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ﺒﻪ ﻗﻠم دﮐﺘورﻴس اﻨدﻴﺸﻪ اﻓﻐﺎﻨﯽ

ﺠﻨﮓ اﺠﻴران ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﺘﺎ ﺤل »ﻤﺴﺌﻠﻪ ﮐﺸﻤﻴر«!
ﻫﻤوطﻨﺎن ﻤﺤﺘرم!
ﭽﻨد ﺴﺎل ﻗﺒل طﯽ ﻤﻘﺎﻝﻪ رﺴﺎﻝﻪ ﮔوﻨﻪ از اﻴن ﺠﺎﻨب؛ ﻤطﺎﻝﺒﯽ در ﻤورد طﺎﻝﺒﺎن و طﺎﻝﺒﺎﻨﯽ ﮔری اﻨﺘﺸﺎر
ﻴﺎﻓت ﮐﻪ دارای ﻨﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴری ﻫﺎ و ﭙﻴﺸﺒﻴﻨﯽ ﻫﺎی ﻨﺎﻤﺒﺎرﮐﯽ ﺒود .طﯽ اﻴن ﺴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎر ﻫﺎ ﺒﻪ درﮔﺎﻩ آﻓرﻴدﮔﺎری
دﻋﺎ ﻤﻴﮑردم ﮐﻪ آن ﻨﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴری ﻫﺎ و ﭙﻴﺸﺒﻴﻨﯽ ﻫﺎ ﻏﻠط ﺒر آﻴد؛ ﻤن ﮔﻨﻬﮕﺎر ﺸوم و ﻫر ﻤﺠﺎزات دﻨﻴوی و
ِ
ِ
ﻤزدور ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن داﺸﺘن؛ از ﻤن و ﻫﻤوطﻨﺎم ﻤﻠﻴوﻨﯽ
ﻫﻤوطﻨﺎن
اﺨروی ﮐﻪ ﺸﺎﻴﺴﺘﻪ ام ﺒﺎﺸد؛ ﺒﺒﻴﻨم وﻝﯽ ﻨﻨﮓ
ام دور ﮔردد.
ﺒﺎ درﻴﻎ و درد؛ ﻨﺸد ﮐﻪ ﻨﺸد و اﻴﻨﮏ آﺨرﻴن و ﭙﻨﻬﺎن ﺘرﻴن ﻻﻴﻪ ﻫﺎی ﺤﻘﺎﻴﻘﯽ ﮐﻪ ﻤن ﻓرﻴﺎد ﮐردﻩ ﺒودم،
ﺒﺎﻻ آﻤد و ﺒﻪ طرز ﺤزن اﻨﮕﻴز و ﺠﺎﻨﺴوز و اﺴﺘﺨواﻨﮕداز از ﭙردﻩ ﺒرون اﻓﺘﺎد.
از ﺠﻤﻠﻪ در ﺠرﻴﺎﻨﺎت ﺸﻴطﺎﻨﯽ ﮐﻪ در ﮐﻬﻨدژ ﺘﺎرﻴﺨﯽ ﻴﻌﻨﯽ ﮐﻨدوز ﻨﺎزﻨﻴن ﻤﺎن ﺘﺤﻤﻴل و ﺘﻌﻤﻴل ﻤﻴﮕردد.
ﺸﻬر و ﺸﻬرﻴﺎن ﮐﻨدوز اﻵن در ﭙﻨﺠﺎل ﻋﻔرﻴت آﺘش و ﺨون و ﻤرگ و ﻤﺎﺘم؛ ﻨﻬﻤﻴن روز ﮔرﻓﺘﺎری ﭽﻨد
ﺒﺎرﻩ ﺨود ار ﻤﯽ ﮔذراﻨﻨد .درﺴت ﺒﻪ ﻫﻤﺎن ﭙﻴﻤﺎﻨﻪ اﻴﮑﻪ ﻤرﮐز ﺸرارت و ﺠﻨﺎﻴت اﻋظم ﺠﻬﺎﻨﯽ در ﮐﺎخ ﻫﺎی
ﻗدرت اﻤرﻴﮑﺎ و ﻤوﺘﻠﻔﺎن و ﻏﻼﻤﺎﻨش از ﺠﻤﻠﻪ ﺸرﮐت ﺴﻴﺎﺴﯽ ـ ﻤﺎﻓﻴﺎﻴﯽ ع و غ در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن؛ ﺴﮑوت
ﭙﻴﺸﻪ ﮐردﻩ اﻨد؛ ﮔزارش ﻫﺎ و اطﻼﻋﺎت ﻤﻴداﻨﯽ؛ ﺒﯽ ﻨﻬﺎﻴت ﻫول اﻨﮕﻴز و دارای ﺸوﻤﺘرﻴن ﻋواﻗب ﺒرای ﺒﻘﺎ و
ﺴﻼﻤت اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻤﻴﺒﺎﺸد.
