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 زمونږ د باچا خربې

 

 زهیرس

 !هیلوستونک رانهګ

د  ږژونااک واااوه  خااو د کاااه اککااا  او وا ونااه  زمااو ېمخکاا ېاا  پ وهیااخااا   غفااا 

ال مهاا   خااهڅ ځااېلااه پاارو  و   یاو حتاا تهښااد نااا او  اونااونکا ل ااا ه بااا ا ز  ېولنټاا

 .کا يښ

پروااه د کنااک  ېلااه مرااا ز  خوايلید واااوور ېشااوچ چاا یووااوال  انااکيګخااا  او  غفااا 

وولااو  ايځااو ید کنااکوانو او ماماانونانو پااه  یااې هګااو کمکا نا ي  قااا ه ازاده واا مااهین

پااه  ېونونااو واا ویو وساات ېمهاا   وچ د لااودع د لرااکالافا  خااا  وتابونااه پااه د ېواا

 والااو یدي او پااه ن يوروااا  لاارمل  اااااي او ا تااالوي ژبااو چااا  شااو   یامااېنګان

 .يېږو اودونهی يړ ول د نومو ېمطرولاوو و

 

 :لیوو ېداس ېو اامیپه پ ېواچ د سول ۲۰۱۷د  کرانچامکوس پا 

د مهامتاااا   ړې او تاااهځمن ېجاااینت ېلاااو  ناااو  لاااکم و اااکد واققاااا او قاااا   و د»

 .«دي ېکونکېرېنه ک ۍاو غفا  خا  وامياب انکيګ

کقااار او پاااه   ۍد خنکاااو د باااکبخت ږزماااو ېاکااناماااتا  وااا وادېاااک را ګاااپاااه  ږزماااو

 .ید یخوالیاسايس المل واوور وی ۍد و ان ېونونو و توېښنوڅ ویو وست

 ویخ ااونا او اوساان  ګد جناا خااهڅ نااو  او و اوویاايش د غفا خااا  لااه ن ر کايېااو

رسه  ېامااتنیاخ هګټااپااه  خااهڅالهااام واخنااو او لااه کاااو  ېسااتون و پااه حنولااو واا

شااوع کمااکا  ېدیااږ قااکم ن ویااوااه  کوېاوساا ګنااڅباال واار  ویاااو د  ۍسااووال  ېسااول

 ېواا اوولویاازچااا  او  ه ړ زه د غفااا  خااا  د وتااابونو پااه خ رولااو  ژبااا  ېچاا ید لیاادل

 .ووم ښښاو وو  هڅک
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 ېوخااا واا ویااپااه  «زمااا ژونااک او مرااا زه» رايفګو یاااووب يړ د نومااو ېبرخااه واا ېد پااه

  مرواا  ۍاماایاو پال قاااوویاو د ي ژبااو د واباال پوکنتااو  د ماا  و ق توښااپااه پ

(NCPR) ل ااا ه د مااکي خااکمتونو ېد سااول یاا ز یاو د جااا ا (GIZ-ZFD)  پااه مااايل

 .شو چا  ېواچ و ۲۰۱۶په   مالو

 ولونااهټ ا  ید ېپااه الس واا ېاوس ستاساا ې( چااېد باچااا خاارب  ږزمااووتااا)   دغااه

ل ااا ه  ېد سااول یاا ز یا یجاا ېده چاا خااهڅلااه مختنفااو داخاا  او خااا جا ژبااو  یااې

  .یلخوا چا  شو  ېموسامخکمتونو د مکي 

یاو واااچ مخکښااې کمااکا وتااا) د یااادې موسامااې پااه مرسااته پااه د ی ژبااه  سااخنا  

 ی دیع نا) غفا  خا ( ک  چا  شو 

 

مامااووچ  (GIZ-ZFD) ېموساماا خااکمتونو ل ااا ه د مااکي ېسااولجاای ای زیااا د  د

اثاار پااه چااا   ېد د ېمننااه وااوم چاا خااهڅونهااا  کالنااهیلر اغ ښاا وا ځاا انااکڅاو ک

 .ده  ېمرسته و یې ېو

 

  یکضاال الاارح   یاالااه خ نااو کمکااا انو حکمااا النااه ل  ېواا یپااه پااا هګااکمکا ن

 یااې ېواا یاا ې د دغااه وتااا) پااه ا ېمننااه وااوم چاا خااهڅاو خالااک خ نااوا   اچیاابر

  .ده  ېکمکا ي و

 ه  زده واا خااهڅوتااا) ولااولر  و   یم تااوا د لااودونک یېدغااه د لااو ېلاارم چاا کينااه

 .ئ  مؤثره استفاده وو ېل ا ه ور  وادېد خنکو او ک ږاو زمو ئ  وو

 

 ۲۰۱۹ بو     وابل/و د  یی ی
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 د درېيم چاپ رسېزه

 

لااه بېالبېنااو وتااابونو او مجنااو ی ټد باچااا خااا  خااربې وتااابګو  وااې مااا واااچ ۲۰۰۸

 څخه  اټوچ او د وتا) په ډوچ په آاا  وې چا  و ع

واااچ وااې واا  ماا  پااه  ۲۰۰۹د اړويااا لااه مخااې کوغااه وتااا)  ااو واااچ و وسااته پااه 

واباال وااې پااه ز و ټووااو وااې مينااه والااو وااه وړانااکې شااو  خااو اوس دغااه وتااا) پااه 

 عبازا  وې نه پیکا وېږي او  بيا چاپوچ  ې  وه اړويا ده

پاه دغاو و وسااتيو ونوناو وااې ماا د باچااا خاا  ناو  وتابونااه کا  ورالسااه او د پخاوا پااه 

شااا  مااې د دغااو وتااابونو څخااه کاا  ځينااې خااربې نااوا او بيااا پااه دغااه وتااا) وااې 

وقر رااا پکااې و  ز اااوې واا ې  چااې پااه دې ووګااه د لااوم ي او دوکاا  چااا  پااه پرونااه 

 ز اووالی  اغنیع دوه چنکه

ا   ژونااک ليااو ورونولااوژي کاا  د وتااا) پااه و وسااتۍ رسبېااره پاار دې مااا د غفااا  خاا

ده  چااې دا بااه کاا  لوسااتونکو وااه د ده د ژونااک  بېالبېنااې پېښااې  ړېبرخااه وااې  او

 او وختونه و وپېژيع

پااه خربونااو   ځپااه اکاانامااتا  وااې د دېرشااو ونونااو   اکیامااې څااه ناڅااه کااره و  

او و ځ اااا و  او  سااانیو واااې چوااار وېاااږي چاااې دلتاااه او کنتاااه چاودناااه  جګااا ه 

حمنااه وشااوه او پکاې دومااره وامااا  ژوبال او دومااره وامااانو خ ال ژونااک لااه ځااررګې 

 السه و و ع

د دغااه حالااا  ااو الاا  لاماال زمااونږ د خنکااو پااه رسونااو او زړونااو وااې د خ نااو 

 عکينااو  غوښااتنو  ټااولني و او ساايايس کااککونو وااه د و ااکد لااه ال ې  سااېکچ دي

 را ا ډلو  اوګ یو مه  لنا چې په اکاانامتا  وې د د ېیو لامی و جګ و او اک
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 ک  کمکا دیع

زمااوږ  باچااا ساال والااه مخکااې دغااه حياااج ماماادنې وااه متوجااه او د کاااه د حاال ل ااا ه 

 ااې لماا  ګامونااه ا ښااا وو  خااو لااه بااکه مرغااه چااې د دومااره وخااا پااه وېرېااکو  رسه 

الکاا  ډېاار اکاانااا  پخ نااو رسونااو او زړونااو وااې د و ااکد پااه موجود ااا  ااا پااوه نااه دي 

بنامااټی  او لماا  ګامونااه نااه دی کاا  د کاااه د لاارې وولااو ل ااا ه کااي  وااوم ې یاااو  ااا 

 پو وه و یع

 

 وا ی: مرشپروکيامو  ډاورت م مک ګو شد ورويې د مذکرا چا و   اسا  د انا( 

د مامنونانو ور ټولو لو ه ستون ه دا ده  چې دوی نه يش ووالی د خ ل د ا او »

او لااا  د دې پر  مرشا و ځنا ژونک ورمنځ ل يح  ابطه وينګه و ي  ډېر اسالما 

 «ځای چې ستون ې حل و ي  دوی پخ نه ستون ې جوړويع

 

کاار او لااه بااکه مرغااه اکاانااا   نااو  ماماانونا  او کاا  نااو  خنااو د باچااا خااا  د ک

ساال والااه مخکااې اکااااي او اسااالما ټولنااه غفااا  خااا   علماال څخااه بااې خااربه دي

ډېااره ښااه و نياال  و ااخين او پېژنااکلې وه او پااه وااکاوي وااې  ااې لماا  او بر ااايل 

 ګامونه اخيامتا ووع

باچا خاا  ټاوچ ژوناک د خ ناو خنکاو د ساتون و پاه حال وولاو واې جاک و جهاک وا ی 

مينااې او لااکم و ااکد غااږ  پو وااه واا ی ده کاار چېروااه د سااولې  و و ولااۍ   عدی

 دیع

له بکه مرغه دا زموږ د مرشانو او زموږ خ نه مالمتا ده چې د غفا  خا  د ککر او جک و 

 او د ده ال  مو نه ده وققيب و ېع  جهک نه مو ځانونه نه دي خرب و ي
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کينااه منااک  اا   ااو څااو لوسااتونکا د ده د آ مااانونو  کينااو او وا نااامو څخااه خاارب يش 

د نوماوړي پاه قاکمونو باه پال واخا  او  عاه به ا  شاا  الناه ناو  کا  خارب وا ياو  ک

د دغااې کينااې ل ااا ه واسااو قااک منو لوسااتونکو وااه دغااه وتااا)  عنااو   بااه کاا  وکڅااوي

 “  سومع

 

او د باچاا خاا  د ناو و وتاابونو لاه چاا  څخاه زماوږ   او کاک   ”زموږ د باچا خاربې

زمااوږ د “ګاارا  لوسااتونکا بااه  کمااکا د لااکم و ااکد ماماادنه ده  کينااه منااک  اا  چااې

د زړه پااه ساارتګو ولااويل  ځااا  پاارې پااوه واا ي  ککاار پاارې وواا ي او  ”باچااا خااربې

 پخ ل شخيص او ټولني   ژونک وې ورې ګټه واخ ع

 

په پاای واې لاه ټولاو کااو دوساتانو څخاه چاې د دغاه وتاا) پاه  د ېاي  چاا  واې 

امااه وااې لااه یااې لااه مااا رسه مرسااته واا ې  لکااه کاار  یااو ښاااغ  آلاا  لاامي  پااه و

ښاااغ  جاو ااک ووټااواچ پااه ا اا  ا وااې  عخ اال وتااابتو  څخااه ماوااه وتابونااه  اواا ي

  عد زړه له وومې مننه ووم  زما السنيوی و ی
 

 په کمکې کينه

 ر   يی و د ټډاو

  ۲۰۱۴اوتوبر استانروچ   
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 رسيزهد لومړي چاپ 

ستاساو واسې د اکاانامتا  او سيمې په وا  خ وې داسې  و څو  نومولی شار  چاې 

 ل ا ه رسم ق او د مثاچ رونه وي؟ 

اوه واله مخکې  و ژو نالاما د خ نې مجنې ل ا ه په  وه مروه وې له ما څخه پاو ونۍ 

 پوښتنه وو هع ٭

ما د دې پوښتنې په ځوا) وې د لرکالافا  خا   باچا خا ( ناوم واخياماا  واه څاه 

ده ليکنې او نه مې ډېر  ک  په کوغه وخا وې ما باچاخا  ډېر نه پېژانکه او نه مې د

څه د ده په ککنه لوست  وو  کاه ک  د مهامتا ګانکي پاه ککناه د وتاابونو لاه ال ې  

خو په دې و وستيو ونونو وې کر څومره چې زما مقنومات او مطالقه د دغاه سا ي پاه 

 ککنه ز اوېږي  کاومره زما لالقه او مینه و رسه ز اوه شوې او النو ه ک  ډېرېږيع

 

ن ر د غفا  خا  د شخصيا لویوالی او ا زښا کا  پاه دې واې دی  چاې دی زما په 

زموږ د خنکو بنامټی و ستون و لکه و کد  بکچ  بې وقنیما  اکارا،  بېځایاه سایايل او 

 پخ ل دیا ناخربي وه ځیر او له کاو رسه یې لم  مرا زه وولهع

کماکې ورناه د څرنگه چې په موږ وې ال ک  دغه شیا  له منځه نه دي ونا   ناو لاه 

باچا خا  ال ښوونې او  ژونک نه یوازې وا یخا ا زښا لري  بنکې زموږ د ناا و ځاې د 

 ستون و د حل غو ه ال  ک  ده ع 

 

ځکه نو د ده خربې زما د زړه خربې ک  دي  له کمکې ورنه  دغاه خاربې واساو واه کا  

 ې ک  ويعوړانکې ووم  وېکای يش چې لږ ور لږه ځينې خربې به ستاسو د زړونو خرب 

                                                 
 وې چا  شوې ده ع   Westliches Journal, 3/2000-Ostددغه لن ه مروه  ٭
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وه داسې وي  نو خکای دې وو ي چې په لم  وولاو رسه  اې د خ ال ځاا   خ ناو 

 خنکو او خ ل منو په ګټه ورې وا  واخنوع 

 

د دغه وتا) د ليکنو ل ا ه  زه له دغو ښاغنو څخه ډېره مننه واوم  چاې خ ال وتابوناه 

ساقادت    ې ماوه په اختيا  وې  او چ: ښاغنی مرا ز څااپی  ښااغنی ډاوټار  مضاا 

 ښاغنی ککا ا النه بنګش   ښاغنی شاه جها  واواخيل ع 

له ښاغنی م مک  ضا خا  نه منناه  چاې  او ز اات شامېر لکاماونه  اې  اوا چ او لاه 

 ښاغ  نامي  لابر څخه ک  مننکوی     چې په ليککود وې  ې زما السنيوی وو ع

 

نو و خربې ک   اټولې زما  کينه دا ده چې د باچا خا  نو ې خربې او د ده په ککنه د 

 او کېوادوالو وه  ې وړانکې و مع

 

   يی و د ډاوټر 

 م واچ ۲۰۰۸با ښا   جرمنا  نوامرب 
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 د باچا خان ارمان

 زه یو خوب وینم، یو لوی ارمان لرم.

 صهحرا ېه  زرنهون  ،په  چه   گلونو په  ېرهر دی وزما د ولس حالت د صحرا د هغ

  . ېخاورو رسه خاور    او بیا ییو ېو ورځ  پس مړاو ري، خو   نم ن   ېوک ی

 ي.ې  رشیک و یو یو بل رسه پ  نمونو او ښاد ل زما ولس   ،زه نواړم

یهو بهل رسه او پ په   له الۍ لپاره د برابرۍ په  بنیهاد حزما ولس د قام د خوش ،مزه نواړ 

زه نواړم چ  دوی خپل ميل رول ولوبوي او الل  تعالی او برشیت ت  د   او پ ېار وېړي.

 .د نړۍ د نورو ولسونو پ  قطار ې  خپل مناسب ځای ونييس خدمت ل  الرې،
 

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islamمخ، ۷۷

 

 اســالم

 دا زما پخ  عقیده او باور دی چ : 

 دی.  عمل، يقني او محبتاسالم  

په  یهو الله  بهاور لهرل او  چه    ،مسلامين ب  مطلب   ، قرآن دا خربه ښ  صفا ېړېده

 نرک عمل، د انسان د نجات لپاره ېايف دي. 

 مخ  ۱۱ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسف ، 

 مسلامن رښتينی 

مونږ ت  دا سبق راېړو چ  هغه  ېهس رښهیینی مسهلامن دی، ېهوک   )ص(رسول الل   

 چ  د الل  تعالی د مخلوق د خوشحالۍ او گټ  لپاره ېار ېوي. 

 پ  خدای پاک د عقیدې دا نوښین  ده چ  سړی ل  انسانانو رسه مین  وېړي. 
 

 مخ  ۹۹ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسف ، 
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 شدد، يوه نوې عقيده؟عدم ت

زما پ  ېرر د پښیون يا مسلامن لپاره د عدم تشدد د فلسف  خپلول ېومه  د حاانیيها 

 خربه نده.

 دن  خو يوه نوې عقيده نده. 

دا خو ېوارلس سوه ېال  پخوا د پیغمرب لخوا تل پ  مک  ې  تطبیق شهوې او له  هغه  

، چه  ځهان له   لهم ېخه  وخت ېخ  را پدېخوا د هغو ټولو لخوا پ  ېار اچهول شهوې

 خالص ېړئ.

خو مونږ هرره ېړې وه او ېل  چ  ګاندي جي زمونږ پ  مخک  واچول ، مونږ فکهر ېهوو، 

 دن  يوه نوې عقیده ده.

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islamمخ، ۱۰۳

 

 ، بابا: د تشویش خربه ن  ده. زه پدې خپ  یم، چ  مها ېهومره په  وار وار هلیه  او دلیه

 تاسو پښینو ت  ویيل دي چ  د تشدد سامان م  اسیعاملوئ.

 ې  ما خوشحالوئ، زما پ  خربه نور وېړئ.

 مخ ۵۹د سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  

 

 فساد

زه دلی  د خدايي خدمیګارۍ د تحريک اشاعت ل  رانلی يهم، زمها ېهار اشهاعت دی او 

اد، نو زمونږ نظري  د عدم تشدد ده بيا منل او ن  منل ددې خلقو ېار دی. پات  شو فس

 ې  چرې ېوک مونږ رسه فساد ېوي هم، مونږ وررسه فساد ن  ېوو.

 مخ ۱۲، اللون  مرنلرې

 له تشدد نه ډک دماغ

 ، يد يزمونږ دماغ ل  تشدد ن  ډک شو 

 نو ځک  دا خربه پ  آسان  رسه زمونږ پ  پوه  ې  ن  راځي.

 مخ ۲۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 ملګرتيا  د قوم

 مونږ خو د خدای لپاره لګیا یو، د دې قوم خدمت ېوو. 

ې  قوم زمونږ ملګرتیا وېړپ، نو دوی ب  آزاد   او ې  زمونږ مخالفت ی  وېړو، نهو دوی 

 ب  برباد  . 

 ول  چ  بغیر د قوم ل  امداد ن  مونږ خپل منزل ت  ن  شو رسردی. 

 مخ  ۵۳۹زما ژوند او جدو جهد، 

 ډميوکراس 

چ  زما دا عقيده وه، چ  يو قوم ترېهو پهورې اجیامعهي  هور بيهدار او مهنظم نه  ول   

 ، ترهغ  پورې پ  هان  ې  سيايس شعور هم ن  راځي. او پ  ېهوم قهوم ېه  چه  

 سيايس شعور ن  وي، پ  هان  ډميوېرايس ن    راتللی.

 مخ ۱۹، خدايي خدمیګاري
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 مشال

 ېولی  .پښیان  ډېر مضبوط قوم دی او گټ  

 خو پ  پښینو ې  دوه ېمزورتیاوي موجودې دي: 

 یو، دا چ  ب  اتفاق  دي. -

 او دوېم دا چ  پیس  ت  ټینگ ن  دي. -

 ې  دا دوې ېمزورتیاوې ترې ووځي، نو د دنیا هیڅ  اقت پرې نلب  نيش ېولی. 

 مخ ۷۳، م، پرښور ۱۹۹۲پښیون مجل ، امت  ګڼ ،  

 

د ژوندي ېولو خلق پ  ې  پيدا  . ترېو چه  په  پښیون ژوندی قوم دی. خو چ    

 يو قام ې  د ژوندي ېولو دپاره خلق پيدا ن   ، هغ  قوم ژوندی ېردی ن   .

 مخ ۲۶، اللون  مرنلرې
 

 خپل کور ودان کړئ

 ای پښینو!

 را پاېئ او دا وران ېور بیا ودان ېړئ!. سیاسو ېور وران شوی دی

 باتور نسل رسه تعلق لرئ.او دا خربه یاده لرئ چ  تاسو ل  یو 

 مخ  ۴۰ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسف ، 
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 ۍزما د ولس کم

 زما د ولس تاریخ د گټو او مرړان  ل  ېیسو ېخ  ډک دی. 

ول  دلی  ېمي هم شی ، هغ  دا چ  د ډېرو قربانیو ل  ورېولو وروسی  هغ  ې  چ  تر 

 ذايت حسد پ  وج  بایلل شوي دي. الس  شوي دي، هغ  خپلو ې  د دښمنیو او 

 دوی ت  تل پخپلو ې  د ب  اتفاقۍ پ  وج  تاوان رسردلی دی. 

 بهرنی قوت پ  دوی بریالی شوی ن  دی. 

 ايا ېوک د جنگ پ  میدان ې  د دوی مخ  وهلی  ؟

 مخ  ۵۵ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسف ، 

 

 مايوس 

 زه ن  مایوس  ېرږم.

هغو ېسانو راځي چ  د ځان لپاره ېار ېوي، ېوک چه  د خپهل نهرو او مایويس پر  

 خپل مطلب لپاره ېار ېوي. 

 زه خو د پښیون خدمت د خدايي خدمیگار پ  حیث ېوم.

 زه ب  ول  مایوس  ېرږم؟

 مخ ٣٤١باچاخان رسه د نني خټک مرې : حرضت باچا خان، ژوند او فلسف  ېیاب،  ل  -

 

 مونږ څه غواړو؟ 

نواړو، پ  دې ېور ې  يوه خون  نواړو او دا ههم نهواړو چه  مهونږ پخپله  د   مونږ يو نوم

 ېښنت او جوړوونکي وو.دې خون  

  Rajmohan GandhiGhaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtunsمخ  ۲۴۳
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 زمونږ د باچا خربې 

 کار کول 

ل  دې ټولو خربو ن  مونږ ل  سبق اخسیل پکار دي او هر ېار چ  ېهوو، نهو بایهد چه  

پ  جوش او جذباتو ی  ونکړو، بلک  د هغ  پر هر اړخ چ  پ  ښ  شان سوچ او   محض

 نور وېړو.

او ې  چررې د هغو لپاره هر قسم قربانیو او تکلیفونو ت  تیار ن  یو، نوباید رشوع ی  نه  

 ېړو. 

 مخ  ۲۸۶زما ژوند او جدو جهد، 

 

 ظاملان 

 او ب  ایامن  وي. رښییا خربه دا ده چ   املان بهادران ن  وي، ډېر بزدل  

 بهادر سړی هیچرري پر چا  لم ن  ېوي. 

 مخ  ۲۸زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 صبـر 

زه تاسو ت  یوه داس  وسل  درېول نواړم، چ  پهولیس او پهوب به  له  سیاسهو رسه ېه  

 ېولی نيش. 

دا د صهههههرب او اسهههههیقالل او پههههه  نرغههههه  الره د  .دا زمهههههونږ د پیغمهههههرب وسهههههل  ده

 د دنیا یو قوت هم د دې  اقت مخ  ن    نیولی. تلو وسل  ده. 

چ  تاسو ېل  خپلو ېلیو ت  ورځئ، نو خپلو ېلیوالو ت  ووایئ چ  دلی  یو د الل  تعالی 

 پوب دی، چ  وسل  ي  صرب ده. 

خپلو وروڼو، تربورانو او ېلیوالو ت  ووایئ چ  د الل  تعالی پ  دې پوب ې  شهامل شهئ 

 فون  وزنمئ. او پ  دې الره ې  ټول تکلی

 ې  تاسو صرب خپل ېړو، نو تاسو ب  بریايل وئ. 

 مخ  ۲۲۳ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسف ، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 د ماشوموايل عادتونه

بیا ههم  .پ  ماشوموايل ې  چ  ې  عادتون  پ  بچو ې  پیدا  ، نو چ  بیا نټ  

 صردی  .ډېره مشکل  ل  هغو بدو عادتونو ن  خال او پ   پک  وي.

 مخ  ۱۸زما ژوند او جدو جهد، 

 

 د حکومتونو نړېدل

رصف دا خربه ښکاره ېوم چ  د دې ې  وج  ده چ  پښهیون .  زه دلی  تاریخ ن  بیانوم

 خو ټینګولی ي  ن  شول؟  ،لوی لوی حکومیون  جوړولی شول

 . ؤد دې وج  دا وه چ  پ  پښینو ې  اجیامعي ژوند، قومیت او اتفاق ن  

 مخ  ۹و جدو جهد، زما ژوند ا
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 زمونږ د باچا خربې 

 کاميايب

نهو د چها په  زړپ ېه  چه  دا  .د ېامیابۍ لپاره اجیامعي تحریک او قرباين پ  ېار وي

قسم جذبات او احساس پیداېرږي، هغوی ل  پکار دي چه  په  قهام وګرځهي او ځهان 

رسه د دې قسم د احساس خاوندان ملګري پیدا ېړي او پ  ګډپ د  لم، زیهايت او به  

 وېړي. عزتۍ مقابل  

 چ  پ  قام ې  داس  ډل  پیدا   او قوم تنظیم ېړي!

 نو ېامیايب حاصلردی   او هغ  قام بیا ېوک نالم ساتلی ن   .

 مخ  ۲۸زما ژوند او جدو جهد، 

 

 بُزدل قوم 

 پ  دنيا ې  د هيڅ يو بُز دل قوم هسیي پات  ېردی ن   .

 مخ ۱۷، اللون  مرنلرې
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 سخات، خريات

مها هلیه  حیهی په  مکه  معظمه ، مدینه   .و ملکونو ې  ګرځرهدلی یهم زه د عربو پ  ټول

 منوره، نجف او ېربال ې  هم چررې دا د سخات او خیرات  ریق  نده لیدل . 

حال دا چ  هلی  دا  ریق  ده چ  مړی و ، خلک خرب  ، بیا جنازه جومهات ته  

اره مقهربې ته  راوړي هلی  ی  جنازه و . د دعا ن  پس وارثان خپل مړی د ښخولو لپ

 یويس او نور مسلامنان خواره  . 

دا اسالم خو مونږ ت  د عربسیان ن  رانلی دی، خو خربه دا ده چ  دا قسم عادتون  پ  

 مونږ ې  خود نرضو خلکو پیدا ېړل. 

 مخ  ۴۰زما ژوند او جدو جهد، 

 

 خريات او ذکات

غه  ېه  لهوی راز اسالم چ  خیراتون  او ذېاتون  واجب ېهړي او الزم ېهړي دي، په  ه

 دی، دا چ  زمونږ خو  رسول )ص( وایي چ : صدق  بال رد ېوي. 

 دا بال تاسو پرژنئ! دا خو د نریب او امیر ترمنځ ل  نفرت ن  بال والړېږي. 

نو چ  شیمن خلک د بروزلو پوښین  وېړي، له  هغهوی رسه د مبهیبت په  وخهت ېه  

  محبهت پیهدا   او د بهال مخه  مرسی  وېړي، نو د نریبانو ل  خپلو امیرانهو رسه مینه

 ونیول  . 

 مخ  ۴۲زما ژوند او جدو جهد، 

 سيايل 

پښیان  خو داس  قوم دی، ې  يو ېلی ې  وېړي نو بل ېلی د هغوی د سيالۍ ن   

مخ۱۱، اللون  مرنلرې               رضور هغ  ېوي. 
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 زمونږ د باچا خربې 

 د انسان کمزوري

بهایيل، نهو بیها د  ې  وخت چ  ېمهزوری   او همهت،  انسان هم يو عجیب  ېیز دی

 قسم حیل  او حوال  لټوي. خپل  ېمزورۍ او ب  همیۍ د پټولو لپاره قسام

 مخ  ۲۸۵زما ژوند او جدو جهد، 

 

 د قومونو راويښول 

پښیون یو ژوندی قهوم دی، د قومیهت او قربهانۍ مهاده ههم پکه  شهی ، خهو راوېښهول 

 ف او ُچف ن  رابیدارېږي. هُ قومون  خو تش پ  ې .نواړي

و د ژوندي ېولو او بیدارولو لپاره داس  ېسان پ  ېار دي چ  به  نرضه  وي، د قومون

چ  داس   .دیانیدار وي، ایامندار وي او د خدای لپاره د خپل قام خدمت ت  تیار وي

ېسان پ  ېوم قام ې  پیدا  ، نو د هغوی پ  ېوښښونو هغ  قام ې  مینه ، محبهت، 

 م اباد  . همدردي، وروري او عزیزويل پیدا  ، هغ  قا

مونږ ب  همیو او خود نرضو خانانو، مالیانو او باباګانو تیارې ت  ېرنويل یهو، ځکه  خهو 

 مخ  ۶۷زما ژوند او جدو جهد،                                                              زمونږ دا حال شو.

 کمزورتيا 

او چا رسه واده وېړي، نو خپل  پښینو ې  دا ډېره لوی  ېمزورتیا ده چ  چررت  الړ   

 ژب  ترې پات   .

