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له صيف هي مضتنري رسه د حسة التحریر په اړه د ژمن مرکه
د ژمن خربه
ژمن انټؽنټي پبڼه غىاړي چې ظ صپلى لىفرىنکى په وړانعې هغه تبة صالو کړي چې چب الـ نه وي وؼوړی
او ظافې معلىمبد له لىمړۍ مؽحع څضه وؼوړانعې کړي چې ظ کؽه وايل او اهميز له اړصه په لىمړي کربؼ
کې وي .کلىنه کېږي چې رؿة الرزؽيؽ په افغبنقربن کې فعبليز لؽي او هلره و ظلره يې په اړه صربې او
ذثرصې کېږي ،مىږ وغىښرل چې ظ ظوی ظ معثىعبيت ظفرت له ؼييك فیف هي مقرنیؽ رسه مؽکه وکړو ،او
ځينې مهم مقبيل وؼرسه معؽذ کړو.
ژمن :حسة التحرير چب جىړ کړی؟ کله؟ په څه انګېسه؟ او اوش يې مرش څىک دی؟
مقرنري :تقم هي الؽرمن الؽريم -کله چې په افالمي امز کې ظوه لىی ټکبنىنه او فرىنؿې ؼامنځ ذه مىې ،چې يىه يې ظ کامل اذبذىؼک په
الـ په ۴۲۹۱م کبل کې ظ عثامين صالفز نړېعل وو او تيب وؼوفره ظ انګلقربن او امؽيکب له صىا ظ افالمي امز په ؾړه کې ظ ىهيىنېقري
ؼژيم حىړېعل وو چې افالمي امز ذه يې فضز ټکبن وؼکړ؛ ظ ظې ټکبنىنى په نريخه کې مضرلف افالمي رؽکرىنه ؼامنځ ذه مىل ،ظ
افالمي امز ظ يىوايل هڅې يې کىلې؛ صى ځينې رؽکرىنه په مضرلفى ظاليلى نبکبم ،ذخؿيه او يب له ګڼى نىؼو فرىنؿو رسه مط مىل.
ميط ذلي العين نثهبين چې ظ فلقعني ظ النثهبن له كثيلې څضه په يىه علمي کىؼنێ کې ظنيب ذه ؼاغلی و ،صپله هم ظ صپل پالؼ او نېکه په
څېؽ ظ ظين لىی عبمل او فلیه مى .هغه ظ يى ممېؽ نىؼو علاموو په منىؼه نثىي فنرى او فريد ذه مؽاحعه وکړه او هڅه يې وکړه چې اوفني
ربلز ذه ظ فنرى او فريد په ؼڼب کې عالج پيعا کړي .هغه وليعل چې په افالمي نړۍ کې پيل کېعونکي نؽبمىنه کفؽي نؽبمىنه ظي ،او په
هېڅ ځبی کې ظ افالم مؽکؿ نه و پبذې .نى اوفنی ربلز يې ظ اىالذ وړ نه تلکې ظ ذغيري او تنقټيؿ تعلىن وړ وتبله .یعنې هغىی ظا واكعيز
ظاؼ کفؽ ذعؽيف کړ او ظ رؿة الرزؽيؽ له نؽؽه ظا ظ امز وحيثه ظه چې افالمي نړۍ په ظاؼ االفالم تعله کړي.
ميط نثهبين او نىؼو فکؽي ملګؽو يې رؿة الرزؽيؽ په ۴۲۹۱م کبل کې په تيز امللعـ کې حىړ کړ ،صى له يىې اوونێ فعبليز وؼوفره ،له
پنځى مىفقى غړو څضه يې څلىؼ ذنه تنعي او پؽ رؿة هم تنعيؿ ولګېعه .له ظې رسه هم ظوی ظ رؿة ظ افکبؼو ظ صپؽولى له پبؼه کبؼ ذه ظوام
وؼکړ .ظ ميط نثهبين ظ مرشۍ پؽ مهبل ،په فلقعني ،اؼظن ،فىؼيه او لثنبن کې ظ رؿة فکؽ صپىؼ مى ،مضرلفې ذثليفي رللې حىړې مىې او
له امز رسه ډله ييؿ ذفبعل (فکؽي عمل او فيبيس مثبؼؾه) پيل مىه.
ميط نثهبين ظ فکؽ ظ صپؽاوي په الؼه کې له ډېؽو فرىنؿو رسه مط مى او ډېؽ واؼې تنعې هم مى .په وؼوفري واؼ ،په عؽاق کې ونيىل مى ،او
ذؽ ظې رعه ذعػيج مى چې ظواړه الفىنه يې فلد مىل .ظا چې نثهبين هؽ چېؽذه صپله څېؽه تعلىله ،عؽاكي چبؼواکى نه پېژانعه صى مکمن وو.
عؽاكيبنى يې مبګؽظ وؼذه ؼاوفرى ،چې څى څپېړې يې ووهي ،مبګؽظ يې ظ ظې له پبؼه چې ؼاؾ يې افنب نه يش ،صپل امري څى څپېړې وواهه.
مضکې ذؽ ظې چې ظ اؼظن ظ رکىمز ليک عؽاق ذه وؼفېږي او صرب يې کړي چې همعا نيىل مىی فړی ميط نثهبين ظی ،ظوی يې ظ لثنبن
په پىله په ظافې ربلز کې صىمې کىي چې الفىنه يې فلد مىي وو.
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تيب لثنبن ذه ځي او هلره ظ ژونع ذؽ پبيه پبذې کېږي او هاملره وفبد کېږي .ظ ظه له مړينې وؼوفره ظ رؿة الرزؽيؽ امبؼد ميط عثع اللعيم
ؾلىم په غبړه اصيل ،چې ظی هم ظ رؿة ظ الؼښىظې رللې له غړو څضه وو .هغه هم فلقعينی عبمل و او االؾهؽ يې لىفری و .ذؽ ۹۰۰۱م
کبله پىؼې ظی ظ رؿة الرزؽيؽ امري پبذې مى .ظ ظه ظ امبؼد پؽ مهبل ظ رؿة ظعىد منځنێ آفيب ،اؼوپب ،پبکقربن ،هنعوفربن او نىؼو فيمى
ذه ؼفېږي.
په ۹۰۰۱م کبل کې ظ ظه له وفبذه څلىېښز وؼځې مضکې ،ظ حقمي کمؿوؼۍ له امله يې افرعفب وکړه او ظ ظه پؽ ځبی ميط ععبء اتن صليل
اتى ؼمره ظ رؿة الرزؽيؽ امري کېږي ،چې ذؽ ظې مضکې ظ رؿة الرزؽيؽ ظ اؼظن والیز ويبنع و .ميط ععب هم فلقعينی انخينرياو عبمل ظی،
االؾهؽ يې لىفری ،فلهي او اىىيل عبمل او مخرهع هم ظی .ذؽ ننه پىؼې همعی ظ رؿة الرزؽيؽ امري ظی .اوـ ظ منځني صريځ په هېىاظونى
کې له افرعامؼ نه پټ اوفېږي ،ؾه نه مم واضس کىالی چې چېؽذه اوفېږي .ظی هم لقګىنه کلىنه ظ فعىظي ،اؼظن ،ليثيب او نىؼو مضرلفى
عؽيب هېىاظونى په ؾنعانى کې تنعي مىی ظی.
