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و شميره   ٦تر ١  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
لو مخکې په ځير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئرالي

 م١٩/٠١/٢٠١٠                                رحمت آريا: هڅهړه او ژبا
 
 

  پر مستند فلم لنډه کتنه د هېڅچا د واکمنۍ گدۍ
  برخهدولسمه 

  
. يوه بله پرده ده چې د يهودو فرهنگي چارواکي بايد ورته ځواب وواييدا په خپله د ککړې نندارې  :  پيرارناصر پور
ولو لوړو ژورو او ئ تاسو پوهي ونو خبر وو او الس يې بر وو ، د تأريخ له  ولو گو چې ويل دورانت د تأريخ پر 

ليچونو خبرې کوي ، د تأر و په اړوند کلکې ډغرې وهيک و په اړه چې په نړۍ اويخي پي   د ملتونو په، د هغو پي
ې وهې ، ان د نوح ، د فرهنگونوتأريخ کې راپي شوي دي خبرې کوي ، دودونو او د هغوی د مخنيو په اړه تورې با

؛ سره له دې چې د پوريم ن د هغه د اغيزو په اړه خبرې کويد توپان په اړه خبرې کوي ، او د نړۍ پر تأريخ او تمد
 بيله شوې ده او داسې ځانونه را څرگندوي چې گڼې تورات يې له اره نه وي په اړه په تورات کې يوه ځانگړې څپرکۍ

، دا يوه غير طبيعي خبره ده يا يې هې د پوريم برخه نه ده  پوريم په اړه هې نه وي اوريدليلوستلی او يا يې د
ناشونی وي چې له که نه د يول دورانت شان سړی به . څرگنده چې له کومه ځايه ورته الرښوونه شوې ده. لوستلې

 تاسو د نړۍ په هرې ژبې چې تاريخي کتابونو ليکل شوي وي په سر ليک کې يې د .پوريم سره آشنايي ونه لری
ه دې رامنځته شوې ، زه نه وايم چې بشپړه سپړنه . موندالیئ پوريم کلمه نه شـ هې جا نه دي ويل چې دغسې يوه پي

ه رامنځته شوي وياو تفسير يې نه دی کړی اصأل ويلي يې نه دي .  چې گڼې په منځني ختي کې دې دغسې يوه پي
دا . له دې امله دا مخکې له مخکې پالن شوې خبره ده. دنړۍ مالوماتي انسايکلو پيديا د پوريم په اړه توضيح نه لري

دي. طبيعي نه ده ي  چې د همدغو کسانو د درغلن تأريخ په جوړولو. هغوی غوښتي چې د خبرې پر خولې برغولی ک
گمارۍ لمنه يې ډيره پراخه ده غوښتي د پوريم پر خولې چې د سيمې د وروسته پاتي والي المل دی او تر  درغلنۍ او 

دي ي  نن دغه خلک وايي چې د منځني ختي او بين النهرين د. نن ورځې پورې چا نه دی پيژندلی برغولی ک
ه او درغلنه له هره گوته او په ئ رته پام وکړنو اوس و. ، پام مو دیوروسته پاتې والي المل اسالم دی چې دغه چلو

اسکندر ته ونډه ورکړل شوې ، اسالم ته ونډه ورکړل شوې او مغولو ته ونډه ورکړل شوې . هرگوټ کې پلې شوې ده
  .خو ددغه وروسته پاتې والي اصلي مرتکب ورک دی

  
ي چې اسکندر راغی او دغې ودانۍ ته يې که تخت جمشيد يو بشپړه ودانۍ نه وي نو په کوم دليل : پوښتنه  ادعا کي

  اور واچاوه؟ دغه درغلنې څه اغيزه لري؟
  

حقيقت دا دی چې نن موږ دومره په منطق ، استدالل او السوندونو سمبال يو چې په ډيرې سادگۍ او : پيرارناصر پور
 هې شکل او بڼه نه ده نيولې او آسانۍ په زباد رسوالی شو چې د هخامنشيانو په نامه سترواکۍ زموږ په سيمه کې