زمونږ رسه پ  رسحد ې  پ  زرګونو هندوان اويس، هغوی هغ  خپل  ژب  هرره ېهړې نه  

 پنجايب ی  هم زده ده او زمونږ ژب  ی  هم زده ېړې ده.  .ده

 دا ېمزوري رصف پ  مونږ پښینو ې  ده.

 مخ  ۳۰۱زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 خراب عادت

  دې دی، چ  مونږ رسه ېوک ښه  سهلوک ېهوي، هغه  ته  نرهو یهو او چه  افسوس پ

 نو هغ  ت  ټيیرږو او دا ډېر خراب عادت دی.  ېوک مو رس پ  ډنډپ وهي،

 او مونږ ت  د داس  عادتونو پرېښوول پکار دي.

 مخ  ۲۴۰زما ژوند او جدو جهد، 

 د خلکو پېغورونه

 اده ځ ، دا خلک ب  ې  وایي؟زما خپلوانو او دوسیانو ډېر رات  ووې، چ  ول  پی

 مونږ د خلکو د پرغورونو ل  ېبل  ډېر نلط ېارون  ېوو.

 ما ورت  وویل: چ  زه د خلکو خربو ت  نګورم، ېار ت  ګورم. 

 ې  ېار درست وي، خلک چ  هر ې  وایي زه ب  ی  ېوم.

 او ې  ېار نلط وي، نو ې  خلک هر ې  وایي، زه ی  نکوم. 

 مخ  ۱۵۸زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 خپل مذهب، په پردۍ ژبه 

د هندوانو او مسلامنانو مذهب پ  بل  ژب  ې  دی، د هندوانو مهذهب په  سانسهکریت 

 ې  دی. 

هندوان پ  هغ  ن  پوهرږي او زمهونږ مهذهب په  عهريب ېه  دی او مهونږ په  عهريب نه  

 پوهرږو.

 مخ  ۲۸۳زما ژوند او جدو جهد، 

 

 دا کار کولی شم او دا نه! 

چ  هر ېل  مونږ خپل  ېمزورۍ ل  خدای ن  پټولی نشو، نو پکار ده چ  ل     نو 

 خلکو ن  ی  هم پټ  نکړو.  

او چ  ېوم ېار ېولی شو، پ  جار ووایو چ  دا ېولی شو او چ  ېوم ېهار نشهو  

 پ  جار ووایو چ  دا نشو ېولی.    ، ېولی 

ی  او هغ     او دا ون  ېړو چ  یو ښ  ېار دی، چ  زما یو بل ورور لګیا دی ېوي 

 ېار زه ېولی نشم.  

 نو مونږ ل  د هغ  امداد پکار دی، مخالفت ی  پکار ندی.  

او پخپل  ډل  او قوم ې  اخیالف پیدا ن  ېړو او پ  ځای د ډاډ ورېولهو په  هغه   

 قسامقسم الزام ون  لګوو او هغ  ت  مشکالت پیدا نکړو. 

 مخ  ۲۸۷زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 عزت

 پخپل الس ې  دی.د هر سړي خپل عزت  

او ې  هر سړی خپل خواهشات او رضوریات قابو ېړي، نو همرش  ب  ارام، خوشحال  او 

 عزمتند وي. 

 مخ  ۳۰۰زما ژوند او جدو جهد، 

 ټوپک که قلم؟ 

وله  چه   نن ورب د پښینو لپاره د ټوپک رضورت نشی  دی، بلک  د قلم رضورت دی.

 پ  قلم ب  وي. زمونږ د ملک آزادي ب  پ  ټوپک ن  وي، بلک  

 مخ ۴۳برخ ،  ۍباچا خان لیکون ، لومړ 
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 زمونږ د باچا خربې 

 قوم او ژبه 

حقیقت دا دی، چ  دن  وخت پ  پښیو ې  ههیڅ نه  وو او نه  پښهیو د چها یهاده وه او 

چ  دا خپل  ژب  ورت  سهپک  ښهکارېده او چه  ېهوم  ؤپښیون قوم دومره ناپوه ، نادان  

 قوم ت  خپل  ژب  سپک   ، نو هغ  سپک  

 چ  خپل  ژب  ترې ورې   ، نو ورک  . او  

 مخ  ۳۳۴زما ژوند او جدو جهد، 

 

 د هزارې خلق پښیان  دي، خو ژب  ترې ورې  شوې ده.

 مخ ۱۲، اللون  مرنلرې

 دعا

مونږ چ  ځان ت  مسلامنان وایو او پښیان  یو، مونږ دا خپل پښیون مسلامن ورور وژنو، 

 رشموو او مخربي پرې ېوو.

 نږ ل  خدای پاک پوه  او علم راېړي.دعا وېړئ، چ  مو 

عزیزداري، قامويل او اتفهاق  او زمونږ پ  زړونو ې  الل  تعالی مین  او محبت، ورورويل،

 پیدا ېړي. 

 مخ  ۳۱۷زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 ورور وژنه

 ای پښینو وروڼو!

 یو ېافر خپل ېافر ورور ن  وژين. 

 ون بل پښیون وژنئ؟تاسو چ  ځان ت  مسلامن وایئ، بیا ول  یو پښی

او ن  چررې یو فرنګی پخپل قوم مخربي ېوي او د هغوی ملګرتیا ېوي او ن  چررې یهو 

 .هندو د خپل هندو برخالف نا حق  او د درونو شاهدي ورېوي

 او ن  د خپل هندو ورور د رشمولو او د ب  عزتۍ ېوشش ېوي.  

   بل ب  عزيت او رشمولو پسخو ای پښینو وروڼو! بیا ول  تاسو پ  ناحقو شاهدیو د یو 

  ؟روان یاست

 لږ خو ل  خدای ن  ووېرېږئ او رشم وېړئ. 

 مخ  ۳۱۶زما ژوند او جدو جهد، 
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 زمونږ د باچا خربې 

 الر ښوونکی؟

لهرکن حقیقهت دا دی  خلک وایي پښیون ترقي ون  ېړپ، پ  ورانو الرو روان شهوی دی،

 چ  پښینو ت  چا سم  الر ښودل  ده؟

 منع شوي ندي؟  چا ل  ورانو ن  منع ېړي دي او دوی

  .هۍ افسوس! د نورو قومونو پشان د دوی نمخور نشی 

 د دوی شپون نشی ، ځک  خو ی  رشمښان خوري او ماتوي. 

 مخ  ۳۱۷زما ژوند او جدو جهد، 

 خدايي خدمت 

مونږ پښیان  خدایي ېار او خدمت هغ  ېار او خدمت ت  وایو، چ  ب  ل  ېوم  مته ، 

رږي او خدای خو خدمت ت  رضورت نلري، د خدای نرو او اُجرت ن  د خدای لپاره ې

 د مخلوق خدمت د خدای خدمت دی.

 مخ  ۳۵۶زما ژوند او جدو جهد، 

 

 بد قسمته قوم 

هغ  قوم پ  دنیا ې  ډېر بد قسمی  وي، چ  پ  هغوی ې  داس  خلک پیدا   چ  

خو چ  ېوک پک  د خدمت پهاره  پخپل  خو د قوم او ملک د خدمت لپاره تیار ن  وي،

 پیدا  ، نو هغوی خدمت ت  ن  پرېږدي.

 مخ ۵۰۰زما ژوند او جدو جهد،  
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 يهود او فلسطينيان 

پ  فلسطین ې  یهودیانو ښکيل ښکيل نوي ېيل، ښارون  او بانون  جهوړ ېهړي دي او 

لګیا دي جوړوي ی ، لرکن مسلامنان ی  ال هغ  شان پ  نفلت ې  پراته  دي او امهام 

ي، چ  مونږ ب  پخپل  ې  نکوو، هغ  ب  را  او هغ  به  مهدي صاحب ت  پ  انیظار د

 رال  هرې  وېړي. 

دوی دومره ب  علم  او ب  خربه دي چ  امام خو پرېهږده چه  پیغمهرب رانلهی دی او 

 خپل قوم وررسه مال تړل  نده، نو پیغمرب ېامیاب  شوی ندی. 

 مخ  ۳۲۷زما ژوند او جدو جهد، 

 زمونږ ملک 

ېړی دی او دن  شان خدای هر یو قهوم له  یهو ملهک ورېهړی دا ملک خدای مونږ ل  را

 دی. 

 د دې لپاره چ  هغوی او د هغوی بچي پرې آباد  .

ملک خو زمونږ دی خو اخییار ی  د بل دی او دن  وج  ده، چ  زمونږ بچي و ي تږي 

 او بربنډ دي او مزې پرې نور خلک ېوي. 

 مخ  ۵۰۶زما ژوند او جدو جهد، 
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 د قوم ترقي 

 .ؤرلخان  ې  ما د خپل قوم پر حاالتو پ  ښ  شان رسه نور ېړی پ  ج

زه پ  دې نییج  ورسردم، چ  پ  دنیا ې  هیڅ قوم بغیر ل  خپل  ژب  ن  ترقي ېهولی 

 ن    او پ  هغوی ې  علوم او فنون پیدا ېردای نيش. 

دنیها  ما دا اراده ېړې وه، چ  رضور ب  یوه رسال  پ  پښیو ې  د خپل قوم د پوهولو، د

ل  حاالتو ن  د خربولو او د خپل  ژب   رف ت  د مایل ېولو )مخ ېولو( پاره جاري ېوم 

چ  انجمن پخپل  ژب  ې  د بچو لپاره د ابیهدايي تعلهیم   ،او د دې ېوشش ب  هم ېوم

 انیظام وېړي. 

 مخ  ۳۳۳زما ژوند او جدو جهد، 

 

 بد نصيبه قوم

د دوی د خدمت ېوک نه  وي او ېه  ما دې خپل بد نبیب  قوم ت  ېیل، چ  اول خو 

 ېوک یو نیم پیدا هم  ، نو ېوک د خدمت موقع ن  ورېوي. 

 مخ  ۴۵۳زما ژوند او جدو جهد، 

 

 مذهبونه 

هغه  به  دا ټهول مذهبونه   .ؤد ګاندي جي پ  زړپ ې  د ټولو مذهبونو یو شان احرتام  

قوم ته  له   حق ګڼل او زما عقیده هم دنس  ده. خدای پ  قرآن ې  وایي: چ  ما هر

 هغوی ن  یو هادي لرږلی دی.

 مخ  ۶۸۶زما ژوند او جدو جهد، 
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 امان الله خان او انقالب 

پ  پښینو ې  ډېر بادشاهان ترر شوي دي، لهرکن د پښهینو ښهاو او نهرو چه  ېهومره 

 .ؤ، هغ  ل  بل بادشاه رسه ن  ؤمین  او محبت ل  امان الل  خان رسه 

نو انقهاليب بادشهاه یهم او د هغه  دا خهربه بالکهل امان الل  خان ب  وې، چ  زه د پښهی

 رښییا وه، چ  هغ  پ  پښینو ې  یو عجیب  انقالب پیدا ېړو. 

انقالب یو سیالب وي چه  را  نهو اوده خلهک یهويس او ویې تهرې فایهدې اوچیه  

 ېړي. 

 مخ  ۳۴۱زما ژوند او جدو جهد، 

 لېډران او قوم

او چه  د ېهوم قهوم  ړورتیها پیهدا  د ېوم قوم لرډران چ  زړور وي، هغ  قهوم ېه  ز

 لرډران بزدل وي، هغ  قوم ې  بزديل پیدا  . 

 مخ  ۷۲۸زما ژوند او جدو جهد، 
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 په دورو کې د باچا خان لومړنی تقرير

مونږ سیاسو وروڼ  یو، سیاسو خدمیګاران یو، سیاسهو خهدمت له  رانهيل   پښینو وروڼو!

 یو.

 راځئ دا خپل وران ېور جوړ ېړو!

د دنیها خلهک او  ې  علم مو نشی ، نو سرتګ  خو مو شی .  .دې دنیا ت  وګورئتاسو لږ  

 قومون  اسامنونو ت  وخیل او مونږ پ  ماک  پات  شو. 

هغوی چ  زمونږ پ  شان بنیادم دي، مونږ ورت  الس نیولی دی، چان  دان  نواړو چان  

و او نعمیونو ن  مونږ ل  خدای د جنت پ  شان ملک راېړی دی، د دولیون  پیس  نواړو. 

د جهوارو ډوډی، نشهی  چه  په  مهړپ ګرهډپ یه   ډک دی او زمونږ پک  ېه  حهال دی؟

 وخورو. 

هغهوی ېه  ورورويل ده، قهامويل ده او  هغوی ول  اباد شول؟ او مونږ ول  پات  شهو؟ 

اتفاق دی. پ  مونږ ې  پرې دي، جمب  دي، بغض دی، ېینه  ده، نفهاق دی. دا نهن 

 . ې  قوم شوئ، نو دنیا ب  مو هم آباده   او آخرت ب  مو هم. دنیا د قامولۍ دنیا ده

 مخ  ۳۵۷زما ژوند او جدو جهد، 
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 صابران 

  خدای پاک وایي: چ  زما ن  امداد پ  صرب او اتفاق رسه نواړئ.

او خدای پاک ویيل: چ  ېوک زما پ  الره ې  مړ  ، نو هغ  مړ ن  دی، ژوندی دی، 

 و خدای پاک وایي: چ  زه د صابرانو ملګری یم. ا خو تاسو پر دې ن  پوهرږئ. 

 مخ  ۵۱۱زما ژوند او جدو جهد، 

 

 سياس شعور 

 سیايس شعور پ  یو قوم ې  ل  اسامن  ن  راځي.

او چ  پ  ېومو قومونهو ېه  د سهیايس شهعور خلهک پیهدا  ، نهو پخپهل قهوم پسه  

 وګرځي، پ  هغوی ې  سیايس شعور پیدا ېړي. 

خو پ  هغوی ې  داس  خلک تر اوسه  پهورې پیهدا شهوي  مسلامنان ډېر ښ  قوم دی،

 ندي. تاس  د هندوانو او مسلامنانو دې لرډرانو ت  فکر وېړئ. 

 د هندوانو مرشان او لرډران قوم پرست دي.

 خو د مسلامنانو مرشان او لرډران، خان بهادران او خان صاحبان وي. 

 مخ  ۴۲۷زما ژوند او جدو جهد، 
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 قامويل

د قامولۍ دنیها ده. تاسهی وینهئ چه  په  ېومهو قومونهو ېه  قهامويل او   نن  ای وروڼو!

ورورويل رانل  ده، نو هغ  آسامن ت  وخیل او اباد شول. دا مونږ هم یو قوم یو، نو مونږ 

 ول  پات  شو؟

، دا مونږ ځک  پات  شو، چ  مونږ ې  قامويل، ورورويل، مین ، محبهت او اتفهاق نشهی 

، چ  تاسو زما قام یاست، خو تاسو خپل  ژب ، پښهیونويل، نو زه تاسو ل  ځک  رانلی یم 

 متدن او ټول ېیزون  پرېيښي دي، تر دې چ  لنګون  مو وهيل دي. 

 د ا هم درت  وایم چ  يوه مرنۍ ل  سیل ن  جدا  ، نو هغ  ورې   . 

 مخ   ۴۳۸زما ژوند او جدو جهد، 

 نفاق 

 خپل منزل ت  رسردی نيش.زما یقین دی، چ  ېوم قوم ې  نفاق او ډل  وي، هغ  

 ا و نن چ  مونږ نالمان یو، د دې وج  نفاق دی او پرې جنب  دي. 

 مخ ۴۴۷زما ژوند او جدو جهد،   زما د ډل  بازو او نفاق ن  ډېره ېرې  ېرږي. 

 

 مخ۲۰، اللون  مرنلرې         هره يوه ډل  د نا اتفاقۍ ل  وج  خیمرږي.

 

ناړې نه  ايسهیی نه  وي، پښهیون د دنيها د نهورو  ترېو چ  پښیون د نالمۍ  وق ل   -

 مخ۱۷، اللون  مرنلرې            قومونو د سيالۍ اليق ېردی ن   .

 

 مخ۲۱، اللون  مرنلرې    د نالمۍ ن  لوی لعنت بل ن  شی .

 

 مخ۳۰، اللون  مرنلرې   د نالم هيڅ دين او مذهب ن  وي.
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 پښتنو يو شئ! 

 اوالد یو.مونږ یو قوم یو او د یو بابا 

ی  یهو وي او چه   پزمونږ مثال د یوې ون  دی، چ  ډېرې ېانګ  پک  وي، خو مونډ

ېوک د هغ  ون  یوه ېانګ  پرې ېوي، نو د هغ  ون  سيوري ت  نقبان ريس او ېه  

نو نهن ورب پررنګیهان لګیها ، وچ  ، نو ټول  ېانګ  ی  وچ     پد هغ  ون  مونډ

 دي، دن  ېانګ  ورو ورو پرې ېوي.

اسو وېې شئ! ې  دن  ېانګ  خیم   ، نو سیاسو بچي ب  نور پهات  نه    او د ت

وچ شو، نو دن  ټهول  ېهانګ  به   پرس سيوری ب  ی  ورک   او ې  چررې دن  مونډ

 ی  وچ   ، یوه ب  هم پات  ن   . 

 مخ  ۴۵۵زما ژوند او جدو جهد، 

 

دې ېوشش ې  دی چه  دا زه تاسو ت  وایم، چ  دښمن لګیا دی، تاسو ورېوي او پ  

 وچ  . پمونډ

 وچ شو، نو بیا ب  ورک شئ.  پې  ل  تاسو ن  دا مونډ

 پاېئ!

 دا خپل ېور جوړ ېړئ، دا برل برلوالی پرېږدئ، یو قوم شئ. 

 ې  یو قوم شوئ، نو سیاسو دنیا ب  هم اباده   او اخرت هم. 

 مخ  ۴۵۶زما ژوند او جدو جهد، 

 

ه ده، چ  پښینو تاسو يو شئ، خپل ېور جوړ ېړئ، دا پهرې زما خو يو پيغام او يوه خرب 

جمب ، ذاتيات او دشمنۍ پرېږدئ، نو دين ب  هم ښ    او په  دنيها به  ههم ابهاد او 

 اسوده شئ.

 مخ ۳۵، اللون  مرنلرې
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 د قام آبادي 

پ  ېوم قام ې  چ  د خدای لپاره د خدمت خلک پات  ن    نو هغ  قام پ  دنيا ې  

 يش ېوالی.چررې هم ترقي ن

 او چ  پ  ېوم قام ې  د خدمت قدر ن  وي، هغ  ملک چررې آبادېدلی نيش. 

 مخ  ۴۷د باچا خان ليکون ، دوهم  برخ ، 

 

 ښځې

 بغیر ل  ښاو ن  یو قوم ترقي نيش ېولی. 

 ول  چ  زمونږ د ېور او بچو ټول پرورش د هغوی پ  الس ې  دی.

 او بل  ښا  ده.  او زمونږ د ګاډي چ  ېوم  دوه پای  دي، یو سړی

 نو تاسو پ  خپل  خیال وېړئ چ  یوه پای  پنچر وي، نو ګاډی ب  ېنګ  الړ  ؟

 مخ  ۴۵۷زما ژوند او جدو جهد، 

 

 تر ېوم  وخی  چ  د يو قوم ښا  رابردارې شوې ن  وي، هغ  قوم بردار شوی ن  دی.

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې
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 خدايي خدمتګاري 

د خدای خدمت د هغ  د مخلهوق خهدمت دی او د خدای ت  د خدمت رضورت نشی ،  

 خدای مخلوق یوازې مسلامنان ن  دي، ټول د هغ  مخلوق دي.

ې  هندو دی، ې  سک دی، ې  عیسایي دی، زمونږ فرو ل  دنیها نه   لهم ورک ېهول 

 دي او مظلوم د  امل ن  خالصول دي.

 لم ېوي، مونږ ب  د هغ  قوم او حکومت مخالفت ېوو، چ  ېوک د خدای پر مخلوق 

 ې   امل زمونږ ورور او مسلامن هم وي. 

پاره ب  نه  وي. مهونږ له   د پاره وي، د ې  نرو د بل  دا چ  زمونږ خدمت ب  د خدای

چ  ېوک ېومره تکليف راېوي، زور زیاتی راباندې ېوي، مونږ ب  بدل ن  اخلو، بلک  

  صرب ب  ېوو او د هغ  سړي، قوم یا حکومت د پوهولو ېوشش ب  ېوو.

 مخ  ۴۵۷زما ژوند او جدو جهد، 

 

 هر يو ېار چ  د خدای دپاره وي، د هغ  مخ  ېوک نيوی ن   .

 مخ ۱۳، اللون  مرنلرې

 

 د تحريک مقصد

دا تحریک زمونږ د ورورولۍ او قامولۍ تحریک دی او مونږ دا ېوشش ېوو چ  د ټولهو 

ض، ېینه ، تربګنهي او پښینو یوه ورورويل او قامويل جوړپ ېړو او د دوی ل  زړونو ن  بغ

 دښمني لرې ېړو. 

 چ  اتفاق پک  پیدا  ، محبت او همدردي پک  پیدا   او یو قوم  . 

 مخ  ۴۵۸زما ژوند او جدو جهد، 
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 اصيل مطلب

مونږ هم یو قوم یو. مونږ ل  هم د خپل  آبادۍ او ترقۍ لپاره ې  جدوجهد پ  ېار دی او ې   

 یو، نو ورک ب  شو.  ټول عمر پ  نرسیۍ او نالمۍ ې  پرات   

 زمونږ اصيل مطلب پ  قوم ې  مین ، محبت، قامويل، ورورويل او اتفاق دی.  

 مخ  ۵۱۰زما ژوند او جدو جهد، 

 ستاسې ملک 

 ای وروڼو!

چ  ل  دولیونو او نعمیونو  ې  یو قوم شوئ، نو تاسو ت  خدای داس  ملک درېړی دی

لک مزې ېوي او ې  تاسهو یهو ن  ډک دی، خو سیاسو د ب  اتفاقۍ پ  وج  پرې نور خ

 قوم شوئ، نو سیاسو ملک بل ېوک خوړی نيش. 

سیاسو دنیا او اخرت ب  اباد   او داس  ملک ب  مو پ  برخ   ، چ  په  هغه  ېه  

 ب  یو سړی نریب پات  ن   ، ټول ب  خانان  . 

 مخ  ۴۵۸زما ژوند او جدو جهد، 
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 دعا او عمل 

       قبلرږي.ب  عمل  دعا د خدای پاک پ  نزد ن

 مخ ۱۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان،                   

 

نالمي د خدای لعنت دی او مونږ ل  دې لعنت ن  ځان خالصول پکار دي او دا ب  هل  

 ،زه امیهد ېهوم و  چ  مونږ ې  قامويل، ورورويل، اتفاق او مین  محبهت پیهدا  .

 ئ.چ  تاسو ب  زما پ  دې خربو نور او فکر وېړ 

ې  دې ې  یوازې زما فایده وي، نو م  ی  ېوئ او ې  دې ې  سیاسو د دنیا او اخرت 

 ګټ  وي، نو عمل پرې وېړئ چ  تاسو آباد شئ او سیاسو بچي آباد  . 

 مخ  ۵۰۶زما ژوند او جدو جهد، 

 

 ترقي

زما عقيده ده چ  يو قوم هل  ترقي ېولی  ، ېل  چ  د هغ  قوم ښا  د سهړو رسه 

 و ه د قوم خدمت ت  ودرېږي.او ه پ  ا

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې
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 زمونږ مالتړ

 پاره د خدای د مخلوق خدمت ت  مال تړل  ده. لمونږ د خدای 

ې  تاسو هم د خدای د مخلوق خدمت ېول نواړئ او خدای رضا ېهوئ، نهو مهونږ رسه 

 پ  خدایي خدمیګارۍ ې  زمونږ مال وتړئ، چ  دا دنیا مو هم جنت   او اخرت ې  

 هم د جنت حقدار شو. 

 مخ  ۵۱۱زما ژوند او جدو جهد، 

 

 د ځان خاورې کول 

ېوم  دان  چ  پ  پټي ې  ځان خاورې نکړي، هغ  هم چررې زرنونه  شهوېده؟ هغه  

 ن  هم چررې بوټی شوی دی؟ او د هغ  ن  هم چررې دان  پيدا شوېده؟

 دان  همرش  ل  هغ  دان  ن  پيدا ېرږي چ  ځان خاورې ېړي. 

  مخ ۴۶خان لیکون ، لومړی برخ ، باچا 

 

 د بل لپاره

 مونږ پښیان  د بل لپاره ول  ښ  ښ  ېارون  ېوو خو د ځان لپاره هرڅ نکوو؟

 مخ ۱۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 کتاب وړيا

 زه هیڅ شی، خبوصاً ېیاب او اخبار پ  وړیا توګ  ن  اخلم.

 مخ ۹۶سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  د
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 ملک جامې او ژبه د خپل

 د شپ  د ټول ېيل ښا  راجمع شوې، ما او حکیم صاحب ورت  تقریرون  وېړل چ :

تر ېوم  پورې چ  تاسو قام لپاره مال تړل  نه  ده، قهوم اوچیرهدی نه    او د خپهل 

 ملک د جامو انوسیو وعدې م  ترې واخیسی ، چ  د خپل ملک جام  ب  انوندي. 

 خ م ۵۱۶زما ژوند او جدو جهد، 

 

 د هزاري پښتنو!

زما دا خربه یاده ولرئ، چ  ل  چا ن  ژب  ورېه  شهوېده، هغه  ورک شهوی دی او چاته  

 چ  خپل  ژب  سپک  شوېده، هغ  سپک شوي دي. 

تاسو خپل  ژب  هرره ېړېده او تش  ژب  درن  ورېه  شهوې نهده، بلکه  وررسه هغه  پښهیو 

 درن  هم ورې  شوېده. 

 مخ  ۵۱۴زما ژوند او جدو جهد، 

 جنګ

 د جنګ پ  وخت ې  آسون  ن  تیارېږي.

 ، دوی هم درپس  روانرږي.ېنو ځان ورت  منون  ېړپ چ  ت  روان شو 

  مخ ۱۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان،             
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 زمونږ مرش

دا تاسو چ  زما د بادشاهۍ چغ  وهئ، نو چ  دا تحریهک مهونږ رشوع ېهړی دی، دا 

 دې بادشاه شم. خو د باچایۍ لپاره ندی چ  زه 

او ې  چررې تاسو ما بادشاه ېړئ، نو اول خو پ  اسالم ې  باچایي نشی  او بل  دا چ  

نو تاسو پوه شئ چ  نه  مها او نه  بهل ، سیاسو ب  خاورې پ  رس   او زما ب  مزې وي

 خپل باچا ېړئ. 

 مونږ باچایان جوړول ن  نواړو، باچایانو ت  مو رضورت نشی . 

چ   ،وي او د قوم پ  رای  او مرضا او مشوره ب  وي او هغ  سړی ب  ويزمونږ ب  یو مرش  

هغ  نرک او ایامندار او د قوم او ملک خیرخواه وي، تکلیفون  او قرباين او ډېر خهدمت 

 ی  د قام او ملک ېړی وي.

 او چ  د دې مرشۍ اهلیت او پوه  هم پک  وي. 

 مخ  ۵۲۷زما ژوند او جدو جهد، 

 د ملک تباهي

سیا ن جنګ د امریک  او روس جنګ دی، پاېسیان د امریک  د مفاداتو لپهاره د افغان

 خپل ملک تباه ېوي.

 مخ ۲۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 بادشاهي 

 زمونږ حکومت ب  د جامعت تابع وي، جامعت ب  د حکومت تابع ن  وي. 

 بادشاهي خراب شی دی او د قوم او ملک پک  ډېر نقبان دی. 

، نن یو باچا هم ښ  وي، نو سبا ب  ی  زوی باچا وي، نو ېهوک ویلهی   او ې  چررې

 چ  ګوندې هغ  ب  هم ښ  وي او باچایان ېل  د قوم ترقي نواړي؟ 

ول  چ  هر وخت دا خیال ېوي چ  ې  دا خلک پوه شول، نو ما ب  لرې ېړي نو هغ  

 هر وخت د قوم د پوه  پ  الره ې  خنډون  اچوي. 

 مخ  ۵۲۸جهد، زما ژوند او جدو 

 عمل او ربېخ

 دا خربه زما یاده ولرئ!

چ  پ  دنیا ې  ېوم قومون  چ  خربې لږې ېوي او عمل ډېر، نو هغ  قامون  همرش  

 خپل منزل ت  رسرديل دي.

 زما پ  تجويز نور وېړئ!  .زه تقریر نکوم

 مخ ۳۶۷زما ژوند او جدو جهد،
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 زمونږ حکومت 

 مونږ یو سړی ن  خان ېوو. دا ملک زمونږ د ټولو پښینو دی، نو 

زمونږ ب  ېوشش دا وي، چ  ټول خانان ېړو او داس  حکومت ب  جوړوو، چ  پ  هغ  

 ې  مساوات وي او د ټولو خلکو پ  ې  یو شان خیر او فایده وي.

