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    ۰۸/۰۷/۲۰۱۸                 انښرو ودان

              

  ولڅغو ېد ماشوم ژب
 

 وم کتاب او کوم مال په فتوا روا ده؟د ک
 
کسانو  د  ژاندوېناپ ېاکا کلي ک لزارګپه  ېمیمتون بابا س وندړمرکز ا تید خوست وال ېله مخ ونوټرپو ویرسن د
 .  ړېک هڅزده کونکي ژبه غو وی يګولټاووم  يځوونښ

 .    ولوین یله پاره چمتووال ېنیازمو ۍاشتنیم مین لورڅد  ېک هډډپه  ډۍغون ېوید  ګنڅزده کونکي د خپل کلي تر  دغه
 ېسیل بيیحب ید پوهاند عبدالح ېاو خوست ک یشو ودلښ نیکلن ماشوم نوم نظام الد ۱۳د دغه مظلوم  ېک ونوټرپو په

 .     ید یشو ودلښ یزده کونک
او  ینه شي کول ېخو هغه خبر وی ېچ یهم داد یېنه دي راغلي او علت  هڅپه حواله  نید نظام الد ېک ونوټرپو په

 وي.       والهیته ل ندولوګرڅشي  هڅاو نه به په اشارو د  کيینه ل هڅهم  ېرېهغه به له و يېږک ومانګ ېبله دا چ
 هڅ ایدا ب ېچ ېش ېراولي او هک پک پات زهړد انسان ماغزه ال په ل ېک ځپه من وکوډد ه ېچ ېخبرونه واور ېداس

سم کار  لړد انسان نوم خطاب کول ددغه عمل فاعل ته په ژبه راو ایا و؟ېږاوس ېزمانه ک په کومه ږروان دي؟ مو
  ؟یتور داغ نه د نهړک ولډپر لمن دا  تید انسان ېه چڅد اسالم  ایا ي؟ېږعمله نه شرم ولډله دغه  تیانسان ایا ؟ید
په دوو وختونو  ناورځوحشي  کهځ ،یلیهم نه شم و وانیوحشي ح ېچ هڅته انسانان  نویعامل ېنړک ولډزه خو د دا  
او خطر سره  ښواګله  یېژوند  ېچ يګڼو ېداس ېمانا دا چ ېریله و انځد - ۱کوي.  دیبل ژوي بر ایپر انسان  ېک

له پاره پر بل  تیښاو ژوند پا ولوړم یټېد خ ي،و ږیو ېکله چ -۲نو هغه د چا خبره مشروع  دفاع کوي.  یمخ د
 .  وانیزور بر شي که انسان وي او که ح یېپر هر شي  ېکوي دا نو چ دیبر
. يړهم خپل کور دفاع په خاطر نور دا ایاو   مید خپل حر ېچ یورهاخوا د کورني سپي حساب کتاب جال د ېد له
 انیز ای يړبل ودا وی ېک لهیپه پا ېد انسانانو روزن ایاو  ېتنښغو ایتړد لو ېوحشي او ان اهلي ژوي خپلو ک يیاښ

 ویرېد خپلو ساعت ت انیاو سپ زانړزرکان، م ان،ګچر يګجن ې. لکه انسانان چيړورسره وک ګسوي او  جنورور
 ېکوي چ ېکله کله ناکله هغه کسان هم په دغه کار الس پور ېچ ويګجن یې ایاو لوبو له پاره ساتي،  روزي او ب

او جنرال سردار عبدالولي  میفه میلکه مارشال ؟! قس وريګورته  هګنور کسان د مشر په ستر ېنځی ای يګڼمشر  انځ
 .  ولګجن یې ایب وسپي ساتل ا ېچ
 دهیبر ویبه تر  نه،ګړانځذاتي  وید ژو ېچ کاريښاو  يېږک هښد انسانانو په روزنه او خو ایهم ب ولګجن ولډدغه  

 ېته چ ېد وځ. خو رااو مخالف جنس خپلولو په خاطر وي خو هغه دومره خطرناک او وژونکي نه وي وړد خو
 په جرم؟!    وړهغه هم د زده ک ایاو ب  ويڅد بل انسان هغه هم د ماشوم ژبه غو هګنڅانسان 

برخو ته  نوځی ېچ یپالن دوام د دهږاو رډې ویدا د  ېبلک یدا ساده خبره نه ده او  نه هم د کوم جاهل انسان کار د 
موخو، السونو او د هغو  وټ، تر شا پ نوړک ولډددغه  مړخواوس غوا( ۱وه) ړېاشاره ک ېک کنهیل رهېت وهیما په  یې
 هم واچوم.   اڼنوره ر هڅ وی هړپه ا لویپا
توان  یېاو نه  ړیک یکوم کار نه د ېدغه ماشوم داس ېده چ عيیطب یسره شو وماشومیدغه عمل له  ېچ هیاځهغه  له

له دغه ماشوم سره د  ېوي او بله دا چ ړېک هڅغو ېژبه تر ېک ونګپه غبر یې ېد منښد هغه شخصي دو ېلري چ
 ېاو پوهن وړپرته له زده ک دیله ترد ېچ یشو لندظالمانه چ ولډته د چمتووالي پر مهال دغه  ېنیاو ازمو لویلوست و

ژوره  ېک وادېسره په دغه ه ېاو پوه وړله زده ک ېسیراه ېزمان ېدږلري. له بله پلوه که وکتل شي له او اوړسره ت
 ولوټاو تر  ید هړپر زده ک وزارګناامني روانه ده اصلي  ېک مویس شتهیم تونښپه پ ېروانه ده. دا اوس چ منيښدو

