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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
   ۲۰۲۱/ ۱۰/ ۰۱              هاجره دلسوز 

 
 

 څــــــراغونـه پـه طـــوفـان کـې 
 

 (یوه هیره شوې مرغلره)
 

 :د دغې لیکنې اصلی ټکي
 

 د پیر حیدری د کتاب پیژندنه ) هی وروستی عقله چې ړومی وای !(؛ •
 

 ؛ نوی لویه لوبه د چا په وینو او زمکه پرمخ روانه ده؟ پښتانه باید ییل او تل وځپل شی •
 

 تیرو شلو کلونو کې شوي اشتباهات: تیر په هیر، خو چې اوس عادل اوسو؛ •
 

د اچولو رد • باندې د ټولو مالمتیو  اوو کلونو، په تیره یوې میاشتی راهیسې پښتنو ته  په پښتنو  له تقریباً   :
فاشیست، سپکاو قبیله،  د )کوچي، شتروان، مالی نکتایی پوش،  د دوی په حق کې  له حده تیر شوی،  ی 

 اشپشی...( کلمات استعمالیږی، حال داچې د انګریزی چلوټو اصلی قربانیان همدا پښتانه دي؛ 
 

ی او  د پښتنو د ټولو حقوقو غصب چې هیچا د دوی فریاد ته غوږ ونه نیو: پښتنو د تیرو ټولو جنګونو ځان •
 مالی خسارات او زیانونه وزغمل، خو هیچا ورته د عدالت یوه پروژه په کار وا نه چوله؛ 

 

ټولوافغانانو ته دملی یووالی بلنه: در نو هیوادوالو قومی سمتی او ژبنی تعصبات مو نور هم د بدمرغی   •
چی د ښایسته ګالنو په خواته بیایی راځئ په مینه او ورورلۍ یو بل ته داخوت السونه ورکړو او د یوې باغ

 .شان خپل وطن ښایسته او له بدبینۍ څخه تیرشو
 

 :اوس ستاسو درانه حضور ته په درناوي د پیر حیدری کوکي د مثال په ډول تقدیم کوم

 

*** 
ل. کال کې د افغانستان په اړه د بُن د لومړي کنفرانس له دایریدو وروسته؛ افغانستان کې یوه نوې سیاسی  ۱۳۸۰په  

ل شوه، دا وخت امریکایی ځواکونه افغانستان ته راغلی وو او د بُن د کنفرانس اکثریت او اقلیت رایو ته په  پروسه پی
نه کتلوسره د موقتی اداری مشر وټاکل)نصب( شو. له همدې وخته افغانستان کی ړندې بمبارۍ، بیعدالتی، تعصبات،  

غانانو، په تیره بیا د پښتنو زړه له دغو بیعدالیتو، ړندو  ل. کال کې د ډیرو اف  ۱۳۸۲فساد او خپلوی پالنه پیل شوه. په  
بمباریو، سپکاوی او د شراوفساد د عناصرو زور چلولو تنګ شو. هر یوه په بیالبیلو بڼو د دغو ناخوالو غندنه پیل 

و د کړل. تر هرچا دمخه استاد قتیل خوږیاڼي پېښور کې په ډیرو مجلسونو او مقالو کې نیوکی وکړی، د پښتو څیړن
پراختیا مرکز یو کتاب نشر کړ چی په پښتنو باندی د ظلمونو ښودنه یی کوله، د کتاب پر پوښ یو انځور راغلی و  
چې د هلمند یو سپین ږیری حامد کرزی له ګریوانه نیولی او د پښتنو د حق غوښتنه یې ورڅخه کوله. په دې سلسله  

د دی   ه په طوفان کې( په نوم یو کتاب خپورکړ. البتهل.مجاهد او ملی شخصیت پیر حیدری د) څراغون۱۳۸۲کې په 
ل. کال په  ۱۳۸۲پورې بیالبیلو وختونوکی لیکل سوی وې، خو د کتاب په بڼه د    ۱۳۸۲تر    ۱۳۸۰مقالی له  ۳۶کتاب  

