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ِ يؾفٕظ ديي نپبسداػ يغهًبٌد چبپ أ َشش ؽمٕق نّ ْش 



 
 

 یضِعش ټٕنُې ېد خپشَذٔی
إنَّ احلمد هلل ىحمده وىستعونه وىستغػره وىستهديه، وىعوذ باهلل من رشوِر أىػسنا ومن 

سوئات أعاملنا، من هيده اهلل فال ُمضلَّ له، ومن ُيضلل فال هادي له. وأشهُد أنَّ ال إله إال 

 . أنَّ حممدًا عبُده ورسوُلهاهلل وحَدُه ال رشيَك له، وأشهُد 

 !ايب ثؼذ
اًّْ ٔظیفّ  ۍدٔ أ د يد بٌاسصٔ  ا بنَٕكي ػهًبء د سعٕلپد اعالو ؽك 

پّ خپم يجبسک  ايهّ ا رؼبنی ېًْذ، َٕ نّ يپشٔل دأ خ ٔلاعالو َشش د
 .ی دیکړٔس ٔانیعزبیهې أ  پش َٕس ايذ یې غٕس ېکزبة ک

 عذ ٔعٓذؽك ػهًبؤ د  فضم أ د رؼبنی پّ يؾض ا د د اعالو يمذط دیٍ
 ژَٔذی أ ربصِ دی. پّ ثشکذ

 .يږکېضؼیفّ  هٕ عشِ د اعالو ډیِٕهيُځّ رّ دې ػهًبؤ د ند يګش
رّ َٕٕ الٌ ځبَأ ثیب ثّ عبْ يټٕنیږسأسٔ ٔسٔ  اعالو): فشيبیي  سعٕل ا
 ثې السې، ځبََّٕ ثّ ْى ئسکٕ ېفزٕاګبَ ېغهط أ خهکٕ رّ ثّ يػهًبء ٔای

 (طؾیؼ انجخبسی) .پّ نٕس ساکبږي ګًشاْۍ ثّ ْى د خهک أ کٕي
، َٕ ې( ٔسکړدیٍ خپشٔل )د نٕړ يمبو أ نٕیّ ٔظیفّ رّ ػهًبؤ رؼبنیا  چې دا

يمبو د رشالعّ کٕنٕ نپبسِ  ېذًْ ځٕاَبٌ د شًیشِپّ ْش ګٕډ کې ثې  د َړۍ
 أ د ا رؼبنی سضب ٔسعي پٕړې رّ نٕړې څٕ دې ، رشيکٕ ّرّ يخ يذسعٕ

 .يالعزّ سأړ
َّٔ ْى ٔأ څّ يشکالد أ کړا ا ډیش دسَٔذ ثبس دید ، چېييګش ټٕل پْٕیږ

، ځکّ د ينٕړ ًْذ رّ ضشٔسد نش ػضو أ ډیش کهک نّ ځبَّ عشِ نشي، يګش
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اػالٌ کٕل نٕړ  د عګړې کېششک أ ثذػبرٕ پّ يمبثم  کٕل، د ښکبسِؽك 
 .غٕاړيطبلذ أ ؽٕطهّ 

ځکّ  ،يڅخّ ریښزّ کٕ ډګش ، نّ دې ينشّ دغّ ؽٕطهّ أ طبلذ َ چېڅٕک 
 کېځبٌ ْى پّ خطش  یيبل أ ؽز يُظت، يمبو، ػضد، ،پذ کېپّ دغّ السِ 

چٕپزیب يٓش  أ د ئّ َ رّ ریبس ۍلشثبَ دې چېأ ډیش ْغّ څٕک  کیږياچٕل 
 کې أ اشبػذ َشش دیٍ پّ د عٕړ أ طبٌشي یګَٕګ أ نّ ځبَّ يخٕنّ نګٕ پّ

 .يّ شَبکبي
نکّ  يٕثیبَ ېدیٍ داع شي، رٕسیبنيډګش کې ثشیبني أ    دې پّ ء ػهًب نږ ډیش 

ٔال عٓبد هّ د ٔع د کفش أ طبغٕد پّ يمبثم کې ، يګشؽك دی چې يېڅُګّ 
 ېنّ د أ يکٕٔړاَذې  ػزسَّٔ غٍغاثیب دسٔ کې ډګش أ د عشښُذَې پّ 

 .يّ عشغړَّٔ کٕڅخ ېضیفش
 د سعٕل چې ،الی شٕکٕ پیذا ػهًبء ېداع کى شًیشپّ اعاليي َړۍ کې ډیش 

 ئنٕ نپبسِ کبسنّ ٔړيُځّ د کفش أ ششک د ن ِپّ څیش یې ژثّ أ رٕسِ دٔاړ 
 .يرّ ْى ریبس ٔ ي، ؽزی د خپهٕ عشَٕٔ لشثبَۍٔریبس  شثبَۍ رّل لٔډ أ ْش ٔي

کٕيّ سعبنّ چې  ،دی ْى يانؼٕنم ايبو إَس شٓیذ څخّ ػهًبؤ ېیٕ نّ داع
د ايذ ټٕنٕ ػهًبؤ رّ یٕ نُډ يګش د يؼُی نّ نؾبظّ ربعې پّ العَٕٕ کې نشئ، 

د  َّ یٕاځې أ يغبْذ ػبنى، يَٕيٕړی داػ ،پّ ځبٌ کې نشيډیش نٕی پیغبو 
 د عٓبد پّ ډګش ېکثه ،ېکړ د ؽك ښکبسَذٔیي کېپّ ثشخّ  دیٍ د خپشٔنٕ

یٕ السښٕد پّ رٕګّ پبرې ، چې ٔسٔعزیٕ َغهَٕٕ رّ د ْى عشښُذَې نشي کې
 .يد
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ربثؼیُٕ،  ،سضي ا ػُٓى ٕطؾبثاد  ْغّ د عٓبد أ عشښُذَې پّ ډګش کې
 أعُي َغم أ د ربسیخ پّ صسیُٕ پبڼٕ کې ژَٔذی کړسایبد  ػهًبؤ يغبْذیُٕ أ

 .یٕ َٕی ثبة رش لیبيزّ پشېښٕد رّ
 سٔػ دې یې ښبد، لجش دې یې يُٕس أ یبد دې یې رم ٔي.

ا رؼبنی رّ د دػب العَّٕ نپّ کٕٔ، چې اؽکى انؾبکًیٍ رارّ، رّ َٕسٔ ػهًبؤ 
 .ېطؾیؼ رههٕ رٕفیك ٔسکړ د پّ السِ رّ ْى د خپم ګشاٌ پیغًجش سعٕل ا 

   
 

 آيیٍ.
 
 

 پّ ډیش دسَښذ، د داس انظذق خپشَذٔیّ اداسِ
  



 
 

 د ژَٔذاَّ ثېهګّ  انؼٕنمي غبْذ إَسي أ د َړیٕال داػي
 

 کٕسَۍ يېشزې دي کې پّ یِٕ يغهًبَّ یًُييیال ۳۷۹۳پّ کبل  انؼٕنمي إَس
ګې شرّ عز ې د ايشیکب پّ يزؾذِ ایبالرٕ د يکغیکٕ پّ ښبس کې دې فبَي َړۍک

 ٔغړٔنې.
 ېکې خپه ځيصساػذ پُْٕ پّیِٕ پُْٕزٌٕ  دد يزؾذِ ایبالرٕ  پالس یې د ايشیکب

 .کٕنې رشعشِ صدِ کړې  نٕړې
أ ثیب نّ خپهې کٕسَۍ  ړکٔې ژَٔذ رش أٔ کهُۍ پٕسې پّ ايشیکب ک يَٕيٕړ

 .)یًٍ( رّ ساعزٌٕ شْٕیٕاد  عشِ خپم اطهي
اعزؼذاد  نٕړ ، يګش د ْغّ دژثّ ْیڅ َّ پْٕیذِ پّ ػشثي ،یًٍ رّ ساغی چې هّک
چې د رؼهیًي کبل پّ پبرې پُځٕ  ٔکٕالی شٕ ې ا رؼبنی ٔسکړی ٔ،ايهّ چ نّ

 کړي. یپشې ثشیبن ٌ، چې ځبکړيدٔيشِ ػشثي صدِ کې  يیبشزٕ
 .ډګش کې َٕس ْى ٔځهیذِ یًياعې پّ رؼهأ ًْذ

 َځېٔښٕ )آصال( د هیى أ رشثیې پُْٕځيکهّ چې د طُؼب پُْٕزٌٕ د رؼ
 ٕصايُإَ سإَ أ اعزبربغسٔاکٕ، رپٕړٔ چب چې پّ ْغّ کې ثّ د نٕړ ،پشاَیغزّ

ْى پّ دې ښَٕٔځي کې ځبٌ داخم کړ أ د َٕسٔ صدِ  يَٕيٕړ، ّنکٕ کړِ صدِ
 ي.ٔ کې ځهیږپّ عزٕس نکّ عپٕږيۍ چې ،ځهیذپّ يُځ کې داعې ٔ کَٕٔکٕ

 کې کبل و ۳۷۹۹-۹۷پّ أ  لٕنیزٕة عشِ خپم دسعَّٕ پبی رّ ٔسعْغّ پّ ثشیب
 ړِ.ک رشالعزّ ْى دٔنغى ټٕنګي څخّ فبسؽ شٕ أ شٓبدد َبيّ یې نّ
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 َٔځي پّ سعًي دسعَٕٕد ښٕ ٕ ځٕاَبَٕ پّ څیش َّ ٔ أ َّ یٕاځېْغّ د أعُی
ّ يې نّ صدِ کړل أ ْغّ ث دیُي ػهٕو ْى یې کړِ، ثهکې رشڅُګثغُّ ٔ یې

 ُبک ګڼم.زيٓى أ اسصښ ٕ څخّ غٕسِ،يٕػهټٕنٕ 
 د صدِ کړې نپبسِ دسعَٕٕد اعاليي  ،ّ نّ يٓال ٔیش عشِ عى ژَٔذ دسنٕدْغ
 ٔ.ٔسکړی  أ پٕسِ ٔخذ یځبَګړ یې
 چې د عؼٕدي، د دې اْهیذ دسنٕد يَٕيٕړ ،پّ ګټې اخیغزًْٕذې څخّ  نّ

 ٔکړي. یًٍ أ ايشیکب نّ ػهًبؤ عشِ يجبؽضې
پش  چې ،سٔښٕدِٔ أ ټٕنٕ رّ یې دا ِٔیِٕ ښّ ًََّٕ  ْغّ د ځٕاَبَٕ نپبسِ

لشاٌ أ  چې شئٔی ي أ خپم ٔخزَّٕ داعېرؼهیًبرٕ ځبٌ پِٕ کړ اعاليي
 .ٔي یپکې پٕسِ ٔخذ ٔسکړ يې رّ عُزٕ
 شي. ْالک أ رجبِ ېک سٔریب رٕسٔ پّ د عٓبنذ سٔػ يې چېَّ  ېداع

أ يغهٕ  کزبثَٕٕ َّ نّ ،کړي صدِ څخّ هًبؤػ ثبیذ ػهى نّ يزمي سَګًّْذا
، ْى شي یکٕن ییٕ يغهًبٌ ځهً چې ،کړِخهکٕ رّ پّ ډاګّ  ْى دا یې څخّ،

 شي. عٕړ أ ْى دیُي ػبنى أ د ايذ السښٕد شيّ فبسؽ نّ پُْٕزَٕ
 د چې شٕ، یې الیّ فبسؽ شٕی ٔ أ کٕنّ نیغې څخ ٕس انؼٕنمياَشیخ 

