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  “ همتهمتهمتهمت ” عبد المالكعبد المالكعبد المالكعبد المالك :  :  :  : ژباړنژباړنژباړنژباړنليكوال او ليكوال او ليكوال او ليكوال او 
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 ....د دې كتاب ټول حقوق د خپروونكي سره خوندي ديد دې كتاب ټول حقوق د خپروونكي سره خوندي ديد دې كتاب ټول حقوق د خپروونكي سره خوندي ديد دې كتاب ټول حقوق د خپروونكي سره خوندي دي                

  

  

����  
 ::::د كتاب نوم د كتاب نوم د كتاب نوم د كتاب نوم 

        
 زموږ د دښمنانوزموږ د دښمنانوزموږ د دښمنانوزموږ د دښمنانو

        او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور
        

        ◘◘◘◘» » » » همت همت همت همت « « « « عبدالمالك عبدالمالك عبدالمالك عبدالمالك  ............................................................................................................................     :  :  :  :   ليكوال او ژباړن  ليكوال او ژباړن  ليكوال او ژباړن  ليكوال او ژباړن����
        ◘◘◘◘ د ليكوال لخوا  د ليكوال لخوا  د ليكوال لخوا  د ليكوال لخوا ........................................................................................................................................................: : : :   كمپوز او ډيزاين   كمپوز او ډيزاين   كمپوز او ډيزاين   كمپوز او ډيزاين ����
        ◘◘◘◘» » » » همت همت همت همت « « « «  ننګيالى   ننګيالى   ننګيالى   ننګيالى  ....................................................................................................................::::  كمپيوټر سمبالوونكى   كمپيوټر سمبالوونكى   كمپيوټر سمبالوونكى   كمپيوټر سمبالوونكى ����
        ◘◘◘◘ه ه ه ه ميوند خپروندويه ټولنميوند خپروندويه ټولنميوند خپروندويه ټولنميوند خپروندويه ټولن    ............................................................................................................................................: : : :   خپرندوى   خپرندوى   خپرندوى   خپرندوى ����
        ◘◘◘◘) ) ) ) لومړى چاپ لومړى چاپ لومړى چاپ لومړى چاپ ( ( ( ( كال كال كال كال ....لللل138138138138۷۷۷۷    ........................................................................................................................::::  د چاپ كال   د چاپ كال   د چاپ كال   د چاپ كال ����
        ◘◘◘◘ )  )  )  )     ، كابل، كابل، كابل، كابل ميوند د خپرندويي ټولني مطبعه ميوند د خپرندويي ټولني مطبعه ميوند د خپرندويي ټولني مطبعه ميوند د خپرندويي ټولني مطبعه    دددد         ( ( ( (    ................................::::  د چاپ ځاى   د چاپ ځاى   د چاپ ځاى   د چاپ ځاى ����
        ◘◘◘◘                                2103569210356921035692103569: : : :  ته مخامخ ټيلفون ته مخامخ ټيلفون ته مخامخ ټيلفون ته مخامخ ټيلفون    ګ، معارف مطبعېګ، معارف مطبعېګ، معارف مطبعېګ، معارف مطبعېست ترڅنست ترڅنست ترڅنست ترڅند فارمسي رياد فارمسي رياد فارمسي رياد فارمسي ريا::::پتهپتهپتهپته    ����
        ◘◘◘◘    0700295214070029521407002952140700295214 او او او او0700284954070028495407002849540700284954............................................................: : : : ههههفونونفونونفونونفونونييييګرځنده ټلګرځنده ټلګرځنده ټلګرځنده ټل    ����
        ◘◘◘◘    2200455220045522004552200455: : : : صدارت څلور الرى ، سبا كتابخانه ، ټيلفون صدارت څلور الرى ، سبا كتابخانه ، ټيلفون صدارت څلور الرى ، سبا كتابخانه ، ټيلفون صدارت څلور الرى ، سبا كتابخانه ، ټيلفون : : : : كابلكابلكابلكابل    ............................::::بله پته بله پته بله پته بله پته         ����
        ◘◘◘◘1278127812781278: : : :  ، پسټ بكس  ، پسټ بكس  ، پسټ بكس  ، پسټ بكس 0000    799799799799    320366320366320366320366........................................................................    ::::ګرځنده ټپلفون ګرځنده ټپلفون ګرځنده ټپلفون ګرځنده ټپلفون     ����
        ◘◘◘◘    0912565520091256552009125655200912565520: : : : بخانه ، ټيلفونبخانه ، ټيلفونبخانه ، ټيلفونبخانه ، ټيلفون ، سبا كتا ، سبا كتا ، سبا كتا ، سبا كتاه خواني بازاه خواني بازاه خواني بازاه خواني بازادهكي نعلبندي، قصدهكي نعلبندي، قصدهكي نعلبندي، قصدهكي نعلبندي، قص: : : : پېښورپېښورپېښورپېښور    ����
        ◘◘◘◘        033393813060333938130603339381306033393813060000 ــ  ــ  ــ  ــ     3005930059300593005946329463294632946329............................................ :  :  :  : ونهونهونهونهلفونلفونلفونلفونګرځنده ټيګرځنده ټيګرځنده ټيګرځنده ټي    ����
        ◘◘◘◘        U..P.O. BOX    795795795795................................................................................................................................................    ::::پسټ بكس پسټ بكس پسټ بكس پسټ بكس     ����
        ◘◘◘◘        E – Mail : maiwand@asia.com............................................................................    ::::برېښنا ليك برېښنا ليك برېښنا ليك برېښنا ليك     ����
        ◘◘◘◘ زر ټوكه  زر ټوكه  زر ټوكه  زر ټوكه ................................................................................................................................................................................................................::::  د چاپ شمېر   د چاپ شمېر   د چاپ شمېر   د چاپ شمېر ����
    ◘◘◘◘افغانۍ افغانۍ افغانۍ افغانۍ ) ) ) )                                                              ( ( ( (........................................................................................................................................................................................ : : : :  د كتاب بيه  د كتاب بيه  د كتاب بيه  د كتاب بيه����
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        ::::قرآني مرغلري قرآني مرغلري قرآني مرغلري قرآني مرغلري 

     ﴿           ﴿           ﴿           ﴿      šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† 

#### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ]٣٩ : ا���اب[  

چـي د اهللا پيغامونـه     چـي د اهللا پيغامونـه     چـي د اهللا پيغامونـه     چـي د اهللا پيغامونـه     ) ) ) ) دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده        دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده        دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده        دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده        ( ( ( ( : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه                        
رسوي او له هغه څخه بېريږي او له يوه خدايه پرته بل له هيچا څخه نـه              رسوي او له هغه څخه بېريږي او له يوه خدايه پرته بل له هيچا څخه نـه              رسوي او له هغه څخه بېريږي او له يوه خدايه پرته بل له هيچا څخه نـه              رسوي او له هغه څخه بېريږي او له يوه خدايه پرته بل له هيچا څخه نـه              

        .... همدا اهللا كافي دى  همدا اهللا كافي دى  همدا اهللا كافي دى  همدا اهللا كافي دى  خطر په مقابل كي خطر په مقابل كي خطر په مقابل كي خطر په مقابل كيهري بېري اوهري بېري اوهري بېري اوهري بېري اوبېريږي او د بېريږي او د بېريږي او د بېريږي او د 

  ﴿        ﴿        ﴿        ﴿      $$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu (( ((####θθθθ àà àà)))) ®® ®®???? $$ $$#### ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ää ää9999θθθθ èè èè%%%% uu uuρρρρ ZZ ZZωωωω öö ööθθθθ ss ss%%%% #### YY YY‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ yy yy™™™™ ∩∩∩∩∠∠∠∠⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   

ôô ôôxxxx ÎÎ ÎÎ==== óó óóÁÁÁÁ ãã ããƒƒƒƒ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö öö//// ää ää3333 nn nn====≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ôô ôôãããã rr rr&&&& öö öö���� ÏÏ ÏÏ���� øø øøóóóó tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ss ss9999 öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 tt tt////θθθθ çç ççΡΡΡΡ èè èèŒŒŒŒ 33 33  tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ ÆÆ ÆÆìììì ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ©© ©©!!!! $$ $$#### 

………… ãã ãã&&&& ss ss!!!!θθθθ ßß ßß™™™™ uu uu‘‘‘‘ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ss ss)))) ss ssùùùù yy yy————$$$$ ss ssùùùù #### ·· ··———— öö ööθθθθ ss ssùùùù $$$$ ¸¸ ¸¸ϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏàààà tt ttãããã ∩∩∩∩∠∠∠∠⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪      ﴾    ﴾    ﴾    ﴾ ]٧١ـ٧٠ : ا���اب[  

 څـو    څـو    څـو    څـو   له اهللا څخه وبېرېږئ او رشـتيا خبـري كـوئ          له اهللا څخه وبېرېږئ او رشـتيا خبـري كـوئ          له اهللا څخه وبېرېږئ او رشـتيا خبـري كـوئ          له اهللا څخه وبېرېږئ او رشـتيا خبـري كـوئ          ! ! ! ! اى مومنانو   اى مومنانو   اى مومنانو   اى مومنانو       ::::ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه                          
هر څوك چي هر څوك چي هر څوك چي هر څوك چي . . . .  ستاسي چاري سمي كړي او ستاسي ګنهونه وبخښي  ستاسي چاري سمي كړي او ستاسي ګنهونه وبخښي  ستاسي چاري سمي كړي او ستاسي ګنهونه وبخښي  ستاسي چاري سمي كړي او ستاسي ګنهونه وبخښي اهللاهللاهللاهللا

        ....، هغه لوى برى ترالسه كړ، هغه لوى برى ترالسه كړ، هغه لوى برى ترالسه كړ، هغه لوى برى ترالسه كړ    د اهللا او د هغه د رسول اطاعت وكړيد اهللا او د هغه د رسول اطاعت وكړيد اهللا او د هغه د رسول اطاعت وكړيد اهللا او د هغه د رسول اطاعت وكړي
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  :ډال９ 
ــمنانو؛يعني                        ــوږ د دښـ ــه چـــي زمـ ــو تـ ــمنانو؛يعني    هغـ ــوږ د دښـ ــه چـــي زمـ ــو تـ ــمنانو؛يعني    هغـ ــوږ د دښـ ــه چـــي زمـ ــو تـ ــمنانو؛يعني    هغـ ــوږ د دښـ ــه چـــي زمـ ــو تـ          هغـ

د امريكـــايي او اروپـــايي نـــړۍ خـــورو    د امريكـــايي او اروپـــايي نـــړۍ خـــورو    د امريكـــايي او اروپـــايي نـــړۍ خـــورو    د امريكـــايي او اروپـــايي نـــړۍ خـــورو    

مادي پالو طاغوتي او صليبي ځواكونو په مادي پالو طاغوتي او صليبي ځواكونو په مادي پالو طاغوتي او صليبي ځواكونو په مادي پالو طاغوتي او صليبي ځواكونو په 

شـــومو او نـــاولو موخـــو او توطئـــو يـــې ســـر شـــومو او نـــاولو موخـــو او توطئـــو يـــې ســـر شـــومو او نـــاولو موخـــو او توطئـــو يـــې ســـر شـــومو او نـــاولو موخـــو او توطئـــو يـــې ســـر 

        خالص دى  او له اسـالمي اُرشـوګانو څخـه         خالص دى  او له اسـالمي اُرشـوګانو څخـه         خالص دى  او له اسـالمي اُرشـوګانو څخـه         خالص دى  او له اسـالمي اُرشـوګانو څخـه         

        ....د دوى په وړاندي اتلواله ننګه كويد دوى په وړاندي اتلواله ننګه كويد دوى په وړاندي اتلواله ننګه كويد دوى په وړاندي اتلواله ننګه كوي

  »»»»    همتهمتهمتهمت    ««««
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        سرليكونهسرليكونهسرليكونهسرليكونه
        

  مخ  سرليك  －２ه

        ۱۳۱۳۱۳۱۳        الفاظالفاظالفاظالفاظ        ۱۱۱۱
        ۱۵۱۵۱۵۱۵        ســـريـزهســـريـزهســـريـزهســـريـزه        ۲۲۲۲
        19191919        لومړنۍ څرګندونيلومړنۍ څرګندونيلومړنۍ څرګندونيلومړنۍ څرګندوني        ۳۳۳۳
        27272727        اسالم او كفر او د اسالم سره د كفر د دښمنۍ الملونهاسالم او كفر او د اسالم سره د كفر د دښمنۍ الملونهاسالم او كفر او د اسالم سره د كفر د دښمنۍ الملونهاسالم او كفر او د اسالم سره د كفر د دښمنۍ الملونه        ۴۴۴۴
        32323232         د لوېديز  ښكېالك پيالمه د لوېديز  ښكېالك پيالمه د لوېديز  ښكېالك پيالمه د لوېديز  ښكېالك پيالمه ، ، ، ،صليبي  جګړېصليبي  جګړېصليبي  جګړېصليبي  جګړې        ۵۵۵۵
        36363636            د صليبي  جګړو په الر اچولو سره د اروپايانو جنايتونهد صليبي  جګړو په الر اچولو سره د اروپايانو جنايتونهد صليبي  جګړو په الر اچولو سره د اروپايانو جنايتونهد صليبي  جګړو په الر اچولو سره د اروپايانو جنايتونه        6666
        ۵۰۵۰۵۰۵۰         ضد د كفارو توطئې او مظالم ضد د كفارو توطئې او مظالم ضد د كفارو توطئې او مظالم ضد د كفارو توطئې او مظالمد حرمينو شريفينو او حاجيانو پرد حرمينو شريفينو او حاجيانو پرد حرمينو شريفينو او حاجيانو پرد حرمينو شريفينو او حاجيانو پر        ۷۷۷۷
        ۵۵۵۵4444        په اُندلُس كي د لوېديزيانو زړه بوږ نوونكي ظلمونهپه اُندلُس كي د لوېديزيانو زړه بوږ نوونكي ظلمونهپه اُندلُس كي د لوېديزيانو زړه بوږ نوونكي ظلمونهپه اُندلُس كي د لوېديزيانو زړه بوږ نوونكي ظلمونه        ۸۸۸۸
        65656565        د امريكا څرګندېده او د اروپايانو لخوا د هغې د اصلي اوسېدونكو پوپنا كېده د امريكا څرګندېده او د اروپايانو لخوا د هغې د اصلي اوسېدونكو پوپنا كېده د امريكا څرګندېده او د اروپايانو لخوا د هغې د اصلي اوسېدونكو پوپنا كېده د امريكا څرګندېده او د اروپايانو لخوا د هغې د اصلي اوسېدونكو پوپنا كېده         ۹۹۹۹
        65656565        امريكا ته تر ټولو دمخه مسلمانان ور غلي وهامريكا ته تر ټولو دمخه مسلمانان ور غلي وهامريكا ته تر ټولو دمخه مسلمانان ور غلي وهامريكا ته تر ټولو دمخه مسلمانان ور غلي وه        ۱۰۱۰۱۰۱۰
۱۱۱۱۱۱۱۱        

        

        68686868        كريسټـف كولمب كريسټـف كولمب كريسټـف كولمب كريسټـف كولمب 
        70707070        دل سوه؟دل سوه؟دل سوه؟دل سوه؟امريكا څنګه ومونامريكا څنګه ومونامريكا څنګه ومونامريكا څنګه ومون        ۱۲۱۲۱۲۱۲
        ۸۸۸۸4444        د افريقا ښكېلولد افريقا ښكېلولد افريقا ښكېلولد افريقا ښكېلول        ۱۳۱۳۱۳۱۳
        ۹۹۹۹1111        د انګرېزانو او نورو د ترهګريو پېرد انګرېزانو او نورو د ترهګريو پېرد انګرېزانو او نورو د ترهګريو پېرد انګرېزانو او نورو د ترهګريو پېر        ۱۴۱۴۱۴۱۴
        ۹۹۹۹3333        پر اسالمي هيوادونو باندي د امريكا د يرغلونو پيلپر اسالمي هيوادونو باندي د امريكا د يرغلونو پيلپر اسالمي هيوادونو باندي د امريكا د يرغلونو پيلپر اسالمي هيوادونو باندي د امريكا د يرغلونو پيل        ۱۵۱۵۱۵۱۵
        102102102102        لوېديزيان نورو ته د انسانانو په سترګه نه ګوريلوېديزيان نورو ته د انسانانو په سترګه نه ګوريلوېديزيان نورو ته د انسانانو په سترګه نه ګوريلوېديزيان نورو ته د انسانانو په سترګه نه ګوري        16161616
        ۱۰۱۰۱۰۱۰5555        د آزادۍ مجسمه كه د ښكېالك او نړيوالي ترهګرۍ سمبول؟د آزادۍ مجسمه كه د ښكېالك او نړيوالي ترهګرۍ سمبول؟د آزادۍ مجسمه كه د ښكېالك او نړيوالي ترهګرۍ سمبول؟د آزادۍ مجسمه كه د ښكېالك او نړيوالي ترهګرۍ سمبول؟        ۱۷۱۷۱۷۱۷
        ۱۰۱۰۱۰۱۰6666        سلطنت نوى لېونتوبسلطنت نوى لېونتوبسلطنت نوى لېونتوبسلطنت نوى لېونتوبد نړيوال د نړيوال د نړيوال د نړيوال         18181818
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        ۱۱۱۱۱۱۱۱7777        د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟        ۱۱۱۱9999
        121121121121        ورينورينورينورينډكټډكټډكټډكټد بش ښكېالكي د بش ښكېالكي د بش ښكېالكي د بش ښكېالكي         20202020
        121212127777        هم به ظلم وي او هم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي او هم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي او هم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي او هم به امنيت وي ؟        ۲۲۲۲1111
        132132132132        امريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سره مخامخ كړې دهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سره مخامخ كړې دهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سره مخامخ كړې دهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سره مخامخ كړې ده        ۲۲۲۲2222
        141414146666        امريكا نوره دغسي مغروره نه سي  پاته كېدالىامريكا نوره دغسي مغروره نه سي  پاته كېدالىامريكا نوره دغسي مغروره نه سي  پاته كېدالىامريكا نوره دغسي مغروره نه سي  پاته كېدالى        3333۲۲۲۲
        141414149999        د امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښي        ۲۲۲۲4444
        151515157777        اروپايي هيوادونه غواړي چي امريكا كمزورې ووينياروپايي هيوادونه غواړي چي امريكا كمزورې ووينياروپايي هيوادونه غواړي چي امريكا كمزورې ووينياروپايي هيوادونه غواړي چي امريكا كمزورې وويني        ۲۲۲۲5555
        111160606060        د ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړه ۲۲۲۲6666
        161616163333        لوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانو له پاركاله واچويلوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانو له پاركاله واچويلوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانو له پاركاله واچويلوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانو له پاركاله واچوي        27272727
        161616166666        د ښكېالكي داړه مارانو لخوا نيول سوي ځايونهد ښكېالكي داړه مارانو لخوا نيول سوي ځايونهد ښكېالكي داړه مارانو لخوا نيول سوي ځايونهد ښكېالكي داړه مارانو لخوا نيول سوي ځايونه        ۲۲۲۲8888
        161616168888        په سمندرونو كي د برتانيې مستعمرېپه سمندرونو كي د برتانيې مستعمرېپه سمندرونو كي د برتانيې مستعمرېپه سمندرونو كي د برتانيې مستعمرې        ۲۲۲۲9999
        171717173333         كي د امريكا مستعمرې  كي د امريكا مستعمرې  كي د امريكا مستعمرې  كي د امريكا مستعمرې ونوونوونوونوپه سمندرپه سمندرپه سمندرپه سمندر        30303030
        171717176666        د امريكا لخوا رانيول سوي ايالتونهد امريكا لخوا رانيول سوي ايالتونهد امريكا لخوا رانيول سوي ايالتونهد امريكا لخوا رانيول سوي ايالتونه        ۳۳۳۳1111
        171717177777        فرانسوي مستعمرېفرانسوي مستعمرېفرانسوي مستعمرېفرانسوي مستعمرې        ۳۳۳۳2222
        111181818181        نوري مستعمرېنوري مستعمرېنوري مستعمرېنوري مستعمرې        ۳۳۳۳3333
        181818184444        كاله وروسته په الجزاير كي د فرانسې د اټومي ازموينو خطر ناكي اغېزيكاله وروسته په الجزاير كي د فرانسې د اټومي ازموينو خطر ناكي اغېزيكاله وروسته په الجزاير كي د فرانسې د اټومي ازموينو خطر ناكي اغېزيكاله وروسته په الجزاير كي د فرانسې د اټومي ازموينو خطر ناكي اغېزي) ) ) ) ۴۴۴۴۴۴۴۴((((        ۳۳۳۳4444
        111190909090        د ګوانټانامو بې لنډ تاريخد ګوانټانامو بې لنډ تاريخد ګوانټانامو بې لنډ تاريخد ګوانټانامو بې لنډ تاريخ        ۳۳۳۳5555
        191919193333         اډې اډې اډې اډېپه نړۍ كي د امريكا پوځيپه نړۍ كي د امريكا پوځيپه نړۍ كي د امريكا پوځيپه نړۍ كي د امريكا پوځي        ۳۳۳۳6666
        191919195555        پينټاګونپينټاګونپينټاګونپينټاګون        37373737
        191919199999        سي آى اى او اف بي آىسي آى اى او اف بي آىسي آى اى او اف بي آىسي آى اى او اف بي آى ۳۳۳۳8888
        202020204444        د ترياكو اصلي دودوونكي او سوداګر څوك دي؟د ترياكو اصلي دودوونكي او سوداګر څوك دي؟د ترياكو اصلي دودوونكي او سوداګر څوك دي؟د ترياكو اصلي دودوونكي او سوداګر څوك دي؟ ۳۳۳۳9999
        212121214444        جي سيون او جي ايټجي سيون او جي ايټجي سيون او جي ايټجي سيون او جي ايټ        40404040
        212121217777        د ملګرو ملتونو ماهيتد ملګرو ملتونو ماهيتد ملګرو ملتونو ماهيتد ملګرو ملتونو ماهيت        ۴۴۴۴1111
        222222223333        ))))د شمالي اټال نټيك د تړون سازمان د شمالي اټال نټيك د تړون سازمان د شمالي اټال نټيك د تړون سازمان د شمالي اټال نټيك د تړون سازمان ( ( ( ( ناټو  ناټو  ناټو  ناټو          ۴۴۴۴2222
        ۲۲۲۲۲۲۲۲6666        سيكولريزم، موخي او اهدافسيكولريزم، موخي او اهدافسيكولريزم، موخي او اهدافسيكولريزم، موخي او اهداف        ۴۴۴۴3333
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        232323234444        رتي سازمانونه رتي سازمانونه رتي سازمانونه رتي سازمانونه نړيوال تجانړيوال تجانړيوال تجانړيوال تجا        ۴۴۴۴4444
        232323234444        ))))نړيوال وجهي صندوقنړيوال وجهي صندوقنړيوال وجهي صندوقنړيوال وجهي صندوق( ( ( ( د پيسو نړيوال صندخ د پيسو نړيوال صندخ د پيسو نړيوال صندخ د پيسو نړيوال صندخ         ۴۴۴۴5555
        232323236666        نړيوال بانكنړيوال بانكنړيوال بانكنړيوال بانك        ۴۴۴۴6666
        232323238888        د تعرفې او تجارت عمومي ژمنليكد تعرفې او تجارت عمومي ژمنليكد تعرفې او تجارت عمومي ژمنليكد تعرفې او تجارت عمومي ژمنليك        47474747
        232323239999        د اقتصادي همكاريو او پرمختيا  سازماند اقتصادي همكاريو او پرمختيا  سازماند اقتصادي همكاريو او پرمختيا  سازماند اقتصادي همكاريو او پرمختيا  سازمان        ۴۴۴۴8888
        242424241111        (World Economic Forum) ::::د نړۍ اقتصادي جرګه د نړۍ اقتصادي جرګه د نړۍ اقتصادي جرګه د نړۍ اقتصادي جرګه         ۴۴۴۴9999
        222242424242        آسيايي پر مختيايي بانكآسيايي پر مختيايي بانكآسيايي پر مختيايي بانكآسيايي پر مختيايي بانك        50505050
        World Trade Orgnisation - WTO         222244443333 د نړۍ د تجارت سازمان د نړۍ د تجارت سازمان د نړۍ د تجارت سازمان د نړۍ د تجارت سازمان         ۵۵۵۵1111
        242424247777        د انجوګانوښكلي نومونه، كرغېړني موخيد انجوګانوښكلي نومونه، كرغېړني موخيد انجوګانوښكلي نومونه، كرغېړني موخيد انجوګانوښكلي نومونه، كرغېړني موخي ۵۵۵۵2222
        222260606060        آ يا پوهېږئ چي طالبانوكوريايي اتباع پر څه شي نيولي وه؟آ يا پوهېږئ چي طالبانوكوريايي اتباع پر څه شي نيولي وه؟آ يا پوهېږئ چي طالبانوكوريايي اتباع پر څه شي نيولي وه؟آ يا پوهېږئ چي طالبانوكوريايي اتباع پر څه شي نيولي وه؟        ۵۵۵۵3333
        262626264444        پاكستان څنګه د امريكې مريى سو ؟ پاكستان څنګه د امريكې مريى سو ؟ پاكستان څنګه د امريكې مريى سو ؟ پاكستان څنګه د امريكې مريى سو ؟         ۵۵۵۵4444
        262626266666        د پاكستان سياسي ګوندونه او امريكاد پاكستان سياسي ګوندونه او امريكاد پاكستان سياسي ګوندونه او امريكاد پاكستان سياسي ګوندونه او امريكا        55555555

        222270707070        كستان د اسالمي هيواد دغه بد حالت بدلون ته اړتيا لريكستان د اسالمي هيواد دغه بد حالت بدلون ته اړتيا لريكستان د اسالمي هيواد دغه بد حالت بدلون ته اړتيا لريكستان د اسالمي هيواد دغه بد حالت بدلون ته اړتيا لريد پاد پاد پاد پا        56565656
        272727276666        امريكا په افغانستان كي د څه لپاره جنګيږي ؟امريكا په افغانستان كي د څه لپاره جنګيږي ؟امريكا په افغانستان كي د څه لپاره جنګيږي ؟امريكا په افغانستان كي د څه لپاره جنګيږي ؟        57575757
        282828286666        فرهنګي تصادم، تېل او دكفري  نړۍ سره ډغري وهونكى ځواكفرهنګي تصادم، تېل او دكفري  نړۍ سره ډغري وهونكى ځواكفرهنګي تصادم، تېل او دكفري  نړۍ سره ډغري وهونكى ځواكفرهنګي تصادم، تېل او دكفري  نړۍ سره ډغري وهونكى ځواك 58585858
        222299993333        موږ او ښكېالكـګرانموږ او ښكېالكـګرانموږ او ښكېالكـګرانموږ او ښكېالكـګران 59595959
        292929295555        د افغانستان د خلكو دښمناند افغانستان د خلكو دښمناند افغانستان د خلكو دښمناند افغانستان د خلكو دښمنان        60606060
        292929297777        نه ده نه ده نه ده نه ده د امريكا دوستي په باور د امريكا دوستي په باور د امريكا دوستي په باور د امريكا دوستي په باور         61616161
        303030303333        دوستي نه ده روا دوستي نه ده روا دوستي نه ده روا دوستي نه ده روا همكاري اوهمكاري اوهمكاري اوهمكاري اود كفارو سره د كفارو سره د كفارو سره د كفارو سره         62626262
        333322222222        اخيستليكاخيستليكاخيستليكاخيستليك        66663333
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        اظاظاظاظــــففففــــالالالال
        

        خبـري تـر ټولـو ښـكلي  دي چـي زړه او اروا يـې       خبـري تـر ټولـو ښـكلي  دي چـي زړه او اروا يـې       خبـري تـر ټولـو ښـكلي  دي چـي زړه او اروا يـې       خبـري تـر ټولـو ښـكلي  دي چـي زړه او اروا يـې       الفاظ او الفاظ او الفاظ او الفاظ او       د هغه ليكوال        د هغه ليكوال        د هغه ليكوال        د هغه ليكوال  
ښــكلې ليكنــه هغــه ده چــي حــق او ښــكلې ليكنــه هغــه ده چــي حــق او ښــكلې ليكنــه هغــه ده چــي حــق او ښــكلې ليكنــه هغــه ده چــي حــق او         تــر ټولــوتــر ټولــوتــر ټولــوتــر ټولــو. . . .     د وطــن پــه درد دردمــن ويد وطــن پــه درد دردمــن ويد وطــن پــه درد دردمــن ويد وطــن پــه درد دردمــن وي

بـې عـدالتۍ او     بـې عـدالتۍ او     بـې عـدالتۍ او     بـې عـدالتۍ او         ،  ،  ،  ،       چـي د ظلـم      چـي د ظلـم      چـي د ظلـم      چـي د ظلـم     ليكنـه ليكنـه ليكنـه ليكنـه ، هغه   ، هغه   ، هغه   ، هغه       بري پكښي سوي وي   بري پكښي سوي وي   بري پكښي سوي وي   بري پكښي سوي وي   رشتيا خ رشتيا خ رشتيا خ رشتيا خ 
        . . . .     مرييتوب پر ضد ويمرييتوب پر ضد ويمرييتوب پر ضد ويمرييتوب پر ضد وي

      پټه خوله اوسېدل ښه كار دى ، خو د يوه ليكـوال پټـه خولـه اوسـېدل                  پټه خوله اوسېدل ښه كار دى ، خو د يوه ليكـوال پټـه خولـه اوسـېدل                  پټه خوله اوسېدل ښه كار دى ، خو د يوه ليكـوال پټـه خولـه اوسـېدل                  پټه خوله اوسېدل ښه كار دى ، خو د يوه ليكـوال پټـه خولـه اوسـېدل            
ــه ــههيڅكل ــههيڅكل ــههيڅكل . . . .     زيــات ارزښــت لــري  زيــات ارزښــت لــري  زيــات ارزښــت لــري  زيــات ارزښــت لــري  د ده خبــري د ده خبــري د ده خبــري د ده خبــري . . . .  ښــه كــار نــه ګڼــل كيــږي     ښــه كــار نــه ګڼــل كيــږي     ښــه كــار نــه ګڼــل كيــږي     ښــه كــار نــه ګڼــل كيــږي    هيڅكل

بـه ووژل   بـه ووژل   بـه ووژل   بـه ووژل       ، كه نـه هيلـه او حـق          ، كه نـه هيلـه او حـق          ، كه نـه هيلـه او حـق          ، كه نـه هيلـه او حـق              ليكوال ته ښايي چي خاموشي ماته كړي      ليكوال ته ښايي چي خاموشي ماته كړي      ليكوال ته ښايي چي خاموشي ماته كړي      ليكوال ته ښايي چي خاموشي ماته كړي      
ډېر ليكوال چي پټه خوله پاته سوي دي رشتيا يې وژلې ، ماته يې ډېر ليكوال چي پټه خوله پاته سوي دي رشتيا يې وژلې ، ماته يې ډېر ليكوال چي پټه خوله پاته سوي دي رشتيا يې وژلې ، ماته يې ډېر ليكوال چي پټه خوله پاته سوي دي رشتيا يې وژلې ، ماته يې . . . . ي ي ي ي سسسس

        .  .  .  .   عمل يې د ظالم د پلوۍ مترادف دى عمل يې د ظالم د پلوۍ مترادف دى عمل يې د ظالم د پلوۍ مترادف دى عمل يې د ظالم د پلوۍ مترادف دىمنلې او دغهمنلې او دغهمنلې او دغهمنلې او دغه
مل او ملګرى سي مل او ملګرى سي مل او ملګرى سي مل او ملګرى سي او پاڅون كوونكو او پاڅون كوونكو او پاڅون كوونكو او پاڅون كوونكو د  ليكوالو  دنده ده چي د مجاهدينو د  ليكوالو  دنده ده چي د مجاهدينو د  ليكوالو  دنده ده چي د مجاهدينو د  ليكوالو  دنده ده چي د مجاهدينو                         

        . . . . او د حق الر روښانه كړي او د حق الر روښانه كړي او د حق الر روښانه كړي او د حق الر روښانه كړي             ،  نهيليو ته ماته وركړي،  نهيليو ته ماته وركړي،  نهيليو ته ماته وركړي،  نهيليو ته ماته وركړي، په قلم جهاد وكړي ، په قلم جهاد وكړي ، په قلم جهاد وكړي ، په قلم جهاد وكړي 
له يوې خوا د بې ضميرو ضميرونه ويښوي له يوې خوا د بې ضميرو ضميرونه ويښوي له يوې خوا د بې ضميرو ضميرونه ويښوي له يوې خوا د بې ضميرو ضميرونه ويښوي د رشتيا ليكونكو اتالنو خبري د رشتيا ليكونكو اتالنو خبري د رشتيا ليكونكو اتالنو خبري د رشتيا ليكونكو اتالنو خبري                         

د ده خبـري  چـارواكي       د ده خبـري  چـارواكي       د ده خبـري  چـارواكي       د ده خبـري  چـارواكي       . . . . او له بله پلوه پر ظالم او دښمن مرګونى ګوزار كوي            او له بله پلوه پر ظالم او دښمن مرګونى ګوزار كوي            او له بله پلوه پر ظالم او دښمن مرګونى ګوزار كوي            او له بله پلوه پر ظالم او دښمن مرګونى ګوزار كوي            
        . . . . ي سمي كړي  او حق ته غاړه كښېږديي سمي كړي  او حق ته غاړه كښېږديي سمي كړي  او حق ته غاړه كښېږديي سمي كړي  او حق ته غاړه كښېږدياړباسي چي خپلي  ناوړي كړناړباسي چي خپلي  ناوړي كړناړباسي چي خپلي  ناوړي كړناړباسي چي خپلي  ناوړي كړن

الفـاظو  الفـاظو  الفـاظو  الفـاظو        په تېرو مهالونو كي سترو سترو فرهنګونو او فلسفو ته يوازي                   په تېرو مهالونو كي سترو سترو فرهنګونو او فلسفو ته يوازي                   په تېرو مهالونو كي سترو سترو فرهنګونو او فلسفو ته يوازي                   په تېرو مهالونو كي سترو سترو فرهنګونو او فلسفو ته يوازي             
رشتيا خبـري  رشتيا خبـري  رشتيا خبـري  رشتيا خبـري  .  .  .  .  له الفاظو څخه زرګونه ستوري زېږي      له الفاظو څخه زرګونه ستوري زېږي      له الفاظو څخه زرګونه ستوري زېږي      له الفاظو څخه زرګونه ستوري زېږي      . . . . ماته وركړې ده    ماته وركړې ده    ماته وركړې ده    ماته وركړې ده    

            . . . . دروغجن واكمن له تخت او تاجه بې برخي كوي دروغجن واكمن له تخت او تاجه بې برخي كوي دروغجن واكمن له تخت او تاجه بې برخي كوي دروغجن واكمن له تخت او تاجه بې برخي كوي 
        ، بلكــي ، بلكــي ، بلكــي ، بلكــي مثبــت بــدلون راولــي مثبــت بــدلون راولــي مثبــت بــدلون راولــي مثبــت بــدلون راولــي د حــق څرګندونــه نــه يــوازي پــه ټولنــه كــي  د حــق څرګندونــه نــه يــوازي پــه ټولنــه كــي  د حــق څرګندونــه نــه يــوازي پــه ټولنــه كــي  د حــق څرګندونــه نــه يــوازي پــه ټولنــه كــي                          

دحـــق دحـــق دحـــق دحـــق . . . . پټيـــو ايـــښوولو دنـــده هـــم تـــر ســـره كـــوي پټيـــو ايـــښوولو دنـــده هـــم تـــر ســـره كـــوي پټيـــو ايـــښوولو دنـــده هـــم تـــر ســـره كـــوي پټيـــو ايـــښوولو دنـــده هـــم تـــر ســـره كـــوي د مظلومـــانو پـــر ټپونـــو د د مظلومـــانو پـــر ټپونـــو د د مظلومـــانو پـــر ټپونـــو د د مظلومـــانو پـــر ټپونـــو د 
شپو كي د نور څلي باله سي  ، د جبر په زندانونو شپو كي د نور څلي باله سي  ، د جبر په زندانونو شپو كي د نور څلي باله سي  ، د جبر په زندانونو شپو كي د نور څلي باله سي  ، د جبر په زندانونو  تورو  تورو  تورو  تورو څرګندول د ظلم  په څرګندول د ظلم  په څرګندول د ظلم  په څرګندول د ظلم  په 

تخم تخم تخم تخم ، په مځكه كي د ميني او يووالي           ، په مځكه كي د ميني او يووالي           ، په مځكه كي د ميني او يووالي           ، په مځكه كي د ميني او يووالي           كي  د پرتو وګړو زنځيرونه ماتوي        كي  د پرتو وګړو زنځيرونه ماتوي        كي  د پرتو وګړو زنځيرونه ماتوي        كي  د پرتو وګړو زنځيرونه ماتوي        
        . . . . كري  او الرښوونكو ته د وګړو د زړونو په الس راوړلو الري چاري ښيي كري  او الرښوونكو ته د وګړو د زړونو په الس راوړلو الري چاري ښيي كري  او الرښوونكو ته د وګړو د زړونو په الس راوړلو الري چاري ښيي كري  او الرښوونكو ته د وګړو د زړونو په الس راوړلو الري چاري ښيي 

                        .  .  .  .        له دې امله د ليكوال پټه خوله كېدل هيڅ نه ښايي       له دې امله د ليكوال پټه خوله كېدل هيڅ نه ښايي       له دې امله د ليكوال پټه خوله كېدل هيڅ نه ښايي       له دې امله د ليكوال پټه خوله كېدل هيڅ نه ښايي 
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        ســريزهســريزهســريزهســريزه

        
 ��� � ���	
� � ���	� � ������:  

يو خو د غليمانو او د  هغو د مزدورانو او －وډا－يانو غولـوونكي تبليغـات او                       
ډن６ورې دي چي ＄يني ناپوهان يا د ＄ينو ظالمو عنا請رو لـه نـادودو او نـاوړو                 

ـ                 .  ل حقيقـت دى   ك７نو ＇خه تن， سـوي او زور４ـدلي و－ـ７ي پـه ت５ـروزي او ب
حقيقت دادى چي له ت５رو پن％و پ７５يو ＇خه لو４دي％و ＊ـك５الك／رو او امريكـايي              
ن７ۍ خورو ＄واكونو د －ردي نـ７ۍ امـن او امـان او د انـساني آزادۍ بنـس＂يز                   

د اروپا سپين پوستكي له  خپلي محدودي اُرشو ＇خه . ارز＊تونه －６وډ ك７ي دي
ټ او تاړاك داسي يـوه نـاوړه        راووتل، د ن７ۍ په  ختي＃ او لو４دي＃ كي ي３ د لو           

  ل７ۍ پيل ك７ه  چي د انسان اروا ته ي３ نه  جبيـره ك５ـدونكي تاوانونـه واړول او                    
  . د هغه  جسم  ي３ داسي ！پي ！پي ك７  چي درملنه ي３ ډ４ره ستونزمنه  ＊كاري

      دې ل７ۍ انساني تاريخ د ډ４رو بدو ظلمونـو او د ولـسونو د توكمونـو د لـه                   
  .اوړو پ５＋و ＇خه ډك ك７من％ه وړلو له ډ４رو ن

      د دغو سرا＊و او ＄ناور 請فتو ساك＋انو پر ضد پـه  هـر ＄ـاى كـي د آزادۍ                    
  غور＄ن／ونه ＇پ）پاند سول او باالخره په ن７ۍ كـي ډ４ـر ولـسونه او هيوادونـه             
د قربانيو تر اوږدو دورو ت５رولو وروسته يو په بل پس３  د آزادۍ له نعمت  ＇خه                  

ۍ پ７５ۍ وبلل سوه او په دې پ５ـر كـي هـره              شلمه پ７５ۍ د آزاد   . برخمن سول 
  . خوا د انساني حقونو او خپلواك９ ږغونه پورته سول

      پان／وال او ＊ك５الك／ر ＄واكونه په ن７يوالو چارو كي دوني شرير، مداخله －ر            
او ب３ رحمه ＇ر－ند سول چي كه ي３ ＇ه هـم پـه ظـاهره ولـسونو تـه آزادي                    

نه يو ډول خپلي شـيطاني او پـه وينـو    ورك７ه، خو د پردې تر شا ي３ په يو ډول   
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چي په پايله كـي د آزادۍ  چيغـو          .  ل７لي من／ولي د انسانيت په ！＂ر ＊خي ك７ې       
او د مل／رو ملتونو د انساني حقوقو منـشور  تـه تـر ！وكـو مـسخرو  ＇ـه زيـات                        

  . حيثيت پاته نه سو
      دا يو ＇ر－ند حقيقت دى چي له لويه سـره د در４يمـي نـ７ۍ نـژدې ！ـول                   

خو دا عمـومي انـد  چـي پـه     . ك هيوادونه په ر＊تين３ تو－ه آزاد نه دي       خپلوا
！وليزه تو－ه د پرمخ تللي ن７ۍ آزاد  هيوادونه او ولسونه اوس په رشـتين３ تو－ـه                 

له بده مرغـه پـه نـ７ۍ        . آزاد او خپلواك دي هم د حقيقت سره سر نه  خوري           
ـ                   ３ كي د پوهي له نعمت ＇خه ډ４ر برخمن و－７ي هم لـه دې حقـايقو ＇خـه ب

. خبره دي چي ن７ۍ يوې كوچن９ مافيايي ډلي په خپله ولكه كي راوسـت３ ده              
ظالم شرم（ په داسي حال كي د امن رپ９ پورته ك７ى  چي  خوله او من／ولي                 

  . ي３ د ناحقو وينو تويولوشاهدي وركوي
      اوس لكه چي موږ ！ول پوهي８و د پان／وال９ تنست３ هر لور ته، لـه كوچنيـو                

امريكـا داسـي يـو      . ن７ۍ تر سطحي پوري غوړ４دلي دي     ملكونو ＇خه نيول３ د     
مغروره او نوى ＊ك５الكي هيواد دى چي په ظلم او ت５ريو كي تر ！ولو پخوانيـو                
نيواكي ＄واكونو وړاندي سوى دى او د واكمنو پر مغـزو يـ３ پـر ！ولـه نـ７ۍ         

  . باندي د واك چلولو پ５رانان ك＋５نستلي دي
ـ                 ك５الكي هيوادونـو  لـه تـورو سـوابقو او           د دې لپاره  چي د امريكا او نورو ＊

  شــومو موخــو ＇خــه پــرده  ＇ــه پورتــه ســوې وي؛ زمــوږ درانــه هيــواد وال  
د دغو ＄واكونو د ت５ر تاريخ او شومو موخو په هكله  ＇ه نا＇ه معلومـات تـر السـه                     
ك７ي، د دغو يرغل／رو او د هغو د السپو＇و د غولونو تر اغيزي الندي رانه سـي او                  

، ولس او خپلـي     ����ورو حقيرو امتيازونو په بدل كي د  خداى        د  ＇و ډالرو او ن     
خوږې اسالمي خاوري په وړاندي پر دې او هغه دنيا له مسؤوليته وژغورل سي او          
په دې هكله زموږ غاړي خال請ي وي، په دغه كتاب كي مو د  ＄ينو موثقو حقايقو                 

ل／ه كـي  ＇ـه      البته په دې ！و   . او معلوماتو په راغون６ولو او ليكلو －وتي پوري ك７ې        
مقال３ موږ پخپله ليكلي دي او ＇ه مو هم له  ＄ينو نورو كتـابونو او مجلـو ＇خـه                    

د معلوماتو په هكله په ډاډ سره وايو چـي  ！ـول رشـتيني او انكـار نـه                   . ژباړلي دي 
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  .     منونكي دي او ！ول د معتبرو منابعو او ماخذونو ＇خه اخيستل سوي دي
ه هغه پيغام او روح موجود دى  چي د هغو په مـ              زموږ په اند د مسلمانانو سر           

. موږ نهيلي او مايوسه نه يـو      . د امريك３ او نورو كفارو د يرغلونو په وړاندي ودري８ي         
  موږ باور لرو چي اسالمي امت او په  ＄ان／７ې تو－ه افغـان ولـس بـه  چـي اوس                      

رو ر４وان دى، له دې ازمويني ＇خه هروم      د دغو داړه مارانو سره سخت الس او －        
په  خپله ژمنه كـ７ې ده  چـي زمـوږ             ����لوى ＇＋تن   . سرلوړى او بريالى راوزي   

قرآن، اسالم، اسالمي امت، اسالمي اُرشو －اني او ！ول اسالمي شؤون  تـر قيامتـه         
  د انـساني ＊ـ２／５و دا سـپ５）ل３ مجموعـه  نـه             . پوري په  خپل كامله قدرت سـاتي       

ئو او چلونو له من％ه  ＄ي او نـه          د كفارو او د مهال د طاغوتيانو او فرعونانو په توط          
به د دوى په مخنيوي سـره  د اسـالم د بريـالي يـون او پرمختـ， مخـه ونيـول                       

請رف د كفارو او د دوى د نوكرانو د دې غولوونكو تبليغاتو، مكرونو، ت５ريو او               .سي
  ظلمونو په وړاندي د مقاومت په موخه او د اسالم د ال زيات  خپر４دو لپـاره زمـوږ                   

  زينو او پوهانو هلي ＄لي او د غاړي د فرض اداينـي د دغـي سـاتني او                  د اتلو مبار  
  د كفارو د نعمت د كفران،  لويي غو＊تنو او غرور په سبب د هغو د دغه ＊ه  حالت                    

  .د بدلون او باالخره د هغو د يو مخ پوپناك５دو ظاهري اسباب دى
ــدادها   ــسى شــ ــده بــ ــين ديــ ــن زمــ   ايــ

  

  اهـــــــرمن هـــــــا، ديوهـــــــا، شـــــــيادها    
  

  رديــــده حــــق پيروزمنــــد  عاقبــــت －
  

  رايــــــت عــــــدل خــــــدا －ــــــشته بلنــــــد   
  

ــرن／ون  ــاده ســــ ــالم فتــــ ــرچم ظــــ   پــــ
  

  كـــرده كـــاخش ران／ـــون طوفـــان خـــون   
     

موږ  هيله من يو چي －ران لوسـتونكي  .       په هره شپه پسي سبا هرومرو را＄ي    
به له دې كتاب  ＇خه بشپ７ه استفاده وك７ي او د علم او پوهي  ＇ـ＋تنان بـه پـر                     

  .             وَمَا تَوْ فِيْقِيْ اِالَّ بِاهللاِ.رز＊تناك نظريات ولورويموږ باندي خپل ا
         

 ، هـمت ！ـا！ـوبـ９،“هـمت” عبدالمالـك 

  .پير محمد كاك７ واټ، در４يمه ناحيه، كندهار
  

        ....كال د مرغومي د مياشتي دېرشمهكال د مرغومي د مياشتي دېرشمهكال د مرغومي د مياشتي دېرشمهكال د مرغومي د مياشتي دېرشمه. . . . لللل1386138613861386د د د د 
                        ....كال د حـسـن حسـين يوولســـمهكال د حـسـن حسـين يوولســـمهكال د حـسـن حسـين يوولســـمهكال د حـسـن حسـين يوولســـمه....سسسس1429142914291429دددد
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         څرګندوني څرګندوني څرګندوني څرګندونيۍۍۍۍننننلومړلومړلومړلومړ
        

        ::::د ظلم په هكله د ظلم په هكله د ظلم په هكله د ظلم په هكله 
      ظلم د انساني او اخالقي فضايلو ضد يوه ډ４ره بده رذيلـه ده، ظلـم چـي                 

په هر ديـن او هـر       د ＄ان په －＂ه ي３ كوي كه د پردو په －＂ه،             ؛هر＇وك كوي 
 ډ４ر بد برخليـك سـره مخـامخ         دظالم پاى   . مسلك ناروا او غندلى عمل دى     

   :د لوى ＇＋تن وعيد دىلم په هكله ظاد . يكي８

       ﴿﴿﴿﴿(( (( �� �� ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ nn nn==== ÷÷ ÷÷èèèè uu uu‹‹‹‹ yy yy™™™™ uu uuρρρρ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((#### þþ þþθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ nn nn==== ss ssßßßß ££ ££““““ rr rr&&&& 55 55==== nn nn==== ss ss))))ΖΖΖΖ ãã ããΒΒΒΒ tt ttββββθθθθ çç çç7777 ÎÎ ÎÎ==== ss ss))))ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄⊄∠∠∠∠∪∪∪∪ ﴾﴾﴾﴾] ٢٢٧:ا����اء[        
د څنګـه  نـاوړه برخليـك        د څنګـه  نـاوړه برخليـك        د څنګـه  نـاوړه برخليـك        د څنګـه  نـاوړه برخليـك         سـي چـي       سـي چـي       سـي چـي       سـي چـي      ژر بـه پـوه      ژر بـه پـوه      ژر بـه پـوه      ژر بـه پـوه      څوك چي ظلم كـوي      څوك چي ظلم كـوي      څوك چي ظلم كـوي      څوك چي ظلم كـوي          ::::ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  

        . . . .     سره مخامخ كيږيسره مخامخ كيږيسره مخامخ كيږيسره مخامخ كيږي
  : بل ＄اى فرمايي                         

       ﴿ ﴿ ﴿ ﴿$$$$ tt ttΒΒΒΒ tt tt ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ====≈≈≈≈ ©© ©©àààà==== ÏÏ ÏÏ9999 ôô ôô ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ xx xxqqqq ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 88 88ìììì‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏ���� xx xx©©©© ää ääíííí$$$$ ss ssÜÜÜÜ ãã ããƒƒƒƒ ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∇∇∇∇∪∪∪∪   ﴾ ﴾ ﴾ ﴾] ١٨:ا������ن[  

ــاړه  ــاړه ژبـ ــاړه ژبـ ــاړه ژبـ ــوم        : : : : ژبـ ــه كـ ــه بـ ــري او نـ ــت  لـ ــوږى دوسـ ــوم خواخـ ــه كـ ــه نـ ــان بـ ــوم        ظالمـ ــه كـ ــه بـ ــري او نـ ــت  لـ ــوږى دوسـ ــوم خواخـ ــه كـ ــه نـ ــان بـ ــوم        ظالمـ ــه كـ ــه بـ ــري او نـ ــت  لـ ــوږى دوسـ ــوم خواخـ ــه كـ ــه نـ ــان بـ ــوم        ظالمـ ــه كـ ــه بـ ــري او نـ ــت  لـ ــوږى دوسـ ــوم خواخـ ــه كـ ــه نـ ــان بـ ظالمـ
لوى څښتن ان د سـتر ګـو پـه        لوى څښتن ان د سـتر ګـو پـه        لوى څښتن ان د سـتر ګـو پـه        لوى څښتن ان د سـتر ګـو پـه        . . . . سپارښتګر لري چي خبره يې ومنل سي        سپارښتګر لري چي خبره يې ومنل سي        سپارښتګر لري چي خبره يې ومنل سي        سپارښتګر لري چي خبره يې ومنل سي        

        ....پوهيږي پوهيږي پوهيږي پوهيږي ))))ښه ښه ښه ښه ((((خيانت  او په هغو رازونو چي  په سينو كي پټ دي  خيانت  او په هغو رازونو چي  په سينو كي پټ دي  خيانت  او په هغو رازونو چي  په سينو كي پټ دي  خيانت  او په هغو رازونو چي  په سينو كي پټ دي  
� ��� ���	� �	��� ����       ««««:ي  فرمـاي ����حضرت رسول اكرم          �	��� �����
�������    «««« . . . .  �!" �	
� #$%& /()%*+��� .  