ې  پوره وي او ې  سپوره وي، پ  رشیک  ب  وي، امن وي، انباف وي، زمهونږ به  د ټهول 

 پ  خوښ  ب  صدر وي. قوم یوه جرګ  وي او د هغ  

 مخ  ۵۲۸زما ژوند او جدو جهد، 

 زما مذهب 

 زما مذهب رښییا، مین ، محبت او د خدای د مخلوق خدمت دی. 

مذهب همرش  دنیا ت  د اخوت او محبت پیغام راوړی دی. د ېومو خلکو پ  زړونو ې  

ړپ ېه  چ  د بني نوع انسان لپاره رواداري، مین  او محبت ن  وي او د ېوم سړي په  ز

 چ  نفرت، بغض، ېین  وي، نو داس  سړی ل  مذهب ن  ډېر لرې وي.

 مخ  ۶۸۶زما ژوند او جدو جهد، 
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 ښځو ته

 دا ملک چ  ېنګ  د سړو دی، داس  سیاسو هم دی.

او دا سیاسو چ  ېنګ  خیال دی چ  سړي لوی دی او ښا  وړوې  ده، دا پ  اسالم 

 ې  نشی ، لویي پ  عمل ې  ده. 

اخالق ، نرک  او پاې  وي، نو هغ  لوی  ده او ې  دن  شهان یهو سهړی وي نهو ې  ښا  با 

هغ  هم لوی دی او ې  دن  شان یوه ښا  بد عمل ، بداخالق  وي، نو هغ  وړوېه  ده 

 او ې  یو سړی هم دن  شان وي، نو هغ  هم وړوېی دی. 

 پ  دې ملک ې  سیاسو ل  مونږ رسه یو شان حب  ده. 

 وه پای  دي، ې  یوه پنچر  ، نو ګاډۍ مخک  تلی نيش. ښا  او سړی د ګاډۍ د

 مخ ۵۳۰زما ژوند او جدو جهد،

 

 پ  دې ملک د ښاو او سړو يو هومره حق دی.

 مخ ۲۱، اللون  مرنلرې

 د قام ښځې 

د ېوم قام ښا  چ  بیدارې   او د ملهک د آزادۍ لپهاره مهال وتهړي، نهو هغه  قهوم 

 ډېر زر خپل منزل ت  ورسرږي.ېوک نالم نيش ساتلی او هغ  قومون  ب  

 قامويل، ورورويل، مین ، محبت او اتفاق نشی . 

 پیس  چ  یو قوم ت  خو پ  ، نو هغ  بیا اشنایۍ او دوسیۍ ت  ن  ګوري.

 مخ ۱۸ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 د پښینو ښا  د نارين  وو ن  ذهين  دي.

 مخ ۴۳، اللون  مرنلرې
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 پښتنې 

ې پاک ملن ، حیاناې ، وفادارې او خدمیګارې دي، زه تل دا زمونږ پښین  ښا  ډېر 

هڅ  ېوم، چ  د ښاو ل  مغزو ن  د ېمرتۍ احساس لرې ېړم، ځکه  په  دوی ېه  دا 

 احساس خود نرضو او ناپوهو سړو پیدا ېړی دی. 

 مخ ۱۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

ف  ېرږي، ول  چ  بيا چا ل  ي  ن  ورېوي او پرې خ  .ښا  پ  پرروي ډېرې َمرن  وي

 پ  ېوچو ې  نقبان راځي.

 مخ ۲۲، اللون  مرنلرې

 نکو ورکول يد ج

هغوی چ  جینکۍ پ  وړوېوايل ورېوي او جینکو ل  موقع ن  ورېوي، چه  هغهوی په  

د دې میعلق زما دا رای  ده چه  د   .خپل  خو ښ  باندې واده وېړي او یا ی  ن  ورېوي

ی  پرېښودو ت  تیار ن  وي، نو ېم  ټول خلک ېدې رسم پرېښودل پکار دي او ې  چرر 

ېم تعلیم یافی  خلکو ل  خو پرېښودل پکار دي او هغو ل  پکار دي، چ  ل  ټولهو نه    از

 اول خپلو بچو ل  تعلیم ورېړي.

 مخ ۲۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

ېوي زمونږ پ  قوم ې  دا يوه ډېره د نقص خربه ده، چ  هغوی جينکۍ پ  وړوېوايل ور 

او جينکو ل  دا موقع ن  ورېوي چ  هغوی پخپل  خوښ  واده وېړي او يا ې  ن  نواړي، 

 نو ندې ېوي. 

 د دې میعلق زما دا راي  ده، چ  دا رسم هم پرېښودل پکار دي. 

او د هغهوی د   او هغو ل  پکار دي، چه  له  ټولهو نه  اول خپلهو بچهو له  تعلهيم ورېهړي

 وسايت. اخالقي تعليم او تربيت خاص خيال
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او ې  وخت چ  هغوی ل  سبق ن  فارن   ، نهو د هغهوی د مرضها مطهابق دې په   

 معامالتو ې  ل  هغوی رسه هر قسم امداد وېړای  . 

 مخ ۱۶برخ ،  ۍباچا خان لیکون ، لومړ 

 دوه ملگري 

خدای پاک نر او ښا  د دنیا د ابادۍ دوه ملگري پیدا ېړي دي او د برشیت د گاډي 

 دا گاډی پ  یوه پای  نيش چلردالی.دوې پای  دي، 

زمهونږ د پښهینو ښها  خههو ډېهرې پهاک ملنه ، مینهه  نهاې  او وفهادارې دي او ډېههرې 

 خدمیگارې دي.

 مخون .  ۲۲، ۲۱، ۲۰ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 

 

 د اسالم په نامه بې علمي

 عجیب  خربه خو دا ده، چ  مالیانو د دین پ  نام  خلک ل  علم  محروم ېړل، پداس   

حال ې  چ  اسالم داس  دین دی چ  علم ي  پر نر او ښهاو فهرو ېهړی دی، خهو 

 مونږ داس  بد قسمی  قوم یو چ  د اسالم پ  نام  ل  علم ن  پات  شو.

 مخ ۱۰ارشادات و مکیوبات باچ  خان،
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 بدل

مونږ ب  صهرب ېهوو او  .مونږ ب  د وهلو او ښکنالو بدل ن  اخلو  .زمونږ د صرب جنګ دی

 خدای ت  سپارو. ځان ب  

 مونږ خدایي خدمیګاران یو، خدای ب  زمونږ بدل اخيل. 

د خپلو زړونو ن  خود نريض او نفاق لرې ېړئ، ځک  چ  د دې له  السه  بربهاد شهوي 

 یو، ځان ې  ښ  اخالق پیدا ېړئ.

 ول  چ  د ښو اخالقو ن  بغیر ېوک ترقي نيش ېولی. 

 مخ  ۵۳۶زما ژوند او جدو جهد، 

 صرب 

د عههدم تشههدد جنههګ دی او پههدې الره ېهه  چهه  هههر قسههم تکلیفونهه  او  زمههونږ جنههګ

مهونږ خهدایي  .مونږ ب  ل  چا ن  بدل نه  اخلهو .مبیبیون  راځي نو پ  صرب ب  ی  ترروو

 خدمیګار یو، خدای ب  زمونږ بدل  ل   امل ن  اخيل.

 مخ ۱۹ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 وېره

پیرنګیهانو نه  وېرېهږئ، دوی خهو سیاسهو پشهان  زه پدې ن  پوهرږم، چ  تاسو وله  له 

 بنیادم دي، سیاسو پ  شان یو قوم دی. 

 تاسو خو پرو جنبو او نفاق تباه ېړئ، وېره درې  پیدا شوېده. 

د چا پ  زړپ ې  چ  د خدای وېره وي، نو د هغ  پ  زړپ ې  د بل چا وېره نه  راځهي او 

 ل  چان  ن  وېرېږي.

 ی وېره ن  وي، هغ  ل  هر چا ن  وېرېږي. او د چا پ  زړپ ې  چ  د خدا

 اې وروڼو تاسو پ  زړپ ې  د خدای وېره پیدا ېړئ!

 مخ  ۵۳۶زما ژوند او جدو جهد، 

 پټ کار 

هغ  ېار چ  سړی ی  پ  ښکاره نيش ېولی او پټ ی  ېوي، سهړی ېمهزوری ېهوي او 

 زړپ توب پیدا ېوي. ل  خپلو اصولو ن  ی  وبايس او پ  سړي ې  وېره او ب  

ېومره چه  یهو سهړی خپهل خواهشهات او رضوریهات ېمهولی  ، هغهومره به  آرام او 

 خوشحال  وي.

 مخ ۱۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 



 

 

 
39 

 زمونږ د باچا خربې 

 په نورو اعرتاضونه 

  زمونږ ېار پ  چا اعرتاضون  او نکی  چیني نده.

او  چیني  نکی   مرشانو  پ   هغوی  د  او  جامعیونو  نورو  پ   چ   ندی،  ېار  زمونږ  دا  او 

 او وېړو. اعرت 

زمونږ ېار دا دی، چ  مونږ خپل پروګرام خلکو ت  پرش ېړو، چ  مونږ سیاسهو پهاره دا 

نواړو او دا ېار یوازې نکرږي. دا ب  هل  ېرږي، چه  تاسهو رارسه ملګهري شهئ. ملهک 

 او ېار هم رشیک دی.  سیاسو او زمونږ رشیک دی، قوم هم رشیک دی

 مخ  ۶۵۱زما ژوند او جدو جهد، 

 

 کد کيل تحري

 . ؤدا تحریک د خدای د مخلوق د خدمت او انسانیت تحریک 

دې تحریک پ  مسلامنانو، هندوانو، سکهانو ې  د مین ، محبت او خدمت جذب  پیدا 

 . ؤېړې وه، چ  پخوا ی  مثال ن  

، ځکه  چه  اېتیهت قهوم په  ؤ، مرېز ی  هم پ  ېيل ې  ؤدا تحریک ېلیوال تحریک  

 ېيل ې  اويس. 

، چ  نهور تحریکونه  له  ښهارونو نه  رشوع ؤل  نورو تحریکونو ن  دا   د دې تحریک فرق

 ېرږي او پ  ېلو ې  خورېږي. 

 مګر دا تحریک ل  ېلو ن  رشوع شو او پ  ښارونو ې  خور شو. 

 مخ  ۷۲۹زما ژوند او جدو جهد، 
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 په کابل کې د هند سفري ته 

ب  مړپ ېرږي. ېوک چ  افغانان، پښیان  ب  هرڅکل  ېمونیزم یا روسی  ون  مني. دوی 

 ېوالی  ، و ن ب  پرېږدي. 

 »رحم وېړپ«.  :زه بايد ل  برژنيف رسه خربې وېړم، زه ب  هغ  ت  ووايم 

 »رحم وېړپ«.  :زه ب  رېګن ت  هم ووايم 

 ېمونسیان ن  یوازې خلک، بلک  ون  هم پ  افغانسیان ې  ل  منا  وړي.

 انقالب پ  یو  لم باندې اوښیی دی.

اوس په  افغانسهیان ېه   .و ځوان ياسیئ، خو تاسو بايد يوه نميزه وپرژنهئ تاس  !سفاه

 داس  نميزه روان  ده. مجاهدين د شپ  وژن  ېوي، رويس عسکر سهار وژن  ېوي. 

 نیيج  ي  دا ده، چ  پښیون مري. 

 Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Talibanمخ  ۳۰

 

 د بل فکر 

دا یو لوی ېمی دی، مهونږ له   .او د بل فکر ن  ېوو مونږ همرش  پخپل خیال پس  ځو

 پکار ده چ  همرش  د خدای د مخلوق د تکلیف او آرام فکر او خیال وساتو.

 مخ ۱۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 د نور محمد تره کي په نامه د باچا خان ليک

 ))د نور محمد تره کي په نامه! 

 لو او تعارفاتو… وروسی  د القابو، دعا، سالم، نرکو هي

لرنن چ  پ  روسي  ې  انقالب وېړلو، پ  لومړيو ورځو ې  ي  د خپل  پارټۍ ليهډران، 

د حکومت وزيران او ذم  دار ېسان ځانی  راوبلل، ل  هغهو نه  يه  جرګه  جهوړه ېهړه او 

ورت  ي  وويل: تر اوس  پورې دلی  بادشهاه ناسهت وه او پهدې ملهک ېه  شهاهي نظهام 

و رسه بد سلوک ېاوه، خلکو د هغ  تخی  واړول  او اوس پهرې بهد چلرده، هغوی ل  خلک

وايي او زمونږ او سیاسو پ  راتګ خوشحال  دي، نو مونږ او تاسو بايد ل  دې واقع  ن  د 

 عربت درس واخلو.

خلکو رسه ښ  وچلرږو، ورت  خدمت وېړو او خوشحال  ي  وساتو چ  د تل لپهاره زمهونږ 

 شات  ودرېږي.

ونږ بايد داس  ونکړو چ  خلک زمونږ د بد چلند،  لهم او سهیم په  خيال ساتئ چ  م

سبب بررت  د هامنو بادشاهانو پ  ارمان   دا ب  ههم زمهونږ او ههم ددې و هن ډېهره 

 لوي  بدبخیي وي.

 !نور تره ېي صاحب

ت  هم دا د خپل  پارټۍ ليهډران او د حکومهت لهوی ذمه  وار ېسهان ځهان له  ونهواړه، 

او ورت  وواي ، چ  پام چ  داس  بد ېارون ،  لمون  او ناروا ون  هغوی ځان رسه ېرنوه 

ېړئ چ  سبا ب  بيا هم تاس  پښرامن  يئ او هم ب  خلک بررت  د بادشاهانو او شاهي 

 ((نظام پ  ارمان  ...

 مخ  ۸۵-۸۴، نګاه مخیرص ب  افکار و مبارزات تاريخي خان عبدالغفار خان )پاچا خان(
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 د باچا خان ليک د بربک کارمل په نامه
 

 د بربک کارمل په نامه! ))

 خو ه بربک ېارمل ! عمر دې ډېر، پام دې پ  ښ ، روغ جوړ او خوشحال  اوس .

ت  اوس هغ  ېارمل ن  ي  چ  ما ليدلی وې. سیا خو ل  دې ملک رسه ډېهره مينه  وه، 

  ډېر محبت او همدردي دې وه، ت  خو دې خپل ملک او قوم ت  وګوره. ابهاد شهو او ېه

برباد شو. پ  دنيا ې  چ  پ  هر ملک ې  انقالب شهوی دی يها ېمهونرزم رانلهی دی، 

هغ  ملک اباد شوی دی، خو مونږ پرې برباد شو. انقالب بهدلون ته  وايهي، دا انقهالب 

ندی او ن  ېمونرزم دی، دا د دوو ډلو پ  منځ ې  جنګ دی. يوې ډل  رسه امريکها او 

تا ل  پکار دي چ   .دواړو خواوو ن  تباه ېرږو مونږبل  ډل  رسه روس امداد ېوي او ل   

ت  پدې مسئل  نور او فکر وېړې او عهال  يه  وسهنجوې او د خپله  ډله  او قهوم رسه 

مشوره وېړې او دا مسئل  حل ېړې چه  پهدې و هن ېه  امهن را . ههم به  سهیا د 

زمها نرکنامۍ سبب   او هم ب  د قوم د ابادۍ او ترقۍ لپاره ميهدان ههوار  ، ېه  

 ((خربه دې ون  منل  او وخت ترر  ، بيا ب  ارمان ېوې.

 نګاه مخیرص ب  افکار و مبارزات تاريخي 

   مخ ۸۷ -۸۶، خان عبدالغفار خان )پاچا خان( 

 د لړم بچی 

  خدای دې پښیون ت  د بدۍ وس ن  ورېوي او چ  وس ومومي، لک  د لړم د بچهو په 

 شان خپل  مور خوري.

 عي تحریک او قرباين پکار وي. د ېامیابۍ لپاره اجیام

 د ګناه او ثواب پر حقیقت د برعلم  عاملانو پ  وج  ېوک پوه نشول.

 مخ  ۱۰ارشادات و مکیوبات باچ  خان،  
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 اندرا گاندي ته پيغام 

 ح ېړل چ  ټول افغانان د ېمونسیانو پر ضد دي.ېما تا ت  پ  ېرگنده توگ  ترش

 هرڅ وخت ېمونرزم حاېم ېردالی نيش.  ما تا ت  هم ویيل دي چ  پ  افغانسیان ې  

 ې  جگړپ دوام وېړي، د افغانسیان خلک ب  ل  منا  والړ  . 

ته   .ت  د نهرو لور ي  او هم دې د گاندي جي او د هغو ل  ملگهرو رسه ژونهد ېهړی دی

 مات  هم د لور پشان ي . 

 پ  افغانسیان ې  ماشومان، ښا  او سړي مري. 

   لرې؟ ت  پخپل زړپ ې  هرڅ رحم ن

 Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Talibanمخ ، ۹۳

 R. Gandhi: Ghaffar Khan: non-violent Badshah of the Pakhtunsمخ ، ۲۵۶او  ۲۵۵                             

 ايد بدکارو ملګرت

چه  د د بدېارو او بد چلندو خلکو ملګرتیا پکار نده، ې  هغ  زمونږ ورور هم وي، ځک  

 دوی ل  الس  قوم او ټولن  ت  نقبان رسرږي او همدا خلک قام تباه ېوي.

دا نن چ  پښیان  پ  بدو الرو روان دي، وج  ی  دا ده چ  مونږ د ښو او بهدو فهرق نه  

 ېوو او ن  ېوک شی ، چ  پ  ښو او بدو مو پوه ېړي.

 مخ ۱۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 



 

 

 
44 

 زمونږ د باچا خربې 

 دين او زړه

په   سالم د اسالم پ  الره رانغی، د سیاست پ  الره رانی، د ملک ګیرۍزمونږ ملک ت  ا

 الره رانی، د زور او تشدد پ  الره رانی. 

 او پ  دین ې  زور نشی ، بلک  هغ  د زور مخالف دی. 

الاېراه فی الهدین، وله  چه  د دیهن تعلهق له  زړپ رسه دی او زړپ په  زور يهو شهی نه  

 نو د دین الر زور ندی، تبلیو دی. قبلوي، بلک  پ  پوه  ي  قبلوي، 

 مخ  ۷۲د باچا خان ليکون ، دوهم  برخ ، 

 

 ه مرصفيبېځا

چ  مونږ پ  رسمونو او رواجونو ې   زمونږ د پښینو یوه لوی  بد قسمیي او ناپوهي داده

وو، خو د قهام، و هن او اجیامعهي ښهرګڼو لپهاره د یهوې چ ېپ  زرګونو روپۍ براای  خر 

 ر ن  یو.پیس  خرڅ ېولو ت  تیا

 مخ ۹ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 انقالب 

انقهالب  .انقالب د سړې سین  ېهار دی .انقالب د منډې ېار او دومره اسان ېیز ندی

انقالب عاملان او پوهان نواړي چ  له  پهوه  رسه قهام وروزي او   .علم او پوه  نواړي

 انقالب ت  ی  اماده ېړي.

یهده خلهک یهويس او ویې تهرې فایهده اوچیه  انقالب یو سهرالب وي چه  را ، نهو و

 ېړي.

د انقهاليب اصهالحاتو پواسهط  دا معهارشه پهاېرږي او د دنهو اصهالحاتو لپهاره انقههاليب  

 ذهنیت او انقاليب اراده او اخالص پکار دی.

 مخ ۱۰ارشادات و مکیوبات باچ  خان،
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 تشدد او عدم تشدد 

 د تشدد وسل  ټوپک ده. 

 .صهرب او همهت پیهدا ېهوي .ېه  محبهت پیهدا ېهوي عدم تشدد محبت دی، پ  خلقهو

 جرئت پیدا ېوي. 

وېره او قهر پیدا ېوي او تاس  د اسالم ابیدايي او  ،تشدد پ  خلقو ې  نفرت پیدا ېوي

 د مک  زندګي وګورئ، چ  هغ  خو د تشدد زندګي وه. 

  هغ .او دا ېومره لوی صحاب  چ  پ  اسالم ې  وو او دا لوی لوی ېارون  ي  ېړي دي

 ټول مکي وو او عدم تشدد ی  پیدا ېړی دی. 

 مخ  ۷۲د باچا خان ليکون ، دوهم  برخ ، 

 

بابا: خیر دی بچی ! زما پ  خربو نور وېړه، ل  تشدد ېخ  نفرت او ل  عدم تشدد ېخ  

 محبت پیداېرږي.

پښیان  خو پ  خپل ېور او خپل ورور باندې تشدد ېوي، ل  همدې ن  دوی ځانون  تباه 

 ېړيدي.

  مخ ۵۹سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون   د
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 زغم او صرب

در اصل عدم تشدد يو  اقت دی ېرنګ  چ  تشدد يو  اقت دی، د عدم تشهدد ههم 

دن  شان فو  دی لک  ېنګ  چ  د تشدد دی، خو د عدم تشدد وسل  تبليو دی او د 

پيدا ېهوي او  تشدد وسل  ټوپک دی. عدم تشدد پ  خلقو ې  محبت پيدا ېوي، همت

جرئت پيدا ېوي او تشدد پ  خلقو ې  نفرت پيدا ېوي او وېره پيدا ېوي او بزديل پيدا 

ېوي. بعض  خلق وايي چ  د دفاع دپاره خو تشدد پ  ېار دی، دوی دې ته  فکهر نه  

 ېوي چ  تشدد دې وېړو، نو د عدم تشدد الره دې پرېښوده.

د ې  شکست ن  شی  او تشدد ې  عدم تشدد ې  خپل  دفاع شی . عدم تشد  حاالنک

شکست شی ، ېنګ  چ  د تشدد يو نظام دی دن  شان د عدم تشدد هم مکمل نظام 

دی. تشدد اسان دی او پ  دې الره تلل هم اسان دي او عدم تشدد ډېهر ګهران دی او 

پ  دې الره تلل هم ډېر ګران دي. يو سړي ل  د پړق جواب ې  پړق ورېول اسهان ېهار 

 مل ګران ېار دی.دی، خو پړق زن

 مخ ۳۰، اللون  مرنلرې

 مسلامنان

 ځک  خو ورور د ورور دښمن دی. ؛مسلامنانو اسالم هرر ېړی دی

 مخ ۲۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 د جينکو تعليم او تربيت

 زما خیال ورب پ  ورب د جينکو د تعليم او تربيت  رف ت  زياترږي. 

پاره خطرناې  ګڼم، چ  هلکانو ل  دې تعلهيم ورېهړی   ول  چ  زه دا خربه د قوم ل

 او جينکۍ دې ل  علم ن  محروم  پات   . 

د دې نیيج  ب  دا وي چ  زمونږ هلکان خو به  اول له  جهاهالنو ښهاو رسه ودونه  نه   

ېوي او ې  چررې وی  هم ېړي، نو اېت ب  ي  ېهور سهمون نه  خهوري او همرشه  به  

 پک  ېش مکش وي.

 ن  زمونږ ملک او قوم ت  د يو لوی نقبان د رسردو اندېښن  ده. چ  ل  دې 

 مخ ۱۵باچا خان لیکون ، لومړی برخ ، 

 ه دار خپله ا

 د رسحد والیت دپښینو ملک دی او باید پخپل  د پښینو ل  خوا اداره  .

 مخ ۲۸د سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  
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 اختالف رای 

 اخیالف رای ې  بد ېيز ندی. .ش  پ  خلقو ې  ويراخیالف رای هم

لرکن پ  موجوده وخت   .رسول اېرم )ص( خو د امت اخیالف رای ت  رحمت ویلی دی

 ې  زمونږ د مسلامنانو او بيا خاص زمونږ د پښینو اخیالف رای زحمت دی. 

زمونږ ل  اخیالف رای ن  همرش  ذاتيات جوړېږي او د دې ذاتياتو پ  وج  ې  چرهرې د 

 ئ، نو همرش  تباه شوي او برباد شويدي.پښینو تاريخ وګور 

  مخ ۵۶باچا خان لیکون ، لومړی برخ ،            

 

 اخالقي جرئت 

   پرېښودل ډېر ګران ېار دی، خو اخالقي جرئت نواړي.وارسم و ر 

پراپیګنډې مقابل  ېول پکار وي، چ  سړی پهاېرږي، مهال وتهړي او خلهق په      د نلط

بو   ډله  ضه، چ  د برغرضو هم خیالو ملګهرو مدا هل  ېردای    .حقیقت پوه ېړي

 وي چ  د خلکو اعیامد ی  حاصل ېړی وي.

 مخ ۱۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 اوسنۍ نړۍ ساتل  د

اوسنۍ نړۍ پ  یوازې صورت یوازې ېهولی   چه  د اتهومي اسهلحو له  رش ېخه  د 

 عدم تشدد پ  پیروۍ ځان وسايت. 

رضورت لهري چه  د دوسهیۍ، محبهت او سهول  نړۍ د ګاندي جي نوندې ېسانو ت   

 پیغام ل  پخوا ېخ  ال زیات خلکو )نړیوالو( ت  ورسوي.

پدې رشط رسه، ې  واقعاً هغوی ن  نواړي چ  مدنیت او برشیت د نړۍ ل  مهخ ېخه   

 .ومينال  

 Eknath Easwaren. Nonviolent soldier of Islamاووم مخ، 

 

 

 دعا

 د خدمت لپاره همت،  اقت او صحت راېړي.دعا ېوئ چ  الل  تعالی مات  

 مخ ۴۳ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 د خدايي خدمتګارۍ قسم 

نلري، خو د ده    - الل  تعالی خدمت ت  رضورت  زه خدایي خدمیګار یم او ېنګ  چ  

پ   الل  تعالی  ت  د  تعهد ېوم چ  برشیت  زه  ت  خدمت دی.  ده  ت  خدمت،  مخلوق 

 م. نام  رسه خدمت وېړ 

 زه ژمن  ېوم چ  د تشدد او همدارنګ  د بدل ل  اخیسیلو ېخ  ځان وساتم.  -

 زه تعهد ېوم چ  هغ  ېوک چ  پر ما ترری او  لم ېوي، عفوه ېړم. -

زه ژمن  ېوم چ  خپل ځان د تربګنۍ، جدل او شخړې ېخه  وسهاتم او په  دښهمنیو   -

 ې  ورګډ نشم.

 او ملګري چلند ولرم. زه وعده ېوم چ  د هر پښیون رسه لک  ورور -

 ن  اوسم. زه وعده ېوم چ  د ټولنیز رسم او رواجونو، دود او دسیور پر ضد و -

زه وعده ېوم چ  ساده ژوند ولرم، ښرګڼ  عمهيل، د شهیطانت او بهدو اعاملهو ېخه    -

 ځان وساتم.

زه ژمن  ېوم چ  ښ  سلوک، خوی او خاصیت ولرم. ل  ټنبلهۍ ېخه  ځهان وسهاتم او   -

 ت  وقف ېړم. چ  د ورځ  ېم ل  ېم  دوه ساعی  اجیامعي )ټولنیز( ېاروعده ېوم 

My Life and Struggle, Autobiography of Badshah Khan as narrated to K.B. Narang, 97مخ  

 

 ابن الوقت کسان 

سهیل نه  دي پکهار، ياخ   متاش بین، خود نرض  او ابن الوقت ېسان په  جامعهت ېه

سیل   چ  هغهوی په  حقیقهت ېه  د خپهل يواخ تحقق پکار وي چ  داس  خلک

 نرو لپاره ن ، بلک  د قام د خدمت لپاره پارټۍ ت  راځي.

 مخ ۲۰ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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   حق او جمهوريت

امام حسین هم د حهق او جمهوریهت لپهاره راپاېرهدلی و او مهونږ ههم د خپهل حهق او 

مظلومهان يهو. هغه  ههم د  مونږ هم  هغ  هم مظلوم و او  .جمهوریت لپاره راپاېرديل یو

ابل  لپاره را اوچت شهو  وو او مهونږ ههم د  لهم رسه د مقهابل  لپهاره را ق لم رسه د م

 اوچت شوي يو.

 مخ ۱۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 دان نه تېښتهيد م

سيايس قيدیانو ل  پ  ېهار دي چه  ههر يهو قهدم پخپهل خيهال اوچیهوي او نهور ېهوک 

 بيامومي، نو د ميدان ن  بيا تښیي. ؤر ېسان چ  ر مجبو  .مجبوروي ن 

 مخ ۴۴، اللون  مرنلرې
 

 باغواين

زما مشقت بانواين ده، دا ېار زما ډېر خوښ دی، ما ل  ی  یهو   .هوا خوري اجازت دی

 مخ ۳۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان،                                               لوی پټی راېړی دی.
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 ژنئ! ځان وپې

 خپل ځان وپرژنئ!

 خپل خدای وپرژنئ!

 او خپل دوست او دښمن وپرژنئ!

 بس نور ې  وليکم؟

 الل  تعالی دې مونږ ټولو ل  صرب او اسیقالل راېړي.

