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 40موسسه تعلیمی و انکشاف ظرفیتهای نور به ادامه فعالیت هایش برای 
حقوق زن در چارچوب اسالم  برنامه ترینگ تن از خانمهای که در امتحان 

دایر گردیده  OSAهمکاری موسسه نه ماه به که در مدت  برای زنان رهبر

بود ، در دوهفته دو  ورکشاپ تشویق مرد افغان برای حقوق زن،صلح 

تدویر گردید  NECDOاین خانمها در دفتر مرکزی  ودیموکراسی را برای

ازمحصلین و معلمین از اقشار  انتن زن 20بود،که در هر ورکشاپ بتعداد 

مختلف دعوت به عمل آمده بود، آغاز برنامه با تالوت قرآن پاک و صحبت 

 آفتتاح گردید، ورکشاپ در NECDOخانم پرینا " مهرزاد " معاون موسسه  

فضایی کامالً دوستانه بین شاملین مطابق به اجندا و میتود درسی پرزنتیشن، 
کار گروپی در فلش کارت و فلپ چارت بشکل شفاهی و تحریر ی ادامه 

ین ورکشاپ تدریس گردید، خشونت علیه زن در اداشت، و مطالبی که در
افغانستان، نگاهی مختصر به قانون منع خشونت علیه زن،مکلفیت ها 

ر و یب زن مسلمان، حقوق پنجگانه زن از دیدگاه اسالم،جندووجا
حقوق زن یا OR2015- 25319پروژه  توضیحات در رابطه برنامه های

نهضت زنان برای صلح یا WILFP و  در چارچوب اسالم برای زنان رهبر

و آزادی تدریس گردید. شاملین ورکشاپ به عالقمندی خاص در برنامه 
را خیلی خوب تحلیل  میکردند و موضوعات سهیم بودند و پی هم سوال

میکردند و به عالقمندی تعهد میگذاشتند که این موضوعات را به مردم عام 
، در آخیر فعالین ورکشاپ به ه اسالم آگاهی داده شودستان از دیدگاافغان

تعین گردید.ورکشاپ با سخنان اختتامیه محترم فضل  CWGکمیته 

و با حمایت همه جانبه شامیلن موفقانه  NECDO" رئیس موسسه ړالغنی"کاک

پایان یافت.
. 

 

حقوق زن تشویق مرد افغان برای حمایت از حقوق زن ،صلح و دیموکراسی برای افراد که شامل ترینگ های ورکشاپ  گزارش 
 در چارچوب اسالم برای زنان رهبر 

NECDO نهاد عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه 
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انجمن اجتماعی کرامه عضو کمیته رهبری داد خواهی و 
جلسه عمومی  داد خواهی میباشد،در NDIدفتر پالیسی 

 1395/4/31مطابق  2016/7/21بتاریخ پالیسی زنان کابل و

تحت ریاست خانم مژگان یارمحمدی مسئول داد خواهی و 
واقع هوتل  NDIدر تاالر  1:30پالیسی زنان کابل به ساعت 

Q  ین جلسه نمایندگان احزاب اتدویر گردیده بود در کابلدر

سیاسی و جامعه مدنی دعوت گردیده بود، در آغاز بعد از 
نخست مروری به فعالیت های بق اجندا مطاآن مجید رتالوت ق
گردید که در رابطه به مالقات با محترم اسحاق گیالنی گذشته 

حزب نهضت اسالمی و حمایت شان از کاندیدان زن در حزب 
گروپ داد ادغام  صورت مکمل گزارش داده شد. و همچنانب

صحبت  FEFA داد خواهی  با گروپ NDIخواهی و پالیسی

برای  NDI صورت گرفت زیرا که برنامه گروپ دادخواهی 

مدت زمانی توقف کاری دارد، بناً پیشنهاد گردید تا در یکی 

رهبری داد خواهی و پالیسی  باید اعضای   FEFAاز جلسات 

زنان کابل اشتراک نمایند. بعداً دررابطه به تدویر کنفرانس سه 
وافزایش در رابطه به ارتقای که ، روزه صحبت گردید

و در اخیر بعد های زن  د،پذیرش کاندیمشارکت سیاسی زنان 
 از جمع بندی برنامه موفقانه به پایان رسید.

