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 د نوي نسل روزنه 
 
 
 او
 
 

 زموږ دریځ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آصف بهاند 
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 اهدأ:
 
 
 
 
 

 !عبدالشکور رشاد تهعالمه فاضل استاد 
 

 لـوي نســان د نــتـسـ انــغ ــې د افـچ
 

 د عمر تر پایهیې په روزلو کې 
 

 .هلې ځلې وکړې 
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 د کتاب ځانگړنې: 

 

 ، دریځ د نوي نسل روزنه او زموږ د کتاب نوم:  
 

 : آصف بهاند،لیکوال
 

 ، میاشت   جون کال ۲۰۲۱د   د خپریدو نېـټه: 
 

   .د خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین پورتال 
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 د مطالبو فهرست 
 
 

 ام مخ  ۸                                                                             ــ لومړنۍ خبرې ۱
 

 ام مخ  ۱۰                  مینه او دوښمني  ، زدکړهنوی نسلــ   ۲
 

 ام مخ  ۱۴  د جهاد او مقاومت د یو مدعي په کلي کې یو درسي ټولگی، یو درسي ټولگیــ   ۳
 

 ام مخ  ۱۹               رونهـیـد نسلونو توپــ  ۴
 

 ام مخ  ۲۲                وځولو دود س د ښونځي ــ  ۵
 

       او زده کونکي مال ته کښېنول د ښوونځي دروازې تړلــ  ۶
      ام مخ  ۲۷                له معارف او مال سره جفا ده

 

 ام مخ  ۳۴            شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه ــ   ۷
 

 ام مخ  ۳۷           نسل وصیت او نصیحت د نوي   ټوپکوالو ته ــ   ۸
 

 ام مخ  ۴۰                   یو میلیون نشه اي ماشومان  نه ایلیدونکې سونامي ــ   ۹
 

 ام مخ  ۴۹             پیسې ته بکش زود!«  »دود به دود ــ  ۱۰
 

 ام مخ  ۵۳           »افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد »یوه بله نیکنامي؟ ــ   ۱۱
 

 ام مخ  ۵۷               »وسله ګرځول سنت دي«؟ ــ  ۱۲
 

 ام مخ  ۶۲            د نوي نسل روزنه او د نشه یانو هدیرېــ  ۱۳
 

 ام مخ  ۶۶       نوی چاپ شوی او ویشل شی کتاب  ، »تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟«ــ  ۱۴
 

 ام مخ  ۷۷              د سواد ټیټه سطحه او  بې سوادي ــ   ۱۵
 

 ام مخ  ۸۰           او زموږ د نوي نسل برخلیک د سواد زدکړې نړیواله ورځــ  ۱۶
 

 ام مخ  ۸۴          د معارف د کوچنیانو چکچکې  او  د چارواکو ځانغوښتنهــ  ۱۷
 

 ام مخ  ۸۷               د نجونو نړیواله ورځ ــ  ۱۸
 

 ام مخ  ۸۸               د حق الزحمې نوی تعریفــ  ۱۹
 

 ام مخ  ۹۲          د وطن او نوي نسل بربادول دي  ښونځیو تړل،د ــ  ۲۰
 

 ام مخ  ۹۴        که د مفسدینو د جیبونو ډکول؟ د معارف له پاره بهرنۍ مرستې، ــ  ۲۱
 

 خ م  ام ۹۶                     ولې؟ نیکمرغي، بدمرغي،ــ   ۲۲
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 ام مخ  ۹۹                             دوه ماشومان، دوه مرګونه او دوه چلندونه ــ  ۲۳
 

 ام مخ  ۱۰۳                   د مرګ بزنس او یوه لنډه یادونه ــ  ۲۴
 

 ام مخ  ۱۰۵              (ډک ژوند ونو یاړ  و زیارونو ا)له  مهاجراوښان، مهاجر اوښبانهــ  ۲۵
 

 ام مخ  ۱۱۲                   (Mit Afghanistan)  زما افغانستانــ  ۲۶
 

 ام مخ  ۱۱۸               « د امپراتور نوې جامې»  او افغانستان اوسنی حالت د ــ  ۲۷
 

 ام مخ  ۱۲۲        د ډاکتر زغم وصیت  طبیب او مالــ  ۲۸
 

 ام مخ  ۱۲۷                  ږ کلنه او انصاف ـشپیته کلن، شپــ  ۲۹
 

 ام مخ  ۱۳۰                 ...»دا خـو شمــال و، چـې اور یـــې راوړ ــ  ۳۰
 

 جامعة الصاحات،   ــ د افغانستان ښونیز نظام  ۳۱
 ام مخ  ۱۳۲                     د نوي نسل...؟  یا  اشرف المدارس

 

 ام مخ  ۱۳۵                 او نوي نظریات  زړې دروازېــ  ۳۲
 

 ام مخ  ۱۳۷               ککړه هوا او ککړ ذهنیت ــ  ۳۳
 

 ام مخ  ۱۴۰                ککړتیا او زموږ هڅې په افغانستان کې د هوا ــ   ۳۴
 

 ام مخ  ۱۴۲           ام کال کې د خلکو سویه  ۲۰۱۸په    دا دې هم د یو ویشتمې پیړۍ ــ  ۳۵
 

 ام مخ  ۵۱۴             په کوڅو کې پراته مړي  د سرک د غاړې مړي،ــ  ۳۶
 

 ام مخ  ۴۹۱          ښوونځي او شاگردان  حج، حاجیان ــ  ۳۷
 

 ام مخ  ۱۱۵                ټاکنې او د کابل اندامونه ــ   ۳۸
 

 ام مخ  ۵۱۵              ماشوم پلورنه، د یوې غمیزې دوام  قیمتي جامې او وږي نسونهــ  ۳۹
 

 ام مخ  ۱۵۸                   »ویاړلي«ــ  ۴۰
 

 ام مخ  ۱۶۳                    لوحې او نسخېــ  ۴۱
 

 ام مخ  ۱۶۶                 برخهدویمه   ، زموږ لوحېــ  ۴۲
 

 ام مخ  ۱۷۰                  دریمه برخه ،زمـوږ لـوحېــ  ۴۳
 

 ام مخ  ۱۷۳             څلورمه برخه ، زمـوږ لـوحېــ  ۴۴
 

 ام مخ  ۱۷۵               د ملک صاحب کلی  او دیموکراسي بي بي ــ  ۴۵
 

 ام مخ  ۱۷۸               یو شعر زما یوه خاطره او  ه د هسکې مېنې غمیز ننگرهار د  ــ  ۴۶
 

 ام مخ  ۱۸۴                 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!« ــ  ۴۷
 

 ام مخ  ۱۸۶               له وطن سره د مینې یوه غوره بېلگهــ  ۴۸
 

 ام مخ  ۱۸۹            )د اوښلنو سترگو یوه خاطره( موږ او څاروي  منی، پاڼې ــ  ۴۹
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 ام مخ  ۱۹۱            د ټوپکیانو د نادودو کیسې  سره دی؟ ماشوم له تا ــ  ۵۰
 

 ام مخ  ۱۹۳   د کورونا د خپراوي له پاره بې مزده مزدوران  زموږ د وطن مالیان،ــ  ۵۱
 

 ام مخ  ۱۹۶             تاوتریخوالی  له اورني تر کفن او مدفن پورې ــ  ۵۲
 

 ام مخ  ۲۰۰                  د ماشوم نړیواله ورځــ  ۵۳
 

 ام مخ  ۲۰۱           د هلمند د جگړې یو دردونکی انځور ،  هلمند، اور او وینېــ   ۵۴
 

 ام مخ   ۲۰۶            د رڼا او تیارې جگړه  ...« ورونو جمع تیاره ده» ــ  ۵۵
 

 ام مخ  ۲۰۸                لیکوال  پېژندنه د ــ  ۵۶
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 خبرې لومړنۍ 

 
 
 

د ټولو  و چې    ې ، په ټولو کې زما ټینگار پر د د نوي نسل د روزلو له پاره مې چې څه لیکلي دي
 س یې بیا وایم: تل مې ویلي او او  ،ې ديتړلد تعلیم په نشوتوالي پورې  ستونزو ریښې 

 

رامنځته  په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول شي، د  
کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځته کیدو  
مور او المل ده. نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور تعلیمي  

 ږي. ېـبدلون ته اړتیا لیدل ک 
 

ه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون را منځته نه  چې څو په ټولن  ي د  باورډیری روڼ اندي په دې 
شي، په ټولنه او عیني عملي ژوند کې د مثبت بدلون تمه یو ناسم کار دی. په مثبت لوري د خلکو  
د ژوند د هر اړخیز بدلون له پاره  یوازینۍ الر تعلیم دی، د همدې دلیل له مخې باید په تعلیم او  

څو د تعلیم د نهضت کارکونکي    ، په ابتدایي بڼه هم ويزدکړه باندې ډیر ټینګار وشي، که ډیر  
 . او الرویان نور هم تشویق او وپالل شي 

 

ماً دې زموږ  ت او نوی نسل دې ته اړنباسو چې ح  یر ته قانع شو پموږ باید د دوو نسلونو تر منځ تو 
ر ستر شي، د دوی په څېر  ـډېری افغانان هڅه کوي چې کوچنیان یې د دوی په څې  ر وي.ېـپه څ 

فکر وکړي او حتی د دوی په څېر خوب او خوراک وکړي. دا ډول خلک تر اوسه نه پوهېـږي  
 چې د دوو نسلونو ترمنځ څومره لوی واټن پروت وي.  

 

  له دا لوی واټن به هلته لږ وي یا به ډېر کم وي چې میندې  پلرونه یا مشران د نوي تکنالوژۍ  
خو سره له دې هم د دوو    ؛ زدکړې وکړي او پر مخ والړ شي  ،پرمختگ او حرکت سره سم

نسلونو تر منځ جوت توپیرونه شته وي. مثالً په پخوانیو زمانو کې ډېرو لږو کورنیو او اشخاصو  
یا   ټوله کړای شوې  یوه موبایل کې را  په  نیمه نړۍ  تقریباً  لرلې، خو اوس  د عکاسۍ کمرې 

نه کوي، که موږ له همدې تکنالوژۍ سره ځان عیار  راخالصه شوې ده او نوی نسل استفاده ور 
 ډېـرېـږي. نور هم نه کړو او د کارولو وړتیا یې و نه لرو، نو له نوي نسل سره مو واټن 

 

ړي په پیل کې د نړۍ  ـپې(  ۲۱په افغانستان کې د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې د روانې یو ویشتمې )
رامنځته کړ چې طالبي رژیم یې ړنگ کړ او پر ځای یې داسې  څو هېوادونو په گډه داسې بدلون  

رژیم او خلک پر افغانستان حاکم کړل چې تر طالبانو ال ناروغ او د زرگونو نیمگړتیاوو لرونکي  
وو. د افغانستان په تعلیمي برخه کې هم د نویو راوستل شوو خلکو )تنظیمي جگړه ماران( د  

او نوی تعلیمي نصاب یې باب    م او داسې نوی تعلیمي نظاافکارو پر بنا بدلونونه راوستل شول  
کړ، چې تر ښېگڼو یې بدگڼې او دوښمنۍ ډېرې وې او د هغه په پایله کې نوی نسل له کور، کلي  



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

د    چې ي پورې په داسې روحیه وروزل شو  ځجومات، مدرسې نه نیولې تر ښوونځي او پوهن 
 عقدو او دوښمنیو تله په کې ډېره درنه وه. 

 

بره په تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب کې ده. که تعلیمي نظام د نوي عصر له غوښتنو  اصلي خ 
او پوښتنو سره سم وي او په تعلیمي نصاب کې د نوي عصر د نویو علومو او پوهې تله درنه  
وي؛ نوی نسل به مو له ټولې نړۍ سره په ټولو برخو کې په سیالیو کې برابر وي؛ که نه حال  

 لکه دا اوس چې دی.  به مو تل داسې وي 
 

دا    او  د نوي نسل په روزنې پورې اړه لري  په دې کتاب کې زما د راټولو شوو مقالو محتوی
دا ستونزې او  نوي نسل څنگه وروزل شي، په دې الره کې ستونزې کومې دي او    راښیي چې 

 خنډونه څه ډول ایسته کېدای شي. 
 

« مقالې راوړل  ۵۴کې ټولې »   (زموږ دریځد نوي نسل روزنه او  ) الو په دې ټولگه  قزما د م
  او پاتې مقالې یې ،  د نوي نسل په روزلو پورې اړه لريېغ په نېغه  نې  ډېره سلنه یشوې دې چې  

او په اوسني وخت کې د    نسل په روزنې پورې تړلې دي داسې مقالې دي چې په یوه بڼه د نوي 
 . ځ روښانه کوي یدر ږ نوي نسل د روزلو په برخه کې زمو

 

  د نوي نسل روزلو نسخه   ،هیله ده چې د یو نوي او پرمختللي افغانستان د جوړولو په الره کې
د  ، څو د نوي نسل د سمې روزنې په پایله کې خپل وطن او خلک  په سمه توگه وکارول شي
 ور ورسوو. پرمختگ لوړو پوړیو ته 

 
 ! د نوي نسل د سمې او مدرنې روزنې په هیله 

 

 ف بهاند صپوهندوی آ 
 

 هېدرسلیف 
 

 ډنمارک 
 

 د دوه زره یویشتم کال می 
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 ، زدکړه نوی نسل
 

 دوښمني مینه او 
 

 
ړي په پیل کې د نړۍ  ـپې(  ۲۱په افغانستان کې د ناڅاپي بدلونونو په لړ کې د روانې یو ویشتمې )

څو هېوادونو په گډه داسې بدلون رامنځته کړ چې طالبي رژیم یې ړنگ کړ او پر ځای یې داسې  
نیمگړتیاوو لرونکي  رژیم او خلک پر افغانستان حاکم کړل چې تر طالبانو ال ناروغ او د زرگونو  

وو. د افغانستان په تعلیمي برخه کې هم د نویو راوستل شوو خلکو )تنظیمي جگړه ماران( د  
او نوی تعلیمي نصاب یې باب    م افکارو پر بنا بدلونونه راوستل شول او داسې نوی تعلیمي نظا

له کور،    کړ، چې تر ښېگڼو یې بد گڼې او دوښمنۍ ډېرې وې او د هغه په پایله کې نوی نسل
  چې ي پورې په داسې روحیه وروزل شو ځ کلي جومات، مدرسې نه نیولې تر ښوونځي او پوهن

 د عقدو او دوښمنیو تله په کې ډېره درنه وه. 
 

اصلي خبره په تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب کې ده. که تعلیمي نظام د نوي عصر له غوښتنو  
ي عصر د نویو علومو او پوهې تله درنه  او پوښتنو سره سم وي او په تعلیمي نصاب کې د نو 

وي؛ نوی نسل به مو له ټولې نړۍ سره په ټولو برخو کې په سیالیو کې برابر وي؛ که نه حال  
 به مو تل داسې وي لکه دا اوس چې دی.  

 

جاپان تر موږ زیات د جگړې زور ولید، د اتم بم تر کچې یې اورونه وزغمل؛ خو د خپل تعلیمي  
ټولو پرمخ تللو هېوادونو سره په ټولو    لهاو اصالح سره وتوانېدل چې د نړۍ    نظام په نوي کولو

ډگرونو کې داسې سیالي وکړي چې په هره برخه کې ورنه څو گامه ال وړاندې هم والړ شي، د  
بېلگه    ه نړۍ په کچه د دویم اقتصاد خاوندان شي او په هره برخه کې له خپل هېواد نه د اعتبار یو

 جوړه کړي. 
 

له السه   یې  او هر څه  لوټه شو  ـ  لوټه  لړ کې  په  اوږدې خونړۍ جگړې  د  دغه راز جرمني 
ورکړل، خو د تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب په نوي کولو او د جگړې له نا خوالو نه په درس  
اخستلو او دوامداره کار او راتلونکې ته په امید سره یې د جگړې ټول ټپونه او د هېواد ټولې  

ه داسې ورغولې چې اوس د اروپا تر ټولو پرمختللې تکنالوژي لري او د اروپا تر  ورانۍ بېرت
 ټولو ځواکمن اقتصاد او پرمختللی بډای فرهنگ لري. 

 

سیا د جگړو د الرو پر عمومي واټ کې موقعیت لرو،  اموږ او زموږ هېواد له بده شامته چې د 
نا پوه او خرڅ شوو    د دې پر ځای چې له خپل موقعیت نه مثبته گټه اوچته کړو، د نا اهله، 
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مشرانو د ناپوهۍ او د عامو خلکو د بېسوادۍ او نا پوهۍ په وجه، نه یوازې له ورانونکو جگړو  
 نه پند نه اخلو، بلکې د جگړو په لړ کې خپل هېواد خپله ورانوو او نور هم په څټ حرکت کوو.  

 

ښلو چې د نړۍ په هیڅ گوټ کې  موږ هغو فکرونو او اشخاصو سره ځان پیوندوو او ور پورې ن
هغه فکر او هغه اشخاص اعتبار او چلش نه لري، خو موږ ال د سر او وطن د له السه ورکولو  

 تر بریده ورباندې والړ یو.  
 

علم او پوهې ته مو شا کړېده او په داسې شیانو پسې روان یو او ویاړ ورباندې کوو چې هغه  
را ټیټ شوي چې یو د بل له ښکنځلو او سپکولو نه  هیڅ شتون نه لري، اخالق مو تر دې کچې  

 خوند اخلو، د تل له پاره یو بل ته د ذاتي دوښمن په سترگو گورو او... 
 

په کتو سره ویالی شم چې زموږ د وطن په رسمي او غیر رسمي   ته  نیمگړتیاوو  دغو ټولو 
ډې بلکې  نه،  هم  درې  نه،  هم  دوې  نه،  یوه  کې  نصاب  تعلیمي  او  نظام  ډېرې  تعلیمي  او  رې 

 نیمگړتیاوې او ستونزې شته دي چې څو نسلونه مو دومره ستونزو سره الس گریوان وو او دي.  
 

ده چې په تېرو او اوسنیو نسلونو کې قاتالنو، ورانونکو او انسان  دا  د همدې ستونزو عملي پایله  
  څ نه دی کړی، هی وژونکو ته قهرمانان وایو او ورباندې ویاړو. هیڅ کله مو د تولیدي کار فکر  

 کارگر او بزگر درناوی نه دی کړی او...  ي،تولیدونک د  کله مو 
 

دا ورانونکی کلتور پر ټولنه حاکم دی، د دې په مقابل کې یا هیڅ څوک غږ نه باسي او که غږ  
هغه هم د گوتو په شمیر دي. کله داسې هم شوي چې زموږ د ټولنې باسواده زدکړي او د    ، باسي

په اصطالح روڼ اندي هم د قاتلینو د ستایلو دایرې ته ورگډېـږي او د شخصي  لوړې سویې خاوند  
او قومي برترۍ په پار له قاتلینو قهرمانان جوړوي او ان د پیغمبر تر کچې یې لوړوي. دا په  

ډاکتر صاحب محب زغم څو جملې دي چې د »فرهنگ    ،اوسني وخت کې د یو با درده فرهنگي
روشنفکر پېژند  روڼ اندي یا  ندې یې لیکلې دي. دی هلته د  اصطالحات سیاسی« تر سرلیک ال 

 : وړاندې کوي  داسې یا تعریف 
 

متفاوت    روشنفکر: تهمتی است که برخی ها به خود میبندند و ویژه گی های آن در اقوام مختلف»
 :میباشد، به این گونه

 

 روشنفکر پشتون:  
 

همین   و  میگیرد  معاش  افغانستان  حکومت  از  که  دریشی  و  نکتایی  با  ملبس  پوهنتون،  استاد 
حکومت را دست نشاندۀ کفار می پندارد. به نظر این افراد باید جهاد کرد و قوای اشغالگر را  

 .ریش میتراشد اما ریش مال عمر را مقدس میداند رون راند. این روشنفکر با آن که یاز کشور ب
 

 روشنفکر تاجک:  
 

ولی   میگنجد  نه  شاروالی  دمترک  موتر  در  اش  و صفات  القاب  که  استاد...  نویسنده،  شاعر، 
قهرمانش حبیب هللا کلکانی و مسعود بزرگ است. در این میان خلقی ها و پرچمی هایی هم  

درجه دور خوردند و مسعودی را که یک    180شان  حضور دارند که بعد از سقوط حکومت  
 . عمر اشرار کثیف و بی فرهنگ خوانده بودند، دفعتاً غسل تعمید داده و به مقام ملکوتی رساندند 

 

 روشنفکر هزاره:  
 

مکتب خواندگی که تکلم به لهجۀ هزارگی را عار میداند و به لهجۀ ایرانی بهتر از روحانی و  
میکند، دم از ارزش های دموکراتیک میزند اما الگویش جنایتکاران جنگی  احمدی نژاد صحبت  

 .مانند مزاری، محقق، خلیلی، شجاعی، شمشیر و شفیع دیوانه است 
 

https://www.facebook.com/mohib.zgham?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARArAcDYZQHj6xfAsrALcH3SnvsBxqatuCSTYdWpxQyLFD0Q-Cj2L_5cYEG2DCs1YZz0J_juHbb_JJrs
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 روشنفکر اوزبیک:  
 

تا صنف   تا از جنرال دوستم که  ترجیح میدهد  باشد  داشته  دکتورا هم  اگر  مکتب    4کسی که 
و   ایشچی  ببرد،  فرمان  را  خواندگیست،  شان  قهرمان  قهر  چرا  که  بداند  مقصر  را  بای  مراد 

برانگیخته و سبب شده اند که قهرمان معصوم شان باالی حریم خصوصی شان تجاوز کند و  
 « .سبب آزار و اذیت و شکنجۀ شان گردد 

 

تر څو چې موږ په خپل تعلیمي نظام او تعلیمي نصاب کې ژور بدلون رانولو، د دوښمنۍ درسونه  
توږو او نوی نسل په نوې او مدرنه بڼه ونه روزو، تل به مو همدا حال وي چې هر  ورنه ونه  

 نسل به مو په خپلو کې سره دښمن او یو د بل ککرې به ماتوي. 
 

زموږ د رسمي او غیر رسمي تعلیمي نصاب ډېره سلنه، نوي نسل ته  د جگړو او دوښمنیو  
ذهبې جنگیالیو د جگړو کیسې دي،  ورزده کول دي. د تاریخ مضمون ډېره برخه د وطني او م

په دیني مضامینو کې ډېر بحث د حالل و حرام او روا و ناروا فتوا گانو برخه ده چې مینه او  
 محبت په کې تر ټولو لوی جرم گڼل کېږي.  

 

د تاریخ تدریس موږ په ناسمه توگه پرمخ بیایو. تاریخ به څومره پر موږ پورې خاندي. د نوي  
 چې څنگه موږ له پخوانیو او تېر تاریخ نه زدکړه وکړو:  وایي خواخوږی  نسل د روزلو یو بل 

 

 »ځوانانو ته باید ورزده کړل شي چې: 
 

 ه. یا سپینې، تاریخ ته بېتفاوته د   ڼئتاریخي ورځې که تورې وګ
 

 . ږيـږي نه، تجربه کیـتاریخ احساسی
 

  ئ. تاریخ له تاسو څخه نه غندنې غواړي نه لمانځنې، بلکې غواړي زده کړه ورڅخه وکړ 
 

  ي: تاریخ نارې وه 
 

 نئ! له پخوانیو یې زده کړئ او خپل هېواد د پردیو لپاره مه ورانوئ، خپل هېوادوال مه وژ 
 

 . عجیبه دا ده، چې موږ پروني قاتالن غندو او ښکنځو، خو ننني غله او قاتالن پر اوږو ګرځوو 
 

 «  .تاریخ زموږ دغه ملي حماقت ته سربداله دی
 

له دې نه ښکاري چې زموږ تعلیمي نصاب د دوښمنۍ تدریس کوي، نو نوی نسل به خود انتحاري  
خلک د گور تیارو ته بیایي. د دې دوښمنۍ  کېـږي او د جنت په تمه به ځان او یو شمیر نور  

 زمینه موږ خپله په خپل کور، کلي، ښوونځي، پوهنځي او جوماتونو کې برابره کړېده. 
 

دا په یاد ولرئ چې دوښمني ارثي نه ده چې د چا په خټه او ډي ان اې کې په طبعي ډول موجوده  
تر السه کیـږي او زدکړه له  وي، دوښمني یوه ټولنیزه منفي پدیده ده چې د زدکړې له الرې  

مشرانو، ښونکو، ټولنې، میډیا او کتابونو نه کېـږي. کله چې زموږ د ټولنې پاسنی نسل، کتابونه،  
دیني او غیر دیني ښوونکي حتی د میډیا ډېره سلنه د دوښمنۍ په زهرو لړلي وي، د وژلو او  

 ږدول کېـږي. ـتبلیغ کوي، نوي نسل ته به خود ورلېدوښمنۍ 
 

هنرونه په تېره ادبیات او په ټول کې زموږ تعلیمي نصاب باید نوي نسل ته د علومو او  زموږ  
فنونود زدګړې تر څنگ، د وطن مینه ورزده کړي او په ځانگړي ډول د ادبیاتو او ښونکو دنده  
ده چې د نوي نسل د ذهن له کروندې څخه د جگړې فکر او د باروتو دود او بوی پاک کړي او  

 ینې ، وطنپالنې او انسان دوستۍ زړي وکري. پر ځای یې د م 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?epa=SEARCH_BOX
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13  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

موږ باید نوي نسل ته د دوښمنۍ او منفي تجربو پر ځای، د نوي زمان د غوښتنو پر اساس داسې  
څه ورزده کړو چې د نوي ژوند له نویو ستونزو سره د مقابلې الرې چارې ورته روښانه کړي  

 نه د کرکې او جگړې بیرغ.  او د تېرو مثبتو تجربو روښانه ډیوې په الس کې ورکړو،
 

یو ځل مې د پیاوړي او ښه غږ لرونکي سندر غاړي او ټولنیز شخصیت فرهاد دریا په یادداشتونو  
 دلته ډېره ښه کارېدالی شي: تر سترگو شوه چې  جمله کې دا 

 

 « جای سنگ و تفنگ، رباب و کتاب بردارند.  هم جوانان به دترجیح می  :نمکصادقانه اقرار می»
 

 که یـو کلن ثمرغواړئ، غنم وکرئ! 
 

 که مو لس کلن ثمر په کار وي، ونه کېنوئ! 
 

 که د سل کلن ثمر هیله لرئ، نوی نسل وروزئ! 
 

 )کنفوسیوس( 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/FarhadDaryaOfficialPage/?__tn__=%3C-R&eid=ARAO11YyV_mX98pK9l1_GM9iBxrYRNC-jlkRBl_Sx3kl65djhFnNjuow5R__pk05AnQ680kwuzolh1_8&hc_ref=ARTE33B4FQWzsLIaM5Xtf8eeBTis8VIBqqhStpyo9_87CUyrE0RCBsa6DRzBnUUjPx8&__xts__%5b0%5d=68.ARBQ56ExbxQTILPhs7TpDkghHtG7_9Tew6QLhuOiYcziN0vQNY66otIwN8hJ3-E8k4lxn1pVpms-1c-j6H6RL-C3zBz50fw-Rmhy3N1uXBnuUWftQOcf17kqGjq78L1-Xno2M51zrofplGg05MqrWITbFnqTtuh8tq1xD2zmthZOypyYnsyFZ804qnMj37kvbCrDac4FSpfLFr_YV3hgd0A3zFfRXXWIFFNTd_8DeeVhEiSj0cnMyqPZF1riQWWyI-k7y8htfFOvCb0f-LmYWPUDiePWil9SNWN_G0r3AtASvTAs59PVZfU6a5SynZZy97oCaNPedo3B4VPCXBs30Z7vaNBjzHA5TT_Fhcwkna-SlXOnDw
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14  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 
 
 
 
 
 
 

 یو درسي ټولگی 
 

 د جهاد او مقاومت د یو مدعي په کلي کې یو درسي ټولگی 
 

 او څو نور عکسونه 

 

 

 ویل کېږي چې دا د افغانستان په بدخشان کې یو درسي ټولگی دی

 
عکس ښکته پورته    ی په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو، په تېره په فیسبوک کې یو زورونک

 ږي چې په لیدلو سره یې د هر با احساسه او وطندوست شخص په زړه کې گرځي: ـکې
 

 »نو زه به نه لیونی کېږم!«
 

د ټوپکي کلتور له راتگ سره، زموږ ټولنه او خلک له داسې سونامي گانو سره الس گرېوان  
خلک، په تېره نوی نسل په  شول چې له تصور او خیال نه وتلې خبره وه او اوس هم زموږ  

 همدې منجالب کې الس پښې وهي او د ډوبېدو او تباهئ پر پوله والړ دي. 
 

زموږ د معارف حال دومره خراب او شړېدلی دی لکه د شگو پر بند باندې چې سیالو راشي او  
د سترگو رپ کې یې داسې پر مځکې هوار کړي چې ته به وایي دلته هیڅ شی نه و. که تعلیمي  

یو عالم ستونزې په کې پرتې دي، که له تعلیم سره د دولت د مسلح اپوزیشن    ې ته گور  نصاب 
ږي، دغسې که  ـمخالفتونو او وژنو ته پام وکړې، بیا د ستونزو غرونه د سړي په مخ کې هسکې



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
15  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

اداري فساد ته گورې نو خیالي ښوونځي، خیالي ښونکي، خیالي کلینیکونه، خیالي پولیس او...  
و زده کونکو خراب اقتصادي حالت ته وگورې نو په سترگو یې وینې چې ډېر  که د ښوونکو ا

ځلې واړه ماشومان لوڅې پښې او شکېدلو جامو سره پرته له درسي کتاب او کتابچې ښوونځي  
 ته روان وي؛ چې هر یو په خپل وار سره د سړي زړه قلم، قلم کوي. 

 

ږي چې د ښوونې او روزنې په نظام کې یو  ـدې ټولو ستونزو ته په کتو سره بیا دا فکر پیدا کې
ژور بدلون او یوې داسې مسلکې رهبرۍ ته اړتیا ده چې هر څه په سمه الره سیخ کړي، څو د  
دې وطن بچیانو او نوی نسل ته د زدکړو داسې مدرنه علمي چاپېلایر برابر کړي، لکه خپل اوالد  

 ته یې چې سړی غواړي.  
 

ر د نوي نسل په علمي او مدرنه روزنه کې وینم، همدې موخې  زه د ټولو ستونزو د حل اساسي ال
ته د رسېدو په پار زما د لیکنو او مقالو ډېره سلنه د نوي نسل د روزلو له پاره وقف شوې ده.  

 زما زدکړې، زما تجربه او زما عملي کارونه داسې وایي چې: 
 

 دا ښه په یاد ولرئ:  
 

شي، هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل  تر څو نوی نسل په سمه توگه و نه روزل  
 له روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره الس گریوان اوسئ! 

 

د نوي نسل روزل داسې نه وي چې د واکدارانو او مشرانو کوچنیان دې په لوکسو موټرو کې  
بدخشاني،    تگ راتگ کوي او هر څه یې د اروپا په کچه مدرن او په خپله خوښه وي؛ خو زموږ 

ننگرهاري، کندهاري، وردکي او... کوچنیان دې یا تر سوځونکي لمر الندې ناست وي او یا دې  
 گي کې تر ښنگرو پورې اوبه او خټې پرتې وي. لپه ټو

 

د بدخشاني زدکونکو له چیکړو ډک ټولگي پورې اړوند لومړی د دوو قلموالو نظریات او بیا د  
ي نظام د خوار حالت څو انځورونه او ورسره زما له خوا څو  بېلگې په ډول د افغانستان د تعلیم

 لیکلې جملې: 
 

 لیکلي دي:  داسې ښاغلي نعمان دوست یاد عکس ته 
 

 ویل کیږي چې دا د مرحوم رباني د والیت ماشومان دي. »
 

ږي. خیر د جهاد او مقاومت برکت دی څه  ېـجایداد یې حساب نه ک هغه رهبر چې د شتمنۍ او  
 به نه وایوو. 

 

 په هر صورت مړو پسې خبرې ښې نه وي او زوی چندان شی نه دی چې حساب پرې وشي. 
 

اصلي خبره دا ده چې که د معارف وزیر او د معارف رئیسان د تعلیمي کال په پیل کې د زده  
 بد کوي. کوونکیو په کثرت ویاړ کوي؛ نو 

 

 ډیروالی د ولس بیداري او تعلیم سره د مینې له برکته ده. دا 
 

 « ډالرو په باران کې د تنکیو زده کوونکیو دغه حال دی.ږي چې د  ېـحکومت دې وشرم
 

 دي:  لیکلي دغه شان ښاغلي آرش ننگیال 
 

 وایی؛ دا د بدخشان درسي ټولګی دی. 
 

کلونو کې چې ټول   ۱٥استاد رباني یا هم جمعیت اسالمی د جهاد له زمانې نه تر ننه او په تېرو  
 نظام او واک له دوی سره وو خپلو جمعیتانو او خپلو سیمو ته څه کړي؟ 

 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/arash.nangial
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16  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

۔ دوی   خپل عام ولس تیاره او بې سوادۍ کې ساتلي څو د دوی ټوپک په غاړه کې واچوي دوی 
ي؟ د دوی باډیګارډي  پر اوږه اړو او کورنۍ یې وساتي. که دا ولس باسواده شو بیا د دوی ټوپک  

 کوي؟ 
 

 د افغانستان د تعلیمي نظام د خوار حالت څو انځورونه او ورسره زما له خوا څو لیکلې جملې: 
 

 
 ښې الس ته د جهاد او مقاومت او حجاب د مدعي لور 
 او چپ الس ته یې گورئ چې څوک ده او څه کوي. 
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17  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 دې کوچني ته له مشرانو څخه دا میراث ورپاتې دی. 

 

 
 . دا هم د جهاد او مقاومت د مشرانو د فکر زېږنده یو ټولگی دی

 

 
 ږي. ـداسې ځای کې کېپه وطن د نوي نسل روزنه    زما د 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
18  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

 
 د جهاد او مقاومت د یو بل مدعي مال صبور خبره ده چې ویلي یې وو: 

 وسله گرځول سنت دي. 
 دا کوچنی سر له اوسه سنت پر ځای کوي. 

 

 
 ږي،ـد یوه انسان وژونکي پر قبر باندې پنځه سوه میلونه ډالر لگښت کې

 خو زموږ د کلیوالو مکتبیانو دغه حال دی. 
 

 »د مینې کور یې زموږ 
 زموږ« وطـنـه مور یې 
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 رونه ـی ـد نسلونو توپ 
 

 له کوچنیانو، ماشومانو او نوي نسل سره د چلن مسأله

 
 

ډېری افغانان هڅه کوي چې کوچنیان یې د دوی په څېر ستر شي، د دوی په څېر فکر وکړي او  
اوسه نه پوهېـږي چې د دوو  حتی د دوی په څېر خوب او خوراک وکړي. دا ډول خلک تر  

نسلونو تر منځ څومره لوی واټن پروت وي. دا لوی واټن به هلته لږ وي یا به ډېر کم وي چې  
میندې  پلرونه یا مشران د نوي تکنالوژۍ د پر مختگ او حرکت سره سم زدکړې وکړي او پر  

مثالً په پخوانیو    مخ والړ شي، خو سره له دې هم د دوو نسلونو تر منځ جوت توپیرونه شته وي. 
زمانو کې ډېرو لږو کورنیو او اشخاصو د عکاسۍ کمرې لرلې، خو اوس تقریباً نیمه نړۍ په  
یوه موبایل کې را ټوله کړای شوې یا راخالصه شوې ده او نوی نسل استفاده ورنه کوي، که  

ه نوي نسل  موږ له همدې تکنالوژۍ سره ځان عیار نه کړو او د کارولو وړتیا یې و نه لرو، نو ل
 سره مو واټن ډېـرېـږي. 

 

زه چې کله د خپلو پنځو ځوانو اوالدونو له ډلې نه هر یوه سره خبرو ته کېنم، هغوی ما بلې دونیا  
 یا کومې بلې سیارې ته بیایي.  

 

مثالً هغوی لکه مشرانو غوندې پنځه یا شپـږ ساعتونه د تلویزیون په لیدلو نه تېروي، یا لږ وخت  
و یا هېڅ نه ورته کیني، کاغذي کتابونه ډېر نه لولي یا انالین مطالعه کوي او  ورته ناست وي ا

یا له غږېزو کتابونو نه حتی په ترانسپورتي وسایلو کې استفاده کوي. په خپلو خبرو کې له داسې  
ترمینالوژي نه کار اخلي چې ډېره سلنه یې زما له پاره د بیا، بیا پوښتلو وړه ده. که له دوی سره  

ه نوي تکنالوژۍ، پوهې او مطالعې سره گام په گام پرمخ والړ نه شو، بیا به مو له نوي نسل  او ل
سره واټن ورځ تر بلې په ډېرېدو شي او پایلې به یې داسې ناوړه وي چې له هغو سره به د  

 فکري او فزیکي بېلتون تر بریده ورسېـږي.  
 

درناوی وشي، نه سپکاوی، غږ یې واورېدل  بله موضوع دا ده چې نوي نسل یا کشرانو ته باید  
 شي، نه دا چې غږ یې ټپ کړای شي. که دا کار ونه شي، پایلې به یې داسې وي لکه همدا اوس. 

 

دلته په ډنمارک کې د طبقاتي، ټولنیزو، وظیفوي، سیاسي او... توپیرونه مسأله بیخي له منځه  
با صاحب،  ملکې  صاحب،  وزیر  صاحب،  ریٔس  د  ده.  شوې  صدراعظم  وړل  صاحب،  دشاه 
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صاحب، آمر صاحب، استاد صاحب، پوهاند صاحب او... القاب نه کارول کېـږي، هر څوک په  
 هر مقام او منزلت کې چې وي، په خپل نامه غـږ ورته کېـږي. 

 

 دویم زومې لونگ بهاند ما ته، ښایي د همدې ډنمارکي کلتور د سیوري تر تاثیر داسې غږ کوي: 
 

 سالم پالره! 
 

 آصفه! سالم 
 

 زه ورته مسکی شم او بېرته یې په ځواب کې وایم چې: 
 

 سالم زویکه! 
 

 سالم لونگ جانه! 
 

 زه منفي عکس العمل نه ښیم، او په مثبت ډول ځان داسې قانع کوم: 
 

دا خو ډېره ښه خبره ده، لونگ جان ما خپل همځولی گڼي چې په نامه غږ راته کوي او لکه یو  
ټولکیوال او همځولی هر څه را ته وایي او هیڅ شی نه رانه پټوي او د همدې نه پټولو او د خپل  
زړه د رازونو او ستونزو په څرگندولو سره هر مشر کوالی شي د اړتیا په وخت کې نوي نسل  

ل اوالد ته او هغو ځوانانو ته چې ورسره په ارتباط کې دي، د الرښونې په غرض د خپلو  ته خپ
مثبتو تجاربو ډیوې په الس ورکړي، څو هغوی د نوې زمانې پوهه له تېرو مثبتو تجربو سره یو  

 ځای کړي، نوي څه زکړي او د پرمختگ نوې الرې پرانځي او وړاندي څو گامه کېـږدي.  
 

 کړی و که نیکه دې او...« »پالر دې دا کار 
 

داسې کورنۍ به لږ وي چې مشران یې پر ځوانانو باندې د قهر په وخت کې له یو کار نه د  
 ځوانانو د منع کولو په وخت کې پاسنۍ جمله ونه کاروي. 

 

 اصول باید دا وي: 
 

هر وخت ځانته غوښتنې او پوښتنې لري، چې باید په خپل وخت کې او د خپلو امکاناتو په دایره  
کې د نوي نسل غوښتنې ترسره کړای شي او پوښتنو ته یې مثبت ځواب ورکړل شي. که دا  

مشهورې ناسمې    »پالر دې دا کار کړی و که نیکه دې او...«اصل څوک نه مني او پر دې  
 ټینگار کوي، نو دغو پوښتنو ته دې هم ځواب ووایي: جملې باندې  

 

ــ ستا پالر که نیکه که غورنیکه په طیاره کې سپور شوی و، چې ته یې اوس سپرلۍ ته داسې  
 لیواله یې لکه تږی اوبو ته، 

 

 ــ ستا کوم تېر نسل موبایل کارولی و، چې ته یې اوس په پاس جیب کې گرځوې؟ 
 

 او... 
 

ني ستایل مه ترسره کوئ، د نسلونو توپیر ته ارزښت قایل شئ، نوې  هر څه په زور او پخوا
عصر او نوې تکنالوژۍ سره ځان عیار کړئ، د نوي نسل غوښتنو او پوښتنو ته ارزښت ورکړئ  

 او علمي داسې ځواب پیدا کړئ چې د هغو له پاره د قناعت وړ وي او که نه نو... 
 

نه یو مثال را واخلم چې له    الرښوونودلته به د گران او دانشمند دوست ښاغلي بهیج عثمانې د  
 ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل سره د علمي چلن یوه ښه بېلگه یې گڼالی شو:» 

 

ب او سبق سره هېڅ عالقه نه لري. په زور یې ورته کېنوم.  پینځه کلنه لور لرم. له کتا  پوښتنه:
 ږي، چې پوښتنه ترې وکړم کښته ګوري. څه ورسره وکړم؟ـډېر څه یې نه زده کې

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
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کتابونه باید له یو کلنۍ څخه د ماشوم د لوبو د سامان برخه وي. د دغه عمر د ماشومانو    ځواب:
ږي  ـکوچني وي. ډبلې او په پالستیک کې پوښلې پاڼې لري. په اسانۍ نه څیرې  ،کتابونه ډېر کوچني

 .خو د مېوو، لوبتوکیو، شمېرو، توریو او څارویو انځورونه پکې وي 
 

شي.    میندې او پلرونه به ډېر وخت له دغو کتابونو سره تېروي چې د ماشوم لېوالتیا ورسره پیدا
ږي، پرې کېني، میتیازې  ـږي، نه پوهېـده چې پرې پوهېپه ډېر ناز به یې ورته لولي. مهمه نه  

 .پرې کوي او که هر څه. مهمه دا ده چې کتاب په ناخودآګاه ډول د ماشوم د ژوند برخه شي 
 

میندې او پلرونه باید هېڅکله ماشوم مجبور نکړي چې کتاب او یا کتابچې ته کېني. که ماشوم  
ې د پالر انځور دی یا دا الف، ب او یا.... دی،  پر کاغذ یوه کرښه وکښله او ویې ویل چې دا م

تاسو یې ورسره ومنئ او ډېر یې وهڅوئ. هېڅکله یې د اصالح کولو هڅه مه کوئ. مه ورته  
ږي او ته یې ناسم لیکې. ماشوم چې هر ډول لیکل وکړل  ـوایئ چې الف یا ب دغسې لیکل کې

نه د ماشوم    -ه کړي خپله کتابچه  هغه بهترین او تر ټولو سم دي. د دې لپاره چې سمه بڼه زد 
راواخلئ او د توریو لیکل پیل او په لوړ غږ یې لولئ. ضمنا له ماشوم پوښتئ چې څنګه    -کتابچه  

 .لیکل کوئ. بس همدومره 
 

تاسو په خپله هره ورځ څو ساعتونه مطالعه په داسې ځای کې کوئ چې د ماشوم سترګې درباندې  
ږي. د خپل دغه کار ستاینه کوئ، د خپلې مطالعې د پرمختګ په اړه د کور له نورو غړو  ـلګې

 سره مالومات شریکوئ.  
 

ږ کې یې نیسئ، ښکلوئ یې او په غیر مستقیم ډول ماشوم ته  ـکتابونو ته ارزښت ورکوئ. په غې
کاغذ په ډېر درناوي  ورزده کوئ چې تر کتاب، لوستلو او لیکلو بل مهم څیز نشته. خپل قلم او  

 .په یوه ښه ځای کې ږدئ. قلم، کاغذ او کتاب هر چېرته مه غورځوئ 
 

ږ اوو کالونو کې د زدکړو هدف دا نه دی چې ماشوم د مالوماتو خزانه  ـد ژوند په لومړنیو شپ
شي، ښه لوستل او ښه لیکل وکړي. ټول هدف دا دی چې ماشوم له کتاب، قلم او کتابچې سره  

 .ي او دا څیزونه یې د ژوند برخه وګرځي کړ  مینه پیدا
 

که تاسو له زور څخه کار اخلئ، هره شېبه ترې پوښتنې کوئ، پر نه زدکړه یې مالمتوئ، پر له  
له زدکړو   لپاره  تل  د  په حقیقت کې ماشوم  لوستلو سپارښتنې کوئ  یا  لیکلو  د سم  پسې ورته 

 .« زړتوری کوئ. پر ځان باور او خالقیت یې له منځه وړئ
 

 »ماشومان گالن دي، گالن ښه وساتئ!« 
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 وځولو دود سد ښونځي 
 

 
 

پر افغانستان باندې د جگړې له سونامي نه رازېـږیدلې، گڼې نورې سونامي گانې راغلې دي،  
زموږ ټولنه او خلک یې له هره اړخه ځپلي دي. زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټونه  

کړي، په تیره ښوونه او روزنه او د نوي نسل د روزلو لړۍ، چې پایله یې زموږ د  یې ویجاړ  
 هیواد د څلورو نسلونو له تعلیمه بې برخې کېدل، بې سواده یا کم سواده پاتې کیدل دي. 

 

والیتونو کې په    فاریاب او    تخار په دې څو لنډو تېرو ورځو کې، د افغانستان په شمال کې، په  
ې، په یوه ورځ دوو ښوونځیو ته اور اچول شوی دی. څلوېښت کاله کېـږي چې  دوو جال پېښو ک

 په افغانستان کې د ښوونځیو سوځول روان دي. 
 

د همدې ښوونځي سوځونې د ویرلړلې پېښې اړوند د پوهنې دوو خواخوږوو خپل نظر داسې  
 څرگند ګړی دی: 

 

    :نظر  لومړی 
 

د ښوونځیو سوزول اوږده مخینه لري. د کودتاه په لومړیو کلونو کې حکومت ضد ډلو د لغمان  »
د الینګار ولسوالۍ مشهوره او ستره لیسه )شیخ محمد حسین لیسه( وسوزوله او زموږ د ځینو  

 . کلیوالو په شمول د ګڼو زلمیانو تعلیم نیمګړی پاتې شو
 

 . دې سوزونو په وروستیو شلو کلونو کې ال پسې زور اخیستی او کیدای شي دا لړۍ ادامه ومومي
 دا متل دروغ دی چې: 

 

 ل«  »که کور وسوزیده نو دیوالونه یې پاخه شو

https://www.taand.com/%d9%86%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85%d9%88-%d9%88%d8%b3%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%88-%d9%be%d9%87-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%db%90-%d8%af-%db%8c/
https://www.taand.com/%d8%aa%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d9%be%d9%87-%d9%81%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8-%da%a9%db%90-%d8%af-%d9%86%d8%ac%d9%88%d9%86%d9%88-%db%8c%d9%88-%da%9a/
https://www.facebook.com/numan.dost.73?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX
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 .« شنه یووموږ له نیمې پیړۍ راهیسې سوزو؛ خو هماغه شان خام او تک  
 

 : نظردویم 
 

افغانستان د پوهنتونونو د تاریخ یا ټولنپوهنې کومه محصله/ محصل دې له شاه امان هللا تر   د 
په چوکاټ کې   تیزس  یا ماسترۍ  د مونوګراف  د سیزلو موضوع  د ښوونځیو  همدا نن پورې 

 ړي. ـوڅې
 

دې هم وپلټي، چې آیا د نړۍ کوم بل ولس هم اجازه ورکوي، دوښمنان یې ښوونځي وروسیزي؟  دا  
 ولو، ان په خورا روسته پاتې ټولنو کې هم؟ 

 

یا یې پرې ږدو چې  ـزموږ د تاریخ تر ټولو مهمه پوښتنه دا ده، چې ولې خپل ښوونځي سیزو 
 پروت دی. راویې سیزي؟ زموږ د ټولې بدمرغۍ راز د دې پوښتنې ترشا  

 

 د دې څېړنې پایله او ځواب به خامخا داسې وي: 
 

"تر شاه امان هللا روسته، زموږ ټوله جګړه زموږ په ګډ جهالت کې زموږ د دوښمنو د پانګونې  
 پایله ده." 

 

ږي. پر موږ چې د دین په نامه خپل  ېـپه حقیقت کې زموږ په وړاندې زموږ خپل جهالت جنګ
 وا هر بل څه به نه راباندې کیږي؟ ښوونځي سیزل کیږي، نو ته 

 

 « د ښوونځي او ناموس توپیر څه دی؟
 

هم شته چې په تخار    زمزمې   دغه راز د سرچوکونو په اوازو او د ونو تر سیورې الندې داسې 
کې د ښونځي د سوځولو اصلي المل، په هماغې سیمې کې د دوو اوسېدونکو قومونو د تضادونو  

 پایله ده. 
 

که په ریښتیا دا حقیقت وي چې د دوو قومونو د خپلمنځي تضادونو په پایله کې دا ښوونځی  
تریخ جام دی چې د وطن  سوځول شوی وي، نو دا هم د ټوپکي رژیم د بې بند و بارۍ د پایلو یو  

 نوي نسل ته ورپه برخه دی. 
 

دا چې موږ خپل ښوونځي خپله سوځوو، دالیل یې ډېر دي خو په داسې درسي کتابونو او تدرسي  
 موادو کې یې هم ریښې پټې دي: 

 

 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
http://www.razaqmamoon.com/?zx=51dce7dda83b3480
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24  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

څلور لسیزې پخوا به د دولت اپوزېشن، له دولت سره د مخالفت په دود دا کار ترسره کاوه،  
دوو گاونډیو هېوادونو )ایران او پاکستان( السونه  وروسته کله چې د بهرنیو استخباراتو، په تېره  

  د مظلومو افغانانو تر ستوني او گرېوان پورې راورسېدل، د یوه شعوري اوږده پالن له مخې یې 
ښوونځي ځکه سوځول چې نوي نسلونه پرته له زدکړو رالوی شي او د ټوپکوالو او نیابتي جگړه  
مارو د لښکرو له پاره، د فرمان منونکوو سرتېرو حیثیت غوره کړي. دا کار ټولو ټوپکوالو او  
تنطیمونو په ویاړ سره ترسره کړی دی؛ ان تر دې چې بیا وروسته د جهاد مفتیانو د ښوونځیو  

لو او د ښوونکو حاللولو ته د ثواب گټلو فتواوې هم صادرې کړې او زموږ پتنگانو؟ دا  سوځو
 کار په ویاړ سره ترسره کاوه.  

 

دا هر څه چې پېښ شوي یا راپېښېـږي، دا زموږ د جهالت، ناپوهئ او نه تعلیم میوه ده چې موږ  
ته رارسېـږي، اوس یې د زهرو د جام حیثیت  غوره کړی دی چې زموږ پر ټولو هېوادوالو  

 باندې څښل کېـږي.  
 

د ښوونځیو سوځول، دا دی  او سوځولو لړۍ روانه ده، اوس  د ورانولو  د سټې  د    د معارف 
باج اخیستنې،   د  بدنامول  په رنگارنگ نومونو  ښوونکو وژل، زورول، د معاشونو تښتول او 

 ثواب گټنې او مادې انعامونو د ترالسه کول په خورا عام دود بدل شوی دی. 
 

اوس د ښوونخیو په سوځولو، د بریښنا د ستنو په الوزولو او د نورو عامام المنفعه تاسیساتو په  
دولت بېالبیلو  ورانولو سره،  په  اړوند گروپونه  او  کارونو عاملین  دې  د  پوړي چاواکي  لوړ  ي 

نومونو سره یادوي او د افغانستان او د خلکو دوښمنان یې بولي؛ خو دغو ښاغلو چې اوس یې د  
مخ ویښتان یا لنډ کړي او یا یې پاک رخیلي دي، لوکسې جامې او د ورځې مود نیکتایانې کاروي؛  

د کړي چې دوی د دولت د مسلح اپوزېشن په دریځ کې وو، دوی خپله  هغه ورځې دې ور په یا
 څه کول؟  

 

دوی مځکې د کرکیلې له پاره نه کولبه کولې، دوی ودانیز او عمراني کارونه نه کول؛ بلکې ــ  
ټول هغه کارونه چې اوسني مسلح اپوزېشن یې کوي ــ دوی تر دې لس چنده زیات کول او د  

و. له ټولو نه مهمه دا چې همدا د سوځولو، ورانولو، حاللولو،  ی ېښا »جهاد؟« نوم یې ورباندې 
 د خلکو د زورولو او لوټ تاالن دود له همدوی نه اوسني اپوزېشن ته په میراث پاتې دی. 

 

مخینه لري، د اوسني مسلح    « ټول اوسني هغه لوړ پوړي چارواکي چې د ټوپکوالۍ او »جهاد؟
چغې یوازې د دې له پاره دي چې د خپلو لوټ کړو شتمنیو،  اپوزېشن د ورانیو په مقابل کې یې 

غصب کړو مځکو او واک د ساتلو له پاره د دفاع یوه کرښه تر ځان راتاو کړي. دوی همدا کار  
پخوا کړی و، اوسنی اپوزېشن یې اوس د ال غوړ امتیاز او واک د تر السه کولو په غرض  

ه لوږي مري او راتلونکي نسلونه یې بېسواده  ترسره کوي؛ خواره خواري د عامو خلکو ده، چې ل
 پاتې کېـږي او د همدې ټوپکوالو او د نشه یانو د لښکر سرتېري ورنه جوړېـږي. 

 

 ې: په ترڅ کې څو ځلې لیکلي دي چ   مقالوما د خپلو 
 

او   تعلیم، ښونځي  مطالعې،  کتاب،  له سواد،  ده چې  نږدې  ډیره  تباهي  قوم  او  خلکو  هغو  د 
 پوهنځي نه ځان لرې ساتي!

 

 اوس باید دا هم ورزیاته کړم چې: 
 

ږي چې په خپل کلي کې، په خپل  ـپه همغې ورځې او ساعت پیل کېد هغو خلکو او قوم تباهي  
 السونو خپلو ښوونځیو ته اور اچوي. ښار کې او په خپل وطن کې، په خپلو 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_talim_dewa_ketab6.pdf
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25  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 دا د شینوارو د ماشومانو د څو لیترو وینو نا چیزه ډالۍ ده چې په حورو پسې تلونکي په الره کې تږي نه شي. 

 

 
 د ماشومانو ساتنه او پالنه داسې کوي، د شینوارو پېښه. ؟شهید پرور ملت

 

 هم ولولئ:»  متندا   ، د عبدالغفور لېوالاو په پای کې په همدې غمیزې پورې اړوند 
 

 دا نو څنګه ومنو؟ 
 

 :مور به سهار سهار ویلې راته
 

 !مخونه ومینځئ، بچو
 

 ! سیپارې واخلئ او جومات ته والړ شئ
 

 دا دی نن یې بیا مخونه را ومینځل، 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Liwal_gh_da_no_sanga.pdf
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26  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

 ... دوهم ځل
 

 :نن مور په سلګیو کې راته وویل
 

 !مخونه و مینځئ، بچو
 

 ! نن د پاک خدای حضور ته ورځئ 
 

 !والړ شئ، د خدای دیدن مو په نصیب شه بچو
 

 وایي، خدای له ماشومانو سره خبرې کوي،
 

 : راځه وربه شو او له خدای څخه به وپوښتو
 

 ! مهربانه خدایه 
 

 .موږ خو یې ووژلو 
 

 .ستا په امر کړیویل: دا کار یې 
 

 خدایه ! ریښتیا وایي؟ 
 

 ایا تا ورته ویلي و، چې موږ ووژني؟ 
 

 .موږ یې ستا د خوشالۍ لپاره ووژلو
 

 !خدایه، یه لویه خدایه 
 

 دا نو څنګه ومنو؟ 
 

 « ږې؟؟؟ـ چې ته به زموږ په وژلو خوشاله کې
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27  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 
 
 
 
 

  
 

 د ښوونځي دروازې تړل 
 

 ته کښېنول، او زده کونکي مال 
 

 له معارف او مال سره جفا ده
 
 

د افغانستان په حکومتي تشکیل کې د پوهنې وزارت چې اصلي دنده او رسالت یې د وطن د  
( دروازې تړي؛ خو دوه ورونه  ۳ــ  ۲ــ  ۱اوالدونو سالمه روزنه ده، د هېواد د دریو ټولگیو ) 

)ویسا ورونه( په یوازې ځان او خپل شخصي لگښت غواړي چې د ټول افغانستان تړلي ښونځي  
ن د اوالدونو روزنې ته زمینه برابره کړي؛ نو تاسو ووایئ چې دا د عجایبو  پرانیزي او د وط

 وطن دی که نه دی؟  
 

 زه به نه لیونی کېږم؟                                                 
 

 
 کا چې د افغانستان د معارف وزرارت پریکړه کړې ده چې:  حکایت میډیا هسې 

 

»د افغانستان د پوهنې وزارت اعالن کړی، د دغه وزارت د نوې طرحې پر بنسټ به په یو  
ټولګي زده کوونکي په جوماتونو کې  شمېر لېرې پرتو سیمو کې د ښوونځیو له لومړي تر دریم 

 زدکړې وکړي. 
 

د پوهنې وزرات په یوې اعالمیې کې ویلي ، جوماتونه هم د زده کړو په ایکو سیستم کې داخل  
 شوي دي او دغه وزارت خپل جوړښت بدل کړی. 

 

د دې چارې موخه زده کوونکو ته د اسانه زده کړو زمینه برابرول بلل شوي دي. د پوهنې  
هم وایي چې په جوماتونو کې به هم دغو زده کوونکو ته د پوهنې وزارت تعلیمي  وزارت دا  

 نصاب له مخې لوست ورکول کېږي. 
 

خو دا ال معلومه نه ده چې څه شمېر جوماتونه به ددې وړتیا یا ځای ولري چې له لومړي تر  
 دریم ټولګي زده کوونکي زده کړې پکې وکوالی شي...« 

 

افغانستان د ښکاره دوښمنانو هغو پرېکړو ته ورته ده چې په لسگونو  د پوهنې وزارت دا طرحه د  
ځلې یې له بېالبېلو الرو او افرادو نه په استفادې سره د افغانستان د تعلیمي نصاب د بدلولو او  

 په خپله خوښه برابرولو هڅې کړې دي.  
 

ام( کې همداسې یوه هڅه شوې وه چې د همدې کال په    ۲۰۱۲یو ځل په دوزره دولسم کال ) 
تشریح کړې او د حلالره مې    داسېسپتمبر کې ما یوه مقاله ورته ولیکله. هلته مې دا ستونزه  

 ورته ښوولې وه: 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-55206641
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_parde_chaperial_aw_de_kochmiano_05.pdf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

د افغانستان دروانې غمیزې ترټولو زورونکی او دردونکی اړخ، د وطن د نوي نسل د بیسواده  »
له هماغه پیل نه    استازو او ټوپکیانو پالیسي، دښمني او دریځ خو   تیارو د  د .  پاتې کیدوغمیزه ده

په  .  کتاب او قلم سره ښکاره او بربنډه و  له ښوونې روزنې، ښوونځي، ښوونکي، زده کونکي، 
د   افغانانو  او  افغانستان  د  مقابل کې خنډونه رامنځته کول،  په  د ښوونیز سیستم  افغانستان کې 
راتلونکې بنیادي او له سټې ورانول دي، او دا وارته د افغانانو او افغانستان اصلي دښمنانو، دې  

ړې ډلې  انستان د موجوده واکمنۍ په مقابل کې د والاساسي او بنیادي مسآلې ته پام شوی او د افغ
دا د افغانستان د موجوده واکمنۍ سره دښمني نه،   .رې یې غواړي چې پلې کړي له ال  د کړنو

له نوي نسل    هغو   اساسي دښمني ده، د افغانانو او د   بلکې د افغانستان او افغانانو سره بنیادي او
زدکړو او وړاندې تګ سره دښمني ده او په پای کې له  سره دښمني ده، د ښوونې روزنې او  

ډیا د همدې نارسا او غیر انساني  یپه دې وروستیو کې م  ه.  بشریت او انسانیت سره دښمني د 
غږونو نه یوغږ ترغوږونو ورساوه. خبرونه خپاره شول چې د افغانستان د اوسني ــ روا یا نا  

را په مشرۍ د اتحاد علمای افغانستان؟ ډلې یوه  یوې برخې د کوټې د شو  رواــ نظام د مخالفینو 
مي ګڼل شوی دی. په  میه خپره کړې او په ترڅ کې یې د افغانستان تعلیمي نصاب غیراسالاعال
میه کې له افغانانو څخه غوښتل شوي دي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته له تګ څخه منع  اعال
 . د زیاتو معلوماتو له پاره دا لینکونه وگورئ: کړي

 

http://8am.af/index.php?content&view=article&id=27302:1391-06-
14-1   
 
http://taand.com/index.php?mod=article&cat=taand2&article=35573
    

مسأله مطرح نه   مي مضامینواسال  اوس د ښه معلم او بد ښوونکي خبره نه ده، اوس د کفري او 
هډوکي ته رسیدلې ده، اوس یې خبره داسې مخ کې درته ایښې ده  ده، اوس چاړه له غوښې نه  

مي ګڼې او درته وایي چې که دې د کفر پر لوري  چې ټول تعلیمي نصاب دې کفري او غیراسال
 ..« .یو ګام اوچت کړی و، سزا یې مرګ دی 

 

خپور کړ چې د افغانستان په کندز   رپوټ دغه راز په دوه زره څوارلسم کال کې بي بي سي یو 
والیت کې ځینې داسې دیني مدرسې جوړې شوې دي چې یوازې د نجونو له پاره دي او ظاهراً  

رې اړوند  هر څه یې د اسالمي شریعت له مخې ترسره کېـږي، ما هغه وخت همدې مسألې پو
د افغانستان ښوونیز نظام جامعة الصالحات، اشرف المدارس یا  یوه اوږده مقاله ولیکله چې د »

یوه برخه کې ما داسې لیکي    په  مقالې« سرلیک مې ورته خوښ کړی و. د هغې  د نوي نسل...؟
 وو: 

 

کله چې    م د تشدد دین نه دی؛ خوم کې د راغلو اصولو له مخې، پرته له شکه چې اسال په اسال »
له هغه نه سیاسي موخو ته د رسیدو له پاره استفاده وشي،    دین له سیاست سره غوټه کړای شي او 

بده مرغه اوس ښه په مزه روان دی او  له  استفادې زمینه برابریږي، چې دا کارؤنو دین نه د س
یت کې د  د افغانستان په کندوز وال  .پالیسي همداسې ده زموږ په هیواد افغانستان کې د ډیرو ډلو 

المدارس   الصالحات ) -»اشرف  د ښوونې  (  جامعة  دیني مدرسه،  یا  نجونو ښوونځی  د  نامه  په 
ي روزي، سپینه به یې وایو  پروګرام سره زده کوونک  اوروزنې وزارت له اجازې پرته په جال

ځان وژنه ده. همدا اوس دا لړۍ د بهرنیو کړیو د اهدافو د ترسره کولو    پایله یې بنسټ پالنه او 
 ري...« له پاره د خامو موادو د تولید د یوې فابریکې حیثیت ل

 

یو ځل هڅه وشوه چې زه )آصف بهاند( هم د پوهنې وزارت د نوي تعلمي نصاب په جوړولو  
کې برخه واخلم، کیسه یې اوږده ده خالصه زما ورتگ ونه شو، چې وروسته ما یو    او لیکلو

مقاله پرې ولیکله. د هغې مقالې په ترڅ کې ما د نوی جوړ کړای شوي او چاپ شوي نصاب  
 لیکلي وو:  داسېکتابونو ته د کتنې په ترڅ کې د نصاب د نیمگړتیاوو په باب 

http://8am.af/index.php?content&view=article&id=27302:1391-06-14-1
http://8am.af/index.php?content&view=article&id=27302:1391-06-14-1
http://taand.com/index.php?mod=article&cat=taand2&article=35573
http://taand.com/index.php?mod=article&cat=taand2&article=35573
https://www.bbc.com/persian/afghanistan/2014/02/140228_k05_fundamentalism_girl_are_growing
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_afghanistan_showenis_nesam.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_naway_nesab.pdf
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ین کړای  بیا کله چې د همدې نوی نصاب کتابونه د ښوونې روزنې وزارت په ویبسایت کې آنال »
شول، ما له لومړي ټولگي نیولې، بیا تر دولسم ټولگي پورې، پښتو او دري دواړه برخې، له  

د هر ټولگي د مضامینو لست مې له نظره تیر   .ې ان سره خوندي کړ ځلینکونو سره کاپي او له  
ص مې کړل او ټول کتابونه مې  کړ. ځینې مضامین چې زما له مسلک سره تړاو درلود، خال

او ځینې مضامین چې ما ته په زړه پورې وو، هغه مې هم ولیدل. د هر صنف نصاب   ولوستل،
دومره په عقیدتي رنگ رنگول شوی دی چې که زده کونکي افراطي او ځانمرگي هم نه وي،  

 ..«  .له دې عقیدتي رنگونو سره به په آسانۍ د افراطیونو لیکو ته منډې وروهي
 

سره که کوچنیان د پوهنې وزارت د طرحې له مخې درې کاله  دې پاسنیو ترخو تجربو ته په کتو  
 په جومات کې له مال سره تېر کړي، د دې زدکونکو پایله به څه وي؟ 

 

د دې ټولو  تجربو پایله دا ده چې اوسنیو ستونزو او د پوهنې وزارت د طرحې په نظر کې نیولو  
ځینې نور ورانگاري هم  سره، که دا طرحه عملي کړای شي او په جومات کې د مال ترڅنگ  

موجود وي، په دریو کلونو کې د کوچنیانو سپین ماغزه او د حافظې چیپ به له څه ډول موادو  
 آیا دا به د مخالفینو د راتلونکو جنگي افرادو یو زېرمه نه وي؟ ډک شي؟ 

 

 زما )آصف بهاند( ټول عمر په ښوونځي او پوهنځي کې په زدکړو او تدریس کې تېر شویدی: 
 

 په کور کې مور پالر او مشران ورونه، ــ 
 

د ښوون او  درانه ښوونکي  او  عالم  کې  په ښوونخي  زده  ځــ  نور  او گڼ  چاپېلایر  ځانگړی  ي 
 کونکي، 

 

ــ په پوهنتون کې د لوړو زدکړو لرونکي دانشمند استادان، له هر والیت څخه راغلي محصلین،  
 . د پوهنتون غني کتابتون او ځانگړی پوهنتوني چاپېلایر 

 

هغه وخته چې د ټوپکي رژیم له بده شگومه، له پوهنتوني چاپېلایر څخه محروم کړای  له  او  
شوم، خپله په مطالعه او علمي مسایلو پسې یم او خپل تخلیقي او څېړنیز کار ته مې دوام ورکړی  

 دی چې پایله یې د گڼو کتابونو تالیف او د  سلهاوو مقالو لیکل او خپرول دي. 
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95     
 

نو په دې ډول زه ځان د افغانستان د لویې علمي کورنۍ غړي گڼم او خپل مسؤلیت گڼم چې د  
په کلکه ودرې مقابل کې  په  د وروستۍ پرېکړې  دا    ږم ـمعارف وزارت  ډاگه ووایم چې  په  او 

طرحه یوه غیر علمي او غیر عملي داسې طرحه ده چې نه یوازې دا چې گټه نه لرې، بلکې په  
خپله حکومت، ټولنې او کورنیو ته بېشمېره ستونزې رامنځته کوي او له فکري پلوه د څو نسلونو  

یم ټولگي( کوچنیان د  د بربادۍ مقدمه گڼل کېـږي. د دریو کلونو له پاره )لومړي، دویم او در
ږل له هره اړخه یو غیر قانوني کار دی. جومات د خدای کور دی  ـزدکړو له پاره جومات ته لې 

او د خدای د عبادت له پاره دی، نه دا چې په سلگونه او زرگونه کوچنیان دې هلته ښکته پورته  
 اره یې کړي او...  شي، یو مال نه شي کوالی چې دومره گڼشمېر کوچنیانو ته څه ورزدکړي او اد 

 

د هېواد افغانستان په حکومتي تشکیل کې لوی وزارت )د پوهنې وزارت( چې اصلي دنده او  
( دروازې  ۳ــ  ۲ــ  ۱رسالت یې د وطن د اوالدونو سالمه روزنه ده، د هېواد د دریو ټولگیو ) 

  تړي؛ خو دوه ورونه )ویسا ورونه( په یوازې ځان او خپل شخصي لگښت غواړي چې د ټول 
افغانستان تړلي ښونځي پرانیزي او د وطن د اوالدونو روزنې ته زمینه برابره کړي؛ نو تاسو  

 ووایئ چې دا د عجایبو وطن دی که نه دی، زه به نه لیونی کېږم؟ 
 

http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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تجربو ښودلې ده چې وروسته د ټوپکي رژیم له راتلو نه زموږ په ټولنه کې ځینې مالیان د دې  
وونې وکړي، دوی د پردیو په اشارو او پالن سره، په سیاسي  پر ځای چې خلکو ته دیني الرښ

او نظامي الرښوونو بوخت دي، دوی ورانونکې الرښونې کړې او کوي یې، د زرگونو خلکو  
او وطن د تباهۍ سبب شوي دي، په تېره د نوی نسل د بربادۍ اصلي المل همدا خلک او همدا  

 یالیو روزنه له همدې ځایه پیل کړي. پالنونه دي. دوی غواړي چې د نیابتي جگړې د جنگ
 

ټوپک او ټوپکیانو د خپلې ناپوهۍ له مخې او د بهرنیانو په الرښوونه ډېر څه وکړل، ډېرې چپه  
مېچنې یې پر خلکو وگرځولې؛ خو دا نسل چې اوس له دوی سره مخ دی، دا نه هغه پخوانی  
فکر لري او نه هغه پخواني وختونه دي، د پوهنې وزارت د طرحې له خپرېدو سره سم د ټولنې  

چیز فهمه وگړو د دې طرحې په مقابل کې خپل غږ اوچت کړ او ټولو دا وښوده چې  بادرکه او  
 دا طرحه غیر قانوني او غیر عملي طرحه ده او ترشا یې له بل هدف سره، بل څوک والړ دي.  

 

کله چې د دې طرحې په مقابل کې د خلکو غبرگونونه ډېر او جدي شول، د پوهنې وزارت یو  
لحن ته یې د بېالبېلو پیامونو په استولو سره د دفاعیې په دود بدلون  څه پښه سسته کړه او خپل  

 ورکړ.  
 

 دي چې:  ویليد دې طرحې د دفاع په برخه کې د پوهنې وزارت 
 راغلي دي چې:  داسې په یو یل خبر کې 

 

  ز یاند ړو یېخو   کهځ  ي،ړ فشار کم ک  ا ید درسونو بوج    و ځیوونښ پر   ي، ړدغه وزارت غوا »... 
  ړې ک  زده   ېجوماتونو ک  ي یاځ کوونکي به په خپلو    زده   ي ګولټ  مېی تر در  ي ړ له لوم  ېچ   ،ړیک

 « کوي...
 

وروسته د پوهنې وزارت مسوولینو وویل، چې دا طرحه یوازې هغو لرو پرتو سیمو  »تر نیوکو  
ښوونځي نشته، خو په ترالسه شوي    څته ځانګړې شوې، چې هلته د ښوونځیو ودانۍ او یا هم هې 

دي ویل شوي او طرحه د ټول    اصلي طرحه کې چې اته مخه ده، د لرو پرتو سیمو په اړه څه نه 
 ین شوې ده.« افغانستان لپاره ډیزا

 

 وع پورې اړوند اوس د پوهنې وزارت یا د ځان غولونې او یا د پښې ایستلو د تکتیک  ضدې مو 
 دي چې:  ویلي   په حساب 

 

در رابطه با چگونگی مدیریت و نظارت بر مساجدی که قرار است برای آموزش اطفال ) که  »
دسترسی به مکاتب ندارند( استفاده شوند ، آرین اعالم کرد که در این مساجد، نه علمای دین،  
بل معلمان تدریس خواهند کرد که در استخدام یا قرارداد وزرات معارف هستند و نصابی را  

 « شود د که در سایر مکاتب ارایه می دهنارایه می 
 

که د پوهنې وزارت دا طرحه تطبیق شي، دوی اصالً د هغو افراطي مذهبي ډلو کار اسانه کوي،  
د دولت پر ضد وسواله جگړه کوي، هغوي په اسانۍ سره کوالی شي د دې   چې اوس عمالً 

نیابتي جگړې په لیکو کې، د  زدکونکو له ډلې نه ډیری دې ته قانع کړي چې د دوی له پاره د  
 دین د دفاع په نامه وسله واخلي او د خپلو خلکو او وطن په بریادۍ کې ونډه واخلي. 

 

 د پوهنې وزارت طرحه او د خلکو غبرگونونه:  
 

 څرگند کړی دی:   داسې استاد ډاکتر محمد تنها خپل نظر 
 

له غربه راغلي ټامیان خپل اوالدونه په وړکتونونو، پارکونو، موزیمونو، زوبڼونو او نورو  »
تفریحي ځایونو کې را لویوي خو د افغان بچي ته بیا د یوه خیرن مال تر لښتې الندې ژوند غوره  

 « .ټامیانو د دې هیواد او ټولنې بُنیادي ړنګولو پسې راخیستې بولي.  
 

http://www.afghania.net/news/224926422
http://www.afghania.net/news/224926422
https://madanyatdaily.com/%d8%b9%d9%82%d8%a8%e2%80%8c%d9%86%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d9%81-%d8%aa%da%a9%d8%aa%db%8c%da%a9%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c/
https://www.facebook.com/mohammadRtanha
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کړې ده چې د موضوع حق    لیکنهد فیسبوک یو کارن یونس نگاه په دري ژبه عجبه طنز ډوله  
 یې ډېر ښه ادا کړی دی: 

 

وزارت معارف به وزیر مشوره داده است که این کار  یک مالی هشیار امروز بعد از اعالن »
 شدنی نیست. وزیر پرسیده چطور؟ 

 

 .مال گفته: مسجد چوکی و میز ندارد 
 

 .وزیر گفته: خیر است، بیشتر مکاتب هم چوکی و میز ندارند 
 

 .مال گفته: مسجد تخته و تباشیر ندارد 
 

 .تخته و تباشیر درس بخوانند وزیر گفته: خیر است بی 
 

های جداگانه  مال گفته: وزیر صاحب بیشتر مساجد فقط یک سالون کالن دارند. مثل مکتب صنف
 .ندارند 

 

 .وزیر گفته: خیر است سالون مسجد را پارتیشن کنند 
 

 .شود مال گفته: وزیر صاحب اگر پارتیشن کنند، جای نماز جماعت خراب می 
 

 وزیر گفته: دیگر چه چیز در مسجد کمبود است؟  
 

جا مثل مکتب چندین معلم نیستند که  گفته: وزیر صاحب در مسجد فقط یک نفر مال است. آن مال  
 .صنف اول، دوم و سوم را جداجدا تدریس کنند 

 

 .وزیر گفته: خیر است سر مال و مدیر مسجد، مال را همکاری کنند 
 

 .مال گفته: مسجد سر مال و مدیر ندارد وزیر صاحب 
 

 رد؟وزیر پرسیده: مامور اداری دا
 

 .مال گفته: نی وزیر صاحب ندارد 
 

وزیر گفته: چی حال است مال صاحب! چوکی ندارد، صنف ندارد، سرمال ندارد، مامور ندارد، 
 گفت. صفاکار چطور، دارد؟تر برایم میـها را وقمدیر ندارد. کاش یک نفر این گپ 

 

 .ندارند مال گفته: نی وزیر صاحب صفاکار ندارد. بیشتر مساجد وضوخانه هم  
 

 !شنوم وزیر گفته: اووف، مه چی می
 

تان درمورد  فایده نبود. حداقل معلومات مال گفته: خیر باشد وزیر صاحب. این تصمیم شما بی
 « .مسجد زیاد شد 

 

ډاکتر محب زغم    د پوهنې برخې فعالد لته د افغانستان د نوي نسل د روزلو د یو خواخوږي او  
کړې ده، اوس د ډاکتر صاحب زغم    لیکنه ترسرلیک الندې   »مال د معلم پر ځای؟!«همدا نن د  

 خبرو ته تم کېـږو چې د پوهنې وزارت د دې طرحې ناسموالی ثابتوي: 
 

»د پوهنې وزارت جوماتونه په خپل تعلیمي ایکو سیستم کې شامل کړي، چې د هغو پر بنسټ د  
د    ټولګیو ټول زده   ۱-۳ به خپل تعلیمات په خپلو محلي جوماتونو کې ترسره کوي.  کوونکي 
پیاوړی اسالمي هویت روښانه او  زده په دریو لومړنیو کلنو کې، جومات ته تګ به یو  کړې 

 څرګند شي.« 
 

https://www.facebook.com/younus.negah
http://www.afghania.net/news/262337856?fbclid=IwAR2n_sYShLGKbaLZR0o0ClcQ40-kyPGAEHuWqxUyYcjuRtvPBgkPg55JfHk
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 نېټه د پوهنې وزارت پر فیسبوک پاڼه خپور شو.   ۱۶د لیندۍ په   ۱۳۹۹دا هېښوونکی خبر د  
 

 په دې اړه څو ټکو ته باید پام وکړو: 
 

دوره ده، ځکه چې ماشومان په لومړي ځل  کړو د پیل او خورا حساسه دا دوره د رسمي زده . ۱
له خپلې کورنۍ به غیر په بله اجتماع کې ګډېږي. نوی محیط باید دوی ته د خوندیتوب، ډاډ او  
خورا   باید  معلمانې  معلمان/  دورې  لومړۍ  د  چې  ده،  وجه  همدا  ورکړي.  احساس  صمیمیت 

ریس مېرمنو، هغه هم د  مهربان/ مهربانې وي. له بلې خوا هڅه باید وشي، چې د دې دورې تد 
پاخه عمر مېرمنو ته وسپارل شي، چې د ځوانۍ له احساساتي عمره تېرې او د پخوالي عقالني  

خپله اوالدونه لري، له ماشومانو سره په سلوک تر  عمر ته رسېدلې وي. پخې مېرمنې چې په 
الیان ټول  نورو ښې پوهېږي، خو که ماشومان په جوماتونو کې دا دوره پیل کړي، لومړی خو م

نارینه دي او معموالً نه پوهېږي، چې له ماشومانو سره څنګه چلند وکړي. ماشومان به هلته د  
خوندیتوب پر ځای د ناخوندیتوب او د ډاډ پر ځای د وېرې احساس وکړي، ځکه له بده مرغه  
زموږ اکثره مالیان سخت زړي دي. له دوی سره د مدرسې د ویلو پر مهال خشونت شوی وي.  