ــارو  ! ! ! ! لـــه ظلمـــه ډډه وكـــړئ لـــه ظلمـــه ډډه وكـــړئ لـــه ظلمـــه ډډه وكـــړئ لـــه ظلمـــه ډډه وكـــړئ : : : : ژبـــاړه ژبـــاړه ژبـــاړه ژبـــاړه  ــه  ظلـــم د قيامـــت پـــه ورځ د تيـ ــارو  ځكـ ــه  ظلـــم د قيامـــت پـــه ورځ د تيـ ــارو  ځكـ ــه  ظلـــم د قيامـــت پـــه ورځ د تيـ ــارو  ځكـ ــه  ظلـــم د قيامـــت پـــه ورځ د تيـ         ځكـ
         . . . .المل دىالمل دىالمل دىالمل دى) ) ) ) سختيو او عذابونوسختيو او عذابونوسختيو او عذابونوسختيو او عذابونو( ( ( ( 

        

        ::::پر ځان باندي ظلم منل پر ځان باندي ظلم منل پر ځان باندي ظلم منل پر ځان باندي ظلم منل 
او د بـ３  هم د اخالقي فضايلو ضد رذيله ) انظالم  ( پر ＄ان باندي ظلم منل                              

ي مادي   بايد پوه سو چي د ن７ۍ كفري طاغوت        موږ ！ول  .همت９ لويه نخ＋ه ده   
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پال ＄واكونه او د اسالم د＊منان ＇ه كوي؛ د ن７ۍ پر مسلمانانو ＇ه ت５ري８ي؛              
په دغسي حالت كي زموږ دنده ＇ـه ده         . زموږ په －ران هيواد كي ＇ه پ５＋ه ده       

   . او ＇ه بايد وك７و
   :  اړوم ＇＋تن دې ＇ر－ندو الر＊وونو ته راى لو ستاسي پام په دې هكله د     

           ﴿     ﴿     ﴿     ﴿(( ((####θθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### óó óóΟΟΟΟ ää ää3333 tt ttΡΡΡΡθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss)))) ãã ããƒƒƒƒ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((#### ÿÿ ÿÿρρρρ ßß ßß‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? 44 44 ## ##χχχχ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωω 

$$ $$==== ÅÅ ÅÅssss ãã ããƒƒƒƒ šš šš ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ tt ttGGGG ÷÷ ÷÷èèèè ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== çç ççFFFF øø øø%%%% $$ $$#### uu uuρρρρ ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ßß ßßϑϑϑϑ çç ççGGGG øø øø���� ÉÉ ÉÉ)))) rr rrOOOO ΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ ãã ãã____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& uu uuρρρρ ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

ßß ßß]]]] øø øø‹‹‹‹ yy yymmmm öö ööΝΝΝΝ ää ää....θθθθ ãã ãã____ tt tt���� ÷÷ ÷÷zzzz rr rr&&&& 44 44 èè èèππππ uu uuΖΖΖΖ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ‘‘ ‘‘‰‰‰‰ xx xx©©©© rr rr&&&& zz zz ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅ ÷÷ ÷÷GGGG ss ss)))) øø øø9999 $$ $$#### ﴾﴾﴾﴾    ]���  ]١٩١ ـ ١٩٠ :ا��

څوك چي تاسي وژني او درسره جنګيږي تاسي هغوى د خداى په څوك چي تاسي وژني او درسره جنګيږي تاسي هغوى د خداى په څوك چي تاسي وژني او درسره جنګيږي تاسي هغوى د خداى په څوك چي تاسي وژني او درسره جنګيږي تاسي هغوى د خداى په     ::::ژباړه ژباړه ژباړه ژباړه 
خو تېرى مه كوئ، ځكه چي اهللا تېرى خو تېرى مه كوئ، ځكه چي اهللا تېرى خو تېرى مه كوئ، ځكه چي اهللا تېرى خو تېرى مه كوئ، ځكه چي اهللا تېرى . . . . الر كي ووژني او ورسره وجنګېږئ الر كي ووژني او ورسره وجنګېږئ الر كي ووژني او ورسره وجنګېږئ الر كي ووژني او ورسره وجنګېږئ 

د دغسي كسانو سره چي هر ځاى مخامخ سوالست د دغسي كسانو سره چي هر ځاى مخامخ سوالست د دغسي كسانو سره چي هر ځاى مخامخ سوالست د دغسي كسانو سره چي هر ځاى مخامخ سوالست . . . .  نه خوښوي  نه خوښوي  نه خوښوي  نه خوښوي     كوونكيكوونكيكوونكيكوونكي
له كومه ځايه چي هغو ايستلي ياست تاسي يې بيرته       له كومه ځايه چي هغو ايستلي ياست تاسي يې بيرته       له كومه ځايه چي هغو ايستلي ياست تاسي يې بيرته       له كومه ځايه چي هغو ايستلي ياست تاسي يې بيرته       . . . . ورسره وجنګېږئ   ورسره وجنګېږئ   ورسره وجنګېږئ   ورسره وجنګېږئ   
كفر، شرك او كفر، شرك او كفر، شرك او كفر، شرك او ((((    كه وژل هرڅونه بد كار دى ، خو فتنه كه وژل هرڅونه بد كار دى ، خو فتنه كه وژل هرڅونه بد كار دى ، خو فتنه كه وژل هرڅونه بد كار دى ، خو فتنه .  .  .  .  له هغه ځايه وباسئ له هغه ځايه وباسئ له هغه ځايه وباسئ له هغه ځايه وباسئ 

        ....ترهغه ډېره بده دهترهغه ډېره بده دهترهغه ډېره بده دهترهغه ډېره بده ده    ))))الكالكالكالك ښكې ښكې ښكې ښكېد اسالمي خاوري  نيول او فرهنګي د اسالمي خاوري  نيول او فرهنګي د اسالمي خاوري  نيول او فرهنګي د اسالمي خاوري  نيول او فرهنګي 
  : ورپس３ فرمايي                        

                        ﴿﴿﴿﴿ öö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδθθθθ èè èè==== ÏÏ ÏÏGGGG≈≈≈≈ ss ss%%%% uu uuρρρρ 44 44 ®® ®®LLLL yy yymmmm ŸŸ ŸŸωωωω tt ttββββθθθθ ää ää3333 ss ss???? ×× ××ππππ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷FFFF ÏÏ ÏÏùùùù tt ttββββθθθθ ää ää3333 tt ttƒƒƒƒ uu uuρρρρ ßß ßß ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### ¬¬ ¬¬!!!! (( (( ÈÈ ÈÈββββ ÎÎ ÎÎ**** ss ssùùùù (( ((#### öö ööθθθθ pp ppκκκκ tt ttJJJJΡΡΡΡ $$ $$#### ŸŸ ŸŸξξξξ ss ssùùùù 

tt ttββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ãããããã �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ’’’’ nn nn???? tt ttãããã tt tt ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ÍÍ ÍÍ>>>>≈≈≈≈ ©© ©©àààà9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾]���  ]١٩٣ :ا��

 وجنګېږئ چي فتنه له منځه ځي         وجنګېږئ چي فتنه له منځه ځي         وجنګېږئ چي فتنه له منځه ځي         وجنګېږئ چي فتنه له منځه ځي        ههههتاسي د هغو سره تر هغه مهال      تاسي د هغو سره تر هغه مهال      تاسي د هغو سره تر هغه مهال      تاسي د هغو سره تر هغه مهال      : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  
تاسـي  تاسـي  تاسـي  تاسـي  ( ( ( ( بيا كـه دوى لـه جګـړې الس واخيـست            بيا كـه دوى لـه جګـړې الس واخيـست            بيا كـه دوى لـه جګـړې الس واخيـست            بيا كـه دوى لـه جګـړې الس واخيـست            . . . . او دين د اهللا لپاره سي       او دين د اهللا لپاره سي       او دين د اهللا لپاره سي       او دين د اهللا لپاره سي       

ئ چـي لـه ظالمـانو پرتـه بـل چـا تـه              ئ چـي لـه ظالمـانو پرتـه بـل چـا تـه              ئ چـي لـه ظالمـانو پرتـه بـل چـا تـه              ئ چـي لـه ظالمـانو پرتـه بـل چـا تـه              او پـوه سـ    او پـوه سـ    او پـوه سـ    او پـوه سـ    ) . ) . ) . ) . هم له جنګـه الس واخلـئ        هم له جنګـه الس واخلـئ        هم له جنګـه الس واخلـئ        هم له جنګـه الس واخلـئ        
        .   .   .   .   الس غځول روا نه دي الس غځول روا نه دي الس غځول روا نه دي الس غځول روا نه دي 

        :ورپس３ فرمايي                        

      ﴿﴿﴿﴿    ÇÇ ÇÇyy yyϑϑϑϑss ssùùùù 33 33““““yy yy‰‰‰‰tt ttGGGGôô ôôãããã$$ $$#### öö ööΝΝΝΝää ää3333øø øø‹‹‹‹nn nn====tt ttææææ (( ((####ρρρρßß ßß‰‰‰‰tt ttFFFFôô ôôãããã$$ $$$$$$ss ssùùùù ÏÏ ÏÏµµµµøø øø‹‹‹‹nn nn====tt ttãããã ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅÷÷ ÷÷VVVVÏÏ ÏÏϑϑϑϑÎÎ ÎÎ//// $$$$tt ttΒΒΒΒ 33 33““““yy yy‰‰‰‰tt ttGGGGôô ôôãããã$$ $$#### öö ööΝΝΝΝää ää3333øø øø‹‹‹‹nn nn====tt ttææææ 44 44 (( ((####θθθθàà àà))))̈̈̈̈????$$ $$####uu uuρρρρ 

©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####þþ þþθθθθßß ßßϑϑϑϑnn nn====ôô ôôãããã$$ $$####uu uuρρρρ ¨¨ ¨¨ββββrr rr&&&& ©© ©©!!!!$$ $$#### yy yyììììtt ttΒΒΒΒ tt ttÉÉ ÉÉ))))−− −−FFFFßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪   (( ((####θθθθàà àà))))ÏÏ ÏÏ����ΡΡΡΡrr rr&&&&uu uuρρρρ ’’’’ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ÎÎ ÎÎ6666yy yy™™™™ «« ««!!!!$$ $$#### ŸŸ ŸŸωωωωuu uuρρρρ (( ((####θθθθàà àà))))ùù ùù====èè èè???? öö öö////ää ää3333ƒƒƒƒÏÏ ÏÏ‰‰‰‰÷÷ ÷÷ƒƒƒƒrr rr''''ÎÎ ÎÎ//// 
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’’’’nn nn<<<<ÎÎ ÎÎ)))) ÏÏ ÏÏππππss ss3333èè èè====öö ööκκκκ−− −−JJJJ9999$$ $$#### ¡¡ ¡¡ (( ((####þþ þþθθθθãã ããΖΖΖΖÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ôô ôômmmmrr rr&&&&uu uuρρρρ ¡¡ ¡¡ ¨¨ ¨¨ββββÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!!$$ $$#### $$ $$====ÏÏ ÏÏttttää ää†††† tt ttÏÏ ÏÏΖΖΖΖÅÅ ÅÅ¡¡¡¡óó óóssssßß ßßϑϑϑϑøø øø9999$$ $$#### ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇∈∈∈∈∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾]���        ]!١٩ ـ  ١٩:ا��
كه څوك پر تاسي تېرى وكړي تاسي هم پـه هماغـه ډول تېـرى          كه څوك پر تاسي تېرى وكړي تاسي هم پـه هماغـه ډول تېـرى          كه څوك پر تاسي تېرى وكړي تاسي هم پـه هماغـه ډول تېـرى          كه څوك پر تاسي تېرى وكړي تاسي هم پـه هماغـه ډول تېـرى          : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  

ــه اهللا څخــه پــه بېــره كــي اوســئ او  پــوه ســئ      . . . . پــر وكــړئ  پــر وكــړئ  پــر وكــړئ  پــر وكــړئ   ــه اهللا څخــه پــه بېــره كــي اوســئ او  پــوه ســئ      البتــه ل ــه اهللا څخــه پــه بېــره كــي اوســئ او  پــوه ســئ      البتــه ل ــه اهللا څخــه پــه بېــره كــي اوســئ او  پــوه ســئ      البتــه ل         چــي اهللا چــي اهللا چــي اهللا چــي اهللا البتــه ل
ولګوئ او په خپلـو     ولګوئ او په خپلـو     ولګوئ او په خپلـو     ولګوئ او په خپلـو     ) ) ) ) شته  شته  شته  شته  ( ( ( ( د اهللا په الر كي      د اهللا په الر كي      د اهللا په الر كي      د اهللا په الر كي      . . . . د پرهېزګارانو ملګرى دى     د پرهېزګارانو ملګرى دى     د پرهېزګارانو ملګرى دى     د پرهېزګارانو ملګرى دى     

او احـسان وكـړئ چـي اهللا    او احـسان وكـړئ چـي اهللا    او احـسان وكـړئ چـي اهللا    او احـسان وكـړئ چـي اهللا    . . . . السونو خپـل ځانونـه هالكـت تـه مـه وركـوئ           السونو خپـل ځانونـه هالكـت تـه مـه وركـوئ           السونو خپـل ځانونـه هالكـت تـه مـه وركـوئ           السونو خپـل ځانونـه هالكـت تـه مـه وركـوئ           
        ....احسان كوونكي خوښوي احسان كوونكي خوښوي احسان كوونكي خوښوي احسان كوونكي خوښوي 

        

        ::::څرګندونه څرګندونه څرګندونه څرګندونه 
  د لــوى ＇ــ＋تن پــه الر كــي لــه انفــاق او ＊ــندني ＇خــه موخــه د اســالم                          

چـي كـه    د آيت مطلـب دادى      . لپاره مالي قرباني ده   د سپ５）لي دين د پياوړتيا      
تاسي د لوى ＇＋تن د دين د لوړولو لپاره خپل شته ونه ل／وئ او خپلي －＂ــي                 
غوره و－２ـئ نو دا به ستاسي لپاره په دنيا كي هم د هالكت موجـب وي او پـه                   

په دنيا كي به د كفارو تر الس النـدي خـواروزار اوسـئ او پـه             . آخرت كي هم  
لكه  چي لوى ＇＋تن په دې       .  د سختي محاسب３ سره مخامخ سئ      آخرت كي به  

  : هكله د قرآن كريم د التوبه په سوره كي په داسي ＇ر－ندو الفاظو فرمايي

      ﴿﴿﴿﴿    šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ šš ššχχχχρρρρ ãã ãã”””” ÉÉ ÉÉ∴∴∴∴ õõ õõ3333 tt ttƒƒƒƒ || ||==== yy yyδδδδ ©© ©©%%%%!!!! $$ $$#### ss ssππππ �� ��ÒÒÒÒ ÏÏ ÏÏ���� øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ $$$$ pp ppκκκκ tt ttΞΞΞΞθθθθ àà àà)))) ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ãã ããƒƒƒƒ ’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû ÈÈ ÈÈ≅≅≅≅‹‹‹‹ ÎÎ ÎÎ6666 yy yy™™™™ «« ««!!!! $$ $$#### 

ΝΝΝΝ èè èèδδδδ ÷÷ ÷÷6666 ÅÅ ÅÅ ee ee³³³³ tt tt7777 ss ssùùùù AA AA>>>>#### xx xx‹‹‹‹ yy yyèèèè ÎÎ ÎÎ//// 55 55ΟΟΟΟŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂⊆⊆⊆⊆∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ]٣: $ ا�#�ب [        
  زېرمه كوي او د خداى په   زېرمه كوي او د خداى په   زېرمه كوي او د خداى په   زېرمه كوي او د خداى په پين زرپين زرپين زرپين زر او س او س او س او سو ته چي  سرهو ته چي  سرهو ته چي  سرهو ته چي  سره كسان كسان كسان كساناو هغواو هغواو هغواو هغو    ::::ژباړه ژباړه ژباړه ژباړه 

        .  .  .  .  الر كي يې نه لګوي ، د دردناك عذاب خبر وركړهالر كي يې نه لګوي ، د دردناك عذاب خبر وركړهالر كي يې نه لګوي ، د دردناك عذاب خبر وركړهالر كي يې نه لګوي ، د دردناك عذاب خبر وركړه
ـايي   ����رسول       همداراز   �.�-��      ««««:فرم/012�   �������6  �
7 ��5�6   أ�3�1  4�� 
���  

  �1       ��68� 7.�� ��6�	�  ���	� 4� 9�.
��6 �  9    ���5�6
7  أ�1  4 :   :   :   :  -:
!;� � 1  4�9  �<=��>
?�  ���	��««««....     @A�BC�� 76>(DD% /(+��� .  

چي هـر چاتـه   چي هـر چاتـه   چي هـر چاتـه   چي هـر چاتـه   ((((رو كي  د خلكو د رايو مه تابع كيږئ       رو كي  د خلكو د رايو مه تابع كيږئ       رو كي  د خلكو د رايو مه تابع كيږئ       رو كي  د خلكو د رايو مه تابع كيږئ       په ناسمو چا  په ناسمو چا  په ناسمو چا  په ناسمو چا  : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  
        واياست چي موږ ستا سره يو او خپله ثابتـه رايـه ونـه لـرئ او خپـل ديـن                     واياست چي موږ ستا سره يو او خپله ثابتـه رايـه ونـه لـرئ او خپـل ديـن                     واياست چي موږ ستا سره يو او خپله ثابتـه رايـه ونـه لـرئ او خپـل ديـن                     واياست چي موږ ستا سره يو او خپله ثابتـه رايـه ونـه لـرئ او خپـل ديـن                     

 وواياسـت    وواياسـت    وواياسـت    وواياسـت   اواواواو) ) ) ) ع وګرځوئ ع وګرځوئ ع وګرځوئ ع وګرځوئ ببببنو، اخالقو  او  فاسدو غوښتنو تا       نو، اخالقو  او  فاسدو غوښتنو تا       نو، اخالقو  او  فاسدو غوښتنو تا       نو، اخالقو  او  فاسدو غوښتنو تا       د نورو د دينو   د نورو د دينو   د نورو د دينو   د نورو د دينو   
كه خلك زموږ سره ښه كوي موږ بـه هـم ښـه ور سـره كـوو او كـه خلـك                       كه خلك زموږ سره ښه كوي موږ بـه هـم ښـه ور سـره كـوو او كـه خلـك                       كه خلك زموږ سره ښه كوي موږ بـه هـم ښـه ور سـره كـوو او كـه خلـك                       كه خلك زموږ سره ښه كوي موږ بـه هـم ښـه ور سـره كـوو او كـه خلـك                       



         تورتاريخ او شومي موخي تورتاريخ او شومي موخي تورتاريخ او شومي موخي تورتاريخ او شومي موخي
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خو تاسي ته ښايي چي  خو تاسي ته ښايي چي  خو تاسي ته ښايي چي  خو تاسي ته ښايي چي  . . . . ظلم راباندي كوي  موږ به هم ظلم  ورسره كوو     ظلم راباندي كوي  موږ به هم ظلم  ورسره كوو     ظلم راباندي كوي  موږ به هم ظلم  ورسره كوو     ظلم راباندي كوي  موږ به هم ظلم  ورسره كوو     
 چـي كـه خلـك نيكـي در سـره كـوي  تاسـي هـم          چـي كـه خلـك نيكـي در سـره كـوي  تاسـي هـم          چـي كـه خلـك نيكـي در سـره كـوي  تاسـي هـم          چـي كـه خلـك نيكـي در سـره كـوي  تاسـي هـم         ټينګ عزم او هوډ ولـرئ   ټينګ عزم او هوډ ولـرئ   ټينګ عزم او هوډ ولـرئ   ټينګ عزم او هوډ ولـرئ   

، يعنــي ، يعنــي ، يعنــي ، يعنــي     نيكــي ورســره وكــړئ او كــه بــد درســره وكــړي ظلــم مــه پــر كــوئ نيكــي ورســره وكــړئ او كــه بــد درســره وكــړي ظلــم مــه پــر كــوئ نيكــي ورســره وكــړئ او كــه بــد درســره وكــړي ظلــم مــه پــر كــوئ نيكــي ورســره وكــړئ او كــه بــد درســره وكــړي ظلــم مــه پــر كــوئ 
اندي تر حد تېرى مه كوئ او لكه څنګه چي مشروع وي اندي تر حد تېرى مه كوئ او لكه څنګه چي مشروع وي اندي تر حد تېرى مه كوئ او لكه څنګه چي مشروع وي اندي تر حد تېرى مه كوئ او لكه څنګه چي مشروع وي تاسي يې په وړتاسي يې په وړتاسي يې په وړتاسي يې په وړ

        . . . . هماغسي د اعتدال په كچه كړنه ورسره وكړئ هماغسي د اعتدال په كچه كړنه ورسره وكړئ هماغسي د اعتدال په كچه كړنه ورسره وكړئ هماغسي د اعتدال په كچه كړنه ورسره وكړئ 
      د كفارو او منافقينو  او د دين او وطن د د＊منانو سره د جهـاد او سـخت                

د نامشروعيت  د دوست９، مرستي او ارتباطاتو       ＄اى د هغو     اسالمي برخورد پر  
  . ته مراجعه وك７ئپه هكله د دې كتاب ورست９ برخي 

  

        :  :  :  :  د لوى څښتن په معصيت كي د مخلوق طاعت نسته د لوى څښتن په معصيت كي د مخلوق طاعت نسته د لوى څښتن په معصيت كي د مخلوق طاعت نسته د لوى څښتن په معصيت كي د مخلوق طاعت نسته 
، په پردو يرغل／رو كفارو ب３ －ناه افغانان پرله پـس３ پـه ډلـه ييـزه تو－ـه وژل                                    

د اسالمي هيواد خپلواكي او ملي حاكميت د        . بندي كول او ب３ عزته كول     
ل او  پـه ملـك كـي ډول ډول فـسادونه خپـرو           . اغيارو په واك كي وركول    

ي ډ４ري نادودي پـه هغـو معـصيتونو كـي را＄ـي چـي حـضرت                 رداسي نو 
��     ««««:په هكله فرمـايي    ي３   ����رسول�� E �F�8 /1G�B�H� E �F�I�� �JK«««« . . . .

L�	F M:C� . NO�.P�Q##)+���.        
. . . . د معــصيت پــه چــارو كــي اطاعــت او فرمــان وړل جــواز نــه لــري   د معــصيت پــه چــارو كــي اطاعــت او فرمــان وړل جــواز نــه لــري   د معــصيت پــه چــارو كــي اطاعــت او فرمــان وړل جــواز نــه لــري   د معــصيت پــه چــارو كــي اطاعــت او فرمــان وړل جــواز نــه لــري       ::::ژبــاړه ژبــاړه ژبــاړه ژبــاړه 
        ....نه وي ګڼلي نه وي ګڼلي نه وي ګڼلي نه وي ګڼلي چي اسالمي شريعت بد چي اسالمي شريعت بد چي اسالمي شريعت بد چي اسالمي شريعت بد په هغو كي دى په هغو كي دى په هغو كي دى په هغو كي دى     اطاعتاطاعتاطاعتاطاعت

  

   : : : : پر ناوړو چارو مرسته كولپر ناوړو چارو مرسته كولپر ناوړو چارو مرسته كولپر ناوړو چارو مرسته كول
      پر ناوړو چارو مرسته كول په هر اسم او رسم چي وي د لوى ＇ـ＋تن لـه                  

  : دې امره ＇ر－ند مخالفت دى

﴿      ﴿      ﴿      ﴿      (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? uu uuρρρρ ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÎÎ ÎÎ hh hh6666 ÉÉ ÉÉ9999 øø øø9999 $$ $$#### 33 33““““ uu uuθθθθ øø øø)))) −− −−GGGG9999 $$ $$#### uu uuρρρρ (( (( ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ (( ((####θθθθ çç ççΡΡΡΡ uu uuρρρρ$$$$ yy yyèèèè ss ss???? ’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÉÉ ÉÉΟΟΟΟ øø øøOOOO MM MM}}}} $$ $$#### ÈÈ ÈÈββββ≡≡≡≡ uu uuρρρρ ôô ôô‰‰‰‰ ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44 
(( ((####θθθθ àà àà)))) ¨¨ ¨¨???? $$ $$#### uu uuρρρρ ©© ©©!!!! $$ $$#### (( (( ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### ßß ßß‰‰‰‰ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ xx xx©©©© ÉÉ ÉÉ>>>>$$$$ ss ss)))) ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### ∩∩∩∩⊄⊄⊄⊄∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾] �        ]٢:ا��'&%
پر نېكي او پرهېزګاري يو له بله مرسته كوئ  او په ګنـاه او ظلـم                 پر نېكي او پرهېزګاري يو له بله مرسته كوئ  او په ګنـاه او ظلـم                 پر نېكي او پرهېزګاري يو له بله مرسته كوئ  او په ګنـاه او ظلـم                 پر نېكي او پرهېزګاري يو له بله مرسته كوئ  او په ګنـاه او ظلـم                 : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  

بېـشكه  بېـشكه  بېـشكه  بېـشكه  .  .  .  .  لـه اهللا څخـه وبېرېـږئ        لـه اهللا څخـه وبېرېـږئ        لـه اهللا څخـه وبېرېـږئ        لـه اهللا څخـه وبېرېـږئ        . . . . مـه كـوئ     مـه كـوئ     مـه كـوئ     مـه كـوئ     او مالتړ   او مالتړ   او مالتړ   او مالتړ   او تېري كي مرسته     او تېري كي مرسته     او تېري كي مرسته     او تېري كي مرسته     
            ....چي اهللا د سختي سزا وركوونكى دى چي اهللا د سختي سزا وركوونكى دى چي اهللا د سختي سزا وركوونكى دى چي اهللا د سختي سزا وركوونكى دى 

        



مي موخي مي موخي مي موخي مي موخي    تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو     
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        : : : : سيسيسيسيبدلون وركول بدلون وركول بدلون وركول بدلون وركول بايد بايد بايد بايد ناوړو چارو ته ناوړو چارو ته ناوړو چارو ته ناوړو چارو ته 
او ناوړو چاروته د بـدلون وركولـو پـه          امر بالمعروف او نهي عن المنكر       د                          

  : لوى ＇＋تن فر مايي هكله 

      ﴿﴿﴿﴿(( (( öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... uu uu6666 öö öö==== yy yyzzzz >> >>ππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ôô ôôMMMM yy yy____ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷zzzz éé éé&&&& ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ==== ÏÏ ÏÏ9999 tt ttββββρρρρ ââ ââ<<<< ßß ßß∆∆∆∆ ùù ùù'''' ss ss???? ÅÅ ÅÅ∃∃∃∃ρρρρ ãã ãã���� ÷÷ ÷÷èèèè yy yyϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// šš ššχχχχ öö ööθθθθ yy yyγγγγ ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨ ss ss???? uu uuρρρρ ÇÇ ÇÇ tt ttãããã 

ÌÌ ÌÌ���� xx xx6666ΖΖΖΖ ßß ßßϑϑϑϑ øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββθθθθ ãã ããΖΖΖΖ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÷÷ ÷÷σσσσ èè èè???? uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// 33   ]١١٠:*ل )��ان [ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  33

ــاړه  ــاړه ژب ــاړه ژب ــاړه ژب ــه   اواواواو    : : : : ژب ــه نــړۍ كــي هغــه غــوره ډل ــه   س پ ــه نــړۍ كــي هغــه غــوره ډل ــه   س پ ــه نــړۍ كــي هغــه غــوره ډل ــه   س پ ــه نــړۍ كــي هغــه غــوره ډل             خلكــوخلكــوخلكــوخلكــود د د د چــي چــي چــي چــي      ياســت  ياســت  ياســت  ياســت تاســيتاســيتاســيتاســي    س پ
. . . . راوړل ســوې ده راوړل ســوې ده راوړل ســوې ده راوړل ســوې ده منځتــه  منځتــه  منځتــه  منځتــه  د الرښــووني او د هغــو د چــارو د ســمون لپــاره      د الرښــووني او د هغــو د چــارو د ســمون لپــاره      د الرښــووني او د هغــو د چــارو د ســمون لپــاره      د الرښــووني او د هغــو د چــارو د ســمون لپــاره      

ئ او پـر اهللا   ئ او پـر اهللا   ئ او پـر اهللا   ئ او پـر اهللا   كـو كـو كـو كـو ئ او له بدو خبرو او چارو څخه منع          ئ او له بدو خبرو او چارو څخه منع          ئ او له بدو خبرو او چارو څخه منع          ئ او له بدو خبرو او چارو څخه منع          امر كو امر كو امر كو امر كو نېكو  نېكو  نېكو  نېكو  تاسي پر   تاسي پر   تاسي پر   تاسي پر   
        .   .   .   .   باندي ايمان لرئباندي ايمان لرئباندي ايمان لرئباندي ايمان لرئ

0� �   ��T� V  T� ��BT.S6;�T9 S�U.S60�3R S73     ««««:فرمايي����ه دې هكله رسول         پW0��3�0� ;WSBX�3Y;�4	�� Z
C
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څوك چي له تاسي څخه كومه ناوړه چاره وويني د مُټه په زور دې څوك چي له تاسي څخه كومه ناوړه چاره وويني د مُټه په زور دې څوك چي له تاسي څخه كومه ناوړه چاره وويني د مُټه په زور دې څوك چي له تاسي څخه كومه ناوړه چاره وويني د مُټه په زور دې : : : : ژباړه ژباړه ژباړه ژباړه 
 او  او  او  او  نــصيحت نــصيحت نــصيحت نــصيحت، ، ، ، كــه يــې دا نــه ســوالى كــوالى پــه ژبــه، تبليــغ  كــه يــې دا نــه ســوالى كــوالى پــه ژبــه، تبليــغ  كــه يــې دا نــه ســوالى كــوالى پــه ژبــه، تبليــغ  كــه يــې دا نــه ســوالى كــوالى پــه ژبــه، تبليــغ  . . . . لــه منځــه وړيلــه منځــه وړيلــه منځــه وړيلــه منځــه وړي

ى كوالى په زړه كـي دي  ى كوالى په زړه كـي دي  ى كوالى په زړه كـي دي  ى كوالى په زړه كـي دي  الالالالاو كه يې دا هم نه سواو كه يې دا هم نه سواو كه يې دا هم نه سواو كه يې دا هم نه سو. . . . ړيړيړيړي دې له منځه و     دې له منځه و     دې له منځه و     دې له منځه و    غندلوغندلوغندلوغندلو
ثمــرو او د هغــه د افعــالو لــه    ثمــرو او د هغــه د افعــالو لــه    ثمــرو او د هغــه د افعــالو لــه    ثمــرو او د هغــه د افعــالو لــه        ضــعيفوضــعيفوضــعيفوضــعيفو    ډېــروډېــروډېــروډېــرو    لــه لــه لــه لــه  ځنــي وړي او دا د ايمــان   ځنــي وړي او دا د ايمــان   ځنــي وړي او دا د ايمــان   ځنــي وړي او دا د ايمــان      بــدبــدبــدبــد

        ....دهدهدهده څخه  څخه  څخه  څخه     مقتضياتومقتضياتومقتضياتومقتضياتو
   

        : : : : ناوړو چارو ته د بدلون نه وركولو له امله د عذاب وعيد ناوړو چارو ته د بدلون نه وركولو له امله د عذاب وعيد ناوړو چارو ته د بدلون نه وركولو له امله د عذاب وعيد ناوړو چارو ته د بدلون نه وركولو له امله د عذاب وعيد 
  : لوى ＇＋تن فرمايي       

                         ﴿ ﴿ ﴿ ﴿šš šš∅∅∅∅ÏÏ ÏÏèèèèää ää9999 tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####ρρρρãã ãã����xx xx����ŸŸ ŸŸ2222 .. ..ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ûû ûû____ÍÍ ÍÍ____tt tt//// ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ƒƒƒƒÏÏ ÏÏℜℜℜℜuu uu6666óó óó    ÎÎ ÎÎ)))) 44 44’’’’nn nn????tt ttãããã ÈÈ ÈÈββββ$$$$|| ||¡¡¡¡ÏÏ ÏÏ9999 yy yyŠŠŠŠ…………ãã ããρρρρ####yy yyŠŠŠŠ || ||¤¤¤¤ŠŠŠŠÏÏ ÏÏããããuu uuρρρρ ÇÇ ÇÇöö öö////$$ $$#### 

zz zzΟΟΟΟtt ttƒƒƒƒöö öö����tt ttΒΒΒΒ 44 44 yy yy7777ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ss ssŒŒŒŒ $$$$yy yyϑϑϑϑÎÎ ÎÎ//// (( ((####θθθθ|| ||ÁÁÁÁtt ttãããã (( ((####θθθθçç ççΡΡΡΡ%%%%ŸŸ ŸŸ2222̈̈̈̈ρρρρ šš ššχχχχρρρρßß ßß‰‰‰‰tt ttFFFF÷÷ ÷÷èèèètt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∇∇∇∇∪∪∪∪(( (( ŸŸ ŸŸωωωω####θθθθçç ççΡΡΡΡ$$$$ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχöö ööθθθθyy yyδδδδ$$$$uu uuΖΖΖΖoo ooKKKKtt ttƒƒƒƒ 

tt ttãããã 99 99����xx xx6666ΨΨΨΨ•• ••ΒΒΒΒ çç ççννννθθθθèè èè====yy yyèèèèss ssùùùù 44 44 šš šš[[[[øø øø⁄⁄⁄⁄ÎÎ ÎÎ6666ss ss9999 $$$$tt ttΒΒΒΒ (( ((####θθθθçç ççΡΡΡΡ$$$$ŸŸ ŸŸ2222 šš ššχχχχθθθθèè èè====yy yyèèèèøø øø����tt ttƒƒƒƒ ∩∩∩∩∠∠∠∠∪∪∪∪   33 33““““tt tt����ss ss???? ####ZZ ZZ6666====ÏÏ ÏÏVVVVŸŸ ŸŸ2222 óó óóΟΟΟΟßß ßßγγγγ÷÷ ÷÷ΨΨΨΨÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ 

šš ššχχχχöö ööθθθθ©© ©©9999uu uuθθθθtt ttGGGGtt ttƒƒƒƒ tt ttÏÏ ÏÏ%%%%©© ©©!!!!$$ $$#### (( ((####ρρρρãã ãã����xx xx����ŸŸ ŸŸ2222 44 44 }} }}§§§§øø øø⁄⁄⁄⁄ÎÎ ÎÎ6666ss ss9999 $$$$tt ttΒΒΒΒ ôô ôôMMMMtt ttΒΒΒΒ££ ££‰‰‰‰ss ss%%%% óó óóΟΟΟΟçç ççλλλλmm mm;;;; öö ööΝΝΝΝåå ååκκκκßß ßß¦¦¦¦àà àà����ΡΡΡΡrr rr&&&& ββββrr rr&&&& xx xxÝÝÝÝÏÏ ÏÏ‚‚‚‚yy yy™™™™ ªª ªª!!!!$$ $$#### 

óó óóΟΟΟΟÎÎ ÎÎγγγγøø øøŠŠŠŠnn nn====tt ttææææ ’’’’ÎÎ ÎÎûûûûuu uuρρρρ ÉÉ ÉÉ>>>>####xx xx‹‹‹‹yy yyèèèèøø øø9999$$ $$#### öö ööΝΝΝΝèè èèδδδδ tt ttββββρρρρàà àà$$$$ÎÎ ÎÎ####≈≈≈≈yy yyzzzz ∩∩∩∩∇∇∇∇⊃⊃⊃⊃∪∪∪∪   ﴾ ﴾ ﴾ ﴾] �  ]٨٠ ـ ٧٨:  ا��'&%
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له بني اسرايلو څخه چي كومو خلكو د كفر الر غوره كړه ، پر هغـو  له بني اسرايلو څخه چي كومو خلكو د كفر الر غوره كړه ، پر هغـو  له بني اسرايلو څخه چي كومو خلكو د كفر الر غوره كړه ، پر هغـو  له بني اسرايلو څخه چي كومو خلكو د كفر الر غوره كړه ، پر هغـو  : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  
ځكه چي هغـوى   ځكه چي هغـوى   ځكه چي هغـوى   ځكه چي هغـوى   . . . .  ابن مريم  په ژبه لعنت وويل سو ابن مريم  په ژبه لعنت وويل سو ابن مريم  په ژبه لعنت وويل سو ابن مريم  په ژبه لعنت وويل سوٰباندي د داود او عيسى   باندي د داود او عيسى   باندي د داود او عيسى   باندي د داود او عيسى   

هغـو د بـدو چـارو لـه سـرته           هغـو د بـدو چـارو لـه سـرته           هغـو د بـدو چـارو لـه سـرته           هغـو د بـدو چـارو لـه سـرته           . . . . نافرمانۍ كـولې او تـر حـد يـې تېـرى  كـړى وو               نافرمانۍ كـولې او تـر حـد يـې تېـرى  كـړى وو               نافرمانۍ كـولې او تـر حـد يـې تېـرى  كـړى وو               نافرمانۍ كـولې او تـر حـد يـې تېـرى  كـړى وو               
ناوړه كړنالر يې غوره كړې     ناوړه كړنالر يې غوره كړې     ناوړه كړنالر يې غوره كړې     ناوړه كړنالر يې غوره كړې     .  .  .  .  ههههرسولو څخه يو د بل منع كول پرې ايښي و         رسولو څخه يو د بل منع كول پرې ايښي و         رسولو څخه يو د بل منع كول پرې ايښي و         رسولو څخه يو د بل منع كول پرې ايښي و         

نن ته له هغو څخه زياتره داسي خلك وينې چي   د مومنانو په مقابلـه                 نن ته له هغو څخه زياتره داسي خلك وينې چي   د مومنانو په مقابلـه                 نن ته له هغو څخه زياتره داسي خلك وينې چي   د مومنانو په مقابلـه                 نن ته له هغو څخه زياتره داسي خلك وينې چي   د مومنانو په مقابلـه                 . . . . وهوهوهوه
څـه چـي هغـو د ځـانو لپـاره وړانـدي           څـه چـي هغـو د ځـانو لپـاره وړانـدي           څـه چـي هغـو د ځـانو لپـاره وړانـدي           څـه چـي هغـو د ځـانو لپـاره وړانـدي           .  .  .  .  كي د كفارو مالتړ او ملګرتيـا كـوي          كي د كفارو مالتړ او ملګرتيـا كـوي          كي د كفارو مالتړ او ملګرتيـا كـوي          كي د كفارو مالتړ او ملګرتيـا كـوي          

ــه پــه    . . . . لېږلــي دي ، هغــه ډېــر بــد دي  لېږلــي دي ، هغــه ډېــر بــد دي  لېږلــي دي ، هغــه ډېــر بــد دي  لېږلــي دي ، هغــه ډېــر بــد دي   ــه پــه    اهللا لــه هغــو څخــه ناراضــه دى  او تــل ب ــه پــه    اهللا لــه هغــو څخــه ناراضــه دى  او تــل ب ــه پــه    اهللا لــه هغــو څخــه ناراضــه دى  او تــل ب اهللا لــه هغــو څخــه ناراضــه دى  او تــل ب
        . . . . عذاب اخته وي عذاب اخته وي عذاب اخته وي عذاب اخته وي 

: ايل＇خه روايت دى چي هغه وفرم         ���� له حضرت ابوبكر 請ديق           دغه راز 

ــولئ  ــي ل ــو تاس ــياى خلك ))﴿﴿﴿﴿    : چ (( öö öö$$$$ pp ppκκκκ šš šš‰‰‰‰ rr rr'''' ¯¯ ¯¯≈≈≈≈ tt ttƒƒƒƒ tt tt ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ ãã ããΖΖΖΖ tt ttΒΒΒΒ#### uu uu öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 øø øø‹‹‹‹ nn nn==== tt ttææææ öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 || ||¡¡¡¡ àà àà����ΡΡΡΡ rr rr&&&& (( (( ŸŸ ŸŸωωωω 
ΝΝΝΝ ää ää.... •• ••6666 ÛÛ ÛÛØØØØ tt ttƒƒƒƒ  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ ¨¨ ¨¨≅≅≅≅ || ||ÊÊÊÊ #### ss ssŒŒŒŒ ÎÎ ÎÎ)))) óó óóΟΟΟΟ çç ççFFFF ÷÷ ÷÷ƒƒƒƒ yy yy‰‰‰‰ tt ttFFFF ÷÷ ÷÷δδδδ $$ $$#### 44 44 ’’’’ nn nn<<<< ÎÎ ÎÎ)))) «« ««!!!! $$ $$#### öö ööΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ããèèèè ÅÅ ÅÅ____ óó óóHHHH tt ttΒΒΒΒ $$$$ YY YYèèèèŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏΗΗΗΗ ss ssdddd ΝΝΝΝ ää ää3333 ãã ãã∞∞∞∞ ÎÎ ÎÎ mm mm;;;; uu uuΖΖΖΖ ãã ããŠŠŠŠ ss ssùùùù $$$$ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ//// 

öö ööΝΝΝΝ çç ççGGGGΖΖΖΖ ää ää.... tt ttββββθθθθ èè èè==== yy yyϑϑϑϑ ÷÷ ÷÷èèèè ss ss???? ∩∩∩∩⊇⊇⊇⊇⊃⊃⊃⊃∈∈∈∈∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ] �         ]!١٠:ا��'&%
ــاړه      ــاړه ژب ــاړه ژب ــاړه ژب ــانو::::ژب ــانواى مومن ــانواى مومن ــانواى مومن ، كــه تاســي پخپلــه پــر ســمه الر   ، كــه تاســي پخپلــه پــر ســمه الر   ، كــه تاســي پخپلــه پــر ســمه الر   ، كــه تاســي پخپلــه پــر ســمه الر        د ځــان فكــر وكــړئ  د ځــان فكــر وكــړئ  د ځــان فكــر وكــړئ  د ځــان فكــر وكــړئ !!!!اى مومن

 نـه   نـه   نـه   نـه  ننننى وي لـه هغـه څخـه  تاسـي تـه څـه زيـا       ى وي لـه هغـه څخـه  تاسـي تـه څـه زيـا       ى وي لـه هغـه څخـه  تاسـي تـه څـه زيـا       ى وي لـه هغـه څخـه  تاسـي تـه څـه زيـا       ياست نو كه بـل څـوك بـې الر      ياست نو كه بـل څـوك بـې الر      ياست نو كه بـل څـوك بـې الر      ياست نو كه بـل څـوك بـې الر      
بيا به هغه در وښيي چي تاسي څه بيا به هغه در وښيي چي تاسي څه بيا به هغه در وښيي چي تاسي څه بيا به هغه در وښيي چي تاسي څه . . . .     تاسي ټول اهللا ته ور ګرځئتاسي ټول اهللا ته ور ګرځئتاسي ټول اهللا ته ور ګرځئتاسي ټول اهللا ته ور ګرځئ. . . .     رسيږيرسيږيرسيږيرسيږي
و اطـالق حمـل كـوئ او    يعني تاسي دغه آيت لولئ او هغه پر عموم ا  (     ....كـول كـول كـول كـول 

نـه  منعـي وجـوب     د  داسي －２ئ چي له هغه ＇خه په معروف د امر او له منكرو              
�J 1 «««« :يـ３ ＇خه اور４دلي دي چي ويل       ����هللالَ ا رسوو ما له    خ    ).＇ر－ندي８ي

 5�6��1R �a9 L��� Ob	F ��Ac�� �	� Z���� �;�9 `d�9 �L6� e���0� f� ;�;g2�3�;�    ««««....         
ك وويني چي ظلم كوي او الس يې ونه نيسي  ، ك وويني چي ظلم كوي او الس يې ونه نيسي  ، ك وويني چي ظلم كوي او الس يې ونه نيسي  ، ك وويني چي ظلم كوي او الس يې ونه نيسي  ، كله چي خلك  څوكله چي خلك  څوكله چي خلك  څوكله چي خلك  څو    : : : : ژباړه ژباړه ژباړه ژباړه 

        . . . . نژدې ده چي  لوى څښتن دوى ټول په خپل عذاب اخته كړي نژدې ده چي  لوى څښتن دوى ټول په خپل عذاب اخته كړي نژدې ده چي  لوى څښتن دوى ټول په خپل عذاب اخته كړي نژدې ده چي  لوى څښتن دوى ټول په خپل عذاب اخته كړي 
  

        ::::سياسي فساد ناوړه چاره ده او سمون يې شرعاً واجب دى سياسي فساد ناوړه چاره ده او سمون يې شرعاً واجب دى سياسي فساد ناوړه چاره ده او سمون يې شرعاً واجب دى سياسي فساد ناوړه چاره ده او سمون يې شرعاً واجب دى 
پر اسالمي هيواد باندي د پردو کفارو واک، د هغو لخوا د ب３ －ناه مسلمانانو                     

د مـسلمانانو  د کفارو پـه خو＊ـه       . زورولوژل، ！پي کول، نيول، بندي کول او        
دولتي چارو ته د نا اهلو کسانو ！اکل، د عامه شتمنيو اختالس، کفارو او د کفارو                
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د تغير او بدلون په  دا ！ول سياسي او ！ولنيز منکرات دي او －وډا－يانو ته غوړمالي
  يـا  د دې وو په هکله پ＂ه خولـه اوسـ５دل    .قيام او را پا＇５دنه په کار ده    ي３   موخه

د دوې وو پر ضد مبارزه نه کول او د ب５ري يا د ＄ان ساتلو په موخه －و＊ه ＄نـي                    
که ＄يني کسان د دغسي نـاوړو       . سره سمون نه خوري    اوس５دل د اسالم د روح    

د دغـسي سـترو نـاوړو       . چارو پر ضد  ه）ي کوي بايد چي نور ي３ مالت７ وکـ７ي            
. ＇ـو کـسو نـه کيـ８ي       چارو او د کفارو او د هغو د السپو＇و پر ضد مبـارزه پـه                

مسلمانان بايد دغسي ＇و کسه يوازي پرې نه ږدي، بلکي د هغو په نن／ه بايد ډلي                
  .جوړي ک７ي او په ډله ييزه تو－ه د دغسي نادودو پر ضد را پا＇８５ي

  

        :::: نه ده په كار  نه ده په كار  نه ده په كار  نه ده په كار بېرهبېرهبېرهبېرهد اسالم د ننګي په كار كي د اسالم د ننګي په كار كي د اسالم د ننګي په كار كي د اسالم د ننګي په كار كي 
        :لوى ＇＋تن فرمايي                         

           ﴿     ﴿     ﴿     ﴿šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### tt ttββββθθθθ ää ääóóóó ÏÏ ÏÏ kk kk==== tt tt7777 ãã ããƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏMMMM≈≈≈≈ nn nn====≈≈≈≈ yy yy™™™™ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ «« ««!!!! $$ $$#### ………… çç ççµµµµ tt ttΡΡΡΡ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† uu uuρρρρ ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ tt ttββββ öö ööθθθθ tt tt±±±± øø øøƒƒƒƒ ss ss†††† #### ´´ ´´‰‰‰‰ tt ttnnnn rr rr&&&& �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) ©© ©©!!!! $$ $$#### 33 33 
44 44’’’’ ss ss∀∀∀∀ xx xx.... uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// $$$$ YY YY7777ŠŠŠŠ ÅÅ ÅÅ¡¡¡¡ yy yymmmm ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪  ﴾ ﴾ ﴾ ﴾  ] ٣٩: ا���اب[  

چي د اهللا پيغامونه رسوي او له چي د اهللا پيغامونه رسوي او له چي د اهللا پيغامونه رسوي او له چي د اهللا پيغامونه رسوي او له ) ) ) ) دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده      دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده      دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده      دا د هغو كسانو لپاره د اهللا كړنالر ده      ( ( ( ( : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه          
 هـري   هـري   هـري   هـري  هغه څخه بېريږي او له يـوه خدايـه پرتـه بـل لـه هيچـا څخـه نـه بېريـږي او د           هغه څخه بېريږي او له يـوه خدايـه پرتـه بـل لـه هيچـا څخـه نـه بېريـږي او د           هغه څخه بېريږي او له يـوه خدايـه پرتـه بـل لـه هيچـا څخـه نـه بېريـږي او د           هغه څخه بېريږي او له يـوه خدايـه پرتـه بـل لـه هيچـا څخـه نـه بېريـږي او د           

        ....بېري او خطر په مقابل كي همدا اهللا كافي دى بېري او خطر په مقابل كي همدا اهللا كافي دى بېري او خطر په مقابل كي همدا اهللا كافي دى بېري او خطر په مقابل كي همدا اهللا كافي دى 
        

