د ﺧﭙـﻞ رب د ﻻرې ﭘـﻪ ﻟﻮري ﭘـﻪ ﺣﻜﻤـﺖ او
ﻏﻮره ﻧﺼـــــﻴﺤﺖ ﴎه ﺑﻠﻨﻪ )دﻋﻮت( ورﻛ ﻩ
او ﻟـﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﴎه ﭘـﻪ داﺳـــــﯥ ډول ﻣﺒـﺎﺣﺜﻪ
وﻛ ﻩ ﭼﯥ ډﻳﺮه ﻏﻮره وي ) .ﺳــــﻮره اﻟﻨﺤﻞ ،

ﻣﲇ ﺳﻨﺪره
ﻮ ﭼﯥ دا ﻣ ﻜﻪ آﺳ ن وي
ﻮ ﭼﯥ دا ﺟﻬﺎن ودان وي
ﻮ ﭼﯥ ژوﻧﺪ ﭘﻪ دې ﺟﻬﺎن وي
ﻮ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﻳﻮ اﻓﻐﺎن وي
ﺗﻞ ﺑﻪ دا اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وي
ﺗﻞ دې وي اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ
ﺗﻞ دې وي ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ
ﺗﻞ دې وي ﻣﲇ وﺣﺪت

 125اﻳﺖ (

ﻣﻮﺳﺲ او ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻠﻮوﻧﮑﯽ:
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د دﻋﻮت ﺧﭙﺮوﻧﯥ دﯾﺮﺷﻤﻪ ) (۳۱ﮐﻠﯿﺰه ﻣﻮ ﻣﺒﺎرک
),ﻪ ﮐﻪ ﺑﺪ زﯾﺮی( ﻟﻪ دې وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د دﻋﻮت ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﭘﻪ )ﭼﺎﭘﻲ ﮐﺎﻏﺬي
ﺑ5ﻪ( ﻧﻪ ﺧﭙﺮﯾ4ي ﻋﻠﺖ ﯾﯥ اﻗﺘﺼﺎدي ﺳﺘﻮﻧﺰې او د ﮐﺎر ډﯾﺮواﻟﯽ دی ،ﻧﻮ ﻟﻪ
,ﻪ ﺑﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻢ ډول ﺑﻪ د ﻧﺖ د ﻟﯿﺎري د ﭘﻪ  pdfﭘﻪ ﺑ5ﻪ او ﻓﻮرﻣﺎت
ﺧﭙﺮﯾ4يD@ ،ﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﯥ ژر او ﭘﻪ اﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ د ﻧBۍ ﭘﻪ @ﻮټ @ﻮټ ﮐﯥ
ﻫﯿﻮادواﻟﻮ او ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ د ﺑﺮﯾIﻨﺎﻟﯿﮏ ،ﻣﺴﯿﻨﺠﺮ ،ﻓﯿﺴﺒﻮک او ﻧﻮرو ﻻرو
ﻟﯿ4ل ﮐﯿ4ي او ﻫﻤﺒﻪ د دﻋﻮت ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻋﻮت ﻣﯧMﻳﺎ ۲۴
ﺳﺒﺎوون
اﻓﻐﺎن
او
www.dawatmedia24.com
 www.afghansabawoonn.comﭘﻪ وﯾﺒﭙﺎdﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ cﺎی ﭘﺮcﺎی او د
,ﮑﺘﻪ ﮐﻮﻟﻮ )ډوﻧﻠﻮډ ﮐﻮﻟﻮ(زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮه وي ﭼﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ ﯾﯥ ډوﻧﻠﻮډ ﮐBی،
ﭼﺎپ/ﭘﺮﻧ hﯾﯥ ﮐBي او ﭼﯧﺮې او gﻪ وﺧﺖ ﯾﯥ ﭼﯥ ﻏﻮ,ﺘﻲ وي وﻟﻮﱄ.
ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺧﱪو ﺗﯧﺮﯾ4م ﭘﻪ ﻟﻨ Mډول:
ـ ﺧﭙﻠﻮ oﻮﻟﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ د دﻋﻮت د ﯾﻮدﯾﺮﺷﻤﯥ ﮐﻠﯿﺰې ﻣﺒﺎرﮐﻲ واﯾﻢ
ـ د درې ﻟﺴﯿﺰو د oﻮﻟﻮ ﻗﻠﻤﻲ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ د زړه ﻟﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم
ﻟﻪ oﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭼﯥ د @Mون او ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﻟﯿﺎرې ﯾﯥ ﭘﻪﺗﯿﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ د دﻋﻮت ﭘﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪو ﮐﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐBې ﮐﻮروداﻧﯽ ورﺗﻪ واﯾﻢ.
 د oﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ درﻧﻮ ﻗﻠﻤﻲ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ او ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻨﻨﻪ ﮐﻮم ﭼﯥﻧﻦ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﻨ uﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ ،روﺣﻮﻧﻪ ﯾﯥ ,ﺎد او ﭘﺮ ﻗﱪوﻧﻮ ﯾﯥ ﻧﻮر.
ﻟﻪ ﻫﻐﻮئ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ دﻋﻮت ﺗﻪ د ﻫﻠﻮ cﻠﻮ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ رoﻞ ﺷﻮي او ﺗﻬﺪﯾﺪﺷﻮي دي.
 ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻫﯧﻮادواﻟﻮ ﻫﻢ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯥ ﺗﻞ ﯾﯥ ﭘﻪ دې او ﻫﻐﻪ ﻧﻮم ،د دې ﻫﯧﻮاد او ﻫﻐﻪﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻮرن ﮐBی ﯾﻢ ،اﻓﺮاﻃﻲ ﻧﺸﻨﻠﺴﺖ ،اﻓﺮاﻃﻲ ﭘIﺘﻮن او
ﻣﺘﻌﺼﺐ ﯾﯥ ﺑﻠﻠﯽ ﯾﻢ .د دوی ﺗﻮروﻧﻪ ،ﺳﺘﻐﯥ ﺳﭙﻮرې او ﺗﻬﺪﯾﺪوﻧﻪ د دی ﻻﻣﻞ ﺷﻮی
ﭼﯥزﻣﺎ ﻫﻮډ ﺧﭙﻞوﻟﺲ ،ﻫﯧﻮاد او ژﺑﯥ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻻ ﻏIﺘﻠﯽ ﳾ.
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﯾﻮ cﻞ ﺑﯿﺎ د دﻋﻮت د ﯾﻮدﯾﺮﺷﻤﯥ ﮐﻠﯿﺰې ﻣﺒﺎرﮐﻲ ﺗﺎﺳﻮ oﻮﻟﻮ
,ﺎﻏﻠﻮ او اﻏﻠﻮ ﺗﻪ واﯾﻢ.
دﻋﻮت ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره او ﺗﺎﺳﻮ د ﺧﭙﻞ دﻋﻮت ﯾﺎﺳﺖ
دﻋﻮت ﻟﻪ ۲۰۱۹ - ۱۹۸۸
ﻣﯿﻨﻪ او درﻧIﺖ
ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ@ﺮ

ﻋﺒﺪاﳌﺎﻟﮏ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎر
 (۶) ،(۵ﺍﻭ )(٧

 ۸او  ۹ﻣﺨﻮﻧﻪ
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دﻋﻮت ﻣﯧ ﯾﺎ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﻏ
ﻗﺪرﻣﻨﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ !
د دﻋﻮت د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ وﻳﺎړي ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ رﺳﻨﯿﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻮﻧﻮ د ﻟﯿﺎرې د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ دې
5ﺎﻛﻮﻧﻜﻮ او ﺣﺴﺎﺳﻮ ﺷﻴﺒﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ اﻓﻐﺎ 0روﺣﻴﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ رواﻧﻮ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻋﻠﻤﻲ
Aﯿ@ﻧﻮ ،ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ ،او ﺗﺒﴫو ﻟﻪ ﻻرې ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد او ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺪر 9ﺮ8ﯿﺪﱄ ﻳﻮ.
د دﻋﻮت ﻣﲇ ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ﺧﺎوري Gﺎﻣﻴﺖ ،ﻣﲇ ﮔEﻮ او د ﻣﲇ ﻳﻮواﱄ د دﻓﺎع او ﺳﺎﺗﻨﯥ ﭘﻪ ﻣﺒﺎرزه
ﻛﯥ د اﻓﻐﺎ 0ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ،ﻋﺎﳌﺎﻧﻮ ،ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ،او روNﻔﻜﺮاﻧﻮ د ﭘﺎره د ﻗﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎد ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﲆ ﺳﻨﮕﺮ ،ﻫHﻪ
ﻛﻮي د دﻋﻮت درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ د ﻫﻴﻮاد او وﻟﺲ ﻛﻮر 0او ﺑﻬﺮ 0دRﻤﻨﺎن وروﭘﻴﮋ 0او ﺗﺮ ﻣﻤﻜﻦ
ﺣﺪه د دوى ﺧﺎﻳﻨﺎﻧﻪ دﺳﻴﺴﯥ او ﺗﻮﻃﻴﯥ ﺷﻨVې او ﺧﻨﺜﻰ ﻛ@ي.
ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﻛﯥ د ﺳﻮﻟﯥ ،وﻟﺴﻮاﻛ^5 ،ﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ،و@9ﯾﺰو ﺣﻘﻮﻧﻮ ،د ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ ،د ﻗﻠﻢ
او ﺑﻴﺎن د ازادي ،او 5ﻮل اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﺗﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﻟﻮﻣ@ﻧﻴﻮ ﺑﻨﺴEﻴﺰو اﺳﺎﻧﺘﻴﺎو د ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ ،او ﭘﻪ
ﻟﻨVﻩ ﻛﻪ وواﻳﻮ د دﻣﻮﻛﺮاﺗﻴﻜﻮ ﻻرو ،ﻧﻪ د "زور ،زر ،او ﺗﺰوﻳﺮ" د ﻻرې ،د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻏﻮڅ اﻛbﻳﺖ
ﭘﻪ ﺧﻮRﻪ د ﻳﻮ ﻏgﺘﲆ او ﻣﻨﲇ ﻣﺮﻛﺰى ﻣﲇ ﺣﻜﻮﻣﺖ د ﺟﻮړﻳﺪو ﻣﻨ fﺗﻪ راﺗﻠﻞ او د ﻫﻐﯥ ﺳﺎﺗﻞ او
ﻣﻼﺗ@ ﻫﻐﻪ ﻣﻮﺧﻪ او ﻫﺪف دى ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رNﺎ ﻛﯥ د دﻋﻮت ﻣﲇ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺒﺎرزه او
ﴎRﻨﺪﻧﻪ ﻣﺦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺑﻴﺎ.j
ﺧﻮ!
د دې Aﺮاغ د روRﺎﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮ د ﭘﺎره د ﮔﺮاﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﻣﺎﱄ ،ﻗﻠﻤﻲ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻫﻤﻜﺎرﻳﻮ ﺗﻪ د ﻫﺮ
وﺧﺖ ﻧﻪ ﺧﻮرا زﻳﺎت ﴐورت دئ ،ﻛﻪ زﻣﻮږ د ﭘﺎﻟﻴﺴ^ او د دﻋﻮت د ﻣﲇ ﺧﭙﺮوﻧﯥ د ﻣﺤﺘﻮا ﴎه
ﻣﻮاﻓﻖ ﻳﺎﺳﺖ ﻧﻮ ﻣﻮږ د دې ﺟﻮﮔﻪ ﻛ@ۍ ﭼﯥ د دﻋﻮت ﻣﯿVﯾﺎ ﺧﭙﺮوﻧﯥ او دﻋﻮت ﺧﭙﺮوﻧﻪ د ﻧ@ۍ
او ﮔﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﻮټ ﮔﻮټ ﺗﻪ ورﺳﻮو ،او د ﻫﻐﻪ ﻧﺎاﻣﻴﺪه ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د اﻣﻴﺪ ډﯾﻮې
روRﺎﻧﻪ ﮐ@و ،ﻛﻮم ﭼﯥ د ډول ډول ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ اﻣﻴﺪ د ﻻﺳﻪ ورﻛ@ى دى ،او داﺳﯥ
ﭼwﺗﻪ ﭼﯥ اﻓﻐﺎن وي ﻫﻠﺘﻪ دﻋﻮت وي ﻳﺎﻧﯥ دا ﭼﯥ ډﯾﺮو ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﺗﻪ دﻋﻮت ورﺳﻴvي او زﻣﻮږ
ﻫHﯥ ﺑﻪ ﻫﻠﻪ ﺑﻴxﺎﻳﻪ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤ wﻫﻴﻮدواﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻮ دﻋﻮت رﺳﻮﱃ وي او دې ﻫﺪف
ﺗﻪ رﺳﻴﺪل ﺳﺘﺎﺳﻮ درﻧﻮ ﻫﻴﻮادواﻟﻮ او د دﻋﻮت ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ د ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﺎﺷﻮ 0دي.
زﻣﻮږ ﻫﻴﻠﻪ د درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ Aﺨﻪ دا ده ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ وﻧﻪ ﺳﭙﻤﻮئ.
ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﺦ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻟﯿﮑﻞ ﺷﻮې ﭘﺘﻪ راواﺳﺘﻮئ:
د ﺑﺎﻧﮏ او ﻳﺎ ﻫﻢ د ﭘﺎﻛ• ﭘﻪ ﻣﻨ fﻛﯥ د راﺟﺴﱰ ﭘﻮﺳﺘﯥ د ﻻرې.
ﻳﻮ 8ﻞ ﺑﻴﺎ واﻳﻮ :
))دﻋﻮت ﻣﯿVﯾﺎ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﻴﻮاد د ﻫﻴ‚ ﺳﻴﺎﳼ ډﻟﯥ €ﺎﻳﻨﺪ9ﻲ ﻧﻪ ﻛﻮي او ﻧﻪ د
ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮﺗﻪ د ﭼﺎ ﭘﻮرې ﺗ@ﻟﯥ ده .دﻋﻮت ﻣﯿVﯾﺎ د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ رﻳgﺘﻴﻨﻰ ﻏ vاو د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﮐﻮي Aﻮک ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﯥ ﻓﻜﺮ او د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﻮي .د
دﻋﻮت د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ د ﭘﺨﻮا ﻧﻪ زﯾﺎت اوس ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻮ ﺗﻪ اړﺗﯿﺎ ﻟﺮي((
ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻜﯥ ﻣﻨﻨﻪ
د دﻋﻮت اداره

