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 د ډنمارکي فرهنگ څو غوره بېلګې 
 
 
 
 

 )د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه( 
 
 
 
 

 لومړی ټوک
 
 
 
 
 

 
 لیکوال
 
 
 

 آصف بهاند
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 اهدأ:
 

 و:ټسد ډنمارک دوو لویو فرهنكي 
 

 (H. C. Andersenهانس کریستیان اندرسن )
 

 او
 

 (Klaus vilhelm Ferdinand) فردیناندکالوس ویلهیلم 
 

 ته چې:
 

 ــ هانس د خپل وخت په ډېرو سختو شرایطو او غربت کې داسې آثار پنځولي دي چې اوس د
 

 ډنمارک او ټول بشریت د ادبي ــ فرهنگي خزانې ویاړمنه برخه جوړوي،
 

 په باب پهژوند  ي کوچیاند افغانستان د خلکو، د افغانستان د دود دستور او ــ کالوس فردیناند 
 

 نړیوالو او د دې څېړنو پایلې یې ډنمارکیانو او  نې کړې دي  ړڅې په افغانستان کې  کلونو ـ کلونو
 

 ور رسولې دي. ته 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 :د کتاب ځانگړنې
 

  ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړی ټوک د کتاب نوم: د 
 

 لیکوال: آصف بهاند،
 

 میاشت،جنوري ام عیسوي کال  ۲۰۲۰د خپریدو نیټه: د 
 

 .ین پورتالد خپریدو ځای: افغان جرمن آنال
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 د مطالبو فهرست
 

 مخ ۴           زې پر ځایـــ د سری ۱
 

 مخ ۶      څوک و؟ (H. C. Andersenهانس کریستیان اندرسن )ــ  ۲
 

  هانس کریستین اندرسن دــ  ۳
  مخ ۱۴           (H. C. Andersen barndomshjem) ماشومتوب کورد 
 

 د سمندر له وړې  په کوپنهاگن کېــ  ۴
 مخ ۲۴             سره زما لیدنه( Den lille havfrue) ښاپیرۍ

 

 مخ ۲۷                  یوه عاشقانه ډرامه، (Marie Krøyer) کرویر مارییاــ  ۵
 

  او افغانستان اوسنی حالتد ــ  ۶
 مخ ۳۰            «»د امپراتور نوې جامېد هانس کریستین اندرسن

 

 مخ ۳۶ (Klaus vilhelm Ferdinand) کالوس ویلهیلم فردیناند ډنمارکی اِتنوگراف،ــ  ۷
 

 مخ ۴۵            کې زموږ د کلي )هېدرسلیف( کتابتون کپه ډنمارــ  ۸
 

 مخ ۴۷        له وزارت نه تر کر کیلې پورې( villy søvndalسوندال )ویلي ، مقایسهــ  ۹
 

 مخ ۴۹           ، د افغانستان په باب  مستند فلم(Mit Afghanistan) زما افغانستانــ  ۱۰
 

 ، کال ۲۰۱۴،  (Stafet for Livet) منډېــ  ۱۱
 مخ ۵۶             په جګړې پسې منډې که په ژوند پسې منډې

 

 مخ ۶۱          د ژوند له پاره سیالي، کال ۲۰۱۶،  (Stafet for Livet) منډې ــ۱۲
 

 ، کال ۲۰۱۸،  (Stafet for Livet) منډېــ  ۱۳
 مخ ۶۵              د ژوند له پاره یو بل گام اوچتول

 

 مخ ۶۹        بېلگهد بشر پالنې یوه غوره ، کال ۲۰۱۹،  (Stafet for Livet) منډېــ  ۱۴
 

 مخ ۷۴              (erViking) سکندنویایي ویکنگانــ  ۱۵
 

 ، (mit fædreland) »زما پلرنی وطن«ــ  ۱۶
 مخ ۸۱               د هانس د یوه شعر پښتو ژباړه

 

 مخ ۸۷               د لیکوال لنډه پېـژندنهــ  ۱۷
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 د سریزې پر ځای
 
 

د ډنمارک، ډنمارکي ټولنې او ډنمارکي فرهنگ پېژندنه او راخپلول، هم اسانه کار دی او هم 
ستونزمن. اسانه کار په دې دی چې د منگ یا سن له پلوه باید یو څه ورته جوړ او چمتو اوسې 
چې د نویو شیانو د زدکړې او جذبولو ځواک دې د خرابېدو تر کرښې نه وي اوښتی او بله دا 

ربه ټولنې او خپل پلرني وطن او خلکو داسې فکر درسره وي چې باید د یو قلموال د چې د کو
رهنگونو یو له بل فمسؤلیت په دایره کې دا احساس درسره وي چې د دواړو ټولنو او خلکو او 

  سره د پېژندنې او معرفۍ په برخه کې خپل رسالت تر سره کړې.
 

مسؤلیت له احساس نه پرته، په یوه اړخ واچاوه او او ستونزمن په دې دی چې که دې ځان د 
 وې ویل چې:

 

 زما یې څه!  
 

 یا: 
 

 اوس پر موږ تېره ده؛ 
 

نو هېڅ هم نه کېـږي، نه به د کوربه هېواد د ژبې زدکړه وي، نه به ژباړه وي، نه تالیف او نه 
 هم د کوربه هېواد او خلکو پېژندنه او د فرهنگ او مثبتو تجاربو راسپړنه. 

 

زما د فرهنگي هلو ځلو او کارونو په لړ کې داسې هم وشول چې په ډنمارک کې مې د ژوند 
ته پام شو چې زه باید د ډنمارکیانو او ډنمارکي ټولنې د مثبتو تجاربو ځینې کولو په موده کې دې  

د لوستلو له پاره چمتو او هغوی ته وروپیژنم. د همدې ایډیا له مخې مې   برخې د خپلو هیوادوالو
 . پیل کړل لیکل ومقال د د ډنمارک، ډنمارکي ټولنې او د دوی د ځینو دودونو په باب
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د ډنمارک،  مېرسالت پر بنا مسؤلیت او د همدې ما له هماغه پیل نه ځان مسؤل وگاڼه او 
 .ډنمارکي ټولنې او ډنمارکي فرهنگ په باب د مقالو لیکل پیل کړل

 

د  (H. C. Andersen) د دې تر څنگه مې د ډنمارک د لوی لیکوال هانس کریستین اندرسن
 سه مې د یاد لیکوال اوه لس کیسې ژباړلې دي. کیسو ژباړولو ته هم وخت بېل کړ چې تر او

 

او بیا مې یادې اولس  هپه جال ډول انالین کړتر ژباړې وروسته،  یوهلومړۍ هره دا کیسې مې 
  :رانو لوستونکو له پاره په افغان جرمن پورتال کېګلگو کې د وال ټجکیسې په دوو 

 

  ( نورې کیسې«۹سمندر وړه ښاپېرۍ او نه ) دــ » ۱
 

   ــ »د امپراتور نوې جامې او شپـږ نورې کیسې« ۲
 

  ونو الندې انالین کړې.کتر سر لی
 

دغه راز د هانس یوه ژباړل شوې کیسه )د سمندر وړه ښاپېـرۍ( چې تر نورو کیسو اوږده وه 
 رته برابره او خپره مې کړه.او د ناولگوټي بڼه یې درلوده، په کابل کې د چاپ زمینه و

 

د ډنمارک، ډنمارکیانو او ډنمارکي فرهنگ په باب زما د مقالو د لیکلو لړۍ  د ژباړې تر څنگه، 
ه چې اوس د دې مقالو شمېر تر پنځلسو مقالو پورې رسېدلی دی. حاضر کتاب د وروانه هم 

تر  ، لومړی ټوک«»د ډنمارکي فرهنگ څو غوره بېلگېهمدې پنځلسو مقالو ټولگه ده چې د  
 .کومدرنو لوستونکو ته وړاندې یې سر لیک الندې 

 

زما له پاره په  هر چېرې چې هره موضوع ت اوزما د دې مقالو سلسله به جاري وي، هر وخ
ر راشي، زه به یې معرفي کوم ظزموږ له وطني فرهنگ سره یو څه برابره په نزړه پورې او 

و وکوالی شم د ډنمارک، ډنمارکیانو او څیو څه ورباندې لیکم؛  بڼهد رپوټ په یې او یا به 
د ډنمارک او ډنمارکي ټولنې او فرهنگ د ځینو مثبتو برخو په  پېژندنه کې خپلو هېواد والو ته 

 .د مثبتو تجربو بېلگې وړاندې کړم ډنمارکیانو
 

 بهاندپوهندوی آصف 
 ویشتمه دوهکال د جنوري  ۲۰۲۰د 

 هیدرسلیف
 ډنمارک
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 هانس کریستیان اندرسن څوک و؟

 

(H. C. Andersen ) 
 

 (۱۸۷۵ــ ۱۸۰۵)
 

 لومړۍ مقاله
 

 
 

میالدي کال د اپریل په دویمه نېټه، د  ۱۸۰۵مشهور ډنمارکی لیکوال هانس کریستین اندرسن د 
ږیدلی دی او وروسته له اویاوو کلونو ژوند ـ( په ښار کې زیOdenseاودنسې )ډنمارک د 

( کې مړ københavenپه څلورمه د ډنمارک په کوپنهاګن ) اګستکال د  ۱۸۷۵څخه، د 
 شوی دی.

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen   

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOPxsdet2sYCFUw5PgodxkwFqQ&url=http://www.schillerinstitut.dk/moweb/part_5%20epilogue.htm&ei=2dykVaOhOczy-AHGmZXICg&bvm=bv.97653015,d.dmo&psig=AFQjCNFJKlRBWeY_U-iiM1qZICVWi6y-Kw&ust=1436954196203485
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هانس د ډنمارک او نړۍ د نولسمې پیړۍ له پیژندل شوو او منل شوو لیکوالو څخه شمیرل 
 الی دی:ږي. یو شمیر ادبي څیړونکو د ده ژوند په دغو برخو ویشـکی
 

 ــ کوچنیوالی،
 

 ــ د ځوانۍ دوران او ستونزې،
 

 ــ ادبي ژوند او آثار،
 

 ــ مړینه.
 

د هانس کریستیان اندرسن د کورنۍ په باب روایات په بیالبیلو بڼو ثبت شوي دي. نیکه یې په 
دې باور و چې د دوی کورنۍ د ټولنې له لوړو طبقاتو څخه وه او په اشرافو کې یې شمیرله، 

 وروستیو څیړنو دا ادعا رد کړې ده.خو 
 

کومه بیوګرافي یې چې په کتابونو او انسایکلوپیدا کې ثبت شوې ده، هلته داسې راغلي دي چې 
 پالر یې موچي و، چې نه یې کوم استاد درلود او نه یې هم شتمني، 

 

یوازې هر څه یې خپله زده کړي وو. پالر یې دیرش کلن و چې مړ شو او یولس کلن هانس یې 
پریښود. ده ته له پالر نه په طبعي ډول بې قراري، لیدل، فکر کول، لوستل او هغه استقامت په 

 میراث پاتې شوی و چې دی یې په پای کې د بریالیتوب لوړو پوړیو ته ور وخیژاوه.
 

هانس به په کوچنیوالي کې له لرګیو څخه نانځکې جوړولې، خپله به یې تیاتر جوړواه او له 
 نځکو سره به یې د شکسپیر آثار په خپله له یاده لوبول.همدې نا

 

 مور یې یوه نالوستې کلیواله ښځه وه چې په کلي کې به یې د خلکو جامې مینځلې،
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 د هغې ویالې تر غاړې چې د هانس مور د خلکو کالي مینځل، اوس د موزیم په بڼه داسې ساتل کېږي.

 

ونزو په ګاللو سره یې خپل زوی ته د استقامت داسې ډیرې ستونزې یې وګاللې، خو د همدې ست
درس ورکړ چې په راتلونکي ژوند کې هانس د دې له تجربو نه په استفادې سره پر ډیرو ستونزو 

 السبری پیدا کړ.
 

هانس په ډیرې خوارۍ سره په بیالبیلو ځایونو کې فزیکي کارونه وکړل. د خپلې بد رنګې څیرې 
و ټولګیوالو او همکارانو د خندا او تمسخر وړ ګرځیده چې په پای په خاطر به ډیر ځلې د خپل

»د مرغاوۍ بد رنګه چورګوړی«  کې یې د خپل ژوند همدا داستان هم ولیکه او نوم یې ورته
 کیښود. 

 

 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

په داستان کې کیسه داسې انځور شوې ده چې په کرونده کې کله چې د یوې مرغآوۍ چورګوړی 
ډیر بد شکله وي، نو ټول مرغان او څاروي ورپورې خاندې، خو له هګی نه سر پورته کوي، 

په پای کې له دې چورګوړي نه داسې یو ښکلی او د لوړ الوت مارغه جوړیږي چې ټول ورته 
 حیران وي.
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تنکی زلمی و چې کوپنهاګن ته الړ او لکه چارلي چاپلین په هانس یو تش السی څوارلس کلن 
پیسې یې تر السه کولې، بیا  )مسخره( په څیر سندرې ویلې او الرو کوڅو کې د یوه خندونکي

یې تیاتر کې هم د قدم ایښودلو چانس پیدا کړ او د ښه غږ په درلودلو سره آن سلطنتي تیاتر ته 
 هم ورغی.

 

 
 

په پای کې یې د سکندویایي ژبو تر څنګ جرمني او انګلیسي ژبې هم زده څو ښونځیو ته الړ او  
کړې. د خپلې مور او خپل پالر د میراث په رڼا او سیوري کې یې د ژوند د ډیرو ترخو او نا 

 خوالو سره له مبارزې وروسته خپله الره او خپل مسلک وټاکه: 
 

 لیکل او لیکوالي.
 

هانس کریستیان ال دیرش کلن و چې شهرت یې تر السه کړ او د احترام وړ لیکوال په توګه 
 وپیژندل شو. 

 

هغه تر دې وخته پورې یو څه شعرونه، نمایشنامې، یونلیک، داستانونه، او د ټوکو ټولګه خپرې 
 کړې وې.
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10   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

روسته له څه لنډې کې یې د کوچنیانو له پاره د څلورو کیسو یوه ټولګه خپره کړه او و  ۱۸۳۵په  
مودې نه یې یو څه نور داستاني آثار هم چاپ کړل او دې لیکلو او خپرولو ته یې لس کاله نور 
هم دوام ورکړ او دې ته ورته نور داستاني آثار یې خپاره کړل چې له ډنمارک نه د باندې د ده 

   د شهرت سبب شول.
 

ډنمارک کې خپاره شي، په انګلستان په دې ډله کې داسې آثار هم وو چې مخکې له دې چې په 
 او جرمني کې د همدې هیوادونو په ژبو وژباړل شول او خپاره شول.

 

هانس په ډیروهیوادونو کې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو د لیکوال په ډول پیژندل کیږي، خو 
بلکې د حقیقت دا دی چې د ده آثار نه یوازې د کوچنیانو او تنکیو ځوانانو له پاره جالب دي، 

مشرانو له پاره هم په زړه پورې دي او داسې یې جذبوي چې د لوستونکو  زړه غواړي په پرله 
پسې ډول یې ولولي او د ده د ژوند او آثارو له لوستلو وروسته هر لوستونکی په دې پوهیږي 

 چې هانس کریستین اندرسن د لوی او واړه له پاره لیکنې کړې دي. 
 

 سلونو او ټولو وختونو لیکوال دی.دی د ټولو خلکو، ټولو ن
 

د هانس ژوند خپله یو اوږد او جالب داستان ته ورته دی. له ده نه چې څومره آثار پاتې دي، د 
ده فکر او استعداد ښه په کې ځلیدلی دی او دراک لوستونکي کوالی شي پوه شي چې څنګه دی 

 تللی دی.د ژوند په زینو کې قدم په قدم او پټه په پټه مخ پر وړاندې 
 

حقیقت دا دی چې د ده هر داستاني اثر د ده د خپل ژوند یو ډول نمایش او ښودل دي، هر اثر 
یې چې ولوستل شي، د ده د ژوند د پښې پل په کې موندل کیدای شي. ښایي داسې و ویل شي 

 چې د ده له پاره لیکوالي د ده د ژوند  داستان بیانول دي.
 

 کله چې دی وایي:
 

»و،نه و، یو هلک و، چې ډیر بیوزلی و. پرته د تن له جامو نه یې هیڅ نه درلودل او هغه هم 
 نورې ورباندې وړې شوې وې ...« 

 

دا توري او جملې په نیغه د ده د ژوند د هغه وخت انځور دی چې دی یو تش السی څوارلس 
 روانیـږي.کلن تنکی زلمی و چې له خپل زیږنځای اودنسې نه د کوپنهاګن پر لور 

 

د ده د داستاني آثارو بله ځانګړنه دا ده چې دی کله ـ کله نثر له داسې انځورونو، تشبیهاتو، 
استعارو او کنایو سره لیکي، لکه شاعران یې چې په شعر کې کاروي. وروسته له څو وارې 

ده  لوستلو نه یې، سړی په ډیر تعجب سره ویالی شي: نثر او دومره تشبیهات او انځورونه. د
 « نومي داستان نه په انځورونو ښکلو څو جملو ته پاملرنه وکړئ:د سمندر وړه ښاپیرۍله»

 

»د سمندرونو واکدار کلونه پخوا خپله میرمن له السه ورکړې وه، خو شاهي ماڼۍ یې مور اداره 
لکۍ کوله. هغه هوښیاره ښځه وه، خو په خپل اشرافي توب باندې له حده ډیره نازیدله، په خپله 

باندې یې دولس صدپونه ایښي وو، په داسې حال کې چې اشرافیانو کوالی شول یوازې شپږ 
صدپونه په خپله لکۍ پورې ونښلوي. سره له دې هم د ستاینې وړ ښځه ځکه وه چې له خپلو 
وړو لمسیانو، یعنې له وړو شهزادګیانو سره یې ډیره مینه کوله. دا شهزادګیانې شپږ وړې ښکلې 

پیریانې وې، چې کشرۍ یې تر ټولو ښکلې وه. د څیرې رنګ یې د سرو ګالنو پاڼو سمندري ښا
ته پاتې کیده. او سترګې یې داسې آبي وې، لکه د سمندر د ژورو اوبو شین والی؛ خو هغې هم 
لکه د سمندر د نورو اوسیدونکو په څیر پښې نه درلودې او د وجود په پای کې یې د کب په شان 

 یوه لکۍ درلوده.
 

سمندري ښا پیریو اجازه درلوده چې ټوله ورځ د ماڼۍ په هغې سترې خونې کې لوبې وکړي 
چې پر دیوالونو یې ښکلي ګالن را شنه کیدل. لویې کهربایي کړکۍ به تل خالصې وې او کبانو 
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11   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

به کوالی شول  ماڼۍ ته داسې تګ راتګ وکړي، لکه د مځکې په آسمان کې چې توتکۍ په مزه 
ښکته پورته الوزي. کبان له سمندري ښاپیریو سره څنګ په څنګ ګرځیدل، د  دیخوا ـ آخوا او

 هغوی له السونو نه یې خواړه خوړل او پریښودلې یې چې په مینه الس پرې تیر کړي.
 

له ماڼۍ نه د باندې ستر بڼ و چې هلته سرې اورنۍ او آبي ونې هسکې شوې وې. د دې ونو  
اور د لمبو په څیر وو، پاڼې او څانګې یې منظمې  میوې لکه زر داسې ځلیدې، ګالن یې د

 ښوریدې.
د سمندر په تل کې ډیرې ښې شګې وې، بل ډول ښکلې ښکاریده. هلته تر اوبو الندې پر ټولو 
شیانو د آبي رنګ یوه عجیبه پرده غوړیدلې وه. انسان داسې انګیرله چې د سمندر په تل کې نه، 

دې شین آسمان دی. کله به چې سمندر نه ښوریده، لمر به بلکې په هوا کې دی او ورنه الندې بان
 «لکه سور ګل داسې و چې رڼا یې شاوخوا ته خپریږي...
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هانس  پرته له  څو تلپاتې آثارو او ریښتیني شهرت نه بل هیڅ شی نه درلودل او دا آثار او 
شهرت یې وړیا نه وو تر السه کړي. ده دا شهرت د ډیرو کړاونو او رنځونو له ګاللو وروسته 
تر السه کړی و. ډیرې نا امیدۍ او غمونه یې و ګالل، خو دی دومره ماهر هنر مند و چې له 

امیدیو او غمونو نه یې ښکال رامنځ ته کړه، نه تمامیدونکې ښکال او دا ښکال د ده په  همدې نا
 هر یوه اثر کې لوستونکي لیدالی شي. 

 

د همدې له پاره ویالی شو چې هانس کریستین اندرسن د لویې شتمنۍ خاوند انسان دی. د ده 
آثارو له الرې یې په ښکلې  شتمني د ده آثار او افکار دي او میراث یې هغه څه دی چې د خپلو

 ژبه خپلو لوستونکو ته ورکوي.
 

( ژبو ژباړل شوي دي. مخکې له مړینې نه یې ۱۵۰د ده آثار تر اوسه پورې په یوسلو پنځوس)
یو موزیک جوړونکي سره د خپل تدفین د مراسمو د موزیک په باب خبرې وکړې. هانس هغه 

 ته داسې ویلي و:
 

درګه کوي، کوچنیان به وي. د موسیقي غږ د هغو له کوچنیو »ډیری کسان چې زما مړی به ب
 قدمونوسره هم آهنګه جوړ کړه.«

 

 ګیورګ بر اندس، د هانس له منتقدینو څخه و. یوه ورځ یې له ده نه پوښتنه کړې وه:
 

 »داسې ورځ به وي چې د خپل ژوند داستان دې ولیکې؟«
 

 هانس په ځواب کې ورته ویلي وو:
 

 داستان پخوا لیکلی دی، د هغه نوم »د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی« دی.»ما هغه 
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په ډنمارک کې د هانس کریستین اندرسن د زیږیدو ورځ ته »د کوچنیانود کتاب نړیواله ورځ« 
 نوم ورکړی شوی دی.

 

 آثارو نومونه یې دا دي: د څو داستاني
 

 د سمندر وړه ښاپیرۍ،  ــ  
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12   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 ــ لوی کالوس او وړوکی کالوس، 
 

 ــ د مرغآوۍ بد رنګه چورګوړی،
 

 ــ د امپراتور نوې جامې،
 

 ــ د هومر له مزار نه یو ګل.
 

 
 

وژباړم، ما داسې هوډ کړی چې د ده له آثارو نه په منتخب ډول ځینې داستاني آثار پښتو ته را 
څو و کوالی شم د نړیوالو ادبیاتو او ډنمارکي ادبیانو یو څو ښې بیلګې د پښتو ژبې لوستونکو 

 ته هم وړاندې کړم.
 

ام کال د جوالی پر پنځه ویشتمه خپره کړه او له وعدې سره  ۲۰۱۵د هانس دا بیوگرافي ما د 
ه ډنمارکي څخه پښتو ژبې سم تر اوسه توانېدلی یم چې د هانس اوه لس لنډې او اوږدې کیسې ل

ته وژباړم. هره کیسه مې له ژباړلو سره سم، په بېالبېلو ویبسایتونو کې خپروله او وروسته مې 
 دا ټولې کیسې په دوو جال ـ جال ټوکونو کې په آنالین ډول خپرې کړې چې نومونه یې دا دی:

 

 او نهه نورې کسې، ښاپېرۍ ــ د سمندر وړه
 

 نوې جامې او شپږ نورې کیسې. امپراتورــ د 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_shaperay_aw9_nory_kesy_ketab3.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_imperator_nawy_jamy_ketab7.pdf
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دا دواړه ټولګې مې د درنو لوستونکو د استفادې له پاره په افغان جرمن پورتال کې په انالین 
 ډول خپرې کړې.

 

د یادونې وړ ده چې زما له خوا د هانس د ژباړل شوو ځینو کیسو د چاپ له پاره، د ننه په وطن 
 کې یو چا ټټر وهلی و، خو...

 

د ادبیاتو پوهنځي استاد محبوب شاه محبوب په خپل شخصي مصرف یوازې »د  او په پای کې
 سمندر وړه ښاپېرۍ« چاپ کړه او زما په غوښتنه یې په وړیا ډول وویشله.

 

 
 

 د لومړۍ مقالې پای
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 د ماشومتوب کور هانس کریستین اندرسن د
 

(H. C. Andersen barndomshjem ) 
 

 مقاله دویمه 
 

 
 

م کال د اپریل په دویمه د ډنمارک د ۱۸۰۵مشهور ډنمارکی لیکوال هانس کریستین اندرسن د 
 ۱۸۷۵( په ښار کې زیږیدلی دی او وروسته له اویاوو کلونو ژوند نه، د Odenseاودنسې )

 دی. شوی( کې مړ københavenپه څلورمه د ډنمارک په کوپنهاګن ) اګستکال د 
 

 راغلي دي:  داسېد ده د بیوگرافۍ په یوه برخه کې 
 

هرت نه بل هیڅ شی نه درلودل او دا آثار او »هانس  پرته له  څو تلپاتې آثارو او ریښتیني ش
شهرت یې وړیا نه وو تر السه کړي. ده دا شهرت د ډیرو کړاونو او رنځونو له ګاللو وروسته 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_andersen.pdf
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تر السه کړی و. ډیرې نا امیدۍ او غمونه یې وګالل، خو دی دومره ماهر هنرمند و چې له 
تمامیدونکې ښکال او دا ښکال د ده په همدې نا امیدیو او غمونو نه یې ښکال رامنځ ته کړه، نه 

 هر یوه اثر کې لوستونکي لیدالی شي.
 

