�ِب ه هغه کسانو چې ای%ن یې راوړی دی، یعنې یه مومنانو! ژباړه: (ی». مُّ

ننو�ي په اسالم کې د هغه له 2ولو رشایطو رسه 2ول.) تفسیر: په وړومبي آیت 
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کې یې د مخلص مومن مدح وفرمایله، چې له هغه �خه د نفاق ابطال منظور 
و، اوس فرمایي چې تاسو په کامل ډول رسه اسالم ومنئ، یعنې په ظاهر او 

په عقیده او عمل کې یوا-ې د اسالم د احکامو متابعت وک$ئ او نه چې  باطن
په خپل رس او عقل یا د بل چا په خوله کوم حکم ومنئ یا کوم کار وک$ئ نو له 
دې -نې د (بدعت) قلع او قمع او له بېخه ایستل مقصود دی، -که چې 

مل (بدعت) په حقیقت کې هم داسې دی چې د بل چا کومه عقیده یا کوم ع
چې Iه او مستحق وFاEه يش، هغه له خپله لوري په دین کې داخل ک$ی يش، 
مثالً ملونQ او روژه چې Iه د عباداتو دي، که بې د رشعي حکمه یې �وک له 
خپله -انه مقرر ک$ي (بدعت) دی، لکه د اخرت په ورځ جومات کې په نفلونو 

دغو آیتونو خالصه باندې امر کول یا د اخرتونو په ور-و کې د روژې نیول، د 
  داسې شوه: په اخالص ای\ن راوړئ، له بدعتونو �خه لرې Fر-ئ.

اللَُّه َوِيلُّ الَِّذيَن آَمُنوا «) آیت کې داسې لولو: ۷۵۲د البقرې سورت په (-۲۱
َن الظُّلَُِت إَِىل النُّوِر  َوالَِّذيَن كََفُروا أَْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت  ۖ◌ يُْخرُِجُهم مِّ

َن النُّوِر إَِىل الظُّلَُِت يُْخِر  ُهْم ِفيَها  ۖ◌ أُولَِٰئَك أَْصَحاُب النَّاِر  ۗ◌ ُجونَُهم مِّ
ژباړه: (الله دوست، مددFار دی د هغو کسانو چې بايس د وی له ». َخالُِدونَ 

  تیارو د کفر او Fمراهa نه، د رEا د ای\ن او هدایت لوري ته.)

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «لولو: ) آیت کې داسې ۷۶۲د البقرې سورت په (-۳۱
َن اْألَرِْض  َوَال  ۖ◌ أَنِفُقوا ِمن طَيَِّباِت َما كََسْبتُْم َوِمَّ أَْخَرْجَنا لَكُم مِّ

ُموا الَْخِبيَث ِمنُْه تُنِفُقوَن َولَْستُم ِبآِخِذيِه إِال أَن تُْغِمُضوا ِفيِه   ۚ◌ تَيَمَّ
ژباړه: (یه هغو کسانو چې ای\ن یې راوړی ». يدٌ َواْعلَُموا أَنَّ اللََّه َغِنيٌّ َحمِ 

دی، یعنې یه مومنانو! لdوئ له حاللو پاکو او غورو د هغو مالونو چې په کسب 
رسه تاسې hFيل او له هغو شیانو چې ایستيل دي موږ تاسې لره له -مکې �خه 
له حاللو، پاکو او غورو شیانو او قصد مه کوئ تاسې ورکولو د خبیثو، حرامو، 
ناپاکو، نابودو شیانو له هغه ماله چې لdوئ یې تاسې د الله په الره کې، حال دا 
چې نه یئ تاسې اخیستونکي د هغه ناکاره يش، په خپل حق کې، مdر خو یئ 
داسې اخلئ چې سرتFې پhې ک$ئ په اخیستلو د هغه کې او پوه شئ چې 
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  بېشکه الله غني دی، بې پروا دی له هر چا او هر يش.)
د الله تعالی په نزد د صدقاتو د مقبولیت رشط د ادی، چې هغه خیرات  تفسیر:

له حالل ��ل شوي مال �نې وي، ه حرام مال او ه شبهه او شایبه په کې 
  نه وي او له �و شیانو خه �ه شی وي.

ُقْل آَمنَّا ِباللَِّه َوَما أُنِزَل َعلَْينَا «) آیت کې داسې لولو: ۳۸د آل عمران په (-۴۱
ا أُنِزَل َعَىلٰ إِبَْراِهيَم َوإِْسَ�ِعيَل َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َواْألَْسَباِط َوَما َومَ 

ْنُهْم َونَْحُن  بِِّهْم َال نَُفرُِّق بَْ+َ أََحٍد مِّ أُو5َِ ُموَىسٰ َوِعيَىسٰ َوالنَِّبيُّوَن ِمن رَّ
ن راوړی دی، موږ ژباړه: (ووایه یه محمده! کتابیانو ته چې ای#». لَُه ُمْسلُِمونَ 

پر الله او په هغو کتابونو چې نازل ک9ی شوي دي، پر موږ چې قرآن کریم دی 
او پر هغو لسو صحیفو چې نازلې ک9ی شوې پر ابراهیم او پر اسحق او پر 
یعقوب او پر اوالده د د وی باندې او پر هغو چې ورک9ی شوي دي موسی ته 

ورو انبیاوو ته چې نور آیتونه چې تورات دی او عیسی ته چې انجیل دی او ن
دي، له جانبه د رب د دوی، حال دا چې نه کوو فرق په منJ د هیI یوه د 
دوی په نبوت او نه نبوت کې او داسې نه کوو چې �ینې به منو او �ینې به نه 

  منو او موږ خاص الله ته غاړه ایRودونکي یو.)
عالی له جانبه نازل شوي تفسیر: یعنې هر هغه ه چې په هره زمانه کې د الله ت

یا کوم رسول ته ورک9ی شوي دي، موږ هغه �رد بال تفریق منو، دا خربه د یوه 
حکم منونکي مسلم له وصف او شان �نې لرې ده، چې لکه کتابیانو �ینې 

  رسول ومني او �ینې ونه مني.

َمُنوا يَا أَيَُّها الَِّذيَن آ «) آیت کې داسې لولو: ۲۰۱د آل عمران سورت په (  - ۵۱
ْسلُِمونَ  ژباړه: (یه هغو کسانو ». اتَُّقوا اللََّه َحقَّ تَُقاتِِه َوَال َ;ُوتُنَّ إِالَّ َوأَنُتم مُّ

چې ای#ن یې راوړی دی، یعنې یه مومنانو! وویریYئ له الله نه، په حق د 
  ویرې د ده او مه مرئ م]ر په دې حال چې یئ مسل#نان، موحدان.)

ل#نانو په زړونو کې �ایي د الله تعالی پوره ویره وي او تفسیر: یعنې: ستاسې مس
سم له خپله توانه د پرهېز�ارۍ او تقوی له الرې لرې والړ نه شئ او تل له الله 

  تعالی نه د استقامت غو�تونکي واوسئ.



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

٧٠  

شیاطین غواړي چې ستاسې قد مونه د اسالم له الرې �نې وویوي، تاسې لره 
نو 4خه مایوس ک0ئ او تر مر.ه پورې هی+ یو ایي چې شیطان له خپلو �انو 

حرکت د مسل9ن8 په خالف ونه ک0ئ، ایي چې ستاسې مرګ او ژوند د 
  خالص اسالم په اساس وي.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْصِربُوا «) آیت کې داسې لولو: ۰۰۲د آل عمران په (-۶۱
ژباړه: (یه هغو کسانو چې ». كُْم تُْفلُِحونَ َوَصاِبُروا َوَراِبطُوا َواتَُّقوا اللََّه لََعلَّ 

ای9ن یې راوړی دی، صرب کوي په طاعت، مصیبت او له معصیته او <ین= 

اويس په صرب د کفارو په مقابل کې او محکم اويس په رسحداتو کې او 
وویریJۍ له الله لپاره د دې چې په مراد ورسېJ ئ، بریالی شئ او له د وزخه 

  نجات ومومئ.)
ر: الله تعالی د دغه سورت په پای کې موږ مسل9نانو ته یو جامع او مانع ]تفسی

نصیحت وک0، چې په واقع کې د دې .رد سورت حاصل دی. یعنې یه مومنانو! 
که فتح او بری او د دنیا او اخیرت په مراد رسېدل غواړئ نو رسه د |رب0 .اللو 

د دمنانو په په طاعت کې <ین= اوسئ او له معصیت �نې �ان وساتئ او 
مقابل کې خپلې مظبوطي، ثابت قدمي او مې0انه 4ر.نده ک0ئ او د اسالم د 

  حدودو په حفاظت کې تل مشغول او ل_یا اوسئ.

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۷۵د النساء سورت په (-۷۱
الَِحاِت َسُنْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها ا ْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها الصَّ

ژباړه: (او هغه ». َونُْدِخلُُهْم ِظال� ظَلِيال ۖ◌ لَُّهْم ِفيَها أَْزَواٌج مُّطَهَّرٌَة  ۖ◌ أَبًَدا 

کسان چې ای9ن یې راوړی دی او ک0ي یې دي ه عملونه، زر به ننه باسو، 
 موږ دوی په هغو جنتونو کې چې بهېJي له الندې د ماdیو او ونو د دوی
ویالې، همېشه به وي  دوی په دغو جنتونو کې تل بې انتها وي به دوی ته په 
دې جنتونو کې fې پاکې ک0ی شوې له <ولو ناپاکیو 4خه او ننه به باسو 

  دوی په .hو سیورو په دایمي نعمت او راحت.)
تفسیر: یعنې مومنان به تل تر تله په جنت کې اوسېJي او دوی ته به هسې 

په برخه کېJي، چې له حیض، نفاس او له نورو کک0تیاوو �نې ایسته fې ور 
به بېخي پاکې، صافې وي، دوی به په ډېرو .hو سیورو کې داخل ک0و، چې د 
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  ملر له تودوخې او نور و�نې به بیخي محفوظ وي.
) ایت کې د پورتني ایت مطالب ک� م� نغ�تي ۳۳۱د النساء سورت په (-۸۱

  دي.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا آِمُنوا «) آیت کې داسې لولو: ۶۳۱د النساء سورت په (- ۹۱
ِباللَِّه َوَرُسولِِه َوالِْكَتاِب الَِّذي نَزََّل َعَىلٰ َرُسولِِه َوالِْكَتاِب الَِّذي أَنزََل ِمن 

ْد َضلَّ َوَمن يَكُْفْر ِباللَِّه َوَمالئِكَِتِه َوكُُتِبِه َوُرُسلِِه َوالَْيْوِم اْآلِخِر َفقَ  ۚ◌ َقبُْل 
ژباړه( یه هغه کسانو چې ای-ن یې راوړی دی، ثابت او خالص ». َضالًال بَِعيًدا

کBئ تاسې ای-ن (یقین) خپل پر الله اور سول د ده محمد صلی الله علیه 

وسلم او په هغه کتاب (قران) چې DوDه DوDه یې نازل کBی دی، پر رسول 

هغه کتاب چې Dول یې یو �ل خپل (محمد صلی الله علیه وسلم) باندې او پر 

نازل کBی دی پخوا له قرانه پر نورو رسوالنو او هر Kوک چې کافر يش پر الله 

او پر مالیکو پرNتو د دغه الله او پر کتابونو د دغه الله او پر رسوالنو د دغه الله 

او پر ور�ې چې قیامت دي نو په تحقیق Sمراه شوي دي په SمراهR لرې 

  رسه له حقه).
: هر Kوک چې ای-ن راوړي، نو رضوري دي چې د الله تعالی پر Sردو تفسیر

احکامو او ارشاداتو د زړه له کومې یقین ولري، که دالله تعالی له احکامو او 
ارشاداتو �نې پر یوه حکم هم یقین ونه کBي، نو هغه مسل-ن نه دی او تش د 

  ژبې وینا او د خولې اظهار هی[ کوم اعتبار نه لري.

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال «) آیت کې داسې لولو: ۵۴۱لنساء سورت په (د ا-۰۲
أَتُِريُدوَن أَن تَْجَعلُوا لِلَِّه  ۚ◌ تَتَِّخُذوا الْكَاِفِريَن أَْولَِياَء ِمن ُدوِن الُْمْؤِمِنَ� 

ِبيًنا ژباړه: (یه هغو کسانو چې ای-ن راوړ دی! مه نیسئ ». َعلَْيكُْم ُسلْطَانًا مُّ

  تاسې کافران برهان حجت رصیح(Nکاره).)
تفسیر: یعنې له مسل-نانو �نې جال کېدل او له کفارو رسه دوستي او یو �ای 

کېدل، د نفاق دلیل دی، لکه چې منافقان یې کوي، تاسې لره ای مسل-نانو 

داسې کار بیخي نه Nایي، که نه د پاک الله رصیح الزام Nکاره برهان او پوره 

  سې باندې قایم يش، چې تاسې هم منافقان یئ.حجت به پر تا
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يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا كُونُوا «) آیت کې داسې لولو: ۸د املائده سورت په ( -۱۲
َوَال يَْجرَِمنَّكُْم َشَنآُن َقْوٍم َعَىلٰ أَال تَْعِدلُوا  ۖ◌ َقوَّاِمَ� لِلَِّه ُشَهَداَء ِبالِْقْسِط 

إِنَّ اللََّه َخِب�ٌ ِ�َا  ۚ◌ َواتَُّقوا اللََّه  ۖ◌ لتَّْقَوٰى اْعِدلُوا ُهَو أَْقرَُب لِ  ۚ◌ 
ژباړه: (یه هغو کسانو چې ای�ن مو راوړ دی! اوسئ تاسې محکم ». تَْعَملُونَ 

والړ په حق باندې لپاره د الله، اوسئ تاسې شاهدان په قسط، عدل او انصاف 
  رسه.)

ول نه دي پکار، بلکې په تفسیر: دلته دا را)یي چې یوا%ې په ژبه رسه یې یاد
عميل ډ ول له د وی %نې د هغه ثبوت مطلوب دی، یعنې که تاسې د الله 
تعالی بې حسابه احسانات او خپل عهد او اقرار نه دی هیر ک?ی، نو الزم دي 
چې د هغه حقیقي محسن د حقوقو په ادا کولو کې خپل عهد ر)تیا ک?ي او د 

بوت ور)وولو ته هر وخت مالت?يل هغه ر)تین عهد ایفاء او د هغه عميل ث
اوسئ او هر کله چې حکم د دې حقیقي منعم او مالک جل جالله له پلوه 
تاسې ته در ورسېRي. فوراً د ده د حکم د تعمیل لپاره والړ شئ او الله تعالی د 
حقوقو له ادا کولو رسه د مخلوقاتو د حقوقو په ادا کولو کې هم پوره 

ه چې په (قوامین لله) د حقوق الله او په (شهداء جدوجهد او اهت�م وک?ئ، لک
باالقسط) کې د حق العباد په لوري اشاره ده. د (عدل) معنی دا ده چې: له بل 
چا رسه بې له افراطه او تفریطه همغسې معامله وک?ئ چې هغه واقعي د هغې وړ 
او مستحق وي، د عدل او د انصاف تله )ایي داسې سمه او برابره وي، چې نه 

ورا ډېره زیاته دوستي او نه خورا ډېره سخته د)مني وکولی يش، چې د خ
هغی ېوه پله درنه ک?ي. (تقوی) د هغه معنوي کیفیت نوم دی چې د هغو 
شیانو له اجتناب او %ان ژغورنې %نې حاصلېRي، چې رشعاً مهلک یا په کومه 
 درجه رسه مرض وي او یو خاص نوراb کیفیت دی چې د انسان په زړه کې
راسخېRي. د (تقوی) د تحصیل نیزدې او لرې اسباب ډېر دي، eرد حسنه 
اع�ل او د خیر خصال د (تقوی) له اسبابو او معداتو %نې شمېرل کېدلی 
يش. لیکن معلومېRي چې (عدل) او (قسط) یعنې له دوسته او د)منه رسه یو 

تر  شان معامله کول او د حق په معامالتو کې د محبت او عدالت د جذباتو
تاثیر الندې نه راتلل د (تقوی) د حصول د خورا ډېرو موثرو او د ډېرو قریبو 
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اسبابو $خه دي. نو  که (اقرب التقوی) وفرمایل. یعنې دا عدل چې حکم یې 
ورک5 شو (تقوی) ته ډېر نیژدې دی، چې د هغه م*رست $خه وروسته د 

  (تقوی) کیفیت ډېر ژر حاصلې7ي.
ما وینا دا ده: چې (تقوی) د انسان لپاره د مومن بهي دا وه د مفرس تفسیر: خو ز 

د د رې اصلونو یو واحد نوم دی. یعنې (تقوی) درې اصله لري، چې د البقرې 
سورت په درېیم ایت کې په $ر@نده تو@ه ورته اشاره شوې ده، چې وایي: 

الَة َوِم	َّ َرزَْقنَ «   ».اُهْم يُنِفُقونَ الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ

د دغو د رې اصلونو یو واحد نوم (تقوی) دی، کوم چې د الحجرات سورت په 

یعنې ». إِنَّ أَكْرََمكُْم ِعنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم «آیت کې راغيل دي، چې وایي:  )١٣(

د لوی خدای په حضور کې د انسان کرامت په (تقوی) کې ده. هغه (تقوی) 
   کې ورته اشاره شوې ده.چې د البقرې سورت په رس

يَا أَيَُّها الَِّذيَن «) آیتونو کې داسې لولو: ۸۸او ( )٨٧ملائدې سورت په (د ا-۲۲
إِنَّ اللََّه َال  ۚ◌ آَمُنوا َال تَُحرُِّموا طَيَِّباِت َما أََحلَّ اللَُّه لَكُْم َوَال تَْعتَُد وا 

َواتَُّقوا اللََّه  ۚ◌ اللَُّه َحالال طَيًِّبا  ﴾ َوكُلُوا ِم	َّ َرزََقكُمُ ٨٧يُِحبُّ الُْمْعتَِديَن ﴿
ژباړه: (یه هغو کسانو چې ای*ن مو راوړ دی! مه ». الَِّذي أَنُتم ِبِه ُمْؤِمُنونَ 

حراموئ تاسې پاک لذیذ له هغو شیانو چې حالل ک5ي دي الله لپاره ستاسې 
کي له او مه کوئ تېری تاسې له حدود الله. بېشکه چې الله نه خوMوي تېرېدون

حدودو او خورئ تاسې له هغه $یزه چې رزق، روزي درک5ې ده تاسې ته الله 
چې حالل پاکیزه ده او وویرې7ئ له الله $خه، هغه الله چې تاسې پرې ای*ن 

  لرونکي یئ.)
تفسیر: هیX یوه اس*W کتاب تر نن پورې داسې جامع، معتدل او فطري 

ت نه دی وړاندې ک5ی، لکه چې په تعلیم د انساW ترقیاتو د هرې شعبې په نسب
  دغو دوه وو آیتونو کې د قرآن کریم له خوا وړاندې شوي دي.

په دې آیتونو کې الله تعالی مسل*نان په صاف ډول رسه له دې نه منع ک5ي 
دي چې د وی کوم لذیذ(حالل) او طیب شی په خپلو  انونو عقیدتاً یا عمالً 

وی ته الله تعالی له حاللو او طیبو حرام و@ر وي، نه یوا ې هم دا، بلکې د
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نعمتونو "نې د متمتع کیدلو ترغیب هم ورک�ی دی، مر رسه له سلبي او 

  ایجا) رشطونو:
چې (تقوی)  -۲چې اعتداء (حد) نه تجاوز ونه ک�ي او له حده تېر نه يش. -۱

ء) حد نه تجاوز دوه اختیار ک�ي او له الله جل جالله نه وویری7ي، د (اعتدا
به کیدای يش؛ له حاللو شیانو رسه لکه د حرامو په شان معامله کول اود مطل

نرصانیانو په شان په رهبانیت کې مبتال کېدل، یا د لذایذو او طیباتو په متمتع 
کېدلو کې د (اعتدال) له حد نه تېرېدل. تر دې چې په لذتونو او شهوتونو 

"ې دنیوي ژوند کیدل چې د یهودانو په >ېر یوا منهمکاو کې داسې کلک 

خپل مقصد او مطمع نظر وFر"وي. الغرض د غلو مبالغې او جفا او (افراط) او 

تفریط په منM کې یوه متوسطه او معتدله الره اختیارول په کار دي، نه په 

دنیوي لذتونو کې د ډوبېدلو اجازه شته او نه د (رهبانیت) له الرې د مباحاتو 
  او طیباتو پرېOودل په کار دي.)

الَِّذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا «) آیت کې داسې لولو: ۲۲د التوبه سورت په (-٢٣
 ۚ◌ َوَجاَهُدوا ِيف َسِبيِل اللَِّه ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم أَْعظَُم َدَرَجًة ِعنَد اللَِّه 

ژباړه: (هغه کسان چې ایTن یې راوړی دی په Qولو ». َوأُولَِٰئَك ُهُم الَْفائُِزونَ 

شیانو او هجرت یې ک�ی دی او جهاد یې ک�ی دي په الره د الله مومن بها 

کې، د دین د ترقZ لپاره، په مالونو خپلو چې په جهاد کې یې لوي او په "ا 

نونو خپلو چې په غزا کې یې قربانوي. ډېر لوی دی له نورو نه له جهته د 
درجې په نزد د الله او هم دغه ستایل شوي کسان دوی دي په مراد 

دونکي، زېری کوي رب د دوی په رحمت رسه له جانبه خپله او په رسې
رضامندئ رسه او په جنتونو رسه چې وي به د وی ته په دغو جنتونو کې 
نعمتونه همېشه، دایم بال انقطاع، حال دا چې همېشه به وي په دغو جنتونو کې 

  تل ترتله، بېشکه الله هم ده رسه دی، اجر (ثواب) ډېر لوی.)

َقاتِلُوا الَِّذيَن َال يُْؤِمُنوَن «آیت کې داسې لولو:  )٢٩به سورت په (د التو-٢٤
ِباللَِّه َوَال ِبالَْيْوِم اْآلِخِر َوَال يَُحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َوَرُسولُُه َوَال يَِديُنوَن 

ن يٍَد َوُهْم ِديَن الَْحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب َحتَّٰى يُْعطُوا الِْجْزيََة عَ 
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ژباړه: (وجن�ې�ئ تاسې له هغو کسانو رسه چې نه راوړي ای�ن پر ». َصاِغُرونَ 

الله او نه پر ور/ې اخیرې باندې، /که چې په پآک محمد یې ای�ن نه دی 
راوړی او نه حرام =>ي دوی هغه چې حرام ک8ي دي الله په قرآن کریم کې او 

قبلوي دوي (دین حق) د اسالم. دغه رسول د دغه الله په حدیثونو کې او نه 
مذکورین له هغو کسانو نه دي چې ورک8ی شوی دی، دوی ته کتاب، جن< 
وررسه کوئ، تر هغو پورې چې ورک8ې دوی جزیه له خپله السه حال دا چې 

  دوی ذلیل وی.)

َوَعَد اللَُّه الُْمْؤِمِنَ� «آیت کې داسې لولو:  )٧٢سورت په (د التوبه -٢٥
َناِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها َوَمَساِكَن َوالُْمْؤمِ 

َن اللَِّه أَكَْربُ  ۚ◌ طَيِّبًَة ِيف َجنَّاِت َعْدٍن  َذٰلَِك ُهَو الَْفْوُز  ۚ◌ َورِْضَواٌن مِّ
ژباړه: (وعده ک8ې ده، الله له نارینه وو مومنانو او له HIو مومنانو ». الَْعِظيمُ 

جنتونو چې بهې�ي له الندې د ماMیو او ونو د هغو Lلور قسمه ویالې، تل رسه د 
به وي دوی په دغو جنتونو کې او وعده ک8ې ده الله، د/ایونو پاکو، چې 
ثابت دي په جنتونو د تل اوسېدلو کې او رضا له جانبه د الله ډېره لویه ده له 

  بری دی ډېر لوی.)جنتونو او نعمتونو او نورو Lخه دغه رضا د الله هم دغه 

إِنَّ اللََّه اْشَرتَٰى ِمَن «) آیت کې داسې لولو: ۱۱۱د التوبه سورت په (-٢٦
يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه  ۚ◌ الُْمْؤِمِنَ� أَنُفَسُهْم َوأَْمَوالَُهم ِبأَنَّ لَُهُم الَْجنََّة 

ا ِيف التَّ  ۖ◌ َفَيْقُتلُوَن َويُْقَتلُوَن   ۚ◌ ْوَراِة َواْإلِنِجيِل َوالُْقرْآِن َوْعًدا َعلَيِْه َحق"
 ۚ◌ َفاْسَتْبِرشُوا ِبَبيِْعكُُم الَِّذي بَايَْعُتم ِبِه  ۚ◌ َوَمْن أَْوَىفٰ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه 

لَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيمُ  ژباړه: (بېشکه چې الله پېرودلی دی له مومنینو ». َوَذٰ

/ان او مال په جهاد کې  Lخه نفسونه د دوی او مالونه د دوی چې خپل
Iندي. په بدل د دې چې بېشکه شته په بدل د دغه جهاد ، د وی ته جنت. 
دغه پېرودل په دې شان دي چې جن�ونه کوي دوی په الره د الله کې، نو کله 
وژY مومنان دا کفار او کله د کفارو له لوري وژلی يش دغه مومنان. وعده ده 

کې او په انجیل کې او په قران کې او Lوک  په دغه الله باندې حقه په تورات
دی Iه وفا کوونکی په وعدې خپلې رسه له الله Lخه، بلکې نشته نو خوشاله 
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شئ تاسې یه مومنانو! په بیع ستاسې باندې هغه چې معامله ک�ې ده تاسې له 
الله رسه په هغې بیع او رشی رسه او دغه بیعه چې ده هم دغه بری دی ډېر 

  لوی.)

الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «آیت کې داسې لولو:  )٢٩ورت په (عد سد الر -٢٧
الَِحاِت طُوَ�ٰ لَُهْم َوُحْسُن َمآٍب  ژباړه: (هغه کسان چې ای!ن یې ». الصَّ

راوړی دی او ک�ي یې دي .ه عملونه طوبی، .ه حال دی دوی ته له هره 
  حیثه او .ه ;ای د هستو:نې جنت دی.)

معنی داسې ده: صالح مومنانو لره خوشايل، خو.ي او تفسیر: د (طوبی) لغوي 
د هستو:نې .ه ;ای دی، چې په دغه کې د جنت هغه ونه هم راغله چې په 

  حدیث کې د (طوبی) په نامه رسه موسومه شوې ده.

ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا «آیت کې داسې لولو:  )٣١د ابراهیم سورت په (-٢٨
َالَة وَ  يُنِفُقوا ِم2َّ َرزَْقَناُهْم ِرس,ا َوَعالنِيًَة مِّن َقْبِل أَن يَأِْ�َ يَْوٌم يُِقيُموا الصَّ

ژباړه: (ووایه یه محمده! هغو بند:انو زما ته چې ». الَّ بَْيٌع ِفيِه َوَال ِخالٌل 

ای!ن یې راوړی دی، سم دې دروي (ادا) ک�ي، ملونF او ورک�ه دې کوي 
دوی ته په پJه کې، که (مستحب و) او په ;ینې له هغه ماله چې ورک�ی موږ 

.کاره، که (فرض) وو یا (واجب). پخوا له راتللو د هغې ور;ې چې نشته سودا، 
  پلورل او پېرودل په هغې کې او نه دوستی.)

إِنَّ الَِّذيَن «آیتونو کې داسې لولو:  )١٠٨) او (١٠٧هف سورت په (د الک- ٢٩
الَِحاِت كَانَ  ﴾ نُزًُال ١٠٧ْت لَُهْم َجنَّاُت الِْفرَْدْوِس﴿آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ

ژباړه: (بېشکه هغه کسان چې ای!ن یې ». َخالِِديَن ِفيَها َال يَْبُغوَن َعْنَها ِحَوًال 

راوړی دی او ک�ي یې دي، .ه عملونه، شته دوی ته جنتونه د فردوس اعلی 
نتونو کې، (غوره) بهرت ;ای د هستو:نې او مېلمستیا، چې تل به وي په دغو ج

  نه به غواړي دوی له دغو جنتونو Uخه :ر;ېدل او وتل بل ;ای ته.)

َقْد أَْفلََح «د املومنون سورت په لوم�ي او دویم آیتونو کې داسې لولو: -٣٠
. ژباړه: (په تحقیق »﴾ الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالتِِهْم َخاِشُعونَ ١الُْمْؤِمُنوَن﴿

دوی په ملونYونو خپلو کې بریايل شوي دي مومنان، هغه مومنان چې 
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  عاجزي کوونکي ویرېدونکي دي له الله نه.)

َوالَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۹د العنکبوت سورت په (-٣١
الِِحَ�  الَِحاِت لَُنْدِخلَنَُّهْم ِيف الصَّ ژباړه: (او هغه کسان چې ای�ن یې ». الصَّ

خا داخل به ک�و هرومرو دوی په راوړی دی او ک�ي دي �ه عملون، خام

  ج�عت د صالحانو کې چې انبیا او اولیا دي.)

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۸د فصلت سورت په (-٣٢
الَِحاِت لَُهْم أَْجٌر َغْ�ُ َمْمنُونٍ  ژباړه: (بېشکه هغه کسان چې ای�ن یې ». الصَّ

لونه، شته دوی ته اجر چې نه دی قطع راوړی دی او ک�ي یې دي �ه عم
  کېدونکی. )

تفسیر: یعنې هی;کله به نه قطع کې7ي او تر ابداالبد پورې به جاري وي، کله 

  چې جنت ته ورسې7ي نه به دوی او نه به د دوی ثواب فنا او انقطاع مومي.)

ن يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِ «) آیت کې داسې لولو: ۷د محمد سورت په (-۳۳
ژباړه: (یه هغه کسانو چې ای�ن مو ». تَنُرصُوا اللََّه يَنُرصْكُْم َويُثَبِّْت أَْقَداَمكُمْ 

راوړی! که مددKاري وک�ئ تاسې له د ین د الله او رسول د الله رسه، نو مدد 

به وک�ي الله له تاسې رسه په غلبه پر د�من او ثابت به ک�ي قدمونه ستاسې په 

.(Oای د جنP  

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا «) آیت کې داسې لولو: ۳۳د سورت په (د محم-٣٤
ُسوَل َوَال تُْبِطلُوا أَْعَ!لَكُمْ  ژباړه: (یه مومنانو! ». أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَّ

اطاعت کوئ د الله او اطاعت کوئ د رسول الله او مه باطلوئ تاسې عملونه 
  خپل په معاصیو رسه.)

َا الُْمْؤِمنُوَن الَِّذيَن «آیت کې داسې لولو:  )١٥سورت په (ات د الحجر -٣٥ إ2َِّ
آَمُنوا ِباللَِّه َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم يَرْتَابُوا َوَجاَهُدوا ِبأَْمَوالِِهْم َوأَنُفِسِهْم ِيف َسِبيِل 

اِدُقونَ  ۚ◌ اللَِّه  ن ژباړه: (بېشکه چې صادقان مومنان هغه کسا». أُولَِٰئَك ُهُم الصَّ

دي چې ای�ن راوړی دی پر الله اور سول د دغه الله باندې. بیا شک نه کوي 

په ای�ن کې او جهاد کوي دوی په مالونو خپلو رسه چې لTوي یې په اعال د 

کلمة الله کې او په Pانونو خپلو رسه چې جهاد کوي په لیاره د الله کې، دا 
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  کسان هم دوی ر�تیني دي په دعوې د ای�ن کې.)

يَْوَم تََرى الُْمْؤِمنَِ� «آیت کې داسې لولو: ) ١٢دید سورت په (الح د-٣٦
َوالُْمْؤِمَناِت يَْسَعٰى نُورُُهم بَْ�َ أَيِْديِهْم َوِبأَْ�َانِِهم بُْرشَاكُُم الَْيْوَم َجنَّاٌت 

». مُ َذٰلَِك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظي ۚ◌ تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر َخالِِديَن ِفيَها 

ژباړه: (یاد ک�ه یه محمده! هغه ورځ د قیامت چې وینې ته مومنان س�ي او 

مومنانې �خې چې 9غيل به ر7ا د دوی مخکې له دوی 5خه او له �2 خوا د 

دوی 5خه او وبه ویل يش دوی ته چې زېری د تاسې نن ورځ دی ننوتل په 

یالې او تل جنت کې چې بهېCي له الندې د ما7یو او ونو د هغو 5لور قسمه و
  به وي دوی په هغو کې دغه دی هم دغه بری موندل ډېر لوی.

َساِبُقوا إَِىلٰ َمْغِفرٍَة مِّن «کې داسې لولو:  ) آیت٢١د الحدید سورت په (-٣٧
ْت لِلَِّذيَن آَمُنوا ِباللَِّه  3َِء َواْألَرِْض أُِعدَّ بِّكُْم َوَجنٍَّة َعرُْضَها كََعرِْض السَّ رَّ

لَِك َفْضُل اللَِّه يُْؤتِيِه َمن يََشاُء  ۚ◌ َوُرُسلِِه  ». َواللَُّه ُذو الَْفْضِل الَْعِظيمِ  ۚ◌ َذٰ

ژباړه: (تلوار وک�ئ، و9غلئ تاسې یه مومنانو! طرف د مغفرت او بGنې ته چې له 

جانبه د رب ستاسې دی او وک�ئ �ه عملونه او تلوار وک�ئ او و9غلئ تاسې یه 

یې داسې دی لکه پلنوالی د اس�ن او د مومنانو! هغه جنت ته چې پلنوالی 

9مکې چې دواړه رسه یو 9ای يش. داسې جنت چې تیار ک�ی شوی دی 

لپاره د هغو کسانو چې ای�ن یې راوړی دی پر رسوالنو د دغه الله. دغه موعود 

جنت مغفرت، رضا لقا او فضل د الله دی چې عطا کوي یې هغه چاته چې 
منان دي او الله YG5 د فضل عظیم دی اراده وفرمایي د عطا یې، چې مو 

چې په دنیا کې مومنانو ته توفیق د ای�ن او په عقبا کې جنت او رضوان 

  ورکوي.)

الَّ تَِجُد َقْوًما يُْؤِمُنوَن ِباللَِّه «) کې داسې لولو: ۲۲سورت په ( د املجادلې-٣٨
َولَْو كَانُوا آبَاَءُهْم أَْو  َوالَْيْوِم اْآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَهُ 

أُولَِٰئَك كََتَب ِيف ُقلُوِبِهُم اْإلِ�َاَن  ۚ◌ أَبَْناَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم أَْو َعِش9َتَُهْم 
نُْه  َويُْدِخلُُهْم َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحِتَها اْألَنَْهاُر  ۖ◌ َوأَيََّدُهم ِبُروحٍ مِّ

أََال  ۚ◌ أُولَِٰئَك ِحزُْب اللَِّه  ۚ◌ َعنُْهْم َورَُضوا َعنُْه  رَِيضَ اللَّهُ  ۚ◌ َخالِِديَن ِفيَها 
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ژباړه: (او نه به مومې ته یه محمده! او نه ». إِنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الُْمْفلُِحونَ 

�ایي چې بیا مومي یو قوم چې ای�ن یې راوړی وي پر الله او په ور�ې 

رسه چې مخالفت کوي اخیرې د قیامت چې دوستي به کوي، دوی له هغه چا 
له الله او له رسول د دغه الله نه. ا#ر که وي دغه مخالفین پلرونه د دوی او 

زامن د دوی یا ورو-ه د دوی یا نوره قبيله، خپلوان د دوی. دغه قوم چې له 

اعداء الله رسه دوستي نه کوي، لیکيل دي الله په زړونو کې د د وی او قوي 
دد له نزده خپل 3خه او قوي ک1ي قوت ک1ي یې دي دوی په غیبي فیض، م

ورک1ی دی الله تعالی دوی لره په روح، رحمت او نرصت خپل رسه یا په نور 

ر-ا د زړه یا په قران عظیم الشان رسه او داخل به ک1ي دوی الله په جنتونو کې 

چې بهېMي له الندې د ونو او ما-يو دهغو 3لور قسمه ویالې. تل به وي دوی په 

کې رايض شو الله له دوی 3خه په طاعت رسه او رايض شول هغو جنتونو 

دوی له الله 3خه په موندلو د جنت او خوشال شو الله تعالی له دوی نه د 

طاعت رسه په دنیا کې او خوشاله شول دوی له الله تعالی 3خه په موندلو د لقا 

او رضا او عطا د جنت په اخیرت کې او دغه خلک دي حزب، لUکر د الله. 

هم دوی دي په ورئ، خربدارشئ چې بېشکه لUکر د الله تعالی چې دی وا
  مراد رسېدونکي بریالیان.)

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۷په ( د البینه سورت- ٣٩
الَِحاِت أُولَِٰئَك ُهْم َخْ�ُ الَْربِيَّةِ  ژباړه: بېشکه هغه کسان چې ای�ن یې ». الصَّ

ی او ک1ي یې دي �ه کارونه په دنیا کې، دا خلک هم دي، ډېر �ه د راوړی د

  خلکو. )
تفسیر: یعنې هغه کسان چې په #ردو رسوالنو او کتابونو باندې یقین کوي او په 

�و کارونو کې لaیا دي، نو دوی �ه د خلکو دي، تر دې چې د دوی زیاتره 

  کسان له پر�تو 3خه هم وړاندې کېMي.

إِالَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «) آیت کې داسې لولو: ۳ه (پ د العرص سورت-٤٠
ْربِ  الَِحاِت َوتََواَصْوا ِبالَْحقِّ َوتََواَصْوا ِبالصَّ ژباړه: (مaر خو زیان کاران ». الصَّ

نه دي هغه کسان چې ای�ن یې راوړی وي او ک1ي یې وي �ه عملونه او 

ن دی او وصیت یې ک1ی وصیت یې ک1ی وي یو له بله په حقه رسه چې ای�
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  وي یو له بله په صرب، په طاعت او مصیبت له معصیته.)

تفسیر: یعنې انسان ته د زیان په ژغورلو کې �لور شیانو ته رضورت دی: لوم�ی 
په الله تعالی او په رسول الله صلی الله علیه ولسلم باندې ای'ن راوړل او د هغه 

  دنیوي، پوره یقین لرل.په هدایاتو او وعدو باندې اخروي وي یا 

دوهم: د دې یقین اثر او اغیزه نه 6ایي چې یوا3ې په قلب او دماغ پورې 
محدوده وي، بلکې 6ایي چې په جوارحو کې هم �ر=نده يش او د هغه 

  چارې او اع'ل او ژوندون د ده د زړه هنداره وي.

کې د درېیم: دی په خپلې انفرادي اصالح او فالح باندې قناعت ونه ک�ي، بل

خپل قوم او ملک =Pې او اجت'عي مفاد هم 6ایي د ده تر کتنې او نظر الندې 
وي، هر کله چې دوه مسل'نان رسه وویني، 6ایي یو له بله رسه په ورین تندي 
خربې اترې وک�ي او په قول او عمل کې او فعل او هره معامله کې پرته له 

بل ته د صداقت او امانت دیانت او صفایX �خه بل کار نه کوي او تل دې یو 

  تاکید وینا وک�ي.

�لورم: هر یوه ته 6ایي چې تل بل ته دا وصیت او نصیحت وکوي، چې د 
حق په معامله او د شخيص او قومي اصالح په الره کې چې هر �ومره سختي 
او زیار او رب�ونه او تکلیفونه ورپې_ يش یا له طبیعي مخالفې چارې په مخ 

ه پوره صرب او استقامت رسه تحمل ک�ي او هیa کله ورته رايش، دا =ردې پ
دې پل د نیکئ له الرې �خه کوږ نه ږدي، هغه خوش قسمت انسانان چې د 
دې �لورو اوصافو جامع او لرونکي وي او دوی رسه د خپل ک'ل د نورو په 
تکمیل کې هم زیار او کو6_ کوي، نو د هغوی نوم د دنیا په صفحاتو کې تل 

fدي، ژوندی پاتې کېfي او هغه آثار چې دوی له خپل 3ان �خه دلته پرې
هغه به تل د باقیات الصالحاتو په ډول د هغوی نومونه ژوندي او اجرونه یې 

زیاتوي، فی الحقیقت دا مبارک سورت د دیانت خالصه ده، حرضت امام 

شافعي ویيل دي: که له پاک قران �خه یوا3ې هم دا سورت نازل شوی وی، 
ند=انو د هدایت لپاراه کايف و، زموږ اسالفو او پخوانیو لویانو به نو د پوهانو ب

کله چې یو له بل رسه لیدل، نو جال کېدلو په وخت کې به یې یو بل ته دا 

  مبارک سورت اوروه.
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دا وو د ای�ن، مومن او مومن بها په هکله له �لوی�تو سورتونو �خه �لوی�ت 
رو سورتونو کې ډېر زیات آیتونه د آیتونه، داسې خو د قرآن کریم په ډېرو نو 

لوی خدای له لوري د مومنینو په نامه راغيل او په هغو کې مومنینو ته په 
مختلفو موضوعاتو کې الر&وونې شوې دي، خو ما یوا!ې همدا �لوی�ت 
آیتونه و5اکل او د هغو م2 او ژباړه مې ک0 م0 وړاندې ک.ه، دا چې د ای�ن 

وپوهېدلی شو، الزمه <=م د پ�تو اریانا دایرة په لغوي او معنوي مفهوم &ه 
مخ �خه هغه 5ول م2 چې د ای�ن په هکله  )5٢٨٩وک (املعارف �لورم 

  لیکل شوی، ک0 م0 خپلو لوستونکیو ته وړاندې ک.م چې داسې پیل کېIي:
  

  ای�ن

ای�ن: ای�ن په لغت کې د وثوق، تصدیق او امانت دارۍ په معنی 
ه اصطالح د ای�ن د حقیقت په نسبت (اته) نظریې استع�لېIي او د رشعې پ

موجودې دي، چې په پن_و نظریو کې یې ای�ن بسیط <=لی او په دوه وو کې 
یې هغه ثالd مرکب او په یوه کې یې ثنایي مرکب <=لی دی. !که د 
مسل�نانو په اتفاق (ای�ن) د زړه او اعضاوو له عمل �خه نه يش وتلی. عضو به 

اقرار عمل اجرا کوي، یا به نور اعضاوې چې د هغوی فعل  یا ژبه وي چې
فريض یا نفيل نور عبادتونه دي، که د دې اساس پر بنا (ای�ن) یوا!ې د زړه 
عمل یا د ژبې یا د نورو جوارحو عمل و<=و، نو د ای�ن حقیقت بسیط دی او 

d که هغه عبارت له دریو شیانو: د زړه، د ژبې فعل او نور ارکان و<=و، ثال 
  مرکب به وي، چې د هغه تفصیل په دې ډول دی:

پخوانیو عل�وو داسې نظریه &کاره ک.ې ده، چې (ای�ن) عبارت له قلبي 
اعتقاد او د ژبې د بیان او عمل په ارکانو، لیکن دوی د ارکانو عمل د (ای�ن) د 

  صحت رشط نه <ني، بلکې هغه د ای�ن د ک�ل رشط <=ي.
�له هغو �خه (اشعریه) دي، وايي: ای�ن له جازم  ء چې !ینېمتاخرین عل

تصدیق �خه د هر پیغمرب عبارت دی، په 5ولو هغو شیانو کې چې د اسالم د 
پیغمرب له خوا د هغو ثبوت قطعیت ولري، تفصیيل تصدیق په هغو شیانو کې 
چې په تفصیل رسه &کاره وي، اج�يل تصدیق په هغو شیانو کې چې تفصیل 
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. نو �که ظني تصدیق (ای�ن) نه دی، ولې چې جازم نه دی رسه معلوم نه وي
او دغه رن1ه (ای�ن) پر اجتهادي شیانو لزوم نه لري، �که د هغو ثبوت قطعیت 
نه لري، �ینې عل� (ای�ن) معرفت بويل، لکه جهم د صفوان زوی وایي: 
(ای�ن) مراد دی د خدای له شناخته او د هغو شیانو له شناخته ?خه چې د 

الم پیغمرب صلی الله علیه وسلم په اج�يل توDه را وړي دي. حنفي عل�ء اس
وایي: (ای�ن) تصدیق دی د هغه رکن چې په هیN حال کې د سقوط احت�ل 
نه لري او اقرار کله د رضورت پر وخت کې ساقطیQي، لکه د اکراه په وخت 

ن) کې د کفر د کلیمې ویل، جمهور محققین داسې نظریه لري، چې (ای�

عبارت د زړه د تصدیق ?خه دی او په ژبه اقرار د هغه رشط دی.د دنیوي 
احکامو د اجرا لپاره ولې چې د زړه تصدیق یو پZ او باطني کار دی، نو د 
دې لپاره چې نور د ده په (ای�ن) وپوهېQي رشط دی چې په ژبه باندې اقرار 

  وک^ي.

تلفظ ?خه  دی او �ینې  (کرامیه) وایي: (ای�ن) عبارت د شهادت د کلیمې له
عل� یې له عمل ?خه عبارت Dني، �ینې چې بیا خوارج هم د دوی پر نظریه 

  دي. (ای�ن) له فريض طاعاتو ?خه عبارت بويل، نه نفيل.

ء وايي: (ای�ن) عبارت له دریو شیانو ?خه دی، عمل، اقرار او (معتزله) عل�
هغوی هم (ای�ن) ثالh اعتقاد. فرق د دې مسلک او د سلف د عل�وو چې 

مرکب Dني دا دی چې: د سلف عل�ء عمل د (ای�ن) دک�ل رشط Dني او 
(معتزله) عمل د (ای�ن) د صحت رشط kDي، لیکن دا اختالف د ای�ن په 

  حقیقت کې دی.

د خدای په نزد خو زموږ په نزد د یوه س^ي (ای�ن) د هغه د ژبې بیان دی، 
ربېدلی. هر ?وک چې په خوله اقرار وک^ي، mوله �که د چا له زړه نه، نه شو خ

اتفاقاً هغه مسل�ن Dني او اسالمي احکام پر هغه جاري کوي او د هغه پر کفر 
باندې حکم جایز نه Dني. م1ر په هغه صورت کې چې داسې عمل �نې صادر 
يش، چې د کفر دلیل پرې مرتب وي، لکه سجده کول بت ته.خو د نورو 

ه هیN مسلک کې د کفر اطالق پر چا باندې نه يش Dناهونو په ارتکاب پ
کېدای. بلکې هغه ته فاسق مومن ویالی شو. غیر معتزله وو چې هغوی فاسق 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

٨٣  

نه کافر شمیري او نه مسل�ن، بلکې هغه د واسطي په حیث پېژ	، �که دوی 
  عمل د (ای�ن) د صحت رشط '&ي.

  

  د (اسالم) او د (ای�ن) فرق:

ت کې لکه پاس چې و?ودل شو، عبارت دی له تصدیق ای�ن د اسالم په رشیع
او اذعان Fخه، د اسالم په Dولو مومن بهي شیانو او اسالم په اسالمي رشیعت 
عبارت دی د رس Dیتېدلو او فرمان وړلو Fخه او پر �ای کول د هغو احکامو 
چې د هغو تحقیق غیر د احکامو له منلو امکان نه لري او قبلول د احکامو په 

کې تصدیق دی، نو (اسالم) او (ای�ن) په مفهوم کې عموم او  حقیقت
خصوص لري، چې (اسالم) عام دی او (ای�ن) خاص، لېکن په مصداق کې 
رسه یو دی، یعنې هر هغه Fوک چې مومن دی، مسلم دی او بیا هر Fوک 
چې مسلم دي، مومن دی، داسې نه يش کیدای چې Fوک مسلم وي، مومن 

ی، مسلم نه وي. آیا (ای�ن) زیادت یا کمی منلی يش که نه وي او بیا مومن و 
یه؟ د سلف عل�ء په دې باب کې داسې نظریه ورکXې ده، چې (ای�ن) زیادت 
او کمی منلی يش، که Fه هم متکلمینو له دې نرشیې Fخه انکار کXی او 
وایي: چې په (ای�ن) کې زیات توب یا کمی الره ومومي ناقص ای�ن باید 

حال دا چې شک د (ای�ن) رسه مطلق منايف دی. شیخ محي شک ولري، 
الدین وایي چې مختار دا دی چې ای�ن او تصدیق د ډېر تفکر او دالیلو د رfا 
تر اغیز الندې زیاتیدای یا کمیدای يش. له دغه المله دحرضت (صدیق) اکرب 
(ای�ن) له نورو Fخه قوي دی. دغه رنkه هر Fوک چې دخپل د زړه 

دفکر او غور مورد و'ر�وي، پوهېmي چې د ده تصدیق پر هر يش تصدیقونه 
یو ډول نه دی.بلکې د ده تصدیق پر �ینو شیانو تقلیدي او پر هغو موضوعاتو 
چې ضعیف دالیل مرتب وی، ضعیف وي. دغه رنkه ډېر احادیث او آیاتونه 
موجود دي، چې د (ای�ن) پر ډېر وايل یا کموايل داللت کوي. الندې قرآ	 

َع إِ	َانِِهمْ «یاتو نه له همدې قبیله دي: آ َويَزَْداَد الَِّذيَن » «لِيَزَْداُدوا إِ	َانًا مَّ
ا الَِّذيَن آَمنُوا َفزَاَدتُْهْم » «آَمُنوا إِ	َانًا ِذِه إِ	َانًا َفأَمَّ أَيُّكُْم زَاَدتُْه َهٰ

  ».َوَما زَاَدُهْم إِالَّ إِ	َانًا َوتَْسلِيً' »«إِ	َانًا
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ې د پخوانیو پوهانو او اسالمي عاملانو ویناوې. زما مبارز (�اپي) په عقیده دا و 
لکه �ن-ه چې مې په لوم*یو پ*اوونو کې وویل (ای&ن) پر دریو اصلونو تکیه 

انفاق (یعنې ورک*ه). هی4 یو مومن به - ۳ملون1. -۲ای&ن پر غیب، - ۱لري. 
ونه لري او عمل ونه  بشپ*ه مومن نه يش، �و پر دې دریو بنس9ونو پوره باور

َوِم�َّ  «ک*ي. یعنې که �وک پر غیبو عقیده ولري او ملون1 ادا ک*ي، خو د 
دنده پر Dای نه ک*ي او ترې رس وغ*وي، د اسې کس پوره » َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ 

مومن نه دی او د ده (ای&ن) Fول په Fوله نیم-*ی دی. همدارن-ه که �وک 
ون1 وک*ي او انفاق ولري، بیا هم (ای&ن) یې پوره او پر غیب ای&ن ونه لري، مل

بشپ* نه دی. لنLه دا چې بشپ* مومن هغه دی چې د (ای&ن) دا درې واړه مهم 
اصلونه په عمل کې په پوره توOه پيل ک*ي او �ه لMه یا تشه په کې ونه لري. 
 Pتنې دي او (تقوی) د مومن بها بنسRکه چې دا درې اصله د تقوی غوD

و Dکه د لوی خدای له لوري د انسان لپاره د کرامت مرتبه په (تقوی) دی، ن
کې نغUتې. که �وک (تقوی) ونه لري، د کرامت خاوند کیدلی نه يش او 
�وک چې د کرامت خاوند نه شو، هغه یا (ای&ن) نه لري، یا دا چې (ای&ن) 

، یې نیم-*ی دی. په اوسني اسالمي Fولنی کې تر کومه چې تر سرتOو کېMي

ډېرکي مسل&نانو رسه د اسالم د مومن بها لوم*ي دوه بنس9ونه چې (ای&ن پر 
غیب) او (ملون1) دی، تر ډېره کچه خوندي Rکاري، خو د مومن بها درېیم 

یادېMي، د هیچا په پام کې د عميل کولو » َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ «بنسP چې 

م د دین الرRودو نکي O[ي، ارزRت مهم نه Rکاري. هغوی چې Dان د اسال 
خو په خپله یې د (انفاق) یعنې د (ورک*ې) مهم رکن له عمله لرې غورDولی 
دی، زما دغه خربه �ه بابیزه نه ده، وOورئ په اوسني افغانستان کې هغوی چې 
د پیرانو، حرضتانو، آیت الله Oانو او نورو په نومونو له خپلو دریcونو �خه 

یو یې د خپل OاونLي په کچه د ډېر غوړ مادي ژوند �ارنه او ساتنه کوي، هر 
UDتنان دي، د هر یو په OاونL کې ال د هغوی خپل خپلوان له ولMې او بې 
وزلj �خه مري، خو د دوی پرې �ه خاطر نه پرېشانه کېMي. حال دا چې: د 
مومن لپاره د کرامت د السته راوړلو په پار د (تقوی) د د رې Oونو رکنونو د 

و پيل کولو دنده یو فريض امر دی، چې باید د هغه پرمخ په خپل خپلولو ا
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 اون� او ال په �وله سیمه کې د وږیو، ت�یو، بربن�و او بې وزلو رسه تر هغې 
کچې پورې مرسته وک%ي، چې د دوی د خولې د خوړلو م%ۍ هم وي، یعنې 

� هی5 یو شتمن د دې حق نه لري، که چېرې د ده په مخه کې یا د ده په  اون
کې ?وک وږی وي، دی دې خپله ډوډۍ په ارام خاطر وخوري. 7که چې 
شتمن مکلف دی چې ال خپله د خولې م%ۍ هم وږي ته ورک%ي. لن�ه دا چې 
زما په اند (ایIن) هغه مهال بشپ%ې�ي، چې مومن د (مومن بها) رکنونه د زړه له 

  ي.کومې ومني او په پوره او کره غور رسه یې په غوره تو ه عميل ک% 

الةَ «دا وو د (ایIن) په هکله. اوس به راشو د  یعنې د ملانPه » َويُِقيُموَن الصَّ

  لپاره  د قرآن کریم په پلوشو کې:
  

الةَ «   په ملان	ه ودرېدنه» َويُِقيُموَن الصَّ
الَة َوآتُوا «آیت کې داسې لولو: ) ٤٣په ( د البقرې سورت-۱ َوأَِقيُموا الصَّ

كَاَة َواْركَُعوا َمعَ  ژباړه: او سم قایموئ په Rه تو ه رسه ادا ». الرَّاِكِع�َ  الزَّ

کوئ ملونW او زکوت او رکوع وک%ئ رسه له رکوع کوونکو، ملونW کوونکو 
  مسلIنانو.).

تفسیر: یعنې په جIعت رسه تل ملونW وک%ئ، له دې نه پخوا په هی5 یوه دین 
رکوع نه وه، نو د کې په جIعت رسه ملونW نه کېده او د یهودانو ملانPه کې 

دې آیت خالصه دا ده چې یوا7ې دا ذکر شوي شیان ستاسې د نجات کايف 
نه دي، بلکې په  ردو اصولو کې د اخرالزمان نبي صلی الله علیه وسلم پېروي 
وک%ئ او ملونW هم د هغه په طریقه ادا ک%ئ، چې په هغه کې جIعت او 

  رکوع دواړه شته.

الِة «کې داسې لولو: ) آیت ۵۴د البقرې سورت په (-۲ ْربِ َوالصَّ َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ
ژباړه: (او مدد وغواړئ په هره سختi ». َوإِنََّها لَكَِب�ٌَة إِالَّ َعَىل الَْخاِشِع�َ 

کې له الله په صرب او ملانPه رسه او په تحقیق دا ملونW خامخا ډېر دروند دی، 
  مlر نه دی دروند پر عاجزۍ کوونکو.)

الَة َوآتُوا «آیت کې داسې لولو: ) ١١٠ه (ې سورت پد البقر -۳ َوأَِقيُموا الصَّ
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كَاَة  إِنَّ اللََّه ِ!َا  ۗ◌ َوَما تَُقدِّ ُموا ِألَنُفِسكُم مِّْن َخْ�ٍ تَِجُدوُه ِعنَد اللَِّه  ۚ◌ الزَّ
ژباړه: (او سم دروئ، ادا کوۍ له �ولو حقوقو رسه ملون� او ». تَْعَملُوَن بَِص�ٌ 

او هغه شی چې مخ کې لې&ئ لپاره د %انونو خپلو له نېک  لکه  ورکوئ زکات
صله او صدقه. وبه مومئ ثواب د هغه په نزد د الله، بېشکه الله په هغه يش چې 
کوئ تاسې >ه لیدونکی دی، نو نه ضایع کې&ي اع4ل ستاسې او جزا یې 

  درکوي.

لَِّذيَن آَمُنوا يَا أَيَُّها ا«آیت کې داسې لولو:  )١٥٣په ( د البقرې سورت-۴
الِة  ْربِ َوالصَّ اِبِرينَ  ۚ◌ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ ژباړه: (یه مومنانو! ». إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ

مدد وغواړئ تاسې له الله Hخه په صرب له معصیته په طاعت، مصیبت او ملان<ه 
  رسه، بېشکه چې الله د صرب کوونکیو رسه دی.)

ان ترک چې په لومMي آیت کې یې ذکر تفسیر: کله چې ذکر او شکر او د کفر 
راغلی دی، �ولو رشعي طاعاتو او منهیاتو ته شامل دی، چې د هغو پر %ای 
کول ډېر سخت کار دی، نو د هغه د سهولت او اسان  لپاره یې دا طریقه 
را>ودلې ده، چې د صرب او صالت په وسیله او د هغو د مداومت په ذ ریعه 

  �ول کارونه پر تاسې اسانې&ي.
آیت کې په تفصیل رسه الر>ودنه شوې ده، په ) ١٧٧په (د البقرې سورت - ۵

دې الر>وونه کې ویيل شوي دي، چې، یوا%ې مخ اړول په ملان<ه کې د 
ختی� او لویدی� په لوري کفایت نه کوي، بلکې غوره نېکي د هغه چا لپاره ده 

و ای4ن ولري چې، پر خدای، مالیکو، د اخیرت پر ور%ې، پر کتابونو، پر انبیاو 
او په مینه رسه خپل مال خپلو فقیرانو، یتی4نو، مسکینانو، مسافرو، نادارو 
سوالcرو ته ورکMي او همدارنcه د مریانو په ازادولو کې خپل مال مرصف کMي 
او سم ودروي رسه د �ولو حقوقو ملون� او ورکMي زکوت او بل د نېک  خاوند 

  ه او د خلکو رسه).ووسئ، وفا وکوئ په خپلو عهدونو د الل
په دې آیت کې په Hرfنده توfه زکوات یوه جال فریضه efله شوې، یعنې: بې 
وزلو ته د مال ورکMه %انله عمل دی، چې په (تقوی) پورې اړه نیيس او زکوت 
په خپل %ای کې یوه دیني فریضه ده، چې باید هر مسل4ن شتمن یې ادا 

  کMي.
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لََواِت «سې لولو: آیت کې دا )٢٣٨سورت په (د البقرې -۶ َحاِفظُوا َعَىل الصَّ
الِة الُْوْسطَٰى َوُقوُموا لِلَِّه َقانِِت�َ  ژباړه: (ساتنه کوئ تاسې پر �ولو ». َوالصَّ

ملونخونو باندې او خصوصاً پر من!ني ملان!ه باندې چې مازدی�ر دی او 
  ودرې1ئ تاسې الله ته ویرېدونکي په ادب رسه.)

نې مراد د مازدی�ر( لر مل) ملون: دی، چې د شپې تفسیر: له من!ني ملان!ه 3
او ور3ې په من: کې دی. د دې ملان!ه تاکید یې 3که زیاد ک>ی دی، چې 

  په دې وخت کې دنیوي مشاغل او کارونه ډېر پې?ې1ي.

إِنَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا «آیت کې داسې لولو:  )٢٧٧سورت په (د البقرې -۷
الَِحاِت َوأََقامُ  كَاَة لَُهْم أَْجرُُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف الصَّ الَة َوآتَُوا الزَّ وا الصَّ

ژباړه: (بېشکه هغه کسان چې ایEن یې راوړی دی، ». َعلَْيِهْم َوَال ُهْم يَْحزَنُونَ 
پر �ولو مومن بهي شیانو او کوي دوی Lه عملونه او قایموي دوی سم ادا کوي 

ب ملون: او ورکوي دوی زکوات، شته دوی لره رسه له �ولو حقوقو په ترتی
اجر، ثواب د دوی په نزد د رب د دوی او نشته هیU ډول ویره پر دوی باندې 

  او نه به دوی هیZکله غمجن کې1ي د ثواب په نقصان رسه.)

بُْتْم ِيف اْألَرِْض «) آیت کې داسې لولو: ۱۰۱د النساء سورت په (-۸ َوإَِذا َرضَ
الِة إِْن ِخْفتُْم أَن يَْفِتنَكُُم الَِّذيَن  َفلَْيَس َعلَْيكُمْ  ُجَناٌح أَن تَْقُرصُوا ِمَن الصَّ

ِبيًنا ۚ◌ كََفُروا  ا مُّ ژباړه: (او کله چې سفر ». إِنَّ الْكَاِفِريَن كَانُوا لَكُْم َعُد و�

کوئ تاسې په 3مکه کې لیکن نشته پر تاسې هیU \ناه په دې کې چې ]ه 
ان!ه، له رباعي ]خه، نه له ثال_ او ثنایی نه، که لن^والی وک>ئ، تاسې له مل

ویریدئ تاسې له دې چې په فتنه به واچوئ، رضر به ورسوي تاسې ته هغه 
  کسان چې کافران دي، بېشکه چې کافران دي تاسې لره دLمنان Lکاره.)

الَة «آیت کې داسې لولو:  )١٠٣رت په (د النساء سو  - ۹ َفإَِذا قََضْيتُُم الصَّ
َفإَِذا اطَْ-ْنَنُتْم َفأَِقيُموا  ۚ◌ وا اللََّه ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعَىلٰ ُجنُوِبكُْم َفاْذكُرُ 

الَة  ْوُقوتًا ۚ◌ الصَّ الَة كَانَْت َعَىل الُْمْؤِمِنَ� ِكتَابًا مَّ ژباړه: (بیا کله ». إِنَّ الصَّ

چې ادا ک> تاسې ملون: نو یادوئ تاسې الله، پس کله چې اراده وک>ئ تاسې د 
زارلو د ملان!ه نو یا دوی تاسې په والړې او په ناستې او پر اړخونو یا په \
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والړې که روغ یئ او په ناستې او پر اړخونو خپلو که ناروغه یاست. پس کله 
چې آرام شوئ نو قایموئ تاسې سم ادا کوئ رسه له �ولو حقوقو ملون�، بېشکه 

  مو اوقاتو کې.)چې ملون� دی پر مومنانو باندې فرض ک(ی شوي په معلو 

لَِّٰكِن الرَّاِسُخوَن ِيف «آیت کې داسې لولو: ) ١٦٢لنساء سورت په (د ا -١٠
 ۚ◌ الِْعلِْم ِمْنُهْم َوالُْمْؤِمُنوَن يُْؤِمنُوَن ِ�َا أُنِزَل إِلَْيَك َوَما أُنِزَل ِمن َقْبلَِك 

الَة  كَاَة َوالُْمْؤِمُنو  ۚ◌ َوالُْمِقيِمَ$ الصَّ َن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر َوالُْمْؤتُوَن الزَّ
ژباړه: (لیکن هغه کسان چې پاخه دي، په ». أُولَِٰئَك َسُنْؤتِيِهْم أَْجرًا َعِظيً' 

علم کې له دوی 9نې او ای7ن لري، پر هغه کتاب چې نازل ک(ی شوی دی، 
تاته او ای7ن لري پر هغو کتابونو چې نازل ک(ی شوي دي پخوا له تا >خه او 

اوړي پر �ولو انبیاوو، سم قایم کوونکي دي د ملان<ه او هغه کسان چې ای7ن ر 
ورکوونکي دي زکات لره او ای7ن راوړونکي پر الله او پر ور9ې اخرې چې 
قیامت دی، دغه کسان د صحیح ای7ن او صالح عمل لرونکي دي. زر به ورک(و 

  موږ د وی ته ثواب ډېر لوی جنت، رضا او لقا.)

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا «) آیت کې داسې لولو: ۶ت په (د املائدې سور -۱۱
الِة َفاْغِسلُوا ُوُجوَهكُْم َوأَيِْديَكُْم إَِىل الَْمَراِفِق َواْمَسُحوا  ُقْمتُْم إَِىل الصَّ

ُروا  ۚ◌ ِبُرُءوِسكُْم َوأَْرُجلَكُْم إَِىل الْكَْعبَْ$ِ  َوإِن  ۚ◌ َوإِن كُنُتْم ُجُنًبا َفاطَّهَّ
َن الَْغائِِط أَْو َالَمْستُُم كُ نتُم مَّرَْىضٰ أَْو َعَىلٰ َسَفٍر أَْو َجاَء أََحٌد مِّنكُم مِّ

ُموا َصِعيًدا طَيًِّبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوِهكُْم  النَِّساَء َفلَْم تَِجُد وا َماًء َفَتيَمَّ
نُْه  َحَرجٍ َولَِٰكن يُِريُد  َما يُِريُد اللَُّه لَِيْجَعَل َعلَْيكُم مِّنْ  ۚ◌ َوأَيِْديكُم مِّ

َركُْم َولُِيِتمَّ نِْعَمتَُه َعلَيْكُْم لََعلَّكُْم تَْشكُُرونَ  ژباړه: (یه هغو کسانو چې ». لُِيطَهِّ

ای7ن مو راوړی دی! کله چې پا>ېLئ تاسې ملان<ه ته او بې اوداسه یاست نو 
پر  ووین<ئ تاسې مخونه او السونه خپل تر >نOلو پورې او مسح وک(ۍ تاسې

رسونو خپلو او ووین<ئ تاسې پSې خپلې تر پ(کیو پورې، رسه له پ(کیو او که 
وئ تاسې جنبیان یعنې په جنابت کې نو Uه 9ان پاک ک(ئ او که وئ تاسې 
ناروغان او اوبه درته مرضې وي یا په سفر کې وئ، یا راغی یو له تاسې له 9ایه 

ې د U<و رسه نو ونه د بولو >خه، یعنې بې اودسه شوئ یا ج7ع وک(ئ تاس
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مومئ اوبه نو قصد وک�ئ تاسې د خاورې پاکې، نو ووهئ السونه دوه �لې پر 
�مکه او وم$ئ تاسې دا السونه پر مخونو خپلو او السونو خپلو له هغې خاورې 
/خه. اراده نه لري الله د تطهیر په دې تکلیف کې پر تاسې دا چې مقرر ک�ي 

او لیکن اراده لري الله د دې چې پاک  پر تاسې /ه حرج، تن4والی یا سختي
ک�ي تاسې له صوري او معنوي پلیت9 نه او د دې لپآره چې پوره ک�ي الله 
نعمت، احسان خپل پر تاسې په اسالم او د رشایعو په بیان لپاره د دې چې 

  تاسې شکر ?زار شئ.).

َا َولِيُّكُُم «) آیت کې داسې لولو: ۵۵سورت په ( د املائدې -١٢ َّاللَُّه إِ
كَاَة َوُهْم  الَة َويُْؤتُوَن الزَّ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ

ژباړه: (بېشکه هم دا خربه ده چې دوست ستاسې خاص الله او ». َراِكُعونَ 

رسول د ده دی او هغه کسان دي چې مومنان دي، مومنان هغه کسان دي، 
له Dولو حقوقو ملونB. یا صفت کوو د هغو چې قایموي، سم ادا کوي رسه 

کسانو چې قاIوي سم ادا کوي رسه له Dولو حقوقو ملونB او ورکوي زکوات او 
هم دوی رکوع (عاجزي) کوونکي دي په ملانLه او زکوات خپل کې یا ورکوي 

  دوی زکوات، خیرات. حال دا چې دوی په رکوع د نفيل ملانLه والړ وي.)

الِة «آیت کې داسې لولو:  )٥٨( د املائدې سورت په-١٣ َوإَِذا نَاَديْتُْم إَِىل الصَّ
ژباړه: (او کله چې ». َذٰلَِك ِبأَنَُّهْم َقْوٌم الَّ يَْعِقلُونَ  ۚ◌ اتََّخُذ وَها ُهُزًوا َولَِعًبا 

غY کوئ تاسې او خلق رابولئ ملانLه ته یعنې اذان کوئ نو نیيس دوی هغه 
ورې خاندي، دا مسخرې په سبب د دې ملونB یا اذان مسخره بويل او ورپ

  دي، چې بېشکه دوی یو قوم دی چې هی\ عقل نه لري.)

الَة «آیت کې داسې لولو:  )٧٣االنعام سورت په (د -١٤ َوأَْن أَِقيُموا الصَّ
ژباړه: (او بل پر دې حکم شوی دی ». َوُهَو الَِّذي إِلَيِْه تُْحَرشُونَ  ۚ◌ َواتَُّقوُه 

ا کوئ رسه د Dولو حقوقو تاسې ملونB او وویرېYئ موږ ته چې قاIوئ سم اد
تاسې له دغه الله نه او دغه الله هغه ذات دی چې ده ته به ورDول شئ تاسې په 

  قیامت کې.

كُوَن «آیت کې داسې لولو:  )١٧٠د االعراف سورت په (-١٥ َوالَِّذيَن ُ�َسِّ
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٩٠  

الَة إِنَّا َال نُِضيُع أَجْ  ژباړه: (او هغه ». َر الُْمْصلِِح�َ ِبالِْكَتاِب َوأََقاُموا الصَّ

کسان له دوی �نې چې �ه �ین� نیيس کتاب او قا�وي، سم ادا کوي رسه د 

�ولو حقوقو ملون0، بېشکه موږ نه ضایع کوو، ثواب، عوض، بدل د نېکو کارانو 

  له دوی 7خه.)

الةَ «) آیت کې داسې لولو: ۳سورت په ( د االنفال-١٦  الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ
ژباړه: (دوی هغه مومنان دي چې قایموي، سم ادا ». َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ 

کوي رسه د �ولو حقوقو دوی ملون0 او له �ینې د هغه ماله چې ورک9ی شوی 

  دی دوی ته، نفقه کوي، ل?وي په الره د الله کې.)

الَة َفإِن تَابُوا َوأَ «) آیت کې داسې لولو: ۱۱د التوبه سورت په (-١٧ َقاُموا الصَّ
يِن  كَاَة َفإِْخَوانُكُْم ِيف الدِّ ُل اْآليَاِت لَِقْوٍم يَْعلَُمونَ  ۗ◌ َوآتَُوا الزَّ ». َونَُفصِّ

ژباړه: (نو که توبه وویسته دوی له کفره او قایم ک9 دوی سم ادا ک9 رسه د �ولو 

حقوقو ملون0 او ورک9 دوی زکوات، نو ورونه ستاسې دي په دین، حکم د 

کې او په تفصیل بیانوو موږ آیتونه، حکمونه د قرآن لپاره د هغه قوم  رشیعت
  چې پوهېLي او فکر په کې کوي.)

َا يَْعُمُر َمَساِجَد اللَِّه َمْن «ایت کې داسې لولو:  )١٨د التوبه سورت په (-١٨ إِ$َّ
كَاَة وَ  الَة َوآَ( الزَّ  ۖ◌ لَْم يَْخَش إِالَّ اللََّه آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اْآلِخِر َوأََقاَم الصَّ

ژباړه: (بېشکه هم دا خربه ده ». َفَعَىسٰ أُولَِٰئَك أَن يَكُونُوا ِمَن الُْمْهَتِدينَ 

چې ودانوي په عبادت، ناسته والړه، په تعمیر رسه، مسجدونه د الله هغه کسان 
چې ایPن یې راوړی وي پر الله او پر ور�ې اخرې د (قیامت) او قا�وي، 

کوي رسه د �ولو حقوقو ملون0 او ورکوي زکوات او نه ویرېLي په ديني  سم ادا

امورو کې له هیچا، م?ر له الله 7خه، نو امید دی چې دغه کسان به وي له 

  سمې الرې موندونکو 7خه.)

الَة طََرَيفِ النََّهاِر «آیت کې داسې لولو: ) ١٤٤د هود سورت په (- ١٩ َوأَِقِم الصَّ
يِّئَاِت  ۚ◌ ْيِل َوُزلًَفا مَِّن اللَّ  لَِك ِذكَْرٰى  ۚ◌ إِنَّ الَْحَسَناِت يُْذِه5َْ السَّ َذٰ

اِكِرينَ  او قایم ک9ه سم ودروه رسه د �ولو حقوقو په ترتیب ملون0 په ». لِلذَّ

دواړو طرفونو د ور�ې او په ساعاتو د شپې چې نیژدې وي ور�ې ته، بېشکه 
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ه) "ناهونه، دغه چې نېکي پن�ه وخته ملون� لرې کوي بدۍ (کوچني واړ 
  فرمان او وعده پند دی لپاره د پند قبلوونکو.)

َوالَِّذيَن َصَربُوا «آیتونو کې داسې لولو:  )٢٣) او (۲۲د الرعد سورت په ( -٢٠
الَة َوأَنَفُقوا ِم�َّ َرزَْقَناُهْم ِرس�ا َوَعالنِيًَة  ابِْتَغاَء َوْجِه َربِِّهْم َوأََقاُموا الصَّ

اِر ﴿َويَْدرَُءوَن ِبا يِّئََة أُولَِٰئَك لَُهْم ُعْقَبى الدَّ ﴾ َجنَّاُت َعْدٍن ٢٢لَْحَسنَِة السَّ
یاتِِهْم  َوالَْمَالئِكَُة  ۖ◌ يَْدُخلُونََها َوَمن َصلََح ِمْن آبَائِِهْم َوأَْزَواِجِهْم َوُذرِّ

ژباړه: (او هغه کسان چې صرب کوي لپاره د ». يَْدُخلُوَن َعلَيِْهم مِّن كُلِّ بَاٍب 
لب د رضا د رب خپل په مايل او .ا- مصایبو یا د رشعې یا د جهاد په ط

تکالیفو او قایموي، سم ادا کوي رسه د <ولو حقوقو په ترتیب رسه ملون� او 
نفقه کوي، لGوي په الره د الله کې .ینې له هغه حاللو اموالو نه چې ورکCي 

هراً او دفع کوي دي موږ دوی ته، هم په پKه او هم په Jکاره، خفیتاً او ظا
دوی په نېکS رسه بدي، دغه کسان موصوف په دغو صفاتو، شته دوی ته Jه 
عافیت د دار د اخیرت، چې جنتونه دي د تل اوسېدلو، چې ننو.ي به دوی 
په هغو کې او ننو.ي به په کې هغه Zوک چې صالح مومن وي له پلرونو د 

عمل یې د هغو په درجه دوی او له �Jو د د وی او له اوالدې د دوی، ا"ر که 
نه وي او پرJتې به ورننو.ي پر دوی رسه له تحایفو او زېری اور ضوان له 
هرې دروازې، ما^یو د دوی او وایي به ورته چې سالمتیا دې وي پر تاسې په 
سبب د صرب کولو ستاسې په طاعت او مصیبت او معصیته، نو Jه عاقبت د دار 

  د اخیرت، عاقبت د تاسې دی.)

ُقل لِِّعَباِدَي الَِّذيَن آَمُنوا «آیت کې داسې لولو:  )٣١براهیم سورت په (د ا-٢١
الَة َويُنِفُقوا ِم�َّ َرزَْقَناُهْم ِرس�ا َوَعالنِيًَة مِّن َقْبِل أَن يَأِْ,َ يَْوٌم  يُِقيُموا الصَّ

ې ژباړه: (ووایه یه محمده! هغو بند"انو زما ته چ». الَّ بَْيٌع ِفيِه َوَال ِخالٌل 
ایeن یې راوړی دی، چې سم دې دروي، ادا کوي ملون� او ورکCه دې کوي 
.ینې له هغه ماله چې ورکCی دی موږ دوی ته په پKه که مستحب و او په 
Jکاره که فرض و یا واجب.) پخوا له راتللو د هغې ور.ې چې نشته سودا 

  پلورل او پېرودل په هغې کې او نه دوستي.)
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َوَجَعلَِني ُمَباَركًا أَيَْن َما «آیت کې داسې لولو:  )٣١م سورت په (د مری-۲۲
كَاِة َما ُدْمُت َحي�ا الِة َوالزَّ ژباړه: (او �ر	ولی یم زه ». كُنُت َوأَْوَصاِ� ِبالصَّ

الله برکت ناک په هر 	ای کې چې اوسې"م او تاکید حکم یې فرمایلی دی 

  دی.)ماته په ملان0ه او په زکوات رسه، تر ,و چې زه یم ژون

الِة «) آیت کې داسې لولو: ۵۵د مریم سورت په (-٢٣ َوكَاَن يَأُْمُر أَْهلَُه ِبالصَّ
كَاِة َوكَاَن ِعنَد َربِِّه َمرِْضي�ا ژباړه: (او و دی یعنې اسمعیل علیه السالم ». َوالزَّ

چې حکم به یې کاوه اهل (قوم) یا (امت) خپل ته په ملان0ه رسه او په زکوات 

  ه نزد د رب خپل پسندیده، غوره ک9ی شوی.)رسه او و دی پ

إِنَِّني أَنَا اللَُّه ال إِلََٰه إِ ال انا «کې داسې لولو:  آیت )١٤د طه سورت په (-٢٤
الَة لِِذكْرِي ژباړه: (بېشکه زه چې یم هم دا زه الله یم، ». َفاْعبُْدِ� َوأَِقِم الصَّ

عبادت کوه زما او سم نشته الیق د عبادت بل هیBوک، مAر هم دا زه یم، پس 
  دروه ادا کوه ملونJ لپاره د ذکر یادونې زما.)

الِة «ایت کې داسې لولو:  )١٣٢د طه سورت په (-٢٥ َوأُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ
». َوالَْعاِقبَُة لِلتَّْقَوىٰ  ۗ◌ نَّْحُن نَْرزُُقَك  ۖ◌ َال نَْسأَلَُك ِرزًْقا  ۖ◌ َواْصطَِربْ َعلَْيَها 

اهل بیت یا په اهل دین خپل په کولو د ملان0ه او ته هم  ژباړه: (او امر کوه په

کلک پرې والړ اوسه، نه غواړو موږ له تا ,خه روزي، نه ستا او نه د اهل ستا. 