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ﺸﺎﻴﻌﺎت و اطﻼﻋﺎت ﻤﺨﺘﻠف از راﻩ اﻓﺘﺎدن ﻫﻠوﮐﺎﺴت در ﺒراﺒر اﻗوام ﻏﻴر ِ
طﺎﻝب ﺒﺎﺸﻨدﻩ ﺒوﻤﯽ ﻗﻨدوز؛ و
ﻋﻼﻴم آﻏﺎز و ﮔﺴﺘرش »ﻓﺎﺠﻌﻪ اﻨﺴﺎﻨﯽ« ﺒﻪ ﺘﻤﺎم ﻤﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ؛ ﺴﺎﻋت ﺒﻪ ﺴﺎﻋت ﺒﻴﺸﺘر ﻤﻴﮕردد .ﺘﻤﺎﻤﯽ
ﺘﺠرﺒﻪ ﻫﺎﻴﻴﮑﻪ در ﻻﺒراﺘوار دوزﺨﯽ اﻤﺴﺎﻝﻪ و ﭙﺎرﺴﺎﻝﻪ و ﭙﻴرار ﺴﺎﻝﻪ و ﺴﺎﻝﻬﺎی آﻨﺴو ﺘر ﮐﻨدوز ﻤﺘراﮐم
ﮔردﻴدﻩ ﻨﻔﯽ ﮐﻨﻨدﻩ ﺸﻌﺎر و آرﻤﺎن وﺤدت ﻤﻠﯽ و ﻫﻤﻪ ﭽﻴز ﻫﺎﻴﯽ از اﻴن ردﻴف اﺴت.
آﻨﭽﻪ در ﺘوﺠﻴﻪ ﺘوﺤش و داﻋش ﮔری طﺎﻝﺒﺎن اﻴن روز ﻫﺎ از زﺒﺎن واﻝﯽ ﮐﻨدوز و ﻨﻤﺎﻴﻨدﻩ رﺌﻴس
ﺠﻤﻬور ﻏﻨﯽ؛ ﭙرت ﺸدﻩ ﻏﺎﻝﺒﺎً ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎی ﻤﻬر و ﺴﺠل ﻨﻬﺎﻴﯽ اﻴن روﻨد ﺸوم ﻤﻴﺒﺎﺸد.
ﺒﻪ ﺤواﻝﻪ ﺨﺒرﮔزاری ﻫﺎ ﺠﻨﺎب ﻤﻼ اﺴداﷲ اﻤر ﺨﻴل ﻨﺎﻴب رﺌﻴس ﺠﻤﻬور؛ روﺸﻨﺎﻴﯽ ﺒﺨﺸودﻩ اﺴت ﮐﻪ:
»ﻓرﻤﺎن ﻤرگ ﻤردم ﮐﻨدز از طرف اﷲ ﺘﻌﺎﻝﯽ ﺼﺎدر ﺸدﻩ اﮔر آﻨﻬﺎ در ﺼﻨدوق آﻫﻨﻴن ﻫم ﭙﻨﻬﺎن ﺸوﻨد؛
ﻨﺠﺎت ﻨدارﻨد .ﻤﺎ اﻝﺤﻤداﷲ ﻤﺴﻠﻤﺎن اﺴﺘﻴم؛ ﺒدون ﻓرﻤﺎن ﭙروردﮔﺎر؛ ﮐس ﺒﻪ ﺘوپ و ﺘﺎﻨﮏ ﮐﺸﺘﻪ ﺸدﻩ
ﻨﻤﻴﺘواﻨدhttp://facebook12.com/1769766736627511 «.