دﻋﻮت ﭼﯥ د ﻧﺎروې د ﻫﻴﻮاد ﻧﻪ ﺧﭙﺮﻳvي .د اﻓﻐﺎن وﻟﺲ ﭘﺮﺗﻪ د ﻫﻴﻮاد د
ﻫﻴ‚ ﺳﻴﺎﳼ او ﻏﯿﺮ ﺳﯿﺎﳼ ډﻟﯥ اﺳﺘﺎزﯾﺘﻮب ﻧﻪ ﻛﻮي .دﻋﻮت د اﻓﻐﺎن
وﻟﺲ رﻳgﺘﻴﻨﻰ ﻏ vاو د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﺮﻳvي Aﻮك ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺑﺎره ﻛﯥ ﻓﻜﺮ او د ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ اﺣﺴﺎس ﻛﻮي .ﭘﻪ دﻋﻮت ﻛﯥ د ﺧﭙﺮو ﺷﻮو
ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ د درﻧﻮ ﻟﻴﻜﻮوﻧﻜﻮ ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ دى او ﴍط ﻧﻪ دى ﭼﯥ ﻫﺮه
ﻟﻴﻜﻨﻪ دې د دﻋﻮت د ﻧﴩا Šﭘﺎﻟﻴﺴ^ ﴎه ﺑﺮاﺑﺮه وي.
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"ﻨ ﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﺊ د دﻋﻮت ﻣﯧ ﯾﺎ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ ۍ:
ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺮﺳﺘﯥ )ﭘﻴﺴﯥ( د ﺑﺎﻧﮏ ﯾﺎ د ﭘﺎﻛ• ﭘﻪ ﻣﻴﻨ fﻛﯥ د دﻋﻮت ﭘﻪ ﭘﺎﺳﻨﺊ
ﭘﻮﺳﺘﻰ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﯾﺎ ﭘﺘﻪ راوﻟﻴvي .د دﻋﻮت ﻣﺎﱄ ﻣﻨﺒﻊ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ
دي .د دﻋﻮت د ﺧﭙﻠﻮاﮐﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﻣﺮﮐﺰ د ﻓﻌﺎل ﺳﺎﺗﻠﻮ او د ﺷﻮو ژﻣﻨﻮ د
ﭘﻮره ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﱄ ﻣﺮﺳﺘﯥ زﻣﻮږ د ﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب او ﻻRﻪ
ﭘﺮﻣﺨﺘ“ زﯾﺮی دی .ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ د ﺧﱪو ﭘﺮ8ﺎی د ﻋﻤﻞ
ډ9ﺮ ﺗﻪ راوو8ﻲ ،ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺣﺴﺎس او ﭘﻮره ﮐ@ي وﺧﺖ د ﻋﻤﻞ دی
ﻧﻪ د ﺧﱪو.
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ﻟﯿﮑﻨﻪ :ﺻﺎﻟﺢ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷ ل ﺑﻠﺦ ﮐﯥ ﯥ ﻏ ﯦﺰې ،اﻧ ﻮرﯾﺰې او ﭼﺎﭘﻲ رﺳﻨﻲ
ﻓﻌﺎﻟﯥ دي؛ ﭘﻪ دﻏﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﯾﻮا/ﯥ ﻟﻪ ﯾﻮ +ﻮ ﭼﺎﭘﻲ ﺧﭙﺮوﻧﻮ +ﺨﻪ ﭘﺮﺗﻪ
ﻧﻮرو ﻏ ﯾﺰو او اﻧ ﻮرﯾﺰو رﺳﻨﯿﻮ ﭘ;ﺘﻮ ژﺑﻪ ﻗﺼﺪاً ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻏﻮر/ﻮﻟﯥ .ﭘﻪ دې
ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ زه ﻏﻮاړم ﯾﻮا/ﯥ ﭘﻪ اﻧ ﻮرﯾﺰو )ﺗﻠﻮﯾﺰﯦﻮ@( رﺳﻨﯿﻮ ﺑﺤﺚ وﮐ=م.
ﭘﻪ ﻣﺰارﴍﯾﻒ Gﺎر ﮐﯥ ﻧ دې دوﻟﺲ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮوﻧﯥ درﻟﻮدې ،ﭘﻪ دﻏﻮ
ﭼﯿﻨﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮا/ﯥ د ﺑﻠﺦ ﻣﲇ راډﯾﻮ ﺗﻠﻮﯾﺰﯦﻮن دوﻟﺘﻲ او ﻧﻮر ﺷﺨﴢ و،
ﭼﯥ اوس ﯾﯥ ﯾﻮا/ﯥ ﻧﻬﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ دي.
ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻪ رﺳﻨﯿﻮ ﮐﯥ ﭘﻨ ﻪ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮﻧﻮﻧﻪ د ﭘ;ﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﴩاﻧﻮ ﭘﻮرې اړﻩ ﻟﺮي؛
ﺧﻮ د دﻏﻮ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮﻧﻮ ﻧ دې  ۹۰ﺳﻠﻨﻪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ دي.
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د دﻏﻮ رﺳﻨﯿﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﻟﻪ دوﻟﺖ +ﺨﻪ د ﺧﭙﺮوﻧﻮ ﺟﻮاز ﺗﺮﻻﺳﻪ
ﮐﻮي دوی ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ Gﮑﺎره ډول ﻟﯿﮑﲇ ،ﭼﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﭘ;ﺘﻮ او
دري وي؛ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﯿﻞ ﳾ؛ ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﮐﯿﺴﻪ ﺑﻞ ډول ﳾ.
ﮐﻪ زه ﺧﭙﻠﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ او د ﺳﱰ ﻮ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﺣﺎل وواﯾﻢ د ډﯦﺮی رﺳﻨﯿﻮ ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻮ
ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﻧ aژﺑﯥ ﴎه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐ=ی او ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻟﻮﻣ=ﯾﺘﻮب ورﮐ=ی.
دا ﭼﯥ وﻟﯥ دوی د ﻋﻤﻞ ﭘﻪ ﻣﯿﺪان ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﻧ aژﺑﯥ ﴎه دوه
ﻮﻧﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﮐﻮي او وﻟﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﻧ aژﺑﯥ ﺣﻖ ﺗﺮ ﭘ;ﻮ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي
ﻏﻮاړم دﻟﺘﻪ د دوی /ﻨﯥ ﺗﺶ دﻟﯿﻠﻮﻧﻪ درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﮐ=م:
دﻏﻪ ډول ﺧﻠﮏ /ﻨﯥ دﻻﯾﻞ ﻟﺮي :دوی واﻳﻲ ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﭘ;ﺘﻮ ژﺑﻪ
ﺧﭙﺮوﻧﯥ ډﯦﺮې وﮐ=و؛ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎرﮐnﯧﻨ mﮐﯥ ﺑﻪ +ﻮک ﺧﱪﺗﯿﺎوې )ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ
اﻋﻼﻧﻮﻧﻪ( راﻧﮑ=ي.
www.afghansabawoon.com

دوﯾﻢ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ دﻟﯿﻞ ﯾﯥ دا وي ،ﮐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮرﻧ aژﺑﻪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ
ډﯦﺮې ﮐ=ي؛ ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ ﭘﻪ ﺗﻌﺼﺐ ﺗﻮرن ﮐ=ي.
درﯦﯿﻢ دﻟﯿﻞ ﯾﯥ دا وي ،دوی واﻳﻲ ﻣﻮږ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﻧﻮرو ژﺑﻮ ﺧﭙﺮوﻧﯥ /ﮑﻪ
ډﯦﺮې ﮐ=و ،ﭼﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې ﮐﻮﻟﯽ ﺷﻮ ﻧﻮر ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻣﺎت ﮐ=و.
را/ﻢ د دوی دﻏﻮ ﺑﯥ اﺳﺎﺳﻪ دﻟﯿﻠﻮ /ﻮاﺑﻮ ﺗﻪ:
ﻟﻮﻣ=ی :ﮐﻮم ﺳﻮدا ﺮ او ﺧﻠﮏ ﭼﯥ ﯾﻮې رﺳﻨ aﺗﻪ ﺳﻮدا ﺮﯾﺰ اﻋﻼن
ورﮐﻮي دوی ﺗﻪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻣﻬﻤﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﻟﯿﺪوﻧﮑﻲ ﻣﻬﻢ دي ،دوی ﭘﻪ دې
ﻓﮑﺮ ﮐﯥ وي ،ﭼﯥ د دﻏﯥ رﺳﻨ+ aﻮﻣﺮه ﻟﯿﺪووﻧﮑﻲ دي؟
دوﯾﻢ دﻟﯿﻞ ﭘﻪ اړﻩ ﺑﺎﯾﺪ دوﻣﺮه وواﯾﻢ ،ﮐﻪ ﻣﻮږ +ﻮﻣﺮه ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ژﺑﻪ ﺧﭙﺮوﻧﯥ وﮐ=و دوی ﺗﻪ ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﻣﻮږ ﺗﺮﻫsﺮ ،ﻧﺎﭘﻮه ،وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ او ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﻮ ﯾﺎدوي.
د درﯦﯿﻢ دﻟﯿﻞ ﭘﻪ اړﻩ دا وﯾﻞ ﭘﮑﺎر دي ،ﻫﺮ ﻫﻐﻪ +ﻮک ﭼﯥ واﻳﻲ ﻣﻮﻧ ﺑﺎﯾﺪ
د ﯾﻮه ﻣﻠﺖ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د ﻫﻐﻮی ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻣﺎت ﮐ=و دا ﻫﯿ vﻣﻨﻄﻖ ﻧﴚ
ﮐﯧﺪی/ .ﮑﻪ ﮐﻪ ﺗﻪ ﻏﻮاړې د ﻫﻐﻮی ژﺑﯥ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐ=ې او د ﭘﺮﻣﺨﺘm
ﻣﺨﻪ ﯾﯥ وﻧﯿﺴﯥ؛ ﻧﻮ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮرﻧ aژﺑﻪ د رﺳﻨﯿﻮ ،ﻣﺎرﮐﯧ ،wﺑﺎزار او دﻓﱰ
ژﺑﻪ و ﺮ/ﻮه ﺗﺮ +ﻮ اوﭼﺖ /ﺎی /ﺎﻧﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ=ي.
ﮐﻪ ﯾﻮ +ﻮک زﻣﻮږ د ﺮان ﻫﯧﻮاد ﻟﻪ ﯾﻮې ﺑﻠﯥ ﺳﯿﻤﯥ +ﺨﻪ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ راﳾ او
د دې وﻻﯾﺖ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮ@ ﺧﭙﺮوﻧﯥ د ﻟﻨyې ﻣﻮدې ﻟﭙﺎره و ﻮري؛ ﻧﻮ ﴐور
ﺑﻪ داﺳﯥ ﻓﮑﺮ وﮐ=ي ،ﭼﯥ ﻮاﮐﯥ د دﻏﻮ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮوﻧﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺎوﻧyﯾﻮ ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن او اﯾﺮان ﻫﯧﻮاد د اوﺳﯧﺪوﻧﮑﻮ ﻟﭙﺎره دي.
د ﺑﻠﺦ ﻣﲇ Eﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﺧﻮ ﻟﻪ ﭘﯿﻞ +ﺨﻪ ﺗﺮ دې دﻣﻪ ﭘ;ﺘﻮ ژﺑﯥ ﴎه ﺗﻞ دوه
ﻮﻧﯽ ﭼﻠﻨﺪ ﮐ=ی ،دﻏﻪ Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮن ﺗﻞ د ﻣﲇ nﻮ او ﭘ;ﺘﻮن ﻗﺎم ﭘﺮ ﺿﺪ ﻟﻪ
ژﺑﻨﯿﺰو ډﮐﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﮐ=ي او د ﭘ;ﺘﻮ ژﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺗﻪ ﯾﯥ ﻫﯿ vداﳼ ﭘﺎم
ﻧﻪ دی ﮐ=ی ﻟﮑﻪ +ﻨsﻪ ﭼﯥ ﯾﯥ اړﺗﯿﺎ ده .
ﯾﺎد Eﻠﻮﯾﺰﯦﻮن ﭘﻪ دې وروﺳﺘﯿﻮ ﭘﻨ ﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮا/ﯥ د ﯾﻮه /ﺎﻧ=sې
ﻮﻧﺪ او ﻗﻮم ﭘﻪ ﭼﻮﭘ= ﮐﯥ و.
ﭘﮑﺎر ده ﭼﯥ اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ ﯾﯥ ﭘﻮGﺘﻨﻪ وﮐ=ي.
ﭘﻪ وروﺳﺘﯿﻮ ﮐﺮGﻮ ﮐﯥ د دې ﺧﱪې ﯾﺎدول ﴐور دي ،ﭼﯥ را/ﺊ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ژﺑﻪ ﻧﻮر وﻧﻪ ﴍﻣﯧ و ﻫﺮ ﻫﻐﻪ +ﻮک ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮرﻧ aژﺑﯥ ﭘﻪ وﯾﻠﻮ
ﴍﻣﯧ ي دا ﭘﻪ اﺻﻞ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر ﴎه ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﻮي.
زﻣﻮږ د ژﺑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ mﮐﯥ ﻫﻤﺪا رﺳﻨ aاو ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت رﻏﻨﺪه رول ﻟﺮي.
ﭘﮑﺎر ده ﭼﯥ ﭘﻪ yﻩ ﴎه د ﺧﭙﻠﯥ ژﺑﯥ ﭘﺮﻣﺨﺘ mﻟﭙﺎره ﻧﻪ ﺳﺘ=ې ﮐﯧﺪوﻧﮑﯥ
ﻫﻠﯥ /ﻠﯥ وﮐ=و.
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ﺧﭙﻞ ﻣ Qﺧﺮه ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺷﻌﺮ ﺟﻮړ ﮐ6و

د اذان وﺧﺖ ﻧﻪ وو ،ﻣﻮذن ﭼﯥ راﺟﻠﺐ ﺷﻮ

ﻗﺎﴈ ﺑﺎران

ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د )ﺷﻴﻘﺮان( Vﮑﻰ ﮐﺎر ﮐ6و.