  .    ::::ډېر غوره جهاد ډېر غوره جهاد ډېر غوره جهاد ډېر غوره جهاد 

� 0m�gn� Uo3p4�j k�l 7	�� ��> 3��6F iM	h��I          9    ««««    :فرمايلي دي   ����رسول        
  hBq�r«««« . . . .NO�.P�Q%D)   @A�B� �+���(&%$    m��m��� �+��� $Q$$    sq�
�- �+���$(&$ 
 �+��� Lr�� 7��$D&&+��� .  
و افضل او ستر جهاد هغه دى چى سـړى  د ظـالم واكمـن  پـه         و افضل او ستر جهاد هغه دى چى سـړى  د ظـالم واكمـن  پـه         و افضل او ستر جهاد هغه دى چى سـړى  د ظـالم واكمـن  پـه         و افضل او ستر جهاد هغه دى چى سـړى  د ظـالم واكمـن  پـه         ډېر غوره ا  ډېر غوره ا  ډېر غوره ا  ډېر غوره ا      : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  

  ). ). ). ).  ووايي ووايي ووايي وواييه ه ه ه حق او رشتيا خبرحق او رشتيا خبرحق او رشتيا خبرحق او رشتيا خبر( ( ( ( مخ كي  سپينه وينا وكړي مخ كي  سپينه وينا وكړي مخ كي  سپينه وينا وكړي مخ كي  سپينه وينا وكړي 
د دغـه    مخ كـي  ٢٨١/ ٧ د مرقاة المفاتيح په      ����حضرت مال علي قاري           
 د حـق كلمـه او       ”:خبر داسي نقلـوي      ����ديث په شرح كي د خطابي       ح

بلل سوى دى چـي ＇ـوك د د＊ـمن          جهاد  ) افضل  ( سپينه خبر ＄كه غوره     
تر من＃ متـردد وي او      ) ب５ري او هيلي    ( سره جهاد كوي هغه د خوف او رجاء         
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 ر ده غالب سي؟    نه پوهي８ي چي دى به پر د＊من غالب سي او كه به د＊من پ             
   په وړاندي د حق خبره كوي، دغسي سـ７ى          خو ＇وك چي د ظالم واكمن     

واكمن ته امـر بـالمعروف   نو دى چي حق ووايي او    . د هغه په واك كي وي     
  ف او له من％ه وړلوته برابر كـ７ ، لـه دې املـه دا               تالاوك７ي نو خپل ＄ان ي３      

  . “د جهاد له ډولونو ＇خه ډ４ر تلفوونكى ډول سو
 دغه ډول جهاد ＄كه ډ４ر غوره دى چي د ظالم           ”: فرمايي   ����المظهر        

－＂ه ي３ نو چي ＇وك هغه له ظلمه منع ك７ي  . و وي لكواكمن ظلم پر ډ４رو خ    
  . “، اما د كافر  وژل خو به د يوه تن وژل ويډ４رو خلكو ته رسي８ي

      دا هم ك５داى سي چي وويل سي چي  دغه ډول جهاد، د جهاد اكبر له ډولو نو                  
＇خه دى، كوم چي په دې سره د نفس مخالفت او د ＄ان خطر رامن％ته كيـ８ي او                  

 دا خو ＇ر－نـده     لبتها. نه وي  دې سره  ظالم واكمن ته نصيحت او د مومنانو ژغور           په
ـايي       . ده چي د مسلمان ژغورنه د كافر تر وژلو ډ４ره ＊ه ده                :لكه چي لوى ＇＋تن فرم

﴿﴿﴿﴿    (( (( öö öö ôô ôô ôô ôô tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ $$$$ yy yyδδδδ$$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& !! !!$$$$ uu uuΚΚΚΚ ¯¯ ¯¯ΡΡΡΡ rr rr'''' xx xx6666 ss ssùùùù $$$$ uu uuŠŠŠŠ ôô ôômmmm rr rr&&&& }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### $$$$ YY YYèèèè‹‹‹‹ ÏÏ ÏÏϑϑϑϑ yy yy____﴾﴾﴾﴾     ] �ــي  (((( ]٣٢:ا��'&,,,,% ــا چــ ــي  چــ ــا چــ ــي  چــ ــا چــ ــي  چــ ــا چــ چــ
څوك له مرګه وژغورى ، داسي ګڼل كيږي لكه چي ټـول انـسانان يـې لـه                 څوك له مرګه وژغورى ، داسي ګڼل كيږي لكه چي ټـول انـسانان يـې لـه                 څوك له مرګه وژغورى ، داسي ګڼل كيږي لكه چي ټـول انـسانان يـې لـه                 څوك له مرګه وژغورى ، داسي ګڼل كيږي لكه چي ټـول انـسانان يـې لـه                 

       . . . .)))) وي  وي  وي  وي مرګه ژغورليمرګه ژغورليمرګه ژغورليمرګه ژغورلي
و تر وژلو افـضل     ان ساتل د زرو كافر    د ژوند   مومن  يوه  بله خبره داده چي د            

 خونـدي  شتون＄كه له جهاد ＇خه مقصود بالذات د ايمان د . او غوره كار دى  
  . مومنانو ژوندي ساتل دىد كول او 

مـخ  !٣٠/ ٢  په  احياء علوم الدين   د ����      د يادوني وړ ده چي امام غزالي      
ـاظو                ” :يي  كي فرما  ظالم ته په اى ظالمه او اى خداى ناترسه او په دغسي نورو الف

ـار    په خطره كي اچويويل كه نورو ته شر نه پا＇وي او ويونكى خپل ＄ان            غـوره ك
 او لـه    د سلفو عادت وو چي ＄انونه به ي３ د حق په الر كي خطـر تـه وركـول                  . دى

ـ             ـاد او       مرګ او ډول ډول عذابونو به نه ب５ر４دل، ＄كـه دوى پوه５ دل چـي دا جه
IH�0�[F ;7S� UNvw =��gP�� xc	o�rR t u             « « « « :فرمايي���� رسول .“ شهادت دى 

 ��l1 Oy1`�Oa Ob	F L	C�� Oy��� f� ��a E W�z� WB��� ���««««....  
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        بيا هغه څوك دى چيبيا هغه څوك دى چيبيا هغه څوك دى چيبيا هغه څوك دى چي. . . . دى دى دى دى ����د شهيدانو غوره حضرت حمزه  د شهيدانو غوره حضرت حمزه  د شهيدانو غوره حضرت حمزه  د شهيدانو غوره حضرت حمزه   ::::ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  
كړي ، خو هغه يې كړي ، خو هغه يې كړي ، خو هغه يې كړي ، خو هغه يې  د واكمن په وړاندي ودريږي او امر او نهي ورته بيان  د واكمن په وړاندي ودريږي او امر او نهي ورته بيان  د واكمن په وړاندي ودريږي او امر او نهي ورته بيان  د واكمن په وړاندي ودريږي او امر او نهي ورته بيان 

د احياء العلوم په لمن ليك كي وايي چي دغه حـديث حـاكم روايـت كـ７ى او                ....ووژنـي ووژنـي ووژنـي ووژنـي 
  .اسناد ي請 ３حيح دي

 د اسـالم،    . ＇ه واضح كـ７ل    ډ４ردادى موږ خو په پورتنيو كر＊و كي        ! ＊ه        
و＊وول او  هيواد او زموږ د مظلومو خلكو د نن／ي په هكله مو د هر چا دنده                

 نـو   ر، نـو  تلونكو پا１و كي مو هم ！ول حقايق ＇ر－نـد كـ７ل          د دې كتاب په را    
كه تاسي بيا هم نه پوه８５ئ او نـه را پـا＇８５ئ            . ستاسي كار دى چي ＇ه كوئ     

لوى ＇＋تن او د هغه سپ５）لي دين ته هي＆ تاوان نه رسي８ي او حق او د حق                 
    :، خو لوى ＇＋تن فرمايي دين هرومرو بريالى كي８ي

                        ﴿﴿﴿﴿    (( (( �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) (( ((####ρρρρ ãã ãã���� ÏÏ ÏÏ����ΖΖΖΖ ss ss???? öö ööΝΝΝΝ àà àà6666 öö öö//// ÉÉ ÉÉ jj jj‹‹‹‹ yy yyèèèè ãã ããƒƒƒƒ $$$$ ¹¹ ¹¹////#### xx xx‹‹‹‹ tt ttãããã $$$$ VV VVϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 rr rr&&&& öö ööΑΑΑΑ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ öö öö7777 oo ooKKKK óó óó¡¡¡¡ oo oo„„„„ uu uuρρρρ $$$$ ·· ··ΒΒΒΒ öö ööθθθθ ss ss%%%% öö ööΝΝΝΝ àà àà2222 uu uu6666 öö öö==== xx xxîîîî ŸŸ ŸŸωωωω uu uuρρρρ 

çç ççννννρρρρ ”” ””���� àà ààÒÒÒÒ ss ss???? $$$$ \\ \\↔↔↔↔ øø øø‹‹‹‹ xx xx©©©© 33 33 ªª ªª!!!! $$ $$#### uu uuρρρρ 44 44’’’’ nn nn???? tt ttãããã ÈÈ ÈÈ ee ee≅≅≅≅ àà àà2222 && && óó óó____ xx xx«««« íí íí����ƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ss ss%%%% ∩∩∩∩⊂⊂⊂⊂∪∪∪∪٣٩:ا�#�ب$  [﴾﴾﴾﴾ ج[  
كه تاسي نه پاڅېږئ ، نو لوى څښتن  به تاسي تـه  دردناكـه سـزا                  كه تاسي نه پاڅېږئ ، نو لوى څښتن  به تاسي تـه  دردناكـه سـزا                  كه تاسي نه پاڅېږئ ، نو لوى څښتن  به تاسي تـه  دردناكـه سـزا                  كه تاسي نه پاڅېږئ ، نو لوى څښتن  به تاسي تـه  دردناكـه سـزا                  : : : : ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  

 بــه لــوى  بــه لــوى  بــه لــوى  بــه لــوى     دركــړي او ستاســي پــر ځــاى بــه نــور خلــك را پــاڅوي او تاســي   دركــړي او ستاســي پــر ځــاى بــه نــور خلــك را پــاڅوي او تاســي   دركــړي او ستاســي پــر ځــاى بــه نــور خلــك را پــاڅوي او تاســي   دركــړي او ستاســي پــر ځــاى بــه نــور خلــك را پــاڅوي او تاســي   
        ....هغه پر هر څه قادردى هغه پر هر څه قادردى هغه پر هر څه قادردى هغه پر هر څه قادردى . . . . څښتن ته هيڅ تاوان ونه رسوالى سئ څښتن ته هيڅ تاوان ونه رسوالى سئ څښتن ته هيڅ تاوان ونه رسوالى سئ څښتن ته هيڅ تاوان ونه رسوالى سئ 

        

ss ssππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####ρρρρ ãã ãã���� xx xx���� ŸŸ ŸŸ2222 44 44’’’’ nn nn???? øø øø���� $$ $$¡¡¡¡9999 $$ $$#### 33 33  
èè èèππππ yy yyϑϑϑϑ ÎÎ ÎÎ==== ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ «« ««!!!! $$ $$#### šš šš†††† ÏÏ ÏÏφφφφ $$$$ uu uu‹‹‹‹ ùù ùù==== ãã ããèèèè øø øø9999 $$ $$#### 33 33  

  

        اسالم او كفر او د اسالم سره د كفراسالم او كفر او د اسالم سره د كفراسالم او كفر او د اسالم سره د كفراسالم او كفر او د اسالم سره د كفر
        د دښمنۍ الملونهد دښمنۍ الملونهد دښمنۍ الملونهد دښمنۍ الملونه

  له وختو د ن７ۍ د ！ولو و－ـ７و        ���� د حضرت آدم           لكه چي ＇ر－نده ده   
  . دى » اسـالم    «لپاره لوى ＇＋تن يـو ديـن غـوره كـ７ى دى چـي همدغـه                 

    دين هم له  حـضرت آدم  ＇خـه    ����د ！ولو پيغمبرانو پر همدې  بنس
پوري اسالم دى او دنـده او موخـه يـ３ د مكـاني او                ����تر حضرت محمد    
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  : زماني شرايطو د اختالف سره سره يوه ده ، لكه چي لوى ＇＋تن فرمايي 

      ﴿﴿﴿﴿ ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) šš šš ÏÏ ÏÏ ee ee$$$$!!!! $$ $$#### yy yy‰‰‰‰ΨΨΨΨ ÏÏ ÏÏãããã «« ««!!!! $$ $$#### ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ≈≈≈≈ nn nn==== óó óó™™™™ MM MM}}}} $$ $$#### 33 33 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ yy yy#### nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### šš šš ÏÏ ÏÏ%%%% ©© ©©!!!! $$ $$#### (( ((####θθθθ èè èè????ρρρρ éé éé&&&&  

|| ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### �� ��ωωωω ÎÎ ÎÎ)))) .. .. ÏÏ ÏÏΒΒΒΒ ÏÏ ÏÏ‰‰‰‰ ÷÷ ÷÷èèèè tt tt//// $$$$ tt ttΒΒΒΒ ãã ããΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ÞÞ ÞÞΟΟΟΟ ùù ùù==== ÏÏ ÏÏèèèè øø øø9999 $$ $$#### $$$$ JJ JJ‹‹‹‹ øø øøóóóó tt tt//// óó óóΟΟΟΟ ßß ßßγγγγ oo ooΨΨΨΨ ÷÷ ÷÷SSSS tt tt//// 33   ]١٩ : آل عمران [  ﴾﴾﴾﴾ 33
لـه دې ديـن   لـه دې ديـن   لـه دې ديـن   لـه دې ديـن   . . . . د لـوى څـښتن پـه وړانـدي ديـن همـدا اسـالم دى             د لـوى څـښتن پـه وړانـدي ديـن همـدا اسـالم دى             د لـوى څـښتن پـه وړانـدي ديـن همـدا اسـالم دى             د لـوى څـښتن پـه وړانـدي ديـن همـدا اسـالم دى              ::::      ژباړه        ژباړه        ژباړه        ژباړه  

بېلي بېلي الري غوره كړي دي، د هغـو         بېلي بېلي الري غوره كړي دي، د هغـو         بېلي بېلي الري غوره كړي دي، د هغـو         بېلي بېلي الري غوره كړي دي، د هغـو         څخه پرته چي اهل كتابو كومي       څخه پرته چي اهل كتابو كومي       څخه پرته چي اهل كتابو كومي       څخه پرته چي اهل كتابو كومي       
د دې چار چلند له دې پرته بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم له وركول د دې چار چلند له دې پرته بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم له وركول د دې چار چلند له دې پرته بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم له وركول د دې چار چلند له دې پرته بل هيڅ دليل نه وو چي هغو د علم له وركول 
كېدو وروسته پـه خپلـو منځـو كـي يـو پـر بـل بانـدي د تېـري كولـو لپـاره                         كېدو وروسته پـه خپلـو منځـو كـي يـو پـر بـل بانـدي د تېـري كولـو لپـاره                         كېدو وروسته پـه خپلـو منځـو كـي يـو پـر بـل بانـدي د تېـري كولـو لپـاره                         كېدو وروسته پـه خپلـو منځـو كـي يـو پـر بـل بانـدي د تېـري كولـو لپـاره                         

        ....داسي وكړلداسي وكړلداسي وكړلداسي وكړل
   پر م％كه باندي د انـسانانو د اسـتو－ني لـه هماغـه پيلـه                ����     لوى ＇＋تن   

خو هغو وروسته يو په بـل پـس３ د ژونـد            . ر ور و＊وول  د هغو د ژوند سمه ال     
 پر４＋ود  او ډول ډول ناسم چلندونه ي３ غـوره           0 د اسالم دين  /  دغه سمه الر    

  هغو دغه سـمه الر د غفلـت، ماديـاتو خو＊ـوني، سرا＊ـ９ او د نـورو                  . ك７ل
د حقونو د الندي كولو او ظلم او ت５ريو  له امله وركه ك７ه او شر خو＊ـوني ،                   

  . غاوت ته د تمايل پـر بنـس يـ３ تحريفونـه هـم پكـ＋ي وكـ７ل                 سرك＋９ او ب  
هغه عادالنـه اساسـات  چـي د لـوى  ＇ـ＋تن               0   شريعت/  د اخالقو او تمدن     

  لخوا ！اكل سوي وه يا ي３ پر４＋وول يـا يـ３ －ـ６وډ كـ７ل او د خپلـو نفـسونو         
د غو＊تنو او د خپلو تعصبونو سره سم ي３ د ژوند داسي قوانين له  ＄انه  جـوړ                   

 هغو ＇خه د خداى م％كه د ظلم او ت５ريو تورو ل７و او لـوخ７و پـر                 ك７ل چي له  
چي په دې ل７ كي يونـاني فلـسفه او فكـر او ادب هـم را من％تـه                   . سر واخيسته 

نـو هغـه وو چـي لـوى     . سول او د ＄ينو ولسونو اند او ادب ي３ اغ５ـزمن كـ７         
 ب５لو ب５لو سيمو ته په ب５لو ب５لو وختونو كي د دغـو بـ３ الرو و－ـ７و                  ����＇＋تن  

   . ته د بيرته را اړولو لپاره په زر－ونو پيغمبران ول８５ل0 اسالم/  الري سمي

      ﴿﴿﴿﴿ tt ttββββ%%%% xx xx.... ââ ââ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ZZ ZZππππ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ éé éé&&&& ZZ ZZοοοο yy yy‰‰‰‰ ÏÏ ÏÏnnnn≡≡≡≡ uu uuρρρρ yy yy]]]] yy yyèèèè tt tt7777 ss ssùùùù ªª ªª!!!! $$ $$#### zz zz↵↵↵↵ ÍÍ ÍÍ hh hhŠŠŠŠ ÎÎ ÎÎ;;;; ¨¨ ¨¨ΨΨΨΨ9999 $$ $$#### šš šš ÌÌ ÌÌ���� ÏÏ ÏÏ ee ee±±±± uu uu;;;; ãã ããΒΒΒΒ tt tt ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ ÉÉ ÉÉ‹‹‹‹ΨΨΨΨ ãã ããΒΒΒΒ uu uuρρρρ  

tt ttΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&& uu uuρρρρ ãã ããΝΝΝΝ ßß ßßγγγγ yy yyèèèè tt ttΒΒΒΒ || ||====≈≈≈≈ tt ttGGGG ÅÅ ÅÅ3333 øø øø9999 $$ $$#### ÈÈ ÈÈ dd dd,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$$$$$ ÎÎ ÎÎ//// zz zzΝΝΝΝ ää ää3333 óó óóssss uu uuŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏ9999 tt tt ÷÷ ÷÷ tt tt//// ÄÄ ÄÄ¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### $$$$ yy yyϑϑϑϑŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù (( ((####θθθθ àà àà���� nn nn==== tt ttFFFF ÷÷ ÷÷zzzz $$ $$#### ÏÏ ÏÏµµµµŠŠŠŠ ÏÏ ÏÏùùùù 44 44 $$$$ tt ttΒΒΒΒ uu uuρρρρ 
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كتاب ولېږى څو هغه اختالفونه چي د حق په باب د خلكو تر منځ راغلي               كتاب ولېږى څو هغه اختالفونه چي د حق په باب د خلكو تر منځ راغلي               كتاب ولېږى څو هغه اختالفونه چي د حق په باب د خلكو تر منځ راغلي               كتاب ولېږى څو هغه اختالفونه چي د حق په باب د خلكو تر منځ راغلي               
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بېلي الري يې را منځته كړې چي غوښتل يې په خپلو منځو كي يو پر بـل         بېلي الري يې را منځته كړې چي غوښتل يې په خپلو منځو كي يو پر بـل         بېلي الري يې را منځته كړې چي غوښتل يې په خپلو منځو كي يو پر بـل         بېلي الري يې را منځته كړې چي غوښتل يې په خپلو منځو كي يو پر بـل         

نو لوى څښتن هغـو كـسانو تـه چـي پـر پيغمبرانـو يـې ايمـان                   نو لوى څښتن هغـو كـسانو تـه چـي پـر پيغمبرانـو يـې ايمـان                   نو لوى څښتن هغـو كـسانو تـه چـي پـر پيغمبرانـو يـې ايمـان                   نو لوى څښتن هغـو كـسانو تـه چـي پـر پيغمبرانـو يـې ايمـان                   . . . . تېرى وكړي تېرى وكړي تېرى وكړي تېرى وكړي 
ړى ړى ړى ړى راوړ په خپل اذن د حق هغه الر وښوول چي خلكو پكښي اخـتالف كـ       راوړ په خپل اذن د حق هغه الر وښوول چي خلكو پكښي اخـتالف كـ       راوړ په خپل اذن د حق هغه الر وښوول چي خلكو پكښي اخـتالف كـ       راوړ په خپل اذن د حق هغه الر وښوول چي خلكو پكښي اخـتالف كـ       

        . . . . د لوى څښتن چي چاته خوښه سي سمه الر ورښييد لوى څښتن چي چاته خوښه سي سمه الر ورښييد لوى څښتن چي چاته خوښه سي سمه الر ورښييد لوى څښتن چي چاته خوښه سي سمه الر ورښيي. . . . وووووووو
        په دې ډول هر پيغمبر چي د لوى ＇＋تن لـه لـوري اسـالم تـه د و－ـ７و                    

  عيـسىٰ    دى كـه   ����موسـىٰ   د ب５رته ور－ر＄５دو لپاره ور ل８５ل سوى دى؛         
  دى كه نور، د هغه دين هـم همدغـه اسـالم وو، او هـر كتـاب چـي                    ����

  هره ژبـه هـر قـوم تـه نـازل سـوى دى هغـه                د لوى ＇＋تن لخوا د ن７ۍ په        
طبيعي ده چي چا د لـوى ＇ـ＋تن د پيغمبـر            . د همدې اسالم ＊وونه ك７ې ده     

خبره منل هغه به مسلمان او د حق د الري الروى به سو او چـا چـي نـه منـل          
په دې ډول د كفر او اسـالم يـا د  حـق او               . هغه به كافر او د باطلو پلوى به سو        

 تـر   ����چي دا لـ７ۍ د حـضرت محمـد          . ％ته سوې باطل تر من＃ شخ７ي رامن    
  . مهاله او په راوروسته كي د اسالم او كفر تر مـن＃ تـر همـدې اوسـه روانـه ده                    
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 احـوال پـه دقـت سـره         ����كله چي په قرآن كريم كي د انبياوو                
 ＇＋تن توحيد،    ولولو راته ＇ر－ندي８ي چي دوى ！ولو خپل ولسونه د لوى         

ن لرلـو، د ظلـم او ت５ـري نـه           ورځ ايمـا  د عبادت سوچه والي، د آخرت پر        
د ＊و اخالقو د  خپلولو او د ناوړو عادتونو او عملونو  پر４＋وولو تـه                كولو،  

كـي لـوى ＇ـ＋تن     د دې ل７ۍ په وروست９. ور بلل او  پر دې ي３ اتفاق وو
 ！ولي نـ７ۍ تـه د يـوه          ���� خاتم االنبيا حضرت محمد مصطفٰى        زموږ ����

د پخوانيو ！ولو حقه اديـانو پـه غ５ـ８    جامع او بشپ７ دين او شريعت سره چي      
  . كي نيوونكى هم دى را ل８５لى دى

د ولسونو په ت５ره  د انبياوو تاريخ ＊وول３ ده  چي د انبياوو بلنو به لـوم７ى                       
د مظلومو، ب３ وزلو او مستضعفو و－７و په زړونو كي ＄اى نيوى او زيـاتره بـه                 

ــ７ بــ     ــو مالت ــان راوړى او د هغ ــاوو ايم ــر انبي ــ７و پ ــو و－ ــاوه دغ ــ３ ك   . ه ي
دا  ＄كه  چي دوى به د هغو په بلنه كي عدالت، برابري، مينـه او وروري او                   

خو بر عكس به شـتمن،      . له ډول ډول مظالمو ＇خه د ＄انونو ژغورل ليدل        
  ظالمان، سرك＋ان او واكمنـان او پـه ا請ـطالح اشـراف او لويـان د انبيـاوو                  

يزو فـسادونو،   دا ＄كه چـي دوى د ！ولـو ！ـولن         . د دعوت په وړاندي در４دل    
 چي د انبياوو د بلني په منلو كي ي３ خپلـي    شرونو او ناروغيو ز１ـي وه، كوم     

په پايله كي به د دوى د －مراه９،  حسادت،  ＄ان            . －＂ــي په خطر كي ليدل３    
  غو＊تنو او حق ته د غاړي نه اي＋وولو لـه املـه اړ ك５ـدل چـي د انبيـاوو او                     

رور او تكبر الر واخلي، په بـاطلو  د هغو د ب３ وزلو مل／رو پر ضد ودري８ي، د غ  
تمسك وك７ي او د حق پلويان وزوروي، په ！ي＂و ستر－و ورتـه و－ـوري او پـه                 

  .ډول ډول سپكو نو مونو ي３ وبولي او په وينو ي３ خپل السونه ورن／وي
يوناني فلسفه او فكر او ادب ومو ويل چي په اسالم كي د تحريفونو په ل７ كي                  

فلسف３، اند او ادب له هغي بـت پـالني چـي پـر دې               دغي  . هم را من％ته سول   
  بيـا دې فلـسف３ او ادب د روم لـه الري    . فلسفه واكمنه وه سرچينه اخيـست３ ده      

بيا سر ب５ره پر دې چـي پـه   . د اروپايانو د ژوندانه پر ب５لو ب５لو چارو  اغ５زه و＊ندل    
يـف  اروپا كي يوناني بت پالنه د هغ３ د فلسف３ او ادب په م  خپره سـوه، تحر                 
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خو .  ج／７ه اخته سو     نصرانيت اروپا ته ورغى او د يوناني بت پالني سره په           وىس
  نصرانيت هلته ونه سوه كوالى چي پر خپلو ا請ولو او بنس＂ونو پاته سـي او پـاى                 

سره د دې چـي د امپراتـور قـسطنطين پـه            . د بت پالني تر اغ５زي الندي راغى      
ـ              ２／５ي ＄ـان／７ني چـي يـ３       مرسته ي３ دنيوي واك تر السه ك７، ＄يني د  خيـر ＊

  ډول ډول توهمات پـه －ـ６ سـول او كليـسا     . درلودې، هغه ي３ له السه ورك７ې     
  . د استبداد او د  خلكو د غولولو او ت５ر ايستلو واك په الس راوړ

      دا چي د اروپا د سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي او نـورو واقعيتونـو او                 
سـه وركـ７ى   ن／ار واك لـه ال يوناني او رومي فلسف３ په وړاندي نصرانيت د ！ي     

 لوم７ن９ ا請لي الري او رسالت  ＇خه د نصرانيت          وو، د دې يو سبب له هغي      
  .  په را ل８５ل سوى وو����او＊تنه او انحراف وو، كوم چي عيسىٰ 

  د ورك الرو اسرايلو د غلطـو عقيـدو          رسالت   ����      بل دا چي د عيسىٰ      
 تـر   ����حـضرت محمـد   د    . د سمولو لپاره وو، نه د ！ولي ن７ۍ د و－７و لپـاره           

 ���� حـضرت محمـد     يوازي. رسالت دمخه د ！ولو انبياوو رسالت دغسي وو       
خاتم االنبياء والمرسلين دى او دا داسـي يـوازنى رسـالت دى چـي لـوى                 

د رسـالتونو    ＇＋تن ！ولو و－７و ته را استولى ＇و د مخكنيـو ！ولـو پيغمبرانـو             
   .              حقيقي تمديدوونكى، تصديقوونكى او منونكى سي

        بيا كله چي هغو مستضعفو او مظلومو و－７و كوم  چي د اسالم پـه بركـت                 
د پ７５يو پ７５يو ظلمونو ＇خه ژغورل سـوي وه او اوس يـ３ د اسـالم رپـي او                   
ډ４وې را اخيستي وې او پت５يل３ ي３ وه چي د نـ７ۍ －ـوټ －ـوټ تـه د دغـو             

 مبـارك   ر１اوو د  خپرولو په ل７ كي اروپا هم ر１ا او رو＊ـانه كـ７ي او د اسـالم                  
  په دغسي حساسو شـ５بو كـي چـي د اسـالم مبـارك ديـن                . دين ور ورسوي  

د ع５سوي ن７ۍ په يوه در４يمه كي خپور سوى وو،  د ب５زنتين ستري واكمنـ９   
  ته ي３ ستري ماتي ورك７ي وې او د بيـزنتين امپراتـور رومـانوس ديوجـانس                
 د الپ ارسالن لخوا ونيول سو او بيا د دغي واكمن９ ډ４ـرو سـترو مـسيحي                
＊ارونو، لكه انطاكي３ او نيقي３ ته ورس５دل او ترك واكمن قلج ارسـالن بـن              

  ＇ن／ه  چـي     . سليمان په نيقيه كي د روم د سلطان په نامه پر تخت ك＋５نوست            
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د دې سترو پ５＋و خبر هره خوا خپور سـو، د دغـه مبـارك ديـن كورنيـو او                    
ـ   ( بهرنيو د＊منانو    افقينو او د مصر د فاطمي دولت تر چتر النـدي يهـودو، من

 حـاكمو    خود غرضو واكمنو، ختيزو او لو４ديزو منحرفو ع５ـسوي واكمنـو،          
  دې ته مال وتـ７ل چـي اروپاتـه         )  ډلو اوسياستوالو او د كليسا －انو روحانيونو      

په دې لـ７ كـي اروپـايي        . د اسالم د ر１ا د رس５دلو او خپر４دلو مخه ډب ك７ي          
   ت５ر ايستلو لـه الري او       واكمنو د پو＄ونو په م، د  خپلو خلكو د غولولو او           

د پاپ په الر＊وونه او تاييد د اسالم په وړاندي اوږدې 請ليبي ج／ـ７ې پـه الر       
 چي   چي باالخره ي３ اروپا له دې ستري ＊２／５ي او هغي ر１ا  ＇خه            . واچول３

ـ        كـه مـوږ تاريخونـه      . ３ برخـي پر４ـ＋وول    ـز＊ته زياته اړتيا ي３ ورته درلوده ب
 حال كي ال اروپايانو د اسالم له ر１ا   و پهمطالعه ك７و د  جن，  ج／７و او د＊مني   

خو كه دوى د اسالم په وړاندي د د＊من９ دري＃          . ＇خه ډ４ر ＇ه تر السه ك７ل     
 دې مبارك دين به ډ４ر ژر د اروپايانو د ژوندانه پـه ！ولـو               ،نه واى خپل ك７ى   

برخو كي ډ４ري ＊３ او ستري اغ５زي ＊ندلي واى او هلته به يـ３ د ظلمونـو                 
ورو تيارو توري لوخ７ي د حق او حقيقت په ر１ا بدلي ك７ي            او ب３ عدالتيو د ت    

خو له بده مرغه چي داسي ونه سوه اروپايانو هم په تاريخ كي د سـترو                . واى
  . جنايتونو ب５له تور داغه او ب５له ماتي بل هي＆ السته رانه وړه

        
        

         د لوېديز  ښكېالك د لوېديز  ښكېالك د لوېديز  ښكېالك د لوېديز  ښكېالك؛؛؛؛صليبي  جګړېصليبي  جګړېصليبي  جګړېصليبي  جګړې
        پيالمهپيالمهپيالمهپيالمه

   ::::يادونه يادونه يادونه يادونه 
  او   “ اسـتعمار  ”عربـي    د “＊ك５الك”  ب５لو برخو كي   د دې كتاب په ب５لو         

د بـ３ ＄واكـو     : معادل دى چي معنـا يـ３ ده          “Colonialism”د ان／ر４زي   
هيوادونو د ودانولو او عمـران پـه پلمـه، د هغـو د شـتمنيو ＇خـه د －＂ــي                     
اخيستني په موخه دغو هيوادونو  ته الس غ％ول، د هغـو تـر نفـوذ او اغ５ـز                   

په چارو كي الس وهـل، پـر هغـو ت５ـرى كـول او               الندي راوستل او د هغو      
كه ＇ه هم ＊ك５الك په ن７ۍ كي په ب５لو ب５لو ب２و اوږد تاريخ لري              . الندي كول 

  .  ، خو د لو４ديز ＊ك５الك پيل د 請ليبي ج／７و له پيل ＇خه －２ل سوى دى
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        د صليبي  جګړو الملونه څه وه ؟د صليبي  جګړو الملونه څه وه ؟د صليبي  جګړو الملونه څه وه ؟د صليبي  جګړو الملونه څه وه ؟
اره  او د بيـت      زياتره ويل كي８ي چي 請ليبي ج／７ې د عيسويت د نن／ي لپ                

پر ي د سلجوقي واكمنو د زور زياتي        المقدس پر مسيحي زيارت كوونكو باند     
  د ع５ـسويت   . خو دا خبـري ب５خـي ناسـمي دي        . ضدپه الر اچول سوي وې    

د نن／ي شعار  د ع５سوي واكمنو، شتمنو او روحانيونو لخوا چي －＂ـي ي３ يـو          
   ج／ـ７ې تـه     د بل سره مشتركي وې، 請ـرف د عـامو ع５ـسويانو د غولولـو او               

كه نه په ！ولو اديانو په ت５ره په ع５سوي ديـن           . د پارولو او چمتو كولو لپاره وو      
په ع５ـسوي ديـن كـي دا حكـم دى چـي كـه         . كي وژل او لو！ماري منع ده     

  . ＇وك تا د مخ پر يوه خوا په چپالخه ووهـي تـه د مـخ بلـه خـوا ور واړوه                     
 له خپلـو جـامو      په ع５سويت كي بل حكم دادى چي اړ ته كه بل ＇ه نه لرې             

  ا請ـلي خبـره دا ده  چـي دغـه            . م／ر دلته خبره سر چپه وه     .＇خه ＇ه ورك７ه  
  د ع５سويت د الر＊وونو خالف جن／ونه اروپاته د اسـالم د نفـوذ د مخنيـوي،                
د واكمنو او حاكمو ډلو د واك او －＂و د ساتلو او د مسلمانانو د ب５خرتو شـتو                  

دغـه مهـال مـسلمانان دونـه        ( . د السته راوړلو په موخه په الر اچول ك５ـدل         
).   چي په  ن７ۍ كي ي３ نوم ايستلى وو او د اروپايانو نيتونه پر بد وه                شتمن وه   

اروپايي واكمن او شتمن په دې پوه５دل چي اسالم د ！ـولي نـ７ۍ د و－ـ７و                 
 خپل پيروان －ومارلي دي      دالر＊ووني او ن５كمرغ９ لپاره دى او دې شريعت       

  خـو دغـه واكمـن      . وټ كي خپره ك７ي   چي د دې دين ر１ا د ن７ۍ په －وټ －         
  . د اسالم د ＄واكمن９ په مهالونو كي پ７５ۍ پ５ـ７ۍ غلـي او چـپ ناسـت وه                 

  اما كله چي هغو له يوې خوا د واك او ملكونو د نيولـو او نـورو چـارو پـر                     
  سر د مسلمانانو بـ３ اتفـاقي او بـ３ واكـي درك كـ７ه او لـه بلـي خـوا يـ３                        

 مسيحي ُارشو په  خطر كـي وليـده          د سلجوقي نسبتاً ＄واكمنو واكمنو لخوا     
او پر يوناني امپراتـورۍ بانـدي د سـلجوقيانو پـه پرلـه پـس３ بريـدونو سـره                    

او اروپا تر －واښ الندي راغله، نـو دغـه مهـال            )اوسنى استنبول ( قسطنطنيه  
چي كليسا هم ＇ه اخالقـي  ＄ـواك مونـدلى وو، دغـو ＄واكونـو د بيـت                   

ــارت د آزا���� عيــسىٰ المقــدس او د حــضرت   دولــو شــعار وركــ７او د زي
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   . د 請ليبي ج／７و ل７ۍ ي３ پيل ك７ه
        د مــسلمانانو لخــوا د قــسطنطني３ او اروپــا پــه تهديــدولو ســره لــوم７ى   

ــزنتين ــور (Byzantine)د ب５ ــا Alexis Comnèneالكــسيوس، «««« امپرات  ي

Alexius Comnenus««««      دوهم اوربـانوس، «««« د رومن كاتوليك كليسا پاپ   
  Urban II««««سـلجوقيان  ( ي ول８５ل او ورته وي３ ويل چي تركان  ته استاز (

يا عرب تر هغه ډ４ر ＄واكمن دي چي ب５زنتيوم وكوالى سي چي پـه يـوازي                
سر د هغو سره وجن／ي８ي او له مسيحي نـ７ۍ ＇خـه يـ３ وغو＊ـتل چـي لـه           
مسيحي م％كو ＇خه د مسلمانانو د ايستلو په  چاره كـي د هغـه سـره مرسـته                   

  ).مخ ٧:جن／هاى 請ليبى(  .وك７ي
      دغه راز دغه مهال په  ختي＃ كي په عامه تو－ه او په مسلمانو ！ولنو كـي پـه                   

خو د دې په  خـالف پـه اروپـا           .  ＄ان／７ې تو－ه د شتمن９ او سوكال９ دور وو       
شتمنو د زور او ظلم له امله ډ４ر بـ３ وزلـي سـوي    كي عام و－７ي د واكمنو او  

يوادونو ته د  ＇ـه هوسـا   وه او لكه نن مهال چي ډ４ر و－７ي امريكا او اروپايي ه    
ژوند او شتو تر السه كولو پـه تمـه  ＄ـي، يـا  ＄ينـي كـسان د بـ３ كـارۍ او                           
مجبورۍ له امله د امريكايانو او د هغو د －وډا－يو حكومتونو  عـسكرۍ او نـور                 
چوپ７ ته شاملي８ي هغوى هم د بيت المقدس او د هغه شاوخوا سيمو تلو ته لـه                  

   د دغه اسك５رلي ژوند له سـختيو ＇خـه          خوارۍ او ب３ وزل９ ＇خه د ت５＋تي او       
م／ـر  . د ژغورني د حا請لولو او د شتو د ترالسه كولو په موخه  چمتو سـوي وه             

واكمنو، م％كوالو او شتمنو په دې هيله دغو ج／７و ته وردان／ل چي په نيـول               
  كي م％كـي تـر السـه كـ７ي او واك او امـارت تـه ورسـي８ي او                   ＄ـايونو سوو  

د روم كليسا بيـا     . ＃ تر بندرونو پوري وغ％ي８ي    د سودا－رو تجارت د من％ني ختي     
په دې هيله د دې ج／７و شعار ورك７ چي له يوې خوا پر قـسطنطنيه او ختيـزه،          
يعني التيني كليسا باندي خپل نفوذ او مشرتوب له نوي سره  تثبيت ك７ي، كوم               
چي په ＄ينو الملونو ي３ پر هغو باندي له السه وركـ７ى وو او لـه بلـه پلـوه لـه                 

و اسالمي ملكونو ＇خه د  ججو او عشريو په تر السه كولو سره  خپـل                 نيول سو 
پخپله كليسا هم هغه مهال د م％كوالو سـره ！ين／ـي          . قدرت او ثروت زيات ك７ي    
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البته په دغو ج／７ه مـارو  . اړيكي لرل３ او ډ４ر اسقفان د ډ４رو م％كو خاوندان وه         
داليلـو نـه    كي داسي و－７ي ډ４ر وه  چي د دغو  ج／７و په سياسي او اقتـصادي                 

پوه５دل او يوازي د مذهبي جنون پر بنس請  ليبي سفر او  جن， تـه  چمتـو         
خو د دې تر ＇ن， د دغسي ډ４رى كـسانو  موخـه د مـسلمانانو د شـتو                   . ك５دل

  .    لو！ول او چورول وو

      دا چي پاپ دوهم اوربانوس يا پطرس نومي راهب پر مسلمانانو تور ل／اوه             
 د ع５سويانو متبركـو امـاكنو تـه پـر تلونكـو             چي هغوى په بيت المقدس كي     

زيارت كوونكو بريدونه كوي او د دغو ＄ايو نو سپكاوى كوي دا ！ول درواغ              
مورخينو په ت５ره ډ４رو اروپايي او ع５ـسوي تاريخپوهـانومنل３ او ＇ر－نـده      . وه

كله چي مسلمانانو فلسطين فتح ك７ د بيـت المقـدس اوسـ５دونكو             : ك７ې ده   
 او د دې متبـرك  ＄ـاى         پخپلـه راسـي    دي����وغو＊تل چي حضرت عمر     

بيا چي هغه ورغى او رومي اسقف اعظـم سـوفروينس      . ل９ دي تسليم ك７ي   ك
د دغه ＄اى خلكو ته د سـند پـه تو－ـه يـو              ����＊ار ور وسپارى حضرت عمر      

   پر مسلمانانو الزمه ده  چـي د دغـه ＊ـار             ««««:فرمان ورك７ چي پك＋ي ليكلي وه       
دغه راز به د دغه . ادونو ساتنه وك７ي د اوس５دونكو د ژوند، عزت،شتو او جايد      

＄اى اوس５دونكي آزاد وي، كه وغواړي اسالم دي راوړي كه نـه پـر خپـل                
دين دي واوسي، د هغو د كليساوو، بازارونو او مذهبي آزاديـو خونـديتوب              

� ا
	���س  (. »»»» دىپه بشپ７ه تو－ه  تضمين   � ������ۀ اول آ���ر   او مخ �٩ �� 

 موسـىٰ او  بنس او ＇ن／ـه  چـي مـسلمانان      پر دې    ). مخ ٣"آ!  ��ر مں    
 ته د لوى ＇＋تن د رشتيانيو پيغمبرانو په تو－ه درناوى كوي،             ����عيسىٰ  

هغو ع５سويانو او يهوديانو ته اجازه ورك７ې وه چي پـه بيـت المقـدس كـي                 
هغو د خپلو عباداتو په تر سره كولـو كـي بـشپ７ه      . خپل عبادت  ＄ايونه ولري    

بلكي په دغـه    . ه كار كي هي＆ مداخله نه كول      هيچا د هغو پ   . آزادي درلوده، 
سپ５）ل３ م％كه كي پر ل８كيو باندي دې و４ـشلي ！ـولني د اسـالم د اخالقـي                 

هر كـال   .  زرينو ا請ولو په سيوري كي د امن او سولي په فضا كي ژوند كاوه             
به په زر－ونو تنه و－７ي له مسيحي اروپا  ＇خه بيت المقدس ته د زيارت لپـاره                 
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  . كي هي＆ خن６ او ＄ن６ نه ووتلل او په دې الر 
      په دې تو－ه د دې اوږدو ج／７و ا請ـلي الملونـه او محركـات د ارروپـايي                 
سرا＊و طاغوتيانو، بد طينت او  ج／７ه مار خـصلت، د مـادي －＂ـو خونـدي                 
كول او د ال زياتو －＂و ترالسه كول، د اسالم د سـي５）لي ديـن  او مـسلمانانو                   

   اسالم  د رسـ５دلو ＇خـه مخنيـوى او           سره تعصب او د＊مني پالل، اروپاته د      
  .   د عامو ع５سويانو ناپوهي او مذهبي جنون －２ل كي８ي

        

        د صليبي  جګړو په الر اچولو سرهد صليبي  جګړو په الر اچولو سرهد صليبي  جګړو په الر اچولو سرهد صليبي  جګړو په الر اچولو سره
        د اروپايانو جنايتونهد اروپايانو جنايتونهد اروپايانو جنايتونهد اروپايانو جنايتونه

      د 請ليبي ج／７و په هكله پر پورتنيو ويلو سوو ！كو سرب５ره د تاريخ د كتابونو               
  : له مطالع３ ＇خه دغه الندي واقيتونه په －وته كي８ي

په من％نيو پ７５يو كي اروپا يو وروسته پاته، سپ５ره ملك وو؛ ع５سويت يـو               .١
  وړوكى دين وو، چـي پـه لو４ـديزه او سـهيلي اروپـا كـي د  خپلـو د＊ـمنانو                      
د －واښ سره مخامخ وو؛ عام اروپايان په ډ４ره ناوړه ب３ وزلي اخته وه او له دې     

بالمقابل  مسلمانان   . امله لو！ماري او يو پر بل ت５رى د هغو طبيعت －ر＄５دلى وو           
 خبره  دا هسي ب３ بنس＂ه. نو ډ４ر وړاندي وهياد اقتصادي او فرهن／ي پلوه تر اروپا

 . نه ده، بلكي په دې هكله د دغه مهال ！ول تاريخونه شاهدي وركوي

لو４دي％يانو په ډ４رو برخو كي ＄انونه د اسالم د علومو او فنونـو تـر پـور                       
 مسلمانانو ډ４رو شـتو يـ３ د سرا＊ـ９ حـس را             الندي ليدل او خپل فقر  او د       

د دغو علمي او مادي شـتمنيو د غـصبولو او           هر اروپايي   ＄كه نو   . پارولى وو 
ترالسه كولو او د اسالم له برالس９ ＇خه د  ＄ان ژغورلو لپاره د اسالم او كفر        

  ختـي＃ تـه    د د＊من９ يا د  ختي＃ او لو４دي＃ د اوږدو تاريخي ج／７و په ادامـه                  
 .   لپاره مازي پلمه ل＂ولد  ج／７ې تللو

د اروپا د م％كوالو د خپلو م％كو پـه حا請ـالتو او خپلـو بز－ـرو پـه                   . ٢
زب５＋اك －زاره نه ك５ده او د هغه مهـال شـرايطو او د دوى خـصلت دې تـه                   
اړايستلي وه چي نوري ډ４ري م％كي السته راوړي او نور بز－ران ي３ هم پـه               

 د ز＊تو زياتو شتو     دوى له اروپايي سودا－رو ＇خه د  ختي＃       . خدمت كي وي  
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په هكله ډ４ر ＇ه اور４دلي وه، نو په دې هيلـه وه چـي پـه ختـي＃ كـي هـم                      
 .م％كي او بز－ر ولري

. بله خبره داده چي ع５سويان له لويه سره د اسالم سره د＊مني لري             . ٣
دوى تل د اسالم له پرمخت， ＇خه په ب５ره كي وي او كلـه چـي موقـع پـه                    

لو ＇خـه يـ３ ډډه نـه ده         د مـاتو  الس ورغل３ ده د مسلمانانو د سياسي قوت         
請ليبي ج／７و دمخه هم پـر مـسلمانانو پـه وارو وارو بريدونـه              دوى تر . ك７ې

 .     ك７ي چي د مسلمانانو لخوا په بري سره پر شا تمبول سوي دي

دغو ！ولوالملونو السونه سره ورك７ل ＇و اروپايان په ت５ره د هغو واكمني ډلي                   
كاله له اروپـا ＇خـه      . ع١٠٩1）وي او سر له       د اسالم پر ضد 請ليبي ج／７و ته وه       

 . ＊ك５الكي تجربه تر سره ك７يبهر د 請ليبي ج／７و تر عنوان الندي  لوم７ۍ 

  د فرانـس３ د يـوه سـهيلي ＊ـار        كـال   .ع!١٠٩      پاپ دوهم اوربـانوس پـه       
 Council)په نامه كليسا كي يوې ستري غونـ６ي  (Clermont)د كليرمون 

of Clermont)په دې ج／７ه كي ”:ي وينا په ترځ كي وويل  ته د يوې تاريخ
پر８４دئ هغوى چي دمخـه لو！مـار وه اوس         . به ډ４ري ولج３ الس ته راوړئ     

هغه  چي دلته اللهانده او الس تن／ـي دي، هلتـه سـوكاله او               . ج／７ه مار سي  
دغه  جهاد چي نن پسي روان８５ئ يوازي د بيت المقـدس د فـتح    . شتمن سي 

 آسيا له شتمنيو ډكـه سـيمه او د هغـ３ ！ـولي              كولو لپاره نه دى، بلكي بايد د      
كه په دې ج／７ه كي برى ترالسه       ... پر４مانه او ب３ حسابه  خزان３ تر السه ك７ئ        

  . “ك７ئ د ختي＃ ！ول هيوادونه به ستاسي سي
  .      د اوربانوس د وينا دغه ！كي د پورتنيو خبرو روڼ ثبوت دى

  لـو ب２ـو    دغو دوه سـوه كلنـو تپـل سوو請ـليبي ج／ـ７و او پـه ب５لـو ب５                  .٤
د هغو دوام او پر اسالمي هيوادونو بانـدي د مغولـو تـاړاكونو، مـسلمانان پـه                  

 .  اقتصادي  ـ اجتماعي او نورو ډ４رو برخو كي پ７５ۍ پ７５ۍ وروسته وغور＄ول

      اوس را＄ئ د دغو لو！مارو او ＊ك５الكـ／رو اروپايانو تاريخي جنايتونـه او            
لوم７ۍ (  ج／７و د لوم７ي پ７او      توري ＇５رې د ع５سويت د نن／ي په پلمه د دغو         

  : په بهير كي د ب５ل／ي په تو－ه و－ورو) 請ليبي ج／７ې
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      د كليرمون په غون６ه كي دپـاپ دوهـم اوربـانوس د وينـا سـره سـم پـه                    
  حاضرينو كي د مذهبي ل５ونتـوب يـو ډول ＄ـان／７ى حالـت رامن％تـه سـو،               

  دا ”د مسلمانانو سره د ج／７ې په تكل كـي سـول او نـارې يـ３ كـ７ې چـي                     
  بيا هر يوه  چي به په ج／ـ７ه كـي برخـه اخيـسته               . “د لوى ＇＋تن خو＊ه ده    

  ورپـس３ د ج／７نـو     . د سره ！وكره 請ليب به ي３ پر ！تر يـا پـر ＊ـى اوږه －نـ６ى                
 Peter) Pierre ,د راغون６ولو لپاره د پـاپ دوه －ومـارلي كـسان پطـرس     

L’Ermite)    او آډمـار ډومـون＂ي( Adhemar de Monteil)     پـه ！ولـه
چـي د نـاروي او      ... －ر＄５دل او تك７ه جن／ي و－７ي ي３ را ！ول كـ７ل         اروپا و 

