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 2تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

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

  

 
 70/70/2712                 پوهندوی آصف بهاند

 

 الل پاچا آزمون قهر د لړۍ او رواني ترور د فرهنګیانو د
 

څوک ورباندې وولي  چاړه یا بله وژونکې آله راوخلي، تومانچه، دې ته ویل کیږي چې یوشخص ټوپک، په عام ډول ترور
چې  ترورنور ډولونه هم شته، د .ډول نه لري دغه یور ترودې ته باید پاملرنه وشي چې  خو پای ټکی کیږدي؛ اوژوند ته یې د

 .دی یوډول یې رواني ترور
ناسمولیکنوهم ترورکیدای  او په ناروا تبلیغاتو .وینې تویول په کې نه شته لکه سپینه کودتا چې داسې ترور دی رواني ترور

 یوپنډ منفي ځانګړنې چې په یوه سیاسي، ه نامه په منفي اړخ کې زور ورکړه اوآزادۍ؟ پ بیان د داسې چې ژبې اوقلم ته د شي،
له پاره یې ډمامې جوړې  ولو بدنام د په لمن پورې یې په ناروا ډول سنجاق کړه او فرهنګي شخصیت کې نه وي، علمي او

یوه بل خاین څیره رابربنډه وایي چې ښه وشول د هغه څوک چې په اصطالح تورن نه پیژني، .بس دمدعي کار جوړ دی کړه؛
نوبیا دخپل قضاوت په  په اصطالح تورن پیژني، خوهغه څوک چې بلد وي او شوه اوهرڅه یې له دیګ نه کاسې ته راغلل؛

بیان آزادي چې ستاسو تر  کور دې وران شه د وخت کې یوې ترخې موسکا سره وایی چې کوردې وران شه دیموکراسي،
 .پاکې لمنې ترسیوري الندې ستاسو حقیقي الرویان اوپلویان څه ډول بد نامیږي د کیږي اوستاسوپرضد څه  پردې الندې ستاسو

رواني ترور لړۍ په پټه اوښکاره  د زړه سواندو اوپه رشتیا باسواده فرهنګیانو د باندې زموږ په هیواد کې دننه اوله هیواد نه د
 .ره فرهنګي شخصیت الل پاچا آزمون دیچې ښه نمونه یې پرکا روانه ده او ورځ تربلې تودیږي هم،

موضوع  د خوب وخت و، چې زما د( 1)شپې ناوخته په داسې وخت کې ترسترګوشوه په تاند کې مې دالل پاچا آزمون لیکنه د
 پسې سترګې آزمون په لیکنو یوخومې دا ډیره موده په بیالبیلو ویبپاڼوکې د .مهم والي له پاره ورته کیناستم او ومې لوستله د

بله دا چې څوځایه  حل له پاره به بې قلم چلولی وي، د ستونزو نوېو د له به یې رامنځ ته کړې وي اوغړولې چې کومه نوې مس  
 :لکه .باندې سترګې لګیدلې وې لیکنو نورمې په خپلو زړه سواندو فرهنګیانوپسې ناروا 

 (2) په باري جهاني پسې،
 (2) په ډاکترلطیف بهاند پسې،

 ... او
دې یادو وتلوفرهنګي شخصیتونوپه دفاع پسې له اسنادو سره میدان ته  چې ځه بال ورپسې که اوس د ځان غلی ځکه ونیوخوما 

 :ووزې،وایي به
 دفاع کوي، وورون له خپل  یآغه د
 ملګري نه دفاع کوي، له خپل دوست او یآغه د

 ...او 
 (1.)ل پاچا آزمون باندې ګوزار کړی دیدا دی له بده مرغه چې دا لړۍ پسې غځیږي او دا وار یې پر ال خو

خوالل پاچا آزمون  زه داوود عربزی نه پیژنم، .عربزی معرفی شوی دی دوداو هغه چا چې په آزمون پسې څه ویلي یا لیکلي،
 .پوهنتون کې په هغه ټولګي کې ناست دی چې ماهم تدریس په کې کاوه ،په دې یې ښه پیژنم چې څلور کاله ډیر ښه پیژنم،