 خپل مخلوق د خدمت توفيق او  اقت دې رات  عطا ېړي.  او د

 مخ ۱۲۵باچا خان لیکون ، لومړی برخ ، 

 راشه درشه

ه دې ځای پر ځای ناست یم او خلک دې ماته  را . ېرږي چ  ز   دا خدمت پدې ن

 زه هم باید دوی ت  ورشم.

 مخ ۷۳د سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون 
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 مذهب

چ  د خدای د مخلوق ل  منا  ېرېه  او نفهرت د هر يو مذهب د پاوانو دا فرو د   

دې  ، خهو مهونږ له ياو ل  یو بل رسه امداد وېهړ  ي، مین  محبت پک  پیداېړ يلرې ېړ 

 حقیقت ن  چا خرب ېړي یو؟

 پ  خلکو ې  مذهب شی ، خو پ  نوم مذهب دی.

 بلک  د مین  او محبت علمربدار دی. مذهب د نفرت ن ،

مونږ ت  ب   اقت خدای پاک راېوي، ځک  چ  د  اقت اصهل مالهک د خهدای پهاک  

 ذات دی.

 پ  خپل ملک ې  ل  خپل قام رسه و ی تږی او پ  تکلیف ې  خوشحال یم.

   پ  پاېسیان دی او ن  پ  اسالم، بلک  د قام او نریب اولس پ  حق دی.ن

 چ  پ  ځان دې ې  پررزو ن  وي، پ  بل ی  هم م  پررزو ېوه.

 بل  دا چ  ې  پ  مونږ پښینو ې  یو سړی بدېار وي، نو د هغ  ملګرتیا پکار نده. 

 مخ ۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان،

 

 وينا او عمل 

 ، خهو عمهل ېهم.يخربې ډېرې ېو   ،مزا  ن  دک د  خو مسیقل  نني يو عجيب  هل

 اميد د  چ  سیاسو پ  توج  ب  ي  اصالح و .

 مخ ۴۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 د ظامل ورکول 

زمونږ فرو ل  دنیا ن   لم ورېول دي او مظلوم ل   هامل نه  خالصهول دي، ېه   هامل 

 زمونږ ورور او مسلامن هم وي.

 مخ  ۴ ه.ق ۴۰۸ ، د بابا مشالون
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 ارشف املخلوقات 

وج  ی  ل  نهور مخلهوق  ېانسان د خدای پ  ټول مخلوق ې  ارشف ګڼلی  ، نو پد

ن  ذم  داري ډېره ده، خو زه چ  دې خپل قوم ت  ګورم، مات  په  دوی او ځنهاورو ېه  

ل  دوی رسه هم د خپل  ګرډې نم وي او ل  ځناورو رسه ههم د خپهل  .فرق ن  ښکاري

وي، دوی هم بچي راوړي او د خپلو بچو نم خوري او ځناور هم بچهي زېهږوي ېور نم  

او لویوي ی ، نو دوی پ  ې  ارشف املخلوق بللی  ؟ دوی هم لک  د ځناورو پشهان 

 یو بل وژين.

دوی ېهه  اجیامعیههت ورورويل،   دوی بهه  هلهه  ارشف املخلوقههات وبللههی   چهه  پهه

نور ځناور پ  ېلهورو پښهو ګرځهي او  تش پدې چ   .   عزیزويل، مین  او محبت پیدا

 انسان پ  دوه پښو ګرځي، ارشف ېردای نيش.

 مخون  ۱۳ – ۱۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 اصالح او قدرت

 د دومره بهادر او لوی قوم پخپل  ژب  ې  یو قامي اخبار نشی . 

چه  هغهوی د  د دنیا تاریخ ګواه دی چ  پ  ېوم قام ېه  داسه  اشهخاص پیهدا ،

ځک   ؛دیی ل قام د اصالح لپاره پاېرديل دي، د اقیدار خاوندانو ی  مخالفت ېړ خپ

تاسو دې خپل د خدایي خهدمیګارو  .چ  هغوی خپل اقیدار پ  خطره ې  لیدلی دی

تحریک ت  وګهورئ، ېهومره چه  په  قهام ېه  پوهه  رانله  ده، هامنهومره د اقیهدار د 

 خاوندانو قدرت ېم شوی دی.

 مخ ۱۳چ  خان، ارشادات و مکیوبات با

 د انسان کرامت 

 زه خدايي خدمیګار يم، رېش  ې  ن  ځم؛ ځک  چ  سړی ي  راېا ي.

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې
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 نور او مونږ

د دنیا قومون  چ  آباد شوي دي، ترقي ی  ېړې او آسامنونو ت  وخیل او مهونږ چه    اد

  .خرږوسد هغوی ژوند او اسودګۍ ت  ګورو، ورت  پ

خو په  هغهوی ېه  ملیهت،  .شوي ندي دي، ل  مونږ ن  بهرت پیدا دا زمونږ پشان خلک

 قامويل، عزتويل، علم، پوه ، مین  او محبت پیدا شو، ترقي ی  وېړپ 

 او پ  مونږ ې  دا صفات نشی ، پ  خاورو ې  تونړېږو.

 مخ ۱۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 ول؟يبل چا ته، که ځان ته ګوته ن

لوی ېمی او نقص دی چ  مونږ همرش  د بهل د ېمزوریهو او زمونږ پ  خلکو ې  دا یو  

 .عیبونو د راوښکلو او لټولو پ  نم او فکر ې  یو او خپلو ېمزوریو او عیبونو ت  فکر نکوو

  .پدې وج  خو نن پ  دنیا ې  برباد او نرسیمن یو

ح د دې پر ځای چ  مونږ بل ت  ګوت  نیسو، ځان ت  ګوت  نیول پکار ده او د نورو اصال 

 ن  ړومبی د ځان اصالح فرو ده اول ځان دی بیا جهان دی.

 مخ ۱۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 قاعده او قانون

انباف نه  وي او نه  ېه  قاعهده او قهانون وي، د یهو سهړي وینها ې   چ  پ  ېوم ځای  

 قانون وي، ل  هغ  رسه بحث ېول ې  فایده نلري.

 رر ېړې.بل هل  خوشحالولی ش  چ  پر ځان تکلیف ت

ېهول     نه  ، چ  یو سړی ېار نيش ېولی نو هغ  ت  دې مال نه  تهړي او له  داسه  ېولهو نه  

 بهرت دي. 

 مخ ۱۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان،                         
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 د ځوانانو کار

ځوانانو ت  پکار دي چ  هر یو ېار رشوع ېوي، چ  پ  هغو ډېر فکر ېوي، د هغه  پهر 

 ېوي، ټولو تکلیفونو نور 

چررې   چررې هغ  ټولو تکلیفونو ت  تیار وي، نو هل  دې هغ  ېار ت  مال وتړي او ې   ې

 ؛دا تکلیفون  نيش تررولی، نو ښ  ب  دا وي چ  پ  ېهور ېه  آرام ېرنهي او دعها وېهړي

 ځک  چ  د ده دا بزديل قومي مقبد ت  نقبان رسوي.

 مخ ۱۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 ټول د خپلې کمزورۍ پ

مونږ خو ب  خپل  ېمزورۍ ل  خلکو ن  پټ  ېړو، خو ل  خدای ن  خو ی  پټهولی نشهو، 

  ؟هغ  ل  ب  ې  ځواب ورېوو

نو هر ېل  چ  مونږ ېمزوري ل  خدای ن  پټولی نشو نو پکار دي چ  ل  خلکو نه  یه  

هم پټ  نکړو او چ  ېوم ېار ېولی شو، نو پ  جار دې ووایو چ  دا ېولی شهم او چه  

 ېار ېولی نشو، پ  جار دې ووایو چ  دا نشم ېولی.ېوم 

 مخ ۱۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 غني ته 

 نور ېیابون  ترجم  ېړپ.

 سیا ېوم مضمونون ، چ  پ  اخباراتو ې  شایع شويدي، د هغ  تا ل  مبارېي درېوم.

شکر دی چ  ت  پخپلو ارادو ې  ېامیاب  شوې، هغوی تال  ې  جرئهت ههم درېهوي او 

 ېن ؟

 ۶۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 راز داري

مونږ ت  پکار ن  ده چ  ل  چا ن  نفرت وېړو، پکار ده چه  له  ههر چها رسه ښه  سهلوک 

، رازدار او مهددګار يوېړو، خو دا م  ېوئ چ  د خپل جامعت خالف د بهل چها ملګهر 

او مهونږ له  پکهار دي، چه  په  ههر حالهت ېه  د خپهل جامعهت د خلکهو رازدار   .شئ 

 مخ ۱۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان،            مددګار و اوسو.

 

 هر سړی د خپل راز او ارادې ن  خربول ن  دي پ  ېار.

 مخ ۴۴، اللون  مرنلرې

 

 د خربو اثر

چ  سړی خربې یو شان ېوي او عمل ی  بل شان وي، نو هغه  خهربې په  خلکهو اثهر 

 بار دی. نکوي. د قومونو ضامنت پ  یو بل اعیامد او اعی

يس منافقت دی او زه خو منافق ن  یم چ  پ  خول  مو یوه وي او پ  زړپ مو بل  يډیپلوم

 وي. 

 مخ ۱۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 ن  وي.  يشو  هچ  رښییا ښکار  د درونو مزل لنډ وي او تر هغ  وخی  پورې وي

 مخ ۱۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان،   
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 آزادي او آبادي

ابههادي رصف د  .آزادي اسههان  خههو ابهادي ګرانهه  وي .بههادۍ ذریعه  دهآ د قهوم د  آزادي

 خدای لپاره د خدمت پ  جذب  ېرږي.

 پ  مونږ مسلامنانو ې  دا لوی  ېمزوري ده چ  خربه اورو، خو تحقق ی  نکوو.

 مخ ۲۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 خور لویرږي.  د آزادۍ بوټی د ځوانانو د وینو پ  اوب

 مخ ۱۷ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 د قومونو عزت 

زه چ  تر ېو ژوندی یم، زه ب  پ  ملک ې  د رشافت جمهوریت او د انباف د حبهول 

 لپاره ېار ېوم.

 پښیون د ګټ  زمری دی، خو د سنبالولو ندی.

 د هیچا لپاره خپل اصول پرېښودل ندي پکار.

 د مظلوم ملګري یو. نو مونږ ب  ې  د  امل او مظلوم مقابل  را 

دلرګي)له  مناه  پ  لویو لویو جلسو، جلوسونو او او دو تقریرونهو ېه  د قومونهو عهزت 

 .ځي(

 مخ ۲۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 خپل کور جوړول

 يې  خپل ځان آزادول نواړئ، نریبي لرهرې ېهول نهواړئ، بربنهډ پټهول نهواړئ او و 

او ب  اتفاقي پرېږدئ، دوست او دښمن  ، نو خپل ېور جوړ ېړئ، دښمني ئمړول نواړ 
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 ې  متیز وېړئ.

 ب  تعلیم  خلک د مذهب پ  نوم ډېر زر دوې  ېرږي.

 دان  همیش  ل  هغ  دان  ن  پیدا ېرږي چ  ځان خاورې ېړي.

 دای نيش.رل  تربیت ن  پات  خلکو ن  هرڅ ېار مکمل ې

 

 ل یم.ئاقزه د اخالص او محبت داعي او 

 مخ ۲۳چ  خان، ارشادات و مکیوبات با

 

 خپل مدد پخپله کوئ 

پخپله  ېهار نکهوي، ده چ  هغو   د هندوسیان د قومونو د خوارۍ او ذلت وج  همدا

ېوک وایي چ  امام راتلونکی دی او ېوک د اوتهار په   .بلک  د نورو پ  مت  ناست وي

انیظار ې  دی، خو دا بدبخت ن  پوهرږي، ې  چررې هغوی ههم را  نهو بیها خهو به  

 غو خلکو مدد ېوي چ  ېوک خپل مدد پخپل  ېوي.هم د ه

 مخ ۳۰ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 احمد آباد جېل

احمد آباد ې  د مالقات پ  وخت ې  ما ل  تا رسه د ېرخ  ذېر ېړی وو او مهادیوجي 

 رارسه هم دا ذېر وېړو.

ېرخه  شم، مهرباين وېړئ تاسو زما هغ   )وباسىل( او س زه د ېرخ لپاره وخت وښکی 

  راولرږئ.يلبل  ېرخ  رسه د پوړو یا

 مخ ۳۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 د وخت ارزښت 

انسان ېمزور  د  او د نلطو ن  ډک د  چ  د  د خپلو ېمزوريو احساس ولهري او 

خان  ن  بل ښ  او موزون ځای  او د دې لپاره ل  جرل ي.د هغ  د اصالح ېوشش وېړ 

ېړو او خپل وخت پ  عبثو او  پوهږ خپل ځان او ملګري نو پکار دي چ  موند .    نشی 

ېه   .خان  ېه  انیظهام شهی  جرل .فضولو خربو ې  ضایع ن  ېړو او ې  لیک زده ېړو

چه  د  .سبق ووایو، ښ  اخالق، ښ  خویون ، صرب او اسیقامت پ  ځهان ېه  پیهدا ېهړو

او محبهت  خدای د مخلوق خدمت د خدای د رضا لپاره وېړای شو او پ  ېور ې  مین 

 پیداېړو.

 مخ ۳۵ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
 

  خلک نيپه قوم م  

نو اول خو دا خپل ېور جور ېړئ او ې  دن  ېردی نيش، نو بیا دا دومره خربه خو زمها 

 ومنئ، چ  پ  الیکشن ې  د یو بل مخالفت ونکړئ.

رن خلهک پیهدا  زما دا عقیده ده چ  پ  قوم ې  داس  برغرض ، په  قهوم او تحریهک مهَ

 خدای دې داس  خلک نور هم پدې قهام ېه  پیهدا .  نو هغ  ملک او قوم ابادېږي

 ېړي.

 مخ ۳۹ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 
 خدای پاک دې تاسو ت  د خپل قوم او ملک د خدمت لپاره ښ  صحت درېړي.

 مخ ۴۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 خواران

دا مرلمسییاوې او دا براای  لګښیون  سیاس  و ن مو خوار دی، تاسو خواران یاست. 

 او سیاس  د و ن ل  اقیباد رسه سمون نلري، تاس  ځان او و ن ت  لږ پام وېړئ.

 مخ ۴۷دسرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  
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 ښه والی او بدوالی

د هر چا ښ  والی او بدوالی د ځان لپاره دی، ې  چررې یو سړی ښ    نو هغ  ت  ب  

 او ې  چررې بد   نو هغ  ب  پ  تکلیف ې  وي. ،فایده وي

 د قرو عادت ډېر بد دی او بیا د هغ  د خاليص ېوشش ن  ېول ډېر بد دي.

 زه در خالص شوم چ  د دنیا سیاحت ت  الړ شو.

ت  ځام ل   رف ن  ډېر سالمون  وایه  او ورته  وایه  چه  زه سهیا د صهحت     میم صاحب

 لپاره دعا ېوم.

ما ل   رف ن  مین  او محبت، هغوی ت  پښیو لیکهل او لوسهیل رشوع مریم او تاجو ت  ز 

ت  وای  چ  دواړپ جینکۍ زما دي، پر دوی به  زه د نريبهانو     ېړپ هغوی او میم صاحب

خدمت ېوم، زما دوی ت  ډېر امیدون  دي، هغوی ههم زمها دې خهربې منلهو ته    پښینو

 تیارې دي اوې  ن ؟

 خم ۴۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان،
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 ښه او بد سړی

دا پیهدا  .اوس د مقامي ېار ېوونکو لپاره پکار دي چه  درې ډوله  اعهیامد پیهدا ېهړي

ېردای  ، خو پ  خربو ن ، بلک  پ  عمل باید دا چاره تررسه ېړو، ې  خلک ل  مهونږ 

رسه بد ېوي نو مونږ ل  ښ  ېول پکار دي، ې  چررې یهو سهړی مهونږ رسه بهد وېهړي او 

پ  مقابل ې  وررسه بد وېړو نو بیا زمونږ او هغ  ې  فرق وشو؟ چ   مونږ هم د هغ  بدو

 ېنګ  هغ  بد، دن  شان زه بد.

خو ښ  سړی ب  هغ  وي چ  خلک وررسه بد ېوي خو دی وررسه ښ  ېوي او دنه  ته  

خدای ت  د رسهردو ذریعه  د هغه  د مخلهوق   .ب  رښیينی خدایي خدمیګار وویلی  

 هغ  د مخلوق خوشحايل ده.خدمت وي او د هغ  خوشحايل د 

پ  ضبطي باندې خپګان وي، زه د هغ  پر ځای هغ  ت  دا خپل قلم ورلرږم، نن سهبا د 

پښینو لپاره د ټوپک رضورت نشی ، بلک  د قلم رضورت دی، ول  چه  زمهونږ د ملهک 

 آزادي ب  پ  ټوپک ن  وي، بلک  پ  قلم ب  وي.

 مخون  ۴۹ – ۴۸ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 بېځايه بحث

پ  دنیا ې  د یوې خربې یو ځل  اهرول پکار دي، ې  چا ومنل  خو ډېره ښ  او ې  چا 

 ون  منل  نو بیا پ  هغ  بحث ېول پکار ندي، ول  چ  د بحثونو تبفی  شوې نده. 

یو ځل بیا ېارخان  ت  الړ ش  او پ  دې ېار ې  ښه  لیاقهت حاصهل ېهړپ، خهو چه  دا 

  الب العلم فرو ېړپ.ځل الړ ش  نو خپل ځان یو 

 مخ ۵۱ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 غرضد تحريک 

دا تحريک پ  دې نرو رشوع شوی دی چ  مظلوم د  امل د  لم ن  خالص ېهړي او 

 هرېوک چ  پ  دنيا ې   امل وي، ې  مسلامن وي ې  هندو وي او ې  پررنګی وي.

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې
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 ويل خان ته

 صحت او سرتګو ډېر خیال سات . تا یادوم، ت  د خپل 

ښو خلقو رسه وي او ښ  ېارون  ېوه، د بدو خلقهو له  ناسهی    د  سیا ناسی  دې همرش 

ځان پ  خپله  قبضه  ېه  ېهړپ، هغه  خهو دې ماشهوم دی نه  پهوهرږي،   ن  ځان سات .

 هس  ن  چ  پ  هغ  ې  هم د نني پشان د فضول خرېۍ عادت پیدا  .

 مخ ۵۲ن، ارشادات و مکیوبات باچ  خا 

 
زما او د ويل خان سوچ یو دی، فرق رصف دا دی چ  زه اصالحي او روحاين سړی یم 

 مخ ۲۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان،          او هغ  سیايس لرډر دی.

 

 حساب کتاب

ټولو روپو حساب ېیاب  د ت  نني ت  ولیک  چ  مات  دې  .جهل است  ن ازموده را ازمود

 راولرږي.

میاشی  ل  ېلوېښهیو روپهو نه  زیهات  مه  ورېهوه او د بهل دویمه  درجه  د دوی لپاره د 

 ېرای .

 مخ ۵۲ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 غلط فهمي

خو نقدې پیس  هغ  ل  پ  الس ې  م  ورېوه، ول  چ  هغ  د پیسو پ  خرڅ ېولو نه  

زما زړپ پ  دې ډېر خف  ېرږي چ  نني مات  پ  خپل خط ېه  لهیکيل چه    .پوهرږي

غ د ښو خلقو ېار نهدی، زه پهدې خهربه ډېهر خوشهحال  یهم چه  ده ېهوم  خهربې درو 

ن  ساتل ، بلک  مات  ی  ولیکل  او امید ساتم چه  د   اورېديل دي، هغ  پ  زړپ ې  و

آیندې لپاره ب  هم چ  ې  اوري نو پ  زړپ ې  ب  ی  نه  سهايت، وله  چه  له  دې نه  

 ډېرې نلط فهمۍ پیداېرږي.

 مخ ۵۳اچ  خان، ارشادات و مکیوبات ب
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 پر وعده وفا

زه ب  میاشت پ  میاشت د خپل خرڅ د اخراجهاتو فهرسهت درلرهږم خهو تهر اوسه  پهورې تها  

  . خپل  وعده پوره نکړپ، دا ښ  خربه نده، سړی چ  وعده وېړي، هغ  پوره ېوي 

سبق ې  ېوښې ېوه، فضول خرېي م  ېوه، دروغ م  وای ، ل  خلقو نه  قهرو مه  اخله ،  

 اره مقرر دي پ  هغ  ګذاره ېوه. ې  چ  سیا لپ 

 مخ ۵۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 

 

 د قوم ابادي 

د قومونو د ژوندي ېولو او برهدارولو لپهاره داسه  ېسهان پکهار دي، چه  برغرضه  وي، 

 دیانیداره وي، ایامندار وي او د خدای لپاره د خپل قام خدمت ت  تیار وي، 

نو د هغوی پ  ېوښښونو، پ  هغ  قام ې  چ  داس  ېسان پ  ېوم قام ې  پیدا  ،  

 هغ  قوم اباد  . مین ، محبت، همدردي، ورورويل او عزیزويل پیدا  .

 مخ.  ۲ه.ق  ۴۰۸د بابا مشالون ، 

 

 زمونږ کار

مونږ د مخلهوق د فایهدې او ارام لپهاره پهر ځهانونو تکلیهف   .مونږ خدایي خدمیگاران یو

 ترروو.

لک چ  ل  مونږ رسه هر ډول چلند ېوي، مونږ ل  زمونږ ېار خدمت او نرکي ده، خو خ

 سیو ېوښې نکوو.ين  د بدل  د اخ چا

 زمونږ فرو بل ت  تررېدن  او صرب دی.

 مخ  ۳ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
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 د خدای د مخلوق خدمت 

خدایي خدمیگار ځانی  خهدایي خهدمیگار وایهي، لهرکن خهدای ته  د خهدمت رضورت 

او د خههدای مخلههوق یههوازې  .لههوق خههدمت دینشههی ، د خههدای خههدمت د هغهه  د مخ

ېه  عرسهوي  ،ټول د هغ  مخلوق دی ې  هنهدو دی، ېه  سهک دی  ،مسلامنان ن  دي

 دی.

 مخ.  ۵ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 

 
 پ  خدمت ې  اخیالف راتلی نيش.

 مخ ۱۶ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
 

 ي کار يخدا

ل  ېوم  مت ، نرو او اجرت پرت  مونږ پښیان  خدایي ېار او خدمت هغ  ت  وایو چ  

د خهدای د مخلهوق خهدمت، د  .د خدای لپاره و . خدای خو خدمت ت  اړتیا نلهري

 خدای خدمت دی.

مونږ د خلکو د پوهولو او پک  د مین ، محبت، ورورۍ او قامولۍ د پیدا ېولو، د تعلیم 

او د قهامي مدرسهو د شوق د پیدا ېولو او د قام ن  د نلطو رسمونو او رواجونو د ورېولو 

لپاره د مرسیو د حاصلولو پ  نرو ېيل پ  ېيل، ېور په  ېهور دورې رشوع ېهړي او په  

 ېړ. زما ل  دورو ن  پیرنگي ت  وېره پیدا شوه. پیدا خلکو ې  مو ژوند او احساس را

   د خدای لپاره او د خپل مظلوم قوم پ  خا ر، خپل  سین  ل  بغضو او ېینو نه  پهاې

 ېیزونو مونږ تباه ېړي او برباد ېړي یو. ځک  چ  دې ؛ېړئ

ې  چررې تاسو پ  رښییا رسه د خپل قوم او ملک زرنونول نواړئ نو د ننم د دانه  په  

ځک  چ  تر ېوم  پورې یوې دان  ځان خاورې ېهړی  ؛شان خپل ځانون  خاورې ېړئ

 ن  وي، زرنونردالی ن   .

 مخون .  ۷،۸،۹، ۶ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
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 دل ېبدلد خلکو 

ی او نه  امهن قهایمولی ال ېهو   حقیقت دا دی چ  یوازې قانون د ملهک اصهالح نه  

د خلکو د زړونو بدلولو رضورت دی، تر ېوم  چه  د خلکهو زړونه  بهدل نه   ،   . 

 جرمون  ن    ېمردالی.

د خلکو زړون  رصف د خدایي خدمیگارۍ تحریهک بهدلوالی  ، ههر ېهومره چه  دا 

ب  د خلقو پ  زړونو ې  بدلون راځي او الزمي نییج  به  یه  تحریک خپور  ، هومره 

پ  ملک ې  امن او امان وي.ېل  چ  پ  ډلو ې  اخیالف پیدا  ، ې  د هغوی نړي 

ډېر ښ  او زورور خلک هم وي، برکاره   او د هغوی توان د یو بهل په  نورځولهو ېه  

  پیهدا مرصف  .پ  خدمت ې  اخهیالف نه  راځهي، اخهیالف له  خهود نرضهۍ ېخه

 زه چ  هر ې  د خپل ځان لپاره خوښوم، هغ  د خپلو ملگرو لپاره هم خوښوم. .ېرږي

زه ډېر وخت خپلو ملگرو ت  وایم چ  زما پ  تقریر، تحریهر، خهربو، رویه  او سهلوک ېه  

چ  نیمګړتیا وینئ، ل  هغو ن  ب  ما خربوئ او ې  وخت چ  هغوی ما ل  خپلو نلطیهو 

 ېوم. ېوشش  منن  ېوم او د هغ  د اصالح ن  خرب ېړي، زه ل  هغوی ن

 ل  تشدد ن  نفرت او ل  عدم تشدد ن  محبت پیداېرږي.

انسان هم یو عجیب  ېیز دی، ې  وخت چ  دی ېمزوری   او همت بایيل، نهو بیها 

 د خپل  ېمزورۍ او ب  همیۍ د پټولو لپاره ډول ډول حیل  او حوال  لټوي.

 مخون .  ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۱۰ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
 

 اسامين مذهبونه

حقیقت دادی چ  دا ټول اسامين مذهبون  د خدای مذهبون  دي او دنیا ت  د اتفاق، 

 محبت او د خدای د مخلوق د ارام او خدمت لپاره رانيل دي.  ،مین  

د هر یو مذهب پر پیرو دا فرو دي چ  د خدای د مخلوق ل  منځ نه  ېرېه  او نفهرت 

او یو ل  بل رسه امداد وېړي، خو مهونږ له   .او محبت پک  پیدا ېړي  لرې ېړي او مین 

 دې حقیقت ن  چا خرب ېړي ن  یو.

 . مخ ۱۵ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
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 د ملک او مذهب خدمت 

د ملک او مذهب خدمت هغ  سهړی ېهولی   چه  اول خپله  اصهالح وېهړي، خپهل 

  پرژين، اخالق يه  ي، خپل اصول وپرژين. ېوک چ  خپل اصول نړ اخالق درست ې

 خراب وي، هغ  ېل  د خدای مخلوق ت  فايده رسولی  .

 مخ ۱۹، اللون  مرنلرې

 
 

 د امان الله خان ژبه

ډېهرې خهربې مه  وررسه وشهوې، په   .ورب د امان الل  خان مالقات ت  تللهی وم  هزه یو 

خربو خربو ې  م  ورت  دا ووېل: تا ل  ترېي درځي، فاريس درځي او نهورې ژبه  ههم 

 درځي خو خپل  ژب  ن  درځي.

 زما خربو پر هغ  ډېر تأثیر وېړ او وعده ی  رارسه وېړپ چ  زده ب  ی  ېړم.

ېل  چ  ل  افغانسیان ن  وایسیل شو، زه پ  مببیي ې  د ده لیدلو ته  ورنلهم نهو هلیه  

 ی  ل  ما رسه پ  پښیو ې  خربې وېړې.

 مخ.  ۲۳ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
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 ژبې ته پام

علیم یافی  ېسانو رسه ب  م  چ  د ژب  پ  اړپ خهربې ېهول ، دوی به  راته  ویهل: ل  ت

 چ  پښیو ال ې  ژب  ده؟ پ  دې ې  علم نشی .

د ههرې ژبه   .ما ویل: چ  هلک  دا نورې ژب  خهو له  اسهامن  نه  دي راېهوزې شهوي

 ویونکو خپل  ژب  ت  ترقي ورېړې ده.

ې  د پښیو ژب  ې  گناه ده؟ دا خهو پښینو چ  خپل  ژب  ت  توج  ن  ده ېړې، پدې 

 زما او سیا گناه ده.

چ  ېوم قوم ت  خپل  ژب  سپک   ، نو هغ  سپک   او چ  خپله  ژبه  تهرې ورېه  

  ، نو ورک  .

 د ژب  پ  هررېدو ې  سړی ل  خپلو ن  پردی  .
 

 مخون .  ۲۵، ۲۴ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 
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 انقالب 

 سان ېیز ن  دی.انقالب د منډې ېار او دومره آ 

 انقالب د سړې سین  ېار دی.

 انقالب علم او پوه  نواړي.

انقالب عاملان او پوهان نواړي چ  ل  پهوه  رسه قهام وروزي او انقهالب ته  یه  تیهار 

 ېړي.

 د انقالب لپاره د اشخاصو رضورت دی.