بلکې موږ رزق او روزي درکوو تاته او عاقبت Sه خاRه خاوندانو د پرهېز�ارۍ 

  ته).

اُهْم أَِ-ًَّة يَْهُدوَن َوَجَعلْنَ «آیت کې داسې لولو:  )٧٣د االنبیاء سورت په (-٢٦
كَاِة  الِة َوإِيَتاَء الزَّ َوكَانُوا  ۖ◌ ِبأَْمرِنَا َوأَْوَحْينَا إِلَْيِهْم ِفْعَل الَْخ4َْاِت َوإَِقاَم الصَّ

ژباړه: (او �ر	ويل وو موږ دوی یعنې اسحق او یعقوب علیهU ». لََنا َعاِبِدينَ 

ه په حکم زموږ رسه خلکو ته السالم داسې امامان چې سمه صافه لیاره یې Sوول
او وحې ک9ې وه موږ دوی ته د کولو د خیراتونو، نېکو کارونو او د قایمولو سم 

ادا کولو د ملان0ه او د ورکولو د زکوات او وو دوی aول خاص موږ ته عبادت 

  کوونکي.)
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الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر اللَُّه «آیت کې داسې لولو:  )٣٥(د الحج سورت په -٢٧
الِة َوِم�َّ  َوِجلَْت  اِبِريَن َعَىلٰ َما أََصابَُهْم َوالُْمِقيِمي الصَّ ُقلُوبُُهْم َوالصَّ

ژباړه: (هغه عاجزي کوونکي کله چې یاد ک� يش د دوی ». َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ 

په مخکې نوم د الله نو ویرې'ي زړونه د دوی او زېری ورک�ه صرب کوونکو ته په 

سېدلی دی دوی ته او زېری ورک�ه قایموونکي سم هغه سختیو او غمونو چې ر

دروونکي رسه د 8ولو حقوقو د ملان4ه ته او زېری ورک�ه هغو کسانو ته چې 

  Cینې له هغو شیانو چې ورک�ي دي موږ دوی ته ل<وی یې په =و کارونو.)

كَّنَّاُهْم ِيف «آیت کې داسې لولو:  )٤١د الحج سورت په (-٢٨ الَِّذيَن إِن مَّ
كَاَة َوأََمُروا ِبالَْمْعُروِف َونََهْوا َعِن الُْمنكَِر اْألَْر  الَة َوآتَُوا الزَّ  ۗ◌ ِض أََقاُموا الصَّ

ژباړه: (دغه مهاجر مظلومان هغه کسان دي چې که ». َولِلَِّه َعاِقبَُة اْألُُمورِ 

چIې قدرت ورک�و موږ دوی ته په Cمکه کې په د=من باندې د غلبې په 

سم ادا کوي به رسه له 8ولو حقوقو ملونJ او ورکوي به  اعتبار نو قایموي دوی

زکوات او امر حکم به کوي خلکو ته په معروف په نېک: رشعي کار رسه او منع 
کوي به خلک له بدکار Oخه او خاص د الله په اختیار کې ده اخر خاKه د 

  8ولو کارونو).س

 اللَِّه َحقَّ َوَجاِهُدوا ِيف «آیت کې داسې لولو:  )٧٨د الحج سورت په (- ٢٩
يِن ِمْن َحَرجٍ  ۚ◌ ِجَهاِدِه  لََّة  ۚ◌ ُهَو اْجَتَباكُْم َوَما َجَعَل َعلَْيكُْم ِيف الدِّ مِّ

َذا لِيَكُوَن  ۚ◌ أَِبيكُْم إِبْرَاِهيَم  كُُم الُْمْسلِِمَ( ِمن َقْبُل َوِيف َهٰ ُهَو َس�َّ
ُسوُل َشِهيًدا َعلَْيكُْم َوتَكُونُوا ُشَهَداَء َعَىل  الَة  ۚ◌ النَّاِس الرَّ َفأَِقيُموا الصَّ

كَاَة َواْعتَِصُموا ِباللَِّه ُهَو َمْوَالكُْم  ». َفِنْعَم الَْمْوَىلٰ َونِْعَم النَِّص-ُ  ۖ◌ َوآتُوا الزَّ

ژباړه: (او زیار کوي په الره د جهاد طاعت او رضا د الله په حق د جهاد د هغه 
ره ک�ي یئ تاسې او نه یې رسه چې ورته وړ، الیق او مستحق دی. دغه الله غو 

دي ZرCويل، نه یې دي ایXي پر تاسې په دین کې هیW حرج، مشقت او 

اشکال، متابعت وک�ئ د دین د پالر خپل چې ابراهیم دی، دغه الله ونومولئ 

تاسې مسلbنان، پخوا له دغه قران Oخه په نورو اسab کتابونو کې او په دغه 

ستاسې محمد صلی الله علیه وسلم  قران کې هم دپاره د دې چې يش رسول
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٩٤  

شاهد، !وونکي پر تاسې د تبلیغ خپل او چې شئ تاسې یه مسل
نانو شاهدان 
او !وونکي پر نورو خلکو د تبلیغ د نورو انبیاوو. نو قا&وئ سم ادا کوئ تاسې 
رسه له ,ولو حقوقو ملون/ او ادا کوئ تاسې زکوات او !ه ,ین* ونیسئ تاسې 

لله مالک دی ستاسې، پس !ه مالک دی الله او !ه مرسته دین د الله، دغه ا
  کوونکی دی الله.)

َقْد أَْفلََح «سورت په لوم=ي او دوهم آیتونو کې داسې لولو:  د املومنون-٣٠
ژباړه: (په تحقیق ». ﴾ الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالتِِهْم َخاِشُعونَ ١الُْمْؤِمُنوَن ﴿

ان، هغه مومنان چې دوی په بریايل، بهره مند او کامیاب شوي دي مومن
   ونکي، وېرېدونکي دي له الله نه.ملونAونو خپلو کې عاجزي کو 

َوالَِّذيَن ُهْم َعَىلٰ «) آیت کې داسې لولو: ۹املومنون سورت په ( د- )٣١(
ژباړه: (او هغه کسان هم بهره مند شول چې دوی ». َصلََواتِِهْم يَُحاِفظُونَ 

ي، چې تل یې سم ادا کوي له ,ولو همېشه پر ملونAونو خپلو ساتنه کو 
  حقوقو.)

رَِجاٌل الَّ تُلِْهيِهْم تَِجارٌَة َوَال «آیت کې داسې لولو: ) ٢٧د النور سورت په (-٣٢
كَاِة  الِة َوإِيَتاِء الزَّ يََخاُفوَن يَْوًما تََتَقلَُّب  ۙ◌ بَْيٌع َعن ِذكِْر اللَِّه َوإَِقاِم الصَّ

. ژباړه: (داسې س=ي چې نه غافلوي دوی سوداEري او »ِفيِه الُْقلُوُب َواْألَبَْصارُ 

نه بیع پېرودل له ذکره د الله او له سم قایمولو ادا کولو د ملانAه او له ورکولو د 
زکوات، ویرېTي دوی رسه له ذکره او طاعته له عذابه د هغې ورPې چې اوړي 

  راوړي، مضطرب به وي په هغې ورPې کې زړونه او سرتEې له ډېرې ویرې.)

الَة َوآتُوا «آیت کې داسې لولو: ) ٥٦ور سورت په (د الن-۳۳ َوأَِقيُموا الصَّ
ُسوَل لََعلَّكُْم تُْرَحُمونَ  كَاَة َوأَِطيُعوا الرَّ ژباړه: (او قایموئ تاسې، سم ادا ». الزَّ

کوئ رسه له ,ولو حقوقو ملون/ او ورکوئ زکوات او اطاعت وک=ئ حکم ومنئ 
  سې ته چې رحم وک=ی يش پر تاسې.)تاسې د رسول الله، !ایي تا

تِلَْك  ۚ◌ طس «د النمل سورت په لوم=ي او دوهم آیت کې داسې لولو: -٣٤
ِبٍ� ﴿ ژباړه: (دا ». ُهًدى َوبُْرشَٰى لِلُْمْؤِمِن�َ  ﴾١آيَاُت الُْقرْآِن َوِكَتاٍب مُّ

آیتونه د دې سورت آیتونه د قرآن او کتاب مبین (!کاره) بېلوونکي دي، دغه 
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٩٥  

سمه صافه لیاره �وونکی دی �ول جهان ته او زېری ورکوونکی دی قرآن 
مومنانو ته په نعیم رسه، هغه مومنان چې قا%وي، سم ادا کوي له �ولو حقوقو 
ملون6 او ورکوي زکوات د اموالو خپلو او دوی په ور2ې اخرې چې قیامت 

  دی، هم دوی یقین کوي چې خامخا را به يش په حقه رسه.)

اتُْل َما أُوِحَي إِلَيَْك «آیت کې داسې لولو:  )٤٥ت سورت په (بو د العنک-  ٣٥
الَة  الَة تَْنَهٰى َعِن الَْفْحَشاِء َوالُْمنكَِر  ۖ◌ ِمَن الِْكَتاِب َوأَِقِم الصَّ  ۗ◌ إِنَّ الصَّ

ژباړه: (ولوله یه محمده! هغه ». َواللَُّه يَْعلَُم َما تَْصَنُعونَ  ۗ◌ َولَِذكُْر اللَِّه أَكَْربُ 

ې ک<ی شوې ده، تاته له کتاب نه چې هم دا مقدس قرآن دی او چې وح
قایموئ سم ادا کوئ رسه له �ولو حقوقو ملون6، بېشکه منع کوي ملون6 
کوونکی له بې حیایH او له بد کار Gخه او خامخا یا دول د الله ډېر لوی دی 
 او الله ته معلوم دي هر هغه عمل چې کوئ یې تاسې، نو جزا به یې درک<ي په

  �ه ډول رسه.)
تفسیر: د ملانSه په سبب د بدیو نه منع کېدل دوه معنی Pانې لري. یوه: د 
تثبیب په طریقه یعنې الله تعالی په ملانSه کې داسې خاصیت او تاثیر ایVی 
دی چې ملون6 کوونکی له Pناهونو Gخه سا]، لکه چې د کومې دوا استعZل 

رې_دي چې پرې رايش. په دغه تبه او نور امراض له س<ي شکوي او نه یې پ
صورت کې �ایي په یاد یې ولرئ چې ددوا لپاره دغه امر رضور نه دی چې د 
هغه یوا2ې یو خوراک د ناروغتیا د لرې کولو لپاره کايف يش. 2ینې دواPانې 
په خاص مقدار رسه تر یوې مودې پورې په الزمي ډول خوړل کې_ي، نو 

، مرشوط پر دې چې رنSور کوم داسې وروسته بیا دوا خپل تاثیر �کاره کوي
شی استعZل نه ک<ي، چې د دوا له خاصیت رسه منايف وي. پس ملون6 هم 
بېشکه د ډېر تاثیر نه ډک هسې روحاm دوا ده، چې د روحاm امراضو د عالج 
لپاره د یو اکسیر حکم لري. هو! دغه خربه وررسه رضوري ده چې دوی په 

حتیاط رسه چې روحاm اطباؤ د هغه تجویز برابر مقدار په صحي توPه او ا
ک<ی دی، تر �اکلې نېrتې پورې استعZل او پرې مواظبت وک<ی يش. وروسته 
 mه ملون6 د ده پخواsرنG له هغه دغه مریض به په خپله حس ک<ي چې
رنSوري او د کلونو ناروغي لرې کوي؟ بله معنی یې داسې کېدلی يش چې له 
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٩٦  

منع کېدل �ایي د اقتضا په ډول وي، یعنې د  بدیو �نې د ملان�ه په برکت

ملان�ه هر یو هییت او د ده د هر یو ذکر مقتضی دی، هغه انسان چې هم دا 

اوس د الله تعالی په د ربار کې د خپل عبودیت، اطاعت، خضوع، خشوع او 
تذلل او د الله تعالی د الوهیت، ربوبیت، حکومت، مالک امللکوتیت اظهار او 

نو اوس، ملان�ه او له مسجد نه د باندې هم په همغه خپل عهد  اقرار ک.ی دی،

او پی@ن باندې ?ین< والړ وي او بد عهدي او رشارت ونه ک.ي او د هغه لوی 

 Aواکي د ملان�ه هره یوه ادا ملونB ،خه منحرف نه يشG ذات له احکامو

کوونکي ته په پن�ه وو وختونو کې داسې حکم ورکوي چې د عبودیت او 

MBتیا رسه د عابدانو او د الله تعالی د خاصو  بند�مدعي! تا ته �ایي چې په ر

بندBانو په شان اع@ل او افعال ولري، �که چې ملونA د حال په ژبه له تانه 

  غواړي چې د رشارت او رسکشM او بې احتیاطG Mخه په Gن< شه.)

ِقيُموَن الَِّذيَن يُ «) آیتونو کې داسې لولو: ۵) او (۴سورت په ( د لق@ن-٣٥
كَاَة َوُهم ِباْآلِخرَِة ُهْم يُوِقُنوَن ﴿ الَة َويُْؤتُوَن الزَّ أُولَِٰئَك َعَىلٰ  ﴾٤الصَّ

بِِّهْم  ژباړه: (هغه کسان چې ». َوأُولَِٰئَك ُهُم الُْمْفلُِحونَ  ۖ◌ ُهًدى مِّن رَّ

قا]وي، سم ادا کوي رسه له ?ولو حقوقو ملونA او ورکوي دوی زکوات او 

باندې هم دوی یقین کوي، دغه ستایيل شوي کسان په سمه  دوی په اخیرت
  لیاره دي، له طرفه د رب د دوی او دغه کسان هم دوی په مراد رسېديل دي.)

الَة َوأُْمْر «آیت کې داسې لولو: ) ١٧د لق@ن سورت په (-٣٦ يَا بُنَيَّ أَِقِم الصَّ
إِنَّ َذٰلَِك ِمْن َعزِْم  ۖ◌ َما أََصابََك ِبالَْمْعُروِف َوانَْه َعِن الُْمنكَِر َواْصِربْ َعَىلٰ 

ژباړه: (یه زوی Bو?یه زما! قایموه، سم ودروه له ?ولو حقوقو ملونA او ». اْألُُمورِ 

 Mاو منع کوه له بدۍ نه او صرب کوه، په هغې سخت Mامر کوه خلکو ته په نېک

همو چې رسېdي تاته بالخاصه په امر او نهې کې، بېشکه دا مذکوره نصایح له م
  مقصودي کارونو Gخه دي.)

َوَقْرَن ِيف بُُيوتِكُنَّ َوَال «) آیت کې داسې لولو: ۳۳سورت په ( د االحزاب-٣٧
كَاَة َوأَِطْعَن  ۖ◌ تََربَّْجَن تََربَُّج الَْجاِهلِيَِّة اْألُوَىلٰ  الَة َوآتَِ� الزَّ َوأَِقْمَن الصَّ

َا يُِريُد اللَُّه لِ  ۚ◌ اللََّه َوَرُسولَُه  َّ�ُيْذِهَب َعنكُُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبيِْت إِ
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٩٧  

َركُْم تَطِْه�ًا ژباړه: (او قرار ونیسئ یه ��و! په کورونو خپلو کې او مه ». َويُطَهِّ

�کاروئ �ایست خپل بې+انه س(یو ته، په شان د اظهار او �ایست د جاهلیت د 
وئ ��و وړومبنیو او سم دروئ ملون7 چې د بد4 عباداتو اصل دی او ورک

زکوات چې د مايل عباداتو اصل دي او تل اطاعت کوئ د الله او در سول د 
دغه الله. بېشکه هم دا خربه ده چې اراده لري الله د دې چې لرې ک(ي له 
تاسې Iناه، یه اهل البیته! کورنG د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او 

  چې پاک ک(ي تاسې له Iناه په پاکوايل.)
  پورتنی هدایت د پیغمرب د کورنG غ(یو، یعنې مېرمنو ته دی.یادونه: دغه 

إِنَّ الَِّذيَن يَتْلُوَن ِكَتاَب «آیت کې داسې لولو: ) ٢٩د فاطر سورت په (-٣٨
الَة َوأَنَفُقوا ِم'َّ َرزَْقَناُهْم ِرس!ا َوَعالنِيًَة يَْرُجوَن تَِجارًَة لَّن  اللَِّه َوأََقاُموا الصَّ

(بېشکه هغه کسان چې لويل کتاب د الله (قران) او قایموي تل ژباړه: ». تَُبورَ 

سم ادا کوي رسه له Sولو حقوقو ملون7 او ل+وي په الره د الله کې Oینې له 
هغو شیانو Wخه چې ورک(ي مو دي دوی ته ل+وي یې په پUه او په �کاره، 

  امید لري دوی د داسې یوه تجارت چې له رسه نه هالک کېXي.)

َوالَِّذيَن اْستََجابُوا لَِربِِّهْم «آیت کې داسې لولو: ) ٣٨رت په (الشوری سو - ٣٩
الَة َوأَْمرُُهْم ُشوَرٰى بَيْنَُهْم َوِم'َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ  ژباړه: (او بل ». َوأََقاُموا الصَّ

لپاره د هغو کسانو چې اجابت کوي د احکامو د رب د دوی او قایموي ادا کوي 
و ملون7 او کار د دې په مشورت رسه وي په من7 د دوی کې او رسه له Sولو حقوق

  Oینو د هغو شیانو چې ورک(ي دي موږ دوی ته، نفقه کوي په لیاره د الله.)

ُموا «آیت کې داسې لولو: ) ١٣املجادلة سورت په (د -٤٠ أَأَْشَفْقتُْم أَن تَُقدِّ
لُوا َوتَاَب اللَُّه َعلَْيكُْم َفأَِقيُموا َفإِْذ لَْم تَْفعَ  ۚ◌ ب8ََْ يََدْي نَْجَواكُْم َصَدَقاٍت 

كَاَة َوأَِطيُعوا اللََّه َوَرُسولَُه  الَة َوآتُوا الزَّ ». َواللَُّه َخِب�ٌ ِ;َا تَْعَملُونَ  ۚ◌ الصَّ

ژباړه: (آیا ویرېXئ تاسې له فقره چې وړاندې ک(ئ په مخکې د پUې خربې 
غه خیرات او رجوع په ستاسې خیراتونه، پس په هغه وخت چې ونه ک( تاسې د

رحمت رسه، وک( الله پر تاسې باندې، نو قایم ک(ئ سم ودروئ رسه له Sولو 
حقوقو ملون7 او ورک(ئ زکوات او حکم ومنئ د الله او حکم ومنئ تاسې د 
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٩٨  

رسول ددغه الله او الله �ه خربدار دی، په هغو اع�لو باندې هم چې کوئ 

  تاسې نو جزا به یې درک$ي.)

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا «) آیت کې د اسې لولو: ۹په ( سورت د الجمعة-٤١
الِة ِمن يَْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إَِىلٰ ِذكِْر اللَِّه َوَذُروا الَْبيَْع   ۚ◌ نُوِدَي لِلصَّ

لِكُْم َخْ�ٌ لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْعلَُمونَ  ژباړه: (یه هغه کسانو چې ای�ن مو ». َذٰ

دی! کله چې لوم$ی اذان وویلی يش لپاره د ملان3ه د جمعې، نو راوړی 

  Bغلئ من@ې وهئ د الله د ذکر په لوري او پرې=دئ پلورل او پېرل.)

الُة  «) آیت کې داسې لولو: ١٠د الجمعة سورت په (-٤٢ َفإَِذا قُِضَيِت الصَّ
وا اللََّه كَِث�ًا لََّعلَّكُْم َفانَتِرشُوا ِيف اْألَرِْض َوابَْتُغوا ِمن َفْضِل اللَِّه َواْذكُرُ 

ژباړه: (نو هر کله چې ادا ک$ی يش ملونE د جمعې پس خواره شئ ». تُْفلُِحونَ 

تاسې په Bمکه کې خپلو حوایجو ته که یې لرئ او ولHوئ تاسې له فضله د الله 

او یادوئ تاسې په یادولو ډېرو رسه، �ایې=ي چې ومومN تاسې �ېLMې، نېکئ 

  )خالصې او مراد.

إِنَّ َربََّك يَْعلَُم أَنََّك  «) آیت کې داسې لولو: ٢٠د املزمل سورت په (-٤٣
َن الَِّذيَن َمَعَك  تَُقوُم أَْد0َٰ ِمن ثُ(لَُثِي اللَّيِْل َونِْصَفُه َوثُ(لُثَُه َوطَائَِفٌة مِّ

ُر اللَّْيَل َوالنََّهاَر َعلَِم أَن لَّن تُْحُصوُه َفَتاَب َعلَ  يْكُْم َفاْقَرُءوا َما َواللَُّه يَُقدِّ
بُوَن ِيف  َ ِمَن الُْقرْآِن َعلَِم أَن َسيَكُوُن ِمنكُم مَّرَْىضٰ َوآَخُروَن يَْرضِ تََيرسَّ
اْألَرِْض يَبَْتُغوَن ِمن َفْضِل اللَِّه َوآَخُروَن يَُقاتِلُوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه َفاْقَرُءوا 

الَة وَ  َ ِمنُْه َوأَِقيُموا الصَّ كَاَة َوأَْقرُِضوا اللََّه َقرًْضا َحَسًنا َوَما َما تََيرسَّ آتُوا الزَّ
ُموا ِألَنُفِسكُم مِّْن َخْ�ٍ تَِجُدوُه ِعنَد اللَِّه ُهَو َخْ�ًا َوأَْعظََم أَْجرًا  تَُقدِّ

ژباړه: (پوه دی الله شان دا دی چې ». َواْسَتْغِفُروا اللََّه إِنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ 

ې له تاسې Tخه ناروغان او وي به نور له تاسې Tخه چې د سفر ژر به يش Bین

مزل به کوي دوی په Bمکه کې، لHوي به دوی له فضله رزقه د الله او وي به 

نور له تاسې Tخه چې جنMونه به کوي دوی په الره د الله کې نو لولئ تاسې 

ونE په ملان3ه کې هومره چې اسان وي له دغه قرانه او قایموئ سم ودروئ مل
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سم ودروئ ملون� رسه د�ولو حقوقو یې او ورکوئ زکوات او قرض کوي مال 
ورکوئ تاسې د الله رسه قرض !ه مال ورکوئ په الره د الله کې په خو!  له 
حاللو او هر هغه چې وړاندې لې+ئ تاسې لپاره د *انونو خپلو له )ه خیر 

دا پخوا لې+ل د نېک  )خه، نو بیا به مومئ تاسې هغه نېکي په نزد د الله، 
  حسناتو خیر ډېر غوره دی او ډېر لوی دی له پلوه د اجر او ثواب.)

َوَما أُِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اللََّه «) آیت کې داسې لولو: ۵د البینة سورت په (-۴۴
كَاَة  الَة َويُْؤتُوا الزَّ يَن ُحَنَفاَء َويُِقيُموا الصَّ لَِك  ۚ◌ ُمْخلِِصَ� لَُه الدِّ َوَذٰ

ژباړه: (حال دا چې امر حکم نه وک=ی شوی دوی ته په تورات ». يُن الَْقيَِّمةِ دِ 

او انجیل کې، مDر ورک= شوی و، چې عبادت کوي دوی د الله په داسې حال 
کې چې خالص کوونکی وي الله لره دین له رشکه او نفاقه، په داسې حال کې 

، پس )رنDه کافر چې راJر*ېدونکی وي له باطله حق ته، په الره د ابراهیم
کې+ي پر محمد صلی الله علیه وسلم! او بل دوی مامور دي پر دې چې 
قایموي سم دروي رسه د �ولو حقوقو ملون� او ورکوئ زکوات او دا مامور بهي 

  شیان دین دی محکم، مستقیم چې هیW کوږوالی په کې نشته.)
قرآن دا پورتني )لور )لوې[ت الر!وونې هغه )رJندونې دي، چې ما په 

مجید کې د ملان`ه په هکله ولوستلې شوې، له دې نه په اخوا نور آیتونه هم 
شته چې په کې د ملان`ه د ادا کولو الر!وونې راغلې دي، خو یوه خربه چې 
د ویلو ده، هغه دا ده چې کله چې د ملان`ه په هکله وحې راغلې د هغه رسه 

نې هیW یو ملون� د یو *ای د زکوات او د انفاق نوم هم یاد شوی دی. یع
زکوات او د انفاق نه پرته دملان`ه تر مرتبې اجر او ثواب نه يش لرلی، دا �کي 

ثبوت ن[ه ده، چې ملون� هغه مهال د ملان`ه تر مرتبې رسېدلی يش، چې  د
ملون� کوونکي د زکوات او د انفاق حکم سل په سلو کې پلی ک=ی یا یې پيل 

او دا نوم په �ولنه کې د عدالت او کوي. (انفاق) د �ولو مرستو نوم دی 
مساواتو د پيل کولو لوم=ی Jام دی، چې باید پورته يش، Jني یوا*ې په وچ 
ملان`ه رسه په �ولنه کې د عدالت او مساوات تله پر پ[و نه يش ودرېدلی. د 
دې لپاره چې د ملان`ه په هکله ال پسې وپوهې+و غوره nJم د پ[تو اریانا دایرة 

) مخ )خه کq مq )ه راواخلم. په دې مخ کې ١٠٥٨له (�وک املعارف د اوم 
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  د ملان�ه په هکله داسې رشحه راغلې ده.
  

  ملون�

ملون%: ملون% فرض عین دی او د ای�ن نه وروسته د اسالم دوهم رکن دی. د 
ملان�ه فرض والی په آیت رسه ثابت دی. د ملان�ه د فرض وايل په باره کې دا 

الةَ َوأَِقيمُ «آیت راغلی دی:  یعنې قایم وساتئ ملون%. د ملان�ه د » وا الصَّ

لََواِت «فرضیت په باره کې یو بل آیت هم راغلی دی  َحاِفظُوا َعَىل الصَّ
الِة الُْوْسطَٰى َوُقوُموا لِلَِّه َقانِِت�َ  یعنې 6ین5 وساتئ ملون�ونه او » َوالصَّ

حدیث  خاص من�نی ملون%، د ملان�ه د فرض وايل په باب چې کوم مشهور

ْسلًِ�  َفرََض  إِنَّ اللََّه تََعاَىلٰ «راغلی دی دا دی:  َسلََّمة ِيف كُلِّ  َعَىلٰ كُلِّ مُّ مُّ
یعنې خدای تعالی پر هر مسل�ن س@ي او »  يَْوٍم َو لَْيلٍَة َخْمَسة َصلََوات

مسل�نې �Gې باندې په شپه او ورځ کې پن�ه ملون�ونه فرض ک@ي دي، په 
مسل�ن باندې پن�ه وخته ملون% فرض دی، د سهار  هر شواروز کې پر هر

Oانده ملون%، د برمل  یا ماسپNین ملونخ، د (لرمل) یا مازدیIر ملون%، د ترمل 
  یا د ماGام ملون%، د شومه دم یا د ماسخوتن ملون%.

ملون% Sینې رشطونه او رکنونه هم لري، رشطونه یې د ملان�ه نه وړاندې دي 
  په من% کې دي، چې په وروسته ډول یادېTي:او رکنونه یې د ملان�ه 

  

  د ملان	ه رشطونه

  د ملان�ه رشطونه شپT دي:
  له حقیقي او حکمي پلیتY Zخه د ملون% کوونکي د بدن پاکوالی. - ۱ 

  د جامو او د ملان�ه د Sاي پاکوالی.-۲
  د عورت پ^والی.-۳
  قبلې ته مخ OرSول.-۴
  نیت کول.- ۵
  وخت پېژندل.-۶
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امه نه الندې تر �ن�نو پورې، د وین�ې عورت د س�ي د د نارینه عورت د ن

عورت په شان دی، خو شا او سینه یې هم په کې شامله ده، د اصيل ��ې 

عورت د دې .ول بدن دی،یوا�ې السونه او پ+ې یې په عورت کې نه را�ي، 

د یو غ�ي د 8لورمې برخې لو8والی د ملان�ه د رواکېدو مانع 2ر�ي. پن0ئ، 

  ام، وي+تان، دغه هر یو �انله غ�ي دي.ورون، خاص اند

  

  د ملان�ه رکنونه

  د ملان�ه رکنونه اوه دي: 

  د نیت ت�لو تکبیر.-۱

  درېدل.-۲

  قرات.-۳

  رکوع.-۴

  سجده.- ۵

  اخیره قعده.-۶

  د ملونB کوونکي په شان د ملان�ه نه وتل.-۷

  

  د ملان�ه واجبات

  د ملان�ه واجبات دولس دي: 

  د فاتحې سورت لوستل.-۱

  سورت لوستل. د بل-۲

  د ترتیب رعایت کول.-۳

  لوم�ۍ قعده.-۴

  د شهادت کلیمه ویل.- ۵

  سالم ویل.-۶

  د قنوت دعا ویل.-۷

  د اخرتونو تکبیرونه.-۸

  د قرائت لپاره په فرضو کې د دوه وو لوم�یو رکعتونو .اکل.- ۹
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  د رکنونو برابرول.-ج- ا۰

  خفیه ملون� په ورو ویل. ١٢ویل او  د جهر ملون� په جهر-۱۱

له دغو شیانو نه پرته چې د ملان�ه په رشطونو او رکنونو او واجباتو کې بیان 
شول د ملان�ه نور کارونه یا سنت دي یا مستحب. امام به د جمعې، اخرتونو، 
سهار، ما>آم او ماسخوتن په ملون�ونو کې قرائت په زوره وایي او د ماسپ3ین 

جهر لره اندازه دا ده، چې بل  او مازی<ر په ملون�ونو کې به یې په پ=ه وایي. د

Dوک یې واوري او د ورو ویلو لBه اندازه دا ده چې په خپله یې واوري. په 
جمعې رسه ملون� کول موکد سنت دي. د امامت لپاره بهرته هغه Dوک دي 
چې په سنت باندې >ه پوه وي او >ه عاJ وي او که په علم کې رسه برابر وي 

، چې >ه قاري وي او که په قرائت کې برابر نو بیا به هغه Dوک امامت کوي
وي، نو بیا به هغه Dوک امام کېBي، چې >ه پرهېزMار وي او که په پرهېزMارۍ 
کې هم رسه برابر وي، نو بیا به هغه Dوک امام کېBي، چې په عمر کې مرش 

  وي.

د مریي، سارایي، فاسق، ړنده او حراموS امامت مکروه دی، ولې چې په 
هي زیاته وي او پرهېزMاري کمه وي، په سارایي کې هم ناپوهي مریي کې ناپو 

ډېره او پرهېزMاري لBه وي، د فاسق امامت په دې وجه مکروه دی، چې په 
دیني چارو کې بې پروايي کوي. د ړانده امامت Zکه مکروه دی چې دی له 
پلیت_ نه Zان نه يش ساتلی او حرامونی خو پالر نه لري، چې د رشیعت علم 

  زده ک`ي، نو په دې وجه یې ناپوهي زیاته وي. ورته

د بدعتي امامت هم صحیح نه دی، ولې چې دی له روایت نه انکار کوي. په 

تیمم واال پسې د اودس واال، په مسه واال پسې د وین�ونکي، په ناست پسې د 
والړ، په اشاره واال پسې د بې اشارې، په فرض Mزار پسې د نفل کوونکي اقتدا 

م<ر د دې وروسته کسانو اقتداء او نیت ت`ل په بل پسې روا نه دي. د روا ده، 
نارینه اقتداء په >�ې او هلک پسې، د پاک او بې عذره اقتداء په معذور پسې، 
د قاري اقتداء په امي پسې، د تن پ=ي اقتداء په بربنg پسې، د اشاره نه 

کوونکي پسې کوونکي اقتداء په اشاره کوونکي پسې، د فرض کوونکي په نفل 

او د یو فرض ادا کوونکي د بل فرض ملون� په ادا کوونکي پسې، دغه hولې 
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  اقتداوې روا نه 	�ل کې�ي.
  

  د ملان�ه فاسدوونکي شیان

  په دغو وروسته شیانو رسه ملون� فاسدې�ي:
  په ملان&ه کې خربې کول.-۱
  په قصد رسه سالم اچول او د سالم )واب ورکول. -۲
  ې وهل او ژړا کول.په ملان&ه کې چیغ -۲
بې له عذره 3وخی کول او که ډېره ناچاري وي، نو بیا پرې ملون� نه  -۴

  خرابې�ي.
  د پرنجي )واب په رحمک الله رسه و یل. - ۵
  د قرآن له مخه قرائت لوستل.-۶
د مEینې او غم د خرب په اورېدو (ان لله و انا الیه راجعون) ویل او د نا اشنا  -۷

  ن الله) ویل.خرب په اورېدو (سبحا
  بې له خپل امام نه بل چا ته فتح ورکول. -۸
  د پلیتG د پاسه سجده کول. - ۹

  یوه داسې دعا کول، چې له انسان نه غوHتل کې�ي. -۱۰
  خوراک او KLاک کول. -۱۱
زیات کار کول او هغه دا دي، چې: دواړو السونو ته په کې اړتیا پېKه يش  -۱۲

ت کار وبويل او یا نور کتونکي پرې د ملون� او یا یې په خپله ملون� 	ذار زیا

  کوونکي خیال ونه کEي.
  

  د ملان�ه مکروهات

  په دغو شیانو ملون� مکروه کې�ي:
  هر یو حرکت چې د عاجزۍ رنW په کې نه وي. -۱
  د سجدې له )ای نه کا\ي لرې کول، م]ر د یو )ل لپاره پروا نه کوي. -۲
  د تندي نه خاورې پاکول. -۳
  ول باندې سجده کول. د پ^کي په -۴
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  په سجده کې په �مکه باندې لیچې غزول. - ۵

  د جامو نه راغون ول او داسې شاولې واولې پرې�ودل. -۶

  د جامو راغون ول د د ې لپاره چې په خاورو کک% نه يش. -۷

د امام لپاره یو خاص �ای 0اکل، په دې ډول چې امام دننه په محراب کې  -۸
ي او یا امام په چوتره کې والړ وي او اولس ترې والړ وي او قوم د باندې و 

  7کته وي او یا د دې رسچپه کار وي.

په وروسته صف کې درېدل په داسې حال کې چې په وړاندې صف کې  - ۹

  �ای خايل وي.

که د ملون@ کوونکي په جامو کې د ژوي او حیوان ;ېره وي یا یې مخې  - ۱۰
دی او که دغه ;ېره د ملون@  او ;نCونو ته ;ېره وي، نو ملون@ یې مکروه

کوونکي د پ�و الندې یا شاته وي یا ډېر کوچني وي او رس یې پرېک% شوی 
  وي، نو په دې صورت کې ملون@ نه مکروه کېEي.

د داسې زړو م�لو جامو اغوستل چې په کار کې یې د کار او خدمت لپاره  -۱۱
  اغوندي.

و;ی د عاجزۍ لپاره په لوڅ رس ملون@ کول مکروه دي، که چېرې رس ل -۱۲
  وي، نو مکروه نه دی.

  په ملانQه کې د لوستل کېدونکي آیاتونو شمېرل. -۱۳

  د مسجد د وره کولپ کول. -۱۴

  د مسجد پر بام باندې بول او کوروالی کول. - ۱۵

  

  د وتر ملون�

وتر درې رکعته دي چې په یوه سالم ادا کېEي. وتر واجب دي، په درېیم 
لو وروسته د قنوت د عا ویله کېEي، د پنCQونو رکعت کې له الحمدلله وی

ملونQونو او وترو په قضا ادا کولو د ترتیب لحاظ فرض وي. که چیرې له چا نه 
0ول ملونQونه یا �ینې قضا شوي وي، نو په کار دي چې اول قضا شوي 
ملونQونه ادا ک%ي او و روسته وختي ملونQونه وک%ي. چا چې د وتر ملون@ نه 

ه یې په یاد وی، نو تر ;و چې قضایي ونه ک%ي، د سهار ملون@ وي ک%ی او هغ
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  ورته نه روا کې�ي، �که چې د وترو قضا ادا کول هم واجب دي.

  

  د سهوې سجده
په دې کې له یو سالم )ر�ولو نه وروسته په ملون" کوونکي باندې دوه 

سجدې، اشهدو ویل او سالم )ر�ول الزمې�ي، که چېرې .وک د ملان,ه یو 

له بل رکن نه وړاندې ک6ي یا یو رکن وروسته ک6ي یا یې تکرار وک6ي یا رکن 

یو واجب ته تغیر ورک6ي یا یو واجب پرې�دي یعنې ادا یې نه ک6ي، په دې 

صورتونو کې په ملون" کوونکي باندې د سهوې سجده واجبه ده. �که چې د 

وره کول سهوې سجده په عبادت کې د نقصان د پوره کولو لپاره ده، نونقصان پ

  هم واجب دي او د سهوې سجده هم واجب ده.

پر یو رکن باندې د بل رکن د وړاندې مثال دا دی چې له قرائت نه د مخه 

رکوع وک6ي او د یو رکن د وروسته وايل مثال دا دی، چې په .لور رکعتي 

ملان,ه کې د درېیم رکعت په ادا کولو کې تاخیر راويل. د تشهد نه وروسته ل� 

ي. د یو رکن د تکرارولو مثال دوه �له رکوع کول دي. د واجب د زیات کین

تغیر مثال دا دی چې په غيل ملان,ه کې قرائت په زوره ووایي او په زوره 

ملان,ه کې یې ورو ووایي. د واجبو د پرېKودلو مثال دا دی، چې په .لور 

تونو رکعتي او درې رکعتي ملون,ونو کې او له قعده پرې�دي. په دغو Lولو صور 

کې د واجب پرېKودل مین" ته را�ي. که چېرې په ملان,ه کې امام سهوه 

وک6ي، نو امام او مقتدي دواړو باندې د سهوې سجده الزمې�ي. که امام د 

سهوې سجده و نه ک6ه، نو مقتدي به یې هم نه کوي، �که چې دلته امام رسه 

جده نه مخالفت را�ي، که مقتدي سهوه وک6ي، پر هیچا باندې د سهوې س

  واجبې�ي.

  

  د تالوت سجده
د تالوت سجده د دوو تکبیرونو په من" د ملان,ه د رشطونو رسه برا بر واجبه 

ده. خو غوږونو ته السونه وروړل تشهد ویل او سالم )ر�ول په کې الزم دي او 

سبحان رY االعلی په کې ویل کې�ي. د تالوت سجده پر هغه چا باندې ال 
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وارلسو ایتونو کې یو آیت ولويل. د سجدې آیتونه زمې�ي، چې د سجدې په �
  په دغو سورتونو کې راغيل دي:

اعراف سورت اخیر. دغه شان د رعد، نحل، بني ارسایل او د مریم د سورتونو 
په اخیر کې او د حج، فرقان، !ل، ا�، ص، حم، والنجم، والثقف او اقراء په 

یو آیت واوري، پر هغه  سورتونو کې. �وک چې له دغو �وارلسو آیتونو �خه
  د تالوت سجده واجبې�ي.

  

  د مریض ملون�

که د مریضA په وجه ملون? کوونکي ته ودرېدل سخت وي، نو په ناسته دې 
ملون? وکLي او رکوع او سجده دې هم وکاندي، Iکه چې پیغمرب صلی الله 
علیه و سلم عمران ته چې مریض و، دغه ډول امر کLی و، که یو رنMور رکوع 

سجده نه يش کولی، نو د رس په اشاره به رکوع او سجده کوي او په سجده او 
به ل� رس زیات Vکته کوي، مUر د سجدې کولو لپاره ورته مخې ته کوم شی 
ای]ودل نه دي پکار. که �وک په ناسته هم ملون? نه يش کوالی، نو په مالسته 

ادا کوي او که  به یې کوي، پ]ې به قبلې ته غزوي او د رس په اشارې به ملون?
  په مالسته یې هم وسه و نه رسېده، نو ملون? به وIن[وي.

  

  د مسافر ملون�

مسافر د سفر نه راوتلی دی، سفر په لغت کې د بهر تللو ارادې ته وایي، په 
رشیعت کې د درې ورIو شپو یا په زیاتو نیت له کوره د باندې تللو ته وایي. 

ملونMونه په کې لن[ې�ي او دوه د سفر حکم دا دی، چې �لور رکعتي فرض 
رکعته ادا کې�ي. دغه شان په سفر کې د روژې خوړل هم روا دی. که �وک 
یو Vار یا یو کيل ته په سفر الړ يش او هلته د پنMلسو ورIو د پاتې کېدو نیت 
ونه کLي او په نن سبا کې ورباندې ډېره موده تېره يش، نو هغه به هم د سفر 

  �لورو رکعتونو پر Iای به دوه رکعته ملون? کوي. ملون? ادا کوي، یعنې د
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  د جمعې ملون�

جمعه له اجت ع نه اخیستل شوې ده. د جمعې ملون فرض دی، منکر یې 

کافر او نه کوونی یې ,نه*ار دی. د جمعې د ملان'ه فرض والی په قران او 

  حدیث او اج ع باندې ثابت دی. په قران کې پاک خدای فرمایيل دي:

الِة ِمن يَْوِم الُْجُمَعِة َفاْسَعْوا إَِىلٰ ِذكِْر يَا أَ « يَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إَِذا نُوِدَي لِلصَّ
  ».اللَِّه َوَذُروا الَْبْيَع َذٰلِكُْم َخْ�ٌ لَّكُْم إِن كُنُتْم تَْعلَُمونَ 

په پورته آیت کې د خدای د ذکر نه مراد خطبه ویل دي او امر د واجب وايل  
هر کله چې د خطبې د اورېدو لپاره سعې کول فرض وي، چې د لپاره دی. 

جمعې د ملان'ه یو مهم رشط دی نو د اصيل ملان'ه لپاره زغاسته خو هرو مرو 

په امر رسه د جمعې د ملان'ه فرضوالی » َوَذُروا الَْبْيعَ «فرض ,Cل کېAي او د 

معې د ال Mین*والی مومي. یعنې مطلب دا دی چې سود، سودا پرېAدئ او د ج
ملان'ه د ادا کولو په لوري تلوار وکPئ. دلته د خدای له خوا د یو روا کار منع 

کول د جمعې د ملان'ه د واجبوايل لپاره دي. د جمعې د ملان'ه فرضوالی په 

  حدیث کې په دې شان راغلی دی:
اعلموالله تعالی کتب علیکم «د خدای رسول صلی الله علیه وسلم فرمایيل: 

ی هذا او فی مقامی هذا فمن ترکها تهاوناً او استخفافاً لحقها وله الجمعة فی یوم
امام جابر او عادل اال فالا جمع الله شمله اال فال صلواة له فال زکواة له اال ان 

د جمعې د ملان'ه په فرضوايل امت هم اج ع » یتوب فمن تاب، تاب الله علیه

لپاره د ماسپXین د  کPې ده. اصله خربه دا ده چې موږ د جمعې د ملان'ه

 ملان'ه په پرېXودلو مامور شوي یو. حال دا چې د ماسپXین (برمل) ملون

فرض دی او د یوه فرض پرېXودل روا نه دي، م*ر د یو بل فرض د ادا کولو 

لپاره روا دي، چې زیات تاکید په کې شوی وي او له پرېXود شوي فرض \خه 

کوي چې د جمعې ملون په  غوره او بهرت وي، نو دا خربه په دې داللت

  فرضوايل کې د ماسپXین (برمل) له ملان'ه نه ډېر غوره او پورته دی.
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  د جمعې د ملان�ه رشطونه
  د جمعې د ملان�ه د فرض کېدو لپاره ددغو وروسته شیانو وجود رشط دی:

  په %ار کې استو#نه. -۱

  د بدن روغوالی. -۲

  ازادي او اصیل والی. -۳

  نارینه والی. -۴

  وخت. - ۵

  عقل او پوهه. -۶

د سرت#و او پ0و روغوالی. له دې کبله پر مسافر، رن�ور، مریي %�ې،  -۷

هلکان، لېو5 او د سرت#و او پ0و په عیبي باندې د جمعې ملون2 فرض نه دی، 

خو رسه د دې هم که دوی د جمعې ملون2 وک>ي، د ماسپ0ین د ملان�ه 9ای 

  نیيس.

  

  د جمعې د ادا کولو رشطونه
  روسته شیانو وجود د جمعې د ملان�ه د ادا کولو لپاره رشط دي: دا و

%ار یا %ارفنا. %ار هغه 9ای ته وایي چې په لوی مسجد کې یې هم Aول  -۱

اوسېدونکی 9ای نه يش، یعنې خلک یې زیات وي او فنا د %ار رسه نیژدې 

9ای ته وایي، چې د %ار خلک په کې رسه AولېKي. د %ار له اوسېدونکي 

دلته يوا9ې هغه خلک مراد دي، چې دجمعې ملون2 پرې فرض و ي او Mخه 

�ې، کوچنیان او مریان او نور ترې مطلب نه دي.%  

  پادشاه یا د هغه د نایب شته والی. -۲

  د ملان�ه وخت چې ماسپ0ین دی. -۳

  د ملان�ه نه دمخه خطبه ویل. -۴

  د رې نفره دي. په جمع رسه ملون2 کول دي، چې لK تر لKه له امام نه پرته - ۵

عامه اجازه ده، که چیرې یو حاکم د %ار دروازه وت>ي او Mوک %ار ته دننه نه  - ۶

پرېKدي، نو په دې حال کې د هغه %ار پر خلکو د جمعې ملون2 نه دی فرض. د 

جمعې ورځ د ماسپ0ین ملون2 په جمع کول، مکروه دي، بې له عذره د جمعې 
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هم مکروه دي. یعنې: که �وک د د ملان�ه دمخه د ماسپ
ین ملون� کول 

جمعې ملون� د ادا کولو نه معذور نه وي او د جمعې د ملان�ه نه د مخه د 

ماسپ
ین ملون� وکوي، نو مکروه دي. که امام د جمعې په ملان�ه والړ وي او 

�وک د جمعې د ملان�ه لپاره ورزغيل، نو که د ماسپ
ین ملون� یې دمخه ک.ی 

چې امام د خطبې لوستلو لپاره ممرب ته وخې4ي،  وي، هغه باطلې4ي، کوم وخت

  نو د خطبې تر خالصېدو پورې ملون� او خربې کول ناروا دي.

  

  د اخرت ملون�

په عرI ژبه کې اخرت ته عید وایي، عید د عود له کلیمې نه راوتلی دی، چې 

د رجوع په معنی دی، ولې چې په دې ورځ خدای پاک خپل احسان پر خپلو 

راويل، د کوچني اخرت په ورځ ډوډۍ خوړل، مسواک وهل، المبو، بندJانو بیا 

خوشبويي م4ل، Pې نوې جامې اغوستل، رسسایه ورکول مستحب دی. د 

اخرت د ملان�ه نه د مخه نفل کول مکروه دي. دا Sول کارونه د رسول الله 

صلی الله علیه وسلم په فعل او ک.و باندې والړ دي. د اخرت د ملان�ه رشطونه د 

عې د ملان�ه د رشطونو په شان دي. خو یواWې خطبه ویل د اخرت په جم

ملان�ه کې رشط نه ده. د اخرت ملون� د امام اعظم په صحیح روایت واجب 

دی. Wینو په سنت وايل کې خربې ک.ې دي. د اخرت د ملان�ه وخت د ملر د 

راختلو نه تر ملر JرWېدو پورې دی. د اخرت د ملان�ه په لوم.ي رکعت کې 

پس له ثنا نه درې Wله الله اکرب ویل کې4ي. د هر تکبیر رسه به ملون� کوونکي 

السونه غوږونو ته وروړي. په اول رکعت کې به د تکبیرونو نه وروسته اعوذبالله 

  او بسم الله وایي. بیا الحمدلله او ورسته سورت ویل کې4ي.

تکبیرونه په دوهم رکعت کې لوم.ی قرائت لوستل کې4ي او بیا ورپسې درې 

ویل کې4ي. په �لورم تکبیر به رکوع ته Wي او په دې شان به ملون� رسته 

رسوي. د ملان�ه نه وروسته به امام پسې خطبه وایي او په خطبه کې به د 

 cرسسایې حکمونه او مسئلې بیانوی. که د کوچني اخرت په ورځ کوم بندیز پې

ځ دې د اخرت ملون� يش چې د اخرت ملون� په کې ونه يش، نو په دوهمه ور 

  ادا ک.ی يش.
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لوی اخرت هم د کوچني اخرت په شان دی، لیکن د لوی اخرت په ورځ د ملان�ه 

تر وخته پورې (ه خوړل نه دي په کار. په لوی اخرت کې به د عید اه په الره 

په زوره تکبیرونه وایي، که د کوم عذ ر به وجه په اوله ورځ د لوی اخرت ملون. 

رې ور7و پورې د اخرت ملون. ادا کېدای يش. د لوی اخرت په ونه شو، نو تر د

خطبه کې دې امام خلکو ته تکبیرونه او د قربان; حکمونه ورو8یي. د لوی 

اخرت د ترشیق تکبیرونه د عرفې د ور7ې د سهار له ملان�ه نه وروسته رشوع 

کېIي او د ترشیق د ور7و تر اخیري مازدیHره پورې دوام کوي. د جمعې د 

ملان�ه نه وروسته د ترشیق د تکبیرونو ویل واجب دي. د ترشیق تکبیر دا هر 

  دی:
او پر �8و او » الله اکرب، الله اکرب. ال اله اال الله و الله اکرب الله اکرب و لله الحمد«

پردیسیانو باندې واجب نه دی. هغه Lول ملون�ونه چې وروسته یې د ترشیق 

دي، که چیرې امام د ترشیق تکبیر  تکبیرونه ویل کېIې درویشت ملون�ونه
  پرېIدي، مقتدیان دې نه پرېIدي.

  

  د جنازې ملون�

  د جنازې ملون. کفایي فرض دی او د ادا کولو الر یې په دې ډول دي:
لومYی به امام تکبیر وایي بیا به ثنا وایي، بیا به تکبیر وایي او درود به لويل، بیا 

(لورم تکبیر وایي او سالم به  ر7وي. په  به تکبیر وایي او دعا به لويل. بیا به

لومYي تکبیر کې به السونه غوږونو ته وروړي، مHر په نورو کې به السونه نه 

اوچتوي، مقتدي به هم د امام په شان دغه Lول تکبیرونه وایي او (ه چې امام 

الهم اغفر لحینا و میتنا و «لويل، دی به یې هم لويل. د بالغانو دعا دا ده: 
ا وغایبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا. الهم من احییته منا فاحییه علی شاهدن

الهم «د نابالغ هلک دعا دا ده: ». االسالم و من توفیته منا فتوفه علی االی[ن
د نابالغې ». اجعله لنا فرطاً و اجعله لنا اجراً و زخراً و جلعه لنا شافعاً و مشعفاً 

ا فرطاً و اجعلها لنا اجراً و زخراً و جعلها لنا شافعاً و الهم اجعلها لن«جلکې دعا: 
د جنازې د امامت لپاره لومYی پادشاه بهرت دی. بیا قايض او بیا د کيل ». مشفعاً 

امام غوره دی. تر دې وروسته د مYي ويل او خپلوان دي، که د مYي ويل هر 
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�ي جنازه نه چاته د جنازې د امامت اجازه وک�ي، هغه �ه او غوره دی. که د م
وي شوې او بې د جنازې له ملان"ه نه �خ شوی وي، نو تر هغې پورې چې په 
غالب 1ومان رسه خراب شوی نه وي، پر قرب یې د جنازې ملون( کیدای يش. 
د جومات له چت الندې د جنازې ملون( کول مکروه دي او که م�ی له چت 

ويش نو بیا په  نه د باندې کې9دي او ملون( ورپسې چې دننه په مسجد کې

  کراهیت او نه کراهیت کې اختالف دی.

  

  د ملان�ه حکمت

�کاره ده چې بنیادم د ور?ې له مخې د ژوندانه د اړتیاوو او رضوریاتو په 
السته ر اوړلو بوخت دی، ولې چې له خوراک او پو�اک نه ناچاره وي او 

خواږه  مجبوره وي چې د ژوندانه اړتیاوې برابرې ک�ي او د شپې له مخې په

خوب پروت وی او خپل خدای د یادونې Fخه لیرې پاتې کې9ي. نو پاک 
خدای ورباندې په یوه شواروز کې پن"ه وخته ملون( فرض ک�ی دی، چې په 
Kاکلو وختونو کې په پاکو جامو، پاک بدن، په سوتره او پاک ?ای کې نور 

ضور ته Kول دنیایي کارونه پرې9دي، مخ قبلې ته و1ر?وي او د خپل خدای ح

په عاجزۍ ودرې9ي، السونه غوږونو ته پورته کوي او د ملان"ه په تکبیر ویلو 
پیل وک�ي. یعنې الله اکرب ووایي، د دې معنی دا ده چې Kول دنیایي کارونه 
او شیطاV وسوسې په ?ان حرامې ک�ي او په زړه کې نیت وک�ي، چې زه د 

و نشت Fخه پیدا یو داسې ذات حضور ته مخ 1ر?وم چې زه یې له عدم ا
ک�ی یم او ماته یې د دنیایي چارو او کسب او کار قدرت او طاقت راب]لی 
دی. د الله اکرب معنا دا ده چې خدای له هر لوی او غ_ نه سرت دی او له هر 
چاره 1ر نه لوی چاره 1ر دی. کله چې د ملون( کوونکي په زړه کې دغه معنی 

او بې له خدای نه نور هر Fه یو ي ماو تسل ومو  و1ر?ي، نو زړه یې پوره ډاډ
دم هیر کاندي. بیا چې په پاک زړه الحمداو وررسه یو سورت یا Fو آیتونه 
ولويل، نو د ده او د خدای په من( کې د ارتباط او نیژدې وايل سلسله نوره هم 
زیاته او پخه يش. دغه وخت نو دی یو صحیح او سپېhلی مسلgن و1ر?ي. د 

فرض کولو کې د رشیعت د راویستونکي مراد همدغې پن"ه وخته ملان"ه په 
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مینې او عالقې پیدا کول او �ین�ول دی. انسان باید داسې فکر ونه ک�ي، چې 
خدای پر موږ باندې دغه پن,ه وخته ملون,ونه خايل د دې لپاره فرض ک�ي 
دي، چې ودرې6و، ک5ېنو او بې له فکر او سوچ نه د قرآن آیتونه و لولو. بلکې 

یده لرل په کار دي، چې ملون; د خدای او د بنده ترمن; د ارتباط او داسې عق
عالقې یوه �ین�ه و سیله ده او په کار دي چې په ډېرې عاجزۍ او اخالص رسه 

  ادا او پر Cای ک�ی يش.

پیغمرب علیه السالم به په ملان,ه کې دومره ډېر درېده چې پ5ې به یې 
وله چې یو س�ي په دغه و خت وپ�سېدلې، رکوع به یې تر دې اندازې اوږد

کې پن,وس آیتونه په قرائت رسه لوستلی شول. په دغه شان به یې سجده هم 
اوږدوله او رس به یې نه پورته کاوه. موږ باید هRه وک�و چې د قران آیتونه په 
ملان,ه کې په فکر او سوچ رسه ولولو او د معنی په پوهېدو کې یې پوره غور او 

عزم او پوخ همت د خپل خدای په لور مخ واړوو. که فکر وک�و او په کلک 

داسې نه وي نو بیا له ملان,ه نه د درېدو، کېناستو، رکوع او سجدې د ست�یا نه 
  پرته بله WXه نه شو اخیستالی. لکه چې پیغمرب علیه السالم فرمایيل دي:

او ډېر ملون; کوونکي دي چې د خپل ملان,ه نه بې له ست�یا او ک�او نه بله WXه 

فایده نه يش اخیستالی. په عاجزۍ او اخالص رسه د ملان,ه هر رکن پر Cای 
کول یو Cانله تاثیر ب5ي، خو په مسجد کې د انسان عاجزي او زاري اخرې 
درجې ته رسې6ي. ولې چې په مسجد کې به بنیادم خپل مهم غ�ي تندی د 

کې د » سبحان ربی االعلی«خدای په حضور په Cمکه م6ي او په تسبیح یعنې 

خپل خدای لویی او سرتتوب ستایي او خپل Cان ډېر بې وسه او عاجز aکاره 
کوي. دغه وجه ده چې پاک خدای په خاص ډول خپل پیغمرب ته د سجدې 

او هغه یې د خپل » َواْسُجْد َواْقَرتِب«کولو امر ک�ی دی او ویيل یې دي: 

  دربار د نیژدې وايل وسیله بللې ده.)

هکله. په دې لیکنه کې د ملون,ونو اقسام راپېژندل شوي او دا وو د ملان,ه په 
په کې تاکید شوی چې ملون; کوونکی د هغو ایاتونو په معنی چې په ملان,ه 
کې یې لويل، وپوهې6ي. په خواشینe رسه باید ووایو: په اسالمي ن�ۍ کې 
مسلjنان په سلو کې د نویو نه زیات ناپ�ه دي، چې د ملان,ه په معنوي اړخ 
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ې هی� پوهه نه لري. بل دا چې په پورتن� لیکنه کې هم د ملون�ونو یوا�ې ک

تخنیکي اړخ ترشیح شوی. دا چې د قرآنی آیاتونو په شهادت هر کله چې د 
ملان�ه په هکله د وحې له لیارې کوم امر راغلی په هغه کې د زکوات او د 

و �ای یاد (انفاق) امر هم شوی دی. یعنې ملون. او زکوات او انفاق رسه ی

شوي دي. 6ویا هی� یو ملون. چې په کې د (انفاق) په هکله سوچ نه وي د 

ملان�ه تر حقیقي مرتبې نه يش رسېدلی، چې په دې هکله باید د اسالمی دین 

عاملانو په پوره وضاحت رسه مکملې Aر6ندونې لرلی چې نه دي وړاندې 

ن�ه په صفونو کې د شوې. یعنې Iولنیزه عدالت او مساوات لکه AنFه چې د ملا

ودرېدلو له لیارې خوندي شوي، په هMغه تو6ه د (انفاق) د الرې نه د شتمنیو 

په و یشلو هم په Iولنه کې د عادالنه او مساوي ژوند د خوندي کولو ضMنت 

شوی دی. دا په دا چې لکه AرنFه چې په تېرو بحثونو کې ورته اشاره شوې 

یو سرت رکن (انفاق) دی، که (انفاق)  ده، په اسالمي رشیعت کې د مومن بها
رعایت نه يش، ایMن ناقصه پاتې کيWي. که د ایMن یو رکن ناقصه پاتې يش، 

  نو په دې حالت کې مسلZM به یې نیمYFې پاتې وي.
(انفاق) هغه رکن دی چې د هغه په پيل کولو رسه په یقیني تو6ه په Iولنه کې 

ې اوره نه پاتې کېWي. Aوک د چا پر Aوک وږی، تWی، لوڅ لغY، بې کوره او ب

رس او مال نه بلويس، د Iولنې امنیت خوندي وي، بې وزلتیا له مین�ه �ي، هر 

Aوک د دې وسه مومي چې د خپل بسیا ژوند د السته راوړلو په لیاره کې له 

ممکنه هلو �لو �ان ونه ژغوري. بسیا Iولنه په وسیاله وY6و رامین. ته کېWي. دا 

دي چې د خپلې Iولنې تاریخ جوړوي. که د یوې Iولنې وY6و  وسیا له وY6ي

ته د ژوند وسه ونه بdل يش، په هغه Iولنه کې وسیا له وY6ي نه رامین. ته 

کېWي. د سیاست موخه لکه AنFه چې د اسالمي دین د مومن بها د (انفاق) په 

ه رکن کې نغdتی دی، د Iولنې وY6و ته د یوه هوسا او بسیا ژوند د جوړولو پ
الره کې د وسې د بdلو سرت هوډ دی. هر هغه سیايس Iولنه چې موخه یې پر 

دې هوډ والړ وي، هرومرو د بریو او نیکمرغیو د السته راوړلو وسه خپلولی 
يش. دا د اسالمي دین د بنسh ایdودونکي سپې�لې هلې �لې وې چې د 

ته کYه او په  الهی وحیو په رiا کې یوه پاکه، روغه او وسیاله Iولنه یې رامین.
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دې تو�ه یې د �مکې پرمخ د ناپوهیو د تیارو د ر�اکولو په پار د پوهې او د 
ر�ا ډېوې یې رو'آنه ک%لې. د دغو ډیوو په ر�ا کې وه چې اروپايي �ولنې هم د 
رنسانس په لوري مخه وک%ه او د صنعتي غور�ن( له لیارې یې نه یوا�ې اروپا 

ونه وسپارل. هر غور�ن( په خپل م6 چې �رده ن%ۍ ته د بدلونونو غور�ن2
کې ارومرو بدلون لرونکی وي او هر بدلون هم که مثبت وي او که منفي، 

ارومرو په �ولنه کې خپلې ن<ې ن<انې پرې=دي. اروپايي �ولنو د خپلو 
غور�ن2ي بدلونونو په ر �ا کې دېته مخه وک%ه چې د خپلو شتمنیو په سیستم 

ي چې د�ولنې د بې وزلو و�%و د ژوند ژواک کې هغسې سمونونه رامین@ ته ک% 
'ه والی تضمین او په دې تو�ه له بدلونونو مثبته �Gه ترالسه ک%ي، چې 
همداسې هم وشول. اوس اوس اروپايي �ولنه د�ولې ن%ئ د شتمنM سیستم د 
Qارنې او ساتنې الر'ودنه پر غاړه لري. که Qوک ووایي چې نه خیر؟ دغه د 

یي �ولنې په الس کې نه ده، بلکې د ا امریکایي �ولنه الر'وونې مرشي د اروپا
د ه چې د �ردې ن%ۍ د شتمنM د سیستم الر'وونه کوي. هو! زه به هم ووایم 
چې دا امریکایي �ولنه ده، چې په هر کار کې د اروپايي �ولنې Qخه کاپي 
شوی او پرمخ تللې ده. �ني امریکایي �ولنه خو د اروپايي کریستوپ کلومبو 

ېدلو پورې چا نه پېژندله. د برې<نا خاوند چا ک%؟ اروپایانو، رېلوې او تر رس
 YرنیGروې سیستم چا ورته ورک%؟ البته اروپایانو، د تلیفون، تیل2راف او ان�مو

له �مکې نه پاس هوا او بیا تر سپوږمM چا  ۰خاوند چا ک%؟ چې البته اروپایانو
چا فو�و د ارز'ت مرتبه �Gلې؟  ورسول؟ البته اروپایانو. په ډالري کرنسیو کې د

  البته یو اروپايي و �%ی چې جورج واشنG2ن نومې=ي.

د دې �ولو پرمخت2ونو له مخې د یوه هوسا، بسیا او بریالی �ولنې د رامین@ ته 
کېدا المل Qه وو؟ البته د بې وزلو و�%و د ژوند د 'ه کولو په الره کې د 

چې په هغو �ولنو کې ورته په  (انفاق) د فلسفې د پيل کولو غوره ک%نه وه،
بنستیزه تو�ه پاملرنه وشوه. یعنې اوس په دې �ولنو کې د قرآن کریم د حکم 

ائِِل َوالَْمْحُرومِ «پرمخ چې وایي:  رعایت کېدونکی » َوِيف أَْمَوالِِهْم َحقٌّ لِّلسَّ

دی، هغه هم د حکومتونو له لوري. په دې معنی چې: حکومتونه خپل شتمن 

ي چې په خپلو کلیو او 'ارونو کې صنعتي فابریکې، زراعتي و�%ي تشویقو 
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رشکتونه او داسې نور موسسات چې په کې �� شمېر و��ي د کار او باړي د 

ترالسه کولو په موخه جذب يش، جوړې ک�ي او هغو کسانو ته چې د هر 

قانو/ عذر له مخې د کار او باړې د ترالسه کولو نه محروم پاتې وي، د دولت 

ې 5خه یو 5ه د اجت4عي مرستو په نامه کوالی يش وغواړي، چې د د خزان

قانو/ حق په نامه هم ورته ورکول کې;ي. دغه خربه له دې المله و ویله شوه، 

چې زما د دې لیکنې Cوله موخه په هغو کیسو را5رخي چې د احسن الخالقین 

  له خوا د احسن القصص په ډله کې شمېرل کې;ي.

ه جریان ته ورک�ل شوی، چې په هغه کې د Cولو نه د احسن القصص نوم هغ

غوره او مهمه دنده د همنوع لپاره مرسته په کې ولیدله يش. یعنې غوره کیسه 

هغه کیسه ده چې لکه د یوسف علیه السالم د کیسې په 5ېر په Cولنه کې د 

عدالت او انصاف تله د حق پرمخ وتلله يش. دعمل په دې کنNه کې د لوی 

ندې هغه 5ه غوره او منل شوي دي، چې په کې د انسا/ ن�ۍ خدای په وړا

�Uه Vلېدلې وي. �Uه هغه یېربه ده چې یو 5وک د روا ک�نې له الرې ترالسه 

ک�ي، �ني په Cولنه کې نورې هر رنWه �Uې هم شته چې په ناروا تو�ه ترالسه 

  کې;ي.

رې یو 5ه روا (�Uه) هغه �Uه ده چې یو 5وک په خپله د روا کار د کولو له ال

(شته) ترالسه ک�ي او بیا له دغه روا �Uې 5خه خپل همنوع ته هسې همنوع ته 

چې په روا تو�ه بې و زيل او محروم وي، مرسته و ک�ي. کله چې د روا �Uې 

5خه روا مرسته ويش، دغې ته د اسالمي رشیعت له مخې (انفاق) وایه يش. 

(تقوی) بشپ�ه نه يش، نو هغه (انفاق) چې (تقوی) پرې بشپ�ه کې;ي، کله چې 

5وک کله کوالی يش د لوی خدای په وړاندې د کرامت لوړ دریa و�Uي. دا 

په دا چې د انسان کرامت د لوی خدای په وړاندې په (تقوی) پورې ت�ل 

الَِّذيَن يُْؤِمُنوَن «شوی، چې په (تقوی) کې دغه درې رکنه نغcتي دي: 
َالَة َومِ  چې پر غیب ای4ن ». �َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ ِبالَْغيِْب َويُِقيُموَن الصَّ

  ولري، چې ملونa وک�ي، چې له خپله رزقه یا خوړو 5خه بې وزلو ته ورک�ي.

(ورک�ه) یا (انفاق) هغه لوی الس دی چې متقیان یې لري. لوی خدای دې 

موږ ته هم دغه لوی الس راک�ي، 5و د متقیانو په ډله کې وشمېرل شو. 
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ک دی چې د (تقوی) همدغه درې رکنه یې منيل او پيل ک�ي (متقي) هغه �و 
وي. یعنې د (تقوی) د رکنونو په منلو رسه چې و رته (مومن بها) وایه يش، 

س�ی یوا.ې مومن يش، خو (متقي) هغه مهال )'ل کېدلی يش، چې همدغه 
درې رکنونه یې د منلو نه وروسته یو په یو او په ر2تینه تو)ه یې عميل ک�ي 

دې تو)ه (تقوی) د مومن سرت دری6 دی چې باید د عمل له لیارې  وي. په
ورته ورسې<ي. کنه مومن به وي، خو متقي به نه وي، لکه �رن:ه چې د مسلم 
او د مومن ترمن6 توپیر شته، په هAغه تو)ه کوالی شو ووایو چې د مومن او 

د کلیمې متقي ترمینEه هم لوی واDن شته والی لرلی يش. زما په اند د شهادت 

په و یلو به یو �وک یوا.ې مسلAن يش، خو د هغه په منلو رسه مومن او بیا په 
پيل کولو رسه یې (متقي) یعنې د (تقوی) مرتبې ته چې د لوی خدای په 

وړاندې د کرامت او درناوي دری6 دی، رسې<ي. (تقوی) یوا.ې په جوماتونو 
په Dولو چارو کې سم کې السته نه را.ي، بلکې له جوماته بهر د ژوندانه 

کارونه، سپېMلې ان:یرنه او رغنده ویېنه ده. همدارن:ه (تقوی) په تکیه خانو، 
خانقاوو او نورو .ایونو کې نه شو ترالسه کولی، که چیرې کېدلی، نو ارومرو به 

  په قرآن کریم کې د لوی خدای له لوري الر2وونې شوې وای.

سلAن نوم، دغه عمل د ده په (تقوی) د مومن عمل دی او مومن د منونکي م
خپل ذات پورې اړه لري، چې �ن:ه یې پيل کولی او په کومو .ایونو کې یې 
ترالسه کولی يش؟ (تقوی) پر غیب ایAن لرل، د لوی خدای جل جالله 
ملانEنه او د بې وزلو د زړونو خو2ولو ته وایي. (ایAن) به په هر .ای کې پر 

ومات کې دننه یا له جوماته بهر و يش، خو غیب راوړل يش، ملون6 به هم په ج

د بې وزلو د زړونو خو2ول او خپلول هغه کار دی، چې له جوماته بهر په هر 
.ای کې کېدلی يش. (خانقاوې) او (تکیه خانې) هغه .ایونه دي، چې و)�ي 
یوا.ې د لوی خدای په یاد ساتلی يش، خو د ژوندانه د نورو اړتیاوو د پوره 

وبیانو ته کومه وسه نه يش بYلی. بلکې له هلو .لو �خه کولو �خه خپلو س
چې د جهاد عنرص بلل کې<ي لرې ساZ. هر هغه عمل چې س�ی له خپلو هلو 
.لو �خه وژغوري او لرې وساZ، هغه عمل ناروا دی، که هغه په جومات، 
خانقا یا تکیه خانه کې ملونEونه هم وي. هی\ یو ملون6 یا په بله ژبه هی\ یو 
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چې انسان په ژوندانه کې له خپلو ور�نیو اړتیاوو د تامینولو په لیاره  عبادت

کې د هلو �لو )خه وژغوري ناروا دی. دا �که چې په هر عبادت کې چې د 

خپل لوی خدای په وړاندې یې لري، دېته اړ دی چې د دنیا او اخرت لپاره د 

له انسان هغه  1ه ژوند، نېکمرغ.، هوساینې او بریالیتوبونو هیله ولري. وسیا

)وک دی چې کار وک6ي، و45ي او په خپله یې وخوري او بې وزلو ته یې 

ورک6ي. دا کار په خانقاوو، تکیه خانو او داسې نورو �ایونو کې چې یوا�ې د 

عبادت په نامه ورته و65ي را=ولې>ي، نه يش کېدلی. یعنې په خانقا او داسې 

کومه زمینه نشته، هلته =ول فرصتونه نورو �ایونو کې د کار کولو او 45لو په پار 

یوا�ې د لوی خدای د عبادت په نامه له السه و�ي. کوم چې د عبادت لپاره 

د لوی خدای له لوري هر مسلHن ته په شپه او ورځ کې یوا�ې پنEه مهاله 

=اکل شوي، نه =وله ورځ او =وله شپه. هر مسلHن یوا�ې پر دې مکلف دي 

ونL پر �ای ک6ي او د کار په مهال کار وک6ي چې د عبادت په مهال خپل مل

او همدارنMه د خوب په مهال ویده يش. لکه )نMه چې شپه تر سبا پورې ناسته 

ناروا ده، په هHغه تو5ه ورځ تر شومه دمه هم ویده کېدل کوم روا او 45ور 

  عمل نه دی، کار کول او 45ل هم یو سرت عبادت دی.

یو )ه و45ي او چې )ه یې و45ل، د هغه دا �که چې س6ی په کار کولو رسه 

)خه یو )ه پر خپلو اړینو اړتیاوو یې ولMوي او پاتې یې بې وزلو ته ورک6ي. 

دغه عمل چې له 45ې )خه یې هم د �ان اړتیاوې پوره کوي او هم د یو بې 

وزلې  په لور د مر ستې ال س اوږد وي، له هغه عبادت نه ډېر غوره دی، چې 

انو او نورو �ایونو کې یې کوي. هو! لوی خدای خو انسان په خانقاوو، تکیه خ

د عبادت لپاره پیدا ک6ې، خو دغه عبادت یوا�ې د لوی خدای په ملانEنه 

کې نه پوره کې>ي. بلکې دلوی خدای د ملانEنې رسه جوخت د ژوندانه د 

اړتیاوو د پوره کولو لپاره هلې �لې کول هم په عبادت کې شمېرل کې>ي. پر 

لرل او پر �ان پوره کېدل، د بل چا له احتیاجه ژغورېدل، د ژوند  �ان باور

بنس4یزه اصل دی. هر چا که پر دې اصل خپل باور =ینY وساته، هغه به ارومرو 

د خپلې =ولنې د رس شمله يش. انسا[ هلو �لو ته د اسالم د مبارک دین په 

و مسلHنانو رشیعت کې د (جهاد) نوم و رک6ل شوی او بیا دغه (جهاد) پر =ول
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  فرض "!ل شوی، چې هی� یو مسل�ن نه يش کولی دغه فریضه هیره ک�ه.

هر مسل�ن مکلف دی چې د جهاد یعنې هلو -لو له لیارې خپلې دیني او 

دنیایي چارې بشپ�ې ک�ي. یعنې "ورو چې په ژوندانه کې د لوی خدای د 

ی دی. ملانBلو رسه جوخت، هلې -لې یا جهاد هم په عبادت کې شمېرل شو 

که Gوک په خپل ژوند کې هلې -لې یا جهاد ونه ک�ي. روEانه خربه ده چې 

د هغه عبادت د لوی خدای په ملانBنه کې هم نیم�Kی پاتې کېIي. کوم چې 

نیم�Kي عبادتونه یا ملانBنې د لوی خدای په و ړاندې د منلو وړ نه "!ل 

اد په نامه د عبادت کېIي. کله چې په کار، زیار او هلو -لو کې بوختیا ته د جه

نوم ورک�ی شوی، نو په ډا"ه ویلی شو، چې د احسن الخالقین له خوا د احسن 

القصص غوره نوم پر Vولنیز عدالت والړ Eکاري او دا Vولنیز عدالت دی چې د 

 Zولنه کې بسیاینه، نېکمرغي او هوساینه رامینV کار، زیار او هلو-لو له لیارې په

سف علیه السالم د پالنونو او پرو"رامونو د پيل ته کوي، کوم چې د حرضت یو

کولو په موخه کې هم د Vولنې د Vولو پر"نو ته د بوختیا برابره او مساوي ون^ه 

سپارل شوې وه. یعنې وینBو او مریانو ته د انسانیت هغه دریZ وب_ل شو، کوم 

يZ چې د دربار ارشايف Vولنې لرلو او همدارنKه د دربار ارشايف Vولنه هغه در

ته راEکته شوه، کوم چې یو رEتینی انسان یې په واک کې لرلی يش. Gو په 

دې تو"ه د Vولنې هر و"�ی د خپل ژوند د اړتیاوو په پوره کولو کې د خپلې 

وسې د هلو -لو له لیارې خپلو هیلو او اروز"انو ته چې نېکمرغي ده، 

د سیايس ورسېIي. خو زمونI د معارصې اسالمي Vولنې د و"�و او د هغوی 

واکمنیو چال چلند بل رنKه دی. په دې پ�او کې غوره Eکاري چې لوم�ی له 

خپلې کیسې او نامالی�تو نه پیل ک�م، کوم چې ما لیديل، اورېديل یا پر ما 

راغيل دي، په کومه زمانه کې چې ماته په بغالن کې هغه هم د دولت د یوې 

ه، په هغه مهال کې د یوه موسسې په GانKه کې یوه کوچنf دنده را پرغاړه شو 

کوچني مامور میاشتنf باړه له درې سوه افغانیو نه وچته نه وه. په هغه مهال 

کې د دولت د یو سرت مامور لکه د قطغن د والیت نایب الحکومه په میاشت 

کې د لسو زرو افغانیو نه زیات Gه نه ترالسه کول. سرت مامورین خو سرت وو، 

ا د ډالf په نامه هم هر Gه ورب_ل کېدل. خو هغوی ته به معاش نه ور هخو 
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بدمرغي د کوچنیو مامورینو وه. دوی به د میاشتې تنخوا نه پرته مجبور وو، یو 

�ه د خپل کار له الرې د دولت په موسساتو کې له راغلیو مراجعینو �خه د 

قل(نې په نامه ترالسه ک!ي. �و په دې تو&ه د خپل د %ان او د کورن" د غ!یو 

وې پوره ک!ي. په دې مهال کې چې د مامورینو د پوهې کچه د لوم!نیو اړتیا

او ثانویو تعلی(تو نه پورته نه وه، د مراجعینو �خه به یې د نسوارو په نامه د 

یوې یا دوې افغانیو قل(نې نه وچتې �ه نه اخیستلې. یعنې قل(نه د نسوارو د 

  پیسو نوم لرلو.

مامورینو وار شو یعنې د ثانوي تعلی(تو د  خو کله چې د پوهن7یو نه د راوتلیو

مامورینو %ای د پوهن7یو نه د فارغ شویو کسانو ونیوه، نو په دې مهال د 

قل(نې نوم د س>رتو د پیسو په نامه بدل شو او د دوه وو افغانیو نه تر شلو 

افغانیو پورې ورسېد. نور نو قل(نه د س>ر<و د پیسو په نامه شل افغان" ترالسه 

لې. دغه دود په خپل حال پاتې نه شو، د مهال د بدلونونو رسه یو %ای او کېد 

د ژوندانه د سیمې د تقاضا د لوړېدلو له المله او دا چې د رادیو، سین( او تیاتر 

د پرو&رامونو له الرې وليس ذهنونه الپسې روHانېدل او د هغه رسه جوخت د 

سه کولو کې هم بدلون رامینM ژوندانه اړتیاوې هم زیاتېدلې، د قل(نې په ترال

ته شو. یعنې له شلو افغانیو نه تر پن7وسو افغانیو پورې لوړې شولې. خو د هغو 

کسانو د راتللو او په کار &(رېدلو رسه جوخت چې له بهر نه د تعلی(تو د 

بشپ!ولو نه وروسته هېواد ته راستنېدل، د قل(نې بیه چې د یو بوتل رشابو په 

دوه سوه افغان" کېدلې، پورته وختلې. نورنو قل(نی د نسوارو او کچه لQ تر لQه 

س>ر<و نوم نه لرلو، بلکې د بوتل بیه وه، چې په توندۍ رسه لوړه شوه او په 

دې تو&ه رشوت خپله رHتینه بUه او �ېره وHودله. دغه دود د د ولت په 

خان په  موسساتو کې دوام الره، د شاهي نظام او بیا د خدای بXيل شهید داود

جمهوري نظام کې په خپل حال پاتې و، خو کله چې د ثور د کودتا رسه په 

هېواد کې کمونستان په واک کې راغلل، په لوم!یو میاشتو کې قل(نې خپل 

رن\ وبایللو، نور به چا په دې نامه له ویرې �ه نه غوHتل دا %که چې 

اتو کې د فساد او کمونستانو مال <ین>ه ت!لې وه، چې نور به د دولت په موسس

رشوت مخه نیيس. په <یaو پوړونو کې دغه هوډ خپله اغیزمنه یېربه بXلې وه، 
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خو د کمونستانو په لوړو پوړونو کې رشوت نور د چور او تاراج ب	ه خپله ک�ې 

وه. د چا کور چې به د دولت د مخالف په تور پل#ل کېدلو په هغه کور کې به 

ه پاتې کېدلې. هر *ه به د پل#ونکیو له خوا نور د پیسو او ,ا+و په نامه *ه ن

یوړل شول، که د کور خاوند کوم *ه ویيل وای، هغه به نور ژوندی نه و، چې 

د هغه مهال د داسې ک�نو ډېرې زیاتې بېل;ې ال اوس هم د سیمې د ولسونو په 

  یادونو کې پاتې دي.