نيولی يې هم وي ترهغې کچې بيخونده او بې سيکه ده چې ځانته د يوې حکومتي ودانۍ په جوړونه کې يې وسه نه 
ينگه کړيدرلودله چې د هغه  ه  ولگه ده چې ډير لنډ –، له دې امله دا يوه سياسي په مرکزيت کې خپله پ  پوځي 

ولگه د خپلو چارو د ادارې لپاره مرکزيت ونه هغه وروسته وله . ژوند لري ينو کله چې د واکمنو د لړيو يا يوه پوځي 
لري او يا موږ په دې يو بريالي شوي چې ورته ويې مومو څنگه کيدای شي دغسې يوه بې سارې سترواکي دي په 

 په خاورو ننوځي او ورکه دومره زور ، ځواک او پراخوالي ناڅاپه زموږ د سيمې له جغرافيې ترۍ تمه شي او يا دې
چې زموږ سيمه د لرغون پيژندنې له اړخه د نړۍ ډيره حساسه سيمه ده او هرگوټ يې ئ دې شي ؛ تاسو پوهي

په دغه سپړنه کې له هخامنشيانو څخه يوازينی شی چې موږ . لرغون پيژندونکو په بل مخې اړولی او را سپړلی دی
يد دی ، که تخت جمشيد يوه نيمگړې ودانۍ او جوړښت وي چې هې موندلی دی يوازې او يوازې همدغه تخت جمش

ديو الندې يې ژوند کاوه له . ورڅخه گټه نه ده اخيستل شوې نو دغه سترواکي هم يوه لنډمهالې سترواکي وه چې تر کي
ړه ويل دې امله د همدغې فرهنگي پلټنې په لړ کې موږ په زباد رسوالی شو هغه اوتې بوتې چې د هخامنشيانو په ا

شوي چې گڼې يو سلو شل ايالتونه او هيوادونه يې تر الس الندې ول او د هغوی د ادارې کيلي ددوی په الس کې وه 
دوی ادعا کړی چې هخامنشيانو له هنده نيولې تر حبشې پورې سيمې اداره کولې . هسې منځتشې کيسې دي او بس

، يا دداسې يو چا ئ ه کې شوې يو مرکزيت راښکاره کړتاسو په دغو يا نورو سيموکې چې د هغوې د ادارې ادعا پ
، ئ چې د هخامنشيانو په نامه يې هلته حکومت کړی او سيمه يې اداره کړي وي ؛ تاسو خو هې شی نه لرئ نوم واخلـ

وله نړۍ کې د هغوی په نامه څه نه لرئ يو کوشنی السوند راښکاره کړ تخت جمشيد د هخامنشيانو د پيژند . ئ، په 
، فرهنگي او ان پوځي ، نو هغه سياسياو هغه هم نيمگړې بيلگه دهئ ی شـزينۍ بيلگه ده چې ډډه ورباندې لگواليوا

کري بريد هسې بې بنسټه  ې چې د هخامنشيانو په اړه ويل شوي د بيلگې په توگه پر يونان د خشايارشاه ل تورې او با



 
 

 
و شميره   ٦تر ٢  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ه جوړه کړي څنخبره ده ، خشايارشاه په دې نه دی بريالی شوی چې ځانت گه کوالی شي ه په تخت جمشيد کې يوه کو
، خپل سرتيرې يې چيرې ساتل ، هغه مرکزيت په درلودلو يونان ته تللی، د کوم اداري او پوځي او په کومو امکاناتو

کريانو يې خپل آسان او لوژيستيکي توکي يې چيرې ساتل ؟ تاسو د روم   خپل ځان ته د اوسيدنې ځای نه درلود ، ل
دغه آثار په ئ شـئ ؛ تاسو کوالئ چې د آثارو پاتې شوې برخې يې د اروپا په هرگوټ کې وينـئ سترواکۍ ته وگور
نو له خوځېدا ئ کله چې تاسو خوځي. ئ، په خپله ايتاليا يا ان په يونان او بين النهرين کې وگور، پولنداطريش ، آلمان

ښه . ، هلته سپورتي سټيديوم دي او دا او دائ  کله له پله سره مخامخ کي.ئ سره سم بيالبيل يوناني او رومي آثار وينـ
چې موږ يې وگورو ؛ هغوی کوم پـُـل جوړ کړی دی ، سپورتي ئ تاسو راته د هخامنشيانو يوه طويله راښکاره کړ! 