ﺒﻪ اﺴﺎس ﻤذﻫب طﺎﻝﺒﺎن و طﺎﻝﺒﺎﻨﻴﺴم؛ ﻤﻌﻠوم اﺴت ﮐﻪ ﮐدام اﻗوام و ﮐﺘﻠﻪ ﻫﺎ در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻤﺴﻠﻤﺎن
اﺴﺘﻨد و ﮐدام ﻫﺎ ﻨﻪ .ﮐﻪ ﺒﻪ ﻫﻤﺎن اﺴﺎس ﻓرﻤﺎن ﻤرگ و ﻨﺎﺒودی و ﺨﺎﮐﺴﺘر و آوارﻩ ﮐردن ﺸﺎن ﮔوﻴﺎ ﺘوﺴط
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اﷲ ﺘﻌﺎﻝﯽ ﺼﺎدر ﻤﻴﺸود و ﺘوﺴط طﺎﻝﺒﺎن ﻤﺴﻠﺢ ﺴﻨﮕر واﻻ و ارگ واﻻ و ﮐوﻴﺘﻪ واﻻ و ﭙﺸﺎور واﻻ و ﭽوﮐﯽ
واﻻ و ﻤﺴﺠد واﻻ و ﻤدرﺴﻪ واﻻ ...ﺘطﺒﻴق ﻤﻴﮕردد.
اﻝﺒﺘﻪ ﻓراﺘر از اﻴﻨﻬﺎ دﻴدﻩ و ﺸﻨﻴدﻩ اﻴم ﮐﻪ ﺠﻨﺎب اوﻝﯽ اﻻﻤر! ﺴﺎﺒق و زﻋﻴم ﻤﻠﯽ اﺘﻤر ﺨﺎﻨﯽ ﮐﻨوﻨﯽ ﺤﺎﻤد
ﮐرزی!! در زﻤﻴﻨﻪ ﭽﻪ ﻓﺘوا ﻨﺎزل ﻓرﻤودﻩ اﻨد:

در ﭙﺎﺴﺦ ﺒﻪ ﮔزارﺸﮕر ﺒﯽ ﺒﯽ ﺴﯽ:
"طﺎﻝﺒﺎن اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻨد و ﻴﮏ ﻗوت اﻓﻐﺎن ﻴﮏ ﻤﻨطﻘﻪ ار ﺘﺼرف ﻤﯽﮐﻨد؛ ﻤﺎ ﻨﻴز اﻓﻐﺎن ﻫﺴﺘﻴم و ﻫرﮔﺎﻩ
ﻴﮏ ﻤﻨطﻘﻪ ار ﺘﺼرف ﻤﯽﮐﻨﻴم ﻤﺎ ﭽﯽ ﺤق دارﻴم .اﮔر ﻫﻤﻪ ی ﻤﺎ اﻓﻐﺎن اﺴﺘﻴم ﭙس ﻴﮏ اﻓﻐﺎن ﭽ ار اﻓﻐﺎن
دﻴﮕر ار ﻤﯽﮔوﻴد ﮐﻪ ﺘو اﻴن ﻤﻨطﻘﻪ ار ﮔرﻓﺘﻪ ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﯽ".
