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ﻟﻴﮑﻨﻪ  :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺡﻤﻦ ﻓﺮﻗﺎﻧﻲ

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ
دﺡﮑﻮﻣﺘﺪارۍ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯥ د اﻃﻼﻋﺎﺗﻮ او ﮐﻠﺘﻮر وزارت د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻠﻮرم ﻮاﮎ ﭘﻴﮋﻧﺪل
ﺷﻮﯼ دﯼ ،دا ﻮاﮎ ه ﻪ ﮐﻮي ﺗﺮ ﻮ د ﻣﻠﺖ ذهﻨﻴﺖ د ﺡﮑﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴ ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ وﻟﺮي ،او د ﺡﮑﻮﻣﺖ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗ ﻼرې اړوﻧﺪ د ﻣﻠﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ ي ،د ﮐﻮﻣﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺴ ﭼﻪ ﺡﮑﻮﻣﺖ وﻻړ وي هﻐﻪ ﻟﻮري
ﺗﻪ د ﻣﻠﺖ ذهﻨﻴﺖ اړوي .ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺪې دا ﻮاﮎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻋﺎم و ي هﺮ ﻟﻮرﯼ ﺗﻪ ﭼﯥ وﻏﻮاړي ﺳﻮﻗﻮﻟﻲ ﻳﯥ ﺷﻲ ،دا
ﻮاﮎ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ژور اﺛﺮ ﻟﺮي او دﮐﻮم ﻣﻌﻴﺎرﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﯥ وﻏﻮاړي اﻧﺴﺎن ﺟﻮړﮐ ي ﺟﻮړوﻟﺊ ﻳﯥ ﺷﻲ.
ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻳﻪ ﭼﯥ دا ﻮاﮎ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ژور او ﻣﻬﻢ اﺛﺮ ﻟﺮي ﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ د ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﺗﺮ
ﻨ دا ه ﻪ هﻢ ﭘﻪ ﻻرﻩ واﭼﻮل ﺷﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﻮ دا ارز ﺘﻨﺎﮐﻪ ﻮاﮎ هﻢ د ﻳﺮﻏﻠ ﺮو ﭘﻪ واﮎ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﻲ وي ،ﺮﻧ ﻪ ﭼﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل د هﺮ ډول ﻻﺳﻮهﻨﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﺊ دﯼ ﻧﻮ ﭘﺪې ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻲ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﻋﺎم و ئ د
ﭘﺮدﻳﻮﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻲ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﻮ ﺗﺮ اﺛﺮ ﻻﻧﺪﯼ دﯼ ،او ه ﻪ ﮐﻴ ي ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻲ او اﺻﻴﻞ ﮐﻠﺘﻮر ﺨﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺠﺎد
ﺷﻲ.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧ ۍ ﮐﯥ او ﭘﻪ ﺎﻧ ي ﺗﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﮐﯥ د ﻣﺎدﻳﺖ ﻓﻠﺴﻔﯥ او ﻧﻈﺮﻳﯥ ﺳﺮ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ او د اﻧﺴﺎن
ﻧﻔﺴﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﻲ ﺧﺎﺻﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ وﮐ ﻩ اوداﻧﺴﺎن د ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺮاﻳﺰو ﭘﻪ راﭘﺎروﻟﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ دﻳﺮ ﻗﻮت ﺳﺮﻩ وﻧ ﻩ
واﺧﻴﺴﺘﻪ ،ﻧﻮ اﻧﺴﺎن ﭘﺪې ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻣﺎدي ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻮ او د ﻧﻔﺴﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺎي ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺴﻲ ﺳﺮ ﺮداﻧﻪ او
ﻟﻴﻮاﻟﻪ ﺷﻮ.
