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ﻛﻪ دا ﻧړۍ ﻳﻮ ﻛﻠﻰ واى
داﻛﺘﻮﺑﺮ  17ﻣﻪ د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي د اﻣﺤﺎء دﻧړۍ واﻟـﻲ ورځﻲ د ﻳﺎدوﻧﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﻪ
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د  1993م ﻛﺎل راﻫﻴﺴﻲ د اﻛﺘﻮﺑﺮ  17ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ ﻫﺮ ﻛﺎل د ﻓﻘﺮ ﻳﺎ ﻟﻮږي د اﻣﺤﺎء د ﻧړۍ واﻟﻲ ورځﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻤﺎﻧځﻞ ﻛﻴږي  .د ﻏﻪ ورځ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﺎل

د ﻣﺎرچ ﭘﺮ  13ﻣﻪ ﻧﯧټﻪ د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮ د ﺳﺎزﻣﺎن د ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻏﻮﻧډي د ﭘﺮﻳﻜړي ﭘﺮ اﺳﺎس د ﻓﻘﺮ د اﻣﺤﺎء د ﻧړۍ واﻟﻲ ورځﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﻧﻮﻣﻮل ﺳﻮه او

ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﺋﯥ و دې ﺗﻪ را وﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ ددﻏﻪ ﺑﺸﺮي ﻏﻤﻴﺰي ﭘﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﻛﯧﺪو ﻛﯥ ﭘﺮاخ او ﻋﻤﻠﻲ ګﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﻠﻲ .

ﻣﺎ دﻏﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ او ﺷﻨﻨﻪ ﭘﻪ ځﺎﻧګړې ﺗﻮګﻪ راﺷﺮوع ﻛړې او ﭘﻮره ﻻ ﻧﻪ وه ﺧﻮ څﺮﻧګﻪ ﭼﯥ د ﺧﻮړو ،ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي د ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮه ﺋﯥ ﻧﻴﮋدې ﺗړاو درﻟ ﻮد

ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺘﻦ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻳﻮ څﻪ ﺑﺪﻟﻮن را ووﺳﺖ او د ﻫﻤﺪې ﻧړۍ واﻟﻲ ورځﻲ د ﻳﺎدوﻧﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﯥ دﻟﺘﻪ و ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﻛړ ه .
ﻫـ  .ﻫﺪاﻳﺖ

ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ځﻴﻨﻲ ﺷﻴﺎن ددې دﭘﺎره ﭼﯥ ښﻪ وا ﻳﺴﻲ او ژر درك ﺳﻲ ﻧﻮد ﻏټ ښﻮدﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﯥ داﺳﻲ ﺷﻴﻮه ﭘﻪ

ﻛﺎر ﻟﻮﻳږي ﺗﺮ څﻮ څﻮك ﺋﯥ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ رپ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﭘﻮﻫﻴږي  .ﺧﻮ ځﻴﻨﻲ ﺷﻴﺎن ﺑﻴﺎ دوﻣﺮه ﻏټ وي

ﭼﯥ اﺻﻼً ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ځﺎﻳږي او ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻮر ﻳﯥ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻞ وي  .داﺳﻲ ﺷﻴﺎن ﺑﻴﺎ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﻪ ﻋﻜﺲ ﻛﯥ

ﻛﻮﭼﻨﻲ ښﻮدل ﻛﻴږي ﺗﺮ څﻮد ﺳﻢ ﻟﻴﺪﻟﻮ دﭘﺎره ﻳﯥ ﻻره ﻫﻮاره او د ﺗﺼﻮﻳﺮ ټﻮﻟﻲ ﺧﻮاوي و ﻫﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﻲ
ﭼﯥ دي ،ښﻜﺎره ﺳﻲ .

ﻧﻦ ﻛﻪ ﻧړۍ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪي ﻧﻮﻣﻮل ﻛﻴږي او ﻛﻪ د ﺟﻬﺎﻧﯥ ﻛﯧﺪو و ﺧﻮاﺗﻪ ﺑﻴﺎ د ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺪرﺗﻮ او ﭘﻴﺴﻪ داره

ﻫﻴﻮادو ﺗﻼښﻮﻧﻪ او ﻏﺰﯦﺪﻧﻪ داﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﺳﺮﻏﻨﻪ ﺗﻮب ﺳﺮه ﺗﺮ ﺳﺮه ﻛﻴږي ،ﻧﻮ دې ﻟﻮري ﺗﻪ دﻧړۍ ﭘﻪ
ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻮ ﻛﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ د ﻳﻮه ﺳﺮه د ﻫﻤﺪې ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ وﻟﻜﻪ ﻛﯥ راﻏﻠﻲ دي د ﭘﺎم وړ ځﺎى ورﻛﻮل ﺳﻮى

او ﭘﻪ ډﻟﻪ اﺋﻴﺰه رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﺧﻮرا ﭘﺮاخ اﻧﻌﻜﺎس ﭘﻴﺪا ﻛﻮي  .دﻏﻪ ﻫﻴﻮاد وﻧﻪ ددﻏﻲ ﭘﺮوﺳﯥ ﺑﻬﻴﺮ ﻳﻌﻨﻲ و ﻧړۍ
ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ دﺑﯧﻼﺑﻴﻠﻮ ﻻرو او ﭘﻪ ﺑﯧﻼﺑﯧﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه

ځﺎن راﻣﺨﺘﻪ ﻛﻮي او د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ

ذﻫﻨﻴﺘﻮ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ځﺎﻳﻮي او ﺗﺄﻣﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ را ﺑﻮﻟﻲ  .دﻏﻪ ﭘﺮوﺳﻪ ﻛﻠﻪ د ټﺮورﻳﺰم ﺳﺮه د ﻣﺒﺎرزې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ،

ﻛﻠﻪ د ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳۍ د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﻠﻪ د ډﻟﻪ اﻳﺰي وژﻧﻮ د وﺳﻠﻮ د ﺟﻮړﯦﺪو او ځﺎى ﭘﺮ ځﺎى ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ

او ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ﻫﻤﺪې ډﻟﻪ اﻳﺰو وژﻧﻮ وﺳﻠﻮ د اﻣﺤﺄ او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﻠﻪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺗﺮﻻﺳﻪ ﻛﯧﺪو ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ  ،او ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ځﭙﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﻠﻪ د ﺑﺸﺮ دﺣﻘﻮﻗﻮ ددﻓﺎع او اﻋﺎدې ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ دﻫﻐﻪ

ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻛﻠﻪ داﺳﻼم څﺨﻪ ددﻓﺎع ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او ﻛﻠﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺳﻼم د ﻳﻮې ﺧﻄﺮې او د

ټﺮورﻳﺴټﻲ ﺗﻬﺪﻳﺪﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ  ،ﺧﻼﺻﻪ د ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ وﻟﺴﻮﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪي ﺧﻄﺎوزي او دﻧړۍ د
ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ ﻛﻨټﺮول ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻻﻧﺪي را وﺳﺘﻼى ﺳﻲ ﻧﻮ ﺑﺲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ ﻛﯥ ځﺎن را
ښﻜﯧﻠﻮ ي او ﭘﺮ ﻫﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي ور داﻧګﻲ او ﻧﺎروا ﺟګړو ﺗﻪ ﻟﻤﻦ وﻫﻲ  .ﻛﻠﻪ ځﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛړي او ﻛﻠﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ

ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻧﺪي را واړوي  .دا ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻢ ده ﭼﯥ ددﻏﻮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﻛﺎروﻟﻮ ﺳﺮه د ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ
ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻼص ﻻس ﺳﺮه ﻻره ﺧﻼﺻﻮي او ﻫﻢ داﺷﺎﻧﻲ ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ او ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑڼﻪ ورﻛﻮي

او وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﻲ ﭼﯥ ﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ﻛﺎروي  .ﭘﻪ دې ډول دﻏﻪ ﺷﺘﻤﻦ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﻏﻮاړي

د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪو ﭘﺮوﺳﻪ د ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادو ﭘﺮ ﻫﺴﺖ و ﺑﻮد او ﺗﺮ ﻣځﻜﻲ ﻻﻧﺪي او د ﻣځﻜﻲ ﭘﺮ ﺳﺮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ

ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﭙﻠﻲ ﻗﺒﻀﯥ د ټ ﻴﻨګﯧﺪو ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﺮﺻﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺒﺪﻳﻠﻪ او ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د ډﻳﺮو ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ
ﺳﻨﻪ ﻫﻢ د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ور ﺧﺘﻤﻪ ﻛړي .

ددﻏﻪ ﺟﺮﻳﺎن و ﻓﺮوﻋﺎﺗﻮﺗﻪ ﭼﯥ څﻮك ځﺎن ﻧﻨﻪ ﺑﺎﺳﻲ او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ را ﺳﭙړي ،ﻧﻮ ډﯦﺮ داﺳﻲ څﻪ

او زﻳﺎﺗﻲ ﻧﻮري ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﻫﻢ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴږي  .ودې ﭘﻮښﺘﻨﻮ ﺗﻪ د ښﻪ ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ﻧﻦ ددﻏﻪ ﻛﻤﭙﺎﻳﻦ
رﻳﺎﻟﻴﺴټ څﯧړوﻧﻜﯥ ﻫﻢ وﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪو وﻫﻤﺪﻏﻪ روان ﺑﻬﻴﺮ ﺗﻪ د ﻧړۍ وال ﻛﻠﻰ ﻧﻮم ورﻛﻮي

او داځﻜﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ څﯧړوﻧﻜﻲ ددې ﻛﻠﻲ ﻫﻐﻪ اﻧﺞ او ﺑﻮړۍ ټﻮﻟﻪ را ﺑﺎﺳﻲ ﺗﺮڅﻮ و ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺋﯥ وښﺌﻲ ﭼﯥ دا
ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪل ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻰ ﻛﯥ څﺮﻧګﻪ ﻳﻮه ﻧړۍ وي او ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﯥ ﻗﺮار

ﻟﺮي ﻧﻮ ددﻏﻪ اﻧﺴﺎن راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺑﻪ څﻪ ﺷﺎﻧﻲ وي  .د ﺧﻮړو ،ژﺑﻮ ،دﻳﻦ او ﻣﺬﻫﺐ ،د ﻛﻠﺘﻮر او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ
ﺑﻨﻴﺎدوﻧﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ څﻪ ﺷﺎﻧﻲ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﺴﻲ  .ﺧﻼﺻﻪ څﯧړوﻧﻜﯥ ددې ﻣﻔﻬﻮم ټﻮﻟﻲ ﺧﻮاووي څﯧړي

ﺗﺮ څﻮﻫﻐﻪ ﺑﻨﻴﺎدى ټﻜﻲ ﭼﯥ ددې ﭘﺮوﺳﯥ اوﺳﻨﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﺮﻏﻨﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﻠﻪ ﺗﻴﺮه وي او ﻳﺎ د ﻫﻐﻪ
دﭘټﯧﺪو ﺗﻼښ ﻛﻮي ،ﻫﻐﻪ روښﺎﻧﻪ او د ﻫﺮﭼﺎ وﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻛښﯧږدي .

