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وﻟی ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮرزﯼ

اﺳﻼم ،ﺳﻮﻟﻪ)،ﺻﻠﺢ( او ﺟﺮګﻪ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ډ ګﺮﮐی
زﻣﻮﻧ ﭘﻪ ګﺮان هﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐی د ﻠﻮﻳ ﺘﻮ ﮐﻠﻨﻮ را ﭘﻪ دﯼ ﺧﻮاﻩ د اﺳﻼم ،ﺳﻮﻟی او ﺟﺮګی ﭼﻴﻐﻲ او ﻧﺎرﯼ ډﻳﺮﯼ
ګﺮﻣی او ﺗﻮدﯼ دﯼ .ددوﻟﺖ د ﺳﻴﺎﺳی ﺳ ﻮ د واﮎ او ﻗﺪرت د ﻴﻨ ﻮﻟﻮ اوﺑﻘﺎ ﻟﭙﺎرﻩ ﻮﻟﻮ واﮐﺪاراﻧﻮ ددﻏﻮ درﻳﻮ ﭘﺎﮐﻮ
ﮐﻠﻤﻮ ﺨﻪ ډﻳﺮ ﮐﺎراﺧﻴﺴﺘﻲ دي .ﻣﻮﻧ ﻮﻟﻪ ددﯼ دورو ﻋﻴﻨ ﺷﺎ هﺪان ﻳﻮو ﭼﻪ د ﺗﻴﺮو ﻠﻮﻳ ﺘﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﭘﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﮐی ﻧﺎ
ﮐﺎﻣﻪ او ﺑی ﮐﻔﺎﻳﺘﻮ دوﻟﺘی ﭼﺎرواﮐﻮ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺎﮎ اﺡﺴﺎﺳﺎت د ﺧﭙﻠﻮﮐﺮﻏﻴ ﻧﻮ او ﻧﺎ وړو ګ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺟﺮګ  ،ﺳﻮﻟی ،اود
اﺳﻼم د ﻧﺎﻣﻪ ﺨﻪ ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘی دﯼ .او دا وﺳﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ هﺪف ګﺮ ﻮﻟی دﻩ .وﻟی دا ﻟ ۍ او ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻻﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻮرﯼ
رواﻧﻪ دﻩ ،ﭼﻪ ﺮﻧ ﻪ او ﭘﻪ ﻪ ﭼﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﻧﺎ ﭘﺎﮐﻪ ارادﻩ ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﮐ ﯼ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﭙﻠی ﺧﻮ ی ﺡﮑﻮ ﻣﺖ
وﮐ ﯼ ﻧﻮ را ی ﭼﻪ دا درﯼ واړﯼ ﭘﺎﮐی او ﺳﭙﻴ ﻠی ﮐﻠﻴﻤی ﻟ ﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ او ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮐ و:
 :١اﺳﻼم ،اﺳﻼم د ﻧ ۍ د ﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ هﻐﻪ ﭘﺎﮎ او ﺳﭙﻴ ﻠی دﻳﻦ دي ﭼﻪ دﺳﻮﻟی او روﻏی ﺟﻮړﯼ ،ﻣﻠی ﻳﻮواﻟی او
وﺡﺪت ،هﻤﮑﺎرﯼ او ﮐﻮﻣﮏ ،ﺻﺪاﻗﺖ اوراﺳﺘﻲ ،ﺳﻌﺎدت او ﻧﻴﮏ ﺑﺨﺘﻲ ،ﻋﺪاﻟﺖ او رﻳ ﺘﻨﻮﻟی او هﻢ دارﻧ ﻪ د ﻮﻟﻮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ وړوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ددوﺳﺘی او ورورګﻠﻮﯼ ﻓﻀﺎ ﻣﻨ ﺗﻪ راوړﯼ .او ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ ﭘﺮدﯼ ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐی د ﻮﻟﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺎﻧﻮ
وړوﻧﻮ د ﺳﺘﻮﻧ ﻮ او ﻣﺸﮑﻼﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی د ﻏﻮرﻩ او ﭘﻮرﻩ ﻣﮑﻤﻠﻮ اﺳﻼﻣی او ﺷﺮﻋی ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﻮ ﮐﺎټ ﮐی ور ﺗﻪ
ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻞ هﺪاﻳﺘﻮﻧﻪ او ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت راﻏﻠی دﯼ ،ﭼﻪ د هﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ورور ﻟﭙﺎرﻩ د ﻮﻟﻮﭼﺎرو د ﺡﻘﻮﻗی او ﺷﺮﻋﻴﺘی رﻋﺎﻳﺘﻮﻧﻮ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﻪ ﺗﻮګﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷﻮﯼ دي او د هﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن ورور د ﻣﻨﻠﻮ وړ دﯼ.