ډکولو د ک�نو له د کمونستي واکمنه کدرونو د چور، تاالن، وژنو او د زندانونو د 

المله نه یواCې دا چې په Bول افغانستان کې ولسونه ترور شول، چې هر چا 

خپل رو او ,ودر هېر ک�، هر *وک په هره خوا په تېDته شول. پاکستان او 

ایران د افغان کFوالو د بهیر له المله تر خولې ډک شو، ن�ۍ والو ته د کFوالو 

تو,ه او په دې کچه غم ل�لی نه و، تر  دغه بهیر د تاریخ په اوږدو کې په دې

سرت,و شوی. لویدیKو هېوادوالو د اروپا او امریکې په ,Fون او همدارن;ه 

عرO هېوادونه د Bولو اسالمي هېوادونو په ,Fون د کFوالو په نامه بې شمېره 

مرستې واستولې، چې د دغو مرستو له المله پاکستان د نویو پراخو س�کونو، 

Dونو، د برېBواکمن پوځ خاوند واC ون د یوهF, په Sنا بندونو او د اتومي انرج

هم و,رCېد. هغه هېواد چې خپل نوم یې اسالمي جمهوریت ایDی و او د 

اسالم د دین او رشیعت مدعي و، د دې پر Cای چې رارسېدلې مرستې پر 

Bولو کFوالو په عادالنه تو,ه وویيش، په خواشینS رسه باید ووایم چې د مرستو 

ه برخې یې په خپلو جیبونو او یوه برخه یې د افغان کFوالو په نامه د هغو دو 

تنظیمونو مرشانو جیبونو ته راتویې ک�لې، چې د پاکستان د پوځ د استخبارا] 

  شبکې له خوا جوړ شوي وو.

د کFوالو په نامه د مرستو رسه جوخت د جهاد په نامه هم غ#ه کچه مرسته 

*و پر هغو مرستو د کFوالو په من^ کې د جوړو پاکستان ته په الس ورغلله، 

شویو تنظیمونو له الرې په افغانستان کې د کمونستي واکمنS د پرCولو په پار 

خپله توده ج;�ه پرمخ بوCي، چې دا کار یې هم وک�. خربه د دې نه ده چې 

دا کار یې ولې وک�؟ خربه دا ده چې فساد *رن;ه رامین^ کېdي؟ ما مخکې 

فغانستان په دولتي موسساتو کې فساد د ژوندانه د اړتیاوو د پوره وویلې چې د ا
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کولو په ب�ه شته والی درلود، خو چې کمونستي واکمن� رامین� ته شوه، فساد 

د غلو او داړه مارانو په &ېر د کمونستي لوړو کدرونو له خوا د چور، تاراج، 

ې پخوا فساد د ژوند وژنو او زندانونو د ډکولو په &ېر خپله واکمني و,ودله، یعن

اړتیا وه، چې د قل6نې په نامه له یوې افغان� نه پیل او تر پن3وسو افغانیو 

پورې رسېدلې وه، خو وروسته فساد د ژوندانه د تجميل اړخ او شیطا: هوس 

د پوره کولو یو رو,انه مودل وDرCېدة. چا چې ډېر رشوت ورکاوه، په ه6غه 

له دې المله غHتلی کاري جدي او فعاله هغه کچه به یې ډېر رشوت اخیسته. نو 

�ل کېده، چې ډېرې روپ� به یې اخیستلې او همدارنJه ډېرې روپ� D وک&

به یې ورکولې. صداقت او ر,تینول� په ر اکLه ورکLه کې وه او دا د فساد یو 

منل شوی دود و، خو په تنظیمي Dروپونو کې د پاکستا: واکمنانو په س6سمه 

ه یو بل رنS خپله &ېره و,ودله، هغه هم داسې: زه چې له پاملرنه فساد پ

  هېواده د یو بل ملJري رسه په تېHته تر پېHوره راغلی وم، زما کیسه داسې ده:

زه په لغ6ن کې د والیت د اداري مدیریت په تLاو د کورنیو چارو د وزارت له 

ت وه. په ملریز کال د وري میاش١٣٥٦ا د راتللو نېXه د خوا Wاکل شوی وم، زم

لغ6ن کې هغه مهال ,اغلی محمد حسن (Dردیزی) د والیت د وايل په توDه 

دنده په غاړه لرله، نوموړی چې د والیت د اداري، عمرا: او نورو چارو یو 

ماهره او تجربه لرونکی شخصیت و، نو له دې المله د جمهور رییس د خاص 

�ل کېده. په کارونو کې پوه، ناپD ي په نومLیلی او عادل و، د چا باوري س

سیايس، اجت6عي او اقتصادي لحاظ یې نه کاوه. هره ورځ به د سهار په خLه 

کې د کوره وواته او تر غرمې پورې به د fD شمېر غیر محاربو وLDیو رسه چې 

د فواید عامې مدیریت په چوکاټ کې پراته و و، د کلیو او بانgو په لوري د 

پر کار بوخت شو، غرمه به کور ته راغی او د  فرعي سLکونو او واWونو د جوړولو

&و شېبو د ویده کېدلو نه وروسته د ماسپHین د ملان3ه په ادا کولو به بوخت 

شو، د ملان3ه نه وروسته د ډوډۍ خوړلو او د چای او چلم د &کلو نه وروسته 

به د والیت پر اداري چارو بوخت شو. دا کار ته به یې تر هغه مهاله دوام 

&و Wول کارونه بشپL او کوم &وک پاتې شوي نه وي. دا د هغه مهال د  ورکاوه،

نوموړي د کار سیستم و، دا چې د والیت په اداري موسساتو کې فساد شته 
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والی الره او که نه؟ دا بېله خربه ده، په دې هکله باید وویل يش چې په هغه 

ه نامه د سلو مهال کې د لغ�ن په �ولو حکومتي موسساتو کې فساد د قل�نې پ

او دوه سوه افغانیو تر کچې مروج و. البته په �ی�و پوړیو کې، هغه هم په پ�ه 

تو3ه. چا به په ډا3ه -ه نه شوای غو1تلی او بې له ویرې به -ه نه شوای 

اخیستلی. -ه چې د لوړو کدرونو په چال چلند پورې اړه لرله، هغه بېله خربه 

چه په لوړه پی�نه او په نادره تو3ه رسوا ده. یعنې په لوړو کدرونو کې د فساد ک

کېدونکې وه، -ه چې د لغ�ن په والیت پورې ت?او لري، هغه دا وو چې: په 

هغه مهال کې په �ول والیت کې امنیت، سوله، روغه او وليس بسیاینه خوندي 

وه. شپه او ورځ په �ول والیت کې تC راتC خوندي و، چا له دې کبله 

-ه په نورماله تو3ه پرمخه روان وو. خو وليس اقتصاد شکایت نه درلود، هر 

کمزوری و، کرهNه عرصي شوې نه وه، صنعتي موسات نه وو رامنH ته شوي، 

کار3ري غورTنC شته والی نه الره، انساS ژوند په طبیعت او طبیعت په 

انساS ژوند پورې ت?يل وو. په لغ�ن کې رسه د دې چې دوه سیندونه بهېدل، 

نه پېژندله، �ول والیت په تیاره کې پروت و، د ژوند تنابونه د طبیعت  برېWنا چا

  پر مو3ي ت?ل شوي وو. د پرانیستلو چل یې د چا نه وه زده.

مال به پر منرب در3رده چیغې وهلې چې جنت دی او دوزخ دی، نور په -ه نه 

پوهېده، چې جنت چیرته دی؟ او دورخ چیرته دی؟ چا هم د دې واک نه 

مال نه وپو1تي چې د ولس د ژوند تنابونه د طبیعیت له مو3ي نه الره چې 

-رن`ه پرانیستلی يش؟ او ولس ته د ن?ۍ والو مناسباتو په چوکاټ کې -رن`ه د 

ژوند د پایWت لپاره د کار زمینې برابرولی يش؟ په بل اړخ کې چې یو شمېر 

غم په  1اغيل د Tینو کدري کمونستانو په e3ون د هېواد او د هېوادوالو د

�ال کې Tن`ېدل، د دې سوچ لېونیان ک?ي وو، چې ارومرو باید یوه لیاره 

غوره يش،، -و د هېواد او هېوادوالو په واکمن سیايس چال چلند کې بدلون 

رامینH ته يش. ه�غه وو چې کمونستان مخته شول او د ثور د کودتا له الرې 

مهوري نظام یې یې چې په پوځ کې بري ته ورساوه، د شهید داود خان ج

ړنC ک?. په دې کودتا کې داود خان د خپلې کورنk رسه ووژل شو او 

کمونستان د مل`ري حفیظ الله (امین) په مرسته واک ته ورسېدل. دا چې 
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کمونستان هغه هم د مسکو الرویان په دوه وو ډلو ویشل شوي وو، چې یو یې 

ې مل�ری (خلق) نومېده او بل یې (پرچم). د خلق د ډلې په مرشۍ ک

نورمحمد (تره کی) او د پرچم د ډلې په مرشۍ کې رفیق بربک (کارمل) والړ 

وو. دا چې کودتا د مل�ري حفیظ الله امین په رسوال� رامین� ته شوې او 

مل�ري (امین) د خلق په ډلې پورې شمېرل کېده، چې په رس کې یې مل�ری 

او کارمل ترمن� د  نورمحمد (تره کی) والړ وو. دغه جال وايل او بل د امین

واک پر رس د سیال� ه3ې د د2من� تر کچې رسولې وې. نو د لوم/ي رس نه 

داسې ا8کل کېدله چې د دې دوه وو تنو د نارواوو سیالیو له المله هېواد او 

هېوادوال به ډېرو سرتو غمیزو رسه مخامخ يش، چې ه>غسې هم وشول. 

کولو او د واک د مهمو هغوی د لوم/ۍ ورDې نه د کدرونو د Dای پر Dای 

Iوکیو د السته راوړلو پر رس په ناندرو شول. دا خو د کمونستانو د لوم/ي رس 

نه د واک پر رس ج�/ه وه، چې راونLتله. وروسته وروسته دغه ج�/ه توده شوله 

او ملبو یې د کابل 2ار ال Iه چې 8ول هېواد پر رس واخیست. دا پ/او به په 

ه چې زه غواړم خپله خپل حال او چې Iه همدې Dای کې پرېQدم. دا Dک

راباندې تېر شوي دي، هغه 8ول په Vوته ک/م. زه د دوادخان د جمهوریت د 

رامینXته کېدو رسه جوخت د عسکري پر خدمت بوخت شوم. دا Dکه چې په 

هغه مهال کې هر Dوان به مکلف و، چې د دولت د عسکرۍ خدمت ادا ک/ي. 

کې د کورنیو چار و وزارت ته مراجعه  کله چې مې د عسکرۍ خدمت په پای

وک/ه، د دوه وو میاشتو انتظار نه وروسته د نن�رهار والیت د اداري مدیریت د 

یوه کوچني مامور په توVه مقرر شوم. نن�رهار ته ال ړم، پنXه میاشتې مې په 

نن�رهار کې تېرې ک/ې، بیا د نوي کال په لوم/ۍ میاشت کې چې د (وري) 

�رهاره د پروان والیت د سالن_ عالقه دارۍ د عالقه دار په میاشت وه، له نن

توVه تبدیل شوم. په سالن_ کې مې شپQ میاشتې تېرې ک/ې، بیا د غز` 

والیت د شاروال� اړونده Iان�ې ته تبدیل شوم، پنXه میاشتې مې په غز` 

کې تېرې ک/ې، بیا له غز` نه کابل ته راوغو2تل شوم او د کورنیو چارو د 

ت په منتظرینو کې ونیول شوم. دوه میاشتې په منتظرینو کې وم. په دې وزار 

مهال کې د لغ>ن وايل 2اغلی محمد حسن Vردیزی د وزارت Iخه د خپلو 
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اداري چارو د تنظیمولو په پار زما په هکله غو�تنه وکه او وزارت هم زه یې 

کال د وري  ١٣٥٦واستو). دا نو د لغ$ن ته د اداري چارو د تنظیم په موخه

میاشت وه، زه هم لغ$ن ته الړم او په لغ$ن کې  مې د �اغيل وايل د 

کال د  ١٣٥٧ر شو د س$سمې 9ارنې الندې خپله دنده تررسه کوله. یو کال تې

غوایي په میاشت کې جمهور رییس داود خان ووژل شو، د دولت او حکومت 

ورغی. د دې پېAې له واک په قهر امیزه تو>ه د خلقو او د پرچم د ډلو السته 

المله په لغ$ن کې پر موږ هم Dکه پرېوته. د لغ$ن وايل، زه او یو 9و تنه نور 

بندیان شوو. وايل يې ننGرهار ته بوته او زه په لغ$ن کې بندي شوم. زه چې له 

رسه په کوم سیايس >وند کې نه وم او د دواد خان د جمهوریت په دوران کې 

یتونو ته تبدیل شوی وم، د کمونستانو په واکمنK هم په یوه کال کې 9و وال

کې هم ماته کومه دنده نه راکوله کېده. د کورنیو چارو وزارت ته مې مراجعه 

وکه، دغه مراجعه هم Qانله کیسه لري. هغه هم داسې: ماته د بندي کېدو نه 

وروسته تر خوشې کېدو پورې چې درې میاشتې تېرې شوې وي، کومه تنخوا 

ې قانوU حق مې و، نه و راکی شوی. دا په دا چې د لغ$ن د یا معاش چ

والیت 9خه منفک شوی وم او زما په بست کې یو بل د خلق د >وند غی 

Qای پر Qای شوی و. د کار او د معاش لپاره د کورنیو چارو وزارت ته ورغلم، 

جرا باید په دې هکله و زیر ته تللی او له وزیره مې د درې میاشتو د معاش د ا

امر اخیستی وای، یوه ورځ مې انتظار وویست. کله چې وار مې راغی، وزیر ته 

ورسېدم. په دې مهال کې ملGری اسلم (وطنجار) د کورنیو چارو وزیر و. ما 

ورته خپله کیسه واوروله او ومې ویل چې د کوم >وند غی نه یم، بندي وم 

کېدلی يش. وزیر قلم خوشې شوم، قانوU معاش مې پاتې، ستاسو په امر اجرا 

راواخیست چې د ادارې رییس په نامه د اجرا امر ولیکي. په دې مهال کې د 

 غزU وايل ملGري (وليس) راننوته، وزیر ورته پا9ېده او وررسه په روغ ب

بوخت شو، نو ماته یې وویلې چې وQه! زه هم راووتم. دا چې کار مې نا`امه 

ې بیا هم د وزیر لپاره وار واخیست. د پاتې شوی و، خواشینی وم. بله ورځ م

ډېره انتظاره وروسته ملGري وطنجار ته ورسېدم. د تېرې ورQې کیسه مې ورته 

وکه او ومې ویل چې دا دی زما غو�b لیک او د ستاسو د قلم یوه کر�ه. 
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وزیر قلم راواخیست او غو�تل یې چې �ه ولیکي او په دې تو�ه خپل 
لو�ر وايل مل(ری (آفت) راننوته. لکه د تېرې  نیم(#ی امر بشپ# ک#ي، چې د

ور>ې په �ېر دا >ل بیا هم مل(ري وطنجار راپا�ېده او د آفت رسه په روغ 
ب# بوخت شو او ماته یې د وتلو عسکري امر وک#. زه هم په خواشین= رسه د 
وزیر له دفرته بهر راووتلم. غو�تل مې چې په زینو کې راکوز شم، په دې 

قالH جامو کې نغEتی عسکر زما مخې ته ودرېده او د عسکري مهال یو په ان
نظام په دود سالمي شو. زه هک حیران شوم، سوچونه او چورتونه مې په 

غور>ن(ونو شول، چې دا نو بیا �ه پېEه ده؟ او دا عسکر �وک دی؟ او ماته نو 
�له سالمي شوې؟ زه چې کوم پو>ي منصبدار نه یم او بیا په دې مهال کې 

ملکي دندې نه هم محروم یم. عسکر په خندا شو او وې ویلې: �ن(ه؟  چې د
ودې نه پېژندU؟ زه خو تیمور یم، هغه تیمور چې پالر مې ستا د خوږو 
دوستانو �خه و، ما چې تیمور له ډېرو کلونو ورسته ولیده، د عسکري په جامه 

ه کې و، هغه هم انقالH جامې او بل دا چې >لمی شوی و، کوم چې ما پ

ماشومتوب کې لیدلی و، دماشوم توب او د >لمي توب د �ېرو ترمنX ډېر 
توپیر وي. تیمور هم د >لمي توب له المله ماته بدل �کارېده. نو >که په 
لوم#ي >ل مې ونه پېژانده. خو د هغه د وینا نه وروسته نور نو هر �ه رو�انه 

ه وویل: په شوي وو. ما ورنه وپو�تل چې دلته �ه کوې؟ او دا جامې؟ هغ

پلچرخي کې عسکر وم، د وطنجار رسه عسکر وم، انقالب مو بري ته ورساوه، 

خو اوس هم په پلچرخي کې یم، �و ترخیص شم. نن راغلی یم چې وطنجار 
صاحب ووینم او دا ته راته ووایه چې دلته �ن(ه راغلی یې؟ ما ورته لن`ه لن`ه 

الړ او زما  تهننه وزیر خپله د eوله کیسه وک#ه. هغه زما غو�تنلیک واخیست او په

د درې میاشتو معاش امر یې واخیست او راغی. ما ته یې زما غو�تنلیک راک#، 
غو�تنلیک مې د محاسبې لوی مدیر ته یووړ. په هغه مهال کې د محاسبې 
لوی مدیر یو بدخشی و�#ی و، دغه بدخشی د اوبو او برېEنا د وزیر مل(ری 

د د مرشانو غ#ی و، د خور مې#ه کېده. ماته منصور (هاشمي) چې د خلق د �ون
یې وویلې چې را>ه کېنه، تاته غواړم �ه ووایم. ما ویل �ه ده مهرباk وک#ه، 

د کورنیو چارو د وزارت په بودجه  ېچو او وویلې هغه بې له رسیزې په وینا ش
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کې د دې کال لپاره د دعوتونو په فصل او باب کې �ول �ال درې سوه زره 

ورې شوې وې، د دې پیسو )خه د ثور د میاشتې تر اومې نېتې افغان� منظ

پورې د قدیر نورستا/ له خوا درې سوه افغان� مرصف شوې وې او نورې یې 

مل4ري نوراحمد نور په خپل دوه میاشتن� وزارت موده کې �ولې ول4ولې. کله 

چې اوسنی وزیر صاحب یعنې مل4ري وطنجار راغی په بودجه کې د دعوتونو 

امه هیE پیسې نه وې پاتې. رسه د دې هم وطنجار صاحب تر ننه پورې د په ن

بودجې له رس جمعه )خه پنFه سوه زره افغان� په مېلمستیاوو کې ل4ولې او دا 

دي د تېرې شپې د مېلمستیا په نامه یو شمېر اسنادونه راته راکGل شوي چې د 

سند پروت دی. هغه پرمخ یواJې د بیرو په نامه دېرش زره افغان� د مرصف 

اوس نو ته ووایه چې دغومره د منظور شویو فصلونو او بابونو نه وتيل مصارف 

له کومې بودجې نه اجرا يش؟ کوم چې د بودجې په رس جمع کې هم یوه 

افغان� نه ده پاتې. د محاسبې لوی مدیر چې د فصلونو او بابونو د بدلون واک 

بدلون واک د جمهور رییس په  نه لري، د محاسباتو په قانون کې د بابونو د

الس کې دی. هغه هم د وزیرانو د شورا په تصویب رسه کیدلی يش. د فصلونو 

د بدلون الرې چارې هم Jانله سیستم لري، چې هغه هم زما په واک نه دي، 

که زما په واک کې وی، په هغه حالت کې هم د بدلیدلو امکان نشته، دا Jکه 

نه دي پاتې، چې بل فصل ته ولېUدول چې په هیE یو فصل کې )ه پیسې 

  يش. 

یو )و تنه Jانونه انقالY انقالY راXیي او �ول کارونه د قوانینو او مقرراتو په 

خالف پرمخه بیايي. که انقالب داسې وي، نو فکر کوم هېواد او هېوادوال به 

  په بې قانون� کې هیE کله د نيکمر غ� مخه ونه ویني.

کې ما ورته وویل چې: وزیر یو انقالY وزیر دی،  د ده د دغه وینا په Jواب

هغه ته تېر قوانین خوشې بابیزه Xکاري، م4ر په اوسني حالت کې Xه به دا 

وې چې دغه د فصل او باب مسئله د یو وړاندیز له لیارې په خپله وزیر ته 

روXانه کGې او د هغه نه لکه )ن4ه چې په خپله دی یې ان4یري یو انقالY سند 

کGه، )و په راتلونکو کې تا له مسؤولیته وژغورلی يش. نومGي وویل حاصل 

چې د بودجې په رس او منc او اخیر کې یوه �ن4ه هم نه ده پاتې، نو زه به دا 
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دومره مصارفات له کوم درکه اجرا کوم؟ دا خو �ه وقې قالې نه دي، چې په 
ک او پرته يش؟ ما یوه وړاندیز رسه هغه هم د یوه انقال" امر پر اساس هر �ه 

ورته وویل: دا وکه یوا4ې پر تا نه ده راغلې، 1ایي د نورو وزارتونو پر 
محاسبینو به هم راغلې وي، ته کولی شې د نورو وزارتونو د محاسبینو د 

مسوولینو رسه یو 4ای د دې النجې د حل لیاره وباسې. نور نو هیله ده خپل 
صوه چې 4مه! نوموړي زما د درې ماغزه مه ویلې کوه او دا زما کار راخال 

میاشتو تنخوا کار بشپF کF او زه ترې الړم، اونE پوره نه وه چې د رادیو د �پو 

له لیارې مې واورېدل، چې نوموړی د محاسبې لوی مدیر د انقالب د د1من 
په نامه ونیول شو او د �رخي د پله په زندان کې مېلمه شو، همدغه 1اغلی 

بل په 1ار کې ولیده چې له دندې Tو1ې شوی او مدیر مې میاشت پس د کا
  په بې معاشه تقاعد محکوم Tر4ېدلی و.

دا وه یوه ]ونه چې انقال" نظام د فساد پر ضد پيل کوله. کله چې د فساد له 
لیارې د فساد پر ضد مبارزه کې[ي، نتیجه به یې همداسې وي. �ن\ه چې په 

نستان د دولت او حکومت په تېرو کر1و کې ورته Tوته ونیوله شوه. د افغا

اداري �ان\و کې د کوچنیو مامورینو له خوا د (قل_نې) په نامه فساد دود 
شوی و، خو چې کله نه د کمونستانو انقال" نظام واک ته ورسېده، د هغوی 
]مبارزه ه_غسې وه چې د کورنیو چارو په وزارت کې د کورنیو چارو د وزیر 

ه بې تول وترازو پیسې ل\ولې کېدلې یعنې دا کار له خوا د مېلمستیاTانو په نام
یوا4ې د کورنیو چارو په وزارت کې نه و، بلکې په ولو وزارتونو کې هم 
همدغسې انقال" چال چلند کېده، هر چا 4ان انقال" Tاcه او دا به یې په 

  ډاTه ویلې چې موږ انقالبیان یو او انقال" انقال" کارونه کوو.

ال" کارونه په ر1تیا چې انقال" وي. دا 4که هغوی چې د د انقالبیانو انق
انقالب له لیارې د واک پر Tدۍ کgېناستل ول پخواf قوانین او مقررات 
ورته که �ه هم عادالنه او ر1تیاf وو، فاسد 1کاره کېدل، نو خوامخوا د فساد 

مجبور پر ضد د مبارزې بهانه خپله مثبته بiه ورته 1ودله او دوی خپل 4انونه 

iTل چې د دغو قوانینو پر ضد عمل وکFي، �ه يش چې په بیFه السته راوړل 
کې[ي. هغه په بیFه رسه له السه و4ي، د دې متل ر1تیني اړخ په ر1تیا رسه د 
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کمونستانو د ک�نو هنداره ده. په دې هندارې کې هر چا ولیدل چې هغوی 

اجت-عي، اقتصادي او %ه وویل؟ او بیا %ه یې وک�ل؟ د افغانستان په سیايس، 

کلتوري ب3ه کې د کمونستانو منفي اغیزې هر چا لیدلې او د هرچا په ماغزو 

کې کر;ې پر :ای پرې8ودي دي. د دوې د واکمن7 په مهال کې ډلې ډلې 

افغانان له کورونو وویستل شول او په قربونو کې ژوندي خ? شول. خو رسه د 

انو مرکزي زړي په افغانستان کې دې هم د Eولنیز مقاومت له المله د کمونست

خپله نابودي ولیدله او بیا په Eول زور او شور رسه یې پر افغانستان یرغل وک� او 

په سلKونو زرو رسو پو:یانو رسه افغانستان ته ورننوتل، دا چې وایي: په زور 

کيل نه کېMي، ر;تیا شوه. د کمونستانو د زور مال ماته شوله او د تل لپاره په 

ې رشم7 د تاریخ کندې ته ولوېدل. نور نو په افغانستان کې د ډېرې ب

کمونستانو د واکمن7 دوره د شلمې پې�ئ د جنایتکارانو د واکمن7 په نامه 

یادېMي. په ر;تیا چې په شلمه پې�ۍ کې کوم جنایات چې د کمونستانو له خوا 

. د په افغانستان کې وشوې، د تاریخ په هیW یوه پ�او کې چېرته نه دي شوي

دوی د وژونکو او ورانوونکو ک�نو په افغانستان کې د تېرو نظامونو اداري فساد 

مخ تک سپین ک�. نور نو چا د اداري فساد نوم نه اخیسته، :که چې هرې 

ادارې خپل شته والی له السه ورک�ی و. په هیW یوې سیمې کې هیچا د 

ر کې خوب نه شو کمونستانو د خادیستانو له ویرې په ارامه تو[ه په خپل کو 

کويل، چا چې %ه وسه لرله، %و کومې خواته :انونه وبايس، هغه یې په کار 

واچولو، :ینې ایران ته، :ینې پاکستان ته او :ینو نورو هېوادونو لکه 

هندوستان ته اواره شول. د اوارا[انو شمېره له میلیونونو واو;تله او دغه النجه 

تو[ه ال تر اوسه پورې چې تر پنaه  د ملKرو ملتونو د یوې سرتې النجې په

دېرشو کلونو او;تې هم ده، کومه د حل لیاره نه ده میندلې. افغان اوار[ان د 

یخن7 او [رم7، په وچه او په اوبو، ال په هیW یوه :ای کې خوندي نه شول. 

:ینې په دننه افغانستان کې د تې8تې په حال کې د شوروي eباریو له المله 

ایران په رسحدونو کې دننه د ایران د رسحدي :واکونو له  م�ه شول، :ینې د

خوا په بې رحم7 تو[ه ووژل شول. :ینې په پاکستان کې دننه په کمپونو کې 

م�ه شول، یو شمېر زیات د ترکیې او د یونان ترمنaه په سمندر کې او یو شمېر 
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ې نور د اندونیزیا او د اسرتالیا ترمن�ه په سمندر کې ډوب شول، چې چا ی

م(ي هم نه دي ترالسه ک(ي. دغه ل(ۍ ال هم دوام لري او هره ورځ له هرې 
خوا نه د ]رادیو4انو او تلویزیونونو په 3پو کې د افغانانو د تلفاتو خربونه 
اورېدل کې6ي. د دې غمیزې د ل(ۍ 3وکه به په همدې 9ای کې پرې6دو. دا 

م. ما مخکې 9که چې د تاریخ په دې غمل(يل 3پو کې زه هم پرمخه شوی و 

وویل چې زما د ز ندان د مودې د د ریو میاشتو د معاش د اجرا امر د وطنجار 

د یوه انقالF ملEري عسکر په الس راته وسپارل شو او زه د هغه امر رسه د 

محاسبې لوی مدیر ته ورغلم، هلته د محاسبې لوی مدیر خپلو ستونزو 3خه یو 
معاشونه یې اجرا ک(ل او ما خپلې  کتاب خربې راته وک(ې، خو په اخیر کې زما

پیسې له بانO 3خه واخیستلې. کله چې مې پیسې واخیستلې، بیا مې یو لیک 
هم د کورنیو چارو د وزارت 3خه د بغالن والیت په نامه ترالسه ک(، 3و د هغه 
والیت په مربوطاتو کې چیرته کومه دنده راته راک(له يش، کله چې ما خپل 

اداري مدیریت ته وسپاره، هغو د وايل په امر زه یې د لیک د بغالن والیت د 

پوهنې مدیریت ته وروپېژندX. د پوهنې مدیر چې نوی راغلی و او د خلق د 
4وند غ(ی و، زه یې د خوست فرنO د ولسوال\ د چرخ وفلک د کيل د 
لوم(a `وون�ي د کاتب تحویلدار په دنده و4[رX. ما ورته و ویل چې زه د 

په مرکز کې کور لرم، زما کورن\ هم همدلته اوسې6ي. که زه په  بغالن والیت
مرکز کې ووسې6م، ماته به زما میاشتن\ تنخوا زما کفایت وکولی يش. مEر که زه 
چرخ فلک ته ورشم، تر هغه 9ایه پورې یو خو د موترو د تO راتO لپاره 

تلل او س(ک نشته، د بلې خوا تر هغه 9ایه پورې پر خره او د اسونو په پbو 

راتلل چې میاشتې پرې تېرې6ي، ماته ډېرې ستونزې پیداکوي. تاسې کولی 
شئ، هغه 9ای ته د همغه 9ای کوم وړ 3وک و4[رۍ. مEر د پوهنې مدیر 
ماته وویل چې ته بیروکرات یې، تاسو ته ه[غسې دندې الزم g4ل کې6ي. ما 

سې دنده نه ده ورته وویل: عجیبه ده، که ته زما سوانح ولولې، ما هیچرته دا

لرلې، چې د ستاسو په خربه بیروکرات وويس. و4وره په تېرو دریو کلونو کې 
شپ6و والیتونو ته بدل رابدل شوی یم، چې دغه تبدالت هم زما ر`تینی حال 
او احوال را3ر4ندولی يش. خو د هغه لنkه غر خربه یوه وه، ما هم د خپلې 
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د والیت مقام ته واپس ولیکئ  مجبورۍ له مخې ورنه وغو�تل چې زما په هکله

چې دی د دې مدیریت په ساحه کې د کومې دندې د ترالسه کولو نیت نه 

لري. هغه هم ومنله او زه په مننې رسه ورنه بهر ووتم او د �ار په لوري پيل 
روان شوم. �ار ته ال رسېدلی نه وم، چې د پوهنې مدیریت یو مامور پر 

ل چې دا دی د پوهنې مدیر له خوا د بایسکیل سور راغی او ماته یې ووی

والیت مقام ته وړاندیز پا5ه. په دې پا5ې کې ستا د نیولو او زندا3 کولو 
غو�تنه شوې ده. که دا >ل ونیول شې او زندانې شې، فکر نه کوم بیا به 
ژوندی راوو>ې. دا چې دغه مامور په کوم مهال کې چې زه د بغالن والیت په 

په هغه مهال کې د والیت وايل هم خدای ب@لی  اداري مدیریت کې وم او
محمد حسن خان Dردیزی و، زما په مرسته مقرر شوی و، ما یې دغه خربه د 
ورورولL پیرزوینه وKDله او ومنله. دوه پ@ې مې خپلې وې او دوې مې نورې 
هم پور کOلې او په هNغه شېبه کې له بغالن Mخه د کابل په لوري وخو>ېدم. 

ورسېدم، بیا مې د پې@ور په لوري د تې@تې هلې >لې پیل کابل ته چې را
کOلې. دوې الرې تر سرتDو کېدلې. یوه پر خوست او بله پر ننRرهار. د ډېر 
سوچ نه وروسته د ننRرهار الره مې غوره کOله. درې تنه ملRري شولو، جالل 
 آباد ته راغلو، د ملRرو Mخه یو تن مو چې Mه غوندې له پخوا Mخه د الرو نه

پوهه لرله، وNDرلو چې اللپورې ته الړ يش او د اللپورې نه د ODو پر الرې تر 
Dندابه د تX په هکله پوره پوره >ان خرب کOي. هغه الړ اللپورې ته او بېرته 
راغی. د ماسپ@ین د ملانZه نه وروسته موږ درې واړو مال وتOله، چې د اللپورې 

Nغه وو چې د مازدیRر د ملانZه له لیارې به Dنداب او بیا پې@ور ته >و، ه
پرمهال د اللپورې پر جاله پورې وتلو او د اللپورې د کيل من[ کې د یوه 
روحا3 شخصیت کور ته ورننوتلو. د کور مرش چې ال له پخوا Mخه زموږ د 
پالرDنو دوست او پېژندDلو و، موږ لره یې ستOي ميش وویله او په ورین تندي 

وه داسې لویه کوbه کې تېره کOله چې د نوموړي او یې >ای راکO. شپه مو په ی
د هغه د کورنL غOي جمع یوه غوا د خوسکي رسه چې نوې لنRه شوې وه او 
موږ درې تنه bول په کې >ای شوي وو. د اسې برې@ېدله چې Dني د >مکې 
پرمخ لوم3O انسانان یو چې ال مو د کور د تدبیر او د ژوند د تنظیم او ترتیب 
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نه دي اورېديل او �ه نه دي لیديل. په همدې لویې کو�ې کې له  په هکله �ه

تر مله تر سبا مال اذانه پورې واوسېدلو. د سهار په خ�ه کې راپا�ېدلو، د کور د 

خاوند د مرش زوی رسه له کوره راووتلو او په تیاره کې د غره په لوري رهي 

ال کې چې د شولو. غر د اللپورې د کيل ش-ل خواته پروت دی. په داسې ح

کيل په سهیيل خوا کې د نظامي پو6ونو د اډو �خه چراغونه اچول کېدل او 

د غره ډدې تر �ارنې الندې نیولې کېدلې، خو موږ د خپل الر9ود په 

الر9وونه پر غره وروختلو او �و چې د سهار شپA بجې کېدلې او ملر راختلو، 

تر واک الندې وه او نه نور نو ازادې سمې ته رسېدلې وو، چې نه د افغانستان 

  د پاکستان.

په همدې لیارې مو خپلو د تF لورې په لور هEو ته  دوام ورک� او په لنBه 

توIه د I�و، د کوتل منH ته چې د غرونو پر �وکو غزېدلې وه، وروختلو، نور 

نو د رسحدي 6واکونو د رارسېدلو او پو9تنو اختنو نه بې غمه د Iنداب په 

سیده شولو. کله چې د I�و د لوړو �وکو نه راکوز  لوري خپل تF الرې ته

شوو، د Iنداب په سیمه کې یو دکان ته ورننوتلو، په دکان کې 9ه وه چای 

پخېده، د دکان خاوند ته مو د �لورو تنو لپاره چای فرمایش ورک�، د چای د 

�Sکلو نه وروسته مو خپل تF ته ادامه ورک�ه. دا چې موږ کله هم دارنQه 

ه ستونزو ډک سفر نه و ک�ی، نو یو د سفر ست�یا او د بلې خوا د اوږد او ل

نامعلومې راتلونکې ویرې زموږ د پSو د 6واکونو وسه تر اغیز الندې راوستې 

وه. په دا مهال کې چې پوره د شپې اته بجې وې، د یوه کيل منH ته چې د 

ن ملQری اهنQرانو په نامه یادېده، رارسېديل وو. په همدې 6ای کې زموږ یو ت

چې اوس ال د امریکې د واشنYQن په 9ار کې اوسېAي، د الرې پر رس کېناست 

او وې ویلې چې ډېر ست�ی شوی یم، د ست�یا رسه یو 6ای هم تAی او هم 

وږی شوی یم. زموږ الر9ود په ه-غلته د یوه کور ور و�کاوه، یو سپین ږیری 

و9تله، هغه برکتي انسان راوواته او موږ هم ورنه اوبه او �ه غوندې ډوډۍ راوغ

هم الړ او ډېر ژر یې یو د خYو کنBويل کې اوبه او یوه �و�ه د جوارو سک�ک د 

یوې غو�ې Iوړې رسه راوړل. زموږ دغه ډېر ست�ي شوي ملQري ډېر ژر ژر 

اوبه د جوارو د ډوډۍ او Iوړې رسه خپلې IېBې ته واچولی او زیاته یې ک�ه 
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ه !ي. زموږ الر�ود ورته وویلې: �ه ده چې نور یو �ام هم مخ په وړاندې ن

موږ هم د همدغې کيل جومات ته اوړو او شپه په کې پاتې کې#و. کله چې 

جومات ته ورغللو، د جومات په خوا کې یوه لویه خونه د مېلمستون په نامه تر 

سرت�و شوه، د مېلمستون ور مو پرانیست، �ورو چې د خونې په یوه /ن-ه کې 

و یو /و تنه مېلBنه پر کAونو پراته دي. موږ هم هغوی ته تیلی /راغ ل>ېدلی ا

ورغللو، هغوی له خپلو کAونو راپا/ېدل او د روغ بD نه و روسته یوه تن 

وویلې، چې میا صاحب د ماسخوتن د ملانHه نه وروسته خپل کور ته الړ، دا 

دی زه به ورشم او خرب به یې کDم. هغه الړ چې میا صاحب خرب کDي، میا 

د جومات امام او د کيل مرش دی، چې د مېلمنو خسBنه هم ورپه غاړه  صاحب

یا مېلمستون جرې و او هده. کله چې میا صاحب خرب شو، وار د واره راوواته 

ته راغی. د روغ بD او هر کيل نه وروسته یې چای هم راوړ او بیا یې وویلې 

ږ هم د چې: مېلمنو! تاسې خپل چای و/Sکئ، زه به سبا تاسې و�ورم. مو

چای د /Sکلو نه وروسته د ستDیا له المله هر یو په خپلو کAونو کې پرېوتلو او 

په خواږه خوب الړلو. سبا /لور بجې مال اذان وکD، موږ هم راویV شولو، د 

مخ او الس د پرېمینHلو نه وروسته په جومات کې مو د میا صاحب په امامت د 

یا مېلمستون ته جرې و صاحب ه یاسهار ملون\ ادا کD. د ملانHه نه وروسته م

راغی او موږ مېلمنو رسه کېناست، ډېرې خربې الندې باندې شوې او په دې 

ترڅ کې میا صاحب نه مې پو�تنه وکDه چې د برېSنا مزی د جومات د بام پر 

رس !Dېدلی دی، خو جومات په تیاره کې پروت دی، دا ولې؟ هغه وویلې چې 

 (بوgو) د واک په مهال تر دې !ایه رارسول دا د برېSنا مزی د ذوالفقار عيل

شوی او فرمان خپور شوی و، چې تر پنHو کلونو پورې ترېنه مفته �Aه واخلو. 

خو موږ ترېنه �Aه وانخیستله، دا !که چې که موږ برېSنا منلې وای، د پاکستان 

حکومت بیا زموږ له غرونو چې په کې هر رن>ه کانونه شته، �Aه پورته کوله، 

هغوی دغه کار زموږ د زغملو نه وتلې خربه وه. دغه یوا!نی المل دی چې د 

چې موږ د هغوی د انکشايف پروژو ته الره نه ورکوو. په دې !واب رسه نور 

غلی شوم، د کيل کلیوالو هر چا خپله برخه چای او ډوډۍ یعنې د شودو چای 

g ولو په او غوړه توده پخه شوې ډوډۍ مېلمستون ته راوړلې او په دې تو�ه



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١٣٣  

#"ه رسه د سباناری وک�. د سهار اته بجو شاوخوا وې چې موږ د میا صاحب نه 

د #نداب د من"ی0 په لوري روان شولو، )و د هغه (ای )خه په کوم بس کې 

چې د پې7ور په لوري (ي سواره شو او پې7ور ته الړ شو. الره مو په دوه وو 

نو د پې7ور نارې وهلې، #ین;و کې پای ته ورسوله. من"ی0 ته و رسېدلو. بسو 

موږ هم په یوه بس کې چې په خپل وار و الړ و، ور وختلو. بس د سورلیو نه 

ډک شو، د ډرېور په بسم الله ویلو رسه بس روان شو. د ماسپ7ین مهال پې7ور 

ته راورسېدلو. په پې7ور کې د بس نه په کوزېدلو رسه زموږ د اللپورې الرDود 

موږ درې تنه پاتې شوو. زموږ د ډلې نه یو تن پخوا  نور نو په خپله الره الړ او

هم پې7ور ته راغلی او د Dار هره کو)ه ورته اشنا وه، لوم�ی یې یوه حFم ته 

بوتلو، په حFم کې مو د سفر دوړې و)ن"لې، (انونه مو ووینLل او جامې مو 

و. بدلې ک�لې، کله چې له حFمه راووتلو، نو د افغان کالون0 په لوري روان شو 

زموږ ملPري چې پخوا ال راغلی او په سیمه کې اشنا و، موږ یې سیده د یوه چا 

  کره بوتلو، چې هغوی ال له پخوا

)خه زموږ د پلرونو رسه تربوران وو. د ژمي )و شپې او ور(ې مو له هغوی  

رسه تېرې ک�لې، په دې موده کې یوه پې7ه وشوه، هغه هم داسې: یو )وک 

پې7ور Dار اوسېدونکی او د نېشنل #وند غ�ی و، چې فضل حبیب نومېده د 

زموږ د کوربه په الرDوونه زموږ پوDتنې ته راغی، د خربو اترو په ترڅ کې هغه 

وویل چې ستاسو د اوسېدو (ای ډېر تنX دی، Dه به داسې وي چې تاسې له 

کې واوسېZئ، زما کور  جرېو رې ته الړ شئ او زما په هجو دېLایه مارسه زما ه

و زه د خپلې مېرمنې او دوه ماشومانو رسه په کې اوسېZم. هغه هم لوی دی ا

په اون0 کې )لور و ر(ې او نورې ور(ې د خپل خرس کره (م او هلته 

اوسېZم. موږ هم و ررسه ومنله. د (حبیب) کره ورغلو، د هغه په کور کې مو )ه 

ستونزې لZې شوې او یو )ه غوندې ورشو مو ومیندله، چې د جمعې په ورځ 

پلې جامې په خپله ووینLلی شو. حبیب به کله موږ رسه او کله به خپل خرس خ

کره اوسېده، زموږ السونه هم ازاد Dکارېدل، نو له دې المله کله کله به مو په 

خپله پخلی کولی شو. خو ستونزه د تریخ چای ال په خپل (ای پاتې وه. د 

ورتللو او شپه به  مسافرۍ ژوند او د بل چا وطن و، د ور(ې به شاهي باغ ته
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بېرته افغان کالون	 ته د شپې تېرولو لپاره راتللو. د افغان کالون	 او د شاهي 
باغ ترمن% د فقیرآباد کالون	 پرته ده. زموږ لیاره هم پر فقیرآباد تېره شوې وه. 
د شاهي باغ په ش1ل کې د /نده ویالې په خوا کې چې فقیر آباد پروت دي، 

لوی ان34 7کارېده، د دې ان34 په وره کې به هره ورځ د ویالې په اړخ کې یو 
:لور پن@ه کالشینکوف واال والړ وو. خو زموږ وررسه :ه کار نه و، په دې مهال 
کې مو دوه تنه په عمر پاخه افغانان چې یو یې د تخار د والیت د رستاق د 

د ولسوال	 اوسېدونکی وکیل رساج الحق او بل یې د تخار والیت د ین4ي قلعه 

ولسوال	 اوسېدونکی وکیل محمد عیسی (صدیقي) نومېده، په شاهي باغ کې 
د /رUېدلو په حال کې ولیدل. د سالم او پېژندنې په ترڅ کې وپوهېدو چې 
دوی دواړه د مال4ې په منXی	 کې اوسېWي. د همدې ورUې نه وروسته نور نو 

]کلو رسه د هره ورځ د هغوی کوZې ته ورتللو او هلته به مو د تور چای د :
زړه خواله هم کوله. دغه Uای ته به شهید عزیزالرحمن (الفت) او عبدالحمید 
(/وډی4ر) هم راته. عزیزالرحمن الفت به ویل چې د اخوانیانو په هکله یې ډېر 
اسناد راZول ک3ي او هر :ه یې ورته افشا ک3ي دي، کولی شئ ویې لولئ. ما 

ته راغلی یې، که دارن4ه د هغوی  ورته وویل چې د اخوانیانو د واکمن	 سیمې
په بدو ویلو رسه ل4یا و اوسې، بې مر/ه به پاتې نه شې. محمد عیسی صدیقي 
چې اوزبک تباره و، د /لبدین حکمتیارر د نوم رسه جوخت، صبغت الله 
مجددي ته به یې د صبغت الله (پی4ن ها /نیار) په نوم کن@لې کولې. کوم 

/ن) نه راغلی و او (کوپنها/ن) د دhارک د چې صبغت الله مجددي له (کوپنها
هېواد پالزمېنه ده. صدیقي به د کو پنها/ن او پی4نها/ن ترمن% توپیر نه شو 
کولی. هره ورځ همدا خربه به یې کوله، چې صبغت الله پیکنها/ن یار او 
/لبدین حکمتیار خو وکیل رساج الحق یو با ادبه او موقره شخصیت و، له بلې 

نه یواUې چې د مجددي رسه اړیکې 7ې وې، چې د /یالk خوا د هغه خو 
رسه یې هم په 7ه تو/ه پالل. زموږ لپاره د خو7	 خربه دا وه چې د هغوی په 
کوZه کې به راZولېدلو، د زړه خواله به مو کوله. د ورUنیو پې]و او سیايس 
حاالتو نه به خربېدلو او د دې رسه جوخت د تور تریخ چای په :]کلو رسه به 
مو Uانونه د افغانستان په یاد غ]تيل ساتلو. د اون	 ورUې به په همدې تو/ه 
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تېرېدلې. بله بوختیا نه وه، هغه چې وایي: (د �ان درنه، د بل چا سپکه) زموږ 

ک1ه وړه په همدې تو4ه خپله ب3ه غوره ک1ې وه. په دې بن-ار کې دا خربه هم 

پې9ور د اخوانیانو ترمن8ه به درنه او سپکه کېدله چې د کابل د واکمنانو او د 

سوله ويش او کنه؟ �که چې په دې ور�و کې د چوک د خربو له مخې د (تره 

کي) جر4ه راغلې وه، د هغوی وړاندیز داسې و، چې (موږ د شاهي کورن< 

وروستنی �واک هم له مین8ه یوړلو، اوس نو افغانستان موږ او تاسې ته پاتې 

ن ودان ک1و). د دغو خربو په هکله ویل دی، را�ئ چې په 4-ه رسه افغانستا

کال د وري د میاشتې تر پنخلسمې نېJې پورې موده Iاکله ١٣٥٨کېدل چې د 

شوې وه، چې باید د سولې خربې بریال< يش، مMر په خواشین< رسه دغې 

جر4ې ماتې وخوړله، خربو نتیجه ور نه ک1ه، اخوانیانو د وري د میاشتې په 

وک1. د جر4ې د نه بریالیتوب په هکله به ویل  پن8لسمه نېJه د جهاد اعالن

کېدل چې حکمتیار او رباT په خپل دریS کې د کمونستانو رسه تر وروست< 

سلM< پورې د ج1Mې هوډ Vر4ند ک1، نو �که جر4ې Vه کار ونه شو کولی. د 

جهاد د دې اعالن نه وروسته په کابل کې کمونستانو هم هغه Iول اخوانیان 

ه بند او زندان کې لرل، ووژل. د هغوی په ډله کې �ینې چې د �انه رسه پ

ډېر داسې کسان وو، چې د دنMې �وان< خاوندان وو. �ینو یې ودونه ک1ي، 

د ماشومانو خاوندان او �ینو یې ال ناواده پاتې وو. هر یو یې د ولس او د وطن 

ان د _ېرازۍ په هکله د بېلو بېلو نظریاتو رسه د کوIې کوIې ارمانونو خاوند

وو. خو د ج1Mې د هوډ د اعالن رسه Iولو خپل رسونه وخوړل او د خپلو 

ارمانونو رسه ژوندي تر خاورو الندې شول، چې د م1ینو المل یې همدا دوه 

تنه هر یو (حکمتیار) او (رباT) 34ل کې`ي، دا �که چې که چیرې دغو دوه 

خه یې له هېواده وو تنو د هېواد د عايل J4و په پار او دا چې د ج1Mې د اور م

ډېره لرې نیولې او سولې ته یې غوراوی ب9لی وای، دغه Iول بې 4ناه �وانان 

به نه تلف کېدل. مMر دغو دواړو ج1Mه مارو د خپلو بهرنیو مشاورینو په ملسون 

خپل JIرونه په دې شعار وIکول چې د کمونستانو رسه یو �ای کار نه کوو، د 

چې وروستی زړی یې هم له افغاسنتا نه هغوی رسه ج1Mه کوو، تر هغو پورې 

  ورک يش.
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کله چې خربه د سولې د پر�تو له السه ووتله او په حاالتو باندې د ج��ې د 
دوزخ (واکونو چې 'ه په کابل کې او 'ه په پې%ور کې ډن#ورې غ ولې، 
واکمن شول، نور نو د �ې ور(ې هیله چې په روغې، جوړې، سولې او 

، بې د کفن او جنازې 'خه د ژوند د سیمې له دوست7 کې رامین4 ته کې ي
  ورشونه ډ ېر لرې نیست او نابود شوه.

زموږ په B#ون نورو ډېرو مهاجرو افغانانو له پې%وره ال د =ول پاکستان 'خه د 
نورو لرې لرې هېوادونو په لوري د تې%تې مال وت�له. یوه ورځ زموږ یوه 

ۍ �ار ته تللی و، 'و له مل�ري، زموږ د کور د خاوند (حبیب) رسه د پن#
پاکستانه د وتلو الرې چارې ولOوي، له پن#ۍ نه د پې%ور په لوري د بېرته 
راتR په مهال د یوه بل افغان رسه په بس کې یو (ای شوی و، چې هغه افغان 
هم په اصل کې فضل الدین نومېده او د جمعیت د Bوند په مرشانو کې دریېم 

رسه یو مهال د عسکرۍ د خدمت د کس و، دغه نوموړی زموږ د مل�ري 

احتیاط په د وره کې یو (ای د عسکرۍ د احتیاط دوره تېره ک�ې وه او د هغه 
مهال نه وروسته په خپلو من[ونو کې د �ې پېژندBلوۍ خاوندان وو، نو د دې 

ورک�ې وه چې یوه ورځ د دوی المل له مخې فضل الدین زموږ مل�ري ته بلنه 
رسه �ې اوږدې خربې وک�ي. مل�ري مې مانه  دفرت ته الړ يش او هلته

وغو�تل چې زه هم وررسه الړ شم او فضل الدین له نیژدې وBورم او وپېژنم. د 
جمعیت دفرت هم د فقیرآباد په کالون7 کې وو، چې زموږ د تللو راتللو لیاره 
پرې سپره وه. په بله ورځ زه او زما مل�ری چې په همدې لیارې د شاهي باغ 

للو، د جمعیت د دفرت مخې ته ورسېدو، د دفرت د لوی وره په خوله په لوري ت

کې 'و تنه بدخيش کالشینکوف واال والړ وو، موږ ورته وویلې چې غواړو ورور 
فضل الدین رسه وBورو، هغوی وویلې چې په دې نامه 'وک دلته نشته، زما 
مل�ري هغوی ته وویلې، 'وک چې د جمعیت د Bوند د فرهن�ي چارو مسول 
دی، غواړو د هغه رسه وBورو. =وپک واالوو، وویلې: د فرهن�ي چارو مسول 
ورور عبدالرحمن دی چې همدا اوس دفرت ته راغی، ور(7 وررسه وBورئ، 
موږ هم ان�� ته ورننوتلو، د فرهن�ي دفرت مو ومونده چې په کې هmغه فضل 

  الدین و، خو د عبدالرحمن په نامه.
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د ناستې بلنه راک�ه، موږ هم کېناستو، بیا چای  عبدالرحمن موږ ته په دفرت کې
راوغو&تل شو، موږ د چای پر �"کلو وو، چې یو بل �وک هم راننوت او 
/ان یې د سید نور الله په نامه راوپېژاند. د روغب� نه وروسته پوه شو، چې سید 
نورالله ع7د د هرات اوسېدونکی او د جمعیت په 1وند کې د ربا0 نه وروسته 

کس دی او د سیايس چارو دنده پر غاړه لري. د چای �"کلو په ترڅ دوهم 
کې سید نورالله ع7د وویلې چې استاد بهر ته په سفر تللی دی، موږ پو&تنه 
وک�ه چې استاد نو بیا �وک دی؟ هغه وویلې چې موږ خپل مرش ورور برهان 

ال کې لدین ربا0 د استاد په نامه یادوو. د دې خربې په پای کې په داسې ح

چې د چایو کوم 1وټ نه و پاتې، سید نورالله ع7د د خپل د 1وند اساسنامه 
راوړاندې ک�له، چې ولولو. ما هم په &ه مینه رسه د اساسنامې Lولې برخې 
ولوستلې او په پای کې مې د سید نورالله نه وپو&تل چې تاسې، خو د خپل 

ې ک�ې، مQر کوم کسان 1وند په اساسنامه کې Lول د اسالم او اسالمیت نه خرب 
چې تاسو خپل 1وند کې جذب ک�ي، د هغوی �خه /ینې �ر1ندې �ېرې 
دي، چې په افغانستان کې د کمونستانو پلویان وو. د دې پو&تنې په /واب 
کې سید نورالله وویلې: تاسې پوهېXئ چې زموږ 1وند نوی تاسیس شوی، 

مو خواشینوونکې غ�ي مو د 1وتو په ش7ر دی، مرستې نشته، اقتصادي حالت 

ب`ه لري، موږ ه_ه کوو، چې 1وند ته ډېر کسان راجذب ک�و، �و د شمېر له 
مخې زیات شو او زیاتې مرستې ترالسه ک�و، ما ورته وویلې، &ه ده کله چې 

و کې پراته یاست، نو موږ به هم رسه سوچ وک�و، چې آیا تاسې په داسې رشایط
تاسې رسه په 1وند کې شامل شو او که �نQه؟ بیا به رسه و1ورو. ه7غه وو چې 
موږ دوه تنه د جمعیت د 1وند د دفرت نه ووتلو، چې بیا مو رسه هیd ونه 

ه لیدل. /ینو ته به داسې پو&تنه پیدا يش، چې اخوانیانو خو ډېر د پخوا نه پ

پې"ور کې خپل زړي خg ک�ي وو، دا د جمعیت 1وند نو بیا �نQه نوی 
 یې زیاتتاسیس شوی، چې غواړي هر رنQه انسانان جذب ک�ي، �و غ�ي 

يش؟ د دې پو&تنې /واب ډېر اوږد دی، خو غوره ده دلته په لنhه تو1ه ورته 
د  1وته ونیوله يش، خربه داسې ده: کله چې محمد دواد خان په افغانستان کې

شاهي نظام په ړنQولو 1ام پورته ک� او بریالی شو، نو د جمهوریت په نامه یې 
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  نوی نظام اعالم ک�.

د جمهوري نظام دبري رسه جوخت #ینې مذهبي ډلې د (برهان الدین) په 

>;ون پاکستان ته وت9تېدل، په پاکستان کې د ذوالفقار عيل بو.و له خوا چې 

ییس یا صدراعظم و، له افغانستان <خه په هغه مهال کې د پاکستان جمهور ر

رات9تېديل مذهبي ډلو نه یې مالت� وک�. هغوی یې په پې9ور او نورو #ایونو 

کې را.ول او تنظیم ک�ل، چې په نتیجه کې دغو ډلو په لغGن او پنجشیر او 

#ینې نورو #ایونو کې تخریبي عملیات هم وک�ل. مIر داودخان د یوه لن; 

هور ته وک� او د بو.و رسه یې له نیژدې خربې وک�ې، د سفر په ترڅ کې چې ال 

نوموړو مذهبي ډلو د ال غ9تلتیا پ�او په .په ودرېده. خو کله چې په کابل کې 

کمونستانو کودتا وک�ه او د واک خاوندان شول، له افغانستان نه د مذهبي ډلې 

ه په >;ون نور ډېر غیر کمونستي و>�ي هم د پاکستان په لوري وت9تېدل. پ

پاکستان کې لکه <نIه چې د پاکستان د جوړېدلو موخه وه، د ت9تېدلیو و>�و 

د را.ولولو او په یوه جبهه کې دتنظیمولو پ�او ایجاب کاوه چې یو واحد 

مرکزیت رامین[ ته يش او د دې مرکزیت په رسوالZ کې هم لکه <نIه چې 

شاه د  ویل کېدل، پخوانی پادشاه محمد ظاهر خان ودرول يش، خو د ظاهر

رات` رسه _اغيل >لبدین حکمتیار موافق نه و، له دې المله حکمتیار تر .ولو 

لوم�ی یې د اسالمي ډلو د >وند مرکز د یوې کودتایي عمل له لیارې اشغال 

ک�. د >وند .وله شتمني یې په خپل الس کې ونیوله، له مرکزیت نه یې صبغت 

ن رباc او نور هغوی الله مجددي، مولوي محمد نبي محمدي، برهان الدی

چې #انونه مرشان >dل، بهر وغور#ول. دغه المل و، چې هغوی د رباc په 

>;ون هر یو #انله بېل بېل تنظیمونه جوړ ک�ل، چې په هغوی کې هم پرته د 

حکمتیار د تنظیم نه _ایي کh مh هGغه رشایط پيل شوي وي، کوم چې د 

په موخه د غ�یو د شمېر د جمعیت په تنظیم کې د مرستو د السته راوړلو 

ډېرولو په پالن کار او عمل کېده. په کومه موده کې چې موږ په پې9ور کې 

اوسېدلو، د هغه په هکله مې لکه <نIه چې په پورتنیو کر_و کې ورته اشاره 

  وک�ه.

په افغان کالونZ کې او د فضل حبیب په کور کې اوسېدلو. د همدې فضل 
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ه، د پاکستان د استخبارا� شبکې غ�ی و، حبیب د تره زوی چې ک�ل نومېد

چې خپله دنده یې د پې2ور په 1ار کې پرمخ بېوله. هغه چې د پیپلز د &وند 

راته. په همدې  تهموږ غ�ی و، کله کله به د جمعې په شپو زموږ د لیدلو په پار 

مهال کې چې د پاکستان د مارشالیي حکومت له خوا د پيپلز د &وند موسس 

خوا چې په ال له په زندان کې ساتل کېده او د مارشقار عيل بو?و او مرش ذوالف

رس کې یې جLال ضیاء الحق و، پر بو?و د اعدام پرېک�ه هم خپره شوې وه. 

ک�ل به ویلې: که چیرې بو?و اعدام يش، موږ به ?ول پاکستان ته اور واچوو. 

له یې نور Pه دا خو د هغه د پاکستان لپاره ویناوې وې، خو د افغانستان په هک

ویلې. هغه به ویلې چې زموږ په دفرتونو کې د انQرېزانو د زمانې کتابونه او 

اسناد شته دي، د هغوی له مخې انQرېزانو د افغانستان د کنUرول او ساتنې لپاره 

اتلې وې، چې شاهي کورنX، حرضتان س\درې کورنX روزلې او په واک کې 

او نیکونه د انQرېزانو  کورنيو پلرونه او پیران یعنې &یالZ کورنX دي. د دغو

  Pخه مواجب او معاش اخیستي او په مقابل کې یې د انQرېزانو په &Uه

&Uوره خدمات عرضه ک�ي دي. د دوی د ماشومانو په نامه هم د اسنادو پر مخ  

معاشونه تادیه کېدلې. زه کومه غلطه خربه نه کوم، په کتابونو کې د دغو 

ان یعنې عکسونه یې هم شته، چې د ه�غو پخوانیو کورنیو د مرشانو فو?و&

چوپ�ونو پر مخ نن هم انQرېزان غواړي افغانستان پر همدغو دریو کورنیو 

 ،�وسا�. انQرېزان به په افغانستان کې ج�Qه تر هغه مهاله اوږده او توده وسا

  تر Pو چې دغه درې کورنX بیا په افغانستان کې میشت او واکمن يش.

نن د پاکستان د حکومت د باور وړ شخصیت یواbې حرضت  په دې دلیل

صبغت الله مجددي دی. دا نور کوم Pوک چې د حکمتیار او رباZ وغیره 

نومونو په نامه  راغيل او غواړي انQرېزانو ته خپل چوپ� و1یي، دوی نوي 

راغيل او د ازمی2ت له بP XUخه نه دي راوتيل، نو له دې المله پر دوی کوم 

اعت�د نه يش کېدلی. Pه باور او اعت�د چې دی ?ول پر حرضت باور او 

  صبغت الله مجددي شوی دی.

دا وې د ک�ل خربې، په ر1تیا چې د ک�ل خربې د هغه مهال نه تر دې دمه 

چې دا Pو کر1ې لیکم، خپلې د ک�ل ېربې وب2لې، یعنې د افغانستان په 
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یانو الر�وونې وې، ج��ه کې هرې خواوې هغسې خو�ېدلې، کوم چې د بهرن

په افغانستان کې د خلکو د -وند په واکمن* کې چې د (تره کي) او (امین) په 

رسوال* رامین8 ته شوې وې او بیا د پرچم د ډلې په واکمن* کې چې د بربک 

کارمل په رسوال* کې د شوروي اتحاد د پو�ونو په س<سمه یرغل رسه رامین8 

نه یو په بل پسې په ډېرې بې رحم* تو-ه ته شو، د افغان د ولس د وژلو پالنو 

پيل کېدلې. د بلې خوا نه په نامه د مجاهدینو په شومو پالنونو کې هم د افغان 

ولس د هغو سپېFلو کسانو په وژنه کې درېغ ونه شو، کوم چې د خپل هېواد او 

د خپل ولس د �ې�Lو په مالت� دری8 الره. یو به د شوروي اتحاد د Iبارد 

وسیله خپله خاوره او خپل ولس Iباردولو، بل به د امریکایي، الوتکو په 

رويس، چینایي ان�رېزي او نورو هېوادونو په وژونکو وسلو رسه د خپل هېواد 

و-�ي بې درېغه وژل او عمراR تاسیسات به یې ړن�ول. د هېواد وسله والو 

ج��ه قوتونو دنده دا وه چې د بهرنیانو پر �ای د خپل هېواد و-�و رسه په 

بوخته يش او همدارن�ه په نامه مجاهدینو قوتونو هم ډېره موده په خپل منVي 

ج��و اخته کېدل، هغوی به خال خال د رويس قواوو پر ضد ډزې کولې، خو 

د خپل هېواد و-�ي به یې د کمونیست په تور، په بې رح<نه تو-ه وژل. خربه 

وارسا د قوتونو او بله  دې �ای ته رسېدلې وه، چې په افغانستان کې یو خوا د

خوا د نا\و د قوتونو له خوا د ج��ه ایزو وسلو د ازمایلو ډ-ر پرانستل شو. هرې 

ډلې او هر یو نظامي پی<ن خپلې ج��ه ایزې وسلې وازمایلې. په دې ازمایيش 

ج��و کې چې _ومره افغانان ووژل شول، _ومره معیوب او _ومره له هېواده 

شول، چا یې شمېره وانه خیستله. د وژل شویو انسانانو  بهرنیو هېوادونو ته اوراه

شمېره که له میلیونو او د معیوب شویو انسانانو که له سل�ونو زرو واو�تله، چا 

ته _ه؟ دا خو د افغان ولس مصیبت دی، چې باید په خپله یې و-ايل. د 

ج��ې د دغې مصیبت د زغملو رسه جوخت پر افغان ولس یو بل مصیبت هم 

شو، هغه دا چې: د افغانستان د ج��ې په نتیجه کې د وارسا د پی<ن او  ور بار

د شوروي اتحاد د ړن�ېدو رسه جوخت په روسیه کې د روسیې د فدراتیف 

جمهوریت په نامه د شوروي اتحاد �ای ناستی رامین8 ته شو. د روسیې دغې 

 الرې واکمن* د نا\و او امریکا دمتحده ایاالتو رسه په همغiۍ دې ته سیايس
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چارې ورغولې. �و په افغانستان کې د یو انقال� اسالمي نظام د رامین� ته 
کېدو مخه ونیيس. په دې لیاره کې د ایران شیعه اسالمي جمهوریت او د 

پاکستان په نامه اسالمي جمهوریت هر یو په خپل وار رسه، �ه د دوست% او 
مرسته وک9ه. دغه  �ه د د7من% په چم د روسیې او امریکې رسه ډېره زیاته

الس په السه مرستې وې چې په پاکستان کې اوه جهادي تنظیمونه او په ایران 

کې اته شیعه تنظیمونه یې یو د بل غاړې ته واچول. یو یې د بل رسه 

وجن?ول. دېته یې پرې ن<ودل چې دغه ډلې >پلې په یووايل رسه په افغانستان 
کېLدي، لوم9ی یې د جمعیت  کې د مضبوطه سرت سپېCيل اسالمي نظام بنس@

په تن کې د پنجشیر قوماندان احمدشاه مسعود د نظار د شورا د آمر په توMه 
رامین� ته ک9. د نظار محتویات هر چاته �رMند دي، چې په هغوی کې په 
سیايس لید لوري Xینې ستمي اخوانیان، Xینې شعلیان او Xینې پرچمیان 

Lکیو >ربونو لکه تاجک، ازبک او هزاره را>ول شوي وو او په قومي اړخ کې له ل
وو �خه وو. د دې شورا بنس@ د ر وسانو له خوا جوړ شوی او >ولې نظامي، 
اقتصادي او سیايس مرستې هم د روسیې له خوا په س`سمه توMه ورته رسول 
کېدل. روسیې او امریکې داسې ان?ېرلې وه چې که چیرې د پې<ور جهادي 

ې جوړو شویو شیعه ډلو رسه یو Xای د کابل په تنظیمونه دXینو په ایران ک
لوري خپل اسالمي غورXنb راورسوي، لوم9ی به د هغوی مخه د احمد شاه 
مسعود له خوا ونیوله يش، که چیرې مسعود پاتې راغی، نو بل به کوم دېوال 

  وي چې دغې موخې ته په کار رايش؟

یو بل دېوال د د دې سوچ له مخې ه`غه وو چې د روسې او امریکې له خوا 

عبدالرشید دوستم په نامه رامن� ته شو، عبدالرشید دوستم چې د ډېرې ناوړې 
سابقې خاوند و، مسلح شو او د نجیب پر ضد وکارول شو، دا چې د دغو کسانو 

>ول ک9ه وړه یواXې په ژبه اسالمي وي، خو په عمل کې هر یو د اسالمي 
همدا اوس له افغانستان  چې ه زهلکرشیعت د احکامو نه دومره لرې وا>ن الره، 

  نه ډېر لرې په اروپا کې پروت یم.

دغې توطیې د مل?رو ملتونو د سولې پالن شنh ک9، د مجاهدینو د تنظیمونو په 
من� کې بېلوالی او د7من% وغورXوله او وغزوله. دغه بېلوالی او د7مني د 
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ه، چې جهادي تنظیمونو په هغې ډلې کې په �ر�نده تو�ه رو�انه �کارېد

مسکو ته د روسیې مقاماتو رسه د خربو لپاره استوله شوې وه. نور نو پالن د ملر 

په شان رو�انه وو، چې د روسیې واکمنانو په افغانستان کې د خپلو کمونستانو 

د 8ینو ډلو په �7ون د مجاهدینو په نامه اسالمي جمهوریت بنس/ کې-ودل 

مدشاه مسعود وي، خو يش. په دې جمهوریت کې به واک په نامه د اح

ر�تینی واک به د پخوا په �ېر د پرچم د ډلې تر کن>رول الندې پاتې يش، 

کوم چې راتلونکو پې-و و�ودله. احمدشاه مسعود د دوستم، علومي، عظیمي، 

مزدک، کاویاI، بریايل او 8ینو نورو پرچمیانو په مرسته د خپلو قواوو رسه 

ه د کابل پې-و بل رنL واخیست، پې-و کابل ته راننوته. د دې ور8ې نه وروست

یو په بل پسې خپل رنL ورکN. یعنې لومNی خو په پې-ور کې د جهادي 

تنظیمونو ترمینQه د واک پر رس جوړه نه راتلله. رباI به د تاجکو په نامه په 

سلو کې پنQوس حق غو�ته، هزاره �انو به د محسنی او فاضيل په مرشۍ په 

>ه او همدارن\ه د د وستم استازي به د ازبکو په سلو کې پنQه ویشت حق غو�

نامه په سلو کې پنQه ویشت حق غو�تلو، چې په دې تو�ه د پ-تنو په نامه 

حکمتیار ته هی[ نه پاتې کېدل. د عربانو په نامه د مجددي او �یالI لپاره 

خو ه7و هی[ سوال نه رامین^ ته کېده، یعنې د افغانستان بدن د یوې �کار 

ته ورته والی لرلو، چې د حقیقي �کاري پر 8ای د مردار خورو  شوې هوس_

aپوسانو پرې تاالن جوړ کNی وی. نNۍ والو 8واکونو چې پر رس کې یې د 

امریکې متحده ایاالت او د روسیې فدراتیف جمهوریت قرار درلود. په 

افغانستان کې جهادي تنظیمونو ته د دې فرصت ورنه کN، لکه �ن\ه چې د 

امه د ویاړونو مدعیان وو، په سیايس اړخ کې هم د یوه متحد او جهاد په ن

غ-تيل نظام په جوړولو کې د ویاړونو خاوندان يش، لکه �ن\ه چې په ژنیو 

کې د افغانستان لپاره په خربو کې د جهادي تنظیمونو د استازیو لپاره الره 

و ترمنQه وتNل شوه او د سولې خربې یې یوا8ې د کابل او اسالم اباد د استازی

روانې وساتلې. په هfغه تو�ه یې د سیايس واکمن_ پر �دۍ باندې هم د 

جهادي تنظیمونو واک د اختالفونو له المله نیست او نابود کN. یعنې بیا هم 

پاکستان ته مرشوعیت ورکN شو، چې کابل ته یو �وډا�ی واکمن وaاکي. هfغه 
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لوم�یو دوه وو میاشتو  وو، چې د پاکستان د صدراعظم نوازرشیف له لوري د

لپاره صبغت الله مجددي، د جمهور رییس په تو�ه او ورپسې برهان الدین 

ربا1 د 0لورو میاشتو لپاره د جمهور رییس په نامه و�.رل شول. یعنې لکه 

0ن;ه چې وایي: پاکستان په یوه �ذار دوه پختک4 وویشتلې. دوه تنه د ل�2یو 

واک پر �دۍ کېنول او په دې تو�ه یې په  قومونو 0خه د رسواالنو په نامه د

س.سمه تو�ه د سیايس ک�کیچ د پراخولو رسه یو Eای د جهادي تنظیمونو یو 

غQتلی او د ویاړه ډک Eواک یې په خپل منLي ج;�و کې لتاړ ک�، 0و کوم 

غQتلی امنیتي Eواک چې د شوروي اتحاد په مرسته په افغانستان کې جوړ 

ل شوی و، تیت او پرک، نیست او نابود ک�ي، چې شوی او پر خپلو پQو ودرو 

همداسې هم وشول. د مجددي په دوه میاشتني جمهوري ریاست کې اردو، 

پولیس او امنیتي Eواکونه چې 0ه ال هم شته والی الره ال پسې وش�ېدل، کله 

چې ربا1 د واک پر �دۍ کېناسته، دا مهال نور نو د افغانستان د 0و پې�یو 

Eواک خپل شته والی له بنسXه له السه ورک�. د کابل Wار د  جوړ شوي امنیتي

کو0ه ډبو واکمنیو په جال کې داسې را�یر شو، چې  هیچا ته د رس او مال 

خوندیتوب پاتې نه شو. پوWتنه دلته دا ده چې د پاکستان له خوا افغانستان ته 

شول؟  په کوم دلیل د دوه وو او د 0لورو میاشتو لپاره موقتي مرشان ونومول

Eواب ه.غه دی چې په پورتنیو کرWو کې ورته �وته ونیوله شوه. په نامه د 

جهادي تنظیمونو هلې Eلې هر یو یې Eان ته د عادالنه حق نه زیات واک 

غوWتلو، د واک پر رس د ج;�ې الملونه وEې2ول او راسرت یې ک�ل. هیa یوه 

، خو cهمن �ا من تنظیم به نه ویلې چې �ني دی به پاوی وی، هر یو Eان

هیa یوه دا نه منله چې هر من له پاویو، یعنې له کوچنیو وزنونو جوړې2ي او 

هر کوچنی وزن د من په منوايل کې پوره اغیزه لري. م;ر هیa کوچني وزن 

نه يش کولې د من رسه Eان وتيل او برابر و�gي. دې خربې ته چا نه کتلې، 

کوچنی وزن و، په ه.غه  لکه 0ن;ه چې مجددي د تنظیمونو په منj کې یو

تو�ه ربا1 هم د من په وزن دروندوالی نه لرلو. دغو وړو وړو وزنونو د عدالت 

په تله کې Eانونه سپک �gل. نو له دې المله د بهرنیو اغیزمنو Eواکونو رسه د 

رس خوEولو او د من وزن ته د Eان رسولو په هlه کې ال د پخوا 0خه Wکېل 
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ر نجیب په مهال د سولې د خربو لپاره له کابل وو. و�ورئ کله چې د ډاک�

'خه یعقو#، کاویا" او مزدک د املان اتحادي جمهوریت ته راتلل، په 

ه5غه مهال به له پې0وره مجددي، �یال" او ربا" یو (ای املان ته راتلل، دا 

چې دغو دوه وو ډل;ه �یو په املان کې د سولې پر رس یا د واک د لې9د پر رس 

او د چا په کور کې رسه خربې کولې؟ (انله بحث دی. م;ر د دې چیرته 

دواړو د سفر موخه Hکاروي چې په افغانستان کې د ډاک�ر نجیب نه وروسته 

نور به ډېرکي ولس د من په نامه په واک کې نه وي، داسې هلې (لې کېدلې 

چې کوچني وزنونه راQول کPي او له هغوی 'خه یو 'وک د من د و زن په 

د واک پر �دۍ کېنوي، چې همداسې هم وشول، هغه د پیشو او م9ک نامه 

کیسه شوه، هیX یوه م9ک دغه وسه نه لرله چې د پیشو په غاړه کې غPوندي 

واچوي، په همدغه تو�ه په افغاسنتان کې هم د ل9کیو کوچني کوچني وزنونو 

 'خه هم من جوړ نه شو، دا (که چې هر یوه (ان من �اYه او هیX یوه هم په

خپل رHتیني وزن قانع نه وو. در�رده برابر حق غوHتنه او د دې غوHتنې 

لپاره هم د دیموکراس` له نامه 'خه ناوړه ��ه پورته کول وو، کوم چې 

  دیموکرايس د من واکمن` پر پاویو باندې یو روا او نه ماتېدونکی دود �aي.