ژمن :افغبنضتبن ته دا فکر ،کله او د چب په واصطه راوړل شى؟
مقرنري :له ؼوفبنى رسه ظ حهبظ ظوؼې په اوايلى کې ظ کىنړ او ننګؽهبؼ ځينې ځىانبنى ظغه فکؽ او ظعىد پیل کړی و ،صى ظا چې ظ حهبظ وصز
و ،مضکې له ظې چې ظوی په افغبنبنى کې نفىغ وکړي ،ظوی مهيعان مىل .له ظې وؼوفره رؿة په افغبنقربن کې منبفج کقبن نه لؽل ،نى
ذؽ ۹۰۰۱م کبله پىؼې يې ظلره کىم فعبليز نه الؼه .په ۹۰۰۱م کبل کې رؿة وذىانېعه چې په افغبنقربن کې يى واؼ تيب صپله لىمړنێ هقره
ؼامنځ ذه کړي او ذؽ ننه يې ظعىد حؽيبن لؽي.
په افغبنقربن کې ظ رؿة الرزؽيؽ تنقټګؽ او مرش ځکه نه مى ښکبؼه کىالی ،چې افرعامؼ په افالمي رؽکرىنى کې ننىځي او ظ ذخؿيې او
نىؼو فرىنؿو ظ ؼامنځ ذه کىلى له پبؼه يې هڅې کىي .ظ همعې له پبؼه مىږ ذل صپل اظاؼي فېقرم پټ فبذلی ظی .په افغبنقربن کې ظ رؿة
الرزؽيؽ مرش ؾمىږ يى وؼوؼ ظی ،او ظ اتى الؽمره ذؽ مقرليمې مرشۍ النعې ظلره فعبليز کىي.
ژمن :په افغبنضتبن کې حسة التحرير پټ يب ښکبره دفرت لري؟
مقرنري :ظا چې مىږ ظ افغبنقربن افبيس كبنىن يى افرعامؼي او ظ صلکى په ؼايه حىړ مىی كبنىن تىلى ،له افالم نه يې لؽې تىلى ،ولى که ظ
افالم يبظونه په کې مىې ،صى ظلره افالم نه مره ،تلکې ملنډې وؼپىؼې وهل مىې ظي ..نى ظا چې مىږ ظ افغبنقربن افبيس كبنىن او ظ
هغې پؽ افبـ حىړ مىي كىانني نه منى ،نى مىږ په وؾاؼد ععليه کې ؼفمي نه يى او ظفرت هم نه لؽو.
که چېؽذه په افغبنقربن کې ظ ارؿاتى ؼفمي کېعل يىاؾې ظ علم او صرب ظ يىه مکرىة په وافعه وای ،مىږ ته صپل ګىنع ؼفمي کړی وای ،صى
اوـ ظافې نه ظي .مثال په لثنبن کې ؾمىږ ګىنع ؼفمي ظی ،ځکه چې هلره ظ ارؿاتى كبنىن ظ عثامين صالفز كبنىن ظی .هلره يىاؾې
رکىمز صربول کېږي چې مىږ فعبليرىنه لؽو ،نىؼ ذزميلىنه نه مره؛ صى افغبنقربن کې تبيع افبيس كبنىن او نىؼ كىانني ومنى او په ميل
مزعوظه کې کبؼ وکړو ،چې ظ افالم او امز له ظثيعز رسه تنپړ ټکؽ لؽي.
ژمن :د افغبنضتبن حکىمت کې خى صتبصې غړي کبر کىي؟
مقرنري :هى ،ظ افغبنقربن رکىمز کې ،ؾمىږ غړي په هغى پىفټىنى کې کبؼ کىي چې حىاؾ لؽي .لکه ظ منبوؼيز پىفټ ،اظاؼي مبمىؼيز...
ولې په رکمي پىفټىنى کې ،چېؽذه چې ظ مقؤول الفليک ربکميز ذبمينىي ،لکه وايل ،ولقىال ،معني ،وؾيؽ او نىؼ پىفټىنه چې رکمي
تلل کېږي ،ظغقې پىفټىنى کې ؾمىږ کقبن کبؼ نه يش کىالی .ظ امغبلګؽو ذؽ فؽمبن النعې په وفله والى او افرضثبؼايت ځىاکىنى کې مىږ
ذه کبؼ رؽام ظی ،ځکه چې عمال له مقلامنبنى رسه حګړه کىي .نى مىږ ذه يىاؾې راللى پىفټىنى کې کبؼ حىاؾ لؽي او تك.
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ژمن :که همدې «حاللى» پىصټىنى ته ژور وګىرو ،د همدغه حکىمت جس دي .دې کې شک نه شته چې مهمى پىصټىنى تبندې
حکىمت والړ دی ،خى دا واړه پىصټىنه همدغه حکىمتىنه تکميلىي .تبصې حکىمت کبفروئ ،خى تيب په کې حالل کبرونه هم وينئ!
مقرنري :ظا فلهي مىضىع ظه .په مکي ظوؼ کې اىزبتى له کفبؼو رسه مؿظوؼي او کبؼګؽي کړې ظه او نىؼ کبؼونه يې وؼذه کړي ظي .يعنې په
ظاؼ الزؽة کې هم يى ممېؽ کبؼونه ؼوا ظي.
په پىفټىنى کې تبيع ظوو واكعيرىنى ذه وکرل يش .يى ظا چې فرب كؽاؼظاظ چب رسه ظی ،تل ظا چې واكعيز ظ پىفټ څه ظی؟ که واكعيز ظ پىفټ
ربکميز و ،ذخقك و ،ظ مقلامنبنى وژل او ظې ذه وؼذه کبؼونه وو ،ظا ظ واكعيز پؽ افبـ رؽام ظي .تله ظا چې که چېؽذه كؽاؼظاظ له تبلفعل
مزبؼة رسه و ،يعنې له څلىېښرى هېىاظونى رسه چې افغبنقربن يې امغبل کړی ظی او يب هؽ هغه هېىاظ چې ظ نړۍ په کىم ګىټ کې له
مقلامنبنى رسه حګړه کىي ،تيب که ظ پىفټ واكعيز رالل هم وي ،كؽاؼظاظ رؽام ظی .پؽ همعې افبـ ،مىږ نه له کفبؼو رسه کبؼ کىو او نه
په رؽامى پىفټىنى کې کبؼ کىو.
ظا چې ټىل پىفټىنه نبؼوا ظي ،ظافې نه ظه .ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم هم ظا کبؼ نه و کړی ،رسه له ظې چې هغه وصز ملبتل لىؼي
کې يىاؾې کفبؼ وو ،نن صى په رکىمز کې مقلامنبن ظي او له افالم رسه يىه همعؼظي لؽي ،صى ظ صپلى ګټى ،ميلزز او يب وېؽې له مضې
په کې کبؼکىي ،نىؼ هغىی هم په ظغه نبؼوا رکىمرىنى تبنعې ذؽ ډېؽه ؼضبيز نه لؽي.
