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  11/۲۰/۰۲13        پوهنمل حاجی محمد نوزادی

 د بهاند صاحب لیکنهپه اړه « زما افغانستان » 

فرهنګی او قلموال ، غوږکۍ می پورته کړه او زما د یوه پیاوړی وړاندی د کور تلیفون ته زنګ راغیڅو ورځی        

احوال . ده راسره  د می غوږونه په خوښۍ و مسیدلشخصی دوست پوهندوی محمد اصف بهاند د ږغ په ارویدو 

ی پوری ال ما دا ړ. تر هغه ګخپلی خاطری شریکی کړیه لم د لیدلو څخنومی ف «زما افغانستان » پوښتنی وروسته د

 ده خبرو ته په ځیر سره غوږ نیولی وو او په هکله می یی د ځانه څه شی د ویلو دپاره ، نو می یوازی دفلم لیدلی نه وو

جوړښت په رګاه کی د خلګو د ایتنیکی ګړی توګه په لښګه هلمند او په ځان. د خبرو اترو په پای کی ده رانه پهنه درلود

 راغلی د کانال تر کیندلو وروسته ډیری ځمکی تر اوبو الندی بغراهلته د . ما ورته وویل چی څو پوښنتی هم وکړی اړه

اد . اوس هلته دهیوبادی ځمکی لږ دیآشلی شوی چی پخپل والیت کی یی او نژدی د ټولو هغو والیتونو خلګو ته ووی

 ښادی یی شریکه ده ، غم او، یو دبل سره خیښی کوی، ناسته پاسته او تګ راتګ لریټول وړونه قومونه ګډ ژوند لری

کړه چی  هورته یاد توګهبیلګی په  . ما دشن چاری په ښه ډول پر مخ تللی ویاو ښایی تر بل هر والیت دلته د انتیګری

چی هلمندوالو پښتنو شته هم  کیالن هزاره توکمه وکی د خلګو د استازو په ډله د هلمند همدا اوس ولسی جرګه کی په 

 . یو دبل سره مو خدای په امانی وکړدی خبرو په ارویدو ډیر خوښ سو او  . بهاند صاحب دور کړی دیورته رایی 

ند رکی افغان په هلمدا یو هغه مستند فلم دی چی د خواجه نقیب هللا پنامه یوه ډنما. ته«  زما افغانستان» را به شو       

مخه یو ماښام ناست وم او دیوه افغانی تلویزیون یو تفریحی پروګرام می کوت چی زوی  څو شپی د. کی ډک کړی دی

یی هم ، تاسی به یلم ښئپه باره کی فیزیون کی د افغانستان وتل (DR 2)، و یی ویل چی په د بل اطاق نه راغیمی 

پیل یو  . د فلم دتمل ته ور واوښهغه ډنمارکی کاناد افغانی تلویزیون څځه . په چټکۍ سره خامخا لیدلو ته لیوال یاست

  . پاته می په ځیر او خوښی سره وکوت، خو ویدوی دقیقی رانه تیری شوی 

و وروسته چی می هر څومره فکر خو خدای شته دلیدل ماشا وکړهلم تدی ف په ځیر سره دکه هر څومره می هم       

هلته د بیالبیلو منځپانګو سره صحنی یو په بل پسی بیله مقدمی  .نشومموخو باندی پوه او منظمو فلم په پالنیزه  ، دوکړ

د مستندو هال د کار او زده کړی پرم . ماموضوع ته متمرکز کیدالی نشو تلی چی لیدونکی یی ویوی ځانګړی راتلی او

. کله چی می د مسکو په دولتی عقیب او جریان سره یی بلدتیا لرمموخو د ت ، دډیر سروکار درلودلی دیفلمونو سره 

پنامه د فلم جوړونکی سټډیو سره د قرارداد « لم یموسف»   ، هلته می دکار کاوهباندی پوهنتون کی د ډاکتری پر تیزس 

فلمونه په مستند اړوند ټولنیزو پرمختیا په  –تخنیکی او سیاسی  –شوروی علمی له مخی د حق الزحمی په بدل کی د 

خپلو  وی دد شوروی تر اشغال وروسته د . البته دا هغه فلمونه وه چیواز کی می دوبلی کولآپل پښتو ژباړل او په خ

د « همسایه دوست شمالی ما » دالری د  ی چاینل، دلته یی د افغانی تلویزیونارشیفونو څخه افغانستان ته راوړل

دی یادونی نه می  . دښودل یو ځل د خپلو بریاوو د ریکالم پخاطر افغانی لیدونکو تهپه هفته کی  ترڅ کیپروګرام په 