  ).مخ ٩جن／هاى 請ليبي . ( سوي６ن د سمندري غلو لمسيان هم پك＋５كي وه
يو شـم５ر هـم ب５ـ７ۍ نيـوونكي، غلـه او            .       د پطرس ډ４ر مل／ري بز－ران وه     

الروهونكي وه چي په آسانه د ولجو د ترالسه كولو په موخـه پـه هغـه پـس３                   
  ).مخ ١١جن／هاى 請ليبي  ( .سوي وه

      دوى چي به هر ＄اى ته رس５دل لوټ به ي３ كاوه او ډول ډول ظلمونـه                
  ).  مخ ٢٢١د البرماله تاريخ قرون وسطى . ( ي３ كول

 (Walter Sans Savoir)      كله چي د 請ليبيانو لـه ډلـي ＇خـه د وال＂ـر     

لـو تـه مـال      افراد د هن／ري د سملين ＊ار ته ورس５دل، ＄ينو د ك＋تونو چورو           
. نورو كو＊（ وك７ چي د بازار مغازې لوټ ك７ي        . ＄ينو غالوي وك７ې  . وت７ل

پر مغازو باندي بريد د بازار د  ج／７ې ب２ه  خپله ك７ه او ＇و تنـه پكـ＋ي ووژل                    
هن／ريان ب５ر４دل چي كه د پطرس ډ４ره غ＂ه ډله ورورسي８ي تر دې بـه              . سول

رسـ５دل وضـع    كله  چي د پطرس پيـروان سـملين تـه و           . ال بدي پ５＋ي وسي   
د ＊ار د امني３ قوماندان 請ليبيان ＊ار ته له ننوتلو ＇خـه منـع              . ك７ك５چنه سوه 

ك７ل او د دوى او ＊اريانو تر من＃ د ناوړو پ５＋و د مخنيوي لپاره ي３ ＄ـان／７ي                 
تر مـن＃   تر دوو ور＄و وروسته د يوه 請ليبي او يوه ＊اري           . مقررات وضع ك７ل  

＇ـو شـ５ب３ وروسـته      . وهد يوې جوړې ＇پل９ د بيي پر سر شخ７ه رامن％ته س          
بيا تر سختي ج／７ې وروسـته 請ـليبيانو د قومانـدان مـا９１             . ستره بلوا وسوه  

  .   ك７هر＇لور زره هن／ريان ي３ ووژل او ډ４ر شته او خواړه ي３ چو. ونيول
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      بيا 請ليبيان بل／راد ته چي هغه مهال د بيـزنتين د امپراتـورۍ مربـوط وو                
. ل او پـه غرونـو كـي پـ سـول           د بل／راد خلك له ＊اره وتـ＋ت５د      . ورس５دل

請ليبيانو له سيند ＇خه د پوري وتو پر مهال پر ب５زنتيني سرت５رو  حمله وكـ７ه،                
  د هغو ب７５ۍ يـ３ ډوبـي كـ７ې، خپلـه دوى يـ３ اسـير كـ７ل او ويـ３ وژل،                      
  .د بل／راد خالي ＊ار ي３ په بـشپ７ه تو－ـه لـوټ كـ７ او بيـا يـ３ اور ورواچـاوه                     

  او تـاريخ جن／هـاى 請ـليبي      خ  م!٢ ں'� ص��! %$  مخ،١٣جن／هاى 請ليبي   ( 
         ).مخونه١٧٧ او١11/ ١ 

      請ليبيانو －２ل چي كه د نورو مذهبونو پيروان ووژنو  خداى ته به نژدې سو،               
  دوى . خو پ５ـ＋ه داوه چـي دوى پـر خپلـو ＄ـانونو شـيطان مـسلط كـ７ى وو                   

  د دې 請ليبي سفر په ب５لو ب５لو پ７اوونو كي په ډ４رو ＄ايونو كي ز＊ت زيات يهـود                 
د دوى يوې ډلي په هن／ري كي هم دغسي         . د دوى د شتو د لو！ولو لپاره ووژل       

  چي بيـا   .   په سيمه كي ي３ ز＊ت زيات يهود ووژل        Bavariaد هن／ري د    . وك７ه
. د هن／ري پوځ دغه ويني چي＋ونكي ب３ وسل３ ك７ه او بياي３ ！ول له من％ه يووړل

 سو، د خپل هيواد     باالخره ＇ن／ه چي د هن／ري پاچا له 請ليبيانو ＇خه په عذاب          
  ).      ��9ن$  ٢ـ ٢٢ں '%$567�4 (  .پولي ي３ د هغو پر مخ وت７ل３

تـه ورسـ５دل، هلتـه يـوه ب５زنتينـي          »»»»نـيش ««««      كله چي د پطـرس پيـروان        
  چارواكي د هغو د لوټ ＇خه د مخنيوي لپاره كلك امنيتي تـدابير ونيـول،              

نو ته اور واچاوه او     د دې سره سره ＇و تنو آلمانيانو د ＊ار د باندي ＇و كورو            
. ب５زنتينيانو چي سخت  خ＋م５دلي وه ډ４ر 請ليبيان قتل عام ك７ه          . ج／７ه ون＋ته 

د نـ５ش پـه   ډ４ر نارينه، ＊％ي او كوچنيان ونيول سـول چـي پاتـه عمـر يـ３           
پـه دې اخ وډب كـي د پطـرس د پيـسو             . شاوخوا كي په اسارت كي ت５ر كـ７       

ـ           . 請ندخ ورك سو   . وه او وتـ＋ت５ده   د پطرس د اوباشانو ډله تيـت او پـرك س
.  خورا ستومانه شپه ت５ره ك７ه تنو پيروانو ي３ په يوه  ＄ن／له كي     ٠٠!پطرس او   

  . ＇و ور＄ي وروسته د پطرس اووه زره ورك كسان بيـا سـره را！ـول سـول                
د ده د سـ７يو يـوه ＇لورمـه ووژل          . د پطرس لپاره د نيش ج／７ه يو ناورين وو        

فرانـسه او المـان كـي    ！ول هغه وسايل او پيس３ چي په        . سول يا ورك سول   
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請ليبيان په خـواري او سـپكاوي لـه    . ي３ په الس راوړي وې له السه ورك７ې     
ب５زنتيني سپرو هغوى په مخه ك７ي او د رم３ غونـدي يـ３             . نيش ＇خه ووتل  

تر درو ور＄و پوري د تم ك５دو او هوسايى لپاره هي＆ اجازه ورنـه كـ７ه             . ش７ل
           ).مخ ١1٩اى 請ليبي مخونه او تاريخ جن／ه١٧ـ١1جن／هاى 請ليبي . ( سوه

ــسيوس     ــور الك ــزانس امپرات ــ５دل د بي ــه ورس ــسطنطني３ ت ــي ق ــه چ       كل
 او  سره د دې چي د هغـو لـه لـوټ   (Alexius Comnenus)كومنينيوس 

  وژنو ＇خه خبر وو د هغو مؤدبانه او په هو＊ياري سـره  هركلـى وكـ７،  خـو                    
هغـه  .  بـد راغلـه    د پطرس د لوغوړنو او نيم وسله والـو اوباشـانو ＇خـه يـ３              

. وپوه５دى چي مسلمانان به هرومرو هغوى په ډ４ره آساني سره  ＇يري كـ７ي       
＄كه نو هغه پطرس ته وويل چي ＇ه مهال د نورو سرت５رو تر رارس５دو پـوري                

خو ＇ه موده وروسـته يـ３ خپلـي         .  په قسطنطنيه كي پاته سي او آرام وك７ي       
ونـه پـسي    د پطـرس مل／ـرو خپـل هماغـه پخـواني كار           . خبري بدلي كـ７ې   

هـره ورځ بـه دوى وه او شـر،          . د دوى لو！ماريو پاى نه درلـود      . راواخيستل
د ＊ار د شاوخوا مـا９１      . د ＊％و د ت＋تولو ه）ي به ي３ كول３       . شخ７ي او لوټ  

ان د كليسا－انو د بامونو د سرپو له غالكولو ＇خه ي３           . به ي３ پرله پس３ لو！ول３    
يوه اوون９ وروسـته يـ３      پاى امپراتور ＄ني په عذاب سو او        . ه اړاوه هم مخ ن  

نـه  مخو٢1ـ,  !٢ %$'ں567�4 مخ، ١٨ـ ١٧جن／هاى 請ليبى . ( آسيا ته ول８５ل  
           ). مخ١٧٠اوتاريخ جن／هاى 請ليبى 

ته ورس５دل، په هر ＄اى كي      ) اناطولي３  (       كله چي د پطرس 請ليبيان آسيا       
احلي دغه سيمه له س   . به ي３ هر ＇ه له كورونو ＇خه نيول３ تر كليساوو لو！ول          

دوى . تراډي پرته د تركانو تر ولكه الندي وه او خلك ي３ زياتره مـسيحيان وه    
د خپل دود سره سم ي３ عبـادت        په بشپ７ه آزادي كي ډ４ر آرام ژوند درلود او          

كله  چي . او هي）كله ي３ هم له اروپايانو ＇خه ＇ه كومك نه وو غو＊تىكاوه 
ره كوي اريـان    هغو وليدل چي د دوى خپل مسيحيان داسي بده وضع ورس          

請ليبيان －ردسره د داړه مارانو په ډلو او＊ـتي وه او د پطـرس لـه                . پاته سول 
                    ).مخ٢1 %$'ں567�4 مخ او ١٨جن／هاى 請ليبي . ( واكه ووتل



مي موخي مي موخي مي موخي مي موخي    تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو     

 

41 

سيند واو＊تل په  خپلو كي ډ４ر سخت سـره ونـ＋تل                »»»»مرمره««««      كله چي تر    
ــور د پطــرس   ــانو ن ــانو او اي＂الوي ــ７اوه،  او الماني ــر وغ ــان ＇خــه س ــه فرم     ل

وټ ي＂الوى ي３ خپـل مـشر كـ７  او پـه سـيو！              نامه يو ا   په (Rainald)رينال６د  
(Civtot)                نومي ＄اى كي ي３ ب５ل كمپ جوړ ك７، چي له دغه ＄ايـه يـ３ پـر

د مسلمانانو او يونـاني ع５ـسويانو       . شاوخوا سيمو يرغلونه او ظلمونه پيل ك７ل      
 مخ٢٧ %$'ں567�4 مخ، ١٨يبى جن／هاى 請ل ( .كلي او بان６ې ي３ لوټ ك７ې     

                                ). مخ١٧١اوتاريخ جن／هاى 請ليبى 
قلـج   چـي د سـلطان     نومي ＄ـاى تـه كـوم   »»»»  Niceae نيقيه،««««كله چي       

سلجوقي پالزم５نه وه، ورس５دل يو د بل پـه سـيالي يـ３ پـه      ارسالن بن سليمان    
خلك يـ３ پـه اور كـي        . س پوري ك７  ډ４ره نامردي په لوټ او تاالن او ورانيو ال        

 چي يو متعصب     س＂يفن رانسيمان . وسو＄ول او نور هرډول ظلمونه ي３ وك７ل      
ع５سوى دى او 請ليبي جن／ونه ستايي او مسلمانان كافران بولي ال اړ سوى دى              

ـ  ي نه ك７ي او پـه     ـچي له واقعيتونو ستر－ي پ＂     ل تـاريخ كـي ووايـي چـي          خپ
 ډ４ـره بـده بـ３ رحمـ９ ووژل او ډ４ـر يـ請               ３ليبيانو په نيقيه كي ع５سويان په     ”:

هغوى بـه يـ３   . ان چي پر تي رودونكو ماشومانو ي３ رحم ونه ك７        . شكنجه ك７ل 
           ).مخ١٧٢/ ١تاريخ جن／هاى 請ليبى  ( .“اور به ي３ كبابولپه سيخونو پ５يل او پر

ــي كشيــ   ــارانو چ ــا لو！م ــدل         بي ــدل ك５ ــي لي ــم پك ــقفان ه   شان او اس
  . كـال ونيـول     » » » »Xerigordon،３ زري／وردن ليكلي   ＄يني ي   خري／وردن، ««««د

دا د سلجوقيانو د سلطان د ز＊تو زياتو وسلو او نورو وسـايلو د سـاتلو ＄ـاى                  
خو كله  چي سلجوقيانو كالبند ك７ل او اوبه ي３ پـر بنـدي كـ７ې اتمـه                  .  وو

تركانو هغه مسيحيان  چي مسلمان５دل ژونـدي        . ورځ اړ سول چي تسليم سي     
تركـانو  . رينال６ او د هغه ډ４ر و－７ي مـسلمان سـول         . وژلپر４＋وول او نور ي３     

دوى د  حلب او انطاكي３ او ان د  خراسان بازارونو ته بوتلـه او د مريـانو پـه          
 مخ٢٨ %$'�ں 567�4 مخ ، ٢٠جن／هاى 請ليبي . ( بازارونو كي ي３ خرڅ ك７ل   

                                  ).مخ١٧٣تاريخ جن／هاى 請ليبي
ج ارسالن د خپلو خلكو پر الس آوازې واچول３ چي 請ليبيانو                 وروسته قل 
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كله  چي نورو فرانـسوي      . نيقيه نيول３ ده او ډ４ري ولج３ په الس ورغلي دي         
. 請ليبيانو دغه آوازې واور４دې، د لوټ په تمه د نيقي３ پر لـور و خو＄５ـدل               

 ＄انونـه    تقريباً يوويشتو زرو تنو په لوى الس د قلج ارسالن د چلول جال تـه              
 په سيمه كي د هغه د پو＄يانو سره مخـامخ سـول او              »»»»  دراكون ««««اچول، د و

د ژئوفري بورل په نامه يو لـوى قومانـدان يـ３ پـه            . يو هم ژوندى پاته نه سو     
مـسلمانان پـسي    . په ده پسي ！ول 請ليبيان په ت５＋ته سول       . نامردي سره وت＋ت５د  

مين％ـي  ＄غاستل او د مني د پا１و غوندي ي３ رژول او ＊％ي او كوچنيان ي３               
                                             ).مخ٢٨ %$'ں567�4 مخ او ٢١جن／هاى 請ليبي  ( .او مريان ك７ل

د هغـه   .       بيا بله ډله 請ليبيان د －ود فرى په مشري قسطنطني３ تـه ورسـ５ده             
بيا ي３ د مسيحيانو د اختر په ور＄و كـي          . افرادو هم د ＊ار شاوخوا لوټ ك７ه      

يـد وكـ７، خـو د ب５ـزنتين ＄واكونـه ورسـره وجن／５ـدل، بيـا                 پر دغه ＊ـار بر    
  . الكسيوس تر خپل ＄ـان ت５ـر كـ７ه او د هغـو لـه شـره يـ３ ＄ـان وژغـورى                

قسطنطني３ ته د 請ليبيانو هري نوي رس５دلي       . ي روانه وه  س      دا ل７ۍ همدغ  
  . ډلي به نوي ستونزي رامن％ته كول３

ب５زنتينـي ＊ـار        »»»»  روسا ««««د        د فرانس３ د سهيل 請ليبيانو د ريمون６ په مشري          
  الكسيوس سم نـه پوه５ـدى چـي 請ـليبيان     . لوټ ك７ او بيا ي３ اور ورواچاوه    
  د ده دوستان دي كه د＊منان ؟

      كله چي دغو 請ليبيانو د نيقي３ ＊ار كالبند ك７ او ډ４ر مسلمانان يـ３ شـهيدان                
  خــو دغــه مهــال 請ــليبيانو . كــ７ل، نــو هغــوى تــسليم５دو تــه چمتــو ســول 

＇ن／ه . و مسلمانانو سرونه پرې ك７ل او د كال دننه ي３ ور وغور＄ول           د شهيدو سو  
 پوه سول چي دوى ډ４رو حشيان خلك دي نـو د دې پـر ＄ـاى                 انچي مسلمان 

چي دوى ته تسليم سي د ب５زنتينيانو سره ي３ اړيكي ！ين／ي ك７ې او هغو ته تـسليم                 
ا سره ي３ تين خوبه راپا＇５دل په اريا يوه ورځ وروسته سهار چي 請ليبيان له. سول

د امپراتور سرتيري . وليدل چي د نيقي３ د كال له پاسه د ب５زنتينيانو بيرغونه رپي８ي        
＇ن／ه  چي 請ليبيانو وليدل چي دغه ستره ولجه ي３ له           . د شپ３ په ＊ار ننوتلي وه     

  السه وتل３ ده سخت په قهر سول او د امپراتـور پـر خيانـت تـر پخـوا ال زيـات                      
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ك７ چي دوى د مسلمانانو له لوټ سـوو شـتو     امپراتور كو＊（ و  . بد －ومانه سول  
خوشاله ك７ي،  خو چي ډ４ر －ران بيه توكي ي３          سره  ＇خه په زياته برخه وركولو      

＄كه دوى د مسلمانانو ＇خه ！ول ولجـه سـوي          . ورك７ل دوى ال په غوسه سول     
                                              ).مخ ٣ %$'ں567�4 او مخ ٢٨ـ !٢جن／هاى 請ليبي  ( .شته د ＄ان －２ل

      د بيت المقـدس پـه الر كـي د يـوې ډلـي 請ـليبيانو پـر مـشر بالـ６وين                      
(Baldwin) اي６يسا«««« نومي باندي د ، Edessa د كـوچن９،  خـو   »»»»يا الرهـا 

مهمي  پاچه９ مسيحي ارمنيان پ５（ سول او د كومـك غو＊ـتنه يـ３ ＄نـي                 
نـدي راغلـى   د دوى هيواد ＇ه موده دمخه د روم د واكمن تر ولكه ال        . وك７ه

پـه دې تو－ـه دا      . باالخره ارمنيانو د پاچه９ تاج د بال６وين پر سر ك＋５＋ود         . وو
56,7�4  او  مخ  ٣٠جن／هاى 請ليبي   ( . لوم７ى 請ليبي وو چي تاج ي３ تر السه ك７        

                                                         ).ونهمخ١  ـ٠  %$'ں
سـ５دل د دې ＊ـار ＊ـكال تـه اريـان پاتـه             كله چي 請ليبيان انطاكي３ ته ور     

. د دې ＊ار د４والونه ＇و ميله اوږده وه او ＇لور سوه برجه ي３ درلوده             . سول
د شتمنيو، كانونو او اوږده تاريخ درلودونكي دې ＊ار ته پاريس او د 請ليبيانو              

  په دې ＊ار كي مسلمانان او مـسيحيان يـو          . نور ＊ارونه د كلو غوندي ايس５دل     
５دل او ب５له دې چي يو د بل په چارو كي مداخله وكـ７ي              د بل تر ＇ن， اوس    

داسـي ورتلـه    خو د 請ليبيانو په نظر      . هر چا د خپل دود سره سم عبادت كاوه        
  .  د شيطان سره جوړ راغلي ويچي د انطاكي３ ع５سويان

      請ليبيانو د دې ＊ار په محا請ره كولو سره هم پر خپلو ＄انو او هـم د دې                 
ـ ډ４ر 請ـليبيان ت   . سويانو ستر ك７اوونه وتپل   ＄اى پر مسلمانانو او ع５     ＋تي تـه اړ    ５

بيا ي３ د دې ＊ار په نيولـو        . ＋تي په حال كي ونيول سو     ５پطرس هم د ت   . سول
يو تركى ي３ ژوندى پرې نه ＊ود ان چي ＄ينـي  . سره ستر ناورين رامن％ته ك７  

ډ４ر مهال د مسلمانانو سره په شخ７و او ج／ـ７و بوخـت            . ع５سويان ي３ ال ووژل   
بيا د دې ＊ار د واك پر سر په  خپلو           . ر مسلمانان ي３ شهيدان ك７ل    سول او ډ４  

ورپس３ په مسيحيانو ډ４ره ناوړه وبا －６ه سـوه او پـه            . كي په شخ７و اخته سول    
كلـه  چـي نـور 請ـليبيان لـه دې ＊ـاره د بيـت                 . زر－ونو 請ليبيان م７ه سول   
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  المقدس په لور ووتـل بوهيمونـ６ د ＊ـار ورونـه وتـ７ل او خپـل ＄ـان يـ３                     
په دې تو－ه د 請ليبيانو لخوا دوهمـه مـسيحي پـاچهي            . ي３ امير وباله  د انطاك 

   ).ونهمخ!  ـ٣  %$'ں567�4 او مخ !٣ـ ٣١جن／هاى 請ليبي ( . ！ين／ه سوه
ابن اثير چي د 請ـليبي      .       بيا دغو 請ليبيانو پر معرة النعمان باندي بريد وك７          

  و د دغـه     請ـليبيان : ج／７و د مهال نامتو مورخ دى په الكامل كي ليكـي چـي            
درو ور＄و پوري، تر يو لك زيات مـسلمانان شـهيدان        ＊ار تر نيولو وروسته تر    

  بيـا د دې ＊ـار      . ك７ل او زيات شم５ر نارينه او ＊％ي يـ３ پـه اسـارت ونيـول３              
د  خپلولو پر سر د  ج／７ه مارو د دوو مـشرانو د رقابـت لـه املـه ډ４ـر و－ـ７ي            

！مارو ＄وانـان وژل پـه      په ＊ار كي د خوړو د ورك５دو له امله لو         . ووژل سول 
كرار . اوبو كي به ي３ پخول او ماشومان به ي３ پر اور كبابول او خوړل به ي３               

＇خه موخـه د بيـت المقـدس        كرار ＇ر－ند４ده چي له دې سپ５）لي ج／７ې        
٧  %$'�ں 56,7�4     (.، بلكي مقصد 請رف د مسلمانانو عامه وژنه وه        آزادول نه  

   ).مخ 1٩ �'�ت ( ان' )��تے آ�?6< �=��#�ں او مخ
بيت المقدس ته د وړاندي ت， په الر كي د تريپولي امير د 請ليبيانو مـشر                      

ريمون６ ته ＇ه تحف３ ول８５ل３ او هغوى ي３ ور وبلل ＇و يو له بله د مرستو ژمنه     
خـو كلـه چـي      . پخپله ي３ هم پت５يل３ وه چي ع５سوي دين ومني        . سره وك７ي 

 شته وليدل د دوست９ پر      請ليبيانو هلته په ننوتلو سره د هغه  ＄اى ډول ډول          
ژمنليك باندي د السليك پر ＄اى ي３ پر هغو شيانو باندي حمل３ تـه تـرجيح                

.  請ليبيان پر دغو مالونو د پطرس په ！ون， يو له بله الس او －ر４وان سول .ورك７ه
له دې امله ＄ينو 請ليبيانو اعالن وك７ چي پطرس لوم７ۍ درجـه درواغجـن او               

 سو او اعالن ي３ وكـ７ چـي دى د  خپلـي              پطرس په غوسه  . ب３ ايمانه س７ى دى   
ناراضو 請ليبيانوسمدسـتي  . رشتينول９ د جوتولو لپاره د اور تر لمبه  ＄ان ت５روي      

د دغي  . پطرس اور ته ور ودان／ل او ها  خواته  ＄ني وغور＄５د           . اور ورته بل ك７     
. 請حن３ ليدونكي وايي چي ＇و تنو نامعلومو كسانو هغه بيرته اور ته ور ！５ل واهه

ولـس ور＄نـ９ سـختي نـاروغ９        و تو－ه دغه شيطان 請فته موجـود تـر د         په دې 
                                    ).ونهمخ ٩  او ٨  %$'ں567�4 . ( وروسته وم７
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تـر درې كالـه پرلـه پـس３ مـرګ ژوبلـو،                   پاى دغه ＄ناور 請فته 請ـليبيان       
پن％و تنو ＇خـه  لو！ماريو، تلفاتو، اسارتونو او اللهانديو  وروسته،  چي له هرو          

تقريبـاً پن％ـه    . ي３ په الر كي ＇لور تنه ووژل سول، بيت المقدس ته ورس５دل           
مه چي د  جمع３  !١كال د جوالى پر   .ع١٠٩٩اوون９ ي３ ＊اركالبند ك７ او د       

له لمان％ه ＇خه  ＇ه مهال ت５رسوى وو د هغه پر نيولو بريالي سول او پـه دې                  
  تونو په ترسره كولـو سـره       ډول ي３ د ن７ۍ په تاريخ كي د زړه بوږنوونكو جناي          

  .      د انسانانو ترمن＃ د اوږدو او تل تر تله خون７يو د＊منيو بنس ك＋５＋ود
  كــال د مــصر فــاطمي پو＄ونــو د ســلجوقيانو پــه  خــالف . ع١٠٩٧      پــه 

فاطميانو هلتـه افتخـار   . د  ج／７ې اعالن وك７ او بيت المقدس ي３ ＄ني ونيو  
請ليبيانو پر بيت المقدس بريد وكـ７ ،        ＇ه مهال وروسته    . الدوله والي و！اكى  

請ـليبيان پـه    .  افتخارالدوله ډ４ر شته ورك７ه او د  خپلو محافظانو سره وت＋ت５د          
＊ار كي د ل５ونو ل５وانو غوندي ＄غاستل؛ نارينه ي３ ليدى كه ＊％ه وژل يـ３؛               

عزتونه ي３ لوټ ك７ه، امـن او آرام  . هر ＇ه چي ي３ په مخه ورتله غالكول ي３       
.  مسلمانانو او يهودو عبادت  ＄ايونوته ي３ اورونه واچول         د. ي３ له من％ه يووړ   

هر ＇وك  چي به دمخه      . په كورونو به ننوتل او د هغو اوس５دونكي ي３ وژل         
كه نه شته او سامانو نه بـه        . كور ته ننوتى او خوښ به ي３ سو كور به د هغه وو            

چـي   وه  دا عام وژنه تر هغو روانه       . ي３ ＄يني ايستل او كور ته به ي３ اور اچاوه         
وروسـته ډ４ـر   . ！ول ＊ار د اور لمبو پر سر واخيست. ژوندى انسان په مخه ورتى   

د نكرډ نومي اجازه ورك７ه  چي په مسج       شم５ر پاته مسلمانانو ته د 請ليبيانو مشر ！ي       
ان مسجد اقـصٰى تـه      يخو بله ورځ 請ليب   .  اقصٰى او قبة الصخره كي پناه واخلي      

په هغو كي داسي ستر     . ３ حالل ك７ل  ننوتل او ！ول نارينه، ＊％ي او كوچنيان ي       
ستر عالمان او فاضالن هم وه چي ان د ج／７ې سره ي３ له ليري هم اړيكـه نـه                   

نور ي３ ！ول فقرا، زاهدان او د متبركو ＄ايو مجـاوران او عابـدان وه                . درلوده
ـ     چي د ژوند  ＇ه پاته شپ３ ي３ په دغو ＄ايونو كي              تاريخونـه  . ول３تـر مر－ـه رس

  .سلمانانو په وينو غرق او لژند سوليكي چي دغه مسجد د م
  請ـليبيانو  .       دغه راز يهودو هم په خپـل عبـادت％ي كـي پنـاه اخيـست３ وه               
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د دغه عبادت％ي ودان９ ته اور ورته ك７ او ！ـول پنـاه اخيـستونكي يهـود يـ３                   
  . پك＋ي وسو＄ل

      بيا لويه ستونزه د م７و د ل＋ونو وه چي په كو＇و او نورو كـي يـو پـر بـل                     
حكم وسو چـي    .  له بد بوى ＇خه سا ايستل مشكل سوي وه        . راته وه سرب５ره پ 

مسلمانو هلكـانو دغـه     . د مسلمانانو ل＋ونه دي له ＊ار دباندي وغور＄ول سي        
  پـه دې تو－ـه د ＊ـار د بانـدي           . ل＋ونه په كـشولو سـره د ＊ـار د بانـدي وړل            

ـ  ٣! %$'�ں 56,7�4    ( .د مسلمانانو له م７و ＇خه غون６ۍ جوړي سـوې          !! ـ

ــه، 請ــ مخ ــوون ــليبى  ١٣او ١٢ليبى جن／ج 請 ــاى ــاريخ جن／ه ــه، ت    مخون
                                      ).مخ ٠!مخونه او فضيلت بيت المقدس٣٧٧ ـ ٣1٧/ ١ 

دې كـشتار   .  تر اوسه دغسي عام وژنه هيچا نه ليدل３ اونه يـ３ اور４ـدل３ وه                     
  . ７ۍ به په ياد ويداسي تاريخي تاو تريخوالى او كركه رامن％ته ك７ه  چي پ７５ۍ پ５


	�}            په  H� R��m b	F {F?H� |-B:�� }�Bc E {�[C��� �?F/�  كي ليكـي  :
ابن اثير  چـي     .  請ليبيانو په حرم كي د يولكو په شاوخواكي مسلمانان ووژل         

د 請ليبي ج／７و د مهال تاريخ ليكونكى دى، په دغه عام وژنه كـي د مـسلمانو       
زياتو معا請رو تاريخ ليكونكو دغه شم５ر تر اويـا         . ويشهيدانو شم５ر اويا زره نقل    

  . زرو زيات ＊وولى دى
پرن／يانو له قبة الصخره  ＇خه :       د لوټ او غالوو په هكله ابن العبري ليكي     

د سپينو زرو ＇لو４＋ت قنديله واخيـستل، چـي د هـر يـوه وزن درې زره او                  
يبيانو لـه قبـة     請ـل :  كـي ليكـي    ��NB~�v�� ���6 په  . شپ８سوه مصري درهمه وو   

شل قنديله د سرو زرو     . الصخره او مسجد االقصٰى ＇خه اويا قنديله واخيستل       
  پن％ـوس قنديلـه د سـپينو زرو وه  چـي            . وه چي د هر يوه وزن زر مثقاله وو        

پردې سرب５ره ي３ نـور     . د هر يوه وزن درې زره او شپ８ سوه شاهي درهمه وو           
           ).مخونه ٧1 او !٧ى 請ليبى علل وآثار جن／ها. (تر حساب ت５ر شته هم يووړل

خپله مسيحي سر چين３ او اسناد د د ې لوټ او جنايتونو ＊ـه ＊ـكارندويي                      
  :پـاپ تـه وليكـل    ( Godfrey)د 請ليبيانو يوه ستر قوماندان －وډ فروى. كوي

 كه غواړئ چي وپوه８５ئ چي د هغو د＊منانو سره چي پـه بيـت المقـدس                 ”
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  ه، دغونـه پـوه سـئ  چـي زمـوږ كـسان        كي زموږ پـه الس راغلـل ＇ـه وسـو          
په ما１ـ９ او معبد كي په داسي حال كـي د هغـو پـه ژوبلـه             ) ����(د سليمان   

！ـول روايتونـه    . “بوخت وه چي ويني ي３ د اسونو تر ＄ن／نونو پوري رس５دل３          
تقريبا لس زره مسلمانان پـه معبـد كـي پـه             ”:پر ستره عام وژنه شهادت وركوي     

چي هلته －ر＄５دى وينـي يـ３ تـر بجلكـو        عامه تو－ه ووژل سول او هر ＇وك        
زمـوږ كـسان  چـي لـه وينـو            ”:تر كشتار وروسته د لوټ وار وو         . “...رس５دل３

تويولو ＇خه ماړه سول كورونو ته ولو４دل او هر ＇ه چي ي３ پـه الس ورتلـل                 
هر ＄اى چي په الس ورتى هغه       ) موړ وو كه مسكين   ( هر ＇وك   . لوټ ي３ ك７ل  

دود داسي عملي ك５دى چي تابه ويـل دا داسـي           او دا   ... ي３  خپل ملكيت باله    
  ).مخ ٢٢1تاريخ قرون وسطى  . (“...قانون دى چي بايد ！كي په ！كي پلى سي

 :      يو بل 請ـليبي قومانـدان ريمونـ６ دغـه ظالمانـه پ５ـ＋ي داسـي بيـانوي                 
زموږ ＄ينو افرادو د  خپلو د＊منانو سرونه د هغو          . ان％ورونه د ليدني وړ وه    ”

＄ينو به پـه غـشو هغـوى غلب５ـل          . دا ال زړه سوى وو    . ولله تنو ＇خه جال ك    
＄ينـو بـه   . غلب５ل ك７ل او بيا به ي３ له يوه لوړه مناره ＇خه الندي وغور＄ول         

د ＊ار په كو＇و كي د انسانانو د سرونو،         . د＊منان د اور په لمبو كي سو＄ول      
  په كو＇ـو كـي د الري مونـدلو لپـاره           . السونو اوپ＋و خرې تر ستر－و ك５دې     

ــسانا ــا وه د ان ــه اړتي ــسته كولــو ت   خــو دغــه پ５ــ＋ي . نو او اســانو د لــ＋ونو اي
د دغه معبـد    . د معبد د پ５＋و په پرتله معمولي وې       ) ����(د حضرت سليمان    

په دهل５ز كي دوني ويني به５دې چي د انـسانانو او اسـانو تـر ＄ن／نـو پـوري             
  ). مخ 請١٣ليبى جن／جو (.“رس５دل３ 

وه اوون９ ي３ دوام درلـود ډ４ـرو        لن６ه دا چي د دې كشتار په هكله چي ي               
مسلمانو او غير مسلمانو تاريخ ليكونكو ډ４ري زړه بوږنـوونكي كيـس３ ليكلـي              

مسجد اقـصٰى  . وروسته ع５سويانو په بيت المقدس كي حكومت جوړ ك７        . دي
  پـر قبـة الـصخره بانـدي يـ請 ３ـليب نـصب كـ７ او                 . ي３ په كليـسا بـدل كـ７       

فضيلت بيت  .( يلونه  جوړ ك７ل   د مسجد اقصٰى په برن６و كي ي３ د اسانو ا請طب         
  پــر بيــت المقــدس بانــدي د 請ــليبي ع５ــسويانو د واك ). مــخ ٠!المقــدس
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 جنـ，    د ！ين／ولو سره سم د هغه پر شاوخوا ملكونو د كفر، نا امنيـو، لـوټ،               
請ليبيانو د مسلمانانو   . ج／７و،وژنو او زور زياتيو توري لوخ７ي راخپرې سوې       

ونو ډ４ر مسلمان اوس５دونكي ي３ قتل      نور ډ４ر ＊ارونه هم ون７ول او د دغو ＊ار        
د فلسطين، لبنان او د سوري３ د لو４ـدي＃ بز－ـران پـه نيمـه مريـانو                 . عام ك７ل 

مسلمانانو قهر   خو د دې سره د    . واو＊تل او ډول ډول مالي３ پر حواله سوې       
هـره  خـوا      . ب３ اتفاقه واكمنان سره په اتفاق سول      . او غوسه ز＊ته زياته سوه    
 كالو هلو ＄لو، او ز＊تو زياتو       (٩١)تر  . ي اوچت ك７ل  ي３ د جهاد او غزاوو رپ     

سر＊ندنو وروسته ي３ بيت المقدس د اسالم د ستر اتل 請الح الـدين ايـوبي               
په داسي حال كي چي هي）وك ونـه وژل سـو او         . په مشري وژغورى   ����

يو كور هم لوټ نه سو، ＄يني كسان هـر يـو د لـسو درهمـو پـه مقابـل آزاد            
كي ډ４ـرو ع５ـسوي كونـ６و او يتيمـانو تـه      سول، خو ډ４رى وبخ＋ل سول، بل    

 او نـور －ـرده      مـخ  ١٢٠ %$'ں567�4   ( .سلطان ايوبي سوغاتونه هم ورك７ل    
داسـي سـتر ي     . خو 請ليبيانو نوري ل＋كركـ＋９ پـه الر واچـول３         ).  تاريخونه

تاريخي لو！مارۍ، ظلمونه او جنايتونه ي３ وك７ل چي ان خپل مسيحيان يـ３             
كـال يـ３ د خپـل       .ع ١٢٠پـه   . اته نه وه  ال له ظلم او لو！مار ＇خه خوندي پ       

ع５سويت ستره پالزم５نه قسطنطنيه،  چي هغه مهال په ن７ۍ كي تر ！ولو شتمن              
  ＊ار وو داسي چور ك７ه  چـي لو！مـارانو د سـرو او سـپينو زرو، د جـواهرو                    
  . د لو＊و، د اتلس، ور４＋مينو او نورو －رانبيو جامو او سامانو  حساب ورك ك７

د دغـه   . كال پوري دوام وكـ７    .ع١٢٩١ جن， ج／７و تر           دغو لو！ماريو او  
كال د مى په مياشت كي مسلمانانو د الملك االشرف 請الح الدين خليل بن              

نومى ＄اى هم ب５رته        »»»»عكا««««قالوون په مشري د 請ليبيانو وروستى غون６ ＄ي         
كله  چي د دې ＄اى د فتحي خبر خپور سو په  ＄ينو نورو كال－انو كي                 . ونيو

خو ＄يني چي ونه ت＋ت５دل د اسـالمي حكومـت          .  وت＋ت５دل ＇ه پاته ع５سويان  
 يـانو  د ع５ـسو  وروسـته     كـالو  په دې ډول تركابو دوو سوو     . اطاعت ي３ ومانه  

請ليبي ج／７ې د دوى په ناكام９ اونهيل９، ب３ نتيج３ پـاى تـه ورسـ５دل３ او                
بيا ＇ه موده   . ين ته د مسلمانانو په بري سره د پاى ！كى ك＋５＋وول سو           ردې ناو 
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  خو ورپـس３ يـ３ پـر لو４ـديز فرهنـ， بانـدي             .  ５سويان غلي وه  دغه 請ليبي ع  
ــه د    ــه امل ــوذ ل ــ３ او نف ــس３ غلب ــه پ ــسانس««««د اســالم د فرهنــ， د پرل        »»»»رن

كوم چي لـه    . د نهضت په الر اچولو سره عكس العمل و＊ود         )نوى رغ＋ت   ( 
بياي３ پر اسالم بانـدي     . آره د اسالم له فرهن／ي نفوذ ＇خه د ژغورني لپاره وو          

ي نيوكي او بريدونه پيل كـ７ل او پـه ډ４ـر خـ＋م او قهـر بـه يـ３                     له قهره ډك  
  . لو４دي％يان د مسلمانانو او عربو په نسبت له ستاينو او مننو  ＇خه منع كول

        په دې حال كي سـره د دې چـي د اسـالمي نـ７ۍ، پـه ＄ـان／７ې تو－ـه                     
د من％ني ختي＃ اقتصادي وضعيت د اسالم د  ＄ينو الر＊ـوونكو د ناپـاميو او                

 ظلمونو، د لو４دي％يانو د ت５ريو او د مغولو د تاړاكونو او نا امنيو له املـه                 نورو
په آسيا كي له شمالي شام  ＇خه د مسيحيت كليسا له ريـ＋و              ويجاړ سوى وو،    

او د عثماني   وك＋ل سوه، د دغي سيمي ！ول مسيحيان په اسالم مشرف سول            
 ستري پ５＋ي پـه     د ن７ۍ په تاريخ كي د يوې      مسلمانو ！ولواكمنو لخوا    ) تركي  ( 

 او پـه    ع،كال فـتح سـوه    ٣! ١په  تو－ه د مسيحيت ستره پالزم５نه قسطنطنيه       
＄كـه نـو لـو４ري＃      . درسته  ختيزه اروپاكي د اسالم اذانونه واور４ـدل سـول          

وپت５يل چي د اسالم  په وړاندي د تودې ج／７ې تر ＇ن， په تـل ترتلـه تو－ـه                   
هغـه  . رهنـ， وي  هغه ج／７ه او ت５رى په الر واچوي چي وسله ي３ علـم او ف             

علم او فرهن， چي د مسلمانانو د بري ！ول وسايل او امكانات ي３ برابر ك７ي               
بيا چي ناپليون د اروپا د ختيز هند په شركتونو پسي د اسـالم دروازو تـه                 . وه

ودر４د او ورپس３ لو４ديز ＊ك５الك پسي راورس５د او ورسره ورسره د مسلمانانو            
  لو تـر ＇نـ，     ＇ر－ندو ＊ك５الكي هلو ＄    د وي＋تيا پ５ر پيل سو، د لو４دي％يانو د         

د هغو نامرئي نفوذ ته هم هلي ＄لي چ＂كي سـوې او دادى بيـا هـم پـه دې                    
او نامرئي 請ليبي پراخي كلتوري ج／ـ７ې        دوو وروستيو پ７５يو كي يوې نوي     

اسالمي پولي د امريكا او لو４دي＃ د خون７ي امپرياليزم تـر هـر اړخيـز يرغـل                 
پرله پس３ ت５ريو كي د امريكا او لو４دي＃        كه ＇ه هم په دې      . الندي راوستي دي  

ه نورو  چلونـو  ＇خـه        د تفوق وسله بيا هم هماغه علم او فرهن， دى، خو ل           
لكه چي دا ＄ل يـ３ پـر هماغـه     . ي３ كار اخيستنه هم له پامه نه ده غور＄ول３        
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بيت المقدس باندي د اسرايلو په نامه دولت رامن％ته ك７ كـوم  چـي بيـا  دا                    
دفاع مسلمانان او نور عرب وژني او خپل ！ا！وبى يـ３           ډ４ر عمر د فلسطين ب３      

پر دې سرب５ره ي３ دادى پـر عـراق او افغانـستان            . ورپوري سور اور ك７ى دى    
باندي په ل＆ لغ７ وسله وال ت５ري سره  د اسالم پر ضد هر اړخيز ه او پـه ډ４ـرو       

سياسـت،  .م６رنو وسلو فعاله توده  ج／７ه هم پيل ك７ې او پـه الر اچـول３ ده               
، غولوني، معامل３، درواغ، د مل／رو ملتونو په نامه د سـترو كفـري               دپلوماسي

＄واكونو له －ومارلو عنا請رو ＇خه جـوړه موسـسه، او نـور د４تـه ورتـه ډ４ـر                  
 چـل ول، زور ،       هبران او ماديـات پـال پوهـان،       رسازمانونه، د اسالم ډارن     

 خپـل   جاسوس９ تنـست３ او    ، د   و د تبليغاتو بهير   ډالر او يورو، د ډله ييزو رسني      
  . －ومارلي او －وډا－يان ！ول ي３ په خورا زور او زوږ په الر او كار اچولي دي

      خو د دې سره سره لكه چـي حـاالت ＇ر－نـدوي وضـع بيـا هـم د نـوو                     
ـ           د امريكا او د   . 請ليبيانو په －＂ه نه ده     ان  هغ３ د ان６يواالنو د ت５ـري پـه دې توپ

حـق او باطـل        ده او د   كي رشتيانيو مسلمانانو خپله سيخه الر ！ين／ـه نيـول３         
  ي ＊كاري چي په افغانستان كـي       اوس داس . ج／７ه په ډ４ر شدت سره روانه ده      

د پا＇ون كوونكو پرله پس３ او كفر راپر＄وونكو بريدونو امريكايي او اروپـايي             
  مخ پر خراب５ـو روان سـوى دى او         پزي راوستي دي، د امريكا اقتصاد       تر  كفار  

ا او نورو كفارو تر من＃ سـخت اختالفونـه          د افغانستان د ج／７ې پر سر د امريك       
دې اغ５ز الندي د اسالمي او كفـري        تر  . او جدي تضارونه رامن％ته سوي دي     

ارشو －انو مليوني پر－ن３ متوجه سوي او الس په كار سوي او د لوى ＇ـ＋تن                
خكنيو نيكه －انو غوندي    په فضل او مالت７ به دغه نوي 請ليبيان هم د دوى د م            

  . � ��F `�O a	v�v�� f� b. مخامخ سي سره د شرموونكو ماتو
     

        

        د حرمينو شريفينو او حاجيانو پر ضدد حرمينو شريفينو او حاجيانو پر ضدد حرمينو شريفينو او حاجيانو پر ضدد حرمينو شريفينو او حاجيانو پر ضد
        د كفارو توطئې او مظالمد كفارو توطئې او مظالمد كفارو توطئې او مظالمد كفارو توطئې او مظالم

  د تاريخ پـه اوږدو كـي ＄ينـي پرن／يـان مكـ３ مكرمـ３، مـديني منـورې او                    
د حجاز نورو سيمو ته يا غلچكي يا د مسلمان په لباس كـي يـا پـه نـورو ډولونـو                     

ته  وطنوي، ＄يني مسلمان سوي او ＄ينو خپلو ل سوچي ＄يني وژ. ننوتلي دي
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په رس５دو سره خپلو واكمنو ته د هغو د سياسي،  جغرافيوي او ＊ك５الكي موخو               
پر دې سـر ب５ـره 請ـليبي        . د پلي كولو لپاره رپو！ونه او ليكني وړاندي ك７ي دي         

  . ج／７ه مارو د مك３ مكرم３ او مدين３ منورې د نيولو ه）ي هم ك７ي دي
كال چي 請ليبي عيسويانو عكا الندي ك７ې وه، پر مدينه          .سپوږميز ٧1!په        

   ���� بريد كولو او د نبوي مـسجد او د رسـول اهللا              ناپاكمنوره باندي ي３ د     
 د مبارك  جسد د وړلـو پـالن جـوړ    ����د مقدس قبر د ورانولو او د رسول      

پـه  ＄ينـو     ( د كرك د كـال رئـيس پـرنس ارنـاټ            ＄يني وايي چي    . ك７ى وو 
لـوړه   ) يـاد سـوى دى   Renandرينال６ او په ＄ينو کي رينان６ ماخذونو کي 

د هغـه   لـه مـدفن ＇خـه   ����د رسول اهللا) العياذ باهللا ( ک７ې وه  چي هغه به     
ـ  ٧٧!د په دې موخه هغـه      . مبارک  جسد راکاږي او سو＄ي به ي３         .پوږميزس

 حسن حسين د مياشتي په لوم７ۍ ن５＂ه د يـك شـنب３ پـه ورځ  خپـل                    كال د 
هغه د  ＇و ب７５يـو ！ـو！３        . كا ＇خه د مدين３ پر لور وخو＄اوه      پياوړى پوځ له ع   

  كله  چي د ايله عقب３ تـه ورسـ５دى          . سره ب５لي ك７ې او پر او＊انو ي３ بار ك７ې        
د عقب３ په  خليج كي ي３ هغه ！و！３ ب５رته سره واچول３ او بيا ي３ د هغو ＇خه                  

ريدونـه  قافلو ب بيا ي３ پر  . راء پر ساحل بريد وك７     حو  په استفاده ينبع ته نژدې د     
  .  وك７ل او د يوې ور＄ي په وا！ن مدين３ ته نژدې سول

 ډ４ـر سـخت   ����      دغه مهال د اسالم ستر اتل غازي 請ـالح الـدين ايـوبي           
خو بيا هـم    . ناروغه وو او پو＄ونه ي３ هره خوا د 請ليبيانو سره په جن， اخته وه             

 د ايوبي كورن９ يو قوماندان عزالدين فرخ شاه چي ＊ه چمتو والي ي３ هـم نـه                
درلود او په بل روايت حسام الدين لؤلؤ د پرنس ارناټ مخنيـوي تـه ورغـى او                  
داسي يوه زوروره حمله ي３ پر وك７ه چي د پرنس پوځ په زر－ونو م７ي پر４ـ＋وول   

  . چي له دې وروسته پرنس د ختي＃ پر ارشو هي＆ ！ين， نه سـو             . او نور وت＋ت５دل  
از اقتــدار تــا مـخ او دولــت عثمــاني  ١٩٧مختـصر تــاريخ خالفــت اســالميه،  ( 

   ). Sir John Glub;The Lost Centuries, p.93 او مخ١٩1انحالل،
  :په خپله سفرنامه كي د دغي پ５ـ＋ي يادونـه كـوي او وايـي                ����      ابن جبير   

 كله  چي اسكندري３ ته ورس５دو ومو ليدل چي ډ４ر خلـك د رومـي اسـيرانو                  ”
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ه او ډول او سرنا يـ３   اسيران ي３ چپه پر او＊انو سپاره ك７ي و  .ليدو ته ور درومي   
هغه د پو＊تنو او د ورك７ل سوو معلوماتو پر اساس دغه كيسه كوي او    . پسي وهل 

حاجيانو ب７５ۍ لوټ ك７ي وې، بل ＄اى ي３         وايي  چي دغو مسيحي پو＄يانو د        
د حاجيانو شپاړس ب７５ۍ سو＄لي وې، بيا  چي عيذاب نومي ＄اى ته رسـ５دلي               

د عيذاب پـر الر يـ３ د  حاجيـانو بـل             . وه د حاجيانو يوه بله ب７５ۍ ي３ نيول３ وه        
د يمـن د سـودا－رو دوې       . كاروان لوټ ك７ى وو او ！ول كاروانيان ي３ وژلي وه         

نوري ب７５ۍ ي３ چي د مك３ او مدين３ د يو كلني آذوغي ＇خـه ډكـي وې هـم                   
سو＄لي وې او د يوې ور＄ي په وا！ن مدين３ منورې ته نژدې سوي وه  چي له                 

نو ب７５ۍ پسي ورورس５دې او له بله پلوه د نامتو   مصر او اسكندري３ ＇خه د مسلمانا     
  . حاجب لؤلؤ نومي په قومانداني هم مغربـي سـمندرې پـوځ پـسي ورورسـ５د               

 چي د ج／７ې په پايله كي ＄يني مسيحيان ووژل سول او ＄يني اسـير ونيـول                
  ).  مخ ٩٢و－ورئ سفرنامﾢ ابن جبير .( “سول

 ليكي چـي لـه دې املـه اتـل           مخ كي ) !٢/ ٢(      د فضائل المدينة المنوره په      
 پت５يل３ وه او نذر ي３ اي＋ى وو چي د كـرك دغـه واكمـن ارنـاټ                  ����ايوبي  

كال يـ３  . س٨٣!نو هغه وو چي په . نومى به نيسي او په خپل الس به ي３ وژني 
ج／７ه كي اسير ك７ او په خپل الس        په مشهوره او 請ليب ماتوونک３      هغه د حطين    

 مسلمانو رهبرانو او مرګ دي وي       رحمت دي وي پر دغسي هوډمنو     . ي３ وواژه 
   .د كفارو پر －وډا－يانو او د مسلمانانو پر خواروونكو باندي

