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1، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ــلـېگ ښــځـ
 

 
 
 

 لومړی ټوګ 
 
 
 

 لیکوال
 
 
 
 

 آصف بهاند
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2، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د کتاب ځانگړنې: 
 

 ، لومړی ټوک ښـځـگـلې د کتاب نوم: 
 

 لیکوال: آصف بهاند،
 

 نومبر کال  ۲۰۲۰د خپریدو نېـټه: د 
 

 پورتال د خپریدو ځای: افغان جرمن آنالین 
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3، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 

 اهدأ: 
 

 د ژوند ملگرې ته مې، ناجیه جانې ته!
 

 چې ټول عمر یې په ورین تندي او پراخې 
 

 حوصلې سره، په هره ستونزه کې اوږه راکړې 
 

 .او هر ډول ساړه تاوده یې راسره زغملي دي
 

 )آصف بهاند( 

 
 

 

 په خپله غوڅ نه کړو، ؛موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن )ښځې(
 

 موږ باید د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمینه 
 

 ورته برابره کړو، طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو، 
 

 دویمه درجه انسان یې ونه گڼو او... 
 

 او په تشو خبرو سره د مارچ د 
 

 اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای،
 

 عمالً داسې څه وکړو چې 
 

 ټولنې له خوا، ښځه د 
 

 له بل کړای شوي 
 

 اور نه را وباسو. 
 

 )آصف بهاند( 
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4، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 

 د مطالبو فهرست:  
 
 ام مخ ۷           ــ مقدمه ۱
 

 په بېالبېلو کلونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په پار زما لیکنې: 
 
 

 ام کال د مارچ اتمه:    ۲۰۱۳د ــ  ۲
 

 ام مخ ۹         د دوزخ اور لپاڼې اوگ زموږ   مارچ اتمه،  دــ 
 

 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۴د  ــ ۳
 

  ام مخ ۲۰                 د مارچ اتمه مبارک ــ 
 

 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۵د ــ  ۴
 

 ام مخ ۲۳              څوک به یې واوري؟، چیغې وهو د مارچ اتمه ده ننــ 
 

 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۶د ــ  ۵
 

 ام مخ ۲۶              میلیون کونډې د مارچ اتمه او نیم ــ 
 

 ام کال مارچ اتمه:   ۲۰۱۸د ــ  ۶
 

 ام مخ ۲۹                 ، د مارچ اتمه او د ښځو مالمتیا ــ 
 

 ام مخ ۳۲              ،فیمینیزم، زموږ ټولنه او د مارچ اتمهــ 
 

 ام مخ ۳۵          ، د ښځو له پاره تر ټولو خطرناک شعار، »ښځه یا په کور یا په گور« ــ 
 

 ام کال مارچ اتمه:  ۲۰۱۹د ــ  ۷
 

 ام مخ ۳۸                ،سږنۍ د مارچ اتمهــ 
 

 ام مخ  ۴۲                  ؟ښه ښځهــ 
 

 مارچ اتمه:  ام کال ۲۰۲۰د ــ  ۸
 

 ام مخ ۴۴             ،ظریفه غفار: د بریالیو ښځو یوه غوره بېلگهــ 
 

 ام مخ ۴۷               ، تېري تاوتریخوالی له ښځو سره د جنسي  ــ 
 

 ام مخ ۵۰            ،د ښځې د زړه غـږ زه یوه ښځه یم، خو زما دریځ... ــ 
 

 ام مخ ۵۴               په کلینک کې ښځینه ډاکتره شته؟ ــ 
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5، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 ام مخ  ۵۶          ،د ښځو په برخه کې یو څو پوښتنې او څرگندونې ــ 
 

 ام مخ  ۵۸             ،جالب نظریاتد ښځو په باب زموږ ــ 
 

 : فرخندهــ  ۹
 

 ام مخ  ۶۲             ، بې دفاع فرخندې ته ــ 
 

 ام مخ   ۶۳          ، د انسانیت پر لمن تور داغونه، د فرخندې د وینو سره خالونه ــ 
 

 ام مخ  ۶۷ ، (د فرخندې لومړی تلین ) خالصوالی مې شئ؟ اول وهي بیا سوځوي مې، ــ 
 

 ام مخ  ۶۹           ، هیره شوې فرخنده  »تیر په هیر« په سیوري کې،د ــ 
 

 ام مخ  ۷۱          ،)د فرخندې څلورم تلین(  د اشرف المخلوقاتو استعفیــ 
 

 ام مخ  ۷۴            ، د فرخندې پنځم تلین او زموږ د ټولنې عدالت ــ 
 

 : وزرونهد کورنۍ دوې مټې او د ټولنې دوه ، ښځه، نارینه ــ  ۱۰
 

 ام مخ  ۷۵             د یوې میرمنې له انتریو څخه څو ټکيــ 
 

 ام مخ  ۷۹            دوه ماشومان، دوه مرګونه او دوه چلندونهــ  ۱۱
 

 ام مخ   ۸۳              »ستایش« غمیزه  دــ یو ځل بیا  ۱۲
 

 ام مخ  ۸۵          !« زما مور هغه ده، چې تر ټوله ښه ده»ــ  ۱۳
 

 ام مخ ۸۷            ږ کلنه او انصافـته کلن، شپـېـشپــ  ۱۴
 

 ــ شربت گله:  ۱۵
 

 ام مخ ۹۰           ،ځانته زهر ګله، نورو ته شربت ګلهــ 
 

 ام مخ   ۹۴               اروپایي همځولېــ 
 

 ام مخ   ۹۵             لوڼې د زدکړو په لور، که نه...ــ  ۱۶
 

 ام مخ  ۱۰۱         غمیزهې«بهارد » غمیزه پسې د »ستایش« په ــ  ۱۷
 

 ام مخ ۱۰۳      ماشوم پلورنه، د یوې غمیزې دوام، قیمتي جامې او وږي نسونهــ  ۱۸
 

 ام مخ  ۱۰۶       »لعنت بر زنان استعمال کنندهٔ چپلک«؟؟؟ــ  ۱۹
 

 : نجیبه لیمهــ  ۲۰
 

 ام مخ  ۱۰۸       ،« کیسې Lallo Lalloکوچنیان او د لـلو، لـلو »ــ 
 

 ام مخ ۱۱۱     ،( پاره ځانګړې کیسېه  د ماشومانو ل) «Lallo Lallo»  لـلو، لـلوــ 
 

 للو په شان کیسو تاریخي   ـ واد کې د للو ېزموږ په ه ــ 
 ام مخ  ۱۱۵           ،پس منظر ته یوه کتنه 

 

 ام مخ ۱۱۹         ، منظر  د لیمې له قلمه د دې کیسو د لیکلو پس ــ 
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6، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 ام مخ ۱۲۰         ،اوس هم د للو للو دویمه برخه او ــ 
 

 ام مخ ۱۲۲       لومړۍ کلیزه  ،د »للو، للو« کیسو یو کلن سفرــ 
 

 : ثنا صافۍــ  ۲۱
 

 ام مخ ۱۲۷             ،د تعلیم ډیوه ــ 
 

 : مریم امرخیلهــ  ۲۲
 

 ام مخ ۱۳۸            ،د مریم امرخیلې غږ ــ 
 

 ام مخ  ۱۴۱          ،جادویی اشو کلید های  مریم ــ 
 

 ام مخ ۱۴۶       ،له »غمي« رادیو سره د مریم امرخیلې یوه ځانګړې مرکهــ 
 

 ام مخ ۱۴۸         ،په فیسبوک کې د مریم امرخیل نظریاتــ 
 

 ام مخ ۱۵۱         ،د مریم امرخیل مقالې او نورې لیکنې ــ 
 

 ام مخ ۱۵۴          ،مرکهد مریم امرخیلې له قلم سره ــ 
 

 وژنه:  مهساد ــ  ۲۳
 

 ام مخ ۱۶۰          ،  او پر »مهسا« هم و نه رحمېدلــ 
 

 ام مخ ۱۶۲             ،د »مهسا« تښتونه او وژنهــ 
 

 : ریزه گل ــ  ۲۴
 

 ام مخ  ۱۶۸          د ریزه گل په حق کې څه وشول؟ــ 
 

 ام مخ  ۱۷۱       د یوه پالر هیله ، تیارو په منځ کې یوه رڼاد ستونزو او ــ  ۲۵
 

 افغانستان د نجونو  » یوه بله نیکنامي؟ــ  ۲۶
 ام مخ ۱۷۵          « تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد

 

 ام مخ  ۱۷۹          ې حلالر او ړېجر  ېستونز  د کم سنه انتحاري، ــ  ۲۷
 

 : افغانستان ښوونیز نظام دــ  ۲۸
 

 ام مخ ۱۸۳        نوي نسل…؟   د یا اشرف المدارس  جامعة الصالحات، ــ 
 

 ام مخ  ۱۹۲           برازیلۍ او کابلۍ ــ  ۲۹
 

    نظیره رسوليــ  ۳۰
 

 ام مخ ۱۹۴           او څو کامنټونه یوه بریا، یوه مبارکيــ 
 

 ام مخ ۱۹۷           د لیکوال بیوګرافي ــ  ۳۱
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7، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مقدمه: 
 

  تیریو  او ظلمونو د )ښځې( ګلپاڼې دي او  ته میرمنې ما خو ډول انګیري،  څوک یې چې هر نور
  کړای شوې دي، افغانستان ډیره سلنه میرمنې جبراً راګیر ، وطن په هغه چاپیلایر کې چې زما د

دایره  دغه اور په    په تیره افغان میرمن د  زه نه غواړم چې هیڅ ښځه،   او  ګڼم،   یې  دوزخ اور  د
 کې راګیر وي. 

 

او داسې احساساتو   نه د ناسم برداشت  یوې کلمې  لهزموږ په ټولنه کې ډېر ځلې د مېرمنو ژوند 
ږي، هغه د ـ نه پوهېهم  د بریادۍ کندې ته غورځولی دی چې ډېره سلنه کارونکي یې په مانا  

 .  »غیرت« توری دی 
 

 غیرت کېدای شي داسې تعریف شي:  
 

ساتو  ااو وطن نه د دفاع کولو د احس  ، شتمنۍله خپل ځان، کورنۍ، ناموس، کوڅې، کلي، ښار 
   .ږيـ ټولگې ته غیرت ویل کې

 

ږي چې ډېره سلنه خلک غیرت  ـخو زموږ په ټولنه، په تېره په پښتنو کې په عملي ډول لیدل کې
اړخیزه ازادي له منځه وړي، له کور نه یې د باندې نه پرېښودلو  دې ته وایي چې د ښځو هر  

ته، له زدکړو نه یې د محرومولو عمل ته غیرت وایي او په همدې لړ کې نجونو او ښځو ته ویل  
، خو دا یې هېر دي  ږي چې نارینه د هر څه حق ځکه لري چې د نجونو او ښځو ساتنه کوي ـکې

   ه یوه ښځه )مور( کوي.چې د همدې نارینه لومړنۍ عملي ساتن
 

 دا د یوې بهرنۍ مېرمنې د خولې خبره ده: 
 

، نارینه )ورور، پالر، میړه، لیور...( ښځې ته وایي چې زه دې ساتنه  ي د غیرت مسأله چې ش»
 کوم، خو دې ته یې پام نه وي چې هغې ښځې )مور( د همدې نارینه څومره او څنگه ساتنه کړې:  

 

 په نس کې،  
 

 په غیږ کې،  
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8، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 « . الس نیولی
 

ناخوالو    ترسره شوو د  کولو او له دوی سره  قونو تر پښو الندې  حزموږ په ټولنه کې د ښځو د  
ټولگه کې زما ټولې هغه    دې   زما د مقالو په  او ډېر څه باید پرې ولیکل شي.   داستان ډېر اوږد دی 

 ټولې شوې دي چې ما د نجونو او ښځو په باب لیکلي دي. را مقالې  
 

 : ما څه لیکلي دی، دوې بڼې لري تر اوسه پورې  و په باب چېځد ښ
 

ر ښځو باندې د روان زورزیاتي انځور په کې شوی دی او د هغوی  پ ــ لومړۍ هغه برخه ده چې  
 ،په غرض لیکل شوې دي لود حقونو د تر السه کو

 

ــ په دویمه برخه کې ما پر هغو مېرمنو باندې بحث کړی دی، چې د افغانستان غوندې دودیزې  
پاره مبارزه کړې او د تعلیم عامولو په برخه    ه السه کولو لحقونو د تر    و دیې د ښځټولنې کې  

د نوي نسل د  اوس یې نومونه او کارنامې،  د قدر وړ خدمتونه کړي دي، چې  یې دومره  کې  
 .یادېږيد بېلگو په ډول په ویاړ سره  په برخه کېروزلو 

 

نوم خوښ کړ. دا ترکیب د لومړي  »ښځګلې«  ما د  د ښځو او نجونو په باب د مقالو دې ټولگې ته  
 په »و، نه و، یو شپون و« کتاب کې ولید،   استاد سعدالدین شپونځل له پاره ما د 

 

 (او... مخونه. ۱۱ -۱۰ -۱ کال، ۲۰۰۵ــ ۱۳۸۴ دانش خپرندویه ټولنه، یوشپون و، ونه و، )شپون سعدالدین،
 

د  په لړ   ولترکیب جوړو  ښکلو   خپلو  دډېر مې خوښ شو. استاد شپون   د   میرمنو   کې    له پاره 
  . کارولې دهپه شعوري ډول یې ښځو ته د درناوي له پاره    »ښځګلې« اصطالح جوړه کړې او

   چې په رښتیا له میرمنوسره همدا سې یوه ښکلې کلمه ښایي.
 

یا ښځو په باب دي ــ د شپون ما هم د خپلو مقالو دې   ټولگې ته ــ چې ټولې مقالې د مېرمنو 
   صاحب همدا توری خوښ کړی او ټاکلی دی.

 
 پوهندوی آصف بهاند

 

 هیدرسلیف 
 

 ډنمارک 
 

 د دوه زره شلم کال د اگست میاشتې شپاړسمه نېټه 
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9، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 

 زما لیکنې: په بېالبېلو کلونو کې د ښځو د نړیوالې ورځې په پار 
 
 
 ام کال د مارچ اتمه:    ۲۰۱۳د 
 
 

 د دوزخ اور لپاڼې اوگ زموږ مارچ اتمه،  د
 

 اوښکو امیل وطن پیغلې مې په غاړه وړي د  »د
 )پیر محمد کاروان(  مي لـه بــدخشانه رسي«ـته غ لوـغـیـپــاریس پ د               

 
  تیریو  او ظلمونو د )ښځې( ګلپاڼې دي او  ته میرمنې ما خو ډول انګیري،  څوک یې چې هر نور

  افغانستان ډیره سلنه میرمنې جبراً راګیرکړای شوې دي،  ، وطن   په هغه چاپیلایر کې چې زما د
دغه اور په دایره کې    په تیره افغان میرمن د  زه نه غواړم چې هیڅ ښځه،   او  ګڼم،  دوزخ اور  د

د  راګیر وي. سعدالدین شپون  لړ  ړونوترکیب جو  ښکلو  خپلو  استاد  د  په  پاره    میرمنو  کې  له 
دانش خپرندویه  یوشپون و، ونه و، )شپون سعدالدین،  کارولې ده   د»ښکځګلې« اصطالح جوړه کړې او

چې په رښتیا له میرمنوسره همدا سې یوه ښکلې    (او... مخونه.  ۱۱  -۱۰  -۱ کال،  ۲۰۰۵ــ  ۱۳۸۴ ټولنه،
 کلمه ښایي.  

 

  د  ږي.ېـورځې په نامه یاد  د ښځو د په نړیواله کچه،  ، ټه ېـمیاشتې اتمه ن مارچ د میالدي کال د د
  کې د  ژوند په بیال بیلو برخو  ګوټ کې د  ـ  نړۍ په ګوټ  د  په ترڅ کې،   لمانځلو  دغې ورځې د

 ږي. ېـیادسره  السته راوړنې په ښو ښځو
 

  بیالبیلو   د ژوند،  ښځو  د کې، وادونوېـه بیالبیلو  او ټولنو دا یوښکاره حقیقت دی چې په بیال بیلو 
سره دا   په نظرکې نیولو  توپیرونو  همدغو  د  توپیرونه سره لري.  ژور  په چوکاټ کې،   قوانینو

 ننګونوسره مخ دی.  ژوند له ګڼو  ښځو چې په ټوله نړۍ کې په توپیرسره د ویالی شو
 

  د  دا  حل الرې یې کومې دي؟  د  او  ولې دي...  څومره دي؟کې    ټولنو   دا ننګونې چې په نورو
افغانستان په ټولنه کې دا ستونزې    د  خو  پورې اړه لري؛   امکاناتو   او  ستونزو  په خلکو،  ټولنو  هغو

نه هم    نه نوم ورته ایښودالی شو او   ، اړخیزې دي چې  څو  له ناورینه ډکې او  رې،ېـ دومره ډ

 ښه ده وویل شي چې:  سرحد ورته ټاکلی شو.
 

 ټوله بۍ«  »آبۍ، 
 

 دې بل مشهور متل په څیر:  او یا هم د
 

 نه ماغزه وتلی«  »پک مې لیدلی و، 
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10، لومړی ټوک ښـځـگـلې

افغانستان په ټولنه   نه داسې لکه د  ستونزې لیدلې وې،   په مقابل کې مې تاوتریخوالی او  ښځو  د
 افغانانو کې.  او
 

  ظاهراً په ویاړ، بیا لمانځوو؛   ـ بیا  د مارچ اتمه موږ سره، ـ  سره ستونزو ټولو  دی له دغو دا او
 غولونې سره.  او حقیقتاً په تظاهر خو

 

  واد ېـهغه ه سره لمانځي چې د مصارفو په لوړو  ، سره ښځې ورځ په ویاړ واد خلک دېـهغه ه د
خوراک   یوه وخت د د اوالدونو خپل ځان او د پرالرې تالی نه شي، اکثریت میرمنې له ناتوانۍ 

مجبوریت    ښځې له ډیر  ورځ لمانځي چې نجونې او  ښځو  واد خلک دېـهغه ه  د  ډوډۍ نه لري، 
  نجونو   او  ښځو  چیرته چې د  ښځو ورځ لمانځي،   واد خلک دېـهغه ه  د  لمبو ته پناه وړي،   اور  نه د

  سر ویښتان او   د  ږي او ـېـژبې یې پرې ک   غوږونه او  ، پزې   ږي، ـېـ وجود غوښې په انبورشک  د
 ښځو ورځ لمانځي چې هلته هره ورځ د  خلک د وادېـهغه ه ادی د د او نوکان یې ایستل کیږي،

 او... ، ښایي په زرګونه پیښې ترسره کیږي سلګونه او  په لسګونه او  جنسي تیریو
 

له پاره په   ښځو  په هر کور کې د زندان خو  چادري یا بوقرې په نامه یو چې هیڅ نه وي د نور
جال بحث    له خبره اوـېـهغه ب  ذهن اختراع ده،   چا د  )چادري( د  زندان  چې دا  دا  وي.  والړ  انتظار

زندان لکه    دا  نو  ته ښځه روانه وي،   متحرک زندان وایم چې هرې خوا  ښځو  زه ورته د  خو  دی، 
 ورسره وي.  ، انسان کړې ګناه  د
 

په کوم ځای    پیروي جوړ شوی دی،   په لیکه او  قانون  هغه وطن د  افغانستان قانون دزما د وطن  

همدغه قانون له   خوا د یو  ږي.ـېـتفالې خطاب ک  فاحشې او ته د ښځو  کې چې پارلمان ته تلونکو
  چې د  شله یو   پرضد،   موادو  هغه قانون د  بل خوا د   ټولنه خالصوالی نه شو،  چوکاټه ځان او 

 مارچ اتمه لمانځوو.  د ښځو ورځ،
 

  حیران به وو،  افغان میرمنې اوسنی حالت لیدلی وای،  هم که د  اتمې بنسټ ایښودونکو  مارچ د  د
  ( یا د Feminism)  فمینیزم  له هغه نه راورسته د  تالش څه مانا.  سل کلنه مبارزه او  چې دا
او    ښځو حقونو  کولو  آزادۍ  د  ترالسه  بابا یي غالمرضا،)  غورځنګد  سیاسي آرش،   علي    فرهنګ 

 (۴۱۱ -۴۱۰،ص ص:۱۳۸۲انتشارات آشیان،
هم نه  ناقضین خبر حقوقو دوی د د وطن ډیری ښځې او په دې باندې زما د پایله څه وه؛  هڅو د

  رنځ،  ټولنې ښځې په فقر،   سره زما د  ـ  سره   مناسبتونو  او  ورځو  غورځنګونو،   دې ټولو  د  دي.
 په دایره کې ژوند کوي.  قوانینو د پیړیو منځنیو  د ناپوهۍ او  بیسوادۍ، 

 

باید   اقرار   نو   نه کړو،   منځ جوړ  ولوو  ه دڅخخپل عیب    او  په ګریوانه کې ښکته کړو   که سر
دا موږ په خپله    خپله یو.   موږ ډیره حده    هستونکي تر  او جوړونکي    ستونزو   دې ټولو   چې د  وکړو 

دې خبرې ښه ثبوت دا دی چې   د کله بل خوا.  کله یوخوا اوړو او یو چې لکه په خوله کې ژبه، 
 دروازې ډبولې چې:  خلکو  به یو وخت د مترقیتوب او... مدعیانو تمدن،  انقالب،  د
 

  خو   ووایي او... میټنګ ته راوباسئ چې زنده باد    مارش او  کورنۍ مو   زامن او  لوڼې،  ښځې، 
باندې همدغه ټیپ خلک غواړي چې    حتی له افغانستان څخه د  اوس په افغانستان کې دننه او

دلته   دا کارونه عمأل هلته او پنځه سوه کاله مخکې قوانینوپه سیوري کې ژوند وکړي او ښځې د
  تورو  دآزادې ټولنې په دایره کې هم ښځه  اروپا د ږي چې دا ډول خلک غواړي حتی دـلیدل کی

بهرنیانو دود او   مارچ اتمه د د آزادي او  ښځو د حقونه،  ښځو دوی ته د ترشا بندي وساتي. تمبو
 نامنلی عمل ښکاري. 

 

کرزي په واک کې را ټول شوي عجیب الخلقه څیرې    هلته په افغانستان کې دا دولس کاله د  او
بیا که چیرې په   نامه ډالر اخلي او په   حقونو د ښځو نه د  مهارت له بهرنیانو  په سپین سترګۍ او

کې ناست عالمیان    په شورا  علماوو؟  د  په نامه کوم غږ واوریدل شي،  سندرو  تلویزیون کې د

https://rohi.af/%22http:/graanafghanistan.com/?p=101851/%22
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چې ترټولو    ټکي ته ورګرځي،   صفر  هرڅه بیرته د  بیا نو  سترګې ورته برګې کا چې دا څه کوئ؟
  علماوو؟   د  کرزي او   د  ویاړ اتمې په    مارچ د  ته د  کال په مارچ کې ښځو  ۲۰۱۲ښه مثال یې د  

 شورا تحفه وه.  د
 

ته سپارښتنه    نجونو  او  په هغې اعالمیې کې یې ښځو  شورا اعالمیه صادره کړې وه او  علماوو؟  د
 کړې وه چې: 

 

نه    سره ناسته والړه و  کې له نارینوو   ځایونو  ټولنیزو نورو  او   دفترونو  زدکړې په مرکزونو،   »د
   شرعي محرم ولري«پرمهال  سفر باید د  کړي او

 

http://www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2012/03/120307_hh-karzai-
olama-decision... 

 

  په شورا کې د  پالیسۍ له مخې،   د  »خان هم دا کوي هم دا«  کرزي خان هم په نره توره د  او
 فیصلې ننګه وکړه.  د مالیانو راټولو 

 

دې    خو   دی،   کار  قدر وړ   د  درناوی ښه او  ښځو   د  نامه چې وي،   اتمې په نامه یا په هر مارچ د  د
ږي  ـېـپوه اَن نالوستي کلیوال هم تریوې اندازې په دې    الڅه کوې،   خو  ته مو باید پام وي چې نور 

ټه چې افغانان په افغانستان کې  ې مارچ اتمه ن همدغه د  رباسي.ېـ چې څنګه ځینې انسانان، خلک ت
هغه    ښځې تیرباسو،   موږ   په ټوله مانا تشریفاتي بڼه لري.  باندې له افغانستان څخه لمانځي،   یا د  او

 په جګ آواز ورته وایو:   چیرې یې راټولوو،  بوله پاره، ېـ ش څو یو هم د
 

 ده او...«  داحترام وړ  »ښځه
 

په    کلماتو  سپکو  د  ښځې سپکاوی او  د  بیا بد رد ویل او  بیا وهل ټکول، ،  ته چې والړو   کور  او
 مالګې دوړول.  باندې د زخمونو هغې پر  سره د ویلو

 

  کالم تر شا دا جملې هم په تیزبینو   دوی د  د  سره لمانځي،   مارچ اتمه په تظاهر  خلک چې د  دا
 سترګور لوستالی شي چې: سره ځینې  سترګو

 

 ــ ښځې دې وږې وي،
 

 ــ ښځې دې مړې وي،
 

 ــ ښځې دې بورې وي،
 

 ــ ښځې دې ورارې وي،
 

 ــ ښځې دې کونډې وي،
 

 ــ ښځې دې بې عزته وي،
 

 ویښتان ویستلې وي،  نوکان او غاړه پرې کړې، ګوتې او  ــ ښځې دې پزپرې کړې، 
 

 هرڅه ناخبره وي،له  ناپوه او   ــ ښځې دې بیسواده، 
 

 ــ ښځې دې... 
 

 الندې وي، ترپښو،   فرمانبردارې او نارینه مزدورانې،  د ښځې دې ټول عمر ــ او
 

 ترالسه کړي نو:  باد راوړي ډالر دې له پاره چې په دایمي ډول په واک پاتې شي،  د او
 

 مارچ اتمه دې هم مبارک وي.  د

https://rohi.af/%22http:/www.bbc.co.uk/pashto/afghanistan/2012/03/120307_hh-karzai-olama-decision/%22
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12، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

له پاره دا    مود  ښاغلي چې هسې د   نور  دا  کوي،  په هرډول چې وي خپل کار   دا ټیپ خلک خو 
  هغه هم نه د   بیانیې وړاندې کوي،  ستوني شکوي او  مقالې اوروي،   شعرونه لولي،   کوي،  کار

خپل ستوني څیري    چغې وهې،   دې ورځې په خاطر  بلکې یوازې د  درناوي په خاطر،   ښځې د
رنګارنګ ډالۍ   ورته وړاندې کوي، ګیډۍ  ګالنو د بې ځایه صفتونه کوي،  په ځای او ښځو د او

 ورکوي او... 
 

 په سړه سینه داسې دی چې:  نه،  احساساتو  رپ  زما وړاندیز، 
 

 نه کوي.  لطفاً دې دا کار
 

یوازې دې دا وکړي چې کله چې وروسته له کاره    که په رښتیا دوی ښځې ته درناوی کوي،  
رکیک کلمات دې نه ورته   اوبد  ښځې ته دې ښکنځلې نه کوي،  ښځه دې وهي نه،  ته ځي،  کور

میرمنې په    په پای کې کله چې یې د  او  دې په سپکه نه وریادوي...  مور   او  پالر  ، استعمالوي 
 یوازې دې له یوې نرۍ موسکا سره دومره ورته ووایي:  السو تیاره شوې ډوډۍ وخوړه، 

 

 ډوډۍ وه.  خوندوره  مننه، 
 

 ستړیا ورکه وي. ټولې ورځې  ښځې د سره به د همدې جملې په اوریدو د
 

 له زندان نه را ایستل دي، کور هغوی د  ښه عزت کول،  ښځو زما په اند د
 

 ورزده کول دي، سواد
 

 نه یې خبرول دي، حقوقو له خپلو
 

 پوهنځي ته پریښودل دي.  ښوونځي او 
 

هغه کسان    په نامه نه اچوي،   حقوقو  د  ښځو  ته د جیبونو  واکدارو  د  نړیوال دې هم بې شمیره ډالر
دوی    د  خلکو حاکمان کړي دي او   پر  همدې بهرنیانو  ښکاره ناقضین دي،  حقونو   د  ښځو   چې د

  د  همدې امریکا راوستو واکدارانو الندې کړي دي. حقونه ترپښو ښځو او  خلکو په مرسته یې د
امریکایان   دوی او  سره قدم ایښی دی،   باندې له درنوعسکري بوټانو   پرستونوو   ښځو  او  خلکو
  او  ښځو  عسکري بوټ دې د  ناقضینو  د  حقوقو  د  ښځو  همدا د  ه نه راته لمانځي، مارچ اتم  دې د
 له ستوني لرې کړي.  خلکو

 

 افغانستان مظلومې ښځې چغې وهي چې:  په تیره د افغانستان خلک،  د
 

 دروتړئ!«  سپي مو  یو،  تیر نه مو  »له خیر
 

وطن   حالت کې چې زما دنه په داسې    خو  درناوی ښه دی،  ښځو  د   ورځې لمانځل او  د  ښځو  د
وایم   زه ورته و  الندې زګیروي کوي او  پیټو   تردروندو  بدمرغیو  نه تمامیدنکو   بې پایه او  ښځې د
 مارچ اتمه دې مبارک وي.  چې د

 

له    غولولو  د  ښځو  طن دو  د  مارچ اتمه زموږ  فعالین اکثراً په دې اند دي چې د  حقونو  د  ښځو  د
  وهلو  نارینه د  ډډې یې د  کې ژوند کوي،  غمونو  او  اخوالودوی چې په دومره ن   پاره یوه ورځ ده، 

دا  ؛  اتمې په نامه صفتونه هم کوو   مارچ د  د  بیا یې موږ  زخمي دي،   په وجه شنې او  ظلمونو   او
 ډیر په ځای وګڼل شي چې د دا باید ماتم ورځ ده. ښځو له پاره د هیواد د د په حقیقت کې زموږ

هیواد پیاوړې قلموالې ماللۍ    د  فعالې او  ریښتینې غوښتونکې،   د حقونو  ښځو  د  او  بشري حقونو

  روز  ته د»روز جهاني زن،   مقالې اتمې له پاره خپلې لیکلې    مارچ د  کال د   ۲۰۱۲موسی نظام د

 ماتم برای زنان همیشه محروم افغان« سرلیک وټاکه. 
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13، لومړی ټوک ښـځـگـلې

  باید هغوی ته د  درناوی یې وشي،  ښځې ژوند ښه شي او   بله خبره دا ده چې که موږ غواړو د
تګ زمینه دې ورته برابره کړاي    پوهنځي ته د  ښوونځي او   زمینه برابره کړو،   زکړو   سواد د

 په څرنګوالي باندې پوه شي.   حقونو خپلو بیا د  ژوند په مانا او کې دچې په لومړي ګام  شي، 
 

 ښځې ته ویلي دي چې:  ټول عمر موږ
 

 څه نه دي ورته ویلي، په باب مو صالحیتونو د خو ــ مسوولیت لري، 
 

له پاره مو  هغې د  د  خو  ښکنځلې ده،   مو  ــ ټول عمر   خپل ژوند په قاموس کې یو   د  نازوولو 
 ی ورکړی،  توری ته ځای نه د

 

 مسؤله ښځه ده، ناخوالو   ټولو د نارینه دی، هرڅه صالحیت د ــ د
 

پوښتنه هم    هغو   د   په لمپه کې تیل کم شي،   په ډبه کې ګاز خالص شي او  ګازو  ــ په کورکې که د 
 له ښځې نه کوو. 

 

 که هغه ووایي چې: 
 

 »وا سړیه! 
 چې ما به خوړلي وي.«  ږي هم نه، ېـخوړل ک دا خو

 

 چې:  ځواب کې ورته وایوپه  نو
 

 »ولې احتیاط نه کوې؟« 
 

 یو وړوکی مثال به یې دلته یاد کړم:  ډکوو.  مالمتیا له طوقونو ښځې غاړه د په هیڅ خبره د
 

کې لیدل شوي او اوریدل شوي دي چې نارینه په حق په جانب او وارخطا ډول    په ډیری کورونو 
 چغې وهي: 

 

 »وا ښځې! 
 

 آغه څه سه؟« ایښی و،هغه آغه مې په آغه 
 

په هیڅ نه    کې دروي او  )ښځه( په څلورالر  چې مقابل لوری  یوه بې مفهومه مبهمه جمله ده،   دا
به کې په دې مبهمه جمله پوه  ېـره لنډه شې نارینه هیله دا وي چې ښځه باید په ډ  د  خو  ږي، ېـ پوه

  مبهماتو   دې ټولو  له  احترام یې په الس کې ورکړي.  په ډیر  شی پیدا کړي او  وړ  نظر  د  شي، 
 ناقص العقل« خطاب هم ورته کوو.  بیا »د ترسره هم کړي، سره که ښځه وتوانیده چې دا کار

 

یې    موږ  خو  مارچ اتمه څه شی دی،   ټولنې ډیری ښځې په دې ال خبرې هم نه دي چې د  د  زموږ 
دوره کې په  په    بادونو  امریکایي دیموکراسۍ د  مې د  یو وار  تصنع له پاره لمانځو.  تفنن او  د

 واوریدل:  سره ولیدل او   غږونو سرکاري تلویزون کې دغه تصویرونه له دغو
 

د د  ژونالسته  ځای،   د  واکدار  افغانستان  د  د  ناستې  کې  کیلومترۍ  درې  دوه  په  وطني    ارګ 
لکه ناوې په بسم هللا قدم   الرې کمپ( ته په احتیاط ورروانه وه،   څلور  قمبر  )د  کمپ  مهاجرینو
ږدۍ ډوله ځای  ـ بوجیونه جوړې کی  شکیدلو  له زړو  نه شي،   ګاللي بوټان یې ککړچې    اخیست، 
  یو   وو،   نیمه پټ ماشومان ورنه چاپیر   چې درې څلور   یوه خواره بدمرغه مور  . ږيېـته رس

پښو په    ږدۍ ډوله ځای په دروازه کې د ـ همدې کی  د   کې و او  ږېـ خوارنجوکی ماشوم یې په غ
  کړې ژورنالسته چې د   نازولې سینګار   کیسې کولې.   غمونو  زرهاوو   څیرې یې د  سرناسته وه، 

بیوزلې    هیله یې هم دا وه چې د  مایک ورنږدې کړ او  دې مظلومې ښځې په ژبه هم نه پوهیده، 
 ښځو ورځ ده او...  د مارچ اتمه ده او نن د جمله راوباسي چې: ښځې له خولې دا
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14، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 باره هشتم مارچ چه ګفتني دارین؟ شما در
 

 مایک پورې واهه او ورته وې ویل:  قهر ښځه په لږ
 

جامې    ته ډوډۍ او ماشومانو  وږو   زه خپلو   ژنم،ېـزه هشت مارچ نه پ خورې داشی دې ایسته که، 
 غواړم.

 

دوی ته باید    دا حق نه پیژني،   ټولنې ډیره سلنه ښځې دا ورځ او  د  له دې ښکاري چې زموږ 
  د   زدکړې له الرې،   د  سواد  د  خبریدو له الرې،  دا د  او   خپل حق یې ورکړو  او   حقیقت ووایو
دغه   له الرې.  بیانیو  تفنني محفلونو او  او  خبرو  تشو  نه د  ږي، ېـ پوهنځي له الرې ک  ښوونځي او

 مارچ اتمه څه ډول پیژني:»  ټولنې ډیری میرمنې د د پاملرنه وکړئ چې زموږته  طنز لنډکي

 

 مارچ څوومه خورده؟ 
 

  ږو ېـیې په غ  ډیرو  په سراخیستی و.   میرمنو  ټکریو  سرو   او  سپینو   تورو،   د  د ودانۍ غټ تاالر
  ویناوالو  ډیرو د پرلپسې خبرې وکړې. تنو څو  دریځ پرخوا کتل،  د  ټولو  کې چادرۍ نیولې وې.

  مارچ اتمه یوازینی لفظ و   د  په چیغوکې ورک شول.  ماشومانو  راغلیو  سره د  غږونه له میرمنو
 بلې خبرې په سرکې راته.  یوې نه،  ویناوال د هر چې د

 

  خبریاالنو   یوه سل کلنه زړه کیسه تکراروله.  ترپایه پورې ټولو ویناوالو  ، غونډې له سرنه نیولې  د
  ښځو   ځوانو  او  یې زړو   چولو  تر  کامرو  د  او  اوږده لینزونه نښلولي ووپسې    کامرو   نن په خپلو

 استازي وویل:  حقوقو د بشر  د سترګې بریښولې. رڼا ګانو کامرو د ته په یوه سترګه کتل. 
 

  بې عدالتیو   او نابرابریو د ټولنو نړیوال پیوستون ورځ په نړیواله کچه د د ښځو مارچ اتمه د »د
د  پر او   پاڅون او  حق غوښتنې زړور   او  هڅو  د  ښځو   وړاندې    سیاسي،  د  مقاومت محصول 

د  ر تاوتریخوالي پ  ظلم او   اجتماعي تنګ نظریو،  تاریخي او  ځان    او  مبارزو   د  ښځو   وړاندې 
نړیوال    د  ښځو   د  ،مارچ اتمه  پیاوړې دې وي د  بریالۍ او   نیکمرغه،   تیریدنې یوه ستره نښه ده. 

 «  . وسالم پیوستون تاریخي ورځ، 
 

یوې داسې    راغلې ښځې یې د   ، یې چکچکې ووهل شي   وینا په پای ته رسیدلو  دې پرځای چې د   د
 ږي. ېـخبرې په تمه وې چې ورباندې وپوه 

 

  څنګ له ملګرې وپوښتل:   غونډې په پای کې پر دریځ یوې ناستې میرمنې چې لوستې مالومیده د  د
پین سرې ته مې وویل:»ادې ته  یوې س  )مارچ څویمه خورده؟( ما ته یې هم پوښتنه را پیدا کړه.

ړه یې هم  ـقربان یې شم زما خدای بښلي می  »هو :  مارچ پیژنې؟« له ځنډه پرته یې ځواب راکړ
   په موخه راغلې وه.«  لمانځلو تلین د مرچ آغا د اتمې غونډې ته د مارچ د کوم د مرید و« فکر

 

نورې دنیا ته څه   دی، ښځې دریځ څه ډول    زموږ په ټولنه کې د  سره څه کوو،   موږ له ښځو
حقایق چې    هغې له ژوند سره تړلې نورې پوښتنې او  د  له ښځې او  عمالً په څه لګیا یو،   وایو، 

 په میډیا کې راځي.   لږ ډیر ګوټ کې عمالً شتون لري،  ـ  هیواد په ګوټ  د زموږ
 

که    واړولې، تلویزیون ته مې سترګې    ستړی شوم،   یوه ورځ چې په خپل کور کې له مطالعې لږ
په درد یوه دردمنه افغانه اروپا   افغان میرمنو د پیام افغان تلویزیون نشرات روان دي او ګورم د

پُرکار  دنیا  میرمن  کوي.  میشته  وړاندې  خپرونه  ځیر  خپله  څو    پُرکا   دنیا  شوم،   ورته  رله 
  ردونو د  هغوی د  د  زوریدلوافغان میرمنوسره په افغانستان کې دننه ژوندۍ خبرې کړې وې او

کړیدلې    افغان زوریدلې،   جملې دا دي چې د  څو  دې انتریو یو  د  ته ښوده.  یې خلکو  تصویر  یو
 وګورئ:  یې ګڼلی شو.  انځور  یو رنځونو ښځې د
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 زهرهم مره نه کُشت...  خوردم، ــ زهر
 

 که مره ده دیوال مې ماندن...  ــ کاشکې خدا مره سنګ هست میکد، 
 

 ــ زه یې له خره سره بدلولم...  
 

کې دې    خلکو  نورو  زه ګمان نه کوم چې په بل وطن او  وکړئ.  ته ښه فکر  تاسوپاسنۍ جملو
 مارچ اتمه هم لمانځو.  د او بیا باکلتوره یو  موږ  داسې شوې وي. 

 

یوه موضوع چې   ، له پاره  ثابتولو حقانیت د د خپل نظامي حضور بهرنیان هم په افغانستان کې د

سره شاربي    دومره پسې تاووي،   ضعف یا اشتباه وي،   تیری،   مخالفینو  دوی د  د  په اړوند،   ښځو  د
  د  بس. تاوتریخوالی شوی دی او تیری او په حق کې یوازې دغه یو   افغان ښځو یې چې ته وا د 
ورباندې خواشیني  هم    کې یوه پزپرې کړې مظلومه په الس ورغله چې موږ   په لړ   همدې تبلیغاتو 

دغسې   نه دنیا ډکه کړه.   او ویدیوګانو  هغې له عکسونو  له پاره د  تبلیغاتو  خپلو  دوی د  خو   یو، 
  د  نظامي عملیاتو  د  بوش جان؟  غوږونه په لومړي ګام کې په افغانستان کې د  غاړې او  پزې، 

وارهم    ا یو دوی میډی  د  خو   له خوا غوڅ شوي دي،   ناستو استازو   دوی د   په واک کې د  او مالتړو
 سپڼ شانتې ونه کړ.  یو

 

  دوی د  باندې د  د دننه او کور  په کابل کې کومې نجلۍ په توپ پسې منډې غوندې نه وې کړي،
دې ټیمونوپه باب    فوتبال د  د  او   ټیمونه جوړشوي دي فوتبال    د  نجونو  ږي چې دېـمیډیا خولې شک 

نه یې براال کوي چې    ،دي  یا خبر  په دې نا خبره دي او  خو  ږي؛ ېـپرله پسې تبلیغات ک   مفصل او 
په دې    کې روانې وي.  افغانستان په څومره کورونو  سیالۍ هره شپه د  فوتبال دغه لوبې او  د

  سیالیو   فوتبال په کورنیو  چې د  یوازې په دې توپیر  نارینه دواړه برخه اخلي،   کې ښځې او  سیالیو
  توپ رول ولوبوي،  باید دیوازې    منډې حق هم نه لري،   د  حق نه لري،   شوټ کولو   کې ښځه د

دی چې په لوبه    نوښت دا  افغانانو  فوتبال په دې لوبه کې د  د  حق هم نه لري.  ایستلو  غږ  حتی د
)نارینه( یا ستړی شي    لوبه هغه وخت خالصیدای شي چې اصلي فوتبالست  کې وخت قید نه دی، 

دیموکراسۍ افغان   امریکایي  فکري پرودیوسران د  دې لوبو  د  یا یې په اصطالح زړه یخ شي.   او
نه هم بهرنۍ    نه کورنۍ او  خو  مرکزي رول هم دوی خپله لوبوي؛   لوبو  ډیرځلې د  مالتړي دي او

 لوبو ګزارش وړاندې کولی شي.    دوی د رسنۍ د
 

  پیښو   تاوتریخوالي له سلګونو  سره د  کې چې له ښځو  خپرونو   نورو  او  په ویبسایتونو  دغه راز
  په هغه هم یا څوک سرنه ګروي او   ږي،ـ ږي اوخپریـ پیښې ثبتی  څو  یو  په شمار   ګوتو   نه یوازې د 

د  ږي.ېـله السه څه نه ک  یا وایي چې زموږ   یوازې ځینې سرلیکونه د  مسایلو  هغو  زه به دلته 
شوي    ر ېـکې په میډیا کې زما له نظره ت  کال په اوږدو۲۰۱۲چې یوازې د  نمونې په ډول یاد کړم، 

خپګان   شرم او له پاره د څومره یې زموږ او پاره ویاړله  وبه ګورو چې څومره یې زموږ دي.
 ږي: ېـ باعث ک

 

 ،)بي بي سي پښتو( په وژنې پړه وخیژوله لوڼو خپلو افغان کورنۍ د  کانادا: -۱
 ،)بي بي سي پښتو(  سوځیدنې پیښې دوه برابره شوي افغانستان کې د -۲

 ،)بي بي سي پښتو( جرأت جایزه ورکړل شوه ته د افغان میرمنو امریکا کې دوو  -۳
 ،)تاند(  ووژله په خاطر زیږولو  د لور په کندز کې یوه سړي خپله ښځه د -۴
 ،)لراوبر(  جنسي تیری کړیدی یوې نجلۍ ډله ایز  پر  پولیسو  کندوز: -۵
 ،)بي بي سي پښتو( یوې پیغلې سرپرې شوی کې د کونړ -۶
 ،)تاند(   خپلې دوې لوڼې ووژلې کې یوه پالر  په هلمند -۷
 ،استفاده ابزاري از زن برای انتحار)هشت صبح(  -۸
 ،ـ شصت مورد »قتل ناموسي« در شش ماه اخیر) هشت صبح( ۹
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 ،)تاند(  پرسر ووژله کارکولو د یوه پولیس خپله ښځه له کوره بهر  -۱۰
 ،پښتو(  )دویچه ویله،  په افغانستان کې معتاد ماشومان -۱۱
 ،(TKG,Pashto) پلوري پالر خپله نه کلنه لور -۱۲
 ،)خبلایر(  دوه ماشومان ووژل بې وزلې میرمنې خپل ځان او -۱۳
 ،)هشت صبح(  تریاک مسکن زنان بدخشان -۱۴
   ، (VOA) ساله در ریاست امور زنان۱۵تجاوزبردختر  -۱۵
 ،)بي بي سي پښتو(   بیا به یې سخته وهلم میړه به مې لومړی تړلم او  -۱۶
 ،)تاند(  پیدا کړې یمګناه مې دا ده چې خدای ښځه  -۱۷
 ،( VOA) تشدد پیښې څلور چنده زیاتې شوې دي د افغانستان کې په ښځو -۱۸
 ،)آریایي(  زن حق ګپ زدن ندارد -۱۹
 ،)بي بي سي پښتو(   ښځو له پاره خطرناک هیواد دی افغانستان د -۲۰
 ،)بي بي سي پښتو(   هرات: ناوې ځان ته اور ورته کړی -۲۱

 

ویاړ په    سلنه زموږ له پاره د( ۰،۰۵) په ټولوکې که ګونې نورې پیښې،زر   په سل ګونې او او
 مډال ورکول:  جایزې او له هغې ډلې نه افغان میرمنوته د ډول یادې شي، 

 

 ( ۸) خدمت مډال  فدرالي جمهوریت د آلمان د غفوري ته د شیما ــ پوهندوی

 ( ۹جایزې ورکول ) جرأت له پاره د هغوی د ته په امریکا کې د مېرمنو افغان ــ دوو

 نور نو...  
 

  »ښکځګلو«   خپلو  د  نومونو  بیالبیلوشرم خبره ده چې په یوویشتمه پیړۍ کې ال په    له پاره د  زموږ
نوکان  ویښتان او ګوتې پرې کوو،  ژبې او  پزې،  لوڼوغوږونه،  او میندو خویندو،  میرمنو،  ګلپاڼو

 یې باسو. 
 

  ږو،ېـله پاره ښځې سره هم بستره ک  سړولو  خپل جنسي هوس د  چې اول د  په دې هم نه شرمیږو 
هلته دومره موده پاتې وي    غوجل کې بندي کوو،   ټکولو  بیا یې په وهلو  ږي اوېـهغه بارداره ک

  نه کوم کاتب د  هوس له دې ثمر  د  که زموږ  چې ماشوم یې همالته په طویله کې دنیا ته راځي. 
هغه    ځای دې ووایه،   زیږیدو  په وخت کې پوښتنه وکړي چې د  لیکلو  تذکرې یا بل ډول سند د

 خامخا وایي چې:  ؟ماشوم چې زموږ وینه یې په رګونوکې جاري ده څه به وایي
 

 غوجل.  ځای: دزیږیدو
 

  د  او هغه وطن اوسیدونکي یو د ، پرمختللې تکنالوژۍ په عصرکې  د په یویشتمه پیړۍ کې،  موږ
 چې   هغه مور ږي او ېـ ږول ګناه ګڼل کېـز  لور په کوم ځای کې چې د هغې ټولنې غړي یو، 

درې ځلې هم   ځلې نه، ه دو  نه، ځل   په منځ کې یو دا زموږ. مکافات یې مرګ دی ږوي، ېـلور ز 
 ځلې تکرارشوي وي. ښایي په سلګونو او  په لسګونو نه، 

 

  ر تاوتریخوالي پ  سره د  باید له ښځو  نه کړو،   و  په باب فکر  لمانځلو  اتمې د  مارچ د  موږباید د
اتمې    مارچ د  ته د  ټولنې ډیری میرمنو  زموږ د  وکړو.  مخنیوي په باب فکر  د  هغو  د  او  دالیلو

روان زورزیاتي مخنیوی    مهم ورته دا دي چې څنګه ورسره د  مهم نه دي،  لمانځل مطرح او
 انسان په سترګه وکتل شي.  څنګه ورته د وشي، 
  ږي،ېـڅرنګوالي نه پوه   ارزښت او  اتمې په مانا،   مارچ د  ټولنې ډیری ښځې څنګه چې د  د  زموږ 

  د  ږي. ېـ تاوتریخوالی څه شي ته ویل کښځو په مقابل کې  ږي چې دېـپه دې هم نه پوه   دغه راز
  ښځو  خو  سره دې تاوتریخوالی وشي،  کالم په هیڅ ځای کې نه دي راغلي چې له ښځو خدای د

سوادۍ او  ېب  دوی هم د  خدای رضا وي او   ږي دا به دېـ ښېـته ویل شوي دي چې هرڅه چې درپ
رضا په نامه اوږه ورکړې    خدای د  ډول تاوتریخوالي ته یې د  هر  نه خبرتیا په وجه دا منلې ده او

تاوتریخوالي    د  ترپایه چوپه خوله ناستې وي،   ژوند  د  په خاطر  غیرت؟  عزت او  کورنۍ د  د  ده او

https://rohi.af/%22http:/www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/dost_a_s_ehdy_medal_ba_yak_zan_afg%20han.pdf/%22
https://rohi.af/%22http:/www.bbc.co.uk/pashto/world/2010/03/100313_hh-afghanwomen-awards.shtml/%22
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ږي چې یوازې وهل ټکول تاوتریخوالی  ېـپه دې هم نه پوه   ړه یا نارینه حق ګڼي.ېـم  ټول ډولونه د
  ږي،ېـ له پاره کار  زورولو  د  ښځو  پرته ټولې هغه الرې چارې چې د  ټکولو   بلکې له وهلو  نه دی، 

  له بیالبیلو  او راشه درشه کې زورزیاتی؛ سره په اړیکو  ښځو  ږي. ېـ هغه ته تاوتریخوالی ویل ک
زورزیاتی،   الرو زورزیاتی،  رواني  زورزیاتی؛   اقتصادي  او...  زورزیاتی  د   دا  جنسي    ټول 

نه په استفادې    امکاناتو  اوباید له ممکنه وخت    زورزیاتي بیالبیل ډولونه دي او   تاوتریخوالي او 
  تصویرونو  یا د رادیو له الرې،  یا په غږیزه بڼه مخامخ یا د سره ښځې ورباندې پوه کړای شي.

  باید ښځه خپل حق وپیژني او   الرې،له    مطالعې او لکچرونو   یا د  له الرې،   ښودلو  د  )ویدیوګانو(
 څاروي ژوند نه کوي. نارینه پړی په غاړه لکه  دې د ، ټول عمرهغه ترالسه کړي

 

نارینه    هم اوچت کړی دی،   په خپله ښځو  سره،   په ورکولو  قربانیو  ډیرو  د  غږ  حقونو  د  ښخو  د
ښځو په دفاع کې خپل غږونه اوچت    بیا یې هم د  خو  دې ناروا مجریان هم دي،  سره له دې چې د 

هنرمند    دلته به زه د  دفاع یې کړې ده.  برحقه حقوقو  دوی د  د  حقایق یې ویلي دي او  کړي دي، 
هغه ښکلی کالم    مسجع نثر پیاوړی لیکوال وایم،   معاصر  چې زه ورته د  لیکوال مطیع هللا عابد، 

دا یې   دی او انځور کړی مظلومیت  ښځو  تنده ژبه یې د  خو چې په ډیره هنرمندانه، رانقل کړم،
هرڅه ورته    ږي.ېـهغه ورسره ک  ښودلي دي چې له افغان میرمنو سره هغه څه چې باید ونه شي،

 ږي. ېـحتی ثوابونه یې هم ګناه ګڼل ک ږي، ېـ ګناه په هنداره کې ښودل ک د
 

دقیق او د  مطیع هللا عابد په دې کالم کې په    مقاومت،   مظلومیت،   ښځو  سنجیده استدال ل سره 
عاملین    نادودو  او  ناکردو  د  ته یې اشاره کړې ده،   حقایقو  کړی دی او  حقانیت انځور   شجاعت، 

باطل ترمنځ یې په هنرمندانه    حق او  د  یې په ګوته کړی دی،  هغوی تظاهر  د  ښه کړي او یې په ن
ناپوهۍ په دایره    پالرواکۍ او  دا یې ښودلي دي چې د  ځیږې کرښې ایستلي دي،   ډول جوتې او

ظلم بوټ پرستوني    ناروا یې د  ناحق و  ښه عملونه په ګناه بدل شوي او  ښځې ټول ثوابونه او  کې د
 ایښودل شوی دی.  

 

  ږدي،ېـپوهنځی ته نه پر   خویندې کتاب ښوونځي او  ښودلې ده چې افغانان خپلې لوڼې او   ده دا
هغوی خویندې    د  سهار  بیا نو   عرب یا عجم مزدور شي،   کراچۍ کې د  کله چې په دوبۍ او  خو

  خواشینۍ نه په ډکو  د اوده له در  ماښام یې کوم کلب ته رسوي.  او  پوهنځي ته  لوڼې ښونځي او
 تریخ واقعیت ویلی دی چې:  دا الفاظو

 

 ولې؟  
 

 دنارینه دی، ثواب  هر ښځې او ــ هره ګناه د
 

 شي، خور  سپوره مړۍ د او وورور ــ غوړه برخه د
 

 زوی پیدا کیدل اختر، د ږي او ېـ دل غم ګڼل کېـپیدا ک لور ــ د
 

هغوی ته له دې دنیا نه دوزخ جوړ کړی    نارینه وو  کې چې خدای جنت ایښی دی،   په پښو  چا   ــ د
 دی.

 

 ــ او... 
 

به کم وي چې څنګه عابد صاحب    ال  ، څومره خبرې پرې وشي  ترخه واقعیتونه چې هر  نور  او  
 تقابل په ترخه ژبه لیکلی دی. ثوابونو او ګناهونو د ښځو د
 

په هنرمندانه    ښاغلي مطیع هللا عابدچې    هغه تصویر  ثوابونو  او  ګناهونو   د  افغان میرمنو   هم د  دا  او
 زه یې دلته کټ مټ رانقلوم:»   خپل پیاوړي قلم په واسطه را ایستلی دی. ډول له خپل ذهن نه د
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18، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

 دا ګناه ده
  

چې هله زما مکتب    کړو  ماللۍ بیا غږ  کې وسوزید.  ماللۍ مکتب په بارودو  بیا د  شو،   درز  بیا یو
 چا وسوزه. 

 

 کتابچې وې، دینیاتو زما د هلته خو
 

 . پارې وې ـ پاک قرآن سی د
 

 دا ګناه چا وکړه؟، څوک دي دا ګناهکار توبه خدایه توبه، 
 

 چې:   شو ته غږ  ماللۍ ته غوږ خو
 

 مکتب سوزول ګناه نه وي،
 

 مکتب ته تلل ګناه ده،
 

 سبق ویل ګناه ده، جینکو د
 

 کوره وتل ګناه ده، پاره د مکتب د
 

 په خپله خوښه واده کول ګناه ده،
 

 حق غوښتل ګناه ده، نه د په میراث کې له ورونو
 

 کوي به یې، څه کوي،  میړه که هر او
 

 ښځې په ډکه خوله خندل ګناه ده.  د خو
 

ته چا    ګانوبې شرمۍ دا کتاب بنده  شرم او د حساب،  ثواب دا ګناه او ماللۍ حیرانه ده چې د خو
  د  په دې ښکلي مخ،  خو ږي.ېـ خالص مخ ښکاره کول ګناه یاد یو عجب قانون دی. ورکړی دی؟

جلۍ تلل ولې بې    مکتب ته د  ږي. ېـ ثواب بلل ک  شوي تخلیق تیزاب شیندل،   خدای په الس جوړ 
 ښکاره کول څنګه مردانګي شي؟   خور ته لور   نارینه ډاکتر شرمي شي او

 

هغوی    د  او  دوی ژوند  د  پردي بې ریشان هلکان ګډوي؛   جینکو ودونه کوي،   پاره د  د  ولور  د
 خپل ځنکدن خرابوي.  خوند او

 

  خور   -ځوانان دلته خپله لور  کلي کوڅې،   دې د  ماللۍ تراوسه په دې منطق پوه نه شوه چې د
نه    کور  کلي او  بیا چې همدا ځوانان د  خو  وای چې دا ګناه ده، ،  ږدي ېـمکتب ته نه پر  کتاب او

بیا    نو  شي،   موټر درایور  عرب د  کوم میمن یا د  د  شي،   لرې کراچۍ کې یا دوبۍ کې مساپر
جرأت نه شي کولی چې    دا  خو  ماښام کلب ته رسوي؛   پیغلې لوڼې مکتب ته او  هغو  د  هرسهار

   ورته ووایي:
 

 دا ګناه ده.  مکتب ته مه ځئ، مه ځئ، 
 

 شي، سړو  هرثواب د او ښځو هره ګناه چې د
 

 شي، جینکو  چې د هرمنکر  او هلکانو هرمعروف چې د
 

 خورشي، سپوره د ورور او غوړه برخه د
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19، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 شي، اختر زوی په پیدا کیدو د محرم او په پیدا کیدو لور د
 

 . بختورشي  هغه قام به څنګه ښاد او
 

چا په   د کوي، هغوی په دې دنیا په دوزخ کې ژوند  کې چې خدای جنت ایښی دی،  چا په پښو د
 کې بندیوانې دي.  کور پالر هغه په خپله د ږي،ېـ جنت دروازې خالص ته د برکت چې پالر

 

عایشه    ږي چې سحرګله مخ سوزیدلې په بغالن کې، ېـلعنتونه به ولې نه ور  نفرتونه او  مصیبتونه، 
کې بې خوده ماه    زهرو  رنګ څانګه آماج په کابل جان کې او  په وینو  بې پزې په ارزګان کې، 

چې    نوکر  پردو  د  دا  او  خیټور  دا  بریتور،   څومره کمزوري دي دا  تخارستان کې پرته وي.ګل په  
جهان    هلته ورته د  روغتون خونې ته رسوي.  د  پردو  د  ، خونې نه   خپل مکتب د  د  خپله خور

  لعنت په داسې غیرت او )یې( اخلي. دوی یې مخې ته پرتې وې.عکسونه کامرې والړې وي او
 خپل مخ نه یې تاووي.  اخلي او سره څادر د خورخپلې  داسې غیرتي چې د

 

  کې ځان پټوي.   په جامو هغو نن خپله د  په جامه به یې تیزاب شیندل،  جینکو   هغه غیرتیان چې د 
هوا عالم   سولې جرګه کې د  نن د  تلل یې ګناه ګڼله،   جینکو  آدم هغه زامن چې مکتب ته د  نن د

شرم اوس چرته دی چې حنا    سلطاني سره ناست دي.هما    نورستاني سره او ولسي جرګه کې د
هغه وخت څه شي چې دوبۍ کې درته »سونولعل«    غیرت مو   ږي. ېـ رباني ته الس په سینه در

بېنظیرې په    هغه وخت چرته ورکیده چې د  نرتوب مو  ږي.ېـ پیسې پرې ور  ستاسو  ږي اوېـګډ
بېنظیرې په واک   د  دلئ. ېـوروسته ککې مخکې  سنګر یوه اشاره به پارلمان کې ښکته پورته او 

 کې درته ګناه چا درښودلې وه؟   بخت زمینې په ساز کې ثواب او
 

بل    ولې دا نور  ږي.ېـپه وطن کې ولې لیدل ک  پښتنو  دا ټوله ګناه د  ماللۍ هم دا وایي چې آخر
دې   لولي، ماښام    ماللۍ بابا یې سهار  چې د  مبارک کالم وي،   قرآن لري که څنګه؟ که همدا یو

 کې هغه پاڼه چرته ورکه ده چې وایي:  پاڼو  مقدسو
 

 باندې فرض دی.  نر علم په ښځې او 
 

 خدای په نوم د  د  پارې مني.ـخدای سی  نه د  ماللۍ نعرې اوري او  افسوس دلته نه څوک د  خو
  ږي،ېـبل وهل ک ې په ک  نو  خدای په نوم سوال کوي،   بیا چې ناهید د  خو  ږي، ېـوژل ک   پالر  ناهید
 ږه.دا ګناه ده. ېـدلته مه در  ته ځه،   ځه کورچې 

 

 بنده په ځای خالق ته سوال کوي چې:   ناهید د خو
 

دا عظیم  ږي، ېـسره ک  دا حساب به یوازې له ما یه خدایه دې ګناه ته دې یوازې زه پیدا کړې یم، 
که    ځوان دی، یا هللا ما پوه کړه چې انسان یوازې دا    پاره نازل کړی دی.   کتاب دې یوازې زما د

که دا ګناه    نو ،  ږولی ېـ زما ګناه داه ده چې دا انسان مې ز الندې دا زما ځان هم دی.  ده تر لختو   د
 زارۍ درته کوم:   سوال درته کوم،  نو وي، 

 

ږده چې دا شته  ېـ پر  ښځه ذات مه پیدا کوه.  نو   نور   بې غیرتي وي؛   ګناه او   شرم،  که زما وجود 
دا باتوران پوه شي چې ګناه چا    بیا به دا نران،   حاللې یې کړي.  وې سوزوي او  ټولې ووژني، 

 ثواب څه ته وایي؟   کې ده او
 

http://taand.com/index.php?mod=article&cat=هللا عابد مطیع=article=33165 
 

د  د  افغان میرمنې ژوند او  دغه دی د د  هغې  یا    له خوا نورو    ژوند هغه عیني واقعیتونه چې 

  په لوی الس مو   زیږنده دي؛   رواني ناروغیو  خپل ذهن او  د  زموږ  یا  او  راباندې تپل شوي دي، 
  خپلې  لوڼې او   میندې،  خپلې خویندې،  خپلې میرمنې،   خپلې ګلپاڼې،   بقا،  او  ښکال  خپل ژوند  د

https://rohi.af/%22http:/taand.com/index.php?mod=article&cat=%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9/%22
https://rohi.af/%22http:/taand.com/index.php?mod=article&cat=%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9/%22
https://rohi.af/%22http:/taand.com/index.php?mod=article&cat=%D9%85%D8%B7%DB%8C%D8%B9/%22
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  د  ښځو ورځ لمانځو،  په سپین سترکئ سره د کې اچولي دي او دوزخ په سره اور »ښځګلې« د
 تریخ واقعیت دی.  یو  عیني ژوند د دغه مو مارچ اتمه لمانځوو، 

 

 خبرې ډیرې پای یې نه شته 
 زه به په پای کې دغه تریخ جام ګوټومه 

 

 په وخت کې به روهي صاحب به ویل:  پیښیدو د پیښو منفي عجیبو او  مثبتو د 
 

 دونکي دي.« ېـښـېـدلته هرڅه پ وطن دی، نأتوـثـ است »افغانستان د
 

افغان میرمنو دا ګناهونه په ثواب بدل   څه پیښ شي چې د هغې ورځې په تمه چې بیا داسې یو د
   دوی له دایمي اسارت نه راخالصې شي. شي او

 

 
 
 
 
 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۴د 

 
 د مارچ اتمه مبارک 

 
  او   يیږرارس   ځبله کومه ور  وندړ ا  ېپور  وښځپه    ای  او  ځور  مور  د  ، ځور  ښځې  د  ېچ  هرکال

  ورولو ځان  د  ظلمونو  روانو  او  ترسره شوو  د  ېباند  وښځپر  او  ستلو یرایت  غولولو،   ته د  ما  ي، ږېـادی
  ې د  د  وکاروه،  ږ مو  و،ی اری ت  ږ مو  یدا د  ېراته وایي چ    وي او  راروان  کرښل  لغاتو  له پاره د

 او...  هړ ک ورځان ېندحالت وربا  ی( دغه اوسن ېلښځګ) موجود
 

  او   شعرونه  مناسبتونو،   او  پلمو  لویالبیپاره په ب  له  وښځ  د  ېپور  ېوس  ېما ترخپل  نن نه پخوا،   له
 دا دي:  ېنمون  ې دو یې ېکلونوک رو یت  ېدږن دغو دي.  يړخپاره ک  او  کليیل  ېمقال

 

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

https://tolafghan.com/posts/27143    
 

  نه  ورلوځان او دلویله ل ظلمونو روانو د ېباند یپردو او لویو هڅباب له  په و ښځ د خو نور
 او...  میږشرم  م، ی ړیست

 

 : ې وکڼمخکتاب په پا د ای  او و ڼبپایو خپرونو، زو یور ځان په چاپي او  ې چ ېلځهر
 

 ،ې شیعا  ړېک  ېد پزپر ې ک انګپه روز ــ
 

 ،ې لګسحر ېدلیشک وښغو بدن د په انبورسره د  او ېستل یا تانویښو  د نوکانو او ېپه بغالن ک ــ
 

   ، ېژ یمن ړې ک ې ژبپر د ېپه کندز ک  ــ
 

 ،ې شبان ېشو ېپر ړېغا  د ېک ړپه کون  ــ
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naimi_a_aula_gulona_swazi.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/naimi_a_aula_gulona_swazi.pdf
https://tolafghan.com/posts/27143
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21، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 ،ې ستار ړېک  ېپر ډشون د ېپه هرات ک  ــ
 

  انځ  نجونو  او وښځ وانو ځ ونوګلس  د ېهرات ک رهیت  په مو، یس لویالبیافغانستان په ب د ــ
 ،ېونځسو

 

 او...  ــ
 

 
 

  مړغوا  ېچ  مږېـ شرم  ېداس:  ورمګ  یې  ورونهځان  لولم او  خبرونه  نجونو  او  وښځ  قرباني شوو  د
  نجونو   او  وښځ  ادوی  د  ېچ  ېم  ېلځهر  .ي ږ ېـپرخپل مخ راولو  رتهی ب  ېم  ړېال  ېچ  مړک  پاس تو

 ي،ږېـرامات   ېراباند  ېشرم خول  د  او  ورمګ   کتهښ  وم، ړورنه ا  ګېستر  ي، ږېـک  وګ ترستر  ورونهځان
 

 ه،ګپه تو نهی نار وهی د
 

 ه،ګافغان په تو وهی د
 

 ه،ګانسان په تو وهی د
 

  ان ځ  ېفشارالند  ېترد  غرونه راته پرسر باروي او  وکڅ  ېلکه چ  يځرا  ېفشار راباند  ېداس
 . کاري ښراته  یڅه
 

  ،ېش یعا  ړېک  ې پزپر  له پاره د   ل ځ  وومڅ   د  ې چ  ې ولړسره ا   ڼې مخکتا ب پا  چا د   د   ېم   ېریچ
په   ېچ رلېـګان ېم ېداس مستولي شو،  ېسخت حالت راباند  .یمخه راغ په  ورځان  ړیک ېپزپر 

 ننوزم او...  کهځم
 

  د  ې ک  ره ی افغاني ظلم په دا  د  ې باند  وښځپر ، ې په قالب ک  آزاد شعر   و ی  د   ېحالت م  ې بیش  ې هماغ  د
 د  او   ید  ړیک  ور ځان  ېجامه ک   په  کلماتو  د  ول، ډ  په  ږتل غ  د  هړز   د  ېرمنیم  رافغانګی را  ېوی

 خپروم:  یېپه پلمه   ېاتم  مارچ د کال د ۲۰۱۴ نيږس د یاد
 

 مارچ اتمه؟ د مبارک
 

 ل ړ ونه ک  چا ل، ړ وک هڅ چا
 

 ل ړ ک هښ یېو بد او که  که
 

 ل ړوک  یې  اوس م، ړک هڅ ېب  زه
 

 په انبور   ښېغو ېم چا
 

 اتي ی په ب  ونهږغو چا
 

 ه ړ پزه په چا هم چا
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22، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 په چاکو  ډېشون هم چا
 

 ل ړ وی  ېک ول ګمن تانیښو چا
 

 ړې ک ې رانه پر ې وتګ هم چا
 

 ې بل یور ټېچا هم م  السونه چا
 

 ي ګپه تبر  ښېهم پ چا
 

 ل ړ ک څرانه غو  بندونه چا
 

 مراندو ېم  چا ه، ړغا  ېم چا
 

 ړ ک ګډ لو ېک ونوګر او
 

 مړک  اوريڅبدله په  چا
 

 م ړک  يیهم له غوا  پولغو چا
 

 مړپه پردي ک  هڅهم خر چا
 

 ل ړ راک  ېژب  د هم زهر چا
 

 ... چا او
 

 نه و، وک څ بل
 

 نه پردي وو  او منښد نه
 

 کاله و  خپل د ز یعز ېدا م خپل،  ېم دا
 

 و  هیړ م  ای او  هم پالر ېم  ای ورور،  ېم ای
 

 وري ګکوم مخ پاس راته  په و، یبه کوم  ایب
 

 وایي:   راته  وګستر به کوم په کومو ایب
 

 ې خورجان ېچ
 

 ې مورجان او
 

 ! ېجان ښځې
 

 ی ستا د لګدا  واخله، لګ دا
 

 ځ ور مور د
 

 مبارک شه!؟؟؟ ېد ځور ښځې د
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23، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 

 
 
   

 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۵د 
 
 

 چیغې وهو د مارچ اتمه ده نن 
 

 څوک به یې واوري؟ 
 

چا قلمونه تیره کړي وي او  به    واو فرهنګیان  وقلموال   ، ړیواله ورځن د ښځو    ، دهبیا د مارچ اتمه  
په خپلو کمپیوترونو  یې  ، سپین کاغذونه به یې کوټه کړي وي، یا به  چا به ګوتې تکړه کړې وي،  

ه پار یو څه ولیکي  پځانګړې صفحه پرانیستې وي چې د ښځو له پاره، د مارچ د اتمې    هکې یو
لوړه غاړه ځانته قناعت ورکړي چې دا دی ما خو د ښځو د نړیوالې ورځې په ویاړ یو څه  په  او  

ښځې هم په همدې مقالو  هر څه سم دي، ګلزار ده،   ا ګلیولیکل، خپل حق مې ادا کړ، نور نو دن
 ... له غم او رنځ نه خالصې او آزادې شوې او

 

نا نه یم. بیخي همدغسې یو شی یم، خو زما توپیر له ځینو سره  ـثـتـ زه هم له دغې یادې ډلې نه مث
عمل پلوي یم او بل دا چې زه    په دې کې دی چې یو خو د دې ورځو د لمانځلو شوقي نه یم، د

 له نورو سره د خپل نظر توپیر په دې کې وینم چې هر کله مې ویلي او اوس هم وایم چې: 
 

 دوستانو! 
 