کړي وي او معموالً په خوارۍ سره یې ژوند کړی وي. وتلی  په وهلو ډبولو درسونه زده   دوی
ارواپوه آلفرد آدلر باور لري، چې کله له ماشومانو سره پر له پسې تشدد کېږي، دوی د حقارت  
په عقدې اخته کېږي او بیا همدا ماشومان چې لوی شي، په الشعوري ډول خپل غچ له نورو  

الس الندې کسانو څخه اخلي. هر څوک چې جومات ته د سبق ویلو لپاره تللی    ماشومانو او تر
 وي، د مالیانو تشدد او خشونت به یې لیدلی وي. 

 

کړې کوي او د  سره له دې چې ښوونکي/ ښوونکې دوه یا څلور کاله د معلمۍ مسلکي زده.  ۲
یا هم ځینې یې  تدریس اصول، ارواپوهنه، پیداګوژي او نور ضروري مضمونونه لولي، خو ب 

څنګه چې باید وي، هغسې سم تدریس نه شي کولی؛ نو مالیان چې په دې موضوعاتو هډو خبر  
 هم نه دي، څنګه تدریس به وکړي؟ 

 

مالیانو هر څه حفظ کړي دي، ځکه چې په مدرسو کې د درسونو د یادولو یوازینی میتود  .  ۳
اب قابلیت محوره نصاب دی. په  همدا حفظ کول دي، حال دا چې د افغانستان نوی تعلیمي نص

دې ډول نصاب کې هڅه کېږي، چې شاګردان مختلف مضموني او د ژوند قابلیتونه زده کړي.  
به   تطبیق کړي، شاګردان  دا نصاب  تلفیق دی. که مالیان  ذهنیت  او  پوهې، مهارت  د  قابلیت 

 مجبوره کړي، چې هر څه د طوطي غوندي حفظ کړي، خو هېڅ قابلیت حاصل نه کړي. 
 

په نوي سیستم لیکل شوي دي، چې دغه برخې په کې شاملې دي:  .  ۴ د نوي نصاب کتابونه 
د   کول،  درک  مفهوم  د  لوستل،  روان  هجا(،  کلمو  د  او  رابطه  غږونو  او  تورو  )د  غږپوهنه 
شاګردانو له پخوانۍ پوهې او تجربې سره د نویو موضوعاتو رابطه، د شاګردانو د تفکر او تخیل  

کړه کې شاګردان باید زده کړي، چې  کړه ... په اجتماعي عاطفي زدهطفي زده وده، اجتماعي عا
څنګه خپل احساسات او عواطف وپېژني، په عواملو یې وپوهېږي، د کنټرولولو الرې چارې یې  

ییز حل زده کړي، ځان  زده کړي، د نورو احساساتو ته درناوی وکړي، د شخړو منطقي او سوله 
رسېدو لپاره پالن جوړ کړي او د پالن د عملي کولو لپاره استقامت    ته موخې وټاکي، موخو ته د 

او هوډ ولري. دا هغه څه دي ان زموږ اکثره مسلکي معلمان یې هم په تدریسولو سم نه پوهېږي  
او کافي روزنې ته اړتیا لري.که وغواړو چې مالیان د دې کار جوګه کړو، کلونه کلونه ورته  

 سر خالص کړي، هغه هم که وغواړي چې زده یې کړي.  په کار دي چې پر دې موضوعاتو
 

په نوي نصاب کې د مضموني قابلیتونو تر څنګ، شاګردانو ته د ژوند قابلیتونه باید ورکړل  .  ۵
شي. د افغانستان د ټولنې د خاصو ضرورتونو او د نورو ټولنو بریالیو تجربو ته په کتلو سره،  

ځاني مدیریت،  (  ۲جامع سواد، ) (  ۱ه غوره شوي دي: ) د نوي تعلیمي نصاب لپاره الندې قابلیتون 
(  ۸همکاري، ) (  ۷مفاهمه، ) ( ۶د ستونزې حل، ) ( ۵نوښت او خالقیت، ) (  ۴نقادانه تفکر، )( ۳)
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معلوماتي او ارتباطي ټکنالوژي. دا قابلیتونه د مختلفو درسي  (  ۹کړه،  )د څنګه زده کولو زده 
کوي. مالیان په دې مفاهیمو نه پوهېږي او د درسي  فعالیتونو له الرې په شاګردانو کې وده  

فعالیتونو تطبیقول به ورته ډېر ګران وي. له بلې خوا په دې منځ کې ځینې داسې قابلیتونه هم  
شته، چې مال ګرد سره ورسره جوړ نه دی، لکه نقادانه تفکر، نوښت او خالقیت ځکه چې که  

د یو چا نظر د اسالم د نظر په نامه ورباندې  خلک نقادانه تفکر ولري، مال خپل شخصي باور یا  
نه شي منلی. څوک چې نقادانه فکر وکړي، د هرې خبرې دلیل او ثبوت غواړي، دا د مالیانو  
بېخي نه خوښېږي. همدارنګه مالیان داسې روزل شوي دي چې نوښت او خالقیت نه پېژني.  

 دوی ته ښه شاګرد هماغه وي، چې یوازې د بګۍ آس وي. 
 

ږ اکثره منبرونه د سخت دریځو او بنسټپالو په ولکه کې دي. وجه یې دا ده، چې د جهاد  زمو.  ۶ 
په کلونو کې اکثره مدرسې د ترهګرۍ په روزنځایونو بدلې شوې وې او د مالیانو اوسنی نسل  
را   واورو،  د ورځو خطبې  د جمعې  د جوماتونو  که  دي.  په همدې مدرسو کې روزل شوی 

ان او خطیبان مو بنسټپالي دي. دوی ته وطن معنا نه لري او که یو  معلومېږي چې څومره مالی 
ته وسپارو،   دوی  دنده  د روزلو  ماشومانو  د  که  نو  کېږي.  پیدا شي، وژل  په کې  نیم وطنپال 
راتلونکی نسل به مو د منځنیو پېړیو په مفکورو سمبال وي، چې د تمدن هر مظهر به ورته کفر  

 ښکاري.  
 

دسي درجه قایل دي او ځان تر نقد او نظارت پورته ګڼي. دوی خلکو ته  مالیان ځان ته په ق.  ۷
داسې مفکوره ور القأ کړې ده، چې پر مال نیوکه پر دین نیوکه ده، نو څوک به دومره زړور  
وي، چې دوی وڅاري، د تدریس بڼه یې وګوري، نیمګړتیاوې یې په ګوته کړي او د اصالح  

 لپاره یې مشورې ورکړي؟«
 

انوني او غیر عملي طرحې په مقابل کې د د روڼ اندو غبرگون ته چې زه گورم،  د دې غیر ق
ښایي چې د پوهنې وزارت له له موضوع څخه څټ ته شي او د ځینو غوړو خبرو په وړاندې  
یاد وي چې د   په  دا  باید  د ټولنې د چیزفهمه خلکو  کولو سره یې د هېرولو هڅه وکړي، خو 

دو پرمختگ  او  خلکو  د  له  افغانستان  ټولنې  د  زموږ  او  دي  ناست  کې  سنگر  په  تل  ښمنان 
نیمگړتیاوو او د ځینو پلورل شوو عناصرو نه په استفادې سره تل هڅه کوي چې زموږ د هېواد  

 د پرمختگ مخه ډب کړي او د نوي نسل د بربادۍ زمینه برابره کړي  
 

روزل شي، د هغې  زما له نظره تر څو چې د یوې ټولنې نوی نسل، په نوې او عصري بڼه ونه 
 . ټولنې او هغو خلکو ژوند به همداسې وي لکه زموږ د ټولنې او خلکو روان ژوند 

 

 ي:  د  ویلي   په ټینگار سره ما څو ځلې د خپلو مقالو په ترڅ کې په 
 

د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي او پوهنځي  
 !نه ځان لرې ساتي 

 

 !نوره مو خوښه 
 

 .ښایي زه به تیروتی یم
 

 »زما مینې زما ځانه 
 

 ښایسته افـغـانستـانه« 
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 شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه 

 

 د سواد نړیواله ورځ او زموږ په ټولنه کې د سواد کچه 
 

سترګې ړندې  په ژوند کې د بریالیتوب یو راز بینا او رڼې سترګې دي. کله چې سواد نه وي،  
وي په هره ټولنه کې سواد او د سواد له الرې تر السه شوې پوهه، د هغه څراغ حیثیت لري  
چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره الر پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو  په رڼو سترګو  

 ږدي. ېـد ژوند پر الره په استوار ډول قدم ک
 

ځ ده. په دې ورځو کې چې بیا د سواد د نړیوالې ورځې  د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیواله ور
لې ادارې  ؤږي، مسېـلمانځل او یادول را رسیدلي دي، زموږ په هیواد کې په لوړ غږ تبلیغ ورته ک

د نوې بودجې د ترالسه کولو په خاطر سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند کې یې د پرمختګ تر  
ږي  ېـپه ځینو برخو کې داسې ارقام وړاندې ک   میډیا ټولو مهم رکن ګڼي، خو په څنګ کې یې د  

یا دري شپیته سلنه وګړي بیسواده دي او ځینې نورې رسنۍ بیا  چې د افغانستان د وګړو شپیته  
وایي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف وزارت د بودجې  

 یوازې یوه سلنه په نظر کې نیول شوې ده. 
 

نه  که یې د فورمول په ډول په نظر کې ونیسو، بیسوادي د ټولو ستونزو مور ده. کله چې سواد 
وي، مطالعه، پوهه  او علم نه وي او کله چې پوهه نه وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داسې  

 ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او خلک عمالً ور سره الس ګریوان دي. 
 

ک  وړاندې  ارقام  زدکړې  د  سواد  د  چې  کله  کې  نړۍ  او  ېـپه  کیدو  ښه  په  مخ  پروسه  دا  ږي، 
 وړاندې شوي دي:   داسې بریالیتوب روانه ده. د نړۍ په کچه د باسوادو او بیسوادو ارقام 

 

د یونسکو مشرې ارینا بوکووا د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي  »
  ۱۹۹۰چې اوس د نړۍ څلور اتیا فیصده اوسېدونکي لیک لوست کوالی شي ، حال دا چې په  

ږ اویا فیصده خلک باسواده وو. ارینا بوکووا د باسواده کسانو د شمېر زیاتېدل  ـکال کې یوازې شپ
 پاره ښه زیری بللی دی...« د بشر ل 

 

خو د ټولې نړۍ په دې شپاړس سلنه بیسوادو کې زه فکر کوم چې ډیره سلنه به بیا زموږ د ټولنې  
بیسوادان جوړوي. که په پخواني مفهوم سره سواد یوازې لیکل او لوستل وګڼو، د دې مفهوم په  

دو وګړو ارقام سم نه دي او  دایره کې هم زموږ په ټولنه کې د شپیته یا دري شپیته سلنه بیسوا
زموږ د ټولنې د هغو کسانو شمیر چې په عادي ډول لیک لوست نه شي کوالی، له دې هم لوړ  
دی او زه فکر کوم چې زموږ پر ټولنه باندې حاالت داسې یا راغلي او یا راوړل شوي دي چې  

ږي. او  ېـې لوړد بیسوادۍ کچه هم په عادي مفهوم سره او هم په علمي مفهوم سره ورځ تر بل 
ږي  ېـکه خبره د علمي سواد، دیجتالي سواد او انترنیتي سواد دایرې ته راوستل شي، هلته ثابت

 چې زموږ د ټولنې د بیسوادانو ګراف به ډیر لوړ شي. 
 

http://rohi.af/fullstory.php?id=48765
http://www.taand.com/archives/10565
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په   او  شمیر  کورسونو  د  زدکړې  سواد  د  ادارې  مسؤلې  شي  نږدې  را  ورځ  دا  چې  کال  هر 
او ارقام میډیا ته راباسي چې په کورسونو کې ناست    لیستونهکورسونو کې د شاملو هغو خلکو  

 کړه بوخت دي: او عمالً د سواد په زد 
 

های اخیر ساالنه نیم میلیون نفر در افغانستان  گوید با آنکه طی سال   وزارت معارف می »...  
 .رود ی اجتماعی کشور به شمار می سوادی یکی از مشکالت عمده  اند، اما هنوزهم بیباسواد شده 

دیگر هموطنان  گوید: »جای خوشی است که نسبت به هر وقت  این وزارت با انتشار پیامی می 
پی برده که سواد و علم مانند هر جامعه دیگر انسانی در    ما به اهمیت سواد و علم در جامعه 

صورت جدی تعقیب گردد. این  شود که باید به   افغانستان نیز یگانه راه ترقی و پیشرفت تلقی می 
 . اند میلیون از هموطنان ما از نعمت سواد محروم مانده  ۸در حالی است که متاسفانه  

 

بدین سو توانسته ساالنه برای نیم میلیون خدمات سواد    ۱۳۸۱افزاید که از سال  وزارت می ...  
افغانستان از  اتباع  ها، چهار میلیون  ی این وزارت، طی این سالآموزی را ارایه کند. به گفته 

وزارت  اند. این وزارت تاکید کرده این روند در حال افزایش است.  نعمت سواد برخوردار شده 
هزار    ۲۲مجموعا هفت صد و هفتاد هزار تن سوادآموز در    ۱۳۹۲گوید: »در سال معارف می 

صد تن  باب مکتب سواد حیاتی که از طرف یازده هزار و شش   ۷۸صد باب کورس و  و شش 
 .« باشند شود، مصروف آموختن سواد می معلم سوادآموزی امور تدریس آنها پیش برده می 

 

ږي چې د دوی د ادعا له مخې په څو لنډو کلونو کې یې د  ېـځیر شو، لیدل کپاس متن ته که ښه  
با سواده شوو خلکو شمیر څلور میلیونه ښودلی دی. که دا رښتیا وي، نو بیا ولې د افغان وګړو  

دا سمه خبره نه ده هسې د واکدارانوېـد بیسوادو شمیر شپیته سلنه ښول ک    د   له خوا  ږي؟ بناً 
 پلې ټولنې غولول دي. نړیوالې ټولنې او خ

 

سره په افغانستان کې د سواد زدکړې پروسه یا    ـ   د نړیوالې ټولنې د میلیونو ډالرو مرستو سره
په ټپه والړه ده او یا دومره پڅه ده چې سلنه یې په شمیرو کې هم نه شي راتالی. د جاپان هیواد  

 کړې.   مرستهره شل میلیونه ډالره د سواد زدکړې له پاکال کې یوازې د افغانستان د پولیسو   ۲۰۱۳په  
 

په افغانستان کې د سواد زدکړې د پروسې له پاره د نړیوالو مرستو ته په یو ځای کې  دغه راز 
 اشاره شوې ده:  داسې

 

سال  های  برنامه » از  معارف  وزارت  توسط  این   ۲۰۰۸سوادآموزی  مالی  به  کمک  به  سو، 
دولت جاپان تاکنون  کشورهای جاپان و ایاالت متحده امریکا در سراسر کشور آغاز شده است.  

این برنامه برای پیش  دالر مساعدت کردهبرد  پنجاه میلیون   میلیون  بیست و قرارداد کمک    ها، 
و فرهنگی سازمان    ن علمی ها، روز گذشته با سازما منظور پیش برد این برنامه   را نیز به   دالری

  دالری خود را به   میلیون   ملل متحد، یونسکو، در کابل به امضا رساند. دولت جاپان کمک بیست 
کند. یونسکو  منظور باسواد ساختن مردم افغانستان، از طریق یونسکو به دولت افغانستان ارایه می

پیش  افغانستاندر  در  سواد  ارتقای سطح  برنامه  مرحله سوم  تامین کمک برد  مسوولیت  های  ، 
 «   .تخنیکی را به عهده دارد 

 

که د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازې ته وګورو او بیا د سواد زدکړې پروسه له نظره تیره کړو،  
ږي چې هیڅ هم  ېـاو بیا د دوی د ارقامو له مخې شپیته سلنه بیسوادو وګړو ته وګورو، نو لیدل ک 

اړوندو ادارو ته لومړی د نړیوالې ټولنې د مرستو لست او ارقام  نه دي تر سره شوي او که  
پیته سلنه بیسوادانو ټولی یې مخکې ودرول شي؛  کیدای شي  شښودل شي او بیا د  ېـمخکې ک

اړوندې ادارې نه مالي حساب ورکړای شي او نه هم کوم با سواده دلګی وښودلی شي چې دوی  
 د سواد له نعمت نه برخمن کړي وي. 

 

http://8am.af/1392/06/17/literacy-afghanistan-social-problem/
http://www.graanafghanistan.com/?p=117702
http://8am.af/1392/08/01/literacy-afghansitan-education/
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هیواد یوازې د بیسوادو پولیسو د سواد زدکړې له پاره شل میلیونه ډالره مرسته کړې ده،    جاپان
خو اوس هم زموږ ډیری پولیس د سواد سترګې نه لري. د نورې نړۍ پولیس سواد څه چې په  
عصري تکنالوژۍ سمبال دي، خو زموږ پولیس عادي لیک لوست نه شي کوالی. که یو شخص  

 په نورو ژبو څه چې په خپلو ژبو باندې یې لوستالی نه شي. کې یې هویت  کنترول کړي، په اسنادو 
 

سمه خبره خو دا ده چې دوی په کوچنیوالي کې د جهاد تر چتر الندې غال، وژلو او وراني ته  
 ږل شوي او حد اقل عادي سواد چې یوازې لیک لوست دی، ورزده کړل شوی وای.  ېـنه وای ل

 

زدکړې وخت هماغه د کوچنیوالي سن و، اوس چې سل زر نورې کورنۍ،  د ښوونې روزنې او  
لین هیله ورنه کوي چې د سواد زدکړې ته  ؤوطني، او شحصي ستونزې ورله غاړې دي، مس 

 ګونډه و وهي.  
 

ږدې شي، د معارف وزارت او نورې اړوندې ادارې په  ېـهر کال چې د سواد نړیواله ورځ را ن 
و د سواد د پراختیا او عامیدو په نامه ستوني شکوي داسې لکه  شعاري ډول د سواد د زدکړې ا 

 ته پام وکړئ:  متن نان وي. دې ـپه سواد چې می
 

محروم  سوادی یکی از مشکالت عمده اجتماعی بوده که جامعه را از نعمات زندگی  بی »...  
سوادی در جامعه مستلزم همکاری و مبارزه    دارد. بنا امحای بی   نموده و از پیشرفت وا می 

کننده اسالم نیز محو  مشترک تمام افراد آن جامعه بوده و از نقطه نظر دین نجات بخش و هدایت 
ما  که نسبت به هر کسی دیگر، مردم  ای  باشد، فریضه  سوادی و طلب علم فریضه الهی می   بی

 .« به آن ضرورت بیشتر دارد 
 

خو څنګه چې دا ورځ تیره شوه بیا نه سواد د چا په یاد وي، نه د سواد د زدکړو په کورسونو  
ګرځي   د هغو  پسې څوک  او څوک  وای  یاد  په  یې  که  یاد وي،  په  اهمیت  سواد  د  یې  نه  او 

کو باندې حاکمه نه  پروګرامونو په تطبیق پسې ګرځیدای، نو نن به دا بد مرغي پر ټولنه او خل
 وای.  

 

د اوسني دولت ډیری لوړ رتبه اشخاص چې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت، د سواد په  
باب عما نه، بلکې یوازې خبرې کوي؛ ټول په هغو ټوپکي ډلو ټپلو پورې اړه لري چې یو وخت  

یې کورسونو  یې د سواد د زدکړو کورسونو ته کفري کورسونه ویل، ښوونځي یې شوځول، خلک  
ته له ورتګ نه منع کول او د ښوونکو وژل او حاللول یې ثواب ګڼل؛ خو نن د نړیوالې ټولنې  

 د مرستو د تر السه کولو له پاره او د خپل واک او ځواک د ساتلو په غرض سواد مهم ګڼي. 
  واک ته د دوی له راتګ نه پخوا، کوم کورسونه او پروګرامونه چې د سواد د زدکړې له پاره 
جوړ شوي وو، که په هماغې بڼې یې خپل کار او پروګرام پر مخ بیولی وای او همدې ټوپکي  
ډلو په بیالبیلو نومونه مزاحمت نه وای ور ته کړی، اوس به په افغانستان کې دا ستونزه نه وای  

 موجوده. 
که دولت او د ټولنې چیز فهمه خلک غواړي چې د بیسوادۍ ریښې وچې کړې، نو ښونځي ته  

د هغو ټولو  کوچنیانو شاملیدل او ورتګ وړیا او اجباري کړي، چې ښوونځي ته د تک سن    دې
 او شرایط ولري.  

 

دا په یاد ولرئ چې د سواد زدکړه یوازې دا نه ده چې د لوړ سن درلودونکي هغه کسان د سواد  
ګدایي ته  زدکړې ته کینوو چې سواد نه لري، او په کوچنیانو یا څاروي وپیایو، یا یې کار او  

 ولیږو او یا یې جګړې او جهاد ته تشویق کړو. 
 
 
 
 

http://8am.af/1392/06/17/literacy-afghanistan-social-problem/
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 ټوپکوالو ته 
 

 د نوي نسل وصیت او نصیحت 
 
 

څو څلویښت کاله شول چې زموږ په وطن کې د جگړې نغری او تنور تود دی، د وطني ټوپکوالو  
گټو له پاره زموږ  تر څنگ گڼشمېر سیمه ایز او نړیوالې استخباراتي کړۍ هم د خپلو موخو او  

د وطن په یاد تنور او نغري کې پخلي کوي او د دې اور لمبې زموږ د خلکو په غوښو، هډوکو  
 او وینو تازه ساتلې کېـږي. 

 

پرته له شکه چې د جگړې دې اور زموږ خلک، په تېره نوی نسل داسې پوخ کړی دی لکه د  
دومره ستره قربانې و نه ارزي چې  خټو لوښي چې په کوره کې پخېـږي، خو دا پوخوالی به په  

 بیه یې میلیونونو ککریو ته ورسېـږي. 
 

په هر صورت اوس خو هم جگړه شوې، هم افغانانو په میلیونونو سرونه بایللي دي، خو نوی  
نسل یې داسې رالوی شوی او پوخ شوی دی چې په زغرده او زړورتیا سره غږېږي، هغو  

خلک د اسالم د دفاع په نامه غولول او ویل یې چې  ټوپکوالو ته چې د جگړې په پیل کې یې  
موږ له خپلې عقیدې دفاع کوو او هدف مو د یو اسالمي نظام جوړول دي او کله مو چې روسان  

 مات کړل، بیا به د اسالم جنډه د کرملن پر مانۍ باندې رپوو او... 
 

کرملن هماغسې پر    خو د همدغو رهبرانو تر الرښوونې الندې افغانستان لوټه، لوټه شو، مگر
ځای والړ دی او همدا رهبران چې په زرگونو خلک یې د کمونست، شوروي پلوه او د شوروي  
ته د سفر په نامه وژلي وو، اوس خپله په ویاړ سره د مسکو سفر ته هوسېـږي، ورځي او له  

 روسي مقاماتو سره له خندا ډکه خولگۍ ستړی مه شي او خبرې کوي. 
 

رالري اوس هم غواړي په هماغه پخواني ستایل خلک وغولوي او بیا یې  د جگړې د کلتور دا س
هم په ناسمو الرو برابر او د بربادۍ کندې ته ورپورې وهې، خو دوی دې په دې پوه شي چې  
دا نسل بل ډول فکر او لیدلوری لري، نه یوازې دا چې د خلکو او وطن د بربادۍ له پاره پل نه  

 م د الرښونې کوي او ورته وایي چې:  اوچتوي، بلکې جگړه مارو ته ه 
 

 ــ انډیواله یا داسې وکړه، یا داسې،  
 

 یا دې ځان د وخت له غوښتنو سره جوړ کړه، 
 

 دې پر خپل ځای کرار کېنه چې ستا زمانه او تاریخ پای ته رسېدلی دی.   ــ یا 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

 دا هم ټوپکوالو ته د نوي نسل د وصیت او نصیحت یوه بیلگه: 
 
 
 

 راکټونو ته بابا د »
 

 د بې شمیره پاټکونو 
 

 سوداګر وې په دې ملک کې
 

 د درنو، درنو، سرونو 
 

 نه شاهي ستا خوښیدله 
 

 نه دي خوښ بیا جمهوریت و 
 

 د پردو په اسپه سپور وي 
 

 سرو کار دي بغاوت و 
 

 د وطن په بربادۍ کې 
 

 و چنګیزیان درته عاجز و 
 

 و ستا فطرت کېو دومره زهر 
 

 چې ماران درته عاجز و 
 

 ستا په سترګو کې یو خوب دی
 

 چې صاحب د ټول اختیار شې
 

 ارګ دي الندي تر قدم شي 
 

 ته د درست ملت سر دار شې
 

 په زړه ذکر د قدرت کړې 
 

 په خوله وایې ایتونه 
 

 ږي ـمداري رنګه بدلی
 

 ستا رنګونه او قولونه 
 

 محترمه! ځان خبر کړه 
 

 اوس بدله زمانه ده
 

 ځلیدلې په دې خاوره 
 

 پوهنې پلوشه ده د 
 

 څوک رهبر څوک سودا ګر دی 
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 ږي ـخلک ښه په دې پوهی
 

 د پردي جرس زنګونه 
 

 ږي ـدې کاروان کې نه ځای
 

 د لته اوس چې څه مطرح دي 
 

 هغه لوی افغانستان دی 
 

 له هر رنګ تبعض نه لري 
 

 په هر قوم جوړ ودان دی 
 

 که زما منې صاحبه 
 

 پیروان د زمانې شه 
 

 حاجي شه یا بیا حج وکړه 
 

 «زیاتي تېر له دې کیسې شه 
 

 (غضري)
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 نه ایلیدونکې سونامي
 

 یو میلیون نشه اي ماشومان
 

دا یو  .  د ورستیو شمیرونو له مخې په افغانستان کې درې نیم میلیونه وګړي په نشو روږدي دي 
د دې سو نامي مخنیوی یا نا    طو کېیپه اوسنیو امکاناتو او شرا  غمیزه ده، یوه سونامي ده او

 او یا به ډیره ستونزمنه وي.  ممکنه ده 
 

ږي او په  ېـباران، زلزلې او... په راتګ سره را منځته ک   ، باد اورلگېدنې،  طبعي سونامي ګانې د  
ترمیم وړ وي  یوه ډیر لنډ وخت کې لږ یا ډیر داسې ورانی کوي چې ښایي د بیرته جوړولو او  

ږي؛ خو زموږ په وطن کې د درې نیم میلیونه  ـېاو د هماغه لنډ وخت په تیریدو سره بیرته غلې ک 
وګړو په نشې روږي کیدل هغه سونامي ده چې ورانی یې اوس هم محسوس دی، څو راتلونکي  
نسلونه هم ورنه متضرره کیدونکي دي او که یې غم و نه خوړل شي، ورځ تر بلې یې لمن  

 ږي. ـېپراخ
 

ما د کوچنیانو د ادبیاتو د غوړیدو، غني کیدو او د ماشومانو د پالنې او روزنې غم کاوه، خو هغه  
کوچنیان چې موږ ورته د کوچنیانو د ادبیاتو  غم کاوه، یو شمیر یې د نشو په ډنډ کې الهو کړای  

کار دی او نه یې  شول، په داسې ډنډ کې چې نور یې  نه قلم، نه کاغذ، نه هم کتاب او سواد په  
 هم د کوچنیانو د ادب په نامه کوم بل څه. 

 

زه او ما ته ورته څو نور قلموال لګیا یو قلم چلوو، هڅه کوو او د مقالو، شعرونو او کتابونو په  
لیکلو، ژباړلو او چاپولو سره په دې بوخت یو چې د ماشوم او کوچني او نوي نسل د روزنې په  

کړو، پراخ یې کړو او د هغوی له پاره لیکلي مواد کورا کور    موخه د کوچنیانو ادبیات غني 
ورسوو، خو په دې خبر نه یو چې له موږ نه مخکې او زموږ له کتابونو او درسي موادو نه  
مخکې ډیری کورونو ته نشه اي توکي رسیدلي دي او د لو یانو تر څنګ یې ماشومان او کوچنیان  

دا نوي نسل د داسې خاموش قاتل په منګولو کې    په نشو روږدی هم تر ستوني ډوب کړي دي.  
 شي د هغو د مړینې په بیه تمام شي.را ګیر شوی دی چې را خالصول او را کشول یې هم کیدای 

 

  ۲۰۱۴دې ستونزې ته زما پخوا هم پام شوی و او همدې سترې سونامي ته په پام سره مې د  
کال په څوارلسمه نیټه د»د روسیې اولمپیک او د نشې اولمپیک، مډالونه او دودونه« تر سر  

 ولیکله.   مقالهلیک الندې 
 

هلته مې په ښکاره خپل نظر څرګند کړ چې نور خلک د اختراعاتو په رامنځته کولو سره سیالي  
کوي، د ژوند د وسایلو د جوړولو له پاره هلې ځلې کوي، د صحت له پاره د سپورت مسابقې  
 کوي، خو زموږ په ټولنه کې د جهالت او ناپوهې د حاکمیدو په وجه د نشې مسابقې روانې دي.  

 

کال کې ارقامو ښودله چې په افغانستان کې په نشه اي توکو د روږدو شمیر یو میلیون    ۲۰۱۴په  
ږي، خو دې موضوع ته د سیاسیونو او د دولت د بیالبیلو برخو او په ځانګړي ډول د  ېـته رس
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مسؤلینو نه پاملرنه، خبره دې ته ورسوله چې اوس هغه یو میلیون نشه یانو نور الرویان هم پیدا  
 په یوه برخه کې ما لیکلي وو:    مقالې   شمیر یې درې نیم میلیونو ته رسیدلی دی. د هغې    کړي دي او 

 

پردې وطن باندې رنګارنګ سونامي   روانې تپل شوې جګړې په پایله کې، په افغانستان کې د »
له    راپورونو   د میډیا د   اخته کیدو سونامي ده.   د   ګانې راغلې دي چې یوه یې په نشه اي توکو

له بده    خوا کې وګړي په نشه اي توکو اخته دي.   و   میلیون په شا  یود    افغانستان   مخې اوس د 
افغانستان    ډیره خواشینونکې ده چې پر   میلیون لویه سلنه ده او  کې یو   میلیونو  مرغه په دیرشو 

د  سونامیګانو  پر  نورو   باندې  پسې  څنګ    له  ده. کې  په  سونامي  ورانونکې  لویه  هم   دا 
 

ننوتي    تباهۍ دې لوی ډنډ ته ور  نشې له الرې د   هوس د   میلیون کې به ډیره کمه سلنه د   په دې یو 
په ناپوهۍ کې ډوب افغانان په نه پوهیدنه    خوارۍ اوپه    .نشه ده   جبر  ډیره سلنه یې د   خو   وي،

په ځانګړي   اړخیز وروسته پاتې والی او ر ټولنې ه په ټول کې د   پورې وهل شوي دي.  کې ور
سیاسي    د   حاکمیت،  رواجونو  او  قوانینو  زړو   پخوانیو  باندې د   په خلکو  سواد نه شتوالی،  ډول د 

  کې د   په کورنیو  دوامداره بیکاري،  حکومت بیخي ضعف،  خاصتآ د   دولت او   د   ثبات نه شتوالی،
دا ټول په ګډه د دې سبب شوي چې دا  او...    ، اقتصادي ستونزېرنګارنګ ستونزو موجودیت 

ې دي  یوه سوغات په ډول راوړل  یا یې هم له بهر نه له ځان سر ه د   اوخلک په نشو روږدي شي  
 جال څیړنې او ژړا وړ ده.   چې هره برخه یې د 

 

اوس خپل    خو  ماته شوې ده،  را  خلکو  افغانستان پر  څخه د   دا هغه سونامې ده چې له پخوا زمانو
پیل شوې    له بېوزلۍ نه را  کورنیو   دغه سونامي د   کارولو   د   نشه اي توکو   د   رسیدلې ده.  اوج ته 

نشه    پرته له دې چې د   شته والي په سلسله کې،  بال د   بې سوادۍ د   ټولنیزې ناپوهۍ او  د   مور  ده.
  دې له پاره نشه کوي چې دا خپله کار   خپل ماشوم د   باندې پوه شي،  په پایلو  کارولو  اي توکو د 

ته اړم وي او له ټولونه مهمه دا چې خپله    کارونو   کور  یا د   یا به غوجل پاکوي،  وزګاره شي،ته  
 ټولو مهمه وظیفه یعنې د قالینو اوبدل هیر نه کړي.   تر

 

ماشوم ته    مور،  ږو.ېـوړ غمیزې سره مخ ک   خواشینۍ  ژاړه او   دې هم د   په ښاري ژوند کې تر
  خلکو   بېحاله پریوزي چې د   ،حالت ناروغ  کوما د   لکه د   نشه اي توکي ورکوي چې بې سده شي،

  نورو   څو  همدې بې حاله ماشوم او  د   په دې ډول یې مور  او   ته واوړي،  زړه سوی ور  پام او
ښځه نشه یې    ږي. ېـتکرار   ورځ په دې ماشوم باندې دا کاره  هر  السه کړای شي.  روزي تر   بچو 

د   توکي اول خپله کش کوي او ته ورپو  او ماشوم خولې    بیا یې لوګی  د وړوکي    کوي،  پزې 
نه    کې داسې په خوب ویده کوي چې لس پنځه لس ساعته و په څپو   نشو  واړه حجرات د   ، ماشوم

ښوري او وروسته له څه مودې هغه ماشوم ال په هماغه کوچنیوالي کې داسې په مخدراتو روږدی  
 بلکې ناشوني وي.  شي چې بیا یې را اړول مشکل نه، 

 

 وژل شوی او...   نه شته، ماشوم پالر د  دا یوه جمله ده: 
 

په دې لویه    حقوقو  د   بشر   ټوله نړۍ کې د   ال   سیمه او   هیواد،  ښار،  کوڅه کلي،   په دې کور،
په دې لوی جنتي بڼ کې داسې څوک نه شته چې پوښتنه    ؟دیموکراسي بي بي   د   ،هنګامه کې

  چا ښځه ده؟  د  غواړي، سره الس غځوي خیر  ،سره  وکړي چې دا ګدا میرمن چې له غیرتونو؟
  ولې وژل شوی؟   یې چې وژل شوی،  چا زوی یا لورده؟ پالر  دا پروت نشه کړای شوی ماشوم د 

او   د  او   چا  پاره وژل شوی؟  له  نور  چا وژلی؟  څه  او   داسې ولې،  ډیر  او               ؟ ...ولې 
 

  ډیره موده روان دی؛   ښارکې دا   کوڅه او  ،کلي  وطن په هر  د   نشې دغه المپیک زموږ د دود او 
کفارو    د   او   ته کفار  مالت کې هغو  کلي او   وطن په هر  هلته لرې په نوره دنیا کې چې زموږ د   خو

  ږي چې د ېـهلته هڅه ک   روانې دي. لوبې    څه نورې کیسې او   ږي،ېـ وطن ویل شوی او ویل ک
چې ښه    تګ په لوري سیالۍ رامنځته شي،  آرام ته د   ژوند او   المپیک مخه ونیول شي،  نشې د 

 سوچي المپیک دی.  روسیې د  مثال یې همدغه د 

http://tolafghan.com/posts/28877


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
42  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

کوربانه وو    المپیک لوبو   ښایي دا تصادفي پیښه وي چې هغه هیوادونه چې په دې وروستیوکې د 
لري    منفي رول درلود او  کې مرکزي او   نظامي پیښو   سیاسي او  هیواد په روانو  د   زموږ   دي،   او

د    جفا او   سیاسي رهبرانو   د   ناپوهي،  سطحې ټیټوالی،  سواد د   ټولنې د   او   خلکو   د   زموږ   خو   یې؛ 
 هیرولو نه دي.  هم د  باندې حاکم افکار  ټولنې په ذهنونو او  خلکو   د  دوی خرڅیدل... او

 

 موږ څه کوو؟  نوره نړۍ څه کوي او
 

 ،جګړې المپیک  په افغانستان کې د  لندن المپیک، په اِنګلند کې د 
 

 ، دود المپیک نشې او   په افغانستان کې د   سوچي المپیک،  په روسیه کې د 
 

 المپیک، عصري کیدو   او  ښه کیدو  ژوند د  د  تکنالوژۍ، په نوره دنیا کې د 
 

  د   المپیک،  رواجیدو  د   نشه اي توکو   د   المپیک،بربادۍ    د   ړې المپیک،ګج  زما په وطن کې د   خو
د  د   المپیک،  زیاتیدو   بیسوادۍ  د   له تکنالوژۍ او  المپیک،  ورننوتو  جهالت ته  نه    تښتیدو  تمدن 

ته هره ورځ د » الحمدهلل « په ویلوسره    موږ ور  هم اخلي او   بلې زور   ورځ تر   ، المپیک روان دی
 شکرونه هم باسو. 

 

 ...« څه باید وشي؟ داسې کړه او خلک چا   ټولنه او  زموږ
 

 د یو میلیون نشه اي ماشومانو او کوچنیانو اوسنی نسل ته څه نوم کیښودای شو؟  
 

ورته نورې پوښتنې شته، خو د ځواب ویلو مسؤل او    ته   چا کړي او ولې یې کړي دي؟ او دې 
آدرس نه دی مالوم. زه خو وایم چې دا موږ خپله کړي، یا د نه پاملرنې په وجه یا د نه پوهیدنې  
نه   د  مشرانو  د  چې  وکړئ  پام  ته  عکسونو  څو  دغو  کوچنیانو  شوو  قرباني  د  کې.  تیارو  په 

 را ښیي:  انځور جبرانیدونکو تیروتنو 
 

 
 ،م ته چا سګرت په خوله کې ایښی دی؟ یو مشردې ماشو
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 ،دې کوچنیانو ته چا ټوپک په الس کې ورکړی دی؟ یو مشر

 

 
 . دا کوچنی چا دې شاقه کار ته اړ ایستلی دی؟ یو مشر 

 

 کوچنیانو ته سبا ورځ ووایي چې وطن او خلک پر تا حق لري؟ آیا څوک حق لري چې دې ماشومانو او 
 

څوک د دې حق نه لري چې دې او دوی ته ورته کوچنیانو ته ووایی چې  زه خو وایم چې هیڅ  
وطن او خلک پر تاسو حق لري. وطن او خلکو دوی ته نه یوازې څه نه دي ورکړي، بلکې هر  

 څه یې ور نه اخیستي دي. 
 

ماشومانو  دا د مشرانو د تیروتنو عکس دی چې د نشو د نسل په نامه باید یاد شي، د دې نشه اي  
او د شاقه کارونو او د لویانو د هوسونو ښکار ماشومانو او کوچنیانو د کورنیو د اقتصادي او  

لین همدا سیاسي مشران دي چې د دوی تیروتنو نن ورځ  ؤټولنیز ژوند د خرابوالي لومړني مس 
ه  ټولنه د بدمرغۍ کندې ته ور پورې وهلې او د کورنیو د بې سوادۍ، خراب یا نشت اقتصاد پ 

پایله کې تر دې بریده رسیدلې دي چې مور د ماشوم د ویده کولو له پاره ماشوم ته تریاک ورکوي  
 او یا یې د نشه توکو لوګي په پزه او خولې کې ور پوه کوي.  

 

دا هغه نسل دی چې د کورنیو له بیکارۍ، بیسوادۍ او خراب اقتصاد له وجې په نشو روږدي  
د په ټولنه او ټولنیز ژوند کې ولټول شي او د له منځه وړولو  کړای شوي دي او عوامل یې هم بای

 له پاره یې سمه نسخه ورته ولیکل شي. 
 

دا په نشو روږدي مشران او کشران زموږ د ټولنې پر تندي باندې هغه تور داغ دی چې د سیاسي  
واکدارانو د پرلپسې تیروتنو په اثر، ټولنه، د ټولنیز ژوند بنیاد او اساس ړنګ کړای شوی دی،  
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شوی   د ټولنې او کورنیو اقتصاد او امنیت له منځه تللی او په پایله کې یې دا نسل ټولنې ته ډالۍ
دی او ټول باید په دې پوه شي چې دا د پټي سر نه دی، اوس ډیره نا وخته ده، ځکه چې د پټي  

 سر اوبه شوی دی، زهر په کې کرل شوي دي او اوس دا د زهرو فصل: 
 

)درې نیم میلیونه روږدي: اته نیم لکه روږدې میرمنې او یو میلیون روږدي ماشومان او تنکي  
 ځوانان(  

 

کې دی چې بوی یې ټول وطن نه، بلکې ټوله نړۍ یې نیولې ده او نوره به یې    ښه مست په ُګل 
هم ونیسي او ډیرې منفي پایلې یې لکه مات الس د افغانستان او افغانانو په  غاړه کې یا ور  

 ږي. ـلویدلي دي او یا  په نږدې او لرې راتلونکو کې ور لوی 
 

د زهرو هغه کرونده   ماشومانو او کوچنیانو روږدیدل،په نشه اي توکو باندې د یو میلیون افغان 
 د هر افغان پر دسترخوان باندې د خوراک له پاره چمتو کیدالی شي.  ده چې حاصل یې 

 

کړ چې د افغانستان درې نیم میلیونه وګړي په نشو    خپور بي بي سي څو ورځې مخکې دا خبر  
 روږدي دي:  

 

افغانستان کې تر یو میلیون ډېر ماشومان نشه کوي او پرې روږدي دي. دا خبره کابل کې له  »
نشه یي توکو سره د مبارزې ادارې کړې. دوی وایي ټول افغانستان کې ټول ټال درې میلیونه  

ل کې د روږدو کسانو تر ټولو لوی مرکز فېنکس ته تللې.  خلک په نشو اخته دي. نجما ځال کاب
 « هلته له ماشومانو سره غږېدلې او د روږدي کیدو الملونه یې ترې پوښتلي

 

او بس، نور نو د »غم ده د اللي    دي   خپرول  ټولول او  د بي بي سي واال مسؤلیت یوازې د خبر 
سر، مسته دې تازه ګرځي« کیسه ده، خواره خواري د افغانانو او د افغانستان ده چې درې    رپ

 نیم میلیونه خوځیدونکي مړي ور له غاړې دي. 
 

دا یو میلیون روږدي ماشومان، کوچنیان او تنکي ځوانان، اته نیم لکه روږدې میندې او په ټول  
 سمې پالیسۍ پایله ده چې ویل کیدل به: عار او نا کې درې نیم میلیونه روږدي افغانان؛ د هغه نا سم ش

 

 »وې زیږوئ، وزن یې مځکه جګوي، روزي یې خدای ور رسوي« 
 

خو د پاسني شعار سرالرو او پیروانو د دې په باب فکر نه کاوه چې د دغه نوي نسل ــ چې  
  مځکه یې وزن جګوي او روزي یې خدای ور رسوي ــ د سواد او ښوونې روزنې مسأله څنګه 

ږي؟ د وړکتون، ښوونځي او پوهنځي غم یې څوک خوري؟ د کار زمینې او شرایط څوک  ېـک
 ور ته برابروي؟   

 

کله داسې هم شوي دي چې موږ له بهرنیانو نه سر ټکوو چې په خپلو هیوادونو کې یې    ـ  کله
  ، شړي  زموږ له ماشومانو سره جفا کړې او کوي یې، ورغلې کم سنه افغان کوچنیان بیرته را 

خو دې ته مو پام نه وي او پام مو نه دی چې کور دننه او په هیواد کې دننه او په خپله ټولنه کې  
 نوي نسل سره او له خپلې راتلونکې سره، موږ خپله څه کوو؟له خپلو ګاللیو ماشومانو سره، له خپل 

 

ږل او نور څه فعلونه  ېـوهل، ټکول، شاقه کارونه، جنسي تیری، تښتول، خرڅول، جګړې ته ل 
دي چې نه مو دي ورسره کړي او دا دی اوس مو ال په نشو هم روږدي کړل، هغه هم دوه،  

 درې، لس، شل او سل نه، بلکې یو میلیون.  
 

جوړ کړی دی، چې په ځینو برخو کې یې    تاژراپور له دې روږدو ماشومانو نه بي بي سي یو  
 داسې راغلي دي: 

 

 اي توکو روږدی کړ...  »... علي په اووم ټولګي کې و، چې له نا سمو ملګرو سره ناستې په نشه
 

http://www.bbc.com/pashto/multimedia/2016/08/160808_ns_afghan_addicted_children
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/02/160210_hh--afg-children-uk-afghanistan
http://www.bbc.com/pashto/multimedia/2016/08/160808_ns_afghan_addicted_children
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د یوې وروستۍ سروې له مخې چې د افغانستان د نشه اي توکو سره د مبارزې وزارت د یوې  
په   ادارې  پنځه  امریکایي  افغانستان کې درې اعشاریه  په  ده، ښیي چې  تر سره کړې  مرسته 

میلیونه وګړي په نشه اي توکو روږدي دي. په پاسني شمیر کې یو کامه څلور میلیونه دایمي  
روږدي ښودل شوي دي او دوه کامه دوه میلیونه داسې په نښه شوي دي چې په یو ډول نه یو  

 ډول له نشه اي توکو اغیزمن دي.« 
 

دا ارقام ټول خواشینوکي دي خو تر ټولو زرونکي یې دا ده چې په دې شمیر کې اته سوه پنځوس  
 چې عمر یې له اتلسو کلونو ټیټ دی.زره ښځینه معتادین دي او یو میلیون هغه روږدي کوچنیان دي  

 

ګډون د  په نشه اي توکو د روږدو افغانانو دا شمیره، په تیره د ښځو او ماشومانو شمیر زما په  
هغو افغانانو له پاره د زهرو کرونده، نه ایلیدونکې سونامي او د خطر زنګ دی، چې د نوي  
افغانستان د جوړولو له پاره او له نورې متمدنې نړۍ سره یې د سیالۍ له پاره؛ د نوي نسل په  

ې  نو دغو افرادو سره اوس څه وکړو او څه ډول نو   ؛ روزلو عقیده لري او عمالً کار ورته کوي
 دندې به د نوي نسل د سمې روزنې د پلویانو په مخ کې ایښودل شوې وي؟؟؟ 

 

 د بي بي سي په ګزارش کې راغلي دي چې:  
 

 »حکومت ژمن دي چې په نشه اي توکو د روږدو کسانو د درملنې هڅې به ال پراخوي...« 
 

عمالً یا څه نه  خو له ډیرو کلونو را په دې خوا د حکومت له خولې دا خبرې را وزي، مګر  
کوي او یه یې نه شي کوالی، په تیره چې اوس، اوس د حکومت اصلي سټه د فساد بیالبیلې  

 مافیایي ډلې جوړوي او په خاصه توګه د نشه ای توکو مافیا. 
 

د ګزارش په یوه برخه کې د بي بي سي له خوا دا پوښتنه مطرح شوې چې: ولې دې یو میلیون  
 ي شي؟ افغان ماشومان په نشو روږد 

 

)له نشه اي توکو سره د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد    الملونه یې یو دولتي چارواکی
قایم( په خپله لنډه مرکه کې څرګند کړي دي.  په نشو د روږدي کیدو الملونه قایم صاحب داسې  

 په نښه کړي دي:  
 

الدین په نشه اي  »د دې اصلي المل دا دی چې دا ماشومان د هغو کورنیو نه دي چې د دوی و
 توکو روږدي دي او یا په هغو فامیلونو کې دي چې په دغه کارو بار اخته دي.« 

 

داسې څوک نه شته چې دې ښاغلي نه پوښتنه وکړي چې: دې ماشومانو که نشه له میندو پلرونو  
نه په ارث تر السه کړې وي، نو د هغو میندې  پلرونه بیا څنګه نشیان شول او که مادرزاد نشه  

 یان وو؟  
 

مخنیوي  )قایم( نه پوښتنه کوي چې: ستاسو وزارت د دې ستونزې د    ل ؤژورنالست له ښاغلي مس 
 له پاره څه کړي دي؟ 

 

قایم صاحب ورته لکه د تیرو څلویښتو کلونو په څیر یوه متحدالماله خبره کوي چې موږ داسې  
 ږي او... ـېد تداوۍ مرکزونه لرو او داسې تریننګ ورکول ک 

 

د ښاغلي قایم په خبرو کې یوازې یوه خبره د ستونزې د حل په برخه کې اړخ لګوي چې باید د  
 روزنې له الرې نه د ماشومانو د روږدي کیدو د مخنیوي له پاره کار وشي.  ښوونې او 

 

 ښاغلی قایم او نورو ښاغلو مسولینو! 
 

په نشو د اخته کیدو او روږدیدو ټولنیزې ریښې او زمینې پیدا کړئ او د منابعو او سر چینو د  
وچیدو غم یې وخورئ. تش په نامه کلینکونه اول ګټه نه لري او که یې ولري څنګه چې روږدی  
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ږي او په  ېـستونزو سره الس ګریوان ک   و ستاسو د درملنې له دایرې نه ووت، بیا هماغو ټولنیز
روږدو له نظره یې چاره، بیا نشې ته پناه وړل دی او ښایي چې ستاسو ډیری د درملنې  نشو  

 مرکزونه هم خیالي وي چې بودجه تر السه کوي او په عمل کې هیڅ هم نه تر سره کوي. 
 

د مسولینو له لوري د ماشومانو په نشه د روږدي کیدو د مخنیوي له پاره دا ښودل شوي دي چې  
ږي چې ویده شي چې مور  ېـوم ته د ویده کیدو له پاره تریاک ورکول ک ږي چې ماشېـدوی پوه 

قالینه اوبدلو ته بیکاره شي، او د حل الره یې دا ښوولې ده چې باید کورنیو ته عامه پوهاوي  
 ورکړل شي. 

 

 د دولت ښاغلو مسولینو!  
 

خلکو، ټولنې او کورنیو ته تر عامه پوهاوي ورکولو مخکې د هغوی اقتصادي ستونزې ورحل  
کړئ، چې د قالینې اوبدلو ته تردې بریده اړ نه شي چې خپل ماشوم ته د ویده کیدو له پاره تریاک  
ورکړي، یا یې د نشه اي توکو لوګی په خوله او پزه کې ور پوه کړي او بیا یې د الرو او واټونو  
تر څنګ په بیسده ډول د خلکو د زړه سوي د جلبولو او پیسو د تر السه کولو له پاره له یوې  
تیارې تر بلې تیارې څملوي او په دې ډول له خپلو اوالدونو او کورنۍ نه نیولې، بیا ګردې ټولنې  

 ته اور ورواچوي.  
 

د   افغانستان کې درې نیم میلونه په نشو روږدې شمیره او په هغو کې  یو میلیون نشه اي  په 
ماشومانو شمیر دا ښیي چې موږ د ژوندیو په غم کې نه یو، د نوي نسل په فکر کې نه یو او د  
راتلونکې ټولنې د نیکمرغۍ په فکر کې نه یو او دا ترخه حقایق دا په ګوته کوي چې ځینې  

ش کوي یعنې  افغانان د ژوند او ژوندیو په فکر کې نه دي، بلکې د ژوندیو په ځای، د مړو پرست 
چې موږ ډیر ُمرده پرسته یو، نه ژوند پرسته، او په خپلو دې کارونو سره که له یوې خوا د نوي  
نسل راتلونکې تباه کوو، نو له بل پلوه د هغو نا پوه، نا اهله او جاهلو سیاسي مشرانو دا شعار  

 او خبرې په عمل کې پیاده کوو چې ویل به یې: 
 

 »ملت شهید پرور افغانستان«
 

، زموږ  د دې پر ځای چې د ژویدیو غم وخورو او د نوي ژوند د آرامتیاو په باب فکر وکړو و 
د ټولنې ځینې کړۍ د خپلو سیاسي موخو له پاره د مړیو په غم کې دي او وایي چې د پالني  
 هډوکي راویستل شول، بیرته خښ شول د پالني هم باید را وایستل شي او بیرته خښ کړای شي.  

 

موږ یو ژوندی ملت نه، بلکې هغه ملت یو چې د ژوند  له دې کارونو نه داسې پایله راوزي چې  
په فکر کې نه یو، د مړیو په سودا کې شپې ورځې تیروو، نو خود به مو په بیالبیلو سونامي  

هډوکو  هم شته چې د مړو د    رسنۍ داسې     ګانو کور وران وي له هغې ډلې نه د نشو په سونامي. 
خو د درنیم    او په لوړ آواز یې ډنګوي،  ی را ایستلو او بیرته خښولو ته یې ډول غاړه کې اچول 

میلونه روږدو افغانانو د ورانونکې سونامي له پاره د یو سپڼ په اندازه هم غږ نه جګوي، یو  
 غږوي. میلیون په نشو روږدي ماشومان یې پر ځای پریښی دي او د مړو هډوکو ته ُسرنی  

 

سم ژوندی بنده اول وژنو، د خدای له لوري ستره ورکړل شوي ډالۍ یعنې ژوند ور نه اخلو، بیا  
ته   پرستش  خلک  الندې  شعار  تر  پرور«  شهید  د»ملت  یې  بیا  او  ږدو  ورباندې  نوم  شهید  د 

 مجبورو، په داسې حال کې چې بودا دوه زره پنځه سوه کاله پخوا ویلي وو: 
 

 پریږدئ، مړي مړه دي، د ژوندیو غم وخورئ!« »د خدای پار دی مړي  
 

زه له مسؤلینو نه او د ماشومانو، کوچنیانو او د نوي نسل د روزنې او پالنې له پلویانو دا پوښتنه  
)په نشو درې نیم میلیونه روږدي( سره څه کوئ؟ چا    کوم: چې اوس له دې نا غوښتي سوغات 

http://www.bbc.com/persian/interactivity/2016/08/160806_yt_facebook_afghanistan
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کړي او بار به یې اوس څوک پر اوږو وړي او دا د نا کړې ګناه پیټی څوک تر کومه او ولې  
 پر اوږو چلوي؟ 

 

زه په ټولو هغو دولتي، نا دولتي، رسمي او غیر رسمي موسساتو، ټولنو او اشخاصو، چې د  
چنیانو د روزلو او ادبیاتو له پاره کار او هڅې کوي، غږ  کوچنیانو د ژوند د خوندي کولو، د کو

کوم چې زما د پاسنیو پوښتنو او ستونزو په  نظر کې نیولو سره، د دې سونامي د مخنیوي او د  
راتلونکو نسلونو د خوندي کیدو په موخه دې، د نورو مثبتو هلو ځلو تر څنګ د نشه اي توکو د  

 مانو د نه روږدي کیدو له پاره خپلې هلې ځلې ګړندۍ کړي. کارولو د مخنیوي او په تیره د ماشو
 

 د دې ستونزو د حل په محور کې باید دا لومړیتوبونه وي: 
 

 ــ امنیت په لومړیتوبونو کې، 
 

 ــ د خلکو د اقتصادي ستونزو له منځه وړل په لومړیتوبونو کې،  
 

 ــ د زدکړو او کار زمینه برابرول په لومړیتوبونو کې.  
 

 ماشوم او کوچني ته چا د قلم پر ځای ټوپک او سګرت او نشه اي توکي په الس کې ورکړل؟  
 

موږ خپله، مشرانو، میندو پلرونو. که سیاسي مشران دي او که په عامو وګړو کې مشران، ټول  
ړي وي، موږ مالمت یو، ځکه چې د هغوی د جفا د  پړ او مالمت یو، که دا جفا بهرنیانو هم ک

مخنیوي له پاره الزم سواد او پوهه نه لرو، خالصه له هر اړخه چې وسنجول شي، بل څوک  
 مالمت نه دي، موږ خپله مالمت یو. 

 

دا یې څو بیلګې دي چې موږ له خپلو ماشومانو سره، له خپل نوي نسل سره او له خپل راتلونکي  
 کړي دي: ژوند سره څه 

 

 
 ،دا کوچنی چا ځړولی او ژړولی؟ یو مشر
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 ، دا میرمن چا اړ ایستلې چې ماشومان د خیر غوښتلو له پاره په نشه ویده کړي؟ مشرانو

 

 
 . اوږه ورکړي؟ مشرانو یې دا کوچنی چا بې پالره کړی چې داسې شاقه کار ته 

 

 او د دې پوښتنو ځوابونه او دالیل به څوک و وایي؟ 
 

چې موږ سواد زدکړو، ښونځي او پوهنځي ته مخه    غمیزه به هغه وخت پای ته ورسیږي دا  
 او د علم ډیوه بله کړو.  کړو

 

اوس هم ناوخته نه ده، موږ باید د استاد ګل پاچا الفت دا توصیه  یو ځل بیا په تکرار سره وایم چې  
 : تطبیق کړو 

 

 ځان سره راوړي«»کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د علم رڼا له 
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 »دود به دود 
 

 پیسې ته بکش زود!« 
 

 څو شیبې له خوځنده مړیو سره 
 

 
 

کال د اکتوبر په شپږمه نېټه بیا کابل ته په یوه بیړني سفر روان شوم. کارونه او ورسره    ۲۰۱۸د  
ږې  ـسلسله کې د کابل غیسفرونه، کله د خوښیو پر بنا او کله د وېر په خاطر، بس بیا په همدې  

 ته ورغلم. ورو، ورو مې خپل کارونه تر سره کول. 
 

زه هم د نورو هېوادوالو په څېر وایم چې پر ما وطن گران دی، پر ما کابل گران دی، خو پر ما  
باندې داسې گران دي چې زه یې ځان د میینانو په ډله کې شمېـرم. زه په کابل کې زیږیدلی یم،  

وی یم، په کابل کې ښوونځي او پوهنځي ته تللی یم او زما د ژوند ټول ویرونه  په کابل کې لوی ش 
او ټولې خوښۍ له کابل سره غوټه دي، ان تر دې چې په اروپا کې مې هره ورځ او ال هر ساعت  

 د کوم ښاغلي دا نیم بیتی پر ژبه جاري وي: 
 

 « .تا او کابل پیدا کوالی نه شم »...
 

د همدې له پاره هر کله چې کابل ته الړ شم د خپلو کارونو نه د وزگارتیا، د خپلې کورنۍ د  
غړو، دوستانو او فرهنگي ملگرو د لیدلو نه چې را خالص شم، نو د کابل کوڅو او واټونو کې  
پلی گرځم، خلک گورم، خبرې یې اورم، که ممکنه وي عکسونه یې اخلم، د ژوند او کار طریقه  
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او که وکوالی شم پوښتنه یې کوم او له دې ټولو سره ـ سره داسې ورځ به نه وي چې    یې وینم
 او پرتو مجبورو رټل شوو انسانانو ته ونه دریـږم، ورته ونه گورم او...  د کابل په سیند کې ناستو 

 

کابل او کابلیانو ته له هره اړخه چې گورې، داسې څه نه وینې چې سترگې دې پرې خوږې شي  
 ووایي چې دا دی د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون هم راغلی دی. او  

 

 یوه بیلگه: 
 

د کابل د کوڅو او واټونو د لیدلو په لړ کې، یوه ورځ په تیمورشاهي واټ باندې د پل باغ عمومي  
پر لوري روان وم، خپله ځواني مې را په زړه شوه، سینما ته د تگ وختونه، په ټیل ما ټیل کې  

 ول، بیا د فلم لیدل او...  ټکټ پیدا ک 
 

لنډ تیمور شاهي سینما ته ورتاو شوم. لکه طواف چې کوم، گرد ورنه راتاو شوم. ښکته پورته  
مې د سینما ودانۍ ته ــ چې په بېالبیلو برخو کې څو ځایه سورۍ وه ــ وکتل. غنیمت؟ نیونکي  

وه. د دې حالت د لیدلو  قومندان صاحب؟ له سینما نه گودام جوړ کړی و او په کرایه یې ورکا 
پایله د زړه درد او څو اوښکې وې. که تاسو درانه لوستونکي غواړئ چې زما د زړه له درده  

  ۲۰۱۸خبر او د څو اوښکو تویولو په احساس باندې پوه شئ، دا څو عکسونه وگورئ چې په د  
 م کال د اکتوبر په شپاړسمه نېټه ما په خپل موبایل اخیستي دي: 

 

 
 

 په کابل سین کې رټل شوي ناست او پراته، په نشو روږدي هېـوادوال: او اوس  
 

د رسمي ارقامو له مخې چې کورنیو او بهرنیو منابعو وړاندې کړي دي، په افغانستان کې درې  
میلیونه وگړي په نشو روږدي دي، خو زه وایم چې دا شمیره به تر دې هم لوړه وي او ورځ تر  

خلک یې وایي او لیکي یې هم، خو څوک به د حلالرې په لټه کې    بلې په لوړېدو هم ده، بادرده
انځور د   حقیقت شي. په همدې نږدې ورځو کې گران دوست انجنیر زهیر شینواري د دې ترخه  

 کلماتو په قالب کې داسې وړاندې کړی دی: 
 

 ! »د ننګرهاروالیتي ادارې په خواکې
 

کابل د پاخه سرک په غاړه ، هره ورځ ، په رڼا ورځ، په لسګونو ځوانان ناست    - د جالل اباد  
  . هیڅوک ورته غږ غوږ نه کويوي، ښکاره بې له ویرې او ډاره پوډر څکوي، خو 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDPENGzaGX4O1Q4VnGe7-A7FIIaiv1alqT02HZExfxWMfMdOliA3F0UMnE6SpRCILFt4J2cPFP7QlW1
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 د پورتنۍ صحنې په لیدلو مې ناڅاپه دا جملې ذهن ته راغلې: 
 

 بې شمیره ځوانان مو هره ورځ په جګړو کې وژل کیـږي،   *
 

 بې شمیره ځوانان مو هر ورځ د پوډرو په نیشو اخته کیږي،    *
 

 بې شمیره ځوانان مو هره ورځ په قاچاقي الرو خارج ته روان دي.   *
 

 راتلونکی فقیر او غریب افغانستان زړو او امسا لرونکو بوډاګانو ته پاتې دی.« 
 

کېدای شي دا خلک د خوند له پاره نشې او دود ونکړي، بلکې د روزگار د ستونزو له عذابه د  
څو شیبو کاذبې خوښۍ له پاره یې دې ډول نشو ته مخه کړې وي چې اوس له دې تورې بال  
څخه خالصېدای نه شي. دا خلک په ریښتیا ډیر مجبوره او د زړه سوي وړ دي. ما )آصف  

مجبورو او له ټولنې څخه شړل شوو خلکو پر ژوند او مرگ باندې یوه  بهاند( پخوا هم د دې  
مقاله لیکلې وه. دا مقاله ما هغه وخت ولیکله چې د همدې مجبورو او له ټولنې څخه شړل شوو  

 خلکو د مړیو له پاره د خښیدو ځای نه پیدا کېده.  
 

 رابه شم دود به دود ته:  
 

کابل په سیند کې ناستو او پرتو مجبورو انسانانو    مخکې ما وویل چې داسې ورځ به نه وه چې د 
ته ونه دریـږم، ورته ونه گورم او... په کابل کې د خرابوالي یوه لویه د پام وړ او جدي غمیزه  
د نشیانو ډیروالی دی چې نور هم مخ په ډیریدو دي. د پام وړ برخه یې له کورنیو، خلکو او  

کې شپې ورځې تېروي، حال یې ورځ تر بلې مخ په    ټولنې څخه جال د کابل سیند په خوسا بستر 
 خرابیدو او شمیر یې په ډیرېدو دی. 

 

باندې، لرې او نږدې دولت، حکومت، سیاسیون، ډلې ټپلې او ال فرهنگیان لگیا    د کابل سیند نه د 
دي د خپل ځان او خپل واک او ځواک په خاطر یو د بل پر ضد کارونه او جنگونه کوي، د  
راتلونکو ټاکنو له پاره خرڅونه کوي، آدرسونو ته ورځې دروازې ټکوي او معاملې سره کوي؛  

 د نشیانو د کور وره ته هیڅوک نه ورځي او نه یې پوښتنه کوي.   خو د کابل د سیند دروازې او
 

ک  ورټکول  وخت  هغه  یوازې  دروازې  دوی  وخت  ېـد  کتنې  د  یې  سره  عزرایل  چې  ږي 
 ږي. ېـراورس

 

یو وارې مې سیند ته د ورښکته کېدو تکل وکړ، خو زما د کورنۍ یوه راسره زلمي په ډیر  
ورښکته کېدو مخنیوی یې وکړ. بله ورځ چې یوازې    درناوي او زاریو سره قانع کړم او زما د 

وم او د وکوه ـ مکوه څوک نه و راسره، څو بایللي او راسره زړونه مې یو کړل او ورښکته  
شوم، داسې ځای ته ورښکته شوم چې زه یې د فرخندې اورتون یا دوزخ بولم، د کابل سین په  

کړای شوی دی. اوس د فرخندې په  هغې برخې کې چې د فرخندې په نامه یو نازک بدن کباب  
نامه د جوړ یادگاري څلي تر پیک الندې، په مخدراتو روږدو کسانو پناه اخیستې ده. د ورښکته  

 کیدو په وخت کې یو الروي غږ راباندې وکړ: 
 

 »او بیادر تا نه شو، دیوانه شدي، تو خو جور تیار مالوم میشي، اونجه چي میکني که تا میشي؟« 
 

داسې ورښکته شومه، لکه د دې سړي خبرې مې چې اوریدلې هم نه وي. دوو تنو ته،  خو زه  
چې د سیند دیواله ته یې ډډه لگولې وه او ځنگنونه یې پر وږو نسونو نښلولي وو، ورنږدې شوم.  

 په همدې شېبه کې ما ته دا لنډۍ را په زړه شوه: 
 

 چې کله، کله را په یاد شې 
 ړم ځنگنونه دیوال ته شا کړم، زړه ته ورک
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 مخکې له دې چې زه څه ووایم، له هغو نه یوه وپوښتلم: 
 

 ــ چیزې آوردي، یا... 
 

 ما ورته په عاجزانه ډول وویل: 
 

 ــ نې چیزې ندارم، میخایم کتي شما گد شوم. 
 

چې څنگه یې ما په څنگ کې کېناستو ته ځان جوړاوه، یوه تن یې په داسې حال کې چې مځکې  
 منظوم او هنري ډول یې دا جمله یا نیم بیتی راته ووایه: ته یې کتل، په 

 

 »دود په دود 
 پیسې ته بکش زود!« 

 

هلته د دې جملې په مانا یو څه پوه شوم، خو په ټوله مانا مې سر ورباندې خالص نه شو. وروسته  
 مې چې لټه پسې وکړه، راته وویل شول چې:  

 

دا د کابل په سیند کې د پرتو نشیانو په منځ کې یو منلی قانون دی چې که دې مواد )مخدرات( 
او که دې نه وي راوړي او غواړې د    درسره راوړي وي، نو دوی به درسره ملگرتیا وکړي

د قانون له مخې به لومړی    »دود به دود، پیسې ته بکش زود!« دوی په حلقه کې کېنې، نو د  
 ږي. ـپیسې ورکوې، بیا د دود په حلقه کې د کېناستو حق درکول کې

 

په کابل غوندې یو پنځه میلیوني ښار کې، د دې خلکو د پوښتنې هیڅ څوک نه شته. دولتي او  
حکومتي واکداران نه یوازې دا چې د دې پرمخ لوېدلو خلکو پوښتنه او السنیوی نه کوي، بلکې  
ډېر ځلې له همدې خوځنده مړیو نه سؤاستفاده هم کوي او د څو روپیو په بدل کې یې د حرکت  
مدني؟ او مظاهرات میلیوني؟ په نامه، په داسې غیر انساني او غیر قانوني بڼه کاروي چې له  

ا د دوی په حرکت مدني؟ کې د گډون د حق الزحمې په ورکولو سره یې نور هم نشو او  یوې خو
د تباهۍ کندي ته ورپورې وهي او له بلې خوا که د نشیانو د سیاهي لشکر پر اساس دا د واک  
تږي بریالي شي او کوم واک او مقام تر السه کړي، دا به یوه بله داسې غمیزه وي چې د دې  

 ویر ننداره به نوره هم اوږده کړي. ټولنې او خلکو د 
 

 
 

 دغه ویر پای نه لري! 
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 یوه بله نیکنامي؟ 
 

 »افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد»
 

 د دوی ډیوې دې خدای ولگوي،  ...»

 و.«  موږ به د زیارت ډیوې بلو 
 

 )استاد گل پاچا الفت(

 

 
 

( د »نجونو نړیواله ورځ« ورځ ولمانځل شوه او زمو میډیا  ۱۱/ ۱۰/ ۲۰۱۷څو ورځې مخکې )
هم لږ و ډیر ونډه په کې واخیسته. ځینو هسې یاده کړه، ځینو په ښو تورو سره د نجونو د قدر  
باب   په  خرابوالي  د  ژوند  د  نجونو  د  شوه،  خپره  مقاله  نیمه  یوه  ولیکل،  څه  یو  پاره  له  داني 

 لیکل چې دا ورځ بیا له کومه شوه. گزارشونه... او ځینو ال و
 

په هر ډول چې و، د نجونو په باب یو غږ اوچت شو او یو ځل بیا د هیوادوالو او نړیوالو تر  
غوږونو پورې دا خبر او دا چیغه ورسول شوه چې په افغانستان کې د نجونو ژوند له هره اړخه  

 نه لرې دي.  خراب او تریخ دی او ډیره سلنه له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي 
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د نجونو د ورځې د لمانځلو په لړ کې داسې تایید شوي او نا تایید شوي ارقام هم وړاندې شول  
چې د دوو میلیونو په شا و خوا کې نجونې ښونځي ته د تگ له حق نه محرومې دي او د دې  

هم   محرومیت تر څنگه د تاوتریخوالي له ظالمانه ډولونو سره هم مخ دي. که ښوونځي ته الړې 
ږي چې ښوونځي  ېـښودل ک ېـشي، اویا سلنه نجونې په لږ لوړ سن او لږ جگ ټولګې کې نه پر

ته ادامه ورکړي؛ د دغو عیني ستونزو سره، سره د ښوونې او روزنې وزارت هم په ټاکلي  
 وخت د نجونو ورځ ولمانځله. 

 

سي داسې یو   وروسته له دې چې په میدیا کې د نجونو د ورځې درز دروز لږ غلی شو، بي بي 
داسې   لیکرپوټ خپور کړ چې هر بادرکه او با احساسه انسان ته ټکان ورکوي. د یاد رپوټ سر

 وو: 
 
 « افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد »
 

د بي بي سي په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې څلورم ښودل شوی دی چې  
 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:   رپوټ نجونې په کې د تعلیم نا وړه حالت لري. د 

 

په نوم یوې پراختیایي   one "نجونو ورځ" اعالن کړه، د په هغه ورځ چې ملګرو ملتونو د  »
 .مؤسسې د هغو هېوادونو یو لیست او رپوټ خپور کړ چې د نجونو تعلیم پکې ډېر ګران دی

 

 : د شخړو سیمې
 

په هغو لسو هېوادونو کې چې د وسله والو شخړو شاهدان دي، نجونې په ښوونځیو کې د زده  
 .کېږيکړو له نعمته بې برخې ګڼل 

 

په دغو هېوادونو کې چې کورنۍ د کورنیو جګړو او شخړو له کبله له بې وزلۍ، خوارځواکۍ  
 .او په کور د ننه له کډوالۍ کړېږي، حکومتونه یې هم په څپ څپانده حالت کې دي 

 

په دې هېوادونو کې له نجونو نه ښوونځیو ته د تګ پر ځای د کار کولو تمه ډېره کېږي. ډېری  
عمر کې ودېږي، چې له تعلیم نه د پاتې کېدو او د خپلو هیلو پوره کولو مخنیوي کې  یې په کم  

 .یې یو ستر المل همدا هم ګڼل کېږي
 

د ملګرو ملتونو شمېرې په ډاګه کوي چې هغه نجونې چې د تعلیم فرصت له السه ورکوي، په  
 .ه ډېرې ديکورنیو شخړو کې د ښکېلو هېوادونو له زده کړو نه د پاتې ماشومانو پرتل

 

 :ملګرو ملتونو په ترتیب له تعلیم نه د نجونو د پاتې کېدو الملونه په نښه کړي 
 
 په لومړنیو ښوونځیو کې د محرومو نجونو کچه ډېرېدل ▪
 په منځنیو ښوونځیو کې د محروومو نجونو د شمېر ډېرېدل ▪
 یوازې کمې نجونې ابتداییه ښوونځی بشپړولی شي  ▪
 ډېروالی په ښځو کې د لوستو هغو  ▪
 د وړ ښوونکو کمښت  ▪
 حکومت پر تعلیم سم لګښت نه کوي  ▪
 

 :هغه لس هېوادونه چې نجونو ته پکې تعلیم کول ګران دي
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افغانستان په کې وي او دا  د نړۍ په هر گوټ کې چې یو منفي لست خپریږي، له بده مرغه چې  
دی اوس مو په دې لست کې هم توره کړې، څلورم یو او دا په هیڅ وجه پټیدای هم نه شي.  
مالمتیا چا ته ور له غاړې ده، دا هم څوک نه مني، که ثابته هم شي چې ډیره سلنه موږ خپله  

او ځانونه سپینې    افغانان مالمت یو، بیا خو جنگ او د جگړې نوم شته چې پړه ور له غاړې کړو
کوترې معرفي کړو، خو هغه شیبه مو هیره وي چې د غیرت، شرم او ځینو نورو دالیلو له مخې  
خور، لور وهو ټکوو او دې ته یې اړ باسو چې له ښونځي څخه  الس په سر او د کور بندیوانه  

هیرې  شي، ښونځي ته د هغې )نجلۍ( په نه تگ چې څومره نورې ستونزې را والړیږي، هغه مو 
 وي. 

 

پخوا ما په خپلو مقالو کې د نورو والیتونو مثالونه ورکړي و، خو همدا اوس په میډیا کې داسې  
خبرونه راځي چې ال د ننگرهار غوندې فرهنګپاله والیت کې هم په څلورو ولسوالیو کې یوه  

 وکړئ:  پاملرنه ښځینه فارغه نه شته. دغه رپوټ ته 
 

د ننګرهار والیت د پوهنې ریاست چارواکي وایي، چې د دغه والیت په څلورو ولسوالیو کې  »
 ده.   تر اوسه یوه جلۍ هم له دولسم ټولګي فارغه شوې نه 

 

د پوهنې ځای ناستي رییس سید عیسی سادات سالم وطندار ته وویل، چې په یو شمېر ولسوالیو  
 کړو ته نه پرېږدي. ږم ټولګي پورته زدهـځینې کورنۍ خپلې لوڼې له شپکې ان 

 

ولسوالیو کې د دولسم ټولګي یوه    دوربابا، اچین، نازیان او اللپورهد پوهنې رییس وایي، چې  
 «   لري.  فارغه هم نه

 

دا چې په نړیواله کچه د افغانستان نوم  په هغه لست کې په څلورمه شمیره کې درول شوی چې  
د نجونو د تعلیم له پاره نا وړه حالت لري، اصلي المل یې د تاوتریخوالي هغه ډولونه دي چې  
له کورنۍ او کور نه نیولې تر کوڅې، کلي، ښار او بیا په ټول هیواد کې، په هر گام کې ماشومان،  
کوچنیان، په ځانگړي ډول نجونې ورسره مخ دي او په رنگارنگ ډولونو تاوتریخوالی ورباندې  

ږي. له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ستونزو باندې، ما )آصف بهاند( تر  ـبیقیطت
 او خپرې کړې دي.  لیکلې لسو ډیرې مقالې 

 

اوتریخوالي ستونزه« سر لیک  ما د خپلو مقالو دې لړۍ ته »له ماشومانو او کوچنیانو سره د ت
ټاکلی دی. او د هغو په ترڅ کې مې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ستونزو  
خبرې کړي، په تیره له نجونو سره د تاوتریخوالي ډولونه په نښه کړي دي او په دې ډول مې د  

 دوی د حقونو نه د دفاع له پاره خپل غږ اوچت کړی دی. 
 

له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي نوی  ما وروستۍ خپره شوې مقاله »په دې باب ز
 ږي. ېـ« نوم باب 

 

دغه مقاله ما یوه میاشت مخکې خپره کړه هلته ما په عام ډول له ماشومانو او کوچنیانو سره د  
تاوتریخوالي پر نوي باب خبرې کړې دي او دا مې په نښه کړي دي چې د دې تاوتریخوالي  

 دي:  کرښېپایلې به دې ماشوم یا کوچني او کورنۍ او ټولنې ته یې څه وي. دا یې څو 

http://salamwatandar.com/pashto/Article.aspx?a=35215
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
http://www.taand.com/pal/?p=3166
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په جگړه ځپلو ټولنو کې، چیرته چې د قانون د حکم پر ځای د ټوپک د شپیلۍ غږ او شپیلۍ  »
غږونکی حکومت کوي، د ټولنې له هر قشر سره د هرڅه کیدو امکانات شته، په تیره له ماشومانو  

 او کوچنیانو سره. 
 

نارواوو او ظلمونو ډیر ډولونه آزمیل شوي، تطبیق شوي او اوس  د افغانستان په نامه ټولنه کې د  
هم جریان لري؛ خو تر ټولو ناروا او ظلم د ماشومانو او کوچنیانو په حق کې شوی او اوس هم  

 په پټه او ښکاره روان دی. 
 

دا په حقیقت کې نه یوازې د هغه ماشوم او کوچني په حق کې ظلم دی چې د نارواوو، ظلمونو  
ریخوالي ښکار کیږي، بلکې د راتلونکي نسل او راتلونکې ټولنې په حق کې ستره جفا ده،  او تاوت

داسې جفا چې بیا نه جبرانیږي، نه یې پور ادا کیدای شي او د اوس له پاره یې د مخنیوي او  
 « اصالح کومه امید هم نه شي کیدای.

 

سره شویو تاو تریخوالي د منفي پایلو  د همغو تر  له ماشومانو او کوچنیانو سره  او دا دی نن مو،  
ثمر تر السه کړ او له بده شامته چې دا منفي پایلې د یو تن یا یوې کورنۍ له پاره نه، بلکې د  
ټول افغانستان له نامه سره غوټه شو او په دې ډول مو په لوی الس په دې تور لست کې هم د  

ویې پکتیا، لوی ننگرهار، لوی کندهار او  افغانستان نوم ور درج کړ. موږ پنډ، پنډ پټکي تړو د ل 
لوی... کیسې کوو، که مو ماشومان، کوچنیان او لوڼې په اور کې نینې شول، خیر دی، خو چې  

 زموږ غیرت؟ داغداره نه شي او نوم ته مو څوک کاږه و نه گوري. 
 