جون( کې د دانش کتاب خپرولو مرکز له خوا چاپ شو چې د کمپوز چاری یی ذبیح هللا جان    ۲۰۰۳سرطان میاشت)د
ړی وی. دکتاب پوښ رنګه دی، چې په لومړی مخ یې د توپان یوه منظره ده چې د لګیدلو ډیوو یا شفق تر سره ک
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څراغونو پر سر پورې ښکاري، د پوښ څلورم مخ باندی د پیر حیدری عکس او د افغانستان ځوان نسل ته یې یو 
ال غالم حضرت سیسمار کاموال پیغام چاپ شوی دی. په پیل کې یوه لنډه لیکنه زموږ د مشر او نامتو شاعر او لیکو

راغلی ده، ورپسې پیاوړی استاد قدرمن محمد آصف صمیم د )پیر او حیدری کوکی یی( تر عنوان الندی یو تقریظ  
ورباندې کښلی دی. همدارنګه زموږ د ټولو استاد؛ لیکوال، شاعر، ملی مبارز او ولسی شخصیت بادام ظریفی یوه  

ه او د خپلو خاطراتو ترڅنګ یې د کتاب پر محیتویاتو رڼا اچولی ده. څلورمه  لیکنه کړی، چې د پیر حیدری پیژندن
لیکنه د میافاروق فراق ده. په خپله حیدری هم پنځو مخونو کې د خپل دردیلی زړه درد بیان کړی دی. پیر حیدری د  

ځوانی په عمر    نامتو لیکوال، شاعر ملی څیرې سیسمار صاحب زوی دی. یو روڼاند او په هیواد مین شخص دی. د
وروسته کورنیو او تنظیمی ذات البینی جګړو   ۱۳۹۰یې جهاد پیل کړ او ډیرې ستونزی اومهاجرتونه یی وګالل. له  

هم ډیر ځورولی دی، خو کله چی د بن له کنفرانس وروسته د ډیورند کرښې دوو غاړو ته په پښتنو کوم ناتار راغی 
جبور شو چی روان تعصبات، قومی او سمتی ناوړه تمایالت، فساد، د ده د زړه زخمونه یی په ناسور واړول، نو م

افغانی کلچر  پُستونو کې د ناالیقه کسانو تقرر، ملی ارزښتونو سره جفا، پر  دجنګساالرانو ظلم، غصب، په مهمو 
و او  ملنډې، د تاریخی شیرپور د زمکو، د ځنګلونو، دولتی فابریکو او فارمونو، تاریخی آثارو، د زمردو د کانون

نوروملی شتمنیو او طبیعی منابعو چور او تاالن وغندی، ده پرله پسې لیکنی وکړی او په غونډو کی یی د دې ناتار 
شکایتونه وکړل، چارواکو ته ورغی د هغوی تر مخې یې دا مسایل مطرح کړل او په پای کی یی د راتلونکو نسلونو 

 .اټول کړل او نوم یی ورباندی ) ځراغونه په توپان کې( کیښودد پند او د تاریخ د یوې پاڼې په توګه یو کتاب کی ر
په کتاب باندې لیکل شویو یادښتونو او تقریظونو کی د پیر صاحب کوکې موجه بلل شوی او د بُن د غونډې غلطې  
پریکړې محکومې او په موقت حکومت کې د فاسدو زورواکو په زور او غرور شاملیدل، قومی تعصب او په عامه 

و لوټ پیل کیدل.... لنډه داچې د هغه وخت ټول مظالم ښودل او غندل شوی او د پیر صاحب حیدری فغان یې شتمنی
پر ځای بللی دی. ای کاشکې هغه وخت دغو کوکو او فریادونو ته پام شوی وای اوس به د بهرنیو مرستو پر مټ  