 لمانځۍ، چې کور ته الړئ، ښځې ته ښکنځل مه کوئ،ــ د مارچ اتمه مه 
 

 ــ د کور او ژوند د هرې مالمتیا پیټی د ښځو پر اوږو مه باروئ،
 

 ــ په ښځو نمایشي فوتبال مه کوئ، لږ انساني آزادي ورکړئ،
 

: کړې وه اشارهتیر کال هم په همدې ورځ ما دې موضوع ته همداسې   
 

ږي او  ېـ هرکال چې د ښځې ورځ، د مور ورځ او یا په ښځو پورې اړوند بله کومه ورځ رارس»
غولولو، تیرایستلو او پر ښځو باندې د ترسره شوو او روانو ظلمونو د انځورولو    ږي، ما ته دېـیاد

یو، موږ وکاروه، د دې    لغاتو لښکر را روان وي او راته وایي چې دا دی موږ تیارله پاره د  
 «  ..دغه اوسنی حالت ورباندې انځورکړه او  « ښځګلې» موجود

 

نن   کال د مارچ له اتمې تر  ۲۰۱۴)د    تیر شوچې  رم چې په دې یوه کال کې  ې انګ  سېزه یې دا
، بلکې که څه  بدلون نه دی راوستی( موږ نه یوازې د ښځو د حقونو په برخه  کوم مثبت پورې 

رو  نو ښکاره به شي چې له  پټ نه کړو او په رښتیا له ښځو سره خپل کړه میدان راو باسو ، نو 
د بدو کړو تله نوره هم درنه شوې ده او هغه څه مو کړي  زموږ   کېنه په دې تیر یوه کال    وختو

 .ی او یادوالی نه شواله ویتیې خپله هم بیر دي چې اوس
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_mubarak_de_march_atema.pdf
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24، لومړی ټوک ښـځـگـلې

کړو تله دومره درنه ده چې ښه یې  بدو    وله ښځو سره د شو   که لږ سر ورښکاره کړئ،ه  تمیډیا   
، بیا دې هر څوک خپله  او مثالونه به یې وګوروڅو مثالونه یا سرلیکونه  په سلنه کې نه راځي.  

   .چې موږ څومره له ښځو سره ښه کړي او څومره مو بد کړي دي ي قضاوت ته کین
 

 :خپلو کړو ته په کتو سره، آیا موږ حق لرو چې ووایو
 

 !افغان میرمنو او ښځو
 

 !د ښځو نړیواله ورځ دې درته مبارکه وي  ، د مارچ اتمه 
 

 نه،
 

 زما له خوا خو نه ده، 
 

   :ښځه به وایي چې چې ښځو ته دا توري د درناوي په توګه وکاروو. موږ دا حق نه لرو 
 

مور پالر مې په بده مه    ، ، ښکنځلې مه راته کوه مهوهه مې     ، له دې مبارکۍ نه دې زه تیره یم

 ... یادوه او 
 

ږي چې موږ له ښځې پیدا شوي یو، زموږ  ېـ زموږ په ټولنه کې تریخ واقعیت دا دی چې ټول پوه 
  او میرمنې په نامه، ، د مور، خور ورینداروانۍ، زړبودۍ او هر ډول حالت خدمت ځ د ناتوانۍ، 

 ... کړی دی او کوي یې خو همدې ښځې
 

نیولی  مور زړه ورسره ستړی وی او    که د اوالد څیره هسې لږ ستړې او نیولې ښکاره شي، د

 ...اوچې اوالد ته یې څه ور پیښ دي؟  ږيېـ رپوي،  
 

او د »ښځه  ږي  ېـکتل ک د دویم الس موجود په سترګه    ، ښځې ته  سره   ـ  سرهخو له دې ټولو خبرو  
له که په خوله ونه وایو، د ذهن په دهلیزونو کې خو مو دغه ایدیا  أ یا په کور یا په ګور« مس 

. دا ځکه چې دا ایدیا مو له ټولنې نه اخیستې ده او په همدې فکري دایره کې را  شپیلۍ غږوي
په   ل  ؤهمدغه حساس ځای کې دی چې د ښځې په برخه کې روڼ اندي او مسلوی شوي یو. 

ږدي او و وایي: نه، نه ښځه په کور او نه ښځه  ېـباندې ک قلموال باید له دې فکري دایرې پښه  د
په ګور، بلکې ښځه د ژوند ملګرې او مور، بیا نو که کور هم وي د خدای رضا به وي او که  

و د خدای دا رضا به نه یوازې د ښځې له پاره وي، بلکې د  ګور هم وي د خدای رضا به وي، ا
 نر او ښځې دوا ړو له پاره به وي. 

 

که یې د تیر کال د مارچ له اتمې نه را ونیسې بیا تر دې مارچ پورې او لکه د چا خبره تول او  
چې تیر کال په همدې ورځ  ترازو یې کړې، هغه نصیحتونه، عذرونه، توصیې، انتقادونه او...  

یوازې دا چې د افغان ښځې  نه    خپل چلن د هغو په آیینه کې وګورو،وي وو ، که له ښځو سره  ش
په عیني ژوندانه کې د ښیګڼې پر لوري بدلون نه دی راغلی، بلکې منفي اړخ یې غوړیدلی او  

    .چاق شوی دی
لیکل شوی  د نړۍ په ټولو برخو کې د دنیا څه نا روا او ظلم چې دی، د افغان ښځو په برخه  

او یا د نا پوهئ او بې    اً دی. کیدای شي شل سلنه د میډیا دایرې ته رسیدلي وي او نور یا عمد
مخې د میډیا له ستوني نه وي را وتلي او د ښځو په  له    ئځان سانسورد  او یا  وجې  خبرئ له  

یاد  زه به یې یو وارې بیا څو بیلګې در په    حق کي په سل ګونو زره نا رواوې پټې پاتې وي. 
   مې:کړم، ستاسو خوښه چې مالمتوئ مې او سالمتوئ 

 

 (،بي بي سي) د پغمان ډله ایز جنسي تیری ــ 
 

  (، بي بي سي)پر پنځه کلنې نجلۍ جنسي تیری  ــ 
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25، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 (،روهي) پر خپلې لور باندې جنسي تیری ــ 
 

 ،( ګران افغانستان)جسد بې سر زن جوان از غرب کابل پیدا شد ــ 
 

 ،( بي بي سي) دایکندي کې سړي د خپلې ښځې پزه پرې کړې ــ 
 

 ،)ګران افغانستان( مردی در والیت بغالن لب های خانمش را بریدــ 
 

 ،)ګران افغانستان(   مردی در والیت هرات ، همسرش را با بیل کشتــ 
 

 . داسې نور بیلګېاو په سلګونو 
 

ږي، هر څوک له خپلې کړکۍ ورته  ېـواد کې چې له ښځو سره څه شوي او څه کېـزموږ په ه
والي وراچوي او څوک یې د جګړې اور او  ـګوري. څوک یې مالمتیا د ټولنې په وروسته پاتې

 :واد نهېـ خو یو نمونه له یوه بل هباد ته سپاري، 
 

کې که یو نارینه یوې ښځې ته الس ور واچوي، نو له سختې سزا سره مخامخیدای    لویدیځپه  

یوه پاکستاني  کړ چې    ور خپ   رپوټ  یوې پیښې  میډیا د   ټه ېـکال د اګست په اولسمه ن  ۲۰۱۴شي. د  

 . ه د زندان سزا ور په برخه شویوې ښځې ته په الس اچولو اوه کاله 
 

شایر ښار کې یوې محکمې دا پاکستانی په دې خاطر په    د بریتانیا په ستوک انډ ترینټ ستفود»
 .کاله کوټه قلفي بند محکوم کړ چې یوې نجلۍ ته یې الس اچولی و ۷
 

کلن ځوان ته دومره سخته سزا په دې خاطر ورکړای شوه، چې   ۳۱د پاکستان د ګوجرات دغه 
ده د سږ کال په اپریل میاشت کې په یوه کلب کې د یوې شپاړس کلنې نجلۍ د ښکلولو او دوه  

 « .ځلي هغې ته د الس اچولو هڅه کړې وه
 

نه هم د    ږي اوېـ د ښځو د حقونو په ځای کیدل او مراعاتیدل، نه د ښځو وزارت په جوړولو ک
دل او احترام  ېـرم چې د ښځو د حقونو مراعاتېـکومې بلې چوکۍ په ورکولو. زه یې داسې انګ 

 ږي، بیا له کورنۍ نه او بیا همدغسې وړاندې تر ټولنې پورې.  ېـ لومړی له یوه شخص نه پیل ک
 

تر څو چې موږ د ښځو پر وړاندې خپل فکري لوری بدل نه کړو او په ذهن او ضمیر کې ښځه  
 نه پیژنو، نه د ښځې مقام پیژندالی شو او نه یې درناوی کوالی شو.  و

نه  او کلماتو  ونه په هیڅ ډول تورو  د افغانستان په ټولنه کې پر ښځو باندې تیری، ناروا او ظلم
 . شي بیانیدالی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

http://www.taand.com/archives/29548
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26، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 مارچ اتمه:   ام کال ۲۰۱۶د 
 
 

 د مارچ اتمه او نیم میلیون کونډې 
 

کال د مارچ اتمه، بیا د ښځو په حق کې زړه  (  ۲۰۱۶بیا د مارچ اتمه ده، د دوه زره شپاړسم )
ږي، څو د ښځو په باب څه ولیکل  ېـکمپیوترونه کارږي، ګوتې ښوري، قلمونه او ېـسوی را پار 

شي او د ښځو د درناوي په نامه د کاغذ یا کمپیوتر څو پاڼې تورې کړای شي؛ خو ګټه یې چا ته  
 څومره ده او په ځانګړي ډول ښځو ته څه ورکوي او...؟

 

نورو ټولنو  دلته خبره یوازې پر افغانانو او افغان ښځو باندې را څرخي، نه په نورو خلکو او  
باندې. نن سبا زموږ پر ټولنه او خلکو باندې داسې حالت برالسی شوی دی چې هر څه سر چپه  
شوي دي، بد په ښو او ښه به بدو اوښتي دي، تحصیل کړي او هوښیار وګړي یا تر پښو الندې  
دي او یا شړل شوي دي او بې سویې بې تحصیله او د ټیټې سویې خلک په واک دي، شته من  

 و د هر ډول صالحیت لرونکي دي او دا خبره ډیر ښه د افغانانو په ژوند صدق کوي: دي ا
 

 دل شول،ـ »ښه په بد را ته ب
 بد پر سر را ته انبار شول«

 
د قدر وړ، خو زموږ   هپر افغانانو باندې د همدې پاسني حالت د حاکمیدو پر بنا نوره دنیا کې ښځ

ږي، بلکې د  ېـچې باید ورسره وشي، نه یوازې نه کپه ټولنه او خلکو کې بې قدره او هغه څه  
ږي او د قدر دانۍ  ېـ ږي، چیچل کېـږي، د نازولو پر ځای سکونډل کېـهغه پر ضد عمل ورسره ک

ږي، که پر هغو باندې هم د ځینو زړونه یخ نه  ېـ پر ځای یې پزې، غوږونه او شونډې پرې ک
ړاندې د جزا ورکولو یو بل ریزرف هم  شول، د ثواب ګټلو په نامه یې سنګساروي، له هغه نه و 

)پولیس( د دفترونو    ورته لري، بیا یې نو د ملک د باچا، د ملک د وزیر او د ملک د ساتونکي

په دوه سوه مترۍ، درې سوه مترۍ او پنځه سوه مترۍ کې، نر غوندې اول کوفته ورنه جوړي  
 او بیا یې په نا کړې ګناه د اور لمبو ته سپاري. 

 

رو کلونو او تیرو مارچونو کې چې څومره د  ېـ نو غوښتونکو او خوا خوږو په تد ښځو د حقو
ښځو د ژوند د ښه کیدو او د حقونو د تر السه کولو له پاره چغې کړي او قلمونه یې چلولي دي،  
هر څه یې ویلي او لیکلي دي، ټول سر چپه شوي دي، څومره چې د ښځو د حقونو چغې وهل  

و حقونه تر پښو الندې شوي دي، آن تر دې چې د انسان په سترګه  شوي دي، تر هغه زیات د ښځ
 ږي او... ېـال نه ورته کتل ک

 

د پاسنیو دالیلو پر بنا باید د اعتراف په دود وویل شي چې: موږ د ښځو له پاره هیڅ هم نه دي  
عمل  څ هم نه کوو او حتی د هغه پر ضد  ې کړي. د ښځو د حقونو د اِعادې چغې وهو، خو عمالً ه

 عملونه کوو او همدا اوس هم دا کار او دا عمل روان دی. ، نه
 په دا تیر یوه کال کې یې ښې بیلګې: 

 

 د فرخندې کباب شوی بدن او رټل شوې ارواح،
 

 د سنګسار په نامه د رخشانې په تیږو ټوټې ټوټې بدن او مروره اروح،
 

 د ریزه ګل غوڅه کړای شوې پزه،
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 او... 
 دا او دې ته ورته د زړه داغونه:  

 
 چې یې ویالی نه شم،

 

 ډیرې خبرې مې په زړه،
 

 څرګندوالی نه شم 
 

دا خو هغه بیلګې دي چې میډیا تر خلکو پورې رسولې دي، په کلو، بانډو او لرو پرتو سیمو کې  
مذهبي  به څومره فرخندې، څومره رخشانې او څومره ریزه ګالنې وي چې د غیرت، قبیلوي او 

دودونو تر پردې الندې یې غږونه ټپ کړای شوي دي، د هغوی سلګۍ، چغې او آهونه د هوا په  
 څپو کې اوس هم د خدای دربار ته ور روان دي او... 
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ږدئ، دغو حاالتو ته په کتو سره څه باید وویل شي او څه باید ولیکل  ېـ د مارچ اتمه پر ځای پر
ږي؟ نه یې  ېـرېـ نه یې ویني چې پر افغان میرمنو څه ت  شي. آیا نړیواله ټولنه سترګې نه لري؟

 ویني چې څه روان دي؟  
 

د نړیوالې ټولنې ټولې هغه مرستې چې په افغانستان کې د دیمو کراسۍ او د ښځو د حقونو د پر  
ږي، له هغو نه هغه چا استفاده کړې او کوي یې چې ټول عمر  ېـځای کولو په نامه شوي دي او ک

 تر پښو الندې کړي دي او د دیموکراسۍ پرضد والړ دي.  یې د ښځو حقونه 
 

فرخنده چا و وهله، چا وسوځوله او د ګور د تیارو میلمنه یې کړه؟ آیا د همدې خلکو په استازولۍ  
د حکومت د یو وزارت مرستیالې چې خپله هم ښځه وه د فرخندې د سوځولو عمل تایید نه کړ  

ع د  هغوی  د  او  سوځونکي  فرخندې  د  او  او...  ګرځي  سترګې  سرې  هم  اوس  تاییدونکي  مل 
 واکداران د دیموګراسۍ او د ښځو د حقونو په نامه را روانو پیسو باندې مزې کوي. 

 

 اوس به راشو د »نیم میلیون کونډو« کیسې ته: 
 

ویبپاڼو د کونډو   فارسياو بي بي سي  پښتوکال د جون په در ویشتمه نیټه، بي بي سي  ۲۰۱۵د 
د نړیوالې ورځې په مناسبت، دې ستونزو ته په پام سره د افغانستان د کونډو د شمیر او د هغوی  

 د ستونزو په باب مطالب خپاره کړل، یو څو جملې یې دا دي:
 

 نومونه ثبت دي«  وډ سوه زرو کون ۵چارو وزارت: د  زوی ولونټ»د کار او 
 ثبت شوي دي.«   ښځې ډېلکه کون ه ځچارو وزارت سره پن زویولن ټافغانستان د کار او  »د

 

  با یدر سراسر افغانستان وجود دارند که همه آنها تقر  وهی هزار ب  ۵۰۰اساس آمار وزارت کار    »به
. که آن  کند  یم   میمستق  ر یغ  تی درصد آنها را حما  ۳۰کنند. دولت تنها    یم   یخط فقر زندگ  ر یز

 .« طلبدیو کار گسترده تر م  ستین یهم کاف
 

.  یرقم د  ی او خپور شو  یشو  دییرسمي مرجع له لوري تا  ې وید افغانستان د    ،ډېکون  ونیلیم  مین
 .  ینه د  ړزما له پاره د منلو و   ېچ  ید ری شم یدا ثبت شو 

 

او    ېولنټستونزو او د    نو، یاو مذهبي قوان  ټچوکا  لويیقب  یرواني ستونزو، پخوان   ېولنټ  ېخپل  د
  که ځ رهډی ېلځ وڅهم  ېبه له د رهیدا شم ېشم چ یالیوالي ته په کتو سره وـېخلکو وروسته پات

  ی هم نه دي ورننوتي او د هغو   ې ال د حکومتي او دولتي ادارو دروازه باند  ډېکون  ی رډی   ېوي چ
  و،ښځته د    و ونی اځُخسر او...( سر کاري    ور، ی کاکا، ماما، ورور، ل  ه، یړ)م  ي ړغ  نه ینار  ۍ کورن  د

ب  انځد    ، ګ ورت  رمنوی م  وډد کون  ای ب  رهیپه ت او د    يګڼ  غوریاو پ  رتيیغ  ېله پاره کسر شان، 
 . ديږېـهم نه پر  ېال له کوره د باند یېله کبله  رتونو؟ی همدغو پیغورونو؟ او غ

 

نه    ږېـ یله ت  ښځې   ېولنټد    ږنا خوالو په زغملو سره زمو   ولو ټ  ېد د  ې چ  رمېـګان  ېداس  یې  زه
  ې حالت سره چ هړدي. له کوم نا و  ېگنټینا خوالو او نا دودو ته  ېعمر د ولټ ېدي چ ېهم کلک

  ي ړک یېبه  هڅنو  ، یورسره مخ وا نهیمخامخ دي، که بر عکس نار ېرمن یم ېک ولنهټپه  ږزمو
له کوره هم و    ېحق نه لري چ  هښځکولو حق ورکوي، خو    وښځ  لوروڅته د    انځ  نهی. ناریوا

  ې رېـ چ  ېوخت م  وی.  يږېـچلن ورسره ک  دهیتر بر  دویچا ته پاس وکتل، د وژل ک  یېوزي، که  
دا   ې ک  ړ په ل  وابځد سوال    ېک   ویانتر   وه یپه    ېغلیپ   ېتن ښپ  ې ویپه نامه د    «ۍ وسفزی  بهید »ال

 شوه:  وګجمله تر ستر
 

    «ېپات   یانه و یبه هم ژوند  نهی نار وی  یکول ېناموسي وژن وهمښځ »که
 

  نه یسره د جنسي جفا سزا وژل وي ــ لکه نار  ريګ که  د ژوند مل ېمانا دا ده چ  وهی ېجمل ېد د
  ت ی واقع  نيیع  وی. او دا  یوا  ست یبه سر به ن  نهی نار  رډی تور وژني ــ نو    ېپه د  ښځې  ېچ  انګ

http://www.bbc.com/pashto/interactivity/2015/06/150623_ns_widow-women-life-conditions
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/06/150623_k05_afghanistan_widows
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د تنفس اجازه   دیبا  هښځکولو توان او حق لري، خو  هڅد هر  نهی نار ېک ولنه ټپه  ږزمو  ېچ ید
 . يړنه وغوا نهینار  ههم ل

 

له    ځېور  ې او د د  ی ته درناو  ېپه نامه، د مارچ اتم   ځې د ور  و ښځد    ،ی مقام ته درناو  ښځېد  
سوه    ېد کال له در  ږمو  ېچ  میکوم، خو لکه تل دا وا  یې  یاو درناو   میسره زه موافق    لوځلمان

  ې لځکنښاحترامي کوو،    ېب   رمنویاو م  وښځ د    ځې ور  ته یشپ  لورڅسوه    ېنه در   و ځور  تویشپ  هځپن
په نامه،    ې د مارچ د اتم  ځور  وه ی  ېکوو، خو د کال په همد  ېالند  و ښترپ  یې حقونه نه    وو،ورته ک 

 . يږېـ ستوني مو شک ې وهو، چ ېغید حقونو په نامه دومره چ وښځد درناوي او د  وښځد  ایب
 

  ف یدوه ساعته احترام او توص ای وی ېک ځ ور وهی ېپه د ېوازی ېو وایي چ ېداس خهښکومه  که
  : ېعنیمه،    ېم   کوئټمه را ته کوئ، وهئ    ېلځکنښد پالر مور    ر، ینه مو ت  ۍالډ  ېمین   ېویاو  

خبره ده    کارهښوي؟    هڅ  وابځوو    نهیبه د نار  ای (؛ بئ ړسپي مو در وت  زار، ینه مو ب  ری)له خ
 لري.   وابځ  ویهماغه   ېک ولنهټ په  ږزمو  ېچ
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله:   لومړۍام کال مارچ اتمه  ۲۰۱۸د 
 

      

 د مارچ اتمه او د ښځو مالمتیا 
 
 

له بده شامته چې زموږ په ټولنه کې د ښځې دریځ او موقعیت په داسې ځای کې والړ دی چې،  
پر ښځو باندې د نورو ستونزو او فشارونو تر څنگ، تر ټولو لوی فشار دا دی چې په کورني  

باندې، په دفتري کارونو او... کې که هر ډول لویه یا وړه ستونزه رامنځ ته  ژوند، له کوره د  
ږي. مثالً که په کور کې یو ماشوم یا کوچنی کوم  ېـ شي، د مالتیا پیټی د ښځو پر اوږو وربار

منفي څه وکړي، د مالمتیا لومړني توري د ښځو پرخوا ور رغړي، لومړنۍ جمله یې ښځو ته  
 ږي چې: ېـور حواله ک

 

 دا ستا اوالد دی،        ــ 
 

 ــ دا ستا تربیه ده،  
 

 ــ دا ستا کارونه دي او... 
 

دغسې یې په هر کار او هر کور کې درواخلئ حتی چې که اوالد هم د کورنۍ او نارینه په خوښه  
 ږي. ېـ و نه زیـږي یعنې که هلک نه وي، مالمـتیا یې د ښځې د غاړې طوق گڼل ک

 

د   پیړۍ  د یوویشتمې  اتمې    ۲۰۱۸اوس چې  د  او په ډیرو ځایونو کې د مارچ  کال مارچ دی 
ډولونه غږول کیـږي، که په ریښتیا ښځو ته درناوی کوئ، راځئ د دې هشت مارچ له لمانځلو  
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ر شئ، که مو میندو، خویندو او  ېـاو رنگولو او د هر چا په مخکې د ایښودلو له معاملې نه ت
 وی کوئ، د هرې مالمتیا غاړکۍ، ښځو ته مه ور په غاړه کوئ. میرمنو ته درنا 

 

د همدې پالیسۍ د ښه تطبیق له پاره به دوې بیلګې وړاندې کړم، که په همدې هم عمل وکړو او  
په خپل شخصي ژوند او له میرمنو سره په چلند کې یې په نظر کې وساتو، ډیر درناوی به مو  

 میرمنو ته کړی وي: 
 

 ولیکل:   داسېام کال د نومبر په نه ویشتمه په خپله فیسبوک پاڼه کې  ۲۰۱۷محمود سعید د
 

 !د خپل وطن ښځې په وړو خبرو مه مالمتوئ»
 

د خپل وطن ښځې په وړو خبرو مه مالمتوئ؛ دوی مظلومې دي. دا چې نن په هغې او دغې  
وهئ؛ یوه شېبه ځان د هغوی په دریځ کې تصور کړئ. زما باور دی که تاسې د هغوی  ملنډې  

لایر کې لوی شوي وای؛ ممکن اوس به د میلیونونو نورو په  ـېـپر ځای وای او په هغسې چاپ
ږېدو له ورځې د نر او ښځې پر وړاندې زموږ د خلکو  ـ ور مېرمن وای. د زېگ شان د کور یا  
 .چلند وارزوئ

 

ږېدنه د خوښۍ ډزې کوو، شیرنۍ وېشو، ختمونه کوو؛ سندرې وایو؛ زیري کوو؛  ـزې د زوی په
څو اونیو   ږو؛ ترـ ږېدو په یادونه شرمېـډالۍ وېشو؛ د نامه اېښودلو جشن جوړوو خو د لور د زې

ېنومه وي؛ بدبختي یې ګڼو او مور یې د خواښې او مېړه د غضب الیقه ګڼو. زوی له ماشومتوبه  ـب
خو لور د کور یا ګور ګڼو او ښوونځی    ، ، میراثخور، او د کور د نجونو شپون ګڼو د کور واکدار 

ته تګ یې کفر ګڼو. هغه چې لږ نېکمرغه دي او ښوونځي ته د تګ چانس لري؛ په کوڅه او  
غر په سترګو کې خوري؛ د تښتونو، بدنامۍ او په بدو کې د ورکولو له کیسو  بازار کې یې لنډه
  م.به څه درته ووای

 

د منځنۍ ګذارې په کور کې غوړ خوراک د زوی وي؛ ښه ډالۍ د زوی وي؛ تر ټولو نازولی  
رڅۍ، مبایل ګرځولو،  ـخـزوی وي. یوازې زوی وي چې د چکر وهلو، ملګرو راوستلو، جېب

ړ کولو لپاره پخلی ورزده  ـحق لري. لوڼو ته ایله د مېړه په کور کې د چوپ  کمپیوټر درلودلو او... 
 . ینځي او بوټونه رنګ کړيکړي؛ جامې وم

 

 .« په داسې یوه ټولنه کې هره باسوداه مېرمن اتله ده
 

ږمه نیټه په خپله فیسبوک پاڼه  ـ ام کال د فبرورۍ په شپ  ۲۰۱۸دغه راز ښاغلي نعمان دوست د  
کې یوې حیاتي موضوع ته په اشارې سره، زموږ په ټولنه کې د ښځو دریځ او هغوی باندې د  

 لیکلي دي:  داسېمالمتیا بارولو موضوع ته  
 

جوړه کړې، ځینوا ځوانانو ورته په فیسبوک  چین د جنسي غریزې د اشباع لپاره کومه وسیله  »
 .کې ښه په شوق کمپاین وکړ. ښه یې وکړل

 

خو پوښتنه دا ده چې که چین د مصنوعي نجلۍ پر ځای، هلک جوړ کړی وای او کومې نجلۍ  
یې یوازې خبر خپور کړی وای، ایا چا به معاف کړې وه؟ بې حیاء او فتنه ذات به یې نه وه  

سرحده به یې نه وه رسولې؟ که وس یې رسیدلی وای، درنه سزا به یې نه  ګڼلې؟ آن د کفر تر  
 وه ورکړې؟ 

 

دلته ولې )په خاصو او حساسو مواردو کې( جرم هغه نا مشروع عمل ته ویل کیږي چې یوازې  
 د ښځینه جنس لخوا تر سره شي؟ 

 

https://www.facebook.com/saeedafghan?fref=nf
https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31، لومړی ټوک ښـځـگـلې

ونشي؛ نو پایله  تر هغې چې له نا مشروع عمل څخه پرته د جنسیت له په پام کې نیولو، کرکه  
به یې د تخار پېښه وي. چې مشکوکه نجلۍ په عام منظر کې په بې رحمۍ ووهل شوه خو د  

 .بار تکرار شوي او تکراریږي به ـ مقابل جنس درک نه و. دا کیسې بار 
 

 .او بیا د فتنې ټیک به هم د ښځې پر ټنډه همداسې زانګي
 

 خو،
 

 :اصلي خبره دا ده چې
 

َجاِل نَِصیٌب  ا اْكتََسْبنَ ِللِرِّ ا اْكتََسبُوا ۖ َوِللنَِِّساِء نَِصیٌب ِممَّ  «ِممَّ
 

اوس نو دغو دوو مثالونو ته په کتو سره، له موږ سره ښایي چې په عملي ډول د ښځو له پاره  
 یو څه وکړو. 

 

 زه خو وایم چې د افغانستان د ښځو له پاره تر ټولو ښه ورځ او ښه هشت مارچ به هغه وي چې: 
 

  مالمتې یې نه کړو،ــ 
 

 ــ وې نه وهو،
 

 ــ د پالر مور ښکنځلې ورته ونه کړو،
 

 ــ کله یې چې یوه مړۍ ډوډۍ درته کېښوده، ورته ووایاست چې خوندوره وه،
 

 ــ او...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
32، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 

 
 یمه مقاله:  وام کال مارچ اتمه، د ۲۰۱۸د 
 

 فیمینیزم، زموږ ټولنه او د مارچ اتمه 
 

 ښایي چې خپل نیمایي بدن )ښځې( په خپله غوڅ نه کړو،موږ سره 
 

 موږ باید د ښځو درناوی وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمینه
 

 ورته برابره کړو، طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو،
 

 دویمه درجه انسان یې ونه گڼو او... 
 

 او په تشو خبرو سره د مارچ د 
 

 اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای،
 

 عمالً داسې څه وکړو چې 
 

 ښځه د ټولنې له خوا،
 

 له بل کړای شوي 
 

 اور نه را وباسو. 
 

 )آصف بهاند( 

 
دل،  ېزموږ په هیواد کې د ښځو پلوي کول او یا د ښځو له حقونو څخه د دفاع په سنگر کې در

نارینه وو د  یو وخت گناه گڼل کیده. اوس هم د فیمینیزم )هغه الر او هغه نهضت چې د ښځو او  
حقونو برابري غواړي( د کلمې په اوریدو سره، ښایي د ځینو په فکر د کـفـر دایرې ته شاملیدل  

 وانگیرل شي. 
 

ټولنه دومره وروسته پاتې ده چې د »ایزم« کلمه اوس هم کله نا کله له کـفر سره مساوي گڼل  
 ه، هغه وفرمایل: کیږي. د یوه مشر فرهنگي د خولې خبره ده چې ما ته یې مخامخ کړې د

 

»هیله را نه وشوه چې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي په  ماستري پروگرام کې د »ادبي  
یو مضمون تدریس کړم. په لومړۍ ورځ چې ټولگي ته ورغلم، له پیژندگلوۍ  مکتبونه« په نامه 

شاملینو  د  د کورس  د سویې نه وروسته مې  او  د څرنگوالي  پوهېدو  د  کچې،  د  مطالعې  د    د 
 مالومولو په غرض څو پوښتنې له دوی نه وکړې. یو زلمی مې و پوښت:  

 

 ږئ؟ ېـ تاسو د »ایزم« په مانا څنگه پوه
 

 هغه په ځواب کې راته وویل: 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
33، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 استاده دا خو ډیره ساده پوښتنه ده، ځواب یې دی: 
 

 « »ایزم« یعنې کـفر، هغه څوک چې اسالم نه مني لکه مارکسیزم، لیننیزم او... 
 

کړیال چې د لیسانس په کچه یې زدکړې کړی وي، د  دیوه ټولنه کې د لوړو زکړو زچې په  
ماستري ډگري په تر السه کولو پسې راوتلی وي او داسې سویه او فکر ولري، نو له هغو خلکو  

 نه یې څه گیله ده چې نه یې ښونځی لیدلی وي او نه سواد ولري؟ 
 

زم  فیمینی ږې او د  ېـسره د ښځو پر حقونو غږ  اوس که سړی د مارچ د اتمې په پار دې ټیپ خلکو
 نهضت ورسره مطرح کړي، هغه به څه وایي؟   

 

سره له دې چې نن سبا په ټولنه کې د څلورم ځواک )میډیا( پر مټ دومره کار شوی دی چې  
په ازاده فضا کې د   ډاره،  له  په باب  فیمینیپرته  او  ېـک  بحثونهزم   ږي. پوښتنې مطرح کیـږي 

دې بحثونو له راپورونو هم ښکاري چې ال د زکړي )تحصیل    ، خو دږي ېـځوابونه ورته ویل ک
لنډو ورځو کې  کړي( قشر عکس العمل په ځای او سم نه دی. دا یې یوه بیلگه ده چې په همدې 

 ښه شوې ده:» ـېـپ
 

 »فیمینیسم«؛ استاد هوسا او »انسان« مجله: 
 

تېره پنجشنبه، استاد امان هللا هوسا، په روشنګرې کې، پر »فیمینیسم« لکچر وړاندې کړ؛ نن د  
انسان مجلې پنځمه ګڼه چاپ شوه چې غونډه »ښځې« یا هم ویالی شو »فیمینیسم« ته ځانګړې  

 شوې ده. 
 

روشنګرې کې، پر فیمینیسم د بحث خبرتیا خپره شوه نو د کوڅې و بازار فیسبوکوال  کله چې په 
خو پرېږده، د لیسانس او ماسټرۍ تر کچې اکاډمیک کادرونه، د پوهنتون استادان او مشهور  

پک وم چې د    -  لیکواالن یې، د ګاټه ښکنځلو تر بریده، عکس العمل ته را وپارول؛ زه هک
کولو او د دغه انساني مفهوم د توضیح لپاره، په څنګه لهجه او کوم   دوی د سوء تفاهم د لري

میتود وضاحت ورکړم، ځکه زموږ دا عادت دی چې خپله خبره مو وکړه بیا په مشکله د هغې  
نقد یا مخالف نظر ته غوږ نیسو؛ که مو د چا د نظر په وړاندې، نظر څرګند کړ نو مسئله، د حل  

کیږي؛ دا چې دلته چا »فیمینیسم« نه پېژاند او پر هغه یې زموږ  پر ځای، نوره هم را څخه پېچل  
بحث له ملي خیانت، آن کفر سره مترادف ګاڼه نو له ډېرې هېښتیا چوپ پاته شوم، ځکه پوهېدم  
چې کله یې پر دغه مفهوم مازې د بحث اجازه نه راکوله نو د هغه د توضیح خو یې بېخې نه را  

 سوچه ښکنځلو جواب سړی څنګه ور کوالی شي؟«  کوله؛ بل سوال راته دا وو چې د
 

نه همداسې یو سوال ځواب   پاڼېدلته به زه د مارچ د اتمې د درناوي په پار د خپل یو دوست له 
 را واخلم: 

 

شو، په افغاني ټولنه کې د ښځو په اړه د  ګڼو ښځپالو )فیمینیستو( پوښتلي، چې څنګه کړای  »
 دوهمه درجه انسان فکر او دود بدل کړو؟ 

 

لومړى، په افغانستان کې یوازې ښځې نه، بلکې هر بې ټوپکه او بې پیسو انسان دوهمه درجه  
موجود ګڼل کیږي. دلته باید کار له انسانپالنې ) عقالني هیومانیزم( څخه راپیل شي او هغه داسې،  

 .ومیت ځپلي افغان انسان د خیټې او انساني ژوند د شرایطو غم وخوروچې د محر
 

دوهم، د ښځو ټولنیز، فرهنګي او سیاسي دریځ تر هغو نه شو بدلوالی، چې هغوی په نس مړې،  
په تن پټې، د کار و زده کړو خاوندانې نه شي. د تمدن تاریخ ښیي، چې په بشري ټولنه کې د  

ده، چې دوی په تولید کې د ونډې څښتنې شوې دي. په افغانستان    ښځو ونډه هغه مهال زیاته شوې
 .کې تولید په نشت شمار دی او د ښځو ونډه خو بیخي ترنشته هم ورهاخوا ده

https://www.facebook.com/mohammad.yar.98?fref=nf
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

درېیم، د ښځو په اړه فرهنګي لیددود یوازې په رسنیو او رسمي ستېژونو کې نه شو بدلوالی،  
کړو. موږ د څلویښت کلنې جګړې په اوږدو  تر هغو چې یې په زړونو او ذهنونو کې بدل نه  

فرهنګي   او  انساني  اخالقي،  تر څو  بایللې،  عاطفه  له هغو څخه  او  ارزښتونه  انساني  ګڼ  کې 
ارزښتونه بیا ونه مومو یا یې ونه رغوو، د ښځو، بلکې د )انسان( په اړه مو شته ناانساني تفکر  

 .او تصور نه شي بدلیدالی
 

داوه ویجاړه ده، تر ښځمنو یا نرینه وو وړاندې )انسان( وژغورئ، خپلو  له معنوي پلوه ټولنه له تا
 « حقونو ته د ښځو د رسېدلو ضمانت زه درکوم.

 

زما د فرهنگي دوست په پاسنۍ لیکنه کې زموږ په ټولنه کې د ښځو دریځ، ستونزې او د حلالرې  
ړو ډیره به ښه وي  په لنډه توگه توضیح شوې دي، که وکوالی شو چې په نسبي ډول یې تطبیق ک

چې د ښه والي په لور مو یو گام اوچت کړی وي؛ خو موږ په ټولنه کې په تیره د ښځو د ژوندانه  
لیدل ک  او  ټولو لومړی ښځه  ېـپه برخه کې بیشمیره ستونزې لرو  ږي چې په دې اور کې تر 

 سوزي. 
 

په همدې لنډو ورځو کې د بي بي سي له لوري په یوه خپره شوې مقاله کې په زغرده ویل شوي  
 ویل شوي دی:  هلتهدي چې: افغانستان د میندو له پاره د نړۍ تر ټولو نا وړه او بد هیواد دی. 

 

افغانستان از بدترین کشورها برای مادران در جهان است. آمار مرگ و میر مادران هنگام  »
 ..« .رسدنفر می ۱۲۰۰تا  ۸۰۰هزار زن به  ۱۰۰زایمان در این کشور از هر 

 

 اوس چې دومره ستونزې او جنجالونه لرو، موږ باید څه وکړو؟ 
 

نه کړو، موږ باید د ښځو درناوی  موږ سره ښایي چې خپل نیمایي بدن )ښځې( په خپله غوڅ  
وکړو، د زدکړو او ښه ژوند زمینه ورته برابره کړو، طبعي حقونه یې تر پښو الندې نه کړو،  

 دویمه درجه انسان یې ونه گڼو او... 
 

او په تشو خبرو سره د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو پر ځای، عمالً داسې څه وکړو چې ښځه  
 شوي اور نه را وباسو.  د ټولنې له خوا، له بل کړای

 

 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-43152060
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35، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 مه مقاله: یردام کال مارچ اتمه،  ۲۰۱۸د 
 

 »ښځه یا په کور یا په گور«
 

 د ښځو له پاره تر ټولو خطرناک شعار 
 

دا یوه جمله یا لنډ شعار »ښځه یا په کور یا په گور« کیدای شي تر یوه مسلح لښکر نه هم خطر 
نه په میلونونو خلک او ال ټول وطن د تباهۍ  ناک وي، ځکه چې دې شعار پرته له مصرف  

کندې ته ورپورې وهلی دی. کله چې د »ښځه یا په کور یا په گور« د شعار په دایره کې مور  
 بیسواده وي: 

 

 ــ خپل ماشوم،
 

 ــ خپل کوچني،
 

 ــ خپلې کورنۍ،
 

 ــ او... 
 

ته به څنگه پام وکړي، د خپل هیواد راتلونکی نسل به په کومه روحیه رالویوي او څنگه به یې  
 روزي؟  

 

 
 

له بده شامته زموږ په ټولنه کې ډیر منفي دود دستور موجود دی چې له ډیرې مودې راپه دیخوا  
باندې حاکم دی او تقریباً د یوه غیرمدون قانون حیثیت لري چې یو په    هد خلکو په عیني ژوندان

 کې د »ښځه یا په کور یا په گور« شعار دی. 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36، لومړی ټوک ښـځـگـلې

»ښځه یا په کور یا په گور«  د ډیره سلنه افغانانو په عملي ژوند باندې یو حاکم ذهنیت دی، په  
ویدی چې دا شعار کله، کله  تیره پر پښتنو کورنیو او پښتني سیمو باندې، دا ذهنیت داسې حاکم ش

 ـږي. ې د زدکړو او با سواده اشخاصو له ژبې نه هم اوریدل ک
 

»ښځه یا په کور یا په گور«    کله چې په افغانستان کې د ټوپکیانو اوسپنیزه شپیلۍ سُر شوه، د
واغوستل شوه. د دې شعار پلویانو او ټوپکي پتنگانو، په هر نامه چې  ورشعار ته عملي جامه  

اوږه اړولې وه، د نورو منفي کارونو او ناخوالو تر څنگه یې د »ښځه یا په کور یا په   وسله پر 
گور« شعار د خپلې ټوپکي پالیسۍ نه جال کیدونکې برخه گرځولې وه او د دې شعار تطبیقول  

 یې ثواب گڼل. 
 

  »ښځه یا په کور یا په گور« د شعار  په سیوري   اوس که د څلویښت کلنې جگړې په موده کې د
ر چې له کوره د وتلو اجازه نه ده ورکړل شوې او بیسواده پاتې  ېـ کې د هغو نجونو او میرمنو شم

 دي، وسنجول شي، څومره به وي؟  
 

 کیدای شي په اټکلي ډول وویل شي چې:  
 

واد په لکونو او میلونونو نجونې او ښځې د سواد او  ېـد همدې ثواب گټلو په دایره کې زموږ د ه 
 زدکړو له نعمت څخه بې برخې پاتې شوې دي.  

 

یو شاعر او قلموال دوست په خپله فیسبوکپاڼه کې څو ورځې مخکې د همدې شعار اړوند یادونه  
کړې وه او د خپلې لنډې لیکنې په وروستیو جملو کې یې په طنز ډوله کلماتو لیکلي وو چې د  

مدې شعار رامنځ ته کونکو او تطبیق کونکي اوس د خپل شعار پر خالف له ښځو سره په چلن  ه
کې ټول هغه څه کوي چې پخوا یې کبیره گناه گڼله او اوس د مبارکې دیموکراسۍ؟ په دایره کې  

 ښایي ثواب ورته ښکاره شي. 
 

ټه یې په  ېـ اته ویشتمه نام کال د فبرورۍ په    ۲۰۱۸دا هم د عبدالهادي هادي لنډ مطلب چې د  
 خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلی و: 

 

موالنا قیام الدین کشاف، غیرت بهیر او انجنیر امین غټې جهادي ګرګې دي. دوی کلونه کلونه  »
د ښځه په کور یا په ګور نارې وهلي، په تیرو څلویښتو کلونو کې د ډیرو کورنیو جنکۍ د دوی  

سواده پاتې شوي، د دوی او د دوی د ډلو تر ېو له کبله باو د دوی د ډلو د فتواوو او تهدیدون
کنترول الندې سیمو کې د جنکو د ښوونځیو پیلول له کفر سره مترادف وو او که چا دا شوق  

دوی د ښځو غږ، د ښځو د بوټونو د ټکا اورېدل، د ښځو  .  کړی وای نو په پڅه چاړه یې حاللول
 . هلوڅ مخ او په ټولنه کې فعال حضور کفر ګاڼ

 

او نن الحمدهللا دوی تر دې کچې را رسیدلي چې ښځو ته الس ورکوي، څنګ کې یې    خو نن، 
 .کینوي، حضور یې مني، خبره یې اوري او له ښځو پرته غونډې نیمګړې بولي

 

موږ   او  پرمختګ کړی  دغومره  موږ  کړیدی،  دغومره مزل  کلونو کې  پنځلسو  تیرو  په  موږ 
 !!!دغومره تغیر منلی دی

 

 !ته د نن او پرون توپیر وایي، همدې ته تحول او پرمختګ وایي همدې 
 

 .باالخره موږ دا ومنله چې ټولنیز پرمختګ او تغیر د ښځو له فعال حضور نه پرته ناممکن دی
هغوی چې وایي په تیرو کلونو کې هیڅ هم نه دي شوي، نو د دې ستر تحول نه به څنګه سترګې  

 « پټوي؟
 

له ښځو سره په چلن کې د »ښځه یا په کور یا په گور« د پالیسۍ د پیروانو بدلون کیدای شي  
چې د بي بي دیموکراسي؟ د تورې لمنې تر پردې الندې د مقام یا شنو کاغذونو د تر السه کولو  
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37، لومړی ټوک ښـځـگـلې

په خاطر وي، که داسې نه وي ، نو تاسو کوالی شئ یو ځل د دوی شخصي ژوند مطالعه کړئ  
و یې عمالً ووینئ چې له میرمنو سره د دوی او د »ښځه یا په کور یا په گور«  شعار  او په سترگ

 د نورو پیروانو برخورد څنگه دی. 
 

د »ښځه یا په کور یا په گور«  د شعار تاثیرات دومره قوي وو او اوس هم دي چې د ټوپکي  
بهرنیانو ډالرو ته بوجۍ نیولې دي،  ډلو مشران اوس هم د ښځو د ازادۍ او دیموکراسۍ په نامه د  

 کوي.  خطاب  خو په عمل کې د ښځو آزادۍ ته د فحشا
 

دا یوه جمله یا لنډ شعار »ښځه یا په کور یا په گور« کیدای شي تر یوه مسلح لښکر نه هم  
له مصرف نه په میلونونو خلک او ال ټول وطن د  خطر ناک وي، ځکه چې دې شعار پرته  

تباهۍ کندې ته ورپورې وهلی دی. کله چې د »ښځه یا په کور یا په گور« د شعار په دایره  
 کې مور بیسواده وي: 

 

 ــ خپل ماشوم،
 

 ــ خپل کوچني،
 

 ــ خپلې کورنۍ،
 

 ــ او...  
 

ته به څنگه پام وکړي، د خپل هیواد راتلونکی نسل به په کومه روحیه رالویوي او څنگه به  
 یې روزي؟  

 

د دغو دالیلو له مخې په زغرده ویالی شو چې د »ښځه یا په کور یا په گور« شعار، ټولو خلکو  
کونکی    او ټولنې له پاره خطرناکه شعار دی، په تیره د ښځو له پاره تر ټولو خطرناک او تباه 

 شعار دی. 

 
 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-41432399
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38، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 

 
 مقاله:  لومړۍ ام کال مارچ اتمه،   ۲۰۱۹د 
 

 سږنۍ د مارچ اتمه 
 

(۲۰۱۹ ) 
 

 وڅه کړي ترې پوزه، کله سر ـه غـ لـ ک
 ظر ـه نـلـ ه، کـ ول ـ ه خـ ل ـ ه سترګه، کـ لـ ک

 
 آیا تاسو د فرخندې د نازک بدن سوځېدو لمبې او شېبې هیروالی شئ؟

 
ښایي ځینو ته به درواغجن ښکاره شم چې ما د دې مقالې او یاداشتونو په لیکلو، ټولولو او سره  

 برابرولو باندې یو کال وخت لگولی وي.  
 

ما خو نه غوښتل چې سږ د مارچ د اتمې، د ښځو د نړیوالې ورځې په باب څه ولیکم، له میډیا  
ر یوه کال کې یو څو دردونکي ـ سوځونکي  څخه د ښځو د ډېر بد او ال بد حالت په باب مې په تې 

او اور لگونکي سرلیکونه، شعرونه، ځینې جملې او پروگرافونه را اخیستي دي چې په تېر یوه  
 کال کې زموږ په ټولنه کې د ښځو د حالت څرنگوالی بیانوي.  

 

 دلته یې یو څو بېلگې وړاندې کوم، نور تاسو پوه شه او تحلیل، پوهیدنه او اخیستنه مو: 
 

 وڅه کړي ترې پوزه، کله سر ـه غـ لـ ک
 ظر ـه نـلـ ه، کـ ول ـ ه خـ ل ـ ه سترګه، کـ لـ ک

 

 ږو باندې وژنيـ ی ـ ه یې په تـ وڅ ـه لـ لـ ک
ــ ې پ ـ زاب یـیـ یندي تـ له و شـ ک  ر ـ ش ـ ه ب ـ

 

 کله خاورو کې یې خښه کړي ژوندۍ 
 رېتور ـه بـ څ څ ـ ې ـ ې هـ ې بـ ي یـ ه ولـ لـ ک

 

 غان ښځې ـ اف یسه د ـ ه ک ـ ه"! ړنګ ـ ړنګ"
ــ اده بــ ی ــ ده ده پـ  مبر ـ ه مـ ور او پــ ه کـ

 

 ( سلیم ړنګ)

 
 « 'له زندانه خوشې کېدونکې کندهارۍ بندیانې 'ځای نه لري»
 بي سي  بي 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-45506087
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39، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

په کندهار کې د بشري حقونو فعاالن وایي، په دې والیت کې یو شمېر ښځې بندیانې د    -   تاند »
 محکومیت د دورې له پای ته رسېدو وروسته نه غواړي چې له محبسه ووځي. 

 

غواړي چې د اوسېدو لپاره سرپناه نه  دوی وایي چې دا ښځې د دې لپاره له محبس څخه وتل نه 
 « لري.

 

 
 

  چې   اکثریت نارینه له جنسي پلوه لکه لیوان داسې وي، ښځه  ېدا څومره دردونکې ده چې د ټولن
که مو داسې ښځه خپله خور،    .له زندانه خوشې شي، کورنۍ، ځای، سرپناه او آدرس ونه لري

 لور، مور... وي، څنگه به وي. 
 

د مارچ اتمه، زما د وطن د ښځو حال، له زندان څخه نه وزي چې د ورتگ پته او ځای نه لري  
 او د نورې نړۍ ښځې: 

 

 « چهار زنی که چهره فیزیک را عوض کردند»
   (سی  بی  بي) 
 

 « 'په بدخشان کې له یوې ښځې سر پرې شوی»
 

وسله والو مخالفینو شاوخوا د شپې دولس بجې د دې ښځې کور ته تللي او د هغې سر یې  »...  
 « .پرې کړی

 بي سي  بي
 

 جگوي:  داسې مدینه هادي خپل غږ
 

 زن ها را از رقصیدن منع کردند »
 

 از آواز خواندن 
 

 از عاشقی کردن 
 

 بوسیدن 
 

 خندیدن 
 

http://www.taand.com/archives/113407
http://www.bbc.com/persian/science-45741152
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-43455521
https://www.facebook.com/madina.hadi1997?fref=nf
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40، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 پیله های خود فرو رفتندزن ها در 
 

 و از تنهایی بسیار 
 

 شاعر شدند
 

 و در شعرهایشان 
 

 وحشیانه رقصیدند 
 

 آواز خواندند
 

 عشق ورزیدند
 

 بوسیدند
 

 !!اما خنده نه
 

 ...فقط گریستند
 

 (« ؟؟؟)
 

madina hadi 
 

 جگ کړی دی:»   داسې محمد یار یار په خپلو دوو پوستونو کې خپل غږ
 

 : زموږ ښځه او زموږ خره
 

دا د ځینو روشنفکرانو مطلق درواغ او په مایلونو له حقیقت څخه لرې ادعا ده چې موږ خپلې  
حیواناتو د خرڅالو تر منځ مو ښځې د خرو او غواوو په څېر خرڅوو، بلکې د خور یا لور او  

 :ځمکه و آسمان فرق دی، داسې چې
 

موږ غوا، خره، بزه، مېږه، چرګه یا بل ژوی، اول ډېر ښه ساتو چې ښه تکړه و ښه ښایسته تیار  
نه رسیږي او د    و   شي، بیا یې په زښت احتیاط سره ګنج ته بیایو چې پر الر کومه صدمه ور 

واوړي او بیا پر بله ځنې وا نه وړي؛ موږ هله ډېر خوښ  خریدارانو سترګه ښه سمه ورته را  
 یو چې د څومره ډېرو نندارچیانو توجه را جلب کړو؛ خو تورسرې؟ 

 

لور یا خور مو بیا په ځان نه وي خبره، چا یې پلو هم نه وي لیدلی چې سرپرستانو یې په بازار  
 .کې سودا کړې وي

 

 توپیر نه دی؟ اوس نو تاسو و انصاف! دا بېخې لوی  
 

 : زموږ ښځه او زموږ منطق
 

موږ ډېر غیرتمن یو؛ موږ نه شرق منو، نه غرب؛ موږ هر هغه کار کوو چې د نورې دنیا پر  
 :ضد وي او په دې توګه دنیا ته درنې ضربې ور کوو، مثالً 

 

 .پایمالووکله چې نوره نړۍ د ښځو د حقونو خبره کوي نو موږ یې پر ضد، د خپلو ښځو حقونه 
 

کله چې غرب ښځو ته د احترام ږغ پورته کوي نو موږ یې په مقابل کې، تر آخر حده، خپله  
 .ښځه سپکوو

 

https://www.facebook.com/mohammad.yar.98?fref=nf
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41، لومړی ټوک ښـځـگـلې

کله چې متمدنه دنیا د نر او ښځې د مساوات شعار ور کوي نو موږ ور سره د سخت حساسیت  
او د خاورې  ږه ور ولو  ـله امله، له نر سره برابرې خو څه کوې، آن ځپله ښځه د ځمکې په غې

 .خمیروو یې
 

کله چې جهان ښځې ته تعلیم ضروري ګڼي نو موږ باید خپله ښځه د جهل په تر ګردو ګاټه تورتم  
 .کې ډوبه کړو 

 

ږي چې د اسالم مبارک دین خو ښځو  ېـاو دا ډول منطق مو بیا هله، په دې ادعا سره اوج ته رس
ښځو روان وضعیت، د هغو حقونو  ته ټول حقوق ور کړي؛ اوس سوال دا دی چې ایا زموږ د  

څرګندوی دی چې اسالم ور کړي، که نه، ال نه دي ور کړه شوي او تر دې وروسته یې باید  
 « زموږ د مبارک دین مطابق ور کړو؟

 

 
 

 د ښځو نړیواله ورځ دې بختوره وي؟ 
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42، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 
 
 
 
 
 
 
 مقاله:  دویمهمارچ اتمه،  ام کال ۲۰۱۹د 
 
 

 ؟ ښه ښځه
 

 مارچ اتمهد 
 

ام کال د مارچ د اتمې تیټې په درشل کې یو، یعنې د علم او    ۲۰۱۹اوس د یویشتمې پېړۍ د  
تکنالوژۍ د تر ټولو وروستۍ السته راوړنو په تر السه شوي فصل کې ژوند کوو او دا د بشریت  

 شوې دي. د میلیونونو کلونو د تجاربو د لویې زیرمې په پایله کې، دا السته راوړنې تر السه 
 

خو زموږ ټولنه او زموږ د خلکو ډېره سلنه له فکري پلوه په سلگونو کلونو پخوا زمانو کې ژوند  
کوي او خپل ژوند، کړه وړه، د هغې زمانې د قوانینو په چوکاټ کې ترسره کوي. له هغې ډلې  

سترگو    نه ښځه او له ښځو سره د چلن مسأله. اوس هم دا ډله خلک ښځې ته د مریي او مینځې په 
 گوري او لکه د یو عالم په څیر یې کاروي. 

 

خو نوی نسل له ډېرو نیمگړتیاوو سره ـ سره دې مسایلو ته په انتقادي نظر کتلي دي او تل یې  
 په یوه بڼه د نقد په تله کې اچولي دي. 

 

کې یوه طنز ډوله لیکنه له نظره تېره شوه چې    فیسبوکپه همدې موضوع پورې اړوند مې په  

 کټ مټ زما د بحث موضوع یې د انتقادي طنز په قالب کې انخور کړې ده.  
 

ډوله لیکنه ډېره سلنه په افغانستان کې، په تېره پښتني کورنیو کې دود او حاکم قانون دی  دا طنز  
چې ښځه دې د کور ټول کارونه تر سره کوي ، خو د سپـڼ په اندازه د څه ویلو حق نه لري. زه  
یې همداسې د پښتني ټولنې یو ترخه واقعیت په توگه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت را اخلم  

 له تاسو درنو لوستونکو سره یې شریکوم: او 
 

 ښه ښځه )!( پۀ پښتني ټولنه کې »
 

ښځه دې د کور پۀ څلورو دیوالونو کې بنده وي، درسته ورځ دې د ماشین غوندي کار کوي،  
شکایت دې نۀ کوي، د خپل خاوند دې داسې خدمت کوي لکه غالم چې د خپل بادار اطاعت  

فکار یې خرابیږي، په خوراک، څښاک او لباس کې  کوي، عصري زده کړې دې نه کوي چې ا
دې د خاوند خوښې او نۀ خوښې ته پۀ پام وکړي، د خاوند له اجازې پرته دې د دوستانو په غم،  
وادونو، اخترونو، څلویښتۍ او کلیزو کې دې برخه نه اخلي، په لوړ غږ دې نه خاندي، که د  

الی، خاوند حق لري چې ښځې ته سپک  خاوند یې خوښه نه وه، ان نفلي عبادت هم نه شي کو
او بد رد ووایي، ختی چې وهلی یې شي، خو ښځه دې د مېړه په وړاندې د لوړې خبرې خیال  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010001346957&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAKVgNOvmxcaaCvh7qvPgnBCinKZj1qrdQDrn4QHtO-zb5FhApGP-ZfA2AhET706pfSc5WHowA40ZpN
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43، لومړی ټوک ښـځـگـلې

ام په فکر کې نه راوړي، که د خاوند یې لۀ ښځې سره تریخ چلند کاوه، هغه دې پرې صبر  
له خپل خاوند    وکړي، ځکه پۀ دې سره یې زیات اجرونه پۀ برخه کیږي، ښځه حق نه لري، چې

څخه د هغه د معاش او مصرف پوښتنه وکړي، ښځه نشي کوالی چې پۀ کورنۍ کې د کورنیو  
ستونزو او مسالو پۀ اړه پریکړه وکړي، ښځه دې پۀ هر خالت کې د خاوند د خوشالۍ خیال  
وساتي، د ده پۀ درد او خپگان دې ځان پوه کړي، پروا نۀ کوي، چې د هغې احساسات، عواطف  

انونه خاوري کیږي یا نۀ، او لنډه دا، چې ښځې دنده د ډوډۍ پخول، د جامو گنډل، اوتو  او ارم
کول، لوښي مینځل، د ماشومانو زیږول او پالل، د خواښي او خسر حکمونه منل، د هغوی خواړه  

 « او درمل پۀ وخت برابرول، د لېورنو ستمونه او پیغورنه منل او ... 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832611610415543&set=a.209483526061691&type=3&eid=ARBJjjlUTfuGH4l-Kb4yXuPRGd0gQgbAIKrO-FiThb6i6N_R_azwrmNBUnUxw8C2klN9CIyg3EZKF1yT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832611610415543&set=a.209483526061691&type=3&eid=ARBJjjlUTfuGH4l-Kb4yXuPRGd0gQgbAIKrO-FiThb6i6N_R_azwrmNBUnUxw8C2klN9CIyg3EZKF1yT
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=832611610415543&set=a.209483526061691&type=3&eid=ARBJjjlUTfuGH4l-Kb4yXuPRGd0gQgbAIKrO-FiThb6i6N_R_azwrmNBUnUxw8C2klN9CIyg3EZKF1yT
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44، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقاله:  لومړۍ مارچ اتمه،   ام کال ۲۰۲۰د 
    

 د بریالیو ښځو یوه غوره بېلگه 
 

 ظریفه غفار
 

 
 

بیا د مارچ اتمه را نږدې ده او د دې ورځې د موافقینو او مخالفینو له لوري به نظریات وړاندې  
کېـږي او په منځ کې به بیا افغان مېرمنې گوته په غاښ والړې وي او د ککرې په گومبزه کې  

 جملې ښکته پورته کېږي: به یې دا 
 

 »له خیره مو تېر، سپي مو در وتـړئ!« 
 

لمانځلو موږ در تېرې یو، موږ مه ښکنځئ او زموږ ډېر لومړني حقونه   اتمې تر  د  د مارچ 
 مراعات کړئ، موږ ته حد اقل د انسان په سترگه وگورې!« 

 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45، لومړی ټوک ښـځـگـلې

اتمې پورې زماني واټن ته  ( د مارچ تر  ۲۰۲۰( د مارچ له اتمې نه بیا د سږ )۲۰۱۹د تېر کال )
او   مثبت  لږ  ژوند کې  په  د ښځو  ټولنه کې  په  زموږ  کېـږۍ چې  لیدل  نظر وشي،  ځغلنده  که 
ډېـرمنفي مسایل پېښ شوي دي، له لوړو ژورو تېرې شوي، سړې تودې پرې راغلي، له ناکامیو  

افغ او  په دې لړ کې  ان  سره الس گرېوان شوې دي، خو بریاوې هم ور په برخه شوې دي 
مېرمنو او د هغوي د حقونو د احقاق پلوي نارینوو په خپل ټول توان سره، د ښځو د انساني  
کرامت پر ځای کولو او د هغوي د حقونو د ترالسه کولو له پاره مبارزه کړی ده. د دې مبارزو  

ه  پایلې کله هیله بښونکې او کله هم داسې تیاره وې چې لکه توره شپه چې د رڼا له پاره یوه ډېو
 هم نه وي. 

 

پار خپل   په  درناوي  د  د ښځو  او  دې ورځې  د  نږدې شي، زه  اتمه را  مارچ  د  کال چې  هر 
ترڅ کې   په  مقالو  د څو  نظریات  او  برداشتونه  او ورسره خپل  مواد  یادداشتونه، راټول کړي 

 خپروم. د سږ کال لومړنۍ مقاله مې د مېرمنو په بریا باندې پیل کوم: 
 

 بریالۍ مېرمنې: 
 

ه خپله ټولنه کې له ستونزو سره مخ ښځې ډېرې لرو، خو بریالۍ بیلگې هم لرو چې ال په  موږ پ
نړیواله کچه د ستاینې او د نورو له پاره د یادونې او بیلگې په ډول د ورپېژندلو وړ دي. همداسې  
 مېرمنې باید د نورو د تشویق له پاره، هر کله معرفي کړای شي چې یوه په کې ظریفه غفار ده. 

 

بریالۍ مېرمنې زما له نظره هغه مېرمنې دي چې زموږ د ټولنې له ټولو قیوداتو سره ـ سره په  
تورو تیارو کې یې د خپلې مبارزې ډېوه بله ساتلې او د هغې ډېوې په رڼا کې د خپل سر منزل  
پر لور روانې وي. داسې مېرمنې به ډېرې وي، خو په هغو کې ما ته دا نومونه ډېر ځلېدونکي  

 اڼه دي: او ر
 

 ثنا ساپۍ، 
 

 مریم امرخیل،
 

 نجیبه لیمه،
 

 ظریفه غفار. 
 

  مقالې ما پخوا د ثنا ساپۍ، نجیبه لیمه او مریم امر خېلې پر ژوند، مبارزو او بریالیو کارنامو څو  
 لیکلې او خپرې کړې مې دي. 

 

ظریفه غفار  بله هغه بریالۍ مېرمن ده چې نوم یې د سلو بریالیو مېرمنو په لست کې راغی. دا  
یادولو سره یې نورو مېرمنو ته دا پیام رسېدای شي چې  هغه بریالۍ مېرمن ده چې د کارونو په  

ظریفه غفار په هر ډول شرایطو کې کار او مبارزه کړې ده. تر ټولو ستره مبارزه یې دا وه  
زدکړې یې تر لوړې کچې پورې وکړې، دنده یې پیدا کړه او په ښځتوب سره د هغو نارینوو په  

ه بریالۍ ښارواله یې خپل کارته او خپل دفتر ته  مقابل کې ودرېده چې یوه بریالۍ ماموره او یو
 نه پرېښوده چې ته ښخه یې او... 