ﮐﻮم ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻧ ۍ ﮐﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺮاﻳﺰو دراﭘﺎروﻟﻮ اﻓﮑﺎرو ﻧﻈﺮﻳﺎت ﭘﻪ دﻳﺮ ﻗﻮت ﺳﺮﻩ ﻣﻄﺮح ﺷﻮل ﻧﻮ ﭘﺪې
ټﻮﻟﻨﻮ ﮐﯥ ﺟﻨﺴﻲ دﺁﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ او ﮐﻴﺴﯥ او ﺷﻌﺮوﻧﻪ رواج ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻳﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﺎدي ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ
د ﻧﻔﺴﻲ ﻏﻮ ﺘﻨﻮد ﭘﺮ ﺎي ﮐﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎردﻳﺮﻩ د اهﻤﻴﺖ وړ وﻩ ﻧﻮ د ﻣﺎدي ﻪ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻟﻮﻳﺪﻳ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻟﻴﮑﻮاﻻﻧﻮ دﻏﻪ راز ﻟﻴﮑﻨﻮ
ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐ ﻩ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ دا ﺡﺮﮐﺖ ﭘﻪ دﻳﺮ ﻗﻮت ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ ،ﮐﻪ ﻪ هﻢ دا راز ﻧﺎوړﻩ ادب او ﻟﻴﮑﺪود ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ﯼ
ﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ﮐﯥ رواج ﺷﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ دﻳﺮ ﭼ ﮑﺘﻴﺎ او ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ د ﻧ ۍ ﻧﻮرو هﻴﻮادوﻧﻮ ﺗﻪ وﻏﺰول ﺷﻮ ،دﻏﻪ داﺧﻼﻗﻮ
د ﻤﻦ ﺡﺮﮐﺖ ﻧﻪ ﻳﻮازي د ﻟﻮدﻳ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐ ﻟﻪ ﺑﻠﮑﻪ دﻧ ۍ د ﺷﻤﻴﺮ هﻴﻮادوﻧﻮ اﺧﻼﻗﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ هﻢ
ﻟﻪ ﺗﻬﺪﻳﺪﺳﺮﻩ ﻣﺦ ﮐ ﻩ ،دﻏﻪ ﺡﺮﮐﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ هﺮ راز اﺧﻼﻗﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﮐ ﻟﻪ ،ﭘﺪاﺳﻲ ﺡﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮﻳﺪﻳ ﺗﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ هﻢ دﻳﻮ ﻟ اﺧﻼﻗﻲ ارز ﺘﻨﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس ﻴﻨی اﻧﺴﺎﻧﻲ اړﻳﮑﻲ )ﺟﻨﺴﻲ اړﻳﮑﻲ( ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺗﻮ ﻪ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐﻴﺪﻟﻲ ﭘﻪ ﻋﺎم ﻣﻈﻬﺮ ﮐﯥ د ﺡﻴﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻴﺮ ﭘﺮ ﺎي ﺷﻮي او ﮐﻴ ي ،د ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺮاﻳﺰو د راﭘﺎروﻟﻮ دﻏﻪ ﺡﺮﮐﺖ هﺮ
هﻐﻪ دﻳﻨﻲ ﺗ او ﭼﻲ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ روﺡﻲ او اﺧﻼﻗﻲ اړخ ﮐﯥ ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي ﻟﻲ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮوړ ،او اﻧﺴﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺡﻴﻮاﻧﻲ
ټﻮﻟﻨﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐ ﻟﻪ.
دا ﭼﯥ دﻏﻪ ﺡﺮﮐﺖ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﻮم ﺎي ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ دﻩ ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺮ ﻨﺪﻩ دﻩ ﺧﻮ اﻧﺪﻳ ﻨﻪ او ﻏﻢ دا دﯼ ﭼﯥ دا ﺡﺮﮐﺖ
ﻳﻮازي ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪﻳ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﭘﺎﺗﻲ ﻧﺸﻮ ،د دې اور ﻟﻤﻦ ﭘﻪ دﻳﺮﻗﻮت ﺳﺮﻩ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﺗﻪ وﻏﺰول ﺷﻮ ،او د
اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ ﺷﻤﻴﺮ هﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﮑ ﻲ ﺳﻮ ﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺎﻧ ې ﺗﻮ ﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮑﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻧ ۍ ﭘﺮ ﻣﺦ هﻐﻪ
ﻳﻮازﻧی هﻴﻮاد دﯼ ﭼﯥ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻳﯥ هﺮ راز ﻳﺮﻏﻞ ﺗﻪ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﺊ دي ﻟﮑﻪ ﭼﯥ وړاﻧﺪي ﻣﻮ ﺮ ﻨﺪوﻧﻪ وﮐ ﻩ.
دﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﺮﻏﻞ د ﭘﻴﻞ ﺳﺮﻩ ﺳﺮﻩ زﻣﻮږ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﯥ هﻐﻪ وﺳﺎﻳﻞ ﭼﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﻋﺼﺮ ﮐﯥ ﺧﻮرا ﻣﻬﻢ او
ارز ﺘﻨﺎﮐﻪ دي ،او د ټﻮﻟﻨﯥ ذهﻨﻴﺖ ﻳﻮ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻮري د ﺳﻮﻗﻮﻟﻮ دﻧﺪﻩ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ ﺳﺘﻼﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﻪ ﺑﺎزاروﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
رﻣﺰي ﺑﻴﻪ ﭘﻠﻮرﻳﺪل ﺗﺮ ﻮ دهﺮﺑﻴﻮزﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ دا وﺳﺎﻳﻞ ورﺳﻴ ي ،او داﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ذهﻨﻴﺖ ﭘﻪ اړوﻟﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ دﻧﺪﻩ ﺗﺮ
ﺳﺮﻩ ﮐ ي ،اوس ﻣﻬﺎل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ هﻐﻮ ﮐﻠﻴﻮ او ﺳﻴﻤﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﺳﺘﻼﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻌﺎل دي ﭼﯥ د
اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻧﻮرې دﻳﺮې ﺁﺳﻨﺘﻴﺎوې هﻠﺘﻪ وﺟﻮد ﻧﻠﺮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ او ﭘﻪ دﻳﻦ ﻣﻴﻨﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﻦ ﺧﻠک هﻐﻪ ﻟﻮري ﺗﻪ ﺳﻮﻗﻴ ي ﮐﻮم ﻟﻮري ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻟﻮﻳﺪﻳ
ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﺪې وړاﻧﺪې ﺳﻮق ﺷﻮي دﻩ ،ﮐﻮﻣﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﭼﯥ د ﻣﺎدي ارز ﺖ ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ هﻴ راز اﺧﻼﻗﻲ او دﻳﻨﻲ ارز ﺖ ﭘﮑ ﻲ
دا دې ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ هﺮ راز ﻣﻌﻨﻮي ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺨﻪ ﺗﺠﺮﻳﺪ ﺷﻲ ﮐﻮم ﭼﯥ د
اهﻤﻴﺖ ﻧﻠﺮي .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺎﺗﺎن ﮐﯥ هﻢ ﮐﻮ
اﺳﻼم ﺳﭙﻴ ﻠﻲ دﻳﻦ ورﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ ﯼ دي ،او دﻋﺎم و ي ﻣﻮﺧﻪ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ ﻳﻮازي ﻣﺎدي ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﻪ او د ﻧﻔﺴﻲ
ﻏﻮ ﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﺎي ﮐﻮل وي.
ﮐﻪ رﺳﻨﻴ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دي ﺧﻮ هﻐﻪ ﻪ ﭘﮑ ﻲ وړاﻧﺪي ﮐﻴ ي ﭼﯥ ﻳﺎ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻓﮑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ دي ﻳﺎ د هﻨﺪ ډوډ او ﮐﻠﭽﺮ دي
او ﻳﺎ داﻳﺮان ﻣﻨﺤﺮﻓﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ دﻩ .ﻧﻮ د دې ﭘﺮدي ﻓﮑﺮي ﺗﻮﻟﻴﺪ او ﭘﺮدي ﮐﻠﭽﺮ او ﭘﺮدۍ ﻋﻘﻴﺪې ﭘﻪ ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﮐﯥ ﺑﻪ ﺮﻧ ﻪ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ٢
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ﻳﻮ ﭘﻪ اﺳﻼم ﻣﻴﻦ او اﺻﻴﻞ اﻓﻐﺎن وروزل ﺷﻲ؟ ﺁﻳﺎ دا ﻪ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﮐﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻋﺎم و و ﺗﻪ وړاﻧﺪي
ﮐﻴ ي دا زﻣﻮږ د ﺳﭙﻴ ﻠﻲ دﻳﻦ او ﮐﻠﺘﻮر ﺳﺮﻩ ﺳﻤﻮن ﻟﺮي؟
زﻣﻮږ ﻟﻴﮑﻮاﻻن او د رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎﻧﻲ او وﺟﺪاﻧﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ
ﺳﻢ د اﻧﺴﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ اړوﻧﺪ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ وﻧﻪ ﻏﻮر ﻮي .ﻳﻮﻩ ﺿﺮوري ﻳﺎدوﻧﻪ هﻢ دا دﻩ ﭼﯥ د ﺟﻨﺴﻲ ﻏﺮاﻳﺰو د راﭘﺎرول د
ﺡﺮﮐﺖ ﺗﺮ ﻨ دا زﻳﺎر هﻢ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮي دﯼ ﺗﺮ ﻮ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻧ ۍ او ﺧﺼﻮﺻﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ دﻳﻦ د اﻧﺴﺎﻧﻲ
ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺨﻪ ﻮ ﻪ ﮐ ي  ،ﻟﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ داﺳﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﻴﮑﻮاﻻن او رﺳﻨﻴﯥ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺷﻮې ﺗﺮ ﻮ د ﺷک ﻧﻪ ډﮎ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻻرﻩ واﭼﻮي او دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ﮐ ي ﭼﯥ ﻮاﮐﻲ اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ دﻳﻦ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻠﺮي ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺎﻳﻪ ﭼﯥ دﻳﻦ د اﻧﺴﺎن
داﺧﻼﻗﻲ او روﺡﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ دﻧﺪﻩ ﭘﺮ ﻏﺎړﻩ ﻟﺮي ﻧﻮ ﻟﺪې ﮐﺒﻠﻪ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ اﺧﻼﻗﻲ او روﺡﻲ ﻓﺴﺎد راﻣﻨ ﺗﻪ ﺷﻮ
ﮑﻪ ﭼﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ دﻳﻦ ﻧﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او دﻳﻦ د دوﯼ ﻟﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﺨﻪ ﻮ ﻪ ﺷﻮو.
ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺳﭙﻴ ﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﯥ داﺳﻲ دﻳﺮ واﻗﻌﺎت ﺷﺘﻪ ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﻋﺎم و ﯼ ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺗﻮ ﻪ وروزي هﻐﻪ ﭘﻪ
ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن ﺟﻮړوﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ دﻳﺮ ﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻴﺪﻻي ﺷﻲ ،ﮐﻪ هﻐﻪ د داﺳﺘﺎن ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﭙﺎرﻩ وي ﮐﻪ د ﻓﻠﻢ ﺟﻮړول ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻪ
د ټﻠﻮﻳﺰون ﭘﺮو ﺮام ﻟﭙﺎرﻩ او ﮐﻪ هﻐﻪ د اﻧﺘﺮﻧﺘﻲ ﭘﺎ ﻪ ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻴﮑﻨﻪ وي.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ اﻧﺘﺮﻧ ﻲ ﺳﺎﻳ ﻮﻧﻮ ﮐﯥ داﺳﻲ ﺑﺤﺜﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻرﻩ اﭼﻮل ﺷﻮي دي ﭼﯥ زﻣﻮږ اﺳﻼﻣﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ
زﻳﺎﻧﻤﻨﻪ وي او دﻟﻮﻳﺪﻳ ﻣﺎدي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻮي.
د اﺳﻼﻣﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ رﺳﻨﻴﻮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ دا ﻧﺪي ﭼﯥ د ﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ اﺻﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ اﺡﺘﺮام ﺳﺮﻩ هﺮ هﻐﻪ ﻪ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐ ي ﭼﯥ
ټﻮﻟﻨﻪ ﺗﻪ ﻮر ﻧﻮي ﻳﺎ دي ﻣﻠﻲ او دﻳﻨﻲ ډوډ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ وي ،اود ﺑﻴﺎن ﻟﻪ ﺁزادۍ ﺨﻪ دا ﺗﻌﺒﻴﺮ هﻢ درﺳﺖ ﻧﺪي ﭼﯥ
ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻠﻲ او اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﺳﺘﺮ ﻲ ﭘ ﻲ ﺷﻲ او دﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻮري ﻧﻈﺮ ﺧﭙﻮر ﺷﻲ ،دا دﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ اﺻﻞ ﺗﻪ د
اﺡﺘﺮام ﺡﺮﺑﻪ ﻳﻮازي زﻣﻮږ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻴﺪا ﺷﻮي دﻩ ،ﺁﻳﺎ د ﻟﻮﻳﺪﻳ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﺑﻴﺎن ﺁزادۍ ﺗﻪ اﺡﺘﺮام ﺳﺎﺗﻠﻲ دي؟ او هﺮ هﻐﻪ ﻪ
ﻳﯥ ﺧﭙﺎرﻩ ﮐ ي ﭼﯥ د دوي دﻣﻠﻲ او اﻣﻨﻲ ارز ﺘﻮﻧﻮ او ذهﻨﻲ ﺗﺼﻮر ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ دي  ،هﻴ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ.