 :٢ﺳﻮﻟﻪ ،ﺳﻮﻟﻪ دژوﻧﺪ هﻐﻪ ﮑﻼ دﻩ ﭼﻪ اﻧﺴﺎن د ﺟﻬﻞ اوﻏﻔﻠﺖ ﻟﻪ ﺡﺎﻟﺖ ﺨﻪ د رو ﻨﺎﻳﯥ ﻟﻮرﯼ ﺗﻪ ﺑﻴﺎﻳﯥ او د ﺧﻠﮑﻮد
ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ داﻣﻴﺪوﻧﻮ او هﻴﻠﻮ ډﻳﻮﯼ ﺑﻠی ﺳﺎﺗی .ﺳﻮﻟﻪ د ﻮﻟی ﻧ ﯼ د ﺑﺸﺮﯼ ﻗﺎ ﻧﻮﻧﻴﺖ د ﺡﻘﻮﻗﻮ د ﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻤﺒﻮل او زﻳﺮﯼ
دﯼ .ﭼﻪ د اﻧﺴﺎﻧی ژوﻧﺪ د ﻮﻟﻮ ﭼﺎرو ﻳﻌﻨی د ﻧﮋاد ،ﺗﺒﻌﻴﺾ ،ﮐﺮﮐی ،ﻧﻔﺮت او دﺟ و د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ارﻣﺎن او اﻟﻬﺎم ﭘﮑ ی
ﻧﻐ ﺘﻲ دي .د ﺳﻮﻟی د ﻃﺒﻌﻴﺖ ﮑﻼ او ﻼﻧﺪ د ﻗﻮ ﻣﻮﻧﻮ او اوﻟﺴﻮﻧﻮ د وﻓﺎدارﯼ او ﻧﻴﮏ ﻣﺮﻏی ﺳﻤﻮن ﺗﻪ ﻻرﻩ
ﭘﺮاﻧﻴﺰﯼ .او دژړا اوﺳﻠ ﻴﻮ ﻧﺎوړﯼ او وﻳﺮﺟﻨی ﺡﺎ ﻟﺖ ﺗﻪ د ﺧﻨﺪا او ﺧﻮﺷﺎﻟی هﻴﻠی ور ﺑﺨ ﻲ .ﻧﻮ ﮑﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﻮل اﻧﺴﺎ
ﻧﺎن ﻏﻮاړﯼ ،او د ﺟﻨ او ﺟ و ﮐﺮﻏﻴ ن ﻧﺎورﻳﻦ ﺡﺎ ﻟﺖ ﺗﻪ د ﭘﺎﯼ ﮑی ږدﯼ .ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ ﺳﻮﻟﻪ د اﻧﺴﺎ ﻧﺎﻧﻮ د اﺟﺘﺎﻋی
ﭼﺎ ﭘﻴﺮﻳﺎل د ژوﻧﺪون ﻳﻮﻩ ﻪ ﺑﻴﻠ ﻪ دﻩ او د ﺧﻮﺷﺎﻟﻴﻮ او ﻧﻴﮏ ﻣﺮﻏﻴﻮ زﻳﺮ ﻣﻪ دﻩ.
اﺡﻤﺪ ﺷﺎﻩ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ دﯼ هﮑﻠﻪ داﺳی واﻳﯥ:
ﺎن ﺑﻪ وﻳ ﮐ و هﺮﯼ ﺧﻮا ﺗﻪ ،هﺮﯼ ﺧﻮاﺗﻪ ر ﻗﻴﺒﺎن دي .
ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻣی ﺳﺮﻩ وژﻧی واﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮو ،ﻏﻠﻴﻤﺎن دي
 :٣ﺟﺮګی او ﻣﺸﻮرﯼ د اﻓﻐﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮑی ﻳﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟی ﭘﺨﻮاﻧی دود دﯼ .ﭼﻪ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐی د ﺟﻨ او
ﺟ ﯼ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐی ﺧﭙﻠی ﺷﺨ ۍ او ﺳﺘﻮﻧ ﻲ د ﺟﺮګﻲ او ﻣﺸﻮرﯼ ﻟﻪ ﻻرﯼ ﺡﻠﻴ ﯼ .ﺮﻧ ﻪ ﭼﻪ ﻣﻮﻧ وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﮐﻠﻴﻮ
ﺑﺎﻧ و وﻟﺴﻮاﻟﻴﻮ اووﻻ ﻳﺘﻮ ﮐی ﭼﻪ ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم دﺑﻞ ﻗﻮم ﻳﺎ ﻳﻮﻩ ﮐﻮرﻧﻲ د ﺑﻠی ﮐﻮرﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﻘﺎ ﺑﻞ ﮐی ﻣﺪﻋﺎ او د ﻤﻨی ﻟﺮﯼ ﻧﻮ
دﮐﻠی ﻣﺸﺮان او ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮﯼ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺎﯼ ﮐی ﺳﺮﻩ را ﻮﻟﻴ ﯼ او ددﯼ ﻣﺪﻋﺎ او د ﻤﻨی دورﮐﻮﻟﻮ او ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ
ﻓﻴﺼﻠی ﮐﻮﯼ .ﭘﻪ ﺟﺮګﻪ ﮐی د دواړو ﺧﻮاوو اﺳﺘﺎزﯼ او ﻧﻤﺎ ﻳﻨﺪﻩ ګﺎن ﺡﻀﻮر ﻟﺮﯼ .د ﺟﺮګی ﭘﺮﻳﮑ ﯼ د دواړو ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻮ
ﻟﺨﻮا ﻣﻨﻞ ﮐﻴ ﯼ .او ددﯼ ﻧﺎوړﯼ ﭘﻴ ی ﺡﻞ و ﻓﺼﻞ ﺗﻪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮد ﻓﻴﺼﻠﻮ ﭘﺮﻳﮑ ﻩ اﻋﻼﻧﻴ ﯼ ،ﭼﻪ ﺑﻴﺎد ﻮﻟﻮ د ﻗﺒﻮل وړ
ګﺮ ﻲ .وﻟی دﺟﺮګی اﺳﺘﺎزﯼ د هﻴﭽﺎ ﭘﻪ ﻃﺮف ﻳﻮﻩ اړﺧﻴﺰﻩ او ﺑی ﺎﻳﻪ ﭘﺮﻳﮑ ﯼ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ ،ﺑﻠﮑﻪ دﺷﺨ و او ﺳﺘﻨ ﻮ د
واﻗﻴﻌی ﺑﻨﺪ او ﺑﺴﺖ ﭼﺎرﯼ د وﺟﺪان د ﺡﻘﻴﻘی ﻗﻀﺎوت ﭘﺮ ﺑﻨﻴﺎد و دواړو ﺧﻮاووﺗﻪ ﭘﻪ ډاګﻪ اﻋﻼﻧﻮﯼ او ﻣﺘﻘﺎﺑﻠی ﺧﻮاوﯼ
هﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻋﻤﻞ ﮐی ﭘﻠﻲ ﮐﻮﯼ.
ددﻏﻮ ﭘﻮر ﺗﻨﻴﻮ درﻳﻮ وﺳﻴﻠﻮ ﺨﻪ دﻧﻦ او ﭘﺮون د واﮎ او ﻗﺪرت ﺗ ﯼ ﺧﻮد ﺧﻮا او ﺟﺎ ﻩ ﻃﻠﺒﻪ ﭼﺎ رواﮐﻲ داﺳی ګ ی
اﺧﻠی ،ﭼﻪ دﺧﻠﮑﻮ ﻣﻼ ﺗ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ﻻرﻩ ﮐی ﻳﻌﻨی ﭼﻪ د اﺳﻼم ﺳﻮﻟی او ﺟﺮګی ﻧﻮم ﭘﻪ ﮐ ی ذﮐﺮ ﺷﻮﯼ وﯼ ﺧﭙﻞ هﺪف
ﻻﺳﺘﻪ راوړي .دوﯼ ﺗﺮ ﺑﻞ هﺮﭼﺎ دﻋﺪاﻟﺖ ﺳﻮﻟی ﺟﺮګی او اﺳﻼم ﻧﺎرﯼ او ﭼﻴﻐی وهی او ﺧﭙﻠی ﻧﺎوړﯼ ﮐ ﻧی او
ﺁرزوګﺎﻧی د زور ،ﺟﺒﺮ ،ﻇﻠﻢ او ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﮏ ﺳﺮﻩ د ﺧﻠﮑﻮ د روا ﺡﻖ ﺨﻪ د ﻧﺎ روا ﺡﻖ د اﺳﺘﻔﺎدﯼ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔی
ﻻرﯼ ﭼﺎرﯼ ﭘﮑﺎر اﭼﻮﯼ او ددﯼ هﺪف ﻟﭙﺎرﻩ هﻴ زړﻩ ﺳﻮﯼ او ﺧﻮاﺧﻮږﯼ ﻧﻠﺮﯼ او د هﻴﭽﺎ ﭘﺮوا هﻢ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ وﻟﻮ ﮐﻪ دا
.