ﺑﻠﯥ ! زﻣﻮږ دﻏﻪ اوﺳﻨۍ ارﺗﻪ ﻧړۍ ﭼﯥ دم درﺣﺎﻟﻪ ﺋﯥ د ﺷﭙږو ﻣﻴﻠﻴﺎرډو ﻧﻪ زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن او ﺑﻨﻲ ادﻣﺎن ﭘﻪ
ﺧﭙﻠﻪ ﻏﯧږ ﻛﯥ را ﻧﻴﻮﻟﻲ دي ،د ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﯥ اوس داړﻳﻜﻮ ﺗﻨﺎووﻧﻪ داﺳﻲ ﻟﻨډﺳﻮي ﻳﺎ ﺳﺮه ﺷﻠﯧﺪﻟﻲ

دي ﭼﯥ ﻫﺮ څﻮك د ﺑﺸﺮي ﻫڅﻮ او دﺗﻜﻨﺎﻟﻮژۍ د ﭘﺮﻣﺨﺘﻴﺎوو دﺑﺮﻛﺘﻪ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ رپ ﻛﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮه اوﺑﻞ ﺗﻪ
رﺳﻮي او ﻫﺮڅﻪ دﻳﻮه ځﺎﻳﻪ وﺑﻞ ځﺎى ﺗﻪ د ﻧﻮرو ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻜﻮي  .ﻧﻮ راﺳۍ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻫﻢ ﻫﻤﺪ اﺳﻲ اټﻜﻞ وﻛړو

ﻟﻜﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻧﻮرو ﺧﺒﺮو  ،ﻟﻴﻜﻨﻮ او رﺳﻨﻴﻮ ﻛﯥ ﻛﺎرول ﻛﻴږي ﻳﺎﻧﻲ ﻧړۍ وال ﻛﻠﻰ ﻳﺎ Global

 . Villageﻛﻪ ﻣﻮږ ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ډﯦﺮ ﻧﻮر دﻏﻪ دﻣځﻜﻲ ﻛﺮه د د ﺟﻬﺎﻧﯥ ﻛﯧﺪو د ﭘﺮوﺳﯥ د ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻳﻮه ﻛﻠﻲ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮﻟﻮ او ددې ﻧړۍ دواﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻮ د ﻳﻮه اړخ دښﻪ ﺗﺮﻫﺎ ﻟﻴﺪﻟﻮ د ﭘﺎره ﻫﻐﻪ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﻫﻢ و ﻳﻮه ﻛﻠﻲ ﺗﻪ

را ﻛﻮﭼﻨۍ ﻛړو ﻧﻮ دا ﺑﻪ څﻪ ډول ﻛﻠﻰ وي او ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ داﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ څﻪ ﺷﺎﻧﻲ ﺗﻴﺮﻳږي؟

ﭘﻪ دﻏﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻛﻪ ﻣﻮږ دټﻮﻟﻮ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺳﻜﻨﻪ وو اټﻜﻞ ﺳﻞ ﺗﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن و ګڼﻮ  ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻪ دﻏﻪ ﺷﭙږ

ﻣﻴﻠﻴﺎرډه د ټﻮﻟﻲ ﻣځﻜﻲ ﻧﻔﻮس ﺳﻞ ﺗﻨﻪ وګڼﻮ ،ﻧﻮ راﺳﻰ ﻓﻜﺮ وﻛړو ﭼﯥ د دﻏﻮ ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻋﺎدي

ﺑﻬﻴﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ څﻪ ﺷﺎﻧﻲ وي ؟ دﻏﻪ ﺳﻞ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ څﻮ ژﺑﻮ ﺧﺒﺮي ﻛﻮي  ،څﻪ ﺑﻪ ﺧﻮري او څﻪ ﺑﻪ ﻛﻮي او
راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ ﺑﻪ ﺋﯥ څﺮﻧګﻪ وي؟

ﭘﻪ ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ژﺑﻲ

وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ﺷﭙږو زرو ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻲ ژﺑﻲ ﺳﺘﻪ ﭼﯥ وﻟﺴﻮﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪي ﺧﺒﺮي اﺗﺮي ﻛﻮي  .دﻏﻪ ژﺑﻲ

دوﻟﺴﻮﻧﻮ روح ګڼﻞ ﻛﻴږي اودﻫﻐﻮى ﺗﺎرﻳﺦ او ﻓﺮﻫﻨګﻲ ګډ ﻣﻴﺮاث ﺋﯥ ﺑﻴﺎﻧﻮي  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻳﻮې ټﻮﻟﻨﻲ
دﻓﺮﻫﻨګﻲ ودي د ﺳﺎﺗﻨﻲ او ﭘﺎﻟﻨﻲ ﺧﺒﺮه راﻣﻴﻨځﺘﻪ ﻛﻴږي ،ﻧﻮ دا ژﺑﻪ ده ﭼﯥ دﻳﻮه اﺳﺎﺳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻪ ﺗﻮګﻪ
ﻣﻄﺮح ﻛﻴږي او داځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ دا ژﺑﻪ ده ﭼﯥ ﺗﯧﺮﺳﻮى او اوﺳﻨﻰ ﻓﺮﻫﻨګ ﻮﻧﻪ ﺳﺮه ﭘﯧﻴﻲ او

راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻧﺴﻠﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ وړاﻧﺪي ﻛﻮي  .ﭘﻪ دﻏﻪ درﻳﻮ ﺗﻴﺮو ورﺳﺘﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﯥ د ژﺑﻮ د اﻣﺤﺎء روﻧﺪ ﭘﻪ

اﻧﺪﯦښﻤﻨﻪ ﺗﻮګﻪ ﻣﺦ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪو وو  .داﺧﺒﺮه ان دې ځﺎى ﺗﻪ را ورﺳﯧﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺑﺸﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ دوې ژﺑﻲ د ﻻﺳﻪ
ورﻛﻮﻟﯥ  .دﻏﻪ ﺟﺮﻳﺎن زﻳﺎﺗﺮه د اﻣﺮﻳﻜﺎ اواﺳټﺮاﻟﻴﺎ د ﻫﻴﻮادو ﺳﻴﻤﻲ ﻣﺘﺄﺛﺮه ﻛړي وې  .وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﻫﻤﺪا

ﻧﻦ ﻫﻢ څﻪ ﻧﺎڅﻪ درې زره ژﺑﻲ ﭘﻪ ﺟﺪي ﺗﻮګﻪ د ﻧﺎﺑﻮدۍ د ګﻮاښ ﺳﺮه ﻣﺨﺎخ دي .

د ژﺑﻮ د دﻏﻪ ﺗﻨﻮع ﺳﺮه ﺳﺮه ،د ارﻗﺎﻣﻮ څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ ﻛﻪ دا ﻧړۍ ﻳﻮ ﻛﻠﻰ واى ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ

ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻳﺎ دﻫﻤﺪې ﺳﻞ ﻛﺴﻴﺰه اﺳﺘﻮګﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ د ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻛﺴﺎن

ﺑﻪ ﭘﻪ اﺗﻮ ﻋﻤﺪه ژﺑﻮ ﺧﺒﺮي ﻛﻮي  .ﺧﻮ دا اﻧﺪﯦښﻨﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي ﭼﯥ ددې ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺳﻠﻬﺎوو ﭘﺎﺗﻲ

ژﺑﻮ ﭘﺎى ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎرډران ﺋﯥ د واﻛﺪارۍ او ﭘﺮﻫﻐﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﻓﺮﻋﻮﻧﻴﺖ
ﺧﻴﺎل ﻟﺮي څﺮﻧګﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﻛﻴږي او څﻪ ډول ﭼﻠﻨﺪ ﺑﻪ ورﺳﺮه ﻛﻴږي ؟

ﻫﻮﻛﯥ ،ﻛﻪ دا ﻧړۍ ﻳﻮ ﺳﻞ ﻛﺴﻴﺰه ﻛﻠﻰ و ګڼﻮ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ اﺗﻪ ﻋﻤﺪه ژﺑﻲ ﺟﺎري وي او د ﻛﻠﻲ ﺗﺮ ﻧﻴﻤ ﺎﻳﻲ
زﻳﺎت ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪي ږﻏﻴږي  .ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ﺑﻪ ددې ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ  ٢٢ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻴﺎﻳﻰ

ژﺑﻪ ﺧﺒﺮي ﻛﻮي  .دﻫﻐﻪ ﻧﻪ را وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﻮازي ٩ﻧﻔﺮه اﻧګﺮﯦﺰي ژﺑﻲ ﺧﻠﻚ وي  .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ

ﻛﯥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ اﺗﻪ ﻧﻔﺮه ﻫﻨﺪي او ٧ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﺴﭙﺎﻧﻮي ژﺑﻪ ﺧﺒﺮي ﻛﻮي  .ددې ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ  4ﻧﻔﺮه ﭘﻪ

ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ږﻏﻴږي او ﺟﺎﻟﺒﻪ ﻻ دا ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﻨګﺎﻟﻲ ژﺑﻪ ﻳﻮ دﺑﻞ ﺳﺮه اﺧﺘﻼط

ﻛﻮي  .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ردﻳﻒ ﻛﯥ ﺑﻪ  ٣ﻧﻔﺮه ﭘﻪ ﭘﺮﺗګﺎﻟﻲ ژﺑﻪ او ٣ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ روﺳﻲ ژﺑﻪ ږﻏﻴږي .