ي چې هرڅه زړه دې و غواړي په] معبد[ سټيديوم يې چيرې وو ، مزدک   خوله يې يې چيرې وو ، داسې خو نه کي
چې ستا د د زړه او خوښې وړ په خبرې باور وکړي؟ اوس کله چې دوی له نويو ئ راوړې او له نړۍ هم وغواړ

مالوماتو سره مخامخ شوي د ځانگړو تبليغاتو په کولو په ډيرې ککړې او کرغيړنې درغلۍ يې د هخامنشيانو په اړه 
 دا حکومت ، دا سترواکي او د سترواکانو يو په بل پسې خوله چوپ نيولې او چا ورڅخه پوښتنه نه ده کړي چې څنگه

چې يو ئ ته وگور، يوازې په خبرو؟ تاسو په روم کې کلوزوم ئک اوپياوړتيا په زباد رسوالی شـلړې ، د هغوی ځوا
ن ، ښايي د هغه په اړوند يو شمير افسانې ويل شوي وي چې د بيلگې په توگه دلته زمريانو عيسوياسپورتی سټديوم دي

خوړل ، که هرڅه وي خو تر سټيديوم الندې زمريانو قفسونه خو شته ، اوس موږ نه وايو چې زمريانو به دلته هرو 
ي سټيديوم نه وو ان خوړل او غير عيسوي يې نه خوړلمرو عيسوي ، خو هېڅکله ويالی نه شو چې دلته هېڅلکه سپور

ي چې زما موخه څه  ول پوهي زموږ په سيمه کې د روم د .  ده او کلوزوم څه دیاو کله چې زه کلوزوم يادوم 
سترواکۍ او د يوناني اغيزو د حضور دومره ډير آثار چې له شماره وتلي ، همداشان په اروپا کې او هې روغ رمټ 
عقل به دا ونه وايی چې دا تحريفونه دي او بې ځايه ستاينې يې په اړه شوي دي ، او هغه ستاينې يې چې په اړه شوي 

 وايي چې اغراق په کې شوی خو زه وايم چې ال اوس هم د دغو آثارو په اړه ويل شوې خبرې بيا هم ل دي ، د ځيني
هغوی د ځواک ، ورهڼگرۍ او فني ، هنري ، تکنيکي ، معماري پوهې او نورو په اړه خبرې بيا هم ل دي ؛ تاسو 

چې دا دومره ځايونه ددوې د ئ ه راښکاره کړماته د هخامنشيانو د پاچايانو د سترې لړۍ په اړه يوه کوشنۍ نخ
ول  او اوه ويشت واليتونه يې درلودل، يو سلوول چې يونان ته تلل ، مصر ته تللواکمنۍ تر اودم الندې  ، سميې 

توکمونه يې اداره کول ؛ خبره دا ده چې دغه افسانې يوازې د يوې ځانگړې موخې لپاره جوړې شوې او په لومړي 
، امنشيانو سترواکي چې تاسو واياست ښاغليو ته وايم دغه هخامنشيان چې تاسو واياست ، دغه د هخسر کې زه دغو

ه راوښيـ   چې هغوی پکې ژوند کړی وي؟ئ تاسو ماته د هغوی يوه کو
  

وروسته له دې چې د تخت جمشيد له مخې خاورې ليرې شوې او مخې يې لوڅ شو ، د کيندنې پرمهال يو : پوښتنه 
، پوښتنه دا ده چې دغه ډبر ليکې شيکاگو پوهنتون له ځان سره يووړې، دغه ډبر ليکې د کې السته راغلیشمير ډبرلي

ولو اړينه خبره دا چې ولې موږ هڅه نه کوو ترڅو  څه دي ، او ولې د شيکاگو پوهنتون يې بيرته نه راستنوي او تر
  ډبر ليکې بيرته را ستنې کړو؟

  
يو ډول هغه ډبرليکې دي چې د تخت . ی دا دی چې دغه ډبر ليکې دوه ډوله ديد خواشينۍ ځا: ناصرپور پيرار 