رس  داسې ناروا غوHتنې وې چې په پې0ور کې د کابینې د وزیرانو پر

جوړجاړی نه راته، 'و په پای کې د سعودي عربستان، د ایران او د پاکستان د 

واکمنو کPیو له خوا مجددي د دوه میاشتو او ربا" د 'لورو میاشتو لپاره د 

واک د �دۍ پر رس د ناستې جو�ه و�aل شول، چې په حقیقت کې یو سرت 

رض خاوند لېونی مجاهد ولس ته سپکاوي نه پرته بل 'ه نه وو، و ایي: د غ

وي، د دغو لېونیانو خپل هېواد او خپل ولس ته د خپلو شومو اغراضو پر مخ د 

کوږ دېوال بنسh کې0ود. دا چې بنسh کوږ و، دېوال تر رسه ونه رسېده. د 

مجددي او د ربا" په رسوال` چې کوم د جهادي تنظیمونو په نامه د اسالمي 

کوږ او ووږ، اومه، خام او  جمهوریت بنسh کې0ودل شو، د لومPي رس نه

خ�ول راوخاته. کور په کور ج;Pې یې راوپارولې، د کابل Hار یې کنjواله 

کنjواله کP، داسې یې ویجاړ کP، چې ته به وایي بیا چن;یز راغلی او د بلخ Hار 

یې له بنس�ه نPولی دی. د دغې اومه او کوږ بنسh لپاره ان;رېزانو ډېرې خولې 
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تو ژورنالیست په مرسته کله چې، احمدشاه مسعود یې تویې ک�لی، د خپل نام

له پنجشیره د کابل �ار ته په چورلکه کې رالې�داوه، ال له چورلکې نه یې هم 

نارې وهلې چې په افغانستان کې د ډېرکي +رب د واکمن) وار تېر شو، اوس د 

ل�کیو وار دی. د ل�کیو د واکمن) کومه غوره 6ېره چې وه، هغه یې په چورلکه 

کې کېنولې او دا دی کابل ته یې بیايي. د ل�کیو ډلې چې له پاویو او نیم 

پاویو 6خه د من په نامه جوړېدل، د عدالت په تله کې د وزن له مخې د 

ډېرکي د من وايل Gای ونه شو نیولی. دغه المل او دا چې د اسالم د دین د 

ه او ال له پخوا مومن بها د درېم رکن یعنې د (انفاق) د حکم رسه روغه نه لرل

6خه د شیطاK وسوسو �کار شوي وو، په کابل کې د ننوتلو رسه جوخت پر 

هغو نادودو وررس شول، چې پخوا ال په کومه سیمه کې چا نه وو لیديل. یعنې 

د نوې واکمن) رسواالن کوم چې د کمونستي په ډلو پورې ت�او درلود، هغوی 

ر غیب او د ملونT رکنونه یې نه خو په ظاهره (انفاق) منلی وو، مNر ایMن پ

 Tن پر غیب او د ملونMتي وو، ایWمنل او هغوی چې په جهادي ډلو پورې ن

پر رکنونو �ه +ینZ نWتي وو، مNر د (انفاق) رکن ته یې شا اړولې وه، هیY یوه 

ې نه چې د بهرنیو لوم�ۍ ورG هغویکن ته وفاداري ونه �ودله، یې دغه ر 

ه لومو کې لتاړ شوي وو، د (انفاق) د رکنه 6خه هېوادونو د جاسوس) شبکو پ

یې 6ه وقوف نه الره او نه هم چا هغوی ته له (انفاق) 6خه 6ه ور�وديل وو، 

6ه چې پرې ډېر زیات +ینNار کېده، هغه خو ایMن پر غیب او ملونT و، چې 

باید وخت ناوخته پرې لNیا شوي وای. د مهاجرینو په نامه چې له بهره 6ومره 

رابهېدلېې د هغه نه 6ه د کوربه واکمنیو ک�یو او 6ه به د جهادي مرستې 

تنظیمونو رسواله ک�یو غال کول. 6و په خپلو حسابونو کې چې د بهرنیو 

هېوادونو په بانکونو کې یې لرل، ورزېرمه ک�ي، چا چې خر نه درلود، هغه د 

 bW6 لېNکلې بن�ر نه درلود، هغه د cشو، لوکس مو+ر خاوند شو، چا چې کن

چا چې افغان) نه پېژندلې، هغوی د ډالرو او پونcونو مالکان شول، چا چې په 

خپل هېواد کې د کابل �ار نه وو لیدل، هغوی د لندن، پاریس او واشنfNن د 

  �ارونو سیالنیان شول.

په دې توgه په خوله به یې د خدای نوم اخیسته، خو په عمل کې به یې هغه 
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یل، همدغه په ظاهره رح�� او په باطن کې �ه کول، چې شیطان به ورته و

شیطا� �ېرې په ډالرو او پون*ونو داسې وپ'سېدل، ته به وایې چې ک# م# 

چا په باد پ'سويل دي. انسان د انسان رسه د روغ او د غل کولی يش، لکه چې 

دغو شیطا� �ېرو و>ودله، خو هی;وک له خپله خدایه رسه په غلطه �ه نه 

Cورئ پاکستان ته له افغانستانه په میلیونونو افغانان مهاجر يش پرمخ بېولی، و 

شول، هر مهاجر په د>تو او بیدیاوو کې شپې سبا کولې، چا د ملر او باران، چا 

د س'و او تودو �خه د ژغورنې په پار کومه �پره یا کېGدۍ نه لرله، د بهرنیو 

ونه ډالره مرستې هېوادونو له خوا چې د دغو مهاجرینو په نامه په سلJونه میلی

وبهېدلې، د دغو مرستو �خه ډېره لGه برخه هغه هم هغو مهاجرینو ته 

ورسېدلې، چې د تنظیمونو د واکمنیو ک'یو رسه یې �ه نا�ه خپلوي، دوستي 

یا پېژندCلوي لرله، نور نو Rول د دوی او د دوی د پاکستا� واکمنیو ک'یو 

د تنظیمونو د واکمنW ک'یو د جیبونو ته تویې شول. دا رنJه د رVا ورUې غال 

هر غ'ي �خه په سیمه کې د زمانې لوی شتمن وCرUاوه، خو په خوا کې یې 

ډېر داسې مهاجرین د رس د سیوري د نه لرلو له المله او همدارنJه د ولGې او 

تندې له زوره م'ه شول، چې د دغو شیطا� ک'یو رسه یې خپلوۍ یا لG تر لGه 

لې هدیرې چې د کمپونو د مهاجرینو د م'یو �خه پېژندCلوي نه لرله، هغه Rو 

ډکې شوې دي، د دغو نادودو �رCندې بېلJې ZCلی کېGي، خو رسه د دغو 

Rولو نارواوو، د تنظیمونو واکمنو ک'یو یوه بله ناروا هم ودودوله، هغه دا چې د 

اسالم په نامه یې هغو نجونې اومې'وخه مېرمنې چې یې د افغاسنتان په دننه 

م غافل Cیره حملې له لیارې یې نیولې، د جنJي اسیرانو په نامه به کې د کو 

یې �ه د پاکستان په بازارانو کې پلورل او �ه به یې په خپلو کورونو کې د 

وین^و په نامه >کېلولې او په دې توCه د اسالم د دین هغه سرت مرام چې 

aو الندې ک'. انسانیت ته د انسان د ازادۍ او رشافت پیغام و، یو Uل بیا تر پ

یعنې: د مریي او د بادار رسم او رواج یې بیا راژوندی ک'. په داسې حال کې 

چې دغه نجونې او مې'وخه مېرمنې Rولې مسل�نې او د هغوی کورنW هم د 

نیکونو �خه را په د ېخوا مسل�نان وو. مJر Uینو د جهادي تنظیمونو واکمنه 

له چې دوی د اسالم د دین د عايل ک'یو په خپلو دغو ننJینو عملونو رسه و>ود
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مفاهیمو 	خه چې انسانیت ته ازادي ب�ي، 	ه پوهه نه لرله، 	ه چې هغوی 

غواړي، په عمل کې پيل ک&ي، هغه ک+ م+ د شیطا) ک&یو غو#تنې وې، 

چې تر اوسه پورې زموږ په هېواد کې په پرله پسې تو3ه کله په یو رن1 او کله 

بايس او @ان <ولنې او ن&ۍ ته #کاره کوي. د په بل رن1 رسه رس له جیبه راو 

دې ننHین عمل پر ضد په هDغه مهال کې په پې�ور کې د @ینو پې�وري 

سیاستوالو رسمي احتجاجونه راپورته شوي وو، چې د مهال جمهور ريیس 

غالم اسحاق خان په نامه استول کېدل، لکه چې بیا په همدې تور د عربو د 

غانانو د ډلې مولوي جمیل الرحمن هم ترور شول، ډلې عبدالله عزام او د اف

	و د داسې ننHین اعDلو مخ نیوی ويش. باید ووایو، په دې مهال کې د 

کمونستانو او جهادي ډلوترمنOه جH&ه خپله انسا) 	ېره د السه ورک&ې وه، 

نور نو هغه 	ه کېدل چې په @نHل کې د وحيش ژویو له خوا رامنR ته کېدلی 

ه په شلمه پې&ۍ کې په افغانستان کې چې کوم جنایات پېV يش. په دې تو3

شول، #ایي د تاریخ په کوم بل پ&او کې نه وي پېV شوي. د دغو نادودو 

جنایاتو یوه بېلHه هم د کابل #ار دی چې جهادي ډلو <پلو او کمونستي 

عواملو په 3[ه رسه په کابل کې مرتکب شول، یعنې کوم جنایات چې د 

په مهال کې په کابل کې وشول، په هغو <ولو کې کمونستان مجددي او ربا) 

  او @ینې جهادي ډلې په سDسمه تو3ه الس لري او پ&ه دي.

دا @که چې په دې مهال کې چې د کابل د حکومتي قواوو له خوا کوم بم 

غور@ېده یا راک+ توغېده، هغه به ارومرو د کمونیستي @واکونو پر السونو 

اوو کې @ای پر @ای شوي وو. همدارنHه کوم توغېديل چې په دولتي قو 

راک+ یا کومه 3ولa چې د هغوی پر ضد د جهادي کومې ډلې له خوا راتلله، 

په هغه کې به هم کمونیستي 	ېرو الس درلوده. د مثال په تو3ه د مجددي او 

ربا) په مهال کې د عظیمي، دالور، دوستم او @ینو نورو مشهورو پرچمي 

چې د د ولتي قواوو رن1 بدرنHولی يش. همدارنHه په 	ېرو شته والی دی، 

مقابل لوري کې د شهنواز تfي خلقي 	ېرې شته والی هم د بېلHې په تو3ه 

یادولی شو. دغه الملونه او داسې نور عوامل سبب شول چې په کابل #ار کې 

جH&ې خپله انسا) 	ېره وبایلله او #ار په وحشیانه تو3ه ړن1 او کن[ کپر شو. 
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ې د امریکې متحده ایاالتو او د شوروي اتحاد ترمن�ه د روغې او سولې هغه چ

مفهوم چې س(ه ج*(ه نه چا '&لې او نه چا بایللې، په کابل کې یې خپله ب�ه په 

  1ر'نده تو'ه و0ودله.

نه کمونستان هغه بدنامه کمونستان پاتې شول اونه مجاهدین هغه نېکنامه 

ه یوه برابره وختله. نور نو احمدشاه مجاهدین. په دې تو'ه د دواړو ډلو کچ

مسعود خپله 1ېره بایلودې وه او د هغه پر >ای دا ډاک&ر نجیب و، چې د کابل 

د 0ار د و'(و لپاره یې د سرت ژغورونکي 1ېره خپله ک(ې وه. د کابل ج*(ه کې 

چې 1ه وشول، هغه 0ایي د س(ې ج*(ې د پای Gکی وي، چې په نه (بري) او 

ورسېدله. م*ر چا چې تاوان وک(، هغه خو یوا>ې افغانان نه (ماتې) پای ته 

دي، چې کيل، کورونه او 0ارونه یې ړنK شول، په میلیونه اواره، په سل*ونه 

زره معیوب او په میلیونونه ووژل شول، چې دا ل(ۍ ال هم په غ�ېدلو ده، هغه 

چې د سولې نارې وهي، د ج*(ې اور تازه کوي او هغه چې د ج*(ې ج*(ې 

وهي، په 1ر'نده تو'ه د بهرنیو د0منو ک(یو د واکمنQ موده په افغانستان  نارې

کې اوږدوي. دغه خربه 1ه پ&ه نه ده، هر 1وک یې په خپلو سرت'و لیدلی او 

په خپلو غوږونو اورېدلی يش. هغه دا چې: د رباV واکمنQ پر روسیې، 

امریکې  ایراV، تاجیکي، اوزبکي او >ینو اروپايي هېوادونو په رس کې د

متحده ایاالتو په مرستو تکیه و هلې وه، خو په داخيل پ(او کې ډېر زیات د 

ایران پر نظامي مرستو متکي شوي وو. م*ر د دوي پر ضد د حکمتیار ج*(ه بیا 

د پاکستان او >ینو عرa هېوادونو پر مرستو پرمخ بېوله کېدله. په لوم(ي پ(او 

Vکې د عربو د القاعدې ډلې مرسته د ربا  Vد ډلې رسه وه، خو کله چې ربا

په کابل کې د ثبات او امنیت د Gین*ولو نه پاتې راغی، نور نو القاعده هم 

وررسه پاتې نه شوله. له بله لوري د کابل د ج*(ې د پای ته رسولو په نامه چې 

کومې کورنQ او بهرنQ هلې >لې راروانې وې، په دې هلو >لو کې د رباV او 

ه دې Gکي هوکې راغله چې نه رباV او نه حکمتیار، بلکې د حکمتیار له خوا پ

جهادي 1ېرو 1خه کومه بله ډله چې د کابل په ج*(و کې 0کېل نه وي، 

رامنj ته يش، هiغه وو چې د طالبانو په نامه یوه بله ډله، هغه هم د کوی&ې او 

ه په د کندهار د لیارې د امنیت د Gین*ولو په نامه رامینj ته شوه، دغې ډلې ت
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لوم�یو کې د ربا� له خوا د ژغورونکو پر�تو نوم ورک�ل شو او په دې نامه 

ربا� خپله واکمن* په کندهار او غز� کې هم په رسمي تو ه د طالبانو 

غور0ن4 ته وسپارله. په داسې حال کې چې د حکمتیار 0واکونو ال تر میدان 

  �اره پورې د طالبانو پر ضد په ج�7ه بوخت وو.

د حکمتیار قوماندان تورن امان الله له ج�7ې نه پرته طالبانو ته کله چې 

میدان �ار وسپارلو، احمدشاه مسعود هم له کابل نه په چورلکه کې میدان �ار 

ته راغی او د طالبانو رسه یې جال ت�ون السلیک ک�. ویل کېAي چې په دې 

ي نه ت�ون کې راغيل وو چې طالبان دې له میدان �ار نه د کابل په لور 

را0ي، بلکې لوم�ی دې د لو ر د لیارې نه چاراسیاب ته وريش او له 

چاراسیابه Lخه دې حکمتیار لرې ک�ي. کله چې حکمتیار له چاراسیابه Lخه 

لرې شو او چاراسیاب د طالبانو السته ورغی، په هغه مهال کې به احمدشاه 

  مسعود د کابل �ار طالبانو ته وسپاري.

طالبانو د لو ر له لیارې چاراسیاب ونیولو او په دې  د همدې ت�ون لیک پر مخ

تو ه د کابل په جنوب کې د طالبانو او د احمدشاه مسعود 0واکونه رسه پوله په 

پوله شول. احمدشاه مسعود د دې پر 0ای چې د ت�ون پرمخ د کابل �ار 

طالبانو ته وسپاري، نوي رشطونه وړاندې ک�ل، وایي چې په نوي رشطونو کې 

ط دا و، چې طالبان باید د د وی تر بیرغ الندې رايش او د ربا� یو رش 

واکمني ومني، دا چې د طالبانو د غور0ن4 د رامینR ته کېدلو په موخه دا 

خربه نه وه چې ربا� دې پاتې يش، نو له دې المله طالبانو ونه شوای منلی او 

ر خپل کنTرول له بله اړخه نور نو طالبانو جنوب او جنوب لویدیR والیتونه ت

الندې راوستي او په دې تو ه یو سرت 0واک ترې جوړ شوی و، د کابل په 

لوري یې خپل پرمخت7ونه ودرول او الړل، د نن7رهار، کون� او د لغWن والیتونه 

یې یو په بل پسې ونیول. حکمتیار چې په لغWن کې دېره شوی و، له لغWن نه 

و له لغWن Lخه تر کابله پورې غZېدلې بغالن ته الړ او هلته دېره شو. طالبان

لویه لیاره په ډېره مې�انه د ربا� او احمدشاه مسعود له 0واکونو Lخه ونیوله او 

تر خپل کنTرول الندې یې راوستله. کله چې طالبان د پلچرخي سیمې 

ونیولې، نور نو ربا� او مسعود ته په کابل کې د اوسېدلو وسه پاتې نه شوه. نو 
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& رسه له کابله د ش�ل په لوري جبل رساج، پنجشیر او خنجانو ته ډېر په چ�ک

وت3تېدل، لکه چې د جبل الرساج او د خنجان د ایتاليف غون)و نه نوم 

اخیستلی شو. وایي چې احمدشاه مسعود له کابله 8خه مخکې له مخکې ثقیله 

 وسلې ویستلې او پنجشیر ته یې لېCدولې وې. د کابل Aار په وران او ویجاړ

حالت رسه د طالبانو الس ته ورغی. طالبانو په کې خپل اسالمي امارت اعالن 

کI. په ادلون بدلون کې ډاک�ر نجیب چې د ملGرو ملتونو په دفرت کې پناه 

اخیستې وه، د طالبانو له خوا راوایستل شو، لومIی ووژل شو او بیا د کابل د 

دار وIMول شو. نIۍ Aار په انصاري واټ کې د هغه د ورور رسه یو Mای پر 

والو د طالبانو دغه عمل د Wولو قوانینو په خالف وTاSه او و یې غانده. په دې 

کار کې Mینو Tاون)یو هېوادونو هم د طالبانو عمل وغانده، په کورZ اړخ کې 

هم طالبان ونه ستایل شول او چا یې پلوي هم ونه کIه او په دې توTه په یوه 

ل، چا چې طالبانو ته د دغې کIنې مشوره سپک کار رسه طالبان سپک شو 

ورکIې وه، Aایي هغوی به ه�غه کIۍ وې چې بیا یې د طالبانو د Wکولو او له 

مین_ه وړلو په پار د امریکې د متحده ایالتو د Mواکونو لپاره خپلې هوایي او 

  Mمکن& لیارې او Tودرونه ورپرانستل.
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  طالبان په کابل کې
  

یولو رسه یوه لویه غون�ه جوړه ک�له، په دې غون�ې کې طالبانو د کندهار په ن

د افغانستان له 'ولو والیتونو $خه تر یو نیم زرو دیني عاملانو پورې برخه 

واخیستله او د افغانستان لپاره یې د اسالمي امارت بنس/ کې-ود او په رس کې 

په دې یې مال محمد عمر اخوند د رسوال او د امیراملومنین په تو6ه و'اکه او 

هوډ رسه یې د خپلو مبارزو ل�ۍ وغ?وله، د غز=، میدان و ردک، لو6ر، 

پکتیا، خوست، پکتیکا، ننGرهار، کون�، لغFن او د کابل والیت په السته راوړلو 

الپسې هوډمن شول، چې کولی يش د هېواد نورې برخې هم ونیيس. د دوی 

د کابل په 6اون�  د نظامي اړخ Jواکونو خپلې هلې Jلې توندې ک�لې. تر $و

کې د پروان او د کاپیسا والیتونه هم تر خپل کنNرول الندې راويل او د کابل د 

Oار په دننه کې یې د مذهبي $انGې Jواکونو ته الرOوونې وک�لې، تر $و 

مذهبي احکام په خپلو وچو او کلکو دری?ونو رسه یو Jای په Oار کې پيل 

ه زیات د اسالم په دوم رکن یعنې پر ک�ي. د طالبانو دغه ډله چې تر هر $ه ن

ملان?ه باندې ډېر 'ینGار کاوه، د Oار خلک به یې هر کله او په هر Jای کې د 

ملان?ه د ادا کولو په نامه جېلونو ته ورننویستل. که چا ویلې ملونZ یې ک�ی، 

هغه به بیا هم په ډانGونو او مذهبي دورو وهل کېده او تر $و چې به یې د 

مار په مخه کې ملونZ نه و، ک�ی، نه به خوشې کېده، داسې هم طالب ډانGه 

ویناوې خپرې شوې، چې یو چا ملونZ ک�ی و، خو د طالب مذهبي ډانGه مار 

له خوا بیا هم جومات ته ورننویستل شو او ورته وویل شول چې همدا اوس 

دې د ده په مخه کې ملونZ وک�ي. هغه س�ی هم د طالب په مخه کې ودرېده 

ت یې وک�، چې: نیت کوم چې ادا ک�م هغه ملونZ چې طالب یې رانه او نی

غواړي، خاص د مالعمر اخوند لپاره، مخ مې د کندهار په لوري الله اکرب. 

دارنGه پې-ې Oایي ډېرې پې-ې شوې وي، چې د طالب واکمنه ک�یو په امر، 

يل هغه هم د طالب د ډانGه مارانو له خوا پر وليس و�6یو په جربي تو6ه عم
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کېدلو. خربه دا ده چې ملون� لکه ای�ن یو و��نیزه وجیبه ده، چې هر و��ی 

یې د,ان لپاره غوره کوي. خو طالبانو دغه و��نیزه وجیبې ته د $ولنیزې 

وجیبې په تو�ه کتل او هغه به یې داکراه او اجبار له لیارې په خلکو عميل 

چې هغه هم درېیم رکن کول. د اسالم د دین د دریو رکنونو نه یوا,ې یو رکن 

دی او د انفاق په نامه یادې=ي، چې $ولنیزه وجیبه �>ل شوې، چې باید د 

زکوات، خیرات او صدقاتو نه پرته یوا,ې د انفاق په نامه د یو $ولنیز مکلفیت 

په Jېر په $ولنه کې خپل شته والی وساH، خو دغې دندې ته د طالب 

ينِ «چارواکو هیL اعتنا نه لرله، دین وایي  مMر طالبانو به د » َال إِكَْراَه ِيف الدِّ

جرب او اکراه له لیارې پر خلکو ملونNونه کول. طالبانو د دغې اجباري 

ملونNونو رسه یو ,ای پر خلکو به دا خربه هم وپتییله چې په ودونو او د 

خوRیو په نورو پرو�رامونو کې به د $نQ $کور نه کار نه اخيل. په دې تو�ه 

ک ژوند چې د خوRیو میلې په کې د کلتور اغیزمنه اړخ �>ل یې د خپلوا

کې=ي، یو قلم منع ک�ل. ته به وایې چې له اس�نه نوی پیغمرب راکوز شوی او 

نوی دین یې راوړی دی. د اسالم د دین پیغمرب خو خپلو امتونو ته د خوRیو 

Rیو په مراسمو کې د خوRه نه وو ویيل، دا چې د خوJ یو دمنع کولو په هکله

د وسایلو Jخه �Zه اخیستنه یې احسن کار �>لی و، Jه چې د اسالم د دین له 

خوا منع شوي، هغه خو افراط او تفریط دی. طالبانو په خپلو افراطي ک�نو و 

لس ست�ی ک� او جهادي ډلو په خپلو غالوو او لو$�ریو خپل نوم بد ک�. دغه 

په نامه بد او رد ویلې او د  المل و، چې طالبانو به خپلو سلفو ته د رش او فساد

رش او فساد ډلې به طالبانو ته د افراطي، جاهل او وحيش نوم ورکاوه. د طالبانو 

افراطي خوی او خصلت چې د القاعدې د افراطي ,واکونو Jخه ورته د یوې 

روRانې لیارې په تو�ه ورسپارل شوي وو، القاعدې ته د دې وسه و بdله چې د 

اړخ کې د رش او فساد په ,پلو او $کولو کې پراخه ونfه طالبانو رسه په نظامي 

واخيل. په دې مهال کې چې د القاعدې په رسوالi کې اسامه بن الدن خپلو 

موخو ته د رسېدلو په لیاره کې د پراخو هلو ,لو تکل ته الس اوږدک�ی و، 

طالبانو هم پر خپلو مخالفینو باندې په مختلفو سنMرونو کې یو په بل پسې بری 

ترالسه کاوه، خربه دې ته ورسېده چې احمدشاه مسعود افغاسنتان پرې=دي او 
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بهر ته په تې�ته الړ يش، خو د روسیې مقاماتو ورته په اخطاریه تو�ه سال ورک�ه، 

چې که بهر ته الړ يش د تل لپاره به افغانستان له السه ورک�ي. په دې تو�ه 

ه ش4ل کې د خواجه بهاءالدین احمدشاه مسعود د روسانو په سال د افغانستان پ

په سیمه کې :ان ته سن<ر جوړ ک� او ه4غلته د روسانو د هوایي او :مکني 

:واکونو په ډاډ واوسېده. کله چې طالبانو پر کاپیسا او پروان والیتونو بری 

وموند، په دې هFه کې شول چې پنجشېر هم راالندې ک�ي، م<ر په دې مهال 

ستیال یوه اعالمیه خپره ک�ه او وویلې، چې کې د روسې د جمهور رییس مر

(پنجشېر د مسکو حیثیت لري، که طالبان پنجشېر ونیيس، دا د دې معنا 

ورکوي، چې مسکو یې نیولی دی). په دې اعالمیی کې روسانو وHودله چې 

که چیرې پر پنجشېر حمله کېLي، نو د روسې قواوې چې په تاجکستان کې 

تې کېدلی، Hایي هغوی به د مسعود په مالت� په پرتې دي، بې تفاوته نه يش پا

  ج<�ه کې د طالبانو پرضد برخه واخيل.

د دې اولیتS4وم له مخې طالبانو په کاپیسا او پروان کې خپلې کرHې 

پرې�ودلې او د هېواد په لویدیU کې د هرات د نیولو په هFه کې شول. 

بل پسې ونیول، خو طالبانو هرات، بادغیس، جوزجان او رسپل والیتونه یو په 

د مزاررشیف د Hار په نیولو کې یې سخته ماتې وخوړه. ډېر طالبان تلف شول 

او د طالبانو په صفونو کې کوم کسان چې منU الري وو، لکه د مال محمد غوث 

اخوند په _ېر هغوی د تل لپاره د طالبانو د غور:ن^ د صفونو نه جارو شول. 

مزاررشیف Hار ونیو، نور نو د ش4ل د کله چې طالبانو په دوهمه هFه کې د 

  پاتې والیتونو دفاعي کرHې تر تخاره پورې یو په بل پسې وړن<ېدلې.

طالبان په ��ندۍ تو�ه د تخار د والیت مرکز د تالقانو د Hار د نیولو په محارصه 

بوخت شول، د اروپایي شورا له خوا احمدشاه مسعود راوبلل شو، هغه فرانسې 

ه کې یې د اروپایي پارملان په وړاندې خپله ت<الره روHانه ک�ه ته الړ، په فرانس

او و ې ویل چې دا :ل به د دوه وو میاشتو په دننه کې طالبانو ته ماتې 

ورک�ي او Sول افغانسان به په خپل کنfرول کې راويل. نوموړي د اروپايي 

د دې چې Sولنې نه د اتیا میلیونو ډالرو مرستې د السته راوړلو نه وروسته رسه 

پخواi پادشاه محمد ظاهر خان بليل وو، روم ته الړ نه شو او بېرته تالقانو ته 
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و�ر
ېده. م�ر لکه �ن�ه چې وعده یې ورک�ې وه، نه یوا
ې دا چې په دوه 

وو میاشتو کې یې *ول افغانستان ونه نیوه، چې طالبانو ته یې د ماتې ورکولو په 

قانو 0ار یې هم وبایلود. نور نو بدل کې په خپله ماتې وخوړله او د تال

احمدشاه مسعود په *ول تخار والیت کې یوا
ې د خواجه بهاوالدین سیمه د 

یوې کوچنB ت�ان�ې رسه چې تر پنجشېره به یې هوایي اړیکې سمېدلې، نور 

�ه په افغانستان کې ورته پاتې نه شول. په داسې بدحال او پرېشانه چاپېریال 

و. پ�ه یې پر دوه وو تنو عرE خربیاالنو واچول کې احمدشاه مسعود ترور ش

شوه، چې د ترور پر 
ای کې یو یې د بم د چاودنې رسه او بل یې د مسعود د 

ساتونکیو له خوا ووژل شو. د پېJې ريJتینوالی ال تر اوسه پورې نه دی �ر�ند 

شوی. یوا
ې دومره وویل شول چې عرE خربیاالنو د خپل د عکاسB په 

تعبیه ک�ی و، چې د هغه په چاودېدنې رسه دغه پېJه راپېJه شوې کمره کې بم 

ده، م�ر دې *کي ته چا 
واب ونه وایه چې دغه دوه تنه خربیاالن خو ال د 

ېوې اونB نه مخکې د ډېرو اختونو او پو0تنو وروسته چې د چک پاینP او 

کنرتول د �ان�و له خوا وشوې، خواجه بهاوالدین ته رسېديل وو، نو دوی 

رن�ه وکوالی شول، په خپله د عکاسB هغه غUه کمره د بم رسه یو 
ای د �


انه رسه ولري؟ د کمرې په عدسیه کې بم تعبیه کول او بیا تر هدفه رسول 

خو د داسې دوه وو تنو عرE خربیاالنو له وسې نه بهر کار دی. داسې او 

سپارل دارن�ه نور ډېرې پو0تنې د مسعود د ترور رسه یو 
ای خاورو ته و

شوې. یوه مهمه پو0تنه چې هر کله زما په ذهن کې 0کته پورته کېX.ي، هغه 

دا ده چې: که عربانو د دې وسه لرلې، چې د عکاسB په کمره کې بم تعبیه 

ک�ي ^و اوس به د 
مکې پر مخ د ارسایلو په نامه �ه نه وو پاتې؟ په هر حال 

م هېواد کې د دوی دا د ن�ۍ د سیايس واکمنیو پالیيس ده چې �وک په کو 

تر اهدافو پورې 
ان ونه يش رسولی، هغه خو نور د ژوند حق نه لري، نو 


که زه فکر کوم چې مسعود د عربانو د کمره یي بم له السه نه دی وژل شوی، 

بلکې د هغه ژوند د اروپایي *ولنې د اتیا میلیونو ډالرو د بم د چاودېدلو له 

ه کې وروستیو سیايس او نظامي المله پای ته ورسېد. لکه چې په سیم

پرمخت�ونو هم په دې هکله خپله �ېره په ډا�یزه تو�ه بربنfه ک�ه، لکه �ن�ه 
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نو چې موږ ولیدله یا مو واورېدله، د امریکې د نیویارک او د واشن
	ن په �ارو 
د سپتمرب د میاشتې په یوولسمه نې	ه یوه سرته پې�ه راپې�ه شوه،  ٢٠٠١کې د 

یدلی حال داسې دی: په همدې ورځ چې د سپتمرب چې زما د سرت)و ل
یوولسمه ورځ وه، زه او زما مېرمنې په خپل کور کې چې د املان د بن په �ار 

کې واقع دی، اوسېدلو. د ماسپ�ین د ملان1ه مهال و، زه د ماسپ�ین د ملان1ه 

د ادا کولو په هوډ د کور د سالون @خه چې هلته تلویزیون مو کاته، الړم. د 

�ین ملونE مې ال نه و، پای ته رسولی، چې زما مېرمنې راته نارې کCې، ماسپ

چې هله زر راشه چې یوه پې�ه شوې ده. زه چې د سالون خونې ته راغلم، 

چینل کې د نیویارک د تجارI دوه وو برجونو نه یو  (Z.D.F))ورم چې د 

دې برج د اور د تور دود په لوخوړو کې پK دی. ما ال ورته کتل چې د هم
برج له Nینو اړخونو @خه ژوندیو انسانانو د ژغورنې د مرستو غو�تنه کوله. 

دې پې�ې ته سوچ وړی وم، چې یوه بله سرته الوتکه په ډېر مهارت او په یوه 

خاص مانور رسه راغله او پر دې بل برج ورننوتله. د ننوتلو رسه سم شاوخوا ته 
، لوخوړو رس راپورته کC. دغه پې�ه یوه رسه ملبه راووتله او نور نو د یو تور دود

په همدې تو)ه ما په خپلو سرت)و لیدله، چې د نیمې )ېن	ې په موده کې دواړه 

برجونه یو په بل پسې را پرېوتلی او د پرېوتلو رسه سم سیمه د سرت غبار د برید 
�کار شوه. هر چا هره خوا تې�ته کوله، @و Nانونه د غبار د مر)اS اغیزو @خه 

داسې په تلویزیون کې ویل کېدل چې یوې بلې الوتکې غو�تل  وژغوري.

چې پر سپینې ماVئ وویشتله يش، م
ر له سپینې ماUV @خه ورته وویل شول 

چې جمهور رییس (بوش) په ماUV کې نشته، نو هغه الوتکه بیا د پنسلوانیا په 

د  کوم Nن
له کې راوغورNېدله. د نیویارک او واشن
	ن پې�و په نCۍ واله کچه
چاپي او تصویري رسنیو له لیارې یوه سرته غوغا راوپاروله. له هرې خوا به د 
پې�ې پCه د القاعدې پر غاړه اچوله کېدله، چې په دې کار کې د امریکې 

په رس کې وه خو په اروپا کې د عام  (CIA)متحده ایاالتو د جاسوسU شبکې 
ې په تیت پآنو کې ولس له خوا ورته د شک په سرت)ه کتل کېدل. لکه @ن
ه چ

راغيل وو، ویل کېدل چې د دغو سرتو الوتکو په هfغو لوړو او عايل مانورونو 

رسه الوNول د یو @و تنو د کوچنیو سپورhي الوتکو د پیلوhانو له وسې @خه 
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وتلی کار دی. په دغو تیت پانو کې چې ما هم لوستيل وو، راغيل وو، چې 

پې�ې طراحان دي، دوی غواړي  (يس آی اې او موساد په 	�ه رسه د دغې
چې د ارسایلو د تلموت د پې�و په &ېر داسې یوه سرته او ن"ۍ واله پې�ه 
راوپن6وي، چې وکولی يش د هغه په بهانه په ن"ۍ کې د خپلې خو,ې سرت 
سرت بدلونونه را پيل ک"ي. ,ایي په تلموت کې چې د کومو پې�و &خه یادونه 

ال د طوفان، د ابراهیم علیه السالم او د اور، شوې، هغه د نوح علیه السالم په مه

همدارنGه د مويس علیه السالم په مهال کې په نیل کې د فرعون د ل�کرو 
ډوبېدل او هالکېدل او داسې نورې پې�ې راغلې وي. د يس آی اې او موساد 
په دې طرحه کې القاعده د یو سرت ن"ۍ خور بال په &ېر ونومول شو او داسې 

شوې، چې د دې بال د سMسم تهدید له مخې د ن"ۍ سولې ډن�ورې وغKول 
ته سرته خطره مخامخ شوې ده. نو د دې خطر د مخ نیوي لپاره د امریکې 

متحده ایاالت به په خپل Pول زور رسه جG"ه وک"ي. القاعدې هم چې په رس 
کې یې اسامه بن الدن والړ و، د اسالمي امت لپاره په ملGرو ملتونو کې د ویTو 

د السته راوړلو او همدارنGه د امریکایي، رويس او نورو غرW هېوادونو  د حق
د غ"وندیو &خه د اسالمي امت د تیتو پرکو هېوادونو د ازادولو او خپلواکولو 

  شعار پورته ک".

دا چې القاعده او يس آی آې رسه په خپلو من6ونو کې &ومره نیژدې او د 
&ې"نې اړتیا لري. خو د يس آی &ومره تفاهم خاوندان دي، Zانله د پراخې 

آې او د القاعدې توده جG"ه په افغانستان کې د امریکایي Zواکونو د اشغال 
رسه یو Zای ,ه په توندۍ او په وحشیانه تو	ه پیل شوه. د امریکې جمهور 
رییس بوش اعالن وک"، چې که &وک موږ رسه نه وي، هغه زموږ د,من دی، 

پارول، خو د ن"ۍ Zینو هېوادونو لکه دې خربې رنGارنGه غرب	ونونه راو
اروپايي ولسونو ال تر روسې پورې د امریکې د دې غK رسه ملGري شول. د 
روسیې نه پرته نورو Pولو اروپايي هېوادونو چې د امریکې رسه په دې جG"ه 
کې ملGري شوي وو، خپل پوZونه افغانستان ته واستول، هر یوه هېواد خپلو 

اسويس شبکې هم په افغانستان کې فعالې ک"لې. پوZونو رسه جوخت خپلې ج
دغو جاسويس شبکو ته بهرd جاسوسان راغلل او یو شمېر نور د افغان ولس له 
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من�ه هم په کې و��رل شول، چې په دې ډله کې ډېرکي هغه کسان وو، چې 

د کمونستي پیر 'خه روزل شوي او کارول شوي وو، هغو د افغان ولس رسه 

کوم چې د کمونستانو په مهال کې یې لرلې وه. یعنې:  هغه پې/ه پیل ک-ه،

خپلې پخوان; د>من; یې له دې لیارې تازه ک-لې. د دوی په غلطو اطالعاتو 

د امریکې د هوایي او @مکني پو@ونو له خوا په افغانستان کې د بې �ناه 

افغانانو پر ودونو، جنازو، جوماتونو او نورو دیني مراسمو پر غونCو Bونه 

ل شول، په دې تو�ه د افغان ولس په رHو سرت�و ولیدل چې د د وورو 

یموکراس; په نامه د دیموکراس; ډېر سرت سرت او مر�اB Iونه پر پراخو پر�نو 

وورول شول، هغه هم د کمونستانو د پاتې شوو تايل 'Kو مزدورانو پر غلطو 

ا@ې د اطالعاتو. په افغانستان کې دغه انسان د>منه عمل و>ودله چې نه یو 

سوسیالیزم په نامه د روسانو دعوی د هېوادونو اشغالول وو، چې د امریکې او 

د هغه د ملNرو د دیموکراس; دعوی هم د هېوادونو د ولسونو وژل او د هغوی 

د کلیو او کورونو نیول دی او بس. امریکایانو په دې انسان د>منه جN-ه کې 

ده، وکولی شول طالبان د  چې ال تر نن ور@ې پورې په بې رحم; تو�ه روانه

واک د �دۍ 'خه وش-ي او د رباI د رش او فساد ډلې ته چې 'ه یې په 

خواجه بهاوالدین او 'ه یې د تاجکستان په کوالب او نورو >ارونو کې مېشته 

وو، بېرته کابل ته راويل او کابل په رسمي تو�ه هغوی ته وسپاري، دا چې د 

د پخوا 'خه د پاکستان او @ینو نورو رباI د حکومت پر @ای په کابل کې 

هېوادونو له خوا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی شوی و، چې د هغوی 

پر @ای د رباI واکمن; ته د ر سمیت ب/ل �رانه برې/ېدله، له بلې خوا د 

افغان ډېرکي ولس د رباI حکومت نه غو>ته، نو له دې امله امریکې د 

چین د هېواد په پالزمېنه (بی جینZ) کې د ن-ۍ راتلونکې واکمن; په هکله د 

د سرتو هېوادونو غونCه کې چې د بوش د ابتکارونو 'خه شمېرل کې[ي، د 

افغانستان د نوې واکمن; د رامین_ ته کولو په هکله ومنل شوه، چې راتلونکی 

مرش به یو پ/تون وي، خو واک به د تېر په 'ېر د تاجکو په الس کې وي، کوم 

ې په ه�غه مهال کې هم د اروپایي هېوادونو په رسمي رسنیو چې دغه خرب 

کې کd مd خپاره شوي وو، لکه چې د روسیې جمهور رییس پوcین هم د 
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بیجن� �خه په سیده تو�ه دوشنبې ته راستون شوی او په دوشنبې کې یې د 
ربانې او فهیم رسه د لیدلو په ترڅ کې هم همدغه خربه ربا" او فهیم ته ک�ې 

عنې په رس کې به یو پ3تون وي، نور نو واک به ستاسو په الس کې الندې وه. ی
باندې کې;ي. په دې هکله د اروپایي رسنیو ال د پوتین، ربا" او فهیم د �5ې 
غون5ې فوEوان یا عکسونو د خپرولو رسه جوخت همدغه م? هم لیکلی خپور 

رسه د روسیې د  ک�ی و، هIغه وه چې ربا"، فهیم او د دوی نوره ډله په �5ه

ایروفلوت په الوتکه کې له دوشنبې �خه سیده کابل ته راKي او په کابل کې 

د دولتي او حکومتي کدرو.نه Eول پر خپلو پلویانو باندې ویيش. دا چې د 
ربا" او د هغه د ډلې د راتللو نه په کابل او د کابل رسه د Eول هېواد په کچه 

کستان په �5ون د عرT هېوادونو او نورو چا استقبال نه ک� او همدارنRه د پا
هم د ربا" د بیا واکمنY رسه موافق نه وو، نو امریکایانو د املان د (بن) په 
[ار کې د افغانستان لپاره د ملRرو ملتونو د استازي تر مرشۍ الندې یوه غون5ه 
راوبلله. په دې غون5ې کې د افغانستان �خه د طالبانو او د حزب اسالمي 

ر نه پرته نور Eول جهادي تنظیمونه چې په ل;ه کیو پورې ت�او درلود، حکمتیا
راوبلل شول، چې هغه دا دي: د پخوا" پاچا ډله د دري ژبو په استازیتوب، 
مجددي او �یال" د عربو په استازیتوب، یونس قانو" او عبدالله عبدالله د 

ستازیتوب او د و تاجکو په استازیتوب، د عبدالرشید دوستم ډله د ازبکو په ا

حدت د �وند له خوا د شیعه هزار�انو په استازیتوب، خو د پ3تنو په نامه 
هیhوک د استازي په تو�ه نه وو راغيل، دغه المل و، چې حاجي قدیر له 
غون5ې وواته او بېرته الړ، Kکه چې چا د پ3تنو استازیتوب نه کاوه. داسې 

�ې په پای کې ماتې Rخوړيل او مغلوب شوي دي. برې3ېدله چې پ3تانه د ج

نو د هغوی پر رس او |مال باندې ویش او تاالن �5 دی. په واقعیت کې هم 
�ه په افغانستان کې د پ3تنو رسه په Rپې3ه همداسې وه، امریکایانو خپله ج

�ه ال ر وانه ده.Rې، چې ال هم دغه ج�  د[منY کې پیل ک

وو، د بن په  په هر حال لکه �نRه چې د بیجن� په غون5ه کې منل شوي

غون5ه کې هم د افغانستان لپاره حامد کرزی چې په هغه مهال کې [ایي د 
ارز�ان یا د فراه د والیتونو د کوم غره په ملنه کې پm و، د پ3تون په نامه د 
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راتلونکي موقت حکومت د مرش په تو�ه و��رل شو، �که چې د ویش او د 

ک له �دۍ نه ش,ل شوي وو، تاالن غون)ه بریال$ شوې وه، طالبان نور د وا

ایرا> الس پو:و د امریکایي دیموکراس$ د مدعیانو رسه یو �ای د پ2تنو پر 

رس او مال باندې تاالن �) ک,، هغه هم د یو پ2تون په نامه تر مرشۍ الندې. د 

رش او فساد ډله چې فساد یې جهادي غ,ي او رش یې کمونیستي ډلې پېژندل 

ل Lار :خه یوه کن)واله جوړه ک,ې وه، د بن کېدلې او دغې دوی ډلې د کاب

د غون)ې د پرېک,ې له مخې یو �ل بیا خپلو موخو ته ورسېدل. غلو ته د 

خزانې د ساتلو واک وسپارل شو او قاتل ته د مقتول ورثه الس ت,لې ور 

وړاندې ک,ی شوه، :و Tول یې په دار و�,وي. �که چې د دیموکراس$ 

ستان کې د دې پر �ای چې پلیتي پر او بو غوLتنه ده. دیموکرايس په افغان

ووینVي، په رسچپه تو�ه پلیتیو ته یې واک ورک,، چې اوبه ووینVي. پلیتیو 

هم خپل کار وک,، د اوبو نوم یې هم ورک ک,. هر چېرته چې و�ورې د اوبو پر 

�ای پلیتي ای2ودل شوې دي. استنجا به پر پلیتیو کوي، �ان به پر پلیتیو 

ه هم پر پلیتیو پاکوي. که جامې دې پليتې شوې نو په پلتیو وینVي او �ای ب

به یې الپسې کک,وې. که داسې نه ک,ې، نو ته به د تروریست په نامه تر 

�ونتانامو واستول شې. دې المل ولس وپاروه چې په Tولنیره تو�ه د رش او 

 فساد پر ضد غرب�ون وLيي. نور نو طالبانو او د طالبانو مالت,و ته هم خدای

  ورک,ې وه.
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کې  د امریکې په رسوال� په افغانستان

  بهر� پو�یان
  

لکه �ن�ه چې په پورته کر�و کې ورته �وته ونیوله شوه، د امریکې سمندري 
پو+یانو د افغانستان د +مکني او هوایي واک په خپل الس کې واخیست. 

+ینو دوی رسه د نا8و د غ7یو هېوادونه هم راغلل، دا چې د پخوا1 وارسا د 
غ7یو هېوادونو پو+ونه هم د دوی په مالت7 افغانستان ته راودان�ل، نور نو 
افغانستان رس تر پایه د دوی په واک کې پرېوتی و. دکابل حکومت د حامد 

  کرزي د تش په نامه رسوال= رسه خپل شته والی �وده.

د دوی په موقت حکومت کې په نامه لویه جر�ه جوړه شوه، چې د کنAرول 
ې د يس آی آې په الس کې وې. په دې جر�ې کې حامد کرزی د یو مزي ی

دوه کلن انتقايل حکومت په رسوال= و�Kرل شو، جر�ې پخوا1 پاچا محمد 
ظاهر شاه ته د بابای ملت لقب ورک7. همدارن�ه د جر�ې له خوا �ن�ه چې له 

هیم پاسه ورته دېکته کېدله، احمدشاه مسعود ته د قهرمان ميل او محمد قسیم ف

  ته د مارشال= رتبه وبRل شوه.

د پاړس= ژبې متل دي: هر عیبیکه سلطان به پسندد هU است. امریکایانو د رش 
او فساد +واکونو 8ولو ناوړو ک7نو ته د هU په سرت�ه وکتل، جر�ې دېته ونه کتل 
چې بابای ملت یعنې د کوم ملت بابا؟ هغه چې په افغا1 ژبه پRتو هی\ نه 

ن�ه قهرمان ميل یعنې کومه قهرما1؟ احمدشاه مسعود خو د پوهېده، همدار 
لوم7ي رس نه د پاکستان د آی اېس آی د شبکې په سیده مرسته په پنجشېر کې 
د قوماندان په نامه و�Kرل شو، کوم چې آی اېس آی د هغه لپاره ډېر 
پنجشېریان ترور ک7ل. تر �و مسعود ته په پنجشېر کې د پRو +ای پیدا يش. 

ن�ه هغه خو د جهاد په پیل کې د شوروي اتحاد د پو+ونو رسه اړیکې همدار 
تودې ک7لې، تر �و د شوروي پو+ونو په مرسته د حزب اسالمي حکمتیار د 
+واکونو رسه خپله ج�7ه بري ته ورسوي. تر دې اخوا ال ویل کېiي چې کله 
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ه چې به شوروي پو�یانو پر پنجشېر حمله کوله، په هغه مهال کې به احمدشا

مسعود د کابل د شش درک په خاد کې اوسېده، &و ورته تاوان و نه رسې"ي او 

ژوند یې خوندي وي. شورویانو چې د مسعود پر ضد هره ډن0وره په الره 

اچوله په هغه کې به د مسعود د راتلونکو کاذبو اتلولیو &ر7ندولو موخه په 6ه 

په دې سیمه کې تو7ه نغ?تې وه، کومه ج>;ه چې د شوروي پو�یانو له خوا 

پرمخ بېولې شوې، په هغه کې د مسعود د ساتنې پوره پوره پاملرنه شوې ده، 

دغه خربه د هغو شوروي جCاالنو په لیکنو کې هم راغلې، چې په افغانستان 

  کې جن>ېديل، لکه د مثال په تو7ه جCال 7روموف.

م ١٩٨٩چې په کالپه دې �ای کې مې یوه خاطره را په یاده شوه، هغه دا 

کې چې د جنورۍ میاشت وه، زه په پې?ور کې وم، په دې مهال مې د پالر د 

تلین په مناسبت د فاتحې مراسم پر �ای کول، چې یوه ډله د بغالن د والیت 

�وانان چې پې?ور ته د هجرت او جهاد په نامه راغيل وو  Uد اندراب د ولسوال

م مارسه پاتې شول، په او زما رسه یې پېژند7لوي لرله، راغلل. دوی ال شپه ه

صحبت کې هغوی دې ]کي ته اشاره وک;ه، چې تر اوسه پورې په اندراب کې 

د حزب اسالمي او جمعیت اسالمي ترمین[ه د د6منU له المله د دوولسم 

]ول>ي نه فارغ شوي یو نیم زر �وانان وژل شوي دي، هغوی دا ال هم 

کې یوه لویه غون0ه شوې  وویلې، چې تېره ورځ د استاد رباa د دفرت په ان>;

وه، چې د اندراب ډېر کسان ناست وو. په دې غون0ې کې هغه شیر (قصاب) 

چې د اندراب د بنو اوسېدونکی دی، هم راغلی و. استاد په خپلو ویناوو کې 

وویلې، چې تاسو ته مې ډېرې وسلې او پیسې درک;ې، خو تاسو یوا�ې د 

ه �واب کې شیر قصاب چې د جمعه خان چاره ونه شوه کولی. د دې 7یلې پ

جمعیت د یوه قوماندان په تو7ه i7ل کېده، راپا&ېده او وې و یل چې 

استاده! زه راغلی یم چې وسله و اخلم د روسانو رسه وجن>ې"م، نه دا چې د 

جمعه خان رسه ج>;ه وک;م. نوموړي د دې �واب رسه خپل &ادر و&ن0ه او 

  له غون0ې وواته.

ار. په افغانستان کې د جهاد چې د مادي هلو �لو دا وه یوه مشت lونه خرو 

په معنا خپل لوري میندلی و. هر تنظیم د پیسو او د &وکU په خوب او خیال 
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کې د افغانستان ��ه وویستله. ډېر سپې�يل انسانان یې چې د حقیقي جهاد 

غو2تونکي وو، د خپلو شومو او ناوړو موخو په لیاره کې بې الرې او نیست او 

;لؤ چې د دې ډلې �خه یو هم جمعه خان و، جمعه خان هغه �وک و، نابود ک

چې د حزب اسالمي رسه یې اړیکې لرلې او په سیمه کې د احمدشاه مسعود 

سرت سیال ABل کېده. خو نوموړی د مسعود د ډېر فشار له المله شورویانو ته 

وږد شو، پناه یوړه. او بیا د مسعود له خوا هغه ته د د وستF او ورورولF الس ا

  او په دې توBه د دوستF له لیارې یې ترور ک;.

داسې ډېر انسانان د حزب او جمعیت ترمنKه د Jان غو2تنې د رنI له المله 

تباه شوي، چې د افغانستان په شOيل والیاتو کې یې کیسې او افسانې ویلې 

  کېUي. لکه چې د تخار د والیت پېTې په دې هکله د بېلSې په توBه ABلی شو.

ا خو د شوروي د زمانې د جهاد یوه Wونه وه، راشئ اوس د دیموکراسF د د

زمانې جهاد ته �ه غوندې سرتBې پرانیزو او وBورو چې بهرنیانو په رس کې د 

امریکایي سمندري پوJونو په افغانستان کې �ه وک;ل؟ لکه �نSه چې فرعون 

وواته او د هغه  د خپلو \ولو پوJونو رسه په ډېر شور او زور رسه په موسی پسې

د قوم په لورې د نیل سیند ته ورسېده، د خپلو Jواکونو رسه یو Jای ډوب 

شو. په هOغه توBه لویدیKوالو د امریکې په رسوالF په ډېر زور او شور رسه د 

افغانستان په بې وزله، جS;ه Jپيل، وچکالF نتيل او طالب ��يل ولس باندې 

ه یې وازمایل، د چا کور، کلی، جومات او یرغلیزه برید وک;. ډېر سرت سرت bون

هوجره یې په امن کې پرې نه 2ووله. جنازې، ودونه او نور وليس غونcې یې 

تر بریدونو الندې ونیولې، م;ي یې پر bونو وویشتل، د ناوې وراBانې یې تر 

bونو الندې ونیولې، cBې، غوایان، او2ان، انسانان ال چې په کور کيل کې د 

  او چرBان یې هم په امن کې پرې نه 2وول.کور چرBوړي 

ته به وایې چې بیا چنSېز ژوندی شوی او راغلی د بلخ، بامیان او د افغانستان 

نور 2ارونه ړنSوي. لکه �نSه چې د سوسیالیزم په نامه ولس مو Jینې ووژل 

شول او Jینې بې کوره او اواره شول. بیا هم د دیموکراسF په نامه hB شمېر 

س د bونو الندې م;ه، کورونه او کيل د کروندو رسه تباه او یو شمېر بې وزله ول

زیات �ه دننه او �ه له هېواده بهر اواره شول. لکه په هرات او په کابل 2ار 
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کې د اواره �انو بې وزله ژوند چې ال په تېرو دیارلسو کلونو کې چا یې د 

د مثال په تو�ه ستونزې د لرې کولو او بېرته میشت کولو غم نه دی خوړلی، 

  �"لی شو.

دغو 1واکونو په افغانستان کې د طالب واکمن( د القاعدې د تروریستي اع#لو 

په تور ړن;ه او د کابل :ار چې د افغانستان پالزمینه �"ل کې7ي، الس نیولې د 

ش#ل ایتالف ته وسپارله. د ش#ل ایتالف چې په رس کې یې د جمعیت اسالمي 

د امریکایي I دوه پنHوس ډوله Fبارد الوتکو د شورای نظار والړه و ه، 

سیوري الندې کابل ته ننوتله. په کابل کې Lولې د وليس او حکومتي پوستونه 

یې په خپلو السونو کې ونیول او برهان الدین رباP د پخوا په Nېر د جمهور 

رییس د Nوک( پورې LینV ونUت. کله چې د املان د بن په :ار کې د 

اره د حکومت او دولت رسوال Lاکل کېده، دغې غونYې کې هم افغانستان لپ

د هغو تنظیمونو استازیو برخه اخیستې وه، چې د طالبانو رسه په ج;]ه بوختې 

وې، Nه چې د دې غونYې نچوړ وواته. هغه خو د رباP پر 1ای د حامد 

کرزي په رسوال( واکمني وه، خو د دې واکمن( د مال تیر هم د ه#غو نه 

وې وه، چې ورته د نظار شورا ویل کې7ي. م;ر د یو Nه بدلون رسه. جوړه ش

یعنې د رباP د نوم پر 1ای د حامد کرزي نوم ولیکل شو. نور نو ه#غه ک_وه 

او ه#غه برغولی. په دې تو�ه امریکایي کاوبایانو په افغانستان کې هغه چاته 

ه راکc ویشتلی واک وسپاره، چا چې په تېرو ج;]و کې د دیموکراس( نوم ال پ

و. Nوک چې د زاdو Nخه ک_وري غواړي، هغوی به همدغه امریکایي کاوبایان 

وي. کاوبایانو خو به د فلم په ل] کې د خپل د بري کر:ې Lاکلې م;ر په 

افغانستان کې داسې ونه شول، هلته وهل، وژل، ړن;ول او سیزل کc مc لکه 

نه کې د بري Nه نUې نUانې د فلم په Nېر پيل کېدل، م;ر د فلم د پاي په :ود

نه په �وته کېدلې او دا هم ال نه Nر�ندېده چې دوی به د خپلو فلمي حرکاتو 

  په پای کې ن]ۍ والو ته Nه ووایي؟

نتیجه دا شوه چې د دیموکراس( د هر بنسc په رامینj ته کولو کې فساد 

واکمن شو، وليس Lاکنې چې جمهور رییس او پارملان Lاکي، سل په سلو کې 

په فساد کک] شو. دولتي او حکومتي Nان;ې په فساد کې ډوبی شوې. د 
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نیاومن� تله ماته شوه، د عدالت او مساوات �خه په نامه هم �ه پاتې نه شول. 
د لیدلو خويي ال �ه �رک هم نشته. د چا خربه چې اوښ چیرته او ک"ی یې 

او اوښ  چېرته؟ یعنې د او8بانه د الس نه د اوښ وند5 پر 0مکه غور0ېدلی

یو خوا او خاوند یې بله خوا زغيل. د بهرنیو پو0یانو تر سیوري الندې په 
هېواد کې د سولې په موخه په نامه لویې جرCې او لویې غونBې پنBې شوې، 
یو شمېر ډېر مخور کسان غوره شول، �و د طالبانو رسه د خربو اترو د الرې 

کستان د مرشانو په BCون هم سوله اور وغه ويش. په دې هکله د افغانستان او پا
غونBې جوړې شوې، لکه چې وایي پر کنMل یې ولیکل او ملر ته یې 
کېSودل. له دغو Rولو غونBو منBو هیQ �ه الس ته رانغلل. د دې پر0ای چې 
جYMه �ه غوندې سYه يش، الپسې توده شوه. په ورځ کې که یو افغان وژل 

ړه. د ژوبلو او د بې پSو او السونو کېده، تر لسو شلو پورې د و ژلو کچه لوړه ال 
انسانانو شمېره خو ال تر اوسه چا نه ده تر السه کYې، دا ولې؟ دا په دا چې په 
افغانستان کې د جYMې او د سولې واک نه د کابل حکومت په الس کې دی او 
نه د طالبانو په وسه کې، �وک چې په افغا نستان کې د جYMې پیلونکی دی، 

او يس آی آې ده. تر �و چې القاعده او يس آی آې په خپلو هغه خو القاعده 
منaونو کې د سولې او روغې تفاهم ته ونه رسې_ي. دا به ډېره لرې خربه وي، 
چې افغانستان یا دغې سیمې ته سوله او روغه رايش. په دې سیمه کې سوله 

لکه د ډالرو په �ېر کاغذي بeه لري. د کاغذ پرمخ که سپین وي 0ینې یو �ه 
لیکي او 0ینې بل �ه؟ او که تور وی نو پر سپینولو یې همدغسې جYMه روانه 
وي، لکه چې په افغانستان او پاکستان کې پر مخ بېوله کې_ي. تورې ډالرې د 
تورو مخونو رسه خپلوۍ لري، تور مخونه هغه دي چې د خپلو ناوړو موخو ته 

له هېوادونو �خه  په لیاره کې د ولسونو پراخه پرCني په وینو کې ملبوي او
کنBوالې جوړوي. دا تور مخونه یوا0ې نن نه دي چې زموږ په سیمه کې د 
بهرنیانو په ملسون ولسونه یې په وینو کې کېنول، چې پرون هم د همدوی په 

�ېر تورمخيو کسانو زموږ د سیمې ولسونه په وینو کې ملبويل وو، که په همدې 
وړو کې هم �ه بدلون رانه يش، سبا به  توCه پایSت ولري او زموږ په بeه او کYو

هم زموږ د سیمې تورمخي CوډاCیان، زموږ ولسونه  په وینو کې وملبوي، 
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"انده به د هغه چا وی، چې د خپلې سیمې د پیسو مریان وپېژ� او د خپل د 

  ژوند د واک د "دۍ *خه یې لرې وش%ي.

ه ډا"ه ک%ه، چې د د تېرو درې او درې نیمو لسیزو پې1و په افغانستان کې دا پ

داود خانه وروسته حفیظ الله امین، د خلکو په نامه د کمونیستي "وند په صف 

کې د دې وسه ومیندله، چې په خپل مA نظامي کودتا وک%ي او سیايس واک 

په خپل الس کې واخيل. خو د شوروي اتحاد د دDمنانه موخو له المله نه 

د خلکو "وند هم د پرچم د  یواHې دا چې خپل ژوند یې له السه ورک%، چې

ډلې په خېLه کې واچول شو. Dایي شوروي اتحاد داسې اندې1نه لرلې وي، 

چې حفیظ الله امین یو ميل او له کنLرول نه وتلی کس دی او دی به د پ1تنو 

د یووايل د تحقق په لیاره کې داسې یو "ام پورته ک%ي، چې هغه به نه یواHې 

پر ضد وي، چې د شوروي اتحاد د ارمانونو  د امریکې متحده ایاالتو د "Lو

رسه به هم Uکر ولري. نو د دې اندې1نې نه د Hان ژغورلو په پار یې غوره و"Sله 

*و په یو اړخیزه نظامي برید هغه له خپلې لیارې لرې او افغانستان اشغال 

  ک%ي، چې همداسې یې هم وک%ل.

یې د Hینو کور� غ%یو شوروي اتحاد افغانستان اشغال ک% او حفیظ الله امین 

او Hینو "وندي ملZرو رسه وواژه. بهانه هم هXغه د امریکایي امپریالیزم رسه 

سازش و"Sل شو او زیاته شوه چې دغه کار د امین د ظلم او زیا] *خه د 

  افغاسنتان ولس ژغورل وو.

د شلمې پې%ۍ په ا`ه لسیزه کې د شوروي اتحاد ک%نه او بیا د یوویشتمې 

وم%ۍ لسیزې په پیل کې د امریکې د متحده ایاالتو ک%نې ته که پې%ۍ د ل

*وک یوه لنbه غوندې کتنه وک%ي، وبه پوهېaي، چې په دې دواړو پې1و کې 

هیg توپیر نه لیدل کېaي. یعنې امریکایانو زموږ په سیمه کې القاعده جوړه 

ه د ک%له، وې روزله، پیاوړې او د واک په خوند یې پوهه ک%له، بیا یې وررس 

طالبانو په نامه غورHنh رامینi ته ک%، دغه غورHنh په ډېره چLکتیا رسه د 

افغاسنتان په سلو کې نوي خاوره ونیوله. خو چې کله امریکې ته *ر"نده شوه، 

چې د مال عمر اخوند طالبان د نه کنLرول کېدلو کچې ته رسېديل دي، نو بیا 

ر رسه پر افغانستان یې لکه د شوروي اتحاد په *ېر په Uول زور او شو 
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ورودان�ل، طالبان یې تار او مار ک�ل او چیغې یې ک�لې، چې دادی د طالبانو 
د ظلم او زیا, +خه مو د افغانستان ولس وژغورلو، عجب! آیا �یک �اک 
همدغسې وه؟ چې نه وه. �ول پوهې7ي چې شوروي اتحاد د کمونیزم 

وروزل، بیا یې پر  سوسیالیزم په نامه په افغانستان کې خپل تايل +@ي

افغانستان ورودان�ل، چې په هHغه توGه د امریکې امپریالیزم هم +ه د 
القاعدې، +ه د طالبانو او +ه د دیموکراسI په نامه خپل تايل +@ي وروزل او 
بیا یې پر افغانستان ورودان�ل. د شوروي اتحاد بهانه د حفیظ الله امین د ظلم 

غورل او د امریکې امپریالیزم بهانه هم د او زیا, +خه د افغانستان ولس ژ 

طالبانو د ظلم او زیا, +خه د افغانانو ژغورل ونومول شول. حفیظ الله امین 
د چا په مرسته د واک پر Gدۍ کېناست؟ او طالبان چا راوستل؟ د دې پوSتنو 
Yواب د افغانستان د هرې سیمې کاWو، بو�و، مرغانو او انسانانو ته هم په ډاGه 

دی. Yکه چې هره ت�ه او هره پرخه یې پر و ینو ل�لې شوې او په هره  +رGند
ولېشت کې ارو مرو یو افغان شهید شوی دی. دا وینه چا تویه ک�ې؟ او دا 
افغانان چا شهیدان ک�ل. روSانه خربه ده چې +ه د شوروي اتحاد له خوا او 

یالیزم +ه هم د امریکې د دیموکراسI مدعیانو وژيل دي. لکه +ن�ه چې سوس

د ^ونو، راک@ونو، توپونو او الوتکو په زور پيل کېده، په هHغه توGه 
دیموکرايس هم وغوSتل د یوې بدنامې ډل�ه IG په الس هغه هم د توپونو، 

�ین�ونو  b ډوله ^بارد الوتکو په زور په افغانستان کې پيل يش. +ن�ه  ٥٢او د
وSتل، نه زاWې یې ونیولی چې دغو دواړو امپریالیستانو د زاWو نه ک@وري غ

 هیمم په دې س. هو! د امریکې امپریالیسيک�  شولې او نه ک@وري یې ترالسه

کې یوه ډېره مهمه وسله په الس کې لري، چې هغه هم پاکستان دی. پاکستان 

په سیمه کې د امریکې د الس کوتک دی او تل هم د کوتک په +ېر کارېدلی 
دوره په الس والړ دی او Gوري چې د دی. یعنې: پاکستان د محتسب په +ېر 

چا ږیره نشته؟ +وک په کیi الس لیکنې کوي؟ او د چا نوم عرb نه دی؟ 
همدارن�ه د امریکې په ملسه یې تر اوسه پورې، هغه +ه ک�ي چې د پاکستان 
په کې G@ه ترسرتGو کېدله. نو په لنmه پاکستان د امریکایي بادار تر قوماندې 

په Sه غوره توGه د فرصتونو نه G@ه پورته کوي. د  الندې کوتک په الس او
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پاکستان اسالم، هغه اسالم نه دی، چې په قران کې یې مومن بها ای�ن پر 

غیب، ملون, او انفاق درې رکنه %$ل شوي. د پاکستان په مسل�ن� کې د 

شتمن� د بنس7 د خپلولو پر موخې د ای�ن د درې %ونو رکنونو 3خه یوا1ې 

م@نیو رکنونو ډېره اتکا شوې د ه، خو د درېیم رکن چې انفاق %$ل پر دوه وو لو 

کېIي او هغه په Hولنیز ژوند کې عدالت او برابري خوندي کوی، هیB خیال 

نه دی ساتلی. د مثال په تو%ه هر مذهبي مرش یې په خپل 1ای کې یو لوی 

غه شتمن و%@ي په ش�ر را1ي. د فزیکي غوHوايل له اړخه که و %ورئ نو هم د

مذهبي مرشان داسې غ7 غ7 او غوټ غوټ دي، چې ته به وایې چا د الندې 

لپاره روزيل دي او دوی هیWکله د روژې نوم نه دی اورېدلی او د ورک@ې په 

نامه د انفاق نه هیB هم نه پوهېIي. که چیرې دوی د اسالم ددین د مومن بها 

سالم د پیغمرب په درېیم رکن 3خه پوهه لرلی، منلی او پيل ک@ی وای لکه د ا

3ېر په خپلو کورونو کې به هیB نه لرلی او په دې تو%ه په پاکستان کې به دا 

هومره بې وزيل انسانان چې نه کور لري، نه کلی، نه خواړه لري او نه 3]اک، 

نه جامې لري او نه درمل، هیB بې نوابه نه وو، پاتې شوي او د هغوی Hولو به 

  ې ^ه خس�نه شوې وای.په Hولنیز عدالت او برابرۍ ک

م_ر د پاکستان مذهبي مرشانو په دې تېرو 3و لسیزو کې چې د هندوستان او 

افغانستان له ملنې نه راوHوکېده او رس یې راپورته ک@، یوا1ې او یوا1ې لوم@ی 

د بریتانیا او بیا دا دی د امریکې د متحده ایاالتو په الس کې د عربت د 

خپل محتسبانه دندې باندې د ډېرې بې رشم�  سوباړي په تو%ه په سیمه کې د

رسه رسه بوخت دی، کله پر هند برید کوی او کله پر افغانستان. دا به یوه ورځ 

پر نورو اسالمي هېوادونو هم د اسالم په نامه بریدونه پیل ک@ی. %ني نو بیا ولې 

تان لویدیcوالو په رس کې د امریکې متحده ایاالتو د افغانستان پر 1ای پر پاکس

ونه دان_ل؟ کوم چې د القاعدې د زېIېدلو، رالوېدلو او خطرناک کېدلو 

پالزمېنه خو پاکستان و، نه افغانستان. لکه چې د القاعدې مرش هم په پاکستان 

کې هغه هم د پاکستان د پو1یانو په خېgه کې ووژل شو. دغو مذهبي مرشانو 

د جهاد په نامه وروزل، لکه د 1ان په 3ېر د افغانستان لپاره هم هغسې مرشان 

، یعنې په لند شو چې هر یو یې د جهاد په پh کې د میلیاردونو شتمنیو خاو 
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یوه جوړه جامو کې پاکستان ته په تې�ته ورغلی و، خو اوس یې د جهاد له 

برکته د ن-ۍ بان2ونه د ډالرو /خه پ-سويل دي. د ایران د شیعه مذهبي مرشان 

ي پاتې شوي. هغوی هم د اسالمي نظام د هم په دې الره کې /ه بېرته نه د

واکمنانو په نامه هر یو یې د میلیاردونو ډالرو شمتني ترالسه ک-ې، کله چې په 

خوله خربه د رح<ن وي او په زړه کارونه د شیطان نو کار به ارومرو همدغه 

Hای ته رارسېFي، لکه چې په پورته کرDو کې مو ولوستل: /وک چې د 

شتمن يش، د هغوی به د شیطاJ شتمنیو رسه سیايل او شیطان د لیارې /خه 

خپلوي ويش، کوم چې همدغسې هم وشول. د جهادي ډلو /خه یو شمېر 

چې سکتاریستي خوی او خصلت یې درلود. د یو شمېر کمونیستي ډلو رسه 

چې هغوی هم د شیطان صفته سکتاریستي ک-یو په /ېر پېژندل کېدل، یو 

یې د روسیې او امریکې د مايل او نظامي  Hای شول او په افغانستان کې

مرستو په زور کابل ته ورننوتل او کابل یې د خپلو خون-یو ج2-و چور او تاالن 

ډWر وWرHاوه. دغه عمل چې د ن-ۍ د سرتو Hواکونو په رس کې د امریکې 

غوDتنه و ه، دغو رشپسندو سکتاریستي ډلو ته په خالص مX د شیطاJ شتمنیو 

لو او د ن-ۍ والو بان2ونو د الپسې پ-سولو په موخه یو بریالی د الپسې ور ډېرو 

  چانس و، چې خپل ک-ي یې وو.

د کابل ج2-و چې د هی_ یو اړخ د بري زېری نه ورکاوه، ن-ۍ والو Hواکونو د 

ج2-و د اور د ملبو د الپسې پای�ت په موخه د عربت د سوباړي پر الس د 

لوبې ډWر ته وړاندې ک-ه. دغې ډلې  طالبانو د غورHنc په نامه یوه بله ډله د

چې Dایي د کابل د ج2-ه مارانو په خوDه رامینe ته شوې وي، د پیل /خه 

چې په کندهار کې وHلېدلی، بیا تر کابله پورې د ژغورونکو پرDتو په /ېر په 

توندۍ رسه د پخوانیو ج2-ه مارو سن2رونه نیول او پرمخه تلل. خو کله چې د 

راورسېدلې، د کابل د ج2-ه مارې سکتاریستي ډلې له کابل د وره خولې ته 

خوا د واک پر رس ونن2وله شوه، یعنې دغې ډلې خپلو هغو gولو پخوانیو 

لوظونو او سوWندونو ته شا واړوله، کوم چې د طالبانو رسه یې تر میدان Dاره 

پورې السلیک ک-ی وی. په دې توWه د ن-ۍ والو سرتو Hواکونو له خوا یو 

په کابل کې او بیا ورپسې په gول افغانستان کې د ج2-ې میدان   Hل بیا هم
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سور اور و�ر�ېده. خو په نتیجه کې طالبانو کابل ونیوه، خو ج	�ه د کابل د 

.ار نه بهر د پروان والیت په لوري وغ&ېدله. په کابل کې چې طالبانو پخوا# 

ژلی او ��ولی جمهور رییس ډاک6ر نجیب د مل	رو ملتونو له دفرت نه ویستلی، و

و، دغه عمل په ن�ۍ واله تو�ه وغندل شو. نور نو طالبانو ته هغه پخوا# د 

ژغورونکو پر.تو نوم نه ورکول کېده. روسانو د جبل الرساج او د خنجان په 

غونKو کې و.ودله چې د خپلو سکتاریستي ډلو رسه مرسته الپسې زیاتوي چې 

خوا کې د امریکې متحده ایاالتو کابل بیا ونیيس او پرې واکمنه يش. په بله 

دریN د طالبانو د مالت� Lخه په بل مخې واو.ت او طالبان یوا�ې د پاکستان 

او سعودي عربستان او �ینو نورو د خلیج شیخانو ته پرېOودل شول. دا �ل 

چې په افغانستان کې ج	�ه په رو.انه تو�ه سیمه ایزه شوې وه، یوه خواته 

تان او ازبکستان مرسته کوله. بلې خوا ته چې روسیې، ایران، هند، تاجکس

طالبان وو، همغه پاکستان، عربستان او �ینې د خلیج شیخان پاتې شول. 

ج	�ې بیا هم خپل وحشت د پخوا په Lېر وساته، کابل چې پخوا ړنV شوی 

و، Lه یې نه لرل چې ړنV يش، خپله مخه یې هغو کلیو او بانKو ته واړوله 

په دې ل� کې د سکتاریستي ډلې له خوا د جبل الرساج چې ال ودان پاتې وو، 

نه د سالنV تر تونله پورې هغه [ول پلونه او پلچکونه چې روسانو ودان ک�ي 

وو، پر _ونو والو�ول. ال پر دې یې هم زړه یخ نه شو د تونل یوه برخه یې 

ر هم پر _ونو والو�وله، Lو ش`ل ته د غه الره بنده يش. په دې تو�ه دغه لیا

چې د افغانستان دسهیيل برخې رسه د ش`ل برخه نOلوله، په عميل رنV وت�ل 

شوه. نور نو د مو[رو تV راتV بند شو، نه یوا�ې دا چې د طالبانو په دې 

لیارې تV راتV بند شو، چې وليس خلکو ته هم لوی خنK و�ر�ېد. ډېر بې 

له تلف شول. طالبانو د وزله انسانان په دې لیاره کې په پOو د تللو راتللو له الم

ش`ل په لوري په دې لیارې خپل تV و�نKاوه او مخ پر لویدیN شول. په 

لویدیN کې یې هرات نیولی و، بادغیس، فاریاب او جوزجان والیتونه هم تر 

تهدید الندې ونیول شول. د دغو والیتونو د نیولو نه وروسته په بلخ کې د مزار 

ډېرو تلفاتو رسه واپس وgبېدل. خو طالبانو رشیف .ار ته هم ورننوتل. م	ر د 

د دوهم برید په ترڅ کې له خپلې لیارې Lخه د عبدالرشید دوستم �واکونه 
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او نور �ه چې وو، لرې ک�ل او د مزاررشیف �ار یې ونیوه. بیا یې هوډ وک� 

چې پر پنجشېر درې هم برید وک�ي، م%ر په دې مهال د روسیې د جمهور 

و ته اخطار وک�، چې که چیرې دوی پنجشېر ونیيس دا رییس مرستیال طالبان

به ک9 م9 د مسکو نیول وي. د دې اخطار له المله نور نو هی6کله هم طالبانو 

د پنجشېر د الندې کولو خربه ونه ک�ه. خو په ش:ل کې یې د مزار رشیف نه 

د وروسته، سمن%ان، بغالن او د کندز والیتونه ونیول او بیا یې پر تالقانو چې 

تخار والیت پالزمېنه وه، برید وک� او هغه یې هم ونیوه. د ش:ل د ایتاليف 

Lواکونو مرش احمدشاه مسعود هوډ وک�، چې نور به له هېواد نه بهر کوم بل 

هېواد ته مهاجر کېMي، خو د روسیې حکومت ورته مشوره ورنه ک�ه او ورته 

الت کې د تل لپاره وې ویلې که له هېواده بهر هجرت وک�ي، نو به په هغه ح

له افغانستان نه بهر پاتې يش او نور به د افغانستان مخه ونه ویني. خو که چیرې 

د پخوا په �ېر د افغانستان په دننه کې پاتې يش، دا هیله شته چې یوه ورځ به 

Sول افغانستان ونیيس. د دې مشورې پرمخ احمدشاه مسعود بهر ته د هجرت له 

والیت د خواجه بهاوالدین په سیمه کې د روسیې د  هوډه واو�ته او د تخار د

هوایي او Lمکني Lواکونو د سیوري الندې میشت شو. دغه سیمه د 

تاجکستان پولې ته نیژدې پرته ده. هلته چې د روسې پوره نظامي او سیايس 

شته والی خوندي دي. په خواجه بهاو الدین کې چې نور د برهان الدین 

الزمېنه XرLېدلې وه، هر هغه اوسېدونکی چې رباV په نامه د حکومت پ

پ]تون Sربه وو یا ووژل شول یا له کوره او کيل وش�ل شول. کورونه او Lمکې 

یې تاجکو او ازکبو Sربونو ته په غصب ورک�ل شوې، او هم د Lمکو او کورونو 

د �]تنانو په غیاب کې د برهان الدین رباV په امر ازبکو او تاجکو ته په 

قبالو وپلرول شوې. دغې سکتاریستي کرکې خپله سکتاریستي  جعيل رشعي

�ېره ال په نورو ک�نو کې هم بربنaه ک�ه. لکه د افغانستان د نامه رسه د�مني او 

د خراسان زنده باد نارې، هغوی چې ج%�ه بایللې وه او یواLې د خپلو 

و هم خپلې بهرنیانو بادارانو د مرستو په هیله شپې او ورLې تېرولې او باد ا ران

هیلې د دوی په شته وايل کې م�ې لیدلې، په داسې ودرېديل حالت کې د 

سیاست د ودرېدلې �پې د بیا په خوLېدو په هیله احمدشاه مسعود ترور شو. 
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لوم ی د ترور په خربه کې احمدشاه مسعود ژوبل او بیا وویل شول چې 
ده پر مرګ نوموړی د روغتون په الره کې خپله ساه ورک ه او م  شو. د 

روسیې، لویدی7و هېوادونو او د افغانستان 2ینو 0اون/یو لکه تاجکستان او 
ایران د ویر او=کې تویې ک لې، خو لوی مصیبت د احمدشاه مسعود د مرګ 
په دومه ورځ راپرېوت، چې د امریکې د متحده ایاالتو د نیویارک پر دوه وو 

ارت پر ودانG د سرتو برجونو او د واشنDEن ډي يس په =ار کې د دفاع وز 
ملکي الوتکو لEېدنې وې، دغې پېLې چې Kوله ن ۍ یې ول 2وله، په ظاهره 
بQه په ر=تینه تو0ه غم ل لې وې. د دې پېLو تور چې پر چا ولEېده، هغه Oو 
تنه عرU 2وانان وو، چې د القاعدې غ ي =ودل کېدل. د القاعدې مرش 

دي، چې د افغانستان دجهاد  اسامه بن الدن د سعودي عربستان میشتي و0 ي

په بهیر کې د امریکا د استخباراZ شبکې، سی آی اې له خوا د جهاد لپاره 
روزل شوي او 0\رل شوي وو. د دې س ي د السته راوړلو په پار د امریکې 
جمهور رییس بوش په ن ۍ واله کچه د خپلو غو=تنو ډن/وره وغ[وله، او 

کې د طالبانو واکمنG اسامه موږ ته ونه 0واښ یې وک  که چیرې په افغانستان 
سپاري، موږ به په Kول زور پر هغوی برید وک و. جمهور رییس بوش دا هم 
ورزیاته ک ه چې د ن ۍ وال هېوادونه ال به موږ رسه وي، ال به د القاعدې رسه. 
بله لیاره نشته. په 2واب کې د طالبانو واکمنG په ظاهره د امریکې غو=تنې ونه 

پDه کې لکه چې د هغوی د کورنیو چارو مرستیال وزیر مال  منلې، په
عبدالصمد خاکسار وینا ده چې (د اسامه د سپارلو هوډ یې امریکې ته وړاندې 

ک ی، مEر دا د امریکې د يس آی اې شبکې کار و، چې د اسامه د تسلمېدو 
  Oخه ډډه وک ه او هغه یې وانخیست. 