ژمن :په افغبنضتبن کې حسة التحرير څىمره کضبن لري؟
مقرنري :ظا ظافې يىه پىښرنه ظه ،چې مىږ هېڅ ځبی کې نه ظه ځىاة کړې او تبيع همعافې پبذې وي .مګؽ ظا اوـ ټىلى نړيىالى ذه ثبتره ظه،
چې مىږ يى لىی ،نړيىال ،پيبوړی ،فکؽي او فيبيس رؿة يى ،چې له امز رسه مزبفثه کىو ،ؾمىږ ظنعه ظا ظه چې تبيع امز پىه کړو ،ظ
کفؽي نؽبمىنى پؽ وړانعې يې ؼاپبڅىو او ظ ؼفىل هي په ظؽيله يې يىه تنپړ فيبيس نؽبم ذه وهڅىو.
ژمن :د دې له پبره تعداد نه ښکبره کىئ ،چې که لږ وي ،غړي مى مبيىش نه يش؟
مقرنري :نه ،صى ذبفې فکؽ وکړئ ،ظا چې په کبتل پىهنرىن کې ظ رؿة الرزؽيؽ غړي په ؾؼګىنى کقبن ؼاوتبيس ،يب په انعونيؿيب کې ظ صالفز
ظ فلىط په وؼځى کې ظوه اويب کنفؽانقه وکړي او په هؽ کنفؽانك کې په لك ګىنى ؾؼه کقبن په کې تؽصه واصيل ،او ظ ؼحج ظ اذه وينرمې
په يىه کنفؽانك کې ذؽ  ۴۱۰۰۰۰ډېؽ کقبن تؽصه اصيل ،ظا ظ رؿة الرزؽيؽ كىد ښکبؼه کىي.
ژمن :په افغبنضتبن کې د الريىنى امتيبز يىازې حسة التحرير ته ځکه نه يش ورکىل کېدای ،چې دا خلک مضلامنبن دي ،او د
اصالمي مضبيلى له پبره له هر چب رسه راوځي ،دا خى په دې معنب نه چې دوی ته رضوري په هغه ډله کې وي.
مقرنري :يى می تبيع فىء ذعثري نه يش ..رؿة الرزؽيؽ هېڅ کله نه غىاړي ظ امريبؾ له پبؼه کبؼ وکړي .مىږ غىاړو امز پؽ افالم منګىلې
ولګىي.
په ټىلى مقلامنبنى کې ظافې ډله له رؿة الرزؽيؽ نه پؽذه نه مره چې له ميل احنډا هب صىا ظ امز ظ يىوايل له پبؼه کبؼ وکړي .مىږ غىاړو چې
امز ظ ؼفىل هي په ظؽيله ؼهربي کړو ،نه ظا چې له هؽ کبؼ نه افرفبظه وکړو او امريبؾ پؽې واصلى.
په افغبنقربن کې چې امز ظ رؿة الرزؽيؽ په الؼښىونه په کبتل ،ذضبؼ ،تعصنبن ...کې الؼيىن کىي ،ظوی پؽ مىږ اعرامظ کىي او ظ فکؽ
مالذړ مى کىي .اوـ امز له مىږ رسه منلې ظه چې ظميىکؽايس کفؽي نؽبم ظی ،امز له مىږ رسه منلې چې له کفبؼو رسه فرتاذيژيک او
امنيري كؽاؼظاظونه رؽام ظي ،امز له مىږ رسه منلې چې ظا واكعيز امغبل مىی ظی او آؾاظۍ ذه اړذيب لؽي؛ نى رؿة الرزؽیؽ امز ذه هغه
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ظؽيله وړانعې کىي چې ظ صالفز له ذبفيك نه مضکې تبيع له کىمى الؼو چبؼو افرفبظه وکړي او تيب چې يې ظولز حىړ کړ ،څه ډول پؽې
افالم ذعثيم او نړيىالى ذه رمل کړي.
ژمن :په افغبنضتبن کې څه ډول مثبرزه کىئ؟ وصله واله مثبرزه ،که يىازې صيبيس؟
مقرنري :ظوه مقئلې تبيع ذفکيک يش ،يى ظا چې رؿة الرزؽيؽ يى فيبيس رؿة ظی ،او ظ ظې آيز رشيف په افبـ تبنعې ؼامنځ ذه مىی
چې هي ذعبلی فؽمبيي« :ولرکن منکم امخ يععىن الی الضري ويبمؽون تبملعؽوف وينهىن عن املنکؽ واولئک هم املفلزىن» يعنې :صبمضب ته له
ذبفى (افالمي امز) څضه يىه ډله وي ،چې صري(تنپړ افالم) ذه ته ظعىد کىي ،امؽ ته په معؽوف کىي او له منکؽ څضه ته نهی کىي او
همعوی ته ظ فالذ او صالىىن وړ وي .کله چې ذبفې رؿة الرزؽيؽ ذه ظ يىه فيبيس رؿة په نؽؽ ګىؼئ ،تبيع ظ نىؼو ګىنعونى په څېؽ يې
ونه تىلئ؛ ځکه نه رؿة الرزؽيؽ په نىؼو كيبفېږي او نه نىؼ په رؿة الرزؽيؽ كيبـ کېعلی يش .مىږ ظ افالم په مکل ظ ذېؽ آيز ظ ميعاق
له پبؼه ظ هامغې ډلې په څېؽ ؼامنځ ذه مىي يى چې كؽآن وؼذه امبؼه کړې .مىږ امؽ تبملعؽف کىو ،نهې عن املنکؽ کىو او تنپړ افالم ذه صلک
ؼاتىلى .تنپړ افالم په ظې معنب ،چې ظ افالم ټىلى اكريبظي ،فيبيس ،ټىلنيؿ ،ذعليمي ،کىؼين ،تهؽين فيبفز او  ...تؽصى ذه صلک ؼاتىلى،
ذؽڅى امز او ارؿاة يې ظ افالم له مضې صپلې ګټې او ؾيبنىنه وټبکي.
ؾمىږ لىمړی کبؼ ذثليف ظی .يعنې مىږ يىه ممېؽ کقبن په افالمي ثلبفز تؽاتؽوو ،تيب ظ هغىی ظ مضييرىنى له تنپړ ذغيري وؼوفره ،هغىی له
رؿة رسه يىځبی کىو ،هغىی تيب له امز رسه ظ ډله ييؿ ذثليف او ذفبعل (فکؽي عمل او فيبيس مثبؼؾې) په مىصه کبؼ کىي ،ذؽڅى په امز
کې عبمه ؼايه ظ افالمي صالفز ظ ذبفيك له پبؼه تؽاتؽه يش .کله چې پىه مىو چې په ټىلنه کې مثثره عبمه ؼايه حىړه مىې ظه ،وؼپقې اهل
كعؼد كبنع کىو او ظ افالمي ظولز لىمړنێ هقره ؼامنځ ذه کىو.