د دوي ﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮي رﺳﻨﻴ د دﻓﺎع وزارت او د اﺳﺘﺨﺒﺎرﺗﻮ د ﺷﺒﮑﻮ ﺗﺮ ﺎرﻧﯥ ﻻﻧﺪې دي ،او هﺮ ﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﺪې
ﺧﭙﺮﻳ ي ﭼﯥ د اﺳﺘﺨﺒﺎراﺗﻮ او ددﻓﺎع د وزارت ﻟﻪ ﻟﻮري ﭼک ﺷﻲ .ﻧﻮ ﭘﮑﺎردﻩ ﭼﯥ زﻣﻮږ رﺳﻨﻴ دﺑﻴﺎن د ﺁزادۍ ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻤﻪ
دﭘﺮدﻳﻮ ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ د ﺧﺪﻣﺖ وﺳﻴﻠﻪ وﻧﻪ ﺮ ﻲ  ،او ﭘﻪ ﻻ ﺷﻌﻮري ډول د ﻧﻮرو ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻧﮑ ي.
د ﻣﻮږ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ ﻟﻮي ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ دﻩ او ﭘﻪ وﻃﻦ ﻣﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ وﭘﻴﮋﻧﻲ ،هﺮﻩ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧ رﺳﻨ
ﺑﺎﻳﺪ زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮ ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻠﻮرم ﻮاﮎ د ﺑﻬﺮﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﻧﻪ وژﻏﻮري ،او ه ﻪ وﺷﻲ ﺗﺮ ﻮ دا ﻮاﮎ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ د اﻧﺴﺎن ﺟﻮړول د اﺳﻼﻣﻲ ﻣﻌﻴﺎروﻧﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ،د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﮐﻠﺘﻮر ﭘﻪ ودﻩ ﮐﯥ اﺳﻼﻣﻲ
ارز ﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎم وﺷﻲ ،او ﺧﭙﻞ اﻳﻤﺎﻧﻲ او وﺟﺪاﻧﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ټﻮﻟﻨﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ،ﻧﻪ دا ﭼﯥ دﻣﺎدي ﻻﺳﺘﻪ راوړﻧﯥ
ﻟﭙﺎرﻩ رﺳﻨ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﺷﻲ.
او ﻴﻨﻲ رﺳﻨﻴ د دې ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻨﻲ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻧﻪ ﻣﺦ اړوي ﭼﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻳﻲ زﻳﺎﻧﻤﻦ ﻧﺸﻲ ،ﺧﻮ دا راز
ﺗ ﻼرﻩ د اﺳﻼﻣﻲ اﺡﮑﺎﻣﻮ ﭘﻪ ر ﺎ ﮐﯥ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻧﺪﻩ ،ﮑﻪ ﭼﯥ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠی ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ د دﻳﻦ اړوﻧﺪ ﺗﻨﺎزل ﮐ ﻟﻮ ﭘﻲ هﮑﻠﻪ
ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻨﻌﻪ ﺷﻮﯼ وو ،ﻧﻮ د هﺮ راز ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻟﭙﺎرﻩ د دﻳﻦ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ ﺗﻨﺎزل ﺟﻮاز ﻧﻠﺮي.
ﮐﻪ ﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ هﻴﻮاد رﺳﻨ ﭘﻪ درﻳﻮ ﺑﺮﺧﻮ ووﻳﺸﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ ي ﺎم ﮐﯥ اﺳﻼﻣﻲ رﺳﻨﻴ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻳﺮان د
ﻣﺬهﺒﻲ او ﻋﻘﻴﺪوي ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺆﻟﻴﺖ ﭘﻪ ﻣﻴ اﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي .او هﻐﻪ رﺳﻨﻴ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻠﺘﻮري ﻟﺤﺎظ
ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د هﻨﺪ د ﮐﻠﭽﺮ ﭘﻪ وړاﻧﺪي ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﭘﻪ ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﺮﻩ ﮐ ي ،او هﻐﻪ رﺳﻨﻴ ﭼﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰﻩ ﺑ ﻪ
ﻟﺮي ﺑﺎﻳﺪ د ﻟﻮﻳﺪﻳ د ﻧﺎوړﻩ او ﻓﺎﺳﺪو ﻧﻈﺮﻳﺎﺗﻮ ﻣﺨﻨﻴﻮي وﮐ ي.
ﮐﻪ زﻣﻮږ ټﻮﭘک ﭘﺮدئ ﮐﻴ ي ﺧﻮ زﻣﻮږ ﻗﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺮدئ ﻧﺸﻲ ﮐﻪ ﻗﻠﻢ هﻢ ﭘﺮدئ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﺗﻪ د وﻓﺎت دﻋﺎ
وﮐ و.
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