وپا د هېوادونو په Kولو تلویزیوg مال عبدالصمد په خپلې وینا کې چې د ار 
چینلونو کې خپور شوې، ویيل وو، چې ده په خپله درې 2يل د يس آی آې 
دفرتونو ته Oه په پېLور کې او Oه په اسالم اباد کې مراجعه ک ې او د اسامه د 
سپارلو هوډ یې ور=کاره ک ی، خو هغوی په ه\غه لوم نیي دریk پاتې شول 

  Oخه یې ډډه و کوله.)او د اسامه د تسلمیدو 

  



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١٧٢  

  

  پاکستان د عربت سوباړي
  

لکه �ن�ه چې د (ر�تیا ر�تیا دي) په کتاب کې د خان عبدالويل خان له خوا 

لیکل شوي، پاکستان د هغې موخې لپاره رامین" ته شو، چې په هند کې د 

بریتانیا د استع.ري ملنه په +ولېدو شوه. استع.ري -واک د هند د +اپو وزمې 

لونکي په هکله په اندې;:ه وه. هغوی داسې ان�ېرله، چې که چیرې بریتانیا د رات

هند په خپل حال پرېAدي او ورنه وو-ي. په هغه حالت کې به د روسیې 

استع.ري -واک پر افغانستان ودان�ي او هغه به اشغال کCي. د روسیې د 

له هغه اشغال د مخنیوي په موخه باید داسې یو سن�ر ولري، چې وکوالی يش، 

-ایه �خه د روسیې د پرمختI مخه ونیيس. د دې موخې لپاره د هند د 

ویش او د پاکستان په نامه د یو بېل هېواد د رامین" ته کېدلو پالن او پروKرام 

یې د الس پر رس ونیولو. همغه وو چې د هند �خه د وتلو رسه جوخت 

ېدلو د لومCۍ سمدالسه پاکستان ته ورننوته او میشت شو. د پاکستان د جوړ 

ور-ې �خه تر نن ور-ې پورې د بریتانیا استع.ري -واک وکولی شول، د 

پاکستان �خه د عربت د سوباړي په توKه VKه واخيل. لکه چې له همدې 

پاکستان �خه یې د روسیې شوروي پو-ونو د پرمختI مخه په افغانستان کې 

خاوره کې هم په ونیوله. بریتانیا وکوالی شول، له پاکستان �خه د هند په 

مختلفو رن�ونو او بهانو الس وهنه ولري. د کشمیر النجی په دې لیاره کې د 

هند او پاکستان ترمینbه د سیايس سیالیو رسه جوخت تسلیحا_ سیالیو ته هم 

پراخه ورشو ب;لې ده. خو د افغانستان او پاکستان ترمینbه یې د پ;تنو مسئله 

یتانیا د پ;تنو په خاوره کې هغه چې د یوه شوده وره غوا جوړه کCې ده. بر

پاکستان په نامه شوې په پراخه توKه سیايس نظامي او کلتوري سیوری غوړولی 

دی، بریتانیا پر دې پوهېAي چې پ;تانه د پردیو واکمنیو ته غاړه نه ږدي. بیا 

هم له اسالم اباد �خه په سیده توKه د پ;تنو د سیمې چارې �اري. هر 

په خاوره کې راوالړېAي، په هغه کې به ارومرو د بریتانیا  خو-;ت چې د پ;تنو
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الس وي. دا  ه پ�ه خربه نه ده، کله چې شوروي اتحاد پر افغانستان ودان�ل، 

د پ0تنو په همدغې سیمې کې د شوروي د مخنیوي په موخه مختلفه نظامي 

تنظیمونه جوړ شول چې مايل مرستې یې په ډېره لوړه کچه د بریتانیا  خه 

ویلیدلی. بریتانیا په عمل کې د پاکستان  خه د اسالم په نامه په  ر=نده >

تو=ه د وهلو او Fکولو سوباړي جوړ کDي، هر چانه یې چې زړه بد يش، هغه به 

پر پاکستاK سوباړی وډبوي، چې دا عمل ال تر اوسه پورې هم په Gه زور او 

یوولسمې نیېتې شور رسه پر مخه درومي، کله چې په امریکې کې د سپتمرب 

پې0ه رامینN ته شوه، د امریکې جمهور رییس پاکستان و=واGه چې یا به دوی 

رسه د القاعدې پر ضد په ج�Dه کې برخه اخيل، یا به د امریکې بریدونو ته 

Tان سنبالوي. پاکستان د دې =واښ له المله د امریکا رسه یو Tای شو، چې 

T ای شوي وای. داT باید هم د هغوی رسه یو Wکه چې د پاکستان مورو

بادار بریتانیا هم په دې ج�Dې کې د امریکې په مالتD راوتلې وه. د امریکې 

متحده ایاالتو د بریتانیا او د ناFو د هېوادونو په مرسته پخوا له دې چې پر 

افغانستان ودان�ي د روسیې پر مرستو د افغانستان د شYيل =اونXیو هېوادونو 

نه پيل کDل او بیا یې د ایران او پاکستان د هوایي په خاوره کې خپل پوTو 

کرGو نه په =�ه اخیستنې په افغاسنتان کې د طالبانو پر مورچو او تم Tایونو 

  بریدونه پیل کDل. 

طالبان یې د دوه وو میاشتو په اوږدو کې دې ته اړ کDل، چې واک پرې\دي. 

Tایونه هغو بدنامو طالبان له واکه ووتل او هره خوا اوراه شول. خو د هغوی 

Tواکونو ته و سپارل شول، چې د رش او فساد په تور د طالبانو له خوا له واکه 

شDل شوي وو. دا چې په یوه بې�انه هېواد کې هر پره دې رستېري په خپل 

ذات کې یو Tان وژونکې دي، Tکه چې رس تېري نومې\ي، یعنې له خپله رسه 

هر یو رستېري په افغانستان کې هغه  او Tانه تېر دی. نو د امریکې د پوTونو

هم د افغانستان د اشغال په معامله کې په خپل ذات کې یو Tان وژونکي =dل 

کې\ي. دغو امریکایي پوTي Tان وژونکو د افغانستان د نیولو په موخه د رش او 

د فساد د Tواکونو رسه یو Tای افغانستان ته ورننوتل. په افغانستان کې یې هغه 

نه چې ژوندي تسلیم شوي وو او د جن�ي اسیرانو په  یر =dل طالب Tواکو 
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کېدل، په بې رح�نه تو�ه �ه ووژل او �ه یې هم ژوندي تر خاورو الندې 
ک"ل، چې ال ترننه پورې د دې جن*ي جنایت پو&تنه چا ونه ک"ای شوه، 
عدالت په الهه کې او د برش د حقوقو �ان*ه په نیویارک کې �ون*ه خوله پاتې 

  شوه.

کله چې د پردیو پو>ونو >ان وژونکیو رستېرو د افغاسنتان په سهیيل، سهیل 
ختی@ او ختی?و سیمو کې د افغاسنتان پر کلیو او کورونو بریدونه پیل ک"ل او 
هر چیرته یې کورونه، کروندې او باغونه په ناحقه تو�ه په Aونو والو>ول او 

ي یې دېته اړ ک"ل، اوسېدونکي یې ووژل. نو دغه المل د سیمې اوسېدونک
چې بااملثل عمل غوره ک"ي او د پردیو >ان وژونکیو رستېرو �خه په بااملثله 
تو�ه غچ واخيل، نو هر >وان او زوړ په ډېر ویاړ رسه د خپلې خاورې او 
ناموس د ساتنې په نامه >ان وژلو او غچ اخیستلو ته چمتو شو، خو خواشیني 

ل ته د >ان وژونکي په نامه بد او په دې Oکي کې ده چې د افغان دفاعي عم
رد ویل کېPي او هغه رOي، خو د پردیو پو>ونو �خه چې هر یو یې په خپل 
ذات کې یو >ان وژونکی دی، ستاینه کېPي. دوی چې دخپلو پو>ونو هر 
و�"ي ته د رستېري او رسباز په نامه چې په �ر�نده تو�ه د >ان وژونکې معنی 

کوي، م*ر د مقابل لوري رستېري ته چې حقیقتاً لري، و یاړونه بVي او ستاینې 
رستېري دې او له خپل مال، ناموس او وطن نه دفاع کوي، بد او رد وایي او 

غندي یې. د زور په قانون کې د تل لپاره لیدل شوي، چې د >ان، ناموس او 
د هېواد دفاع کوونکي ته، خاین، قاتل، تروریست، د پردي اجنZ او ارشار نوم 

، خو د >ان لپاره یې چې د بل چا پر رس، مال، ناموس او هېواد ورک" شوی
بلوسېدلی دی، د فاتح، ژغورونکي او د اتل نوم اخیستی دی. م*ر تاریخ خپل 
عادالنه قضاوت نه هېروي. موږ ولیدل له افغانستان �خه د شوروي اتحاد د 

تنظیمونو وتلو نه وروسته چې باید امریکایان ورته ننوتيل وای، د >ینو جهادي 

له خوا رسه د دې چې د امریکې ډېرې مرستې یې ترالسه کولې، مخالفت او 

م�نعت وشو. چا چې مخالفت وک"، هغه یی د فاسد په نوم ونوماوه، چا چې 
م�نعت و ک"، هغه یې د فاشیست په نامه وOکاوه، امریکایانو لکه �رن*ه چې په 

مي د سپتمرب د میاشتې د اروپايي رسنیو کې که هغه رسمي وې او که غیر رس
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یوولسمې نې�ې پې�ه یې د يس آی اې او موساد د جاسويس شبکو له خوا 
طرحه او پيل شوي عمل و'ا&ه. دوی داسې ان$یرې چې امریکایان غواړي د 
ارسایلو د تلمود د کتاب د سرتو پې�و په 2ېر دغه پې�ه ن1ۍ والو ته و.یي او 

سرتې سیايس، جغرافیایي او کلتوري بیا د تلمود د پې�و په 2ېر په ن1ۍ کې 

بدلونونه رامین@ ته ک1ي او په دې تو'ه د خپل سرت ن1ۍ وال =واک عظمت 
و.یي، د تلمود دکتاب په پې�و کې د نوح علیه السالم په مهال دتوپان، د 
ابراهیم علیه السالم او د Kرود، د موسی علیه السالم او د فرعون او داسې 

ۍ والو پې�و په نامه نومول شوي دي. نو دا دي نورې کیسې او پې�ې د ن1 
امریکایانو هم د ارسایلو په مرسته یوه بله ن1ۍ واله پې�ه وزېOوله، 2و د هغه په 
نامه هر چیرته او په هر هېواد کې د ترورېزم په نامه خپل پو=ونه پيل ک1ي او 

ې په دې تو'ه خپلو شومو موخو ته ورسېOي. له دې کبله د سپتمرب د یوولسم

نې�ې پې�ې رسه سم پر طالبانو د تروریست تور ول$ول شو او پر دې بهانه 
افغانستان ته ورننوتل، 2و د شوروي پو=یانو خال ډکه ک1ي، چې د روسیې له 
خوا هم په دې لیاره کې د امریکایانو رسه د جوال خوله ونیوله شوه. =که چې 

د استعWري دغه دواړو =ان غو.تونکيو په نولسمې او شلمې پې1ۍ کې 
=واکونو په بZه چې له کوم هېواده په و تلو مجبورېدل، بل به یې په هغه 
هېواد کې ننواته، لکه چې په و یتنام کې پې�ه شوه، فرانسوي استعWر له 
ویتنامه وواته، خو امریکایان ورننوتل، امریکایان ووتل، روسان ویتنام ته 

من@ همدغسې 'Zل کېدله. خو ورننوتل، په افغاسنتان کې هم د دوی دواړو تر 
د شوروي د =واکونو د وتلو رسه جوخت، دېته زمینه مساعده نه شوه 2و 
امریکایي =واکونه ورننو=ي. د بهرنیو =واکونو پر =ای مجاهدینو ومنله چې 
یو داسې غور=ن[ ته واک وسپاري، چې هغه د مجاهدینو د ډلې 2خه جوړه 

کستان چې د عربت د سوباړي په شوي وي. د دې پالن د پيل کولو لپاره پا

تو'ه کار ورکاوه، د طالبانو غور=ن[ رامین@ ته ک1 او نتیجه هWغه شوه، چې د 
طالبانو په برخه کې مو و رته 'وته ونیوله، طالبانو چې د لویدی^و هېوادونو د 
پو=یانو د ننوتلو 2خه انکار وک1، لوید=والو هم ورته د تروریست نوم وبا.ه او 

لل خو په ډېر زور او شور رسه، داسې زور او شور رسه چې د راغلل، راغ
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  ��وايل له مخی  ډېره سرته کچه 	�ل کې�ي.

د امریکې په رسوايل خپله  �والیې لویددا دي دیارلس کاله تېر شول، چ

ج34ه پرمخه بیايي، په دې دیارلسو کلونو کې که یو ر&تینی طالب و، نهه نوي 

له خوا چې پو�ونه یې په افغاسنتان کې په تنه نور د بهرنیو جاسويس شبکو 

ج34ه بوخت دي، د طالب په نامه وروزل شول، مسلح شول او د �ان وژونکو 

په نامه وکارول شول. اوس به &ایي ډېر داسې طالبان ومیندل يش، چې Aه 

یې ایراA ،Fه یې هندي، Aه یې پاکستاA ،Fه یې امریکایي، Aه یې چینایي 

کومت جاسويس شبکو روزيل او د �ان وژنې ډ	ر ته یې او Aه یې د کابل د ح

وړاندې ک3ي وي. که یو ماین په کوم �ای کې د ر&تینو طالبانو له خوا 

ایPودل کې�ي، خوا کې به یې نور نهه نوي ماینونه هم د نورو شبکو له اړخه د 

طالبانو په نامه ایPودل شوي وي. دا �که چې د افغانستان د هوا او �مکې 

د بهرنیو پو�ونو چې د امریکې پر رسوالT ج34ه مخ ته بیایي، په کنRرول 

السونو کې ده او هیWکله ممکنه نه ده. په دغې پراخې کچې چې په افغانستان 

کې ماینونه کارول کې�ي، یوا�ې د ر&تینو طالبانو کار وي، په افغاسنان کې 

مه اورېدل سیاست خپله انساF ب�ه له السه ورک3ې ده، Aه چې د سیاست په نا

کې�ي یا لیدل کې�ي، هغه خو د سیاست د وحشت او بربریت اړخ دی، چې 

له هوا او له �مکې نه پر بې وزلو پPتنو لورول شوي دي، دلته لکه Aن4ه چې 

په تېرو بحثونو کې مو ورته 	وته ونیوله، ج34ه ایز جنایت روان دی. دغې 

ک3 او د تاریخ کندې  ج34ه ایزې جنایت په شلمه پې3ۍ کې د کمونیزم مخ تور

ته یې وغور�اوه. د یوویشتمې پې3ۍ د پیل رسه بیا هم همدغې ج34ه ایزې 

جنایت په افغاسنتان کې د دیموکراسT مخ ور تور ک3 او وررسه یې د سیايس 

اسالم ب�ه هم په بل مخې واړوله. دا �که چې نه کمونیزم دکمونیزم لپاره 

T لپاره د دې رسه جوخت سیايس غو&تل کېده او نه دیموکرايس د دیموکراس

اسالم هم د ر&تینې مسلaنې د ترجaن په تو	ه پاتې نه شوه. یو د روسیې، بل 

د امریکې او دا درېیم یې د پاکستاF واکمنT مدعیان و 	ر�ېدل. د سیاست 

په شیطاF اړخ کې د هرې لورې نه چې Aه و شول، هغو cولو ته د جن4ي 

همداسې هم دي، د سیايس اسالم مدعیان  جنایت په سرت	و کتل کې�ي. چې
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د ډالرو او کلدارو په را�ولولو کې د جهاد �ول افتخارات وبایلل. د 

دیموکراس$ مدعیانو هم د دیموکراس$ په نامه په میلیاردونو ډالره په افغانستان 

کې حیف او میل ک+ل، چې اوس د فساد د کچې له مخې په �وله ن+ۍ کې د 

په کوم >ای کې چې کوم تور پر چا ل9ې7ي، ته « ی. �ولو په رس کې والړ د

  »غلته والړ لکه لک+ه، مبارز ?اپیه=

هو! افغانستان د هغې بJ$ په ?ېر شوه، چې پردي په کې خپلې اومه کاليل 

لوخې پخوي. دلته د سیايس اسالم د کالل لوخي د دې پر >ای چې پاخه 

ره شو. دا دی د يش، اومه راووتل. په دې کې کمونیزم وسو>ېده او ای

دیموکراس$ د کالالنو لوخې هم یو په بل پسې اومه راو>ي، چا چې اسالم 

غوRته، هغوی ورته د غلو داړه مارانو ډل9ه Q$ راوستله، چا چې ورته کمونیزم 

غوRته، هغوی ورته انسان وژونکي قاتالن راوستل او چا چې ورته دیموکرايس 

ر او >ان وژونکو قاتالن راوستل. غوRتله، هغوی ورته د رش او فساد، د ترو 

لورینه او پېرزوینه د هندارې بVه لري. ?ه شی چې ورته په مخه کې ودروي، 

ه=غه درته Rیي، هوډونه چې فاسد وي، د پيل کېدلو په مهال کې د فساد 

خپرولو له المله �ولنه د فساد په لوري بیایي. په افغانستان کې د شلمې او 

انو په خپله وRودله، چې د هغوی هوډونه سپېZيل یوویشتمې پې+ۍ جنایتکار 

نه وو. دغو ناوړو هوډونو او انسان دRمنه ک+نو په ن+ۍ کې د یو سرت ناورین د 

پې^ېدو المل وQر>ېد. وQورئ په افغانستان کې چې د >ان وژنې نوم چا نه و 

اورېدلی، د پن_وسو نه د زیاتو RکېالQرو هېادوونو د >ان وژونکیو رستېرو د 

غال د ماتولو په موخه د طالب >ان وژونکیو ور>نیو پې^و نه یوا>ې دا چې اش

د افغانستان بې وزله او سوله دوسته و لس په وير کې اچولې. بلکې د ن+ۍ د 

نورو هېوادونو سوله یې هم د Qواښ رسه مخامخ ک+ې ده. د >ان وژونکیو، 

نامه ?وک >ان وژنه داسې یو عمل دی، چې د پې^ې پر >ای کې د مجرم په 

ژوندي نه پاتې کې7ي، چې ونیول يش، محاکمه يش او په خپله سزا ورسې7ي. 

خو د هغوی د مقابل لوري د رستېرو شته والی هم تر اوسه چا د >ان وژنې په 

تور تر پوRتنې الندې نه دی نیولی او چا د >ان وژونکي په نوم نه دی تورن 

لت د تلې نه د تې^تې پرته بله ک+ی، چې زما په اند دغه یو اړخیزه ک+نه د عدا
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�ل کېدلی. دا �که که چیرې موږ د رستېري په لغوي معنی �ه ��ه نه يش 

غوندې سوچ وک/و، په خپله به و پوهې(و، چې رستېري یعنې �ان وژونکي، 

خو هغه چې د رستېري په نامه راغيل �و یو پردی هېواد ونیيس او اشغال 

سن>ر دان>ل په خپل ذات کې �ان  ک/ي، رسه د دې چې پوهې(ي د بل چا پر

وژنه ده، بیا هم سرت�ې پرې پ<ې(ي او هغه �ان وژونکي ک/نې ته د اتلوال= ب�ه 

وربFي او ستایي یې. کوم چې په حقیقت کې هره خوا یعنې هغه چې له خپله 

رسه تیرې(ي او پر پردي سن>ر دان>ي هم او هغه چې له خپله سن>ره د ساتنې 

اړه �ان وژونکي دي، م>ر په دې توپیر �وک چې د په نامه �ان وژH، دو 

بل چا پر سن>ر برید کوی، روا وي او که ناروا، له خپله بریده د بهر وتلو معنی 

ورکوي او د غندلو وړ دی، خو هغه کسان چې غواړي له خپله سن>ره د ساتنې 

په موخه �ان وژنه کوي او په دې تو�ه د برید�رو �ان وژونکیو شاته Oبول 

ن بويل، دغه کسان د دې پر �ای چې وستایل يش، �ورو چې په پراخه اړی

کچه غندل کې(ي، دا چې �ان و ژنه په هر حالت کې هغه که روا وي او که 

ناروا، یو ناروا کار دی، چې باید په کلکه تو�ه یې مخه ونیول يش. م>ر د 

زې(ويل  دیموکراس= غوUتونکیو د �ان وژنو د دودېدلو په هکله ال پسې الملونه

  دي، دغه الملونه کولی شو، په دې Yکیو کې په لنXه تو�ه وشمېرو.

د دیموکراس= د مدعیانو �واک خپله هوایي او �مکن= ج>/ه مخ ته -۱

بیایي. کوم چې طالبان د هوایي چرت په نامه کومه دفاعیه نه لري او په 

  ېدلی.�مکن= ج>/ه کې هم د وسلو له اړخه د مقابل لوري رسه نه يش پرتله ک

د دیموکراس= مدعیان د طالبانو �لور خواوې یعنې ختی^، لویدی^، ش[ل -۲

او سهیل یې په خپله ولکه کې نیولی او په Yولو �اونXیو هېوادونو کې یې هم 

خپل پو�ونه �ای پر �ای ک/ي، �و هی` یو طالب په هی` یو لوري ونه يش 

  تFتېدلی.

ورشو Uکارېدله، پر هغه خوا طالب ته چې د سهیل په لورې د تېFتې کومه -۳

هم د پاکستاH پو�یانو د حضور له المله د تللو او دمه کېدلو وسه له السه 

ورک/ې، لکه چې ډېر طالبان ونیول شول او د امریکې �واکونو ته ژوندي 

  وسپارل شول، چې تر �ونتانامو هم رسېديل دي.
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ي، ال به �انونه په دې تو�ه طالبانو ته نور �ه پاتې نه وو، ال به ج��ه کو 

سپاري. د �انونو په سپارلو کې یې ارومرو مرګ په خپلو سرت�و کې لیدلو، لکه 

چې د افغانستان په کندز او مزار رشیف او د شربغان د لیيل په د+تې کې 

پې=ې شوې نو له دې المله �ن�ه چې وایي چې په تن: رايش نو په جن: 

  رايش.

محارصه هم ورځ تر بلې الپسې طالبان چې له هرې لوري محارصه وو او 

Fین�ېدله، له بلې خوا د د+من رسه په ج�ج�ه کې هم سیاله وسله نه لرله، نو 

�ه به یې ک�ي وای؟ همدغه یوه لیاره پاتې وه، چې د �ان وژنې رسه د+من 

ته هم مر�اM �ذار ورک�ي. دا د دیموکراسK د مدعیانو غو+تنه وه، چې په 

ه هم د پ=تنو شمېر باید FیPې کچې ته ورسېNي، افغانستان کې د انسانانو هغ

�و د خپلې خو+ې الس وهنه په کې وکولی يش، نو د دې هوډ پرمخ که 

پ=تانه په هر اړخ کې ومري د دوی د د+منانه موخې په �Pه دی، �که نو د 

کابل پر واکمنK باندې تپل شوی �واک ته د دې وسه ورنک�له شوه، �و د 

ارامه ساه وبايس. پ=تانه �ه د بهرنیانو په سیده  ور�ني مرګ ژوبلې نه پرته

بریدونو او �ه د کابل د واکمنK د مالت� په نامه د کابل د �واکونو رسه د �]و 

عملیاتو په ترڅ کې او �ه هم د طالبانو د ج��و او �ان وژونکیو بریدونو په ل� 

ي بیا کې م�ه شول. پر پ=تنو یې داسې تندریزه بال وغور�وله، چې ته به وای

چن�یزي مصیبت پر سیمې راغيل او دا دی په سیمه کې د ژوند د پای ته 

رسولو �په یو په بل پسې پرمخه بیايي. دا خربه +ایي د حقیقت �خه هم لرې 

نه وي، �که چې د �مکې پرمخ د انسانانو شمېره تر هغې کچې رسېدلې ده، 

د کچې د FیPولو چې نور په کې نه �ایېNي او باید د شمېر کچه یې FیPه يش. 

او تر لNه کیو رسولو بهانې هم �ه لNې نه دي. +ایي یوه به یې هم همدغه 

وي، چې لېوه له پاسه نه په +کته کې پسه ته وایي چې دا اوبه دې ولې خ�ې 

ک�لې؟ او بیا رايش د پسه غاړه ماته ک�ي او وې خوري. لویدیeو هېوادونو په 

موکراسK په نامه پر ډېره کیو د لNه کیو رس کې د امریکا متحده ایاالتو هم د دی

واکمنوولو په لیاره کې یوا�ې افغانستان نه دی چې په کې دا دیارلس کاله 

کېNي، ج��ه مخ ته بیایي، د تاریخ په اوږدو کې یې پر نورو هېوادونو هم دا 
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او داسې ډېرې بې �ناه او بې وزله ولسونه یې ژوندي ژوندي په اور کې 

  سو�ويل دي.
ه مسیحیت یوا�ې د خولې یوه خربه ده او کنه نو په مسیحیت کې په دوی رس 

کو.لې تو�ه د انسانانو وژنه د کورونو ړن*ونه او د و لسونو ش)نه کوم چې په 

افغانستان کې په عميل تو�ه ولیدل شول، ناروا �3ل شوي او هیچاته دا واک 

ې وش)ي او یا نه دی ورک)ل شوی، <و د یو انسان کور ړن= ک)ي، یا له کوره ی

یې ووژC. امریکایي �واکونو دا .ول کارونه په افغانستبان کې وک)ل، د دې 

نه هم ال اخوا م)ي یې وسو�ول، د م)یو بې حرمتي یې وکوله. د افغانستان په 

دننه کې بې شمېره زندانونه یې جوړ ک)ل. په زندانونو کې یې ډېر بې وزله او 

نه بهر زجرونه، رب)ونه او تکلیفونه ورسول  بې �ناهو پIتنو ته د انسانیت د حرم

او په دې تو�ه د دیموکراسM مخ یې داسې تور ک)، چې بیا به په راتلونکیو 

پې)یو کې سپین نه يش. خو د دې .ولو ظلمونو او نارواوو رسه رسه امریکایانو 

ترننه پورې هیS یو داسې پIتون و�)ی پیدا نه ک)ای شو، چې هغه دې د 

ا د امریکا د نیویارک او واشن*Wن په پېIو کې Vکېل وي. د القاعدې غ)ی ی

انسان له خوا د انسان وژنه، همغه  د آدم علیه السالم د زوی قابیل عمل دی، 
چې خپل ورور هابیل یې وواژه. قابیل چې د خپل ورور د وژلو په کار کې د 
 تشدد نه کار اخیستی او په دې تو�ه د تشدد د لوم)C پنXوونکي په نوم
یادې\ي. �ورو چې د دیموکراسM مدعیان هم د خپل د غور نیکه قابیل په 

<ېر دي. یعنې دا د نن ور�ې د دیموکراسM مدعیان د پرون ور�ې د فرعون 

̂ه �3ل  بچیان، د تېرې ور�ې د aرود ملسیان او د هغه نه اخوا د قابیل نبـ

وسلو پر زور کې\ي، چې د بې �ناه انسانانو په وژلو خپلې ناروا غوVتنې د 
ترالسه کوي. د د وي د نارواوو غوVتنو په رس کې Vایي د دوی ن)ۍ واله 

واکمني وي، چې د عیسی علیه السالم له مهاله تر اوسه پورې په دې .کي 

کلک نIتي دي، چې �ني عیسی علیه السالم د ن)ۍ لپاره د پادشاه په تو�ه 

سلطنت په السته راغيل وو او ن)ۍ باید د هغه سلطنت ومني، خو د دغې 
راوړلو او جوړولو کې هم په خپلو منXونو کې ویشلې پاتې دي. یوه ډله د 

ارتدوکس په نامه چې په رس کې یې روسان والړ دي، دغه سلطنت د �ان 
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لپاره غواړي، بله ډله چې د پروتسانو په نامه او په رس کې یې ان
رېزان والړ 

م )ای ناستی /.ي. دغه د دي، له هرې لوري خپل )ان د.عیسی علیه السال 

عیسی )ای ناستي د دیموکراس9 په نامه هر هغه 7وک چې په ن5ۍ کې رس 

پورته ک5ي، په مر/وA تو/ه یې @کوي. یعنې د ن5ۍ پر پادشاه9 باندې یا دا 

چې د دوی د یوا)یني واکمن9 نه پرته بل کوم سیال رامینC ته نه يش، په 

ری خواته بیایي. کله په اسیا کې، کله رنH په رن
ه بهانو د ج
5و د اور مخه ه

په اروپا کې، کله په امریکا کې او کله په افریقا کې همدوی دي، چې بې /ناه 

او بې وزيل انسانان د اور په ملبو کې سو)وي. 7و د د وی د واکمن9 د 

  پرمختH په الره کې خنO رس راپوته نه ک5ي.

، کله د کفر او کمونیزم، د د وی بهانې لکه چې په افغانستان کې ولیدل شول

کله د اسالم او تروریزم او کله هم د جهالت او ناپوه9 رسه د مبارزې په نامه 

خپل السونه هره خوا اوږدوي او د هغو سیمو ولسونه د اور په ملبو کې لولپه 

کوي، خو دوی د یوې موخې مل
ري دي، چې د مسیحي /روهي نه پرته د 

کې نه زغمي. لکه چې د تاریخ په اوږدو  بلې /روهې سیايل به په دې لیاره

کې یې خپله 7ېره هم په 7ر/نده تو/ه Uودلې ده. زموږ په هېواد کې د 

شوروي پو)ونو رسه د اوږدې ج
5ې په پای کې لویدیC او ختیC سیال
رو 

)واکونو په دې @کي یوه خوله شول، چې په افغانستان کې به لکه د ایران د 

Y نظام چې په اسالمي اصولو والړې وي، نه خمیني رژیم په 7ېر یو انقال 

رامینC ته کېZي. کوم چې په دې هوډ کې ترننه پورې بریالی هم دی. په دې 

تر ختی]والو په Uه تو/ه مخکې دي. دا )که چې  ]والیر کې لویدکا

لویدی]والو رسه پتیيل وه، چې اسالمي بنس\ پاله ډلې به په پاکستان کې تر 

الحق په راغونOېدلی، همدغه المل وو، چې د ضیاء یوې مرشۍ الندې نه يش

مهال کې پاکستان د افغانستان لپاره اوه تنظیمونه جوړ ک5ل او دا اوه واړه یې 

یو د بل پرضد هم وجن
ول. کله چې په ژینو کې د سولې خربو وار راغی. بیا 

نو دا تنظیمونه، نه وو چې د خپل هېواد او د خپل جهاد استازيتوب یې ک5ی 

ای. یا لZ تر لZه د خپلو تنظیمونو په نامه مطرح شوي وای. د دوی پر )ای و 

په مرسته د افغانستان د جهادي تنظیمونو په  ]والویې د لویددا پاکستان و، چ
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�ایند�� د سولې د خربو پر کورس� کېناست. په دې تو�ه له لوم�ي رسه د 

جهادي تنظیمونه په پام  لویدی*والو له خوا د افغانستان لپاره د اسالم په نامه

کې نه وو نیول شوي او نه هم دا خربه په پام کې وه، چې �ني دوی به یوه 

ورځ د واکمن� مدعیان و�ر6ي. لویدی*والو د پاکستان په السونو داسې لوبه 

وک�ه، چې هی? یوه جهادي تنظیم ورته سوچ هم نه وو ک�ی. له بلې خوا 

په درشل کې د لویدځ والو رسه په شوروي اتحاد له افغانستان نه د وتلو 

پوهاوي داسې لوبه وک�ه، چې د جهاد د بریايل توبونو بنسA یې ول�6اوه. 

هغوی د جهادي تنظیمونو سیمه ایزو قوماندانانو رسه اړیکې وزغلولې. ال په 

شEل کې یې د شورای نظار په نامه جال ډله رامینD ته ک�له. په دې ډلې کې د 

ستمیان، شعله یان او اخوانیان راFول ک�ل، چې هغوی  سیايس پلوه پرچمیان،

Fول د اتنیکي له اړخه د افغانستان د لJه کیو قومونو پورې چې تاجیک، 

ازبک او هزاره ووو ت�او درلود. د دې ډلې بنستیزه موخه له پیله روMانه وه، 

چې د جهاد د بریالیتوب بنسA به له بنسPه دړې وړې کوي، چې همداسې هم 

دا ډله چې د جمعیت اسالمي په خېPه کې د مرخی�ي په Rېر رس وشول، 

راپوته ک�ی و، له لوم�ي رس نه یې خپله تېره چاړه د حزب اسالمي د ډلې د 

قوماندانانو په لوري ونیوله. د مثال په تو�ه په تخار والیت کې ډېرې 

دردوونکې او غمل�لې پېXې یې رامینD ته ک�لې، چې په نتیجه کې د حزب 

مي د قوماندانانو رسه یو 6ای د جمعیت اسالمي هم یو زیات شمېر اسال 

قوماندانان تلف شول. دغو پېXو او د دې رسه د افغانستان په نورو سیمو کې د 

نورو پېXو په کتلو دا Fکي Rر�ندېJي، چې د شورای نظار ج\�ه د شوروي 

د  اتحاد د پو6ونو رسه دومره نه وه پېXه شوې، Rومره چې د حزب اسالمي

6واکونو رسه یې پر مخ بېولې ده. د دې خربې تایید په خپله د شوروي اتحاد 

  د قوماندانانو په لیکنو کې هم خپل غرب�ون Mودلی دی.

د لویدی*و او ختی*و یعنې د امریکې او شوروي اتحاد په هم غJۍ رسه په 

 افغانستان کې د جهاد بریالیتوب په ډېره مرموزه تو�ه، خو د د اخيل 6ان نه

ناخربو Rېرو په الس کې په Rر�نده تو�ه توک�ې توک�ې ک�ی شو.ه د شوروي 

اتحاد له خوا د احمدشاه مسعود منل او همدارن\ه د امریکې له خوا د جdال 



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 

 
 
 

١٨٣  

دوستم منل یوه �ر�نده بېل�ه ده، چې د دې دواړو د�منو اړخونو د همغ�ۍ 
ل امتیازونه او �ودنه کوي. دغو دواړو �ېرو په ډېره زغرده تو�ه د جهاد $و 

$ولې �ې�8ې د 7ان ک5لې او دا یې ن5ۍ ته و�ودله چې جهاد یعنې احمدشاه 
مسعود او ج<ال دوستم په پ>تو کې متل دی، چې د تارو یې کېزه وي، د هغه 
آس به �ه مزه وي؟ ج<ال دوستم د شوروي اتحاد د کمونیزم په بA@ کې 

هد و�ر7ېد، همدارن�ه پوخ شوی، خو د امریکې لپاره د جهاد یو لوی مجا
احمدشاه مسعود چې د امریکې په ملنه کې را لوی شوی و، د شوروي اتحاد 

لپاره د هغوی د �Aو د ساتلو په لیاره کې د یو سرت اتل په تو�ه وپېژندل شو. د 
پاړيس ژبې د دې متل پرمخ، هر عیبیکه سلطان بپسندد ه< است. رويس او 

جهاد له خپله اصولې 7و�ه  امریکایي سیاست خپل لوری پیدا ک5،
  راوغور7ېده او د دوستم او مسعود په السونو کې ومروړل شو.

د تنظیمونو مرشانو لکه حکمتیار، رباX، �یالX، مجددي، سیاف او نور لکه په 
ایران کې اته تنظیمونو مرشان د دې وسه نه لرله، چې د جهاد د نتیجو مخه 

او ختی[ رسه په همغ�ۍ نور  [یویدلاصويل کر�و ته راواړوي. دا 7که چې د 
نو په افغانستان کې د اسالم انقال_ نظام رامین[ ته کېدل نه یوا7ې دا چې د 
روسانو او امریکایانو د �Aو رسه $کر و، چې د ایران او پاکستان لپاره هم یو سرت 
رسخوږی او �واښ �8ل کېده. له دې کبله که ایران و، که پاکستان او که د هند 

نور هېوادونه $ولو خپل السونه رسه یو ک5ل او په افغانستبان کې یې د  په �ېر
جهاد د بدنامولو او د مجاهدینو د وژلو سوچونه په کار واچول. له هرې خوا او 

 .dو د ج�5ې د اور ملبې بلې وسا�هر چا د خپلې خو�ې جهادي ډله ملسوله 
بله جهادي ډله د  د دې موخې لپاره یوه جهادي ډله د یوې کمونیستي ډلې او

 fونه، الوتکې، $ان�ونه او د ج�5ې رنg ،بلې کمونیستي ډلې رسه یو 7ای شول
په رن�ه وسلې چې �ه د شوروي اتحاد او �ه د امریکې او �ه د یو شمېر نورو 
هېوادونو له خوا په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو او کمونیستي واکمنو ته په 

ې هم ورک5ل شوې، �و د خپل هېواد ژوي الس ورک5ل شوې وې، نورې وسل
ژوندي پرې نه ږدي.په دغې توطیې او دسیسې کې همدغو پورتنیو ډلو په کابل 

�ار کې هغه �ه وک5ل، چې په تاریخ کې چا نه وو ک5ي. کابل ړنf شو او 
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اوسېدونکي یې �ه ووژل شول او �ه اواره شول. چا چې کمونیستانو او د 

واوې غندلې، همغو خپلې غندنې بېرته واخیستلې او شوروي اتحاد ظلمونه او نار 

(انونه یې مالمت و&%ل. نور نو کمونیستانو د خپلو بادارانو په مرسته او د 

امریکې متحده ایالتو په همغ0ۍ خپل کسات اخیستي و. په جنایاتو کې رسه 

برابر او د ر9نې کچه کې هم �وک د چا نه ل0 نه وو پاتې شوي. هغه چې وایي په 

لنه کې ډېر سرت قايض د 9ولنې و&;ي دي، زموږ د 9ولنې و&;یو د یو سرت 9و 

قايض په �ېر قضاوت ک;ی و. نور نو مجاهدینو خپله تله سپکه ک;ې وه، د ولس 

 Hيل دریJپه سرت&و کې یې خپل پخوانی دروندوالی بایللی او له خپل سپې

خپل د هېواد او د  تیQاو�خه د �وکP او منصب، د رتبو او پیسو په مینه کې 

پالزمېنه د کابل Qار یې په بل مخې اړولی او کنTواله ک;ی و. طالبان چې په 

کابل کې د جX;ه مارو ډلو د تفاهم په نتیجه کې رامینH ته شوي و و، لکه چې 

په تېرو بحثونو کې مو ورته &وته ونیوله. په لوم;ي رس کې د خپلې سپېJلتیا د 

ل. سیمې یې یو په بل پسې تر کن\رول الندې ساتلو رسه په زغرده پرمختXونه وک; 

راوستلې، غله او ډاکوان یې و9کول، سوله او امنیت یې خوندي ک;، خو د کابل 

ته د رسېدو رسه نور هر عیب ای که سلطان پبسندد ه[ است. شته والی له السه 

ورک;، چaته یې چې ه[ الره، هغه هم په عیب کې و ش`رل شو. چا دې ته ونه 

چې طالبانو په سیمه کې یوالی، سوله او امنیت 9ینb ک;ي، غله او داړه کتل، 

ماران یې 9کويل او د حکومت واکمنP یې پراخه ک;ې ده. له هرې خوا نه 

سپکې سپورې او د ناوړو او نارواوو چیغې پورته شولې، نور نو چا د طالبانو د 

 ال له ې\& خپلی  هرس  راتللو له رضورته خربې نه کولې،، چا چې د طالبانود راتللو

9ولو په یو اواز د طا لبانو  سه ک;ی ويتر ال ېې &\سه ورک;ی وی او چا چې په ک

په بدو و یلو او غندلو پیل وک;. طالبانو هم د واکمن سیايس او نظامي حاالتو له 

مخې خپلو دیني او مذهبي سپېJلیو الرو چارو ته په شا اړولو. یوه کو9لې ډنTه 

مخه ک;ه. هغه کار چې باید یو انسان یا په بله معنی یو مسل`ن په ماره واکمنP ته 

خپله خوQه وک;ي، طالب ورته خپله دوره او ډانXی په الس کې واخیست او هر 

�وک یې که هغه kQه وه یا نر، په خپلو دورو او ډانXیو ډباوه. داسې حاالت 

ته بل �وک انسان رامینH ته شول، چې ته به وایي په افغانستان کې د طالب نه پر 
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  نشته، که انسان وي نو مسل�ن نشته، و�ورئ یوسف علیه السالم چې کله د مرص 

ارشايف /ولنې کې /ولنیز عدالت پيل ک" او ارشاف یې د مریانو رسه برابر ک"ل، 

پر چا یې د ل>تو وار هم نه و ک"ی، همدارن8ه حرضت محمد صلی الله علیه 

مي /ولنه د مومنینو په نامه جوړه ک"ه او وسلم چې کله په مدینه کې خپل اسال 

په هغه کې یې ارشاف او مریان یو برابر ک"ل، پر هیچا یې د سزا په نامه الس نه 

وو وچت ک"ی. دا خو په خپله روLانه کېJي، چې د طالبانو په ډله کې Fوک 

په دې /کي نه پوهېدل، چې د هر دین موخه په انساP /ولنه کې د عدالت 

ي او بس. په عادالنه /ولنه کې د کوتک او د ډان8ي د Lودلو خوندي کول د

اړتیا نه وي، Yکه چې هر Fوک خپله دنده پېژP. طالبانو پخوا د دې نه چې 

عادالنه /ولنه جوړه ک"ي، د خپلو ډنZه مارو د ناروا ک"نو له المله د /ولنې مخه 

ه، Yکه چې په و�رYوله. نور نو چا د طالبانو اسالمي عادالنه /ولنه نه غوLتل

پ>تو کې وایي: (په زور کيل نه کېJي). ولس د طالبانو د زورزیا[ نه په تن\ 

راغيل وو، د بلې خوا نه د افغانستان د خپلواکd دLمنانو هم بهانې لbولې. په 

دې منh کې د سپتمرب د میاشتې د یوولسمې نېتې پې>ه راپې>ه شوه. د دې 

تو جمهور رییس د افغانستان پر پې>ې رسه سمدستي د امریکې متحده ایاال 

طالبانو چې پر افغانستان واکمن وو، و�واLېده. په ظاهره کې د اسامه بن الدن 

د سپارلو خو په باطن کې د هغه د نه سپارلو رشطونه وړاندې ک"ل. په نتیجه 

کې د لویدیh سرت Yواک د خپلو مل8رو رسه یو Yای چې د نا/و د هېوادونو 

نستان ودان8ل. افغانستان یې لکه د شوروي اتحاد چې Yواکونه دي، پر افغا

اشغال ک"ي وو، اشغال ک". طالبان یې تار او مار ک"ل. خو د هغوی پر Yای د 

  رش او فساد Yواکونو ته بیا بخت و خندل او کابل ته راوستل شول.

امریکایانو په دې کار رسه د افغانستان جهادي تنظیمونو او همدارن8ه ن"ۍ والو 

دله، چې دا دوی دي چې په ج8"ه کې یې شوروي اتحاد ته ماتې ته وLو 

ورک"ه او هغه یې ړن8ه ک"له نه د افغانستان مجاهدین. دا دوی دي چې د س"ې 

ج8"ې د فاتحینو په Fېر باید وملانpل يش، نه د افغانستان Fو بې رسه او بې 

ي ته تنه جهادي تنظیمونه، خو د جهاد په نامه تنظیمونو هیrکله هم دې /ک

پام وانه ړاوه او په ډېره بې حیایd تو�ه د جهاد په نامه د Fوکیو او رتبو، 
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منصبونو او پیسو په غو�تنو بوخت شول، نو دا شیطان غولولې ډلې به هی�کله 

د ر�تیني جهاد ویاړونه ترالسه نه ک,ی يش. لکه )ن'ه چې په تېرو لیکنو کې 

واکمن< مزی په ظاهره کې د بن ورته :وته ونیوله شوه، دا 8ل د افغانستان د 

د غونIې د پرېک,ې پرمخ حامد کرزي ته په الس کې ورک, شو، خو په باطن 

کې )ن'ه چې د پیکنP د رسمرشیزې غونIې پرېک,ه وه، د شLل ایتالف د 

8مکې پرمخ مختار مطلق و:ر8ېد. د امریکې د متحده ایاالتو د پو8ي 

ا او 8مکه یې په خپل کنTرول واکمن< تر سیوري الندې چې د افغانستان هو 

کې اخیستې وه. د شLل ایتالف هغه )ه وک,ل، کوم چې د دوی د شخيص 

د�منیو )خه ورپاتې انتقامونه وو، د غچ او کسات په هنداره کې هغه )ه 

لیدل کې\ي. کوم چې )ه ورته و�یل يش، شورای نظار یا د شLل ایتالف د 

ه وو، چې د 8ان نه بهر د هی^ بهرنیو پو8ونو په غې\ه کې داسې ډوب پرات

یوې ک,نې د غرب:ون )خه په کو_لې تو:ه )ه نه غو�تل، چې واوري. چېرته 

چې پcتون و، د طالب په نامه د تروریست په تور وژل کېده. کورونه، 

کروندې او سیمې به یې تر غصب الندې راوستل کېدلې، چې د مثال په تو:ه 

cتنو د اوسېدنو 8ایونو )خه نوم کولی شو، په خواجه بهاوالدین کې د پ

واخلو. ولس ته د شLل د ایتالف له خوا داسې و�ودل شوه، چې :ني 

پو8ونو، د د وی په مالت, او د پcتنو د جنوسایI لپاره راغيل دي. په  gویلوید

شLل کې اوسېدونکي پcتانه په ډله ایزه تو:ه )ه ووژل شول، )ه وکوچېدل 

والړل. په لویدیi سهیل او سهیل لویدیi کې او تر پاکستانه پورې په تېcته 

پو8ونو تر هوایي او 8مکني بریدونو  gوید لوید پcتانه خو په سیده تو:ه

الندې راغلل. په دې سیمو کې هم په پراخه تو:ه kباري وشوې، ولسونه قتل 

عام شول، کورونه او کروندې ړن'ې شولې، د )ه او د چا لپاره؟ البته په 

\ه کیو د واکمن< د _ین'cت لپاره خو هغه پcتانه چې په افغانستان کې د ل

سیده تو:ه ددیموکراس< په دې مصیبت کې تاوان لیدلی و، په کراره 

کېنناستل. د غرب:ون په تو:ه د هرې وسلې او وسیلې )خه یې کار واخیست، 

  )و تاریخ ته رس کوزي پاتې نه يش.

ان وژونکي په سرت:ه وکتل د بهرنیو پو8یانو هر و:,ي ته یې د انتحاري یعنې 8
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او د هغوی رسه یې باملثل عمل وک�. هر چا چې د دیموکراس� په مصیبت کې 

خپله کورن� بایللې وه، هغه ته د ژوندي پاتې کېدلو 'خه د نن# په چوکاټ 

کې له هره اړخه بې نن>ي وبرې9ېدله او الړ د 6ان په وژلو دوه درې بهرنیان د 

یو 6ای هم ووژل، خو کور? او بهرنیو رسنیو  دوه درې بهر? =وډا=یانو رسه

یوا6ې د پ9تنو انتحاري عمل وغانده، م>ر د بهرنیانو د هر یو پو6ي عمل چې 

په خپل ذات کې هر یو یې یو انتحاري =Gل کېFي، و نه غانده. داسې وEودل 

شول چې د رسنیو لپاره په افغانستان کې یو بام او دوه هواوې دي. د بام په یوه 

کې پ9تانه 6ان وژونکي غندل کېFي، خو د بام په بله 'نKه کې بهر?  'نKه

6ان وژونکي چې پو6ي رستېري دي، ستایل کېFي. 'وک چې یو باطل عمل 

ته د حق په سرت=ه =وري او هغه ستایي. داسې Eکاري چې د خپل پالر او مور 

یو په م�ي پسې د ملانWنې پر 6ای کنWلې کوي. اوس اوس زمونF د وطن د رسن

ک�نې ک] م] هZغسې دي، لکه پورته چې ورته =وته ونیوله شوه. دا خواران 

مالمت نه دي، 6که چې د دوی رسن� هم د بهرنیانو د سیده مرستو پر م] 

خ�وبېFي او پرمخه د رومي. که د بهرنیانو مادي، سیايس او نظامي مرستې نه 

دې مېلZنه يش. وي، دغه _ولې رسن� به په ډېره لFه موده کې د تاریخ د کن

دوی چې خپل وژ? او پردي ملانWي. یوه ورځ به د بهرنیانو مرستو رسه رسه د 

خپلو ک�نو په سزا ورسېFي. دا 6که چې د ژوندانه بهیر د هغې بې وند? نیز یا 

سیالب ته ورته دی، چې نن په یوه لوري درومي او =انده په بل لوري، چې 

رسغ�اندو نیزونو مخه چا نه ده نیولې. د هیچرته هم ال تر اوسه پورې د داسې 

سرت=ه ورو انسانانو په لید لوري کې Eایي دې _کي ته به پام رااوEتی وي، چې 

زموږ په هېواد کې د شاهي نظام کوم چې زموږ د ولس د یوه منل شوي دود په 

'ېر اوEتی و، په نه 'ه خربه بل مخې واوEت او ړن# شو. ورپسې د جمهوري 

واکمن د نظامي کودتا له الرې ووژل شو. بیا چې شوروي اتحاد نظام موسس او 

د خپلو پو6ونو رسه پر افغانستان ودان>ل او افغانستان یې اشغال ک�، هیچا دا 

خربه نه منله، چې یوه ورځ به شوروي اتحاد له افغانستان 'خه و و6ي. خو 

د بهیر شورویانو ماتې وخوړله، ووتل، ال چې خپل رس یې هم وخوړ. دا د ژون

دی او په همدې تو=ه روان دی. سبا به د دیموکراس� د مدعیانو اشغال هم 
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مات يش او د هغوی پو�ونه به هم له افغانستان �خه وو�ي. بیا به د هغو کسانو 

په مخونو کې �ه پاتې وي، چې الپسې خپل وژ# او پردي ملان�ي؟ هغوی 

وسلې رايش او نه به دې وپوهې/ي، چې نه به نورې پیسې رايش، نه به نورې 

دنداسې، دوی به وي او د دې هېواد ولس. دوی به وي او هغه کسان چې د 

بهرنیانو په ملسه یې غندل او وژل. داسې ورځ به د هغې ور�ې په �ېر وي، 

  چې ورته محرش وایي.

په محرش کې به دوی ته د د وی بهر# ملسوونکي هم ووایي چې هر �وک 

ي لکه د تاسو په �ېر به د ژوند په <کنده غرمو چې خپل وژ# او پردي ملان�

  کې رس ب?اله پاتې يش.
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  د پای خربې
  

د دې کتاب په پیل کې د احسن الخالقین احسن القصص په نامه د وینا غو�ه 
پرانیستل شوه. په +*ه کې پر دې �ین'ار وشو، چې د غوره پن!وونکي له خوا 

لنیزه عدالت او مساواتو �ین'ار هغه کیسه غوره و+.له شوه، چې د �ولنې په �و 
کوي. یعنې د قرآن کریم په �ولو کیسو کې یوا:ې د یوسف علیه السالم کیسه 
غوره و+نله شوه او نورو کیسو ته چې په هغه کې د ادم علیه السالم نه نیولې تر 
عیسی علیه السالم پورې کیسې دي، یوا:ې د قصص الحق په نوم نومول 

ه رEتینو کیسو کې د یوسف علیه السالم کیسه هم شوې. یعنې رEتینې کیسې پ
راغلې، خو د هغه غوره والی زما په اند په دې کې +.ل شوی، چې د یوسف 
 ،Hپورې موده، �ول په �وله په بې وزل Hعلیه السالم د ماشومتوب نه تر :وان
محرومیت، ظلم، حرست او مریي توب کې تېره شوې، خو کله چې د واک پر 

خپلو سمونوالو پرو+رامونو کې د ارشافیت دامتیازونو د له  +دۍ کېناست، په
من!ه وړلو او د یوې عادالنه �ولنې د جوړولو په هSه کې د بري پر Rيل نېغ 
وخاته. یوسف علېه السالم وکولی شول، چې په مرصي ارشايف �ولنه کې د 
 مریانو او ارشايف طبقو شته والی له من!ه یويس او پر :ای یې یوه عادالنه

�ولنه چې په کې نه مریي شته والی ولري او نه ارشايف و+*ي. هر Rوک د 
خپل د کار او زیار د یېربې Rخه ژوند او ژواک ولري، دغه ان'ېرنه ورته د و 
روaو د ظلم او زور د کاروان رسه تر مرصه په تللو، په مرص کې د مریي توب په 

و+ه د ژوند د ډېرې �یcې موده کې او همدارن'ه په زندان کې د یو زنداb په ت
  کچې د لرلو له المله په تجربه کې یې ترالسه ک*ی و. 

په دې تو+ه یوسف علیه السالم هغه Rوک و، چې د زمانې د تاوده اور د ملبو 
په بHc کې روحي او جسمي ویلې شوی او د عمل ډکر ته راوتی و. کوم چې 

لسالم او نه عیسی علیه السالم د ده په Rېر نه نوح علیه السالم ، نه ابراهیم علیه ا

د ژوندانه تودې او ترخې لیدلې وې. د پیغمربانو او مرسلینو د ژوندانه د 
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ک"کی  له مخې یوسف علیه السالم نه وروسته دا یواې حرضت محمد صلی 

الله علیه وسلم دی چې د زې+ېدو نه مخکې پالر له السه ورک". په ماشومتوب 

بداملطلب له السه ورک" او په دې تو1ه په یوه د کې یې مور او بیا خپل نیکه ع

ماشومانو نه ډکه سرته کورن: کې چې د روحانیت د نامه نه پرته نور د 

اقتصادي مسایلو له اړخه هیAکله هم د دې جو1ه نه وو، چې دغسې یو ماشوم 

د یتیم توب د حرست او بې وزل: د سیوري نه پرته وروزلی يش. په کورن: 

انو د Lه ژوند له المله چې هر یو یې د پالر او مور خاوندان کې د نورو ماشوم

وو، د امتیار او حرست د زغملو سرت او دروند بار د ده پر ويل پروت و. د مکې 

په Pولنه کې د ان او د نورو ماشومانو ترمینOه یې Nر1نده توپیر لیدلو. په 

م لوئیدنه داسې یوې د حرست او ارمان نه ډک ژوندانه کې د داسې یو ماشو 

چې د سبا د ورې د عادالنه ژوندانه د قوانینو راوړړنکی به وي د Pولنې د 

الرLوونې دنده پر غاړه اخیستنه، کS مS هRغسې د یوه واک جوړېدنه وه، 

 Uچې د ده نه ډېرې پې"ۍ پخوا په مرص کې د یوسف علیه السالم په نامه رامین

  ته شوي وو.

دواړو ترمینOه ډېر ل+ توپیر ولیدل يش.  د ژوند د ک"کې  له مخې به د دې

یعنې دوی دواړه په ډېر ل+ توپیر رسه د ژوند په بZ: کې د زمانې د اور د ملبو 

له تاووه په Pولنه کې د عادالنه ژوند د پيل کولو په موخه د تجربو عميل یېربې 

ترالسه ک"ې دي او لکه Nن`ه چې یوسف علیه السالم په مرص کې د مرص 

قه ړن`ه ک"له او پر ای یې یوه داسې Pولنه چې په کې نه مریي و، ارشايف طب

نه بادار، Pول د حکومت له خوا په دندو R1رل شوي وو او هر چا د کار په 

مقابل کې د ژوند د اړتیاو په کچه باړه ترالسه کوله، په هRغه تو1ه حرضت 

ک"ه، چې  محمد صلی الله علیه وسلم هم په مدینه کې یوه داسې Pولنه جوړه

په کې نه مریي شته و الی درلود او نه بادار. Pول د مومینو په نامه د اسالمي 

امت د د ولت په چوکاټ کې په چوپ" بوخت وو. یواینی توپیر دا و، چې 

په مرص کې حکومت د دولتي تشکیالتو fgN و، خو په مدینه کې داسې 

په شته وو تشکیالتو تشکیالت شته والی نه درلود. حرضت یوسف علیه السالم 

کې Pولنیزه عادالنه سمونونه رامینU ته ک"ل، خو حرضت محمد صلی الله علیه 
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وسلم په مدینه کې له نشت �خه یو �ه جوړ کل، چې په کې �ول په �وله د 
]یوې عادالنه �ولنې سیايس، اقتصادي او فرهن#ي اډانه وه. په دې اډانه کې د 

د د �ولو اړخونو سوچ خوندي شوی دی. انسان لپاره د مادي او معنوي ژون

الَِّذيَن  :«و>ورئ د مومن بها د اصل په دې درې رکنونو کې چې وایي 
الَة َوِم�َّ َرزَْقَناُهْم يُنِفُقونَ  په دې تو>ه د » يُْؤِمُنوَن ِبالَْغْيِب َويُِقيُموَن الصَّ

 انسان د ژوند د دنیایي اړخ رسه یو @ای د اخیرت غم هم خوړل شوی دی.

یعنې د مومن انسان لپاره د ایIن په ساتلو کې په شخيص ژوند کې ملونF چې 

د لوی خدای د معبودیت ملانOنه ده او په �ولنیزه ژوند کې انفاق چې په 
�ولنه کې مریي توب او ارشافیت له مینOه وړي او �ولنیزه عدالت خوندي 

له لیارې په کوي. دارن#ه انسان کولی يش، د ایIن په چوکاټ کې د عبادت 

اخیرت کې د لوی خدای په وړاندې خپل کرامت یا درناوی و>Vي او د انفاق 
له لیارې په دنیایي ژوند کې په �ولنه کې �ولنیزه عدالت خوندي وساW. دا 
@که چې د یو انسان لپاره د دنیا او اخیرت نه پرته بله غوYتنه نشته، هر �وک 

دو کې �ه چې د دنیایي ژوند د په دې اړ دي چې د خپل د ژوندانه په اوږ
سمونوالو هلو@لو په الرو کې پرمخ بیايي، په هIغه تو>ه د اخروي ژوند د 
نېکمرغه کېدلو په هلو @لو کې هم بوخت پاتې يش. د ژوندانه دغو دوه وو 
اړخونو د تنظیم قانون ته تقوی ویل کې`ي. او دا تقوی ده چې په پورتنیو 

  یي او اخروي ژوند د نېمکرغb په لوري بیایي.دریو رکنونو کې د انسان دنیا

دغه درې رکنونه یوا@ې د اسالمي دین په رشیعت کې نه دي راغيل، بلکې 
همدغه درې رکنه د زردشت د اویستایي دین په رشیعت کې هم تر یوې کچې 

کf مf راغيل دي او هغه دا دی، هومته، هوخته، هورتشته، دغه درې رکنه 
>ه ژباړل شوي دي: پندار نیک، >فتار نیک و کردار په پاړيس ژبه په دې تو 

نیک، چې په پiتو ژبه کې کولی شو ووایو، غوره سوچ، غوره وینا او غوره 
کنه. د حرضت زردشت دغه درې رکنه چې ال هم په اریايي تولنه کې د منiت 
ارزYت لري، د انساp نۍ په هیn یوه >وټ کې هیچا نه ده د منiت له 

  دریOه غور@ولې.

په همدې تو>ه د چینایي ولس د تاویزم مخکr پیغامرب چې الیوتسه نومې`ي، 
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هم خپل ولس ته درې اصله په خپل رشیعت کې په میراث پرې�یدي او هغه دا 

دی: شفقت، رصفه جویي او تواضع، دا درې )کي په دې تو%ه رشحه شوي 

  دي:

%مراه  د چا چې شمتني ل;ه ده، بری مومي او هغه چې شمتني ډېره لري-۱

  کې;ي.

Bه اخالق لکه جاري اوبه داسې دي، چې خپله سیمه Bېرازه او زرغونه -۲

  کFي.

هغه چاته غني ویلی شو، چې پوه يش د ده مایحتاج او غیر مایحتاج Gه  -۳

  شی دي؟

د الئوتسه نه چې ورتېر شو نو د حرضت بودا په تعلیLتو کې هم د نیروانا په 

وی او هغه دا دي: که چیرې انسان خپل نامه په درې رکنه رشیعت تاکید ش

نفس د هوا، هوس او د مادیاتو له دوستG Tخه وژغوري، د دایمي او حقیقي 

ازادۍ او خوشالT حالت ته چې د Xان هیرولو او تر Xان تېرېدلو رسه 

جوخت وي، رسې;ي، چې دغه حالت ته نیروانا وایي. د نیروانا د دغې درې 

کې د بودا الرویان په دوه وو برخو ویشل شوي  رکنونو پرمخه ال په افغانستان

وو. یو یې مهایا] نومیدل چې د ژغورنې د لویې لیارې الرویان و و او بل یې 

  هنایا] نومېدل چې د ژغورنې د وړې لیارې الرویان %[ل کېدل.

داسې خو د هر دین په الرویانو کې د لیارو اختالف رامین_ ته شوی او 

رو تليل دي. لکه چې همدا اوس هم د بودا الرویان په الرویان په مختلفو لیا

مختلفو برخو ویشيل ژوند کوي، چې د مثال په تو%ه کولی شو د سیلون د 

  بودایانو چې د تبت د داالی الما د بودایانو رسه یووالی نه لري، نوم واخلو.

په هر حال بودا هغه Gوک و، چې د استبداد د تاج او تخت نه راکوز شو او 

Gو د سولې روغې او ورورولT د لورینې او برابرۍ رgایT ته چې نیروانا الړ 

نومې;ي، ورسې;ي. کوم چې د انسانیت په تاریخ کې داسې کار هیچا نه دی 

  کFی.

په دې تو%ه د بودا کیسه هم د یوسف علیه السالم د کیسې نه چې د لوی 

، )یmه خو خدای له لوري د احسن القصص په نامه نومول شوې که لوړه نه وي
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هم نه يش شمېرل کېدلی. دا �که چې بودا د خپلو ک�نو له لیارې په انسا� 

2ولنه کې د سولې، روغې او ورورول- او برابرۍ رشیعت پيل ک� او خپل �ان 

یې چې سلطان و، د 2ولنې د یوې کوچن- کورن- د غ�ي رسه چې په مریانو 

انیت د ک�کی> پر تور داغ کې شمېرل کېدل، برابر او مساوي و9ا8ه. بودا د انس

باندې چې پر تاج او تخت یې د وژنو او تاالترغ- کولو د پې@و نه ډک دی، 

سپین Jادر وغوړاوه او د تل لپاره یې د �Iوايل او استبداد په وړاندې خپله 

کرکه و Nودله، بودا هغه Jوک و، چې له تاج او تخته تېر شو او یو سوله ایزه 

  یې غوره و9ا8ه. زغمونکی او سمونواله ژوند

تر بودا بیا حرضت محمد صلی الله علیه وسلم الپسې مخکې الړ او پر تاج او 

تخت باندې یې د فقر او تقوا غوره منصب کلک ون@الوه. یعنې پخوا به د تاج 

او تخت خاوندانو د سولې او روغې پر �ای ج�Vې او یرغلونه غوره U9ل. د 

مبول جوړاوه او تاج او تخت به یې د تاج او تخت نه به یې د ظلم او ناروا س

لوړ او د ویاړه ډک ژوند 9ا8ه، خو حرضت محمد صلی الله علیه وسلم هغه 

Jوک و، چې په لوم�ي �ل د �مکې پرمخ ډېره غ@تلې او وسیاله 2ولنه رامن_ 

ته ک�ه، چې نوم یې مومنین وو او حرضت محمد صلی الله علیه وسلم هغه 

�ای د �مکې پرمخ کېناسته او عدالت یې د  Jوک و ، چې د تاج او تحت پر

تقوی په درې 9ونو بنسcونو کې خوندي ک�، چې د مومنینو په 2ولنه کې د 

عدالت لوم�ی سمبول په خپله دی و. حرضت محمد صلی الله علیه وسلم د 

یوې عادالنه او وسیا او بسیا 2ولنې د جوړولو په لیاره کې چې ارشاف یې د 

U9يل و، تر هغه �ایه مخکې الړ، کوم چې د مکې نه مدینې مریانو رسه یو برابر 

ته د لېeد په لوم�یو ور�و کې په مدینه کې خپلو انصارو مومنینو نه وغوNتل 

مېرمنې لري، د هغو Jخه دې خپله هغه مېرمنه طالقه  رېوه دJوک چې د

ک�ي، چې دی وررسه مینه نه لري، Jو هغه مېرمنې چې طالقې کېeي، د 

ینو رسه چې له مکې نه راغيل دي واده وک�ي او په دې تو9ه د مهاجرو مومن

هغوی کورونه هم ودان يش او داسې وانVېري، چې بې کوره او بې اوره نه 

دی پاتې شوی. حرضت محمد صلی الله علیه وسلم د دې دستور د پيل کولو 

او رسه یو پلو مهاجرینو ته د کور� ژوند NېUVې وب@لې او د بله پلوه د مهاجرو 
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انصارو ترمین�ه یې د ورورۍ او خپلوۍ د مزیو د �ین�ولو رسه یو �ای په 

مدینه کې د میشته کېدلو په الره کې د پردي توب کومې ستونزې چې وې، 

  هغه یې لرې ک!لې.

دا هغسې کار دی چې په بله �ولنه کې نه دی پيل شوی او (وک به هم کله 

غه خپل مهاجر دوست ته داسې ونه زغمي، چې خپله �2ه طالقه ک!ي او ه

وسپاري. زموږ په معارص ژوند کې چې له پرمخت�ه او دیموکراس; اليف وهو، 

هیچرې داسې نه دي پېD شوي او هیCوک یې هم د زغملو وسه نه لري او 

چا هم داسې نه دي لیديل چې انصارو دې خپلې مېرمنې د مهاجرو په واک 

اجرو د رس او مال نه د کې پرېIې وي، ال چې زموږ د مهال انصارو د مه

  شیطاO وسوسو او د سیسو له لیارې ناوړه LMه پورته ک!ه.

لنSه دا چې �ولنیز عدالت په ژوندانه کې تر هرې بلې ک!نې یوه غوره ک!نه 

ده، چې د لوی خدای جل جالله له لورې غوره TMله شوې، هغه هم د یوه 

ماشومتوب او خپل داسې چا له خوا چې په خپله د بې عدالتیو د السه خپل 

�لمیتوب د یو مور م!ي په (ېر د زمانې د اور په بLیو کې رسته رسولی او د 

رن�ارن�ه ظلمونو او نارواوو 2کار شوی و، هغه چې د ژوند د ازمیIت په کنSه 

کې د امین، ر2تین، متین او نیاومن مرتبه LMلې وه، انساO �ولنې ته یې د 

Iود. په دې سپېCيل دود کې د انسانیت خپل ژوند سپېCلی دود په میراث پرې

  لپاره د دنیایي چارو رسه جوخت د اخروي چارې هم خوندي شوې دي.

�ولنیزه عدالت وسیاله �ولنه رامین^ ته کوي او وسیاله �ولنه پر ن!ۍ والو د 

  هوساینې بسیاینې او د نېمکرغ; د ملر وړان�ې شیندي.

  2ه ویيل دي:د چین د تاووېزم مخکD پیغامرب (ه » الئوتسه«

ولس ته تر من�ن; کچې پوهه او روزنه غوره د ه، چا چې لوړ تعلیdت ک!ي «

  ».دي، هغوی د ډېرو سرتو جنایاتو مرتکب شوي دي

هو! دغې وينا په افغانستان کې هم کg مg خپل ريIتینوالی 2ودلی دی. 

هغه دا چې: کله چې د د ولت مامورین د �یLو تعلیdتو خاوندان وو، له 

ینو (خه به يې د نسوارو په بیه قلdنه اخیستله او دا د فساد ډېره �یLه مراجع

کچه وه، خو چې کله نه د پوهن�یو (خه فارغان راغلل او دا د پوهې من�ن; 
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کچه #"له کېدله. بیا نو د قل�نې بیه له مراجعینو �خه د یوه ډ� س�رې�و 

دان راغلل، د قل�نې پیسې شولې؛ م�ر کله چې له بهر نه د لوړو تعلی�تو خاون

بیه د یو بوتل رشابو تر کچې ورسېدله او دا په هغه مهال کې د فساد ډېره لوړه 

کچه وه، چې تر کمونیستي واکمنیو پورې يې دوام درلود. خو د کمونیستي 

واکمن; په مهال کې د 9ی�و کچو مامورینو �خه فساد ک7ه وک6ه او الړه د لوړو 

تالش; په نامه په لو�9رۍ بدله شوه او چې  کدرونو په واک کې د کورونو د

بیا د جهاد او مقاومت وار راغی، اوس نو تاسو ووایاست چې فساد په کومه کچه 

  لوړ ختلی او �ومره نارواوو او بې عدالتیو خپل شتون لرلی دی؟

  دلته پوGتنه داده، چې: د جنایاتو �خه �ن�ه مخنیوی کېدلی يش؟

  له يش.Iواب: کله چې د فساد مخه ونیو 

  پوGتنه: د فساد مخه به �ن�ه ونیسو؟

  Iواب: کله چې د مفسدینو 9غر 9ول يش.

  پوGتنه: د مفسدینو 9غر به �ن�ه 9وله يش؟

  Iواب: کله چې د هغوی د کورنیو او بهرنیو مالت6و ملنه 9وله يش.

  پوGتنه: د بهرنیو او کورنیو مالت6و ملنه به �ن�ه 9وله يش؟

 Nواب: کله چې زموږ انساI.وجدان ژوندی يش  

  پوGتنه: زموږ انساN وجدان به �ن�ه ژوندی يش؟

Iواب: کله چې د اجت�عي عدالت د تامین په موخه د اسالم د دین د مؤمن 

نومېZي ومنو او پيل يې ک6و. په دی دری رکنونو » تقوی«بها درې رکنه چې 

ي (ورک6ه) ده داجت�عې کې دریم رکن چې انفاق نو ميZي او لغوي معنا ی

 هر ېدلو کېپه پيل ک خو۰خونديتوب  یوه مهمه غوGتنه #"له کیZي عدالت د

ر شوی ېراغلی او ه الندې برید د ارمانونو له خوا کله هم د شیطاN هوسونو او

نه  داسې مینې د د شتمنیو رسه د الس د لرلو او ازاد د (ورک6ه) انفاق یا. دی

 د خو. ډاډمن ساd - ياره بیایانسان تر ملانcلو پورې رس 9ي�ولو له پ ېچ لرلو

 هر Iکه:. قارون جوړ يش ېکې انسان نه د زمان په نه لرلو د ورک6ې انفاق یا

دود شته والی ونه  !ېورک6  یا (انفاق) د ېچ ېدریf ک په هر Iای او کله په هر

 لتاړ ېج�6و ک او هم 9ولنیزه ژوند ارومرو په نارواوو شخ6و او لري و#6نیزه ژوند
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لکه �ن�ه  :ېویلی شو چ دالیلو نورو ېداس په دې او. ویدیش ېوړ  ېدړ  او

 :يوای ېدریو اصلونو یا رکنونو چ پر ېرشیعت ک يد زردشت په اویستای ېچ

نه  دونکی اوېرېنه ه ،کلک او غوره ک�نه*) غوره ویینه* غوره اندنه*

له  (الووتسه) چينايي پیغامرب په ه�غه تو�ه د - دونکی دود ��ل شویو �ېپر

 دریو رکنونو یا پر ېهم �ه نا �ه یا ک" م" همغس ېپه رشیعت ک (تاوو) خوا د

 چا د .ي اوېره وي �مراه کېډ يشتمن ېچ چا د :يوای ېاصلونو غو(تنه چ

 - شفقت ديل دي یعنی:ېشتمني ل.ه وي بری مومي په دریو بنس/ونو دود ېچ

 وا دریو رکنونو ېدد د رشیعت د پیغامرب (تاوو) تواضع) د او يرصفه جوي

 .وېوبه پوه - ره هم 4یر شوذ ل. ېر ېساتلو رسه رسه که چ ېپه یاد ک د اصلونو

 په (تقوی) هم په رو(انه تو�ه د (نیروانا)ې په رشیعت ک حرضت بودا د ېچ

ادیانو  ددغو دا او. دلی يشېورته ��ل ک د بنس" په تو�ه رکنونو دریو د رې�

حرضت بودا . .ديېنه پر: شک او شبهه ېه ېر(تینوايل او ورته وايل باند پر

پيل کولو  د اصلونو دریو د (نیروانا) د له خپلو پلویانو ېپه خپل رشیعت ک

�خه  د شتمنیو او -هوس - �وک د هوا ېر ېکه چ :يوای ېغو(تنه کوي چ

4ان  ېحالت ته چ ?خوشال او ۍدایمي او حقیقي ازاد د 4ان وژغوري

ي. وای (نیروانا) تهدغه حالت  ېچ -ي.ېدل دي رسېرېد 4ان نه ت رول اوېه

 او ملونA* (ای�ن*ې اسالم په رشیعت ک د ېک/م" لکه �ن�ه چ (نیروانا) ؛ېیعن

 ېپه د. ر ��لی شوېپه � (تقوی) د - ل شویدیو نوم ورک (تقوی) ته د انفاق)

د حرضت بودا په  او (تقوی) د ېاسالم په رشیعت ک د ېدلی شو چېتو�ه پوه

د چین  د پیغامرب حرضت زردشت او اریانا رن�ه د همدا او (نیروانا)ې رشیعت ک

ژبني  رکنونه که د اصلونه او ېدر  (الووتسه) پیغمرب حرضت رشیعت د (تاوو) د

ورته وايل  د رن�ه او ک/م" رسه يو ېمطلب ک توپیر نه ور تیر شو په معنی او

 Eولنیز عدالت د ېپه Eولنه ک �و - یوې موخې لپاره پيل شوي رسه جوخت د

کمرغه ژوند وسه وب�له يش او ېن او بسیا-هوسا و��ي ته د لنې هرEو  له ليارې د

  .خاوند وويس ېمرتب د د رسلوړي ژوند ېاخرت ک او په دې تو�ه په دنیا

 ېالر(وون ېدلېدرې رکنیزه دود موږ ېالر(وونو په دغو کاLو کر(و ک د ژوند د

و یا دوو رکنون ېپه ژبني توپیر په د ېخو حرضت عیسی په خپل ژوند ک -وینو
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  :يوای ېچ ېپيل کولو الر�وونه ک�  بنسونو خپلو پلويانو ته د

السالم په رشیعت  عيسی علیه د ېاملا� منابعو له مخ د» وژغورئ او ودرملوئ«

 حرضت عیسی. مسیحیت !ول اصول را %رخي د ېباند په دې دوو !کیو ېک

 نیت دانسا مسیحیت له خوا د دغه ده د» وکوئ ېدرملنه ی وژغورئ او« :يوای

اسالمي  او تاوویستي؛ ؛يبودای ؛يپه اویستای ېلکه %ن+ه چ. لیاره ېژغورن

عدالت دخونديتوب کولو په لیاره کې د ری رکنیزه کو  !ولنیز د ېرشایعو ک

  !يل لیار

 هم د موسوي رشیعت رسه ېپه ه/غه تو-ه په مسیحیت ک لیدلی شو؛ ې�وون

دلی ېسمونه تر  سرت-و کاړخ  هر ژوند د د ېدوو رکنونو له مخ ېجوخت دد

په  ېچ ېدرملنه غو�ت انسانیت ژغورنه او حرضت عیسی د ې4که چ دا. يش

 د او (تقوی) اسالمي رشیعت په د ېچ ېغو�تن ېهغه !ول ېغو�تنه کې د

 حرضت زردشت په غوره اندنه؛ همدارن+ه د او (نیروانا) رشیعت په )ي(بودای

او  يرصفه جوی په شفقت؛ سه)(الووت حرضت د او غوره ويينه او غوره ک�نه.

که  ېدوو غو�تنو ک ېپه د :ېیعن دي؛ ېنغ=ت ېشو  لن>ه -ن>ه ېک تواضع)

رته ېچ کله او هر په پار هر ېژغورن انسانیت د يش د ېپل په ر�تیا رسه ېر ېچ

اخرت  او دلی او و-�ي په دنیاېبنسیزه تو-ه خوندي ک !ولنیز عدالت په خورا

  خپلولی يش. ېبېد خو�یو ش او Bکمرغېن د ېک

 غو�تنه ېهغوی د درملن د انسانیت ناروغه وو؛ ېالسالم په مهال ک عيسی علیه د

 Bناروغ -تادا ناروا؛ ؛Bناپوه انسانیت د ېرن+ه په هغه مهال ک همدا وک�ه او ېی

هغوی  د ېنو 4که ی ډوب شوی وو؛ ېک لو!/رۍ په وژونکیو سمندرونو او

ر ېMي په خپله حرضت عیسی هم ډېویل ک ېلکه چ ژغورنه وغو�تله. لپاره

وه روغويل او ډېر  ېانسان د وسې نه وتل د ېدرملنه ی ېناروغان چې داس

داسی کسان چې په رن+ارن+ه وژونکیو پې=و کې تباه کېدل ژغوريل وو. په دې 

تو-ه د عیسی د رشیعت سنت ژغورنه او درملنه و-ر4ېدله؛ چې د مهال غو�تنه 

  وه.

ایي رشیعت؛ اویستایي رشیعت؛ او د تاوویستي خو د اسالمي رشیعت؛ بود

  رشیعت
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سنت د هغو ی د مهال د انسانیت د �ولنیزو النجو؛ شخ�و او ستونزو د اوارولو 

  او په
�ولنه کې د عدالت او مساواتو د پيل کولو غو*تنه وه چې بنس&یزه و$ر"ېدله. 

