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 ۲۴/۰۲/۲۰۱۶         واحد فقیري
 

 له کندهاره و کابل ته د مغزي فرار تاریخي پروسه
(۱۷۷۳-۱۹۹۰) 

 لومړۍ برخه
 

 :مقدمه
نن سبا، د مغزي فرار مسله نه یوازي یو بشري او بین المللي پرابلم دی، بلکي اقتصادي او انکشافي مسله هم ګرځېدلې 

پېړۍ کي، د بشري پانګو د فرار پروسه نه یوازي له غریبو ملکونو څخه و غربي او پر مختللو هیوادونو مه  ۲۱ده. په 
په غربي دنیا او نورو پرمختللو صنعتي ملکونه کي همدا مشکل په ته په زیاتېدونکي توګه چټکه کېږي، بلکي دننه 

مختلفو شکلونو باندي موجود دی. د افغانستان په شان په یوه وروسته پاتي او زراعتي ملک کي، مغزي فرار عموما 
 .او یا مدام له نورو ښارونو څخه و پایتخت ته کېږي کلیو څخه و سترو ښارونو ته کېږي له

پاره د انساني او معنوي پانګي دا فرار ځکه زیانمن دی چي تحصیل کرده بشري ثروت د یوې ه ټولني لالبته، د یوې 
جامعې تر ټولو مهمه پانګه ده، په تېره بیا نن ورځ چي هر څه په علم او تکنالوژي پوري تړلي دي. د یوې ټولني 

صنعتي او پر مختللو ټولنو کي د  تحصیل کرده خلګ د هغې جامعې د رشد او پرمختګ لوکوموتیف وي. هغوی په
ګاه انسان باندي اېښودل سوی آد مدنیت اساس پر عاقل، نقاد، او اختراع او کشف محرکه قوه وي. د اوسني عصر 

دی. په نننیو عصري ټولنو کي، متخصص او مسلکي بشري ثروت د یوې جامعې ثبات، پرمختګ، او ډاینمیزم 
 .تضمینوي

 ادهبآاډمن ضامن یوه تحصیل کرده، نی ډیزااو پرمختګ یو د دومداره امن، خوشحاليي په یوه کالم کي، د یوې ټولن
او په سیاسي چارو کي دخیله بشري پانګه ده. د همدې انساني پانګي زیاتره استازي د یوې جامعې د مینځنۍ طبقې 

ادي زیربنا خرابوي. له وتلي قشرونه وي. اوس نو، واضح خبره ده چي دوامداره مغزي فرار د ټولني فکري او اقتص
او سقوط سره مخامخ کوي.  امعه باالخره له فکري رکود، زوالیوې ټولني څخه د فکري نخبه ګانو مدام فرار هره ج

 .لنډه دا چي هیڅ جامعه له دوامداره مغزي فرار سره مقابله نه سي کوالی
پرابلم له مختلفو زاویو څخه مطالعه او څېړل دې روان پېر کی، د بشري او معنوي منابعو د فرار ه د نړیوالتوب پ

مطالعاتو او تحقیقاتو دا خبره بار بار تایید کړې ده چي د مغزي فرار یو عمده عامل اقتصادي  وسوی دی. اکاډمیک
دی. په بل عبارت، مغزي فرار د علمي او مسلکي کدرونو هغه انساني تالښ دی چي د بهتره ژوند د پیدا کولو په 

او مذهبي عوامل هم لري. دغه راز، بې ثباتي  غزي فرار سیاسي، اجتماعي، فرهنګيځیني وخت م غرض ئې کوي.
او نا امني هم عمده عوامل بلل کېږي. مګر ځیني خلګ بیا له درېیمې نړۍ څخه و غرب ته د انساني پانګي فرار د 

لمي کدرونه، کي او عغرب یوه پالن سوې دسیسه ګڼي. هغوی وایي چي غرب له درېیمي نړۍ څخه ځوان مسل
 .او تحصیل کرده خلګ په ارزانه توګه خپلو ملکونو ته واردوي متخصصین

کلن مغزي فرار هم مختلف عوامل لرل چي الندي به په لنډه توګه  ۲۰۰همدارنګه، له کندهاره و کابل ته د څه باندي 
 .شرح سي

 :متن
 تشریح او بیا تحلیل او اني منابعو د انتقال پروسه څهپوري له کندهاره و کابل ته د انس( ۱۹۹۰ – ۱۷۷۳دلته به له )
کلن دوامداره مغزي فرار  ۲۰۰خو په اول سر کي باید دا ووایم چي له کندهاره و کابل ته دغه څه باندي  ،تجزیه سي

ي د شخصپاره د کار پیدا کولو، ه اکثرا اقتصادي عامل درلورد. مانا همدا د انساني منابعو فرار د کندهاري ځوانانو ل
او د شخصي تبارز مسله هم وه، ځکه د کندهار په مقایسه په کابل کي د فردي پرمختګ  رتقا، فرهنګي برېښ، شهرتا
همدا مغزي فرار د حکومت د څه فشار نتیجه ( ۱۹۵۰-۱۹۳۰ول. مګر په ځینو لسیزو کي ) پاره فرصتونه زیاته ل