 آزمون د ،یوازې په دې توپیرچې دهآزمون هم ما ته په ټولګي کې ناست و ،هو آزمون شاګرد څنګه چې داوود عربزی دلکه 
دی نا خلفه نه دی اوترنن پورې هغه ملي ارمان  کرزما شاګردالل پاچا آزمون ش   خو ناخلفه وخوت، ده شاګرد وینا له مخې د
خدمت  فرهنګ ته د او خپلوخلکو چې هغه خپل وطن، داره پاتې شوی دی،درلود وفا  ستورو فرهنګ پنځو د ته چې زموږ

 .ارمان دی
 سره یې په زړه کې څه و، حتی که له خپلواستادانو .پسې څه ووایيشاته، چا چا د چې ه الل پاچا آزمون داسې شاګرد نه و

آزمون له  .هځان سره ښار راوړی و هغه احترام سره چې ده له خپل کلي اوکورنه مخامخ یې په ډیراحترام سره مطرح کول،
کې  یحافظپه زما  .نومرو له پاره چاپلوسي کړې ده اونه یې کله ده هم سل په سلوکې موافق نه و ماسره چې استاد یې وم،

 .سره چلن کاوه استادانو او ټولګیوالو څه ډول یې له خپلو اوس هم هماغه خاطرات پراته دي چې دی څه ډول ټولګي ته راته،
یوه ورځ دی راته  .درلودنه قناعت ورباندې  هغه ښه په یاد دي چې په کوم مضمون کې هغه نومرې چې ما ورکړې وې،زما 

 :ډیر ادب یې راته وویل کې ودرید اوپه   پوهنځي په مخه ادبیاتو د
 ...استاده زه په دې نومرو قناعت نه لرم او

ځوانۍ اومحصلۍ په  دی ال د .مخامخ یې راته وویل زړه کې وو، ده په ما پسې بل هیڅ ځای څه ونه ویل اوهر څه یې چې په
په ډاډ  تجاربوعلمي خزانه الپسې غني شوې ده، اوس چې یې د اوه خاوند شخصیت و اخالقو نیکو ډیرو حسنه او وخت کې د

فعالیتونونه له ورایه څرګند ده له فرهنګي  دا هرڅه د او سره چې په شخصیت کې به یې په مثبت لوري ډیربدلون راغلی وي،
آزمون په باب زما له  تراوسه پورې چې د .ته زه دلته اړتیا نه وینم تیاوځانګړ نیکو او صفتونو نورو، بیوګرافي آزمون د د.دي

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_as_de_farhangyano_terror.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_as_de_farhangyano_terror.pdf


  

 

 

 2تر 2 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

شخصیت ځینې برخې په کې  آزمون د نور ټول مثبت دي چې په ښه ډول د پرته د عربزي له نظریاتو، نظره څه تیرشوي دي،
 ( ۵-۴) .کې هغه له نظره تیرکړي لینکونو  لوستونکي کوالی شي چې په دې درانه  .ي ديبیان شو

که  او بې ځایه دی، هغه ناروا او بل چا په غوښتنه چې څه لیکلي دي، زه ډاډه یم چې اوس عربزي صاحب یا په خپله اویا د
پراخه حوصله مندي چې ما  کوم اخالق او .مطرح کړي مخامخ دې ورسره  اختالف کوم ټکی لري، له آزمون سره د عربزی 

آزمون له کلي  .دی به یې په پراخ تندي ومني ډاډه یم چې هغه یې اوري اوکه کومه نقیصه په کې وي، په آزمون کې لیدلې ده،
 خپل د مثبت پاینټونه په خپل ځان کې جذب کړل او ډیر ښار کلي او استعداد په کې وچې ده د دومره  خو ،هراغلی ځوان و

 .راتلونکې شخصیت توومنه یې ترې جوړه کړه
مهاجرت په نامه په یوه ماته بیړۍ کې ناست یم اوهلته په وطن کې مې له لومړي نفره نیولې تروروستي  سې دم هزه اوس ه

دوی ما  ،اړتیا په دې نه لرم چې کومه تمه او نهاسماعیل یون  په دې لړکې الل پاچا آزمون او او ،څه تمه نه شته پورې چاته د
 خوپه فرهنګي ډګرکې نه یوازې دا تقررتمه نه لرم اونه به په مادي برخه کې څه مرسته راسره وکړي؛ نه په کومه څوکۍ د
فخر  هرکتاب اوهره مقاله یې چې لولم یا یې ګورم، باندې ویاړم، بلکې په داوړو تنفس ورته اړتیا لرم، هوا د چې لکه ډوډۍ او
زړه له کومې  ښودله چې دوی دودا  دوی هلوځلو له هماغه وخت نه د .خبره من من غوښې اخلمچا  لکه د ورباندې کوم او