ځبٌ داخم  پُْٕزٌٕ کې يَٕسٔ ځٕاَبَٕ پّ څيش پّ خپم ْیٕاد أ یب کٕو ثٓشَ
ثې  يې ْغّ د یِٕ عپیڅهي ایًبٌ خبَٔذ أ نّ عٓبد عشِ چېيګش دا ، يکړ

عُګشَّٔ د  د عٓبد غّ ٔخذ کې د افغبَغزبٌپّ ْ أ کچې يیُّ دسنٕدِ
ُٕ أ د يغبْذی َٕ ځکّ افغبَغزبٌ رّ ساغی ،ٔپّ خالف ګشو  د یشغم کًَٕیضو

 ځبٌ خجش کړ. عٓبد نّ عړٔ أ رٕدٔ َّ یې د طفَٕٕ عشِ یٕ ځبی شٕ أ د
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پّ پُْٕځي کې  يې د اَغیُشیرّ ٔالړ أ ْهزّ  ايشیکب کې کبل و۳۷۷۱ْغّ پّ 
 يشٕٓس ٔ( نّډ)کٕنٕسا د و کبل کې۳۷۷۴پّ  چې ،ېکړې پیم کړنٕړې صدِ 

 .عُذ رش العّ کړ غبَظن ّ دپُْٕزٌٕ څخ
 کې ()عبٌ دیګٕ پُْٕزٌٕ کې د ايشیکب پّ یِٕ يشٕٓس دٔنزيو کبل ۳۷۷۹أ پّ 

ثشخّ کې پّ  ۍکُبنٕژې د ټد رؼهیى أ رشثي و کبل کې يې۵۱۱۱پّ  داخم شٕ أ
 .رش العزّ کړ عُذ د يبعټشۍ

 رش ،ّغزیٔعزّ یې پّ عٕسط ٔاشُګټٍ پُْٕزٌٕ کې داخهّ ٔاخٔس څخّ ېدّ ن
 نّ يغهًبَٕ ځٕاَبَٕ عشِ ٕايشیکبیبَ دا چې څٕ د دکزٕسا دٔسِ پٕسِ کړي، يګش

ش د جزًپد ع و کبل۵۱۱۳نّ   رٕګّ يپّ ځبَګړ بَّ أ ثذ چهُذ کبِٔ،شيډیش ٔؽ
د ًْذې يشکالرٕ نّ ايهّ دې ْى َٔشٕ  څخّ ٔسٔعزّ، َېټې نّ پېښې ۳۳
ثیشرّ خپم  چې ،ٔبغّ ًْ رّ ادايّ ٔسکړي دسعَٕٕ پبرې خپهٕ چېالی کٕ
 .ساعزٌٕ شٕرّ  ټبټٕثي يپهشَ
 ،لشٕ یٕنکيي ٔايشیکب رّ ٔالړ أ د څٕ يیبشزٕ نپبسِ ثیب  کبل کې و۵۱۱۵پّ 

ش د يګ ،أ ثشیزبَیب رّ ٔالړ شي ٕي پُْٕزٌٕ کې داخهّ ٔاخهيثشیزبَ ِپّ یٕ چې
رّ ادايّ  خپهٕ دسعَٕٕ چې ،الیَٔشٕای کٕ يې عزَٕضٔ نّ کجهّ الزظبدي
 ساعزٌٕ شٕ أ د يغبْذیُٕ نّ کبسٔاٌ عشِ يمرّ  ، ثیشرّ خپم ْیٕادٔسکړي

 شٕ.
 
 
 
 
 



                   د يغبْذ ػبنى إَس انؼٕنمي سؽًّ ا ژَٔذ أ  ْڅې
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 کزُّ نُډِ ژَٔذ رّ انؼٕنمٍي يشیکب کې د إَساپّ 
 :خذيزَّٕ ؽیشإََکي یې أ اعالو رّ

عفش  ايشیکب رّ يې چې ،نّ ْغٕ يهیََٕٕٕ يغهًبَبَٕ څخّ ٔیٕ  ػٕنمي شیخ
 .ٔ رٕپیش یش نٕیيګش د ْغّ أ َٕسٔ پّ عفشَٕٔ کی ډ ،ٔ یکړ

رش  غشةأ د  ټٕنُّ کې خپم اطهیذ نّ العّ ٔسکٕي اکضشِ يغهًبَبٌ پّ ْغّ
، يګش ْغّ عشِ شي ِيُځّ ٔالړّ دیٍ، اخالق أ ؽیب یې ن ،ساځي ېصیش الَذأر

 کب کې یېپّ ايشی ثهکې مم دیٍ، ایًبٌ، ؽیب أ اخالق ٔعبرخپ چېنّ  دې 
 زّ کړ.سايُځ ډیش نٕی ثذنٌٕ

فکشي ي، ػمیذٔي أ َٕ ځٕاَبَٕ اخالليغهًب د ْغّ پّ ايشیکب کې چېکهّ 
پهٕ دسعَٕٕ رشڅُګ د خ چې ٔکړِ، یې ، َٕ پشېکړِِٔنیذب يراَؾشاف أ کًضٔس

أ د  کړئخذ عال  یځبَګړ دسعَٕٕ أ د خهکٕ د اطالػ نپبسِ د اعاليي
دِ د خپهٕ ْهٕ ځهٕ  أ کې خپم يغإنیذ رشعشِ کړيدػٕد پّ ډګش  اعاليي

 .کړیٕ َٕی سٔػ ٔسرّ  خهکٕ عشِ
پّ اَګهیغي ژثّ  ېبٔشًیشِ ٔیُ ثې يې ٔخذ أ ځبی څخّ پّ ګټې اخیغزٕ، نّ

 .ېکړ ېٔړاَذ رّ خهکٕ أاص ِږاپّ یِٕ خٕ
أ يغغذ  ، ايبيذيُجش نپبسِ يؾشاة،دػٕد  د اعاليي چې یذِپْٕ ېش دْغّ پ

 د ايبيذ یې پّ صیبرٕ عٕيبرَٕٕ کې هّاي ېذَٕ نّ ًْ غٕسِ ٔعبئم دي،
 د نیفٕسَیب، ٔیشعیُیب أبک ،اډٔشننکّ پّ کٕ ،ِد ېدَذِ رش عشِ کړ عپیڅهې
 .ېدَذِ رشعشِ کړ َجٕي ې یې د ايبيذک پّ عزشٔ عٕيبرَٕٕ ایبالرٕ ٍٔاشُګټ

نّ  ٔیُب خٕږې، ښکهې أ صړِ ساښکَٕکې ېرؼبنی پّ يشعزّ د ډیش ْغّ د ا
 عٓبنذ، د یغزّ، خهکاخ ُّعشچی یې عُزٕ څخّ لشاٌ أ َجٕي نّ چې ايهّ
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ړه او دين په ا َبپْٕۍ أ غفهذ نّ خٕثّ سأیښ کړل أ د ا رؼبنی، پیغًجش 

 څخّ خجش کړل. أ دَذٔ نیزَٕٕخپهٕ يغإ نّ یې
ِ ایبالرٕ پّ د ايشیکب د يزؾذ ېپٕس ّکبن و۵۱۱۵ّ رش و کبل څخ۵۱۱۱ْغّ د 

دَذِ  پّ عزشِ ۍيبيزاد  پّ َبيّ یبدیذِ، ةداراهلجرد  چې عٕيبد کې عزش دٔیى
 ۱۱۱۱ چېد يغهًبَبَٕ یِٕ نٕیّ ټٕنُّ  ٔخذ کې یې ېپّ ًْذ ،کې ثٕخذ ٔ

شاٌ أ د ډاکټشاٌ، اَغیُشاٌ، ربع پّ ْغّ کې چې پکې ثشخّ دسنٕدِ، کغبَٕ
 .ِکړ سايُځزّ ګډٌٔ دسنٕدِ ٕپُْٕزٌٕ صدِ کَٕٔک

دغّ  أ ېْى پش غبړِ دسنٕد یې چبسې ايبيذ سٔصنٕ رشڅُګ د د ۍد دٔ
ٔٔ أ ددِ  رړني پٕسې ٕيبدعصړَّٔ یې پّ  چې ،ٔسٔصل ېداع یې کغبٌ

 .يذنیأس أ د صړِ نّ رهّ پّ ځیش یېّ ث ېأ ٔیُبٔ ېخجش
دػٕد سعٕنی ٔي أ خپم  يې ټٕنٕ اَګهیغي ژثٕ رّ چېنپبسِ  ېددْغّ 

ثغُّ َٔکړِ، ثهکې د  ْى ، َٕ پش دې کبسَٕٔ یېيغإنیذ یې رش عشِ کړی ٔي
کړ أ څٕ پّ صړِ پٕسې  ېالط پٕس یې ٕ پّ خپشٔنٕاعاليي کېغټٕ أ عي ډيبَ

يٕږ  دنزّ د ثیهګې پّ رٕګّ څخّ د ْغې نّ عًهې چې ،ېکړ ېخپش ېی عهغهې
 کٕٔ. د یٕ څٕ یبدَّٔ

ػهيّ  ّ رش َٕػڅخ ػهيّ انغالو آدو نّ عیشد، ػهيٓى انغالود اَجیبؤ یٕ عیټ 
 .ېپٕس انغالو

یٕ عیټ د دَیب أ  یٕ عیټ د خهفبء ساشذیُٕ ژَٔذ، د عیشد  يد َج ّدِٔ عيټ
 یې خهکٕ رّ ٔړاَذې کړ، أ اخشد پش يٕضٕع

کذ نخٕا پّ ايشیکب، شش سعًي چې دغّ عیټَّٕ د یِٕ ايشیکبيي  انؾًذ
د يخزهفٕ ْیٕادَٕٔ پش  أ پّ ځبَګړی رٕګّ پّ يکّ يکشيّ کې ْیٕادَٕٔ ػشثي
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ْیٕادَٕٔ کې پّ  ٕپّ ټٕنٕ اَګهیغي ژثأ ثیب  پّ اصاد ډٔل پهٕسل کیږي ؽبعیبَٕ
 .یږيشپشاخّ اَذاصِ خپ
د اعالو دیٍ خپٕس  چې ،ِدا ٔ يٕخّ انؼٕنمي ځهٕ څخّ د إَس نّ دې ټٕنٕ ْهٕ

ششیذ د کفش، ششک، ظهى، ثې دیُې، د یٕٓدیذ أ َظشاَیذ نّ أ ث شي
 ددې ،العزّ سأړي پېغې چې َّ دا ،أعُي عٓبنذ څخّ خالطٌٕ ٔيٕيي

 .ِیِٕ سٔپۍ سعیذ یٕاځې کې پّ عهٕ رّ ې څخّ ْغّېغټٕ نّ ګټک
 

 ٔسځې ۍد ژَٔذاَّ ٔسٔعز  ؼٕنمياند شیخ إَس 
 ټٕنٕ دَیب د د چې ،شي َّٕ دا ثّ سارّ عٕر ځیش شٕٔ، رّ خجشٔ پٕسرُیٕکّ 

 چې شٕل، یې نیکٕ ،ېٔ ش يخ خالطېَؼًزَٕٕ أ خَٕذَٕٔ دسٔاصې د ْغّ پ
اعُبدٔ أ شٓشد څخّ پّ ګټې اخیغزٕ، پّ ايشیکب کې ْٕعب أ اساو  ٕد خپه
أ د  ِٕ ٔطؾیؼ يؼُی پ دیٍ پش ْغّ د اعالو د چې يګش دا ،کړي پیم ژَٔذ
ٔعهّ ٔال  نّ چې ػمیذِ ٔ، ېدش شٕی ٔ، پ پّ يذسعّ کې سٔصل أ عُذلشاٌ 

 . يّ دڅخّ ثم څّ َ أ ضالنذ ګًشاْۍ د ،ُبعزمیښّ کڅخ فشضي عٓبد
ّ داعې ؽبل پ د ا رؼبنی خٕښي أ سضب رش العّ کړي، چې دا َبشَٕې دِ،