جمشيد د شمالي ديوال په پانگه کې موندل شوي دي او بل ډول يې د خزانې د انگړې په يوې خونې کې موندل شوي 
ولې ډبر ليکې ايالمي دي ، پام مو دی او له هخامنشيانو سره هې تړاو نه لري. دي برليکو متنونه اند د ډزما په . دغه 

، دا يو جال بحث دی چې زه په ډير لنډيز ورباندې دلته خبرې کوم او هغه دا چې د ايالمي او بابلي د لوستلو وړ نه دي
  . ليکنې لوستنه ناشونې ده

  
هر هغه څوک چې د ايالمي او بابلي ليکنې د لوستلو ادعا کوي له 

 ايالمي او بابلي دغه کسان چې وايي دوی. موهوماتو خبرې کوي
ليکنې لوستلي دي له هغو افسانو خبرې کوي چې ورته جوړې 
شوي دي ؛ دوی وايي کله چې د بيستون په ډبرليکه کې يې 
داريوشي ميخي ليکنه لوستلې او د ادعا کوي چې د هغې د رمز 
په موندنې کې بريالي شوي نو هغه له هغو داريوشي ميخي ليکنو 

او بابلي ليکنو کې په هماغه ليکنه کې سره پرتله کوي چې ايالمي 
راغلي دي ، دوی منلې چې دواړه ليکنيزې بڼې يو دي د بيلگې په 

ليکنيزه بڼه په داريوشي ميخي کې راغلې نو ] شاه[توگه که د 
ده او ] شاه[هغې ورته ليک بڼه هم په بابلي ډبره ليکه کې هماغه 
په دې توگه . هم همدغه کله په ايالمي ډبر ليکه کې بايد شاه وي

دوی ته ويل شوي چې که تاسو هر چيرې دغې ليک بڼې ته ليکنه 



 
 

 
و شميره   ٦تر ٣  له:د پا

ينگه کړ په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
لو مخکې په ځير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه   ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

ولگه ده لکه د فاصلې . ئوليدله نو په ايالمي کې يې هم شاه و بولـ و  ددغو ليکنو ايروگرام توري نه دي بلکه د نخ
خه ل پيچلې او له دغه ليکنه له داريوشي ميخې ليکنې څ. کرښه ، د مصر انځوريزه توري او داريوشي ميخې توري

ښه که موږ دغه داستان هم ومنو نو يوازې په ايالمي يا بابلي ليک . پام مو دی. مصري هيروکليفي ليکنې ل آسانه ده
ول  بڼو کې هغه ليکنې لوستالی شو چې داريوشي ميخي ليکنې کې معادل ولري ، په داريوشي ميخي ليک بڼه کې خو 

 يوگړي کلمات دي ، په يوې ۵٠٠سم اهللا يا سالم او يا نور شيان ، دلته يوازې لغات نه شته لکه گوربت ، ډوډۍ ، ب
هغه څه چې په هغو ډبرليکوکې شته د هغوی ايالميتوب يا بابليتوب موږ ته . ژبې کې په زرگونو زرگونو واژې وي

د بيلگې په . کړی دیدوی په فرضي ډول کار . دلته د تورو او کلماتو تشخيص او پيژندنه اړينه ده. راڅرگند نه دی
ه له  ي او ورته ويل شوي که ] اَ  َدز] څخه جوړه شوې وي چې ] ز[ او] د[ ، ] الف[توگه که يوه نخ ورڅخه جوړي

تاسو هرچيرې ادز وليد نو ادز يې وبولی په څه معنی ؟ موږ بله ډبرليکه نه لرو چې هغه په ايالمي کې ادز ومنو چې 
اغلې وي ، نو دلته د قياس او انگيرنې پربنسټ وايي چې له ادز څخه موخه ادز دې په داريوشي ميخي کې هم ر

بيا همدغه که همدې ورته شی يې په ايالمي او بابلي کې ليدلی نو هاغه يې هماغه ادز . دی] عــََدس [ هماغه زموږ 
و په اړه ليکل شوې په دې توگه ددغو ډبر ليک. دا خبرې خو ناشوني دي او باندنۍ نمونه هم نه لري.... بللی دی 