ِ
اﻓﻐﺎن ﻤزدور ﺠﻨﮕﯽ و ﻝﺸﮑر ﺒرون ﻤرزی ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن اﺴﺘﻨد و ﺒﻪ ﻫﻤﻴن ﺨﺎطر ﻫم ﺒود ﮐﻪ
آری! طﺎﻝب ﻫﺎ
ﺠﻨﺎب ﮐرزی در طﯽ اﻗﺘدار  14ﺴﺎﻝﻪ اﻤرﻴﮑﺎ دادﻩ اش؛ ﺒﻴش از ﺒﻴﺴت ﺒﺎر ﺒﻪ آﺴﺘﺎﻨﺒوﺴﯽ زﻋﻤﺎی ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن
ﺸﺘﺎﻓت ﮐﻪ ﻤﮕر آﻨﺎن ار ﺒﻪ رﺤم و ﮐرم آورد ﮐﻪ از اﺴﺘﻌﻤﺎل اﺒزاری و ﺠﻨﮕﯽ ﺒﻴﺸﺘر و ﺒﻴﺸﺘر طﺎﻝﺒﺎن ﻋﻠﻴﻪ
اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﻴﻌﻨﯽ وطن اﻓﻐﺎﻨﻬﺎ دﺴت ﺒردار ﺸود ﮐﻪ ﻨﺸد و ﺠﺎﻨﺸﻴﻨش ﻏﻨﯽ ﻤﺘﻔﮑر و ﻤﺘﺨﺼص دوﻝﺘداری
ﻫﺎی ورﺸﮑﺴﺘﻪ؛ دو ﺒﺎرﻩ و ﭽﻨد ﺒﺎرﻩ اﻴن آزﻤودﻩ ار ﻨﻪ ﺒﻪ ﺘﻨﻬﺎﻴﯽ ﮐﻪ ﻫﻤراﻩ ﺒﺎ اﻤرﻴﮑﺎﻴﯽ ﻫﺎ و ﭽﻴﻨﯽ ﻫﺎ و
ﻋرﺒﻬﺎ و ﻴﻬودی ﻫﺎ و ﻤﻠل ﻤﺘﺤدی ﻫﺎ ...آزﻤود وﻝﯽ ذرﻩ ای ﺘﻔﺎوت در وﻀﻊ آوردﻩ ﻨﺘواﻨﺴت.
ﺒﺎﻻﺨرﻩ ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن ﺸف ﺸف ﮔﻔﺘن ار ﮐﻨﺎر ﮔذاﺸﺘﻪ و ﺒرای ﻨﺨﺴﺘﻴن ﺒﺎر ،ﺘﺄﻤﻴن ﺼﻠﺢ در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن
ﺠﻨﮕزدﻩ ار ﻋﻠﻨﺎً ﺒﻪ ﺤل ﺒﺤران ﮐﺸﻤﻴر ﭙﻴوﻨد زدﻩ و ﮔﻔﺘﻪ اﺴت ﮐﻪ ﺼﻠﺢ در ﮐﺎﺒل و ﮐﺸﻤﻴر ار ﻨﻤﯽ ﺘوان ﺠدا
از ﻫم طﺒﻘﻪ ﺒﻨدی ﮐرد.
ﺒﻪ ﮔزارش ﺘﺎﻴﻤز آف اﻨدﻴﺎ ،ﻤﺸﺎﻫد ﺤﺴﻴن ،ﻤﺴﺌول ﮐﻤﻴتۀ دﻓﺎع و ﺼﻨﺎﻴﻊ دﻓﺎﻋﯽ در ﻤﺠﻠس ﺴﻨﺎی
ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻓرﺴﺘﺎدۀ وﻴژۀ ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن در ﺒﺎرۀ ﻤﻌﻀل ﮐﺸﻤﻴر ،در ﻴﮏ ﻨﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ در اﺘﺎق ﻓﮑر ﻤرﮐز
ﺴﺘﻴﻤﺴون در واﺸﻨﮕﺘن ﺒرﮔزار ﺸدﻩ ﺒود؛ ﮔﻔت:
»زﻤﺎﻨﯽ ﺸﻤﺎ از ﺼﻠﺢ در ﮐﺎﺒل ﺴﺨن ﻤﻴﮕوﻴﻴد ،ﺒﻪ ﻤﻌﻨﺎی آن اﺴت ﮐﻪ در راﺒطﻪ ﺒﺎ ﮐﺸﻤﻴر دروغ ﻤﯽ
ﮔوﻴﻴد .ﺸﻤﺎ ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﻴد اﻴن دو ار ﺠداﮔﺎﻨﻪ طﺒﻘﻪ ﺒﻨدی ﮐﻨﻴد .ﺸﻤﺎ ﻨﻤﯽ ﺘواﻨﻴد ﻫر ﮐدام ار ﻴﮏ ﺒﺨش ﻋﻠﻴﺤدﻩ
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در ﻨظر ﺒﮕﻴرﻴد .آری ،در ﮐﺎﺒل ﺼﻠﺢ ﺒرﻗرار ﻤﯽ ﮐﻨﻴد و در ﻋوض ،اﺠﺎزﻩ ﻤﯽ دﻫﻴد ﮐﺸﻤﻴر در آﺘش
ﺒﺴوزد .ﭽﻨﻴن ﭽﻴزی اﺘﻔﺎق ﻨﺨواﻫد اﻓﺘﺎد« .
