ان اﷲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﺎ ﺑﻘﻮم ﺣﺘﻰ ﻳﻐﻴﺮو ﻣﺎﺑﺎﻧﻔﺴﻬﻢ

د ا ﻓﻐﺎ ن ﻣﻠﺖ ﻏږ !

اﻻﻳﻪ
ﺻﺪق اﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ

ﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻫﻴﻮاد

ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮه ﻟﻮى ﺧﺪاى ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ﻳﻮه ﻗﻮم ﻛﯥ ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻪ

ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻣﻠﻲ ،ﺧﭙﻠﻮاك ،ﺑﯥ

راوﻟﻲ ﺗﺮ څﻮ دوى ﭘﺨﭙﻠﻮ ځﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺗﻐﻴﺮ اراده وﻧﻜړي

ﻃﺮﻓﻪ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘښﻮ وﻻړ او
ﺳﺮﻟﻮړې اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻲ ﻳﻮ

د  1391ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د ﺟﺪي ﻣﻴﺎﺷﺖ

د  2013ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﺟﻨﻮري ﻣﻴﺎﺷﺖ

د درﻳﻤﯥ دورى  5ﻣﻪ ګڼﻪ

ﺣﺞ اود ﻟﻮى اﺧﺘﺮﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﯥ
او زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ
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د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ )ﭘﻲ آرټﻲ ګﺎﻧﻮ(
ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ او ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوې  :ﻳﻮه ارزوﻧﻪ
اﻧﺠﻴﻨﻴﺮ اﺟﻤﻞ ﺷﻤﺲ

وﺻﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﻼﺧﻴﻞ

ﺧﺪاى )ج( د اﻧﺴﺎن او ﭘﻴﺮﻳﺎﻧﻮ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﭘﻪ اړه ﭘﻪ ﻗﺮآن ﻋﻈﻴﻢ اﻟﺸﺎن ﻛﯥ داﺳﯥ ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي » ﻣﺎ

ﻧﺪي ﭘﻴﺪا ﻛړي اﻧﺴﺎﻧﺎن او ﭘﻴﺮﻳﺎن ﻣګﺮ د ﺧﭙﻞ ﻋﺒﺎدت ﻟﭙﺎره «  .ﺣﺞ د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺒﺎداﺗﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ

ﻋﺒﺎدت او د اﺳﻼم د ﭘﻴﻨځﻮ ارﻛﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ رﻛﻦ دى ﺧﻮ د اﺳﻼم د ﻧﻮرو ارﻛﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﭘﺪې ﻛﯥ دى ﭼﯥ ﺣﺞ ﻳﻮاځﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﻓﺮض دى ﭼﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻮان ﻳﯥ ﻟﺮي  .ﭘﻪ ﺷﺮﻳﻌﺖ ﻛﯥ ﺣﺞ اﺗﻪ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﺮي :

د  2002ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل ﭘﻪ اواﻳﻠﻮﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻛﺮزي ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﭘﻪ
ﻛﺎر ﭘﻴﻞ وﻛړ ﻧﻮ وﻳﻠﻰ ﺷﻮ ﭼﯥ د ﺻﻔﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺷﺮوع وﻛړه  .دوﻟﺘﻲ دﺳﺘګﺎه ﻋﻤﻼً
وﺟﻮد ﻧﻪ درﻟﻮد ﻳﺎ ړﻧګﻪ ﺷﻮې وه  .د دوﻟﺘﻲ ﻧﻬﺎدوﻧﻮ د ړﻧګﻴﺪودا ﻟړۍ د ډاﻛټﺮ
ﻧﺠﻴﺐ د دﺳﻘﻮط ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ داﻧﺎرﺷﻴﺰې واﻛﻤﻨۍ  ،د ﻗﺪرت او
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ﻟﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ﻣﻨځﻮ ﺟګړواو د ګﺎوﻧﺪﻳﺎﻧﻮ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ ﻟﻪ
ﻛﺒﻠﻪ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې وه  .ﭘﺪاﺳﯥ ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﻛﯥ ښﺎﻏﻠﻰ ﺣﺎﻣﺪﻛﺮزى ﻗﺪرت ﺗﻪ
ورﺳﻴﺪﭼﯥ د وﻟﺲ ﻏﻮښﺘﻨﯥ او ﻫﻴﻠﯥ زﻳﺎﺗﯥ وې وﻟﯥ دوﻟﺖ د ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ورﻛﻮﻟﻮ

-

اﺳﻼم

-

ازادي )ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻼم ﻧﻪ وي (

-

ﻋﻘﻞ ) ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻴﻮﻧﻰ ﻧﻪ وي(

-

ﺑﻠﻮﻏﺖ ) ﺑﺎﻳﺪ ﺻﻐﻴﺮ ﻧﻪ وي (

-

ﺻﺤﺖ ) ﻣﺮﻳﺾ ﻧﻪ وي (

-

د ﻟﻴﺎرى او ﺣﺞ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﻗﺪرت او اﻣﻜﺎﻧﺎت

-

د زﻧﺎﻧﻪ ﻟﭙﺎره د ﻣﺤﺮم ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ

ﻣﺤﺪود او ﻳﺎ ﻫﻴڅ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد  .ﻧړﻳﻮاﻟﯥ ټﻮﻟﻨﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﭘﺮوژو د ﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎرﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ ﻳﺎ ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻳﻮ
ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﺟﻮړ ﻛړ  .دا ﻃﺒﻌﻲ وه ﭼﯥ داﺳﯥ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﻢ د وﻟﺲ او او ﻫﻢ د ﻧﻮې
ادارې د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداره اوﺳﻲ  ) .ﭘﺎﺗﯥ  4ﻣﺦ(

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺧﻮږى ارﺑﺎب دوﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ ﻣړﻳﻨﻪ

ﻛﻪ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﺪې ﺷﺮاﻳﻄﻮ ﺑﺮاﺑﺮ وي ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻳﻮ وار د ﺑﻴﺖ اﷲ ﺣﺞ ادا ﻛړي .
)ﭘﺎﺗﯥ  4ﻣﺦ(

د ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې د ﻣﻠﺖ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ
وﻟﻲ ﺣﺪاد ﻓﺮﻫﺎد

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د ﺛﻮر د ﻛﻮدﺗﺎ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا ﻛﯥ د ځﺎن ﻟﭙﺎره د ارواښﺎد
ﺷﻤﺲ اﻟﻬﺪا ﺷﻤﺲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻣﺒﺎرزه ﭘﻴﻞ ﻛړه ﻧﻮ ﻫﻠﺘﻪ د ﺷﺪﻳﺪ

ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ اوﻻدوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﺮوﻧﻮ او ﻧﻴﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻘﺶ و ﻗﺪم ﺑﺎﻧﺪې ﭘﺮ ﺗﻠﻠﻮ وﻳﺎړل

ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻣﺦ ﺷﻮه  .ﻳﻮاځﯥ ﻳﻮ څﻮﺗﻨﻈﻴﻤﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ د ﺳﻴﺎﺳﻲ

ﻛﻴږي ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﻫﻢ داﺳﯥ ﻣﺜﺎل ﻟﺮي  .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻳﻮ ﺳﻔﺮ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ زه د ﻛﺎﺑﻞ ﻧﻮي

اﺣﺰاﺑﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﮋﻧﺪل ﻛﻴﺪل او د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻣﻠﻲ ګﻮﻧﺪ ﺗﻪ

ښﺎر د ﻣﺮغ ﻓﺮوﺷۍ ﻛﻮڅﯥ ﺗﻪ وﻻړم او د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﻜﻪ  ،اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ او ﻏﺎزي اﻣﺎن

ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮم اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺎﻧﺪې څﻮك ﻗﺎﻳﻞ ﻧﻪ وو ﺑﻠﻜﻪ د اﻓﻐﺎن

اﷲ ﺧﺎن ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﻣﯥ واﺧﻴﺴﺘﻞ  .ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎرﺗﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ وو ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺘﻌﻠﻢ

ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﻟﭙﺎره د ﻧﻮرې ﻧړۍ ﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻮﻣﻜﻮﻧﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ګﻮﻧﺪ ﻣﺤﺮوم

ﻣﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ راﻧﻪ اوﻛړه ﭼﯥ څﻪ ﻣﯥ واﺧﻴﺴﺘﻞ  .ﻣﺎ ورﺗﻪ ﭘﻮﺳﺖ

ﺳﺎﺗﻞ ﺷﻮى وو  .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﭘﺎﻛﯥ اﺳﻼﻣﻲ او ﻣﻠﯥ ﻋﺰم اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ

ﻛﺎرﺗﻮﻧﻪ وښﻮدل  .دا ﻣﺘﻌﻠﻢ د اووم او ﻳﺎ اﺗﻢ ټﻮﻟګﻲ زده ﻛﻮوﻧﻜﻰ وو .زه ډﻳﺮ ﺣﻴﺮان او

ګﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﻘﺪس ﺟﻬﺎد ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮﺷﺨﺼﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﻛﯥ ﻓﻌﺎﻟﻪ وﻧډه

ﭘﺮﻳﺸﺎن ﺷﻮم ﭼﯥ ﻛﻠﻪ دې ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﻛﺎرﺗﻮﻧﻪ وﻛﺘﻞ او ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ اوﻛړه ﭼﯥ
دا څﻮك دي .

