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 ۸۰/1۱/۱۸13               رډاکتر رحمت ربـی ځـیـرک یـا

 ال دهـوهـه ښکال ده او نـا پـوهـي بـپ
 یـړنـغـوڼـډه کې زما ګـډونـندهار پوهـنتون په څـد ک

 ۱۸13جون  ۷
 
په سرلیک « ړېـد څلویښت کالو له تاریخي پیښو څخه زده ک»ون کې ـار پوهنتـدهـرکیار( له امریکې نه په کنـزه )ځی 

د خپل تاریخ او ملي مسایلو په اړه د حقیقت ځالنده ډیوه : » یې داوه موخه )هدف( .وی ومه وربلل شړن غوڼـډې تـڅـی
د نیکه او بابا )میرویس نیکه او احمدشاه  انوــولو افغانــکندهار چې چې زموږ ټ«. د راتلونکو نسلونو مخ ته ایښوول

سازۍ مرکز هم دی. دغه څیـړن غوڼـډه په  انستان کې د ملي دولتـول افغـبابا( ټــاټـوبی دی، په واقعـیت کې په ټ
وهاند ــپمشر  ننتوـوهپــه ــتکار و چې زه یې د دغـز او ملي ابـم علمي، روزنیـه مهـوهنتون کې  هغــکندهارپ

، او مشر شیرشاه رشادمرکز څیـړنیز دـوواندانو، د باچاخان ښور مشرانو، ـنتون نـرت میر طوطاخیل، د پوهــحض
و کې به ـملي کیدلـوڼـډې په عـبسی وایم. زه ډاډه یم چې د دغې درنې څیـړنـغاینو( ته د بریالیتوب شل)محصوهیدونکو ـپ

ه زه د زړه له ــه ورتــر توریالی ویسا مشورو او مرستو روغ رول لوبولی وي. له دې املـندهار د والي ډاکتــد ک
باید ووایم چې  م.ــدوی یـنـه ډیر منـو مشورو نـروغ ټـو پټـو پ له تر رشاد ـورودانی وایم. دغه شان زه د ډاکــومي کــک
انستان ـونـدې د افغــنې وړ ده. ګــم د ستایــوڼــډه ه رانوــاجـندهار د ملي تـکملي کیدلو کې د  ـډې په عـوڼــڅیـړن غ د 

  ړي. ــړه وکـډون نه زده کـرانو له اخالص او ګـاجــنور ملي تاجران هم د کندهار د ملي ت
 
 ر کې ـوایي ډګـکـندهار په ه د

ه هــوایي ډګر کې د سهار په اته نیمو بجــو کوز شوم. دوه درې وسله وال ـد کنــدهـار پ  ۴زیــیـز په  ۱۸13زه د 
او  «ودریـږه»وي وي. ـرځیدل. ما فکر کاوه چې کوم څه به پــیښ شــګـړندي ـډوډ او ګـوا دیخوا ګـر اخـعسک

مهـرباني « درځـه»ې ځما اندیـښنه یې ال پسې وپـړسوله. ځما وار چې راورسیــد او د هغه امرونه  وو چ« درځـه»
. یو کڼـډر ا دیخوا د خپل بکس په لټه کې شومرابانــدې وشوه، د غـشي په شان نیغ له تم بـریــد نــه تیـرشوم او اخو

کسونه د یـوبل په سـر پراته وو. خپل ولو راغلو مسافرو بـد ټه ریـړه کې ـغوندې ځای ته ور تیر شوم: پـه یوه جګ
او « ودریـږه»م ــوپـړۍ کې ال اوس هــما په کز روت و.ـپه پــو سرچـد خـدې درونـورو الننــبکس مې ولید چې د دوه 

زما په هیله  وت او  ویې میند.ـس پسې  ریـړې ته وروخـل بکـو ځوان هلک په خپـیل. ـوپـونه وهــټ ټکــو  «هـدرځ»
 وچنی ــبل ک اورټـیټی ــسخـوغټ  س هم را کوز کړ. له کڼډر نه بیـرته سیب )تعمیر( ته ور ننوتلم او خپل یې زما بک

نـړۍ وال »ـیـرکړل. شکـر مې وویـست چې د ره تـر ســه خیــار نه پــه غــرې لــوړی بکس مې د ایکســل سـرخــو
یو څو ګامونه چې وړاندې الړم خوښې  لم!ــوب سره راووتــیتــریاله بـــله  بیـالبیــلو سفــري عذابــونو  نـــه پ« نــظام