 پاچاهي خراب شی دی او د قوم او ملک پک  ډېر نقبان دی.

م وي نو سبا ب  ی  زوی پاچا وي، نو ېوک ویالی   چ  ې  چررې نن یو پاچا ښ  ه

گوندې هغ  ب  هم ښ  وي او پاچاهان ېل  د خپل قهوم ترقهي نهواړي؟ ځکه  چه  ههر 

وخت دا خیال ېوي چ  ې  دا خلک پوه شول، نو ما ب  لرې ېوي او هر وخت د قوم د 

 پوه  پ  الره ې  خنډ اچوي.

ت  مو رضورت نشی ، زمونږ ب  یو مرش وي او د مونږ پاچاهان جوړول ن  نواړو، پاچاهانو 

 قوم پ  رای ، خوښ  او مشوره ب  وي او هغ  سړی ب  وي چ  د قوم خدمیگار وي.

د خان، نریب او میا مال فرق ب  نکوي، داس  یو سړی ب  وي چ  نرک، ایامنهدار او د 

  د قام او ملک خدمت ی  ېړی وي، په  دې برخه  ېه  یه  .قوم او ملک خیرخواه وي

رنګ  مرشۍ اهلیهت ولهري،  ډېر تکلیفون  ګاليل او قربانۍ ی  ورېړي وي، نو چ  د دا

 زمونږ حکومت ب  د جامعت د حزب تابع وي او جامعت ب  د حکومت تابع ن  وي.

 

د پښیونخوا ملک زمونږ د ټولو پښینو دی، نو مونږ یو سړی ن  خان ېوو، زمونږ ېوښې 

حکومت ب  جوړوو چه  په  هغه  ېه  مسهاوات  ب  دا وي چ  ټول خانان ېړو او داس  
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 وي او د ټولو خلکو پک  یو شان خیر او فایده وي. 

ې  پوره وي او ې  سپوره، پ  رشیک  ب  وي، امن او انباف ب  وي، زمونږ ب  د ټهول قهوم 

 یوه جرگ  وي او د هغ  پ  خوښ  ب  یو صدر وي.

 د خدای لپاره پښینو!

 تاسو یو شئ! 

 خپل ېور جوړ ېړئ!

جنب  او دښمنۍ پرېږدئ، نو دین ب  مو هم ښ    او پ  دنیا ب  هم ابهاد او   ،ا پرېد

 .ئ سوېال  ش

 ن  پیداېرږي. ۍپ  خدمت ې  اخیالف ن  راځي، اخیالف ل  خود نرض

 مخون .  ۳۱، ۳۰، ۲۹، ۲۸، ۲۷، ۲۶ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 

 

 بد رواجونه 

اصالح ېهول نهواړم چه  د دوی  زما مطلب د حکومت مخالفت ن  دی. زه خو د پښینو

 دا بد رسمون ، رواجون ، پرې، جنب  لرې  .

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې  
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 قرباين 

تر ېو چ  پ  یوه قوم ې  د قربانۍ ورېولو مین  او شوق تهر انیههايي درجه  قهوي نه  

  ، تر هغ  پوري د هغ  قوم د ېامیابۍ تبور نيش ېردای.

رقهۍ لپهاره د قربهانۍ د شهوق او مینه  د پیداېرهدو زه تاسو ټولو ت  د و ن او قهوم د ت

ېو چ  پ  مونږ ېه  د قربهانۍ ورېولهو  اقهت موجهود وي، مهونږ   سپارښین  ېوم او تر

پښیون قوم هیڅوک هم نيش ماتولی. او زه یقین لرم چ  آخر ب  د پرنګیانو نونهدې د 

پښینو پاېسیان حکومت هم پوه  ، چ  دا ملک د پښینو دی او حکومت ی  باید د 

 پ  الس ې  وي.

 مخ ۳۰دسرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  
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 امتحان 

نن پر پښیون قهام د امیحهان ورب ده. دا د ډېهر شهکر ځهای دی چه  دنه  قهوم پهدې 

 بوط والړ دی.ضم ېامیحان ې  لک  د نره نوند

چها ته  نه  رې  تاسو د ځان بدلون نواړئ او ېن ، زمان  اوس بدل  شهوې ده او وخهت ه

نو ځک  زه تاسو ت  د دښمنۍ او تربګنۍ ېولو پر ځای د مین  او یووايل توصی    ګوري

 ېوم او وایم:

تاس  د مسلم لیګ، عوامي لیګ، اسالم لیګ او خدايي خدمیګارۍ د نومونو پر ځای 

 د )پښیون( پ  ېلم  راټول شئ!!

 مخ ۳۱دسرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  

 

 ګرفتاري

ېږم؛ ځک  خو حکومت ت  رښیيا وايم او ېوک چ  وېرېږي، زه د ګرفیارۍ ن  ن  وېر

                                         هغوی حکومت ت  رښیيا ويلی ن   .

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې      

 

 د وطن درد

نو لندن ته  د عهال  لپهاره  بابا: بچی ! دلی  چ  سیاسو د رسدارانو پ  رس درد  ، بیا

 ځي.

 لندن ن  ېابل ت  د عال  لپاره راځم.عجیب  ده، زه ل  

هو! زما بل ډول نهاروني ده، د قهوم او و هن درد دی، ګونهدې د دې درد درمهل دلیه  

 ومومم.

 مخ ۴۸د سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  
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 ستاسو خدمت 

 بابا ویل: زه پ  جسمي لحاظ هم نارون  یم.

ل ې  ترر شوي دي، وررسه ېال  حکومت ې ، زما اتلس ېال  پ  جر  ۲۳د پاېسیان پ  

ډېر بردرې  سیړی یم، دلی  ب  لږ ې  دم  ههم وېهړم. تاسهو عزیزانهو وروڼهو رسه به  ههم 

 وګورم. د ورورۍ، عزیزولۍ خربې ب  دررسه وېړم.

خو پ  ټول ژوند ې  هلی  هغو خلکو ت  خهدمت ېهړی دی، تاسه  ههم زمها عزیهزان   ما

 سو خدمت وېړم.یاست او راباندي حق لرئ، تر دې وروسی  ب  سیا

 مخ ۴۹سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  د

 

 اخالصمن قوم 

پښیون قام ت  ې  ډېره مالمیيا ن  شی ، دا خوار قوم پ  زړه ساده او اخالصمن قوم 

وړاندې   خو هر ېوک چ  ورل  د مرش پ  نام  را .د خپلو مرشانو رسه ي  مين  ده .دی

پرڅلیوب ن  ي  ناجايزه ګټ  اخسی  شوی دی، نو ددې نريب قوم د ساده ګۍ او س

ده او چ  خپل  ي  پرې ېړې ده، نو بيا ي  همداس  لوڅ، بربنډ او ب  ارسې پرېيښي 

چا ددې قوم حقيقي نم ن  دی خوړلی او ن  ي  د ژوند سم  الره ورت  ښودل    .دي

                                ده.

 مخ۱۰خدايي خدمیګاري،  

 زه خدايي خدمتګار يم 

باباګهانو  ،اسو خلک مات  )بابا( وایئ. دا خو سیاسو مهرباين ده، مګر زه مو بابا نه  یهم ت

 خوړيل یاست. زه مو خدمیګار یم، زه خدایي خدمیګار یم.

خدايي خدمیګار هغ  دی چ  د خدای د مخلوق خهدمت د خهدای لپهاره ېهوي. ېه  

خهدمت ته  رضورت  مزد، اجوره، پیس  يا ټک  ل  چان  ن  نواړي. خدای پاک خو زمهونږ

 هغ  خدمت دی. نلري، د هغ  د مخلوق خدمت د
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تاس  د دنیا خلکو ت  وګهورئ چه  د پهوه ، ېهار او محنهت په  برېهت ېهوم ځهای ته  

ديل دي؟ مګر مونږ؟ مونږ ت  ل  امریک  ېخ  د ېومک پ  ډول جوار راځهي، مګهر ررس

 هغ  هم ترخ  وي.

ګهر مهونږ د نهاپوهۍ، لټهۍ، به  مونږ ت  الل  پاک د جنت پ  شان و ن راېهړی دی، م

 اتفاقۍ او تربګنیو پ  وج  خپل دې جنت و ن ن  ځان ت  دوزخ جوړ ېړی دی.

 و ي، تږي، لوڅ، بربنډ، خوار او زار یو، آخر ترېو؟

 مخ ۷۰د سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون 

 
زه خدايي خدمیګار يم او د خدای د مخلوق ن  نفرت ګناه ګڼم او د خهدای خهدمت د 

 ای د مخلوق خدمت دی.خد

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې

 

 مصيبتونه 

پهه  دنيهها ېهه  ېههوک د خههدای د مخلههوق د خههدمت دپههاره پاېرههديل دي، نههو پهه  هغهه  

 مبيبیون  او تکليفون  رانيل دي.

 مخ ۱۳، اللون  مرنلرې
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 قامونه  کارد  او  وخربد 

ې ېهوي، پ  دنیا ې  پ  تشو خربو قامون  اوچیردی نيش، هغ  قامون  چ  ډېرې خهرب 

 هغ  زمونږ پشان خوار دي او چ  خربې نکوي او ېار ېوي هغ  اباد دي. 

 د دنیا نور قومون  هم زمونږ پشان دي، خو هغوی اسامن ت  خیيل دي. 

تش  خربه نيش ېوالی، ېوم قوم چ  د بل خربه نيش زنمالی هغ  قهوم  پښیون خو ال

 پ  دنیا ې  ترقي ېوالی نيش.

 مخ ۸۳ړيل یادون سرت خدایي خدمیګار ویا  د

 

 د ښو بدو فرق

، نهو هغه  به  وله  د يعملۍ ې  مالتړ ېرږ    سړی چ  وين  چ  زما پ  بدلميو بد ع

نت هر ماسخ عملۍ ن  الس اخيل او ې  مونږ د ښو بدو فرق وېړو او لک  چ    خپل  بد

جهرک(  يعنه  ېهوک پ  مانا  ې  دخدای رسه وعده ېوو چ  )و نخلع و نرتک مهن يف

چ  سیا نافرماين ېوي، مونږ ب  هغوی پرېږدو. ېور ېلی ب  وررسه ن  ېوو. ې  دا وعده 

ښیون ب  يکدم بدل   نو مونږ ت  په  ېهار دي چه  په  دې خهربو ههر پپ  ځای ېړو، 

 پښیون پوه ېړو او دا خربې د هر پښیون نو  ت  ورسوو.

 مخ ۱٦، اللون  مرنلرې

 

 رواجي ډوډۍ 

ڼ  پ  رواجي ډوډۍ زرګون  روپۍ لګوي. خو د قهام بنيهادي فنهډ ېه  زمونږ پښیان  ورو 

 يوه پيس  ن  ورېوي، دن  وج  ده چ  مونږ د دنيا د تولو قومونو ن  وروسیو پات  يو.

 مخ ۱۷، اللون  مرنلرې

 

 اثر واال خلق 

 يو قام هل  د چا اثر قبلوي چ  د اثر واال خلق پ  ې  پيدا  .

 مخ ۲۵، اللون  مرنلرې
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 ال خان دوې خربې د خوش

د خوشال خان پ  باره ې  دوی ډېرې خربې وېړې، زه درت  وایم تاس  د هغ  خوشال 

 ل  ډېرو خربو ن  یوازې پ  دوو خربو عمل وېړئ!

 اول دنیا رسه مین  او بل د شخيص اقیدار شوق پرېږدئ!

ېه  مونږ دې ېیز تباه ېړو، تاس  ې  د اسالم تاریخ ت  وګورئ، د مسلامنانو خزانه  ډ 

مګر ېل  چ  پ  مسلامنانو ې  د دولت او پیسهو مینه  او  ،شوې، رشق او نرب ی  ونیو

 د شخيص اقیدار شوق پیداشو، نییج  ی  نقاق، خان  جنګي او بربادي شوه.

ې  د خوشال خان پ  دنو دوو خربو مو عمل وېړو نو ل  دې خوارۍ، زارۍ او بربهادۍ 

و او اقیدار مخالف ن  یم. دیوه قام لپهاره ن  هم تايس او هم و ن خالصرږي، زه د پیس

 دا رضوري ېیزون  دي.

 ت  دې موړ ش ، خو چ  سیا د نریب او تور رسي قوم تعلق وررسه وي.

 زه اقیدار نواړم، حکومت نواړم خو د دې لپاره ن  چ  زه دې حاېم شم.

زه ې  خوښوم، نو هغه  پیسه  خوښهوم او هغه  اقیهدار خوښهوم، چه  د قهوم او و هن د 

 دمت لپاره وي.خ

 مخ ۸۴سرت خدایي خدمیګار ویاړيل یادون  د

 

 خپل ملک 

هر چا ل  چ  خدای ملک ورېهړی دی نهو د هغه  اخیيهار د هغه  قهوم دی. يهو مهونږ 

بدقسمی  خلق يو، چ  ملک زمونږ دی او مزې پرې نور خلق ېهوي. په  ېهار دي چه  

باد شو او زمونږ بچي ب  مونږ ټول پ  رشيک  مال وتړو چ  خپل ملک ازاد ېړو. مونږ ب  ا

 اباد  .

 مخ ۱۳، اللون  مرنلرې
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 د کاميابۍ راز

  يو. د يو بابا اوالد يو. زمونږ عزت او ذلت يو دی. ڼ مونږ ټول پښیان  يو. يو قام او يو ورو 

ې  چررې مونږ د رسول الل  صلی الل  علي  وسلم پ  دې حديث عمل وېهړو: )چه  په  

   هم م  پررزو ېوه(، نو ډېر زر ب  ېامياب شو.ځان دې ې  پررزو ن  وي، پ  بل ي

 مخ ۱۳، اللون  مرنلرې

 
 مخ۲۵، اللون  مرنلرې           مونږ ل  د خپل دود او دسیور اصالح پ  ېار ده.

 

 د فايدې خربه 

دا خو د قوم او ملک دپاره ډېره د فايدې خربه ده، چ  ټول قوم پ  يو سړي میفق   

 نو خپل منزل ت  وريس. 

ې خربې ت  ېیل پ  ېار دي چ  هغ  سړی چ  ې  ېوي، د ځان دپاره ېهوي او خو د

ې  د قوم دپاره؟ پخپل  خوښ  ېوي ې  د ملګرو پ  صهالح؟ ېه  د ځهان دپهاره ېهوي او 

پخپل  خوښ  ي  ېوي نو بيا هغ  پس  تلل ن  دي په  ېهار او دنه  ځهای ته  خلهق په  

 خدمت رسرږي، ن  چ  پ  مخالفت.

 خ م۱۴، اللون  مرنلرې

 

 منافق

زمونږ دا تحريک د رښیياوو تحريک دی. مونږ منافقان ن  يو چ  پ  خول  مو يوه وي او 

 پ  زړه مو بل  وي.

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې

 
 ډيپلومايس منافقت دی او زه منافق ن  يم.

 مخ ۱۴، اللون  مرنلرې
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 قومبازي

ی نو هم پښیون مونږ خو ټول پښیان  يو، ې  شيع  دی نو هم پښیون دی او ې  ُسني د

دی. يو قوم يو او يو مو ملک دی، يو مو خدای دی، يو مو رسول دی. يو مو قرآن دی او 

 حرضت علی رو تاسو هم منئ، مونږ ي  هم منو نو بيا دا اخیالف پ  ې ؟ 

 د هر چا الره برل  برل  ده، خو دا ملک خو مو رشيک دی. 

 د دې ملک خدمت پ  رشيک  پ  مونږ ټولو فرو دی.

 مخ ۱٤، لون  مرنلرېال

 

 زمونږ ماليان 

بلک  پ  اسالم ې  علم پ  ههر مسهلامن او مسهلامن  بانهدې   ،دا پ  اسالم ې  ن  شی 

 ت  توج  ن  شی   فرو دی. زمونږ د ماليانو د دنيايي علومو او سياست خوا

 ت  توج  ن  شی   او زمونږ د دولیمنو خلقو د ديني علومو خوا

 ار يو او اخرت ب  مو هم خوار وي.نو ځک  مونږ پ  دنيا هم خو 

 مخ ۱۷، اللون  مرنلرې

 

 شپون 

 نريب پښیون خو د ګډو يو ښ  ېنډک دی، ول  افسوس دی چ  شپون ن  لري. 

دا ګډې خو هر چات  رانونډېږي، پ  دې مت  چ  دا ب  زمونږ شهپون وي او مهونږ به  د 

 رشمخانو ن  بچ ېوي. 

نه  چهاړه راوبهايس د دوی مهرۍ پهرې ت  رانونډې  ، هم هغه  د بهډې    ول  چ  چا

 ېړي.

 مخ ۱۸، اللون  مرنلرې
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 ژبه خپله

پښیون هر ېومره ې  يو بهادر قوم دی خو د ژبه  په  معامله  ېه  ډېهر ېمهزوری دی. 

چرت  چ  الړ   نو خپل  ژب  پرېږدي. همرش  دوی د بل ژب  قبلوي او خپل  ژب  ت  

 شا ېوي. 

ښیو زده ېړئ، ېوشش ېهوئ چه  سیاسهو خپلهو نو زه تاسو ت  وايم چ  خپلو بچو ت  پ

ې  خط و ېیابت پ  پښیو ې  وي، د دې مطلب دا ن  دی چه  نهورې ژبه  ههډو زده 

 ېوئ م ، بالکل ي  زده ېړئ ول  هل  چ  خپل  قومي ژب  پښیو مو زده وي.

 مخ ۱۸، اللون  مرنلرې

 

 دخدای دپاره 

 ، پښینو د خدای دپاره پاېئ، خپل ېور جوړ ېړئ، اواز يو ېړئ

 خپل  ېورنۍ دښمنۍ ورې  ېړئ، مقدم  بازۍ پرېږدئ، 

 ناحق  شهادتون  م  ېوئ، 

 ورور ورور وګڼئ، خپل خپل وګڼئ.

 مخ ۱۸، اللون  مرنلرې

 

 د قوم وينه 

د قههوم د ازادۍ بههوټی د قههوم پهه  وينههو لههويرږي او چهه  دا بههوټی لههوی   نههو د دنهه  

 وي ارام ېوي.رسفروشو زملو بچي بيا د هغ  ون  د سيوري الندې ناست 

 مخ ۱۸، اللون  مرنلرې

 

 لويه سينه 

مونږ چ  د ېوم نرو دپاره مال تړل  ميدان ت  راويت يو، د هغ  دپاره د ډېهرې لهوي  

 سين  رضورت دی. د هغ  دپاره ډېر صرب او ډېره لوي  حوصل  پ  ېار ده.

 مخ ۱۸، اللون  مرنلرې
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 د حق مقابله 

د خپلو فرضو  ادا ېولو ېوشش وېهړي   ې  چرې خدايي خدمیګار پ  رښیوين معنو ې  

نو د دې ټولو خربو اصالح ېردی  ، چ  رڼا را ، نو تياره ن  پات  ېرهږي. د حهق 

 مقابل  ې  با ل ن    ودرېدی.

 مخ ۱۹، اللون  مرنلرې

 

 جدا جدا څانګې 

پښیون يو قوم دی، مومند دی ې  خليل، يوسفزی د  ېه  محمهدزی، خټهک دی ېه  

 مسعود، مروت دی ې  برټنی، نلجی دی ې  شينواری،  بنګې دی، وزير دی ې 

 دا ټول يو پښیون دی، جدا جدا ېانګ  دي، مونډ ي  يو دی.

 مخ ۱۹، اللون  مرنلرې

 

 مدد

زما وروڼو! ې  ددې خپل ذليل ژوند د ښ  ېولو ې  ناې  ارزو لرئ، نو رښیوين خهدايي 
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پاک ب  زمو  امهداد  خدمیګار شئ. خپلو نرضونو ت  شا ېړئ، نو اميد دی، چ  خدای

وېړي او مو  ب  پخپلو مقاصدو ې  ېامياب شو او ې  همدنس  پ  قهومي لبهاس ېه  

خپل ذايت نرضون  پوره ېوو، نو ياد لرئ چ  خدای د داس  ذليل قوم هيچهرې مهدد 

 ن  ېوي.

 مخ ۱۹، اللون  مرنلرې

 د قوم او ملک خدمت 

پ  تاسو زنان  وو هم فهرو خويندو! د قوم او ملک خدمت يوازې پ  سړو فرو ن  دی، 

  مخ۱۹، اللون  مرنلرې                                                                                                  دی.

 ساده او وطني جامه

زما خويندو او ميندو! ې  تاسو پ  ساده او و ني جام  صرب وېړئ، نو سیاسو نارين  وو 

یده وريس. د قرو ن  ب  خهالص   او عمهر به  يه  د عهزت  . دا به  ت  ب  ډېره فا

سیاسو د خپل ملک يو لوی خدمت وي. ددې ن  عالوه ېه  تاسهو د فرصهت په  وخهت 

ې  هره ورب لږه لږه ېرخ  ېوئ او دومره سپڼيس ورېشهئ، چه  سیاسهو او سیاسهو د 

ډېرو خرېونو ن  بچ نارين  وو د جام  دپاره ېايف ېرږي. نو يقني ولرئ چ  تاسو ب  د 

 شئ.

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې

 

 زور او ظلم 

زمونږ ېار زور او  لم زنمل او صرب ېول دي. نو ېوم سړی چه  صهرب نه    ېهولی، 

 هغ  دې خدايي خدمیګار ن  جوړېږي.

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې  
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 دروغ

برشک  چ  دروغ د ې  وخی  پورې پ  خلقو ې  نلط فهمۍ پيدا ېولی   خهو چه  

 يا را ، نو دروغ پات  ېردی ن   .رښی

 مخ ۴۶، اللون  مرنلرې

 
 

 چ  د سړي پ  زړه ې  يو ې  وي او وايي بل ې ، نو پ  خلقو هغ  ډېر اثر ن  وي.

 مخ ۴۶، اللون  مرنلرې
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 ازمېښت 

ای پښینو وروڼو! مايوس  ېرږئ م ، دا د خدای د  رف  پ  مونږ يو ازمرښت او امیحهان 

 رضورت دی، پاېئ او د مخلوق خدمت ت  مال وتړئ.دی، دا وخت د بردارۍ 

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې

 

 د بربادۍ وجوهات

زمونږ جنګ د صرب جنګ دی، مونږ ب  د صرب ن  ېار اخلو او هر ېه  به  الله  پهاک ته  

سپارو. د خپلو زړونو ن  ب  نفاق لرې ېوو، خودنريض ب  خیموو؛ ځک  چ  هم دا زمونږ 

 د بربادۍ وجوهات دي.

 مخ ۲۰، ن  مرنلرېاللو 

 

 ښکاره کار 

ېوم ېار چ  بنده پ  ښکاره ن    ېولی، هغ  ېار پ  انسان ې  وېره او ېمزوري پيدا 

 ېوي.

 مخ ۲۰، اللون  مرنلرې

 

 د قانون استعامل

 يو ښ  قانون ې  پ  بد نيت جوړ  ، نو د هغ  اسیعامل ب  يقینا بد وي.

 مخ ۲۱، اللون  مرنلرې

 سختې فيصلې 

   او سخی  فيبل  چرې هم د راي  پ  اېتيت رسه ن    ېردی.تکليف ورېوونک

 مخ ۲۱، اللون  مرنلرې
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 حرکتونه

د انفرادي او اجیامعي حرېت يو فرق دا د  چ  حکومیون  انفرادي حرېیون  خاموش 

 ېولی او خیمولی  . 

هم دا وج  ده، چ  پ  انفراديت ې  وېره او تهرس ههم ډېهر وي او حکومهت اجیامعهي 

وژلی ن   ؛ ځک  چ  وېره پ  ې  ن  وي، ډېر انفرادي حرېیونه  چه  ډېهرو حرېیون   

 نښیلو پښینو ي  رهربي ېول ، مغلو، انګرېزانو او پاېسیان خاموش او خیم ېړل. 

مګر خدايي خدمیګار تحريک چ  اجیامعي تحريک و، ن  د پررنګيانو  لمونهو، وژلهو، 

یم ېهړو او نه  د پاېسهیان د دوه دېهرش وهلو، ټکولو، قيدولو، ب  آب  ېولو او فرېبونو خ

 ېالو  لمونو، رشمولو، وژلو، جايداد ضبطولو، قيدولو، پرمټونو او اللچونو خیم ېړو.

 مخ ۲۲، اللون  مرنلرې
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 اجتامعي ژوند

پ  پښینو ې  ډېر لوی لوی پاچاهان او مرشان پيدا شوي او ترر شوي دي، خهو هيچها 

ي ژوند فکر ن  دی پيدا ېړی. اولنی تحريهک پ  پښینو ې  اجیامعي ژوند او د اجیامع

 خدايي خدمیګار تحريک دی، چ  اجیامعي ژوند او فکر ي  پ  ې  پيدا ېړو.

 مخ ۲۳، اللون  مرنلرې

 

د پښیون د دې ټول  تباهۍ او بربادۍ وج  همدا ده، چ  په  دوی ېه  د اجیامعهي 

تاريخ وګورئ، نهو ژوند د پيدا ېولو ېوشش چا ېړی ن  دی او ې  چررې تاسو د پښینو 

عمرون  وشهو، چه  په  پښهینو ېه  د ورورۍ، عزيهزدارۍ، د مينه  او محبهت او اتفهاق 

 مخ۹خدايي خدمیګاري،              تحريک چا رشوع ېړی ن  دی.
 

 د ديني استا

پ  دې ې  د ماليانو نريبانو ې  قبور نشی ، مونږ قام پخپل  ګرم يو، چات  چ  د دين او مذهب  

ار ور وسپارو او د تعليم او تربي  نم ي  ن  ېوو، دروازه پ  دروازه )و يفه  راوړئ  ټول واک او اخیي 

خدای مو وبخښ ( وايي. د دومره لوي  ذم  وارۍ دپاره پ  دې  ريق  خپل دينهي اسهیاذ تربيه   

 ېوو. دا زمونږ خپل  ګناه ده،  

سهمون ،  حقيقت دا دی، چ  ېل  مهونږه مسهلامنان شهو، نهو بعضه  هغه  د هنهدوانو د وخهت ر 

رواجون  مونږ پرې ن  ښودل او لک  ېنګ  چ  هغوی د ژوند د مخیلفو شهعبو دپهاره برله  برله   

ډل  ټاېل  وې، هغ  هم پ  هغ  شکل ې  مونږ جاري وساتل ؛ ځک  چ  دلی  اسالم رانی. نو  

هغ  د مذهب )تبليهو( په  الر رانغهی، د سياسهت )تهورې( په  الر رانهی. نهو مهونږه د مهذهب د  

چا خرب ن  ېړو او ال تر اوس  پورې خرب ن  يو. دا د ېاسټ سيسټم روايیي اثرات دي،    حقيقت ن  

چ  يوه ډل  ب  تجارت ېوي او يوه ډل  ب  عام خدمیون  ېوي. دا پ  اسالم ې  نشهی ؛ بلکه  په   

زمهونږ د ماليهانو د دنيهايي علومهو او    اسالم ې  علم په  ههر مسهلامن او مسهلامن  فهرو دی.  

ت  توج  نشی . نو ځک     وج  ن  شی  او زمونږ د دولیمنو خلقو د ديني علومو خوا ت  ت   سياست خوا 

 مخ ۲۴،  اللون  مرنلرې                        مونږ پ  دنيا هم خوار يو او اخرت ب  مو هم خوار وي. 
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 نصب العني

د چا چ  مقبد او نبهب العهني يهو وي، هغهوی ېه  همرشه  مينه  وي، محبهت وي، 

خیالف هم وي، خو دا اخیالف د هغ  ډله  دپهاره رحمهت وي. هغوی ې  ب  د راي  ا

دا نن چ  تاسو پ  ډلو ې  پرې جنب  وينئ، تاسو تحقيق وېهړئ، د هغهوی مقبهد او 

نبب العني يو ن  وي؛ ځک  خو اخیالف رای د رحمت پ  ځای د هغوی دپهاره زحمهت 

پل ذايت  ؛ ځک  چ  دوی دا ېار د خدای او د خدای د مخلوق دپاره ن  ېوي، د خ

 نرو دپاره ي  ېوي.

 مخ ۲۵، اللون  مرنلرې

 

 تعلیم یافته 

د قام مين  او خهدمت او د حريهت جذبه  يهوازې په  تعلهيم نه  ده. مهونږ چه  د قهام د 

خدمت او ازادۍ تحريک رشوع ېولو، زه پ  ښارونو ېه  تعلهيم يافیه  خلقهو پسه  ډېهر 

خدای دپهاره د قهام  وګرځردم، ما پ  هغوی ې  داس  خلق پيدا ن  ېړی شول، چ  د

 مخ۲۵، اللون  مرنلرې          خدمت ت  تيار وي.
 