د همدې له پاره ویالی شو چې هانس کریستین اندرسن د لویې شتمنۍ خاوند انسان دی. د ده 
شتمني د ده آثار او افکار دي او میراث یې هغه څه دي چې د خپلو آثارو له الرې یې په ښکلې 

 ورکوي. ژبه خپلو لوستونکو ته
 

( ژبو ژباړل شوي دي. مخکې له مړینې نه یې ۱۵۰یوسلو پنځوس )د ده آثار تر اوسه پورې په  
له یو موزیک جوړونکي سره د خپل تدفین د مراسمو د موزیک په باب خبرې وکړې. هانس 

 هغه ته داسې ویلي و:
 

هغو له کوچنیو ډیری کسان چې زما مړی به بدرګه کوي، کوچنیان به وي. د موسیقي غږ د 
 قدمونوسره هم آهنګه جوړ کړه.

 ګیورګ براندس، د هانس له منتقدینو څخه و، یوه ورځ یې له ده نه پوښتنه کړې وه:
 

 داسې ورځ به وي چې د خپل ژوند داستان دې ولیکې؟
 

 هانس په ځواب کې ورته ویلي وو:
 

 وړی« دی.«ما هغه داستان پخوا لیکلی دی، د هغه نوم»د مرغآوۍ بد رنګه چورګ
 

هانس د ډنمارک او نړۍ د نولسمې پیړۍ له پیژندل شوو او منل شوو لیکوالو څخه شمیرل 
کیږي. په ډنمارک کې د هانس کریستین اندرسن د زیږیدو ورځ ته »د کوچنیانود کتاب نړیواله 

 ورځ« نوم ورکړی شوی دی.
 

 
 

دوه کاله مخکې مې د ډنمارک او ټولې نړۍ د مشهور لیکوال، هانس کریستن اندرسن بیو گرافي 
په دې موخه خپره کړه چې ما هوډ کړی و چې د ده ځینې مشهورې کیسې پښتو ژبې ته را 

  ۲۰۱۵تر سر لیک الندې  د  و؟ څوک هانس کریستیان اندرسنوژباړم. د هغه بیوگرافي مې د 
 کال په جوالی کې خپره کړه.

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_andersen.pdf
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( کیسې مې له ډنمارکي نه ۱۷وروسته له هغه نه د هانس د کیسو ژباړې ته کیناستم او اوه لس )
 پښتو ته وژباړلې او خپرې مې کړې. د ځینو کبسو سرلیمونه دا دي:

 

 نوې جامې، امپراتورــ د  ۱
 

 نه یو گل، مزارــ د هومر له  ۲
 

 ،ښاپیرۍــ د سمندر وړه  ۳
 

 ،وسالاو لوی ک کالوس وړوکیــ  ۴
 

 چورگوړی، بدرنگهــ د مرغوۍ  ۵
 

م کال په جوالی کې، د یو سفر په ترڅ کې کوپنهاگن ته ورپیښ شوم او   ۲۰۱۵دغه راز د  
هلته د بحر په څنډه کې، د »سمندر وړې ښاپیرۍ« مشهورې ایښودل شوې  مجسمې لیدلو ته 

د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره د » گزارشدنې ورغلم او له نږدې مې ولیدله، بیا مې د دې لی
 « تر سر لیک الندې ولیکه او په میډیا کې مې خپوره کړ.زما لیدنه

 

 
 

 لیکلي وو: داسېد یاد گزارش په یوه برخه کې ما 
 

ې نه د می تر اتمې مکال د می له پنځ ۲۰۱۶دننه په ډنمارک کې د خپلو سفرونو په لړ کې د »
د لیدلو وړ هغه ځایونو ته ورغلم چې نه مې وو لیدلي: د کوپنهاګن  پورې، کوپنهاګن کې وم او

ژوبڼ، د فریدرګس بیرګ بڼ، د ډنمارک د ملکې د اوسیدو ځای شا و خوا، د سمندر وړې 
  ...ښاپیرۍ د ناستې سیمه او

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_jamey.pdf
http://www.taand.com/archives/54473
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_samandar_wra_shaperay1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_claus1.pdf
http://www.taand.com/archives/55419
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_shapiray_sara_zama_ledana.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_shapiray_sara_zama_ledana.pdf
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، د اوبو په څنډه کې د سمندر د وړې ښاپیرۍ د یادونو او کیسې کوپنهاگن  زمینهد ډنمارک په پال
یاد ساتلو په خاطر د سمندر د وړې ښاپیرۍ مجسمه جوړه شوې ده او د اوبو په څنډه کې پر د 

د دې ، لیدونکي یې داسې ګڼي چې وړه ښاپیرۍ همدا اوس چې یوې تیږې داسې کینول شوې ده
نیان له اوبو را وتلې وي. هره ورځ هم ډنمارکیان او هم له بهره راغلي سیالنړۍ د لیدو په خاطر  

 .اپیرۍ لیدلو ته ورځيد وړې ښ
 

کال د می میاشتې په شپږمه وتوانیدم چې لیدلو ته یې ورشم. ما ته تر نورو  ۲۰۱۶زه هم د 
په دقت  قات مهم او په زړه پورې و، چې ما یې کیسهلیدونکو ځکه د وړې ښاپیرۍ لیدل او مال

ژباړلې، د مینې ټول داستان یې را ته مالوم او د وړې ښاپیرۍ له قربانۍ او فدا  سره لوستې او
په مینه ورغلم او ټوله تلوسه مې دا وه چې څو شیبې په خیال کې  .کارۍ نه خبر او آګاه یم

یوازې، د دې د ناستې د ډبرې په څنګ کې په دا بله ډبره ور سره کینم، د زړه په باغچه کې 
  ...ره وکړم، د ناکامې مینې او د هغې د درد پوښتنه ځینې وکړم اوراز و نیاز ور س

ندې مخلوقاتو او د سمندر وړه ښاپیرۍ پټه خوله، له دوه سوه کلونو را په دې خوا تر اوبو ال
مځکې د مخ د مخلوقاتو د برید پر کرښه، د سمندر په څنډه کې پر یوې تیږې باندې داسې ناسته 

رت کې وه او د دوه وبو را وتلې وي، د خپلې نا کامې مینې په چوه لکه همدا اوس چې له او
 .سوه کاله مخکې انسانانو د کړو وړو ننداره یې د اوسنیو انسانانو په څیره کې کوله

 

د اوبو له تل نه را ختلې د سمندر وړه ښاپیرۍ یکي یوازې ناسته وه، ځان یې یوازې او بې  
د مخ مخلوق زښت ډیر و چې یو په کې زه وم. ما  غمخوره ګاڼه؛ خو شاو خوا ته یې د مځکې

هڅه وکړه چې څنګ ته یې ورشم او د زړه خواله ور سره وکړم، ور ته و وایم چې په دې 
راغلو خلکو کې ښایی تر ټولو زیات ستا د نا کامې مینې کیسه او درد ما ته مالوم وي، زه یې 

کسانو ما ته ښه مالوم دی چې دوه سوه ی شم، ستا د مینې هغه داستان تر نورو راغلو  درک کوال
ی و، هغه مې لوستی دی، د زړه په کاله مخکې هانس د انسانانو تر سترګو او غوږونو رسوال

 «.غوږونو مې اوریدلی او درک کړی دی او خپلې مورنۍ ژبې ته مې ژباړلی هم دی
 

ما په پاسنییو کرښو کې د زړه له تله د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره د زړه خواله وکړه، خو د   
سمندر وړې ښاپیرۍ زما غږ ځکه نه اوریده چې دا په خپلې ناکامې مینې پسې په نه را ستنیدونکي 
سفر تللې وه او زه یوازې یوې مجسمې ته والړ وم او ورسره غږیدم، خو ځان مې په رښتیا د 

 مندر له وړې ښاپیرۍ سره احساساوه.س
 

ما د پاسنۍ یادې مقالې له لیکلو وروسته او د هانس کریستین اندرسن د آثارو په لوستلو او د 
ځینو کیسو په ژباړلو سره، دا په زړه کې غوټه کړې وه چې زه به د ده د مور پالر د کار ځایونه 

 موزیمونو حیثیت لري، گورم. او خونې او د ده د زیږیدو او لویدو ځای، چې اوس د 
 

( په همدې جوالی میاشت کې ما ته دا زمینه برابره شوه چې زه د ډنمارک د ۲۰۱۷سږ کال )
فون جزیرې ته یوازې په دې موخه ورشم چې د نورو تاریخي ځایونو او موزیمونو تر څنگ د 

( او په ده پورې H.C ANDERSAN BARNDOMSHJEMهانس د ماشومتوب کور )
 ځایونه وگورم. اړوند 

 

کال د جوالی په اومه نیټه مې هغه پارک او ځنگل ولیدل چې هانس په کې د خپلو  ۲۰۱۷د 
( په ښار Odenseکیسو د لیکلو په باب په یوه آرامه فضا کې فکر کاوه. د ډنمارک د اودنسې )

( نومیـږي. په دې ښارگوټي کې د هانس Dalumکې یو وړوکی بل ښارگوټی دی چې دیلوم )
 ریستین اندرسن د ژوند په اړه دوه مهم ځاویونه شته:ک
 

( Dalum( په ښارگوټي کې یو تفریحي پارک دی چې دا پارک هم د دیلوم )Dalumــ د دیلوم )
په نامه یادیـږي، ویل کیږي چې زلمی هانس په همدې پارک او همدې ځنگله ته راته او په آرامه 

 و په باب فکر کاوه.فضا کې به یې، مخکې له لیکلو، د خپلو کیس
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 دا د ډنمارک په اودینسه نومې جزیره کې د دیلوم ښارگوټي یوه څنډه ده

 

 
( تر څنگه، د ځنگله په منځ کې، یوه الر ده چې Åــ په همدې سیمه کې د اودنسې د سیند )

«sejerskovvej.نومیږي، پر دې الره هانس په ماشومتوب کې تللی او راغلی دی » 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 
 

زه ورغلم او هغه الر مې هم ولیده چې هانس په ماشومتوب کې څو ځلې ورباندې تللی او راغلی 
و او ډنمارکیانو اوس په دې سیمه کې ځانگړې لوحې او نښې ایښي دي او پرې لیکلي یې دي 
چې د ډنمارک تر ټولو لوی او حقداره لیکوال هانس کریستن اندرسن په دې ځایونو کې گرځیدلی 

 مو ته د ډنمارک دولت ځانكړې پاملرنه کوي او ډنمارکیانو ته ډیر ارزښت لري. و. دې سی
 

پاسني یاد دوه ځاویونه ډنمارکیانو په ځانگړې پاملرنې سره ساتلي دي او خلک د همدې مشهور 
 لیکوال په خاطر د دې ځایونو لیدلو ته ورځي. 

 

پارک او موزیم  په نامه ماڼۍ، « Egeskov Slotکال په اتمه نیټه مو د » ۲۰۱۷دغه راز د 
 ولیدل.
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20   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

کال د جوالی په نهمه نیټه خپلې اصلې موخې ته ورغلم او هغه کور مې ولید چې د  ۲۰۱۷د 
 هانس  ماشومتوب په کې تیر شوی. دا کور د هانس کریستین اندرسن د ماشومتوب کور

 (H.C ANDERSAN BARNDOMSHJEM.نومیږي ) 
 

 
 مخه ده. دا هانس د ماشومتوب کور 

 

 
 دا هغه کور او حویلی ده چې هانس په کې خپل ماشومتوب تیر کړی دی.

 

په کوم کور کې چې د هانس ماشومتوب تیر شوی هغه کوڅه اوس د ده مور ته منسوبه ده او 
«Munkemøllestræde په نامه یادیـږي. د هانس په بیوگرافۍ کې راغلي دي چې مور »

 سین له غاړې د خلکو کالي مینځل او پالر یې موچي و.پالر یې بیوزلي وو، مور یې د 
 

 کې راغلي دي چې: بیوگرافۍد هانس په 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_andersen.pdf


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
21   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 

»مور یې یوه نالوستې کلیواله ښځه وه چې په کلي کې به یې د خلکو جامې مینځلې، ډیرې 
زې یې وګاللې، خو د همدې ستونزو په ګاللو سره یې خپل زوی ته د استقامت داسې درس ستون

ورکړ چې په راتلونکي ژوند کې هانس د دې له تجربو نه په استفادې سره پر ډیرو ستونزو 
 السبری پیدا کړ...«

 

اوس په الندې عکس کې هغه ځای ښکاري چې د هانس مور به کالي په کې مینځل او دا ځای 
 د موزیم په څیر په ځانگړې پاملرنې سره ساتل کیږي:

 

 
 

( کې د هانس H.C ANDERSAN BARNDOMSHJEMد هانس د ماشومتوب په کور )
د پالر د موچیگرۍ ځینې اسبابونه ایښودل شوي وو او د هانس د موزیم د یوې خزانې په ډول 

 په خورا دقت ساتل کیږي، دا یې د یوې برخې عکس دی:
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22   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

یو پارک لیدلو ته ورغلو، چې د هانس د »بد رنگه  د  همدې کور او کوڅې ته ور څیرمه
 چورگوړي« په  پار، د لویو مرغاویو )قانس( یوه ستره مجسمه جوړه شوې وه: 

 

 
 

 دا هم د هانس له »د مرغاوۍ بد رنگه چورګوړی« کیسې څخه څو لنډې جملې:
 

بد بختۍ تیرې شوې وې، له هغه نه یې د خوشالۍ »په الوتونکي باندې چې څومره سختۍ او 
احساس کاوه. هغه اوس کوالی شول چې له  ورته راغلو نیکمرغیو او ښکال نه مننه وکړي. 

 غټ قانسان یې شا و خوا ته تاویدل او په خپلو ټونګو یې دی نازاوه.«
 

د  ( په نامهH.C.ANDERSENS HUSاو په پای کې مو د هانس کریستین اندرسن هوز )
 هانس یو لوی موزیم ولید چې د هانس په ژوند او آثارو پورې اړوند ډیر څه په کې ساتل کیدل 
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23   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 

 

 
 

 د دویمې مقالې پای
 
 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
24   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 
 
 

 
 
 
 
 

  په کوپنهاگن کې
 

 د سمندر له وړې ښاپیرۍ سره زما لیدنه
 

 مه مقاله دری
 

Den lille havfrue 
 

 
 
مشهور ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن ام کال په اوږدو کې و توانیدم چې د   ۲۰۱۵د 

پنځه کیسې پښتو ته وژباړم، چې تر ټولو په زړه پورې او مشهوره یې »د سمندر وړه ښاپیرۍ« 
نومیږي. دا کیسه هم ډنمارکیانو ته او هم نړیوالو ته ډیره مهمه او په زړه پورې ده، د همدې له 

 پاره د نړۍ په ډیرو ژبو ژباړل شوې ده.
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25   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 

کال د می له پنځې نه د می تر اتمې  ۲۰۱۶په ډنمارک کې د خپلو سفرونو په لړ کې د دننه 
پورې، کوپنهاګن کې وم او د لیدلو وړ هغه ځایونو ته ورغلم چې نه مې وو لیدلي: د کوپنهاګن 
ژوبڼ، د فریدرکس بیرګ بڼ، د ډنمارک د ملکې د اوسیدو ځای شا و خوا سیمه، د سمندر وړې 

 سیمه او… ښاپیرۍ د ناستې
 

د ډنمارک په پالزمینه کې، د اوبو په څنډه کې د سمندر د وړې ښاپیرۍ د یادونو او کیسې د یاد 
ساتلو په خاطر، د سمندر د وړې ښاپیرۍ مجسمه جوړه شوې ده او د اوبو په څنډه کې پر یوې 

و را تیږې داسې کینول شوې ده، جې لیدونکي یې داسې ګڼي چې وړه ښاپیرۍ همدا اوس له اوب
 وتلې وي. هره ورځ هم ډنمارکیان او هم له بهره راغلي سیالنیان د وړې ښاپیرۍ لیدلو ته ورځي.

 

کال د می میاشتې په شپږمه وتوانیدم چې لیدلو ته یې ورشم. ما ته تر نورو  ۲۰۱۶زه هم د 
ې، لیدونکو ځکه د وړې ښاپیرۍ لیدل او مالقات مهم او په زړه پورې و، چې ما یې کیسه ژباړل

د مینې ټول داستان یې را ته مالوم او د وړې ښاپیرۍ له قربانۍ او فدا کارۍ نه خبر او آګاه یم. 
په مینه ورغلم او ټوله تلوسه مې دا وه چې څو شیبې په خیال کې یوازې، د دې د ناستې د ډبرې 

، د په څنګ کې په دا بله ډبره ور سره کینم،د زړه په باغچه کې راز و نیاز ور سره وکړم
 ناکامې مینې او د هغې د درد پو ښتنه ځینې وکړم او…

 

 
 

د سمندر وړه ښاپیرۍ پټه خوله،له دوه سوه کلونو را په دې خوا تر اوبو الندې مخلوقاتو او 
مځکې د مخ د مخلوقاتو د برید پر کرښه، د سمندر په څنډه کې پر یوې تیږې باندې داسې ناسته 

را وتلې وي، د خپلې نا کامې مینې په ُچرت کې وه او د دوه سوه وه لکه همدا اوس چې له اوبو 
 کاله مخکې انسانانو د کړو وړو ننداره یې د اوسنیو انسانانو په څیره کې کوله.
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26   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 

د اوبو له تل نه راختلې د سمندر وړه ښاپیرۍ یکي یوازې ناسته وه، ځان یې یوازې او بې 
مخلوق زښت ډیر و چې یو په کې زه وم. ما  غمخوره ګاڼه؛ خو شاو خوا ته یې د مځکې د مخ

هڅه وکړه چې څنګ ته یې ورشم او د زړه خواله ور سره وکړم، ور ته و وایم چې چې په دې 
راغلو خلکو کې ښایی تر ټولو زیات ستا د نا کامې مینې کیسه او درد ما ته مالوم وي، زه یې 

انو ما ته ښه مالوم دی چې دوه سوه درک کوالی شم، ستا د مینې هغه داستان تر نورو راغلو کس
هانس د انسانانو تر سترګو او غوږونو رسوالی و، هغه مې لوستی دی، د زړه په   کاله مخکې

 غوږونو مې اوریدلی او درک کړی دی او خپلې مورنۍ ژبې ته مې ژباړلی هم دی. 
 

سره واخلي،   د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره وه، هر چا غوښتل چې نږدې ور سره ودریږي، عکسونه ور
خو د سمندر وړه ښاپیرۍ د خپلې مینې ناکامیدو ته داسې په ُچرت کې تللې وه چې تا به ویل چې 
د دې خلکو په راتلو او تللو باندې ال خبره هم نه ده. ما بیا هم هڅه کوله، خو د خلکو ګڼې ګوڼې 

او خبرو کولو هڅه کوله زما د هیلې د تر سره کیدو مخه نیوله، خو ما بیا او بیا د ور نږدې کیدو  
 چې په پر له پسې ډول مې لمسي غږونه را ته کول:

 

  نیکه جان الجه چې جو)نیکه جان راځه چې ځو( او نیکه جان الجه چې جو!!!
 

 
 

 مې مقالې پایدرید 
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27   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 کرویر مارییا

 

(Marie Krøyer) 
 

(Et kærlighedsdrama ) 
 

 یوه عاشقانه ډرامه 
 

 مه مقاله څلور
 

 
 

( یوه عاشقانه ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه Marie Krøyer)کرویر مارییا
 Marieماریا کرویر ) کیرکه ګارد په نومونو، دوو ډنمارکي لیکوالو د مشهورې ډنمارکۍ نقاشې

Krøyer( د ژوند پر حاالتو باندې، د ماریا کرویر )Marie Krøyer یاداشتونو ( له ورځنیو
 نه هم استفاده سره لیکلې ده.

 

تر څنگ، خبره پر حاجي محمد نوزادي او د نوزادي په فرهنگي هنري هڅو  کرویر مارییاد 
باندې را څرخي. تر هغه بریده چې زه نوزادي پیژنم، د ده فزیکي او رواني جوړښت داسې نه 
دی چې غلی کیني او لکه د چا خبره وخت واړوي. نوزادی اکتیف جوړښت او فعال روان لري؛ 
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یا د خپلو فرهنگي هڅو په لړ کې یوه ژباړه کړې ده، داسې د همدغه اصل له مخې یې دا ځل ب
 ژباړه چې هم یو ریښتینی حقیقت دی او هم ژورنالستیک ــ هنري ارزښت لري.

 

( په نامه یوه عاشقانه Marie Krøyer)کرویر مارییاد نوزادي له خوا ژباړل شوی اثر، د 
نومونو، دوو ډنمارکي لیکوالو د ډرامه ده چې د کریستن آلبورگ او کارل آگه کیرکه ګارد په 

 Marieماریا کرویر د ژوند پر حاالتو باندې، د ماریا کرویر ) مشهورې ډنمارکۍ نقاشې
Krøyer .له ورځنیو یاداشتونو نه هم استفاده کړې ده ) 

 

( P.S. Krøyerکرویر« ) سیویرین ماریا کرویر نقاشه وه او له یو بل ډنمارکي نقاش »پیتر
پیل کړ او په دې داستان کې د دوی عشقي او هنري گډ ژوند او اړیکي داسې سره یې گډ ژوند 

 انځور کړای شوې دي چې د راتلونکو نسلونو له پاره یو ښه اخالقي درس کیدای شي.
 

ماریا  کرویر یو عیاش شخص، خو پیاوړی نقاش دی او له بده شامته چې ښکلې سیویرین پیتر
کال کې واده سره کوي، خو د دې واده او مینې پای ناکامي ۱۸۸۹یې هم په دام کې لویږي او په  

 او جدایي ده. 
 

 
 

 ماریا خپل ورځني یادداشتونه لیکلي او په دې کتاب کې لیکوالو له هغو نه هم استفاده کړیده. 
 

د ورځنیو یادداشتونو لیکل تقریباً یو دود غوندې دی که یې څوک ولیکي، په راتلونکو څیړنو، 
یې په مستند ډول کارولی شي او داسې هم شوي دي او وبه شي چې دغه ورځني لیکنو کې 

یاداشتونه کله، کله د تاریخ لیکنې او هنري آثارو په لیکنه کې د خامو موادو په توگه هم کارول 
 کیدای شي، چې په دې کتاب کې لیکوالو دا کار کړی دی.

 

نوزادي یې په خپلې هغې مقدمې کې دا چې زموږ د نوزادي پام څنگه دې اثر ته ور واوښت، 
بیانوي چې د ژباړل شوي کتاب له پاره یې لیکلې ده، خو زما له پاره مهمه دا ده چې پښتو ژبې 
ته د دې یاداشتونو اړول او ترجمه کول؛ که له یوې خوا پښتون لوستونکي ته د لوستلو له پاره 

ل ډول کې کامالً نوی دی او داسې نوي مواد او کتاب غوره شوی او ژباړل شوی، چې په خپ
ژورنالستیک، اخالقي او هنري ارزښت لري، نو له بلې خوا د دې اثر ژباړل د پښتو ژبې د غنا 
له پاره او د پښتني فرهنگ د بډایتوب له پاره یوه ډیره ښه او د ستایلو وړ هڅه ده، چې زه همدا 

لمي هڅو ستاینه او مننه کوم، اوس یو ځل بیا د استاد حاجي محمد نوزادي د ټولو تخلیقي او ع
 په تیره د ده له ژباړو نه چې په زلمیتوب کې یې را پیل کړیدي او اوس هم دوام ورکوي.
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د نوزادي دا علمي کارونه ښیي چې دی په دې پوه شوی چې په یوه ژبه کې ژباړه څومره او 
« تر سرلیک الندې د پښتو او د ژباړې اړتیاد »  صالح محمد صالحولې ارزښت لري. ښاغلي 

 کې لولو:    مقدمهژباړې د اړتیا په باب کتاب ولیکه، د هغه کتاب په 
 

روزونكې او مرستیالې په كچه ارزښت لري، هره ژبه  سترې ژبې لپاره د یوې ژباړه د هرې»
ټولنیز، ښوونیز او فرهنګي ډګر كې ځان  په مرسته هم ژوندۍ پاتېږي، هم په پوهنیز، د ژباړې

ره اواروي. اوس ځینې ملتونه د ژباړې د ارزښت لـه مخې دومره ویښ او ته د پرمختـګ ال
چې مذهبي،   یې. پرته له دې  او خپروي  هڅاند شوي، چې هر ارزښتمن كتاب په خپله ژبه ژباړي

 .«او خنډ وي برید لپاره كوم فرهنګي او ټولنیز توپیر د هغوى
 

د ژباړې د همدغه ارزښت او اړتیا له مخې نوزادي مټې بډ وهلي دي او هر کال یو یا دوه 
 کتابونه او څو مقالې په دقیق ډول انتخابوي، ورته کیني او پښتو ته یې را ژباړي.