 

 

 

روز سه شنبه مورخ زادی آصلح و جلسه نهضت زنان برای 

بعد از ظهردر دفتر مرکزی  2:00ساعت  2016/8/16

و انکشاپ ظرفیتهای نور تدویر گردیده بود، برنامه تعلیمی 
طبق اجندای تعین شده با قرائت کالم الهی آغاز گردید بعداً 

خانم پرینا بحث صورت گرفت، متاقباً  1325روی قطعنامه 

مورد جلسات  دروری مر NECDO"مهرزاد" معاون دفتر 

با  تدویر جلسات ،صحبت در موردکردندWILFPهای قبلی 

و ادارات و موسسات که در راستای صلح فعالیت دارند، 
جریان نظریات و پیشنهادات شاملین گرفته شد،و در مورد در

جلسه اینده  صحبت گردید تا روی یک پالن منظم برنامه  
 برنامه توسط تا نتایج ثمربخش بدست آید. تنظیم گردد،

 انم صافی جمع بندی گردید.محترمه خ

 

 (WILPFنهضت زنان برای صلح و ازادی )گزارش جلسه 

NECDO عضو رهبری انجمن اجتماعی کرامه 

در جلسه عمومی داد  انجمن اجتماعی کرامه گزارش اشتراک

 NDIخواهی پالیسی زنان کابل 

راه های  دمحترمه مریم "آریا" نظریات اش را در مور

بیرون رفت از خشونت چنین ابراز داشت،بازنگری 

ووضع قوانین ، مقررات و لوایح درارتباط به موضوع 

مبارزه با خشونت علیه زن، طرح و تطبیق پالیسی 

های بزرگ در سطوح بزرگ و عالی دولت، ارتقای 

ی عامه( ظرفیت )دانش ، تحصیالت عالی و آگاه

مند نزنان، تواشونت علیه مجازات کردن عاملین خ

نقش سازی و ایجاد روحیه اعتماد به نفس در زنها ، 

فعال علمای دین درین راستا )آگاهی دهی مردان از 

یت فردی در زنها فشدن به مکل حقوق زنان،احترام قایل

مردان در امورات خانوادگی ، احترام قایل شدن  ،سهیم 

 زنها.به نظریات 

 

 

 

 

 

تراکننده ها این محترمه تمنا "فیضی" یکتن از اش

حق تعلیم و حق ازدواج زنان چنین ورکشاپ در مورد 

گفت: آموختن علم بنابر آیات قرانی و احادیث نبوی بر 

مرد و زن مسلمان فرض است چنانچه اولین آیت که بر 

الذی   كحضرت محمد)ص(نازل شد"إقرا باسم رب

حلق"بودو همچنان تعلیم باعث ازبین رفتن خشونت و 

ایجاد نظم و دسپلین درخانواده میگردد،تعلیم سبب رشد 

ذهن و تغیر رفتار افراد اجتماع میگردد، تعلیم سبب 

یک ملت میگردد.در مورد حق پیشرفت و ترقی 

ازدواج ارائه نموده گفت از نظر اسالم ازدواج با 

وده و تنها راه برای اشباع فطرت انسانی سازگار ب

غرایض انسانی و یکی از ادامه نسل بشری میباشد 

چنانچه پیامبر )ص( میفرماید: نکاح سنت من است و 

 هرکس ازان انکار کند ازما نیست.

پ تشویق مرد افغان برای حمایت از نظریات شاملین ورکشا

 حقوق زن،صلح و دیموکراسی
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)راغب(درمفردات،عفت رااین گونه معنی کرده است )عفت پدیدآمدن 
حالتی برای نفس است که به وسیله آن ازافزون خواهی شهوت جلوگیری 

از آنچه حالل و ز یبا میشود(ودرلسان العرب عفت را )خویشتن داری 
 نموده است  نیست ( منع

یکی ( درزبان انگلیسی به دومعنا به کار رفته است ،MODESTعفت)

فروتن بودن وزندگی  زاهدانه است ومعنای دیگرعفت جنسی است که 
مثال"درمورد چادربه سرکردن زن مسلمان به کارمی رود .درزبان 