روغتون، د اوبو بند او نور  ک،یشي، که سرک، کلن ړبه جو رتهېب ریکه پل وران شي خ ېچ ید کهځخطرناک هم 
 هڅهم خلک به  ای ېبه لر ای ېستونزو سره مخ شي چ هڅ ویبه خلک  ایشي او  ړبه وروسته جو ایوران شي ژر 

 دوېرېشي د هرکال په ت ېپات وړوران او ماشومان له زده ک ځیوونښورسره عادت شي خو که  ېموده ک دهږاو هڅنا
 .  يېږاو نه جبران اتینور هم ز انیسره دغه ز
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 ېبرابر ارونویمع والوړیپر ن ېپه کابل پوهنتون ک ېمخک ريېشرمه ت ېله ب ځافغانستان د پخواني شوروي سره پو پر
او له بله  روګخوا اشغال ېویسره سم له  رغلیورته راتلل خو د روسانو  نیاو بهرني محصل ېدېک ړېزده ک ړېلو

 غرټ ېوسوزول او د پوهن یې يځوونښووژل،  وونکيښخپل  تنهښالس خو د نورو په غو یپلوه خپله افغانانو پر لو
 دليېرس رتهېچ یهغو! ئړسره پرتله ک وادوېه وډیاونګنظام له  وړزده ک وړاو لو ېد پوهن ږاوس زمو ،ړک ولټ یې

او زده کونکي وژل شوي  وونکيښ ېک مویپه کومو س ېچ ېک زهیلس مهین وهی رهېدغه راز، په دا ت و؟ی رتهېچ ږاو مو
 انوید بچ ،یمنظم روان د ریبه وړاو د زده ک ړجو يځوونښعکس  ېدد ېچ ېک مویاو په هغو س ليړت يځوونښاو 

 ړېک هګټچا  ېچ ومړته راا ېد درنو لوستونکو پام د ېوازیخو  مینه وا هڅزه نور  ،ېچ ئړسره پرتله ک یېحالت 
   ؟ېاو ول ؟یدلیل انیاو چا ز

 يړک ړېچا زده ک ېچ ئورګوروسته و وکالهڅبه  انیخو ددغه حالت ستر ز کاريښ هیله ورا انیز یېاوس  دا
 یې يځوونښوژلي،  یېاو زده کونکي  وونکيښ ېچ یخاوندان وي او هغو کیبرخل  وادېبه  دولت او  ه یهغو

 ونکيړشونو خو ېد نورو کوکران، د کورونو پاکونکي او پات یېبه  انیبچ ليړت یې ېدرواز وځیوونښسوزولي او د 
 یپالن همدغه د ېچ کهځ. دا مړوک کیالسل لهځزره  میزه چمتو  ېالند ېنیاندوړوي. تر دغه نظر، قضاوت او و

له خپلو ورونو  اید نورو د موخو له پاره  یې ېنیو انویشي او د بچ لیجاهل او ذل ،ېپات وړله زده ک دیدغه قوم با ېچ
 شي.  هیتو ېک وګړج ابتيید نورو په ن ایسره او 

 ېاو هغه دا چ مړوک ادونهی هډلن ،یشو ېعمل په ک رانسانيیاو غ عیدغه شن ېچ هړپه خپله د خوست په ا مړغوا دغلته
 ېله بل ،یامن ساتل یخپل کور کل یېخوا  ېویله  ېچ ړیک تښنو یسار ېب وی ېکلونو ک ویوروست ېخوستوالو په د

پام د  رډې هڅ) خوستوالو( تر هریدو ېمهمه دا چ ولوټاو تر  ړیپه زور ودان ک وټد خپلوم یخپل کور کل یېخوا 
 نوځی ېک ایپه خوست او پکت ېلوستي وي چ ای دليېدرنو لوستونکو دا هم اور يیاښاو  یولړته ا وړزده ک انویخپلو بچ

 .  يېږک مهیجر لړمنع ک يځوونښله  انیاو که چا خپل بچ يېږته ول وځیوونښخپل اوالدونه  ېچ يړک ړقومونو خلک ا
هاند  ېالر ک ېتوان په د ولټاو پر خپل  دليېپوه تښپه ارز ېاو پوهن وړنور دغه خلک د زده ک ېچ يښیپه خپله  دا

د افغانانو  ېسیراه ېمود ېدږله او ېسره مخ شوي چ ېله غص وړیخو د هغو لورو او ک کهځکوي، نو  څېاو ه
 . يړتباهي غوا

حالت  ولډنو له دغه  يړمنع نه ک وړله زده ک انیکه خپل بچ ېچ رويیکوي خلک وو هڅاوس ه ئړک ېثیخب دغه
 . يڅېږپه خاطر د ماشوم ژبه غو وړد زده ک ېچ یعمل د یحساب شو ویدا  لیسره به مخ شي. په همدغه دل

د  ېک ولهټپه  ېچ میغل وړاو زده ک ېد پوهن ېخپله د ولس دنده ده چ ېک ولهټاندو او په  ڼاوس د چارواکو، رو دا
 ریدغه غ ېچ يړاو اجازه ورنه ک سيیمخه ون نوړي کانسان ریغ ولډد دغه  ید میغل کمرغيیاو ن ېنیافغانانو هوسا
  . ويځرګراو وړله زده ک انیچب ږاو زمو یکنټ ریبه ېد پوهن ېنړک رانسانيیاسالمي او غ
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  . تیوحشت او جنا ونتوب،یل (１)
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