 
نوزادي د خپل عمر په داسې یو واټن کې واقع دی چې اوس یې باید په هر اړخیز ډول استراحت، 

ه کوالی، خو دی له خپل وطن، خلکو، فرهنگ او ژبې سره داسې لیونۍ مینه تفریح او سفرون
لري چې هره ورځ، ال هر ساعت په دې ُچرت او فکر کې وي چې څه وکړي چې دا ژبه او 

 فرهنگ بډای شي او...
د همدغو سوچونو او خدمتونو په لړ کې یې دا ځل د مشهورې ډنمارکۍ نقاشې، ماریا کرویر 

(MarieKrøyerپ ) .ر ژوند باندې لیکل شوي کتاب ته ور پام شوی دی او را ژباړلی یې دی 
 

له نورو ژباړو سره یې، د دې ژباړې توپیر دا دی چې دا ژباړه یې د ژباړو د یوې اوږدې 
تجربې پایله ده، ده په ځوانۍ کې له روسي ژبې نه ژباړې پیل کړې ، بیا یې ښې غځولې، په 

ډنمارکي ژبې له غني آرشیف نه یې د دې اثر په انتخاب او  کې پوخ شوی دی او اوس دا دی د
ژباړې سره بیا ثابته کړه چې دی له خپلې ژبې سره او د هغې له غني کیدو سره څومره مینه 

 لري. 
 

د نوزادي دا نوې ژباړه اوس د چاپ په درشل کې ده، کله چې د لوستونکو په واک کې ورکړل 
 ل او قضاوت یې د لوستونکو.شوه، بیا نو ژباړه د نوزادي، لوست

 
 مې مقالې پایڅلورد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://ketabton.com/book/89
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 د افغانستان اوسنی حالت
 

 او
 

 «»د امپراتور نوې جامېد هانس کریستیان اندرسن
 

 مقاله پنځمه
 
کال په اګست کې مې د مشهور ډنمارکي لیکوال هانس کریستین اندرسن د یو جالب  ۲۰۱۵د 

 .کړه او هماغه وخت مې پر لیکه کړه بشپړه )د امپراوتور نوې جامې( ژباړه داستان
 

چې واکدار ته خلک او وطن دومره مهم نه دي لکه د ده جامې. ظاهراً په داستان کې راغلي دي  
له ډیر قیمتي ټوکر نه جامې ور ته جوړیږي، خو ټوکر دومره نازک وي، لکه د افغانستان 
حاالت. کله چې جامې اغوندي، ټول ځان یې ښکاریږي، لوڅه کونه روان وي، خو دی فکر 

 .ديکوي چې پټ دی او ډیرې ښې جامې یې اغوستې 
 

ما ته د وطن په دې نازکو حاالتو کې دا کیسه میډیا بیا را په یاد کړه، د افغانستان اوسنیو وضعیت 
او د دې وضعیت په مقابل کې د ځینو واکدارانو بر خورد ته په کتو سره د هانس کریستین 

 :اندرسن»د امپراتور نوې جامې« یو ځل بیا ستاسو په مخ کې ږدم، وې ګورئ او وې ارزوئ
 

 د امپراتور نوې جامې
 

Kejserens nye Klæder 
 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_jamey.pdf
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کلونه پخوا یو امپراتور ژوند کاوه چې نوې او ښکلې جامې یې ډیرې خوښیدې او خپلې ټولې 
پیسې به یې د ځان په سمبالولو لګولې. هغه خپلو سرتیرو ته هم پام نه کاوه، کومې نندارې ته نه 

ښودلو له پاره یې ښه  نه ووت؛ خو د خپلو نویو جامو دته، د آس په سورلۍ د ځنګله په سیل هم 
ډیر وخت او ښې ډیرې جامې درلودې، داسې چې د ورځې د هر ساعت له پاره یې یو جوړه 
کالي درلودل او پر له پسې به یې بدلول. دی دومره مصروفه و چې فکر کیده چې»امپراتور د 

داسې و چې:»امپراتور د کالیو په مشاورې یا مصلحتونو په کوټه کې دی«، خو په اصل کې 
 المارۍ کې لګیا و«

 

 
 

د امپراتور د اوسیدو ښار، له خوښیو ډک ښار و. هره ورځ هغه ښار ته ډیر نا پیژانده خلک 
راتلل. یوه ورځ دوه حیله ګر دې ښار ته ورغلل او ځانونه یې ټوکر جوړونکي معرفي کړل. 

ـږي، کوالی شي و اوبي، داسې ټوکر چې نه هغوی ویل: تر ټولو ښکلی ټوکر، چې فکر یې کی
یوازې دا چې رنګ او طرحه یې ډیره عالي او ښکلې وي، بلکې هغه جامې چې له دې ټوکر نه 
اوبدل کیږي، یوه بله عجیبه ځانګړنه هم لري: هغه څوک چې د خپل مقام وړ نه وي یا ډیر احمق 

 وي، د چا پر بدن یې نه شي لیدالی.
 

خبرې واوریدې، ځان سره یې و ویل:»په رښتیا ډیره په زړه پورې به وي کله چې واکمن دا 
چې داسې جامې واغوندم، بیا نو کوالی شم پوه شم چې زما په امپراتورۍ کې څوک د خپل مقام 
وړ نه دی او و به کوالی شم چې د پوه او نا پوه توپیر وکړم. هوکې باید ژر تر ژره زما له پاره 

شي.« دواړو تیر ایستونکو نارینه ګانو ته یې ښې ډیرې پیسې ورکړې   همداسې کالي جوړ کړای
 چې خپل کار پیل کړي.

تیرایستونکوو خپله دستګاه کیښوده چې ټوکر و اوبي، خو دستګاه کې د اوبدلو له پاره هیڅ شی 
نه وو. هغوی له امپراتور نه وریښمین او طالیي سپڼسي وغوښتل، خو هغه یې و نه کارول او 

توبرو کې یې کیښودل. د شپې تر نا وخته به د اوبدلو له دستګاه سره ناست وو، چې  په خپلو
 ټوکر اوبي.
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امپراتور یو وار له ځان سره و ویل:»زړه مې غواړي پوه شم چې د کالیو اوبدلو کار څه ډول 
روان دی؟«، خو کله یې چې دا خبره په یاد کیدله چې: هغه خلک چې احمق او د خپل مقام وړتیا 
نه لري، نه شي کوالی چې دا ټوکر وګوري، نو په زړه کې یې عجیب حالت پیدا شو او له ځان 
سره یې و ویل چې اړینه نه ده چې له ځانه و ډار شي، خو زړه یې غوښتل چې د لومړي ځل 

 له پاره بل څوک ور ولیږي چې هلته څه تیریږي.
 

ت په باب خلکو یو څه اوریدلي وو او د امپراتورۍ په ټولو برخو کې د دې جادویي جامو د کیفی
ډیری خلک دې ته سترګې پر الرې وو چې په دې پوه شي چې ګاونډی یې څومره احمق او د 

 خپل کار وړ نه دی.
 

امپراتور سوچ وکړ چې:»زه باید خپل مجرب او وفاداره وزیر په اوبدونکوو پسې ولیږم چې د 
پوه سړی دی او له ده پرته بل هیڅ څوک هغوی کارونه څنګه روان دي. دا ځکه چې دا وزیر 

 د ده د مقام وړتیا نه لري.«
 

پوه او د باور وړ وزیر هغې کوټې ته ورغی چې دوه مکار اوبدونکي د تشې دستګاه په څنګ 
کې ناست دي او د اوبدلو په نامه ښوري، خو وزیر څه و نه لیدل او له حیرانتیا نه یې سترګې 

یې و ویل:»خدایه و رحمیږي، زه خو هیڅ شی نه وینمه.«، خو  بوټې را و وتې او له ځان سره
 څه یې و نه ویل.

 

مکارانو له ده و غوښتل چې د ټوکر اوبدلو دستګاه ته ور نږدې شي. هغوی تشې دستګاه ته په 
اشارې سره له وزیر نه د اوبدیدونکي ټوکر د طرحې، رنګ او ښکال په باب پوښتنې کولې. 

خپلې سترګې خالصې کړې اوبیا یې د دقت له پاره سره غونجې زاړه وزیر چې هر څومره 
 کړې، څه یې و نه لیدل، ځکه چې هلته هیڅ شی نه و.

 

 وزیر له ځان سره و ویل:
 

»یا خدایه! آیا زه نا پوه یم؟ هیڅ کله مې باور نه کیږي، که رښتیا داسې وې، نو ښه ده چې څوک 
دا به هیڅ ښه نه وي چې و وایم: هغه ټوکر چې پوه نه شي، آیا زه د دې مقام وړ نه یم؟ نه، 

 اوبي، زه یې نه شم لیدالی.«
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یوه مکار په داسې حال کې چې د اوبدلو پیښې یې کولې، و ویل:»ښه! د ویلو له پاره څه نه 
 لرئ!«

 

زاړه وزیر د خپلو عینکو له هغه اړخ نه د باندې وکتل او وې ویل:»واه ښکلی دی! دا طرحه، 
انځور او دا رنګونه! هوکې، زه به امپراتور ته و وایم چې ما یې له لیدلو نه په رښتیا خوند دا 

 واخیست.«
 

دواړوو اوبدونکوو و ویل:»موږ ویاړوو« او وروسته یې د طرحو او رنګونو نومونه یاد کړل. 
رکړي زاړه وزیر د دوی خبرو ته په دقت غوږ ونیو، څو وکوالی شي هغه بیا امپراتور ته تکرا

 او دا کار یې په هوښیارتیا تر سره هم کړ.
 

اوس نو دواړو تیرایستونکوو سړیو د ټوکر داوبدلو له پاره د نورو ډیرو پیسو، وریښمو او زرینو 
سپڼسیو غوښتنه وکړه چې هر څه خپلو جیبونو ته واچوي. د اوبدلو دستګاه لکه پخوا تشه چلیده، 

 لیدل کیده او دوی د کار کولو پیښې کولې.حتی یو سپڼسی هم په دستګاه کې نه 
 

امپراتور په ډیره بیړه خپل یو بل د باور وړ استازی ور ولیږه چې وګوري د ټوکر د اوبدلو کار 
څنګه روان دی او کله به پای ته رسیږي. په دې استازي هم د زاړه وزیر کانه وشوه. دې 

 ې بل څه ونه لیدل.استازي هم وکتل او وکتل، خو پرته له تشې دستګاه نه ی
 

دې استازي ته هم دواړو مکاروو نارینه وو دهغه څه په باب څرګندونې وکړې ، چې هلته نه 
 وو او بیا یې ور نه وپوښتل:»څنګه! ښکلی ټوکر نه دی!« 

 

د امپراتور استازي ځان سره فکر وکړ»زه احمق نه یم، ضرور زه د خپل مقام لیاقت نه لرم! د 
ره ښایي چې د چا را باندې پام نه شي.« او له دې سره یې د هغې ټوټې د خندا وړ ده! خو ما س

طرحو او رنګونو په ستایلو پیل وکړ چې هیڅ نه لیدل کیدل او مکارانو ته یې و ویل چې څومره 
یې ټوټه خوښه شوې ده. بیا نو امپراتور ته ورغی او ورته وې ویل:»هوکې، یوازې ښکلی 

 دی!«
 

ټوکر په باب غږیده چې دوو مکارانو اوبه. په پای کې امپراتور پریکړه ټول ښار د هغه پرتمین  
 وکړه چې ټوکر د دستګاه پر سر وګوري.

 

امپراتور له یوې منتخبې ډلې سره چې د ده دوه پخوا ورلیږلي استازي هم په کې وو، هغې کوټې 
یوه ټوټه څه، حتی ته ننوت چې مکاران لګیا وو او په ډیر جدیت یې د اوبدلو دستګاه کاروله چې  

 یو سپڼسی هم په کې نه و.
 

د امپراتو دوو باوري استازو غږ وکړ:»وګورئ! اعلیحضرتا، څه ښه رنګ او څه ښه طرحه 
 ده. آیا ډیره عالي نه ده؟«

 

دواړو زړو او باوري استازو تشې دستګاه ته داسې اشاره کوله، ته وا رښتیا ټوکر په کې دی او 
 ټول یې لیدالی هم شي.

 

پراتور ځان سره و ویل:» یعنې څه! زه خو څه نه وینم! بیرونکې ده! آیا زه احمق یم؟ آیا زه ام
د امپراتور د واک وړتیا نه لرم؟ دا له ټولو نه خطرناک څه وو چې کیدای شول ما ته را پیښ 

شي!« بیا یې تشې دستګاه ته په کتو سره د رضایت په ډول سر وښوراوه او وې ویل:»اوه، ډیر 
 ته دی! ډیر مې خوښ شو.« هغه نه غوښتل وایي چې څه نه شي لیدالی.ښایس

 

ورسره تللو درباریانو پر دستګاه سترګې وګنډلې، ډیر ټیټ و پاس شول، څه یې و نه لیدل، خو 
ټولو امپراتور غوندې و ویل:»اوه، ډیر ښکلی دی!« او امپراتور ته یې سپارښت وکړ چې د ده 

 مې وګنډل شي چې امپراتور یې په راتلونکو مراسمو کې واغوندي.له پاره، له همدې ټوټې نه جا
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هغوی ټولو و ویل:» عالي دی! ښکلی دی! پرتمین دی.« دا خبره خوله خوله شوه او ټولو 
رضایت ښکاره کړ. او امپراتور هم دواړو مکارانو ته »د اوبدلو د دستګاه نجیب زاده« لقب او 

 ور ته و نښلوي.د شوالیه نشان ورکړ چې پر ټټرونو یې 
 

دواړه مکار اوبدونکي، د مراسمو له تر سر کیدو یوه شپه مخکې، له شپاړسو لګیدلو شمونو سره 
شپه په ویښه سبا کړه. خلکو کوالی شول وګوري چې هغوی د امپراتور د نویو جامو د کار د 

، هوا خالصولو له پاره څومره هڅه کوي.هغوی داسې ښودله چې ټوکر له دستګاه نه را باسي
په غټو قیچیانو غوڅوي)باد ته یې توره ایستلې( او په بې سپڼسیو ستنو باندې یې ګنډي. او په 

 پای کې یې غږ وکړ چې د امپراتور جامې تیارې دي!
 

امپراتو له خپل ځانګړي ګارد سره په اوبدونکو پسې ورغی. دواړو مکارانو خپل السونه هوا 
په السونو کې وي او وې ویل:»دا پرتوګ، دا کمیس ته داسې جګ کړل لکه کوم شی چې یې 

او دا هم خولۍ« او پسې زیاته یې کړه:»د غڼې)جوال( د تار په سبک جوړې دي! کله چې 
واغوستل شي، انسان فکر کوي چې څه شی یې په ځان کې نه شته،  همدا د دې ټوټې ښیګڼه 

 ده.«
 

څه نه وو لیدلي، ځکه چې د لیدلو له د ګارد غړو ټولو په یوه خوله و ویل چې هوکې، خو دوی 
پاره هیڅ شی نه وو. دوو مکارانو و ویل:»که د اعلیحضرت غوښتنه وي، مهرباني دې وکړي 
خپلې جامې دې وباسي! موږ به د لویې آیینې په مخ کې تاسو سره مرسته وکړو چې خپلې جامې 

 واغوندئ.«
 

سې ښودله چې د ګنډل شوو جاموهره امپراتور خپلې ټولې جامې وایستې او دواړو مکارانو دا
برخه جال جال ور اغوندي، بیا یې داسې پیښې وکړې چې ګنې کوم شی یې له مال نه ور تاووي 
او ورپسې د جامو شاتنۍ برخه چې ورپسې زوړنده وي. امپراتور را تاو شو او د آیینې مخکې 

ي! څه ښه رنګ! څومره ودرید. ټولو و ویل:»اوه خدایه! څنګه درسره ښایي، څومره مناسبې د
 ښه طرحه! ډیرې قیمتي جامې دي!«

 

د دربار د تشریفاتو رییس و ویل:»اعلیحضرتا! هغه چتر یا خیمه چې د مراسمو په لړ کې باید 
 ستاسو پر سر وي، چمتو ده.«

 

امپراتور داسې ښودله چې ګنې د ډیرو مجللو او ښکلو جامو د امتحانولو په حال کې دی، یو ځل 
 نې مخکې را تاو شو او وې ویل:»ښه زه چمتو یم، آیا نه را سره ښایي؟«بیا د آیی

 

دوه تنه درباریان چې باید د امپراتور د جامو وروستۍ زوړنده برخه یې په الس کې ورپسې 
وړې وای، د ځان غولونې په ډول السونه پرغولي باندې ښورول چې ګنې د جامو زوړنده برخه 

ښوده چې دوی د جامو وروستۍ زوړنده برخه ونیوله، السونه په الس کې نیسي، نو داسې یې و
یې په هوا کې ښورول چې څه شی وړي. هغوی نه شو کوالی دا ومني چې څه نه ویني او څه 

 شی نه شته.
 

بیا امپراتور د هغې کیږدۍ خوا ته ورغی چې هلته مراسم تر سره کیدل. ټول ښاریان د واټونو 
له کړکیو نه راکتل او ویل یې:»خدایه! د امپراتور جامې څومره   کې والړ وو او یا یې په اړخونو

ځانګړې دي! شاتنۍ برخه یې څومره ښکلې ده! په امپراتور باندې څومره ښې ښکاریږي!« او 
په ټولو خلکو کې یو تن هم نه و دا ومني چې څه شی نه ویني. که چا څه ویلي وای، بیا ویل 

تیا نه لري. مخکې له دې هیڅ کله د امپراتور جامې کیدل چې دا احمق دی او د خپل کار وړ
 دومره د پاملرنې وړ نه وې ګرځیدلې.

 

 د خلکو په ډله کې یوه کوچني نارې کړې:»د امپراتور پر تن څه شی نه شته، لوڅ لپړ دی!«
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د کوچني پالر و ویل:»پاکه ربه، د دې بې ګناه کوچني خبرې ته غوږ شئ.« او خلکو په خپلو 
منځو کې په ګونګوسي پیل وکړ او هغه څه چې کوچني ویلي وو، دوی هم بیا ځلي و ویل:»د 
امپراتور پر تن څه شی نه شته، وړوکی ماشوم وایي چې د هغه په ځان کې څه شی نه شته.« 

 او په پای کې ټولو چغې کړې:»د امپراتور پر تن څه شی نه شته.«
 

حق د خلکو په خوا دی، خو له ځان سره یې و امپراتور وریږدید، ځکه هغه باوري و چې 
ویل:»زه باید مراسم تر سره کړم.« او په غرور سره یې ګام اوچت کړ. دوه درباریان چې د 

 جامو د وروستۍ برخې د وړلو پیښې یې کولې، هماغسې ورپسې روان وو!
 

 پایمې مقالې د پنځ
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 ډنمارکی اِتنوگراف،
 

 ویلهیلم فردیناند کالوس 
 

Klaus vilhelm Ferdinand 
 

Dansk etnograf 
 

 مه مقاله شپږ
 

 
 

د ډنمارکی اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند په باب خبرې کول او څه لیکل د دې له پاره اړین 
څرنگوالي دي چې یو خو یې د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دود دستور او کوچیانو د ژوند د  

ډنمارکی کالوس فردیناند هڅې، مرسته او تشویق   په باب ډیر کار کړی دی او بل دا چې د همدې
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و چې د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې د داستاني ادبیاتو د پاچاگي، سعد الدین شپون، د ژوند لوری 
 یې وربدل کړ.

 

او همکار په ډول کار کړی  شپون له کالوس سره په افغانستان کې دننه اوږده موده د ژباړونکي
دی. کالوس وکوالی شول چې شپون د ژوند په داسې پړاو کې له ستونزو وژغوري، چې هغه 

 د ژوند د پرابلمونو سیالو پسې اخیستی و. 
 

 ۲۱۲ـ  ۲۱۱ـ  ۲۱۰م کالونه، ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴)شپون سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، 
 مخونه( 

 

څوک و چې د شپون الس یې ونیو، د بې سرنوشتۍ له ستونزو نه راویسته او د کالوس هغه 
ډنمارک تر کوپنهاگن پوهنتون پورې یې را ورساوه چې بیا شپون د ډنمارک له امکاناتو نه په 
استفادې سره وکوالی شول له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شي؛ نو د کالوس د دې خدمتونو 

افغانان، بیا ټول پښتانه او په ځانگړي ډول د شپون صاحب کورنۍ له  په پار لومړی باید ټول
ډنمارکی کالوس فردیناند څخه منندوی اوسي چې زموږ د ادبیاتو دا ستره هستي یې تر ډنمارکه 
پورې راورسوله او بیا شپون له ډنمارک څخه امریکا ته والړ او هلته یې بیا وکوالی شول چې 

او داستاني برخه کې داسې آثار وپنځوي چې پښتو او پښتانه به یې د پښتو ادبیاتو په تخلیفي 
 هیڅکله هیر نه کړي.

 

 لومړی ډنمارکی کوچی پېژندونکی او اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند:
 

مه( نېټه، د ۱۹کال د اپریل په نولسمه ) ۱۹۲۶ډنمارکی اِتنوگراف، کالوس ویلهیلم فردیناند، د 
( نومي ځای کې زیـږیدلی او Herlufsholmجزیرې په »هیه لوفس هولم« )ډنمارک د شیلند 

کلونو په عمر مړ او د ډنمارک په آغوس نومي  ۷۸مه( د  ۵کال د جنوري په پنځمه ) ۲۰۰۵د 
 ښار کې خاورو ته سپارل شوی دی.
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په   ام کال لیسه پای ته ورسوله او له هغه وروسته یې د کوپنهاگن ۱۹۴۴کالوس فردیناند په 
ام  ۱۹۵۲پیل کړې او په  زدکړې( په څانگه کې خپلې etnografiپوهنتون کې د اِتنوگرافۍ )

-Kaj Birketکال کې د خپل الرښود استاد، مشهو اِتنوگراف »کای بیرکت شمیت ــ 
Schmidt.تر نظر الندې پای ته ورسولې » 

 

وس چې څنگه له پوهنتوني زدکړو خالص شو، په نشنل موزیم کې یې د ِاتنوگرافۍ په برخه کال
 م کال پورې وغځاوه. ۱۹۵۷کې کار پیل کړ او دا کار یې تر 

 

کال کې د اِتنوگرافۍ مسلک ډیر د پام وړ شو، په دې وخت کې په همدې  ۱۹۶۰کله چې په 
ده خپل شاگردان او نور خلک په دې برخه څانگه کې کالوس تر ټولو نوښتگر او مخکښ و. 

کې د کار له پاره وهڅول او په دې ډول یې د خپلو السته راوړنو لمن پراخه کړه او دا کار یې 
چې له شپیتمې لسیزې پیل کړی و، تر اویایمې او اتیایمې لسیزې پورې په جدیت سره وغځاوه 

 او پراختیا یې ورکړه.
 

م کال کې، د موزیم د مشر په توگه، د اِتنوگرافي   ۱۹۵۸کار په  کالوس د لومړي ځل له پاره خپل  
کال نه پیل کړ  ۱۹۶۰د روښانه راتلونکې په تمه پیل کړ. کالوس د اِتنوگرافي د علم تدریس له 

 او اویایمه او اتیایمه لسیزو کې پسې وغځاوه. 
 

رکی کالوس د ډنمارک په آغوس پوهنتون کې د اِتنوگرافۍ د مسلک بنسټ ایښودونکی ډنما
فردیناند دی چې د کارونو ټولگې او بیلگې یې د ډنمارک په »موسه گارد موزیم ــ  

Moesgaard Museum.کې خوندي دي » 
 

کالوس د خپل ځانگړي استعداد او ځواک له مخې دا نوښت وکړ چې د ډنمارک په »موسه گارد 
گې راټولې کړي او د « کې د بیالبیلو ټولنو د کلتور بیلMoesgaard Museumموزیم ــ  

خپلې ځانگړې مینې له مخې یې په ځانگړو نندارتونونو کې د خلکو د نندارې له پاره وړاندې 
کړې، چې د نورو ټولنو تر څنگه یې د افغانستان د پښتـنو کوچیانو کلتور هم نه و هیر کړی. 

 افغانستان ته یې پرلپسې سفرونه کول او په بیالبیلو والیتونو گرځیده.
 

 
 الوس د افغانستان په نورستان کې د خپل لومړني ماموریت په اوږدو کېک

 

http://www.moesmus-afghanistan.dk/?p=1636
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دا و چې غوښتل یې د خپلو علمي څیړنو او السته راوړنو ټولگه د ډنمارک  نوښت د کالوس بل
 هم وړاندې کړي.په ښونځیو کې  د درسي پروگرام له الرې زده کونکو ته 

 

کالوس په خپل هر سفر کې د افغانستان په بیالبیلو سیمو کې د پښتنو کوچیانو مېنو ته ورغلی 
دی، له نږدې یې د هغوی د دود او دستور ننداره کړې ده او د کوچیانو په مېنو کې ورسره ناست 

 مالومات ده ټول دی، هر څه یې لیدلي دي او بیا یې ثبت کړي دي؛ نو ځکه د کوچیانو په باب د
 د اعتبار وړ گڼل کیږي.

 

 
 کال ۱۹۶۰کالوس له پښتنو کوچیانو سره د خبرو په حال کې 

 

لیکلې  مقالېکالوس د افغانستان د پښتنو کوچیانو، کوچیتوب، دود و دستور په باب گڼې علمي 
 دي.