 .ې پشیښي ٔييأ د طؾبثّ کشايٕ السِ   د َجی کې چې
د لشثبَۍ  ًبء ثبیذ د ٔعهٕال عٓبد پّ ډګش کې ػه چې ثبٔس ٔ، ېّ دپ َٕيٕړی

، ئَکړ ٔړاَذې شي أ ْیڅ ډٔل عغزي رش ټٕنٕ خهکٕ نپبسِ أ عشښُذَې
 ٕأ خهک ينشٔ لشاس پّ نٕيړي طف کې څخّ ػبيٕ خهکٕ ثبیذ نّ ۍثهکې دٔ

 خپهّ سیښزیُٕني ْى کې ّ ډګشپ ثهکې د ػًم ،د ٔیُب پّ ډګش کې یٕاصېَّ  رّ
 .پش اعبعبرٕ یې خجش کړي دیٍ ٔښبیي أ د اعالو د عپیڅهي
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أ د   پیغًجش ، د ْغّ درؼبنی د ا  انؼٕنمي إَس چېّ ٕو ٔخزنّ ک
، نّ ړک دسک یېخپم يغإنیذ  أ پش ؽمیمذ پِٕ شٕدیٍ  اعالو د عپیڅهي
، رم د پبرې شٕی یَذ خّڅ أ د يغبْذیُٕ نّ کبسٔاٌ ٔعهّ ٔال عٓبد

 .یپّ يیړاَّ عُګیذن کې لشثبَې پّ ډګشعشښُذَې أ 
صخًَّٕ، أ ْهزّ يې  یرّ ْى ساغه ګشيٕ عُګشَٕٔ رش دې چې د افغبَغزبٌ

خپم ایًبَي  يې رّأ کفشي یشغهګشٔ  ګبنهي ، رٕدې أ عړې کړأَّ ،دسدَّٔ
 ْى نّ ، ْهزّٔالړ پّ رکمايشیکب رّ د صدِ کړې  ثیب چې کهّ ،لٕد ښٕدنی

ْش ډٔل  يې عشِ ۍنشې أ َبخجشِ َّ ٔ، ثهکې نّ ْغٕڅخّ  أ يغبْذیُٕ عٓبد
الشاس  ېدش يزؾذِ ایبالرٕ اعزخجبساد پ د د ايشیکب چې رشدې يشعزې کٕنې،

يّ د ۳۳پّ  ًجشزو کبل د عپ۵۱۱۳د  چېعشِ  يغبْذیُٕ نّ ْغٕ چې کٕي،
يشعزّ  ْى پّ رشریت أ رُظیى کې ثشیذ د ايشیکب پش ْغّ دَګّ رغبسري ٔداَۍ

 .ِٔ ېکړ
یًٍ رّ ساغی  د ثې کچې يیُې نّ ايهّ عشِ، نّ عٓبد دې پېښې څخّ ٔسٔعزّنّ 

 عپزًجش د و کبل۵۱۳۳د  چې ېد رش لَٕس ْى ګشو کړ یې أ د عٓبد عُګشَّٔ
 .ٔسعیذ نٕړ يمبو رّ شٓبدد نخٕا د رکېَیټّ د ثې پیهٕټّ عبعٕعي انٕ ۱۱ پّ

ِ  إِن َّا َّيْهِ  وَّإِن َّـا ِِل  اِجعونَّ  إِل  رَّ
 ٔاسس، پّ خپهٕ ييښزیُس  ، يغبْذ أ د سعٕل اػبنى، دػٕرګشدغّ سثبَي 

يغبْذیٍ َبپّْٕ، ثې  چې ،ِکړ ّدا صبثز َړۍ رّ ځهٕ کې ي أ دػٕري ْهٕعٓبد
 .يَذ خهک فکشِ ېثعٕادِ، خٕاسط أ  فشُْګّ، ثې

، پّ څٕ پیغٕ يالیبَٕ بَٕ أ دسثبسيًبکْغّ يشرذٔ ؽ دغّ ټٕل انمبة د ثهکې
د لذسد ٔاګې پّ اعاليي ْیٕادَٕٔ  چې ،ينخٕا عٕړ شٕ خشڅٕ شٕیٕ خهکٕ
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رش  ،يبيَٕثذ ېيغبْذیٍ پش د ا رؼبنی د السې پش ؽمّ أ پّ الط کې نشي
 .ّ کشکّ ٔکړيڅٕ ػبو ٔنظ نّ يغبْذیُٕ څخ

، د ښٕ أ ثذٔ، د ؽك أ ثبطم رش يُځ رٕپیش یيښ شٕٔسايګش أط ػبو ٔنظ 
 اعاليي ّپ أط ، َٕ ځکّیَشي کٕن اصش ۍدٔ پش ؽ َٕساأ دغّ دسٔ شي یکٕن

 .پبڅََّٕٕ کٕي ؽکبيٕ پش ضذغشة ځپهي  دې د ْیٕادَٕٔ کې خهک
 .یٕ لشاَي َظبو سأثښي دې ّ لشثبَۍ ضبیغ َّ کړي أ يٕږ رّا رؼبنی دې د ْغ

 
 ايشیکب د اعزخجبسارٕ پّ ُْذاسِ کېد  إَس انؼٕنمي

پّ اړِ   د إَس انؼٕنمي ٕجبسارد ايشیکب اعزخ چېڅٕ ْغّ ساپٕسَّٔ یٕ 
 کٕٔ. ېٔړاَذ یې َکٕ خذيذ رّٕد نٕعز کړي ٔ، ِسخپب

د  چې ،ېٔکړ سارٕ د ْغّ دسیٕ کغبَٕ پّ اړِ پهټُېد ايشیکب اعزخجب چېکهّ  :۳
 دغٕ چېدا ٔسرّ عٕرّ شِٕ  ،ٕالط نشن يې ؽًهٕ کې رشٔسعزي ّپ عپزًجش ۳۳

 انؼٕنمي د إَس ښبسَٕٔ کېّ چبسط پ کغبَٕ یٕ څّ ٔخذ د کهیفٕسَیب أ فٕنض
 یکړ ریش پّ عٕيبد کې ٔ. 

نمبػذِ عپزًجش څخّ ٔړاَذې نّ ا ۳۳ْغّ د  چې ،رّ ٔسعیذل دې پبيهې ۍْغٕ َٕ
 دېو کبل کې د۵۱۱۵ّ ثیب ْى ْغّ رّ پ خٕ ،ېيغبْذیُٕ عشِ اړیکې دسنٕد

 .نّ ايشیکب څخّ ٔٔځي چې ،ِاعبصِ ٔسکړل شٕ
 چې ،سأړلالعزّ يؼهٕيبد  د ايشیکب اعزخجبسارٕ داعې چې ٔعزّ نّ ْغّٔس :۵

و کبل ۵۱۱۶َٕ پّ ، ېذیُٕ عشِ ټیهفَٕي اړیکې َیٕنې ٔيغبْ انؼٕنمي نّ إَس
د ٔیشعیُیب ایبنذ   انؼٕنمي إَس )کهّ چې ،اػالٌ ٔکړ کې یې داعې

 ...(دِ ېاړیکّ ټیُګّ کړ يې ، نّ انمبػذٔ عشِرشک کړی دی
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خٕ  ،شٕ کې د ايشیکب پّ غٕښزُّ پّ یًٍ کې ثُذي پّ َیًبیي کبل و۵۱۱۶ د ثیب
 شٕ. شېخٕ ثیشرّ َٕ ،ينّ ْغّ عشِ څّ اعُبد أ شٕاْذ َّ ٔ َیٕل شٕ چې دا
صيٕږ دػٕا  چې ،يؼهٕيبد نشٔ ادػب کٕنّ، چې ډیش داعې ايشیکبیبَٕ دا :۱

 چېَٕ يٕږ َّ غٕاړٔ  ،دِ ّسٔاَ د يؼهٕيبرٕ د ساټٕنٕنٕ نړۍ چې يګش دا ،يٕصبثز
 کړٔ. ْغّ ساثشعیشِ
پکې  ، إَس انؼٕنميدِ ېپّ اَټشَیټ کې ْى خپشِ شٕ چې کې ټپّ ْغّ کیغ
ځهّ ايشیکبيي اعزخجبسارٕ  َٕ څٕ ،ٔو صِ پّ یًٍ کې ثُذي چې ٔایي، کهّ

 چېڅٕ  یى أ رش ٔنې صَذاَي شٕی چېأ صِ َّ پْٕیږو  کړٔساڅخّ رؾمیك 
، ثبطم اػالٌ َکړي، د یًٍ يې نګٕني پش يب چېايشیکبیبٌ ْغّ ارٓبيبد 

 یى.ّ رّ ریبس َ پشېښٕدنٕ
رکړِ ػبنى  یِٕ نّ یًٍد صَذاٌ پّ دٔساٌ کې د   ي: إَس انؼٕنم۴

 خ اعبيّ ثٍ الدٌشي نّ ْغّ چې ،ياړیکې پیذا کړ ػجذانًغیت )صَذاَي( عشِ
 نّ دِ  ،ٔ عٓبد کړی د سٔط پش ضذ افغبَغزبٌ کېّ عشِ أږِ پّ أږِ پ

 ػجذانًغیت د ْغّ اړیکّ نّ َّٔساپٕس ِدٔ ېالَذ ،نشنّ کهکّ يهګشریب عشِ یې
 .کبسَذٔيي کٕيښ فؼبنیزَٕٕ عٓبدي د ( أ)صَذاَي

ايشیکب کې د ْغّ  ذانًغیت صَذاَي نخٕا پّخ ػجشيد   : إَس انؼٕنمي۳
 ، يګشيؼبٌٔ ټبکم شٕی ٔ، چې يشکض یې پّ یًٍ کې ٔ يغیًُي خیشیّ يٕع

د پشدې  پّ َٕو ٔ، يګش يد ايشیکب اعزخجبسارٕ ٔیم، چې ښکبسِ د خیشیّ يٕعغ
 .يغبْذیُٕ رّ يبني يشعزې ثشاثشٔنې ئېرش شب

 ېأ څٕ ٔیُبٔ بِٔسارګ ک د طُؼب پُْٕزٌٕ رّ ډیش رګ  انؼٕنمي إَس :۵
پّ  خ ػجذانًغیت صَذاَيشيٌٕ اداسِ د أ د دې پُْٕز ېٔ ېْى ْهزّ کړ يې

 .ِالط کې ٔ
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ّ ِٔ أ اکضشِ صدِ ٌٕ د رشٔسیضو ځبناعزخجبسارٕ پّ ٔیُب دغّ پُْٕز ييايشیکبد 
څخّ ايشیکبیي  ، چې یٕ نّ ْغٕيزٓى ٔ بنیزَٕٕ کېؼکَٕٔکي یې پّ رشٔسیغزي ف

رؾشیک عشِ  اعاليينّ  د طبنجبَٕ چې ېدّ ن ( ٔ، يخکېطبنت) عبٌ ٔکش نیُذ
 أ ديبؽ يې ېٔ ېصدِ کړې کړ یې پُْٕزٌٕ کې ې، پّ ًْذشيځبی  یٕ

 .ٔ يُځم شٕپشیً
 ېشخپ ټي پبڼٕ کېیچې پّ اَټشَ کېٔپّ ډیشٔ ْغٕ ٔیُبٔ  انؼٕنمي إَس :۴

عشِ پّ عُګ  رؼبنی ا یې نّ أ ايشیکب ید یة یې پکې غُذنشٕي دي، غش
 چې د ايشیکب پش ضذ افغبَغزبٌ أ ػشاق کې يې أ ْغّ څٕک ِد ېيزٓى کړ

