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  ١٧/٢/٢٠١٠          عبدالرحمن فرقانی: ژباړه 
  

  وه الرهـــــې يزواــــي
  سيد قطب:  ليکنه  

  
و و يوازې يوه الره خپله ک ئ شوي يوو، تر  ه اوکردار کی مجبور ک ه ورک يواله راک وک چه , موږ په خپله ن

ې و يوالې راک ې لپاره شتون لري پدي باور او اند دي، چه موږ لره متعددي او ډيري الري د ن او يا هم کولي , رک
خه يوه الره و الرو  اکو،شوو، چه له  يوال کردار لپاره و و د خپل ن ه پورته ک خه  په حقيقت کي , ، چه ور

  . دوي د نننی زماني د منطق او ژبي  په هکله تيروتي دي 
  

ئ شوي يوو، تر ول شووموږ مجبورک و تر هغه بيرغ الندي را ۍ  شمير ملتونهکوم بيرغ,    يې تر  چه د ن
ول شوي دي ول شوو, سيورې الندي را ه په خپلو کی را ی تو ان او يا خپله , موږ لره واک او اختيار نشته چه په 

و ايی او محلي وړوو قومي ډلو ته بلنه کوي, ډله جوړه ک د قوميت ته چه وخت يي اويا عربي محدو, بعضي کسان 
ي پ، او دتيريتير شوی دي خه شميرل کي ي د پاتيشونئ    ،ي

ايي قوميت پالنې وخت تير شوی دي تيا د  ، چه د نژاد په ه د هغه قوميت وخت هم تير شوی ديهمدارن, په ري
اي ندي پاتي شوي,  اساس والړ وي  هغه ذهنيتونه چه د زمانی له , اودغو دواړو ته له تن نظره ذهنيتونو پرته بل 

خه وروست تنو    .پاتی شوي ِديه بهيراوغو
  

کاره ډلو ويشل شوی ده ۍ په دو  اساس يوې خوا او بلې خوا ، چه دريمه ډله د دغو دو ډلو تر من د مصلحتونو په ن
خه , که چه دا وروست ډله په يوه سم طبيعی او سالم اساس نده والړه , ته اوړي او يا هم لدی سالم او سم اساس 

وی  ی ورنه پ وری خو بلی خوا ته مخه اړوی , ذهنيت لری خو ستر   !او يا هم دا اساس 
  

کاره ډلي يوه د ختي او بله هم دلودي ډله ده    :دا دوې 
ی ډله په مذهبی اساس باندی والره ده  خه , لم خو !  او دوهمه ډله کوم بل اساس نلري ،  پرته له استعماري اساس 

و موږ , ميش په اخ اوډب کی دي  دا دواړې ډلي په موږ د تسلط  لپاره د يوې بلې سره ه دواړې ډلی زيار باسي تر
ي  دي ، چه خپله مستقله ډله ولرو , هضم ک بلکه په وړو هيوادونو او , او د دې هدف تر سره کولو لپاره موږ نه پري

و خه نورهي هم, دولتونو ويشل شوی اوسي ي  قوميت پالني  کاره ده چه دا واړه  ملکونه پرته له بی   نلري ، دا 
سولی وي  ان پ   ! خو هسي به يی د پشي په ډول 

وک چه موږ عربی قوميت خوا ته را بولي ، په حقيقت کې د موږ تيرول او خوړل ختي يا د لودي ډله ته شوني  هغه 
ې رايه لرو.  کوي  ان و! خو موږ عوام پدې هکله  لهمدې , موږ نه غواړو چا ته په دې هکله وکالت او واک ورک

مارل شويو او خرڅ شويو کسان د لودي او ختي استعمار لپاره , ايه دا تن نظره او سپکه بلنه ردوو کومه بلنه چه 
  . په الره اچولي ده 

  
و چه د موږ په وړاندي متعددي الري وجود نلري  ي ډله ,  موږ پوهي ان صرف يوه الره لرو، هغه دا چه موږ يوه 

و، چه نه د ل لي وياو تجمع جوړه ک رخ پوری ت که چه ختي او لودي غواړی موږ يو , ودي او نه هم دختي په 
ی    !په بل پسی تيرک

ن په هغه اخ وډب کي   ه ووايی ، چه غواړی موږ  دختي يا لودي ډلی تر  خه کولی شی په ډا کوم يو له موږ 
و چه هغوی يی په موږ بان خه                                                         !؟دي لري ودري او کوم يو له موږ 

و بريالی  ی تر  ی ، او ورسره مرسته وک ه ووايی ، چه غواړی يوه ډله پياوړی ک جرات کولی شی ،  چه په ډا
الره نوي ؟! شی او بيا موږ ته مخ راواړوي ؟   !آيا دا به ديره احمقانه ت

  
ه ی تو ان ي چه دا  دواړی  ډلی په    : وپيژنو را

ۍ کې  خه کولی شی چه په مصرکی يا په کوم بل عربی هيواد کی او يا هم په اسالمی ن موږ په , آيا کوم يو له موږ 
ي وري خه يی خلک  ي ؟  هغه ډله چه له ستم  او خلک په مصر ليبا  تونس مراکش , استعماري ډلو پوري وت