 

خو دا په وسپنیز هوډ او ټینگاره سره څو پرلپسې میاشتې د هغو په مقایل کې ودرېده، تر څو یې  
خپل حق تر السه کړ، خپل دفتر ته ننوته، په زړورتیا سره یې خپل کار پیل کړ او په ټینگ عزم  

 دا ثابته کړه چې یوه ښځه د نارینوو له یوې لویې ډلې سره څنگه مبارزه کوالی شي. سره یې 
 

کله چې ظریفه غفار وروسته تر ډېرو ستونزو او مخالفتونو خپل کار د میدان ښار د ښاروالې  
په توگه پیل کړ، دا د خبرونو سرخط شوه او میډیا په لرې او نږدې ځایونو کې ډېر څه ولیکل  

 یې دا دي:  چې څو بېلگې 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_talim_dewa_ketab6.pdf
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 ،پیاوړو ښځو په لېست کې  ۱۰۰ظریفه غفاري؛ د بي بي سي د : بي سي   بيــ  
 

 ،؛ ظریفه غفاری، شهرداری در 'میدان' خشم و خطر بی بی سي صد زن : بی سی   بیــ  
 

 ،بانفوذه ښځو لېست کې راغله ۵۰د میدان وردګو ښارواله د نړۍ : تاندــ  
 

 ،ظریفه غفاری؛ اداره یک شهر در سایه نگاه مردساالرانه : بی سی بیــ 
 

 . د میدان ښار ښارواله پر خپل کار او ستونزو غږېدلې: بي سي بيــ 
 

دا د ظریفه غفار زدکړې او مبارزه وه چې دې د ښاروالۍ پوست خپل کړ، که نه په دې ټولنه  
 کې ښځه او دا څوکۍ؟؟؟  

 

په باب بي بي سي یو رپوټ خپور   بریاکې د ظریفه غفار د بلې د همدې مقالې د لیکلو په شیبو 
 کړ چې: 

 

د میدان ښار ښارواله ظریفه غفار د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سږکال زړورو ښځو  »
 « .جایزې ګټونکې اعالن شوې ده

 

که موږ د ظریفې ژوند، زدکړو له کار او وطن او خلکو سره د مینې کچې ته وگورو، پر دې 
باوري کېـږو چې ښځې ناقص العقلې نه، بلکې د پوره عقل او استعداد خاوندانې دي چې که د  
زدکړو زمینه ورته برابره شي او د یو عادي انسان د حقونو په دایره کې خپل حق ورکړل شي؛  

کوالی شي لکه ظریفې چې وکړل او اوس هم په هماغه متانت کار کوي او مخ په  نو داسې څه 

 بره روانه ده.  
 

ظریفه غفار او کړي کارونه او مبارزه یې د نورو ښځینوو له پاره الهام بښونکي دي، ځکه د  
بي بي سي د سلو پیاوړو ښځو په لست کې یې نوم راوړل شوی دی. د ظریفې همدې مثبتو  
کارونو، نورې مېرمنې او نجونې د زدکړو له پاره هڅولي دي او له ستونزو سره د مبارزې الر  

 یې ورته ښودلې ده. 
 

 د ښځو نړیواله ورځ دې مبارک وي! 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-50067099
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-50107833
https://www.taand.com/archives/142661
https://www.bbc.com/persian/world-50080637
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-50129578
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-51731802
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 کال دویمه مقاله ۲۰۲۰د مارچ اتمه د 
              

 له ښځو سره د جنسي تېري تاوتریخوالی
 

 

حقونو یو پلوي، په افغانستان غوندې ټولنه کې د ښځو د ځایځایگي یا موقف په باب  د ښځو د  
 ډېر ښه ویلي دي: 

 

واد کې تر ټولو سخته دنده ښځینتوب دی. له چم ګاونډ نیولې بیا تر بازار او دفتر  ېـدې ه ه  پ»
 « ...د لېوانو دره ده  هپورې به د هر سړي سپُۍ سترګې درپسې وي، ښار نده سم

 

 استاد محمد تنها                                                          
 

 
 

په افغانستان کې د ښځو د ستونزو په فهرست کې یوه تر ټولو مهمه او خطرناکه ستونزه، پر  
نجونو او مېرمنو باندې جنسي تیری دی. له کلونو را په دېخوا بیالبیل خلک، قلموال، گڼشمیر  



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48، لومړی ټوک ښـځـگـلې

سازمانونه او د ښځو د حقونو پلویان، د دې سترې ستونزو د ناوړو پایلو د تشریح تر څنگه، دې  
نزې ته حالرې پیدا کړي او مسؤلو اشخاصو او مراجعو ته یې وړاندې کړې دي، خو نه  ستو

یوازې چا نه اورېدلي او نه یې عملي کړي دي؛ بلکې کله داسې هم شوي دي چې قانون تطبیقونکو  
 او خلکو ساتونکو هم پر ښځو چنسي تیری کړی دی. 

 

 کې سر ښکاره کړ:  میډیا کال د اکتوبر پر دویمه په  ۲۰۱۹دغه خبر د 
 »تجاوز جنسی فرمانده پولیس بر یک سرباز زن در دایکندی: 

 

گوید،  ولسوالی کجراِن دایکندی سرباز است میمومنه کربالیی، زنی که در فرماندهی پولیس  
 ...« محمدخان بلوچ، فرمانده پولیس این ولسوالی بر وی تجاوز جنسی کرده است

 

په یوه بل رپوټ کې داسې راغلي دي چې پر یوې خدمتگارې یعنې پر یوې قابلې باندې جنسي  
 په یوه برخه کې داسې راغلي دي: رپوټ  تیری شوی دی. د دې

 

یو شمېر نامسؤولو وسلوالو کسانو پر یوه کلینیک تر برید وروسته، پر یوې قابلې ډله ییز جنسي  »
 .تېری کړی وو

 

تړاو نیول شوي تورن کسان د قابلې  د روی دو اب ولسوال خال محمد خازي وایي، د پېښې په  
 :لخوا پېژندل شوي چې د روی دوی اب اوسېدونکي دي 

 

یو شمېر نامسؤولو وسلوالو کسانو درې ورځې وړاندې د شپې لخوا پر یوه کلینک برید کړی  "
و. بریدګرو په کلینیک کې د حاضرو دوو قابلو چې یوه یې مینداوره هم وه، تر وهلو وروسته،  

یې د    ۶کسان نیول شوي چې    ۹ډله ییز جنسي تېری کړی دی. د پېښې په تړاو    پر یوې قابلې
 «."جرم اصلي عاملین او پاتې درې هغه یې د جرم شریکان دي

 

دغه راز هر کال په نړیواله کچه کله چې د هېوادونو د کړنو )ښېگڼو او بد گڼو( لستونه خپرېـږي،  
حالت په کې ښودل کېـږي. په همدې اړوند د یوې مېډیا  له بده شامته چې زموږ هېواد په ډېر بد 

 دغه سرلیک ته پام وکړئ: 
 

 »افغانستان در صدر فهرست خطرناکترین کشورهای جهان برای زنان.« 
 

 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:  رپوټ د دې
 

ین کشورهای جهان برای زنان را  تر ین و خطرناکتر»مجله »نشنال جئوگرافیک« فهرست امن
 به نشر رسانده است. 

 

به گزارش سپوتنیک، مجله امریکایی »نشنال جئوگرافیک« به همکاری انستیتوت امور زنان،  
وت مطالعات جهانی اسلو پس از بررسی اوضاع زنان در  تاون و انستیت  صلح و امنیت جرج

افغانستان و یمن خطرناک  ۱۶۷ نتیجه رسیدند که سوریه،  این  به  رین کشورهای  ت کشور جهان 
 جهان برای زنان میباشند. 

 

مشارکت زنان در زندگی سیاسی، اقتصادی   –فهرست متذکره با نظر داشت سه شاخص اصلی 
 رتیب شده است. ت  –و اجتماعی، امنیت و عدالت 

 

بر بنیاد گزارش، کشورهای ناروی، سوئیس، فنالند، دنمارک و ایسلند به ترتیب مقام اول تا پنچم  
 ین کشورهای جهان برای زنان را کسب نمودند.تر فهرست امن

 

 .« فهرست یادشده قرار دارند ۱۰۵روسیه و یونان در رده پنجاهم و اوکراین در رده 
 

https://af.sputniknews.com/afghan/201910023974126---%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF%DB%8C/?fbclid=IwAR2b6dml_qHHh9iSGLT8BwdcxCflYa6KvN7_98EyT3BpFWutXIW8HpkqD_M
https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-48362163
https://af.sputniknews.com/world/201910154045087-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7%DA%A9-%D8%B2%D9%86-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA/?fbclid=IwAR2LB4cV_qmVfZ0xTjqR-XwfLBHwdEWBKUCwnAzB0k14xrBBwyotJ4MqCYA
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تېري د ستونزې بل اړخ دا دی چې هم پر یوې مظلومې مېرمنې جنسي  پر ښځو باندې د جنسي 
تیری شوی وي او هم د خپلې کورنۍ د نارینه غړو له لوري نه یوازې دا چې ښکنځل کیـږي،  
وهل کېـږي؛ حتی داسې هم شوي دي چې نارینه د غیرت؟ د پر ځای کولو په پار همدا مظلومه  

 ښځه وژني او ژوند ورنه اخلي. 
 

کومه پدیده؟ چې د غیرت؟ په نامه زموږ په ټولنه کې پېژندل شوې او منل شوې ده او پیروي  
یې هم کوو، د همدې غیرت د سیوري په دایره کې مو د خپلې کورنۍ، قوم او ال ټول هېواد نیم  
بدن غوڅ کړی دی او دا شعار ډېرو خلکو منلی او تطبیق کړی هم دی چې ښځه د کور له پاره  

و یو مقفی شعار هم ډېر ځلې په قلقلو سره تکرارېـږي چې: »ښځه یا په کور، یا په  پیدا ده ا
 گور!« 

 

ځینې خلک چې د غیرت تر چتر الندې هر کله دا شعار تکراروي او وایي چې د ښځو د ساتنې  
 او سمبالولو دنده او مسؤلیت یوازې نارینوو ته ورله غاړې دی، دوی ته باید وویل شي چې:  

 

ازې د غیرت؟ وچ توری یا کلمه درپاتې ده، نور مو هر څه له السه ورکړي دي او  تاسو ته یو
د همدې غیرت تر سیوري الندې مو نه یوازې د یو چا ازادي سلب کړې، بلکې د خپل نارینتوب  

 ډېر عیبونه مو هم د غیرت په ورېځو کې پټ کړي دي او ځانونه له مسؤلیتونو خالصوئ. 
 

   سره دې د ښځو نړیواله ورځ مبارکه وي!له دې ټولو خبرو سره ـ 
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50، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کال دریمه مقاله  ۲۰۲۰د مارچ اتمه د 
   

 زه یوه ښځه یم، خو زما دریځ... 
 

 د ښځې د زړه غـږ 
 

زموږ پر ټولنه باندې د نامریي حاکم قانون په دایره کې د ښځې دریځ باندې، یوازې ښځې او  
او په دې رنځ او درد کې ځان ورسره  هغه   کسان پوهېـږي چې د دوی درد حس کولی شي 

 شریک گڼي. 
 

که نارینتوب یوه ښېگڼه وگڼو، ایا تر اوسه چا فکر کړی دی چې د دې ښېگڼې سلنه په نارینوو  
 کې ډېره ده او که په ښځینوو کې؟  

 

. په دې څو جملو کې  دا الندې څو کرښې د یوې ښځې د زړه خبرې دي چې ما راژباړلې دي 
لیدل کېـږي چې زموږ په ټولنه کې د ښځو په برخه کې حاکم قانون او په دې قانون کې د ښځو  
دریځ څنگه دی. دا متن په افغانستان کې پر ښځو باندې د یو نامریي قانون د حاکمیت انځور  

 دی: 
 

 : متندا هم را ژباړل شوی 
 

 »زه یوه ښځه یم،
 

 مېـړه مې کوالی شي څلور ځلې ځانته نکاح وکړي،
 

ویښتان مې ما دوزخ ته بیایي او د بدن خوشبویي مې، د نارینه گانو، جنت ته د تگ په الره 
 کې خنډونه پېښوي... 

 

 محکمه زما رایې ته ارزښت نه ورکوي،هیڅ 
 

که نارینه زه طالق کړم، غیرتمن گڼل کېـږي، او که زه د طالق غوښتنه وکړم، وایي چې: زوړند  
 سر مې ولې جگ شوی... 

 

https://www.facebook.com/honarmandanherati/photos/rpp.453254164859187/1326512694199992/?type=3&theater
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51، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 زما د لور د واده له پاره، زما اجازې ته اړتیا نه شته، خو د پالر اجازه یې اړینه ده...  
 

دواړه د باندې له کوره کار کوو، هغه تر کار وروسته کور ته راځي چې دمه شي، خو زه چې  
 کور ته راځم باید د دې له پاره کار وکړم څو د هغه د ارامتیا شرایط برابر کړم،

 

 یم،زه یوه ښځه 
 

نارینه حق لري چې ما ته راوگوري، خو که په ناغوښتي ډول هم زما سترگې ورواوړي، ناولې  
 او پلیده شمېرل کېـږم،

 

 زه یوه ښځه یم، له ټولو محدودیتونو او ناخوالو سره ـ سره بیا هم یوه ښځه یم،
 

 لویه شوې یم؟  آیا تېروتنه زما په پیداکونه کې ده؟ یا د هغه ځای په موقعیت کې چې زه په کې
 خپل کتاب بدل کړم، که د خپل هېواد د نارینوو فکر...  

 

 یا د خپلې خونې په کونج کې ځان بندیوان کړم،
 

 نه پوهېـږم،
 

 نه پوهېـږم، زه په بد ځای کې زېـږېدلې یمه،
 

 یا په بد وخت کې زېـږېدلې یمه،
 

 د پالنې حق ستا له پاره،
 

 د زېـږون درد زما په برخه،
 

 کورنی نوم او ویاړ ستا په برخه،
 

 د کورنۍ زحمت زما په برخه،
 

 د کور سند ستا په نامه،
 

 د کور بېگار زما دنده،
 

 څلور نکاوې ستا په برخه،
 

 د مینې افسوس او ارمان زما په برخه،
 

 د سنگسار حکم زما له پاره،
 

 هوس ستا له پاره،  
 

 پرهېز او پاکلمني  زما له پاره،
 

 او نارینوو تر منځ د حقونو برابروالی... ښځې د غږ اوچتولو حق نه لري!!!،  دا وو د ښځو
 

مېرمنې غلې ومره، چې حتی تر مړینې وروسته دې څوک عکس هم د فاتحې په اعالن کې نه  
 پرېـږدي،

 

 زما نوم ښځه ده... 
 

 یو وخت به دې ژوندۍ خښولم،
 

 او کله به دې په تیـږو ویشتلم،
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52، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 بولې،کله مې ضعیفه 
 

 کله هم تر ټیکري الندې... 
 

 او زه تر هر نارینه هم ښه نارینه یم، حتی تر تا هم،
 

 کله چې بد چلن کوې او چغې وهې،
 

 او زه ستا د عزت د ساتنې په پار،
 

 کړکۍ تړمه،
 

 هغه وخت چې پر ما د ماشوم زېـږېدنې دردونه زور کوي،  
 

 او ته پالر کېـږې... 
 

 او و یـې منه،
 

 چې زه تر تا ښه نارینه یم،
 

 هغه شیبه چې په تکسي کې،
 

 خپل ځنگون زما پر ځنگانه سولوې،
 

 او زه خپل ځان راټولوم،
 

 او ورو وایم: »وروره هیله ده غلی شې!« 
 

 ښه نارینه یم،او بیا هم زه تر تا 
 

 هغه شیبه چې موټر زما تر څنگ دروې،
 

 او راته وایې چې په څو؟ 
 

 او زه مخ درنه اړوم... 
 

 او ته نه پوهېـږې چې زړه مې،
 

 څنگه ژاړي... ډېر کلک،
 

 ستا له ناروغ فکر نه لرې... 
 

 او ته یې ومنه چې هماغه شیبه،
 

 بیخي هماغه شیبه،
 

 زه تر تا ښه نارینه یم،
 

 مینه وزېږوله... ښځې 
 

 او ته نوم ورته ټاکې! 
 

 ښځه درد گالي... 
 

 او ته په دې ُچرت کې یې چې: 
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53، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 چې ماشوم جلۍ نه وي!!! 
 

 ښځه بیخوبۍ گالي... 
 

 او ته په خوب کې جنتي حورې گورې!! 
 

 ښځه زېږون کوي او مور کېـږي،
 

 او هر چېرې پوښتنه کېـږي:  
 

 د پالر نوم؟« 
 

 سره دې د ښځو نړیواله ورځ مبارکه وي! له دې ټولو خبرو سره ـ 
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54، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 

 کال څلورمه مقاله  ۲۰۲۰د مارچ اتمه د 
 

 په کلینک کې ښځینه ډاکتره شته؟
 

 
 

زموږ ډیری نارینه، چې ځان ډېر غیرتي هم ورته ښکاري، کله چې خپل ښځینه ناروغ کلینک  
 یا روغتون ته ورسوي، پر ژبه یې دا پوښتنه جاري وي:

 

 ه ډاکتر شته؟ نښځی
 

 نو وه کاکا!  
 

 وه ماما! 
 

 وه پالره! 
 

 وه وروره!    
 

 وه شاغلیه! 
 

ته چې خپله خور ــ لور ښوونځي او پوهنځي ته نه لېـږي او لیک لوست او تعلیم ته یې نه یې  
پرېـږدې، ښځینه ډاکتره به له کومه شي، ښځینه ډاکتره خو له اسمانه نه را اوري چې تیاره به  

 ښځینه ناروغ د درملنې له پاره ناسته وي. ستا د 
 

 زموږ د ټولنې ډېره سلنه خلک له دې حقایفو سره تر اوسه پورې ډېر واټن لري چې پوه شي:  
 

 ــ ښځه د نارینه نیم بدن دی،
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55، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 ــ ښخه مور ده،  
 

 ــ ښځه خور ده،
 

 ښځه لور ده،   
 

 ــ ښځه د کور ډیوه ده،  
 

 ردی. ــ ښځه د نارینه د الوت ځواکمن وز
 

که پوهېدای، نو له ښځو سره به  یې بې شمېره ظلمونه نه کول او دا  شعار به یې سرلیک نه و  
 چې:  

 

 »ښځه یاپه کور یا په گور« 
 

او نیمگړتیاوې په نښه کیـږي او خبرې   دا ستونزې  اتمه  ده چې هر کال د مارچ پر  دا  خبره 
 تنه باید مطرح شي چې: ورباندې کېـږي، خو ډېر ژر بېرته هېریــږي. دلته دا پوښ

 

تر څه وخت پورې به زموږ خلک ښځې په بېالبیلو نومونو له تعلیم نه لرې ساتي، هم به پر  
 ښځو ظلم کوي، هم پر ځان او هم پر نویو نسلونو باندې؟

 

تر څو چې ښځې تعلیم و نه کړي او د نارینوو د نیمایي بدن او یو وزر په توگه و نه منل شي،  
 وي چې په ټول کلي او ال ټول والیت کې به یو ښځینه طبي کارکونکې نه لرو. دغه به مو حال 

 

ځینې نارینه د خپل غیرت د اصولو پر ځای کولو په دایره کې، ښځه له هر څه لرې ساتي، خو  
په دې نه پوهېږي چې له هر څه نه د ښځې لرې ساتل تر ټولو ډېر ضرر د ده مبارک غیرت؟  

ټولو ښه بېلگه یې د غیرتي په کلي کور کې د ښځینه نرسې، ډاکترې او  ته هم رسوي، چې تر  
روغتیا پالې د نشتوالي په صورت کې، غیرتي کاکا خپله ناروغه ښځینه پردي ملک ته بیا یي  

 او پردي نارنیه ډاکتر ته یې د معاینې له پاره پرمیز څملولې وي. 
 

په    کرښې( دا څو  Latif Yadست ) د ښځو پر خوار حالت باندې یوه زړه سواندي فرهنگي دو
وي   سترگو لیدلی حال یېخپله فیسبوکپاڼه کې د یو تریخ حقیقت په ډول لیکلې وې، ښایي د خپلو  

 غیرتیانو ته د یوه خنجر ډوله طنز په ډول وړاندې کړی وي:  یې او یا به
 

 او لس کلنه لور یې سخته ناروغه وه.  »سورګل کاکا رو غتیا یي کلینیک ته راننوت
 

 ډاکټره شته؟ ویې پوښتل:دلته ښځینه 
 

 نارینه ډاکټر هلته والړ و اوورته یې وویل:  
 

 کاکا لوڼې دې ښوونځي ته ځي؟
 

 سورګل کاکا ورته ځواب ورکړ چې: نه. 
 

 نارینه ډاکټر ځواب ورکړ: 
 

 چې ښوونځي ته نه ځي، نو موږ به دلته ښځینه ډاکټره له کومه ورته پیدا کړو؟« 
 

 د ښځو نړیواله ورځ دې مبارکه وي! 
 
 

https://www.facebook.com/latif.yad.5?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAhz0srSGjQEVR6sJcD9fw2tucwnUU9zHq4kiRwbNuvYBgbyXpmDVaTEc54hoUllFOqY_HU_OEuCrES
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56، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 
 
 
 
 
 
 

 کال پنځمه مقاله  ۲۰۲۰اتمه د د مارچ 
 

    

 د ښځو په برخه کې یو څو پوښتنې او څرگندونې 
 

 
 

د ښځو په برخه کې دغه الندې څو مطالب هغه واقعیتونه دي چې زموږ په ټولنه کې په عیني  
بیا هم سر رااوچتوي او   ډول موجود دي. پر دې حقایقو که هر څومره خاورې واړول شي، 

آسمانونو رسېـږي. کېدی شي ځینې خلک به دې واقعیتونو ته توجې ولري، خو  فریادونه یې تر  
ځینې داسې پوښتنې هم شته چې زموږ په ټولنه کې نه یوازې توجې کېدای نه شي، بلکې له  
تریخوالي سره، یوازې ښځو ته ورله غاړې کېـږي، کار به نارینه کړی وي، خو د مالمتیا بار  

 ښځې پر اوږو وړي. 
 

 ده:   بېلگهښه کې چې څوک ووژل شي یا ټپي شي، لومړنۍ متضرر ښځه ده. دا یې یوه په هره پې
چې هم  کې مینې په قتل عام کې ښځه له دریو اړوخونو متضرره شوې وه  گرهار د هسنن  »د

 یعنې پالر یې، مېړه یې او زوی یې وژل شوي دي.«   .کونډه شوه، هم بوره شوه او هم یتیمه
شواهدو ښودلې ده چې په نړۍ کې له خطره ډکې آزموینې لومړی پر ښځو باندې تطبیق شوې  

 یوه افغان فزیک پوه د خپلو مطالعاتو په پایله کې لیکلې دي:  جملې دي. دغه څو
 

د نړۍ لمړی موټر آلماني کارل بنز جوړ کړ خو لمړی ځل یې مېرمنې بیرتا بنز وچلول، د »
نړۍ لمړۍ ایکسرې دستګاه آلماني ولیام رونتګن جوړه کړه خو لمړی انځور یې د خپلې مېرمنې  

https://www.facebook.com/bayan.zabihullah?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBZajjqahrdoczGFu8LIJUz_UbnXYxmnn2rFO1h-lqbTj_m289qI-juhB0PA_gOEXUx8DXSzjvkvvMQ
https://www.facebook.com/mohammadRtanha?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDXGsPBSUqOy203fgizB6UEhQsDsKVxgwV_Y9qnchGBPz225P0QiXM0QdnbTEI-PygTZ3DeUjjKmE_4
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بیرتا رونتګن د الس واخیست، همداسې سلګونه نورې اختراع ګانې لمړی نارینه وکړې خو پر  
زمایښت کولو جرئت نه لرلو له امله یې مېرمنو دې خطر ته اوږه ورکړه او د  ځان باندې د آ

ملګري کامیابولو لپاره یې پر خپل ژوند باندې قمار وواهه ځکه خو وایي چې د هر نارینه د  
 کامیابي تر شا د یوې مېرمنې الس دی. 

 

اورېدلي چې ښځه ناقص العقله دا ده چې یوازې مو دومره   زمونږ افغان نارینه او مېرمنو ستونزه 
او سړي ظالمان دي خو د دې مسئلې تر شا اصلي کیسه چې یو له بل سره د مینې او تعهد نه  

 ..« شتون خبره ده ټولو له پامه غورځولې.
 

د ښځې او نر غیر قانوني جنسي اړیکې په هر مذهب او قانون کې گناه گڼل کېـږي، په اسالم  
ه ده، په داسې یوه پېښه کې هم د مالمتیا گوتې تر ډېرو پورې ښځې  کې یې زنا بولي او کبیره گنا 

 ته ور اړول کېـږي، د دغې پوښتنې ځواب څوک ویالی شي: 
 

 د ښځې او نر غیر قانوني جنسي اړیکې ته زنا ویل کېږۍ، په دې معامله کې:  
 

 ــ ښځې ته د »فاحشې« خطاب کېـږي،  
 

 ــ که یې اوالد وشو، ارمونی )حرامي( بلل کېـږي،  
 

 ــ نارینه باید په څه نامه یاد شي؟  
 

 زموږ په ټولنه کې داسې هم شته: 
 

  »بله عجیبه:
 

شپه ورځ به د دیموکراسۍ او د ښځو د حقونو د چیغو ډول ته ګډیـږي، خو د خپلې ښځینه وو  
 نوم به د مرګ په اعالمیه کې هم نه لیکي.« 

 

 ښایي د دې شمېر خلکو پالیسي داسې وي: 
 

  ،وات غواړو اد ښځو مس   .خو د نورو لپاره نه د خپلې لور او خور لپاره  ، د ښځو ازادي غواړو 
 .خو کله چې ښځې په لوړو دندو وګمارل شي بیا بغارې وهو

ولس  ږو جاهالن یو او یا دا چې جک وهي هسې د  ـ یا دا ده چې د دیموکراسۍ په مفهوم نه پوهی
 « .په سترګو کې خاورې شیندل غواړي

ټولنې   د  زموږ  همدا  خالصېـږي،  نه  راټولوې،  څومره  هر  چې  څرگندونې  او  پوښتنې  دا 
 نیمگړتیاوې دي، په داسې ټولنه کې به ښځې څه حال ولري، نو ښځه اړ ده چې ووایي: 

واقعیت وي،   او څه چې  مه ښکنځئ  ما  مهرباني وکړئ چې  یوه  لمانځئ،  مه  ورځ  هغه  زما 
 ووایئ!! 

 

 له دې ټولو خبرو سره ـ سره دې د ښځو نړیواله ورځ مبارکه وي! 
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 کال شپږمه مقاله ۲۰۲۰د مارچ اتمه د 
    

 

 د ښځو په باب زموږ جالب نظریات 
 

 

مونږ 'نارینه' به د ښځو )مور، خور، میرمن، لور( پرته، د 'ټولنېزه ونې' داسی 'پری کړي  
 .یواوسوو چې هیڅ پسرلې به مو شین نشي کړ مڼډان 

 

 )سید سلیمان اشنا(                                           
 

 

یو خو زموږ پر ټولنه باندې حاکم عام نظر دی چې په هره تله کې یې وتلې، ښځه په کې خواره  
ده، د ژوند او فعایت دایره یې تنگه او د نارینه وو په الس کې ده؛ خو د کلونو ـ کلونو مبارزو  
په پایله کې اوس داسې السته راوړنې هم شته چې ځینې خلک په مستند ډول دا لیکي چې که د  

اریخ پاڼو ته لږ په دقت ولیدل شي، نو پته به ولگي چې ښخو څه کړي او نارینه وو څه کړي  ت
 دي؟ 

 

 ــ څوک د هوښیارتیا له مخې کارونه څنگه پرمخ بیایي؟
 

 ــ په ټولنیز ژوند کې د ښځې دریځ څه ډول دی او څه کوي؟ 
 

نځلو له ځای نه لږ لرې  ــ موږ چې د ښځو ورځ لمانځو تر ډېرې سلنې پورې لفاظي ده او د لما
 زموږ پر افغان مېرمنو باندې بل ډول حالت تېرېږي؟ 

 

 او... 
 

دلته د څو تنو بادرده افغان قلموالو مستند د سترگو لیدلي حال را اخلم، ودې لیدل شي چې چا څه  
 کړي او د ښځو حال څه ډول دی: 

 

 :   خاطرهد ښځو د هوښیارتیا یوه وړه مستنده 
 

څه کم درې کاله کیږي چې له پوهنې وزارت سره دنده اجرا کوم، په دې دومره موده کې مې  »
خپلې دندې اخیستی. ځکه زیاتره وخت مې د ښوونځیو د ښوونیز بهیر  ترټولو ډېر خوند نن له  

 کمزوری حالت سخت زوروي. 
 

خو نن یوې داسې لېسې ته تللی وم چې په ټول افغانستان کې معیاري ترینه لېسه وه. باور وکړئ  
په لومړي ځل مې داسې احساسوله چې د افغانستان نه بلکې د نورې پرمختللې نړۍ کوم ښوونځي  

  . فزیک، کیمیا او بیولوژي مضمونونو لپاره یې جالجال البراتوارنه درلودل، بشپړ ته ننوتلی یم

https://www.facebook.com/noorafzal.abid?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBvIK4RBXuiD6TQnOjhpXa9gSu3O3mOvFbzlZXMyS9x3iKmax6QqpJErPKE_s0XfZHD187pdabKdyoY
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معیاري روزنتون یې درلود، د معلولینو لپاره جال ټولګي په نظر کې نیول شوي وو، هر درېیم  
درسي ساعت وروسته زده کوونکي د پینځلسو دقیقو لپاره ارام کولو ته یوې ځانګړې خونې ته  

 بېول کېدل او تر ټولو جالبه یې ال دا وه چې دې لېسې نهه کلن ستراتیژیک پالن درلود. 
 

و نوښتونو او بریاوو تر شا یو سړی هم نه و، بلکې دا هر څه د ښځو لخوا رهبري  د دې ټول
کېدل چې موږ ورته ناقص العقله وایو، موږ یې د کور او ګور بولو او موږ ځانونه ډېر اوچت  

  ترې ګڼو.
 

او   معاونه  تدریسي  لېسې(  نجونو  د  کابلي  لېسې )سردار  د همدې  مېرمن  تر څنګ والړه  زما 
  دویمه یې مدیره ده.ورپسې 

 

دا دواړه په رنګ دومره ښکلي نه دي خو زړونه یې ډېر پاک دي او له ملي احساس نه ډکه  
 وطني وینه یې په رګونو کې چلیږي. 

 

 درود دې وي په داسې قهرمانو ښځو! 
 

 « که رښتیا ستایل کیږي نو دا دواړه د سرو زرو په مډالونو ارزي. 
 

 
 

 : بېلگه دا یې هم یو بله 
 

افغانیت او   ياسالم وای » ده،  وایی ښځه    ښځه مور، خور، وریندار، میرمنه آبرو عزت  پښتو 
بدن   سترګی کښته اچوی الر بدلوی. انسانیت وایی چی ښځه نیمه برخه د  ناموس ده چی لیدله مو

 . ي بشپړو ېهغوی او هغوی تاس  ې تاس  ئ، ده الس یی نیس 
 

  انسانیته شوی یو   ېب  پښتو او  ېعزته، بیغیرته، ب  ېدینه، ب   ېاسالمه، ب   ېمونږ دومره سپک ب 
   چې:

 

   وپاشل،  ېتیزاب پر یوه ورځ مو
 

 ،  ېکړ  ېپر  ې تر  ېسین بله ورځ مو 
 

 ،ې بله ورځ موله مکریانو راوغورځول
 

 ،  ېبله ورځ مو په لښتو ووهل 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2254514788099429&set=a.1398700273680889&type=3&eid=ARBE8su4yOSvsP2qdtk7qKMy4kP1OGkSozva7D0ZWVKFkfBWhgYOC-OrE7K0AolHfrmm-HDo5smVqY7b
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2254514788099429&set=a.1398700273680889&type=3&eid=ARBE8su4yOSvsP2qdtk7qKMy4kP1OGkSozva7D0ZWVKFkfBWhgYOC-OrE7K0AolHfrmm-HDo5smVqY7b
https://www.facebook.com/mostafa.sardar.923?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARC8GgJpdFt4pJuBRipLnjF9ep3ijEPHSXdIuPVR5hRS7i_7GuxomayRdrtq5lVoRLdeSy7ITXKp6f2w
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2254514788099429&set=a.1398700273680889&type=3&eid=ARBE8su4yOSvsP2qdtk7qKMy4kP1OGkSozva7D0ZWVKFkfBWhgYOC-OrE7K0AolHfrmm-HDo5smVqY7b
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 ،  ې بله ورځ مو اور ورته واچول
 

 ،  ې ورکړ ېک  بله ورځ مو په بدیو
 

   ې،ورته وکړ ې رسنیو کی ښکنځل  فیسبوک اوبله ورځ مو په 
 

 یی ولو.   په مرمیو او اوس یی روژه په خوله او 
 

 ...«  کړو؟ يد دومره بیغیرته او سپ ې چا او ول موږ
 

په زړورتیا دغه حقایق سره راټول کړي دي، چې ښایي د ځواب یې څوک   خاوندیو بل د نظر  

 نه وي: 
 

 : افغانه ښځه»
 

 ،نه یې د ګندومک تړون السلیک کړی، نه یې د ولس پر سینه د ډېورنډ کرښه ایستلې 
 

 ،نه یې انګرېز راوستی، نه د سرو یرغلګرو په ټانګ کې سپره راغلې
 

 ،نه یې داوود شهید کړی، نه یې د ترکي پر خوله بالښت ایښی دی
 

 نه یې ګوډ مال ولي بللی،  
 

 نه یې ړوند مال راوستی،  
 

 ،  نه یې ډاکټر نجیب هللا په دار ځړول 
 

 نه یې په یوه شپه پر کابل څوارلس سوه راکټونه ویشتي،  
 

 ،و" بمونو باران غوښتیټو غټنه یې د "غ
 

 نه یې د پنجشېر او بدخشان غمي پاریس ته لېږلي،  
 

 ،نه یې د شمال زرغونه باغونه اره کړي 
 

 نه یې تور پنجاب د کابل پر تخت کښېنولی،  
 

 .نه یې د جومات حرامیان ستایلي 
 

بیا    ، نارینه دې د ستایلو لپاره ښځه په ځان پورې نه تړي چې اول یې مور، خور او مېرمن بولي 
 .یې ستاینه کوي 

 

ناهید  ښځه ماللۍ ده، ښځه زرغونه ده، ښځه نازو ده، ښځه سپینه ادې ده، ښځه ثریا ده، ښځه  
 .ده، ښځه ښځه ده

 

 نارینه که پزه درلودای، د ښځې پزه به یې نه غوڅوله
 

 ،    نارینه که پزه درلودای، ښځې ته به یې د مارچ د اتمې مبارکې نه ورکوالی
 

 « .پزه نه لرم ۍ زه بخښنه غواړم، ښځو ته د دغې ورځې د مبارک
 

 سید شاه سقیم
 

 کال د مارچ د اتمې له پاره یې لیکلی و:  ۲۰۱۸د  مطلبسید سلیمان آشنا دا 
 

https://www.facebook.com/ahmadwali.spand?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCadAizIpLcX6TUxyZcphDzadCcryy9CDAg0KokFtLKcgfLecygssjQrUV0ldfEnK2rA3lj-9owKpV2
https://www.facebook.com/said.ashna?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBqQ-HTxIAkoNoUL9QxedyS0-XibpIHo3tWBAwJ9m3cjK6BzeJ3TMHwsgJrdneLbZxjWsmvqTrVhH5_&hc_ref=ARR-bmfzzZWBowJdFjXJ3zY9Rj3_XrduZ-BwC_IVg5gGOApXWFsEfXxCpFpYI7dNZgo&fref=nf
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61، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 !ښځه د نر روزونکې، پالونکې او د هویت معرفي کوونکې ده»
 

د طبعیي زوکړې سربیره، ښځه هغه شخص دی چې د کورنۍ، خپلوانو، کلیوالو او هیوادوالو په  
جوړولو    منځ کې د نارینه د عزت ساتنې، شخصیت ساتنې، فرهنګ ساتنې او اجتماعي موقف په

 .کې لمړی او لوی نقش لري
 

ښځې د مور، میرمن، خور، ښینې، خواښې، ورندار، عمه، خاله او د نژدې خپلوانو په رشته  
کې، د نارینه سره د متقابل نقش په پاللو کې د خوراک، صفایي، خونې او کور نظافت، تهذیب  

ه ته نه جبرانیدونکی خدمت  او ادابو زده کولو او د کورني چاپیلایر روابطو ساتلو کې، نارین
 .کوي

 

څه ډول اجتماعي حیثیت   نر   # دی سبب کیږي چې  د نارینه د ماشومتوب تربیه، روزنه او پالنه د
پیدا کړي او څنګه د استاد، عالم، جمهور رئیس، رهبر، پاچا، وزیر، سپهساالر، آمیر یا سپاهي  

 .درجه واخلي
 

مور د هغو شیدو ورکولو نتیجه ده چې په تورتمونو کې  د نارینه سرښندنه، شجاعت او مبارزه د  
د خپلې بی خوبۍ، کړاو، اجتماعي بی عدالتۍ او سختیو کې د خپل اوالد )په ځانګړې توګه  

 .افغاني فرهنګ کې د نر ماشوم( د پالنې او سالمې روزنې ته د عبادت هومره لمړی توب ورکوي
 

ت دا ادعا وکړم چې مور می زما په پالنه څومره  شاید زه تر ډیره د خپل فامیل له نظره په ثبو 
سختې تیری کړي، خویندو می څومره په مینه او محبت نازولی یم، میرمن می څومره په عزت  
او حرمت ساتلو ته زیار ایستلې او لوڼو مې څومره د بی وطنۍ او یوازیتوب په وخت ډاډ او د  

 .زړه قوت رابخښلی 
 

ی چې مطمین یم ستاسو د هر یو )نارینه( سره همدا مهرباني  خو دا د بشري ټولنې لوی حقیقت د
او اجتماعي او وړیا سخاوت شوې دی. مونږ 'نارینه' به د ښځو )مور، خور، میرمن، لور( پرته،  

 .د 'ټولنېزه ونې' داسی 'پری کړي مڼډان واوسوو چې هیڅ پسرلې به مو شین نشي کړې 
دی ژوند، هستي، مینه، رحمت، خدمت، سهار، غرمه، ماښام، ورځ، اونۍ، میاشت،   ښځو  # د

 « !کال او ټول شتون مبارک وي
 

شته، که یې څوک وایي او که یې  د افغان ښځو په برخه کې دغسې عیني حقایق او نظریات  
څوک پټوي؛ خو دغه حقایق لکه اوبه دڼې او پاکې اوبه چې خپله الر پیدا کوي او د چینې په  
ډول رڼې راوزي، د افغان ښځو په باب، به دغه حقایق یو ورځ د ټولو خلکو مخته راووزي او  

 په عملي ډول به تطبیق هم شي. 
 

 وي! د ښځو نړیواله ورځ دې مبارکه  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%B1?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%9A%DA%81%D9%88?source=feed_text&epa=HASHTAG
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62، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 

 
 
 
 

 : فرخنده
 

د افغانستان په اوسني تاریخ کې تر ټولو مظلومه مېرمن ښایي فرخنده وي چې په ناکړې گناه  
بل کړای  ر  و اباندې  لومړی کړم ـ کړم شوه، بیا ترموټر الندې شوه او بیا یې په وینو لړلی وجود  

شو، لوخړې او لمبې یې اسمان ته ور وختلې؛ فریاد یې نه شاه واورېد، نه گدا؛ نه یې زمیني  
انون پوښتنه وکړه او نه هم اسماني قانون، اوس په کابل کې یوازې آسمایي واټ او آسمایي غر  ق

اشرف   او  لرونکي موجودات  پښو  دوو  د  او ژاړي، خو  غمېـږي  باندې  غمېزه  پر  فرخندې  د 
 المخلوقات یې... 

 

او هر کال  ژلو او سېځلو له شېبې نه تر نن پورې نه ده هېره کړې ود  هفرخند  )آصف بهاند(  ما
 او خپروم یې.  یې په یوازې تن تلین ته یو څه لیکم

 

پار   په  او سوځلو  د وهلو  فرخندې  د  ما  کاله  ټول هغه څه چې  د دا څو  دلته مې  دي،  لیکلي 
او تاسو درنو لوستونکو ته یې په یوه ځای وړاندې    »فرخنده« تر سر لیک الندې راټول کړي دي

 کوم:
 

 بې دفاع فرخندې ته 
 

 ضعر
 
 !!!  آهای
 

 د لوړو کلو خلکو،
 

 غږ مې در رسي که نه؟
 

 دغه دی چغې وهم
 

 وژني مې،
 

 وهي مې،
 

 سوځوي مې 
 

 خالصوالی مې شئ؟؟؟ 
 

۲۰/۰۳/۲۰۱۵ 
 هیدرسلیف،  

 ډنمارک 
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63، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د فرخندې د وینو سره خالونه 
 

 د انسانیت پر لمن تور داغونه 

 
 د فرخندې د وینو په بیه،

 

   کباب شوي بدن په بیه، د فرخندې د 
 

او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې  
د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت    کري سطحه په کومه پوړۍ کې ده. ف

 پر تندي باندې تور داغ دی.
 

ایسار او جاهالنو په خپل الس نیولې ټولنه کې  را کې زموږ په جګړې ځپلې، فقر او نا پوهۍ 
له هر با درده، با درکه  أ له هر انسان سره، له ښځو سره او بیا له فرخندې سره د شوي ظلم مس

انسان او افغان دردمن کړی دی. هر چا په خپل وار سره د خپلو سترګو او خپل ذهن له کړکۍ  
 او نظریات څرګند کړي دي.   خپل احساسات ، څخه دې ظلم او دې غمیزې ته په کتو 

 

هوښیار خلک او هوښیارې بیدارې ټولنې هغه دي چې د منفي پیښو او غمیزو د پیښیدو مخنیوی،  
مخکې له مخکې وکړي، ځکه چې د منفي عمل له تر سره کیدو او د غمیزې له رامنځ ته کیدو  

 وروسته افسوس کول او الس ټکول هیڅ درد نه دوا کوي.  
 

کشولو، بام ته خیژولو، بیرته را غوځولو، موټر الندې کولو، سوځولو او    د فرخندې د وهلو، 
 کباب کولو نه وروسته د افسوس او ارمان کولو پر ځای باید دا پوښتنې مطرح شي:  

 

 سره راغی؟   دې ټولنې ته څه وخت له چا حالت،   ــ دا
 

 حاکم او جاري کړ؟ ــ د وحشت او جهالت دا قانون پر دې ټولنې او پر دې خلکو چا، څنګه 
 

دا دی فرخنده د دې وحشت او جاهالنو ښکار شوه او که یې غم ونه خوړل شي، سبا ته د نورو  
 مخ کې دی. فرخندو وار هم په 

 

 زه دا سمه نه بولم چې میډیا ولیکل او وویل:  
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64، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 »... نن د فرخندې مړی د سلګونو تنو په ګډون خاورو ته وسپارل شو...« 
 

 که لږ انصاف یې کړی وای، باید لیکلی او ویلي یې وای چې:  
 

 د فرخندې د نازک سوځول شوي بدن سکاره خاورو ته وسپارل شول. 
 

اصلي خبره دا ده چې فرخنده نه ده مړه، فرخنده خاورو ته نه ده سپارل شوې، بلکې لکه د سمیع  
 حامد خبره: 

 

 »فرخنده نه خښوو،  
 

 فرخنده کرو« 
 

د نازک بدن په وینو لړلې ټوټې د وروسته پاتې خرافي جاهلې ټولنې د نا پوهۍ په  او د فرخندې 
اور پخې شوې او دا پوخ شوی تخم وکرل شو، نا څاپه یې د ظلمونو په همدې پسرلی کې غوټۍ  
وکړې، غوټۍ یې وغوړیدې او په غوړیدو سره یې د پوهې او نا پوهۍ، د خرافاتو او علم په  

پاڼه یې د نا پوهۍ،    ه ا کش کړه او د ظلم له اور نه د راټوکیدلو ګالنو هرمنځ کې د برید کرښه ر 
ناروا او ظلم ستوني ته تیره تیغ شو او دا تیره تیغ به تر ډیرو پورې د نا پوهۍ او ظلمونو مخ  

 کې د سپر په څیر والړ وي.  
 

او غمیزو  د علم، تکنالوژۍ او پوهې په دې عصر کې چې زه په خپل هیواد کې له داسې پیښو  
شرمېـخبر زه  کسانو  ېـږم،  داسې  د  ته  ځان  او  ووایم  افغان  ځانته  ووایم،  انسان  ځانته  چې  ږم 

وایم چې انسان ته، هغه څوک چې د مځکې په کره کې ، د خدای خلیفه ګڼل شوی،   و وادوال  ېـه
تلو په خاطر ووهي، ووژني، په واټونو او لکه مرداره    یې  الرو کې  هغه د ثواب او جنت ته 

 راکش کړي او بیا یې د اور په لمبو کې وسوځوي.  
 

ما په کابل کې سترګې غړولي دي، ما د خدای نور د لومړي ځل له پاره په کابل کې لیدلی دی،  
ویرونه، خوښۍ    ،ما په کابل کې خاپوړې کړې دي، زما ماشومتوب، کوچنیتوب، ځواني زدکړې

خو اوس له بده شامته د دې لیدل هم را په برخه شول    ر شوي دي، ېـاو... هر څه په کابل کې ت
ږنتون کې زما په وړکتون کې، زما په ښوونځي او پوهنځي کې او زما د خوښیو  ېـ چې زما په ز

د تاندو ځوانو څانکو د سوځولو دود هم رامنځته شو او په دې ډول یې د کابلیانو    ،او... په بڼ کې 
 تون جوړ کړ.  ـبڼ نه وحشتله وړکتون نه نیولې تر پوهنتون پورې  

 

 ویلي وو: کې بودا دوه زره پنځه سوه کاله پخوا په خپلو زرینو اصولو 
 

 »ځان له ځانداره نه اخستل«  
 

، خو موږ  يو  يد همدې زرین اصل پر بنا یې د څارویو وژل، حاللول او خوړل منع کړښایي 
کباب جوړو او په مقابل کې د ثواب  د یوویشتمې پیړۍ په پنځلسم کال کې د انسانانو له غوښو نه  

 تمه هم لرو. 
 

 دا ده زموږ تمه کول،  
 

 دا دی زموږ کباب پخول،  
 

 او دا دی زموږ ثواب ګټل. 
 

د فرخندې په وژلو او سوځولو سره یو ځل بیا نړیوالو ته وښودل شوه چې افغانان له فکري پلوه  
په افغانستان کې ځینې خلک  په کوم عصر کې ژوند کوي. په دې عمل سره دا ثابته شوه چې  
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د ژوند او تمدن پر لیکه نه، بلکې پر ضد یې روان    ،ژوند ــ چې  الهی نعمت دی ــ نه غواړي
 دي.

 

ونو مو ستوني ورته وشکول، خو په همدې  ـتـڅو ورځې مخکې د مارچ اتمه وه د ښځې په صف
وادوالو مو یوه ښځه اول ووهله، ویښتان یې  ېـمارچ کې چې ال خالصه نه ده، ځینو ښاغلو؟؟؟ ه

د ثواب له پاره پرې وشکول، وینې یې پرې وبهولې، و یې وژله بیا یې د خدای دنده خپله تر  
 سره کړه، دوزخ یې په همدې دنیا ورته ورغاوه او دا یې  په کې وسیځله.  

 

... موږ پر ځان څه په خپله خدای هم د ټولو ګنهکارانو له پاره تر آخرته صبر کوي، خو موږ
 ږدو؟ ېـنوم ک

 

 وږي نه یو، خواړه په »برغولي« غواړو. 
 

توره مو وکړه ، د خدای خلیفه، او یو نازک بدن مو د تکفیر په تور په اور کې وسیځه، د خدای 
کار ته موږ بډې ووهلې، د هغه کار موږ په دې دنیا سر ته ورساوه. دا په خپله تکفیر دی چې د 

 اختیار کې موږ ځان شریک ګڼو. خدای په واک او 
 

که قرآن سوځوونه کفر وي او عاملین یې په اور کې د سوځیدو الیق وي، نو راشئ دا پوښتنه  
 مطرح کړو چې:  

 

آ د جهاد؟ په نامه یې چې ښارونو ته راکټونه را شړل، ښوونځي یې سوځول، کورونو ته یې اور  
 آچاوه،  

 

 آ د جهادي ټوپکیانو خپلمنځي جګړې او...  
 

میډیا یې په سل ګونې ځلې ویدیو    ؟آیا په هغو کې به په لکونو ټوکه قرآنونه نه وي سو ځیدلي
ګانې خپرې کړې. د هغو تر سره شوو اعمالو ځینې عاملین چې تر خاورو الندې شوي، زیارتونه  

چې ژوندي دي اوس هم برند او سرې  ږي او ځینې عاملین یې ېـ ورباندې جوړ دي عبادت یې ک
سترګې ګرځي او فتواوې صادروي، په واک کې هم ناست دي او واک ترتله خپل میراثي حق  

په قرآن کې بم ځا پر ځای کړای شو، و چول شو، د هغه په وسیله قرآن او د خدای خلیفه  .بولي
 ټوټې او د اور خوراک شول او...  ـ  دواړه ټوټې

 

قرآن جاهل مدافعین هغو ته څه نه وایي چې په لکونو ټوکه قرآنونه یې    ولې د غه د اسالم او
وسوځول او د خدای خلیفه یې هره ورځ واژه او اوس یې هم په مرګ صرفه نه کوي، او یوه  

 ږي، واه، واه زنده باد... ېـږي او بیا یې مړی سوځول ک ېـښځه په نه سوځولو باندې اول  وژل ک
 

 ویــلو ګنــهکار شومــهزه یې په لیــدلو او »
 « ولو او عمل باندې ښاغلي دي ـنور یې په ک

 
غیر    د دغو  ،حکومت کوي  باندې  ټولنې   ر دا د نا پوهۍ او خرافاتو خبیثه اروح چې اوس زموږ پ

انساني اعمالو په لیدلو سره باید دا پوښتنه مطرح شي چې دا د وحشت قانون دې ټولنې ته چا 
راوړل، دا د وحشت قانون څنګه پر دې ټولنې او خلکو باندې حاکم کړای شو؟ او څنګه اوس دا  

 تاو تریخوالی په دود او کلتور باندې بدل شوي دي؟  
 

 ر څه ښکاره دي، موږ ځان نه ورباندې پوه کوو.  ه »که شپه تیاره ده، مڼې په شمار دي.« 
 

څه ترخه واقیعتونه چې زموږ په ټولنه او خلکو کې په عیني ډول لیدل کیږي او له بده مرغه  
له دې نه د خالصون له پاره قلموالو سره، روڼ اندو سره او وطن دوستو او انسان    ؛ حاکم هم دي
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و ته د متمدنې نړۍ د منل شوو علمي اصولو  دوستو سیاستوالو سره ښایي چې د نوي نسل روزل
 په چوکاټ کې جدي او له پخوا نه نوره پسې جدي پاملرنه وکړي.  

 

د دې نسل ډیره سلنه خو په داسې فکري نا روغیوو اخته شوې ده چې بیرته یې له دې ناروغي  
پاملرنه نوي نسل  رغول او خالصول یا ډیر ستونزمن دي او یا نا شوني. ښه دا ده چې خپله ټوله  

او د هغوی روزلو ته ور واړوو او خپله شتمني او انرژي په هغه چا باندې مصرف کړو چې  
یو څه ترې جوړیدای شي، نه په هغه چا چې لکه سړه اوسپنه نه بدلیدونکي دي. موږ باید ځان  

 پوه کړو چې الس تر زنې او د بل چا په تمه کیناستل، »د سړې اوسپنې خوشې ټکول دي« 
 

دلته یو ځل بیا خپله هغه خبره په تکرار سره را اخلم چې څو ورځې مخکې مې په خپله فیسبوک  
 پاڼه کې د فرخندې د وژلو او سوځولو د غمیزې له پاره لیکلې وه: 

 

   د فرخندې د وینو په بیه،
 

   د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه، 
 

او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې  
د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت    کري سطحه په کومه پوړۍ کې ده. ف

 پر تندي باندې تور داغ دی.
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 اول وهي بیا سوځوي مې،
 

 خالصوالی مې شئ؟ 
 

 (د فرخندې لومړی تلین)
 

دا دی بیا نوی کال را روان دی، خو غمونه او دردونه هم پخواني په کور، کلي او ذهن کې را  
ږي او  ېـږي، را ټوکېـته ناست دي او هم له هر پسرلي سره او ال هرې شیبې سره نوي را شنه ک 

دیوالونو او د اندرابي واټ د پاسه او  ږي، خو د کابل سین پر  ېـږي. نوی کال به لمانځل کېـرا لو 
د ټولو با احساسه او چیز فهمه خلکو د ذهن په واټونو او دیوالونو باندې، د فرخندې د وینو سره  
 داغونه، پر ما، پر تا، پر عدالت، پر شریعت، پر دولت، پر ملت او پر... باندې اوس هم خاندي. 

 

 ه لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وهي: د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لري او هره ژبه پ
 

ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه  
 تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟ 

 

د فرخندې د وژلو په لومړۍ، دویمه او دریمه ورځ باندې مې د خپل احساس او د زړه خبره یو  
، دوو شعرونو او یوې مقالې په ترڅ کې څرګند او یو شعر او یوه مقاله مې  څو فیسبوکي جملو

هماغه وخت خپاره کړل. خپل لومړنی احساس مې د خپلې ټولنې او خلکو د فکري او عملي  
 : ولیکهبرخورد په باب په خپله فیسبوک پاڼه کې داسې 

 

 »د فرخندې د وینو په بیه،
 

 د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه،
 

او د فرخندې د ژوند په قیمت سره د ټولنې چیز فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې  
 ه،    فکري سطحه په کومه پوړۍ کې د

 

 داغ دی.« د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور 
 

چې سر لیک داسې و:»د فرخندې د وینو    مقالهبیا مې تر دې عنوان الندې یو شعر او یوه هم  
 سره داغونه، د انسانیت پر لمن تور داغونه« خپاره کړل. 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002318869081
http://www.taand.com/archives/44281
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خلکو چې فرخنده وسوځوله، د  په کوم هیواد او ځای کې چې فرخنده وسوځول شوه او کومو  
هغوی له نظره اسرایلیان کافر، یهود او مباح الدم دي، خو چیرې کوم اسراییلی، یو فلسطیني  
ځوان ته د خپلمنځي تضادونو په حساب اور اچولی و، او همدې یهود، همدې کافر او همدې  

کړه، اما   منظور یلي اور اچونکي له پاره د عمري بند سزا ا مباح الدم په خپله محکمه کې د اسر
د فرخندې مسلمان سوځونکي ته د اسالمي محکمې له خوا تر اوسه چا هیڅ هم نه دي ویلي او  

 سرې سترګې ګرځي. 
 

د فرهنګیانو لښکر او وسله فکر موږ فرهنګی او نه هم وژونکي ټوپکوال،  نه جنګیالي لرو     ان 
 دی، قلم دی، غږ دی، موزیک دی رنګ دی او... 

 

یوه شاعر)سمیع حامد( د فرخندې او رخشانې له پاره خپل غږ اوچت کړ او یوه سندر غاړي له  
  ډول:  دېموزیک سره هغه زمزمه کړ، په 

 

 »در خیابان ناله فرخنده ها 
 

 در بیا بان زجه رخشانه ها... 
 

 مرد ها داد از این نا 
 

 فریاد از این نا مرد ها...« 
 

په یوه لنډ آزاد شعر کې مې د فرخندې وروستۍ غوښتنه او وروستی غږ چیرته لرې د نورو  
مځکې کُره( خلکو خو یې غږ باندې غوږ و نه   )د ږلی و. د دې کليېـکلو د خلکو په آدرس ورل

ږم چې هلته به هم چا اوریدلی  ېـ ګراوه، د نورو لرو کلو په آدرس مې غږ ورمسیژ کړ، نه پوه
 وي که نه؟  

 

اندامونه  کړم، کړم  فرخندې په وینو سور بدن او  خپل ذهن په پراخه بیدیا کې د  اوس هم زه د  
، خو د دې خندا د څپو په  کړس خاندي  ـ   خپلو ضاربانو پر جهالت پورې په کړسد  ګورم چې  
بو  ېـږي چې د مرګ په شېـ غوږو کهغه مظلومانه چیغې مې هم په تت ډول تر  یې  ې  محاشیه کې  

هم د غږ کاوهکې یې هغه چا پسې   اوبو اخیستی چې ځګ ته  نه و. فرخندې لکه  ، چې هیڅ 
له اشرف المخلوقاتو نه او د  خالصون په تمه الس اچوي، د بچیدو په هیله د چیغو په لړ کې  
 وانورېده.   چا یې غږ خدایتعالی د پورې کلي له مخلوقاتو نه د مرستې غوښتنه کوله، خو

 

هغو لیوانو چې د فرخندې په نامه زموږ د وطن یوه تنکۍ هوسۍ وداړله او د خپل وحشي طبیعت  
له ارضا وروسته یې بیا وسوځوله؛ اوس هم د نورو هوسیو د داړلو له پاره په کمین کې پراته  

 دي؛ خو فرخنده او نورې هوسۍ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/pashto/world/2016/02/160205_hh-two_israelis_jailed_for_life
https://www.facebook.com/walifatehalikhan?fref=ts
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 کې،د »تیر په هیر« په سیوري 
 هیره شوې فرخنده 

 

 

 د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لري او هره ژبه په لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وهي: 
 

 ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه  
 تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟  

 

 د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور داغ دی. 
 

 
یوې افغانې پیغلې پر نازکو  د کابل په اندرابي نومې واټ کې، د کابل سین په یوه څنډه کې، د  

اندامونو د وحشت برید وشو، په خپلو وینو کې یې ولمبوله، بیا یې د جهالت په اور کې داسې  
کباب کړه چې هډ، هډ یې ورته په دود بدل کړ. موږ ډیر بې حافظې خلک یو. په پیل کې دومره  

عاطفې په دایره کې؛    ږي او نه هم د کوم احساس او ـاحساسات ښیو چې نه په کوم لوښي کې ځای
 خو د یو څه مودې په تیریدو سره یې داسې هیروو، لکه هیڅ چې پیښ شوي هم نه وي.  

په هغو ډیرو جدي موضوعاتو کې چې، زموږ ټولنې او خلکو په پیل کې ډیر ژر او احساساتي  
هم د فرخندې وهل، وژل او سو یو  العمل ورته وښود،  له بده شامته چې  ځعکس  ول و، خو 

ې یې ډیر ژر هیره هم کړه. دا دی اوس فرخنده د ټولو هیره ده او که د ځینو په یاد هم  همداس
لیکل داسې بې ارزښته گڼل ک او  لیونیو  ېـوي او څه ورته ولیکي؛ د هغوی خبره  د  ږي، لکه 

 انسانانو د خبرو په څیر. 
 

په هر صورت دا دی بیا هغې ورځې ته نږدې یو چې فرخنده یې د واکدارانو د واک د ماڼیو په  
څو سوه مترۍ کې لومړی ووهله، ټپي یې کړه او بیا یې په نیم ژواندې بڼه اور ورته واچاوه او  

 ږي.  ېـ په اور باندې وآلیله چې  د الندې پسونه هم هغسې نه الیل کیې داسې 
 

یدو او الیل کیدو باندې چغې، بغارې، شور، واویال، اوښکې او... تر سره شول؛  د فرخندې په کباب
خو چارواکو نه یوازې وانوریدل، بلکې ځینو ال د فرخندې د سوځولو د موجه ښودلو له پاره په  

 میډیا کې خپل دالیل هم وړاندې کړل.   
 

ښ شوي هم نه  ـېـڅه پ  ـښه او دوسیه داسې هیره ده، لکه هیڅ چېېاوس د فرخندې د سوزولو پـ
ولو په ځای  ځوي؛ خو یوازې د یوې ډلې خلکو په یاد ده چې د کابل په سیند کې د فرخندې د سو

کې د هغې په نامه د یادگاري واړه څلي تر پیک الندې د مخداراتو په څکلو سره هلته شپه ورځ  
 داسې پراته وي، لکه د فرخندې په ویر چې اخته وي.  

 

شپې تیرولو له پاره ځای ونه لري، بیا د کابل په اندرابي واټ کې د فرخندې  هغه نشیان چې د  
د سوځولو یا کباب کولو په ځای کې تر هغه پیک الندې پناه اخلي چې د فرخندې د نازک بدن د  

 ولو په پار جوړ کړای شوی دی. ځسو
 

ادا کړی دی په  ما د یو افغان په توگه او د یو قلموال په توگه په دې برخه کې خپل مکلفیت  
هماغو شیبو کې چې دا پیښه وشوه، ما خپل غږ جگ کړ، بیا مې یو مقاله خپره کړه، بیا مې د 
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70، لومړی ټوک ښـځـگـلې

فرخندې له پاره خپل لیکلي شعرونه خپاره کړل او هر کال مې د دې د تلین په یاد یو څه لیکلي  
 دي. 

 

 تلین کې ما خپل غږ داسې اوچت کړ:  لومړيد فرخندې په 
 

»دا دی بیا نوی کال را روان دی، خو غمونه او دردونه هم پخواني په کور، کلي او ذهن کې  
را ته ناست دي او هم له هر پسرلي سره او ال هرې شیبې سره نوي را شنه کیږي، را ټوکیږي  
او را لویږي. نوی کال به لمانځل کیږي، خو د کابل سین پر دیوالونو او د اندرابي واټ د پاسه  

ټولو با احساسه او چیز فهمه خلکو د ذهن په واټونو او دیوالونو باندې، د فرخندې د  او د  
وینو سره داغونه، پر ما، پر تا، پر عدالت، پر شریعت، پر دولت، پر ملت او پر... باندې اوس  

 هم خاندي.  
 

 ي:  د فرخندې د وینو هر داغ ژبه لري او هره ژبه په لوړ غږ باندې د ټولو په آدرس نارې وه
ستاسو د وطن د عدالت په تله کې او ستاسو د وطن د شریعت په دایره کې زما د قاتلینو محکمه  
تر کوم ځای پورې ورسیده؟؟؟ د فرخندې د وژلو په لومړۍ، دویمه او دریمه ورځ باندې مې  
د خپل احساس او د زړه خبره یو څو فیسبوکي جملو، دوو شعرونو او یوې مقالې په ترڅ کې  

 و یو شعر او یوه مقاله مې هماغه وخت خپاره کړل.  څرګند ا
 

خپل لومړنی احساس مې د خپلې ټولنې او خلکو د فکري او عملي برخورد په باب په خپله  
 فیسبوک پاڼه کې داسې ولیکه: 

 

د فرخندې د وینو په بیه، د فرخندې د کباب شوي بدن په بیه، او د فرخندې د ژوند په قیمت  
فهمه خلک باید پوه شي چې زموږ د ټولنې فکري سطحه په کومه پوړۍ کې  سره د ټولنې چیز  

 ده. د فرخندې د وینو هر سور څاڅکی زموږ د ټولنې د انسانیت پر تندي باندې تور داغ دی.« 
 

   ، نور نو... او دا دی سږ مې د فرخندې د غمیزې په پار دا څو کرښې ولیکلې 
 

 
 
 
 

 
 
 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_wahy_me_swazawy_me.pdf
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71، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 

 المخلوقاتو استعفی د اشرف  
 

 )د فرخندې څلورم تلین(
 

 
 

د دویم نسل   ایله جاریانو  او تنظیمي خپلسرو  د ټوپکي  د کابل په زړه کې  څلور کاله مخکې، 
استازو د خپلو مشرانو د الرښوونو په رڼا کې، فرخنده د ناکړې گناه د تناره په اور کې داسې  
کباب کړه چې د نازک بدن د لمبو تاو یې اوس هم د هر با احساسه انسان بدن، روح او روان په  

 بوي. عذا
عاملین یې اوس هم د »ما جهاد کدیم، ما مقامت کدیم« د شعار په دایره کې ژوندي سري گرځي  

 او د ویاړونو؟ او شملو، د وطن په دېرشو میلیونو استازو کې یې د پوښتنې یو تن هم نه شته.  
 

تور    هغه څه چې له فرخندې سره وشول، نه یوازې زموږ ټولنې ته، ال نړیوالو ته هم پـېغور او
داغ گڼل کېـږي او بده یې ال دا چې لکه نورې ډېرې غمیزې دا هم د هېرېدو کندې ته ورنږدې  

 شوې موضوع گڼل کېـږي. 
 

 د آلیل شوې فرخندې،
 

 د کاباب کړای شوې فرخندې،
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72، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 د لولپه شوې فرخندې،
 

   : او د لمبو او لوگو په وزرو هوا ته تللې فرخندې
 

دې غمیزې د نه هېرېدو په خاطر، د پېښې په باب د بېلگې په ډول  د څلورم تلین په درناوي او د  
د ځینو زړه سواندو او چیز فهمه هېوادوالو یو څو هغه نظریات را اخلم چې د فرخندې د وهلو  

 او سوځلو په پار یې په هماغه وخت کې لیکلي دي: 
 

 : زغممحب 
 

 ګډه استعفا »
 

 د لوی هللا ج سپېڅلي دربار ته 
 

  !یا هللا
 

خو اشرف المخلوقات دې راته ووایه. ستا مالیکو اعتراض وکړ خو    ، تا موږ له خټو جوړ کړو
 .تا موږ پر ځمکه خپل خلیفه وټاکه

 

 خو موږ وحشي شوو. موږ ستا هغه مخلوقات ووژل چې ته پرې نازېدې.  
 

 د چا مرۍ مو پرې کړې،  
 

 څوک مو په ځانمرګو بریدونو ووژل،  
 

 پر چا مو بمونه وغورځول،  
 

 او ها بله ورځ مو یوه مېرمن په مرګ ووهله.  
 

مو اور ورته    خو موږ ورنه کرامت واخیست. ستا د بنده مړي ته   ،تا انسان ته کرامت ورکړی 
 .کړ

 

 .اوس چې ګورو موږ نه اشرف المخلوقات یو، نه ستا د خلیفه توب الیق
 

 .ښایي هماغه ستا د مالیکو خبره به رښتیا وه
 

  نو
 

 !پاکه خدایه
 

زموږ استعفا ومنه، نور دا شرم نه شو زغمالی. زموږ پر ځای داسې مخلوق خپل خلیفه کړه  
 .چې په قدر یې پوه شي

 

 درنښت په خوار 
 

 « بني ادمان
 

 :لېوالعبدالغفور 
 

حاکمیت، د» تاوتریخوالي  د  لپاره  د اوږدې زمانې  د  رواني لوږه،  او  اخالقو بې   عاطفې تشه 
انسانانو له    افغانستان کې دمهال په    ږم یوېـ ارزښته کېدل )انسانخوري( رامنځته کوالی شي. وېر

 ي.  انسانانو خوړل رواج نه ش خوا د
 

https://www.facebook.com/mohib.zgham?fref=nf
https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal?fref=nf
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73، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 «دې برید ته نږدې شوي یو، )عاطفه( څه وخت راستنوئ؟
 

 :بهاند لطیف
 

 ،بې له مبارکۍ»
 

 ( کال لومړۍ ورځ  ۱۳۹۴د ) 
 

چې هغه  جاسوس،    :تر  جیزګر،  جنون،  جرم،  جاني،  جنایت،  جهالت،  مار،  جګړه  جګړه، 
 جاسوسی... 

 

او تر ټولو اصلي... چې پر دې خاورې السبري وي او دا   جناب...  ځنګلي قوانین او فتواوې... 
په تیارو محکوم شوي او اسیر شوي وګړي، هغه په خوښۍ او نغارو مني... د نوروز، اختر او  

 . ه ګڼئجشنونو لمنه ورټول
 

  په دوو تېرو ورځو کې مې غزل تکرارونکې او تېرې ژبې، یوازې همدا توري تکرارول. او د 
 : دې پوښتنې پر وړاندې چې هر چېرې رانه کېده، بیا خاموشه پاتې وه

 

  په کابل کې رښتیا، ښځې ژوندۍ سوځي؟ــ 
 

 « په هر حال، توري او کلمات ګنګ شوي دي...  
 

 افغانستان کې یو ځل بیا لمر تور شو )پروین پژواک(،هوکې په 
 

لیکي: ښه  څه  باب  په  میرمن  سوې  اور  په  او  مړې  یوې  د  میرمن  ژوندۍ  او  شاعره   یوه 
 

 :پژواکپروین 
 

  امروز در ساعتی که امکان دیدن کسوف بود، بیرون رفتم.»
 