درﻟﻮده .

)ﭘﺎﺗﯥ  4ﻣﺦ(

ﻣﻮﻧږ ﻣﻠﻲ ګټﯥ ﭘﻪ ﺷﺨﺼﻲ او ﺣﺰﺑﻲ ګټﻮ ﻣﻘﺪﻣﯥ ﺑﻮﻟﻮ  ) -د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮﻗﻲ ګﻮﻧﺪ(

)ﭘﺎﺗﯥ  4ﻣﺦ(

د  1391ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د وږي ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د  2012ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﺳﻴﭙﺘﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ

د درﻳﻤﯥ دورى  4ﻣﻪ ګڼﻪ

ﭘﺎﺗﯥ  :ﺣﺞ او ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﺳﺮ ﻟﻴﻜﻨﻪ

د ﻧﺒﻲ اﻛﺮم )ص( ﻧﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﭘﻮښﺘﻨﻪ اوﺷﻮه ﭼﯥ ﻛﻮم

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻣﺮﻳﻜﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون د دواړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ د ﻳﻮ څﻪ ﻣﻮدې راﻫﻴﺴﯥ د ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې دى او ﻧﻦ ﺳﺒﺎ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﻲ او رﺳﻨﻴﺰو ﺣﻠﻘﻮ ﻛﯥ ﻳﻮه ګﺮﻣﻪ ﻣﻮﺿﻮع ده  .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده
ﭼﯥ دا ﺗړون د دواړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ

2

ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ دى ؟ ﻫﻐﻪ اوﻓﺮﻣﺎﻳﻞ » اﻻﻳﻤﺎن ﺑﺎﷲ «
ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ اﷲ اﻳﻤﺎن ﻟﺮل  .ﺑﻴﺎ ﺗﺮې ﭘﻮښﺘﻨﻪ اوﺷﻮه
ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ دى  .وې
ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ »اﻟﺠﻬﺎد ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ « ﻳﻌﻨﻲ د اﷲ ﭘﻪ ﻟﻴﺎر

د ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻮي

ﻛﯥ ﺟﻬﺎد ﻛﻮل  .ﺑﻴﺎ ﺗﺮې ﭘﻮښﺘﻨﻪ اوﺷﻮه ﭼﯥ د ﻫﻐﯥ

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﺗړون ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺸﻜﻴﻠﻮي  .ﭘﻪ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ

ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺘﺮ دى  .وې ﻓﺮﻣﺎﻳﻞ »اﻟﺤﺞ

ﺗړون ﻛﯥ وﻳﻞ ﺷﻮي ﭼﯥ » دواړه ﻟﻮري ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ داﺧﻠﻲ ﻃﺮزاﻟﻌﻤﻠﻮﻧﻮ
ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﺮ ﻳﻮې دوه ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ ﻣﺬاﻛﺮات ﭘﻴﻠﻮي او
ﻫﺪف ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﺎل ﻛﯥ دﻧﻨﻪ ﺑﺸﭙړ ﺷﻲ  .دا اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﭘﺮﺳﻮﻧﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺮورﻳﺰم ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې
 ،د ﻣﻠﻜﻲ او ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺮﺳﺘﻮ او د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎﺗﻮ او ﺗﻌﻠﻴﻢ او
ﻧﻮرو ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر راﻏﻠﻲ دي  ،د ﺣﻈﻮر د څﺮﻧګﻮاﻟﻲ د 2003
م ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ او ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻫﻐﻮ ﺗﻮاﻓﻘﺎﺗﻮ او ﺗﻔﺎﻫﻤﺎﺗﻮ ځﺎى وﻧﻴﺴﻲ
ﭼﯥ دواړه ﻟﻮري ﻳﯥ دوه ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﯥ د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﻣﻐﺎﻳﺮ
وﺑﻮﻟﻲ .
ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻮي ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋﻳﻚ ﺗړون د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون ﭘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ډول

ﻣﺒﺮور« ﻳﻌﻨﯥ ﺣﺞ ﭼﯥ ﭘﻜﯥ د ګﻨﺎه ﻧﻪ ځﺎن ژﻏﻮرل
ﺷﻮى وي  .د ﺑﻴﺖ اﷲ ﻧﻪ د ﻃﻮاف ﭘﻪ دوران ﻛﯥ د ﻫﺮ
ﻗﺪم ﭘﻪ اﻳښﻮدﻟﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎن ګﻨﺎه ﻟﻴﺮې ﻛﻴږي او
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ورﺗﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﻴږي  .ﭘﻪ ﺑﻴﺖ اﷲ ﻛﯥ
ﻳﻮ ﻟﻤﻮﻧځ ﭘﻪ ﻟﻜﻮﻧﻮ ﻣﻮﻧځﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎﺑﻴږي او ﻫﻤﺪا
راز ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮي ﻛﯥ ﻳﻮ ﻟﻤﻮﻧځ ﭘﻪ زروﻧﻮ
ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻮ ﺣﺴﺎﺑﻴږي  .د ﺣﺞ ﭘﻪ ﺑﺎره اﷲ ﭘﺎك داﺳﯥ
ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي »او ﻧﻴﻜﻲ ﻛﻮۍ او ﺑﻴﺸﻜﻪ ﭼﯥ ﺧﺪاى
)ج( ﻣﺤﺒﺖ ﻛﻮي ﻟﻪ ﻧﻴﻜﻮ ﻛﺎرو ﺳﺮه او ﭘﻮره ﻛړۍ
ﺣﺞ او ﻋﻤﺮه د اﷲ ﻟﭙﺎره ط « .

او ﻧﻪ ﻳﯥ ﻓﺴﻖ وﻛړ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ د ټﻮل ګﻨﺎﻫﻮﻧﻪ ورﺗﻪ ﺑښﻞ
ﻛﻴږي (.
د اوﺳﻨۍ زﻣﺎﻧﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﺧﺎص ډول
ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ دې ﺧﺪاى ﻫﺪاﻳﺖ اوﻛړي ځﻜﻪ ﭼﯥ د
ﺣﺞ او د ﻟﻮى اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻧﻪ رواج ﺟﻮړ ﺷﻮى دى
او ځﻴﻨﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺣﺞ او ﻗﺮﺑﺎﻧﯥ ﻳﻮاځﯥ د ﻋﺒﺎدت
ﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ د رﻳﺎ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ ﻛﻮي  .ﻫﺪف ﻳﯥ دا وي
ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻋﺰت زﻳﺎت ﺷﻲ او ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ
ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ وواﻳﻲ  .ځﻴﻨﯥ د ﺣﺞ اﻫﺪاف او
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﻲ او د ﺣﺞ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ او ﺗﺤﻔﻆ ﺑﺎﻧﺪې
آ ګﺎه ﻫﻢ ﻧﻪ اوﺳﻲ او ﭘﻪ دې ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ د
ﺣﺞ اﺻﻞ ﻣﻌﻨﻰ او ﻣﻔﻬﻮم څﻪ دى  ،او ﺣﺞ ﻓﺮض دى
او ﻛﻪ واﺟﺐ او ﻛﻪ ﺳﻨﺖ ؟ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﻈﻮر ﻳﯥ دا وي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﻨځﻮ ﻛﯥ ﺣﺴﺎب ﺷﻢ  .د ﻓﺴﻖ  ،ﻓﺴﺎداو ﻧﺎ
ﻣﺸﺮوع ﻛﺎروﻧﻮ څﺨﻪ ﺧﻮدداري ﻧﻪ ﻛﻮي  .د ا رﻧګ
ﺣﺠﻮﻧﻪ د ﺛﻮاب ﭘﺮ ځﺎى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ ﻋﺬاب اﺧﺘﻪ
ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ اﺻﻄﻼح ﻛﯥ ﺧﻠﻚ داﺳﯥ

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻮي او اﺻﻮل ﻳﯥ وﺿﻊ ﻛﻮي ﺧﻮ دا ﭼﯥ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون ﺑﻪ

ﻫﻤﺪا راز د ﻛﻌﺒﯥ ﺷﺮﻳﻔﯥ د ﻃﻮاف ﺗﺮ څﻨګ د ﺻﻔﺎ

څﺮﻧګﻪ ﭼﻮﻛﺎټ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړي د ﺑﺤﺚ ﻻﻧﺪې دى  .ﻃﺒﻌﻲ ده ﭼﯥ

او ﻣﺮوه ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ

ﺷﺨﺺ ﺗﻪ » ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺮﺑﺎد واﻳﻲ « .