کو او نورو ځایدلم ځکه چې د کندهار پـوهنتون  د پوهیدون هـه جامو کې نــوښۍ له السه پـخد  څیرې مې ولیدلې: زه 
ه ــلور تنـوږ څګر کې د سباناري خونې ته یې م راغالست وشو او په هواي ډ  دروند ښه ږموزله خوا  میلمه پالونکو

ار ــندهار ښـدرګه سره د کــد امنیتي قواو په ب او ورپسېل. ړــوک او یو ښه سباناری ټه دمهـیڼګـ  وتلو. هلته مو یوه ـب
نــوم « عـینـو مــینـې»ړي ځــل لــپاره د ـد لــوم اوتـلو په مهال مــار ښارته د ورنناود کـنده دلوــوځیـخوري وــپه ل

 . واوریــده
 
  یــــنــــــــــــهــم عـینـواو انـــا ـنـــو ـ ـــیـــع

زییز( د خپل لښکر سره له هند نه نه راستون شو. د کندهار د ښار پـولو ته چې د ماښام 1۷۱۱-1۷۷۱احـمـد شـاه بـابـا)
وښتل چې د ـغړه. احمد شاه بابا ــپه خړه کې  راورسید، د خپل لښکر سره یې  هم دلته د شپـې تیرولو پریکـړه وک

ه ـان تماشې او ښـا ورځ یې ښاریـ، د دې لپاره چې په رڼلمرخاته سره سم لښکر د کندهار د ښار په لوري وخوځوي
ړی بې له اجازې د ـې استراحت وکړ،. خو د لښکر یو غــو کې د شپـولـټول لښکر د ښار په پراغالست  ته راووځي. 

ځید. د خپل کور دړه )دروازه( یې وټکوله. میرمن یې  د دړې له څټ نه ور په لوري و خوـماښام په تیاره کې د خپل ک
ه دړه ـه ورغبـرګه کړه چې میـړه یې دی. میرمنې یې ورتـوک دی؟  هغــوونکی څــږ وکړ چې د دړې ټکــغپرې 

و چې ځان ـشیـړه یـې مجبـور ـره دی! مــړه او ورته ویې ویل چې میـړه یې د احمدشاه بابا د لښکر ســه نکــیـرتـب
ـا تــه ابـه تحقـیقـه احمد شاه بــته لــف لښکري وروســوظــد، مـې ورسیــلته چــوي. هـه ورســر تـبیـرته خپل لښک

رمنې پـریکــړه ـاو موضوع یې ورته واورولــه. پخـپله احمد شاه بــابــا تښتـیــدلــي لښکـري تــه وویل چې د میاوه ورس
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احمـدشاه بابا غـیرتي عـیـنو ته زمکه ورکړه، او عـینـو  .و« عـینو»وم ـرمنې نـي لښکري د میـتیدلـیې روغــه وه! د تښ
 په ولس کې په

و ــتاریخي عـین کې ونـدارتـواک په نـنـیـد امریکې د ن«. عـینو مــینه»ه ــې پـاو زمکې ی ستـوم وویـن« اعـینـو ان»    
چې د ښار  لهـتـروژه واوښـارتي پــه تجـپد کـورسـازۍ  مـود کـرزيمح حامد کرزي د ورور« اللت چـپـنـج»د  مینه

کــورونه پالن شوي وو.  عینو مینه  مصـونه  ده اوګـڼ  ل زرهـه پـروژه کې شـپ نه شوې ده.ـلـپه شمالي ګـوټ کې پ
 شمیر لـوړرتبه حکومتي ماموران او ماړه تــاجـران پـکې استــوګــن دي.

  
The Aino Mina is a new housing project for up to two million people on the northern 
edge of the city. Originally called the Kandahar Valley and started by Mahmud 
Karzai, it was announced that the project would build up to 20,000 single-family 
homes and associated infrastructure such as roads, water and sewer systems, and 
community buildings, including schools. It recently won 2 awards, the Residential 
Project and Sustainable Project of the Year at the Middle East Architect Awards. 
Many of the high-ranking government employees and civil servants as well as 
wealthy businessmen live in this area, which is a more secured community in 
Kandahar. [4 December 2013]. 