. که هرچا دافلم دی فلم اصلی موخی رانه ورکیدی سره سره د د پراخی بلدتیامستندو فلمونو  په اړه  داده چی دموخه 

 . یپوره همږغی نلر رونو سرهفلمونو د معیا دی خبری سره همږغۍ وی چی فلم د مستندو خامخا به د ،کتلی وی

کی په یو زیات شمیر افغانی برښناپاڼو څو ورځی دمخه پدی اړه د محترم بهاند صاحب لیکنه ډیره په زړه پوری ده چی        
نه یی ، یاداښتو، هرڅه یی په ځیر څارلفلم لیدو ته ناست وو دکی پالس او کاغذ لم ق . داسی ښکاری چی بهاند صاحبهیدخپره شو

، دا یی ډیر ښه عادت دی ځکه چی هر څه خو د هغه څوک چی دلیکلو سره تړاو لری . زما په انداخیستل او یاد ته یی سپارل
د یوی ښادۍ د یو شمیر افغانانو سره : یو ماښام وری می یوه بله موضوع رایاده شوه. تر دی خبری پیږیه کسړی په یاد کی نه پات

 او ان دد نظام پرناخوالو  ،کمزوری اداری ، دهغه پر، هر چا پر کرزیسیاست ته خبره ورسیده، وم د خوښۍ په مجلس کی ناست
یر او د ټولو نیوکی می په ځ غوږ می نیولی ،. زه ناست ومره انتقادونه کولبیشمیده پرشخصی کړو وړو او چپنی باندی هم 

می دوی ټولو انتقادونه او نیوکی پر ځای وبللی او د ټولو نه  ، ما دد ډیر ځنډ وروسته نوبت راورسیدی په اخیره کی چی. ارویدی
 رویدو ټول د یوه مخه چوپ پاته شولدی وړاندیز په ا . دپه ګوټه کړی هم ورتهیی دحل الری چاری اخر پکار ده هیله وکړه چی 

« ی الرینحل ستونزم اسان انتقادونه او د»دی شپی په سهار ما د  . دبلی خواته والړهبیخی لدی نه  وروستهد خبرو موضوع او 
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و لوستل دی لیکنی په . دس سمبولیک تمثیل په کښی راغلی ووچی دهغه مجل یوه لیکنه افغانی سایټونو ته ولیږلتر سرلیک الندی 
دی پرځای چی  کی دځکه تا هلته د خوښۍ په مجلس ، زړه وسوزیدیډیر سره یوه دوست راته وویل چی پر تامی پدی خاطر 

 وی به دی هیڅ خوند هم نهنه مجلس  او دټول کړی رافکر کاوه چی څنګه خپلی لیکنی ته مواد دی پدی هکله ، خوښی وکړی
کړو دا د قلموالو ګډه . څه ووی اخیستی لم نه پوره خوندف دخدای خبر چی . پدی توګه ویالی شم چی بهاند صاحب به هم اخیستی
 : چی وایی لکه رحمان بابا دغی ستونزی نه خوند اخلیهمله  دی چی دویدا او ده ستونزه 

 
 پتنګانو لره خدای په اور کی ورکړه

 یی پر ګلزار کا  مینه چی بلبل هغه 

ګړتیاوو ښودلو منیلم د دی ف ، دد مستندو فلمونو په ارونو خبر دی، داچی بهاند صاحب فلم په ځیر کتلیلنډه        

لم یوه مستند فلم په خالف د هنری فد تر هغه ځایه چی زه پوهیږم . هم په ګوته کړی دی د سمون یادونییی  ترڅنګ

، مبتدآ یکو له مخی یو په بل پسی مخته ځی، موضوع ګانی د اړهلم موخه له پیل نه څرګندچی دلته دفځانګړتیا داده 

په  لمدغه ف . خو دفلم تعقیبوالی شی ورک کولو د تشویش پرته د موخیاوخبر ور پکښی مالوم وی او لیدونکی 

ی یا هم د تلوار او عجلی له مخی پام ندی اړولی چ او لږی تجربی لم کارګردان یا دجوړولو کی دغی ستونزی ته د ف

 . په راتلونکی یی په یاد ولریده هیله 

زموږ ، لم جوړونکیخی د ورایه څرګندی ندی خو واقعیت دادی چی فمولیدلو څخه پالنیزه  لم دف دی دهرڅو که        

. پدی اړوند په ډنمارکی کلی پالن او څرګندی موخی درلودیاځانته ټپدی کار کی ګران ځوان وطنوال خواجه نقیب هللا 

اصلی موخه یی په هلمند کی د  چی بریښیسی ده د څرګندونو څخه دا کی د ( Politiken،31.1.2013)ورځپاڼی ژبی 