 دی. يعُګیږی عزبیه
 ۍچې دٔ يشکالرٕ ، چې د ټٕنٕ ْغِٕکړ يغهًبَبَٕ رّ دا پّ ډاګّْغّ ټٕنٕ 

 .عٓبد دی د خالطٌٕ أ ؽم السِ ۍٔسعشِ الط أ ګشیٕاٌ دي، یٕاځیُ
شٓبدد  ْغّ يې ،ېثشیذ ٔای یخهک ٔسرّ ځبٌ ٔژَٔک أ ْغّ ؽًهې چې

 ِ.ړکٔ یې عزبیُّ ۍْغٕ أ د ئثهه(( )اعزشٓبدي ثشیذ) يَکي ؽًهٕغٕښز
 نخٕا د إَس اداسې د ايشیکب د اعزخجبساري ډيشٔ ساپٕسَٕٔ څخّ چې نّ ْغٕ

، یبدَّٔ يٕ ٔکړِ ساپٕسَٕٔ ، د ًْذې پُځٕي ٔپّ اړِ خپبسِ شٕ  نميانؼٕ
ي أ ْش يغهًبٌ کٕښښ ٕ رّ پُذ، َظیؾذ أ د السې يشبل ٔګشځڅٕ ټٕن رش

 عزشګٕ اغضی شي. د نّ ْشې السې رّ دښًٍ څٕ رش ٔکړي،
 ٔسؽًخ ا.غالو ػهیکى انٔ
 

پیغبو  یٔسٔعز  انؼٕنمي إَس شیخ ئ، دنش پّ الط کې یې عبنّ چېدغّ س
ُّ﴿ د ّ یې ٔړاَذېنّ شٓبدر ، چېدی ُّ َنُزَجيَُُُِّّ ََٕ ًُ َٔاَل َرْكُز  ﴾ِنهَُّبِط 
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 ېالَذ رش عشنیک (!!!رّ ٔسعٕئ أ يّ یې پټٕئ ٕخهک کزبة رؼبنی اد ْغّ )
 .ِٔ ېشٕ خپشِ

 
 

 انشؽیى ثغى ا انشؽًٍ
﴿ُّ ََٕ ًُ َٔاَل َرْكُز ُّ ِنهَُّبِط   ﴾َنُزَجيَُُُِّّ

 !پټٕئ ېخهکٕ رّ یې ٔسعٕئ أ يّ ي
 ػهًبؤ رّ پیغبو!

 !أنؾًذ  ٔانظالح ٔانغالو ػهی عیذَب يؾًذ ٔػهی آنّ ٔطؾجّ ٔعهى
ځبَګړې  پّ دی أ رش َٕسٔ ډيش صیبد ٕ يغإنیذداػیبَ د دیٍ د ػبنًبَٕ أ

ِ الط أ شايذ ٔسع کې چې أ يشکالرٕ ششایطٕ عخزٕ پّ داعې رٕګّ
 ّٔخذ صیبر ثم ْش رّ رش ٔیُبؤ أ السښَٕٕٔ ًبؤػه ؽمپبنَٕکي ، دګشیٕاٌ دی

 .نشي اړریب
 ،ؽك پټٕي دِ أ ْغّ خهک چې ېداعې اشبسِ کړ يٕضٕع رّ ېا رؼبنی د

 ي:یأ فشيب يد يډیش یې رٓذیذ کړ
يي َّٱَّإِن َّ﴿ ِ ا ََّّي كجُُىِن َََّّّل  نل اَّو  ًز 

 
َِٰتَّٱَِّوي ََّّأ ىََّٰٱو ََّّبل يٌِّ  د  ُُ اَّة عدََِِّّويَّل ٍََُّّو  َٰ ٌ ٌ اِسََّّة ي  َِّفََّّلِن

َِٰبَّٱ ِك ََّّلِكج  ئ ْوَٰل 
ُ
هََُّّأ ُُ ٌُ َُّٱَّي نع  هََُّّّلل  ُُ ٌُ ي نع  َِٰعٌُِن َّٱَّو  َّ ١٥٩ لن  يي َّٱَّإِّل  ِ َََّّّْل  ََّّْث اةُِا صن ُحِا

 
ََّّْو أ ِا ُ ب يٌ  َّو 

ِك َّ ئ ْوَٰل 
ُ
ثُُِبََّّف أ

 
هَّأ ُِ ي

ن  ً اَّع 
 
اُبَّٱَّو أ  ِ  [َّابلقرةسِرهَّ]َّ﴾١٦٠ لر ِحيهَُّٱَّتل 

، ْغّ چې يٕږ نّ ښکبسِ دالیهٕ أ پټٕي ؽك  چې کغبٌْغّ  یمیًُب :بړِثژ
ٕ نپبسِ پّ کزبة ْذایذ څخّ َبصل کړي دي، نّ ْغّ ٔسٔعزّ چې يٕږ د خهک

ْغّ کغبٌ دي، چې ا رؼبنی پشې نؼُذ کړی أ َٕس  ۍکې ثیبٌ کړل، دٔ
ْى پشې نؼُذ ٔايي، يګش ْغّ کغبٌ چې  )اَغبَبٌ أ پیشیبٌ( نؼُذ ٔیَٕکي
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، نّ ید یٔیغزې أ ځبََّٕ یې اطالػ کړي دي أ ؽك یې ښکبسِ کړ يې رٕثّ
  یى. راد أ صِ رٕثّ لجهَٕکی أ يٓشثبَّ څخّ رٕثّ لجهٕو ۍًْذٔ

 ثم ځبی ا رجبسک ٔرؼبنی فشيبیی:
يي َّٱَّإِن َّ﴿ ِ ا ََّّي كجُُىِن َََّّّل  ََّّو  ل  ًز 

 
َُّٱَّأ َِٰبَّٱَِّوي ََّّّلل  ُون ََّّلِكج  ي شَت  ٍََِّّو  ٌاَّۦةِ ِك ََّّق ِنيًلََّّث ى  ئ ْوَٰل 

ُ
اَّأ َّو 

هَِّفََّّي أُكنُِن َّ ُِ ََُّّبُطًِِ ََّّنل ار َّٱَّإِّل  ّل  هََُّّو  ُُ نُِّى َُّٱَّيُك  م ََّّّلل  ةَِّٱَّيِ  َٰى  ََّّمِقي  ّل  هَّو  ُِ ي
كِّ ُُهَّيُز  ل  َّو 

َّ اب  ذ  ِِله ََّّع 
 
ِك َّ ١٧٤َّأ ئ ْوَٰل 

ُ
يي َّٱَّأ ِ َّْٱََّّل  ُوا َٰن ة َّٱَّشَت   ن  ىََّٰٱِبََّّلض  د  ُُ َّٱو ََّّل اب  ذ  ةَِّٱِبََّّمع  غِفر  ا ََّّلى  ى  َّف 

ه َُ صَب  
 
ََّّأ   [ابلقرةسِرهَّ]َّ﴾١٧٥ نل ارَِّٱََّع  

یزَّٕ چې يٕږ نّ کزبة آ، ْغّ )رؾشیفٕي( ْغّ کغبٌ چې پټٕي ژثبړِ: یمیًُب
اچٕي َّ ) َّ خٕسي ۍ، دٔاخهي څخّ َبصل کړي دي أ پش ْغّ نږې پېغې

 )د سؽى( عشِ ۍنّ دٔ پّ ٔسځ لیبيذخیټٕ کې( يګش أس أ ا رؼبنی ثّ د 
نپبسِ  ۍدٔ د پبک کړي أ څخّ نّ ګُبَْٕٕ ۍخجشې َّٔ کړي أ َّ ثّ دٔ

ْغّ کغبٌ دي، چې ګًشاْي يې د ْذایذ پّ ثذل  ۍ، دٔدیدسدَبک ػزاة 
پش أس  یڅّ ش ۍ، دٔیاخیغز پّ ثذل کې ثخښُې دأ ػزاة یې  یکې اخیغز

 ٔکړي( ثّ څُګّ پش أس طجش ۍ)دٔ ې، یؼُطجشٔي
ٔس  ې: چب چې ػهى پټ کړ، د لیبيذ پّ ٔسځ ثّ د أس ٔاګفشيبیي  يَج

 ٔاچٕل شي.
 ثذ ډیش د ػهًبؤ نپبسِي، هّ چې ايذ د فزُٕ پّ عیالة کې ډٔثیږػهًبء ٔایي: ک
 َّ سعٕي. یې رّ ٕ، چې پش څّ پْٕیږي أ خهکدی أ َبکبسِ ػًم

د ا رؼبنی پّ  چې پّ ډٔل أ دا ينّ ًْذې ايهّ د َظیؾذ أ خٕاخٕږ
 .کٕو بئهٕ یبدََّٕٔ د څٕ يغ ٔي، یکړادا  يٕ يغإنیذ ٔړاَذې
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21 

پش چبسٔ لیبدد  ْیٕادَٕٔ ٍَ د اعاليي ْغّ ؽبکًبٌ، سئیغبٌ أ چبسٔاکي چې
 ٔکړي، ايذ سْجشي د نشي، چېّ ٔړریب َ ېد د أ ٔاک پّ الط کې نشي،

ْغّ پّ  َٕ کړي،ږٔ یِٕ سيّ اداسِ د يې نشي، چېّ ْى َ ٔړریب ېد ؽزی د
 ځبی پشیږدِ. يهیبسدَٕٔ يغهًبَبٌ خٕ پش

دا ال پش ځبی  ،عبخزًبَي ششکذ اداسِ کړي یٕ نشي، چېّ َ ْى ٔړریب ېد د
یِٕ  ېچ ،نشيّ ٔړریب َ دې پشیږدِ چې ټٕل ايذ نّ يشکالرٕ خالص کړي، د

 اداسِ چې يهیبسدَّٔ يغهًبَبٌ ،پش ځبی پشیږدِ دا ال ي،ځيخ ثٕ ٔړِ اداسِ پش
أ  ٔټبکي عشَٕشذايذ نپبسِ یِٕ سٔښبَّ  أ غُي ټٕنٕ ثډایّ رش د َړۍ أ کړي

 پٕسې ّڅخّ رش يغشثچیٍ  ، چې پٕنې یې نّکړي عًجبل ثّ څّ ډٔل ْغّ ايذ
عیًٕ ٔاک  أ عزشاریژيکٕ ٕيًٓ پّ دا ال پش ځبی پشېږدِ، چې د َړۍ أ سعیږي

 .ؽبکًیذ ٔنشي يٕلؼیزَٕٕ دېثٕ پش ٔا أ د ٔالس رغبسري ٕٔنشي أ د َړیٕان
 ايذ پّ لیبددکّ چيشې يششاٌ أ ؽبکًبٌ فبعذ شٕل، َٕ د ػهًبؤ يغإنیذ د 

 نّ دِ، چې ٔیُب کٕيّْغّ  !ػهًبؤ! د اعاليي َړۍ ، پظ اییږيْى صیبر کې َٕس
 .کیږي غٕښزُّ ششایطٕ کې عخزٕ ېدّ پ ېیڅخّ  ربعې

 نّ ايهّ چې أ اخزالفبد، لجبیهٕ رشيُځ فزُې ، دعٕاديې ، ثغشثذ پّ یًٍ کې
چې پّ یًٍ  نّ ايهّ رَفٕ عیبعي د شاٌ، د ایٔیُې ثیځبیّ رٕییږي د يغهًبَبَٕ ېی

 ال ّرش ټٕنٕ خطشَبک ،ِدد صیبریذٔ پّ ؽبل کې  ،شِ کړيپػمیذِ خ ّفيُؾش کې
کٕي، دا ټٕنې  ؽکٕيذ د ايشیکبیبَٕ ښکبسِ غاليي ید یًٍ العپٕڅ دا چې