و تل ا و منورینو تجمع او تمرکز نه غوښتځای کي د زیاتوه. ځکه په همدې لسیزو کي د کابل ډارن سلطنت په یوه 
ئې د ځپلو او تیت و پرک کولو کوښښ کاوه. د همدې هدف د حاصلولو په منظور حکومت په لوی الس د کندهار 
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امنیتي او جنګي مسایل ول چي ( ۱۹۹۰-۱۹۸۰او کله بیا ) ټولني او حتی تاریخي ابدات ړنګولفرهنګي او مدني 
 .جبورول چي له کندهاره و کابل او یا نورو ملکونو ته کډه وکړيخلګ ئې دېته م

خرو کلونو آپه  ۱۹۷۰کلن مغزي فرار باالخره د  ۲۰۰البته، واضح خبره ده چي له کندهاره و کابل ته دا څه باندي 
له ښکاره په پای کي، د کندهار ښاري مدنیت  ۱۹۷۰کي د کندهار د فکري او مدني ټولنو مال غبرګه ور ماته کړه. د 

په لسیزو کي د پوره زوال او سقوط تر سرحده  ۱۹۹۰او  ۱۹۸۰او دا فکري او اقتصادي رکود د  رکود سره مخامخ و
خرو کلونو کي، مانا د داود خان د جمهوریت په دوران کي، له کندهاره آپه  ۱۹۷۰پوري ورسېدی. حقیقت دا دی چي د 

او مدني جوړښت له بېخه متزلزل او  ر سیاسي، فرهنګيد کندها و کابل ته د انساني منابعو همدې دوامداره فرار
ضعیف کړي و. په همدې کلونو کي، د کندهار فکري رکود او انحطاط د ښار مدنیت او فرهنګي میراث د اوینو په 

خپل بطن کي خوړی. که څه هم په کابل کي مېشته کندهاري منورینو او علمي کدرونو د خپل پلرني ښار سره ه شان پ
خرو کلونو کي د کندهار د فرهنګي او اجتماعي رکود آپه  ۱۹۷۰پاخه سړک له برکته مدام تګ راتګ الره، خو د  د

 .او زوال نښي نښانې له ورایه محسوسي وې
د  ۱۹۷۹کلن مغزي فرار د کندهار ښار له داسي بنیادي چلنجونو سره مخاخ کړ چي د  ۲۰۰په بل عبارت، همدې 

شوروي اشغال او ور پسې جهادي دورې همدا چلنجونه نور هم پراخ او بحراني کړل. ځکه تر دې وخت پوري نه په 
کندهار کي پوهنتون و چي خپل ځوان استعدادونه له فرار څخه را وګرځوي، نه کندهار نور داسي د عالي علومو 

ي ندهار کنه هم په ک ،په ښار کي برابره کاندي وقع دننهموسسات لرل چي خپل علمي کدرونو ته د کار او تحقیق م
او  کي د کاراو فرهنګي نخبه ګانو ته په ښار  د مطبوعات ول چي خپل مسلکي، هنريزاآراډیو، تلویزون، تیاتر او 
او نه هم نور داسي انکشافي پروګرامونه ول چي د کندهار تحصیل کردګان دي په ښار  خدمت فرصت برابر کړي

کونکې  او هره قانع پاره هر موجه محرک چمتو وه کي و استوګن کېدو ته تشویق کړي، بلکي په مقابل کي د تېښتي ل
 .پلمه موجوده وه

مغزي فراره نه وي زیانمن سوي، لکه کندهار دې اندازه له ه د افغانستان په معاصر تاریخ کي ښایي بل هیڅ ښار پ
خرو کلونو پوري تاواني سو. د دې اوږدې پروسې د منفي اثراتو تالفي ښایي ډېري آتر  ۱۹۹۰څخه د  ۱۷۷۳چي له 

 .زمانې ونیسي
 :تاریخ

ع کي شرو ۱۷۷۳په معاصر تاریخ کي، له کندهاره و کابل ته د انساني او بشري پانګي لومړی ستر مغزي فرار په 
سره  دې عظیم سیاسي انتقاله دې کال کي، تیمورشاه له کندهاره و کابل ته د افغانستان پایتخت انتقال کړ. له سو. پ

کراسي مقتدر سیاسي کسان او ت، له کندهاره زیات شمېر نخبه ګان، سیاسي او نظامي مشران، د حاکمي ارسټاخوج
او دغه راز دوی ته مربوط ښاري او مدني قشرونه هم کابل ته وکوچېدل. کابل ته د پالزمېنې له انتقال سره  کورنۍ

او  ه وکړي. هلته کورونه، کوڅې، محلېسم، د دولت عالي رتبه مامورین مجبوره سول چي کابل ته ورو ورو کډ
 .جوړ کړي محلونه