 

http://www.moesmus-afghanistan.dk/?p=1636
http://www.moesmus-afghanistan.dk/?p=985
http://www.gravsted.dk/person.php?navn=klausferdinand
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 د کالوس په باب د شپون خاطرات:

 

کالوس سره مرسته وه او ډیر کالوس فردیناند سره د شپون کار او آشنایي، که له یوې خوا له 
څه یې ورته روښانه کول؛ نو تر څنگه یې شپون ته هم ډیرې گټې ور په برخه کړې، ان دا چې 
شپون په خپلو یادداشتونو کې لیګلي دي چې ښځه مې هم د ده له برکته کړې ده. شپون دا کیسه 

 :په خپل »و، نه و، یوشپون و« کې په ډیر خواږه نثر داسې انځور کړې ده
 

»... د همدې کالوس له برکته مې خپله راتلونکې ماندینه )کورواال یا ښځه( هم ولیده، چې لکه 
سره بیزو لره بره کېده. دا زما د ترور لور وه او دوی په سره رود کې اوسېـدل. زما )راتلونکی( 

س سخر د جبارخیلو خان و، چې زه او کالوس ورغلو ډیره ښه شپه یې راکړه. په سهار، کالو
د ده د باغیچې په لسگونو چرگانو ته کتل چې د ټغره نه چارچاپیره په مچانو ټونگې وهي او 
زموږ سباناری هم ترې په امان نه و، نو یې د خان صیب نه پوښتنه وکړه چې تاسو خپلو چرگانو 
ته څه خوراک ورکوئ، چې بیگاه شپه یې ښوروا دومره خوند کاوه. د ډنمارک چرگان، هسې 

هره څاربه او ښوی دي، خو غوښه یې داسې بیخونده لگیـږي لکه هسې کاغذ چې خو په ظا
خورې. خان صاحب ته مې د ده بیان ترجمه کړ. هغه ډیر خوږ ځواب ورکړ، چې د کالوس 
سر تر ډیره وخته نه پر خالصیده. وې ویل چې زموږ چرگان بس درسته ورځ په ډیرانونو 

 یادوي...« گرځي او... خوري. کالوس یې تر اوسه هم
 

 مخ( ۸۷م کالونه، ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴شپون سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، )
 

شپون ته د کالوس د اشنایي او کار بله گټه دا وه چې د خپل وطن ډیرې نالیدلې سیمې یې ولیدلې 
 او د خلکو دود دستور سره له نږدې اشنا شو:

 

نولم او په پوهنتون کې پوره شو، دا و چې د افغانستان ځینې »... یو بل ارمان چې تل یې تخ
برخې چې یوازې مې په نقشه کې لیدلې، د یو تصادف له برکته یې لیدل راته ممکن شول. لکه 
د هزاره وو بهسود، شهرستان، غورات، چخانسور، د بوالن دره، پکتیا، د کوچیانو آبول او 

کوچیان ورکې تم کېدل او یا ترې تېـریدل. دا موقع تر گوماو بازارونه او نور هغه ځایونه، چې 
زیاتې اندازې د ډنمارکي انتروپولوجست، کالوس فردیناند په برکت برابره شوه. چې زه ورسره 
د ترجمان په توگه په سفرونو تللم. دې سفرونو زما هم د کوچیاني ژوند، بدلو او دود و دستور 

نه، په وچه د کوچیانو متخصص هم جوړ شو. د هغوی سره مینه پیدا کړه او په ناخبرۍ کې را

قامونه، پښې، د کالني کوچ الرې، د اوړي میله ځایونه، د هزاروو سره راکړه ورکړه او دښمني 
 دا ټول مې هم کالوس ته ترجمه کول او هم مې خپله یادداشتونه اخیستل...« 

 

 مخونه( ۸۷ــ  ۸۶م کالونه، ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴ )شپون سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه،
 

ما پخوا هم دا لیکلي وو چې له افغانستان نه د شپون صاحب د وتلو په اړوند د دې خبرې یادول 
اړین گڼم چې د شپون اقتصادي او سیاسي حالت د دې جوگه نه و چې دی دې مخامخ امریکا ته 

و« کې د راغلو اسنادو او کیسو په استناد، الړ شي. د ده په لیکنو، په تیره »و، نه و، یو شپون 
( په مرسته ــ چې دی Klaus Ferdinandشپون د ډنمارکي انتروپولوجست کالوس فردیناند )

یې د نجات فرشته بولي او شپون په افغانستان کې ور سره د کار اوږده مخینه لرله ــ له پیښور 
 نه ډنمارک ته راغلی و او بیا له ډنمارک څخه، له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. 

 

تې له څپلکو سره یو شپون د بریښنا د سختو ټکانونو او پر مځکه لگیدو په وجه یې د پښو گو
ځای سوځیدلې او د کوما په حالت کې تر روغتون پورې رسیدلی دی، بیا کورته راوړل شوی، 

 په بد حالت حیران پروت، چې کالوس ورباندې ورپېښ شوی دی. 
 

 شپون دا جریان په »و، نه و، یو شپون و« کې داسې لیکلی دی:
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مې د څپلکو سره اور اخیستی و. زموږ کور »... بس بیخوده پریوتلم. زه خبر نه وم چې پښو 
ته مخامخ د پاکستان د یو پیلوټ کور و، چې زما د بچیانو په شورماشور خبر شو، په منډه راغی. 
هغه د بامه په اوږه کوز چمن ته وړی وم، چې یې کتلي چې زه سا نه کاږم نو یې مصنوعي 

چاالن شوي دي. هغه هم د پېښور خوله په خوله سا راکې غړولې وه، چې بیرته مې سا راښکل 
هسپتال ته چلولی وم. درې ساعته بې خوده وم، چې سترگې مې پرانستې، گورم چې کورنۍ او 
دوستان ډله چارچاپیره والړ دي. اوله پوښتنه مې دا وه چې دا کوم ځای دی؟ بیا مې چې د سپـینو 

یم، خو بس دا یوه پوښتنه جامو ډاکتران ولیدل، نو ومې ویل اوس پوهیـږم چې په هسپتال کې 
راته ځواب کړئ او هغه دا چې ولې دلته یم؟ کور واال راته کیسه تیره کړه، ایله مې سر خالص 

 شو.
 

په ځای کیناسم، خو خوا مې را هسکېده. ډیر وروسته یې چې کور ته راوستم، نو مې پام شو 
 چې د ښۍ پښې گوتې مې ورتې غوښې او غټه گوته مې سوی سکور و.

میاشتې په ځای پروت وم او دربدرۍ او پیسو نشتوالي نه نیولې، تر بې وطنۍ او ناروغۍ دوه 
پورې له هرې خوا راباندې هجوم و. بیا د پالر خبره سترگو ته راته ودریده، چې ویل به یې 
بچیه چې سخته درباندې راغله، نو د ځانه سره دا گردانوه، چې صورته!  تیـږه شه! ما ویل چې 

 ې تیـږه شي، خو د زړه سره څه وکړم، د بچیانو د وږو نسونو سره څه وکړم؟صورت به م
 

 د نجات پرښته:
 

یوه ورځ د پېښور په غرمو کې په ګټ پروت وم او په چاورۍ مې د ځانه مچان شړل چې چا 
ور وټکاوه. زوی مې ورغی او وارخطا بیرته راغی، ویل یې یو سور ږیری شین سترگی په 

 نوم یادوي.انگریزي ستا 
 

دا وخت نو زما بچیانو په سکول کې یو څه انگریزي یاده کړې وه. ما وویل، ښځینه و ته وایه 
چې یوې خوا ته شي، بس رایې وله، چې راغی نو گورم چې زوړ یار ډنمارکی کالوس فردیناند 

 دی. 
 

له چایو او  کټ ته مې ودرید او زما د حال پوښتنه یې وکړه. ما ویل ته خو کښینه زوروره. پس
ډوډۍ مې وپوښته، چې څنگه راپـیښ شوی یې؟ هغه وویل چې زما اکاخیل کوچیان همدلته چیرته 
پراته دي، د هغو احوال اخستلو د پاره راغلم او هم مې په کونړ کې د یوې پروژې د پاره بودجه 

کا زوی راوړې، چې هغه سررشته کړم. خپله کیسه یې راته تیره کړه، چې د کوچیانو د مشر کا
سرور خان د لوگر د ازرې نه د چا په الس احوال را استولی چې که په پېښور راپېښ شوې، 

 یو ځلې زموږ ګیـږدیو ته هم سر راښکاره کړه.
 

کالوس ویل چې په ډینز هوټل کې مې اړولي، ستا پته مې د مجروح نه واخیسته، راغلم چې 
 یې، څه خبره ده؟ دواړه سرور خان ته ورشو، نو اوس گورم چې ته پروت 

 

ما ورته د کاکړو د خان کیسه چې دواړو تل یادوله تکرار کړه، چې چا ترې پوښتنه کړې وه، 
چې څه ناروغي لرې؟ هغه ویلي وو: »چې درو عزیزانو گوته پرې کېښوده« دواړه وخندل. بیا 

وي،   مې د پرې شوې گوتې کیسه ورته وکړه او ومې ویل، چې سرور خان ته خو به که نور نه
 په لکړه درسره الړ شم.

په بله ورځ کالوس د ډنـز نه راغی، موټر یې راوستی و. په لکړه وروختم او الړو. په پوښتنو 
 مو د کوچیانو کمپ صحیح کړ. د کچه کړۍ د یوې غونډۍ پورې لس دولس کیـږدۍ لکې وې.

 

هالله، شوه، لکه چې ټولو د دیرشو کالو یار، کالوس پېـژانده. چا د سرور خان کیـږدۍ ته بوتلو، 
سرور خان هم زما په شان ناسازه وو، لکړه یې لگوله بهر راووت او د کالوس سره تر غاړې 

 ووت. 
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مې  بیا نو تر ماښامه مرکې، ټوکې ټکالې او د پخوا وختونو کیسې وې. د سرور خان یوه خبره
هر، هر ځای کړې او هیڅ به مې هېره نه شي چې کالوس ورته وویل، ته خو اوس په حزب 
اسالمي کې یې، اتلس کسه مو قرباني ورکړي، نو که روسان ووتل او قدرت ستاسو شو نو باید 

 چې غټ منصب درکړي، د کوچیانوریٔس به شې که څنگه؟
 

کالوش ویل( ماموریت گناه ده ځکه چې  سرور خان په خندا وویل کالوشه )هغوی به کالوس ته
په هغې کې رشوت، حق تلفي او خنایت )خیانت( خامخا راځي، دا کار نه کوم، چې جهاد ختم 
شو نو په ازره کې د یوې غونډۍ پورې کیـږدۍ لگوم، یو تره خولی سپی به رانه تاو راتاو 

 اوس په شان خپل قاچاق کوم!کیـږي، یو څو میـږې به مې شپاله کې بغیـږي، په بیغمه زړه به د  
 

کالوس د ورځې د غیر حکومتي موسسو یا انجیوگانو سره بوخت و، شپه یې په ما راوړه. یو 
ماښام یې راته وویل، چې راځه د ډنمارک د خیریه مٔوسسې ریٔس شه، چې هم دې گوزاره وشي 

 او هم پام پرې غلط کړې. 
 

اق نه کوم؟ زه د دوو خرو وربشې سره ما وویل د هغې په ځای ولې د سرور خان سره قاچ
بیلولی نه شم، نه مې رشوت اخیستی او نه مې ورکړی دی. اوس مې د تنظیمونو او کونړیانو 
په بال مه اخته کوه. څو ورځې ورک و، لکه چې څوک افغان یې ورته پیدا کړی و، یا به یې د 

 پخوا نه په نظر کې وو.
 

پس د سباناري یې وویل، ولې نه راځې چې د کوپن هاگن یو سهار د خدای پامانۍ د پاره راغی.  
پوهنتون کې د کلتوري انتروپولوژۍ په څانگه کې څیړنه او تدریس وکړې. هم به درته تبدیل 
هوا )د ځای بدلون( شي، پام به دې په بله شي او هم به ستا نه یو څه گټه واخلو. ما وویل 

 ه، که دې کار خوښ شو، هغوی به راوغواړو.ماشومان به څنگه شي؟ هغه وویل ته یو ځلې راش
 

کالوس الړ او یوه میاشت پس یې یو موقتي پاسپورت او یو تکټ راواستاوه. بس الړم. دوه 
 میاشتې پس بېرته پیښور ته ستون شوم او د میرمنې سره مې مشوره وکړه، هغې وویل: 

 

بې هغې هم مهاجر یو، نه مو پیښور خپل وطن دی، د بابا کور به مو وي خو اوس رانه پردی 
 دی او نه د دنیا بل ځای، بس ستا خوښه. 

 

هم مې زړه کیده هم ساړه. د پیښور نه که نور څه نه و د وطن بوی خو راته، خو چې به مې د 
خبره راته نیغه، نیغه کېده چې »موږ تنظیمونو ناخوالې په زړه کړې، نو وبه بوګنیدم. د مجروح  

په دې چاپیلایر کې ډیناساران یو، نه تیرې داړې لرو نه ځغاسته کوالی شو، پښې مو نرۍ دي، 
 جوثه مو ستره، نو ډیر ژر به له منځه الړ شو« 

 

د دوستانو نه مې چې رخصت اخیسته، نو ویل مې چې کورنۍ خوندي کوم او زه بیرته راځم. 

 »ښه به بیرته راشې!« مجروح راته ویل
 

ـ ۲۱۲ـ ۲۱۱ـ ۲۱۰م کالونه، ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴)شپون سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، 
 مخونه( ۲۱۵ـ ۲۱۴ـ ۲۱۳

 

د ډنمارکي کالوس په مرسته شپون له خپلې کورنۍ سره د پېښور له جنجالونو را خالص او 

ه ترڅ کې شپون صاحب له صمد حامد سره د ډنمارک ته را رسیـږي. د همدې خوږې کیسې پ
 لیدو یادونه هم کوي، په دې ډول:

 

»... په ډنمارک کې یو ځلې ډاکتر صمد حامد هم راغی، څو شپې مې د ده د فضیلت نه برخه 
یوړه. حتی د کوپن هاګن د پوهنتون استادانو او کالوس هم د حامد د پوهې او درایت ستاینه 

 کوله...«
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 ام مخ( ۲۱۸ام کالونه،  ۲۰۰۵ل ـ ۱۳۸۴سعدالدین، و، نه و، یو شپون و، دانش خپرندویه ټولنه، )شپون 
 

دغسې چې د کالوس فردیناند او شپون لیدنه او کار د یو تصادف له مخې شوی و، له کالوس 
 سره زما )د دې کرښو لیکوال(  اشنایي هم د یو تصادف له مخې وشو، کیسه یې داسې وه:

 

کله، کله په خپلو یادداشتونو کې داسې ټکو ته اشاره کوي چې د لوستونکو او شپون صاحب 
څېـړونکو، د څو کلونو یا څو ورځو یا څو ساعتونو خواري ــ چې باید په یوه مطلب پسې یې 
وکړي ــ په یوه پروگراف یا یوه جمله کې رالنډوي او ورته یې په مخکې ږدي؛ لکه د کالوس 

 ادونې. فردیناند په باب د ده ی
 

ام( کال کې د شپون »و، نه و، یوشپون و« تر السه   ۲۰۰۶ما )آصف بهاند( په دوه زره شپږم )
کړ، په ډیر دقت سره مې ولوست او، څو ځایه مې د ډنمارکي کالوس فردیناند نوم له نظره تیر 

اب څومره شو، چې کالوس د افغانستان په باب او په تیره د پښتنو کوچیانو د ژوند او دودونو په ب
کار کړی دی، څومره یې له دوی سره مینه درلوده او څومره یې په خواریو او د زحمتونو په 
گاللو سره ځان په لرو پرتو سیمو کې د دوی تر مېـنو پورې رساوه او د دوی له کلتور او ژوند 

 پیښو نه یې ځان خبراوه.
 

نامه سره مخ شوم، نو په  کله چې د شپون صاحب په »و، نه و، یوشپون و« کې د کالوس له
افغانستان کې، په تیره له پښتنو کوچیانو سره د کالوس د کار په باب او د ده د ژوند د حاالتو په 

 باب زما تلوسه زیاته شوه. 
 

په همدې وخت کې مې د کالوس په باب د معلوماتو د تر السه کولو په پار، په ډنمارک کې د 
ه وغوښته او داسې مې په زړه کې غوټه کړې وه چې دا خپل کار د مشر، توربین ینسن  مرست

خو به تقریباً د شپون همځولی وي، نو به په اغلب گومان چې ژوندی وي او زه به له نږدې 
ورسره گورم، خبرې به ورسره کوم او په افغانستان کې به د ده د کارونو په باب پوښتنې ځنې 

ته راستون شوم، د کار مشر توربین ینسن را کوم؛ خو څو شیبې وروسته چې د دمې له پاره بیر
 ته غږ کړل او وې ویل: 

 

ام( کال وفات   ۲۰۰۵»آصفه! په خواشینۍ سره چې کالوس نور نه شته، هغه په دوه زره پنځم )
 شوی دی«

 

بیا مې د یو څه مودې له پاره د کالوس په باب د څه لیکلو فکر له سره ویست، خو په »تاند« 
 مه( نیټه۹کال د مارچ په نهمه )  ۲۰۱۴صاحب د خپلو جالبو لیکنو په لړ کې د   کې بیا هم شپون  

لیکنه خپره کړه چې په هغه کې هم د کالوس او افغانستان ته د کالوس د  یوه په زړه پورې
ډنمارکي شاگردانو د تگ د علمي سفر کیسه راغلې وه. د شپون صاحب په لیکنه کې د کالوس 

 راغلي دي: داسې شاگردانو په باباو د هغه د 
 

ال د ثور کودتا نه وه شوې، زما خیال دی را روا نه وه، چې یوه ډله نجونې له ډنمارک نه کابل »
ریسرچ یې کاوه، انتروپولوجست، کالوس  ته راغلې. د کوپنهاګن پوهنتون محصالنې وې، فیلډ

 راوستې وې. ، یناند چې لسیزې یې له کوچیانو سره تیر کړي وفرد
 

زه او اشرف غني د کالوس د پخوا وختو یاران وو چې د پوهنتون دوره کې مو په ریسرچ کې 
ورسره د   همکاري، کله ال ترجماني ورسره کوله. نو چې د ال و لښکر سره راغی موږ هم

مهال نو موږ استادان وو. اشرف لکه چې ال ډاکټري نه وه افغانستان په کلو بانډو ګرځېدو. دا 
 اخیستې، رخصتي راغلی و.
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پالن دا وو چې د شیبر له زړې الرې، په درې شکاري تر پلخمري بیا په دښتو مزارشریف ته 
الړ شو. تنکی پسرلی و. د دښتو شنیلو تازه نېښ وهلی و)یره لکه دا اوس د حوت ورو ستۍ 

 په شیلو کې د کوچیانو لیري څرېدل.  شپې به وې( د غونډیو
 

تاشفرغانو ته مو شپه وروړه. درسته شپه په هوټل کې کټمالنو د ډنمارکي   چې لنډه یې کړم
نجونو په سرو غوښو میلې وکړې. په سهار مو د بازار په قیماقچای او شیرمال )په شودو کې 

شو. د دې دوکان د   شروعاغږل شوې ګردې ډوډۍ( سبناری وکړ او بیا نو د جنوکیو ریسرچ 
زانګو عکس واخله، په بل دوکان کې د زرکې کرکړې ثبت کړه، د دوکان د اله چو)د کرزي 
والې چپنې تان(، او د سماوارچي د چلم او سرخانې او چارخانې عکسونه واخله، د مشهور 

 سندرغاړي، بنګیچه استاد او یوسف دمبوره چې عکسونه واخله، غږونه یې ثبت کړه. 
 

تاشفرغان بازار ته هغه وخت ګرم ویل کېده. ګرم بازار هغه و چې دوکاندار به له کوڅې ها  د
خوا خپله د نسوارو ډبلی بل دوکاندار ته ګوزارولی شو، مانا کوڅه به تنګه وه، لکه د کابل 
شوربازار یا د ننګرهار د کږې بازار. دا موږ ته عادي خو د کالوس ښځګله و ته د هالیووډ 

 ه.سینما و
 

ناڅاپه مو یو سړی ولېد چې یو وړوکي، د نه یا لسو کالو ما شوم یې راګیر کړی وو، په مخ یی 
څاپیړې ورکولې. نورو ورته کتل خو هیچا مداخله نه کوله. د کالوس شاګردانو چا عکس اخیست 
او نورو ورته تري تري کتل، ژبون یې وهل شوی و. سړی بېدرکه غټ څټی و، ځکه به نو چا 

   ..«له نه کوله.مدا خ
 

ما پخوا ال په نظر کې درلودل او په لیکلې بڼه مې ژمنه کړې وه چې زه به د کالوس فردیناند د 
ژوند او په افغانستان کې د ده د کارونو په باب یو څه لیکم او دا دی ایله اوس بریالی شوم چې 

لیکلې وه، هلته ما د د دې  مقاله دا کار وکړم. د شپون صاحب د مړینې په پار ما یوه مفصله
 مقالې د لیکلو ژمنه داسې کړې وه:

 

»له افغانستان نه د شپون صاحب د وتلو په اړوند دلته د یوې خبرې یادول اړین گڼم چې د شپون 
و سیاسي حالت د دې جوگه نه و چې دی دې مخامخ امریکا ته الړ شي. د ده په لیکنو، اقتصادي ا

په تیره »و، نه و، یو شپون و« کې د راغلو اسنادو او کیسو په استناد، شپون د ډنمارکي 
ـ چې دی یې د نجات فرشته Klaus Ferdinandانتروپولوجست کالوس فردیناند ) ( په مرستهـ 

انستان کې ور سره د کار اوږده او مخینه لرله ــ له پیښور نه ډنمارک ته بولي چې شپون په افغ
 راغلی و او بیا له ډنمارک نه شپون له خپلې کورنۍ سره امریکا ته کډه شوی دی. 

 

(، چې پښتنو Klaus Ferdinandد شپون او ډنمارکي انتروپولوجست کالوس فردیناند )
کار کړی دی؛ د اړیکو په باب او په تیره د کالوس د کوچیانو د ژوند او دودونو په باب ډیر 

ژوند او په افغانستان کې د هغه د تر سره کړیو کارونو په باب، په نظر کې لرم چې یوه مفصله 
 مقاله ولیکم.«

 

ما د دې مقالې په لیکلو او خپرولو سره خپله ژمنه پوره کړه او له خپله اړخه مې، تر یوې اندازې 
ادا کړ او هم مې د ډنمارکي انتروپولوجست او کوچي پیژندونکي کالوس   هم د شپون صاحب حق

فردیناند حق پر ځای کړ. اوس لوستونکي کوالی شي وگوري چې کالوس د پښتنو کوچیانو د 
 ژوند او دود و دستور په باب څومره کارونه کړي دي او څومره زحمتونه یې گاللي دي.

 

 مې مقالې پایشپږد 
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 کې زموږ د کلي )هېدرسلیف( کتابتون کډنمارپه 

 

 )د مطالعې دود او اړوندې ستونزې( 
 

 مه مقاله اوو
 
 

شپاړلس کاله او څو میاشتې کیږي چې زه د ډنمارک په جنوب کې، د جرمني پولې ته نږدې د 
هیدرسلیف په ښار کې ژوند کوم. دې ښار ته مې له راتگ نه څو ورځې وروسته د کتابتون لټه 
وکړه، پیدا مې کړ او ورغلم. د پښتو او دري ژبو د کتابونو پوښتنه مې چې وکړه، یوې میرمنې 
په ډنمارکي څه راته وویل، خو زه پوه نه شوم، بیا یې په انگلیسي راته وویل: »فالو مي!« د 

کتابتون په دویم پوړ کې یې یوې اوسپنیزې المارۍ ته ودرولم او پوه یې کړم چې دا ستا مورد 
 ظر کتابونه دي، وې گوره، که دې کومه پوښتنه لرله، بیا هم ما ته راشه.ن
 

ما په بیړه کتابونه وکتل، څو ټوکه مې په کې خوښ کړل او د پور کولو له پروسې وروسته مې 
 کور ته له ځان سره یوړل.

 

او لکه د دا دی اوس وروسته له شپاړسو کلونو هغه د افغانستان د کتابونو المارۍ تشه پرته ده 
چا خبره وتړل شوه، هغه هم په دې وجه چې افغانان یا سواد نه لري او یا هم له مطالعې سره 
مینه نه لري. په کور کې خو کتاب نه ساتو، که یې وساتو، نو بیا په ژوند کې د هغه پاڼې نه 

 اړوو او په دې بڼه یې ساتو:
 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
46   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 

ده امکانات ډیر دي. دا امکانات په څلور دلته په ډنمارک کې د زدکړو او مطالعې له پاره بیح
واړو سکندنویاي هیوادونو )ډنمارک، سویدن، ناروي، فنلند( کې یو شان دي، چې هر ډول کتاب 
دې چې د نړۍ په هر گوټ کې په کار وي، ځانگړنې یې مسؤلین درنه غواړي، پته دې لیکې، 

راپیدا کوي او تا ته یا ایمیل له  په شلو ورځو یا یوې میاشت یا لږ څه لږ و ډیره موده کې کتاب
الرې او یا هم لیکنی خبر درکوي چې ستاسو د اړتیا وړ کتاب مو را پیدا کړ کوالی شئ کتابتون 
ته تشریف راوړئ او کتاب په امانت ډول واخلئ؛ خو که کتاب مطالعه نه شي او څو تنه یې په 

ه یې په هماغسې بیړه ایسته کوي، امانت وانخلي، یانې له کتاب نه که استفاده و نه شي، بیرت
 ځای نه ورباندې بندوي، حتی کیدای شي په فزیکي ډول یې له منځه یوسي.

