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 3تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 ۹۲/1۱/۹۱1۲         یزو تونښسردار ولي پ
 

 افغانه نجلۍ
 (د افغانستان پېژندني نخښه)

 

ع کال کي پخواني شوروي یرغلګرو پر افغانستان برید وکړی، 1۲۹۲کله چي په 
 او په ِمکر سره د افغانانو تر شا ودرېد لوېدیځ د خپلو شومو موخو د پاره سمدالسه

ښوول، یو له مکرجنو تبلیغاتو څخه د  افغانان ئې خورا مظلومان او د زړسوي وړ
افغاني نجلۍ ننۍ د بحث عکس دئ چي په سترکو کي ئې خواري او بې وسي له ورایه 

ئې د هر چا  نارې وهي، هغه عکس چي لوېدیځ غوښتل د روسانو څخه د کرکي د پاره
 لوېدیځ د خپلو تبلیغاتي دستګاوو په زور دا عکس د نړۍ هر کونج په سترګو ورننباسي،

 .دې عکس تر شا خورا لوی داستان هم پروت دئ چي نن به ئې وشنو ته ورساوه، د
نیشنل سټیو ټیم َمک، د نړۍ د نوموتو عکاسانو څخه دئ چي د مشهوري مجلې )

کاله د مخه د امریکا  ۲۹سره کار کوي، مک په خټه امریکایي دئ چي  1(جیوګرافیک
هغه وخت د نړۍ په نوموتو عکاسانو  په پنسلوانیا ایالت کي پیدا سوی دئ، نوموړی

 ۹ ( عکسشربت ګليع کال ئې د پېښور په ناصر باغ کېمپ کي د یوې افغاني نجلۍ )1۲۹۲چي په کي حساب سو 
واخست، دا عکس وروسته خورا ډېر نوم وکړ چي ان یو کال وروسته د نیشنل جیوګرافیک مجلې پر لومړي مخ د 

 .وتر نامه الندي چاپ س« افغاني نجلۍ»
دغه عکس هم د ښوونځی د خېمې مخ ته ځیني )کلنه او د کډوالو د ښونځی زده کوونکې وه  1۹هغه مهال شربت ګله 

افغاني »هغه مهال چي مک له شربت ګلي څخه عکس نیوه د نامه پوښتنه نه وه کړې نو ځکه د  (اخستل سوی دئ
لو ک خیستونکی او ورسره نور ملګري ئې په نیوي یموکلونو پوري نامالوم وو. د یاد عکس ا 1۹اصلي نوم تر « نجلۍ

 .کي څو ګښته د شربت ګلي په لټون پسي ناصرباغ ته ورغلي خو بریالي سوي نه وه

 
شربت ګله پښتنه او ننګرهار والیت د پچیر او اګام اولسوالۍ د سپین غره د توري بوړي اوسېدونکې ده، دا شپږ کلنه 

وري ئې په بمبارۍ کي مور او پالر له السه ورکړه او له هغه وروسته د خپل چي د پخواني شوروي اتحاد له ل وه

                                                           

د انځور کلمه کاروي. انځور د رسم یا نقاشي معادل دئ. لیکواالن باید دې ځای  ډېر لیکواالن د عکس/فوټو پر ځای1
 ته پام وکړي، کنې نو د اوینچي د شهکار اثر، او ورځني عکس توپیر به څنګه کوو؟

 
ع کال رامینځ ته سوې ده، چي راپورونو 1۹۹۱: د امریکا د جغرافیه پوهني ملي اداره ده، چي په نیشنل جیوګرافیک۹

 ښيکله لسیزو راهیسې مرسته کړې ده، دې ادارې په انساني تاریخ  کښيد جغرافیې د نصابونو په پرمخ بېولو  ئې
ول او د حیوانانو کورنۍ ژوند ثبت کښيد کښتۍ ټوټې پیدا کول، په ځنګلي سیمو ( ع)ځیني نادري وکړې، لکه د نوح 

کار ته مال تړلې ده چي روسانو او ځیني نورو ئې یو مخ د څارګرۍ کښيداسي نور، خو متاسفانه په دې ورستیو 
 هیوادو ئې پر کار بندیزونه ولګول

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pashton_zoi_afghana_nagli.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pashton_zoi_afghana_nagli.pdf


  
 

 

 3تر ۹ له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ع کال په پای کي له رحمت ګل سره 1۲۲۱د پېښور ناصر باغ ته راکډه سوه، دې د  ورور، درې خوندو او انا سره
ه او ه، زاهدچي پېښور ته نژدې ئې په یوه تنور کي کار کاوه واده وکړ، اوس شربت ګله درې لوڼي لري، چي روبین

 عالیه نومیږي او څلورمه لور ئې په کوچنیوالي کي مړه سوې ده.
دغه عکس په داسي حال کي اخیستل سوی چي د شربت ګلي سور پوړنی پر سر، او اوبو ته ورته شنې سترګي ئې 

 کس بلکمرې ته مخامخ نیولي، دا عکس د افغان جګړې او په ټوله نړۍ کي د کډوالو د حالت انځورګري کوي. د ع
 اړخ دا دئ چي شربت ګله شنې اغېز لرونکي شنې سترګي لري چي تر اوسه په بل عکس کي نه وې لیدله سوي. 

