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 دفرهنګپاالنونه ګيله دپښتو
 

والې چی فرهيګيان او ولنې مخ کښان دې او ددې حقيقت نه سترګې نه سوپ لړې  تل دملې مبارزو فرهنګپاالن دیوې 
ولګې نلوړشخ هيوادو کې ډیرسترمبارزین او په اکثرو. توده ساتې  داجتماعې او دا. ه راوتلې دېصيتونه دهمدې 

دوا  دیوې خو  په افغانستان کېاوس چی . فرهنګيان دې همدا   ویښه ډله وړاندې ډیرحساسه او په سياسې پيښو  ر
ورونکې بې عدالتې او ان   چی افغانستان هرسړې داسې ناهيلې کړې دې بې امنېتې د جګړو ، دبلې خوا  نه یوګړې 

ان بولې نه اوالد او ژوندې بولې او ولو اوسنې حالت که سړې دا . مال د يرسې  ه  داسې موقتې ژوند  خلګو  ته 
و یادوو غوره کړیدې لکه دلته چی دیوې او ارې او. دپاره ميلمانه راغلې وې ور ولونې اوتيښتې الرې   غله ېې د

 خلګو ې چی دخپلورسالت لر مسؤليت او دهي پي پاته دې په داسې وخت کې یوازنې ډله چی ډیرستر صادقان
سرلوړې ليکوالن،  پياوړې او کړې هغه همدا دحل الره پيدا دمشکالتو  او ډاډمن کړې کاروان راژوندې او دهيلو

ماران او اوس په مدران خوسياست دولت مداران سياست او فرهن پاالن دې دولت او ، اوژونالستان سياست   لو
 که  ډرامه ده ، ه کول چی دې ملت ته به خدمت وکړې هسې یونه اوس ددې خبر ې طم هغو مرداران جوړسوې دې 

 سره جوړوه هغویو روسانو وک چی د. دجګړې ليکه مالومه وه  پرون روسان افغانستان ته راغلې وه نوهلته خو
وک چی مخالف وه هغوبل خط نيولې ؤ خط نيولې که فرهنګپاالن وه اکثریت  که ژورنالستان وه که ليکواالن او ؤ 

وک تن راتلې بلې ته ېې دتيښتې الره  ردې دوليکوېې پ ویشل سویوه هلته دوې بالوې موجودې وې که دیوې نه 
ول دیوې بال ې ، اوس خو ول په یوه اورکې سوو په زامه کې پراته دې ، اوس خونه دمهاجرت  موجودوه اوس خو

ې کيدلاق ده ، اتف په داسې یوه حال کې یوازنې دروازه د نو نه دتيښتې ، الره سته او ه یوازنې دخالصون الره یومو
ول یودې او که دنورو دې ، راسې وګورو ، غله دکه روس نوکران وه او وروې ، تاسې  هيوادو نن  دابې جاره ملت 

ولوسياسې ډلو د ولو او اوسنې دولت ترکيب ته وګورې د به چښې الس ېې  بدمعاشان نن پریوه ګودراو ایدیالوژیو د
ه په مزه دافغانستان مادې اوسره ورکړیدې  وې ، خوهغه با او صادق بچی که په هرليکه  ایمانه او معنوې شتمنې لو

پاالن سره ددې چی دزړه وینې خورې ، ککرې ېې په الس کې گوه نن یواز ې ساړه اسویلې کاږې خوګران فرهن
ان او ه ېې  اخيستې دې ،  وې اوهریوکف دخدمت دپاره وقف کړیدې ، او ددې خلګو هر انه سره ګر من ېې  ن د د
من دې لکه غدار یونه دې هرغل او ه سته پيسې ، . وژلې وې  پالر  چی ېې فرهنګپاالنو ېې داسې د دهغوسره هر

ې ، خو ان دبقا او لښکرې ، چوکې ، قدرت ، ما ې دې ولې دبده مرغه  قدرت دساتلو هغوي دخپل  دپاره سره یومو
ډال دې ولې توکل  هم  دې داېې هم توره ده او ساړه اسویلې ملګرې لوم ارمان اویومظ سره یوقلم او دفرهنګيانو

ولو ولو درد پرخداې دې د ولو یودې ، د ولو ارمان یودې ، د من یودې  مشکالت یودې ، د ولوخاوره یوه ده . د د
ولو ولو ملت یودې  د ولو تاریخ یو دې د  الکن دوه پریوه الره نه دې سره روان تاسې وګورې موږ فرهن یودې   د