ل2 1ه  د مهال او د مکان د رشايطو د ایجاباتو له مخې دغه هر یو رشیعت په

توپیر رسه رامین7ته شوی او په سيمه کې د کا4و د کر*و په 1ېر په غور"ن3ینه 

تو$ه سمونونه پيل او خوندي ک�يدي چې هغو �ولو ته د ر*تینو قصو رسه رسه 

  د احسن الَقَصص نوم هم ورکولی شو.
یوه بله خربه چې زما په اند د اندېAنې وړ ده؛ هغه داسې واکمن ذهنيت دی 

پرته د ابراهیمي ادیانو 1خه نور �ول ادیان چې په نامه یادې2ي د «چې وایي: 

  ».منلو وړ نه دي. دا "که چې الرویان یې بتان ملان7ي
دغه ذهنیت، نور ادیان يو مخيزه د منلو وړ نه $Mي؛ چې هېL هم عادالنه نه 

دا په دا چې: 1ن3ه چې کتل  -ده او د ر*تينولQ پر بنسP والړ نه $Mل کې2ي

 په اصطالح ېعرT ژب یو الر*ود  بنسP چې د مخ هر پر ې"مک د کی2ي
. والی لرلی دیېنورو رشایعو رسه خپلوۍ اونیژد د خوامخوا 2ي؛ېنوم (رشیعت)

 مهال د السالم د د نوح علیه ېچو، 2ېوبه پوه "یر شو!ې ل2 غوند که "که:
 نوح د رشیعت نه پرته بل رشیعت مخ د پر ې"مک نه وروسته د Aېېپ توپان د

نورو رشایعو الرویان �ول په �وله رسه  په توپان کې د ېچ په دا دا. نه وو پاتې

"که د توپان نه  نو. نابود شول کافرانو او طاغوطیانو په نامه تباه او ظاملانو؛ د

. انسانان �ۍ کې ژغورل شوي ژوي اوېد نوح په ب مخه وه اوې "مک وروسته د
ه ویلی شو چې د نوح د رشیعت نه دې تو $ه وي نو بیا 1ن3 کله چې خربه په

 �ۍ په سورلیو کې شته والی لرلی شوای؟ېنوح د ب د پرته بل رشیعت به هم
د نوح رشیعت  �یو پورې داېرو پېتوپان نه وروسته تر ډ پوره 1ر$نده ده چې د

  .زوزاد کې واکمن پا تې شوی وو وو چې د هغوی په
 د هغوی په ک�و وړو او شت وو؛ېهره 1ن[ه کې م هپ ې"مک د نوح زوزاد که د

 شوی ېدود نغAتی پات ېیوه خدای د ملان7ن فرهن3ي خویونو کې ارومرو د
په  نوح د رشیعت د ېچ - هم؛ هر هغه رشیعت $Mل کیدلی يش ېی ېل3ېچی ب

په   لکه د مثال. شویو زوزادو کې رامين7ته شوي دي ېر4ا کې د هغوی په پات
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په  د ابراهیمي ملت او ياو بودای يایاویست اریایانو تو �ه د چیني تاووستي؛ د
هغه  رن�والی لیدلی او من بها رشطونو یوؤ رکنیزه م ېاسالمي رشیعت کې د در 

سیمو  په ختی'و ي&مک دغه د. کرامت د بشپ�وايل مرتبه ��لی شو انسانیت د د
�, ې ولسونو په رشایعو ک په من'نیو سیمو کې د ې&مک همدارن�ه د کې او

 ژوند د سمبالولو په موخه یو مکا. توپ2ونو رسه رسه د زما. او د -کي او
  :ې5يي چ ېچار  ېرکنیزه لیار  ېرن3 در 

  .دي ېالر5وون ېنوح د رشیعت نه راپاتې شو  دغه رشایع د -۱
او نیاومن>  مساوات؛ عدالت؛ ژوند کې د په -ولنیز یددغو رشایعو ر5تينوال -۲

  .رن�والی دی په تللو کې په ر5تیا رسه یو ېتل د
ر5تینو رشایعو خاوندان وو او  ابراهیمي ملت نه پرته نور ملتونه هم د د -۳

  .دي
 په -ولو ېپور  ېنن ور& نوح نه وروسته تر کولی شو د ېپورتنیو -کيو له مخ د

په  او مکا. بدلونونو رسه رسه د زما. ادیانو او رشایعو کې د ژبنيو توپیرونو او
نیاو  مساوات او عدالت؛ الولو په موخه دانسا. -ولنه کې د -ولنیز ژوند د سمب

 ېدونکي پاتېرن�وايل ت�اوونو شته وايل نه شل په تللو کې د یو ېد تل >من
او  ياویستای Fوک نه يش کولی د تاوو د رشیعت عدالت غو5تنه دېهي. شوید
Iخه جال او یا په دغو رشایعو کې د  ېرشیعتونو د عدالت غو5تن يبودای

ابراهیمي ملت د رشایعو Iخه چې همدا اوس په دريJ د  ېعدالت غو5تن

  .شيل پراته دي جال و5یيېدریو امتونو کې و 
 عدالت یو &واک دی چې د هغه په پيل کولو رسه په -ولنیز ژوند کې ډاډ؛

لکه چې د احسن . Qيېاو خو5ي رامین'ته ک هوساینه؛ بسیاینه؛ یووالی؛
همدا المل د منRت پر ص په غوره کولو کې صَ القَ  الخالقین له خوا د احسن

Jدلی دیېوالړ &ل دری.  
 رشایعو کې بت ملان'ونکي شوي ياو بودای ؛ياویستای هغوی چې د تاوویستي؛

 ابراهیمي رشایعو په الرویانو دغه رن�ه او5تني او بت ملان'ل به د ي5ای دي
عیسی  ېچ، حرضت عیسی الرویان لکه د مثال په تو�ه د. هم ولیدل يش ېک
دین  حرضت عیسی د دغه ک�نه د ېچ ؛ېاو ملان'ي ی خدای &وی ��ي د



  صَص د احسن الخالقین احسن القَ 
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حرضت  که د �که:؛ الرويانو په اعلو کې ده دین د �ناه د ېبلک -ده �ناه نه

حرضت موسی د !و ور�و په   و کې هم �یر شو وبه وینو چې دېموسی په پ

ر ېخوسکي بت جوړ ک( چې ډ غوايي د نومي د (سامري) غیابت کې هم

  .ن1لو بوخت شولملا هغه په يهودان د

په هغه تو�ه  -دی یالهي الهام اخیستونک لکه !ن6ه چې د انسان پ3 شعور د

 شیطان له لوم(ۍ. همدغه پ3 شعور د شیطان د وسوسو منونکی هم دی

 ېر نيژدې نه د هر انسان په پ3 شعور کې د خپلو وسوسو له الر ېور�ې او له ډ

د  یعت کې لوم(نی کارالمله د اسالمي دین په رش ېواکمن شوی چې له د

غوEتنه اړینه �Cله  ېد ژغورن ېشیطان له وسوسو !خه د لوی خدای په وړاند

 ېشو  اړتیا Eودل Fعو کې هم لوم(نې دغه کار د نورو ادیانو په رشايچ ېشو 

 انسان په خپله پ( دی چې د شیطان د ېبلک -دین نه ده نو �که �ناه ده. د

په  بتانو ر او د شیطاGېمراتب ه ېژغورن وسوسو په چوپ( کې د لوی خدای د

  .ملان1لو کې بوخت شوی دی

 Kي چې پهېر زیات بتان د ملان1لو وړ Eودل کېانسان ته د شیطان له خوا ډ

L؛ېهغو کې د خ Nېاو خ ېخوLمهم او هر  ؛ېبتان تر هر بل بت !خه نیژد ې

 دغو او نورودخدای دې هر انسان . Kيېغ ودر ېغ نېن ېپه وړاند�و کله د سرت 

  اG بتانو له ملان1لو !خه وژغوري.شیط

  

  امین

  

  پای

  

  



 

 

  

  اي�ا�ان

  او

  بې�ا�ان
  

  

  

  مبارز �اپی

  
۱۳۹۵ /۲۰۱۶  
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  مبارز �اپیلیکوال: 

  ز۲۰۱۶ل/ ۱۳۹۵ کال: چاپ

وکه ۱۰۰۰ چاپشمېر:  
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 �ا�ا نېب �ا�ا ن اوېا
  

مناسباتو کې انسا � �و لنه د اي�ا�انو او بی� ا�انو په  یوالهن� په او س مها له

و دو  بی�ا�ان په ای�ا�ان په دریو ډلو اوې چ ي� ېالندې باندې ک السونو کې

 :شو یشلېډلو و 

  ي و برخو کې بو ختيا لر ا لف: ای�ا�ا ن �و ل �ال په د ر ی

  يسیايس چا ر ـ 

  يمذهبي چار ـ 

   اريچ ياقتصادـ 

 

  شلی شو:ېبرخو و  اي�ا�ان هم په در یو دسیايس چار وـ  ۱

  سرت اي� ا�ا ن ـ  

 ی�ا�ا نامن&ني ـ 

   واړ ه ای�ا�ا نـ 

  

په  ای�ا�ان يمن&ن ؛پیکن- او لندن کې، اومسک، سرت ای�ا�ان په واشن*( 

په  ای�ا�انواړه  هيل کې اوي ډاو نو  اسالم اباد، تهران، انقره ،برلین، پاريس

 .شتون لري ېک ېستوکهو/ او دوشنب، واسل، تاشکن، اتن، روم

مذ هبي ای� ا�ا ن: مذ هبي ای�ا�ا ن په لند ن ؛ مسکو؛ تهر ا ن؛ ر یا ض ؛  - ۲

دا وي د سیاسې او مذهبي  .وړي خکارونه پر مې هيل کډقاهره ا و نوي 

 .انو پتيای�ا�

او بله  سیا يس ې: یوه ډله یلی شوشېبرخو و  وب ـ بی�ا �ا ن: بی�ا �ا ن هم په دو 

  .مذهبي بی�ا�ا ن د ي ېډله ی
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نو ي او  پاريس، قاهر ه، لند ن، پیکن�، مسکو يس بیا�ا ن له واشن��اسی

خو د مذهبي بی ا�ا نو ر و زنه او پالنه ترالسه کوي هيل �خه روز نه او پالنه ډ

  :پر مخه دروميالندې پتو کې  په

 ـ په لند ن کې د لوتر ي پروتستانو مسیحیا ن  ۱

 د کاتولیکه مسیحیان ې ـ په روم ک ۲

 سیحیا ن مـ په مسکوکی ارتودوکسه  ۳

 مسل" نان  سني ېـ په ریاض ک ۴

 شیعه مسل" نان  ېـ په تهران ک ۵

 مسل"نان عیلیه س"ې اـ په لند ن ک ۶

  

  .د�لويژ نېډلو په هکله پ او بیا�ا نو دیا�او ا وو د اد

له خپلو  ېرد بادار په � ېچباید وویل شې چې ایا هغه چا ته ویل کې*ي  

 ېد مری ای شوکو  دۍ رسه غواړ ي خو بیاار ژر او په تېمریانو �خه هر �ه ډ

ته  چا سندرو عقله او د بل ېب ې یعنی;ی:ه درجه ک نه په ېر ال دمر یېپه �

 	ېر وبولو.په  دونکيېن>

 زموږ د چېته ونیسم و يو نومونو الندې غواړم هغو نيم�تیاوو ته �ند پورت

یا  ديلېخپلوسرت�و ل ماپه ېزو کېرو �لورو لسېپه دې تاړه  لس پهاو و  هيواد

  دي. او لوستيل ديلېاو ر  ېلو رسنيوکاپه ميل او ن یو  ېخوم

و پوGتي  ینې بهE ېEکه چ ولس نو م واخیستاو غواړم ما دهيوا د  بخDنه 

   ؟کوم هيواد او کو م ولس ېچ

  ؟Gکته پورته کې*ي ېچا په السونو ک د بل ېواک ی ېهغه چ

او  زيسو  ېد او ر په ملبو ک د ج� وکې*ي ونه ر �لویDت کلېدا ت ېهغه چ

اشغا لوي  او ک یرغل کويااو کله بل زبر Eو  کاپرې کله یو زبر Eو  ېهغه چ

  ؟ېی

که و ایم چې �ه وو اGه په ډ ېالی ووایم ېاEم چر ، همدغو پوGتنو ته راEم 

J یی االستی نه و  ترب ته او ای پرې کي نه و  ترب به هم هی>کله و نه ورک
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 . ېک�  ې�و � ې�و �

غله ، په سیمه کی ال سپو�ي ونه لري خپل یر غل نه يش پيلو لی ېیرغل�ر چ

او #ی"و د پیسو لی نه يش کو  د ننه الر�وونه ونه يش ر کېپه کو  ېته چ

که ي ,ې�خه راپيل يملن ېله خپل ېدا هغه اور دی چ ژ (.ې'ا ی وپ يدساتن

 يه نه و ون�خه الر� که غله ته د کور د ننهي وانخيل کمیس نه سوز  ملنه اور

�رن�ه ونه  نه ک�ي ترب بهر ستی و ننوتلی که ترب ته ونه الشې غل د چا کور ته ن

  ؟ک� ي ېپر 

خپلو موخو ته سیايس او  ېه کومه سیمه کپ ېتو#ه یرغل�ره ای�ا#ان چدې پ

  ی.الکو  بی�ا#ان ونه لري هی9کله هم خپلویرغلونوته زړه نيش �ه مذهبي

د ، دلی شویل ېی ېاو�ر#نده ن: ريلتونه ثبو  دهه نکداخربه �ه �و  

ز الندې د ېاغ دسرتو اي�ا#انود متانی سپ�لوپهرانواو�ر#ندوبیل�ودادغون:ون:

وه بی�ا#ا ن د الف ـ بی�ا#ان:م راپيلو داسې  خه� سیايس او مذهبي بی�ا#انو

اړه  نو پهادسیايس بی�ا# لوم� ی به ي؛مذ هب ېسیايس او بله ی ېی هیو  ډلې دي

 :ووایم

 نوپهو دبهرنیوهيواد ېخپل هيوادک په موخه کولوپه واک دترالسه د ېچ غویه

 کتیکي اوامر پيل کوي لکه د مثا ل پهااو پر  تيوریتیکي وسلوبهر(او پیسو 

مسلHنو  د ې#ونداو په وړاندې ی �يکاکر و دیم قدخلې ا فغا نستا ن ک تو#ه په

  .'وانانو په نامه ډ له

دسیاست د ونو پاKي نه وو  ېک کاو  په مشاهي نظاې تر�وچ ېکد هيوا پهزموږ 

مخه  داېد رپ پاKي ېدهغه دېور پ دکو م باد له خوا ېکو مه پاKه به چ، پېدلېر

�و ، شوه او یا به له �اخه الندې وغور'وله شوه لهو ېون ېبه دهغه په �ا خ ک

 ېی یده اوپر'اېته ورس ینظام پا شاهي ېبله پاKه ونه خو'وي م�رکله چ

او ادونه ب سیايس شودامهال منQتهار  نظام جمهوري داوود خان ېدخدای ب:ل

 �ر #ند ک�. الی ر انه خپل شته و  او نونوله هرې خاتوپ

ل, ل,  ېدو کېر پيدونکیو پاKو په تو ی را توپانونو �خه دو د دغو بادونو ا

 ېبی�ا#انو په هلو 'لو ک يدهغومذهب ېدسیايس بی�ا#انو �هر  اررکر ااوکر 
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 . لدېکو ای�ا�انو په ال سونو ن�از بر�و  ی	وېدد لوې دلې چېرا�ر�ند

لو په پار د و د خپلو یرغلیزو موخو د ترالسه ک ېک ای�ا�انو چاد ختی� زبر�و 

ترسیور  بی�ا د جمهوریت دسرت، هو ې اوساتل لېه ډله روز سیايس بی�ا�انو کوم

  .شول رسولو ته  ي الندې واک

په دې نه  وو ګ نوم �)لیر بز  رهرب د ې�انته ی ېچ دجمهوریت سرت بی�ا 

هغوی خو دختی� د زبر�واک  يشو  يکومه ډله مل+ر  رسه ده د ېچ هدېپوه

پام نه وو  ېته یې دل4 تر ل4 ه  يیعني شو  وزلای�ا�انو په سیده مادي مرستو ر 

مرستو  دياد چاپر م ېيش یا �وک چ ا وروزل�وک د چاله خو  ېچ يک� 

مخ واړ و لی ا هغه به �ن+ه د خپل ويل نعمت دچوپ� نه بله خو  لوی يشار 

   ؟يش

غواړ ي او  نور ای�ا(( ېیاو  ېسرت بی�ا د پ<تو د دې متل پر مخ چ

� زبر�واک ای�ا یعنی د ختی د ېشوچ نه هی@ پوه ړي))ابی�اپورغو 

هی�کله هم دده  شوي بی�ا�ان به روزلې ک دلوپه الرهېک یرغلیزوموخودپيل

 نور غواړي او زموږ دجمهوریت ای�اې دا �که چ، يش کار رانه په �)ه په

  غواړي. رپو  �اسرتبی

له  ای�ا ته د سرت یهغو  ېد هغو بی�ا�انو نه پور غواړي چ ؟د چا نه پورغواړي 

مودې پورې  رسه تر یوې لنGېا بی�  ودخپل سرت� ،ک�ل شوې وهر و  دهخوا دن

دوی دې د خپل  هدېتJ لوری بدل د ېیو�ای منGې ووهي او بیا کله چ

و�ورئ دختی� ؛ هم وشول همدايس ېکوي لکه چ نه رسه مل+رتیا رسوال

د ې چه نه روزل شوي بی�ا�انو ته دنده ورک� ل شوې و اله خو ا ای�  دسرت

 ېا فغا نستا ن ک ال په Lول هلته او ،دلته دو رسه سمېجمهوریت د نظام د جوړ 

نو په نامه �امذهبي بی�ا د هپ+�ۍ پررس لرل هسپین ېږیره لرله اوچاچ ېچاچ

همدغه کار  ېدهغوی د جمهوریت دبیر غ الن ېووژP چ او وت�ي، ونیيس

<و�خه ېراتلونکو پ د �هو ددغومذهبي بی�ا�انو �خه یې و �وک چخ وک�

دل ېت<تو او  ېک� ې سپک ېهر ملکونو په لورې پ<ب د هغوی له هيواده وهېدلپ

به  ې�ین ېLو ل شوي وو Sایار  ېپاکستان په هیواد ک د ېغ)ه برخه ی ېچ
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ولې دغو ډلوته د سیايس بی�ا�انواومذهبي بی�ا�انو  ېسې پو
تنه ولري چاد

  نوم ورک�ل شوی دی؟ 

ر ژر ېعجول او هر *ه ډې په هرکارک ېچ ېیواهغه چاته  ای�ا ېپه پ)تو ژ به ک

  رسه وغواړي ترالسه یې ک�ي. يه تاداو پ

ز ه به په ، عقل اوناپوهه وي ېب، هلود ېچ يېه واتهغه چاا بی�  2هنر ااو همد 

زموږ سیايس او مذ هبي  ېپ�او داخربه رو
انه ک�م چ پر پ�او ېک دې لیکنه

   .وو  ی�ا�انپه 5وله ب په ر
تینه تو�ه 5ول ډيل

  : چېغه دايسپ�او ته او ه ياو س به راشم لوم� 

ستاA په ریو*وک دعبدالقدیر نو  ېمه کابینه کهپه دو  ادجمهوریت دسرت بی� 

 پورې وزارت ترمهاله د هد د ېلرله چ هد وزیر په تو�ه دند ود کورنیو چار  مو ن

، يوې اخیست ېژندپاCې نه لرلې یا نه یېتذکرې یا پ دده د نورستان ولس

 ېده وغو
تل چېر �Gل کې* په يسرت�E د 
 ابی�  د سرت ېموړي وزیر چو ن

 د هر پا له موخې دې دې چې ش ورک�ل ژندپاCېېر ژر پېدنورستان ولس ته ډ

 نورستان تهه شو *وله کابل *خه سید ت و5اکلئیوخوراسرت هی له خوا هغه

د معمول رسه  ېت چئهی يشېنورستانیانو ته وو  ېاCپژندېوريش او هلته دې پ

 دخپل ېاو دوالیت د مقام *خه ی وای د لغKن والیت ته تللی م�یسم باید لو 

ت سیده د ئونه ک�. هی ېی وای دا کار ېالر
وونې غو
ت کارله پاره مرسته او

  اب ) ته ال ړ.و نورستان ولسوالE ( د

ته هرکلی  ئتخلکو دکورنیو چارو وزیر هی ېد نورستان په دواب ولسوالE ک 

ت بیا ئهی ه اخلود قدیر تذکرې ن ېچ دلېخربه 5ینP ودر  ېنه وایه او په دو 

کابل ته  سیده د لغKن والیت مقام نه مرسته وغواړي ېهم ددې پرQای چ

موږ دقدیر تذکرې نه چې ستا ولس موږ ته وویل  ېچ يیاوزیر ته و  وا Qي

  .اخلو

 ېوو نو په غصه شو اوامر یی وک� چې د رضب قد یر چې په ر 
تینه تو�ه یو بی�ا

مجبور ک�ای يش چې تذکرې  ته وريش او خلک دې غونV دې نورستان

 واخيل. 

دلغKن  او لرمل) نابربه له کابله لغKن ته ورسید(ي2ر دیوماز  غونVې د رضب
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 ېم کغون� په مهرتال  ېد رضب ېکله چ، تم شوې والیت په پالزمینه مهرتالم ک

مدیر یت د  � �خه تر هر چا لوم�ی د مخابراتو دتده د دوی د راېپلی ک

هغه مهال حسن  ېکوونکي له خوا د والیت وايل ته چد کار  تلیفون د سوچپور

  خا ن ( %ر د یز ی )وو؛ خرب ورک� شو.

 د �ه له پاره راغيل او ېول� غون ېرضب د دا ېوايل ته پو-تنه پيدا شو ه چ 

یو �وک یې دی ک� ی ؛ نو ژ ر نولس خو 5ول ارام دی؛ چا بغاوت  ؟يد

د هغوی د راتللونه پو ه  د غون� د مرش �خه ېواستوه �و په دې هکله د رضب

  يش.

په  ېپو-تن ېد غون� مرش چې -ا غلی موسی ( نعيمي) نوميده د د ېد رضب 

 ېیو �و نورستان ته الړ شواو هلته د هغ وویل چې موږ راغيل ېEواب ک

�و ې زیاته ک�ه چ ېنوموړ ي په خپلو خربوک ورک�و. ېولس ته تذکر  ېسیم

Eنورستان ته استول شوې وو پخواهم د وزارت �خه یو هییت سیده ېور. 

مMر ولس د وزارت هییت بیرته ش� لی  د نورستان ولس ته تذکرې ورک�ي ېچ

 ېچ يکبله وزیرصاحب موږ ته امرک�  اخیستي. له دې ېنه د ېاو تذکر ې ی

د دې  ېتذکرې واخيل) کله چ ېدې ته اړ ک�و چ ينورستان ته الړشو او هغو 

 د خربشو هک پک شواو)%ردیزی انخ حسن(خربو نه د لغSن دوالیت وايل 

  وویل: ېسوچ نه وروسته ی ېشیب

  �ه کوي؟ ) وزیرا(بی�  داې چ

   ؟وژU که ولس وژE Uا ن

 هله ېتلیفوU ته وویل چ ېلکه چې هم Eان وژU اوهم ولس وژU ؛ ژر ی

وزیر رسه په  تلیفوU هم نوموړی وايل یی د، راپیداک� ه دکورنیوچارو وزیر

وزیر صاحب دا �ه  -اغلی ېوايل وزیر ته وویلی چ.امخ ک�ور مخ ېتلیفو ن ک

  که �نMه؟ ې دې په تن� راغلی ی ؟ په خپل ژونديکارکو 

   ؟ما �ه ک�ي دي وویل ېب کاوايل ته په Eو  وزیر

  ؟وک�ي�ه  به ورته وویل ؛ نور وايل

غون� دې استولی �و د نورستان ولس ته تذکرې ورک�ي. ته پو  ېدرضب 
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له وزارت نه دې خربتیانه پرته دد والیت  ېر غلط وو چیو خو دا کا ؟هي�ي

 ېد رضب ېاوبل دا کار دې غلط دی چ ،نورستان ته هییت استويل هسید

غون� په  ېکه دا د رض ب ي؟غون� دې استولی دی! همد ا ر ن�ه ته پو هی� 

د نورستان خلک به په ، تاسو استولی نورستان ته وريش ېه چهمدې سوچ رس 

 تې يش؟ هی�کله نه! پا  ېنورستان ک

د  ېمه ده د رسحدنه په بله غاړه کېنورستان یوه رسحدي س ېدا"که چ

په  ېن دحکومت خراړ ي ال د ډیرې مودې نه راپه ديخوا دې ته سرت#اپاکست

ناوړه ک4نو3خه د هغوی خواه ته  ا فغا نستا ن د الر ناست دي چې کله به د

را استول شوی  ير ېکه چپرمخ  ېسیايس النجې مهم ېنو ددغ.يو 3وک راواړ 

 ته په ک�ه  "ي؛ د نورستان ولس به ارو مروپاکستان غون� نورستان ته ېد رضب

ودر ول  ېرسنیو خربیاالن په مخه ک د الړ يش او هلته به ورته ژورنالیستان او

 سمیدو او د ېبیابه ی ېبه یوه لویه هن�امه جوړه ک4ي چ يش. او په دې تو#ه

 ال به رهرب کبیر!  ې� ېه وژل کت به ال ېرغيدو په الره ک

نیو ر دکو  ؟ستا دغه ک4نه کC مC "ان وژنه ده اوکه نه ده ېیه چوااوس نو ته و 

چې دلغHن د وايل دغه خربې واوریدلی ډیر  )قدیر نورستاD(چارو وزیر 

هیله لري ډیر ژر ورته د  ېوايل 3خه یی و غو Jتل چ زیات وارخطا شو اود

امرک4ی ې دې 3ن�ه چ :. وايل ورته وویلچاره وروJييې درغیدن ېالنج

غون� دې ې مر وک4ه او دا د رض بادې استولی په هHغه تو#ه  غون� ېاودرضب

اړ ه. پاتې دتذکر و د ویشلوکار پر ماپورې اړ ه لري او ز ه به ورته و بیرته دروغ

موسی (  ېدغون� قوماندان ته چ ېرضب وايل په وينا د د الره جوړه ک4م. وزیر

رته د کابل په لورې ولي� دوي. ېب خپل "واکونهې وک4 چ نوميده امرنعیمي) 

وخو"يده او  بل په لورېاغون� د نورستان پر"ای دک ېد رضب ېهHغه ووچ

پوره نه وه چې د نورستان 3و تنه سپین روO د  النجه پاتی شوه. میاشت ال

تل. پاسپورتونه وغوJ ېته راغلل او دحج دادا کولوپه موخه ی لغHن والیت

 ېدتذکرې پر مخ جوړي�ي کوم چ پاسپورت خو ېته وویل چ يوايل هغو 

 ېهHغه وو چ .ې تذکرې نه لرئ. لوم4ی تذکرې واخلئ او بیا پاسپورتاست



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢١١  

ړل �وپه وروسته پاسپورتونه هم تر السه ک�ل اوال  اخیستلونه تذکرو د د يهغو 

رته د حج مراسم پر #ای ک� ي. کله چې د حج �خه بی ېمکه او مدینه ک

اغالست په نامه میلمستیا جوړه ر  او ,ه دهرکيل غلل هغوی ته د لغ'ن وايلار 

وپوهول شول �و خپل نور ولسونه هم وپوهوي  ېک�ه او د میلمستیا په تر څ ک

 تذکرې واخيل. ې چ

دنورستان ولس  :ېپه دې تو:ه د نورستان النجمنه ک�کیچ پای ته ورسیده. یعن

 خو,ه تذکرې واخیستلی.  پرته په خپله دغون> نه ېد رضب

زموږ د دولت او  ېمله وک�ه چه اد دې ل ېولس د تذکرو خربه م د نورستان د

 ېورته :وته ونیوله د بی�ا د درج ېل کېپه پ ې�نکه چې م حکومت مرشان لکه

 ېای�ا:ان هم همداس يهغو د  ېکه چ#نه پرته بله کومه مرتبه نه لري. د ا 

  .غواړي

و ر ېد مرش تابه دس اي�ا ن واکمنB غو,تل دخپل دد خاو و:ورئ کله چې د دا 

 ای�ا په تادۍ رسه د ناست مرش ېي �خه وو #ي. د مسکو په کرمل ک

د کمونیستو بی�ا:انو په  ېا فغا نستا ن واکمني ی واکمنB نسکوره او د دخانو دا

 ورک�ه.  ېالس ک

وروسته هر چا نه ه اکودت ېنیG ېیی داوماهجري ملریز کال دغو  ١٣٥٧د 

ونه ک�ل.  ې�ه نه وو چ ېا فغا نستا ن ک :انو په Hولاکمونیستوبی�  ېلیدل چو 

وطن په  دخپل خهو په م خو,B ای�ا د هره ورځ اوهره شپه د خپل سرت يهغو 

خپل ورور خپله خور خپل پال ر اوخپله مور او همدارنIه د  ېمه کېهره س

يتي'ن ونیول او  ېکون> ،دخپل ,ار او ولسوالB واړه او زاړه خپل کلی اوکور

د ا  ېچ ېک�ل. هاغه وسل ېدتو:ه دخاورو الن په ژوندي ېوت�ل ؛ ووژل اوالی

پر هغو وسلو  ېوو ؛ او ویل کيدل چ فغا نستا ن د ولس په پیسو راپیرودل شوی

Rي. مIرکمونیستانو د خپل کور اوکيل په ېبه د ا فغا نستا ن �خه دفاع ک

ور؛ او د خپل قوم ا و ولس پر وژلو او ړنIولو؛ د خپل پالر او مور ؛ د ورور او خ

د لغ'ن د والیت وايل  ېنه ,ایی لکه �نIه چ ېولس چ تباه کولو ولIولې

حسن خا ن ( :ردیزي) له خواه د مهال د کو رنیوچارو وزیر قدیر نورستاU ته 
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ته واوړي. په خواشین� رسه  وویل شول مجبوريش اوله پولې نه هخوا پاکستان

نو واکمنانوله خواه ولس دې ته اړ شو  و د �ان ساتنی په د کمونیستو بی�ا�ا

ي او مهاجر يش. هغه � له خاورې او خواږ ه *ا*و(  خه بهرته ک%ه وک موخه

چا ساری نه  ېپه ن�ئ ک ېال ی ېک%وايل چ ېداس هم په *ولیزه تو�ه ک%وايل

 وو لید لی. 

 ويبه د د دک%وال� النجه ېي�ا) پر دې پوهيده چانه په مسکو کی نا ست ( 

د  ې�ن ېان>;له چ ېد کابيل (بی�ا�انو) داس ېپه کابل ک رس وخوري او نه

رسونه هم  يظلمونه ؛ نارواوې او وژونکي سیاست به یوه ورځ د دو  يدو 

غاړې  ېد خپل ېچا  ه وک�ل ؛ هغه یې چ يوخوري. تاریخ په خپله �واه د

 ېد وک�ل بدیب ېولیدل او چا چ ېDه وک�ل Dه ی ېامیل و�ر�يد.رDتیاچاچ

ده په  ېر هر چاته د هغه  هره لکه  ن>ه چېهندارې په   ولیدل. ن� ۍ د

 .العمل لري هLغه تو�ه ورDيي. هر عمل عکس

ا فغا نستا ن  د ان>ریز استعLري واکمن  واک پر ېمه کېپه سې و�ورئ کله چ

ونیولې؛دغه اشغال>ریز ه  ېا فغا نستا ن د خاورې �ینې برخ د یرغل وک� او

ستعLرې �واک په ي اد روسي غوDتل ا فغا نستا ن نه ېغل رسه د دې چیر 

ا فغا نستا ن د روسيي ملن ته وغور�اوه. همدارن>ه  و�ي؛ خو ېپر  ېملنه ک

 وک ېمد شوروي اتحاد په نامه استعLري �واک دثور ( غوایی) د او  ېکله چ

دغه  يهغو  ک� ؛ د ېپر ا فغا نستا ن یرغل وک� او اشغال ی ېدتا په نتیجه ک

د ان>ریز او امریکا  ېا فغا نستا ن ی نیواک>ره یرغلیز سیاست په سیده تو�ه

ا فغا نستا ن د  ته وغور�اوه.په دې هکله غوره �Vم ېاستعLري �وا ک ملن

 .ووينم ېپاکستان په هنداره ک
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  افغانستان د پاکستان په هنداره کې
  

د ازادۍ او خپلواک� په  ېووزماستع�ر پر ضد د هند د �اپ دان�ریز د ېکله چ
 ې�پل ېپه دننه او �ه د هند نه بهر"وندونه او ډل هند �ه د ېموخه په سیمه ک

د عدم تشدد د سیايس  ېپ)اونو ک د مبارزو او په وروستيو يراو�وکيدلې د هغو 

 ېنه پ+ ېنور به د هند د �اپووزم ېته اړ شول چې مله ان�ریزان دامبارزو له 

تل له پاره به سیمه د سیمې اوسیدونکیوته پري1دي.  اود سپکي ک) ي او و-ي
دخان عبدالويل خان له خوا هم د  ېاسنادو او شواهدو پر مخ لکه �رن�ه چ د

هند نه د وتلو په مهال  لهان�ریزانو  :لیکل شوي ېک ( ر=تیا ر=تیا دي) په کتاب

يش شوروي اتحاد  -ي ؛ کيدای وله هند�خه و  يدې �کي ته پام شو که دو 

 ېداس ېا فغا نستا ن را ودان�ي او هغه اشغال ک) ي. بیا به نو په هاغه مهال ک پر

 يش.  ع وکولیا او د ا فغا نستا ن �خه دف ېدسیم ې�وک نه وي چ

مه د پاکستان په ېا فغا نستا ن د دفاع په موخه یوه س له دې کبله ان�ریزانو د

وره ور"Kه شوې ؛ د هند او �ه د ا فغا نستا ن خا �ه ېپه هغه ک ېنامه چ
ننوتل  ور پاکستان پرخپل جوړ ک) ي دهند نه د وتلورسه جوخت جالک)له او

  میشت شول.  ېاوپه ک

د�ولو هغو  ېپه سيمه ک ېدفاع له پاره چ پاکستان نه یوا-ې د ا فغا نستا ن د
د ان�ریز استع�ر پر ضد ج�)و  ېهم جوړ شوی چ ډلو �پلو د پاکولو په موخه

پر ضد را �و کی1 ي.  ويوو ؛ اويابه له دې وروسته د هغ =کیل ېاومبارزو ک
د هغو �ولو آزادي  ېسم په سيمه ک ه� غه وو چې د پاکستان دجوړیدورسه

د ان�ریزي  ېمبارزينواومجاهدینوپر ضدج�)ه تاوده شوه چ غو=تونکی
  روزلو. ېلرلو یای ېاستع�ر ضدسوچ ی

 ېچو وکارول ش کېپه الره ا فغا نستا ن د دفاع  د ېداچ ېپاکستان نه یوا- 

هم د هند  ېجناح اودهغه مل�ري ی دپاکستان جوړوونکي �هرې محمدعيل
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خربې رو�انه بیل�ه ��له  ېد د وکارول. داخو دازادۍ غو�تونکیو پرضد

 ازادۍ غو�تونکیو د�منان په خپله د غو�تله يازاد ېچ يهغو  ېکی�ي چ

اکستان په نامه ونومول دوی ته یوه %و%ه $مکه د پ ېشول داولی؟ داپه دې چ

 ایز ژوند پر$ای یوتل پاتې ج�.ه ایز سیاست دسوله ېسيمه ک پهې شوه چ

 همداسی هم وشول.  ېچ ژوند ولر ي ېک

رسه  ؟دهندرسه وجن�یدل ېو �ور ئ دپاکستان دجوړیدلو نه وروسته 3و $ل

د هغه د دفاع په نامه  ېک ا فغا نستا ن په ېچ د دې هم دا 3و لسیز ې کی� ي

ان ستشول په پاک یدی. ان�ریزانو وکوال �کیل پا> ېج�.ه ایزه سیاست ک په

 کله د اسالم اوکفر کله د تروریزم ېا فغا نستا ن د دفاع په الره ک د ېک

، نن سبا د طالبانو ېدا د ېاودیموکرايس په نامه ج�.ه پر مخ بو$ي چ

وله اسالمي په % ېچ ېا فغا نستا ن ک القاعدې او داعش په نامه نه یوا$ې په

  خپله انسان د�منه ج�. ه پر مخه بیا یی.  ېن.ۍ ک

د اسالمي $واکونو  ېاواسالم په ج�.ه ک دکفر ېان�ر یزان پر دې بریايل وو چ

 د وکالت اوکفالت دنده پاکستان ته وسپاري. 

هم دپاکستان ډنNه ماره (بی.ا�ان)  ېالقاعدې رسه په نامه ج�.ه ک همدارن�ه د

%ول پاکستان بوخت ک.ی  ېی ېرسه په ج�.ه ک د طالبنن  ېوکاروي اوداد

 دی. 

دکمونیزم مخ پر وړاندې  ېچ، ان�ریزې سیاست په دې بریالی وو ېپه سیمه ک

پرقربانیو ډپ ک.ي. پاکستان ته د ې ډل دمجاهدينو دج�.ه مارې یېسیاست 

په هره  مجاهدينو د ویاندپه تو�ه ېداسالم ېدې واک ورک.ل شوې ووچ

Nېبرخه واخيل. ان�ریزان د امريکایانوپه زور په سیمه ک ېه کن.یواله غون 

یا په راتلو نکیو  يو اتې له پخوا نه پ ېډله %پله چ هغه ههر  غواړي په ورو ورو

 ک.ي. ېي او نابود یپرامینXته کی� ي؛ یو په بل پسې و $ ېک

مجاهدينو  پر ېکمونیستان یې ولیدل شول چ ېد ان�ریزانو په دې سیاست ک

او طالبان دا دي پر داعش باندې %کول کی�ي.  پرطالبانو ېجاهدین یو%کول م

تو�ه طالبانوته  لکه 3ن�ه چې مجاهدينو له خپله $ا نه ویاندنه درلود. په ه]غه
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  .هم تر اوسه پورې په ن� ۍ واله کچه ویاند نه دی �اکلی ېی

پرانستل شوی ؛ هغه ته هم هی" داسې واک نه  ېپه قطرک ېکومه �ان�ه چ 

خوا باوري رس  د طالبانوله ېوکولی يش سل په سلوک ېپه ال س ورغلی چ دی

  ي. ,نه و*ر ېچ

 طالبانو ته دلوم�یو ور,و نه را په دې خواه ېپه دې سیاست ک ېدا په داچ

رالوی  ېان�ر یز ي سیاست په ملنه ک د طالبانوغور,ن4 ډا*یز ه شوی د ېچ

  شوی دي.

  :یو متل د ی چې 

 .مه *و ر ه) ېوي غاښ ی یرالو ی شو ېخوسی دې په وندنه ک که(

په دې تو*ه ان�ریزان د مجاهدينو اودطالبو بی�ا*انو دغا;ونو لیدلو ته �ه اړتیا 

�خه کار اخیستلی يش.  يوغواړ ي د هغو  ېنه ویني. هر کله او هر چیرته چ 

حکومت بی�ا*ان هرکله طالب  فغانستان داد طالبان او د دیموکراسC پلویان 

په  د ان�ر یز ي سیاست يهغو  ېالس �و باړي *Iلی ؛ کوم چدپاکستان د 

طالبانو هی" کله هم د پاکستان  :یعنې تر اوسه پورې لوبیديل دي ېچوکاټ ک

 له پاره ملونL نه دی ک� ی.

له بلی خواه پاکستان هم .ته داسې واک نه دی ورک�ل شوی يهغو  ې,که چ

البان ولوبوي. دا په په خپلی ارادې رسه طې واک او ,واک نه لر ي چ ېد د

�ه مادي او معنوي مرستې په کار را,ي یا  ېچې ک د لوبی په ډ*ر ېدا چ

نه  ېد پاکستانیانو په جیبونو او السونوک ېورته اړتیا شته ؛ هغه په پاکستان ک

دې هوډ ونو ا و موخو په نامه طالبانو ته په الس ورکول  د ېPي. �ه چېپيداک

د ان�ریز دحکومت له خواه  ېمرستې دي چ غهRه کیPي یا وررسيPي ؛ هغه

نور په ې کیPي. که چیرې امریکا او ان�لستان وغواړي چ پاکستان ته ورکول

الري او پونSي مرستې ودروي؛ د ډ دې نامه پاکستان ته خپلې

 طالبانوغور,ن4 به په خپله له منTه الړ ه يش.

ته د ج��  يغو و*ورئ د طالبانو ج��ه ایزه ماشین �ه د خولې خربه نه ده ! ه

ې له پاره هر رن�ه وسلې او په خورا پراخه تو*ه خوراک ؛ �]اک او پو;اک 
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نه دی.  دغه کار د طالبانو او هم د پاکستانیانو له وسې پوره ېچ، �يېرسول ک

د دې  ولو اړتیاوو د پوره کولو په پار یو غ�تلی ترانسپور
  ېدا �که چ

 ېپه هر رن'ه جوي حاالتو کنه  ېله هوا او �مک ېچ، سیاست په کار دی

او  داهر *ه په پرانستي الس ېمو ږ وينو او اورو چ ېکارې وسه ولري. کوم چ

په دې  ې�که چ، نه د ه � ي. دا خو د حیرانتیا خربهېپه غ�تيل م+ پوره ک

، نه راپه دیخوا دواکمنی د پیر د مجاهدينو د ج'4 ې ا و ېان'ریزي سیاست ک

د کابل  ېپه پراخه کچه مر سته شو ې چ نه یوا�ې چې د طالبانو رس ه

د ان'ریزي  ېالچ، تر هغو ال ډیره مرسته رسول شوې هم ېکمن< ته یاو 

که  دا .دی کمن< ته هم ژوند ب�يلاو  ېسیاست په مرسته دکابل واکمن< خپل

رباG واکمني وه که دکرزي اویاکه دارشف غني اوعبدالله واکمني ده. �که  د

، نه کرزی او نه ارشف غني اوعبدالله، ته رسیدلی واک زور نه رباG په خپل

ا فغا  ېوويس چا منندویه دوی  ول باید دشوروي اتحاد اشغال Hریزې یرغل

د پاکستان په  ېامریکی او ان'ریزي سیاست ملنې ته چ د الس ت4يل ېنستا ن ی

پرپ�وود رول شوی وغور�اوه او دا  کی هم د هیرولو نه دی  ېنامه په سیمه ک

ا فغا نستا ن  رسه سم پر روحيي یکی هم د خپل ان'ریزي سیاست دامر ېچ

� ېد دې اشغال پر ضد لیدل ک ېاشغال ک4. کوم غربHون چ ېودان'ل او هغه ی

همدغه  ېخو په حقیقت ک، دطالبانو په نوم یادي�ي ېرسه د دې چ، ي

الس ت4لی  ېا فغا نستا ن ی ونه مني ېکه *وک ومني او که ی، اشغال'ره ک4نه

 رته د روسيي استعSري �واک ملنې ته ورغور�ولی دی. بی

د ا فغا نستا ن د ج'4ې دپای ته رسولو په موخه  ېوHورئ هغه تفاهم چ

داخربه په ډاHه ، شوی وو ېوخت د شوروي اتحاد په منY ک او د یدامريک

ج'4ه نه شوروي اتحاد بایللی اونه  ېا فغا نستا ن ک په :ې*رHندوي. یعن

امر  به هم د روسيي پلویان وويس او هم د ېا فغا نستا ن ک هامریکی H]لی. پ

نه ما؛ نه تابایللی او نه  ج'4ه نه تاH]لی او :ېپلویان. په ساده ژبه ویلی چ یيک

 دې خوندي پاتې يش.)  ېووسه او هم ز ه. د دواړو H]اما. هم ته 
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و و%ورئ دسولې دغه بنس� دارشف غني اوعبدالله تر مین هغه هم په �اکنیز 

دامریکی د بهرنیوچارود وزیر له خواه ک� م� وکارول شو.( شپه که  ېالنجو ک

پلویانو  اودهند روسیی، ایران د رسه عبدالله د ش7ردي) خوپهې م4، تیاره ده

سعودي عربستان اوترکیی پلوه ، اودارشف غني رسه دامريکې، درنه برخه لرله

 غ:تلی 8کاریدلی. ېډل

تو%ه د �اکنو چار چلند ته په سپکه وکتلی او هغه  ااړخونو په نارو  اړوغو دو همد

د تاریخ په وړاندې به دغه دواړه اړخونه ډیر ، ونیولی ېتر پو8تنو الند ېی

د ډالرو بن?لونه د عبدالله او ارشف غني د  ېزیات وغندل يش. دا >که چ

که د دې دواړو له خواه د  :ېجوالونو او جیبونوEخه را ویستل کيدل. یعن

تقلب ا ، تخطي، چابه هم تخلف دلیېHانو نه شيندل کی?لونه پر کمپاډالرو بن

سیده پاتی شوی ، رسه سم او یی کJی. �اکنه به په خپل ر8تینوالاو جعل نه و 

 جعل وای نه به تخلف اوتقلب. د%نده خیKې نه %نده بوی راو>ي.  نه به .وای

مله د 8ه ده خو د%نده خیKو نه د%نده بوی د راوتلو له ا دیموکرايس

 ې8کلی %ل په ډیران ک ېباور لرم چ هز  .دیموکراسR هوا او فضا ککJه يش

د%نده %یورسه  ېپه ډیران ک، د ډیران ب4ه لري ېدیموکرايس چ .ې غونيTر راز 

له  ېچ، T يېیو>ای هر رنXه هر ز ه بو�ي اوخس اوخاشاک هم غور>ول ک

T ي. خو کله کله هم هر کله او هر رنXه هر زه بو�ي راشنه کی ېمله په ډیران کا

نه  ېدنJ ۍ په هیZ یوه بY ک ېساری ی ېیو 8کلی %ل رازرغون يش چ ېداس

  .ېT ېموندل ک

داسې یو%ل  ېهم د دیموکراسR له ډیران نه هیله کيدله چ ېا فغا نستا ن ک په

د  ېپه �ول هیواد او الپه �وله سیمه ک ېله بويه Eخه به ی ېبه راو�وکیT ي چ

ي �ینXې کJي. خوپه خواشینR رسه د%ل د زرغونيدو په سولی او ورورولR مز 

تقلب ا ، ر8تینويل او برابري ده د جعل ېدرسې پر>ای چ ېمهال په ډیران ک

زهرو پردیموکراسR باندې دانسانیت د  .دې ېچ، و تخلف زهروشيندل

 ېدیموکراسRته ی .8ی4Xوپه بدل د بربریت او وحشت هوا او فضا واکمنه کJله
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زهر چاته ژوندنه ب�ي.  ېدا �که چ په لو ر ې �ه ونه ب�ل.دانسا� �ی��و 

په خپله ، ژوند د د�من رسه دوستي کوي د ېاو�وک چ، ژوند اخيل ېبلک

د بهرنیانو  ېد ژوند غو�تونکي نه دی. زموږ د هيواد .اکنې چ ې�يي چ

دسیده مرستو او �ارنو الندې وشوې دوينا له مخې دانسانیت د �ی��و په پار 

 د خوندي کولو په موخه وې. او دعدالت

رې ېمساوات او نورو �ی��یزو برخونه ډیرل، دعدالت ېخودعمل په ډ8ر ک

له پاره  @دتباه ېد.ولن ېسل په سلوک ېاو چیرته ودرول شوچ، وغور�ول شو

د(  ېدسرتې کندې نه پرته نور �ه نه تر سرت8و کيدل. داولی؟ داپه دا چ

ه وي. �که که چیرې د دغو بیHا8انو بیHا8انو) له پاره د ظرفیت کچه همدومر 

نوپه هغه ، بنLلونو ویشلو ته نه اړکيدلی الرو دډد  يوای او هغو  ېپه وسه ک

بیا به ، اوجوړې او برابز ۍ په لورې سميدلی، وغيه در به هر� ېمهال ک

او په دې تو8ه به ، بهرنیو�ار8رو اونیواک�رو �واکونوته اړتیا نه لیدله کيدله

نه تاR8يل اونه مابایليل په  ېا فغا نستا ن .اکنې به ی اته اود�اغيل (کري) نه ر 

پاتې شوي وای.  ېا فغا نستا ن د ولس په واک ک لورې نه بیولو. هر�ه به د

بیHا8انو د وسې نه پورته کار دی.  د ېساتل چ ېخپلې چارې په خپلو من�ولوک

ینې نه د دې دپاره خپلې پیسې نه شيندي اوخپلې و د ا �که چې (ایHا8ان)

خوا بیHا8ان هم دخپلواک@  وويس. له بلېابیHا8ان دې خپلواکه  ېتویوي چ

وړتیانه لري. هغوی خوسیده دبهرنيو ایHا8انو پر ولیوسواره راوستل شوي دي. 

مخه  يدخپلواک@ په لور  یهیVکله هم ونه يش کوال ېداسې سوار ه چ

.W ا8ان امنیت ساHي. هغوی ته بهر� ایHوک 

�و واک ته ورسيXي. د ، الرې شيندي اوخپلې ويني تویويډپر هغوی خپلې 

خپلی استع]ري  ېغواړي د تاریخ په �پوک ې؟ رو�انه خربه ده چه�ه دپار 

 پراخی کHي. ولسونه ترخپلو ارادو الندې راويل. سیمی او ېموخې الپس

.ین^  ېی ېندې کHي او په استع]ري من�ولوکال  ېهيوادونه یو په بل پس

او ، کHي پراخه اوتلپاتی ېدیني او کولتوري اړخونه الپس، بنيوساW. خپلی ژ 

 په دې تو8ه دنHۍ دیوا�ني زبر�واک په �یر و�ليXي. 
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دواک د  ېا فغا نستا ن ک په ېددې حالت درامن�ته کولو او دهغه په نتیجه ک

عبدالله او  %بوج ېنه ډک الروډد  ویشلو موخه په خپله �يي چې اي�ا�انو

 تخلف اوتخطي، تقلب، په ویشلو جعل ېي +و په *ولنه کارشف غني ته ورک� 

ری دع اوغ ېکه چ همداسی هم وشول. +که ېچ، ته لیاره پرانیز ي

، الری نه وی ورک�ل شویډخوا د *اکنیزوکمی9وکار کوونکیو ته  د�8شته6انوله

تخلف ، تقلب، جعل ېد هغوی له خوا به هی=کله هم د *اکنو په چارو ک

ی الیارې کیدلی اوغوغا به هم نه و  ې*اکنی به نه ب اوتخطي نه وای شوی.

 راپورته شوی. 

و او د نورو دوه وو+لوی@تو هيوادونو پو?ي *نا، د امريکې ېا فغا نستا ن ک په

د  ېد شوروي اتحاد دړن6یدلورسه جوخت په ن�ۍ ک ېشتون یاسوبتیاکله چ

ا فغا  د، امریکی متحده ایاالت د ن� ۍ د یوا?نی زبر?واک په +یر و?ليده

 :ېنستا ن ج�6ې هم نور نود کفر او اسالم په نامه خپل ارز�ت وبایللو. یعن

ویيل یی وو: داج�6ه دکفراو  ېدخدای ب@يل باچاخان خربه ر�تیا شوه چ

 بلکی د امریکی او دشوروي اتحادج�6ه ده. ، داسالم ج�6 ه نه ده

ن دشوروي خینو مرشانو له خوا باچاخا دمجاهدينو د ېچی په ه8غه مهال ک

اسالم  هم دکفراو دې اتحاد د پلوي په نامه دغندلو رسه جوخت خپله ج�6ه ی

مله د شوروی انوله دې ، کیV ي ج�6ه وبلله. م6ر ر�تیا هرکله ر�تیاپاتې

رسه دامریکی له خوا هم د ج�6 ې اور مخ په س�یدوشو.  ماتې اتحادپه

د ج�6ې ماهیت  ېک�وله مخهو پ9و  اوهمدارن6ه دامریکی اودروسيي دمرشانو د

 نومونو خپل شته والی وساته.  په بل نوم بدل او په نورو بZواو وورور هم 

افغانستان  یی لرل په ېپه پالن ک ېامریکایانونه شوای کوالی +ن6ه چ ېدا چ

ونه ?ا فغا نستا ن ته خپل پو  نه وروسته شوروي اتحاد دپو?ونو د وتلو د ېک

 ېک سیمه په خوا استع8رله د ریزدان6ې چ موخه کومه واستوي.دبلی خواپه

دبنس9یزې  ېنودهغ، د پاکستان په نوم دج�6ې اډه یامورچله جوړه شوې وه

داشغال6ریزو یرغلونو د مخنيوي او په  یوا?ې د شوروي اتحاد ېله مخ ېموخ



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٢٠  

په سیمه کی  ېشاه �بولو اړتیا لوم� ن� دنده ��له کيدله. خونورو النجو ته چ

او مخاصمو,واکونو په �*ون دسیمه ایز و النجو  لفومخا ان&ریزي اهدافود د

نه لیدله کيدله. نو ددغو او دهغو  2ه رو1تیا ېهکله په سیاست ک اوک�کیچونوپه

سیايس او اقتصادي مخالفو او مخاصمو ,واکونو د ، ذهني، نورو 6ولو عیني

ن او د یوه پراخه او اغیزمنه پال ، بیخ او بنس= د ورانولو او له من>ه وړلو په هوډ

هغه  ېپه نتیجه کې چ، زیاتیدله ېپرو�رام د جوړولو او پيل کولو اړتیا ال پس

احمدشاه ( مسعود) نوميده او دهغه په �Gرلورسه د شوروي اتحاد  ې2وک چ

هغه هم یوا,ې اویوا,ې د اسالم انقالN نظا م د مخنيوي ، او د امریکی هوډ

 په پا ر وکارول شو. 

انو په �*ه رسه احمدشا ه ( مسعو د) دمجاهدينو له یعنی: امريکایانو او روسی

ا فغا  2و په، 2خه و�ومارل ېاو عبدالرشيد ( دوستم ) دکمونیستانو د ډل لېډ

 ېد یوه سوچه اسالمي نظام درامن>ته کيدلو مخه و نیيس. کوم چ ېنستا ن ک

د کورن� ج&�ې د اور دل&يدلو المل هم همدغه دوه تنه  ېا فغا نستا ن ک په

 ولوبید ل.  ېچې په دې لیاره ک، دي

او طالبانو دا لقاعدې د مرستو له مخې ، م&ر کله چې ج&�ه د دوی د السه ووتله

پن>ه نوي خاوره په خپل  ېپه سلو ک د ا فغا نستا ن ېد غه وسه تر السه ک�له چ

د دوه زره او یوعيسوي ز ی[ دیز کال د سپتمرب  ېولري. په دې مهال ک ېواک ک

حمدشاه ( مسعود) ترور شو او دده د ترور پ� ه پر القاعدې په نهمه ورځ ا

په یولسمه نی_ه د  اوطالبانو واچول شوه. د همدې کال او دهمدې میاشتې

مله په ا له د هغه ېډیره سرته پیcه ر اپیcه شوه چ ېامریکی د نیویارک په `ار ک

 ور دو دوه سرتې الوتکي د نیویارک پې زر�ونه انسانان ووژل شول. په پیcه ک

 ې�ین_ې په موده ک ېد واړ ه برجونه د نیم ېتجارg برجونو وویشتلی شوې چ

هغوی 6ول تباه شول. ، وو ېپه ک ېاو2وک چ، له رسنه ترپایه پورې و ن�یدلی

 همدارن&ه د امریکی رسمي منابعو ادعا وکوله چې یو ه بله سرته الوتکه د پنتا�ون

ورساوه. د دې ادعا رسه  ې تاوان یډیر ,اi او مايل ېودان� وویشتله شوه چ پر

م&رله ، پر سپيني ما�1 راپریوزي ېچ سم کومی بلی سرتې الوتکی هم غو `تل
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دامریکی  همدا اوس په سپینه ما� کی ېسپيني ما� نه ورته وویل شول چ

 ېمله الوتکه الړله اوپه کوم !ن له کاجمهور ريس جورج بوش نشته. نوله دې 

دفني کسانو له خوا په دې هکله په ه,غو  ېچ ې*ن(ي راپریوتله. م ر کومی

پرپنتا2ون د راپریوتيل  ېک*ه چ هغوی په ډا2ه، وشوې ېلوم*نیو ور!وشپوک

السته راغيل.  ېوسپنو پارچاالوتکې نه یوا!ې د (وارلسو کیلو 2رامو په کچه د 

نه د سورلیو او دسورلیو د سامانونو نه د بیل ی په تو2ه (ه  ېنور نو په الوتکه ک

هم دراغور!يديل الوتکې  ېالسته راغلی وای. همدارن ه په پنسلوانیاک ېوو چ

نه دیوې کندې (خه پرته بل (ه چې بیل ه و2@له يش ونه ميندل شول. هر(ه 

الوتکو مصیبت  وننوتل Eول یوا!ې د نیویارک د Cار پر دوو برجونو چې وو هغه

 چې ن*یواله خواخوږ ي یی و پاروله.، وو

د پیIې پ*ه په سیده تو2ه پر  ېمخ جورج بوش دخپل پالن له مخاو دهغه پر 

تر دې  ېبن الدن ول وله. القاعده چ القاعدې او د القا عدې پر مرش اسامه

مله دسرتې بدې بالپه (یر اد دې پیIې له  مهاله په پوره تو2ه چانه پيژندله.

 ن*یواله پيژندنه وQ2له. 

البانو ډیره سرته دړکه واچوله (و امريکایانوپرط ېد سیاست په ظاهري ب@ه ک

د  ېلکه (ن ه چ ېسیاست په باطن اړ خ ک م ر د اسامه امریکی ته وسپاري

طالبانو دکورنیو چارو د وزارت مرستیال مال عبدالصمد ( خا کسا ر ) وينا ده 

 اسامه بن الدن تسلیم يش.  ېامریکایان دې ته چمتو نه شول چ

ته ې ل د باوو چلول شو او خربه دن*یوا ېد امریکې په ظاهري سیاست ک

ا فغا نستا ن لکه د شوروي اتحاد  پر طالبانو یا په بله خربه پر ېورسیدله چ

اشغال ریزه یرغل وک*ي. د امریکایانو د یرغل نه یوه میاشت پخوا داملان د 

د عراق د ولس او حکومت له اړخه یوه  ېجمهوریت د کلن په Cار ک فدرايل

دامريکې  ېورکاوه چ عراقیانوشعار ېک ېه دې مظاهر پراخه مظاهره وشوه. پ

ا فغا نستا ن نه دی. بلکې غواړي په دې بهانه پر عراق یرغل وک*ي او  موخه

ا فغا نستا ن  داسې ډیرې مظاهرې وشوې او پر ېک ک*ي.په اروپا هغه اشغال

 امريکې یرغل ریز ه هوډ وغندل شو. باندې د

(ه راغيل وو هغه پيل شو ل.  ېچ ېخو د امريکې په تهاجمي سیاست ک
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 ېا فغا نستا ن د اسامه په بهانه په پراخه تو�ه یرغل وک	 او اشغال ی امریکایانو پر

او فساد د بی	ا�انو ډله  پخوا% د رش ېوش	ل او پر#ای ی ېک	. طالبان ی

#ای لري نه بل  ي�/ ېد هغوی خپل ېراوستله. د امریکا د ای	ا�انو په منطق ک

د هر چا او د هرې لیارې 3خه دوی ته ورسي4ي روا دي.  که 3ه ! دغه �/ې

پلی شوی د  ې: 3وک د دوی د�/و د �/لو په الره کېدې :کي ته نه �وري چ

 عدالت او رشافت له لورې د باور وړ کسان دي او که نه؟ ، انسانیت

هر  ېپه ډیران ک، لکه 3نBه چې وویل شول دیموکرايس د ډیران ب?ه لري

غول او خوشایی اچول کی4 ي. د ډیران محتویات هم ، رنBه خاورې خزلې

غول اوخوشایی دي. 3ه چې په ، لکه د د IوکراسH په 3یر خاورې خزلې

هیچا ته نه په کاري4ي.  ېزرغونی4ي هغه :ول هرزه بو:ي دي چې ک ډیران

 د ېی اریس ېخوکله کله له ډیران 3خه داسی یو �ل هم رازرغون يش چ

 وي لیدل شوي. نه  ېن	ۍ په هیO یوه بN ک

Qایی د امریکا د دیموکراسH په  ېهم زموږ ولس هیله لرله چ ېا فغا نستا ن ک په

به د دې �ل د  ېا فغا نستا ن ک به یو Qه Qکلی �ل راو:وکی4 ي او په ېډیران ک

ودا% او VQازي راخوندي يش. ، جوړه، روغه، زړه راQکونکو وږمو 3خه سوله

Hرسه د دیموکراس Hاو په دې تیرو 3وارلسو  ېپه دې ډیران ک خو په خواشین

کو م �ل را زرغون نه شو چې Qکال  هم هیXکله پرته د هر ز ه بو:و نه ېکلونو ک

یوه ورځ داسې یو �ل رازرغون  به ېچ ولري. هیله هم نوره نه ده پاتی ېاو وږ م

هم د داسې �ل زړی  ېاو له بلی خوا نه ال تر اوسه پورې په دې ډیران ک، يش

غول ، : ډیران د خاورو خزلوېرا زرغون يش. #که چ ېاچول شوی چ نه دی

هغه ، که دکوم �ل پا[ي یا ډن\رې غو#ول شوي وي، نه ډک دیو او خوشاییو 

 ک	ي.  ېزرغون ی را ېخو د �ل زړی نه لري چ

د خپلو بدرنBیو جبیره  ېامريکایان ی ېQکاري چ ېاوس دوه کاره په مخه ک

 وک	ي: 

، د دیموکراسH د ډیران نه اوسني خاورې خزلی ېستا ن کا فغا ن په ېـ دا چ ۱

یو Qکلی  ېغول او خوشایی لرې وغو#ول يش او ډیران پاک يش او پر#ای ی
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 او سمسوره ب� جوړ ک�اي يش. 

پری�دي اوالړيش. که دا کار ويش ډیران  ېډیران په خپل حالت ک ېـ دا چ ۲

ن اوسیلیو له اوچ يش البه دبار  ملهابه د ملر د سوزوونکیو وړان�و له  به ډیر ژر ال

 ېوي نه به ی مله پر اوبو الهو او پوپنا يش او په دې تو'ه: بیابه نه ارسالخانا

: نو ربه د دیموکراس5 د ډیران 4خه نه نوم پاتې يش اونه ېرسه ا و/ان. یعن

د خپلو  ېا فغا نستا ن ک دغو پایلوته په کتلو ویلی شو چې امریکایانو په .ن6ان

 ېالسته راوړنه نه ده لرلې. 4ه چ انو پرالس تر اوسه پورې کومهباوري کس

 ېالرې دي چډامریکایی و لس  شوي هغه خو د امریکایی 9واکونو وینې او د

ا فغا  د ېوروبهیدلی. پر دې رسبیره هغه چ ېا فغا نستا ن ک میلیاردونو په په

 چې د نستا ن د ولس ما دي او معنوي شتمن5یادي�ي او دا4ولسيز ې کی� ي

لولپه شوي اوسوزیديل دي دحسا ب  ېامریکایی سیاست داورملبو په 4پو ک

 نه وتلی خربه ده. 

 پور او بی�ا غواړي نور ای�اوویل شول:  ېلکه 4ن�ه چې د پیل په کر/وک

'�ندۍ  متل پر مخ امریکایانودتل له پاره دخپلوبی�ا'انو4خه په ېغواړي) دد

 بی�ا'انو دوسی نه پورته دي. د ېتو'ه او په زغرده غو/تنی لريل دي چ

امریکایانو په ې دغه دوسی نه وتلی غو/تنی د دې Kکي /کارندویه بری6ي چ

السته راوړنې  ېد دوی بی�ا'ان دې په خپلو دندو ک ېخپله نه دي غو/تيل چ

، روغې، سولې، السته راوړنې به په /ه حکومتول5 هغوی د ې9که چ ولري دا

دغو السته  ې'Oلی کيدلی. کوم چ ېک کرايسډاډ او د فساد نه خايل بیرو 

 نور به د امریکایی پو9ي شتون ته اړتیانه ېمله به /ایی په سیمه کاراوړنو له 

د بهرنیو9واکونو  ېپه هغه حالت ک، اړتیاپای ته ورسي�ي ېپاتی کيدله. کله چ

د  ېحالت په سیمه ک ېداسې چ، را9ي الندې ېد پاتی کيدلو خربه تر پو/تن

 ېنظامي او اقتصادي بوختيا په ملنه ک، د سیايس ېسیاست له مخامریکایی 

د نیویارک د پی6ی د پي6يدو یو المل هم همدا  ې4ه 9ای نه لري.دا 9که چ

دخپل  ېپه دې بهانه په ن�ۍ ک امریکایی ز بر9واک وکولی يش ېچ، دی

 والی و/يي.  د9واکونو شتون غوره



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٢٤  

 ېد دیموکراس� په لسيزه کدشاهي نظام  ېسیايس او مذهبي بی
ا�ان کله چ

خوپه خصويص تو�ه سیايس ، په رسمي تو�ه نه وه منلی شوې ېرسه د دې چ

یودخلک دیموکرا/يک �وندپه نامه د  ې�وندونو ته زمینه مساعده شوه چ

اوبل د مسل0نو 1وانانو یا مسل0نو ورونو په نامه مذهبي  شوروي اتحاد له خوا

 راو/وکيدل.  ېار په زړه کډلې دلویدی4والو له خوا دکا بل د 3

کی< اړخواو 3ي اړخو ډلو په خپلو پ>و او براال هلو1لورسه خپلې ر ، دغو دوو

 د ېپه خپلومن4ونوک ېوزغلولې او هریوی ېي?ې د هيواد په زیاتروسیموک

 اختالف له کبله پر /و/و وویشلی شوې. 

همدارنHه او ، شعله او نورو نومونو، یعنی: د خلک د یموکرا/يک �وند د پرچم

وویشلی شوې. کله ، نومونو او په نورو جمعیت، دمسل0نو ورونو ډله دحزب

 د ېی ېا فغا نستا ن ک وو د خا ن د پرچم ډله د1انه رسه ک
ه او په دا ېچ


پر مسل0نو ورونو  ېتر هر Nه د مخه ی، پو1ي کودتا له لیارې واک ترالسه ک


ی سپین  ېواچاوه. چیرته چ، دړکه او دباوHویی تاړه او ، ده ږ یره وهاوږاو پ

 توطیه او نورو نومونو په نامه، دکودتا ېت
نی او وژنی ی، ویی واژه. دغه نیونی

 4ته نه وه رسیدلی. ند ولس م ههتر خوالهم ، تر رسه کولې

لرله یاپه سیايس  هپوه سیايس ېچاچ، تر هغو انسانانو ورسیدله ههتر  یعنی:

کوم شتمن یاد لوړې  ېل. داچکيد یا بوخت �Qل، بوخت وو ېمبارزو ک

به د هغوی Nخه کی< اړخو  ې3ایی په راتلونکوک ېچ، پوهی خاوند وو

وهلو او وژلو په ، د دې نیولو، (بی
ا�انو)ته دخطر دپی?یدو احساس کيده

 ېالپس، پری نه 3ودل شول. د دغو /کولو او1پلول
 ۍ ونه دریدله ېدوران ک

مسعود او ، حکمتيار، و لکه در با\اوږده شوله. 1که 1ینو هغو مسل0نو ورون

 ېا فغا نستا ن په دننه ک له پولې او3تي او پاکستان ته پناه وړې وه. دې نورو چ

خون
ي بریدونه تررسه ک
ل. په دې ې پنجشیر او نورو 1ایونوک، لغ0ن ،لکه

 خو دولس په کچه، رامین4ته ک
لی ېیول
ناامن� ی ېرسه د دې چ ېبریدونو ک
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ک�ه. یوخوا دبرید�رو ماتې او دبلی خوا نه د پاکستان د  یی پلوي ونه چا

د  ېا فغا نستا ن ک ا فغا نستا ن دسرت بی�اخربې اوتفاهم په (بی�ا�انو) رسه د

دکابل او اسالم  ېکه چ2مسل1نو ورونو د خون�یو مبا رزو ل�ۍ په -په ودروله. 

 بی�ا�انو ترمین8 سوله ایز ه تفاهم رامن5ته شوی وو.  اباد د

باید  ې(ای�ا) چ غه ک�نه د مسکو د( ای�ا�انو) پر د ماغ باندې بده ول:يده.د

 ېدمسکو (ای�ا�انو) په تادۍ رسه په کابل ک دا2ل هم، هرCه ډیر ژر وغواړي

ډول  الهم په ویشيل اوتیت او پرک ېد خلک دیموکرا-يک �وند دوه ډلی چ

سرت ( بی�ا) دسرت( بی�ا) پر ضد وملسول. ېیو2ای ک�ل او هغوی ی، اوسیدل

پرچمیان دواک  ېغوJتل ی، رشیک وو ېد پرچم د ډلی رسه په واک ک ېچ

 خوپه، واخيل ېاک -ول په -وله په خپل الس کو د�دۍ نه وش�ي او 

د مسکو (ای�ا�انو) دپخوا Cخه د دغی  چې پام نه وو ېرسه دې ته ی ېخواشین

 لوهوډ دخلک او دپرچم د ډ ور2ې غمه خوړلی وه.هغوی د دې ور2ې په

د سرت بی�ا په واک  ېهره خوا غزولی وې. پوځ Cومره چ ېريPې په پوځ ک

  غور2يدلی وو. ېکيده تر هغه ډیر دکمونیستو بی�ا�انو په السونو ک �Rل ېک
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  ملریز يهجر  ۱۳۵۷ لمه کاو او  يد غوای

  

انو د مل�ري ( امین) په تد غوایی میاشت په اومه نی	ه کمونیس ۱۳۵۷په کال 

د یوې خون" ۍ کودتا له لیارې واک  ېا فغا نستا ن ک شول په مرش ۍ وکوالی

 د (بي"ا) کمونیستان ورته انقالب وایی سرت ېچ ېتر السه ک"ي. په دې کودتا ک

 ېوخوړ. کله چ د/ینوغ"یو رسه یو/ای خپل رس ېکورن* او دکابین ېخپل

نو بیا ، 2ول واک خپل ک" ېا فغا نستا ن ک کمونیستانو په کابل او الپه 2ول

 :و واک، دواک پر رس د خلک او پرچم د ډلو تر من5ه ناندرې راپرته شوې

کومه اغیزمنه ون>ه نه لرله ددې  ېد پرچم ډل ېپه کودتاک ېرسه د دې چ

 ېواک وويشل شو. داسې وويشل شوچ، وويشل يشې دواړو ډلوپه من< ک

مل�ری ( تر ه  ېبه د پرچم د ډلی وي. لکه چ خلک او مرستیال به د يرشم

مرستيال شو. م�ر دل@ې مودې نه وروسته د  ېکی)ريئس او رفیق ( کارمل) ی

 ېتله او دپرچم د ډلBپه دBمنی واو د A>کار موخه ېدواړو ډلو په من< ک

مرشان له هيواد نه دکودتا په تور بهرته وش" ل شول. دلته یوه پوBتنه ال تر 

توAه کودتایا ن  ې په رBتینهېر : که چې/وابه پاتی او هغه داچ ېاوسه پورې ب

نیولو اومحاکمه کولو د هغوی  ؟ولنو ولی ونه نیول شول او محاکمه نه ش، وو

په دې  ېچ، دسفیرانو په توAه وHAرل شول ېپر/ای په بهرنیو هيوادونو ک

مرشان بهرته الړ ل او بیا له هغو /ایو نو نه د واک د السته  ېتوAه د پرچم د ډل

او په ، رش( بر یژ نیف ) نه په Aون>وشولراوړلو په موخه د شوروي اتحاد م

 په زارۍ او ننواتو هیله وک"ه:  ېمسکو ک د شوروي اتحاد مرشانو :خه ی

( امین) له واک نه وش"ل يش او وا ک دوی  ېژر کی@ ي په کابل ک ې:ومره چ

ته وسپارل يش. که ( ا مین ) ونه ش"ل يش او واک دوی ته ونه سپارل يش 

2ول غ"ي نیست او نابود ک"ي.)  ېبه د دوی د ډل ېک Bایی په ډیره ل@ه موده

 ېشوروي اتحادهم همدغه ورځ غوBتله او همدايس غوBتنه ! هHغه وو چ



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٢٧  

شوروي اتحا د �ولو ن�ۍ والو قوانینوپرخالف او همدارنه د 
اون�يتوب 

حفیظ الله( ا مین ) یی ، ا فغا نستا ن یرغل وک� د�ولواخالقي نورمونو پر ضدپر

 ېی ېکيناوه. داس ېراوسته او د وا ک پر 
دۍ ی ېبربک ( کارمل) ی وواژ ه او

ا فغا نستا  د واکمن4 5وک4 د دوي او نور �ول ېک یوا2ې په کابل ېکیناوه چ

 ن د شور وي اتحاد په ولکه کې ! 

هر5ه د خلک د
وند دغ�ي  ېی ېپه سیايس مبارزو ک ېچ ېد پرچم ډل

په  ؟دې کاررسه 5ه ترالسه ک�ل په، ملري (امین ) په وړاندې بایليل وو

دشوروي اتحاد پرالسونو  ې: (امین) یېDایی دومره وویل يش چ ې2واب ک

واچاوه اوپه دې تو
ه  ېبهرنیانو پو2ونو په ولکه ک د ېوواژه اوخپل هیواد ی

�ې ېخپل هيواد او خپل ولس یالتر  ېچ، ډ
رو
ر2اوه دیوې اوږ دې ج

�و لیدل کیM ي.  نJانی نه ېدپای نJ اوسه پورې دج

که د ا فغا نستا ن دولس 5خه یو 5وتنه د جمهوریت دسرت( بی�ا) داوود خان او 

همدارنه یو 5وتنه دخلکو دیموکرا�يک 
وند( بی�ا) یعنی: (امین) په مهال 

 مله �ول ولس په �وليزهاد پرچمیانو دهيواد پلورنی له ، پاکستان ته تليل وو

دپاکستان  ېدانو هغه مهال دی چ ته وغور2يده. ېتو
ه د پاکستان ملن

غواړې پر  ې: 5ه چېغوDتل. یعن ېای�ا
انوهم همداس ونو سرت وسرتدبی�ا
ا

5ه ، وه ای�ا
انو ته خدای ورک� ې هغه واوړې) د دی متل پر مخ لویدیزو

پرمختX  ېپس دک�والوپه نامه او5ه دجهاد په نامه د شور وي اتحاد دال

پر  ېی ېنورې مرست الرې اوپوندونه اودمخنيوي په موخه په میلیاردونو ډ

 پاکستان وورولی. 

�ه 5نه چ�اکيل وو ېانریز انود پاکستان دجوړولو په مهال ک ېجهاد اوج ،

ضدتاوده او خون� ۍ شوه. شوروي اتحاد  په هZغه تو
ه د شوروي اتحاد پر

ا ن د به د ا فغا نست غومرهکه هر 5ومره خپلو و ژ ونکو [باریو ته زور ورکاوه ه

 مجاهدينو له خوا غرب
ون پياوړی کيده. 

�ې کپه زر
ونو دشوروي اتحاد پو2یان م�ه او�پیان شول او  ېپه دې ج

نه افغانان شهیدان او په سلونو زره ونو له خوا هم په میل همدارنه دافغان ولس
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ې خوالهیچا ته نه دار�انوشمیر او و یتی�نو اوک�والو ا، معيوب شول. د کون�و

اروپایی هیوادونه ، هند، ایران، �ه چې ویل کی$ ي هغه په پاکستان �ر�ند.

او آن تر امریکی او اسرتا ليا او نوي زي الند پورې په ميليونه افغانان ک�وال 
او او ار�ي چا نه و  په دې کچه ک�ه وايل ېد ن5 ۍ په تاریخ ک ېشوي دي چ

 ه لیدلې او اوریدلې. 

او د ا فغا نستا ن د پرچمي بی5ا�انو  ې=تند شوروي اتحاد د ای5ا�انو د;ان غو
شوروي اتحاد مرشان له ډیره غمه یوپه بل  د ېد;ان پلورنې نتیجه دا شوه چ

 شوروي اتحاد هم دړې وړې يش.  ېاو په پای ک، ومري ېپس

په واکمنE  ېد شوروي اتحاد دړنDیدلو نه ډیره ل$ه موده وړاندې دپرچم ډل
کرت نجیب دواک پر �دۍ کینول شو. بدلون راغی. د بربک پر;ای ډا ېک

 ېډیری من�ې ترړې وک5ې چ ېنجیب دخپلی واکمنE په موده ک

جوړه او سوله وک5ي. مDر د هغه Lولی من�ې او ترړې ، مجاهدينورسه روغه

په ه�غه ، نه لرل ېر �ه په واک کېپه خپله د یوه بی5ا په � ېلکه �نDه چ

لو رسه هم ال د کمکیو بی5ا�انو د نامه دبی5ا�انو ډلو Lپ تو�ه د مجاهدينو په

�و دغه دواړ ه اړخونه په ��ه رسه ، نه وو ېپه کچه �ه په واک ک ېدرج

 ېشولې. مDرکله چ دسولی او روغی په لورې تلالی وای. نوله دې کبله ناکامه

د واک نه لرې يش. په دې  ېپر داکرت نجیب د باو راغی �و د سولې په الره ک

باوري شخصیت د خولې وينا اوماپه خپله اوریديل د  ېچ لکه �نDه ېمهال ک

 داکرتنجیب د امر یکی د واکمنو چارواکو ته وویل:، دي

، نه وروسته فااستع �و ورته لیکلی تضمS او تعهد ورنه ک5ل يش چی: د ده د

، ږیرورومجاهدينو ته نه سپارل کی$ ي واک نه ا فغا نستا ن د غو هیUکله هم به

واکمنوکسانو  د امریکی د دواړو �وندونو ېه�غه وو چنه ال س پر رسکی$ ي.) 