 .ينّ ايهّ د يؽکٕيذ د ثې کفبیز يیًُ د َبخٕانې أ ثذيشغۍ
، دی ششٔع عشثیشِ پش دې، ْغّ ظهى أ رېشې چې د ْیٕاد پّ عُٕثي ثشخٕ کې

 .ٔيْیڅ پبو َّ ٔس اړ پّ يمبثم کې د ؽمٕلٕ أ يشکالرٕ ؽکٕيذ د خهکٕ
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خشاثٕ ششایطٕ کې چې ْیٕاد ٔسځ رش  چې پّ دې ؟ْغّ ػهًبء َٕ چیشرّ دي
ٔایي چې د ْیٕاد  أ د دٔنذ سئیظ ْى ًْذا سٔاٌ دیثهې د رجبْۍ پّ نٕس 

دسثبسیبَٕ د خپهٕ  ًششٔنغَٕ ثیب ثّ  ،يّ دخٕارّ سٔاَ ؽبالد د کٕسَۍ عګړې
 .شيثذل  ډګش پّ د کٕسَۍ عګړې أ ْیٕاد ثّ عشِ خضاَّ خبسط رّ یٕعي

 السِ عٕادۍ ؽمې فمش، ثیکبسۍ أ ث ددې ، چېيد دا ٔاعت پظ پش ػهًبؤ
 دِ، چې دا چې يب یبدَّٔ ٔکړِ َبکّخطش ّ أأ رش ټٕنٕ يًٓ بیيرّ ٔښ خهکٕ

پّ پٕسِ اخالص د  ْى ؽکٕيذ یًُي أ نشي د ايشیکب عیبعذ شزٌٕ ّدنز
پالََّٕ  ۍد ْغٕی رګالسِ أ عیبعذ پهی کٕي أ د ْغٕ يشعزّ پّ غشة
 ٕي.رطجیم

نکّ د  ،ٔعبئم غشثئعبري أ  ېنش پّ يخزهفٕ السٔ رش څٕ خهک نّ دیٍ څخّ
)سٔڼ غشثي يیزٕدَّٔ، د اعزًبػي اشخبطٕ ي، د رذسیظ َٕنپبسِ پشٔژې ښځٕ
ْغّ طشیمې أ السې دي، چې  ي، ټٕنَٕس پّ َبيّ خهک سٔصل أ داعې اَذٔ(

 ايشیکب ېچ اطهي أعیذَٔکې یې خزى کړي أ یٕ داعې َغم ٔسٔصي غٕاړي
 .د ْغّ نپبسِ ښّ غاليي ٔکړي پّ سارهَٕکي کې أ ٔي د يُهٕ ٔړ رّ

ْى ثبیذ نّ یبدِ  ،کٕو ریشی کړی چې یې اطهي يفٕٓو د عٓبد پش اسَګًّْذ
َظبو ؽبکى  ځبی یٕ داعې غشثي َظبو پش د اعاليي غٕاړي ۍدٔ ،َّٔ ثبعٕ

 .يمبطذٔ رّ ژيٍ ٔي أ چې د ايشیکب ګټٕ ،کړي
ؽمّ يجبسصِ  یې پّ يمبثم کې پّ نّ ػهًبؤ څخّ غٕاړي، چې دغّ ټٕنې َبخٕانې

 .سٔښبَّ کړي ثبیذ ،کړي دي شکًٍ یې خهک أ ْغّ يغبئم چې ٔکړي
 ۍ، چې ٔنې ؽکٕيذ د ْغٕکٕٔ ي ثشخٕ پّ اړِ يٕږ دا پٕښزُّعُٕث د د ْیٕاد

خپم  ېخٕ یٕاص ۍچهُذ کٕي؟ ْغٕ بَّشئؽ پّ څیششائیهٕ اعد  پّ يمبثم کې
 .ؽمٕق غٕاړي
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، پّ ػذٌ، انغؼ أ ؽضشيٕد ٔٔیشزم ې کٕسَّٔ پّ ټبَګَٕٕیپّ )انضبنغ( کې 
 ػبيٕ کٕڅٕ کې پش طٓیَٕغزبَٕ پّ څیش پّ أ َٕ د یٕٓدٕٔځٕاک ؽکٕيزي کې

 .ينشّ َ رّ د يغهًبَبَٕ ٔیُّ ْیڅ اسصښذ ۍدٔ، ېخهکٕ ګٕنۍ  ٔٔسٔن
 چې ددغٕ دسدَٔکٕ پیښٕ پّ يمبثم کې ،ئیچیشرّ  ربعې یًٍ ػهًبؤ! ای د

زیک د کٕسَیٕ د ؽد ػمیم، انؾذد أ  چیشرّ یئ چې ئ؟انؼًم ٔښی ػکظ
 .؟ٔي یيمبثم کې يٕ عُګش َیٕنثًجبسۍ پّ 

 ؟دغّ ثًجبسۍ د چب پّ يظهؾذ عشرّ سعیږي
 !آیب دغّ ټٕل د ايشیکب پّ غٕښزُّ َّ رشعشِ کیږی؟

 ّرً د خیش څخّ ْیڅ ۍثې السې شٕي، نّ دٔ أ أ يششاٌ ګًشاِ دغّ سْجشاٌ
 .یکیذا َشي

، غاليي أ ثې کفبیزي ، اَؾشافيکچې رّ سعیذن ۍٔسٔعز ۍؽبالد د خشاث
 .يرّ سعیذن ؽذ آخشي خپم

 َٕس ْى َّٕيغإنیز د ػهًبؤ دا أ کیږيأ  ېشٕ اليم ېد د ېأ دغّ ټٕن
 .يصیبرٕ
 خپهې دػٕري العزّ سأړَې نّ رش څٕ ،ٕٔچٕپزیب غٕسِ ک يٕږ ٔایي: چې ځیُې

 العّ ٔسَکړٔ.
د یٕ رهٕیضیَٕي  ،عبرُّ رؼهیًي يشکضَٕٔ أ يذسعې د ،عبرُّ آیب د پُْٕزٌٕ
 ؟؟يد څخّ يٓى ښکبسِ کٕنٕ د ؽك ،يیبشزُۍ أ يٓبنُۍ ٔیُبٔې چیُم نّ السې

ْغّ  عې نّعزب ایب ؟څخّ ْى غٕسِ دي يظبنؾٕ نّ عبرهٕ أ د ټٕل ايذ د
 جشٔنٕ يبَغ ګشځي،خ د اعزؼًبس دد ايشیکب  خهک ًَبیشي دػٕد څخّ چې

 ؟يْى ډیش الصو أ ضشٔس د
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پّ  ې، َٕ دديبَّٔې اعالو یَذِ أ اژکهّ ؽك ٔ پې يیشيُې چې ۍاعزشانیبی ېیٕ
 َٕ ځکّ کړي، ریش ، چې خپم ژَٔذ ثبیذ پّ یِٕ اعاليي ټٕنُّ کېشِٕ نټّ کې

 دِٔ يبشٕيبَٕ عشِ د ا نّ يې أ یًٍ رّ ِشٕ اَظبسٔ ځبی ښکبسِ یًٍ ٔسرّ د
 رؼبنی نپبسِ د ا د اعاليي أ عبنًې سٔصَې أالدَٕٔ أ د خپهٕ د سضب رؼبنی
 ْغشد ٔکړ. ِ کېسپّ ال

 اکضشِ ّ داعې ؽبل کې چېپ ،غٕسځٕلشبرّ ٔ دَیب أ د ْغّ َؼًزَّْٕغې 
 عشِ ٔادِ ٔکړي،داعې کظ  ِنټّ کې ٔي، چې نّ یٕ ّ دېپ يغهًبَې ښځې

دَیب پّ  د شاْې أګً نّ ځبَّ عشِ ثٕځي أ ْهزّ د ثې ؽیبیې، ېیغشة رّ  چې
 أ اساو يګش )او ػًش( پّ اعزشانیب کې ْٕعبژَٔذ ٔکړي،  ػیش أ ػششد کې

، خٕ د اعزشانیب ؽکٕيذ د ايشیکب نّ أ یًٍ رّ يٓبعشِ شِٕ ښٕدژَٔذ پشې
)او  ، چېُي ؽکٕيذ دیزّ اړ کړيیً عبعٕعې اداسې څخّ ٔغٕښزم چې

 .ئَیغي أ ثیب یې اعزشانیب رّ ٔعپبس ػًش(
 أ ُّهثبداسإَ خجشِ پّ ډيش اخالص ٔيیًٍ ؽکٕيذ ْى د خپهٕ  َٕ ځکّ د

 ۍْغٕ ،ِثُذي کړ ېی َظشاَیذ یې ښکبسِ کړ أ )او ػًش( أ یٕٓدیذ خپم
څّ يؼهٕيبد رشې ٔاخهي أ  چې ، ځکِّٔرشې کب ٔسځ شپږ عبػزّ رؾمیك ْشِ

ْغې ثّ یٕاځې دٔيشِ ٔسرّ ٔیم  ،يثبداسإَ صړَّٔ العزّ سأړ ايشیکبیي د خپهٕ
صيب  ربعېْغشد کړی دی أ  رّ يې یِٕ يغهًبَّ ښځّ یى أ ربعېصِ  چې

 يٕږ اَظبس َّ ثهکې چې :ٔسرّ ٔیم ثّ پّ ځٕاة کې يغزُطك ، يګشبعذاَظبس ی
 .!!!..َظبسا یٕ

 !!!َړۍ ػهًبؤ اعاليي ټٕنې ای دیًٍ ػهًبؤ! ثهکې  ای د
 ؟يغزؾمّ َّ دِ ٔیُب د يشعزې د یٕېعزبعې خٕس )او ػًش(  ایب

 ؟؟پبسِ؟؟ أ د څّ نېدا چٕپزیب ٔن
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 ېیٕې داع او ػًش د أ د رؼغت ٔړ ال دا دِ، چې ېؽیشإََک أ رش ټٕنٕ
لشاس  دیُي ػبنى داعې کې یې یٕ پّ عش ، چېِٔ ېيٕعغې کبس کَٕٔک رؼهیًې

َفٕر أ لذسد څخّ  نّ ډيش ټٕنٕ ػهًبؤ څخّ دسنٕد، چې ؽکٕيذ کې نّ
د خالطٌٕ  ْغې د غړي ْیڅ دې يٕعغې د عشِ ْى، ٔاک نّ دې ثشخًٍ ٔ،
ځبٌ  ، چېېڼهګٔړ َّٔ  ېد د دٔيشِ لشثبَۍ یې ېَّٔ کړل أ د ْغ نپبسِ ْیڅ

)يظهٕيې  ېد ْغ ّ پّ اعزفبدېأ د خپم لذسد څخ رّ نږ رکهیف ٔسکړي
 .پٕښزُّ ٔکړي خٕس(

 ،ٔای ېکړ يې چې ثبیذ د ْغې پٕښزُّ ،ِدیُي أ اعاليي ٔظیفّ ٔ ۍدٔ د
 ، َبیٕاځې رشې ځبٌ َبخجشِ کړ، ۍيګش ْغٕ ِٔ، ېپُبِ ٔسٔړ رّ یې ۍځکّ ْغٕ

 .لثې اعشې پشیښٕد يیذِ أا
 .دي، يګش أط ښځیُّ ْى یٕاځې پشیږپشیښٕدل ّ يې َبسیُّ یٕاځېپشَٔرش 

 يٕ څبدس دا ػضرًُذ د دػٕد دسٔاغغٍ دػٕرګشإَ! ای ، چېدَِٕ صيب غٕښزُّ 
هى پّ ، نّ دې څخّ چې ځبََّٕ يٕ د دػٕد أ ػٔغٕسځٕئ نّ ځبَّ نشې

 دي،دسرّ ښّ  ُبعزمکی خپهٕ کٕسَٕٔ کې پّ ګبڼّ ښبیغزّ کړي ٔي، ّدسٔاغغُ
َٕ ثیب  ،ّ ٔيَيظهؾزَٕٕ عشِ پّ ټکش کې  د دػٕد عزبعې ځکّ کهّ چې

 أ يخهظبَّ يٕلف یُيڅخّ سیښز ربعېدػٕد کٕئ، خٕ کهّ چې دػٕد نّ 
 .پټېږئ! ېغٕاړي، ثیب رش يیضَٕٔ الَذ
، رش څٕ نّ دې ايش کړی دی اعالو د ايیش پش اطبػذ ای د اعاليي ايذ ػهًبؤ!