 »... د دوی ډیوې دې خدای ولگوي،
 

 موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
 

 )استاد الفت( 
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 »وسله ګرځول سنت دي«؟
 
 

 »چې چـنګیز ورتـه د خپل جـومات امـام شي
 شنې لــوخـړې یې جـنـډ ې ځکـه د بــا م شـي

 

 چې هــر څـه  پـه لــمبو وسـوځي پــاخــه شي
 دا وطن چې څومره سوځي، هومره خام شي« 

 

 )ممتاز ارمان(
 

چې په یوه لویه غونډه کې یو    ه مرسته دا خبره تر ډیرو پورې رسولې د روڼ اندو د رسنیو په  
 چا وسله ګرځول د دین د احکامو یوه برخه ګڼلې ده: 

 

 »وسله ګرځول سنت دي«؟ 
 

 )د موالنا صبور له ارشاداتو څخه(
 

کال د دسمبر په دویمه مې د فیسبوک یوه یار)ښاغلی نثار احمد صالح( په خواشینۍ    ۲۰۱۶د  
 :سره دا توري لیکلي وو 

 

»موالنا صبور وایي ماشوم ته قلم او وسله دواړه باید ورکړل سي. نوموړی وایي وسله ګرځول  
 .عادت سيسنت دي، که موږ قلم ورکوو؛ نو وسله هم باید ورکړو چي له کوشنیوالي ورسره 

 اوس نو د اسالم مقدس دین، امریکا بد نام کړی، که موالنا صبور؟ 
 لعنت د خدای دې درباندي وسي« 

 

د دې تورو لوستلو زښت ډیر خوا بدی کړم، نو مې سمدالسه ښاغلي نثار احمد صالح ته داسې  
 :ولیکل

 

 !ښاغلی نثار احمد صالح
 

 .ښه ويسالمونه او نیکې هیلې مې ومنه، هیله ده هر څه 
 

 :ږي، منندوی به یمېـکه د موالنا صبور د  خبرو لینک را ته ول
 

 «...»وسله ګرځول سنت دي
 

 ...په دې عصر کې ځان بدمرغه ګڼم چې دا توري یا اورم، یا یې لولم او
 

 :ښاغلي صالح سمدالسه بیرته را ته ولیکل
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 ! »استاده سالمونه 
 

 .وه. د جمیعت اصالح یو غونډه وهدا خبره یې کابل کي یو کنفرانس کي کړې  
 

 .حمید هڅاند یې په اړه تفصیلي لیکنه کړې ده
 

 ،ما تاسو د هڅاند صاحب پر هغه لیکنه مینشن کړالست 
 

 « .نوري خبري هم سته 
 

 :پرانستله او ومې لوستله، د پام وړ ټکي یې دا دي  لیکنهما  چې کله د ښاغلي هڅاند 
 

مولوي صیب وویل: غرب او د غرب دالالن، سیکولران او لیبراالن وایي ماشوم ته وسله  »...
مه ورکوئ، ماشوم ته قلم ورکړئ. ده له مسخرې په ډکه لهجه وویل چې دا نو په ګوړه کې د  
زهرو ورکړه ده. ده استدالل وکړ چې قلم هم ښه شی دی، خو بې له توپکه قلم هیڅ شی هم نه  

د وسلې ګرځول سنت کار  وپک که بد وای، غربیانو به نه لرل. ده وویل ،  دی. ده وویل چې ت
 ، ځکه نو قلم دې هم ماشوم ته ورکول شي، او وسله هم.  دی

 

زه حیران شوم چې مولوي صیب څنګه خلک په یو علمي کنفرانس کې تشویقوي چې ماشوم ته  
د وسلې ورکول سنت او بناء ضروري کار دی. ایا خلک تشویقول چې هم پخپله وسله واخلي او  

 هم یې ماشومانو ته ورکړي، پخپله افراط، جنګ او تاوتریخوالي ته الره نه هواروي؟  
 

ړ چې که وسله بده وي، بیا خو نو الس هم بد دی؛ ځکه په الس هم بد  مولوی صیب استدالل وک
کار کېدای شي، او په وسله هم. ده وویل چې د همدې استدالل له مخې دې نو بیا الس هم قطع  
شي. خو مولوي صیب دې ته نه دی متوجه چې وسله ګرځول د اردو او پولیسو کار دی؛ عام  

ځکه ټولنیز نظم له منځه ځي. بل پلو، د الس لرل او نه  خلک باید وسلې ته السرسی نه ولري؛ 
لرل په هیڅ ډول د وسلې له لرلو او نه لرلو سره نه شي تشبیه کېدای. داسې یوه تشبیه د منطق  

 ...«او استدالل څخه لیرې ده
 

ده، مفصل  »د وسلې ګرځول سنت دي«؟  په کومه غونډه کې چې موالنا صبور   خبره کړې 
 ښاغلي هڅاند په لیکنه کې لوستالی شئ چې ما یې پته لږ وړاندې وښودله. ریپوټ یې د 

 

په یوه لویه غونډه کې د ګڼشمیر خلکو په غوږونو کې د دې خبرې ور پوه کول چې وسله ګرځول  
ږدوالی شي، داسې اشخاص په ښکاره دا ټولنه او دا خلک او په  ېـسنت دي، دا څه ډول پیام ل 

 لونکي نسلونه د جګړې ډنډ او د جګړې اور ته ور پورې وهي. تیره دا اوسنی نسل او رات
 

زه د نوي نسل د علمي روزنې او د تعلیم د عامیدو د یو کلک پلوي په توګه، په زغرده وایم چې  
د ټوپک او بم په ځای دې نور زموږ ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل ته کتاب، قلم او کمپیوتر  

ور ته برابره کړای شي، جګړې    دېنځي ته د تګ زمینه الس کې ورکړل شي؛ ښونځي او پوه
   ته او په تیره د ورور وژنې نیابتي جګړې ته د ځوانانو هڅول، له ټول عالم سره جفا او جرم ګڼم.

 

ږم چې د بلې دنیا د دیموکراسۍ د نغارې په پایله کې منځته راوستل شوی دولت ویده  ېـزه نه پوه 
نیابتي جګړو ډول غږوي او... که داسې نه وي نو ولې د دغو اشخاصو  دی او که خپله د تازه  

بیا د ځوانانو، کوچنیانو    د داسې خبرو مخنیوی نه کوي چې په لومړي ګام کې د ټولو خلکو او 
او ماشومانو د ذهن په کرونده کې د زهرو تخم کري، نوي نسل ته د ژوند د امید په ځای »د  

وتر په ځای یې ټوپک اخستلو ته تشویقوي  ـیـکتاب لوست او کمپمرګ منظر« مخکې ږدي، د  
 او په خپلو خبرو او بیانیو کې په ښکاره او په رڼا ورځ د ګڼشمیر خلکو په مخ کې چیغې وهي چې:

 

 »وسله ګرځول سنت دي«؟ 
 

https://www.facebook.com/hamid.hasaand/posts/1572644012752074
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میراث  که رښتیا وسله ګرځول سنت وي، بیا نو پوښتنه دا ده چې آیا دا سنت یوازې افغانانو ته په  
 کې وررسیدلی دی که نور »عالم اسالم« هم د دې سنت د پر ځای کولو دنده لري؟ 

 

زه چې دې خبرو ته د نوي نسل د روزنې د نهضت یو سر سپارلي سپاهي له عینکو او سترګو  
ګورم، نو وایم چې دا له اوسني، راتلونکي او ال نورو څو نسلونو سره داسې جفا ده چې په هیڅ  

نه   ده او د دې لویې ګناه  ډول،  نه هم بښونکې  جبیره کیدای شي او نه هم توجه کیدونکې او 
، چې  یمسؤلیت په لومړي ګام کې د دې خبرو ویونکو ته او بیا هغو واکدارانو ته ور له غاړې د 

 د مخنیوي دنده یې لري، خو مخنیوی یې نه کوي. 
 

ه. د همدې آشفته بازار د نرخ و  څنګه چې ښکاره ده، زموږ په ټولنه کې د پوښتنې څوک نه شت
نوا له مخې، موالنا صاحب څه موده وړاندې په افغانستان کې د آزادۍ ګټونکي، د تعلیم پلوي او  
نوي ژوند د جوړولو د سر الري، شاه امان هللا په باب هم څه ارشادات وړاندې کړي وو چې په  

غه وخت مسؤلو کسانو غوږ و نه  ټوله مانا له ملي ګټو او ملي ویاړونو سره په ټکر کې وو، ه
 ګراوه،  روڼ اندو چې هر څومره نارې سورې وکړې، دولت غوږونه کاڼه واچول.  

 

پرمختګ   او  تعلیمي  د  هللا،  امان  شاه  د  چې:  وه  دا  برخه  یوه  ارشاداتو  د  صاحب  موالنا  د 
 پروګرامونو پر ضد د را پورته شوي ګوډ مال په هکله یې ویل: 

 

 و، هر چیرې به چې کیناست ور الندې به شنو جلګو سر را پورته کاوه او...« »مال عبدهللا ولي  
 

د ګوډ مال په باب د موالنا صبور د ارشاداتو له خپریدو نه څو شیبې وروسته ځوانانو د ګوډ مال  
ږي چې ګوډ مال ناست دی، خو تر الندې مځکه کې  ېـیو عکس آنالین کړ، په عکس کې لیدل ک

ږي چې تر ګوډ مال الندې  ېـیا چمن نه دی را شین شوی، بلکې لیدل ک  نه یوازې دا چې جلګې
 ږي: ېـخاورې باد 
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دا ډله خلک او د دوی شا ته پټ اصلي څارونکي او د قوندي ورکونکی غواړي چې افغانان ټول  
عمر له تعلیم نه لرې، په وحشت او جګړه کې ژوند وکړي او تل د نورو د نیابتې جګړې د مال  

 .سرتیرو په شان د دوی قومندې ته چمتو اوسيتړلو  
 

موالنا صاحب وایي چې وسله ګرځول سنت دي ، خو دا نه وایي چې نظافت د ایمان جز دی،  
دا نه ورته وایی چې تعلیم پر ټولو فرض دی او د خپلې پوهې څخه په استفادې سره خپل ځان،  

د پایلې    څیړنې یرې وروستۍ علمي  خپل  چاپیلایر، کور، کلی او ښار باید پاک وساتل شي. د ډ 
ککړو هیوادونو کې لومړی  افغانستان په پنځو لومړیو  په خپاره شوي ریپوټ کې ویل شوي چې  

او ککړه هوا هغه خاموش قاتل دی چې د تنفس په پایله کې یې په لسګونو    .ځای خپل کړی دی
ږي چې انسان د ګور تیارو ته ور میلمه کوي. او دا  ېـاو سلګونو ډوله هغه نا روغۍ رامنځته ک

ککړه هوا او وروسته پاتیوالی موږ ته له څه شي را په برخه شوی؟ د کتاب او تعلیم پر ځای،  
 ینه.  له وسلې او جګړې سره م 

 

او دې ته ورته خبرو د تبلیغ پایله ده چې هره    »وسله ګرځول سنت دي«؟ د همدې خبرې چې  
ورځ د وینو مزه څکو او د چاودنو او وژنو په نتیجه کې مو د الرویانو پښې د وژل شوو انسانانو  

 ږي.  ېـک ځړول ږي او یا مو د پوهنتون محصلین په رڼا ورځ په دار  ېـپه اندامونو لګ 
د موالنا صاحب په دین کې خو د خیر، سولې او ورورګلوۍ خبرې هم شته، ولې هغه خلکو ته  

په ویلو او تبلیغ سره د جګړې اور ته نور لرګي او   »وسله ګرځول سنت دي«؟نه وایي چې د  
 تیل ور اچوي. 

 

ځوان باید مسلح وګرځي؛  که د موالنا صبور هیله تر سره شوه او دا سنت پر ځای شو چې هر  
 دې ته هم باید پام وشي چې: 

 

خلکو، په تیره    ږي، د وسلې کار او دنده وژل او ژوند اخیستل دي.ېـپه وسله دمبوره نه وهل ک
ځوانانو ته وسله په الس ورکول، په لوی الس جګړې ته د خلکو او نوي نسل ور پورې وهل  

ږي، بیرته  ېـانسانان څه چې المبوزن هم ور ولودي او جګړه د تیزابو هغه ډنډ دی چې عادي  
 نه شي ور نه را وتالی. 

 

 د همدې موالنا ګانو یوه همفکري به په هره وینا کې چغې وهلې: 
 

 » ملت شهید پرور افغانستان«؟ 
 

 دی خپله چغې وهي: 
 

 »وسله ګرځول سنت دي«؟ 
 

 ور وستل دي. ږو  ېـدا او دې ته ورته تبیلغات، په زوره خلک د جګړې دیو ته په غ 
 

 ولې: 
 

 ټول عمر جګړه، 
 

 ټول عمر مړي خښول، 
 

 ټول عمر د خویند، میندو او میرمنو د اوښکو سیالو ته کتل،
 

 ټول عمر شهید پروري، 
 

 ولې؟  
 

http://www.bbc.com/pashto/science-and-technology-38096287
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-38194029
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 تر څو پورې؟  
 

 د څه له پاره؟؟؟ 
 

که رښتیا وسله ګرځول سنت وي، نو په امریکا کې وسله ګرځول رسمي جواز لري او هر څوک  
کوالی شي د جواز له مخې وسله ولري او وې ګرځوي او ډیری امریکایانو دا سنت تر مسلمانانو  

 ال ښه په ځای کړی دی، هغوی ته موالناګان ولې شنه کافران وایي؟ 
 

ځای نوي نسل ته د وسلې د ورکړې تبلیغ که موالنا کوي که یې مال    ر د کمپیوتر، کتاب او قلم پ
 یې بهرنی او که یې کورنۍ د منلو، زغلو او توجه وړ نه دی.   کوي که یې سیاستوال کوي که

 

موږ که له وسلې سره مینه کول عاموو او تبلیغ ورته کوو، پایله یې همدا اوس مالومه ده، یوازې  
ږي؛ وسله یوازې  ېـپه وسله باندې کرل، ریبل، ودانول او تولید نه ک به مړي خښوو او بس، ځکه  

   اخستلو وسیله ده. د وژلو او ژوند 
 

یوازې د یو هیواد ملي مسلح ځواکونه حق لري چې د وطن، خلکو او عامه نظم د ساتنې له پاره  
 وسله وساتي، له ځان سره یې وګرځوي او په اړین وخت کې یې وکاروي. 

 

څلویښت کلنو تجربو ښودلې ده چې زموږ ډیری وسله والو هیوادوالو، وسله په نیابتي ډول، د  
نورو د ګټو او د خپل وطن د بربادۍ له پاره ګرځولې او کارولې ده، نه د وطن او خلکو د دفاع  

 له پاره. 
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 د نوي نسل روزنه او د نشه یانو هدیرې   
 

 ژوندي بې سا او بې نومه مړي 
 

 زیارت ډیوې بلوو.« »... د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د 
 

 )استاد ګل پاچا الفت(

 
  راپورونهڅو ورځې مخکې رسنیو د هغو بدمرغو افغان زلمیانو د ژوند، مړو او هدیرو په باب  

خپاره کړل، چي نه یې ژوندي خلک په ژوندیو کې شمیري او نه یې د خښولو له پاره ځای پیدا  
 کیږي.  

 

دا بدمرغه انسانان باید دا هغه »ژوندي بې سا او بې نومه مړي« دي چې د عمر ډیره برخه یې  
ې ورځې  د کابل سیند تر بیالبیلو پلونو الندې په یوه څادر، پالستیک کې یا په لوڅ لپړ ډول شپ 

تیرې کړې دي. ډیره موده یې بدن د روزګار د هر ډول نا مالیماتو  څپې وزعملې، خو اوس  
داسې حالت راغلی دی چې دې ټولو ناخوالو الس سره یو کړی، ټول د یو غاصب لښکر په څیر  
ته ښه   شا و خوا ورنه را تاو شوي دي، مغلوب مظلومان هم نور وس نه لري، ځکه مرګ 

و هر سهار یې مسولین مړي، نه انسان او انسانیت ته د درناوي په پار، بلکې  راغالست وایي ا
د دې له پاره چې د مړو له زورونکي او وژونکي بوی نه ځان خالص کړي، وړي یې او په بې  
نومه هدیرو کې یې تر خاورو الندې کوي؛ اوس دې هر څوک خپله قضاوت وکړي او دوی ته  

 ښ کړي: دي په دې دریو نومونو کې یو خو
   

 ــ شهید،  
 

 ــ مردار، 
 

 ــ که عادي مړی. 
 

 په لومړي ګام کې باید دا پوښتنه رامنځ ته شي چې:  
 

 ــ اصلي پوښتنه دا ده چې دا زلمیان ولې په نشو روږدي کیږي؟ 
 

ــ مخکې له دې چې دا ځوانان په نشو روږدي شي، د دې ځوانانو کورنۍ او دولت د روږدي  
باب څه پروګرام لري که نه او کله چې له دې »بال« سره دا ځوانان په غیږ  کیدو د مخنیوي په  

 ورغلل، بیا اړوندې کورنۍ او دولت د دې ستونزې په برخه کې څه مکلفیت لري که نه یې لري؟ 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-38980683
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د ټولنې او د قرباني   په لومړي ګام کې د ستونزو د اصلي ریښو سر چینه  زه فکر کوم چې 
غوټه ده او بیا یې ریښې د سواد، زدکړې او تعلیم د داستان په  شخص په اقتصادي حالت پورې 

 صندوق کې پرته ده.  
 

دې ستونرو ته په کتو سره ویالی شو چې د کورنیو او په ټول کې د دولتونو د تیروتنو په وجه،  
چاړه هدوکو ته رسیدلې ده. که کورنۍ او دولت دغو ځوانانو ته د زدکړو، تعلیم او کار زمینه  

کړې وای، اوس به چاړه هډوکو ته نه رسیده او د دې  ځوانانو د خوب ځای به له کوره  برابره 
د کابل سین پلونو الندې ته نه لیږدول کیده او له هغه ځای نه به د دې ځوانانو مړي بې نومه  

 هدیرو ته نه وړل کیدل. 
 

نې، کورنۍ او دوی  که په لنډه توګه یې و وایم: زه خو یې داسې انګیرم چې که د دې ځوانانو ټول 
 په خپله د تعلیم، او پوهې الره خپله کړې وای، نن به دا حالت نه پیښیده.  

 

په یوه ټولنه کې د زدکړو او تعلیم او نه تعلیم کچه له دې نه ښه مالومیږي چې د نورو هیوادونو  
کوي، خو زما په وطن کې نه یوازې    غوښتنهال اوه کلن ماشومان په ګوګل کې د کار او فعالیت  

دا چې تعلیم عام نه دی او د کار زمینې نه شته، بلکې زما د ټولنې له ماشوم سره ال د مور په  
نس کې تاوتریخوالی او نا خوالې پیل کیږي، چې څنګه نوې نړۍ ته راشي، د تاو تریخوالی بل  

او فزیکي تاوتریخوالی لښکر    پړاو ور سره پیل شي،  چې څنګه د پښو د تګ شي، نو د روانې 
یې مخ ته دریږي او لږ چې پسې ځوانکی شو، که هلک وي یا جلۍ بیا نو د جنسي تاوتریخوالي  
کیسه یې پیل کیږي. کله چې یو څوک د ستونزو په داسې دایره کې را ګیر شي، نو څه به وکړي  

 او څه به و وایي؟ مجبوراً چې داسې و وایي: 
 

 ، »زه به نه لیونی کیږم؟«
 

 »زه به نه لیونی کیږم؟«، 
 

 زه به نه نشه ای کیږم؟ 
 

د همدې له پاره کله چې نوی نسل نه روزل کیږي او څوک یې ال په فکر کې هم نه وي او هر  
څه په تقدیر ور سپارل کیږي، نو زموږ ماشومان ال له پیل نه فکري او جسمي وده نه کوي. د  

ت بنسټ ایښودل کیږي، زموږ په ټولنه کې  ماشومتوب په هغې موده کې چې د یو چا د شخصی
د دې پر ځای چې دې موضوع ته له رواني او جسمي پلوه پام  وکړي، نه یوازې دا کار نه  
کیږي، بلکې برعکس له ماشوم سره داسې چلن کیږي چې د هغه د شخصیت بنسټ له سل ډوله  

 ستونزو سره مخ کوي. 
 

چې په داسې یو چاپیلایر کې ماشوم وزیږي، له ستونزو سره الس ګریوان او را لوی شي، نو  
ماشوم به د نوي ژوند د داسې درانه پیټي بار څنګه پر اوږو یوسي. زدکړې نه شي کوالی او  
که یې وکړي بیا د کار پیدا کول ور ته لویه ستونزه او سل زر نورې هغه ستونزې په مخه  

په ټولنه او کورنۍ کې دوی ته د ټولنې د وروسته پاتې والي او د مشرانو د تیر  ورځي چې پخوا  
 وتنو په وجه کرل شوې دي.  

 

که د یو عادي انسان رواني او فزیکي توان ته پام وشي، لیدل کیږي چې  د نوي نسل، دا قرباني  
مزدورۍ پر    شوی ځوانان د دې سترو ستونزو بار وړالی نه شي؛ نو بیا یا په پردي وطن کې د 

مهال او یا په خپل وطن کې د رنګارنګ نا خوالو په څپو کې د ژوند هغه دروند بار چې د ټولنې  
او د مشرانو له خو ا د دوی پر اوږو ایښودل شوی وي، د دوی تنکی وجود وړالی نه شي، نو  

ردی شي  حال الره یې په نشه کې ګوري او د نشو په دایره کې له کورنۍ او ټولنې نه هم داسې پ
چې بیا یې مرګ د وجود دروازه ور ټکوي او د جنازې د جګولو او هدیرې د پیدا کولو یې هم  

 څوک نه وي. 

http://www.bbc.com/persian/world-38995064
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 خپلې ټولنې او پر دې ټولنې باندې واکدارانو ته به راشو، دوی څه کړي او څه کوي؟ 
 

رلمان  وګورئ! عیني شواهد وایي چې د نشې د قرباني زلمیو د غمیزې خبر او د افغانستان د پا
د ریٔس د پزې د درملنې خبر په یوه وخت میډیا ته راغلی دی.  په خبر کې راغلي دي چې دا  
په نوم مشران د خپلې درملنې په خاطر پردیو ډاکترانو ته ستاینلیکونه ورکوي، د افغانستان د  

وروسته د ولسي جرګې په استازیتوب هندي ډاکټر ته    و نه د پزې له عملیات  ولسي جرګې مشر 
 . دی ورکړی   اینلیک ست

 

 وه د ولسي جرګې مشره؟ وه ماما، وه کاکا ، وه... 
هوښیاري او سر لوړی دا نه ده چې په پردي ُملک کې، پردیو ډاکترانو ته د خپلې پزې د  

غواړې، داسې وکړه چې خپل  درملنې په پار ستاینلیک ورکړې، که هوښیاریې او سر لوړی  
نوی نسل وروزه چې کور دې، کلی دې، ښار دې او وطن دې له ډاکترانو ډک شي، نو بیا به  

 ولې د پزې یو عادي خارښت له پاره پردي وطن ته روان وې ا و... 
 

اصلي پوښتنه دا ده چې دا زلمیان ولې په نشو روږدي کیږي؟ زه فکر کوم او عیني واقعیتونو  
ښودلې ده چې دا ډله نشه یان، نشه د خوند له پاره نه کوي، بلکې دا مظلوم ځوانان نور د  هم دا 

هغه دروند رواني او فزیکي بار وړل نه شي زغمالی چې له ټولنې او مشرانو ور ته په میراث  
 پاتې وي. 

 

نورو   هم  یا  او  ډوبیږي  کې  ډنډ  خوسا  نشې  د  کې  وطن  او  کلي  کور،  خپل  په  یا  دوی 
پاکستان او ایران( ته د مزدورۍ او شاقه کارونو د تر سره کولو پر مهال د نشې د اور  هیوادونو)

 په دایره کې را ګیر کیږي.  
 

په خپل وطن کې زدکړي او نا زدکړي ټول بیکاره دي، ځکه نو د عادي ژوند د پرمخ بیولو له  
هم داسې حالت سره مخ  پاره پردیو، په تیره ګاونډیو هیوادونو ته د کار له پاره مخه کوي، هلته  

کیږي چې کله د رواني او فزیکي درانه بار د وړلو توان و نه لري، نو نشې ته مخه کړي او  
ډیر ځلې  داسې ګونګوسي هم اوریدل شوي دي چې په کوربه هیوادونو کې  داسې کړۍ شتون  

ور پورې  لري چې عمداً د افغان ځوان کهول د تباهۍ له پاره دا مجبور ځوانان د نشو ډنډ ته  
 وهي. 

 

کور د ننه هم د همدغو ځوانانو چې اوس یې د کابل سیند تر پلونو الندې یې پناه اخیسې او هر  
سهار یې ځنازې نومورکو هدیرو ته ور روانې وي، د کار او روزګار په غم کې څوک نه دي.  
  نور تیر خو څه کوي، دا برحاله دوه سری حکومت له هغې ورځې چې د ارګ او سپیدار پر
دروازو ننوتي، په دې فکر وو او دي چې څنګه شته او زر جارو کړي او د راتلونکو ټاکنو له  
پاره یې مټې او پایڅې بډ وهلي دي، ځکه چې نه یوازې دې واکدارانو، بلکې ټولې نړۍ، دا  
خلک او دا هیواد هیر کړي دي؛ د همدې له پاره د ټولو ښارونو او ال ټول هیواد د سواد، پوهې  

ند ډیوې مړې دي او هر څه په تیارو کې ډوب دي. الفت صاحب د »زیارت ډیوې« نومي  او ژو 
 نثر کې کلونه پخوا ویلي و: 

 

 »... د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
 

http://www.taand.com/archives/85820
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پاسنی عکس د جبري نشې د قرباني، د مشرانو د تیر وتنو د قرباني او زموږ د ټولنې د هر  
وروسته پاتې والي د یو قرباني مړی دی چې د جبر له مخې خاورو ته سپارل کیږي.  اړخیز  

 څوک کوالی شي چې دې پوښتنو ته ځواب و وایي: 
 

 ــ دا ځنازه د چا ده؟ 
 

 ــ د دې ځنازې خاور ته د سپارلو له پاره څو تنه راغلي دي؟ 
 

 ــ آیا له یو انسان سره د ورستۍ مخه ښې دود همداسې وی؟ 
 

 ده د ژوند ډیوه څنګه مړه شوه او مسول یې څوک دی؟ ــ د 
 

 »... د دوی ډیوې دې خدای ولګوي، موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
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 »تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟« 
 

 نوی چاپ شوی او ویشل شی کتاب 
 

 
 

 »هر دم ازین باغ برې میرسد 
 «ختـری مـیـرسـدر از تلـتلخت 

 

 ښونې او روزنې وزارت د پام وړ! د 
 

س کې ورکړو او کتاب ته مو پام وي چې کوم  د ټوپک پر ځای باید ماشوم ته قلم او کتاب په ال
س کې ورکړو چې د دنیا او آخرت د سمیدو راز په  س کې ورکړو، هغه کتاب په الکتاب په ال

آخرت د بربادۍ او د نوي نسل  کې نغښتی وي، نه دا چې یوازې جنت ته د تلو په پلمه د دنیا او 
 د څو نسلونو د تباهۍ راز په کې پټ وي.  څه چې، ال 

 

ټه مې د ښاغلي قدیر مرزا لکڼوال په فیسبوکپاڼه کې د یو کتاب  ېـکال د اپریل په اومه ن  ۲۰۱۷د   
دا پاسنی عکس پام ور واړاوه، عکس مې کلیک کړ او د نورو عکسونو په لیدلو داسې هک پک  

 ه. ستونی مې وچ او سا مې په بندیدو شوشوم چې 
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رې  زه په لومړي سر کې له ښاغلي لکڼوال نه مننه کوم چې په دې موضوع یې د خپلې پاڼې له ال
خبر کړم. څو ورځې مې څه و نه لیکل، ومې لیدل چې هیڅ چا هم څه و نه ویل او وې نه لیکل،  

داسې نظر لرم چې دا موضوع په  خو زه له دې موضوع سره بې تفاوته پاتې کیدای نه شم او  
هر ډول چې نور انګیري، هغه د نورو کار دی، خو ما ته ډیره مهمه موضوع او لویه ستونزه  

داسې وایم چې زموږ د ټولنې نوي نسلونه د همداسې کتابونو په لوستلو سره د    ده. زه خو ال 
  .ملي اقدام وشي ږي چې د مخنیوي له پاره یې باید عېـتباهۍ کندې ته نور هم ور نږدې ک 

 

بیلو ځایونو  د مالوماتو له قراره چې د دې کتاب د لیکوالو او شایع کونکو نور ورونه هم په بیال
کې لګیا دي عین نظریات وړاندې کوي، د تمدن او نوې تکنالوژي د مخنیوي له پاره بیرته د  

 همدې تکنالوژۍ له امکاناتو نه استفاده هم کوي.  
 

زه له دانشمند استاد کاندید اکادیمیسین اعظم سیتاني نه د زړه له کومې مننه کوم چې د دې مقالې  
له دې مالوماتو نه خبر کړم. او دلته یې د دوستانو د زیاتو مالوماتو له  د کار تقریباً پای کې یې  

د سید محمد   .پاره د موضوع د نه اوږدوالي په پار یوازې د لینکونو په ښودلو سره بسنه کوم
ن  کې هم تلویزیون حرام اومنع اعال په نامه، یوه ویبپاڼه  (  smyazdani.com)  یزداني دات کام

شمشیر برهنه حیدري، بر  »شوی دی. هلته هم کوم تن پاڅیدلی او په عالي نوښت؟ سره د یې د  
ال   « ګردن شیطان هر دري لیک  په کې  تر سر  یې  نظریات  او خپل  دی  لیکلی  کتاب  یو  ندې 

 : وړاندې کړې دي. دا جمله مې له هماغې پاڼې نه رانقل کړی دی
 

   .« است دیدن تلویزیون حرام و شکستن آن واجب »
 

باندې خپل عالمانه نظریات څرګند کړي    ې بیا وروسته افغان لیکوال عالم افتخار پر همدې ستونز
ی شي د دې وحشت اوغمیزې  او په یوه ویبپاڼه کې یې خپاره کړي دي. درانه لوستونکي کوال 

 . لړۍ په ټاکلو آدرسونو کې، چې په متن کې ما په نښه کړي دي، تعقیب کړي 
 

شمشیر برهنه حیدري، بر ګردن  »یزداني دات کام کې د تلویزیون پر بحث او د  زه د سید محمد  
کې پر فتواوو باندې کار نه لرم، خو پر پښتو ژبه باندې د ژباړل شوي او په   « شیطان هر دري

  . ږمېـباندې تم ک « تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟»افغانستان کې د خپاره شوي کتاب،  
 

اوس پوره باوري شوم چې د دې غنیمت؟ کتاب په چاپیدو او خپریدو سره به پښتو ژبه له هره  
لوستونکو افکار به ګل و ګلزار؟ شي. زما د همدې ادعا د ثبوت له  اړخه غني؟ او د دې کتاب د  

د کتاب د مطالبو له فهرست څخه ستاسو پام ځینو    »تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟» پاره به، د  
داسې سر لیکونو ته راواړوم چې زما په شان به مو خوله ورته وچه شي. د پاسني کتاب له  

 ه: مرغلرو؟ څخ 
 

 ام مخ،  ۴کتلو ګناهونه،   (TV)  ــ د تي وي 
 

 ام مخ، ۶لعنتونه،  ۱۸۰تعالی  للا ــ په تي وي کتونکي د 
 

 ام مخ،  ۷ــ د تي وي د کتلو له امله کینسر، فالج، د سترګو...  
 

 ام مخ،  ۱۹ږي؟  ېـــ د ټی وي په کتلو سړی څنګه بې غیرته ک 
 

 و... ا
 

 ړه بیلګه دا ده:  ـد کتاب د مطالبو د فهرست د یوه مخ بشپ
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ما پخوا هم پر ورته ستونزو مقالې لیکلې دي او اوس د دې ستونزې په اړوند یو ځل بیا د تیرو  
مقالو د موادو په نظر کې نیولو سره، په تفصیل سره نوې مقاله لیکم او د مقالې په ترڅ کې کتاب  

 . کومدر پیژنم، مثبت خو څه نه لري د منفي پایلو په باب یې خبرې 
 

د دې موضوع په اړوند د ښاغلي لکڼوال په لنډکي یادداشت کې، چې ما ته د لومړنیو او اصلي  
 :راغلي دي  داسې  موادو حیثیت لري،

 

هم پیژني. د  د کابل ختیځ کې د احمدشاه بابا مینه پرته ده چې خلک یي د ارزان قیمت په نامه »
دغه ښارګوټي مطلق اکثریت پښتو ژبې افغان وکړي دي. دې ښارګوټې کې څو ښوونځي فعاله  
دي، خو لکه د پښتنو د اوسیدو په هربل ځاې کې، یاد ښار ګوټی کې یو درجن مدرسې هم فعاله  

فکر نه کوم چې چا هم د   .ږي ېـدي، چې پښتانه په خواره مینه خپل ماشومان دغو مدرسو ته ل 
پل ماشوم نه پوښتنه کړي وي چې تاسو د ښونځي نه وروسته چې دغو مدرسو ته خئ، څه  خ

 لولئ او څه زده کوئ؟  
 

 ویده پښتونه!  
 

https://www.facebook.com/kadir.lakanwal
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 ي. راویښ شه او یو ځل وګوره چې ستا ماشوم د کومه عمره بنسټګرۍ ته هڅول کیږ
 

وړیا توګه ویشل  ندي کتاب په دغو مدرسو کې په  تر عنوان ال  « تلویزیونه څه کانې دې وکړي؟»
په دا خبره موږ ټول ښه   . کیږي او ماشومان د دغه کتاب لوستلو او زده کولو ته هڅول کیږي 

پوهیږو چې خپله د کتاب لیکونکی هم تلویزیون یا د ده په لهجه ټې وې خامخا لري او ګوري  
کړي؟   یې، خو ولې زما او تا ماشوم هڅوي تر څو د تلویزیون او تکنالوژی نه لري والي غوره

پښتون باید تل تر تله جاهل پاتي شي او تل د پنجاب اجیر عسکر و وسي او د دین د ګټو په نامه  
 باید تل پنجاب ته ګټه ورسوي.  

 

 ي:  د دغه کتاب ځیني کیسې داسي بیان شوي د 
 

 ، شوه یوه جنۍ ټوله شپه تلویزیون کتلو آخر بال 
 

 . ړې وېته ال  شا سترګې یې د سریوه مور وه ډرامي کتلي چې سهار راجګه شوه 
 

  . یلاو داسي سل نور بې ځایه او احمقانه دال 
 

کتاب په وروستیو پاڼو کې دا دعوه هم شوي ده چې تلویزیون    یاد بولم چې د    یې   د یادوني وړ
زموږ هیله د ښونې او روزنې له وزارت  ی.  ده او منع شوي د   یذکر په قرآن شریف کې هم شو

س کې ونیسي، تر څو د ولس غریب  نه دا ده چې ژر تر ژره د دینی مدارسو نصاب په خپل ال
 »قدیرمرزالکڼوال# .امن کې وساتل شي  بچي د بنسټګري او نورو اروایي ناروغیو نه په

 

کال د اپریل په لسمه نیټه مې ښاغلي لکڼوال سره په مسینجر باندې خبرې وکړې او د    ۲۰۱۷د  
د کتاب په باب د خپرو کړو معلوماتو په هکله مې وپوښته،    «تلویزیونه څه کانې دې وکړي؟»

 :هغه داسې و ویل 
 

پروژه کې اکثریت ماشومان او کوچنیان له عادي ښوونځي  د کابل د پلچرخي په ارزان قیمته  »
نه وروسته، دیني مدرسو ته هم ځي. عادي ښونځي کې کومه ورځ ښونکی له شاګرد نه د کورني  
کار د نه تر سره کولو پوښتنه کوي چې ولې دې کورنی کار نه دی کړی؟ زدکونکی په ځواب  

وي؟ زه وروسته له مکتب نه مدرسې ته  کې ورته وایي چې زه وخت نه ورته لرم، نو ته څه ک
ږم، له هغه وروسته څه د کور کارونه، بیا ډوډۍ خورم او وروسته له هغه د دې کتاب  ېـږل کېـل
  ې...«   د لوستلو هم را ته ویل شوي وي، بیا دومره ستړی یم چ ( تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟)
 

وایم چې د ده کور دې ودان وي چې دا موضوع  زه یو ځل بیا له ښاغلي لکڼوال نه مننه کوم او دا  
په مستند ډول د ده له لوري د یو بل ښاغلي په مرسته چې د نوم د نه ښودلو غوښتنه یې شوې  

 . رې تر ټولو پورې ورسیدهده، د میډیا له ال
 

م یې شاهد  ول شوی دی، ، پښتو ژبې ته د ژباړن ن د د کتاب لیکوال حافظ محمد صابر صفدر ښو
 ګوته شوی چې په اغلب ګومان مستعار نومونه دي. عمران په 

 

 له کتاب سره د الندې عکس له الرې ښه معرفي کیدای شئ: 
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تشویش مه کوئ، د کتاب له محتویاتو نه به مو هم خبر کړم چې که څوک یې په غور سره ولولي  
 او زیات نه نیمایي هم چې مراعات کړي، ټوله کورنۍ یې پرته له کومې پوښتنې جنت ته ځي.  

 

 د کتاب فهرست په دریو مخو نو کې برابر کړای شوی دی، چې لومړی مخ یې دا دی: 
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کال کې داسې    ۲۰۱۷نکې مسآله ده چې زموږ په ټولنه کې د یویشتمې پیړۍ په  دا ډیره خواشینو
 ږي. ېـږي او په بیالبیلو نومونو لمن ورته وهل ک ېـتلبیغات ک 

 

پخوا ما هڅه کوله چې د مطالعې د عامولو له پاره ډیره پاملرنه وکړم، نور قلموال مې هم هڅول  
عامیدو له پاره تر لسو ډیرې مقالې لیکلې دي،  او خپله مې هم یوازې د مطالعې د ارزښت او  

خو اوس د دې کتابونو په لیدولو هک پک یم چې څه وکړم ، دا یې مطالعه دود شوې، د لوستلو  
ږي چې له زهرو نه هم بد تره دي، دغه کتاب یې ډیره ښه او ژوندۍ  ېـله پاره داسې څه ورته رال 

 بیلګه ده. 
 

ناپیژاندو    ۲۰۱۴د   او  مالومو  نا  د  کې  والیت  په  کندوز  د  افغانستان  د  مې  کې  مارچ  په  کال 
اشخاصو له لوري د شخصي دیني مدرسو د جوړیدو او د کار و بار په تودیدو سره، د دې کار  
پایلو ته په کتو او د همداسې افراطیت او همداسې افراطي شخصي ښوونځیو په ډیریدو سره په  

«  جامعة الصالحات، اشرف المدارس یا د نوي نسل... ؟  ، نستان ښوونیز نظامد افغادې باب د »
 تر سر لیک الندې یوه مقاله ولیکله او د یاد کال د مارچ په لسمه نیټه مې خپره کړه: 

 

 وو چې:   ویليپه یاده مقاله کې ما په سپینه 
 

ثیرات زموږد  » تا  منفي  او  ناوړه  ګانو  د رازیږیدلوسونامي  نه  له جګړې  باندې  افغانستان  په 
. دلته خبره د افغانستان په ښوونیز  ټولنیزژوند د هرې پاڼې په هره کرښه کې تر سترګو کیدای شي 

د ښوونیزنظام په دایره   نظام او په دې نظام کې پر شته مرضونو او ستونزو باندې ده. بحث مو
یوه بل ګل؟ په غوړیدو دی. داسې ګل او    په نامه د   ( جامعة الصالحات )کې د اشرف المدارس
م کې د راغلو اصولو  اسال  په   .څه د افراطیت او تشدد په خم کې رنګوي  داسې مدرسې چې هر 

کله چې دین له سیاست سره غوټه کړای    م د تشدد دین نه دی؛ خو له مخې، پرته له شکه چې اسال
له هغه نه سیاسي موخو ته د رسیدو له پاره استفاده وشي، نو دین نه د سواستفادې زمینه   شي او 

زموږ په هیواد افغانستان کې  له بده مرغه اوس ښه په مزه روان دی او    برابریږي، چې دا کار 
ډلو  ډیرو  ده   د  همداسې  وال   .پالیسي  کندوز  په  افغانستان  المدارس  د  اشرف  د  کې  جامعة  )یت 
په نامه د نجونو ښوونځی یا دیني مدرسه، د ښوونې اوروزنې وزارت له اجازې  (  الصالحات 

سټ پالنه اوځان  پروګرام سره زده کوونکي روزي، سپینه به یې وایو پایله یې بن  پرته په جال 
وژنه ده. همدا اوس دا لړۍ د بهرنیو کړیو د اهدافو د ترسره کولو له پاره د خامو موادو د تولید  

 «  .د یوې فابریکې حیثیت لري 
 

 بلې! پایله یې هغه شوه چې ما ویلي وو:  
 

 ــ د کندوز څو څلي جګړې او څو ځلې سقوط، 
 

 ــ د بې شمیره خلکو وژل او بې ځایه کیدل،
 

 ــ کندوز د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ ډګر،
 

 ــ او په پای کې د کندوز اوسنۍ څپڅپانده وضع. 
 

مي دولت په دایره کې د بربادۍ هغه  ندې، د اسالدا د امریکایي او غربي دیموکراسۍ ترچترال
اوس یې کنترول د دولت؟ له    په دې خوا پیل شوی دی.  پروګرام دی چې له د یارلس کلونو را

  څوک داسې مدرسې جوړوي.   څه وخت او   واکه هم وتلي دی، پرې خبرهم نه وي چې چیرې او
 ه. نومې مدرسه د   «جامعة الصالحات » ښه مثال یې په کندز کې 

 

 ې: اوس دلته دا پوښتنې مطرح کیږي چ 
 

 ولې یې جوړه کړه؟   

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_afghanistan_showenis_nesam.pdf
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 چا د څه له پاره جوړه کړ؟  
 

 څوک یې تمویلوي؟  
 

 مسوولیت یې د چا پرغاړه دی؟  
 

 پایلې یې څه دي؟  
 

 ساحه یې کومه ده؟   څه کوي د کار صیدونکي چیرې جذبیږي او له دې مدرسې خال
 

دا او دې ته ورته نورې داسې پوښتنې چې زموږ په وطن کې د نوي نسل د روزنې په برخه  
   .کې د جدي پاملرنې وړ دي 

 

یو وخت همدې جنګي ډلو یا د پردیو نیابتي عسکرو یو کتاب خپور کړی و، چې سرلیک یې  
مه نیټه مفصله مقاله ور باندې خپره کړه    ۱۷کال د می په    ۲۰۱۳و او ما د    » نظامي درسونه«

او د عواقبو په باب مې یې هم خپل نظر څرګند کړ. دلته یې د موضوع د مهم والي په پار د  
 برخه یو ځل بیا رل اخلم:   مهمهمقالې 

 

دزدکړې په برخه کې یوې    افغان کوچنیانو  نوید صاحب د   دی بیا  دا  ورسته له څومره کلونو  او
بي بي سي په   د  ژوندۍ خاطرې په لیکلوسره اشاره کړې ده.  یوې عیني او   سترې ستونزې ته د 
مه نیټه د  ۱۲می په    کال د   ۲۰۱۳کالمونو په سلسله کې د   نوید د نورالبشر    پښتو ویبسایت کې د 

هماغې کیسې بله   په دې کالم کې د  کالم راغلی دی. یو  جهاد په کتاب پسې یو لیواله ماشوم «   »د 
یوه افغان ماشوم د دودغړن ژوند انځور په کې   کې چې نوید د ۱۹۹۱چې په   برخه راغلې ده،

 نس مړولو  د  مور او ورونو م کال کې افغان ماشوم د   ۱۹۹۱په دې توپیرسره چې په   ایستلی و.
 جهاد کتاب لټوي.  د  په خاطر  تللو  دا بل ماشوم جنت ته د  خو له پاره منډې وهلې،

 

په لټون پسې راوتلی وي چې حقاني شبکې د»نظامي درسونه« تر  هغه کتاب   دا ماشوم ښایي د 
  جهاد طریقه ښووله.  تریننګه نه یې د  چې پرته له معلم او اوخپورکړی و سرلیک الندې چاپ  

قاتل استاد دی چې خپل   څه ظالم، جهاد کتاب وګوره.  چې د  دغه »ماشوم ته خپل استاد ویلي و 
 تلو جرات نه شي کوالی.«   شاګرد ته هغه الرښیي چې په خپله پرې د

 

له نن نه دوه   چې نقص په نظام کې نه دی.نظرخاوندان ال په دې نظر دي   د  ځینې سیاسیون او
کې په   په لړ خپلوسیاسي تبصرو  درې ورځې مخکې ښاغلي مسکینیارپه خپل تلویزیون کې د 

نیمګړتیا په کرزي کې   نظام باید بدل نه شي، نیمګړتیا په نظام کې نه ده، »ویل چې: زغرده و 
 «دوی باید بدل شي.  کرزي په کاري ټیم کې ده، د  ده او

 

  ښوونیز   په سیاسي او   سیستم کې ده.   ستره نیمګړتیا په نظام او   ټولو  کوم چې تر   داسې فکر زه  
  بدلون په فکر   سیستم د   نظام او   د   ، بدلون نه مخکې  د   شخص یا اشخاصو   باید د   موږ   نظام کې. 
کتاب   ځای باید ماشوم ته قلم او ټوپک پر  د باید بدل کړای شي، تفکر  ټولنې طرز د  کې اوسو،

پام وي چې کوم کتاب په الس کې ورکړو،هغه کتاب په الس    کتاب ته مو  او   کې ورکړوپه الس  
کې ورکړو چې ددنیا اوآخرت دسمیدو رازپه کې نغښتی وي،نه داچې یوازې جنت ته دتلو په  

 پلمه ددنیا او آخرت دبربادۍ او دنوي نسل څه چې ال دڅونسلونودتباهئ راز په کې پټ وي. 
 

  ګالنو   زموږ  ته،  ډیری کوچنیانو  وجه ده چې زموږ   تبلیغاتو  بدو  في اومن  تګ د   همدا جنت ته د 
 ته ویل شوي دي چې: 

 

 ټوپک دځوانانو؛ګاڼه ده. 
 

 تر نن پورې نه دي ورته ویل شوي چې:   خو

http://tolafghan.com/posts/27582
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 نوي نسل ګاڼه ده،  قلم د 
 

 نوي نسل زیوردی،  پوهه د   زدکړه او
 

الس ته راوړلوښه وسیله   زدکړې او  پوهې د  علم او   د  وړاندې تګ او   نوي نسل د  د  کمپیوتر 
 ده.

 

 کې ویلي دي:  خبرو  په خپلو  آواز  په لوړ  رهبرانو  او مشرانو استازو  تیارې د  د 
 

 ګورئ! »
 

 « چپه کوي. پام کوئ چې فیسبوکي ځوانان مو 
 

پام وړ   دا ستره او د  له پاره له رڼا )پوهه( سره مخالفت کوي.  اوږدولو خپل ژوند د  دوی د 
 خبره ده چې: 

 

  له پوهې او لرې، ستره جفا دا ده چې نوی نسل له حقایقو خیانت او ستر ټولوستره ګناه،  تر
 په تیاروکې وساتل شي.   تکنالوژۍ څنګ ته،

 

بیا    کړل او   سرهڅه   هر   ناوړه عادت له مخې یو وار  تفریط د   خپل افراط او   موږ له بده مرغه د 
والوزول چې    داسې پسې را  سپین بادونه مو  کړل او  شنهمو ورپسې له هغه نه په افراط سره  

 روزنه.  کې مخ په ښکته ټیل وهل،حتی ښوونه او  نوي نسلونه یې په تیارو  نوی نسل څه چې،
 

روزنې سلسله تعقیب شي له دې نه بد افراط په کې شوی    ښوونې او  که د باندې له افغانستانه    د 
ولیکل    زده کوي،   ب« ور   - »الف   ته   کوچنيکې کې چې په لومړي ځل    کتابونو   په هغو   دی. 

 شول: 
 

 = توپک   ت 
 

 ټ = ټانک  
 

 ج = جهاد  
 

 = وژل  و
 

 = مرګ   م
 

 ک = کمونست  
 

 او... 
 

زده   جګړه او وژل ور  نوي نسل ته کرکه،  ته،  داسې تعلیمي نظام کوچنیانو  داسې کتابونه او 
 نن پورې یې پور همدا افغانان پسې ادا کوي.   چې دا دی تر   ، کوي یېزده  کړي او ور

 

 نوم بدي کړل.   حتی توري مو ځان څه چې،  موږ
 

 داسې هم کاروالی شول:  همدا توري مو 
 

 = وطن  و
 

 = مور  م
 

 = کرل  ک
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 او...  
 

  صاحب؟ سواد خاوند شو مال  بیا چې د  کې خو اول سواد عام نه دی، له بده مرغه په افغانانو 
جهاد کتابونه   ته د   افراطي صاحب؟ او پالنکی صاحب ور موالنا صاحب جهادي صاحب او

جنت دروازې   ته د  دې لوستل تا  ورته وایي چې د   چاپوي او په الس کې یې ورکوي،
 کې یې وسوځوه او...  په اور  شه خپل وطن وران کړه،  بیا الړ   دا ولوله، خالصوي،

 

  روزنې په برخه کې دې سړی ور نوي نسل د   واورې چې د  خبر داسې  لږ  په مډیا کې به ډیر
بیا خپل   لنګون په وخت کې لومړی خپل ماشوم له السه ورکوي او  د  ښځې مو  ته په تمه شي. 

  هند او... ته روان وي او  ،له پاره پاکستان ۍ تداو  پیسې روا ناروا ګټي او  ناروغان مو ژوند. 
  او نه ایستل کیږي،  پوښتورګی یې ور یو   وي شي،هلته پرته له دې چې ناروغ پوه شي یا تدا

 دې ته ورته نورې ډیرې ستونزې. 
 

  ، ېیوې عادي ډاکتر   د   نظام نه شتون دی،  سالم ښوونیز   لوی عامل د   ټولو   تر   ستونزو   دغو  د 
ناروغۍ په وخت   لنګون او   ناروغان د   نور  نرسې نه شتون دی چې ښځه ماشوم او   روغتون او 

 ورکوي. کې ژوند له السه  
 

نرسنګ کورس نه یوه، دوې، لس،   داسې خبربه په میدیا کې ډیرلږوګورې چې لیکلي یې وې د 
نرسنګ کوم    یا د   پیل وکړ.   شل او... تنه فارغانې شوې او په کوم صحي کلنیک کې یې په کار

خودا خبرونه یوځل نه څوځلې    الرښود کتاب له چاپه راووت،  خدماتو  ټولنیزو   نورو  کتاب یا د 
 میدیا په ډیرکش اوځیږوتوروسره خپروي چې: 

 

 ، وتړل شوې  فضیلت پګړۍ ور طالبانوته د ۱۶ ـ
 

 ،تقوا والړه کورنۍ ګټوراسالمي کتاب له چاپه رووت   پر  ـ 
 

)المزمل(   یوه ټولګه  نعتونو  او  حمدونو  پام وړ... ټولنې د  د  نعت ویونکو او  شاعرانو  درنو  د  ـ 
 ،کړه    خپره

 

 ،جنګي کتاب خپورکړحقاني شبکې  ـ 
 

روزنې له پاره د» نظامي درسونه « په نوم کتاب   او  جذبولو   د  جنګیالیو  حقاني شبکې د 
 مخونه لري...   ۱۶۰چې   خپورکړ 

 

 او... 
 

  د   زموږ  معیاري ډول،  غیر  هغه هم په غیرعلمي او  زدکړه،  تبلیغ او  دیني مسایلو  دا جګړه او د 
زدکړه    مسایلو   اړینو   نورو   ژوند د   د   خو  باید دینداري وکړو،  موږ  پالر نیکه میراث دی که څنګه؟

سویدن په مالمو    کال کې د   ۲۰۱۰دې ستونزې ته ما په تفصیل سره په    هم باید هیره نه کړو.
 په خپله مقاله )اور او ګالن( کې اشاره کړې ده.   له پاره جوړشوي سیمینار  ښارکې د 

 

نرس قابله    ولې د   دا زمودرسي کتابونه دي.  اوروزنه ده    په اوسني وخت کې دا زموږ ښوونه او
او  دارالحفاظونه جوړوي  نه جوړیږي،چې  د   ګۍ کورسونه  کیږي.  بیا    فضیلت پګړۍ ورتړل 

چې په اوالد تکلیف ورته پیښ    خو چې ولې زوی نه زیږوې، پولې وهو مرګ تر  خپلې ښځې د 
پګړۍ    رسره وکړي، مرسته و  زیږون الرښوونه او   ډاکتردرک نه لري چې د   بیا نرس او ،  شو

 وفضیلت واال بیا په داسې حاالتو کې څه مرسته کوالی شي؟   واال ا
 

  . کاوه  میږي کار   ،کاروخت کې سندرې ویلې  چرچرک د   میږي کیسه ده،  چرچرک او   دا هماغه د 
یوې دانې له پاره میږي ته    بیا چرچرک د   کله چې ساړه شول سخت ژمي سره سختي راغله،
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یوازې نعتونه    ،يرانه پاتې د   هنراو...  علم،  اقتصاد،  سیاست،،  موږهم همداسې یو  عذرونه کول.
په خاطر سختو جسمي کارونو    ګټلو   د   ولور  دوبی اوسعودي ته د   فضیلت پګړۍ تړو،  د   او   وایو

علم په زدکړې پسې    د   ته  مخ تللو هیوادونو   خلک پر   نور  ته اوږه ورکوو، خو د درس له پاره...
  او   بیا پردیو ته الس غځوو   زموږخویندې میندې مریضان شي،  ماشوم او   کله چې زموږ   او   ځي،

ته   ډاکترانو   پردیو او   رسوو   یې   مرګ ترپولې   د   کې ساتو،  چترالندې په کور  غیرت تر  یا یې د 
 داغداره نه شي.  ځکه چې غیرت مو یې هم نه ورښیو، 

 

 ده،موږباید داستادګل پاچا الفت دا توصیه تطبیق کړو: اوس هم ناوخته نه 
 

 » کوچنیان باید په علم پسې والړشي اودعلم رڼا له ځان سره راوړي « 
 

پاسنیو خبرو ته په پام سره، اوس خبره تر دې پورې را رسیدلې ده چې د تروریزم خبرې،  
 کتابونه او عاملین په هر کور کې ناست دي. 

 

د بیالبیلو   تاوتریخوالي  د  له ماشومانو او کوچنیانو سره  دا  دا ټولې ستونزې چې یادې شوې، 
ډولونو پایلې دي. کوم کتاب چې په دې مقاله کې ورباندې خبرې کوو»تلویزیونه څه کانې دې  
وکړې؟« کله چې دا په ماشومانو او کوچنیانو لولو، دا په لنډه یا اوږده زمانه د هغه ژوند تباه  

وي، دا په خپله د تاوتریخوالي یو ډول دی. او له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي په  ک
د   ما  د »  ۲۰۱۶باب  په لسمې میاشت کې  تاوتریخوالی  کال  د  او کوچنیانو سره  له ماشومانو 

کال په لسمې میاشت کې، په  څلورو برخو که خپره کړه. د    ۲۰۱۶« مقاله ولیکله او د  ستونزه
برخه کې مې له ماشومانو او کوچنیانو سره تاوتریخوالی پر دغو برخو    لومړۍ الې په  دې مق

 ویشلی و: 
 

ضد   پر  کوچنیانو  او  ماشومانو  د  سره،  کتو  په  ته  تجاربو  او  ستونزو  عیني  ټولنې  د  زموږ 
  :تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په دریو برخو باید و ویشل شي 

 

تریخوالی، ډارول، ښکنځلې کول، بد رد ویل، تهدیدول او  ژبنی تاو  : ) ــ رواني تاوتریخوالی ۱
 ، )ډول، ډول نور رواني فشارونه

 

 ، )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل ی: ــ جسمي تاوتریخوال ۲
 

 .ــ جنسي تاوتریخوال  ۳
 

او دې ته ورته موادو د  »تلویزیونه څه کانې دې وکړې؟«  زه اوس دې ته حیران یم د دې کتاب  
لوستلو په پایله کې چې زموږ د نوي نسل راتلونکی ژوند بربادوي او هر څه د ذهن په کرونده  

 کې ور ته وچوي، څه نوم کیږدم؟  
 

« د مقالو په لومړۍ برخې کې ما داسې  له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالی ستونزه »
 وو: لیکلي  

 

رې عقدوي چلند کوو، نو په  کله چې موږ له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي له ال»
حقیقت کې موږ د هغوی د ذهن په کرونده کې د عقدو او ستونزو تخم کرو چې په زلمیتوب او  

د  »له هغه نه وړاندې په ژوند کې د هغوی هر څه په زهرو لړي. ډاکتر صاحب محب زغم  
ه کې  نومی کتاب له فارسي ژبې نه په روانه پښتو اړولی دی او دا موضوع پ   « حقارت غوټه

که موږ غلي کینو، چوپتیا او ځان غلی نیول خپله له  .  ډیره هر اړخیزه او علمي څیړل شوې ده
نوي نسل سره جفا ده، دا په خپله یو ډول تاوتریخوالی دی چې په رڼو ور ته ګورو، نوی نسل  

لویږي،  همدې تاوتریخوالي په پایله کې د بربادۍ کندې ته ور  همداسې کتابونو په لوستلو د د  مو د  
که د مخنیوي له پاره یې څه ونه کړو، دا په خپله له هغو سره د تاوتریخوالي یوه ښکاره بیلګه  

 ه.د 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_kochnian_aw_tawtrikhwalay1.pdf
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له کوچنیانو او ماشومانو سره دغه یاد تاوتریخوالی څوک کوي؟ البته چې مشران یې کوي او  
مشران یې هغه وخت کوي چې په هغوی کې د بې سوادۍ او نا پوهۍ مرض شایع وي. که د  
عادي لیک لوست په کچه سواد ولري، هغوی بیا مطالعه نه کوي او د سواد لوړې کچې ته یعنې  
علمي سواد ته چې هغه د ماشومانو او کوچنیانو او تنکیو ځوانانو روزنه ده، ځان، کورنۍ او  
ټولنه نه شي ور لوړولی. نو په دې صورت کې نه ماشوم، نه کوچنی، نه نوی نسل او نه هم د  

ق پیژني. په دغسې یو حالت او په دغسې یوه ټولنه او چاپیالیر کې چې د بیسوادۍ  هغوی حقو
او ناپوهۍ بال ور باندې حاکمه وي، بیا نو د مینې او محبت ځای تاو تریخوالی نیسي او کله چې  
له ماشوم او کوچني سره تاو تریخوالی وشو، پایله به یې دغسې وي لکه زموږ ټولنه او زموږ  

اوسني نسل تاو تریخوالي کې  دا  یا ژبني  ټکولو  په وهلو  الره  د حل  د هرې ستونزې  ونه چې 
 « .لټوي 

 

د دغه کتاب »تلویزیونه څه کانې دې وکړې« لیکل، ژباړل، خپرول او بیا د افغانستان په څیر  
یوه جنګځپلې او وروسته پاتې ټولنې کې د هغه خپرول، له یوې خوا ستر جنایت دی او له بلې  

او کوچني سره په غیر مستقیم ډول سره د تاوتریخوالي هغه ډول دی چې له یوې  خوا له ماشوم 
ټولنه او مشران باید په دې  خوا نه لیدل کیږي او له بل لوري نه یې پایلې ډیرې خطرناکې دي.  

 دی.   تاوتریخوالی پټ جنایت هر ډول  پوه کړای شي چې له ماشومانو او کوچنیانو سره  
 

چې دا نامالوم خلک چې داسې کتابونه لیکي، ژباړې او بیا یې افغانستان  اوس زه په دې نه پوهیږم  
ته راوړي او زموږ د نوي نسل د تباهۍ له پاره یې دوی ته وړیا په الس کې ورکوې، دا څه  
ډول تاو تریخوالی دی، څه نوم ورته کیښودل شي  او د د دې ضعیف دولت په چوکاټ کې یې  

د ښوونې او روزنې وزارت خو هسې هم الس تر زنې ناست   د مخنیوي له پاره باید څه وکړو،
دی، ښایي ور باندې خبر به هم نه وي او کتاب هم د هغو ښوونځیو ماشومانو او زده کونکو ته  
ور کول کیږي چې په همدې وزارت پورې اړه لري، او همدوی یې بودجه ورکوي، خو مرامونه  

 د نورو په کې پوره کیږي. 
 

 ! وطن او د ملګرو خدای دې مل شي د 
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 بې سوادي 
 

 او
 

 د سواد ټیټه سطحه 
 

اوس د همدې  کې دا تریخ حقیقت لیکلی و چې »...   پاڼه  یوه فرهنګي دوست په خپله فیسبوک 
دومره څه یې زده نه وي چې د دندې اخیستلو لپاره  خاوری بچی له دولسم ټولګي فارغ شي،  

« دی د دولسم فارغ ښیي، ما له پوهنځي فارغ شوي اشخاص ولیدل چې د  غوښتنلیک ولیکي.
 عریضې د لیکلو چل یې نه و زده.  

 

( کې د خپلو سترګو لیدلی حال لیکلي وو چې بهر  الرویانما په خپله یوه سفر نامه )الر ورکي  
میشتي افغان ځوانان خپلو کورنیو ته خپل احوال په بل چا باندې لیکي، خو اوس په افغانستان  
کې دننه حاالت داسې راغلي یا راوړل شوي دي چې ډیری ځوانان له ښوونځي او پوهنځي نه  

 خو د سواد کچه یې دومره ټیټه وي چې عریضه په بل چا لیکي.  فارغ وي، 
 

را واړول شي او هر اړخ یې ولیدل شي، یوه  چې  زموږ د ټولنې په عیني ژوند کې چې هره پاڼه  
 نه، دوې نه لس ،شل، سل نه، بلکې په زرگونه ستونزې مو مخ ته راځي. 

 

سوادۍ او دې پورې اړوند ستونزو باندې  خبره زموږ په معارف او د نوي نسل په بیسوادۍ، کم  
دا سمه ده چې جگړې به زموږ د ژوند پر ټولو برخو باندې منفي اغیز غوړولی وي، خو دا    ده.

د دې مانا نه لري چې موږ دې حاالتو ته تسلیم شو، الس تر زنې الندې کینو او هر څه په خپل  
کړو او ور سره سنجیده عمل ولرو،  حال پریږدو. موږ باید د ستونزو د حل له پاره ژور فکر و

 په تشو خبرو، چیغو سورو او شعارونو باندې هیڅ نه کیږي. 
 

چې د دولت درې واړه ارگانونو کې مفسیدن برالسي دي او اوبه له پاسه    یو عیني واقعیت دیدا  
خړې دي، خو دې ته مو پام وي چې د ماشو مانو او کوچنیانو په  روزلو او الرښونه کې د  

باید په ټوله مانا او سل په سلو کې دولت، د    کورنیو  او میندو پلرونو رول هم مهم دی. موږ 
ښوونې روزنې وزارت، ښوونځي او ښونکي مالمت و نه گڼو، خپل ځانته، مور پالر ته او  
کورنیو ته هم باید د مالمتیا د سلنې حد ور وښیوو او په کور کې د ماشوم او کوچني د ادارې،  

و په درسونو کې د مرستې طریقه باید دوی ته ور په یاد شي، څو کورنۍ او  اخالقو، زدکړه ا 
 میندې پلرونه هم په دې برخه کې خپل مسؤلیت درک او په ځای کړي. 

په یوه نظر    کسانپه دې خبره د ماشوم او کوچنیانو د روزلو او د ښونې روزنې ټول مسلکي  
 د کورنیو او مور پالر ونډه هم مهمه ده.دي چې د سواد په زدکړه کې او د سویې په جگوالي کې 

د ټولنې د پوه او دراکو خلکو حق دی چې د ښوونځیو او ښونکو د سویې د ټیټوالي نه شکایت  
وکړي، خو د کوچنیانو د سویې ټیټ والی د اصالح له پاره باید الر هم وښودل شي، کورنۍ او  

 پاملرنه وکړي. میندې پلرونه باید کور دننه خپلو مسولیتونو ته هم  
 ته پام وکړئ:   کرښوپر وطن، معارف او نوي نسل باندې د یوه زړه سواندي او دراک قلموال دې  

 

ږم ټولګي فارغ شو؛ دومره څه به یې  ـ»لسګونه کلونه وړاندې، د همدې خاورې بچی به له شپ
 چې ماموریت وکړي. زده کړي و 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=ts
http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_larawoki_laryawan.pdf
https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf
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اوس د همدې خاوری بچی له دولسم ټولګي فارغ شي، دومره څه یې زده نه وي چې د دندې  
 اخیستلو لپاره غوښتنلیک ولیکي. 

 

 مفسدینو، غافلینو او جګړه مارو! 
 

 دا بدبخت ولس نور کومې کندې ته ټیل وهئ؟ همدا سزا یې بس نه ده؟« 
 

و نه ډیر تمبل. پردۍ خاوره وه. پردی وطن و او تنظیمي  »پنځم ټولګي کې وم. نه ډیر الیق وم ا 
مکتب و. مشر ورور مې له ایرانه خط را ولیږه. خپله مې په اسانه ولوست. پکې لیکلي یې و:  
که هر څه دې په کار وي؛ خط را ولیږه. خپله مې ځوابي خط ولیکه د السي ساعت او د شعرونو  

یې راته )دیوان حافظ شیرازي( او ژیړ )سټیزن(    د کتاب غوښتنه مې وکړه. څو میاشتې وروسته
 ساعت را ولیږه. 

 

 زوی مې پنځم ټولګي کې دی. خپل وطن دی. خپله خاوره ده او د خپل حکومت مکتب دی. 
خپل درسي کتاب په ډیرې خوارۍ له مخې لولي، امال خو په ځای پریږده؛ خو هر کال کامیابیږي.  

 هیڅ بال ویره نشته. د دوی مکتب په امن سیمه کې دی. د 
 

 ولسمشره! 
 

بیرونی سیاست پریږده. له مغرضینو او بدبختو ګاونډیانو سره مقابله پریږده. پر کورنیو چارو  
 تمرکز وکړه. 

 

چې معارف مو له غافلو، تمبلو، بې کفایتو او مفسدو پاک نشي؛ ستا بیرونۍ بریا وې هیڅ رنګ  
 نه راوړي. 

 

سمندر کې روانه ده او نا اهله یې رهبري کوي. په غرقیدو ده. د دې  د معارف بیړۍ په توپاني 
 بیړۍ په غرقیدو ټول نسل غرقیږي. 

 

 د معارف رښتینو خادمانو ته دوه السي سالم« 
 

اوس به ولسمشر او د دولت نور ارکان تر کومې اندازې او څومره دې شکایتونو او حکایتونو  
له نظره د ستونزو د حل یوه الره دا کیدای شي چې   ته پام واړوي، زه پرې نه پوهیږم، خو زما 

د کورنیو او ښونځیو د گډې مرستې پروسه عامه او گړندۍ کړای شي او دا دود په ټولو خلکو  
 په منځ کې د تفاهم یوه رابطه موجوده وي.کې عام کړای شي چې تل دې د ښوونځیو او میندو پلرونو  

 

د لوړوالي په برخه کې د کورنیو او میندو پلرونود    د ماشوم او کوچني د سواد زدکړې او سویې
مسؤلیتونو په دایره کې، د نعمان دوست د پاسني پوست په ځواب کې د ده یو فیسبوکي ملگري  

 ورته لیکلي دي:   داسې (Fazal Rabi Shakir)فضل ربي شاکر 
 

»قدرمن دوست صېب! دلته څه ناڅه مالمتیا تاسې ته هم در ګرځي. تاسې هم باید په کور کې  
 خواري ورسره وکړئ. 

 

وان لیکل  زما تر ټولو کوچني دوه زامن په دوهم ټولګي کې دي، باور وکړئ! تر ډېره بریده ر
ده، چې زه او مور یې دواړه تر ښوونځي زیات کور کې    او لوستل کوالی شي او وجه یې دا

 خواري ورسره کوو. 
 

که په ښوونځي کې یې د لیک لوست زده کړې په طمع شوې، نو اووه کاله وروسته یې هم بې  
 سواده بوله.« 

 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf
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کورنۍ گډه همکاري کوالی شي چې  په ټوله نړۍ کې گڼو تجربو دا ښوولې ده چې د ښونځي او  
د زده کونکو د درسونو او سویې په لوړوالي کې لږه نه، بلکې ډیره مرسته وکړي، خو زموږ  
په ټولنه کې یوه نه، بلکې په سلگونو او زرگونو ستونزې دي. ښونځی اول نه وي، چې پیدا شي  

یا اداري فساد په شمال   رپشنواو د گدایي پیسې ور ته  جال کړای شي، تر نیمایي ډیرې یې د ک
ږي او که کوم څه د ښوونځي د ودانۍ په نامه جوړ کړای شي، هغه بیا پتنگان په  ېـکې تاال ک 

 .بمونو الوزوي 
 

لرې نه دا څو ورځې وړاندې په غزني کې د همدې پتنگانو له لوري د نجونو یو ښونځی د کفر  
ږو  ـکې خبر په ځی  میډیاپه نامه او د ثواب د گټولو په موخه، په بمونو والوزول شو، بیا یې په  

 تورو داسې ولیکل شو: 
 

افغانستان د جنوبي والیت غزني د مرکز اړوند قره باغي سیمه کې د نجونو یو ښوونځي په    »د 
 بمونو الوځول شوی دی... 

 

د غزني د پوهنې رییس محمد عابد بي بي سي ته وویل، ناپېژانده وسله والو تېره شپه ناوخته  
 )جوزا/غبرګولي لومړۍ( د البیروني د نجونو لېسه په بمونو لمنځه یوړه. 

 

 هغه وویل، دا لومړی ځل دی چې غزني کې پر روزنیز مرکز دا ډول برید کېږي. 
 

نجونو زده کړې کولې    ۱۲۰۰د ښاغلي عابد د معلوماتو له مخې، په دغه ښوونځي کې څه دپاسه  
 او اوس له زده کړو پاتې شول. 

بجه  یوه  شپه  تېره  وویل،  ته  سي  بي  بي  نوم(  )مستعار  شېراحمد  اوسېدونکي  یوه  سیمې    د 
)جوزا/غبرګولي لومړۍ( چاودنې وشوې او سهار څرګنده شوه چې د نجونو ښوونځی ړنګ  

 شوی دی.« 
 

په هغو   نه شو کوالی.  استفاده  نه  تجربو  مثبتو  له  د نورې نړۍ  پوهیږم چې ولې موږ  نه  زه 
هیوادونو او ټولنو کې چې د نوي نسل روزنه په سمه توگه کیږي، نوی نسل یې له هره اړخه په  

ند کې د مثبتو شخصیتونو په توگه گام ږدي، د وضعه شوو قوانینو له مخې خپل ژوند  نوي ژو 
 داسې عیاروي چې د خپلې ټولنې په جوړولو کې د یوه موثر شخص په توگه واقع شي. 

 

په متمدنه نړۍ کې، چیرې چې د ښوونې روزنې په دایره کې انسانان په سمه خوا تللي وي،  
ري روان وي د وژنو، ُجرمونو او تاوتریخوالي درجه ورځ تر  ورځ تر بلې هر څه په مثبت لو

بلې کمیږي. ښه بیلګه یې د هالند هیواد دی چې د تاوتریخوالي او کریمیناال د نشتوالي په وجه  
کال کې پنځه زندانه وتړل شول،    ۲۰۱۳کې راغلي وو چې په    رپوټ زندانونه تړل کیږي. په یوه  

کال د اگست د میاشتې تر پایه پورې پنځه نور    ۲۰۱۷او اوس هالندي چاواکي هوډ لري چې د 
 زندانونه د دې له پاره وتړي چې په دې هیواد کې بندیان او مجرمین نه شته. 

 

د  تعلیم برکت  نوي  او  ، نوې ښوونې روزنې  د ښې  مثبتو  دا هر څه  د  او خلک  ټولنه  ی چې 
بدلونونو داسې پړاو ته رسیدلي دي چې د مجرمینو او بندیانو د نشتوالي په وجه زندانونه تړل  
کیږي، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې د نا پوهۍ، او تعلیم د نشتوالی او یا خرابوالي په  

ي، او خلک مو له فزیکي پلوه  وجه هر څه سر چپه دي، زندانونه ډیریږي او هدیرې مو اوږدیږ
کال کې ژوند کوي، خو په فکري یې د زرو کلنو وړاندې باغچو    ۲۰۱۷د یوویشتمې پیړۍ په  

ږي باید  ېـکې سر گردانه چکر وهي. زما له نظره د حل یوازینۍ الره دا ده، په هر بیه چې ک
تمدنه بڼه وروزل  مو را خالص او په نوې او مونوی نسل په زړه سوي سره، د زړو افکارو له ل

 شي او که داسې و نه شي نو د راتلونکو نسلونو حال به مو تر دې هم خوار وي. 
 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-39996783
https://dari.sputniknews.com/world/201706011379020/
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 د سواد زدکړې نړیواله ورځ 
 

 او زموږ د نوي نسل برخلیک 
 

 د سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې 
 .ږي ېـسټیز شرط ګڼل کـند پرمختګ یو ب

 
سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیوالې ورځې سره برابره ده.  کال د    ۲۰۱۷ږي چې د  ېـویل ک 

ډیری هیوادونه د سواد زدکړه داسې په خپلو تعلیمي پروگرامونو کې ځای کړې چې د بیسوادۍ  
( کال دی چې زه  ۱۷ستونزه هلته هیڅ مطرح نه ده، لکه د ډنمارک په هیواد کې. دا مې اولسم ) 

 وسه له یو تن بیسواد شخص سره نه یم مخ شوی. په ډنمارک هیواد کې ژوند کوم ، زه تر ا
 

نوره نړۍ د خپلو ورځنیو، میاشتنیو او کلنیو پروگرامونو پر اساس خپل کار کوي او د پرمختگ  
په پوړیو کې پاس قدم ږدي، خو زموږ ټولنه افغانستان او افغانان په کومه پوړۍ او څه حال کې  

 نیکمرغي نه وي. دي؟ سواد چې نه وي، وړاندې تگ نه وي، 
 

هیواد   د  زموږ  او  ټولنې  د  زموږ  هیوادونو  ډیری  تر  شی،  وڅیړل  مساله  سواد  د  یوازې  که 
په   کارپوهانو  ځانگړو  او  څیړونکو  بهرنیو  او  کورنیو  د  وي.  ډیرې  به  ستونزې  افغانستان 
راپورونو او څیړنو کې ښودل شوې چې زموږ د ټولنې او زموږ د هیواد ډیری ستونزې د سواد  

نشتوالي له ستونزې سرچینه اخیستې ده او همدا بیسوادي زموږ د ډیرو بد مرغیو مور گڼل  د  
 ږي. ېـک
 

ما خپله د سواد د نشتوالي او یا بیسوادۍ د ستونزې او د سواد دعامیدو له پاره گڼې مقالې لیکلې  
د سواد  مه نیټه خپره کړه چې سرلیک یې و: »  ۲۳کال د نومبر په    ۲۰۱۶دي. یوه مقاله مې د  

 « په دې مقاله کې ما د سر خط په ډول لیکلي وو:زموږ دریځ زدکړه، تعلمي نصاب، امکانات او 
 

 «.سټیز شرط ګڼل کـیږي ند سواد زدکړې مسأله په هره ټولنه کې د پرمختګ یو ب »
 

 په یوه برخه کې ما داسې لیکي وو:   مقالېد یادې 
 

د نوي نسل د روزلو په موخه زما د فعالیتونو او لیکنو یوه برخه د سواد د نهضت د پیاوړي  »...  
کیدو او مطالعه په یوه منلي دود باندې بدلول دي. د همدې هیلې د تر سره کیدو په موخه کله،  
کله د محسوسې اړتیا له مخې یا د ځینو مناسبتونو په پار داسې څه لیکم چې ټول دې د سواد او  

طالعې حیاتي موضوع ته پام واړوي. همدا څو ورځې مخکې مې د سواد د نړیوالې ورځې په  م
د هغې مقالې   ولیکله   مقاله ندېتر سر لیک ال  «شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه»مناسبت د 

 ي: په یوه برخه کې راغلي د 
ریالیتوب یو راز، بینا او رڼې سترګې دي. کله چې سواد نه وي، سترګې ړندې  په ژوند کې د ب«

سه شوې پوهه، د هغه څراغ حیثیت لري  رې تر ال وي په هره ټولنه کې سواد او د سواد له ال

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_sewad_nesab_aw_mog.pdf
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ر پرې روښانه کړي او پرته له ستونزو په رڼو سترګو  چې هر انسان کوالی شي د ژوند تیاره ال
 . ار ډول قدم کیږدي ره په استود ژوند پر ال

 

د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیواله ورځ ده. په دې ورځو کې چې بیا د سواد د نړیوالې ورځې  
لې ادارې  ؤلمانځل او یادول را رسیدلي دي، زموږ په هیواد کې په لوړ غږ تبلیغ ورته کیږي، مس

کې یې د پرمختګ    سه کولو په خاطر سواد زدکړه مهمه ګڼي او په ژوند د نوې بودجې د تر ال
تر ټولو مهم رکن ګڼي، خو په څنګ کې یې د میډیا په ځینو برخو کې داسې ارقام وړاندې کیږي  
چې د افغانستان د وګړو شپیته یا دري شپیته سلنه وګړي بیسواده دي او ځینې نورې رسنۍ بیا  

د بودجې  وایي چې د دې شپیته سلنه بیسواده وګړو د سواد زدکړې له پاره د معارف وزارت  
که یې د فورمول په ډول په نظر کې ونیسو، بیسوادي   .یوازې یوه سلنه په نظر کې نیول شوې ده

د ټولو ستونزو مور ده. کله چې سواد نه وي، مطالعه، پوهه او علم نه وي او کله چې پوهه نه  
وي د هغې ټولنې وګړي به تل له داسې ستونزو سره مخ وي، لکه اوس چې زموږ ټولنه او  

 « .س ګریوان دي ور سره ال الً  خلک عم
 

د زدکړې مسأله را مخته کړیده، د جوړو شوو   د سواد  او روزنې وزارت  د ښونې  بیا  اوس 
په دې     .کورسونو شمیر، په کورس کې د شاملینو ارقام، د فارغانو شمیر او... وړاندې کوي 

 :باب د بي بي سي په یوه رپوټ کې داسې راغلي دي
 

هنې وزارت ویلي؛ په هېواد کې د بېسوادۍ له منځه وړلو او د سواد زده کړې  د افغانستان د پو»
  هلل حیت شوي وزیر اسد د افغانستان د پوهنې سلب صال   ه.اجباري کولو طرحه یې جوړه کړې د 

  ۶۰په یوه ناسته کې وویل؛ د دغه هېواد    ( مه۳۰لړم    عقرب/ )حنیف بلخي د یکشنبې په ورځ  
  ۱۵ښاغلي بلخي زیاته کړه؛ تر     .سلنه ښځې دي   ۸۰سلنه خلک بېسواده دي او د دوی له ډلې  

زره کسان په ټول افغانستان    ۵۰۰میلیونه بېسواده کسانو له ډلې    ۱۱کلونو د ډېر عمرلرونکو  
ت دي. د هغه په وینا، هرکال  زره مرکزونو کې په زده کړو بوخ  ۱۵کې د سواد زده کړې په  

زره کسان بریالي کېږي چې په دغو مرکزونو کې د سواد زده کړې پروګرام   ۳۵۰تر   ۳۰۰له 
 ...« بشپړ کړي او د لیکلو او لوستلو جوګه شي

 

کې ویلي و چې مسؤلین د څه    ( شپیته سلنه بیسوادي، یو سلنه بودجه) ما په خپله تیره یاده مقاله  
په کومو   پاره او  د   ځانګړو وختونو کې ارقام وړاندې کوي او ولې له  ډیری دغه کسان چې 

افغانستان په حکومت او دولت کې لوی یا واړه منصبونه لري، دوی په خپله، یا هغه سیاسي  
نظامي سازمانونه یا تنظیمونه چې دوی ور پورې اړه لري او یا یې دوی په سهمیه کې پر ټاکلو  

ې او هغه کسان وو چې په کلونو، کلونو یې د سواد زدکړې  ؛ دوی هغه ډلديڅوکیو ډډې لګولې  
ل کړي او د کورس شاملین یې په بمونو الوزولي دي، هغه  سټې ړنګې کړې، ښونکي یې حال

وخت دوی دا کار د جهاد په نامه د ثواب د ګټلو په موخه تر سره کاوه؛ خو اوس د دیموکراسۍ  
هغه څوک باسواده کړي چې د همدوی د    شمال ته همدغه کسان شړقنده څڼې اړوي او غواړي 

ثواب ګټلو په اړودوړ کې د سواد زدکړې له نعمت نه محروم شوي دي او لکه د چا خبر ړانده  
 .ی نه شيدي او څه لوستال

 

د سواد د نه درلودونکو د ارقامو په باب یو د افغانستان د اړوندو مقاماتو شمیرې دي او بل د   
اړوندو مقاماتو ارقام. که دا دواړه سره پرتله شي، ډیر توپیر په کې لیدل  نړیولې ټولنې د ځینو  

کیږي. دولتي مقامات یوازې د ښارونو د شمیرنو له مخې ارقام وړاندې کوي چې د هغو له مخې  
د بیسوادو شمیر شپیته سلنه ښوول کیږي، خو نړیوالې منابع په اټکلي ډول وایی چې په کلو او  

   .سلنه څو ځلې تر ښاري ارقامو لوړه دهبانډو کې د بیسوادو 
 

 کې راغلي دي چې:   راپور په یوه ډیر نوي  
 

http://www.taand.com/archives/80699


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

... د یونسکو رییسې او استازې پیتریشیا مک فیلیپس وویل، د زده کړو په برخه کې له بې  »
ملیون تنه لیک لوست نه شي کولی او په    ۱۱  ، کلونو کشر  ۱۵هم تر    وقفې هڅو سره سره، ال 

ن پر اساس  دې همداراز وویل، په افغانستان کې د سواد د ملي پال   .ابتدایي حساب نه پوهېږي 
په کلیوالي     .ښځو په ټیټه سویه سواد زده کړی دی   ۱۸نارینه او په سلو کې    ۳۴په سلو کې  

   .نارینه لیک لوست نه شي کولی   ۶۳ښځې او په سلو کې  ۹۰سیمو کې په سلو کې  
 

افغانان بې    ۴۰حنیف وویل چې په سلو کې    هللا په دې غونډه کې د افغانستان د پوهنې وزیر اسد   
    ».سواده دي 

 

دغه راز د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې په یوه راپور کې چې په همدې نږدې ورځو کې خپور  
میلیونه افغانان له بې سوادیه کړېږي، د یونېسکو    ۱۱هم  یونېسکو: ال   ي:شوی، داسې راغلي د 

په سلو کې ښځینه له کافي سواده برخمن   ۱۸په سلو کې نارینه او    ۳۴د شمېرو له مخې یوازې 
میلیونه افغانان اوس هم    ۱۱دي. د یونېسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان وایي 

 «.له بې سوادۍ څخه کړېږي
 

و په ټولنه کې د عیني لیدنو او ستونزو د شتون له مخې لیدل کیږي چې د  له دې راپورونو ا 
بیسوادۍ کچه څومره ده او پایلو یې څومره ستونزې رامنځ ته کړې دي؛ خو افغان مقامات د  
ستونزې د حل له پاره کوم خانګړی پروګرام او نوې پالیسي نه لري، همغه د څو کلونو زاړه  

ې کوي او د نویو ستونزو د حل له پاره د نویو امکاناتو نه د  پروګرامونه او شعارونه وړاند 
 .« ره نه لرياستفادې کومه نوې پالیسي، پروګرام او حل ال

 

څنگه چې یادونه وشوه دا پاسنۍ کرښې ما )آصف بهاند( یو کال مخکې لیکلې او خپرې کړې  
و کې او د ټولنیز ژوند  وې. په افغانستان کې د ټوپکي واکمنۍ په راتگ سره د ټولنې په ټولو برخ

په هر باب کې دومره انارشي او خپلسري رامنځ ته شوې چې اټکل یې ال نه شي کیدای. د ټولنې  
 ټول وگړي، په تیره نوی نسل له هره اړخه ډیر زیانمن شوی دی. 