 ( Vienne Council)کليـسا د ويـن غونـ６ه    کـال  .ع١٣١٢پـه  چي       بيا 
جوړه ک７ه پاپ پن％م کليمين په هغ３ کي ع５سوي واکمنو ته هدايت 請ـادر              

 تـر الس النـدي سـيمو         اذان منع ک７ي او د خپلو       کي ک７ چي په خپلو سيمو    
ــه د ــسلمانانو ت ــ７ي   حرم ــه ک ــارت اجــازه ورن ــو شــريفينو د حــج او زي   .مين

(Norman Daniel;The Arabs and Mediaeval Europe,p.258)   
د شپاړسمي ع５سوي پ７５ۍ په لوم７يو كي پـر ت／اليـانو د خپلـو 請ـليبي                بيا        

عقيبـول３،  موخو او طرحو په دوام چي په ډ４ر قساوت او خشونت سره يـ３ ت              
غو＊تل چي سره سمندر－ي ته په رس５دو سره حجاز ته ورت５ر سـي، د جـدې                
ساحل ونيسي، پر مكه مكرمه بريد وك７ي او مسجدالحرام او كعبه شـريفه لـه               
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مبارك قبر   ����بيا مدين３ منورې ته والړ سي د حضرت محمد          . من％ه يوسي 
دې تو－ـه  ل＆ ك７ي، بيا بيت المقدس ته والړ سي، هغه ＄اى هم ونيسي او په             

  په دې موخـه    . دغه درې ستر او متبرك جوماتونه په خپل اختيار كي راولي          
  جـدې   د پرت／ال جن／ي ب７５ۍ سره سمندر－ي ته ورس５دل３ او دوه واره ي３ د              

سـپوږميز  ٩٢٣لـوم７ى يـ３ پـه       : د ساحل د نيولو لپاره ج／７ې ته ورودان／ـل        
ـ    .) ع٢٠!١. (س٩٢1كال او بيا ي３ په      .) ع١٧!١( ７ل خـو   كال بريدونـه وك

  .               دواړه واره ي３ د عثماني دولت له ＄واكونو ＇خه ماته وخوړل
البوكرك چي د پرت／ال لپـاره يـ３ سـتري          ) اميرالبحر(       دغه راز ادميرال    

مستعمرې تسخير ك７ې، په هند سمندر، سور سمندر－ي، عربي سـمندر－ي او            
ين／ولو لپاره امر ور ك７      د فارس په  خليج كي د پرت／ال د ب７５يو د  حاكميت د ！              

چي ！ول هغه حاجيان چي د آسيا د سهيل ختي％و هيوادونو، د هند د نيمي               
وچي او د افريقا له ختي＃ ＇خه په  ب７５يو كي د حج د فريض３ د اداكولو لپاره                  
روان وه ونيسي ياي３ په اوبو كي غرق ك７ي يا ي３ په اور وسو＄وي او يا ي３ په                 

  . لويو لو＊و كي ت５ل داغه ك７ي
ما د پرت／ال د پاچـا دوهـم   ”: روسى تاريخ پوه －ري／وري بونداريفسكي ليكي           

دلى دى چي په هغه كي نوموړي وړانديز ن په نامه د البوكرك ليك موايمانوئيل
ك７ى دى چي سپاره ＄واكونه دي د ينبع ساحل ته ورسـول سـي ＇ـو د هغـو                   

 توپچيانو په مالتـ７     ب７５يو چي د هغه مهال نوي نظامي السته راوړني بلل ك５دې د           
 ���� حضرت رسول اكرم      په يوه بر４＋نا ډوله بريد د مدين３ منورې ＊ار فتح او د           

 ＇ـو    مبارك  جسد د هغه له قبره راوكاږي او د نيزبون ＊ار تـه يـ３ ول５ـ８دوي،                 
وروسته اسالمي واكمنو ته وويل سـي چـي دغـه جـسد بـه د حـضرت عيـسىٰ                    

ينو نورو م％كو پـه بـدل    ＄  د تابوت، بيت المقدس او د من％ني ختي＃ د        ����
  .“خو پرت／اليان د دې نخش３ په پلي كولو بريالي نـه سـول            . كي وروسپارل سي  

  ).مخ ١٢ ﾢ واقعى دشمنان مردم مسلمانقياف( 
کوم  چي تـر  (  چرکسي واکمنو   د: کي ليکي په تاريخ    د مک３       احمد السباعي   

دونه پر عربي سواحلو    په پ５ر کي د پرن／يانو بري     ) ايوبيانو وروسته واک ته ورس５دل    
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ي چرکس . په دې بريدونو کي هغو وکوالى سول جدې ته ورسي８ي. زيات سول
   . سلطان غوري اړ سو چي جدې ته پوځ ول８５ي او له هغـه ＄ايـه دفـاع وکـ７ي                  

د  جدې د４وال ووهل سـو   سپوږميز کال    ٩١٨په  د دغه پوځ د قوماندان په امر        
 ته ول８５ل سو چي له هغه  ＄ايه         او د دې سره سم سمندري ＄واک د کمران ！اپو         
  . د عربي ارشو ＇خه د دفاع عمليات تر سره ک７ي

ئر اکال په لوم７يو کي پرت／اليانو جدې تـه نـژدې پـه ابوالـدو             .س٩٤٨      بيا د   
له . د دوى په پو＄ي ＄واکونو پن％ه اتيا ب７５ۍ ډکي وې     . نومي ＄اى کي واړول   

جـوړ سـو    ستر پوځ   لمانانو  د مس د مک３ والي ابونمي د جهاد ږغ وک７ ،          دې امله   
    . جدې ته ورس５دل او د وسل３ په زور ي３ د پرت／اليانو دغه ت５رى دفع ک７

  
  

        په اُندلُس كي د لوېديزيانوپه اُندلُس كي د لوېديزيانوپه اُندلُس كي د لوېديزيانوپه اُندلُس كي د لوېديزيانو
        زړه بوږ نوونكي ظلمونهزړه بوږ نوونكي ظلمونهزړه بوږ نوونكي ظلمونهزړه بوږ نوونكي ظلمونه

      لكه چي ！ول پوهي８و ＇وارلس سوه كالـه دمخـه نـ７ۍ  ظلـم، وحـشت                 
ړو عـادتونو او    بربريت، ب３ دينى، بداخالقيو، جهالت او داسي نـورو ډ４ـرو نـاو            

د دغو ناوړو چارو د له من％ه وړلو، سمون راوستلو او           . مفاسدو  پر سر اخست３ وه     
د ن７يوالو پر سمه الر برابرولو لپاره يوه سـتر بـدلون او او＊ـتون تـه اړتياليـدل                   

 د دغو ناسمو د سمون لپاره  خپل ستر استازى حضرت ����لوى ＇＋تن . ك５دل
مكـ３ مكرمـ３ او     ( دا ＄ل له حجاز     . هستاود قرآن او اسالم سره راوا     ����محمد

. ＇خه  د كفر د تيارو او د اسالم د ر１ا مبارزه او ج／７ه پيل سـوه                )  مدين３ منورې   
حق ＇ن／ه چي حق دى او ژر د بصيرت پر خاوندانو اغ５ز كوي پر باطل بانـدي                 
＇ن／ه چي باطل او د كركي وړ دى ډ４ر ژر او په پراخه پيمانه بريالى سو او ر１ا ي３ 

   .ټ －وټ ته ورس５ده او باالخره تر اسپاني３ ورت５ره سوهد ن７ۍ －و
لكه ＇ن／ه چي پوهي８و اسالم د انساني ژوند په ！ولو برخـو كـي ژور او بنـس＂يز                        

بدلون راوستى، ن７ۍ ي３ په  خپلو معنوي ارز＊تونو او عملي كارونو او د هغـو پـه           
.  لوري３ روانـه كـ７ه     اغ５زو له پوپنا ك５دو وژغورل او د سترو سمونونو او پرمختيا پر           

قـرآن او   . بشريت ته ي３ د دې او هغ３ ن７ۍ د ن５كمرغ９ الر پرانيـستل او و＊ـوول               
اسالم ＇ن／ه چي د ！ولي نـ７ۍ لپـاره دى پـه خپلوپيغـامونو او مـستقيمو او غيـر                    



مي موخي مي موخي مي موخي مي موخي    تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو   تورتاريخ او شو     

 

55 

مستقيمواغ５زو ！وله ن７ۍ رو＊انه  ك７ه او پـه ！ولـه نـ７ۍ كـي يـ３ بـشريت وي（ او                     
ـ          . راپا＇اوه ه غـاړه ك＋５ـ＋وول او د عقـل الر يـ３            په دې ترځ كي چا چـي حـق ت

واخيسته وژغورل سو او د مسلمان په وياړلي نامه ياد سو او د هغو چي طاغوتيان،                
ظالمان او مفسدان وه، تر مادي －＂ـو نـه سـوا ى ت５ر４ـدالى او د مظلوموانـسانانو                   
－رالبي ي３ نه خوشي كول３، ابدي بدمرغي ور په برخه سوه، د كفارو او مـشركينو                

  .  ياد سول او د اسالم او مسلمان سره ي３ ضديت راواخيستپه نومونو
د كفر او اسالم د دې مبارزې تاريخ ته چي ل８ ＇ه ＄ير سو اسـالم  نـ７ۍ او                          

 سـاده ژونـد     ،ن７يوالو ته سمون، عـدالت، برابـري، وروري، سـوله، هوسـايي           
خو＊ونه او ن５كمرغي، پوهه او پرمخت， ورپه برخه كوي،  خو كفـر ماديـاتواو               

ه ن７ۍ كي چي هر ＄ـاى شـته وي ؛ لكـه تيلـو، معـدنونو،  تجـارتي －＂ـو او                       پ
امتيازاتو او داسي نوروته رس５دل او پر هغو انحصار او  خ５＂ه اچـول او يـو لـه              
بله رقابت، د ج／７و د اورونو بلول او د ضـعيفو ولـسونو الخـوارول، النـدي                 

خپـل ډول   . كول او مزدور او مريي كول په ا請طالح خپله شريفانه دنده بولي           
ډول او ب３ پايانه مفاسد او عياش９ او منحط مادي نظام غوره، مترقـي او حـق                 

لكه چي په دې الر كي ي３  د اسالم او مسلمان سره په  ج／ـ７ه كـي ډ４ـر                     . ＊يي
كرغ７５ن او تور تاريخ شاته پرې اي＋ى او اوس له يوه پلـوه  د نـوي، اوسـمهالي                   

 او بـل پلـو يـ３ ډول ډول          تخنيك او وسل３ په زور لـه فرعونيتـه كـار اخلـي            
شيطنتونه او د مسلمانانو د غولولو او د هغـو د مريـي كولـو لپـاره ډول ډول                   
！／９ بر－９ په الر اچولي او د ن７ۍ په －وټ －وټ كي سـتر او زړه بوږنـوونكي                  

  نان په ډله ييـزه تو－ـه وژنـي        وران９ او فسادونه كوي، مظلوم اوب３ وزلي مسلما       
  په هراړخيز مالت７ د اسرائيلو لخـوا د فلـسطين          د امريكايانو او نوروكفارو     چي  ( 

  او بيـا  ) پس３ وژل او ك７ول يـ３ يومثـال دى   د ب３ دفاع ولس شپه او ورځ پرله  
  د دې سره سره په ب３ حيايي سره  ＄انونه د بشر او ＊％و د حقوقـو مـدافعان او                   

  د دې تبليغاتو تر تاثير النـدي د مـسلمانانو           او. ( د مدنيت او آزادۍ اتالن بولي     
  د ناپوهانو عقلونه ال پ＋وته والړ سي او چي ＇ه مادي －＂ه وي د حـق او باطـل                   

تاسي ل８ ＇ه  ＄يـر سـئ پـه دې وروسـتيو             ) د ب５لولو ستر－ي ي３ هم ړندې سي        
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 ختي＃ او لو４دي＃ د ＄نـاورو كفـارو          مهالونو، په ت５ره په ت５رو د４رشو كلونو كي د        
ان９، وژنـي، خـوارۍ او      لخوا زموږ پر مسلمان هيواد او ولس ＇ه ناتارونه، ور         

ست７ياوي رواني او ت５ري８ي او زموږ د ال خوار４دو لپاره ＇ـه ډالرونـه ل／يـ８ي او                 
＇ه توطئ３ او د سيس３ او جاسوس９ او په سترو ل／＋تونو تبليغات روان دي؟ له               
بده مرغه زمـوږ ډ４ـر ناپوهـه او بـ３ بـصيرته ساكـ＋ان دا ！ـول جنايتونـه او دا                      

ويني او بيا هـم ل／يـادي د دغـو جنايتكـارو            غولوونكي ډرنامي د سر په ستر－و       
كفارو په مالت７ او د  خپلو ب３ وزلو او درپه درو مسلمانو خلكوپرضد په هلو ＄لو                 

. او ＄يني يـ３ بـ３ ＄ايه داليل او اوتي بوتي هـم وړانـدي كـوي              . ست７ي دي 
دلته موږ له دغو كسانو ＇خه  پو＊تنه كـوو چـي دغـه سـراښ كفـار ولـي پـه                      

كي خپل خلك د مـرګ  خـول３ تـه تـ７ي؟ ولـي دا دونـه                  افغانستان او عراق    
رسوايى پر ＄انو مني؟  ولـي د دوى خپـل خلـك او ن７يـوال د دوى د دغـو                     
جنايتونو پرضد اعتراضونه او مظاهرې كوي؟ او ولي دوى  دا دونه بـ３ خرتـه             
ل／＋تونه كوي؟  كه دوى دا كومكونه د بشريت په خاطر كوي، په هند كي يـوه     

ه وه چـي د كـور د كرايـ３ او وچـي ډوډۍ پيـس３ يـ３ نـه                    افغانه مهاجره پ５غل  
د مهاجرو ادارې د غي     ) مل／روملتونو  (د دغو كفارو د ن７يوال سازمان       . درلودې

پ５غلي ته د مياشتي  اته سوه د４رش هندۍ كلـداري وركـول３، بيـاي３ هغـه پـر                   
هغـ３ چـي ＇ـو مياشـتي هر＇ـه زار ۍ ورتـه وكـ７ې، د دوي                  . بندي كـ７ې  

هغ３ ورته ويلي وه چي پر ما د ＇و مياشـتو           .  روالى سوه بشردوستي ي３ راونه پا   
د كور كرايه پاته ده او ＇و مياشتي مي په پور －زاره ك７ې ده او س دغـه پيـس３                    

په جواب كي د مل／رو ملتونو يوې كارمنـدي ورتـه ويلـي وه              . را＇خه غواړي 
چي والړه سه بد لمني وك７ه، د ＄ان د ډوډۍ د پيداك５دو لپاره خو دا＇ه بـد                 

هغه وو چي پاى هغ３ ب３ وزلي افغاني پ５غلي د مهاجرو پـه دفتـر               !!  ه دى   كار ن 
كي ＄ان په اور لولپه ك７ او په  خپله م７ينه ي３ د دې كنجوسو كفارو پـر تنـدي                    

  !  دغه دى د دې كفارو د بشر دوست９ ا請لي ماهيت . تور داغ پر４＋ود
７كـي د اسـالم        د كفر او اسالم د مبـارزو پـه ل           .      ＊ه رابه سو خپلو خبرو ته     

 او  )سيـسيل    ( ، 請ـقلي３  سپ５）لى دين  د هغه د حقانيت له بركته تـر اسـپاني３            
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  .  ورس５دىنورو لو４ديزو سيمو
      د اسالم  د اموي خليفه عبدالملك بن مروان په وختو كي د افريق３ ！وله               

د وليد بن عبدالملك په وختـوكي موسٰـى         . وچه د اسالم په نور مشرفه سوه      
  د افريقـ３   . په قيروان كـي اوسـ５دى     د افريق３ د والي په تو－ه       ر نومى   بن نصي 

د لويي وچي مخامخ د اروپا په جنوب لو４ديزه برخه كـي يـوه ！اپووزمـه ده                 
 يا اندلس ورته وايي او د سمندر د لسو يا دوولسو ميلو             (Spain)چي اسپانيه   

مـي  د اوو . له افريق３ ＇خه ب５لوي   ) چي ډ４ر ل８ وا！ن دى      ( په اندازه ارشو ي３     
  . ع５سوي پ７５ۍ په وروستيو كي د دې هيواد خلكو خورا تريخ ژونـد درلـود              
  . د هيواد نيم و－７ي مريان وه او ژونـد يـ３ د ＇ـارويو تـر ژونـد ډ４ـر بتـر وو            

مريي د  خپل بادار له اجازې       . د دوى په كار به د دوى بادارانو عياش９ كول３         
  .  لـو فيـصله پـر ك５ـده       پرته واده نه سواى كوالى او په ډ４ره وړه －ناه بـه د وژ             

م％كي او . ＇خه درن３ مالي３ اخيستل ك５دې ) طبق３  ( د ملك له من％ن９ تپ９      
د واكمنو او پادريانو محلونه او خانقاوي       . جايدادونه د واكمنو او پادريانو وه     

اخالقـي ورانـي خپـل اوج تـه         . په ＊كلو نجونو پري خـان３ －ر＄５ـدلي وې        
لنـ６ه داچـي    . مونه ك５ـدل  د مذهبي ل８كيو سره ډول ډول ظل      . رس５دل３ وه 

 تنـ， آمـد   ««««ناخوالي دونه ډ４ري سـوي وې چـي مظلـوم او مقهـور رعايـا د            

  چي كله كله به د ولس د ب３ وزلـي تپـ９            . حالت ته رس５دلي وه   »  »  »  »   آمـد    بجن，
  .د س７و ساوو لو－ي ان د فتن３ او ورانيو لمب３ سوې

   د مراكش په شمالي سـاحل كـي د سـبته نـومي ملـك يـو سـردار يوليـان                          
ه يــوه ډ４ــره ＊ــكل３ او د نــازك انــدام ده خپلــ. نوم５ــدى) كاؤنــ جــولين ( 

  درلــودونك３ لــور چــي فلوريــ６ا نوم５ــده  د دغــه هيــواد د ！ولــواك رزريــق 
په دربار كي د هغه هيواد د هغه مهال د دود سـره سـم  د دربـاري او              ) راډرك  ( 

ـ         .  مذهبي زده ك７ي لپاره ورل８５ل３ وه      واك  خو د دې هيواد دغـه وروسـتى ！ول
تردې كچي بدكاره او عياش سوى وو چي د دغي نجل９ سره يـ３ پـه زوره بـد                   

＇ن／ـه چـي يوليـان يـو        . د دې خبري ＇خه لور پالر ته خبر ور ك７         . لمني وك７ه 
خپله لور  . معتبره واكمن سردار وو بد ي３ يووړه او د غچ اخيستلو په ل＂ه كي سو              
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رته د ＇و ور＄و تلو پـه       د هغ３ د مور د سختي ناروغ９ له امله كو         ( ي３ په يوچل    
وايي چي رزريق د  خداى په امان９ پر مهال هغو تـه             . خپل كورته راوسته  ) پلمه  

 چي زه د ＊كار لپاره  ＇و ＊ـو بـازانو تـه               ډ４ر شته ور ك７ه او هيله ي３ ＄ني وك７ه        
 زه بـه داسـي      ««««:يوليان ورته وويل    . ضرورت لرم، ماته ي３ له هغه ＄ايه راواستوه       

هغه وو چي بيا د افريق３      . »»»» خپل ژوند دي نه وي ليدلي        بازان در ول８５م چي په    
  والي موسٰى بن نصير تـه ورغـى او هغـه يـ３ د انـدلس نيولـو تـه وه）ـاوه او                       

هغه پخوا ال په دې فكر كي وو او له خدايه ي３ . د كومكونو ژمنه ي３ ورسره وك７ه
 خليفه وليد بن عبدالملك تر اجـازې         اسالم د  هغه وو چي د   . دغه －７ى غو＊ت  

ږميز كال چي  سپو٩١طارق بن زياد په تلو وروسته ي３  داسالم اتل جنرال اخيس
 ع５سوي كال د جوالى سره سمون خوري په يوه روايت د دوولـسو زرو        ٧١٠د  

  . او په بل روايت د شلو زرو ل＋كرو سره د اندلس د نيولـو چـاري تـه و－ومـارى                   
دمخـه د اسـالم د   د اندلس د سمندر د  ختيزي غاړي هغه غر－و！ى چي تر！ولو  ( 

په ] جبل الطارق [ سپ５）لو او اتلو مجاهدينو د پ＋و مچولو وياړ ور په برخه سو د  
 ] Gibraltarجبرال＂ـر [ دغه غر－و！ى اوس هم په لـ８ بـدلون          . نامه ونومول سو  

طارق چي كله د اندلس ＇ن６ي ته ورس５دى تر ！ولو دمخه ي３ ！ولي هغه              ). بولي  
سولي وه وسو＄ل３ او په دې تو－ـه يـ３          ب７５ۍ چي خپل پو＄ونه ي３ پك＋ي ور ر       

  . اسالمي پوځ ته له بري يا شهادت پرته بله الر پرې نه ＊وول
د ج／７ې په پايله كي رزريق د سمندر اوبو يووړ او د هغه زيات شم５رپو＄يان                     

  يا د مسلمانانو تر ت５غ ت５ر سول او ياپه سـمندر كـي ډوب سـول، اوپـاى انـدلس                     
تاريخونـه وايـي    . ５ـ＋ه وه  كال پ . ) ع٧١١. (  س ٩٢ا د د. د اسالم ل＋كرو فتح ك７    

  چي په طارق پسي موسٰى هم ورغى اوپه ډ４رو ج／７وكي تر برخي اخيـستني او               
  د ！ول اندلس تر مطيع كولو وروسته ي３ د ！ولي اروپا د نيولو او د اسالم په نـور                   

ــانولو  ــ３ د رو＊ ــه      د هغ ــساوو ＇خ ــه كلي ــارو ل ــدطينتو كف ــو، ب   او د ملعون
آواز پر ＄اى د توحيد دكلم３ د اذان د پورته كولو لپـاره يـ３ داسـي                 د باطل د    

داروپا ډ４ره ＊ايسته م％كه به د  حقه  خالفت د وارثـانو تـر               : نقشه جوړه ك７ه چي     
  د ســترپاپ د ناســتون لــه كليــساوو ＇خــه بــه د  حــق او . پــ＋و النــدي كــ７ي
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  � �j� fو لـه هغـه ＄ايـه بـه ختـي＃ تـه مخـه كـ７ي ا        .  آوازونه اوچت ك７ي��  
د ب５زنتين د سلطنت  په پالزم５نه قسطنطنيه كي به د شام د پو＄ونو سره يو＄ـاى                 

  .سي او د دغسي سترو فتوحاتو مباركي به يوبل ته د باسپورس پر غاړو ورك７ي
        موسى په خپله باطل راپر＄وونك３ توره د دې نقش３ رن／ول پيـل كـ７ه او       

رغه د خالفت د دربار     خو له بده م   . د فرانس３ ＇و سرحدي ＊ارونه ي３ ونيول      
  . د دې كار د نه كولو حكم دا نقشه شن６ه ك７ه

      په دې ډول مسلمانان ترنژدې اتو پ７５يو پـر انـدلس پـه سـترتوب او بـرم                  
５ره چي د هغه ＄اى خلـك يـ３ داسـالمي           هغوپردې سرب . پاته سول واكمن  

 له ！ولو ناخوالو وژغورل او هوسا او آرام ژوند يـ３ ورپـه             عدل په پلي كولو   
برخه ك７، دغه هيواد ي３ د هنرونو، پوهنو، فرهنـ， او تمـدن، سـودا－رۍ،               
جن／ي فنونواو وسل３ جوړولو، ډول ډول ايجاداتو او ډ４رو نورو پرمختياوو           

  .او د نوم او شهرت لوړي پوړۍ ته ورساوه
  خـو مـوږ    .   په تواتر جوتي سوي دي     ؛      دا خبري د ！ولو تاريخونو په اتفاق      

يخ ليكونكي موسيو سيديو خبري دلته يوازي  د ب５ل／３ پـه            د يوه فرانسوي تار   
عدل كاوه   موسى بن نصير په هره  چاره كي ډ４ر           ««««: تو－ه رانقلوو، هغه وايي     
داسي سمسورتيا او د  خلكو ي３ داسي هوسـايي پـه      چي له امله ي３ د اندلس       

په پ５ر كي ي３ هي＆ نه      ] －اتانو  [ برخه سوه چي د هغه ＄اى د مخكنيو واكمنو          
 دانـدلس عـرب پـه علومـو، فنونـو،           ««««: بل ＄اى ليكي  . »»»» په برخه سوې     وه

هغـوى داسـي    . 請نعت، حرفت او اخالقو كي تر پرن／يانو ډ４ر ＊ه او اليق وه           
. كريم اوسخيان و－７ي وه چي د ＄وانمردۍ په الر كي ترخپلو＄انوالت５ر４دل          

داسي نه وه چي هغوى وحشيان وه او د خپلو ＄انوپه ارز＊ت نه پوه５ـدل،               
  .      »»»» هغو د خپلو ＄انو قدر هم ډ４ر ＊ه پ５ژندى بلكي

      خووروسته كور جن／يو او د اندلس او عربو د  خلفاوو او امراوو لن６ پاريو        
  دغه ستره اسالمي واكمني كمزورې ك７ه، سرحدي ع５ـسوي حكومتونـو تـه             
د مداخلو او ت５ريو موقع په الس ورغله او تـر ډ４ـرو ج／ـ７و او وينـو تويولـو                    

  . ３ هغه راوپر＄ولوروسته ي
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په نامه سيمه د مسلمانانو په الس كـي  ) －ريناډا  ( »»»» غرناط３   ««««      كله چي ال د     
ــ＂يل   ««««وه د  ــا كاس ــشتال３ ي ــسطيل３، ق ــي   (Castile) »»»» ق ــيمي واكمن   د س

  د سـيمي   )�Aragon ارغـون (    »»»» آرا－ـون  ««««نومي د  (Isabelle) »»»» ايزابل««««
واده وكـ７ او پـه   كـال  .ع1٩ ١سـره پـه   (Ferdinand)د واكمن فرډينين６    

  هغـو  . پـر قـسطيله، نـاوار او آرا－ـون بانـدي واكمـن سـول              كال  .ع٧٩ ١
د غرناط３ واكمن ابوالحسن ته سفيران ول８５ل او د زور په منطـق يـ３ ورتـه                 

 راكـول    ته هم موږ تـه د  خـراج         ،ستا پالر موږ ته  خراج راكاوه      ”:وويل چي 
. “تا واجب ده ژر را ول８５ه     ره ي３ چي اداينه ي３ پر       ومنه او د هغه پاته خراج س      

سلطان ابوالحسن سفيرانو ته وويل چي دواړو واكمنـو تـه وواياسـت چـي               
  اوس د غرناط３ په خزانو كي د سرو او سپينو زرو سـك３ تمـامي سـوي دى،             
  . خو د هغو پر ＄اى د ع５سويانو د سينو د  ＇يرلو لپاره يوازي تـوري پاتـه دي                  

 ډ４ر زړه ور او شجاع واكمن       په دې ＄واب پسي سمدالسه ابوالحسن چي يو       
خو له بده مرغه د دغه زړه ور ابوالحسن دوو زامنو ابـو             . وو جن， پر پيل ك７    

９ پورته ك７ او د غرنـاط３ يـوه   يوسف د پالر په وړاندي د بغاوت رپ عبداهللا او   
  پـه دې تـرځ كـي ابـو عبـداهللا د پـالر آزار وواهـه                 . برخه ي３ ＄ني ونيـول    

پالر چي يـ３ داوضـع      . فرډينين６ سره بندي سو   د ع５سايانو په الس ورغى او د        
 چـارو وا－ـي پـه الس كـي           وليدل تردې سلطنت ت５ـر سـو، او ورور يـ３ د           

. فرډينين６ ابو عبداهللا پر ور خوشي ك７ او غرناطه ي３ ＄ني ونيـول            . واخيست３
خو ＇ه مهال وروسته فرډينين６ غرناطه داسي محا請ره ك７ه  چي ابو عبـداهللا              

  فرډينينـ６ د غرنـاط３     .  سولي خبري پيـل كـ７ي      اړسو چي د فرډينين６ سره د     
＇ه توپير  د مسلمانانو په آزادي كي به      : د ترالسه كولو په بدل كي ومنل چي         

وسـل３ بـه نـه ＄نـي        . د هغو پر شتو او دارايي به ت５ـرى نـه كيـ８ي            . نه را＄ي 
د هغو دين،  جوماتونه، او رسوم به له بلوس９ ＇خه خوندي            . اخيستل كي８ي 

قاضيان . االرانو عزت او دندي به نه ＄ني اخيستل كي８ي        د هغو د سپه س    . وي
به چي د اسالمي شريعت سره سمي پر４ك７ي كوي پر خپل حال پاته كي８ي او               

به له مـسلمانانو ＇خـه  نـه اخيـستل           پخوانيو محصولونو زيات محصولونه     تر  
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ابو عبداهللا تـه يـ３ د هغـه مهـال           . پر دغو شرطونو باندي سوله وسوه     . كي８ي
لو４＋تو لكو پن％ه سوو روپـو د وركولـو پـر وعـده سـرب５ره  پـه                  ديوه كروړ ＇  

اندلس كي د پاته ك５دو يا په دوو مياشتو كي افريق３ ته  د تلو اختيار هم ورك７                  
  . او د بحري سفر د امكاناتو او اخراجاتو د برابرولو ژمنه ي３ هم ورسره وك７ه

ويانو فـتح كـ７ه او      باالخره غرناطه تر نهو مياشتو سختي كالبندۍ وروسته ع５س              
  ابــو عبــداهللا . فرډينينــ６ او ايزابــل تــه د كاتوليــك پاچهــانو لقــب وركــ７ل ســو

ۍ پر دوهمه د سهار تر لمان％ه وروسته  خپل كور كهـول  كال د جنور  . ع٩٢ ١د  
د غرناط３ د الحمراء له نامتو او ＊كلي ما９１ ＇خه         او پن％وس تنه مل／ري او خدمه         

ور＄ـئ   ”: ك７ل او  خپلو د＊منانو ته ي３ وويـل        وايستل، د افريق３ په نيت ي３ رهي        
عياشـيو او يـو لـه بلـه         ( هغه كالوي ونيسئ چي لوى ＇＋تن زموږ د بدو اعمـالو            

   . “له امله زموږ ＇خه واخيست３ او تاسي ته ي３ درك７ې) د＊منيو 
  د يو ＇و ش５بو خو＊يو د پ７５يو سزا ورك７ه
  يو له بله د ＊منيو تل تر تله درپـه دركـ７ه           

  
  

  تر باب الجدور نومي ＄اى ووتى فرډينينـ６ او ايزابـل           چي ابو عبداهللا          كله  
ابو عبداهللا وغو＊تل چي د هغو د تعظـيم         . د  خپل حشم او خدم سره والړ وه        

لپاره له آسه ورته راك＋ته سي، خو فرډينين６ پرې نه ＊ووى يـوازي يـ３ روغبـ７                 
ې، هغ３   خپلي م５رمني ته ي３ ورك７      ورسره وك７ او كل９ ي３ ور＇خه واخيست３،      

د ابـو عبـداهللا زوى      . خپل زوى ته ورك７ې او هغه خپل سپه ساالر ته وسپارل３          
. ي３ چي هغو يرغمل نيولى وو ور خوشي ك７ او د انـدلس لـه خـاوري ووتـل        

د دې سره سم ي３ ＊ار په ډ４وو ر１ا كـ７ او            . هالل غروب وك７ او 請ليب پورته سو      
وه د ب３ همت９ او     دا. ( په ！وله مسيحي ن７ۍ كي د خو＊يو جشنونه  جوړ سول          

 كـال .ع ٧١٠د دې سره سم د اندلس هغه اسالمي دولت  چي په             ). نفاق پايله   
  .له عربو ＇خه د تل لپاره واخيستل سوكال .  ع٩٣ ١！ين， سوى وو په هلته 
  كـي خپـل تـاريخ       »»»» فاس   ««««كله چي ماپه    : المقري په خپل تاريخ كي ليكي             

＇خه  پاته كسانو په  خيراتونو   بداهللا له ابوعكال.) ع١1٢٧. ( س١٠٣٧ليكى په 
  .７سوى وو په فاس كي مكال.) ع ٣!١. (س١ ٩－زاره كول او ابو عبداهللا په 
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د فرډينين６ كوم شرطونه  چي د غرناط３ دورسپارلو          دلته بايد ياده ك７و چي          
په بدل كي ي３ د مسلمانانو پـه وړانـدي منلـي وه، لكـه  چـي  موسيوسـيديو                     

نكي وايي د سياسي چل ول او ！／مارۍ له مخي وه  او په دې               اونورتاريخ ليكو 
هغه پوه５ـدى چـي د مـسلمانانوشم５ر        . غرض وه  چي پر غرناطه قبضه ول／وي       

آزادي او خپلواكي يـ３ هـم ډ４ـره خو＊ـي８ي او            . زيات دى او شتمن هم دي     
لـه دې  . ＄انونه پر وركوي، نو يو وخت النه يو وخت ب５رته پر ور پورتـه كيـ８ي             

ه ！ين／ه پت５يل３ وه  چـي مـسلمانان د عبـادت لـه اسـالمي طريقـ３ او          امله هغه پ  
كـه د هغـه وس رسـ５دالى دغـه        . اسالمي او عربي اخالقو ＇خه پـردي كـ７ي        

لـه  . خو هغه ب５ر４دى چي پك＋ي ناكامه به سي. بدلون ي３ سمدستي عملي كاوه  
دې امله هغه تر！ولو لوم７ى ډ４ر داسي جاسوسان و！اكل او و－ومـارل چـي پـه     

دوى  د مسلمانانو په وړاندي د ＊３ رويـ３  . ４ر و－７پال ع５سويان ايس５دل  ＊كاره ډ 
په تر سره كولو سره هغوى ته دا يقيني ك７ه چي ع５ـسويان د دوى سـره بـد نـه                    

كله  چي د ع５سويانو پ＋３ ＊ه ！ين／ي سـوې          . كوي او په دې ډول ي３ ت５ر ايستل       
املـه  پر اندلسي يهودو ي３ ډول ډول وحشيانه ظلمونـه پيـل كـ７ل او لـه دې                  

دغه مهـال دغـو شـيطان 請ـفتو جاسوسـانو          . مسلمانان هم په اند４＋نه كي سوه     
اند４＋منو مسلمانانو ته سال ورك７ه چي تاسو ته ＊ايي چي ع５سوي سـئ، كـه نـه                 

د دې  . چي پر يهوديانو راغلـى دى، نـازل سـي          ＊ايي پر تاسي هم هغه عذاب       
ه او اوس    دينـي آزادي نـست     ««««: سره سم نصراني حكومت عام اعالن وك７ چي         

＇وك د اسالم اركان او فرايض په ＊كاره نه سي ترسره كوالى، او كه ＇ـوك                
  .»»»»د اسالم دين پر８４دي او نصراني سي شته او زربه ورك７ه سي

  : كـال كـي پاچـايي فرمـان 請ـادر كـى چـي               . ع٩٩ ١      بيا فرډينين６ پـه     
 په اسپانياكي هغه ＇وك چي ع５سوى نه وي نه سي اوس５دالى، ！ول هغـه                ««««
د دې فرمان تـر    . »»»»سلمانان دي چي نه ع５سوي كي８ي له دې هيواده ووزي           م

 كليـساووته تلـه راتلـه    請ادر４دو وروسته د كمزوري طبيعت  ＇＋تنو مسلمانانو  
د ع５ـسوي  (Baptism  » بپتـسما «پيل ك７ه او د مسلمانانو ماشومانو ته يـ３  

. شيكله چي  ماشوم وز８４ي پر سر ي３ مقدسي اوبه ور پا           . مذهب يو دود دى   
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 خو كوم مسلمانان چي پـر خپـل ديـن           .)په دې ډول هغه ع５سوى باله سي        
！ين， وه او خپل －ران او سپ５）لى اسالم ي３ نه پر４＋ووى، پر هغـو يـ３ ډول                 

د هغو ك＋تونه ي３ ور وسو＄ل، شته او جايدادونـه يـ３            . ډول ظلمونه وك７ل  
  . ور ضبط ك７ل او هغوى ي３ له ملكه بهر وش７ل

 هم مسلمانانو ته حكم     لنسه نومي سيمي نصراني واكمنو    كال د وا  . ع ٢!١په      
هغو د والنسه پاچاپن％م شرلكان كرلوس ته لـه دې املـه            . وك７ چي نصراني سي   

شكايت وك７ خو د －＂ـي پر＄اى ي３ تاوان وك７ او پـه دې هكلـه سـختي الزياتـه                   
دغـي محكمـ３ پر４كـ７ه      . پاچا دا خبره د ديني پل＂نو محكم３ ته راجع ك７ه         . سوه

 مسلمانان دي ع５سوي سي خو چي نه ع５سوي ك５دل د محكمـ３ پـه               وك７ه چي 
موظفوو－７وبه په ＊ي الس كي .  پر４ك７ه په زر－ونو مسلمانان په اور وسو＄ل سول

  توره او په كي０ الس كي 請ـليب نيـولى وو پـه مـسلمانانو پـسي بـه －ر＄５ـدل،             
ې تـرد . د اسالمي شعايرو له ترسره ك５دو به ي３ را－ر＄ول او ع５سوي كول به ي３             

نه چي د غرنيو سيمو مسلمانانو به هم د دغو متعصبو ع５سويانو له السه سمه ورځ                
يس الرډ بشپ له پاچا ＇خه فرمان تر السه ك７          پاى د غرناط３ د محكم３ رئ     . ليدل

چي مسلمانان نه مذهبي مراسم تر سره كوالى سي، نه خپل لبـاس اغوسـتالى               
ه لو４ديزه ن）ا كـي د دوى       البته پ . سي، نه عربي ويالى سي، نه غسل كوالى سي        

د دې  . －６ون الزمي دى او مسلماني ＊％ي به له كوره دباندي ب５له بوغرې وزي            
فرمان په راايستلو سره مسلمانان اړ سول چـي وسـل３ تـه الس وا چـوي، خـو                   

پـه غرونـو كـي سـره     . ع５سويانو مات ك７ل او اړسول چي غرونو ته پنـاه يوسـي    
. و كلونو سختي ج／７ې په الر واچول３      راغون６سول او د ع５سويانوسره ي３ تر ډ４ر      

  خو ع５سويانو په هغو كـي ريـ＋３ و＄غلـول３ چـي پـه دې ډول ډ４ـر د د＊ـمن                    
د چلونو په لومو ك＋５وتل،  سره وپاشـل سـول، ＄ينـي نـصراني سـول او نـور            

كال بل پاچايي فرمان راووتى چي د والنسه . ع١1٠٩بيا په . افريق３ ته وت＋ت５دل
لـه دې املـه ＄ينـي       .  دي －ردسره له ملكـه ووزي      او مرسيه د واليتونو مسلمانان    

مسلمانان افريق３ ته ك６ه سول او ＄يني فرانس３ ته والړل، خو هغوى هم ＇ن／ه              
  . چي هلته هم د نصرانيت منلو ته اړ سول افريق３ ته مهاجر سول
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لـه واكـه ووتـل، پو＄يـانو        ) د رومـي واكمـن لقـب        ( پوځ د سنا او كونسلر      
  اغتشاش وك７ او سزار اړ سو چي د روم پر قانون پ＋ه ك＋８５دي او د خپل پوځ                 
د جنراالنو سره په ج／７ه كي را ＊ك５ل سي او پر هيواد كورن９ ج／７ه مـسلطه            

７نو ＇خه بـد    پاى د هغه د هيواد د ！ولو لويانو او كوچنيانو د هغه له ك             . ك７ي
راغله، باالخره د روم ＄ينو لويانو د هغه د وژلو ُدسه جوړه ك７ه او د يوه ملي                 
جشن په مراسمو كي چي سزار ورننووت او ！ول د هغه په درناوي والړسول              
يوه لوى چارواكي له سزار ＇خه وغو＊تل چي د هغه د ورور تـر تبعيـد ت５ـر                  

.  تنه توري پـر را باسـي    دغه مهال ويني چي ＇و    . سي، خو سزار په قهر كي８ي     
پـه دې   . سزار چي هري خواته －وري ب５له تورو ي３ بل ＇ه نه تر ستر－و كي８ي             

  بيا  ＇ن／ـه  چـي روميـانو         . ډول ＄ان د تورو وارونو ته سپاري او وژل كي８ي         
په ن７ۍ كي خپلو ＄انو تـه ډ４ـر د＊ـمنان پيـدا كـ７ي وه نـو بـاالخره د روم                      

  .ړن／ه او دړي وړي سوهامپراتوري د هغ３ د خپلو د＊منانو په الس 
دا چي امريك３ اوسمهال خپل ＄ـان د نـ７ۍ ژانـدارم او تا１ـه دار جـوړ                        

ك７ى دى او هر ＄اى چي وغواړي د ج／７و د اورونو په بلولـو سـره د وينـو                   
！ـول  . په ت５ره ي３ پر اسـالمي امـت ډ４ـره بـده ورځ راوسـت３ ده          . ول３ بهوي 

 ＇وك په زنـدانونوكي     مسلمانان ي３ په وير اخته ك７ي، ＇وك ساندي وايي،        
ډول ډول ك７اوونه －ـالي، ＇ـوك ！پـي ！پـي پراتـه دي، ＇ـوك د شـهادت         

لـه  . جامونه پر سر پورته كوي، د ＄ينو مسلمانو خوندو پر عزت ت５ـري كيـ８ي              
وي＂نام ＇خه نيول３ تر افغانستان او عراق پـوري ！ـول د امريكـايي تره／ـرۍ                

ـ    . ＊كار سـوي دي او نـورو تـه هـم －وا＊ـونه كـوي               ه خـون７ي   د امريكـا دغ
امپرياليزم تر اوسه پر ＇ه د پاسه شپ５تو هيوادونو باندي ت５ري ك７ي دي او پـه                
دغه د شيطان او شر او فساد په هيواد كي تـر پن％ـو سـوو زيـات وسـله وال                     

نو آيا تاسـي ＇ـه فكـر        . تنظيمونه په اسالمي ن７ۍ كي فتن３ او وراني خپروي        
سـزار او ه＂لـر پـه       كوئ چي د دغه هيواد درنده خويه واكمنـان بـه د ژول              

برخليك اخته نه سي؟ او دغه هيواد به پاى د روم، فارس، برتـاني３ او نـازي                 
المان غوندي د هغه د د＊منانو په الس دړي وړي نـه سـي او دغـه متحـده                   
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  اياالت به په متفرقه او ب５لو ب５لو اياالتو وانه وړي ؟ په داسي حـال كـي چـي                   
   :مخ د ＇ر－ندونو لـه مخـي  ) ١�٩(د   كتاب “ ه��وس ���    ٹ وا
 ے����� � ”د  
تر اوسه د امريكا په دننه كي تر دوه نيم سوه زيـات ب５لتـون غو＊ـتونكي او                   ”

  خو د امريك３ رسن９ ي３ پر فعاليتونو تر زياته .  تره／ر سازمانونه فعاليونه كوي
اوس په امريكا كي فكري او توكميز ليريوالى دونه زيـات           . حده  خوله پ＂وي   

  له ډ４ـره مهالـه     . ３ ي３ ز＊ته زياته تياره ك７ې ده      سوى دى چي د هغ３ راتلونك     
د امريكا پر دولتي، تجارتي، ＊وونيزو، او نورو  ادارو بانـدي مـنظم بريدونـه                
كي８ي، چي په  ＄ينو كي ي３ مو！ر بمونه هم استعمال سـوي دي او لـه املـه                

  .   “ي３ په زر－ونو و－７ي وژل سوي او په مليونونو ډالر تاوانونه وراو＊تي دي
  سـتا د نبـي امـت د كفـارو د ج／ـ７و، ډول ډول فتنـو                 ! اى لويه ＇＋تنه          

  او فسادونو په دې تورتم كي په وير ＄ن／يـ８ي او وينـي، غو＊ـي او هـ６وكي      
  لويـه  ＇ـ＋تنه تـه پـر         ! ي３ د بمباريو په دوړو او باروتو كي پاش پـاش كيـ８ي            

  ته د دې خپل اسـالم ژغـورني تـه يـو 請ـالح الـدين ايـوبي يـا                    ! ور حم８５ه   
＇وله دې بـد معاشـي او تره／ـري، مـادي او     ! مد شاه ابدالى را وپا＇وه      اح

طاغوتي امريكا ＇خه د دې مظلومانو غچ واخلي او ستا پر م％كه هـر لـوري                

ــه د  �uu ت uu !! !!%%%% yy yy`̀̀̀ ‘‘ ‘‘,,,, yy yyssss øø øø9999 $$ $$#### tt tt,,,, yy yyδδδδ yy yy———— uu uuρρρρ ãã ãã≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt6666 øø øø9999 $$ $$#### 44 44 ¨¨ ¨¨ββββ ÎÎ ÎÎ)))) ŸŸ ŸŸ≅≅≅≅ ÏÏ ÏÏÜÜÜÜ≈≈≈≈ tt tt7777 øø øø9999 $$ $$#### tt ttββββ%%%% xx xx.... $$$$ ]] ]]%%%%θθθθ èè èèδδδδ yy yy———— ∩∩∩∩∇∇∇∇⊇⊇⊇⊇∪∪∪∪   ــو� ږه خ

            .هي دا خو تاته ډ４ره آسانه دهالٰ. زمزمه په سترتوب او پرتم سره خپره سي
        

        د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟د امريكا اصلي مقصد څه دى؟
خفيـه  جاسوسـي     (       نن مهال امريكا د ب５روكراس９، پ＂ـو ＇ـار－رو ＇ـان／و            

  لـه دې ＇خـه نـه      . او خپل پوځ په ولكه كي را ＊ـك５ل سـوې ده           ) ايجنسيو  
يوازي د امريكا  بشپ７ه ！ولنه، بلكي ！وله ن７ۍ د سختو خطرونو سـره مخـامخ                

نن چي په هغو هيوادونو كي چي د امريكا تر الس النـدي دي او               . دهسوې  
په خپله امريكا كي پر انساني حقوقو كومه بده ورځ راغلـ３ ده تـردې دمخـه        

امريكا د دې پر ＄اى چي خپل خلك د بهرن９ ن７ۍ           . هي＆ نه وه ليدل سوې    
له حقايقو ＇خه خبر ك７ي، هغو تـه فر４ـب وركـوي او د  حقيقتونـو ا請ـلي                   
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  . ه ورته ＇ر－ندويان％ور ن
        د عراق د ابو ُغرَيب د زندان معاملـه وي، كـه پـه ب５الب５لـو ج５لونـو كـي                    

 خپل هر اقدام سم او        حكومت  انانو د تعذيب او ك７ولو خبره، د امريكا       غد اف 
، بلكــي (Protective)، د خپــل امنيــت لپــاره ډ４ــر مهــم (Justified)روا 

  ولـسمي پ５ـ＋ي امريكـا او ！ولـه نـ７ۍ           د ستمبر د يو   . منصفانه او پر ＄اى بولي    
خو د امريكا د  عدل او انـصاف دا حـال            . د سختو ك７اوونو سره مخامخ ك７ه     

دى چي تر اوسه ي３ په دې هكله له هي＆ －رم شخص ＇خه ＇ه پو＊تنه نـه ده            
  . ك７ې او د دې پ５＋ي －رمه بهرن９ ن７ۍ ＊يي

 مهـم    په امريكا كـي يـو پـه بـل پـس３ دوه             كال په جوالى كي   .ع�٢٠٠      د  
) جاسوسـ９   ( لوم７ى رپوټ د سنا د مجلـس د ＇ـار－ري           . رپو！ونه خپاره سول  

  په دغـه رپـوټ كـي راغلـي وه چـي د امريكـا د جاسوسـانو ادارو                   . ادارې وو 
د عراق د ك５مياوي وسلو په هكله داسي ناسم اطالعات را غون６ ك７ي وه،  چي                

  . سـوى وو  د هغو له مخي بش ته پر عراق باندي د بريد كولـو جـواز وركـ７ل                  
د دغه رپوټ سره سم سي آى اې هم په دې اړه چي 請دام د القاعـدې سـره                   

  . اړيكي لري غلط رپوټ ور ك７ى وو
) ��٧(وو چـي پـر    دوهم رپوټ د ستمبر د يوولسمي د چينل  د لسو غ７و           

په دغه رپوټ كـي هـم د بغـداد او القاعـدې اړيكـي رد                . مخونو مشتمل وو  
خبره ！ين／ار سوى وو چي د من％ني ختي＃ په         په رپوټ كي پر دې      . سوي وې 

له ت５لو  ”－６ون بايد د ！ولو اسالمي هيوادونو سره اړيكي پر پياوړو بنس＂ونو او             
خو پر بش بانـدي د  ج／ـ７ې ل５ونتـوب    .  ！ين／ي سي(Beyond oil) “ماورا

دونه غلبه ك７ې ده چي د عراق او افغانستان د پوپنـا كولـو، خـاوري ايـرې                  
اريو د ولسي ب５／ناه  خلكو د ډله ييزو وژنـو او امريكـايي         －ر＄ولو، په ړندو بمب   

دغه . دولتي تره／رۍ د پرمخ ب５ولو لپاره هره مياشت په مليارډونو ډالر ل／وي           
تر اوسه ال هـم پـه عـراق او افغانـستان كـي پـر                شخص او د هغه دولتي بان６       

  پو＄ي حل ！ين／ار كـوي او نـه دا چـي لـه عـراق او افغانـستان ＇خـه يـ３                       
يي پو＄ونو د وتلو اراده نه ده ك７ې، بلكي كه نور هيوادونه له دغـو               د امريكا 
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يا نا امنو ＄ـايونو     ＄ايونو ＇خه د خپلو پو ＄ونو د ايستلو اراده ＇ر－نده ك７ى            
  . هغوى ال تهديدويته خپل پو＄ونه نه ورل８５ي 