 زنبور دیدم،  
 

 پروانه دیدم،  
 

 درخت پرجوانه دیدم،  
 

 اولین گلهای خودروی را میان سبزه دیدم،  
 

 برگ الله دیدم اما کسوف را ندیدم. 
 

گرفتگی همین چهرۀ خونین فرخنده است که صفحات ما افغانها را در فیس بوک    شاید خورشید
 پر کرده است. 

 

 شد!« بلی در افغانستان دیروز بار دیگر خورشید سیاه 
 

 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001882552459&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/parween.pazhwak?fref=ufi
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74، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

 د فرخندې پنځم تلین او زموږ د ټولنې عدالت 
 

 
له نن څخه پنځه کاله وړاندې یوه معصومه جلۍ او یوه پاکه مېرمن، زموږ د ټولنې د څو تنو  

انون په توره دایره کې لومړی په لغتو او  قحیوان صفته او څیرونکو انسانانو له خوا، د ټوپکي  
سوکانو ووهل شوه، بیا د ناکړې گناه په تور سنگسار شوه، په خپلو وینو ولمبول شوه، تر موټر  

الندې شوه او بیا ژوندۍ وسوځول شوه؛ خو تر نن پورې یې زموږ د ټولنې د هېڅ قانون له مخې  
پوښتنه ونه شوه، ځکه چې پر دې ټولنې د وحشت قانون حاکم دی. فرخنده په وحشت ووهل  
شوه، په وحشت وسوځول شوه او په وحشت سره هېره کړای شوه؛ خو د خلکو او تاریخ نه هېره  

 هېره کړي.  ده او نه به یې
 

دا جلۍ فـرخنده نومېده او د ښار په تر ټولو مرکزي سیمه کې، د امنیتي ځواکونو تر مخې ژوندۍ  
 فرخنده زموږ د ټولنې د مظلومیت په یوه سمبول بدله شوې ده. په اور کې کباب کړای شوه. 

 

 
کړی و، دا دی  دا شعر په هماغه وخت کې ما د فرخندې له آدرسه د... په پته لیکلی او خپور  

 ځم تلین په پار خپروم:نسږ یې هم د فرخندې د غږ په توگه د هغې د پ
 
 

 : عرض
 
 

 آهای!!! 
 

 ! د لوړو کلو خلکو 
 

 ږ مې در رسي که نه؟ ـ غ
 

 دغه دی چغې وهم: 
 

 وژني مې،
 

 وهي مې،
 

 سوځوي مې،
 

 خالصوالی مې شئ؟؟؟ 
 

۲۰/۰۳/۲۰۱۵ 
 هیدرسلیف 
 ډنمارک 
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75، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 

 
 

 ښځه، نارینه 
 

 کورنۍ دوې مټې او د ټولنې دوه وزرونه د 
 

 )د یوې میرمنې له انتریو څخه څو ټکي(
 

 د غیرت مسأله چې شی، نارینه )ورور، پالر، میړه، لیور...( 
 

 ښځې ته وایي چې زه دې ساتنه کوم،
 

 خو دې ته یې پام نه وي 
 

 چې هغې ښځې )مور( د 
 

 همدې نارینه څومره 
 

 او څنگه ساتنه کړې: 
 

 کې،په نس 
 

 په غیږ کې،
 

 . الس نیولی
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76، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
د ښځو او نارینه وو په باب دا الندې جملې چې تاسو به یې ولولئ، د هغې انتریو یوه برخه ده  

( سره  Kamla Bhasinچې د بالیود د سینما یو سوپرستار عامر خان له یوې هندي میرمنې )
تر سره کړې وه. څنگه چې دا   «په ټولنه او کورنۍ کې د میرمنو د دریځ او کړو وړو په باب »

له اردو  انتریو زموږ د وطن د میرمنو له ژوند او شرایطو سره اړخ لگوي، ومې پتیله چې دا به  
 پښتو ته راژباړم او په یوه ځانكړي وخت کې به یې درنو لوستونکو سره شریکوم.  ژبې نه 

 

هم نه دی ژباړ د پوښتنو متن مې  ده ژباړلې او ال  انتریو نه  لی، یوازې مې د ځواب  ما ټوله 
( د ځوابونو هغه برخې راژباړلې دي چې د نارینه وو  Kamla Bhasinورکونکې میرمنې )

 د برالسي او د ښځو د محکومیت حالت بیانوي. 
 

کله مې چې یاده انتریو را وژباړله، ډیره موده زما د نورو نیم کاره کاغذونو په منځ کې را نه  
ورکه وه، بیا چې په مخه راغلله، نو د خپراوي له پاره یې مناسبه ورځ نه وه، بیا یې ټیـپـول او  

 خپرول پاتې او هیر شول.  
 

اڼې را پیدا کړې، ټیپ مې کړې او  ام کال د مارچ د اتمې په پلمه هغه پ ۲۰۱۸دا دی سږ مې د 
 اوس یې تاسو درنو لوستونکو سره شریکوم. 

 

( د ځوابونو هغه  Kamla Bhasinما ټوله انتریو نه ده ژباړلې، یوازې مې د هغې میرمنې )
برخې چې زموږ د ټولنې او افغان میرمنو، په ځانگړي ډول پښتنې میرمنو له ژوند او عیني  

 . ژباړلې ديستونزو سره اړخ لگوي، را  
 

 د ځینو برخو ژباړه:  انتریو دا هم د
 

ږي چې موږ هغه له ځانه  ـیو نارینه په خپل آمر باندې الس نه جگوي، الس پر هغه چا جگی»
 ټیټ او کمزوری گڼو، یعنې ښخه،

 

، نارینه )ورور، پالر، میړه، لیور...( ښځې ته وایي چې زه دې ساتنه  ي د غیرت مسأله چې ش
 کوم، خو دې ته یې پام نه وي چې هغې ښځې )مور( د همدې نارینه څومره او څنگه ساتنه کړې:  

 

 په نس کې،  
 

 په غیږ کې،  
 

 . الس نیولی
 

وایي. نارینه د ښځې  زموږ په کلچر کې کله چې ښځه او نارینه واده وکړي، نارینه ته خاوند  
ړه یا خاوند توری دی؛  ېـټول واک په خپل الس کې لري او زموږ په ژبه کې عام نوم همدا د م

 ړه ــ خاوند( ښځه: ېـ نو چې داسې ده، هغه )م
 

 ــ وهلی شي،  
 

 ــ وژلی شي،
 

 ــ خرڅولی شي،  
 

 ــ هر څه ورباندې کوالی شي او... 
 

 کیـږي چې باید فکر )د نارنه وو او ښځینه وو( بدل کړای شي. نو دلته دی چې دا فکر رامنځ ته  
 لومړی باید د نارینه وو فکر بدل کړای شي، ځکه چې، د مثال له پاره:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=q91lBm9uAjM
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 ــ وهل څوک کوي؟
 

 ــ وار څوک کوي؟ 
 

 نارینه. 
 

باید په نارینه کې لکه وینه موجود وي، او که کوم  وهل او تاوتریخوالی داسې نه ده چې ذاتاً 
نارینه وهل نه کوي، یا کوم نارینه مثالً د خپلې مور یا ښځې په مرگ وژاړي، نو دا نارینتوب  

 نه دی.
 

ږي، خو د خپلو نیمگړتیاوو او کمزورتیاوو په باب  ېـ نارینه حق لري چې د هر څه په باب وغږ
عالمه دا ده چې  هیڅ کله څه نه وایي او ال په خوله یې هم نه راوړي. ځکه چې د نارینتوب یوه 

 باید نارینه کمزوری نه وي؛ چې همدا د نارینه وو لویه نقیصه ده. 
 

ږي، ولې یې هغه زغمي، په تیره بیا په وروسته پاتې ټولنو کې. له  ېـکله چې یوه ښځه وهل ک
کومې کوهۍ یا ویالې یا تل نه چې نارینه اوبه څښي، له هغه ځای نه ښځې هم اوبه څښي؛ نو  

ی وي، مگر دا تحقیر او ټیټوالی ښځو ته ورپه برخه شوی چې ځان کمزوری او  باید دواړه یوش
 ټیټ گڼي او په ارامتیا سره دا ظلم، تیری او وهل پر ځان باندې زغمي. 

 

په هره ټولنه کې برابرــ نابرابر، پرمختللي ــ وروسته پاتې، چې ولیدل شي؛ ښځې تر نارینه وو  
 ږي. ېـک ناوخته څملي او څوک تر ټولو مخکې پاڅډیر کار کوي. وگورئ په هر کور کې څو

 

ځینې خلک او ځینې ټولنې یې داسې انگیري چې نارینه کار کوي، پیسې گټي او کورنۍ چلوي؛  
 ځکه حق لري چې وهل وکړي او په کورنۍ او ښځې واک ولري. 

 

 خبره داسې ده چې په متمدنه نړۍ کې داسې نه ده، که وي هم په وروسته پاتې ټولنو کې به وي.  
 

ږي چې ماشومان پیسې نه خوري، ډوډۍ خوري.  ېـ چې نارینه پیسې گټي، نو دا پوښتنه رامنځ ته ک
 ږي. ډوډۍ څوک برابروي؟ېـ ږي، ډوډۍ خوړل کېـپیسې نه خوړل ک

 

ږي، پر بستره باندې کیـږي. دا څوک  ېـپـیسو د پاسه نه ک  د ماشومانو او کورنۍ خوب خو پر
 برابروي؟ څوک یې مینځي او... 

 

 همدا ښځه ده چې له پیسو نه ډوډۍ جوړوي، بستر جوړوي، کالي جوړوي، آرامتیا راولي.  
 

نو دلته ده چې که دې حقیقت ته نظر وشي، ښخه او نارینه د کورنۍ دوې مټې دي، د ټولنې دوه  
فعاله ارابې یې گڼالی شو او کله چې دوی دواړه یو بل ته مټ ورکړي، نو له  وزرونه دي،  

 کورنۍ نه نیولې، بیا تر ټولنې او نړۍ پورې هر څه به ښه وي. 
 

بله خبره دا ده چې د همدې ښځې هلې ځلې دي چې نارینه ته د بلې ورځې د کار کولو او پیسو  
 . گټلو ځواک وربښي

 

راځي، د خپل کار ځای نه خوابدی، اعصاب خرابه او سپک شوی  ماښام نارینه ستړی کور ته  
راځي، دا ښځه ده چې په خپل کار او ښه چلند سره هغه د سبا د کار جوگه کوي. ډوډۍ ورته  
برابروي، مینه ورکوي او سبا ته د تگ په وخت کې یې هر څه ورته برابر ایښي وي چې هغه  

 ه ځي. په ډاډه زړه او له سمې انرژۍ سره بیا کار ت
 

 اوس نو فکر وکړئ چې د ښځې له مرستې نه پرته یو نارینه: 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
78، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 ــ ناکام دی که نه؟

 

 ــ کار کوالی شي که نه؟
 

 ــ ژوند کوالی شي که نه؟ 
 

د نارینه او ښځې په منځ کې اصالً کومه جگړه نه شته، جگړه د دوی د فکرونو په منځ کې ده،  
 چې هر یو ځان ښه گڼي او ځان لوړ گڼي؛ نو دلته ده چې د دواړو په منځ کې باید برابري وي.  

 

  کله چې په کورنیو کې برابري نه وي، ریښتینې مینه امکان نه لري. نو د ریښتینې مینې د رامنځ 
 ته کیدو له پاره باید داسې وشي چې:  

 

 ږل شي.ېـه راوستل شي او ښځې بهر ته ول تنارینه کور 
 

که د میندو او پلرونو په منځ کې ریښتینې مینه او برابري وي، بیا د هغوی دویم، دریم او بیا...  
 « ږي.ېـږي او سمه برابري رامنځته ک ېـنسلونه سم روزل ک

 

 بشپـړې انتریو د لیدلو هیله لري، دا الندې یې په یوتیوب کې لینک دی: درانه لوستونکې که د 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q91lBm9uAjM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q91lBm9uAjM
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79، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

 
 
 
 

 دوه ماشومان، دوه مرګونه او دوه چلندونه 
 

تښتول    «ستایش»د تهران د ښار په څنډو کې د ورامین په سیمه کې  شپږ کلنه افغان ماشومه  
 ږي. ېـ ږي او بیا ورباندې  تیزاب پاشل کېـ ک وژلږي، بیا  ېـږي، بیا ورباندې جنسي تیری کېـک
 

 ښودل کیدای شي او څه ډول توجې کیدای شي؟ ېدې عمل ته څه نوم ک
 

 کې، باید دغو خبرو ته پام وشي: د ټولو ملي، سیمه ایزو او نړیوالو قوانینو په رڼا 
 

 ــ له دې پیښې سره د ایراني چارواکو چلند،
 

ــ د ایراني مقاماتو، میډیا او زموږ د هیواد د ایران پلوو او پر ایران مینو اشخاصو او آدرسونو  
 پټه خوله،  

 

 ــ زموږ د عامو خلکو هر اړخیزه بیوسي،  
 

 . علولو او معیبو چارواکو بې غوريــ او د افغانستان د دولت د فکري او جسمي م
 

لرې نه په همدې زمانې وخت کې د افغان ماشوم له غمیزې څو ورځې وروسته یو  
،  کیږي ږي، مړ  ېـ ږ کلن ماشوم د ایران په زنجان نومي ښار کې څاه ته لو ـ ایرانی شپ 

بیا   او  برطرفه  لومړی  مسولین  نور  تنه  او څو  ښار ښاروال  د هغه  مقامات  قضایي 
په اصطالح    توقیف کوي،  دوی  د  خپلوان  او  کورنۍ  ماشوم  افغان وژل شوي  د  خو 

ږي او د سپڼ په اندازه غږ جګولو حق هم نه ورکول  ېـ ښودل ک ې »تحسن« ته هم نه پر 
    کیږي. 

 

 وا قانون؟،   وا، 
 

 وا، وا جمهوري اسالمي؟،  
 

   ...برادري او هم کیشي او هم زباني او نور هم هم
 

 ورکړل شي؟ باید دې دوو چلندونو ته کوم نوم هم
 

 زه خو یې داسې ګڼم چې: 
 

په خپله نا پوهۍ مو په خپل وطن کې اور بل کړی،  دا لومړی زموږ د تندي تور داغ دی چې  
نا مسلمانو   او  د نورو لرې او نږدې مسلمانو  او  ځینې په کې سوځو، ځینې ورنه تښتیدلي یو 

 رڼې ګورو،  ـ په پټه خوله یې هر تیري او نا روا ته رڼې  ، خیرات ته ناست یو
 

تر تور ټیکري او اوږدې    بیا د ټول بشریت پر تندي باندې داغ دی چې د دموکراسۍ بي بي؟ 

تور لمنې تر تور سیوري الندې د دیموکراسۍ او عدالت په نامه د همداسې هیوادونو لکه ایران  
سره چې له بشري حقونو نه د سر غړاوي، د مطبوعاتو د آزادۍ د زندۍ کولو او اعدامونو سر  

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/04/160416_hh-young_girl_killed_varameen
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160418_l26_iran_zanjan_mayor_arrest
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وکراسۍ پر ضد  ږي، تړونونه السلیکوي چې هر عمل یې د بشریت او دیمېـ الری هیواد ګڼل ک
 رڼې ور ته ګوري. ـ  دي، خو نړیوال بیا هم پټه خوله رڼې

 

په ایران کې، په یوه وخت کې، د یوه قانون؟ د حاکمیت په دایره کې دوو ماشومانو ته، د ژوند  
 ږي. ېـ د امکاناتو د برابرولو پر ځای مرګ ور ډالۍ ک

 

د »جمهوري اسالمي ایران«    ښه را منځ ته شوې، هغه جغرافیایي سیمه اوسـېـچیرې چې دا پ
ږي. په دې »جمهوري اسالمي؟« کې ظاهراً انسان یو انسان، اسالم یو اسالم،  ېـ په نامه سره یاد

 قانون یو قانون، خو نظریات او چلندونه بیل او توپیري دي.
 

دا کیسه لکه ډراماتیکه چې وي، دواړه پیښې په »جمهوري اسالمي ایران« کې پیښې شوې دي،  
 ان ډیر ګډ وجوهات لري: دا ماشوم

 

 ــ دواړه قربانیان ماشومان دي،
 

 ــ دواړه قربانیان مسلمانان دي،  
 

 ــ دواړه قربانیان د یوه پیغمبر امتیان دي،  
 

 ږ کلن دي،  ـ ــ دواړه قربانیان د یوه سن درلودونکې یعنې شپ
 

)ستایش( افغانه   قرباني د دې ګډو وجوهاتو تر څنګه یې یکي یوازینی توپیر دا دی چې لومړنی 
ده او بل قربانی ایرانی دی؛ خو د وژل کیدو داستان او جریان ته یې که پام وشي، د لومړني  

ږي او  ېـ )ستایش( په پیښه کې له سر نه تر پای پورې یو پاینټ انساني عدالت نه لیدل ک  قرباني 
اه ته لویدلي ماشوم د بله پیښه چې ولوستل شي ډیر څه په کې مبهم دي، خو بیا هم د ایراني څ 

 ږي. ېـ بر طرفه او توقیفمرګ په خاطر د هغه ښار ښاروال او ځینې لوړ پوړې چارواکي 
 

په برخه کې د ایراني مقاماتو دریځ انتظار کول او پایلې ته د کومې هیلې درلودل بې  ېد افغان ماشومې د دوسې
 ثمره دی، د هغوی دریځ روښانه دی او هغه له هر اړخیز تعصب نه کار اخستل دي.

 

دا چې په ایران کې د ننه، ایرانیان افغانانو ته کوم نومونه او اصطالحات کاروي، هغه ډیرو  
غانانو ته مالوم دي چې دا نومونه، لقبونه او اصطالحات کاروي او اوري یې  هغو ایرانیانو او اف

او د پیغور بار یې افغانان پر اوږو باندې وړي. کله چې ایرانیان د نړیوالو تر نظارت الندې  
او... لغاتونه او    خبرو ته کیني، بیا د ښه ګاونډیتوب؟، اسالمي اُُخوت؟، همژبتوب؟، میلمه پالنې؟

نظرونو ته یې چې دوی د افغانستان او    اروي، خو هغو پټو او ښکاره عملونو او اصطالحات ک
ولیدل شي، هر یو یې چې ګورې او یا اورې، نو د ژړا    ؛افغانانو په حق کې کړي او ویلي دي

 او چیغو وړ دي: 

 
 ګاونډه څه شی به دې یاد کړم 

 ه ـنـیـادوم ژړا راځ ـــردې یــا کـــچې ن
 

خپل ځای وي چې ایرانیانو هلته څه انډوخر جوړ کړی دی،  یوازې د افغانستان  نوره نړۍ دې پر  
ایرانیانو د کړو ناکردو لست که ولیکل شي،   او افغانانو په حق کې د ایراني مقاماتو او ځینو 

او زرګونو مخونو نه به واوړي. زه به یې دلته د »ستایش« د غمیزې په اړوند    ښایي له سلګونو
انساني کړنو او نا کردو یوازې سر لیکونه ولیکم، چې میډیا ته رسیدلي او ثبت  د څو هغو غیر  

شوې دي، دا چې څومره یې د ایراني استخباراتو په وسیله پټ شوي، تر خاور الندې شوي او  
هیر شوي دي، هغه یوازې خدای ته مالوم دي او هغه چا ته چې ور باندې تیر شوي او عملي  

 شوي دي. 
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کوالی شي چې یوازې د په نښه شوو کلماتو په کلیک کولو سره د مطلب یا    درانه لوستونکي
 راپور تفصیل ته مراجعه وکړي: 

 

قاچاق وړونکی    لوی  ــ د ویکیلکس اسناد ښیي چې ایران په نړۍ کې د مخدره توکو تر ټولو

 هیواد دی،
 

ــ په نړیواله کچه د ایراني مقاماتو د ډیرو غولونو، چلونو او فریبونو په پایله کې د امریکا د  

چې د ایرانیانو په    ویلکال کې و    ۲۰۱۳( په وندی شرمن) بهرنیو چارو وزارت یوې مرستیالې

 دروغ او غولونه نغښتي ده، ( کې DNAډي اِن اِې )
 

په ښکاره ډول د افغانستان په عقیدوي، سیاسي،   الندې  ــ د »کمیته امداد خمیني« تر سر لیک

 او فرهنګي چارو کې مداخله او السوهنه،
 

ــ د ایران په بیالبیلو ځایونو له هغې ډلې نه د »فارس« په ایالت کې افغانانو ته د نقلیه وسایلو  

 ،بندیز  خرڅولو باندېاو خوراکي موادو په 
 

 ږي،ېـ ک منع ــ په ایران کې افغانان د سنت په طریقه له لمونځ کولو نه
 

 وساتي، جاري ایراني مقامات غواړي د سنیانو وژلــ 
 

ــ ایران په ښکاره او پټه، یا دوی خپله یا  په افغانستان کې دننه د خپلو معاشخورو السپوڅو له  
ویبپاڼه کې د ښاغلي سراج  الرې پر افغانستان باندې فرهنګي یرغل کړی دی. په افغان جرمن  

 ،  ده  او راغلي اسناد یې د ګواهي یوه څنډه مقالې وهاج
 

«  او  پلوري   کورنیو  پر  دوی  د  مړي  افغانانو  د  ایرانــ دا یو وار نه، څو ځلې میډیا ویلي دي »

یا وژل شوي دي او بیا یې    اعدام  کورنیو تطبیق شوي دي چې عزیزان یې هلتهعمالً پر هغو  

 )ایراني اسالمي اخوت؟(، مړي د پیسو په بدل کې ور سپارلي دي
 

برخې کړي  ــ  ایراني مقامات د ایران شل میلیوني اهل تسنن له ټولو سیاسي او مذهبي حقونو بې  

 ور ته ګوري، سترګه دي او د دویمې درجې اتباعو په
 

 ډګر جوړ کړی، جګړې  ــ ایراني سیاسیونو او آخوندانو له افغانستان څخه د قُم او دیوبند د
 

ــ ایراني سیاسیونو او اخوندانو له افغانستان څخه د استخباراتي جګړې او له هغه نه وړاندې د  

 هم جوړ کړی دی، ډګرتودې او مسلح جګړې 
 

نه لري، ټول لمنځونه، په تیره د اختر     آزادي  ــ سني مذهبه افغانان په ایران کې هیڅ ډول دیني

 لمونځونه په پټه ادا کوي،
 

ــ افغان نا اهله مقامات د ایرانیانو په نومونو واټونه نوموي، خو په مقابل کې ایراني واکداران  

مړي پر موږ په پیسو    شوياعدام کړای  زموږ په نا کړې او یا نا مالومې ګناه وژل شوي او  

 خرڅوي،
 ــ هغه څه چې آخوندي رژیم او آخوندان له افغانانو سره کوي، لکه: 

 

سره  له څو   ـ تفریحي پارکونو او د لمبلو ځاینو ته د افغانانو نه پریښودل، له قانوني اسنادو سره
شړل، افغانانو ته د صحي خدماتو ممانعت، ترانسپورتي مسولینو ته د افغانانو    والیتونو نه د افغانو

 ږد امر، ښونځیو ته له تګ نه د افغان ماشومانو منع کول او...  ېـد نه ل
 

http://rohi.af/fullstory.php?id=43317
http://www.bbc.com/persian/iran/2013/10/131022_l39_wendy_sherman_remarks
http://www.graanafghanistan.com/?p=118651
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kabir_q_sebode_showenizme_iran_1.pdf
http://www.graanafghanistan.com/?p=112050
http://www.graanafghanistan.com/?p=109381
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?41
http://larawbar.net/35830.html
http://my.azmoone-melli.com/wp-content/uploads/2013/02/Iran-und-die-Suunis-1.pdf
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2012/11/121122_l09_afghan_sunni_shiiat_eshraq
http://rohi.af/fullstory.php?id=20728
http://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%86%DB%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D8%B7%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-16180649
http://rohi.af/fullstory.php?id=20955
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په ایران کې د ننه، د افغانانو په حق کې د دغسې کارونو سر ته رسولو ته، د اوسنیو اصطالحاتو  
کال کې دا نا خوالې د یوې اوږدې    ۲۰۱۲له مخې څه نوم غوره کیدای شي؟ ښاغلي قیس کبیر په  

 او د اپارتاید له رژیم سره یې ورته ګڼلي دي،   څیړليمقالې په ترڅ کې یو په یو شمیرلي او  
 

ــ ایراني آخوندان د ایراني استخباراتو په مټ، په لوړ و مصارفو سره د »کمیته امداد خمیني«  

 کې شرر، فتنه، نفاق او بدمرغي ویشي، منځ په چوکاټ کې، د افغانانو په

ــ ایراني مقامات په خپله د خپلو سیاسي او نظامي موخو له پاره هره دروازه ټکوي، نه کفر  
  میډیا داسې   ږدي، نه اسالم او نه یهود، دوی په ظاهره وایي چې د اسراییلو دښمنان دي، مګر ېـ پر

 او فلمونه خپاره کړل چې ایران له اسراییلو سره پټې اړیکې لري،   اسناد

 السوهنه  ــ د افغانستان په جګړو کې د ایران »سپاه پاسداران« په مستقیمه او غیر مستقیم ډول

  او مداخله کوي، 

ورځ     ربړونهــ په ایران کې د اسالمي جمهوریت په سیوري کې د افغانانو توهین، تحقیر او  

 تر بلې مخ په زیاتیدو ده،
اوسنی ژوندي آخوندان په خپله خوله اعتراف کوي چې په شپیتمه لسیزه کې د ځای پر ځای اعدامونو   ــ د ایران

 کوي:  اعتراف امر په خپله خمیني صادر کړی و. د ایران یو آخوند چارواکی داسې

 « جا اعدام می کرد.  کرد، در  امام معطل نمی»
 او ور پسې په ډیر جرأت سره وایي: 

بدون محاکمه   60دبیر شورای نگهبان حکومت اسالمی ایران اعتراف کرد که اعدامهای دهه »
 « شده است. نظر شخص خمینی اجرا می و زیر 

ــ کله چې ایرانیان افغانان په یوه لوی یا واړه جرم او یا هم په کومې هسې خبرې ونیسي، ځای  

یې زندان او په نصیب کې یې د دار پړی دی او بیا یې مړي بیرته پر افغانانو خرڅوي، خو د  

په  قاچاقو د مخدره موادو د  ت  په وخت کې، افغان مقامات ی »ستایش« په حق کې د کړي جنا

)ښه ګاونډیتوب، همکیشتوب، همژبتوب او نور    تور پنځه ایراني بندیان له زندان نه آزاد کړل
 توبونه...(،

»سپاه پاسداران« له بیالبیلو    اسناد او شاهدان وړاندې کړې دي چې د ایرانــ میډیا څو ځلې  

الرو نه په استفادې سره، آن د خمیني له واکمنۍ نه نیولې د بشار اسد د واکدارۍ تر ساتلو پورې،  
افغانان اړباسي چې د ایراني استخباراتو  له پالن سره سم په جګړو کې ګډون وکړي. تر ټولو  

 کې وړاندې کړل،   رپوټ شلمه په یوه تحلیلي ر کال د اپریل پ ۲۰۱۶بي سي د  تازه شواهد بي

ــ ټوله نړۍ چغې وهي چې ایران او ایراني مقامات او ایراني سیاسیون، په ایران کې، په سیمه  
او نړۍ کې تر ټولو بد او منفي سیاست پرمخ بیایي، خو ایراني چارواکي په سپین سترګۍ سره  

کال په شلمه نیټه د بې پولې رپوټ    ۲۰۱۶چغې وهي چې دوی حق په جانبه دي، ښه بیلګه یې  د  

نکو ګزارش دی. هغوی ویلي دي چې ایران په ټوله نړۍ کې هغه هیواد دی چې د مطبوعاتو  ورکو

 ده او مخنیوی یې ورته کړی دی،او...  ځپلېآزادي یې 
 

 ... د اوس له پاره دا غمیزه پای نه لري 
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 »ستایش« غمیزه   دیو ځل بیا 
 
 
د تهران د  کال  اپریل په اولسمه نیټه د آخوندي رژیم د ټیکه دارانو تر ږیرې الندې،    ۲۰۱۶د  

»ستایش« نومې افغان ماشومه د آخوندي رژیم د وحشي    ښار په څنډو کې د ورامین په سیمه کې

 ږي.  ېـک وژلبیا ږي او ېـبچیانو د شهوت ښکار ک 
 

د   او  د آخوندي رژیم استازو، د ستایش خپلوان  او  له ټول معصومیته سره ووژله  ستایش یې 
و همدې هیواد کې  هغوی نور خواخوږي افغانان  سپڼ ایستلو ته هم پرېنښودل؛ په همدې وخت ا

قضایي  ،  د ایران په زنجان نومي ښار کې څاه ته لویږي، مړ کیږي  یو ایرانی شپږ کلن ماشوم
. لکه چې  کوي  یفتوقمقامات د هغه ښار ښاروال او څو تنه نور مسولین لومړی بر طرفه او بیا  

 آخوندي تفاوت همدومره وي. 
 

هغه وخت په دې ډول د ستایش پر وژلو او دوسیه باندې خاورې واړول شوې، اوس څه پیښ  
دي چې بیا آخوندي رژیم د ځان بر حقه ښوولو له پاره او د عدالت د پلي کولو  په نامه ډمامې  

 شو.   محکومرا پیل کړي دي چې د ستایش قاتل دوه ځلي په مرګ 
 

( سلنه باندې د مخدره توکو  ۹۹څومره افغانان چې په ایران کې په دار ځړول کیږي، نه نوي )
د کار و بار تور لګول شوی دی او مړي یې بیا بیرته د هغوی پر کورنیو خرڅول کیږي. دا  

چې د ایران په جغرافیاي محدوده کې د افغانانو په حق کې شوي او   دوسیې او نور هغه ظلمونه
 کیږي، په کوم عدالت کې به وڅیړل شي؟؟؟ 

 

افغان چارواکي خو یې هسې هم په فکر کې نه دي. په کابل کې ناست واکداران هغه کارونه  
او...  کوي  غندنه  آزموینو  اتمي  د  کوریا  شمالي  د  کړي،  نه  یې  و  باید  چې   کوي 

 

سړیه! ستا یې په کوریا څه او ستا یې د هغوی پر اتمي آزموینو څه غرض؟ خپل کور کې دې  و  
توره سپۍ لنګه ده، په زرګونو بچي یې خلکو ته غاپي او خولې ور اچوي، د تورې سپۍ کونګري  

 دروتړئ. 
 

په ایران کې هر افغان ته یو وار نه، په سل ګونو ال زرګونو ځلې د »آشغال« خطاب شوی او  
ږي، خو هماغه »اشغال« چې بیا په کوم بل هیواد کې د خپل استعداد او لیاقت له مخې کوم  ـېک

ي، بیا دوی سوانح، تذکرې او اسناد ورته جوړوي چې دا ایرانی دی، که هیڅ نه  ېـږمقام ته ورس
ږیدلی دی، خو دا یې تر څنګه نه وایي چې دغه په ایران  ېـ وي دا خو وایي چې دا په ایران کې ز

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/04/160416_hh-young_girl_killed_varameen
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160418_l26_iran_zanjan_mayor_arrest
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160418_l26_iran_zanjan_mayor_arrest
http://www.bbc.com/persian/iran/2016/04/160418_l26_iran_zanjan_mayor_arrest
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/09/160925_hh-setayesh_murder_verdict_execution
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84، لومړی ټوک ښـځـگـلې

ږیدلې او د هغه یا هغې کورنۍ څو ځلې او په څه ډول د »افغان اشغال« په  ېـږیدلی یا زېـکې ز 
یې د کانادا په کابینه کې مریم منصف    مثالنامه، په زوره له ایران نه شړل شوي دي چې غوره  

 نومې افغانه ده. 
 

دا چې اوس د ستایش قاتل ایراني آخوندان دوه ځلې په اعدام محکوموي، له دې به دوی څه  
 ږم. ېـ موخه لري، زه خو نه ورباندې پوه

 

ستره غمیزه رامنځته    هغه وخت چې د »ستایش« په حق کې دا ستره نا روا تر سره شوه او دا
(  مآخذونو په ښودلو سره په مستند  ۲۵شوه، ما د یوې مقالې په ترڅ کې موضوع د پنځه ویشت )

دوه ماشومان، دوه مرګونه او  ټه مې د »ې کال د اپریل په دوه ویشتمه ن  ۲۰۱۶ډول وڅیړله او د  
یاده مقاله په الندې  « تر سر لیک الندې خپره کړه، درانه لوستونکي کوالی شي زما  دوه چلندونه

 لینک کې ولولي: 
 
http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dwa_mashoman_dwa
_margona.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/09/160922_u04_canada_afghanminister
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dwa_mashoman_dwa_margona.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dwa_mashoman_dwa_margona.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dwa_mashoman_dwa_margona.pdf
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85، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 

 !«زما مور هغه ده، چې تر ټوله ښه ده»
 

 د مور د ورځې په پار 
 
 

 له شمیره وتلې نورې سونامیګانې راوستي دي چې اوس  ،موږ افغانانو باندې د جګړې سونامي 
هم په کې ډوب یو، الس پښې په کې وهو او ځان له دې خپل الس جوړ کړو سونامي ګانو څخه  

 نه شو خالصوالی:  
 

 د جګړې سونامي،  ــ 
 

 د لوږې سونامي،  ــ 
 

 د بې باورۍ سونامي،  ــ 
 

 د بې سوادۍ سونامي،  ــ 
 

 د نا پوهۍ سونامي ...   ــ 
 

او په پای کې د مځکې د کُرې تر ټولو ښکلي او مقدس موجود، یعنې ښځې ته، مور ته د نه  ــ  
 درناوي سونامي. 

 

سره به مور یاده کړو. زه فکر کوم چې د مور    ـ  په دې سونامي ګانو کې له راګیر کیدو سره
دا په دې چې دا یاد، د هغه چا له پاره    ؛ ورځ خو باید هره شیبه وي، هر ساعت او هره ورځ وي

دی چې د هغې له برکته موږ یو، هغه څوک چې، که زموږ په زړه کې د مینې او عاطفې یوه  
 زره هم وي، نو باني او مولد به یې همدا مور وي. 

 

ور د ورځې له پاره به زه د مور او مور ولۍ په باب د لیف تولستوی یو څو جملې را واخلم.  د م
دا جملې چیرې د هغې ماشومې له خولې را وتلې دي چې خپله مور یې له سترګو پناه شوې وه  

  ژباړلې او د هغې لټون یې کاوه. د تولستوی دا خبرې ښاغلي اجمل روهي په هنرمندانه ډول  
 دي:» 

 د مور د ورځې له پاره 
 

 څوک تر ټوله ښه ده؟
 

 لیکوال: ل. ن. تولستوی 
 

 ژ: اجمل روهي 

http://www.rohi.af/fullstory.php?id=35869
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86، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 .ويټوهي، مور ل ېاو چیغ  ډېوه. من ېماشومه ورکه شو  ، ېک ځد بیروبار په من ،ېک هڅکو په
 : تيښ پو ېخلک له ماشوم  
 

   ؟« ۍجین، ده و وکڅ  ې»مور د
 

 وایي:    ېک وابځپه   ي،ږېـ به ې ی ېک ښاو ېچ ې حال ک ېماشومه په داس
 

 ده«.  هښ ولهټتر  ېزما مور هغه ده، چ ئ؟ږ نه پوهی ېپه د ې»نو تاس
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87، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ږ کلنه او انصاف ـته کلن، شپ ـېـ شپ
 

 »تیر په هیره« 
 

څوک چې غواړي له مسولیت نه ځان  د »تیر په هیره« منفي اړخ تر مثبت دا ډیر دی. هغه  
ږ کلنې باندې  ـ وژغوري، نو د »تیر په هیره« توري سمدالسه مقابل لوري ته مخکې ږدي. پر شپ

 جنسي تیری او اوس د »تیر په هیره« د مفهوم په رڼا کې هر څه باندې خاورې اړول شوي دي. 
 

شوي دي، هغه څه تر سره  واد، ټولنې او خلکو نه څه شی جوړ ېـږم چې زموږ له ه ېـزه نه پوه
باید و نه شي، هغه څه تر سره ک ېـک ږي چې په اوریدو یا لیدو یې د انسان پر بدن  ېـږي چې 
؛  ي ږي چې په هیح دین او قانون کې نه شته او نه باید وېـ ږي، هغه څه تر سره کېـ ښتان درېـو

 ږي.  ېـخو زموږ په ټولنه کې تر سره ک 
 

دو سره هغه موضوع داسې هیره شي، یا داسې  ېـرېـ و په تنه هم جالبه دا چې د څو ورځ  تر دې
که دولت لږ څه شرم او حیا مخ ته   .څ شی چې ال پیښ شوي هم نه ويېهیره کړای شي، لکه ه

ړلو تر عنوان الندې یو هیأت و ټاکي، څه موده وروسته پالوی هم  ېـنو د موضوع د څ ،ودروي
 پاڼه هم نه وي ښوریدلې، لکه د چا خبره: ورک شي، موضوع هم پسې هیره شي، داسې لکه چې  

 

 »نه خر وهلی، نه لښته ماته« 
 

څه موده مخکې په میډیا که لکه نا څاپي باران یو دم د یو خبر باران وشو چې پر یوې کم سنې  
تر  که یې نکاح کړې او    ، ماشومې باندې کوم جګ سني عام سړي که کوم مال جنسي تیری کړی 

خندونکې یې ال دا چې د دې کار عامل ادعا کړې چې دا جلۍ ده ته د ډالۍ په  ټولو ژړونکې او  
پر دې ماشومې    توګه د دم و دعا په مقابل کې د هغې د مور پالر له خوا ور بښل شوې ده. 

 باندې جنسي تیری تر هر نامه الندې چې وي د بښلو او توجې وړ نه دی. 
 

و تریخوالي تر ټولو منفي او لویه برخه جوړوي  جنسي تیری له ماشومانو او کوچنیانو سره د تا
او له بده مرغه چې د ټوپکي واکدارۍ په دایره او موده کې دا په یو عام دود باندې بدل شوی  

 دی.
 

 لو منابعو څخه دغو څو خبرونو ته پام وکړئ: ېالبېه دې برخه کې له بپ
 

 ،نکاح سړيکلن   ۵۰یا   ۴۰کلنې ماشومې سره د  ۶ــ  له یوې 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan/2016/07/160728_ns_ghor_child_marriage
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88، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 ،غوری ساله 5سالۀ هراتی با دختر   50ازدواج مالی ــ  
 

 ،نیول شوی تور کلنې نجلۍ سره د واده په ۶افغان مال د ــ  
 

 ،بود بازداشت شد کرده  مالیی که با کودک شش ساله ازدواجــ  
 

 روابط جنسی با دختر شش ساله، جرمبازداشت یک مال دعا خوان به ــ  
 

 .ساله افغان ۶ازدواج با دختر  جرم  ساله به هفت سال زندان به ۴۲محکومیت مرد ــ  
 

پاڼه کې په    فیسبوک   یو فرهنګي په خپله  ،په میډیا کې د همدې خبرونو له خپریدو سره هممهاله
 ډانګ پیلي ډول ولیکل: 

 

ږ کلنې ماشومې سره د شپېته کلن ـمعذرت غواړم ژورنالستو حضراتو، په هرات کې له شپ»
بلکې دود دی. د خبر وړتیا هغه حادثه لري چې یو ځل، استثنائي، یا    ، سپینږیري نکاح خبر نه

ږي. ښکاره او مشهور مثال یې هماغه دی چې وایي که سپی انسان وداړي، خبر  ـ غیرعادي پېښې

نه دی، ځکه سپی انسان داړي، خو که انسان سپی وداړه، خبر دی، ځکه چې دا کار غیر معمولي  
 .دی

 

نجونو واده زموږ د فرهنګ عادي برخه او زموږ د قانون د تایید وړ  له بده مرغه، د کم سنو  
 .دی او زموږ مال صاحبان خو یې نکاح هم په خپله تړي او خون یې هم اخلي

 

ږي او د سمې نکاح په  ـ ښځه د خپل ځان مالکه ده، او د دې له رضائیت پرته نکاح باطلې  اً شرع

ځای کېدل نه یواځې زنا، بلکې زنا بالجبر، او    ړه هره شپه یوـنه شتون کې د داسې ښځې او مې
په نننۍ اصطالح، جنسي تېری دی، خو دا چې خوارې افغانانې له خپل حق څخه ناخبره دي،  
اکثره دا ډول حالت خپل نصیب ګڼي، نه یواځې دا چې شکایت نه کوي، خپله ژړا او اوښکې  

مدا عقده یې په عقیده هم اوړي  پټوي او پر خپلو ارمانونو او خواهشاتو خاورې اړوي، بلکې ه
  وایو، د نا   او د خپلو لوڼو او اوالدونو په برخه کې هم ورته پرېکړې کوي. که په دې اعتبار و

خوښې نکاح هره بستره یوه انحصاري رنډۍ خانه ده، خو څوک د دې خبرې د کولو جرأت نه  
 ...« لري

 

کوو، یا یې په وهلو ټکولو داسې    یا یې د غیرت په نامه د کور بندیوانه  دا زموږ حال دی چې 
حد ته رسوو چې نور نه د خبرو وي نه د کار او بیا د لیونتوب نوم پرې ږدو او وایو چې د  
خدای رضا به همداسې وي، یا جنسي تیری پرې کوو او که بل څه نه، اور خو شته چې په کې  

 وې سوځوو. 
 

ږي، د  ېـ کلنو او اتلس کلنو نه مات  ۱۴داسې ښکاري چې د دې ټیپ خلکو د شهوت تنده اوس په  
هغه له پاره یې  اوس تر هغو د ټیټ سن ماشومانو ته مخه کړې ده چې د شهوت تنده ور باندې  

 ماته کړي. 
 

ی،  ړه سواد، پوهه او انساني بصیرت درلودالېـکه د دې ماشومې مور پالر او یا په اصطالح م
 دا کار نه کیده.  ،د ښوونځي او پوهنځي په دروازه ننوتلي وای

 

ښه کې سړی یا فاعل ادعا کوي چې دا نجلۍ د ده ملکیت دی او د دم او دعا په بدل  ـېـپه دې پ
کې دا نجلۍ ده ته تحفه او ډالۍ شوې ده. کله چې د فاعل دالیل واوریدل شي، بیا د ماشومې د  

کال  ټولو پرمختګونو او د تکنالوژۍ او انساني ژوند    ۲۰۱۶مور پالر خبرو ته کینو او بیا د  
دې پوړیو ته وګورو او بیا یې د دې خلکو له اعمالو او تفکر سره مقایسه کړو؛ د انسان په وجود 

 ږي. ېـ باندې ویښته در
 

http://www.salamwatandar.com/Article.aspx?a=24128
http://www.dw.com/ps/افغان-ملا-د-۶-کلنې-نجلۍ-سره-د-واده-په-تور-نيول-شوی/a-19438680
http://8am.af/1395/05/10/mullah-had-married-a-six-year-old-child-was-arrested/
http://www.tolonews.com/fa/afghanistan/26481-ghor-cleric-arrested-on-charges-of-marrying-6-year-old
http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2016/08/160813_kk_ghor_42yrs_preacher_7yrs_jail
https://www.facebook.com/QararJalalzai?fref=ts
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د جلۍ کورنۍ او ښاغلی دعا    ، زما له نظره له یوې خوا که اصلي مالمت د دې پیښې عاملین
لې خوا باید دا پوښتنه هم په جدي ډول مطرح شي چې پر دغې ټولنې دا حالت  خوان؟ دي؛ نو له ب

 ولې؟ ، چا راوست او دا وحشت چا ورباندې خپور او حاکم کړ او نور ډیر داسې ولې 
 

دا حالت له همدې ځناورو او د دوی له تور او غیر انساني طرز تفکر سره راغی، چې د افغانانو  
سره نیم پاینټ اړخ هم نه لګوي، همدا تنظیمي ټوپکي واکداري  له عقیدوی طرز تفکر یا اسالم  

څه په الس ور تلل، نو خپل یې ګڼل، حتی د خلکو ناموس. په دې    وه چې د غنیمت په نامه هر
ډول دا او دې ته ورته وحشت پر ټولنې باندې د همدې تنظیمي جهادي اوصولو په رڼا کې پر  

ولو خلکو ستوني او ژوند ور تریخ کړی دی او دا هر  ټ  دټولنې باندې حاکم شو، چې نن یې ثمر  
څه د بې سوادۍ، نا پوهۍ او پر ټولنه باندې د تیارې د غوړیدو په پایله کې زمو وطن او خلکو  

 ته ور په برخه شوي دي. 
 

 کوم چا له ډیر درد نه په خپل فیسبوک کې داسې لیکلي وو: 
 

مجرم به ازدواج با دختری شش ساله به نام  این هم عکس سید عبدالکریم مرد پنجاه ساله که  »
 .ىد بى بى" استی"س

 

به جان عزیزترین هایم قسم اگر من قدرت در صدور حکم مجازات را در دوایر قضایی کشور  
 «داشتم، حکم عقیم کردن چنین مرد هایی را صادر می کردم

 

ماشومانو متجاوزین په رښتیا له موږ نه قزاقان هم ښه دي، هغوی یو قانون تصویب کړ چې پر 
 ږي. ېـ واد کې د ټوپکي پالیسۍ په دایره کې نازول کېـ باید خصي کړای  شي، خو زموږ په ه
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 : شربت گله
 

 نورو ته شربت ګله 
 

 ځانته زهر ګله 
 

 کتل د  ،ما نن یو ځل بیا د شربت ګلې عکس ته په ځیر ځیر»
 ټولو قامونو ودا پیغور د هغ  ، پیغورووهغې په سترګو کې 

 د جنګ په لمبو کې  په نوم وو چې د هغې کور یي 
 وسیزه او هغه یي د پیښورپه الرو کوڅو 

 « کې بې نومه اوبې نښانه پریښوده. 
 

 )شاهین بونیری(
 

 
 

له هغې ورځې نه چې نشنل جغرافیک مجلې د شربت ګلې عکس چاپ کړ، ډیرو کورنیو او  
بهرنیو قلموالو د شربت ګلې او د هغې د عکس په باب لیکنې وکړې. زه هم کله، کله دې ته  
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هڅیدلی یم چې څه ولیکم، خو د لیکنو او نظریاتو د ډیروالي په وجه به د شربت ګلې په باب  
ر شوم؛ خو اوس پر  ېـ لیکنې موضوع را ته پیکه ښکاره شوه او بیا به ور نه تخپله سوژه او یا د  

شربتې باندې خپلو سترګو او خپل شهرت، د سیاسي حاالتو په کش و ګیر کې داسې څه راوستل  
 چې خوږه شربته یې د زندان تیارو ته ور پورې وهله.  

 

مقالو په اړو دوړ کې خپله هغه کیسه  زه به د شربتې په باب د رنګارنګ نظریاتو، راپورونو او  
 ولیکم چې ما چیرې او څنګه د شربتې همدا مشهور عکس ولید: 

 

ام کال دسمبر و چې د مهاجرتونو د ډیرو ستړیاوو په پای کې ډنمارک ته ورسیدم، نوم    ۲۰۰۰د  
  د ډنمارک د کوپنهاګن د مهاجرو له مرکزي کمپ نه یوه   .مې لکه د چا خبره په پنسل ولیکل شو

ښار کې  (  frederikshavn)  بل واړه کمپ ته چې د ډنمارک په شمال کې، د فریدریکس هاون
   ږل شوم. ېـ پروت و، ول

 

نا مالومې راتلونکې او د تر ډنمارک پورې د رارسیدو خواریو، داسې ستړی کړی وم چې درې  
مالومه وه، نه کوڅه  دم، نه الره را  ېورځې له کمپ نه د باندې و نه وتلم. په ټکي ډنمارکي نه پوه

 او نه هم ښار. 
 

   :درې ورځې وروسته مې له یوه افغان سره له بلدیدو سره سم، له هغه نه هیله وکړه چې
 

 ته خو به لږ بلد وې، که ما سره مرسته وکړې!  
 

 هغه و ویل چې سمه ده، څه درته وکړم؟  
 

ما سره یو وار تر ښاره پورې الړ شه، که په دې ښار کې کتابتون    له  ما ورنه هیله وکړه چې
 رې مهربانۍ را ته ویل در ځه! ېـوي، هغه را وښیه. هغه په ډ

 

   :آشنا یوه ودانۍ را وښوده او را ته وې ویل چې  تللي  سره ماله کله چې ښار ته ورسیدو، 
 

 دا د همدې ښار کتابتون دی.  
 

 چې په دروازه ور ننوتم، که ګورم چې شربت ګله والړه ده.  
 

دا غلې او بیځانه والړه وه، خو سترګو  یې خبرې کولې، زه یې هم په خبرو پوهیدم چې دا په  
سترګو کې څه راته وایي. مخامخ ورته ودریدم، شربتې ما ته کتل او ما هم دې ته کتل، تا به  

دادل درې د کو د  د میدانښار  ده  ېتنګ  ېم کلي په یو ویل چې  ما    .کوڅې کې په مخه راغلې 
غوښتل چې څه ورته ووایم، خو چې پام مو شو زه تش کاغذ ته والړ وم. دا د شربت ګلې تر  

 ټولو لوی چاپ شوی عکس و.  
 

را سره راغلي آشنا راته غږ کړل چې راځه کنه چې له کتابتون نه د استفادې له پاره دې نوم  
 راجستر کړو!  

 

 چې دا جلۍ افغانه ده.   ما ویل
 

 هغه را ته کړل:  
 

 راځه چې ځو او...   ي، چې آشنا د افغانې عکس به څوک دلته بندو
 

تلو کې مې بیا هم د سترګو له کونجونو ورته کتل او د زړه په خزان شوي بڼ کې مې    ـ  په تلو
 له توندو بادونو سره دې لنډۍ غږ کاوه: 
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 ته دې د سترګو شربت راکړه 
 هجرت تورو تیارو ځبلی یمه زه د 

 

ږي چې د مهاجرت په سره اور کې اوسیدل څومره ګران  ېـکلونه واوښتل او اوس ټول په دې پوه 
دي او شربت ګلې د ماشومتوب له څو کلونو پرته، نور ټول د سره انګار په همدې بټۍ کې تیر  

بیا مور شوه. د شربت ګلې ن  او  پیغله شوه، میرمن شوه  وم، د شربت ګلې  کړل. ماشومه وه، 
عکس او بیا په عکس کې یې جادویي سترګې د ټولې نړۍ او ټولو هیوادوالو له پاره د خواږه  
شربت یو جام شو؛ خو په خپله د دې له پاره او د دې د کورنۍ له پاره د زهرو جام شو او د  

افغانانو    زهرو دغه جام پاکستاني استخباراتو لومړی پر دې، بیا یې پر کورنۍ او بیا په ټولو
 باندې وچیکه. 

 

د سیاسي ناندریو په لړ کې دا دی پاکستاني استخباراتو نه بله الره ورکه ده اوس مو له خوږ  
ګوتې نه نیسي او لکه لیوني سپي هرې خوا ته خولې اچوي، لکه زخمي مار په هرڅه باندې  

چم یې د شربتې  خوله لګوي او په هر ډول چې وي افغان باید و زورول شي، د زوورولو نوی 
 نیول او بندي کول دي او... 

 

د شربتې د نیولو او بندي کولو په باب ګڼو قلموالو خپل نظریات او تآثرات څرګند کړي دي، خو  
لیکنه زما خوښه شوې ده چې   تاوان راکړه« سترګوپه ټولو لیکنو کې د شاهین بونیري»ما له د 

انداز سره   دییې  په ښکلي هنري  ادا کړی  د    او  د موضوع حق  په    ۲۰۱۶د  اکتوبر  د  کال 
زه یې دلته د افغان جرمن آنالین له درنو لوستونکو   . په تاند کې خپره شوې دهیې ټه  ېشپاړسمه ن 

 سره شریکوم: 
 

لکه مهاجرین ـــ دا د افغانستان کیسه ده ـــ او هم دا د   ۳۵لکه مړي،    ۱۵دیرش کاله جنګ،  »
 شربت ګلې د ژوند کیسه ده! 

 

د هغې مور پالر د شورویانو په بمبارۍ کې ووژل شول ـــ کور او کلې یي وران شو ــــ ال ډیره  
ماشومه وه چې د خپلې نیا سره په یخه یخنۍ او واورو کې په دنګو دنګو غرونو راواوړیده ـــ  

 په پاکستان کې مهاجره شوه. او 
 

هغې له قدرت ډیرې ښایسته او له غروره ډکې سترګې ورکړې وې ـــ خو جنګ او مهاجرت  
 ورپکې ویره او وحشتونه وکرل. 

 

په پیښور کې د کډوالو په کیمپ کې دیره شوه ـــ د دې ساده پښتنې لپاره ماضي تریخ او مستقبل  
 بې باوره وو. 

 

په خپل زړه کې پټه ساتلې وه خو سترګو ورسره وفا  یې  زار ژوند کیسه    هغې د خپل خوار و 
ونکړه ــــ د هغې شنې سترګې ښایسته هم وې او زورورې هم ــــ خو د هغې شونډې وچې او  

 مخ غمژن وو. 
 

د هغې یو تصویر هغه د یوې مهاجرې نه؛ مونالیزا؛ جوړه کړې وه ـــــ دغه یو تصویر د هغې  
ویر هم وو او د جمال هم ـــــ دغه تصویر د درد تصویر هم وو ــــ او د  د خاورې د جالل تص

 ارمان هم. 
 

دا تصویر په مجلو او ورځپاڼو کې خپور شو ـ په فریمونو کې ځای شو او د نړۍ د پرمختللو  
ښارونو کورونو، دفترونو او بازارونو ته ورسید. هر څو که د شربت ګلې د خپل ژوند هیڅ  

هغې تصویر په ملینونو کې وپلورل شو ـــ د کارپوریټ دنیا د ظلم انداز هم   خو د  ، قیمت نه وو

 ډیره عجیبه وي. 
 

http://www.taand.com/archives/78804
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کالونه وروسته خبر راغی    د هغې تصویر د زمانې په زړه کې ځای شو خو هغه هیره شوه. ډیر 
چې شربت ګله واده شوې ده او د خپلو بچو سره د غرونو په لمن کې په خپل کلي کې ژوند  

 کوي. 
 

ې په دویم ځل د هغې تصویر مخې ته راغې نو هغه وخت ځپلې وه خو د هغې سترګې هم  او چ
 هغه شان تاندې او تپاندې وې. 

 

افغانان له دا زوړ جنګ د وحشته نه وو بهر شوي چې یو نوي جنګ په خپلو پنجو کې ګیر کړل  
ګله سر  . شربت  اسمان سور شو  او  ــــ  اوچت شول  جازونه  بیا جنګي  یو ځل  خپلو  ـــــ  د  ه 

ماشومانو د تورې بوړې د غرونو نه بیا د سرپناه په لټون کې پیښور ته راورسیده ـــ بیا مهاجره  
 شوه ــ په خپل کور کې مهاجره! 

 

نن د پاکستان میډیا راپور ورکړ چې شربت ګله د جعلي شناختي کارډ جوړولو په تور ونیول  
 الس ورکړل شوه.  شوه ــــ او د پوښتنو ګرویږنو لپاره پولیسو ته په

 

ما نن یو ځل بیا د شربت ګلې عکس ته په ځیر ځیر کتل ـــ د هغې په سترګو کې پیغور وو ـــ  
دا پیغور د هغه ټولو قامونو په نوم وو چې د هغې کور یي د جنګ په لمبو کې وسیزه او هغه  

 « .یي د پیښور په الرو کوڅو کې بې نومه او بې نښانه پریښوده
 

 پای 
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 اروپایي همځولې 
 

د نړۍ په ډېرو ښارونو کې، د گڼو مناسبتو په پار په نندارتونونو کې د شربت گلې دا مشهور  
عکس نندازې ته وړاندې شوی دی. په الندې عکس کې یوه بهرنۍ، چې ښایي هځولې به یې  

آخ چـې تــه زما، زمــوږ  او په زړه کې ورته وایي: »  وي، د شربتې د عکس نندارې ته والړه ده 
 وای شـربت گلې!« 

 

 ما )اصف بهاند( د عکس په لیدو سره دا څلوریځه ورته ولیکله:  
 

 اروپایي همځولې 
 

 آخ چـې تــه زما، زمــوږ وای شـربت گلې! 
 روح دې وسه، هــډ دې وسه، غـربــت گلې 

 

 کـړي دواړه ستـرگې دې د دوه عـالـم کیسې 
 ژوند دې ټول تېر په وسواس او هیبت، گلې 

 
۰۸/۰۱/۲۰۱۹ 

 هېدرسلیف 
 ډنمارک
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95، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 

 لوڼې د زدکړو په لور، که نه... 
 

په دې ورځو کې د افغانستان په بریښنایي میډیا کې د گڼو بدو او منفي خبرونو او راپورنو تر  
 و:  داسېڅنگ، یو ښه او مثبت خبر هم تر سترگو کیده، چې سرلیک یې 

 

 « ولسوالي مشرانو د نجونو د تعلیم مخنیوونکو ته جریمه وټاکله  ود خوست د موسي خېل»
 

 
 

دا ډیر ښه خبر او نظر دی، چې پخوا هم په یادې سیمې یا شا و خوا سیمو کې خلکو دغسې  
پریکړه کړې وه چې: هغه کورنۍ چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي، باید جریمه شي؛ خو زه ډاډه  

د یادې   به  بیا نوري  یم چې ډیری کورنۍ  جرمانې د ورکړې توان هم نه لري، چې وروسته 
 ستونزې رامنځ ته کوي. 

 

 کې داسې راغلي دي:  برخهد دې خبر په یوه  
 

http://www.taand.com/archives/108173
http://www.taand.com/archives/108173
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د خوست د موسی خېلو ولسوالۍ اوسیدونکو په یوه قومي جرګه کې پرېکړه کړې چې که    -تاند»
 نجونو د زده کړو مخه ونیوله، پنځه زره افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. چا د 

 

 د منګلو مشرانو دا پرېکړه تېره اوونۍ په یوه قومي جرګه کې وکړه. 
 

د منګلو د قوم په دې جرګه کې، چې د موسی خېلو د ځایي چارواکو په بلنه جوړه شوې وه، د  
مشرانو او سپین ږیرو السلیکونه کړي او د خوست د نجونو د جبري زده کړو په پرېکړه قومي 

پوهنې له ادارې یې غوښتي چې په یاده لیرې پرته ولسوالۍ کې نجونو او هلکانو ته د زده کړو  
 .. وړ شرایط برابر کړي.

 

د خوست د پوهنې ریاست چارواکو ویلي چې د موسي خېل ولسوالي د قومي مشرانو له پرېکړې  
 ولسوالۍ ته پام زیات کړي. وروسته به دې 

 

 ..« د دوی په وینا د خلکو د همکارۍ په صورت کې د پوهنې وزارت ال ډېره مرسته کړلی شي. 
 

دغه رښتیاني قومي مشران دي چې داسې او دې ورته پریکړې کوي چې مثبت تاثیرات یې ټولو  
 . يراتلونکو نسلونو کې محسوس وي او نه هیریدونکي مثبتې پایلې لرلی ش 

 

زما له نظره په دې برخه کې د خلکو او دولتي اړوند مسؤلو ادارو د گډې همکارۍ تر څنگ  
باید د دې په باب هم پریکړه کونکي فکر وکړي چې هغه څوک چې د رښتنې زدکړې په خاطر  

ږي، د دا داسې کورنیو په باب هم پاملرنه  ېـنه، بلکې د جریمې له ډاره خپلې لوڼې ښونځي ته ل
اید له رواني پلوه چمتو کړای شي چې نه یوازې د نجونو، بلکې د هیڅ کوچني  وشي چې دوی ب

 د زدکړو مخه ونه نیسي. 
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نه   ته و  یا لوڼې ښوونځي  له مخې خپله لور ی  اقتصادي ستونزو  د  کیدای شي ځینې کورنۍ 
لیږي.حکومت باید داسې پالنونه طرحه کړي چې د زدکونکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو  

خاطر شاگردانو ته خوراکي یا نقدي تشویقي بستې یا ډالۍ په نظر کې ونیول شي. او دا کومه  په  
افغانستان په ښونځیو کې تشویقي بستې ورکول کیدې لکه وچې   د  ده، پخوا هم  نوې خبره نه 

 کله وړه او نور غذایي  مواد.  ـ شودې، وچې هگۍ، کله
 

ل وکړي چې: زما دا یوه لور ده خس راټولوي،  که دا کار نه وي، ښایي ځینې کورنۍ داسې استدال
 ږم، نو بیا... ېـ څو وزې او میږې دي هغه پیایي، د کور کارونه کوي؛ دا هم چې ښونځي ته ول

 

 
 

په هر صورت دې پریکړې ته به په ښه نظر وگورو او هیله چې له دې وروسته د هیواد په هره  
ده داسې و نه شي لکه د دولت د نورو پریکړې  سیمه کې دې ته ورته مثبتې پریکړې وشي. هیله  

 ږي، پر یخ یې لیکي، سره لمر ته یې ږدي او... ېـپه څیر چې پریکړې ک
 

ږم چې د افغانانو د افراط او  ېـد دې ښې او مثبتې پریکړې له ښه والي سره،  زه په دې ډار
هرې کورنۍ کوچنی  تفریط په سلسله کې د دې په مقابل اړخ کې بله داسې پریکړه ونه شي چې د  

 ږي.  ېـکه د ښونخي پر الر تر سترگو شو، هغه ته به د مرگ تر پولې سزا ورکول ک 
 

کومې ډلې ټپلې چې همدا اوس په افغانسمتان کې د واک پر گدۍ ناست دي، مخکې له واک نه،  
کله چې په مسلحانه اپوزیش دریځ کې وو، د ښونځیو سوزول او د ښونکو حاللول یې ثواب  

اوس چې دوی په واک کې دي، هماغه د دوی کارونه اوسنی مسلح اپوزیشن تکراروي،    گڼل، خو
ږي او نور داسې  ېـږي، بلکې غیر شرعي او ضد بشري گڼل کېـ نو دا نه یوازې ثواب نه گڼل ک

 ډیر مثالونه. 
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بله خبره دا ده چې باید په ځیر ولیدل شي او فکر پرې وشي چې همدا اوس د هیواد د دریگونو  
 و واک د څه ډول خلکو په الس کې دی:  قواو

 
 ــ څومره زدکړې لري؟

 
ــ د دریگونو قواوو په هر ټیټ، منځوي یا لوړ مقام کې چې واک لري، د هغه وړتیا ورسره شته  

 که نه؟
 

 ــ په پای کې د هیواد د ابادولو او نوي نسل د روزلو په برخه کې څه ډول فکر کوي؟  
 

او   له مقالې، کتاب  به  دندو او مسولیتونو په باب څه ولیکم، خبره  د  قواوو  که زه د دریگونو 
کتابونو نه هم واوړي. یو لنډ خو ډیر هنرمندانه مثال به یې زه دلته راوړم چې زما یوه فیسبوکي  

ټه په طنز ډوله ژبه داسې حقیقت لیکلی چې له خندا  ې کال د جون په یولسمه ن  ۲۰۱۶ملگري  د  
 به دې بډوډي ورته ونیسې او د اوښکو په تویولو به دې اوښکې وچې شي.  

 
زما یو نالیدلي فیسبوکي اشنا دغه څو جملې د پارلمان د وکیالنو په باب لیکلې وې چې د مالیې  

اپي کړې او سر لیک مې  له وزیر څخه څه غوښتنې لري. په هغه وخت کې ما دا څو جملې ک
 ورته وټاکه:  

 
 »د دایکندي وکیل، د کندهار وکیل« 

 
 دلته د مثال له پاره رانقلوم:  جملېاوس هغه 

 
 تاسو،ټاپه وهل یې پر  »
 

جوړولو پیشنهاد ور وړي، د پنجشېر  په کابل کي د مالیې وزیر ته د ډایکنډي وکیل د پوهنتون  
وکیل د روغتون درخواست کوي، د کاپیسا وکیل د سړک پخولو ږغ پورته کوي، د پروان وکیل  

   د برېښنا د پایو د ال ټینګښت ټینګار کوي...
 

سره د بلي جامع د جوړولو  ،  خو د لوی کندهار وکیل د تر حساب تېرو مساجدو او جامع ګانو سره 
 ې ته اوس په کوم نظر ګورئ؟ آمر ځني اخلي! د

 
 زموږ اولنۍ اړتیا څه ده؟ خبر یاست چي په ټول اروزګان کي څو مکتبونه او پوهنتونونه لرئ؟  

 
درنه  لږ  ده، چي  معلومه  در  یې  کیسه خو  مېرویس   د روغتون  کندهار  د  زخمیان  پېښه وسي 

 ...روغتون ته راځغلوي
 

 دین یې دام دئ د دنیا په الر کي ایښئ 
 ات ــلوقـخـرا اړوي وحشیان د مرې  ـپ

 
 « رحمان بابا »

  

https://www.facebook.com/nisar.salih?fref=nf
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کله   یې  پایله  دي، خو  دولتي هڅې شوې  او  پاره رسمي  له  تعلیم  د  نجونو  د  کې  افغانستان  په 
محسوسه او کله به ال درکه وه. حتی داسې هم شوي چې افغانستان د نجونو له پاره تر ټولو  

 خطرناک هیواد ښودل شوی دی. 
 

   خپور کړ چې سر لیک یې داسې و:  راپور یوکال په اکتوبر کې   ۲۰۱۷بي بي سي  د 
 
 « افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد»
 

تر سرلیک الندې یوه    »یوه بله نیکنامي؟« او رپوټ له لوستلو سره سم مې د   د دې سر لیک
 مقاله ولیکله او سمدالسه مې خپره کړه.  

 
 دي:  لیکليد دې مقالې په یوه برخه کې ما )آصف بهاند( داسې 

 
( د »نجونو نړیواله ورځ« ورځ ولمانځل شوه او زمو میډیا  ۲۰۱۷/۱۰/۱۱»څو ورځې مخکې )

هم لږ و ډیر ونډه په کې واخیسته. ځینو هسې یاده کړه، ځینو په ښو تورو سره د نجونو د قدرداني  
یوه نیمه مقاله خپره شوه، د نجونو د ژوند د خرابوالي په باب گزارشونه...  له پاره یو څه ولیکل،  

 او ځینو ال ولیکل چې دا ورځ بیا له کومه شوه. 
 

په هر ډول چې و، د نجونو په باب یو غږ اوچت شو او یو ځل بیا د هیوادوالو او نړیوالو تر  
افغانستان کې د نجونو ژوند له هره اړخه  غوږونو پورې دا خبر او دا چیغه ورسول شوه چې په  

 خراب او تریخ دی او ډیره سلنه له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي نه لرې دي. 
 

د نجونو د ورځې د لمانځلو په لړ کې داسې تایید شوي او نا تایید شوي ارقام هم وړاندې شول  
مې دي او د دې  چې د دوو میلیونو په شا و خوا کې نجونې ښونځي ته د تگ له حق نه محرو

محرومیت تر څنگه د تاوتریخوالي له ظالمانه ډولونو سره هم مخ دي. که ښوونځي ته الړې هم  
ږي چې ښوونځي ته  ېـښودل ک ېشي، اویا سلنه نجونې په لږ لوړ سن او لږ جگ ټولګې کې نه پر

  ادامه ورکړي؛ د دغو عیني ستونزو سره، سره د ښوونې او روزنې وزارت هم په ټاکلي وخت 
 د نجونو ورځ ولمانځله. 

 
وروسته له دې چې په میدیا کې د نجونو د ورځې درز دروز لږ غلی شو، بي بي سي داسې یو  

 رپوټ خپور کړ چې هر بادرکه او با احساسه انسان ته ټکان ورکوي... 
 