ژمن :تبصې اوش په کىمه مرحله کې يبصتئ؟
مقرنري :مىږ په نړيىاله فعزه ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم پؽ ظؽيله کبيف رؿيب کرله ذثليف کړې ظه او په امز کې مى هم پيبوړې
عبمه ؼايه ؼامنځ ذه کړې ،يعنې ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم ظ تعلىن ظ ظؽيلې ظ ذثليف او ذفبعل مؽرلې مى تنپړې کړې ظي ،نى ظ
نؽبم په اډانه کې ظ افالم ظ تنپړ ذعثيم او نړيىالى ذه ظ ظعىد او حهبظ له الؼې ظ افالمي ظعىد ظ ؼفىنې لپبؼه ،له اهل كعؼد څضه ظ
(ظلج النرصې) په انرلبيل ربلز کې يى ،چې ظ اوـ او صؿؼج ظ مرشانى په څېؽ ته اهل كعؼد له تنپړ كنبعز وؼوفره رؿة ذه ظ چبؼو واګې
فپبؼي ،چې هغه مهبل ته ظ هي فثزبنه وذعبلی په اغن رسه ظ افالمي ظولز لىمړنێ هقره ؼامنځ ذه يش .په افغبنقربن کې هم مىږ ظ
ظعىد ظ ظوميې مؽرلې (ذفبعل) ظ مؽرلې ظ تنپړذيب په ظؼمل کې يى؛ صى ظا چې افغبنقربن يى امغبل مىی هېىاظ ظی ،ظ افغبنقربن ظ
واکمنبنى واک په مقرليم ډول ظ يؽغلګؽو ذؽ واک النعې ظی ،يعنې ظلره مىږ کىم حرنال نه وينى چې ظ امؽيکب له منىؼې پؽذه ،صپله آؾاظ فکؽ
وکړي ،له مىږ رسه كنبعز وکړي او فثب له مىږ رسه په ظلج نرصه کې مؽفره وکړي ،له همعې امله مىږ ظلره ظ (ظلج النرصې) کىمه هڅه
نه لؽو.
ژمن :تبصې په افغبنضتبن کې د حکىمت مخبلف يبصتئ ،خى مثبرزه مى نظبمي نه ده .تلکې يىازې فکري؟
مقرنري :فيبيس رؿة نؽبمي مثبؼؾه نه لؽي ،فيبيس رؿة يىاؾې فيبيس کبؼ کىي .مىږ ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم په ظؽيله ظ امز
ظ نهضز او افبيس ذغيري او تعلىن له پبؼه کبؼ کىو او ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم په ظؽيله کې حهبظ ظ ذغيري ظؽيله نه ظه .لکه څنګه
چې يى ممېؽ نىؼ فؽایض لکه ملىنځ ،ؼوژه ،ؾکبد او  ...ظ ذغيري او تعلىن ظؽیله نيش کېعلی.
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ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم هغه وصز وفله واله مثبؼؾه کړې ظه ،چې ظولز يې ذبفيك کړی ظی .په رؿيب مکل ،مىږ چې ذؽ کىمه
وصره ظولز نه وي ذبفيك کړی ،نؽبمي مثبؼؾه نه کىو .لکه څنګه چې ملىنځ او رد په رؿيب لزبػ نه ذنؽيمىو حهبظ هم په رؿيب لزبػ نه
ذنؽيمىو .هؽ چېؽذه چې ظ حهبظ په ممىل ظ هؽې فؽيضې رشايغ ؼامنځ ذه يش ،رؿيب غړي هغه فؽض له امز رسه يى ځبی ذؽرسه کىي.
مګؽ ظ فيبيس رؿة په اډانه کې لکه څنګه چې ظ ملبنځه ،ؼوژې او رد امىؼ نه ذنؽيميږي ،ظ حهبظ مىضىع هم نه ذنؽيمىو ،صى ظا ظ ظې
معنب نه لؽي ،چې رؿيب غړي ،ملىنځ ،ؼوژه ،ؾکبد او  ...نه ذؽرسه کىي.
ژمن :د طبلثبنى په اړه څه نظر لرئ؟ د دوی وصله واله مثبرزه تبييدوئ او که يې نه منئ؟
مقرنري :مىږ ظ افالمي امز په منځ کې ظ افالم پؽ تنقټ ظ هغىی ظ ؼاپبڅىلى او تيعاؼولى لپبؼه کبؼ کىو .ټىل هغه مقلامنبن چې يب ظ امغبل
په وړانعې مثبؼؾه کىي ،يب ظ ظې کفؽي نؽبمىنى په وړانعې ظ رشعي ارکبمى پؽ افبـ فکؽي ،فيبيس او نؽبمي مثبؼؾه کىي ،ظ ظې رؽکبذى
کبؼ ىزېس ظی ،صى ظ رل الؼ نه ظه .ظبلثبن له ځينى امرثبهبذى رسه-رسه تيب هم ظ امغبل ظ ظفعې له پبؼه حهبظ کىي ،صى ظ ؼفىل هي ىلی
هي عليه وفلم په ظؽيله ظ ظولز ظ ذبفيك او ظ تنقټيؿ ذغيري له پبؼه مرمؽکؿ فکؽي او فيبيس کبؼ ظ امز لپبؼه يىاؾنێ رل الؼه ظه او ظا تبيع
په امز کې ظ ؼيښريني افالمي ظولز ذؽ ذبفيك پىؼې ظوام پيعا کړي.
نى مىږ ظبلثبن هم ظ افالمي ډلې په ذىګه منى.
ژمن :ويل کېږي چې حسة التحرير د اصالمي دولتىنى په پىځ کې هم کبر کىي ،تبصې د افغبنضتبن پىځ او پىليضى کې کضبن لرئ؟
مقرنري :لىمړی :صى په افالمي صبوؼو کې اىال افالمي ظولز ننره ،ظا ټىل غري افالمي نؽبمىنه او ښکېالکګؽو ذه وفبظاؼ ؼژميىنه ظي .له
همعې امله مىږ ظ ظغى الفپىڅى نؽبمىنى ظ نړولى لپبؼه مټې ؼانغښرې ظي .ذؽڅى ؼيښرينی افالمي نؽبم ؼامنځ ذه کړو .ظویم :نه .ؾمىږ غړی په
پىځ کې کبؼ نه يش کىالی ،صى ظ افالمي صبوؼو ظ کفؽي نؽبمىنى په پىځىنى کې يى ممېؽ ظافې پىځيبن او حرناالن مره چې هغىی مقرليام
له کبفؽ نه ارکبم او كىمبنعه نه اصيل ،تلکې له يىه فبفم مقلامن نه يې اصيل .ظوی مىږ ظعىذىو ،چې يىه وؼځ مقلامنبنى ذه كعؼد ذقليم
کړي.
ژمن :تبصې د حکىمتىنى صخت مخبلف يبصتئ ،کبفر يې تىلئ ،د دوی په مقبتل کې کبر کىئ او وصله واله مثبرزه هم تبييدوئ ،يىه
پىښتنه دا رامنځ ته کېږي ،چې صتبصې په مقبتل کې دومره جدي غربګىن نه ښىدل کېږي ،لکه د نىرو اصالمي ډلى په مقبتل کې
چې ښىدل کېږي.
مقرنري :کىمه ميډيب چې ؾمىږ په ملبتل کې واكع ظه ،هغه ظ غؽة ميډيب ظه ،ټىلې نړيىالې ميډيب پؽ مىږ ذزؽيم لګىلی ،په ډېؽې فضرێ ؾمىږ
يىه مؽکه په ؼفنێ کې صپؽېږي ،ؾمىږ صپل معثىعبد مره ،صى ظومؽه كىي نه ظي لکه ظ ؼاتؽد مؽظوش معثىعبد چې ظي .ؼاتؽد مؽظوش هغه
يهىظی ظی چې ظ کبنګؽېك له صىا په افغبنقربن کې معثىعبيت پؽوژې پلې کىي.