ال فلسطين سوريه لبنان  ولو اسالمي هيوادونو کې د دي ډلی تر الجزاير صومال اريتريا سني عراق اردن يمن او نور 
ي  و الندي کي ه پورته کوی, پ خه دلودي ظالم او خونخواره استعمار خپله  ولو  هغه استعمار چه زموږ په , او له 

ي ، او يو له بل سره مرسته کوي  ای کي ولنيزه مبارزه د , مقابله کی له يو بل سره يو  کوم استعماري هر کله چه 
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واښ سره مخ شي , هيواد په وړاندي پياوړی شي  ولنيزې مبارزې  , او استعمار له  نو نور استعماري ملکونه  د دی 
ي  ای کي   .او مرسته ور سره کوي , په وړاندي ور سره يو 

ت ۍ د آزادۍ د خوز ه نشی کولی ، چه  داسالمی ن اليا هالند په يوازی تو لستان فرانسه اي ي ان   په وړاندي ودري
ي  يوال نفوذ په مرسته تر سره , او مقاومت وک بلکه دا مقاومت دامريکا د ډالرو او توپونو او طيارواودامريکا دن

ي  ي , کي ه هم وک ومره  دخفيه ساتلو ه و که امريکا يې هر   !دا هغه حقيقت دي چه موږ پرې پوهي
وک وي – په چا کې دا جرات شته  ي  - که هغه هر  رخ پورې موږ وت چه موږ خپل ,  د دغې استعماري ډلې په 

و، چه  دواړه دلي د  ه ورته وړاندي ک ه کی د سون د موادو په تو ی ج وانان د هغوي په خپلمن په زرهاو 
ي کوي  ه پک ي؟, برالسی ه ين ک ی په موږ باندي نور هم  و خپله استعماري قبضه او مو   تر 

  
وک چه دا را ي هر هغه  ه وک وک وي -ز ه خه چه داستعمار نه بيزاره شوي دي - که هغه هر    له دغو ملتونو 

وري  خصوصا وروسته لدې چه د , استعمار نور دا ملتونه د نومونو په بدلولو نشي تيرويستلي .  به خپله جزا به و
اللو  پخه شوي ده  اوونو او دردونواو قربانيو په    . عوامو پوهه د ک

  
رخ هوکی هي وک نشي کولي ، موږ د زور او قوت يا مال او دولت يا قناعت په بدل کې د غربي استعمار په   

ي  يان دير شي , پوري وت ودا ومره د استعمار زر خريده غالمان او  تباه به , دا ملتونه راوي شوي دي , که هر 
ي  وک  چه دا ملتونه ويده    .    شي هغه 

 
  : دختي سره ډله 

تنه کوي  بعضی   . ويده او تيروتی خلک  د لودي داستعمارډلې د خالصون لپاره د ختي د ډلې نه د مرستې غو
الره په کلکه  ردوو - مسلمانان او مسيحيان -خوموږ مکي د دی پراخی برخی ميشت انسانان دا ت موږ نه ,   د 

و غواړو چه د خپلي خاورې خالصون د خپلو ارواحوو  د غالم موږ نه غواړوخپلي عقيدي ,  په بدل کی تر السه ک
  .موږ د خالصون لپاره نوري وسيلي  او الري لرو , په سپکه بيه وپلورو

  
مکه په مخ به داسي مسلمان يا مسيحی نه وي چه د کمونزم حکومت ورته د منلو وړ وي  که چه کمونستي نظام , د

ير حاللو ي ده ,  ي د دغو دواړو عقيدو خاوندان  په يو  ۍ د ورته حاالتوننداره ک چه , چه  په روسيه او چين کی ن
وته کولي شو  ه په لودي اوختي ترکستان کی دمسمانانواومسيحيانوحاللول په    .د مثال په تو

  
که هر , او همداسی به په اقليت کې پاتی وي , زموږ په پاکه خاوره کې کمونزم ته دعوت کونکي په اقليت کې دي 

ی , ه زيار وباسي  ومر که چه زموږ لپاره کمونزم يو پردی مذهب , اودکمونزم دخپرول لپاره کمکونه تر السه ک
و , دی ، او په سالم اساس ندی والړ موږ ورته ,  او زموږ تربيت دې ته الره نه هواروي چه کمونزم خپل ک

ولنيز نظام خاوندان يوو, ضرورت هم نلرو خه دير پرمخ تللی اوعادل که چه موږد يوه بل داسي   ، چه لدی مذهب 
ی , دی  خه بشريت ته دير احترام قايلي خه چه ,  او له کمونزم  دانسانيت د ضرورتونو په پوره کولو کی له کمونزم 

که به کمونزم ته دعوتکونکي په اقليت کی پاتي وي, دماديت په اساس والړ دي ، دير پياوړې دي  که چه دوي , نو 
ولنيز , هغه مذهب چه موږ ورته ضرورت نلرو ,  چاپيريال کی پردی او غير طبيعی مذهب ته بلنه کوي زموږ په او 