ﻣﺰل ﻛﻮل د ﺣﺞ ﻟﻪ ارﻛﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﻬﻢ رﻛﻦ دى  .ﺻﻔﺎ

زﻣﻮﻧږ دوﻟﺘﻲ اداره ﭼﯥ د ﺣﺞ د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺎرې د ﺣﺞ

دواړه ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې اړه ﺧﭙﻞ ځﺎﻧګړي درﻳځﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﻣﻠﻲ ګټﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴټ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻋﻴﺎروي .
وﻟﺴﻤﺸﺮﺣﺎﻣﺪ ﻛﺮزي ﭘﺪې ﻧږدﻳﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ډاګﻪ ﻛړې ﭼﯥ دا ﺗړون ﺑﻪ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻻﺳﻠﻴﻚ ﺷﻲ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ او
ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام وﻛړي  .ﻛﻪ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ د ﻣﺎل او ځﺎن د
ﺧﻮﻧﺪﻳﺘﻮب  ،د اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ د ﺗﺠﻬﻴﺰ او روزﻧﯥ او د ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﺤﺮﻳﻢ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ وﻣﻨﻞ
ﺷﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻴﻮال دى ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﯥ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺗﻪ د ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻣﺼﻮﻧﻴﺖ ﻣﺴﻠﻪ ﭘﻪ ﭘﺎم ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻲ  .ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻣﺴﻠﻪ ﭼﯥ وﻟﺴﻤﺸﺮ

او ﻣﺮوه ﭘﻪ ﻣﻜﻪ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﻛﯥ د ﻛﻌﺒﯥ ﺷﺮﻳﻔﯥ ﺗﺮ
څﻨګ ﻫﻐﻪ دوه ﻏﻮﻧډۍ دي ﭼﯥ ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮه ﺑﻲ ﺑﻲ د ﺧﭙﻞ
زوى ﺣﻀﺮت اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺳﺮه د ﻫﻤﺪې
دوه ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﺮﻳښﻮدل  .ﻫﺎﺟﺮې ﺑﻲ ﺑﻲ د
ﺗﻨﺪې او اوﺑﻮ د ﻧﺸﺘﻮاﻟﻲ د ﻛﺒﻠﻪ د دې دوه ﻏﻮﻧډﻳﻮ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻣﻨډې راﻣﻨډې ﻛړې ﭼﯥ ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻛﯥ اﷲ ﭘﺨﭙﻞ
ﻗﺪرت د ﺣﻀﺮت اﺳﻤﻌﻴﻞ )ع( د ﭘښﻮ ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﺳﺮه
د زم زم ﭼﻴﻨﻪ رواﻧﻪ ﻛړه ﭼﯥ اوس ﺗﺮې د ﻧړۍ ټﻮل
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن د ﺣﺞ د ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل د ﺗﺒﺮك ﻟﭙﺎره

ورﺑﺎﻧﺪې ټﻴﻨګﺎر ﻛﻮي د زﻧﺪاﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺴﻠﻪ ده ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎن

اوﺑﻪ څﻜﻲ .

او ﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻮ او ﻛﻮروﻧﻮ ﺑﻤﺒﺎري ﻛﻮي  .د اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون ﭘﻪ ﺑﺎب د

ﻣﺸﺮﻛﺎﻧﻮ د ﺻﻔﺎ او ﻣﺮوه ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮوﻧﻮ د

ﺑﻪ څﻮك ﻧﻪ ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮي او ﻧﻪ ﺑﻪ دا ﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ زﻧﺪاﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨځ ﺗﻪ ﻛړي
وﻟﺴﻤﺸﺮ درﻳځ د ﻫﻴﻮاد د ﻣﻠﻲ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻟﭙﺎره ﻣﻬﻢ اﺳﺎس دى او
ښﻜﺎره ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻣﻴﻴﻦ اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺑﻪ ﺗﺮې ﭘﻮره ﻣﻼﺗړ
ﻛﻮي .
ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ اوﺑﺎﻣﺎ د دوﻳﻢ ځﻞ ټﺎﻛﻞ ﻛﻴﺪل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎب د دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد د ﭘﺎﻟﻴﺴﻴﻮ د ﺗﺴﻠﺴﻞ ﻟﭙﺎره ﻳﻮ ښﻪ
ﺗﺼﺎدف او ﻓﺮﺻﺖ دى  .دواړه ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ د دې ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻪ
ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه داﻣﻨﻴﺘﯥ ﻣﺴﻮﻟﻴﺘﻮﻧﻮ د اﻧﺘﻘﺎل د ﺑﻬﻴﺮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب
او ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﺗﺮ څﻨګ ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون ﺑﺎﻧﺪې ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﻪ اوﻛړي ﺗﺮ

)اﺳﺎﻓﻪ( او )ﻧﺎﻳﻠﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺘﺎن ﻧﺼﺐ ﻛړي وو ﭼﯥ
دوى ﺑﻪ ﻳﯥ ﻋﺒﺎدت ﻛﺎوه  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د اﺳﻼم ﻣﻘﺪس

ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﺘﻔﺎدې ﺳﺮه د دې ﻫﻴﻮاد ﻫﻐﻪ ﺗﺸﻮﻳﺸﻮﻧﻪ رﻓﻊ ﻛړى ﭼﯥ
ګﻨﯥ دا ﺗړون ﺑﻪ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻟﭙﺎره اﻣﻨﻴﺘﻲ ګﻮاښ اوﺳﻲ ﺑﻠﻜﻪ دا ﺗړون
ﻳﻮاځﯥ د د ﺗﺮورﻳﺰم د ﻣﺨﻨﻴﻮۍ او د اﻓﻐﺎن اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻣﺮﺳﺘﯥ او د دوى د روزﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻴږي ﺗﺮ څﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ ﺛﺒﺎت
راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﭘﻪ ګټﻪ دى .

ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺣﺞ او اوﻗﺎﻓﻮ ﻟﺨﻮا د ﺣﺞ ﭘﻪ ﻣﺮاﺳﻤﻮ
ﻛﯥ ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﻛﻴږي  .د داﺳﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻟﻤړي ﺳﺮ ﻛﯥ د ﻗﺮه ﻛﺸۍ ﻛﯥ ﻧﻮم راوځﻲ او ﻛﺎروﻧﻪ
ﻳﯥ ﻟﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻛﻮم ﺧﻨډ او ځﻨډ ﻣﺦ ﭘﺮ وړاﻧﺪې ځﻲ  .ﺑﻞ
ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ ﭘﻪ وزارﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮړو ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻮ
ﻛﺎر ﻛﻮي  ،دو ﻟﺴﻲ ﺟﺮګﯥ ﻏړي اوﺳﻲ او ﻳﺎ د
اﻣﺘﻴﺎزاﺗﻮ ﻧﻪ ﺑﺮﺧﻮرداره دى ﺑﻠﻜﻪ ټﻮﻟﻮ ﺧﭙﻞ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﺣﺞ د ﺗﻠﻮ اﺳﺎﻧﺘﻴﺎوې ﺑﺮاﺑﺮوي  .ﺧﻮ
د ﺣﺞ اﺻﻠﯥ ﻣﺰه ﺧﻮ ﭘﺪې ﻛﯥ ده ﭼﯥ ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ زﻳﺎر او ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺣﻼﻟﻮ ﭘﻴﺴﻮ د ﺣﺞ ﻓﺮض ادا