د بي بي سي په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې څلورم ښودل شوی دی چې  
 نجونې په کې د تعلیم نا وړه حالت لري... 

 
ږي، له بده مرغه چې افغانستان په کې وي او  ېـ د نړۍ په هر گوټ کې چې یو منفي لست خپر

 دا دی اوس مو په دې لست کې هم توره کړې، څلورم یو او دا په هیڅ وجه پټیدای هم نه شي.  
 

ثابته هم شي چې ډیره سلنه موږ خپله  مالمتیا چا ته ور له غاړې ده، دا هم څوک نه مني، که  
افغانان مالمت یو، بیا خو جنگ او د جگړې نوم شته چې پړه ور له غاړې کړو او ځانونه سپینې  

به مو هیره وي چې د غیرت، شرم او ځینو نورو دالیلو له  ېـکوترې معرفي کړو، خو هغه ش
الس په سر او د کور    مخې خور، لور وهو ټکوو او دې ته یې اړ باسو چې له ښونځي څخه  

ږي، هغه  ېـ بندیوانه شي، ښونځي ته د هغې )نجلۍ( په نه تگ چې څومره نورې ستونزې را والړ
 هیرې وي.  مو

http://www.bbc.com/pashto/world-41592894
http://www.taand.com/archives/97611
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پخوا ما په خپلو مقالو کې د نورو والیتونو مثالونه ورکړي و، خو همدا اوس په میډیا کې داسې  

م په څلورو ولسوالیو کې یوه  خبرونه راځي چې ال د ننگرهار غوندې فرهنګپاله والیت کې ه
 وکړئ:   پاملرنهښځینه فارغه نه شته. دغه رپوټ ته 

د ننګرهار والیت د پوهنې ریاست چارواکي وایي، چې د دغه والیت په څلورو ولسوالیو کې  »
 ده. ټولګي فارغه شوې نهتر اوسه یوه جلۍ هم له دولسم 

 
د پوهنې ځای ناستي رییس سید عیسی سادات سالم وطندار ته وویل، چې په یو شمېر ولسوالیو  

 ږدي. ـ کړو ته نه پرېږم ټولګي پورته زدهـ کې ان ځینې کورنۍ خپلې لوڼې له شپ
 

ولسوالیو کې د دولسم ټولګي یوه    دوربابا، اچین، نازیان او اللپورهد پوهنې رییس وایي، چې  
 «   لري. فارغه هم نه

 
دا چې په نړیواله کچه د افغانستان نوم  په هغه لست کې په څلورمه شمیره کې درول شوی چې  

 د نجونو د تعلیم له پاره نا وړه حالت لري، )دا هم ځانته دالیل لري(... 
 

)اشرف    قلموالو هڅې، د ځینو دولتې  مقاماتوکیدای شي د تعلیم د مسالې په برخه کې د ځینو  
غني روان کال د ښونې او روزنې کال اعالن کړ( او د ځینو نا دولتي ټولنو )قلمالر ټولنه، ویسا  

( د هڅو  لړ ۍ یې همدا اوس د هیواد په بیال بیلو برخو کې روانه ده   انقالب  تعلیميد    چې  ورونه، 
تاثیرات به وي، یا په عیني ژوندانه کې د شته نیمگړتیاوو او اړتیاوو درک او ورباندې پوهیدنه  

ه دومره لوړه شوې چې اوس د نجونو د تعلیم مخه  او ورسره د خلکو د پوهې او مالوماتو کچ
 ږي. ېـ نیونکې کورنۍ په جرمانو محکوم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://salamwatandar.com/pashto/Article.aspx?a=35215
https://www.facebook.com/matiullah.wesa?fref=nf
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 غمیزه ې«بهارد »  د »ستایش« په غمیزه پسې
 

په همدې نږدې ورځو کې یو ځل بیا په ایران کې له افغانانو سره یو بل ستر جنایت تر سره  
  ایران په اصفهان دا خبر ورکړ چې د    فارسي  او بي بي سي  پښتو شوی دی. همدا نن بي بي سي 

نسي تیری شوی دی. ماشومه له الرې تښتول  جپه ښار کې پر یوې پنځه کلنې افغان ماشومې  
 رې غورځول شوې ده. ېـ نسي تیری ورباندې شوی او بیا نیم ژواندې چجشوې 

 

 کې راغلي دي:  رپوټ  سي پهد بي بي 
 

د ایران په اصفهان ښار کې پر یوې افغان ماشومې نجلۍ جنسي تېری شوی دی. د ایران د  »
ویلي، دغې افغان ماشومې د  بېړنیو پېښو د ادارې رییس رضا جعفري د ایلنا خبري اژنس ته  

خپل کور مخې ته لوبې کولې چې تښتول شوې او څو ساعته وروسته په یوه کنډواله ځای کې  
 .موندل شوې ده

 

 .ښاغلی جعفري وایي دغه ماشومه اوس له روغتون رخصت شوې ده
 

ې په تهران کې د افغان سفارت د پېښو مسوول مسعود فریادي له رسنیو سره په خبرو کې پر دغ
لپاره د  او د کډوالو  د پولیسو  ایران  د  وایي دغه پېښه  پخلی کړی او  ماشومې د جنسي تېري 

 .ملګرو ملتونو عالي کمشنر تر څېړنې الندې ده
 

 .د ښاغلی فریادي په وینا تراوسه په دغه پېښه کې ښکېل کسان نه دي نیول شوي
 

سي ته ویلي، دا پېښه د سې شنبې  د دغې نجلۍ یو خپلوان چې له ایرانه بهر ژوند کوي بي بي  
غبرګولي( په اصفهان ښار کې هغه مهال شوې چې دغه نجلۍ د ډوډۍ اخیستو لپاره    ۹په ورځ )

 .له کوره وتلې وه
 

دغه کس چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي، پر موټر سایکل سپاره کس نجلۍ تښتولې  
 .او جنسي تېری یې پرې کړی دی

 

ږدول  ـ لۍ کورنۍ د اصفهان پولیسو ته خبر ورکړی او روغتون ته لېدی وایي، وروسته د نج
 .شوې وه

 

ږی جنسي  ـڅو ورځې وړاندې، پر ټولنیزو رسنیو د یوې پنځه کلنې افغان ماشومې چې ویل کې
تېری پرې شوی خبر الس په الس کېده، خو هېڅ کومې کره سرچینې دغه خبر نه دی تایید  

 « .کړی
 

ږي، په  ېـ انو باندې جنسي تیری کملومړی پیښه نه ده چې پر افغان ماشودا پیښه په ایران کې  
 کال کې هم پر یوې بلې افغان ماشومې باندې چې ستایش نومیده، جنسي تیری شوی و.   ۲۰۱۶

 

په هغه وخت کې هم ما خپل غږ اوچت کړ او دوې مقالې مې ورباندې ولیکلې. په لومړني مقاله  
 لیکلي وو:  داسې( کې مې مرګونه او دوه چلندونه دوه ماشومان، دوه )
 

تښتول    (ستایش )د تهران د ښار په څنډو کې د ورامین په سیمه کې شپږ کلنه افغان ماشومه  »
دې   .کیږي، بیا ور باندې جنسي تیری کیږي، بیا وژل کیږي او بیا ورباندې تیزاب پاشل کیږي

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44344558?ocid=socialflow_facebook
http://www.bbc.com/persian/afghanistan-44343542
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-44344558?ocid=socialflow_facebook
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_dwa_mashoman_dwa_margona.pdf
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عمل ته څه نوم کیښودل کیدای شي او څه ډول توجې کیدای شي؟ د ټولو ملي، سیمه ایزو او  
 : ینو په رڼا کې، باید دغو خبرو ته پام وشي نړیوالو قوان

 

 ــ له دې پیښې سره د ایراني چارواکو چلند،
 

ــ د ایراني مقاماتو، میډیا او زموږ د هیواد د ایران پلوو او پر ایران مینو اشخاصو او آدرسونو  
 پټه خوله،

 

 ــ زموږ د عامو خلکو هر اړخیزه بیوسي،  
 

   .او جسمي معلولو او معیبو چارواکو بې غوري ــ او د افغانستان د دولت د فکري 
 

لرې نه په همدې زمانې وخت کې د افغان ماشوم له غمیزې څو ورځې وروسته یو ایرانی شپږ  
کلن ماشوم د ایران په زنجان نومي ښار کې څاه ته لویږي، مړ کیږي، قضایي مقامات د هغه  

بیا توقیف کوي، خو د افغان وژل شوي  ښار ښاروال او څو تنه نور مسولین لومړی بر طرفه او  
ته هم نه پریښودل کیږي او د سپڼ په    «تحسن» ح  ماشوم کورنۍ او خپلوان د دوی په اصطال
مي؟، برادري  وا،وا قانون؟، وا، وا جمهوري اسال .اندازه غږ جګولو حق هم نه ورکول کیږي

 رکړل شي؟ او هم کیشي او هم زباني او نور هم همدې دوو چلندونو ته کوم نوم و 
 

. د هغې مقالې په یوه برخه کې بیا  « عنوان مې ورکړی و غمیزه  ستایش  دچې » مقالهاو دویمه 
 داسې راغلي دي: 

 

ندې، د تهران د  کال اپریل په اولسمه نیټه د آخوندي رژیم د ټیکه دارانو تر ږیرې ال ۲۰۱۶د »
نومې افغان ماشومه د آخوندي رژیم د وحشي    «ستایش »ښار په څنډو کې د ورامین په سیمه کې  

ستایش یې له ټول معصومیته سره ووژله او د   .بچیانو د شهوت ښکار کیږي او بیا وژل کیږي
آخوندي رژیم استازو، د ستایش خپلوان او د هغوی نور خوا خوږي افغانان سپڼ ایستلو ته هم  

شپږ کلن ماشوم د ایران په زنجان  پرې نه ښودل؛ په همدې وخت او همدې هیواد کې یو ایرانی 
تنه نور   نومي ښار کې څاه ته لویږي، مړ کیږي، قضایي مقامات د هغه ښار ښاروال او څو 

هغه وخت   .مسولین لومړی بر طرفه او بیا توقیف کوي. لکه چې آخوندي تفاوت همدومره وي 
ښ دي چې بیا  په دې ډول د ستایش پر وژلو او دوسیه باندې خاورې واړول شوې، اوس څه پی

آخوندي رژیم د ځان بر حقه ښوولو له پاره او د عدالت د پلي کولو په نامه ډمامې را پیل کړي  
څومره افغانان چې په ایران کې په دار   .دي چې د ستایش قاتل دوه ځلي په مرګ محکوم شو

مړي  سلنه باندې د مخدره توکو د کار و بار تور لګول شوی دی او    (۹۹)ځړول کیږي، نه نوي 
 یې بیا بیرته د هغوی پر کورنیو خرڅول کیږي.  

 

دا دوسیې او نور هغه ظلمونه چې د ایران په جغرافیاي محدوده کې د افغانانو په حق کې شوي  
ړل شي؟؟؟ افغان چارواکي خو یې هسې هم په فکر کې نه  ېـږي، په کوم عدالت کې به وڅ ېـاو ک

ي چې باید و یې نه کړي، د شمالي کوریا د  دي. په کابل کې ناست واکداران هغه کارونه کو
  ...اتمي آزموینو غندنه کوي او

 

و سړیه! ستا یې په کوریا څه او ستا یې د هغوی پر اتمي آزموینو څه غرض؟ خپل کور کې دې  
توره سپۍ لنګه ده، په زرګونو بچي یې خلکو ته غاپي او خولې ور اچوي، د تورې سپۍ کونګري  

 ..« .در و تړئ
 

دلته ما د تیرې او اوسنۍ پیښې یو لنډکۍ گزارش برابر کړ، اوس به بیا ولیدل شي چې د کابل  
 مسؤلین څه کوي او د تهران مسؤلین د اسالمي رژیم د عدالت په سیوري کې څه اجرآت کوي. 

 
 

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


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
103، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قیمتي جامې او وږي نسونه 
 

 ماشوم پلورنه، د یوې غمیزې دوام 
 

کې د یوې بلې غمیزې یادونه کړې ده. دا ځل د طبیعت قهر او جبر    رپوټ»تاند« په یوه نوي  
دی او دا قهر او جبر چې د »اشرف المخلوقات« له ظلمونو سره یو ځای شي، بله بال ورنه  

انسان پر بدن ویښته  ـجوړې د  لیدل خو یې ال څه کوې چې لوستل یې هم  ږي، داسې بال چې 
 دا څو جملې د تاند د راپور یوه برخه ده: سیخوي. 

 
 

»سي این این تلویزیون په هرات کې د وچکالۍ له کبله د بادغیس له ګڼو بې ځایه شویو کورنیو  
 سره خبرې کړي دي. 

 

  ۳د هغوی په منځ کې یوه هم اکیله )عاقله( ده چې یوه سړي د خپل لس کلن زوی لپاره په  
 زره ډالره اخیستې ده. 

 

د نیویارک پوست ورځپاڼې د راپور له مخې، د بادغیس د بې ځایه شویو په منځ کې یوې بلې  
 کلن سړي د دې لپاره پلورلې چې پور پرې کړي.  ۲۰کلنه لور پر یوه  ۴مور خپله 

 

 خو د اکیلې مور مرمرینه وایي چې د خپل زړه ټوټه پلوري. 
 

 ږي چې پلورل شوې ده: ـمرمرینه وایي، لورکۍ یې نه پوهې
 

»دا په ځان خبره نه ده ، څنګه به پوی شي؟ دا ماشومه ده. خو ما بله چاره نه لرله. که ژاړي  
 ناچاره وي؟« یا خاندي، باید الړه شي. څوک به د خپل زړه ټوټه وپلوري مګر دا چې 

 

 
دا پاسنۍ څو جملې د زړه سوی له بریده وړاندې، اور را اچوي، لمبه کوي مې او زه یې د افغان 

  ،غمیزې یو بل څپرکی گڼم. په اوسني وخت کې یې د نورو پیغورونو او تورو داغونو تر څنگ 
 یو لوی پیغور او تور داغ ځکه گڼم چې: 

 

 

 
 
 

http://www.taand.com/archives/116319
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104، لومړی ټوک ښـځـگـلې

کال کې موږ نه یو توانېدلي چې حد اقل د خلکو نسونه ماړه    ۲۰۱۸ــ د یویشتمې پیړۍ په  
 کړو،

 

همدې وږو له پاره په رالېـږل شوو پیسو داسې جامې او موټـر اخلي   ــ دولتي واکداران مو، د 
 او کاروي یې چې خیرات ورکونکو ال په خوب کې هم نه دي لیدلي،

 

 ــ او... 
 

اندو او قلمموالو د ماشومانو، کوچنیانو او نوي نسل د ښې پالنې او روزنې په پار، د ځینو روڼ 
ماشومانو او کوچنیانو د سواد او په نوې بڼه د روزلو غم کاوه؛ اوس دا دی همدې ماشومانو ته  
د یوې مړۍ ډوډۍ د ترالسه کولو له پاره میندې پلرونه هغوی ځکه خرڅوي چې د کورنۍ پاتې  

 ه وژغوري. غړي له مرگ
 

ماشوم پلورنه ستره غمیزه او د مجبوریت انتها ده. زما یادونه او سترگو لیدلی حال داسې وایي  
چې د ماشوم پلورنې دود زموږ په هېواد کې پخوا هم تېر شوی، خو نه په دې بڼه. زما د یاد  

والیت   بیلگه یې ورگرځي د څلویښتمې لسیزې پای او یا د پنځوسمې لسیزې پیل ته چې په غور
کې د وچکالۍ په وجه د هغو سیمو خلک شاوخوا والیاتو ته کډه شوي او سر یې ان تر کابله هم  

 رسیدلی و. 
 

هغه وخت هم له غور نه کډه شویو خلکو خپل ماشومان یا خرڅول او یایې پرته له پیسو، یوازې  
 د ژوندي پاتې کېدو په پار خلکو ته ورکول. 

 

ود طرزي لیسه کې زده کونکی وم، د همدې مهاجرو څو  هغه وخت زه )آصف بهاند( په محم
ډلې د داراالمان د بڼ په شنو چمنونو کې اړولي وو. دا مهاجر وچکالۍ دومره ځپلي وو چې د  

 داراالمان مانۍ په بڼ کې یې له رڼو اوبو ډکو ویالو او شنو چمنو ته جنت ویلې. 
 

لي کې و. داسې هم وشول چې زموږ  زموږ پلرنی کور د کابل د چهاردهي په دهمرادخان نومي ک
د کور دروازه وټکول شوه، که گورو د همدې مهاجرو له ډلې نه یو مجبور پالر والړ و او ویل  

 یې چې دا ماشوم خرڅوم. زما پالر هغه سړی وپوښته چې ته ولې دا ماشوم خرڅوې؟
 

 هغه وویل: 
 

ندي پاتې کېدو له پاره یې وړیا  »ما سره یې نور د مړولو توان نه شته، په پیسو یې واخلئ، د ژو
 هم درکوم او...« 

 

او اوس تاریخ د افغانستان پر ستیژ باندې، دا غمیزه بیا په تکرار سره ښیي او لوبغاړي یې هم  
بیا په تکرار سره د هماغې سیمې خلک دي؛ خو توپیر یې دا دی چې په پخوا وختو کې به دولتي  

پاره گدایي کوله او یوه، یوه مړۍ به یې د وږو تر  مشرانو په ریښتیا د همدې په نس وږو له  
ږي، خو مسؤلین  ـخولې پورې رسوله؛ اوسنیو مشرانو ته د خیرات پیسې تر کوره رارسول کی 

پورې نه رسوي، بلکې خپله یې کاروي او زیـرمه    نه یوازې د خیرات پیسې تر خیرات خورو 
ټولو مدرنو    جامې کوي یې، تر خیرات ورکونکو نه ښکلې   له  او  او ښکلي موټر پرې اخلي 

 امکاناتو سره، ښکلې ودانۍ پرې جوړوي او بیا د ودانۍ پر پاسنۍ برخه لیکي: 
 

 هذا من فضل ربي
 

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-46327245
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105، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

 
 

 ې رهـبـران پـه سوداگـرو ـ خـرڅـوي ی
 خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
106، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 چپلک«؟؟؟ »لعنت بر زنان استعمال کنندهٔ 

 
 د ترقۍ او پرمختگ لوړې پوړۍ؟ 

 
 کال کشفیات؟  ۲۰۱۸د یویشتمې پېړۍ د 

 
 په نوي عصر کې د افغان مېرمنې دریځ 

 

 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
107، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
بیا هم د فیسبوک د عجایبو بڼ، داسې څه به نندارې ته وړاندې کړي چې له خندا به دې بډوډي  

 ورته وچوي او له ژړا به دې د سترگو اوښکې ورته وچې شي. 
 

چا په خپل نوي اثر کې ــ چې یوازې د فهرست عکس یې د فیسبوک ماما له برکته نندارې  کوم 
ته وړاندې شوی دی ــ نوې مرغلرې سره پـیـیـلي دی چې زه هیله لرم د نوبل راتلونکې جایزه  

 هم وگټي. 
 

زما د فیسبوک پاڼې دانشمند ملگري ډاکتر صاحب بهیج عثماني د یاد عکس له پاره د طنز په  
 لیکلې ده:   جملهډول دا 

 

 « دا په یوویشتمه پېړۍ کې زموږ د علمي پلټنو او څېړنو یوه بېلګه ده.»
 

 ډول:  دې له ډیره قهره یوازې یوه جمله ورته لیکلې ده، پهیو بل چا هم 
 

 « نمیدانم نویسنده این کتاب مادر دارد یا نه...؟»
 

 د دې کتاب له ارشاداتو څخه: 
 

 »لعنت بر زنان استعمال کنندٔه چپلک،
 

 زنگوله دار،لعنت بر زنان پوشندٔه لباس 
 

 لعنت بر زن بهانه گیرنده برای شوهر...« 
 

زه به نوره تبصره نه کوم، یوازې دومره وایم چې دا عصر وگوره او زموږ د ټولنې د ځینو  
غړو د پوهې او نظر څرنگوالي ته وگوره چې ښځې ته له کومو عینکو گوري. دا په اوسني  

 عصر کې زموږ د ښځو دریځ دی. 
 

 ټولې راغلې جملې څو ځلې ولولۍ او بیا خپله قضاوت وکړئ! تاسو په عکس کې 
 

 ځینې خوشباوره خلک بیا وایي چې: 
 

 اوس خلک بیداره شو ي دي! 
 

 دا زموږ د خلکو د بیدارۍ یوه بېلگه ده. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/search/top/?q=bahij%20osmani
https://www.facebook.com/Wowafghanistan/
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108، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 

 : نجیبه لیمه
 
 
 « کیسې Lallo  Lalloکوچنیان او د لـلو، لـلو »
 

 (ځانګړې کیسېد نجیبه لیمه پاره ه  د ماشومانو ل)
 
 

 
 

 د نجیبه لېمه پېـژندنه: 
 

په    مالومات ما چې د نجیبه لیمه په بیوگرافۍ پسې لټه پیل کړه، په ویکیـپـیـدیا کې د دې په باب  
 مخه راغی چې زه یې لنډیز دلته وړاندې کوم: 

 

نجیبه لېمه د بي بي سي پښتو راډیو یوه خبریاله او ویانده ده. نوموړې په لندن کې د خبریالۍ  »
زده کړې کړي او له ډېرو کلونو نه راپدېخوا د بي بي سي پښتو راډیو کارکوونکې  په څانگه کې  

 .ده
 

نېټه د کابل په ښار  (  ۲۹لمریز کال د قوس یا لیندۍ پر نه ویشتمه )  ۱۳۴۷اغلې نجیبه لیمه په  
 .کې د ډاکټر صالح محمد زیري په کور کې سترگی دې نړۍ ته پرانستي

 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%87_%D9%84%DB%90%D9%85%D9%87
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109، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 زده کړې:  
 

زده کړې یې په کابل کې تر سره کړې او لوړې زده کړې یې د مسکو په  د ښوونځي لمړنۍ  
ز. کال کې د ژورنالیزم په څانگه کې د ماسټرۍ بریلیک    ۱۹۹۰دولتي پوهنتون کې کړي. په  

 .تر السه کړ
 

 دندې: 
 

ز. کال د مۍ په میاشت کې د بي   ۱۹۹۲کې په باختراژانس کې وه . د  ۱۹۹۱لمړۍ دنده یی په 
بي سي د فارسي او پښتو څانگو سره په کار پیل کړی او تر همدې دمه یې د بي بي سي د پښتو،  
فارسي، روسي او انگلیسي څانگو سره د ویاندې او خبریالې په توگه کار کړى. د بې بې سي  

 د اغلي نجېبې د کار ځینې بېلگې په دې توگه په گوته کوالي شو:   راډیو سره
 

 د ماشومانو له پاره راډیویي داستانونه او د خیالي کرکټر "خړکى سویکې"جوړونه،  
د راډیویې لنډو کیسو لیکنه. په دغه لړۍ کې یې تر سلو ډېرې کېسې لیکلې او د خیالې کرکټرې  

کال کې په پېښور کې چاپ شوې    ۲۰۰۰یوه ټولگه په "خړکۍ" سره یې ثبت کړي. د دغو کیسو 
 . ده
 

 د بي بي سي مرکچي: 
 

نجیبې لېمې د بي بي سي راډیو لپاره د مرکچي په توگه دنده هم ترسره کړې او په دې توگه د 
 یو شمېر مخورو سره یې مرکې ترسره کړي:  

 

له مسول مال نیازى سره   د طالبانو د واکمنۍ پر محال په جالل آباد کې د ختیځ زون۱۹۹۷ــ په 
 مخامخ مرکه.  

 

د برتانیا د لمړي وزیر تونی بلیر سره د "ډاونینگ سټریت" په  (  ۹زکال داکتوبر پر )  ۲۰۰۱ــ د  
 ماڼي کې مخامخ مرکه،

 

ز کال د نوومبر په میاشت کې د امریکا د ولسمشر د ویاند ډیک چیني سره په سپینه    ۲۰۰۱ــ د  
 مانۍ کې مرکه .  

 

ــ همدا ډول یې د طالبانو د مشر مال محمد عمر اخوند په گډون د حامد کرزی او نورو افغان  
 . لوړ پوړو دولتی چارواکو سره مرکې د یادولو وړ دي 

 

 رسمي سفرونه:  
 

د  ۱۹۹۷په   د پښتنو ښځو  او  ته سفر وکړ  او پېښور ښارونو  د پښتونخوا د کوټې  کال کې یې 
رواني ناروغیو په اړه یې د رادیویي پروگرامونو یوه ځانگړې لړۍ جوړه کړه. د همدې راډیویي  
خپرونې څخه دا دردونکې پاېله اخیستل کېده چې په ډېرو پېښو کې د مېرمنو د عقلي او عصبي  

د روغتوني درملنې پرځاى په زیارتونو کې کیدى. د همدې سفر په ترځ کې یې    ناروغیو درملنه
 جالل اباد ته هم سفر وکړ او د یوشمیر طالبو مشرانو سره یې مرکې هم وکړې .  

 

اغلي نجبې د یوې فعالې او پېژندل شوې ژورنالیستې په توگه د افغانستان په اړوند په یو شمیر  
 :کړینړیوالو کنفرانسونو کې گډون 

 

     ز کال په ژنو کښي د افغانستان په اړه د ملگرو ملتونوکنفرانس،  ۱۹۷۱ــ په 
 

 سفر کړی، يز کال یې کابل ته کار ۲۰۰۱ــ په 
 

 ز کال د توکیو په ښار کي د افغانستان په اړه د ملگرو ملتونو نړیوال کنفرانس، ۲۰۰۱ــ په 
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کلونو کی په روم کې د افغانستان د قانون جوړولو نړېوالو غونډو کې    ۲۰۰٦او     ۲۰۰۳ــ په  
 گډون.  

 

 : د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کي د کنفرانس د جوړونکې او ویناوالې په توگه سفرونه
 

 ز کال کی په هانگ کانگ کې د چینایي ژبې د کنفرانس جوړول، ۲۰۱۳ــ په 
 

 ز کال کی د چین گوانجو ایالت ته د چیني ژبي او ژورنالیزم کنفرانس،     ۲۰۱۴ــ په 
 

 ز کال د بي بي سي د اکاډیمې د هندى ویبپاڼې د جوړولو له پاره هغه هیواد ته سفر،     ۲۰۱۴ــ په  
 

ځانگړو    ۲۰۰۸له   د  پاره  له  ژبو  هغو  د  اکاډمي  بې سی  بې  د  پوري  نن  همدا  تر  نه  کال  ز 
 ویبسایټونو د جوړولو کار پیل کړ چې بي بي سي خپرونې پرې لري. اغلې نجیبه وایي:  

 

ې استدالل دا و چې د بي بي سي خبریاالن په خپله مورنۍ ژبه خبرونه لیکي  د دغه کار له پاره م
او وړاندي کوي یې، ځکه نو اړینه ده چې د دغو ژبو د مالتړ ځانگړي ویبپاڼې جوړې سى. بې  

نورو ژبو ویبپاڼې لرى. اغلې نجیبه لیمه له    ۲٦بي سي اکاډمی د پښتو تر څنگ اوس مهال د  
اکاډمي د ژورنالیزم په پوهنځی کې د نړیوالو ویبپاڼو مسولیت پر  تر اوسه د بې بې سي  ۲۰۰۸

 . غاړه لري
 

 ستاینه او هڅونه: 
 

 : تراوسه اغلې نجیبه لیمه درې ځله ستایل شوېده
 

 .”Sony Award“ ز کال کښي د توني بلېر د مرکې وروسته د راډېو سونى ډالۍ ۲۰۰۱ــ په 
 

مه په سویډن کښي د دوستۍ فرهنگی ټولنې د مشرتابه لخوا    ۱۹ز کال د اگست    ۲۰۱۰ــ د  
 ستاینلیک،   

 

 . کال کی په لندن کې د مسلکي افغانانو له خوا ډالۍ ۲۰۱۴ــ په 
 

ز، کال انگلستان ته کډواله شوه. د واده ثمره یې دوې لوڼې دي،    ۱۹۹۱اغلې نجیبې لیمې په  
  .«    ژوندکوياوس د خپلي کورنۍ سره یو ځای په لندن کې 

 

د   لیکل پیل کړي و، خو  له پاره د کیسو  ډېـر پخوا نه د ماشومانو او کوچنیانو  له  لیمه  نجیبه 
ام کال په دسمبر کې یې په بي بي سي کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د ځانگړو    ۲۰۱۷

د دې د فعالیتونو  کیسو پیلیدل، د نوي نسل د روزلو او مورنۍ ژبې د ساتلو او پاللو په برخه کې،  
په ډله کې داسې نوی باب دی چې د نه هیریدو او د ډېر قدر وړ کار دی. ما )آصف بهاند( د دې  
 کیسو د ارزښت او د نجیبې د کار د قدرداني په پار په هماغه وخت کې الندې مقاله ورته ولیکله: 
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 لـلو، لـلو
 

«LalloLallo » 
 

 ( ځانګړې کیسېپاره ه د ماشومانو ل)
 

 »للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو 
 

 زرغونه ده ښه نجلۍ 
 

 ده تر ټولو گاللۍ 
 

 خبرې نه کوي بیدیږي 
 

 سبا گل غوندې ویښیږي 
 

 للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو« 
 

  و ځانګړکال د دسمبر په اتمه نیټه د بي بي سي له خوا په پښتو ژبه د ماشومانو له پاره د    ۲۰۱۷د  
 : ولیکلدل پیل شول. په دې باب بي بي سي پښتو داسې خپرېو کیس

 

اوونیو پورې له بي بي سي د للو للو په نامه ماشومانو    ۱۰سر له ننه هره جمعه به تر راتلونکو  »
 .لپاره ځانګړې کیسې خپرېږی

 

د کیسو دغه لړۍ له بي بي سي پښتو او دغه راز افغانستان کې له شمشاد ټلویزیون او پاکستان  
 .کې له مشرق ټلویزیونونو کتلی شئ

 

 « .دغه لومړنۍ ګڼه د زرغونې او شاپېرۍ کیسه ده 
 

اړین، په ځای او ښه عمل دی. زه د خپلې مقالې په پیل کې، د نوي نسل د روزلو د  دا یو ډیر  
نهضت د یو الروي او پلوي په توگه د دې پروگرام له جوړونکو، لیکونکو او خپرونکو نه مننه  
کوم، په ځانگړي ډول له آغلې »نجیبه لیمه« نه بیا، بیا مننه کوم چې دا کیسې لیکي او د ماشومانو  

 یانو له پاره یې، د دوی له خوښې سره سم په خپل خواږه غږ کې اوروي. او کوچن
 

شوم،   خوشاله  ډیر  زه  شول،  راښکاره  خبرونه  لومړني  خپرونې  دې  د  کې  میډیا  په  چې  کله 
سمدالسه په دې باب د یوې مقالې د لیکلو فکر راته پیدا شو، نو مې په لومړي سر کې دغه 

 جمالت ولیکل: 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288663
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  وختونو کې د بي بي سي پښتو له لوري د ماشومانو له پاره د کیسو ځانگړې خپرونه په دې نږدې  
پیل کیدونکې ده. د دې پروگرام  «  پاره ځانګړې کیسېه  د ماشومانو ل(  LalloLallo)  لوـل،  لوـل»  

مشرې    نالین مشر اسمعیل میاخیل او د بي بي سي اکاډمۍ نړیوالو پاڼوآد پښتو  په مسؤلینو کې  
 نومونه یاد شوي دي.  نجیبې لېمې 

 

د دې زیري له خپریدو سره سم، د نوي نسل د روزلو ځینو پلویانو چې شمیر یې بیخي لږ دي  
 خپل نظریات څرگند کړل. د څو تنو نظریات را اخلم: 

 ولیکل:»  داسېکریمه نعیمي 
 

 >> للو للو <<
نن د بي بي سي تر خبري    -د کوچینانو لپاره کیسې چي نجیبې لېمې لیکي او وړاندي کوي یې  

������  .تلویزیون : په کوچینانو یې لیدل مه هېروئ  ��خپرونې وروسته پر شمشاد     👩👧👧     » 
 

 ولیکل:   داسېبیا ثنا ساپۍ 
 

ډېره خواري  که خپل بچي او په کور کې ماشومان لرئ دا کیسې پرې ګورئ. نجیبه جانې پرې  »

 �🁏🁌�  .کړې ده

 « LiterateAfg#  ️☮������#تعلیم_فرض_دی 
 

په خپله نجیبه لیمه هم له بي بي سي سره په مرکه کې وویل او هم یې په خپله فیسبوک پاڼه کې  

 ولیکل:  بابد دې کیسو په 

 
 للو للو، د ماشومانو لپاره د بي بي سي پښتو ځانګړې کیسې»

 « پاڼو، شمشاد او مشرق تلویزیون هر جمعه پر بي بي سي پښتو 
#LalloLallo #للوللو #PashtoChildrenStories 

 . ډیر ژر له بي بي سي نه
 

 :کوچنیانو له پاره د کیسو نوې لړۍ  د
 

Starting soon! A new series of bedtime stories for children on BBC 
Pashto, Online and TV. « 

 
د دې پروگرام او د دې کیسو د شکل او محتوا په باب د بي بي سي او د دې کیسو ځینو مسؤلینو  

 دي:  کړي  خپل نظریات داسې څرگند
 

 :د بي بي سي افغان څانګې مشره مینه بکتاش یې په اړه وایي»
 

زموږ دغه نوې لړۍ د ماشومانو لپاره ده او هدف یې دا دی، چې دوی ترې خوند واخلي او زده  
مېندو او پلرونو لپاره هم دي، چې هیلمن یوو زموږ  کړه وکړي. دغه راز دا کیسې د ماشومانو د  

 .خپرونې په فعاله توگه وگوري، واوري او له محتوا یې برخمنې شي
 

 :د دې پروژې مشر او د بي بي سي پښتو ډیجټل څانګې ایډېټر اسمعیل میاخېل په دې اړه وایي
 

ږي. له دغې نوې  ـ ورایه لیدل کېپښتو ژبه کې د ماشومانو لپاره د دغه ډول مطالبو لږوالی له  
ږي، موږ هغو  ـلړۍ سره چې په انځوریز او ویدیویي بڼې په زړه پورې کیسې په کې وړاندې کې 

د للو للو لړۍ کیسې په اسانه،  . ږو چې له دغه ډول موادو لږ برخمن ديـنویو مخاطبینو ته رسې
مۍ نړیوالو  د بي بي سي اکاډروانه او پسته ژبه ویل شوې دي. دغه کیسې نجیبې لېمې لیکلي چې  

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D9%84%D9%88?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%84%D9%84%D9%88%D9%84%D9%84%D9%88?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/hashtag/lallolallo?source=feed_text&story_id=10214853431159276
https://www.facebook.com/KarimaNahimi16/?hc_ref=ARTkiduCDbG1dNyC_c0my3Qtl16Ng0URRxi0Uv6T9Ioyk-QnJn0zEgSP8iB2bptqOPc
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/najiba.kasraee
http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288745
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وېبپاڼو ایډیټره ده او له بي بي سي سره یې پښتو برخه کې د ژورنالیستې په توګه دنده پیل کړې  
 .وه

 

په دغو کیسو کې د رښتینولۍ، په الرو کوڅو کې د خوندیتوب الرښوونو، الس مینځلو او غاښونو  
ماشومانو سره له  دا  او  هکله خبرې شوې  په  اهمیت  مرسته کوي، چې خپل شاوخوا    پاکولو 

 .چاپېلایر ښه وپېژني
 

د کیسو لپاره انځورونه کابل مېشتې ځوانې انځورګرې نسیمې محمدي کښلي دي، دغو خوځنده  
تصویرونو د کیسې ویلو پر مهال د نجیبې گرد چاپېره داسې چاپېلایر جوړ کړى چې د ماشومانو  

 « .لپاره خوندور او زړه وړونکى دی
 

سونامې او له هغې سونامې د رازیږدلو ناخوالو په دایره کې، زموږ د ټولنې د ډیری  د جگړې د  
وگړو، په تیره ماشومانو او کوچنیانو د ذهن په هر کونج او پیچومي کې، د وینې په هر څاڅکي  
کې، په کتلو او حرکاتو کې یې او ال په هر تنفس کې یې، تاوتریخوالی، وهل ټکول، وژل، د  

 ږي. ـږي او احساسیـیر او... له ورایه ښکاریوسلې کارول، و 
 

د ټولو خلکو او په تیره ماشومانو او کوچنیانو له ذهن نه د دغو شیانو توږل، پاکول او لرې کول  
یوې سترې عاطفې ته اړتیا لري او دا عاطفه یوازې د ادبیاتو له الرې کیدای شي چې ماشوم ته،  

 کوچني ته او نوي نسل ته ور ډالۍ شي. 
 

اوس چې بي بي سي د ماشومانو له پاره د کیسو ویلو او وړاندې کولو دا لړۍ پیل کړې ده،  
ډیر امید دی چې دا هیله به پوره کوي او په معنوي لحاظ به د افغان ماشوم عاطفي السنیوی  

 کوي.  
 

امکاناتو سره  او س چې د یوویشتمې پیړۍ د دویمې لسیزې په نیمایي کې د تکنالوژۍ له دومره 
ژوند کوو، نوالزمه ده چې هغه قلموال چې د کوچنیانو د ادبیاتو په باب فکر کوي او څه تخلیقوي،  
داسې څه دې ولیکي چې هغه د کوچنیانو له پاره د درک او پوهیدو وړ وي، یعنې ساده او د  

 هغوی په ژبه لیکل ورته وکړي. 
 

لیکي، باید د کوچنیانو دنیا ته ور ننوزي، ځان هلته  هغه لیکوال او شاعران چې کوچنیانو ته څه  
احساس کړي، کوچنی درک کړي او بیا د هغه له غوښتنو سره سم قلم وچلوي او داسې څه ورته  
څه   پوښتنو سره سم څه ورکړي، هغه  او  له غوښتنو  اوسنۍ زمانې  د  ته  کوچني  ولیکي چې 

 الرښود په ډول مرسته وکړي. ورکړي چې د کوچني په راتلونکي ژوند کې له هغه سره د 
 

ما ولیدل او ګورم یې، له هغې ورځې چې زه په ښه او بد پوه شوی یم، له هغې ورځې مې چې  
قلم چلول زده کړي دي، په تیره بیا له هغې ورځې مې چې د کوچنیانو په باب، د هغوی د روزنې  
په باب او د هغوی د دنیا او ادبیاتو په باب فکر کړی؛ موږ ډیر وخت او امکانات له السه ورکړي  

چې اوس یې په ارزښت پوه خلک، حسرت او افسوس کوي، خو تش حسرت او افسوس    دي
کول څه ګټه نه کوي. موږ باید له اوسنیو امکاناتو او ټولو تجربو څخه استفادې وکړو، په خپله  

کوچنیان وپیژنو، د هغوی روان او دنیا درک کړو او د نوي  ماشومان او  کورنۍ او ټولنه کې  

سم هغوی ته د کوچنیانو د ادبیاتو په نامه داسې څه ولیکو چې کوچنی د  زمان له غوښتنو سره  
خیال او هوس له نړۍ نه وروـ ورو را وباسو او د ده په ژوند کې د راتلونکې نړۍ نه یې خبر  

 کړو. 
 

کورنیو کې   افغان  ډیری  په  بدلون راولوو.  چلن کې ژور  په خپل  کوچنیانو سره  له  باید  موږ 
ږي، چې دا د هغه په ذهن او راتلونکي ژوند  ـدید ویده کولو ته اړ ایستل کیماشومان په ډار او ته

باندې ژور منفي اثر بریباسي. هغه ته باید د خوب په وخت کې کیسې وویل شي یا ولوستل شي،  
او د نه   په وجهخو زموږ په ټولنه کې ډیری کورنۍ د خراب اقتصاد له کبله، د سواد د نشتوالي 
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ماشوم باندې د خوب په وخت کې نه یوازې پټکې کوي، بلکې د راتلونکې  ر  پ   خاطر،پوهیدنې په  
ورځې د جبري فزیکي کار او نویو ستونزو یادونه هم ورته کوي او کوچنی د ستونزو له یوه  

 ږي.ـدرانه بار، روحي فشار، تشویش او ډار سره ویده کی
 

خوراک او هر څه له پاره امکانات  په پرمخ تللو هیوادونو کې د ماشوم د پالنې، روزنې، خوب 
ږي هم. په دې دلیل چې د ټولنې د پوهې کچه او د  ـ برابر دي او له پروګرام سره سم تطبیقی

کورنیو او میندو پلرونو د پوهې سطحه لوړه ده. کوچنی پیژني درک کوي یې او هر هغه څه  
واد کې  ېموږ په ههغسې یې ورته برابروي او هماغسې ورسره کوي، خو ز  ، چې ورته اړین دي

او زموږ په ټولنه کې په دې برخه کې یا قوانین نه شته او که کوم قانون وي هم، هغه څوک نه  
تطبیقوي او زموږ د ټولنې ماشوم ته او بیا زموږ د ټولنې کوچني او تنکي زلمي ته د پرمخ تللو  

د ډیر پخواني حاکم کلچر    پر ټولنه باندې   ،ټولنو د امکاناتو دوه درې یا پنځه سلنه هم نه وي برابر 
ږي  ـپه دایره کې ماشوم او کوچنی د ژوند په داسې یو مجبور او تنګ چاپیلایر کې را ګیر کی

 ږي. ـچې کوچنی له فزیکي او رواني پلوه د تباهۍ کندې ته ورپورې وهل کی
 

ت  ږي، د ذهني جوړښـلایر کې د کوچني د جسمي ودې مخه نیول کی ـېـپه دغسې یو منفي او بد چاپ
ږي. کله چې کوچنی  ـښودل کیېږي او د هغه د راتلونکي ژوند د تباهۍ بنسټ اـتهداب یې خرابی

په دغسې یو جسمي او ذهني خراب حالت کې لوی شي چې د هغه د کوچنیتوب د حق دوه سلنه  
هم ور نه کړل شي، بیا نو هیڅ څوک حق نه لري چې له هغه نه د مثبت عمل او کومې ښیګڼې  

 پالر، نه کورنۍ او نه هم ټولنه.  ـ مورتمه ولري. نه 
 

په ارزښت پوهیې په هغو ه او د هغو  ـوادونو کې چې د ماشومانو اوکوچنیانو  ته  ږي، کوچني 
په   که  په چوکاټ کې،  امکاناتو  نویو  د  تکنالوژۍ  نوې  د  پاملرنه شوې چې  دومره  ته  ادبیاتو 

، د کوچنیانو له پاره په سل  کمپیوتر کې یوازې ولیکل شي:»د کوچنیانو ادبیات« او کلیک شي 
ګونو او ال زر ګونو کیسې او شعرونه تر السه کیدای شي. په یادو هیوادونو کې د کوچنیانو په  

 مورنۍ ژبه په سل ګونو کارتوني فلمونه او نور امکانات شته دي. 
 

نړۍ او روان   په هغو ټولنو کې ماشوم، کوچنی او د هغو  دا ټول د دې ګواهي ورکوي چې 

ږي، د هغوی  ېـ ږي، د پالنې او روزنې الزم چاپیلایر ورته برابرـاو درناوی یې کی  يدل شونژـېـپ
ږي. دا په حقیقت کې د  ېـله عمر او غوښتنو سره سم اړین کتابونه، کیسې او فلمونه ورته برابر

یې   سم  یې کوي.  پاره  له  ټولنو  او راتلونکو  نسلونو  ده چې راتلونکو  پانګونه  ټولنو هغه  هغو 
روزي چې په راتلونکې کې یو سالم او روغ کارګر، پوه انجنیر، سم ښوونکی، زیرک طبیب  

    … او په وطن او خلکو مین رهبر ولري.
 

اوس چې بي بي سي پښتو د ماشومانو له پاره د کیسو دا لړلۍ پیل کړې ده، هیله ده چې د  
ښیگڼو څو سلنه زموږ د ټولنې  هغوی د کیسو او پروگرامونو د وړاندې کولو له الرې د یادو  

 ماشومانو ته ور په برخه شي. 
 

 

 »للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو 
 

 زرغونه ده ښه نجلۍ 
 

 ده تر ټولو گاللۍ 
 

 خبرې نه کوي بیدیږي 
 

 سبا گل غوندې ویښیږي 
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 للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو« 
 

 للو په شان کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه:  ـ  واد کې د للوېزموږ په ه
 

دلې سونامي ګانې پیل شي، د  ېږېـ پخوا له دې چې په افغانستان کې جګړه او له جګړې نه را ز
کوچنیانو ادبیاتو ته د هغه وخت د پوهې او امکاناتو په چوکاټ کې پاملرنه شوې وه. کوچنیانو  

چاپیدل  ورته  شعرونه  او  کیسې  درلودې،  رادیو  خپرونې  په  او  درلودې  یې  مجلې  ځانګړې   ،
افغانستان کې د کوچنیانو په نامه مطالب خپریدل او د کوچنیانو د روزلو په نامه ټاکلی وخت  

 ورته ځانګړی شوی و. 
 

زما د خپل تنکي زلمیتوب وخت په یاد دی چې رادیو د کوچنیانو د پروګرام نه عالوه، ماښام  
وخت کې د ماشومانو په ژبه، په ډیر خوږ او مهربانه انداز  مهال د ماشومانو د ویده کیدو په  

سره د پنځو دقیقو له پاره د کوچنیانو د آرامه ویده کیدو په غرض یوه کیسه خپروله او زه خپله  
وب دوره مې نوره پای ته رسیدلې وه، خو دې کیسو دومره خوند راکاوه  تسره له دې چې د کوچنی

غوږ    ، ماشومانو او کوچنیانو په ډله کې به ورته ناست وم  د  ښودل او ېچې ما به ټول کارونه پر 
 او خیال کې به ویده کیدمه، خو اوس…  ربه مې ورته نیوه او حتی د هغو کیسو په فک

 

د ظاهر خان او داود خان د واکمنۍ په وخت کې، په هماغه وروسته پاتې زمانه کې او د ډیرو  
غم تر یوې اندازې خوړل کیده. یعنې هیر نه وو،    لږو امکاناتو نه په استفادې سره د کوچنیانو 

خو د سرو، شنو، سپینو او اوس ال تورو بادونو له را الوتلو سره سم د کوچنیانو له پاره هغه  
 په اوبو الهو شول.   لپروګرامونه، فکرونه او پالنونه الړ 

 

ه ورباندې راشي.  د کوچنیانو پروګرامونه ال څه کوې چې خپله کوچنیانو باندې څه راغلل او څه ب
د ادبیاتو اوروزنې غم خو نه شته چې نه شته، د یوې مړۍ ډوډۍ او ژوندي پاتې کیدو سوال یې  

 را مخته شوی دی. 
 

  ۳۲ما )آصف بهاند( د کوچنیانو د ادبیاتو په باب په خپل یو اثر )د کوچنیانو ادبیات، دویم ټوک،  

 چې:   کې لیکلي دي پایلهمخونه( کې د یوې اوږدې څیړنې په   ۳۴ــ 
 

د ظاهر شاه او دواود خان د واکدارۍ په زمانه کې د کوچنیانو له پاره ټاکلې چاپي خپرونې او  
په رادیو کې د کوچنیانو له پاره له ټاکلی پروګرام نه عالوه، ماښامنۍ کیسې اورول کیدې. پخوا  

یاد  نوم په ستاره امیني یې زما د کار کوونکو نومونه ال په یاد وو، خو اوس مې یوازې د آغلې 
 ده، هغه هم بل چا را په یاد کړ. 

 

کله مې چې د کوچنیانو د ادبیاتو د مقالو پر همدې لړۍ او همدې برخې باندې څیړنه کوله، د  
)ډوکتور لطیف بهاند( ته په چت کې    ستاره امیني نوم مې هم هیر شوی و، نو مې لطیف الال

 ولیکل: 
 

میرمن وه چې د ماښام له خوا به یې د پنځو د قیقو پخوا له انقالب نه په رادیو کې یوه  سالمونه، 
 د ماشومانو په ژبه د خوب په وخت کې کیسې کولې، هغه څه نومیده؟  ، له پاره ماشومانو ته

 بیرته راته داسې ولیکل:  الال
 

»سالمونه ، یوه خو ستاره امیني وه او لږ بوډۍ زلیخا فخري. له هېواد دوسته هم وپوښته. هغه  
 شومانو خپرونې ته ورته.« کله د ما ، کله
 

http://www.afghan-german.net/upload/elmi_bibliothek/bahand_a_de_kochanyano_adabyat2_ketab2.pdf
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بیا مې پر کاره فرهنګي، ښاغلي یوسف هیواد دوست سره د تیلیفون له الرې دا موضوع مطرح  
 کړه او وریاده مې کړه چې د ستاره امیني کیسه کول دې په یاد دي که نه؟

 

 
 

را یاد    هم  هیواد دوست صاحب لطف وکړ او له ستاره امیني نه ور وړاندې یې څه نور خلک
 کړل او په دې باب یې مفصل ځواب را کړ. لنډیز یې په دې ډول دی: 

 

    :کلونو کې ۱۳۴۷او  ۱۳۴۶»په 
 

 د ساالر زي په نامه څوک و چې د ماشومانو له پاره به یې کیسې کولې،ــ 
 

بله میرمن ظریفه نومیده چې د وړو له پاره به یې نصیحت ډوله کیسې او نکلونه برابرول او  ــ 
 اورول،

 

وروسته بیا کاکا منجاني را پیدا شو چې همدا اوسنی مرزا قلم یا استاد امان اشکریز دی چې  ــ  
   د ماشومانو په ژبه به یې دوی ته خوږې کیسې کولې، 

 

   بیا د ویاند په نامه هم چا کیسې کولې، ــ 
 

   وه، بیا بل څوک راغی چې طوطاخیل نومیده او همدا د کوچنیانو پروګرام یې چالــ 
 

 وروسته بیا صایمه مقصودي راغله او څه موده یې دا پروګرام وچالوه،ــ 
 

امیني راغله او ښایسته ډیره موده یې په ډیره ښه وجه د ماشومانو د کیسو ــ   بیا همدا ستاره 
 پروګرام پر مخ بیوه،
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او په خپل غږ  له ستارې نه وروسته بیا خپله ماشومانو ته وخت برابر شو او تمثیل به یې کاوه  ــ  
 او هڅو سره یې د کوچنیانو د خوښې وړ مطالب برابرول او خپریده به.« 

 

وروسته له هغه چې په وطن کې د ټوپک شپیلۍ سُر شوه، نو لکه سونامي چې راغلي وو هر  
 څه گډوډ شول چې تر یوې اندازې یې ما جریان د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک کې لیکلی دی.  

 

ام کال کې زه له خپلې کورنۍ سره د وطن پریښودلو ته اړ شوم،    ۱۹۹۲وروسته له هغه چې په  
انو بد حالت ته په پام سره او د نوي نسل د روزلو د نهضت د بیا خوځولو په  نو مې د کوچنی 

غرض د یو لړ مقالو لیکل پیل کړل او چې بیا ډنمارک ته را ورسیدم او لکه د چا خبره لږه مې  
دمه جوړه شوه، نو د کوچنیانو د ادبیاتو او نوي نسل د روزلو په نیامت مې خپله مطالعه او خپل  

 کړل چې د پایلو یوه برخه یې د کوچنیانو ادبیات دویم ټوک دی. لیکل سم منظم 
 

اوس چې د بي بي سي درنو همکارانو دا سلسله راپیل کړه، نو زما د هیلو یو بله غوټۍ هم  
وغوړیده، خو له ډیرو ښیگڼو سره دې نه یوازې د بي بي سي د همکارانو دې ستونزې ته پام  

ږي، او  ـ افغانستان تر ټولو ماشومانو او کوچنیانو پورې نه رسیوي چې د دوی خواري او غږ د  
د دې په باب بیا فکر کول په کار دی. زه فکر کوم چې په رادیو او تلویزیون کې د ماشومانو او  
کوچنیانو له پاره د کیسو ویل له ډیرو اړخونو نه تر کتاب ښه دي او د دې پروگرام د لیکونکو،  

 ه را اړوم: او مسؤلینو پام دغو ټکو ت
 

ــ ښه الر مو انتخاب کړې چې دا کیسې په وړیا ډول پرته له مصرف نه تر ماشومانو او کوچنیانو  
 ږي،ـ پورې رسی

 

ږي او د کیسه ویونکې مطلب  ېـ ــ که سواد ولري که یې ونه لري، هغوی په پښتو باندې پوه
 اخیستالی شي،

 

ای شي چې له یوې خوا هغوی ته په  ــ مهمه دا ده چې داسې مواد او کیسې ورته برابرې کړ
زړه پورې وي له بلې خوا د جگړې، کرکې او نفرت بوی او فکر د هغوی د ککرې له دایرې  

 نه وباسي،
 

ــ او دا کار داسې کیدای شي چې کیسې د معلوماتي اړخ تر څنگ باید ډیر عاطفي اړخ هم ولري  
 یعنې ډیره عاطفه په کې نغښتې وي،   

 

سلنه میندو پلرونو پورې اړه لري چې ماشومان او کوچنیان د رادیو له اوریدلو  ــ دا مسأله ډیره 
سره او د تلویزیون له لیدلو سره عادت کړي، په تیره د دې کیسو له اوریدلو سره یې بلد کړي  

 او ارزښت یې ورته بیان کړي،
 

بي بي سي د کیسو  ــ هغه ماشومان او کوچنیان چې د تلویزیون د لیدلو امکانات نه لري، باید د  
 د محلي رادیو گانو له څپو نه، له ځانگړو توضیحاتو سره مل خپاره شي. دا لړۍ 

 

کیسه »زرغونه او    لومړنۍڅنگه چې پاس یادونه وشوه د ماشومانو له پاره د کیسو د دې لړۍ  
کال د دسمبر په اتمه نیټه خپره شوه. په دې کیسه کې ماشومانو    ۲۰۱۷ږي چې د  ېـښاپیرۍ« نوم 

له مور پالر سره د ښو اړیکو یو لوی درس   او  ته د عاطفي مسایلو تر څنگ د ریښتیا ویلو 
دی. او نجیبه لیمه یې هم په داسې ماشومانه انداز او د ماشومانو په ژبه وایي چې هر  نغښتی  

 ماشوم فکر کوي چې نجیبه هم ماشومه ده او له دوی سره ډیره صمیمي ملگرې هم ده.  
 

د کیسې په پای کې داسې ښکلي منظوم جمالت راوړل شوي دي چې ماشوم په ډیر آرام ډول  
دا شعر ډوله جمالت د ښاپیرۍ له خوا ماشومې زرغونې ته داسې ویل  ورسره ویده کیدای شي. 

 کیږي: 
 

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42288663
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118، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 »للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو 
 

 زرغونه ده ښه نجلۍ 
 

 ده تر ټولو گاللۍ 
 

 خبرې نه کوي بیدیږي 
 

 سبا گل غوندې ویښیږي 
 

 للو، للو، للو 
 

 خوب دې درسي په لیمو« 
 

 
 

خا فخري ځایناستې ده او له نوې تکنالوژۍ او  یاو زل ستاره امیني زه فکر کوم چې نجیبه لیمه د 
نویو امکاناتو سره او د همدې امکاناتو پر مټ په هر کور کې او د هر ماشوم په څنگ کې ناسته  

 کوي. کیسې ده او ماشومانو ته 
 

 دا ماشوم ته پاملرنه ده،
 

 دا کوچني ته پاملرنه ده،
 

 نوي نسل ته پاملرنه ده،دا 
 

 او دا د وطن راتلونکې ته پاملرنه ده. 
 

د لیمې قلم، غږ او فکر دې تل تاند او مهربانه وي چې زموږ ماشومان، زموږ کوچنیان او زموږ  
 نوی نسل په نوې بڼه، تاند او ښیرازه وروزي. 

 

للو د پروگرام مسؤلین باید د بي بي سي له ټولو امکاناتو    ـ  په پای کې زما هیله دا ده چې د للو
نه په استفادې سره، چې د دوی په واک کې دي، د دې کیسو لړلۍ ِوغځوي او د نورو لیکوالو  
له لیکنو، تجربو او ټولو الس لرلو امکاناتو څخه دې، د افغان ماشوم او افغان کوچني په روزلو  

 ر سره کړي. کې خپله انساني او افغاني دنده ت 
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119، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 منظر:  د لیمې له قلمه د دې کیسو د لیکلو پس

 
 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده 

 

 دا د مــور د زړه ټـــوټـه ده 
 

 خـپــل غــاښـونــه بـــرسوي 
 

 غـــاښ له درده، ځان ساتي
 

 بـیـبـوگـکـه اوس بـیدیـــږي 
 

 سبـا گـل غــــوندې ویښیږي 
 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلـــو 
 

 خوب دې درسي پـــــــه لیمـو 
 

 
 

  ـ   مخکې له دې چې زه په اصل مطلب پیل وکړم، د دې خبرې یادول راته اړین دي چې  د للو
زموږ په هیواد کې د داسې کیسو تاریخي پس منظر ته یوه کتنه« تر  »  کې د  برخهللو په لومړۍ  

سر لیک الندې د دې کیسو پر لومړنیو تومنو غږیدلی وم. هلته مې دا موضوع هیره شوه چې  
 دلته یې یادم: 

 

کورنیو کې د کورنۍ مشرانو د ماخوستن له خوا ځینې کیسې  په پخوانیو وختو کې به په ځینو  
 کولې لکه: آدم خان درخانۍ، شرین فرهاد، بودرۍ جماله،  او... 

 

کله به یې د دیوانو او پیریانو ډارونکې کیسې هم کولې. دا کیسې به کله، کله دومره    ـ   او کله
ه هم نه شوای وتلی چې په  ډارونکې وې چې  تر کیسو وروسته به ماشومان له ډآره له کوټې ن

دې صورت کې د دې کیسو له گټې نه تاوان ډیر و او له رواني پلوه به یې ماشومانو ته ضربه  
   ور رسوله.

 

 
 
 

http://www.taand.com/pal/?p=3240
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120، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

 او اوس هم د للو للو دویمه برخه: 
 

 
 

للو لومړۍ او دویمه برخه چې ما ولیدلې او د زړه په غوږ مې واوریدې، دا کیسې په    ـ  د للو
خورا دقت او نوې بڼه د ماشومانو او کوچنیانو له روحیې او غوښتنوسره سمې لیکل شوې دي.  

د دې کیسو د لیکلو د  په خپله ې د نجیبې لېمې څنګه د ماشومانو کیسو لیکلو ته مخه کړه  ا چېد
 دي: لیکلي  اب په ډیره هنري او ښکلې بڼه داسېانگیزې په ب

 

 : له خړکۍ تر للوللو»
 

لیکنو کې اوږده وقفه    ۱٦د خړکۍ د کیسو نه وروسته چې   لیکلې په منظمو  کاله مخکې مې 
 .پاته وراغلې وه، ځان ته مې لیکلې خو د خپرېدو کار یي 

 

زه د د بي بي سي پښتو انالین مشر اسماعیل میاخېل نه منندویه یم چې د کیسو د لیکلو غږ یې  
 .راباندى وکړ

 

میاخېل صاحب د تل په شانې د نوښت په ډگر کې تر موږ ټولو دمخه دى، هغه راته د ټلویزیوني  
وروسته د کتاب انځور مخ ته  سټدیو، نوي ډیزاین، پر ډیجیټلې نړۍ او ټلویزیون د خپرېدو او  

 .کېښود، د ده د الوتنو کچ او لیوالتیا چې مې ولیده نو ما هم ورته تکل وکړ
 

یو وار بیا مې هغه لمبه را په زړه شوه کله چې مې خړکۍ ته کیسې پېل کولې، هغه وخت دوو  
 .پېښو پر ما خورا سخت اغېز کړى و

 

 څنګه مې خړکۍ ته پام شو؟ 
 

کلونو د کورنیو جگړو پر مهال مي څو کوچنیانو ته کتل، زه په دوهم پوړ   ۱۹۹۰په کابل کې د 
کې والړه وم او د څلورو پنځو کلونو کوچنیانو الندې د بالک مخ ته لوبې کولې. دوي منډې  
وهلې، خندل یي او یو بل یي پوري وهل، خو چې غوږ مې ورته ونیوې نو د دوي خبرې د 

 .لي ټوټه شوي کابل جگړو د دوي خبرې هم اغېزمنې کړې وېماشومانو په شان وې، د سوځېد

http://www.bbc.com/pashto/afghanistan-42295361
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121، لومړی ټوک ښـځـگـلې

د دوي په منځ کي یو څلور کلن هلک پروت و، د همدغه عمر نجلۍ نارې وهلې " ژوندۍ به  
 ".پاته شى، امبوالنس راوغواړئ

 

بل کوچني هلک بیا ویل" ډېره وینه یې نه ده توې شوې، که خداى کول پاته به شي." او بیا بله  
 .امبوالنس په شان د "تیو تیو" په غږ کې راغلهنجلۍ د 

 

دوهمه خاطره مې د بلوچستان د سرانانو د کمپ ده، د افغان کډوالو یوې کوټې ته ننوتم، څلور  
پینځه کوچنیان مې شاوخوا والړ وو، د دوي ویښتان د لمر په شان ځلېدل، بس په ټوله کوټه کې  

امله نسوارې رنگه خیږ نیولى و، کالي یي شلېدلي  هم دغه رنگ و، د دوي مخونه السونه د یخ له  
او خیرن وو، شاو خوا په کوټه کې هر څه خړ پړ وو، د دغو کوچنیانو د شنو سترگو له پاره په  
دې کوټه کې رنگ نه و، هم هلته مې دا هیله را وټوکېدله چې کاشکي رنگه کتابونه راسره وای  

 .کاشکې د کوچنیانو کیسې راسره وای
 

 .ته له را رستنېدو وروسته مې د کوچنیانو کیسې پیل کړې لندن 
 

نن ورځ که په افغانستان او پښتونخوا کې په پښتو ژبه خبري رسنیو، او ټلویزیونونو پرمختگ  
 .کړې خو په پښتو ژبه د ماشومانو له پاره د لیکنو ډېره اړتیا لیدل کېږې 

 

کلنه    ۱۹کیسو انځورگره مې د کابل یوه   هیله لرم د "للو للو" دغه لړۍ تر کوچنیانو ورسېږي. د 
نسیمه محمدي ده چې زما کرکټرونو ته یي په خورا مینه مخونه ورکړى. د میندو او پلرونو نه  
مو هیله دا ده چې د کوچنیانو غبرگون په ویډیویي توگه تر موږ راورسوي، چې د راتلونکو  

     .« لیکنو پر مهال یي په پام کې ونیسو
 

للو په دویمه برخه کې لیمې د بیزوگۍ کیسه د ماشومانو او کوچنیانو په ژبه او د دوی له  ـ د للو
 دنیاگۍ سره برابره او په ماهرانه ډول یې ماشومانو او کوچنیانو ته په خطاب کې ویلې هم ده.  

 

په دې کېسه کې د میندو پلرونو او ماشومانو په منځ کې د باور موضوع چې د وړو په راتلونکې  
ږي، مطرح شوې او دغه راز د پاکوالي په برخه  ېـژوند کې ډیره د ارزښت وړ موضوع بلل ک 

وړه   یا  بیبو  دي.  برسول هم مطرح شوي  غاښونو  د  له خوبه  او مخکې  ساتل  غاښونو  د  کې 
ږي، بیا نو د ډاکتر او  ېـبیوزوگۍ چې د غاښونو د نه ساتلو او نه پاکولو په منفي پایلو باندې پوه

ني او غاښونه پاکوي او ساتنې ته یې تل پام کوي، نو مور هم په ډیرې مهربانۍ  مور خبرې م
 له خوبه مخکې دا ترانه ورته وایي:  ، سره 

 
 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده 

 

 دا د مــور د زړه ټـــوټـه ده 
 

 خـپــل غــاښـونــه بـــرسوي 
 

 غـــاښ له درده، ځان ساتي
 

 بـیدیـــږي بـیـبـوگـکـه اوس 
 

 سبـا گـل غــــوندې ویښیږي 
 

 لــــــلـــو،لــــــلـــو، لــــــلـــو 
 

 خوب دې درسي پـــــــه لیمـو 
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122، لومړی ټوک ښـځـگـلې

للو د کیسو په پیل کې لیمې او بي بي سي ویلي وو چې څه لنډه موده به دا کیسې په    ـ  د للو
امتحاني بڼه خپرېـږي، خو ښایي د ښو پایلو او د خلکو د غوښتنې له مخې نورې هم پسې وغځېدې  
او کله چې یې خبره یوه کال ته ورسېده، لیمې او بي بي سي هم څه یادونې پرې وکړې، خو ما  

تر سر لیک الندې بیا  »للو، للو« کیسو یو کلن سفر  د  ې سلسلې د ال تشویق په پار  د دې ډېرې ښ
ړ متن  ـکې مې خپره کړه. دلته یې هم بشپ آنالین او افغام جرمن تاند یوه مقاله ورته ولیکله او په

 را اخلم: 
 
 
 
 

 
 

 د »للو، للو« کیسو یو کلن سفر 
 

 لـلو، لـلو
 

«LalloLallo » 
 

 ( پاره ځانګړې کیسېه د ماشومانو ل)
 

 لومړۍ کلیزه 
 

 
 

»للو، للو« که   خپرونهځانګړې  کیسو دپاره  په بي بي سي پښتو کې د ماشومانو او کوچنیانو له 
یو ماشوم وگڼو، نو دا دی یو کلن شو. په دې یوه کال کې یې له خاپوړو نه په مینې سره الس 
)په   او خواریو سره  پایه هڅو  بې  په  لیمې  د  او  واخیست  یې  قدم  پښو ودرید،  پر  ونیول شو، 

په یو استـثـنایي ستایل لوستلو( یې د څو کلونو مزل، په یوه کال کې  ځانكړ ي سبک لیکلو او 
 شمیره ملگري، دوستان او خواخوږي پیدا کړل. ـېوواهه او د دې یو کال په اوږدو کې یې ب

http://www.taand.com/pal/?p=3531
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_de_lallo_kaleza1.pdf
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123، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

ما آصف بهاند د نوي نسل د روزلو د یو پلوي په توگه او د کوچنیانو د ادبیاتو د یو خدمتگار په  
یو کال مخکې د »للو، للو« خپرونې په هماغه پیل کې، د دې پروگرام د مهم والي او په  ډول  

ځانگړي ډول د لیکنې او بیا د کیسو د ویلو او وړاندې کولو د ستایل په باب یوه اوږده مقاله  
 ولیکله چې په دریو: 

 

 لومړۍ،ــ 
 

 دویمه،ــ 
 

 دریمه. ــ 
 

 برخو کې مې خپره کړه.  
 

ما ال په هماغه پیل کې د کیسو پر مهموالي باندې او تر ماشومانو او کوچنیانو پورې یې د رسولو  
 پر موضوع ټینگار کړی و.  

 

کیسو د لیکلو، وړاندې کولو او تر ماشومانو او کوچنیانو پورې یې د    اوس چې د »للو، للو« د
رسولو یو کال پوره شو او لړۍ یې په ال بریالي ډول روانه ده؛ زما له پاره ډېر د خوښۍ او ویاړ  
ځای دی چې، په نوې بڼه د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو له پاره یو شمیر خلک په ټینگار  

 سره والړ دي.  
 