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ څﻮك د ﭼﺎ ﺳﺮه روﻏﺒړ او ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ ﻛﻮى ﻧﻮ ﻫﺮو ﻣﺮو ﻳﯥ ﺑﺎﻳﺪ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږه د ﻧﻴﻤﻲ

ﻧړۍ ﻳﺎ ددې ﻛﻠﻲ د ﻧﻴﻤﻮ زﻳﺎﺗﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ اﺗﻪ ژﺑﻲ ﺋﯥ ﺑﺎﻳﺪ زده وي ﺗﺮ څﻮ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪو و ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ ﺗﻪ
ځﺎن ورﺳﻮى ﻛﻨﻪ ﻧﻮ د ژﺑﻮ ﭘﻪ دې د ﺑﺮﺗﺮۍ او ﻛﻬﺘﺮۍ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥ ﺑﻪ ﺿﺮور ﺧﺒﺮه ځ ﻴﻨﻲ ﺧﺮاﭘﻴږي !
ﭘﻪ ﻧـړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ دﻳـﻦ او ﻣﺬﻫـﺐ

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ډول ﻛﻪ څﻮك ﺧﭙﻠﻲ ﺳﺘﺮګﻲ وﺗړي او دﻏﻪ ارﺗﻪ ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻴﺎرډي ﻧړۍ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﻮﭼﻨﻲ

ګﻠﻮﺑﻞ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ را ﻏﻮﻧډه ﻛړي او ﻫﻤﺎﻏﻪ ﺳﻞ ﺗﻨﻪ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﯥ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ وﻟﺮي  ،وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﺧﻮښﻪ ﻫﻲ ﺧﻮا دې ﺧﻮا ﭘﻪ درو او ﭘﻪ ﺷﯧﻠﻮ ﻛﯥ راﺷﻮه ﺳﻲ اوﭘﻪ ﻻرو اواوﺑﻮ ﻛﯥ ځﺎن را ﻛښﯧﺒﺎﺳﻲ او د

ﻛﻠﻲ ﺧﻮاﺗﻪ را ﻣﺨﻪ ﻛړي ﻧﻮ د ﻻري ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻨﺞ ﻛﯥ دﻛﻠﻴﺴﺎوو زﻧګﻮﻧﻪ واوري،

وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪو ﻛﯥ د ﭘټﻚ ﭘﺮ ﻣﺦ د وﻫﻠﻮ ږﻏﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﻏﻮږو ﺳﻲ  ،ﺑﻞ ځﺎى ﺑﻪ د ﻣﺴﺠﺪو د ﻣﻨﺎرو
څﺨﻪ ﻣﺤﻤﺪي آذاﻧﻮﻧﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻴږي او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ داﺳﻲ ﻓﻜﺮ ﻛﻮي ﭼﯥ اوس ﻧﻮ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﻫﻢ و ﻛﻠﻰ

ﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﻰ دى .

د ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ او د ﻧﻔﻮﺳﻮ د اوﺳﻨﻲ ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺮ اﺳﺎس ﭘﻪ دﻏﻪ ﺳﻞ ﻛﺴﻴﺰه ﻛﻠﻰ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻋﻤﻼً درې
ﻋﻤﺪه دﻳﻨﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ،اﺳﻼم او ﻫﻨﺪو ﺑﻪ د ډﯦﺮﻛﻴﻮ ﻣﺴﻠﻄﻮ دﻳﻨﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎر ﻛﯥ ځﺎى وﻟﺮي  .ﭘﻪ ﺑﻞ
ﻋﺒﺎرت ددې ﻛﻠﻲ  ٣٢ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن وي ١٩ ،ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او ١٣ﺗﻨﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻨﺪواڼ وي  .د ﭘﺎﺗﻲ

ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺟﻤﻠﯥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﻘﻴﺪه و ﻟﺮي ا و ﻧﻮر دوه ﻧﻔﺮه ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو دﻳﻨﻮ ﻟﻜﻪ
ﺷﻴﻨﺘﻮ*  ،ﺳﻴﻜﻬﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﺗﺎض او ﻳﻮ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻳﻬﻮدي وي  .ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮه ﭼﯥ ﭘﻪ

ﻛﻮډو او ﺟﺎدو ﺑﺎﻧﺪي ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮي ﻫﻢ ﻛﻢ ﻧﻪ وى  .ﻛﻴﺪاى ﺳﻲ ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﯥ څﻠﻮرم ﻋﻤﺪه ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪﻏﻪ

د ﺟﺎدوګﺮاﻧﻮ او ﻛﻮډګﺮاﻧﻮ ﻣﺬﻫﺐ وي  .د ﻛﻠﻰ اﺣﺼﺎﺋﻴﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ واﻳﻰ ﭼﯥ ددې ﻛﻠﻲ  ١٢ﺗﻨﻪ د ﺑﺸﺮي

ﺗﻤﺪن د ﻟﻮﻣړﻧﻲ دوران د زاړه ﻣﺬﻫﺐ د ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﻨﻮ څﺨﻪ ﭼﯥ د روح ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﯥ ګﺮځﯧﺪﻟﻪ او ﭘﻪ ﻛﻮډو او ﺟﺎدو

ﻳﯥ اﻳﻤﺎن ﻻره اوس ﻫﻢ ورﺑﺎﻧﺪي ﻋﻘﻴﺪه ﻟﺮي  .ﻫﻐﻮى اوس ﻫﻢ ﻛﻮډي د ژوﻧﺪ دﺳﻤﺒﺎﻟﺘﻴﺎ او د ﻫﺮ رازي
ﻣﺸﻜﻼﺗﻮ او ﻳﺎ دﺧﭙﻠﻮروا او ﻧﺎروا ﻏﻮښﺘﻨﻮ و ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻪ ﻳﻮازﻧﻰ د ﺣﻞ ﻻره ﺑﻮﻟﻲ  .ﺧﻮ ﭘﻨځﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻴﺎ د

ﻻﻣﺬﻫﺒﺎﻧﻮ ﻣﺬﻫﺐ دى ! ﻳﻌﻨﻲ د ﻛﻠﻲ ﭘﺎﺗﻲ  ١ﺗﻨﻪ ﺑﻪ اﺻﻼً ﺑﯥ دﻳﻨﻪ او ﻻ ﻣﺬﻫﺒﻪ وي  .ﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻫﻴڅ دﻳﻦ او

ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎورﻧﻠﺮي .

ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻛﯥ و ﺑﺨښۍ ﭘﻪ دې ﺳﻞ ﻧﻔﺮي ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ د دﻳﻨﻮ او ﻋﻘﻴﺪو ﺗﻨﻮع او دﻫﻐﻮى ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﯥ ﭼﯥ

دﻏﻪ اوﺳﻨۍ ﺗﺎو ﺗﺮﻳﺨﻮاﻟﻰ څﻮك وﻳﻨﻲ ﻧﻮ ﻳﻮ دﺑﻞ دزﻏﻤﻮﻟﻮ روﺣﻴﻪ ،دورورۍ او اﺧﻮت ددوام ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ دا
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎره را ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ددې دﻳﻨﻮ د ﭘﻴﺮواﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﻨځﻲ اړﻳﻜﻮ راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ او ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛﯥ

د ګډ ژوﻧﺪ ﭘﺮﻧﺴﻴﭙﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ د ﺟﻮرج ډﺑﻠﻴﻮ ﺑﻮش ﻏﻮﻧﺪي اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ دﻋﻮه ﻫﻢ
ﻛﻮي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ څﻪ ډول ﺳﺮه ﺷﺎرﺑﻞ ﻛﻴږي ؟!

ﭘﻪ ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻓﻘﺮ  ،ﻟﻮږه او ﺧﻮاړه

ﭘﻪ دې ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﻓﻘﺮ اوﻟﻮږي ﻣﺴﺌﻠﻪ د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻣﺴﺌﻠﻮﭘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ د ﻧﻦ او ﺳﺒﺎ ډﯦﺮه ﺟﺪي ﺳﺘﻮﻧﺰه

او د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﻳﻮه ﺣﻴﺎﺗﻲ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ده  .څﺮګﻨﺪه ده اﻧﺴﺎﻧﺎن

د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ د ﭘﺎﻳښﺖ

او

ﺧﻮﻧﺪي ﻛﯧﺪو ﻟﭙﺎره ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ

دﻣﺨﻪ و ﻏﺬا ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي او

ﺑﺎﻳﺪ ﻏﺬا و ﺧﻮري  .ﺧﻮﭘﻪ ﻧړۍ

ﻳﺎ دﻏﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﻏﺬا څﺨﻪ د
ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ زﻳﺎﺗﻮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ

ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ او د ﻟﻮږي ﻣﻌﻀﻠﻪ
دﻫﻐﻮى ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﺳﺨﺖ ګﻮاښ

او ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻻﻧﺪي را وﺳﺘﻰ دئ .

ﻧﻦ ددرﻳﻤﻲ ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫﯧﻮادو ﻛﯥ د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻫﻮﻣﺮه رﻳښﻪ ﻏﺰوﻟﯧﺪه ﭼﯥ د ورځﻲ دﯦﺮش زره
اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻣﺮګ و ﻛﻨﺪي ﺗﻪ را ﻛﺸﻮي .