ع کال په جنورۍ کي نیشنل  ۹۱۱۹کله چي د نړۍ په ټولو نامتو رسنیو کي د شربت ګلي عکس الس پر الس سو نو د 
ټو مک په مشرۍ یوه ډله پاکستان ته واستوله چي له بیا پیدا کولو د پاره د س ېزیون د شربت ګلي دجیوګرافیک ټلو

دوی ژباړن او الروی وو،  کولو کي د عکاس او خبریال سره ژورنالیست رحیم الله یوسفزی هم د شربت ګلي په پیدا
کېدو د پاره کور په کور وګرځېدل، او هر چا  دوی د پېښور د ناصر باغ افغان کډوالو کېمپ کي د شربت ګلي د پیدا

شربت ګلي عکس ورښکاره کړ، که ئې څرک ولګول سي، له دوو ورځو وروسته د ښوونځۍ یوه ښوونکي ته ئې د 
وویل، چي دا انجلۍ پېژني، خو اوس ئې خلک علم بي بي بولي، کله چي مک کري ولیده، هغه نجلۍ شربت ګله نه 

له بیرته خپل هیواد افغانستان ته څو کاله مخکي کډه وه، پلټونکي ډلي داسي فکر وکړ چي په غالب ګمان شربت ګ
 سوې، چي ښایي د توري بوري په څنډو کي خپلي غرنۍ سیمي ته تللې وي؟

درې ورځي وروسته د ډلي ښځینه غړو چي کله شربت ګله د خوني په لور د تګ پرمهال ولیده، وویل، همدغه شربت 
خپل عکس په مشهورتیا نه وه خبره خو کله چي د مجلې  له دکالو وه او تر دې مها 3۱ګله ده، شربت ګله اوس د 

 کارکوونکو خبره کړه، دا ډېره حیرانه سوه، د پخوا په پرتله د شربت ګلي پر مخ ډېري ناخوالي لیدل کېدې.
ع کال کي پر شربت ګله د لومړي ځل له پاره نیشنل جیوګرافک ټلویزیوني رسنۍ یو مستند فلم جوړ کړ چي ۹۱۱۹په 

په نوم په ټوله نړۍ کي مشهوره سوه، د فلم وروسته نیشنل  3«مونالیزا» افغان جګړې وروسته شربت ګله دله هغه 
جیوګرافیک د هغې د کورنۍ د روغتیا ټول لګښتونه په غاړه واخیسته او همدا راز ئې ګله د حج د ادا کولو لپاره مکې 

 .ته ولېږل
 

 : شربت ګله وایي
 

بهرني عکاس ئې د پېښور په یوه کېمپ کي عکس اخیسته، خو زه نه پوهېدم چي "..هغه وخت ئې په یاد دئ، چي 
 کاله وروسته نور عکسونه هم واخلي.". 1۹همدغه عکاس به مي 

 

 : عکاس وایي
 

".. د شربت ګلي لومړی عکس مي په داسي وخت د پاکستان په یوه افغان پنډغالي کي واخیست، چي ګلي په یوه خېمه 
 کي ژوند کاوه.".

  .عکس، هغه مهال د نیشنل جیوګرافیک مجلې په تاریخ کي، تر ټولو غوره عکس ګڼل سوی وو دغه
 ښي، دا عکس ئې د پاکستاني پېژندپاني د پاره اخیستی دئ.ع کال ک۹۱1۲ شربت ګله په

                                                           

ځور کړی دئ، ویل کېږي چي ښایي دا به مونالیزا چي په خندرویه نجلۍ هم اوڅاره ده، د ایټالوي انځورګر)لیونارډو داوینچی( هغه انځور دئ چي ده په روغنو د سپېدار پر لرګي ان 3 

 ولو ښایسته نجلۍ وه.  د اوینچي د وخت تر ټ
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چي د  دئ غالمغالپه رسنیو کي  اوسکلنه او په پاکستان کي د هجرت شپې او ورځي ګالي،  ۲۹شربت ګله اوس 

( دفتر له خوا خپاره کړی مالومات په ډاګه کوي، چي د پېښورباد )آ( د حیات نادراستان دنفوسو د ثبت ادارې یا )پاک
 .( ورکړی دئشناخت کارډد پاکستان پیژندپاڼي ) ته شربت بي بي غه ادارې افغان مهاجر رحمت ګل او د هغه ماینې

س لکه امریکا چي د روس له ماتېدو سره موږ ته شاه کړه، مک په دې عکس ځان ته نړیوال شهرت پیدا کړي او او
 ده هم همداسي غوږنه د شربت ګلي په اړه ګاڼه اچولي دي.

  :http://stevemccurry.comد مک د نورو عکسونو د پاره د ده پاڼه کتالی سئ
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