 

پخوا به په هرو شپږو یا اتو میاشتو کې د افغانستان المارۍ تشیده او لس یا شل ورځې وروسته 
چې هر  به یې نور نوي کتابونه له مرکزي کتابتون څخه راوړل. دا راوړل شوي کتابونه به

څومره ډیر پور کړای شول، هغومره ډیر به یې نور را پیدا کول، خو اوس د افغانستان کتابونو 
 پورې اړوند المارۍ بیخي تشه پرته ده.

 

پخوا به د لسو یا دولسو تنو په شاو خوا کې افغانانو کتابتون ته سر ورښکاره کاوه او کتابونه به 
ویې د مطالعې له پاره وړل، وروسته بیا د وخت په تیریدو سره شمیر را لږیده، تر څو چې درې 

 تنه پاتې شول: زه، زما میرمن او جنرال صاحب حسن خان. 
 

سؤلین پوه شي چې دا کتابونه د مطالعې له پاره وړل کیږي، همدې د دې له پاره چې د کتابتون م
دریو یادو اشخاصو به یو کتاب په شپږو میاشتو کې درې ځلې پور کړ. او دا کار په همدې 
شپاړسو کلونو کې دومره تکرار شو چې نور موږ د راوړي کتاب له عنوان او لیدلو څخه ستړي 

 شوی وي. شوو او ښایي کتاب به له موږ څخه ستړی
 

اوس کار دې ته ورسید چې د افغانستان برخه لکه د چا خبره تعطیل شوه، دا مانا چې افغانان 
نوره هیڅ مطالعه نه کوي یا ښه ده و ویل شي چې اوس نو جنت ته رسیدلي دي ، نور نو مطالعه 

 څه کوي او...
 

م په کتابتون کې یې د یوه ورځ په الره کې د کتابتون یو مسؤله مېرمن په مخه راغله وې درلو
مهاجرو په باب یوې جوړیدونکې غونډې ته وبللم، ما هم له موقع نه په استفادې سره د افغانستان 
د کتابونو او د المارۍ د تشیدو ور یاده کړه. هغې و ویل چې د کتابتون په کمپیوتر کې دا ډیره 

نه دې چا پور کړی وي، د   موده یو داسې کتاب نه دې راجستر شوی چې د افغانستان له المارۍ
هغه له پاره مو هغه ټول کتابونه د بهرنیانو کتابتون ته ورستانه کړل، هغوی هم ښایي له منځه 
وړي وي، ځکه چې ساتل او پالل یې هم مصرف غواړي او موږ په هغه څه مصرف نه شو 

ې ته مه خپه کوالی چې د چا په کار نه وي. او دا یې هم زما د ډاډ له پاره ور اضافه کړه چ
کیږه، ستا که کوم کتاب په کار وي، د هغه فرمایش به موږ ولیږو او ډیر ژر به یې درته را 

 وغواړو. 
 

زه خو یې داسې انگیرم چې په کوربنو کې هیڅ نقص نه شته، ټوله ستونزه په موږ کې ده. موږ 
رجیح ورکوو چې یو چې له مطالعې او پوهې تر السه کولو نه ډیر، هغه بنډارونه خوښوو او ت
  نور پکې تور کارغان وباسو او ځانونو څخه سپینې کوترې جوړې کړو او...

 

 »په هغه ځای کې چی انسانی عقل شتون ولری، هلته باید کتاب هم شتون ولري.«
 

 )ویکتور هوگو( 

 مې مقالې پایاوود 
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 مقایسه
 

 )د بهرنیو چارو له وزارت نه تر کر کیلې پورې(
 

(villy søvndal ) 
 

 مه مقالهات
 

 
 

کال د مې میاشتې په اتلسمه نیټه، د ډنمارکي  ۲۰۱۵د خپل ورځني پروګرام له مخې مې د 
« ورځپاڼه تر سترګو شوه. د دې ورځپاڼې په ekstrabladetورځپاڼو د لیدو پر مهال د »

 villy) ِولي سوونداللومړي مخ کې د ډنمارک د پخوانۍ کابینې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي 
søvndalعکس چاپ شوی و ). 
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 د دې عکس په څنګ او الندنۍ برخه کې د لیکل شوو تورو مانا داسې ده:
 

 »سووندال د بهرنیو چارو له وزارت څخه تر خوشاله بزګر پورې،
 

 ( نوی ژوند،villy) د ویلي
 

 )ناروغه زړه(، ضعیف زړه
 

 ښځه تر اوسه هم ناروغه،
 

 کور،نوی جوړ کړی 
 

 زه ښه یم.«
 

کال د  ۲۰۱۳کال د اکتوبر له دریمې نیټې نه د  ۲۰۱۱ښاغلی سووندال څه باندې دوه کاله )د 
دسمبر تر دولسمې نیټې پورې( د ډنمارک د بهرنیو چارو د وزیر په توګه دنده تر سره کړې ده 

 او بیا د صحي ستونزو له امله له دندې الس پر سر شو. 
 

په جزیره کې، په کالنګ نومي ښار پورې اړوند، د خپل شخصي کور په   اوس د ڼمارک د یولند
 وړه کرونده کې په ډیرې خوشالۍ سره د یو بزګر په توګه دنده تر سره کوي.

 

د ښاغلي سووندال زوی لکه زموږ د هیواد د دوه ځلي وزیر د زوی په شان، د پالر د وزارت 
رښتیا کروند ګر دی او د بهرنیو چارو دا قرار دادي نه دی، بلکې د ډنمارکي وزیر زوی په 

 کله له خپل زوی سره په کر کیله کې مرسته کوي. ـ کور ناستی وزیر کله
 

)پشقل( سره داسې وې او دي چې و  د ډنمارکي وزیر اړیکې له وطن، وظیفې، مځکې، سرې
 ویل شول.

 

دوره پای ته رسیدلې ږي او یا یې د کار ـخو زما په وطن کې که یو وزیر له وزارته یا لرې کی
)د هماغه وزارت معینیت   ږي، آیا دا وزیر به بیا له وزارته یوه پټه پایه را الندې څوکۍـښودل کی

 یا کوم لوی ریاست چارې( د وطن د آبادۍ په نامه پرمخ بوزي؟ خامخا یې ځواب نه دی.
 

ی چې دوه ډیر مهم  ښه بیلګه یې د افغانستان په نږدې تیرو کابینو کې د یو داسې ښاغلي؟ نوم د
وزارتونه ور سپارل شوي وو او د هغو دندو په ترڅ کې یې د نورو القابو تر څنګ د »پشقل 

 بای« لقب هم و ګاټه.
 

 په دواړو وزارتونو کې د »پشقل بای« د کار مودې، د کار دورې او کار نامې ما لومې دي.
 

)پشقل(   ، وظیفې، مځکې، سرېدا چې د کار په موده کې د ښاغلي؟ »پشقل بای« اړیکې له وطن
سره څه ډول وې او وروسته له وزارتونو اوس څه کوي او رابطه یې له وظیفې، وطن، مځکې 

 )پشقل( سره څه ډول ده، ټولو خلکو ته لکه لمر داسې روښانه ده. او سرې
 

دندې کله چې د دغو دوو وطنونو د دوو وزیرانو د کار موده کې وظایف او له کار نه وروسته 
 سره پرتله شي، نو ښکاره به شي چې د ډنمارکي وزیر رابطه له وطن، وظیفې، مځکې او سرې

)پشقل( سره څه ډول وې او څه ډول دي او زما د وطن د دوو وزارتونو وزیر؟ اړیکې له 
 )سرې( سره څه ډول وې او څه ډول دي. وظیفې، وطن، مځکې، پشقل

 

 وڅیړل شي، بیا به د مقایسې پایله مالومه شي. کله چې دا دوه وزیران او د دوی کارونه
 

 مې مقالې پایتد ا
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 زما افغانستان
 

(Mit Afghanistan) 
 

)livet i den forbudte zone ( 
 

 د افغانستان په باب یو مستند فلم 
 

 نهمه مقاله
 

 
 

چې له ځینو څه موده مخکې یو فرهنګي دوست د یو ځانګړي بنډار په ترڅ کې را ته یاده کړه 
مهمو فرهنګي کارونو نه چې په بهر کې د افغانستان او افغانانو په باب تر سره شوي دي، د تا 
په ګډون هیڅ یو قلموال یا خبر نه دي او یا هم د هغو په باب څه نه لیکي او نه یې نقد کوي او 

 نه یې د ګزارش په بڼه یادونه کوي.
 

ې چې څه داسې مهم شوي دي چې زه او یا هم نور ما ور ته کړل یو لنډکی مثال خو به راکړ
قلموال غافله او ور نه نا خبره یوو. ده را ته وویل دا دی د ډنمارک په کوپنهاګن کې څه موده 

https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mit-afghanistan-livet-i-den-forbudte-zone
https://filmcentralen.dk/gymnasiet/undervisning/mit-afghanistan-livet-i-den-forbudte-zone
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وړاندې یو افغان له یوه ډنمارکي ټیم سره په ګډه، د افغانستان په باب یو مستند فلم جوړ کړی 
 مو څه نه دي پرې لیکلي او… دی او تاسو یا ورباندې خبر نه یاست او یا

ما ور ته کړل چې ته خو به د نقیب خواجه »زما افغانستان« نومی فلم نه یادوې؟ ده را ته کړل 
خیر یوسې هماغه یادوم، له ما نه خو یې نوم هم هیر و. ما ورته و ویل چې ولې ما لیکلي و او 

ورنۍ سره، په کوم ښار کې خپاره کړي مې هم دي، ښه په وخت او پر ځای ما خپله له خپلې ک
چې اوسیږم، ور ته کمپاین کړی د فلم رکالمونه مو ویشلي دي او په پای کې مې په خپله د خپلې 
کورنۍ له ځینو غړو سره فلم تر پای پورې لیدلی دی او بیا مې یو ښایسته مفصل ګزارش ور 

 کړی دی.خپور کال په فبرورۍ کې مې ۲۰۱۳ته لیکلی او د 
 

دې دوست هیله را نه وکړه چې چیرې دې خپور کړی دی، ما ته یې پته را کړه چې زه یې 
ولولم. ما سمدالسه ور ته ویل چې ما خو یاده مقاله په څو ویبپاڼو کې خپره کړې ده، په نورو 

رمن آنالین کې زما ځانګړي ویبپاڼو کې به یې تر السه کول لږ ستونزمن وي، خو په افغان ج
 آرشیف ته مراجعه وکړه، هلته یې لوستالی شې.

 

د مقالې سرلیک شته، خو چې کلیک یې   یوه ورځ وروسته یې بیا وپوښتلم چې انډیواله هلته ستا
مې د سمدالسه  کړې نه تر السه کیږي. ما چې کنترول کړ، په رښتیا چې نه تر السه کیده، نو

ه وویل چې څه خبره ده؟ هغوی و ویل چې ښایي هماغه وخت به کومه افغان جرمن دوستانو ت
، که یې اړتیا وینې، کیدای ېتخنیکي ستونزه پیښه شوې وي چې زموږ هم پام نه دی ورته شو

 شي بیا یې آنالین کړو.
 

خپلو لیکنو آرشیف را خالص کړ او د مقالې اصل مې را پیدا کړ چې اوس یې یو ځل د ما هم 
لست ښاغلي نقیب خواجه په باب اآنالین کوم، خو مخکې له هغه نه د افغان ــ ډنمارکي ژورنبیا 

دوې هغه مهمې خبرې چې د دې مقالې له لیکلو نه وروسته پیښې شوې دي، لومړی به د هغو 
 یادونه وکړم بیا به اصل مقاله راوړل شي.

 

ته ولیکله او خپره مې کړه، ما کله مې چې د ښاغلي نقیب خواجه فلم ولید او دا مقاله مې ور
 داسې تمه درلوده چې ښایي ښاغلي خواجه به یا خپله دا مقاله ولولي او له ما سره به د اړیکو او

یا به حد اقل کوم بل څوک د ده پیژندګلوو افغان دی خبر کا چې ستا پر  وخبرو ور پرانیزي ا
ل کې کوم استدالل لرې، خو له فلم داسې یو څه لیکل شوي دي، ته یې منې او که یې په مقاب

 هغې ورځې نه بیا تر نن پورې د ښاغلي فلم جوړونکي پته ونه لګیده.
 

کال په لسمه میاشت کې کیف ته یو سفر درلود، کله چې له سفر نه راستون شوم،  ۲۰۱۴ما د 
په تصادفي ډول مې ښاغلی خواجه د کوپنهاګن په هوایي ډګر کې ولید. ده زه نه پیژندم، ما 

پسې غږ وکړ ومې دراوه او ځان مې ور وپیژانده او په بیړه مې ورته وویل چې ما ستاسو ور
)زما افغانستان( باندې دغسې یوه مقاله لیکلې ده او غواړم د دغه فلم او ستاسو د  پر مستند فلم

نورو هنري ژورنالستی کارونو په باب افغان لوستونکو ته څه نور شیان هم ولیکم، زه ستاسو 
 او مشورو ته اړتیا لرم او… مرستو

دا مې د تیلفون شمیره او دا مې هم ایمیل، هیله ده چې ما سره اړیکې وساتئ، خو له هغې ورځې 
 بیا تر نن پورې د ښاغلي خواجه پته بیا هم ونه لګیده.

 

کال په لومړیو کې د کوم ورته  ۲۰۱۶په ډنمارکي میډیا کې مې ولیدل چې ښاغلي خواجه د 
هلته له تاو تریخوالي سره مخ  مستند فلم د جوړولو له پاره سوریې ته د تګ شوق کړی و، خو

تورکي  شوي وو، چې باید له یوه ژورنالست سره نه وای شوي.  شوی و او هغه څه ور سره
چې  انینو پر خالف ښه ډبولی و، داسې شین یې اړولی و لکه سوسنی بانجان، پولیسو د ټولو قو

لې جزیاتو باندې په أ کې د مس انتریو وروسته له لږ رغیدو نه یې بیا له کوم تلویزیون سره په
 خپله رڼا اچولې وه.

 

http://tolafghan.com/posts/26975
https://www.youtube.com/watch?v=zMAHAJx5L3s
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 زما افغانستان«  مقاله:»او اوس هم 
 
ډنمارکي   یو  د  افغان ــ ډنمارکي ژورنالست له خوا،   یو  هغه فلم نوم دی چې د  زما افغانستان« د»

 د  نیټې( ۳۱) یودیرشمې جنورۍ د کال د ۲۰۱۳دا فلم یو وار د  ټیم په مرسته جوړشوی دی.
 کال د ۲۰۱۳ د بیا کې او وړو ښارونواو  لویو( ۱۲) ډنمارک په دولسو د بجو،  ماښام په پنځو

ډنمارکي تلویزیوني چینل  یو د دقیقې وروسته،  نه څو بجو فبرورۍ د پنځمې نیټې د ماښام له اتو
(DR2 ،له خوا ) .په استثنایي ډول نندارې ته وړاندې شو 
 

لکه مات ورخ   زیانمن شوي دي چې،   پلوه داسې ځپل شوي او اړخیز  خلک له هر  زموږټولنه او
ږلۍ او… وخت ناوخته ورباندې ورښکته  باران،  باد، له هرې خوا اوبه ورباندې ورماتیږي.

خلک داسې  افغانستان ټولنه او د په دې ډول افغانستان او او هر څه پرمخ سره وړي ږي اوـکی
 دي لکه:

 

 ټوله بۍ« »آبۍ، 
 

 کوکې دي او… چیغې دي،  هرې خواته یې چې اړوې درد دی، 
 

 چا وکړل؟ دا
 

 څنګه یې وکړل؟
 

 ولې یې وکړل؟
 

له  سره هم نه شته او په سل ګونه نورې پوښتنې چې تراوسه پورې یې ځواب له افغانانو او
که خبروي  افغانان یا څوک نه پرې خبروي او که وي هم ــ چې شته ــ خو سره هم. بهرنیانو
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ی دي چې لوری ورنه کړای شو  ځکه چې افغانان په داسې دایره کې راګیر  ناوخته وي،   ډیر  یې، 
 دې ځواب به پیدا کړای شي. څوک دی چې د ورک دی.

 

همدې مقالې   بلکې زما اصلي موخه دا ده چې دا خبره د  فلم نقد نه دی،  په دې لیکنه زما مقصد د
له داسې  فلم، ته ورسوم چې دغسې یو افغانانوغوږونو ګوټ کې د ـ نړۍ په ګوټ له الرې د
 په باب جوړ شوی دی. افغانانو افغانستان او سره د محتویاتو

 

کې دې موضوع ته اشاره کړې ده چې په  مقالو په لړ ځینو خپلو ځلې د څو ـ څنګه چې ما څو
په  ستونزو دغو چې د سره مخامخ دي،  پردي چاپیلایر کې مهاجر افغانان له رنګارنګ ستونزو

 هم په فرهنګي ډګر کې ستونزې دي. ډله کې یو
 

بلکې یا یې دوی خپله ځان  ږي، ـږلۍ له آسمانه نه راښکته کی ستونزې افغانانو ته لکه باران او
دا هم  او له پاره په مخ کې ورته ږدي،  ترسره کیدو د اهدافو خپلو یا یې نور د ږوي اوـته زی

 ځان ته دالیل لري:
 

یا کوم نیم چې سواد ب سواد له نعمت نه بې برخې دي، زمو وطنوال په ډیره سلنه کې د خو یو
مطالعه نه  دوی له ډلې نه هم ډیره سلنه له مطالعې او روابطو نه قصداً ځان لرې ساتي،  د لري، 

 بې خبره پاتې کیږي.  ګوښه ساتي او په پای کې له فرهنګي کارونو  کوي ځان له هر څه لرې او
 )زما افغانستان( دی. ښه مثال یې همدا فلم

 

چې تکټ ورباندې   پرته له کوپن هاګن نه،  ، کې  ښارونو  ډنمارک په دولسو  دا فلم په عین وخت د
 له هغې ډلې نه په هیدرسلیف وړیا ډول وښودل شو،په کې  ښارونو په نورو لګول شوی و، 

(Haderslevښارکې چې زه له یو ) سره په کې ژوند کوم. افغانانو نورو شمیر 
 

لوی او واړه کال جنوري( په هېدرسلیف ښار کې  ۲۰۱۳د دې مقالې د لیکلو په وخت کې )د 
فلم  د خو تنه لویان دي، ( ۵۰چې له دې ډلې نه پنځوس) تنه افغانان ژوند کوې، ( ۸۸اته اتیا )

فلم  په داسې حال کې چې د څلورتنه تنکي ځوانان راغلي وو، لیدلو ته یوازې درې تنه لویان او
دې تر څنګه دا  د او و اعالنونه شپږ ورځې مخکې په عامه ځایونوکې لږول شوي ووښودل د

 کې ویشل شوي هم وو. بازار او له خوا الس په الس په ښار افغانانو اعالنونه د دوو
 

فلم اعالنونه او اړوند  آمر له خوا د مسؤل دفتر د یو ښاروالۍ د سترګو ولیدل چې د ما په خپلو
فلم په لیدلو ځانونه زهیر نه  هغو ښاغلو د خو افغانې کورنۍ ته ورکړل شول، توضیحات، یوې 

مینې  فرهنګ  سره د که له افغانستان او دغسې یې در واخله په نورو ښارونو کې هم. کړل.
 تله یې درنه وي. او نه لوړ دوی مقام بیا له ټولو د اوعالقې مسآله مطرح شي، 

 

 د نو نقشه په خپل ذهن کې ویستله، لیکلو همدې کرښو د فلم له لیدلو نه وروسته مې چې د د
 هغوی دې کور ودان وي زما د د افغانانو ته تیلفون وکړ،  تنو دقت له پاره مې څو معلوماتو د

خپریدو په باب یې  جوړیدو او فلم د د خو سمه توګه راکړل؛  نظر وړ معلومات یې په دقیق او
  هیڅ معلومات نه درلود.

 

فلم  ډنمارکۍ ژبې ته د غړی یې،  کورنۍ یو چې د داسې افغان ته مې هم تیلیفون وکړ، بل تن  یو
څه ګډ وډ معلومات   فلم په باب یې لږ  دې تر څنګ چې د  د  متن په ژباړه کې کار کړی و،  پښتو  د

پوښتنو په خاطر په جاسوسۍ هم تورن   ډیرو  د  ،دې فلم په باب  په غیر مستقیم ډول یې د راکړل، 
 اوراته وې ویل:کړم 

 تر شا ته هم کوم خاص استخباراتي هدف لرې او...« دې پوښتنو »د
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 دردونو څو د ،له ډلې دردونو وران افغانستان د »زما افغانستان« فلم کې هڅه شوې ده چې د
جوړونکی ګروپ په دغه کار کې زما له نظره  خو ته وروښیي،  لیدونکو تت شانتې انځور یو

 فلم دایرکترښاغلی نقیب خواجه. یره دپه ت پاتې راغلی دی، 
 

فلم په  د او فلم په ریکالمونو ښاغلي نقیب خواجه په باب د ډایرکتر، فلم د کوم معلومات چې د
دی په  مخکې ډنمارک ته راغلی دی، ده له زیږیدو د نقیب خواجه پالر،  د متن کې راغلی دی؛

په ژورنالیزم کې  ښوونځي ته تللی او شوی، په ډنمارکي ټولنه کې لوی  کوپنهاګن کې زیږیدلی، 
 ژبو کلتور،  پیښو،  افغانستان له عیني ژوندانه، دی د همدې په خاطر د یې زدکړې کړې دي؛ 

افغانستان له  دا وي چې دی د کې یو ضعف په دالیلو فلم د ښایي د او... نه لرې پاتې شوی دی.
 هرڅه سره ناآشنا دی. 

 

څه له   په مقصد باندې پوه نه شوم چې ولې او د جوړیدو فلم د  د خو پایه ولید،  ما فلم له سرنه تر
په فلم  خو فعالیت وي،  ډنمارکي عسکرو میشتو که موخه یې په هلمند کې د پاره جوړشوی دی؟

فعالیت په باب څه ویل شوي   نه یې د  هم نه شته او ډنمارکی عسکر  کې له سرنه ترپایه پورې یو
 اوهدف خو به رسوي. یومسیژ له خوا هم دا کارشوی وي،  استخباراتي کړیو که د او دي، 

 

 دې فلم جوړولو د تګ نه پخوا دا کارشوی وای،له  ډنمارکي عسکرو او که افغانستان ته د ناتو
طالبان   تروریستان دي،  افغانستان حالت دغسې خراب دی،   چې د  دلیل کیدای شو،  ښودلو ته یو  او

دې پالیسۍ له مخې چې  د که  او ږل کیږي؛ـمرستې له پاره قوا ورلی دلیل ددي او... په دې 
ځکه په افغانستان   بیا سمه ده.  نو  خپله مخه نیسه،   نور  خپله ډوډۍ پخه کړه او  تود دی،   راځه تنور

پوښتنې   د  بې سرپوښه دیګی شو،   ، بې خاونده  افغانستان یو  ټوپکي واکدارۍ په راتګ سره،   کې د
همدې تګ راتګ په لړ کې دوی هم  د پردل برو« مخه ونیسي،  کندل بیا، »دڅوک نه شته چې 

 بیرته په خپله مخه راغلل. پروګرام یې تطبیق کړ او خپل پالن او والړل، 
 

چیرې  دا فلم چیرې ځي او څه یې وکړل او څه وویل، افغانانو دا چې په دې فلم کې کلیوالو
دوی  په ګټه یا نقص دی؛  افغانانو افغانستان او څومره د کوم هدف له پاره او ښودل کیږي او د

ناچیزه مبلغ ورکړل   ته ښایي له موبایل سره یو  افغانانو  بې خبرو  بیوزلو  ورباندې خبر هم نه دي.
خوښې وړ تصاویر  د راغلو فلم جوړونکو هغو پیسو په مقابل کې دوی د چې د شوی وي، 

 واخلي.
 

 فلم محتوا،  فلم جوړونکي مسولین پرته له دې چې د  ښکاري چې دفلم له ظاهري اړخ نه داسې    د
 کړی دی او هسې دې ته خوشاله دې چې دوی مستند فلم جوړ ته پام وکړي؛  پایلو پیغام او

دې ترشا دوی کوم بل هدف ولري ــ چې ښایي ویې هم لري ــ دا به بیا بیله   که د  او  خپروي یې،
 بیل بحث وي. پوښتنه او

 

افغانستان په نورو  د فلم نورې برخې هم لري او له قراره دا اوریدو کوم چې د دا خبره ځکه
که دا معلومات   فلمونه اخیستل شوي دي،   دې ته ورته نور  په واسطه،   موبایلونو  کې هم د  والیتونو

 نه یم. زه ورباندې خبر چې څه وخت به راځي، دې فلم پاتې برخې هم شته، د نو رښتیا وي، 
پر لور روان  هوایي ډګر پیل کیږي چې ښاغلی ډایرکتر)نقیب خواجه( دڅخه فلم له کوپنهاګن 

کوم هوټل ډوله ځای ته یې  افغان ده ته هرکلی وایي، ښیي چې یو هلمند هوایي ډګر بیا د دی، 
 افرادو نومونه لیکل شوي دي،  هغو  موبایل باندې د  چې په هر  بیا موبایلونه ښودل کیږي،  بیایي، 
 دا تیلیفونونه باید ورکړل شي.چې 

 

فلم  او د په لیدلوسره لیدونکي پوهیږي چې مخکې له مخکې کوم تفاهم شوی و،  ودې انځورون د
 له دې وروسته ټول هغه شیان ښودل کیږي چې دې غیر له پاره افراد ټاکل شوي وو. اخستلو

 مسلکي افرادو په الس لرلو موبایلونو چمتو کړي وو.
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له  ته ویل شوي چې تاسو یوعادي لیدونکی هم په دې پوهیږي چې فلم اخیستونکو لیدلوفلم په  د
 او ورځني ژوند نه باید فلم واخلئ. کلي کور ورځنیو فعا لیتونو،  کورنیو،  خپلو

 

کله ښاغلی ډایرکتر)نقیب خواجه( راښکاریږي چې په یوه کوټه کې خپل  ـ فلم په لړ کې کله د
فلم په متن کې دی خپله  د کله په دري ژبه خبرې کوي. ـ ب خواجه کلهنقی پټاپ ته ناست دی.ـلی

کار له  اروپا په لوري د افغانستان له لوګر والیت نه د ده پالر پنځوس کاله پخوا د وایي چې د
همالته لوی شوی دی او په پښتو  دی )خواجه( په کوپنهاګن کې زیږیدلی دی،  پاره راغلی دی، 

 نه پوهیږي.
 