 

د همدې خپلسریو د پالیسۍ له مخې دا یو تیر کال زموږ په هیواد کې د دولتي مسؤلو ادارو او  
اشخاصو له لوري د بې سوادۍ د مرض د ورکولو او د سواد دعامولو له پاره ال یو گام هم نه  
دی اخیستل شوی. ډیری مسولین له دولتي امکاناتو نه په استفادې سره خپل مقابل لوري یا رقیبانو  

 سره الس گریوان دي او د ټولنې او هیواد اساسي ستونزو ته یې ال پام هم نه دی. 
 

اسې کیږي چې مسؤلین یوازې د همدې ورځې )د سپتمبر اتمه د سواد زدکړې نړیوالې  ډیر ځلې د 
ورځ( په مناسبت خپل غږ جگوي، بیا د دې غږ جگولو پوښتنه هم څوک نه کوي. اوس یې خپل  

 جگ کړی دی:  داسې غږ 
 

سوادۍ له منځه وړلو لپاره د ملي بسیج طرح د تصویب لپاره د وزیرانو    په افغانستان کې د بې »
شورا ته استول شوې او له مخې یې لومړی ځل د لیک لوست زده کړې پروګرام کې خصوصي  

 .سیکتور ته ونډه ورکول کېږي
 

دولتي  په طرح کې ټینګار شوی دی، چې د دغه پروګرام د مناسب اغېز او پراخېدو لپاره باید د  
او نړیوالو ادارو تر منځ همغږي ډېره شي. په طرح کې وړاندیز شوی، چې زده کړو ته د خلکو  

 .د هڅولو لپاره باید په قوانینو او تګالرو کې بدلونونه راوستل شي 
 

د افغانستان د پوهنې وزارت د سواد زده کړې مرستیال سردار محمد رحیمي وایي، د بې سوادۍ  
له منځه وړلو لپاره د ملي همکارۍ طرحې پلي کېدو سره به په هېواد کې د سواد کچه دوه برابره  

 .سلنې ته به ورسېږي  ۸۰ډېره شي او 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-41195937
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د ملي بسیج طرح راتلونکو دوو کلونو کې الزم پړاوونه وهي او قانوني چوکاټ ورته جوړیږي.  ''
کلونو پورې به د سواد   ۱۵که دغه طرح په سمه توګه عملي شي، نو هیله من یو چې راتلونکو 

 «''يسلنې ته ورسېږ ۸۰کچه  
 

شته:»د امنیت نشتوالی؟« په کومو  او د نه تطبیق له پاره یې ښې بهانې د میزونو په روکونو کې  
 سیمو کې چې امنیت شته، هلته مو د فعالیت کچه وښایاست! 

 

د جگړو او زواکو ټوپکیانو د ظلمونو په اثر، د بیځایه شوو کوچنیانو ښونځي یا سوزول شوي  
یا تړل شوي دي او په نوو میشتځایونو کې د سواد زدکړې او ښوونځیو ته د تګ امکانات یا ډیر  

ي او یا هم بیخي نه شته. دغو ستونزو ته هیڅ څوک پام نه کوي او دا په خپله د بیسوادۍ او  لږ د 
 د نوي نسل د بربادۍ د سونامي د څپو په لړ کې یوه بله ورانونکې څپه ده.  

 

له دولتي مسؤلو ادارو نه، مستقل زړه سواندي اشخاص سل چنده ښه دي چې په خپلو شخصي  
ونه اوچت کړي دي، د بیسوادۍ د ټغر په ټولولو، د سواد په عامولو  امکاناتو سره یې عملي گام 

قلمالر  او د نوي نسل په روزلو کې یې د پام وړ کارنده رول لوبولی دی چې یوه لویه بیلگه یې  
دي چې د کارونو راپور یې هره ورځ په میډیا کې    ویسا ورونه او د هغې ټولنې مسؤلین    ټولنه 

 خپریږي:  
 

ان په څلور دیرش والیتونو کې د تعلیم د عامیدو، د نوي نسل د روزلو او  ــ دوی د افغانست
 باسواده کیدلو په نیت وگرځیدل،  

 

ــ د مطالعې د عامیدو په موخه یې کتابونه په خیر وغوښتل، په سخاوت سره یې وویشل او  
 کتابتونونه یې پرانستل،  

 

 ــ ډیر تړلي ښونځي یې بیرته پرانستل، 
 

 ذهن کې یې د سواد د زدکړې او د علم ډیوه بله کړه، ــ د خلکو په 
 

 ــ  او په دې ډول یې خلکو ته د نوي ژوند زیري کور په کور و ویشل. 
 

دا کار اوسني دولتي مسؤلین او ادارې ال د خپلو څو کلنو پالنونو په چوکاټ کې هم نه شي تر  
 سره کوالی.  

 
 زموږ د ټولنې د بیسوادانو دې خدای مل شي 

 دولتي مسؤلین دې د ال قوي کیدو او 
 پر واک پاتې کیدو په موخه، یو 

 د بل گریوانونوسره څیري. 
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 د چارواکو ځانغوښتنه 
 

 او
 

 د معارف د کوچنیانو چکچکې 
 

څو ورځې وړاندې ځینو سیاسي کړیو او افرادو د خپلو سیاسي موخو د تر سره کیدو او قدرت 
پاره »د شهید اونۍ؟« په پلمه؛ گڼشمیر دولتي مامورین، کسبه کاران، دوکانداران...  د نمایش له 

او د پوهنتونونو او معارف زدکونکي او ښونکي اړ ایستلي وو چې د دوی له لوري، په راغوښتل  
شوې غونډه کې گډون وکړي او که را غوښتل شو خلکو له دې بلنې نټه وکړه، نو پایلې به یې  

 « ویبپاڼې د »سرخط« په حواله لیکلي وو: تاند »ډیرې بدې وي. 
 

 « نن به د بلخ ټولې ادارې فلج وي»
 

 کې راغلي وو:  رپوټ د تاند په 
 

غونډې ته د بلخ له ټولو ولسواالنو د ولسوالۍ په  عطا محمد نور نن د احمد شاه مسعود د تلین »
 .سر د زرو کسو راوستلو فرمایش کړی دی

 

د بلخ پوهنتون استادانو ته تر “غوږ” ورتېره شوې چې د شنبې ورځې غونډې ته باید دوی او  
 .محصلین یې راشي

 

دوی، بلکې هر  پر دولتي ادارو، د محلو پر کالنترانو او نورو هم امر شوی دی چې نه یوازې  
 ... یو باید له ځان سره لږ تر لږه لس کسه د شنبې په ورځ سینا سټیډیوم ته راولي

 

سرخط ته رسېدلي مالومات ښیي چې د بلخ له والیت مقام څخه د پنجشنبې په ورځ، هلته ټولو  
دولتي ادارو ته خبر ورکول شوی دی چې د شنبې ورځې ته باید څومره یې چې په وس پوره  

 هومره خلک غونډې ته راوبولي. وي، 
 

په دې سربېره، د بلخ ټولو ولسواالنو ته د حاکم حکم شوی چې لږ تر لږه باید هر ولسوال د شنبې  
 ورځې ته له ولسوالۍ څخه زر تنه راولي چې د استاد عطا غږ بدرګه کړي. 

 

د غونډې  سرخط ته ځینو سرچینو ویلي دي چې عطا د بلخ پوهنتون ته هم حال ورلېږلی چې بای
 نه نو غږ به یې سره پورته شي. ته یې ټول استادان او محصلین راشي، که 

 

تر دې ال بده دا ده چې د دولتي ادارو حاضري غونډي ته وړل کېږي او که څوک نه وو ورغلي،  
 غیرحاضر شمېرل کېږي. 
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پنځه    د ښاروالۍ له خوا بیا د محلو کالنترانو ته امر شوی چې هر کس باید له ځان سره، له
 ...«نیولې، تر لسو پورې کسان د غونډې ځای ته راولي

 

د معارف د زدکونکو را ایستل، د واټونو په اړخونو کې یې د چکچکو او الس ښورولو له پاره  
درول، یا په زوره په ځینو غونډو کې د گډون له پاره اړ ایستل او چارواکو او اشخاصو ته د  
چکچکو او درناوي له پاره اړ ایستل؛ له ډیر پخوا نه دود و او اوس هم دا ډرامه د افغانستان پر  
ستیژ باندې روانه ده، خو د خواشینۍ ځای دا دی چې اوس دا ډرامه د غمیزې اوج ته رسول  

 شوې ده.  
 

دولتي مامورین، د ښونځیو او پوهنتونونو زدکونکي او عام خلک په غونډو کې د گډون له پاره  
« په نامه  خودجوشه حرکت په زوره اړ ایستل کیږل او بیا د چارواکو د ویندویانو له خواد »

نومول کیږي او په دې ډول نه یوازې د خلکو او دولتي ادارو وخت ضایع کوي او د زدکونو په  
میلونونو درسي ساعتونه ضایع کیږي؛ بلکې د خلکو او ټولنې د باور درجه هم صفر ته راټیټیږي،  
ځکه چې هر څه دروغ وي او پایلې یې هم صفر وي. حتی توري او کلمات هم بد نامه کوي.  

،  دا غونډې خود جوشه نه زور جوشه ويامه توری د »خود جوش« کلمه ده، ځکه چې یو بدن
 نو ځکه دا توری هم په ورځنیو ویناوو او لیکنو کې خپل اعتبار له السه ورکوي. 

 

دغسې سیاسي غونډو ته د زدکونوکو او خلکو په زوره وربلل، یو غیر قانوني، غیر مدني او  
غیر انساني کار دی او د اړ کړای شوو خلکو شخصیت ته توهین گڼل کیږي. د دې غیر قانوني  
کار او غیر قانوني عمل په مقابل کې تر نن پورې چا داسې ښکاره عکس العمل و نه ښود،  

( په میډیا، له هغې ډلې نه په »تاند« ویبپاڼه او فیسبوک کې د ښاغلي  ۱۷/۰۹/۲۰۱۷یوازې نن ) 
اجمل تورمان یو لیک راغلی چې د معارف وزارت د چارواکو په پته یې لیکلی دی. زه نه  

 پوهیـږم چې دا لیک به د معارف د ښاغلي وزیر تر گوتو او سترگو پورې ورسیږي که نه؟  
 

و د نهضت د یو پلوي او الروي په توگه د ښاغلي اجمل تورمان  زه د زدکړو او نوي نسل د روزل
 د لیک بشپړ متن را اخلم، خو له هغه مخکې ښاغلي اجمل تورمان ته وایم چې:  

 

ستا دې کور اباد وي چې په ټاکلو وختونو کې دې، د وطن د کوچنیانو او نوي نسل د خوندي  
دی، خو دا هم په یاد ولره چې د افغانستان  ساتلو او حقوقو نه د دفاع په پار خپل غږ اوچت کړی  

حکومت او دولت له شپاړسو کلونو را په دې خوا، د »دولت خدا داد افغانستان« تر سرلیک  
الندې، د یو »غنیمت؟« په توګه کارول شوی او ویشل شوی دی او په اوسنۍ کابینه کې د  

یې عام خلک، مامورین،    معارف وزارت د هغه چا غنمیت دی چې په یاده جوړه شوې غونډه کې 
 محصلین او د ښونځیو ښوونکي او زدکونکي په زور او جبر گډون ته اړ ایستلي وو. 

 

 : لیکدا هم د پوهنې وزارت په پته د اجمل تورمان 
 

 !د پوهنې وزارت د پاملرنې وړ»
 

ادبیاتو د یوې فرهنګي ټولنې مسوول یم، مونږ ماشومانو او د هغوی  ه په کابل کې د ماشوم د  ز
ادبیاتو ته کار کوو، نو سر او کار مو هم له ماشومانو سره دی، ماشومان چې په افغانستان کې  
اووه کلن شي د ښوونځي شي، ډېر ځله چې دوی ته یو پروګرام جوړوو نو وجدان مې ځکه  

لو رسمي زده کړو پاتې کېږي، بل تشویش یې د امنیت  ناکراره وي چې په ښوونځیو کې له خپ
 .راسره وي، نو د پروګرام ترپایه سخت په وېره او اندېښنه کې وم

 

خو د بلخ والي یې سیاسي غونډو ته راغواړي او تر سره لمر الندې د چارواکو د خبرو چکو ته  
 .یې دروي 

لیکلي چې، په سیاسي غونډو کې د زده  کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو ننیو ګڼو کې په دې اړه  
 .کوونکو حضور عقلي او منطقي توجیه نه لري
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سرخط خپلواکې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د حکومت په اجراییه ریس هم چې په دغه غونډه  
کې یې ګډون کړی و له دې امله انتقاد کړی او لیکلي یې دي چې ،عبدهللا عبدهللا چې خلکو ته د  

پوهنې د پرمختګ شعار ورکوي باید د بلخ د مسووالنو له دې کار سره یې مخالفت  خدمت او د  
 ښودلی و 

 

په    ۱۳۸۶د   د لړم د میاشتې  د    ۱۵کال  د قابریکې  د قند  له کابل د بغالن  نېټه چې چارواکي 
پرانیستې لپاره ورتلل، د ښوونځیو ماشومان هرکلي ته وروړل شوي ول چې د یوې چاودنې له  

کسه ملکیان چې دېری یې همدا د ښوونځي زده کوونکي ماشومان ول ووژل شول او    ۸۰امله  
 .تر سلو زیات تپیان شول

 

 نه اخلو؟ مونږ ولې له تېرو عبرت  
 

د افغانستان د پوهنې وزارت ته پکار ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او په سیاسي  
غونډو کې د ښوونځیو له زده کوونکو استفاده بنده وګرځوي، او په دې برخه کې باید د والي،  

 ..« وزیر، اجراییه ریس، ولسمشر د هچا دستور ته استثنا قایل نه شي
 

 اجمل تورمان 
 

زما د مالوماتو له مخې، دا د اجمل تورمان دویم لیک دی چې د کوچنیانو د ادبیاتو د خوارو زار  
حالت په خاطر او د نوي نسل د ښې روزنې په موخه یې لوړ پوړو چارواکو ته لیکي. لومړنی  
لیک یې د وخت د اطالعاتو او فرهنگ وزیر ته په دې خاطر لیکلی و چې د کوچنیانو د ادبیاتو  

یا هیرې شوې خپرونې بیرته را  خوا پام وکړي او د ماشومانو او کوچنیانو مړې  ته  ر حالت 
مجله او د کوچنیانو ادبیاتو پورې اړوند نورو هغو    کمکیانو انیس ژوندۍ کړي په ځانگړي ډول 

 اړینو مسایلو ته پام وکړي چې په دې ادارې پورې تړاو لري، خو پایله یې... 
 

چې تورمان په رسنیو کې خپور کړ، ښایی اړوندو ادارو او چارواکو ته  او بل لیک یې همدا دی  
یې لیږلی هم وي او ما یې دلته بشپړ متن خپور کړ، دا چې اړوندې ادارې او مسؤل اشخاص  

 څه ورسره کوي... 
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 د نجونو نړیواله ورځ 

 
 »په شنه سهار وړې نجونې له یوه ډیرانه را تاوې وې. 

 کوچنیو السونو یې کثافات لټ په لټ کول؛ شاید په 
 د خپلې ورځې په اړه یې د مبارکۍ پیغامونه 

 لټول.خبره مې ستوني کې بنده شوه،
 له مبارکۍ ورکولو وشرمیدم.« 

 

 )دوست(
 

 
 

فیسبوک هم عجیبه حافظه لري، بیا یې را په یاد کړل چې نن د نجونو نړیواله ورځ ده. سمدالسه  
، چې  جملېڅو  )گران نعمان دوست(    شول کړای، زما د خوښې وړ د یو قلموالمې هیڅ و نه  

ومې لیکلې،  را په زړه شوې،  په لومړي ځل لوستلو مې د زړه او ذهن پر تخته کیندل شوې وې؛  
 خو د ټولو تورو پر سموالي باوري نه وم؛ بیا مې اصل را پیدا کړ.  

یو ستر ټولی    ونجون هغو    د د خپل وطن  د سترگو حویلۍ را نمجنه شوه  او  په بیا لوستلو سره مې  
  چې له خپلو اساسي حقونو نه محرومې او د ښونخي او زدکړو له دایرې لرېمې مخې ته ودرید  

 . لمونو په دایره کې راگیر دي ه ظد بې شمیر او
د دوست صاحب همدا څو جملې چې ده یو کال مخکې خپرې کړې  زه  د دې ورځې په پار به  

 وې، را واخلم او بسنه به پرې وکړم. 
انگیرم چې په دې څو لنډو جملو کې نعمان دوست په هنرمندانه ډول یوه نړۍ  داسې  یې  زه خو  

 : ی او د مشرانو مسولیت یې په نښه کړی دی را نغاړلې د درد 
 

 »په شنه سهار وړې نجونې له یوه ډیرانه را تاوې وې.
 په کوچنیو السونو یې کثافات لټ په لټ کول؛ شاید 

 پیغامونه د خپلې ورځې په اړه یې د مبارکۍ 
 لټول.خبره مې ستوني کې بنده شوه، 

 له مبارکۍ ورکولو وشرمیدم.« 
 

http://www.taand.com/pal/?p=2810
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 د حق الزحمې نوی تعریف 
 

 
یو وخت یو ښه طنز لیکونکي په لنډ ډول د »طنزي تعریفات« تر سرلیک الندې، په ټولنه او  

شیان یې تعریف  عیني ژوندانه کې ځینو ترخو حقایقو ته د طنز په ډول اشاره کړې وه. ځینې  
 » کړي وو، چې یو څو یې دا دي:

 

 ږیره:   
 

ښودل کیږي او د دیموکراسۍ  ېـږي چې د جهاد په وخت کې اوږده پر ېـد مخ هغو ویښتانو ته ویل ک 
 ږي او یا لنډیږي. ېـپه موسم کې یا رخیل ک

 

 مارشال:  
 

اصطالح کې  ږي چې په شال کې تاو شوی وي او په  ېـمارشال په لغت کې هغه مار ته ویل ک
ږي چې د اشغالګرو قواوو په مخ کې روان وي او خپل  ېـهغه نظامي صاحب منصب ته ویل ک 

 وطن ورتسلیموي. 
 

 والي:  
 

ږي چې مخکې له والیت نه په کرایي کور پسې ګرځي او د والیتوب   ېـهغه دولتي مامور ته ویل ک
 « وظیفې له تر السه کولو وروسته څو کورونه په کرایه ورکړي.

 

ر شوی و. د اوسنۍ دیموکراسۍ او د  ېـخو په په دې لړ کې د حق الزحمې نوی تعریف ورنه ه
بیان آزادۍ؟ په دایره کې د عیني شواهدو له مخې د حق الزحمې له پاره ما داسې تعریف غوره  

 ګڼالی دی: 
 

هغه د  ږي چې د یو فرهنګي په آدرس د  ېـ حق الزحمه د ښکنځلو او توهین هغې ټولګې ته ویل ک
فرهنګي کارونو په بدل کې د نوې تکنالوژۍ په مټ د دیموکراسۍ او بیان آزادۍ؟ په دایره کې  

 ږي. ېـ( برخه کې په نره او بې مسولیت ډول ایښودل ک  Comment)   ، د یوې ویبپاڼې په کامنټ 
 

الندې یې د  ږي چې د بیان د آزادۍ تر نامه  ېـاو دا کار ډیر ځلې په هغو ویبپاڼو کې شوی او ک
نظریاتو له پاره ځای جال کړی دی، چې هلته فرهنګیانو او قلموالو ته د ښو مشورو او رغنده  

  ږي. ما یې پخوا بیلګې په یوه مقاله کې ښوولې وې ېـنیوکو په ځای بیسواده، نا پوه او... ویل ک 
ې اجمل پسرلي  ، بیا یې نه یادوم.همدا پرون په تاند کې د اجمل پسرلي د یو مطلب په پای ک(۱)

 ته ښه حق الزحمه حواله شوې ده. آیا اجمل پسرلی په دې حق الزحمې ارزي؟  



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
89  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

ږي. دا ونه په ژمي او اوړي  ېـد استاد  پسرلي په شنه راپاتې بڼ کې یوه با ثمره ونه اجمل نوم
کې له ثمره ډکه وي، خوږې او رنګارنګ میوې د فرهنګ مینه والو ته په تازه او نوې بڼه  
وړاندې کوي. د څو میوو نومونه یې چې په دا وروستي فصل کې یې زموږ د فرهنګ خزان  

 وهلي بڼ او بازار ته وړاندې شوې دي، دا دي: 
 

،  (۷)  بد   ، ښه او(۶)   ، ښکال (۵)  ، د سبک زوالنه (۴)  ، څلیریشت ساعته (۳)   ، پیشو (۲)  تاریخ 
 ( ۱۴او سره زر.) ( ۱۳)  عقیده،  (۱۲) ، شراب (۱۱) ، پټپټونی (۱۰) ، مور (۹)  ، سوی(۸)  سوله

 

کال د سپتمبر په څوارلسمه په تاند کې آنالین    ۲۰۱۴د اجمل پسرلي د وروستۍ لیکنې چې د  
شوې ده، په کامنتونو کې یې تبصرې راغلې، تور ورباندې تپل شوی او د پردیو تورو په غلته  

 کارونه په غیر مستقیمه توګه بیسواده بلل شوی دی: 
 

تهرانی انګلیسي لغتونه په    پردی لغت کاروي نو په اصلي بڼه یې وکاروه.   اې کاکا ! چې»...  
لندن کې مه کاروه دا خو له انګریزانو سره هم جفا ده. همدا ناپوهي او الشعوري حالت زموږ د  

 ( ۱۴)  .«ژبني کمزورۍ لومړي قدم دی
 

عالمانه مقالې په ترڅ  زه دلته د دې خبرو پر ځواب څه نه وایم، خپله اجمل پسرلي د یوې جال  
 ( ۱۵)  کې په مستند ډول ځواب ورکړی دی.

 

 دلته دا پوښتنې باید مطرح شي چې: 
 

ــ موږ لیکوال، شاعر، محقق، هنرمند... په یوه ټکي کې، »فرهنګي« ته د هغه د زیار په بدل  ۱
 کې څه ورکوو؟ 

 

کار او زحمت په مقابل  ــ اوسنۍ میډیا ولې داسې خلکو ته زمینه برابروي چې د فرهنګي د  ۲
 ږي؟ ېـکې د پاداش په ځای، ښکنځلې او توهین د هغه په آدرس ول 

 

 په پښتو قاموسونو کې حق الزحمه داسې مانا شوې ده: 
 

   ( ۱۶ښځ. م. اُجوره، باړه، مزد، د کار او زحمت مزد، اجرت.)  (haqolzahma)  »حق الزحمه
 

ټوپکیانو حاکمیت نازل شي، په میډیا کې به فرهنګیانو ته  پخوا له هغه چې په افغانستان باندې د 
تخلیقي او ژباړو په مقابل کې د»حق الزحمه« په نامه یو څه پیسې ورکول    ،د هغوی د تحقیقي

کیدې؛ چې د افغانستان په قوانینو کې یې ځانته جال مقرره درلوده، خو له هغه وروسته چې په  
شپیلۍ په ُسر سره په غږیدا شوه، د انقالب د توري په  کابل او ال ټول افغانستان کې د ټوپک  

 اصلي مفهوم سره هر څه بدل شول. له دې سره سم د حق الزحمې تعریف هم بدل کړای شو 
 

حق الزحمه د ښکنځلو او توهین هغې ټولګې ته ویل کیږي چې د یو فرهنګي په آدرس د هغه د  
یموکراسۍ او بیان آزادۍ؟ په دایره کې  فرهنګي کارونو په بدل کې د نوې تکنالوژۍ په مټ د د 

 ( برخه کې په نره او بې مسولیت ډول ایښودل کیږي.  Comment)   د یوې ویبپاڼې په کامنټ 
 

ژوندی خوځنده موجود دی خوراک، څښاک او پوښاک ته اړتیا لري.   لیکوال او فرهنګي هم
نامه څه ورکړي، نو  اوس که کوم حکومت او دولت او سپانسور نه شته چې د حق الزحمې په  

ږي، د تقدیر نامې په ځای دې توهیننامې نه  ېـد ښکنځلو امیل خو دې غاړې ته نه وراچول ک 
 ږي.  ېـورکول ک

 

 زموږ ټولنه تر اوسه پورې د فرهنګي مفلسۍ په دې برید کې والړه ده چې: 
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ــ سندرغاړي او سازي ته د ګنهکار، کافر او ډم توري کاروو، دا د هغو ډیره ښه حق الزحمه  
 ده، 

 

ــ وطن دوست او په خلکو مین شاعر ته د نورو په لمسه »انتحاري جهاني«»خرڅ شوي« او  
 داسې نور القاب ورکوو،  

 

 ږي، ېـغله توری کارول ک ــ ښه محقق ښه منتقد ښه استاد او ښه ژباړن ته د نورو په لمسه د  
 

ــ یا یوه شاعر، لیکوال، د لوړو زدکړو خاوند، د علمي رتبې درلودونکي او له استادۍ، شاعرۍ  
 سره د بیسواد خطاب کول،   ــ او لیکوالۍ سره

 

 او داسې نورې بیلګې. 
 

 دا څوک کوي؟  
 

 ږي؟  ئـ له کوم آدرس نه دوی غږ
 

سیاسي الره یا بل کوم  که یې آدرس، نوم، د تحصیل ځای، د تحصیل درجه، اصلي نوم، ګوند یا  
 ډول نښه او ځای مالوم وی، نو بیا به مو د »ده« یا »دې« په آدرس یو څه ویلي وای. 

 

او بیا ولې په نه شي، په بې مانا شیانو یو لیکوال خپل وخت او انرژي ضایع کاندي او درسته  
 داسې خلکو په آدرس بیرته ځوابونه ولیکي. ورځ د 

 

دغه ښاغلي خان؟ که دومره په خپله ژبه، فرهنګ او فرهنګي کارونو مین وي او د تیروتنو  
مهرباني دې وکړي یو وار دې د فیسبوک بې مسولیته بازار    مخنیوی کوي یا یې کوالی شي، نو 

لته په هغه بې څښتنه، بې  ږي؟ هېـته سر ورښکاره کړي چې څه ډول الفاظ په کې کارول ک
نهاني یا پټ اندمونه هره ورځ د الفاظو په    ن مسولیته او بې سر پوښه بازار کې د انسان د بد 

د  ېـږي اوخرڅالو ته وړاندې ک ېـجامه کې کارول ک  په هیڅ کلتور او مذهب کې یې  ږي چې 
خان؟ اقدام نه کوي  مخنیوي او نه کارولو له پاره دا ښاغلی  اجازه نه شته، ولې د هغو د  کارولو 

 چې په ډیرې بې احترامئ وایي: 
 

او ولې دې د  «،  همدا ناپوهي او الشعوري حالت زموږ د ژبني کمزورۍ لومړي قدم دی»...
 کارډ پر ځای کارت لیکلی دی.  

 

 دای. زما وړاندیز دا دی چې:  ېـد دې خلکو مخه داسې نه شي نیول ک 
 مسولینو!   ځانګړي توګه د ډله ایزو رسنیواو ویبپاڼو او په  فرهنګیانو درنو قلموالو،

ر شئ او هغه ویبپاڼې چې د  ېـراځئ د دیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ له دې غوړې شوروا نه ت
مطالبو په پای کې د کامنټونو له پاره ځای جال کړی دی، کرار یې وتړئ هر څوک چې د چا په  
کوم مطلب یا شعر یا اثر یا کومه خبره څه ویل یا لیکل غواړي، نو د یوې اوږدې یا لنډې مقالې  

ږي. که چا څه ورته لیکل،  ېـکدې  په توګه دې خپلې خبرې او دالیل ولیکي او د ټولو مخې ته  
ځان دې بیا غلی هم نه نیسي. که په بحث کې بې ځوابه شو، څوک یې له ستوني نه رانیسي، حد  
اقل د بښنې په غوښتلو سره دې له مقابل لوري او د هغه له حق په جانبتوب او مالوماتو نه مننه  

 وکړي. 
 

 ماخذونه: 
 
1- http://tolafghan.com/posts/28031 
 
2-http://www.taand.com/archives/19951      

http://tolafghan.com/posts/28031
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3- http://www.taand.com/archives/21150 
 
 4-http://www.taand.com/archives/23739 
 
 5-http://www.taand.com/archives/21506   
   
6-http://www.taand.com/archives/23556 
   
7-http://www.taand.com/archives/21497  
      
8- http://www.taand.com/archives/20328       
 
9-http://www.taand.com/archives/21980     
 
10-http://www.taand.com/archives/22475        
 
11-http://www.taand.com/archives/30250       
 
12- http://www.taand.com/archives/29834      
 
13-http://www.taand.com/archives/30485       
   
14-http://www.taand.com/archives/30732 
 
15- http://www.taand.com/archives/30832   
 

مشواڼی زاهد،عبدالقیوم، پښتوـ پښتو سیند، د افغانستان د علومو اکاډمي، د ژبو او ادبیاتو    - ۱۶
 مخ.  ۳۹۵میالدي کال،  ۲۰۰۹مرکز،دریم چاپ، 
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http://www.taand.com/archives/20328%20%20%20%20%20%20سوله
http://www.taand.com/archives/21980
http://www.taand.com/archives/22475
http://www.taand.com/archives/30250
http://www.taand.com/archives/29834
http://www.taand.com/archives/30485
http://www.taand.com/archives/30732
http://www.taand.com/archives/30832


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
92  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 
 
 

                   
 ښونځیو تړل، د 

 

 د وطن او نوي نسل بربادول دي 

 
 ښونځي بندول، 

 

 نوی نسل له سواد او زدکړو محرومول،
 

 علم، تمدن او پوهې ته نه ویل، 
 

 دا له ځان سره،
 

 له وطن سره، 
 

 له نوي نسل سره 
 

 او له ټول بشریت سره 
 

 ستره جفا ده، 
 

 ستر بشري جنایت دی. 
 

کې دې نجونې    د ننګرهار په جالل آباد ښار او شاوخوا ولسوالیو ټوپکي ډلو گواښ کړی دی چې  
 ښونځیو ته نه ځي، گواښ یې عملي شوی هم دی. 

 

ښوونځي بند  (  ۲۲دغه راز یوې بلې  وسله والې ډلې د پکتیا په دوو ولسوالیو کې دوه ویشت )
کیدو په تړاو، د میډیا ځینې خواشینونکي  کړي دي. په څو وروستیو ورځو کې د ښونځیو د تړل  

 سر لیکونه په دې ډول دي: 
 

 بي سي(   بي)ــ د داعش له خبرداري وروسته په ننګرهار کې لسګونه ښوونځي تړل شوي 
 

 (تاند )  ښوونځي تړل شويد داعش له خبرداري وروسته په ننګرهار کې اکثره ــ 
 

 ( تاند ) ښوونځي بند کړي   ۲۲ولسوالیو کې   ۲وسله والو طالبانو د پکتیا په  ــ 
 

 بي سي(  بي )ها مدرسه دخترانه در شرق افغانستان تعطیل شد ــ به دنبال 'تهدید داعش' ده
 

زموږ په وطن کې اوس هر څه پای ته ورسیدل، د چنگیز کانې وشوې، پاتې یو ښوونځي و، دا  
 داسې مړه کړي چې نښه یې پاتې نه شي. هم غواړي وتړي او د پوهې ډیوه 

په عـذرونو هم نه کیږي چې د معارف پلویان ننواتې ورته وکړي، جرگه ورولیږي او ورته  
 ووایي چې:  

د خدای پار دی ښونځي مه تړئ او د دې وطن د ماشومانو او کوچنیانو د تعلیم مخه مه نیسئ،  
وطن بچیان د بربادۍ الرې باندې مه روانوئ  دا د تباهۍ الره ده، دا د بربادۍ الره ده، د دې  

 او... 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44372301
http://www.taand.com/archives/109034
http://www.taand.com/archives/109019
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44329546
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 نو باید ورته و ویل شي: 
 

وروره نظامي یې، نظامي کارونه دې کوه، له مکتب او مکتبي سره څه کار لرې، ولې د رڼا  
 کړکۍ د هېواد د نوي نسل پر مخ تړې؟ 

له نظره تیر   پوست همدا نن مې د افغانستان د نوي نسل د روزلو د یو خواخوږي په پاڼه کې دا  
 شو: 

 

 د خپل دوښمن ماهیت وپېژنئ، »
 .«  ترهرڅه ډېر، ستاسو اوستاسو د بچیانو له پوهې او لوړ شعوره ډاریږي 

 

د همدې ټوپکي واک په دوره کې، د یوې لویې ټوپکي ډلې مشر د خپلو همفکره ملگرو په یوه  
 مهمه غونډه کې هغوی ته وویل: 

 

 هوښیار شئ، دا د نوې تکنالوژۍ نسل، دا فیسبوکیان مو را چپه کوي او...« 
 

ټوپکیان په ټول کې د نوي نسل له باسواده کیدو، هوښیاریدو او نوې تکنالوژۍ ته رسیدو نه  
تکنالوژي په  زښته ډیر ډار لري او پر دې ښه پوهیږي چې که نوی نسل باسواده شي، او نوې  

پالو   الس ورشي له هر څه خبریږي، په هر څه پوهیږي هلته ده چې بیا د ټوپکیانو او زړو 
 ببواللو ته غوږ نه نیسي او... 

 

ټوپکیان او جگړه غوښتونکي گڼې څیرې او ډلې لري، خو ټول د یوې سکې دوه مخونه دي.  
 پالن یې یو دی، خو تر بیلو بیرغونو الندې ورانی کوي. 

 

یوه په ننگرهار کې ښوونځي وتړل، بل یې په پکتیا کې مکتبونه بند کړل. دوی د رڼا په ځای  
 تیاره غواړي. 

 

اوسني ټوپکیان چې دا کار کوي، د دې کار تومنه او تجربه یې له خپل تیر نسل نه را اخیستې  
ده. همدا اوس چې کومې ټوپکي ډلې د جهاد او مقاومت په نامه په واک کې شریک دي او د  
جهاد او مقاومت په نامه یې دولتي څوکۍ په اختیار کې دي او خپل غنیمت یې گڼي؛ دوی اوږده  

چې د پخوانیو دولتونو په مسلح اپوزیشن کې وو، همدا مکتب سوزول، ښونځي بندول،  موده کله  
د ښونکو او زده کونکو وژل او الوزول یې د ثواب او جهاد تر سرلیک الندې په ویاړ سره کول؛  
اوس چې طالب او داعش د دوی دریم او څلورم نسل شمیرل کیږي، خود به دا کار د نیکونو د  

 یاړ سره کوي.  رسم په نامه په و 
 

له ماشومانو او کوچنیانو سره تر ټولو ستره جفا او خطرناکه تاوتریخوالی د ښونځیو تړل دي، د  
ښونځیو الوزول دي او کوچنیان ښونځیو ته نه پریښودل دي او دا کار مسلح گروپونه ښه په مزه  

، خو زموږ د  تر سره کوي؛ دوی پر دولت د سیاسي نظامي فشار راوړولو له پاره دا کار کوي 
هیواد څو نسله یې را برباد کړل. دوی که له یوې خوا دا کار د ثواب د گټلو په نامه ترسره  
کوي، نو له بلې خوا د امتیازونو د ترالسه کولو له پاره هم دا کار ترسره کوي؛ خو په مقابل  

 لوري کې خلک او ټولنه په دوامداره توگه عذابونه زغمي. 
 

دا له    علم، تمدن او پوهې ته نه ویل،  نسل له سواد او زدکړو محرومول،نوی    ښونځي بندول،
ستر بشري جنایت    ستره جفا ده  او له ټول بشریت سره   له نوي نسل سره  له وطن سره،   ځان سره،

 دی. 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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 د معارف له پاره بهرنۍ مرستې، 
 

 که د مفسدینو د جیبونو ډکول؟ 
 

رښتیا زموږ د معارف غوړیدل غواړي، لومړی دې دولتي بدن له دغو  که مرسته کونکي په  
سرطاني ریښو نه پاک کړي، مالتړ دې نه ورنه کوي، معارف کې به بیا د دوی مرستې په خپل  

ږي چې دا اوږده موده د معارف پر بدن د  ېـځای کې ولگیـږي او د معارف هغه ټپونه به ورغ
 دي.  همدغو ټوپکیانو له لوري ورحواله  شوي 

 

رپوټونه خپاره کړل چې د بریتانیا حکومت په افغانستان کې د نجونو    میډیا (  ۲۰۱۸/ ۱۱/۰۶نن )
 کې راغلي دي:  رپوټ ( میلیونو ډالرو د مرستې وعده کړې ده. په ۸۸د تعلیم له پاره د اته اتیا )

 

دکړو سره د مرستې لپاره افغانستان ته اتیا میلیون  د برتانیا حکومت وایي، د افغان نجونو د ز»
 .ډالر ور کوي 

 

اویا زره افغان نجونو ته د زدکړو زمنیه   به نږدې  دا پیسې  د برتانیا سفارت وایي،  کابل کې 
 .برابره کړي 

 

ږی چې له  ـد برتانیا د حکومت په خبره، ټاکلې ده دا پیسې په دوو روزنیزو پروژو کې ولګې
 .افغان نجونې په لومړنیو او منځنیو ښوونځیو کې پرمختګ وکړي مخې به یې 

 

ې او د ښوونځیو  زنږي چې افغان دولتي ښوونځیو کې د ښوونې روـد دې پروژو له مخې هڅه کې
 .چاپېلایر ال ښه شي او د زدکړو نور اړوند پروګرامونه پلي شي 

 

نجونو سره مرسته کوي چې    د برتانیا سفارت خپل رسمي فیسبوک کې لیکلي: دا چاره له افغان 
 .ښې دندې ولري، د ځان او کورنیو مالتړ وکړي او د افغانستان په وده کې ښه رول ولوبوي 

 

یسې به د افغان  ـد افغانستان پوهنې وزارت د برتانیا د دې مرستې هرکلی کوي او وایي، چې دا پ
 ..« .نجونو د ښوونې یوه برخه ستونزې اوارې کړي

 

وشي او د خیرات ورکونکو دې هم کور ودان وي، خو دا پوښتنه هم باید مطرح  دا مرسته خو به  
 شي چې دا مرسته په حقیقت کې له چا سره وشوه؟ 

 

د معارف د تیرو اوه لسو کلونو تجربو ته که په ځیر وکتل شي، دا مرسته په حقیقت کې له هغو  
نظیمي واک په زور په  کاله د خپلې وسلې په زور او د خپل ت  ۱۷مفسدینو سره شوې چې دا  

 څوکۍ ډډې وهلې دي او دا مرستې یعنې دا غوړې مړۍ د دوی دي. 
 

دا، او دې ته ورته مرستې یې نور هم تشویقوي چې د همدې پیسو د تر السه کولو په غرض له  
بیالبیلو وسیلو نه په استفادې سره پر واک باندې نورې منگـولې هم خښې کړي، د فاسدې ادارې  

 و وطن د بچیانو د روزلو مخه ډب کړي. وغځوي او په دې ډول د ښوونې روزنې او ژوند نور هم 
 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44430085
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44434808
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له دغو  ېکه مرسته کونکي په رښتیا زموږ د معارف غوړ  بدن  دل غواړي لومړی دې دولتي 
سرطاني ریښو نه پاک کړي مالتړ دې نه ورنه کوي، معارف کې به بیا د دوی مرستې په خپل  

ږي چې دا اوږده موده د معارف پر بدن د  ېـمعارف هغه ټپونه به ورغځای کې ولگیـږي او د  
 همدغو ټوپکیانو له لوري ورحواله شوي دي. 

 

 ږي نو: ېـکه بهرني مرسته کونکي فکر کوي چې مرستې یې په ځای مصرف شوي او یا مصرف
 

 ــ بیا د سیگار راپورونه څه وایي؟ 
 

 ښونکو کیسه څنگه ده؟ ــ په معارف کې د خیالي ښوونځیو او خیالي 
 

 ــ د تعلیمي نصاب د ناسمو کتابونو د چاپ کیسه څنگه ده؟ 
 

 ــ د عامې روغتیا د وزارت په تشکیل کې د خیالي کلینیکونو مسأله څنگه ده؟ 
 

 او... 
 

همدې ټوپکیانو یو وخت د ښونکو وژل، حاللول او د ښونځیو سوزول او په بمونو الوزول ثواب  
کلونو، کلونو د ثواب په پار تر سره کړی دی او اوس د بهرنیو مرستو د  گڼل او دا کار یې په  

تر السه کولو او قپولو په خاطر هر کله په کابینه کې معارف وزارت د خپل تنظیم د غنیمت په  
توگه غواړي او تر السه کوي یې هم. ټوپکیان د معارف له پاره د ښوونې روزنې متخصص  

ې شخص ورته راولي چې لکه گیدړه مکار وي، ښه غولول  وزیر نه غواړي، داسې کس او داس
وکړي، غوړه ژبه ولري او... ښه بیلگه یې د ښوونې روزنې د لوی متخصص رسول امین لرې  

 کول او پر ځال یې د یونس قانوني راوستل دي. 
 

 وزارتونه؟ډیره بودجه لري، لکه معارف او دفاع ولې مفسدین هغه ادارې او وزارتونه غواړي چې 
 

له پاره نه   پیسې ډیرې دي او قراردادونه ډیر دي. دوی دفاع وزارت د دې  په دې چې هلته 
غواړي چې پر وطن مینان دي او دفاع ته یې وردانگي. دوی پیسو او قراردادونو پسې وردانگي  
نه د وطن دفاع ته. ښه مثال یې په گوشته کې د قاسم خان نومي محب وطن قرباني ده چې د  

کستاني ملیشه وو د حملې مخنیوی یې وکړاو ځان یې تر وطن قربان کړ، کله چې د وخت  پا
جمهور ریٔس حامد کرزي د وخت دفاع وزیر بسم هللا ته د پاکستاني ملیشه وو د مخنیوي او د  

 وطن د دفاع وویل، هغه په ځواب کې ورته ویلي وو:  
 

 »مره تا به حالې مارشال صاحب چیزې نه گفته.«  
 

چې بسم هللا د افغانستان د دفاع وزیر نه دی د جمیعت د دفاع وزیر او د لویو قراردادونو    یعنې 
وزیر دی. »مسته دې تازه گرزي، غم دی د اللي پر سر« د وطن دفاع دې د خوار غریب بچی  

 قاسم خان کوي، لوی قراردادونه دې بل څوک خپلوي. 
 

چې د مرستې پیسې په سمه توگه د معارف    که د افغانستان دولت او بهرني مرسته کونکي غواړي 
ږي، نو د ښوونې روزنې له څو زړه سواندو متخصصینو سره په گډه،  ېـد غوړیدا له پاره ولگ

یو سم میکانیزم ورته جوړ کړي، د مصرف لومړیتوبونه دې د ښوونې او روزنې د ماهرینو په  
نه دا چې کار، واک او د مرستو  مرسته په نښه کړي او بیا دې د پالن له مخې کار پر مخ بوځي،  

مبلغ د داسې کسانو په الس کې ورکړي چې عادي سواد نه لري او د »ما جهاد کدیم، ما مقاومت  
 کدیم« جملې یې شعار وي. 

 پای 
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 نیکمرغي، بدمرغي،
 
 ولې؟ 
 

بد مرغو  ړنیزې ادارې په یوه نوی ګزارش کې د نړۍ د نیکمرغو او  ېـ څ  ې د ملګرو ملتونو د یو 
هیوادونو فهرست  وړاندې شوی دی. دا موضوع به ډیرو خلکو ته په زړه پورې وي، خو ماته  
ډیره جالبه او د پام وړ ځکه ده چې زه په نشر شوي لست کې له دواړو خواوو )سر او آخر( نه  

ل  مطرح یم. د دې لست د بدمرغو هیوادونو په ډله کې زما پلرنی هیواد، افغانستان دریم ځای خپ
 کړی دی او د لست په سر کې هغه هیواد راغلی چې زه په کې ژوند کوم یعنې ډنمارک. 

 

دا ګزارش چې د ملګرو ملتونو د یوې څیړنیز ې ادارې له لوري برابر او خپور شوی دی، په  
 راوړل شوي دي:  داسې یوه لنډه مقدمه کې یې 

 

»نیکمرغي نسبي ده، خو که وکوالی شو ووایو چې د نړۍ کوم هیوادونه نیکمرغه دي، ډنمارک  
ړنیز مرکز تر سره کړې چې د ملګرو ملتونو  ېـد دې لست  په سر کې راځي. دا ارزونه یوې څ 

 په سازمان پورې اړه لري...« 
 

ټولنو( نیکمرغي د کومو معیارونو له مخې سنجوي؟  وادونو، خلکو او  ې )ه   ملګري ملتونه د ملتونو
 د همدې ویدیویي ګزارش په یوه برخه کې راغلي دي: 

 

داسې هم نه ده چې د ډنمارک په واټونو کې روان خلک ټول خاندي او خوشالي کوي، خو په  
او له ژوند څخه رضایت له مخې سږ کال ډنمارک     خلکو کې د نیکمرغۍ د حس په لیدلو سره

 د نړۍ د مخ جنت نومول شوی دی. 
 

ړنیزې څانګې له خوا، د نیکمرغۍ د حسولو او د نیکمرغۍ  ېـد ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې څ 
درلودونکو   ژوند  نیکمرغه  د  نړۍ  د  پربنا  دالیلو  همدې  د  دي؛  او ښودل شوي  دالیل واضح 

دی. په دې لست کې د ډنمارک هیواد نوم تر ټولو مخکې لیکل شوی  هیوادونو لست برابر شوی  
 دی او په ترتیب سره د نړۍ پنځه نیکمرغه هیوادونه په نښه شوي دي: 

 

 ــ ډنمارک،۱
 

 ــ سویس، ۲
 

http://www.bbc.com/persian/world/2016/03/160316_om_un_happiness
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 ــ ایسلند،۳
 

 ــ ناروې، ۴
 

 ــ فنلند. ۵
 

تـوادونه، خو توپې تیر کال هم همدا لست و او همدا ه دا و چې  سویس لومړی  ر کال  ېـیر یې 
واد ښودل شوی و او سږ کال ډنمارک نومول شوی دی. امریکا چې د نړۍ تر ټولو  ېنیکمرغه ه 

 ږي، په یاد لست کې دیارلسم ځای لري. ېـشتمن او ځواکمن هیواد ګڼل ک
 

که دې لست ته د پای له خوا ولیدل شي، زما پلرنی هیواد افغانستان دریم نا خوښ او بدمرغه  
 لومړی بوروندي، دویم سوریه او دریم افغانستان راوړل شوی دی.  واد ګڼل شوی دی. ې ه
 

ړنیزې څانګې له خوا په ورکړل شوي ګزارش کې ویل شوي دي  ېـد ملګرو ملتونو د ځانګړې څ
چې نیکمرغي کوم ځانګړی تعریف نه لري، خو دا یو منل شوی حقیقت دی چې د نیکمرغۍ  

 اصلي نښه ده. احساس درلودل او ځان نیکمرغه ګڼل، د خوشالۍ 
 

له څو کالونو را په دې خوا ځینو هیوادونو دا منلې ده چې د خوشالۍ اصلي منبع په خلکو کې د  
  ـ  په داسې ډول چې خلک ځان نیکمرغه وګڼي. حتی اوس   ، خوشالۍ د حس رامنځته کول دي

  وادونو په خپلو دولتي تشکیالتو کې د نیکمرغۍ یا خوشالۍ ې اوس داسې هم شوي دي چې ځینو ه
ادارې یا وزارتونه را منځته کړي دي لکه: امارات، سکاتلند، بوتان او ونزویال. د دې ادارو کار  

نیکمرغۍ الرې چارې ولټوي او دا هغه وخت کیدای شي چې   او دنده دا ده چې  چې د خلکو د 
 له دې ادارو سره نورې اړوندې ادارې او خلک د مرستې الس وړاندې کړي. 

 

ږي چې د نیکمرغۍ له پاره یې هغه  ېـغه وخت نیکمرغه او خوشال ګڼل کیوه ټولنه یا هیواد ه
معیارونه پوره او مراعات کړي، چې په نړیواله کچه وضع شوي او منل شوي دي، هغه معیارونه  

 دا دي: 
 

 ــ  د یو هیواد سرانه عاید،۱
 

 ــ د عمر اوږد والی)نه هر اوږد والی، بلکې سالم اوږد والی(، ۲
 

ټولنیزه ساتنه)دا په دې مانا چې تاسو داسې کسان ولرئ چې په سختو ورځو کې تاسو په  ــ  ۳
 هغوی حساب وکړئ او هغوی په رښتیا مرسته در سره وکړای شي(، 

 

ــ آزادي. دا یوازې د بیان آزادي نه ده، بلکې دا هغه آزادي ده چې هر څوک وکوالی شي په  ۴
 ونیسي، خپل ژوند کې د ځان له پاره تصمیم  

 

 ــ عمومي باور)اعتماد( دا په دې مانا چې ستاسو په چاپیلایر کې اداري فساد نه وي، ۵
 

ــ سخاوت، هغه څه ته ویل کیږي چې د یوې ټولنې یا یوه هیواد خلک څنګه او څومره له  ۶
 خیریه موسسو سره مرسته کوي. 

 

 موالي پورې هم اړه لري.  د نیکمرغۍ دا ټول پاسني معیارونه د دولت د کارونو په صداقت او س
ډیر ځلې چې دا کار نا شونی شي، اصلي ریښې یې د خلکو په فرهنګ او طرز تفکر کې نغښتی  

 وي. 
 

دا چې د نړۍ درې هیوادونه: افغانستان، سوریه او بروندي د نړۍ تر ټولو خواشیني او بد مرغه  
هغوی د ورځني ژوند،    ږي، د ېـهیوادونه ګڼل شوي دي، اړینه نه ده چې کار پوهان پرې وغږ 

 ژوندي تصویرونه هر څه خپله بیانوي. 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
98  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

رم چې په اوسنۍ زمانه کې د ښه توب، خوشالۍ او نیکمرغه ژوند معیار،  ېـزه یې داسې انګ
زدکړه او کار دی. د همدې معیار له مخې ویالی شو چې ښه شخص هغه دی چې زدکړه یې  

ته، راتلونکو نسلونو ته یو څه ورکړي    کړې وي، کار وکړي او تولید ولري، ټولنې ته، خلکو
 او د هغوی د نیکمرغۍ په فکر کې وي. 

 

زه د آسیا له افغانستان نومي هیواد نه راغلی او د اروپا په ډنمارک نومي وطن کې ژوند کوم.  
سسو له خوا په راغلو لستونو کې زه د سر له خوا هم په دویم یا دریم کې  ؤد نړیوالو با اعتباره م

پای له لوري هم. په دې څو نږدې کلونو کې زما خپل وطن افغانستان په اداري فساد    راځم او د 
ککړو هیوادونو لست کې کله لومړی او کله دویم ځای نیولی وي، خو بر عکس زما د اوسیدو  

وادونو عیني  ې واد بیا په مخالف لوري کې یا لومړی ځای خپل کړی وي یا دویم. که د دواړو هې ه
واد د ځای ځایګي د غوره کیدو دالیل د هغو په ټولنیز ژوند کې  ېـوشي، د هر ه ژوند ته مراجعه  

 موندل کیدای شي.   
 

دلته په ډنمارک کې تر ټولو مهم شی قانون ته وفا داري او کار دی، هم په نظر کې او هم په  
  عمل کې. که د ډنمارکي ژبې په یوه جمله کې پنځه لغات کارول شوي وي، خامخا به د کار 

(arbejdeتوری په کې تر سترګو ک )ږي. دلته تر ټولو غوره خصلت کار کول دي. د دوی  ېـ
تیرو نسلونو کار کړی، دا نسل یې آرامه او نیکمرغه دی، اوسنی نسل کار کوي، راتلونکي  

 نسلونه به یې هوسا او نیکمرغه وي؛ او زموږ په ټولنه کې... 
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 دوه ماشومان، دوه مرګونه او دوه چلندونه 
 

ږ کلنه افغان ماشومه )ستایش( تښتول  ـد تهران د ښار په څنډو کې د ورامین په سیمه کې  شپ
 ږي. ېـږي او بیا ورباندې  تیزاب پاشل کېـک  وژلږي، بیا  ېـکیږي، بیا ور باندې جنسي تیری ک 

 

 ښودل کیدای شي او څه ډول توجې کیدای شي؟ ېدې عمل ته څه نوم ک
 باید دغو خبرو ته پام وشي: د ټولو ملي، سیمه ایزو او نړیوالو قوانینو په رڼا کې،  

 

 ــ له دې پیښې سره د ایراني چارواکو چلند، 
 

واد د ایران پلوو او پر ایران مینو اشخاصو او آدرسونو  ېـــ د ایراني مقاماتو، میډیا او زموږ د ه 
 پټه خوله،  

 

 ــ زموږ د عامو خلکو هر اړخیزه بیوسي،  
 

 معلولو او معیبو چارواکو بې غوري، ــ او د افغانستان د دولت د فکري او جسمي 
 

لرې نه په همدې زمانې وخت کې د افغان ماشوم له غمیزې څو ورځې وروسته یو  
،  کیږي ایرانی شپږ کلن ماشوم د ایران په زنجان نومي ښار کې څاه ته لویږي، مړ  

بیا  قضایي مقامات   د هغه ښار ښاروال او څو تنه نور مسولین لومړی بر طرفه او 
 توقیف کوي،  

 

خو د افغان وژل شوي ماشوم کورنۍ او خپلوان د دوی په اصطالح »تحسن« ته هم  
 نه پریښودل کیږي او د سپڼ په اندازه غږ جګولو حق هم نه ورکول کیږي. 

 

دې  جمهوري اسالمي؟، برادري او همکیشي او همزباني او نور هم هم هموا،وا قانون؟، وا، وا  
 دوو چلندونو ته کوم نوم ورکړل شي؟ 

 

 زه خو یې داسې ګڼم چې: 
 

دا لومړی زموږ د تندي تور داغ دی چې په خپله نا پوهۍ مو په خپل وطن کې اور بل کړی،  
نږدې مسلمانو او نا مسلمانو  ځینې په کې سوځو، ځینې ورنه تښتیدلي یو او د نورو لرې او  

 خیرات ته ناست یو په پټه خوله یې هر تیري او نا روا ته رڼې رڼې ګورو، 
 

بیا د ټول بشریت پر تندي باندې داغ دی چې د دموکراسۍ بي بي؟ تر تور ټیکري او اوږدې   
یران  تور لمنې تر تور سیوري الندې د دیموکراسۍ او عدالت په نامه د همداسې هیوادونو لکه ا

سره چې له بشري حقونو نه د سر غړاوي، د مطبوعاتو د آزادۍ د زندۍ کولو او اعدامونو سر  

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/04/160416_hh-young_girl_killed_varameen
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160418_l26_iran_zanjan_mayor_arrest
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الری هیواد ګڼل کیږي، تړونونه السلیکوي چې هر عمل یې د بشریت او دیموکراسۍ پر ضد  
 دي، خو نړیوال بیا هم پټه خوله رڼې رڼې ور ته ګوري. 

 

قانون؟ د حاکمیت په دایره کې دوو ماشومانو ته، د ژوند  په ایران کې، په یوه وخت کې، د یوه  
 د امکاناتو د برابرولو پر ځای مرګ ور ډالۍ کیږي. 

 

چیرې چې دا پیښه را منځ ته شوې، هغه جغرافیایي سیمه اوس د »جمهوري اسالمي ایران« په  
انسان یو انسان، اسالم یو   اسالم،  نامه سره یادیږي. په دې »جمهوري اسالمي؟« کې ظاهراً 

 قانون یو قانون، خو نظریات او چلندونه بیل او توپیري دي. 
 

دا کیسه لکه ډراماتیکه چې وي، دواړه پیښې په »جمهوري اسالمي ایران« کې پیښې شوې دي،  
 دا ماشومان ډیر ګډ وجوهات لري: 

 

 ــ دواړه قربانیان ماشومان دي،  
 

 ــ دواړه قربانیان مسلمانان دي،  
 

 ن د یوه پیغمبر امتیان دي،  ــ دواړه قربانیا
 

 ــ دواړه قربانیان د یوه سن درلودونکې یعنې شپږ کلن دي،  
 

د دې ګډو وجوهاتو تر څنګه یې یکي یوازینی توپیر دا دی چې لومړنی قرباني)ستایش( افغانه  
ده او بل قربانی ایرانی دی؛ خو د وژل کیدو داستان او جریان ته یې که پام وشي، د لومړني  
قرباني)ستایش( په پیښه کې له سر نه تر پای پورې یو پاینټ انساني عدالت نه لیدل کیږي او بله  

یښه چې ولوستل شي ډیر څه په کې مبهم دي، خو بیا هم د ایراني څاه ته لویدلي ماشوم د مرګ  پ
 بر طرفه او توقیفیږي. په خاطر د هغه ښار ښاروال او ځینې لوړ پوړې چارواکي 

 

د افغان ماشومې د دوسې په برخه کې د ایراني مقاماتو دریځ انتظار کول او پایلې ته د کومې  
ثمره دی، د هغوی دریځ روښانه دی او هغه له هر اړخیز تعصب نه کار    هیلې درلودل  بې 

 اخستل دي. 
 

دا چې په ایران کې د ننه، ایرانیان افغانانو ته کوم نومونه او اصطالحات کاروي، هغه ډیرو  
هغو ایرانیانو او افغانانو ته مالوم دي چې دا نومونه، لقبونه او اصطالحات کاروي او اوري یې  

ر بار یې افغانان پر اوږو باندې وړي. کله چې ایرانیان د نړیوالو تر نظارت الندې  او د پیغو
خبرو ته کیني، بیا د ښه ګاونډیتوب؟، اسالمي اُُخوت؟، همژبتوب؟، میلمه پالنې؟او ... لغاتونه او  
اصطالحات کاروي، خو هغو پټو او ښکاره عملونو اونظرونو ته یې چې دوی د افغانستان او  

په حق کې کړي او ویلي دي، ولیدل شي، هر یو یې چې ګورې او یا اورې، نو د ژړا    افغانانو 
 او چیغو وړ دي: 

 ګاونډه څه شی به دې یاد کړم 
 چې نا کردې یادوم ژړا راځینه 

 

نوره نړۍ دې پر خپل ځای وي چې ایرانیانو هلته څه انډوخر جوړ کړی دی،  یوازې د افغانستان  
ایراني مقاماتو او ځینو ایرانیانو د کړو ناکردو لست که ولیکل شي،  او افغانانو په حق کې د  

ښایي له سلګونواو زرګونو مخونو نه به واوړي. زه به یې دلته د »ستایش« د غمیزې په اړوند  
د څو هغو غیر انساني کړنو او نا کردو یوازې سر لیکونه ولیکم، چې میډیا ته رسیدلي او ثبت  

ایراني استخباراتو په وسیله پټ شوي، تر خاور الندې شوي او    شوې دي، دا چې څومره یې د 
هیر شوي دي، هغه یوازې خدای ته مالوم دي او هغه چا ته چې ور باندې تیر شوي او عملي  

 شوي دي. 
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درانه لوستونکي کوالی شي چې یوازې د په نښه شوو کلماتو په کلیک کولو سره د مطلب یا  
 راپور تفصیل ته مراجعه وکړي: 

 

قاچاق وړونکی    لوی ـ د ویکیلکس اسناد ښیي چې ایران په نړۍ کې د مخدره توکو تر ټولو  ـ
 هیواد دی، 

 

ــ په نړیواله کچه د ایراني مقاماتو د ډیرو غولونو، چلونو او فریبونو په پایله کې د امریکا د  
چې د ایرانیانو په    ویل کال کې و   ۲۰۱۳( په وندی شرمنیوې مرستیالې)بهرنیو چارو وزارت  

 دروغ او غولونه نغښتي ده، کې  (DNA)ډي اِن اِې 
 

په ښکاره ډول د افغانستان په عقیدوي، سیاسي، او   الندې  ــ د »کمیته امداد خمیني« تر سر لیک 
 فرهنګي چارو کې مداخله او السوهنه،

 

ــ د ایران په بیالبیلو ځایونو له هغې ډلې نه د »فارس« په ایالت کې افغانانو ته د نقلیه وسایلو  
 : بندیز څولو باندې او خوراکي موادو په خر

 

 کیږي، منع  ــ په ایران کې افغانان د سنت په طریقه له لمونځ کولو نه 
 

 وساتي،  جاري قامات غواړي د سنیانو وژل ــ ایراني م
 

ــ ایران په ښکاره او پټه، یا دوی خپله یا  په افغانستان کې دننه د خپلو معاشخورو السپوڅو له  
ویبپاڼه کې د ښاغلي سراج  الرې پر افغانستان باندې فرهنګي یرغل کړی دی. په افغان جرمن  

 او راغلي اسناد یې د ګواهي یوه څنډه،    مقالې  وهاج
 

«  او  پلوري  کورنیو   پر  دوی  د  مړي  افغانانو  د  ایرانــ دا یو وار نه، څو ځلې میډیا ویلي دي »
وژل شوي دي او بیا یې    یا  اعدام   کورنیو تطبیق شوي دي چې عزیزان یې هلتهعمالً پر هغو  

 مړي د پیسو په بدل کې ور سپارلي دي)ایراني اسالمي اخوت؟(، 
 

برخې  ــ  ایراني مقامات د ایران شل میلیوني اهل تسنن له ټولو سیاسي او مذهبي حقونو بې  
 ور ته ګوري،  سترګه کړي دي او د دویمې درجې اتباعو په 

 

 ډګر جوړ کړی،     جګړې ــ ایراني سیاسیونو او آخوندانو له افغانستان څخه د قُم او دیوبند د 
ــ ایراني سیاسیونو او اخوندانو له افغانستان څخه د استخباراتي جګړې او له هغه نه وړاندې د  

 هم جوړ کړی دی،  ډګرتودې او مسلح جګړې 
 

نه لري، ټول لمنځونه، په تیره د اختر    آزاديــ سني مذهبه افغانان په ایران کې هیڅ ډول دیني 
 لمونځونه په پټه ادا کوي، 

 

ــ افغان نا اهله مقامات د ایرانیانو په نومونو واټونه نوموي، خو په مقابل کې ایراني واکداران  
مړي پر موږ په پیسو     شويزموږ په نا کړې او یا نا مالومې ګناه وژل شوي او اعدام کړای  

 خرڅوي، 
 

 آخوندي رژیم او آخوندان له افغانانو سره کوي، لکه: ــ هغه څه چې 
 

تفریحي پارکونو او د لمبلو ځاینو ته د افغانانو نه پریښودل، له قانوني اسنادو سره سره  له څو  
والیتونو نه د افغانوشړل، افغانانو ته د صحي خدماتو ممانعت، ترانسپورتي مسولینو ته د افغانانو  

 له تګ نه د افغان ماشومانو منع کول او...  د نه لیږد امر، ښونځیو ته 
 

http://rohi.af/fullstory.php?id=43317
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/10/131022_l39_wendy_sherman_remarks
http://www.graanafghanistan.com/?p=118651
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_q_sebode_showenizme_iran_1.pdf
http://www.graanafghanistan.com/?p=112050
http://www.graanafghanistan.com/?p=109381
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?41
http://larawbar.net/35830.html
http://my.azmoone-melli.com/wp-content/uploads/2013/02/Iran-und-die-Suunis-1.pdf
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/11/121122_l09_afghan_sunni_shiiat_eshraq
http://rohi.af/fullstory.php?id=20728
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-16180649
http://rohi.af/fullstory.php?id=20955
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په ایران کې د ننه، د افغانانو په حق کې د دغسې کارونو سر ته رسولو ته، د اوسنیو اصطالحاتو  
کال کې دا نا خوالې د یوې اوږدې    ۲۰۱۲له مخې څه نوم غوره کیدای شي؟ ښاغلي قیس کبیر په  

 او د اپارتاید له رژیم سره یې ورته ګڼلي دي،   څیړلي مقالې په ترڅ کې یو په یو شمیرلي او  
 

ــ ایراني آخوندان د ایراني استخباراتو په مټ، په لوړ و مصارفو سره د »کمیته امداد خمیني«  
 کې شرر، فتنه، نفاق او بدمرغي ویشي،  منځ په چوکاټ کې، د افغانانو په 

 

امي موخو له پاره هره دروازه ټکوي، نه کفر  ــ ایراني مقامات په خپله د خپلو سیاسي او نظ
  پریږدي، نه اسالم او نه یهود، دوی په ظاهره وایي چې د اسراییلو دښمنان دي، مګر میډیا داسې

 ه اسراییلو سره پټې اړیکې لري،  او فلمونه خپاره کړل چې ایران ل اسناد 
 

  السوهنه   ــ د افغانستان په جګړو کې د ایران »سپاه پاسداران« په مستقیمه او غیر مستقیم ډول
  او مداخله کوي،

 

ورځ تر     ربړونه ــ په ایران کې د اسالمي جمهوریت په سیوري کې د افغانانو توهین، تحقیر او  
 بلې مخ په زیاتیدو ده، 

 

ــ د ایران اوسنی ژوندي آخوندان په خپله خوله اعتراف کوي چې په شپیتمه لسیزه کې د ځای   
  اعتراف  پر ځای اعدامونو امر په خپله خمیني صادر کړی و. د ایران یو آخوند چارواکی داسې

 کوي: 
 

 « جا اعدام می کرد.  کرد، در امام معطل نمی »
 

 او ور پسې په ډیر جرأت سره وایي: 
 

بدون محاکمه    60دبیر شورای نگهبان حکومت اسالمی ایران اعتراف کرد که اعدامهای دهه »
 «شده است.و زیر نظر شخص خمینی اجرا می  

 

ــ کله چې ایرانیان افغانان په یوه لوی یا واړه جرم او یا هم په کومې هسې خبرې ونیسي، ځای  
یې زندان او په نصیب کې یې د دار پړی دی او بیا یې مړي بیرته پر افغانانو خرڅوي، خو د  

په تور   قاچاق »ستایش« په حق کې د کړي جنات  په وخت کې، افغان مقاماتو د مخدره موادو د  
 همکیشتوب، همژبتوب او نور توبونه ...(، پنځه ایراني بندیان له زندان نه آزاد کړل)ښه ګاونډیتوب، 

 

ې دي چې د ایران »سپاه پاسداران« له بیالبیلو  ــ میډیا څو ځلې اسناد او شاهدان وړاندې کړ 
الرو نه په استفادې سره، آن د خمیني له واکمنۍ نه نیولې د بشار اسد د واکدارۍ تر ساتلو پورې،  
افغانان اړ باسي چې د ایراني استخباراتو  له پالن سره سم په جګړو کې ګډون وکړي. تر ټولو  

 کې وړاندې کړل،   رپوټ  ل په شلمه په یوه تحلیلي کال د اپری ۲۰۱۶تازه شواهد بي بي سي د 
 

ــ ټوله نړۍ چغې وهي چې ایران او ایراني مقامات او ایراني سیاسیون، په ایران کې، په سیمه  
او نړۍ کې تر ټولو بد او منفي سیاست پرمخ بیایي، خو ایراني چارواکي په سپین سترګۍ سره  

کال په شلمه نیټه د بې پولې رپوټ    ۲۰۱۶چغې وهي چې دوی حق په جانبه دي، ښه بیلګه یې  د  
نکو ګزارش دی. هغوی ویلي دي چې ایران په ټوله نړۍ کې هغه هیواد دی چې د مطبوعاتو  ورکو 

 ده او مخنیوی یې ور ته کړی دی،  ځپلېآزادي یې 
 

 او... 
 

 . د اوس له پاره دا غمیزه پای نه لري
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_q_sebode_showenizme_iran_1.pdf
http://ariaye.com/dari8/siasi2/bayani.html
http://www.bbc.com/persian/tvandradio/2012/03/120328_l10_iran_israel_bahari
http://www.graanafghanistan.com/?p=129158
http://www.graanafghanistan.com/?p=129158
http://razaqmamoon.blogspot.dk/2014/10/blog-post_862.html#more
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/04/160414_mns_iranian_smugglers_release_pulecharkhi
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/04/160417_mar_immigration_afghan_syria_fariba
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160420_l45_rsf_report_2016
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 د مرګ بزنس  
 

 او یوه لنډه یادونه 
 

د یوې ټولنې په وګړو کې چې سواد، کتابلوستنه، ښونځی، پوهنځي، پوهه، کار، تعلیم او تولید  
ږي لکه  ېـنه وي، پر هغوی باندې هر ډول ناخوالې راتالی شي، دا خلک به داسې کارول ک

صورت کې د هغې ټولنې وګړي په  نانځکې. د سواد، زدکړو، پوهې او تولید د نه شتون په  
موهوماتو کې ژوند کوي، د تولید په فکر کې نه وي، الس یې تل نورو ته غځیدلی وي، هر څه  

د همدې دالیلو له مخې تل له رنګارنګ نا خوالو سره الس ګریوان    ؛سرنوشت او تقدیر ته سپاري
 وي، لکه همدا اوس چې زموږ د ټولنې ډیری خلک ور سره الس ګریوان دي. 

 

ټوله نړۍ په بزنس اخته ده او افغانان هم، خو توپیر یې په دې کې دی چې نور خلک او نوره  
ګ له پاره کوو. ژوند د خدای لوی نعمت  نړۍ د ژوند له پاره بزنس کوي، موږ افغانان یې د مر 

دی، خو تجربې ښودلې ده چې زموږ ځینې وطنوال د دې نعمت پروا نه ساتي او هره ورځ یې  
په ذهن کې د ژوند منفي اړخونه ګرځي راګرځي، د همدې له پاره په منفي ډول هره ورځ، ال  

 هر ساعت دا پوښتنې مطرح کوي: 
 

 ې ورشو،  ــ څوک مریضان دي چې پوښتنې ته ی 
 

 ــ څوګ مړه دي چې جنازې ته یې ورشو،  
 

 ــ د چا دعا ده چې الس ور ته پورته کړو،  
 

 ــ څوک په سرطان اخته شوي دي،  
 

 ــ چیرې بم او چاودنه شوې ده،
 

 ــ د چا پر لور او ښځې تیری شوی دی،  
 

 ــ د چا اوالد تښتول شوی دی او... 
 

داسې چې ته هره ورځ پوښتنه کوه چې چیرې مړی شوی او  ټولنیز روابط ډیر ښه دي، خو نه  
د خدای دغه ټیپ مخلوقاتو یوه ورځ  (  ۲۰۱۶چیرې چاودنه شوې. د یویشتمې پیړۍ د دغه کال ) 

 و نه ویل چې:  
 

ــ کوم ښونځی یا کوم پوهنځی تر نورو دا ښه دی چې موږ او زموږ نوی نسل په کې درس پیل  
 کړي،  

 

پوښتنه مطرح نه کړه چې د چا زوی یا لور له کوم پوهنځي نه په کومه درجه  ــ یوه ورځ یې دا  
 خالص شوی، 

 

، ولې یې هغوی  ېــ په یوه مجلس کې هم دا پوښتنه و نه شوه چې کوم څه چیرې چا اختراع کړ 
 کوالی شي او موږ یې نه شو کوالی؟ 
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ــ هیڅکله یې و نه ویلې چې د خدای له مخلوق نه ژوند اخستل، د خدای مخلوق آزارول څومره  
 لویه او  نه بښونکې ګناه ده، 

 

ــ یوه ورځې هم و نه ویل شول چې د نوي نسل روزنه او د تمدن له نوي کاروان سره یې یو  
 وږ یې تر سره کړو،  ځای کول د اوسني وخت تر ټولو مهمه او لومړنۍ غوښتنه ده او باید م

 

 او یوه ورځ یې هم و نه ویلې چې... 
 

زموږ ګران اسالم یې د ژبې پر سر لیکلی دی، خو اعمالو ته یې چې ګورې ټول یې د اسالم د  
 سپیڅلي دین له اساساتو سره په ضدیت کې دي او د ژوند د اساساتو پر خالف دي.  