، چې آیب پّ ْغّ ّ پٕښزُّ کٕٔڅخ نّ ربعې خٕ يٕږ ،شئ السې د اعالو عبرُّ
دا  ي أ د خپم ٔنظ ٔیُّ څښي،ضذ عُګیږ ايیش د اعالو پش طٕسد کې چې

د دیٍ  خپهّ ّ داعې ؽبل کې چې ْغّپ ؟شياطبػذ ٔ چې د ْغّ ييُبعت د
 .یغزې ٔيخسا پغې ٕنيُځّ ٔړّ پّ ن
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 څخّ يغهًبَبَٕ ثبیذ نّ ايیش ، چېايش کړی دی اعالو د ايیش پش اطبػذ ځکّ
 ،شي خَٕذي أ َبيٕط ػضد پذ، څٕ د يغهًبَبَٕ ځبٌ، يبل، رش ،دفبع ٔکړي

 د ٔنظ پش ضذ يګش ْغّ څُګّ ايیش کیذای شي، چې د دښًٍ د ګټٕ نپبسِ
ْغّ ؽکى څّ دی أ نّ  د َٕ څخّ دفبع کٕي،نّ دښًُب ، د اعالوعګړِ کٕي

  ؟شييؼبيهّ ٔ څّ ډٔل ثبیذ ْغّ عشِ
د ساصَٕٔ  ٕد يغهًبَبَ ثّ شايی چې ،ايش کړی دی اطبػذ ځکّ اعالو د ايیش پش

کّ ، ځشيښًُبَٕ العزّ ٔسد د د اعالوْغّ  عبرُّ ٔکړي أ پشیُږدي چې
پّ نټّ کې ٔي، خٕ کهّ چې ايیش د دښًٍ د يظبنؾٕ د  يٕخې ېښًٍ د ًْذد

 هًبَبَٕ پّ رؼمیت أ رؼزیتيغ أ د رٕسٌ ٔي خَٕذي عبرهٕ نپبسِ پّ عبعٕعۍ
 ثبیذ څّ ډٔل کړَّ ْغّ عشِ؟ أ نّ ايیش ؽکى څّ دی ېد د ،کې الط ٔنشي

 ؟.شئ
، ْى شزّ ٔ ايیشإَ پّ يُځ کې داعې خهکا بَٕسئیغ پبچبْبَٕ، عًٕٓس ېد د

أ  يهیبسدَٕٔ ډانش غال کړي سدٔ د عٕړٔنٕ پّ ثٓبَّې د ایيهذ څخّ  نّ چې
خطش عشِ  ، خٕ کهّ چې دٔنذ نّسدٔ عٕړٔيٕږ ا شؼبس یې دا ٔي، چې

صيٕږ غٕاړٔ ځکّ ٔ ثیب ٔایي چې يٕږ ثبیذ د ايشیکب څخّ يشعزّ َٕ ،شييخ يخب
 .يفبع ٔکړد ، چې نّ ځبَّالیکٕ شيَ َبرٕاَّ دِ أسدٔ ا

د ْغٕ غهٕ، ټګًبسٔ،  ّ دی ساسعیذنې، چېٔخذ َ ېآیب دد !يغهًبَبَٕ َٕ ای
أ َّ د سدٔ عٕړٔنٕ اَّ د  ، چېيبالَٕ څخّ پّ څُګ شِٕ ګٕډاګیبَٕ أ غٕړ

 دې نّ ٔاک څخّ ۍدٔ ، َٕطالؽیذ أ ٔړریب نشيدفبع کٕنٕ  د يهذ څخّ
 ۍ، چې نّ دٔئسکړ ېْغّ چبرّ پّ الط ک ېدَٕشذ أ د ايذ عش شي ېنش

د يغهًبَبَٕ  څٕک چې رم ْغّ څخّ د ښّ طالؽیذ خبَٔذ ٔي، ځکّ
غٕاړي أ د غشة نّ شٕيٕ پالََٕٕ څخّ د ايذ  عبرم ػضد ي، پذ أعشنٕړ
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ې د غشة نّ اعزؼًبس څخّ ی عزّٔکهَٕٕ څخّ ٔس ګَٕٕنغ عبرُّ کٕي أ نّ
 بع پّ يمبثم کې نّ ْیڅ ډٔل عشښُذَٕدف څخّ د ٔنظخالص کړ أ نّ سايهذ 

 ۍدٔ یٕاځې د ؽك د السې يغبْذیٍ دي، ۍْغٕعپًٕني،  يّ دڅخّ ځبََّٕ َ
 ګشو عُګشَٕٔ، ربسیخي ۍدٔ ّ ثشیبني ساغهي أ دايزؾبَبرٕ څخ د ْغّ ثذس نّ

 ؽمبَیذ ۍدٔ پيښې د يأ طذالذ َّ ْیشېذَٔک ۍد صجبد، ایًبَذاس ،ېعٕث
 دی. صجٕد

ی چ ،کړِ ّزانشجبة انًغبْذیٍ( دا صبث )ؽشکخ پّ عٕيبنیّ کې صيٕږ ٔسٔڼٕ
رؼبنی َظبو لبئى  د ا کفبیذ أ ٔړریب نشي، چې پش ځًکّ ېيغبْذیٍ دد

ي، ًْذاسَګّ پّ ځيخ ثٕ پشپّ ښّ رٕګّ  ، رش ثم ْش چبايٕس ئبأ دَی کړي
 ېأ پّ َٕ يد َړۍ رش ټٕنٕ  لٕ رؾشیک د طبنجبَٕ اعاليي افغبَغزبٌ کې

، ٔسکړِ يهګشٔ ْیٕادَٕٔ رّ يبرې ۍأ د ْغٕ )ايشیکب(فٕط  عًجبل ۍټکُبنٕژ
 .رٕکم کٕي ۍدفبع نپبسِ پش ْغٕ چې صيٕږ ؽکبو د خپهې

 ي، پالٌ أ عزشاریژچی ْشِ َمشّ، طشؽّ ،دسعَّٕ ېې ايشیکب رّ ٔسکړل ېداع
 .أ نّ خبٔسٔ عشِ یې خبٔسې کړل پّ يشعزّ َبکبيّ رؼبنی د ا یې

 أ عشَٕشذ عٕړَکې شَبکېخط ي،ربسیخ یٕې ډيشې نّ ٍَ اعاليي ايذ
 ْغّ څٕک دي، أ ٔړ خهک سْجشي ښّ الیك د ېد د أ يشؽهې څخّ ریشیږي

د رمٕا پّ  أ َظبيي چبسٔ پِٕ عیبعي أ بَزذاس، صړٔس، عشښُذَٔکي، پّاي چې
 َشزّ. ْى یٕ طفذ دا پّ أعُيٕ عًٕٓس سئیغبَٕ کې أ ٔي ګبڼّ عًجبل

ة څخّ پّ خپم ثغزش کې غش ، نّْغّ څٕک چې پّ ايبَذ کې خیبَذ کٕي
ٔي، عیبعي  رش ټٕنٕ صړٔس د خپم لٕو پّ ټکٕنٕ أ سثړٔنٕ کې أ ډاسیږي

َٕ  پّ َظبيي چبسٔ ْیڅ َّ پْٕیږي، ،ثظیشد یې یٕاصې خیبَذ أ غاليي ٔي
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 َشيٕ ثغزشٔ، خَٕذَٕٔ د یٕاځې ۍخهک َّ دي، دٔ د عګړې أ لشثبَۍ ۍدٔ
 .ظشَٕٔ ٔږي ديأ ل

 .يأ يٕږ ضبیغ کٕ کٕي ېيغهًبَبَٕ ګټې رش پښٕالَذد اعالو أ  ۍًْذٔ
 یبَٕ أ اعشائیهٕ اشغبل پّ اعاليي خبٔسِ ٔسځ رش ثهې پشاخیږي أ داد ايشیکب

کې َٔډِ ٔاخهي أ خپهّ  اشغبل ېّ دپ ایشاٌ ثّ ي، چېدې ْى پټّ پبرې َّ ٔ
 .پکې ٔغٕاړي ْى ثشخّ

أ  پّ يمبثم کې یٕاځې د ؽك د السې السٔیبٌ یشغهَٕٕ ًبسياعزؼ ېعجب دد ٍَ
 .دي أ خپهې عیُې یې ٔسرّ ډال ګشځٕني دسیذني يغبْذیٍ ُيیښزیس

، ْغّ ډیشِ نٕړِ دِ ېی، ػهًي عٕیّ دٔنذ دی یایشاٌ پّ عیًّ کې یٕ پشيخزهه
 .یڅخّ نٕړ د کچې ۍيُځُ نّ عهُّ د َړۍ ۳۳کې  چبسٔ َظبييٍَ پّ 

، چې رسٔي دیایشاٌ ٍَ د ْغٕ دٔنزَٕٕ پّ لطبس کې د ٔدسیذٔ پّ ؽبل کې 
، د ایشاٌ سْجشاٌ د سافضي ټٕنٕ رّ عٕرّ دِ ېأ نکّ څُګّ چ اعهؾې نشي

أ  زٕةکیذٔ پالٌ نشي أ ایشاٌ د اعالو نپبسِ خذيذ َّ کٕي ثهکې فبسعي
 یې د فبسط د خهیظ عُيښکبس  ینٕيړَ ېچ، نپبسِ خذيذ کٕي ٕةر سافضي

  .يزْت ٔ
 !!؟؟ای د اْم عُذ ٔانغًبػذ ػهًبؤ ئَٕ چیشرّ ی

ّ پّ ښکبسِ څخ ٍَ یِٕ ثشخّ نّ ربعې ، يګشیشٔنٕٔنّ سٔافضٕ څخّ  پشٌٔ يٕ
ي أ يٕږ رّ اطبػذ کٕ خپهّ ْى د ًْذې يششإَ عشِ ې ششيۍث ډیشې پّ أ

 کّ سئیظ عًٕٓس نّ سٔافضٕ څخّ ْى ٔي، نکّ پّ ػشاق اګش ،!ْى ثهُّ ساکٕي
 ...کې َٕٕأ َٕسٔ ځبی

 فکش ٔکړئ، چې نّ َٕ ربعې خهک د ْغّ اطبػذ رّ ساثهئ، خٕ ثیب ْى ربعې
 .څخّ دښًٍ څٕيشِ ګټّ پٕسرّ کٕي؟.. ربعې
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ّ رش يًُایشاٌ څخّ  بَٕ څپې چې نّای د اْم عُذ ٔانغًبػذ ػهًبؤ! د سافضي
 ؟څّ دی پّ يمبثم کې ۍ، عزبعې پشٔګشاو أ رذثیش د ْغٕېپٕسې سأسعېذ

ٔړریب نشي،  ېو، چې دا عزبعې سْجشاٌ ددرّ عٕګُذ دس کٕ رؼبنی ربعې پّ ا
 ؟ٔکړييمبٔيذ  ېدچې د ایشاٌ پّ يمبثم کې 

سدٔ پشې ځٕاکًُٕي، يګش عزبعې خپهّ ا أ ي يٕاد پهٕسيایشاٌ خپم َفز
ْیٕاد پیغې ددې نپبسِ يظشفٕي، چې د ثبداساٌ أ د غشة ګٕډاګیبٌ د 

نّ ګٕصاسَٕٔ  ٕيشیکب( د ګټٕ عبرُّ أ ؽًبیذ ٔکړي أ د يغبْذیُ)ا ګشٔاشغبن
  .څخّ یې خَٕذي کړي

 .ِ غٕاړٔپُب رؼبنی پّ ا ٔیُٕ نّ رٕیٕنٕ څخّ د يغهًبَبَٕ د يٕږ
 پُبِ غٕاړٔ. رؼبنی پّ ا نّ کٕسَۍ عګړې څخّ يٕږ

 دػٕدسا غٕاړٔ چی څٕک د ثې ګُبِ خهکٕ ٔژٔنٕ رّ پُبِ رؼبنی يٕږ پّ ا
 کړٔ.