سره یې لیدونکی  خو بیا هم په لیدلو له دې چې ډیر کډوډ لیدلوته وړاندې شوی دی، فلم سره 
ژوند   د  وځښ  د  امنیت نشتوالی،  د  جګړې شتوالی او  د  اب حالت،رپوهیږي چې ښوونې روزنې خ

 بد حالت ته په کې پاملرنه شوې ده.
 

د  خراب دی. ښوونې روزنې حا لت هلمند په والیت کې د په ټول کې لیدونکي پوهیږي چې د
نه شتون له کبله نه شوکوالی   امنیت د  تن وایي چې د  له ډلې نه یو  فلم اخستونکو  دموبایل پر مټ  

چې  تن له یوې اته نه کلنې نجلۍ نه،  فلم په جریان کې یو دغه راز د ښوونځي ته والړشو.
ماشوم په ځواب کې وایي چې  پوښتنه کوي چې ولې ښوونځي ته نه ځي؟ ، پسونه پیایي ږې، ـمی

دلیل یې هم داسې ښیي چې پالر یې وایي چې که دا ښوونځي ته الړه  یې نه پریږدي او پالر
 الره کې د هپ تګ بله ستونزه جګړه او دته  ږې پسونه به څوک وپیایي؟ ښوونځیوـمی شي، 

 کرل دي. ماینونو
 

په ځانګړي  ژوند سطحه ډیره ټیټه ده،  د خلکو ږي چې دـورونه ښودل کیداسې انځکې په فلم 
کې پټ   خلک له ډاره په کورونو  هره ورځ جګړه ده،  ښځوحالت ډیر بد ښودل شوی دی،  ډول د

 ډزو له ویرې نه شي کوالی خپل ورځني کارونو پرمخ بوزي. دي او د
 

 نه دوی څه ډول تصویر له طالبانوپاملرنې وړموضوع دا ده چې  په دې مستند فلم کې بله د
طالب په نامه  د ژورنالست په رول کې، ځوان د په فلم کې لیدل کیږي چې یو وړاندې کوي.

په فلم کې  چې هغوی خپل مخونه پټ کړي دي،  سره ناست دی خبرې کوي،  درې داسې کسانو
په باب خبرې چاودنې   ماین ایښودنې او  ښوودل کیږي چې طالب ډوله شخص ته په تیلفون کې د

بل طالب په موبایل کې بې موزیکه طالبې  د او داسې لکه دی یې چې قومندان وي،  ږي، ـکی
 سندره اوریدل کیږي.

 

سره څه ډول اړیکې لرئ؟ هغه  له طالبانو په بل ځای کې له پولیس نه پوښتنه کیږي چې تاسو
نه  سره کار طالبانو له موږ نه لري او سره کار په ځواب کې ورته وایي چې طالبا ن له موږ

 کوو. موږ خپل کار هغوی خپل کار کوي او لرو،
 ږي او ورسره دـموټر ته پورته کی مړي دي،  داسې صحنې هم ښودل کیږي چې زخمیان او

  :فلم په جریان کې داسې ښوول شوې ده چې د ژړا اوریدل کیږي. ماشومانو
 

  ماین ایښودنه ده، 
 

 ، ماین چاودنه ده
 

  ، ډزې دي
 

  ، وژل دي
 

  ،مړي دي
 

  ، وینې تویدل دي
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 په پای کې وحشت دی. او
 

یوه  د ټپیانو پوښتنه کوي. ښاغلي ډایرکتر میلمه پال شخص روغتون کې لیدل کیږي چې د بیا د
په بل  دې حالت ته یې ورسوولو.  ډزې وکړې او  زخمي پالر ورته وایي چې پر موږ امریکایانو

ال له بل اړخ نه ماشومان امریکاي زغروال وسایط په یود یو رکې ښودل کیږي چې د تصوی
 تیږو اولوټو ولي او...

 

نه دا وي چې په افغانستان کې  له ښودلو داسې انځورونو موخه د جوړونکومسؤلینو فلم د که د
 بې امنیو  مرګ ژوبلې،  دې ګډوډیو،  د  ،موجودیت  په تیره امریکا یي عسکرو  بهرنیو سرتیرو،   د

جوړونکی ټیم ته  نو نه یې غواړي؛  وي اوله هغوی نه خلک کرکه کوي اوسبب  بد مرغیو او
ځینې حقایق  کړي فلم کې مو سره چې په برابر ـ له دې سره نیغ ډول وایم چې،  زه په براال او

مطرح کول ډیر ناوخته   جوړول او  اوس د داسې فلمونو  او  شته چې ټوله نړۍ ورباندې خبره ده، 
په ډنمارک کې نه په امریکا کې ښودل  کاله مخکې جوړ شوي وای اودا فلمونه باید لس  ده.

له  په تیروتنه پوه شوي وای، لیږلو د نظامي قوتونو افغانستان ته د شوي وای چې امریکایان،
بیا  ته یې د عاملینو لیږلو عسکرو د مبارزې بله الره یې لټولې وای، د طالبي وحشت سره د

 واک رایه نه وای ورکړې.
 

 هغه چا د د مبارزې ننداري ته ناست وو او له تروریزم سره د خت ټوله نړۍ غلې وه، هغه و
مبارزې له پاره   په مقابل کې د  غلو  او  تروریستانو  چې دوی د  الره وو،  رکار نتیجې ته سترګې پ

جګړې له پاره  سره د مخالفینو یا نورو له طالبانو هغه خلک چې امریکایانو انتخاب کړي وو.
اوله دې نه مخکې   تروریستان دي،   آیا په دې نه پوهیدل چې هغوی خپله غله او  انتخاب کړي وو؛ 

  سابقه درلوده. ورانیو او ترور غال، د کلونو ـ یې په کلونو
 

 انتخاب کړو ملګرو نه تښتي؛ اوس یې پایله دا شوه چې په خپله امریکایان او اروپایان له خپلو
 خوهغوی یې نه پریږدي. 

 

بل سره   له یو  په فلم کې راوړل شوی تصاویر  ټول تقریبا یوساعت او پنځه دیرش دقیقې دی.  فلم
په داسې لوري   په لیدلو سره لیدونکی په بل لوري بیول کیږي،   تصویر  هر  د  هیڅ ارتباط نه لري، 

  پای یا نتیجه یې هم هیڅ. پیل موخه یې هم نه وي مالومه او چې د
 

عیني  د خلکو افغانستان د پرته له شکه چې د کې ښودل شوي، ټول هغه شیان چې په دې فلم 
 ښیګڼې هم لري او مثبت اړخونه او ژوند ډیر افغانانو دې ترڅنګه د د خو ژوند ستونزې دي،

کوم بل څه   ته داسې ذهنیت ورکوي چې په افغانستان کې پرته له دې منفي شیانو  لیدونکو  بهرنیو
ښه شیان   او ویلو له پاره ډیر  لیدلو  په افغانستان کې د ښودلو، دا باید هیره نه شي چې    خو  نه شته؛

 یا هم په عمدي ډول نه ښودل کیږي. بې خبرۍ له مخې او هم شته چې معموآلً یا د
 

دافغانستان   خوږ والی په کې نغښتی دی،  چې ډیر مظلومیت او  یوه ماشوم په غږ  په دې ډول فلم د
کشش وړ ټکی همدا  د مثبت او ټولو فلم تر چې د ملي سرود په زمزمې سره پای ته رسیږي، د

 دی.
 

 تان دیـ سـانــ غـ ن افـدا وط
 ان دیـ غـ رافــه زت دــداع
 تورې د سولې کور د کور

 هربچی یې قهرمان دی...
 

 د نهمې مقالې پای
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 منډې
 

 کال ۲۰۱۴
 

 هغه کلی او دا کلی 
 

 )په جګړې پسې منډې که په ژوند پسې منډې(
 

(Stafet for Livet ) 
 

 لسمه مقاله 
 

 
 

له کوم کلي نه چې راغلی یم او په کوم کلي کې چې ژوند کوم، تقریباً یو ډول هوا لري، خو د 
خلکو په ژوند او مزاج کې یې د مځکې او آسمان په شان واټن دی. د پلرني کلي هوا او د اوسني 
کلي هوا سره ورته ده. نرمه او ژوند بښونکې، خو خلک یې توپیر سره لري. زما د پلرني کلي 

په ډنمارک   خوسیدونکي داسې تند مزاجه دي چې لکه د چا خبره نر مچ هم په پزه نه پریږدي،  او
کې د هیدرسلیف اوسیدونکي لکه چې ټول د مهاتماګاندي بچیان وي. ټول نرم خویه، خولې له 

پیروان دي چې ته وا هره ورځ به د عدم تشدد   عمليخندا ډکې او ټول د عدم تشدد فلسفې داسې 
ي ورته په غوږونو کې پو کړی وي. زما د پلرني کلي خلک هره ورځ جګړې ته درس ګاند

 تیار والړ وي او د دې کلي خلک نه جګړه پیژني او نه هم تاو تریخوالی.
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دا پوښتنه باید رامنځ ته کړو چې زموږ خلکو ولې تشدد او تاو تریخوالي ته مخه کړه؟ دوه 
  ځوابونه ورته ورکوالی شو:

 

 ټولنه کې بیسواده او نا پوه اکثریت،ــ په 
 

 ــ او زموږ د وطن د سیاسیونو پرله پسې تیروتنو او د نورو په افکارو تکیه کول.
 

هیواد او هیواد والو باندې دغو دالیلو داسې حالت راوستی دی چې زموږ وطن یې د  رزموږ پ
ې بدل کړی دی، پردي خپل پردیو افکارو او د هغوی د وسلو په یوه البراتوار او پولیګون باند

 منفي افکار او وژونکې وسلې په کې آزمیي. 
 

ټوله نړۍ ورباندې پوهیږي، پرته  ، دا چې زموږ په وطن او خلکو څه روان دي او څه تیریږي
دا چې دغه حالت زموږ وطن له څه ډول برخلیک سره مخ  زموږ له اکثریت هیواد والو، او

ږي چې غږ یې ـرکوي، په دې باندې د ټولنې یو اقلیت پوهیکړی او راتلونکو نسلونه ته مو څه و
 څوک نه اوري او که یې واوري هم غوږ نه ورته نیسي.

 

زما او ما غوندې خلکو ستونزه همدلته، په همدې شرایطو کې سر را پورته کوي چې له آغسې 
، او دغومره ستونزو او جنجالونو یخلکو زیږیدلی او په هغې ټولنې او هغو قوانینو کې لوی شو

 یې شاوخوا محاصره کړې ده، څنګه کوالی شي له دې شرایطو سره ځان جوړ او برابر کړي. 
 

شرایطو سره ځان برابرول ځانګړی هنر غواړي. دغه نا متوازن  د نورو ټولنو له قوانینو او

 سر خوږی پیدا کړی دی.ټکي دي چې په بهر کې یې کوربه ټولنو او زموږ ډیری هیواد والو ته  
 

زره خلک ژوند  ۵۵زه د ډنمارک په جنوب کې په یوه واړه کلي کې دیره یم. دلته شا و خوا 
ساعتونو له پاره )د  ۲۴کال د سپتمبر په شپږمه او اومه نیټه د  ۲۰۱۴کوي. په دې کلي کې د 

 الندې د منډو سیالي تر سره شوه.  ژوند له پاره منډې( ترشعار
 

 
 عکس کې د هیدرسلیف هغه سیمه لیدل کېږي چې هر کال د منډو سیالۍ په کې ترسره کېږي په پاسني
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خلکو له ِسني او ِجنسي توپیرنه پرته په لوبو کې د ګډون له پاره په ګڼو ټیمونو کې نومونه لیکلي 
 وو.

 

سره مبارزه ده او په سرطان اخته کسانو   ۍان ناروغطد دې راټولېدو او منډو اصلي موخه له سر
 سره مرسته ده

 

 د منډو د جوړېدو په ځای کې داسې جملې هم لیدل کېږي:
 

«Kræften sover aldrig» 
 

 »چنگاښ ناروغي هېڅکله نه ویده کېږي!«
 

 پرته له توپیر نه واړه او زاړه په دې سیالیو کې گډون کوي:
 

 
 

سیالیو سره دا و چې په نورو سیالیو کې ګټونکي یو څه تر السه توپیر یې له نورو سپورتي 
کوي، خو په دې سیالیو کې هیڅ چا مادي څه تر السه نه کړل، بلکې له خپلو جیبونو نه یې په 

 سیالیو کې د ګډون ونډه ورکوله.
 

په دې میله ډوله سیالیو کې چې څومره شیان خرڅ کړای شول، له ګټې نه تر السه شوې پیسې 
 سرطاني ناروغیو سره د مبارزې فونډ ته ولیږدول شوې. له
 

 :د دې خوړو له خرڅالو نه دیرش زره کرونه ټاکلي فوند ته ورلېږل شوي دي
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د سیالیو د تر سره کیدو په سیمه کې د سرطاني ناروغیو په باب مالوماتي پاڼې اوشعارونه، دنا 
 ګول شوی وو.روغیو د مخنیوي الرې چارې، په رنګه او ښکلې بڼه ل

 

د منډو دغو سیالیو د یوې لویې میلې بڼه درلوده. د دې سیالیو په باب عمومي مالومات چې په 
کال د سپتمبر د   ۲۰۱۴( ورځپاڼې د هیدرسلیف د برخې د  J V) ټول ډنمارک کې د خپریدونکي

 راغلي دي:داسې اتمې نیټې ګڼې په لومړي مخ کې 
 

 ،هیدرسلیف په دمپارکن نومي پارک کې تر سره شوېــ دغه سیالۍ د ډنمارک د 
 

ــ د منډو دغه سیالي دسپتمبرد شپږمې نیټې د ورځې په دولس بجو پیل اوڅلیریشت ساعته روانه 
 ،وه

 

 ،ــ یو سلو شل ټیمونو ګډون په کې کړی وو
 

 ،تنه وو ۵۴۵۵ــ د منډو وهونکو ټولیز شمیر
 

 ،یلو مترو واټن په اندازه منډې وکړېــ په سیالیو کې ګډون کوونکود اویا زرو ک
 

ــ د سیالیو د تر سره کیدو په سیمه کې د بیالبیلو ټیمونو د منډو وهونکو د دمه کولو، خوراک 
 ،څښاک او خوب له پاره په لسګونو رنګارنګ خیمې درول شوې وې

 

یږدول ــ په سیالیو کې ټول السته راغلی عاید د سرطان پرضد د مبارزې ځانګړي فونډ ته ول
 ،) شاوخوا یو لک او څلویښت زره ډالره( شوې چې اته سوه زره کرونه کیږي.

 

کال د سپتمبر په پنځمه او شپږمه نیټه په همدې ځای کې د ورته  ۲۰۱۵ــ بله ورته سیالي به د 
 مقصد له پاره تر سره کیږي.

 

زه هم له خپلې کورنۍ سره دې سیالۍ ته ورغلی ومه. د کومې خیمې په یو اړخ کې لکه د کابل 
د شاهي دوران د جشنونو د ګڼې ګوڼې په منځ کې ُچرتي روان وم، چې زموږ د کورنۍ کوم 
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له دې چې زما پام وي، زما عکس واخیست. پوښتنه رانه وشوه چې پالره بیا د څه غړي پرته 
 شي په باب فکر کوې؟

 

ما څه ونه ویل، خو د ککرې د کومبزې په دهلیزونو کې مې د جګړې له خړو ګردو او تورو 
 لوګو سره په سرګردانه ډول لکه ویر ژلي ماشومان دغه څو جملې او توري ښکته پورته کیدل:

 

 د دوی منډې، زموږ منډې؟ ــ
 

 ،ــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په جګړې پسې منډې وهو
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ 
 خلک یا د مرګ له پاره منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟

 

منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د دایمي   ــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخنوي له پاره
ویر ټغر داسې غوړلیدلی دی چې ټولولو ته یې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو د قربانیانو 

چې د جنسي تیري وژونکې او داړونکې بال داسې خوله پرانیزي چې د  ، دعا ال نه وي خالصه
اکثریت جسم او روان داسې زخمي کړي چې  یو نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د

 رغیدل یې ګران نه، بلکې نا شونی وي او د ویر د ټغر د ټولیدو امید نور هم له منځه وړي.
 

بیا تکرار لکه د لړم نیش  ـ هر څه مې چې کول، ځان مې نه شو قانع کوالی. د دغو جملو بیا
 زما د ذهن آرام رانه اخیست.

 

کرښه باندې هغه والړ حیران انسان وم چې د  رتو کلتورونو د برید پزه د دغو دوو کلیو د متفا
 بیا لیکل کیدل: ـ سترګو او ذهن په پرده باندې مې بیا

 

 ،دا کلی او هغه کلیــ 
 

 ،د دوی منډې، زموږ منډې
 

 کومې منډې ښې دي، په جګړې پسې منډې که په ژوند پسې منډې؟
 

 خلک د څه له پاره زغلي؟زموږ خلک په څه شي پسې منډې وهي او دا 
 

وي له پاره په تالش ی، خو دوی د راتلونکي ویر د مخنیهغوی په خپله ځان ته د ویر ټغر غوړول
 کې دي.

 زما د پلرني کلي کلیوال څه کوي او دا اوسني کلیوال په څه لګیا دي؟
 

ژوند د تر السه هغوی په جګړو او ویر پسې په منډو وهلو ځانونه ستړي کړل او دا خلک د ښه 
 کولو له پاره خولې تویوي.

 

 بیا مې ځان سره وویل:
 

 انسانان له تفاوت سره پیدا شوي دي،
 

 چیرې هغه کلیوال او چیرې دا کلیوال،
 

 !خدای دې د هر چا مل شي 
 

 د لسمې مقالې پای
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 د ژوند له پاره سیالي
 

 )د ژوند له پاره منډې( 
 

(۲۰۱۶) 
 

(Stafet for Livet ) 
 

 یولسمه مقاله 
 

 
 د منډو په پیل کې د عمومي مارش یوه برخه

 

( تر شعار الندې هر Stafet for Livet)د ستفیت فار لیفت د ډنمارک په ځینو ښارونو کې 
 کال د سپتمبر د میاشتې په لومړۍ لسو ورځو کې د منډو سیالۍ جوړیږي.

 

داسې یو واړه ښار کې اوسیږم چې د پنځه زه له خپلې کورنۍ سره د ډنمارک په جنوب کې په 
 ( نومیږي. Haderslevخلک ژوند په کې کوي، دا ښار هیدرسلیف )( ۵۵۰۰۰پنځوس زره )
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زه د اوس له پاره مالومات نه لرم چې د منډو دغه سیالۍ به د ډنمارک په څو ښارونو کې تر 
ویست کوستین سره کیږي، خو په ډنمارک کې د ډیرې مشهورې ورځپاڼې، یوسکي 

(JydskeVestkysten)  کال د سپتمبر د میاشتې د شپـږمې نیټې د راپور پر اساس  ۲۰۱۶د
( سیالۍ، نه یوازې د ډنمارک په سطح، بلکې د Stafet for Livetپه هیدر سلیف ښار کې د )

 نړۍ په کچه تر ټولو لویه او ستره سیالي ګڼل شوې ده.
 

کال په سپتمبر کې ولیدې، ورغلی وم او له نږدې مې  ۲۰۱۴دا لوبې ما د لومړي ځل له پاره د 
یې د څو ساعتونو له پاره ننداره وکړه. له دې سیالۍ نه ما خپل برداشت هغه وخت د یوې لنډې 

 مقالې په چوکاټ کې له دقیقو ارقامو سره لیکلی و.
 

 
 
خلکو برخوردونه، د خپلو اړو هیواد والو په باب د  او د دې وطن شرایط، او له پیښو سره د 

دوی د مسؤلیت احساس او ځینې نور عیني حقایق مې د خپل وطن له خلکو او ورته شیانو او 
 راغلي وو: داسېمسؤلیتونو سره مقایسه کړي وو. د هغې مقالې په یوه برخه کې 

 

له کوم کلي نه چې راغلی یم او په کوم کلي کې چې ژوند کوم، تقریبا یو ډول هوا لري، خو د »
خلکو په ژوند او مزاج کې یې د مځکې او آسمان په شان واټن دی. د پلرني کلي هوا او د اوسني 

یې توپیر سره لري. زما د پلرني کلي ژوند بښونکې، خو خلک  کلي هوا سره ورته ده. نرمه او
نر مچ هم په پزه نه پریږدي، اما په ډنمارک   اوسیدونکي داسې تند مزاجه دي چې لکه د چا خبره

ټول نرم خویه، خولې له  .کې د هیدرسلیف اوسیدونکي لکه چې ټول د مهاتماګاندي بچیان وي
درس  ا هره ورځ به د عدم تشددخندا ډکې او ټول د عدم تشدد فلسفې داسې پیروان دي چې ته و

ړ ګاندي ورته په غوږونو کې پو کړی وي. زما د پلرني کلي خلک هره ورځ جګړې ته تیار وال

 .کلي خلک نه جګړه پیژني او نه هم تاو تریخوالی وي او د دې
 

دا پوښتنه باید رامنځ ته کړو چې زموږ خلکو ولې تشدد او تاو تریخوالي ته مخه کړه؟ دوه 
 :ورته ورکوالی شوځوابونه 

 

 ــ په ټولنه کې بیسواده او نا پوه اکثریت،
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 .ــ او زموږ د وطن د سیاسیونو پرله پسې تیروتنو او د نورو په افکارو تکیه کول
 

یلو داسې حالت راوستی دی چې زموږ وطن یې د زموږ په هیواد او هیواد والو باندې دغو دال
براتوار او پولیګون باندې بدل کړی دی، پردي خپل یوه الهغوی د وسلو په  پردیو افکارو او د

 ...«آزمیي منفي افکار او وژونکې وسلې په کې
 

کې د لوبو د موخې په باب او د دې   مقالهکال په سپتمبر کې ما په خپله خپره کړې  ۲۰۱۴د 
 لوبو په هکله د اضافي مالوماتو له پاره داسې لیکلي وو:

 

 (د ژوند له پاره منډې)ساعتونو له پاره  ۲۴کال د سپتمبر په شپږمه او اومه نیټه د  ۲۰۱۴ »
 سیالي تر سره شوه. خلکو له ِسني او ِجنسي توپیرنه پرته په لوبو کې د ندې د منډوترشعارال

 .ګډون له پاره په ګڼو ټیمونو کې نومونه لیکلي وو
 

سه توپیر یې له نورو سپورتي سیالیو سره دا و چې په نورو سیالیو کې ګټونکي یو څه تر ال
سه نه کړل، بلکې له خپلو جیبونو نه یې په کې هیڅ چا مادي څه تر ال کوي، خو په دې سیالیو

 .سیالیو کې د ګډون ونډه ورکوله
 

سه شوې پیسې میله ډوله سیالیو کې چې څومره شیان خرڅ کړای شول، له ګټې نه تر الپه دې 
 .سره د مبارزې فونډ ته ولیږدول شوې له سرطاني ناروغیو

 

د سیالیو د تر سره کیدو په سیمه کې د سرطاني ناروغیو په باب مالوماتي پاڼې اوشعارونه، دنا 

 .«بڼه لګول شوی وو رې چارې، په رنګه او ښکلېال روغیو د مخنیوي
 

لوبې هم د ورته پروګرام په چوکاټ کې د سپتمبر د میاشتې په لسمه او یولسمه ( ۲۰۱۶سږنۍ )
نیټه د هماغې پخوانۍ موخې په خاطر تر سره شوې. په لوبو کې عاید ټول هغه فوند ته ورکول 

کوي، خو توپیر یې کیږي چې په راتلونکو کې په سرطان اخته کسانو د تداوۍ له پاره هلې ځلې  
 له تیر کلونو سره په دې کې دی چې د ګډون کونکو او مینه والو شمیر یې ډیر شوی دی.

 

 ،تنه وو ۵۲۵۵د منډو وهونکو ټولیز شمیرکال کې  ۲۰۱۴په 
 

 تنو ته لوړ شو، ۷۶۵۱کال کې د منډو وهونکو شمیر  ۲۰۱۵په 
 

ټیمونو کې سره   ۱۵۸تنو ته لوړ شو، چې په    ۸۰۲۷کال کې د منډو وهونکو شمیر  ۲۰۱۶او په   

 تنظیم شوي وو. 
 