زه د بي بي سي له ټولو هغو کارکونو مننه کوم چې دا لړۍ یې پیل او تر دې ځایه پورې را  
ورسوله. زما هیله دا ده چې دا نیک کار به نور هم وغځوي، له لیمې نه بیا ـ بیا مننه کوم چې  

یې په نوې بڼه فکر    باندې  موضوعاتوپر  په پراخې حوصلې سره د دې کیسو لیکلو باندې او  
 په ځانگړي ډول یې وړاندې کوي. کوي او 

 

د »للو، للو« د لومړۍ کلیزې په درناوي ثنا ساپۍ له لېمې سره غږېدلې ده. ثنا جانې په فیسبوک  
 لیکلې دي:  داسې پاڼه کې 

 

ږي. دا کیسې نجیبه لېمې لیکلې نن ـد ماشومانو لپاره د للو للو کیسو د خپرولو یو کال پوره کې »
 « .مو فېسبوک الیف کې مېلمنه ده. پوښتنې راسره شریکې کړئ

 

یې    لنډیزیاده انتریو ما په ویدیویي بڼه ولیدله، بیا مې مهم ټکې ورنه را یادداشت او ټیپ کړل،  
 دا دی:»  

 

 غبرگونونه څنگه وو؟ ثنا: د کیسو په باب 
 

 لیمه: ما ته تر ټولو ښه غبرگون د ماشومانو و.  
 

د یو ماشوم خور خط را استولی و او ویلي یې و چې زه په اسمان کې پر ټولو فرشتو گران یم،  
 د یوې نوم لیمه دی او هغه ما ته هر جمعه کیسې وایي،

 

 ماشوم یې واوري،ږي او ـما ته ډېره مهمه ده چې کیسه ماشوم ته ورسې
یو چا راته وویل چې کله بیا ځلې خپلو کوچنیانو ته دا کیسې کوو، کوچنیان وایي چې داسې یې  

 ووایه لکه لیمه یې چې وایي. 
 

ثنا: تاسو تقریبا شل کاله مخکې د »خړکۍ« په نامه یو پروگرام پرمخ بیوه، آیا دا اوسنۍ کیسې  
 د »خړکۍ« ادامه ده، که څنگه؟

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo1.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_lallo2.pdf
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Bahand_a_lallo_bezogay.pdf
https://www.facebook.com/bbcpashto/videos/1953901448246209/UzpfSTIwMjA1MjM3MzI5MDE0NToxMzYwNTQzMTE3NDQxMDU5/
https://www.facebook.com/bbcpashto/videos/1953901448246209/?notif_id=1544192289074506&notif_t=live_video
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124، لومړی ټوک ښـځـگـلې

نیو کیسو په پیل کې د پروگرام پرودیوسر مانه هیله وکړه چې د کوچنیاو له پاره د  لیمه: د اوس
 تیر په څیر کیسې ولیکم، ما ورته وویل چې هغه وختونه بیل وو،  

 

د دې کیسو او د هغو کیسو توپیر په دې کې دی چې هغه کیسې ما لس کلنو ته لیکلې او دا کیسې  
دا هیجان نه راولي، دا د شپې کیسې دي، دا باید ماشوم    پنځه کلنو ته په نظر کې نیول شوي دي.

ته ارامتیا ورکړي، ځکه چې د خوب د وخت له پاره دي، په لنډه ډول ویلی شم چې دا کیسې  
 تقریبآ د هغو کیسو دوام دی. 

 

 ثنا: په کیسو کې څه ډول مسایل یادوئ؟ 
 

 لیمه: څلور موضوعگانو ته ما پاملرنه کړې ده: 
 

 ــ روغتیا، ۱
 

 ــ د ځینو اړینو قوانینو یادونه لکه: ترافیکي قوانین،   ۲
 

 ــ د تعلیم مسآله، ۳
 

 ــ اخالقي مسایل لکه: پر خوار باندې مه خانده، له خلکو سره مرسته کوه او...  ۴
 

 ثنا: دا کیسې  د کومو عمرونو له پاره دي؟
 

کوم نظرونه چې ما ته راغلي  لیمه: خپرونه خو د پنځه کلنو له پاره په پام کې نیول شوې ده، خو  
له هغو نه پوه شوم چې حتی لس کلن یې هم اوري. د هغه له پاره هڅه کوم چې تر پنځه کلن د 

 لوړ عمر کوچنیان هم په پام کې ولرم. 
 

 ثنا: کوم چا پوښتنه را لیـږلې وه چې: ایا کیسې مو خپلې دي که یې له کوم کتاب څخه را اخلئ؟ 
 

 لیمه: کیسې مې خپلې دي. 
 

 ثنا: تر اوسه مو څو کیسې لیکلې دي؟ 
 

 لیمه: تر اوسه مې شپـیته کیسې لیکلې دي چې دري پنځوس یې خپرې شوې دي. 
 

 ثنا: آیا دا کیسې د کتاب په بڼه هم لیکئ؟ 
 

 لیمه: هو د کتاب په بڼه یې هم برابروم او کار مې پیل کړی دی. 
 

ي مسایل کیسو ته ور داخل کړئ لکه د  ثنا: ایا په راتلونکې کې تاسو پالن لرئ چې ځینې تاریخ
 میوندي ماللې کیسه، د نازو انا کیسه؟

 

لیمه: هو، دا کار کوم، خو زما هیله دا ده چې که وکوالی شم یو وخت پښتو کارتوني فلمونه  
جوړ کړو ځکه چې کله چې د نورو کارتوني فلمونه پښتو ته راژباړل کېـږي، هغه بل محیط  

 دی، ماشوم یې سم نه شي درک کوالی.  دی، ستا د پښتو محیط نه 
 او...« 

 

دا کیسې مې لکه یو ماشوم، له پیل نه تر اوسه ــ هغسې چې په تانده ځوانۍ کې مې له رادیو  
افغانستان څخه د ستاره امیني له خولې د ماشومانو کیسې اورېدلې ــ نه یوازې اورېدلې او لیدلې  

سرلیک او لینک د خپلو راتلونکو څېړنو له پاره  دي، بلکې له پیل نه تر اوسه مې د هرې کیسې  
 دغه یې څو بېلگې دي:په جال ځای کې خوندي کړي دی. 
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125، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 

د ټولو کیسو منځپانگه زموږ د ټولنې د غوښتنو له مخې پر هغو مسایلو راڅرځي چې ورځنۍ  
 اړتیا ده، لکه: تعلیم، اخالق، روزنیز مسایل او... 

 

یو ټینگ پلوي او د ماشومانو او کوچنیانو د ادبیاتو د خدمتگار  زه د نوي نسل د روزلو د نهضت د  
په حیث د ځان له لوري، د خپلې کورنۍ او ټولو هغو قلموالو چې د ماشومانو او کوچنیانو له  

ارانو ته یې، د دې بریالي انساني مسؤلیت  کپه استازولۍ لیمې جانې او هم ، پاره عمالً  فعال دي 
 کي وایم او د ال بریالیتوبونو هیله ورته کوم.  د تر سره کولو په پار مبار

 

په دې زیري باندې زښت ډیر خوشاله شوم چې دا کیسې نورې هم غځېـږي او هیله مې پیدا شوه  
چې پښتنو ماشومانو او کوچنیانو ته د دوی په ژبې او د دوی له روان سره برابر، د کیسې ویلو  

 یو ادرس شته. 
 

 کیسې کې د ماشومانو او کوچنیانو په روحیې او ذوق برابر یو شعر: دا هم د »للو، للو« په یوې  
 

 بـیـبـو، بـیـبـو ښـایـستـه ده 
 دا د مــور د زړه ټــوټـه ده 

 

 خـپـل غـاښــونــه بــرسوي 
 غاښ لـه درده، ځـان ساتي

 

 بـیـبـوگـکـه اوس بـیـدیـږي 
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126، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 سبـا گـل غونـدې ویښیـږي 
 

 لـــــلـــو،لـــــلــو، لـــــــلــو 
 خوب دې درسي پـه لــیمـو 

 
 !د »للو، للو« لومړۍ کلیزه دې بختوره وي 

 
 د دې کیسو د ال غوړېدو او غځېدو په هیله! 
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127، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 
 
 
 

 : ثنا صافۍ
 

 ثنا صافۍ 
 

 د تعلیم ډیوه 
 

  
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم مور ده! 
 

 الرې قهرمانه ده!ثنا ساپۍ د تعلیم د 
 

په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظر واچول شي، د رامنځته  
کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځته کیدو  

انستان کې یو ژور تعلیمي  مور او المل ده. نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغ
 ږي. ـ بدلون ته اړتیا لیدل کی

 

چې څو په ټولنه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون را منځته نه   يډیری روڼ اندي په دې فکر د
شي، په ټولنه او عیني عملي ژوند کې د مثبت بدلون تمه یو نا سم کار دی. په مثبت لوري د  
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128، لومړی ټوک ښـځـگـلې

خلکو د ژوند د هر اړخیز بدلون له پاره  یوازینۍ الر تعلیم دی، د همدې دلیل له مخې باید په  
 ار وشي، که ډیر په ابتدایي بڼه هم وي. تعلیم او زدکړه باندې ډیر ټینګ

 

ږي د پاسنۍ انساني هیلې د پوره کیدو له پاره په عملي او نظري ډول یو شمیر  ېـڅنګه چې لیدل ک
فرهنګیانو له اوږدې مودې را په دې خوا هلې ځلې پیل کړې دي او هر کله یې خپل نظریات د  

او کتابونو   بیالبیلو مجالسو، لکچرونو مقالو  د نورو تر غوږونو او  رسنیو،  له الرې  لیکلو  د 
سترګو پورې رسولي دي، په دې الره کې به  ډیرو آغلو او ښاغلو هلې ځلې کړې وي، چې یوه  

 په کې تر نورو ډیره عمالً فعاله ثنا ساپۍ ده. 
 

پر   ثنا ساپۍ  د  له پاره زه یوازې  د اوس  له پاره په دې مقاله کې  د تعلیم د نظریې د عامیدو 
 فعالیتونو لنډې خبرې کوم.  

 

زه په دې عقیده یم چې په متمدنه بڼه د نوې ټولنې جوړول یوازې د نوي نسل په نوې او متمدنې  
هوډ وکړ چې د نوي نسل په  روزنې سره ممکن کیدای شي؛ د همدې له پاره مې له پخوا نه دا  

روزنې پسې به مټې را نغاړم، تبلیغ به ورته کوم، خپله به عمالً دا کار کوم، مقالې او کتابونه به  
 ور ته لیکم او... 

 

 ۱۳۶۶په همدې لړ کې مې لومړی »د کوچنیانو ادبیات« تر سر لیک الندې کتاب ولیکه چې په  
چاپیلایر کې نور هم د نوي نسل د روزلو اړتیا   کال په کابل کې چاپ شو، بیا مې د مهاجرت په

او کمبود احساس کړ، نو مې د »پردی چاپیلایر او د نوي نسل روزنه« تر سرلیک الندې د  
کال نه را په دې خوا پیل کړه چې تر اوسه دوام لري،    ۱۹۹۴مقالو د لیکلو او خپرولو سلسله له  

د دود د عامیدو په غرض د مقالو بله لړۍ بیا مې د نوي نسل د نوې روزنې په موخه د مطالعې 
را پیل کړه چې تر اوسه پورې دوام لري، وروسته له هغه مې بیا هم د نوي نسل د روزلو په  
او ټولې هغه منابع، آدرسونه او   پیل کړه  د مقالو سلسله بیرته را  ادبیاتو  د  موخه د کوچنیانو 

یانو د ادبیاتو له پاره کار کوي، د الس  اشخاص چې د ماشومانو او کوچنیانو د روزلو او د کوچن
لرلو موادو له مخې په مستند ډول، له خپلو نظریاتو سره یو ځای معرفي کړې او د خلکو د ال 
پوهاوي او د یادو قلموالو او آدرسونو د تشویق له پاره مې مقالې ولیکلې چې دا سلسله اوس هم  

 دوام لري. 
 

و په باب یو څه ولیکم چې زما په شان د نوې ټولنې د  بیا مې هوډ وکړ چې د هغو ښاغلو او آغل
جوړیدو په موخه له هر څه نه تعلیم ته ډیر ارزښت ور کوي، چې د ځینو دالیلو په وجه مې تر  

مه نیټه مې په فیسبوک کې د ثنا   ۲۳کال د جوالی په    ۲۰۱۶ډیرو پورې دا کار ونه کړ، خو د  
 تر سترګو شول:  توريصافۍ دا 

 

 : یوه دوست دا راسره شریک کړل»
 

سبوکوال لیکلي: یو مال د جمعی پر ورځ خطبه کې ویل چی تعلیم په نر او ښځه فرض  ییو ف"
فیسبوکیان ورته ناست وو. یو بل ته یې وویل ثنا ساپۍ بچي ته    : دی. یو دوه  د  ته اوس دې 

 #تعلیم_فرض_دی« ".ګوره
 

د دې جملو په لیدلو او لوستلو سره اړ وتم چې د ثنا صافۍ او د ثنا ډوله خلکو، چې د تعلیم د 
عامیدو په سلسله کې د نوي نسل د نوې روزنې له پاره هلې ځلې کوي، مال ور وتړم، نو دا دی  

ه هر  تر ټولو مخکې د ثنا ساپۍ د فعالیتونو او نظریاتو په پیژندلو او معرفي باندې پیل کوم او ل
 څه مخکې وایم:  

 

زه چې د هر فرهنګي او قلموال د فعالیتونو په باب څه لیکم، هڅه کوم چې د لومړي الس موادو  
د تر السه کولو له پاره په خپله له شخص سره اړیکې ټینګې کړم، خو د دې کرښو د لیکلو له  

ثنا نوره د افغانانو له    پاره مې په دې خاطر له ثنا ساپۍ نه د مالوماتو غوښتنه ونه کړه چې ښایي 

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=625208434307868
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129، لومړی ټوک ښـځـگـلې

په ځای او بې ځایه ایمیلونو، تیلیفونونو، پوستونو او مخامخ یا پسې شا خبرو نه ستړې شوې  
وي، که ما هم د دې په پته د یو ایمل له الرې څه ورته لیکلي وای یا مې د مالوماتو غوښتنه  

ټولو کړو موادو    کړې وای، دې به څه فکر کړی وای؛ د همدې دلیل له مخې مې پر خپلو را
تکیه وکړه، خپلې تبصرې، تجربې او نظریات مې ور سره ګډ کړل او دا دی ستاسو لوستلو ته  

 یې وړاندې کوم: 
 

 
 

جمله یې په الس   دغهکله چې ما د ثنا ساپۍ په بیوګرافي پسې ګوګل ته مراجعه وکړه، یوازې  
 راکړه: 

 

راډیو د پښتو څانگې خبریاله او ویانده   بي بي سي د (Sana Safi : په انگرېزي  ) ثنا ساپۍ»
 « .ده
 

خو زما د مالوماتو له مخې ثنا ساپۍ د کار تر څنګه په زدکړو هم بوخته ده. پخوا له دې چې ثنا  
ساپۍ د لوړو زدکړو له پاره بهر ته الړه شي، په مشرقي کې یې په کومه رادیو کې د ویاندې په  
ډول کار کړی دی، دا چې څنګه دې ته په بهر کې د لوړو زدکړو چانس ور په برخه شوی دی،  

ږي د هغې شیبې یا هغې  ېـورباندې خبر، خو کله چې بهر ته روانه بیله کیسه ده چې زه نه یم  هغ
 داسې لیکلې ده:  ، په خپله ثناخاطره ورځې 

 

کال نومبر یو سوړ سهار و. کورنۍ سره مې مخه ښه وکړه. د کابل هوایي ډگر ته    ۲۰۰۷د  »
روانه شوم. لندن ته ترې تلم. د مور سترگو کې مې اوښکې وې. په دې نه چې زه ترې تلم. په  

باورۍ ډک    دې چې خدای خبر کله به مې بیا ویني. هغه وخت د ټولو افغانانو دا حال و. له نا
پر لور سړکونه اوبو نیولي وو. داسې ته وا ټول کابل کې سېالب راغلی    حالت. د هوایي ډگر

 .وي. ډېر باران شوی و 
 

کلونه افغانستان کې تېر   ۱۸شنا یاست. ما د ژوند لومړي آډاډه یم، زما په شان تاسې هم ورسره  
ته په یاد دي(، د    مه لسیزه د کمونیزم واکمنۍ کې )چې ډېر لږ څه یې اوس را   ۱۹۸۰کړي:  

لسیزې کورنۍ جگړه )چې تر اوسه مې ځوروي( او طالبان چې ماشومتوب یې را نه  ۱۹۹۰
 واخیست.  

 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A_%D8%A8%D9%8A_%D8%B3%D9%8A
http://tatobaynews.com/%D8%A8%D8%AF%D9%84%DB%90%D8%AF%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%8A-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%90-%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88/
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هوایي ډگر ته ورسېدم او نورو مساپرو سره یوځای  ه  ساعتونه مې پر سړک تېر شول. بالخر
وکۍ کابل ته  وروستی ځل وکتل. وروستی څیز چې مې ولید د هوایي  شوم. الوتکه کې مې له څ

ډگر شاوخوا په واورو پوښلي غرونه وو. یوازې، له ډېرو لږو کالو او پیسو سره پردي هېواد  
 « شنا او نه مې خپل پکې پېژاند.آته روانه وم. لندن ته. هغه ځای چې نه دوست، 

 

چې د میډیا په بیالبیلو برخو کې د دې فرهنګي هلې  زه ثنا ساپۍ ډیره نه پیژنم، خو څومره مې 
ځلې له نظره تیرې شوې دي، د هغو له مخې د دې فرهنګي فعالیتونه زه د اوس له پاره په دغو 

 برخو ویشم: 
 

 ــ د لنډیو کیسو لیکواله ثنا ساپۍ،
 

 ــ ژورنالسته ثنا ساپۍ،
 

 ــ مدني فعاله ثنا ساپۍ،
 

 نهضت یوه فعاله غړې ثنا ساپۍ. ــ او د نوي نسل د روزلو د 
 

ثنا ساپۍ د عملي ژورنالیستي کار تر څنګ له یوه عملي مدني فعاله هم ده او په خپلو لیکنو او  
ږي، له بلې خوا د لنډو کیسو لیکواله  ـپوستونو سره، خپلو ملګرو او مخاطبینو ته خپل پیامونه لی

څو خپرو شو لنډوکیسو سرلیکونه او پتې  هم ده او ښایسته ډیرې لنډې کیسې یې هم لیکلې دي. د 
 یې دا دي: 

 

 ،لنډه کیسه( ) میلمستیا ــ 
 

 ،)لنډه کیسه(  مساپر ــ 
 

 ،)لنډه کیسه(  وختــ 
 

 ،)لنډه کیسه( عزت حیاــ 
 

 (.  ورځ )لنډه کیسه ښځوــ د 
 

 ږي: ـ ثنا د خپلو لنډو کیسو یوه ټولګه خپره کړې ده چې »د تېمز له غاړې« نومی
 

 
 

http://www.taand.com/archives/7172
http://www.taand.com/archives/16337
http://www.taand.com/archives/12792
http://www.taand.com/archives/3449
http://afghandefense.com/threads/%D8%AF-%DA%9A%DA%81%D9%88-%D9%88%D8%B1%DA%81-%D9%84%D9%86%DA%89%D9%87-%DA%A9%D9%8A%D8%B3%D9%87-%D9%84%D9%8A%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AB%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D.15373/
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131، لومړی ټوک ښـځـگـلې

ما ته یې تر اوسه د لنډو کیسو دا ټولګه په الس نه ده راغلې، خو څو لنډې کیسې یې چې خورې  
ورې په بیالبیلو ځایونو کې په مخه راغلې دي، لوستلې مې دي او په هغو کې له ورایه ښکاري  
چې ثنا څنګه خپله ټولنه او د خپلې ټولنې او خلکو دردونه او ستونزې انځوروي. د ثنا ساپۍ د 

( د چاپیدو په پلمه داسې راغلي  د تېمز له غاړېکې د همدې ټولګې )  تاندیسو او د نثر په باب په  ک
 وو: 

 

»د کیسه لیکوالې او خبریالې ثنا ساپۍ د لنډو کیسو لومړۍ ټولګه د سالنګ کتاب خپروونکي له  
 .لوري چاپ شوه

 

 .مخونه لري  ۸۸کیسې پکې راغلې دي او  ۲۰ږي چې ټولټال ـکتاب د تېمز له غاړې نومېدغه 
 

ړلو  ـثنا ساپۍ په کیسو کې خپله الره لري او ډېرې کیسې یې د افغانستان د ټولنیزو ناخوالو را سپ
 .او له هغو څخه را والړېدونکو ستونزو ته ځانګړې کړې دي

 

کندهار او ننګرهار کې ژوند کړی دی له همدې کبله یې کیسې  څنګه چې آغلې ساپۍ په هلمند، 
 .هم د دې هېواد د ډېرو سیمو د خلکو، په تېره بیا ښځو ژوند ښه منعکسوي 

 

په یو شمېر کیسو کې یې کلتوري مسایلو په تېره بیا په لرې پرتو سیمو او نالوستو ټولنو کې د  
 ښت نور هم زیات شوی دی...«   ښځو ژوند ته پام کړی دی چې په دې توګه د کتاب ارز 

 

د ثنا ساپۍ د لنډو کیسو دا ټولګه ما ته په الس نه ده راغلې چې له دې زیات څه پرې و وایم. که  
د ثنا ساپۍ نورې څیړنیزې یا تخلیقي لیکنې چاپ شوې او خپرې شوې یا چیرې پر لیکه شوې  

 همدا اوس بښنه غواړم. وي او ما یې یادونه نه وي کړي، دا زما نیګړتیا ده او زه 
 

تر هغه ځایه چې په عملي ژورنالیزم کې ما د ثنا کارونه، په ځانګړي ډول په تلویزیون کې  
ویندویي لیدلې او تعقیب کړې ده، دا ډیر بریالۍ ده، دومره بریالۍ چې زما له اټکل او امید نه  

ګه یې ما دلته را خوندي  هم ال لوړه. که یې د همدې کارونو د لیدلو هیله لرئ، یوه وروستۍ بیل
 وکړئ، وې ګورئ او بیا قضاوت پرې وکړئ.  کلیککړې ده، په دې لینک باندې 

 

هیوادوال یې ویاړ پرې وکړي  د دې د دومره فرهنګي فعالتونو سره، سره د دې پر ځای چې خپل  
او د نورو نجونو او میرمنو له پاره یې د یو مثال په ډول معرفي کړي، په توهین وزمه ډول یو  

 بله ته وایي: 
 

 « ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره »
 

زما د مالوماتو له مخې ثنا تر اوسه واده نه دی کړی چې بچي ولري، خو ځینو بې مسؤلیته  
ځوانانو د تمسخر په ډول، بل هغه چا ته چې د ثنا د تعلیم د الرې له پاره یې یوه جمله له خولې  

 (. ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره را وتلې ده، د ثنا د بچی خطاب کړی دی: )
 

دوی ته باید و ویل شي: له هغه وخته چې ثنا ساپۍ  د خلکو او وطن د پرمختګ او نیکمرغۍ  
له پاره د تعلیم الر غوره کړې ده او د تعلیم د عامیدو له پاره یې مبارزه، کار او تبلیغ پیل کړی  
دی، که چا اوریدلی وي او عمل یې پرې کړی وي، زه هغه ټول د ثنا معنوي بچیان ګڼم دغه 

 نان او نور خلک یې چې هر ډول انګیري، هغه د دوی کار دی.  ځوا
 

زموږ ځینې هیواد وال، د دې پر ځای چې پر ثنا ساپۍ ویاړ وکړي او ځان او کورنۍ ته یې د  
نمونې په ډول سر مشق وګرځوي چې څنګه یوه وړه نجلۍ په یوازې ځان د علم او پوهې په  

چې د نورو هیوادونو ټولیګیوال او همکاران    حاصلولو پسې بډې وهي او داسې ځان کامیابوي
لرو او موږ دا    غیرت یې ورته حیران وي؛ دوی ورته لګیا دي چې: سر دې پټ کړه او موږ  

 لرو او هغه لرو او...   

http://www.taand.com/archives/31956
http://www.bbc.com/pashto/multimedia/2016/01/000000_naray_da_wakht_on_demand
http://www.graanafghanistan.com/?p=115670
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د ثنا ساپۍ په وینا، دا په ټولنیزو رسنیو کې څلور سوه زره ملګري لري، یعنې څلور سوه زره  
خولې ور خالصې دي چې څومره به ښې خبرې ورته کوي او څومره به د غیرت؟ تر نامه  
الندې څه او څه ورته لیکي او وایي، خو دا لکه غر ورته والړه ده او په پراخه حوصله یې ښه  

 یوه بیلګه ده:  استدالل بدو ته یې هم استدالل وړاندې کوي. دا د ثنا د   هم ښه ګڼي او
 

که زه کله د خلکو د ناسم چلند په اړه لیکنه کوم دلیل یې دا نه دی چې ټول افغانان همداسې  »
مالتړ، تشویق، انسان دوستۍ او مینې پیغامونه   دي. له الندینیو څو تبصرو وروسته بیخي ډېر د

زرو   ۴۰۰راغلل. د ټولو دې کور ودان وي. زه تل وایم او بیا یې هم وایم. زما په دې څه باندې
زره سخت دریځه، له خولې سپک، بې منطقه او هغسې کسان وي چې د   ۵ملګرو کې یې ښایي  

لکو خیر یې پکې دی. نو د ښو تله  پرمختګ ضد دي. دا نور ټول هغه څه غواړي چې د خپلو خ
مو تل درنه وه او ده. د څو کسانو سپکاوی مو باید د خپلې ټولنې د بدو دودونو او اړخونو له  

 «. تعلیم#نقده او ورته د حل له لټولو را ونه ګرځوي
 

ثنا ساپۍ د یوې ژورنالستې په توګه پراخه حوصله او زغم لري، خو دا پراخه حوصله او زغم  
خو داسې نه وي لکه د بکوا دښته، د بکوا دښته به هم سر او پای لري، مګر د ثنا ساپۍ حوصله  
تر هغې هم ډیره ده، خو کله، کله ځینو لیکنو او پیامونو ته بیا د ثنا ساپۍ څه چې، آن د لویو،  
لویو حوصلو خاوندانو د حوصلې دښتې هم پای ته رسیـږي. یو وارې مې چیرې له نظره تیر  
شول چې څنګه د ثنا ساپۍ د حوصلې دښته د جهالت په غضب لړلو، ځینو خلکو پای ته رسولې  

 ده:  بیلګهوه. دا د ثنا ساپۍ د حوصلې د پای ته رسیدو یوه 
 

»فېسبوک ته مې مسېج راغی. تړنګ ته مې یې پام شو. د یوه افغان و. په اروپا کې اوسېـږي  
نه سالم نه کالم، لیکي: نجلۍ ته دې ورځو کې ډېره آزاده شوې یې. تا ته نه ښایي چې د سړو  
په کارونو کې ګوتې ووهې. خپل سینګار کوه او ژاولې ژوه. ستا یې له نظر سره څه چې پر هر  

مسېج مې بند کړ. ټوله کیسه د تېرې ورځې تبصرې  وله را خالصه کړې وي، کړتېـږې  څه دې خ
ولې   یې  په خوله  په الس خالصېـږي،  غوټه  کومه  که  لیکلي و چې  فېسبوک  په خپل  ما  وه. 
خالصوئ، جنګ بس کړئ. د فېسبوک نوي مسج غصه کړم. ځواب مې ورنه کړ. قهرېدلې په  

ته کتلي و او داسې یې لیکلي و لکه زه چې یې د کور له    دې وم چې د ماشومې په سترګه یې را 
 غړو څخه یم...«   

 

په ژورنالیزم کې د ثنا زدکړې او په ژورنالیزم کې د دې فعالیتونه یو جال او پراخ بحث ته اړتیا  
 لري چې زه دلته نه ور باندې غږیږم. 

 

ل هڅه کړې چې په خلکو کې د  دا چې څنګه ثنا د یوې مدني فعالې په توګه له بیالبیلو الرو نه ت

نوي نسل د روزلو له پاره د تعلیم عامیدلو نظریه رامنځ ته کړي، د دې بحث اصلي موضوع 
 جوړوي. 

 

ثنا ساپۍ د یوې مدني فعالې او ژورنالستې په توګه په خپل هر پوست کې د بیلګو په وړاندې  
کولو سره د تعلیم پلوي کړې ده. د دې له لیکنو او پوستونو نه ښکاري چې دا هم د افغانانو د  

 ستونزو د حل او د پر مختګ یوازینی حل الره په تعلیم او زدکړو کې لټوي.  
 

تعلیم پورې تړي، چې رښتیا هم همداسې ده. چې تعلیم نه وي نو، څوک څه  ثنا ساپۍ هر څه په
 نه شي تر السه کولی: 

 

اوس په ټوله نړۍ کې یو میلیارد خلک وټس اپ کاروي. که پر موبایل انټرنېټ ولرئ او دا »
اپ در سره وي نو د نړۍ هر ځای کې چې غواړئ له بل کس سره )چې وټس اپ ولري( وړیا  

 « ساینس# علم#. تعلیم#خبرې کولی شئ
 

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=601226843372694
http://ps.shortstories.wikia.com/wiki/%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85_(%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B3%D8%A7%D9%BE%DB%8D)
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B9%D9%84%D9%85?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3?source=feed_text&story_id=545955088899870
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3?source=feed_text&story_id=545955088899870
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د ثنا ساپۍ هر پیام هم له اخطارونو ډک دی او هم له امیدونو. د هرې ستونزې ریښې په نه تعلیم  
 پام وکړئ: کې وینې او د حل الره یې هم تعلیم ګڼي، دغه لنډ پیام ته 

 

نه   تعلیم#وایي "تر هغو چې دې ښځه، لور، زوی او لمسی کور کې لکه چرګان ساتلې وي او»
 «".خپلې ژبې، وطن او خلکو ته د خدمت نارې دې بې ځایه، بې مانا او بې ګټې دي  - کوې  پرې  

 

که د تاریخ پاڼو ته ښه ځیر شو، ډیر ځلې زموږ سیاسي او ادبي تاریخ پردیو لیکلی دی، او پردي  
ثنا همدا نیمګړتیا یوازې په دغو لڼډو  یې چې لیکي خپله یوه موخه خو به په کې لټوي او ځوانه 

 تورو کې نوي نسل ته په مخکې ږدي، وګورئ: 
 

خپله کیسه خپله نشئ لیکلی نو ځکه یې نور درته لیکي او له خپلې اجنډا  نه وي،   تعلیم# که»
  «افغانستان#سره سم مو هر ډول چې غواړي رنګوي 

 

ثنا ساپۍ د یوې متمدنې محصلې او ژورنالستې په صفت هر څه چې ګوري، یا یې لولي، د هغو  
په   له خپلو هیواد والو سره  پیام په ډول  پایله په ډیر هنرمندانه ډول د یوه ډیر لنډ، خو با مانا 

 ټولنیزو رسنیو کې شریکوي.  
 

رامنځته شو او وروسته پاتې فرانسه  ثنا کوم کتاب لوستی دی چې د فرانسې پرمختګ څنګه  
څنګه په اوسنۍ پرمختللې فرانسې بدله شوه. ثنا له یوې خوا د لوی کتاب پیام په لنډ ډول له خپلو  
هیواد والو سره شریکوي او له بلې خوا بیا هم په عیني ډول ثابتوي چې هر ډول پرمختګ او  

ږي، د فرانسې د پرمختګ اوږد تاریخ یې په  ـ نیکمرغي د تعلیم کولو په پایله کې را منځ ته کی
د یو ملي   او رښتیا هم چې  لیکلي دي: تعلیم  یې  او په پای کې  بیان کړی دی  څو کرښو کې 

 : مطلب پروګرام له مخې د پرمختک پالن په تعلیم سره تر السه کیدای شي. دا یې هغه لنډ  
 

نوم یې    ،تاب لولم( ک (Eugen Weberیوجېن وېبر ،  امریکایي تاریخپوه   –د یوه رومانیایي  »
جوړول  :دی فرانسویان  بزګرو  له  فرانسې  له    (Peasants into Frenchmen)د  وایي 

کاله وړاندې تر میلیون لږو فرانسویانو فرانسوي ژبه زده وه او هېڅ د یوه ملت په نامه    ۱۸۷۰
څه نه و موجود. همدې، پاریس کې د ټولنې مشران مجبوره کړل چې الس په کار شي او یوه  

 :واحده پېژندګلوي او یو ملت جوړ کړي. درې کاره یې وکړل
 

لرې پراته او شاته پاتې کلي( کې یې وړیا لومړنۍ  )که ښار و او که    د هېواد په لر و بر   اول:
ښځه(، هغه هم په سټنډرډ فرانسوۍ ژبه جبري کړلې. د حکومت   زده کړې )پر دواړو نر او

 .ادارې )پوځ، قانون، د پولو ساتل او د وګړو شمېرنه( یې په ټول هېواد کې فعالې کړې 
 

کارېزونه، تیلیفوني، پوستي سیستمونه، یوه پیسه،  د اقتصاد ښه کولو لپاره یې، سړکونه،    دویم:
 .یو بازار، او ګمرکونه جوړ کړل او له خلکو یې د مالیې ټولول ځان ته اسانه کړل

 

کلتوري یوالی یې را منځته کړ. ادارو کې یوه رسمي ژبه، په سټنډرډ فرانسوۍ ژبې د   دریم:
ګلرۍ، موزیمونه، او پوهنتونونه پرانیستل. د ملي  کتابونو، او ورځپاڼو چاپول، ملي اکاډمۍ، ملي  

یاد یې پیل کړ   داسې چې ټول ملت )که ښارۍ/ی و او که    –خوښیو او غم ورځو لمانځل او 
 .کلیواله/ل( برخه پکې اخیستی شوی

 

دا هر څه د حکومت، مدني ټولنو او ولس په همکارۍ وشول. نو پایله یې اوسنۍ فرانسه ده چې  
کال کې یې د مېلمنو شمېر څه کم  ۲۰۱۴  -هر کال د نړۍ تر بل هر هېواد ډېر سېالنیان ورځي 

   «تعلیم#.  افغانستان#میلیونه و ۸۵
 

ساپۍ په خپله فیسبوک پاڼه کې هره ورځ دې ته ور ته پیامونه آنالین کوي چې شمیر یې  ثنا  
 ښایي سلګونو ته ورسیږي او ما یې دلته د بیلګې په ډول څو نمونې را واخیستې. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545589128936466
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=545137442314968
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=544777262350986
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په هر صورت او هر حالت کې چې وي، ثنا خپله خبره په زړه کې او ککره کې نه ساتي، وایي  
کوي  او په رښتیا هم هر پوست یې د یو کتاب په شان پیام لري. په  یې او له ټولو سره یې شری

الندې پوست کې به وګورئ چې د یو پروفیسر د خولې خبرې را اخلي او نن ورځ دغه خبرې  
زموږ په وطن کې پر هغو خلکو عملي روانې دي چې ځان اکثریت ګڼي، خو په پوهه او تعلیم 

ساتلی دی چې ښایي نسبت نورو ته په دوربین او   کې یې ځان او خپل خلک داسې په اقلیت کې
همدلته دی چې د پوهې او تعلیم د نه تر السه کولو په صورت    ذره بین کې هم ښکاره نه شي، نو

کې په تدریجي ډول د خپل ځان، خپلې کورنۍ، خپل قوم او خپلو خلکو د بربادۍ سند په خپله  
 د ثنا او د هغې د پروفیسر خبرې:  همامضا کوي. دا 

 

کولې  » خبرې  مې  سره  پروفېسر  انګرېز  یوه  له  چارو  سیاسي  سیاسي    –د  پر  موضوع 
و نه   تعلیم#تاوتریخوالي، ټولنې او خلکو باندې وه. یوه خبره یې اشنا ښکاره شوه. ویل یې، "که

س له پلوه  ږي، خپله لویه ونډه له السه ورکوي ځکه د نفوـکړي، سیاسي تله یې نوره هم سپکه کې
به اکثریت وي خو د پوهې له پلوه به اقلیت شي او هغه اقلیت چې په سیستماتیک ډول یې له  
تعلیمي پلوه ځان رسولی دی واکمن به وي. کلتور، ژبه او ارزښتونه به یې هېڅ وزن نلري او  
نه به څوک ری پرې وهي. نړیوال به هم هېڅ لیوالتیا ورسره نه لري ځکه هېچا سره دومره  

یې نور و  خت نشته چې پر یو شاته پاتې قوم یا ولس یې ضایع کړي. که غواړي چې لکه رمه  و
نه پالي نو باید له مشره نیولې تر کشره )دواړه ښځې او سړي( تعلیم وکړي که نه کیسه یې مفته  

 «".ده. دا کار باید ډېر ژر پیل کړي ځکه ډېر وخت ورسره نشته
 

په ټولنه کې هیڅ داسې ستونزه او بد مرغي به نه وې چې د تعلیم په نه شتون پورې اړه و نه  
لري، او ثنا ساپۍ د ټولنې ستونزې یو په یو په نښه کوي او له دالیلو سره یې وایي چې که تعلیم  

و  نه وي ، نو همداسې ستونزو سره به الس ګریوان یو، ځکه نو د هر پوسټ په پای کې وایي ا
 لیکي: تعلیم، وګورئ: 

 

دې حالت ته د انسان زړه ټوټه ټوټه شي. خو د ځینو دا دلیل چې 'ته پر خپلې لور   پکتیکا# د»
و   حال  تعلیم  دغه  ځکه  نو  دی.  ځای  پر  هم  کوې؟'  کومه  له  به  داکتړه  کړې،  نه 

   «تعلیم_فرض_دی#دی
 

د تعلیم د عامولو په الره کې ثنا ساپۍ د خپلې الرې د نورو ملګرو په فعالیتونو هم خبره ده او د 
هغو په فعالیتونو دومره خوشاله ده چې ال خپله ګټلې جایزه هم هغو ته ورکوي. دا خپله جایزه د  

پاره د  »قلمالر« ټولنې ویسا ورونو ته ډالۍ کوي چې هغوی هم د علم او مطالعې د عامولو له  
ګدایي کچکول په غاړه کور په کور، کلي په کلي او ښار په ښار ګرځي د کتابونو درویزه کوي  

 لیکي:  داسېاو بیا یې اړو ماشومانو ځوانانو او د مطالعې اهل ته رسوي. ویسا ورونو ته ثنا 
 

مه کلیزه وه. په اړه یې یوه غونډه وه او مشرانو یې دا  ۵په لندن کې د افغان غږ په نامه راډیو »
. د افغان غږ راډیو د ټولو ملګرو او بنسټ اېښودونکي غرغښت غرغښت  ..لۍ کړهاجایزه را ډ

له پېرزوینې مننه. ژوندي دې وي. ما خپله ونشوی کړی غونډې ته ورشم نو همکار اسماعیل  
مرسته وکړه او اوارډ یې زما پر ځای واخیست. زه غواړم دا جایزه هغه کس ته ډالۍ    میاخېل 

کړم چې په رېښتیا یې وړتیا لري او د قلم په برخه کې عملي کار کوي ــ مطیع هللا ویسا. ښاغلی  
ویسا او کورنۍ یې عمآل د وطن بېال بېلو سیمو ته ځي، د بندو ښوونځیو د پرانیستو هڅه کوي،  

ونه جوړوي او له تعلیمه پاتې ماشومانو په غم کې دي. د هغه افغانستان په هیله چې ټول  کتابتون
 ولري او قلم ورته نور نا اشنا نه وي. #تعلیم وګړي یې

 

Matiullah Wesa»   
 

تر هغه ځایه چې ما ته مالوم وو، پر ځینو هغو اشخاصو مې مقالې لیکلې دي چې د نوي نسل د  
تعلیم باندې یې ټینګار کړی دی، د تعلیم د عامولو له پاره یې فکر او کار   د هغوی پر  روزنې او

https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=543063015855744
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%A9%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D8%A7?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609334542561924
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=1719907728259177
https://www.facebook.com/matiullah.wesa
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ثنا ساپۍ ټینګار او په دې الرې کې نظري او عملي کار بې   باندې د  کړی دی، خو پر تعلیم 
جوړې دی. تر نن پورې مې هیڅ بل تن نه لیدلی او نه مې اوریدلی چې د ثنا غوندې دې پر  

تبلیغ دې ورته وکړي، ثنا د نوي ژوند او نوې ټولنې جوړول او د    تعلیم ټینګار وکړي او دومره
نوي انسان روزل په تعلیم پورې تړلي ګڼي او ټول ټینګار یې پر دې باندې دی چې هر څه په  

ږي. پرته له استثنا هره ورځ یو دوه پوستونه داسې لیکي او تر ټولو یې رسوي چې  ـتعلیم سمی
ګڼي او څوک چې چیرې د تعلیم نوم واخلي نو ځینې غږ پسې  اوس یې په غیاب کې د تعلیم مور  

 کوي چې: 
 

 »ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره« 
 

ثنا ساپۍ ډیره ځوانه ده خو څنګه چې له یوې خوا یې د تعلیم د عامیدو له پاره فعالیتونو او عملي  
تعلیم له پاره مبلغین  هلو ځلو ته ګورم او له بل پلوه خلک هم غوښتي او نا غوښتي وایي چې د  

نو زه یې اړینه ګڼم چې سر له همدې    ( ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره)  د ثنا ساپۍ زامن دي 
 اوسه وویل شي: 

 

 ثنا ساپۍ د تعلیم مور ده! 
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه ده! 
 

مشرانو ته د ټوپکوالۍ  لیدل شوي دي چې سیاسیون او د ټوپک او وژنو د الرې الرویان خپلو  
او وژنو په خاطر قهرماني ورکوي، زه خو هم حق لرم چې د یو ښونکي او قلموال په توګه، یو  
قلموال ته، د انسانیت او انسان روزنې په الره کې د کړو خدمتونو په پار قهرمان ووایم، نو سر  

 له همدا اوسه زه وایم چې: 
 

 وسني تعلیم مور ده.ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه او د ا
 

 د مقالې د ښه پای له پاره د ثنا په تعلیم پورې اړوند څو خبرې: 
 

»که زما خور بې تعلیمه وي زما ورور ارامه او خوشاله ژوند نشي کولی. تل به یې کور وران،  
د ټولې کورنۍ په ګټه دی نو خپله    تعلیم#عزت تاال او ماغزه ناکراره وي. د نجونو او مېرمنو  

 پښه په خپله په تبر مه وهئ.« 
 

بارونه پیل    و  ایي که ښه اقتصاد غواړې باید تعلیم کړي خلک ولرې چې پوه شي څه کارو»
چې پوه شي کومه اقتصادي تګالره یې وطن ته ښه ده. او پوه    ئکړي. اقتصاد پوهانو ته اړ ی 

خلک دې پکار دي چې سیستم جاري وساتي. دواړه نارینه او ښځینه باید کار وکړي چې هماغسې  
د بریتانیا ټول نفوس نژدې     38ډېرې دي.  میلیونه دی. ښځې تر سړو    64یې سیال وساتي. 

به یې هم ورسره خراب شي.   اقصاد# ه کور کښېنېمیلیونه خلک یې کار کوي. که یې ښځې پ
نړیوالو مشرانو یادېږي. سیالي داسې نه کېږي چې  بیا به نه د نړۍ پنځم اقتصاد وي او نه به له 

، بې مسولیته او بې کاره  تعلیمه# هغه بل دې شپه او ورځ خولې تویوي او نور دې کور کې بې
 . «تعلیم_فرض_دی #پښه اړولې ناست وي. که څوک تعلیم نه کوي بیا دې شکایت هم نه کوي 

هم   »#تعلیم چل  په  غوښتلو  حق  خپل  د  ولیدې(  دې  ګودرې  )الرې  وکړ  دې  چې 
 #افغانستان« پوهېږې.

 

دی. خپګان  کې که ماشوم ښوونځی نلري پړه او حل یې دواړه له ما او تا سره   افغانستان# په»
 «. تعلیم_فرض_دی#کار غواړي ، نه
 

تر هغو چې مو ښځې پر خپلو پښو و نه درېږي ټولنه مو له روانو بدبختیو نه خالصېږي. حل  »
 « .دی تعلیم# یې پر ښځه او نر

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A7%D8%AF?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%87?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=609718835856828
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=593894920772553
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=613097758852269
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
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ښځې پر خپلو پښو و نه درېږي ټولنه مو  یاړلي او د ستایلو سړي داسې وي. تر هغو چې مو »و
 «. دی تعلیم# له روانو بدبختیو نه خالصېږي. حل یې پر ښځه او نر

 

انداز مفاهیم   په  د یو کتاب  ده او هر پوست کې یې  فعاله  په ټولنیزو شبکو کې ډېره مثبته  ثنا 
نغښتي وي چې د نوي نسل په روزلو کې او د تعلیم په عامېدو کې یې زه ډېر لوړ او مثبت  

 ددظیببیییلینحجررر دا دي: بېلگېارزوم. د ثـتا د څو پوستونو 
 لللللللببببب 

له   افغانستان# ه»پ ولیدل چې  پروګرامونه  اختریز  تلویزیونونو  د څو  کیفیت،  کې مې  د  پخوا 
 :ډېر ښه شوي دي. څو ټکو ته مې پام شوسټایل، او ټول جوړښت له پلوه 

 

  .ډېر ښه خبر دیعمده رول پکې ځوانان اجرا کوي چې دا   •
 

  .ډېره د یوالي هڅه کېږي چې بیخي عالي کار دیتر   •
 

% سړي    90ورته ناست ټول  د موسیقۍ پروګرامونه دي، سندرغاړې هم مېرمنې وي خو     •
دي. دا بده خبره نه ده خو همدغه ښاغلي کولی شي چې خپل یوه خور، مور، مېرمن او یا لور  
هم ورسره ورولي. د دې ګټه دا ده چې ورو ورو به د ټولنې واکمن دودیز سیستم یو څه بدل  

  .شوی وي او هم به مو د کور ښځو ته یو څه تفریح شوې وي
 

ډونوالې ښځې داسې راته ښکاره شوې چې نور  پرتله په پښتو پروګرامونو کې ګد فارسۍ په     •
ډېرې زړه ورې کېدی شي. نجونو او مېرمنو که دا لیکنه لولئ، په چا ری مه وهئ!!هغومره  هم  

چې د بل چا حق دی چې په ټولنه کې فعال واوسي، هماغومره حق ستاسې هم دی نو مه پرېږدئ  
 .تاثیر/ اغېز الندې راشئ. زه دا خبر تل خپلو خویندو ته هم کومچې د نورو د 

 

 « ���🁩🞓��🁨� ️☮ #LiterateAfgتعلیم_فرض_دی #
 

پر ځای وای نو ویل به مې چې یاره اشنا ښه ژوند دې وکړ، نړۍ دې   #حکمتیار .که زه د ګ»
دې وپېژندل، بچي دې غټان دي، هر یو خپل ژوند لري، د پیسې مېسو غم دې هم    ولیده، خلک

کاله نور به دې پاتې وي.    ۳۰نور نشته، جګړه او سوله دې هم وکړه. ژوند ډېر لنډ دی نو ایله  
ه اوالد، بل کس یا ځان لپاره خپل ځان په عذابوم. را پاڅېږم  نه واک غواړم، نه سیاست کوم. ن

غانه ښځه او سړی تعلیم وکړي. له دې  هر اف  کې تعلیم لپاره کار کوم چې  #افغانستان او په ټول
سره به هم افغانستان له کړاونو خالص شي او هم به مې داسې څه په میراث پرې ایښي وي چې  
له مرګ وروسته به مې خلک په جګړه نه بلکې په سوله یادوي او وایي به چې هغه سړی چې  

مکنه کړه. زموږ نسلونه  سوله یې وکړه او بیا یې داسې یو کار وکړ چې زموږ نننۍ بریا یې م
یې له بربادۍ وژغورل. ښایي په همدې کار د سولې نوبل جایزه هم وګټم. تر هغو چې مو هر  

او کړي  #افغان افغانه  نه  و  کېږي    تعلیم  حل  نه  مو  واخلئ  –ستونزې  در  یې   .لیکلې 

 LiterateAfg#️☮ تعلیم_فرض_دی#
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي  ۶۰پاکستان کې »
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي  ۳۸افغانستان کې 
 

 فیصده خلک لیک لوست کولی شي ۹۰ایران کې نژدې 
 

او نورۍ نړۍ سره په سیالۍ کې موږ تر هغو ناکامه یو چې پر خپلو   #ایران ، #پاکستان نو له
لوست و نه کړو. راځئ له خبرو تېر شو او اصلي مبارزه، سیالي او وطنپالنه پیل     خلکو لیک

کړو. هر داسې کس ته لیک لوست ور زده کړو چې اوس یې نه دی زده. په دې ډول به تاسې  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85?source=feed_text&story_id=576166979212014
https://www.facebook.com/SanaSafi/?fref=ts
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=926277774200931
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=827733334055376
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=810747902420586
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او دنیا  دې  خپلې  وي  هم  کړی  کار  ته  دنیا  هغې   #تعلیم_فرض_دی .هم 

     #LiterateAfg » 

 
داسئ  »کله چې پاکستان   ثنا جانې  تکل وکړ، نو  الرې وتړلې او احساساتي خلکو د مظاهرو 

 ولیکل: 
 

مهالي   لنډپر ضد مظاهره کوو. ښه و یې کړه خو دا  #ایران او #پاکستان ډنګ شي وایي دچې 
  کارونه

 

بیا په ټول  حل نه دی. که غوارې سم اعتراض وکړې پر ښځه او نر دې تعلیم وکړه چې  .  دي
عمر پورته درته و نه ګوري. هغوی ولې تر تا دومره مخکې دي؟ بل هېڅ کمال نلري، تش په  
نتیجه   یې  بیا  کړي،  پیل  کوره  خپل  له  یو  هر  دې  مظاهره  دا  رسولي.  خلک  خپل  یې  تعلیم 

حالت کې شتمني نه لري ځکه د هېچا سترګه نه ترې     او افغانان په اوسني افغانستان#. ګوره
سوځي. پیسې، تعلیم کړی ولس، لوړ کلتور، بل سمبولیک ارزښت لکه د بریتانیا شاهي کورنۍ  

 .مخکې والي )لکه امریکا( ته شتمني وایياو تاریخ یې، او په سیالۍ کې 
 

  ️☮ #تعلیم_فرض_دی

#LiterateAfg » 
 

د مورنۍ ژبې د ورځې خبرې تر هغو بې مانا دي چې تعلیم و نه کړئ او پر ښځه او نر عام  
   نشي. ژبه په

 

او   کېږي  ساتل  لیکلو  په  کېږي.  ساتل  نه  تعلیم  ویلو  چې  شي  کولی  لیکل  وخت  هعه  خلک 
مړه ده. که خانان همداسې روان وي، دا څه سا چې لري هغه یې هم په درېدو   #پښتو . وکړي

  ️☮#تعلیم_فرض_دی .موږ خپله پسې را اخیستې دهپښتو بل څوک نه وژني، .  ده
 

#LiterateAfg 
 

میاشتې ښه پریمانه او ګرم لمر لرو خو غم دا    ۱۲په دې کې باید موږ مخکې وی ځکه کال  »
  دی چې د دې

 

شي چل نه راځي!! د بې تعلیمۍ نتیجه خو ګورئ! تر هغو چې د دې غاړې او هغې غاړې پښتانه  
پر ښځه او نر تعلیم و نه کړي همداسې به کړېږي، په خپله شتمنۍ کې به بې عزته، په خپل  

ی له  کې  ژمي  خپل  په  پرېوتی،  کې  ويلویوالي  کوره  بې  کې  کور  خپل  او  مړه،   .خنۍ 

 LiterateAfg# ️☮ #تعلیم_فرض_دی
 

نومونه ورسره ولیکئ لطفآ. که یې وړتیا ولرئ خامخا به دنده  دې پروګرام کې برخه واخلئ او  »
اخر به    -که دا ځل ونشو پر ځان ال نور کار وکړئ چې شرایط یې پوره کړئ   پیدا کړئ او

  .خو پام مو وي چې بې تعلیمه هېڅ هم نه کېږيوشي. نور ملګري هم خبر کړئ لطفآ 
 

       #تعلیم_فرض_دی

#LiterateAfg » 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=810747902420586
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=769424606552916
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%BE%DA%9A%D8%AA%D9%88?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=768095386685838
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=760581074103936
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=760581074103936
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%81%D8%B1%D8%B6_%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&story_id=750454565116587
https://www.facebook.com/hashtag/literateafg?source=feed_text&story_id=750454565116587
https://www.facebook.com/depcs.afghanistan/photos/pcb.597352600463330/597351910463399/?type=3
https://www.facebook.com/depcs.afghanistan/photos/pcb.597352600463330/597351910463399/?type=3
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 : مریم امرخیله
 

 مریم امرخیله 
 

 د مریم امرخیلې غږ 
 

 خپ  ،چې په ستوني کې خپ ،زه د هغو پیغلو دردیدلې چیغه یم»
 هغوی  غواړم د . ژاړي او چیغې یې هیڅوک نه اوري

 چې ،پټه ژړا په داسې یاغې چیغې بدله کړم ،پټه
 ټولې نړۍ تر  له شرقه تر غربه یې ناره د

 « .غوږونو پورې و رسیږي
 

 امرخیل( )مریم 
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مریم امرخیل زما له نظره د تعلیم کار او زیار یوه داسې ژوندۍ بیلګه ده چې هر څوک باید ور  
باندې و ویاړي، ځکه چې زموږ د ټولنې په دې روان اړو و دوړ کې، د یوې کلیوالې نجلۍ له  
پاره د دومره ستومنزمنو کارونو تر سره کول ګران نه، بلکې نا شوني دي، خو مریم د هر راز  

اوو او خطرونو په منلو سره دا ویاړمن کارونه تر سره کړي دي، د تعلیم او  نوي ژوند له  ستړی
پاره یې د بیلګې په ډول داسې الر آواره کړې چې په دې پسې راتلونکي نسلونه به په آرامۍ او  

د دومره خطرونو او زیارونو په ګاللو سره مریم امرخیل  پرته له کوم ډار نه ور باندې روان وي.  
 وښوده چې پر خپلو پښو د دریدو او پر ځان د بسیا کیدو یوه غوره او ژوندۍ بیلګه ده. 

 

دا    ، ډیوه ده   بله شوېه تیارو  پد مریم امرخیلې د لنډ ژوند لیک له لوستلو پوه شوم چې، مریم  
له بادونو، طوفانونو او نادودو سره  ډیوه په خپل استعداد او همت سره توانیدلې ده چې د زمانې 

مبارزه وکړي او ځان د ژوند هغې پوړۍ ته ورسوي چې اکثریت خلک یې په ډیر اوږده عمر  
 کې هم نه شي ور رسوالی. 

 

خپره شوې ده، خو ما تر هر    د مریم امرخیل بیوګرافي په ځینو آدرسونو کې په لنډه او اوږده بڼه
څه د مخه له دې سره د فیسبوک له الرې اړیکې ونیولې او د بیوګرافۍ د ال بشپړتیا په پار مې  

 ږلې، زما د لیک او پوښتنو متن دا دی:ېـڅو پوښتنې د دې په آدرس ور ول
 

 !زما سالمونه او نیکې هیلې ومنئ
 

 .هیله ده هر څه ښه وي 
 

 !راشېستړې مه شې، هر کله  
 

تاسو له تورو تیارو څخه زدکړې او هلې ځلې را پیل کړې دي او اوس هر چا ته پته ده چې د  
 .خپل مزله الره مو تر څو پټه پایو پورې په بریالیتوب سره وهلې ده 

 

د تعلیم د نهضت د ال پراختیا او د زدکړو له پاره د نورو ځوانانو د ښه تشویق په پار، ما وغوښتل  
غوندې ستاسو پر کامیابو فعالیتونو باندې هم یو څه ولیکم او دا وښیم چې    ساپۍ  ثنا چې لکه د  

تاسو د تعلیم او کار تر ټولو ځوانه او کامیابه بیلګه یاست او د نورو ځوانانو او پیغلو له پاره به  
غنا له پاره زما دغو پوښتنو ته لنډ ځوابونه راکړئ، مهرباني  سر مشق هم شي.  که د مقالې د ال  

 :به مو وي
 

ږئ او که نه، نو ډیره لنډه بیوګرافي  ېـــ که مو چیرې بیوګرافي خپره شوې وي، لینک یې را ول
 مو را ته ولیکئ،

 

ــ څومره او څه مو تر اوسه د تخلیق یا تحقیق په برخه کې لیکلي او خپاره کړي دي؟ که مو  
 ږئ،ېـ کړي وي چیرې؟ لینک یې را ته ول

 

 ــ کله مو د لیسانس دوره پای ته ورسوله، د مونوګراف موضوع مو څه وه؟ 
 

 ــ کوم مدني فعالیتونه مو تر سره کړي دي؟ 
 

 ــ د زرتار کیسه هم لنډه راته ولیکئ،
 

 ــ د سولې جایزې ته چې کاندیده وې، هغه څنګه شوه؟ 
 

 لرئ؟ که یې لرئ، څه دنده تر سره کوئ؟ــ آیا اوس رسمي دنده 
 

 ــ په راتلونکې کې د نورو زدکړو او مدني فعالیتونو په برخه کې څه پالن لرئ؟ 
 

 .د اوس له پاره همدومره

http://www.taand.com/archives/74861
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 بریالیتوب مو غواړم،
 

 . تر بیا
 

او مریم امرخیلې په ډیرې حوصلې او مهربانۍ سره د خپل ژوند، بیوګرافۍ، کارونو او زدکړو  
 ږه، زه یې په امانتدارۍ سره دلته ږدم: ېـما په پته مالومات را ولپه باب ز

 

 »سالمونه! 
 

 بهاند صیب مننه کوم بیا هم،
 

 کې زما د لیکنو په اړه ټول معلومات شته، لینکد ویکي پیدیا په دغه 
 

 کال کې مې د لیسانس دوره پای ته ورسېدله. ۱۳۹۴په 
 

زیاته به خفه کېدم خو دا هر څه مې د خپل  کله چې مې ښوونځي له پاره درې کاله تېر کړل،  
راتلوونکي او د نورو هغو نجونو چې په کلي کې وې. ټولو به راته همدا خبره کوله چې ته  
یوازېنی کس زموږ له ډلۍ څخه یاست نو د همدې په خاطر به مې هره سختي زغمله او مور  

الړم د پخوا غوندې شوخه خندانه  پالر ته به مې د خپل خفګان یا نور هیڅ نه ویل. کلي ته به چې  
نه وم، خو مور پالر ته به مې ویل زما درسونه زیات دي ځکه له جسمي لحاظه زیاته کمزورې  
قیمت نه غوښتل بې برخې شم او زه پوهېدم که  کېدمه، خو هیڅکله مې خپلې موخې په هیڅ 

د تر آخرې سلګۍ  غواړم د نورو سره مرسته وکړم نو یوازې تعلیم او علم حاصلول دي چې بای
ورته زیار وباسم ښونځی مې د ماما کور کې پای ته ورساوه، نور مې غوښتل باید خپلې خویندې  
ورونه او د تره اوالدونه لږ تر لږه کابل ته راولم، نو خیاطي مې فکر ته راغله او دغه کار مې  

ې څلور زره  ټول پالن جوړ کړ. پنځه سوه روپۍ مې له خپلوانو پور کړې او لومړنی عاید م
افغانۍ او دغه شان وروسته، وروسته دومره په ځان بسیا سوم چې ما به د شل زرو زیات او کم  
میاشتنی عاید و، نو هغه ما وغوښتل دغه مسلک عام کړم او نورو ښځو سره مې دغې برخه  

ل،  کې مرسته وکړه. د هغوی له پاره مې لومړی خام مواد او نور واخیستل، بیا به ما ورته پلور
 تر څو دوی کابل کې پاتې شي. د دوی لوڼې او زامن باید له درس څخه بې برخې نه شي. 

 

کله چې سږکال زه وپوهېدمه چې کولی شم یوه وړه کمپنۍ جوړه کړم، نو د زرتار په نوم شرکت  
مې جوړ کړ او دا مې د ننګرهار، کاپیسا، لغمان، غزني، پکتیا، میدان وردګ والیت او خپله  

ابل کې و، چې د دغو والیاتو نه ما تر خپلې وسې دیرش او څلویښت میرمنې په کار  مرکز یې ک 
کې ونیولې لومړی مې ورته خام مواد واخیستل او بیا مې د هر والیت له پاره یو نماینده چې  
نجلۍ وه، ټاکلې وه. هلته مو دا مواد ورکول هغوی جوړول او موږ بازار کې ورته پلورل چې  

ه هرې میرمنې د میاشتې درې تر شپږ زرو افغانیو معاش اخیسته چې د ټولو  د هغې له برکته ب
ږي، خو اوس یې زیاتره میرمنو ته دهغوی خپل خاوند، ورور یا  یـمیرمنو ته رس  ۲۵۰مجموع  

بل څوک پلوري او دغه شان زه کوښښ کوم د دې السي کارونو له پاره د نړیوال بازار پام را  
 ونو بوخته یمه. جلب کړم چې اوس په همدې کار

 

د سولې جایزې ته ځیني دوستانو نومانده کړم کمپاین هم ډېر ښه و، تر دې حده چې زما پروفایل  
د اوو ملکو په نمایندګانو کې زیاتو کسانو لوستی او خوښ کړی و؛ خو له بده مرغه چې زموږ  

ه افغانستان  چې دغې جایزې درې برخې لرلې چې  ل د ګروپ نه یوه پاکستانۍ نجلۍ بریالۍ شوه
  څخه یوازې حبیبه سرابي وکړلی شول دغه جایزه تر السه کړي.

 

ږم چې تر آخره زیاته ډاډه وم او که د کمپاین خبره وه تر هر چا مخکې وم خو  ېـ زه دومره پوه
خیر دا هر څه ژوند کې راځي او د دې پایله واضح وي، یا به یې ګټې، یا به یې بایلې؛ نو دا  

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D9%84%D9%87


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
141، لومړی ټوک ښـځـگـلې

ځکه زما دریځ معلوم دی او زه تل غواړم یوازې خپلو خلکو   ره نه ده راته.دومره ستونزمنه خب
 .او هېواد ته تر خپلې وسې، وسې زیات کار وکړم

 

تر اوسه کومه رسمي دنده نه لرم او نه کوم پالن ورته لرم چې رسمي دنده تر سره کړم. زه  
کارونه په ښه او عالي توګه تر سره  غواړم ډېره آزاده و اوسم او وکولی شمه خپل پالنونه او  

 .کړم
 

امنو سیمو ته ښې خپرونې و   نا  او  هم د چنار راډیو سره کار کوم تر څو لرې پرتو  بیا  خو 
 .ږي، چې د ښځو د ستونزو په حل کولو کې فعاله ونډه ولريېـرس

 

د   باندې را څرخي او دغه شان د میرمنو  په تعلیم  افغان ماشومانو  د  اقتصادي زما ټول پالن 
 پیاوړتیا له پاره نوې طرحې او پالنونه لرم، چې تطبیق یې کړم. 

 

خدای دې وکړي بهاند صیب کوم څه چې تاسې پوښتلي وو، د هغو اړوند مې ځواب درکړی  
 .وي

 

 .تاسې دې هم خدای آباد او خوشحاله لري
 

 مننه« 
 

میډیا پام ډیر ور وا وښت،  وروسته له هغې چې مریم امرخیل د سولې جایزې ته کاندیده شوه، د  
په افغنستان کې د ننه او له افغانستان نه د باندې لیکنې ورباندې وشوې. هغه څه چې زما له  

ر شوي دي او د مریم په باب زما د څو میاشتنیو څیړنو په ترڅ کې ما تر السه کړي  ېـنظره ت
  دي د هغو په رڼا کې به د مریم په باب دا مقاله و لیکم. 

 

چې ما له هیواد والو، په خپله له مریم امرخیل او میډیا نه د مریم امرخیل په باب اوریدلي  هغومره  
وو، دا مالومات ما ته د قناعت وړ ونه ګرځید، نو  ځکه مې د یوه څیړونکي په توګه د نوي نسل  
د روزنې د دې پیاوړې غړې او ال سرالرې د ښې پیژندنې په موخه، نورو پتو ته هم سر ور  

کړ. په نوو آدرسونو کې ډیری مالومات د دې په باب هماغه وو، چې د دې له لوري را   ښکاره 
 لیـږل شوي وو، خو په ځینو آدرسونو کې مې د دې په هکله دا نوي شیان و موندل: 

 

دلته  په اروپا کې د لومړي ځل له پاره د مریم امرخیل په باب کومه لیکنه او مالومات چې زما  
« ویبپاڼه کې د ښاغلي حمید عبیدي په قلم په   afghanasamaiپه »  تر سترګو شول، هغه  

هنرمندانه ډول هغه لیکل شوې مقاله وه چې د مریم د ژوند ډیرو مهمو برخو ته یې اشاره کړې  
وه. ده په اروپا کې له هر چا مخکې د مریم امرخیل د ژوند، زدکړو، کارونو او ستونزو په باب،  

په استفادې سره یوه داسې مقاله    د مریم له عیني ژوندانه او  بیوګرافۍ او ښایي انتریوګانو نه 
 برابره کړې ده چې هم حقیقت لري او هم په ماهرانه ډول د هنر توومنه وراضافه شوې ده.  

 

کې خپره کړې ده. زه یې دلته د اړتیا له مخې    ویبپاڼهښاغلي عبیدي دا مقاله په افغان آسمایي  
 ډیره برخه را اخلم:»  

 

 : و کلید های جادویی اش مریم 
 

نان  ربوده بود. »از مکتب که میآمدم و   بازی های کودکانه را فقر از مریم   کودکی و فرصت  
پرداختم. پس از آن میرفتم و علف  چاشت را میخوردم با زنان و کودکان همسایه به قالینبافی می

 هایم را میخواندم«.  جمعآوری میکردم. شب در نور چراغک تیلی دست ساخت مادرم درس
 

کرد از طریق مسجد با مکتب آشنا شد.   گی می  او که در کمپ مهاجران افغان در پیشاور زنده
که پدرم مرا به مسجد نزدیک خانه برد تا نزد مال قرائت قران شریف را بیاموزم با  »زمانی  

http://www.afghanasamai.com/NAB/Nab-4/MariamAmarkhil.htm
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در دلم شوق     هایی میکرد که زینب آشنا شدم. زینب به مکتب هم می رفت. او از مکتب قصه 
 رفتن به مکتب را بر انگیخت. 

 

م وقتی به  بسیار نموده بود. پدر  یک روز مالی مسجد از لیاقت و کوشش من نزد پدرم توصیف
خانه آمد برایم گفت هر تحفه یی که از او خواسته باشم برایم تهیه خواهد کرد. من گفتم که هیچ  

و خواهش کردم که مرا به مکتب داخل کند. پدرم خواهشم را پذیرفت . در     یی نمیخواهم تحفه
به  ن بخوانم ، هر متنی را میتوانستم روا   بل چونصنف شدم ،   همان سال اول نه تنها اول نمرهٔ 

 نام بلبل شهرت یافتم«. 
 