ځﻴﻨﯥ ﺗﺸﻮﻳﺸﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل ﻧﻮ ﺧﺪاى )ج( دا آﻳﺖ

د ﻟﻮى اﺧﺘﺮ د ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻧﻪ ﻫﻢ اوس ﻳﻮ رواج ﺟﻮړ ﺷﻮى

ﻛړل او د ﺻﻔﺎ او ﻣﺮوه د ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﭘﻪ اړه ورﺳﺮه
ﻧﺎزل ﻛړ) :ان اﻟﺼﻔﺎ واﻟﻤﺮوه ﻣﻦ ﺷﻌﺎﻳﺮاﷲ  .ﻓﻤﻦ ﺣﺞ
اﻟﺒﻴﺖ اوﻋﺘﻤﺮ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﻄﻮف ﺑﻬﻤﺎ و ﻣﻦ
ﺗﻄﻮع ﺧﻴﺮا ﻓﺎن اﷲ ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻠﻴﻢ ( ﺗﺮﺟﻤﻪ  :ﺑﻴﺸﻜﻪ
ﺻﻔﺎ او ﻣﺮوه داﷲ د ﻧښﻮ ځﻴﻨﯥ دي  .ﻧﻮ ﻫﺮ څﻮك
ﭼﯥ اراده د ﺣﺞ اوﻛړي د ﺑﻴﺖ اﷲ ﺷﺮﻳﻒ ﻳﺎ اراده د

ﺧﺒﺮه داده ﭼﯥ د دې اﻣﻨﻴﺘﻲ ﺗړون ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ د

دﻏﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛړى ﻧﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﭙﻞ

ﻳﺎ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻛﯥ ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺎم او ﭼﻮﻛۍ وﻟﺮي  .د داﺳﯥ

ﻛړي .

ﻛﯥ ﭼﯥ ﻃﻮاف اوﻛړي ﭘﺪې دواړو او ﻫﺮ څﻮك ﭼﯥ

اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻣﻠګﺮى ﻫﻴﻮاد« ) (Non-Nato Allyدى او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻢ

ﺑﻬﺘﺮ ﻫﻐﻪ څﻮك دى ﭼﯥ ډﻳﺮ ﻣﺎل او دوﻟﺖ وﻟﺮي او

دﻳﻦ ﻇﻬﻮر وﻛړ ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ دا دواړه ﺑﺘﺎن ﻣﺎت

څﻮ د دواړو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﻠﻲ ګټﯥ ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﻞ ﺷﻲ  .ﺑﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ

ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي راﻣﻨځ ﺗﻪ ﺷﻲ  .دا ﭼﯥ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن » د ﻧﺎټﻮ ﻧﻪ ﺑﺎﻧﺪى د

ﻧﻴﻤګﺘﻴﺎوو ﺳﺮه ﻣﻞ ده  .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول ﻣﻌﺘﺒﺮ او

ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺟﺮګﯥ ﻏړي ﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ دا ﭼﯥ د د دوﻟﺖ د

ﻋﻤﺮې اوﻛړي ﻧﻮ ﻫﻴڅ ګﻨﺎه ﻧﺸﺘﻪ ﭘﻪ ده ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ دې

ﻣﻨﻔﻲ رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻮ او ﺗﺎوﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻲ ﭘﺮ ځﺎى د ﺗﺮﻫګﺮۍ ﭘﺮ ﺿﺪ ﻳﻮه ګډه

او اوﻗﺎﻓﻮ د وزارت ﻟﻪ ﻟﻴﺎرې ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﻫﻢ د ډﻳﺮو

وﻛړي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ څﻪ ﻧﻴﻜﻲ ﺑﻴﺸﻜﻪ اﷲ ﺷﻜﺮ
ﻗﺒﻠﻮﻧﻜﻲ او ﺧﺒﺮدار دى .

دى  .ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﯥ واﺟﺐ ده او دا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺗﻪ د ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ده .
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮاځﯥ د ﺧﺪاى ﭘﺎك د رﺿﺎ ﻟﭙﺎره
اوﺷﻲ ﺧﻮ زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ډﻳﺮ داﺳﯥ اﺷﺨﺎص
ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻟﺤﺎظ ﭘﺮې ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ واﺟﺐ ﻧﻪ
وي ﺧﻮ ﻳﻮاځﯥ د ګﺎوﻧډي د رﻗﺎﺑﺖ ﻟﭙﺎره ﭘﻪ ﻗﺮض
ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮي او ﺑﻠﻪ ﺧﺒﺮه داده ﭼﯥ اﺳﻼم ﻛﯥ اﺻﻮل
واﺿﺢ دى )ان اﻻﻋﻤﺎل ﺑﺎاﻟﻨﻴﺎت ( ﻳﻌﻨﯥ د ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ
ﺑﻨﺴټ ﭘﻪ ﻧﻴﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪې دى  .ﻧﻮ ﻛﻪ څﻮك د رﻳﺎ ﻟﭙﺎره

ص

د ﺣﻀﺮت اﺑﻮﻫﺮﻳﺮه ﻧﻪ رواﻳﺖ دى ﭼﯥ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ

ﻓﺮﻣﺎﻳﻠﻲ دي ) ﻋﻦ اﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮه ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳﻮل
اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺣﺞ ﻓﻠﻢ ﻳﺮﻓﺚ وﻟﻢ
ﻳﻔﺴﻖ ﻋﻔﺮ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ذﻧﺒﻪ( ژﺑﺎړه ) :اﺑﻮ ﻫﺮﻳﺮه
)رض( واﻳﻲ رﺳﻮل اﷲ )ص( وﻓﺮﻣﺎﻳﻞ  :ﭼﺎ ﭼﯥ ﺣﺞ
وﻛړ او د ښځﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ د ﺷﻬﻮت ﺧﺒﺮې وﻧﻜړې

ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛﻮي او ﻳﺎ د ﺣﺞ ﻟﭙﺎره ځﻲ ﻧﻮ ﭘﺪې ﻋﻤﻞ ﻛﯥ
د ﺛﻮاب ﭘﺮ ځﺎى ګﻨﺎه ده ځﻜﻪ ﭼﯥ دا ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع
رﻗﺎﺑﺖ دى او د اﺳﻼم ﻣﻘﺪس دﻳﻦ ﻫﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮوع
رﻗﺎﺑﺖ ردوي  .ﺧﺪاى دې ﻣﻮﻧږ ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺳﻤﻪ او د ﺷﺮﻳﻌﺖ ﭘﻪ اﺻﻮﻟﻮ ﺑﺮاﺑﺮه ﻟﻴﺎر دﺗﻠﻮ ﻫﺪاﻳﺖ
ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛړي ) .آﻣﻴﻦ(
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د درﻳﻤﯥ دورى  4ﻣﻪ ګڼﻪ

د ارواښﺎد ﺷﻤﺲ اﻟﻬﺪا ﺷﻤﺲ د اووم ﺗﻠﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ

ﺟﻨﺎزې

وﺻﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﻼﺧﻴﻞ

ﻧﺠﺎت ﻣﻞ

ﭼﯥ ﻛﻠﻪ راﺗﻪ ﻳﺎد ﺷﻲ زړه زﻣﺎ ﻛﻮي ژړا
د ﻛﻮم وﺧﺖ ﻧﻪ ﭼﯥ وﻓﺎت ﺷﻮ ارواښﺎد ﺷﻤﺲ اﻟﻬﺪا
ورځ د دوﺷﻨﺒﯥ وه ،اﺗﻠﺴﻢ وه د ﻣﯧﺰان
دوه ﺑﺠﯥ د ورځﯥ وې ،اوم د رﻣﻀﺎن
د ﻛﻨړ ﻓﻀﺎ ﺗﻐﻴﺮه ﺷﻮه؛ ﭼﯥ ﺗﺮې ﻻړې دا ښﻜﻼ ،ښﻜﻼ
ﻣﺬﻫﺐ ﻳﯥ ﺣﻨﻔﻲ وه ،ﻣﺠﺎﻫﺪ ،او ﻣﺴﻠﻤﺎن و
رﻳښﺘﻮﻧﻰ ﻣﺒﺎرز و ،ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ ﻗﻬﺮﻣﺎن و
د ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﯥ وه ﭘﻴﺎوړى ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ
ﻟﻮى ﻏﺮ د ﺣﻮﺻﯧﻠﯥ و ،د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﻧﻪ ﻟﻮړ اﻧﺴﺎن و
د ټﻴﻨګ ﻋﺰم ﺧﺎوﻧﺪ و ،ﺑﻬﺎدر او ﭘﻬﻠﻮان و
ﺳﭙﯧڅﻠﻰ ﻟﻮى ﭘښﺘﻮن و ،ډﯦﺮ ﭘﺎﺑﻨﺪ و د وﻓﺎ
وﻃﻦ ورﺗﻪ ډﯦﺮ ګﺮان و ،ښﯧﺮازۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻋﺎﺷﻖ و
دﻏﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ وه ،د ﻫﻮﺳﺎ ﻣﻠﺖ ﺷﺎﻳﻖ و
ﭘﻪ دې ﻻر ﻛﯥ ﭘﯧﺮو و د ﻏﺎزي اﻣﺎن اﷲ
ﻣﺼﻴﺒﺖ ﻛﯥ ډﯦﺮ ﺻﺎﺑﺮو او ﭘﻪ ﺣﻖ ﻳﯥ ﻓﯧﺼﻠﻪ ﻛړه
ﻟﻪ ﺑﺪو ﻳﯥ ﻧﻔﺮت وه ،ﭘﻪ ښﻮ ﻳﯥ ﺗﻠﻮﺳﻪ ﻛړه