ﮐﺎر ددوﯼ د ﺳﺮ ﭘﻪ زﻳﺎن هﻢ ﺗﻤﺎ ﻣﻪ ﺷی.
دا ﭼﺎر واﮐی ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ او ر ﺎ ورځ د ﺧﭙﻠﻮ ﺷﺨﺼی ګ ﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮګﻪ ،د ﺳﻴﻤی د اﻣﻦ ﺟﺮګﻪ ،د ﻣﻠی ﭘﺨﻼﻳﻨی
ﺟﺒﻬﻪ ،او د ﺳﻮﻟی د اﻣﻦ ﺷﻮرا او داﺳی ﻧﻮرﯼ ﺟﺮګی داﺳی داﻳﺮﻳﻮﯼ ﭼﻪ د ﺧﻠﮑﻮ د اﺻﻠی اﺳﺘﺎزو د ګ ون ﻧﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻣﻨ
ﺗﻪ را ی ،او دوﯼ ﺧﭙﻠی رواﻧی ﺗﺒﻠﻴﻐﻮﯼ ﭼﺎرﯼ داﺳی ﺗﻨﻈﻤﻴﻮﯼ ﭼﻪ ددوﯼ ﻴ ی او ګ ی ﭘﮑ ی ﻧﻐ ﺘی وﯼ .او ﺧﻠﮑﻮ

د ﭘﺎ ﻮ ﺷﻤﻴﺮﻩ :ﻟﻪ  ١ﺗﺮ2
اﻓﻐﺎن ﺟﺮﻣﻦ ﺁﻧﻼﻳﻦ ﭘﻪ درﻧ ﺖ ﺗﺎﺳﻮ هﻤﮑﺎرۍ ﺗﻪ راﺑﻮﻟﻲ .ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ اړﻳﮑﻪ ﻴﻨﮕﻪ ﮐ ئ maqalat@afghan-german.de
ﻴﺎﺩﻭﻨﻪ :دﻟﻴﮑﻨﯥ د ﻟﻴﮑﻨﻴﺰې ﺑ ﯥ ﭘﺎزواﻟﻲ د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دﻩ  ،هﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻳﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﻟﻪ راﻟﻴ ﻟﻮ ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻪ ﻴﺮ و ﻟﻮﻟـﺊ

ﺗﻪ واﻳﯥ ﭼﻪ ګﻮاﻩ ﮐی ﻣﻮﻧ دا ﻮﻟﻪ ﭘﻪ رﻳ ﺘﻴﺎ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﭙﺎ رﻩ ﻏﻮاړو او دا دﺧﻠﮑﻮ ﻣﻠی ارﻣﺎن او ﭘﻴﻐﺎم دﯼ .ﻣ ﺮ ﻣﻮﻧ
.
ﺳﺘﺎﺳﻮ اﺻﻠی او واﻗﻴﻌی ﺧﺪ ﻣﺖ ګﺎران ﻳﻮو.