يغبْذیٍ پشې  د عبعٕعبَٕ رجهیغبد دي، چې ۍدا ټٕل د ايشیکبیبَٕ أ د ْغٕ
 .، رش څٕ ػبيٕ خهکٕ رّ یې رشْګش أ ٔساَکبسې يؼشفي کړيٕيثذَبي

 څخّ دفبع دِ. صيٕږ ْذف د اعاليي ايذ نّ ػضرًُذ ژَٔذ
 يُبفؼٕ څخّ دفبع دِ. ګټٕ أ ايذ د صيٕږ ْذف د اعاليي

 .صيٕږ ْذف د اعاليي ايذ نّ ؽمٕلٕ څخّ دفبع کٕل دي
 ٕل دي،د دیٍ لبئًنی بد ا عجؾبَّ ٔ رؼ ْذف د ځًکې پش عش یصيٕږ یٕاځیُ

 .کړي یٕ پیذا ا رؼبنی نپبسِ يمظذ ېد ًْذ ېأ یٕاص يٕږ یٕاصې ېچ
 :فشيبيي رؼبنی ا نکّ چې

ن   َخلَۡقت   َوَما﴿ نَس  ٱۡۡلِ ونِ  إِّل   َوٱۡۡلِ   [اَّلارياتسِرهَّ]َّ﴾٥٦ ِِلَۡعب د 
 يٕږ اَغبَبٌ أ پیشیبٌ َّ دي پیذا کړي، يګش یٕاځې د ػجبدد نپبسِ. :ژثبړِ
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 اطال د آخشد نپبسِ پیذا ېثهک ٕي،ش یٕ پیذاّ دَیب نپبسِ َ ېد يٕږ یٕاصې
 .ید أ ايزؾبٌ ځبی نپبسِ د ػًم ْغې دا دَیب د ،یٕ شٕي
ئ، ْغّ نشِ ٕػجبدد ٔګشځ رؼبنی د ا خپم اعبعي يمظذ !ای يغهًبَبَٕپظ 

ْغّ د يإيُبَٕ عشِ د دٔعزۍ اظٓبس  أ د ػضٔعم ، د ايخهض ٔأعیږئ
 دښًُي،عشِ )ايشیکب، یٕٓد، َظبسا...(  دښًُبَٕ نّ رؼبنی ا أ د ٔکړئ
 .ښکبسِ کړئ د، کشکّ أ َفشدػذأ

ّ َ أ دا ْیڅکهّ ګشاٌ رؼبنی د دیٍ أ ششیؼذ يطبثك ژَٔذ ٔکړئ رش څٕ د ا
 ډیش اعبٌ دی. دی ثهکې

  ا ػضٔعم فشيبیي:
َُّٱَّيُِريدَُّ﴿ ََّّميُس َّٱَّةُِكهََُّّّلل  ّل   َّ[ابلقرةسِرهَّ]َّ﴾١٨٥ مُعس َّٱَّةُِكهََُّّيُِريدََُّّو 

 ژثبړِ: ا رؼبنی پش ربعې اعبَي کٕل غٕاړي أ پش ربعې عخزي َّ غٕاړي. 
رّ د اعالو آعبَزیبٔی )سعزى(  د فبسط ؽبکى سضي ا ػُّ ثٍ ػبيشسثیغ 
، چې د ا رؼبنی ثُذګبٌ یٕ ټبکهي ېش ديٕږ پ ا ػض ٔعم :يې ٔیمأ  نيثیبَٕ

، د دَیب نّ رُګیٕ سأثهٕ أ ػجبدد رّ ۍد يخهٕق نّ ثُذګۍ څخّ د یٕ سة ثُذګ
، َبسٔا دیَُٕٕ ، نّسأثبعٕ رّ يصادآأ  يپشاخٕان یې د دَیب أ آخشد ّڅخ

، د يٓشثبَۍ أ أ اَظبف ػذل د دیٍ عپیڅهي ّ د اعالوَٕٕ څخظهً أ ثُذیضَٕٔ
 کړٔ. سادػٕدډګش رّ یې  رشؽى

 أ سٔؽًب رًُْب ، ْغّذنې ٔيأعي نشې رشې أ یّ ٔي پیژَذناعالو َ چب چې
یٕاصې يغهًبَبٌ دي،  أ رُګّ شٕي ٔيسا ېپشاخۍ پشأ دَیب عشِ د  ٔي َبسايّ

 .يڅخّ خَٕذ اخه ۍأ د اخشد نّ خٕشؾبن چې د دَیب نّ پشاخۍ
َٕس دیَُّٕ نکّ یٕٓدیذ، َظشاَیذ، ثٕدایضو أ ًْذاسَګّ دیًٕکشاعي چی د 

ې ؽبکى کړي، ټٕل ظبنى ی پش يٕږ دی أ غٕاړي دیٍ یځبَګړ غشثیبَٕ دیٍ



                   د يغبْذ ػبنى إَس انؼٕنمي سؽًّ ا ژَٔذ أ  ْڅې
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، ػذل اعالو د یٕاځېظهى ٔکړ،  چې لجٕل کړ، پخپم ځبٌ يې چب ،دیَُّٕ دي
 ي، چې د ْش چب ؽمٕق یې ساڅشګُذ کړدی دیٍ اؽزشاو أ ۍاَظبف، ٔسٔسٔن

 .يد
کزبثَٕٕ خپشٔل أ  یغټٕ أ اعالييک ، دېعش ٔیُبٔ پش د يُجش ېیٕاصدػٕد 

ّ پ ي عبيّ ٔسَکړٔ،ػًه رّ چې ، ٔیُبٔيّ کٕثغُّ َ ثشاثشٔنٕ عشِ پشٔګشايَٕٕ
 .ّ کٕيثغُّ َ پبسِعخزّ يشؽهّ کې د یٕ ثذنٌٕ ن ېد

ضشٔسد رّ  پّ اسکبَٕ أ عٕاسؽٕ ػًم کٕنٕ ، دا يغئهّدِ دا لضیّ ثم ډٔل
 کړٔ. ّسرلذو پٕ ینشي أ ثبیذ عشَٕشذ ټبکَٕک

 څخّ پشرّ ثشیبنیزٕة ْیڅ ايکبٌ َّ نشي. ْغّ الصو ګڼى، چې نّ السښَٕٔېڅٕ 
ْیٕادَٕٔ ، چې ٍَ پش اعاليي ؽکى طبدس شي ؽکبيٕ پّ اړِ اعاليي د ْغٕ :۳

کٕي، چې ٔسرّ عپبسل ّ ْغّ ايبَذ عبرُّ َ )د د ْغّ نٕی خیبَذأ  ؽبکى دي
 .شيپشدِ پٕسرّ  شٕی دی( رشې

أ ثذثخزۍ پّ  ايذ د غاليۍ اعاليي ۍ، چې ْغٕشي یشِعساثش ضشٔس دا ثبیذ
ّ يُي، يګش د خپهٕ يظهؾذ َ ْیچب ّ ْغّ کې دأ پ غٕسځٕي کې کُذٔ ژسٔ

يٕږ پّ  ۍ، ْغٕګټٕ عبرُّ کٕي د ثبداسإَ )ايشیکب( د ۍْغٕ أ د شخظي ګټٕ
 .یپّ نٕسي ساکبږِ د غاليۍ صٔس

ّ دې چې ځبََّٕ عشِ ن ّ دي،يغهًبَبٌ َ ۍْغٕ ، چېشي ّثبیذ سٔښبَ ْى دا
 .يغهًبَبٌ ثٕني

 کٕنٕ ايذ د رغخیش يد اعالي رخذ ٔربژأ اعشائیهٕ  نّ یٕ نٕسي د ايشیکب :۵
نّ ثم نٕسي د اْم عُذ ٔانغًبػذ پّ عیًٕ کې د ایشاٌ د سافضي  أ پبسِن

 ی.د يخ پّ صیبریذٔ رثذنٌٕ َفٕ
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يٕږ ضبیغ کړي یٕ، رش دې چې اسٔپبیبٌ أ فبسعیبٌ د غُیًذ پّ ډٔل  ٕؽبکًبَ
 ْغّ چب چې يګش دا ،نشّٔ د ؽم ثهّ السِ َيٕ کبسٔي أ يٕږ سا الَذې کٕي، 

 .يظبنؾٕ رّ ژيٍ دي د ايذ پغې ٔالړ شٕ أ اطبػذ يی ٔکړٔ چې
ځکّ ًْذغّ  ،کړٔ ۍژَٔذې سایٕ ځم ثیب پّ ايذ ک ثبیذ د عٓبد سٔؽیّ :۱

 .يساکٕ خالطٌٕ يٕږ رّ نّ کفش څخّ ې، چې ا ػضٔعم پشعٓبد أ لزبل دی
 نکّ ا ػضٔعم فشيبيي:

َِٰجل﴿  ق  ِبيِلََِّّفََّّف  َِّٱَّس  ََّّّلل  ن ُفََّّّل  ََّّثُك  ك ََّّإِّل  رِِّضًََّّ فس  ٌِي َّٱَّو ح  ََّّلُىؤِو َُّٱَّع س  نَّّلل 
 
َّأ

َّ ََّّي ُكف  يي َّٱَّة أس  ِ َََّّّْل  ُروا ف  َُّٱو ََّّك  د ََّّّلل  ش 
 
د ََّّة أساَّأ ش 

 
ِكيلَّو أ  َّ[امنساءسِرهَّ]َّ﴾٨٤َّثٌ 

 ، ځکّ د ا)اګش کّ یٕاځې یې ژثبړِ: پظ د ا رؼبنی پّ السِ کې عٓبد ٔکړِ
د  يإيُبٌ ْى، رّ يکهف َّ یې يګش د خپم ځبٌ أ (يشعزّ دسعشِ دِ یرؼبن

چې ا رؼبنی د کبفشإَ صٔس ، ژس دِ )ساریض کړِ( عٓبد پّ نٕس سا دػٕد کړِ
 ٔسکَٕٔکی دی. عضاکړي أ ا رؼبنی ډیش صٔسٔس راد أ عخذ  خزى

 ،ِٔ أ َّ اصادي ٔ د ربسیخ پّ أږدٔ کې ْیڅ داعې یٕ دٔنذ نّ نښکش پشرّ َّ
 یٕ لٕد أ صٔس شزٌٕ دسنٕد،   دفبع نپبسِ د د ْغېيګش 

ؽکبو دا فکش کٕي، چې د ايشیکب د ؽًبیذ  اعیش أ يضدٔس چیشې ٍَ ٔسځ کّ
 .ّ نشيؽکٕيذ کٕنٕ ٔړریب َ د ۍَٕٔ ثیب د ،ذاییَشي ک څخّ پشرّ ژَٔذ

يٍ أ د یٕ يإ شي، چې یيغهًبَبٌ ْغّ ٔخذ نّ ځبَّ دفبع کٕن اْم عُذ أ
 .سا ټٕل شي ېالَذ پش دیٍ لبیى شخض رش يششۍ