راغيل وو  ېپه السلیک یو لیکلی تعهد کابل ته واستول شو. په تعهد لیک ک

 ا فغا نستا ن به د داکرت نجیب د �و=ه کيدلو نه وروسته هیUکله هم د غو چی:

 ږ یرورو مجاهدينو ته ونه سپارل يش. ) 
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او د هغه ، د واک د�دۍ نه �و�ه شود دې ض�نت لیک پر مخ داکرت نجیب 

راغيل وو دپرچم  ېلیک ک په هوک' ه ېد �و �ه کيدلو رسه جوخت  ن�ه چ

او بیا د  ېد ډلې له خوا په کودتایی تو�ه واک لوم'ی په خپلو من(ونو ک

 جمعیت د اخوا7 ډلې رسه وويشل شو........ 

خو په ، ملهاه د پرچم او جمعیت د کودتا ل ې: داکرت نجیب په ظاهره کېیعن

د امريکایانو د لیکيل ض�نت د تر السه کولو نه وروسته له واک  خه  ېباطن ک

د پرچم د  ېپه �و�ه کيدلو اړ شوی دی. دنوموړی د �و�ه کيدلو په مهال ک

، فرید مز دک، نبي عظیمي، نورالحق علومي، ډلې هریو: عبدالحق علو مي

په ، د کودتا مرش ان وو ېنور چعبدالرشيد دوستم او ، عبدالوکیل، کا ویا 7

میشت د جمعیت جهادي قومندان او د نظار شورا امرصاحب کا  ېپنجشیر ک

ال د مخه کابل ته د مسعود او د  نوامرش  بل ته راوست. د پرچم دډلی دغو

 دوستم ملیشه یی Eواکونه ننویستيل وو.

کابل کله چې د جمعیت قومندان احمدشاه مسعود ته الر ه پرانستله شوه  و 

ونیيس. دغه رابلنه په نا اپه تو�ه  ېته رايش ا و د واک مز ي په خپلو السونو ک

او  نه وه را من(ته شوې. بلکی د دې کار له پاره نورې ډیرې هلې Eلی شوي

 و دغه کابل ته د ننوتو پ'اوته ، رنN په ر نN ک'نې تر رسه شوې وې

 شو:  په دئ تو�ه �Pلی ېورسيOي. چې یو  و ی

ته تنظيمونه جوړ ا ېاوه تنظیمونه او په ایران ک ېموخه په پاکستان ک دجهادپه

Rول د  ېپه شیعه مسل�نانو اوپه پاکستان ک ايران تنظيمونه Rول شوي وو. د

ډله د Rول  دسنیانو ېا فغا نستا ن ک په ېسني مسل�نانو پوری ت'اودرلوده. دا چ

ه د جهاد ج�'ه هم په ملا ې�ایی دنوي نه زیات وي. نوله د ېنفوس په سلو ک

پر  ېدمیشتو تنظيمونو پرغاړه لرله چ ېسلو تر پن(ه نویو پورې په پاکستان ک

له پاکستان نه داوه تنظيمونو او ، رامن(ته شو د واک ليO د ېمخ بیوله. نوکله چ

استازي توب ، د وحدت په نامه یادیدله ېدايرن نه یواEی دیوه تنظیم چ

دبرهان  ېتر اوEلید له کومه چ �ه ېله ککيده. دغه استازيتوب په هغه ډ

د واک دليO  ېلدین ( ر با7) په مرشۍ له پیWور نه مسکو ته الړله. په مسکو کا
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ا فغا نستا  : دېک یپه هغو  ېچ ېاستول شوي ډل د خربې یوا�ې د پی�ور نه د

چې په ل� ه کیو ، د ډلو استا ز ي وو ور و �و او هزاره وو، اوزبکو، ن د تاجیکو

اړخ  د ولس په ډیرکُی ېت!اولري. خو د پ�تنو استاز ی یا استا ز ي چ پورې
 نه وو تللی.  ېپورې ت!او لري په ک

ویینه کيدله چې د دوړان ېداس ېیعنی: د شوروي اتحاد دړن'یدلو نه مخک
د  ېپه ( ژ ينو ) ک ېمله او 4ن'ه چاروسانو او امریکایانو تر من3ه د 12تفاهم له 

ا فغا نستا ن نه د شوروي  نو ر به له، الس لیک شوي وو سندونه ېسولی او روغ
په  ېاتحاد پو�ونه و�ي او واک به په سوله ایز ه تو2ه د ولس استازیو ته چ

د  ېيش. ) م'ر په عمل ک ?ول اړخونه خپل شته والی وویني ولي�دول ېهغه ک
 واک به د شوروي اتحاد دکمونستو ( بی!ا2انو ) نه د ېمسکو خربو و Dودله چ

4و د ( کارمل ) د  ېاخواG جمعیت د مرش ( ر با G ) ته لي�دول کی� ي چ

د ل�کیو ې ا فغا نستا ن ک او هغه هم په، پائ�ت ومومي واک ته د رسولو موخه

 قامونو د ( بی!ا2انو) د واکمنL خوندي کول دي. 

مله د پ�تنو استازی نه وو تللی. لکه چې و روستيو پی�و هم انو د دې له 

د مل'رو  ېد ( مسعود او رباG) د واکمنولو په هلو �لوک ېپه کابل ک وDودله

ته وسپارل  ېواک به یوې بی پرې ډل ېملتونو سوله ایز ه پالن ا و پر و 2رم چ
له پی�وره د مل'رو ملتونو له خوا  ېشن1ک!ای شویعنی: د دې پر �ای چ يش

ارل شوی او واک ورته سپ پرې شورا کابل ته لي� دول شوی ېجوړه شوې ب

) د شورای نظار لن1ه دپرکابل باندې د دوستم لو?Sره ملیشی او د( مسعو ، وای

 چې داهم دکودتا دپاسه بله کودتا وU2له شوه. ، غري وخیژ ول شول

په هغه مهال  ېد نوازرشيف په مرش ۍ چ ېد دی کودتا نه وروسته په پی�ور ک

استازیو په  ستان دو دسعودي عربان اد ایر ، دپاکستان لوم!ی وزیر وو ېک

په ایران او  ې4و دمجاهدينو له خواه چ، 12ون ډیرې هلی �لی وشوې

 ېب ېیو منل شوی دولت اوحکومت جوړ يش چ، میشت وو ېپاکستان ک
ا لدین ( ر با G ) د تاجیکو په نا مه  : برهانېاو ناکامه شوې. دا په دا چ ېپایل

ین3ه ویشت. د اوزبکو په پ ېد دوستم استازیو په سلو ک، په سلو کی پن3وس
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پین!ه ویشت د هزاره  ېنامه او همدارن�ه د وحدت د تنظیم استازیو په سلو ک

دغو  +ول واک ېباید سل په سلو ک ېوو و ر)و په نا مه حق یا ون&ه غو#تله چ

 ې: کومی خرب ېدا په دا چ ؟ولی دریو ل3ه کیو ډلو ته ورک0ل شوي وای. دا

د پ6تنو له  ېرس شوې وې او په هغوکدلي3 د پر واک د  ېوکپه مسک ېچ

د  هم دغول3کیو ېنو په ه8غه تو7ه په پی6ور ک، خواکوم استازي برخه نه لرله

پ6تنو ته د ډیر کي په حساب حق قایل يش. د  ېمسکو په اشاره ونه غو#تل چ

ډیره سرته او  ېد اشغال پر ضد ج�0ه ک د شوروي اتحاد ېپ6تنو 7ناه داوه چ

 روسيي د حکومت مله داچې له دې ، ريE خپل ک0ی وونه پخال کيدونکي د

 ېا فغا نستا ن په راتلونکي واکمنJ ک Iو د، واکمنه ک0ۍ دې ته چمتو نه وو

ا فغا نستا ن د واکمنJ پر  د ې7ورنر هاوس ک پ6تانه هم برخه ولري.د پی6ور په

د  ېچ دې ته اړ شول ېمله نوازرشيف او مل�ر ي یارس د نوموړ و ناندر و له 

عرب دی او  ېالله مجددي چ لوم0یو دوه وو میاشتو له پاره حرضت صبغت

تاجیک دی د  ېبرهان الدین رباU چ ورپسې د Iلورو میاشتو له پاره

ې ر باU او ډلی ی، مجددي ېجمهورو رییسانو په تو7ه ونوموي. ه8غه وو چ

 د نواز رشيف په بدر7ه له پی6ور نه کابل ته واستول شول. 

دلوم0ي  ې7لب الدین (حکمتيار) ته چ دوه میاشتني کابینه کید مجددي په 

حمدشاه مسعود او دوستم له خوا پری نه اوزیر IوکJ ته نومول شوی وو د 

د مجاهدينو بی0ا7انو په  ېنه چ ېد د ې#ودل شوکابل ته رايش. غواړم مخک

 د داکرت نجیب په هکله Iه ووایم: ، هکله خربې اوږدې ک0 م

د امریکا د  ېIه درجه نه لرله. خوکله چ نه زیاته عادي بی0اداکرت نجیب د یو 

سیايس واکمنJ د لي3 د په هکله چې به د  ا فغا نستا ن د دوه وو 7وندونو نه د

 ض8نت لیک تر السه ک0 د سرت بی0ا درجه، ته نه سپارل کی3 ي غو ږيره ورو

جمهور امریکی د  وk7له. هغه دا چی: د شوروي اتحاد د مرش7ورباچوف او د

ا فغا  هوک0 ه شو ی وه چې شوروي پوnونه به له رئیس رونالدری�ان تر مین!ه

به له کمونستانونه واک ولس ته ولي3 دول  ېا فغا نستا ن ک نستا ن نه وnي اوپه

 ېا فغا نستا ن ک په ېIر7نده وه چ ېهوک0ه لیک ک ېيش. م�ر دا +کی په د
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 ېه کی  ي. کو م چې د دی موخبه د ایران په �یر د اسال مي نظام نه رامن�ت

او ، شورویانو کمونیست روزلی وو ېله پاره د امریکایانو له خوا دوستم چ

د امریکایانو په ملنه  ېهمدارن,ه د شور وي اتحاد له خوا احمد شا ه مسعود چ

او دغو ، ومنل شول، د اخوا0 په �یر روزل شوی وو د اسالمي ډلې ېک

به د اسالمي انقال1 نظام  ېا فغا نستا ن ک هپ ېدواړو ته دنده وسپارل شوه چ

 دجوړیدو مخه ونیيس. لکه چې په ه6غه تو4ه هم وکارول شول. 

اخوا0 مجاهدينو په  دلوم=ي دیوال په �یر په ک=نورس ه دبه مسعود  یعنی:

د ل ه کیو خربه توده  ېډلو ک د جهاد تنظیمي، اختال ف واچو ي ېمین@ ک

وي پوEیانو پر Eای د حزب اسالمي Eواکونو او خپله ج,= ه د شور ، ک=ي

ته د شوروي اتحاد دهغوجIاالنو په  ېهمدغی خرب  ېک=ي. لکه چ رسه تونده

جن,یديل دي. له دې رسبیره  ېا فغا نستا ن ک په ېهم اشاره شوې چ ېلیکنوک

د مسعود په هکله د کابل د کمونيستي نظام د جمهور ر ییس مرستيال 

مسعود دپاکستان د پوځ له خوا  ېمهال چ محطاط هم هغه عبدالحمید

چې مسعود هغو Mولوت=ونونو له مخې ، ویيل وو، پاکستان ته را بلل شوی وو

هیQکله هم نه يش کولی د پاکستان د پو Eیانو غوNتنې ، چې موږ رسه لري

 ومني. 

: داکرت نجیب خوشی په خوشی د ېددغو ملحوظاتو له مخ ویلی شو چ

 ېد السته راوړلوپه بهانه الس او 4ریوان شوی اوکله چ امریکایانو رسه د ض6نت

Eان 4وNه ک=ی دی. داEکه چې  د واک �خه ېسند یی السته راوړی بیا ی

متحده ایاالتو  د شوروي اتحاد او د امریکی د ېخوپه حقیقت ک نجیب

بیا  ېمله د واک نه باید لرې شوی وای چا جوړې له، دحکومتونو د روغی

دلو وروسته هر �ه را�ر4ند شول.سند د ېک يه د لر د د ېلرې شو. لکه چ

کله چې طالبان ، په کار راغی ېیواEی په هغه مهال ک نجیب له پاره یواEی او

 پر دار وE=اوه.  ېکابل یی ونیوه او نجیب ی، راغلل

پر امریکایانو باور نه لري او سند  ېپه دی تو4ه امریکایانو وNودله: �وک چ

 دار وخیژول يش.  �یر پر غواړي هغوی به د نجيب په
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د مجاهدينو په نامه د بی�ا�انو رن� په رن�ه  ېد امریکایانو له پاره لکه �ن�ه چ

چې د سند د ، نو داکرت نجیب به �وک وو ډلو �ه ارز!ت نه درلود خی�ورو

اخیستلو په نامه دخپلی کرکی د !ودلو رسه -ان امریکایانو ته خوږ او نژدې و 

 نجیب د دی سند پر رس وژل شوی او پر دار -�ول ز ما په اند داکرت ؟!يي

 ېسند به هم سیایی ورنه بیرته اخیستی وي. په دی کار ک ېچ، شوی دی

 طالبان خو یوا-ی د ډیر و بدنامو بی�ا�انو په �یر په کار راغيل دي او بس. 

ډیره مهمه  ېیوه بله پیFه هم وشوه چ ېد داکرت نجیب د واکمنC په مهال ک

ا  د�ورباچوف او رونالدری�ان تر منIه پر ېو هغه دا دی: کله چ�Hله کیGي ا

د روحیاتو پر  ېد هوک� ، هوک�ه وشوه ېاو جوړ  ېروغ فغا نستا ن باندې د

جوړې الس لیکول او د هغه نه  ېیر په ژينو کی د روغ�مخ د لوم�M �ام په 

و. تHی) په مرش ۍ یوه مصنوعي کودتا پيل کول و ( وروسته د جOال شهنواز

د ميل دفاع  نجیب د واکمنC کرتاد د ېجOال ( تHی ) چه په هغه مهال ک

 د ېچې د پرچم د ډل، ډلی �خه وو وزیر په تو�ه دنده لرله د خلک د�وند د

د یو ماتی خوړونکي په �یر په ، په کودتا تورن اوه امله چیغو او نارو سورو له ل

او دهغه  د هغه ېکپاکستان ته وتFتیده. په پاکستان  ېجن�ي الوتکه ک

دیوشمیر نورو خلکي پو-یانو د راتللو تود هرکلی وشو. جO ال ( تHی ) چې د 

د بروتورو  ېنور نو دمجاهدينو په مین\ ک، توروخلکیانو�خه وویډلی رسه د بر

او خپلو پلویانو رسه یو -ای د  ېډل ېد خپل ېمجا هدينو نوم و�ا[ه. دا-که چ

د مبارزی او دج�� ې در ي\ خپل ک�ی  ېه کنجیب د واکمني د پر-ولو په الر 

 وو. 

نور به د حزب  ېپاکستان ته د برو تورو مجاهدينو اوړیدنه د دې المل شو چ

اسالمي ږ یر ور مجاهدین د خپلو نویو راغليو بروتورو مجاهدينو رسه یو-ا ی 

بوخت  ېد نجیب د کمونيستي نظام د پر-ولو په ج��ه ایز و هلو -لو ک

 وويس. 

تو�ه یوه ډله خلکي کمونیستان د برو تورو مجاهدينو په نامه دحزب په دی 

پرچمیان  ېاسالمي د ږ یر و ر و مجا هدينو رسه او بله کمونيستي ډله چ
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نوميدل دجمعیت اسالمي د ږ یر ورو مجاهدينو رسه یو�ای شول او هغه ویاړ 

ه نیست ا و دجهاد په نامه د افغانانو په برخه شوي وو په دغو ناوړو ک$نو رس  ېچ

 ېا فغا نستا ن ک په ېال پسې په ډا1ه شوه چ ېنابود شول. په وروستيو پی-و ک

 ېج?$ه هی= یوه اړ خ نه 1;لی ده او نه با یللی. هغه ربا8 او هغه حکمتيار چ

 د ماشین?Bو په خو�ولو به ویلی:  ېع ک١٩٧٩ په کا ل

سل?C پورې  وروستC د کمونستانو رسه روغه جوړه نه لري. د هغوی رسه تر

دا  ؟د نا اهله �امنو رسه یو�ای شول. دا ولی ج?$ه کوي. ) خو د کمونیستانو

جوړه وشوه  روغه، نوره ج?$ه پای ته ورسیدله ې: بادارانو وویلی چېپه دا چ

 خوند ي يش.  ېاو Hول اړخونه به په واک ک

د ا فغا نستا ن له خوا د کابل  ېچ ېپه ت$ون لیک ک ېجوړ ې د ژينو د روغ

مونيستي رژیم د بهرنیو چاروزیر( و کيل ) او دمجاهدينو لخوا د پاکستان د ک

بهرنیو چارو وزیر ( ز ین نورا8 ) الس لیک وک$ دج?$ ې د پېر نه د سولې په 

د دوه وو ن$یوالو زبر�واکونو له خوا پورته شو. د  ېلورې همدغه یو1ام وو چ

اهدينو او کمونیستو بی$ا1انو اراده او د هغه پر مخ د مج ن$یوالو سرتو �واکونو

د جهاد مدعیانو او نه  پر اوبو الهوک$ل. نه ېک$نو د جهاد Hول ویاړونه یومخ

خو د جهاد ، دکمونيستي بی$ا1انو دې Hکي ته پام راواړو ه چې که هر Sه وو

شمیر ل کیU ي چې باید ورته هم درناوې  ېوياړونه د ولس په ميل ویاړونوک

  ی.و ی شSو تاریخ ته مختوری نه وای پات، وای شوې وای او هم ساتل شوې

 حکمتيار او �ینو نورو د ژينو د روغی جوړی ت$ون ونه مانه او ېپه پاکستان ک 

له  ېضیاؤالحق هم خپل مخالفت Sر1ندک$ چ وررسه د پاکستان پو�ي واکمن

مله یی د حکومت مرش ( جو نیجو ) او دبهرنیو چارووزیر ( ز ین نو ر ا نی )له ا

باید د حکمتيار رسیی خوړلی  ې1و_ه ک$ای شول. م?ر دغه مخالفت چ دندو

د خمیني  یی وخوړ. دحکمتيار په هکله چې یو خوا وای د ضیاؤالحق رس

 ېدر ک$ی اوله بله خوا امریکایانو هم په پام ک واکمني د هغه د ترور امر صا

  ،غرونو ته ختلی وو، د ج?$ی له ساحې نه حکمتيار حذف ک$ي ېلرل چ

هکله به د مجاهدينو په برخه  دوام ورک$ي. په دې ېته ال پس ېج?$  ېخپلSو 



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٣٥  

 ولولو:  ېک

  

  د مجاهدينو واکمني ېپه افغانستان ک
  

ا فغا نستا ن په  د شوروي اتحاد او دامریکی متحده ایاالتو تر من�ه د ېکله چ

د کمونستانو نه د واک  ېجوړې له مخ ېد دغی روغ، هکله روغه جوړه راغله

 )ام د ژ ينو د سولې د ت�ون الس لیکول ا و په دوم لوم�نی ېد په پ�او کد لي� 

دغو  نارې او سوري راپورته شوې. د، ېد ت,ي په نوم د کودتا چيغ ېام کګ

نه یوا/ې د کمونيستي  ېا فغا نستا ن ک نوپه نور، دوه وو )امونو په پورته کولو

په نامه د جهاد د اسالمي انقالب ې انقالب ببواللی پای ته ورسیدلی چ

 مفاهیموته هم وژونکي )ذار ورک�ل شو. 

د خلک دیموکرا:يک )وند نوم د وطن د)و ند په ې یعنی: په لوم�ي )ام ک

رشیک شول  ېکسان په واک ک ېنامه بدل شو چې وررسه جوخت ډیر داس

 پيژندل کيدل.  ېال د نا پېیلو په در ي= ک ېچ

زورو اخیست. په دې او اشتي خربو  ېروغې د سول ېپه دوم )ام ک

د جBال ت,ي په نا مه د کود تا غ� راپورته شو. د کودتاپه تورکی  ېډن?وروک

ا و /ینې بند یا ن ، /ینې بی خربه او بی )نا خلکي پو /یا ن و و ژ ل شو ل

 ېکودتا مرش شهنواز ت,ی د /ینو ملGرو رسه په پو/ي الوتکه ک شو ل. خو د

یل شو. خو د وهغوی ته تود هرکلی و  ېپاکستان ته وتKتید. په پاکستان ک

حکمتيار هم  ېجهادي تنظيمونو /ینو ډلو دغه ک�نه وغندله او وررسه ی

 وغانده. 

د رباO ډله په رسکی وه. خو رباO په خپله د شورای نظار د  ېپه دې غندنو ک

په خوا د پرچمي ډلې کمونیستانو رسه  مرشاحمدشا ه مسعود له لیار ې ال ډ یر

د متحده  وو.د ا چې دا :ول کارونه د شوروي اتحاد او دامریکییو/ای شوی 

نو له دې کبله د پا کستان ، رسه برابر پيKيدل ېد روحي ېجوړ  ېایاالتو د روغ
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په  .باید ورته هرکلی ویلی وای هم تود هرکلی و وایه. ېپو �ي بی�ا�انو چ

ین هم بروتوره مجاهد، د ږیرورو مجاهدينورسه کېدې تو�ه د جهاد په ډله 

نجیب له خوا د دې دوه وو ږ یر ورو او برو  ور ��شول. په کابل کی د داکرت

 تورو ډلو پر ضد پالر وطنه جبهه او وررسه دلته هلته قومي ملیشی جوړې

او قومي  ی$و ج,� ه د جهاد دسپی)يل دري% $خه الندې را وغور�و ، شوې

داسی قومي او  چې همد اسې هم وشول. ډیر، او قبیله یی ب.ه غو ر ه ک� ي

هغوی 5ول د نجیب  ېقبیله یی ملیشی جوړې شوې چې په راتلونکیو کلونو ک

د واکمنD پر ضد وکارول شوې. لکه د دوستم ا و سید منصور ر کيا ; ملیشو 

 ک� نې. 

رابه شو د شوروي اتحاد او د ا مريکې  پريGدو اوې د ا پ�او به په همدې �ای ک

  ؟ته ک�ر $ن,ه یی پو ې چام ته متحد ه ا یاال تو دریم �

ا فغا نستا ن د جهادي  د، چې شوروي اتحادال ژوندی وو ېپه دریم �ام ک

روغی او د ، $و دسولی، راوبلله شوه تنظيمونو $خه یوه ډ ل,ه �D مسکو ته

 واک د ليGد خربې ويش. د ې رس ه جوخت د مل,رو ملتونو له خوا د پخوا;

اویز پالن له مخې د یوې ناپییلی پادشاه محمد ظاهرخا ن د سو لې در ې پ� 

. همدارن,ه دا مریکی متحده وېیل ک�ل شې �لې هم پشورا دجوړولو هل

ایاالتوله خوا هم د هغوی د موخو له مخی د جهادي قوماندانانو درستارسي 

شورا په نامه یوخو�Vت رامنUته شو. خو شوروي اتحاد دخپلو وروستيو 

د خپلو �Wو د ساتلو په  ېغا نستا ن کا ف په ېد دې وسه وميندله چ ېسل,یو ک

ا فغا نستا ن د جهاد په نامه واک هغو ډلو ته وليG  موخه له کمونستانو $خه د

دسلیز ې په کچه په لGه کیوکی شمیرل کیG ي.  ېا فغا نستا ن ک په ېدوي چ

 همداسی هم وشول.  ېلکه چ

سکو ته الړله. دبر هان الدین ربا; په مرشۍ یوه جهادي ډل,ه �D له پیVورنه م

جنبش ميل او دحزب وحدت ، نجات ميل، دمحاذ ميل ېپه دې ډ ل,ه �D ک

، اتحاد اسالمي، د تنظیمونو استازیو غ�يتوب درلود. خو د حز ب اسالمي

�ون نه وو  ېمولوي خالص د تنظیمونو استازیو په ک انقالب اسالمي او د�
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 ک�ی. 

 ېمسکو ته تللی او په مسکوک په دې تو�ه برهان الدین ربا� دخپلو مل
رو رسه

د روسيي د فیدراتیف د جمهور رئس  دشوروي اتحاد د مسؤولینو پر!ا

ې چ ېدوران ک ې(یلسین) رس ه کتيل ا و بیر ته راستون شوی دی. په د

ا فغا نستا ن نه خپل پو!ونه ویستيل او داکرت نجیب هم د  شوروي اتحاد له

، نن دی که سبا، وو و شمیرلواک نه �و5ه کيدلو ته رايض شوی ا و د ور!

په کومه ورځ داکرت نجیب اعال ن وک� چې د  ېنجیب واک پری8 دي. نو چ

، نه پاتی کی8ي. په همدې مهال هغو پرچميې سولی په پار نور په واک ک

Eه د پالر وطنه جبهي  ېد نجیب په و اکمني ک ېستمي او شعله یی ډلو چ

او د ، رسه رش یک شو ي ؤو ېک له لیارې په واک اوEه دقومي ملیشو د لیکو

په ، د شورای نظار په پJو ودرول ؤو ېدوی دکا رد نتيجي په نا مه په تالقانو ک

تا وک�ه. نجیب چې په دې دیی د نجیب د سولی د هوډ پرضد کو  ېکابل ک

د ، الړ يش ېغو5تل له کابل نه دنوي ډ هيل په لورې په الوتکه ک ېمهال ک

دمل
رو ملتونو په ان
�ک  ېو نجیب الړ په کابل کهغه د تللو مخه و ت�ل شوه خ

عبدالحق علو ، هریو: نور الحق علومي ېپناه واخیستله. دغو کودتاچیانو چ

عبدالرشيد دوستم او نور ، نجم الدین کاویا�، فرید مزدک، نبي عظیمي، مي

د دوی واک  ېچې حکومت جوړ ک�ي. دا !که چ، ونه شوای کولی، وو

دروسيي د  ېنه واک واخيل او هغه چاته وسپاري چ : نجیبېهمدومره وو چ

شعله یی بی� ، ستمي او، وا کمنو اي�ا�انو خو5ه وي. لکه چې همدغو پر چمي

ا�انو هم همدايس وک� ل. نجیب یی لری ک� ا و د شورای نظار قوماندان 

چې کابل ته رايش او واک خپل ک� ي.  ک�هر و  احمدشاه مسعود ته یی بلنه

رسه د دی چې ، چې الد پخوا Eخه دغی ور!ی ته ناست وواحمدشا ه مسعود 

جوړ ه شوې وه او غو5تل  ناپيييل شورا د مل
ر و ملتونو له خوا ېپه پیJور ک

خو ، یی دغه شورا کابل ته ولي8 دوي ـ کابل ته د خپلو پو!ونو رسه ننوته

وحدت او ، ال له پخوا Eخه د جنبش ېچ ېدننوتلو رسه جوخت په کابل ک
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پیل شو. د د ې چور او  چور او تاالن، یشی �ای پر �ای شوي وېکيا� مل

ا ردو او ، تاالن د پيليدو رسه جوخت کوم امنیتي پوځ چې په کی پولیس

شته والی  ېاو دنجیب له مها ل نه راپه ديخوا ی کېدل لامنیتي �واکونه شمیر 

متال يش شو  ا حمدشاه مسعود ته سالمي يش ېهغوی د دی پر�ای چ، درلود

. کله چې امنیتي �واکونه متاليش شول تر هر #ه د مخه د ميل دفاع د ل

زرهي +انکونه ا و دج45 ، وزارت پر پو�ي وسایلو او او وسایطو لکه: الو +کي

ې نور +ول خفیفه او ثقیله سامان او لوازم د شورای نظار او نوروملیشو له خوا 

ا حمد شا ه ) ٢٩- A٢٧چور او تاالن ول5يده. �ینی جن5ي الو+کي لکه: می

خان ته په ال س ورغلل. زرهي +انکونه او وسایل هم  مسعو د او �ینی اسمعیل

 ېمینH ک خا ن او د حزب وحدت په اسمعیل، دوستم، داحمدشا ه مسعود

وویشلی شوې او په دې توNه د ډیروکلونو نه راپاتی د ا فغا نستا ن مجهز پوځ د 

 . لد شو نیست او نابو ، و پیتدغو �ا ن نه ناخرب ه بیN4انوله خوا تيت ا

دشوروي اتحاد او دامریکی متحده ایاالتو ترمینSه د شوروي ې لکه #ن5ه چ

ا فغا نستا  په هVغه توNه په دلو په هکله منل شوي ووېکمونيستي سیستم د ړن5

اقتصادي او +ولنيز سیستم د هVغو ، امنیتي، ا فغا نستا ن دفاعي هم د ېک ن

 مدعیان دي.  شو چې ال هم د جهاد دافتخاراتو+پلو په الس ړ نA  ډلو

تر اوسه هم د دZمنو بهرنیو هيوادونو پیسی او وسيل  ېدغه جهادي بی4اNان چ

، ي او خپل ورورو کلی او Zار وران، خپل کور ېاخيل او په خپل هيواد ک

 پالر تر ه او تربور وژ�. ، مور، خور

په زرNونه د ، بل Zار ړنA ک4د غو جهادي بی4اNانو په خپلوالسونو د کا ېلکه چ

بهرنیو هيوادونو ته ک\وال  يېزرNونه  په، شهیدان ېی ېکابل ا و سیدونک

وسه  مل5رورسه ددې يستمي او شعله ی، مسعود دخپلو پرچمي احمدشاه؛ک4ل

#و یوا�ې په کابل Zار کی پرا خ بنس_ه حکومت جوړ ک4ي او ، ونه ميندله

  امنیت خوندي ک4ي.

دخپل  ال ېهغوی چ، له جهادي مرشانو مرسته وغوZتله ېپه پیaور کيې نو 
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هریو ان ته هغه �ه  ېچاپه ملسه په حکومت ک د بل، ان واک نه در لود
  ؟ ويل دا ؛مستحق یی نه وو ېوغو�تل چ
د  ېک ا فغا نستا ن په :ېوه چ ېد بهرنیانو موخه هم همداس ېدا په دا چ

عدالت او  ېش وکولی ېنظام چسالمي سپی#لی ارورو بی�ا�انو له خواه کوم يږ
  جوړنه يش. امنیت خوندي ک�ي

پ8ې پرېک� ې او په  ېبی�ا�انو هم د د�من په ملسه په خپل ترب خپل يد جهاد 
د پراخ بنسCه حکومت ا وعادالنه نظام دجوړیدلو مخه ډپ ک�له.  ېدې رسه ی

په  بل داوزبیکو په نامه، پنFوس ېیو دتاجیکو په نامه په سلوک ېپه کابینه ک

پینFه و  ېاره وو په نامه هم په سلو کز ده ېپینFه ویشت او دریم ی ېسلوک

، روغې، دغه دريI خو د سولې ېونه کتلو چ شت برخه غو�تله. دوی دې تهی

�ې د پای ته رسولو د Kو په  ېمخه نیيس! دا ی ېخو مډاډ او د ج�هم دسرت
�  په دې دريI رسه خو په �ر�نده تو�ه د ېدل چېوړاندې و نه در Kد ېج 

  اور پر ملبو باندې د تیلو پاشل دي.
 ېوي چ ېخو او د�منانه م يدریم Pکی به هم �ایی د �اونOیو هیوادونو شوم 

�ه پای ته ورس ېا فغا نستا ن ک نه غواړي پهKيېجRپه هر حال د د�من  ؛

ناوړه  ېکوم چ، پر مخ بیول کیRي ناوړی موخې د ناوړو مخونو له لورې

زموږ پر ژوند او ژواک  ېی همدغه بی�ا�ان دي چیوأی او یوا، مخونه

 واکمن �رول شوي دي.

 ې؟ هغه ته چکېدای شېداحمدشاه مسعود نه به بل سرت بی�ا هم �وک  ئو�ور 

رس ه د ، د روسانو له خوا د ( آ مرشورای نظار )نوم او عنوان ورک� ل شوی وو

 ریت نومخو دآم، هم ورته وسپارل شوې يد ميل دفاع و زارت وا� ېچ ېد

ال تر اوسه پورې هم د  ېد امریکایانو له خوا په وزارت بدل نه شو. کوم چ ېی
  Rي. ېامر صا حب په نو م یا د 

د پی8ور د �ورنرهاوس د غونOې له خوا  ېتوطیوک �Oو ېاو امریک ېد روسي

صبغت ، نوازرشيف په مرش ۍ جوړه شوی وه چې د پاکستان د لوم�ي وزیر

یاشتو او ورپسی برهان الدین ربا_ د �لورومیاشتو له الله مجددي د دوه وو م
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او ددوی رسه جوخت �لب ، پاره د جمهورو رئیسانو په نامه ونومول شول

بوخت ک�ای  ېدندې پر رس په ج��ه ک د وزارت الدین حکمتيار د لوم� ي

1و کابل ته ننو-ي او پرخپلې دندې ، او نوموړی پری نه )ودل شو، شو

 باندې پیل وک� ي. 

عبدالرب رسول سیاف ته هم چې یو پ6تو ن  ېد کابل د واک پر رس ج��ه ک

: دکابل د ختی? وره له لیارې کابل ته ېیوا-ې دومره واک ورک�ل شو چ، وو

  يش. میشت ېننو-ي او د لویدي? وره له لیارې بیرته وو-ي او په پغAن ک

ر�وE مهرچا پر هر چا ، ج��ه کو1ه په کو1ه ن6تی وه ېنور نوپه کابل ک 

)ار د نجیب د لری کيدلو نه وروسته د  لکه 1ن�ه چې کابل، �ذرارونه کول

 ويشل شو ی ؤ. ېشورای نظار او د دوستم د لنIغرو په من? ک، حزب وحدت

 په هAغه تو�ه په لوړه کچه دج��و داور د بKL په 1یر وکارول شو. 

، رته وهامر صاحب شورای نظار چې د ميل دفا ع وزارت 1وکK ورته ډیره س

)ار کی سوله او امنیت VینU ک� ي. لکه  یوا-ی دکابل په، وی نه شوای ک�ای

او کله به د اوزبکو رسه د دوستK ، د حکمتيار په 1یر به یی کله د هز اره وو

به نه  د ر وسيي د الوتکو او Vانکونو او ی ناست وو.اود)منK په مورچلونو ک

ن�ه د مقابل کار اخیست. همدار یی د خپل هیواد د ولس د وژلو په الره کی 

هغه به یی د خپل هیوادE ورور پر ، لوري هم هر1ه به چې په الس کی لرل

Eنه و ته  د)من په 1یر کارولی. چا پر چا رحم ونه ک�. چا هم د ې ضد د بهر

پر ضدکار  کتل چې له د غو Vینکونو او الوتکو نه باید د بهرنیو د)منانو

سوچ په رسکی پيدانه شو چی: 1ه چې موږ واخيستل يش. چاته هم داسی 

دا خو د بهرنیانو په ملسه او الر)وونه دي او دا Vول زموږ په تاوان دي. ، کوو

خو یوه خربه رو)انه وه او هغه دا چی: که پیسی او وسيل له هرې لوري رايش 

زموږ مور  ېاخيستل یی روا دي. که د دې پیسو او وسلو په السته راوړلوک

ودې ، او که هر 1ه کیc ي، پالر پلورل کیc ي که ورور که، پلورل که خور

 خو زموږ السونه دې له وسلو او جیبونه دې له پیسوخايل نه وي. ، يش
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دجهاد دغه بی�ا�ان چې د ج��و له برک
ه هر یو یی جالجال د غ
و شتمنیو رسه  

 د بهر. د-منانو پرالړو، یو (ای سرت سرت جنایت کاران هم جوړشوي وو

چيغي  . هر یو ییختلو ه ور ه او د هیواد په ورانولو کی خورا لوړو 1لیو تالمد

کوي  ېد ېچی: 1ه چ کتل دې ته نه چاهيدا بل لوری کافر دی.  ېچ لیوه

هم دکفرکار او جنایت دی. په دې وژلو او ورانولوکی د صبغت الله مجددي 

م�ر تر 1و شوای وای دوه میاشتن7 موده پوره شو ه او باید چې له واکه �و-ه 
چې د شورای نظار دړکه پرې رانغله نوموړ ي واک پری نه -ود. کله چې آ مر 

: وو (ه ! ها غه مها ل له ا ر �ه وواته ! خو په یلیصاحب شورای نظار ورته و

خو 1ه ، تللو تللو رس ه پر ربا. او د هغه پر مل�رو دکفر ویلو خوله پرانیستله


ه یی و نه ک� له. (که چې نو ر نو�ا و ر با . ، و ا ک د ر با . په ال س کی 

شتو د جمهوري ریاست د ار با. د 1لورو می ېار ګ ته ننو تی وو. په ارګ ک

چې ژندی وي  وغ�ن�وله چې ته به و ایی: 1و، غ�ور غ ېمودې لوړه په داس

  .مرګ)به ي يا ریئس جمهور به وي ( یا به ارګ و 

دخپل واک د ې نو(که ی Eديېواک به چا ته نه پر ېد چو ربا. هوډ درل

په دې  ينوموړ ؛ اسالمي شورا راوبلله مودې د غزولو په پار دحل او عقد په نوم

حق نه لري او پرته له ما  دکېدلوپرته له ما بل هيFوک د کاندی :وویل ېشوراک

حل او عقد شورا نچوړ د  ېنه يش ورکوالی ددغ ه رایههم 1وک چاته خپل

دولو او غزولو نه پرته نور 1ه ونه ختل. 1ه چې  ربا. دواکمن7 د مودې د اوږ
را ووتلی.  ېکيدل هMغه د دوی په تله ک غو-تل ېد پیLور په �ورنرهاوس ک

او ، پنNوس د هزاره وو ې: په سلوکی پنNوس دتاجیکو او نور په سلوکېیعن

 داوزبکو له پاره وويشل شول. 

 ېته رانه غی دا(که چده کابل ېال هم د لوم�ي وزیر په نامه یاد ېحکمتيار چ

خو دخپل (ان پر(ای دخپل د تنظیم یوغ�ی ره نه ورکوله ورته د راتللو ال چا

فرید  بورص، وزارت ته ونوماوه یلوم� ، ده او تاجک ووېفرید صبور نوم ېچ

لوم� ي وزیر په  هم ونه شوای کولی د، توابعو 1خه وو د جبل الرساج د ېچ

د لوم�ي وزیر واک هم د شورای  ېدا په دا چ، تو�ه دنده ترالسه ک� ي
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 او دشورای نظار په رسکی احمد شاه مسعود والړ وو. ، نظاررس ه وو

د حکومت  ېد دفاع وزارت پر �وک ډډه وهلی وه رسه د دې چ ېمسعود چ

هم سوله او امنیت  یی ېپه کابل ک )'ل کيده له بده مرغه یوا�ېواکمن  �ول

ل5رو �ان غو3تنې له ال مله د کابل خوندي نه ک,ای شول. د ده او د ده د م

 لولپه شو.  �ول 3ار د ج5,و داور په ملبوکی وسوزیده او

د هغه د)وند ویلی او داکرت نجیب ان )یرلې  ې�ن5ه چ ېیعنی: په کابل 3ارک

په کارولو رسه دکو�ه ډبولنDغرو دجانیانو  دمل5رو له خواه داحمدشاه مسعود

و "وژنو او سوزونوک,نو ور�نی د ودا و د نیون، تاراج، چور په السونو �واکونو

د شورای نظار د �واکونو په مرش ۍ د  ېستورو )ر�يده. په دې مصیبت ک

د وحدت ملیشی او داسې نور د �ان نه بی ، دسیدکيان ملیشی، دوستم ملیشې

او غیر جهادي  خربه �واکونه په سPسمه تو)ه 3کیلی وې. د دی جهادي

اتحاد دیرغل د پیل د ور�و په �یر یادونه  بی,ا)انو �هری کR مR د شوروي

)ران او الهم وژو نکی وو. حکمتيار اوسیاف له  کوله ـ خو مصیبت یی ال هم

مزاري او محسني د ، دوستم، 3ار نه بهر ناست اودکابل 3ار یی ویشته ـ مسعود

له د ننه �خه د کابل د 3ارشاه اوخواوې په Xونو او راکWونو  کابل د 3ار

 ویشتلی. 

�وکابل او دکابل ، اسی بری]ید له چې )نی د ج5,ې �ولو اړخونو لوړه ک,ېد

نابود نه ک,ي د ج5,ې �خه الس نه اخيل. د  د 3ار اوسیدونکي نیست او

اوسيPی اسالمي د رادیو ډنDو رچیانو  هيوادنه بهرپه ایران کی دایران د صدا

ا فغا نستا ن  په ک,ې وه او در)رده به یی ویلی چی: خپله ډنDوره ال پسی تاوده

ته نه  ېهیc یوخنD مخ، �واک رسه واکمن شوې جهادي نظام په لوی ېک

 فکرکیd ی.  ېتر هغه ډیر پياوړی دی �ومره چ، يش ودریدلی

اوسيPی اسالمی یی ایرا ن ور�ن  داسی ډاډمنی او خوندورې خربې د صدا

ایا ت ا لله تبليغات )ر�يديل وو. ما په خپله دنوموړي رادیو په خپرونو کی د 

چې  دلیواور ا کرب ر فسنجا g ا و علی ا کرب و ال یتي د خو لی نه، خا منه یی

 ویل به یی:
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د جمعیت او شورای نظار �واکونو رسه په مل�رتیا یوا�ی د کا بل په �ا ر کی 
د عبدالعيل مزاري په مرشي د وحدت د 'وند دوه سوه او پن#وس زره 

والړ دي. هغوی هر کله  ېد دفاع په لیکو ک�لميان په وسلو مسلح او د نظام 
هر رن�ه مخالفه خو�;تونه ډیر په زغرده او په توندۍ رسه  ېک او په هر �ای

له مین#ه وړالی يش. دلته د ایران داسی ډن?وریزه سیاست او هلته د پاکستان 
ج�E ه ایز ه هوډ یوا�نی المل وو چې د نE ۍ د ز بر�واکو ناوړه موخی  ېهس

د د�منه اړخونو د  ېا فغا نستا ن ک یسو او وسلو په ویشلو پهد هغوی د پ
 پای;ت رسه خوندي پاتی يش.  جنایتکاره کEنو په

هوکEې پر مخ چې د داکرت نجیب رسه  ېپه دې تو'ه امریکایی ایEا'انو د هغ

Oې وه نه رباEمسعود، یی ک ،Oمالنبي او مجددي ته وسه وب;له چې ، 'يال

، واخيل او نه هم حکمتيار واک پر 'دۍ آرامه ساRو ور�ې په کابل کی د 

 سیاف او خالص ته وسه تر السه شوه چې کابل ته ننوت �ي. 

د کابل واک هم د  يامریکایانو یوا�، ا فغا نستا ن واک خو الخربه ده د یعنی 

هغه وکولی يش  ېالدین رباO له خوا دا چ د برهان، غو ږیرورو ته ونه سپاره

کE ي د ا لقا عدې مرش اسا مه بن ال دن د هغه فامیل او د  خپله واکمني Xین�ه

د سودان له ، دلېد اسامه رسه اوس ېهغه د ډلی یوه برخه چې په سودان ک

او په کابل ، \يېاریانا په الوتکه کی کابل ته راوستل ک پالزمینې خرطوم نه د

رکول ته د ا فغا نستا ن د تابعیت تذکرې یا پيژ ندپا^ې هم و  هغوی Xولو ېک
له خوا آی اې  \ي Rو د القاعدې �واکونه چې د جهاد په مها ل کی د سیېک

دوی رسه په  ېد دوی د واکمنc د ساتلو او پراخولو په الره ک روزل شوي وو
د هیواد په  برخه ولري خو دغو�واکونو هم چې زیاته برخه یی ېج�Eو ک

 ېپراخولو ک هم دوی ته د واکمنc په Xین�ولو او، میشته شوي وو ېختیd ک

 کومه 'eه ونه شوه رسوالی.

او د یو پراخ  ېدسولی روغ، د کابل پر واک باندې د ج�Eې رسه جوخت

د  ېهم خربې روانې وې. په دې لEک ېبنسeه حکومت د جوړولو په الره ک
قوماندان حاجی قدیر له خواد جالل اباد �ار په شا هي  ینن�رهار د تارا ج�ر 
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غون�ې  ېدج! ې �ول اړخونه راوبلل شول. دغ د غون�یدلو په هوډ ېما�� ک

احمدشاه مسعود د ې نور �ول راغلل. دا چ ته د احمدشاه مسعود نه پرته

غون�ه  مله پهانو له دې ، ج! ې یو مهم اړ خ ()ل کيده او هغه نه وو راغلی

پ او ته  ېکومه پریک ه نه شوه کيدالی. ه0غه وو چې د سولی روغ ېک

�ې د (�ون کوونکیو ;خه یو تن جهادي بی ا استاد درسیدلو په موخه د غون

سیاف غE وک  چی: ز ه @مه او احمدشاه د @انه رسه غون�ې ته راومله. )په 

کيناست او  ېاو الړ په پغ0ن ک وتدی تو(ه استاد سیاف هم د غون�ې نه و 

په دومه ، یو تن ناسوب درلود ېپه لوم ۍ ورځ ک ېبیارانه غی. غون�ې چ

 ېد دوی په الس ک ېه ناسوبه شول. همدارن!ه ;ن!ه چدوه تن ېورځ ک

د پراخ بنسLه حکو مت د جوړولو واک یی هم نه درلوده ، دج! ې واک نه وو

د  ېخواه هرکله چ بابیزه الړلی. له بلی او دارن!ه د حاجی قدیر هلی @لی هم

 تر قوماندې الندې ج! ه د سولی روغی د خوندي کولو او د سیاسی چا بل

ړولو په معنا نه ()ل کیEي او همدار ن!ه ;ن!ه چې د امریکی او د نظام د جو 

ته د ا  د هوک ه لیک پر مخ دغو ږیرورو ېای ا(انو په مینP ک شوروي اتحاد د

 له پر واک باندېامفغا نستا ن د سیايس واک سپارل هم نه وو راغيل. نوله دې 

ه شوله. داسی تاوده او الپسی اوږد ېد ږیرورو جهادي بی ا(انو ج! ه ال پس

مجاهدین باید پخوانی پاچا محمدظاهر  ې(ن!وسی ترغوږ ونو ورسیدلی چ

 پراخ بنسLه حکومت جوړک ي. ېا فغا نستا ن ک چې هغه رايش په، خان ومني

، م!ر دغه نظر د رباT او د حکمتيار له خوا په چورلLه تو(ه رد او ونه منل شو

ته سیايس  ېډل ي(   ريم د مجاهدينوکوم د ير ې: که چېخو وړاندیز وشو چ

  .واک وسپارل يش دوی به یی و مني

 ېلوبه وه چې په دې لوبه ک هرس  يږیر  وړاندیز نه وو بلکی د بابا د، دا وړاندیز 

( ي په نامه هغه هم د  دپاکستان د حکومت د بی ا(انو له خوا د در یم

ډلی هم @انته ای ا(انو په نغوته د طالبانو ډله راپیداک ه. د طالبانو د  يامريکای

 کیسه ده او هغه هم داسی: 
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  ېطالبان په افغا نستان ک
  

د طالبانو په نامه یوه جها دي ډله هم د  ېد شوروي اتحاد رسه په ج��ه ک

د شوروي  ېخوکله چ بوخته وه په جهاد ېاو خوا سیموک کندهار والیت او شا

خواه الړله او تیت  د طالبانو ډله هم هره لا فغا نستا ن نه ووت اتحاد پو�ونه له

شوله. م�رکله چې دمجاهدينو په نامه دمفسدو واکمنانو ظلم او فساد  او پرک

هغه هم د جهاد  ېپه نامه چ ار و ز .ان ,خه د مالعمر نو د، دو شوېمخ په زیات

د مولوي محمدنبي په مرشۍ د اسالمي انقالب د تنظیم  ېپه مهال ک

د مدرسو ,خه د �انه رسه  ېان یاو ,وتنه طالب دهېراپا,، یوقوماندان وو

لیدل  يد جهادي تنظيمونو کوم مفسد چارواک ېرته چېمل�ري ک�ل او چ

 واژه.  ېبریدکاوه او هغه به ی ېبه ی وپر هغه دېک

، او د ا فغا نستا ن په سهیل لویدی9و وش په دې تو.ه د مالعمر نوم عمری ثا4

د پاکستان بی�ا.انو  ؛ده,هره و.ر�ي ېاو نوموت ژ ندل شویېیو پ ېواليتونو ک

د هغه نه  ونیوه ېپه خپلو من�ولو ک ېمالعمر ی، هم خدای ورک�ې وه ېته چ

د مفسدو ي ر ال ېچې کوم ېد مرش په تو.ه په سیمه ک د طالبانو د ډيل ېی

د بیرته پرانستلو په موخه .Eه پورته ، جهادي بی�ا.انو له خوا ت�ل شوې وې

 ک�ه. 

,ود ، نستلهاره پر پورې ال ۍتور غونF ره او الترطالبانو له چمن نه تر کندها

نور نو د مالعمر نوم وتلی  Iيېپاکستان د تجارH کاروان ترکمنستان ته ورس

دالس الندې طالبانو له خواه Lکي په Lکي ې ده په سیمه که هره ارا د د، وو

 دله او غRتيلېزیات ده. په دې تو.ه دمالعمر د طالبانو ډله ورځ تر بيلېپيل ک

ا فغا  په سهیل لویديSيې شوای  یالې کو چ هدېکچي ته ورس ېده او داسېک

د ولسوالیو د نیولو او اداره کولو رسه یو�ا ی واليتونه هم ونیيس  ېنستا ن ک
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په پاړيس ژبه کی متل دی چې وایی: هر  ؛راويليې الندې  ېولک اوتر خپيل

ر ې په  ه� خو د ه� عیبیکی سلطان بپسند ه�است.) د مالعمر د ډيل

نه وه  ېد پیغمربي دعوی ی ؛هم ه� و+*ل شو ېال عیب ی ېوملان&ل شو چ

 ر وو. ېک5 م5 د پیغمربانو په   ېک2ې م0رکارونه ی

د برهان  ېدپاکستان بی2ا+انو د جهاد په لوم2یو شپو او ور7وک ېلکه  ن0ه چ

مولوي ، مولوي محمدنبي محمدي، +لب الدین حکمتیار، الدین ربا;

او ، پیرسیداحمد +يال;، لله مجدديا حرضت صبغت، خالص محمدیونس

رسول سیاف نه د زمرو صفته پیغمربان جوړ ک2ي وو. د طالبانو په دې  عبدالرب

هم د مالعمر نه یی یو سرت بی2ا جوړ ک2 د مال عمر نه مخکی ن2 ي والو  ېپ2او ک

 ی وو.اي2ا+انو په ایران کی د روح الله خمیني نه هم یو سرت بی2ا جوړ ک2 

باید دکوچنیو بال +انو رس  ېدو رسه چېبال د رامین&ته ک يد طالبانو د لوی 

همداسی هم وشول. د مالعمر ډلی د اسالمي عدالت د پيل ، خوړالی وای

په ، پر کندهار برید وک2 ېلوم2ي ي، وچت ک2اکولو په نامه خپل سپین بیرغ 

المي قوماندان وو مال نقيب اخند واکمن او هغه د جمعیت اس ېچ ېکندهار ک

په هوډ د حزب  Nواکمن پر کندهار باندې د ېدغه جمیعتي قوماندان چ

د طالبانو د 7واکونو د منظم پرمختR ، اسالمي د قوماندانانو رسه ج20ه کوله

د کندهار واک البه حزب اسالمي ته سپاري البه طا لبانو ته ، له ال مله مجبور شو

 ېاو هم لکه  ن0ه چ ېک ه داسی مهالپه کندهار کی دواک پر رس د ج20 ې پ

، U يېته سیايس واک سپارل ک ېډل ې+2  به دريم ېچ، پخوا هوک2ه شوې وه

برهان الدین ربا; خپل قوماندان مال نقيب اخند ته  ېنو د دغو الملونوله مخ

 ېچ سپاري د یوه فرمان په ترڅ کی امر وک2 چې کندهار به طالبانو ته

خند دخپل واک ال ندې سیمه ]وله طالبانو ته همداسی هم وشول مال نقيب ا

ې له ونیول ېوسپارله او طالبانوهم دکندهار د والیت وا+ې په خپلو السونو ک

د غز; په والیت کی چې هم دحزب او ، وروسته مخ پر غز ; راغللکندهاره 

خو د غز; cار ، د جمعیت د7واکونو تر مین&ه پر واک باندئ ج20ه روانه وه

 ېک کاپه و  ( قاري عبداملالک)جمعیت د قوماندان قاري بابا +ه دپه عميل تو 
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 وو. 

په غز� کی هم د طالبانو دړکه او فشار زیات  ېر کله چېلکه د کندهار په � 

قاري بابا ته د فرمان د الرې امر وک&  دا %ل بیا هم بر هان الدین ربا�، شو

طالبانو ته وسپارلو په چې غز� طالبانو ته وسپاري قاري بابا هم د غز� -ار 

دې تو7ه دکندهار نه وروسته دا دغز� -ار او د غز� د والیت پالزمېنه ده 

د ( ربا� )  ېچ، وو ېپه دې دوران ک پریو%ي ېد طالبانو په من8ولو ک ېچ

دل په دې ېک ډن=ورچیانو له لورې طالبان د ژغورونکیو پر-تو په نامه ستایل

 Fول دولتي نظام هم یوه خوله وو. د ربا� د شورای نظار  خربه ال

وروسته طالبانو د کابل په موخه مخ په ميدان -ار راغلل  �خهد غز� د -ار 

قوماندان تورن امان الله واکمني لرله تورن  د حزب اسالمي ېپه ميدان -ار ک

م8ر ، امان الله ته د حزب اسالمي له خوا امر وشو چې دطالبانو مخه ډب ک&ي

، مانه. او ویی ویلی: زما ج8&ه د جمعیت د %واکونو رسه دهونه  هغه دغه امر

  .نه د طالبانو رسه

هTغه وو چې تورن امان الله د خپل تنظیم د اوامرو په خالف د ميدان او 

د جمعیت  ېدلته او دا مهال وو چ ېوردکو د والیت وا7ې طالبانو ته وسپارل

او له دې ، ندې راغلهد سTسمی دړکی او فشار ال  ېاسالمي واکمني په کابل ک

په چورلکه ، نیمه واکمني لرله ېی ېاحمدشاه مسعود چې په کابل -ار ک امله

 په دریو Fکيوکی هوک&ه وک&ه:  ميدان -ار ته راغی او د طالبانو رسه یی ېک

او هغه والیت دې والړ شې  ېـ طالبان دې لوم&ی د لو7ر والیت په لور  ۱

 ونیيس. 

 نه حکمتيار او د هغه ډله وش& ي. دې له چاراسیاب  نـ طالبا ۲

ـ د لو7ر وال یت او دچاراسیاب د نیولو نه وروسته به د کابل -ار طالبانو ته  ۳

 وسپارل يش. 

طالبانو له ميدان نه د کابل پر %ای د لو7ر والیت په ، د دغو دریو Fکيو پر مخ

وشاړه او هغه یی و نیولو او حکمتيار یی هم له چاراسیا ب نه  ک&هو خه لورې م

د حکمتيار د  ېکوم چ، دلېاو راغلل د کابل د -ار په هغه پوله کی و در 
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په دې تو�ه د کابل د فاسدې واکمن� پر ضد ، وو ېکونو په السونو کا�و 

�واکونو �ای د طالبانو د �واکونو په الس  دج"!ې له پاره د حزب اسالمي د

و او بیا بالخاصه د مسعود او ربا, د پخوانیو ت!ونونا چې دا په د، کیووت ېک

د کابل د 6ار وا�ې  ېميدان 6ار د ت!ون رسه سم دې ته چمتو نه شول چ

طالبانو ته وسپاري یعنې: د کابل نیمه واکمنې ډلې دطالبانو ;خه و غو6تل: 

اوس چې حکمتيار له چاراسیا ب نه ش! ل شوی دی نوغوره به دا وي چی: 

ه یو�ای او دکابل د واکمن� طالبا ن دې د کابل د واکمنې ډلې د �واکونو رس 

همدغه هوډ به یی د ميدان 6ار د  ېاو تسلیم يش. لکه چ د بیر غ الندې رايش

د  ېت!ون نه وروسته تل په خپلو تبلیغاE رسنیوکی ;ر�نداوه. م"ر کله چ

طالبانو د مینJته راتI موخه د دریم �!ي په تو�ه د کابل واکمن� نه د واک ا 

طالبانو دکابل د واکمن� غو6تنه ونه منله. په کابل  ملهاخيستل وو. نو له دې 

وحدت او د محسني ، شورای نظار، چې په دې مهال کی د جمعیت ېک

�واکونه په خپلو مورچلونوکی ناست وو د طالبانو پرضدیی هوایی او �مکني 

چې د حزب او د جمعیت  هبریدونه پیل ک!ل او په دې تو�ه هغه پخوان� ج"! 

پیل شوه. په  ېدا�ل د جمعیت او د طالبانو په مینL ک مینJه روانه وه تر

لوم!ي پ!اوکی د حزب وحدت له خوا په نیرنI رسه له طالبانو ;خه فني کسان 

 او Pینکونه ورته وسپاري م"رکله چې د ېوسل ;و خپلی ثقیله، وغو6تل شول

نوموړي تنظیم د دې ، ر فني کسان د وحدت تنظیم ته واستولېاویاوو په شم

، په نا�وان�، ته وسپاري یوسایط هغو  او ېثقیله وسل خپيل ېچ پر �ای

 ېفني کسان یی ووژل د دې پیQې نه چ غدر او خیانت رسه هغه Pول او یا

هغوی Pول ، پر وحدتیانو برید وک!يې په خپل Pول �واک ، طالبان خرب شول

هم ژوندی ونیولو او د  ېمات ک! ل او د تنظیم مرش عبدالعلی مزاري ی ېی

 املهد نQتې له  ېمزاري په ;رخي ا لوتکه ک خو عبدالعلی لو.ی بوته رسه ی�ان

تنظیم  د طالبانو په الس ووژل شو چې بیا م!ی یی په غز , کی د وحدت د

  شو.  پلویانو ته د طالبانو له خوا وسپارل

د هغه په غو6تنه ورته  ېکسان چ يمزاري د طالبانو فن عبدالعيل ير ېکه چ
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ه خدعه او نیرن� رسه نه وای وژيل نو ایی هغه به نه نیول پ، وو ېاستول شو 

 اوس به لکه د نورو جهادي بی�ا�انو ژوندی وای. او  ؛یدالېدالی او نه وژ ل کېک

، په هر حال هره خدعه او نیرن� که د شيطان له خواه د شیطانه رسه هم ويش

ايران د يش. و�ورئ! دغه مز اري چې د  ناوړې پایلی لرالی ېپه خپل ذات ک

 د دوه سوه او پن>وس زرو ېاسالمي رادیو په ډن7ورو ک یسي5صدا او 

د خپلی خدعی ا و دوکه مارۍ ، دهېاو خاوند ودل ک وسلوالو ?واکونو مرش

 CنBه مات شو او CنBه بیا ووژل شو؟  ملهال له 

چې ال ، چل او دوکه مارۍ روانه وه، درواغو په کا بل کی Eوله لوبه پر ېداچ 

ا فغا نستا ن ته  ه5غه تو�ه روانه ده. نو له دې المله کابل ته او الEولهم په 

چاچی طالبان د  به نه يش هم. چې را، جوړه او هوساینه رانه غله، روغه، سوله

د ه5غو له خوا د عذاب د لMکرو په نوم ونومول شول. ، ژغورنی پرتی �Jلی

�ه د ېهغوی چBله جJ� ی ېی ېال پس، حل الره نه�Bاور پر ملبو د اوبو  د د ج

پر?ای تیل وشيندل. او هغوی چې د ورورويل او اسالمیت چيغي وهلی په 

د خپلو اسالمي وروRو د وژلو او ورکولو له پاره له بهرنیو هیوادونو  ېخپله ی

بهرW پو?یان وغوتل.) حکمتيار چې له چا راسیاب نه  Cخه د مرستو په نامه

و په لغ5 ن کی میشت شو. مBر طالبانو د لو�ر ا ، لغ5 ن ته ال ړ، ش�ل شوی وو

د  ېوک� ا و هغه یی و نیوه. بیا ی وروسته د ننBرهار پر والیت برید د والیت نه

�هم ونیوه. ورپسی د لغ5ن والیت ته الړل او  ېهغه ی، کون� پر والیت برید وک

ته الړ هم له حکمتيار نه ونیوه. له لغ5ن نه حکمتيار د بغالن والیت  ېلغ5ن ی

دخپل د تنظیم د قوماندان ( بشیر دولت زي ) رس ه میشت ې او په بغالن ک

شو. ) په کا بل کی چې د ايران صدا او سي5ی اسالمي رادیو په وینا یوا?ی د 

� ی په Bو حدت د تنظیم دوه سوه او پن>وس زره وسله واله ?واکونه د ج

� ې او ر په پر له پسې تو�ه، لیکو کی بو خت ووBخپل شته والی وساته.  د ج

� ی له ال مله د وحدت د تنظیم مرش عبدالعلی مز اري د طالبانو له Bخو دج

� ی  د نیولو نه وروسته ووژ ل شو ا و ?واکونه یی هم خواBیو په بل پسی د ج
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په لیکو کی د ماتې رسه مخ شول. دې رسه جوخت د شورای نظار او د 

نور نو په کابل کی یی د پا تی کیدلو هم ما ته شوله او  جمعیت د �واکونو مال

 وسه وبایلله. 

او فسا د ډله په تی"تی رس ه له کا بله  په دې تو�ه پرکابل باندې واکمنه د رش 

2ه  ېپه لورې الړل. په دې تی"ته ک ش,ل نه دپ"ی سپکي ک&لی او له کابل 

 هم د �انه رسه یوړلی.ې ثقیله او خفیفه وسيل ی، یی وو ېپه وسه ک ېچ

ر نو داحمدشاه مسعود او د هغه د ډلی مل8رو دکابل نه الس په رسه او په نو 

او پنجشیر کی میشت شول.د د وی رسه عبدالرب رسول سیاف  لرساج جبل

د  د حزب اسالمي په مالت& په کا بل کی ج8&ه پر مخ بیوله هم ېپه پیل ک ېچ

,ل د ايتالف ش,ل د ایتالف رسه مل8ری او له کابل نه ش,ل ته وتی"تیده. د ش

په جبل الرساج او ، او مسعود و دریديل وو رباA ېپه رسکی ی ېډلی چ

ت&ونونه  دفاعي ېمرش ۍ الندې غونBو ک د روسيي د استازي د ېخنجانو ک

 الس لیک ک&ل. 

یوه خربه چې د ویلو نه پاتې هغه داده چی: عبدالرشيد دوستم لوم&ی د 

 ېی ېپه کابل ک، & کابل ته راغیخپلو ملیشو رسه د احمدشاه مسعود په مالت

خپله الر ه بدله ک&له او د حکمتيار د �واکونو رسه یو �ای د مسعود او د ربا 

کله کابل ته طالبان راغلل بیا نو بیرته  ېوجن8یده. خو چ A د�واکونو پر ضد

هغه رسه د ش,ل د ايتالف غ& ی شو.  داحمدشاه مسعود په لورې واوخت او د

یی هم برخه لرله. د جبل  ېاج او د خنجان په غونBو کلکه چې د جبل الرس 

کله چې د طالبانو له خوا پر چاريکار ، الرساج او د خنجان د غونBونه وروسته

مهال کی د احمدشاه مسعود له  او جبل الرساج د ړکه ا و فشار راغی. په دې

، وو پلونه او پلچکو نه ېخواه له جبل الرساج نه د سالنT تر تونله پورې 2ه چ

د تونل یوه برخه ، هغه Vو ل پر Uونو ون&ول شول او پردې هم بسیا ونه شوه

او پردې الره ش,ل ته د طالبانو  چې په دې تو�ه، هم پر Uونو والو�ول شوه

د پرمختT هلو�لو مخه ډب ک&ای شوه.. یعنی: په عميل تو�ه له جبل الرساج 

، سایطو له پاره الره بنده شولهنه د سهييل سا لنT تر تونله پورې د موتوریز ه و
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 چې په دې رن� ش�ل ته د طالبانو د بر یدونو مخه وت�ل شوه. 

اسالمي ا  غو"تل په کابل کی ېطالبان او په کابل کی اسالمي امارات چا چ

هغوی خو په ظاهري تو0ه وکولی شول د حز ب او د ، نقال( نظام جوړ نه يش

( نظام د جوړیدلو مخه ونیيس. خو جمعیت د ج�9و له الرې د اسالم د انقال 

ته خورا 0ران پریوته او تباه کوونکي.  ا فغا نستا ن ولس ا فغا نستا ن اود، دغه کار

بل  ا فغا نستا ن د ولس د جهاد ویاړونه تباه شول اوله د دا په دې چې یو خوا
 لولپه شول.  ېلورې Cول هيواد او وررسه Cول هيوادوال د ج�9و په اور ک

د خپل مينFي ج�9و له کبله ، ې ال دجهاد په مهال کی ودان پاتی ووکابل چ

نور هم ورزیات شول. ، Cپیانو او اواره وو، ړن� او شاولې باولې شو. پر م�یو

شولې. کورونه  هغه Cولې نیست او نابود، کومې ميل شتمني چې یادیدلې

 کروندې شاړې او واCونه ړن� شول. دا ولې؟ دا په دا چې د، کنJوالې

لویدیFو او ختیFو ز برOو اکونو او ال هم د 0اونJیو هيواد ونو ناوړه هوډ ونه 

ا فغا  ېهغوی د R0و غو"تنی وې. د هغو یوR0وایجاب کاوه چ ارادې او د او

تجربو لرونکیو Oواکونو او امکاناتو نه بی برخې ، نستا ن له خپلوج�9 ه ایزو

له اړخه Sه ناSه  رود ج�9ه ایزو چا ېيش. هغوی چې د جهاد په لیکو ک

 نور به د Oغاستو له کر"و نه بهر غورOول کیV ي او بی وسې، غUتيل شوي وو

وکاوه لکه د مثال په تو0ه د سالن� لویه  ېی دايس، کیV ي به. دا کار یی وکاوه

 د، او تخنیکي مرستو جوړه شوې وه د شوروي اتحاد په مايل ېالره چ

د آمر صاحب په قومانده له جبل ا  روسيي په شیطاZ ملسونو د شورای نظار
 لرساج نه د سالن� تر تونله پورې ړن9ه شوه. 

یعنی: هغه الره چې روسانو.په خپلو السونو جوړه ک�ې وه د خپلو افغان تايل 

 ېچیرته چ، RSو پر السونو یی ړ ن9ه ک�له چیرته چې تعلیمي موسسات وو

هغه Cول د تايل ، چیرته چې اجت�عي موسسات وو، اقتصادي مو سسات وو

چې Sه یی ، RSو بی�ا افغانانو پر السونو نیست او نابود شول. دا هغه افغانان وو

Sه یی په لویدیFو ، په شوروي اتحاد کی په کمونيستي خوی او خصلت
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 ېهيوادونوکی په دیموکراته خوی او خصلت او �ه یی په اسالمي هیوادونو ک

تمنیو په دوست&کی روزل شوي انقالبی رن�ه اسالمي خوی او خصلت رسه د ش

او دج�6ې ډ4ر ته دکوکریانو په �یر وړاندې شو ي وو. هغوی چې سوسیالیزم 

?ولی اجت<عي ?ولنې او اجت<عي موسسات یی له مین:ه یوړل. ، غو 8ته

?ول تعلیمي ، یایی غو8تلې، هغوی چې لوړې 8وونې او روزنې لرلې

 ي کولو او پراختيا غو8تنهد شتمنیو د خوند ېون6ول او هغوی چ ېموسسات ی

اقتصادي موسسات ړ نC ک6ل لکه �ن�ه چې د داکرت  ېپه خپله ی، کوله

د واکمن& په وروستيو شپو او ورIوکی هغه هم د مزار رشيف په 8ار  نجیب

اتحاد دوروستني استازي 8اغيل ورانسوف تر مرشۍ الندې  کی د شوروي

برخه  ېستم او نورو په کدو، مزاري، غونRه جوړه شوې او په هغه کی مسعود

ا فغا نستا ن یی په لU کیو قامونو ویشلی او د هغی ویشنې پر مخ د ، اخیستې وه

 ېوسل امنیت او دپولیسو ?ويل، دلورسه جوخت دميل دفاعېنجیب د لرې ک

 ېچ لشل شو ېوو  باندې پر لUکیو او جن�ي وسایط که هغه خفیفه وې که ثقیله

 وکارول شوه.  رېیوې لUکیو ډل�ه 4یو په �په دې کار رسه د ش<ل ایتالف د 

اوزبکو او ، د تاجکو ېژ بني اړ خ ک په قامي ا و ېیعنی: د غه ايتالف چ

د عربو نه  ېد جبل الرساج او د خنجان په غونRو ک، نه جوړه شوې وه 4انوهزا

په لوم6  ېخو حرض ت مجددي چول ورR4 ش ې4يالa او نادرکياa هم په ک

و  یوه او دایتالف غ6  ېدلېمهوري ریاست �وک& رسورته د ج ېي پ6اوک

د لو رسه جو خت له ا یتالفه هم وواته ا و د ېد�وک& دمودې د پوره ک

 خو د، ک6 هه انقالب عايل شورا جوړ  داسالمي ېحکمتیار او دوستم رس ه ی

، دوی د غه شورا هم درباa د سقوط او د طالبانودرا تC رس ه سم ړ ن�ه شو ه

4يالa او نا دري ، مزار ي، ددوستم بیا دمسعو ې و بدلونونوکپه وروستي ېچ

 . ېدو4رI یرسه مل او د ش<ل دایتالف مهم غ6 

 ېد دې پرIای چ هد ش<ل د ايتالف د غو ?ولو بدمرغه ک6نو او ان�eنو له المل

ا  او د ج�6 ې سيوری یوIل بیا پر ?و ل ج�6 ه راغله افغانستا ن ته سوله رايش
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 ر شو. و خپ کې فغا نستا ن

د طالبانو  ېی کېپه لوم� یو  ېن�ه چيتالف لکه اد ش�ل  ير ېدا�که: که چ

�تو ردپ ېپه تو �ه د ژغورن ي��  دريم ډله د د کابل واک  و؛ر منيل و ېپه 

ږ وا ېا فغا نستا ن له د غ ېدرلود چ ېر امکا ن یېډ ، یاهم ورته سپارالی و  ېی

  وای. ېنه ژغورل شو  ېدې ج�� 

بیا هم د خپلو ا ی�ا�انو په ، يتالف بی�ا�انواداسی نه شوه د ش�ل د  خو خربه 

�ان غو�تنې د غرور پر نييل سپار ه شول ا و د چلول ا و دوکې  الر �وو نه د

 کار واخیست.  ېنه ی

ماران هم د  نه ورکوي او دوکهپایله د و که خو هر کله ا و په هر �ا ی کی �ه 

يتالف واک ته انو �که د ش�ل . یدالېک ېتل له پا ره پ8 نه يش پا ت

کو  واخ ېدلو رسه جوخت یو خوا امنیتي ا ور�انونه ړ ن: شو ل ا و د بلېدرس

هغه هم د ج�� و د اور د ملبو له المله و ، وو ېپات ېاقتصادي موسسات چ يم

G ي د بهرنیو ېاړخ �Cل ک ر بدمرغهېډ ېچ ېاو په بل اړخ ک ېدلېسوز 

ر ېډ ېا فغا نستا ن ک په ېکستان السونه دي چاپ وران اای لخا صه داهيوادونو ب

وسه تر السه  ېهيوادونو په سیالH رسه د ددوو ت را ننوتيل دي چې د غو ازی

له  ېژوندپایLت موندلی ش ېپر  ېچ هغه ريLې ېد ا فغا نستا ن Iول ېک�ه چ

ران د ن د پLتنو او د سونیانو په نا مه ال س ا وږ د ک� ایاپاکست؛ بیخه وچ ک� ي

. د ېوهنو ته الرې پرانستل الس تاجیکو پارسیانو او دشیعه �ا نو په نا مه خپلو

ره موده پخوا ېالدجهاد د پیل نه ډ  اغه السوهني ددې دو اړ و هيوادونو له خو 

د �ا ن غو�تنو او  م�ر د ش�ل د ايتالف وېخو په پRه تو�ه  و ې ېشو  پیل

 ر �نده او براال تو�ه ر امینTته شو ې. د غر و ر له ال مله په  د حزب اسالمي

ا یر ا ن د ش� ل ا یتال ف ته ا و پا کستان لو م� ی حز ب ا سال مي ا و بیا طا لبا 

 نو ته د خپلو پیسو ا و وسلو مرستې پیل ک� ې.

له ، کایان والړ وويروسان او امر ېوهنو شاته ر�ند ه خرب ه ده چ د دغو ال س

کله  ېک� ې و ه. په دې نیابتي ج��ې ک Cه غورهدې المله ج�� ې نیا بتي ب

داکرت نجیب د مل�رو ملتونو له  ېطالبانو کابل ونیوه په همدې مهال ک ېچ
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ا و بیا د کا بل د �ا ر په ا نصا ر ي و ا ، لوم�ی ووژ ل شو، دفرت نه وویستل شو

ا ب ه د داکرت نجیب د و ژ لو پ� ه طا لب شو. په ظا هر هو ��ول  ټ کی پر د ار

 نو پر غاړ ه واخیستله. م.ر ز ه فکر کوم چې حقیقت نو ر #ه �یي. 

 خوا ېطالبان یو خوبنس6پاله دي او له بل ېانو په دې بهانه چيکایپه هر حال امر

ک�ل  غور ه لډډ ه کو  د طالبانو دمالت� کولو نه، پر دار و��اوه ېداکرت نجیب ی

د پر بم الو�ولو پی<ه ر  =اد سفارت د ود ېد امریک کېپه کینیا ېپه دې تر څ ک

لقا عدې مرش په افغا اد ېتور پرالقاعدې ول.يده چې پی< ېا پی<ه شو ه ا و د دغ

انو د القاعدې د Eکولو ا و �بلو په بها نه د يامریکاامله  له دېده اوسی نستا ن کی

سرتسرت Mونه  ېرډ ونور  او نن.ر ها ر، ا فغانستا ن پر ختیJو واليتونو لکه: خو ست

، Oنا ه افغانان چې په کی �Jی ا و ما شو ما ن هم وو ېډیر ب ېچ، و ر و ل و

ې ړنP شو ل نو ر چې د القاعد ېرکيل او کورو نه هم په کېووژل شول او ډ

 يطالبا ن هم یوا� �تی اواو مریکایانو مخه دطالبانونهارسه د د�منQ له امله د 

د په ر سمیت او له خو سعودي عر بستا ن ا و د قطر د هیوادو ن، د پاکستان

 ژندل. ېنه پر ته بل هیT یو کوم هیواد په ر سمیت و نه پ ېپيژندن

ر په چ6کQ رس ه ېوویل شو ل ډ ېهم لکه #ن.ه چ ېد ا فغا نستان په دننه ک

ا و  ېال ندې راوستل ېکلو  ېخپل يېسهیل لویديU ا و ختیU واليتونه ، سهیل

واکمن ې کات یل خان په هر د جمعیت قوماندان اسمع ېهم چ ېپه لویديU ک

د ، وه ېلنXه پاچاهي جوړ ه ک�  يU امارت په نا مهېداو هغه �انته د لو وو

ک اوخوا وال يتونو د ترو ا اشه ت او وررس ااو د هر  ديلېطالبانو د پام و ړOر �

 و نیو ه.  ېونه پیل ک�ل ا و هغه ی الند ې نیو لو په مو خه پر هر ا ت بر ید

کاپيسا او ، ناستلو په موخه پر پرو وترولکې الندې را  د مرکزي واليتونو د

ه اوږد ېان د واليتونو په مینU کو او پر  پنجشیر متمركز شول خو ج.�ه د کابل

د  طالبانو ته دش^ل په لور ې د پر مختP ه\ی د سا لنP اه او دبلی خو لشو 

اپيسا مله د پر وان او دکانو له دې  وه ېدلوله المله ډب شو ېرې د ورانال ېلوی

U واليتونو په لو ر ې یديU ا و ش^ل لو يدېد لو ور و ستهو نه د نیول د واليتونو
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و  رسپل او جوزجا ن، فاریاب، د بادغیس ووې ک کاپه و  ېال ړ ل. هر ا ت ی

 ونیول.  ېیويه بل پس ېاليتونه ی

خو د بلخ وال یت په مر کز مزار رش يف کی یی په لو م ي �ل ډیر ه سخته 

مله دطالب اله  ېپی#ې دغ ېچ تباه شول ېطالبان په ک ېرډ، لهوخوړ  "ما

0 پاچا محمد ظا هر خا ن پلویان  اد پخو  ېهغه ډله چ ېونو په مین% کک�وا

 ېچ ېه1ه ک همهو  خو طالبا نو په خپله د وشول راج ېهم یو مخ هغو ی، وو

ر 6و 9ار ونیيس او ور رس ه پ په دې بریايل شول چې د مزار، 6ول بنس3پاله وو

 ل والیت خپله واکمني خپره ک ي. 