ﺟﻨګﻮﻧﻪ دي ،ﻣﺮګﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺎزې دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي ،ﺗﻮروﻧﻪ دي ،ټﺎﭘﯥ دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
د ﺑګۍ آس ﭘﻪ ﺷﺎن ګﺮځﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺨﻪ ﺑﻪ دې ګﻮرې
ﻛﻤﺮوﻧﻪ ،ﻛږﻟﻴﭽﻮﻧﻪ دي ،ﺧﻈﺮې دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
د ﺳﻮﻟﯥ ﺳﺎه ﺧﺘﻠﯥ ده ،ﺳﻜﻮن ﻛﻮﻣﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ
دودوﻧﻪ دي ،اوروﻧﻪ دي ،ﻟﻤﺒﯥ دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
ﻗﺎﺗﻞ دى ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻮل دى ﺑﺲ دﻋﻮه ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻨﺖ ده
ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ،ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ دي ،ﻓﺘﻮې دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
د دﻋﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘټ دي ،ﻋﺎﻃﻔﻪ ﭘﻪ ﻛډه ﺷﻮې
اﻫﻮﻧﻪ ،ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ دي ،ﺧﯧﺮې دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ
ﻛﺎﻟﺒﻮﺗﯥ )ﻧﺠﺎت ﻣﻠﻪ( ﺑﺲ ﻟﺤﻈﻪ ،ﭘﻪ ﻟﺤﻈﻪ راوړي
mnhgttttttttttttttttttttttttttttttt
داروﻧﻪ دي ،ﺳﺮوﻧﻪ دي ،ﺣﻠﻘﯥ دي دې وﻃﻦ ﻛﯥ

ﭘﻪ ﻻر ﺑﺎﻧﺪې روان د ﻣﻴﺮوس او اﺣﻤﺪﺷﺎه
ﻏﺎزي ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب وه ،ازادۍ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﺪا وه

ﭘﺎﺗﯥ  :د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﺧﻮاﺧﻮږي ارﺑﺎب دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻠﻴﻞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ﻃﺎﻟﺐ د اﺳﺘﻘﻼل او د وﻃﻦ د ارﺗﻘﺎ وه
ﺧﺪﻣﺖ د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﺗﻪ  ،وه ﺳﭙﺎﻫﻲ ﺗﻮره ﺗﺮ ﻣﻼ
ﺧﺎدم ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﯥ د وﻃﻦ او د ﻣﻠﺖ و
ﭘﻪ دﻏﯥ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺎﻧﺪې رﺋﻴﺲ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ و
د ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺑﯥ ﻣﺪﻋﺎ
رﻗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺮ څﻪ واﻳﻲ؛ ﻣګﺮ ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ وه ﻣﻨﻠﻰ
اﻣﺘﺤﺎن ﻳﯥ وه ورﻛړى؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﯥ و ښﺎﻏﻠﻰ
ګﻨﺎه ﻳﯥ ﺻﺮف دا وه ﭼﯥ ﻳﯥ وﻧﻜړه ﺳﻮدا
رﻗﻴﺒﻪ ! ﻣﺦ دې ﺗﻮر ﺷﻪ ،ﺗﻪ ﭘﻪ څﻪ ﺑﺎﻧﺪې ﻣﻐﺮور ﻳﯥ؟
ښﻪ راﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ ﻣﻨﻔﻮر ﻳﯥ
ﭘﺮوا ﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻧﺸﺘﻪ ﻛﻪ ﺷﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﻮرزا
ﭘﻪ ﻟﻮى ﺳﻔﺮ روان ﺷﻮ او زﻣﻮﻧږ ځﻨﯥ رﺧﺼﺖ ﺷﻮ
د ﺧﺎورو ﻻﻧﺪې ﭘټ او ﻫﻐﻪ ښﻜﻠﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺷﻮ
رﺣﻢ دې ﭘﻪ ﻛﺎر دى ﻓﻀﻞ وﻛړې ﭘﺮې ﻣﻮﻟﻰ!
اﻧﺴﺎن و ،ﺧﺎﻣﺨﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ورځﻨﯥ ﺷﻮي
ﻛﺎﻣﻞ ﺧﻮ ﻳﻮ اﷲ دى ،څﻪ ګﻨﺎه ﺑﻪ ځﻨﯥ ﺷﻮي
ﺛﺒﻮت ﺑﻪ ﭘﺮې څﻮك ﻧﻪ ﻛړي؛ د ﻟﻮى ﺟﺮم ﺳﺰا

ﭘﺪاﺳﯥ ﺳﺨﺘﻮ ﺷﻴﺒﻮ ﻛﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮاه ځﻴﻨﯥ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ
ﺳﺮه ﺧﭙﻠﯥ اړﻳﻜﯥ ﺳﺎﺗﻠﯥ او ﭘﻪ ﻳﻮ ﻳﺎ ﺑﻞ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻫﻢ ﻛﻮﻟﯥ  .ﻫﻤﺪا
وه ﭼﯥ ارﺑﺎب ﺳﻜﻨﺪر ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ  ،ﭼﯥ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﻬﺎدت ورﺳﻮل ﺷﻪ ،
د ارواښﺎد ﺷﻤﺲ اﻟﻬﺪا ﺷﻤﺲ ﺗﻪ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻻس ورﻛړ او د ارﺑﺎب دوﺳﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻴﻠﻪ اوﻛړه ﭼﯥ د ﺷﻤﺲ ﺻﺎﺣﺐ او دده د ﻣﻠګﺮو
ﺳﺮه ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ اوﻛړي  .ورورﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ارﺑﺎب ﺻﺎﺣﺐ اړﻳﻜﯥ د
ﺷﻤﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺮه ډﻳﺮې ﻧﻴږدې ﺷﻮې ﭼﯥ د ﭘښﺘﻮﻧﻮﻟۍ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎل ﻳﯥ
ﺟﻮړ ﻛړ  .ارﺑﺎب دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن د ﻣﺮﻛﺰى وزﻳﺮ ارﺑﺎب
ﻧﻴﺎز ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ زوى او د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮاه د اﻳﺎﻟﺖ د وزﻳﺮاﻋﻠﻰ ارﺑﺎب
ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻬﺎﻧګﻴﺮ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ وراره وو او ﭘﻪ ﻗﻮﻣﯥ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﺤﺎظ د ډﻳﺮ
ﻧﻔﻮذ ﺧﺎوﻧﺪ وو .
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې  .ارﺑﺎب
ﺻﺎﺣﺐ د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﻪ وﺟﻪ د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﯥ ﭼﺎرواﻛﻮ د
ﺳﺨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ ﺗﺮ دې ﭼﯥ ده ﺗﻪ د ﻣﺮګ او ﺗﺮورو
اﺧﻄﺎروﻧﻪ ﻫﻢ ورﻛړل ﺷﻮ ﺧﻮ ارﺑﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻋﺰم ﻛﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺛﺎﺑﺖ
ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻪ او د ﭘﻴښﻮر د ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻨﻮ د د ﭼﺎرو د ﺗﻨﻈﻴﻢ د رﻳﻴﺲ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د
اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړې  .ﻫﻤﺪا وه ﭼﯥ اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺘﻴﺎﻧﻮ ﻟږ څﻪ د
آرام ﺳﺎه واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺒﺎرزه ﻓﻌﺎﻟﻪ ﺷﻮه .
ارﺑﺎب دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ د روان ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﻣﺎرچ ﭘﻪ  28ﻣﻪ د دې