 کیلو متره واټن وهلی دی، ۸۸۹۱۲ساعتونو کې  ۲۴کال د سیالیو ګډون کونکو په  ۲۰۱۶د 
 

په سږنیو لوبو کې د تر السه شوو پیسو په مبلغ کې هم د تیرو کلونو په پرتله زیاتوالی راغلی 
ډنمارکي کرونه ټول شوي دي چې څه د پاسه دوه سوه زره امریکایي ډالره  ۱۳۳۳۳۳۴و دی ا

 کیږي.سته راغلی عاید د سرطان پرضد د مبارزې ځانګړي فونډ ته لیږدول ټول ال کیـږي.
 

د سیالیو په سیمه کې په لسګونه وړې او غټې خیمې درول شوې وې او هر ټیم ځان ته جال جال 
ځړولي وو چې ټول د سرطان په باب مالومات او له سرطاني نا روغیو سره شعارونه لیکلي او 

 د مبارزې د څرنګوالي په باب وو.
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 سرطان ضد خواړه

دې سیالیو، منډو او دې خلکو ته په لیدو سره مې ُچرت واهه چې دا خلک او دا ټولنه څومره د 
ستونزو د مخنیوي له پاره یې الرې خپلو ستونزو د حل په باب مخکې له مخکې فکر کوي او د 

چارې لټوي او بیا مې د خپل وطن په زرګونو رنګارنګ نا خوالو په را یادولو سره، په خپل 
خیال کې ځان په یوه لویه څلور الره کې ودراوه، له دریدو سره سم مې او دا توري او دا جمالت 

 د ذهن په بیدیا کې ښکته پورته تلل را تلل:
 د ژوند له پاره ده، زما په وطن کې سیالي د مرګ له پاره ده،ــ دلته سیالي 

ــ دلته سیالي د ژوند د ژغورلو له پاره ده، خو زما په وطن کې سیالي د ژوند د بربادولو له پاره 
 ده،

ــ دلته سیالي یو بل سره د مرستې او محبت په خاطر تر سره کیږي، خو زما په وطن کې سیالي 
 اني په خاطر تر سره کیږي،د تاو تریخوالي او ور

 او...
د ډنمارک د هیدرسلیف په ښار کې په جوړو شوو سیالیو کې هیڅ څوک بایلونکي نه دي، بلکې 
ټول ګډون کونکي ګټونکي دي. په دې لوبو کې ټولې منډې او هلې ځلې د انساني احساس له 

غه انساني احساس مخې، له مرګ نه د یو انسان د خالصون له پاره دي. دلته اصلي ګټونکی ه
دی چې د انسان د ژوند د ژغورلو له پاره تالش کوي، دلته اصلي ګټونکی هغه انسان دی چې 

 د یو بل نا لیدلي انسان د ژغورولو له پاره پل اوچتوی او زغلي.
 

 
 

 د یولسمې مقالې پای
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 !منډې
 

LØB 
 

(۲۰۱۸ ) 
 

(Stafet for Livet ) 
 

 اوچتول د ژوند له پاره یو بل گام 
 

 دولسمه مقاله 
 

 
 

  پیل په لسو ورځو کې د  د د ډنمارک په هیدرسلیف نومي ښار کې، هر کال د سپتمبر میاشتې
« Stafet for Livet( »تر سرلیک الندې د منډو سیالۍ جوړیـږي چې د ژوند له پاره منډې )

 سږکال د سپتمبر له اتمې او نهمې سره برابر و.
 

لیکلي وو، دا لوبې نه بایلونکي لري او نه هم څوک څه الس ته راوړي، لکه څنگه مې پخوا هم 
بلکې ټول گډون کونکي په ټاکلو ټیمونو کې تنظیمیږي او د خپلو ټیمونو له الرې ټاکلې پیسې یوه 

 ځانگړي فونډ ته ورکوي چې له سرطاني ناروغیو سره د مبارزې فونډ دی.
 

کال په سپتمبر کې  ۲۰۱۳د لومړي ځل له پاره په د ډنمارک د هیدرسلیف په ښار کې  دا سیالۍ
د لومړۍ سیالۍ روانې دي او له نیکه مرغه په مثبت لوري روانې دي.   شوې او تر اوسه ال  پیل

( کې مې یو رپوټ ډوله مقاله کال سپتمبر  ۲۰۱۴له پاره ما څه و نشول لیکالی، خو په بل کال )
 راغلي وو: داسېلیکلې وه، د یادې مقالې په یوه برخه کې 
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د منډو د سیالیو د جوړیدو ځای د اوبو یو ډنډ دی. د یو نیم کیلومتر په واټن د پیاده تگ او »... 
ر گرځم. د پر دې الځلې پلی  ر ور نه را تاو کړای شوې ده، زه هره ورځ څومنډو له پاره ال

بیلو ټیمونو له سږنیو منډو له جوړیدو نه دوې ورځې مخکې د منډو له پاره کار پیل شو، د بیال
 پاره ځایونه په نښه کیدل او د هر ټیم مسولینو خپلې کیږدۍ درولې.

 

 :ما چې دا حالت ولید، دا توري مې پر ژبه او ذهن کې کته پورته کیدل
 

غځیدو او پراخیدو دي، له هغې ډلې دا منډې او د راتلونکي ژوند له دلته ټول مثبت شیان په  
  «ن، خو زما په پلرني وطن کې...؟پاره فکر او پال

 

( منډو د سیالۍ په دویمه ورځ، چې د سپتمبر د میاشتې له نهمې سره برابره ۲۰۱۸د سږنیو )
په همدې ورځ او په همدې   وه، دلته هر انسان د یو چا د ژوند د ژغورلو له پاره پل اوچتاوه، خو

ساعت زما د پلرني وطن په پالزمینه کابل کې د وحشت لوبه روانه وه، د موټرو کاروانونه له 
 مسلح خلکو نه ډک، هوایي ډزې، په چغو سره د نفاق شعارونه، د خلکو ډارول او... 

 

ریباً په یوه نیټه په افغانستان )کابل( کې او ډنمارک )هیدرسلیف( کې دا دواړه کارونه هر کال تق
ترسره کېـږي. زما له پاره دردونکې دا ده چې ولې افغانان هم د ډنمارکیانو په څېـر، د انسانانو 

 او بیا خپلو هېوادوالو د ژوند د ژغورلو او ښېگڼې په باب فکر نه کوي؟ 
 

فرادو تر دې هم د بیخي ډیرې خواشینۍ او ژړا وړ دا ده چې د ایله جاري او بې مسؤلیته مسلح ا

 له خوا ښه، پر ځای او قانوني گڼل کیږي. غړيدا نا انساني اعمال د پارلمان د یو 
 

دا ډله مسلح اله گوله جوړونکي، د ټوپکوالو څویم نسل دی چې د وسلو له کارولو، د خلکو له 
 خوند اخلي.زورولو او وژلو نه 

 

د دوی دا اعمال که له یوې خوا د وطنوالو د زوریدو، ټپي کېدو او ان وژل کېدو سبب کیږي، 

په نړیواله کچه په افغانستان کې دننه او له وطن نه د باندې د افغانستان ملي او نړیوال دریځ ته 
 سخته فرهنگي او دیپلوماتیکه صدمه رسوي. 

 

ایله جاریانو د کابل په واټونو کې انډوخر جوړ کړی و،  کال د سپتمبر په نهمه چې ۲۰۱۸د 
 داسې لیکلی دی: دانشمندافغانستان او افغانانو ته د صدمې یو مثال، د وطن یو زړه سواندي 

در سه روز گذشته کانفرانس بین المللی البیرونی در کابل تدویر یافت، همه تالش مان این بود »
تا مهمانان بین المللی مان را به این اصل باورمند بسازیم که ما میراثدار آن مرد بزرگ و امثال 

هستیم. مهمانان صبح امروز به طرف میدان هوایی حرکت کردند که او همچو موالنا و ابن سینا  
برخوردند، این هواداران پر افتخار با انسداد سرک   ؟در طول راه با هواداران مسلح قهرمان ملی

عامه و فیر های هوایی از یک سو وحشت فردی خود را به نمایش گذاشتند و از سوی دیگر به 

 .ن آدم بودن مان تیزاب سمی ریختندهمه تالش های مان جهت ثابت ساخت
 

 ...«راهت ادامه دارد... 
 

په ډنمارک کې د منډو په دې سالۍ کې، په هغو الرو کې چې د سیالۍ گډون کونکي منډې وهي، 
 د الرو په اوږدو کې سپین کاغذي پاکټونه ایښودل کیږي، 

 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-45464738
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fb_dtsg_ag=AdwR2ojvF82ziKCpdTYSfy4hSETphFzbTsBMip6-WV45bQ%3AAdzUcPX-vOdiYeYm4vJSy6YduEK6vkuhHxH-5_j38eKwTA
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د پاکټونو په منځ کې میده شگه او د شگو په منځ کې یوه ډیوه )شمع( ایښی وي، د لوبو د لومړۍ 
کېـږي او تر سهار پورې بلې وي، د دې سپینو پاکټونو پر ډډو ورځې په ماښام ډیوې لگول 

باندې، د پاکټونو د ایښودونکو له خوا بیالبیل مسیژونه، شعارونه، شخصي هیلې او ځینې نومونه 
 لیکل شوي وي. دا یې یوه بیلگه ده:

 

 
 

شوی دی. مینې په یاد جوړ  له یادو پاکټونو نه دا جوړ شوی درې پوړیز زړه، له انسان سره د
دا درې پوړیزه زړه او د کارول شوو پاکتونو پر ډډو باندې لیکلي پیامونه دا افاده کوي چې هر 
انسان مکلفیت لري د نورو انسانانو او راتلونکو نسلونو په باب مثبت فکر وکړي او د خپل ژوند 

ار یو څه په اوږدو کې نورو ته داسې څه په میراث پریږدي چې هغوی ته د ښه ژوند کولو په پ
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درانه   په الس ورکړي او دا پیام ورکړي چې پخوانیو د دوی په باب مثبت او ښه فکر درلود.
په پرانستولو  لینک لوستونکي کوالی شي د سږنیو منډو په باب پوره مالومات د دې ځانگړي

 سره ترالسه کوي:
 

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev   
 

 او په پای کې د همدې منډو په باب زما له پخوانیو لیکل شوو مقالو نه، یو څو جملې:
 

 ــ د دوی منډې، زموږ منډې؟
 

 و،جګړې پسې منډې وهــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په 
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ 
 خلک یا د مرګ له پاره منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟

 

وي له پاره منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د یــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخن
غوړلیدلی دی چې ټولولو ته یې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو دایمي ویر ټغر داسې 

داسې خوله  صه چې د جنسي تیري وژونکې او داړونکې بالنه وي خال د قربانیانو دعا ال
پرانیزي چې د یو نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د اکثریت جسم او روان داسې 

بلکې نا شونی وي او د ویر د ټغر د ټولیدو امید نور هم زخمي کړي چې رغیدل یې ګران نه، 
 .له منځه وړي

 

 دولسمې مقالې پاید 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/haderslev
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 د ډنمارک په هېدرسلیف ښار کې کلنۍ منډې
 

 د بشر پالنې یوه غوره بېلگه
 

۲۰۱۹ 
 

(Stafet for Livet ) 
 

 د ژوند له پاره یو بل گام اوچتول 
 

 دیارلسمه مقاله 

 
 

 

 دوی او موږ:
 

 ــ د دوی منډې، زموږ منډې؟
 

 و،ــ دوی په ژوند پسې روان دي او موږ په جګړې پسې منډې وه
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ 
 خلک یا د مرګ له پاره منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟ 

 

وي له پاره منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د یــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخن
ې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو دایمي ویر ټغر داسې غوړلیدلی دی چې ټولولو ته ی

داسې خوله  صه چې د جنسي تیري وژونکې او داړونکې بالنه وي خال د قربانیانو دعا ال
پرانیزي چې د یو نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د اکثریت جسم او روان داسې 

ټغر د ټولیدو امید نور هم  زخمي کړي چې رغیدل یې ګران نه، بلکې نا شونی وي او د ویر د
 .له منځه وړي
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 Stafet forد ډنمارک په هیدرسلیف ښار کې هر کال د سپتمبر په دویم ویک ایند کې د »
Livet( »په نامه د منډو سیالۍ تر سره کېږي. زه تقریباً هر کال یوه د ژوند له پاره منډې )

رپوټ ډوله مقاله په دې محتوی لیکم چې د منډو د دې سیالیو موخې، په منډو کې د ګډونوالو 
شمیر، د تر سره شوو منډو ټولیز واټن... او د ټاکلي فونډ له پاره له سیالیو څخه د تر السه شوي 

رک د خلکو د یوې انسان دوستانه هڅې او د یوه لوړې کلتوري د مبلغ اندازه په کې؛ د ډنما
 بېلگې په ډول رانغاړم. 

 

بیا هم د تېرو کلونو د مقالو په څېر باید په تکرار سره ولیکم چې: دا لوبې نه بایلونکي لري او 
نه هم څوک څه الس ته راوړي، بلکې ټول گډون کونکي په ټاکلو ټیمونو کې تنظیمیږي او د 

ټیمونو له الرې ټاکلې پیسې یوه ځانگړي فونډ ته ورکوي چې له سرطاني ناروغیو سره د خپلو 
 مبارزې فونډ دی.  

 

په ډنمارک کې د ډنمارکیانو دغه منډې او هڅې، د خپل هېواد افغانستان د خلکو له منډو سره 
 پرتله کوم او د دواړو هېوادونو د منډو پایلې درنو لوستونکو ته وړاندې کوم.

 

ه د تېر کلونو په څېر، که دا منډې زما د پلرني وطن افغانستان د خلکو له منډو او تپ و تالش لک
سره پرتله شي، په واضح ډول لیدل کېږي چې دلته هر انسان د یو چا د ژوند د ژغورلو له پاره 

( زما د پلرني وطن په ډیری ۰۷/۰۹/۲۰۱۹پل اوچتوي، خو په همدې ورځ او په همدې ساعت )
 و کې د وحشت، وژنو، سوځونو او بربادۍ لوبې روانې دي. ښارون

 

د پالزمینې کابل، ننګرهار، فراه، پکتیا او... ښارونو دیوالونه او واټونه اوس هم په وینو ککړ 
دي. دغه راز زموږ مظلوم خلک هره شیبه د وحشت نویو منډو او لوبو ته سترگې پر الره 

پالني؟ په نامه منډې پیل شي، د موټرو کاروانونه له مسلح دي.هیڅ خبره به نه وي چې د شهید؟  
خلکو نه ډک، هوایي ډزې، په چغو سره د نفاق شعارونه، د خلکو ډارول او... پیل شي او یو 
شمیر هېوادوال د گور تیارو ته ولېږي او یا هم څو ټوپکي ډلې د پردیو طرحه شوو پالنونو د 

 نې کوي.تطبیق له پاره چاودنې، وژنې او اوربلو
 

 په همدې مناسبت زما په یوه خپره شوې مقاله کې، ما خپله خواشیني داسې څرگنده کوې وه:
 

»په افغانستان )کابل( کې او ډنمارک )هیدرسلیف( کې دا دواړه کارونه هر کال تقریباً په یوه 
ېـر، د نیټه ترسره کېـږي. زما له پاره دردونکې دا ده چې ولې افغانان هم د ډنمارکیانو په څ

 انسانانو او بیا خپلو هېوادوالو د ژوند د ژغورلو او ښېگڼې په باب فکر نه کوي؟ 
 

تر دې هم د بیخي ډیرې خواشینۍ او ژړا وړ دا ده چې د ایله جاري او بې مسؤلیته مسلح افرادو 
 له خوا ښه، پر ځای او قانوني گڼل کیږي.« غړيد یو دا نا انساني اعمال د پارلمان 

 

په دواړو وطنونو کې د منډو ګډ ټکی دا دی چې: زما د پلرني وطن د خلکو منډې او په ډنمارک 
کې د خلکو منډې نورې هم په خپل مسیر کې گړندي شوې دي او له تېرو تجاربو نه په استفادې 

دي په خپلو خط السیرونو کې پر مخ روانې دي؛ خو په سره دا منډې نورې هم منظمې شوې 
دې توپیر چې دلته په ډنمارک د انسانانو د ژغورنې په موخه او زما په پلرني وطن افغانستان 
کې د انسانانو نه د ژوند د اخیستلو په موخه، دلته یوازې په هیدرسلیف ښار کې د منډو په پایله 

ي ناروغیو سره د مبارزې فونډ« ته لېږدول کېږي، څو کې هر کال په لکونو کرونه »له سرطان
د ناروغانو درملنه ورباندې وشي؛ خو زما په وطن کې د همدې ته ورته منډو په پایله کې هره 

 ورځ د اټکل پر اساس له سلو نه تر دوه سوه انسانان خپل ژوند له السه وکوي.
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لیو په څېر په هغو الرو کې چې د سیالۍ ( لوبو کې بیا هم د تېرو کلونو د سیا۲۰۱۹په سږنیو )
گډون کونکي منډې وهي، د الرو په اوږدو کې سپین کاغذي پاکټونه ایښودل کیږي، لکه د تېر 
کال په څېر »د پاکټونو په منځ کې میده شگه او د شگو په منځ کې یوه ډیوه )شمع( ایښی وي، 

ار پورې بلې وي، د دې سپینو د لوبو د لومړۍ ورځې په ماښام ډیوې لگول کېـږي او تر سه
پاکټونو پر ډډو باندې، د پاکټونو د ایښودونکو له خوا بیالبیل مسیژونه، شعارونه، شخصي هیلې 

 او ځینې نومونه لیکل شوي وي. دا یې د ایې یوه بېلگه ده:
 

 
 »هغو ته چې له دې ناروغتیا )سرطان( سره د مبارزې په حال کې دي!« 

 

لیو په پیل او پای کې یوه ستره، میټنگ ډوله غونده کېـږي. د غونډې هر کال د منډو د دې سیا
په پیل کې د سیالیو د تاریخ او پر خلکو او ټولنه باندې یې د اثراتو په باب خبرې کېـږي او د 
سیالو په پای کې د سږنۍ سیالۍ په باب معلومات وړاندې کېږي او تر هغه وروسته ځینو هغو 

جوړولو کې یې فعاله ونډه اخیستې وي، د گالنو ګېډۍ او ډالۍ ورکول  کسانو ته چې د سیالیو په
 کېږي.
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د ډنمارک د هیدرسلیف په ښار کې په جوړو شوو سیالیو کې لکه د تېرو کلونو په څېر سږ هم 
هیڅ څوک بایلونکي نه دي، بلکې ټول ګډون کونکي ګټونکي دي. په دې لوبو کې ټولې منډې او 

صون له پاره دي. دلته اصلي اس له مخې، له مرګ نه د یو انسان د خالهلې ځلې د انساني احس
ش کوي، دلته اصلي ګټونکی هغه انساني احساس دی چې د انسان د ژوند د ژغورلو له پاره تال

 ».ګټونکی هغه انسان دی چې د یو بل نا لیدلي انسان د ژغورولو له پاره پل اوچتوی او زغلي
 

 ارقامو لنډ معلومات:( منډو د ۲۰۱۹په سږنیو )
 

 (،۶۵۰۲ــ د منډې کونکو شمېر: شپـږ زره او دوه تنه )
 

 ( کیلو متره،۵۸۰۳۸ــ د منډو کونکو د منډو کولو واټن: تقریباً پنځه اتیا زره او اته دېرش )
 

( ۱۰۶۵۲ــ د مڼدو کونکو د الرو په اوږدو کې د ډېوو شمېر: یو زر او شپږسوه دوه پنځوس )
 ډیوې،

 

 زره ایرو(، ۱۴۷السه شوي مبلغ اندازه: یو میلیون او سل زره ډنمارکي کرونه ) ــ د تر
 

 او...
 

لکه د تېر کال په څېر د سږنۍ مقالې په پای کې هم د همدې منډو په باب زما له پخوانیو لیکل 
 شوو مقالو نه، یو څو جملې:
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 ــ د دوی منډې، زموږ منډې؟ 
 

 و،او موږ په جګړې پسې منډې وهــ دوی په ژوند پسې روان دي 
 

ــ دوی د هغه چا د ژوند د ژغورلو له پاره منډې وهي چې هیڅ یې لیدلي نه دي، خو زموږ 
 خلک یا د مرګ له پاره منډې وهي، یا د هیڅ له پاره؟ 

 

وي له پاره منډې وهي، خو زموږ په کلي کور کې د یــ دوی د اټکلي پیښیدونکي ویر د مخن
اسې غوړلیدلی دی چې ټولولو ته یې هیڅ امید نه شته. د چاودنې او بمباریو دایمي ویر ټغر د

داسې خوله  صه چې د جنسي تیري وژونکې او داړونکې بالنه وي خال د قربانیانو دعا ال
پرانیزي چې د یو نه، دوو نه، سلو نه، زرو نه؛ بلکې د ټولنې د اکثریت جسم او روان داسې 

نه، بلکې نا شونی وي او د ویر د ټغر د ټولیدو امید نور هم زخمي کړي چې رغیدل یې ګران 
 .له منځه وړي

 

 
 د دیارلسمې مقالې پای
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 سکندنویایي ویکنگان
 

(erViking ) 
 

 )ډنمارک، ناروې او سویدن( 
 

 څوارلسمه مقاله 
 

 
 خلکو آرامه، انساني او هوسا ژوند لري.په اوسنۍ زمانه کې د دې سیمو خلک تر ټولو نورو 

 

د اروپا په تاریخ کې د ویکنگانو دوره هغه وخت ته ویل کېـږي چې د اروپا په شمال کې په 
( م  پورې۱۰۵۰ــ  ۸۰۰سکندنویایي هېوادونو کې له اتمې تر یولسمې میالدي سلیزې پورې )

د ویکنگانو د یرغلونو په د »نورمنانو« پایڅوړ گڼل کېـږي.  وخت سره رانغاړي. ویکنگان
وخت کې په اروپا کې وړې ـ وړې واکدارۍ وې او د فرانسې د »کارولنژیانو« بادشاهي په 
جگړو اخته او د ړنگېدو په حال کې وه اروپایان تش السي او یوازې په کرکیلې لگیا وو. اروپا 

ع توان نه درلود او نه  او د اروپا فیوډالي نظام  د ویکنگانو د یرغل او لوټ په مقابل کې د دفا
 یې شوای کوالی چې د ویکنگانو د یرغلونو مخه ونیسي. 
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ام میالدي کال کې په ژوتلند )اوسنی ډنمارک، اوسنی آغوس او  آلبورگ( کې ویکنگانو   ۸۰۱په  
یو ځواکمن مرکزي ځواک رامنځته کړ، نو ځکه یې د حرص السونه د سوداگرۍ او لوټ له 

 هېوادونو ته وروغځول.پاره اروپایي 
 

په دې دوره کې د سکندنویایي هېوادونو ویکنگان د سوداگرۍ او جگړې په ترڅ کې، د سمندر 
له الرې د نورو اروپایي هېوادونو په پېژندنه بریالي شول. د دې هڅو په ترڅ کې ویکنگان 
وتوانېدل چې د ایرلند، اناتولي، گرینلند، د فارو ټاپوگان )فارو یا فارویه د هغو اتلس ټاپوگانو 

لگه ده چې اوس د ډنمارک خود مختاره سیمه گڼل کېږي(  او ځینو نورو سیمو ته ورسېـږي. ټو
دغه راز سکندنویایي ویکنگانو وکوالی شول چې د امریکا تر شمالي څنډو )وینلند( پورې هم 

 ځانونه ورسوي. 
 

 
 

یې زده ویکنگانو ځانگړی تعلیمي نظام درلود. نجونې داسې روزل کېدې چې د کور کارونه به 
کول: د کور کارونو سمبالول، پخلی، د بیرو جوړول، کالي مینځل، د ماشومانو ساتنه او پالنه، 

 بڼوالي او کورته سودا راوړل؛ 
 

خو هلکانو به ټول هغه څه زده کول چې په جگړه ایزو او تولیدي مسایلو پورې اړوند وو لکه: 
ي(، غېـږې لگول، د کنگل پر مخ لوبې، لمبا، سکي، هاکي، کرل ریبل، پښگري )لوهاړ ــ ایینگر

 په غشو باندې ښکار، خیز اچول، تورې وهل، نیزې اچول او نور. 
 

ځینو ماشومانو به لوستل او لیکل زده کول. ځینې به د ډاکترانو او قاضیانو په توگه روزل کېدل، 
وو به موسیقي ښځو او نارینه وو به په گډه سره سندرې ویلې، د گوتو په شمیر نارینه وو او ښځ

 غوږلی شوه.
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 د ویکنگانو الف ـ ب

 
د ویکنگانو په منځ کې واده کول د میندو پلرونو په واک کې و او د پېر او پلور بڼه یې درلوده. 
ښځو کوالی شول دا خپلوي ونه مني، خو که د مور پالر د پریکړې په مقابل کې ودرېـږي او د 

 کېـږي او د پالر له میراث نه محرومېږي.بل چا ښخه شي، له کورنۍ څخه شړل 
 

 ویکنگانو خپله ټولنه په دریو برخو وشلې وه: 
 

 ــ یارلز یعنې شتمن، ۱
 

 ــ بوندي یعنې بزگران، ۲
 

 ــ مریان. ۳
 

کله چې ویکنگان پر اروپا باندې برالسي شول، اروپایي لیکوالو د دوی په باب ډېرې لیکنې 
خویه او له تاوتریخوالي ډک وگڼل. د سکندونیا د تاریخ په اوږدو وکړې او ویکنگان یې ډېر تند 

کې سختې ستونزې رامنځته شوې او د دې ستونزو په ترڅ کې به هغه څوک ژوندي پاتې کېدل 
چې ډېر کلک او زړه ور به وو او له هیڅ ډول تاوتریخوالي یې مخ نه اړاوه. همدې دود ته په 

 ویکنگ نه پوښتنه وکړه چې:کتو سره به کله کې یو ویکنگ له بل 
 

 »په کوم دین باور لرې؟«
 

 ځواب به داسې چې: 
 

 »زه په خپلې ځواکمنتیا بار لرم.«
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د ویکنگانو جنگیالي نه د اسالمي جهادي لښکرو په څېر و او نه د مجاري لښکرو په څېر، بلکې 
ناغیـړي خیانت گڼل ویکنگان د داسې جنگیالیو ټولگه وه چې د جگړې په ترڅ کې  یې هر ډول 

کېده. ویکنگان به پر خپلو کښتیو باندې سپرېدل او پر روسیې، پومراني، فریزیا، نرماندي، 
 انگلستان، ایسلند، گرینلند او ایتالیا باندې یرغل کاوه او خپله امپراتوري یې پسې لویوله.