راځﻰ ﭼﯥ وګﻮرو دا ﻓﻘﺮ څﻪ ﺷﻰ دى او وﻟﻲ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻤﻦ ﻧﻪ اﻳﻠﻪ ﻛﻮي؟ آﻳﺎ دﻟﺘﻪ د ﻏﺬا ﻛﻤﻲ ده اوﻛﻪ ﺑﻠﻪ

ﻣﻮﺟﺒﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن وږي دي ؟

ﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻳﺎ ﭘﻪ دﻏﻪ ګﻠﻮﺑﻞ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻧﺎﻋﺎد ﻻﻧﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ددوام ﭘﻪ وﺟﻪ ﻓﻘﺮ ﺗﻞ ﺧﭙﻠﻪ ﺷﻮﻣﻪ ﺑڼﻪ

ﺳﺎﺗﻠﯥ او ﭘﻪ ﻫﺮ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺋﯥ ځﺎن ښﻜﺎره ﻛړى دى ﺧﻮ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارۍ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ دﻏﻪ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﻤﺪن

ﭘړاو ﻛﯥ و ﺧﭙﻞ اوج ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ ده  .ﻓﻘﺮ دﻏﺬا څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ دى وﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻧﻪ رﺳﯧﺪﻧﻪ او ﻟﻮږه ده ،ﻓﻘﺮ ﺑﯥ
ﻛﻮري ده ،ﻓﻘﺮ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏﻲ ﻛﯥ د ﻋﻼج ﺑﯧﻮﺳﻲ ده ،ﺑﯥ ﻛﺎري ده ،ﻓﻘﺮ دﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﺮﺑﻴﯥ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻲ ده،
دراﺗﻠﻮﻧﻜﯥ څﺨﻪ ﺑﯧﺮه ده ،ﻓﻘﺮ دﻟﻮږي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺧﭙﻞ اوﻻد د ﻣﺮګ ﻧﻨﺪاره ده،ﺑﯥ آﺑﻲ ده ،ﻓﻘﺮ ﺑﯥ ﭼﺎره ګﻲ

ده ،ﻓﻘﺮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ او آزادۍ ﻧﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ او واﻗﻌﻲ ﻏﻼﻣﻲ ده  .ﭘﺮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭼﯥ ﻟﻮږه

ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﻲ ﻧﻮ ﻫﺮ څﻪ ﺗﻪ ﻻس اﭼﻮي  ،ﻓﻘﺮ ﻧﺎ اﻣﻨﻲ ده اود ډﯦﺮو زﻳﺎﺗﻮ ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻴﺰو ﭘﺮاﺑﻠﻤﻮﻧﻮ زﯦږﻧﺪه ده .

ﻓﻘﺮ ډﻳﺮي څﻬﺮې ﻟﺮي او ﻫﺮ ځﺎى ﺧﭙﻞ رﻧګ ﺑﺪﻟﻮي ﺧﻮ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮه ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ داﺳﻲ ﺣﺎﻟﺖ دى ﭼﯥ ﺧﻠګ

ﻏﻮاړي دﻫﻐﻪ څﺨﻪ وﺗښﺘﻲ .اوس ډﯦﺮ ﭘﻪ دې ﺑﺎور دي ﭼﯥ ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږه داﺳﻲ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﺪه ﭼﯥ ګﻨﻲ د ﺑﺸﺮ اذﻟﻲ

ﻧﺼﻴﺐ دي وي  ،ﺑﻠﻜﻪ دا د ﺣﺮﻳﺼﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﺟﻮړه ﺳﻮې ﻏﻤﻴﺰه او داوﺳﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﺳﻴﺴټﻢ ﻳﻮه ﺑﺪ ﺷﻜﻠﻪ ﭘﺎﯦﻠﻪ ده ﭼﯥ دﻫﻤﺪې ﭘﺪﻳﺪې ﭘﻪ دوام ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﺮ ﻧړۍ ﺑﺎﻧﺪي داﺳﻲ ﻧﺎوړه ﺳﺎﻳﻪ
ﻏﻮړوﻟﯥ ده  .ﻓﻘﺮ زﻣﻮږ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻲ ﻧړۍ ﭘﺮ وﺟﺪان ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻮ ﺗﻮر داغ دى  ،دﻧړۍ ﺷﺘﻤﻦ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ دﻓﻘﺮ د

ﻏﺰﯦﺪو ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺷﺘﻤﻦ ﻛﻴږي ﻧﻮ وﺟﺪاﻧﺎً ﻫﻐﻮى وﺑﺸﺮي ټﻮﻟﻨﻲ ﺗﻪ ﻣﺴﺆﻟﻪ او ګﺮم دي  .ﻧﻦ ﭼﯥ داﺳﻲ

ﺗﻼښﻮﻧﻪ ﻛﻴږي ﺗﺮڅﻮ دﻏﻪ ﻣﻮﺟﻮده ﻧړۍ واﻟﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛړي او د ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ګﻠﻮﺑﻞ ﻛﻠﻰ ﺟﻮړ ﻛړي ﻧﻮ ﻛﻪ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ د ﻣﻮازﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﭼﻮﻛﺎټ ﻛﯥ د اﻧﺴﺎن د ښﯧﺮازې ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﻟﻮږي ،ﻓﻘﺮ ،ﺑﻴﻜﺎرۍ

او ﺑﯧﻮزﻟﻰ د ﭘﺎى ﭘﺎﻛﻪ اﻣﺤﺎء د ﭘﺎره ﺑﻨﺴټﻴﺰ اوﻋﺎدﻻﻧﻪ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﺴﻲ ﻧﻮ داﺑﻪ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ ﭘﻪ دې ﻧړۍ
وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ دﻓﻘﺮ او ﺑﯥ ﻋﺪاﻟﺘۍ دﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﻣﺎﻧﺎ وﻟﺮي .

د ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻤﺪن ﭘﻪ دﻏﻪ روان د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارۍ ﭘﻪ دوران ﻛﯥ  ،ﻫﺮ ﻛﺎل ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن

د ﻫﻐﻪ څﻪ د ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ځﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺷﺘﻤﻨﻮ ﻫﯧﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ د اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮادو ﭘﻪ څﻴﺮ اﻳﺴﺘﻪ
ﻏﻮرځﻮل ﻛﻴږي  .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧړۍ ﻛﯥ د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډو ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا ﻛﯥ اﻧﺴﺎﻧﺎن دورځﻲ د ﻳﻮه ډاﻟﺮ ﻧﻪ ﻛﻢ او درې

ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ﻳﯥ ﭘﻪ درو ډاﻟﺮو ﺧﭙﻠﻪ ورځ ﺳﺒﺎ ﻛﻮي  .د ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ ﻧﻪ زﻳﺎت ﻛﺴﺎن دڅښﺎك د ﺻﺤﻲ اوﺑﻮ
څﺨﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻪ او څﻪ ﻧﺎڅﻪ دوه ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻧﺴﺎﻧﺎن دﺻﺤﻲ او ﻃﺒﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻲ دي  .دﻏﻪ

ارﻗﺎم د ﻫﺮ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮ زﻳﺎﺗﻴږي  .ﻫﺮﻛﺎل  5ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻟﻮږي ﻧﻪ ﻣﺮي او ﻧﻮر 12
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ د ژوﻧﺪ د ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ اړﺗﻴﺎو د ﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﺮڅﻮي  .ﻓﻘﺮ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﺎل ﻛﯥ ﺳﻞ

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن دزده ﻛړي و ﭘﺮﯦښﻮدﻟﻮ ﺗﻪ اړﺑﺎﺳﻲ  .د ﻣﻠګﺮو ﻣﻠﺘﻮﻧﻮ د ګﺰارش ﭘﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ

ﻧړۍ ﻛﯥ درې ﻟﻜﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﻟﻮږي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ د ﺳﺮﺗﻴﺮو ﭘﻪ څﻴﺮ د دﯦﺮﺷﻮ ﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮﺟګړو ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﺮي  .د

ﻫﻐﻮى ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﺳﭙﯧڅﻠﺘﻴﺎ ﻏﻼ ﺳﻮې او دې ﺗﻪ اړ ﺳﻮي دي ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﭙﻠﻪ
ځﻼﻧﺪه راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ دداﺳﻲ ﺟګړو ﺳﺮه و ﻣﻮښﻠﻮي ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي .

ﻧﻦ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﺮه ﺟګړو ﻛﯥ ﺳﺮ ﺗﻴﺮي ﭘﻪ دې ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي ﭼﯥ د څﻪ د ﭘﺎره ﺟﻨګﻴږي ،ﻫﻐﻮى ﺑﺲ د اﺟﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ
د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ګﻤﺎري او و ﻫﺮ څﻪ ﺗﻪ ﺗﻦ ورﻛﻮي ﺗﺮ څﻮ د ﻟﻮږي څﺨﻪ ځﺎن وژﻏﻮري

.دﻏﻪ ﺑﺮﺑﻨډه او ﻧﻮر ډﯦﺮو زوروﻧﻜﻲ ارﻗﺎﻣﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ زﻣﻮږ د دوران ﻳﻮ ﺗﺮﻳﺦ واﻗﻌﻴﺖ څﺮګﻨﺪوي او د

اوﺳﻨۍ ﻧړۍ ﻳﻮه ټﻮﻟﻨﻴﺰه ﻏﻤﻴﺰه او د درﻣﻨﺪو ټﻮﻟﻨﻮﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺮاژﻳﺪي ده.