http://www.razaqmamoon.com/2016/10/blog-post_97.html#more
ﻤردم اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن! اﻋم از اﻴﻨﮑﻪ از ﮐدام ﻗوم و طﺎﻴﻔﻪ و ﻤذﻫب اﺴﺘﻴد؛ آﻴﺎ ﻫﻨوز ﻻزم اﺴت ﺒرای ﺸﻤﺎ؛
روﺸن ﺴﺎﺨﺘﻪ ﺸود ﮐﻪ طﺎﻝﺒﺎن؛ ﻤﻠﺸﻴﺎی ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﯽ ﺒودﻨد و ﺠﻨﮕﺎوران ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨد و از ﺠﺎﻨب
ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن؛ ﺠﻨﮕﻴدﻩ اﻨد و ﻤﯽ ﺠﻨﮕﻨد.
در ﻏﻴر آن؛ در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن؛ ﻴﮏ طرف ﺠﻨﮓ؛ ﻓوج و اردوی ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن ﺒﺎﻴﺴﺘﯽ ﺒودﻩ ﺒﺎﺸد ﺘﺎ اﻴن ﺒﻠﻨد
ﮔوی ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﯽ ﺒﺘواﻨد ﺒﮕوﻴد ﺘﺎ وﻗﺘﻴﮑﻪ در ﮐﺸﻤﻴر ﺼﻠﺢ ﻨﺸود؛ در اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﺼﻠﺢ اﺘﻔﺎق ﻨﻤﯽ اﻓﺘد) .ﻴﻌﻨﯽ
ﮐﻪ ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن؛ ﻨﻤﻴﮕذارد ﮐﻪ اﺘﻔﺎق ﺒﻴﺎﻓﺘد!(
ﮐﺸﻤﻴر ﮐﺠﺎ و ﺠﻬﺎد و طﺎﻝﺒﺎن ﺒرادر ﺤﺎﻤد ﮐرزی ﮐﺠﺎ ﮐﻪ اﮔر ﮐﻨدوز و اﻤﺜﺎل آﻨ ار ﺒﮕﻴرﻨد ﻫم دارای ﻫﻤﺎن
»ﺤق« اﻨد ﮐﻪ ﻤﺎ ﺒﻘﻴﻪ ﻤردم اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و دوﻝت ﻗﺎﻨوﻨﯽ و ﻤﻨﺘﺨب آﻨﺎن اﺴﺘﻴم!؟
ﻤردم اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن! اﮔر ﻫﻨوز ﻨﻔﻬﻤﻴدﻩ اﻴد؛ ﻫرﮔز ﻨﺨواﻫﻴد ﻓﻬﻤﻴد ﮐﻪ از ِ
ﺨود دوﺴت ﻴﻌﻨﯽ ﭽﯽ و ﺒﻴﮕﺎﻨﻪ
دﺸﻤن ﻴﻌﻨﯽ ﮐﯽ؟!
ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﯽ و ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﭙرﺴت ﻓﻘط از ﻋﻤل و ﻨﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠش ﺸﻨﺎﺨﺘﻪ ﻤﻴﺸود ﻨﻪ از ﺸﺎﺨش و از ُدﻤش!