يعنې ظ غؽيب ميډيب ظ فيعؽې له امله ،صلک چې پؽ مىږ کىم كضبود کىي هغه ظ همعې غؽيب ميډيب له فرتګى وي او ظوی ذل هڅه کىي
چې مىږ له نىؼو رسه وذړي.
په ۹۰۰۹م کبل کې ،په انعيخبن کې ؾمىږ په ؾؼګىنى کقبن كرل عبم مىل ،ذبفې ته يې په اړه يى ؼاپىؼ نه وي اوؼېعلی .ظ اؾتکقربن په
تنعيضبنى کې ذؽ اذى ؾؼو ډېؽ ؾمىږ کقبن تنعيبن ظي .آیب ظا حعي عکك العمل نه ظی؟ په افغبنقربن کې له ۹۰۰۲م کبله نه وؼوفره ؾمىږ
ظعىد علني مىی ظی ،له ظې وؼوفره يىه وؼځ هم ظ افغبنقربن تنعي صبنې ؾمىږ له وؼوڼى نه ظي صبيل مىي .په پبکقربن کې هؽه وؼځ ؾمىږ
کقبن نيىل کيږي .ظ رؿة الرزؽيؽ والیه پبکقربن ويبنع ښبغلی نىيع تټ له ظوه کلىنى ؼاهيقې ذښرىل مىی ،ظ فىؼيې پبڅىن وال له
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همعې امله ظومؽه ؼتړول کيږي ،چې له فيبيس پلىه يې ډېؽی مرشانى ظ رؿة فيبيس احنډا منلې او هؽه وؼځ ظغه فکؽ پکې ال تنقټيؿ
کيږي.
ژمن :خى تبصې د صيف هي مضتنري په نبمه په کبتل کې ګرځئ ،مرکې هم کىئ او آن په تلىيسيىنى کې هم راښکبره کېږئ .نىر
ځينې غړي مى شته چې خلک يې پېژين ،خى څىک څه ورته وايي نه؛ خى که د القبعدې يب نىرو مخبلفى ډلى ويبندان په کبتل کې
صتبصې په څېر وګرځي ،همداصې ته پبتې يش؟
مقرنري :ظا تبيع كيبـ نه يش ،غتيس هي مخبهع ظ يىې نؽبمي ډلې ويبنع ظی ،او فيف هي مقرنري ظ يىې فکؽي او فيبيس ډلې ويبنع ظی.
نؽبمي فعبليز رکىمز مقرليام او ډېؽ صىږوي ،صى مىږ فکؽي کبؼ کىو او امز ويښىو ،ظا ظافې کبؼ ظی چې ظوی ظ صپلى كىانينى له مضې
هم وؼرسه مضبلفز نه يش کىالی .صى ظا هم تبيع هېؽه نه کړئ ،چې ؾمىږ ګڼ ممېؽ ملګؽي په ؾنعانى کې ظي.
رکىمز مىږ په آؼامه نه پؽېږظي .ذبفې ته څى ميبمرې مضکې ليعيل وي چې رکىمري افرضثبؼايت کړيى په ډېؽه پؽاصه کچه پىفټؽونه او
تؽورشونه وېنيل او صپبؼه کړي وو او هؽ چب چې ظ ظې مضه نيىلې ،امنيز يې مضې ذه ظؼېعلی ظی؛ نى په غبلج ګىمبن ،ظا کبؼ ظ افغبنقربن
ميل امنيز کړی ظی.
ژمن :د حسة التحرير عمىمي مرکس چېرته دی؟
مقرنري :په ځينى هېىاظونى کې ،لکه ذىنك ،فىډان ،انعونيؿيب ،لثنبن ...چې ارؿاتى ذه په کې ظومؽه منکالد نه مره ،هلره مىږ عمال
معثىعبيت ظفرتونه لؽو ،چې پؽ رس يې لىره لګېعلې او ظ رؿة نىم پؽې ليکل مىی .صى ظ پبکقربن ،افغبنقربن ،اؾتکقربن ،كؽغؿفربن په
څېؽ هېىاظونى کې كىانني مىږ نه پؽېږظي ،چې علني ظفرتونه ولؽو .ظوه کبله مضکې ،په ظوتێ کې په يىه ننعاؼذىن کې ؾمىږ کقبنى رؿيب
کربتىنه ننعاؼې ذه وړانعې کړي وو ،په ننعاؼذىن کې هغه ننعاؼصىنه وذړل مىه ،کربتىنه هم واصيقرل مىل او هغه کقبن هم تنعيبن مىل.
ؾمىږ ذؽ ټىلى څؽګنع مؽکؿ ،ظ رؿة مؽکؿي معثىعبيت ظفرت ظی .ؾمىږ مؽکؿي ويبنع عثامن تضبل ظی ،ظ لثنبن په ظؽاتلك ښبؼ کې ظی .پبذې
مى ظ امري ظفرت ،لکه څؽنګه چې ؾه صپل کبؼونه پؽذه له ؼفمي ظفرته ذنؽيمىم ،همعافې نىؼ وؼوڼه هم صپل کبؼونه له ؼفمي ظفرت پؽذه
ذنؽيمىي.
ژمن :ويل کېږی چې صتبصې مرکسيت په اروپب کې دی .هلته خپل مضجدونه او ښکبره مرکسونه لرئ او افغبنضتبن ته هم دغه فکر
له اروپب نه راغلی؟
مقرنري :ظا ډېؽه مهمه نه ظه چې له کىمه ؼاغلی ،ځکه فکؽ فکؽ ظی ،هغه که له اؼوپب نه ؼاغلی او که له منځني صريځ نه ،هامغه ظ ؼفىل هي
ىلی هي عليه وفلم فکؽ ظی .صى څنګه چې مىږ په اؼوپب کې کبؼ کىو ،ظغقې په افغبنقربن ،ذبحکقربن او اؾتکقربن کې هم کىو.
که څه هم په انګلقربن او امؽيکب کې كىانني آؾاظ ظي او مىږ ذه ظومؽه منکالد نه مره ،صى تيب هم مىږ په آؼامه نه پؽېږظي او ډول -ډول
ظفيقې حىړوي .مثال ظ انګلقربن لىمړي وؾيؽ ،ډېىېډ کبمؽون ظ کمپبين پؽ مهبل ويلې چې که ؾه كعؼد ذه وؼفېږم ،رؿة الرزؽيؽ تنعوم؛
ځکه چې ظوی ارسايييل ظولز نبمرشوع تىيل؛ صى چې كعؼد ذه ؼاغلی ،په هغه ټىلنه کې ظ هغىی ظ اؼؾښرىنى لکه ظ تيبن او عليعې ظ معللى
آؾاظي ګبنى ظ مرىن له کثله يې ؾمىږ كععي مضه نه ظه نيىلې ،صى په اؼوپب کې هم ظې رسرع ذه صربه ؼفېعلې چې په حؽمني کې رؿة
الرزؽيؽ ممنىع مىی او کېعای يش په نىؼو کې هم ممنىع اعالن يش.