      هي）وك نه پوهي８ي چي دغه وحشت او ＄ناورتوب بـه تـر كومـه روان               
ديارلس كلنـو اقتـصادي بنـديزونو او دوو خون７يـو او            پر عراق باندي د     . وي

پوپنا كوونكو ج／７و په پايله كي د بش كورن９ تر 請دام ب５خي ډ４ـر بـ３ －نـاه                   
  په افغانستان كـي د طالبـانو لخـوا د ！ينـ， سـوي امنيـت او                 . و－７ي ووژل 

 لـه سـت７يا او      د كوكنارو د ك＋ت په ！په بندولو په پايله كـي خلكـو د ج／ـ７ې               
 سا اخيست３ وه، خو بش او －وډا－يانو يـ３ د  خلكـو              سايىمصايبو ＇خه د هو   

  دغه آرامي په ！ول هيواد كي په نا امني، ب３ كاري، د نرخو نـو پـه لوړ４ـدو،                   
و او د اقتصادي ودي پـه ！پـه در４ـدو،           رد بر４＋نا د نشتوالي له امله په تورو تيا        

   اداري او ！ولنيزو ډول ډول فسادونو، غـالوو، داړه مـاريو او شـوكماريو او              
د لو！مارو او شر او فساد د توكو په واكمن كولو او هره  خوا د  جن，  ج／７و 

  .          په اورونو بلولو بدله ك７ه
      عربي هيوادونه د ت５لو ډ４ري ＊３ شتمن９ لري،  خو له بده مرغـه د دوى                

.  تـوره  ＄وړنـده ده      (Sanctions)پر سرونو د امريكا د بنديزونو او تعزيراتـو          
  د امريكـا پـه انـد       .  چي نه چي د عراق په برخليك اخته نه سـو           دوى ب５ري８ي 

يو ډ４ر ＊ـه ا請ـل جـوت     (Fear as a Weapon) “ب５ره د وسل３ په تو－ه”
په عراق كي هره مياشت اتلـس زره ماشـومان د امنيـت د شـورا                 .سوى دى 

. لخوا د ل／ول سوو امريكايي بنديزونو له امله خپل ژوند لـه السـه وركـوي               
  ق كي د لوږي، د چي＋لو د اوبـو د نظـام د ورانـ９، د درملـو                  دغه راز په عرا   

د كم＋ت او هره خوا د جن， ج／７و، بمباريو، ورانيو، چـاودنو او نـورو لـه                 
امله په مليونونو و－７ي ووژل سول او يا معلول او معيوب سـول او دا لـ７ۍ                 

  . په ب５روونك３ تو－ه نوره هم مخ پر پراخ５دو روانه ده
المي هيوادونو بانـدي د ولكـ３ ！ين／ولـو لپـاره در４يمـه             امريكا اوس پر اس         

ن７يواله نا اعالن سوې ج／７ه په الر اچول３ ده او اوس دا دى د ايران د ا！ـومي                  
دغـه  . رب７ي په اړه په ډان， پ５يل３ د در４يمـي ن７يـوالي ج／ـ７ې  خبـري كـوي      



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور         
 

 

120 

دغـه  . هيواد په دې  نا اعالن سوې ج／７ه كي په سوونو مليارډه ډال７ مصرفوي             
ه هيواد پر خپل ا！ومي ＄واك سرب５ره د اليزر پـه واسـطه د الر＊ـوونكو    راز دغ 

په ا！ـومي وسـلو     . بمونو او د ستورو د  ج／７ې ！كنالوژۍ ته پر مختك وركوي           
 په يوه وخـت كـي د نـ７ۍ      (Trident)سمبال يو سمندري ببو غوندي اوبتل       

  .اوبتلونه لري) ٢٢(اوس امريكا دغسي . ＄ايونه په نخ＋ه كوالى سي) �٠٨(
＇خـه  ١٩٠١      تيوډور روز ول چي ！ي６ي روز ول يـ３ هـم بـولي، لـه                

د ＄ـواكمني امريكـ３ تـصور      . كال پـوري د امريكـا ولسمـشر وو        .ع١٩٠٩تر
د دې موخي او مقصد لپـاره د امريكـا پـه سـمندري              . لوم７ى ده وړاندي ك７   

  : ！ي６ي روز ولـ ويلـي وه        . ＄واكونو كي زياتوب د ده په حكم رامن％ته سو        
 & Speak softly) “رمي كوه، خو غ＂ه ډن６ه ور سره ＊كاره كوه خبري ن ”

carry a big stick)امريكا تر اوسه پر دغه پاليسي عمل كوي  .  
      په ن７ۍ كي چي اوس د امريكا كوم د زړه له كـومي دوسـت سـته، هغـه                   

بلكي داسي ＊كاري چي د دواړو بقا او ژوندي پاته ك５ده په يـو              . اسرايل دي 
  .  امريكا او اسرايل د يو بل پـر جنـايتونو پ＂ـه خولـه پاتـه كيـ８ي                  .بل اړه لري  

اسـرايل  . ان چي په اسرايلو كي د امريكا ا！ومي ري اك＂ور  هي＆ نـه ＊ـكاري               
  . خـو امريكـا يـ３ هـي＆ نـه غنـدي           . هره ورځ بـ３ دفـاع فلـسطينيان وژنـي         

 مه د سپيني ما９１ يوه وياند د اسرايلو د مرګ           ٢٢كال د جون پر     . ع�٢٠٠د  
  د دوى، يعنـي   ”: د مالت７ په ترځ كي خبرياالنو ته ＇ر－نـده كـ７ه چـي             ژوبلي

 They need to be) “د فلسطينيانو وژل او ！وك ！وك كول ضروري دي

dismantled)     چي د امريكا له دغسي اند او فكـر          نو اوس تاسي فكر وك７ئ
  ＇خه هيله او توقع عبث نه ده ؟ 

  (Welfare state) هيـواد        د امريكا حكومت خپل ＄ان د خير، ＊ـ２／５ي 
－２ـي خو عمال شتمني د عوامو پر ＄اى د دغه هيواد د شتمنو پـه الس كـي                  

د خپلو －＂و د خوندي كولو لپاره ب５روكراسـي او پـوځ            ) طبقه  ( دغه تپ９   . ده
پالي چي له امله ي３ د امريكا ！ـولنيز، اخالقـي او اقتـصادي بنـس＂ونه ويجـاړ         

الرو په م كوم خطرناك مـيالن پـر   امريكا چي د خپل پوځ او ډ      . سوي دي 
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 “عـالج    تحميل５ـدونكى  ”دا د امريكا يـوازني    . مخ بيايي هغه سيكولريزم دى    
(American imposed Treatment) چي لوم７نى هدف ي３ اسالمي . دى

مقصد دادى چي د دې امت له دماغ ＇خـه د لـوى ＇ـ＋تن د اعلٰـى                  . ن７ۍ ده 
  ودي او پرمختيــا دوى دې تــه د فرهن／ــي  . حاكميــت تــصور پر４مين％ــي  

كوم چي له امله ي３ د اسالمي ！ولني روحاني ارز＊تونه لـه من％ـه              . نوم وركوي 
د ماده پالني او سيكولريزم جوړه سوې الر په ا請ل كي داسي يوه －مراهي . ＄ي

  .  ده چي هر －ام پر اخيستل اسالمي ！ولنه له خپل ا請لي منزله ليري بيايي
  

        ورينورينورينورينډكټډكټډكټډكټد بش ښكېالكي د بش ښكېالكي د بش ښكېالكي د بش ښكېالكي 
ا اوسني ولسمشر جورج واكر بش چي كله د ولسمشرۍ  په  دنده پيل د امريك      

وك７، اعالن ي３ ك７ه چي د هغه ا請لي كار دادى چي د هغـه د پـالر  مـشر  بـش                 
په دې موخه هغه په  خپله كابينه او د ملي امنيت په             . نيم／７ې اجندا بشپ７ه ك７ي   

مـادي   كي د خپل پـالر د وختـو اعت  ( National Security counsel)شورا 
  لكه  چي هغـه  د امريكـا         . وزيران او حكومتي او تجارتي همكاران راغون６ ك７ل       

  . د  هغه مهال د دفاع وزير ډك چيني  د خپل مرستيال په تو－ه و－ومارى
＇ن／ه چي ډك چيني پر حكومتي دنده سرب５ره د ت５لو په سودا－ري كي هم                    

  ني ولسمــشر د پخــواني ولسمــشر بــش شــريك او ســالكار وو، ＄كــه نــو اوســ
د امريكا  د ملي امنيت د شورا په لوم７ن９ غون６ه كي هغه ته دنده وسپارل چي                 

  لكه چي ＇ر－نـده ده     .  لپاره الر＊وونكي ا請ول وضع ك７ي     “ورينډك＂بش  ”د  
او پـه دې تـرځ كـي د  خپلـو            صاد د ＇رخ د پر حركت راوسـتلو         د امريكا د اقت   

＊ـتونكي سياسـتوال عـادت      تجريو د ډكولو لپاره د امريكا زياتره  جمهوري غو         
＄كه .  پر محور باندي جوړي ك７ي    “ ت５لو   ”سوي دي چي ！ولي ملي پاليس９ د        

كال پـه  .ع٢٠٠١نوكوم رپوټ چي د امريكا د ولسمشر مرستيال ډك  چيني د       
د ملي امنيت شـورا تـه وړانـدي كـ７، پـه هغـه كـي پـه                   د امريكا    جوالى كي 

د پاليـس９   (   ملي اجندا     “ت５لو   ” راتلونك３ كي د امريكا په ！ولو اجنداوو كي د        
  .     ته پر لوم７يتوب باندي ！ين／ار سوى وو) عنا請رو

كال پوري په امريكا كي د ت５لو په توليـد       .ع٢٠٢٠د دغه رپوټ سره سم به تر              



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور         
 

 

122 

چي په دې تو－ه به د ت５لو د اوسـنيو ز４رمـو پـه             . كي پن％وس سلنه زياتوب راسي    
  سي او هغه سـيمي بـه  چـي د ت５لـو             توليداتو كي تر خطرناكي پولي كم＋ت را      

  . د ز４رمو له امله د امريكا ستر－ي په رو＊انه دي خپل ارز＊ت له السه ورك７ي
سـعودي  .       په دغه رپوټ كـي د سـعودي عربـستان يادونـه هـم سـوې ده          

عربستان اوسمهال د نـ７ۍ پـه ！ولـو هيوادونـو كـي د ت５لـو د زيـاتو ز４رمـو                     
زيات استخراج او امريكا ته د ډ４رو ت５لـو         خو د ت５لو د     . درلودونكى هيواد دى  

كال پوري په دغو ز４رمـو كـي        .ع
請٢٠٢ادرولو له امله امكان لري چي تر        
په دې 請ورت كي به امريكا ته سعودي عربستان  . تر زياتي كچي كم＋ت راسي  

د ډك چيني په    . خپل ارز＊ت له السه ورك７ي او بل عوض به ي３ هم نه وي            
 خـ＋تي حيثيـت   ۍش د دكتـورين د لـوم７  د برپوټ كي چي په حقيقت كي      

  لري، پر نـ７ۍ بانـدي د دبـدب３ د ！ين／ولـو او پـه داسـي طريقـه چـي د دوى             
 ＊ـكارولو لپـاره النـدي       د خو＊ي سره سمه وي د ن７ۍ د ولسونو د ب５رولـو او            

       :    －２ل سوي ديعنا請ر اړين

  . پو＄ي ＄واك) ٣(سياست ) ٢(اقتصاد ) ١ (
    لـوړوالى  تـه پـر نـورو عنا請ـرو بانـدي زيـات              اقتـصاد خو په دې ！ولوكي           

دا ＄كه چي د نورو عنا請رو شتون د اقتصاد پـه           . او ارز＊ت وركول سوى دى    
كه په امريكا كي اقتصاد پياوړتيا مومي نو په ن７يوالو چـارو كـي              . شتون اړه لري  

به د هغ３ اغ５ز پياوړى وي، خو كه يـ３ اقتـصاد وده نـه كـوي، نـو د پـو＄ي                      
  تيا لپاره به ل／＋تونه له كومه ك７ي؟ كه ل８ ＄ير سو نـو د بـش                ＄واكونو د اغ５زمن  

د دكتورين كورني او بهرني عنا請ر يو د بل سره ت７لي دي او هغه دا چي امريكا                 
ته د يوه هيواد په تو－ه دپاته ك５دو لپاره په كورن９ سـطح پـر دغـو درو عنـصرو                    

   بانـدي   بالكل په همدې ډول امريكـا پـر نـ７ۍ         . باندي نور ！ول شيان والړ دي     
ـ              وه اوږدمهـال３ سـتراتيژي     د ولك３ ！ين／ولو لپاره پر دغو درو عنا請رو مـشتمله ي

   حـرص   ＊ـك５الكي د دغي ستراتيژۍسره سم امريكا د خپـل         . دهك７ې   هم طى 
  ه كولـو لپـاره نـور هيوادونـه لـوم７ى      د ترسـر  او د ن７يوالي واكمنـ９ د هيلـو         

ــو   ــك５الكي من／ول ــصادي ＊ ــو اقت ــه خپل ــك او پ ــوال بان ــم  آكي د ن７ي   ى اي



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور     
 

 

123 

ن７يــوال وجهــي �  IMF(  International Monetary Fund (ايــف
بيا په دوهم －ام كي د  خپلو برياليو سـفارتي اړيكـو   . الري راولي له )請ندخ 

په بركت د دغو هيوادونو د منطق خولي بندوي او پاى د پو＄ي ＄واك پـه      
  . م هغوى د تل لپاره مغلوبوي

 په دې هكلـه زمـوږ مـخ تـه ډ４ـري             تر دوهمي ن７يوالي ج／７ې وروسته          
ډك  . ب５ل／３ پرت３ دي، چي افغانستان او عراق ي３ تازه ب５ل／ـ３ －２ـل كيـ８ي     

چيني د بش په دكتورين كي ！وله ن７ۍ د ت５لو او د امريكا د بالقوه او بالفعل 
 لـه پلـوه پـر النـدي برخـو      －＂و د ترالسه كولو او ساتلو او د هغو د اهميت     

  : و４شل３ ده
  

   :(ARABIAN GULF) عربي خليجعربي خليجعربي خليجعربي خليج) ) ) ) ۱۱۱۱(((( 

د دې يو المـل دادى      . ت لري يد بش په دكتورين كي دغه سيمه ډ４ر اهم              
د ت５لو د ز４رمـو     . چي د ن７ۍ تر ！ولو زيات ت５ل په دغه سيمه كي موندل كي８ي            

  . دوهمـه ليكـه كـي دريـ８ي       پـه   له پلوه سعودي عربستان په لوم７ۍ او عراق         
هم په دغه سيمه كي     ) مركز (پر دې سرب５ره ＇ن／ه چي د اسالم روحاني من％ي        

بـل دا چـي   . واقع دى، نو دغه سيمه له سياسي پلوه هم ډ４ـر ارز＊ـت لـري     
امريكا له دغه  ＄ايـه سـهيلي او         . عربي خليج له نظامي اړخه هم ډ４ر مهم دى        

  . من％ن９ آسيا هم تر خپلي ولك３ او ＇ارني الندي راوستالى سي
  

  :   ) CASPEAN SEA خزر سمندرګىخزر سمندرګىخزر سمندرګىخزر سمندرګىقزوين يا قزوين يا قزوين يا قزوين يا ( ( ( ( كېسپين كېسپين كېسپين كېسپين ))))۲۲۲۲((((

په من％ن９ آسيا كي دغه سمندر－ى د ت５لو او －ازو له ز＊ـتو زيـاتو ز４رمـو                       
خو د دغه ＄اى په يوه ليري پرته ُارشو بالقـان كـي د امريكـا       . ＇خه ډك دى  

د ترالسه كولو لپاره كو＊（ كـوي       حريف روس هم په سيمه كي د خپلو －＂و          
   البتـه لـه بلـي خـوا         .په دې هكله ي３ د پام وړ برياوي تر السـه كـ７ي دي             او  

لكه . د خزر د سمندر－ي په بل لوري كي ايران هم د ډ４رو وسايلو دعوه كوي     
چي ＇ر－نده ده دغه هيواد له نظرياتي پلـوه هـم د امريكـا سـره د مخالفـت                   

  پر دې سرب５ره روس او ايران په سيمه كي د  ＄ينـو نـورو －＂ـو                 . دعوې كوي 
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د دغو واقعيتونو .  ترب／ني اخته ديد تر السه كولو له پلوه هم د امريكا سره په   
په پام كي نيولو سره امريكا د دغو هيوادونو د اغ５زو د مخنيوي لپاره هم ل／يا              

د ك５سپين سمندر－ى له دې اړخه هـم        . ده په سيمه كي خپلي اغ５زي زياتوي      
  .د امريكا د پاليس９ جوړوونكو په اند ستر ارز＊ت لري

  

     (LATIN AMERIVA)  التينه امريكاالتينه امريكاالتينه امريكاالتينه امريكا) ) ) ) ۳۳۳۳((((

      پخوا د التيني امريكا ډ４رو هيوادونو دپخواني زبر＄واك شوروي اتحـاد           
سره د دوست９ مزي ！ين／ول او شوروي اتحـاد هـم دغـه هيوادونـه د خپـل          

خو امريكا هغـه مهـال دغـو        . ＊ك５الكي حرص او سرا＊９ هدف －ر＄ولي وه      
  اوس چـي دغـه هيوادونـه       . هيوادونو ته ستر－ي نه سـواى ＊ـكاره كـوالى         

چـارو     خپل برخليك د ！ـاكلو پـه        له ولك３ وتلي او په آزاده تو－ه د       د روس   
ل／يا دي، نو امريكا د خپل فطري ＊ك５الكي خوى له مخي لـه ت５لـو او －ـازو                  
＇خه د دغي ډكي التيني سيمي تر ولك３ الندي راوستلو لپاره الري  چـاري               

 په دې ل７ كي د اوپك د سازمان د غ７ي هيواد وينزويال مثال زمـوږ              . سنجوي
په دغه سيمه كي له اوس ＇خه امريكا د  خپلي ＊ك５الكي            . مخي ته پروت دى   

  . اجندا د پلي كولو كار پيل ك７ى دى
 التيني امريكـ３ سـره د اړيكـو د ＊ـه            دكال په مارچ كي بش      .ع٢٠٠٧      د  

 ＇ه هم  كه. كولو په موخه د سهيلي امريك３ پن％و هيوادونو ته سفرونه وك７ل  
ولتي كچه د بش او د هغه د مل／ري پالوي تر يـوې        په دغو هيوادونو كي په د     

، خو د دغو هيوادو نو خلكـو د هغـه د سـفر پـه هكلـه       كلى وسو  اندازې هر 
خو د دغـه      .ولسمشر بش لوم７ى برازيل ته ورس５د     . شديد مخالفت ＇ر－ند ك７   

 په دې    هغه هيواد په ساوپاولو كي ل８ تر ل８ه د４رشو زرو تنو مظاهره كوونكو د              
مـ７ دي وي لـوم７ى لمبـر         ”او   “!بشه له عراقه ووزه     ”:ى وك７ شعارونو هركل 

ساوپاولو كي له الوتكي ＇خه د بش تر راكـ＋ته ك５ـدو            په  . “تره／ر جوج بش  
＇و ساعته دمخه د كي０ اړخو عنا請رو سـره اړيكـي لرونكـو و－ـ７و د امريكـا                  

و  قهرجنو مظاهره كوونك   پرپه دواړو ＄ايونو كي     . قونسل／ري په ډبرو وويشتل   
  . －ول９ استعمال سوې ب７يرپوليسو لخوا او＊كي بهوونكى －از او دي د بان
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وهمه ورځ مـخ پ＂ـو مظـاهره        دبيا كي د بش پر ضد د مظاهرو په          كولم      په  
ر سـاعته اخ    لـو  ＇ پـه دغـه     . كوونكو پر پوليسو د ډبرو او پ＂اكيو واري وك７ل        

ــه وشــيندل３  كــي وډب   . دولتــي چــارواكو پرمظــاهره كوونكــو ت５ــزي اوب
پر ب５لو ب５لو ＄ايونو داسي شعارونه     په كولمبيا كي خلكو د هوايي ډ－ر      دغه راز   

شـيطان   ” “كولمبيا د عراقيانو قاتل ته ＊ـه راغلـى نـه وايـي             ”:＄７ولي وه   
  . “! 請فت ！ولواكمن جورج بشه ووزه

س５دى، هغـه وغو＊ـتل چـي يـوه پخـواني           ر      كله چي بش －وا！يماال ته و     
  د قبيل３ خلكو د غـه سـپ５）لي ＄ـاى تـه     خو د مايا  . سپ５）لي زيارت ته ورسي   

د دغي قبيلـ３ يـوه مـشر        . د بش د ورتلو په خالف خپل جذبات ＇ر－ند ك７ل         
ولسمشر بـش دي زمـوږ دغـه مقـدس ＄ـاى خپـل              : روډولفو يوكوپ وويل  

 ＄اى تر ليدلو وروسته والړ سي، مـوږ          كله چي هغه د دغه    . ！يكزاس نه بولي  
 او د اوبو پـه  ود ك７ود خوشبويي  رهبه په دغه ＄اى كي د هغه د بيا پاكولو لپا   

پـه مكـسيكو    . پر４وللو او د －النو په شيندلو سره به ي３ تقدس بيا پر ＄اى كـ７و              
     . په مخالفو ولولو ＇ر－ندولو سره هركلى وك７د بش خلكو كي هم 

        

                        : : : : د افريقا لويه وچه د افريقا لويه وچه د افريقا لويه وچه د افريقا لويه وچه ) ) ) ) ۴۴۴۴((((
  جوړه كـ７ې     ديا په سهيل كي پرتو هيوادونو يوه اوږده تراډه        د افريقا د ب５         

الجزاير، ليبيـا او سـوډان هغـه        . ده، چي زيات هيوادونه ي３ د مسلمانانو دي       
اسالمي هيوادونه دي چي د ت５لو له ز＊تي زياتي شتمن９ ＇خه بـرخمن دي              
او د پو＄ي او اقتصادي ＄واك په بركت هم د افريقا پر سياست باندي اغ５ـز                

ډان د  چـين پـه       ليبيا او الجزاير د اوپك غ７يتوب هـم لـري او سـو            . ＊ندي
  .مرسته اوس د ت５لو د توليد په چاره كي سـتر برياليتوبونـه ترالسـه كـ７ي دي           

 خو د دې سره سره الجزاير او سوډان د امريكا د السوهنو له املـه اوس پـه                  
  . كورن９ ج／７ه كي را＊ك５ل دي

.       په دې سيمه كي كينيا، زمبابوى، جيبوتي او 請وماليه هم ارز＊ـت لـري           
ليه او جيبوتي د ډ４ر مهم سره سمندر－ي پر دواړو غاړو پراته            ＇ن／ه چي 請وما  

د امريكـا د چـارواكو پـه        . دي د جن／ي پلوه ي３ هم اهميت زيات －２ل كي８ي         
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وينا دغه سيمه دوى ته حياتي ارز＊ت لري او د دوى د پاليس９ د فهرست پـه                 
په 請وماليه كـي د خلكـو        كال.ع�١٩٩خو په   . سر كي ي３ ＄اى نيولى دى     

يكايي پو＄يانو تر شرموونكي مرګ ژوبلي وروسته په  ＇ل５رويـشتو           لخوا د امر  
  . امريكايي پو＄يـان لـه دغـه هيـواده وتـ＋ت５دل            زره ساعتو كي اته ＇لو４＋ت   

تر دغو پ５＋و وروسته امريكا دغه سيمه د  خپلي پاليس９ د فهرست په  ＇لورمـه                 
  .    درجه كي راوستل

ست او عـسكري ＄ـواك      لكه چي موږ وړاندي عرض ك７ل په اقتصاد، سيا              
له دې املـه امريكـا لـه يـوه     . كي داسي عنا請ر سته چي يو له بله ت７او سره لري          

پلوه د ن７ۍ پر اقتصادي ز４رمو باندي په ولك３ ！ين／ولـو او د سياسـي چـارو پـه                   
خپل الس كي نيولو لپاره اقتصادي او سياسي چلونه په ډ４ر بري سـره پـه كـار                  

دكمـزورو   پياوړي كول او د هغه په م          ＄واك اچوي او له بله پلوه د پو＄ي      
كي )د بش په دكتورين     ( ولسونو ا４لول او تابع كول هم د امريكا په ملي اجندا            

لكه چي په دي ل７ كي ولسمشر بش د ميزايلو د ملي دفـاع              . بنس＂يز ارز＊ت لري  
په دې تو－ـه بـش      . د ډ４ر خطرناك او متنازع پرو－رام د پيلولو اعالن ك７ى دى          

كمزورو ولسونو د عام وژني په هكله السليك وركوي او له بلـه             له يوې خوا د     
 .پلوه ي３ په ن７ۍ كي د وسل３ يوه خطرناكه لوبه هم پيل ك７ې ده

      لكه چي د ولسمشر بش تر دې اعالن وروسته سمدستي روسـي ولسمـشر              
والديمير پوتين هم د ميزايلو د دفاع د پيلولو اعالن وك７  او د  خپلـو كن／ـل                   

  . ！ومي وسلو د بيا جوړولو پرو－رام ي３ پيل ك７ك７ى سوو ا
 “تر اقدام دمخه د اقـدام     ”      د بش په دكتورين كي تر ！ولو خطرناك ！كي          

چي له مخي ي３ امريكا د هر شكمن ＄واك پر ضد ب５لـه مخكنـ９             . پاليسي ده 
  . خبرتيا او دليله، هر مهال چي وغواړي بريد كوالى سي

غو＊تونكي او ج／７ه غو＊تونكي ذهن ＇＋تنو            يهودي پان／والو او د لويي      
وزيرانو او سالكارانو ته او د ن７يوالو پ５چلو او ك７ك５چنو حاالتو او پ５＋و  ＇خه               
ب３ خبر بش ته يا د دغه خطرناك دكتـورين د خطـر او ورانـ９ كچـه نـه ده                     

چـي پـه    .  معلومه او يا دوى په پوهه سره ن７ۍ د اور سمندر ته ور ！５ل وهـي               
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ازي او يوازي د بش او د هغه د اطرافيانو شـيطاني هـوس              پايله كي به ي３ يو    
  .            تسكين سي، خو انسانيت ته به ي３ ناخوالي تر حد ت５ري وي

آخر دا ＇ن／ه ك５داى سي چي په طبيعـي تو－ـه پـر هيوادونـو، ولـسونو او                        
زغم، سهنه او قناعـت داسـي       . مذهبونو و４شل３ ن７ۍ په يوه غالب كي ＄اى سي        

ي په خپلولو سره ي３ د انـسانيت د بقـا او پايـ＋ت انتظـام رامن％تـه      توكي دي چ  
  د ولسمشر بش دي په ياد وي چـي تـر ده دمخـه د روم سـلطنت،                  . ك５داى سي 

  نـ７ۍ  موخـه  د فارس قيصر، د برتاني３ تاج او ه＂لـر هـم د ن７يوالـو د ا４لولـو پـه             
روي البته د شو  . خو دوى پاى سخته ماته وخوړه     . د وران９ سره مخامخ ك７ې وه     

د افغانـستان او    د بـش بـه      . اتحاد  شوړ４ده او راپرز４ده خو مو په ستر－و وليـدل          
لن６ مهالى اشغال وس رس５دلى وي، خو پاى بـه يـ３ برخليـك              عراق په نظامي    


	 �� ��� ���.هرومرو د شوروي غوندي وي	�� �� �� ������� .  
  

        هم به ظلم وي اوهم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي اوهم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي اوهم به امنيت وي ؟هم به ظلم وي اوهم به امنيت وي ؟
د كوونكي پر امريكايي اهدافو باندي بريدونـه كـوى؟                ولي وسله وال بري   

＇له تر خپلو ش５رينو ＄انونو ت５ري８ي ؟ او ＇له په ！وله نـ７ۍ كـي د امريكـا پـه                    
  وړاندي مخالفتونه ورځ تر بلي زياتي８ي؟

كله چي ظلـم او ت５ـرى تـر         .       د دې خبرو په جواب تاسي ډ４ر ＊ه پوه８５ئ        
هره ب２ه چي وي غبر－ـون ＊ـوول        حد ت５ر سي نو د مظلوم لخوا هرو مرو په           

تاسي ＄ير سئ د م％كي په ！وله كره كـي امريكـا يـوازنى هيـواد دى                 . كي８ي
  .  ！ين／ـول غـواړي    ！５کـه چي پر هر لوى او واړه هيواد باندي خپله ولكـه او             

د ن７ۍ په －وټ －وټ كي د ج／７و د اورونو بلـول، －ـ６وډي راوسـتل، آرام                 
ر پ＋و الندي كول د امريكا ډ４ـره    حالت نا آرامه كول او د هيوادونو قوانين ت        

د هغ３ له   پر هر هيواد باندي خپله خو＊ه تپل او         . غوره بوختيا －ر＄５دل３ ده   
غ７وونكو هيوادونو پـر ضـد ن７يـوال بنديزونـه ل／ـول او             خو＊ي ＇خه د سر   

 تورونـه پـر تـ７ل او     ۍهغوى له اقتصادي پلوه له پ＋و اچـول، بيـا د تره／ـر            
  .  د پ＂و ادارو دنده －ر＄５دل３ دهورپس３ پو＄ي يرغلونه پر كول د امريكا

كال امريكا ب５له كوم الملـه يـوازي د خپـل           .ع١
١٩      تاسي فكر وك７ئ په     



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور         
 

 

128 

زور ＊وولو او ازمايلو او د كمونيزم د مخنيوي په پلمه د و４＂نام ج／７ې تـه ور       
كال پوري ي３ د پن％و لكو پو＄يانو په ذريعه ب３ خرته           .ع�١٩٧ودان／ل او تر    

چـي لـه دغـو بـاروتو        . يا لكه ！نه بمونه ي３ پر واورول      بمبارۍ پر وك７ې او او    
د دغو ړندو بمبـاريو     . ه رسي８ي ن ته په اوسطه تو－ه پن％ه سوه پون６       ＇خه هر ت  

د دې بمباريو   . په پايله كي د و４＂نام پر م％كه شل مليونه كندي رامن％ته سوې           
  له امله چي په لكونو انسانان پكـ＋ي ووژل سـول و４＂نـام پـه كلونـو كلونـو                   

  . و ستونزو سره الس او －ر４وان وود ستر
او نا－اساكي ا！وم بم وكاراوه  او دغه         كال امريكا پر ه５روشيما   .ع��١٩      په  

د دغـو ا！ـومي     . دواړه ＊اره ي３ په بشپ７ه تو－ه د م％كـي لـه سـره واخيـستل              
دوه لكـه انـسانان پـه    . زره كوره د خاورو سره سم سول    ) ٢
(بريدونو له امله    

رك سـول او ＇ـوارلس زره و－ـ７ي د راډيـو اك＂يـو              لو－ي او خاورو كـي و     
  . وړان／و له امله په ډول ډول ناروغيو او تكاليفو اخته سول

  .  پوري امريكا پر چين بمبـاري وكـ７ه        كال.ع
�١٩ كال ＇خه تر  ��١٩له        
بم توغوونكو الوتكو برخه درلوده او دوه لكه پونـ６ه        ) ٢�٠(په دې بمباريو كي     

تـر دې وروسـته     . وا يـ３ عـام وژنـه رامن％تـه كـ７ه          باروت ي３ واورول، هره خ    
د کوريـا پـه     ( . كلونو په بهير كي پر كوريا بريد وكـ７        .ع١٩�٣ ـ� ١٩�٠امريك３ د 

كال ي３ پـر －واتيمـاال يرغـل        . ع��١٩په  ).ج／７ه کي سل زره تنه ووژل سول      
كال يـ３   .ع٠
١٩په  . كال ي３ اندونيزيا ته پو＄ونه ننه ايستل      .ع١٩�٨په  . وك７

پـه  . كال ي３ بيا پر －واتيمـاال بمبـاري وكـ７ه         .ع٠
١٩په  . ي وك７ه پر كيوبا بمبار  
١٩
كـال يـ３ پيـرو او پـه         .ع�
١٩پـه   . كال ي３ پر كان／و بمباري وكـ７ه      .ع�
كــال يـ３ پـر و４＂نـام او پــه    .ع�١٩٧پـه  . كـال يـ３ الووس ونيـول   .ع١٩٧٣
كـال يـ３ پـر      .ع�١٩٨پـه   . كال ي３ پر －ريناډا ړندې بمبارۍ وك７ې      .ع١٩٧٧
پـوري يـ３ پـر      . ع١٩٩٠ تـر    ١٩٨٠ل ي３ پر ليبيـا او لـه         كا.ع
١٩٨په  . لبنان

كـال يـ３ پـر پانامـه پـو＄ي          . ع١٩٨٩په  .السلواډور او نيكارا－وا بريدونه وك７ه    
په . كال ي３ عراق په ب３ رحمو بمباريو دړي وړي ك７         .ع١٩٩١په  . يرغلونه وك７ه 

ــستان توغ   .ع١٩٩٨ ــوډان او افغان ــر س ــ３ پ ــال ي ــك ــول３ن ــه . دوى وتوغ پ
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كال د اكتوبر پر اوومـه يـ３ پـر       .ع٢٠٠١－وسالويه او د    كال ي３ پر يو   .ع١٩٩٩
  . كال د مارچ پر شلمه پر عراق يرغلونه وك７ه.ع٢٠٠٣افغانستان او بيا ي３ د 

آره خبره  .  هيوادونو باندي د امريكا د يرغلونو لن６ فهرست وو               دا پر ＄ينو  
 سـوي نـا اعـالن     د  فرانس３ پـر ضـد       کال د . ع ١٧٨٩ه پ خو داده چي امريكا   

ـ بحـري پو＄   (ين  ريمد هغ３ د    پورتو پالتا کي    پيلولو او په     ې له ج／７ لـه   ) واني
 .ع٢٠٠٣او په   كال پر افغانستان    .ع٢٠٠١يرغل ＇خه نيول３ په     کولو او   پلی  

 واره د ن７ۍ پر ب５لو ب５لو كمزورو        )٢٤٢( پوري   ونوباندي تر يرغل  کال پر عراق    
ك７ي ات تر سره    او جاسوسي او تخريبي عملي    يرغلونه   پو＄ي   هيوادونو باندي 

چي د دې ت５ريو لـه املـه پـه          . او د هغو خپلواك９ ي３ له من％ه وړي دي         دي
ن، ب３ كوره او معلول سل／ونو زره خلك ووژل سول او ب５خي ډ４ر و－７ي ！پيا    

  . او معيوب سوي دي
  دا چي امريكا په نورو ＄ايونو كي ＇ه شـيطنتونه كـ７ي او كـوي يـ３ او                        

، خپلــه يــ３ پــر دې ج／ــ７و ＇ونــه بــل كــ７يد ج／ــ７و ＇ونــه اورونــه يــ３ 
سرساموونكي ل／＋تونه ك７ي او ＇ونـه وسـل３ يـ３ پلـورلي او اوس يـ３ هـم               
  پلوري او نن مهال ＇ونه سرساموونكي دفاعي او پـو＄ي ل／ـ＋تونه كـوي او               
د وسلو جوړولو ＇ونه ستري فابريك３ او زراد خان３ يـ３ پـه وسـلو جوړولـو                 

 الـوتكي، ب５ـ７ۍ،   بوختي دي او ＇ونه ډول ډول پر مختللي وسل３، جن／ـي      
توپونه، توغندوى، ډول ډول ا！ومي تاسيسات او نور جوړوي پـه دې هكلـه              

  . اوږدو ＇ر－ندونو ته اړتيا ده
كيسه دونه اوږده وي او لـه       او ت５ريو         اوس نو چي د يوه هيواد د ظلمونو         

دغسي شريرو عنا請رو ＇خه د ن７ۍ د ب５لو ب５لو برخو مظلـوم اوسـ５دونكي تـر                
  و چي د داسي هيواد پر ضد بمي چـاودني ونـه كـ７ي آيـا                پزي راغلي وي ن   

  د －لو －６５ۍ ور ته وړاندي ك７ي؟  
        حقيقت دادى چي د م％كي د كرې هر لوى او كوچنى هيواد د امريكـا               

د دغو هيوادونو خلك اوس عـدل   . د شومو پاليسيو ＇خه په تن， سوى دى       
نو او تـر سـر      او انصاف غواړي، خو چي انصاف نه وي خود به دغه د چـاود             
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امريكا په دننـه كـي لـه ډ４ـري مـودې           دغه المل دى چي     . ت５ر４دنو الر اخلي  
＇خه د ب５لتون غو＊تونكو سازمانونو د بمي چاودنو او وسله والو بريـدونو او              

  د شـلو كـالو را پـه دې خـوا پـه ب５لـو ب５لـو هيوادونـو كـي                     په دباندي كي    
  . د تره／رۍ سره مخامخ سوې ده

م آباد كي د امريكا پر قونسل／ريو باندي تر بمي چـاودنو                 په كراچي او اسال   
  . دمخه د امريكا پر ضد  داسي نوري ډ４ري پ５＋ي تاريخ ثبت ك７ي دي

كال د نومبر پر ＇لورمه په ايران كي د امريكا په سـفارت كـي               .ع١٩٧٩      د  
  امريكـا  . تنه امريكايان د ايراني محصلينو لخـوا يرغمـل ونيـول سـول            ) �٢(

خـو پـه    . تباعو د ژغورني لپاره په پو＄ي عملياتو －وتي پوري كـ７ې          د خپلو ا  
پاپله كي ي３ د خپلو وژلو سوو پو＄يانو ل＋ونه او را نـسكوره سـوې چورلكـه           

  كال د اپريل پـر اتلـسمه پـه ب５ـروت كـي             .ع١٩٨٠د  . پر４＋وول او و ت＋ت５دل   
چي په پايله كي ي３      د امريكا د سمندري پو＄يانو په بارك كي چاودنه وسوه           

كال د دسمبر پـر يوويـشتمه پـه         .ع١٩٨٨د  . تنه پو＄يان ووژل سول   ) ٢�١(
پانامه كي د امريكا د هوايي كر＊ـي يـوه الوتكـه راوغور＄ـول سـول چـي                  

  كـال د فـرورۍ پـر شپ８ويـشتمه         .ع١٩٩١د. تنه پكـ＋ي ووژل سـول     ) ٢٧٠(
 چـي    د امريكا د ن７يوالي سودا－رۍ د مركز په پاركين，  كي چاودنـه وسـوه              

  كال د اپريل پر نولسمه د امريكا .ع�١٩٩ د. ان پك＋ي ووژل سول  شپ８ امريكاي 
 چي له املـه      د اوكالهاما د ايالت په حكومتي ودان９ كي بمي چاودنه وسوه          

كـال د ا－ـست پـر       .ع١٩٩٨د  . تنه د مرګ په خوب بيـده سـول        ) ٨
١(ي３  
انو امريكاي) ��٢(اوومه د نايروبي په بندر او ！انزانيا كي د بمي چاودنو له امله            

كال د اكتوبر پر دوولسمه د يمن د عون .ع٢٠٠٢د . خپل ژوند له السه ورك７    
 چي لـه املـه    په بندر كي امريكايي ب７５ۍ د بمي چاودنو تر بريد الندي راغله          

خو د امريكا په تـاريخ كـي تـر          . ي３ يوولس تنه امريكايي پو＄يان ووژل سول      
  ولسمه وسـوه چـي     ر پر يو  د سپ＂مب  كال.ع٢٠٠١د  ！ولو بده او خون７ۍ پ５＋ه      

د نيويارك د ن７يوالي سودا－رۍ د مركز آسمان ＇كي ودانـ９ يـ３ د م％كـي                
چي پـه زر－ونـو و－ـ７ي       . مچولو ته اړي ك７ې او د خاورو سره برابري سوې         
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پك＋ي ووژل سول او د امريكايي طاغوتيانو ماغزه ي３ داسي ور خراب كـ７ل              
  . چي تر اوسه ال نه دي سم سوي

  ي جـواب دى چـي پـه نـ７ۍ كـي امريكـا ＇لـه           دغه ارقام د دې پو＊تن         
د تره／رۍ سره په ستونزو اخته ده ؟ د هغ３ سمندري ب７５ۍ ولي په بمونـو                
الوزول كي８ي؟ د هغ３ سياسي نماينده －９ ولي په بمي چاودنو وراني８ي ؟             
او د ن７ۍ په －وټ －وټ كي د امريكا د بيرغ په سو＄ولو سره ولي د هغ３ په 

كـرې هغـه بـه      چـي   ＇ه  : ا ده چي وايي   رشتي. وړاندي كركه ＊وول كي８ي   
  اوس نو كه په ！وله ن７ۍ كي د خلكو په زړونو كي د امريكـا پـر ضـد                   . ر４ب３
ركي ＇پ３ را خو！５دلي او ＇پ）پاندي سوي دي ＇ه د تعجب وړ خبـره    د ک 

د امريكا  . امريكا چي په خپلو السونو ＇ه كرلي دي هغه به ر４بي          . نه ＊كاري 
چـي   امريكا . ３ پر ضد را پارولي دي     ناسمو پاليسيو د ن７ۍ ！ول خلك د هغ       

پر كومو هيوادونو خپل غيض او غضب پلى كـ７ى او ورسـره يـ３ هغـوى                 
، انساني حقوق، حيثيـت او       هم دي او خپلواكي    لو！لي او تر！لي او ك７ولي    

نور هر ＇ه ي３ ＄يني اخيستي او په زياترو ＄ايونو كي ي３ خپل ب３ حيثيتـه                
وكي او داړه ماران پر واكمن كـ７ي        او ب３ كفايته －وډا－يان، د شر او فساد ت        

دي، نو خود به د خپلو حقوقـو د ترالسـه كولـو لپـاره دغـسي تكلونـو او                    
  . اقدامونو ته اړكي８ي

     دلته بايد وپوهي８و او د دغو تاو تريخوالـو رشـتياني الملونـه او محركـات                
ه ＄ك . درك ك７و  او بيا د هغو د پايته رس５دو لپاره سم او وړ －امونه پورته سي                

كـه د امريكـا     . د ظلم او امنيت د يو بل سره يو＄ايوالى اوبقـا شـون３ نـه ده               
  .هـم هرومـرو اوالزمـي وي      به  دغسي پاليس９ رواني وي نو دغسي چاودني        

انـصافي چـي زياتـه سـي نـو           ظلـم او نـا    . ＄كه د تاريخ درس همدغسي دى     
ى نه سي   و＇وك په ظلم او تعدىٰ ＄انته درنا      . هرومرو غبر－ون رامن％ته كوي   

له دغو چاودنو ＇خه د ژغورني لپاره امريكا ته فقط يوه الر پاتـه ده او              . －＂الى
 چي امريكا چي د كومو ولسونو او هيوادونو حقوق غصب كـ７ي              هغه داده 

او تر پ＋و الندي ك７ي دي، د هغو سـره بايـد د عـدالت او انـصاف الر خپلـه          
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به غبر－ونونـه   كه نه تر ＇و چي د انسانانو سره ب３ عدالت９ كي８ي تر هغو              .ك７ي
  . هم روان وي

  هم بـه ظلـم وي هـم امـن          
  

  .دا هي）كله ك５داى نـه سـي        
  
  

        امريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سرهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سرهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سرهامريكا ټوله نړۍ د ستر خطر سره
        مخامخ كړې دهمخامخ كړې دهمخامخ كړې دهمخامخ كړې ده

  د هـر كـال پـه دوبـي         .       زموږ ن７ۍ ورځ په ورځ مخ پر تود４ـدو روانـه ده           
دا ولـي داسـي كيـ８ي؟  د دې          . د تودو＊ي كچه د ت５ر كال په پرتله زيـاتي８ي         

ه ＇ه دي؟ د تودو＊ي زياتوالي ن７يوال ＇له اند４ـ＋من كـ７ي دي؟ كـه               الملون
خـو پـه    . خبره يوازي همدومره وي، دا خو دونه د اند４＋ن３ وړ خبره نـه ده             

  . حقيقت كي خبره بله ده
وايي چي له اوس ＇خه په لس －ونو زره كاله دمخه زمـوږ د نـ７ۍ ډ４ـره                        

  .  هم وايي(Ice age)  “پ５رواورو ”دغه مهال ته د . برخه په واورو پو＊ل３ وه
  .دغه مهال د امريكا او اروپا ！ولي سيمي په بـشپ７ه تو－ـه تـر وارو النـدي وې         

كابو يوولس زره كاله وړاندي د امريكا او اروپا واوري ويلي سوې او په پايلـه     
  د م％كي سهيلي او شمالي قطبونه      . كي ي３ د سمندر سطح ＇و پ＂ه لوړه سوه        

په سهيلي قطب كـي د واوري د قطـر زيـات            . يرو پو＊لي و  وسر وكال په وا   
سلنه واوره  )  ٩٠(د ！ولي ن７ي    . والى د شمالي قطب په پرتله ب５خي زيات دى        

  خو په دغو دواړو قطبونو كـي كن／ـل سـوې واوره          . په سهيلي قطب كي ده    
د م％كي د كرې د تودو＊ي د كچي د لوړ والي له امله اوس تر ز＊ـتو زيـاتو                   

  د هــاورډ د امريکــا . والي ســره ويلــي كيــ８يكلونــو وروســته پــه ډ４ــر چ＂كــ
 :د استاد ډاك＂ر ج５مز ميكارتهي په وينـا   (Howard University)پوهنتون 

  ړو كـالو وروسـته     واوس د شمالي قطب كن／ل سوې واوره تـر پن％ـو كـر             ”
  . “د لوم７ي ＄ل لپاره د ويلي ك５دو په  حال كي ليدل كي８ي

 امريكا او اروپا ساينس پوهان په دې         ساينس پوهان، په ت５ره د           د ！ولي ن７ۍ  
لي قطبونـو واوره  دوى وايي چي كه د شـمالي او سـهي   . هكله اريان پاته دي   
 پ＂ه لوړه سي او له دې امله        )١٨٠( د سمندرونو سطح به      ويلي سي نو د ن７ۍ    
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په سمندرونو او سيندونو كي به اوبه دونه ډ４ري         . به لويه تباهي را من％ته سي     
كال .ع٢٠٠٠دوى وړاند وينه ك７ې وه چي د        . بهي８يسي چي پر وچو به و       

تر پايه به د سمندرونو سطح د كاله يوه نيمه سانت９ لوړه سي او د دې  خبري                  
  شواهد هم ترالسه سوي دي چي په راتلونكـو كلونـو كـي بـه د سـمندرونو            

  . د سطحي لوړوالى نور هم زيات سي
و كي د شـمالي قطـب             د دې خبرو يو ثبوت دادى چي په ت５رو شلو كلون          

  د اريانتيا وړ خبره داده  چـي        . －ه ويلي سوې ده   سلنه واوره په بشپ７ه تو    ) �٠(
  . د سهيلي قطب په پرتله د شمالي قطب واوره په ډ４ره چ＂كـ９ سـره ويليـ８ي                

د سهيلي قطب د واوري ضخامت ب５خـي ډ４ـر زيـات دى او د هغـو د ويلـي                    
 جوته سوې ده او  تو ＇خهخو له ساينسي مشاهدا. ك５دو امكانات ډ４ر كم دي

 National Aeronautics and Spas په دې اړه د امريكا د ＇７５ني ادارې

Administration (NASA)          هم رپوټ خپور ك７ى دى چي د يوويشتمي  
پ７５ۍ تر پايته رس５دو پوري به د شمالي قطب ！وله واوره په بشپ７ه تو－ه ويلـي                

ت زيانمن سي په هغو كي      سي او كوم هيوادونه چي به له دې امله ز＊ت زيا          
  به كانـاډا، امريكـا، برطانيـه، فرانـسه، المـان، ډنمـارك، هالينـ６، اي＂اليـا او                  

 د رپوټ سره سـم پـه        (NASA)د  . د لو４ديزي اروپا نور هيوادونه شامل وي      
ت５رو دوولسو كلونو كي د شمالي قطب نهه سلنه واوره په بـشپ７ه تو－ـه ويلـي             

 من＃ كي د شمالي قطب د دوولسو        په كلونو.ع٢٠٠٠ او   ١٩٧٨د  . سوې ده 
دغه ُارشو د ！ولي برتاني３ پـه پرتلـه   . لكو ك５لومترو ُارشو واوره ويلي سوې ده   

  په دې رپوټ كي دا هم راغلي دي  چي ＄ينـي الملونـه              . پن％ه واره زياته ده   
  داسـي دي  چـي د م％كـي د كـرې     ) چي يادونه به ي３ ＇ه وروسته وسـي   (  

زياتوب هم راولي او په دې سبب بـه د واورو           د تودو＊ي په درجه كي به نور        
  . ويل５ده هم زيات سي

كـال تـر پايتـه      .ع٢١٠٠      د ＄ينو نورو ساينس پوهانو په اند ＊ايي چـي د            
＄كه پـه راتلونكـو    .  رس５دو ډ４ر دمخه د شمالي قطب ！ولي واوري ويلي سي         

كلونو كي به د ن７ۍ د تودو＊ي من％ن９ درجه ل８ تـر لـ８ه لـس ډ－ـرۍ فـارن                    
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زياته سي او له دې امله به د ن７ۍ د سمندرونو د سطحي لوړ والى لـ８                  هاي 
  . تر ل８ه درې پ＂ه زيات سي

د ن７ۍ د تودو＊ي د درج３ د زياتوب له امله به له سمندرونو ＇خه د اوبو                      
  . زيات بخارونه پورته سي او اور４％ي به هـم تـر معمـولي كچـي زيـاتي سـي                  

اور＊تونه او توپانونـه دونـه       او زهرجن    ورانوونکيپه پايله كي به په ن７ۍ كي        
زيات سي چي له امله به ي３ په سمندرونو كي د هغـو تـر كچـي او －نجـايش                
زياتي اوبه په به５دوسي، طغياني ب２ـي به اختيار ك７ي او پر وچو به ور خپـرې    