 او اوالدونه ئې په په کابل کي یوه کوڅه ونومول سوه وپلزی په نامهد احمد شاه بابا د ستر جنرال سردار جهان خان پ
کابل کي میشته او ځایي سول. دغه راز، د شاه ولي خان بامیزي کورني او زامن هم و کابل ته وکوچېدل. سردار 

د د مرا ه،پاینده محمد خان بارګزی او کورنۍ ئې هم تدریجا و نوي پالزمېني ته کډه سول. همدا رنګه، د اڅګزو کوڅ
پوري داسي نوري محلې او کوڅې هم په کندهاري مشرانو او  ۱۸۲۰او په کابل کي تر  خان پوپلزي په نامه کوڅه

ال سره سم، په سلهاوو اجتماعي انتق -دې ستر سیاسيه ل(. ۱۶۶ –اقوامو پسې ونومول سوې )حبیبې، پېښلیک، مخ 
 .او نور مسلکي خلګ له کندهاره و کابل ته وکوچېدل مخور، تجار
کلونو په جریان کي له کندهاره و کابل ته دغه هر اړخیز مغزي او معنوي فرار د کندهار د ښاري  ۱۷۷۰که څه هم د 

ټ رپاره ګران تمام سو، خو بیا هم دا انتقال څه تدریجي او سوکه غوندي و. ځکه هله د ټرانسپوه طبقې او ښاري مدنیت ل
په مشکل و. د تګ راتګ ښه وسیله اس او یا اوښ و. نو بنا، اکثرو کندهاري مشرانو چي کابل ته کډه سوي ول 

او ملکیتونه لرل. همدې عاطفي او مادي کششونو هغوی له کندهاره سره په مختلفو  کندهار کي نژدې دوستان، یاران
انساني  پاره دا جامع او عظیمه ه سبب و چي د کندهار ل پاره وصل او نژدې ساتلي ول. همداه انواعو د ډیرو زمانو ل

 .او حتی د کلونو په بهیر کرار کرار تالفي سوه ل تر ډېره حده پوري د زغمولو سوهپانګي د السه ورکو
 (:۱۸۰۰ ن)اچاګښتۍ او فکري رکود قربیاسي بربادي، د س

په بحراني لسیزو کي، د سدوزو پاچاهانو تر مینځ خپلمینځي جنګونه، پر افغانستان باندي د برتانوي امپریالیزم  ۱۸۰۰د 
ځ ونو تر منیروږد او خونړی انتقال، د بارګزي ودوې ورانونکې حملې، له سدوزو څخه و بارګزو ته د سیاسي قدرت ا
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او داسي نورو سیاسي او اجتماعي بحرانونو او ناکراریو  کلونهلي جنګونه، د انارشي اوږده اوږده او تباه کونکي داخ
دې ه او وارالډیزم پ کړې وه. د انارشي، خارجي مداخلو له کندهار څخه و کابل ته د مغزي فرار پروسه څه سوکه

 .پېړۍ کي، هر چا کوښښ کاوه چي پر خپل کور او مېنه باندي پاته سي
شیرعلي خان په دوره کي یوه نسبي کراري او امنیت برقراره سو، په تاریخ  په لسیزه کي، کله چي د امیر ۱۸۷۰اما د 

دې ډله کي، د غالم ه کي له کندهاره و کابل ته د څو مهمو اشخاصو او کورنیو د تګ مسله یو وار بیا درجېږي. پ
ف خان او د مولوي عبدالرو وزی د مولوي محمد سرور واصف پالرمحمد خان طرزي، مولوي محمد جان خان الک

 .کندهاري کورنۍ شاملي دي
او ورو ورو د دوو  لړ حیاتي تهدیدونو سره مخامخ وو پېړۍ په بهیر کي، افغانستان له یو ۱۹خو په عمومي توګه د 

په چوکاټ  څو باالخره د یوه بفر سټیټ ،هپه مینځ کي تقسیم او میده کېد -یعني برتانیې او روسیېـ اروپایي امپراتوریو 
پوري په یوې  ۱۹۱۹کي د برتانیوي امپریالیزم تر چتر الندي او د افغان پاچاهانو په مستقیم کومک او همکاري تر 

اوږدې او تباه کونکي فرهنګي او اجتماعي انزوا کي وساتل سو. له جهان او عصري انکشافاتو څخه د دې اوږده 
روسته ر ټولو وبد عواقب حتی نن ورځ هم احساسېږي. په نتیجه کي، افغانستان په منطقه کي تلیري والي او تجرید 
او  و)مطلق وابسته( دولت باندي بدل سلسمي پېړۍ په جریان کي، افغانستان په یوه جانانه رینټیر پاتي ملک سو. د نو

و ا افغانستان کي د یوه ملي، باثباتهدا لړۍ له بده مرغه تر نن ورځي پوري دوام لري. همدې تړاو او رینټیر توب په 
ځان بسیا دولت د تاریخي جوړېدو مخه نیولې ده. همدا د رینټیر دولت پرابلم د افغان سیاسي بقا تر ټولو مهمه خبره 

 .ده
 لومړۍ برخې پاید 
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