له منځه نه تالی، خو حقیقت دا دی چی په دې  افغانستان د نړۍ یو ډیر آباد هیواد وای او شل کلنې السته راوړنې به 
شلو کلونو کی چې ډیر کم څه ترالسه شول لکه د مطبوعاتو آزادی، دډیموکراسی ارزښتونه، د خویندو حقونه، مدنی  
اتحادیو  د  دستاوردونه،  غوره  تقنینی  نور  او  شوراګانوقانون  د  سپورت،  فعالیتونو،  هنری  د  حق،  دتعلیم  بنسټونه، 

بات او څه ناڅه اقتصادی زیربنا به ټول خوندی او نور به هم د خونیتوب او ارزښت موندنې په لوری  جوړړل، انتخا
 .روان وای، اوس به د ملت جوړونې پروسه بشپړه وای، خو افسوس چې د حیدری غږ ته چا غوږ و نه نیو

غندل  ابتذال  هغه  مقاله کې  دې  په  لري.  نه غوښتل( عنوان  مو  داسې خو   ( مقاله  د    لومړی  مهال  هغه  شوی چې 
دیموکراسی تر عنوان الندې د پراختیا په حال کې و. دا لیکنه د ارواښاد مولوی صاحب خالص یوه په زړه پورې 

 .خبره را یادوي چې ویل یی و: ) موږ افغانستان آزاداو، خو را څخه ډیر آزاد سو(
دې پسې نورې مقالی هره یوه د تاریخ یوه پاڼه    دوهمه مقاله د طنز په خوږه ژبه له پند څخه یوه ډکه پېښه بیانوی او

ده، چې د اخالقی، مالی ، اداری او سیاسی فساد څخه یې پرده پورته کړی ده. څومره چې دکتاب لوستلو ته دوام  
ورکوو، د پیر صاحب حوصله د بیعدالیتو له السه مخ په ختمیدو ده ، آن دا چې د کتاب په اویایم مخ کې یې یوه مقاله 

د    ۱۳۸۲تر    ۱۳۸۱ک شته چې زما فریاد واوري؟( تر عنوان الندې ده، خو داسې ښکاری چی نه یواځې له  د) څو
پورې د فریادونو د اوریدو څوک نه و. دغې ټوله دوره کې دټولنی   ۱۴۰۰فریاد د اوریدو څوک نه و، بلکې آن تر  

ت څو  یو  امتیازات  ټول  و،  الندی  ستم  او  استبداد  تر  اقلیت  یوه  د  ناروغیو، اکثریت  لوږه،  په  ټولنه  او  اخیستل  نو 
مهارجرتونو او د جنګ په لمبو کی سوځیدله. دشر او فساد عناصر د یوه بی کفایته شخص تر چتر الندې را ټول 

 .شوي وو
پیر صاحب زموږ مشاهیر هم ستایلی لکه میرویس خان او احمد شابابا او غازی امان هللا او خاینین یی هم ټکولی لکه  

پورې دا نور. پیر صاحب د انتقاد تر څنګ الرښوونی هم   ۱۳۸۲رقی ضد تورې تاریخی څیرې او بیا تر  غله او ت
کړی دی. په زړه پورې دا ده چی لیکنی دومره طنازې او خوږې دي چې لوستونکی نه یواځې دا چې ستومانه کوی  

ه منځپانګې او چته ښکاري چې تیره نه، بلکې هر کار به پریږدی، خو د کتاب لوستلو ته به دوام ورکړي. د کتاب ل 
لوبه ټوله یوه سیاسی چلوټه وه چی هدف یی د پښتنو تباهی وه. جګړه د پښتنو په سیمو کې روانه کړل شوی وه او 
پښتانه له تحصیل. کار، آبرو، ښوونځی، روغتون او مادی او معنوی ارزښتونو بی برخی شول. ځوانان، تورسرې،  