  . مذهبونه عادتا تر هغه وخته پوری ژوندی وي ، تر کومه وخته چه په چاپيريال کی ورته اړتيا وی  
  

و دکمونزم په حالل–دا سربيره پدی چه موږ مسلمانان  ايونه , ايونوکی حالل شو مسيحيان نه غواړو تر هغه حالل
هغه ژوند چه د ,  که چه موږ ژوند غواړو , چه د دينی عقيدی خاوندانوته په کمونستی هيوادونوکی چمتو شوی دي 
ې مسوليتونه اچول شوی دي  ان , انسانيت د خدمت لپاره زموږ په غاړه پک ايونو کې د  هوکې موږدکمونزم په حالل

   !وژنې مينه وال نه يوو
ې  ان ان لپاره  و د که بله چاره نشته تر  و ډنو ه قوميت پالنې او :له جوړه نک موږ نشو کولي چه د بيرن

و  و له , ياعربی محدود او تن نظره قوميت پالنې په چوکاټ کی په فرديي ډول ژوند وک ه نشوکولي تر او همدارن
اي شو، چه د موږ په سر په خپل من کې  ه لری هغو ډلو سره يو  هر يوه ډله زيار باسی چه برالسی شي او , ج

ی  ايي او عربي , ايه د  دريمه ډلي جوړول حتمي اوضروري دي نو لدی , موږ هضم ک موږ ته پكارده چه هغه 
ي خيال په سرآي پالي  و،  چه د تيري پي و، چه د , تن نظره قوميت ته شا آ او صرف هغه يوه الره خپله آ

  .ل پكي داسالم تر بيرغ الندي شوني وي دريمي ډلي جوړو
  

ول شو  ه ترخپل بيرغ الندي را ي تو ان له دي امله يي خپلي , ختي او لودي ډلي نه غواړي چه موږ په 
ۍ اوسيدونكي چه يوه بليون ته  و موږ د اسالمي ن ي دي ، تر اي آ اي پ اوي زموږ په منخ آي  استخبارتي دست

اي نشو  و يو  ي يې موږ , رسي ته د نا پيلوو هيوادونو تر نامه الندي يوه ډله جوړه شوي ده ، چه دوه لوي غ
ه لري  ي , پاآستان او هند په آشمير باندي سره ج انته ډله , دا مساله  نه اواري ه به موږ  ن م چه  زه نپوهي
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ي مو سره اخ او ډب لري   هغه صورت حال چه اوس دلته دي يادونه وړده چه{ . ولرو،  حال دا چه دوه لوي غ
و  وته آ ريوان ده په  ۍ ورسره الس او  ۍ هيوادونه راوخلو، , مهال اسالمي ن ه د اسالمي ن ه تو آه په لن

ول تر نظامي يرغل الندي دي ، اوپاتي  ..........- سودان – - صومال – پاآستان -افغانستان- عراق -فلسطين
   } ولكه آه ساتل شوي دينوراسالمي هيوادونه د  فكري استعمار په

ې ډله ولرو، حال دا چه موږ د يوه  تاريخ اوعقيدې او اقتصاد او جغرافيه  انگ دي چه  مني ډلي موږ نه پري دا د
اي کيدل شونی کوی  ه د موږ يو خه ويره لری , خاوندان يوو، چه په ساده تو اي کيدو    !خو دوي زموږ له يو

ۍ کې ه دی چه په اسالمی ن ې دلې دجوړيدو مخنيوي کوي ؟ دليل  انگ    د 
  

ی  وته کي ۍ کی  دغيراسالمی اقليتونووجود په    ؟!! عجيبه نده -دليل صرف په اسالمی ن
ی يې داسالمي وطن په غي کې پتمن او , لکه چه دا اقليتونه همدا اوس را شنه شوی وي  ورلس پي اډمن ژوند ډدا 

ي  ۍ کی بل داسی وطن نشت, نه وی ک ه يې چه اسالمي په ن رن ي ،  ه چه د اقليتونوساتنه او  روزنه دا راز وک
هغه وطن چه اسالمي شريعت په کې , خو دا هسي فتنه ده چه دوي يې د اسالمي وطن اړوند راپاروي . وطن کوي 
ل شوي تعصب نه وي منلي , حاکم وي  ذ له کوم عدالت چه داسالمي شريعت دتنفي,  او د تاريخ په اوږدو کې يې ر

ۍ په نورو وطنونو کی يی ساری ندی ليدل شوی  ی دن   .کبله په اسالمي وطن کی قايم
  

تينې نده   تنو او د تاريخ د منطق په وړاندی ري ايه بانه ده ، چه د زمانی دي غو موږ لره يوازی يوه , دا هسي بي
واو خپل وخت د زمانی د منطق په ضد په, الره ده ، چه بايد ورباندی والړشوو ,   ناکامه کوششونوکې نور ضايع نک

و  الره خپله ک   . اويوه  سالمه ، متوازنه ،  ت
  

  

  

 