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ژمن :د وخت په تېرېدو رسه حبالت تدلېږي ،علام وايي چې اصالمي فقه هم له وخت او ځبی رسه تدلېږي .د حسة التحرير فکر د
وخت او ځبی له تدلىن رسه د څىمره تدلىن قبتليت لري؟
مقرنري :ظ ظوو ميبنى فؽق تبيع وکړو .ظا كبععه چې په فله کې ؼامنځ ذه مىې ،چې رشعي ارکبم ظ وصز او ځبی په تعلىن رسه تعلېږي ،ظا ظ
افالم ظ ذزؽيف له پبؼه وضعه مىې كبععه ظه ،ظا رشعي كبععه نه ظه .صى افالم ظا وړذيب لؽي چې ظ كيبمز ذؽ وؼځې ظ ترش فرىنؿې رل
کړي .صى ظا فرىنؿې ظ ارکبمى ظ تعلىن پؽ تنقټ نه يش رل کېعای .تلکې ظا په هغه ربلز کې کېعای يش چې په امز کې احرهبظ وي،
مخرهعين ته له هؽ وصز رسه فم له كؽآن او فنز نه ارکبم افنرثبظىي .رؿة الرزؽيؽ له ظغه فکؽ رسه چې افالم له واكعيز رسه ذغيري
مىمي ،کبمال مضبلف ظی .مګؽ ظ واكعيرىنى له پبؼه مخرهعين لؽي او له كؽآن او فنرى نه ظ ظغى نىيى واكعيرىنى لپبؼه احرهبظ کىي او رشعي
ارکبم وؼذه وړانعې کىي.
اوـ مىږ صپل فکؽ ظ وصز ظ تعلىن له پبؼه ظومؽه نه مى تعلىالی چې ډميىکؽايس ومنى او صالفز پؽېږظو .ظ ظميىکؽافێ منل احرهبظي
مقئله نه ظه .صالفز ظ افالم فيبيس نؽبم ظی.
ژمن :صتبصې ټىل فکر د خالفت په رامنځ ته کىلى څرخېږي ،د خالفت رامنځ ته کىل خى څه آصبنه خربه نه ده .تبصې غىاړۍ دومره
مخکې الړ شئ او د هغه وخت صيبيس نظبم په يى ويشتمه پېړۍ کې پلی کړئ .د دې له پبره څه پالن لرئ؟
مقرنري :صلکى ذه ظافې ښکبؼي چې مىږ څىاؼلك فىه کبله مبذه ځى او صالفز غىاړو ،ظافې نه ظه .صلک تبیع پؽ ظې فکؽ وکړي چې ظ
انقبنبنى مبظي ژونع له آظم عليه القالم نه ذؽ اوفه پىؼې ذغيري کړی .مىږ په مبظي مکل علج ګؽايي نه کىو ،تلکې ظ ؼفىل هي ىلی هي
عليه وفلم نؽبم ته اوفنی مبظي ژونع يى ځل تيب ذنؽيمىي.
اوـ ظ ظې له پبؼه پالن ،هامغه ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم ظؽيله ظه .ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم اول ظ اىزبتى يىه کرله حىړه
کړه ،هغىی له ولك رسه ذفبعل (فکؽي عمل او فيبيس مثبؼؾه) وکړه ،ظ ولك ټىلې رؽامې نؽؽيې او ؼواحىنه يې په معيعه ذىګه وننګىل او
تبالصؽه يې له منځه يىوړل .نن هم پؽ مىږ کفؽي او وضعي كىانني پيل کېږي ،مقلامنبن ظ پبؼملبن او ډېمىکؽافێ رکم نه پېژين ....رؿة
الرزؽيؽ ظغه مقبيل امز ذه تيبنىي ،له هغىی څضه غىاړي چې ظ ژونع په ټىلى تؽصى کې ظ ترشي كىانينى پؽځبی پؽ الهي رشيعز تبنعې
منګىلې ولګىي .کله چې عبمه ؼايه حىړه مىه او ظوی يى اکرثيز ذه وؼفېعل ،تيب ظ (ظلج النرصې) انرلبيل مؽرله ؼاؼفېږي .اوـ په ظغى
ذېؽو مپېرى کلىنى کې په افالمي امز کې کبؼ مىی ،اوـ مىږ ظغه انرلبل مؽرلې ذه ؼفېعيل يى ،معنب ظا چې ظ افالمي امز ظ اىيل كعؼد
صبونعان ظې ذه تؽاتؽوو چې مىږ ذه واک وفپبؼي .مىږ په ذؽکيه ،پبکقربن ،تنګله ظېه ،مرص او ظ افالمي نړۍ ظ نىؼو هېىاظونى په پىځىنى
کې کبؼ کىو چې واک مىږ ذه ؼاوفپبؼي.
ظ ذفبعل په ذؽڅ کې تبيع صلک ظغه ډول نؽبم ذه ذيبؼ وي ،ظافې نه وي لکه ظ ظبلثبنى نؽبم چې ظوی ته صلک ملبنځه ذه هڅىل ،هغىی
ګىمبن کبوه چې افرثعاظ پؽې کىي .په ټىلنه کې ظ ملبنځه ظ كبميىلى ظؽيله ظا ظه چې ذبؼک ىالح ذه تبيع ظ رشعي مزکمې ظ رکم له مضې
ذعؿيؽي حؿا وؼکړل يش ،نه ظا چې الؼه کې ځنځري واچىل يش او په اوظـ لؽونکي او تې اوظفه صلکى ملنځىنه ويش.
ؾمىږ له نؽؽه ،په افالم تنپړه فنمثبله يىه کرله تبيع وي ،هغه تبیع په امز کې کبيف عبمه ؼايه ؼامنځ ذه کړي ،وؼپقې يى ممېؽ اهل كعؼد
ذه ته كنبعز وؼکىي ،نى ظلره ته ظ افالمي ظولز لىمړۍ هقره ؼامنځ ذه کېږي .ظا چې مىږ نړيىال کبؼ کړی ،وؼوفره کىالی مى ،چې ډېؽه
ژؼ ظغه هقره پؽاصه کړو او له غؽة رسه ظ افالمي امز هؽ ډول نبمرشوع اړيکې پؽې کړو.
ژمن :څه فکر کىئ څىمره وخت کې ته مى خالفت راولئ؟
7

ZHMAN.NET

مقرنري :مىږ په ظې ذقلغ نه لؽو او نه مى ويالی چې کله ته صالفز ؼامنځ ذه کىو .ظا ظ هي فثزبنه وذعبلی له ذلعيؽ او مؽفرې رسه فم
ؼاځي ...په ظافې ربل کې چې ظ کفبؼو تېالتېل څېړنيؿ مؽکؿونه ظ ظغه نړيىال نؽبم ؼاذګ ظ همعغه پېړۍ ظ ظوميې او ظؼميې لقيؿې په
حؽيبن کې ګڼي او فضز وؼڅضه په وېؽه کې ظي.
ژمن :تبصې چې خپل کبر ته ګىرئ ،څه فکر کىئ څىمره کبر مى کړی او خالفت ته څىمره نږدې شىي يبصتئ؟
مقرنري :که هي ذعبلی وغىاړي ،فثب هم ظا کبؼ کېعای يش .مىږ هڅه کىو چې څىمؽه ژؼ ؼايش ،يعنې ظ فثب پؽ ځبی نن ،صى ظا چې هي
فثزبنه وذعبلی نه غىاړي ،يب ىفىنه پبکىي ،يب ځينې نىؼې مفکىؼې نبکبمې ثبترىل غىاړي ،ځکه يې اوـ نه ظی ؼامنځ ذه کړی .اوـ مىږ
ځينى غؽتيبنى غىنعې ظا وړانعوينه نه مى کىالی.