 

 خلک په دریو برخو و ویشل شي: ځینې کسان په عام ډول وایي چې کیدای شي د نړۍ 
 

 پاسنۍ برخه، منځوۍ برخه او ښکتنۍ برخه:  
 

ــ پاسنۍ طبقه د خپلو ستراتیژیکو موخو د تطبیق له پاره وسلې جوړوي او تر څنګه یې ښې  
 ډیرې پیسې تر السه کوي، 

 

ــ منځوۍ طبقه د همدې جوړو شوو وسلو بزنس کوي، خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر هلې  
 ځلې کوي او د خپلې هوښیارتیا په اندازه شتمني السته راوړي، 

 

ــ الندنۍ یا ټیټه او بې عقله طبقه دغه وسلې د خپلو الس لرلو شتو په بدل کې اخلي، په بیالبیلو  
 ښوي.  ـېـنومونو ځان هم بربادوي او نورو ته هم مرګ ژوبله او ضررونه و خطرونه پ

 

ږي چې په دریمه پوړۍ خلکو کې الس و  ېـڅلویښت کاله کزموږ ډیری وطنوال دا شاو خوا  
پښې ښوروي او د یو مبهم څه د تر السه کولو په خاطر یې هم ځان تباه کړی، هم دا نسلونه او  
هم یې راتلونکي نسلونه برباد کړي؛ وطن، تاریخ، جغرافیه او هر څه یې د بربادۍ د باد پر  

 وزرو سپاره کړي دي. 
 

مې چیرې له نظره تیرې شوې چې د پاسنیو      جملېال دا ښکلې او طنزیه   د یوه تیز بینه قلمو
 خبرو یو ښه کمیک او ژړاند تصویر کیدای شي: 

 

 »د استقالل غوښتنې سلایر: 
 

ړۍ له روسانو سالح تر السه  ېـمات کړو، بله نیمه پ ړۍ له امریکا سالح اخلو چې روسان  ېـنیمه پ 
 ږو. ېـکوو چې د امریکا پر ضد وجنګ 

 

ړۍ د دویمې نیمایي په پیل کې  ېـاوس داسې ښکاري چې موږ د پیل کړې جګړې، د لومړۍ پ 
ړۍ وروسته به له چینایانو نه وسله  ېـیو، خو په رښتیا نه شم کوالی وړاندوینه وکړم چې نیمه پ 

 نه.« واخلو که  
 

پام مو وي چې نړۍ، تکنالوژي او نړیوالې هر اړخیزې اړیکې د بریښنا په څیر منډې وهي او  
ږي؛ که موږ د منډو توان پیدا نه کړو، لکه چې اوس وروسته پاتې او د تپل شوې جګړې  ېـبدل

په دام کې نښتي یو، همداسې به نور هم له ستونزو سره الس ګریوان، ځای پر ځای والړ یو؛  
 والړې اوبه خوسا کیږي.  او  

 

وکړو، نو دا  که د پوهې، ژوند او تمدن کاروان ته د رسیدو په غرض د حرکت او منډو تکل  
 منډې او د پوهې، ژوند او تمدن کاروان ته رسیدل یوازې د تعلیم او پوهې په ارابه کیدای شي. 

 
 

http://www.razaqmamoon.com/2016/05/blog-post_881.html#more
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 مهاجراوښان، مهاجر اوښبانه 
 

 ( ډک ژوندونو یاړ  و زیارونو ا )له 
 

زیار نښې  افغانانو په استرالیا کې له کړاوونو ډک، خو ویاړلی ژوند تیر کړی دی چې د ویاړ او  
یې اوس هم په استرالیا کې شته. په استرالیا او نړۍ کې یې یوه ویاړلې نښه د ریل هغه کرښه  

 ده چې د »« په نامه یادیږي او اوس هم فعالیت لري. 
 

تر سر لیک  »افغانان په آسترالیا کې«  کال د نومبر په یولسمه د یوې اړتیا له مخې د    ۲۰۱۲ما د  
 پتې یې دا دي: الندې مقاله خپره کړه. 

 

 آنالین،  جرمنــ  افغان 
 

   . افغانــ  ټول  
 

ما یې په مقاله کې د ځینو یادونه کړې  پخوا هم په دې باب مقالې او کتابونه لیکل شوي وو، چې  
تر ټولو ښه، مستنده او علمي مقاله    ،ږيېـهم ده، خو اوس یې بیا  په میډیا کې کله نا کله یادونه ک 

کال د جون په پنځه    ۲۰۱۶او راپور د ښاغلي داوود اعظمي دی چې په بي بي سي پښتو کې د  
 شوی دی.    آنالین ویشتمه نیټه  

 

کال کې مې هغه لیکلې مقاله، د ځینو ټکو د ال روښانتیا په    ۲۰۱۲ما هم اړینه و بلله چې په  
 خاطر له یو څه سمونو وروسته یو ځل بیا  خپره کړم: 

 
 ن په استرالیا کې« »افغانا

 
 مهاجر اوښان، مهاجر اوښبانه 

 
 )له ویاړه ډک ژوند( 

 
  
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_as_afgh_in_australia.pdf
http://tolafghan.com/posts/26421
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/06/160625_gn_afghan_cameleers_australia


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
106  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 

  له وینو پاکه ده،  ډکه،  له رنځونو   رنګینه پاڼه ده،  ډک تاریخ یوه زرینه او  له رنځونو   افغانانو   دا د 
په هسکه غاړه یې یادوالی هم    افغان پرې ویاړلی شي او   داسې ویاړمنه چې هر   خوله ویاړونو 

 شي. 
 

  او(  ۱استرالیا« )   د »استقبال هراتي ها از ساربانان افغان در   په فارسي برخه کې مې   BBCد  
  پام ځانته واړاوه،  سرلیکونو(  ۲کې مې »افغان های ساربان دراسترالیا...« )  « darivoa»  په

  نوم او حمیدهللا امین    پوهاند   استاد   د   ذهن کمپیوتر   پورې مې د   تر را اړولو   ته یې تږی شوم.   لیدو
)افغانان په استرالیا کې( مخې ته    ده په قلم لیکل شوی او ژباړل شوی اثر  په همدې اړوند د 
   غوړیدلی کیښود.

 

د   لومړی خو  انګیرله چې ګنې  داسې  امین پر   مې  یا    پوهاند حمیدهللا  به یې کوم توصیفي  اثر 
وهاند حمیدهللا  پ   موضوع کټ مټ د   ډیر ژر زما قیاس ناسم وخوت.  خو  انتقادي څه لیکلي وي،

  د   فلم او   د   فلم په چوکاټ کې.   یو   بلکې د   کتاب په ډول،   مقالې او   نه د  کتاب موضوع وه؛   امین د 
موضوع په    لیکونکي ښاغلي محمد قاضي زاده د   بي بي سي راپور  د   ،فلم جوړونکي په باب 
تآمل    د یوه خبره یې   خو   ښه لیکلی دی،   زړه سوي له مخې ډیر  معلومات د   اړوند خپل راپور او 

   ده:  وړ
 

افغانان ساربان نوشته بود،  کتابی در  ۱۹۸۷سال    استرالیایي در  »... یک شهروند  اما    مورد 
   ،دویم مخ(؛ ۱)  این زمینه صورت نګرفته است.« کاری دیګری در

 

)افغانان په استرالیا    پوهاند حمیدهللا امین اثر   موضوع په اړوند د   ښایي ښاغلي محمد قاضي زاده د 
په    افغانانو   کړی چې په قطعي ډول یې حکم کړی چې په استرالیا کې د   نظره نه وي تیرکې( له  
 دی.  امین صاحب اثر  په کې د   چې یو کارونه به شوي وي،   نه دی شوی.  کار  باب نور 

 

  چې د   کې داسې نوښتونه کوي،  په لړ  فرهنګي کارونو   په ځوانۍ دې برکت وي چې د   دځوانانو 
امیدونه ورته پیدا    امید زړي غوړوي،  چاپیلایر کې په رښتیا په زړه کې د غربت په دې پردي  

 په مخ کې ږدي.  ته   ټولو  راتلونکي فرهنګ ښکلی اوغوړیدلی انځور افغانانو د  د  ږي اوېـک
 

  سر   هم فهیم هاشمي دی چې په استرالیا کې د   په دغو ځوانانوکې یو   له مخې،  راپورونو  میډیا د   د 
ترتیب    مستند فلم په بڼه جوړ او   یو  د یې  ویاړمن ژوند    خو   کړاوجن،   و افغانان  مهاجرو  ګردانو
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فلم په باب څه نه    ده د   د   ده او   ځکه د   نه مې فلم لیدلی دی،  زه نه فهیم هاشمي پیژنم او   کړی دی. 
ژوند    د   افغانانو  په تیره بیا استرالیا کې د   ته له افغانستانه بهر،   ترهغه ځایه چې ما  خو  شم ویالی،

په زړه    ډیره نوې،  مستند فلم په چوکاټ کې،  یو   هغه هم د   دا موضوع،   څرنګوالی مالوم دی،
 سره شریکوم.  په زړه پورې مالومات له لوستونکو  خو،  لنډ،  موضوع په اړوند   ځکه د   پورې ده؛

 

 پوهاند حمیدهللا امین:  کتاب لیکوال، لومړی د 
 

  څانګې یو   جغرافیې د   پوهنځي د او بشري علومو   ادبیاتو   کابل پوهنتون د   پوهاند حمیدهللا امین د 
شوي نوې    راجال  پوهنځي څخه د   چې بیا وروسته له ادبیاتو  و،  استاد   حساب وړ  د   پیاوړي او

 تر وخته تدریس کاوه.   کیدو مهاجر  ځمکپوهنې پوهنځي په چوکاټ کې د 
 

لومړي ټولګي کې درسونه پیل  پوهنځي په    ادبیاتو   کابل پوهنتون د   کال کې د   ۱۳۵۵ما چې په  
کې له پوهاند زیار    وږمې مجلې په دفتر لومړي ځل له پاره د    پوهاند حمیدهللا امین مې د   کړل،

علمي    کابل پوهنتون د   د   کې شامل شوم،  سته له فراغت نه چې په علمي کدروور  سره ولید. 
په همدغه    په برخه شو.   ویاړ هم را  ې دند   مرستیالۍ د   خپرونې،»اجتماعي علوم« نومې خپرونې د 

خپلې مقالې به    ته راته،  مجلې دفتر   بلکې ډیر ځله د   کله کله نه،   وخت کې پوهاند حمیدهللا امین، 
پوهاند رحیم الهام سره به یې تل علمي    مجلې له مسؤل مدیر   د   نشر له پاره راوړې او  یې د 

داسې    به په کې خوشاله و،  ډیر   او  ګاڼه   علمي چاپیلایر خپل کور   ده پوهنتون او  بحثونه کول.
  دغه کور پریښودلو ته اړووت،  دغه محیط او  بې شمیره ستونزوله امله د  وخت هم راغی چې د 

  څنګه چې لیکنه،   پورته شو؛   یې له استرالیا نه را   غږ   سر او   او   کډه شو  څه یې پریښودل،  هر
  فرهنګیانو  نورو   هلته هم لکه د   نو  دایمي عادت باندې بدل شوي وو؛  ژباړه یې په یو   څیړنه او 

  همدغو   چې د   پام وړ لیکنې یې وکړې،   د   علم ډیوه یې بله وساتله،   د   آرام پاتې نه شو،  په څیر 
م کال   ۲۰۰۶چې په   ږي،ېـوړ اثر» افغانان په استرالیا کې« نوم  قدر  د   په پایله کې یې یو هڅو 

 شو.  خپور  کې چاپ او 
 

  هم آثار   ژورنالستانو   او   لیکوالو   سیمه ایزو   څرنګوالي په باب،  ژوند د   د   افغانانو   په استرالیا کې د 
  پر   وینا پوهاند حمیدهللا امین د   استاد  د  خو  دي، وړ  قدر چې په خپل ځای د   ي دي،ل مقالې لیک او

(  Tin Mosquss and Ghan Towns)  دکریستیان ستیونزاثر  پاملرنې وړ اثر   کې د   اساس په ټولو

ږي چې  ېـګڼل ک  خورا مهم تحقیقي اثر   یو  سره،   په نظرکې نیولو موازینوعلمي    ټولو   چې د   دی،
  لیکل شوو   ټولو  په باب تقریبآ د   افغانانو  د   او  انتریوګانو  سفرونو،  زیارونو،   وروسته له ډیرو

م کال په »آکسفورد یونیورستي  ۱۹۸۹نه وروسته لیکل شوی او په    ړنو ېـڅ  او  له لوستلو   آثارو 
 نهم مخ لمنلیک(  د  ، ۳) کې چاپ شوی دی.  پرس«

 

  خپل کتاب )افغانان په استرالیا کې( له پاره د   د   همدا اثر کریستیان ستیونز  استاد حمیدهللا امین د 
ځینې برخې یې ورنه    یې پیل کړ،   خپل کار   او   ماخذ په ډول په نظرکې ونیو   معتبر   یوه لومړني او 

امین صاحب   ورباندې ورزیاتې کړې. تجربې یې  لوستنې او اوریدنې، خپلې لیدنې،  وژباړلې او
 یلیزې په یوه برخه کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي: ـپ د  خپل اثر د 
 

علمي    لړ   یو   په ژوندانه،   افغانانو   په استرالیا کې د...   څو   تر   کې پتیلې وه،   »ما په لومړي سر 
  ړنې د ېـعلمي څ دې    چې د   دا  خو   یو   پریکړه بدله کړه.   خو وروسته مې دا  سره کړم،   تحقیقات تر 

بل دا چې په    او   چې ما نه درلودل؛  ته اړتیا وه،  منابعو   له پاره زیات وخت او  سرته رسولو 
په    وتلي وو... ځکه نو   په دې باب له چاپه را   ښه تحقیقي آثار   ډیر   شمیر  کې یو   کلونو   وروستیو 

 Tin Mosquss and) همدې اثر  په خاصه توګه د   څو  تر  کې مې پریکړه وکړه،  وروستي پړاو

Ghan Towns  )زیاتې کړم...«   خپلې لیدنې کتنې هم پرې ور  په زړه پورې برخې وژباړم او  
 مخمونه( ۹ـ  ۸پیلیزې    د  ،۳)
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امین صاحب کتاب   نیک تصادف له مخې د  یو  کې د  قحطۍ په بازار  د  آثارو  دلته په اروپا کې د 
علمي دروندوالی غبرګ مخې    امین اوږده ونه او  سره مې د   کتاب په لیدلو  د   ته الس ته راغی.  ما

 مزه مې ولوست.  ،په مزه  او کاپي کړ ړه مې فوتوـپه بی ته ودریدل،
 

 کتاب شکلیات په دې ډول دي:  د  
 

 ، افغانان په استرالیا کې کتاب نوم: د 
 

 ،پوهاند حمیدهللا امین  لیکوال: 
 

 ،خپرندوی: رڼا علمي مرکز 
 

 ،م کال  ۲۰۰۶ل /   ۱۳۸۴چاپ کال:  
 

 . پیښور  دانش خپرندویې ټولنې تخنیکي څانګه، چاپځای: د 
 

 ته لویه معنوی ډالۍ بللی شو:   اهدا یې په رښتیا ،اهدا شویو
 

 نامې پریښي دي.«   ته چې په پردي هیواد کې یې له ویاړه ډکې کار  قهرمانانو  سپیڅلو  »هغو 
 

د   د  وروسته  نه  یادښت  له  ټولنې  د   خپرندویې  چې  راغلې  مقدمه  یون  اسماعیل  کتاب    استاد 
 ارزښت په باب لیکي:  کتاب د   یون د   کې وړاندې کړې ده.  علمي ټکو  خو   پیژندګلوي یې په لنډو،

 

  یولس څپرکي لري،   سریزې سربیره،له    پیلیزې او سریزې  یوې    پر  »افغانان په استرالیا کې اثر،
موضوع پای    کلتوري انحالل « پر   افغانانو   »د   موضوع پیل او  چې »اوښان په استرالیا کې« پر 

 مقدمې ه مخ(   ،د ۳ږي ...« ) ېـته رس 
 

  چاپولو  او   لیکلو  ژباړلو،  کتاب د   استاد پوهاند حمیدهللا امین سریزه )پیلیزه( راغلې چې د   بیا د 
 ږي. ـېبیا اصل موضوع پیل ک او  خبرې شوې دي،  پرعلمي اړتیاوو 

 

سره ښودل    لنډیز  په ډیر   معلومات راغلی دی او   پاملرنې وړ  آسترالیا په باب د   په کتاب کې د 
د  دي چې  تورپوستي وو   شوي  اوسیدونکي  پخواني  د»  آسترالیا  نامه  Aboriginesچې  په   »

  ۱۱)پیلیزه،  پنځوس زره کاله پخوا له جنوب ختیزې آسیا څخه راغلي خلک بلل شوي دي  یادیدل او 
  مخ(  

استرالیا    کې یې د   ۱۶۰۶ه  پ  او   هالندیان لومړني خلک دي چې استرالیا ته تللي دي.   په اروپا کې،
م کې انګریزان هغه لومړني خلک    ۱۷۸۷بیا په   په باب په لیکلې بڼه معلومات وړاندې کړی دي،

م کال پورې یې  ۱۹۰۱  ننوتل چې تر  داسې ور  چې په استرالیا کې یې استوګنه غوره کړه او  وو
 . مستعمره پاتې شوه 

 مخ( ۱۱،پیلیزه،۳) 
 

له پاره    علمي څیړنو  او  باروړلو   اوښانونه مخکې هم استرالیا ته د هغوی له    د   او  له افغان اوښبنو 
 نه څاروي وړل شوي وو.   نوهیوادو  له ځینو 

 

لومړنی    غوایي بوتلل،  له ځان سره آسان او  استرالیا ته له خپل ورتګ سره جوخت،  اروپایانو
کلکتې  م کال کې اوه اوښان له  ۱۸۴۰په    م کې رواړل شول،  ۱۸۴۰اوښان له افریقې څخه په  

 پنځم مخونه(؛   څلورم او دریم، ، ۳)  څخه یوړل شول 
 

استادحمیدهللا    م کال کې په استرالیا کې قدم کیښود.  ۱۸۶۰په  اوښانو خولومړنیوافغان اوښبنو او 
 امین لیکي: 

 

هغه درې تنه پښتانه کوچیان    استرالیا په خاوره کې یې قدم کیښود،  »لومړۍ ډله افغانان چې د 
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سره    اوښانو   شمیر   له یو  له پاره،  مخ بیولو  پر   د   علمي څیړنو   او  پلټنو  کال د   ۱۸۶۰چې د   وو 
 مخ(  ۳،۵استرالیا ته راوستل شول...« )

 

موندل کیدل ډیر مهاجرین استرالیا ته    زرو  سرو   کې د   نیوساوت ویلز  استرالیا په ویکتوریا او  د 
کې ځینې انګریزان هم وو چې په هند کې یې په ملکي    په دې مهاجرو  وهڅول.ورتګ له پاره    د 

هم جارج جیمزلیندلز)    په دې ډله کې یو   او اوس مهال متقاعد وو.   نظامي برخو کې کار کړی و  او
Georg James Landells.خپل    ده د   ( نومیده چې څوارلس کاله یې په هند کې کار کړی و

ده په دې الره کې    سفرونه کړي وو،   منځ الره کې ډیر  تر   پیښور   اوکراچۍ    کار په موده کې د 
سره    ږد په وخت کې څومره ستونزمن کارونه ترېـل  د   مالونو   اوښبانه د   چې اوښان او  لیدلي وو

 کول. 
 

  ومنل شو،   له پاره وړاندیز  جاج اخیستلو  د   علمي څیړنو   د   برخو   منځنیو  استرالیا د   کله چې د 
  وو،   تجربه شخص په کار  ښه پرمختګ له پاره با  د   ړنوېـعلمي څ  د   نو  بودجه ورته منظور شوه،

  لیندلز  همدا یاد جارج جیمز  لرلو په خاطر   ښې تجربې د   په منځ کې د   داوطلبانو   چې د اووسوو
خپلې تجربې له مخې    ده هم د   مخ( او۳،۶)   ي لچې اوښان او اوښبانه استرالیا ته راوړ  وټاکل شو، 

 له پاره ډیر مناسب وګڼل.  دې کار اوښان د  هغو   د  افغان کوچیان او 
 

دوست    څنګ هغه لومړني افغانان چې استرالیا ته ورغلل،  تر   خلکو   د   ملکونو   نورو   په دې ډول د 
په تیره بیا   ږي چې افغاني اوښانو،ېـویل ک (  ۷، ص ۳بلوچ خان نومیدل )  احسان خان او  محمد،

اقلیم سره په چټک ډول    او   استرالیا له طبیعي شرایطو  د   اوښانو  څخه راوړل شوو  له کندهار
مخ(  ۳،۷)   مناسب وګڼل شول  ،په پرتله  اوښانو  راوړل شویو  څخه د   وادنوېه   له نورو   او  تطابق وکړ 

 پسې وغځید.   راوړلو کار، د   همدې جنس اوښانو  کې د  وکلونو   په راتلونک  ځکه نو 
 

کې یې په علمي    آسترالیا په بیدیاوو   د   ولري،افغانان پرته له دې چې علمي زدکړې یا تحصیل   
ښودلې ده چې په دې علمي    ړنو ېـڅ  په استرالیا کې دغو   کې ارزښتناکه رول ولوباوه.   څیړنو

 مخ( ۳،۳۱څومره اهمیت وړ وې.)   د  تجربې،  پوهه او   افغانانو کې د  سفرونو 
 

له    ومي، ن (  Thomas Elder)  میالدي کال کې توماس ایلدر  ۱۸۶۵له دې نه وروسته په   چې 
یودیرش تنه    اوښان او   ۱۲۴  ښې تجربې یې درلودې؛   سفرونه کړي وو او   سره یې ډیر  اوښانو 

او   د   افغانان،  ته ورسول  استرالیا  له الرې  اوښانو   کراچۍ  له  استرالیا کې یې  د   په  ګټې    څخه 
 مخ( ۳،۷کیښود.) بنسټ   لومړني مرکز روزنې د  اوښانو د  د  اخیستنې او 

 

  یوې اوږدې مودې له پاره د   خرابوالي له کبله د   د   اقتصادي شرایطو  وروسته په استرالیا کې د 
  کې دوه سوه نه پنځوس  ۱۸۸۴په    اوښان او   ږـم کال کې شپ۱۸۸۳په    خو   تجارت بند شو،  اوښانو 

  ر ېدغه شم  سره راوستل شول.  افغانانو  تنو(  ۴۰یا څلویښتو)(  ۳۵له پنځه دیرش )  اوښان،(  ۲۵۹)
له دې نه دوه کاله    بل تاج محمد نومیده.   فیض محمد او   چې یو   راوستل،  افغانانو   اوښان دوو تنو

ږسوه  ـم کې شپ۱۸۸۷په    سره استرالیا ته ورسیدل.  افغانانو   له یوشمیر نورو   اوښان،  ۲۵۰وروسته،
مشري یې »میردوست خان« نومي افغان  چې    سره،  افغانانو   شمیر  له یو  نور اوښان، (  ۶۰۰)

 استرالیا ته ورسیدل.  کوله،
 

په  (  ۹۰۰دنه سوه )   فیض محمد،  تاج محمد او  کې دوو ورونو،    لسیزه  ۱۸۹۰ږي چې په  ېـویل ک
افغانان یې څارنې    خوا کې نور  او  سلو په شاو   چې د   شا وخوا کې خپل شخصي اوښان درلودل،

 مخ( ۳،۸پالنې ته ګمارلي وو.)   او
 

پریښود    پیل کړی و،  بار  کار او   اوښانو  نومي چې په ډیر شوق د   (Thomas Elder)اس ایلدرتوم
 السه کړ.   تر  افغانانو دا کار  او
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م کې استرالیا ته د درې سوه    ۱۸۹۳په    خوا اوسیدونکی،عبدالواحد نومی افغان،  کابل شاو  د 
دغه راز په    تجارت پیل کړ.  اوښانو  په راوستلوسره، د   نه څلویښت افغانانو  څلویښت اوښانو او

اوښان له پنځوس تنو    سوه نور   څلور   افغانانو   جمعه خان نومو   سلطان محمد او  تیر یاد کال کې، 
 مخ( ۳،۹رسول.)  بندر ته و ( Port Augusta)استرالیا پورت اوګوسته  سره د  نور افغانانو 

 

د    په مرسته،  اروپایانو   ځینو م کې وکوالی شول چې په سیمه کې د  ۱۸۹۵په    په دې ډول افغانانو 
منځ ته کړي چې مشري یې    را    ږد یوه لویه کمپنۍېـرال  ږد ېـل  کې د   په ښار   ( Bourke)بورکه  

  د   کټواز او   ویل کیږي چې عبدالواحد په بلوچستان،  عبدالواحد نومي افغان ته ورله غاړې وه.
  اوښبانه، ته به اوښان او په مرس   هغو چې د  استازي درلودل،  کې، نورو سیمو افغانستان په ځینو 

 استرالیا ته لیږدول کیدل. 
 

په دې ډول په استرالیا    اوښان استرالیا ته ولیږدیدل او   افغانان او   سره نور   وخت په تیریدو   بیا د 
 نسلونه پسې زیات شول.  اوښانو  د  هغو د  افغانانو او کې د 

 

 داسې به وي:  ویشل شي،   برخو و ورتګ سلسله په دریو   د  افغانانو که استرالیا ته د 
 

 افغانانو ورتګ، کار د درې کلن قرار داد له مخې د  ــ استرالیا ته د 
 

 ورتګ،  افغانانو  له مخې د  رسمي ماموریتونو سیاسي او  ــ استرالیا ته د 
 

 افغانانو ورتګ.  ستونزو اوغوښتنوله مخې د   نورو  ــ استرالیا ته د 
 

  ځکه دوی ته د  لنډې مودې له پاره وه؛  د  استوګنه،  افغانانو لومړنیو تللو    څنګه چې استرالیا ته د 
په هغه وخت کې ډیری راغلي افغانان په انګلیسۍ ژبه    ورکړل شوی.   ،نه و  مهاجرت امتیاز 

له انګلیسي    نه انګلیسي ته او  چې له پښتو  داسې څوک نه و  لیک او لوست نه شو کوالی.  غږیدل،
  دوی د   د   او  افغانانو  پاتې اسنادو کې د   وخت نه په راله هغه    ځکه نو  نه پښتو ته ژباړه وکړي؛ 

 مخ( ۳،۱۱په باب معلومات لږ ثبت شوی دی.)   اوښانو
 

دوی    ته د  راتګ له پیل نه افغانانو   ویل شي چې استرالیا ته د   یوه ترخه واقعیت په ډول باید و   د 
داسې    ته کتل شوي،  په ټیټه سترګه ور   کړل شوی،  صداقت په اندازه امتیاز نه دی ور  او  زیار  د 

  په برخه کې ځای پر   ساتلو  د   دوی به داوښانو  کښتیوکې چې اوښان راوړل کیدل،  چې په هغو
دوی به هم    کې چې اوښان ساتل کیدل،  ځایونو   دننه په استرالیا کې به هم په هغو   ځای کیدل او 

  دوی ته د   کړ،تجارت په خپله هم پیل    اوښانو   د   وروسته کله چې افغانانو   ځای کیدل.   ځای پر 
  راتلونک   استرالیا ته د   م کال نه وروسته،۱۸۹۷کله چې له    خو   نه کړای شول،  مهاجرت اسناد ور

م  ۱۹۰۴بیا له    شول،   برابر   مهاجرت اسناد   دوی ته د   قانون نافذ شو،   راجستر  ثبت او   د   وکارګرانو 
 مخونه( ۱۲ـ  ۳،۱۱دوی ته پاسپورتونه ورکړل شول.)  کال څخه وروسته،

 

استرالیا    حتی د   شمیر په باب دقیقه احصایه نه شته،  د   افغانانو   کې په استرالیا کې د   په هغه وخت 
هغه وخت په    استرالیا د  چې د  دلیل یې دا و کې هم.  رسمي اسنادو او هغه وخت په مطبوعاتو  د 

  د   ټول په یوه ډله کې شمیرل شوي دي.   آسیایان،  نور   هندیان او   ترکان،  کې افغانان،   احصایو 
  ( احصایه د Ghantowns)خپلوکلیو  افغانانو د  په برخه کې بله ستونزه دا هم وه چې د   افغانانو
مخې   ملحظاتو   خاصو  مشرانو   د   له  کیده.)  افغان  ورکول  نه  سمه  خوا   مخ( ۳،۱۳له 

  کې تر  میډیا په پاڼو  اوسه د  تر   هغه وخت په اسنادو کې ثبت او   استرالیا د  کومې احصایې چې د 
را  موږ دي،  پورې  را   او  رسیدلې  استرالیا کې( کې  په  اثر)افغانان  په خپل  هم    امین صاحب 

  ځکه له دې زیات څه ویل به په دې برخه کې له تیروتنو   اټکلي بڼه لري،  اً اکثر  اخیستې دي،
 سره مل وي. 
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  دویر یلري. د وخت په ت  ه ړا  ېم کال پور۱۹۲۵  ی د داستان پا  بنوښاو او  انوښد او  ېک  ایپه استرال 
بلک نه،  په    دونکي یبدل  ه څژر هر    رډی  ې سره ورو،ورو  کال ک۱۹۲۵و،  مدرن  ې م  نوي    زه ید 

  لود،یبا ت ښخپل ارز ې په اقتصاد ک   ا ید استرال انو ښاو دوسره، یته ک ځ په رامن  لو یترانسپورتي وسا
 ته ستانه شول.   واد ی خپل ه رتهیب  یې  ېنځی او   لړک دایته نور کارونه پ  انونو ځافغانانو  نوځی

 

نه    ،ی( نور نه شول ساتال انښ)اوريګمل ه ږد خپل ژوند خوا  بنوښاو ېخبره دا ده چ ۍنی خواش  د 
د وفادارو    ېتوان درلود، چ  ړېد ورک  یېمال   ړې د لو  یې او نه    دلیپوه  ېباند   ولډ په    ولوڅ د خر  یې
  ې ک   تو ښ د   ه یپا  ې په ب  یې   ا یاو    ل ړوی   ه ځله من  یې   ا ی  ې نو همغه و چ  ؛یساتلي وا  یې   ول ډ په    روګمل

او   ېکار نام  ې کډ  ونو ړ ایخو له و وله؛ یخپله مخه ون  ګې ستر ې کډ  کوښ له او ی او دو لړک ې خوش
. په  ي ړایهر افغان و   یې   ادولویاو    دلو یپه ل  ېدي، چ   ې پات  ې ک  ا یپه استرال  ې تر نن پور  یې  ښې ن

  یې سفرونه کول او د خلکو مالونه   کډ   هړ ایله و   انو ښاو  یافغانانو او د دو   ېهمد   ې هغو الرو چ
  له،یپه وس   انو ښخو نه د او   ي، یږک   دولیږمالونه او خلک ل  ي،یږ ک  ګرات   ګاوس هم ت   دول،یږل

اوس    يډ اګ. هغه اورید   ې افغانانوته پات  یېاو نوم    ړایخو و   له؛ یپه وس  رو ټاو مو   و ډ اګ  لید ر   ېبلک
د   نامه  دافغانانوپه  ت   « Ghan Express» هم  نوم  اوسني    ایاسترال  خو   کوي؛   ګ رات  ګپه  ته 

او    ونوړاید و   کونو یته د خپلو ن  ا یاسترال   ې چ  ې له د   ې... مخک ن یورتلونکي افغان مجبورمهاجر
  یې   ې کارنامو په بدل ک  کو ینومونو او ن  کو ید هغو د ن   ای او    وري، ګ و  ارونه ګاد ی  ولویخولو تو 

 . يیږ استول ک  ه د کبانو خوراک ت ېشي، په اوبو ک  ل یراغالست ور ته و و ه ښوشي او   ی درناو
    

   مآخذونه: 
 
-۱http://www.bbc.co.uk/persian/2012/09/120923_k02-afghanــ  
australia-film.shtml  
 
-۲http://www.darivoa.com/content/afghan-camel ــ
ridders/1513426.html ـ 

 
م  ۲۰۰۶ل ـ   ۱۳۸۴پیښور،   رڼا علمي مرکز،  افغانان په استرالیا کې، )پوهاند(،  امین،حمیدهللا ــ  ۳

 کال،
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/persian/2012/09/120923_k02-afghan-australia-film.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/2012/09/120923_k02-afghan-australia-film.shtml
http://www.darivoa.com/content/afghan-camel-ridders/1513426.html
http://www.darivoa.com/content/afghan-camel-ridders/1513426.html
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 زما افغانستان 

 

(Mit Afghanistan ) 
 

 د افغانستان په باب یو مستند فلم ته بیا ځلي کتنه 
 

 
 

څه موده مخکې یو فرهنګي دوست د یو ځانګړي بنډار په ترڅ کې را ته یاده کړه چې له ځینو  
مهمو فرهنګي کارونو نه چې په بهر کې د افغانستان او افغانانو په باب تر سره شوي دي، د تا  
په ګډون هیڅ یو قلموال یا خبر نه دي او یا هم د هغو په باب څه نه لیکي او نه یې نقد کوي او  

 نه یې د ګزارش په بڼه یادونه کوي.  
 

ما ور ته کړل یو لنډکی مثال خو به راکړې چې څه داسې مهم شوي دي چې زه او یا هم نور  
قلموال غافله او ور نه نا خبره یوو. ده را ته و ویل دا دی د ډنمارک په کوپنهاګن کې څه موده  

افغانستان په باب یو مستند فلم جوړ کړی  وړاندې یو افغان له یوه ډنمارکي ټیم سره په ګډه، د  
 دی او تاسو یا ورباندې خبر نه یاست او یا مو څه نه دي پرې لیکلي او... 

 

ما ور ته کړل چې ته خو به د نقیب خواجه »زما افغانستان« نومی فلم نه یادوې؟ ده را ته کړل  
یل چې ولې ما لیکلي و  خیر یوسې هماغه یادوم، له مال نه خو یې نوم هم هیر و. ما ورته و و

او خپاره کړي مې هم دي، ښه په وخت او پر ځای ما خپله له خپلې کورنۍ سره، په کوم ښار  
کې چې اوسیږم، ور ته کمپاین کړی د فلم رکالمونه مو ویشلي دي او په پای کې مې په خپله د  

ه مفصل ګزارش  خپلې کورنۍ له ځینو غړو سره فلم تر پای پورې لیدلی دی او بیا مې یو ښایست
 کړی دی.  خپور کال په فبرورۍ کې مې  ۲۰۱۳ور ته لیکلی او د 

 

دې دوست هیله را نه وکړه چې چیرې دې خپور کړی دی، ما ته یې پته را کړه چې زه یې  
کې خپره کړې ده، په نورو    ولولم. ما سمدالسه ور ته ویل چې ما خو یاده مقاله په څو ویبپاڼو 

http://tolafghan.com/posts/26975
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ویبپاڼو کې به یې تر السه کول لږ ستونزمن وي، خو په افغان جرمن آنالین کې زما ځانګړي  
 آرشیف ته مراجعه وکړه، هلته یې لوستالی شې. 

 

یوه ورځ وروسته یې بیا وپوښتلم چې انډیواله هلته ستا  د مقالې سرلیک شته، خو چې کلیک یې  
کړې نه تر السه کیږي. ما چې کنترول کړ، په رښتیا چې نه تر السه کیده، نومې د افغان جرمن  
تخنیکي   به کومه  ده؟ هغوی و ویل چې ښایي هماغه وخت  ته و ویل چې څه خبره  دوستانو 

ه شوې وي چې زموږ هم پام نه دی ور ته شوی، که یې اړتیا وینې، کیدای شي بیا  ستونزه پیښ 
 یې آنالین کړو.  

 

ما هم خپلو لیکنو آرشیف را خالص کړ او د مقالې اصل مې را پیدا کړ چې اوس یې یو ځل بیا  
  آنالین کوم، خو مخکې له هغه نه د افغان ــ ډنمارکي ژورنلست ښاغلي نقیب خواجه په باب دوې 
هغه مهمې خبرې چې د دې مقالې له لیکلو نه وروسته پیښې شوې دي، لومړی به د هغو یادونه  

 وکړم بیا به اصل مقاله راوړل شي. 
 

کله مې چې د ښاغلي نقیب خواجه فلم ولید او دا مقاله مې ور ته ولیکله او خپره مې کړه، ما  
ولولي او له ما سره به د اړیکو    داسې تمه درلوده چې ښایي ښاغلي خواجه به یا خپله دا مقاله 

اوخبرو ور پرانیزي ا و یا به حد اقل کوم بل څوک د ده پیژندګلوو افغان دی خبر کا چې ستا پر  
فلم داسې یو څه لیکل شوي دي، ته یې منې او که یې په مقابل کې کوم استدالل لرې، خو له  

 ګیده. هغې ورځې نه بیا تر نن پورې د ښاغلي فلم جوړونکي پته ونه ل
 

کال په لسمه میاشت کې کیف ته یو سفر درلود، کله چې له سفر نه راستون شوم،    ۲۰۱۴ما د  
پیژندم، ما   په تصادفي ډول مې ښاغلی خواجه د کوپنهاګن په هوایي ډګر کې ولید. ده زه نه 
ورپسې غږ وکړ ومې دراوه او ځان مې ور وپیژانده او په بیړه مې ور ته و ویل چې ما ستاسو  

مستند فلم)زما افغانستان( باندې دغسې یوه مقاله لیکلې ده او غواړم د دغه فلم او ستاسو د  پر  
نورو هنري ژورنالستی کارونو په باب افغان لوستونکو ته څه نور شیان هم ولیکم، زه ستاسو  

 مرستو او مشورو ته اړتیا لرم او...   
 

ما سره اړیکې وساتئ، خو له هغې ورځې    دا مې د تیلفون شمیره او دا مې هم ایمیل، هیله ده چې 
 بیا تر نن پورې د ښاغلي خواجه پته بیا هم ونه لګیده. 

 

د  خواجه  ښاغلي  ولیدل چې  مې  کې  میډیا  ډنمارکي  په 
د    ۲۰۱۶ فلم  مستند  ورته  کوم  د  کې  لومړیو  په  کال 

جوړولو له پاره سوریې ته د تګ شوق کړی و، خو  هلته  
او هغه څه ور سره     له تاو تریخوالي سره مخ شوی و

وای   نه  سره  ژورنالست  یوه  له  باید  چې  وو،  شوي 
شوي.تورکي پولیسو د ټولو قوانینو پر خالف ښه ډبولی  
چې   بانجان،  سوسنی  لکه  و  اړولی  یې  شین  داسې  و، 
وروسته له لږ رغیدو نه یې بیا له کوم تلویزیون سره په  

 کې د مسالې جزیاتو باندې په خپله رڼا اچولې وه.   انتریو
 

 او اوس هم خپله مقاله: 
 

ــ افغان    یو   هغه فلم نوم دی چې د   » زما افغانستان « د 
  ۲۰۱۳دا فلم یو وار د    شوی دی.   جوړ   په مرستهډنمارکي ټیم    یو   د   ،ډنمارکي ژورنالست له خوا 

او    لویو (  ۱۲)  ډنمارک په دولسو   د   ماښام په پنځوبجو،   د    نیټې (  ۳۱دیرشمې)  یو   جنورۍ د   کال د 
دقیقې    بجونه څو  ماښام له اتو  فبرورۍ د پنځمې نیټې د تیر  کال د   ۲۰۱۳بیا د   کې او   وړو ښارونو

 په استثنایي ډول نندارې ته وړاندې شو.    له خوا، (  DR2)ډنمارکي تلویزیوني چینل    یو  د   وروسته،
 

https://www.youtube.com/watch?v=zMAHAJx5L3s
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لکه مات ورخ    زیانمن شوي دي چې،   پلوه داسې ځپل شوي او   اړخیز   خلک له هر   ټولنه او   زموږ 
ښکته    باندې ور  ږلۍ او... وخت ناوخته ور  باران،  باد،  ماتیږي.  باندې ور  له هرې خوا اوبه ور

 خلک داسې دي لکه:  افغانستان ټولنه او د افغانستان اوپه دې ډول  او مخ سره وړي پرهر څه  کیږي او 
 

 ټوله بۍ«   بۍ،ا»
 

 کوکې دي او...   چیغې دي،  ته یې چې اړوې درد دی، هرې خوا 
 

 چا وکړل؟   داــ 
 

 څنګه یې وکړل؟  ــ 
 

   ؟ ولې یې وکړلــ 
 

له    اوسره هم نه شته    اوسه پورې یې ځواب له افغانانو  په سل ګونه نورې پوښتنې چې تر  او
  که خبروي یې،  افغانان یا څوک نه پرې خبروي او   که وي هم ــ چې شته ــ خو  بهرنیانوسره هم.

نه    کړای شوی دي چې لوری ور   ګیر   ځکه چې افغانان په داسې دایره کې را  ناوخته وي،  ډیر
 دې ځواب به پیدا کړای شي.  څوک دی چې د  ورک دی. 

 

همدې مقالې   لکې زما اصلي موخه دا ده چې دا خبره د ب  فلم نقد نه دی، په دې لیکنه زما مقصد د 
له داسې    فلم،  ته ورسوم چې دغسې یو  غوږونو  افغانانو  ګوټ کې د ،  نړۍ په ګوټ   له الرې د 
 په باب جوړ شوی دی.   افغانانو افغانستان او سره د  محتویاتو 

 

کړې ده چې په  کې دې موضوع ته اشاره    مقالو په لړ  ځینو  خپلو   ځلې د   څو   ، څنګه چې ما څو
په   ستونزو  دغو  چې د  سره مخامخ دي، پردي چاپیلایر کې مهاجر افغانان له رنګارنګ ستونزو

ږلۍ له آسمانه    ستونزې افغانانو ته لکه باران او   هم په فرهنګي ډګر کې ستونزې دي.   ډله کې یو
سره    تر  د   اهدافو  خپلو   بلکې یا یې دوی خپله ځان ته زیږوي اویا یې نور د   ښکته کیږي،  نه را

 دا هم ځان ته دالیل لري:  او  ته ږدي   کیدوله پاره په مخ کې ور
 

بیا کوم نیم چې سواد    سواد له نعمت نه بې برخې دي،   زمو وطنوال په ډیره سلنه کې د   خو   یو 
مطالعه نه    دوی له ډلې نه هم ډیره سلنه له مطالعې او روابطو نه قصداً ځان لرې ساتي،  د   لري،

  بې خبره پاتې کیږي.   ګوښه ساتي او په پای کې له فرهنګي کارونو   هر څه لرې او کوي ځان له  
  ښارونو   ډانمارک په دولسو   د   کې،دا فلم په عین وخت  )زما افغانستان( دی.   ښه مثال یې همدا فلم

وړیا ډول  په  کې    ښارونو   په نورو  باندې لګول شوی و،  چې تکټ ور  پرته له کوپنهاګن نه،   ،کې
هیدرسلیفله    وښودل شو، په  نه  ډلې  یو   (Haderslev)  هغې  له  زه    نورو   شمیر   ښارکې چې 

 سره په کې ژوند کوم.  افغانانو
 

تنه  (    ۵۰)  چې له دې ډلې نه پنځوسي،  تنه افغانان ژوند کو   ( ۸۸) دلته لوی او واړه اته اتیا  
په داسې  .  راغلي ووتنه تنکي ځوانان    فلم لیدلو ته یوازې درې تنه لویان اوڅلور  د   خو  لویان دي،

  د   او  کې لږول شوي وو  فلم دښودلو اعالنونه شپږ ورځې مخکې په عامه ځایونو  حال کې چې د 
بازارکې ویشل شوي هم   او  له خوا الس په الس په ښار  افغانانو  دې تر څنګه دا اعالنونه د دوو

لم اعالنونه او  ف  آمر له خوا د   مسؤل دفتر د   یو  ښاروالۍ د   سترګو ولیدل چې د   ما په خپلو  وو.
فلم په لیدلو ځانونه    هغو ښاغلو د   خو   اړوند توضیحات، یوې افغانې کورنۍ ته ورکړل شول،

   دغسې یې در واخله په نورو ښارونو کې هم. زهیر نه کړل. 
 

نه   دوی مقام بیا له ټولو  د  عالقې مسآله مطرح شي، مینې او  سره د   فرهنګ  که له افغانستان او
 درنه وي. تله یې   او  لوړ
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  د   نو   لیکلونقشه په خپل ذهن کې ویستله،   همدې کرښو د   فلم له لیدلو نه وروسته مې چې د   د 
  هغوی دې کور ودان وي زما د   د   افغانانو ته تیلفون وکړ،  تنو  دقت له پاره مې څو   معلوماتو د 

باب یې  خپریدو په    جوړیدو او   فلم د   د   خو   کړل؛   سمه توګه را   نظر وړ معلومات یې په دقیق او 
   هیڅ معلومات نه درلود.

 

فلم    ډنمارکۍ ژبې ته د   غړی یې،  کورنۍ یو  چې د   بل تن داسې افغان ته مې هم تیلیفون وکړ،  یو
څه ګډ وډ معلومات    فلم په باب یې لږ  دې تر څنګ چې د   د   متن په ژباړه کې کار کړی و،  پښتو   د 

پوښتنو په خاطر په جاسوسۍ هم تورن    ډیرو  دې فلم په باب د   په غیر مستقیم ډول یې د   کړل،  را
 راته وې ویل:  کړم او

 

 تر شا ته هم کوم خاص استخباراتي هدف لرې او...«   دې پوښتنو »د 
 

  یو   دردونو   څو  دردونوله ډلې د   »زما افغانستان« فلم کې هڅه شوې ده چې دوران افغانستان د 
ار کې زما له نظره پاتې  جوړونکی ګروپ په دغه ک  خو   وښیي،  ته ور   لیدونکو   تت شانتې انځور 

ښاغلي    ډایرکتر،  فلم د   کوم معلومات چې د   ښاغلی نقیب خواجه.   فلم دایرکتر  په تیره د   راغلی دی، 
ده له    د   ده پالر،  د   لم په متن کې راغلی دی؛  دف  فلم په ریکالمونواو  نقیب خواجه په باب د 

په ډنمارکي ټولنه کې لوی    زیږیدلی،دی په کوپنهاګن کې    مخکې ډنمارک ته راغلی دی،   زیږیدو 
په خاطر   د   په ژورنالیزم کې یې زدکړې کړې دي؛   ښوونځي ته تللی او   شوی،    دی د   همدې 

ضعف    فلم د   ښایي د   او... نه لرې پاتې شوی دی.   ژبو  کلتور،   پیښو،   افغانستان له عیني ژوندانه،
پایه    نه تر  ما فلم له سر  دی. آشنا    څه سره نا   دا وي چې دی دافغانستان له هر  کې یو   په دالیلو 

  څه له پاره جوړشوی دی؟   په مقصد باندې پوه نه شوم چې ولې او د   جوړیدو  فلم د   د   خو   ولید،
پایه    په فلم کې له سرنه تر   خو  فعالیت وي،  ډنمارکي عسکرو  میشتو  که موخه یې په هلمند کې د 

  که د   او  ویل شوي دي،فعالیت په باب څه    نه یې د   هم نه شته او   ډنمارکی عسکر  پورې یو
که افغانستان ته    هدف خو به رسوي.   او   مسیژ  یو   له خوا هم دا کارشوی وي،  استخباراتي کړیو 

  ښودلو ته یو  او   دې فلم جوړولو  د   تګ نه پخوا دا کارشوی وای،  د   ډنمارکي عسکرو   او   د ناتو 
دي او... په  طالبان    تروریستان دي،  افغانستان حالت دغسې خراب دی،  چې د   دلیل کیدای شو، 

تود    دې پالیسۍ له مخې چې راځه تنور   که د   او  لیږل کیږي؛   مرستې له پاره قوا ور   دې دلیل د 
ټوپکي   ځکه په افغانستان کې د  بیا سمه ده.   نو  خپله مخه نیسه، نور  خپله ډوډۍ پخه کړه او  دی،

پوښتنې څوک نه شته    د   پوښه دیګی شو،  افغانستان یوبې خاونده بې سر   واکدارۍ په راتګ سره،
خپل    همدې تګ راتګ په لړ کې دوی هم والړل،  د   پردل برو« مخه ونیسي، کندل بیا،  چې »د 
 بیرته په خپله مخه راغلل.  پروګرام یې تطبیق کړ او  پالن او 

 

چیرې    دا فلم چیرې ځي او   څه یې وکړل او   ویل،   څه و  افغانانو  دا چې په دې فلم کې کلیوالو
دوی    په ګټه یا نقص دی؛  افغانانو   افغانستان او  څومره د   هدف له پاره اوکوم    ښودل کیږي او د 

  ناچیزه مبلغ ور   ته ښایي له موبایل سره یو   افغانانو   بې خبرو   بیوزلو   باندې خبر هم نه دي.   ور 
 واخلي.   خوښې وړ تصاویر    د  راغلو فلم جوړونکو  د هغو پیسو په مقابل کې دوی    چې د   کړل شوی وي،

 

  فلم محتوا،  فلم جوړونکي مسولین پرته له دې چې د   ظاهري اړخ نه داسې ښکاري چې د فلم له    د 
خپروي    هسې دې ته خوشاله دې چې دوی مستند فلم جوړکړی دی او   ته پام وکړي؛   پایلو   پیغام او 

شا دوی کوم بل هدف ولري ــ چې ښایي ویې هم لري ــ دا به بیا بیله پوښتنه    دې تر  که د   او  یې،
  د   فلم نورې برخې هم لري او  له قراره دا  اوریدو  دا خبره ځکه کوم چې د   ث وي. بیل بح  او

فلمونه اخیستل شوي   دې ته ورته نور په واسطه، موبایلونو افغانستان په نورو والیتونوکې هم د 
زه    چې څه وخت به راځي،  دې فلم پاتې برخې هم شته،   د   نو   که دا معلومات رښتیا وي،   دي،
 یم. نه   باندې خبر  ور
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بیا    پر لور روان دی،   هوایي ډګر  فلم له کوپنهاګن پیل کیږي چې ښاغلی ډایرکتر)نقیب خواجه( د 
بیا    کوم هوټل ډوله ځای ته یې بیایي،  کلی وایي،   افغان ده ته هر   ښیي چې یو   هلمند هوایي ډګر  د 

چې دا    دي،افرادو نومونه لیکل شوي    هغو  موبایل باندې د   چې په هر   موبایلونه ښودل کیږي،
 کړل شي.  تیلیفونونه باید ور

 

فلم    او د   سره لیدونکي پوهیږي چې مخکې له مخکې کوم تفاهم شوی و،   په لیدلو   و دې انځورون  د 
  له دې وروسته ټول هغه شیان ښودل کیږي چې دې غیر   اخستلوله پاره افراد ټاکل شوي وو.

 په الس لرلو موبایلونو چمتو کړي وو.  مسلکي افرادو  
 

یوعادي لیدونکی هم په دې پوهیږي چې فلم اخیستونکوته ویل شوي چې تاسوله    فلم په لیدلو   د 
فلم په لړ کې    د   او ورځني ژوند نه باید فلم واخلئ.  ورځنیو فعا لیتونو،کلي کور   کورنیو،  خپلو
ښکاریږي چې په یوه کوټه کې خپل لیپ ټاپ ته ناست    کله ښاغلی ډایرکتر)نقیب خواجه( را  ،کله

ده    فلم په متن کې دی خپله وایي چې د   د   کله په دري ژبه خبرې کوي.  ،نقیب خواجه کله  دی.
  کار له پاره راغلی دی،   اروپا په لوري د   افغانستان له لوګر والیت نه د   پالر پنځوس کاله پخوا د 

 همالته لوی شوی دی او په پښتو نه پوهیږي.  دی )خواجه( په کوپنهاګن کې زیږیدلی دی، 
 

سره یې لیدونکی    خو بیا هم په لید لو  سره له دې چې ډیر کډ وډ لیدلوته وړاندې شوی دی،فلم  
  د   ښخو   د   امنیت نشتوالی،  د   جګړې شته والی او  د   اب حالت، رښوونې روزنې خد  پوهیږي چې  

 ژوند بد حالت ته په کې پاملرنه شوې ده. 
 

  د   وزنې حا لت خراب دی. ښوونې ر   هلمند په والیت کې د   په ټول کې لیدونکي پوهیږي چې د 
نه شتون له کبله نه شوکوالی ښوونځي ته    امنیت د   تن وایي چې د   له ډلې نه یو   فلم اخستونکو 

پسونه    تن له یوې اته نه کلنې نجلۍ نه،چې میږې،  فلم په جریان کې یو  دغه راز د   شو.  والړ
یې نه    ماشوم په ځواب کې وایي چې پالر   پوښتنه کوي چې ولې ښوونځي ته نه ځي؟   ، پیایي

میږې    دلیل یې هم داسې ښیي چې پالر یې وایي چې که دا ښوونځي ته الړه شي،   پریږدي او 
 پا الره کې دماینونوکرل دي.  تګ بله ستونزه جګړه او   د  پسونه به څوک وپیایي؟ ښوونځیو 

 

  په ځانګړي ډول د  ژوند سطحه ډیره ټیټه ده،   د   خلکو  ل کیږي چې د په فلم داسې انځورونه ښود 
کې پټ دي    خلک له ډاره په کورونو   هره ورځ جګړه ده،  حالت ډیر بد ښودل شوی دی،  ښځو
 مخ بوزي.  ډزو له ویرې نه شي کوالی خپل ورځني کارونونه پر  او د 

 

  نونه دوی څه ډول تصویر موضوع دا ده چې له طالبا  پاملرنې وړ   په دې مستند فلم کې بله د 
طالب په نامه    د   ژورنالست په رول کې،  ځوان د   په فلم کې لیدل کیږي چې یو  وړاندې کوي.

په فلم کې   چې هغوی خپل مخونه پټ کړي دي،  سره ناست دی خبرې کوي،   درې داسې کسانو
خبرې  چاودنې په باب    ماین ایښودنې او   ښوودل کیږي چې طالب ډوله شخص ته په تیلفون کې د 

بل طالب په موبایل کې بې موزیکه طالبې سندره    د   او  داسې لکه دی یې چې قومندان وي،  کیږي،
 اوریدل کیږي. 

 

سره څه ډول اړیکې لرئ؟ هغه    له طالبانو   په بل ځای کې له پولیس نه پوښتنه کیږي چې تاسو
نه    سره کار   له طالبانو   موږ   نه لري او   سره کار  په ځواب کې ورته وایي چې طالبا ن له موږ 

 کوو.  موږ خپل کار هغوی خپل کار کوي او لرو،
 

  سره د   موټر ته پورته کیږي او ور   مړي دي،  داسې صحنې هم ښودل کیږي چې زخمیان او 
  فلم په جریان کې داسې ښوول شوې ده چې ماین ایښودنه ده،  د   ژړا اوریدل کیږي.   ماشومانو 

  بیا د  په پای کې وحشت دی.   وینې تویدل دي او   ، وژل دي مړي دي ، ډزې دي،  ماین چاودنه ده
یوه زخمي    د   ټپیانو پوښتنه کوي.   ښاغلي ډایرکتر میلمه پال شخص روغتون کې لیدل کیږي چې د 

  په بل تصویر   دې حالت ته یې ورسوولو.  ډزې وکړې او   پالر ورته وایي چې پر موږ امریکایانو 
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  ي زغروال وسایط په تیږو او یاړخ نه ماشومان امریکا  یودال له بل  کې ښودل کیږي چې چې د 
 لوټو ولي او... 

 

نه دا وي چې په افغانستان کې    له ښودلو داسې انځورونو  موخه د  مسؤلینو جوړونکو فلم د  که د 
  بې امنیو   مرګ ژوبلې،  دې ګډوډیو،  موجودیت د   په تیره امریکا یي عسکرو   بهرنیو سرتیرو،  د 
جوړونکی ټیم ته    نو  نه یې غواړي؛ له هغوی نه خلک کرکه کوي او  سبب وي او  وبد مرغیو  ا

ځینې حقایق    کړي فلم کې مو  سره چې په برابر  ،له دې سره  نیغ ډول وایم چې،  زه په براال او 
  مطرح کول ډیر نا  جوړول او   اوس د داسې فلمونو  او   باندې خبره ده،  شته چې ټوله نړۍ ور 

   وخته ده. 
 

په امریکا کې ښودل شوي   ،په ډنمارک کې نه  مخکې جوړ شوي وای او دا فلمونه باید لس کاله  
له طالبي    په تیروتنه پوه شوي وای،  لیږلو  د   نظامي قوتونو  افغانستان ته د   وای چې امریکایان، 

بیا واک رایه    ته یې د   عاملینو   لیږلو   عسکرو د   مبارزې بله الره لټولې وای، د   وحشت سره یې د 
مبارزې ننداري ته ناست    له تروریزم سره یې د   وخت ټوله نړۍ غلې وه،هغه    کړې.  نه وای ور 

په مقابل    غلو   او   تروریستانو   چې دوی د   کار نتیجې ته سترګې په الره وو،  هغه چا د   د   وو او 
  مخالفینو   یا نورو  له طالبانو   هغه خلک چې امریکایانو  مبارزې له پاره انتخاب کړي وو.   کې د 
تروریستان    آیا په دې نه پوهیدل چې هغوی خپله غله او   ب کړي وو؛ جګړې له پاره انتخا   سره د 

اوس یې پایله   سابقه درلوده.  ورانیو   او  ترور غال،  د  کلونو  ، له دې نه مخکې یې په کلونو او  دي
هغوی یې    خو  انتخاب کړو ملګرو نه تښتي؛  دا شوه چې په خپله امریکایان او اروپایان له خپلو

 نه پریږدي. 
 

بل سره هیڅ    په فلم کې راوړل شوی تصاویرله یو   دقیقې دی.  اته ویشت فلم ټول یوساعت او  
په داسې لوري    په لیدلو سره لیدونکی په بل لوري بیول کیږي،  تصویر  هر  د   ارتباط نه لري، 

ټول هغه شیان چې په دې فلم    پای یا نتیجه یې هم هیڅ.  پیل موخه یې هم نه وي مالومه او  چې د 
  دې تر   د   خو   دعیني ژوند ستونزې دي،   خلکو   افغانستان د   پرته له شکه چې د   شوي، کې ښودل  

ته داسې ذهنیت    لیدونکو   بهرنیو   ښیګڼې هم لري او   ژوند ډیرمثبت اړخونه او   افغانانو   څنګه د 
دا باید هیره نه    خو  کوم بل څه نه شته؛ ،  ورکوي چې په افغانستان کې پرته له دې منفي شیانو

  ښه شیان هم شته چې معموآلً یا د   او ویلو له پاره ډیر  لیدلو  افغانستان کې د ښودلو،شي چې په  
 یا هم په عمدي ډول نه ښودل کیږي.   بې خبرۍ له مخې او 

 

افغانستان    د   خوږ والی په کې نغښتی دی،  چې ډیر مظلومیت او   یوه ماشوم په غږ   په دې ډول فلم د 
کشش وړ ټکی همدا    د   مثبت او   ټولو   فلم تر   ې د چ   ملي سرود په زمزمې سره پای ته رسیږي،   د 

 دی. 
 ان دی ــــستــانـغــن افـدا وط

 غان دی ــاف رــه زت د ــــداع
 

 تورې  د  کور  ،سولې د  ورـک
 چی یې قهرمان دی... ــب رـه
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 د افغانستان اوسنی حالت
 او

 «د امپراتور نوې جامې»
 

کال په اګست کې مې د مشهور ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن د یو جالب    ۲۰۱۵د  
 .بشپړه کړه او هماغه وخت مې پر لیکه کړه ژباړه  داستان)د امپراوتور نوې جامې(

 

په داستان کې راغلي دي چې واکدار ته خلک او وطن دومره مهم نه دي لکه د ده جامې. ظاهراً  
  .ت االلکه د افغانستان ح  ،وکر دومره نازک ويږي، خو ټ ېـله ډیر قیمتي ټوکر نه جامې ورته جوړ 

ږي، لوڅه کونه روان وي، خو دی فکر کوي چې  ېـکله چې جامې اغوندي، ټول ځان یې ښکار 
 .رې ښې جامې یې اغوستې ديېـپټ دی او ډ 

 

وضعیت  تو کې دا کیسه میډیا بیا را په یاد کړه، د افغانستان اوسنیو  االما ته د وطن په دې نازکو ح 
په کتو سره    او د دې وضعیت په مقابل کې د ځینو واکدارانو بر خورد  د هانس کریستین  ته 

 په مخ کې ږدم: تاسو سیو ځل بیا   اندرسن»د امپراتور نوې جامې«
 

 د امپراتور نوې جامې  
 

Kejserens nye Klæder 
 
 

کلونه پخوا یو امپراتور ژوند کاوه چې نوې او ښکلې جامې یې ډیرې خوښیدې او خپلې ټولې  
پیسې به یې د ځان په سمبالولو لګولې. هغه خپلو سرتیرو ته هم پام نه کاوه، کومې نندارې ته نه  

ښودلو له پاره یې ښه   ته، د آس په سورلۍ د ځنګله په سیل هم نه ووت؛ خو د خپلو نویو جامو د 
ډیر وخت او ښې ډیرې جامې درلودې، داسې چې د ورځې د هر ساعت له پاره یې یو جوړه  
کالي درلودل او پر له پسې به یې بدلول. دی دومره مصروفه و چې فکر کیده چې»امپراتور د  
مشاورې یا مصلحتونو په کوټه کې دی«، خو په اصل کې داسې و چې:»امپراتور د کالیو په  

 المارۍ کې لګیا و« 
 

د امپراتور د اوسیدو ښار، له خوښیو ډک ښار و. هره ورځ هغه ښار ته ډیر نا پیژانده خلک  
راتلل. یوه ورځ دوه حیله ګر دې ښار ته ورغلل او ځانونه یې ټوکر جوړونکي معرفي کړل.  
هغوی ویل: تر ټولو ښکلی ټوکر، چې فکر یې کیـږي، کوالی شي و اوبي، داسې ټوکر چې نه  

او طرحه یې ډیره عالي او ښکلې وي، بلکې هغه جامې چې له دې ټوکر نه    یوازې دا چې رنګ 
اوبدل کیږي، یوه بله عجیبه ځانګړنه هم لري: هغه څوک چې د خپل مقام وړ نه وي یا ډیر احمق  

 وي، د چا پر بدن یې نه شي لیدالی. 
 

پورې به وي  کله چې واکمن دا خبرې واوریدې، ځان سره یې و ویل:»په رښتیا ډیره په زړه  
چې داسې جامې واغوندم، بیا نو کوالی شم پوه شم چې زما په امپراتورۍ کې څوک د خپل مقام  
وړ نه دی او و به کوالی شم چې د پوه او نا پوه توپیر وکړم. هوکې باید ژر تر ژره زما له پاره  

سې ورکړې  همداسې کالي جوړ کړای شي.« دواړو تیر ایستونکو نارینه ګانو ته یې ښې ډیرې پی
 چې خپل کار پیل کړي. 

 

تیرایستونکوو خپله دستګاه کیښوده چې ټوکر و اوبي، خو دستګاه کې د اوبدلو له پاره هیڅ شی  
نه وو. هغوی له امپراتور نه وریښمین او طالیي سپڼسي وغوښتل، خو هغه یې و نه کارول او  

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_jamey.pdf
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دستګاه سره ناست وو، چې    په خپلو توبرو کې یې کیښودل. د شپې تر نا وخته به د اوبدلو له 
 ټوکر اوبي. 

 

امپراتور یو وار له ځان سره و ویل:»زړه مې غواړي پوه شم چې د کالیو اوبدلو کار څه ډول  
روان دی؟«، خو کله یې چې دا خبره په یاد کیدله چې: هغه خلک چې احمق او د خپل مقام وړتیا  

یې عجیب حالت پیدا شو او له ځان  نه لري، نه شي کوالی چې دا ټوکر وګوري، نو په زړه کې  
سره یې و ویل چې اړینه نه ده چې له ځانه و ډار شي، خو زړه یې غوښتل چې د لومړي ځل  

 له پاره بل څوک ور ولیږي چې هلته څه تیریږي. 
 

د امپراتورۍ په ټولو برخو کې د دې جادویي جامو د کیفیت په باب خلکو یو څه اوریدلي وو او  
رګې پر الرې وو چې په دې پوه شي چې ګاونډی یې څومره احمق او د  ډیری خلک دې ته ست

 خپل کار وړ نه دی. 
 

امپراتور سوچ وکړ چې:»زه باید خپل مجرب او وفاداره وزیر په اوبدونکوو پسې ولیږم چې د  
هغوی کارونه څنګه روان دي. دا ځکه چې دا وزیر پوه سړی دی او له ده پرته بل هیڅ څوک  

 یا نه لري.« د ده د مقام وړت
 

پوه او د باور وړ وزیر هغې کوټې ته ورغی چې دوه مکار اوبدونکي د تشې دستګاه په څنګ  
کې ناست دي او د اوبدلو په نامه ښوري، خو وزیر څه و نه لیدل او له حیرانتیا نه یې سترګې  

خو   بوټې را و وتې او له ځان سره یې و ویل:»خدایه و رحمیږي، زه خو هیڅ شی نه وینمه.«، 
 څه یې و نه ویل. 

 

مکارانو له ده و غوښتل چې د ټوکر اوبدلو دستګاه ته ور نږدې شي. هغوی تشې دستګاه ته په  
اشارې سره له وزیر نه د اوبدیدونکي ټوکر د طرحې، رنګ او ښکال په باب پوښتنې کولې.  

جې  زاړه وزیر چې هر څومره خپلې سترګې خالصې کړې اوبیا یې د دقت له پاره سره غون
 کړې، څه یې و نه لیدل، ځکه چې هلته هیڅ شی نه و. 

 

 وزیر له ځان سره و ویل: 
 

»یا خدایه! آیا زه نا پوه یم؟ هیڅ کله مې باور نه کیږي، که رښتیا داسې وې، نو ښه ده چې څوک  
پوه نه شي، آیا زه د دې مقام وړ نه یم؟ نه، دا به هیڅ ښه نه وي چې و وایم: هغه ټوکر چې  

 یې نه شم لیدالی.«اوبي، زه  
 

یوه مکار په داسې حال کې چې د اوبدلو پیښې یې کولې، و ویل:»ښه! د ویلو له پاره څه نه  
 لرئ!« 

 

زاړه وزیر د خپلو عینکو له هغه اړخ نه د باندې وکتل او وې ویل:»واه ښکلی دی! دا طرحه،  
له لیدلو نه په رښتیا خوند  دا انځور او دا رنګونه! هوکې، زه به امپراتور ته و وایم چې ما یې  

 واخیست.« 
 

دواړوو اوبدونکوو و ویل:»موږ ویاړوو« او وروسته یې د طرحو او رنګونو نومونه یاد کړل.  
زاړه وزیر د دوی خبرو ته په دقت غوږ ونیو، څو وکوالی شي هغه بیا امپراتور ته تکرارکړي  

 او دا کار یې په هوښیارتیا تر سره هم کړ. 
 

یرایستونکوو سړیو د ټوکر داوبدلو له پاره د نورو ډیرو پیسو، وریښمو او زرینو  اوس نو دواړو ت
سپڼسیو غوښتنه وکړه چې هر څه خپلو جیبونو ته واچوي. د اوبدلو دستګاه لکه پخوا تشه چلیده،  

 حتی یو سپڼسی هم په دستګاه کې نه لیدل کیده او دوی د کار کولو پیښې کولې. 
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یو بل د باور وړ استازی ور ولیږه چې وګوري د ټوکر د اوبدلو کار    امپراتور په ډیره بیړه خپل 
کانه وشوه. دې   د زاړه وزیر  استازي هم  په دې  ته رسیږي.  پای  به  او کله  څنګه روان دی 

 استازي هم وکتل او وکتل، خو پرته له تشې دستګاه نه یې بل څه ونه لیدل. 
 

په باب څرګندونې وکړې ، چې هلته نه    دې استازي ته هم دواړو مکاروو نارینه وو دهغه څه 
 وو او بیا یې ور نه وپوښتل:»څنګه! ښکلی ټوکر نه دی!«  

د امپراتور استازي ځان سره فکر وکړ»زه احمق نه یم، ضرور زه د خپل مقام لیاقت نه لرم! د  
خندا وړ ده! خو ما سره ښایي چې د چا را باندې پام نه شي.« او له دې سره یې د هغې ټوټې د  
طرحو او رنګونو په ستایلو پیل وکړ چې هیڅ نه لیدل کیدل او مکارانو ته یې و ویل چې څومره  
ته ورغی او ورته وې ویل:»هوکې، یوازې ښکلی   نو امپراتور  ده. بیا  ټوټه خوښه شوې  یې 

 دی!« 
 

ټول ښار د هغه پرتمین ټوکر په باب غږیده چې دوو مکارانو اوبه. په پای کې امپراتور پریکړه  
 کړه چې ټوکر د دستګاه پر سر وګوري. و
 

امپراتور له یوې منتخبې ډلې سره چې د ده دوه پخوا ورلیږلي استازي هم په کې وو، هغې کوټې  
ته ننوت چې مکاران لګیا وو او په ډیر جدیت یې د اوبدلو دستګاه کاروله چې یوه ټوټه څه، حتی  

 یو سپڼسی هم په کې نه و. 
 

زو غږ وکړ:»وګورئ! اعلیحضرتا، څه ښه رنګ او څه ښه طرحه  د امپراتو دوو باوري استا
 ده. آیا ډیره عالي نه ده؟« 

 

دواړو زړو او باوري استازو تشې دستګاه ته داسې اشاره کوله، ته وا رښتیا ټوکر په کې دی او  
 ټول یې لیدالی هم شي. 

 

زه احمق یم؟ آیا زه  امپراتور ځان سره و ویل:» یعنې څه! زه خو څه نه وینم! بیرونکې ده! آیا  
د امپراتور د واک وړتیا نه لرم؟ دا له ټولو نه خطرناک څه وو چې کیدای شول ما ته را پیښ  
شي!« بیا یې تشې دستګاه ته په کتو سره د رضایت په ډول سر وښوراوه او وې ویل:»اوه، ډیر  

 ښایسته دی! ډیر مې خوښ شو.« هغه نه غوښتل وایي چې څه نه شي لیدالی. 
 

ه تللو درباریانو پر دستګاه سترګې وګنډلې، ډیر ټیټ و پاس شول، څه یې و نه لیدل، خو  ورسر
ټولو امپراتور غوندې و ویل:»اوه، ډیر ښکلی دی!« او امپراتور ته یې سپارښت وکړ چې د ده  
 له پاره، له همدې ټوټې نه جامې وګنډل شي چې امپراتور یې په راتلونکو مراسمو کې واغوندي. 

ټول  ټولو  هغوی  او  دا خبره خوله خوله شوه  دی.«  پرتمین  دی!  دی! ښکلی  و ویل:» عالي  و 
رضایت ښکاره کړ. او امپراتور هم دواړو مکارانو ته »د اوبدلو د دستګاه نجیب زاده« لقب او  

 د شوالیه نشان ورکړ چې پر ټټرونو یې ور ته و نښلوي. 
 

شپه مخکې، له شپاړسو لګیدلو شمونو سره  دواړه مکار اوبدونکي، د مراسمو له تر سر کیدو یوه  
شپه په ویښه سبا کړه. خلکو کوالی شول وګوري چې هغوی د امپراتور د نویو جامو د کار د  
خالصولو له پاره څومره هڅه کوي.هغوی داسې ښودله چې ټوکر له دستګاه نه را باسي، هوا  

و ستنو باندې یې ګنډي. او په  په غټو قیچیانو غوڅوي)باد ته یې توره ایستلې( او په بې سپڼسی 
 پای کې یې غږ وکړ چې د امپراتور جامې تیارې دي! 

 

امپراتو له خپل ځانګړي ګارد سره په اوبدونکو پسې ورغی. دواړو مکارانو خپل السونه هوا  
ته داسې جګ کړل لکه کوم شی چې یې په السونو کې وي او وې ویل:»دا پرتوګ، دا کمیس  

او پسې   دا هم خولۍ«  په سبک جوړې دي! کله چې  او  تار  د  یې کړه:»د غڼې)جوال(  زیاته 
واغوستل شي، انسان فکر کوي چې څه شی یې په ځان کې نه شته،  همدا د دې ټوټې ښیګڼه  

 ده.«
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د ګارد غړو ټولو په یوه خوله و ویل چې هوکې، خو دوی څه نه وو لیدلي، ځکه چې د لیدلو له  
ویل:»که د اعلیحضرت غوښتنه وي، مهرباني دې وکړي  پاره هیڅ شی نه وو. دوو مکارانو و 

خپلې جامې دې وباسي! موږ به د لویې آیینې په مخ کې تاسو سره مرسته وکړو چې خپلې جامې  
 واغوندئ.« 

 

امپراتور خپلې ټولې جامې وایستې او دواړو مکارانو داسې ښودله چې د ګنډل شوو جاموهره  
پیښې وکړې چې ګنې کوم شی یې له مال نه ور تاووي  برخه جال جال ور اغوندي، بیا یې داسې  

او ورپسې د جامو شاتنۍ برخه چې ورپسې زوړنده وي. امپراتور را تاو شو او د آیینې مخکې  
ودرید. ټولو و ویل:»اوه خدایه! څنګه درسره ښایي، څومره مناسبې دي! څه ښه رنګ! څومره  

 ښه طرحه! ډیرې قیمتي جامې دي!« 
 

تو رییس و ویل:»اعلیحضرتا! هغه چتر یا خیمه چې د مراسمو په لړ کې باید  د دربار د تشریفا
 ستاسو پر سر وي، چمتو ده.« 

 

امپراتور داسې ښودله چې ګنې د ډیرو مجللو او ښکلو جامو د امتحانولو په حال کې دی، یو ځل  
 بیا د آیینې مخکې را تاو شو او وې ویل:»ښه زه چمتو یم، آیا نه را سره ښایي؟«

 

وه تنه درباریان چې باید د امپراتور د جامو وروستۍ زوړنده برخه یې په الس کې ورپسې  د 
وړې وای، د ځان غولونې په ډول السونه پرغولي باندې ښورول چې ګنې د جامو زوړنده برخه  
په الس کې نیسي، نو داسې یې وښوده چې دوی د جامو وروستۍ زوړنده برخه ونیوله، السونه  

ورول چې څه شی وړي. هغوی نه شو کوالی دا ومني چې څه نه ویني او څه  یې په هوا کې ښ
 شی نه شته. 

 

بیا امپراتور د هغې کیږدۍ خوا ته ورغی چې هلته مراسم تر سره کیدل. ټول ښاریان د واټونو  
کې والړ وو او یا یې له کړکیو نه راکتل او ویل یې:»خدایه! د امپراتور جامې څومره   په اړخونو 
ي! شاتنۍ برخه یې څومره ښکلې ده! په امپراتور باندې څومره ښې ښکاریږي!« او  ځانګړې د 

په ټولو خلکو کې یو تن هم نه و دا ومني چې څه شی نه ویني. که چا څه ویلي وای، بیا ویل  
کیدل چې دا احمق دی او د خپل کار وړتیا نه لري. مخکې له دې هیڅ کله د امپراتور جامې  

 ه وې ګرځیدلې. دومره د پاملرنې وړ ن
 

 د خلکو په ډله کې یوه کوچني نارې کړې:»د امپراتور پر تن څه شی نه شته، لوڅ لپړ دی!« 
 

د کوچني پالر و ویل:»پاکه ربه، د دې بې ګناه کوچني خبرې ته غوږ شئ.« او خلکو په خپلو  
ویل:»د  منځو کې په ګونګوسي پیل وکړ او هغه څه چې کوچني ویلي وو، دوی هم بیا ځلي و  

امپراتور پر تن څه شی نه شته، وړوکی ماشوم وایي چې د هغه په ځان کې څه شی نه شته.«  
 او په پای کې ټولو چغې کړې:»د امپراتور پر تن څه شی نه شته.« 

 

 امپراتور وریږدید، ځکه هغه باوري و چې حق د خلکو په خوا دی، خو له ځان سره یې و ویل: 
 

 »زه باید مراسم تر سره کړم«  
 

چې د جامو د وروستۍ برخې د وړلو پیښې   ,او په غرور سره یې ګام اوچت کړ. دوه درباریان
 کولې، هماغسې ورپسې روان وو! 
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 طبیب او مال 
 

 د ډاکتر زغم وصیت 

 
 درځم ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه  

 جـانـان کـلـي ته الرې دي مـا ډېــرې لـیـدلې د 
 

ښایی زموږ د هیواد جغرافیایي موقعیت د تاریخ په اوږدو کې داسې راغلی وي چې زموږ تاریخ  
سیمه باندې    ربه، زموږ جغرافیه ټاکي؛ د همدې له مخې ویالی شم چې د تاریخ په اوږدو کې پ 

ثقلت ټکی او مرکز یې  څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند سونامي ګاني راغلې دي، د  چې  
 یا عمداً افغانستان ټاکل شوی دی او یا به دا جغرافیه ور ته مناسبه وه. 

 

په دغو فکري سونامي ګانو کې چې پر سیمه باندې راغلې دي، تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ په  
خاوره کې او زموږ د خلکو په ککریو کې کړی دی. د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز افغانستان  
و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ خلک زوروي، وروسته له هغه چې دغه سړه جګړه په  

دې واوښته، مرکز یې همدا افغانستان و او دی او اوس هم دا غمیزه ښه په خرپ  تودې جګړې بان
په کې سوځي،    ي ډوکهاو په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده، زموږ د خلکو غوښې او  

ګاونډیان، د سیمې خلک، نړیوال څڼې ورته اړوي او زموږ خلک او ټولنه د نا پوهۍ او اوهامو  
 حیران ور ته ګورې او سوځي.  ـ  ې را ګیر، حیراند بال په منګولو ک

 

په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د نسلونو، نسلونو خلکو پر ذهن یوه فکري، رواني  
هیوال او بال حکومت کاوه او کوي یې چې هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفسیر و او  

یې د کوم  یا  یدل او  پوه  ه ن  یانو کړی دی چې یا  دی او دا کار له پیل نه تر پایه پورې هغو مال 
له پاره عمداً دا کار تر سره کاوه او تر سره کوي یې. نو دغو ترخو حقایقو ته په کتو  غرض  

، د انساني او وطني ملي  د دین تر ټولو لوی تحریفونکي  سره ویالی شو چې، د مال یانو دا ډله 
   . سپکوونکي ديتر پښو الندې کونکي، د جګړې اور بلوونکي او د انساني کرامت  ارزښتونو 

 

وختونه، تیر شول چا څه و نه ویل، ډیری په دې پوهیدل چې دغه مالیان څه کوي، خو چا څه  
ږې الندې دی او که چا څه ویلي هم  ـږي او د چا الس تیـږي، څوک شرمیـنه ویل، څوک ډاری

کوم ډول ټپ کړای شوی وي او دا غږ او حرکت به مړ یا دریدلی وي،  وې، ښایي غږ به یې په  
اوس دا دی چې خبره حرکت نه، بغاوت ته ورسیده او د دې »مقدس بغات« سر الری محب  
زغم شو او پرته له ډاره، پرته له ځان سانسورئ نه او پرته له کومې پردې نه یې په ښکاره او  

 ور دې نه منم. په سپین میدان نارې کړې چې مال ګله ن
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د   ننی مال. که دوی  او  اوسنی  دا  نه  پیغمبرانو وارثان دي، خو  د  به سمه وي چې مالیان  دا 
پیغمبرانو وارثان وای نو په جومات کې د خدای په کور کې دننه د پیغمبر د ُمسلې وارث د  

ه نه؛ دا  پیغمبر د مسلې پر سر پر یوه لس کلنه مسلمانه جلۍ باندې جنسي تیری کوي؟ نه هیڅ کل
 کار زموږ مال کړی دی، ځکه نو دوی د پیغمبر وارثان نه دي او... 