د بلخ د و ال یت د نیو لو نه وروسته د جمعیت ا و شورای نظار د و ا کمني ملنه 
 ال يتو نو نه 6و له شو ه.و  ود ي?د ش= ل لو ی

بغال ن ا و سمنFا نو و ال يتو نه هم یو په بل پسی د طا لبا نو تر و لکې ، د کند ز

یت  واله 6وله د تخار ر داا پخوا0 دې توJه د حکو متاو په ، ال ند ې ر ا غلل

  ه.Lه شو راغونLاوپن ينو په 9ا کاپه مرکز د تالق
په LJون په  ينه دامریکو د طالبانو ددغو چ3کو پر مختFونو نه لودي% هیواد 

ا فغا نستا ن  6ول �واکونه پر ر و ر وېد ږ  دغه ينه 9ای ېچل شو  ېه کېر و 

 ېدار وپای، مسعود اد شو رای نظار آمراحمدشنو له د ې کبله  ؟واکمن يش

 بلل شو. و ته را فرانيس اخو  اتحاد له

پارملان  ياور وپای د ېکر سبورګ په 9ااد شرت  و د فرانيساته الړ  ېفرانس ينوموړ 
کن ه ه OرJندکل. دده په هوډیز نالرې ا و هوډکن  خپيلندې اپه وړ 

د دوه وو  نو، و يشراغيل وو چی: که چیر ی و ر رس ه مر سته  ېالروک

 ا فغا نستا ن ونیيس. )  به دطالبانو Oخه 6ول ېمیاشتو په موده ک

د اور و پا یی پا ر ملا ن هم د نو مو ړ ي د د غی پال ن د پيل کو لو په مو خه نو 
مر سته و ر ک له خو د غی مر ستی هم  مو ړ ي ته پو ر ه ا تیا میلیو نه ډ ا لر ه

ا فغا نستا ن  مد شا ه مسعو د د د ې پر �ا ی چې 6و لکو مه 3Jه و نه ب#له. ا ح
هم له السه ورک او د تاجیکستان دکوالب 9ار ته و  ېد تالقانو9اری ونیيس

Jنی احمدشا مسعود نو ر نه غو  ېچ خپر ې شو ې ېJنFوس تی#تیده. بیانودايس
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ورته ا ا ړ ي خپلی ج�� ې ته د وام ورک� ي خودر وسيي د حکومت له خو 

به د تل له پا ر ه ا فغا  ېج��ه ونه ک�ې په دې حا لت ک يکه چیر  ل شو وویل

ويني احمدشا مسعو د  نستا ن له ال سه و ر ک� ې ا و بیا به ا فغا نستا ن و نه

مله بیرته و /ر -يد ه ا و د تخا ر د و ال یت د ا له (اخطار  يدروسانو د دغ

ې ا و د ر و سا نو د هو ا خواجه بهاوالدین په سیمه کی چې تا جیکستا ن ته نيژد

 يجو ړ  خپلی مو ر چلی، ال ند ې پر ته و ه وسا تنیا2ا ر نی یی ا و -مکني 

طالبانو د تخار د والیت مرکز د تالقانو 3ارونیو  ېکله چه ووسید ېاو په ک ېک� ل

دروسيي  ېدې مهال ک م�ر په پنجشیر هم ونیيس ېشول چ ېپه دې سوچ ک، ه

ا عال ن و ک� چی: که چیر ی طا لبا ن د پنجشیر د ر  د جمهور رییس مر ستبا ل

 و نیولو. )  ېد مسکو3ار ی يمعناوي چې /ن د ا به په د ې، ه و نیيس

د دې اولتیA تو م له ال مله نو ر نو طا لبا نو د پنجشیر نو م په خو له و ا نه 

په نهمه نیBه ا  عيسوي کا ل د سپتمرب میا شت ۲..۱خیست. کله چې د 

والدین په سیمه ا و د ده په مو ر چله کی د بم د  سعو د د خو اجه بهاحمدشام

 چا و د نی له ال مله وو ژ ل شو.

لسمه نیBه د ا مریکی د نیو یارک و : د سپتمرب په یو ېځ یعنر پیDې په دومه و  ېدد

 دلو یال�يدلوپیDې را پیDې شو ې. ېد الوتکو د غور- ېاو واشن�F په 3ار و نو ک

و پیDې پ� ه پر طالبانو اوا ېدلحمدشا ه مسعو د و ژ ل کاي د ېه لکه 2ن�

لقاعدې واچو ل شو ه په هA غه تو /ه د نیویا ر ک ا و و ا شن�F پیDو پ� ه 

هم پر ا لقا عد ې ا و طا لبا نو و ل�يد ه. د ا چې د ا لقا عد ی مرش په د ې مهال 

د هغه د سپا ر لو غو 3تنه و  کی ا و سید ه. د طا لبا نو 2خه ا فغا نستا ن کی په

ثبو ، لو لر مه د ال سشو ه. خو طا لبا نو له ا مر یکی 2خه په پیDه کی د ا سا 

په ظا هر ي ، چې د غه یو ه ال نجمنه خرب ه و /ر -يد له، تو نه و غو 3تل

ا و نه ا مر یکی د ا سا مه ، سیاست کی نه طا لبا نو ا سا مه ا مر یکی ته و سپا ر ه

 و نه ال س و ا خیست. د غو3تل

رس ه د ، یعنی: 2ر ن�ه چې د امر یکی په تها جمي سیا ست کی منل شو ي وو

رت مرستیال اد کورنیو چارو د وز  د ې چې طا لبا نولکه 2ن�ه چې د طا لبا نو
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م�ر ا مر ، مال عبد الصمد خا کسا ر و ينا د ه: ا سا مه یی ا مر یکی ته سپا ر لو

�خه ډډ ه و کو له ا و په د ې بها نه یی په ډیر ز و ر ا  یکی د هغه د تسلیمید لو

و شو ر ا و د &و لو ن% ۍ و ا لو قو ا نینوا ا و پر نسیپو نو په خال ف پر طا لبا نو 

یعنی پر ا فغا نستا ن یی یر غل و ک% ا و د د و ه وو میا شتو په مو د ه کی 

ک%. د لته ا مر یکا یا نو ددغی  طالبان یی تا ر ا و ما ر ا و ا فغا نستا ن یی ا شغا ل

 کیسې ر 4تیا تو ب و 4و د لو چې و ا یی: 

په یو ه <ن�ل کی یو ملن: ا و سید ه ا و ملن: به تل په عبا د ت بو خت وو. 

د لوی خدای  وک%: یه یو مو ږ ک ر ا غی ا و ملن: ته یی عر ض، یو ه و ر ځ

ند نه شم کو لی ا و د پیشو د په ډاډ ه ز ړ ه ژ و  ېمحبوبه ! ز ه په خپله سیمه ک

   ال سه نا ر ا مه یم.

نو له تا نه هیله کو م چې له لو یه خد ا یه و غو ا ړ ی �و ز ه هم پیشو شمه. 

و ړاند ک% ه. د لو ی خد ا  ملن: د موږک هیله ا و غو 4تنه لو ی خد ا ی ته

ځ ر ا غله ا  ی له لو ر ې د مو ږ ک نه پیشو جو ړ ه شو ه. پیشو ال ړ ه ا و بله و ر

ورنه ، د ملن: ورته پا م شو ېکینا ستله. کله چ اوېندر  و ملن: ته په خو ر ا

<و ا ب کی وو یل:  پیشو په ؟یی و پو 4تل چی: یه پیشو! بیا �له ر ا غلې یی

په کيل ا و ، یه د لو ی خد ا ی محبو به ! ا و س د سپيا نو د ال سه نا ر ا مه یم

 شم. کو ر و نو کی Kر ځ ید لی نه

له تا سو نه هیله کو م چې د لو ی خد ا ی. په و ړ ا ند ې عر ض و ک% ه چې 

 ر ه منند و یه وو سم. ) ېنه ډ  ما نه سپی جوړ ک% ي. ز ه به په دې هکله له تا سو

ملن: د پیشو غو 4تنه د لو ی خد ا ی په و ړ ا ند ی عر ض ک%. غو 4تنه د لو 

جوړ شو. سپي خپله لکO  ه غN سپیومنل شوه او د پیشو ن يی خدای له لور 

له ا و <ان یی و �نRه ا و له ډ یر ې خو O4 په ز غا ستو رس ه د  <وو خو 

 خپلی سیمې په لو ر ې ال ړ.

خو مو د ه پس بیا ملن: ته ر ا غی ا و په ژ ړ ه غو T تو Kه و کوړو نجید ا و 

ن�انو له ال  له کيل نه بهر د پ% ا، وو یل: کله نه چې د سپي غو ند ې شو ی یم

سه Kر <يد لی نه شم د ا د ی په ډیر ې خو ا ر ۍ می ملن�ه تر تا <ا ن ر ا و ر 
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 هیله د ه: ، سا و ه

له لو یه خد ا یه و غو ړ ې چې ز ه پ� ا ن� شم. ستا به د تل له پا ر ه منند و یه 

 ا و سم. ) 
ه پ� ا د تیر په *یر بیا هم ملن� له لو ی خد ا ی نه هیله و ک� ه چې سپي ن

بلکی یو و ، سپی نو ر نو سپی نه وو، ن� جو ړ ک� ي. همد ا سې هم و شو ل

یر وو نکي پ� ا ن� ا و 4تی وو. پ� ا ن� په غو ر ا و فش د 0ن/له په لو ر ې 

د یو ې تنک7 ، روان شو. په 0ن/له کی د *و و ر 0و د تیر ید لو و ر و سته

 ج/� ه شو ه. په ج/� ه کی هوس7 د 4کار پر رس د ز مر ي رس ه یی تن په تن

د ز مر ي په و ړ ا ند ې له ، سمال و ه ا و 4ه یی و د ا ړ ه. پ� ا ن� ازمري ر 

ماتې نه ملن� ته په ژ ړ ا ا و ز ا ر یو ا یله 0ا نر ا و ر سا و ه. ملن� چې ولیدل 

نو په ز ړ ه سو ا ند ه ، پ� ا ن� و ر ته په بد حا لت کی 0ا ن ر ا ر سو لی د ی

د ا پر تا *ه بال پر یو تی چې په د ا سی بد حا لت کی ر ا غلی  پو 4تل:ژبه و 

پ� ا ن� د ملن� په 0و ا ب کی و و یل: ملن/ه با با ! تانه چیز ه ال ړ م  ؟ېی

په 0ن/له کی پر یو ه ظا D ا و جا بر ز مر ي و ا و 4تم. ز مر ي نه یو ا 0ی د ا 

ی ا و د ا د ی نن یی ډیر ز یا ت و چې د ا ز ا د 4کار Fو لی ال ر ې پر ماوت� ل

D و ک د ی. نو له د ې ال مله تا نه غو ا ړ م چې ، د ا ړF و کF چې 0ا ن می

له دربا ر ه هیله و ک� ه چې ما نه ز مر ی جو ړ ک� ي *و په ا ر  د لو ی خد ای

 ا م ز ړ ه ژ و ند و کو ال ی شم. ) 
له پا ر ه هیله ا و د عا و ک�  ملن� هم د لو ی خد ا ی په و ړ ا ند ې د پ� ا ن�

شو ه ا و په هI غه 0ا  له. د لو ی خد ا ی له لو ر ې هم د ملن� د عا و منله

د ملن� په لطف ، ی کی د پ� ا ن� نه ز مر ی جو ړ شو مو ږ ک چې و لید ل

نو ډیر په غر و ر ا و ، یو سرت ز مر ی جو ړ شو ی ا و مهر با ن7 د ا د ی تر ینه

ملن� *خه په 0ن/له کی خپلی سیمی ته ال ړ. په سیمه کی چې بر م رس ه له 

وو ، هغو ی Fو ل یی و نیو ل، *و مر ه *ر ید و نکي ا و ا لو تو نکي ژو ي وو

، ژ ل ا و و خو ړ ل. کله چې د د ه په سیمه کی ژ و ند ی ژ و ی پا تی نه شو
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ز  ؟ر ا غلی ییز مریه ! بیا نو و لی  ورنه وپو�تل ملن� بیا نو ر ا غی ملن� ته.

مر ي په �و ا ب کی وو یل: د ا �ل ر ا غلی یم چې تا و خو ر م. ) ملن� و 

ز مر ي و و یل: په �ن)له کی می د  ؟پو �تل چې د ا نو بیا (ر ن)ه هو ډ د ی

خو یو ا�ی د ا نسا ن غو �ه می نه د ه خو ړ ، و خو ړ له -و لو ژ و یو غو �ه

ال مله را  نو له د ی، ر ته بل ا نسا ن نه شتهلی. د ا چې په �ن)له کی له تا نه پ

چې ستا د غو �ی په خو ړ لو د خپل د ز ړ ه ا ر ما ن پو ر ه ، غلم په تا پسی

هو ! غو ا ړ م د ز ړ ه ا ر ما ن پو ر ه ک4 م. ) ملن� چې و لید ل په بد ه ، ک4 م

و په کی نو ز مر ي ته یی وو یل: ز مر یه ! �ن)ل ډیر لو ی د ی ا، بال ا و �تی

و ر �ه ؛ خپله خی;ه د ی د نو ر و ژ و یو پر غو �و ، ژ و ي ا و سي9ي هر رن)ه

مو ړ ک4 ه. ا و بیا د ا نسا ن د غو �ی نو م و ا نه خلی ؛ کنه ډیر ز یا ت به 
پCيBنه شې. ) ز مر ي سرت ?ی بر ه)ي ک4 لی ا و و و یلی: ملن)ه بله چا ر ه نه 

ن ستا د �ان غو�ه ده او بس ؛ ملن� ز مر ي ته د ا ز ما د ز ړ ه ا ر ما ، شته

مخ ر ا و ا ړ و ه ا و و و یلی: چې خرب ه د ا سی د ه نو �ه بیر ته مو ږ ک شه ! 
 د م له ز مر ي نه مو ږ ک جو ړ شو..................  په هB غه

 ېد غه پو رتنO کیسه ر ا �يي چې ا مریکایانو دافغانستا ن دجهاد په موده ک

د موږکو نه زمریا ن او بیا د ز مر یا نو نه یی مو ږ کا ن جو ړ ک4 ل. ا مر (ر ن)ه 
یکا یا نو د یر غل ا و ا شغا ل نه پخو ا (ن)ه چې د سیا یی په کتا ب کی خپا ر 

د شB ل د ايتالف نه یی د ، د ا و یا میلیو نو د ا لر و په و یشلو، ه شوي دي

ک راپیر لی د ی. و ا یی چې د غه ا  افغانستان د خا و ر ی ا و و لس -و ل و ا

عبد الر ، عبد ا لله عبد ا لله، یو نس قانوS، و یا ميليو نه د ا لر ه قسيم فهیم

یو اپه پنجشU ا و نو ر و � کریم خلیيل اونوروته، محمد محقق شيد د و ستم

نو کی و يشل شو ي ا و په مقا بل کی یی د یو نس قا نو S ا و عبد ا لله عبد ا 
او مر ګ و اک ال سته ر ا و ړ  ه په ال س لیکونو د ا فغانستا ن دولس د ژ و ندلل

د ا فغا نستا ن د و ليس  ېپه دې وروستيو ک ی د ی. کوم چې د غه و ا کپا ]ه

په ا تفا ق با طل ا عال ن شو ه. له بلی خو ا ه د ، جر ?ې له خو ا ه د آ ر ا وو
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تر ، له پنجشیر نه کابل ته رانه غللپورې  ېش� ل د ايتال ف 
و ا کونو تر هغ

رې په ا و ږ د و کی �ا م په  ال 
واکونوله خوا د ېد هو ا ی ېد امریک ې�و چ


 ونه ک'.  لو اوتباکولو په مو خه #با ر دپ�ا م د طا لبا نو د 
و ا کو نو د 

د امین د کمو نيستي ډ لی له خواه  و�ورئ کله چې د بربک کمو نيستي ډ يل

، با ر ز ې ا و د واک د ترال سه کو لو چا ر و کی ما تې و خو ړ لهپه سیايس م

بیا نو و ر ته د شو ر و ي ا تحا د د 
و ا کو نو ا و د هغو ی له خواپرافغان ولس 

او د ا فغا نستا ن اشغال یو مرشوع عمل و�=ل شوا و په د و اړ و لیمو یی  #بارد

 ېل کبد طا لبانو په مقا کلهیتال ف هم چې اپه ه�غه تو�ه د ش�ل  و ما نه

دافغانستا ن  مر یکی د 
و اکونو یرغلد ابیا نو ، اونظامي ماتې وخوړله ايسسی

و په دې تو �ه د و ا ک ال سته ر ا و ان ولس وژنه اد افغ، او
مکې اشغالوا د ه

ا ې یو مرش و ع عمل و �=ل شو. د و ی په خپل د غه برب کانه عمل ک، ړ نه

مر سته کو له  ن 
واکونواکستابانو رسه دالقاعدې ا و د پستدالل کو ي چې طال

K ي. هو! خربه همد ا سی ېدغه یوخارجي هجو م نه پرته بل �ه نه �=ل ک ېچ

خو د غه نیوکه پرش�ل ایتالف هم وارديKي. یعنی: هغو ی ته د ا یر ا ن د ، ده

تللې. کو م چې سپاه پا سد ا ر ا نو له خو ا ه په غو نQو نو ا و فر قو مر ستې ر ا 


و ا کو نو ا و ا فرس ا نو تلفا  .U د ثبو ت په �یر په مز ا ر رش يف کی د ا یر ا

 ت په �و ته کيد لی يش. 


و ا کو نه ر ا تلل U په ه� غه ، یعنی: �ه چې په پ[ه تو �ه طا لبا نو ته بهر

و مخه چا د بهر نیو 
و اکونو دراتلل تو �ه د ش� ل ا یتال ف ته هم په پ[ه تو�ه

 نه و ه نیو لی. 

ډ ، بيaا نه پر ست.) ک^ م^ په همد غو د و ه وو، هغه چې و ایی: خو دکش

�و ک چې د بلچا په ملسه خپل  لو کی نظر ي ا و عميل کا ر نه و لید ل شو ه

د هغو ی رس ه خو ، و ر و ر و ژ U ا و خپل هيو ا د پر پر د یو پلو ر ي

ا و دو لس د هو سا کو لو سو چ نه لید ل کیK  وهیeکله د هیو ا د د و د ا نو ل

�ه چې کو ي هغه خو د خپل د 
ا ن ا و د خپلی کو ر نg له پا ر ه په بهر  ي

  د hه ژ و ند د جو ړ و لو هلی 
لی د ي ا و بس.  کی
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  ېامریکایان په افغانستان ک
  

ا  و�پل اوکله چې امریکایانو په افغانستا ن کی د طا لبانو وروستي �و اکو نه 

بیا نو د چین هيوا د په پال ز مینې بیجین$ کی یی ، فغا نستا ن یی اشغا ل ک!

دچین د حکو مت په مر سته د ن! ۍ د سرت و هيوا د و نو مرش ان راو بلل په د 

د ر و سيي جمهور ر ئس ، جمهور رئس جو ر ج بو ش ېدامر یک ېکه ې غون3

د فر ا نسی جمهور ر ئس رس ، 9 بلییرد بر یطا نیی لو م! ی و ز یر تو ، پو تین

د ، د ا ملا ن د ا تحا د ي جمهور یت لو م! ی و ز یر رش و د ر، کو ز ی

صد راعظم ما ن مو هن سن$ ا و  د هندد، پاکستان جمهور ر ئس مرش ف

 نو ر و ر ته و ر غيل وو.  ېداس

و یوه وي خې شو ي ک! ېر ې پر ېپه غو ن3ې کی د ا فغانستا ن په هکله Gا یی ډ

 دا وه:  ېی

یا د جمهو ر ر ئس په تو ، دې یوپKتون Jرب ه په نا مه د مرش ېا فغا نستا ن ک په

د ایتال ف په ال سو نو کی  نو ر و ا ک به Jو ل د شM ل، Nه و MNر ل يش

 وي.) 

داملان دا تحادي  ېد امریکا یانو په دوم Nام ک، د دې غون3ې نه وروسته 

یوه ن! ۍ واله غون3ه راو  ېک لJرت س برګ په هو بن د Gا ر د پ جمهوریت د

 نظام رامینVته ک! ي.  ېTه او ولس منلنسا فغا نستا ن ته یو ه پراخ ب Rو بلل شوه

ه په ظاهره کی داخرض ابراهیمي د مرش ۍ الندې جوړ  ېغون3ې ته چ ېدغ

د ر و سيي ، د ا ستا ز ي په ال س کی و ه ېدامر یکې زمنه برخه یېخواغ، شوې

و چا چې خ يل واغهيوادونو استازي هم ر  ورو نور ېن د ډو یو په 3Nزتاد اس

 اودایران استازي وو.  ېرو سي، ېدامریک يپریکنده رول لوباوه هغه هم یوا�

، دپریک!و پرمخ جوړ ه شوې وهې د بیجین$ د غون3 ېچ ېپه دغه غون3ه ک 
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رابلل ې تو ه بلنه نه وه ورک�ل شوې �وک چ طالبانو ته دمات شوي د�من په

ووکوم چې په تیر وکلونوکی په ر وم  ي)ول د هغو ډلواستاز  خو هغوی شوي

ا فغا نستا ن د پخوا. پاچا په مرش ۍ را)و ل  دروم د غون(ې په نامه د ېک

په تو ه خپله سوبتیا �ودله د روم  فد ل7کیوقامونو دايتال  ېشوي او په هغه ک

ریستانو د اد سکت ېک ا فغا نستا ن هغه غون(ه په ې�ای ېچ ېکه په غون(

داFکه چی: پخوا نی پاچا د قامونو له اړخه  ر و @ل يشېوروستيو سل>یو په �

( د ر ي ) ژ بو  د ېخوپه حقیقت ک، په ظا هر ه تو  ه د پHتنو په استازيتوب

د د وستم له ، و د استازيکلله عبدالله ا و یو نس قا نو . د تا جاعبد، استاز ی

وو ا ستا ز  ز ی ا و د و حد ت د تنظیم له خو ا ه د هز ارهخو ا د او ز بکو ا ستا 

، د غو کسا نو د پر چمکې په سیا يس ا ړ خ  ېچ، ي بر خه ا خیستې و ه

ا خو ا ن ا ملسلمین ا و شا ه پسند ا نو په تو  ه خپل ر و ل لو با و ، ستم، شعلی

کو م ، رخید لر و ل هم د هغو ت� و نو نو په شا ه ا و خو ا ه ر ا � ه ا و د غه

چې ال پخو ا د ا مر یکی ا و شور وي ا تحا د په مینQ کی د ا فغا نستا ن د ال 

 نجي د حل په پار السلیک شو ي وو. 

هم ته په  انه تا بایللی اونه م ؛اونه ما ېیعنی: په ا فغا نستا ن کی ج>� ه نه تا  Tل

 واوسه او هم ز ه په کی ا و سم.)  ېک

د شوروي اتحاد پرالس  ېمخ چې په ا فغا نستا ن کد د ې هو ک� ه لیک پر 

، مز د ک، ته لکه: نبی عظیمی واکه بی�ا انو ېجوړ شوی نظام ړنW او واک ب

 چې �و، د لو م� ي  ا م په نو م  @لی شو، کاو یا . ا و نو رو ته وسپا ر ل شو

 ل شویو  وډا يانو السته وريش دادژنېد ختیQ ا و لودیZو  (وپ ا فغا نستا ن

په کچه  ېد حکومت د کابین ېروا واکمن] کناFکه چی: د ربا. اومسعود په 

یانو ته برخه نه وه ورک� ل شوې کله چې طا لبا ن ر ا غلل قپرچمیانو او خل

چې د د و ی کا ر هم د ، و ا ک په خپلو ال سو نو کی و سا ته هغوی هم )و ل

د ی ال مله د بن د غو ن( هو ک� ه لیک د م_ رس ه سمو ن نه د ر لو د. ' نو له 

هر چې  ې په نچو ړ کی د ا فغا نستا ن سیا يس واک پر هغو بی�ا انو وويشل شو

 هر ې خو ا ه ته پc یا بر ا ال ت� ا وو نه د ر لو د ل. په د ې تو  ه: ې یوی
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د جمهور رئس په تو�ه د صبغت ا لله مجددي په مرش ۍ د ميل  ـ حامد کرز ۱ 

 � .پاچا د پلویانو#خه د پخوا! او ينجا ت د �و ند غ

ـ قسيم فهیم د ميل دفا ع د وزیر په تو�ه د شورای نظار مرشاو د جمعیت د  ۲

 � ی�و ند غ

لله د بهرنیو چارو د و ز یر په تو �ه د شورای نظار مرش او د الله عبداـ عبد ۳ 

 جمعیت د �و ند غ� ی 

  عیت د �وند غ� یـ یونس قانو! د کورنیو چارو د وزیر په تو�ه او دجم ۴ 

امین د پوهنې د وزیر په تو�ه د پیر�یال! د �وند غ�ی او د  رسول ـ پوهاند ۵ 

 پخو ا ! پاچا پلوی 

ناپيييل او د  ېاحمدزی دماليي د وزیر په تو�ه په ظاهره ک ـ ارشف غني ۶ 

  .#خه دتیکنوکراتانو د ډ يل

و د مز ار ي د و  زارتونه هم د دوستم د جنبش د تنظیم او  ه نور�په دې تو  

 وويشل شول.  ېحد ت د تنظیم په مین@ ک

وویشه او ، وزار ت پر خپلو قامي او فامیيل ک�یو د بی�ا�انو دغو ډلو هر

په ې ک� ل يجوړ  يلنEی لنEی پاچاه ېDانله Dا نله په و زارتونوک ېهریوی

 چې د وطن د �وند او په بله معنی د خلک د یموکراGيک �وند د ېنوکو رتزاو 

  اداري سیستم هم ړ نK شو ی وو.، دلو رس ه جوختېسکور ن

 ېد Dا ن له پا ر ه نو ی مافيای ېد غو نویو د بی�ا�انو ډلو په هر و زارت ک 

رکول و په نامه وزارتونوته  ېد بودج ېاو #ه چ وودراو  سیستم جو ړ ا و پر پQو

ر د دوی جیبو نو ته ېGول د دوی د شخيص شتمنیو په # هغه به، دلېک

برخه  ېای�ا�ان هم په کي امریکای ېتوئیدل دغه مافیایی سیستم چې Tایور 

تر شپX و میاشتو پورې محد و د ې چ ېپه لوم� ي موقتي حکومت ک، ولري

شول په #ر�نده تو �ه په Gو لنه کی د پQو Dا ی پید ا ک�  وکوالی، شوی وو

و یی جر کله چې د لو م� ی مو قتي حکو مت مو د ه د لو م� ۍ ا نتقا يل ل ي

�ې له خو ا ه پا ی ته و ر سید له ا و پر Dا ی یی بل ا نتقا ليحکو مت هغه هم 

د حا مد کر زي په مرشۍ تر د و ه وو کلو نو پو ر ې جو ړ ه شو ه. چې بیا هم 
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ه� غه ما فيا یی سیستم په و ا ک کی پا تی  د �ه تو پیر و نو رس ه ک� م�

تو کی د ا مر یکا یا نو له خو ا ه ز ړ ی کو م چې په لو م" یو شپ  و میا ش، شو

 خ, شوی او زرغون شوی وو.  ېا فغا نستا ن په خاوره ک یی د

او په  ېدلېوغز  ېري1ې الپس دېدلوسیستم د دو  ي/ه بیا هم د مافيایې تو په د

، ت6 �هره لور ترلوره خپره ک" لهيکفا 3 فساد او د خپلې یې سیمه ک

د ن" ۍ د  ېن یيمجاهد ېه مهال کامریکایانو چې د جهاد د ج8"ې پ

ا فغا نستا  د ېدشو ر و ي ا تحا د رس ه ی ېژغورونکیو په نامه ملان<ل خوکله چ

ورونکیو غنورنومجاهدین له خپلو ژ ، ن د ج8"ې پررسروغه جوړه راغله

Bد نیم بنده واک  ېمجاهدین ی ېو بیا چا ېدلدری<ونو �خه الندې وغور

تاالن ا و فسا د نه ډ ، پر رس د چور دواک ېو هغوی ته یا خاوندان و/رBو ل

و نومو ل او د رش او  ېد رش ا و فسا د په نا مه ی، که و ا کمن6 جو ړ ه ک" له

تو /ه یی هم و غند ل. کوم چې د طالبانو له خواهم هغوی ته د رش  فسا د په

 د ل. ېاو فساد په نو م بداو ر د و یل ک

واک  ا بل کی د Mوپک په زورکله چې طالبانو د رش او فساد �خه په ک

ای"ا/ان له خپلو طالبو بی"ا/انو نه په شا  يوروسته امریکایه ې مهال دل واخیست

ه شو ل. ال مل به یی په ظا هر ي تو /ه هم Qا یی د د ا کرت نجیب وژ ل د 

بی"ا/انو يي کايد سفارت پی1ه او د رويس او امر ېد امریک ېک کینیا په نایرو3

 نه و يشل وي. کارسه د سیايس و 

 يبی برخ يی"ا/انو د خواخوږۍ Bناوو طالبان یی د امریکی د  ېهر �ه چ

Mول سیايس واک په خپلو السونو کی  ېخو زما په اند طالبانو په کابل ک .لک" 

دافغانستا ن په  او لکه �ن8ه چې د امریکی او د شوروي اتحاد له خو اوسا ته 

ي بی"ا/انو ته کومه برخه سېد رو ېک کاپه و ، هکله ر وغه ا و جوړه شوې وه

و ېر د پی1ې له المله ډ ېدسپتمربدیو لسمې نی] اخو  ورنه ک"ای شوه ا و له بيل

 يتر هر �ه د مخه ا مر یکا ی وهل ش وغم ل"لو پی1و د پي1يدلو زن^ و 

ای"ا/انوپر خپلوطالب بی"ا/انو د تر وریست Mاپه ووهله او راغلل خو په Mول 

په نامه  یموکرايسدد  ېو Mکو ل او الره ی ېالبان یط، رس ه راغللر شو  وزورا
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دی ته پر ا نستله چې د خپلو هغو هو ک� ه لیکو نو له مخی چې د شو ر و ي ا 

په افغانستان کی سیا يس و ا ک د ا مر ، تحا د رس ه یی ال س لیک ک� ي وو

و و یيش. چې همد ا سی یی هم و ک� ل.  او رويس بی� ا*انو تر مین)ه ېیکای

ه چې د کر ز ي د تش په نا مه و ا کمن7کی د واک غو 4نه بر خه هم د لک

 نظار په نامه روسانو ته په ال س کی ورک�له.  یاشور 

 پرمخ دامریکایانو د شته ېدافغانستان د >مک ېله چدمني و4و اکد کرزي و 

دلته ده  ؛سیانوشته والی خونديتوب ترالسه ک� ی د یود ر  رس ه وايل رسه

د افغانستان دکمونیستانو  ېيش دې Cکي ته پام واړ وي چس� ی کولی  ېچ

خوشې درواغ ، ب په نا مه و هلید انقال  ېCولی هغه چیغی او نارې سورې چ

 ولس غولونه وه او بس !  دوکه ماري اود او

همدارنIه داخوانیانوهم هغه Cو لې چيغي ا و الله اکرب ویل د هغو ی دواک او 

خوا ادولس د4منه دوکه باز ۍ نه وره م>واک پر>ای د لوديK امپریالیز 

 د شور و ي اتحاد ېلکه NرنIه چ ېداچ دمنلووړNه نه يش لرال ی دا په

خلکو د دQوکراCيک *وند د ژوند مود ه هم  دلو رسه سم دېدمالت�دپای ته رس

مي ا نقال ب په نا مه د جها د د اسال  چې په هR غه تو *ه، پا ی ته ر سید ل وو

 ده.ېتس نس او تیت و پرک و*ر> نه پرته د مالت� ېمریکنارې سورې هم دا

کله  ېاشغال پر ضد په ج�I ه ک د شوروي اتحاد د ېو*ورئ په افغانستان ک 

 د لې دا فغا ن مجا هد ينو خپل ویاندنهېد سو لې خرب ې ک ېپه ژينو ک ېچ

په امر د مجاهدينو استازيتوب  ېدامریک ېبلکی داپاکستان وو چ، درلوده

 وه. اک

دکمونیستانو د ماتې نه  ېهمدارنIه همدغو جهادي بی�ا*انو هم په کابل ک

 ېیو پراخ بنسXه الNه چ، کولی ایونه شو ، وروسته د امريکې د مرستې نه پرته

د کابل 4اریی ړن]  هلZ ترلZ ه یو نيم�Iې سیستم یا نظام هم جوړ ک� ي بلک

 اوار ه ک� ل.  ووژل او ېپه زر*ونه افغانان ی، ک�

ریکی د ای�ا*انو دانسا ن د 4منه پال نو نو له خېXې نه لکه NنIه چې د د ام 

په هR غه تو*ه دادی نن ( داعش) د ا دانسا ن د ، القاعدې سازمان راوتی وو
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 ېهر �ه ړ ن�وي اوهرژ وندی رس ی و ژ�. ته به و ا ی، �منه ډ له را وو تله

دا دی د انسا ن  او ژ و ندی شوی دی ر ا بیا دزمانې چن�یز او هالکو ېچ

 ' ي. ېتاریخ بیاراژ و ندی ک وژ�

ا مر یکا یا نو لکه �ن�ه چې پر مجا هد ينو د رش ا و فسا د نو م کی*و د ه ا و پر 

په ه; غه تو 9ه یی هم پر طالبانو د تر وریست نوم ، طا لبا نو یی و 3کو ل

نو نه وروسته کی*و د او په خپله د هغو ی د 3کو لو له پا ره ر ا غلل. د طالبا 

د پخوانیو رشاو فساد  ېادارې ک ېاو په هغ، چې کومه ادار ه جوړه شوی

، E9 ه بر خه ا خیستې دډلی رسه یوDا ی د لویدیCوالو بی کفا یته ډ له هم

چې پر د ې ا د ا ر ې هم د فا سد ا و بی کفا يته ا د ا ر ې نو م کی*و د چې 

. بی کفا او کمونستان : مجاهدینیعنی، مرش یی حا مد کر ز ی نو مي' ي فا سد

 ېد فساداو ب اغه اداره د چاله خو د یعنی: لویدیCواله تکنوکراتا ن داچی، یته

 هم �ه پQه خرب ه نه د ه.  ؟کفایتO په لورې بوتلله شوه

ر ل ېملونو �خه شملیوالتیا او دشتمنO ډیرول د فساد دلومSنیو ال ، ا ړ تیا

اړتیاوو رسه جوخت د لوړ و  ې'ي.) په ا ړ تیاکی د خیQې او خو3ېک

خپل شته  ېيس نظامونو کاسرت المل په تو9ه په سی پوړونوژوند لرل هم د یو

  د ی. سا تلی والی

 يکه د مجا هد ينو ا و یا که دا مریکای، د ا که د کمو نیستا نو و ا کمني و ه 

 کمني. ایموکرايس و د ډوله اوسنOد

ر ې د ېکه چ، ه مرشوعیت لريدو په کچېک ېد ژوندي پات ېد خیQې اړتیا چ

نونه ، و هوډويلې د9ام پورته کو ر لو  اړ تیا نه پرته د Dا ن پSسولو په خیQې د

Dل ک ېناروا دی چ ېچ يیواW9 و  دا کار په دې ېکوم چ، ' يېجنایت هم

 اکمنیو کی خپلی لو ړ ې کچي ته ر سیدلی وو. 

 ېنو په واکمنO کدکمونیستا Dي چېنه یو ا ېهمدارن�ه د خو 3ې په ا ړ تیاک 

د مجاهدينو په نامه  ې�ودل شول چ نه ېمه چاته �ه پر ادناموس په ن

له دریم او  نجونور و پیغلو ېهم د ناموس د ژغورلو په هوډ ډ ېواکمنO ک
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خو�انونه یی د  �لورموپوړ ونونه �انونه الندې وغو ر�ول او م�ې شولې

وکراس$ په دې درې #و او په ورپسې د دیم، ته ونه سپارل وجهادي ډلولن�غر 

 اوهم له لودي* ېهم جهادي ډل، هم کمونیستانې په ک ېچ ې(یزې ادارې ک

دود او د ستور (ولنيز ، دي ال پسې د فحشا وو نه ورغلی تیکنوکراتان ورننو.

ان په تو #ه د هر رن6ه پلیتیو نه ېر وکرايس د یو ډ5د ا �که چې دي شوی د 

ن ار ېدډ يش ېچول پلیت$ وانه يل(و ې ن کېراکه چیر ې په ډ باید ډک وويس

ر ېران په �ې. لکه د ډي; ېژندل کېران په نا مه هم نه پېډ ب9ه نه يش لرالی او د

(ول نیزه او نظا مي ، اقتصادي، (و ل سیايس رېېهم که چ ېيس کاپه دیموکر 

 ېنه ش د دیموکراس$ ب9ه، را(ول نه وي کې�و ا کو نه که @ه وي او که بد پ

وکراته واکمن$ نه دغه (ول د5له یوه  ير ېتو#ه که چې لرالی. په همد

دیموکر ، ېالمله وو � له نېک�  ې�واکونه یال; تر ل; ه یو �واک دخپلی بد

 ايس مو خپله ب9ه بایيل. 

نو کچي ته �ا ن و ړ و د ژوند د لوړوپ ېپه دریم اړخ ا وخورامهم اړخ ک دفساد 

لوړپوړیزو او (یL پوړیزو دژوند د  ېرسول دي. د افغانستان په وليس (ولنه ک

والی لرلو چې په دې بهانه د  تر مینOه وا(ن له پخوانه راپه ديخوا شته

کمونیستان دواک  ېخو کله چ کمونیستو بی�ا#انومبارز ه هم پیل شوې وه

د دې پر �ای چې د ژوند د کچي د (یUوايل  هغوی هم، پر#دۍ کینول شول

یی  په خو ا شین$ رس ه چې ويوک �يل هيل ېا وج6وايل دسمیدلو په الره ک

د و لس د �پلو ا و و ژ لو پال نو نه پيل ک� ل. �و ک یی په سیمه کی ال �ه 

له پا ر ه په ارامه پر ی نه  چې په خپل کيل ا و کو ر کی هم د سا ه ا خیستلو

ننو. دي او#�ي د �ا ن له ویرې الیوان ر ې رمه ک په ېته به وایی چ وده@

ر سیدلو په موخه  دی تو#ه د لوړې کچې ژوند ته هرې خوا ته تZتي په د

بله ډله ، لوړې کچې و و يشل شو ل. یو ه ډ له د، کمونیستان هم په ډل6ه #یو

د مینOن$ کچې ا و دادر5ه ډله یی (یUې کچې �Zتنا ن شو ل. کو مه مبا ر ز 

هغه خو د پیل نه ، ه چې د طبقا تو د له مینOه و ړ لو په پا ر پیل شو ې و ه

کی په خپله کمو نیستا نو نیست ا و نا بو د ک� له. چا ته یی ژ و ند پر ې نه مخ
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�و د لو. یو یی په یو ه نا مه ا و بل یی په بل نا مه له خپلو شتمنیو �خه بی بر 

�چې (ینو مرش ا نو یی په پا ی کی د ډکو جیبو نو رس ه د لو یدي  ا ، خی ک

 پریوتل.  ار  ېک يزم ملنېلمپریا

 انو نه وروسته د جهاد دویاړونو په نامه یوه ډ له په نا مه مجا هدينو دد کمونیست

کچې ژوند ته درسیدلو په موخه دغو  بیا هم د لو ړ ې، واکمن. په مها ل کی

د کیفیت ا و  ېچې ډ ل ېنه ناموس. د غ، مجاهدينو چا ته نه نن1 پرې �وده

خو د هر چا هر ، لر ي اړخه په 7و لنه کی هی6 د یا د ید لو و ړ تیا نه کمیت له

نه له خدایه ، �ه یی لو ټ او چو ر ک� ل. نه یی د ا سال م د د ین خیال وساته

د او پرخپل ولس ادل. بس پر خپل هیو ېدل اونه له خپله ولسه ورشمېرېوو 

و غواړي د �وکیو ا و منصبونو د السته را وړ لو ا ک� د ج<�ې ا وربل ېباندې ی

�و له د ې لیا ر ې خپل جیبو نه ډ ک ، په سیا ل. کی تل بو خت و و يس

 ک�ای يش.

د بودیزم د رشیعت او د اویستائیز م د ، وNورئ لکه د تاووئيزم د رش یعت

په نا مه دری رکنیزه مومن  ار د اسالم د دین د رش یعت هم دتقو ېرشیعت په �

 د ایSن پرغیب او ملانOه نه ېپه دې درې رکنیزه مومن بهاک ېچ، بهالري

پر پيل کولو تاکيد شوی  ېوجیبې ا و فر يض ېدریم نفاق په نامه دا دوروسته 

دی خو په خو اشین. رس ه د جهادي ډ لو په و ا کمن. کی د ( ا نفا ق ) پر (ا 

 د خپلو خیXو د پ� سو لو ا و د، ی چې د مستحقو بی و ز ال نو رس ه مر سته د ه

تنیو ادیانو د رش ر و د پ، لخپلو جیبونو دډکولو ک�نه فرض او واجب وYNل شو 

 یعت د اصو لو درې رکنه په ال ندې کر �وکی لو ستال ی شو: 

(الؤوتسه)  ېـ د چین د تا ووئیز م په رش یعت کی چې مخک_ استازی ی ۱

  درې ا صله مهم YNل شوي: aي داېنوم
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 ضع او او ت يشفقت، رصفه جوی
  

ه درې اصله مهم ـ د بودیز م په رش یعت کی د (نیروانا) د نامه الندې دغ ۲ 

 : ېوای ې	�ل شوي دي چ

ته  ه" نه �ان وژغورئ.) �و نیرواناو او ناپ ېبدغو�تن، د �ان ملان�نې 

 ورسی$ ئ. 

ـ د ا و یستا په رش يعت کی په ا و یستا یی ژ به د حرض ت ز رد شت غو �تنی  ۳ 

 د غه در ې غو ن6لې دي: 

 و ره وئینه ا و غوره ک8 نه. غ، هوخته ا و هور تشته. یعنی: غو ر ه اندنه، هومته 

 صله فرض دي: ا ـ د عیسی په رش یعت کی د غه دوه ۴

 ېالسالم هم په خپل ژوندانه ک وژغورئ ا و درملنه وکوئ.) چې عیسی علیه

 همدغه د وه کارونه ک8ي دي.

ناروغ  م�خه ژ غورلواو دکو  "دتباه ېهغه به ی، دهېتباه ک ېیعنی: �وک چ

وې د پورتنيو �لورو ادیانو  غه به یی درملنه کوله. داد ه، دلهېنه ک درملنه ېچ

 رشیعت غوره ک8نه چې �ا یی کA ېفرائض. د زردشت د اویستای د رشیعتونو

اسالم د رشیعت ا نفا ق ا و د تا ؤو یز م د رش یعت شفقت رس ه و ر ته و ا  مA د

، ن�نه�ان ملا ېچ ېک نیروانا لی و لر ي. ا و همد ا ر نCه د بودا د رشیعت په

�ایی کA مA د اسالم د دین د رشيعت دتقو ، بدخواهي اوناپوهي منع شو ې

غواړي  ېراغيل �وک چ ېپه قران کریم ک ېدا�که چ ر و	�ل يشېپه � ی

درناوې خاونديش نو تقوی دې غوره  د لوی خدای په وړاندې د کر امت او

 ک8 ي. 

يش  انسان کويلي الر  له یرواناند ېاو په بودیزم ک دتقو ی ېیعنی: په اسالم ک 

دایNن  ېک کرامت ا و درناوې �LM يش په تقوید  وړاندې ی پهاد لوی خد

، رشط 	�ل شوي او په نیر وانا ملونS او ورک8ه یعنی انفاق پيل کول، پرغیب

دلوی  ېه کننه په �ا ن ژغور  ېاو �ان ملان�ن ېغو�تن بد، يله ناپوه ېک



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٧٠  

دل �ودل شوي دي. حرضت ېکندې دکرامت او درناوې ��� اخدای په وړ 

 یو#ام نور هم وړاندې �ي او وا یی: بودا

 هغه جنت ته نه يش تلالی. ، ر شتمن دیېډ ې�وک چ

په  ې.و چېو به پوه، نو کی که و#وروو ر�د پورتنيو �لورو ادیانو په پورتنیو ال

د ې ی په وړاندا�وک نه يش کولی د خد ېدلوکې3ولولو او شتمن ک را شتو

نه  د شتو په و یشلو ا و د 3و لنې ېبلک، #7ي ا و جنت ته ال ړ يشت مرتبه و امکر 

د دغو ، دلی يشېجنت او کرامت په برخه ک ېو�لتیا پر لرې کولو ک ېدب

شو چې ز مو ږ په 3و لنه ال ز مو ږ د #ا و ن; په 3و لنو  ېویل ې�ر#ندونو په ر:ا ک

قو ی ) په د ( تې رش یعت دری #ونی فرایض چ کی هیAکله هم د ا سال م د

 يپه سلو پنHو س هم نه د  ېال �ه چ ېسلو ک هسل پ، ي.ېنامه پيژندل ک

موولوستل زموږ کمونيستي ې په پورته کر�و کچې شو ی. لکه �نIه  پيل

منه هپر اصل باندی #رو  انفا ق خو د، بیPا#انو که ایOن پرغیب اوملونJ نه مانه

 نه پيل، نیو ویشنه دهوزلو د شتم ېپر ب ېفاق حکم چنا وو مIر هغوی هم د

هغو ی ، د مجاهدينو په نا مه کومه د بیPا#ا نو ډ له و ا کمنه شو له ېبیا چ، کPه

کلک  ولو با ندېکلر ل اوملونJ اد ا خو هم په خو له با ند ې پر غیب ایOن

هر �ه  ېونیوله. د ا�که چ ېفاق د فریضې د پيل کولو مخه ینړ و مIر د اوال 

، کله نه د امریکایانو د بیرغ الندې دفاسدو ېاو چ، تلخپلو �انونوته غو �ې ی

د نامه نه  جمهوری اسالمي افغانستان دوی د، کفايتوبیPا#انو و ار ر ا غی ېاوب

ل او په چور و تا الن بوخت �تئضو �خه واواپرته نور د 3ولو و جائیبو او فر 

ه خیا ل پ، دین د رش یعت چې ژ غو ر نه ا و د ر ملنه د هد  شول. نه د عیسی

(تقو ی) ته و کتل چې د ا یO ن پر  نه یی د ا سال م د رش یعت، کی و سا ته

 يبود ایي نه یی دا ویستای ملو نJ ا و د ا نفا ق فر ضیت د ی. همدارنIه، غیب

 اوی وکP. ناو تا ووستي رش یعتونو ته وکتل ا و نه هغو ته یی د ر 

په چې ، ا�ی یو نوم ووهغه یو ، وکPل ېد غو�ان غو�تونکیو بیPا#انو �ه چ

، او هغه هم د دیموکرايس نوم وو را#ر�اوهه خو لو ا و ژ بو کی یی #ر�او 
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په پروسه  �د دیموکراس ېول ېپو�تنې �واب هی
کله ونه وایه چ ېدددوی 

، تز و یر، د جعل، عادالنه چوپ# رسوي او �اکني ولس ته منصفانه ېچ ېک

 ؟شو ل تخلف ا و د تخطي پیریان واکمن، تقلب

تز و ، همد ا ر ن1ه د ې �کي ته هم چا پا م و ا نه ړ ا و ه چې +و ک چې جعل

ا و هغه ، �ا یی د یو چا د پا ر ه یی کو ي، تخطي ا و تقلب کو ي، تخلف، یر

  ؟کس یا کسا ن +و ک دي

 ېنو کا+ر :ند ه خرب ه د ه چې د مو خې خا و ندان دي. د موخې په خاوند 

ړ وو یویی د ا کرت ا رش ف  د سرت:و په وړاندې والدوه تنه  ېپه وروستي پ#او ک

د ک#ای چې  غني او بل یی داکرت عبدالله عبدالله. دا�کی هم +ر:ند نه شو

تخطي او تخلف شو ی؟ او ، تقلب، لله په :Cه +ومره جعلاداکرت عبد

دداکرتارشف غني په :Cه به +و مر ه ال سو هنه شو ي و ي؟ د ا �که  همدارن1ه

و کمپایLانو له خوا په کمپاين کی د د غود و ه وو تنو د جیب  چې د �ا کنیز

+خه په ميليو نو نو د ا لر ې ر ا وو تلی ا و په کلیو ا و �ا ر و نو کی و و يشل 

 شو ې. 

په د ې تو :ه د د یمو کر ا سی د ډ یر ا ن نه پر ر ا �و کيد ل شو ییو د غو د و 

و ړ ا ند ې ک# ا ی شو  ا ز غي ه وو تنو +خه �و لنې ته د :ال نو پر �ا ی

ل.م1ر په �و لنيز و ر سنیو ا و و ليس ذ هنیتو نو کی هر ه مال متي چې د ه پر 

شو ې. یعنی: و نی ته چا و نه و یل چې تا و لی ترب ته  �ا کنیز و +ا ن1و ا چو ل

�که که چیر ی د د ا کرت  ؟ال ستی و ر ک# +و ستا بیخ له بیخه پر یک ک# ي

و د ا کرت ا رش ف غني د جیبو نو +خه د ا لر ې نه و ا ی ر ا تو ی  عبد ا لله ا

ک# ی. هر +ه به په  جعل ا و تخطي نه و ا ی، تخلف، شو ا ی. چا به تقلب

دالی وای. +ر :ند ه ېپای ته رستو:ه منصفانه او عادالنه ، سمه ا و سید ه تو :ه

کيد لی. که چیر ی د ا  خرب ه د ه چې په د ا سی ک# نو به ډ یر ا ن له پلیتیو پا

ډ یر ا  نو ر به په ډیر ا ن کی پلیتي نه و ا ی پا تی شو ی ا و، سی شو ي و ا ی

نه و ا ی لید ل شو ، ن به هم په خپلی ا صيل بWی چې له پلیتیو نه ډک د ی



  اي�ا�ان او بې�ا�ان

 
 
 

٢٧٢  

ی. نو �که د ا سی بد لو ن د ا و سنیو د یمو کر ا سی غو �تو نکیو په قا مو 

لکه *ن$ه چې ډیر ا ن د هر ر ن$ه پلیتیو مجمو  ی س کی �ا ی نه يش لر ال

په ه4 غه تو 2ه د د یمو کر ا يس نظا م هم د هر ر ن$ه خصو صیتو ، عه د ه

 ې9 ي. خو چېاکمني د ه چې ر ا مین5ته کو کیو انسانانو نه جوړ ه شوې ننولر و 

ئ د کورنیو اوبهرنیو د�منو �واکونو د السوهنو *خه ژغورل شوی وي. و2و ر 

ل9 ې په افغانستان کل اتحاد په خپل اشغال$ریز ه سیاست رس ه وغو�ت رويشو 

خو د مقابل لوري د السوهنو ، ئخو�ې نظا م په پGو و د ر و  تر ل9ه د خپيل

کله  ېاو چ ودلو المل شېدلو او بلېاور دل$ د له المله د کو رنK ج$I ې

 د ېه افغانستان کلو و غو �تل په خپل ا شغا ل$ر یز ه سیا ست رس ه پواز ېدېلو

نستا ن د ج$I و د ا و ر په ملبو ادیموکرا سK نظام پر پGو و د ر و ي بیا هم افغ

 کی رس تر پایه و سو ز ید ه ا و لو لپه شو.

   ؟و لی دا

د ا په د ا چی: هم شو ر و ي ا تحا د ا و هم د ا مر یکا د متحد ه ا یا ال ت د غر 

کا ر دی او شيطان هیPکله هم د ا نسا  و ر پر نييل سو ا ر ه وو غرور د شيطان

 Iه کوم کار نه دی کS2 شيطان همیشه هغه کا ر کو ي چې ا نسا  ینیت په

د غه شيطاT غر  وسو�ي ا و تبا ه يش ېنیت د خپل من5ي د �منK په اور ک

بلکی د ، و ر یو ا �ی د شو ر و ي ا تحا د په کI نو کی نه د ی ر ا بر یGید لی

ه ا شغا ل$ر یز ه سیا ست کی هم له و ر ا یه لید ال ی شوو. که لو د یز و ا لو پ

چیر ې مو ږ شیبه غو ند ې شا ه ته و 2و ر و ا و ر ا یا د یی کI و چې شو ر و 

ا و بیا په و ر ، ي اتحا دپه کو م شو ر ا و ز و ر رس ه پر ا فغا نستا ن و د ا ن$ل

په کو م ز و ر ا و شو ر  پسی د ا مر یکی مغر و ر جمهو ر ر ئیس جو ر ج بو ش

د غه د و ا ړ ې کI نې د د و ی د غر و ر د  ؟رس ه پر ا فغا نستا ن ر ا و د ا ن$ل

 دلی. ېد ا نسا نیت د تا ر یخ پر مخ و ل$ ېچ من$و لو شو کا ر ې و ې

چې ال د بی و ز ، غر و ر یو ا �ې د غو د و ا ړ و ز بر �و ا کو نو نه د ی لر لی

و ډ لو ]پلو رس ه هم غر و ر خپل ملتیا سا تلی د ی. یعنی: *و لو ا و ما تو شو ی

په ه4 غو مر ه د بی و سو ا نسا نا نو ، مر ه چې د ز و ر خا و ند ان غر و ر لر ي
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 رس ه هم غر و ر ملتیا لر لی دی.

نو د بی ، که چیر ې د ز و ر ا و �و ا ک خا و ند ا ن په ر و ا تو 	ه غر و ر و لر ي

بی �و ا که و 	% ي هم د �ا نه رس ه غر و ر لر لی يش. د مثا ل په تو ز و ر ه ا و 

خو کمز و ر ی د ز و ر خا ، 	ه: که د ز و ر خا و ند کمز و ر ی و هي ا و )کو ي

چې د غه کن/لی هم د کمز و ر ي د غر و ر ن1ه منلی ، و ند ته کن/لی کو ي

و ر ی ا و بی و سه و 	% شوو. که د ز ور خا و ند په خپل غر و ر رس ه کو م کمز 

هغه و 	% ی هم کو لی يش د ز و ر خا و ند ته 5یر ، ی ر )ي ا و له سیمې ش% ي

یو کمز و  ېغر و ر په و ړاند ې و کو ي.په د ې �ا ی کی د ه چې د �و اکمن

ا و د ا هم ه: غه منفي 	8ه د ه چې د ، ر ی غر و ر هم �ا ن 5و د لی يش

و په هر �ا ی کی یی خپل شته والی 5و د لی د  مثبت په و ړ ا ند ې هر کله ا

کن/لی هم د غر ، که و هل د غر و ر مثبت کا ر و ي چې دی ی. نو له د ی کبله

په وهلو رسه یو ، و ر منفي ا ړ خ 	@لی شوو. د اپه د ا چې ؛ که د ز و ر خا و ند

 چا ته سپکاوي پی1و ي نو کمز و ر ی هم د ز و ر خا و ند ته په خپلو کن/لو

 سپکاوي پی1و لی يش. نو �که و ا یی: ته د و هل کو ه ز ه به کن/ل کو م.) 

په د ې پ% ا و کی غو ر ه 	@م د غر و ر په هکله ا و د ا چې چا تر ې منفي ا و چا 

خرب ې ا و ږ د ې ک% م: ز مو ږ و  تر ې په مثبته تو 	ه 	8ه تر ال سه ک% ې؟ خپلی

	8ه نه چې تا و ا ن له غرور Kخه و ږ د و کی  لس یعنی: ا فغا نا نو د تا ر یخ په ا

منفي 	8ه و یلی شوو. منفي په د ې معنی چی: د  چې د ی ته، لید لی د ی

، 5من ر ا غلی د ا فغا نستا ن یو ه بر خه یا )و ل ا فغا نستا ن یی ا شغا ل ک% ی

ی ا ړ ک% ا شغا لQر ی، و ليس پا Kو نو نه ر ا پا ر ید يل، خو د ا شغا ل نه و ر و سته

ی چې بیر ته و ا و �ي ا و ال ړ يش. کو م چې د غه کا ر ال په Kو �يل تکر ا ر 

شو ی هم د ی. نو د غسی غرب 	و نو نو ته منفي 	8ه ا خیستنه و یلی شوو. یعنی: 

پر ي1و د ل شو ی چې له ز ر 	و نو کیلو مرت و نو لر ې هيو ا د  ير ال د 5من ته

هو ډ پلی ک% ي.  نستا ن کی خپل ا شغا لQر یز ه و نو Kخه ر ا يش ا و په ا فغا

چې د 5من د هيو ا د د رس حد و نو ، مثبته 	8ه به هغه مها ل 	@ل شو ی و ا ی
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  .لی واینه ډیر لر ې په بهر کی تم ا وغاښ ما تو و نکي �و ا ب لید 

چې ، په هر حا ل د ا ز مو ن) د و لس د سیا يس و ا کمنیو منفي د ر ي� د ی

تی ته په غر و ر د بر ي د .يل په .یرد ر نا و ې کو ي ا و په د ی تو خپلی ما 

9ه د خپل و لس تا ر یخ په هغه لو ر ې بیا یی چې د تا و ا ن نه ډ ک ا و د 

و ر ته و یلی. د ا �که چې د ج?< ې په نتیجه ، 9;ی نه پر ته بل .ه نه شوو

ا و ا ، سیا يس، ا د يکی نه یو ا �ې چې ا نسا E تا و ا ن ر ا ر يس چې ا قتص

 تا و ا نو نو رس ه هم ال س ا و 9ر یو ا ن شو ي یوو.  جتH عي

د ا مر یکا یا نو تر یر غله ، و 9و ر ۍ د شو ر و ي ا تحا د د یر غل نه و ر و سته

تر نن و ر �ې پو ر ې  ا و بیا د ا مر یکا یا نو د یر غل نه و ر و سته، پو ر ې

د ، ا لو ز بر �و ا کو نو د ج?< ې ډ9ر 9ر �يد لیچې ا فغا نستا ن د ن< ۍ و 

، چینا ی، ا ن?لیيس، ا مر یکا یی، ج?< ې په د ې ډ9ر کی چې .ومره رويس

E فر ا نسو ي، ا ملا ،E ا و د نو ر و هیو ا د و نو و سيل و ا ، پا کستا E ا یر ا

و ا ر ه شو  ژ و بل ا و ا، ز ما یل شو ې؟ ا و .و مر ه ا فغا نا ن چې په کی م< ه

ل؟ دا Wول ز مو ږ د و ا کمنو ک< یو د ما تې نه ډک غر و ر پا یلی د ي چې یو 

د بل پسې ا فغا نا ن یی ز غمي. ز مو ږ ج?< ه ما ر ه سیا يس ک< ۍ و ا یی 

چې شو ر و ي ا تحا د د د و ی د ج?< ې له ال مله ما ت شو ا و و ن< ید ه. م?ر 

د ه چې د شو ر و ي ا تحا د په ال س جو ړ شو خرب ه د ا ، خربه د ا سې نه د ه

ی د و ا ر سا نظا مي ت< و ن د هغی ج?< ې له ال مله و ن< ید ه چې د نو لس 

یو ه ا و ن] ا و ږ د ه د د و  سو ه ا و ا تیا یمي لسيز ې په پا ی کی .ه د پا سه

Wي رهي پو �و نو تر مين\ه د شH ل د سمند ر 9و ز ه وو املاE هیو ا د و نو 

یعنی: د ختی� د یمو کر ا Wيک ا ملا ن د ناسيونال فولکس  پر غاړه غاړه وشوې

له ختی� ا ملا ن نه د لو  رهي Wا نکو نو د شH ل د بحیر ې په غا ړ ه کیز ارمي 

ید ي� ا ملا ن تر ها مبو ر 9ه پو ر ې یو هر ا ړ خیز ه بر ید و ک<. د غه بر ید 

د یو ې ا و ن] ، قو ما ند ې پیل شو ی وو چې د و ا ر سا د نظا مي ت< و ن پر

 [b ا ملا ن پو �ي چو �په مو د ه کی .ه چې په هغی سیمی کی د لو ید ي
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خو د یو ې ا و ن� ج�� ې نه ور و ، هغه �و ل یی له مخی لر ې ک� ل، وې

+با ر د ا لو  سته کله چې د لو د ي$ ا ملا ن هو ا یی پو ځ یو پیلو ټ د خپل

د بح4 ې پر رس د کیل د سیمی نه د ختی$ په لو ر د با  تکی رس ه د ش, ل

لتیک تر هغی سیمی پو ر ې ا لو تنه و کو له چې په کی د و ا ر سا د نظا مي 

ت� و ن د ج�� ې قو ما ند ا ن� خپله ج�� ه ا یز ه پال نو نه ا و پر و 6ر ا مو نه 

یا کی و شو ه چې ا لو تنه د سمند ر پر رس په د ا سی لو ړ ت مخته بیو ل. د غه

نو مو چې  د و ا ر سا د ت� و ن هی? یو ه ر ا د ا ر هم و نه شو ه لید ال ی. کله

نو په ډ یر و لنA و شيبو کی یی هغه ، ړ ی پیلو ټ خپلی مو خی ته و ر سید ه

د ا سی یی و و ، خپلو +و نو و و یشتله د و ا ر سا د ج�� ی قو ما ند ا D په

د د غی بر  کی چا نFه ا و نFا نه یی نه شو ه لید ال ییشتله چې په همغه شیبه 

نو مو ړ ی پيلو ټ په و ا پس� کی تر خپله Gا یه و نه ، یا يل بر ید نه و ر و سته

ده ېرسه وغورG ېکتخپلی ا لو  لهکی  ر سید ه ا و د ش, ل په سمند ر 6و �ي

 او م� شو.

نو بیا د لو ، و يجا ړ شوکله چې د وارسا نظا مي ت� و ن د قو ما ند ا نی مر کز 

رهي �ا نکو نو پر ضد خپل ز د  رهي �ا نکو نو د ختی$ املا نز ید ي$ ا ملا ن 

رهي �ا نکو ز په ډیر و لP و شيبو کی د ختی$ ا ملا ن ، Gو ا کمن یر غل پیل ک�

په د ې تو 6ه  نو یر غل د ډ یر وتلفا تو رس ه ما تې و خو ړ له ا و په شا ه شو ل

رهي پو Gو نو د ها مبو ر ګ له سیمې نه مخ په ختی$ د ز ا ن د لو ید ي$ ا مل

بر لین تر شا ه ا و خو ا ه پو ر ې د هغو ی پو Gو نه و Gغلو ل ا و خرب ه د ې 

سیمو ته و ر ننو  ته و ر سید له چې د لو ید ي$ ا ملا ن پو Gو نه د ختی$ املان

مي ت� و  و ا ر سا نظاد ختی$ ا ملا ن د Gو ا کو نو د د غی ما تی له مخی د  تل

ال سو نه جT ، ن د ا چې د ج�� ی د قو ما ند ا ن� مر کز یی ړ نT شو ی وو

ا و په د ې تو ، والو هم ا ور بند و ما نهېWو غوVت. لوید ېاور بند ی، ک�ل او

د هغو ی د ما تی ، هغه ج�� ه چې کمو نیستو Gو ا کو نو پیل ک� ی و ه، 6ه

د پیل ، ه د ې ج�� ې کی Yن�ه چې وو یل شو لرس ه پا ی ته و ر سید له. پ
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 ر نه شو. و نه تر پا یه پو ر ې په ر سنیو کی هی� کو م خرب خپ

؟ ېیعنی: نه ختی" ز بر �و ا ک ا و نه لو ید ي" ز بر �و ا ک �ه وو یل. دا ول

د ا په د ا چی: که چیر ې په ر سنيو کی د د غی ج*( ې کو م کو چنی خرب 

نو 3و له ا ر و پا به پر یو سرت نا و ر ین لتا ړ شو ی و و. ، هم خپو ر شو ی و ا ی

هغه مها ل کی د ج*( ې د نا مه �خه د ا ر و پا یا نو و یر ه ا و تر  په :دا �که

خو لی �خه و تلی  چیر ې یو ه کو چنی خرب ه هم له هه ډ یر ه سرت ه و ه. که

و نو و لسو نو له او ر و پا  و ا ی په هغه مها ل کی به 3و لو ا و ر و پا یی هيو ا د

�خه د تی>تی په هلو �لو کی لو یه هن*ا مه جو ړ ه ک( ې و ا ی. نو له د ې 

هی� یو ه هم د ج*( ، کبله نه ختی" ز بر �و ا ک ا و نه لو ید ي" ز بر �و اک

ا و خرب ه پ?ه په پ?ه کی ، ې د پی>ی د پی>ید لو خرب خپر و ل @?و ر و نه بلل

ی ج*( ې د تلفا تو په هکله د لو ید یAو ا لو په و ينا �ن*ه د د ، پا تی شو ه

3پیا ن  ا و تر پنAلسو ز ر و پو �یا ن، چې و ا یی تر لسو ز ر و پو �یا ن م( ه

چې د د غو 3پیا نو �خه ال د یو ه 3پي د ر ملنه هم د لو ید ي" ا ، شو ي د ي

پي(ۍ د ا تیا یمی ملا ن په ر و غتو نو نو کی نه د ه شو ې. �ن*ه چې د شلمی 

لسیزې د د غی ج*( ی ر پو ټ د یو یشتمی پي(ۍ په لو م( ۍ لسيزه کی د ا 

د غه 3و ل 3پیا ن په رس پ?و ر یلو نو ، ملا ن د تیلو یز یو ن �خه خپو ر شو

دول فر ا نسی ا و بریطانیا ته ليP ، بلجیم، کی د ج*( ې له �ا ی �خه ها لند

ه. د ا هم و یل شو ي چې د د غی ج*(  شو ي ا و هلته یی د ر ملنه شو ې د

ې د مو دې په ا و ږ د و کی د لو ید ي" ا ملا ن کنسلریا صد ر ا عظم Tا غلی 

ا و چا هم په ر سنیو کی د هغه د ، هیلمو ت کو ل هم هی� نه وو لید ل شو ی

حضور یا عد م حضور په هکله �ه خپا ر ه نه ک( ل. خو چې کله ج*( ه پا ی 

بیا نو Tا غلی هیلمو ت کو ل هر کله ا و هر چیر ته لید ل  ،ته و ر سید له

هغه هم ، ډیر سرت و یا ړ و @\ل شو ېک ایج*( ې په پ ېد د ې�ه چه کيد

کی په یو ا ړ خیز ه  چې Tا غيل @و ر با چو ف په لو م( ي @ا م، هغه کا ر وو

ه د ې @ا م تو @ه د و ا ر سا د نظا مي ت( و ن د ړ ن*ید لو ا عال ن و ک(. یعنی: پ
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ت� و ن ړ ن� ا و په د و هم پ� ا و کی د شو ر و ي ا  کی یی د و ا ر سا نظا می
 خو !فتحا د سیا يس سیستم یی د تا ر یخ کند ې ته وسپاره. هورا �ورباچو 

د لودی0والو  ېهم خپل غر و ر و سا ته. م,ر په مقا بل ک ېک روسانو په ما '
چې د غه 6و لې پی5ی یی نا لید لې و  او نظا مي ک� یو نه یوا2ې د ا سیايس

ا و ال پسی یی د ر و سا نو د ز ړ و ، �9لی چې پر ې و یا ړ یی هم و نه 7و د لو

=و ، هغو ی ته یی په میلیا ر د و نو ډ ا لر ې و ر ک� ې، د سا تلو په مو خه نو

ا ملا ن د و ی ته و سپا  خپل پو 2و نه له ختی< ا ملا ن =خه و با يس ا و ختی<

نو ر ې ډا لر ې هم ر و سا نو ته و ر ، ر ي. لو ید ي< ا ملا ن په میلیا ر د و نو

=و هغو ی خپلو پو 2یا نو ته په ر و سیه کی د ننه د هستو �نی کو ر و ، ک� لی

د د ې رس ه رس ه ا مر یکا یا نو ا و هم هغو ا و ر و پا یی هيو ا  نه جو ړ ک� ي.

مل,ري د ي هم تر  و په نظا مي ت� و ن کید و نو چې د ا مر یکی رس ه د نا ت

=و د ر و سا نو غر ، نن و ر 2ې پو ر ې د د غی ج,� ې په هکله =ه و نه و یل

=ه چې لو ید ی0و ا لو غو 7تل هغه  روسانوو ر ته تا و ا ن و نه ر سيEي. خو 

 6و ل یی په سو له ئيزه تو �ه ا و په آ ر ا مه رس ه لوید ی0و ا لو ته و ر ک� ل. 

یعنی: د شو ر و ي ا تحا د له خو ا ه په لو م� ي �ا م کی په یو اړ خیز ه تو �ه 

 شو ر و ي ا تحا هم و ن� ید ه.  ړ ن� ا و بیا په خپله، د و ا ر سا پو 2ي ت� و ن

د ختی0ی ا و ر و پا 2ینی هيو ا د و نه ا و همد ا ر ن,ه د مر کز ي ا سیا 2ینی 
غ� ي یا د شو ر و ي ا تحا د په و  سا د ت� و نشR يل هیو ا د و نه چې د و ا ر 

د ر و سا نو له و لکی نه آ ز ا د شو ل. د س� ې ج,� ې سو 2وو نکي ، لکه کی وو

ا و خو ن� ۍ ال نجه چې په ا فغا نستا ن کی د شو ر و ي ا تحا د ا شغا لوو نکیو پو 

ند ا نه کی له هغه هم شو ر و ي ا تحا په خپل ژ و ، 2و نو شته و ا لی �9ل کيد ه

د د غو =و کا ر و نو په کو لو رس ه چې یا د و نه تر ینه و  ا فغا نستا ن نه و و یستل

 ر و سا نو د س� ې ج,� ې پو 2ي سیا ست ته د پا ی 6کی کی5و د.، شو ه

با ید هیر نه يش چی: د د ې پی5و نه =ه مو د ه و ړ ا ند ې د نا تو د نظا مي 
د هو ا یی =ا ر نی د کچي د پو  د نظا مي ت� و ند و ا ر سا  ات� و ن له خو 
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د ا ملا ن د یو ې سپو ر � ا لو تکې په ا ستو لو چې پيلو ، هيد لو په مو خه

یعنی: د غه ا ملا نی  یو ه پی�ه و شو ه، ا ملا نی �لمی ووی ټ یی هم یو تنک

ه  تر 'ا ر �لمي خپله سپو ر � ا لو تکه د ا ملا ن له خا و ر ې $خه د مسکو

پو ر ې په د ا سی لو ړ تیا کی بو تلله چې د و ا ر سا د ت+ و ن هی( یو ه ر ا د ا 

ا لو تکه د مسکو د 'ا ر په رس ه ميدان  ر و نه شو ه لید لی. خو چې کله د غه

وارسا ت+ و ن پر ې و پو هيدل. لکه  د هغوی د بیانوروسانو ا، کوزه شوه ېک

ا تحا د په بند کی هم  د شو رو ي چې هغه تنکی �لمی 5و 4ی ال $ه مو د ه

د 5و ر با چو ف په و ينا د و ا ر سا نظا مي ت+ و ن د ا قتصا د ي ک+ ، بند ي وو

ما تی په لو م+ ي  خو په حقیقت کی د هغو ی، کیچو نو له ال مله ړ ن? شو ی

5ا م کی د د یمو کر ا 4يک ا ملا ن د نیشنل فو لکس ا ر مي د بر ید ا و د ما 

په سیمه کی یی خپله د جI+ ی د قو  مله H5ل کیG ي چې د با لتیک تی له ال

 ما ند ا نL مر کز و با یللو. 

ز ما په ا ند: شو ر و ي ا تحا د ته د ا فغا نستا ن جI+ ه د ا قتصا د د کمز و ر ي 

چې د هغه له ال مله پر لو د ، کيد لو په ال ر ه کی خو ر ا ا غیز منه ال مل د ی

رهي 4ا نکو نو بر ید و ر ته هم مر 5ا نی ز ند ې د ختیP ا ملا ن د يP ا ملا ن با 

 پر یوو ت.

د ا �که: که چیر ې شو ر و ي ا تحا د د ا فغا نستا ن په جI+ ه کی د ا قتصا د 

د و ا ر سا ت+ و ن به پر لو ید يP ا ملا ن ، له ا ړ خه کمز و ر ی شو ی نه و ا ی

 د به هم نه ړ نIید ه. بر ید نه کا و ه ا و شو ر و ي ا تحا 

نو ، د ا چې خرب ه پر مثبت ا و منفي غر و ر با ند ې تر د ې �ا یه ر ا غلې و ه 

چې مو ږ ا فغا نا ، و یيل وو غو ر ه به و ي بیر ته خپل بحث ته ر ا و 5ر �و. ما

 ن د منفي غر و ر پر نا ر و غي لتا ړ یوو. د ا �که: 

لو ید يP ا ملا ن ا و و ر رس ه د 4و لو  په پو تني بحث کی مو و لو ستل چی: د

ک+ یو خپله س+ ه جI+ ه د کمو  نظا مي ا و ا قتصا د ي، لو ید یZو ا لو سیا يس

خو بیا هم د بر ي د غر و ر نه چې یو مثبت ، نیستا نو په مقا بل کی 5]لی و ه
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غر و ر ��ل کيد ه په کلکه تو �ه مخنيوي و ک� ا و ویی نه غو 
تل چې د و ا ر 

 ېروسي سا نظا مي ت� و ن په ما تې ا و د شو ر و ي ا تحا د په ړ ن$ید لو رس ه د

د و لس ميل غر و ر تر پ3و ال ند ې ا و تاوان وو یني. همد ا ر ن$ه لو د ی-و ا 

لو و نه غو 
تل چې ر و سيي ته د س� ې ج$�ې په پا ی کی هر ا ړ خیز ه تا و 

د هغو ی د ا قتصا د په ر غو لو کی  ا ن و ر سو ي. ال چې د ر و سيي رس ه یی

و ، مر سته و کو له. کو م چې ر و سيي و کو ال ی شو ل په و ر و ډ یر ه ز یا ته

پر پ3و و د ر و ، نظا مي ا و سیا يس بنس:و نه و ر غو ي، ر و خپل ا قتصا د ي

 ي ا و غ3تلی ک� ي. 

خپل ا بتکا ر ا و  م$ر ز مو ږ ا فغا ن ج$� ه ما ر ه ک� ۍ چې ال یی هی< کا ر په

د شو ر و ي ا تحا د د ړ ن$ید لو و یا ړ د Eا ن ، په خپل ا ختيا ر نه وو ک� ی

Gو ن� ۍ و ا ل یی د فا تحینو په ، ��ي ا و د منفي غر و ر پر Gيل پا څ ختيل

، جوړ ک�یGیر و و یني. کو م چې د بر ي هغه منفي Gلی هم و ر ته پر د یو 

نو ، په کی له و ر ا یه 
کار ي. که د ا سی نه و ي چې د پر د یو ن3ې ن3ا نې هم

د ا فغا ن ج$� ه ما ر ه و ک� یو به د ج$� ې د �:لو نه و ر و سته د خپل هيواد په 

جو ړ و لو رس ه د ننه په هیو ا د  سیا يس بنسL کی د یو ه و لس منلی نظا م په

ال ا و س هم ر  ر و غه ا و ډ ا ډ خو ند ي ک� ی و ا ی. د و ی ته چې، کی سو له

ا و نظا مي لو ر ی Nا کي ا و د خپل من-ي ج$� و لیا ر ې و ر  و سا ن سیا يس


يي. نو په کو م د لیل به د ج$� ې د فا تحینو په نا مه وو یا ړ ل يش؟  

ا و په کو م مخ به له ر و سا نو نه د ج$� ې د غر ا ما تو د غو 
تلو و ړ تیا و 

په سند ر و ا و  ې د پر د یو ز بر Eو ا کو نود و ی یو ا Eې نه د ي چ ؟لري

چې په سیمه کی ال نو ر هیو ا د و نه هم ، نغمو کی خپلی Gو Rې ا چو ي

کو م چې لکه د د و یو په Gیر د پر د یو ز بر Eو ا کو نو نیا بتي ج$� ې ، شته

 د نیا بتي هو ډ و نو رس ه یو Eا ی پر مخه بیا یی. 

یر ا ن هغه Gه و ا یی چې د مسکو له حلقو مه ر ا و �و ر ئ همد ا ا و س هم ا 

ا و سعو د ي و ا کمنX هغه Gه و ا یی چې د لند ن ا و و ا شن$W له ، و Eي
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کو مې ر ا و �ي. ا و ز بکستا ن ا و تا جیکستا ن چې ال هم د ر و سا نو له مر 

ر یز د هغه خو د ا ن%، ییتو به نه د ي ا زا د شو ي. پا کستان ن ته که و  و ر و

,په خی*ه کی ال ژ و ي. که ا ن%ر یز یی خ, و ب  خی*ې نه ر ا و تی ا و د ا ن%ر یز
 نه ک, ي بی د فا تحی د ا خیستلو نه به د تا ر یخ په م, ستو ن کی 1خ يش. 

اوس ا و س د ن, ۍ 9و ل هيوا د و نه هغو ی که د مل%ر و ملتو نو غ, ي د ي  
ناسیده تو  ه که و غو ا ړ ي ا و که و نه او که نه دي؛ >ه په سیده أو >ه په 

غواړي د ا مر یکی د متحد ه ا یا ال تو په و لکه کی 1کیل د ي. د ا �که چې 

ا د ا ر ي ؛ ا و کلتور ي >ا ن%ی د ا مر یکی د ، د مل%ر و ملتو نو 9و لی سیا يس
 هغه 9و لی >ا متحد ه ا یا ال تو د حکو مت په مر ستو پر پFو و د ر ید يل ا و

ن%ی هم هJ غه >ه کو ي چې د ا مر یکی د منحد ه ا یا ال تو د سید ه ا و نا 
و چليNي. په د ې خرب ه کی د ا ر و پا یی  سید ه ال ر 1وونو رس ه بر ا بر ې

هيوا د و نو نه تر ر و سيي ا و ا سیا یی هيوا د و نو ال تر چينه پو ر ې هم په 

وا د د ا قتصا د له ا ړ خه �ا ی شمیر ل کيد لی يش. هیO یو هي کی یو

 ؟دی! د ا که په خپله متحد ه ا یا ال ت هم و ي هپرخپل �ا ن متکي ن

د  ېی ېپر رسک ېر  Rلی شو چېاوسني هيوادونه دیوکاروان په > خو د ن, ۍ

په ، ا و د کاروان د مرشۍ دنده پر غاړه لري یایاالت والړ د همتحد ېامریک

, ي د خپلو سو چو نو ا و خیا لو نو له د کار و ان �یني غ ې1ای ېکاروان ک

خو په اوسنيو ، ولر ي ېیا وسوس د کاروان د مرش تا به او الر 1وونو هیيل مخی

د ا سی هیلو ا وا ر ز و  انو ته د ې اقتصادي او نظامي رشایطو ک، سیايس
 د مینونو >خه ډک دي او د چا رسه دايس ېدلو الر ې ا و  ودرې 9ولېرس

کولو ا و دالرې په پاکولو خپلو مو  ېد د غو مینو نو په لر  1کار ي >و وسه نه

  خو ته ورسیدلی يش.

  

  پای