رابرای عفت  Pudestiaرا برای فروتن و   Modestie فرانسه عبارت

برای نزاکت وحس  Modestiaجنسی بکاربرده اند ودرالتین هم عبارت 

برای عفت جنسی وپوشش به کار رفته است  Pudorسلوک وکّف نفس ،و

رابرای خوشتن داری  Sophrosyne  ویونانی های قدیم هم کلمه عفت

رابرای  پاکدامنی ونجابت بکار میبرند.ولی ازنظر  Hagneiaو

خاص  یاصطالحی درتفکر اسالمی عفاف ،واژه ای بار  بار معنای
 سیاری وگفتاریوبرگرفته از آیات وروایات است که بامنش وکنش رفت

همرا است حضرت علی )ع(میفرماید )العفا ف زهادة (عفاف،زهد ورزی 
وخوشتن داری است . درمجموع میتوان گفت عفاف نوع خویشتن داری 
است که با اعالیم و نشانه های رفتاری وگفتاری همرااست وجودبستگی 
 به وجودنشانه های آن دارد.باید توجه داشت که عفاف صرفا"نمی تواند

 یک امر درونی باشدوهیچ عالمت بیرونی نداشته باشد.

یکی ازنشانه هایی عفاف پوشش است وعفاف بدون پوشش قابل 
تصورنیست ونمی شود به مرد یازنی عفیف گفت  درحال که عریان یا 
نیمه عریان درانظارعمومی ظاهرمیشود .به هرحال پوشش نشانه عفاف 

ش درمیان اقوام  ملل ،حفظ است وگویا اساسی ترین فلسفه معنوی پوش
همین خصلت یعنی حیاء وعفت است .واین که برخی القاءمیکنند که بین 
عفاف وحجاب میتوان تفکیک قایل شد یک القاء شیطانی است. چرا 
)فاصله انداختن میان ارزش ها با نمود های عینی آن(یعنی ذبح ارزشها به 

 شکل زیرکانه مزّورا نه  

ا ب رااز عفاف تفکیک نموده وروی مساله عفت ،چراکه اگرقرارباشد حج
 بدون حجاب تکید کرد ،تادرواقع یعنی گرفتن عفت از زنان .

به هرحال یکی ازاصول رفتاری موکد درنظام تربیت اجتماعی زنان 
،ایجاد ملکه عفت است ،چرا که اگرعفت  درزنان  بصورت ملکه ای 

وجب حفظ اودرقبال درآید ، مانند دژبسیار مستحکم ونفوذ ناپذ یری م
آسیب ها ی اجتماعی خواهد بود .ودرصورت نهادینه سازی این ارزش 
است که اسالم به زنان اجازه فعالیت های اجتماعی میدهد ،چراکه اگر 

 وارد عرصه فعالیت اجتماعی شوند   بدون رعایت این اصل رفتاری ،زنان

عنوان یک به  عالوه براینکه هیچ نقش سازنده ای نخواهند داشت بلکه
عامل مخرب وبازدارنده عمل سقوط جامعه وکاهش سطح کارآیی وتولید 

تعبیرقرآن که می فرماید:)انیستعففن خیّرلهّن(اگرزنان عفت    آن میشود .
پیشه کنند برای خود شان بهتراست .نشان میدهدکه این خیرابتدا خودزنان 

که به جهت برمیگردد.وجود این شاخصه  آثار ارزشمندی برای زنان دارد
 اهمیت مساله ،به برخی از این آثار اشاره میشود:

 آثارعفاف :که دربحث آینده درین رابطه ادامه خواهیم داد.

Allah (SWT) states in Holy Qur'an: "O mankind! We created you 
from a single (pair) of a male and a female, and made you into 
nations and tribes, that ye may know each other (not that ye may 
despise (each other). Verily the most honoured of you in the sight 
of Allah is (he who is) the most righteous of you. And Allah has full 
knowledge and is well acquainted (with all things)." Holy Qur'an 
(49:13) 

Hijab is one of the righteous deeds and it is a sign of honor and 
equality with men and stands as a shield of protection against evil 
man. 

The woman in Islam is bestowed with respect and honour and a 
Muslim gives great importance to his wife. Our Holy Prophet 
Muhammad's (saw) Hadith says the best of you are those who are 
best in resting their wives. 