ﻣﻠګﺮو! ﻻس اوﭼﺖ ﻛړئ ﭼﯥ ﻧﺼﻴﺐ ﻳﯥ ﻣﻐﻔﺮت ﺷﻲ

ﻓﺎﻧﻲ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ ﺳﺮګﯥ ﭘټﯥ ﻛړې ﭼﯥ دا د ﭘښﺘﻮﻧﺨﻮا د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﺳﺘﺮه

ﭘﻪ اﺧﻼص ﺳﻮاﻟﻮﻧﻪ وﻛړئ؛ ﭼﯥ اﻧﻮار ﻳﯥ اﺧﺮت ﺷﻲ

ﺿﺎﻳﻌﻪ ده  .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ﭘﺪې ﻏﻢ ﻛﯥ ﭘﻮره ﺷﺮﻳﻚ دى  .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ

ﭘﻪ ﻣﺰار ﭼﯥ ورودروﻣۍ؛ واﻳﻪ اﺳﺘﻔﺮاﷲ
رﻳښﺘﻴﺎ وﻳﻨﺎ دې وﻛړه )) ﻣﻼﺧﯧﻠﻪ(( ﭘﻪ رﻳښﺘﻴﺎ

ﻧﻪ و ﭘﻪ ﻛﯥ دروغ ،ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ او ﻧﻪ رﻳﺎء
ﻏﻠﺒﻪ ﭘﻪ رﻗﻴﺐ ﻏﻮاړم واﻳﻢ ﻧﺼﺮﻣﻦ اﷲ

ګﻮﻧﺪ ﺑﻪ د ارواښﺎد ارﺑﺎب دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻠﻴﻞ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ او اﺣﺴﺎﻧﻮﻧﻪ
ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻫﻴﺮ ﻧﻜړي  . .اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ګﻮﻧﺪ ارﺑﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻪ ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس
ﻏﻮاړي  ،روح دې ښﺎد اوﺳﻲ .

د  1391ﻟﻤﺮﻳﺰ ﻛﺎل د وږي ﻣﻴﺎﺷﺖ ،د  2012ﻣﻴﻼدي ﻛﺎل د ﺳﻴﭙﺘﻤﺒﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ

د درﻳﻤﯥ دورى  4ﻣﻪ ګڼﻪ

ﭘﺎﺗﯥ  :د وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وﻻﻳﺘﻲ ﺑﻴﺎ رﻏﻮﻧﯥ ټﻴﻤﻮﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد د ﻧﻮرو وﻻﻳﺘﻮ ﭘﺮ ﭘﺮﺗﻠﻪ
ﭘﻪ ﺳﺮﺣﺪي وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډﻳﺮ ﻓﻌﺎل وو ځﻜﻪ ﭼﯥ د دې وﻻﻳﺎﺗﻮ
ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻫﻤﻴﺖ او د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د ﺑﻴﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴﺪو ﻗﻮي
اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﺟﻮد وو  .ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ دﺧﭙﻞ ﻗﺪرت د
ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ او ﻏﺰوﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﻪ دې وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﻣﻴﺸﺘﻮ
وﻟﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﺗړون ﺗﻪ ډﻳﺮه ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ درﻟﻮده .
د ﻳﻮې ﻟﺴﻴﺰې ﻧﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﻣﻮدې د ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﻧﺘﻘﺎل
د ﺑﻬﻴﺮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺗﻮګﻪ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ د
ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟړۍ ﭘﻴﻞ ﺷﻮې ده  .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د وﻟﺴﻤﺸﺮ
 45م ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻢ د ﭘﯥ آرټﻲ ګﺎﻧﻮ د ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﺣﻜﻢ ورﻛﻮي .
ﭘﺪې ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﯥ دا اړﻳﻨﻪ ده ﭼﯥ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ د ﻻﺳﺘﻪ
راوړﻧﻮ ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ د دوى د اﻏﻴﺰﻣﻨﺘﻮب او ﻫﻐﻪ څﻪ
ﺑﺎﻧﺪې وﻏږﻳږو ﭼﯥ د ﭘﻲ آر ټﻲ ﭘﺮوژو ﻧﻴګړﺗﻴﺎوې ﻳﯥ ﺑﻠﻠﻰ ﺷﻮ
.

ﭘﺎﺗﯥ  :د ﻣﻠﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﺮ وړاﻧﺪې . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛړې ﭼﯥ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻫﻴڅ ﻇﺮﻓﻴﺖ او
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮده  .دې ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ د داﺳﯥ ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ  ،ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻮ او ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻮ ادﻋﺎ درﻟﻮده
ﭼﯥ اﺻﻼً ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮدل  .ﺧﻮ ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻛﻢ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ او
ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻟﻮدې ﺗﺮ څﻮ د ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ دﻗﻴﻘﻪ څﻴړﻧﻪ
اوﻛړاى ﺷﻲ  .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ډﻳﺮې ﭘﺮوژې د داﺳﯥ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ
ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﺧﻮ د ټﻴټ ﺗﺮﻳﻦ
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻳﯥ ﭘﺮوژې ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ  .ﭘﻲ آر ټﻲ
ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺪرﻳﺠﯥ ﺗﻮګﻪ اﻧﻜﺸﺎف وﻛړ او ﺧﭙﻞ ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻟﻮړ ﻛړل  .د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻧﺠﻴﻨﺮاﻧﻮ د
ادارې ﭘﻪ راﺗﻠﻠﻮ ﺳﺮه ﺗﺮ ډﻳﺮه ﺣﺪه د ﭘﻲ آر ټﻲ د ﭘﺮوژو
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﻮړ ﺷﻮى ځﻜﻪ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﻛړاى ﺷﻮل ﭼﯥ د
ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﯥ ځﺎﻧګړي ﺗﺨﻨﻴﻜﻲ ﻣﻘﺮرات او
ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻧﻴﺴﻲ  .ﺧﻮ د دې ټﻮﻟﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ
ﻛﻮﻟﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د ﭘﻲ آر ټﻲ ﭘﺮوژو ﻗﻴﻤﺖ ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺎﺗﯥ دى ﭼﯥ ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﯥ د ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻮ

د ﭘﻲ آر ټﻲ ﭘﺮوژو زﻳﺎت ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﻪ زﻳﺮﺑﻨﺎ ﺑﺎﻧﺪې وو ﭼﯥ د
ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرت ﺳﻜﺘﻮر ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ زﻳﺎت د اﻫﻤﻴﺖ وړ وو ورﭘﺴﯥ
اداري وداﻧۍ  ،روﻏﺘﻴﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ او ښﻮوﻧځﻲ د ډﻳﺮ
اﻫﻤﻴﺖ وړ وو  .ﺳﺮﻛﻮﻧﻪ او ﭘﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د ﺧﻠﻜﻮ او اﺟﻨﺎﺳﻮ
د ﭼټﻚ اﻧﺘﻔﺎل ﻟﭙﺎره اړﻳﻦ وو ﺑﻠﻜﻪ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﻤﻮ
ﻛﯥ دد اﻣﻨﻴﺘﻲ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻟﭙﺎره د اﻛﻤﺎﻻﺗﻮ د ﭼټﻜﺘﻴﺎ وﺳﻴﻠﻪ
ﻫﻢ وه  .ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻛﻠﻮﻣﺘﺮه ﺳﺮﻛﻮﻧﻪ او ﺳﻠﻬﺎو
ﭘﻠﻮﻧﻪ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﺟﻮړ ﻛړل ﭼﯥ د ﻛﺎﺑﻞ
ﺳﺮه ﻳﯥ ﺗړل ﻧﻪ ﻳﻮاځﯥ د اﻣﻨﻴﺖ ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﺑﻠﻜﻪ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ
ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﻟﭙﺎره ﻫﻢ اړﻳﻦ وو .
د وﻟﺴﻤﺸﺮ ﻛﺮزي د ﻣﻮﻗﺘﯥ ادارې ﭘﻪ اواﻳﻠﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ
ﻛﯥ دګﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎر اداري ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻪ وو او ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ډﻳﺮ
ﺧﺮاب ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ  .ددې ﻟﭙﺎره ﭼﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي دا اړﻳﻨﻪ وه ﭼﯥ دوﻟﺖ د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺎرو ﭘﺮ ﻣﺦ
وړﻟﻮﻟﭙﺎره ﻫﻢ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮاﻛﺰو ﻛﯥ او ﻫﻢ ﭘﻪ وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ ﻛﯥ
ﻓﻌﺎﻟﯥ وداﻧۍ وﻟﺮي  .د ځﻴﻨﯥ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو ﺳﺮه ﺳﺮه ﭘﻲ آر ټﻲ
ګﺎﻧﻮ دﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وړ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړل  .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ د ﻓﻌﺎﻟﻮ ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺑﻮدﻳﺠﯥ او ﻫﻢ د
ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ او ﺑﺸﺮي ﭘﺮوژو د ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺗﻨﻈﻴﻢ د ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻟﻪ
ﻧګﺎه ﻧﻪ د ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﻄﺮح د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻲ آر ټﻲ وه .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ وﻻﻳﺘﻲ ادارو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻟږ ﻳﺎ ډﻳﺮ ﺗﻔﺎﻫﻢ
ﻛﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وړل ﭼﯥ د وﻻﻳﺖ اړﺗﻴﺎوې او ﻟﻮﻣړﻳﺘﻮﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ
ورﺗﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻪ ﻛﻮل  ،د ﭘﺮوژو د ﭘﻼﻧګﺬارۍ  ،ډﻳﺰاﻳﻦ او
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻮ ﻛﯥ د وﻻﻳﺎﺗﻮﻧﻘﺶ دوﻣﺮه ﺑﻨﺴټﻴﺰ او ﻓﻌﺎل ﻧﻪ
وو  .د دې ﻏټﻪ وﺟﻪ دا وه ﭼﯥ وﻻﻳﺘﯥ ادارو ﻛﻢ ﻇﺮﻓﻴﺖ درﻟﻮد
او ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺮه ﻳﯥ ارﺗﺒﺎط ﻫﻢ دوﻣﺮه ﻗﻮي ﻧﻪ وو  .ﭘﺪاﺳﯥ ﺣﺎل
ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﺮﻛﺰي اداره د وﻻﻳﺎﺗﻮد ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭼﺎرو د ﭘﻼن او
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻣﺸﺮوع ﻣﺮﺟﻊ ده  .ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ وﻻﻳﺖ ﺗﺮ ﺑﻞ
وﻻﻳﺖ ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد  .د وﻻﻳﺘﻲ ﭼﺎرواﻛﻮ ﻛﺎري ﻛﻔﺎﻳﺖ او
ﻇﺮﻓﻴﺖ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ د ﻟﻴﺎرې د وﻻﻳﺘﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘګ د ﻣﺴﻴﺮ
ټﺎﻛﻠﻮ ﻛﯥ اﻏﻴﺰ ﻣﻦ وو  .داﺳﻲ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﭼﯥ د واﻟﻲ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﻮ د ښﻪ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﺗﻤﻮﻳﻞ ډﻳﺮ
ﻣﻮﺛﺮ وو او ﻫﻤﻐږي زﻳﺎﺗﻪ وه  .ﻧﻨګﺮﻫﺎر او ﻛﻨړ ښﻪ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي
ﭼﯥ د ښﺎﻏﻠﻲ ګﻞ آﻏﺎ ﺷﻴﺮزي او ښﺎﻏﻠﻲ ﻓﻀﻞ اﷲ واﺣﺪي د
ﻓﻌﺎل ﻧﻘﺶ ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﺗﺮ ﻳﻮ ﺣﺪه ﭘﻪ
اﻏﻴﺰﻣﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﭘﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﻴﺪﻟﻲ دي .
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ د اﻣﺎده ﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره د ﭘﻲ آر ټﻲ
ګﺎﻧﻮ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﺰم ﻳﻮ ﭘﻪ ځﺎى ﺣﺮﻛﺖ وو ﺧﻮ د ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو ﻧﻪ ﻫﻢ
ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻪ وو  .ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ زﻳﺎت ﺗﻌﺪاد ﻛﯥ ﭘﺮوژې داﺳﯥ
ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛړې ﭼﯥ ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﻫﻴڅ ﻇﺮﻓﻴﺖ او ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﯥ
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ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ  ،ﻣﻘﺮراﺗﻮ او ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻧﺸﺘﻮاﻟﻰ او ﻳﺎ ﻋﺪم ﻧﻔﺎذ
دى ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻮ د ﺣﺪ ﻧﻪ ډﻳﺮ ﺣﺮص

دا ﭼﯥ زه د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻧﻪ راﻏﻠﻰ وم او د ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻮټﻮﻧﻪ
ﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ درﻟﻮدل ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﯥ را ووﻳﺴﺘﻞ او د ﻫﻐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻢ
ﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ اوﻛړه ﭼﯥ ﭘﻪ دي ﻟﻮټﻮﻧﻮ د ﭼﺎ ﻋﻜﺲ دى  .ﻫﻐﻪ
ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﺟﻮاب راﻛړ ﭼﯥ دا ﻗﺎﻳﺪاﻋﻈﻢ دى .
ﻣﺎ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه ﻓﻜﺮ اوﻛړ ﭼﯥ ﻛﻪ ﭼﻴﺮې ﻣﻮﻧږ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮټﻮﻧﻮ ،
ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻮ  ،ﻣﻜﺘﺒﻮﻧﻮ او ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ او
ﺑﻨﺴټګﺮو ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ درﻟﻮدى ﻧﻮ ﻧﻦ ﺑﻪ ﻟﻪ داﺳﯥ ﺳﻮال او ځﻮاب
ﺳﺮه ﻧﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴﺪى  .د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ دا ﻣﺘﻌﻠﻢ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﯥ زﻳږﻳﺪﻟﻰ او ﻟﻮى ﺷﻮى وو .زﻣﺎ ﻧﻴﻮﻛﻪ ﭘﻪ دې
ﻣﺘﻌﻠﻢ ﻧﺪه  .زﻣﺎ ﻫﺪف دا دى ﭼﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﻧږ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮان
وﭘﻴﮋﻧﻮ ځﻜﻪ ﭼﯥ دا زﻣﻮﻧږ ﻣﺴﻮﻟﻴﺖ دى  .ﻫﺮ ﻣﻠﺖ ځﻴﻨﯥ داﺳﻰ
ارزښﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﺖ د ټﻮﻟﻮ اﻓﺮادو ﺷﺮﻳﻚ وي او ټﻮل
ورﺗﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن اﺣﺘﺮام ﻟﺮي  .ﻳﻮ څﻮ ﻛﺎﻟﻪ وړاﻧﺪې ﻳﻮ ﺷﺨﺺ د ﻏﺎزي
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ اړه ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﺳﺘﻤﺎل ﻛړل او ﺑﺪ رد
ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭘﺪې اﺳﺎس ﭼﯥ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ او د ﺑﻴﺎن آزادي ده او
څﻮك ﭼﯥ څﻪ وﻏﻮاړي وﻳﻠﻰ ﻳﯥ ﺷﻲ  .ﺧﻮ داﺳﯥ ﻧﺪه  .دا ﺻﺤﻴﺢ
ده ﭼﯥ ﭘﻪ دﻳﻤﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﻛﯥ د ﺑﻴﺎن ازادي ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﻫﺮ څﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻪ او ﺣﺪود ﻟﺮي  .ﻫﻨﺪ او اﻣﺮﻳﻜﺎ د وﻟﺴﻮاﻛﻮ
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺜﺎﻟﻮﻧﻪ دي  .آﻳﺎ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ څﻮك داﺳﯥ
ادﻋﺎ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﭼﯥ ﺟﺎرج واﺷﻨګټﻦ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻨﺴټګﺮ ﻧﺪى او
ﻳﺎ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ څﻮك داﺳﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ګﺎﻧﺪﻫﻲ د ﻫﻨﺪ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﻧﺪى .

ﻫﻢ د ﻟﻮړو ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻮ ﺑﺎﻋﺚ ګﺮځﻴﺪﻟﻰ دى .

ﻧﻪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ ﻧﻪ .

ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﭘﻲ آر ټﻲ د ﭘﺮوژو ﻛﻴﻔﻴﺖ د ﺳﻮال ﻻﻧﺪې دى ﺧﻮ

ﭘﻪ ﻫﺮ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ځﻴﻨﯥ داﺳﻰ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎت او واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ وﺟﻮد ﻟﺮي

ﻣﺜﺒﺖ اﻗﺘﺼﺎدي اﻏﻴﺰ ﻳﯥ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ دى  .د ﭘﻲ آر ټﻲ د
ﭘﺮوژو د ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻓﻨﻲ او ﻏﻴﺮ ﻓﻨﻲ
ﻛﺎرګﺮو او اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د ﻛﺎر زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮه ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻮګﻪ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘﻪ اﻏﻴﺰ اﭼﻮﻟﯥ
دى  .ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻴﺮ ﻧﻜړو ﭼﯥ ﻫﻤﺪې اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﺮك ﻳﻮه
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻫﻢ زﻳږوﻟﯥ ده  .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ډول د ﭘﺮوژو
ﻳﻮې ﭼټﻜﯥ داوﻃﻠﺒۍ ﭘﺮوﺳﯥ دې ﺗﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺴﺎﻋﺪه ﻛړې
ﭼﯥ ډﻳﺮاﻓﻐﺎﻧﻲ ﺷﺮﻛﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻟږ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺷﻮل
او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ رﻗﺎﺑﺘﻮﻧﻪ ﻳﯥ وزﻳږول  .ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ د ﭘﻲ آر ټﻲ
ګﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻣﺮﺑﻮط ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘﺮرات ﭘﻪ
ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻣﻘﺮرات ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻪ
دي ﻧﻴﻮل ﺷﻮي  .ﺧﻮ ﺑﻞ ﻃﺮف ﺗﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒًﺎټﻮﻟﻮ ﭘﺮوژو د
دوﻻﻳﺘﻲ ادارو ﻣﻨﻈﻮري درﻟﻮده ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪۍ
ﻣﺴﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻛﻴږي .
د ﭘﻲ آر ټﻲ ﭘﺮوژو ﺑﻠﻪ ﻋﻤﺪه ﺳﺘﻮﻧﺰه د دوى د دوام او ﺣﻔﻆ
و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺴﻠﻪ ده  .اﻓﻐﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﻧږدې راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ
ﻛﯥ ﺑﺎﻳﺪ د ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﺮوژو ﭼﯥ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮﻟﻪ ﺧﻮا د

ﭼﯥ ﻫﻴڅﻮك ﺗﺮې ﺳﺘﺮګﯥ ﻧﺸﻲ ﭘټﻮﻟﻰ ﻟﻜﻪ څﻮك ﻧﺸﻲ ﻛﻮﻟﻰ ځﺎن
ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر وټﺎﻛﻲ  .ﻫﻤﺪا ﺣﺎل د ﻳﻮ ﻣﻠﺖ دى  .ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺧﻮ داده
ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ د ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﭘﻪ اړه د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ
زﻳﺎت ﺗﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دي .
ﻳﻮاځﻴﻨۍ ﻟﻴﺎر ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ځﻮان ﻧﺴﻞ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ
ﭘﻮﻫﻮﻟﻰ ﺷﻲ ﻫﻐﻪ داده ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ اوﻛړو .
ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﻮﻧږ د اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻪ ﺗﺮ ډﻳﻠﻲ ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻮه  .اوس
ﻧﻮر ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﻪ ښﻜﺎره زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ داﺧﻠﻲ ﭼﺎرو ﻛﯥ ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ﻛﻮي
 .ﻣﻮﻧږ ﺧﭙﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د ﻳﻮ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ اوګﻮرو  ،ﺧﭙﻞ
ﻛﻠﺘﻮر ﺗﻪ وده ورﻛړو او دﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ اﺣﺘﺮام اوﻛړو .
ﻛﻪ ﭼﻴﺮي ﻣﻮﻧږ ټﻮل ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﻣﻠﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻣﻠﻲ ﺳﺮود  ،ﺑﻴﺮغ
 ،اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن  ،ژﺑﯥ  ،دﻳﻦ او ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ ﻧﻈﺮ او ﻧﻪ
اوﺳﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن ﭼﯥ څﺮﻧګﻪ اوﻏﻮاړي ﻣﻮﻧږ د ﺧﭙﻠﻮ ګټﻮ ﻟﭙﺎره
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﻰ ﺷﻲ  .ﻟﻜﻪ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﭼﯥ ﻣﻮﻧږ ﺷﺎﻳﺪ
ﻳﻮاځﻴﻨﻰ ﻣﻠﺖ اوﺳﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ډﻳﺮه اﺳﺎﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﻲ ارزښﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ
ﺗﻐﻴﺮ ورﻛﻮﻟﻰ ﺷﻮ ﭘﺪاﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻣﻠﻲ ارزښﺘﻮﻧﻪ د ﻣﻠﺖ
ﻫﻮﻳﺖ ټﺎﻛﻲ  .راځۍ ﭼﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ څﻪ ﻓﻜﺮ اوﻛړو ﭼﯥ زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ

ګﺮان ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ ﻳﻮواﻟﻰ  ،ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ  ،ﻧﻴﻜﻤﺮﻏﻲ او ﭘﻮﻫﻪ
راوﻟﻲ .

ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮي ﭘﻮره ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړي ﺗﺮ څﻮ د دوى د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ او ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭼﺎرې د

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ ﺟﺮﻳﺪه

ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ وﻻﻳﺘﻲ ﺳﻜﺘﻮري رﻳﺎﺳﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺷﻲ .
دا ﻫﻢ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻛﺎري ﭘﺎﻟﻴﺴﻲ
ﭘﺮ ﭼټﻜۍ ﺳﺮه ﭘﻼن ﺷﻮې ﺑﻮدﻳﺠﻪ ﻣﺼﺮﻓﻮل وو او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اوږدﻣﻬﺎل ﻣﻠﻲ ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ
ﻧﺪى ﻧﻴﻮل ﺷﻮى  .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺳﻮال ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي ﭼﯥ آﻳﺎ داﺳﯥ
ﻛﻮم ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﻼن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺳﺮه وﺟﻮد درﻟﻮد  .د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﺮﻣﺨﺘګ ﻣﻠﻲ ﺳﺘﺮاﺗﻴﮋي ﭘﻪ  2008ﻣﻴﻼدي
ﻛﺎل ﻛﯥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮه ﻧﻮ ځﻜﻪ دا ﻣﻤﻜﻨﻪ ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﭘﻲ آر
ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﭘﺮوژى د داﺳﯥ ﻳﻮ ﭘﻼن ﻣﻨﺘﻈﺮ اوﺳﯥ ځﻜﻪ وﻟﺲ
ﭘﻪ ﻋﺎﺟﻠﻪ ﺗﻮګﻪ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ درﻟﻮده .
د ټﻮﻟﻮ ﻧﻴﻤګړﺗﻴﺎوو او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮه ﺳﺮه د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ
ﻟﺨﻮا د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﯥ د ﻳﺎدوﻧﯥ وړ زﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
او ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮوژې ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺷﻮې ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯥ او اﻓﺘﺼﺎدي ژوﻧﺪ ﻳﯥ ډﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ اﺛﺮات اﭼﻮﻟﻲ
ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻣﺘﺸﻜﺮ ﻣﻠﺖ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ د ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻧﻪ ﻣﻨﻨﻪ

اوﻛړو ﭼﯥ د د ﭘﻲ آر ټﻲ ګﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻴﺎرې ﻳﯥ داﺳﯥ ﭘﺮوژې
ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛړي او ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛړي .

د ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻴټﻪ :

1345ﻟﻤﺮﻳﺰﻛﺎل

د ګﻮﻧﺪ ﻣﻮﺳﺲ :دﻳﭙﻠﻮم اﻧﺠﻴﻨﻴﺮﻏﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮﻫﺎد
د ګﻮﻧﺪ رﻳﻴﺲ:

دﻳﭙﻠﻮم اﻧﺠﻴﻨﻴﺮاﺟﻤﻞ ﺷﻤﺲ

ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺸﻲ  :وﺻﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﻼﺧﻴﻞ
د اﻣﺘﻴﺎز ﺧﺎوﻧﺪ:

د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﺘﺮﻗﻲ ګﻮﻧﺪ

ﭼﻠﻮوﻧﻜﻰ :

ﻓﺮﻫﻨګﻲ ﻛﻤﻴټﻪ

د ټﻴﻠﻴﻔﻮن ﺷﻤﻴﺮه 0795959493 :
د ﭘﻮﺳﺘﯥ ادرس :

ﭘﺴﺖ ﺑﻜﺲ  5595ﻛﺎﺑﻞ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
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