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  ۶۲/۵۰/۲۰۲۲          نمحمدعیان عیا
  

 ه کلیمې ریښ د کونړ د
  

لویه دروازه کې والړوم په  اوداطالعاتواوکلتوردوزارت  دباختراژانس مامور وم  دازمونږدغرمې ددمې وخت   .زه 
واوزه بارراوتلی وم.په دې وخت کې مې سترګې په محترم حبیب اله »رفیع« ولګیدې چې دښاروالۍ دلورې نه زما  

  .په طرف را روان و
  .چې هغه به دپښتوټولنې)دعلومواکاډومۍ( نه راغلی و درفیع صیب سره مې ستړي مشي وکړل، ګومان کوم 
مې د»زیري« په جریده کې همدااوس ولوستله چې دفاللوجي دعلم په  «دکونړدکلیمې ریښه»ههغه راته کړل: ستامقال 

  .وه  بنسټ لیکل شوې اوډیره په زړه پورې
، لیکین ماال تراوسه نه وه لیدلې  دالیکنه ما»دکابل مجلې« ته ورکړې وه چې دزیري په جریده کې خپره شوې وه

  .اورفیع صیب ترې خبرکړم
  .کاله تیرشوي وي(۵۵زیاتوکم پینځه پنځوس) هناڅ  هترنن پورې څ اپیکر)فکر(کوم چې له هغې ورځې نه به بی

*****   
په   دکونړدکلیمې  محترم محمدصالح»ګردش«مقاله  د  کې  ویبپاڼه  درنه  په  ان الین«  د»افغان جرمن  اوس چې مې 

ولوستله نوالزمه مې وګڼله چې دهغې پینځه پنځوس کلنې مقالې یوه لنډه «  ۱۳/۵/۲۰۲۲اړه»وجه تسمیه اسم کنرـ  
راسره نه شته، خو هماغه مفهوم اولنډیزبه یادونه وکړم. دمقالې دهغه وخت متن چې دزیري په جریده کې خپره شوې  

  .درته بیاځلې مخ ته کیدم
دالیکنه دګردش صیب دمقالې دردولوپه ځواب کې نه ده اوالزه دهغه نه دیوکونړي په توګه مننه کوم چې دکونړنوم   

زما مقاله نیژدې    ته یې پام راوښتی اوقلم یې پې چلولی دی.دالیکنه خوځکه دهغه دمقالې دردولوپه ځواب کې نه ده چې
  .شاوخوا پینځه نیمې لسیزې پخوالیکل شوې ده

ګردش صیب داهم ویلي دي چې پخوایوڅیړونکي دکونړد کلیمې په باره کې یوه مقاله لیکلې وه اواوس یې زمانه   
  .نه منځ ته راغلی ده«کوه ونهر» نوم هیردی.هغه وایي: دغه څیړونکي لیکلي ووچې دکونړکلیمه د

اوسیدونکی دی.هغه   رته دې مالومه وي چې هغه څیړونکي محترم مفاد»ځیر« نومیږي اودکونړداسماګردش صیب    
  .زما سره »دثورانقالب«نومې ورځپاڼې کې همکارؤ.ډیردروند، آرام،اوپویه شخصیت دی

 ېدورځونه یوه ورځ دغرمې دډوډۍ په وخت کې چې د ورځپاڼې نورکارکوونکي هم حاضروو، دکونړپه نامه پور  
  :خبره منځ ته راولویده، نوځیرصیب وویل

  .ماخودکونړدنوم په اړه یوه مقاله لیکلې اوخپره شوې ده
  ؟ما ترې تپوس وکړچې ځیرصیب تاڅه لیکلي دي

وي  ونهر«یادشوی  »کوه  په  به  نولومړی  دی  سین  یې  منځ کې  اوپه  ټول غرونه  دکونړدره  یې: څرنګه چې  ویل 
  .اووروسته به په کونړبدل شوی وي

ماځیرصیب ته وویل چې زما مقاله دې دکونړدکلیمې د ریښې په هکله لوستلې ده؟ ویل یې نه. هغه ته مې په هماغه    
ډول لنډه شان یاده کړه او دادی اوس به یې یوخل بیامحترمولوستونکوته په لیکلې  (شفاهي ـ ګړنۍ) يوخت کې په شپای
  :بڼه یادونه وکړم