 

ډول هم انگیـرل ( توری کله دوی ته ویاړ و او کله دوی ته د یو پیغور په Vikingد ویکنگ )
شوی دی، خکه چې ډیری خلک یې د سمندري غلو په نامه پـېـژني چې یوازې یې د لوټ ـ تاالن 
کارونه ترسره کول، د خپلو یرغلونو په پایله کې یې ټوله اروپا الندې باندې کړه. د ویکنگانو په 

 ترسیم شوي دي.باب په ډېرو جوړو شوو فلمونو کې، دوی له تاوتریخوالي ډکو ځناورو په څېر 
 

خو که تاریخي اسنادو ته پام وشي، د ویکنگانو څېره څنگه چې له تاوتریخوالي او وحشت نه 
ډکه څېره ښودل شوې، داسې هم نه ده. د روسي او اروپایي لرغړنپـېـژندونکو څېړنې ښیي چې 

کبانو  ډېری ویکنگان د ژوند پرمخ بیولو له پاره غال ته مخه کړې نه ده، بلکې کرکیلې او د
ښکار ته یې مخه کړېده. لرغونپـېـژندونکي د تاریخي آثارو د څېـړنې له مخې پر دې پوه شوي 
دي چې ویکنگانو د ژوند د پرمخ بیولو له پاره بېل، کلنگ، کولبې او کب نیولو اسباب کارول. 

نکي دې اسنادو ته په کتو سره ویل کېدای شي چې ویکنگان پیاوړي بزگران او پرمختللي کب نیو
 وو. 

 

ویکنگانو د سکندویایي ځنگلونو د ونو نه په استفادې سره لویې او پیاوړې بېړۍ جوړولې او د 
هغو په کارولو سره یې له اروپایي او اسیایي هېوادونو سره خپله سوداگري کوله. ویکنگانو له 

تولید د وسپنونه د کار او جگړېزو اسبابو د جوړولو ځانگړي مهارتونه درلودل، هغوی د خپل 
 دې اسبابو د راکړې ورکړې په پایله کې ځانو ته ډېر سره زر او گاڼې اخیستلې.
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له سکندویایي دورې نه راپاتې ودانیو ته په کتو سره ویکنگانو له محلي موادو )تیـږې او لرگي( 
نه په گټې اخیستنې سره د دې توان او مهارت درلود چې تر نورو اروپایانو ښې ودانۍ او 

 گانې ورغوي او په دې برخه کې هم تر نورو برالسي وگڼل شي. کال
 

د بېړیو په جوړولو کې هم تر نورو پیاوړي وو او د همدې بېـړیو په کارولو سره یې لرو ـ لرو 
سیمو ته د سوداگرۍ سفرونه کول او د نورو خلکو له کلتور سره یې ځان اشنا کاوه. په سکندویایي 

و داسې لرغوني آثار تر السه کړي دي چې پر ویکنگانو باندې د هېوادونو کې لرغونپېژندونک
کال د اکتوبر د شلمې نېټې   ۲۰۱۷اسالمي عقیدې او کلتور تاثیرات ښودالی شی. د بي بي سي د  

 کې ویل شوي دي چې: رپوټپه یوه علمي 
 

»دوه کاله مخکې سویدني څېړنکو په »بېرکا« نومې سیمه کې د یوې وایکنگي مېرمنې له قبر 
دا هم د گوتې عکس  "هللا"نه یوه گوته ترالسه کړه چې »کوفي« خط سره پرې لیکل شوي و: 

 چې بي بي سي خپور کړی دی:
 

 

https://www.bbc.com/persian/world-41595755
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سوه کاله مخکې  تر کریستوف کولمب نه پنځه دوید ویکنگانو د همدې هلو ځلو برکت و چې 
 امریکا ته ورسېدل.

 

دا وه چې لیک لوست په کې ډېر ضعیف و او د همدې نیمگړتیا په  نیمگړتیا د ویکنگانو ستره
 یارلسمې پېړۍ پورې د داستان او افسانې بڼه درلودله.   سبب، د دوی په باب مالومات تر د

 

 داسې( Else Roesdahlد ویکنگانو د دورې څېړونکي، په ځانگړي ډول ایلسه روسدال )
( کلمه، د ویکنگانو تر دورې پخوا او د ویکنگانو په وخت کې Vikingوایي چې، د ویکنگ )

کارول کېده. او په هغه وخت کې ویکنگ سمندري جگړه مارو او سمندري غلو ته ویل کیدل. 
 ( توری د همدې دورې او همدې خلکو له پاره کارول کېږي.  Viking) اوس هم د ویکنگ

 

د ویکنگانو زمانه په ځانگړي ډول پر هغه وخت اطالقېـږي چې د سکندنویایی هېوادونو ویکنگانو 
د سمندري سفرونو په ترڅ کې یې موخه د ډنمارک له پاره فتوحات، لوټ او په بهر کې د 

ام کال د پاریس لوټ،  ۸۴۵جوړول و، چې په دې ترڅ کې په ډنمارک له پاره د نویو ښارونو 
کلونو کې د ټول انگلیس فتحه کول، په ځانگړي ډول د یادولو  ۱۰۱۶او  ۱۰۱۳او دوه ځلې په 

وړ دي. په دې دوره کې د ډنمارکي فرهنگ اروپایي کېدل ښه وده وکړه. د زیاتو مالوماتو له 
 پاره وگورئ:

 

https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/   
 

پر غربي اروپا باندې د ویکنگانو یرغل او د یرغل په پای کې له هغو سره سوداگري معاملو، 
کې  منابعو کې په فرانسوي لیکل شوونوي شرایط رامنځته کړل. د همدې نویو شرایطو په رڼا 

 د دڼمارکي شاهانو نومونه او د ډنمارک شرایط په ځانگړي ډول یاد شوي دي.
 

کال په شاوخوا کې د ډنمارک او غربي ام  ۸۰۰د همدې نویو رامنځته شوو شرایو په رڼا کې د 
اروپا ترمنځ نوي سوداگریز او سوله ایز شرایط ال پراخ شول. د همدې موخې د ښه ترسره کېدو 
له پاره په شمالي اروپا کې نوي تجارتي مرکزونه پرانستل شول چې په ځانگړي ډول په ډنمارک 

 ( ښار د ځانگړې یادونې وړ دی.  Ribeکې د غیبه )
 

د ډنمارک په غیبه ښار او د جرمني په هدبي  واکدارانو کال کې د ډنمارک او جرمني ۸۷۳په 
ښار کې پریکړه  وکړه چې د دواړو هېوادونو ترمنځ دې سوداگریزې چارې، په سوله ایزو 

رسره شي او سوداگر دې پرته له ستونزو د دواړو هېوادونو د برید له کرښو سره شرایطو کې ت
 واړي راواوړي.  

 

 د غیبې ښار د ډنمارک تر ټولو زوړ ښار دی چې ډنمارکیان ورته ډنمارکس ایلدسته بو 
 

(ribe danmarks ældsteby( وایي، دا ښار د اوسني ډنمارک د یولند )jylland جزیرې )
کال په اوړي کې  ۲۰۱۳جرمني سرحد څېرمه پروت دی. زه )آصف بهاند( د جنوب کې، 

 ورغلی وم او د یوې ورځې په ترڅ کې مې د دې ښار ټولې پخوانۍ ودانۍ ولیدلې.
 

( اوس یو تجارتي ښار نه، بلکې د پخواني تاریخ د درلودلو په وجه یو توریستي Ribeغیبه )
 ښار گڼل کېـږي.

 

وا د غربي اروپا په هېوادونو کې د تصرفاتو په پایله کې، سوداگري دغه راز د ویکنگانو له خ
کال په پای کې د یکنگانو له خوا خوا د انگلیس ډېرې برخې ونیول شوې او  ۸۷۰وغوړېده. د 

 انگلیسانو له ویکنگانو څخه ډېره مالي مرسته ترالسه کوله. 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7#%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%85%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
http://danmarkshistorien.dk/1151
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetidens-begyndelse/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/kongemagten/
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له خوا آبادې شوې ډبرینې کالوې او د ودانیو نومونه د  ویکنگانو په یادو نیول شوو سیمو کې د
ویکنگانو د بریا شاهدي ورکوي او دې نومونو پر انگلیسي ژبه باندې خپل ځانگړی تاثیر کړی 

ورته ودانۍ جوړې کړې، سوداگري او و. دغه راز ویکنگانو په جرمني کې هم انگلیس ته 
سیاسي روابط یې وغوړول. د ویکنگانو په وخت کې د ډنمارک او انگلیس متقابلې اړیکې د دې 

باندې  ټولنې سبب شوې چې په بېالبیلو برخو کې د انگلیس فرهنگ او مذهب هم پر ډنمارکي
خپل تاثیر وکړي چې د انگلیس تاثیر په ځانگړي ډول د هغه وخت د ډنمارک په سکه جوړولو، 
کلیسا، معمارۍ او هنر کې په جوته توگه لیدل کېـږي. په اغلب گمان د ډنمارک لومړنۍ ډبرینې 

 شوې دي. کلیساوې د انگلیسانو له خوا جوړې
 

ته ورنږدې شوه   ټکي  او په پای کې د یولسمې میالدي پیړۍ په منځ کې د ویکنگانو زمانه د پای
ره، پر انگلیس باندې د ډنمارکیانو واک او د ډنمارک ــ انگلیس بادشاه هاردکنوود په مرگ س

 پای ته ورسید.
 

 
 د ویکنگانو په نامه یوه مدرنه کښتۍ

 چې تر ټولو اوږد سمندر سفر یې د اتو میاشتو په موده کې بشپړ کړ.

 
 د څوارلسمې مقالې پای

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/vikingetogter/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/england-svend-tveskaeg-og-knud-den-store/
https://danmarkshistorien.dk/perioder/vikingetiden-ca-800-1050/de-sidste-aartier-af-vikingetiden/
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 »زما پلرنی وطن«
 

(mit fædreland) 
 

 ژباړه د هانس د یوه شعر پښتو 
 

 زه په ډنمارک کې زېږېدلی یم 
 

(I Danmark er jeg født ) 
 

 د هانس کرستین اندرسن سندره 
 

(H.C. Andersens sang ) 
 

 پنځلسمه مقاله
 

د د ډنمارک تر ټولو لوړه برخه، د د ډنمارک د یولند جزیرې په منځوي برخه کې موقعیت لري. 
( ۱۴۷« نومېـږي او د بحر له سطحې نه یوسلو اوه څلوېښت )Himmelbjergetدا سیمه »

متره لوړه ده. له ډېر پخوا نه مې زړه کې غوټه کړې وه چې د دې تاریخي سیمې لیدلو ته به 
ورځم، خو د ژبې زدکړې درسونه، کارونه، ورځنۍ بوختـتیاوې د دې الملونه شول چې اوږده 

 ړم. موده و نه توانېـږم خپله دا هیله تر سره ک
 

 



  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
82   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

 
کال د جون پر پنځمه وتوانېدم چې د خپلې کورنۍ له څو تنو غړو سره د ډنمارک تر  ۲۰۱۹د 

( ته ورشم. د دې سیمې ټول ځایونه، تیټ و پاس، لوړې Himmelbjergetټولو لوړې برخې )
ژورې، لیکل شوې لوحې او مالومات، تفریح ځایونه، دمه ځایونه او رستورانتونه مو ولیدل، د 

یدنې په لړ کې کله چې د بحر له لوري بېرته پاس لوړې څوکې ته ختلم، له یوې لویې تیږې دې ل
 سره مخ شوم:

  

 
 

 پر دې تېږه باندې د هانس د همدې شعر لومړني دوه بیتونه لیکل شوي وو:»
 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 
 

der har jeg rod, derfra min verden går. 
 

 په ډنمارک کې زېږېدلی یم، زه په خپل کور کې یم،زه 
 

 زما ریښه )نسب( ډنمارکی دی، زما نړۍ او ژوند له هغه ځایه پیل کېږي.«
 

په هماغې شیبې کې مې د یادې تیـږې له څنگ سره عکس واخیست او ومې پتیله چې دا شعر 
 به زه پښتو ته را ژباړم.
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 غوره هنر یعنې شاعرئ په باب لنډې خبرې:د شعر تر ژباړې مخکې د هانس د یو بل 

 

 د هانس کریستین اندرسن شاعري:
 

هانس کریستین اندرسن د نورو هنرونو )رومان لیکنه، داستان لیکنه، تیاتر او تمثیل( تر څنگ، 
د شاعرۍ هنر هم درلود او د خپل ژوند په اوږدو کې یې ډېر شعرونه تخلیق کړي دي. هانس د 

او  ۱۸۳۱، ۱۸۳۰رې کړېدي چې مشهورې یې په پرلپسې ډول په شعرونو گڼې ټولگې خپ
 کلونو کې خپرې کړې دي.  ۱۸۳۳

( Adelbert von Chamisso)  آدلبرت فون چمیسوهانس یو جرمن شاعر دوست درلود چې  
نومېده. د ده همدې شاعر دوست، د ده ډېر شعرونه جرمني ژبې ته ژباړلي دي. او وروسته 

 ونه جرمني ژبې ته ژباړلي دي. نورو خلکو هم د هانس شعر
کله چې د هانس د شعرونو جرمني ژباړې خپرې شوې، په جرمني کې د ځینو کمپوزیتورانو 

پام شو او ځینو شعرونو   ور  (Robert Schumann)  و رابرت شومانا  (Clara)  كالرالکه  
 دوستان شول.ته یې موسیقي ور جوړه کړه. وروسته بیا دا دوه کمپوزیتوران هم د هانس 

 ( په شاوخوا کې شعرونه تخلیق کړي دي. ۱۰۰۰هانس د زرو )
 د ډېرو مالوماتو له پاره دا لینک وگورئ:

 

https://andersen.sdu.dk/liv/biografi/digte.html   
 

 I danmark erشعرونو کې زموږ تر بحث الندې شعر )داسې ویل کېږي چې د هانس په 
jeg fødtگڼل کېـږي. سرود ( په اوسني وخت کې د ډنمارک غیر رسمي ملي 

د  ام کال کې تخلیق شوی دی او ۱۸۵۰د هانس دا شعر د درې کلنې جگړې تر تاثیر الندې، په 
 ۸مه( نېټه چاپ شوی دی او بیا د می میاشتې پر اتمه ) ۵همدې کال د مارچ میاشتې پر پنځمه )

 سره په خپله کمپوزیتور واوراوه.   موزیکمه( نېټه دا شعرد لومړي ځل له پاره پر ستېژ باندې له  
 

https://andersen.sdu.dk/liv/biografi/digte.html
https://andersen.sdu.dk/rundtom/borge/danmark.html
https://andersen.sdu.dk/rundtom/borge/danmark.html


  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
84   ټوک ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې، لومړید 

هانس دا شعر اوس په نوې بڼه هم کمپوز او اجرا شوی دی او له نوې تکنالوژۍ نه په خو د 
استفادې سره په نوې ستایل او په بېالبېلو ډولونو ویل شوی دی. دا یې د څو کلیـپـونو لینکونه 

 دي:
 
https://www.youtube.com/watch?v=0DfbdAE0uJ4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U5SvdDRr-Ts 
 

 لوري د شعر ژباړل شوی پښتو متن او ورپسې ډنمارکي متن:دا هم زما )آصف بهاند( له 

 
 زه په ډنمارک کې زېږېدلی یم 

 

(I Danmark er jeg født ) 
 

 زه په ډنمارک کې زېږېدلی یم، زه په خپل کور کې یم،
 

 زما ریښه )نسب( ډنمارکی دی، زما نړۍ او ژوند له هغه ځایه پیل کېـږي
 

 ډنمارکۍ ژبې! ته زما د مور غږ یې
 

 ځکه مې ته په زړه کې، یوه خدای راکړې خوږه ډالۍ یې
 

 اې د ډنمارک د سمندر تاندې څڼډې
 

 زموږ د تاریخ ستره ژورتیا
 

 د مڼو د بڼ او نورو دانو په منځ کې موقعیت لرې
 

 زما پلرنیه وطنه، ډنمارکه! له تا سره مینه لرم!
 

***** 
 چېرې چې اوړی د گالنو بستر غوړېـږي

 

 خالص سمندر څنډې نه، نور هم بډای او ښه ښکاريتر دې پراخ او 
 

 هلته چې د څوارلسمې سپوږمۍ رڼا پر شوتلو ځلېـږي
 

 داسې ښکلې، لکه زما په پلرني وطن کې د چنار ونه
 

 اې د ډنمارک د سمندر تاندې څڼډې
 

 خدای موږ ته ډنمارکۍ جنډه )بیرغ( راکړې
 

 ورکړېخدایه ته زموږ جنډې ته تر ټولو ښه بریا 
 

 زما پلرنیه وطنه، ډنمارکه! له تا سره مینه لرم!
 

***** 

https://www.youtube.com/watch?v=0DfbdAE0uJ4
https://www.youtube.com/watch?v=mIh_ZGlyc3s
https://www.youtube.com/watch?v=U5SvdDRr-Ts
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 یو وخت ته، د ټولو شمال هېوادونو بادار وې
 

 او یو وخت تا پر انگلند باندې حکم چالوه
 

 خو اوس تا ته د ضعیف خطاب کېـږي
 

 سره له دې چې ته یو وړوکی هېواد یې، خو ستا تاریخ او کولتور ته ټوله نړۍ غوږ ده
 

 د ډنمارک د سمندر تاندې څڼډېاې 
 

 ستا کلتور او د سرو زرو ښکر چې پیدا شو
 

 همداسې چې خدای ښه خاطرات درکړي دي، ښه راتلونکې دې هم در په برخه کړي
 

 زما پلرنیه وطنه، ډنمارکه! له تا سره مینه لرم!
 

 ***** 
 وطنه! زه په تا کې زېـږېـدلی یم، زه په خپل کور کې یم

 

 ( ډنمارکی دی، زما نړۍ او ژوند له هغه ځایه پیل کېـږيزما ریښه )نسب
 

 چېرې چې ژبه یې زما د مور پوست غږ دی
 

 داسې خوږ لکه زما په زړه کې چې یو خوږ موزیک غږول کېـږي
 

 اې د ډنمارک د سمندر تاندې څڼډې
 

 د سپینو مرغانو )قـو( له کور سره
 

 په شنو جزیرو کې، دلته الندې زما د زړه کور دی
 

 زما پلرنیه وطنه، ډنمارکه! له تا سره مینه لرم!
 
 

I Danmark er jeg født 
 

I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme, 
der har jeg rod, derfra min verden går. 

Du danske sprog, du er min moders stemme, 
så sødt velsignet du mit hjerte når. 

Du danske friske strand, 
hvor oldtids kæmpegrave 

står mellem æblegård og humlehave, 
dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 

 
Hvor reder sommeren vel blomstersengen 
mer rigt end her, ned til den åbne strand? 

Hvor står fuldmånen over kløverengen 
så dejlig, som i bøgens fædreland? 

Du danske friske strand, 
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hvor Dannebrogen vajer, - 
Gud gav os den - Gud giv den bedste sejer! - 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 
 

Engang du herre var i hele Norden, 
bød over England - nu du kaldes svag, 
et lille land, - og dog så vidt om jorden 

end høres danskens sang og mejselslag. 
Du danske friske strand, - 

plovjernet guldhorn finder. - 
Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder! 

Dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 
 

Du land, hvor jeg blev født, hvor jeg har hjemme, 
hvor jeg har rod, hvorfra min verden går, 

hvor sproget er min moders bløde stemme, 
og som en sød musik mit hjerte når! 

Du danske friske strand 
med vilde svaners rede, 

I grønne øer, mit hjertes hjem hernede, 
dig elsker jeg! - Danmark, mit fædreland! 
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 لیکوال لنډه پېـژندنه:د 
 

پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، 
مه نیټه د کابل د ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷د 

چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي کې 
زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل د 
عالوالدین په تجربوي ښوونځي کې کړي دي، 

و بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپل
زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم ټولګی یې د 

 میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.
 

کال د حمل په میاشت کې یې د کابل  ۱۳۵۵د 
پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې لوړې 

کال یې د  ۱۳۵۸زده کړې پیل کړې او په 
لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته 
د کابل د روښان په دارالمعلمین کې د ښوونکي 

 په توګه ومنل شو.
 

یاتو پوهنځي په علمي کدر کې ومنل شو. په کال په ژمي کې د کابل پوهنتون د ادب ۱۳۶۰په 
 کال کې یې د استاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه. ۱۳۶۶

 

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او  ۱۳۵۶آصف بهاند له 
ه یې په هیواد کې دننه او قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې، شعرونه او کتابون

 له هیواد څخه د باندې په معتبرو علمي مجلو او بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.
 

د هجري شمسي نېـټې په شپـیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې 
 )اجتماعي علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.

 

په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د دغه راز د هجري شمسي نیټې 
 روزنې ادارې د علمي پروګرام »موږ او اوریدونکي« لیکوال پاتې شوی دی.

 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
 

مینارونو کې ګډون په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې یې په لسګونو علمي او فرهنګي س
 کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو سیمینارونو کې یې لوستي دي.

 

په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې 
 د ادبیاتو د څانګې مسولیتونه ورله غاړې وو.

 

د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي 
ټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرر په صفت یې کارنده او فعاله 
 برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې
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له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د 
زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د 

 سویدن په ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.
 

 ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:آصف بهاند د خپل 
 

 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(، ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 

ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي  ۲
 اثر(،

 

ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي  ۳
 اثر(،

 

له پاره  ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخیـیل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو ۴
 علمي اثر(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پـښتو څانګو له پاره درسي  ۵
 کتاب )ګستـتـنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب، د کابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب  ۶
 )کستـتـنرچاپ(،

 

ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو درسي کتاب ـ د پښتو ژبې ګرامر او  ۷
 )ګستـتـنرچاپ(،

 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستـتـنرچاپ(، ۹
 

 ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستـتـنرچاپ(، ۱۰
 

کال کې خپورشوی   ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په    ۱۱
 دی او دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

کال په کابل کې د دانش خپرندویې ټولنې له  ۲۰۰۹ـ مروره مځکه )د شعرونو ټولګه( ، په  ۱۲
 خوا خپره شوی ده،

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې   ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳
شوی   لیکه  کې پرین  افغان جرمن آنالکال په جوالی کې په    ۲۰۱۷د  دویم ځل  خپور کړی دی او  

 دی، 
 

 ۲۰۱۸ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، په  ۱۴
 کې خپور کړی دی، کال په کابل کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې په جالل آباد

 

( نورې کیسې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: ۹ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ او نه ) ۱۵
 دی،  شوی کال په جنوري کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه ۲۰۱۸آصف بهاند، د 

 

 لیکه کال په جون کې په افغان جرمن آنالین کې پر ۲۰۱۸ــ لنډۍ او د ثبتولو ستونزه، ، د  ۱۶
 شوی دی، 
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 ، دټوک دویم( د کوچنیانو ادبیات، تاریخي پس منظر، اوسنی حالت)د کوچنیانو ادبیات، ــ  ۱۷
په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر لیکه شوی  ( کال په اگست کې، ۲۰۱۷دوه زره اوه لسم )

 دی، 
 

اکتوبر میاشت کې په افغان جرمن   کال په  ۲۰۱۸ــ د باران سیوری )د شعرونو ټولگه(، ، د    ۱۸
 شوې ده، لیکهآنالین کې پر 

 

کال په فبرورۍ میاشت کې،   ۲۰۱۹د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه )د مقالو ټولگه(، د  ــ    ۱۹
 شوی دی، لیکه په افغان جرمن آنالین پورتال کې پر

 

لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: ــ د امپراتور نوې جامې او شپږ نورې کیسې،  ۲۰
 دی، شویکال په می میاشت کې په افغان جرمن آنالین کې پر لیکه  ۲۰۱۹آصف بهاند، د 

 

  ۲۰۱۹و کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه )د مقالو ټولگه(، د  ــ د افغانستان له ماشومانو ا  ۲۱
 شوی دی.  لیکهم کال په سپتمبر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې پر 

 

 آنالین کولو ته تیار:چاپ یا 
 

 ــ د شعرونو دوې ټولگې، 
 

 ــ او درې عنوانه څیړنیز کتابونه.
 

پوهندوی آصف بهاند اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو 
 کې فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.

 

 پای
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