 

 ونه غاصب حکومت

ناصب حکومیون  خو پ  دې والړ وي. چ  پ  خلقو ې  وېره پيهدا ېهړي او د خلقهو له  

زړونو ن  چ  وېره ورې    نو د ناصب حکومت بنياد ونړېږي او د دې حکومت مثال 

  ، نو بيا نل ېل  ټينګردی  .د نل  وي چ  د ېور خاوند راويې 

 مخ ۲۶، اللون  مرنلرې
 

 پستي او بلندي

پسیي او بلندي پ  عمل ده، ې  د چا عمل پست وي، هغ  نر وي ې  ښا  پ  ېهار دي 

چ  پست وګڼلی   او چ  د چا عمل اوچت وي، نر وي ې  ښا  په  ېهار دي چه  

د ابهادۍ دوه ملګهري پيهدا پ  دران  نظر ورت  وېیلی  . خدای خو نر او ښا  د دنيا 
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پ  يهوه پايه  نه    چلرهدی او بيها   ېړي او د برشيت د ګاډي دوه پاي  دي، دا ګاډ

زمونږ د پښینو ښا  خو ډېرې پاک ملن ، حيا ناې ، مينه  نهاې  او وفهادارې دي او 

 ډېرې خدمیګارې دي.

 مخ ۲۶، اللون  مرنلرې

 وران کور 

ی ځک  پ  مونږ حکومت ېوي چ  د  مونږ پ  خربه ښ  ځان پوه ېړی دی چ  پررنګ

پررنګي ېور جوړ دی، ورورويل ي  جوړه ده او مونږ ځک  نالمان يو چ  زمونږ ېور  

 مخ۱۹، اللون  مرنلرې             وران دی. 

 د مذهب منل 

چات  چ  مذهب رانلی او هغوی منلی او عمل ي  پهرې ېهړی دی، په  دې دنيها ابهاد 

پههل حکومههت خاونههدان شههوي دي، د شههوي دي، د عههزت خاونههدان شههوي دي، د خ

خوشحالۍ او امن ژوند ي  نبيب شوی دی. تاسو عربو ت  وګهورئ، چه  د اسهالم نه  

مخک  د هغوی ې  حال و؟ او چ  اسالم رانی او عمل ي  پهرې وېهړو، د هغهوی ېه  

حال شو؟ د اسالم پ  وج  دوی د حکومت، دولت او عزت خاوندان شول. تاسو د هغه  

ژوند پ  هر اړخ نظر واچوئ، نور او فکر پهرې وېهړئ او د اسهالم د وخت د مسلامنانو د 

دې ټرک  دارانو پ  خربو نور او سوچ وېړئ چه  دا دوی چه  ېهوم اسهالم بيهانوي، دا 

هغ  د خدای او رسول اسالم دی ې  د رسماي  دارو؟ او دوی چه  ېه  وايهي د خهدای 

 ې  وايي ې  د رسماي  دارو دپاره ې  وايي؟  دپاره

 مخ ۲۶، مرنلرېاللون  

 جنت وطن

د پښینو تاريخ د داس  واقعاتو ن  ډک دی چ  ېل  داس  موقهع په  الس ورنله  ده، 
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دوی د خپل ورور عزيز پ  ځای ميا ُمال پ  ځان مسلط ېړی دی، عزت ي  پخپلهو ېه  

 پ  يو بل پررزو شوی ن  دی او پخپلو ې  بد نيی  شوي دي 

و مذهب مرشهان په  ځهان مهنيل دي، او دن  شان چ  ېوک دوی د خپل ملک، قام ا

سهیی او دنه  يهغوی بيا ښ  مږيل او خوړيل دي او دوی بيا هم ورن  سهبق نه  دی اخ

چ  د جنت پ  شان و ن ې  پ  جوارو ماړه ن  دي، و ي تهږي، خهوارو زار او   ،وج  ده

 جاهالن پات  دي.

ي او تهر د قدرت د پټو خزانو ن  چ  د دوی پ  ملک ې  ي  پيدا ېړي دي، محهروم د 

هغ  ب  ي  دا حالت وي، ترېو چ  دوی قبيلوي ژوند پ  مهيل او قهومي ژونهد تبهديل 

ېړی ن  وي او يو ملت شهوی نه  وي او پخپلهو ېه  يه  ورورويل، عزيهزويل او قهامويل 

 مين ، محبت او پررزوين  پيدا ېړې ن  وي

له  نه  او ترېو چ  ي  د قام عزت، خپل عزت او د قام ب  عزيت خپله  به  عهزيت ګڼ 

 وي.

 مخ ۲۷، اللون  مرنلرې
 

 سياس غرض 

دا پروپرګنډه شوې ده چ  انګرېز انباف دار و. منم چ  انباف دار و، خو په  داسه  

ده خپل سيايس  ېل  چ  ب  د ،ده خپل مفاد ن  و  مسئلو ې  چ  ېوم ځای ې  ب  د

 نرو و، نو بيا د انباف سوال نه  پيهدا ېرهده. وله  په  سهيايس معهاملو ېه  يه  بيها

 انباف ن  پرژندو او بيا هر  امل چ  تاسو وپرژنئ، د هغ  ن  زيات  امل و.

 مخ ۲۸، اللون  مرنلرې
 

 د رسمايه دارو مذهب 

هر مذهب او مسلک چ  د خودنرضو او چاالېو خلقو پ  الس ور  بيا په  ېه  هغه  

اولنی انقالبيت او روح پات  ن   ، بيا د رسماي  دارو مهذهب تهرې جهوړ   او تهش 

 لبوت  .ېا

 مخ ۲۸، اللون  مرنلرې
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 مذهبي جنګونه

قرآن خو دا وايي، چ  د میقي او پرهرزګارو خلقو ب  پ  دې قرآن هم عقيده وي او چ  

ددې ن  مخک  ېوم ېیابون  د خدای ل   رف  رانيل دي، پ  هغ  به  يه  ههم عقيهده 

ګون  وله  او وي. نو مونږ ن  پوهرږو، چ  پ  دنيا ې  د مذهب پ  نام  دا جګړې او جن

 ېنګ  پيدا شوي دي؟

 مخ ۲۸، اللون  مرنلرې

 سپاهي 

 زه يو سپاهي يم او زه پ  خربو ن ، بلک  پ  عمل يقني لرم.

 مخ ۲۹، اللون  مرنلرې

 

 غالمی

 پ  نالمۍ ې  د انسان ن  انسانيت هرر   او انساين خوبۍ پ  ې  پات  ن   .

 مخ ۲۹، اللون  مرنلرې
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 زما کار 

يم او زما ېار د ذات او عقيدې د پروا ېولو ن  بغا د الله  تعهالی د زه خدايي خدمیګار  

 ټول مخلوق خدمت ېول دي.

 مخ ۲۹، اللون  مرنلرې

 

 د مذهب مطالعه

زه يو مذهبي سړی يم او هرې  چ  زه وايم او يا ېوم، هغ  ب  د مذهب مطهابق وي. زه 

طالع  وېړئ، مسلامنان مسلامنانو او هندوانو ت  دا وايم، چ  د خپلو مذهبي ېیابونو م

او هندوان دواړه د خپل مذهب خالف ېارون  ېهوي. دا دينهي ېیابونه  ددې دپهاره نه  

دي، چ  مونږ ي  پ  تاخ ې  ېرږدو، خلقو ت  ددې مطالع  او ددې په  احکهامو عمهل 

ېول پ  ېار دي، ترېو پورې چ  د قرآن پاک او ګيیا د تعليامتو مات  علم دی، د هغ  

 و لعنت دی.مطابق نالمي ي

 مخ ۲۹، اللون  مرنلرې

 

 مذهب د خدمت نوم دی 

مذهب د مين  محبت، ښ  اخالقو او د خلقو د خدمت نوم دی. مذهب ددې دپاره ن  

دی، چ  خلقو ې  ېرې  نفرت پيهدا ېهړي، بلکه  ددې دپهاره دی، چه  د ټهولن  نه  

نږ ټولو ل  پ  ېرې  نفرت لرې ېړي. د مذهب پ  نوم تفرق  پيدا ېول ن  دي پ  ېار او مو 

 ېار دي، چ  د خپل دين پ  تعليامتو پ  صحيح توګ  عمل وېړو.

 مخ ۲۹، اللون  مرنلرې

 

ی مذهب خو د ېو ېسو د عیش اوعرشت لپاره دی، د خدای د مخلوق د آرامۍ ندا نن

 لپاره ندی.

 مخ ۱۴ارشادات و مکیوبات باچ  خان، 
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 مایو پ  زور قبض  ېړی دی.نن مذهب هم رسمای  دارو د خپلو رس    حقیقت دادی چ

رښیینی خدایي مذهب خو د مخلوق خدمت دی، مین  ده، محبت دی، انبهاف دی، 

 عدالت دی.

 مخ  ۱۶ ه.ق ۴۰۸د بابا مشالون ، 

 

 د بې عزتۍ احساس 

هغ  پورې میحد ېردی ن  شو، ترېو پورې چ  مونږ ت  د خپل سپکاوي او ب  تر مونږ  

 مخ۲۹، لون  مرنلرېال            عزتۍ احساس ن  وي شوی.

 

انسان فاين دی او زه وايم چ  سړی مري نو ښ  پ  عزت او د نات په  ځهای ېه  مهړ 

 مخ۳۰، اللون  مرنلرې              ښ  دی.

 

 پر کلتور او ثقافت فخر

نالمي يو لعنت دی، ول  د هندوسیان خلق بيا هم وايي، چ  پ  دوی د خدای رحهم 

د نهړۍ د ټولهو نه  زوړ ثقافهت دی. مسهلامنان د   دی. هندوان وايي چ  زمهونږ ېلیهور

شهاب الدين نوري او محمود نزنوي پ  فیوحاتو فخر ېوي، مسلامنان دا وخهت ههيڅ 

 هم ن  دي او ددې هيڅ فايده ن  شی ، چ  زما پالر پادشاه و.

 مخ ۳۰، اللون  مرنلرې

 

 رحمت او عذاب

اسهو دا وايهئ، چه  دا نالمي يو عذاب دی، او خپلواېي د الل  پاک رحمت دی. ېه  ت

ملک زمونږ دی، نو ې  هندوان او ې  مسلامنان د دې ملک دپاره ېار ېوي، نو په  بهل 

 ي  ې  مالزه ن  شی ، ې  تاسو ملک ازاد ېړو، نو ددې فايده سیاسو ده.

 مخ ۳۰، اللون  مرنلرې
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 جابر حکمران

ااونهو نه   مسلامنان د داس  دين پاو دي، چ   د هغ  نبب العني نړۍ د نالمۍ د زن 

ازادول دي. د مسلامنانو پ  زړه ې  چرې هم وېره ن  وي او د يو  امل او جابر حکمهران په   

 وړاندې د رښیيا ويلو ن  چرې هم ن  وېرېږي. 

 مخ ۳۰، اللون  مرنلرې
 

 د دنيا بادشاهان 

د خلقو پ  مغزو ې  ماليانو دا ېرنول  ده، چ  ګوندې خدای هم د دنيا د بادشهاهانو 

چ  هغ  ت  د ټهرکس او ډالهۍ رضورت دی، دوی په  دې فکهر نه  ېهوي، پ  شان دی  

 چ  خدای ب  نيازه دی، هيڅ   او هيچا ت  محیا  ن  دی. 

ې  خااتون  دي ې  زېات دی ې  صدقات دي، ې  مونځ دی ې  روژه ده، ې  حج دی، 

 دا ټول زمونږ د ښرګڼ  دپاره دي، ې  ښ  ېوې دنيا ب  دې هم ابهاده وي او په  اخهرت

ې  ب  دې هم پ  ېار  . او ې  بد ېوې، پ  دنيا ې  ب  ذليل، حقها او خهوار يه  او 

 پ  آخر ې  ب  درل  عذاب وي.

 مخ ۳۱، اللون  مرنلرې

 تجربه

د نوې تجرب  ېولو يا د تجربو دپاره پ  خندقونو ې  ځان نورځولو ن  ب  دا بههرته وي، 

ډېهر تکليفونه  او مبهيبیون   چ  د هغو خلقو د تجربو ن  فايده واخسیی  ، چ  چها

 اوچت ېړي او پ  قسم قسم خندقونو ې  پرېوتيل وي او تجرب  ي  حاصل  ېړې وي.

 مخ ۳۳، اللون  مرنلرې

 ان يمال 

د ماليانو د الس  مونږ ت  نور هم ډېر نقبانون  رسرديل دي. پ  مونږ ې  چ  د ېهار او 

ه، يها د هنهدو يها د خدمت سړی پيدا شوی دی، دوی پرې يا د وههايب فیهوه لګهول  د

ېافر او پ  دې نومونو ي  ل  خدمی  پات  ېړی دی، ن  ي  پخپل  د خلقو خدمت ېهړی 
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 دی او ن  ي  بل ورت  پرېښی دی، برکاره او ب  ېسب  مونځ ادا ېوه او ډوډۍ خوره.

 مخ ۳۱، اللون  مرنلرې
 

 مرياث

سالم خو خويندو پ  اسالم ې  د خور او لور پ  رس پيس  اخسیل لوي  ګناه ده. بلک  ا

 مخ۳۲، اللون  مرنلرې           او لوڼو ت  د پالر، مور او ورور پ  مااث ې  برخ  ورېوي.

 

 د لوستلو شوق 

پښیان  اوس هم د اخبار لوسیلو شوق ن  لري، پ  چټي ېيزونو پ  برااي  رواجونهو، په  

ه، چه  د ېهوي او ههم دا وجه  در زرګونو روپۍ خرڅ ېوي، خو پ  اخبار يوه پيسه  نه  و 

 دومره بهادر او لوی قوم پخپل  ژب  ې  يو قومي اخبار ن  شی .

 مخ ۳۲، اللون  مرنلرې
 

 ورور وژنه

تاسو پښیان  هم پخپل ېور ې  وروڼ  يئ او ې  چهرې يهو ېهافر بهل ېهافر نه  وژين، نهو 

 مخ۳۲، اللون  مرنلرې            تاسو هم خپل ورور مسلامن م  وژنئ.

 

 کنجوس

خراب ېيز دی، لرکن داسه  سهخاوت چه  د هغه  په  وجه  سهړی برشک  ېنجويس  

      همرش  مقروو او د خلقو محیا  وي، هم ښ  ېيز ن  دی.

 مخ ۳۲، اللون  مرنلرې      

 نکته چيني

برشک  پ  خلقو ناجايزه نکی  چيني ېول يو خراب عادت دی. ول  چه  د خلقهو نکیه  

رې يهو سهړی د خپهل ځهان چينۍ باندې سړي ت  ې  فايده رسردی نه    او ېه  چه

دپاره نکی  چيني ن  خوښوي، نو هغ  ل  پ  ېار دي، چ  پ  نورو هم نکیه  چينهي ونه  
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ېړي. ول  چ  ېوم ېار سړی د ځهان دپهاره نه  خوښهوي، نهو نهورو وروڼهو له  يه  ههم 

 مخ۳۲، اللون  مرنلرې                 خوښول پ  ېار ن  دي.

 عزم

رشط ددې چ  هغ  د عزم، صرب او اسیقالل سړی چ  ې  نواړي هغ  ېولی  ، پ   

 مخ۳۳، اللون  مرنلرې                  ن  ېار واخيل.

 

 د قربانۍ حقيقت 

پ  دنيا ې  هيڅ ېار بغا د تکليف او قربانو ن  ېردی ن   . د خدای بنده ګانو چ  

د هغ  د مخلوق د خدمت پ  الره ې  ېوم تکليفون  او قربهانۍ ېهړي دي، د هغه  په  

 بل ې  زمونږ د قربانو ې  حقيقت دی؟مقا

 مخ ۳۳، اللون  مرنلرې

 

 حکومت کول 

حکومت ېول د قوم خدمت ېول دي؛ ځک  نو دا د قوم د رضا او خوښ  مطابق پ  ېار 

نو دن  حکومت د  ،دی. ې  پ  حکومت ې  د خلقو خوښ  او رضا نظر انداز ېولی  

 عزت پ  ځای د ذلت سبب جوړېږي.

 خ م۲۱، اللون  مرنلرې

 د غالمانو بچي

زه د واده خالف ن  يم، لرکن د نالمانو بچو پيدا ېول م  خوښ ن  دي او په  موجهوده 

 حالت ې  چ  ېوک صرب ېوی  ، نو هغ  بهرت ګڼم.

 مخ ۳۳اللون  مرنلرې، 
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 روزانه کار 

 زه پخپل  هم روزان  ېلور پنا  ګرنټ  ېار ېوم. 

ېه  امها وي او ېه  نريهب، چه   برلچ  ښ  چلوم. نواړم چ  هر يو خهدايي خهدمیګار

 روزان  ې  نا ې  ېار پخپل الس وېړي، پ  ېار ې  برېت وي.

 مخ ۳۳، اللون  مرنلرې

 

 

 د انسان فرض

 د يو انسان فرو رصف دومره دی، چ  پ  اصالح رسه ېار ېوي. 

       نیيج  ي  پ  خدای پرېږدي، ول  چ  هغ  د هغ  ېار دی.

 مخ۳۳، اللون  مرنلرې      
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 دېېږ ته ن زړه

ېوک چ  د خدای دپاره بغا د ې  خپل نرو نه  ېهار ېهوي، هغه  خلهق زمها زړه ته  

 مخ۳۳، اللون  مرنلرې              دي. ېدرږن

 

 چای څښل 

زه ټولو خدايي خدمیګارو ت  عرو ېول نواړم، چ  پ  پښینو ېه  د رضورت نه  زيهات 

ک ګهڼم. لهرکن تهر اوسه  دا دومره ډېر د چايو ېښلو روا  د پښهینو بچهو دپهاره خطرنها

پورې زه پ  دې مسئل  ځک  ُچپ وم، چ  ما پخپل  چای ېښل ، نو ددې برخالف مه  

خلقو ت  ې  ويلی ن  شو، ول  چ  د هغ  خربې پ  خلقهو ېه  اثهر نه  وي، چه  هغه  

سړی پخپل  خو ېوي او نور خلق ترې منع ېوي، اوس ما چای پريښی دی او تقريبا دا 

   ن  دي، يو ېال وشو، چ  ېښيل م

د هر يو عادت پريښودل مشکل وي، لرکن يوه مضبو   اراده او صرب دا ټول مشکالت 

الحهال زه د خهدايي خهدمیګارو نه  دومهره نهواړم، چه  د دوه  پ  سړي اسان ېړي. يف

چهای   وخی  پ  ځای دې يو وخت چای ېښي، يا دې د دوو پيهالو په  ځهای يهوه پياله

 مخ۳۴، نلرېاللون  مر                    ېښي.

 

 ظاهربني 

د الل  تعالی هر ېار د خا وي، ول  مونږ پرې ن  پوهرږو؛ ځکه  چه  مهونږه  هاهربني 

 خطا وي. يو، لږ نوندې  اهري تکليف راباندې را ، نو بيا مو وار

 مخ ۳۶، اللون  مرنلرې

 

 ځانځاين 

يل  ل  ذنن مونږ او زمونږ ملک ول  پ  يو داس  بدتر حالت ې  يو؟ ول  مونږ پ  دنیا ې

او سپک يو؟ ددې وج  دا ده، چ  نن زمونږ هر يو ېس د خپل  ذايت ترقۍ پ  فکر او  

ېوشش ې  دی. زما زمايئ ده. ې  ملک تباه او قوم برباد  ، لرکن چ  زما د يوې  
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پيس  فايده و ، خلق د قربانو او ېار ېولو دپاره تيار ن  دي؛ ځک  خو مسلامنان  

ر ت  پ  انیظار ې  ناست دي. د ب  همی  قومونو هم امام صاحب ت  او هندوان اوتا

 دن  نښ  دي، چ  پخپل  ب  ېار ن  ېوي، د بل پ  تکي  ب  ناست وي. 

 مخ ۳۵، اللون  مرنلرې

 د خلکو خدمتګار 

سیاسو عزت، خوشحايل او ېاميايب زمها عهزت، خوشهحايل او ېاميهايب ده. زه سیاسهو 

ن  ن  نواړم.  زه خپل فرو پوره ېوم خدمیګار يم او د خپل خدمت اجرت يا مزدوري در 

 او د دې اجرت او مزدوري د الل  پاک ن  نواړم.

 مخ ۳۵، اللون  مرنلرې

 
زه سیاسو پ  اتفاق او ترقۍ خوشحالرږم او سیاسو په  نفهاق او خهوارۍ خفه  ېرهږم. زه 

شپ  او ورب سیاسو د ابادۍ او ازادۍ دپاره دعا او ېار ېوم. الل  تعالی دې مهونږ ددې 

 يق ېړي، چ  د هغ  د مخلوق خدمت وېړی شو.ال 

 مخ ۳۵، اللون  مرنلرې

 

زه هم هغ  زوړ خدايي خدمیګار يم. هرې  د خدای دپهاره ېهوم او د هغه  د مخلهوق د 

فايدې او ارام دپاره ي  ېوم. د انسان دپاره يا د هغ  د خوشحالولو دپاره يا د هغه  نه  

 د ې  فايدې حاصلولو دپاره ي  ن  ېوم.

 مخ ۳۶،   مرنلرېاللون
 

 د ناپوهه پوهول 

د يو ناپوه  پوهول اسان او ممکن دي، لرکن د يوه پوه  بنده پوهول مشکل ن ، بلک  

 مخ۳۶، اللون  مرنلرې               ناممکن دی.
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 د نفاق اور

الس  د پښینو ېور تباه شوی او برباد شوی   زه د نفاق ن  ډېر وېرېږم؛ ځک  چ  ددې د

 مخ۳۷، اللون  مرنلرې               دی.

 

 اختيار 

ترېو چ  د دې خپل ملک اخیيار د پښیون پ  الس ران   ، نو تر هغ  وخی  پښیون 

 مخ۳۷، اللون  مرنلرې              ترقي ېولی ن   .

 

 فتح به زمونږ وي

پ  حيثيت د يو خدايي خدمیګار زما دا عقيده ده، چ  دا ې  ېرهږي، زمهونږ د فايهدې 

اخر فهیح به  زمهونږ وي، په  رشط ددې چه  مهونږ پخپلهو اصهولو قهايم او   دپاره ېرږي،

 خدايي خدمیګار شو. رښیوين

 مخ ۳۷، اللون  مرنلرې
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 خراب څيز

بحث او اخیالف ډېر خراب ېيز دی او تر ېوم  چه  ېرهدی  ، ددې نه  بهچ ېرهدل په   

کن يهو  ېار دي، ول  چ  ددې نیيج  همرش  خراب  وي. اخیالف رای پ  دنيا ې  وي، لهر 

ځل د هغ   اهرول ېايف وي، ې  چا ومنل ، خو ډېره ښ  او ې  ويه  نه  منله ، نهو بيها په   

 هغ  بحث او مباحث  ېول پ  ېار ن  دي، ول  چ  پ  بحثونو چرې تبفي  شوې ن  ده. 

 مخ ۳۷، اللون  مرنلرې
 

 قومي خدمت 

بغها  ساده زنده ګي اخیيار ېړئ او د ډېرو خرېونو عادت پرېږدئ، ول  چ  ددې نه 

 قومي خدمت ېول ناممکن دي.

 مخ ۳۷، اللون  مرنلرې

 

 غلطي نه منل 

چ  يو سړی يو  رف ت  نلطي ېوي او بل  رف ت  هغ  نلطۍ ت  نلطي ن  وايي، نهو 

             د هغ  اصالح مشکل  ده.

 مخ ۳۷، اللون  مرنلرې 
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 ي د غالم قوم بچ

ای خهوبۍ ځهان رسه نه  د نالم قوم بچي چ  واليت ت  الړ  ، نهو هغهوی د هغه  ځه

 راوړي، بلک  د هغ  ځای بدۍ راوړي.

 مخ ۳۷، اللون  مرنلرې

 وطني جامه 

زما خويندو تاسو ت  دا خپل ملک ښ  معلوم دی، چ  په  دې ېه  د دولهت خهو پيهدا 

ېرږي، ډېر ول  پ  مونږ حکومت د نورو خلقهو دی، نهو مهونږ ډېهر نريبهان يهو، سیاسهو 

  .ډېر عاجزان دي وروڼ ، پالران او خاوندان نن سبا

ې  تاسو لږ انباف وېړئ، چ  د نا ملکونو قيمیي ېپړې انوسیل پرېږدئ، واليیي او 

جاپاين جام  ن  انوندئ، پ  ساده و ني جام  صرب وېړئ، نو سیاسو نارين  وو ت  به  

 ډېره فايده وريس، د قرو ن  ب  خالص   او عمر ب  ي  د عزت  .

 مخ ۳۸، اللون  مرنلرې
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 د ترقۍ اسباب 

  .پ  هره زمان  ې  د قومونو د ترقۍ سامان جدا جدا وي

ې  پخوا ب  پ  دنيا ې  هغ  قوم زبردست ګڼلی ش  چ  د چا پ  مټو ې  به  زور زيهات 

وه او پ  ميدان د جنګ ې  ب  ي  زيات  خونرېزي ېولی شهوه، نهو نهن هغه  قهوم زورور 

دی، د پروپرګنډې ذريع  ي  ډېهرې   شمررلی  ، چ  د چا پ  قلم ې  زيات  اقت

 دي، اخبارون  او رسال  ي  پ  اعلی پيامن  جاري دي.

 مخ ۳۸، اللون  مرنلرې

 

 نوی شی

دا زمونږ خدايي خدمیګاري خو ې  نوی شی ن  دی، دا خو هغ  د ديارلس نيمو سهوو 

 ګۍ پاوي ده. الل  صلی الل  علي  وسلم د زنده ېالو زوړ حکم دی او د رسول

 مخ ۳۹، مرنلرې اللون 

 

 د تعمري مينه وال

حقيقت دا دی، چ  زه د تعما رسه مين  لرونکی انسان يم، تخريب رسه زما هيڅ ېهار 

  .ن  شی 

دن  شان زه د نظرياتو ن  زيات پ  عمل يقني لرم، ې  تاسو زما ژوند مطالعه  ېهړئ، نهو 

 قف ېړی دی.ملک او قوم د ترقۍ او ښرګڼ  دپاره و  د پوه ب  شئ، چ  ما خپل ژوند

 مخ۳۹، اللون  مرنلرې         

 

 تباهي 

تباهي زه د هيچا ن  نواړم، ن   .زه د ا خربه تکراروم، چ  زه د پاېسیان تباهي ن  نواړم

فايهده . د هندو، ن  د مسلامن، ن  د رسحد، ن  د پنجاب، ن  د بنګهال او نه  د سندههه 
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ه ېهوم، چه  زه به  په  تبهاه زه تاسو ت  اېغ  نرغه  خهرب   .رصف او رصف پ  تعمیر ې  ده

ېارۍ ې  د هيچا ملګری ن  يم، ې  تاسو ې  تعماي مقاصد لرئ، ې  تاسو د ملک او 

  . قوم دپاره تعماي ېار ېول نواړئ، رصف پ  خربو ن  بلک  پ  عميل توګ 

نو زه ددې معزز ايهوان په  مخکه  دا اعهالن ېهوم، چه  زه او زمها خلهق به  سیاسهو په  

 خدمت ې  حارض وي.

 مخ ۳۹، اللون  مرنلرې

 

 طاقت او جرب 

ياد ولرئ، چ   اقت او جرب پايدار ن  وي، پ  وقیي توګ  د جرب ن  ېهار اخسهیی  ، 

خو ې  تاسو خلق د زور الندې ساتئ، نو د هغوی پ  زړونو ې  ب  سیاسو خالف نفهرت 

 دا پرېږدئ. .پيدا ېرږي

 مخ ۳۹، اللون  مرنلرې
 

 د پېرنګيانو چلونه

  .نګيانو چلون  او فرېبون  پرېښودل پ  ېار ديمونږ ل  د پرر 

ې  مونږ پ  دې  ريقو عمل پررا پات  شو، نو ياد ولرئ، چ  دا ملک چ  مونږ پ  ډېهرو 

 سخیو او تکليفونو حاصل ېړی دی، ب  زمونږ د الس ن  وځي.