آﻳﺎﭘﻪ دې ﻧړۍ ﻳﺎ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺧﻮاړه ﻧﺴﺘﻪ ﭼﯥ دﻏﻪ ﻓﻘﺮ اوﻟﻮږه د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮې ده او ﻛﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﻮﺟﺒﻪ ﻫﻢ

ﻟﺮي ؟ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ څﻮك ددې ﻛﻠﻲ و ﺑﺎزار ﺗﻪ د

ﻧﻴﮋدې څﺨﻪ ګﻮري ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ ﺧﻮ ډﯦﺮه

ګڼﻪ ګﻮڼﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي  .دﻟﺘﻪ ﺧﻮډول ډول

ﺧﻮاړه ﺳﺘﻪ او د ﻫﺮ رازي ﻣﻮادو ﭘﺮﻳﻤﺎﻧﻲ ده

 ،ﻏﻠﻪ داﻧﻪ او د ﻛﺮﻫڼﻲ ﻧﻮر ﺣﺎﺻﻼت ﻫﻢ
ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻪ دي  .ددې ﻛﻠﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ

ګډ ﻛﺎر او زﻳﺎر ﺳﺮه ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ وﺳﻪ
وه ﻧﻮ ﻫﺮ ډول ﺣﻴﻮاﻧﺎن ﻳﯥ روزﻟﻲ دي د څړ

ځﺎﻳﻮﻧﻪ او ﻛﺮوﻧﺪې ﻟﺮي  .رﻧګﺎرﻧګﻪ

ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ وده ورﻛړﯦﺪه ،ﻫﺮڅﻪ

ﺳﺘﻪ او ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻪ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻲ ده  .ﭘﻮ ﻫﯧږى ﭘﻪ
دې ﺳﻞ ﻛﺴﻴﺰه ﻛﻠﻰ ﻛﯥ ٣١داﻧﯥ ﭘﺴﻮﻧﻪ
ﺳﺘﻪ٢٣ ،داﻧﯥ ﻏﻮاﻳﺎن ګﺮځﻲ،

١ﺧﻮګﺎن

ﺗﺎ و ﺑﺎﻻ ﻛﻴږي ٣ ،اوښﺎن ٢ ،آﺳﻪ او ١٩٠داﻧﯥ ﭼﺮګﻲ او ﭼﺮګﺎن ﻫﯥ ﺧﻮا دې ﺧﻮا ﺗﻪ ګﺮځﻲ را ګﺮځﻲ ! ﻏﻠﻪ
داﻧﻪ او د ﻛﺮﻫﻨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺮڅﻪ ﭘﻜښﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي  .ﻫﻮﻛﻰ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ دټﻮﻟﻲ ﻣځﻜﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺷﭙږ

ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره و ﺑﺨښﻰ ددې ﺳﻞ ﻛﺴﻴﺰه ټﻮل ﻛﻠﻰ د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻟﭙﺎره ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻲ ده او څﻪ ﻧﺎڅﻪ د

اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ د ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻮازي دوه ځﻠﻪ زﻳﺎت ﭼﺮګﺎن ﺳﺘﻪ !

ﻧﻮﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﺒﺮه داﺳﻲ وي او دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﺧﻮړو ﻫﻴڅ ډول ﻛﻤﻲ ﻧﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺮﯦﻤﺎﻧﻲ ﻻﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮده وي

ﻧﻮ داﻟﻮږه وﻟﻲ ﺳﺘﻪ ؟ دﻏﻪ ټﻮﻟﻪ د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺗﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻪ رﺳﻴږي ؟ دﻏﻪ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﻛﻪ

ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ددې ﻛﻠﻲ وﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺗﻮذﻳﻊ ﺳﻲ  ،اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮص ځﻴﻨﻲ اﻳﺴﺘﻪ ﺳﻲ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ د ﻛﺎر زﻣﻴﻨﻪ

ﺑﺮاﺑﺮه او د ﺧﭙﻞ ﻛﺎر او زﺣﻤﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺗﻮګﻪ ﺣﻖ و ﺣﻘﺪار ﺗﻪ ور ﺳﻴږي  ،ﻧﻮ ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږه ﺧﻮ

ﺑﺎﻳﺪ اﺻﻼً وي ﻧﻪ ؟ ﻧﻮ داﺳﻲ وﻟﻲ ﻧﻪ ﻛﻴږي ؟

ښﺎﺋﯥ دﻟﺘﻪ ددې ﺳﺘﻮﻧﺰي ﻋﻤﺪه وﺟﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ﭘﺮوت وي  .دﻟﺘﻪ دﻏﻪ څﻪ ﭼﯥ وﻟﻲ ﻟﻮږه ﺳﺘﻪ،

وﻟﻲ ﻓﻘﺮ ﺳﺘﻪ ،وﻟﻲ ﺟګړه ﺳﺘﻪ ،وﻟﻲ ﻏﻼ او ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺘﻪ ،وﻟﻲ ﺑﯥ ﺳﻮادي ﺳﺘﻪ ،وﻟﻲ ﺑﯧﻜﺎري ﺳﺘﻪ وﻟﻲ اﻣﻦ

ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ دى وﻟﻲ ﻧړۍ وال ﻣﺎرﻛﻴټ د ﻫﻴﺮوﻳﻨﻮ او وﺳﻠﻮ د ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮاﻧﻮ ﭘﻪ وﻟﻜﻪ ﻛﯥ راﻏﻠﻰ دى وﻟﻲ ﭘﻪ

دې ﻧړۍ ﻛﯥ داﺳﻲ ﻟګﻪ درګﻪ ده او داﺳﻲ ډﻳﺮ ﻧﻮر څﻪ ﺳﺘﻪ دا ځﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ټﻮﻟﻨﻴﺰ
ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺴﺘﻪ ،ﻋﺎدﻻﻧﻪ د ﻛﺎر او ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﯧﻮه ﻧﺴﺘﻪ  .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﺪل ﻧﺴﺘﻪ  .د ګټﻲ او د ﭘﻴﺴﻮ دﻻﺳﺘﻪ راوړﻟﻮ

ﻟﭙﺎره ﻳﻮڅﻮك ﻫﺮ روا او ﻧﺎرواڅﻪ ﻛﻮ ﻻى ﺳﻲ  .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ددې ﻛﻠﻲ د ﺳﻠﻮ ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻨځﻮس ﺗﻨﻪ ﺳﻢ

ﺧﻮاړه ﻧﻠﺮي ،دوا ﻧﻠﺮي او ﻫﻤﻴﺸﻪ وږي ﺳﺎﺗﻞ ﻛﻴږي  ،د ﻫﺴﺘﻮګﻨﻲ ځﺎى ﻧﻠﺮي  ،د ﺗﻌﻠﻴﻢ او زده ﻛړي ﻧﻪ
ﻣﺤﺮوﻣﻪ او ﺑﯧﻜﺎره دي  .ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ دﺧﻮړو د ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻪ وﺟﻪ د ﻧﺲ او ﭘﻪ ﻧﻮرو زﻳﺎﺗﻮ ﻧﺎﺟﻮړﻳﻮ اﺧﺘﻪ دي .

ددې ﻛﻠﻲ ﻳﺎ د ټﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﻳﻮازي ٣٠ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻮره ﻏﺬا رﺳﻴږي او دژوﻧﺪ د ﻧﻮرو ښﯧګڼﻮ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻤﻦ دي  .ﭘﻪ

واﻗﻌﻴﺖ ﻛﯥ ددې ﻛﻠﻲ د ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﯧﺪو ﺑﺎزار ﻳﻮازي ددﯦﺮﺷﻮ ﺗﻨﻮ ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﯥ راﻏﻠﻰ دئ  .ﻫﻤﺪﻏﻪ دﯦﺮش ﺗﻨﻪ

او دﻫﻐﻮى ﺳﺮﻏﻨﻪ دي ﭼﯥ دټﻮل ﻛﻠﻲ ﭘﺮ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ او ﻧﻌﻤﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﺧﯧټﻪ اﭼﻮﻟﯥ او د ﺗﻜﻨﺎﻟﻮﺟۍ ټﻮل ﻫﻐﻪ

دﺳﺘﺎوردوﻧﻪ ﭼﯥ ﺑﺸﺮ د ﭘﯧړﻳﻮﭘﯧړﻳﻮ زﺣﻤﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ و اوﺳﻨﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺗﻪ را را رﺳﻮﻟﻰ دى ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺋﯥ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺤﺼﺎر ﻛﯥ راوﺳﺘﻲ او د ځﺎن ﭘﻪ ګټﻪ ﺋﯥ ﻛﺎروﻟﻲ دي  .داﻧﻮر اوﻳﺎ ﺗﻨﻪ وږي دي  ،اوﭘﻪ ﻧﺲ ﻧﻪ

دي ﻣﺎړه  .ان د ﺧﭙﻞ ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻟﻴ ﺮي ﺳﺎﺗﻞ ﻛﻴږي  .دﻏﻪ دﯦﺮش ﺗﻨﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ څﻪ ﻫﻢ ﺧﻮري او ﻧﻮر ﻫﺮ

څﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ وﻟﻜﻪ ﻛﯥ دي  ،ﻧﻮ ﻫﻐﻮى دا ﻛﺎر د ځﺎن ګﻨﺎه ﻧﻪ ګڼﻲ دا ځﻜﻪ ﭼﯥ د ﻫﻤﺪې د ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴټﻢ

اداري ﺳﺎﻏﺮى ﻫﻤﺪاﺳﻲ راﻏﻠﻰ دى  ،ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻧړۍ وال ﺳﻴﺴټﻢ او دﻫﻐﻮى ﻧړۍ وال ﺣﺎﻣﻴﺎن ﻫﻐﻮى ﺗﻪ دا ﺣﻖ
ورﻛړى دى ﭼﯥ ﻫﻤﺪاﺳﻲ وﻛړي د ﻫﻐﻮى څﺨﻪ دﻓﺎع ﻫﻢ ﻛﻮي  .ان ﻟﻜﻪ زﻣﻮږ د وﻃﻦ ﺟﻨګﺴﺎﻻران ﭼﯥ زﻣﻮږ

وﻟﺲ ﻫﻐﻮى ﺗﻪ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮان او ﭘﻪ ﺟﻨﺎﻳﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ښﻜﯧﻞ ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ د ﻋﺎﻣﻪ وژﻧﻮ ﻣﺠﺮﻣﺎن واﺋﯥ  ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭼﯥ ﻧﻦ
ﭘﻪ ښﻴښﻪ اى ﺑﻨګﻠﻮ ﻛﯥ اوﺳﻲ او ﺑﺎﻧﻜﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ډاﻟﺮو ډك ﻛړي دي  .دﻏﻪ ﺳﻴﺴټﻢ ﻫﻐﻮى ﺳﺎﺗﻲ او ان ﭘﻪ

وﺳﻠﻮﺋﯥ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮي  .ﭘﺮون ﺋﯥ ﻫﻢ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮل دا ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻮى د ﻫﻤﺪاﺳﻲ ﻣﺰدورو اﺷﺨﺎﺻﻮ ﭘﻪ

وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻻﺳﻮﻫﻨﻮ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮاﺑﺮه وي ،ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږه ډﯦﺮوي او و راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او

ﺳﻴﻤﻪ اﻳﺰه ﻻﻧﺠﻮ ﺗﻪ ﻻ ﻧﻮره ﻫﻢ ﻻري ﺧﻼﺻﻮي .