 ا رؼبنی فشيبیی:
فِعََُّّّلل  َّٱَّإِن َّ﴿ َٰ ِيََّّيُد  يي َّٱَّع  ِ َََّّّْل  ِ ا ٌُ او   َّ[احلجسِرهَّ]َّ﴾٣٨ ء 
 دفبع کٕي. څخّ ا رؼبنی نّ يإيُبَٕ یمیًُب :ژثبړِ 
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ْى پّ ْغّ  أ دا شئ السښَّٕٔ ډٔل پّ طؾیؼ أ اعبعي  رّ : ثبیذ ايذ۴
ٔ کٕو ا ثبیذ ٔشي کٕو کبسَّٔ نٕيړی ، چېِد ېطشیمّ چې دیٍ ثیبٌ کړ

د ْغّ  ْغّ يغبئهٕ رّ دػٕد ٔشي، چې نٕيړی ٔعزّ ٔشي، داعې َّ چېٔس
 َظش َٕسٔ يغبئهٕ رّ نکّ ،يعزّ کٕٔعًٌٕ دیٍ ٔس

 أ ٔسعزّ ثیب د ګُبَْٕٕ عشِ، ّ خالف عګړِ ٔشيششک أ کفش پ د أل ثبیذ
 عزّ خجشِ دِ.ٔٔس یېاعزضًبسٔل  نٕيړی ثبیذ د يهذ عشيبیّ ٔعبرم شي أ ثیب

بلي يغبئهٕ ساغَٕډ کړي، چې ْیڅٕک پکې اخزالف رفايذ ثبیذ پّ ا نٕيړی
 يغبئهٕ رّ ؽم پیذا کٕل. َّٔ نشي، ثیب اخزالفي

 .نٕيړی ثبیذ د اخزالفي يغبئهٕ څخّ عزشګې پټې شي
ِٔ، خٕ  ې، پّ نٕيړیٕ کې ْش چب ٔعهّ ساپٕسرّ کړؤ عخذ د ايشیکب یشغم ډیش

، ډیشٔ خپهې يخ شٕلد ايشیکبیبَٕ پّ خالف د عٓبد نّ عخزیٕ عشِ  چېکهّ 
زّ دػٕرګش ْى ساپیژَذِ خپم ځبَ ، رشدې چې یٕ کظېکیښٕد ٔعهې پش ځًکّ

 (نّ يٕږ څخّ ساضي دي ايشیکبیبٌ أط ٔیم: )انؾًذ چې
 پّ ؽمّ د يغهًبَبَٕ أ اعالو څخّ چې پشرّ څٕک دي، ُٕ څخّنّ يغبْذی

 .دي ْیهي ۍیٕاځیُ يهذ د ۍأ ًْذٔ ٔکړي دفبع
َٕ د  ،شِٕ دا سعۍ پشې کّ سعۍ دي، ۍد ايذ د خالطٌٕ ٔسٔعز ۍْغٕ

 ػًهي ېايذ ثبَذ ياعالي ثّ پّ ټٕل پالٌ اعزؼًبسي أ طٓیَٕغزبَٕ ايشیکبیبَٕ
ّ اعاليي پّ ټٕن ، ثهکېکړی یدّ یِٕ عیًّ َ دا یشغم یٕاځې پش ۍ، ْغٕشي
 ْش َٕ ٔکړٔ، چې نّ يغبْذیُٕ يشعزّ یب دا دي ې، َٕ دِٔ خجشکړی ېی َړۍ

 ّڅّ ثّ نّ الع ْش َٕ پشیږدٔیٕاځې  ۍڅّ ثّ العزّ رّ سأړٔ أ کّ چیشې ْغٕ
 ٔسکړٔ.
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 ،يد ډیش ثذ ْى ېدّ ن ، َّ ثهکېېيبرې خٕړن ٕؽکبي ،نّ ډیشې يٕدې ساْیغې
یِٕ  پٕسې ّ، رش َُېغزیاخ ې پّ الط کېیي يشش سځې څخّ چېٔ کٕيې نّ

أ  غاليي دسیذنې، ثهکې يّ دَ دفبع پّ طف کې ٔسځ ْى د يغهًبَبَٕ د
 دِ. ېکړ ي یېسٔيضد

 ۍٕ ْغٕکخه يشکالرٕ أ عخزٕ ٔسځٕ کې پّ ، چېډیش صیبد ػهًبء يٕ ٔنیذل
د ځبٌ  ۍْغٕ غفبَّ يزأ يګش ي،یبٔښالسِ ٔس کٕيّ ؽم رش څٕ د ،ّ کړِرّ يخ

 .ِکړ چٕپزیب یې غٕسِ ٔګڼهّ أ غٕسِ  څخّ عبرُّ د اعالو نّ عبرُې
يګش د  ،شٕلّ َ د عبرهٕ پّ غى کې ځبٌ خٕږ د خپم خهک چې یُېیٕاځ

 ي ألشثبَ ّ دې السِ کې یې خپم عشَّٔأ پ ّٔګڼه خپهّ فشیضّ ېیاعالو عبرم 
ششیؼذ یب چې شؼبس یې ) ،يغبْذیٍ ٔ یٕاځې ، ْغّکړل عشښُذَې رّ ٔړاَذې

 ( ٔ.شٓبدد
د  ، چېيد پّ څیش د ؽك پبنَٕکٕ ػهيّ انغالو ػیغیغّ د بد ًْؽبال يأعُ
نّ دِ عشِ  پشرّ نّ دې چې ،ِٕدښُیثهّ السِ پش رّ خپهٕ يخبنفیُٕ ؽبکى سٔو

 .يخبنفذ پشیږدي
ثیضاسِ شٕ أ نّ  ېرش ػهيّ انغالو ػیغییٕٓدي ػبنًبٌ ٔسرّ رغهیى شٕل، يګش 

 .کړِ یې يهګشریب َّٔچب ْیثم  ْغّ ځبیّ ٔٔرّ، نّ څٕ ځٕاَبَٕ پشرّ
 کُّ نّ يُځّ ځٕ. ٍَ ثبیذ دٔٔ لضیٕ پّ اړِ الصو رظًیى َٔیغٕ أ يٕږ

 ېځبََّٕ نش ٔسٔ أ غاليٕ ؽکبيٕ څخّ ثبیذ داعېيضد أنّ لضیّ: نّ أعُیٕ
 ۍځبََّٕ عبرٕ، نّ ْغٕ چې څخّ ٔعبرٕ نکّ د یٕې خطشَبکې عبسي َبسٔغۍ

د  څخّ ۍْغٕ أ نّ څخّ د خیش رًّ ۍْغٕ عشِ َبعزّ پبعزّ، خجشې ارشې، نّ
د دعبل پّ څیش دي، کّ َژدې ٔسغهې، د  ۍنشل، ځکّ ْغّٕ ايیذ َ ْیڅ اطالػ
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ّ رشې ٔ رښزیذې خالطٌٕ ثّ أ ک پّ داو کې ثّ َٔښهې َٕٔد ؽیهٕ أ يکش ْغّ
 .يٕيېٔ

ايذ خیش َّ غٕاړي، ثهکې د ايذ عشِ دٔکّ أ فشیت کٕي، َٕ د ا  د ۍْغٕ
 دی.ّ يخهٕق اطبػذ ٔاعت َ د ْیڅ رؼبنی پّ عشغړَّٔ کې

أ  يُځّ رهم ٔيّ ن ددښًٍ ېیَٕ پبیهّ ثّ  ،السښَٕٕٔ يٕ ػًم ٔکړ ېکّ پش د
يٕ  ۍرش څٕ دٔ ، چېیٔ أ دا يٕ ایًبٌ دکٕ ْى ثّ پّ دې السِ کې کٕښښ

 .ٔالړ َشي ْى پش يخ یٕ لذو ايذ ثّ ٔړي َّ ٔي، يُځّّ ن
ّ کٕئ، ځکّ ْیچب عشِ يشٕسِ ي دٔیًّ لضیّ: د ايشیکبیبَٕ پّ يشداسٔنٕ کې نّ

رّ  ېاعزخبس أ ېّ نشي، يشٕسرّ ضشٔسد َ أ پٕښزُې فزٕا د شیطبٌ ٔژل،
ٔخذ  عشِ عګړِ د ۍْغٕ ، نِّد شیطبٌ ډنّ د ۍّٕ نشي، ْغضشٔسد َ

یٕ، یب ثّ  یب ثّ يٕږ یٕ، چې ؽبنذ رّ سعیذني دې ، يٕږدِ غٕښزُّ أ ٔعیجّ
 .ْیڅکهّ عشِ یٕ ځبی کیذای َشٕ، يٕږ داعې يخبنفیٍ یٕ، چې ٔي ۍْغٕ
يُځّ ٔړنٕ څخّ پشرّ ثم ْیڅ َّ دی ّ يٕږ د نصداعې غٕښزُّ نشي، چې  ۍْغٕ

پشرّ ْیڅ ايکبٌ َّ ٕ څخّ هيُځّ رهّ د ن ۍأ يٕږ ْغّ څّ غٕاړٔ چې د ْغٕ
د ؽك  عګړِ دِ أ دا فشػٌٕ د د يٕعی أ دِ، دا ، دا د عشَٕشذ عګړِنشي

 دِ. رشيُځ عګړِ أ ثبطم
 ،فزٕا د ششیؼذ د ؽًبیذ نپبسِ دِ یبدَّٔ کٕو، چې ېاخشِ کې ػهًبؤ رّ ددپّ 

فزٕا َمش د ششیؼذ َظٕص)لشاٌ أؽذیش(  َّ د ايشیکب د ؽًبیذ نپبسِ، د
دی چې  دا ػبنى يغإنیذ ، دأ لٕاَیُٕ َّ د ؽکٕيذ د يمشسارٕ ،يد ؽًبیّ

خالطٌٕ السِ ، چې د ؽکبيٕ نپبسِ د د ْغې ربئیذ أ ايضبء َّ ؽك ثیبٌ کړي،
 د ػبنى ېَٕ کّ چیش ،ئٕښکیم شسا پیذا کړي، کهّ چې پّ یِٕ لضیّ کې

 ي، َٕ يٕږ يغهًبَبٌ د ْغٕ ػهًبؤ ربثؼذاسیښکبسِ کٕن ينّ ايهّ ؽك َش ِاکشا
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 َّ ب څخّياليزی نّ ئَککٕ ّياليز رؼبنی پّ السِ کې د ْیڅ د ا رّ ساثهٕ، چې
چی ؽکبو پّ ْش څّ کې  ،ٕځبٌ ٔعبریبَٕ څخّ يال يدسثبس نّ ْغٕٔیشیږي أ 

څّ کې خطب أ  يغبْذیٍ پّ ْشأ  کٕي طشفذاسي ۍپّ ؽمّ ثٕني أ د ْغٕ
 .عبرئٔدسثبسي يالیبٌ دی، ځبٌ رشې  ۍغٕنیذني ثٕني، دٔ

 أ ي، چې يٕږ پّ ؽك صبثذ لذيّ کړغٕاړٔ دػب څخّ ا رؼبنی پّ پبی کې نّ
أ  يپّ ثشخّ ٔګشځٕصيٕږ  ْغّ ربثؼذاسي أ د يؽك يٕږ رّ ؽك ښکبسِ کړ
 .يکړ څخّ اعزُبة ساپّ ثشخّ أ نّ ْغّ ثبطم سارّ ثبطم ښکبسِ کړي

 و صحبه امجعنی. آلهووسالم علی سودىا حممد  ةهلل والصالاحلمد 

 ثواه آمنیاللهم تؼبله فی الشهداء وارمحه واجعل اجلنة م

 
 
 

 

 

  

 



 
 