*****   
دناړ نوم اوس اوس دومره ډیرنه ایستمالیږي اوپټی ورته  .ړونه«»پټي« او»پټو«ته وایيپه کونړکې »ناړ«یا»نا  

نو واړه واړه پټي ورته جوړوي، لیکین دې پټوته،    ویل کیږي،خوکله چې په یوه وتره ځمکه کې دپیازوبزغلی نالیږي
  .پټي نه؛ بلکې ناړونه اویوه ته یې ناړوایي
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بزغلی په کې نال   وناړونه واچوئ )جوړ کړئ( چې دخیره سره دادپیاز  یومشرسړی غږوکړي هلکانوشاباس زرزر 
کړو. توره وریځ راوښتې اواسمان غریږي چرته باران رانه شي. که کوم »ناړ« لوي یا ورکوټی وي نومشریې 

   !ناړونوسره برابرکړه وجوړونکي ته وایي چې داستاناړلږلوي یاوړوکی دی،شاباس زر زریې د نور
دې سرخالص شوچې پټي ته»ناړ«هم وایي اود ناړکلیمه اوس اوس نن سبایواځې دپیازودبزغلي دنال    اوس خو موپه  

  .په برخه کې ژوندۍ پاتې ده
*****  

دکونړددرې نوم خوپه پخوانیوتاریخونوکې،تاریخ پوهانوپه بیلوبیلونومونویادکړی دی،لیکین زه یې درته له هغې ریښې  
  .نه راسپړم چې کله په»کونړ« بدل اویادشوی دی 

  ؟دکونړدره څنګه په دې نامه یاده شوه
اوسن   اودې دوه ورو (کنرخاص)ړخاص کون يډیرپخواپخواپه  اوسیدل  نودوه پټي)دهغه وخت دوه کې دوه ورونه 

ناړ)پټی پاس  نه الندې   (ناړونه(درلودل.یویې  دیادسرک  یې کوزناړچې  ؤ،اوبل  پروت  پاس  نه  داوسني سرک  چې 
دکلي په نامه یادیدو.اوس   «کوزناړ» دموقعیت لري.په دې الندې ناړکې دوخت په تیریدوسره یوکلی جوړشو چې  

کلی دغه  کونړ» د   اوس  یادیږي.په«زاړه  نوم  زوړکونړ،تنر،منګوال،بره   په  همدا  لکه  ډیرکلي  کونړکې  خاص 
زاړه   همدې  یواځې  کونړکې  خاص  خوپه  دی،  کولیګرام،شامکاراونورشته  ارازۍ،اسداباد،  ارازۍ،کوزه 

  .کلي ته»کونړ«وایي (کونړته)دکوزناړ
*****   

برناړ)پټی(دیوه وروراوکوزناړدبل ورورملکیت ؤ.چې په کوزناړکې دغه داوسني زاړه کونړکلی جوړشونوپه هغه 
کوز«نه»ز«اود»ناړ«نه الف  » د وور ووخت کې یې نوم د»کوزناړ«دکلي په نامه یادیدو. دوخت په تیریدوسره ور

  .کونړ« واوښت» هپ«ړکوزنا»وا جوړه شوهنوم یاکلیمه ترې  «کـــونړ»دبس نوتاسره خدای په نیکۍ مل شه،.لرې شو
*****   

داچې ولې دغه ټوله دشنوښونانواوشنونښتروشنه دره دکونړپه نامه یاده شوه، المل یې داوچې په دې دره کې دلومړي 
لیکنه،رسمي مکتوبون نوپه هره  اداره جوړه شوه.بس  په »خاص کونړ«کې حکومتي  پاره  د  او...هرڅه کې   و ځل 

  ،نورګل ،ه نامه یادیده.دکوزکونړ)شګې اوښیوې (نه نیولې تردرېنوردرېدکونړدره دکونړپ
سرای   چغه  کې  وروسته  سرکاڼو،نوابات،تیشه،یارګل،دمکلی)په  دره،پشت،دونایي،  مزاردرې،څوکۍ،نرنګ،باډیل 

ې کسان اواوس اسداباد(،کیراله،مروره،دپیج دره،داسماردره،ان ترنور ستانه پورې ټول دکونړپه نامه یادشول اوالځین
  .کونړونو،برکونړ،کوزکونړاودخاص کونړنومونه اخلي دورته 

اوبی نامه  په  سرای  کلی(دچغه  دکونړمرکزدمکلی)دمه  شو اوروسته  بدل  نامه  حکومتي   .داسدابادپه  یې  لومړی 
وه اوکلونه وروسته دوالیت درجې ته ارتقا ورکړای شوه.یاد والیت دافغانستان په نیژدې شمال   «حکمراني»هادار