وﻟی ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐی ددﻏﻮ ﺟﺮګﻮ ﻮل ﻏ ﯼ ددوﻟﺖ ﻟﻮړﭘﻮرﯼ ﭼﺎرواﮐی ،د ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﺑی هﻮﻳﺘﻪ ﻣﺘﻨﻔﺬﻳﻦ او ﻣﻼ
ﻳﺎن ،د ﺟﻬﺎد ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د درو ﻟﺴﻴﺰو ﺗﻮﭘﮏ ﺳﺎﻻران او ﺟﻨ ﺳﺎﻻ ران ،ﭘﻪ ﻏﺮب ﮐی ﻣﻴﺸﺖ ﻓﺎﺳﺪ ﺑﻴﺮوﮐﺮاﺗﺎن
او دهﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮار او ﻧﺎ اهﻠﻪ ﻣﻠﮑﺎن او ﺑی ﭘﺘﻪ ﻣﺸﺮان ﺗﺸﮑﻴﻠﻮﯼ .ﭼﻪ ددوﯼ ﭘﻪ وﺟﻮد ﮐی دا ﺳﭙﻴ ﻠی ارﻣﺎن
هﻴ ﮐﻠﻪ او هﻴ وﺧﺖ دﻋﻤﻞ ډګﺮ ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﻴ ﯼ او د ﺳﻮﻟی د ﮐﺎروان دا ﭘﺎ ﮐی هﻴﻠی ﻧﺸی راﺗﻼﯼ وﻟی ﻟﮑﻪ ﻳﻮ ﻣﺘﻞ ﭼﻪ
واﻳﯥ :ﭼﻪ ﮐﻮږ ﺑﺎر ﺗﺮ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻪ رﺳﻴ ﯼ .ﻣ ﺮ ددوﯼ دﻗﺪرت واګی ﺑﻪ ﻧﻮرﯼ هﻢ ﭘﻪ ﻧﺎ وړﻩ او ﻧﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺗﻮګﻪ د ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎ ﻣﻪ ﻣﺤﮑﻤی او ﻴﻨ ﻴ ﯼ.
دﻏﻪ ﺑی هﻮﻳﺘﻪ او ﺑی ﭘﺘﻪ ﻣﺸﺮاﻧﻮ زﻣﻮﻧ د ګﺮان هﻴﻮاد ﭘﻼزﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﺑﻞ دوﻣﺮﻩ وﻳﺠﺎړاو دړﯼ وړﯼ ﮐ ﭼﻪ زﻣﻮﻧ ﺗﺎ
رﻳﺦ ﻳﯥ ﭘﻪ دووﺳﻮو ﮐﻠﻨﻮ ﺳﺎرﯼ ﻧﻠﺮﯼ .دوﯼ اول د ﭘﺎﮎ اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐی ﭘﺮ ﻳﻮوﻟﺴﻮ ﺗﺶ اﺳﻼﻣی ډﻟﻮ ﭙﻠﻮ
ووﻳﺸﻞ ﺷﻮل او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ هﺮ ﻳﻮﻩ د ﺧﭙﻞ ﺑﻘﺎ او ﭘﺎ ﻳ ﺖ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐی د ﺟﻨ او ﺟ ﯼ د ﺧﺮپ ﻧﺎورﻳﻦ او ﻧﺎ ﺗﺎر
ﭘﻴﻞ ﮐ  .دﻏﻪ دوﻃﻦ د ﻤﻨﺎ ﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻠﻮرو او ﭘﻨ ﻮ ﮐﻠﻨﻮ ﮐی د هﻴﻮاد د ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎل ﻮﻟﻪ ﺷﺘﻤﻨی ﻟﻮټ ﮐ ﻩ ،د اﻓﻐﺎ ﻧﺴﺘﺎن ﻮ
ﮐﻠﻨﻪ اړدو او دﻓﺎ ﻋی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﯥ دړﯼ وړﯼ ﮐ ﯼ ،د هﻴﻮاد د ﮐﻠﻨﻮ ﮐﻠﻨﻮ دﻓﺎﻋی ﺷﺘﻨﻤی ذﺧﻴﺮﯼ ﻟﮑﻪ :ﺟﻨ ی ﺎﻧ ﻮﻧﻪ،
ﺟﻨ ی او ﺮ ﺧی اﻟﻮﺗﮑی ﭘﻪ زرګﻮﻧﻮ ﻧﻮر دﻓﺎﻋی ﻣﺮﻣی ﺟﻨ ی او ﺗﺮاﻧﺴﭙﻮرﺗﻲ وﺳﻴﻠی ﭼﻪ د هﻴﻮاد ددﻓﺎع د ﻋﺰت او