 

پاڼه کې د  فیسبوکټه په خپله  ېمه او دیرشمه ن ۲۷ام کال د اګست په    ۲۰۱۶ښاغلي ډاکتر زغم د  
کې د   ځواب په باب د ځینو خلکو د مثبتو او منفي نظریاتو په  نامې او د هغې  «  وصیت »خپلې  

»یو څو الزمي خبرې« تر سر لیک الندې د ځواب په خپرولو سره خپل ځان وژلی، خپل ځان  
ړیو سکوت یې  ېـ ـ ړیو، پـېـالس کې ونیو، د پقرباني کړي او خپل ځان مړ ګڼلی، خپل سر یې په 

مات کړ او د هغه چا او هغو اصولو پر ضد یې د بغاوت جنډه جګه کړه چې له اوږدو مودو  
راهیسې زموږ د خلکو او ټولنې پر ذهن باندې لکه خپسه، هیوال او بال حکومت کاوه او کوي  

 یې. 
 

ره موده ما خپله د ځان  ېبرې دي او دا ډ زه که رښتیا ووایم چې د ډاکتر زغم خبرې زما د زړه خ
رې خبرې مې په زړه او ذهن کې د یو  ې ځان څنډې ته نیولی و او ډ   ، په سلسله کې  ئ سانسور 

لوی او دروند بار په توګه په خپله ساتلې وې، تر څو چې د ډاکتر محب، د زغم غر ونړید، چغه  
روانې به وي، څو د ټولو خلکو او نړیوالو  ږي او  ېـیې اوچته شوه او دا دی آزانګې یې پسې جګ 

 ږي. ېـغوږونو ته ورس 
 

ما و نه غوښتل چې د ډاکتر زغم د بغاوت د چغې ځواب په فیسبوک کې په یو:»وا، وا« باندې  
ور لنډ کړم او یا خپل زړه په یو لنډ کامنت کې ورته تش کړم، نو مې وغوښتل چې لومړی ډاکتر  

 زغم ته و وایم:  
 

خوښه وه دا    د جهالت، تیارې او نا پوهۍ پر ضد ستا د غږ او بغاوت مالتړ کوم او بیا دې که
لیک او د بغاوت دا ناره به له ټولو افغانانو سره د شریکولو په غرض په نورو آدرسونو کې هم  
خپاره کړو. د دې کار د تر سره کیدو له پاره، زما او ډاکتر زغم په منځ کې دا دوه مسیجونه  

 » الړل، راغلل:
 

 آصف بهاند:  
 

 !ډاکتر صاحب درناوی مې ومنه 
 

ژنې، تر ډیرو پورې  ـېـخپلو بچو، موږ، هغې ټولنې او خلکو ته چې ته یې پخدای  تاسو دې  
لري. ستاسو د وصیت له لوستلو نه وروسته، او په تیره د وصیت په باب د مثبتو اومنفي    ی ژوند 

نظریاتو په باب مو کوم ځواب چې لیکلی دی، د دې کرښو په لوستلو سره، تاسو نه یوازې زما،  
و د زړه خبرې لیکلې دي، تاسو یو بغاوت کړی، په ځانځاني ښامار کې د  بلکې د ډیرو خلک 

مجروح له بغاوته هم ستر بغاوت، تاسو زموږ پر ټولنه باندې د یوې حاکمې بال او هیوال په  
 ... مقابل کې بغاوت کړی دی او

 

 .تاسو د ستر استبداد، نا روا او جبر پر ضد د مبارزې غږ اوچت کړی دی او زه در سره یم 
 

که مو خوښه وي زه به ستاسو وصیت او د خلکو په مقابل کې ستاسو ځوابیه خبرې له خپلې  
 « .نالین ویبسایت کې هم خپاره کړمآ یوې مقدمې سره په افغان جرمن 

 

 ډاکتر محب زغم: 
 

 ! سالمونه قدرمن استاده »
 

https://www.facebook.com/mohib.zgham/posts/1128497427205513
https://www.facebook.com/mohib.zgham/posts/1130696530318936
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یو رانه وژني او موږ    ، ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ. نور نو چوپ نه شوم پاتېدای. دوی یو
 . ږيـغلي ورته ګورو چې کله به زموږ وار رسې

 

 « .که تاسې لیکنه پرې وکړئ مهرباني به مو وي
 

دا دی له پاسنۍ مقدمې او څو لنډو خبرو نه وروسته تاسو درانه لوستونکي را بولم د ډاکتر محب  
اتو په ځواب کې نورو  زغم وصیت لیک ته او ورپسې یې د ځینو دوستانو د منفي او مثبتو نظری

 توضیحاتو ته:» 
 

 زما وصیت 
 

ږي چې زړه مې غواړي خپل وصیت ولیکم. فکر کوم اوس یې وخت دی ځکه  ـډېره موده کې
 . ناڅاپي مرګونه دومره ډېر شوي دي چې هره شېبه مو د مرګ احتمال شته. نو اوس به یې ولیکم 

 

دوه شیان دي: تاسې او زما لیکنې. نو دا  زما ګرانو وروڼو او ملګرو! زما د ژوند اصلي پانګه  
 : مې پر تاسو دین دی چې زما وصیت به ټکي په ټکي عملي کوئ

 

زما جنازه به تر هدیرې پورې په موټر کې وړئ. په ژوند کې مې هڅه کړې ده چې د چا  ــ  ۱
 . غواړم چې مړی مې د چا پر اوږو بار شي  شم او نه   پر اوږو بار نه

 

 . جنازې ته نه پرېږدئمال به مې ــ ۲
 

 خدای ته وګورئ دا مه راولئ
 ه راولئـال مـوره بـا ته دا تـم

 

 مینه مذهب زما او کرکه د ده
 ا جنازې ته مال مه راولئـزم

 
ال ماشومان وو چې پالر به مې ویل: »چې هرڅه کېږئ، پخپله شئ. ما ته به نه ګورئ. زه   ــ۳

زوی مې کامیاب کړه، زوی مې مقرر کړه...« زه او زما  درېږم چې    به د هېچا دروازې ته ونه 
وروڼه چې هرځای ته رسېدلي یو، په خپل مټ رسېدلي یو نو بله دنیا به مې هم پخپله جوړوم.  
لرم  نه  ضرورت  ته  دعا  هېچا  د  زه  کوئ.  راپسې  خیرات  او  ختم  مه  کوئ،  دعا  راته   .مه 

 

کړئ. خدای دې وکړي چې تر هغه  وریې   که زما د بدن هر غړی د بل انسان په درد لګېده،ــ ۴
غواړم چې کاري شیان له ځانه  وخته پورې په وطن کې د غړو د پیوند امکانات برابر شي. زه نه 

سره خاورو ته یوسم. زړه، ینه، پښتورګي او سترګې مې که د چا په کارېدل، ورته ډالۍ یې  
 .کړئ

 

ګورئ، که د کار خبرې په کې وې، چاپ  ویې لیکنې مې ټولې په کمپیوټر کې خوندي دي.  ــ    ۵
 .یې کړئ 

 

لرم چې اوالدونه مې  لرم. یو عادي کور او یو موټر لرم. داسې څه نه د دنیا متاع ډېره نه ــ    ۶
غواړم. وروڼو ته مې دا وصیت  یې دي رسېدلي او نه ورباندې بسیا شي. له پالره هم څه راته نه 
خرڅ کړي او په پیسو یې د کور دویم چت راته جوړ    دی چې زما له مرګه وروسته دې دا موټر

کړي. کورنۍ به مې دویم چت کې اوسېږي او د کور لومړی پوړ دې چا ته په کرایه ورکړي.  
   .مېرمن مې په کمو پیسو د کور په چلولو ښه پوهېږي. د کور په کرایه به ګوزاره وکړي
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له خپلو هغو دوستانو چې په دولت کې کار کوي، هیله کوم چې زما مېرمن دې په یوه مکتب   ــ  ۷
غواړم، بلکې د ولس  یا دارالمعلمین کې د معلمې په توګه مقرره کړي. دا یوازې د ځان لپاره نه 

لپاره یې هم غواړم. مېرمن به مې بهترینه معلمه وي. هغه اوس د ښوونې او روزنې پوهنتون د  
فیصده پورته دی. که مقرره شي، معاش   ۹۰ي سمسټر محصله ده. د نمرو اوسط یې تر وروست

به یې د کور په چلولو کې ورسره مرسته وکړي او مطمین یم چې شاګردانو ته به یې ډېر خیر  
 .ورسېږي

 

ګورئ. که مو نه درلوده،  زامنو ته مې هماغه د پالر خبره کوم. د هېچا الس او جېب ته مه ــ  ۸
 . غواړئ ډوډۍ وخورئ خو له چا مرسته مه  سپوره 

 

هللا جانه، ته د پیلوټۍ شوقي یې نو درسونو ته اړم شه، انګلیسي او ساینسي مضمونونه  محبوب   - 
باید سم زده کړې. په وطن کې د پیلوټۍ کورسونه نشته خو په هند، سینګاپور او نورو ملکونو  

دې کورسونو کې داخله وکړئ. نو ته پخپله  دي پاتې چې په  کې شته. له ما نه پیسې درته نه 
وګوره، که داسې چانس درته برابر شو چې هم کار وکړې، هم تحصیل چې د پوهنتون خرڅ  
پخپله پیدا کړې نو ښه به وي. که داسې نه کېدل نو دویم شوق دې وپاله، کمپیوټر ساینس ولوله.  

کوې.  وروڼو سره به جنګ نه زما دغه کمپیوټر دې ستا وي، په همدې کمپیوټر تمرین وکړه.  
غښتلی هغه نه دی چې د مټ زور لري، غښتلی هغه دی چې حوصله لري او له خلکو سره په  

 .مینه چلېږي 
 

روهین جانه او رښتین جانه! تاسو به هروخت ویل چې غواړئ تاجران شئ. که همداسې وشول   ـ
خرڅوئ. لږ وګټئ  اصلي په نوم نه وایئ، بدل شی به د  کوئ، دروغ به نه نو هېڅکله به خیانت نه 

 .خو په انساني الره یې وګټئ
 

شتون به دې ډېر وځوروي خو ته مه خپه کېږه. ته ډېر هوښیار او  هللا جانه! زما نه مجیب    -
بیداره هلک یې نو درسونه دې سم لوله. چې لوی شوې بیا د هغو خلکو پر ضد مبارزه وکړه  

 . پلرونه وژني چې د ماشومانو میندې او  
 

نظیفه جانې! تا راسره د ژوند هر خواږه او تراخه وزغمل. مننه کوم چې ښه کورنی ژوند  ــ  ۹
شتون به کورنۍ سمه اداره کړې خو اوالدونو سره  دې راپه برخه کړ. مطمین یم چې زما په نه 

راغلل خو تر  به په نرمه چلېږې. تر دې دمه چې زه وم که به تا کله خپه کول، زما خوا ته به  
دې وروسته به چا ته ورځي؟ ژوند ډېر سخت مه نیسه، په وړو خبرو هلکان مه رټه. ته باید هم  

 .« د مور مینه ورته ورکړې او هم د پالر مینه 
 

 یو څو الزمي خبرې 
 

ــ هابله ورځ مې خپل وصیت خپور کړی و. ډېر ملګري ورته ژړلي وو یا اقالً خپه شوي    ۱
وو. ډېرو عزیزانو له مینې او خواخوږۍ ډک کامنټونه کړي وو او ځینو یارانو خو ټیلفونونه هم  
راته وکړل. زه د دوی د مینې پوروړی یم. ستاسو له هرې خبرې نه جار، ستاسو د اوښکو له  

 .جار. بخښنه غواړم چې دردولي مې یاست  هر څاڅکي نه 
 

ــ ځینو بیا نیوکه کړې وه چې ولې مې مال له خپلې جنازې منع کړی او ولې مې هغه توره    ۲
بال بللی دی. ځینو ویلي دي چې مالیان خو د انبیاوو وارثان دي، تا ولې ورته سپکاوی کړی  

ي. مال هماغه څوک دی چې  دی. یوه خبره دې واضحه وي چې دین او مال سره جال شیان د 
هللا خان یې پسې واخیست او موږ یې د تمدن له مزله کلونه شاته پرېښودو. مال هماغه کس  امان 

دی چې له هرې نوې پدیدې سره یې دښمني کړې ده. یو وخت د برتانوي هند مالیانو ویل په  
زیون، عکس، فلم ...  ګاډي کې سفر حرام دی. طالبان د مالیانو عیني مثال دی. دوی به ټلویرېل

ناروا بلل، دوی زرګونه افغانان د عکسونو د ساتلو یا اخیستلو په جرم وهلي ډبولي دي خو نن  
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د  پخپله کامرې  انسان  د  یې. مال  او خپروي  فلمونه ډکوي  د خپل وحشت  واال موبایلونه لري، 
مال هغه   نېکمرغۍ او خوشحالۍ دښمن دی، مال یوازې کرکه پېژني او کرکه خپروي. وګورئ،

څه حرام ګڼي چې یې په اړه په قران او حدیث کې هېڅ صریح حکم نشته، دا هغه څه دي چې  
خلک خوشحالوي خو مال یې ردوي، مثالً موسیقي او د نوروز جشن لمانځل. برعکس هغه څه  
چې انسان ځوروي او په دین کې صریح احکام ورته نه لرو، دوی یې تاییدوي نو د مال خبره  

ه چې د دین خبره هم وي بلکې د دین هغه تعبیر دی چې د ده خوښ شوی دی حال دا  د حتمي نه 
چې د دین نور تعبیرونه هم شته او ال کېدای شي. مال د تمدن دښمن دی. مال هغه څوک دی چې  
زموږ په وطن کې د وینې تویولو جواز ورکوي. دلته چې څومره مرګونه کېږي، د مال په خوله  

الیان وګورئ، کوم یو یې د طالب جنایتونه غندلي دي؟ روغ مالیان به  کېږي. د خپلې سیمې م
غواړم چې جنازه مې یو مال وکړي. د جنازې  هم وي خو لکه په وړو کې مالګه ځکه خو زه نه 

 .لمونځ د هر چا زده دی او هر څوک یې کوالی شي
 

د هېچا دعا ته  ــ ما لیکلي وو چې مه راته دعا کوئ، مه راپسې ختم او خیرات کوئ، زه    ۳
لرم. په دې اړه ځینو لیکلي وو چې دعا او خیرات شرعي چارې دي او دا له شرعې  ضرورت نه 

سره مخالفه خبره ده. ځینې ملګري وایي دا تکبر دی. خو زه متکبر نه یم. له کبره امان غواړم،  
د تکبر  نه یوازې په وینا کې بلکې په عمل کې هم. فکر نه کوم چې زما ملګري دې تر اوسه  

نښې راکې لیدلې وي. تر دغو خبرو مخکې مې لیکلي وو چې پالر مې په ماشومتوب کې راته  
ویلي وو چې هرڅه کېږې، پخپله به کېږې. ما خپله دنیا پخپله جوړه کړې ده او آخرت به مې  
هم پخپله جوړوم. که جنت ګټم، پخپله به یې ګټم، نه د چا د دعا په برکت. ځکه چې زه د خدای  

عدالت باورمن یم. خدای تر ټولو عادل ذات دی. که زه په ګناهونو کې غرق اوسم او خدای  په  
مې ستا د دعا په خاطر وبخښي، د هغه عدالت تر پوښتنې الندې راځي. دلته په هر قاتل پسې  

وي  زرګونه بلکې لکونه خلک دعاوې کوي نو که خدای دغه دعاوې قبلوي، عدالت به یې نه 
ه په اړه زما نظر متفاوت دی. زما په باور هر دین د دې لپاره راغلی چې د  کړی. البته د ګنا

انسانانو ترمنځ انساني روابط تأمین کړي. د هر دین لوی مقصد دا وي چې انسان له وحشته  
ږدي چې د بل حق وخوري، پر بل تېری وکړی، بل وځوروي ...  نه راوګرځوي، انسان پرې 

کن/ که در طریقت ما غیر از این ګناهی نیست(. ما قتل    )مباش در پی آزار و هر چه خواهی 
ده کړې. له بلې  دی کړی، غال مې نه دی خوړلی، پر چا مې تېری نه دی کړی، د چا حق مې نهنه 

خوا باور لرم چې واړه ګناهونه به خدای پخپله راته بخښي ځکه چې رحمان او رحیم دی او که  
اضر یم چې جزا یې وګالم. دې سره د خدای عدالت  مې داسې څه کړي وو چې د بخښلو نه وو، ح

 .او انصاف هم تحقق مومي
 

 :ځینې کسان سخت پارېدلي وو. زه به همدومره ورته وایم چې  ــ۴
 

 درځم ته مې ګمراه بوله خو زه ستا په الره نه  
 مـا ډېــرې لـیـدلې د جـانـان کـلـي ته الرې دي 
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 کلنه او انصاف ږ ـشپیته کلن، شپ 
 

 »تیر په هیره« 
 

د »تیر په هیره« منفي اړخ تر مثبت دا ډیر دی. هغه څوک چې غواړي له مسولیت نه ځان  
وژغوري، نو د »تیر په هیره« توري سمدالسه مقابل لوري ته مخکې ږدي. پر شپږ کلنې باندې  

 باندې خاورې اړول شوي دي. جنسي تیری او اوس د »تیر په هیره« د مفهوم په رڼا کې هر څه  
زه نه پوهیږم چې زموږ له هیواد، ټولنې او خلکو نه څه شی جوړ شوي دي، هغه څه تر سره  
کیږي چې باید و نه شي، هغه څه تر سره کیږي چې په اوریدو یا لیدو یې د انسان پر بدن ویښتان  

باید وې؛ خو زموږ    دریږي، هغه څه تر سره کیږي چې په هیح دین او قانون کې نه شته او نه 
تیریدو سره هغه   په  د څو ورځو  دا چې  نه هم جالبه  له هغه  او  تر سره کیږي.  ټولنه کې  په 
موضوع داسې هیره شي، یا داسې هیره کړای شي، لکه هیڅ شی چې ال پیښ شوي هم نه وي،  

و  که دولت لږ څه شرم او حیا مخ ته ودروي نو د موضوع د څییړلو تر عنوان الندې یو هیأت 
ټاکي، څه موده وروسته پالوی هم ورک شي، موضوع هم پسې هیره شي، داسې لکه چې پاڼه  

 هم نه وي ښوریدلې، لکه د چا خبره: 
 »نه خر وهلی، نه لښته ماته«

 

څه موده مخکې په میډیا که لکه نا څاپي باران یو دم د یو خبر باران وشو چې پر یوې کم سنې  
که کوم مال جنسي تیری کړی که یې نکاح کړې او تر   ماشومې باندې کوم جګ سني عام سړي 

ټولو ژړونکې او خندونکې یې ال دا چې د دې کار عامل ادعا کړې چې دا جلۍ ده ته د ډالۍ په  
توګه د دم و دعا په مقابل کې د هغې د مور پالر له خوا ور بښل شوې ده. پر دې ماشومې باندې  

 او توجې وړ نه دی.  جنسي تیری تر هر نامه الندې چې وي د بښلو
 

جنسي تیری له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاو تریخوالي تر ټولو منفي او لویه برخه جوړوي  
او له بده مرغه چې د ټوپکي واکدارۍ په دایره او موده کې دا په یو عام دود باندې بدل شوی  

 دی. 
 

 ئ: به دې برخه کې له بیالبیلو منابعو څخه دغو څو خبرونو ته پام وکړ 
 

 نکاح،   سړيکلن   ۵۰یا    ۴۰کلنې ماشومې سره د  ۶ــ  له یوې 
 

 ،غوری ساله  5سالۀ هراتی با دختر  50ازدواج مالی ــ  
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/07/160728_ns_ghor_child_marriage
http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=24128
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 ، نیول شوی تور  کلنې نجلۍ سره د واده په  ۶افغان مال د ــ  
 

 ،بود بازداشت شد   کرده مالیی که با کودک شش ساله ازدواج ــ  
 

 روابط جنسی با دختر شش ساله،  جرمبازداشت یک مال دعا خوان به ــ  
 

 ، ساله افغان ۶ازدواج با دختر  جرم   ساله به هفت سال زندان به ۴۲محکومیت مرد ــ  
 

پاڼه کې په    فیسبوک  په میډیا کې د همدې خبرونو له خپریدو سره هممهاله یو فرهنګي په خپله 
 ډانګ پیلي ډول ولیکل: 

 

معذرت غواړم ژورنالستو حضراتو، په هرات کې له شپږ کلنې ماشومې سره د شپېته کلن  »
ي، یا  سپین ږیري نکاح خبر نه بلکې دود دی. د خبر وړتیا هغه حادثه لري چې یو ځل، استثنائ

غیرعادي پېښېږي. ښکاره او مشهور مثال یې هماغه دی چې وایي که سپی انسان وداړي، خبر  
نه دی، ځکه سپی انسان داړي، خو که انسان سپی وداړه، خبر دی، ځکه چې دا کار غیر معمولي  

 .دی
 

تایید وړ  له بده مرغه، د کم سنو نجونو واده زموږ د فرهنګ عادي برخه او زموږ د قانون د  
 .دی او زموږ مال صاحبان خو یې نکاح هم په خپله تړي او خون یې هم اخلي 

 

ږي او د سمې نکاح په  ـشرعاً ښځه د خپل ځان مالکه ده، او د دې له رضائیت پرته نکاح باطلې
ځای کېدل نه یواځې زنا، بلکې زنا بالجبر، او    نه شتون کې د داسې ښځې او مېړه هره شپه یو 

الح، جنسي تېری دی، خو دا چې خوارې افغانانې له خپل حق څخه ناخبره دي،  په نننۍ اصط
اکثره دا ډول حالت خپل نصیب ګڼي، نه یواځې دا چې شکایت نه کوي، خپله ژړا او اوښکې  
پټوي او پر خپلو ارمانونو او خواهشاتو خاورې اړوي، بلکې همدا عقده یې په عقیده هم اوړي  

  وایو، د نا   و په برخه کې هم ورته پرېکړې کوي. که په دې اعتبار و او د خپلو لوڼو او اوالدون 
خوښې نکاح هره بستره یوه انحصاري رنډۍ خانه ده، خو څوک د دې خبرې د کولو جرأت نه  

 ...« لري
 

یا یې د غیرت په نامه د کور بندیوانه کوو، یا یې په وهلو ټکولو داسې    دا زموږ حال دی چې 
حد ته رسوو چې نور نه د خبرو وي نه د کار او بیا د لیونتوب نوم پرې ږدو او وایو چې د  
خدای رضا به همداسې وي، یا جنسي تیری پرې کوو او که بل څه نه، اور خو شته چې په کې  

 وې سوځوو. 
 

کلنو او اتلس کلنو نه ماتیږي، د    ۱۴دې ټیپ خلکو د شهوت تنده اوس په  داسې ښکاري چې د  
هغه له پاره یې  اوس تر هغو د ټیټ سن ماشومانو ته مخه کړې ده چې د شهوت تنده ور باندې  

 ماته کړي. 
 

که د دې ماشومې مور پالر او یا په اصطالح میړه سواد، پوهه او انساني بصیرت درلودالی، د  
 پوهنځي په دروازه ننوتلي وای دا کار نه کیده. ښوونځي او 

 

په دې پیښه کې سړی یا فاعل ادعا کوي چې دا نجلۍ د ده ملکیت دی او د دم او دعا په بدل کې  
دا نجلۍ ده ته تحفه او ډالۍ شوې ده. کله چې د فاعل دالیل واوریدل شي، بیا د ماشومې د مور  

و پرمختګونو او د تکنالوژۍ او انساني ژوند دې  کال  ټول  ۲۰۱۶پالر خبرو ته کینو او بیا د  
پوړیو ته وګورو او بیا یې د دې خلکو له اعمالو او تفکر سره مقایسه کړو؛ د انسان په وجود  

 باندې ویښته دریږي. 
 

http://www.dw.com/ps/افغان-ملا-د-۶-کلنې-نجلۍ-سره-د-واده-په-تور-نيول-شوی/a-19438680
http://8am.af/1395/05/10/mullah-had-married-a-six-year-old-child-was-arrested/
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/26481-ghor-cleric-arrested-on-charges-of-marrying-6-year-old
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/08/160813_kk_ghor_42yrs_preacher_7yrs_jail
https://www.facebook.com/QararJalalzai?fref=ts
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زما له نظره له یوې خوا که اصلي مالمت د دې پیښې عاملین د جلۍ کورنۍ او ښاغلی دعا  
دا پوښتنه هم په جدي ډول مطرح شي چې پر دغې ټولنې دا حالت    خوان؟ دي؛ نو له بلې خوا باید 

 چا راوست او دا وحشت چا ور باندې خپور او حاکم کړ او نور ډیر داسې ولې ولې؟ 
 

دا حالت له همدې ځناورو او د دوی له تور او غیر انساني طرز تفکر سره راغی، چې د افغانانو  
نټ اړخ هم نه لګوي، همدا تنظیمي ټوپکي واکداري  له عقیدوی طرز تفکر یا اسالم سره نیم پای

وه چې د غنیمت په نامه هر څه په الس ور تلل، نو خپل یې ګڼل، حتی د خلکو ناموس. په دې  
ډول دا او دې ته ورته وحشت پر ټولنې باندې د همدې تنظیمي جهادي اوصولو په رڼا کې پر  

ټولو خلکو ستوني او ژوند ور تریخ کړی دی او دا هر    د ټولنې باندې حاکم شو، چې نن یې ثمر  
څه د بې سوادۍ، نا پوهۍ او پر ټولنه باندې د تیارې د غوړیدو په پایله کې زمو وطن او خلکو  

 ته ور په برخه شوي دي. 
 

 کوم چا له ډیر درد نه په خپل فیسبوک کې داسې لیکلي وو: 
 

مجرم به ازدواج با دختری شش ساله به نام  این هم عکس سید عبدالکریم مرد پنجاه ساله که  »
 .ىد بى بى" است ی "س

 

به جان عزیزترین هایم قسم اگر من قدرت در صدور حکم مجازات را در دوایر قضایی کشور  
 «داشتم، حکم عقیم کردن چنین مرد هایی را صادر می کردم

 

ماشومانو متجاوزین  په رښتیا له موږ نه قزاقان هم ښه دي، هغوی یو قانون تصویب کړ چې پر  
 ږي. ېـباید خصي کړای  شي، خو زموږ په هیواد کې د ټوپکي پالیسۍ په دایره کې نازول ک
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 »دا خـو شمــال و، چـې اور یـــې راوړ 
 آرام یــې یــووړ، او شــور یـــې راوړ« 

 
هیوادونو خلک یې د مینانو د ورځې په نامه لمانځي،  نن د فبرورۍ څوارلسمه نیټه ده او د ځینو  

یو بل ته د درناوي په دود، د مینې کولو په رسم او په پای کې مینې ته د درناوي په پار ګالن  
 او رنگارنگ ډالۍ ورکوي. 

 

ما ته مینه د عبادت تر پولې پورې ارزښت لري، خو زموږ پر ټولنه او خلکو باندې داسې راغلي  
ل شوي دي چې کرکه ور باندې غالبه شوې ده، مینې ته یې شا کړې ده او کرکه  او یا رواوست

نوره هم پالي. اوس خبره دې ته رسیدلې ده چې زموږ په ټولنه کې مینه سانسور شوې ده، مینه  
، د همدې له پاره ما په خپل یو  نگسارېـږياو س   ږي بلل کېـږي او میننان گنهکار  ېـگناه ګڼل ک

 کې د داسې یو شاعر په ځواب کې چې مینه او د مینې پته ورنه ورکه وه، ویلي وو:  شعر آزاد 
 

 دلته د کرکې زړی شین شو»
 

 ... ړه مهاجره شوله ال  ،مینه والو تله
 

 په کار وي کرکه ... که دې 
 

 نو کابل جان ته الړ شه 
 

 افغانستان ته الړ شه« 
 

په افغانستان کې د روانې جګړې اور کلونه پخوا زموږ د مظلومو هیواد والو د بیالبیلو َضعیفو  
ټکو نه په استفادې سره، بل کړای شوی دی. تر نن پورې، څه موږ خپله د نا پوهۍ له مخې،  

ه  څه اور بلوونکو د خپلو هیلو او موخو د تر سره کیدو له پاره دا اور بل ساتالی دی او له پیل ن
 تر نن پورې، د دې اور خوراک زموږ د هیوادوالو تن، بدن، وطن او غوښې ـ هډوکي دي.  

 

په دې ورځو کې چې د یوې ډلې اور بلوونکو له راتللو نه وروسته د بیرته وتلو د څویمې کلیزې  
په پلمه ډمامې، ترخې خاطرې، د طنز ډوله خنداوو او ژړاوو د یادولو بازار تود دی، او سږ یې  

 و د وتلو ورځ، د مینانو له ورځې سره برابره شوې ده.  ک ځانگړنه دا ده چې د دې ډلې اور بلون
زه په داسې حال کې چې ټولو ته د مینانو د ورځې مبارکي وایم، غواړم هغو ته چې دښمنۍ او  
کرکې ته ډیر پام کوي، د خپل یو شاعر یار داسې یو ټوټه شعر چې همدې جگړې ته او د همدې  

د اور نا خوالو، جفاوو او اور بلولو ته وقف شوی دی، له تاسو درنو لوستونکو سره یو  جګړې 
دا   بیا شریک کړم.  په   شعرځل  اور  بل کړای شوي  د همدې  ما  لمبو کې    یو وار مخکې هم 

کړی و، او اوس یې بیا تاسو درنو لوستونکو    خپور سوځیدلو بدنونو په پار له یوې مقدمې سره  
 ته وړاندې کوم.  

 

د   بهاند(  ما )آصف  پاره  له  ماتولو  د  درانه سکوت  کوم  د  ماسکو کې  په  وه چې  داسې  کیسه 
نیټه زما په    ۲۵کال د سپتمبر په  ۱۹۹۴مشاعرې په پلمه زما په کوربتوب یو شمیر فرهنګیان د 

استوګنځي کې را ټول کړي وو، په هغې مشاعره کې گران دوست لطف الرحمن خاموش د »اور  
 لیک الندې خپل یو شعر واوراوه.  او شمال«  تر سر 
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په شعر کې په ماهرانه او هنرمندانه ډول اور له شمال سره غوټه کړای شوی دی. له یوې خوا  
دا رسوي چې کله اور وي، شمال نور هم اور تازه کوی او په حقیقي مانا سره همدا نابللي شمالي  

ور اور هم راوړ، زموږ  وطن یې  ګاونډی و چې له ځان سره یې د جګړې د ال تودولو له پاره ن
په کې وسیځه، د دې وطن او دې بڼ ګالن او بلبالن یې په کې نینې کړل او زموږ هیوادوال یې  

 تر نن پورې په لمبو او تاو کې سوځي. 
 

په شعر کې خاموش په رسا ژبه او په مینه پسې د نستالژیک ارمان په څپو کې پوښتنه کوي چې  
ی او هر څه له یوې مخې سوځوي، د دې اور د وژلو څوک شته  د جګړې اور بل کړای شوی د 

 که نه شته، هم په چیغو او هم په ورو وایي:  
 

 کا؟«  مړ »داسې څوک نه شته چې دا اور
 

 اور او شمال 
 

 اورونــــه بـــل دي، کـــورونـــه سیځي 
 ، دودونــه خــیـژي دي ســکــروټــې دل

 

 کا؟  مړ  داسې څوک نه شته چې دا اور                                
 

 کــکــرۍ وســوې، ســرونـــه وســـول 
 ــه وسـول ـد بــریــتـورو، بـــریــتـــونــ

 ـوې ـد ښـکـلـو پیـغلـو مـینې پــرې وسـ
 ـوې ـد ږیـــرورو ږیـــــرې پـــرې وس

 

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟                               
 

 مـمـاڼــې وســوې، کــرکــڼــې وســـوې 
 د ونــو څــانــګې او څــڼــې وســــــوې 

 ـوې ـکــوتــرې وســوې، چــڼ چـڼې وس
 ــوې ـتــــوتــکــۍ وســوې او غـڼـې وس

 

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟                                 
 

 تـیـږې پــخې شــوې، ګـټې پخې شـــوې 
 د خــــامــو میـنې، خــټـې پــخـې شــوې 
 دا مــټې خـــاورې، مـټې پـخــې شـــوې 
 اورونـــــه بــل دي، کـــورونــه سیــځي 

 دودونـــــه خــیژي ي، د سـکــروټـې دل 
 

 کا؟  مړ داسې څوک نه شته چې دا اور                                 
 

 دا خـو شمـــال و، چــې اور یـــې راوړ 
 آرام یــې یـــووړ او شــــور یـــې راوړ 

 ال وي ـڅـو چې دا اور وې، داسـې شـم
 ال وې ـربه مو خوروي، دا به مو ح کو

 ـنــه ـتــبــاه کــړې د شـمـا ل مـېخــدایـه 
 نـه ـچې پـــرې ســړه شــي، زمــوږه یـی

 

 لطف الرحمن خاموش 
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 نیز نظامود افغانستان ښ

 

 ، اشرف المدارسالصاحات ةجامع
 

 یا
 

 ...؟ د نوي نسل
 
 

په  کال په مارچ کې خپره کړه.    ( ۲۰۱۴)دوه زره څوارلسم  تر پاسني سرلیک الندې مقاله ما د  
 وو چې:  ویليیاده مقاله کې ما په سپینه 

 

د    ثیرات زموږسونامیګانو ناوړه او منفي تا    ږیدلو ېـپه افغانستان باندې له جګړې نه د راز»
ټولنیزژوند د هرې پاڼې په هره کرښه کې تر سترګو کیدای شي. دلته خبره د افغانستان په ښوونیز  

نظام په دایره    د ښوونیز   نظام او په دې نظام کې پر شته مرضونو او ستونزو باندې ده. بحث مو 
داسې ګل او    یوه بل ګل؟ په غوړیدو دی.   په نامه د   (جامعة الصالحات )  کې د اشرف المدارس
م کې د راغلو اصولو  په اسال .څه د افراطیت او تشدد په خم کې رنګوي   داسې مدرسې چې هر

کله چې دین له سیاست سره غوټه کړای    م د تشدد دین نه دی؛ خو له مخې، پرته له شکه چې اسال
زمینه   استفادې ؤله هغه نه سیاسي موخو ته د رسیدو له پاره استفاده وشي، نو دین نه د س  شي او 
له بده مرغه اوس ښه په مزه روان دی او زموږ په هیواد افغانستان کې   ږي، چې دا کارېـبرابر

   .پالیسي همداسې ده  د ډیرو ډلو
 

په نامه د نجونو ښوونځی  (  جامعة الصالحات )یت کې د اشرف المدارس  د افغانستان په کندوز وال 
پروګرام سره زده کوونکي    اجازې پرته په جالیا دیني مدرسه، د ښوونې اوروزنې وزارت له  
ځان وژنه ده. همدا اوس دا لړۍ د بهرنیو کړیو    روزي، سپینه به یې وایو پایله یې بنسټ پالنه او 

 «  .د اهدافو د ترسره کولو له پاره د خامو موادو د تولید د یوې فابریکې حیثیت لري 
 

 بلې! پایله یې هغه شوه چې ما ویلي وو:  
 

 وز څو څلي جګړې او څو ځلې سقوط ،ــ د کند 
 

 ــ د بې شمیره خلکو وژل او بې ځایه کیدل،
 

 ــ کندوز د نړیوالو قدرتونو د سیالۍ ډګر،
 

 ــ او په پای کې د کندوز اوسنۍ څپڅپانده وضع. 
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مي دولت په دایره کې د بربادۍ هغه  ندې، د اسالال   دا د امریکایي او غربي دیموکراسۍ ترچتر 
اوس یې کنترول د دولت؟ له    په دې خوا پیل شوی دی.  پروګرام دی چې له دیارلس کلونو را

  څوک داسې مدرسې جوړوي.   څه وخت او   رې اوېـواکه هم وتلي دی، پرې خبرهم نه وي چې چ 
 ه. نومې مدرسه د   «جامعة الصالحات » ښه مثال یې په کندز کې 

 

  ې: ږي چ ېـاوس دلته دا پوښتنې مطرح ک
 

 ولې یې جوړه کړه؟  ــ 
 

 چا د څه له پاره جوړه کړ؟  ــ 
 

 څوک یې تمویلوي؟  ــ 
 

 مسوولیت یې د چا پرغاړه دی؟  ــ 
 

 پایلې یې څه دي؟  ــ 
 

 ساحه یې کومه ده؟   څه کوي د کار  ږي اوېـرې جذبېـدونکي چ ېصله دې مدرسې خالــ 
 

نوي نسل د روزنې په برخه  دا او دې ته ورته نورې داسې پوښتنې چې زموږ په وطن کې د  
 .کې د جدي پاملرنې وړ دي 

 

یو وخت همدې جنګي ډلو یا د پردیو نیابتي عسکرو یو کتاب خپور کړی و، چې سرلیک یې  
ټه مفصله مقاله ور باندې خپره کړه  ېـ مه ن  ۱۷کال د می په   ۲۰۱۳ما د    ،و  » نظامي درسونه«

او د عواقبو په باب مې یې هم خپل نظر څرګند کړ. دلته یې د موضوع د مهم والي په پار د  
 برخه یو ځل بیا رل اخلم:   مهمهمقالې 

 

زدکړې په برخه کې یوې    د   کوچنیانوافغان    نوید صاحب د   دی بیا   دا   سته له څومره کلونووور
بي بي سي    د   سره اشاره کړې ده.   ژوندۍ خاطرې په لیکلو   یوې عیني او   سترې ستونزې ته د 

ټه  ېـمه ن ۱۲  رمی پ کال د  ۲۰۱۳کالمونو په سلسله کې د  نوید د نورالبشر   په پښتو ویبسایت کې د 
هماغې کیسې   په دې کالم کې د  دی. کالم راغلی   یو   جهاد په کتاب پسې یو لیواله ماشوم«  د »د 

یوه افغان ماشوم د دودغړن ژوند انځور په   کې چې نوید د ۱۹۹۱چې په   بله برخه راغلې ده،
نس   د  مور  او ورونو  م کال کې افغان ماشوم د   ۱۹۹۱رسره چې په  ـیـ په دې توپ کې ایستلی و. 

وهلې، مړولو منډې  پاره  د  خو له  ته  جنت  ماشوم  بل  خاطر تللو  دا  لټوي.  د  په  کتاب   جهاد 
 

په لټون پسې راوتلی وي چې حقاني شبکې د»نظامي درسونه« تر  هغه کتاب   دا ماشوم ښایي د 
   جهاد طریقه ښووله. تریننګه نه یې د  چې پرته له معلم او کړی و  خپور سرلیک الندې چاپ او 

 

استاد دی چې خپل  قاتل   څه ظالم، جهاد کتاب وګوره.  چې د  دغه »ماشوم ته خپل استاد ویلي و 
 تلو جرات نه شي کوالی.«  شاګرد ته هغه الرښیي چې په خپله پرې د

 

له نن نه دوه   خاوندان ال په دې نظر دي چې نقص په نظام کې نه دی.  نظر  د  ځینې سیاسیون او 
کې په   په لړ سیاسي تبصرو   خپلو درې ورځې مخکې ښاغلي مسکینیارپه خپل تلویزیون کې د 

 چې: ویل  زغرده و 
 

کرزي په   د  نیمګړتیا په کرزي کې ده او نظام باید بدل نه شي،  نیمګړتیا په نظام کې نه ده، »
 « دوی باید بدل شي. کاري ټیم کې ده، 

 

  ښوونیز   په سیاسي او   سیستم کې ده.   ستره نیمګړتیا په نظام او   ټولو  کوم چې تر   زه داسې فکر 
  بدلون په فکر   سیستم د   نظام او   د   ، مخکېبدلون نه    د   شخص یا اشخاصو   باید د   موږ   نظام کې. 

http://tolafghan.com/posts/27582
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کتاب   ځای باید ماشوم ته قلم او ټوپک پر  د باید بدل کړای شي، تفکر  ټولنې طرز د  کې اوسو،
هغه کتاب په الس    پام وي چې کوم کتاب په الس کې ورکړو،  کتاب ته مو  او  په الس کې ورکړو 

تلو    چې یوازې جنت ته د   نه دا  نغښتی وي،په کې    سمیدو راز  آخرت د   دنیا او  کې ورکړو چې د 
تباهئ راز په کې    د  نسلونو  څو  نوي نسل څه چې ال د  بربادۍ او د  دنیا او آخرت د  په پلمه د
 پټ وي. 

 
  ګالنو   زموږ  ته،  ډیری کوچنیانو  وجه ده چې زموږ   تبلیغاتو  بدو  منفي او  تګ د   همدا جنت ته د 

 ته ویل شوي دي چې: 
 

 دځوانانو؛ګاڼه ده. ټوپک 
 

 تر نن پورې نه دي ورته ویل شوي چې:   خو
 

 نوي نسل ګاڼه ده،  قلم د 
 

 دی،  نوي نسل زیور  پوهه د   زدکړه او
 

 الس ته راوړلوښه وسیله ده.   زدکړې او  پوهې د   علم او   د   وړاندې تګ او  نوي نسل د   د   کمپیوتر
 

 کې ویلي دي:  خبرو  خپلو په   آواز  په لوړ  رهبرانو  او مشرانو استازو  تیارې د  د 
 

 ګورئ! »
 

 « چپه کوي. پام کوئ چې فیسبوکي ځوانان مو 
 

پام وړ خبره    دا ستره او د   له پاره له رڼا )پوهه( سره مخالفت کوي.   اوږدولو   خپل ژوند د   دوی د 
 ده چې: 

 

له حقایقو   خیانت او   ستر   ټولوستره ګناه،   تر  دا ده چې نوی نسل    له پوهې او   لرې،   ستره جفا 
 کې وساتل شي.  په تیارو  تکنالوژۍ څنګ ته،
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 زړې دروازې 
 

 او نوي نظریات 
 

 
 

 تیره ورځ مې خپل پخواني یادداشتونه لټول چې پر دې سرلیک ورپیښ شوم: 
 

 »زړې دروازې او نوي نظریات« 
 

خندا مې ورته راغله او په ژور فکر کې ډوب شوم، بیا مې ولوستل، ورسره عکسونو ته مې   
 وکتل او په زړه کې مې تیره کړه: 

 

زه نه غواړم  سیاسي لیکنې وکړم، خو اوس دې څو جملو او ترخو حقیقتونو سره څه وکړم ، دا  
ږي  ېـنه سترگې ورنه پټخو زما پر خلکو او وطن باندې هغه راغلی یا تپل شوی حالت دی چې  

او نه هم د زغم وړ دی. که یې سړی ولیکي او وې وایي، نو چا ته، د چا تر سترگو او غوږو  
ږي هم، د عادي لوستونکو له السه به څه وشي او په لسگونو نورې  ېـږي او که ورس ېـبه ورس 

 داسې پوښتنې او ولې؟ ولې؟
 

بل هیڅ نه دي پوره، خدای خبر څه وخت    خیر زه به یې هم دومره جدي نه نیسم، زما له السه
دا جملې لیکلې وي، اوس ور نه تیریدالی هم نه شم،    پاسني عکس ته   به مې په څه حالت کې

 ږدم: ېـدومره اوږدې هم نه دي، کټ مټ به یې تاسو درنو لوستونکو ته په مخ کې ک
 

 یو تن چیرې خبرونه اوریدلي وو، د هغو پر بنا یې ویل:  
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ــ دا د خدای دوستان؟ راغلي، اسامه لټوي، هغه خوارکوټی ناروغ دی، دوی مرسته ورسره  
 کوي چې د درملنې له پاره یې د خپل وطن حاذقو ډاکترانو ته ورولي... 

 

 یو بل تن بیا خپل نظر داسې بیانوي چې: 
 

وکړي، له لرې، لرې ملکونو نه راغلي دي چې زموږ د وطن زړې  دوی سره دې پاک رب ښه  
 دروازې بدلې کړي، بل نیت خو نه لري... 

 

 یو بل تن بیا په کې را ودانګل او په لوړ غږ یې وویل: 
 

 وه وروره!  
 

دا کوټې ډیرې درندې دي او دا د خدای بنده ګان زموږ وطندارانو ته د خدمت په موخه له لرې  
راغلي دي چې د دې سیمې پیریان ورک کړي، د لویو پیرانو د ُدعاګانو او دمونو  ملکونو نه  

 اجازې هم ور سره دي... 
 

یو بل ډنگر وچ کلک  چې یوه زاړه دیوال ته ډډه وهلې وه او لکه مین دواړه ځنګنونه یې په نس  
 پورې نښلولي وو، داسې وویل: 

 

 له دوی نه ستن په کاهدان کې ورکه ده هغه لټوي... 
 

 
 

 »... خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو« 
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 ککړه هوا او ککړ ذهنیت

 
 
 

دا سمه نه ده چې یو څوک دې نوی نسل، د خپل زاړه فکر منلو ته اړباسي او ښه پوره ټینگ  
کلونو    ـ  پر نوي نسل ورتپي او په کلونو  ، ورباندې والړ هم وي، تجربو ناسم ثابت کړی ذهنیت

 والي او ذهني ککړتیا په دایره کې را ایساروي. ېـنور هم نوی نسل د وروسته پات 
 

 
ږیدلې ستونزې دومره ډیرې دي، چې اوس هر  ې  زموږ په هیواد افغانستان کې له جگړې را ز 

 تونزې په مخ درځي.  خوا مخ وا ړول شي، یوه نه، لس نه، شل نه؛ بلکې په سلکونو رنكارنگ س
 

اوس پر ټولنه او د خلکو پر ژوند داسې شرایط او داسې خلک حاکم شوي چې د یادو ستونزو د  
حل له پاره عادي خلک څه کوې چې حاذق ډاکتران، ټولنپوهان او سیاسیون هم د حل الره نه  

کومه مخه کا او چا ته د زړه حال او د    ر شي موندی. له خلکو الره ورکه ده چې څه وکړي پ
 بدن درد ووایي. 

 

پخوا به ما په خپلو مقالو کې د نوي نسل د روزلو فکر کاوه او له دې ټولو ستونزو نه د وتلو  
الر مې په دې کې لیدله چې نوی نسل زدکړو ته مخه کړي، د نویو علومو په گاڼه سمبال شي  

وطن او خلکو د مینې او خدمت درس هم ورکړل شي؛    او له نویو علومو، نوې تکنالوژۍ سره د 
ږي نه نیولې بیا تر ماشوم، کوچني، زلمکو، ځوانانو، مشرانو او  ېـخو اوس یې گورم چې له نوز

 ال بوډاگانو پورې یو هم د بدمرغیو د سترې او تباه کونکې سونامي له څپو نه خالص نه دي. 
 

دی چې له کلونو، کلونو راپه دیخوا، پر خلکو    بله ستره ستونزه په ټولنه کې حاکم ککړ ذهنیت 
ږي، خو بیا یې هم تطبیقوي او  ېـاو ټولنې باندې حکومت کوي. ډیری یې په ضررونو باندې پوه

تعقیبوي یې. د سلو یا زرو کالونو مخکینی قانون به داسې درباندې تطبیقوي لکه سم مدني قانون  
 یاده کړې چې:  که یې ورږي. ېـچې وي او گټه یې ټولو ته رس

 

 وروره! دا خو د یوه اړخ په گټه هم نه دی، ولې داسې کوئ؟ 
 

 ورو به درته و وایي: 
 

 »وروره له ښاره ووزه، له نرخه نه، همدا نرخ دی، همدا رواج دی.« 
 

او یا هغسې چې دی فکر کوي، تا هم اړ باسي چې ته به هم خامخا د ده فکر او طرز دید منې  
تطبیقوې؛ همدې ته وایي ککړ ذهنیت. دا ټیپ خلک له فزیکي پلوه په اوسنۍ زمانه  او هغه به  

کې ژوند کوي او له فکري پلوه زرکاله مخکې زمانو کې ژوند کوي او تا به هم اړباسي چې ته  
 گرزې او هلته به په هغه جهنم کې له دوی سره ژوند کوې. و هم له دوی سره زرکاله شا ته ور
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هوا او ککړ ذهنیت الس سره یو کړي، نو زموږ په ټولنه کې نوی نسل د   په دې ډول چې ککړه 
ږي،  ېـککړې هوا او ککړ ذهنیت په دایره کې رالوی شي، بیا به د ککړ نوم هم نه ورسره جوړ 

 بیا نو کوم بل نوم ورته لټوئ. 
 

شوي دي،  دا ککړه هوا او ککړ ذهنیت له اسمانه نه دي اوریدلي او نه هم په مځکه کې را شنه  
دا ټول موږ خپله رامنځ ته کړي دي. هوا موږ خپله ککړه کړې ده او ذهنیتونه موږ خپله خراب  
کړي دي. په هر نامه چې و، موږ جگړې ته مخه کړې ده، له یو عادي الس اچونې نه نیولې تر  
مسلحانه وژنو او وینو تویولو پورې، ځکه مو اوس ماشوم هم هماغه څه کوي چې مشرانو یې  

ي دي، که نور هیڅ نه وي د جگړې کولو د تمثیل په دود یې بو بل ته لرگي او سوټي د توپکو  کړ
 په څیر نیولي او د یو بل د ویشتلو او وژلو تمثیل کوي. دا الندې عکس یې ښه بیلگه ده: 

 

 
 

دې ماشومانو د مور په نس کې یو بل ته سنگر نیول نه دي زدکړي، بلکې دوی مشران لیدلي  
مر یو د بل د وژلو له پاره وسله په الس په سنگرونو کې پراته وي، ځکه کوچنیان  چې ټول ع

هم دغه تمثیل کوي. که دوی ته د سالم مصروفیت زمینه مساعده وای، دوی هیڅ کله داسې نه  
 کول او ال د دې کارونو فکر یې هم نه شوای کوالی. 

 

ری  ېـناخوالو په دایره کې، زموږ د ټولنې د ډ ږدلو  ېـد جگړې د سونامې او له هغې سونامې د راز
وگړو، په تیره ماشومانو او کوچنیانو د ذهن په هر کونج او پیچومي کې، د وینې په هر څاڅکي  
کې، په کتلو او حرکاتو کې یې او ال په هر تنفس کې یې، تاوتریخوالی، وهل ټکول، وژل، د  

 ږي. ېـس ږي او احساېـوسلې کارول، ویر او... له ورایه ښکار
 

ره ماشومانو او کوچنیانو له ذهن نه د دغو شیانو توږل، پاکول او لرې  ېـد ټولو خلکو او په ت
ادبیاتو له الرې کیدای شي چې   د  دا عاطفه یوازې  کول یوې سترې عاطفې ته اړتیا لري او 

 ماشوم ته، کوچني ته او نوي نسل ته ور ډالۍ شي. 
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ره  سځانگړو کیسو او شعرونو په وسیله دا کار تر    موږ کوالی شو چې د ماشومانو له پاره د 
کړو. د پالستیکي وسلو په ځای شعري او داستاني ټولگې په الس کې ورکړو، څو وکوالی شو  

 په معنوي لحاظ د افغان ماشوم عاطفي السنیوی وکړو.  
 

نیولو تر  لایر څو ډوله ککړتیا ټول خلک تهدیدوي، له واړه نیولې تر زاړه، له شتمن  ـېـ د چاپ
بیوزلو. دننه په افغانستان کې په تیره لویو ښارونو کې په عیني او عملي ډول درې ډوله ککړتیا  

 خلک تهدیدوي: 
 

 لایر ککړتیا،ـېـــ د چاپ
 

 ــ نوري ککړتیا،
 

 ــ غږیزه ککړتیا 
 

لایر د ککړتیا غم نه و خوړلی چې داسې غږیزه ککړتیا ورپسې راغله  ـېـ خلکو تر اوسه د چاپ
په    ئدای، حتی په خپل کور کې. د ځانسانسور ېـپه هیڅ ځای کې هم نه شې ورنه خالص چې  

ږي، که څوک څه و  ېـسلسله کې سړی نه شي کوالی چې په منابعو او جزیاتو باندې یې وغږ 
 وایی، ښایي د کفر او مباح الدم فتواوې ورپسې کتار ونښلول شي. 

 

« تر  'رساند به مغر نوزادان 'آسیب می  آلودگی هوا  په همدې نږدې ورځو کې بي بي سي د »
خپور کړ چې زموږ د ټولنې شرایطو ته په کتو سره، بیخي د تشویش    رپوټ سرلیک الندې یو  
ږی ماشوم مو د خپل ژوند د لومړني کال په تنفس سره خپل ماغزه له السه  ېـوړ ده. یعنې نوز

لایر کې دنیا ته راځي او د تنفس له الرې آکسیجن نه  ـېـورکوي. ځکه چې د ککړې هوا په چاپ
 بلکې، زهري مواد تنفس کوي. 

 

لگرو ملتونو د یونیسف ادارې ویلي دي چې له یو کلنۍ نه د ټیټ عمر ماشومان د داسې  د م
ږي. او د دې هوا د تنفس په  ېـککړې هوا په تنفس سره د دوی ماغزه له جدي خطر سره مخ ک 
ږي، کیدای شي د ټول عمر له  ېـپایله کې چې د ماشوم بدن، په تیره ماغزو ته کومې صدمې رس

 ل وي. پاره له دوی سره م
 

اوس گورو چې له یوې خوا ککړه هوا له بلې خوا ککړ ذهنیت د ژوند له پیل نه تر پایه پورې،  
د یو انسان ژوند تهدیدوي. ماشوم پرته له دې چې پوه شي د ژوند د بربادۍ مقدمات یې ال په  

 ماشومتوب کې په خپل وجود کې ذخیره کړي وي. 
 

لتي  موسساتو کورنیو او میندو پلرونو سره ښایی چې  له دې کبله د دولت ټولو ارگانونو، غیر دو
هر څوک او هر آدرس تر خپلې وسې د خپل ځان او خپلو اوالدونو او خپل راتلونکې د ژغورنې  

لایر او پاک ذهنیت د رامنځته کیدو له پاره له خپلو ټولو الس لرلو  ـېـ له پاره د یوه پا ک چاپ
ته ستونزو د حل او د پرابلمونو د لرې کولو په برخه  امکاناتو نه په استفادې سره د دې ټولو ش 

 کې مرسته وکړي. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/persian/science-42253658
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 په افغانستان کې د هوا ککړتیا او زموږ هڅې
 

 »د افغانستان په ډیرو ځایونو کې د هوا ککړتیا 
 ثابته ده، نور یې ثابتولو پسې مه گرځئ؛ 

 پاکولو باندې ولگوئ« هغه پیسې یې په بیرته 
 

 
د نوي نسل د روزلو او د هغوی د ژوند بیالبیلو برخو او حالتونو ته په پام سره؛ ما )آصف  

  تاند ( تر سر لیک الندې مقاله ولیکله او په  ککړه هوا او ککړ ذهنیت بهاند( څو ورځې مخکې د )
 په یوه برخه کې داسې راغلي وو:   مقالېجرمن آنالین ویبپاڼو کې خپره کړه. د هغې  افغاناو 

 

»د چاپیلایر څو ډوله ککړتیا ټول خلک تهدیدوي، له واړه نیولې تر زاړه، له شتمن نیولو تر  
بیوزلو. دننه په افغانستان کې په تیره لویو ښارونو کې په عیني او عملي ډول درې ډوله ککړتیا  

 خلک تهدیدوي: 
 

 ــ د چاپیلایر ککړتیا، 
 

 ــ نوري ککړتیا،
 

 ــ غږیزه ککړتیا« 
 

 هلته زما اصلي موخه دا وه:  
 

څومره چې ککړه هوا ټولو انسانانو، ژوندیو موجوداتو او ټول طبیعت ته نقصان رسوي؛ له هغه  
اصلي الرې نه یې  ونه د نوي نسل الرې منفي لوري ته بدلوي، د ژوند له  تنه ډیر ککړ ذهنی 

 اړوي او په نورو الرو یې داسې سر کوي چې بیا یې ټول ژوند په منفي بڼه وراغیزمن کوي. 
 تورو لیکلي دي چې:  ږو ـځی اوس په افغانستان کې میډیا په 

 

 « ږيـمعلومولو االت چمتو کېافغانستان کې لومړی ځل د هوا ککړتیا  »
 

 کې راغلي دي:  برخه د دې سر لیک په یوه 
 

د افغانستان د چاپېلایر ساتنې ملي اداره وایي، دا لومړی ځل دی چې په هېواد کې یې د هوا د  »
 .ږيـمالومولو لپاره البراتواري وسایل چمتو کېککړتیا د اصلي کچې څرنګوالي 

http://www.taand.com/pal/?p=3250
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_kakra_hawa.pdf
http://www.taand.com/pal/?p=3250
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42523360
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42523360
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دا اداره وایي، د درې سوه ډالرو په ارزښت ددغو وسایلو پر مټ کوالی شي په هوا کې د مضرو  
 .موادو خپرېدو او د اوبو د کیفیت کچه په ډاګه کړي 

 

د افغانستان د چاپېلایر ساتنې ادارې د څار او ارزونې برخې مشر انجینیر نیک محمد وایي، د  
 .کسان روزلي  ۱۲دې وسیالو کارولو په برخه کې یې  

 

دا وسایل به په کابل او بلخ والیتونو کې وکارېږي. په راتلونکې کال کې به نورو والیتونو لپاره  "
 « ".ي هم دا ډول وسایل چمتو ش 

 

زه یې داسې انگیرم چې دا کار نه، بلکې سر گرداني او د پیسو بې ځایه مصرفول دي، دا په  
  ۴۰دې چې دا خو ښکاره خبره ده چې هوا ککړه او د هوا د ککړتیا له امله هر کال شا و خوا  

 زره افغانان ژوند له السه ورکوي. 
 

لگولي دي، څومره    د پاملرنې وړ پیسېاوس یې په دوو والیتونو کې د هوا د ککړتیا پر آلو باندې  
به د دې الې د کارونې پر اشخاصو لگول شوې وې؟ که پاتې دوه دیرش والیتونه ورسره وشمیرل  

 ږي. ېـشي، خبره یې لوی مبلغ  پورې رس 
 

خبرو کې هیڅ داسې څه نه شته چې د هوا د  لایر ساتنې ادارې په رپوټ او  ـېـد افغانستان د چاپ
 ککړتیا مالومول، یعنې د مالوم کار بیا مالومول، خلکو او ټولنې ته څه گټه رسوي. 

 

هوا خو خلک ککړوي، ما ویل که مسؤلې ادارې دغه پیسې د خلکو پر پوهولو ولگوي، ښه به  
خلکو د ژوند د ښه کولو زمینه  لایر پاک وساتي  او دولتي مقامات دې هم د  ـېـ وي، څو خپل چاپ

برابره کړي؛ څو خلک د سون داسې توکي و نه کاروي چې د کور د تودولو د لږ گټې په پار،  
 د کور غړي، ټولنه او ټول هیوادوال د بربادۍ کندې ته ور پورې وهي. 

 

 »د افغانستان په ډیرو ځایونو کې د هوا ککړتیا
 گرځئ؛ ثابته ده، نور یې ثابتولو پسې مه 

 هغه پیسې یې په بیرته پاکولو باندې ولگوئ« 
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 دا دې هم د یو ویشتمې پیړۍ 
 

 ام کال کې د خلکو سویه  ۲۰۱۸په 

 
زما نا لیدلی دوست ډاکتر محب زغم په همدې نږدې تیر اختر کې بیا د جهالت پر یوه بال ورپېښ  

 نه خالص کړی دی. شوی و، خو خدای په خپل لوی کرم سره ور 
 

نېټه داسې لیکی  «  ۲۰۱۸/ ۰۶/ ۱۷ډاکتر زغم د دې پېښې لنډ جریان په خپله فیسبوک پاڼه کې په »
 دی: 

 

 »د عجایبو وطن: 
 

د اختر په لمانځه کې د چهلستون په عیدګاه کې شاوخوا درې زره کسان راټول وو. څو مالیانو  
 چې خبرې وکړي.  ي دقیقې وخت غواړمسلې وکړې. بیا یې وویل چې یو ډاکټر صاحب دوه 

 ډاکټر صاحب!؟ میکروفون ته ودرېد او وینا یې شروع کړه: 
 

بیادرای مسلمان! شما خبر دارین که د مکتب ها یک رقم تابلیت ها ره بر دخترا میتن که میګن  
ه. او مسلمانا همی  تبر کمخونی اس مګم اصلن ای دوا که اس همو جای شهوت دخترا ره تور می

فکر کنین که ای تابلیت ها تخته پنجاه دالر تمام میشه خی چرا مفت توزیع میکنن. ای پالن  ره  
 یهود و نصارا اس که دخترای ما ره کوسی بسازنن. 

 

 ټولو نارې کړې 
 

 هللا اکبر هللا اکبر هللا اکبر 
 

 حوصله مې ختمه شوه. چیغه مې کړه. بس که دروغجنه.  
 

 ، برې وکړېسړی ال اورنی شو، ال یې توندې خ 
 

 بیا مې ورناره کړه چې بس دی بس دی! 
 

یو وار څو کسان راوالړ شول. سپکې سپورې یې راته شروع کړې چې رښتیا وایي، په تا یې  
 څه... 

 یوه یې رامنډې کړې، کورتۍ یې راوکښله.  
سخت وډارېدم چې که دا خلک حمله راباندي وکړي، مجیب هللا به مې څنګه شي. کاش هغه مې  

 وای راوستی. نه  
 

 خو ښه شو چې زما څنګ لوري کسان پاڅیدل او هغوی یې پرې نه ښودل.  
 

 ګډوډي شوه. ټول له عید ګاه څخه راووتل او وروستۍ دعا ته کې نه ناستل. 
له جوماته چې راووتم، زړه مې و چې هلته والړو پولیسانو ته شکایت وکړم خو فرخنده مې  

 ذهن ته راغله.« 
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نه ده او زموږ خلک  ا لوستلو سره ذهناً ښه پوره وزوریدم چې نړۍ په کوم لوري رود دې متن په  
 د کومو فکرونو په جال کې بند دي.  

 

ټه چې زموږ ځینې هیوادوال د داسې فکرونو په دایره کې راگیر دي، په نوره نړۍ  ېـپه همدې ن 
دي، دا به ښایي  کې د بشریت په گټه څومره کار شوی دی او څومره مثبت گامونه اوچت شوي 

مخونه او کتابونه پرې ډک شي، خو ما په همدې شیبه کې چې د زغم صاحب په فیسبوک کې دا  
 کیسه ولوستله، نو مې بیا د نوي اختراع شوي الوتونکي موټر دا گزارش هم له نظره تیر شو: 

 

دیگر   نوع  کیتیهاک  شد. شرکت  نزدیک  واقعیت  به  دیگر  گام  پرنده یک  موترهای  »مفکورۀ 
 وترهای هوایی یا پرنده آزمایش کرد.« م
 

بیا مې د روهي صاحب په دې خبرو ځان قانع کړ چې یو وخت یې موږ ته په ټولگي کې ویلي  
 وو: 

 

 »دا وطن د استثنآتو وطن دی، د استثنآتو په وطن کې هر څه پېښیدالی شي.« 
 

علم د الرې الروی  ډاکتر زغم تل له مال او مالیي افکارو سره په تـقابل کې وي، ځکه چې د  
 دی او مال صاحب؟ د ترکستان پر الره روان دی. 

 

دا خلک، پر دوی باندې حاکم فکري سیستم خراب کړي دي. پوښتنه دا ده چې دا فکري سیستم  
پر دوی باندې چا څه وخت حاکم کړ؟ ځواب یې ډیرو چیز فهمو ته مالوم دی، نه یې وایي، نه  

 یې لیکي. 
 

ه کار دی، فرید باراني د زړه خبره په ښکاره، براال او په لوړ اواز  له دوی سره ډیر احتیاط پ
 ویله، ما ورته وویل، ورته مې لیکل: 

 

 ... هغوی خود تا »
 

 او تا ته ورته کسان 
 

 څه لیونیان 
 

 څه با څاران ګڼي اوس 
 

 زه ال په دې هم ښه ډاریږمه
 

 سودا کومه 
 

 د حقیقت په دې ویلو دې څوک 
 

 دار نه کړي لکه منصور غوندې په 
 

 موږه نا چار نه کړي 
 

 « او بیا به سر وهو بس
 

ده نه واوریده، نه یې ومنله؛ و وژل شو، لکه ما چې ویلي وو، که مو سر  وواهه، که مو گریوان  
 وڅیره، فرید باراني بیرته ترالسه نه شو. 

 

 ښاغلی ډاکتر زغم! 
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الندې، ستاسو د وصیتلیک په باب  پخوا مې د »طبیب او مال، د ډاکتر زغم وصیت« تر سرلیک  
 په یوه مقاله کې درته لیکلي و: 

 

»د تاریخ په اوږدو کې په سیمه باندې څومره فکري بدلونونه او د ټولنیز ژوند سونامي ګاني  
چې راغلې دي، د ثـقـلت ټکی او مرکز یې یا عمداً افغانستان ټاکل شوی دی او یا به دا جغرافیه  

 ورته مناسبه وه. 
 

فکري سونامي ګانو کې، چې پر سیمه باندې راغلې دي، تر ټولو ډیر ورانی یې زموږ    په دغو 
په خاوره کې او زموږ د خلکو په ککریو کې کړی دی. د ټولې نړۍ د سړې جګړې مرکز  
افغانستان و او منفي پایلې یې تر نن پورې زموږ خلک زوروي، وروسته له هغه چې دغه سړه  

وښته، مرکز یې همدا افغانستان و او دی او اوس هم دا غمیزه  جګړه په تودې جګړې باندې وا 
ښه په خرپ او په اوج د افغانستان پر ستیژ باندې روانه ده، زموږ د خلکو غوښې او اډوکې په  
کې سوځي، ګاونډیان، د سیمې خلک، نړیوال څڼې ورته اړوي او زموږ خلک او ټولنه د نا  

 ګیر، حیران، حیران ور ته ګورې او سوځي.  پوهۍ او اوهامو د جال په منګولو کې را 
 

په دې ټولو جریانونو او بدلونونو کې زموږ د خلکو پر ذهن یوه فکري، رواني هیوال حکومت  
کاوه او کوي یې چې هغه له دین نه نا سم برداشت او نا سم تفسیر و او دی او دا کار له پیل نه  

ل او یا یې د کوم غرض له پاره عمداً دا کار  تر پایه پورې هغو مالیانو کړی دی چې یا نه پوهید 
تر سره کاوه او تر سره کوي یې. نو دغو ترخو حقایقو ته په کتو سره ویالی شو چې، د مالیانو  
دا ډله د دین تر ټولو لوی تحریفونکي، د انساني او وطني ملي ارزښتونو تر پښو الندې کونکي،  

 نکي دي.« د جګړې اور بلوونکي او د انساني کرامت سپکوو
 

په هغه وخت کې چې ستاسو وصیتلیک ستاسو په پاڼه کې خپور شو، په کامنټ کې تاسو راته  
 لیکلي و چې یو، یو رانه وژني: 

 

 »سالمونه قدرمن استاده! 
ډېره مننه چې ما ته مو ډاډ راکړ. نور نو چوپ نه شوم پاتېدای. دوی یو، یو رانه وژني او موږ  

 غلي ورته ګورو چې 
 ږ وار رسېږي.«  کله به زمو

 

 اوس یې بیا هم درته وایم: 
 

 له ځان سره پام کوه! خدای مکړه د فرخندې او فرید باراني له برخلیک سره مخ نه شې. 
 ستاسو چیغه پر ځای او برحقه ده او دا پوښتنه مو هر ساعت تر مخې سر را اوچتوي: 

 

 که غلي کینو، تر څو او ولې؟ 
 

چې جاهالن د پردیو په لمسه واکسین ته د امریکایانو ادرار وایي، اړ ماشومان او کوچنیان ورنه  
بې برخې کوي او د وینو د کمبود تابلیت ته د شهوت محرک نوم ورکوي؛ د یوه تحصیل کړي  

 په صفت څه باید ورسره وکړو؟  
 

ږې او نه یې ورته  ېـاو چې پوهږې او څه وایې، ښایي د فرخندې کانه وشي  ېـکه په مقابله کې در
 وایې، بیا نو دا یوه بله نه بښونکې گناه ده: 

 

 چو میبیني که نا بینا و چاه است 
 اگـر خامـوش بـنشیني گناه است 
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 د سرک د غاړې مړي، 
 

 په کوڅو کې پراته مړي 
 

 »سپیو ته میلمستیا« 
 

 )غـزني( 
 
 

غزني والیت د روان جنگ په ترڅ کې درنه مرگ ژوبله شوې ده، د  میډیا داسې وایي چې د  
جنگي سیمو په واټونو او کوڅو کې مړي پراته دي او له ویرې نه یې څوک په ځای کوالی نه  
شي. د جگړې دالیل او عاملین مالوم دي؛ خو زما ارزونه دا ده چې د جگـړې د دالیلو او عواملو  

جهالت جوړوي او د همدې ناپوهۍ وجه ده چې له عظمتونو    ډیره سلنه، د افغانانو ناپوهې او
سره، سره غـزني او د غـزني خلک دا څو ورځې په اور کې سوزي او بدنونه یې مرمۍ او  

 چرې غلبیل کوي. 
 

څو جملو کې یې لوستالی    دغو اړینه نه ده چې د غـزني د عظمت په تاریخ پسې کتابونه ولټوئ،  
 شئ: 

 

 ، غزني د اسالمي فرهنګ او تمدن زانګو او پالزمینه»
 

 ی. کاله زیات د  ۱۶۰۰د غزني څرګند تاریخ له  ...
 

نه زیاتې لرغونې ودانۍ، زیارتونه، منارونه، برجونه او نور ډوال ډوله فرهنګي    ۳۰۰غزني تر  
 .پانګې لري 

 

فکر کوم، له دغو آثارو سره، د خواخوږۍ، د هغو د اهمیت او ساتنې له پاره، په دې څو اورنیو  
 .« اعالمیې پرته، موږ خپله هېڅ ویلي نه دي ورځو کې، له یوې نړیوالې 

 

د جنگي ډلو د وحشت او وینو تویولو په سلسله کې، د غـزني حالت، پر کابل باندې د ټوپکیانو  
د تسلط د پـیـل، د پـیـښو غملړلی تکرار دی. له پیل نه تر اوسه، د جگړې د روانې ډرامې د  

اوږو وړي او په چوپه خوله یې پور پـرې  وینو او ِغوښو د سوزیدو ټول پیټي عام خلک پر  
    کوي.

 

پېښې تکرار د  ېـتاریخ او  په ځنډ او زماني واټن سره؛ راشه زما د هیواد  ږي، خو لږ و ډیر 
غمیزې پاڼې ته لږ ځیر شه او وې گوره چې زموږ د هیواد د روانې غمیزې پر ستیـژ باندې هر  

ږي او دا تکرار له یوې خوا  ېـت تکرار کال، هره میاشت، هره اونې، هره ورځ او ال هر ساع

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&fref=nf
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کبابوي او له بلې خوا د زرگونو    یې   زموږ د ځینوو وطنوالو ژوند ریبي، د جگړې په بټۍ کې
 انسانانو روح او روان ته داسې ضربه ورکوي چې رغونه یې ستونزمنه نه، بلکې نا شونې ده. 

 

پر کابل او ټول افغانستان باندې د جهالت او ټوپیکیانو د حاکمیدو د پیل په کلونو کې، د کابل په  
لویدز کې زما )اصف بهاند( د خپلو سترگو لیدلی حال دی چې د سیاف اتحاد اسالمي او د مزاري  

ې  وحدتي وحشیانو د جگړو په پای کې د میرویس میدان او سیلو په کوڅو او واټونو کې همداس
 مړي پراته وو، لکه اوس چې په غـزني کې پراته دي.  

 

د دویم الس خبره نه، په میرویس میدان او د سیلو په کوڅو او واټونو کې مې په خپلو سترگو  
و خوړل. ښایي عین کیسه اوس د غزني په کوڅو او واټونو کې، د تاریخ د  ـ یـمړي لیدلي چې سپ

»الر    اثر   کې د خپلو سترگو لیدلی حال ما په خپل یو  یوه ترخه تکرار په ډول روان وي. په کابل 

»سپیو ته میلمستیا«  ورکي الرویان« کې لیکلی او خپور کړی دی. د دې حال انځورولو ته مې  
سرلیک ورکړی دی، دلته به یې یوه لنډه برخه  ام مخ(    ۲۳بریښنایي بڼه،    الرویان، الر ورکي  )

 راواخلم: 
 

 سپیو ته میلمستیا: 
 

کور د کابل په اوومه ناحیه، شوروي سفارت ته ور څیرمه، د دهمرادخان په کلي    زما پلـرنی
کې موقعیت درلود، د جګړې له لږ غلي کیدو سره زما کشری ورور احمد شاه بهاند له هغه ځایه  
زموږ د خبر اخستلو له پاره، زما کور دهبوري ته راغی، څو شیبې سره ناست وو او د جګړه  

سره کولې. وروسته ما و ویل: ته دلته کینه، زه به یو وار کارتې پروان    مارو د وحشت کیسې مو
 ته د خپلو ُخسرخیلو د خبر اخستلو له پاره والړشم، ده ویل: 

 

 ځه اوس خو ډزې نه شته، زه به هم درسره والړ شم. 
 

په بایسکلونو مو پښې واړولې او د سیلو د شا له الرې نه په استفادې سره مخامخ د کارتې پروان  
دویمې برخې ته ور ښکته شوو. د هغوی د خیریت له خبریدونه وروسته بیا د دهبوري په نیت  
وخوځیدو. دا وار موږ جرأت وکړ او له پولیتخنیک نه تر میرویس میدانه پر غځیدلي واټ باندې  

د تګ تکل وکړ. موږ په دې نه پوهیدو چې دا هغه اشتباه ده چې کیدای شي زموږ د سر په    مو
 بیه تمامه شي. خیر را وخوځیدو. سیلو ته په رسیدو سره مو زورونکی خوسا بوی احساس کړ.  

 

 مړي ولیدل. ما مې ورور ته و ویل:  لږ وړاندې مو د واټ په شا و خوا کې 
 

 هنتون پر خوا ور تاو شوو. هلکه! په دا بل سرک به د پو
 

 ده ویل: 
 

 څوک خو نه شته درځه چې وړاندې څه پیښ شوي دي. 
 

بس زړه نا زړه ور روان شوو. لږ وړاندې، میرویس میدان ته نا رسیده مې د لومړي ځل له  
پاره ولیدل چې سپیوو مړي خوړل. موږ له ډار او خواشینۍ سره په لمدو سترګو د دې صحنې  

کله موږ ته کتل او کله یې د سیاف جان؟ او مزاري جان؟ د ترتیب کړې  ننداره کوله، سپیوو  
ږه او موږ ته یې  ېـترخوان نه مړۍ کولې؛ خو د سپیوو کتلو موږ ته یو پیغام را لمیلمستیا له دس

 دا مطلب  را پوهاوه. 
 

دا څو توري د سپیو له خوا انسانانو ته هغه مسیژ دی ــ چې د ځینو انسانانو د اعمالو په وجه ــ  
 د انسانیت پر لمن د تور داغ حیثیت لري: 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
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نه موږ سپي   انسانانو  تاسې  دا ستاسو  »له  یې؛  نازوو  نه وژنو،  یو، موږ خپل همنوع  ښه 
 همنوع دی، تاسو وژلي! 

 

 وژل د تاسو خوړل زموږ.  
 

ږي، تاسو انسانان چې لیوانو ته داړونکي وایئ، نا  ېـ لیوان هم په لویه پښه کې موږ سره ګډ
او وژونکي   داړونکي  لیوانو نه هم  له  انسانان  تاسو  سمه خبره ده. سمه یې داسې ده چې 

 یاستئ. 
 

لیوان هم داړل کوي؛ خو د انسانانو او لیوانو په منځ کې توپیر دا دی چې لیوان خپل همجنس  
 مګر انسانان د خپلو ورونو له زورولو او وژلو خوند اخلي.   باندې حمله نه کوي، وژني یې نه؛

 

 لیوه ور اچوي؛  رانسانان لیوه ته وینې تویونکی او ظالم وایي او د ټولو ګناهونو بار او تهمت پ 
 ږي. ېـخو انسانانو داسې کارونه کړي او کوي یې چې لیوان ورباندې شرم 

 

 انسانان یو پر بل څومره ظلم کوي، مګر نوم بدي لیوان دي. 
 

لیوان د ناموس مسألې ته په درنه سترګه ګوري او هیڅ کله یو د بل خور، لور او میرمنې ته  
 دغه نا وړه عمل تر سره کوي.  په بده سترګه نه ګوري؛ دا انسانان دي چې 

 

 د همدغو دالیلو پر بنا موږ سپیان وایو چې: 
 

 ښه ده چې موږ سپي او لیوان یو، نه انسانان...«  
 

د بویونو د څپو په منځ کې له یو عالم غمونو او ډار سره، میرویس میدان ته ورنږدې شوو. د  
دجنګیالیو تر منځ د برید کرښه وه. له څلي  میرویس میدان څلی د سیاف جان؟ او مزاري جان؟  

ږ کې ټینګ نیولی و، لکه  ېـغربي لوري ته یو تن د پښو پر سر ناست و او ټوپک یې داسې په غ 
خپل زوی یې چې وي. موږ ته یې هیڅ و نه ویل. موږ د میرویس میدان د تیلو پر ټانک را  

ت مخې ته ورسیدو، د کافي ټولې  تاوشوو. هیڅوک نه لیدل کیدل، د کبابي هراتي نومي رستوران
 کړکۍ او شیشې ماتې وې، موږ ویل ځه څوک نه شته؛ خو ناڅاپه د کافي له منځه غږ وشو: 

 

 »صبر کو!« 
 

له کبابي هراتي نه یو تن راووت، د وحدت، د ګوند جنګیالی و او زموږ پلټنه یې وکړه، د پلټنې  
 په ترڅ کې یې و پوښتلو: 

 

 تو چییه؟«   »کیستي، کجا موري، قوم 
 

و خوراک کړي، ما او احمدشاه  ـیـاو فرعي سرک ته د تللو امر یې وکړ. ده غوښتل موږه هم د سپ
 جان په سترګو کې خدای پاماني سره وکړه؛ خو د کافي له منځه نا څاپه غږ وشو: 

 

 »صبر کو!« 
 

خاصه فلمي  غږکونکی له کافي څخه د باندې را ووت، خیرن کالي، ببره ږیره، اوږدې څڼې، په  
 ادا زموږ مخې ته ودرید، احمدشاه جان یې مخاطب کړ، ویې پوښته: 

 

 »تو امو فلم بردار نیستي؟«  
 

 احمدشاه به کله، کله د خلکو د خوښۍ محفلونه فلم برداري کول، نو په پټ غاړه یې ورته و ویل:  
 استم. 