&ﻮري ﭼﯥ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ﴍاب وﻫﲇ او ﻟﻪ

ﭼﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ دا )ﺷﻴﻘﺮان( ,ﻪ ﳽ دي؟

ﺎﻧﻪ ﻧﺎﺧﱪه ﺗﻠﲆ دى ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻪ ﺑﯥ وﺧﺘﻪ

داﺳﯥ ﺗﯿﺮې ﺧﻮﻟﯥ  ..ﺣﺎﴐ ﻮاﺑﯥ ﻣﻮ

ﺑﺸﺎر وﻳﻞ زه ,ﻪ ﺧﱪ ﻳﻢ د ﺧﺮو ﭘﻪ ژﺑﻪ،

ﻳﯥ اذان ﮐ6اى.

ﻟﯿﺪﻟﯥ!!.....

ورﺷﻪ ﻟﻪ ﺧﺮو ,ﺨﻪ ﭘﻮLﺘﻨﻪ وﮐ6ﻩ.

ﺧﻠﻴﻔﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ دا ﺑﻮډا ﻫﻢ زﻧﺪﻳﻖ ﻫﻢ

ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ﭘﻪ ﺧ"ﻪ زﻣﻮﻧ د ﺗﺨﺎر وو ،ﭘﻪ

......

ﻓﺎﺳﻖ او ﻫﻢ ﻧﺸﻪ دى ﻫﻢ ﭘﻪ اذان ﻣﻠﻨnى

ﭼﻬﺮه ﺑﺪرﻧ(ﻪ او ﭘﻪ ﺳﱰ&ﻮ ړوﻧﺪ ﺧﻮ د

ﻳﻮه ورځ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻬﺪي ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ

او ﻣﺴﺨﺮه ﺑﺎزي ﺟﻮړوي ،ﭘﺮﯦﮑ6ﻩ ﻳﯥ وﮐ6ﻩ

ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻮى ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ,ﺨﻪ او ﭘﻪ ﺣﺎﴐ

ﻧﺎﺳﺖ وو ﺷﻌﺮ ﻳﯥ وﻳﻞ ،د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺎﻣﺎ

ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺑﻮډا زان ﺑﺎﻳﺪه  80دورې

ﺟﻮاﺑ 3ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻮم ﻟﺮﻟﻮ.

ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻫﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ﺣﺎﴐ وو.

ووﻫﻞ ﳾ.

ﻳﻮه ورځ ﻳﻮ ﺳ6ي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﺧﺪاى ﭘﺎک

د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﺎﻣﺎ ورﺗﻪ ﮐ6ل :ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻧﺪه ,ﻪ

د ﻟuﺘﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ وار ﺑﻪ ﺑﺸﺎر )اﺧﺨﺦ( ﭼﻐﻪ

ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﻌﻤﺖ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻨﺪه ,ﺨﻪ واﺧﲇ

ﳽ ده؟

ﮐ6ﻩ.

ﻧﻮ ﺣﺘ Cﻋﻮض ورﮐﻮي ،ﺳﺘﺎ ,ﺨﻪ ﻳﯥ دﻳﺪ

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ووﻳﻞ :ﻣﺮﻏﻠﺮو ﮐﯥ ﺳﻮري ﺑﺎﺳﻢ.

ﺧﻠﻴﻔﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﯥ وﻟﯥ ﺧﺪاى ﻧﻪ

واﺧﻴﺴﺖ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ,ﻪ درﮐ6ي

.....

ﻳﺎدوې ﻳﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ د اﺧﺨﺨﺨﺦ ﭘﺮ

وي؟

ﻳﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد ﺗﻪ ووﻳﻞ :زﻣﺎ ﺷﺎﻋﺮي

ﻳﻮځ؟

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ووﻳﻞ :دﻏﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ,ﯧﺮ

ﺑﻪ ﻏﻮره وي ﮐﻪ ﺳﺘﺎ؟

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ووﻳﻞ ډﻳﺮ Lﻪ ﺧﻮراک راﺑﺎﻧﺪې

اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻧﻪ وﻳﻨﻢ ﺳﱰ ﻧﻌﻤﺖ دى.

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ﮐ6ل :ﺷﺎﻋﺮان درې ډوﻟﻪ وي،

ﺧﻮرې ﭼﯥ ﺧﺪاى ﻳﺎد ﮐ6م ﻳﺎ ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ

ﻳﻮې KLﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :ﮐﻪ ﺗﻪ زﻣﺎ ﺧﺎوﻧﺪ

ﺳﱰ ﺷﺎﻋﺮ ،ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮ ،او د ﺳﭙ 3ﻮ ،زه

وواﻳﻢ.

وى ﻧﻮ زﻫﺮ ﺑﻪ ﻣﻮ درﺑﺎﻧﺪې ,ﮑﲇ وو.

ﺧﭙﻞ زان ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮ ،bﺗﻪ ﭘﻮه ﺷﻪ او د

ﺧﻠﻴﻔﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﻧﻮ اﻟﺤﻤﺪﻟﻠﻪ ﺧﻮ وواﻳﻪ.

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ووﻳﻞ :ﮐﻪ ﺗﻪ زﻣﺎ ﻣﯧﺮﻣﻦ وى ﻧﻮ

ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻮى ﺷﺎﻋﺮ اﻣﺮيﺀ اﻟﻘﻴﺲ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ﮐ6ل ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﻌﺎﻣﻮﻧﻮ دې

ﻫﺮوﻣﺮو ﺑﻪ ﻣﻮ زﻫﺮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ,ﮑﲇ وو.

ﮐﯥ ,ﻮک ﺷﺎﻋﺮ او ,ﻮک د ﺳﭙ 3ﻮى

ﻧﺎزوﱃ ﻳﻢ ﭼﯥ اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ وواﻳﻢ!

ﻳﻮ ﺳ6ي ورﺗﻪ ووﯾﻞ ﻟﻪ ﻟﯧﺮې ﻣﻮ وﻟﻴﺪﻟﯥ

دى.

د ﺟﻼد  80دورې ﻻ ﺑﺸﭙ 6ﺷﻮې ﻧﻪ وې ﭼﯥ

&ﻮﻣﺎن ﻣﻮ وﮐ6و KLﻪ رارواﻧﻪ ده.

.....

ﺑﺸﺎر ﺳﺎه ورﮐ6ﻩ وﻣ.6

ﺑﺸﺎر ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ اﻧﺪ ﻣﺎ ﻫﻢ &ﻮﻣﺎن

ﻳﻮه ورځ ﺧﻠﻴﻔﻪ د ﻋﺮاق ﺑﴫې Lﺎر ﺗﻪ ﻻړ،

ﺟﻨﺎزه ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﻮا ﯥ ﻳﻮه ﺳﻨﺪۍ وﻳﻨKﻪ

وﮐ6و ﭼﯥ اﻧﺴﺎن راروان دى.

ﻳﻮ ﺎى ﻳﯥ اذان ﻟﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺷﻮ ﺣﺎل ﭼﯥ

رواﻧﻪ وه

ﺣﺎﴐ ﻮاﺑﯥ

ﻳﻮه دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ!

ﻟﻴﺴﺖ ﮐﯥ ﻟﻴﮑﻞ ﺷﻮي د ﺧﺪای ﻟﻪ ﺧﺎﺻﯥ ﻣﻬﺮﺑﺎˆ ,ﺨﻪ ﺑﺮﺧﻤﻦ
ﻳﺊ!

ﻧﻮراﺣﻤﺪﻋﺎﯾﻞ

-ﮐﻪ ﺗﺎﺳﯥ دا ﭘﯧﻐﺎم ﭘﻪ اﺳﺎˆ وﻳﻨﺊ  ،ﻟﻮﺳﺘﲇ ﻳﯥ ﺷﺊ او ﭘﺮې

-ﮐﻪ ﭘﻪ داﻻن او ﭘﺨﻠﻨKﻲ ﮐﯥ د ﻣﺎﺧﻮﺳ• او ﺳﺒﺎ ﻟﭙﺎره ﺧﻮاړﻩ ﻟﺮئ،

ﭘﻮﻫﯧ ئ ﻫﻢ ،ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ ﻟﻪ دری ﻣﻴﻠﻴﺎرده ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ,ﺨﻪ ﭼﯥ

ﺟﺎﻣﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﻦ ﻟﺮئ .ﮐﻮر ،ﴎﭘﻨﺎه او د وﻳﺪه ﮐﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺎی ﻫﻢ

ﻧﴚ ﮐﻮﻟﯽ وﻟﻮﱄ ،ووﻳﻨﻲ او د ذﻫﻨﻲ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ واﱄ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﭘﺮې

ﻟﺮئ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ﻧﻴCﻳﻲ ﺧﻠﮑﻮ ,ﺨﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﻳﺊ!

ﭘﻮه ﳾ ﻧﯧﮑﻤﺮﻏﻪ او ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻪ ﻳﺊ!

-ﮐﻪ ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ ﺑ"ﻮه ﮐﯥ روﭘ 3ﻟﺮئ او د ﺳﻮدا و ﭼﮑﺮ ﻟﭙﺎره ﻣﻮ

-ژوﻧﺪ Vﻮل ﺷﮑﺎﻳﺖ& ،ﻴﻠﯥ او ﻏﻤﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ دي ،زﻧﺪ&ﻲ ﻳﺎﻧﯥ د

ﭘﻪ ﺻﻨﺪوق ﮐﯥ ﻫﻢ ,ﻮ ﺑﭽﺖ روﭘﮑ 3درﴎه ﻏﻮVﻪ ﮐ6ې وي ،ﻧﻮ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺧﺪای ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐﯥ د ﺷﮑﺮ اﯦﺴﺘﻨﯥ او ﻣﻨﻨﯥ ﭘﻪ زرﻫﺎوو

ﺗﺎﺳﯥ د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ  ۷۵ﻓﻴﺼﺪه ﺧﻠﮑﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﻳﺊ!

دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ!!

ﮐﻪ ژوﻧﺪي ﻳﺊ ،او ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯥ م ﺑﺴﱰ ﻧﻪ ﻳﺊ ﻧﻮ ﺗﺎﺳﯥ د ﻫﻐﻮﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې اووﻧ 3ﮐﯥ د ﻋﺰراﻳﻞ ﭘﻪ
www.afghansabawoon.com

www.dawatmedia24.com
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ﴎه ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ
ﴎو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ وﯾﻞ :
ﭘﺎﻧ(ﻪ واﱄ ﭼﯥ ﻧ6ۍ Vﻮﻟﻪ وﺧﻮري
Lﺎﻏﻠﯽ ﻋﺒﺪاﳌﺎﻟﮏ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎر

ﻧﻮ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺎن ﺑﺎﻧﺪې ﺧﻮﻟﻪ ﻟ(ﻮي
ﻫﻐﻪ ﭘ6او ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﻟ وﺧﺖ ﭘﺎﺗﯥ
ﭘﺨﻮا دوﮐﺎن ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه ﮐﯥ ﺑﻪ دې