را این پرسش نیش میزد که در   وقتی خانواده تصمیم گرفت تا به افغانستان برگردد، ذهن مریم 
وجود دارد یا خیر. هنگام وداع معلمانش او را در آغوش گرفته و گریسته   افغانستان مکتب  

ندار شان را در یک الری بار کردند و در  بودند. و او خود نیز نگران بود. شش خانواده دار و 
مریم هفت ساله     به سوی افغانستان حرکت کردند.حالی که خود بر فراز بارها نشسته بودند،  

گی فراغت از صنف اول را در آغوش   نمره  نیز در حالی که کتاب های مکتب و پارچهٔ اول
ا برای تفتیش به موتر باال میشدند،  در کنار خانواده اش نشسته بود. »هر جا که پولیس ه  میفشرد، 

مکتبم را برای شان نشان میدادم. در تمام راه ترانه هایی را که در    من پشتی کتاب ها و پارچهٔ 
خداحافظی     عابرین کنار جاده را نمی شناختم با آنان   مکتب یاد گرفته بودم میخواندم و گرچه

تعر هنوز  آن وقت   . میگشتیم  بر  وطن  به  ما  قدر  میکردم.  این  اما  و  نداشتم.  برای وطن  یفی 
 به افغانستان تعلق داریم و افغانستان به ما تعلق دارد«.   میدانستم که ما چون افغان هستیم

 

آبایی اش در وردک رسیدند، مریم در جستجوی مکتب شد. »خوشبختانه در آن    وقتی به دهکدهٔ 
از سه قریه باید میگذشتم تا به مکتب   ما.  حوالی مکتب وجود داشت؛ و اما، بسیار دور از خانهٔ 

های همجوار یک تعداد   ما به مکتب نبود. از قریهٔ برسم. فاصله یگانه مشکل رفتن دختران قریهٔ  
برخی افراد با   ما هیچ دختری به مکتب نمی رفت.  از قریهٔ  رفتند. و اما،  دختران به مکتب می

دلیل شان این بود که دختران  ن به مکتب بروم.  نفوذ بر پدرم نیز فشار می آوردند تا نگذارد م
مکتب،  به عالوهٔ    چشم سفید خواهند شد. در این جا نیز مانند زمان مهاجرت  اگر مکتب بروند ، 

نیز میپرداختم.     گی رفتم و عالوه از آوردن علف برای گاو مان، به کار بافنده  به مسجد نیز می 
بل همچنان    ،    درست قرائت میکنم   ها قرآن شریف رامالی مسجد ما از این که میدید من نتن

 بوستان و پنج گنج را هم میخوانم، مرا مورد تشویق قرار داد.  کتاب های دیگر چون گلستان ، 
 

در     -حتا آنانی که چند سال از او بزرگتر اند  -یی  ما میگفت که هیچ بچه  مال به مردان قریهٔ 
بود که گپ های من و پدرم برای تشویق مردم به خاطر  همان     درس به مریم رسیده نمیتواند.

این ترتیب میان خانواده ها نوعی   به  یافت.  فرستادن دختران شان به مکتب گوش های شنوا 
نتیجه این که همه دختران   -مسابقه و همچشمی برای فرستادن دختران شان به مکتب آغاز گردید

 « .ما شامل مکتب شدند قریهٔ 
 

های خود غرق بود که مصیبت دیگری سر راهش پدید آمد. »یک روز صبح او در دنیای آرزو
راه مرد بد   که با دختران دیگر با شوخی و بازی و خوشی و خنده راهی مکتب بودم، در نیمهٔ 

پیش از این که     خلقی با تندی به ما گفت : خوب شد که مکتب را برای تان سوختاندند . حاال
به خانه های تان. دختران دیگر از ترس و وحشت به     د برویدبرای خود تان هم چیزی واقع شو

سوی خانه های شان رفتند. من با یک خواهرخوانده ام با دلهره راه مان را به طرف مکتب ادامه  
در    مکتب و تحویلخانه  تعمیر ادارهٔ   سطرنجی ها ، دادیم. به مکتب که رسیدیم دیدم که خیمه ها، 

مکتب شویم . و اما من با سر معلم   گذاشتند که داخل محوطهٔ  را نمیما    کام آتش سوخته بودند.
در     بلی یک جا داخل مکتب گردیدم. آن جا کنار نل آب نشستم و تا میتوانستم گریه کردم«.

امید مریم و ۱۳۸۶ سال دختر دیگر هم   ۱۱۰۰ طالبان مکتب را به آتش کشیدند و خوشی و 
از این حادثه اکثریت دختران از ترس دیگر به مکتب  مکتبی اش را به غم مبدل ساختند. پس  
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مریم   تن به چهار تن کاهش یافت.    بیست   از   به این ترتیب شمار شاگردان هر صنف .نرفتند
توانایی پرداخت معاشات   را بست و گفت    در صنف نهم بود که ریاست معارف دروازۀ مکتب

 .معلمان را برای تعداد اندک شاگرد ندارد
 

بار دیگر خود سرنوشت خویش را رقم بزند.     بل سعی کردمریم تسلیم سرنوشت نشد،    اما، و  
او به کابل رفت تا در آن جا مکتب را تمام کند. ولی دخترک دهاتی با استعداد و عاشق درس و 

»زمانی که به کابل آمدم ، دختران     مکتب در کابل با دشواری های دیگری رو به رو گردید .
نه لباس و    نه بر زبان دری تسلط داشتم ،    -جرأتم را نیز از من گرفتند  سور کابلی ، جرار و ج

 خوب و فیشنی.   بکس شیک و نه قلم و کتابچه های
 

دانم مادرم از کجا تهیه کرده بود، خودم هم خود را گم کرده   یی که نمی در چپن کالن و کهنه
 ردسال تر بودم. بودم. از نظر سن و سال نیز نسبت به همصنفانم خو

 

من موضوع شوخی و ریشخند همصنفانم شدم. اذیت و آزار به حدی بود  با آن ریخت و لباس ، 
که مرا به جان آورد. و اما، در این جا معلمان نه وقت داشتند و نه عالقه تا به مشکالت شاگردان  

مانده بود. تصمیم گرفتم  زمانی که در کابل شامل مکتب شدم، به امتحانات زمان کمی      برسند.
زیرا فکر کردم کم از کم او گپم را بهتر خواهد فهمید. ولی از طالع    –بروم نزد معلم زبان پشتو 

با سرمعلمه مواجه شدم. او بدون گپ و سخن یک سیلی بر رویم زد و گفت: تو این جا چی   بد، 
 میکنی؟! 

 

ام. او با حیرت پرسید که با این سن و شامل این مکتب شده  کوشیدم برایش بفهمانم که من تازهٔ  
با هم صحبت کردیم   گونه ممکن است من شاگرد آن مکتب باشم. خوب به هر رو،  سال کم چه

 .»... 
یافت.   هر مشکلی راه حلی می    برای  و مریم که عادت نداشت در برابر مشکالت تسلیم شود، 

از لباس تا    –های مکتب   ندیاو که در خامکدوزی و خیاطی مهارت داشت، میکوشید تا نیازم
را از فروش محصوالت دستی خودش تأمین کند.    - و نیازمندی های دیگر  پول کتاب و کتابچه  

میشنیدم دیگران  از  که  را  یی  تازه  جمالت  »پیوسته  گرفت.  یاد  هم  را  تکرار     زبان  خود  با 

م است... و چنین بود  نام من مری نام تو چیست،  کجا میروی،    جور استی، میکردم: خوب استی،  
 که باالخره زبان را یاد گرفتم.« 

 

گی داشت. »این که دختران با پتلون گشت و گذار میکردند و   آنچه در کابل میدید برایش تازه 
مرا حیرت     گفت برایم بسیار جالب بود. آرایش موهای معلمان ما هم کسی برای شان چیزی نمی 

 دن تلویزیون بود...« زده میساخت. جالب ترین سرگرمی برایم دی
 

پوهنتون شد، مشکل   کانکور شامل  امتحان  کردن  با سپری  و  کرد  تمام  را  مکتب  مریم  وقتی 
او این مشکل را به چانسی برای تمام خانواده اش مبدل    دیگری سر راهش قرار گرفت؛ و اما، 

ض بود.  ادبیات شده بودم سخت ناراساخت. »پدرم از این که من به جای طب شامل فاکولتهٔ  
خواست دل خودم    تسلیم  ادبیات انتخاب دلخواه خودم بود و به جای تسلیم شدن به خواهش پدرم، 

بودم.   رشتهٔ  شده  در  تحصیل  به  و  بمانم  کابل  در  که  بدهد  اجازه  من  به  خواست  نمی    پدرم 
را به  در کابل خانه گکی   یی به پدرم کردم. گفتم   من پیشنهاد غافلگیر کننده    بپردازم. ادبیات

کرایه خواهم گرفت تا او هم با مادرم و خواهران و برادرانم به کابل بیایند. این طرح از نظر  
خانه و مصارف خانواده    اصلی برای او این بود که پول کرایهٔ   پدرم بیخی غیر عملی بود. مسالهٔ 

ورده  فروش محصوالت خیاطی به دست آ   را از چه مدرکی تهیه خواهیم کرد. پولی را که از
  پیشش نهادم و گفتم در آینده نیز میتوانیم از این راه و کارهای مناسب دیگر پول کرایهٔ  بودم، 
باالخره     و نیازمندی های دیگر را تهیه کنیم. او میدانست که گزافه گو و بی سنجش نیستم.   خانه

ال داریم گکی را که حا کم توانستیم خانه  ، راضی شد. همه چیز را از صفر شروع کردیم و کم
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در این میان پدرم نیز که مکتب را پس از صنف نهم در اثر مشکالت پیش آمده ترک   بسازیم.
دارالمعلمین را تمام کرد و اکنون در مکتبی که به     باره درس خواند و باالخره   دوکرده بود،  

برادارانم نیز مصروف   کوشش خودش تاسیس شده به حیث تحویدار کار میکند. خواهران و 
خوب یگانه کمبودی که   .خوشبخت هستیم  و تحصیل اند. میتوانم بگویم که ما یک خانوادهٔ  درس

داریم دوری از پدر و مادر است. پدرم و مادرم به زنده گی دهاتی عادت دارند و در کابل دلتنگ  
 « .گی کنند آبایی مان زنده داده اند تا در همان دهکدهٔ  جیحمیشوند. آنان تر

 

ادبیات فارغ گردید.  سال گذشته از فاکولتهٔ    بیست بهار را پس از بیست زمستان دیده، مریم که  
شود، دو برنامه  او اکنون در یک رادیوی محلی که در والیات پکتیا، پکتیکا و خوست شنیده می

گی و دیگری برای مصاحبه با فعاالن حقوق   برای زنان دارد: یکی در مورد مشکالت خانواده
»دستگاه خیاطی   او همچنان مالک و مدیر یک شرکت خیاطی است. .ن جامعۀ مدنیزن و فعاال

زمانی که هنوز در مکتب بودم ایجاد کردم.     کوچک یکی از خویشاوندانم  را با استفاده از قرضهٔ 
امن زنده گی میکنند، زمینه    زن که در مناطق دور افتاده و نا  ۲۵۰حاال این شرکت خیاطی برای

س فراهم  را  معین  کار  محصوالت  و  کرده  تهیه  خام  مواد  زنان  این  برای  شرکت  است.  اخته 
رساند. از   خامکدوزی و خیاطی را فرمایش میدهد و این محصوالت را در بازار به فروش می

و هم برای شان مواد خام مورد  میگردد پول فروش محصوالت هم مزد کار این زنان پرداخت
در یک   بازار داخلی  به عالوهٔ    تولیدات شرکت » زرتار«اکنون     نیاز تهیه و فرستاده میشود.

با   کوچک  پیمانهٔ  امیدوارم  خوب  میرسد.  فروش  به  نیز  روسیه  و  اوکراین  استرالیا،  هند،  در 
بازار فروش تولیدات شرکت، باز هم بتوانم برای تعداد بیشتر زنان زمینهٔ کار را مساعد توسعهٔ 

 بسازم«. 
 

آن را چشیده در او رویای کشور و جامعه یی را ایجاد کرد که    مریم خود مزهٔ رنج و ناداری که  
»در کودکی بزرگترین آرزویم این بود که پادشاه شوم و   همه در آن از رفاه برخوردار باشند.

پارک های سبز بسازم که در وسط    باغ ها و  آن گاه برای مردم خانه بسازم. پیرامون خانه ها
بتوانند با جرأت و خوشی به مکتب بروند. در خیاالتم     د تا دختران و پسرانآن ها مکاتب باشن

در باغ ها کشتزارهای شفتل نیز وجود داشتند تا گاوها در آن ها بچرند و کودکان و زنان برای  
ساختن فابریکات و فروشگاه ها و چیزهای دیگر     آوردن علوفه برای گاوها به زحمت نشوند.

ایجاد شود و هم نیازمندی های مردم مرفوع گردند نیز شامل خیاالتم بودند.    که هم برای همه کار
کوتاه این که آدم خیالپرداز و خوشبین بودم. حاال که بزرگ شدم ام میدانم که تنها در حد توانم  

میدانم که هیچ کس و حتا انجام بدهم.  و     میتوانم برای خودم و دیگران کار مفیدی  پادشاهان 
این کارها را انجام بدهند. امروز رویاهای واقعبینانه   همهٔ  به تنهایی نمی توانند  زمامداران نیز

ها را به کار   این تواناییهای خود را دریابند،   تری دارم. آرزویم این است که زنان توانایی 
»ناقص     این پنداشت نادرست را که آنان را   بیندازند و اطمینان به نفس کسب کنند. زنان باید

زنان با تبارز و اثبات توانایی های خود موفق خواهند     « تعریف میکند از ذهن بزدایند.العقل
گی خود، خانواده   این پنداشت نادرست را از ذهنیت جامعه نیز بزدایند. زنان میتوانند زنده شد  

آرزو، اراده، آموزش و    و جامعه را تغیر بدهند. من از روی تجربه خود اگر بگویم میتوانم بر 
 « ...تأکید ورزم  به حیث کلید باز کردن راه به سوی آینده   ستواریا
 

پاس مې د مریم امر خیلې په باب د ښاغلي حمید عبیدي د لیکنې یوه برخه را واخیسته چې د  
باندې له افغانستانه لیکل شوې او خپره شوې وه، اوس به وګورو چې په نورو آدرسونو کې د  

 ومره مالومات وړاندې شوی دی: مریم په باب څه لیکل شوي او څ
 

کې هم د مریم امرخیل د زوکړې، زدکړو، هڅو او کارونو په باب مالومات شته    ویکیپیدیاپه  
 ړنې د بشپړتیا  له پاره را اخلم: ېـ چې زه یې په لنډه توګه د دې څ

 

 د زدکړو په باب یې ویکیپیدیا داسې را ته وایي: 

https://ps.wikipedia.org/wiki/مریم_امرخیله#cite_note-2
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145، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

په  » ابتدایه زده کړې  خپلې  مریم  د    پیښوراغلې  کې  نومې سیمه  یوه   افغانزاخیلو  په  کډوالو 
 پیل کړې.   لومړني ښونځي کې

 

د ده افغانان د    ښار کال یې له پېښور څخه خپل هېواد ته کډه وکړه او دلته د میدان    ۱۳۸۲په  
په پنځم ټولګي کې شامله شوه. تر نهم ټولګي پورې یې په نوموړې لیسه کې درس    ېلیس  دنسوان  
خو کله چې یې لیسه وسوځول شوه، کابل ښار ته کډه شوه او پاتې زده کړې یې د زرغونې    ، ووایه

 په عالي لیسه کې تر بکلوریا پورې بشپړې کړې. 
 

کال    ۱۳۹۴ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګه کې شامله او په   د  کابل پوهنتونکال د    ۱۳۹۱په  
 « له دغه پوهنتون څخه په غوره درجه فارغ التحصیله شوه.

 

د مریم د دندو په باب باید ووایم چې مریم په خپلو تازه مالوماتو کې لیکلي دي چې اوس بیکاره  
 دا دندې تر سره کړې دي:» ده، خو میدیا وایي چې پخوا یې 

 

 ،کال د قومونو او قبایلو چارو وزارت د دفتر په ریاست کې ماموره  ۱۳۹۲په ــ 
 

 ،ګوګل ژباړن پروګرام په انکشافي پروګرام کې د ایډیټرې په توګه د  کال ۱۳۹۳په ــ 
 

 ،برخې متصدي او لیکواله  ښځو د کې د سرخط نومي ورځپاڼې د ۱۹۹۳په ــ 
 

د  ۱۳۹۳په  ــ   د  کال کې د چنار په نوم د راډیو  او  د پروګرامونو پروډیوسره  خبرونو    ښځو 
 ،ایډیټره 

 

 « د یوه شخصي سوداګریز شرکت مؤسسه او رئیسه. ــ 
 

 په مدني فعالیتونو کې د عملي ګام اوچتولو څو بیلګې یې دا دي:» 
 

کول، چې ښونځي یې په جګړو  د وردګو والیت هغو ماشومانو سره په تعلیمي بهیر کې مرسته  ــ  
 ،کې سوځل شوي وو 

 

هغو کورنیو ته د کار زمینه برابرول چې غوښتل یې خپل ماشومان ښونځي    ۲۵کال    ۱۳۹۱په  ــ  
 ،ږيېـته ول

 

 ،ته د تعلیم د حصول په موخه انتقالول   کابلله میدان وردګ والیت څخه بې وزله ماشومان ــ 
 

السي صنایعو په برخه کې د کار زمینه    مېرمنو ته د  ۲۵۰کال له پیل څخه هغو    ۱۳۹۵  دــ  
 ،ږي ېـمساعدول چې په بدل کې یې خپل ماشومان ښونځي ته ول

 

د ارواپوهنې ځانګړو تربیوي  ــ   له رواني ستونزو سره مخامخ ځوانان  یو شمیر  د کابل ښار 
 ،کورسونو ته معرفي کول 

 

ي تعلیمي  یذهني کچې د لوړولو په موخه په لرې او نا امنه سیمو کې د راډیو   د ښځینه قشر دــ  
 ،فیچرونو او پروګرامونو جوړول او خپرول 

 

تقویت په موخه په کابل ښار کې د )میرمن ادبي بهیر(    ي فعالیتونو دد میرمنو د ادبي او فرهنګــ  
 ،په پروګرامونو کې همیشنی ګډون

 

 « او هر اړخیز فعالیت.  پاره په مختلفو ټولنیزو برخو کې دوامداره د ښځو د حقونو لــ 
 

م،  زه به د مریم امر خیلې د قلم او لیکنو په باب وروسته خپل مالومات او تبصرې وړاندې کړ
 سمدالسه ګورو چې د دې د لیکنو په هکله ویکیپیدیا څه او څومره لیکلي دي:» 

https://ps.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%90%DA%9A%D9%88%D8%B1
https://ps.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ps.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84
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146، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

 ښځو ورکړه،   په بدو کې دــ 
 

 ښځو پر وړاندې تاو تریخوالي،   دــ 
 

د  دــ   بهیر  تعلیمي  د  تنویر  ښځینه  نسل  ځوان  د  او  پیاوړتیا  اقتصادي  پر  ښځو  د  بیدارۍ    او 
 په لسګونومقالې،  باب  په
 

 خپرونې،   يراډیوی ــ 
 

 ،  ړنیزې لیکنې ېـپاره څه سیمنارونو ل دــ 
 

ل ورځپاڼو  د  ده  او  امرخیل  اغلې  د  جوړول  راپورونو  د  منځپانګه    پاره  ستره  ټولو  تر  لیکنو 
 « جوړوي. 

 

 له »غمي« رادیو سره د مریم امرخیلې یوه ځانګړې مرکه: 
 

ږي، خو د یونیسف له  ېـسي نه خپرد بي بي سي روغتیایي رادیویي مجله ده، له بي بي  غمی،  
د کوچنیانو او د کورنۍ  ږي. اصلي موخه یې  ېـږي چې په اونۍ کې څلور ځلې خپرېـخوا تمویل 

دي. مریم  د غړو د ښې روغتیا او د ژوندانه د نېکمرغۍ اړوندې مشورې او عملي مهارتونه  
امرخیلې له غمي اونیزې رادیو سره په یوه مرکه کې د خپلو کارونو، ستونزو، بریالیتوبونو،  

ې  ډیویي خپرونرا  السته راوړنو او نویو هیلو په باب څرګندونې کړې دي او دا خبرې د »غمي«
چې د فیسبوک په  ټه ایښودل شوې وې  ېکال د دسمبر په دیارلسمه ن   ۲۰۱۶مه ګڼه کې د    ۲۳په  

پاڼو کې زما پاملرنه ور واوښته، هلته  له غمي رادیو سره د مریم امر خیلې یاده انتریو په غږیزه  
و له غږیزې بڼې  بڼه ایښودل شوې وه، ما واوریدله، را ته په زړه پورې وه، ځکه ورته ولګیدم ا

 یوه برخه ده:   انتریونه مې لیکنۍ بڼې ته واړوله، دا یې د 
 

»... زما ژوند داسې یو ژوند و، چې له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې یم، باور مې نه کیده چې  
 ورسوم... زه به خپلې زدکړې پای ته 

 

هغه زما د لیسانس تر کچې زما  زدکړې دي او بله السته    هزما په لویو السته راوړنو کې، یو 
 راوړنه مې د »زرتار« کمپنۍ جوړول دي، چې زه یې خپله تر ټولو لویه السته راوړنه ګڼم. 

 

کار سره،  ږ کلنه وم، پالر به مې له ډیر  پـږي چې زه شېـ کله چې په پاکستان کې وو، زما یاد
سره ډیر لږ مزد تر السه کاوه، نو ما به د خرما له پاڼو نه واړه ګالن جوړول او په دې ډول به  
مې د کور په اقتصاد کې مرسته کوله، کله چې افغانستان ته راغلو، زموږ په سیمه کې یوه نجلۍ  

زما له  ښودل کیده، زه لومړنۍ جلۍ وم چې ښونځي ته الړم، ښونځي ته  ېهم ښونځي ته نه پر
تګ نه وروسته ښونځي ته د نورو نجونو تګ هم پیل شو. ښونځي ته د تګ په څنګ کې مې  
هم په کور کې او هم له کور نه د باندې له مور پالر سره په کارونو کې مرسته کوله، له ښونځي  
تعلیم پسې پښه کابل ته   په  او تعلیم سره زما مینه د دې سبب شوه چې د پالر په مرسته مې 

 ده. ورسی
 

السي کارونه هغه څه وو چې زه یې پر خپلو پښو ودرولم، په دې ډول و توانیدم چې په کابل  
کې ځانته کور په کرایه ونیسم او د تعلیم له پاره خپلې خویندې او خپل ورونه کابل ته راولم. ما  

تعلیم    نه غوښتل چې هغوی له تعلیم نه پاتې شي او له هغه نه مې وروسته د تره اوالدونه هم د
 له پاره کابل ته راوستل. 

 

ژوند کې مې تر ټولو ښه خاطره دا ده چې د سولې جایزې ته نومانده کړای شوم. یو سهار مې  
 د خپل فیسبوک ور پرانست، که ګورم چې لیکلي:  

 

https://www.facebook.com/GhamaiCH/?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
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147، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 »مریم امر خیله به د سولې جایزې ته کاندیده کړو.« 
 

مه بله مریم امرخیله به وي، نو مې  زما باور نه کیده، ما ویل چې دا به څوک وي؟ ښایي کو
 خپلې یوې ټولګیوالې ته ولیکل چې دا څوک ده؟ هغې را ته ولیکل چې همدا ته یې کنه! 

 

نو زه په دې ډیره خوشاله ځکه شوم چې ما ویل دې جایزې ته به زما کاندیدیدل د نورو نجونو  
کړی او ژوند کوي چې فکر  لایر کې ژوند  ېـ له پاره یو سر مشق شي، ځکه هغوی په داسې چاپ

 څکله چیرته نه شي رسیدالی او زه خپل کاندیدیدل د هغوی له پاره یو مورال ګڼم. ېکوي دوی ه
 

یوه لویه هیله مې دا ده چې زما »زر تار« کمپنۍ، چې ما د میرمنو له پاره جوړه کړې ده،  
میرمنې په کې کار وکړي او دا میرمنې له    اړدومره لویه او پراخه شي چې د ټولو والیتونونو  

بسیا شي او همدا »زرتار« مې د نړۍ په سطحه د افغاني کلتور د معرفۍ  پر ځان  اقتصادي پلوه  
 او غوړیدا یو لوی مرکز شي.  

 

او له دې نه وړاندې زما د زدکړو مسأله ده، غواړم په تعلیم کې نور هم پرمختګ وکړم او خپله  
 تر السه کړم.« یپلوم هم دماستري او دوکتورا 

 

د مریم امر خیل د همدې مصاحبې نه الندې په کامنټ کې زموږ د اوسني نسل د تعلیم د نهضت  
 د پلوي سر الرې ثنا ساپۍ داسې ور ته لیکلي دي: 

 

 »مریم جانه زموږ ټولو ویاړ ده. یو څو نورې مریمې که ولرو، کار مو جوړ دی.« 
 

 زرتار: 
 

مریم امر خیلې په ژوند کې د »زرتار« جوړول او بیا د دې اقتصادي شرکت  د  زما له نظره  
د مریم د کار  کامیابه پرمخ بیول به د مریم په اوسني او راتلونکي ژوند کې اساسي رول ولري. 

او ژوند په باب مالومات دا ښیي چې دې د خپل ژوند په دې تانده ځواني کې د »زرتار« په نامه  
اقتصادي موسسه جوړه کړې ده. د »زر تار« جوړونه او الرښوونه په اوسنۍ زمانه کې،  یوه  

بیا د افغانستان غوندې یوې دودیزې ټولنې کې، داسې یو نوښت دی چې مریم که له یوې خوا له  
ږي، نو له بلې خوا په لسګونو او ال سلګونو نورو نجونو او میرمنو  ېـاقتصادي پلوه پر ځان بسیا ک

ار او ژوند زمینه برابروالی شي. کله چې مریم غواړي د نوي نسل په روزنه کې دایمي  ته د ک 
انسانانو سره مادي او معنوي   او نورو  هیوادوالو  له نورو  مبارزه وکړي، ژوند وکړي او ال 

 مرسته وکړي، دا خو یو ښه او پیاوړي اقتصاد ته اړتیا لري، نو زه داسې نظر لرم چې:  
 

»زرتار« باندې ډیر تمرکز وکړي او هر کال یې بڼې ته او د کار کولو سیستم ته د زمان  که پر 
له غوښتنو سره سم بدلون ورکړي، دخل او خرچ یې تل تر نظر الندې ولري، ډیر به ښه وي،  
بیا نو اقتصادي موانع او ستونزې د دې د نورو زدکړو، مطالعې، د نوي نسل په روزلو کې د  

 انساني پالنونو مخه نه شي ډبوالی. مبارزې او نورو 
 

د ویکیپیدیا مالومات را اخیستی و، اوس  لږ مخکې  د مریم امر خیلې د قلم او لیکنو په باب، ما  
 به خپل مالومات او تبصرې وړاندې کړم: 

 

 د مریم امرخیل لیکنې: 
 

 د مریم لیکنې په لومړي سر کې کیدای شي په دوو برخو  و ویشل سي: 
 

 فیسبوک کې یې لیکلي او نظریات،ــ په 
 

 ــ مقالې او نورې لیکنې یې. 
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148، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 په فیسبوک کې د مریم امرخیل نظریات:
 

ستونزو او مثبتو تجربو نه اوس کوالی شي قلم وچلوي او ښه    ومریم امر خیل وروسته له ډیر
یې وچلوي او خپل نظریات د لنډو فیسبوکي مطالبو له الرې او د ښو علمي مقالو له الرې ولیکي  

 او خپاره یې کړي.  
 

په لومړي ګام کې د دې د لیکني فعالت په باب کوم څه چې ویکیپیدیا لیکلي وو، ما مخکې را  
دای شي له هغې لیکنې وروسته هم مریم په بیالبیلو ځایونو کې خپلې لیکنې او  نقل کړل او کی

 تخلیقات خپاره کړي وي او زه به یې دلته په ځینو لیکنو باندې لږ تم شم: 
 

په فیسبوک کې یې د نظریاتو ډیری برخه کار، زیار ، ښونې روزنې او د نوي نسل روزلو ته  
پر افغاني او پښتني ټولنه باندې یې د ناوړو    . مخلاراو  بیلګېځانګړې شوې ده. دلته به یې څو  

 حاکمو دودونو د ځنځیرونو د ماتولو د مبارزې یو غوره بیلګه دا کیدای شي: 
 

 !اخ وروره خوږ دې کړم»
 

 په چپ غوږ مې څه سم نه اورم 
 

 خوده وارونه ستا څپیړې او بې 
 

 ***** 
 !!څپیړو الیقه ده کنه پاره ده همدې ل د

 

 ، ځکه
 

 سره اوږه په اوږه روانه شوه  ستا خور له تا 
 

 رواج ټول ځنځیرونه وشلول  د ستا خور 
 

 پاره ه هغه ستا د تعلیم ل
 

 نن هرې دروازې ته ودریده 
 

 هغه بې کسه خور 
 

 ستا د مظلومیت حق 
 

 ،غواړي
 

 ،ویښول غواړي ستا را 
 

 خو ته اوس هم په دې خور شرمیږې 
 

 ای وروره! په رښتیا ووایه 
 

 نه غواړې!؟  پاره راه اسالم او که د قام ل دا حق د
 

 که مې ایمان تر تا  ، که مې حجاب  ، که مې اسالم
 

 وایه  بیا و  و، سپیڅلی او قوي نه و
 

 خدمت په نوم راوځم  زه د زړه له صدقه د
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149، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 ننګ په نوم  بلکې قام د ،ته مې د اسالم نه
 

 .نه غواړې د تعلیم حق را
 

 ...ستا دې بې شعورۍ شعور کې
 

 ،نن زما د خویندو عزت لوټ شو 
 

 ،نه غرونو ته پنا کړې  نن یې ښځې را
 

 ل،نن یې ماشوم بچی را حالل کړ
 

 په واټونو کې سوالګرې مې 
 

 ؛سرتورې شوې 
 

 خو ته اوس هم عبرت نه اخلې 
 

 ویده یې ته په کوم خوب 
 

 ته په کوم هوس کې مست یې 
 

 چې اوس هم په بې احساسه السو 
 

 ،زما په مخ څپیړو دې
 

 زما غږ ګونګی کړ 
 

 !خو نور نه
 

 دا کیسه به یا زما په مرګ 
 

 « .او یا ستا په تعلیم او پوهولو ختمه شي
 

 ( مریم امرخېل )
 

مریم د خپل فیسبوک په پوستونو کې تل داسې څه لیکي او خپروي، چې د ماشومانو، کوچنیانو  
او د نوي نسل په روزلو کې خامخا رول لري. له هرې زاویې نه چې ورته وګورې، د دې  
ټینګار پر دې دی چې باید په هر ډول شرایطو کې د نوي نسل روزلو ته پاملرنه وشي، دا که د  

  څو یسه هم کوي، هغه په یو ډول له یادې موضوع سره غوټه کوي. دا یې  خپل ماشومتوب ک
 ډیرې ښې بیلګې دي: 

 

کول چې دغو    کیسو کتابونه را   ماشومانو د  مینې په نوم د  ن او دییاس  زموږ ښوونځي کې یې د»
بیا لوستلو سره هیڅ نه ستړې    ، هغو کتابونو بیا   د  . نورې برخې درلودلېکتابونو لمړۍ، دوهمه او  

ځکه د یاسین شاقه کارونه او بیا د کاکا مرستې چې هغو ظلمونو یې خالصوي د موټر    ، کېدو
    ...تیز چلول

 

هغې وړتیا چې څنګه یې له خپلې کورنۍ سره مرسته    تګ مخنیوی او بیا د ښوونځي د  مینې د  د
وه چې موږ به زیات وخت یو بل ته تشریح  کې  دې کیسو زیاته اغیزه هغه انځورونه    خو د  ، کوله

څه ډول چرګان غال کړل او مینه کوم کارونه کوي چې خلک دې ته مجبوروي    هکول چې غل
 .ترڅو لوڼې مکتب کې داخلې کړي
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150، لومړی ټوک ښـځـگـلې

  ،ورونه لريځنکه موږ نور څه نشو کولی لږ تر لږه خپلو ماشومانو ته د کیسو کتابونه چې ا
 .«واخلو قیمت یې هم لوړ نه دی

 ( مریم امرخېل )
 

 موږ هیڅ نه غوښتل بس تعلیم! 
 
خو موږ به بیا هم   ؛ شلیدلې خیمې ته یې اور ورته کړ  ۍ،ښوونځي ماته تخته او سترنجی زما د»

لمر   سمان و چې دآهغې له پاسه به کیناستو، زموږ چت  وړلې او د ۍ له کورونو ځان سره بوج
   .ښودهېخو بیا هم مکتب ته تګ مو نه پر  ، سوزنده شغلو به ځمکه الندې لکه اور راته سره کړه 

 

نجونو ته یې خط کې ولیکل ستاسو عزت به    ، مرګ ګواښونه وکړل  د علم دښمنانو موږ ته د
چا پالر یې ونه ګوري او ښوونځی   زل، چې دتاسې به بدنامې کړو، موږ هغه وسی   ، درنه واخلو

شي، دا خطونه د غیرت ټوټو پلرونو ته ورکړل نو بیا هیڅ نجلۍ د مکتب مخ ونه  ه نه پاتې ن را
 « لیده. زما تعلیم ارمان پوره کېدل هم معجزه ده.

 

به په پولو    ، ما غوا پټې کې تړلې وه   ، ته ښایسته کابلۍ نجونې راغلې وې   کلي» نورو نجونو 
نو واښه به مې یوه کوټه ورته    ،مکتب کتابونه سم ولولم  پاره چې ده  دې ل  لې، خو ما به دوپو

ته    راوشکول او بیا به مې غوا هغه خوړل ما به خپل لیکل او لوستل کول چې هغه نجونې ما 
زما  .  ورته وکړ تر خوا مې کیناستې ما هم ښه راغالست    و، عمرونه یې زما نه لوی و  ، راغلې

څه غواړې چې   :نه وپوښتل حیران یې ورته کتل بیا یې را ی، خط یې وکوت وایي دا خط تا کړ
ته ډېر وخندل، ما ورته ویل    دوی ما  .زه غواړم پاچا شمه  :نو ما ورته وویل  ؟مکتب دې ختم شي

  .شي کولی پاچا شيه ښځه ن ئ، ولې خاند
 

  ،دغه خوبونه دې هم کله چې ویالې نه اوبه راوړې   ،ځه غوا دې وپیایه   : ته وویل  خو دوی را 
 . وایه هلته و

 

په    . کله چې پایلې اعالن شوې دواړه بې نتیجه وې  ، زموینه مو په یوه ورځ شوه آکانکور    خو د

شي ورنه اخیستی او کوم خوبونه چې ویني  ه  انسان وړتیا هیڅوک ن  هغې ورځ زه وپوهېدم چې د
  ،ه وې که ملنګهننو که ته شپ  ، صدقه انسان وکړيله  پاره ریښتونې مبارزه د زړه  ه  هغه ل  که د

خو خدای پاک به تا له هغو خلکو هم څو چنده لویو هیلو ته ورسوي چې ان تا خپله یې په خوب  
 .« کې فکر نه وي کړی 

 ( مریم امرخېل )
 

کال یو وروستی پوست چې دا ډیره ور ته خوشاله ده چې په   ۲۰۱۶او په پای کې د فیسبوک د 
پکتیا کې له دولسم ټولګي نه د نجونو فراغت و. د داسې خوشالۍ څرګندول او په ټول کال کې  
یې د ښه خبر او زیری ګڼل، دا څرګندوي چې مریم له زدکړو سره، د نجونو له زدکړو سره او  

کال د    ۲۰۱۶متن دی: د    پوستمینه لري. دا د    په پای کې د نوي نسل له روزلو سره څومره 
 مه: ۲۹دسمبر 

 

په پکتیکا والیت کې لومړی ځل دی    .زیږدیز کال تر ټولو ښه خبر همدا وه  2016زما لپاره د  »
 .ږي ـچې د دولسم ټولګي څخه نجونې فارغی

 

ږي او  ـ ږي ځکه چې زما هره پیغله اوس د پوهې په ګاڼه سمبالیـدهېواد ځواني اوس پیلیزموږ   
 « .په خپل لوړ فکر ملي احساس به د یوې کورنۍ، ټولنې، هېواد پالنه وکړي
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151، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 د مریم امرخیل مقالې او نورې لیکنې: 

 

د مریم امرخیل د مقالو او علمي لیکنو په برخه کې بابد و وایم چې ښایي مریم نورې علمي مقالې  
هم لیکلې او خپرې کړې وي، خو زما له نظره یې دوې وروستۍ مقالې چې په دوو معتبرو  

 ویبپاڼو )بي بي سي پښتو او تاند( کې خپرې شوي دي، ډیرې درنې او علمي بڼه لري.  
 

او روزنه باندې خبرې کړې دي. لومړنۍ مقاله    رمقالو کې مریم د ښځو په کار، زیا په دواړو  
کال د سپتمبر په لومړۍ    ۲۰۱۶« تر سرلیک الندې د  پټه صنعتګره!   په بی بی سي پښتو کې د »

بحث کړی   داسېپه دې مقاله کې مریم د ښځو په کار زیار او زدکړو باندې  نیټه خپره شوې ده.
 دی:

 

 تېر کې زموږ د صنعت برخه کې ډېره پام وړ برخه د هغو ده، چې نوم یې هم پټ پاتې دی. »
 

اریخ راښیي، چې هغه صنعت چې له کبله یې زموږ د هېواد نوم پېژندل کیده او تولیدات به یې  ت
 ږدول کېدل پام وړ برخه په کې د ښځو وه. ـد ورېښمو الرې په وسیله نړۍ ته لې

 

 په دې برخه کې د ښځو نوښتونه او کار او زیار هم د تاریخ پاڼو کې ثبت دي. 
 

ابن حوقل د وینا له مخې د خراسان تر ټولو    هغه مهال چې پر افغانستان د عربانو واکمني وه د
 ابیوردونسا( یعنی د اوسنۍ میمنې د ښځو نخي او وریښمین صنایع وو.  نومیالي صادارت د )د

 

د ګیدړو له پوستکیو څخه پوستینونه هم هلته جوړیدل او زغرې یې هم ډېرې مشهورې وې. په  
 هرات کې تولید شوي وریښمن ښځینه ټوکرانو هم ډېر شهرت درلود. 

 

ړه، اوبه او د اړتیا نورو توکو  هغه مهال چې د جنګ جګړو زمانه وه، د جنګیالیو لپاره خوا
چمتو کولو تر څنګ د دغو جنګیالیو لپاره ځانګړي کالي چې د پسونو له وړیو او د نورو حیواناتو  

 د دوی د الس کار و.  له پوستکو جوړېدل، 
 

 دغو ښځوبه وړۍ وینځلې، له وچولو وروسته به یې څرخی کولې او بیا به یې بیلولې.  
 

اقتصادي ډګر کې ځان ثابت کړي، نو له نورو ګڼو خنډونو سره    اوس چې ښځې غواړي په...  
 له مالي بیوزلۍ سره هم مخامخ دي. 

 

دوی چې د بهر وتلو زړورتیا له السه ورکړې، تر کورني او نړیوال بازاره د هغو السي صنایعو  
 رسولو کې له ګڼو ستونزو سره الس او ګریوان دي، چې په کور دننه یې چمتو کوي. 

 

 کان نه مومي، چې سوداګریزې چارې ورسره په ګډه پرمخ بوځي. داسې شری
 

دغه راز د تګ راتګ ستونزې هغه څه دي، چې د مېرمنو د السي صنعت پرمختګ پر وړاندې  
 یې خنډونه او ځنډونه رامنځته کړي دي. 

 

که د دغو ستونزو د حل لپاره جدي هڅه او هاند و نه شي، ښایي د صنعت میدان بیا هم د اوس  
 « په څېر له افغان مېرمنو تش پاتې شي.

 

ږي چې په تاند کې خپره شوې ده.  دا مقاله یې د  ېـد مریم امر خیلې بله مقاله »مبارزه« نوم 
زدکړو، کار او زیار په باب ډیره د پاملرنې او ارزښت وړه ده. د ټولنې د نادودو او د دې د  
مور پالر او د دې د مبارزو په پایله کې چې دا د تعلیم حق تر السه کوي د هغې پایله د همدغې 

 راغلي دي:  داسې وه برخه کې یې مقالې اصلي موضوع جوړوي. د دې مقالې په ی
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ژاړي او چیغې یې هیڅوک نه   خپ ، چې په ستوني کې خپ ، زه د هغو پیغلو دردیدلې چیغه یم »
له شرقه تر غربه یې    چې  ، پټه ژړا په داسې یاغې چیغې بدله کړم  ، پټه  هغوی  غواړم د  .اوري
 « . ږيېـ ټولې نړۍ تر غوږونو پورې و رس ناره د

 

 دی:  پیامدا یې له تعلیم سره د مینې وروستی 
 

یو ځل بیا ښوونځي د فکر او رڼا کور د هوساینې د پرمختګ د ښکال کور ته اور ورته شو دا  »
خو خدای دې نکړي چې زما د ښوونځي د نجونو په شان دغه نجونې په    ، وسوځېده  یښوونځ

ږي، دا له ولس او خلکو سره ښکاره دښمني ده  ېـدوی هیلې هم ورسره وسوځ  کور کینې او د
 چې درته وایي:  

 

ستا لور، خور، مور او هیڅ میرمن پوه لیدلی نشي ځکه دوی پوهیږي د ټولنې ریښه اساس او  
دغو پوه او ځېرکو اعتمادي او باورمنو میندو به باوري،    دوی پوهیږي چې د بنسټ میرمنې دي  

ار زامن وي چې دوی به بیا نشي کولی خپلې ناوړې موخې او اهداف دلته پوره  ی ځېرک او هوښ
 .کړي د خپلو ګټو په خاطر یې وکاروي

 

وکړي دا او نور  زما ولس دې خپله لور او زوی دواړو د تعلیم لپاره تر هر څه زیاته هڅه   
 « سوځیدلي بند ښوونځي دې بیرته ورته فعال کړي

 

د کار زیار او زدکړو او په تیره د نوي نسل د روزلو په برخه کې باید د نوي نسل د روزلو د  
نهضت د پیاوړتیا له پاره د هر چا هڅې وستایل شي او د امکان تر بریده مرسته ور سره وشي  

ته ور ته استعدادونو ته د ودې له پاره او په علمي ډول د نوي    په تیره د مریم امرخیل او مریم
نسل د روزلو په موخه، د تعلیم د نهضت د یو پلوي او یو فعال غړي استاد تنها نظریات را اخلم،  
چې څنګه دی د دې نهضت د پیاوړتیا له پاره کار او هڅې کوي او څنګه د هغو خلکو پر ضد 

د استعدادونو مخه نیسي او د نوي د نسل د علمي روزلو له    مبارزه کوي چې په پټه او ښکاره
 پاره خنډونه جوړوي. 

 

مه، په  ۱۳کال د دسمبر په  ۲۰۱۶د افغانستان د تعلیمي نهضت یو لوی پلوی استاد محمد تنها د 
 لیکلي وو:  داسېخپله فیسبوک پاڼه کې 

 

د کمپیوټر په ډیسکټاپ مې د یوه داسې ښوونځي انځور پروت دی چې زدکړیاالن په سپېره  »
بېدیا د یوې تختې مخې ته ناست او زدکړې کوي. نن مې یوې آلمانۍ همکارې ته په کمپیوټر  

پروګرام یو کوډ ورښوول چې د ډیسکټاپ انځور ته یې پام شو. ول لېونیه! ټول  لب  طکې د م
خلک په ډیسکټاپ د نړۍ ښایسته ځایونو انځورونه لګوي تر څو د دمې په وخت کې ورته په  

   کتلو انرژي واخلي او تا څه د بېدیا او دربدرۍ انځور لګولی
 

مال لمړی خو چې زدکړو ته په وچ ډاګ  نځور انرژی راکوي، ول ولې؟  امال بس ماته همدا  
بېرته را بیدار    ، څومره ټنبلۍ په مخه کړی یم  نو چې هر  ، ته وګورم ناستو دغو ماشومانو همت

سم، دوهم دا چې نغواړم دا مې هېر شي چې دا حالت بدلول غواړي او بدلول یې زما او نورو  
 ... ځوانانو په اوږه دي نو باید سمه خواري وباسو

 

ل شویو او  ی دا چې د دې انځور په هر ځل لېدو مې د خیالي ښوونځیو په نامه اخیستاو درییم  
خوړول شویو پیسو څلورواکو ته د زړه له تله ښېرا له خولې را وزي، له وزیره تر پیاده چې  
هرچا د افغانستان معارف پیسې خوړلې او خیانت یې کړي وي رب دې اوالد د پولۍ ټک ته  

 !!! ...ه درده خبر شي. تاسې وایاست آمینکېنوي چې د بل اوالد ل
 

 «🇦🇫 زما مینې زما ځانه، ښایسته افغانستانه
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د استاد تنها دې ارزښتمن مطلب ته په پام سره باید و وایم چې مریم له همداسې یوه ځای نه، له  
یې په  همداسې یوه ښونخي نه او له همداسې یوې سیمې او والیت نه را وتلی استعداد دی او نن 

 خپلو زحمتونو او خواریو داسې ځای ځایګی خپل کړی دی چې د نورو له پاره یوه بیلګه ده. 
 

د نوي نسل د روزلو له پاره استاد تنها کله، کله له دې هم په تندو کلماتو او بربنډه توګه د علم  
 ده:  بیلګهپر لوري د نوي نسل د حرکت له پاره خپل افکار بیان کړي دي، دا یې یوه  

 

د سوریې او افغانستان مهاجر په غیر قانوني ډول اروپا ته راشي، اروپایان یې ډودۍ، کالي او  »
ته یو بې وزلې افغان د اسالم   هرکلی ته الرو ته را ووځي، بلې خوا  ، د ګلونو ګېډۍ په الس

خو عرب    ،سعودي او نورو عربي هیوادونو ته په رسمي کاري ویزه والړ سيغوړېدا مرکز  
یې له سره د سړي زوی نه بولي، د یوې روپۍ انساني ارزښت نه ورکوي آن د س.پ.ي او  
.خ.ر.ه خطاب ورته کوي خو له کابله زما یارانو د اسالمي وروګلوي ډول غاړې ته اچولی او  

  .د اسالمي اُمت په کې قصیدې وایي
 

کوربان مو سم! د اسالمي اُمت او اسالمي ورورګلوي په نامه والکه له سره څه موجود وي، که  
ږي نو له هر ممکن فرصت څخه په استفادې سره ځان په پیاوړي اقتصاد،  ـدې په ځان خوا بدې

ساینس او ټکنالوژي سمبال کړه، تر کله به د اسالمي ورورګلوي په نامه په خپل هیواد کې د  
خو د نوي نسل    ،ابتي جګړه کوو؟ په لیاز د خدای خپل افکار خو مو هسې وراسته ديعربو نی

  «!!!افکار مه ورستوئ
 

وایي چې غواړي د لوړو زدکړو    ځواباو بیا په بل ځای کې هم په تندو الفاظو د هغو خلکو  
 مخه ډب کړي:  

 

نو کوالی شي ښه شین خر    ، ږ خاشه کوښښ وکړئـنوې څېړنې ښیي چې که څوک مازي لی»
له ځانه جوړ کړي. نن مې د دغو څېړنو یو ژوندی مثال ولید، ځوان راته ویل چې ستا دا زدکړې  

 « .هیڅ ګټه نلري ځکه ته په کفري ملک کې زدکړې کوې 
 

څه موده مخکې مې د تعلیم د نهضت د یوې بلې سر الرې )ثنا ساپۍ( د فعالیتونو د ځلولو له  
په یوه برخه کې مې   مقالېپاره د »د تعلیم ډیوه« تر سر لیک الندې مقاله کې لیکلي وه، د هغې 

 داسې لیکلي وو: 
 

څنګه چې له یوې خوا یې د تعلیم د عامیدو له پاره فعالیتونو او    ، ځوانه ده خو ثنا ساپۍ ډیره  »
عملي هلو ځلو ته ګورم او له بل پلوه خلک هم غوښتي او نا غوښتي وایي چې د تعلیم له پاره  

)ته اوس دې د ثنا ساپۍ بچي ته ګوره( نو زه یې اړینه ګڼم چې سر   مبلغین د ثنا ساپۍ زامن دي
 وویل شي: له همدې اوسه 

 

 ثنا ساپۍ د تعلیم مور ده! 
 

 ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه ده! 
 

لیدل شوي دي چې سیاسیون او د ټوپک او وژنو د الرې الرویان خپلو مشرانو ته د ټوپکوالۍ  
او وژنو په خاطر قهرماني ورکوي، زه خو هم حق لرم چې د یو ښونکي او قلموال په توګه، یو  

انسانیت او انسان روزنې په الره کې د کړو خدمتونو په پار قهرمان و وایم، نو سر  قلموال ته، د  
 له همدا اوسه زه وایم چې: 

 

 « ثنا ساپۍ د تعلیم د الرې قهرمانه او د اوسني تعلیم مور ده.
 

د تعلیم د تر السه کولو، د مثبت ژوند پر لوري نه یوازې خپله حرکت، بلکې نور ځوانان هم ور  
ته تشویقول او عمالً یې د تعلیم کار او ژوند دایرې ته شاملول او په زیاتو خواریو سره د ژوند 
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امر  پرمخ بیولو تر څنګ د لوړو زدکړو لړۍ هم تعقیبول او... ته چې ګورم، زما له پاره مریم  
خیله هم زما د زمانې او د خپل نسل او زما د وطن د ټولو ځوانانو او نوي نسل له پاره یوه نمونه  

 قهرمانه ده. 
 

تاسو په پاسنیو کرښو کې ولوستل چې په راتلونکو کې مریم امرخیله څه هیلې او پالنونه لري،  
ږي  ېـساني هیلو ته ورس د دې له هیلو سره څنګ کې، زما هیله دا ده چې مریم خپلو دغو سترو ان

او د نوي ژوندانه، نوې تکنالوژۍ په دایره کې د خپلو هیلو د تر سره کیدو لړۍ تعقیب کړي او  
 د نوي ژوند له نویو غوښتنو سره هم ځان او هم خپل نور همالري عیار او برابر کړي. 

 

د مریم امرخیل همدې لږو لیکنو ته هم که څوک ځیر شي، دا به په کې و مومي چې مریم له  
خپل عمر او تجربې نه وړاندې قدم ږدي او داسې نظریات وړاندې کوي چې د لویو سیاسي  

 مشرانو ال ور ته پام نه وي.  
 

رۍ په څلورمه نیټه  کال د جنو  ۲۰۱۷دا الندې یوه جمله یې یوه وړه بیلګه ده چې لنډ په لنډه، د 
 په خپله پاڼه کې له الندې عکس سره پوست کړه: یې 

 

 « .یو خروار نظر نه یو مثقال عمل ښه دی»
 

 
 

 : مرکهد مریم امرخیلې له قلم سره 
 

  دا د مریم خپل لیکلي توري دي:
 

ډېری ملګري مسنجر کې رانه پوښتي چې تا څه کړي؟ نو هغوی قدرمن کولی شي زما په اړه  »
 له خوا په شوو پوښتنو کې خپل کړي ځوابونه ومومي.  قلمد 
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 مرکه  –ږي  ېـ رسدري ویله زموږ د ماجت مال په جار ویل مریم ته هیڅ ځوان نه قُ ما 
 

مریم امرخېل هغه پېغله چې تر پوهنتون ووته، خو ال هم پښتنه پاتې ده، ان خپل لباس یې هم 
 !ورسره د ژوند او ښځینه فعالیتونه په اړه مرکه کړې، دلته یې لوستلی شئ ساتلی دی، قلم 

 

قلم: مریم جانې ستړې مه شې، خدای دې مه خواروه چې زموږ بلنه دې ومنله، د ښوونځي د  
 وکړه؟کیسه راته پیل 

 

ځواب: کور ودان! زه تل د خپل هېواد او خلکو په خدمت کې یمه بیا په ځانګړې توګه د کتاب،  
 او تعلیم برخه کې خو هیڅکله خپل وخت نه سپموم.لم ق
 

ښوونځی مې د پاکستان یوه کمپ زاخیلو کې پیل کړ هغه وخت زما عمر شپږ کاله وه وړاندې  
مې پالر نه غوښتل زه دې مکتب ته الړه سم لکه د هر پښتون زما پالر ته د نجلۍ تګ  له دې  

ما ووړ عمر کې پالر ته الس ورکول د دې غیرتي ښکاریدله خو پردی ملک او زننګ او بې  
خپل ټول دود او د خلکو خبرې یوې خوا او زما تعلیم یا زما ژوند اهمیت  المل سول چې پالر  

 ورته مهم شي.
 

په ښوونځي کې مې د خرما د پاڼو نه په خپل الس جوړ ګالن پلورل او د ګاونډیانو سره به مې  
ور کارونو زه هغو خلکو ته یوه معجزه غوندې نجلۍ  اوبدلې له دښتو واښه راوړل او ن غالۍ  

 ورپیژندلې وم،
 

اوس مې هم یادیږي ما قرانکریم تر ټولو ژر ختم کړ مور مې وایي ستا کارونه هغه وخت د یوه  
 څلویښت کلن سړي وه.

 

بس. وه  راسره  غم  خپل  او  راغلو  ته  افغانستان  موږ  شول  بدل  څه  هر  وروسته  کال  یو   خو 
 

الرۍ کې بار کړې وه موږ یې په سر کې ناست وو ما خپل کتابونه په غیږ کې ایښي وه  کډه مو 
چې تالشي کیدله نو ما به خپل کتابونه او ستاینلیک ورښودل چې افغانستان کې مکتب  چیرته به 

 به وخندل او د الساینې تر څنګ به یې شاباسی راته ووایه،شته هغوی 
 

https://www.facebook.com/nawak.qalam/photos/a.781532021965636.1073741828.781527361966102/1284640931654740/?type=3
https://www.facebook.com/nawak.qalam/photos/a.781532021965636.1073741828.781527361966102/1284640931654740/?type=3
https://www.facebook.com/nawak.qalam/photos/a.781532021965636.1073741828.781527361966102/1284640931654740/?type=3
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 تیره نه وه چې ما د کال نور ماشومانې زما ترلې ځان سره  همدا چې کلي ته ورسیدو میاشت ال
مکتب لټول مو پیل کړل وروسته موږ درې کلي اخوا یو د نسوان مکتب وموند، الړم  کړې او  

سره کیناستم خبرې مې ورسره وکړې هغه زه باید دویم کې شامله کړې وم مګر زه  مدیر صیب  
الر راته غوسه وکړه اول یې نه پریښودلم بیا یې  کینولم کور ته چې الړم پیې په څلورم کې  

نه، ما وویل سمه ده خو ویل یې دویم کې به کینۍ زموږ مدیر  وویل زه تر شپږم الړه سه نور  
زده کوونکي یوازې الف با وایي او دا خو روان کتابونه  مې پالر ته وویل تر پنځم ټولګي زموږ  

و باید چې ددې استعداد ونه سوزول شي نو پالر  ن ویلی شي انګلش یې هم روان لوستل زده دي 
 وویل ښه ده.

 

هغه کال ما د کال نه پیل بیا تر کلي یوه نجلۍ هم پرینښودله ټولې مې ملګرې کړلې او بیا به مې  
هغوی پلرونو سره خبرې کولې چې کاکا جانه خیر ده دوی پریږده اول کې زیاتو ستونزو سره  د  

ده او بل مهمه خبره دا وه چې ما قرانکریم ختم کړی وه زه ماجت  خو پالر راسره ودریمخ سوم  
ټولو هغو چې زلمي وه مخکې وم ما قدري ویله زموږ د ماجت مال په جار ویل  کې د کال له  

رسیږي هغه ویل دا خلک زیات ظالم دي څنګه د یوې اوه کلنې ماشومې  مریم ته هیڅ ځوان نه 
ږ ور باندې به خلکو زما نوم سره فحش کلمات لیکل چې  کوي زموپه اړه بد او ناوړه پریکړې 

زموږ کلي کې یوه نجلۍ هم بې مکتبه پاتې نشوه تر لرې لرې  پالر به مې خفه کیده خو وروسته  
د هغوی ماجت کې د مڼو تجارانو او یو ځل د اسالم  کلو زما د بابا کلی چې بیخي زیات لرې دی  

نجلۍ ده ښایسته تالوت کوي نو هماغه وه چې  او پوه  تبلیغانو زما صفتونه کړي وه چې الیقه  
وخت چې زما پالر تر نهم ښوونځی  نورو کلو کې هم خلکو لوڼې ښوونځیو ته واستولې دغه  

مکتب نشوې تللی هغوی ته  لوستی وه ما له خپل پالر وغوښتل هغه وړې نجونې چې زموږ تر 
او هلکانو ګډ ي کې وړو نجونو  یو ښوونځی په کلي کې جوړ کړي نو هماغه وه چې موږ مل

 پورې یې تعداد رسیده. ۴۰۰ښوونځی جوړ کړ چې تر 
 

قلم: ته د کلي نجلۍ یې، خو کلیو کې ال هم څوک دې ته زړه نه ښه کوي چې خپلې نجونې تعلیمي  
 پرېږدي، ته دوی ته څنګه قناعت ورکولی شې؟بنسټونو ته 

 

ځواب: داسې پوښتنې ته ځواب ویل سخت او هم اسانه دي زه ددې خبرې مخالف یمه چې خلک  
وایي پښتانه یا افغانان خپلې لوڼې ښوونځیو ته نه پریږدي تاسې ته به ښه معلومه وي د ولسمشر  
فعال وو باور وکړئ هغه وخت   افغانستان ښوونځي  د ټول  حامد کرزي په لومړۍ دوره کې 

کال کې  ۱۳۸۶ته د ولسوالۍ چې لرې ده نجونې چادریو کې راتللې مګر یو دم ښوونځي زموږ 
 شول دا د پردیو الس دی چې ډول هر ډول ډنګوي افغانان هماغه شان ورته ګډیږي.هر څه بدل  

 

بله مسله زموږ کلتور، پخواني دودونه او نور دي چې موږ د یوه اصل په بڼه منلي ماتول یې  
  – ، ما خپلو کلیوالو ته وویل چې هللا ج لومړني نازل کړي ایتونه په اقرا مطلق کفر ښکاري راته  
شوي او دا یوازې انسان ته راجع دي، بل خدای ج تعلیم په هر نارینه او ښځینه فرض  پیل    -ولوله

 هللا صلی هللا علیه وسلم وایي تاسې علم وکړئ که په چین کې هم وي.کړی رسول 
 

سې دا هر څه ددې لپاره کوئ چې رب ته ګنهګار نشئ نو بیا ولې د  زه خپلو خلکو ته وایمه تا
هللا صلی هللا علیه وسلم هغه فرمان او امر پر ځمکه غورځوئ چې په چین ته تللو امر  رسول  

یا انسانانو مجموعه ده نو ولې باید د یوه یا دوه بدو لپاره ټول بد  کوي، ټولنه د ښو او بدو خلکو 
 وګڼل شي؟ 

 

چې نجونې پیغلې ښځې بیرون پټیو کې کار کوي تر غرونو خیږي بوټي راوړي  سره له دې  
پیایي نو دغلته ولې اسالم نه یادونه نه کیږي چې د مکتب تګ دوی ته غیرت او  واښه او مالونه  

 وریادوي.اسالم پیغور 
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او    قلم: زموږ له خلکو سره یوه اندېښنه داده، چې کله نجلۍ لوستې شې نو هغه زموږ د کلتور 
درېږي، مثالونه یې ښایي فیسبوک کې ډېر وي، ته دې اندېښنې ته ځواب ویلی  پر ضد  دودونو  

 شې؟
 

ځواب: د فیسبوک په اړه نه! بلکې زه د یوې کلیوالې باسواده نجلۍ په حیث دې خبرې سره مطلق  
، نو داسې  مخالفه یمه دا ځکه چې په یوه سنتي، پخوانیو دودونو ته مات او بل نر واکي ټولنه یو 

ذهنیت او ویره د هر سړي سره شته چې ښځې تر دوی هوښیارې شي بیا به له دوی واک واخلي  
غواړم درته یې واضح کړلی سمه د کور بې سواده ښځه کله چې ماشوم د ورځې هر کار  زه  

وایي صبر مازدیګر دې پالر راشي تاسره به ګوري دا د یوه ماشوم د کرارولو  کوي دا ورته  
کې درې غټې ویالې او واړه لښتي خو بې شماره دي لوی سیند هم  ت نه لري زموږ کلي صالحی

وګورئ نه یې ماشوم نه یې د میړه کور او نه یې ځان نه یې  لرو په داسې یوه کلي کې یوه مور 
نشوه ګور ته باید دا له نیک عمل سره الړه شي. د دې  خاوند پاک ساتلی نو دغه ښځه د کور  

راځي هر امر یې چې وکړ ښځه یې پر ځای کوي  ران شو د دې ښځې میړه له پټي  ګور خو هم و 
یوه ورځ یې د پالنکۍ کره پریږدي، خو  د داسې ښځې ستره غوښتنه د خاوند څخه دا وي چې  

کالۍ، سلیقه هر څه بیا فرق  بر عکس هغه ښځه یا مور چې تعلیم یې کړی وي د هغې کور،  
کورنۍ پورته کول الس  کار وکړي د ماشومانو پرمختګ د    لري غوښتنې یې دا وي چې دا هم

ننګ او عار ښکاري  ورکول په هر څه کې نظر ورکول د هر څه خوښول نه خوښول دا سړي ته  
میرمن یوه  چې یوه ښځه ولې دومره هوښیاره ده چې سړي ته عقل ورښیي او که هغه بیسواد  

 ې ته سړي ته عقل ورښیې کمعقلې!خبره هم وکړي خاوند یې ورته وایي ځه د لیوني لور
 

قلم: ته د یوې لوستې پېغلې په حیث، د ښځو لپاره د ښځو له لوري په رسنیو، حکومت او مدني  

 اوسنۍ مبارزه څنګه ارزوې؟ بنسټونو کې 
 

ځواب: زه داسې فعاالنې نه پیژنم چې هغوی دې واقیعت هم د نجونو یا د ښځو په وړاندې د ظلم  
اوچت کړی وي ډېرې به وي خو زما تر کلیوالو نجونو او میرمنو نه دي رسیدلي زما  لپاره غږ 

مظلومه ښځه چې کلونه کلونه د بندو دروازو شاته فریاد انګوال کوي وهل ډبول تېروي د هغه  
دوخړو د نغري تر غاړې د دود په بهانه ترخې اوښکې څڅوي د هغوی اه او غږ یې نه  تناره د 

 دی اوریدلی.
 

ثالً د فرخندې یا هغو ظلمونو په وړاندې چې ګونګیان هم په خبرو راځي نو دوی خو د ښځو  م
حقوق ګټیالۍ ځان ګڼي او په میلیونونو پیسې له بهرنیانو اخلي باید دومره خو وکړي چې د د  

 پیسو لپاره یوه پلمه ولري.خپلو هغو 
 

ې، که هو نو څوک دی او ولې  قلم: په ژوند کې ایډیال لرې، چې زړه دې وي ځان هغسې کړ
 باید څنګه څوک شې؟ که نه نو ته مو ټاکلی 

 

،خو هر څوک چې انسانیت او بشریت   ځواب: داسې څوک چې ووایم دغه مې ایډیال دی نشته
کار کوي زما خوښیږي زه غواړم تل مریم امرخیل واوسم تل مې همدغسې د پاک او سپیڅلي  ته  

 مظلومو خلکو ته الس ورکړم تل داسې یوه مریم واوسمه چې یمه.نه معصومو احساس 
 

قلم: فیسبوک کې لنډې تبصرې کوې، خو مقالې مو دې نه دي لیدلې، کتابونه خو ډېر لولې لیکنې  
 کوې کنه؟ 

 

ځواب: کله نا کله بي بي سي یا نوروسایټونو، ورځپاڼو کې خپلې لیکلې مقالې خپروم زه عادت  
ښې کار کوم که مرم هم چې ووایم دا پټی دې شین شي نو بیا تر هغو چې شین  خپلې خولرم د  

پریږدم. له عملي کار کولو خوند اخلم کله چې باید لیکل وکړم هغه هم د مطالعې نه  نشي نه یې 
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رښتیا لنډې کیسې مې زیاتې لیکلي خو تر اوسه مې چاته نه دي ښودلي او نه مې  جار کړم، هو 
 .خپرې کړي

 

قلم: ځینې ښځینه فعاالنې له هېواده د باندې د افغان ښځو په اړه داسې څرګندونې کوي چې په  
 خلکو حساسیتونه را پاروي او مېرمنو ته ال قیودات زېږوي ته یې په اړه څه وایې؟الس د لوی 

 

ه  ځواب: هغه ښځې چې له هېواده بهر فعالیت کړي هغوی نړۍ ولیدله یا یې لیدلې تاسې ته معلوم
څومره چې یو څوک زیات وخت ټولنه کې وي همغومره زیات خلک او ټولنه ښه پیژني نو  ده  

نړۍ ولیدله زموږ د میرمنو یا په ټوله کې د افغانانو ژوند ورته دننګ او عار پیغورونو  دوی چې  
ښایي ډېرې یې له ښه احساس غواړي د افغانانو ذهنیت ته وده ورکړي تر څو  ډک ژوند ښکاري  

خو دوی چې د بدلون یا د مبارزې کومه الره غوره کړې دا زما نه ده  اسیتونو تیر شي  د حس
ښځې د مظلومیت او بندو دروازو څخه ازادې کړې په زور او  خوښه کله چې غواړې افغانې  

خپل ټول خلک بد ګڼل دا مبارزه نه ده بلکې مبارزه طریقه  سختو الفاظو خلکو ته خطاب کول یا  
زموږ د ټولنې هغه نارینه چې د ښځې فعالیت کول  تیزو او تندو خبرو باندې  لري دوی داسې  

کولو نور هم د هغوی عقده د ښځو د تعلیم  ورته پیغور او ننګ ښکاري د تندو او بدو خبرو په  
 نه یمه.او فعالیت په اړوند راپاروي چې زه دداسې مبارزې طرفداره 

 

 قلم: کور ودان.
 

 ځواب: مننه 
 

۱۳۹۶-۲-۲۷ 
 

مریم امرخیله اوس هم د نجونو د تعلیم او د میرمنو له پاره د کار د پیدا کولو په برخه کې ښه 
فعاله ده. څه موده پخوا یې د خپلو همدې هڅو په لړ کې د کابل له والي سره وکتل او هغه هم  

 دی:  رپوټ  ورسره د مرستې وعده وکړه. دا لنډکی
 

د تعلیم، سولې او د ښځو د اقتصادي بسیاینې پروګرامونو اړوندو مسایلو مې نن د کابل والیت  »
له والي ښاغلي محمد یعقوب "حیدري" صاحب سره ولیدل، ښاغلي حیدري صاحب زما د کارونو  

څنګ د هر راز مرستو ژمنه وکړه په ځانګړې توګه د نجونو د تعلیم برخه    هڅونې ترد تقدیر او
کې چې اوس هم د کابل د ولسوالیو نجونه له زده کړو بې برخې دي خپله لیوالتیا څرګنده کړه  

کارونه  هیله یې وښوده چې زموږچې دې برخه کې به پوره مرسته د کابل والیت کې وکړي او
 ر تمام شي. د هېواد د ابادۍ لپاره ګټو

 

 مریم امرخیل 
 

محمد یعقوب"حیدری" والی کابل با شماری از فعالین جامعه مدنی و خبرنگاران زن در دفتر  
 : کار شان دیدار و مالقات نمود

 

 1397جوزا  19
 

 در این دیدار منیره یوسفزاده معاون امور اجتماعی والیت کابل نیز حضور داشت. 
 

مدنی ضمن تبریکی به منیره یوسفزاده معاون امور اجتماعی برای  نماینده گان فعالین جامعه  
شان آرزو موفقیت نمود، ازتالش های والی کابل برای ایجاد پست معاونیت امور اجتماعی و  

 تقرر یک خانم در آن پست اظهار سپاس و قدردانی کردند.
 

https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
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159، لومړی ټوک ښـځـگـلې

خیل که برای تعلیم  همچنان در یک دیدار جداگانه محمد یعقوب حیدری والی کابل با مریم امر
دختران و شغل یابی زنان فعالیت می نماید مالقات نمود، از فعالیت های ایشان در این راستا  

 اظهار سپاس و قدردانی نموده به ایشان وعده هر نوع همکاری را سپرد. 
 