The status of wife is so respectable that she is not bound to do any 
house-hold work unless she does it willingly and with affection; but 
if her husband forces her to do any work; he will have to answer to 
Allah (SWT) for his conduct. Also, she is not bound to earn and 
maintain the house of her husband. Her work shall always conform 
to the laws of Islam (Shariat). Unlike the Western world, the 
Muslim wife is a queen in her husband's house. The first thing a 
husband does for his wife is to provide a servant and a cook 
according to his ability and when she becomes a mother, she 

receives greatest respect from her husband. Contrary to this, is 
considered a sin by Allah (SWT). 

One of the most common phrases in Islam is the 'Paradise lies at 
the feet of the mother'. And Allah (SWT) states in Holy Qur'an: 

"And your Lord has commanded that you shall not serve (any) but 
Him, and goodness to your parents. If either or both of them reach 
old age with you, say not to them (so much as) "Ugh" nor chide 
them, and speak to them a generous word." Holy Qur'an (17:23) 

Allah (SWT) has given great impedance to women and for that r 
shall always conform to the laws of Islam (Shariat). Unlike the 
Western world, the Muslim wife is a queen in her husband's house. 
The first thing a husband does for his wife is to provide a servant 
and a cook according to his ability and when she becomes a 
mother, she receives greatest respect from her husband. Contrary 
to this, is considered a sin by Allah (SWT). One of the most 
common phrases in Islam is the 'Paradise lies at the feet of the 
mother'. And Allah (SWT) states in Holy Qur'an: "And your Lord 
has commanded that you shall not serve (any) but Him, and 
goodness to your parents. If either or both of them reach old age 

with you, say not to them (so much as) "Ugh" nor chide them, and 
speak to them a generous word." Holy Qur'an (17:23) 

eason He orders their children to address them in terms of honor. 
Moreover Hijab also gives the women an air of authority, dignity 

and respect, which a non-believer can never claim to possess. Only 
those who are well behaved can expect admiration and high 
esteem from others and definitely, those who try to attract men 
can never be called a well-behaved person. 

 

. 

 اصل عفت

 

WHY HIJAB IS NECESSARY? (Hijab in islam) 

 

P4

P3 

http://www.ezsoftech.com/akram/women.asp
http://www.ezsoftech.com/akram/women.asp
http://www.ezsoftech.com/akram/women.asp
http://www.ezsoftech.com/akram/women.asp


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

سالگرد استرداد استقالل کشور نودو هفتمین به مناسبت  

من این تاج را بخاطر آزادی های داخلی و خارجی بر سر »سال قبل از امروز شاه امان هللا خان پس از وفات پدرش در خطابه خویش به مردم چنین گفت:  نودو هفت

و سر انجام پس از بار به خاک ما لشکر کشی نمودند  3طوریکه آشکار است انگلیسها «. می نهم، من امیدوارم تا شما مردم شریف مرا درین راه کمک نمایید

ه اند. تاریخ افغانستان جنگهای نابرابر که استعمار بریتانیا به منظور تحکیم سلطه خویش بر کشور ما تحمیل کرد، هرگز موفق به باداری دوامدار درین سرزمین نشد

نی کرده اند و این امر باعث ان شده تا مطالب دیگر به حاشیه رانده مبین این واقعیت است که افغانها عاشق آزادی هستند و بخاطر آن پیوسته و بالوقفه، ایثار و جانفشا

با دیگر یارانش شود. این ملت مغرور و سر کش غالمی کسی را نپذیرفته و سر تعظیم به کس فرو نیاورده است. شاه امان هللا خان با درک این واقعیت همراه 

آزادی کامل را به رسمیت بشناسد و شاه جوان  1289اسد  28و نیرنگ زیاد باالخره مجبور گردید تا به تاریخ استتقالل را اعالن کرد. اما دولت بریتانیا بعد از حیله 

ز همان سیاهی به شکلی از اساس یک دولت مدرن و دموکراتیک را بنیاد نهاد که متاسفانه به تحریک انگلیسها بواسطه امیر حبیب هللا کلکانی سقوط داده شد و تا امرو

اسد روز استرداد استقالل کشور ما و تحقق کار ساز یگانگی ملت افغان است. برای نسل جوان استقالل و استقالل طلبی  28مه دارد. به هر صورت اشکال ادا

د، یک روز بزرگ دیافغانستان که همین اکنون در سراسر کشور آزادی و عدالت را شعار می دهند، این روز که توسط غازی امان هللا خان علم برداری و اعالن گر