اواز د زﻣﺎﻧﯥ

ﭼﯥ ﺳﻮدا واﺧﯿﺴﺘﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ دې ﭘﻪ ﺟﺐ ﮐﯥ ﭘﺮوت و
د رﺳﯿﺪ ﯾﻮ ﻣﺦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ،ﮐﺘﺎب دا ﺑﻞ ﻣﺦ ﺑﻪ ﺳﭙQ
واده  ،ﺧﯿﺮات ﯾﺎ ﺟﻨﺎزه ﮐﯥ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﺮې
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﮑﯽ ﺷﻮې
ﭘﻪ ډﻳﺴﮑﻮVﻴﮏ ﮐﯥ د ﭘﯽ ﻣﺨﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﺘﯥ  ،ﺷﻤﯧﺮې
ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﮑﯽ ﺷﻮې
ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻻرو  ،ﮐﻮ,ﻮ
Lﺎر ﮐﯥ ،ﺳﻔﺮ ﮐﯥ ﯾﺎ ﭼﮑﺮ ﮐﯥ ﭼﯧﺮې
د ﻏﺰﻟﻮﻧﻮ ﻣﻄﻠﻌﯥ
دوه  ،درې ﻣﴪې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﮑﯽ ﺷﻮې
ﻟﻨ nﯾﺎدLﺘﻮﻧﻪ ﺧﺎﻃﺮې ﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟﯿﮑﯽ ﺷﻮې
ﺧﻮ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭼﯥ رﺳﯿﺪ در ﮐ6ي دوﮐﺎن
ﭘﺪا ﯾﻮه ﻣﺦ ﯾﯥ ﺣﺴﺎب ﮐﺘﺎب ﳾ
او ﭘﺪا ﺑﻞ ﻣﺦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت د دوﮐﺎن ﻣﺨﮑﯥ ﻧﻪ ﻟﯿﮏ

www.afghansabawoon.com

ﻋﺒﺪاﳌﺎﻟﮏ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎر
اې ! ﺗﺎﺳﯥ ﻏﲇ ﺷﺊ ﻟ !
ﻣ6ﻩ دا ,ﻪ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻏﻮﻧﺪې ﺷﻮر ﻣﻮ ﺟﻮړ دی ؟
د ﭼﺎ اواز را ﻲ ﻟﻪ ﻟﺮې ﻟﺮې
زړ&ﯿﻪ ﭼﻮپ ،ﺧﺎﻃﺮه ﭼﻮپ او ﯾﺎده ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼﻮپ ﺷﻪ
اﻧﺪﯦuﻨﯥ ﺗﻪ ﺧﻮ زﯾﺎ’ ﺧﻮﻟﻪ وﺗ6ﻩ
وﺳﻮﺳﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﭼﻮپ ﺷﻪ
اﻣﯧﺪ ,ﻪ واﻳﻲ!
ارﻣﺎن ,ﻪ واﻳﻲ!
ﻫﻮس ,ﻪ واﻳﻲ!
ﻫﻐﻪ وړوﮐﯥ اﴎه & 3ﻫﻢ ﭘﻪ وړﻩ ژﺑﻪ ﻟ(ﯿﺎ ده ﻟﻪ ﻣﻮدو ,ﻪ واﻳﻲ!
,ﻮک ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻏﻮږ ﳾ ورﺗﻪ
زﻣﺎ ﺧﻮ ﺧﯿﺎل دی دا ﻟﻪ ﻟﺮې ﻧﻪ اواز ﭼﯥ را ﻲ
Lﺎﻳﻲ ﻫﻤﺪا د زﻣﺎﻧﯥ اواز وي.
www.dawatmedia24.com
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ﺗﻨﺎﻳﻲ

ﻏﺰل

ﯾﻮه ﻧﯿﻤﻪ ورځ ژوﻧﺪون ,ﻪ ﻣﺨﺘﴫ وي

ﻋﺑﺩﺍﻟﻣﺎﻟﮏ ﺑﭔﮑﺳﻳﺎﺭ

ﻧﻪ ,ﻪ ﮐﯧ ي ،ﻧﻪ ,ﻪ ﭘﯧuﻪ, ،ﻪ ﺧﱪ وي

ژوﻧﺪ ﻟﮑﻪ ﺧﺎﱄ ﭼﻮﮐﺎټ اﻧKﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي

ﮐﻮچ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ

ﻣﯿﻨﻪ ﻟﮑﻪ ﻣ6ﻩ ﭼﯥ وي او زور ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي
زړﻩ ﺧﻮ ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ده ,ﻮک ﺑﻪ ﻲ ,ﻮک ﺑﻪ را ﻲ ﻧﻮ
ﮐﻮم ده ﻣﯿﺨﺎﻧﻪ ﮐﻮم ﺟﺎم ﻧﺴﮑﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي
ﯾﺎ رﺑﻪ زه Vﭗ ړوﻧﺪ ﺷﻮم ،ﮐﻪ ,ﻪ وﺷﻮل دا ,ﻨ(ﻪ ؟
اﯦﴘ دا ﮐﻮ,ﻪ داﺳﯥ ﯾﻮ ﮐﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي
ﻫﻐﻪ ﮐﻠﯽ وران ﺑﻮﻟﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ ,ﻮﻣﺮه ودان وي
& nد ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ،ﻣﯿﻨﺪو ﺷﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي
,ﻪ ﺑﻪ ﮐ6ې دا Vﻮﻟﻪ دﻧﯿﺎ ﳾ ﮐﻪ د ﴎو زرو
ﺳﺘﺎ دزړﻩ دﻧﯿﺎ او Lﮑﻠﯥ ﻣﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي
ﭘﺎج ﭘﺮ ﴎ د ﺑﺮ ﮐﲇ ﻣﻼ ﺷﻪ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎره
داﺳﯥ ﻋﺎﺷﻘﻲ ﻏﻮاړې ﭘﯧﻐﻮر ﭼﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﻪ وي.
اﮐﺘﻮﺑﺮ ۲۰۱۸
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﭘﻪ ]Vﻲ وي[ ﺳﱰ&ﯥ ﮐﻨnﻟﯥ
ﻟﮑﻪ وږې ﭘﻴﺸﻮ وي ﭼﯥ
ﭘﻪ ﭘﻮVﻲ ﺳﱰ&ﯥ &ﻨnﻟﯥ
ﺑﯿﺎ ور ﭘﺎ,ﻪ ]Vﻲ وي[ ﻣ 6ﮐ6ﻩ
ﭼﯥ ﻫ šﯾﯥ رﯾﻤﻮټ ﻣﺎت دی
ﻓﻠﻢ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﯥ ور ﭘﺮﯦ ده
راﺷﻪ ﴎ ﭘﻪ ﮐﻮچ ﮐﯥ ﮐﯧ ده
ﭘﻪ &6ﯾﻮ ﭼﺖ ﺗﻪ &ﻮره
د ﺑﻨﺎ ﻫﻤﺖ ﺗﻪ &ﻮره
ﭼﯥ ﻳﯥ ,ﻨ(ﻪ دروﻟﯽ
ﭘﻪ ﯾﻮه ﺧuﺘﻪ ﻟﻮړ ﺑﺎم دی
ﻟﻮﯦﺸﺖ ﻟﺮ&ﯽ ،وﺳﭙﻨﻪ ﻧﺸﺘﻪ
دې ﻫ šﺗﻪ ﺧﻮ دې ﭘﺎم دی
ﺑﯿﺎ را ﭘﺎ,ﯧ ﻩ ﮐ6ﮐ 3ﺗﻪ

ﻣﻨnﻩ ﮐﯥ

ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺧﯿﺎل ,ﻪ &ﻮﻧ(ﻮﺳﯽ وي

ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﯥ ﺗﺮ دا ﮐﺎل دﻣﺨﻪ

Vﻮل اﻧ( 6ﻧﻈﺮ ﮐﯥ واﺧﻠﻪ

را ﴎه ﯾﻮ ﺎی ﻐﺴﺘﻞ
ﯾﻮ ﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻻ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ
اوس ﻣﯥ ﺗﺮ ﺧﻮا ﻟﮑﻪ دﻏﴚ ﺗﯧﺮ ﳾ

ﻧﻪ ,ﻮک KLﻪ ﻧﻪ ﺳ6ی وي
ﺷﻪ واﭘﺲ ﭘﻪ ﮐﻮچ ﮐﯥ ډډﻩ
وړﻩ د ﺧﻮب ﻏﯧ ې ﺗﻪ ﮐnﻩ.

ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ واﯾﻢ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎره زوړ ﺷﻮې
ﺑﯿﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ زړﻩ ﺗﻪ ډاډ ورﮐﻮم
ﻧﻪ زوړ ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ ﺧﻮ ﻣﻼ ﺧﻮږﯦ ي
ﺑﯿﺎ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﺑﯿﺎ ﺎﻧﺘﻪ ﻟﻪ ﴎه & nﺷﻢ
ﻧﻮ زړﺑﻮدﯾﺎ ﯾﺎﻧﯥ ,ﻪ ؟
ﺧﻮ ﺑﺲ ﻫﻤﺪا ﭼﯥ ﻧﻦ دې ﻣﻼ درد ﮐﻮي
ﺳﺒﺎ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻞ ﺳﺒﺎ زړﻩ دې ﭘﻪ درد
ﻣﯿﺎﺷﺖ ﻧﯿﻤﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎ ﻓﺸﺎر دې وﭼﺖ
ﺑﻠﻪ ورځ زﯦ6ې ﺗﻠﯥ ﻣ 6ﯾﻮ ﭼﯧﺮې.
۳۰/۰۹/۲۰۱۶
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,ﻪ ﻧﻮی Vﭗ ﺷﻮ, ،ﻪ زاړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ژوﻧﺪ ﭼﯥ اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ

ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ډﯦﺮ ډﯦﺮ ﻣﯥ د زړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ﻧﻮر ﻧﻮ ,ﻪ وي ﺟﺎم ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ

ﺷﻤﯧﺮ ﺧﻮ ﻳﯥ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺧﻄﺎ دی ﺧﻮ ﻃﺒﯿﺐ ﻟ(ﯿﺎ وي

ﭼﺎ ﴎه د وﯾﻨﯥ د ﭼﺎ ,ﻪ دي ؟

ﻟﻮي ﻧﻪ ﻟ وﯾﻨﻪ ﻲ ،واړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ﻫﺴﯥ ﻧﻨ œو ﻧﺎم ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ

ﭘﺮﻫﯧﺰاﻧﻪ ﻳﯥ راﺗﻪ ﺳﺘﺎ وړې ﺧﱪې ،ﺗﺮس ﮐﺎﺗﻪ Lﻮوﱄ

ﻟ ﺳﻮچ دی ﭘﻪ ﮐﺎر دې ﺣﺎدﺛﯥ ﺗﻪ

را ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻨﺪ دي ﻧﻮر ﺧﻮاړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ﻣ6ﻩ ﮐﺎﺗﻪ ارام ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ

ﺳﭙ6ل ﺑﻪ ﻏﻮاړي ،دي اوﺑﻪ ﻳﯥ ﭘ"ﯥ ﮐ6ې ،راوړﻩ

Vﯿﮏ واﻳﻲ Vﭙﻪ ﭼﯥ ﻣﯿﻦ ﺧﻮار وي

ﺳﺘﺎ د ﮐ و ورو ﻮ ﭼﺎړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ﻣﯿﻨﻪ ﻫﺮ ﻣﺮام ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ

ﭘuﺘﻨﯥ ﻧﺎوې وې ﻣﯧ6ﻩ ﯾﻢ ،ﻫﻢ ﻟﯧﻮره وﻫﻠﯥ

Lﻪ ژوﻧﺪ ور ﮐﻮي ﻏﺮب ﺑﯧﮑﺴﯿﺎره

د ﻟﯧﻮره درد ﮐ6ي ،د ﻣﯧ6ﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی

ژﺑﻪ ،دﯾﻦ او ﻗﺎم ﻟﻪ ﺳ6ي اﺧﲇ.

ﻣﺎ درﺗﻪ وې &ﻮﺗﯥ ﭘﺮې ﻣﻪ وﻫﻪ ،ﺷﯧﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻪ
ﺧﻮ ﺗﺎ ﺑﯿﺎ ﺑﯿﺎ ﺳﭙ6ﻩ ،ﺗﺎړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی
ﺗﻪ ﺑﯧﮑﺴﯿﺎره دا ﭼﯿﭽﲇ اﺳﻮﯾﲇ ﻟ ﺗﻢ ﮐ6ﻩ
ﻧﻪ ﭼﯥ ور و رﳼ ﺳﺎړﻩ زﺧﻢ ﭘ6ﺳﻮب ﮐ6ی دی.
۱۰/۰۱/۲۰۱۷

ﻣﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﯧ ﻩ!
ﯿﻨﯥ ﮐﺴﺎن ﭘﻪ  ۲۲ﮐﻠﻨ 3ﮐﯥ زدﮐ6ې ﺑﺸﭙ6ې ﮐ6ي ،ﻣ(ﺮ ﺗﺮ ﭘﻨKﻮ ﺷﭙ و ﮐﺎﻟﻮ ﺑﯿﮑﺎره &ﺮ ﻲ .
ﯿﻨﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ  ۲۵ﮐﻠﻨ 3ﮐﯥ د ﯾﻮې ﮐﻤﭙﻨ •u, 3ﺳﻮي وي ،وروﺳﺘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﳼ ،ﭼﻲ  ۵۰ﮐﻠﻨ 3ﮐﻲ ﻣ 6ﺳﻮی دی .
ﯿﻨﯥ ﺑﯿﺎ ﭘﻪ  ۵۰ﮐﻠﻨ 3ﮐﯥ د ﻟﻮی ﮐﺎروﺑﺎر u,ﺘﻨﺎن ﳼ او ﺗﺮ  ۹۰ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻋﻤﺮ وﮐ6ي .
ﯿﻨﯥ ﴎه ﻟﻪ دې ،ﭼﻲ Lﻪ &ﺰاره ﯾﯥ ﮐﯿ ي ،ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯥ واده &ﺮ ﻲ او ﯿﻨﯥ ﺑﯿﺎ ﭼﯥ ﺑﯿﺨﻲ ﺑﯥ روز&ﺎره دي ،واده ﯾﯥ ﮐ6ی او ﺗﺮ ﺷﺘﻨﻤﻮ Lﻪ
ژوﻧﺪ ﻟﺮي .
اوﺑﺎﻣﺎ ﭘﻪ  ۵۵ﮐﻠﻨ 3ﮐﯥ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺳﻮ او Vﺮﻣﭗ ﭘﻪ اوﯾﺎ ﮐﻠﻨ 3ﮐﯥ د اﻣﺮﯾﮑﺎ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻪ ﴍوع وﮐ6ﻩ .
ﯿﻨﯥ آزﻣﻮﯾﻨﻪ ﮐﯥ ﻧﺎﮐﺎم وي ﺑﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﺪي ،ﯿﻨﻲ ﺑﯿﺎ د ﯾﻮې £ﺮی ﭘﻪ ﮐﻤﺒﻮد ژاړي .
ﯿﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺧﻮارۍ ﻫﺮ ,ﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ او ﯿﻨﯥ د Vﻮل ژوﻧﺪ ﻣﺒﺎرزې او ﻣﺤﻨﺖ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ ﺗﺶ ورﻏﻮي ﻣﻮږي.
ﭘﻪ دې ﻧ6ۍ ﮐﻲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن د ﺧﭙﻞ  Time zoneﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎر ﮐﻮي .
ﭘﻪ Lﮑﺎره داﺳﯥ ﺑﺮﯾuﻲ ،ﭼﯥ ﯿﻨﯥ ﺗﺮ ﻣﻮږ ډﯾﺮ وړاﻧﺪې ﺗﻠﲇ او ﻧﻮر ﺗﺮ ﻣﻮږ ﺑﯿﺨﻲ ﺷﺎﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ دي .
ﺣﻘﯿﻘﺖ دا دی ،ﭼﻲ ﻫﺮ ,ﻮک د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺎی ﺳﻢ دی .
ﻟﻪ ﻫﻐﻮی ﴎه ﮐﯿﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮئ او د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺣﻪ ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺳﺊ .
اﻧﺘﻈﺎر وﮐ6ئ او اﻃﻤﻨﺎˆ اوﺳﺊ .ﻧﻪ ﭘﺮﺗﺎﺳﻮ ﻧﺎوﺧﺘﻪ دی او ﻧﻪ ﻫﻢ وﺧﺘﻲ .
اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭼﯥ د دې ﻧ6ۍ اﻧﺠﯿ šدی ،ﻫﻐﻪ ﻣﻮږ Vﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﺎب ډﯾﺰاﯾﻦ ﮐ6ي ﯾﻮ ،ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ Lﻪ ﭘﻮﻫﯿ ي ﭼﯥ ,ﻮک ,ﻮﻣﺮه ﺑﻮج ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻮﻻی ﳾ؟ ﭼﺎﺗﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﮐﻮم وﺧﺖ ﮐﯥ ,ﻪ ورﮐ6ل ﳾ؟
ﺧﭙﻞ ﺎن د اﻟﻠﻪ ﭘﻪ رﺿﺎ ﭘﻮرې وﺗ6ئ او دا ﺑﺎور وﻟﺮئ ،ﭼﻲ د اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻲ ﮐﻮﻣﻪ ﭘﺮﯾﮑ6ﻩ را ﻲ ،ﻫﻐﻪ زﻣﻮږ ﻟﭙﺎره ﺑﻬﱰﯾﻨﻪ ده .
www.afghansabawoon.com
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آﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﺗﺎج ﭘﻪ ﭘuﺘﻮ ﴎﺑﯧﺮه ﭘﻪ دري ،ﻋﺮ ،ºاردو او اﻧ(ﻠﯿﴘ ژﺑﻮ
د اﻓﻬﺎم و ﺗﻔﻬﯿﻢ ﻏﻮره ژﺑﻪ ﻟﺮي او د دې ﺗﺮ,ﻨ œﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ژﺑﻮ Lﯥ او
آﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﺗﺎج د ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﻟﻮر د  ۱۹۹۵ﻣﻴﻼدي ﮐﺎل د اﭘﺮﯦﻞ ﭘﻪ ۶ﻣﻪ

ﺑﺮﯾﺎﻟ 3ژﺑﺎړې ﻫﻢ ﮐﻮﻻی ﳾ .د دې ﺗﺮ ,ﻨ œآﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﯾﻮه ﭘﻴﺎوړې

ﭘﻪ اوﺳﻨ 3ﺧﯿﱪ ﭘuﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﯥ دې ﻧ6ۍ ﺗﻪ ﺳﱰ&ﯥ ﻏ6وﱄ ﺧﻮ اﺻﲇ

ﻟﯿﮑﻮاﻟﻪ او ﺷﺎﻋﺮه ده.

VﺎVﻮﺑﯽ ﯾﯥ د ﻧﻨ(ﺮﻫﺎر وﻻﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ ،ﺟﻼل آﺑﺎد Lﺎر دی.

ﻫﻐﻪ ﻧﺠﻠ 3ﻫﻢ ﻟﻪ LﻮوﻧKﻲ ﻣﻨﻊ ﺷﻮه

آﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﺗﺎج ﻟﻮﻣ6ﻧ 3زده ﮐ6ې ﻟﻪ ﺧﭙﻞ واﻟﺪ ﺻﯿﺐ ﺗﺎج اﻟﺪﯾﻦ ﺧﺎن

ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﻧﯿﻮه ﮐﺘﺎب

ﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ وﮐ6ې ،ﺑﯿﺎ ﯾﯥ د ﭘﯧuﻮر د ﭘﻮﻫﻨﯥ ﭘﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﯥ

ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﺗﺮې واﯾﺨﲇ او وی ﺳﻮ ﺊ

ﺗﺮ ﻟﺴﻢ ﺟﻮﻣﺎت زده ﮐ6ې ﮐ6ي ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د وﻃﻦ ﺣﺎﻻت ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ

ﭘ· ﺑﻪ ﯾﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﺳﺎﺗﻪ ﮐﺘﺎب

ﺗﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ 3ﴎه ﺟﻼل آﺑﺎد Lﺎر ﺗﻪ راﻏﻠﻞ او

Vﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﮑﻮت ﮐﯥ او ﺧﺎﻣﻮش ﭼﯥ و

ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ اﺳﺘﻮ&ﻦ ﺷﻮل.

ﻧﻦ ﯾﯥ راﺳﭙ6ﻟﯽ دی د زړﻩ ﮐﺘﺎب

آﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﺗﺎج وﻃﻦ ﺗﻪ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ﴎه ﺳﻢ ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐ6و ﺗﻪ دوام ورﮐ6

ﺑﻨﺪ ﭘﻪ اﳌﺎرۍ ﮐﯥ ﭼﺮﺗﻪ ﭘﺮوت Lﻪ و

او ﭘﻪ  ۱۳۹۲ﳌﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﻳﯥ د ﻧﻨ(ﺮﻫﺎر "اﻻﯾﻲ ﻋﺎﱄ" ﻟﯿﺴﯥ د دووﻟﺴﻢ

ﻧﻪ ﻣﯥ وی ﻟﻮﺳﺘﻠﯽ د ﻫﻐﻪ ﮐﺘﺎب

Vﻮﻟ(ﻲ د ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﻨﺪ واﺧﯿﺴﺖ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﮐﺎل ﻳﯥ د ﻧﻨ(ﺮﻫﺎر ﭘﻪ

ﭼﺎ ورﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﭘﮑﯥ ﻟﯿﮏ اﯾuﺊ!

ﻣﺮﮐﺰي داراﳌﻌﻠﻤﯿﻦ ﮐﯥ د اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻌﻠﻤﯿﺎﺗﻮ ﭘﻪ ,ﺎﻧ(ﻪ ﮐﯥ ﺎن ﺷﺎﻣﻞ

ﮑﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺑﯿ6ﻩ ﯾﯥ ﮐﺎﺗﻪ ﮐﺘﺎب

ﮐ.6

"ﻣﻬﺮ " اﻣﻨﺖ ﯾﯥ راﻧﻪ وړی وو

ﭘﻪ  ۱۳۹۵ﳌﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﻟﻪ داراﳌﻌﻠﻤﯿﻦ ,ﺨﻪ ﻓﺎرﻏﻪ ،ﺧﻮ ﭘﺪې ﯾﯥ ﺑﺴﻨﻪ

اوس ﺗﺮﯾﻨﻪ ﻣﻨﮑﺮ دی ﭼﯥ د ,ﻪ ﮐﺘﺎب؟!

وﻧﻪ ﮐ6ﻩ ،ﺗﺮ ,ﻨ œﯾﯥ د ازادي ﺳﯿﺎﻟ 3ﮐﺎﻧﮑﻮر آزﻣﻮﯾﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻪ ﮐﺎل

**************************

 ۱۳۹۴د ﻧﻨ(ﺮﻫﺎر ﻣﺮﮐﺰي ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﴍﻋﯿﺎﺗﻮ ﭘﻮﻫﻨKﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ Lﻮ ﻧﻮﻣﺮو
ﺑﺮﯾﺎﻟ 3ﺷﻮه او ﭘﻪ  ۱۳۹۸ﳌﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﺗﺮې د ﻗﻀﺎء او ,ﺎرﻧﻮاﻟ, 3ﺎﻧ(ﯥ

د ﺧﭙﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﴎه ﻫﺮ ﺎی ﺑﻪ ﺟﻨ(ﯧﺪم ﻧ6ﯦﺪم
زه ﻣﯥ د ﻫﯧﻠﻮ ﭘﻪ اﯾﺮو ﮐﯥ ﺳﻮ ﯧﺪم ﻧ6ﯦﺪم

ﻧﻪ ﻓﺎرﻏﻪ ﺷﻮه .

ﻧﻪ راﺗﻪ ډډﻩ ﭼﺎ وﻫﻠﻪ ،ﻧﻪ ﺷﻮم ﺳﯧﻮری ﭘﻪ ﭼﺎ

د ﯾﺎدوﻧﯥ وړ ده ﭼﯥ ﻟﻪ داراﳌﻌﻤﯿﻦ ﻧﻪ د ﻓﺮاﻏﺖ وروﺳﺘﻪ ﯾﯥ د

د ﻧﯿﺴﺘ 3ﺟﻮړ ﺳﭙﯿﺮه دﯾﻮال وم ﺷ6ﯦﺪم ﻧ6ﯦﺪم

ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺗﺮ ,ﻨ œﺷﺨﴢ اﻧﺴ"ﯿ"ﻮټ ﮐﯥ دوه ﮐﻠﻦ ﺣﻘﻮق ﻫﻢ

ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻻرو ﺗﺮ ﺗﺎ وﻧﻪ رﺳﯿﺪم ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ

ﻟﻮﺳﺘﻲ او د اداري اﺻﻼﺣﺎﺗﻮ ,ﺨﻪ ﯾﯥ ﻣﻨﺠﻤﻨ· ﯾﺎ اداره ﺷﭙ
ﻣﯿﺎﺷﺘﯿﻨ 3ﮐﻮرس ﻫﻢ ﻟﻮﺳﺘﯽ دی.

ﭼﯥ ﺑﻪ ﻟﻮﯦﺪم ،ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪم ﺑﯿﺎ ﺑﻪ ﻟﻮﯾﺪم ﻧ6ﯦﺪم
د ﯾﻮ ﺑﯥ ﻧﻮﻣﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻪ ﻣﺰار ﺷﻤﻌﻪ وﻣﻪ
ﭼﺎ ﻧﻪ ﻟﯧﺪم اوﺑﻪ اوﺑﻪ ﺷﻮم ﺗﻮﻳﺪم ﻧ6ﯦﺪم

آﻏﻠﯥ ﻣﻬﺮ ﺗﺎج ﻟﻪ اووم Vﻮﻟ(ﻲ راﻫﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﻣﲇ او ﻧ6ۍ واﻟﻮ ادارو ﴎه

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮ ﻣﯥ رﻗﯿﺐ ﺗﻪ ﮐ6و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺗﺮې راﻏﻠﻢ

ﮐﺎر ﮐ6ی .

ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻠﻢ ﭘﻪ وروﺳﺘﻮ وروﺳﺘﻮ درﯦﺪم ،ﻧ6ﯦﺪم

آﻏﻠﯥ ﺗﺎج اوﺳﻤﻬﺎل د ﯿﻨﻮ ﺷﺨﴢ ﻣﮑﻠﻔﯿﺘﻮﻧﻮ ﺗﺮ,ﻨ œد ﻧﻨ(ﺮﻫﺎر د

Vﻮﭘﮏ د ﺑﻞ ،اوږﻩ د ورور ،زړﻩ ﻣﯥ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﻧuﻪ

ﻣﺪاﻓﻊ وﮐﯿﻼﻧﻮ د Vﻮﻟﻨﯥ رﺳﻤﻲ ﻏ6ﯾﺘﻮب ﻟﺮي ﭼﯥ د ﯾﻮې ﺑﺮﯾﺎﻟ3

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ وﯾﻨﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﳌﺒﯧﺪم ﻧ6ﯦﺪم

آزﻣﻮﯾﻨﯥ ﻟﻪ ﻻرې ورﺗﻪ راﻏﻠﯥ او ﺗﺮ,ﻨ œﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﲇ ﭘﯿﻮﺳﺘﻮن ﮐﯥ د
ﻧﻈﺎرت و ارزﯾﺎ ºﻣﺪﯾﺮې ﭘﻪ ﺣﯿﺚ دﻧﺪه ﺗﺮﴎه ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﯾﯥ

د ﻫﻐﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺗﻮر ﺧﺎل د ﻧﻈﺮﻣﺎﺗﯥ وﻣﻪ
ﻣﻬﺮ! ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﯥ ﯾﯥ ﭘﻪ زﻧﻪ ﻟ ﯦﺪم ﻧ6ﯦﺪم

ﻟﻪ ﻴﻨﻮ رﺳﻨﻴﻮ او وﯾﺐ ﺳﺎﯾ"ﻮﻧﻮ ﴎه ﻫﻢ ﻗﻠﻤﯥ ﻫﻤﮑﺎري ﮐﻮي.

www.afghansabawoon.com
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ﺧﻮ

اوس

ﺑﺎﻧﻪ

ﺑﯿﺎ
ﻧﻪ ﻣﯥ ﺧﻮLﯧ ي ﭼﯥ دې ,ﻮک ﺧﻮښ ﳾ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ

ﭘﻪ

اﺳﻮﯦﲇ

ﺗﻞ راﺗﻪ واﯾﻪ ،ﺧﻠﮏ Vﻮل Lﻪ دي ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ

واﯾﻲ

ﻣ6ﻩ

ﻟﻪ ﻫﻐﯥ )Lﻪ( ﻟﻪ ﻫﻐﯥ )ﻫﻮ( ﻧﻪ درﺗﻪ )ﻧﺎ( Lﻪ ده !