 
 درې ورځنئ څیـړن غـوڼــډه

د  موږ ټـولو له ماپـښین نه وروسته، راغلي میلمانه یو بل ته ور وپیژندل شول، او ورپسې ۴د نومبر په  ۱۸13د 
رآن مجید ـڅیـړن غــوڼـډه د کندهار پوهنتون په تاالر کې د ق ۵بیالبیل پوهنځي وکـتل. سبا د نومبر په  نتونـکندهار پـوه

ي د خپلې وینا لپاره م ډول پر مخ تلله او هـر څیـړونکـه منظــډه پـوڼـغ ـې وکړ.په ویلو پـیل شوه او درې ورځې دوام ی
  په اتـلس نیمو دقـیقـو کې واورولـه.«( په افـغان دربار کې ولې افغـاني نـشته؟)» ما خــپله وینا شل دقیقې وخت الره. 

)محصلینې( او په غوڼډه کې میرمنو هم ګډون الره. ګومان کوم چې اکثریت یې د کندهار پـوهـنتون  پـو هیدونکې 
لومو د ــپه کابل کې د عکسونه یې راسره واخیستل. زما له وینا وروسته یوه راغله او دوه عښوواندې )استادانې( وې. 

کې « جلباب؟»هغه ښځې چې ځانونه یې په  وینا  په پـښتو کې واوروله. ه غوڼډه کې ا پـوپـل پــریــرې ثــډیمۍ مش اکا
رۍ له ـبـشپـړ حجاب دی: هغه اوږد کمیس دی چې د ککست. جلباب ـېې وا نه خی« السالم علیکم»پټ کړي وو، زما 

دوه ښځې چې  ول وجود یې پټ کړی وي؟ــزې په شمول( د ښځو ټــپ ) د سترګو اوورې ـو پـوتـوکې نه د پـښو د ګـڅ
ته هرې یوې  ې وې. ماـه مهال ماته مخامخ راروانــریح پـلی و، د تـفـاالر کې اغـوستــډې په تـجلباب یې  د غــوڼـ

 و نه وایه.« موعلیکم السال» یوې هم راته ووایه، خو«  السالم علیکم»
ه خپـل میلمستون ـد کندهار والي ډاکتر توریالي ویـسا دوه ماښامه د غـوڼـډې ګډون کـونکي اود کـندهار نـور مشران پ

ورپسې وه. ـره وشـښتو مشاعـورې پـړل. په دوهم ماښامي کې د والیت په تاالر کې لومړی یوه په زړه پـکې میلمانه ک
کوټـلې  پـښتو ډرامه وړانـدې شــوه چې د کندهــار پـو هـنتون یو ویـښ او حساس  یـوه خورا  لڼـډه خـو په مطلب

( یوکسیزې ډرامې په پای کې، زما پـوهیـدونکي )محصل( یـواځې پخپــله تمــثـیل کــړه. د دغې )نږدې درې دقیقه یزې
اوښکې تویـدلې. له ستــرګـو  سـرونه ځوړند کړل ځکه چې له سترګو یې په شمول د  تماشا کوونکو خورا غټ اکثریت

د ډرامې سـبا وونځي د زده کـوونکي )لوبغـاړي( ټوله کـورنۍ بمبار شوې وه. ما ــوښکې و څـڅیدلې ځکه چې د ښ
والي له امله ــه وویل چې ډرامه یې د وخت د کمـو او شابسی مې ورکړ. ده راتـیـږ کې مې و نیـد. په غـاړی ولیـلوبغ

ـدې څوک دغــه ډرامه په انګریزي واړوي او ویب سایـټـونو او خاصَتا د لویــدیـزې نړۍ ګونـړې وه. ـډه کــلـڼ
 ټلـویــژنونـو ته یې ولیـږي.