  .تیځ کې پروت دیخ
  .دنورمالومات دپاره کوالی شئ چې زماپینځه پنځوس کلنه مقاله دزیري په جریده کې ولولئ

  «پای »         
  ۱۷/۵/۲۰۲۲ــ /۲۷/۲/۱۴۰۱دلیکلونیټه یې:     

بندجوړشي نودابه ډیرلوي کاراووطن ته سترخذمت وي.   اکه دکونړددرې په مست لیوني سین باندې یودبریښن:یادونه
ډیرپخوااینجنرانوسروې کړې وه چې په دې سیند دبریښنا شپږبندونه جوړیدای شي. که هلته شپږدبریښنابندونه جوړشي 

ووایو ون به  زغرده  دکونړدشنوښونانواوشنونښترودشنېچپه  دسویتزرلین«ښایست» ېدر ې  ته «ښایست»دبه 
  .کړيکیش)کیشت(او مات ور 

په یادسین دبریښنادبنددجوړیدودپاره ماپه یوه نظم کې لس دولس کاله پخوایو وړاندیزهم کړی ؤاوپه یوه ویبپاڼه      
  .کې خپورشوی دی.که د مقالې لوستلوستړي کړي نه یاست نوهیله ده چې وې لولئ 

 دیادونې پای«.  »
 

  :داتاسواوداهم نظم
 

 د دکونړپه سیندیوبن
 خلکووه به کړي ډیرخوند+ ړپه سیند یوبندند کو

 روڼ رڼابه مووطن شي +اکمن شيواقتصاد به موځ
 هره خوابه ګل ګلبڼ شي +ې د ښتې به چمن شيرسپی

   «دتاشکن»داو«دوشنبې» د هم به قرض نه شوخال ص  
                                 خلکووه به کړي ډیرخوند +د کونړپه سیند یوبند

                *****  
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                   به پې خړوب شي+ وچې للمې بې ګړوب شي ۱«ګمبیری»
               ته به ځړوب شي«درونټې» +اودلغمان سوکړې به شنې شي

                                      ډاګ به ترې وڅکي یوشخوند«ما رکــو»د
                        خلکووه به کړي ډېرخوند+ه سیند یوبندپد کونړ

              *****  
 لوي ننګرها راوټول وطن پې رڼا کیږي +يیوخوڅه کړې چې شپږنورپې الجوړیږ

  یادیږينوم به په ټول جهان «پامیر»داو +لې سیال نیان به ورروان وي ډ لې ډ 
        ورته اړبه عشق اباد اوبخارا اوسمرقند + ته«سویس»يورکړ«کیشت»هد کونړدره ب

   خلکووه به کړي ډیرخوند+ړپه سیند یوبندند کو
          *****  

  + پردی کټ د نیمې شپې پردۍ بریښنا ده
 خوبریښنا د ترقۍ پخه بنا اوښه بنا ده

  + میلیاردونه شومصرف اومالوم نه شول
 له جها نه د غریبوکونړیا نوتقا ضا ده 

       ساپیان اوهم مومند به نورستان اوټول پې آباد
                        ندخلکووه به کړي ډیرخو+نړپه سیند یوبندود ک

                     *****  
   +یدیرش څلویښت کاله پخواوای ال جوړشو

       دغه بند په هغه وخت کې سروې شوی
 +ېاوس خود لته دډالروسیال ب جوش ک

       نوولې پاتې شوی ؟ «لس کاله  » اچې د
    ې خنډک مخ ېچې دوشمنان اوګاونډیان ی فکرکوم

                       خلکووه به کړي ډ یرخوند+یوبند دپه سیندکونړ 
             *****  

   نبې وي احسا هرچاوکړه نوډیرلوي که دامرسته
    سرترپا یه به رڼا کړي دا تیاره افغا نستا ن

 +هکې یا دوین «ځا نګو» ما شومان به یې
 « عیان» هم سپین ږیروته به هرڅه وي

     وي خور سند له دې مرستې ټول افغان« به»
  دخلکووه به کړي ډیرخون+سیند یوبند د کونړپه 

  .هو
  دخدیږووه به کړي ډیرخون +د کونړپه سیند یوبند

                       *****   
                                             .دګمبیري ډاګ دکونړدرې په پای کې پروت دی (۱) 
   ۱/۱۳۹۰/ ۱دنظم دلیکلونیټه:       «پای»
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