 مخ  ۴۰، اللون  مرنلرې

 

 اعتامد

اعیامد دن  مشکالت حل  خو پ  .اېت تکليفون  او مشکالت د بد اعیامدۍ پ  وج  وي

 حکومیون  پ  اعیامد چلولی  ، پ  بد اعیامدۍ ن . .ېردی  

 مخ  ۴۰، اللون  مرنلرې
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 او صرب  تحمل

اسالم يو داس  مذهب دی، چ  مونږ ت  د ډېر لوی تحمل او صرب درس راېهوي، ېله  

نه  ېهار  خياالتو تبادل   ېوو، نو الزما ب  يو بل رسه د ډېر تحمهل چ  مونږ يو بل رسه د

 دا ن  چ  زه د چا مخالفت رشوع ېړم، چ  د ده زما د نقط  نظر رسه اتفاق ن  شی . .اخلو

 مخ ۴۰، اللون  مرنلرې

 د ښېګڼې عمل

د حرضت ابوبکر ريض الل  تعالی عن  مثال وګورئ، د خليف  جوړېدو ن  مخک  د دوی 

ن له  يهوه ډېهره د خليف  په  توګه  دوی ځها .هر يو عمل د مسلامنانو د ښرګڼ  دپاره و

پ  اسالم يو الزام د عدم مساوات لګهولی  ، خهو دوی   .معمويل و يف  مقرر ېړې وه

عمال دا ثابی  ېړې وه، چ  اسالم د ټولو انسهانانو د ژونهد د رضوريهاتو په  يهو شهانوايل 

انسان نريب وي ې  مالدار، د هغ  د ژونهد رضوريهات يهو رنهګ وي، اوالد د   .يقني لري

  .نو رضوريات هم د ټولو وي ټولو ېرږي؛ ځک 

داس  ن  وي، لک  چ  تاسو وايئ، چ  سیاسو رضوريات زيات دي او زمونږ ېم، تاسهو 

دا هم ن  شئ ويلی، چ  د نريب بنده د مالداره ېردو هيڅ امکان نه  وي؛ ځکه  چه  

امکانات ټول د مالدارو دپاره وي، د دې ټولو خربو تعلق ثقافهت او تههذيب رسه دی او 

لسل  ې  هيڅ تفريق پکار ن  دی، چونک  بهدين رضوريهات د ټولهو يهو شهان پ  دې س

 دي، ل  دې وج  ن  و يف  هم د ټولو لپاره يو شان مقررول پ  ېار دي.

 مخ ۴۱، اللون  مرنلرې
 

 زړې طريقې 

زه تاسو ت  دا ويل نواړم، چ  دا وخت ېوم عادتون  او اقدار مونږ خپل ېړی دی، دا ب  

مونږ ب  دا زړې  ور  ريق  پرېږدو او د قرون   .پل  ور ن  ويل  چرې هم مونږ خوشحالۍ

  .اولی اسالمي  رز ب  خپلوو

مونږ د دې زوړ نظام مخالفت رصف ل  دې وجه  نه  ېهوو، چه  دا مهونږ له  پررنګيهانو 
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راېړی دی، بلک  ددې د مخالفت اصهل وجه  دا ده، چه  دا هرېه  د اسهالم په  نهوم 

ېه  د پاېسهیان حکومهت په  اسهالمي  .شو ورېولی مونږ ن    تدې اجاز   ېولی   او د

د پاېسیان دپاره زمها تبهور دا دی،  .خطونو وچلردو، نو زه ب  یقينا د دې حاميت ېوم

ډله  يها مخبهوص  مونږ نواړو چ  پ  دې د يو مخبهوص  .چ  دی يو ازاد پاېسیان وي

   .تن حق ن  وي، بلک  د ټولو اوسردونکو پرې يو شان حق وي

ۍ ن  د خوند اخسیو حق دې ددې و ن ټول اوسردونکو ت  حاصل دې ملک د ازاد  د

مهونږ نهواړو، چه  ددې ملهک  .پ  ځای ددې چ  يو ېو تن  ي  اسیحبال ېهوي  .وي

 حکومت د عوامو پ  الس ې  وي.

 مخ ۴۱، اللون  مرنلرې
 

 تعليم په مورنۍ ژبه

  هژب  زد يو شپږ ېلن اووه ېلن ماشوم ت  دا ډېره ګران  وي، چ  پ  يو وخت هم پردۍ

ېړي او هم پ  هغ  ژب  ې  علم زده ېړي؛ ځک  نو تعليم پ  مورنۍ ژب  ې  ورېول پ   

 مخ۴۳، اللون  مرنلرې                  ېار دي.
 

 ولور

ډېر خلق خپل  لوڼ  د پيسو دپاره ورېوي، پ  ېار دي چه  د سهړيیوب په  لحهاظ خپلهوي  

 نولی  . جينۍ بوډا ت  ېر     دا ن  چ  د دولت دپاره ځوان  . و  

 مخ ۴۳، اللون  مرنلرې

 بهادر قومونه 

پ  ېوم قوم ې  چ  د بهادرۍ او قربانۍ ماده ن  وي نو هغوی د نورو قومونو پ  بهادرو 

 او قربانو ځانون  خوشحالوي.

 مخ ۲۱، اللون  مرنلرې



 

 

 
105 

 زمونږ د باچا خربې 

 تعليم يافته 

نو زما ياد دي، ېوم وخت چ  مونږ د )پښیون( مجل  جاري ېړه، نو ما ب  تعليم يافی  ګا

دوی ب  پ  ځواب ېه  . ت  ويل: راځئ، پ  دې مجل  ې  رشيک شئ او دا مجل  ولولئ 

 رات  ويل: پ  پښیو ې  ې  دي؟ دا خو يوه مړه ژب  ده! 

دا نورې ژب  ههم له  اسهامن   .ما ب  ورت  وې، چ : پښیو هم د نورو ژبو پ  شان ژب  ده

وو خلکهو ورته  ېهار ېهړی د هغو ژبو تعليم يافی   .همداس  رون  ن  دي راېوزې شوي

دی، دا چ  پ  پښیو ې  ې  ن  شی ، داس  معلومرږي، چ  پ  تاسهو تعلهيم يافیه  وو 

 نو دا ګناه د چا شوه؟... د پښیو ې  د پښینو؟؟ .ې  ې  ن  شی 

 مخ ۴خدايي خدمیګاري، 

 

 
 

 تغري

هو! دا نن چ  تاس  ژوندي قومون  وينئ، نو د دوی د ترقۍ وج  همهدا ېرهدی  ، 

  دوی ې  داس  خلک پيدا شوي، چ  هغهوی خپهل عهيش، خپهل آرام، خپله  چ  پ
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هغهوی  .ابادي او ترقي د قوم او ملک د ترقۍ، آرامۍ او آبادۍ دپهاره قربهاين ېهړې ده

  .ون  شوې دهنځانون  خاورې ېړي دي، خو د و ن خاوره ي  زر 

خهدای ههم  قرآن هم وايي، چ  ترېو پورې يو قوم پخپل  خپل ځان ت  تغا ورن  ېړي،

 هغ  قوم ت  تغا ن  ورېوي.

 مخ ۹خدايي خدمیګاري، 

 د ناکامۍ غم 

د ناېامردو نم د هغ  چا رسه وي چ  د خپلو نرضونو دپاره ېار ېوي، ېوم خلق چه  

د خدای د مخلوق د خدمت دپاره راوځهي او د خهدای دپهاره ېهار ېهوي هغهوی رسه د 

 ناېامۍ نم ن  وي.

 مخ ۲۱، اللون  مرنلرې
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 واله کورونه کنډ

جهوړ ېهړئ. در په     راپورت  شئ بررت  ی ،اې پښینو! سیاسو ېورون  ېنډوال  شوي دي

 یاد ېړئ چ  تاسو پ  ېوم ټرب پورې اړه لرئ. 

 مخ ۲۴د اسالم سول  ییز سپاهي،

 

 زموږ تاریخ

. خهو خهورا ګها تاوانونه  مهو ههم یزما د ولس تاریخ د بریا او اتلولیهو له  ېیسهو ډک د

 ليديل دي. 

او ل  یو بل رسه ژوره ېین  تل د دې سهبب شهوې وه چه  قربهانۍ   ېجګړ     پل مناخ

هررې  ، زمو  ولس پ  خپل منځ ې  ل  یو بل رسه نښیی و ېن  ېوم بهرنۍ ځهواک 

 دا جراات درلود چ  د جګړې پ  میدان ې  ل  دوی رسه مخ  ؟

 مخ ۳۳د اسالم سول  ییز سپاهي،
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 د هند دروازه 

یم  ېه  زیهږديل یهو،   والیت مو د هند دروازه ده او مو  پ  دن  سزمو  ګناه دا ده چ

 ځک  نو محکوم او مالمت یو.

 مخ ۴۵د اسالم سول  ییز سپاهي،

 واقعی مسلامن

مهو  ته  يه  دا زده ېهړل چه : واقعهي   ،د اسالم سرت پیغمرب چه  دې نهړۍ ته  رانهي 

ي او د ټولهو چ  نور ي  د ژب  او الس د رش ېخه  په  امهان و  یمسلامن هغ  ېوک د

 مخلوقاتو د خوښۍ او ګټ  لپاره ېار وېړي. 

 ل  خپل همنوع رسه مين  پ  حقیقت ې  پر الل  تعالی ایامن درلودل دي. 

 مخ ۵۷د اسالم سول  ییز سپاهي،
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 اسالم

زه پ  ېلکه  بهاوري یهم چه  اسهالم مانها عمهل، یقهین او مینه ، له  دې ېپزونهو پرته  د 

ده شهوې پ  قرانکهریم ېه  په  ښه  ډول دا واضهح   مسلامن نوم هس  یو سمبول دې.

امن او نیک اعامل د یو مسهلامن د بښهن  لپهاره ییوه خدای ا  چ  یواځ  او يواځ  پر

 بسن  ېوي.

 مخ ۶۴د اسالم سول  ییز سپاهي،

 سرته هیله

زه یوه سرته هیل  او نوښین  لرم، زما ولس لک  د صحرایی ګالنو پ  ېرر نړۍ ت  راځي، 

لۍ وي او ب  ل  دې چ  ېوک ی  ووین  رژېږي او خاورې ېیږي، زه ېو ورځ  نوړېد 

نواړم دوي داس  ژوند ولري چ  نم او خوښي یی ل  یو بل رسه ګډ وي، زه هیله  لهرم 

، دا مه  نوښهین  ده چه  دوي د يوې ټولن  د وګړو پ  ېرر ل  یو بل رسه ژونهد وېهړي

واوسهرږي، د الله  تعهالی  لیت ادا ېړي، پ  نړۍ ې  د سیاالنو پ  ېرردوي خپل مسوو 

 او د انسانانو خدمت وېړي.

 مخ ۸۰د اسالم سول  ییز سپاهي،
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 که هوسا ژوند؟ ختس

ځين  ېسان پ  سخییو ې  خورا ګټور درسون  زده ېهوي، زه په  دې فکهر یهم ېه  مه  

 هوسا ژوند درلود هرڅکل  ب  د زندان پ  خوند، مفهوم او اعزاز ن  وم پوهردلۍ.

 مخ ۹۳ز سپاهي،د اسالم سول  یی

 

 خوښه او زور 

 یژين؟ پ  پښینو ې  د مين  ځواک دومره پياوړ ا ویل چ  پښیان  مین  او حق ن  پرچ

چ  پ  خوښ  دوزخ ت  هم دررسه ځي خو پ  زور ی  جنت ت  ههم ېهوک نه      ی،د

 بیولۍ.

 مخ ۱۰۲د اسالم سول  ییز سپاهي،
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 د عدم تشدد عقیده

  اړه تر دې بل  نادره خربه ښايی نه  وي چه  مهو  د زما پ  ېرر د يو پښیون مسلامن پ

ېوارلس سهوه ېاله   ، بلک عدم تشدد عقیده نوره ېړو، خو دا عقیده نوې عقیده ن  ده

چ  پ  مک  ې  و ، او پ  را وروسی  ېه   ،وړاندې زمو  پیغمرب  هغ  مهال نوره ېړې وه

انو ل  جربه ځهان د ټولو هغو ېسانو ل  لوري تعقیب شوی چ  نوښیي ی  دي د  امل

اوس مو  فکر  ،خالص ېړي، مو  دن  الره هرره ېړې وه تر دې ګاندي بررت  رایاده ېړه

 ېوو چ  دا یوه نوې عقیده ده.

 مخ ۱۱۱د اسالم سول  ییز سپاهي،
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 د پیغمرب وسله 

درېوم چ  پولیس او پوځیان ی  پر وړاندې د درېهدو او وسل  زه تاسو ت  داس  عقیده 

ن  لري، دا د پیغمرب وسل  ده چ  تاسو تر اوس  ترې ب  خهربه یاسهت، د مقابل  توان  

دې وسل  نوم ریښینويل او زنهم ده چه  د نهړۍ ههيڅ ځهواک یه  پهر وړانهدې نيشه 

 درېدلۍ.

نورو وروڼو ت  ووایاست چ  مو  د خدای پوب یو   ،ېل  چ  بررت  خپلو ېلیو ت  والړ شئ 

ئ چ  رارسه ملګري   سخیۍ وزنمي، او وسل  مو زنم او حوصل  ده، ل  دوي ونواړ 

 ې  تاسو صرب ولرئ بریا ب  سیاسو وي.

 مخ ۱۲۷د اسالم سول  ییز سپاهي،

 پېژندنه 

زه د پرژندن  لپاره یو معیار لرم او هغ  معیار د الله  تعهالی پهر وړانهدې د تسهلیمۍ له  

 مخ  معلومرږي.

 مخ ۱۴۵د اسالم سول  ییز سپاهي،

 د ژوند بدلون

ې  د تشدد احساسات راباندې نالب و، د نورو پښینو په  ېرهر زمها په  پ  اول  ځوانۍ  

رګونو ې  هم توده وین  بهرده، خو پ  زندان ې  چ  بل م  هيڅ ېار ن  درلهود فقهط 

د ده زنهم،  ،  ېهړعهقرانکریم ب  م  لوست، پ  مک  ې  د پیغمرب )ص( وخت م  مطال

م دنه  شهيان لوسهیي و خهو صرب او قرباين را معلوم  شوه، پ  ېوچنیوايل ېه  مه  هه

اوس م  بیا د چار چاپرر د روانو حاالتو پ  رڼا ې  لوسیل، اوس م  د برتانوي را  پهر 

 خالف د ګاندي ېارون  لیدل...

د ده د عهدم تشهدد تګهالره او د ده  ،بالخره ېل  چ  م  ل  ګاندي صاحب رسه ولیدل
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 ما ژوند بدلون وېړي.ز ، دا ټول د دې سبب شول، جوړونکي پروګرامون  رامعلوم شول

 مخ ۱۵۷د اسالم سول  ییز سپاهي،

 د ګاندي پرېکړه

ایهم : دا د ، زه له  ځهان رسه و هر وخت چ  ګاندي صاحب ېوم  مهمه  پرېکهړه وېهړي

او  یهغ  سړي فیبل  ده چ  خپل ځان ی  پ  مکمل ډول خدای ته  تسهلیم ېهړی د

 کل  چا ت  نلط  الر ن  ښي .څالل  تعالی هر

 مخ ۱۶۸ییز سپاهي،د اسالم سول  

 د پیغمرب درسونه 

 ،خهو هرڅکله  يه  اميهد له  السه  ورنکهړ  ،پيغمرب )ص( ل  ډېرو سهیوناو رسه مهخ شهو

باالخره بریالۍ شو، هغ  مو  ت  ښ  درسون  پهرې ایښهي او ېه  مهو  یه  په  همداسه  

زه د ناېامۍ لپاره هرڅ دلیل ن  وینم،  د آزادۍ لپاره  ،شوق او اخالص رسه تعقیب ېړو

   تل عادالن  وي او د نالمۍ پر ضد ېارونو ې  تل عزت وي.هڅ

 مخ ۱۸۴د اسالم سول  ییز سپاهي،

 د آزادۍ هڅې

  وخهت پهورې چه  په  هرهواد ېه  د زما پ  فکر نالمي قبلول جرم و، ځک  نهو تهر هغه

نو خلکو واېمني راځي او ټولو اوسردونکو ت  پ  مساوي او عادالنه  ډول فرصهیون  رښیی

زه ب  د آزادۍ لپاره خپلو هڅو ته  دوام ورېهوم، به  له    ،ایط برابرېږياو د پرمخیګ رش 

 دې چ  وګورو ېوک راباندې حکومت ېوي. 

 مخ ۲۰۵د اسالم سول  ییز سپاهي، 
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 سخت که اوسا ژوند؟ 

، چ  پر ما يه  زمها د ژونهد په  لهومړي رس ېه  دومهره زه د خدای   ډېر شکر ادا ېوم

ما یو هوسا ژوند لرالی، نهو ېه  به  پهرې شهوی  سخیۍ راوسی . زه ن  پوهرږم چ  ې 

 وای. 

 مخ ۶۸، نفارخان. د پښینو د عدم تشدد پاچا. را  موهن ګانډی

 : نوې یا پخوانۍ طریقهنه تاوتريخوايل

دې ې  خو ېوم  د حاانیيا خهربه نشهی  چه  ېهوم مسهلامن يها پښهیون دې د نه     پ

 ده.  دن   ريق  نوې ن ،تاوتريخوايل پ   ريق  ې  سهيم وي

، وه ېب شهو يهدن  خو ېوارلس سوه ېال  پخوا د پيغمرب )ص( ل   رف  د تل لپهاره تعق

دوي پ  مک  ې  تل د خپلو الرويانو پر ګډون نوښیل چ  د زور زيايت جو د انسهانانو 

 .ل  او و ېخ  لرې ېړي

ا دنه  الر يهو وار مهامتهاجي زمهو  مخه  ته  بيهخو مو  تر نن  دن  هرره ېړې وه چه    

    وېړ.يدې مالتړ يل  او د دن  سپرڅل  عقېرښود

قهه  يهه  درک او د دنهه  يچهه  دنهه   ر ،یخهو زمههو  پهه  مههنځ ېهه  لههومړي ېههس د ید

 نماپيل ملت مخ  ت  ي  ېرښودل .

 مخ ۱خان عبدالغفارخان. د ن  تاوتریخوايل الروی، ان رادهاېرشنان، 

 تشدد

سو تشدد پ  خپل ېور تاسو ت  خو تر نورو د مخ  عدم تشدد پ  ېار دی، ځک  چ  سیا

 او پ  خپل ورور دی. 

 مخ ۹۳فخر افغان  او افغانسیان. عبدالل  بخیانی خدمیګار، 
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 موږ ولی آباد نه یوو؟

 نننۍ دنیا ت  چ  وګورۍ او دومره آباده شول  خو دا مو  آباد نشو، د دې وج  ې  ده؟

 شی . د دې وج  هم دن  ده چ  نن د قام ويل دنیا ده او مو  ې  قام ويل ن

 مخ ۱۴، د خان عبدالغفارخان )باچاخان( تاریخي تقریرون 

 

 

 انقالب که جدو جهد؟ 

د افغانسیان او آزادو قبایلو حالت م  چ  ولید او پهنالس ېاله  مه  په  هندوسهیان، 

جه  ورسهردم چه  انقهالب د  قبایلو او افغانسیان ې  نورزې پرزې وېړې نو په  دې نیی

دی. انقالب د سړې سهین  ېهار دی انقهالب علهم او منډې ېار او دومره آسان ېیز ن   

پوه  نواړي. انقالب عاملان او پوهان نواړي چ  د پهوه  رسه قهام وروزي او انقهالب 

 ت  ی  آماده ېړي. د انقالب لپاره د اشخاصو رضورت دی. 

ت  وګوره چ  زمو  جذبايت ملګري پ  ېهومره جهوش راوتهيل وو. ټهول والړل خهواره واره 

ناسیم د ځان  رسه م  ښ  فکر وېړ. زه پ  دې نییج  ورسردم چه  زمهو  شول. نو ېښر

د قام، ن  د تجارت خوات  توج  شی ، ن  د صهنعت خواته ، نه  د زراعهت خواته  او نه  د 

 تعلیم خوا ت . 

د بل  خوا ن  پ  رسمونو، رواجونو ې  تر نو ونو پورې ډوب دي. پ  خان  جنګیو اخیه  

ئ او دا قام د دې بالګانو ن  خالصول پکار دي، چه  دي داس  قام انقالب نيش ېوال 

سیايس شعور پک  پیدا   او دا ېار یوه پُر امن فضا نواړي. تر دنه  وخیه  پهورې زه 

پ  دې عقیده وم چ  دا ټول ېارون  انقالب نواړي. تشدد رات  د انقالب د ېامیابئ الر 

 ښکارېدل .  

جنګ پ  وخت ې  آسون  ن  تیهارېږي. خو د تجرب  ن  وروسی  رات  معلوم  شوه چ  د 
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نو ځک  م  اراده وېړه چ  خپل ېيل ت  واپس ېرږم او د عدم تشهدد د اصهولو په  بنها 

 ېار ېوم. 

اول ب  د انقاليب اشخاصهو د تعلهیم او تربیهت لپهاره قهومي مدرسه  جهوړوم، نهو ځکه  

ي ېولهو امتانزو ت  رانلم. زه چه  له  هجرته  بررته  رانلهم د هغهو مدرسهو د بررته  جهار 

 ېوښې م  وېړ چ  پررنګیانو د جنګ پ  زمان  ې  بندې ېړې وې...

 مخ ۸۵، ارچیوال ،خدايي خدمیګار

 

 د قوم رضورت 

عدم تشدد نیږدې زما مذهب جوړ شوی دی. زه د ګاهندي جي د دې نظرئ  د  

وړاندې ن  هم قائل او منونکی یم خو د دې تجرب  ت  چ  ب  مثال  ېامیايب زما پ   

ر الس  شوه. د دې ن  پس زه د زړه د تل ن  د عدم تشدد منونکی یم.  صوب  ې  ت

 انشاالل  زما د صوب  خلک ب  ېل  هم  تشدد ن  ېار ن  اخيل.  

ممکن  ده چ  زه ناېامیاب  پات  شم او زما پ  صوب  ې  د تشدد یو  وفان را . ې   

پ  دې عقیده خو دې رسه ب  زما  داس  و  نو زه ب  پ  خپل قسمت باندې صرب ېوم

ې  هيڅ بدلون ران   . عدم تشدد ښ  شی دی او زما قوم ت  د دې د هر ې  ن   

 .  زیات رضورت دی

 مخ ۲۲۴د آزادۍ تحریک او باچا خان )فارغ بخاري(، ژباړن سجاد ژوندون، 

 دعا

زمو  د پښینو د زړونو ن  بغض، حسد، ېین ، دښمنۍ او تربګنۍ لهرې ېهړې یا خدای !  

 ق راېړئ چ  د خپل قام، ملک او و ن خدمت وېړو. او مو  ت  توفی

خداي ! د پښینو دښمنان برباد ېړي او مو  ت  توفیهق راېهړئ چه  د خپهل دوسهت او 

 دښمن تر منا  فرق وېړو. آمین

 مخ ۱۰،د خان عبدالغفارخان )باچاخان( تاریخي تقریرون 
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 کرونولوژي

   زېږیدن د چارسدې پ  امتانزو ې  د بهرام خان پ  ېور ې  ۱۸۸۹

 پ  جومات ې  ل  مال ن  زده ېړه ۱۸۹۷

 د پرښور پ  ښووناي ې  داخل   ۱۸۹۸

 د پرښور د ښاروالۍ پ  ښووناي ې  شاملردل  ۱۹۹۸

 د انګلیس پ  اردو ې  د شامرلردو ن  منل ۱۹۰۶

 پ  عيل ګړ ې  اسالمي ښوونای   ۱۹۰۸

 انګلسیان ت  د ېالج د درس ویلو پ  هکل  منفي تبمیم  ۱۹۰۹

 پرانیستپ  امتانزيو ې  ي  لومړی ښوونای   ۱۹۱۰

 د ترنګزیو د حاجي صاحب ل  حرېت رسه یو ځای ېردل ۱۹۱۱

 ل  مهر قنده )د یار محمد خان لور( رسه واده  ۱۹۱۲

 پ  اګره ې  د مسلم لیګ پ  ېنفرانس ې  ګډون   ۱۹۱۳

 د لومړي زوی، نني خان زېږېدن  ۱۹۱۳

 ې  ل  مرشیو قبایلو رسه تنویري ېالچل  او او ده روژه، پ  باجوړ   ۱۹۱۴

 د دوېم زوی، ويل خان پیدایښت، د ښا  مړین   ۱۹۱۵

 دوېم واده: د سلطان محمد خان ل  لور )نم بات ( رسه  ۱۹۱۹

 د شپږو میاشیو لپاره بندییوب  ۱۹۱۹

 ل  بند ېخ  خو  ېردل، بل واده، د خالفت ېنفرانس لپاره   ۱۹۲۰

  لیدن ، نورو رسهکالم آزاد او ډهيل ت  تګ، د ګاندي، ابوال

مهاجرت، پ  ناګپور ې  د افغانسیان ت  د خالف د موضوع لپاره ل  نورو رسه

 هند نیشنل ېانګرس پ  نونډه ې  ګډون 

 پ  امتانزیو ې  د لرس  جوړول، د ”انجمن اصالح افانن “   ۱۹۲۱

 بند ېلونو لپاره يو)عبداالېرب خان لومړی ريس( جوړول، د در
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 د یوې لور )مهر تاج ( پیدا ېردل ېخ وېم  مررمن  ل  د ۱۹۲۲

 ېل  چ  دی پ  بند ې  و، درېیم زوی )عبدالعيل خان( پیدا،  ۱۹۲۲

 چ  وروسی  د پرښور پوهنیون مرسییال و

ده مرش ورور ډاېټر خان صاحب د لندن پ  سینت توماس رونیون ې   د ۱۹۲۳

لريس مررمن  رسه  ډاېټري تر الس  ېړه، پ  انګلسیان ې  ی  ل  یوې انګ

 واده وېړ، چ  دوی یو زوی )جان خان( او یوه لور )مریم( پیدا ېړل

 د مور مړین   ۱۹۲۳

 ل  بند ېخ  خوش  ېردن ، ده ت  د )فخر افغان( لقب ورېړل   ۱۹۲۴

شو. مک  رشیف  ت  د حج لپاره تګ، ل  ېو اسالمي هروادونو ېخ  لیدنه ، 

 لی  ی  خاورو ت  سپارلپ  بیت املقدس ې  د مررمن  مړین  او ه

 رانيل وو،  پالر ي  مړ شو، د جنازې او خښولو لپاره ی  ب  ساري خلک  ۱۹۲۶

آیها خلکهو ته  یه   ،روپهۍ مهنيل۲۰۰۰ده وویل د سقاط )سخات( لپاره م  

 ورېړم ې  ښووناي ت ؟ خلکو پ  لوړ آواز وویل: ښووناي ت ! ښووناي ت !