استعمارگران و از ملی و جشن ملی به حساب می آید. جوهر استقالل خواهی رهائی از اسارت و برده گی است و جنبشهای استقالل طلبانهء تاریخ پیوسته از تسلط 

نفی و محدود شود غرض اصلی استقالل « ادیآز»امر و نهی شان به تنگ آمده و خواهان آزدای و حاکم بر سر نوشت خود میشوند. پس اگر به بهانهء استقالل 

خارجی و یا  خواهی نفی شده است، در نتیجه آزادی هرگز تابع متغیری از استقالل نمی تواند باشد. ولی بر خالف در صورت پذیرفتنی و ممکن است که دولت

رابر دولت مستبدکمک و پشتیبانی نماید. درین صورت دخالت خارجی سازمان ملل از راه های مشروع بین المللی جامعه را برای خروج از اسارت و برده گی در ب

عه مبنی بر قانون و بر قابل تحمل تر از استبداد داخلی است. مشروط بر اینکه دولت و یا دول خارجی کلتور و عنعنات مردم را احترام بگذارد و در جهت ایجاد جام

ر عمل نمایند. نه آن چیزیکه سربازان امریکائی امروز در افغانستان انجام میدهند که به خاطر یک فیر از اساس پرنسیپ های معلوم سازمان ملل و اعالمیه حقوق بش

امد کرزی زیر یک قشالق تمام آن را به آتش میکشند، عروسی های مردم را، مراسم به خاک سپاری مردم و غیره اجتماعات را با وجود اسرار مکرر پریزدنت ح

ر به هماهنگی با قوای داخلی نمیشوند، و همزمان به انواع تجاوزات و از جمله به تجاوزات جنسی دست میزنند .امروز امریکائی ها عمالً آتش قرار میدهند و حاض

دانان و ن قوماندولت آقای کرزی را بی اعتبار و فاقد صالحیت ساخته است، آقای کرزی ظاهراً رئیس جمهور کشور است اما قدرت واقعی هنوز هم در چنگال هما

االی پاکستان به حمایت غارتگران است، که بد بختانه امریکا از ایشان پشتیبانی میکند . به همین شکل در بخش خارجی ایاالت متحده امریکا کماکان به عوض فشار ب

ان قابل قبول نیست و همین اعمال و ناروائی از آن ادامه میدهد. روشن است که چنین اعمال خالف موازین پذیرفته شده بین المللی است و هرگز برای مردم افغ

انواع جنایات از خود و بیگانه  مان امریکائیها عامل اصلی اوجگیری جنبش طالبان در کشور گردیده است . از جانب دیگر با وصف آن که در سراسر کشور

هم بر نداشته اند و در مجموع گروه ها و جمعیت های اپوزیسیون جاریست، نیروهای دموکرات حتی در خارج از وطن هیچ گام جدی را به منظورهم آهنگی و تفا

جا افراد منظور است کمافی سابق دچار ضعف و پراگنده گی هستند. مردم افغانستان از تمام نیروهای چپی و راستی که دست شان به خون مردم آغشته نباشد )در این

و جنایت کار خواندن آن و یا قوم کسی بی خردی مطلق است( و به برتری خویش نقش پیشقدم و نه سازمانها به دلیل اینکه حکم کردن در مجموع به یک حزب 

وهای ملی در عمل شایسته را قائل هستند، می خواهد که لیاقت و شایستگی خود را قبل از همه در اتحاد صادقانه و گذشت از منافع شخصی و گروهی با دیگر نیر

ط با وحدت عمل به حیث نیروی فشار باالی دولت میتوانند جلو فساد، چور و چپاول، بی قانونی و جنایات را بگیرند، بدون نشان دهند، زیرا در شرایط کنونی فق

ل شراب افتاده بود همکاری این نیروها و ایجاد صف علیه غارتگران همه حرفها مفت و واهی بوده و هیچ چیزی کرده نمی توانند و فقط به وضعیت موِش که در بوت

زنند باید بدانند که میکرد که کجا هستید پشکها شباهت خواهد داشت. نیروها و شخصیت های که خود را ملی و با نفوذ میدانند و داد از مردم، ترقی، و عدالت می صدا