 

 جنګیالي خپل ملګري ته و ویل: 
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 »بانیشان که برن.«  
 

 په دې ډول خدای تعالی د مرګ له کومې را ویستلو. 
 

 رحمان بابا  د  وخوځیدو.  کبابي هراتي په دری سوه مترۍ کې موقعیت درلود، و چې د  زما کور 
پړسیدلی   تودې هوا له کبله مړی ډیر د  مړی پروت و. سرک په منځ کې یو لیسې په مخ کې د  د 

 و،  ټوپکوال والړ لیسې په مخ کې یو وحدتي د  پاسه اچولی و. بړستن ډوله ځل یې پرې د  یو و،
 ل: دې له پاره چې خپله قهرماني او غرور موږ ته وښي، خپل ملګري ته یې ووی  د 
 

 »پرتو، یګ لیاف دګام سرې اوغان پرتو که خنک نه خوره.« 
 

زه فکر نه کوم چې د غـزني، د غزني پر اوسېدونکو او د غزني په واټونو او کوڅو کې د پرتو  
مړو حالت به د کابل له عین حالت نه ــ چې پاس یې د غمیزې یوه برخه راوړل شوه ــ کوم  

اسمه الر باندې  ناسم فکر لري او پر  نتوپیر ولري. مالمت په لومړي گام کې خلک دي، چې  
 ید د خلکو په افکارو کې د یو فکري انقالب تر برید پورې بدلون راوړل شي. روان دي، با

 

 زموږ د خلکو د ککریو په گومبزه کې 
 د پوهې د ډیوې د بلیدو په هیله! 
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 حج، حاجیان 
 

 ښوونځي او شاگردان
 
 

 ای قوم به حج رفته، کجایید، کجایید »
 « مـعـشوق هـمـیـنجاست، بیایید، بیایید 

 
 )موالنا( 

 
د یوه فرهنگي دوست په یاد داشتونو کې مې چیرې، د افغانستان د حاجیانو د مصارفو په باب  
څه ارقام له نظره تیر شول، د خپـل هیواد فقر او هیوادوالو بیوزلۍ ته په کتو سره، بیخي ورته  

صاحبانو کلنی مصرف، د ریاضي په تله کې له    حیران شوم. زما یاد فرهنگي دوست د حاجي
یې ورنه تر السه کړې وه چې زه یې    پایله  یوه ضروري هیوادنۍ اړتیا سره، تللی و او عجیبه

 دلته تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم: 
 

نږدې  » کال کې  په  افغانستان حاجیان  چا    ۷د  د  لګوي. که  په مراسمو  د حج  افغانۍ  ملیارده 
 .ږيـملیونه افغانۍ کې ۷۰۰۰ملیارده برابر    ۷نو    ،ریاضي پخه نه وي

 

ښوونځي جوړ کړي ول، نو لدې حسابه د    ۲۴ملیونه افغانیو    ۲۲پروسږکال د پکتیکا والي په  
ږي، که دا تعداد د افغانستان  ـښوونځي جوړې  ۷۰۰۰افغانستان حاجیانو پر یوه دوره پیسو برابر  

ږي. دا آسانه ریاضي ده،  ـښوونځي ور رسې  ۲۰ولسوالیو ووېشو نو هرې ولسوالۍ ته    ۳۵۰په  
 .د کیسه خوانۍ کتابونو افسانې ندي صیب 

 

   !نو اې 
 

 د دنګو شملو،  
 

 ګردو پکولونو،  
 

   ،چارخانه دسمالونو
 

 او ګلدوزي څادرونو نامیانو، حاجیانو او غازیانو!  
 

 یسې په خپله سیمه کې د ښوونځیو په رغونه ولګوو؟ـڅنګه مو خوښه ده چې د سږ کال حجونو پ
  !«ږېـرا ورسې  ، یا مارشال کیم جان اونهــ 

https://www.facebook.com/ketabton/
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پاڼه لیکلي دي چې ده څو ځلې حج کړی اوس بیا غواړي چې  د حج یو بل شوقی د فیسبوک پر 
 ورسره وکړي، نو...   ه ورشي، که یو څوک پیدا شي چې یوازې د پیسو په ورکړه کې مرست

 

کال د جوالی پر دیارلسمه نیټه زما یو نا لیدلي فیسبوکي یار، د یاد څو ځلي حاجي    ۲۰۱۸د  
 صاحب دا جملې د یو عکس په ډول په خپلې پاڼې کې ایښې وې:  

 

 
څومره وختونه واوښتل او والړل، د چیز فهمه خلکو خولې ستړې شوې، خو د حج شوقیان یا  

په پیسو د بیا، بیا حج ته تللو تلوسې لري، خو    حالل، یا حرام او یا په سوال او د نورو خلکو
 گاونډیان او وطنداران یې د سبا بیگا وچې ډوډۍ ته حیران دي. 

 

 تـر مــکې تـر مـدیـنې الړې حاجي 
 ال د نفس له خویه هیڅ نه یې ناجي 

 
 )خوشال( 

 

الس او  یو خوا په اوسنی حالت کې د هیواد او خلکو غربت، په مقابل کې زموږ )قلموال( تش  
 بیوسي او... 

 

 نو سړی اړ شي چې ووایي: 
 

 خدای دې مل شي د تعلیم او د دې وږو! 
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 ټاکنې او د کابل اندامونه 

 

 »... کابل یو بڼ و
 چې نه سوړ و، نه تود 

 د بلبالنو د ژوندون له پاره...«
 

 خو اوس... 
 

 د کابل پر زړه ټپونه او پر ما د ویر بارونه 
 

 
 

فرهنگي یار راته وویل چې په دې ورځو کې په افغانستان کې د ټاکنو ډمامې گرمې دي او  یو  
ته غلی یې، نه دې په فیسبوک پاڼه کې څه ولیکل او نه دې په خپلو لیکنو کې د ټاکنو په باب  

 نظر څرگند کړ؛ چې دا ولې؟ 
 

ژوند کوم او د    کال کې  ۲۰۱۸ما په نرمه ورته وویل چې زه همدا اوس د یوویشتمې پیړۍ په  
یو متمدن انسان په توگه پر دیموکرسۍ، بیان آزادي او ټاکنو باندې باوري او ورته ژمن یم، خو  
په یاد ولره چې دا درې شیان )دیموکرسي، بیان آزادي او ټاکنې( چې ما یاد کړل؛ دا زه په  

ه سلنه عام خلک  افغانستان کې نه غواړم او نه هلته د تطبیق وړ دي. دلیل یې هم دا دی چې ډیر
له یوې خوا د دې نومونو )دیموکرسي، بیان آزادي او ټاکنې(  پر ماناوو نه پوهیـږي او له بله  

د    او واک   پلوه فاسدین او ټوپکوال له همدې مسایلو په استفادې سره، نور هم د خپل ناولي ژوند 
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حلالرې یې     موده غځوي. اوږدولو هڅه کوي او نور هم د خلکو پر اوږو باندې د خپلو سپریدو  
 ړې درول، د بېسوادۍ له منځه وړل او د نوي نسل په نوې او عصري بڼه روزل دي.  گهم د ج

 

اوس د عامو خلکو په دې لوړه کچه بېسوادي او ناپوهي حالت کې، »دیموکرسي، بیان آزادي  
او سواد د   او ټاکنې« غولونکي شعارونه دي؛ د هغه پر ځای د جگړې د پای ته رسیدو، د تعلیم 

 عامېدو مسایل په کار دي. 
 

او ویل یې چې ته خو یو څه ووایه، ما هم دا    ېیار مې دواړه پښې په یوه موزه کې اچولې و
 الندې څو کرښې د خپل زړه د حال په ډول ورته ولیکلې: 

 

په دې ورځو کې زما د زیـږنتون پر بدن، زما د ښار او زما د کابل پر مټو، پر اوږو، پر ډډو،  
ې مات  پر ځنگنونو او پر پونډیو باندې بیا د عکسونو په نامه، بارونه داسې ډیـر شوي دي چ 

د   د همدې ښار  ډیره سلنه  دا  لري.  نه  تـوان  د زغملو  او  وړلو  د  کولو،  پورته  د  یې  اندانونه 
سوځونکو، د همدې ښار د بچیانو د وژونکو او د همدې ښار د لوټونکو د عکسونو او شعارونو  

    بار دی. 
 

پالنې، پاملرنې او زړه  ږدئ، چې د ټولنې داسې یوه سلنه وگړي چې  ېـد ښار اندامونه خو ال پر 
سوي ته اړتیا لري او د همدې ټوپکیانو د ټوپکونو او نا خوالو له السه د باڅارتوب او لیونتوب  
تر بریده رسیدلي دي، دا خلک هم له ښاغلو؟ کاندیدانو نه خالص نه دي او پرته له دې چې  

، نو دغه حالت او کار  هغوی پوه شي، د هغوی له اندامونو نه هم ابزاري استفاده شوې او کیـږي
او چیز فهمه پوه قلموال په خپله فیسبوک پاڼه کې له همداسې یو عکس سره   سواندي  ته یوه زړه 

 دا جمله هم لیکلې ده: 
 

 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij
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ټپونو پر سر، تازه ټپونه دي،   دا عکسونه او دا شعارونه د خلکو او کابل پر زړه باندې د تیرو  
دا بارونه، دا عکسونه او دا شعارونه د عامو خلکو له پاره، د دې ښار د دیوالونو او ال غرونو  
له پاره دومره آزارونکي دي چې د کانگو تر پولې یې رسولي دي. او د دې بار د دروندوالي او  

ې په چیغو، چیغو یې خپل ستونی  آزار د تریخوالي د شکایت په خاطر یې دا ډیر کلونه وشول چ 
 غورځولی دی، خو دا چیغې به څوک واوري. 

 

زما د ښار حال، زما د کابل حال نور د ویلو نه دی، هر څه یې مات شوي دي. دیوالونه یې  
مات، برجونه یې ړنگ او ویاړونه ورته پېغورونه شوي دي. داسې حالت ورباندې راغلی دی  

یا نور تر خاورو الندې دي، یا ورنه مرور او تللي دي او    چې اصیل بچیان او خدمتگاران یې 
 څوک یې چې شته دي، د هغوی په خوله څوک پیاز هم نه سپـینوي. 

 

ښار ستونی لري، چیغې وهي، خو د اوریدو له پاره غوږونه، نه شته او که ورباندې حاکم خلک  
ښار بچي به څه ووایي چې    یې کوم غـږ یا یوه نیمه چیغه اوري، هغه هم ورپورې خاندي. زما د 

نور یې تن ناتوانه او غږ یې ټپ شوی دی، د حسرت اوښکې یې پر مخ راروانې او په خواشینۍ  
 سره د یو مرور یار د حسرت دا غږ په آرامه زمزمه کوي: 

 

 »زما د ښار د دیـوالـونو سیـوري مـات پـراته دي 
 څنگه ستومانه، څنگه ستړي څه میرات پراته دي 

 

 کــوم مـذهـب دور راغــلـی، زه خــبــر نــه یمه د 
 چې پـه سجده مې مـنـارونه د جومات پـراته دي« 

 

د ټوپکیانو د وحشت په پیل کې ما هم کابل ته، د »ستړی کابـل« ترسرلیک الندې یو څه لیکلي  
وو او د ټپي کابل حال مې په کې بیان کړی و چې زما په  »مروره مځکه« کې چاپ شوی دی.  

 د مرورې مځکې د یو بل شعر، په یوه برخه کې د کابل په باب داسې راغلي وو: 
 

 »... د هرې ږیرې هر ویښته الندې نن 
 

 سل زر بال دي پټې 
 

 او دا بال زموږ پر خلکو حکومت کوي نن 
 

 کابل،
 

 کابل یو بڼ و 
 

 چې نه سوړ و، نه تود 
 

 له کنگل سوړ 
 

 له تناره څخه تود 
 

 ژوندون له پاره د بلبالنو د 
 

 خو اوس هم تود دی هم سوړ
 

 د بلبالنو د مرگون له پاره« 
 

د خپلو وروستیو سفرونو په ترڅ کې مې د کابل ډیری کوڅې او واټونه ولیدل، د هر فرهنگي  
یار او دوست پته چې راته مالومه وه، لیدلو ته یې ورغلم. د همدې لیدنو کتنو په لړ کې یوه ورځ  
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ږیـري فرهنگي لیدلو ته ورغلم. ډیره ښه بنډار مو سره وکړ، مازدیگر مهال  د یو مشر او سپـین
چې د کور په لوري روان وو، ومو لیدل چې د واټونو پر څنډو والړې ونې او د بریښا پایي د  
ټوپکیانو د عکسونو تر بار الندې زگیروي کوي او په لیدلو سره یې خوړلې توکې بیرته د انسان  

 نو مشر فرهنگي راته کړل: ستوني ته راجگیـږي؛  
 

»ته خو بیرته روان یې، زموږ هرسهار، ټوله ورځ او هر مازدیگر همدا حال دی او دلته یې ان  
 د کلیو د اشرارو عکسونه راته ځړولي دي او موږ یې په لیدلو محکوم یو.«  

 

اوس چې بیا پارلمان ته د ننوتلو هالال ده، دغه لوبه او دغه ناروا او دغه بار بیا سل ځلې رادروند  
کابل پر ټپي اندامونو بار او د کابلیانو د ارواوو له پاره دروند او زورونکی پـیټی  شوی دی، د  

 دی او ښایي چې د هیواد د نورو ښارونو حال هم همداسې وي.  
 

تجربو په وار، وار ښودلې ده چې دا ځل به بیا هم ډیره سلنه هغه خلک پارلمان ته ننوزي چې  
 ب په فکر کې دي. د وطن او خلکو په ځای، د خپل واک او جی

 

 دا غمیزه به همداسې روانه وي، ځکه هغه مشهوره خبره ده چې وایي: 
 

 »دا کیسه پای نه لري، ځکه چې پسونه هوښیاریـږي نه، لیوان مړیـږي نه.« 
 

 نه تمامېدونکې خواشیني! 
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 قیمتي جامې او وږي نسونه 
 

 غمیزې دوام ماشوم پلورنه، د یوې 
 

کې د یوې بلې غمیزې یادونه کړې ده. دا ځل د طبیعت قهر او جبر    رپوټ »تاند« په یوه نوي  
دی او دا قهر او جبر چې د »اشرف المخلوقات« له ظلمونو سره یو ځای شي، بله بال ورنه  

انسان پر بدن ویښته  ـجوړې د  لیدل خو یې ال څه کوې چې لوستل یې هم  ږي، داسې بال چې 
 رخه ده: دا څو جملې د تاند د راپور یوه بسیخوي. 

 
 

»سي این این تلویزیون په هرات کې د وچکالۍ له کبله د بادغیس له ګڼو بې ځایه شویو کورنیو  
 سره خبرې کړي دي. 

 

  ۳د هغوی په منځ کې یوه هم اکیله )عاقله( ده چې یوه سړي د خپل لس کلن زوی لپاره په  
 زره ډالره اخیستې ده. 

 

د نیویارک پوست ورځپاڼې د راپور له مخې، د بادغیس د بې ځایه شویو په منځ کې یوې بلې  
 کلن سړي د دې لپاره پلورلې چې پور پرې کړي. ۲۰کلنه لور پر یوه  ۴مور خپله  

 

 خو د اکیلې مور مرمرینه وایي چې د خپل زړه ټوټه پلوري. 
 

 ه: ږي چې پلورل شوې دـ مرمرینه وایي، لورکۍ یې نه پوهې
 

»دا په ځان خبره نه ده ، څنګه به پوی شي؟ دا ماشومه ده. خو ما بله چاره نه لرله. که ژاړي  
 یا خاندي، باید الړه شي. څوک به د خپل زړه ټوټه وپلوري مګر دا چې ناچاره وي؟«

 

 
له بریده وړاندې، اور رااچوي، لمبه کوي مې او زه یې د افغان    ي دا پاسنۍ څو جملې د زړه سو

غمیزې یو بل څپرکی گڼم. په اوسني وخت کې یې د نورو پیغورونو او تورو داغونو تر څنگ  
 یو لوی پیغور او تور داغ ځکه گڼم چې: 

 
 
 
 

http://www.taand.com/archives/116319
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ړه  کال کې موږ نه یو توانېدلي چې حد اقل د خلکو نسونه ما  ۲۰۱۸ــ د یویشتمې پیړۍ په  
 کړو، 

 

ــ دولتي واکداران مو، دهمدې وږو له پاره په رالېـږل شوو پیسو داسې جامې او موټـر اخلي  
 او کاروي یې چې خیرات ورکونکو ال په خوب کې هم نه دي لیدلي، 

 ــ او... 
 

ځینو روڼ اندو او قلمموالو د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د ښې پالنې او روزنې په پار، د  
ماشومانو او کوچنیانو د سواد او په نوې بڼه د روزلو غم کاوه؛ اوس دا دی همدې ماشومانو ته  
د یوې مړۍ ډوډۍ د ترالسه کولو له پاره میندې پلرونه هغوی ځکه خرڅوي چې د کورنۍ پاتې  

 غړي له مرگه وژغوري. 
 

سترگو لیدلی حال داسې وایي  ماشوم پلورنه ستره غمیزه او د مجبوریت انتها ده. زما یادونه او 
چې د ماشوم پلورنې دود زموږ په هېواد کې پخوا هم تېر شوی، خو نه په دې بڼه. زما د یاد  
بیلگه یې ورگرځي د څلویښتمې لسیزې پای او یا د پنځوسمې لسیزې پیل ته چې په غور والیت  

یې ان تر کابله هم    کې د وچکالۍ په وجه د هغو سیمو خلک شاوخوا والیاتو ته کډه شوي او سر
 رسیدلی و. 

 

هغه وخت هم له غور نه کډه شویو خلکو خپل ماشومان یا خرڅول او یایې پرته له پیسو، یوازې  
 د ژوندي پاتې کېدو په پار خلکو ته ورکول. 

 

هغه وخت زه )آصف بهاند( په محمود طرزي لیسه کې زده کونکی وم، د همدې مهاجرو څو  
نو چمنونو کې اړولي وو. دا مهاجر وچکالۍ دومره ځپلي وو چې د  ډلې د داراالمان د بڼ په ش

 داراالمان مانۍ په بڼ کې یې له رڼو اوبو ډکو ویالو او شنو چمنو ته جنت ویلې. 
 

زموږ پلرنی کور د کابل د چهاردهي په دهمرادخان نومي کلي کې و. داسې هم وشول چې زموږ  
جرو له ډلې نه یو مجبور پالر والړ و او ویل  د کور دروازه وټکول شوه، که گورو د همدې مها

 یې چې دا ماشوم خرڅوم. زما پالر هغه سړی وپوښته چې ته ولې دا ماشوم خرڅوې؟ 
 

 هغه وویل: 
 

»ما سره یې نور د مړولو توان نه شته، په پیسو یې واخلئ، د ژوندي پاتې کېدو له پاره یې وړیا  
 هم درکوم او...« 

 

پر ستیژ باندې، دا غمیزه بیا په تکرار سره ښیي او لوبغاړي یې هم  او اوس تاریخ د افغانستان  
بیا په تکرار سره د هماغې سیمې خلک دي؛ خو توپیر یې دا دی چې په پخوا وختو کې به دولتي  
مشرانو په ریښتیا د همدې په نس وږو له پاره گدایي کوله او یوه، یوه مړۍ به یې د وږو تر  

رانو ته د خیرات پیسې تر کوره رارسول کیږي، خو مسؤلین نه  خولې پورې رسوله؛ اوسنیو مش
پورې نه رسوي، بلکې خپله یې کاروي او زیـرمه کوي    یوازې د خیرات پیسې تر خیرات خورو 

او ښکلي موټر پرې اخلي او له ټولو مدرنو امکاناتو    جامېیې، تر خیرات ورکونکو نه ښکلې  
 سره، ښکلې ودانۍ پرې جوړوي او بیا د ودانۍ پر پاسنۍ برخه لیکي: 

 
 هذا من فضل ربي 

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-46327245
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 خـرڅـوي یې رهـبـران پـه سوداگـرو 
 د ملگرو خدای دې مل شي د وطن او 
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 »ویاړلي« 
 

 )په پښتو ژبه باندې د څه لیکونکو قلموالو یوه ډیره بډایه تذکره، خو...( 
 

 نوی چاپ شوی کتاب 

 
»ویاړلي« په پښتو ژبه باندې د څه لیکونکو قلموالو یوه ډیره بډایه تذکره ده چې د پښتو ادب د  

)امیر کروړ( نه را نیولې، بیا تر نن پورې د ډیری قلموالو  لومړني السته راغلي اثر له شاعر  
 لنډې پېژندنې په کې راوړل شوې دي. 

 

له برکته د    ویبپاڼې بڼه انالین شوی دی. د »تاند«     «PDF»کتاب په لسو ټوکونو کې خپور او په  
  «PDF»»ویاړلي« د لس واړو ټوکونو د لینکونو نه په استفادې سره اوس د لس واړو ټوکونو  

بڼه زه په خپل واک کې لرم. ما کتاب پرانست او د لومړي ټوک په پیل کې مې د لیکوال ښاغلي  
له    ډاکتر عبدالروف رفیقي اوږده مقدمه او د دویم ټوک په پیل کې مې د ښاغلي یون لنډې او 

 مفهومه ډکې خبرې ولوستلې. 
 

http://www.taand.com/archives/117180
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اوږده په خپله  ډاکتر عبدالروف رفیقي(  پر    مقدمه   لیکوال )ښاغلی  د تذکرو  په پښتو کې  کې، 
 مخینې باندې د لنډې رڼا اچولوو نه وروسته یادونه کوي چې:  

 

داسې مربوطې منبع ومنځ ته د راوړلو ضرورت احساساوه چې د زمان او مکان د  »ما یوې  
رفیقي  قیده آزاده وي له پیله تر دې دمه کسان پکښې وي ځکه مې دې کار ته الس واچاوه...« )

 م کال، د لیکوال د سریزې نهم مخ( ۲۰۱۷ډاکتر عبدالروف، ویاړلي، لومړی ټوک، 
 

ښاغلی رفیقي په خپلو لومړنیو خبرو کې وایي چې د دې لویې پروژې بشپړولو یې دیارلس کاله  
 وخت لگولی دی.  

 )د لیکوال د مقدمې دولسم مخ(  
 

دا لس ټوکیزه تذکره په خپلو پاڼو کې په پښتو ژبه باندې له پیل نه تر نن پورې ټول هغه اشخاص  
دي. ښاغلی یون د همدې اثر د دویم ټوک په پیل    رانغاړي چې په پښتو ژبه باندې یې څه لیکلي 

کړې ده   یادونه  لنډ ډول پر کتاب او د کتاب پر محتویاتو باندې خبرې کړي. ښاغلي یون کې، په 
 چې:  

 

»په دې اثر کې جغرافیایي، مذهبي، قومي، زماني، سیاسي او نور بریدونه د لیکوالوالو پېژندنې  
ته د قید په توگه په پام کې نه دي نیول شوي. په دې مانا چې هر چا د نړۍ په هر گوټ کې په  

ي )په دویم ټوک کې د ښاغلپښتو ژبه څه لیکلي دي هغوی دلته په لنډیز سره پېژندل شوي دي...«  

 ام مخ(      ۵۶۵یون مقدمه، 
 

لیکلې ده او د هغې په ترڅ کې یې پر کتاب خبرې    مقاله  پر دې اثر ښاغلي مصطفی عمرزي یوه
قاله ولوستله، پوه شوم چې دا اثر د ډېرو ښېگڼو  کړې دي. ما چې په تاند کې د ښاغلي عمرزي م

 تر څنگ څه تېروتنې او نیمگړتیاوې هم لري. 
 

د مصطفی عمرزي په مقاله کې له راغلو خبرو داسې ښکاري چې د هغه بیوگرافي هم ناسمه  
ام مخ کې، د مصطفی عمرزي تر نامه    ۲۶۸۶ټوک په    شپـږم  راوړل شوې ده. د »ویاړلي« د 

 الندې یوازې د یوه کتاب عکس او دا جمله لیکل شوې ده:
 

 »آثار: افغانستان و بازار آزاد چاپ 
 ام مخ( ۲۶۸۶ږم ټوک، ـ)ویاړلي، شپماخذ شخصي یادښت« 

 

  په داسې حال کې چې تر اوسه د ښاغلي مصطفی عمرزي په سوونو مقالې او لسگونه کتابونه 
ړتیا په پار هیڅ نه دي ویلي  ـ. مصطفی عمرزي پرته له شکایت نه د کار د ال بشپشوې دي  چاپ 

د خپلې مقالې په پای کې یې خپله بیوگرافي راوړې ده چې له یوې خوا لوستونکي پرې خبر    او
شي او له بلې خوا ښاغلی لیکوال وکوالی شي چې په راتلونکو چاپونو او یا په ضمیمو کې د  

 تېروتنو تصحح ته پام وکړي. 
 

 دي:  لیکلي  مصطفی عمرزي د خپلې مقالې په یوه برخه کې داسې 
 

من به عنوان اولین افغانی که توفیق دسترسی به این کتاب را یافته ام، برای غنای هرچه بیشتر  »
کتاب »ویاړلي« و سهولت های داکتر رفیقی به کارنامه ی اندیشمندان ما، تلخیصی از معرفی  

حور تباری، اصل است، برای یک دست  خودم را با منطق ستوده ی صاحب اثر که در آن م
سازی و نیاز های ناشی از قدرت آن، تقدیم می کنم. در این تلخیص، جزییات بیشتری در خدمت  
همتباران و داکتر رفیقی قرار می گیرند. امیدوارم چاپ های بعدی، همسویی و همیاری فرهنگیان  

ړلي«، به افتخار شراکت بیشتر در  را در بر داشته باشد؛ یعنی با اخذ وظیفه از صاحب اثر »ویا
 « .اثری برسیم که به ذهینت فرهنگی بودن عامه ی تبار ما مربوط است 
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ام مخ کې ما )آصف بهاند( خپله بیوگرافي راواړوله،    ۷۴۸کله چې د دې تذکرې د دویم ټوک  
ټ ډېرې  او  غلطۍ  کې  نېټو  په  ده،  شوې  راوړل  نیمگړې  او  ناسمه  ډېره  بیوگرافي  ي  ـپـ یـزما 

تېروتنې. د »څوک چې اوښان ساتي، دروازې جگې جوړوي« د اصل له مخې؛ څوک چې  
باید په کره او سمو مالوماتو پسې ډېرې دروازې  ېـدومره لویو څ  ته مال تړی،  ړنیزو پروژو 

په دې کې ده چې دومره لویه پروژه، دومره ډیره خواري او دومره لوی   وټکوي. خواشیني 
لویې او ډېرې تېروتنې شوې دي. تېروتنې په هر کار کې وي خو  مصرف سره ولې دومرې  

 دومره ډیرې تېروتنې خو باید نه وای شوې. 
 

بیا دې هم د ښاغلی ډاکتر عبدالروف رفیقي کور په دې نوښت سره ودان وي چې په دومره لوړ   
زما هیله    کمیت لیکواالنو لنډې یا اوږدې بیوگرافیانې یې تر یوه سرلیک الندې راټولې کړې دي. 

تیروتنې تصحیح کړي، نوي او سم مواد   په بل چاپ کې  اثر  لیکوال د دې غنیمت  دا ده چې 
ورزیات او د اثر په غنا کې نورې هڅې هم وکړي، څو په راتلونکو کې د ډیرو پېښېدونکو  

 تېروتنو مخنیوی وکړي.  
 

ر مهم او د راتلونکو  زما تجربه داسې وایي چې ادبي تذګرې او د »ویاړلي« په څېر نور آثار ډې
څېړنو له پاره د مالوماتو لومړني او بنسټېز مواد وړاندې کوي. باید چې دا مالومات ډېر کره، د 
حساب وړ او سم وي. ښه فکر پرې وشي، د څو با تجربه څېړونکو او لیکوالو له نظره تېر، او  

دا غلطۍ په تکرار سره    بیا د استفادې له پاره وړاندې شي. که ناسم وي، په نورو څېړنو کې هم
ږي، راتلونکو نسلونو او راتلونکو څېړنکو ته داسې ستونزې رامنځته کوي چې  ـرا اخیستل کې

 سمول او اصالح کول یې بیخي ډېر وخت او مصرف غواړي. 
 

په »ویاړلي« اثر کې زما د بیوگرافۍ په برخه کې زه همدومره کوالی شم چې د سؤتفاهم د  
لنډه بیوگرافي دلته خپره کړم، هیله ده چې د اثر لیکوال او د ده همکاران  مخنیوي په پار زه خپله  

 په بل چاپ کې له دې بیوگرافۍ نه گټه پورته کړي. 
 

 د آصف بهاند لنډه بیوگرافي: 
 

مه نیټه د کابل د  ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، د 
کلي کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د عالوالدین  چهاردهي په شکرهللا خان نومي  

په تجربوي ښوونځي کې کړي دي، بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو زده کړو ته  
 دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. 

 

د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې    کال د حمل په میاشت کې یې د کابل پوهنتون   ۱۳۵۵د  
کال یې د لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته د    ۱۳۵۸زده کړې پیل کړې او په  

 کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي په توګه ومنل شو. 
 

کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو. په    ۱۳۶۰په  
 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.  ۱۳۶۶

 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او   ۱۳۵۶آصف بهاند له  
علمي تحقیقي مقالې او شعرونه یې په هیواد کې دننه او له هیواد  قصیده هم لیکي. په سل ګونو  

 څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي. 
 

د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې  
 )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه. 

 

غه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د  د 
 روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال پاتې شوی دی. 
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 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و. 
 

په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون  په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې  
 کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي. 

 

په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې  
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

و ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي  د سویدن په بیالبیل
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرست په صفت یې کارنده او  
فعاله برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ  

سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ  ژبې له راغلو ښوونکو  
ژبې د زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي  

 او د سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي. 
 

 لړ کې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي: آصف بهاند د خپل فرهنگي فعالیت په 
 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(،  ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له   ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي    ۲
 اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي    ۳
 اثر(،

 

ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخییل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره    ۴
 علمي اثر(، 

 

ه پاره درسي  ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو ل   ۵
 کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب    ۶
 )کستـتـنرچاپ(، 

 

نا پښتو څانګو درسي کتاب    ۷ د  ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون 
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

 رغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(،ـ د پښتو ادبیاتو د ل ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(،  ۹
 

 ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(، ۱۰
 

کال کې خپورشوی    ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له   ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 خوا خپره شوی ده، 
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کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې    ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳
شوی    ه لیک  کې پرین  افغان جرمن آنال کال په جوالی کې په    ۲۰۱۷د  خپور کړی دی او دویم ځل  

 دی،
 

  ۲۰۱۸ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، په    ۱۴
 کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی، 

 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه )  ۱۵
 دی،   شوی  کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه ۲۰۱۸آصف بهاند، د  

 

  لیکه   کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر  ۲۰۱۸ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د    ۱۶
 شوی دی،  

 

، د  ټوک  دویم (  د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت ) د کوچنیانو ادبیات،ــ    ۱۷
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی    ( کال په اگست کې،۲۰۱۷دوه زره اوه لسم ) 

 دی،  
 

اگست میاشت کې په افغان جرمن    کال په   ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸
 شوې ده، لیکهآنالین کې پر 

 

 چاپ یا آنالین کولو ته تیار:
 

 ــ د ژباړو یوه ټولگه، 
 

 ــ شعرونو یوه ټولگه،  
 

 عنوانه څیړنیز کتابونه. ــ او درې  
 

پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو  
 کې فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan_ketab1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_shaperay_aw9_nory_kesy_ketab3.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_landy_de_sabtawlostonza_ketab4.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_baran_syurai_ketab5.pdf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
163  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 
 
 
 
 
 
 

 لوحې او نسخې
 

په څو واکداریو وویشل شو. ښارونه    ، د ټوپکي واکدارۍ له رامنځته کیدو سره سم افغانستان 
والیتونه، وزارتونه ، معینیتونه، ریاستونه او مدیریتونه، بیا په بهر کې سفارتونه او نماینده ګیانې   
حتی د ښارونو ناحیې، سیمې او کوڅې هم و ویشل شوې او همدا اوس عمالً پر یادو څوکیو او  

ټوپکوال د خپل ټوپک د شپیلۍ د لویوالی او کوچنیوالي په  مقامونو او  لویو او وړو سیمو باندې 
اندازه، د خپل تنظیم، ډلې او طرز تفکر او قومنداني او شخصي اصولو په چوکاټ کې حکم  

 چلوي. 
 

ما د خپلو یاداشتونو په ترڅ کې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې د جګړې له سونامي  یو وارې  
لۍ له ُسرکیدو او د ټوپک  ـېـږیدې چې د ټوپک د شپېـوز   نه، نورې وړې او غټې سونامي ګانې را 

د قانون له حاکمیدو نه، بیا تر نن پورې؛ زموږ د ټولنې په عملي ژوند، روح او روان باندې لکه  
 خپسه پرتې دي او حکومت ورباندې کوي.  

 

زموږ په وروسته پاتې وطن کې د دغو سونامي ګانو د نا خوالو تر څنګ، د غربي او امریکاي  
رې چې د هر چا زړه وشو، هر شی په هر ډول خط لیکي او  ـېـچدیموکراسۍ په دایره کې هر  

د لوحو په نامه یې را ځړوي، هر لوستی او نا لوستی کتنځی لري، مریضان معاینه کوي او د  
فالبینۍ، تعویز نویسۍ او دم و ُدعا بازار ښه په کش کې دی؛ نه د پوښتنې څوک شته، نه هم د  

 کل. اوریدنې او نه هم د اصالح کولو کوم ت
 

د همدغو ګډوډیو په سلسله کې، د ټوپکي واکدارۍ له  رامنځته کیدو نه را په دې خوا د ټول  
واد او ټولو ښارونو په بیالبیلو سیمو کې د رنګارنګ لوحو لیکل او را ځړول او د ناروغانو  ې ه

 د رغولو په پلمه عجیب آدرسونه رامنځته شوي دي.  
 

څنګه چې تاریخ د دې ایله جاریانو په اداره او حکمتولي پورې خاندې، دغسې زموږ د وطن د  
زدکړې خاوندان د دغو لوحو پر جوړښت، ګرامر او ماناوو  بیالبیلو ژبو، ژبپوهان او د سواد او  

باندې د طنز په ډول هم ژاړي هم ورته خاندې. په خواشینۍ سره چې دا هم زموږ په وروسته  
پاتې ټولنه کې، د دیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ د نیالګي یو ثمر دی، چې نن مو لوحې، نسخې  

 او د فکرونو کتابونه داسې بد حال لري. 
 

چې د ښاغلي بهیج   ، ړه کړې نه وهـمه( مې چې ال دا مقاله بشپ ۲۱کال د جون  ۲۰۱۶)  مدا نن ه
عثماني په فیسبوک پاڼه کې زما تر بحث الندې موضوع سره اړوند او زما د خبرو په تایید، د  
یو شکایت او حکایت غږ اوچت شو. لینک یې همدلته شته، که یې څوک د لیدلو هیله لرې، دلته  

د لیکنې بشپړ متن او د درملو او نسخې عکسونه هم لیدالی شي. دا د بهیج    . وکړي   کلیکدې  
 عثماني د لیکنې متن دی، واک د تاسو چې ګیله له چا نه کوئ: 

 

د کابل طبي پوهنتون لوی    ، دا د یوې نسخې درمل دي او دا ډاکتر هم کوم عادي ډاکتر نه دی»
زموږ ناروغان به مجبور وي   ،تر هغو چې په افغانستان کې د درملنې دغه حال وي ی؛استاد د 

https://www.facebook.com/BahijOsmani?fref=ts
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چې پاکستان ته والړ شي او هلته هم په پڅه چاړه حالل شي. د افغانستان روغتیایي سیسټم په  
 «    .یوه ناورین بدل شوی دی 

 

ځینو ډاکترانو نسخې او توصیه کړي درمل د »آغای جن ګیر، آتش خور و    زه فکر کوم چې د 
مار ګیر« نه هم بد تره په دې دي چې »آغای جن ګیر« زار او مار دواړه خپله خوري خو  

دلته ده چې باید پوه شو چې ګناه زموږ خپله    ؛ ځینې زدکړي ډاکتران یې په مریض باندې خوري
 ، دا په دې چې موږ سم تعلیم نه لرو.  درملتون نه لر  ده چې سم ډاکتر، سم روغتون او سم 

 

ل نه  ؤله اول نفر نه نیولې بیا تر آخره پورې، له بیسواده نیولې بیا تر سواد واال پورې له مس 
د همدې لومې په ستونزو کې نښتي    ،ل پورې له... نه نیولې تر... پورېؤنیولې بیا تر غیر مس 

په لومړي ګام کې زموږ خپله ګناه او   دا  ټینګار وشي چې  بیا  بیا او  باید په دې  دي او اوس 
لیت دی چې تعلیم نه لرو او د نورو په وړاندیز او اشاره له تعلیم، تحصیل، ښونې روزنې،  ؤمس

ږو او کله چې په  ېـپه څه نه پوه  ښونځي، پوهنځې او علم نه تښتو او کله چې تعلیم و نه لرو، نو
څه پوه نه شوو، نو جـِلب مو، واک مو د نورو په الس کې وي، هغوی مو لکه »څلوربول« په  

 هر لوري چې کشکاږي، ور سره ځو به، لکه همدا اوس.  
 

موږ یو وخت د درمل جوړولو ستندر، لویه او ښه  
فابریکه درلوده، د کابل په صنعتي پارک کې یې  
موقعیت درلود، د اروپا په ستندر سیستم یې درمل  
جوړول، دا فابریکه هوخست نومیده چې د جرمنانو  
ګډ   هیوادونو  دواړو  د  او  شوې  جوړه  مرسته  په 
سهامي شرکت و، خو موږ د خپلې نا پوهۍ په پایله  
کې د بهرنیو استخباراتو په الرښوونه په خپلو السو  

وه؛ او پایله یې  ورانه کړه او بیا مو اور ورته واچا
دا شوه چې نن له یوې خوا د خپلې نا پوهۍ په اور  
کې سوځو، او له بل لوري هماغه خلک په پاکټونو  
کې د درملو په نامه د خپل وطن خټې په موږ باندې  
خرڅوي. هغوی دیرش میلونه بې تعلیمه مزدوران  
ته   موږ خپله ور  دا زمینه  او  او غالمان غواړي 

 نسلونو د هغوی مزدورۍ او تولیداتو ته سترګې په الره اوسو.   ــ و برابروو چې په نسلون
 

شلمه په خپله فیسبوک پاڼه کې لکه تل ډیر لنډ،    ر کال د مارچ پ  ۲۰۱۶ښاغلي نعمان دوست د  
 لیکلي وو:   داسې خو ډیر با مانا د لوحو او اشتهاراتو په باب  

 

 شتهاراتو ته تم شوم، لیکل شوي وو: ا»څو لوحو او 
 

 نوروز حرام! 
 

 رګو نه شو چې لیکلي واي: داسې لوحه او اشتهار مې تر ست
 

 د مسلمان وینه تویول حرام! 
 

 زما مسلمانه ټولنه« 
 

 مثالونه او خبرې ډیرې دي: 
 

 »خنده تلخ من از ګریه غم انګیز تر است
 کـارم از ګـریه ګذتست بـــدان مـیـخنــدم« 

 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=ts
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ږي،  ېـخپر ږي او په میډیا کې  ېـږي، ځړول کېـدا لوحې او دا نسخې چې د هر چا له لوري لیکل ک 
له پاره دي، عاملین یې خپل جبونه ډکوي، د ژوند په بیه یې خلک پور    لو ټولې د خلکو د غولو

پرې کوي او دا ټول په خپله د خلکو د نه زدکړې او نا پوهۍ پایله ده، نو له دې نه د خالصون  
مخه کول دي. په    ي تهاو پوهنځ   ياصلي الره، د خلکو د پوهې د کچې لوړول دي، تعلیم، ښونځ

دې ډول کیدای شي زموږ د تاریخ پر ستیژ باندې د دغې کومیکې تراژیکې ډرامې نمایش ته د  
 پای ټکی کیښودل شي.   

دا لوحې او دا نسخې چې چې پاس لنډې خبرې پرې وشوې، اوس د یوه ناسور زخم په ټوګه  
پر اوږو د یوه اضافي پیټي  زموږ د ټولنې پر بدن باندې شتوالی لري او زموږ د ټولنې او خلکو  

 په ډول بار دي، نمونې یې بیخي ډیرې دي، زه یې دلته څو بیلګې وړاندې کوم: 
 

 

 
 

 . دا لړلۍ هغه وخت پای ته رسیدالی شي او دا کړۍ هغه وخت ماتیدالی شي چې تعلیم عام شي
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 زموږ لوحې

 

 دویمه برخه 

 
مخکې   کاله  درې  مې  برخه  لومړۍ  مقالې  دې  تر  ۲۰۱۶/ ۰۶/ ۲۱) د  نسخې«  او  »لوحې  د   )

کړې وه، خو    خپره ړلو او حلالرو پیدا کولو په موخه  ـسرلیک الندې، د همدې ستونزې د راسپ
په پایله او تاثیر باندې یې ځکه پوه نه شوم چې پر ټولنه باندې خپلسری قانون حاکم دی، هر چا  

پیل وکړ، گوندې د چا  چې هر څه وکړل، د وکوه! مکوه  څو نه شته. اوس مې بیا په دې لړۍ  
 ورپام شي او څه مثبت بدلون رامنځته شي. 

 

د ټوپکي رژیم په راتګ سره زموږ په وطن کې د ژوند په ټولو برخو کې یو ډول انارشي او  
خپلسري رامنځته شوه او د وخت په تېرېدو سره دا تجربه نوره هم پسې غني شوه او اوس په  

باندې بدله شوې ده قانون  لیکلي  نا  دایوه  د    د . په »حکومت خدا  افغانستان«؟ کې د ټوپکوالو 
حاکمیت په دایره کې د »مه جهاد کدیم، مه مقاومت کدیم« د پالیسۍ له مخې، د هر چا چې هر  

 څه زړه وغوښتل هغه کوي، د پوښتنې یې څوک نه شته.  
 

رې لري  په هر هېواد کې د لوحو او شعارونو لیکل، ځړول ځانته قوانین، اصول او ځانگړې ادا
او د ملي او وطني ارزښتونو په پام کې ساتلو سره په ځانگړو ځایونو کې نصب او راځړول  
کېږي، خو زموږ په هېواد کې د ټوپک د شپیلۍ له ُسر کېدو سره سم داسې حالت روان دی چې  
کله، کله یې سړی په لیدلو او لوستلو هک حیران شي او نه شي کوالی چې د یو یادداشت په  

 هم یو څه ورته ولیکي. اندازه 
 

کال د جون پر یوویشتمه نېټه د »لوحې او نسخې«    ۲۰۱۶همدې ستونزې ته په کتو سره ما د  
تر سرلیک الندې یوه مقاله خپره کړه او د هغې مقالې په وسیله مې خپل غږ جګ کړی و او د  

 اشاره کړې وه:  داسېستونزو د حل الره مې هم ښولې وه. ما هغه وخت دې ستونزې ته 
 

یو وارې ما د خپلو یاداشتونو په ترڅ کې په یوه مقاله کې لیکلي وو چې د جګړې له سونامي  »
نه، نورې وړې او غټې سونامي ګانې را وزیږیدې چې د ټوپک د شپیلۍ له ُسرکیدو او د ټوپک  
د قانون له حاکمیدو نه، بیا تر نن پورې؛ زموږ د ټولنې په عملي ژوند، روح او روان باندې لکه  

 ه پرتې دي او حکومت ورباندې کوي.  خپس
 

زموږ په وروسته پاتې وطن کې د دغو سونامي ګانو د نا خوالو تر څنګ، د غربي او امریکاي  
دیموکراسۍ په دایره کې هر چیرې چې د هر چا زړه وشو، هر شی په هر ډول خط لیکي او د  

ان معاینه کوي او د  لوحو په نامه یې را ځړوي، هر لوستی او نا لوستی کتنځی لري، مریض
فالبینۍ، تعویذ نویسۍ او دم و ُدعا بازار ښه په کش کې دی؛ نه د پوښتنې څوک شته، نه هم د  

 اوریدنې او نه هم د اصالح کولو کوم تکل. 
 

د همدغو ګډوډیو په سلسله کې، د ټوپکي واکدارۍ له  رامنځ ته کیدو نه را په دې خوا د ټول  
بیلو سیمو کې د رنګارنګ لوحو لیکل او را ځړول او د ناروغانو  هیواد او ټولو ښارونو په بیال

 د رغولو په پلمه عجیب آدرسونه رامنځ ته شوي دي.  
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_lohe_aw_noskhe.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_lohe_aw_noskhe.pdf
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څنګه چې تاریخ د دې ایله جاریانو په اداره او حکمتولي پورې خاندې، دغسې زموږ د وطن د  
جوړښت، ګرامر او ماناوو  بیالبیلو ژبو، ژبپوهان او د سواد او زدکړې خاوندان د دغو لوحو پر  

باندې د طنز په ډول هم ژاړي هم ورته خاندې. په خواشینۍ سره چې دا هم زموږ په وروسته  
پاتې ټولنه کې، د دیموکراسۍ او د بیان د آزادۍ د نیالګي یو ثمر دی، چې نن مو لوحې، نسخې  

 او د فکرونو کتابونه داسې بد حال لري.« 
 

ر څومره وشي، څوک به پام ورباندې وکړي او په چا یې اورې  که داسې او دې ته ورته لیکل ه
او وروسته له  ت وکړي. خیر ما لیکنه وکړه، خپره مې کړه  أ او په چا یې لولې او څوک به اجر

هغه مې هم په ځانگړې ارشیف کې د همداسې لوحو د خوندي کولو کار ته دوام ورکړ. څو  
یدلې او ورباندې لیکلي شیان مې ولوستل،  ورځې مخکې مې ورپام شو یو څو لوحې مې چې ول 

خدای حاضر دی چې هم خندا راغله او هم د درد په څپو کې د ژړا تر بریده ورسیدم او له ځان  
 سره مې ویل چې:  

 

یا پاکه ربه پر دې ټولنې او خلکو باندې د ناپوهۍ څه ډول حالت راغلی دی او تر څو پورې به  
 دوام کوي؟  

 

راوتلو اصلي الر د خلکو د پوهې کچې لوړول او تعلیم ته مخه کول دي.  له دې ستونزو څخه د  
 په مخکینۍ مقاله کې ما په لنډ ډول حلالرې داسې اشاره کړې وه: 

 

او دا ټول په خپله د خلکو د نه زدکړې او نا پوهۍ پایله ده، نو له دې نه د خالصون اصلي    »... 
مخه کول دي. او په دې    ته  ونځي او پوهنځيالره، د خلکو د پوهې د کچې لوړول دي، تعلیم، ښ

ډول کیدای شي زموږ د تاریخ پر ستیژ باندې د دغې کومیکې تراژیکې ډرامې نمایش ته د پای  
 ټکی کېـښودل شي.   

 

 دلته به د یادو لوحو څو بیلگې له خپلو تبصرو سره ستاسو مبارک حضور ته وړاندې کړم: 
 

ده،   نه  لوحه خپله وایي چې شخصي  کابل  الندې  د  دا  نښان وایي چې  د کابل ښاروالۍ  بلکې 
ښاروالۍ د یوه دفتر په فرمایش او مصرف برابره شوې او متن یې هم باید مسؤل د فتر لیکلی  
وي )جادهٔ خیابان( د متن لیکونکی به په دې پوهېده که نه چې خیابان هم واټ ته وایي او جاده  

کابل په زاړه ښار کې یو واټ و چې په لومړي سر  ږي. د اورېدو له قراره د  ـهم واټ ته ویل کې
کې هماغه یوه واټ ته خیابان ویل کېدل، که یې مقصد هماغه په اصطالح خیابان وي، نو هاغه  

 خو تیار واټ دی نو بیا د »جاده خیابان« مانا څه ده یعنې: د واټ واټ. 
 

 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
168  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

ره انارشي حاکمه شوې ده  د ټوپکي حاکمیت په دایره کې، زموږ پر خلکو او ټولنه باندې دوم
چې، هر چا چې هر څه وکړه څوک څه نه ورته وایي، د پوښتنې څوک نه شته او د کړي کار  
توضیح که له مسؤل شخص وغوښتل شي، ښایي د توضیح له پاره څه ونه لري، ځکه چې ښایي  

 خپله یې هم په مانا پوه نه شي. 
 

مام څه، او د ملگرو ملتونو له حمام سره  ې ته وگورئ: د اروپایي اتحادیې یې په ح ح دې بلې لو
څه تړاو؟ که د کابل ښاروالۍ بودجه اروپایي اتحادیه او ملگري ملتونه ورکوي، بیا یې د حمام  
په یوه لوحه کې آرم یا نښان ته څه حاجت دی؟ زه خو پوه نه شوم او توجې مې نه شوه کړای.  

 سړی مجبوراً ورته ولیکي چې: 
 

 ــ الغیب عندهللا، 
 

 ــ المعنی في بطن ښاروال. 
 

 
 

پر خلکو او ټولنه باندې داسې حالت راوړل شوی دی چې ژوند ته خلکو شا اړولې د کار او  
خوښۍ هیڅ هم نه تر سترگو کېـږي، یوازې ویر او مرگ. ټول د مرگ، مړي  او خښولو په  

مه    ۱۵کال د می پر    ۲۰۱۹د    څخه  پاڼېفکر کې دي. دا الندې لوحه مې د ښاغلي مرهون له  
 ټه راکاپي کړه.  ې ن
 

 

https://www.facebook.com/mahmood.marhon?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAE3IkebAjO-QcKzXR75ZQcKwj1aqdSG83W8h20HcVdzk3I79UxS-dRcGgSZcWs5iZ4MJMP7ypD0kMO
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 مرهون صاحب داسې ورته لیکلي وو:» 
 

 ناوخته وه دولس نیم یوه بجه به وه  شپه #
 

 ډۍ پسي راوتلي وو ډوپه وچه  
 

 په ټول ښار کي مو حتی یو خالص دکان پیدا نه کړئ 
 

 ځایه ولیدی خو بالخره مو دا دکان څلور پنځه 
 

 «  سخت کار یې جوړ وو رقم رقم ګروپان پکښي لګېدل
 

کماالتو ته پام وکړئ چې نه یې د کوم هېواد د علومو    «په الندې لوحه کې د »مشکوک بابا
اکادیمي د یوه تن په وجود کې تر سره کوالی شي او نه یې هم جان کیري سره نسخه شته چې  

 )ایتالفي حکومت( د رامنځته کولو مؤجد هم گڼل کېـږي:  د بیسارو واکداریو
 

 
 

کړ. چې د رسمي صحي    خپورپه همدې ورځو کې د سلو روغتیایي مرکزونو د تړلو خبر میډیا  
کلینکونو د تړلو ورانولو او سوځولو بازار د ثواب د گټلو په پار تود وي، نو خود به بیا د دې  

 ه لین کې والړ وي. لوحو د خاوندانو مشتریان پ 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%BE%D9%87?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZvzlwiKdxiUrvEVwjJSSfOTFgFLz5FZ-6VheW1EvWVwDmOgUldjpQmixcFRvOddOjOaI3Cw9cmunHUq30ZBv98fMKoJsOd9wBCOuKE_0Gr9mvKfhock7iClyMA4J_Ade8urv6zFMaUOvLHW0FecpMKn-mxFFzVOvfG-tDZjH5VTZXFRKFKzqrhxVaCXE-8XX_lAhbuf0UxlaTMcZ92piKPActerqj0_Gcszg5Dt1nNA&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%BE%D9%87?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZvzlwiKdxiUrvEVwjJSSfOTFgFLz5FZ-6VheW1EvWVwDmOgUldjpQmixcFRvOddOjOaI3Cw9cmunHUq30ZBv98fMKoJsOd9wBCOuKE_0Gr9mvKfhock7iClyMA4J_Ade8urv6zFMaUOvLHW0FecpMKn-mxFFzVOvfG-tDZjH5VTZXFRKFKzqrhxVaCXE-8XX_lAhbuf0UxlaTMcZ92piKPActerqj0_Gcszg5Dt1nNA&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B4%D9%BE%D9%87?epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCZvzlwiKdxiUrvEVwjJSSfOTFgFLz5FZ-6VheW1EvWVwDmOgUldjpQmixcFRvOddOjOaI3Cw9cmunHUq30ZBv98fMKoJsOd9wBCOuKE_0Gr9mvKfhock7iClyMA4J_Ade8urv6zFMaUOvLHW0FecpMKn-mxFFzVOvfG-tDZjH5VTZXFRKFKzqrhxVaCXE-8XX_lAhbuf0UxlaTMcZ92piKPActerqj0_Gcszg5Dt1nNA&__tn__=%2ANK%2AF
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48265981
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 زمـوږ لـوحې
 

 دریمه برخه 
 

زموږ لوحې به کله سمېـږي، دا اوس داسې سلایر باندې بدله ستونزه ده چې پای یې ډېر تیاره  
برېښي، خو که چېرې کومه ورځ د قانون له ستوني د ټوپک شپیلۍ او د ټوپکي درانه بوټ لرې  
 کړای شول، بیا به داسې هیلې را وټوکېـږي چې لوحې به هم د سمېدو پر خوا وربرابرې شي.  

 

د ناسمو لوحو په باب څه لیکم، ځینې قلموال تل راته وایي چې ته داسې زخمونه راگروي  کله چې  
 او انتقادونه کوې چې دومره مهم او اړین نه دي او... 

 

خو زه یې داسې انگـېـرم چې د یوې ژبې ورانی له همدې ناسمو لوحو، ناسمو وینگونو او د  
کېـږي، له بې تفاوته برخورد سره مل کېـږي، بیا د  ځینو اشخاصو له سرسري چلن څخه راپیل  

ژبې د وراني او ال بربادۍ سبب کېـږي او په دې ډول موږ په لوی الس راتلونکو نسلونو ته  
ږدو او مالمتیا یې بیا لکه د نورو مهمو تېروتنو، د جگړې پر اوږو  ـ نیمګړې ژبه په میراث پرې

 ورباروو. 
 

تازه به تازه، نو به نو« لوحې ته پام شو چې هم یې  د فیسبوک په عجیب بڼ کې مې یوې »
 وخندولم او هم یې خوا رابده کړه، تر بحث الندې لوحه دا ده: 

 

 
 

د لوحې پر تندي باندې لومړنۍ جملې وایي چې دا لوحه د لغمان والیت د مقام په سپارښت او  
ورگرځي. د هر    مصرف ډیزاین او برابره شوې ده، چې طبعاً مسؤلیت یې هم همدې مقام ته

اړخیزې گډوډۍ په اوسني بازار کې، که د یو دکان یا کوم بل شخصي ځای لوحه ناسمه وي او  
انتقاد پرې وشي، نو مسؤل شخص به د »دلم بایسکلم« د پالیسۍ له مخې و وایي چې وروره  
خپل مې دکان، خپل مې مصرف او خپله مې لوحه او دا ښاغلی به پر دې هم خبر نه وي چې د  

 حو د لیکلو امر او د متن د سموالي تصدیق هم د یو رسمي مقام له لوري باید تر سره شي. لو
 

 د پاسنۍ لوحې په لیدلو سره مې په زړه کې تېر شول چې: 
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زوی یې لوی کړې د فرهنگ په دې لویه ورشو کې د والیت مقام یو داسې کس پیدا نه کړ چې  
داسې چا لیکلی وای چې د سواد په گاڼه سینگار  دا متن یې ورښودلی وای یا یې د لوحې متن په  

 او د حساب وړ څوک وای؟ 
 

ما غوښتل چې د نقد په چوکاټ کې یو څو جملې ورته ولیکم، خو سمدالسه مې پام  شو چې یو  
 دا دي:  جملې زړه سواندي ښونکي زما د زړه خبره ورته لیکلې ده. هغه څو لیکلې 

 

دا ستره پروژه دې ټول لغمان او ټول ولس ته مبارک وي او هر چا چې په کې په اخالص یو  »
 ولري. ګام هم اخیستی وي؛ له خوشحالیو ډک ژوند دې 

 

  ږي.ېـدې مهمې پروژې ته د فرصت طلبو او غلو تور السونه و نه رس  ،هیله ده
 

 د لوحې د متن له لیکونکي مننه چې یوه کرښه کې یې هم د ژبو پوره انډول ساتلی! 
 

اول خو نه له جاللتماب او نه له عزتمنې کابینې څخه په لیکلې بڼه )امتنان او سپاسګذارۍ( ته  
لغمان د افغانستان یوه برخه ده او دا یې خپل حق دی چې دغه شان سترې پروژې  اړتیا وه. ځکه  

 په کې پلې شي. 
 

خو که بیا هم مننه واجبي وه، نو لږ تر لږه د دې مهمې لوحې متن باید یو لوستي شخص لیکلی  
وای او یا له لیکلو وروسته یو لوستي شخص کتلی وای او شکر دی لغمان له داسې ځوانانو ډک  

 ږي. ېـخو البته وخت به نه ورکول ک  دی؛
 

یوه څ امریکا کې  په  امالیي  ېـپه هر صورت،  او  ډیرې ګرامري  کمپنۍ  ړنه ښیي چې کومې 
 تیروتنې کوي؛ نو ګټه یې هم کمه وي؛ ځکه چې خلک پرې باور نه کوي. 

 

  ږي. ېـدې پروژې ته دې خدای خیر کړي او هیله ده ټول لغمان ته یې پوره پوره ګټه و ر س
 

 « امین ثم امین
 

کوم بل وخت هم د لوحو په باب گران نعمان دوست یو لنډ تند طنز ډوله څه لیکلي و، چې: »...  
 در مغز استخوان بخدا کار میکند« 

 

 جملې دا دي:  لنډې هغه څو 
 

 :څو لوحو او اشتهاراتو ته تم شوم، لیکل شوي و »
 

 !نوروز حرام
 

 :داسې لوحه او اشتهار مې تر سترګو نشو چې لیکلي وای
 

 !د مسلمان وینه تویول حرام 
 

 « زما مسلمانه ټولنه
 

  لیکل   ژبو  پردیو  پهڅه له نظره تېر شوي وو چې »  داسې  لوحو په باب یو وار مې چېرې د  
 « دى برید  ژبو ملي   پر  لوحې  وېش
 

د مضمون لیکونکي ډېر موجه دالیل وړاندې کړي وو او د هغو په ترڅ کې یې مسؤلو مقاماتو  
ته په خطاب کې ویلي وو چې خپلو وطني ژبو او کلتور ته پاملرنه وکړي؛ خو اوس دا دی تر  

نو پاملرنې وروسته، په تر بحث الندې لوحه کې لیدل کېـږي چې د لوحه لیکونکي له  څو کلو 
 نظره لوحه په پښتو لیکل شوې، خو پښتو یې په پښتو ورخرابه کړې ده. 

 

https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARD9e-CbiiI0l9UHfawxo5fzQvRBtY7u52Y8nqwF1kyc2zFoEFUhRvaslWBghQBNBFQeT_DV7UNi4ltv
https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf
https://afghanistantoday.net/2017/01/31/%D9%BE%D9%87-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D9%88-%DA%98%D8%A8%D9%88-%D9%84%D9%8A%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D9%88%DB%90-%D9%84%D9%88%D8%AD%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%85%D9%84%D9%8A-%DA%98%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D8%B1/
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ایا د دولت په چوکاټ کې داسې څوک شته چې پر دې ستونزو بحث وکړي یا یې د مخنیوي له  
 پاره یو گام پورته کړي؟ 

 

 خدای د عبادت ځای دی، که دوکان یا معاینه خانه؟ مسجد د 
 

 چې باید بحث پرې وشي، خو...   ېبېلگ دوې نورې دا هم زموږ د لوحو 
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 زمـوږ لـوحې
 

 څلورمه برخه 
 

 

  ، لوحې ټولې په پنجابۍ وې  ،څو کاله مخکې مې سترګې روغې وې چې جالالباد ته به الړم»...  
 ،  نه مې شوې لوستی او اوس ټولې په انگلیسي دي  ،زورولم یې

 

 !« ښه ده چې ړوند یم او نه یې وینم
 

 

»زموږ لوحې« ترسرلیک الندې د مقالو په دې برخه کې به بیا د لوحو د ستونزو، تېروتنو او  
د پردي فرهنگ د یرغل د پایلو په باب، له څو بېلگو سره د یوه افغان سپـینږیري دعا او خاطره  

 تاسو سره شریکه کړم. له 
 

 ، هره لوحه چې لولې، هم ژړا درځي هم خندا
 

 ، د پوښتنې هم څوک نه شته
 

 که مو د پوښتنې څوک پیدا کړل، موږ هم پرې خبر کړئ! 
 

 ما پخوا هم لیکلي وو چې:  
 

)تلفظونو( او د   »د یوې ژبې د ورانی یوه غوښنه برخه له همدې ناسمو لوحو، ناسمو وینگونو
اشخاصو له سرسري چلن څخه راپیل کېـږي، له بې تفاوته برخورد سره مل کېـږي، بیا د  ځینو  

ژبې د وراني او ال بربادۍ سبب کېـږي او په دې ډول موږ په لوی الس راتلونکو نسلونو ته  
نیمګړې ژبه په میراث پرېږدو او مالمتیا یې بیا لکه د نورو مهمو تېروتنو، د جگړې پر اوږو  

 ورباروو.« 
 

ه خو پخوا ال په دې فکر کې وم چې ناسمې لوحې د اوسني او نوې نسل پر لیکلو او لوستلو  ز
دواړو باندې منفي او ناوړه اغیز ښندي او په همدې ترتیب دا منفي دود له یوه نه بل نسل ته  
لېـږدول کېـږي؛ اوس مې داسې یو مستند او عیني مثال پیدا کړی چې د دې وطن یو بادرده  

پر ناسمو لوحو او د پردیو پر فرهنگي یرغل باندې دومره دردېدلی دی چې دعا کوي  سپـینږیری  
 چې: 

 

 »شکر چې ړوند یم او نه یې وینم« 
 

نه راځي   بهرنی  بل  یا  انگلیس  یا  پنجاپی  یو. هېڅ  د دې فرهنگي یرغل عاملین موږ خپله  او 
ر خپلو ژبو پردۍ دا  دوکاندار ته نه وایي چې لوحه دې زموږ په ژبه ولیکه، دا موږ یو چې ت

 ښې راته ایسي او خپلې لوحې په هغو ژبو لیکو.  
 

 وطن مې خپل،
 

 ژبه هم لرم، 
 

 پیسې مې خپلې، 
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 خو لوحه له ډېر جهالته په پردۍ ژبه لیکم. 
 

 د هر ې ښاروالۍ له مسؤلینو نه چې پوښتنه وکړې چې:  
 

 ــ دا لوحې مو ولې داسې بد حالت لرې؟  
 

 ــ ولې په بله ژبه لیکل شوې دي؟  
 

 درته وایي: 
 

»ځه وروره! ته په څه غم کې پاتې یې، موږ نور لږ کارونه لرو چې تا په لوحو پسې را  اخیستې  
 ده.«

 

ېدلی  د دې وطن یو بادرده سپـینږیری چې پر ناسمو لوحو او د پردیو پر فرهنگي یرغل باندې درد 
دی، هغه  زما د یو شاعر دوست پالر دی، زما شاعر دوست نظیف تکل نومېـږي. ده د ناسمو  

 » انځور کړی دی: داسېلوحو په باب د خپل پالر درد په ډېر لنډ، خو هنرمندانه ډول 
 

 !ښه ده چې ړوند یم
 

 : له پالره مې وپوښتل
 

 اغا څنگه یې؟ 
 

   : راته وې ویل
 

عالج یې    لید یې ورک شو،  ،دارو خورم، خو سترگې مې زړې شوې  زړه مې روغ دی،   ښه یم،
   ږي، ـنه کې

 

 .ما اخ وکړ 
 

   :ده راته وویل 
 

   . خفه نه یم ورته
 

 ما وویل ولې؟ 
 

   :وویل ده بې له ځنډه  
 

  ، لوحې ټولې په پنجابۍ وې   ،څو کاله مخکې مې سترګې روغې وې چې جالالباد ته به الړم
 ،  نه مې شوې لوستی او اوس ټولې په انگلیسي دي  ،زورولم یې

 

 !« ښه ده چې ړوند یم او نه یې وینم
 

پاره یو لوی  زما د وطن د دې بادرده او بادرکه سپـینږیري پیام له یوې خوا د ټولو خلکو له  
درس دی، له بلې خوا د دولتي مسؤلینو له پاره د انتفاد هغه تېره توره او پېغور دی چې د ټپونو  
په   لوحو  د  ټول وطن  د  ادارې  دولت مسؤلې  د  یوازې هغه وخت کېدای شي چې  یې  رغېدل 
سموالي کې عملي مرسته وکړي چې ټولې لوحې د خپل وطن په ژبو په سمه او ښکلې بڼه ولیکل  

 شي، هم به د ژبو حق ادا شي او هم به مو ښار ښکلی ښکاره شي. 
 
 
   
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Takal_n_sha_da_chy_na_wynam.pdf
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 دیموکراسي بي بي 
 

 او
 

 د ملک صاحب کلی 
 
 

ږي چې نن د دیموکراسي نړیواله ورځ ده. ما نه غوښتل چې څه ورته ولیکم، خو د یوې  ـویل کې
اړتیا له مخې مې نن د خپلو خپرو شوو او نا خپروو شو لیکنو آرشیف ته سر ورښکاره کړ. د  
لټون په ترڅ کې مې پر خپلې یوې مقالې سترگې ولگېدلې چې د دیموکراسۍ په باب مې لیکلې  

 وه.  
 

( نېټه خپره کړې وه چې  ۲۰۱۲/ ۱۲/ ۱۳د دوه زره دولسم کال د دسمبر پر دیارلسمه )  دا مقاله ما 
« ویبپاڼې لینک پیدا کړای شو. په بیا کتنه کې مې یو څو نور توري مې  روهيیوازې مې د »

 رځې په پار خپروم.  هم ور سرباری کړل. دا دی بیا یې د دیموکراسۍ د و 
 

 
زموږ نیکونو کیسه کوله چې: ونه و، یو کلی و. دې کلي لرغونی نوم او اوږد تاریخ درلود. په  

دل؛ خو ناڅاپه یوه ورځ یوه ښایسته ښځه را  ېدې کلي کې هرڅه سم و او د ورځې په نرخ چل
 پیدا شوه چې هرچا ته به یې له مینې ډکه خندا کوله. 

 

ځینو ښوونځیوالو او پوهنځیوالو به ویل چې د دې بي بي نیکونه ډیر پخوا په یونان کې تیر شوي  
 دي. تر ټولو غورنیکونه یې  

 

 (،  Drakonدراکون )ــ 
 

   Solon)سولون )ــ 
 

 په یونان کې،    (Cleistheines)او کلیستن
 

 په امریکا کې وو.    (Toms Jefferson)جفرسون  تامس ــ 
 

دا ډیره ښه ښځه ده، نیک نوم لري، هرچا سره ښه کوي، هیڅ چا ته ضررنه رسوي، ټولې نړۍ  
 کې یې د ښو کارنامو صفتونه کیږي او... 

 

 یوه بوډا وویل: 
 

https://rohi.af/fullstory.php?id=23150
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دا خو ډیره ښه ښځه راته ښکاري، له هغې ورځې چې دا راغلې ده، موږ یې وینو چې ټولوسره  
مانو باندې ډیره مهربانه ده، لکه مهربانه نیا »نینې« او خواږه ورکوي،  ډیره ښه چلن کوي، ماشو

 ږي؟ ـمشرانو ته احترام او سالم کوي، دا بي بي له کومه راغله؟ څه نومی
 

 کوم زلمکي ورته وویل: 
 

دا »بي بي دیموکراسي« نومی ږي،  ېـږي، زموږ کلي، غرونه رغونه یې ډیر خوښـنیکه ګله! 
لته راغلې ده چې له خلکو سره مرسته وکړي، ښځو ته »سنۍ کول«  وایي چې د دې له پاره د 

 ورزده کړي، نارینووته کار کول، د ژوند طریقه وروښیي او... 
 

 سپین ږیري وویل: 
 

 زویکه! 
 

د دې دې د پالر او نیکه کور ودان وي. دا خو ډیره ښه خبره ده، هر کله دې راشي او په خیر  
بدل آدرس ته نه وي راغلې، خیر وبه ګورو، دا دې هم  ږم چې  ېـدې راشي، خو زه په دې ډار

 ځان وآزمیي. 
 

کلونه تیر شول، خلک دې ته په تمه وو چې یو څه بدلون او ښیګڼه به راشي، خو د بي بي  
دیموکراسي خوله هماغسې له خندا ډکه وه. خلکو داسې انګیرلې وه چې دا بي بی زموږ کلي ته  

ي ګکې له ځانه سره د ملۍ، شلغم ګازرې او... په نومونو  یوازې راغلې ده، خبر نه وو چې بي ب 
څه برکټیان هم راوستي وو، د همدې په وجه خو زموږ د کلیوالو له خولې خندا ورځ تر بلې  
مروریده، خلکو لیدل چې بي بي دیموکراسۍ د مهربانئ په څنګ کې څه نورهم درلودل، چې  

غه اړخ یې زړه زورونکی، زړه بوګنونکی،  هغه د خلکو په ګټه نه، بلکې د خلکو پر ضد وو. ه
آزارونکی، وژونکی او... و. د همدې له امله د کلي د خلکو ژوند ورځ په ورځ مخ په بره نه،  

 بلکې مخ په ځوړروان و. 
 

 دې بي بي په خپل بل اړخ کې له ټولو سره یو ډول نه وه، په ټولو یو شان مهربانه، نه وه. 
 

خپلې خندا تر څنګ، تر خپلې اوږدې تورې لمنې الندې څه  دې ښکلې زړه وړونکې بي بي د  
نور هم له ځانه سره درلودل، پر ځینو باندې یې داسې مهربانیانې کولې چې هر څه نا څاپي، په  

 یو وار بدلیدای او رابدلیدالی شي: 
 

با عزت په یوه شیبه کې بې عزته    ګدا له خاوروراجګوي، شتمن له خاورو سره خاورې کوي، 
 . ناپیژانده بې عزته، د سترګو په رپ کې منصبونو او پالزونو ته رسووي  کوي او 

 

 دا ټوړۍ دومره مهربانه ده چې د زدکړي او نازدکړي ځایونه د سترګو په رپ کې سره بدلوي، 
به کې بې جماله او بې کماله خلک  ېـد دې بي بی زړه له داسې مهربانیو ډک دی چې په یوه ش

 بریدونو پورې رسوي چې د هغو په خیال او خاطرکې به هم نه وي ګرځیدلي، تر داسې  بې مثاله  
دا ترورۍ داسې مهربانه ده چې لیوان تررومو پورې، قاتلین تر واکدارۍ او غله د بانک تر  
خزانې پورې الس نیولي رسوي او داسې یې په کارونو مصروفوي چې د جامو بدلولو ته هم  

جامو سره کار هم کوي، خوب هم کوي، د باندې او دننه هم  وخت ونه لري، له هماغه یو جوړه  
 ورسره ګرځي. 

 

مهربانه دیموکراسي بي بي ــ  خدای دې په آخرت کې د بیبیانو په کتار کې ودروي ــ د خپلې  
اوږدې لمنې په تیارو کې داسې عدالت برقراره کړی دی چې، د هرچا زړه چې هر څه وغواړي،  

د بي بي دیموکراسي د خندا په دایره کې د دې د برکټیانو حکم    هغه کوالی شي، هغه دا دي چې
ږي او هغه په هره  ېـږي او دا حکمونه که څوک ونه مني، بیا نو بي بي دیموکراسي خپه ک ېـچل

 ږي، باید خپه نه شي. ېـبیه چې ک 
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دا چې خلک څه او څه وایي، وایي دې، د بي بي دیموکراسۍ برکټیان وایي چې دلته هرڅه سم  
 دیموکراسي او د کلي ملک چې وي، نور هرڅه ښه درواخله.  دي،

 

دا چې پرون په »ډیوې« څه وشول، آغه ښه شوي دي، هغه ځوانه ده، سیا سره ده، عاجزه ده،  
 ږي، باید دغسې شوي وای. ېـعقل یې خام دی تر اوسه په خپل ښه او بد نه پوه 

 

او مکتبیانو شکایت کړی  کلي سپین ږیرو  د  بله ورځ هم  دیموکراسۍ    آغه  بي  بي  د  وو چې 
برکټیانو او لمسیانو د کلي نجونو او پیغلو ته په بده سترګه کتلي دي او یو اوږد لیست یې جوړ  

 کړی و، چې دغه څو تنه یې موږ په کې پیژندلې: 
 

 ــ »عایشه«، چې ټوکه کې کوم چا پزه ورنه غوڅه کړې ده، 
 

ه نوکان ایستلي او ویښتان ورنه شکولي  ــ »سحرګله«، چې د خپلې کورنۍ غړو یې په مینې سر
 دي،

 

 ــ »الل بي بي«، چې کوم چا په خندا، خندا جنسي تیری ورباندې کړی دی، 
 

 ــ »شبانه«، چې له چا نه یې د جنسي تیري په لړ کې سهوآ سرغوڅ شوی دی، 
 

مهربانۍ  نو په  ،  ــ »نګینه«، خپله یې ژبه کوله، چا فکر کړی چې خپلې ژبې سره په عذاب ده
 سره یې ژبه ورنه غوڅه کړه چې ترې بېغمه شي،

 

ــ »فرخنده« ساړه یې کېدل د جهادیانو د دریم نسل خدمتگارو ځوانانو د تودېدو په پار اور پرې  
 بل کړ، 

 

 ــ په سل ګونه ځان سوځونې، چې هغه یې په موږ څه؟
 

 . ــ او په زرګونه ځان وژنې او زهر خوړنې، چې هغه د دوی خپل کاردی 
 

ږي. ودې لیدل چې  ېـږي چې دلته پرسان نه شته، دلته د ټولو شیانو پوښتنه ک ېـداسې دې نه ویل ک 
پلټنې له پاره په جال ـ جال ډول څو کسان د څ ړنې په خاطر  ېـ ملک صاحب د هرې پیښې د 

 وګومارل. ملک صاحب خو ډیر مهربانه او په هرڅه باندې خبر سړی دی. 
 

عدالت او د دیموکراسي بي بي مهرباني هسې درواغ دي،    که څوک وایي چې د ملک صاحب 
آغه ده وګورئ لرې نه، دغه پرون د همدې عدالت او دیموکراسۍ په دایره کې یو بیچاره پنځه  

یوټولی ماشومان یې  ـ ( کلن مهربانه قاضي، سره له دې چې سپ۶۵شپیته ) ینه ږیره، ښځه او 
( کلنې بې  ۲۰له خوښه حاضرشوی چې له شل ) درلودل، بیا هم د عدالت د اجرا له پاره په خپ

کسه بې کویه »ډیوې« سره د هغې د ستونزو د حل په خاطر او په دې خاطر چې د ظالمانو له  
منګولو نه یې خالصه کړي وي او د هغې عفت خوندي وي، دې قربانۍ ته حاضردی چې واده  

 ورسره وکړي. 
 

چې ډیر مصروف دی، خو بیا یې    او بیا دې هم ملک صاحب خدای ژوندي لري، سره له دې
ږي،  ېـهم د خپلو مهربانیو په لړ کې، له لرې واټن څخه غږ کړی دی چې باید حق حقدار ته ورس

 کور دې یې ودان بچیان دې یې...  
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 ه د هسکې مېنې غمیز ننگرهارد 
 

 زما یوه خاطره او یو شعر 
 
 

 !اې
 

 !اې
 

 !تا ته وایم 
 

 دوزخي خوله لیدلې تا د جگړې تورې بال 
 

 وازخولی گور به دې لیدلی نه وي 
 

 داسې چې ژڼي ال ژوندي وي او گورونه شکول کېږي ورته 
 

 « ...موږه ژړلي ورته 
 

 ( ام مخ  ۳۵مروره مځکه، )                       
 

 

 
 

ږدوي او د  ـد ننگرهار د شینوارو په هسکه مېنه کې قتل عام، د هر با احساسه انسان زړه رې
ویر څپې ورباندې راولي. د دې غمیزې او قتل عام د خبر په اورېدو مې سخته نارامي پر وجود  
راخپره شوه، داسې یې راگیر کړم چې پر ذهن مې توره شپه حاکمه شوه. ناڅاپه خپل یو آزاد  

کال د اسد په شلمه مې د کابل په چاردهي کې د خپل کلي دهمراد    ۱۳۷۱شعر راپه یاد شو چې د  
ه پاره لیکلی و او په  لقتل عام، په تېره د خپل یو شل کلن کلیوال )شاه آغا( د وژل کېدو  خان د  
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خپله لومړنۍ شعري ټولگه )مروره مځکه( کې مې خپور کړی و. له دې سره مې د دې پېښې  
 جریان په لنډ ډول په خپل یو بل کتاب )الرورکي الرویان( کې لیکلی و. 

 

دهمراد خان قتل عام او اوس د شینوارو د هسکې مینې قتل عام  کال کې زموږ د کلي    ۱۳۷۱په  
ډېر ورتوالی سره لري، نو ځکه زه د هسکې مینې د غمجنې پېښې په پار خپل خپور کړی لنډ  

 یادداشت او خپل هغه آزاد شعر دلته بیا خپروم: 
 

وڅه کې  ... د کابل هیڅ ځای مصؤون نه و. ټول کابل د ټوپکیانو په الس کې یرغمل و. هره ک
تورې شپیلۍ غږیدې او د ټوپکیانو اتڼونه خرپنده روان وو. هره ورځ څه چې هره شیبه او د  
سترګو رپ کې د مرګ امکانات وو. ما به هره ورځ له دهبوري نه ده مرادخان ته منډې وهلې  

 چې د پالر په کور کې مې څه پیښ شوي نه وي. 
 