           
 د درنـو پـه درنــاوي کې  

یارت ي  زـا  ولـابـداب کې د بـه ارغـنـاه بابا او خرقې شریفې،  او پــد شـیکه او احمــرویس نــندهارکې د میــمـوږ په ک
په ارغنداب کې  ړې.ــې وکــاګانـُدعاو ســر لــوړۍ  ۍ ــرغـنیکم، ۍلواکـپـان ملت لپاره د خــول افغــو د ټـړ.هـلته مـوک

یې د کابل لپاره  په اوړي کې  د پغمان مقام را په زړه کـړ. د با د میلو ځای ښکاري. ماته  د بابا ولي د زیات غـوڼـډۍ 
ډه پلنه شوې ده. دغه شان د کندهار د ښار او د با با ولي  په منځ کې د  امـریکې پـوځي ا با ولي مقبرې ته نږ دې د
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ال راچاپیـر شوی دی ټـي دیـوـسیم سړک په غاړه د مال مّحمد عمر اخوند په  وروستني استوګنځای  باندي جګ او پیـړ
پکې د نیواک له لومړئ ورځې راهیسې  او دځایــزو معلـوماتو له مخې د امریکې خاصو قـواو )سپـیـشل فـورسیز(

ه ــږدې جـوړه شوې ده، او کـاړولي دي. نه پـوهیـږم چې دا به همغه امریکایي  اډه وي چې د بابا ولي مقبرې ته ن
 وځي اډه به وي. ـریکایي پـدوهمه ام

 
 یوټـرې زده کړو ښځینه اکاډیميـد مطبوعاتو ریاست، وړکتون، او د کمپ

ې هـم یې راټول کړي وو. دغـه شان دیوالونه ی هتابونــکښایسته ډیر لو.ــم ورغـبوعاتو ریاست ته هطمه کند هار کې دــپ
خو  ې وېوڅـلدواړه مخګاللي کړي وو. وروسته له دې وړکتون ته ورغلو. دوه ښوونکې یې لرلې. په انځورونو

وې او/یا دواړو سره غبرګ عکس ما دواړه ښوونکې وپو ښتـلې چې زه د دوی هرې ی  .اوږدې جامې یې اغوستلې وې
اخیستلی شم؟ دواړو راغبرګه کړه چې دوی  زما سره د عکس اخیستلو مخالفې نه دي، خو د کوم بل بې اعتباره چا 
سره عکس نه اخلي. ماشومان ګاللي او ښه پاک وو او جامې یې هم پاکې وې. مخکې له دې چې په وړکتون کې د 

دامو د دادا وطن/ » ه زړه راښکونکـو تنکو غږونو کې  د وطن ترانه واوروله:ماشومانو راته پغرمې ډوډۍ وخورو، 
خپـلواک افــغانســتان را پــه زړه کــړ. د وړکــتون مشـر ماته یو ګاللئ پــټکی وانئ ــماته یې  پخ«. دامود بابا وطن

زده کــړې ښځـینه اکاډیمــي هــم وکــتله. د  و ټــر دـهــم راپه ســر کــړ. وروســته لــه دې مــو په کندهــار کې د کمپـی
زما  وڼـډې شوې وې او زموږ نه یې پوښتنې وکړې.ـښځـینه زده کـوونکې را غکې دغې اکاډیـمۍ د کنـفرانس په تـاالر 

ه وې زما نـړې وه. یـوړه کــو( جـیـکلنوجینک 1۰تر  1۵وټـو)ـه برخه پیـغلـو غټـوونکـپه اټکل،  په تاالر کې د زده ک
هیله وکړه چې که په پنځه دقیقو کې د امریکې په اړه معلومات ورکړم.  ما د هغې په هیله وینا وکړه. غوڼډه چې پای ته 

د اکاډیمۍ غـولي ته په ما پسـې دوه جینکۍ راغلې او هیله یې رانه وکړه چې د دواړو په منځ کې ودریـږم   ورسیدله،
دوه عکسونه واخیستل شول. زه نه زموږ  ه اوږو السونه کیـښودل او او عکسونه ورسره واخلم. ما د دوی دواړو پ

پوهیدلم چې څنګه ورسره مخه ښه وکړم. خو زما کیڼې خوا ته والړې جینۍ زه حیران کړم، ځکه چې په انګریزي یې 
ه ډیره زړه وـینۍ نه به یـه دغې تکړه جـوکړه. زه چې ورته ګورم  ل راسره په یوه ډیره درنه او خوږه جمله  مخه ښه

ره مننه کوم چې په ـنتون له پوهیدونکـو نه ډیـندهار پوهــی کې د کـه پاـپ ښتلې میـرمن جوړه شي.ــه غــوره او په پـوه
رک یا ـیـځ»په ځای  «ر رک یاـزی » ره یې زما نوم په روغه پښتو راوښود: زه به وروسته له دې دـټ مهارت سـغ
 کاروم.« ر
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