ﻋﻤل و ﻨﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻠﮑرد ﮐﺴﺎن در ارگ و ﺸورای اﻤﻨﻴت ﻤﻠﯽ و ﻤﻘﺎﻤﺎت ﻗوای ﻤﺴﻠﺢ و اﺤزاب و ﺘﻨظﻴم
ﻫﺎ و ﻤﻨﺒر ﻫﺎ و در وﻻﻴﺎت و ﻤﺤﻼت و در ﻤﻴﺎدﻴن ﺠﻨﮓ و در ﻤدارس و ﻤراﮐز ﺘرﺒﻴت و ﺘرﻴﻨﻴﻨﮓ ﺠﻨﮕﻨدﻩ
ﻫﺎی طﺎﻝﺒﯽ و اﻨﺘﺤﺎری و اﻨﻔﺠﺎری ...ﺒﻪ ﮐرات و ﻤرات ﺜﺎﺒت ﺴﺎﺨﺘﻪ اﺴت ﮐﻪ ﺠﻬﺎد اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و ﺒﺨﺼوص
»ﺠﻬﺎد اﻤﺎرت اﺴﻼﻤﯽ« اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن ﺒرای ﻗدر ﻗدرت ﺸدن ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻤﻨﺠﻤﻠﻪ ﺒرای ﺤل و ﻓﺼل ﻤﺴﺌﺎﻝﻪ
ﮐﻬﻨﻪ و ﺒراﺒر ﺒﺎ ﻋﻤر ﻨﻨﮕﻴن ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن ﻴﻌﻨﯽ ﻤﺴﺌﺎﻝﻪ ﮐﺸﻤﻴر و ﺤل و ﻓﺼل ﻤﺸﮑﻼت ﺴرﺤدات ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن ﺒﺎ
ﻫﻨدوﺴﺘﺎن اﺴت ﮐﻪ در ﺒراﺒر اﻴن ﻏﺎﻴﻪ ﻤﻨطﻘوی و ﺠﻬﺎﻨﯽ؛ ﭽﻴز ﻫﺎﻴﯽ ﻤﺜل ﺒﻪ رﺴﻤﻴت ﺸﻨﺎﺨﺘن ﺨط دﻴورﻨد
ﺒﺎﻻی ﺤﮑوﻤت اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن؛ و ﻴﺎ ﮔم و ﮔور ﮐردن ﺒﻨﻴﺎدی اﻴن ﻤﺴﺎﻴل در وﺠود ﺼوﺒﻪ ﭙﻨﺠم ﭙﺎﮐﺴﺘﺎن
ﮔرداﻨﻴدن اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎن و اﻴﺠﺎد ﮐﺎﻨﻔدراﺴﻴون ﭙﺎک ـ اﻓﻐﺎن ﺠﻨﺎب ﺤﮑﻤﺘﻴﺎر؛ ﻫدف ﻫﺎی ﺘﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﻨﺎﭽﻴزی ﺒﻪ
ﺤﺴﺎب ﻤﯽ آﻴد.
دو راﻩ ﺒﻴﺸﺘر ﺒﺎﻗﯽ ﻨﻤﺎﻨدﻩ اﺴت ﻴﺎ اﻓﻐﺎﻨﺴﺘﺎﻨﯽ ﻫﺎ؛ اﻓﻐﺎﻨﮕری طﺎﻝﺒﺎﻨﯽ ار ﮐﻪ ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﺨواﻫﯽ و
ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﭙرﺴﺘﯽ اظﻬر ﻤن اﻝﺸﻤس اﺴت؛ ﺘﺸﺨﻴص و ﺘﺠرﻴد و ﻨﺎﺒود ﻤﻴﮕرداﻨﻨد و ﻴﺎ ﺘوﺴط ﻫﻠوﮐﺎﺴت
طﺎﻝﺒﺎﻨﯽ ـ ﭙﺎﮐﺴﺘﺎﻨﯽ؛ ﭽﻨﺎﻨﮑﻪ ﺒﻠﻨدﮔوی وﻻﻴت ﻤﺂب ﺸﺎن )ﻤﻼ اﺴداﷲ اﻤر ﺨﻴل( ﺼراﺤت ﺒﺨﺸﻴدﻩ ﮐﻪ؛ ﺤﮑم
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آن ﺘوﺴط اﷲ ﺘﻌﺎﻝﯽ ﺼﺎدر ﮔردﻴدﻩ؛ ﺒﻪ ﮔوﻨﻪ ﻫﺎﻴﯽ ﻤﺎﻨﻨد ﮐوی و ﺒرزن و ﺨﻴﺎﺒﺎن ﮐﻨدوز ﺘﺎ ﮔﻬوارﻩ ﮔﯽ ﻫﺎ
ﻤﺤو و ﻨﺎﺒود ﺴﺎﺨﺘﻪ ﻤﻴﺸوﻨد!