ري جان؟ د حزب وحدت تر منځ د برید  زموږ کلی د ګلبدین جان؟ د حزب اسالمي او د مزا
کرښه وه. کله به دهمراد خان د مزاري جان؟ افرادو تر السه کړ او کله به بیا د ګلبدین جان؟  

 ږیرور پرې را شیوه شول، خواره خواري د دهمرادخانیانو وه. 
 

یوه ورځ چې د حزب اسالمي ږیرورو کلی الندې کړ، نصیر نومی ځوان خام او بې تجربې  
د نورو  زلمی   او ټوپکي و،  ګلبدین جان؟ یو وړوکی قومندان  د  او  کلیوال  و چې زموږ خپل 

وحدتیانو د وژلو تر څنګه یې یو تن وحدتي ټوپکوال چې ښایي په کې مشر و، څو ځایه سخت  
ټپي کړ، بیا یې خپلو افرادو او کلیوالو ته وویل چې څوک مرسته نه شي ورسره کوالی. هغه  

ولو له منځه الړ. په مقابل کې کله چې بیا وحدتیان برالسي شول، نصیرخان  نفر د وینې په ضایع ک
الړ په خپله مخه وتښتید او وحدتیانوپه ځانګړي چنګیزي وحشت هر څه چې له السه وشول،  

ټه یې  ې ویې کړل او په پای کې یې د نصیرخان سپین سرې مور په لویه الرکې راڅملوله او په خ
 خینجتې ورته وهلې. 

 

ځ د ترخو ورځو مازدیګرو، زه هم په کلي کې وم چې د ګلبدین جان؟ تحفې د سکر شل  یوه ور
په وزرونو د چهلستون او ریشخورو له خوا را ورسیدې. پر له پسې راکټونه د دهمرادخان په  
شاوخوا ولګیدل. زما په مخ کې زموږ د کلي شل کلن ځوان شاه آغا مخامخ په راکټ ولګید،  

یې څو ټوټې شو. د کلي خلکو د ګلبدین جان؟ په الس د حالل شوي    ږي چې وجود ېـخدای پوه 
شاه آغا غوښې ټولې کړې او مخامخ یې هدیرې ته یوړې. د دې ځوان د وژل کیدو، د ده د  
کورنۍ او کلیوالو ګریوان شکولو او بدې ورځې په لیدلوسره ما هغه شیبه په دغو کلماتو او په  

 دغه شعر انځور کړې ده: 
 

 وایم! تا ته 
 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ 
 

 زه یې خوړلی یمه 
 

 زه یې چیچلی یمه 
 

 زه په کې تللی او راغلی 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
180  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 په څو ځلې یمه 
 

 »په دکن کې پاړونه شته چې مې دم کا 
 

 زه خوړلی اژدها تورې بال یم« 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 دوزخي خوله لیدلې؟ تا د جګړې تورې بال 
 

 تا د غوټیو په عمرو کله نظر کړی دی؟ 
 

 ستا د ګالنو په ځوانۍ، کله زړه سوی راغلی؟ 
 

 تا د تندیو لښتو، تاند ځوانیمرګی لیدلی؟ 
 

 تا د ازغو د ټوکیدو شیبه زغملې کنه؟ 
 

 ما به جبرو زغملې 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 لیدلې؟ تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله 
 

 تا زموږ د کلي ځوانیمرګې ونې 
 

 ښکته په ځوړ لیدلې؟ 
 

 تا زموږ د کلي 
 

 د کړکیو 
 

 دروازو 
 

 سکاره لیدلي کنه؟ 
 

 زه په کې سوی یمه 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
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 تا ته وایم! 
 

 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ 
 

 تا ته وایم! 
 

 کله تا! 
 

 زموږ د کلي ځوانان 
 

 لیدلي؟ په داشکه باندې سوري 
 

 تا شل کلن بدن غلبیل لیدلی؟
 

 تا د سرو وینو 
 

 سل چینې لیدلي؟ 
 

 ***** 
 تا ته وایم! 

 

 ستا سو د کلي نجونې 
 

 کله منګي پر اوږه 
 

 له خندا ډکه خولګۍ 
 

 ګودر ته تللي داسې 
 

 چې اوبه نه وي 
 

 وینې خاندي ورته 
 

 دوی منګی تش راوړي 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ تا د جګړې 
 

 تا د پاخه فصل ریبل په مردکو لیدلي؟ 
 

 تا د بزګر تڼاکې 
 

 د درمندونو 
 

 د لوخړو د څپو له پاسه 
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 کله لیدلي داسې 
 

 چې د لوګو پر وزرو 
 

 هسک ته روان وي 
 

 خدای ته عرض کوي 
 

 موږه عرضونه کړي 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 دوزخي خوله لیدلې؟ تا د جګړې تورې بال 
 

 وازخولی ګور به دې لیدلی نه وي؟ 
 

 ږي ورته ېـداسې چې ژڼي ال ژوندي وي او ګورونه شکول ک
 

 موږه ژړلي ورته 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 ودان کورونه دې لیدلي کنه؟
 

 داسې چې سترګو رپ نه وروسته 
 

 کنډواله جوړه وي 
 

 ما یې ګردونو کې شیبې زغملي 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ 
 

 تا ته وایم! 
 

 هوښیار سړی به دې لیدلی نه وي 
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 داسې چې سا ایستلو وروسته لیونی وي روان 
 

 ما ته په مخه راغی 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ 
 

 تا داسې تاندې 
 

 ځوانې څانګې 
 

 په سپرلو کله لیدلي دي چې 
 

 د سپرلي باد یې بیرته وچې کاندي 
 

 رکړلېـما یې په تمه څه عمرونه ت 
 

 ***** 
 اې! 
 

 اې! 
 

 تا ته وایم! 
 

 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟ 
 

 تا داسې ښار لیدلی؟ 
 

 چې ټول ښاریان یې، رنځوران وي او روغتون نه لري 
 

 او،
 

 پاړو نه وي چې یې دم کا په جهان کې 
 

 دوی خــوړلي یــوې ږیرې اژدهـا وي 
 

۲۰/۰۵/۱۳۷۱ 
 کابل

 دهبوري
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 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!« 
 

 د کارامازوف ورونه په ناول کې  
 

 د ماشوم او کوچني د روزلو یو څو یادونې 
 
 

فیودور میخایلوویچ داستایوفسکي یو پېژندل  »د کارامازوف ورونه« د مشهور روسي لیکوال  
شوی ناول دی. په دې ناول کې د قهرمان د محاکمې په لړ کې د هغه مدافع وکیل د هغه دوسیه  

ړلې ده او دا غواړي ثابته کړي چې د پالر او زوی رابطه باید څه ډول  ـپه هر اړخیز ډول څې
 ه له یوه پیغمبر څخه نقل قول کوي او وایي: وي. دی هلت

 

 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!« 
 

 بیا له انجیل څخه دا خبره را اخلي: 
 

   « په هره اندازه یې، چې اندازه کوئ، په هماغه اندازه به در اندازه کېـږي»
 

ټولنه کې پر ژبو گرځي  دغو دواړو خبرو ته په پام سره دا زرینه وینا چې اوس هم زموږ په  
 ږي: ـراگرځي، د انسان په ذهن کې تداعي کې

 

 »هر عمل، عکس العمل لري.«
 

 هر څه چې له ماشوم او کوچني سره کوو، که یې هغه راسره وکړل، بیا د ګیلې ځای نه شته. 
 

»د کارامازوف ورونه« له ناول څخه دا زرینې جملې چې د ماشوم روزنې په برخه کې زرینې  
 کرښې بلل کېدای شي: 

 

 ږي، لیکي:  ـ»... د خدای یو رسول، چې له زړه نه یې، د مینې شغلې ورې
 

 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ.« 
 

 دا سپېڅلې وینا، زه نه د خپل موکل په خاطر، بلکې دا ټولو پلرونو ته وریادوم.   
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وه انسان او د یوه هېوادوال په  ما ته، چا دا واک راکړی، چې روزنه ورکړم؟ هېڅ چا. خو، د ی
 توګه، تاسو دې ته رابولم.  

 

ږو، موږ په دې دنیا کې، ډېر ناوړه کارونه کوو او  ـموږ، په دې دنیا کې، زیات وخت نه پاتې
ډېرې ناوړې خبرې کوو.  نو له دې کبله دا به ښه وي، چې وړ وخت پیدا کړو، سره یو ځای  
شو او یو بل ته ښې خبرې وکړو. زه هم همداسې کوم: تر هغه پورې، چې زه دلته یم، له دې  

رادې، هسې راکړی نه دی، له دې دریځه،  وخته ګټه اخلم. دا دریځ )منبر( خو، موږ ته د هسک ا
 موږ ټوله روسیه اوري.  

 

 ږو، زه ټولو پلرونو ته، دا چغې وروهم:  ـموږ یوازې دلته ناستو پلرونو ته نه غږې
 

 »پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ!« 
 

دی،  ښه به دا وي، چې لومړي موږ خپله د مسیح پر ویناوو عمل وکړو او بیا یوازې هغه وخت  
چې ځانته اجازه ورکړو، له خپلو ماشومانو پوښتنه وکړو. او کنه، موږ پلرونه، نه، بلکې د خپلو  
ماشومانو، دښمنان یو. او هغه زموږ ماشومان نه، بلکې زموږ دښمنان دي او موږ خپله، ځانونه،  

 د هغو دښمانان کړي دي. 
 

 «  ږيـاندازه کې په هره اندازه یې، چې اندازه کوئ، په هماغه اندازه به در »
 

دا خبره نو زه نه کوم، دا خبره انجیل کې لیکل شوې ده. نو بیا څنګه ماشومان مالمتولي شو،  
 «   چې هغوی موږ، زموږ د کړو له مخې اندازه کوي؟
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 له وطن سره د مینې یوه غوره بېلگه 

 
 »هر چا ته خپل وطن کشمیر دی« 

 

 د فیودر میخایلویچ داستایوفسکي په »د کارامازوف ورونه« نومي اثر کې 
 

 د وطنپالنې څرک 
 
 

میخایلویچ   »د  فیودر  کې  وروستیو  په  ژوند  ډک  او کړکېچونو  ستونزو  له  خپل  داستایوفسکي 
کارامازوف ورونه« اثر ولیکه. زما الال )ډوکتور لطیف بهاند( د نورو روسي شهکارونو تر  

داستایوفسکي دا اثر هم له روسي ژبې نه پښتو ته اړولی دی. دی ډېر ځلې خپل ژباړل  څنگ د  
شوي آثار ما ته د بیا کتنې له پاره رالېـږي چې یو هم په کې د داستایوفسکي »د کارامازوف  

 ورونه« دي. 
 

  ه سر  د ډوکتور لطیف بهاند له لوري ژباړل شوي آثار زه هم د خپلې دندې په توگه په خورا دقت 
لولم او هم د آثارو د مهموالي په پار یې لوستلو کې ډېر پام کوم. کله مې چې »د کارامازوف  
پام، ځینو کرکترونو او   لیکوال ډېر  د  ته  ورونه« لوستل، په لومړي ټوک کې مذهبي مسایلو 
دیالوگونو سخت ستړی کړم، خو ما به خپل کار کاوه. د دویم ټوک په لوستلو کې مې دوو ډېرو  

لبو مسألو ته پام شو، په هماغه وخت مې په زړه کې غوټه کړه چې زه به پر دې دواړو په  جا
 زړه پورو مسألو جال ـ جال مقالې لیکم. 

 

ته مې سرلیک د داستایوفسکي د یو کرکتر )د تورن مدافع وکیل( له خولې را    مقالې   لومړنۍ 
ام    ۲۰۱۹وټاکه او دا لنډه مقاله مې د    (!پلرونو، خپل ماشومان مه خوابدي کوئ) وتلې جمله  

 کې خپره کړه.   پورتال   مه(  په افغان جرمن ۲۳کال د اکتوبر پر درویشتمه )
 

ده چې د داستان په پای کې د وطن  همدا    مقاله )له وطن سره د مینې یوه غوره بېلگه( دویمه  
 پالنې ډېرې لنډې جملې د قهرمان له خولې راوزي، خو لومړی په لنډ ډول خپله داستایوفسکي: 

 

ښاغلی ډوکتور لطیف بهاند د خپلو ادبي هلو ځلو په ترڅ کې د نورو آثارو تر څنگ یو اثر لیکلی  
څېرې، په خورا لوړ ادبي    چې په هغه کې یې د روسیې د ادبیاتو ډېرې مشهورې او مخورې
دی په  روسي ادبي ستوري«  انداز معرفي کړې دي او خپل دې اثر ته یې نوم ورکړی دی: »

 ژني: ـېـ فیودر میخایل داستایوفسکي داسې راپخپل دې غنمیت اثر کې 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_plarona_mashoman.pdf
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او په خپل ډول کې    نه تکراریدونکې، ځانګړې  هداستایوفسکي، د روسیې د زرینو ادبیاتو یو»
تر     او نېټه  پیدا شوی    ۳۰عیسوي کال د اکتوبر پر    ۱۸۲۱بې سارې نړیواله څېره ده. هغه د  

 . په یوولسمه نېټه مړ شوی دی   ۍکال د فبرور  ۱۸۸۱یتو کلو ژونده وروسته، د ـشپ
 

سپـړنې ستر  داستان  لیکنه  کې د روان او رواني   داستایوفسکي د روسي ادبیاتو ویاړ، په روسي
دی د سترو نه هېریدونکو    .او  پر نړیوالو ادبیاتو کې، د نه بیانیدونکي اغیز خاوند دی   ماهر

نړۍ کې یې تر خپل    نوره، داسې لیکوال چې نه یوازې په روسیې، بلکې په  ولیکنو لیکوال  
   . هېواده هم زیات نوم وګاټه 

 

د هغه د اثارو د    اروپایي سوریالیستانو داستایوفسکي، دومره ادبي او رواني اغیز درلود، چې  
 رونو له مخې، د خپل ادبي فلسفي ښوونځي بنسټونه جوړ کړل.  ټاتالنو د کرک 

 

ساده خلکو ته  ،  د هغه د اثارو او د هغه د اتالنو د بري یوه ستره ځانګړتیا، د هغو ولسیتوب 
 .  ي نېـږدېوالی او د هغو تصویرول د 

 

په ...   ټولو پېژندل  ۱۸۸۰  - ۱۸۷۹وروستیو کلونو) فیودر داستایوفسکي د ژوند  ( کې خپل تر 
شوی غوره او نامتو اثر د " کارامازوف ورونه" ولیکه. دا رومان یې هم په پرله پسې توګه په  

 "روسکي وستنیک" خپرونه کې خپور کړ...« 
 

د داستان په ترڅ کې سره له دې چې مدافع وکیل خپله ډېره قوي او د قناعت وړ دفاعیه په ډېر  
مهارت او هنر سره وړاندې کړه، خو د محکمې وروستۍ پریکړه دا شوه چې تورن باید تبعید  
 شي، سایبریا ته تبعید شي. له دې سره سم د قهرمان د ملگرو له خوا د تښتېدو وړاندیز کېـږي.  

 

محکوم قهرمان وایي چې هلته هم که الړ شم، هغو خلکو ته پردی یم، څوک مې نه مني او هلته  
هم ژوند کول بل تبعید دی، نو دلته په سایبیریا کې که تبعید کېـږم؛ نو خپل وطن کې خو به یم،  

 له خپلو خلکو سره خو به  یم او...  
 

بل وطن له آزادۍ نه غوره گڼي    قهرمان د وطن پرستۍ روحیې له مخې د خپل وطن زندان، د 
او له وطن څخه تېښتې ته زړه نه ښه کوي. په الندې جملو کې د قهرمان )میتیا( انکار او نه تگ  

 ږي: ـد وطن پرستۍ د روحیې یوه غوره بیلگه او لوی درس گڼل کې
 

ږي، چې تل رښتیا وایې او  ـ»... میتیا، له خوښۍ نه په ډکې خندا، چغه کړې: زما په دې خوښې
 هېڅ څه نه پټوې. دا په دې مانا، چې ما خپل الیوشا د ایزوتي پر وخت منلی دی.  

 

ږې او کنه؟ ګوره اوس نو غوږ شه، زه به درته د پاتې، د  ـتا باید له همدې امله مچ کړم، پوهې
ی او پریکړه  خپل زړه د بلې نیمایي درته ووایمه. دا دي، دا هغه څه دي، چې ما فکر پرې کړ 

 مې پرې کړې ده:  
 

که زه وتښتم، آن له پیسو او پاسپورتونو سره، او آن امریکا ته، نو ما به دا خیال خوشالوي، چې  
زه له خوښۍ نه، نه تښتم، زه نیکمرغۍ ته نه ورتښتم، بلکې په حقیقت کې بل تبعیدي ځای او  

ه. ګوره الیوشا د زړه له کومې وایم،  بلې سایبریا ته ورتښتم او کېدای شي، تر دې نه، هم ال بدتر
 تر دې ال بدتره. هو، الکسي تر دې بدتره، رښتیا درته وایم، تر دې بدتره.  

 

ږده، چې ګروشینکا هم  ـدې امریکا پسې دې بال وي، له هغې نه همدا اوس زه کرکه لرمه. پرې
روسۍ ده، هغه آن د  له ما سره وي، نو ته یو وار ورته وګوره، آیا هغه امریکایي ده؟ هغه یوه  

 آدوکو تر شپېلیو پورې روسۍ ده. 
 

ږي او زه به هر ساعت ګورم، چې هغه به زما په  ـهغه به خپلې مورنۍ خاورې پسې خفه کې
خاطر دا خفتیان او زورېدل زغمي او هغې زما په خاطر دا صلیب )قرباني( منلې ده. آخر ګناه  
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و خلکو زغم ولرم، که څه هم کېدای شي، د هغو  یې څه ده؟ او آیا زه به د هغو پردیو بوینو رزیل
هر یو له پیله تر پایه، تر ما نه غوره وي. زه له دې امریکا نه، نور نو کرکه لرم. که څه هم  

یله تر پایه، غوره ماشین چلوونکي و اوسي، بیا هم بال ورپسې، هغه زما  ـ هغوی ټول، هر یو له پ
لګېـږي. الکسي، روسیه راته ګرانه ده، که څه هم زه خپله  خلک نه دي، زموږ له روح سره نه 

 یو دوه مخی ناولی یمه، د روسیې خدای راته ګران دی. 
 

 ناببره یې سترګې وځلېدې او چغه یې کړل: زه به هلته خوسا شم. 
 

 ږدېدا شو. بیا یې پر خپلې ګبڼۍ زور راوړ او وې ویل:  ـاو آواز یې له ساندو او اوښکو نه په رې
 

ږو، سمدالسه به  ـالکسي ما داسې پرېکړه وکړه. اورې! له ګروشینکا سره، چې هلته ورسېهو،  
 ځمکې اړولو، له وحشي ځناورو سره به کار کوو او کوم چېرې لرې، لرې به جال ژوند لرو.  

 

ګوره، هلته خو به چېرې کوم لرې ځای پیدا کېـږي. وایي، هلته ال تر اوسه سره پوستان پیدا  
هلته، چېرې لرې د آسمان په لمنو کې، هو، د دنیا په اخره کې، له وروستیو موګیکانو  ږي،  ـکې

)بومي خلک( سره. نو سمدالسه به ګرامر ته مخه کړو، زه او ګروشینکا. کار او ګرامر. او  
همداسې درې کاله. او د دې درې کلونو په اوږدو کې به، انګریزي داسې زده کړو، لکه په خپله  

 ږي.  ـپرې غږېانګریزان چې 
 

او همدا، چې انګریزي مو زده شوه، امریکا به نور خالصه وي. بېرته به لکه د امریکایي اتباعو  
ږئ مه، دې وړو ښارونو ته نه راځو. چېرته له دې ځایه  ـپه څېر، روسیې ته راوتښتو. تاسو ډارې

ل شم، د هغې څېره  لرې به، په شمال او یا جنوب کې پټ شو. تر هغه به، زه هم په امریکا کې بد 
به هم بدله شي، ما ته به کوم داکتر کومه ږېره ګوټې راجوړه کړي، هغوی خو هسې بې ځایه  

ږدم،  ـمیخانیکان نه دي. او کنه، خپله یوه سترګه به راوباسم، داسې یو ارشین اوږده ږېره به پرې
مو نه پېژني. او  وېښته به مې سپین شي، د روسیې له غمه به مې، وېښته سپین شي. هېڅوک به  

که ومو پېژني، پروا نه لري، دا په دې مانا، چې قسمت به مو همداسې وي. دلته به هم، چېرې  
 لرې په کوم ډاګ کې ځمکې اړوو او ټول عمر به ځان امریکایي امریکایي کوم. 

 

نو ګټه به یې دا وي، چې په خپله پالرنې خاورو کې مو نفس وخېژي. دا ده، دا زما پالن و، نه  
 ( مخونه ۳۹۹ـ  ۳۹۸) بدلېدونکی پالن. څنګه تاییدوې یې؟« 

 

 »هر چا ته خپل وطن کشمیر دی!« 
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 منی، پاڼې
 

 موږ او څاروي 
 

 )د اوښلنو سترگو یوه خاطره(
 
 

پناه   ډله  یوه  چې  دي،  لیکلي  وخت  هغه  ما  یاداشتونه  دا  ده،  خبره  مخکې  کلونو  شلو  د  دا 
غوښتونکي افغانان، د یوه اروپایي هېواد د برید پر کرښه بل هېواد ته اړول کېدل. ما هره ورځ  
خپل لنډکي یادداشتونه لیکل، خو د لیکلو له پاره زما ستونزه د قلم او کاغذ نه شتون و. کیسه  

 اوږده ده او ما یو ځل خپره کړې هم ده.  یې 
 

څو ورځې مخکې له کانادا څخه زموږ د هغه وخت د الرې یو ملگري تیلیفون راکړی و. د  
 بنډار په ترڅ کې وپوښتلم چې:

 

د چک او جرمني پر پوله مو چې لیوه او غرڅې ولیدې چې د خپلوانو او ورونو په څېر د    ا»
 تپې له سر نه، د خپلې ځالې پر لور روان و او...« 

 

 تا خو ویلي وو چې لیکي یې، هغه دې څنگه کړل؟ 
 

زې  ما د الرورکو الرویانو لینک ور ولېـږه، خو ده قناعت و نه کړ او ټینگار یې کاوه چې زه یوا
د اوښلنو سترگو  د هماغې صحنې  انځور شوې برخه غواړم. د هغه ښاغلي په ټینگار سره »

 روم. ـ پـ« یو ځل بیا خیوه خاطره
 

 

...له هغې سیمې نه یې چې موږ وخوځولو، هرې خوا ته به دې چې کتل تپې وې، داسې ښکلې  
موټر نه د تپو او د هغو  تپې لکه السي چې جوړې شوې وي، دا تپې ټولې په ونو پټې وې، ما له  

 له پاسه د ونو ننداره کوله. دا وخت منی و، طبعي منی، نه په زوره راوړل شوی منی. 
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ړې او نورې شنې یا نیمه شنې وې، ما ویل ګنې دا د افغانستان  ېـد ونو پاڼې تر نیمایي ډیرې ز 
نه؛ مینه سره  خلک دي چې په دوو برخو ویشل شوي دي او جګړه سره کوي؛ خو پاڼو جګړه  

ږ کې نیسي او  ېـکوله. باد به چې ښورولې او یو په بل سره لګیدې؛ تا به ویل چې یو بل په غ
 سره ښکلوي. 

 

ړه پاڼه به یې له بیخه  ېـړو پاڼو شمیر ډیر وو. باد به چې لږ په زور کې شو، ژ ېـپه ونو کې د ز 
مځکه وغورځوله، خو شنې پاڼې به اوښتې را اوښتې، لکه اتڼ چې    ر وشکوله او ښکته به یې پ

 کوي. 
 

ړ رنګي خلک را په یاد شول چې جګړه، لوږه او ویر یې څنګه  ېـما ته بیا د افغانستان مظلوم ژ
ل  ته  خاورو  تورو  بیا  او  پښو غورځوي  له  کېـډیر ژر  او  ـېږدول  شتمن  واکداران،  مګر  ږي، 

 ټوپکوال اتڼ کوي... 
 

پای کې موږ یو بل کلي ته ورسیدو، هلته هم تپه وه... دا د برید پر کرښه پروت یو کلی  او په  
و، د یوې ښکلې تپې په ښکتنۍ برخه کې جوړ شوی کلی. په کومه کوټه کې چې موږ د انتظار  

پنجرې درلودې، د پنجرو نه لږ وړاندې د خلکو کورونه    یې   څیر   شیبې تیرولې، د بندیخانې په
   ړې شوې وې.ېـپه هم په ونو پوښلې وه او د ونو پاڼې ټولې ژښکاریدل، دا ت 

 

ړو پاڼو پر ښکال یوه بله اضافه  ـېړی لمر د ژېـدا مهال هم مازدیګر و، هو یو بل مازدیگر. ژ
  سره یو وار   ړو پاڼوېـز   لهوه. زړه مې غوښتل چې آزاد مارغه شم، د تپې ونو ته ور والوزم،  

 ره کړم خو... ېکینم، د ستړي زړه کیسه ورته ت
 

هیڅ چا بل چا سره کار نه درلود، حتی هغه څاروي چې زموږ له نظره دښمنان وو، هغوی هم  
د تپې د ونوله منځ نه یو کنډک غرڅې مخ په ښکته را روانې وې. زموږ    یو بل ته څه نه ویل. 

د انتظار له خونې نه لږ وړاندې یوه ښکلې ماڼۍ والړه وه، یو لیوه ډولی غټ سپی له ماڼۍ نه  
ره ګرځیده، ما فکر وکړ چې سپی به اوس غرڅو ته غاپي او حمله به ورباندې کوي،  ـېـګرد چاپ

 رې شوې او... ېنخرو او کرشمو را ښکته شوې، د سپي له څنګه تکتل مې چې غرڅې په  
 

د دې صحنې په لیدلو سره سړي داسې انګیرله چې سپی او غرڅې له پخوا نه سره دوستان وو.  
زما په زړه کې په ډیره نا امیدۍ تیر شول چې د دوی حتی څاروي چې په څلورې روان دي،  

نځي ستونزې نه لري؛ خو زموږ د وطن ځینې انسانان  هم تفاهم او پوهاوي ته رسیدلي دي او خپلم
چې په دوو پښو روان دي او ځان ته اشرف المخلوقات هم وایي، بیا له داړونکو څارویو نه ال  

به یو د بل مرګ ته چمتو او الس په  ېـزیات د نورو د وینو تویولو شوقیان او تږي دي او هره ش
 ماشه دي. 

 

 چیرې موږ، 
 

 چیرې څاروي 
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 ماشوم له تا سره دی؟ 
 

 د ټوپکیانو د نادودو کیسې 
 
 

څه د پاسه نولس کاله کېـږي چې یو شمېر ټوپکیان له عسکري بوټو سره د خلکو پر ستونو او  
ېډو باندې والړ دي او د خپل واک، غصب کړو جایدادونو او شتمنیو د ساتلو له پاره اوس هم  گ

هلې ځلې کوي چې د وطن او خلکو د سر او ژوند په بیه په واک او ځواک کې پاتې شي. په  
همدې ورځو کې د هغې کودتا شومه کلیزه ده چې د یو شمېر ټوپکي ډلو له خوا د ځواک د تر  

پاره د جبل السراج د پریکړې له مخې د ډاکتر نجیب او ملگرو ملتونو د استازي  السه کولو له  
 بینین سیوان د پالن پر ضد تر سره شوه.  

 

اوس هم د افغانستان پر ستېژ باندې یو ځل بیا یوه خندونکې ـ ژړونکې ننداره په تکرار سره په  
ماغه څېرې، واک او ځواک تر  ان، هماغه لوبغاړي او هینوې بڼه روانه ده چې بیا  هماغه ټوپک 

السه کړي؛ ښایی د دوی به هېر وي، خو د خلکو نه هېـرېـږي چې دوی د خپل راتګ له پیل  
نه، تر نن پورې، پر خلکو باندې څه حالتونه راوستي دي، د خلکو پر ژوند او ککرو باندې یې  

کې ساری نه    څنگه چپه مېچنې گرځولې دي. داسې نادودې یې کړې دي چې د بشریت په تاریخ 
 ړ له پاره هلې ځلې کوو.  ـلري. دوی اوس هم وایي چې موږ خدمتگاران یو او خلکو ته د چوپ

 

دلته به یې یوه مستنده بېلگه وړاندې کړم چې تازه له میډیا نه خپره شوې ده. دا بېلگه د ټوپکیانو  
 د زرگونو جنایتونو له ډلې څخه یوه وړه بېلگه ده. 

 

د ټوپکیانو د ظلمونو په لړ کې پر خلکو څه تېر شوي دي، ډېری یې ال نالیکلي، نا ویلې او نا  
د    ( Engr Zaheer)یې گران دوست انجنیر زهیر شینواري    بېلگه اورېدلي پاتې دي. دغه وړه  

 دوه زره شلم کال د اپریل  پر دیارلسمه په خپله فیسبوکپاڼه کې له خلکو سره شریکه کړه:» 
 

 ترخې خاطرې! 
 

د  د ننګرهار محترم والي شاه محمود    نن مې  یوې میرمنې خبرې په ویډیو بڼه اوریدې، چې 
 میاخیل ورسره د یو خبلایر په توګه مرکه کوله! 

 

 ویل یې:  
 

https://www.facebook.com/zaheer.shinwari
https://www.facebook.com/zaheer.shinwari?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAQMGscx5Q8Pr6divKGtApSrFpQnbAntFswgbs_FSsq7h80iMMNxzUX7J3v6qeEA1YJXOvAeN0Wqe06&hc_ref=ARQY5eYXIiFo6PDuM8B0poSK0Iyz3_3iB6xu69A69voRj92omb2jsAkDTFEVuoNzBIU&fref=nf
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کابل په کارته نو سیمه کې له خپل کور نه په داسې    زمانه کې په توره شپه د د تنظیمي جګړو په  
او د بلې برخې نه یې د    حالت کې راووتلو، چې د کابل ښار له یوې برخې نه د احمدشا مسعود 

منډو پلچرخي ته ورسیدو، هلته چې یو څه رڼا   ـ ګلبدین حکمتیار د مرمیو باران وریده. په منډو 
 نو خپل خاوند راته وویل:   ، وهځمکې ته راښکته ش

 

 که ډیره ستړې یې نو ماشوم ماته راکړه! 
 

   :ما په وارخطایې ورته وویل
 

 ! دا ته څه وایې؟  ئ و
 

 خو فکر کاوه چې ماشوم به تا سره وي!  ما
 

 هغه راته وویل:  
 

 سره نه شته.  نه ماشوم ما  ،نه
 

 دې خبرې سره سم مې یو سخته چیغه له خولې ووتله او ورته ومې ویل:   د 
 

 نو بیا خو ماشوم په زانګو کې پاتې شوی. 
 

دې خبرې سره سم یې موږ ټول په یوه ژوره کنده کې کښینولو او پخپله د مرمیو په باران کې    د 
 .« بیرته د پلچرخي نه کارته نو ته روان شو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
193  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 زموږ د وطن مالیان،
 

 د کورونا د خپراوي له پاره بې مزده مزدوران 
 

 »کورونا ټوکې نه دي، کورونا جدي وگڼئ!« 
 

 

کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتونه بند کړي،  »
درمل موښلي چې انسان بې  زموږ دود او دستور را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم  

 « غېرته کوي، ماسک به نه کاروئ!
 

 ورځې، په ننگرهار کې د یو مال صاحب؟ له ارشاداتو څخه.(  رې جمعې پو)د ې
 

 
ر نه پېژني، ځکه اړینه ده چې ټول خلک  ـیـکورونا د ټول بشریت دوښمن دی او هېڅ ډول توپ

 یو الس او یوه خوله د دې ستر او تباه کوونکي دوښمن په مقابل کې په یوه جبهه کې ودرېـږي.  
 

دې ناروغي په ټوله نړۍ کې د یوې وبا او بال بڼه غوره کړې ده او د یوه نه درېدونکي او له  
وړاندې روانه ده؛ د نړۍ ټول مسؤلین لگیا  کنتروله وتلي ترن په څېر، په چټکتیا سره مخ پر  

دي، له خپلو ټولو امکاناتو او تجربو نه په استفادې سره هڅه کوي چې د دې بال مخنیوی وکړي  
چې  بشریت ته او ټولنیز ژوند ته تر دې زیات ضرر و نه رسوي؛ خو زموږ مالیان لگیا دي  

ې کفارو د مسلمانانو له پاره جوړ  وایي چې د کورونا په نامه څه نه شته دا هسې یو چل دی چ
 کړی دی. 

 

د کورونا د راپیدا کېدو په پیل کې، همدې افراطي مالیانو او پلویانو یې وفرمایل چې: »دا پر  
چینایانو باندې د خدای له لوري را نازل شول غضب دی. چینایانو پر »اویغور« مسلمانانو ظلم  

دا خبره له یادو افرطیونو سره ومنل شي چې  کړی دی، ځکه خدایتعالی داسې جزا ورکړه. که  
دا د چینایانو د کړي ظلم په پار د خدایتعالی یو غضب و، کله چې د کورونا پښه او قدم د اسالم  

 مرکز عربستان ته ورسید، عربانو ته د کوم کړي ظلم پاداش ورولېـږل شو؟ 
 

  فکر کوي او خلک دېد نورې نړۍ مذهبي مشران لگیا دي د خلکو د ژغورولو پر الرو چارو  
هڅوي چې گڼه گوڼه جوړه نه کړي او د صحي مقاماتو الرښوونو باندې عمل وکړي، خو    ته
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زموږ مالیان دومره ستر او جید عالمان؟ دي چې د مسلمانو د قبلې د امام او د االزهر د مفتیانو  
 فتواوې هم ردوي او وایي چې دا هر څه دروغ دي. 

 

»کورونا  پل ځینې زړه سواندي چیز فهمه قلموال ستړي شول چې  ږده، زموږ خـنوره نړۍ خو پرې
 خو په چا یې اورې، او طبي الرښونې پر چا باندې تطبیقوې.    ټوکې نه دي، کورونا جدي وگنئ!«

 

یو وخت همدې مالیانو واکسین ته فتواوې او رویاتونه را ویستل چې: »ماشومان باید واکسین  
امریکایانو د میتازو څاڅکي دي، څه یې په کې گډ کړي دي، ستاسو عقیده  نه شي، واکسین د  

 خرابوي او بېغیرته کوي مو.« 
 

اوس په جوماتونو کې همدا مالیان د کورونا له پاره جامي سکڼي، روایات راباسي او فتواوې  
 ورکوي چې:  

 

ه بند کړي،  کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتون»
زموږ دود او دستور را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم درمل موښلي چې انسان بې  

 «  غېرته کوي، ماسک به نه کاروئ!
 

 دغه څو نظرونه هم په ځیر سره ولولئ: 
 

»د کرونا ویروس له امله د نړۍ اقتصادي، سیاسي او ټولنیز ژوند نږدې وچ والړ دی، الوتنې  
ځمکنی ټرانسپورټ لس سلنه ندی فعال، همدا اوس په ټوله اروپا کې ټولنیز ژوند په ټپه  نشته،  

والړ دی، هغه پولې چې د اروپایي اتحادیې له پیل څخه بیا تر اوسه نه وې تړل سوې اوس تړلې  
دي. د ایربس، فولکس واګون او بنز په شانې سترو کمپنیو چې نږدې نیمه اروپا پکې په کار  

چې څنګه د دې ویروس د خپراوي مخه    پل تولید وچ درول، ټول تمرکز پدې دی بوخته وه خ
درملو او خوراکي توکو لېږد جاري    ونیول شي او څنګه پدې بحراني حالت کې د اوبو، برښنا، 

وساتل شي؟ خو په افغانستان کې یاران لګیا دي هڅه کوي دا ناروغي غیر جدي وښیي، زه خو  
 وی شوی چې ولې؟ ګټه یې څه ده؟ یې خداوراستي که په منطق پ 

 کرونا_جدي_ونیسئ« #
 

https://www.facebook.com/mohammadRtanha    
 

که بریتانیا ته وګورو او پکې د نوي کورونا وایرس ثبت شوې او ناثبت شوې پېښې له افغانستان  »
 ولرو.   سره پرتله کړو ډاډمن یم چې اوس به له زرو څخه ډېر د نوي کورونا وایرس ناروغان 

 

افغانستان په ډېر بد حالت کې دی. له یوې خوا جګړه ده، له بلې خوا هومره نېستمن دی چې  
تقریباً نیمایي وګړي یې هره شپه وږي ویدېږي او پر دې ټولو برسېره که ټول خصوصي او  

 دولتي روغتونونه په پام کې ونیسو ممکن موږ له لسو زرو څخه ډېر کټونه ونلرو. 
 

یوه لویه انساني فاجعه پېښېدونې ده. نالیدلی دښمن ستاسو د کور په وره کې ناست دی. که تاسو  
تنه ونکړئ هېڅوک درسره مرسته نشي کوالی. د عامې روغتیا وزارت له  په خپله د ځان سا

خوا په ثبت شویو پېښو پسې مه ګرځئ اصالً هغوی ازموینې نه کوي چې ارقام ولري. تاسو یې  
وپوښتئ چې څومره ټسټونه مو کړي چې تر اوسه پکې له دېرشو کمې پېښې ثبت شوې دي؟  

حال کې ده. خبره د حکومت څه چې د حکومتونو له   ناروغي اوس د ولسونو ترمنځ د تیتېدو په 
توان پورته ده. څومره چې کوالی شئ له کورونو څخه مه راوځئ، السونه په اوبو او صابون  
ژر ژر مینځئ. السونه پرمخ مه وهئ. د ټوخي او پرنجي پرمهال خولې ته څنګله نیسئ. یوازینۍ  

 .« الره همدا دهحل
 

https://www.facebook.com/AbdulHamidOsmaniBahij   
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 وړمه ورځ په ننګرهار کې یوه مال د جمعې د ورځې په تقریر کې ویل: »
 

کړي،  )کرونا مرونا نشته دا هسې دین ته چل جوړول دي او کفار غواړي چې جوماتونه بند  
زموږ دود او دستور را ړنګ کړي او کفارو په ماسکونو یو رقم درمل موښلي چې انسان بې  

 غېرته کوي، ماسک به نه کاروئ!( 
 

نورو؟ ولې د خلکو له ژوند    ر ږي او نه پـحک حیران شوم چې دا خلک ولې نه پر ځان رحمی
 سره لوبې کوي؟ 

 

 ږي!؟ ـو ډېر ښه پوهېزموږ د ُخالصې مال به شاید د مکې مکرمې له مفتیان 
 

 خبردار! 
 

د دغو مالیانو په خولو مه غولېږئ! یو ځل خو د غازي امان هللا خان په وخت کې وغولېدو چې  
دې حال ته یې را ورسولو چې سر او تندی مو نه لګي... او که دا ځل وغولېدو نو له یو لوی  

 « انساني ناورین سره به مخ شو.
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د دې ټولو واقعیتونو او د مالیانو نظریاتو ته په پام سره، افغانان پوهېـږي او کار یې چې کورونا  
 جدي گواښ گڼي او که هسې بابیزه خبرې.  

 

تان او افغانان له دې كورونا نه مخکې هم تر دې ځواکمنو انساني كوروناوو  سره له دې چې افغانس
سره مخ شوي، الس گرېوان شوي او خپـړې یې ورسره لگولې دي؛ خو دا کورونا داسې افت  
دی چې نه پولې پېـژني نه قومیت او نه جنسیت، نه عقیده او نه ژبه او خپلوي، نه اداري فساد  

زړه سوی لري، له ټولو سره یو راز چلن کوي. تر ډېرې سلنې په    پېژني چې بډې واخلي او نه
هر وگړي پورې تړلې خبره ده چې څنگه ځان ورنه ساتي او که یې لکه زموږ د وطن ځېنې  
مالیان ټوکې گـڼي. که مو دا ستونزه بابیزه او ټوکه وگڼله، بیا به یې د منفي پایلو پیټی تاسو خپله،  

 یت پر اوږو چلوئ. ټول هېوادوال مو او ټول بشر
 

زما دا خبرې وېره خپرول نه دي، بلکې د دې له پاره دي چې لومړی له ځان او خپلې کورنۍ   
 سره او بیا له خپلو هېواد والو او ټول بشریت سره پام او مرسته وکړئ.  

 

 پام مو وي چې ډېرې بدې او تورې ورځې راروانې دي،
 

 اوچت کړای شي! باید په ډېر پام او احتیاط سره پل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mahbobshah.mahbob.5
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 له اورني تر کفن او مدفن پورې 
 

 تاوتریخوالی 
 

 

 
 

زموږ په ټولنه کې له ماشوم سره تاوتریخوالی د مور له نس نه پیل کېـږي یعنې کله چې ښځه  
په نس کې له پراته  حامله وي، له ښځې سره فزیکي یا رواني تاوتریخوالی، په نېغه توگه د مور  

ماشوم سره تاوتریخوالی دی. نور خلک د ژوند له پخوانیو او روانو تجاربو نه په استفادې سره،  
 خپل ژوند او چلن ورځ تر بلې ښه کوي، خو موږ... 

 

داسې نه ده چې زموږ پخوانیو مشرانو او قلموالو په دې برخه کې الرښونې نه دي کړي. خوشال  
ر نامه کې په ټینگار سره ویلي دي چې کله ښځه حامله شي، د ماشوم  په خپل مشهور اثر دستا

 روزل او تربیه له هماغه ځای او له هماغه وخته راپیل کېـږي.  
 

د خوشال د دستار نامې په شلو هنرونو کې یو هنر د اوالد تربیت ته وقف شوی دی، چې هغه د  
 دستار نامې دولسم هنر دی. هلته داسې راغلي دي: 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
197  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

 

 »دولسم هنر د اوالد د تربیت«
 

»اوالد یا زوی یا لور، خو چې عورتینه په فرزند ډکه شي، نور یې تربیت الزم شي. حامله  
عورتینه دې دروند بار نه اخلي، تر لوړ دې نه ترپلي، بادگین طعام دې نه خوري، لکه مار،  

 ز دې زر وخوري. مزری مهیب څیز دې په ستر ګو نه گوري، چې زړه یې ور ته وشي، هغه څی
 

غم، غصه، جنگ، ژړا دې نه کا، چې په دا څیزونو کې چې مسطور شول، که برعکس یې وکا،  
 ام مخ(  ۶۵کال،  ۱۳۴۵)خټک خوشحال، دستارنامه، پښتو ټولنه، د فرزند د زیان کولو ډار دی...« 

 

زوروو،  خو موږ له حامله مېرمنو سره هم فزیکي تاوتریخوالی کوو او هم یې له رواني پلوه  
چې دا عملونه په نېغه توگه د مور په نس کې  د ماشوم پر رواني او فزیکي حالت باندې منفي  
تاثیر کوي. دا خو دې پر خپل ځای وي، کله چې ماشوم وزېـږېد، ال په اورني کې وي چې زموږ  

دونو  په ټولنه کې تاتریخوالی ورسر ه پیل کېـږي او بیا تر مرگه پورې چې په کفن کې هم له چاو
 او بمونو خالص نه وي.  

 

د تاوتریخوالي دا ډولونه، همدا څو ورځې مخکې، په یوه ورځ او یوه نېټه زموږ په هېواد کې  
تر سره شوي دي. د کابل په برچې کې یو نوي زیږېدلي ماشوم چې د زېږېدو یو ساعت یې پوره  

 نه و، پر روغتون باندې د برید له امله ټپي شو. 
 

هار کې یې د ځنازې پر مراسمو برید وګړ او  یو شمېر بېگناه انسانان یې د گور  او په ننگر  
 تیارو ته ولېـږل او مړی یې ال په کفن کې په عذاب کړ. 

 

د کابل په برچي کې د روغتون په برید کې دا جریان هم تېر شوی دی چې د ټوپکي پتنگانو د  
څوک شته، د نوي زېږېدلي ماشوم    ډار له امله یې چې هغوی پوه نه شي چې په دې کوټه کې 

خوله پټه نیولې او خوله کې گوته ور ننایستلې ده چې پتنگان او غازیان او د حورو میننان او  
 یوه برخه ده:  رپوټ جنتیان یې غږ وانوري. دا یې د 

 

کوټه کې پرته له امکاناتو څخه، د پالستیک او تشناب کاغذ  په کارولو  »... ډاکترانو په یوه امن  
سره مرسته وکړه چې ماشوم دونیا ته راشي، د ماشوم »نو« یوې نرسې د یو دسمال په کارولو  

 سره په خپلو السونو غوڅ کړ او د یوې نرسې د ټیکري په یوې څنډې یې وروتاړه. 
 

ه او هڅه یې دا وه چې چیغه ونکړي، څو یرغلگر د دوی  د ماشوم مور له ډېر درد نه سره تاویدل
په ځایځایگي پوه نه شي. د وحشت څپې هغه وخت پر ټولو باندې السبرې شوې چې یرغلگر د  
دروازې شا ته راورسېدل او غوښتل یې چې دروازه د چیغو په څپو کې، په ډزو سره خالصه  

هغوی د خالصون له پاره نه، بلکې  کړي. هغوی ویل چې مرستندیان دي، خو موږ ډاډه وو چې  
 د وژلو له پاره راغلي دي...« 

 

دومره ستر ظلم په دې عصر کې چېرې، چا لیدلی چې د یو چا ښځه او نوی زېږېدلی ماشوم د  
جگړې د اور په دایره کې گیر وي او دی دې بېوسه د باندې ورته والړ وي. دا د په کابل کې د  

 دی:  انځوروې څنډې یو تت برچې پر روغتون د لویې غمیزې د ی 
 

ښاغلي حمیدي بي بي سي ته په خبرو کې وویل چې تر برید وروسته یې د کاکا زوی بهر  »...  
 .سرګردانه منډې رامنډې وهلې، خو د خپلې مېرمنې او د بچۍ د ژغولو وس یې ونه رسېد 

ساعته جنګ روان و. دی بېرون ورته ناکراره و، دېخوا منډه کړه، هاخوا منډه کړه.  پنځه شپږ "
 « " .خو په وس کې یې څه نه وو، نه چا اجازه ورکوله چې دننه الړ شي

 

د دغسې وحشت څپې زموږ پر خلکو او ټولنې حاکمې دي چې زموږ ماشومان ال په اورني کې  
ډزو غږونه اوري او نازک بدن یې چرې او مرمۍ  وژني او ماشومان مو له زېـږېدو سره سم د  

https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52648867
https://www.bbc.com/pashto/columns-52664207
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ور څیري؛ اوس نو څوک ویالی شي چې دا وحشت نه دی او دا تاوتریخوالی نه دی. دا نوې او  
له اورني تر کفن او مدفن پورې تاوتریخوالی  تازه غمیزه خپله ښیي چې زموږ له ماشومانو سره  

 کېـږي. 
 

لري او د خبرو میز او جرگې ته کېناستل څه  په دغسې حالت کې به د سولې خبرې څه مانا و
 مفهوم رسوالی شي؟ 

 

دا   سره  خلکو  او  ماشومانو  له  هم  باقر  شاهنواز  شاعر  زړور  او  سترگور  زمانې  د  زموږ 
تاوتریخوالي غندلی دی، لومړی یې عکس ډیزاین شوی او په کې په انگلیسي ژبه د قاتلینو د  

 چې: بادارانو او حاکمانو په پته لیکل شوي دي 
 

 »په افغانستان کې د ماشومانو او ملکي خلکو وژنه ودروئ!« 
 

 
 

 کړي دي:  خپار او بیا یې خپل دا بیتونه 
 

 چې په مرمیو په غوږونو کې اذان وژني 
 وویشمې صدۍ خلک ماشومان وژني ـد ی

 
 ***** 

 !رهـــاقــي بـه راځــنــه کې د انسان ویـنـ یـه دې چـپ
 لمونځ دې قضا شي ، خو په دې اوبو اودس نه کوم 

 
له دومره جگړو او وینو تویولو سره ـ سره بیا هم زموږ په ټولنه کې انسانیت سا باسي او د  

لري،  همدې وحشت په څپو کې یوه ځوانه مور چې خپله څلور میاشتینی تی رودونکی ماشوم هم  
روغتون ته د هغو نوزېږو ماشومانو مرستې ته ورځې چې میندې یې د حورو او جنت شوقیانو  

 دلته ولولئ، راپور وژلي دي او دا ماشومان له لوږې چغې وهي. د همدې کیسې بشپړ 
 

غانستان د روانې جگړې پر اور تیل پاشي او د خپلو گټو د  نړیوال هم په سپین سترگۍ سره د اف
ساتلو او خوندي کولو له پاره رسماً له هغو هېوادونو او ډلو سره مرسته کوي چې زموږ د وطن  

 د وراني او د خلکو د وژلو اصلي عاملین دي. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100038920026553
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-52678603
https://www.facebook.com/ShahnawazBaqirOfficialPage/photos/a.345835742627659/556348611576370/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAHswjSwR3LtfXcD7wiff8V6c9W-msVHjQsO3zMiKiPvUEtIFcs2r7Ak6j00dc7ov2nk-K-9oFm1Msq2TSq0bc4lIb8qvhvG6Gpyz6M6_DBKOkNFzEp7Oig3obQ_GrckOgp8jqB2YQvaq542R6AtbJXUO0yIhhPiejH2Uj6PPWvH1MUAW5JqqO12XUKRUEPybq7JfmIXXG2JtdmlL5JSstqLHL1hV3C1cRVDcbOybNGQVRkbnWNLdAMeRZrivjuJx2wdktNdMdSpsdmCfQXKJnkA29wXLaLUNNJTTcu0DK7GawsNlPEPUOF5X34WxdIkULg04duZ7ACjNE4IDXu_s1136SjhfE3ClAXf1gTvvD9gA&__tn__=H-y.g
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ډېر  هم د دې لنډې مقالې په پای کې ږدم چې په همدې ورځو کې په فیسبوک کې    مطلب   اوس دا 
هوسۍ له یو ماشوم څخه یې ژوند  د  : یو داړونکی څاروی چې کله پوهېـږي  ی لوستل شوی د 

اخیستي دی، سکته کوي او مري، خو زموږ وطني پتنگان او د حورو شوقیان د ماشومانو پر  
 وژلو باندې ویاړي: 

 

بالربه  ږي چې هوسۍ  ـمهال متوجې کی  رد خوړو پ  ، ښکار وروسته  ترد یوې هوسۍ    ۍدا زمر»
د مور  هڅه کوي چې د هوسۍ بچی بیرته    ئ په ډیرې وارخطای   ،ږديـده، سمدالسه خوړل پرې

ږي چې نور د هوسۍ بچی ژوندی نه  ـګېډې ته ورننباسي، له ناهیلی وروسته چې په دې ډاډه کی
دی، هغه د هوسۍ بچی په کرار راخلي او د مور په څنګ کې یې اچوي او پخپله هم د هغوی  

 کښیني او د هغوی سیل کوي. په څنګ کې 
 

ساعته    ۳د طبیعت عکاس او د پېښې عیني شاهد، گري وانډر والټ وویل: "د زمري د ویده کېدلو  
تیر شول، د زمري نه حرکت زه اندیښمن کړم، زړه مې غټ کړ او خوا له یې ورغلم. ګری چې  

ه کبله مړ  ږي چې زمری د روحي سکتې لـږي چې ډیر وخت کیـږی متوجه کیـکله هلته رسی
 شوی دی. 

 

د نړۍ د وحشي ترین    ،هغه ترهګر چې ماشومان او امیدواره میندې په ډیره بې رحمۍ وژني
 حیوان په اندازه هم رحم نه لري. 

 

 !«داسې وخت راباندې راغلی چې د حیوانیت ارزو وکړو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2626784134269796&set=a.1477971779151043&type=3&eid=ARAyfqd2ouwUGJBYhvCOt8dw9gNpWgBjDZxH7tvswbnRL6sIm7H6JHoNEwqg-LRe2bskAMPKqAFCybrq
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 د ماشوم نړیواله ورځ 
 
 

نن د د دوه زره شلم کال د جون د میاشتې لومړۍ نېټه او د ماشوم نړیواله ورځ ده. د دې ورځې  
 له پیل نه بیا تر پایه ما ته د خپل وطن هغه ماشومان رایادېـږي چې: 

 

 ــ په جگړه کې زېـږېدلي،  
 

 ــ په جگړه کې لوبېدلي،  
 

 ــ په جگړه کې زلمي شوي،
 

 شوي یا وژل شوي دي. ــ  او په جگړه کې یا زاړه  
 

د ماشوم د نړیوالې ورځې په پار مې لومړی ډېـره هڅه وکړه چې ځان له څه لیکلو خالص کړم،  
خو په وطن کې له خپلو لومړنیو حقونو د محرومو ماشومانو د غږونو انگازې مې د ککرې په  

وایي    کومبزه کې له سهاره تر اوسه چې مازدیگر دی، منډې وهي، چغې وهې او داسې راته
 چې: 

 

 ، که اضافه مو څه نه راکول، نه به مو راکول
 حد اقل زموږ ماشومتوب خو به مو نه رانه اخیسته! 
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 هلمند، اور او وینې 
 

 د هلمند د جگړې یو دردونکی انځور 
 
 

پرون چې د هلمند د جنگځپلي حالت د انځورولو په باب ما ته د استاد سیستاني په برکت یو  
رارسېدلی و، ما په لیکلې بڼه واړاوه، د خپل زړه خبرې مې هم د سریزې په ډول  غږیز شعر  

ور اضافه کړې او په تاند ویبپاڼه او افغان جرمن پورتال کې مې انالین کړ؛ خو نن بیا هم د  
یاد شعر اصل متن راته   د  په لړ کې د ښاغلي قیس هاشمی  دایمي مهربانیو  د  استاد سیستاني 

یو په اورېدلو کې چې ما کومې تېروتنې کړې وې، هغه مې د نوي متن له  راولېـږل شو. د اود 
 مخې ورسمې کړې او د شاعر نوم )قیس هاشمی( هم ور اضافه شو. 

 

کوم متن چې ما د اودیو له مخې لیکلی و، د شعر پای بند په نوي متن کې نه شته، خو زه یې د  
بند کې هم د هلمند روانه غمیزه په  خپلې مقالې په پای کې هماغسې ځکه پرېـږدم چې په هغه  

 هنرمندانه ډول انځور شوې ده.  
 

دلته یې اړینه گڼم چې له ښاغلي قیس هاشمی نه مننه وکړم چې د هلمند په وینو لړلی حالت یې  
 په هنرمندانه ډول انځور کړی دی او په لیکلې بڼه یې خپل شعر راولېـږه. 

 

مننه کوم چې تل د وطن په هر غم کې ځان شریک گڼي او  او په پای کې له استاد سیستاني څخه  
 د ځوان نسل د تشویق له پاره تل مهرباني کوي. 

 

 پوهندوی آصف بهاند 
 

 

څو ورځې کېـږي چې بیا د هلمند او هلمندیانو روح، روان، غوښې او هډوکي د جگړې په اور  
کې سوځي. دا چې څه شوي او څه کېـږي، یوازې هغه بېدفاع خلک پرې پوهېـږي چې د جگړې  
په اورنۍ دایره کې راگیر دي. د جگړې موخه معلومه ده، خو مسؤلیت یې ځکه څوک نه مني  

 لوري ځان حق په جانبه گڼي.   چې د جگړې ټول ښکېل
 

 »مځکه هغه سوځي، چې اور پرې بل دی.« 
 

یو شمېر خلک بېغمباشه دي، ورته گوري، خو هېڅ هم نه کوي؛ اما یو شمیر خلک په هر ځای  
کې چې وي، سم دم ځان د جگړې په اور کې حاضر گڼي، پر خپل وجود یې لمسوي او په هره  

 هرې مرمۍ باندې ځان سوری گڼي. لمبه ځان سوځېدلی احساسوي او په  
 

د همدې بااحساسو له ډلې نه یو ځوان شاعر قیس هاشمی د  شعر په ژبه د سوي لویي هلمند حال  
با   او د وژل شوو، سوځېدلو او ټپي، ټپي شویو هلمندیانو حال بیان کړی دی، داسې چې هر 

ې د سترگو انگړ نمجن  احساسه افغان یې د خپل زړه غږ گڼي او په اورېدلو او لوستلو سره ی
 کېـږي. 

 

په پښتو شعر کې یو وخت د بزم مجلسونه تاوده و، خو دا ډېر کلونه کېـږي چې د رزم ډگر په  
کې تر اور هم تود شوی دی. څومره چې د جگړې اور ټېـزېـږي، لمبې یې جگېـږي او خلک په  
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اوس دې برید ته  کې وریتېـږي؛ هغومره د پښتو رزمي شعر غږ هم اوچتېـږي، غلبلې کوي او  
 رسېدلی دی چې وینې ور نه څاڅي.  

 

دلته چې کوم شعر باندې خبرې کېـږي او درنو لوستونکو ته وړاندې کېـږي، په ریښتیا د اور  
 او وینو شعر دی چې له هربیت او له هر توري نه یې وینې څاڅي او فریادونه  ترې جگېـږي. 

 

څلوېښتمه برخه باندې کار کاوه او د راټولو کړو لنډیو پر بیا کتنه  نن مې د لنډیو د مقالو پر دوه 
 بوخت وم چې دا لنډۍ مې هم په کې ولیده: 

 

 مورې پښتون ته مې ورنکړي
 جگړه د بل وي، سر به دی پرې ورکوینه 

 

د پښتون الال ژوند ته چورت وړی وم چې تر څو به دی د ناپوهۍ په ځنگله کې ورک وي او د  
جگړي له پاره به د خپلو اندامونو نه سونتوکي جوړوي؛ تلیفون مې په یو ځانگړي زېگنال  نیابتي  

سره ور وبللم، که گورم چې مسنجر کې استاد اعظم سیستاني یو غږیز پیام رالېـږلی دی. ورته  
تلوسه مې شوه، چې ورغلم گورم چې د بل چا په غږ کې د هلمند د جگړې په باب یو شعر دی.  

یقې او دیارلس ثانیې و، وامې ورېده، په ریښتا چې وېژړولم. استاد سیستاني ته مې  شعر پنځه دق
زنگ وواهه، څو شېبې مو پر شعر او جگړې خبرې وکړې، استاد مهرباني وکړه د هغه چا د  
فیسبوک پته یې راکړه چې دا غږیز پیام یې ده ته استولی و، خوهلته هم ما د شعر لیکلې بڼه  

 مجبوراً ورته کېناستم او ټول مې ولیکه. ترالسه نه کړه؛ نو 
 

په هغې اودیو کې چې تر ما پورې رارسېدلې ده، همدومره څه په کې وو چې ما ولیکل. په اغلب  
گومان چې دا  شعر د کومې رادیو د خپرونو نه ثبت شوی او په غږېز ډول په ټولنیزو شبکو  

شعرونه هم د وړاندې کولو له    کې اېښودل شوی دی. د ویونکې له خبرو داسې ښکاري چې نور
 پاره شته چې دوي به یې وړاندې کړي.  

 

د شعر له هر بیت او هر توري نه وینې، درد او اوښکې څاڅي. د شاعر په باب څه نه دي ویل  
نومېږي. ما دومره وکوالی شول چې شعر    قیس هاشمیوروسته پته ولگېده چې شاعر یې  شوي،  

بڼه واړوم لیکنۍ  ، د خپل زړه خبرې او څو جملې ورسره مل کړم او تر  له غږیزې بڼې په 
 لوستونکو پورې یې ورسوم. 

خو په شعر کې لیدل کېـږي چې شاعر داسې لوړه روحیه لري چې له دومره اورونو، وینو او  
 مرگونو سره ـ سره، بیا هم نوي ژوند ته امید لري. د شعر دا لنډه برخه ولولئ: 

 

 د جـگـړې زور بـه تـمام شي
 هــر چـا بـه ورتـه پـام شيد 

 

 وچ فـصـلـونه به یې شنه شي
 د غـلـې بـه بـیـا گــــودام شي

 

 د بـرېښنا بند به یې جوړ شي
 پــرې رڼا بـه تور ماښام شي

 

 هــر وگــړی یـې بـیـا گـوره
 چـــې الیـــق د احـتــرام شي

 

 پــه تـعـلـیـم پـسې بــه پـاڅي
 ور روان به یې هر قـام شي
 د هـلـمـند، د هلمند، د هلـمند 
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دغه راز د جگړې په سره اور کې هم د شاعر مینه هېره نه ده. پخوا به یو مین خپلې محبوبې  
 ته ویل: 

 ستا د ښایست گلونه ډېر دي
 ځولۍ مې تنگه زه به کوم یو ټولومه 

 

 خو اوس باید  ووایي چې: 
 

 د بد مرغۍ اړخونه ډېر دي 
 کوم ته وژاړمه زړه مې نازک دی، زه به 

 

خو دلته شاعر مینه له جگړې، اور او وینو سره غوټه کړې ده.  او خپلې ملگرې ته په خطاب  
 کې وایي چې: 

 

 ستاسو خــوا تـــــه درنــــږدې دی کلـیوالې 
 جـنـگ پــر کــومـې عـالقــې دی کـلیـوالې 

 

 الالگــان بـه دې خــدای وساتـي لــه مـرگه 
 پـه وعــدې دی کـلـیـوالې ژاړه مــه مـرګ 

 

 مرمۍ اوري، خامک مه کوه په سرای کې 
 کــلي څــنــگ تــه د پـــوستـې دی کلیوالې 

 

 پــه اوبـــو پـسـې ونـــوزې لــــه کـــــوره
 مـیـن تــــړلـــی پـــه بــمــبــې دی کلیوالې 

 

 پــام چې ښار ته ښېـرا ونـــکړې نــــادانې 
 ر په کې دی کلیوالې ستا د قـیس دوی کــو

 

 دا هم د شعر بشپـړ متن: 
 

 جانان هلمند ته یو نظم
 

 ته د دې خپل ولس په ژوند باندې خبر یې که نه؟ 
 بـــال دې واخـلـم پــه هـلـمند باندې خبر یې که نه 

 

 تـــوره شپـه ده، تــوره شپه ده،
 لښکـــرگــــــاه خـواره ړنده ده

 

 گرشک مې ژاړي، نوزاد سوی 
 سـنـــگــیـــن یې جـــنـــازه دهد 

 

 د دیـشــو یـــــې زنـــکــدن دی
 خـــواره شـوې یـــې نــــاوه ده

 

 نــاد عـلـی پــه ویـنـو سور دی
 زاره تــــرکـې یـې مـرجــه ده

 

 کـجـکی یـې پـه غـم ناست دی
 په هر کونج کې یې جگـړه ده
 د هـلـمـنـد، د هـلمند، د هـلمـند 
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 ***** 

 د زړه ســـوي مـــوسی کــال ده
 د بـــغـــنـي کــمــبـخـت ژړا ده

 

 د واشــــېــــر زاره چــــاودلــې
 د بـــغـــــــران د زړه درزا ده

 

 گــــرمسیــــر بـــــال خـــوړلی
 خـانـنـشـیــن تــــه یـې سودا ده

 

 د زړه سوی دی تــریـنه ورکه
 ـیـال دهســـولـــه، ســولـــه شال

 

 موده وشوه پر ځای پروت دی
 مـاتـــه کـړې یی نـفـاق مال ده
 د هـــلـمـند، د هـلـمند، د هلمند 

 
 ***** 

 ورک په ده کې بد او ښه دي 
 دا څه حال دی دا اوس څه دي

 

 د بــاروتــو تـــور لـوگي یې
 پـر شـنـو ونـو را خواره دي 

 

 مسـجــدونـــه شـهــیــدان دي 
 ښوونـځي خــراب پـراته دي 

 

 ځي بـل مـلـک ته یې روانې
 مـــــرورې یــــې اوبـــه دي 

 

 کایـنــــات ټــــولــه خـپه دي 
 بـېـگــنــاه وگـــړي مـړه دي 
 د هـلـمـنـد، د هلمند، د هلمند 

 
 ***** 

 د غـــم پـېـړۍ ده دا اوس څــــه 
 پــــه ســال ورتــــه نـــــــړۍ ده 

 

 یـــې وژني پــه مـرمو یې بُست 
 د تــــاریـــخ پـــاڼــــه سورۍ ده 

 

 پـــه لـــېـــوانــــو کې یې گېره
 د کــولــتــور خـواره هوسۍ ده

 

 تــرخــیــزي اوږده لــمـــن یـې 
 اوس زړه ریښکۍ، ریښګۍ ده

 

 لـه سـپـېـرو خـاورو یـې الندې
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 د سر تــاج د سر بـگـړۍ ده 
 هـلـمـنـد، د هـلـمـند، د هلمند د 

 
 ***** 

 د جـگـړې زور بـه تـمام شي
 د هــر چـا بـه ورتـه پـام شي

 

 وچ فـصـلـونه به یې شنه شي
 د غـلـې بـه بـیـا گــــودام شي

 

 د بـرېښنا بند به یې جوړ شي
 پــرې رڼا بـه تور ماښام شي

 

 هــر وگــړی یـې بـیـا گـوره
 احـتــرام شيچـــې الیـــق د 
 

 پــه تـعـلـیـم پـسې بــه پـاڅي
 ور روان به یې هر قـام شي
 د هـلـمـند، د هلمند، د هلـمند 

 
1393/12/12 

 هلمند لښکرګاه 
 قیس هاشمی 

 
 
 

 ***** 
 ستاسو خــوا تـــــه در نــــږدې دی کلیوالې 
 جـنـگ پــر کــومـې عـالقــې دی کـلیـوالې 

 

 خــدای وساتـي لــه مـرگه الالگــان بـه دې 
 ژاړه مــه مـرګ پـه وعــدې دی کـلـیـوالې 

 

 مرمۍ اوري، خامک مه کوه په سرای کې 
 کــلی څــنــگ تــه د پـــوستـې دی کلیوالې 

 

 پــه اوبـــو پـسـې ونـــوزې لــــه کـــــوره
 مـیـن تــــړلـــی پـــه بــمــبــې دی کلیوالې 

 

 ونـــکړې نــــادانې  پــام چې ښار ته ښېـرا 
 ستا د قـیس دوی کــور په کې دی کلیوالې 
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 ...«ورونو جمع تیاره ده»
 

 د رڼا او تیارې جگړه 
 

یو ځلې د اروپا په یوه لوی ښار کې د یوه افغان تلویزیون د څانگې پرانستغونډه وه، ما د یاد  
وای، خو یو بل چا په ډېر ټینگار سره اړ  تلویزیون مسؤلین نه پېژندل چې د هغو په پار ورغلی  

کړم چې نه یوازې غونډې ته به راسره ځې، بلکې په محفل مې به له موضوع سره اړوند خبرې  
هم کوي. ما هم په دې نیت ومنله چې ځه سړیه میډیا خو رڼا خپرونکې ده، زه به هم د خلکو د  

وینا کونکو چا رسمي او کلیشوي    م. نورو ـږاذهانو په روښانه کولو کې د میډیا پر رول وغږې
 خبرې کولې او چا لکه تل د مبارکۍ پیامونه وړاندې کول او... 

 

کله چې زما د خبرو وار راورسید په لنډ ډول مې د میډیا پر ډولونو او بیا د خلکو په ژوند او  
 ه:  افکارو د تلویزیون پر رول خبرې وکړې او د خپلو خبرو په لړ کې مې کله چې دا جمله وویل

 

میډیا د رڼا خپرونکې وسایل دي او د رڼا او تیارې په جگړه کې به خامخا بریا د رڼا په برخه  
 وي، اوس د بریا وخت را نږدې شوی او میډیا او رڼا به بریالي کېږي او... 

 

 چې نا څاپه د تیارې یو استازی ودرید او په لوړ غږ سره یې پر حاضرینو باندې غږ وکړ: 
 

 تیاره ده...« »ورونو جمع 
 

 بس په محفل کې تقریباً نیمایي حاضرین په غږ کونکي پسې پاڅېدل او... 
 

 مانا دا چې موږ د رڼا او پرمختگ پلوي نه، بلکې د تیارو پلوي ډېره کوو. 
 

د »ورونو جمعه تیاره ده...« غږ کونکی هم په کابل کې د مال صبور په څېر، د نور المشایخ  
رالمشایخ هغه څوک و چې د شاه امان هللا د تکفیر فتوا یې ورکړې  له الرویانو څخه دی او نو 

 وه او شاگردان یې غواړي چې دلته په اروپا کې د رڼایي د خپرېدو مخه ونیسي. 
 

دا خبره چې د تیاري استازي خلک د څراغ له رڼا نه پاڅول، دا ډېره موده مې پر زړه لکه درنه  
زه به یو څه پرې لیکم، خو مصروفه ژوند، د ویر او  تیږه پرته وه او داسې مې پتیلې وه چې  

  ۲۰۱۹خوښۍ سفرونو او حق و نا حق بوختیاوې د دې کرښو لیکلو ته نه پرېښودم؛ تر څو چې د  
یا تشابه اندیشه سیاه   «سیهکاران تأریخ«کال د اگست پر نولسمه په افغان جرمن ویبپاڼه کې د ) 

خپره شوه، په لوستلو سره یې بیا ما ته    مقالهلمر  ( تر سر لیک الندې، د ښاغلي احسان  و تاریک 
د رڼا او تیارې جگړه رایاده شوه. یو څو کرښې مې ولیکلې، چې بیا د یو اوږده سفر غږ را  

 باندې وشو.  
 

نو تر ټولو   پام وکړ،  بېرته راستون شوم او خپلو کار الندې مقالو ته مې  کله چې له سفر نه 
 ه...« د بشپړېدو په پار را خالصه کړه.  لومړی مې همدا مقاله »ورونو جمعه تیاره د 

 

ښاغلی احسان لمر د افغانستان په اوسني تاریخ کې د رڼا او تیارې د جگړې مستندې بېلگې را  
 اخیستې دي. لوستونکي کوالی شي په الندې لینک کې بشپړه مقاله ولولي: 

 

http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_siyakaran_tarikh.pdf   

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_siyakaran_tarikh.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_siyakaran_tarikh.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/lemar_e_siyakaran_tarikh.pdf
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زه له ښاغلی احسان لمر نه مننه کوم چې د افغانستان د تاریخ په دې حساسو شیـبو کې یې په  
( کې په مستـند ډول د رڼا  یا تشابه اندیشه سیاه و تاریک   «سیهکاران تأریخ«خپله علمي مقاله ) 

او تیارې )د پوهې او نا پوهۍ( د جگړې مسأله رامنځ ته کړه او په تاریخي اسنادو سره یې  
 وښوده چې زموږ په معاصر تاریخ کې: 

 

 ــ څوک د علم پلوي دي او څوک د ناپوهۍ، 
 

والي او جهل په رسۍ باندې خلک    ــ څوک پرمختگ او ترقي غواړي، څوک د وروسته پاتې 
 تړل غواړي،

 

ــ څوک غواړي چې دا خلک او دا وطن د پوهې، او رڼا په لور وخوځوي، څوک او ولې غواړي  
 دا هر څه په تیارو کې پاتې شي. 

 

زه هیله لرم چې که د احسان لمر په څېر نور قلموال هم د رڼا او تیارې په جگړه کې، د رڼایي  
، دې ته ورته نورې مستندې مقالې او کتابونه ولیکي؛ نو بریا به خامخا د  د سپاهیانو په څېر

»رڼا« په برخه وي او د نوي نسل په علمي روزلو کې به مو خپل علمي او انساني دنده په  
 بریالي ډول تر سره کړې وي.  

 

 د رڼا او تیارې دا جگړه به روانه وي، 
 

 وهې او پرمختگ پلویان به برالسي وي.   زه د احسان لمر په څېر ډاډه یم چې د رڼایي، پ 
 

 اوس زموږ نوی نسل او د هغوی کورنۍ له سختو ستونزو سره الس گرېوان دی: 
 

ــ د نوي نسل په روزلو کې د تیارې د پلویانو ډار او د ځوانانو بې الرې کول یو خوا دروند  
 بار،  

 

 ــ له بله پلوه نا امني،  
 

 ــ له بلې خوا په مخدراتو باندې د ځوانانو اخته کېدل،  
 

 ــ بیکاري او له بیکارۍ سره اړوندې ستونزې،
 

 ــ انسان تښتونه ـ بیا باج ورکول او ... 
 

که د رڼا د الرویانو او د پوهې د پلویانو مبارزې په جدي ډول پسې وغځول شي، هیله شته چې  
 نوی نسل به له یادو تیارو ځانونه راویستالی شي. 

 

 : د یوه سپینږیري له خولې  بېلگه  د دغو ټولو بارونو د پر اوږو وړلو یوه ساده
 

 سپین ږیری راسره الره کې یو ځای شو، د پارک خواته کور ته یې الس ونیوه:»
 

 ډرو د اعتیاد له ویرې بیرون نه پریږدم. دغه مې کور دی؛ خو بچیان مې په چرسو او پو 
 

 ډیر بد حالت دی، هیڅ نپوهیږو څه وکړو. 
 

 وساتو، له اعتیاده یې وساتو... اوالدونه له انتحاره وساتو، له انفجاره یې 
 

 یې ډکې شوې: سترګې  
 

 « په موږ خو تېره شوه، اوس مو د ځوان او راتلونکي نسل برخلیک ژړوي.
 

 

https://www.facebook.com/numan.dost.73
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 : لیکوال  پېژندنهد 
 

پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی،  
مه نیټه د کابل د  ۲۳م کال د دسمبر په  ۱۹۵۷د  

خان   شکرهللا  په  کې  چهاردهي  کلي  نومي 
زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د  
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي،  
بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو  
زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې  
 د میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. 

 

کال د حمل په میاشت کې یې د کابل    ۱۳۵۵د  
هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې  پو 

په   او  کړې  پیل  کړې  د    ۱۳۵۸زده  یې  کال 
لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته  
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي  

 په توګه ومنل شو. 
 

په    کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو.   ۱۳۶۰په  
 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.  ۱۳۶۶

 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او   ۱۳۵۶آصف بهاند له  
قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې، شعرونه او کتابونه یې په هیواد کې دننه او  

 خه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي. له هیواد څ 
 

د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې  
 )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه. 

 

پاره د رادیو افغانستان د  دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له 
 روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال پاتې شوی دی. 

 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و. 
 

په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې ګډون  
 لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.  کړی، مقالې یې ورته 

 

په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې  
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو. 

 

افغانانو د فرهنګي  د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو  
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله  
برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې  

د مورنۍ ژبې د    له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د  

 سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي. 
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 آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(،  ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له   ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي    ۲
 اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي    ۳
 اثر(،

 

عر کې د انځور او تخیـیل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره  ـ په پښتو ش  ۴
 علمي اثر(، 

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي    ۵
 کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب    ۶
 )کستـتـنرچاپ(، 

 

نا پښتو څانګو درسي کتاب    ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل   ۷ د  پوهنتون 
 )ګستـتـنرچاپ(، 

 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(،  ۹
 

 و څانګې درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(،ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښت  ۱۰
 

کال کې خپورشوی    ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له   ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 خوا خپره شوی ده، 

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې    ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳

  لیکه  کې پرین  افغان جرمن آنالکال په جوالی کې په    ۲۰۱۷د  خپور کړی دی او دویم ځل  
 شوی دی، 

 

  ۲۰۱۸ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، په    ۱۴
 کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد کې خپور کړی دی، 

 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه )  ۱۵

 دی،   شوی کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه ۲۰۱۸آصف بهاند، د  
 

 لیکه   کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر ۲۰۱۸ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د   ۱۶
 شوی دی،  

 

، د  ټوک  دویم(  د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت )د کوچنیانو ادبیات،ــ    ۱۷

په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی    ( کال په اگست کې،۲۰۱۷دوه زره اوه لسم ) 
 دی،  
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ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
210  دریځ  د نوي نسل روزنه او زموږ

اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن    په   کال  ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸

 شوې ده، لیکهآنالین کې پر 
 

کال په فبرورۍ میاشت کې،    ۲۰۱۹د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(، د  ــ    ۱۹
 شوی دی، لیکه  افغان جرمن آنالین پورتال کې پر په 

 

لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن:  ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې،    ۲۰
 دی،  شوی کال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه  ۲۰۱۹آصف بهاند، د  

 

  ۲۰۱۹و کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو ټولگه(، د  ــ د افغانستان له ماشومانو ا   ۲۱
 شوی دی.   لیکهم کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر 

 

ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې )د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه(،  د  ــ    ۲۲

ی  شو لیکهم کال په جنورۍ میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر   ۲۰۲۰د لومړی ټوک، 
 دی. 

 

میاشت کې،    مارچم کال په    ۲۰۲۰د  )شعري ټولگه(،    یو ځل مې د الس ورغوی وگوره! ــ     ۲۳
 شوی دی.  لیکه  په افغان انالین پورتال کې پر

 

م کال په اپریل میاشت کې، په افغان انالین پورتال    ۲۰۲۰د  ،  ، لومړی ټوکژوندي یادونهــ    ۲۴

 . شوی دی لیکهکې پر 
 

انالین پورتال  م کال په جوالی میاشت کې، په افغان    ۲۰۲۰د  ــ د تللو یادونه، لومړی ټوک،    ۲۵

 شوی دی.  لیکه  کې پر
 

کال    ۲۰۲۰، د  راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه، )څلورمه شعري ټولگه(ــ    ۲۶
 شوی دی،  لیکه پورتال کې پر میاشت کې، په افغان انالین په سپتمبر 

 

 کال په نومبر میاشت کې په افغان جرمن پورتال کې   ۲۰۲۰د ، ، لومړی ټوکښـځـگـلې ــ ۲۷
 شوی دی،   لیکهپر 

 

کال په مارچ میاشت کې   ۲۰۲۱ــ مورې مننه چې ویده دې کړمه )پنځمه شعري ټولگه(، د   ۲۸
 شوی دی.  لیکهپه افغان جرمن پورتال کې پر 

 
،  اپریل میاشت کېام کال په  ۲۰۲۱د رې مقالې،  ــ مورنۍ ژبه، تعلیمي نصاب او څو نو ۲۹

 شوی دی.  لیکهپه افغان جرمن پورتال کې پر 
 

 همدا کتاب.  ، دریځ د نوي نسل روزنه او زموږ ــ  ۳۰
 

 آنالین کولو ته تیار:چاپ یا 
 

 ــ د شعرونو دوې ټولگې،  
 

 ــ او درې عنوانه څیـړنیز کتابونه. 
 

پوهندوی آصف بهاند اوسمهال په ډنمارک کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو کې  
 فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي. 
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