ظغه صالفز چې ظاعه ؼامنځ ذه کړی ،ظا ظ اىيل صالفز ظ تعنبمىلى له پبؼه حىړ مىی .کىمى رؽکرىنى چې هعف يې صالفز نه و ،اوـ
وايي چې ؾمىږ هعف هم صالفز ظی ،صى اوـ ظ ډميىکؽافێ له الؼې مضکې ځي ،ظا ټىل ؾمىږ له فکؽ څضه ظ هغىی ذبثؽ ظی .اوـ صلک
پىه مىي چې له صالفره پؽذه تله الؼ نه لؽو.
ژمن :فرض کړو تبصې خالفت رامنځ ته کړ ،خليفه څنګه انتخبتىئ؟
مقرنري :که مىږ ظ افالمي امز په پىځىنى کې صلکى ذه كنبعز وؼکړی وي ،نى ظوی ته ؾمىږ له امري رسه تيعز کىي .صى مىږ چې په کىمه
وؼځ صالفز ونيقى ،ظ ټىلى افالمي صبوؼو له مضليى افالمي ارؿاتى ،كثبيلى او مرشانى رسه ته په منىؼه هغىی په واک کې مبملىو او تبآلصؽه
ظ صالفز لىمړۍ هقره ته ؼامنځ ذه کېږي .مىږ ظافې نه کىو چې ظ امز واک غيج کړو .کله چې ؾمىږ له امري رسه ظ صليفه په ذىګه تيعز
ويش ،هغه تيب ظ رؿة امري او آن غړی هم نه ظی ،تيب امرياملؤمنني ظی .ظغه صالفز کې ته ټىلى مقلامنى ډلى ذه فهم وؼکىل کېږي .ؾه ډاډه
يم ،کله چې په فمه ظؽيله صالفز ؼاځي او ظ مؤمنبنى له ؼيښرينی امري رسه تيعز کيږي ،هېڅ مضليه ډله ته ظ هغه له تيعره انکبؼ نه کىي.
ظا صى ته لىمړی واؼ وي ،معلج ظا چې صالفز نه مره او له ننز نه وؼوفره له صليفه رسه تيعز کېږي ،وؼوفره که تيب امري مړ کېږي ،يب ظ
چبؼو له فمثبل نه عبحؿ کېږي او يب په تل هؽ ربلز ظ صالفز پىفز صبيل يش ،تيب ته ظ رل و علع ظ مىؼا له الؼې ظ امز افربؾي تل صليفه
يب امري ټبکي او وؼرسه ته تيعز کىي.
ژمن :که د خالفت له رامنځ ته کېدو وروصته ،صتبصې له امري رسه دغضې اختالف ويش ،لکه له داعش رسه چې کېږي ،له هغى
رسه ته څه کىئ؟
مقرنري :ظې ذه تبيع فکؽ وکړو چې څىک يې نه مني؟
ژمن :مضلامنبن يې نه مني .لکه د داعش له خالفت رسه چې مخبلف دي.
مقرنري :ظاعه کله ظ ؼفىل هي ىلی هي علیه وفلم په ظؽیله نؽبم ؼاوفرئ؟ کله يې نړيىال کبؼ کړی؟ ظ ظاعه اىل څىک پېژين؟ اوـ
يې چې صلک په څه پېژين ،هغه يىاؾې حنبيز او له افالم څضه منزؽف فهم ظی .رؿة الرزؽيؽ حنبيز نه ظی کړی او لږ ذؽ لږه په يىه
افالمي رکم يې ال ذؽاوفه له چب رسه معبمله نه ظه کړې .ظاعه صى هؽه مېثه معبمله کړې ،هؽه لزؽه يې افالم تعنبم کړی .مىږ له
ؼاذلىنکي افالمي صالفز رسه ظ مضبلفز ذيىؼ نه کىو؛ ځکه ،ظ نړۍ هؽې تؽصې ذه مىږ ظ صالفز مفکىؼه ؼفىلې ظه .ظ صالفز لپبؼه مى
ظفرىؼ (افبيس كبنىن) يىاؾې ظ كؽآن ،فنز ،احامع او كيبـ پؽ تنقټ ظ رشعي احرهبظ له الؼې ظ ظليل ظ كىد له مضې امز ذه وړانعې
کړی او ظ امز ظ فیبيس ،اكريبظي ،احرامعي ،ذعليمي او  ...ژونع لپبؼه مى هؽاړصيؿه يىاؾې رشعي کړنالؼه ذيبؼه کړې ظه.
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مګؽ تيب هم يى ممېؽ مضبلفرىنه ته پيعا يش ،صى ؾه ډاډ ظؼکىم ،ظا ته هغقې مضبلفرىنه نه وي .يب ته کېعای يش ظ ځينى افرضثبؼايت کړيى
مضبلفرىنه وي .له هغىی رسه ته مىږ فييله کىونکی ذعبمل کىو ،لکه څنګه چې عيل ؼيض هي عنه له صىاؼحى رسه وکړ.
صى که ظ افالمي نړۍ مضليني مضبلفز وکړي ،مىږ ډاډه يى چې هغىی ته پنځه وؼځې مضبلف وي ،مىږ وؼځى ،ظ رشيعز پؽ معيبؼ ظ افهبم
او ذفهيم په نريخه کې ټىله فرىنؿه وؼرسه رل کىو.
ژمن :که له دوی رسه کىمې نتيجې ته ونه رصېدئ؟
مقرنري :په هغه ىىؼد کې ظ يىه نفؽ مضبلفز ظ هغه صپله غلعي ظه .ظوی تيب ظ صالفز مرشوعيز ذؽ فىال النعې نه يش ؼاوفرالی.
ژمن :که د خالفت اهميت او حيثيت ته په دين کې وګىرو ،همدومره مهم دی چې تبصې ورته ګىرئ؟ معنب دا چې ،خالفت وصيله
ده ،هدف نه دی .ګىمبن نه کىئ چې له وصيلې مى هدف جىړ کړی؟
مقرنري :صالفز يىې صىا ذه پؽېږظه ،افالمي ربکميز په نؽؽ کې ونيقه .که څىک په رکم مبب انؿل هي فييله نه کىي ،ؼبمل او فبفم
ظی ،او که پؽې تبوؼ نه لؽي ،کبفؽ ظی .معنب ظا چې صالفز ظومؽه مهمه وفيله ظه ،چې آن ظ هعف ملبم ذه ؼفېږي .ځکه له ؼفىل هي
وؼوفره ظ افالم ظ ذزکيم لپبؼه ظ هغه له ځبينبفري (صليفه) رسه تيعز کيږي ،ذؽڅى ظ ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم ؼاوړی رشيعز پؽ صلکى
ربکم کړي او نړيىالى ذه يې ظ ظعىد او حهبظ له لىؼي وؼفىي.
ژمن :په اصالمي نړۍ کې ډېر علام په دې تبور دي چې اصالم يى معلىم صيبيس نظبم نه لري .همدا المل دی ،چې کله رصىل هي
صلی هي عليه وصلم وفبت کېږي ،له راتلىنکي صيبيس نظبم رسه ډېر رسرسي تعبمل کىي او خپل ځبی نبصتی هم نه ښيي.