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ددې ﻛﻠﻲ و دﯦﺮﺷﻮ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ددې ﻛﻠﻲ د ټﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘۍ د ﻏﻀﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ټﻮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ ﻛﺎر

ﻟﻮﯦﺪﻟﻲ دي ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ دﺳﺎﺗﻠﻮ او دوام ﻟﭙﺎره ﻳﯥ ﺧﺒﺮه و ﺟګړو ،ﺷﻴﻄﻨﺖ ،ﺗﻴﺮﻳﻮ او ووﺳﻠﻪ واﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻮ ﺗﻪ
ﻫﻢ را اﻳﺴﺘﻠﯧﺪه ﭘﺮ ﻣﻠﺘﻮ او ﻫﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﻧﺎروا ﺟګړې ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻛړي دي  .ﭘﻪ دې ګﻠﻮﺑﻞ ﻛﻠﻲ د وﺳﻠﻮ ﭘﻪ

دې ﻧړۍ واﻟﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﻛﯥ ﻳﻮازي د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻮځﻲ ﭘﺎﻧګﻪ و ﺷﭙږ زرو ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮو ﺗﻪ رﺳﻴږي  .دا ﭘﻪ داﺳﻲ

ﺣﺎﻟﺖ ﻛﯥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﻴږي ﭼﯥ د ټﻮﻟﻲ ﻧړۍ د ﭘﻮ ځﻲ ﻟګښﺖ اﻧﺪازه اوس اﺗﻪ ﺳﻮه زره ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮو ﺗﻪ ځﺎن

رﺳﻮﻟﻰ دى  .دﻏﻪ رﻗﻢ ﺗﻪ ښﻪ ﺳﻮچ وﻛړى ،اﺗﻪ ﺳﻮه زره ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮه ! دﻏﻪ ﭘﻴﺴﯥ زﻳﺎﺗﺮه دوﺳﻠﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻓﺎﺑﺮﯦﻜﻮ د ﻟﻮﻳﻮﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﺳﻬﻢ ﻟﺮوﻧﻜﻮ و ﺣﺴﺎﺑﻮ ﺗﻪ ﺷﻮه ﻛﻴږي  .ﻧﻮ ﻛﻪ ﻣﻮږ ددې ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ څﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ

و دې ښﻜﻠﻲ او ارﺗﻲ ﻧړۍ ﺗﻪ را ووزو او ددې ﻧړۍ د ﺷﭙږ ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ و ژوﻧﺪ ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺳﻮ ،ﻳﻮازي

ددﻏﻪ ﭘﻮځﻲ ﻟګښﺖ د ﭘﻴﺴﻮ څﺨﻪ د ﺳړي ﭘﺮ ﺳﺮ 133زره ډاﻟﺮه و ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ رﺳﻴږي  ،ﭘﻪ دې ﭘﻴﺴﻮﺳﺮه

ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﻳﻮ څﻮك د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻫﺮه ﺧﻮا ﺳﻤﺒﺎﻟﻪ او ﻫﺮه وﻳﺠﺎړه ﺋﯥ آﺑﺎده ﻛړي  .اﻟﺒﺘﻪ داﻳﻮازي د ﭘﻮځﻲ
ﻟګښﺖ د وﻧډي ﺑﺮﺧﻪ ده ﻫﺎ ﻧﻮر ﻣﻠﻲ ﻋﺎﻳﺪ او ﺧﭙﻞ دﻻس د ﺧﻮارﻳﻮ ګټﻪ ﺧﻮ ﺋﯥ ﻻ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺮﯦږدى!

ﻫﻐﻪ ﺗﺎزه ارﻗﺎم ﭼﯥ ﺧﭙﺎره ﺳﻮي دي ښﻴﺊ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ د ﻋﺮاق د اﺷﻐﺎل ﻣﺼﺮف د ﻫﻔﺘﯥ درې ﻣﻠﻴﺎرډه

ډاﻟﺮه او د ﻛﺎﻟﻪ څﻪ ﻧﺎڅﻪ  ١٠ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮه ﺗﻤﺎﻣﻴږي  ،ددې ﺳﺮه ﻛﻪ داﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟګړې ﻟګښﺖ ﻫﻢ

ﻳﻮځﺎى ﺳﻲ ﻧﻮ ﺳﺮﺋﯥ د ﻫﻔﺘﯥ څﻠﻮرو ﻣﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮو ﺗﻪ رﺳﻴږي .

ﻫﻐﻪ رﻗﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻴﮋدو وﺧﺘﻮ ﻛﯥ د اﻟﻤﺎن ږغ ﺳﺎﻳټ د واﺷﻨګټﻦ ﭘﻮﺳﺖ د ورځﭙﺎڼﻲ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺧﭙﻮر ﻛړى

دى ان ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎره ﻻ زﻳ ﺎت ﻫﯧښﻨﺪه اوﺣﻴﺮاﻧﻮوﻧﻜﻲ دى  .ددې رﻗﻢ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻛﻪ د ﻋﺮاق د

ﺟګړې ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺼﺮف ﺳﺮه ﻟﻜﻪ د ټﭙﻴﺎﻧﻮ ددرﻣﻠﻲ ﺧﺮﭼﻪ او ﻧﻮر ﻫﻢ ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻲ ﻧﻮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻪ ﻳﻮازي دﻋﺮاق

دﺟګړې ﻣﺼﺮف د ورځﻲ  720ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه ﺗﻤﺎﻣﻴږي .دﻏﻪ رﻗﻢ ﺗﻪ ﻛﻪ ﭘﻪ دﻗﺖ ﺳﺮه وﻛﺘﻞ ﺳﻲ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ

ﺣﺴﺎب ﭘﻪ ﻫ ﺮه دﻗﻴﻘﻪ ﻛﯥ ﭘﻨځﻪ ﻟﻜﻪ ډاﻟﺮه ﻣﺼﺮف ﻛﻴږي  .دﻟﺘﻪ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻴږي ﭼﯥ دا څﺮﻧګﻪ ﺑﺸﺮ

دوﺳﺘﻲ  ،ډﻳﻤﻮﻛﺮاﺳﻲ او د ﺑﺸﺮي ﺣﻘﻮﻗﻮ درﻧﺎوى دى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ د ورځﻲ دﯦﺮش زره ﺗﻨﻪ د ﻟﻮږي ﻣﺮي

ﺧﻮ دﻏﻪ دﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎن د ﭘﺮدﻳ ﻮ وﻃﻨﻮ د ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﻛﻮﻟﻮ او ﺟګړو ﻛﯥ دورځﻲ 720ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ډاﻟﺮه
ﻣﺼﺮﻓﻮي؟!

د دې ﻧﻪ ﻋﻼوه د اﻣﺮﻳﻜﺎ دوﻟﺘﻲ اداره دﻛﺎﻟﻪ ﺗﺮ  ٠٠ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ډاﻟﺮو زﻳﺎﺗﻪ د ﭘﻮځﻲ وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﻟګښﺖ ﺑﺎﻧﺪي

ﻟګﻮي  .ﻧړۍ واﻟﻲ ټﻮﻟﻨﻲ اټﻜﻞ ﻛړى دئ ﭼﯥ ﻳﻮازي ﭘﻪ دﻏﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮه ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﯥ و ټﻮﻟﻲ ﻧړۍ ﺗﻪ د

څښﺎك اوﺑﻪ ﺳﺮ رښﺘﻪ ﺳﻲ ،ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ د ټﻮﻟﻲ ﻧړۍ و ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻏﺬا ،د ﺗﻞ ﻟﭙﺎره د ﺗﻌﻠﻴﻢ او ﺗﺮﺑﻴﯥ

اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻲ  ،ﺻﺤﻲ آﺳﺎﻧﺘﻴﺎوي ،ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﯥ ،ﻛﻮروﻧﻪ او ﻧﻮر ډﯦﺮ اړﻳﻦ څﻪ ورﺗﻪ آﻣﺎده ﺳﻲ  .دا ﭼﻲ دا
ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻴږي ﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ډﯦﺮي ﭘﻮښﺘﻨﻲ او اﻧﺪﯦښﻨﯥ را ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻮي ،او ډﻳﺮ درواغ او رﺷﺘﻴﺎ ﻫﻢ و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ را

ﺑﺎﺳﻲ .

د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ څﺨـﻪ ﺑـﯧـﺮه

وﻳﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﺗﺮ٢٠ ٠ﻣﻴﻼدي ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻮري ﺑﻪ د ﻧړۍ د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺷﻤﯧﺮه د ﻧﻦ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ دوه ﺑﺮاﺑﺮه زﻳﺎﺗ ﻪ ﺳﻲ .

ددې ﻛﺴﺎﻧﻮ د ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ  ٩٧ﭘﻪ اﺻﻄﻼح زﻣﻮږ د ګﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ګډون د درﻳﻤﻲ

ﻧړۍ ﭘﻪ ﻫﻴﻮادو ﻛﻲ ﭼﯥ ﻫﻤﺪا وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻲ ﻳﺎ ﻟږ ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻠﻠﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﻴږي وزﯦږي ﻛﻮم ﭼﯥ د ﻫﻤﺪا

اوﺳﻪ څﺨﻪ ﻻ د ﻟﻮږي او ﺧﻮړو د ﻛﻤﺒﻮد او ﻧﻪ رﺳﯧﺪو د ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺮه ﻻس او ګﺮﯦﻮان دي  .د دې ﻫﻴﻮادو
اﻧﺴﺎﻧﺎن د راﺗﻠﻮﻧﻜﯥ څﺨﻪ
ﺟﺪي ﺑﯧﺮه ﻟﺮي .