 زياتبه   ه بيابانون ،ي س په ن７ۍ ک３ ک＋ت او کروندې کمي      له دې امله به      .سي
ه ډپـه سـل／ونو مليـار   حکومتونه  وب له امله به زياتغيو د او ناروفقر او د  سي

  .پر چارو ول／ويډالره د روغتيا او درملن３ 
      په زيانمنو سيمو كي به كاختي، زلزل３ او د اور＊تونو سـمندري توپانونـه              

د بادونو او اور＊تونو او د قهـر اوغوسـCyclones Hurricanes  )    ３چي 
پـه راتلـونك３ كـي د دې خبـري ډ４ـر            . سيورته ويل كي８ي، زيات     )توپانونه  

امكان سته چي په لو４ديزه ن７ۍ كي به هغه غ غ ＊ارونه د ډ４ـري سـتري                 
وران９ ＊كار سي كوم چي د سمندرونو پر غاړو ودان دي او د لو４ديزي ن７ې               

  . د اقتصاد او －＂ـي و！ـي د مال د شمزۍ د ه６وكو حيثيت لري
كال د ا－ست په مياشـت      .ع٢٠٠٢      د دغو خطرونو د مخنيوي په موخه د         

  هغـو د تودو＊ـي د درجـ３        . كي د ！ولي ن７ۍ ساينس پوهان راغونـ６ سـول         
د لوړوالي او د هغ３ په پايله كي د رامن％تـه ك５ـدونكو اغ５ـزو او زيـانونو پـه                    

په دغه كنفرانس كي  چي د كاناډا د ！ورن＂و په           . هكله هر اړخيزه ＇７５نه وك７ه      
وه ډاك＂ر ر چرډ بي د ن７ۍ ساينس        ＊ار كي جوړ سوى وو، د لندن ساينس پ        

پوهانو ته وويل چـي دوى دي د م％كـي پـه كـره كـي موسـمي بدلونونـه                    
＄كه په راتلونك３ كي به د دغو بـدلونونو لـه املـه اروپـا او                . معمولي نه －２ي  

امريكا د سترو سترو موسمي توپانونو سره مخامخ سـي كـوم  چـي مـوږ پـه                   
  . درسته تو－ه نه يو ورته چمتو

 دې كنفرانس كي وويل سول چي په حقيقت كي موسـمي بدلونونـه                    په
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  لكه چي ليدل كي８ي په ت５رو ＇و كلونو كـي امريكـا او اروپـا               . پيل سوي دي  
دغه راز د  چك په  جمهوريت        . د ډ４رو بدو توپانونو او اور＊تونو ＊كار كي８ي       

كي راغلي توپان ډ４ره ستره تباهي رامن％ته ك７ه، چي له امله يـ３ نـژدې دوه                
ت５ركال په هالين６ كي دونه ورانوونكى س５ل راغى        . للكه و－７ي ب３ كوره سو    

  . چي د دغه هيواد په زر كلن تاريخ كي تر ！ولو لوى س５الب وبلل سو
د اروپا او امريكا په ＄ينو سيمو كي 請ـرف پـه  ＇لـورو ور＄ـو كـي دونـه                           

كـه   بيـا ل  . اور＊ت وسو چي په عامو حاالتو كي په ！ول كال كي نـه وو سـوى               
مه په سهيل   
٢كال د ډسمبر پر     .ع�٢٠٠چي د ！ولي ن７ۍ خلك خبر سول د         

ختيزه آسيا كي داسي زلزله او سمندري توپان رامن％ته سو چي تر اوسه ي３ پـه                
د دغه توپان په پيل كي ＇و كوچن９ ＇پـ３          . ن７ۍ كي سارۍ نه وو ليدل سوى      

ايونو كـي    ＄ينو ＄    چي ج／والى ي３ په     راغل３ او ورپس３ يوه داسي ＇په راغله      
تر لسومترو او په  ＄ينو كي تر د４رشو مترو رس５دى او د ودانيو ＇لـورم پوړونـه                  

  .ي３ و＄پل چي د ران４７دو سره سم ي３ د ＄ان سره يووړل
      وايي چي دغه توپان د اندونيزيا د اچي ＊ار ډ４ر و＄پ９ او هر ＇ه يـ３ ور                 

پـه  وران ك７ل،  خو د دغه ＄اى مسجدونه ي３ هـي＆ نـه كـ７ه وران، يـوازي                   
＄ينو جوماتونو كي ＇ه درزونه پيدا سوه او د يوه مسجد له سـتونونو ＇خـه                

دغه راز هغه كسان هم له توپانـه وژغـورل          . 請رف ＇لور ستونونه وران سول    
  .   سول چي په دغو جوماتونو كي ي３ پناه اخيست３ وه

      دغي زلزل３ يوولسو آسيايي هيوادونو ته سـخت ＄ـاني او مـالي زيانونـه               
 دپاسه دوه سوه زره تنه انسانان ي３ ووژل او پـه مليونونـو و－ـ７ي       ＇ه. واړول

  . درجـ３ وو   ٨،٩د دې زلزل３ شـدت د ر４ختـر پـه كچـه             . ي３ ب３ كوره ك７ل   
دغه زلزله هـم پـه   . پخواي３ ＄يني دغسي سمندري زلزل３ سونامي بللي دي     ( 

دا يـوه  جاپـان９ كلمـه ده          . په نامه يادي８ي   ]Tsunami [ ن７ۍ كي د سونامي   
 ＇خـه تركيـب سـوې    ] ياغي ＇پو[ nami او ] د سمندر د غاړو  [ tsuچي له   

  د سمندر يوه ستره ياغي ＇په چي په سمندر كي تر م％كه الندي  : يعني. ده
  ).خو＄＋ت يا اور شيندني ＇خه رامن％ته سي 
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  په نامـه   مه په امريکا کي د کا！رينا     ٢٩کال د ا－ست پر     .ع٢٠٠٥      دغه راز د    
د ميسي سيپي، آالباما او لوييزيانا په ايالتونو کي سـتر           استوايي توپان د امريکا     

  ＊ـار كـي    (New Orleans)په نيو اور لينـز  . ＄اني او مالي تاوانونه واړول
 . او ！ول ＊ار ي３ له استو－ني وايـست        د استو－ني کورونه تر اوبو الندي سول      

په نامه د نـامتو لوبغـالي چـت يـ３ چـي د ＊ـار ډ４ـرو         )Super Dome(د 
ـ    ＄ايه وکي（،      خپله  پنا پک＋ي اخيست３ وه له    اوس５دونکو   ان يـ３   د بر４＋نا جري

، وني ي３ له ب５خه وک＋ل３ او د مکزيک        مغازې ي３ وراني ک７ې   ستري  قطع ک７،   
، دغـه توليـد يـ３     ت５ل توليد４ـدل ب５رله زره ٦٥٠په خليج کي چي د ور＄ي  

 چـي پـه     . ＄ايونو کار په ！په ودر４ـد      ودراوه او د دغه ＄اى د ت５لو د اوو چاڼ           
 خساره واړول     مليارډو زياته  و تو－ه ي３ د کارپوهانو د ا！کل له مخي تر سل          دې

بيا جورج بش اجازه ورک７ه  چي د ت５لو د بيي د زياتو لوړ４دو دمخنيوي لپاره                
 ＄ينو اروپايي     او له  دي د امريکا د ستراتيژيکو ز４رمو ＇خه －＂ه واخيستل سي         

   .  هيوادونو ＇خه هم ت５ل ورواستول سول
کال له ا－ست ＇خه د امريکا د فلوري６ا په ايالـت کـي             . ع ٢٠٠٤ينا د         کاتر

      . شپ８م توپان وو
اوس موږ وينو چي په دغه هيواد او د نـ７ۍ پـه نـورو               په دې تو－ه دادى           

－و！ونو كي يو په بل پس３ ډ４ـر ډول ډول توپانونـه رامن％تـه كيـ８ي او ډول                  
  .  ډول ＄اني او مالي ستر ستر تاوانونه اړوي

   ساينس پوهانو ا！كل ك７ى دى چي كه د ！ولي ن７ۍ د سـمندرونو د اوبـو                  
سطح 請رف يو متر لوړه سي نو به هالين６ شپ８ سلنه، مصر يوه سلنه او نيويارك 

  له دغو موسـمي بـدلونونو ＇خـه         . او لندن په بشپ７ه تو－ه تر اوبو الندي سي        
امكانات نـسبتاً   د استوا د كر＊ي او هغ３ ته د نژدې هيوادونو د زيانمن ك５دو              

كنفرانس كي وويل سول چـي د دغـو موسـمي           سوي   يادپه  د کاناډا . ل８ دي 
＄ايه بل   بدلونونو له امله به د و－７و ستر شم５ر د خوندي ＄ايونو په ل＂ه له يوه                

  . ＄اى ته ك６ي كولو ته اړسي
      د پورته ويلو سوو خطرونو په هكله د زياتو معلوماتو د تر السه كولو لپـاره                
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 په نامه يوه مـصنوعي  (ICE Sat)كال د دسمبر پر شلمه د .ع٢٠٠٢كا د امري
دغه سپوږمك９  په شمالي قطب كي په  هره ش５به           . سپوږمك９ فضا ته وتوغول   

. كي د پ５＋５دونكو بدلونونو په هكله تصويرونه او اطالعـات امريكـا تـه ليـ８ي               
ي اوس د پر مختللو هيوادونو ساينس پوهان پـه دې هكلـه مخنيـوونكي الر              

خو دا چي دا چاري به بريال９ سي كه ＇ن／ه دا به په راتلونكـو               . چاري ل＂وي 
  . كلونو كي ＇ر－نده سي

      دا چي د دغسي سترو خطراتو په رامن％ته ك５دو كي امريكا  ＇ه ون６ه لري               
او ولي －رمه بلل كي８ي ؟ په دې هكله د ن７يوالـو چـارو د امريكـايي كـارپوه                   

 WAYS AMERICA IS 100 د (JOHN RIRMAN)جان ！رمين 

SCREWING UP THE WORLD     په نامه د كتاب هغـه برخـه  چـي  
مـي د دسـمبر تـر       ٢٧كـال د نـومبر د        
٢٠٠مجل３ د   ) اردو(د اخبار جهان    

موږ به دغه برخـه لـه   . ، ＊ه معلومات وركوي يمي －２ه كي ژباړل سوې ده     ４در
  :دغي مجل３ ＇خه راوژباړو 

و الرو يا تـر دې پـه زيـاتو طريقـو د تـاوان                    آيا امريكا په رشتيا ن７ۍ ته د سل       
＇ر－نده عجبه او د  خنـدا   رشتياني كو＊＋ونه كوي؟ دا خبره پهرسولو لپاره 

. وړ بر４＋ي چي په ن７ۍ كي د امريكا ＇５ره په دغسي ناسمه تو－ه و＊وول سـي               
امريكـا د يـوه ډ４ـر       .  ！كـي هـم پـ دى       په دې كي يو سـنجول سـوى        خو

) فـشار   ( م５رو الرو تـر خپلـي ك＋５كـ＋ني         ＄واكمن قوم په ＇５ر ن７ۍ له ب３ ش       
د دغه هيواد فرهن， او مصنوعات د ！ولي ن７ۍ پر فرهن／ونـو            . الندي راولي 

د دې هيواد ډ４ري پياوړي اقتصادي اجندا       . او رانيوونكو باندي اغ５ز ＊ندي    
د ن７ۍ ډ４ري داسي ادارې چي ن７يوال تجارت كن＂رولوي پـه زور تـر خپلـي            

  . ولك３ الندي راوستي دي
  د دې ！ولو ك７نو سره سره امريكا خپل ＄ان په انساني تاريخ كي د آزادۍ                   

د آزادۍ، برابرۍ، سياسي بشري     . او خير ＊２／５ي تر ！ولو رو＊انه وړان／ه بولي       
حقونو او رشتيانيو خو＊يو ل＂ولو غوندي ستر ستر امريكـايي ا請ـول لـه دوو               

ي دغـو   پ７５يو ＇خه د ！ولي ن７ۍ د هيلو بنس جوړوي او د نـ７ۍ ډ４ـر و－ـ７                
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خو دا خبري اوس په موږ كي د يـوې          . سترو ا請ولو ته په ډ４ر درن＋ت －وري      
اما په كومو خبرو  چي امريكايان نه پـوهي８ي هغـه            . كيس３ غوندي تكراري８ي  

دادي چي امريكا چي په ن７ۍ كي ＇ه كـ７ي دي، هغـه د ＇ـه ډول ورانيـو                   
لي په دې هكله رشتيا خبره داده چي د امريكـا دغـه چـاري ！ـو       . المل كي８ي 

  . ن７ۍ ته د ورانوونكو پايلو المل كي８ي
.       د دې كتاب موخه د تضادونو ＇ر－نـدول نـه، بلكـي د هغـو اوارى دى                

امريكايانو ته تر هرو ＇و ور＄و وروسته د حقيقت د يوه خـوراك اړتيـا ده او                 
تر دې وروسته د دوى د خپل ＄ان سـره د مينـي كولـو د عـادت د معتـدل                     

   اړتيا هم رامن％ته كيـ８ي چـي امريكـا د م％كـي             كولو لپاره د دې فكر كولو     
  .د كرې د نوري برخي سره ＇ه كوي

        اوس ＊ـوون％ي تــه هـر تلــونكى كـوچنى پــوهي８ي چـي مــوږ پـه يــوه     
ن７ۍ ) د يوه كلي په شان په يوه سره نژدې سوې   Globalize( “－لوباليز  ”

ه چي د ！كنالوژۍ، انساني كـ６وال９ او سـودا－رۍ لـه املـه ډ４ـر              . كي اوسو 
خو دې حقيقت ته ډ４ر لـ８       . كوچن９ سوې او ز＊ته زياته سره نژدې سوې ده        

دغه چاره پخپله سـترو     (Globalization) “－لوباليز４شن ”پام اوړي چي د     
＄واكونو، په ت５ره امريكا ز８４ول３، چي د يهودو له مغزو راوتلـ３ او دا يـ３ پـه        

＂ـه رسـ５دل３    داسي ＊ه تو－ه تخليق ك７ې ده  چي ډ４رو ل８و امريكايانو ته ي３ －             
د －لوباليز４شن تر عنوان الندي له دې هلو ＄لو ＇خه ا請ـلي －＂ـه چاتـه                . ده

يـو   رسي８ي؟  ＇وك پك＋ي وړونكى؟ او ＇وك پك＋ي بايلونكى دى؟  امريكـا            
＄كه نو د دغه هيواد د هر اقدام او هري          . شتمن او  ډ４ر خو＄ند هيواد دى      

  .     ك７ني اغ５زي د م％كي پر هر كنج ＇ر－ندي８ي

كمنو ولسونو ＄يني ك７ني د ن７ۍ پر و－ـ７و پـه سـيخه تو－ـه اغ５ـز             د ＄وا       
دغه راز  ＄يني وختونه پر وخت د يوه اغ５ـزمن           . لكه د ج／７ې پيلول   . ＊ندي

د ب５ل／３ په تو－ه په     . －ام نه اخيستل، په ن７ۍ كي د سترو نا خوالو المل －ر＄ي           
ه ＄يني وختونه مسايل ل   .  يوه سيمه كي د پ５＋５دونكي عام وژني مخه نه نيول         

غوندي غاړه پـه ر４／ـو چيخـل او         ) شترمرغ  ( يا د او＊مرغ９    . پامه غور＄ول 
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لكه د اي６ز د وبا د  خپر４دو په لوم７نيـو   . ستري تباه９ خپرولو ته مخه وركول     
  . لسو كلونو كي دې رب７ي ته پام نه اړول

        داسي ډ４ر ل８ پ５＋ي８ي چي له دې ډوله ！ـولي ك７نـي پـه يـوه مهـال كـي                    
خو د موسمونو د بدلون مساله داسـي        . عي رويه واوړي  د يوه ولس په مجمو    

  امريكاپـه دې اړه    . ده چي په هغ３ كـي امريكـا يـوازنى مجـرم بلـل كيـ８ي               
د خبري اهميت ته پام نه كوي       . د سمون راوستلو په كار كي خن６ونه اچوي       
  . او پر خپل جرم له اعتراف كولو ＇خه ت＋تي
 د ＊ـ２／５ي چـاره  ډ４ـره اغ５زمنـه                 په ن７يواله كچه چي نن مهال د انـسانانو        

 ؛－لخانـه يـي －ـازونو      (شـين كـوړك   كوي هغه په فضا او سمندرونو كـي د          
Green House Gases  (دابه انساني ژوندانه تـه ډ４ـر   .  خوشي ك５دل دي 

  . له دې امله به پـه ن７يوالـه كچـه ډ４ـر ل／ـ＋تونه وسـي               . خطرناك جوت سي  
له تر يـوه بريـده پـوري        اوس هم دغه بخو   . دا د هرو－７ي ژوند اغ５زمن كوي     

  . خو له بده مرغه د سمون هي＆ كو＊（ نه كي８ي. كن＂رول５دالى سي
  پـه م％كـه كـي      :       لوم７ى پـه دې هكلـه  ＇ـو حقـايقو تـه پـام وكـ７ئ                  

د موسمونو د تر سره ك５ـدونكو بـدلونونو او پـه هـوا كـي د خپر４ـدونكي                   
، تودو＊ي سبب د هغه كاربن ډاى اُكـساي６ اخـراج دى چـي لـه فـابريكو                

مو！رانو او د انسانانو لخوا له نورو ډول ډول تخليق سوو ！كنالوژيو ＇خـه              
 ＄ي،  په دې تو－ه د م％كي د تودو＊ي درجه ورو ورو لوړه  . رامن％ته كي８ي 

په سهيلي او شمالي قطبونو كي يخى سوي واوري ويلي８ي او د سمندرونو             
يوازي . پايله دا كي８ي چي موسمونه پرله پس３ بدلي８ي       . سطح راپورته كي８ي  

پـه  . وچكال９ زياتي８ي . تودو＊ه نه زياتي８ي، بلكي موسم هم خطرناكه كي８ي       
پـه  هـوا كـي د كـاربن ډاى       . ＄ن／لونو كي د اور ل／５دوپي＋ي اضافه كي８ي      

اكساي６ د سطحي زياتوب ك＋تونه او ＇اروي هم زيانمن كوي او ډول ډول   
په هوا كي موجـود كـاربن ډاى اكـساي６ پـه     . ناروغ９ هم ＄ني پيدا كي８ي   
  . پخپلـه د سـمندر د تودو＊ـي درجـه بـدلي８ي           . سمندرونو كـي جـذبي８ي    

  د ســمندرونو د  ＇پــو مــد او جــزر زيــاتي８ي او پــه ســمندرونو كــي ژونــد 
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  . د خطرونو سره مخامخ كي８ي
      له يوه پلوه موږ له ډول ډول ونو او ＇ارويو ＇خه ب３ برخـي كيـ８و، لـه                  

د پر له پـس３ لوړ４ـدونكي   د تودو＊ي . بلي خوا د دې اغ５ز پر كرنه هم لو８４ي      
درج３ له امله د ناروغيو را من％ته كوونكي نوي وايرسونه پيدا كي８ي،  چـي               

  . په راتلونكو لسيزو كي به موږ ته نوي رب７ي وز８４وي
        دغه ！ولي خبري داسي دي چي د ساينس د هري ＇ان／ي اړونـد و－ـ７ي               

  لونونو د موسـمونو د بـد     . د هغو په هكلـه پـه يـوه خولـه او متفـق ＊ـكاري               
افرانو پوري  د ＇７５ونكو ＇خه نيول３ د سمندرونو په  چارو تر بوختو اوشنو－ر           

او د چاپ５ريالونو د چارو د ＇７５ونكو ＇خه نيـول３ تـر عـامو سـاينس پوهـانو                  
  ان چي هغه سـاينس پوهـان چـي         . پوري، ！ول د دې حقايقو تصديق كوي      

د دې خبرو سره اتفاق نه لري، هغوى هم د تباه９ پر راتلو خبـري كـوي او                  
  . له دې حقيقت ＇خه چي تباهي راتلونك３ ده، نه دي منكر 

   په اوسني 請نعتي پ５ر كي دا هر ＇ه له دې امله رامن％ته كي８ي  چي مـوږ                    
د ډبـرو پـه     ) او ډ４ر نور    ( كارخان３، مو！ران او د بر４＋نا توليدوونكي مركزونه          

ن７ۍ كابو دوې پ７５ۍ دمخه دې 請نعتي پ５ر ته ننوتل３          . سكرو او پ＂رولو چلوو   
ه９ مجـرمين   له دې امله ويل ك５داى سي چي ！ـول ن７يـوال د دې تبـا              . ده
خو حقيقت دادى چي د هوا د كك７تيا په دې ن７ۍ شـموله لـ７ۍ كـي                 . دي

  . امريكا ډ４ر اوچت ＄اى لري
اوس امريكا په ن７ۍ كي د كك７تيا تر ！ولو لوى  خپروونكى هيواد دى او پـه                       

دې هكله  د دوهم، در４يم يا ＇لورم لمبر درلودونكى هيواد  د امريكا كچي تـه                 
 شـين كـوړك    امريكا د ن７ۍ تر هر هيـواد زيـات          . نه سي ان نژدې ك５دالى هم     

خو دغـه    . د امريكا نفوس په ن７ۍ كي يوازي  ＇لور سلنه دي          . －ازونه توليدوي 
امريكا د ن７ۍ پن％ه ويشت سلنه كاربن ډاى اكساي６  خارجوي او شم５رني ＊ـيي               

  . چي امريكا به په راتلونكو كلونو كي هم په دغه باب دغه ＄اى ولري
و ملتونو او د ن７ۍ ډ４رو هيوادونو د م％كي پر كره باندي د راتلونكي                    مل／ر

  د دې بخـولي د مخنيـوي       . تباه９ د مخنيـوي لپـاره كو＊ـ＋ونه كـ７ي دي          
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 په نامه   “كيو！و د پرو！وكول   ”د كو＊＋ونو په ل７ كي د ن７ۍ ډ４رو هيوادونو د           
په دغه ت７ون كي د ن７ۍ ！ولو ولسونو ته ويل سـوي            . ت７ون السليك ك７ى دى   

كال پوري د كك７تيا د خپر４ـدو بهيـر را ！يـ            .ع٢٠١٢ چي دوى دي تر      دي
دغـه تـ７ون     .كال كي وو  .ع١٩٩٠ك７ي او هغي كچي ته دې راولي چي په          

) ١�٧(كال پوري پر هغه باندي      .ع�٢٠٠كال السليك سو او تر      .ع١٩٩٧په  
چي د روس، اروپايي ！ولني، كاناډا او جاپـان          .هيوادونو السليكونه ك７ي وه   

خو يوازي يوه هيواد پـر هغـه        .  ！ول مهم هيوادونه پك＋ي شامل وه      په －６ون 
  ! دغه هيواد امريكا وه . السليك ونه ك７ 

.       د امريكا د و－７و زيات شم５ر پر دغه ت７ون باندي د السـليكولو پلويـان دي               
خو پخپله د امريكا ولسمشر جورج بش پر دغـه تـ７ون بانـدي لـه السـليكولو                 

ه ولسمشر كلن＂ن هـم پـه دې اړه ＇ـه عالقـه نـه               تر ده دمخ  . ＇خه ډډه كوي  
داسي ＊ـكاري چـي د امريكـا ډ４ـر          . دا يوه ډ４ره اريانوونك３ خبر ده     . ＊وول

  . ＄واكمن اقتصادي قوتونه د هغ３ د دغه نه السليكولو المل －ر＄５ـدلي دي            
د امريكا د ن７يوالي سودا－رۍ د مركز تر پ５＋ي وروسـته د امريكـا د  حكومـت           

په داسـي حـال كـي چـي دغـه            . ې ته او＊تى دى   ！ول پام د تره／رۍ خطر    
  . چاره د چاپ５ريال د بدلونونو په پرتله ډ４ره معمولي ＊كاري

مل＂ـــي  (      امريكا په دې معامله كي د  خپلو متحدو ＇و مليتـي ＄واكونـو               
پر اوږو توپك ا４＋ى دى او د هر ＇ه په هكله ي３ د شـكونو او                ) ن５شنل كمپنيو 

د ب５ل／３ په توكه وايي چي د  چاپ５ريـال          .  دي شبهو د －وليو اورول پيل ك７ي     
بـل داسـي    . دپوپنا ك５دو خبره  دونه ب５روونك３ نه ده لكه ＇ن／ه چي بيـاني８ي            

جعلي سازمانونه او ادارې رامن％ته كي８ي ＇و ب５لي ＇７５ني وكـ７ي او داسـي              
خبرونه خپاره ك７ي چي له امله يـ３ د نـوو علمـي ＇７５نـو پـايلي مـشكوكي                   

 كو＊（ كوي چي د عوامو په ذهنونو كي شـكونه            په دې تو－ه امريكا   . و＊يي
كـال پـه    .ع�٢٠٠لكه چـي د     . خلق ك７ي او د دې خبرو اهميت كم و＊يي        

ـ   رپـوټ لوم７يو مياشتو كي د امريكا د ساينس پوهانو ！ولني             ور كـ７ چـي      خپ
پـه دغـه رپـوټ كـي ويـل          . د بش حكومت د ساينسي ＇７５نو مخه ډب كوي        
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دلونونو په هكله د تر سره سوو       سوي دي چي د بش حكومت د چاپ５ريال د ب         
ساينسي ＇７５نو پايلو ته د خپلي خو＊ي سره سم بدلون وركوي او يا هغـه پـه                 

  . －６ه وډه تو－ه وړاندي كوي
  :كال په خپـل يـوه ليـك كـي ليكلـي وه              .ع٢٠٠١      خپله جورج بش په     

زه له دې امله د كيو！و د ت７ون مخالفت كـوم چـي زمـوږ اقتـصاد تـه ډ４ـر                   ”
  د اتو سترو 請نعتي هيوادونو تر سـر مـشريزي غونـ６ي       . “ رسوي دروند تاوان 

 د كيو！و د ت７ون په السليكولو سره        ”:كال بش وويل چي     .ع�٢٠٠د مخه په    
ولسمشر جوج بش د هوا د كك７تيـا پـه پ５ـ＋５دونكي            . “زموږ اقتصاد بربادي８ي  

په داسي حـال كـي      . زياتوب كي د اتلس سلني د راكمولو وړانديز ك７ى دى         
سـلنه  ) ٣٣(كاله به د امريكا خپره سوې كك７تيا د نن په پرتله            .ع٢٠١٢چي تر   

د دې تر ＇ن， امريكا يو بل عجب او نادوده دري＃ هم غـوره              . نوره زياته سي  
ك７ى دى او  هغه دادى چي وايي امريكا به تر هغو پر دغه ت７ون السليك ونه                 

ړي د  په دې تو－ه امريكا غـوا     . ك７ي تر ＇و چين او هند هغه السليك نه ك７ي         
. هوا د كك７تيا پ７ه پر دغو د ډ４رو و－７و درلودونكـو دوو هيوادونـو  واچـوي                

امريكا په دې هكله هر وخت همدغسي عجيب او غريب او د  خندا وړ دري＃                
لكه چي د امريكا د پخواني ولسمشر رونال６ ري／ن دا  جمله ډ４ـره  . غوره كوي 

  .“７تيا خپروي   تر الريو اومو！رونو وني زياته كك ”:مشهوره سوې وه چي 
      امريكا بايـد پـه دې وپـوهي８ي  چـي د چاپ５ريـال د كك７تيـا مخنيـوى او                  

د ن７ۍ د تودو＊ـي د درجـ３ د تـر سـره             . رال８ول اوس په ل８ بيه ك５داى سي      
ك５دونكي زياتوب او د موسمونو د راتلونكو بدلونونو په هكله ن７يوالو ته شـل     

ماغه وخـت عملـي －امونـه       امريكا بايد ه  . كاله دمخه هر ＇ه ＇ر－ند سوي وه      
امريكا ته ＊اي５دل چي په ن７ۍ كي د تر ！ولو ستر اقتصادي            . اوچت ك７ي واى  

＄واك په تو－ه، د انسانانو د  خير ＊２／５ي د ادعاكوونكي په تو－ه او په ساينس                
＊وونكي په تو－ـه پـه دې چـاره كـي تـر ！ولـو               راو ！كنالوژي كي د ن７ۍ د ال      

 رس５دو وروسته امريكا تر دې بل ＊ـه         آيا د س７ې ج／７ې تر پاＪته     . وړاندي واى 
او غوره هدف درلودالى سواى؟  خو له بده مرغه امريكـا پـه دې هكلـه لـه               
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  اوس دادى مـوږ وينـو چـي امريكـا د موسـمونو             . خپله مسووليته په شا سوه    
د ډ４ري بدي خرابتيا المل －ر＄ي او د راتلونكي وران９ د مخنيوي په اړه لـه                

و سره د م％كي كـرې تـه داسـي زيـان اړوي              ب３ پروايى ＇خه په كار اخيستل     
  . چي په هي＆ －ون به ي３ تالفي ونه سي

. دا خو وې د ساينس پوهانو او سياست پوهـانو خبـري           !       درنو لوستونكو   
خو موږ ته د مسلمانانو په تو－ه ＊ايي چي پر دې خبره ايمان ولرو چي د دې                 

كاملـه قـدرت او       ����！ولو طبيعي آفاتو تر شا په حقيقت كي د لوى ＇＋تن            
  دا ظـاهر ليـدونكى انـسان دى چـي دغـسي پ５ـ＋ي              . بالغه حكمت كار كوي   

د لوى ＇＋تن د قدرت او مشيت سره د ت７لو پر ＄ـاى پـر ظـاهري او مـادي                    
دوى موږ په دې هم ب５روي چي د امريكا يا نورو ا！ـومي             . الملونو منحصروي 

 پـه دې اړه      خو  .ب＂９ او تاسيسات د م％كي د كرې د له من％ه تلو المل كي８ي            
 الر＊ووني په بـشپ７ه تو－ـه    ����او د هغه د رسول    ����موږ ته د لوى ＇＋تن      

  :په دې اړه د قرآن كريم دې آيت ته پام وك７ئ . كافي دي
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حقيقت دادى چي لوى څـښتن آسـمانونه او مځكـه لـه منځـه تلـو                  حقيقت دادى چي لوى څـښتن آسـمانونه او مځكـه لـه منځـه تلـو                  حقيقت دادى چي لوى څـښتن آسـمانونه او مځكـه لـه منځـه تلـو                  حقيقت دادى چي لوى څـښتن آسـمانونه او مځكـه لـه منځـه تلـو                  ::::ژباړه  ژباړه  ژباړه  ژباړه  
څخه ساتلي دي او كه هغه له خپله ځايه وښوري له لوى څښتن پرته به څخه ساتلي دي او كه هغه له خپله ځايه وښوري له لوى څښتن پرته به څخه ساتلي دي او كه هغه له خپله ځايه وښوري له لوى څښتن پرته به څخه ساتلي دي او كه هغه له خپله ځايه وښوري له لوى څښتن پرته به 

لــــوى څــــښتن زغــــم لرونكــــي او لــــوى څــــښتن زغــــم لرونكــــي او لــــوى څــــښتن زغــــم لرونكــــي او لــــوى څــــښتن زغــــم لرونكــــي او . . . . يــــې هيڅــــوك راونــــه ګرځــــوالى ســــييــــې هيڅــــوك راونــــه ګرځــــوالى ســــييــــې هيڅــــوك راونــــه ګرځــــوالى ســــييــــې هيڅــــوك راونــــه ګرځــــوالى ســــي
  . . . . بخښونكى دىبخښونكى دىبخښونكى دىبخښونكى دى

مـوږ تـه رسـول اهللا       : وايـي   ���� حضرت زيد بن خالد الجهني             دغه راز 
  پـه داسـي حـال كـي چـي      . په حديبيه كي د سهار لمون＃ په جمع راك７     ����

تـر سـالم    . د شپ３ اور＊ت سوى وو او پر آسمان باندي اور４％ـي ＊ـكار４دې            
 آيـا   « « « «:－ر＄ولو وروسته هغه مبارك د خلكو خواته مخ واړاوه  او ويـ３ ويـل      

請حابه وو جواب ورك７ چي     »»»» رب ＇ه ويلي دي؟      تاسي پوه８５ئ چي ستاسي   
لـوى ＇ـ＋تن         « « « «:نـو هغـه وفرمايـل     . لوى ＇＋تن او د هغه رسول پـوهي８ي       
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 او د  ＄ينو     زما د ＄ينو بنده －انو سهار د ايمان په  حال كي وي            : فرمايي  ����
＇وك چي وايي پر موږ باندي اور＊ت د لوى         . سهار د كفر په حالت كي وي      

 نو هغه پر لوى ＇＋تن ايمان لري او له          ＇＋تن په فضل او رحمت سوى دى،      
خو ＇وك چي وايي د پالني پالني سـتوري د －ر＄５ـدو او             . ستورو منكر دى  

حركت له امله باران سوى دى، نو دغه پر ما ايمان نه لري، بلكي پـر سـتورو                  
����� ������          . ( »»»»ايمان لري � ��� !
 "�� ������ "� # $%�&'   �(��) ��

*+,-
موږ ته ＊وول３ ده چي      ����يث كي رسول    ې مبارك حد  په د ). /.
په ن７ۍ كي چي كومي پ５＋ي كي８ي د هغو په هكله مـوږ ＇ـه موقـف غـوره                   

موږ خو هره پ５＋ه د لوى ＇＋تن د قدرت او مشيت  ＇خه －２ـو او د دې              . ك７و
موږ ته ＊ايي چي د آسـماني       . عقيدې سره سم خپل اعمال ＇７５و او سمبالوو       

خلو او د －نهونو ＇خه د －و＊ه ك５دو        او م％كنيو آفاتو او بلياتو ＇خه عبرت وا       
لكه ＇ن／ه چي پوهي８و دا دنيا محـل االسـباب          !  هو  . او توب３ په فكر كي سو     

ده، كارونه ！وله د لوى ＇＋تن دي، خو هغو ته پر دې دنيا يو ظـاهري سـبب      
س ويالى سو چي ＊ايي لوى  ＇＋تن غو＊ـتي          نپر دې ب  . هرومرو پيدا كوي  

د پوپنـا ك５ـدو  ظـاهري الملونـه د دوى            وي چي د طاغوتي امريكا او اروپـا         
 .    واهللا اعلم. خپلي سرا＊９،  ناپام９ او اختالفونه وي

دا چي امريكايان او نور اروپايـان او ظالمـان او د دوى －وډا－يـان ل／يـادي                       
ډول ډول ناوړه عملونه تر سره كوي، په ن７ۍ په ت５ره په اسالمي هيوادونو كـي                

و مسلمانان او د ن７ۍ بـ３ وزلـي خلـك پـه ډول              كفر او فسق او فساد خپروي ا      
ډول چلونو او مكرونو زوروي، تر خپلي شومي ولكـ３ النـدي يـ３ راولـي او                 
مادي او معنوي شتمن９ ي３ لو！وي، خو په دې نه پوهي８ي  چـي د دوى د دې                  
！ولو بدو كارونو او اعمالو انجام به ډ４ر بد وي،  چي ك５داى سي د نـورو ت５ـرو                   

  . دغو ناوړو اعمالو له امله  هالك او پوپنا سيسوو ولسونو غوندي د 
        كه موږ د ت５رو پوپنا سـوو ولـسو نـو پـه هكلـه د قـرآن كـريم او د تـاريخ                        
د كتابونو كيسو او ＇ر－ندونو ته ＄ير سو د هر ظـالم او د رسـوالنو، پوهـانو،            
نا請حانو او مصلحينو د  خبرو د نه منونكى او دروغجـن بلـونكى قـوم پـاى                  
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  دل او هالكت دىپوپنا ك５
      دغه كفار خو پر دوى باندي د راتلـونكي تبـاه９ د مخنيـوي لپـاره ډول      
ډول هلي ＄لي كوي، خو كه دوى له خپلو ناوړو اعمالو الس وانه خلي پـه         
دې هلو ＄لو او اختالفاتو به د لوى ＇＋تن له راتلونكي عذابه په هي＆ －ـون                

  . ونه ژغورل سي
  ، نـو زمـوږ مـشوره دغـو مغـرورو كفـارو،                   ＇ن／ه چي اوس ال وخت سته     

د هغو －وډا－يانو او د هغو لخوا غول５دلو كسانو ته داده  چي  كفر ، فـسق او                   
لــه ظلمونــو، ت５ريــو او ډول ډول نــارواوو او د اســالم او . فجــور پر４ــ８دي

مسلمانانو سره له د＊من９ ＇خه الس واخلي كه نه دوى بـه هرومـرو د لـوى          
  . ＇＋تن په عذاب  اخته كي８ي

        دوى بايد پوه سي چي هي）وك دغه الٰهي قانون نه سي بـدلوالى او نـه                
34 �2�1. د لوى ＇＋تن د عذاب مخه نيوالى سي��� �� ��5�� ���.  

  

  ::::يادونه يادونه يادونه يادونه 
  پـر لـسمه    سـسمبر   ډكال د   . ع 6778د         د پورتني مطلب تر ليكلو وروسته              
 ＇ـو    کنفرانس جوړ سو چـي    اقليم  د  د مل／رو ملتونو    كي  په بالي   ونيزيا  ６ ان د

 يوسل واتيا هيوادونو －ـ６ون    چي  په دغه کنفرانس کي     . ي３ دوام وک７  ور＄ي  
اقليمي بـدلونونو    دبانکي مون   دمل／رو ملتونوعمومي منشي    ،   ک７ى وو  پک＋ي

چـي   ＇خه وغو＊تل  حکومتله   امريکا دخبرو ک３  لوم７نيو په اړه په خپلو
 سـره مقابلـه   سـتونزي  سـن９  اودتوليـد    －ازونو دکي د شين کوړکپه ن７ۍ 
 نوموړي په عين حال ک３ خبردارى ورکـ７ چـ３ پـه راتلـونکي کـ３               . وک７ي

همـدا  . ي－وا＊د جن／ونو او سياسي مناقشو په کچه        بشريت  اقليمي بدلونونه   
   چ３ هغو ته ب３ پامي به ه ضرري －وا＊ونو سره مخ ددچاپيريال  د اوس ن７ۍ

    .په خطر ک３ واچوي کرې برخليکد ک３ ％مد 
سـمبر پـر    ډد دغـه كـال د       د امريكا ږغ آشنا راډيو په ويب ساي كـي           دغه راز         
  د اقلــيم پــه كنفــرانس كــي د هــوا  ”:خپــرو ســوو خبرونــو لــه مخــي د  مــه�١

كـال بـه    ٢٠٠٩چي پـه   ، ＊ي په اړه د يوه پالن پر خبرو اترو موافقه وسوهد تودو 
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كي تصويب سـو  دا پالن په داسي وخت   ”: ويب ساي زياتوي   غهد   .“عملي سي 
 請ـرف  انـه چي امريكا د خپل مخكني تصميم ＇خه چي دغه پر４ك７ه ليك ي３ نـه م             

        .“كال تر پايه عملي سي ٢٠١٢دا پر４ك７ه ليك ＊ايي چي د . نظر ك７ى دى
        موږ به و－ورو چي امريكا په دې اړه په عمل كي ＇ه كوي؟ او آيا د كي＂ـو     

ه  ＇ن／ه ؟ او آيـا پـه دې          د ت７ون او د دغه پر４ك７ه ليك پر４ك７ي عملي كوي ك          
كال ت７ون السليك ك７ي او كه به ي３ د ردولو لپاره هغه مهال             ٢٠١٢اړه به د    

   ؟＇ه نوري پلم３ ول＂وي
  

        امريكا نوره دغسي مغروره نه سيامريكا نوره دغسي مغروره نه سيامريكا نوره دغسي مغروره نه سيامريكا نوره دغسي مغروره نه سي
        پاته كېدالىپاته كېدالىپاته كېدالىپاته كېدالى

يو لمريز كال د شوروي د امپراتورۍ د پاشل ك５دو په هكله            ١٣٧٠      موږ په   
 “ افغـان ملـت      ” د  خپر４ـدونكي      مضمون ليكلى وو، چي لـه پ５ـ＋ور ＇خـه         

مـه －２ـه كـي    ) ٢٣ ـ  ٢٢(مي ن５＂３ په ) ٣١(جريدې د همدغه كال د سنبل３ د 
  : دلته غوره بر４＋ي چي له دغي ليكني ＇خه  ＇و كر＊ي را واخلو. خپور سو

      لكه  چي پ５＋ليكونه ＊يي په ن７ۍ كي ډ４ري امپراتورۍ  جوړي سـوي او               
زول روانـي سـوي او پـاى سـره پاشـل            عروج ي３ ك７ى، خو بيا ب５رته مخ پر ن        

  چي د زياتو دغسي امپراتوريـو نـزول د هغـو لـه واكمنـو ＇خـه                 . سوي دي 
  . د يوې ت５روتني په سر وهلو سره پيل سوى دى

كـال د ختيـزي اروپـا د كمونيـستو       .ع١٩٧٣      د شوروي د امپراتـورۍ د       
ـ                 ه －وندونو په غونـ６ه كـي اتيايمـه لـسيزه لـه سوسـياليزم ＇خـه كمـونيزم ت

كـال پـوري بـه      .ع�١٩٨د ورت５ر４دو پ７او و！اكل سو او وي３ پت５يل چـي تـر             
كمونيزم ن７ۍ په خپله ولكه كي راولي، چي هغه مهال بـه نـو بيـا شـوروي                  

    .وكوالى سي چي خپله اراده په هر ＄اى كي پل３ ك７ي
      خو د دې امپراتورۍ واكمنو په همدې ترځ كي يوه ډ４ـره سـخته او نـه                 

چي هغه زموږ پر －ران هيواد افغانستان باندي        . اشتباه وك７ه جبيره ك５دونك３   
دوى داسي －２ل چي په دې يرغـل سـره بـه      . د شوروي د سره پوځ يرغل وو      

  تودو اوبو ته ورسي８ي او دا هيواد به د عمان د سمندر－ي پـر لـوري د ！ـوپ                   
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د تخت３ په تو－ه استعمال ك７ي او هم به شوروي ته دا امكان په الس ورسـي                 
. هم كن＂رول كـ７الى سـي     ) د فارس خليج    ( ４دي＃ اقتصادي ＊ارګ    چي د لو  

. خو دوى د افغانانو ج／７ه مار خوى او د پردو سره  حساسيت ＊ه نه وو ＇７５لى                
نو پايله دا سوه  چي د افغانستان د اتلو خلكو جهاد او ！ين／ار  د شوروي كورن９                  

ي３ مخامخ   د سختو ！ولنيزو ستونزو سره       �ب３ ＄واكي رامن％ته اوپسي ډ４ره ك７ه     
ك７؛ د هغه هيواد د ل８ و ډ４ر پن％ه پن％وسـو مليونـو مـسلمانانو او نـورو اسـيرو                    
  ولسونو په زړونو كي ي３ د آزادۍ د ترالسه كولـو غور＄نـ， را ژونـدى كـ７؛                  
د ختيزي اروپا خلكو ته ي３ فر請ت ور په برخه ك７ ＇و خپله  خپلواكي ب５رته لـه                  

３ موقع په الس ورك７ه  ＇ـو پـه   كمونيزم ＇خه واخلي او لو４دي＃ او امريكا ته ي  
  چي باالخره موږ وليـدل چـي       . ن７يواله سيالي كي شوروي له پ＋و وغور＄وي      

  . د شوروى زبر＄واكه امپراتوري دړي وړي سوه
هـسي  خـو اوس امريكـا د دې          :       ور پس３ موږ د امريكا په هكله ليكلي وه          

خو شلمه  .  اتور د ن７ۍ امپر   )د اوسني بش پالر     ( بر４＋ي او بش     “ روم   ”زمان３
  پ５ــ７ۍ د نــ７ۍ د امپراتوريــو د ن４７ــدو، د هيوادونــو د ！و！ــه ！و！ــه ك５ــدو  او 

په دې پ７５ۍ كي د عثماني،      . د خپلواكو هيوادونو د رامن％ته ك５دو پ７５ۍ ده       
ان／ر４ز، فرانس، جاپان، پرت／ال، اي＂اليـا، ډنمـارك، بلجـيم، اتـريش او نـورو               

  . پراتـوري هـم وشـوړ４دل     امپراتورۍ راوپرز４دل３ او ورپـس３ د شـوروي ام        
. په دې پسي د امريكا امپراتوري هم تر پايه دغسي مغروره نه سي پاته ك５دالى              

دا به هم ژر، خو د كمونيستانو د رقابت له امله نه، بلكـي د نـورو هيوادونـو                   
نن ن７ۍ د هيوادونو د الر＊وونكو د ډ４ر＊ت        . سره د سيال９ له امله راوپر＄ي     

او ليري نه ده  چي په ！وله        . وه ته د رال４８دو پر لور       پر لور روانه ده، نه د هغو ي       
ن７ۍ كي ولسواك او پر خپلو پ＋و والړ نظامونه د خلكـو پـه ارادو رامن％تـه                  

خـو دا   .  د دې امپراتورۍ په وړاندي به پاى اروپـا او جاپـان ودر４ـ８ي             . سي
چي اوس اروپا او جاپان امريكا ته الس پرنامـه والړ دي دا د يـو لنـ６ مهـال                    

  . ＇و كاله وروسته به اروپا او جاپان د امريكا داسـي مطيـع نـه وي               .  دي لپاره
  .او دا چي بش د خليج په ج／７ه كي ＇ه وك７ه، هغـه يـوه سـتره ت５روتنـه وه                   
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كه ژر وي كه وروسته دا به ال＊ه ＇ر－نده سي  او په ډ４ر نژدې راتلونكي كـي                  
＃  پ５ـ＋５دونك３    خو د دوى تر من    .  به امريكايان  له اروپا او جاپان سره ！كر سي         

  . ج／７ه به ا！ومي نه، بلكي اقتصادي او ！كنالوژيكي وي
اوس دادى موږ   .       دا وې زموږ د شپاړسو كالو دمخه خبري او وړاند ويني          

－ورو چي د امريكا د امپراتورۍ په وړاندي اروپا، په سركي فرانـسه،المان او              
اپان په مخالفت   روسيه او په دې وروستيو كي برتانيه او نور او همدا اوس ج            

چي ＊ايي د دوى تر من＃ مخالفتونه نور هم زيات سـي او پـاى      . كي والړ دي  
امريكا د خوارۍ، ب３ ＄واك９ او بدي ور＄ي كندي ته ور！５ـل وهـي او پـه                 

  . اقتصادي او ！كنالوژيكي سيالي كي خپل ＄انونه تر وړاندي ك７ي
ج／７ه مارو افغانانو         البته موږ داسي نه －２ل چي امريكا به  د دغو غيورو او              

  . پر ج／７ه  ＄پلي هيواد باندي دغسي لـ＆ لغـ７ او بـ３ رحمانـه ت５ـرى كـوي                   
 خو چي داسي ي３ وك７ه، نو اوس تاسي فكر وك７ئ  چي امريكا پر افغانـستان     
او عراق باندي د دغسي ناتار له امله د ！ولي ن７ۍ د مسلمانانو د سـختو كركـو    

ورو اسالمي هيوادونـو تـه هـم        او د＊منيو سره هم مخامخ وي او ايران او ن         
غا＊ونه  چيچي او د ن７ۍ د ډ４رو كفري هيوادونو د مخـالفتونو، رقـابتونو او         
  ســياليو ســره هــم مخــامخ وي، نــو دا هيــواد بــه روغ وژغــورل ســي؟  او 

  د شوروي غوندي به پر دا بله راوانه وړي؟ 
ه او نه  جبيره       آيا پر افغانستان او عراق باندي ت５رى د امريكا د واكمنو سخت           

ك５ــدونك３ اشــتباه او ت５روتنــه نــه ده ؟ او زيــاتي دغــسي ت５روتنــي د دغــسي 
امپراتوريو د را پر ز４دو  د پيل المل سوي نه دي؟  او اوس داسي نه ＊ـكاري          

  چي دغه ت５روتنه به د امريكا د را ن４７دلو پيل وي ؟  
و اوبـو تـه           شورويانو －２ل چي پر افغانستان باندي په يرغـل سـره بـه تـود              

ورسي８ي او دا هيواد به د عمان د سمندر－ي پر لوري د ！وپ د تخت３ په تو－ه                 
استعمال ك７ي او هم به شوروي ته دا امكان په الس ورسي چـي د لو４ـدي＃                 

  لكـه چـي تاسـي      . هم كن＂رول ك７اى سي   ) د فارس خليج    ( اقتصادي ＊ارګ   
ـ                ه  خوبونـه    د دې كتاب په مخكنيو پا１و كي ولوستل امريكا هـم دې تـه ورت
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نـو ＇ن／ـه چـي شـورويان د خپلـو           . ان تر دې خطرناك پالنونه لري     .  ويني
موخو په ترسره كولو كي پاته راغله، نـو آيـا د امريكايـانو دغـسي خطرنـاك                   

  خوبونه به رشتيا سي؟  
     نور به خپلي خبري پر دې را لن６ي ك７و چي زموږ په هيـواد او پـه نـ７ۍ                   

چي امريكا او ان６يواالن به ي３ هرو مـرو او          كي روان حاالت او واقعات ＊يي       
په حتمي او قطعي تو－ه تر روسانو ال په بد برخليك اختـه كيـ８ي او متحـده                  

  . �� ��� ��.اياالت به په متفرقه او ！وته ！و！ه اياالتو  بدل سي
  

        د امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښيد امريكا د زوال نخښي
ـ                    ل       وايي چي تاريخ د اوسمهال سـره د ت５رمهـال د نـ＋لولو پـه هكلـه د ُپ

  له دې امله د تاريخ د مطالع３ پـه ر１ـا كـي د اوسـمهال ＇７５نـه                  . حيثيت لري 
نو كه مـوږ  لـه       . د راتلونك３ سره د ＊３ ن＋لوني په هكله ډ４ره ＊ه مرسته كوي           