ئولیت آن به دوش شما خواهد هر حرکت منفی دولت و هر جنایت و خرابی که در وطن صورت میگیرد، نیتجهء پراگنده گی و خود خواهی شما آقایون است، و مس

ید و اگر باالی ما بود و فردا حق آن را ندارید که در برابر فرزندان وطن با سر بلندی حرف بزنید مردم از شما می خواهد اگر دروغ نمی گویید، فریب نمی ده

برهه حساس تاریخ به منظور صلح و صفا و استفاده از کمک تجارت نمیکنید، باید سلیقه ها، خط های فکری سیاسی، ایدیالوژیکی و دیگر امراض مهلک را درین 

پاک شهیدان راه آزادی،  های بین المللی کنار بگذارید و خود خواهی ها و خود بزرگ بینی ها را قربانی مصالح و منافع افغانستان کنید . بیائید به پاس حرمت روح

امان هللا خان، به اعتقاد کامل به تمامیت ارضی کشور و استقالل همه جانبهء آن، حقوق انسانی و استتقالل و رفاه کشور و پرچمدار استرداد استقالل کشور شاه 

شاخه های پربار درخت  چونقومی،مردم افغانستان را در همه مناطق و والیات کشور به دیده احترام و تکریم بنگریم و آداب و رسوم و لهجه های هر قوم و تبار را 

ور ن افغانستان به حساب آوریم و در پاسداری از آن در مسیر آمیزش و یگانگی ملت سرفراز افغانستان و بالنده گی کشور تالش نمائیم و با باکهن بنیاد فرهنگ و تمد

ین مرز و بوم بدانیم م امندی به این شعار پناه ناپذیر که هرنقطه خاک افغانستان خانه هر افغان است و میراث فرهنگی و تمدنی و اقتصادی کشور را از آن همه مرد

نها با همه مردم آزدایخواه .سرنا های شوم دشمنان وطن و وحدت ملی که گاه و بیگاه اینجا و آنجا زمزمه میشود، را محکوم نمائیم و به حکم تاریخ و رسم پر بار افغا

.                                                                                   و استقالل طلب افغانستان در بوجود آوردن آیندۀ درخشان و ایفای دین خویش تالش نمائیم  

 

             پاینده باد استقالل افغانستان

   درود به هموطنان مبارز و آزادیخواه افغانستان
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 ستا نوم څه دی؟ حجاج :-
 سعید: سعید بن جبیر-
 حجاج: سعید بن جبیر نه بلکه شقی بن کسیر.-

جوړ( د شقی پیوست، )د سعید معنی ده نیکبخت او د جبیر معنی ده )
 معنی ده بد بخت او د کسیر معنی ده مات(

 پوهیدله.ښه په نامه له تا زما مور زما  -سعید: 

 ته وه ستا مور او بد بخت یی ته.خبد ب -حجاج: 

 .ږی او بسپوهیځی هللا په غیب باندی یوا -سعید:

 .تاته باید دنیا سور اور شی -حجاج :

ښی دی نو ته پوه شم چی دأ کار ستا په الس ککه چیری زه  -سعید :
 په خدایی نیولی وای.به می 

 ړه څه وایی؟د محمد)ص( په ا -حجاج:

 پیشوا دی.د رحمت نبی او د هدایت   -سعید:

دوزخ په ښی دی که وایی په جنت کاړه څه د علی)رض( په  -حجاج:
 ؟یکښ

که چیری زه هلته تللی وایی نودرته به می ویلی وه چی هغه  -سعید:
 چیرته دی.

 ړه څه وایی.د خلفاو په ا -حجاج :

 یم. نه زه د هغو و کیل -سعید :

 خوښږی؟کوم یو دی  -حجاج:

 ښ وی.پیدا کوونکی خوهغه یو چی زما د -سعید:

ددی علم د هغه  -ښ وه؟ سعید:پیداکوونکی  خوکوم یو د  -حجاج:
 ټه او ښکاره خبر دی.په پذات سره دی چی د هغو 

 چی ماته رښتیا ووایی.،حجاج: زه دوست لرم 

 وایم.ونه م هرگز به درته دروغ  ڼگکه دوست دی ونه  -سعید:

 ، داولی؟څ نه خاندیوریدلی چی هیما ا -حجاج:

چی له خاورو جوړ او هغه خاوری بیا د اور  كڅوهغه  -سعید:
  ږ ولی خاندو؟نومون -حجاج: !ك شی ولی وخاندیخورا

ی ورسته دد -حجاج: .ټول زړونه سره برابراو یو شان ندی -سعید:

په یوی بلی طریقی سره خپلی ڼه بدله وی او غواړی چی پله بخ
 ږی .دعاته ورسی

ړی کله پینو او سرو زرو هغه خزانی زما مخ ته رواامر کوی چی د س
چی دا ډکی خزانی رامخ ته شی نو سعید ورته ووایی که چیری ستا 

وی او دقیامت  دورځی  نهټپلخزانو کښی د هللا تعالی د رضا پدی مطلب 
نو بیا ډیری ښی خزانی دی.او ږی  پاته کید ترس او هیبت څخه خوندی 

په هغه مال او متاع ره نشته ددنیا یکه چیری داسی نه وی نو بیا هیڅ خ
 پری حاصله نه شی.ښی چی د اخرت کامیابی ک

ړه چی دی ددنیا مال او متاع بنده ندی چی د هغی سعید حجاج ته ثابته ک
ته او د ظالم ظلم  ځیگرڅخه وپلی بر حق مبارزی ښی دی د خپه مقابل ک

و خالق راو سسپینوټولو هوکی ووایی. بلکه هغه پدی پوه دی چی ده 
 ۸۹-۸۸ٍم" هللاَ ِبَقلٍب َسلیْ  أتیَ  " َیوَم الَ َینَفع َماُل َوالَ َبُنوَن ااِلَّ َمنْ داسی وایی:

 الشعرا

ه نشی رسولی مال اونه هم ټگړی هغه ورځ چی هیڅ په یاد ک "ترجمه:
یو  ."ورشی سره ړهاوسم ز كته د پا اوالد مگر هغه چاته  چی هللا )ج(

ښته او پیلی یی را وغوڼه بدله کړه. رباب او شپله بځل بیا حجاج خ
ړا او شپیلی په اواز راشی نوسعید په ژ ، کله چی ربابدوهلوامر یی وکړ

ښتنه وکړی چی دا خو یوه ساعتیری ده ولی ژاړی سعید ځواب ، حجاج پوشی
 .گان دیورکړل دا ساعتیری نه بلکه خف

، د رباب ړهد شپیلی آواز راته د اسرافیل د شپیلی دیو کیدو صحنه راپه سترگو ک
پاره پری ړه وسوځیده چی یوه برخه یی د باطل لپه لیدو می په هغه ونی ز

شوی او د رباب د تارونو په لیدو می هغه پسه را پیدا شوی چی دقیامت په 
ښتنه له انسان و کولو پود لوبڅرمنی سره پلی ځ به بیا راژوندی کیږی او دخور

 څخه کوی.

سعید حجاج ته ثابته کړه چی دی د هوا او هوس مینه وال ندی بلکه د ژوندانه 
ځان او دنورو ددایمی ژوند یعنی آخرت د خالصون پل ړخ کښی ده سره د خپه ا

 او نجات فکر دی.

 حجاج وویل: افسوس دی تاته ای سعید.

ی له دوزخه خالصون بیا سعید ځواب ورکړ افسوس نشته هغه چاته چ
 مومی او جنت ته داخل شی.

 ڼی ؟گه مرگ غوره گحجاج وویل: سعید څرن

ځان ته انتخاب کوی ځکه قسم گه چی ته خپل سعید ځواب روکړل څرن
گه ما ووژنی هماغه شانته به دی خدای تعالی څرنپه خدای)ج(دی چی 

 وژنی.

 .مړی چی درته بخښنه وکړحجاج وویل: ایا غوا

ځواب ورکړعفوه صرف د هللا تعالی لخوا ده او بس اما تاته نو سعید 
، ړ چی دی یوسی او ویی وژنیحجاج أمر وک أت نشته او نه هم عذر.بر

کله چی سعید په وتلو شونو ویی خندل ،حاجبانو حجاج  ته وویل چی ده 
  ښتل ولی دی وخندل؟پوڅخه و وخندل حجاج له سعید 

 دوام لری. همکښی په بله جریده دا محاوره -
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