د ﻧړۍ وال ﻏﺬاﻳﻰ ﺳﺎزﻣﺎن

داﺳﻲ ﺑﺮآورد ﻛﻮي ﭼﯥ
ﻫﻤﺪاګړى850

ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ

اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﺧﻮړو دﭘﺎره
ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬا ﻧﻠﺮي او ﭘﻪ دۍ

ﺣﺴﺎب د ﻛﻠﻲ ﺷﻞ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ

دﺧﻮړو د ﻛﻤﺒﻮد ﭘﻪ وﺟﻪ د

ﻧﺲ او ﭘﻪ

ﻧﻮرو زﻳﺎﺗﻮ

ﻧﺎﺟﻮړﻳﻮ اﺧﺘﻪ دي او دوا

ﻧﻠﺮي  .ددې ﻛﻠﻲ ﻳﺎ د ټﻮﻟﻲ

ﻧړۍ ﻳﻮا زي ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ 30ﺗﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﻮره ﻏﺬا رﺳﻴږي او ﻫﻐﻪ ﭼﯥ دﻫﻐﻮى څﺨﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻛﻴږي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ
ﺑﻴﺎ اﻳﺴﺘﻪ ﻏﻮرځﻮ ل ﻛﻴږي  .د ﻳﻮه ﺧﭙﺎره ﺳﻮي رﻗﻢ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ﻫﻐﻪ رﻧګﺎرﻧګ ﻪ ﺧﻮړو ﻣﻘﺪار ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻳﯥ ﻫﺮ

ﻛﺎل د اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﯥ ﻣﺼﺮف ﻛﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ واك ﻛﯥ اﻳږدي  160ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻮاد ﻛﻴږي  .ددﻏﻪ ﻣﻘﺪار څﺨﻪ 45
ﻣﻴﻠﻴﺎرډه ﻛﻴﻠﻮ ﭼﯥ ﺳﺒﺰي ،ﺗﺎزه ﻣﯧﻮې ،ﺷﻴﺪې ،ﻏﻮښﻲ او ﻏﻠﻪ داﻧﻪ ﭘﻜښﯥ ﺷﺎﻣﻠﻪ ده د ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻮادو د

ﭘﻠﻮروﻧﻜﻮ ،د رﺳﺘﻮراﻧﻮ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ او ﻳﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ د

ﻣﺼﺮف ﻛﻮﻧﻜﻮ ﻟﺨﻮا اﻳﺴﺘﻪ ﻏﻮرځﻮل ﻛﻴږي  .دﻏﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ ﻫﻴﻮادو ﻛﯥ د
 300ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﺗﻨﻮ و ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﻣﻄﻠﻘﻲ ﻟﻮږي ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دي ﻧﺠﺎت ورﻛړي او دﻏﻪ ﺗﻮره ﻗﺎره د ﻟﻮږي د

وﺑﺎ څﺨﻪ ﺑﭻ ﻛړي  .ﺧﻮ دا ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻴږي  .دﻏﻪ ﺛﺮوت ﭼﯥ ﻫﻤﺪا ﻧﻦ اروﭘﺎ او اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻻﺳﺘﻪ را وړي او ځﺎﻧﺘﻪ

ﻳﯥ ﻛﻮټﻪ ﻛړﻳﺪي ﻧﻮدا ﺧﻮ د ﻫﻐﻮى داﺳﺘﻌﻤﺎري ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ د آﺳﻴﺎ ،اﻓﺮﻳﻘﺎ او ﻻﺗﻴﻨﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻟﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ څﺨﻪ ﻻﺳﺘﻪ را وړي دي او دا ﻟړى ﻻ ﻫﻤﺪاﺳﻲ ﭘﻪ ﻧﻮې ﺑڼﻪ رواﻧﻪ ده .

د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻤﻬﻮر رﺋﻴﺲ ﺑﻮش ﻳﻮ وﺧﺖ وﻳﻠﻲ وه ﭼﯥ »د اﻣﺮﻳﻜﺎ د ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﺷﯧﻮې ﺑﺎﻧﺪي ﭼﺎﺗﻪ د ﭼﻨﯥ وﻫﻠﻮ
ﺣﻖ ﻧﻪ ور ﻛﻮل ﻛﻴږي « ﻳﺎ دا ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺑﺪﻧﺎﻣﻪ د دﻓﺎع وزﻳﺮ ډوﻧﺎﻟډ رﻣﺴﻔﻴﻠډ د ټﺮور ﭘﺮ ﺿﺪ د
ﺧﭙﻠﻲ ﺟګړې ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﭘﻪ دې ﻛﯥ ﻟﻴﺪه ﭼﯥ ﻧړۍ وال ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻣﺘﻘﺎﻋﺪه ﻛړي ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻫﻮډ ﻛړى دى
ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻲ اﻣﺮﻳﻜﺎﺋﻲ ﺷﯧﻮې ﺑﺎﻧﺪي و ژوﻧﺪ ﺗﻪ دوام ورﻛړي!

ﭘﻪ دې ﻧړۍ وال ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻣﯧﺸﺘﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻰ ژوﻧﺪ د ﺷﯧﻮې د ﻣﺪاﻓﻌﺎﻧﻮ څﺨﻪ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ

آﻳﺎ د ﻧړۍ ﻧﻮر ﻣﺤﺮوم ﺳﺎﺗﻞ ﺳﻮي وﻟﺴﻮﻧﻪ ﻫﻢ داﺣﻖ ﻟﺮي ﭼﯥ د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ وﻛړي ﻛﻪ ﻳﺎ؟ ﻛﻪ
ﺋﯥ ﻧﻠﺮي ﻧﻮ وﻟﻲ ﺋﯥ ﻧﻠﺮي او ﻛﻪ ﺋﯥ ﻟﺮي ﻧﻮ دﻏﻪ او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺳﻮاﻟﻮ ﺗﻪ څﺮﻧګﻪ ځﻮاب ورﻛﻮي :

د ﻣځﻜﯥ د ﺳﻴﺎﺳﺘﻮ د اﻧﺴټﻴټﻮټ ) (Earth Policy Instituteرﺋﻴﺲ ښﺎﻏﻠﻰ ﻟﻴﺴټﺮ ﺑﺮاون )(Lester Brown

ﻧﻈﺮ څﺮګﻨﺪوي ﭼﯥ ﺗﺮ ﻛﺎل ٢٠٠
ﭘﻮري ﺑﻪ ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﯥ د ﺳړي ﭘﺮ ﺳﺮ

ﻛﻠﻨﻰ ﻋﺎﻳﺪ د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻧﻪ واوړي  ،ﻛﻪ

ﭼﻴﺮي ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﯥ د ﻏﻮښﻮ ﻫﻤﺪا ﺷﺎﻧﻲ

د اﺻﺮاف ﻣﺼﺮف ﻟﻜﻪ ﻫﻤﺪا اوس ﭼﯥ

ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ روان دى ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻲ

ﻧﻮ

ﻳﻮازي د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺳﻠﻮ ﻛﯥ

اﺗﻴﺎﻏﻮښﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﭼﻴﻦ ﭘﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﯥ
وﻟﻮﯦږي ! ﻫﻨﺪ ﺧﻮ ﻻ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى

ﭘﺮﯦږده ﭼﯥ د دې ﻫﻴﻮاد اﻗﺘﺼﺎدى

ﭘﻴﺎوړﺗﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺮ ٢٠ ٠ﭘﻮري د اﻣﺮﻳﻜﺎ

و ﻛﭽﻲ ﺗﻪ ورﺳﻴږي .

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺮﺗﻴﺐ د وړﻟډ واچ اﻧﺴټﻴټﻴﻮټ) (World watch Instituteواﻳﯥ ﭼﯥ »ﻫﻤﺪا اوس ﭘﻪ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﯥ د

ﺳړي ﭘﺮ ﺳﺮ دﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻮ او ﻏﻠﻮ داﻧﻮ ﻣﺼﺮف د ﭼﻴﻦ او ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﭘﻨځﻪ ځﻠﻪ زﻳﺎت دى  .ﻧﻮﻛﻪ ﻗﺮار دا وي ﭼﯥ

ﻫﺮ ﭼﻴﻨﺎﺋﯥ ﻳﺎ ﻫﺮ ﻫﻨﺪى ﻟﻜﻪ ﻳﻮاﻣﺮﻳﻜﺎﺋﯥ ﻏﻮﻧﺪي ﻣﺼﺮف وﻛړي ﻧﻮ ددې ﻛﺎر دﭘﺎره ﺑﻪ د ﻣځﻜﻲ و دوو ﻛﻮرو

ﺗﻪ ﺿﺮورت وي ! « او دې ﺗﻪ ورﺗﻪ ﻧﻮري ډﻳﺮي داﺳﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻲ .

ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ددې ﻛﻠﻲ و دﯦﺮﺷﻮ ﺗﻨﻮ ﺗﻪ  ،ددې ﻛﻠﻲ د ټﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘۍ د ﻏﻀﺒﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎره ټﻮل اﻣﻜﺎﻧﺎت ﭘﻪ ﻛﺎر

ﻟﻮﯦﺪﻟﻲ دي ﺧﻮ د دې ﻛﻠﻲ د اوﻳﺎ ﺗﻨﻮ دﻫﺴﺘﻴﻮ د ﻏﻼ ﻛﻮﻟﻮ او د ﻫﻐﻮى د ﺧښﻢ او ﭘﺎڅﯧﺪﻟﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮى ﻟﭙﺎره

وﺳﻠﻪ واﻟﻲ ﺟګړې او ﻣﺴﺎﺑﻘﯥ را ﺷﺮوع ﺳﻮي او د ﻣﺮګ او وژﻧﻮ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ورځ ﻟﻤﻦ وﻫﻠﯥ ده

.ﺳﺮه ددې ﭼﯥ د ﻓﻘﺮ ﺑﻨﻴﺎدي ﭼﺎره د اﻧﻔﺮادي اﺷﺨﺎﺻﻮ اوﻳﺎ د اﻧﺠﻴﻮ ګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻧﻪ ځﻲ

،زﻳﺎﺗﺮه دداﺳﻲ ﻫڅﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﻧﻮر ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻛﻮي ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻻره ﻛﯥ ﻫﺮازي اﻧﺴﺎﻧﻲ او ﺑﺸﺮي ﻫڅﻲ

دﺑﯧﻮزﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ددوﻋﺎوو او د ﻫﻐﻮى د ﻣﻤﻨﻮﻧﻴﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛﻴږي  .ﻧﻦ ﺑﻪ ښﺎﺋﯥ ﻳﻮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ

اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺧﻴﺮات ﺳﺮه ﻣﺎړه ﺳﻲ ﺧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻏﻤﻴﺰي ﻛﯥ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ څﻴﺮ ګڼ ﺷﻤﯧﺮ ﻧﻮر ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭼﯥ

د ﻧﻔﻮﺳﻮ د ﻧﻴﻤﺎﺋﯥ زﻳﺎت اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺋﯥ د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي څﺨﻪ ﺳﺮټﻜﻮي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻟﻮږه ﻛﯥ ﺷﭙﯥ ﺳﺒﺎﻛﻮي ،د
ﻓﻘﺮ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وړل ﺑﻨﻴﺎدي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺣﻞ ﻏﻮاړي  .ﭘﺮ دې واﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي د ټﻮﻟﻮ راﻳﻪ ﻳﻮه ده ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ

ﻣﻮﺟﻮده ﻧړۍ وال ﺳﻴﺴټﻢ ﻛﯥ ﭼﯥ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺋﯥ ﻏﻮاړي ﻫﻐﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛړي ﻧﻮ ﺷﺘﻤﻦ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺷﺘﻤﻦ ﻛﻴږي او

ﻏﺮﻳﺐ ﻧﻮر ﻫﻢ د ﻓﻘﺮ او ﻣﺮګ و ﻛﻨﺪي ﺗﻪ ﺷﻮه ﻛﻴږي  .ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ دﻓﻘﻴﺮ او ﺷﺘﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ دﻏﻪ اوﺳﻨۍ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ

او ﻏﻴﺮ ﻋﺎدﻻﻧﻪ واټﻦ ﻣﻮﺟﻮد وي او ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ ﻧﻪ وي ﺗﻠﻠﻰ،دﺷﺘﻮن ﻋﻮاﻣﻞ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ وي ﻣﺤﻮه ﺳﻮي ﻓﻘﺮ ﺑﻪ
ﻫﻤﺪا ﺷﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮد وي او د ﻫﺮ ي ورځﻲ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﺑﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﻴږي او د ﻧړۍ وال ﺛﺒﺎت او ﻛړﻛﯧﭻ

ﺗﻪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺟﺪي ګﻮاښﻮﻧﻪ ﭘﯧښﻮي  ،د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻏﻤﻴﺰي ﺑﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴږي .

ﻛﻪ دا ﻧړۍ ﻳﻮ ﻛﻠﻰ واى او ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻳﺎ ﭘﻪ دې ښﻜﻠﯥ ﻧړۍ ﻛﯥ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګټﻪ ﻳﻮﻧړۍ وال ﻋﺎدﻻﻧﻪ

ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﺳﻴﺴټﻢ واى ،د ﭘﺮدو ﭘﺮ ﻫﺴﺘﻴﻮ ﺑﺎﻧﺪي د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﭘﻪ ﺳﺮﻏﻨﻪ ﺗﻮب د ﺑډاﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﺳﺮﺷﻜﻮﻧﻰ ﻧﻪ

واى،ﺟګړه ﻧﻪ واى ،دﺣﺮص ،وﺣﺸﺖ او ﺟﻨﺎﻳﺖ ځﺎى و ﻗﻨﺎﻋﺖ  ،ﻋﺪاﻟﺖ او اﺧﻮت ﺗﻪ ﭘﺮې اﻳښﻰ واى د

ﻓﻘﻴﺮ او ﺷﺘﻤﻦ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ دﻏﻪ اوﺳﻨۍ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ واټﻦ اﻳﺴﺘﻪ ﺳﻮى واى ،د ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ﻛﭽﻪ ﭼﻮر  ،ﻏﻼ او

اﺷﻐﺎﻟګﺮي ﻧﻪ واى ،اﺧﻼﻗﻲ اﻧﺤﻄﺎط او د ﻫﻴﺮوﻳﻨﻮ ﻗﺎﭼﺎﻗﺒﺮي ﻧړۍ واﻟﻪ ﺑڼﻪ ﻧﻪ واى ﻏﻮره ﻛړې ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ
د ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږي د ﻏﺮﺑﺖ دﻏﻪ ﺷﻮﻣﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺻﻼً ددې ﻧړۍ او ددې ﻛﻠﻲ ﻧﻪ ﻛﻮﭼﯧﺪﻟﯥ اود ﺟګړو او

دوﺳﻠﻮ دﺳﻴﺎﻟﻴﻮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ټﻐﺮ ټﻮل ﻛړى واى .

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ درې ﻣﻴﻠﻴﺎرډه اﻧﺴﺎﻧﺎن د ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﺎرډ ﻛﻮﭼﻨﻴﺎن ﭘﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﻓﻘﺮ ﻛﯥ ژوﻧﺪ

ﻛﻮي او ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ددوى د ژوﻧﺪ ﻧﻪ ﻛﻮﭼﯧﺪﻟﻰ وي آﻳﺎ ﻛﯧﺪﻻى ﺳﻲ داﺳﻲ ﻳﻮﻛﻠﻰ ﺟﻮړﺳﻲ ﭼﯥ ﻧﻦ ورﺗﻪ

ﻟﻮﻳﻪ ﻫﻨګﺎﻣﻪ ﺟﻮړه ﺳﻮﯦﺪه ؟ آﻳﺎ ﻛﯧﺪﻻى ﺳﻲ ﭘﻪ وږي ﻧﺲ او د ﺑﻤﺒﺎرﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮړوﺳﻜﻮ او د ﺟګړو ﭘﻪ ﺳﺮو

ﻟﻤﺒﻮ او ﺧﺮاﺑﻴﻮ ﻛﯥ د ﻣﺘﻤﺪﻧﻲ ﻧړۍ ﻛﺎذب ارزﺷﻮﻧﻪ زﻣﻮږ دﻫﻴﻮاد ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺮ ﻓﻘﻴﺮو ﻫﻴﻮادو ﺑﺎﻧﺪي و ﻣﻨﻞ

ﺳﻲ؟ اﻳﺎ ﻛﯧﺪﻻى ﺳﻲ د د وﺣﺸﺖ او ﺑ ﺮﺑﺮﻳﺖ ﭘﻪ دﻏﻪ اوﺳﻨۍ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ ﭘﻪ دې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﻋﺪل او اﻧﺼﺎف

ﺣﻜﻢ ﭘﻠﻰ او ﻓﻘﺮ او ﻟﻮږه دي ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ وﻻړه ﺳﻲ ؟ آﻳﺎ داﺳﻲ څﻪ ﺑﻪ ﻣﻤﻜﻨﻪ وي ؟ ﻛﻪ ﻧﻪ وي ﻧﻮ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻪ

وي او څﻮك او ﻛﻮم ﻫﻴﻮداوﻧﻪ دداﺳﻲ ﻋﺪل د ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﻣﺴﺆﻟﻪ دى او ﺧﻨډ وﻧﻪ ﭘﯧښﻮي ؟

ﻧﻦ د ﻧړۍ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺧﻠﻚ او ﻫﻴﻮادوﻧﻪ دداﺳﻲ ﻳﻮ ﻧړۍ وال ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺸﺮي ﻛﻠﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﯥ

و ټﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮاړه وي،ﺳﻮﻟﻪ وي،ﻋﺪاﻟﺖ وي ،راﺳﺘﻲ وي ،ﻛﺎروي ،ﻣﺼﺆﻧﻴﺖ وي ،اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او

وﻫﻐﻪ ﺗﻪ درﻧﺎوى وي  .ﻛﻪ ﻧﻦ ﭘﻪ رﺷﺘﻴﺎ ﺳﺮه ﻏﻮښﺘﻞ ﻛﻴږي ﭼﯥ ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﻛﭽﻪ د ﻓﻘﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻟﻪ ﻣﻴﻨځﻪ

وﻻړ ﺳﻲ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﺪاﺳﻲ ﭘﻪ ﻧړۍ واﻟﻪ ﻛﭽﻪ ﺑﺎﻳﺪ د دﻏﻪ اوﺳﻨﻲ ﻧړۍ وال ﻧﻈﺎم ﭘﻪ ﺑﻨﻴﺎدو ﻛﯥ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺪﻟﻮن

راوﺳﺘﻞ ﺳﻲ .د ﺧﺪاى ﺑﻨﺪه ګﺎن ﭘﻪ ﻫﺮ دﻳﻦ او ﻣﺬﻫﺐ ﭼﯥ وي د ﺳﻮﻟﻲ ،ټﻮﻟﻨﻴﺰ ﻋﺪاﻟﺖ ،اﻧﺼﺎف ،دوﺳﺘﻲ

او راﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﻛﯥ ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﻳﻮ اوﺑﻞ ﺗﻪ واﻗﻌﻲ ﺧﺪﻣﺖ وﻛړي او دداﺳﻲ ﻛﻠﻲ و ﺟﻮړﯦﺪو ﺗﻪ
ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﻫڅﻮي او ﻫﻢ ﺋﯥ و ﻧڅﻮي .

د اﻛﺘﻮﺑﺮ  17ﻣﻪ 2007

* ﺷﻴﻨﺘﻮ  Shintoد ﺟﺎﭘﺎن ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧۍ دﻳﻦ او ددې ﻫﻴﻮاد د دووﻋﻤﺪوو دﻳﻨﻮ ) ﺑﻮداﻳﻰ او ﺷﻴﻨﺘﻮ( څﺨﻪ ﻳﻮ دى  .دﻏﻪ دﻳﻦ د

اﻣﺎﺗﺮاﺳﻮ) (Amaterasuﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ځﺎن دﻟﻤﺮ اﻟﻬﻪ او د ﺧﭙﻠﻲ اﺟﺪادي ﻣڅﻜﻲ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﯥ ﺑﻮﻟﻲ  ،د ﺟﺎﭘﺎن ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﻛﯥ
ددﻏﻪ څﻪ ﺗﺠﺴﻢ وﻳﻨﻲ .
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