'ﻣﻬﺮ'

ﺳﮑﻮن

ﭼﯥ زړﻩ د ﭘﺎﺳﻪ درﺗﻪ ﻫﻮ وﮐ6ي ﻟﻪ ﻧﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ

ﻧﺸﻪ ﻧﺸﻪ ﺷﻮم ﺳﺘﺎ د ﺳﱰ&ﻮ ﻟﻪ ”ﻫﻮﻣﺎ “* ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ

ﭘﺮﯦ ده *وﯾﯿﻨﯥ د ﺷﮏ دې زړﻩ وﺧﻮري ﺳﺎړﻩ دې وﳾ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﻣﺎ

دې

ﭘﻪ

ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﻣﺦ

ﮐﺶ

ﯾﺎره

ﺧﻠﮏ ﻧﻮ ږدي ﭘﻪ ﻣﺦ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻟﻪ دﻋﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺷﯧﺒﯥ ﺑﯥ ﺑﺎوره دي
ﻣﺮورﺗﻮب ﺗﻪ ﭘﺮ ﺑﺎﻟ ﺖ ﺎی ﻣﻪ ورﮐﻮه
ﺷﭙﻪ ﻗﯿﻤﺘﻲ ده
ﻣﺦ راواړوه
وړو ﻓﺎﺻﻠﻮ ﺗﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻪ ورﮐﻮه
ﭼﯥ ﻣﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ* دﯦﻮال ﳾ.
ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ﻣﯥ ،ﻣﻪ ﭘﻨﺎه ﮐﯿ/ﻩ
ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﺑﯿﺎ دې وﻧﻪ وﯾﻨﻢ
ﻫﺴﯥ ﻧﻪ د ﺑﺎرﺗﻮ ﻟﻮ 89دې
را=ﺨﻪ ورک ﻧﻪ ﮐ:ي
ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﺗﻨﻔﺲ دې راوﻧﻪ رﳼ
ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﺳﺎه ﻣﯥ ﺑﻨﺪه ﳾ
ﻟﻪ ﮐﻮره ﻧﻪ ﺷﻢ وﺗﯽ
زړ9ﯽ ﻣﯥ =:ﯾﮑﯥ وﻫﻲ
ﺑﻬﺮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻟﻮﺑﻮ ﭘﺮ ﺎی
د Jﺎر ﮐﻮ=ﻮ ﮐﯥ ﺟﻮاﱄ ﺗﻮب ﮐﻮي
ﺑﻮډا9ﺎن ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ
ﭘﺮ واOﻮﻧﻮ ﺧﯿﺮات ﻏﻮاړي
دﻟﺘﻪ ﻫﺮ ﺑﯥ وزﻟﯽ 9ﻨﺎﻫPﺎر
او ﻫﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﻓﺮJﺘﻪ ده
ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ،دا زﻣﻮﻧ /دﻧﯿﺎ ﻧﻪ ده
Jﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﻢ
او ﯾﺎ ﺑﻪ ﭘﯧﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺎن ﴎه
ﮐﻮﻣﯥ ﺑﻠﯥ ﻧ:ۍ ﺗﻪ وړې ﯾﻢ
ﭼﯿﺮﺗﻪ ﻟﯧﺮي...
ﮐﻮﻣﯥ ﻧﺎ اﺷﻨﺎ دﻧﯿﺎ ﺗﻪ..

وﻣﻪ

ﺳﱰ&ﻮ

,ﺮاﻏﻮﻧﻪ
اراﻣﻪ

ﻟﻪ
وم

,ﺮاغ
ﻫﻮا

ﻟﻪ

او ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻟﯧﺮي ﻣﯥ ﺑﻮ ﻪ

زه ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﻮﻧ 8ﮐﯧ/م؟!

ﺑﯿﺨﯥ ډﯦﺮ ﻟﯧﺮي..

Oﻮﻟﻪ ورځ د ﮐﻮر ﮐﺎروﻧﻪ

ﻧﻪ
ﻧﻪ

ﻣﺨﮑﯥ

ورور ﮐﻪ ﻟﻮﺑﻮ ﻧﻪ وز9ﺎر ﳾ

اﻧﺴﺎﻧﺎن ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ ورﮐﻮي
ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﺎرود ﻧﻪ وي ﮐﺸﻒ ﺷﻮي
ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن وﺣﺸﺖ ﻧﻪ ﭘﯿﮋ\
ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ د ﮐﺮﮐﯥ ﻟﭙﺎره ﺗﻮري ﻧﻪ وي
او ﻋﺸﻖ ﯾﻮ ﻣﻨﻞ ﺷﻮی ﻣﻔﻬﻮم وي

ﻻ ﺗﯿﺮی ﮐﻮي اﻣﺮوﻧﻪ
ﭘ ﺘﻨﻪ Oﻮﻟﻨﻪ 9ﻮري؟
ﻟﻮر ﭘﺮدۍ زوی وارث ﺑﻮﱄ
ﮐﻪ ذﻫﯿﺮه ده ﺑﭽ 8ده
ﮑﻪ دا ﯾﻮه ﺟﯿﻨ 8ده

ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻟﮑﻪ ﻣﻌﺼﻮم

دﻏﻪ ﻏﻢ دی ﭼﯥ ﻮرﯦ/م

ﻣﺮﻏﺎن

زه ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﻮﻧ 8ﮐﯧ/م؟

ازاد اﻟﻮزي..

زه ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﻮﻧ 8ﮐﯧ/م

او ﻟﮑﻪ واړﻩ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

ﭼﯥ د ﮐﻮره ﻧﻪ ﺑﻬﺮ ﺷﻢ

ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪي..

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻢ

ﻧﻪ ﭼﯥ د Lﺎﯾﺴﺖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮی وي
ﻫﺴﯥ ﺑﻪ دې ,ﻮک ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﺷﻮی وي
زړﻩ ﻣﯥ د ﯾﻮ ﭼﺎ ﭘﻪ ﻟﯿﺪو ودرزﯾﺪ
ﺷﺎﯾﺪ ﭘﻪ ﯾﻮ ﭼﺎ ﯾﯥ ﺑﺎور ﺷﻮی وي
ﺳﺘﺎ ﭼﯥ ,ﻮ د ﻣﯿﻨﯥ رارﺳﯿ ي ﻻس
زړﻩ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﺳﱰ&ﻮ ﺑﻬﺮ ﺷﻮی وي

ﻏ /راوﮐ:ﻩ!

دا ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ,ﻨ(ﻪ اﺛﺮ ﺷﻮی وي
ﻣﻮﻧ ﭼﯥ ﺑﯥ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﯾﻮ ﻧﻮ ﮑﻪ ﯾﻮ

ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﯾﺨﻨ 8ﮐﯥ
دوی ﺧﺸﺎک Oﻮﻟﺊ ﺑﻮﺟ 8ﮐﯥ
ﻧﻪ ﮐﺘﺎب و ﻧﻪ ﻗﻠﻢ وي
د ډوډۍ ورﴎه ﻏﻢ وي
زه ﻟﻪ ﺎﻧﻪ دا ﺳﻮال ﮐ:م
د دې ﻫﺮ =ﻪ ﻣﺴﻮؤل =ﻮک دی؟
ﮐﻪ زه ﻧﻪ ﯾﻤﻪ ﻧﻮ =ﻮک دی؟
دا ﭘﻮJﺘﻨﯥ وي او زه ﯾﻢ
ﻣﺎJﺎم ﮐﻮر ﺗﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﻨﯧ/م
زه ﺑﻪ ﻧﻪ ﻟﯿﻮﻧ 8ﮐﯧ/م ...؟

ﭼﺮﺗﻪ ﭼﯥ ﻫﻢ Lﮑﻠﯽ وي ﺟﺮ ﺷﻮی وي

www.afghansabawoon.com

و ﻠﯧﺪ
وروﺳﺘﻪ

ورﴎه ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن درﺳﻮﻧﻪ

دوﻣﺮه ﻟﯧﺮي ﭼﯿﺮﺗﻪ ﭼﯥ

ﻏ /راوﮐ:ﻩ ﭼﯥ وﻳ ﻪ ﺷﻢ

ﻻ

ﺗﺎ

ﻻس راﺗﻪ راﮐ:ﻩ

ای اﻣﻨﻪ !

اې اﻣﻨﻪ !

ﮐﯧ ي

ﺳﺘﺎ

د

ﮐﺮوﻧﺎ

ﻣﻬﺮ ﺗﺎج

ﯾﺎره ﭼﯥ درو&ﻮرم ﻏﻮر ﯧ ﻣﻪ

ﭼﯥ ﺎن ﭘﯿﺪا ﮐ:م

ﻣﯥ

ﻟﻪ

دﻏﯥ

ﻧﻪ

وروﺳﺘﻪ

 ،١ﻭﻳﻳﻧﯥ :ﺩ ﻭﻧﻭ ﭘﻪ ډډﻭﻧﻭ /ﻟﺭ ﻳﻭ ﮐﯥ ﻣﭔﺩﻩ ﭼﻧﺟﻭ ﺗﻪ ﻭﺍﻳﯥ ﭼﯥ ﺩﻧﻧﻪ ﻳﯥ
ﺧﻭﺭﻱ.
" ،٢ﻫﻭﻣﺎ" ،ﺩ ﻣﺟﻭﺳﻳﺎﻧﻭ ﺷﺭﺍﺏ ﻭ ،ﺩﻭی ﺑﻪ ﻭﻳﻝ ،ﻫﻭﻣﺎ ﺩ ﺩﻭی ﺩ ﺧﺩﺍی ﻭﻳﻧﻪ
ﺩﻩ.
ﻣﻬﺭ ﺗﺎﺝ

ﻣﺎﺗﻪ ﻫﻢ &ﺮان ﯾﯥ ﺑﺎور وﮐ6ﻩ ﺧﻮ ﯾﻮ ﭼﺎﻧﻪ وروﺳﺘﻪ
ﮐ6ﻩ

و&ﻮرم

وﺑﺎ

ﮐﺮوﻧﺎ

ﺑﻪ

ﻧﺎزوﻟﯽ

دې

ﮐﻮې

ده،

ده

اﺷﻨﺎ

ﻣﻬﺭ ﺗﺎﺝ

www.dawatmedia24.com
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د دﻏﻪ ﺷﺎن ﯾﻮ ﻣﺪﺑﺮ او ﻣﺪﻗﻖ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻟﮑﻪ &ﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ&ﺮ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎˆ
ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﮐﯥ ﯾﻮ وﯾﺎړ او د اﻟﻬﺎم وړ دی
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﯿﻮاددوﺳﺖ  -ډ£ﺎرک

د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﻟﯿﮑﻠﻮ ﻫﯿﻠﻪ ﮐ6ې .د وﻃﻦ ﭘﻪ ﻏﺮو رﻏﻮL ،ﺎروﻧﻮ او ﻟﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻪ
ډﮐﻮ ﺳﯿﻤﻮ ﮐﯥ د ﻣﻈﻠﻮم ﻏ ﺗﺮ ﻧﻮرو رﺳﻮﻟﯽ او د ﻇﺎ bاو ﺳ6ي وژوﻧﮑﻮ ﻧﻮم
ﯾﯥ اﻓﺸﺎ ﮐ6ی ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻟﻪ ﻫﯿﻮاد ﻧﻪ ﺑﻬﺮ د ﻟﺴ(ﻮﻧﻮ ﻣﻄﺒﻌﻮ دروازې
ﯾﯥ Vﮑﻮﱄ ،او ﭘﻪ زر&ﻮﻧﻮ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﯾﯥ ﺗﺮ ﻣﺎ او ﺗﺎ رارﺳﻮﱄ.
&ﺮان او ﻧﻪ ﺳﺘ6ی ﮐﯧﺪوﻧﮑﯽ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ Lﺎﻏﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ&ﺮ ﯾﺎدوم.
ﻫﻤﺪﻏﻪ د ﯾﻮې ﮐﻠﺘﻮري او ﻋﻠﻤﻲ ﮐﻮرﻧ 3ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ راﻟﻮی ﺷﻮی
اﻓﻐﺎﻧﺪوﺳﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨ(ﯿﺎل ،ﭘﻪ دا Vﻮﻟﻮ  ۳۱ﮐﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﯾﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﻫﻢ د )دﻋﻮت(
د ﻣﲇ او درﻧﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﺧﭙﺮﯦﺪو ﻟﺮې ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ .
)دﻋﻮت( ﭘﻮره  ٣١ﮐﺎﻟﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠﺖ ﻟﻪ رﻧKﻮﻧﻮ ،دردوﻧﻮ  ،ﺟﻬﺎد ،ﻣﯿ6اﻧﯥ،
ﭘﺎ,ﻮﻧﻮﻧﻮ ،ﴎﻟﻮړﯾﻮL ،ﺎدﯾﻮ او رازوﻧﻮ ﴎه ﻣﻠ(ﺮی ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ) .دﻋﻮت( و
ﭼﯥ د )ﺳﻮر() ،ﺗﻮر( او )ﺷﯿﻦ( Lﺎﻣﺎر ،ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﻣﺦ او ﻧﺎوړﻩ ﻧﯿﺘﻮﻧﻪ ﯾﯥ وﻟﺲ
او ﻧ6ﯦﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﺑﺮﺑﻨ nﮐ6ل) .دﻋﻮت( و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﯿﻤﻪ ﮐﯥ ﯾﯥ د Lﮑﯧﻼک او
زﺑﯧuﺎک د )ﺳﱰې ﻟﻮﺑﯥ( Vﻮل اړﺧﻮﻧﻪ او )ﺗﯿﺎره( &ﻮVﻮﻧﻪ روLﺎﻧﻪ ﮐ6ل او د

ﭘuﺘﻮ د ﺑ ÄﭼﻮÃﯽ ﯾﻢ ﺷﻮر ﺑﻪ ﮐ6ﻣﻪ ﭘuﺘﻨﻮ ﺗﻪ

)اﻓﻐﺎن( او )اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( د دLﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮐﺮﮐﺠﻨﻮ ﻣﺨﻮﻧﻮ ﯾﯥ ﭘﺮدې ﻟﺮې ﮐ6ې.