 .کړيخدمت  وا وطن ته کار او خلکو فرهنګ، غواړي چې خپلې ژبې ،
 مو په لیکنو .یوځای شوم سره  پوهنتون په بسونوکې له دواړو زما ښه په یاد دي چې یوه ورځ پښتني تجارتي بانک سره د

ته دې چې  (۶)که داسې مقالې ولیکې لکه غني خان  !دوی دواړو په یوه خوله له مانه هیله وکړه چې استاده .پیل کړېخبرې را
 استادانو او ټولوفرهنګیانو وي چې نه یوازې زما بلکې د خوپام مو ورته په خندا وویل چې سمه ده، ما .نوښه به وي لیکلې وه،

داسې خلک چې بیا راپاڅیږي  خو دوی هم بینوا پرې نه ښودې؛ ې وراوښتې وې،اوهغه سترګې چ اوړي؛ سترګې تاسو ته در
پرته له شک نه چې په هره ټولنه کې فکري اختالفات .له انصافه لرې خبره ده تقدیرپرځای داسې اپلتې ورپسې لیکي،دانو اود

په منځ کې  فرهنګیانو د ته کیږي، پردو په لمسون رامنځ یا د او پربنا شخصي ګټو خوکوم فکري اختالفات چې اوس د شته،
خدمت  چې دې ته د ته ډیرې بدې تجربې ورولیږدوي، ونسلون نوې ستونزې زیږوي چې دا به راتلونکو واټنونه ډیروي،

 .خیانت نوم ښه ایسي پرځای د
وه سیمینارپه ترڅ کې ی په مالمو ښارکې د دسویدن هیواد یادونه ما په دوه زره لسم کال کې، اختالفاتو د فرهنګیانو مشرانو د

دوه زره دولسم  ما د«له مانه مه مروریږه» بیا وروسته چې شپون صاحب په یوه لیک کې زیار ته لیکلي وچې او (0)وکړه 
محتویاتوله مخې  هغې مقالې د د( 0) .ترسرلیک الندې مقاله ولیکله« مجاور پخالینه  شپون او د» مارچ په پیل کې  کال د

ټولو  زه د .داسې نه ده خو زیارپیرو اوپلوي وګڼي، په سیاسي اوعلمي ډګرکې د سل په سلوښایي ځینې ښاغلي ما 
سیاسي اوفرهنګي برخه کې نه شم کوالی چې سل په سلوکې په  قدرپه سترګه ګورم او ته د فرهنګي کارونو ،فرهنګیانوعلمي

نه یوازې دا چې احترام  ،دې سبب نه شي چې د نظر دا اختالف باید د او ورسره لرم، خپل اختالف نظر یې کارونه تایدکړم،
بې احترامي یې وکړي اوپه شخصي حریم یې تیری وکړی اوکه یې  ناروا هم په چا پسې ولیکي، بلکې څه نور یې ونه کړي،

 نیوکه لري له اسنادوسره دې په مدیا کې د چا په لیکنو که څوک د .کوي دا ناسم کار دی اوهیڅ کله به دتایید وړ نه وي
 .ټولومخې ته کیږدي
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 ماخذ په توګه لیکلی دی، لینک چې ما پاس د دا .خوپه همدې ورځ څوساعته وروسته له تاند نه وتوګل شوه کې خوندي ده،
 .لیت نه دیو  زما مسو یدا کوالی یې نه شي،که مینه وال په دې لینک پسې ګرځي او پ دتاند پخوانۍ بڼه ده،
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تر سرلیک الندې « واجمل غني ا» قبایلو وزارت له خوا د  کال د 12۶۶چې په  نومیږي،« دغني فلسفي افکار» دا مقاله -4
 بیا د مقالوپه ټولګه کې چاپ شوې وه او یاد سیمنار د لیکلې وه اوپه یاد کال کې د( آصف بهاند)جوړشوي سیمینارله پاره ما 

مقالومجموعه خپره کړې ده چې په هغې کې هم زما دا مقاله را اخستل شوې  لیکل شویو غني خان کوم مخلص دغني په باب د
 .په خپل کورکې راوښودله ډنمارک په کوپنهاګن کې ګران شاعرعبدالمالک بیکسیار دا وروستۍ ټولګه د مقالو د .ده
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