ری یی هم د پنجاب له خوا او هم د اشغالګرو له خوا د ډیورند د منحوسی کرښې دواړو ماشومان، مشران او سپین ږی
 .غاړو ته و وژل شول، لوبه پړاو په پړاو پر مخ والړه او الځي

د دی کتاب هره لیکنه، هره پاڼه او هره کرښه په پښتنو باندی ظلمونه په مستند ډول بیانوي. ده ولیدل چی یوه ولسوالۍ  
ټول افغانستان او دهغه په شتمنیو حاکمه ده، ده ولیکل چې په څه ډول بیګناه خلک په ودونو، کروندو   په څه ډول پر

او باغونو کې د ناسمو او مغرضانه اطالعاتو له مخی بمباری او وژل کیږی، ده ولیکل چی په قصدی ډول د پښتنو 
دې خبرتیا ورکړه چی که اصالحات ونه    د نسل وژنی او بدنامی لپاره منسجم کار روان دی او چارواکو ته یی د

اوبو الهو   کړئ، نو ستاسی د حاکمیت ټغر به ټول شی، ډیر اسانه به ټول شی، وطن ته برابر شوی فرصت به په
شی، مرستی به څو زورواکی له ستونی تیری کړی او له حکومته به د خلکو زړه تور شی او همداسی وشول. اوس 
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ام ولی داسی آسانه سقوط شو، زه هر تاریخ څیړونکی ته وایم چی نور هیڅ ځای ډیر خلک وایی چی د شلو کلو نظ
مراجعه مه کوئ، ستاسو ټول ځواب په همدې کتاب کی دی، تاسی د خپل تحقیق لپاره هرڅه په همدی کتاب کی پیدا 

مو وشرمید. ای کوالی شئ، تاسې ته به سپینه شی چی ولی ملت جوړونه ونه شوه، ولی د افغانسان نوم بد او په شر
کاشکی هغه وخت فاسدو او بی کفایته چارواکو د دغه کتاب هری پاڼې او کرښې ته پام کړی وای او ځان یې اصالح  
کړی وای او د آخرت د ورځې له بازخواست ویریدلی وای. که چیری د دغو شلو کلونو چارواکی لږ متوجه وای ،  

نه بمباری کیدل او د کندهار    نه شهیدان کیدل، د هلمند باغونه بهد ډیورند دکرښې دوو غاړو ته به میلیونونه وګړی  
غیرتی ولس به په وینو کی نه لمبید، د زابل کلی به په هدیرو نه بدلیدل او د ننګرهار بی شمیره ځوانان به له خپلو  

او پلرونه د پښتنو آرمانو سره تورو خاروته نه کوزیدل. افسوس چی میلیارډونه ډالر چا په بډه ووهل او زامن، ورڼه 
 .شهیدان شول

ډیره غیر عادالنه خبره خو داده چی د هرڅه مالمتی په پښتنو ور اوړي. ټول امتیازات هم د غیرپشتون و، جګړه او  
فسادهم غیر پښتون اوږد کړ، وینی یی هم توی کړی، بهرنیان یی هم غلط پوه کړل، د بهرنیو مرستی یی هم وخوړی  

ال اوس هم د مظلوم پښتون پرضد تبلیغ کوي. کله یی قبیله بولی، کله یی فاشیست بولی او    او مسئولیت هم نه منی او
 .کله یی کوچی

 .دا د پټي سر دی، پټی وروسته سورور دی! که اوس هم افغانان له غفلت را ویښ نشی، غمیزه نور هم اوږدیږی
وی وای، خو اوس هم ناوخته نده له دی موږ د حیدری صاحب دغه کتاب یوه ورکه مرغلره بولو، کاشکی ورته پام ش

کتاب ډیر څه زده کیدای شی او د افغانانو د جینوساید ډیر واقعیتونه پکې موندل کیږي. که آینده کې هم چارواکي د  
 .ملت کوکي نه اوري برخلیک به یې همداسې وي لکه تېر
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