افسانې ډيرې دي لکه وايي چې اميدواره ميندو ته د اميدوارۍ حق ورکول کيدله او يا نور چې هې د منلووړ نه دي ، 
يا کارگرانو ته يې اضافه کاري ورکوله ، بيمه يې درلودله ، د کورناستۍ حق يا تقاعد يې درلود ، دې ورته بې بنسټه 

ي او ويې پړسوي ؛ دوی دغه افسانې په او منځتشې افسانې يې ډيرې و يلي تر څو د هخامنشيانو ډيره ستره وبري
ولې ايالميداسې حا ، يا يې د ايالمي له زرقورو له مخې جوړې کړي حال دا چې ل کې جوړې کړې دي چې 
ا کوي چې ، دوی د هغوی د خپل منځې له اړيکو خبرې کوي ، دوی ادعن له ايالمي سره هې تړاو نه لريهخامنشيا

پرته له هغې . موږ دغه ډبر ليکې لوستلې دي يوازې په دې موخې چې د هخامنشيانو د واکمنانو لړۍ ژوندۍ وساتي
تاسو ته په ډاډ ويالی شم او تاسو ته په زغرده په زباد سوالی شو هماغسې چې هخامنشيان په تخت جمشيد کې 

ولو هخام ې وروسته د  ول شو ، ځکه په سيمه نور داسې نيمگړي پاتې شول د پوريم له پي غر هم ورسره  نشيانو 
څوک پاتې نه شول چې سترواکۍ ته اړتيا وليدل شي ، يهودان د پوريم له خونړۍ وينې بهونې وروسته خپل يهودي 
وبي اورشليم ته والړل او هخامنشيان چې په خټه د پخوانۍ اسالو او د نن ورځې روسيې د خـِِزز له توکمه ول  ا

موږ په دې اړه پريمانه السوندونه لرو او ما په خپلو کتابونو کې ورڅخه يادونه .  خپل پلرني هيواد ته والړلبيرته
  . کړې ده
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  ]لرغون پير ته د تللو پــُـل!] [ دولس پيړۍ چوپتيا[ 

   ناصر پورپيرار:د انترنټ د ويبپاڼې انځور
  ]پلی برگذشته! ] [ دوازده قرن سکوت[ 
  ]پلی برگذشته! ] [ دوازده قرن سکوت[ 

  
 هخامنشيانو د سترواکۍ په نامه عيني واقعيت نه لري ، له دې چې تخت جمشيد يوه نيمگړۍ له دې امله په نړۍ کې د

ول ايران کې له تخت . رکزيت چيرې ووولگه ده نو بايد وپوښتنو چې ددغې سترواکۍ د پاچايانو د لړۍ م تاسو په 
جمشيد پرته بله داسې ودانۍ نه لري چې ادعا وکړۍ او وواياست چې دا د هخامنشيانو د حکومت مرکزيت وو يا يې 

دولی وو   .هلته لي
  

له . امخ يوموږ په تخت جمشيد کې له يو شمير ورانيو او نړونو او له يو شمير درغلنو او سازښتونو سره مخ: پوښتنه 
دغو خبرو څخه موخه څه ده ؟ ولې دومره ورانۍ په لوی الس وشوې ؟ ولې په تخت جمشيد کې دومره سازښتونه 
ي او  رامنځته شول؟ د يوې ودانۍ نړول د درغلۍ المل گرځي خو په تخت جمشيد کې موږ دواړو وينو هم نړول کي

گ ول درغلۍ او  ي او دا    .مارۍ ته الره پرانيزي او لمنه يې ال پسې پراخويهم ورباندې نور شيان ور زياتي
  

دا داسې يو مبحث دی چې ډير اوږد دی او پراخې جرړې لري او هغو هڅو ته بيرته ورگرځي چې  : ناصرپور پيرار
ولې هڅې ددغه . اروپايي پوهنتونونو د ايران د تأريخ په پيالمې کې د بدلون راوستلو په موخه ترسره کړې دي دغه 