ګډوډ د ناخواله ژوند بهیر د جنګ تر سیوری الندی د ډزو له کبله یی څنګه  چی خلګو دعادی روتین ژوند ښودل دی

خواخوږۍ سره یوه ښکلی هیله په مخ کی نیولی ده او . لکه چی وینو دغه ځوان د وطن پالنی په مینه او پوره کیږی

چارواکو یا  یوشمیر دیی مالوماتونه چی دوی  غواړی د نړیوالو پام و دغی غمیزی ته را واړی او دوی ته وښئی هغه

، دهغو ترخو واقعیتونو سره پوره سر نه خوری چی داګړۍ د هیوادوالو په کویورسره تړلو کسانو څخه تر السه 

  .هلمندوال ورسره الس او ګریوان دیب زموږ زوریدلی استازیتو

سره په خبرو کی نقیب نفر هلته په هلمند کی د یوه  کی په یوه ځاید فلم ، ی یوه بله په زړه پوری خبره دادهپه فلم ک     

ده د  د. په ډنمارک زیږیدلی او لوی شویدی کاله دمخه اروپا ته راغلی او دی دلته ۰۲ده پالر نژدی  هللا وایی چی د

، په ډنمارک کی د افغانانو دی توګه هغه مهال چی دی ماشوم وو. پنه ښکاری چی ښایی دیرش کلن به ویظاهری بڼی 

  مشکل سره  دغه د .په خپله ژبه خبری وکړیسره امکانات درلودل چی د افغانانو  لږده ډیر شمیر بیخی کم وو او 

ه تر لویه بریده د ادبی ، نه یوازی ګرامری ستونزی نلری بلککویپه ډیره روانه دری ژبه خبری  دی اوس ، سره

 اوس په ډنمارکی ټولنه چی دی دی خبره برسیره . درزیپه ډیرو ستایلو اده  دا ښیګڼی  . دینورمونو سره برابر ږغیږ

، په درد یی بولی «زما افغانستان » ، د خپل پلرنی وطن په مینه کی سوزی، بیا هم کی په بشپړ ډول انتیګریشن شویدی

که ده دهر چا په هڅونه یا  .خبرکړیباندی یی دردمن دی او غواړی په نوره نړۍ کی یی هم اولسونه په کړاوونو 

تخنیکی  فلم د ، زما په اند د ستایلو وړ دی او دده نیک نیت باید دده دکړی وی لوڅی مادی مالتړ دی کار ته پښی

په پام کی پرخپل ځای او په غور سره نیمګړتیاوی قربانی نشی چی بهاند صاحب هم په خپله لیکنه کی دغه مهم ټکی 

 . نیولی دی

د یوه بل فلم څخه هم په لړ کی په افغانستان کی د ترخو واقعیتو په  سره په ګټه اخیستلو نه بده به نه وی د فرصت     

شوی یو په تخار والیت کی ډک شوی  : دری شپی مخکی د ډنمارک هم هغه تلویزیونی چاینلوکړم لنډو کی یادوونه

، دوولس)هلته د جهادی قوماندانانو د بچه بازیو مستندی صحنی ثبت شوی وی چی واړه . زړه بوګنونکی فلم وښود

جهادی  . د یوه نفرشیطانی شهوتونه یی پری ارضا کول نجونو په جامو کی رقصول او هلکان یی د( دیارلس کلن

: من یک قوماندان جهادی بودم ؟ هغه په ځواب کی داسی وویلښتنه وکړه چی ته څنګه دا کار کویڅخه یی پو قوماندان

ین مورد یک ا ا درم، درهمان وقت بین قوماندان (شورا قوماندان وو په پوره یقین سره به د اسالمی جمعیت او نظار)

   ده څخه یی بیا د. ا میکردمگچند تا را نیک م و باید کم باشران گاز دی هم نمیخواستمقسم هم چشمی بود لذا من 

یا با این بچه ها سکس هم آ: . سوالپ خبر داردگین ا : بلی او از؟ ځوابین موضوع خبر داردا یا خانم تان ازآ: وپوښتل

 رچه از زنگ: واب؟ ځریگخانم تان درین باره اجازه می یا ازآ: . سوالمیکنم : بلی وقتیکه زنم اجازه بتهواب؟ ځمیکی
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؟ یا او اجازه میتهآ: . سوالمجتماعی هستم و از او اجازه میګیرمن یک ادم ا ، امامعمول نیستچندان اجازه ګرفتن 

 .وی بیلګی په یادولو سره بسنه کومدی فلم د ترخه واقعیت کیسه اوږده ده خو زه دا ګړۍ ددغی ی . د: بلی میتهځواب

 ایپ

 

 

 
 