ﺗﻞ دوي ﺗﻪ ﭘﻪ وﯾﻨﺎ ﯾﻢ ﮐﻪ وم وم ﮐﻪ ﻧﻪ وم ﻧﻪ ﯾﻢ

دﻏﯥ ﺧﭙﺮوﻧﯥ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ او ژر ﺗﺎزه ﺧﱪوﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻮږﻩ راورﺳﻮل.
)دﻋﻮت( د اﻓﻐﺎˆ ،ﻧﺎروژي او ﻧﻮرو ﻧ6ﯦﻮاﻟﻮ ﻟﯿﮑﻮاﻟﻮ او ﻏﻮره ,ﯧ6وﻧﮑﻮ ﭘﻪ

)ﺳﱰ ﻣﴩ ﻣﺤﻤﺪ &ﻞ ﺧﺎن ﻣﻮﻣﻨﺪ(

راﺟﻠﺒﻮﻟﻮ ﴎه ،د ﻏﻮﻧnو او ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﴎه د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺎÃﻮ ﻣﺨﻮﻧﻪ

زﻣﺎ ﺧﱪې ﺗﻞ ﺳﭙﯿﻨﯥ دي او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﻫﯿ Æﻣﺠﺒﻮر ﻧﻪ ﯾﻢ ﯾﺎ د ﭼﺎ ﺑﯥ

د ﻣﺴﻠﮑﻲ او ﻟﻮړې ﮐﭽﯥ ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ, ،ﯧ6ﻧﻮ ،راﺳﭙ6ﻧﻮ  ،ﻣﺮﮐﻮ ،رﭘﻮVﻮﻧﻮ ،

ﺎﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ او ﺗﻌﺮﯾﻒ وﮐ6م او ﯾﺎ ﯾﯥ ﺑﯥ ﺎﯾﻪ وﻏﻨﺪم .د Lﺎﻏﲇ ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎرق ﺑﺰ&ﺮ ﺻﯿﺐ ﮐﺎر د ﻣﻨﻠﻮ وړ دی او ﭘﻮره ﺑﺎور ﻟﺮم ﭼﯥ د ﻫﯿﻮاد د
ژورﻧﺎﻟﯿﺰم او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﻟﻪ ﻫﯿﻮاد ,ﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪې د اﻓﻐﺎˆ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﻪ د ﻫﻐﻮۍ ﻧﻮم ﻫﻢ ﭘﻪ زرﯾﻨﻮ ﮐﺮLﻮ وﻟﯿﮑﻲ دا ﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻮره  ۳۱ﮐﺎﻟﻪ
ﮐﯿ ي ﭼﯥ د &ﺮان اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ژورﻧﺎﻟﯿﺰم او ادب د &ﻼﱄ ﺑ Äدﻏﻪ
ﻋﻨﺪﻟﯿﺐ او د دﻏﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې ﺑ Äدﻏﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎر ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﯿﻮاده
د ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻧﺎروې ﮐﯥ د ﻣﺠﺒﻮرﯾﺖ او ﻣﻬﺎﺟﺮت ژوﻧﺪ ورﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﺷﻮي،
زﻣﻮږ د Çﺪن زﯦ وﻧﮑﻲ ﻫﯿﻮاد د ﺗﺎرﯾﺦ او زﻣﻮږ د ﻓﺮﻫﻨ(ﭙﺎﻟﻪ وﻟﺲ د ﭘﺎﯾuﺖ
او Lﺎﯾﺴﺖ ﺗﺮاﻧﯥ ﻏ وﱄ ،ﭘﻪ ﻟﮑﻮﻧﻮ ﻣﺨﻪ ﭘﺎÃﯥ ﯾﯥ ﺗﻮرې ﮐ6ي ،ﭘﻪ ﺷﭙﻮ
ﺷﭙﻮ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﻧﺎﺳﺖ او د اﺧﺒﺎر ډﯾﺰاﯾﻦ, ،ﺮﻧ(ﻮاﻟﯽ او د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ د ﺎی ﭘﺮ
ﺎی ﮐﻮﻟﻮ ﻣﺸﻘﺖ ﯾﯥ ﭘﺮ ﺎن ﺗﯧﺮ ﮐ6ی .ﭘﻪ ﻟﮑﻮﻧﻮ واره ﯾﯥ ﺗﺎ او ﻣﺎ ﺗﻪ
Vﯿﻠﯿﻔﻮﻧﻪ ﮐ6ي ،ﻓﺎﮐﺲ او ﺗﯿﻠ(ﺮام ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ و او ﻟﻪ ﻫﺮ ﭼﺎ ﯾﯥ د اﺧﺒﺎر ﻟﭙﺎره
www.afghansabawoon.com

ﺧﱪوﻧﻮ او ﺗﺤﻠﯿﻠﻮﻧﻮ رﻧ(ﯿﻦ ﮐ6ل .د ژورﻧﺎﻟﯿﺰم Vﻮل ﺑﻨﺴ"ﻮﻧﻪ او اﺻﻮل ﯾﯥ
ﭘﻪ Lﻪ ﺷﺎن ﻣﺮاﻋﺎت ﮐ6ل .د )دﻋﻮت( ژﺑﻪ د ﻣﻠﺖ ژﺑﻪ ده ،ﺧﻮﻧﺪوره ده،
ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي& ،ﻮﻧ(ﻪ او ورﮐﻪ ﻧﻪ ده ،اﺻﻼح ﺷﻮې او ﻣﻌﯿﺎري ده ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﯿﺎ ﺗﻞ
ﯾﯥ ﭘuﺘﻮ &ﺮاﻣﺮ او ﭘﻪ ﺎﻧ(6ې ﺗﻮ&ﻪ ﭘuﺘﻮ )ی( &ﺎﻧﯥ ﺳﻤﯥ ﮐﺎروﻟﯥ دي.
ﻟﻨnﻩ دا ﭼﯥ )دﻋﻮت( ﭘﻪ Vﻮﻟﻪ ﻣﺎﻧﺎ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﺧﭙﺮوﻧﻪ ﺧﭙﺮه ﺷﻮې او ﻓﮑﺮ
ﮐﻮم زﻣﻮږ د وﺧﺖ ﯾﻮه اړﺗﯿﺎ ده .د دﻏﻪ ﺷﺎن ﯾﻮ ﻣﺪﺑﺮ او ﻣﺪﻗﻖ ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
ﻟﮑﻪ &ﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ&ﺮ ﺷﺘﻮن ﭘﻪ اﻓﻐﺎˆ ژورﻧﺎﻟﯿﺰم ﮐﯥ ﯾﻮ وﯾﺎړ او د
اﻟﻬﺎم وړ دی .زه ﭘﻪ دې ﺗﻮ&ﻪ &ﺮان او ﻣﻨﲇ ورور Lﺎﻏﲇ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق
ﺑﺰ&ﺮ ﺗﻪ د )دﻋﻮت( د ۳۱ﮐﻠﻨ 3ﻣﺒﺎرﮐﻲ واﯾﻢ او د دې ﺧﱪې ,ﺮ&ﻨﺪوﻧﻪ
ﮐﻮو ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﱰ ﺟﺸﻦ ﮐﯥ ﺎن ﴍﯾﮏ ﺑﻮﻟﻮ .
ﺑﺰ&ﺮ ﺻﯿﺐ ﻣﻨﻨﻪ ،ﮐﻮر ودان ،ﭘﻪ ﮐﺎر او ﻋﻤﺮ دې ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻪ .
ﻣﺤﻤﺪ ﯾﻮﺳﻒ ﻫﯿﻮاددوﺳﺖ
www.dawatmedia24.com
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د دﻋﻮت د ﻣﺠﻠﯥ ﯾﻮدﯾﺮﺷﻤﻪ
) (۳۱ﮐﻠﯿﺰه دې ﻣﺒﺎرﮐﻪ وي
ﺳﯿﺪ ﻋﺒﯿﺪاﻟﻠﻪ ﻧﺎدر
ﮐﻠﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ،اﻣﺮﯾﮑﺎ

ﮐﻪ ﻟﻪ ﻧﮋدي ﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ9ﺮ ﺻﯿﺐ ﴎه ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ دي ﻟﯿﺪﱄ،
ﺧﻮ ﻏﯿﺎﺑﺄ زﻣﻮﻧ vﭘﻪ ﻣﯿﻨ fﮐﯥ ﻣﯿﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ ﺷﺘﻪ ،زه د دې ﻟﻮی ﺧﺪﻣﺖ
ﭘﻪ اﺳﺎس ﭼﯥ وﻃﻦ او وﻃﻦ واﻟﻮ ﺗﻪ ﯾﯥ ﮐﻮي د ده ﻗﺪرﮐﻮم .او زﻣﺎ ﭘﻪ زړﻩ
ﮐﯥ ﯾﯥ 8ﺎﻧ@¢ی 8ﺎی ﺷﺘﻪ او 8ﺎی ﻟﺮي .ده ﭘﻪ ﯾﻮه 8ﺎﻧ@¢ی ﻟﯿﮑﻨﻪ ﮐﯥ
زﻣﺎ د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻮ او ﻟﯿﮑﻨﻮ ﺳﺘﺎﯾﻨﻪ ﮐ@ي) ،ﭼﯥ ﺳﯿﺎﳼ ﻣﻄﺎﻟﺐ،
ﺷﻌﺮوﻧﻪ او ادﺑﯽ ﻧbوﻧﻪ او  £9اړﺧﻮﻧﻪ ﻟﺮي ،ﭼﯥ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺮﺑﯿﻮی،
اﺧﻼﻗﻲ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ ،اﺻﻼﺣﻲ ،د ﻋﻠﻢ او ﻣﻌﺮﻓﺖ ﭘﻪ اړﻩ او ﻫHﻮﻧﻪ ،او ﻫﻢ د
ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﭘﻪ اړﻩ دي( ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﮐﯥ ﭼﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎ ن د ﻏﻤﯿﺰي
ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ ،ﻣﻮﻧ vډﯾﺮو اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﯾﻮ ﺑﻞ ﴎه ،ورک ﮐ@ي وو ،او زﻣﻮﻧ vډﯾﺮ
ﻧﮋدی او دې ﺧﭙﻞ او ﺧﭙﻠﻮان او دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ د دې ﻣﺠﲇ د ﻻرې
Aﺨﻪ ﭘﯿﺪا ﮐ@ل ،د او ډﯾﺮ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ ،ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﯾﯥ
ﺷﻌﺮ ﯾﺎ ﻣﻀﻤﻮن او ﯾﺎ ﯾﺎدوﻧﻪ ﺷﻮي وه ،او ﯾﺎ ﺑﻪ د ﻣﺠﲇ ادارې ﺗﺮې ﻣﻨﻨﻪ
ﮐ@ی وه ،زه ﯾﻮه اوږده ﻣﻮده ﺑﯿﺎ د ﯾﻮوﻟﺴﻢ د ﺳﭙﺘﻤﱪ A ۲۰۰۱ﺨﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﯥ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎ Šاو Aﻪ وﺧﺖ د دې ﻣﺠﻠﯥ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ Aﺨﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﺎŠ
ﺷﻮم ،زﻣﺎ ﺧﺎﺻﻪ دا وه ﭼﯥ ﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﻮ ﻟ@ ډﯾﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﭼﯥ دﻫﻐﻪ
وﺧﺖ د وﺧﺖ او زﻣﺎن ﴎه ﯾﯥ اړخ ﻟ¢ﻮه دﻋﻮت ﻣﺠﲇ ﺗﻪ ﻟﯿvل ،ﭘﻪ دې
Gﻪ ﭼﯥ 9ﻮﻧﺪې ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ Ÿ9ﻮ ﮐﯥ ﯾﯥ وار ﭘﻪ وار ﭼﺎپ ﮐ@ي .او دوي
ﻫﻤﺪاﳼ ﻫﻢ ﮐﻮل ،او ﭼﯥ ﺑﯿﺎ د Aﻪ ﻣﻮدې 8ﻨ Vوروﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻣﺠﻠﻪ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ@ه ،ﻧﻮ زﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﯾﻮ ﺷﻌﺮاو ﯾﺎ ﻣﻀﻤﻮن وو ،زﻣﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ د
دﻋﻮت د ﻣﺠﲇ ﴎه ﺗﻘﺮﯾﺒﺄ دوه ﻧﯿﻤﯥ ﻟﺴﯿﺰي ﺗﻪ ﻧﮋدې ﮐﯿvي  .د دﻋﻮت