مقرنري :ؼفىل هي ظافې يىه کرله له ځبنه وؼوفره پؽې ايښې وه ،چې څلىؼ وينز کبله يې په ډېؽو فضرى مېثى کې په صپل الـ ؼوؾلې وه.
هغه وصز کې ورې ؼاذله ،ظ ظوی ظ فرىنؿو عالج يې کبوه او ظوی ذثليف کېعل .ظ صليفه ټبکل ؼفىل هي ىلی هي عليه وفم همعافې
پؽې ايښي .يعنې ظ انرضبة افبليج يې امز ذه پؽې ايښې ظي ،مګؽ يى کك ظ تيعز ظ هغه علع له مضې صليفه کيږي ،چې پؽ امز يىاؾې
افالم ذعثيم کړي .صى افالمي نؽبم ظ ؼفىل هي په وصز عميل مىی ظی ،مىږ په کې کىم تععز نه کىو او نه يې کىالی مى .ؼفىل هي
ظ صليفه ټبکل امز ذه پؽې ايښي ،صى نؽبم يې نه ظی پؽې ايښی .نؽبم افالمي و چې لىمړی ؼفىل هي ىلی هي علیه وفلم په صپلى
اربظيثى او تیب وؼوفره ىزبته و صالفز وتبله.
ظغه علام چې وايي ،افالم معلىم فيبيس نؽبم نه لؽي ،ظغه نؽؽيه ظ صالفز ظ مرىن په وصز کې مىحىظه نه وه .ظا صلک ظ اؼوپب ظ فکؽي
انلالة ذؽ ذبثري النعې ؼاغيل ظي او عمال غؽة وؼذه ظ افالم ظ فيبيس نؽبم ظ مفکىؼې ظ مزىه کىلى په مىصه پؽوژې وؼکړې ظي .ظ صالفز
مفهىم او اىعالذ لىمړی په كؽآن ،تيب په فنرى او تيب ظ ىزبته وو په احامع تبنعې ثبتره ظه ،چې له ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم وؼوفره
افالمي ظولز ظ صالفز په نبمه يبظ مىی .نى هېڅىک ظ ظې رم نه لؽي ظ صالفز په مفهىم تبنعې ظا ډول نبؼوا ذېؽی وکړي .ځکه ظا
اوفنی ميزف هم ظ اىزبتى په احامع ذؽ مىږه ؼاؼفېعلی ظی او ظ صالفز فيبيس نؽبم هم .نى ظ صالفز نه منل ،که ظ اوفني ميزف
پؽځبی وضع کړئ ،څىمؽه نبوړه مىضىع ذؽې حىړېعای يش .يعنې په امز کې هېڅىک ظ ظې حؽئز نيش کىالی چې ظ كؽآن ظغه ميزف
ؼظ کړي .صى ظ صالفز په اړه ظا ډول نؽؽ له افالم ظښمنه مفکىؼو څضه رسچينه اصيل.
ژمن :ک ه له فقهي اړخ نه ورته وګىرو ،په اصالمي فقه کې دا تحث شته چې په اصالمي نړۍ کې دوه خليه ګبن وي .يعنې د
اصالمي نړۍ په هېىادونى کې څى حبکامن حبکميت کىالی يش .زيديه شيعه ډله چې اهل صنت ته ډېره نږدې ده ،دا نظر لري.
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مقرنري :ظا تزث ډېؽ مربصؽ او وؼوفری ظی ،ذؽ ظې وړانعې ىزېس اربظيث مره چې ظ يىه صليفه په مرىن کې تل صليفه ربکميز نه يش
کىالی .يعنې ظ ظويم صليفه تبيع رسله ذنه تېل يش .کله چې ىزېس اربظيث مرىن ولؽي ،تيب ظ احرهبظ ظؼواؾه تنعېږي .اىزبتى پؽ همعغه
نثىي ظؽيله احامع کړې .ظ ظوی احامع هم ظؼيم ذفيييل رشعي ظليل ظی.
ژمن :حسة التحرير هغى مضلامنبنى ته په کىمه صرتګه ګىري ،چې په دغه ډله کې نه دي؟
مقرنري :کىم کقبن چې ظ کفؽي نؽبمىنى په رکمي پىفرىنى کې کبؼ کىي او مقلامنبن وژين ،ظثعب فبفلبن او ؼبملبن ظي .کىم كبضيبن او
نىؼ مرشان چې کفؽ پلی کىي او تغیؽ مب انؿل هي فييله کىي ،هغه هم فبفلبن او ؼبملبن ظي او که په ؾړه کې يې نه مني تيب کبفؽان ظي.
لکه تنبؼ االفع .يب كػايف چې له فنرى منکؽ و .رؿة الرزؽيؽ وؼذه ظيبؼلك کقه ظ امؽ تبملعؽوف له پبؼه وؼولېږل ،هغىی يې ټىل مهيعان
کړل .په ظغه وفع کې ظ رؿة اوفنی امري نه و لېږل مىی ،ظه په مپى مپى ژړل چې کبمکې صعای ظه ذه هم ظ هغىی په څېؽ ظ مهبظد
ملبم وؼکړی وای.
عبم مقلامنبن ؾمىږ په نؽؽ فبفلبن نه ظي ،هغىی تبيع ؼاويښ کړل يش .صى څىک چې ظميىکؽايس مني ،فبفلبن ظي.
ژمن :دا په دې معنی چې تبصې د نظر په اختالف هم نه يبصتئ قبنع .په اصالم کې خى اصل دا دی چې که چب اجتهبد وکړ او صهىه
شى ،هغه ته يى اجر دی او که صم و ،دوه اجره دي .اوش اخىان املضلمني اجتهبد کىي او دميىکرايس مني ،تبصې دا اختالف نه
منئ او هغىی فبصقىئ!
مقرنري :ظ ظوی نيز ظ فبفم نه ظی ،صى عمل يې په فقم متبمېږي ،ظا لىيه فرىنؿه او ګنبه ظه .ظ ظميىکؽافێ مىضىع کې چې ظوی کىم
احرهبظ کړی ،ظا اىال احرهبظ نه ظی ،ځکه ظې مىضىع کې احرهبظ له كؽآن او فنز څضه کيږي ،نه له اوفني واكعيز څضه .هغىی اوفنی
واكعيز منلی او تيب له افالم نه ظ ظغه واكعيز ظ ظفبع لپبؼه ظاليل وړانعې کىي ،په ظافې ربل کې چې اوفنی واكعيز تبيع ظ افالم له
غىښرنې رسه فم ذغيري يش .ظميىکؽايس كثل امليالظ کې هم وه ،صى ؼفىل هي ىلی هي عليه وفلم پؽې عمل ونه کړ .مزمع مؽيس چې
کىم كبنىن حىړ کړ ،هغه يې صلکى ذه ولې وړانعې کړ؟ ؾمىږ په نؽؽ که څىک افالمي كبنىن وضعه کىي او ملز ذه يې وړانعې کىي چې پلی
يې کړي ،ظا په ربکميز کې له صعای رسه رشيک نيىل ظي ،ځکه ظ افالم ذزکيم پؽ امز تبنعې هي مرعبل فؽض کړي ظي ،په ظې اړه ظ
صلکى ؼايه او نؽؽ هېڅ اؼؾښز نه لؽي.
ژمن :مننه.
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