ﭘﺖ او ﻤﮑﻨی ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ د ژﻏﻮروﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ دوﻟﺘی واﮐﺪاراﻧﻮ د ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ هﻴﻮادو ﺨﻪ ﭘﻠﻮرﻟی وﯼ ،او هﻢ دارﻧ ﻪ
دﻓﺎﻋی ﭘﺮ ﺳﻮﻧﻞ ﭼﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﻠﮑی هﻮاﻳﯥ او زﻣﻴﻨی زدﻩ ﮐ و ﺳﻤﺒﺎل وو .د ﻇﺎ ﺑﻂ ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺳﺘﺮ ﺟﻨﺮاﻟی ﭘﻮرﯼ ﻮﻟﻮ د
هﻴﻮاد ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ددﻓﺎع وﺗﻠی ﻣﺴﻠﮑی ﮐﺎر ﭘﻮهﺎن د ﻟﻮﻳﯥ ﺗﺠﺮﺑی ﺧﺎوﻧﺪان او زړﻩ ور ﺳﭙﺎهﻴﺎن ﭼﻪ ﭘﻪ هﻴﻮاد ﮐﻪ دﻧﻨﻪ او ﺑﻬﺮ
ﻳﯥ ﻟﻮړﯼ ﻣﺴﻠﮑی زدﻩ ﮐ ﯼ ﮐ ﯼ وﯼ داﺳی ﻟﻪ ﻣﻨ ﻪ ﻳﻮو وړ .ﭼﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ور ی ﭘﻮرﯼ ددﻏﻮ ﻮﻟﻮ وﺳﻴﻠﻮ او دﻓﺎﻋی
ﻣﺴﻠﮑی ﭘﺮ ﺳﻮﻧﻞ ﻧ ی او ﻧ ﺎﻧی ﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﮐﻴ ﯼ .زروﯼ درﻧی وﺳﻠی اوﺟﻨ ی ﻣﻬﻴﻤﺎت ﻳﯥ ﻮﻟﻪ د ګﺎو ﻧ ﻳﻮ هﻴﻮادو ﭘﻪ
ﺷﺨﺼی ﭘﺎﻧ ﻮاﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪﯼ ﺧﺮڅ ﮐ ل ﻣ ﺮ ﻧﻦ هﻤﺪﻏﻪ ﻴﺮﯼ د هﻴﻮاد ﭘﻪ داﺧﻠی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن او ﺟﻮړ ﺖ وﯼ ﮐی ﺳﺘﺮ رول
ﻟﺮﯼ.
دوﯼ دﭘﺎرﻟﻤﺎن اﮐﺜﺮﻩ ﻮﮐی ،ددوﻟﺖ د اﺟﺮاﺋﻴﻪ ،ﻣﻘﻨﻨﻪ او ﻗﻀﺎ ﻳﯥ ﻗﻮاوو ﭘﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړو ﻮﮐﻴﻮ او هﻢ دارﻧ ﻪ د وﻻﻳﺖ او
ﻋﻼﻗی ﺗﺮ ﺳﻄﺤی ﭘﻮرﯼ ﻳﯥ ﻮﻟی دوﻟﺘی ﮐ ۍ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ واﮎ او ﻗﺒﻀﻪ ﮐی ﻧﻴﻮﻟی دﯼ .دوﯼ زﻳﺎ ﺗﺮﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﮑی ،ﻏﻴﺮ
ﺗﻌﻠﻴﻤی او د ﺗﺤﺼﻴﻞ د ﮐﭽی ﻴ ﮐﺴﺎن دﯼ ﭼﻪ ﭘﻪ دوﻟﺘی او ﺡﮑﻮﻣﺘی ﭼﺎروﮐی هﻴ ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺳﺎ ﺑﻘﻪ ﻧﻪ ﻟﺮﯼ.
ﻧﻮ دا ﺳﻴﺎﺳی ی د هﻴﻮاد د ﺳﻮﻟی او ﺟﻮړﯼ ﺑﻨﺪ او ﺑﺴﺖ ﺗﻪ هﻴ ﮑﻠﻪ ﺧﻮ ﺷﺤﺎﻟﻪ ﻧﻪ دﯼ .ﮑﻪ دوﯼ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﻮ ﺘﻨی
او ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻﻧﺪﯼ دﯼ ﭼﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐ وﻧﻮ او ﻧﺎوړو ﻋﻤﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻮاب وواﻳﯥ او د ﻗﻀﺎوت او ﻋﺪاﻟﺖ ﺡﺴﺎب او ﮐﺘﺎب ﺗﻪ
ﻏﺎړﻩ ﮐ ﻴ دﯼ.
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