د دﻋﻮت د ﻣﺠﲇ د ﺧﭙﺮﯾﺪو او ﭘﯿﻞ xAﻪ ﺑﻪ ،درې ﯾﺎ Aﻠﻮر ﮐﺎﻟﻪ اوRﺘﻲ

د ﻣﺠﲇ ﻣﴩ ﻗﺪرﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق ﺑﺰ9ﺮ ﺻﯿﺐ ،د دﻋﻮت د د ﻣﺠﲇ ﭘﻪ

وو ،ﭼﯥ زﻣﺎ د دﻋﻮت د ﻣﺠﲇ ﴎه آﺷﻨﺎﯾﻲ ﭘﯿﺪا ﺷﻮه ،ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل زه

ﭘﯿﻞ ﮐﯥ د ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﺧﺎوﻧﺪ وو ،ﭼﯥ زه ﭘﺮې ډﯾﺮ ﻣﴩ ﯾﻢ ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮري

ﭘﻪ ﭘﯿgﻮر ﭘgﺘﻮﻧﺨﻮا ﮐﯥ وم .د دﻋﻮت ﭘﻪ ﻣﺠﻠﻪ ﮐgﯽ ﺑﻪ اد™ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﻲ،

ﯾﯥ د روRﺎﻧﺘﯿﺎ ﭘﻪ دې اﻧﻘﻼب ﮐﯥ ډﯾﺮه ﻟﻮﯾﻪ وﻧVﻩ اﺧﯿﺴﺘﯽ ،زه د دې ﺗﺮ

ﺗﺮﺑﯿﻮي ،اﺧﻼﻗﻲ ﺳﯿﺎﳼ ،اﺻﻼﺣﻲ او د ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ او ﻟﯿﮑﻨ^

Aﻨ¢ﻪ ﭼﯥ د دې ﻣﺠﲇ د ﯾﻮدﯾﺮﺷﻤﯽ ) (۳۱ﮐﻠﯿﺰی ﻣﺒﺎرﮐﯽ ورﺗﻪ واﯾﻢ ،د

ﺧﭙﺮﯾﺪې .دا ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯽ د ﺧﯿﱪ ﺑﺎزار د ﯾﻮ ﮐﺘﺎب ﭘﻠﻮرﻧxﻲ Aﺨﻪ،

ده زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ او ﮐﻮﺷﺸﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﻻر ﮐﯥ ﺳﺘﺎﯾﻢ ،ﭼﯥ ډﯾﺮه ﻟﻮﯾﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﯽ

اوﯾﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﯽ د دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻرې ﻻس ﺗﻪ راوړﻟﻪ ،ﺑﯿﺎ ﻣﺎ د دوی ﭘﻪ

ﯾﯥ ﮐ@ې ده .ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ دي ورﺗﻪ روغ ﺻﺤﺖ او اوږود ﻋﻤﺮ ورﮐ@ي،

آدرس ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﭘﯿﻞ ﮐ@ﻩA ،ﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﻗﺪرﻣﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎرق

او د ﭼﺎرو او ﮐﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺮ ﴎه ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ ،ورﺗﻪ ډﯾﺮه ﺣﻮﺻﻠﻪ او

ﺑﺰ9ﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎ 0وﮐ@ﻩ ،او زﻣﺎ ﭘﻪ آدرس ﺑﻪ ﯾﯥ راﺳﺎً راﻟﯿvﻟﻪ ،ﺧﻮ د

ﻻﺑﺮﯾﺎﻟﯿﺘﻮب ﻏﻮاړم.

ﭘﯿﯧgﻮر ،د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﻬﺎﺟﺮت د ﺳﺘﻮﻧﺰو ﻟﻪ وﺟﻬﻲ زﻣﻮږ آدرس ﻫﻢ
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻪ وو ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﯾﻮ 8ﺎي ﻧﻪ ﺑﻞ 8ﻲ ﺗﻪ ﮐVﻩ ﺷﻮ ،ﺧﻮ ﺑﺰ9ﺮ ﺻﯿﺐ
ﻣﻬﺮﺑﺎ 0درﻟﻮده Aﻮ 8ﺎﯾﻪ ﯾﯥ زﻣﺎ آدرس ﭘﯿﺪا او ﻣﺎﺗﻪ ﺑﻪ ﯾﯥ Aﻮ Ÿ9ﯥ
راﻟﯿvﱄ ،ډﯾﺮ 8ﲇ ﺑﻪ دوﺳﺘﺎﻧﻮ راﻧﻪ اﻣﺎﻧﺖ واﺧﯿﺴﺘﻠﯽ او ﻟﻮﺳﺘﲇ ﺑﻪ
ﯾﯥ ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﺷﻌﺎر ،ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﭘﯿgﻮر او
زﻣﻮﻧ vد اﻓﻐﺎ 0ﻣﺎﺣﻮل او ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﺮﺟ  0ﯾﯥ ﮐﻮﻟﻪ ،دا ﺑﻪ ﻣﯽ وار ﭘﻪ
واره د دﻋﻮت ﻣﺠﲇ ﺗﻪ ورﻟﯿvل ،او ﭘﻪ دې ﻣﺠﻠﻪ ﮐﯥ ﺑﻪ ﺧﭙﺮﯾﺪل ،ﻣﺎ ا9ﺮ
www.afghansabawoon.com

www.dawatmedia24.com
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ﺣﺒﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻏﻤﺨﻮر
ﺳﻮﻳyن  -ﻣﺎﳌﻮ
د ۲۰۲۰ز ﮐﺎل د دﺳﻤﱪ ﻣﯿﺎﺷﺖ

زه ﺗﺎﺳﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﭙﺎل ،ﺗﮑ@ه ژورﻧﺎﻟﻴﺴﺖ او اﻓﻐﺎن

د اﻧﱰﻧﺖ ﭘﻪ ﻧ ﯾﻮال ﺟﺎل د

ﭼﯥ دﻋﻮت ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﺮه ﮐﻠﻪ د ﻧ@ی ﭘﻪ

دﻋﻮت ﻣﯿ ﯾﺎ وﯾﺒﭙﺎ8ﯥ

وﻟﺲ ﺗﻪ ژﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﯧﮋﻧﻢ او ﭘﺪې ډاډه ﻳﻢ
ﮔﻮټ،ﮔﻮټ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ او ﻣﻴﻨﻪ وال د
ﻋﻠﻤﯽ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،اد™ او ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ Šﻣﺴﺎﺋﻴﻠﻮ ﭘﻪ
ﻧﴩوﻟﻮ وﻧﺎزوی.
زه ﭘﺪې ډاډه ﻳﻢ ﻟﮑﻪ زه ﺑﻞ ﻫﺮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻲ د دې
ﻣﺠﻠﯥ ﻧﻮی ﮔŸﯥ ﺗﻪ ﺳﱰﮔﻲ ﭘﻪ ﻻر ﻳﻮ .

ﭘﻪ ﻻﻧﺪﯾﻨﯿﻮ ﭘﺘﻮ و:ﻮرۍ:
دﻋﻮت ﻣﯧ ﯾﺎ ۲۴وﯾﺒﭙﺎ ﻪ

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ُدﻋﺎ ﭼﯥ ﺧﺪاى ﭘﺎک دې ﺗﺎﺳﻮ ﻏgﺘﲇ

www.dawatmedia24.com
dawatmedia@gmail.com
dawatafghanmedia@gmail.com

ﮐﻪ ﻳﻮ ډاﮐﱰ د ﻧﺎروغ اﻧﺴﺎن ﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮی،

dawatmedia@yahoo.com

ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﺪې ﻣﲇ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫHﻪ ﮐﯥ ﺗﺮ دې
ﻻ زﻳﺎت ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ وﻟﺮي .
ﺗﺎﺳﻮ ﻫﻢ د دې زورﯦﺪﱄ او د ﺟﮕ@ې ﭘﻪ اورﮐﯥ
د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﯥ ﺑﻨﺴ• اﯦgﻮدوﻧﮑﯽ ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﺎرق ﺑﺰﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ !
ډﻳﺮﺧﻮښ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ زﻳﺎر او
زﺣﻤﺖ د ﻫHﻮ -ﺮ دﻋﻮت دا ﮔŸﻪ د ﭼﺎپ ﻟﭙﺎره
اﻣﺎده ﺷﻮې ده.
اﺟﺎزه راﮐ@ي ﭼﻲ د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﯥ ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ او
ﺑﯥ ﭘﺮې ﺧﭙﺮو 0د ﻗﻠﻤﻲ ﻫﻤﮑﺎر او ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ
ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻴﺎوړي او ﻫHﺎﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﭘﻪ ﻣ• د Aﻮﻣﺮه ﺳﺘﻮﻧﺰو ،ﮐ@اوﻧﻮ او
ﺳﺘ@ﻳﺎوو ﭘﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﴎه ﻣﻮ د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﻪ د ﭼﺎپ
ﻟﭙﺎره اﻣﺎده ﮐ@ه ،ﺳﺘﺎﺳﻮ 5ﻮﻟﻮ ﻗﻠﻤﻲ ﻫﻤﮑﺎراﻧﻮ،
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ او ﻣﻴﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ د زړه ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻲ
ﻣﺒﺎرﮐﻲ واﻳﻢ .

ﮐ@ﯦﺪﻟﯽ ﻟﻪ ﻋﻠﻢ او ﭘﻮﻫﯽ ﻟﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮ

اﻓﻐﺎن ﺳﺒﺎوون وﯾﺒﭙﺎ8ﻪ:

ﺧﻠﮑﻮﴎه ﻫﻐﻮي ﺗﻪ د ﻋﻠﻤﯽ ،اد™ او ﺗﺎرﻳﺨﻲ

www.afghansabawoon.com

ﺑﯥ ﭘﺮې ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﭘﻪ رﺳﻮﻟﻮ ﴎه ﺗﺮ ډاﮐﱰاﻧﻮ

afghansabawoon.com@yahoo.com

ﮐﻤﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮی .ﺳﺘﺎﺳﻮ دﻧﺪه ﻫﻢ ﻟﮑﻪ د
ډاﮐﱰ ﻫﻤﺪاﳼ ﺳﭙﯧHﻠﯥ او زﻣﻮږ وﻟﺲ ورﺗﻪ د

دﻋﻮت رﺳﻨﯿﺰ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺧﺪاى ﭘﺎک ﭘﺮ دې ﻣﻠﺖ رﺣﻢ وﮐ@ې ﭼﯥ د

او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره

ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ ﻟﻪ ﮐﺎروان ﴎه دوى ﻫﻢ ﺳﻴﺎل ﳾ.

ﮐﺎر ،ﺗﺠﺮﺑﻪ او ﺧﺪﻣﺖ

ﻗﺪرﭘﻪ ﺳﱰﮔﻪ ﮔﻮري.
ﻏﻔﻠﺖ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ راوﯦ ³او د ﻧ@ۍ د ﺗﺮﻗ^ او
ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﯥ  ۳۱ﻣﻪ ﮐﻠﯿﺰه دې
ﺑﺨﺘﻮره او 5ﻮﻟﻮ ﻣﯿﻨﻪ واﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ وي

ﮐﻪ د رﺳﻨﯿﺰ ﮐﺎر ﴎه ﻣﯿﻨﻪ وﻟﺮۍ او

ﭘﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ژوﻧﺪﮐﯥ ﻣﻮ ﻳﻮازي ﺑﺮﻳﺎوي او

ﻏﻮاړۍ ﭘﻪ دﻋﻮت ﻣﯧVﯾﺎ ﭘgﺘﻮ/دري،

ﺧﻮ ^Rﻣﻞ وي  .وﻣﻦ اﻟﻠﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ

ﭘgﺘﻮ ﯾﺎ اﻧ¢ﻠﯿﴘ وﯾﺒﭙﺎNﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﻟﻪ ﻧﯧﮑﻪ ﻣﺮﻏﻪ د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﻪ اوس ﯾﻮه ﺑﯥ ﻣﺜﻠﻪ،
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ Šاو ﻫﺮاړﺧﯿﺰه او ﭘﻪ ﻧ@ﻳﻮاﻟﻪ ﮐﭽﻪ
ﻣﺸﻮره ﻣﺠﻠﻪ ده .

ﺧﻮRﻪ ﮐﺎر او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﻻرې ﺧﭙﻞ
ﻫﯧﻮاد ،وﻟﺲ او ژﺑﯥ ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ ﻣﺼﺪر
و9ﺮ ^8ﻧﻮ د اﯾﻤﯿﻞ ﯾﺎ ﺗﻠﯿﻔﻮن د ﻟﯿﺎرې

د دﻋﻮت ﻣﺠﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﺎNﻮ ﮐﯥ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ د ﺧﭙﻞ

د دﻋﻮت ﻣﯧVﯾﺎ د ادارې ﴎه اړﯾﮑﻪ

ﻫﻴﻮاد او ﻧ@ۍ ﭘﻪ ﮐﭽﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎدي،

وﻧﯿﺴ^ -دﻋﻮت ﻣﯿVﯾﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ او ﺳﺘﺎﺳﻮ

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ادﺑﯥ

او ﻧﻮر… اړﻳﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻟﻮﺳﺘﻼي ﳾ.
www.afghansabawoon.com

ﻟﻪ ﭘﺎره
www.dawatmedia24.com