پخوا ＇خه تاريخ ته يوه عمومي كتنه وك７و، هرو مـرو بـه يـو پـه زړه پـوري                    
  هـال  هغـه دا چـي سـترو سـترو فاتحـانو او د م             . حقيقت راتـه ＇ر－نـد سـي      

د زبر＄واكو واكمنانو د خپل شوكت او سلطنت د عروج په ش５بو كـي فقـط                
يو داسي －ام پورته ك７ى چي پر هر ＇ه او ان پر خپل ولس ي３ واك له السه                  

  . ورك７ى او ماته، خواري او پوپنا ك５ده ي３ په برخه سوي دي
ه＂لر،       له سلطان سكندر، فرعون، نمرود، د روم له قيصر، د ايران له كسرا،           

يژنيف ！ولو ＇خه پـه يـو ډول نـه يـو ډول             رموسوليني، د برتاني３ له تاج او ب      
       م د دوى   او پـاى     ي３ د ＄ان وژني معنا لرل     داسي ت５روتني سوي چي ك

ـ  .د واك د زوال المل سوې      حمـدان  ئ د اسـتاد جمـال   په دې اړه نور را＄
استاد جمال حمدان پـه عربـي نـ７ۍ كـي لـه نـامتو سياسـي                 . خبري ولولو 

  اوس په بيروت او د عربو په  ＄ينو نورو ＊ـارونو كـي              . كپوهانو ＇خه دى  م％
تـر   “د ＊ـك５الك او د خپلـواك９ د سـترات５ژى        ”د نامتو خپروونكـو لخـوا د        

  پـه دغـه كتـاب كـي هغـه          . سرليك الندي د هغه يو كتاب خپور سـوى دى         
 هغـو تـر شـا        جغرافيوي تشكيل او د     د م％كي پر سر د ＊ك５الكي ＄واكونو د       

رناك سياسي عوامل، موخي او اهداف په ډ４ره ＊ـه تو－ـه  ＇７５لـي               پ  خط  
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  . د دغو ＄واكونو د فهرست په سر كي د امريكا ＊ك５الكي ＄واك دى. دي
      د ＊اغلي حمدان پـه وينـا د امريكـ３ مثـال د هغـه چـا دى چـي خپـل                      
وړوكوالى ي３ د اتلسمي پ７５ۍ په وروستيو كـي پيـل كـ７ى وي، د نولـسمي      

ي له خپلو پولو د باندي لوبي پيل ك７ي او بيا د  ＄وان９              پ７５ۍ په وروستيو ك   
  امريكا دغه دور تـه د شـلمي پ５ـ７ۍ پـه اوومـه لـسيزه كـي                  . پ７او ته ورسي８ي  

د وي＂نام په ج／７ه كي په تاريخي رسوايى او ناكام９ سره ورسـ５ده،  چـي تـر                  
＇ن／ـه  چـي     .  دې وروسته زړ＊ت او عمر خوړل د امريكا برخليك جوړوي         

وروي سره ډغري وهل پيل ك７ل، －واكي پـه دې تو－ـه يـ３              دغه هيواد د ش   
  . خپل دغه دور پيل ك７

د تـشكيل تـر شـا هـم ＄ينـو            حمدان په وينا د متحـدو ايـالتونو                د استاد 
＇ن／ه چي دغه مهـال اسـالمي نـ７ۍ يـا د نـورو              . ＊ك５الكي موخو كار كاوه   

 ＄كـه   ＊ك５الكي ＄واكونو په ولكه كي وه او يا ي３ د هغو سره ډغري وهل３،               
نو هغوى د دغه مهال د دغه نوي جغرافيوي جوړ＊ت تر شا لـه پ＂ـو موخـو                  

خو دا يو ＇ر－ند حقيقت دى چي امريكـا پـه پ＂ـو السـونو               . ＇خه نه وه خبر   
داسي يوه ز４８４دل３ توره بال ده چي له لوم７ۍ ور＄ي ＇خه ي３ مقصد د ！ول               

ـ          . انسانيت لو！ول او چورول وو       وږ د نوموړي كتاب په دقيقه مطالعـه سـره م
  :       د امريكا له جوړ４دو ＇خه تر اوسه پوري مهال پر پن％و پ７اوونو و４شالى سو

 .د امريكا د جوړ４دو پيل . ١

 .د پراختيا پ７او . ٢

 .د س７ې ج／７ې پ７او . ٣

 .پر پو＄ي ＄واك باندي د انحصار پ７او . ٤

 .د داسي ج／７و چي هيله ي３ نه ك５ده د په الر اچولو پ７او . ٥
 

        ::::ړاو ړاو ړاو ړاو ــــلومړى پلومړى پلومړى پلومړى پ
  د امريكـا   . لتونو د رامن％تـه ك５ـدو او تـشكيل５دو پـ７او دى           دا د متحدو ايا         

  .  د خپلواك９ د ج／７ې په پاى ته رس５دو سـره پيليـ８ي            كال.ع١٧٨٣تاريخ په   
جغرافيوي جوړ＊ت كـي      له دغي ج／７ې ＇خه تر راوتلو وروسته د امريكا په         
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 ＇لو４ـ＋تو    يوازي ديارلس ايالتونه شامل وه، چي د اوس５دونكو شـم５ر يـ３ د            
  ونه وكـ７ه، د امريكـا      دخو لكه چي وړاندي مو هم يا      . خوا كي وو  لكو په شاو  

  مـوخي پ＂ـي وې، نـو لـه دې املـه            د جوړ４دو تر شا اوږد مهالي ＊ـك５الكي         
االكي سره د غو موخو و مشرانو په ډ４ره هو＊ياري او چ    پوهو او باخبر   د هغ３ 

غو دې   چي ه   لكه. ته د رس５دو لپاره د شپ３ او د ور＄ي پرله پس３ كار پيل ك７             
. او خواته پراته ايالتونه د امريكا سره يو ＄اى ك７يته مال وت７ل چي د امريكا ش      

 RED)هغــو پــه دې ل７كــي دامريكــ３ ا請ــلي ســور پوســتي اوســ５دونكي

INDIES)        او خپل ＄انونـه يـ３       له خپلو پلرنيو سيمو ＇خه پسي واخيستل
د امريكــا .  تــه نــور هــم ور نــژدې كــ７ل(Pacific Ocean)لــ ســمندر 

پـه  . كال رياك لويزيانا له فرانـس３ ＇خـه واخيـستل         .ع١٨٠٣ه  ＊وونكو پ رال
كال ي３ د اسپاني３ پر ضد ج／７ه په الر واچول فلوري６ا ي３ د خپـل               .ع١٨١٩

كال ي３ د مكسيكو سـره ج／ـ７ه وكـ７ه د           .ع١٨�٨په  . هيواد برخه و－ر＄ول  
چي باالخر د پرله پس３ ج／ـ７ه       . ！يكزاس ايالت ي３ په خپل هيواد پوري وتاړه       

 په پايله كي امريكا د ل سـمندر پـه غـاړو كـي د يـوه واړه                   ييزو خو＄＋تونو 
هيواد له ب２ي ＇خه را ووتل او پر اتلس سمندر او ل سمندر بانـدي  چـاپ５ر                  

  . ي３ د يوې ب５لي كوچن９ وچي ب２ه خپله ك７ه
ــشن         ــوه كنف６ر４ـ ــشرانو د يـ ــا مـ ــا د امريكـ ــه وينـ ــدان پـ ــتاد حمـ  د اسـ

) Confederation� ه چي په دننه چارو كي خپلـواك        ي او متحد ايالتون   مل／ر
  د بنس ډبره ك＋５＋وول او په حقيقت كـي يـ３ د يـوې فيـ６رالي امريكـا                  ) وي

لكه چي له اوس ＇خه نژدې يوسل اوپن％وس كاله . د جوړ４دو لپاره ور پرانيست
  .  او قانوني جوړ＊ت پ７او بشپ７ سوي م％كنيپخوا د امريكا د اوسن

  

        ::::دوهم پړاو دوهم پړاو دوهم پړاو دوهم پړاو 
د خپلواك９ د  ج／７ې تـر پـاى تـه           .  د پراختيا پ７او دى          دا د امريكا د پولو    

  رس５دو وروسته سمدستي د امريكـا حكومـت د االسـكا او ايلوشـن ！اپو－ـان                
بيا د ل سمندر پـه ُارشـو كـي وړانـدي والړل پـه               . د روسانو ＇خه رانيول   

كال .ع١٨�٩كال ي３ له اسپاني３ ＇خه د هالين６ اين６ بيك ！اپو، په            .ع١٨�٧
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او د نولـسمي پ５ـ７ۍ پـه وروسـتيو كـي يـ３ د هـاوايي او                  ي３ مي６وني ！اپو،    
د اسپاني３ سره د  ج／ـ７ې پـه پايلـه كـي امريكـا پـه                 . وينكسن ！اپو－ان ونيول  

كال و４＂نام د اسپاني３ له ولك３ ＇خه وايست او په  خپله ولكه كـي               .ع١٨٩٩
كال كي د آزادۍ وركولـو تـر مهالـه يـ３ تـر              .ع
١٩٧ي３ راوست ، چي په      

  . ولك３ الندي وو
د شلمي پ７５ۍ په پيل كي امريكا د كارابين سيمي ته پ＋３ غ％ول پيل كـ７ل،               

ــ３     ــه ي ــدي راوســت３، هلت ــه الن ــر ولك ــ３ ت ــام３ ســيمي ي ــو او پان   د پور！وريك
وكـي（  ) كانـال (د اتلس سمندر او ل سمندر د يوبل سره د ن＋لولو لپاره والـه               
  . يثيت وباخ＋ه ح چي امريكا ته ي３ د درغليو او پو＄ي پلوه د يوه پياوړي ＄واك

      امريكا د نولسمي پ７５ۍ په بهيركي يو پياوړى زراعتي هيواد سو او  خپـل               
  چـي لـه دې پلـوه       . د كرني حا請الت ي３ د ن７ۍ ！ولو مارك５＂ونو ته ورسـول          

  .  ي３ زيات شته ترالسه كـول او د هغـو پـه بيـه يـ請 ３ـناعتي تـوكي واردول           
 ！ول پ７اوونه ونـه وهـالى       خو د دې سره هم امريكايي ！ولني د پرمختيا  هغه          

  . سول چي د يوه ＄واك د ودي او غوړ４دو لپاره اړين －２ل كي８ي
ـ            امريكا په دې پ５ر كي يو نامهذبه او الابالي ژوند  چي دوى             ه  په  خپلـه ژب

خو امريكايي مـشرانو ز＊ـت زيـات    .   ورته وايي ت５راوه(Cow Boy)كاوباى 
يسيو په پايله كي امريكا ډ４ـر ژر        زيار وايست،  چي د دوى د سمو اقتصادي پال         

 دغو د وياړ وړ زيـارونو       په يوه ستر مدني ＄واك واو＊ته او پاى ي３ د دوى د           
ولي ن７ۍ د مشرۍ دعوه پيل ك７ه او ＄ان ي３ د ن７ۍ د و４ـش ！５كـه    په م د ！   
د يونيم سلو كالو په ل８ موده كي د امريكا و－７ي پن％وس ＄له زيـات  . دار وباله 

  . ا له پلوه د ن７ۍ در４يم لوى هيواد و－ر＄５دسوه او د م％كي د پراختي
  

        :                  :                  :                  :                  درېيم پړاو درېيم پړاو درېيم پړاو درېيم پړاو 
امريكا د شلمي پ５ـ７ۍ تـر ＇لـورمي لـسيزي           .       دا د س７ې ج／７ې پ７او دى     

 همـه  و＇ن／ه چـي امريكـا پـه د   . پوري يو ستر ن７يوال ＄واك جوړ سوى وو      
مريكا مـشران    وو، نو د ا    ن７يواله ج／７ه كي پر خپلو د＊منانو برى تر السه ك７ى         

لـه ه＂لـر ＇خـه پـه نجـات        .  او لوى والي په ناروغي اخته سول       ررود كبر، غ  
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كه  ＇ه هم . موندلو سره ي３ يوازي يو د＊من  ـ شوروي اتحاد مخ ته والړ وو 
شوروي په دې ج／７ه كي د امريكا مل／رى پاته سوى وو،  خو د دوى تر مـن＃              

  .  د نظريو اختالف پر خپل ＄اى پاته وو
كا د جاپان پر دوو ＊ارونو باندي د ا！ومي بم پـه غور＄ولـو او د لكونـو                امري      
لكـه  . －ناه و－７و په وژلو سره په پو＄ي ډ－ر كي هم خپل لوړ والى جوت ك７               ب３

ج／ـ７ې  ې  چي د دې ＄واك په بركت ي３ د شوروي اتحاد پـه خـالف د سـ７                
  هغـه د امريكـا     .  خو شوروي اتحاد هم كوچنى ＄واك نـه وو        . محاذ پرانيست 

 كي ي３   د س７ې ج／７ې په ب５لو ب５لو محاذونو      ډبري جواب په خ＋ته وركاوه او       د  
  . امريكا له ذلته ډكو رسوايＫو سره مخامخ ك７ه  او شا ت， ته ي３ اړ ايستل

  

        :    :    :    :    څلورم پړاو څلورم پړاو څلورم پړاو څلورم پړاو 
د افغانستان پـه اړه بايـد       .       د دې پ７او په اړه بايد په ＇و خبرو ＄ان پوه ك７و           

الملونو له مخي ورځ تر بلي د سـختو سـتونزو   ووايو چي امريكا دلته د ＄ينو       
كه ＇ه هـم پـه افغانـستان كـي د امريكـا الس              . او ناكاميو سره مخامخ كي８ي    

  ك＋５نولى حكومت د خپل پاي＋ت لپاره په كلكـو هلـو ＄لـو ل／يـا دى،  خـو                   
د دې سره سره ان په كابل كي ال سخته －６وډي ده، امنيت پر نشت  حـساب                  

د امريكا د پو＄ي    . تو －وا＊ونو سره مخامخ دى    دى او د چارواكو ژوند د سخ      
كال په مارچ كي د امريكا مخالفو مجاهـدينو         .ع�٢٠٠ويندويانو له خول３ د     

  اوس مجاهـدينو  . بريدونـه كـ７ي دي    ) �٧(په ！ول هيواد كي پر هغو باندي        
زابل، خوست او پكتيكـا ب５لـي ب５لـي سـيمي تـر      هلمند، روز－ان، د كندهار،   

ي او د كرزي حكومت ي３ د سختو سـتونزو سـره            خپلي ولك３ الندي راوستل   
  . مخامخ ك７ى دى

  لو４ديز مبصرين د دې حقيقت په ليدلو سره اعتـراف كـوي چـي كـه                      
  د افغاني مجاهدينو مزاحمت په اوسني شكل دوام وك７ي، نو ك５داى سي            
  .د امريكايي پوځ او د كرزي د حكومت شتون د خطرې سره مخامخ سـي              

ـ     (  واد افغانـستان بانـدي د امريكـا د يرغـل د لوم７يـو              دا خو پر خواږه هي
  كـال د اكتـوبر مياشـت ده او    . ع ٢٠٠٧اوس  چي د     . مهالونو خبري دي  
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لكـه  چـي ！ـول        سپوږميز كال د روژې د مياشتي سره برابره ده         ١�٢٨د  
پـه  . پوهي８ي  خبره تر دې ＇و ＄له زياته ورانه سوې او بحراني سـوې ده              

استشهادي و پوليسو پر بسونو باندي دوو     دو ا همدې مياشت كي كابل د ار     
بريدونو ډ４ر سخت ول７زاوه او د دې بريـدونو لـه املـه د اردو او پوليـسو                  

  زموږ －ـران هيـواد اوس      .  منصبانو خپل ژوند له السه ورك７      ډ４رو 請احب 
پر ولس باندي په ت５ـره د هيـواد     . د  خپل تاريخ ډ４ري سختي ش５بي ت５روي       

  و د هوايي بمباريو، په كلو او ＊ـارونو كـي           په سهيلي برخو كي د امريكايان     
د بهرنيو پو＄يانو د لـوټ او تـاالن، د ملكـي و－ـ７و د وژلـو، ژوبلولـو او                    
. زنداني كولو او د كورونو د تال＊يو ډ４ر ناوړه او ويرجن حالت روان دى             

ت له السه ورك７ى    أأأأامريكايي او نورو بهرنيو پو＄يانو د م％كنيو عملياتو جر        
جن／ي الوتكو له الري په ډ４رو پر مختللو او درنو          اوس دوى 請رف د     . دى

پـه لـس／ونو او سـل／ونو ＊ـ％ي،         . بمونو او توغندويو ړندې بمبارۍ كوي     
كوچنيان ناروغان، ！پيان او زاړه ملكي و－７ي په بمبـاريو وژنـي او بيـا پـه                 
ا！كلــي او مبالغــه آم５ــزه تو－ــه د  خپلــو مــزدورو خبريــاالنو او －وډا－يــو  

خبــري رســنيو لــه الري د ډ４ــرو طالبــانو د وژلــو  ！لو４زيونونــو او نــورو 
اوس د هيواد په سهيل كـي لـه غ＂ـو ＊ـارونو             . دروغجن خبرونه  خپروي   

طالبـانو پـه    . پرته نوري ！ولي سيمي د طالبانو تر ولكه النـدي راغلـي دي            
ان د هلمند په واليت     . ولسواليو كي خپل ولسواالن او قاضيان ！اكلي دي       

اوس دغه سـيمي دوى اداره كـوي او         . كي ي３ خپل والي هم ！اكلى دى      
د خلكـو اكثريـت د طالبـانو سـره          . ！ولي دولتي چاري ي３ پـر مـخ بيـايي         

په ＄ينو ＄ايونو كي د ج／７ې لپاره پر كور د درو مياشـتو             . همدردي ＊يي 
پر دې سـرب５ره ډول ډول ماليـات، محـصولونه او           . لپاره يو س７ى وركوي   

  لبـانو او نـورو مخـالفينو       دا چي  د طا    . نغدي او جنسي مرستي ور！ولي８ي    
   نـورو لو４ـديزو هيوادونـو       د  ج／７ه ييزو فعـاليتونو  لـه املـه د امريكـا او              

ونو سـره  ６ موسسو پت او ＊كاره كارونه او پالنونه د ＇ونو خن        د  جاسوس９  
مخامخ سوي، دولتي ادارې ＇ونه فلج سوي او كارونه ي３ ＇ونه د ركـود              
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 خلكو ب３ كاري، ب３ وزلـي       نرخونه  ＇ونه لوړ تللي، د       . سره مخامخ سوي  
او له امريكا او د هغ３ د السپو ＇و ＇خه د  خلكو كركه كـومي كچـي تـه                    
رس５دل３ او د  خلكو د ژوند د سطحي ！ي＂والى كومي پولي تـه رسـ５دلى،                
  اداري فساد، ب３ قانون９، خپل سـرۍ، ظلمونـه، غـالوي او داړه مـارۍ،               

ادونه  ＇ونـه    د خلكو ت＋توني او نور ډول ډول اخالقي او اجتمـاعي فـس            
  . زيات سوي دا خو نو ب５ل بحث دى

      البته په عراق كي خو حاالت د افغانستان تر وضعي ال خراب دي او هلتـه             
د عراق د خلو په بـ３ كچـي بـده           . وضع نوره ال هم مخ پر وجاړ４دو روانه ده        

  . ورځ ！ول ن７يوال خبر دي
سوه  چي په افغانستان او      امريكا  په دې پن％و شپ８و كالو كي هي＆ بريال９ نه                  

  . عراق كي تر پخوانيو حكومتونو نسبتاً ＊ه حكومتونه رامن％ته ك７ي
 خاوره تر خپل كنترول الندي راوستل３        سلنه) �٩(      طالبانو په افغانستان كي     

په ！ول هيواد كي د يوه پيـاوړي او واحـد مـشرتابه درلـودونكى مركـزي                 . وه
لو او نامطلوبو عنا請رو نوغ９ يـ３ ايـستلى         د شر او فساد، غ    .  وو ！ين，  حكومت  

. هره  خـوا امـن وامـان وو        .  د بهرنيو السوهنو مخه ي３ په كلكه نيول３ وه        . وو
سره د دې چي امريكايانو خپلي او د نورو هيوادونو مرستي په ！پـه پـر درولـي                  
وې او هيچا ته ي３ اجازه نه وركول چي د طالبانو سره كومك وك７ي او سـره                 

３ د ډول ډول بنديزونو او خن６ونو په لومو كـي را ا４ـسار              د دې چي هغوى ي    
خـو بيـا هـم      . ل تبليغات ي３ پـسي كـول      ك７ي وه او له د＊من９ ډك ډول ډو       

دولتي نظم دونه نه وو －６وډ او د  خلكو ژوند دونه نه وو خراب لكه اوس چي                  
  .    خراب سوى دى او نور ال هم مخ پر زياته  خراب９ روان دى

  

        : : : : پنځم پړاو پنځم پړاو پنځم پړاو پنځم پړاو 
دا د امريكا پر خالف د داسي ج／７و او مخـالفو دري％ونـو  نيولـو پـ７او دى                         

د امريكا حكومت د يـو ډول جنـوني كيفيـت تـر اغ５ـزو               . چي تمه ي３ نه ك５ده    
لكه  چي پر    . الندي په يوه ډن６ه د ！ولي ن７ۍ د ا４لولو او تابع كولو پر４ك７ه وك７ه             

نيـولي وې،  خـو هلتـه     خپلي －＂ـي په پام كي  عراق باندي په بريد سره امريكا    
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  روسـانو تـر ج／ـ７ې ＇ـه مـوده          . ي３ د روسانو －＂و ته هي＆ پـام نـه اړاوه          
دمخه د 請دام حـسين د حكومـت سـره د ت５لـو پـر معاملـه د ＇لو４ـ＋تو                    
مليارډو ډالرو پان／ي اچـوني تـ７ون السـليك كـ７ى وو چـي د اوسـن９                 

        .ج／７ې له امله پلى نه سو
ـ           و برخـو كـي د عـراق د حكومـت سـره                   فرانس３ او چين هم په ب５لـو ب５ل

 تـر دغـو دوو هيوادونـو      . د پردې تر شـا ＄ينـي ت７ونونـه السـليك كـ７ي وه             
خو امريكـا   . وروستيو ش５بو پوري د دغو ت７ونونو د مراعتولو وړانديزونه كول         

يوه ته هم پام وانه ړاوه، پر عراق باندي په بريد سره ي３ د دغو ！ولو هيوادونو                 
دا خو يوازي اقتـصادي اړخونـه       . －ول３ وايستل３ له  خولو ＇خه دغه غوړي       

له سياسي اړخه هـم امريكـا لـه ج／ـ７ې ＇خـه د ډډي كولـو پـه هكلـه                    . وه
 جرمنـي او     چي په بدل كي ي３ فرانس３،     . وړانديزونه په سخت９ سره رد ك７ل     

روس په ！وله ن７ۍ كي امريكا سخته خـواره، رسـوا او ذليلـه كـ７ه، بـاالخره                  
چي په ！ولـه نـ７ۍ       و＊ي پرته پر عراق بريد وك７ ،         خ  امريكا د مل／رو ملتونو د    

  .  اقدام وبلل سود ن７يوالو قوانينو خالفكي 
        د فرانس３، جرمني او روس د مخـالف دريـ＃ لـه املـه پـه حقيقـت كـي                    

د امريكـا   . د امريك３ او دغو هيوادونو تر من＃ يو ډول نوې س７ه  ج／７ه ون＋ته             
د بهرنيو چارو د پخواني وزير كولن       د دفاع د پخواني وزير ډونل６ رمزفيل６ او         

پاول له لوري فرانس３ او روس ته د دوى د مخالف دري＃ نيولو له امله د سزا                 
وركولو په هكله خبـري او د روس،  چـين او من％نـ９ آسـيا د ＄ينـو نـورو                     

شـانكهاى د اقتـصادي همكـاريو د تـ７ون پـه نامـه د نـوي         هيوادونو لخوا د  
كول او －６ نظامي تمرينونه دا ！ول د يوې         اقتصادي او نظامي بالك رامن％ته      

خو د دې ！ولو س７و مورچو او محاذونو بـرى         . نوي س７ې ج／７ې نخ＋ي دي    
هـر ＇ونـه چـي افغـاني محـاذ          . د افغاني محاذ په تود ساتلو پوري اړه لـري         

تودي８ي هغونه بـه پـه ن７يـوال سياسـت كـي امريكـا او د هغـ３  السـپو＇ي                     
ن％ه تلـه او پـو پنـا ك５ـده بـه د امريكـا       شرم５دلي او ناكامه وليدل سي او له م     

    .�� ��� ��.وروستى برخليك وي
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        اروپايي هيوادونه غواړي چي امريكااروپايي هيوادونه غواړي چي امريكااروپايي هيوادونه غواړي چي امريكااروپايي هيوادونه غواړي چي امريكا

        كمزورې ووينيكمزورې ووينيكمزورې ووينيكمزورې وويني
د امريكا خلك، حكومت او د كان／ريس غ７ي پر دې خبـره اريـان هـم دي او                        

ــو د دوو ادارو    ــرو ملتون ــا د مل／ ــم چــي امريك ــي ه ــو ”ناخو＊ ــرو ملتون   د مل／
په غ７يتوب ولي    “ موادو د كن＂رول بورډ    د مخدرو ” او   “و كميسيون حقوند بشر د    

سره د دې چي امريكا د دغو دوو  ＇ان／و پـه كـار كـي ډ４ـره ونـ６ه                    . ونه منل سوه  
و د كميسيون له ＇ن／ه چي د دوى هيواد د بشر د حقوق د دوى په اند     . اخيست３ ده 

 ＇خـه سـر     آدرسه پر هغو هيوادونو سختي نيوكي كوي چـي د انـساني حقوقـو             
هيوادونو د سزاوركولو په دود  په دغو ادارو كي ونـه    (Rogue)غ７وي، نو شريرو    

＇ر－ندولو لپاره تصويب ك７ه چـي تـر ＇ـو          د خ＋م د    د امريكا ولسي جر－３     . ！اكل
 حقوقو په كميسيون كي غ７يتوب ورنه ك７ل سي امريكا دي مل／رو  امريكا ته د بشر د 

  .       وركويملتونو ته پر دوى باندي پاته پيس３ نه
 وي به، خو نـ７ۍ      ،      د امريكا حكومت او خلك كه پر دې خبره اريان وي          

و په اړه د امريكا ناوړه ريكـارډ او       د دې المل د انساني حقون     .  اريانه هي＆ نه ده  
  . د ولسمشر جورج ډبليو بش ناسمي پاليس９ دي

  ５ـشكه  چـي دا      تر كومه ＄ايه چي د امريكـا پـه نـاوړه ريكـارډ اړه لـري، نـو ب                        
＄كـه پـه دغـو      . يا عربي هيوادونو پـه كچـه نـه دى خـراب            د پاكستان، افغانستان  

هيوادونو كي نه دا چي ولسواكي حكومتونه نه دي واكمن، بلكي په دې ＄ايونو              
خو په امريكـا    . ＄５دل３ ده  －ر جمله ه پردۍ  ب５خي يو  جمله “و  بشري حقون ”كي د     

  . ناسم دىو په پرتله ب５خي ډ４ر خراب او كي په دې اړه ريكارډ د اروپايي هيوادون
لوم７ۍ خبره خو دا ده چي په امريكا كي تر اوسه ال د مرګ د سزا قانون نافـذ                         
  پــر دې ســر ب５ــره د وژل ســوي يــا وژل ســوو نــژدې خپلــوان د وژونكــي . دى

ي د سزا بهير له نژدې كتالى       ه د م７ين  لري او ن  نه  لو اجازه هم    د م７يني ＄اى ته د ورت     
. د اروپايي ！ولني په غ７و هيوادونو كي د م７يني د سزا قانون لغـو سـوى دى                 .سي

تركي３ ته چي د اروپايي ！ولني د غ７يتوب په الر كي كوم  خن６ونه را مخ ته سـوي                   
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  چـي پـه تركيـه كـي د م７ينـي د سـزا               دي، له هغو ＇خه يو لوى خن６ هم دا وو           
 دغـه   د اكتوبر پر ＇لورمه   كال  .ع٢٠٠١چي بيا د تركي３ پارلمان د       . قانون نافذ وو  
د اروپا دغه هيوادونه په امريكا كي د م７يني د سزا قانون ته د كركـي                . قانون لغو ك７  

  . و باندي ستر ت５رى －２ـي ستر－ه －وري او دا پر انساني حقونپه
      يوا زي دغه خبره نه ده، بلكي لويه خبره ال داده چي د م７يني سـزا نـه دا         

 روغو كسانو تـه ور كـول كيـ８ي، بلكـي نابـالغو              چي لويو او له دماغي پلوه     
او ) كوم چي د جرم د ترسره كولو په وخـت كـي كـوچني وه     ( مجرمينو ته   

هغو مجرمينو ته چي ذهني توازن ي３ سم نه وي، هم د م７ينـي سـزا اورول                 
  . چي دا د انساني ن７يوالو حقوقو ＇خه درنه سرغ７ونه ده. كي８ي

 Convention on)وچنيانو د حقوقو د ت７ون بله خبره داده چي امريكا د ك     

the Rights of the Child) دغه ت７ون.  السليكولو ＇خه ډډه كوي له منلو او 
  .       پر امريكا سرب５ره يوه بل هيواد چي 請وماليه ده هم نه دى السليك ك７ى

        امريكا د دغه ت７ون له منلو ＇خه ＇له ډډه كوي ؟ 
   دغه ت７ون كي راغلـي دي چـي تـر اتلـسوكالو                  د دې المل دادى چي په     

په دې هكله د امريكـا د دفـاع         . د ل８ عمر هلكان پوځ ته نه سي نيول ك５دالى         
وزارت دري＃ دادى چي پوځ ته د اتلس كلنو هلكانو پر ＄اى د اوولس كلنـو                

  . ＄كه نو د اتلس كلن９ قيد سم نه دى. هلكانو شاملول ډ４ر آسانه دى
 Convention on)كا د ＊％و د حقوقو ن７يوال تـ７ون        بل كه ＇ه هم امري

the Rights of the Women)اوسه ي３ هغه نـه    السليك ك７ى دى، خو تر 
＇ه چي امريكا د مل／روملتونو د هغـو هلـو ＄لـو پرلـه پـس３                دا ال   . دى منلى 

  . مخالفت كوي چي د ＊％و ميراث د هغو د ورثه وو حق جوتوي
 باندي د سـختو     تورنو كسانو د پوليسو لخوا پر           اروپايي هيوادونه د امريكا     

  ظلمونو او د امريكا په زندانونو كي د ناړو چلندونو لـه املـه هـم امريكـا تـه                    
ي ن７يوال سازمان امنيـس＂ي     د انساني حقوقو د ＇ارن    . د كركي په ستر－ه －وري    

نل له دوو كالو ＇خه د امريكا لخوا پر انساني حقوقو باندي د ت５ريو پر               ان＂ر ن５ش 
 ي３ هم دا ل７ۍ د سختو نيوكو په كولـو سـره             ه  نيوكي كوي چي تر اوس      ضد



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور     
 

 

159 

كه ＇ه هم د امريكا د پوليسو او زندانونو د چارواكو ريكـارډ             . روانه ساتل３ ده  
د پاكستان، هند، افغانستان يا د آسيا او افريقا د ډ４رو هيواونو په شـان نـه دى                  

  . خراب خو بيا هم د اروپا د معيارونو سره نه دى برابر
و باندي دغه ت５ري له ډ４ـره مهالـه تـر  سـره                  د امريكا لخوا پر انساني حقون       

ك５دل، خو كوم ＇ه چي په دې هكله حاالت د ال زياتي وران９ پر لـور روان                 
ك７ل هغه د ولسمشر بش ب５لي ب５لي پاليس９ دي، چـي نـه داچـي د چـين او                   

ه يـ３ هـم     روس غوندي هيوادونه ＄ني ناخو＊ه دي، بلكي اروپايي هيوادون        
  .   په خ＋م او وارخطا ك７ي دي

   يعنـي  )(National Missile Defenseپـه دې وو كـي د ايـن ايـم ډي          
 Strategic Defense)د رونال６ ري／ن د دورې د ډ４ر كـ７ك５چن اس دي آى  

Initiative)  يا د ستورو د ج／７ې (Star Wars) كوم (  د پرو－رام پيلول دي
مه د امريكا د ！لو４زيوني چينلونـو       )٢٣(چ پر   كال د مار  . ع١٩٨٣چي لوم７ى د    

د پرو  (Theatre Missile Defense) بل د ！ي ايم ډي ). له الري اعالن سو 
＄كـه  . －رام اعالنول دي كوم چي له امله ي３ چين ډ４ـر زيـات اند４ـ＋من دى               

چـي دا پـه     . چي په دې پرو－رام كي د ！ايوان د شاملولو خبري هم سوي دي            
ــوروي ات.ع١٩٧٢ ــال د ش ــن＃ د  ك ــر م ــا ت ــاد او امريك  Anti-Ballisticح

Missile(ABM)ت７ون ＇خه د سر غ７ولو غوندي اقدامات دي  .  
  بل هم د بش د ادارې لخوا د هوا د كك７تيا په خـالف د كيو！ـو د تـ７ون                          

پـه فـضا او سـمندرونو كـي د شـين      . (د ردولو او نه السـليكولو خبـري دي   
  خوشـي ك５ـدل   )  Green House Gases � －لخانـه يـي －ـازونو   (كوړك 

جوته سوې ده چي دا د هـر        . انساني ژوندانه ته ډ４ر خطرناك －２ل سوي دي       
－ازونو تر ！ولو زيات    شين كوړك   اوس په ن７ۍ كي د      . و－７ي ژوند متاثر كوي   

 خپروونكـى    رامن％ته كوونكى او اخراجوونكى او د كك７تيا تـر ！ولـو زيـات            
د كوششونو په ل７    لپاره  نيوي  د دې بخولي د مخ    . هيواد امريكا －２ل سوې ده    

 په نامـه تـ７ون السـليك        “كيو！و د پرو！وكول   ”كي د ن７ۍ ډ４رو هيوادونو د       
  .ليك نه كويسخو يوازي امريكا پر دغه ت７ون ال. ك７ى دى
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      د دغو ！ولو خبرو له امله وو چي په  جنيـوا كـي د امريكـ３ پـه  خـالف                       
د بشري حقونـو د ادارې      داسي فضا رامن％ته سوه چي په پايله كي ي３ امريكا           

  دغـه راز  دغـه الملونـه وه  چـي دغـه هيـواد            . ونـه منـل سـوه     په غＪ７تـوب    
  .غ７يتوب هم تر السه نه ك７اى سو “ د كن＂رول د بورډنشه يي توكود ”

      له دغو دوو ادارو ＇خه د امريكا د ايستلو په  چاره كـي د در４يمـي نـ７ۍ پـر                     
  . ره ون６ه درلودههيوادونو سرب５ره اروپايي هيوادونو هم ست

     په فرانسه كي د امريكا يو پخوانى سفير فيلكس روهي＂ن په دې اړه د تبـصرې                
د اروپايي هيوادونو دغي روي３ ته  چي وكتل سـي، داسـي              ”:په ترځ كي وايي   

  ＇ر－ندي８ي چي هلته اوس داسي فكر پيدا سوى دى چي يوه كمزورې امريكـا              
  . “د اروپا د －＂و لپاره ډ４ره －＂وره ده

په پاى كي .       د امريكا د دغه پخواني سفير دغه  خبره سل په سل كي درسته ده  
＊ايي دا خبره هم په زړه پوري وي چي كله پـه  جنيـوا كـي امريكـا د انـساني                      
حقونو د ادارې د غ７يتوب په تر السه كولو كي ناكامه سوه، دغه مهـال د امريكـا    

  هم پاكستان تـوكم３ ده،  خـو        دغه ＊％ه كه  ＇ه      . استازې ش５رين طاهرخيلي وه   
د فلسطينيانو په خالف ي３ د اسرايلو د ظلمونـو داسـي نن／ـه كـول لكـه كـوم                    

        .امريكايي يهودي چي ي３ كوي
  

        د ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړهد ډالر او يورو جګړه
      د امريكا او اروپا اقتصادي ج／７ه ك５داى سي په اقتصادي ا請طالح د ډالر             

پـه دې   )Notes！ونـو،    نو (＇ـوك چـي د لو！ونـو        . او يورو ج／７ه وبلل سي    
  . جن， كي بريالى سي هغه به پر ن７ۍ واك چلوي

＇ن／ه چي د ن７ۍ ولسونو د سودا－رۍ لپـاره ن７يـوالي كرنـس９ تـه اړتيـا                       
، چـي د هغـه لـه         ك７  السليك  ژمنليك يو كال.ع١٩٧١ پهاوپك  درلوده، نو   

ين اړ تر ！ولو    ډ４ر ژر ＄كه نو ډالر    .  ！وله ن７يواله سودا－ري په ډالرو سول      مخي
لـه دې موافـق حالـت ＇خـه امريكـا ＊ـه －＂ـه               . ن７يوال سودا－ريز لوټ سـو    

ـ   د دوى    دې وضعي  چي    ＄كه. واخيسته او اقتصاد ي３ ＊ه وغوړ４دى      ي ـد －＂
 اوس نو هر هيواد اړ سو چي د ت５لو د رانيولو لپـاره ډالـر              . درنه ك７ه ډ４ره  پله  
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تـصادي او  له دې امله امريكا په درو لسيزو كي د ن７ۍ تر ！ولـو سـتر اق            . ولري
  . پو＄ي ＄واك و－ر＄５د

د امريكا اقتصادي مقابل３   “اروپايي ！ولنه ”      دغه مهال په اقتصادي ډ－ر كي       
سوه او په ن７يوالو بازارونو كي ي３ د ډالر پـه مقابـل كـي خپلـه نـوې                   اړه  ته  

خو پـر دې نـوې كرنـسي بانـدي ！ـول اروپـايي              .  راوايستل  “يورو”كرنسي
 .  ډ４ـر مخالفـت وكـ７   ي３ ان／ر４زانـو ن／７ې تو－ه په ＄ا. هيوادونه متفق نه سول 

 چـي   تيا دروازه هغه مهال پرانيستل سـوه        خو د دې سره سره د يورو د پرمخ        
لو سودا－ري په يورو تـر       چي هغه د خپلو ت５     په دوه زرم كال عراق اعالن وك７      

ارز＊ت لوړ سو او د ډالـر بيـه شـل           د دې پر４ك７ي له امله د يورو        . سره كوي 
  . سلنه را ！ي＂ه سوه

 حال وليد داي３ د امريكا  لـه اړتيـا            كله چي د امريكا مخالفو هيوادونو دغه            
ا４ران او وينزويال په دې فكر كـي سـول          . ＇خه د ژغورني ډ４ره غوره الر و－２ل      

ورپـس３ روس   . چي دوى هم د ډالر پر ＄اى يورو خپله تجارتي كرنسي و！اكي           
 ＇خه شـل مليـارډه  ډالـر پـه           ！ايوان د خپلو پيسو له ز４رمو     . هم دغه الر ونيول   

ورو   چي ي   ＇ن／ه.  ＄ينو نورو هيواودونو هم دغه الر واخيسته      . يورو بدل ك７ل  
شهرت وموند د امريكا كينه ي３ را وپارول او تجارتي كمپنيـو تـه يـ３ خرخـ＋ه                  

جـاړ  ي＄ن／له كـي داسـي اور و－ا１ـه چـي د امريكـا و              هغو دا چاره په     . ولو４ده
  . يرو واړوياقتصاد به په ＇و كلونو كي په ا

 خو د ا كرنسي            درسته ده چي نن مهال امريكايي ډالر ن７يواله كرنسي ده،         
＇ونه چي د دغي كرنـس９ غو＊ـتنه         هر. داسي سوې ده لكه پ７س５دل３ بوغ９     

   .چـاپولو د مـشينونو آوازونـه پورتـه كيـ８ي           زياتي８ي، هغونه د امريكا د لوټ       
 ن７يواله كرنـسي ده، كـه    امله پياوړې ده چيېدم －７ى دا كرنسي 請رف له د  

د ناسمو پاليسيو لـه املـه پـر دې       د امريكا د حكومتونو   نه حقيقت دادى چي     
هيواد باندي پورونه دونه زيات سوي دي چي اوس امريكا د نـ７ۍ تـر ！ولـو                 

په امريكا كي چي هر كـوچنى زيـ８ي دوولـس زره            . ستر پوروړى هيواد دى   
.    الت هـم ډ４ـر نـازك دى       چي دا حالت د ارجن＂اين تر ح      . ډالر پوروړى وي  
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  . كوم چي له دې امله ډ４ـر وختونـه د سـترو مظـاهرو او شـخ７و شـاهد وي                   
له دې امله دى چي د امريكا پر دغه ناوړه اقتـصادي  حالـت بانـدي د دغـه                    

كال د ولسمشرۍ د ！اكنو پـه مبـارزو كـي تـاوده بحثونـه               .ع٢٠٠٨هيواد د   
  . پارولي ديكي８ي او د امريكا او ن７ۍ د خلكو اند４＋ن３ ي３ را 

، يعني د اوپك غ７و يوروته دونـه              كه ＇ه هم د ت５لو توليدوونكو هيوادونو      
  پام نه دى اړولى، خـو امريكـا تـه خرخـ＋ه ورلو４ـدل３ ده چـي كـه د ت５لـو                      
د سودا－رۍ ل８ برخه هم په يورو سي، نو سمدستي بـه درې بمونـه د امريكـا                  

  :دغه درې بمونه دادي. اقتصاد دړي وړي ك７ي
په دې تو－ه   . جوړولو ته وه）ي８ي   “يورو زون ”ي هيوادونه به د     اروپاي .١

به يورو نوره هم پياوړې سي او ژر يا وروسته به د ت５لو توليدوونكو هيوادونو پـه         
 .  شمول ！ول هيوادونه د ډالرو پر ＄اى يورو ن７يواله كرنسي و！اكي

ه ب５رته امريكاته ورسـي، چـي پـه دې          خډالر به د نورو هيوادونو ＇      . ٢
له دې املـه بـه پـه ملـك كـي د پيـسو               . د ناچلو نو！ونو غوندي سي    ه  تو－ه ب 

پاړسوب دونه سي چي د دې هيواد د اقتصاد د ب５ـ７ۍ ډوب５ـده بـه حتمـي                  
 . و－ر＄ي او د امريكا برخليك به ك م د شوروي غوندي سي

په ن７يوالو بازارونو كي به －６وډي رامن％ته سي او لـه املـه بـه يـ３                  . ٣
 . م％كي ته را پر４وزيامريكايي ډالر  له آسمانه 

      ＄كه نو د دې ب５روونكو توپانونو پـه ليـدو سـره د امريكـايي واكمنـو او                  
كله چي 請دام حسين د عراق د ت５لو پ５ـر او           . پان／والو ورنونه په ر８４د４دو سي    

پلمه د دې خطرناك د＊من د له من％ه وړلو         امريكايانو ته   . او پلور په يورو ك７    
  . وك７يلپاره ي３ وپت５يل چي پر عراق يرغل لو د سزاوركوهغه د او پيدا سوه 

      په امريكا كي د ت５لو ＇هان ډ４ر ل８ دي او هغه ي３ هم د نازك وخت لپـاره                  
خو لكه چي ＇ر－نده ده د امريكـا اقتـصاد پـر ت５لـو والړ دى،               . بند ك７ي دي  

 ＇ـو    ه  وك７ه چي په هره بيه كي８ي پر عراق ت５رى وك７ي،           ＄كه نو هغو پر４ك７   
 په الس ورسـي او لـه بلـي          و نه وچ５دونكي چين３    عراق د ت５ل   له يوې خوا د   

پر عراق باندي تر پو＄ي يرغـل       . خوا د يورو بريالى وړاندي ت， سست ك７ي       
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  : ي لريـوروسته داسي ك７نالر عملي كي８ي چي امريكايانو ته الندي －＂
له امريكا ＇خه به په  ن７ۍ كـي تـر ！ولـو سـتر اقتـصادي او پـو＄ي                     . ١

 . ＄واك جوړ سي

په دې ډول به بيا هم  ډالر        .  ت５لو پ５ر او پلور به په ډالرو سي        د عراقي  . ٢
 . تر！ولو ＄واكمن ن７يوال لوټ پاته سي

، بلكي د 請ادرولو لپـاره ډ４ـر ت５ـل پـه            د دوى د اړتيا وړ    امريكا ته به     . ٣
  . آساني سره په الس ورسي

 بـه   لري، چي نـه پـوازي     امريكا به په عراق كي پراخي پو＄ي اډې          . ٤
لـو ＇خـه     ال تر －واښ الندي راولي او له ت５        بلكي اروپا به  ،  －اون６ي هيوادونه 

 .پر ډك من％ني ختي＃ به واك چلوي

 . د اروپايي ！ولني او يورو پر مختيا به هم متاثره سي . ٥

اسرايل به نور هم پياوړي سي او د فلسطينيانو پـه وړانـدي بـه يـ３                  . ٦
 . ＄واك غ＋تى سي

نكي كه امريكا د كوم بل هيواد سـره ج／ـ７ه كـوي سـتري ورانـوو                . ٧
  . د وسلو سودا－ري به ي３ هم پـر مـخ والړه سـي            . وسل３ به ي３ وازمويل سي    

خان３ به نوري هم پـر چل５ـدو راسـي او نـوري نـوي                د امريكا د وسلو زراد    
 . وسل３ به جوړي ك７ي

   ＄ـواك  خپـل سـري           امريكا دغه مهال پـه نـ７ۍ كـي د خپـل ＄ـان د                
كه په دې   .  ويني بهوي  －ناه ولسونو  جوړ４دو لپاره په سپين ستر－ي سره د ب３       

.  خوشـاله كيـ８ي   دوى پـه الر كي د زر－ونو مظلومو انسانانو ويني توى سي        
خو پر ن７ۍ باندي د واك ！ين／ولو خوب ليدونكو ته دي معلومـه وي چـي                

    . وروستى برى هرو مرو د حق د پلويانو دى
     

        لوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانولوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانولوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانولوى څښتن پتېيلې ده چي امريكا هم په افغانانو
        له پاركاله واچويله پاركاله واچويله پاركاله واچويله پاركاله واچوي

ب３ شكه چي لوى ＇＋تن پر هر ＇ـه قـادر           . كوي����   هر＇ه لوى ＇＋تن       
دى او چي خو＊ه ي３ سي د هر چا هر رن／ه ستونزه چي وي هغه قـادر ذات                  
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خو لكه ＇ن／ه چي دا دنيا محل االسباب ده خداى تعالى هر            . ي３ ور اواروي  
داسي ＊كاري چي لوى ＇ـ＋تن اراده كـ７ې وي          . ＇ه ته يو سبب پيدا كوي     

  .  ظلـم وزور امپراتـوري هـم د افغانـانو پـر الس ړن／ـه كـ７ي                 چي د امريكا د   
لكه چي پوهي８و لوى ＇＋تن د ان／ر４زانو د هغي امپراتورۍ د راپرزولو لپـاره              

  كي نه ډوب５دى هـم     ) مستعمرو  ( الندي هيوادونو    چي لمر ي３ په تر ＊ك５الك     
  بيـا مـوږ وليـدل چـي لـوى ＇ـ＋تن            . د افغانانو همت او م７انه سـبب كـ７ه        

 سره ＊ك５الك زبر ＄واكه امپراتوري هـم پـه افغانـانو دړي وړي          د شوروى د  
اوس داسي ＊كاري چي اهللا جل عظمته د ن７ى او د افغانستان د كفـره               . ك７ه

  وو او فجره وو قبرستان او د امريكا د توري امپراتـورۍ د تـاريخ كنـدي تـه                   
  . د اچولو ＄اى هم افغانستان ！اكلى وي

ل سوي دي چي پرمختيـا او خوشـالي ور                په ن７ۍ كي ډ４ر هيوادونه ليد     
＄كه نو  د يوه بـ３ واكـه ملـك سـره زور              . په برخه سي، و ي３ نه سي سهالى       

＄ينـي پـر نـورو هيوادونـو        . پلم３ ډ４ري او ډول ډول وي     . وهل پيل ك７ي  
＇ـوك د سـولي او سوسـياليزم او طبقـاتي          . باندي د حق ناحقه ادعا وك７ي     

＇وك د دموكراس９ د پلـي  .  وك７يزې تر شعار الندي پر بل هيواد ت５رى   رمبا
／ولـو  نكولو، آزادۍ، سولي ساتلو، د تروريزم د خطر او ن７يوال امنيـت د ！ي             

پلم３ وتراشي او د بل خپلواك هيواد پر حـريم تر４ـري، السـوهني او ډول                
لكه چي پوهي８و او د تاريخونو پا１ي كيس３ راته كوي لـه            . ډول مصايب وتپي  

نا كولو او د هغـو د غـرور او          نو د پوپ   خداى تعالى د دغسي ＄واكو     لويه سره 
  .  و－ر＄ويبنخوت د ماتولو اراده ك７ې وي او دا چاري ور ته يو سب

 خپـل هيـواد كـي        اوس ＇ن／ه چي د امريكا د متحدو ايالتونو خلكـو پـه                 
سوله، آرامي، سمسورتيا او خو＊ي او ＊ه ژوند نور نه سي سهالى او تر حد ت５ر                

واكمن يـ３ پـر ！ولـه نـ７ۍ بانـدي د خپـل واك               لويي او تكبر ＄ني كي８ي او       
  چلولو او كفري پرتم پلي كولو په فكر كي سوي دي، نو داسي ＊ـكاري چـي                 
د دوى په هكله هم لوى ＇＋تن اراده ك７ې وي چي د نورو دغسي متجـاوزينو       

  .  غوندي ي３ د افغانانو سره په ج／７ه اخته كولو سره مات او ！وكر ！وكر ك７ي



او شومي موخياو شومي موخياو شومي موخياو شومي موخيتاريخ تاريخ تاريخ تاريخ تورتورتورتور     
 

 

165 

  
        
        


	زموږ د دښمنانو تور تاريخ لمړۍ برخه
	زموږ د دښمنانو تور تاريخ دوهمه برخه