 د محيل زراعت د د انجمن زمینداران بنسټ ایښودن ،   ۱۹۲۷

دده تهر الرښهوون   «د پښهینو ځوانهانو لیهګ»پرمخیګ لپهاره، پښهیون جرګه   

 الندې جوړ شو

 پ  ېلکی  ې  د خالفت او ېانګرس پ  نونډو ې  ګډون  ۱۹۲۸

 پښیون مجل   ۱۹۲۸

 د خدایي خدمیګارانو د تحریک جوړول او بنسټ ايښودن    ۱۹۲۹

لوېنو ې  د ېانګرس په  نونهډه د ))پښیون(( خپرون  پیل، پ  الهور ې  پ  

 ې  ګډون، ل  ګاندي او نهرو رسه لیدن 

 ل  بند ېخ  خوش  ېردل، ېلیو ت  ورتګ پیل ېول، پ    ۱۹۳۰

ېراچۍ ې  د ېانګرس نونډه ې  ګډون، ل  ګاندي رسه د ېانګرس پ   

نو پ  ګډون اېاري ېمرټ  ې  نړيیوب اخسیل، د ېانګرس د ټولو مرش 

 بندییوب

 ل  ګاندي او جواهر الل نهرو رسه یو ځای سیمل  ت  : ۲۵اګست  ۱۹۳۱
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 والړل، ترېو ل  وایرسا رسه وګوري

 تبمیم ونیول شو، چ  پ  پرښور ې  د ېانګرس ېانګ  جوړه   ۱۹۳۱

 درې ېال  بندي شو ۱۹۳۱

 پښیون مجل  ۱۹۳۱

 د پرښور د قب  خوانۍ بازار ټول وژن  )قیل عام( ۱۹۳۰

 باچا خان ل  نورو خدایي ل  یو ېال بند ن  وروسی   ۱۹۳۱

 خدمیګارانو رسه د دېره نازي خان جرل ن  خالص شو

 خدایي خدمیګارانو رسه د ېانګرس نونډې لپاره  ۱۰۰ل   ۱۹۳۱

 ېراچۍ ت  والړ

 نونډې لپاره والړ يټ  باچا خان ل  ګاندي رسه د ېانګرس ورېينګ ېم ۱۹۳۱

 ت  را ورسرد، ترېو د س ګاندي پرښور اجوالی: د مهامتا ګاندي زوی دیو د ۱۹۳۱

 رسحد وضع مطالع  ېړي، دی ل  باچا خان رسه پ  امتانزو ې  اوسرده              

 لههه  بنهههد ېخههه  خوشههه  ېرهههدل، لههه  پښهههیونخوا ېخههه  شهههړل ېرهههدل،   ۱۹۳۴

 )وردا( ېهه  لهه  ګانههدي رسه وخههت ترههرول، د بنګههال مسههلامنانو لیدنهه ،  پهه 

 ندي ېردلد ېانګرس مرشي ن  منل، پ  مببۍ ې  خربې او ب

 د ګاندي ل  روژې رسه د مالتړ لپاره یوه اوونۍ روژه نیول: ۱۷اګست  ۱۹۳۴

پ  ېلکیه  ېه  د هنهدو او مسهلامنانو د یهووايل په  هکله  عهام :  ۳۰سپیمرب   ۱۹۳۴

 محفل ت  وینا ېول

 ل  بند ېخ  خوش  ېردل او ل  پښیونخوا ېخ  شړل  ۱۹۳۵

 رت  ېور ت  راتلل، د پښیونخوا د وايل ل  خوا تبعيد ېول، بر ۱۹۳۷

 پ  واليیي ېچ  پ  اېتيت رسه بريا، د خان صاحب د وايل پ  حيث دنده

 پ  پښیونخوا ې  د ودانولو د پروګرام پیل  ۱۹۳۸

 ګاندي د رسحد والیت ت  د اتو ورځو لپاره راځي  ۱۹۳۸

 پههه  رس دریهههاب ېههه  د ودانولهههو د پروګهههرام لپهههاره د يهههو مرېهههز پرانسهههیل،  ۱۹۴۰

 المل ي  د ېانګرس ل  عدم تشدد ېخ  لرېوالی  ،ودلد ېانګرس پرېښ

 د خدایي خدمیګارانو لپاره ټرينينګ ېمپ جوړول ۱۹۴۱
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 پ  پښیونخوا ې  ملکي مقاومت  ۱۹۴۲

 د وینهههها ېولههههو پههههر وخههههت د پولیسههههو لخههههوا نیههههول او بنههههدي ېرههههدل،  ۱۹۴۲

 پولیسو د وهلو ل  امل  دوه پښیۍ ی  مات  او د دوه ېلونو لپاره بندي شو د

ګاندي او باچا خان د ټول هند د ميل ېانګرس او د هغ  له  ېهاري ېمرټه   ۱۹۴۲

 ېخ  پ  دوېم  نړیوال  جګړه ې  د ګډون پ  خا ر اسیعفا ورېوي

خههدایي  میلهه  لههرې، پهه  رس دریههاب ېهه  د )مرېههز عههايل ۱۶لهه  پرښههور نهه   ۱۹۴۲

 خدمیګاران( جوړول

 بندي ېردل  ۱۹۴۴

 ل  بند ېخ  خالصردل  ۱۹۴۵

 ل  خدایي خدمیګارانو ېخ  د ریفرينډم د بایکاټ ېولو   ۱۹۴۷

 نوښین ، د )پښیون( اخبار پ  پاېسیان ې  د حکومت لخوا مبادره ېرهدل،

 د اګست پ  میاشت ې  

 د پاېسیان د قبلولو لپاره د خدایی خدمیګارانو د نونډې   ۱۹۴۷

 رانوښیل، سپیمرب میاشت

،  منیخب مرش ل  پاېسیان رسه د وفادارۍ لوړه، د پاېسیان د پیپلز پارټۍ   ۱۹۴۸

ل  ډاېټر خان صاحب رسه بند ت  اسیول، د خدایي خدمیګارانو ل  مظلومو  

 شت( نړو رسه )د جون میا

)جمعیت العوام( چ  پ  خلکو ې  د پاېسیان پیپلز پارټي پ  نوم مشههوره   د ۱۹۴۸

ده، د جي ام سید، عبد املجید سندي، شیخ حسام الهدین او عبهد البهمد 

 دن  ګوند لومړی مرش و جوړول، باچا خان د «بلوڅ ګاندي»خان اېکزي 

ۍ ېه  د د باچا خان ښ  ملګری او د ډاېټهر خهان صهاحب په  صهدر اعظمه ۱۹۵۲

 معارف وزیر، قايض عطاءالل  مړین 

 ل  بند ېخ  خالصردل او پ  ېور ې  نظر بندي، ډاېټر خان   ۱۹۵۴

 صاحب ت  د پاېسیان د مرېزي ېابرن  نړییوب

 ل  اووه ېلونو بند ېخ  وروسی  پښیونخوا ت  سینردل،   ۱۹۵۵

جرنال سهکندر میهرزا د پاېسهیان ولسمرشه ېرهدل، د یهو یونهټ اعهالن او د 
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 رسحد د قبایيل سیمو )پښیونخوا( ادنام د پاېسیان پ  یو یونټ ې  

 بندییوب او د حکومت ل  خوا د باچاخان د ېورنۍ ټول   ۱۹۵۶

 جایداد مبادره ېول

 د نيشنل عوامي ګوند جوړون  )د جوالی میاشت(     ۱۹۵۷

 پ  میاشت ې  د ډاېټر خان صاحب وژل   همدې ېال د م خو د

 ل )د اېیوبر میاشت(نیول او بندي ېرد  ۱۹۵۸

 د زيات عمر او نارونۍ ل  ېبل  ل  بند ېخ  خوش  ېردل، د   ۱۹۵۹

 هر ډول رسمي و یف  او دولیي چوېۍ ل  نیولو ېخ  ب  برخ  ېول

 ل  سلګونو نورو همکارانو رسه نیول او بندي ېول  ۱۹۶۱

 د بښن  د بني املليل سازمان )امنیسټي انټرنشنل( لخوا د   ۱۹۶۲

 ونومول شوېال بندي 

 ل  بند ېخ  خوش  ېردل او پ  ېور ې  نظربند  ۱۹۶۴

( ېیاب له  لیکهوال الهف نزیاپانګلسیان ت  د درملن  لپاره د تګ اجازه، د )د

 ېارو رسه لیدن ، پ  قاهره ې  افغاين تجاريت ویزه اخسیل، 

 او د افغانسیان ډیرو سیمو ت  سفر ېولېابل ت  تلل، ېابل ې  ژوند نوره 

 ې  د خربو لپاره هند ت  تګ ېلیزه( ۱۰۰)  ګاندي پ  سلمد   ۱۹۶۹

 د هندوانو او مسلامنانو د یووايل لپاره درې روژې نیول

 د پرګنو د ښرګڼ  پ  منظور دعاګان   

 لس ېلن نظامي حکومت ل  خیمردلو رسه سم و پ  پاېسیان ې  د دو   ۱۹۷۱

 ل  تبعید ېخ  پښیونخوا ت  راسینردل

له  بنهد ېخه  د زیهات  ،نل عوامي ګوند منهع اعالنرهدلبندي ېردل، د نيش  ۱۹۷۵

 عمر او پرلپس  نارونیو ل  امل  خالصردل

 د خپل زوی ويل خان او د اپوزیشن ل  نورو مرشانو رسه  ۱۹۸۳

له  نظربنهدۍ ېخه  خالصهردل او   ،ېيدل  پ  ېور ې  نظربند  ،بندي ېردل

 رونیون ت  د درملن  لپاره سینردل

 ن ې  بسرت ېردلپ  ېابل ې  پ  رونیو  ۱۹۸۴
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د هند ميل ېانګرس ګوند پ  سلم  ېلیزه ې  د ګهډون لپهاره له  خپهل زوی  ۱۹۸۵

 ويل خان رسه هند ت  تګ

د هند د حکومت د مرلم  پ  توګ  هند ت  د درملن  لپاره تګ، د لومړي نیر   ۱۹۸۷

هندي پ  حیث پ  هندوسیان ې  تر ټولو لوی مډال )بهارت راتن ( یعنه  د 

 س  ېول. پ  پرښور ې  پ  رونیون ې  بسرتېدلهند تا  تر ال 

 د جنورۍ پ  شلم  د پرښور پ  لیډي ريډینګ رونیون ې  د   ۱۹۸۸

  .سهار پ  شپږو بجو او پنا  دېرشو دقیقو د وروسیي ځل لپاره ساه بايس

د وصیت ل  مخ  ل  پښیونخوا ېخ  د ننګرهار مرېز )جالل آباد ښهار( ته  د 

ړل ېردل او پ  جالل اباد ې  پ  خپهل ېهور ېه  سلو زرو خلکو پ  ګډون راو

 خاورو ت  سپارل ېردل

 .پدې ډول د تل لپاره ل  دې نړۍ ېوچردل او تلپاتی اسرتاحت

 

❖ 
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 عکسونه 

   ېال ې   ۲۰۱۶ېلونو پ     ۲۸د نفارخان مقربه وروسی  ل   

 پ  جالل آباد ې  خاورې ت  سپارل ېیږی   خان   پاچا 



 

 

 
124 

 زمونږ د باچا خربې 

 
 د نفار خان ېور پ  جالل آباد ې  

  ې وررښپ  پ یاځ دولویږیېور او د هغ  د ز ۍد نفار خان پالرن
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 نني خان رسه  یاو شاعر زو  سوفینفار خان د خپل فل
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 د راوتلو پرمهال   خ  ې پاچا خان د احمدشاه بابا ل  مزار  

 پ  جالل آباد ې  ل  ډیرو خلکو رسه ېیل پاچا خان  
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 ېوي   نا ی خلکو ت  و     پاچا خان پ  ېندهار ې 

   خربې ېوی   ن  ی م   پ    ل  ماشومانو رسه   ګ ن ې تر   مزار د احمدشاه بابا د      باچا خان پ  ېندهار ې 
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 ده  ړېېار او مبارزه ې ون ېال وې هګډپ   یاندګنفار خان او 
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 وو  ېدږ يبل رسه ډیر نل  نفارخان او ګاندی یو 
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 ېړی دی ت  سفر  سیمو رو ډېنفار خان د افغانسیان 

 

 

 



 

 

 
131 

 زمونږ د باچا خربې 

 ګاندی، نفار خان  او د ګاندی سکرتر مهادیو دیسای 

 

 
 و ر ېالم آزاد، رسدار پییل، نفار خان، جواهر لعل نهابو ندی، موالنا امهامتاګ
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 ینو رې ګۍالین ویب   یباهو  نوب ینفار خان او و 

 
 :يګړ و   ېعدم تشدد جنبش مخک  رړۍپ  د شلم

 مارتین لوتر ېینګ، مهامتا ګاندی، نیلسون ماندیال، نفارخان  
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 ماخذونه

 ه دولیي مطبع  هجري ملریز، ېابل ۱۳۶۰عبدالغفار، زما ژوند او جد و جهد. . ۱

 م، پرښور۱۹۹۲پښیون مجل ، امت  ګڼ ، . ۲

م  ۱۹۹۳ایکنات سوارن، حرضت باچا خان ه ژوند او فلسهف ، ترجمه  ننهي خټهک، .  ۳

 اسالم آباد

عبدالل  بخیانی خدمیګار، د باچها خهان لیکونه ، دوهمه  برخه ، دانهش خپرندویه  .  ۴

 هجري ملریزېال ۱۳۸۴ټولن ، پرښور، 

بل، دولیي مطبع ، عبدالل  بخیانی خدمیګار، د باچا خان لیکون ، لومړۍ برخ ، ېا.  ۵

 ېال ۱۳۶۳

ارشادات و مکیوبات باچ  خان، سيد جاويد علی شاه آف نرشک، ېالسک پبلرشز .  ۶

 نو ښار

 هجري ملریز ۱۳۹۱د بابا مشالون ، . ۷

 ۱۳۹۰د سرت خدايي خدمیګار ویاړيل یادون ، پروفیسور عبدالل  بخیانی خدمیګار .  ۸

 هجري شميس

بایلو د چارو وزارت د نرشاتو او فرهنګي چارو ریاسهت، د بابا مشالون ، د قومونو او ق.  ۹

 هه. ق ۱۴۰۸

نګاه مخیرص ب  افکار و مبارزات تاريخي خان عبدالغفار خان )پاچا خان(، محمد .  ۱۰

 هجري شميس۱۳۸۹ګل و نپال دياين، 

پښینوخوا  .  ۱۱ د  حرست،  زبا  محمد  ډاېرت  خربې،  باچاخان  د  مرنلرې،  اللون  

 م۲۰۱۲خان پوهنیون، چارسده، مطالعايت مرېز، باچا 

، دقبهایلو د مسهیقل ۱۳۴۴خان عبهدالغفار خهان، لیکونکی  خدايي خدمیګاري،  .  ۱۲

 ریاست ل  خوا، ېابل

 ۲۰۰۸، فخر افغان  او افغانسیان. عبدالل  بخیانی خدمیګار. ۱۳

ژباړه زیړګل وردک،   . دوه خدایي خدمیګاران. مهادیو دیسای،۱۴
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 ۲۰۱۷ېابل (،)پښیو/انګلیيس

ژباړه زیړګل  خان عبدالغفار خان، د ن  تاوتریخوايل الروی، ان رادها ېرشنان، .۱۵

 ۲۰۱۷ېابل وردک، )پښیو/ انګلیسی(،

د خان عبدالغفارخان )باچاخان( تاریخي تقریرون . لومړی ټوک، تدوین او  . ۱۶

   ۱۳۹۷رسیزه: ېرړنوال عبدالرحیم بخیانی خدمیګار، ېابل 

 ۲۰۱۳زه. اترچند، د زبیرژمن ژباړه، . پاچاخان او د آزادۍ مبار ۱۷

. نفارخان. د پښینو د عدم تشدد پاچا. را  موهن ګانډی، د نالم ويل نوري ژباړه،  ۱۸

 ۱۳۸۹ېابل، 

، دانهش ژباړه مل یون ښبسم الل  پ. ایکنات ایسوران. د  سپاهي   زیید اسالم سول   .  ۱۹

  ۲۰۱۸ېابل ولن ،ټ   یخپرندو

 ۲۰۱۸ارغ بخاري(، ژباړن سجاد ژوندون، . د آزادۍ تحریک او باچا خان )ف۲۰

م( یو سرتاتیژیک نوراوی. احمدالل  ارچیوال،  ۱۹۴۷ه  ۱۹۲۹. خدايي خدمیګار )۲۱

 ۲۰۱۹ېابل، 

22.  Abdul Ghaffar Khan; Faith is a Battle. Dinanath Gopal Tendulkar,  

      Published for Gandhi Peace Foundation by Popular Prakashan, Bombay,  

      1967 

23.  Eknath Easwaren. Nonviolent Soldier of Islam, Nilgiri press, USA, 1999 

24. Rajmohan Gandhi. Ghaffar Khan: Non-violent Badshah of the  

       Pakhtuns. Viking, New Delhi, 2004 

25. J.N. Dixit, An Afghan Diary: Zahir Shah to Taliban, New Delhi:  

      Konark Publishers, 2000 

26. My Life and Struggle, Autobiography of Badshah Khan as narrated 

to K.B. Narang, Orient Paperback, Delhi, 1969 
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 نور کتابونه

 : يچاپ شوی د هم ېیابونو   دنخان اړوند د عبدالغفار 



 

 

 
136 

 زمونږ د باچا خربې 

 

 

 

 



 

 

 
137 

 زمونږ د باچا خربې 

 



 

 

 
138 

 زمونږ د باچا خربې 

 

                .Afghanic e.Vافغانیک

د هروادوالهو، ټولنهو او ېال راهيس   ۱۹۹۳  ل  )افغانیک( د افغانسیان معلومايت مرېز

بهرنيو خلکو لپاره د افغانانو او افغانسیان پ  هکل  معلومات وړاندې ېهوي. افغانیهک د 

ر ریو شهم موسس  ده، چ  د ي نیر انیفاع ېرسه رسمي ثبت شو     ملان اداري محکما

   .يېار او فعالیت ېو    ملان او افغانسیان ېاانو لخوا جوړپ او پ  یملاناافغانانو او 

نییها په  برخهو ېه  ېهړو او رو ه  زد  د پرمخییا، معارف، لوړو    پ  افغانسیان ې    هدف ی

 افغانانو رسه مرسی  او د افغاين ېلیور پالل دي.ل  ملان ې  امرسی  او هم پ  

ايس، اقیبهادي، اديب ييت مرېز د ټولو مهمو ټولنیزو، تاریخي، سهد افغانسیان معلوما

رشهیف ېه  معلومهايت مهواد )ېیابونه ، ااو رونیيايي ساحو او پوښینو پ  هکل  پ  خپل 

اتره برخ  ي  د هغو اروپايي، امریکهايي او یاخبار، ېسټون ( رانونډ ېړي دي. زمجل ،  

پ  افغانسیان ې  ی   و لسیزو ې   ېيړن  دي، چ  پ  وروسیي  افغاين پوهانو لیکن  او

 دي. ېو ېرړن  ېړ اتدنن  او هم دباندې پ  برال برلو موضوع

  

 د هلو ځلو څو منونې:

ېړو، ژوند ېولهو او ېهار پیهداېولو اړونهد ه ېولو، زده ملان ې  د ژب  زداپ  افغانانو ت     -

 مرسی  او مشورې ورېول

 انانو ت  افغاين ژب  زده ېولاو آململان ې  افغان ماشومانو ت  د مورنۍ ژب  ا -

ملاين موسسو او ټولنهو ته  د افغانهانو او افغانسهیان په  هکله  معلومهات، او ا  ملانانوا    -

 مشورې او پروژې

ملههاين او اروپههايي موسسههو او ټولنههو تهه  د افغانههانو او ، اانویههملاناو افغانههانو، یشههبههر مر

 افغانسیان پ  هکل  معلومات، مشورې او پروژې

 سمینار جوړول «د افغانسیان اونۍ   پ  هامبورګ ې»هر ېال    ېلونو راهیس ۲۵ل   -

 د افغانسیان د اسايس قوانینو چاپول -

 ملاين ژبو ېیابونو چاپولاپ  پښیو، دري، اردو، انګلیيس او پ  هکل   چاخان د با -
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 ملاين ژب  د افغاين ادبیاتو خپرولپ  ا

     www.dewanbegi.af    فعالول ېلینیک ي سیم  ې  د یو رونییای ي د ېابل دیوان بیګ -

ب  - د  افغانسیان  پوهنیونو رلالبرد  تر  نوو  ېیابونو   ۳۰۰ لپاره  دريس  زیات  عنوان  

پوهنیونونو    چاپول خبويص  او  دولیي  ټولو  پ   و ې   او  توګ   وړیا  د  شل.  ېپ  

    ترالس  ېولی شئ:اف دلی پي ډي دريس ېیابونو مکمل 

www.ecampus-afghanistan.org 
 

 :خپرونې

 ۱۹۹۷ ،د برش د حقوقو عمومي اعالمی   -

  ۱۹۹۸، اسايس قانون ( ۱۹۶۴)د افغانسیان   -

 ۲۰۰۲، اسايس قانون پ  املاين ژب  ( ۱۹۶۴) د افغانسیان    -

 ۲۰۰۳ ،اسايس قانون ( ۱۹۶۴) افغانسیان  د -

 ژب  انګلييسپ   اسايس قانون  (٢٠٠۴)د افغانسیان   -

 ۲۰۱۹،  ۲۰۱۶، ۲۰۰۹، ۲۰۰۸، زمونږ د باچا خربې -

 ۲۰۱۹، ۲۰۱۰ ،د پښیو زده ېولو ېیاب، مانفرد لورنس، املاين ژب  -

 ۲۰۱۲، پ  املاين ژب  . نفار خان،زما ژوند او مبارزه -

 ۲۰۱۴ ،د ګالب ننګرهاري لیکن   -

 ۲۰۱۶ ملاين ژب ،ا. نني خان، پ  د نني خان لیکن   -

 ۲۰۱۶ ،ا ې . پوهاند حمیدالل  امینسرتالیافغانان پ  ا -

 ژباړه زیړګل وردک،   . مهادیو دیسای،دوه خدایي خدمیګاران  -

 ۲۰۱۷ (ملاينا /)پښیو/انګلیيس

ژبهاړه زیړګهل  ان رادهها ېرشهنان،د ن  تاوتریخوايل الروی، ، خان عبدالغفار خان  -

 ۲۰۱۷ ،(پښیو/ انګلیيس)وردک، 

 ژب  پ  آملاين ۲۰۱۷هن ګاندی نفار خان. د پښینو د عدم تشدد پاچا، را  مو  -

 ۲۰۱۷ ،ملاين ژب اور لنډې ېیس  پ  اخا رې. د زرین ان د یو افغاين ېيل -

 ۲۰۱۷، ، یحیی وردکد افغانسیان د پوهنیونونو  د دريس ېیابونو چاپول   -

http://www.c-d.af/
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 ۲۰۱۸ یحیی وردک،  ،فغانانو لپارهاد  املاين -

 ۲۰۱۸  ،سخنان ناب نفار خان  -

 ۲۰۱۹ ،ملاين ژب ا د ګل پاچا الفت نوره نتون  پ  -

 ۲۰۱۹، یحیی وردک، آملانی برای افغانها -

 ۲۰۲۰، ملاين ژب ن بابا دیوان پ  اد رحام -

 یحیی وردک، ، ې پ  افغانسیان ې . نظرون ، وړاندیزون  او مشور   زده ېړې   ې لوړ  -

 پښیو/ انګلیيس 

نیههر  بههي  ۷۰ بههي دريس ېیابونهه  او  ۲۴۰دريس ېیابونهه  )نهه  زیههات  ۳۰۰ -

 سیان د پوهنیونونو لپاره.ېیابون ( د افغان

د افغاين ټولن  د بنسټیزو پوښینو  ، چ  افغانیک اوس پر دې ېار ېوي  ېرسبرره پر د

اخرسهیلو   ډ او بيا ي  د نهورو د خربتيها او گټهپ  هکل  مسیند او علمي معلومات رانون

 .پاره خپاره ېړيل

جهوړپ او دلیه  رشیف ې  د باچها خهان برخه   اانسیان معلومايت مرېز )افغانیک(  د افغ

نههگ، عکسههون  او فلمونهه ( ټمعلومههايت مههواد )ېیابونهه ، ليکنهه ، د مجلههو او اخبههارونو ې

  رږي.ې ېت  وړاند مين  والورانونډ او د ېرړنو او خپرولو لپاره 

 .   رسه رشیک  ېار ې  ل  مو ېد  ، چ  پيل  ېرږيهروادوالو ېخ  هل  
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Preface for First Edition 

“Can you name any person, in the history of Afghanistan and the 

region, as a model for you?” a journalist asked me during an 

interview for his magazine, eight year ago.1 

My answer for the question was Khan Abdul Ghafar Khan (Badshah 

Khan) though I had not known much about him, nor had I read his 

writings or writings on him. In the recent years, the more I studied 

about him, the more I became interested in him—this interest is 

getting more and more. 

In my point of view, the value of Badshah Khan’s personality is in the 

struggle he did against the main problems of the nation like violence, 

exchange marriage, illiteracy, extremism, negative competition and 

unawareness of religion. 

Since these bad habits still remain in our society, the instructions of 

Badshah Khan have not only historical value, but they are also a good 

resolution of our problems. That is why my opinions are the same as 

his, so they are offered to you. At least some of them might be 

interesting for you too. If so, may you utilize and act upon them for 

the advantage of yourselves and your country. 

I would like to thank Mr. Mubariz Sapai, Dr. Ramazan Saadat, Mr. 

Hedayatullah Bangish and Mr. Shah Jahan Kakakhil for providing me 

with references for this book. I also thank Mr. M. Reza Khan for 

giving me pictures related to the book. As well as, I thank Mr. Nasim 

Saber for helping me in editing the book. 

Hopefully, I will be able to compile more sayings of Badshah Khan and 

that of others on him, so that, I will offer them to the countrymen.  
 

Dr. Yahya Wardak 

Bonn, Germany, 2008 
 

 
1 This interview was published on Ost-Westliches Journal, 3/2000 
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Hopefully, dear readers will read them carefully, know them, think about 

them and take their advantages in their personal and social life. 

Unluckily, Afghans, Muslims and other people are not aware of 

Badshah Khan’s ideas and actions. He analyzed, examined and knew 

Afghan and Islamic society, and, for reforming its weaknesses, he 

worked successfully. He struggled for reducing his nation’s problems 

throughout his life. He spread his ideas on peace, brotherhood, love 

and nonviolence everywhere. 

Dr Mohammad Cyrus, the head of Presidency of Religious Affairs in 

Turkey says, “The main problem of Muslims is that they do not make 

their lives in accordance with their religion. Many Muslim leaders and 

scholars, instead of resolving problems, create problems.” 

We and our leaders are to be blamed for not getting awareness of 

Badshah Khan’s thoughts and struggles and not following his path.  

I hope some readers will become aware of his ambitions, desires and 

achievements so that they will make others aware; thus, they will 

follow his path and encourage others. Based on this desire, the book 

is offered to you. 

At the end, I would like to thank those who have helped me in the 

third edition of this book. I thank Mr. Asif Samim for giving me extra 

reference from his library in Kama. As well as, I appreciate the efforts 

of Mr. Javid Kotwal and Abdul Hadi Asar in editing the book. 

 

Dr. Yahya Wardak 

 Istanbul, October, 2014 



 

 

 
143 

 زمونږ د باچا خربې 

 

Preface for Third Edition 

Five years ago, I compiled “Quotations of Badshah Khan” from 

various books and magazines and printed as a book, in Germany. 

Because of the need for it, in 2009, the book was reprinted in the 

same form in Kabul and was offered to its fond readers. Since it 

cannot be found in bookstores, it is needed to be printed again. 

In the recent years, I could find other books on Badshah Khan and 

used them as further references for adding more to the previous 

version; thus, the third edition contains nearly 30 percent more 

contents than the others. In addition, the chronology of Badshah 

Khan’s life has been written at the end of the book in order for 

people to become aware of different events of his life.  

It is reported on the media in Afghanistan almost every day about 

explosion, war or suicide attacks in which people get wounded or 

lose their lives. A main cause of such situation is our people who 

want to satisfy their ambitions and reach to their social and political 

targets through violence. And this is a main cause of the three 

decades war in our country, as well. 

Badshah Khan paid attention to this vital issue, hundred years ago, 

and he struggled for resolving that. But unfortunately, Afghans either 

do not have the knowledge about violence or do not work for 

eliminating it. 
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One of the purposes of publishing of “Quotations of Badshah Khan” and 

other books on him is to make the society aware of nonviolence.  

In this respect, his autobiography entitled “My Life and Struggle” was 

published in both Pashto and Dari languages by National Center of 

Policy and Research (NCPR) at Kabul University, with the fund of Civil 

Peace Service of GIZ, in 2016.  

The book you are holding in your hands is a compilation of Ghaffar 

Khan’s quotations from different national and international 

references of different languages and has been printed with the 

financial support of GIZ’s Civil Peace Service program in Kabul.  

 

Hereby, I would like to thank GIZ-ZFD in Kabul and its energetic 

officer Mr. Obaidullah Tanha for supporting us in publication of this 

work.  

 

In addition, I am thankful to my colleagues Hekmatullah Aziz, Fazel 

Rahim Baryal, and Khalid Khpalwak for assisting me in editing the 

text.  

Hopefully, you will read this small but rich book, learn its lessons and 

effectively use it for welfare of the nation and country.  

 

Yahya Wardak, 2019 
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Preface for Fourth Edition 

 

Dear reader,  

Though Ghaffar Khan lived a century ago, his ideas and struggles are 

still precious and even more invaluable than in his time, for our 

society’s today and the future. Through nonviolence, Ghaffar Khan 

and Gandhi could bring about freedom to the Subcontinent and 

played a major role in encouraging Muslims and Hindus to live 

peacefully alongside each other. Recently, works of Ghaffar Khan 

have been published in English, Turkish, Arabic, German and Italian 

languages, and it is various times reported about him in the 

international press.  

 

In his message on peace in 2017, Pope Francesco said: 

“Resolute and real approaches have resulted in outstanding outcomes. 

Success of Mahatma Gandhi and Ghaffar Khan is unforgettable …”. 

 

Violence in our beloved country Afghanistan has been a main factor 

of ruin, poverty and people’s misfortune in the last four decades. It is 

possible to get inspired by the ideas and approaches of Ghaffar Khan 

in terms of the current problems, conflict and violence; thus, get 

closer to peace, prosperity and unity.  

Based on this reason, I try to publish, promote, translate and print 

various books about Ghaffar Khan.  
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Abstract 

Quotations of Badshah Khan written in Pashto text was compiled 

from different authentic references in the form of a single book.  

It has been tried the best, during compiling the book, to choose the 

significant sayings of Badshah Khan which convey meaningful advice. 

Since Badshah Khan was a fellow of Gandhi the well-known Indian 

leader, especially regarding eliminating violence, each of his quotes 

is as a pearl to his followers who regard him as a successful leader. 

The selected quotations are effective in reforming the drawbacks of 

our traditional society.  

Badshah Khan spent his entire life in struggling for removing 

prejudice and violence. He believed in equality of humans, so he 

attempted to unify various ethnic groups and communities. Thus, his 

quotations are very effective in this regard, as well.  

At the end of the book, a chronology of Badshah Khan is written 

which indicates important events of his life, birth to death.  

Hopefully, this compilation is effective in spreading Badshah Khan’s 

corrective sayings to the society, and, hopefully, the society will take 

full advantages of the ideas of this honorable leader. 
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