ولنيز ، هنري ، علمي او منځټکي  پر شپول راڅرخي چې له هخامنشيانو مخکې ايران هي ډول تمدني ، توليدي ، 
صنعتي اعتبار نه درلود ، يوازينی شی چې ايرانيان ورباندې وياړلی شي هغه تأريخ دی چې له هخامنشيانو را 

ي  ، صنعت او پوهې ، تکنيک او قانون سره  په ايران کې د ايران پيژندنې په اړوند هرهغه هستي چې له هنر.پيلي
تي ولري بايد  کي په ځان کې نغ تړاو لري يعنې هغه واقعيت چې په زباد رسيدالی شي او که له هخامنشيانو مخکې 

  . له منځه والړ شي ترڅو هخامنشيان د يوه ملت د تأريخ د پيالمې په توگه و پيژندل شي
  

ي ، د ايران دتأريخ په اړه ډيرې نورې دوی دغه کار کړی دی اولمن يې يوازې په  تخت جمشيد پورې نه رالنډي
بنسټيزې خبرې شته چې موږ يې نه شو کوالی د خبرو اترو په يوه ساده بانډار او يا د د يوې ځانگړې سيمې په اړه د 

کی چې ويالی شو دا ده د يهود. يوه لنډ مستند فلم په رامنځته کولو ورباندې بسنه وکړو و ملت د بل هر ملت يوازينی 
په څير له ځانه ددفاع حق درلود ، دغه دفاعي حق يو ملت په هر وخت او هر چيرې درلودالی شي ، يهوديان هم يو 
ت لپاره ناوړه الرې غوره کړې دي دغه  ملت دي ، دا چې د يهودي ملت الر رويانو او پلويانو د خپل ژوند د پاي

 په من کې او د ايران د تمدن او فرهنگ په من کې ال گوښي شي ، دا يو الرې ددې المل گرځي چې هغوی د نړيوالو
هغوی د درغلۍ او . جال بحث دی د يهودانو يو له دغو ناسمو او غلطو کارونو څخه د ايران ولس ته تأريخ جوړونه ده

دړې وړې کړې بلکه نه يوازې د ملت تأريخ يې . گمارۍ لمنې ته په پناه وړلو د يوه ملت تأريخ يې گډ وډ کړی دی
تر دې بد ترينه کار يې دا دی چې د سيمې د ملتونو په من کې يې بيلتونپالنې ته لمن وهلې ده او د بيلتانه زړي يې 

دا د پوريم ناورين دی چې نه يوازې د سيمې هستي ، پانگه او شتمنې يې دړې وړې کړې بلکه د ډير اوږد . کړلي دي
په درولې دهمهال لپاره يې د انساني پرمختگ  دا اسکندر وو چې راغی او دچا . د يهودو تأريخ ليکنه وايي نه. لړۍ په 

و دريدلــ. خبره ستاسو تمدن يې در دړې وړې کړ سمساره خوړونکي ئ ترڅو چې تاسو خپله مال بيرته سموله او په پ
وئ عربان راغلل تاسو يې وخوړلـ ې کړلاو هر څه مو چې جوړ کړي ول هغه يې درته دړې وړې  و کله چې . ې 

ي د ورانۍ دريمه څپه چې د مغولو  و ودري تاسو بيا غوښتل ځان له تأريخي ، صنعتي ، فرهنگي او هنري اړخه په پ
چې ئ تاسو اوس ورته ښه پام وکړ. ئدا ترکان ول چې تاسو يې دغې ورځې ته راوستلـ. ناتار وو پرتاسو باندې راغی

د جرم تورونه يهودانو تيت کړل او د اسکندر ، عربانو او مغولو په منځونو کې د سيمې او نړۍ د تمدنونو د ورانۍ 
ول يونانيانو ته سپکې سپورې وايي ، عربانو ته سپکې کوي . وويشل په دې توگه هې څوک له پوريمه خبر نه لري ، 

گماري ده. يا يې تورکانو ته چمتو نه دي چې له خپلو دا ددې څرگندويه ده چې ددغه ملت پوهان دې ته . دا چورلټ 
دا خپل . گاونډيو يا تمدن سره د يوه سم فرهنگی ، تأريخي ، اقتصادي او سياسي چلند پر بنسټ راکړه ورکړه ولري

  . سري ده او بايد محکمه شي
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