ه ومره  ولنې لرو ،  ومره زیاتې فرهنګې  ومر په افغانستان کې  ه شاعران لرو ،  ومره  ه  ليکوالن لرو ، 
ولنې وې او غښتلې ژورنالستان لرو ، يتا فرهنګې  ولنې که ر تنه داده ، چی دا ړې دتجارت دپاره نوې جو پو

ان او  سوې ولې یوسنګرونيسې ؟ د ولنه نه رامن ته کوې چي په  خپل  خپل ملت او ولې یوه سراسر ې داسې 
وک وساتالې سې په هغه صورت کې به د فرهن نه دفاع وکړې نو ؟ په هغه صورت کې به  روحانې قاتالن 
وک محمدیار صاحب په  ې صاحب اودامنم چی دروحان ؟ په داسې بې باکې الس واچوالې سېمحمدیارصاحب ته 

درواغجنې دیموکراسې ترنامه  ددې په مقابل کې د دالرې دقدروړوه ، خو غندلولړلې دليکونو او ډاډګيرونو هکله دو
 دیکتاتورې والړه ده چی نه غوږونه لرې نه سترګې لرې او سړې خوړونکې ډرامه او  دمافيا یوه استعمارې او الندې

په شان خولې وازې نيولې دې  وږوليوانو نه وطن یوازې د  نه دین لرې او لرې ، نه حيانه عقل ، نه زړسوې لرې ، 
يرې کړې او چی چيرې او په داسې یوه حالت کې که زموږ فرهنګپاالن  موړکړې نو په  ان نګه به یومظلوم پسه 
انګړتيانه لرې لرې خوزموږ دقلم پياوړتيا ې کله چی خ پښتانه واېې تور.  واکداران ېې دتحمل  رپه صابون نه سپني

نګه م خبره داسې وې نو ولووږ ددې سترې بال له خولې راوباسېیوازې بچاره قلم به   ؟ اوس دافغانستان د
ولې فکرې ، قومې ، ژبنې ، سمتې ، ایدیالوژیکې اختالفات شاته  دپاره په کارداوه او فرهنګپاالنو ده چی خپلې 
دو او ولو کښي ولنه رامن ته کړې اوش او نګې کړیوهفر د ولنې  خصيتونونه یوه سراسرې  ددې 
يزهدف  اکې ، که دا خدمت نه دفاع  دفرهنګيانو دسر، مال ، عزت ، او بنس پخواسوې واې تصورنه کيدې چی  کار و

به ېې دابې  ملګرو اوعقل نه سوه منالې چی پرمحمدیارصاحب او. دروحانې صاحب قاتالن به تراوسه ورک واې 
 ته تلفون وکړې چی پرون دروحانې قاتالن ورک سوه ، نن  نن سهارمې یوه دوست ه ،داسې وارکوالې اکدارانوهمته و
ولنې او انارګل دمشاعرې پر دولت د ولې فرهنګې  ې چی یوه ورځ  وانمردانه پيښه سترګې مړې نيولې دې را  نا
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لور مظاهرې وکړو او احتجاج په توګه یا دئ کړ دپاره دنه خوړلودسته جمعې  ویشت ساعتویا په هروالیت کې د
ول افغانستان کې دکاربندې اعالن وکړو ، نوهغه راته وویل چي دافرهينګيان هم لکه  اعتصاب وکړو، او یا په 

 چی  کله مې کارترسر ه کړو خو دا  موږ ې وې چیکارسویدې دومره اتفاق به چير فکرونو مختلفو ګوندونه د
 موضوع پرورکه الره  وهلوتحقيق  د دمحمدیارصاحب  صاحب دتلين اعالن ، اوروحانې کمپوترخالص کړې ، د

ولنولست وکتې نو ډیرو بيا مې د والړه وليدې او ولنو فرهنګې  ولوفرهنګې  وسوه ، هغه داچی کله  ډیرګيله مې 
اې کيداې او ولنه رامن ته کړې ن نه سې کوالې چې د فرهنګيان نه سې سره یو نورعوام  دا ودفاع یوه سراسرې 

نګه اتفاق وکړې واېې چی   وسالم ) مالصاحب هم لچ ونيسې دانورباید ړانده سې ( خل به 
                  

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