  #کابل
 

 #اداره_مستقل_ارګانهاى_محلي 
 

 رګانونو_خپلواکه_اداره #دسیمه_ئیزو_ا 
 

#IDLG » 
 

 ارزښت:  تعلیم و گورئ د مریم امرخیلې له نظره د
 

 : بدلون»
 

هماغه کوټه چې د لس کلن ماشوم سر به یې هم په دروازه  هغه کوټه چې زه په کې لویه شوم،  
لږېده، هماغه کوټه چې یوې وړې دریڅې به یو ولیشت رڼا ترې رادننه کېدله، هماغه کوټه، چې  
نیمه سترنجۍ او نیم ګیلم په کې هوار وه خو تاخچه یې زما له کتابونو او کتابچو ډکه ما به لوړ  

ولو  ځپه کې کول، قرانکریم به مې تالوت کاوه، خپلو هم  اواز په کې کتاب لوست، لیکل به مې
نجونو ته به مې سبق په کې ورکاوه، راډیو به مې اورېدله سندرو ته به نڅیدلمه، د څراغ ماتې  
ښیښې درز مې د خپل کمیس په خالونه ورسریښاوه چې د شپې سبق ورته ووایم ما په ځان باور  

اور درلوده نن چې هر څه یم او څومره نیکمرغه ځان  درلوده په خپلو خیالونو او خوبونو مې ب 
ګڼم ټول مې د علم او تعلیم برکت دى دا ټول سهولتونه چې زما دي دا ماته زما همغو د څراغ  
بلې رڼا ته د شپې تر ناوخته لیکل او لوستل وه هغه کیسې چې مابه اسمان ته د ستورو په لیدو  

ا تر باور او خیاالتو زیات هللا ماته زما د تعلیم په  کولې او هر روڼ ستورى به مې ځان ګاڼه. زم
 برکت راکړل 

 

 مریم امرخیل 
 

 ***** 
ږي ویې هڅوي او هر حالت  ـهیله ده زموږ ټول هېوادوال خپلې لوڼې او زامن زده کړو ته ولی

کې د هغوى تعلیم مالتړ وکړي تر څو راتلونکي کې نه یوازې ستاسې مسولیت ادا شوى وي  
هغوى د پرمختګونو او هغو نیکمرغیو چې لري یې تاسې هم هوسا او په دروند نوم  بلکې د  

 غوره پالر، ورور او کورنۍ یاده شئ. 
 

 « #تعلیم_سوله_راولي
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%89_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A6%D9%8A%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88_%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A6%D9%8A%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88_%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%87_%D8%A6%D9%8A%D8%B2%D9%88_%D8%A7%D8%B1%DA%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%88_%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%87_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/idlg?source=feed_text
https://www.facebook.com/nazak.khiala.5?fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521345328288088&set=pcb.521345531621401&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=521345328288088&set=pcb.521345531621401&type=3
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160، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 

 وژنه:  مهساد 

 

 
 او پر »مهسا« هم و نه رحمېدل 

 
 »کله چې ورغلم، ورتوبه وایم« 

 

 
 

ټولنه له   ، او د همدې خلکو د روانې پالیسۍ له مخېد تنظیمي او ټوپکي واکدارۍ په دایره کې  
همدې    دوحشت نه داسې ماالمال شوې چې اوس پر یو گل غوندې ماشوم هم رحم نه کوي.  

پالیسۍ پیروانو او الرویانو، د »همسا« په نامه یوه وړه ماشومه د خپل وحشت نه قرباني کړې  
ټولنې ټول با احساسه وگړي او ټول  ده او نه یوازې یې د دې ماشومې کورنۍ، بلکې زموږ د  

انسانیت د یو ستر ویر پر تغر کینولی دی. زموږ د ټولنې انسانان دومره وحشي شوي دي چې  
ته د مرستې  هیڅ ډول عذر، زارۍ او غږ نه اوري. اوس   باید څارویو  له مخې  د مجبوریت 

 وکړو:  غږونه
 
د دې معصومې شهیدې عکسونه د ځنګل پر ونو سریښ کړئ، ډاډه یم چې حیوانات به یې  »

 . ټوټه کړي ،مالتړ ته را ودانګي او په خپلو تیرو منګولو به اختطافچیان ټوټه
 . دلته عدلي پروسیجر ډیر ورو او د مصلحتونو ښکار دی

 
 !د ځنګل ښاغلو حیواناتو

https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAc-bVUk0SC-k3kOoDDc4a4FIWbd3AqLat7-1ScijF_vHf6ETDlFLat0EqK99Use3bbQI3SLNxg9Ezv
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161، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 « !راوځئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ 
 

زه فکر کوم چې زموږ خوږې »مهسا« به هم د مرگ شیبه کې، د سوریایي وړوکې ماشومې  
 هغه خبره تکرار کړې وي چې کوم ژورنالست ته یې کړې وه: 

 
 »زه چې خدای ته ورغلم، هر څه به ورته ووایم.« 

 
  یو  کړې وه، اوس یې خپره ما د سوریایي ماشومې همدا خبره د یوه شعر په قالب کې انځور او 

 ځل بیا د »مهسا« په خاطر خپروم:       
 

 کله چې ورغلم، ورتوبه وایم 
 

 کله چې ورغلم، ورتوبه وایم
 

 چې الندې مځکه کې دې 
 

 المخلوقات بللیهغه موجود چې تا اشرف 
 

 هلته سور اور بل کړی 
 

 ستا د رسول، ستا د کتاب او بیا د تا په نامه
 

 هغه کوي چې تا ویلي نه دي 
 

۲۲/۱۱/۲۰۱۸ 
 هېدرسلیف 
 ډنمارک 

 
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_wrtoba_waym.pdf
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162، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 

 د »مهسا« تښتونه او وژنه 
 

 
 

 

په اوسنۍ زمانه کې له کوچنیانو سره د تاوتریخوالي څو غوره بیلگې چې د بشریت نامه ته  
 یې تور داغ گڼلی شو:  

 

زه به خداى ته ټولې    :په جګړه کې یو ماشوم په زخمې حاالت کې ډاکټر ته وایې  سوریېد ــ    ۱
 . خبرې وکړم چې څه روان دې

 

  : زخمې حاالت کې منډې وهې کمره مین ته وایېد موسل په ښار کې یوه عراقې جینۍ په ــ  ۲
 .  کاکا زما ویډیو مه کوه بې حجابه یم

 

ما ژر واخله که جنت    :یو فلسطینې ماشوم د ډیرې لوږې په وخت کې خداى ته سوال کويــ    ۳
 . ته الړم لږ څه خو به وخورم

 

الس له پرې  ډاکټر سره د    ، د افغانستان په جګړه کې د یو ماشوم الس شدید زخمې وو ــ    ۴
ب د الس پرې کیدو په وخت کې مې  احډاکټر ص  :ماشوم ډاکټر ته وایې  .بله الر نه وهپرته  کیدو  

 . لستوڼى مه پرې کوه نورې جامې نلرم
 

ــ او په پای کې زموږ »مهسا«، چې د اسارت او مرگ شیبو کې به زموږ »مهسا« څه ویلي    ۵
 وي؟ 
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163، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

نزه« تر سرلیک الندې د مقالو د خپرولو په  وتد تاوتریخوالي سسره ماشومانو او کوچنیانو  »له
 پیل کې ما دې موضوع ته اشاره کړې وه چې: 

 

زموږ په ټولنه کې د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی د یوې داسې سونامي حیثیت  
ستونزې بدله شوې ده. دا سونامي هر نسل،  لري، چې زموږ د ټولنې په یوې محسوسې او عیني  

هره لسیزه، هر کال، هره میاشت هره اونۍ، هره ورځ، هر ساعت، هره دقیقه او هره شیبه د  
سل ګونو او زرګونو ماشومانو او کوچنیانو اوسنی او راتلونکی ژوند ځپي او د تباهۍ کندې ته  

 یې سر له اوسه ور پورې وهي. 
 

ه او داسې برید ته رسېدلې ده چې زموږ د ټولنې له پاره د لمنې او  خو اوس خبره نوره هم خراب
 تندي د تور داغ حثیت لرالی شي. 

 

توب او هر اړخیز ښه کېدو په برخه کې چې په هېوادنۍ،  ید کوچنیانو او ماشومانو د ژوند د خوند
قوانین وضع شوي دي؛ یوه سلنه هم یا کوم  د    سیمه ایزې او نړیوالې کچې څه ویل شوي او 

 افغانستان د ماشومانو او کوچنیانو له پاره نه په پام کې نه نیول شوي دي او نه تطبیق شوي دي. 
 په پای کې لیکل: د مقالو  په ترڅ ګې او یا د مقالو کله، کله به چې ما د ځینو مقالو په پیل کې، 

 

 د ماشوم د حقونو په رڼا کې،
 که د افغانستان ټولنه، په ټول کې 

 داسې باید و ویل شي و ارزول شي، 
 چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو له 

 پاره د مځکې پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري. 
 

 نو ځینو دوستانو به راته ویل چې:  
 

 »ته یو څه افراط کوې!«  
 

 ما به بیا ورو ورته وویل چې:  
 

 »ور به شې، خبر به شې!«  
 

 چې درباندې راشي، بیا به پوه شې. 
 

س د »مهسا« د ژوند په بیه، د دې د کورنۍ د تلپاتې ویر په بیه او د افغان ټولنې د هر ماشوم  او
او د هغوی د کورنیو د دایمي ډار په بیه دا ثابته شوه چې زموږ ټولنه د ماشومانو او کوچنیانو  

 له پاره د څه شي حیثیت لري؟  
 

 ــ د عادي نړۍ،
 

 ــ د جنت،
 

 ــ د برزخ،
 

 ــ که د دوزخ.  
 

د »مهسا« تښتونې او بیا وژنې ته چې له هره اړخه وکتل شي، پایله به یې دا وي چې په ریښتیا  
د ماشوم د حقونو په رڼا کې، په ټول کې د ماشومانو او کوچنیانو له پاره د مځکې  زموږ ټولنه  

 پر مخ د یوه ریښتیني دوزخ حیثیت لري. 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
164، لومړی ټوک ښـځـگـلې

له  او    سره  ي د څه ډول حالت زېږنده ده او له کومو خلکود وژنې تر بریده پورې تاوتریخوال
 کوم ډول رژیم سره دا تاوتریخوالی راغی او پسې باب شو؟

 

ه نغری شو  ند سرو، شنو، سپینو او تورو بدلونونو په پایله کې د افغانستان په نامه ټولنه بې څښت 
او بې سرپوښه دیگی شو، هر څوک راغلل او د خپل دیگي د پخولو په پار یې په دې نغري کې  
د خپلې خوښې سون توکي کېښودل، په خپل دیگي کې چونچه وښوروله، د خپلې خوښې خواړه  
یې پاخه کړل، څوک یې په خپله مخه والړل او څوک یې اوس هم د خپلې سپـین سترگۍ او  

هۍ پر اساس ال همدلته زموږ د وطن په ورانو کوڅو او زموږ د فکرونو په بویونو  زموږ د ناپو 
 باغونو کې د حاکمانو په څېر چکر وهي.  

 

موږ ته که له خپلو رارسېدلي دي او که له پردیو؛ ټول مو له خپلې ناپوهۍ، بېسوادۍ او په زړو  
 ځنځیرو کې د پاتې کېدو په وجه رارسیدلي دي.  

 

و تاوانونو کې یو د »باور« د نشتوالي مساله ده. زر ځلې چې چا ته ووایي چې  په دې را رسېدل
سبق، درس، تعلیم هغه هسې په رنگارنگ غیر علمي او نامنلو الفاظو داسې ځواب درکوي چې  

 هم دې خندا ورته راځي او هم به ورته وژاړې. 
 

استفاده جو خلکو د دایمي  له بده مرغه چې د سیاسیونو د عمدي او غیر عمدي منفي عملونو او د  
غولونو په وجه، زموږ په ټولنه کې بارو وژل شوی دی. دوی په دې نه پوهېدل او نه پوهېـږي  
چې د باور وژل، د انسانیت وژل دي او پایله یې دغه حاالت دي چې اوس یې خلک د ژوند په  

اندې تگ یوه مهمه  بیه پور ادا کوي. هیله ده چې باور ونه وژنئ، باور د ژوند مالگه او د وړ
 وسیله ده. 

 

او په پای کې د جگړې سونامي او له هغې نه رازېدلې په لسگونو نورې سونامیگانې چې یوه په  
 کې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه ده.  

 

یوې خوا د »مهسا« غم دی، له بلې  کړی و، هغوی سره که له    بندیزپه کابل کې صرافانو کار 

خوا د خپلو بچو د تښتونې او وژنې وېره هم ورسره ده. په همدې اړوند دا د یو هېوادوال د زړه  

 ده:  خواله
 

پرونیو خبرونو کې مې د هغو صرافانو ژړا اوریدله چې اوالدونه یې کابل کې غلو اختطاف  »
 .کړي او وژلي وو

 

 .ږي او اختطافیږيېـ نږدې هره ورځ د ښار په بیالبیلو برخو کې د مجرمینو لخوا خلک وژل ک
 پالزمینه کې خوندي نه وي، څنګه پرې خلک باور وکړي؟ هغه حکومت چې رعیت یې آن په  

 

له ګڼو خلکو مې اوریدلي چې دغه جنایتکاران په لوړه کچه مالتړي لري. د سختو ورځو ولسمشر  
په دوره کې خو د پارلمان یوه غړې له اختطافچیانو سره د الس لرلو په تور تورنه شوه، خو  

 .هخدای خبر د کوم مصلحت له مخې خبره غلې شو 
 

 « .دا مصلحتونه دې ستاسو سر وخوري، ولس مو له سترې پریشانۍ سره مخ کړی
 

کړې دي؛ خو دا   خپرېله ماشومانو سره د تاوتریخوالي په اړوند ما په لسگونو مقالې لیکلي او 
ستونزه په داسې نه تمامېدونکې خواشینۍ باندې اوښتې چې هره ورځ نوې غوټۍ کوي او نوي  
شپږکلنې   ماشومې  د  یې  ازغی  زورونکی  او  چوخېدونکی  تازه،  ټولو  تر  چې  ټوکوي  ازغي 

 »مهسا« تښتونه او بیا وژنه ده. 
 

کوچنیانو سره د تاوتریخوالي تر   د »مهسا« تښتونه او وژنه، زموږ په ټولنه کې له ماشومانو او
ټولو ظالمانه او وحشیانه بېلگه ده. د دې تاوتریخوالي تاثیرات خورا ژور او منفي دي. دومره  

https://www.bbc.com/pashto/afghanistan-47594343
https://www.facebook.com/numan.dost.73?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARBS02X3Nc4V60vmk9UvxHAGa8k2SfUSJYJBSgQmSz-JRWA7LIV9gppraj7c6DAZUFa27Tc5AZojZk47
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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یې ټپونه ژور دي چې درملنه یې ښایي لسیزې وخت ونیسي او یا یې هیڅ درملنې ته امید نه  
 وي.  

 

د دې پر مور پالر، بیا پر کورنۍ او  د دې ماشومې د تښتونې او بیا وژنې منفي تاثیرات لومړۍ  
 بیا د ټول افغانستان په کچه پر ټولنه باندې یو ځل بیا د ډار او وحشت څپې غالبوي.  

 

اوس درسته ټولنه او په ټولنه کې بیا ټولې میندې او ټول پلرونه ډارېږي چې څه وخت به یې  
ړې په صورت کې به یې  څوک ماشوم او کوچنی تښتوي، له دوی نه به څه غواړي او د نه ورک

وژني او که هیڅ هم نه وي یا هیڅ هم پېښ نه شي، له رواني پلوه ټول خلک نارامه دي، ډار یې  
په زړونو کې ځالې کړې دي او همدا ډار پر دوی حکومت کوي، چې ډار خپله د تاوتریخوالې  

 یو ډېر لوی او خطرناکه ډول دی، خالصه: »آبۍ، ټوله بۍ« 
 

تر سرلیک الندې د  « د تاوتریخوالي سونامي  ماشومانو او کوچنیانو باندې د افغانستان پرما »
خپلو لیکلو او خپرو کړو مقالو په ترڅ کې ویلي او لیکلي دي چې زموږ د ټولنې عیني ستونزو  
او تجاربو ته په کتو سره، د ماشومانو او کوچنیانو پر ضد تاوتریخوالی په لومړي ګام کې په  

 ویشالی شو: دریو برخو باید و 
 

 ــ رواني تاوتریخوالی:  ۱
 

رواني   نور  ډول  ډول،  او  تهدیدول  ویل،  بد رد  کول،  ډارول، ښکنځلې  تریخوالی،  تاو  )ژبنی 
 فشارونه(،  

 

 ــ جسمي تاوتریخوالی:  ۲
 

 )وهل ټکول، شاقه کارونه،جګړو ته اړایستل(،
 

 ــ جنسي تاوتریخوال.  ۳
 

کلن عمر کې، زموږ ټولنې او پر ټولنه باندې حاکمو    زه فکر کوم چې د »مهسا« په دې لنډ شپـږ
قوانینو د پاسنیو یادو تاوتریخوالو د ډولونو ډېره سلنه پر دې باندې د وژنې تر بریده پورې تطبیق  

 کړه. 
 

د »مهسا« تښتونې او وژنې ته په کتو سره نه یوازې د دې کورنۍ په زړونو کې ډار او ترهې  
 ځاله کړې، بلکې دا ډار اوس د ډېرو خلکو او کورنیو ملگرتیا کوي.  

 

وېره خپرول خپله یو ډول تاوتریخوالي دی او دا وژونکی تاوتریخوالي له همداسې پېښو سره په  
ږي. دا خپله لوی او وژونکی تاوتریخوالي دی چې د خلکو او ماشومانوـ  کوچنیانو  ـټولنه کې خپری

په زړونو کې ویره خپره کړای شي او  د »مهسا« تښتونې او وژنې د ټول افعان ولس په زړونو  
 او فکرونو کې همدا وژونکې وېره خپره کړه.  

 

د زړه سوي او همدردۍ غږ    د »مهسا« د تښتونې او بیا وژنې په برخه کې د ټولنې د هر قشر
 او استادانو پورې. دغو دوو بېلگو ته یې وگورئ:   قلموالو   لې تر وجگ شو. له ریٔس جمهور نه نی 

 

پینځه څلویښت کاله یې پرلپسې زموږ غوږونو کې همدا ویلي: چې د افغانانو وژنه غزا ده او  »
 .ثواب لري

 

د دغې ګلورینې نانځکې قصاب قاتل ) قاتلین( هم د هغو وژونکیو دویم یا درېیم نسل دی، چې  
 . خامخا یې هم د ګټې او هم د غزا نیت درلودلی دی

 

https://www.facebook.com/abdulghafoor.liwal
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زه، چې تر هرچا زیات ځان پر هیومانیزم ګروهمن ګڼم، هم د دې ښکلې ماشومې تثبیت شویو  
 « .لپاره به هرځای او هرچاته خپل غږ خامخا رسومقاتالنو ته اعدام غواړم. او د دې 

 

  .بیا بل شي ته چورت وړی یممهسا شهیده سوه او هغه دوه به اشد مجازات او اعدام سي  زه#»
مګر ایا موږ تر هغو دوو نور بدتره قاتالن نه لمانځو؟، السونه یې نه مچو او ویاړ نه په کو؟ پر  

 ځانو او مغزو مو حاکم کړي نه دي؟ 
 

زه دې ته چورت وړی یم چي قاتل فکر او د قاتل د احترام فکر څنګه په ټولنه کي پای ته و  
 .نیول سول اعدام به سيوچکه ځوانان وه و لرسېږي. د مهسا قاتلین خو دوه 

 

مګر هغه پوخ فکر چي په دې ټولنه کي حاکم دئ د قاتل د السونو د مچېدلو او د قاتل د درناوي  
   «.د هغه د له منځه وړلو له پاره باید را پورته سو

 

په پاسنیو نظریاتو کې هم درد شته او هم د لیکوالو له لوري د حل الرو ته د دوی له نظره اشارې  
 دي. شوې 

 

گوره که سرکار ته خدای دا وس او جرأت ورکړ چې د »مهسا« قاتلین یې اعدام کړل، تاسو یې  
داسې مه گڼئ چې حق حقدار ته ورسید، عدالت پر ځای شو او د کوچنیانو او مشرانو نړۍ هم  
گل گلزار شوه. خبره دا ده چې زموږ پر ټولنې باندې لکه خپسه یو لوی تور وېرونکی قانون  

کوي، چې همدا قاتلین یې تر تور څادر الندې داسې وژونکي عملونه تر سره کوي؛ د    حکومت
قاتلینو تر اعدام مخکې باید د قاتلینو د رالېږونکو او ساتونکو السونه غوڅ او ریښې او فکرونه  
یې وچ کړای شي؛ وروسته تر هغه د تورې خپسې په شان دا تور حاکم قانون د خلکو له ذهنونو  

 ې په فضا کې، د ارامې ټولنې په لمن کې د عصري تعلیم په وسیله لرې کېدای شي.  څخه د سول
 

دا کار د یوه قانوني دولت او نوې منل شوي قانون په چوکاټ کې کېدونکی دی، نه د خیال پلونو  
 له الرې.  

 

خو په یاد ولرئ چې په خپل دولت او ټولنه کې همدا اوس برحاله داسې ښاغلي؟ لرو چې په  
»مهسا« تر  زرگونو ځلې یې نه یوازې له ماشومانو سره، بلکې له ټولو خلکو او وطن سره د  

بیلگې هم تاو تریخوالی ترسره کړی دی، او همدا اوس هم په ډېرو ځایونو کې د درناوي؟ وړ  
 دي.

 

آیا په دې کار سره د »مهسا« او د »مهسا« په څیر د تللو متضررو، ارواوې به په موږ پورې  
اصلي عاملی تاوتریخوالي د  د  وایي چې کله ځینې خلک، دولت او ځینې کړۍ  نو  تو لعنت نه 

 درناوی کوي؟ 
 

زما له نظره اساسي پوښتنه دا ده چې پر ټولنه او ماشومانو باندې دا حاکم کړای شوي قوانین او  
قانون له کوم رژیم    »هر څوک په خپل سر«د تاوتریخوالي دا راوړل شوی کلتور چا راوړ او دا  

 او کوم سیستم او کومو خلکو سره زموږ وطن ته راغی؟ 
 

رشي له تنظیمي او ټوپکي واکدارۍ سره یو ځای راوړل شوې، تقویه شوې  زما له نظره دا انا
او نوره هم باب شوې ده او پر ټولنه باندې د دې له پاره حاکمه کړای شوې ده چې دې او دې 
ته ورته د نورو قوانینو په چوکاټ کې د گډوډۍ او تاوتریخوالي عاملین وکوالی شي خپل غیر  

او نا روا ژوند نور هم وغځوي او تر دې هم زیاتې مادي گټې    قانوني او غیر انساني حاکمیت
 تر السه کړي.  

 

دا چې څوک څنگه او چېـرې متضرره کیـږي، څوک وژل کېـږي او څوک د تباهۍ کندې ته  
ورلوېـږي؛ دا په دوی پورې هیڅ اړه نه لري.»مسته دې تازه گرځي، غم دی د اللي پر سر.«  

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%87?source=feed_text&epa=HASHTAG
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پر    وي، د دوی د منفي عملونو او کړو گناهونو پیټی د خلکرځ گدو دې مست، تازه او خندانه  
    .اوږو بار دی

 

 
 

 »زه اوس نه یم، چې تاسو هر څه کوئ، هغه مو خوښه؛ خو په 
 

 یاد ولرئ: هر څه چې پر ما شوي دي او هر څه چې ما 
 

 لیدلي دي، هغه به ټکي په ټکي خدای ته ووایم.«
 

 )د مور او پالر سپینه سپوږمۍ( 
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 : ریزه گل

 

 د ریزه گل په حق کې څه وشول؟ 
 

 موږ څومره وحشي یو؟ 
 

 
 

دا چې دا کیسه له کومه ځایه را پیل او چېرې پایته ورسیده، زه بحث نه پرې کوم. تریخ حقیقت  
دا دی چې دا کیسه پېښه شوې او زموږ د زمانې د ټولو ژوندیو دوو پښو لرونکو له پاره چې د  
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»اشرف المخلوقات« په دایره کې ځان شامل گڼي؛ د درانه شرم، پېغور او تورمخوالي وړ کیسه  
 چې پور به یې هیڅکله ادا نه شي.  ده 
 

د ریزه گل کیسې ته چې له هرې زاویې وکتل شي او د هر دین د قانون په تله کې وتلل شي، د  
او   ویلو  د  چې  شوی  غالب  دومره  انارشیزم  باندې  ټولنه  پر  زموږ  کېـږي.  كڼل  نه  وړ  توجه 
انځورولو له پاره یې توري د هیڅ ککرې په دکشنرۍ کې نه میندل کېـږي او په پای کې کېدای  

 چې: شي وویل شي 
 

 ــ زموږ د ټولنې انسان په دې کچه وحشي کېدای هم شي،  
 

 ــ موږ څومره بدوي، وحشي او ځناور شوي یو. 
 

دا څو ورځې د قـرباني شوې ریزه گل عکسونه په  
فیسبوک کې له تشو افسوسونو سره وړاندې وروسته  
کېدل، خو په پای کې مې نن د ریزه گل کیسه د ښاغلی  

کې ولوستله او اړ شوم چې   پاڼه  سرور ستانکزی په
 په دې غمیزه باندې زه هم یو څو کرښې ولیکم.  

 

سرور ستانکزی یو تحصیل کړی، پوه، دراک او با  
احساسه ځوان دی، په سویدن هېواد کې ژوند او لوړې  

له خبرو، پو ستونو او کارونو نه یې  زدکړې کوي، 
ښکاري چې له انسان سره، له ژوند سره، له تمدن او  
پرمختگ سره، له خپل هېواد او هېوادوالو سره سخته  

 مینه لري.  
 

د مظلوم په رنځ، رنځېـږي او د حل الرې ورته لټوي که هېڅ یې له السه نه کېـږي، خپل غږ  
مظلومې رېزه گل کیسه یې یوه بېلگه ده چې ده په  خو باسي او تر ټولو پورې یې رسوي. د  

کندوز کې د خپلو اوسېدونکو دوستانو نه اورېدلې، بیا یې لیکلې او پر خپله پاڼه باندې یې خپره  
                 کړېده. ښاغلي ستانکزي تر کیسې مخکې دوې لنډې جملې لیکلې دي او بیا 

   سرورستانکزی
 یې کیسه لیکلي ده:  

    
 خلکو! اى »
 

د دې ښځې د ژوند کیسې بیخي ډېر وځورولم. زما سر را خالص کړئ، ایا یو مسلمان افغان هم 

 �😠� په دې حد وحشي کېدلى شي؟
 

 یو ځوان کیسه کړي: 
 

دماغي ستونزو    "نوم یې ریزه ګل و، د کندز والیت د خان اباد ولسوالۍ اوسېدونکې وه، هغه د
دې ښځې وروسته د کندز ښار ته پناه یوړه،   .ایستلې او شړلې وه له امله خپلې کورنۍ له کوره  

 د ښار په کوڅو، دوکانو، یو ځای او بل ځای به یې شپې تیرولې. 
 

شت په لوی ښار کې ورباندې نږدې سلګونه ځله جنسي  هپه دې لیونتوب کې هم د وحشت او د
ځله حامله شوې ده، چې درې ماشومان یې مخکې له وخت څخه   ۵ږي، له همدې امله ـتیری کی

 دنیا ته مړه راوړي او دوه اوالدونه یې ژوندي او پر خپل وخت پیدا سوي دي. 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009031497905
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په ژوندیو اوالدونو کې یې یو ورڅخه اوبو غرق کړ او له خپلې لیونۍ مور څخه بیل سو او بل  
 رکړ. زوی یې له لوږې په یوه خونه کې خپل ژوند له السه و 

 

وایي چې د خپل زوی مړ جسد یې نږدې یوه اونۍ له ځانه سره ساتلی و او چاته یې نه ورکاوه  
 . چې خاوروته یې وسپاري

خره ریزه ګل د خوب په حالت کې ده او د زوی مړ جسد یې په پټه خلک ورڅخه وړي او د  البا
له خوبه ویښی په الرو او    ، ږي ـښخولو بندوبست یې کوي، کله چې ریزه ګل  نو چیغې وهي، 
 کوڅو کې د خپل مړ ماشوم لټون پیلوي خو، بیا یې نه ویني. 

 

نور کلونه هم د انسانانو په شکل کې د وحشي ځناورو په منځ کې تېروي،  (  ۱۱هغه د خپل ژوند )
ږو او ډبرو ولي او یوه ورځ یې د کوم ماشوم لخوا د ډبرې  ـماشومان یې په الرو کوڅو کې په تی

 ږي. ـشتلو سره یوه سترګه هم له منځه ځي او د تل لپاره ړندیپه وی
 

دې نامرده، بې رحمه    ږي او د تل لپاره دـ خره ریزه ګل د زیات یخ او ناروغۍ له امله مړه کیالبا
 او ناځوانه دنیا او خلکو څخه د حق داعي ته لبیک وایي. 

 

ږي تر څو د تکفین بندوبست  ـغوښتل کید ریزه ګل د ښخولو لپاره د کندز له ښاروالۍ څخه مرسته  
 ږي.ـ ورته برابر کړي، خو ښاروالۍ له دې کاره په شا کی

 

وروسته د سیمې یو غیر مسؤل قوماندان د هغې د جنازې او تکفین کار په غاړه اخلي او خاورو  
 سپاري. یې ته 

 

باید خجالت ووسو او ده چې، موږ ټول ورباندې  ټولنې هغه دردونکې کیسه  د  یوې    دا مو  د 
 بېوزلې او لیونۍ خور په حق کې باید ځانونه پړ وګڼو."

 

 »... خدای دې مل شي د وطن او د ملگرو!« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
171، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

 د ستونزو او تیارو په منځ کې یوه رڼا 
 

 د یوه پالر هیله 
 

 

اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې د نـوي ژوند  د نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې 
 د کال پر دیواله یوه نــوې او زریـنه خښته ایښودل کیږي. 

 

 ***** 
او پوهنځي    له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي  د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده چې

 !نه ځان لرې ساتي 
 آصف بهاند                         

 

 

میډیا داسې وایی چې د افغانستان په جنوب، ښرنه کې یو نالوستی پالر خپلو دریو لوڼو سره  
ښوونځي ته د تگ په برخه کې تر اټکل وتلې مرسته کوي. دا پالر هره ورځ له خپل کور نه  

لوڼې د تعلیم له پاره بیایي، څلور  دولس کیلومتره واټن پر موټرسیکل وهي او خپلې درې واړه  
 ساعته هغوی ته انتظار وي چې له ښوونځي را خالصې شي، بېرته یې کور ته بیایي. 

 

 
 »د دې سړي پر سر په صحیح مانا شمله لکه ده، میاخان کاکا السونه دي مچوم« 

 )نثار صالح( 
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مشرانو قلموالو او د اوسني  دې کار ته په کتو سره ویالی شم چې: اوس که خدای کول زموږ د 
نسل روڼ اندو د بې پایه هلو ځلو او خواریو ثمر په ښکارېدو دی او نور به زموږ کوچنیان د  
زدکړو وخت په شپني، فزیکي کارونو، جگړو او... باندې نه تېروي او د ښوونځي او زدکړو  

 ږي. ـ چیغه او رڼا به تر هر کور پورې رسې
 

ضا او فکري قلمرو باندې له ډېر پخوا نه یو ډول غیر مریي فکر  زموږ د هېواد افغانستان پر ف
حاکم و اوس هم تر یوې اندازې پورې حکومت پرې کوي، چې له تعلیم، ښوونځي، پوهنځي او  

ږې ــ د  ـد مدرنو پوهنو له زدکړې سره ــ چې د اوسني ژوند له اساسي ارکانو څخه شمېرل کې
ډېر ځلې یې د سواد،  ښوونځي، پوهنځي او مدرنو  مخالفت او حساسیت غـږ اورېدل کېده او  

زدکړو په لمن پورې د کفر ټاپې لگولې دي او رنگارنگ نور تورونه یې ورپورې نښلولي دی،  
خو اوس که خدای کول د دې تیاره فکر لمن په ټولېدو ده چې ډېره غوره بېلگه یې له تعلیم سره  

 د همدې نالوستي پالر مینه ده. 
 

د دې پالر دې کار ته که د یو مثال په ډول وگورو، باید وویل شي چې: دا پالر یوازې د خپلو  
لوڼو ـ کورنۍ ـ کلي او والیت له پاره نه، بلکې د ټول افغانستان له پاره او د ټولو افغانانو له پاره  

ي چې افغانان  گام اوچتوي او د دې زحمتونو په گاللو سره، ټولو هېوادوالو او نړیوالو ته دا ښی
له پوهې او تعلیم سره څومره مینه لري او دا په ډاگه کوي چې دوی د راتلونکي ژوند په فکر  

 کې دي.  
 

د دې پالر دې نیک عمل ته په میډیا کې په پراخه پیمانه عکس العملونه ښودل شوي دي چې زه  
 به یې دلته څو بېلگې راواخلم: 

 

 دي:  لیکليښاغلی سرور ستانكزي داسې 
 

 »داسې خلک باید وستایل شي، تر څو نور پلرونه هم وهڅیڔي. 
 

دا سړی میاخان نومېږي. د پکتیکا والیت مرکز ښرنې اوسېدونکی دی. هره ورځ پر خپل موټر  
باندې لوڼې   ته بیایي او څو ساعته دباندې انتظار ورته    ۱۲سایکل  کیلو میتره لېرې ښوونځي 

کوي، تر څو بیا یې کور ته راورسوي. ارمان یې دا دی، چې لوڼې یې لوستې شي او د هېواد  
 ماللې شي. 

 

 څرگند کړی دی:  داسېښاغلی نثار صالح خپل نظر 
 

تاسو به فکر کوی پېغلوټې په شل لکه    »زه پوهیږم چي  َملَک یوه  بیا به یو لوی سپـږن  چي 
رانیولې وي، خو دا وار داسي نده. دا سړی په پوره مانا انسان دئ، ځکه څنګ ته والړه یې لور  
ده او په ټول افتخار یې روزمره دولس کیلومتره لیري یوې ښوونځي ته پر موترسیکل بیایي او  

 راولي. 
 

دومره په اوج کي دي، چي د یو عادي او فردي مکلفیت تر سره    په دې وطن کي ناوړه رواجونه
 کول هم موږ ته الیتناهي خوښۍ را اهداء کوي. 

 

 د دې سړي پر سر په صحیح مانا شمله لکه ده،
 

 ! میاخان کاکا السونه دي مچوم
 

 وطن دي زنده باد وي« 
 

 دي:  لیکليبیا داسې  Masihullah Nooriپه دوی پسې زموږ بل وطنوال  
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009031497905&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARDd09Hcq4SyBwEPQR1cMA2E4XoHYUUL1VBqKGyV8mIx95-I9xXNbt6WjCakjyt0SWAlKf389mk4aa5v
https://www.facebook.com/profile.php?id=100029339660173&fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARCN87e8EqrukR_gjr68PwoAANnm143foJHah07PElwl0au1v0OhZp-rQAR9dDlThtZGLp1x6VmiKzI7
https://www.facebook.com/masihullahnoori123?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD46-G3zPoTZ9sOhQT-RqT1Wsf9ukGuNb6QRRFNl95UDni_h0pTuBlhfJM4NMEETIPaeTHiSWxl7vUb&hc_ref=ARTgUyI2gWjOrFsEsygNYWWS-kjg2ulYF8Fdcc3QTPB5kHwB37LXITGafISr2m_tNJg&fref=nf
https://www.facebook.com/masihullahnoori123?fref=nf&__tn__=%2Cdm-R-R&eid=ARAXdf0oGB48N6BusnXVVw1jUvZTCZDJ6YHped7e7CYB7Q-naPiJpkmQWGDI34nR7hxhKP05q-ZocPd8
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ورځ   هر  لوڼې  خپلې  میاخان،  اوسېدونکی  دغه  پکتیکا  د  چې  دی  پر    ۱۲»خبر  کیلومتره 
موټرسایکل ښوونځي ته رسؤی او بیا تر رخصتۍ پورې همالته ورته تم کېږي، تر څو یې بېرته  

 کور ته راورسؤي، په داسې حال کې چې خپله بېسواده دی.
 

ې دغسې خبرونو ته ښه په درز کې انعکاس  زمونږ رسنیو او د سوشل مېډیا فعاالنو ته پکار ده چ
ورکړي. پر ټویټر او فېسبوک دې ټرېنډونه ورته جوړ شي او دغه شان اتلولۍ دې نړیوالو ته  
وروښودل شي. ګټه یې دا ده چې نړیواله ټولنه به په خپلو مرستو نه پښېمانه کېږي او د تعلیم په  

هم کړي. دغسې خبرونه د بهرنیانو    برخه کې چې دغسې لېوالتیا وویني، ښایي مرستې زیاتې
غوږونو ته رسؤل، مونږ سره مرسته کوي چې د نړۍ د سترګو پر وړاندې خپل موجوده تصویر  
)د ترورېزم ځاله( اېډېټ کړو، او مونږ هم مدنیت او پرمختګ ته لېواله ملت ثابت شو. په هېواد  

 یا یؤ سمبول کېدای شي. دننه هم د دغسې اتالنو تشهیر، ډېرو خلکو ته د تعلیم د لېوالت
خو بدمرغي دا ده چې مونږ د منفي خبرونو خپراوي ته تږي یو. د لوګر د ښوونځیو قضیه، د  
ښوونځیو سوځېدل او تړل کېدل په نړیواله کچه مطرح کوو، خو دغسې حماسې رانه د فېسبوک  

 د یؤې ورځې سوژه پاتې شي او بس!« 
 

د دې کار په کولو سره په لوړه کچه باید د درانه میا خان کاکا ښه پوره درناوی وشي. زه یې په  
په دې الره کې د نورو قلموالو تر څنگ خپله دنده   )آصف بهاند( ما زړورتیا سره ویلی شم چې 

و  او مسؤلیت په پوره اندازه تر سره کړې دی او نه غواړم چې د ځینو تېرو مقالو په څېر د خپل
لیکلو مقالو فهرست او لینکونه دلته وړاندې کړم؛ یوازې به د تعلیم د عامېدو په برخه کې د خپل  

 یوه کار یادونه وکړم:  
 

کال په فبرورۍ مې »د تعلیم ډیوه او د نوي نسل روزنه« تر سر لیک الندې خپل یو    ۲۰۱۹د  
د ټولو لوستونکو ته د رسېدو په پار په انالین ډول خپور کړ. د دې کتاب په مقدمه کې    کتاب 

 خبرې کړې دي چې د دې بحث د ښه پای له پاره به بې گټې نه وي:   تعلیم د مهموالي په باب ما لنډې 
 

نه راز له سونامي  د جگړې  باندې  افغانستان  گانې راغلې،  ېـ »پر  نورې سونامي  گڼې  ږیدلې، 
ه  زموږ ټولنه او خلک یې له هره اړخه ځپلي دي. زموږ د ټولنې او هیواد د ټولو برخو بنسټون

یې ویجاړ کړي، په تیره ښوونه او روزنه او د نوي نسل د روزلو لړۍ، چې پایله یې زموږ د 
هیواد د څلورو نسلونو له تعلیمه سره مرورېدل، بې سواده یا کم سواده پاتې کیدل دي؛ خو له دې  
ټولو نا خوالو سره، سره زموږ نوی نسل زدکړو ته لیوال و او دی، هر کله او هر چیرې چې  

په استفادې سره یې، پر ځان هر رنگ    ډیر لږ امکانات هم ورته برابر شوي دي، له هغو نه 
زحمتونه گاللي دي او د نوي عصر نویو زدکړو ته یې د خپل ټـټر او ذهن کتاب پرانستی دی او  

 زدکړې یې کړې دي. 
 

 ما څو ځلې په ټینگار سره ویلي دي:  
 

چې له سواد، کتاب، مطالعې، تعلیم، ښونځي او  د هغو خلکو او قوم تباهي ډیره نږدې ده  ــ  
 پوهنځي نه ځان لرې ساتي! 

 

ــ دا ښه په یاد ولرئ: تر څو نوی نسل په نوې او مدرنه بڼه په سمه توگه و نه روزل شي،  
هیڅکله د سمون تمه و نه کړئ. د نوي نسل له روزلو پرته به تل له ستونزو او بدمرغیو سره  

 الس گریوان اوسئ! 
 

نــوي نسل د روزلو له پاره هــر پل چې اوچــتـیـږي، زه یـې داسې انگیرم چې د نـوي ژوند  ــ د  
 د کال پر دیواله یوه نــوې او زریـنه خښته ایښودل کیږي. 

 

ــ که په یوه ټولنه کې زدکړي لږ او د گوتو په شمېر وي یا هیڅ نه وي، هغه ټولنه او هغه  
 تونزو سره په عملي ډول الس گریوان وي. خلک هره ورځ ال هر ساعت له لسگونو س

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_de_talim_dewa_ketab6.pdf


  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
174، لومړی ټوک ښـځـگـلې

 

په ټوله نړۍ کې دا یوه منل شوې خبره ده چې: چیرې چې ښونکی وي، هلته ډیوې وي،  ــ  
 هلته رڼا وي او چیرې چې ښونکی نه وي، هلته نه ډیوې وي او نه د رڼا څرک. 

 

ــ زه په دې عقیده یم چې د نوي نسل سمه روزنه، د ژوند نیالګي ته اوبه ورکول دي. که نوی  
نسل په علمي ډول، د اوسنۍ زمانې له غوښتنو سره سم و نه روزل شي، د ژوند چینه او د  

 راتلونکي نسل ونه مو وچه وګڼئ!  
 

ر واچول شي، د رامنځ  په افغانستان کې د ورستیو څلورو لسیزو د ستونزو هر اړخ ته چې نظ
ته کیدو عوامل او منفي پایلې یې موږ ته وایي چې د تعلیم نشتوالی د ټولو ستونزو د رامنځ ته 
کیدو مور او المل ده. نو پر دې بنا د هر ډول تحلیل پایله دا وایي چې په افغانستان کې یو ژور  

 تعلیمي بدلون ته اړتیا لیدل کیږي. 
 

دی چې څو په ټولنه او خلکو کې بنیادي فکري بدلون رامنځته نه  ډیری روڼ اندي په دې فکر  
شي، په ټولنه او عیني عملي ژوند کې د مثبت بدلون تمه یو نا سم کار دی. په مثبت لوري د  
خلکو د ژوند د هر اړخیز بدلون له پاره  یوازینۍ الر تعلیم دی، د همدې دلیل له مخې باید په  

باندې ډیر ټین ابتدایي بڼه هم وي تعلیم او زدکړه  په  د تعلیم د نهضت    ، ګار وشي، که ډیر  څو 
 کارکونکي او الرویان نور هم تشویق او وپالل شي. 

 

ما د همدې نیک کار د یو الروي په توگه له ډېرې مودې را په دېخوا د تعلیم د نهضت مال تړلې،  
طالعې د کلتور د  عملي او تبلیغي کار مې ورته کړی دی او د دې عملي کار په لړ کې مې د م

 عامېدو له پاره د خپل عملي کار په لړ کې لسگونه مقالې لیکلې او خپرې کړېدي. 
 

د تعلیم د نهضت د پیاوړو او مخکښو غړو د زدکړو او عملي کارونو د معرفۍ له پاره مې گڼې  
خبره ټینگار  مقالې د هغوی او نورو د ال تشویق په پار لیکلې دي او په وار ـ وار سره مې پر دې  

 کړی دی چې: 
 

زه ټوپکوال، وژونکی او قاتل قهرمان نه گڼم، زما له پاره قهرمان هغه څوک دی چې د خرافاتو 
پر ځای د علم پلوي او الروی وي، د سواد زدکړې ـ ښوونځي او پوهنځي پلوی وي، د پوهې  

ه څوک دي چې  د تر السه کولو او نوي نسل په روزلو کې عملي کار وکړي، زما قهرمانان هغ 
د راکټونو په ځای کتابونه ویشي، ښونځي پرانیزي، په نوې بڼه د نوي نسل د روزلو په فکر  

 کې وي او عملي کار ورته کوي. 
 

 »که یو کلن ثمر غواړئ، غنم وکرئ،
 که مو لس کلن ثمر په کار وي، ونه کینوئ 

 وروزئ!« او که غواړئ د سلو کلنو له پاره حاصل ولرئ، نوی نسل 
 )کنفوسیوس( 
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 یوه بله نیکنامي؟ 
 

 « افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد»
 

 »...د دوی ډیوې دې خدای ولگوي،
 

 موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
 

 )استاد الفت(

 

 
 

( د »نجونو نړیواله ورځ« ورځ ولمانځل شوه او زمو میډیا  ۲۰۱۷/۱۰/۱۱څو ورځې مخکې )
لږ و ډیر ونډه په کې واخیسته. ځینو هسې یاده کړه، ځینو په ښو تورو سره د نجونو د قدر  هم  

باب   په  خرابوالي  د  ژوند  د  نجونو  د  شوه،  خپره  مقاله  نیمه  یوه  ولیکل،  څه  یو  پاره  له  داني 
 گزارشونه... او ځینو ال ولیکل چې دا ورځ بیا له کومه شوه. 

 

یو غږ اوچت شو او یو ځل بیا د هیوادوالو او نړیوالو تر  په هر ډول چې و، د نجونو په باب  
غوږونو پورې دا خبر او دا چیغه ورسول شوه چې په افغانستان کې د نجونو ژوند له هره اړخه  

 خراب او تریخ دی او ډیره سلنه له تعلیم، ښوونځي او پوهنځي نه لرې دي. 
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نا تایید شوي ارقام هم وړاندې شول    د نجونو د ورځې د لمانځلو په لړ کې داسې تایید شوي او
چې د دوو میلیونو په شا و خوا کې نجونې ښونځي ته د تگ له حق نه محرومې دي او د دې  
محرومیت تر څنگه د تاوتریخوالي له ظالمانه ډولونو سره هم مخ دي. که ښوونځي ته الړې هم  

ږي چې ښوونځي ته  ېـل ک شي، اویا سلنه نجونې په لږ لوړ سن او لږ جگ ټولګې کې نه پریښود
ادامه ورکړي؛ د دغو عیني ستونزو سره، سره د ښوونې او روزنې وزارت هم په ټاکلي وخت  

 د نجونو ورځ ولمانځله. 
 

وروسته له دې چې په میدیا کې د نجونو د ورځې درز دروز لږ غلی شو، بي بي سي داسې یو  
داسې   لیک ټکان ورکوي. د یاد رپوټ سررپوټ خپور کړ چې هر بادرکه او با احساسه انسان ته  

 وو: 
 

 « افغانستان د نجونو تعلیم لپاره څلورم ناوړه هېواد»
 

د بي بي سي په یاد راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې څلورم ښودل شوی دی چې  
 په یوه برخه کې داسې راغلي دي:   رپوټنجونې په کې د تعلیم نا وړه حالت لري. د 

 

په نوم یوې پراختیایي   one "نجونو ورځ" اعالن کړه، دپه هغه ورځ چې ملګرو ملتونو د  »
 .مؤسسې د هغو هېوادونو یو لیست او رپوټ خپور کړ چې د نجونو تعلیم پکې ډېر ګران دی

 

 : د شخړو سیمې
 

په هغو لسو هېوادونو کې چې د وسله والو شخړو شاهدان دي، نجونې په ښوونځیو کې د زده  
 .ږي ـکړو له نعمته بې برخې ګڼل کې

 

په دغو هېوادونو کې چې کورنۍ د کورنیو جګړو او شخړو له کبله له بې وزلۍ، خوارځواکۍ  
 .ږي، حکومتونه یې هم په څپڅپانده حالت کې ديـاو په کور د ننه له کډوالۍ کړې

 

په دې هېوادونو کې له نجونو نه ښوونځیو ته د تګ پر ځای د کار کولو تمه ډېره کېږي. ډېری  
کې ودېږي، چې له تعلیم نه د پاتې کېدو او د خپلو هیلو پوره کولو مخنیوي کې  یې په کم عمر  

 .یې یو ستر المل همدا هم ګڼل کېږي
 

د ملګرو ملتونو شمېرې په ډاګه کوي چې هغه نجونې چې د تعلیم فرصت له السه ورکوي، په  
 .رې ديکورنیو شخړو کې د ښکېلو هېوادونو له زده کړو نه د پاتې ماشومانو پرتله ډې

 

 :ملګرو ملتونو په ترتیب له تعلیم نه د نجونو د پاتې کېدو الملونه په نښه کړي
 

 ،په لومړنیو ښوونځیو کې د محرومو نجونو کچه ډېرېدل  ▪
 

 ،په منځنیو ښوونځیو کې د محروومو نجونو د شمېر ډېرېدل ▪
 

 ،یوازې کمې نجونې ابتداییه ښوونځی بشپړولی شي  ▪
 

 ،ډېروالیپه ښځو کې د لوستو هغو  ▪
 

 ،د وړ ښوونکو کمښت  ▪
 

 . حکومت پر تعلیم سم لګښت نه کوي ▪
 

 :هغه لس هېوادونه چې نجونو ته پکې تعلیم کول ګران دي
 

 جنوبي سودان  .1
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 ،منځنۍ افریقا  .2
 

 ،نیجر .3
 

 ،افغانستان .4
 

 ،چاډ .5
 

 ،مالي .6
 

 ،ګیني .7
 

 ،بورکینا فاسو  .8
 

 ،الیبیریا .9
 

 یتوپیا«  .10
 

ږي، له بده مرغه چې افغانستان په کې وي او  ېـ د نړۍ په هر گوټ کې چې یو منفي لست خپر
 دا دی اوس مو په دې لست کې هم توره کړې، څلورم یو او دا په هیڅ وجه پټیدای هم نه شي.  

 

مالمتیا چا ته ورله غاړې ده، دا هم څوک نه مني، که ثابته هم شي چې ډیره سلنه موږ خپله  
ې پړه ورله غاړې کړو او ځانونه سپینې  افغانان مالمت یو، بیا خو جنگ او د جگړې نوم شته چ 

کوترې معرفي کړو، خو هغه شیبه مو هیره وي چې د غیرت، شرم او ځینو نورو دالیلو له مخې  
خور، لور وهو ټکوو او دې ته یې اړ باسو چې له ښونځي څخه  الس په سر او د کور بندیوانه  

ږي، هغه موهیرې  ېـرا والړ  شي، ښونځي ته د هغې )نجلۍ( په نه تگ چې څومره نورې ستونزې
 وي. 

 

پخوا ما په خپلو مقالو کې د نورو والیتونو مثالونه ورکړي و، خو همدا اوس په میډیا کې داسې  
خبرونه راځي چې ال د ننگرهار غوندې فرهنګپاله والیت کې هم په څلورو ولسوالیو کې یوه  

 وکړئ:   پاملرنهښځینه فارغه نه شته. دغه رپوټ ته 
 

د ننګرهار والیت د پوهنې ریاست چارواکي وایي، چې د دغه والیت په څلورو ولسوالیو کې  »
 ده. تر اوسه یوه جلۍ هم له دولسم ټولګي فارغه شوې نه

 

د پوهنې ځای ناستي رییس سید عیسی سادات سالم وطندار ته وویل، چې په یو شمېر ولسوالیو  
 ږدي. ـږم ټولګي پورته زدکړو ته نه پرېـ ځینې کورنۍ خپلې لوڼې له شپکې ان 

 

ولسوالیو کې د دولسم ټولګي یوه    بابا، اچین، نازیان او اللپوره  دورد پوهنې رییس وایي، چې  
 «   لري. فارغه هم نه

 

دا چې په نړیواله کچه د افغانستان نوم  په هغه لست کې په څلورمه شمیره کې درول شوی چې  
د نجونو د تعلیم له پاره نا وړه حالت لري، اصلي المل یې د تاوتریخوالي هغه ډولونه دي چې  

له کورنۍ او کور نه نیولې تر کوڅې، کلي، ښار او بیا په ټول هیواد کې، په هر گام کې ماشومان،  
کوچنیان، په ځانگړي ډول نجونې ورسره مخ دي او په رنگارنگ ډولونو تاوتریخوالی ورباندې  

ږي. له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ستونزو باندې، ما )آصف بهاند( تر  ېـ بیقطت
 او خپرې کړې دي.  لیکلې لسو ډیرې مقالې 

 

ما د خپلو مقالو دې لړۍ ته »له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي ستونزه« سر لیک  
ټاکلی دی او د هغو په ترڅ کې مې له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي پر ستونزو  

http://salamwatandar.com/pashto/Article.aspx?a=35215
http://www.afghan-german.com/tahLiLha/EditAutor.aspx?95
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خبرې کړي، په تیره له نجونو سره د تاوتریخوالي ډولونه په نښه کړي دي او په دې ډول مې د  
 حقونو نه د دفاع له پاره خپل غږ اوچت کړی دی. دوی د

 

له ماشومانو او کوچنیانو سره د تاوتریخوالي نوی  په دې باب زما وروستۍ خپره شوې مقاله »
 ږي. ېـ« نوم باب 

 

دغه مقاله ما یوه میاشت مخکې خپره کړه هلته ما په عام ډول له ماشومانو او کوچنیانو سره د  
تاوتریخوالي پر نوي باب خبرې کړې دي او دا مې په نښه کړي دي چې د دې تاوتریخوالي  

 دي:  کرښېپایلې به دې ماشوم یا کوچني او کورنۍ او ټولنې ته یې څه وي. دا یې څو 
 

په جگړه ځپلو ټولنو کې، چیرته چې د قانون د حکم پر ځای د ټوپک د شپیلۍ غږ او شپیلۍ  »
غږونکی حکومت کوي، د ټولنې له هر قشر سره د هرڅه کیدو امکانات شته، په تیره له ماشومانو  

 او کوچنیانو سره. 
 

نارواوو او ظلمونو ډیر ډولونه آزمیل شوي، تطبیق شوي او اوس  د افغانستان په نامه ټولنه کې د  
هم جریان لري؛ خو تر ټولو ناروا او ظلم د ماشومانو او کوچنیانو په حق کې شوی او اوس هم 

 په پټه او ښکاره روان دی. 
 

دا په حقیقت کې نه یوازې د هغه ماشوم او کوچني په حق کې ظلم دی چې د نارواوو، ظلمونو  
ږي، بلکې د راتلونکي نسل او راتلونکې ټولنې په حق کې ستره جفا  ېـ ریخوالي ښکار کاو تاوت

ږي، نه یې پور ادا کیدای شي او د اوس له پاره یې د مخنیوي  ېـده، داسې جفا چې بیا نه جبران
 « او اصالح کومه امید هم نه شي کیدای.

 

د همغو تر سره شویو تاو تریخوالي د منفي پایلو  له ماشومانو او کوچنیانو سره  او دا دی نن مو،  
ثمر تر السه کړ او له بده شامته چې دا منفي پایلې د یو تن یا یوې کورنۍ له پاره نه، بلکې د  
ټول افغانستان له نامه سره غوټه شو او په دې ډول مو په لوی الس په دې تور لست کې هم د  

 م ور درج کړ.  افغانستان نو
 

موږ پنډ، پنډ پټکي تړو د لویې پکتیا، لوی ننگرهار، لوی کندهار او لوی... کیسې کوو، که مو  
ماشومان، کوچنیان او لوڼې په اور کې نینې شول، خیر دی، خو چې زموږ غیرت؟ داغداره نه  

 شي او نوم ته مو څوک کاږه و نه گوري. 
 

 »... د دوی ډیوې دې خدای ولگوي،
 

 موږ به د زیارت ډیوې بلوو.« 
 

 )استاد الفت(

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.taand.com/pal/?p=3166
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 ېحلالر او  ړېجر ېستونز د کم سنه انتحاري، 

 

 
 تور خبر  وهی  ېپه همد  ېخول مخونه او ...او وڼپا ځور و، ڼ بپای و انو، ګ ویراد ونونو، یزی تلو ولوټ د

 : ېدي چ يړست  او وريښدي، 
 

 ،ېشو ولی ن ېنه مخک دیبر  يګانمرځله  ۍ لس کلنه نجل وهی ـ
 

 پالرته وسپارل شي، او مور رتهیب  دیبا ده،  ېدلیغول ۍدا نجل ـ
 

 کوي، ېخوش  يګانمرځ یحامد کرز  ـ
 

 او... 
 

  ی په پا نه له... او وانانوځ له ونه، ړله ز له انسانانو نه،  ېلډ يګ جن ېخبره نه ده چ ېکومه نو دا
 له پاره استفاده کوي.  دویرس  نه هم خپل هدف ته د له پاکو ماشومانو ېک
 

 ته وسپارل شي،  ېخانیبند وشي،  هڅشوي ماشوم سره    ولین  ېاوس له د  ېحل الره نه ده چ  د  دا
  ل ښوب  ېاو که د  شي...  لږ ېـول  ېته د بهر شي،   لړانعام ورک  ورسره وشي،   یرخوالی تاوت نور

 شي؟
 

  ومنو   ندهینسل نما  وهی د ورور یېکه  .يړ وک  دیبر  ګیانمرځ ېوه چ ېستلیا ړورور ا  یې ۍجل دا
  دي.  نسلونه باروتو او  دود ، ګړې ج ري،ی ت د  هړدوا  ېشم چ ی الیو نو  نسل، ېورپس   د ۍجل دا او

  انکونوټ   سالح او  د  روسانو  تنفس سره د  نيړ ژوند له لوم  د  ایيښ  یې  ورور  ېچ  ر یتوپ   ېپه د
باروتو دود تنفس    او  انکټ  کایيیامر  سم د  سره   دویږیله ز  ۍ جل  ې د  وي او  يړ تنفس ک  دودونه

  نو یو   وژنو،   د دودونو،  انوکونوټ  د  کونکو  ريیت  نسلونه د  هړ دا دوا  ېچ  شو   یال یاوس و  .يو   ړیک
  له   ، ې ک  رهیپه دا  ېوونښالر  ېناسم  بدن او د  څنس لو  يږهغه هم په و  دي،   نسلونه  نفرتونو  او
 ولرو؟    لهیه  هڅ ېمخ له اصولو  د ېپوهن  اور ا د ېک  رهی دا ۍتمدن په اوسن نه به اوس د یدو

 

 ؟ ېول  او   ید  یستل یا  ړته ا   کار   ېچا دا ماشوم د  :ېوشي چ  فکر  دیبا  ېباند  ېپه د ېم چخو وای  زه
 

 : يږېـهم مطرح ک ېتن ښپو ې نور ېسره سم دا در ې تنښپو ېد له
 

 له پاره دا کار کوي؟  تی مجبور د ږېلو  د ایـ آ۱
 

 ي؟ ړدا عمل ترسره ک  ېچ ید یپه خاطر ماشوم قانع شو ګ ت جنت ته د او  ېدیعق د ایـ آ۲
 

 ؟ید ی شو ستلیا ړکار ته ا  ېد ېالر له ارولوډ او دیتهد که ماشوم د ـ او۳
 

دا    دا خلک،   ې سوچ وشي چ  ېپه د  دیبا  ،له مطرح ويأ مس  لوړالسته راو   د  سویپ   او  ږې لو  د  که
 ل؟ ړ ک يږدا ماشوم چا و  او  ۍکورن

 

   ؟ ړورک فکرچا دا  نو وي،  یښېا هړکار ته غا ېد یېپه خاطر    ګت دجنت ته  او ېدیعق د که او
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  او   کهیورته جنت ول  هړ ذهن په پاکه د  د  یې   ې وازی  او   لړ ک  پاک   انویش  ولو ټماغزه له    یې چا  
  د یتهد که د  او .الر دویرس هم جنت ته د دا  او ازاتیامت ، ښیګڼې جنت  دا د ېچ ړپوه ک یېماشوم 
 دا کارکوي؟ ېول ی ککون دیتهد نو  وي،  ېله الر

 

 راوستل؟   ېباند خلکو او ویکورن ې ولنټ ېدغ چا پر  ولټ دغه او
 

  ره ډیدا    ېحاکم نظام ته چ  او  ستمیس  خلکو،   هغو  يځرګور  رتهیب   سر  او  ۍلک  خبرو  ولوټ  دغو  د
  خلکو د حاکمو ې همد د سپاره دي.باندې پرستوني    خلکو د سره انو ټله عسکري بو  يږ ېـموده ک

  و ډیاونګد دوو نا اهله    رهیت   په  استخباراتو،  وی بهرن  ېک   ټچوکا   په  نوی قوان  او  ظوابطو  روابطو، 
اوټ  په  ږزمو   استخباراتو   پاکستان(  او  ران ی)ا   د   ې چ  ید  ړی نفوذ ک  ې داس  ې حاکم نظام ک  ولنه 

د  ېچ  هڅپالن    کولو  ترسره  دبریدونو    وګانمرځ  د  وښځ  او  وانانوځ  ماشومانو،    پارلمان،  آن 
  او   م یپه مستق  یې له پاره    قیتطب   د  او   ويړ جو  ی اجندا هم همدو  کار   جمهور د  س یرئ  او  رانو یوز
 ورته کوي.  وونهښالر ولډ میمستق ریغ
 

لکونه    او  ونه ګته په زر  ې ولنټ  او  خلکو  ږزمو   ځ هره ور  ېستونز   ېته ورته نور   ېد  او  دغه
ور  او  ويیږز  ېونزت س  ېنور د  وادیه  ناهګ  ېب  ونهګلس  په  ږزمو  ځهره  ته    ېخول  ګمر  وال 

 شي:  لی سره وو ت یپه جد دیبا ېچ  یدلته د نو وهي؛ ېورپور
 

  د  دیبا  ده،   ېک  نظام په چلونکو  د  په حاکم نظام او  هیښر  ېستونز  ېهر  د  ېک  ولنهټپه    ېچ  هګنڅ
 بدلون.  شخص د نه د وشي،  بدلون فکر نظام د

 

  او   ونه ړنوي نسل سمه جو   د   او  وي ړنسل جو  ینو   وادی هغه ه  تهداب د  اساس او  واد یه  وه ی  د
 نظام  زیوون ښپه    وادیه  د  ږزمو   لري.  هړا   ېپور  ستمیس  او  نظام  زیوونښپه    وادیهغه ه  روزنه د

  دا ېک ستمیس ميیتعل په وادیهره او ېولنټ   ېهر د شته. ېاویتګړمین ونوګزر  او ونوګپه سل  ېک
  دا   (ی نه ماغزه وتل  و،  یدلیل   ې)پک م   نهیته راشه ک   ظام ن  مي یتعل   ږ زمو  خو   شته،   ې اوی تګړمین

  شوو  منل والوړین د ېچ ېله د پرته ، یراغل  ېچ میرژ  مواد هر يیګد د حلوا نظام لکه د ميیتعل
بل    خوا   وی  یې  هښخپله خو  په  ي،ړوک   باب فکر  په  لو یمسا  او وطني مثبتو  ملي  او  لو یعلمي مسا

که له    یش  هښ  یک ټ  مین  ویکوم    ، ي یږک  دایپ  ېنه په ک  یش  هښ  او  یسم ش  کهځ  ، ی د  وليړخوا  ا
  یګی د  ی لکه سو  یې اوس    ېچ   ید  یسو  ې داس  ېک دوړ  وړ ا  ېهم په د  ه هغ  و،   ېپات  ېپخوا نه په ک

 .  یداینه شي ورنه اخستل ک  هګټ او ژيی خ یبو
 

  ني یت یښر  د  وادی ه  ېد  د  ېزده کوونکي ته د  ېنه شته چ  یش  ېداس  ې نصاب ک  ميیتعل   په  وځیونښ  د
له وطن سره   ، ي ړورزده ک   نهیماشوم ته م ېد ای  او  يړک  ېاندړو  قیپه باب حقا  ت یهو او خیتار
  د  ږ نظام زمو  ميیتعل  ږ زمو  .ورزده کړي   نهیسره م  ګله پرمخت   او   نهیله خلکو سره م   او   نهیم

خپل    بل چا له پاره د  ماشوم د  مو  کهځ  نو نه ده؛   هنداره  ېن یتیښر   تی هو  د  ږزمو  او  خیتار  د  وطن
  ته چمتو   الوزولو  انځ  له پاره،   ګت  تش په نامه جنت ته د تباه کولو له پاره،   د  خپلوخلکو  وطن او

 کوي. 
 

 رهینظام په دا  ميیتعل  د  وادیهغه ه  د  ځېور   وڅ  ېچ  ېک  وادیه  وال په هر  وادیه  مهاجر  ږزمو

کوربه    د  او   وي   ری ه  ه څهر  او   هیجغراف  ،خ یتار  وادیخپل ه   د  یې   ا یب  ناست،ی ککې    ي ګولټ په    ېک
  پاکستاني   ده، ګیکونه ول   ېچ  یې  ۍپه چوک  يځوونښپاکستاني    د  ژبه جاري وي.  پر  یې  ېتران   وادیه
اسالمي انقالب،    د  ای ب  یران ی ا،  ړې ک  نه  ری « هست ګ: »چوده اېوي چ   وليیورته ن  ېمخ ک  هړ د  وهی

  از   »افغانستان جز  :ې کوي چ  پو  یې  ېک  ږغو  له سره ورتاووي او  ۍکیښاو... ر  نيیخم  سن، یح
دفاع اصلي   اسالم د د ېي چی ورته وا جان؟ مال ېک وادیخپل ه  په او باشد«ی م نیزم رانی خاک ا

نا   ېورسوه چ انځجنت ته  والوزوه او ان ځ ډېمن .ید ړیپه برخه ک ته ور افغانانو یخدا ړایو
 وخته نه شي. 
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روان   ، ي ږېـ ک  دلیل  ول ډ  نيیپه ع  ېک  وادی په ه  ږهمدا اوس زمو  ې دي چ  تونهیهغه ترخه واقع  دا
 . ويځسو وکيډه او ښېوادوالوغوی ه د ږزمو  دي او

 

  ۍ نړلوم   خو  ي، ږېـ یشامل   سره ړا یپه و  ټکرک  ېنصاب ک  تعلمي ږزمو  ده:  ړېک  ېلځوڅدا خبره    ما
  او  ، له وطن او خلکو سره مینهقانون اساسي ن، یقوان والړیمدني ن ، ښې ن کيیتراف ، ې طبي مرست

  د  خ،یتار اصلي ت، ی خپل ملي هو وکڅ  ې کله چ  .ژنيیماشوم نه پ اصالً   لی مسا  ن ړیا نورد ژوند  
په   یېله آذان سره سم  ځېرله و  دوېـږېـز  د پوه نه شي او  ېباند وګټ ملي  او هیجغراف وادېه خپل
  ي ګجن  به خود بهرني استخبارات او  ایب  شي،  یاړپوه ک   جنت ور  ېعن ی  یش  و یهماغه    ېک  ږغو

 استفاده کوي.  ېنه همداس خلکو  او له پاکو ماشومانو ږ په نامه زمو  ګت جنت ته د ېلډ
 

  خو   ، ی د  ېک   رهیپه دا  تی صالح  د  یخدا  د  ې وازی  ګ جنت ته ت  ې له مخ  ې دیعق  او   ېپوه   د   زما
استفاد  ۍسوادېب  او  ۍ ناپوه  د  خلکو  د   ږزمو   اوس په    په   نو ځی  استخباراتو،  و یبهرن  ،سره  ېنه 

جنت    ده.  ړېک  لی پ  اليیسره سمه س  یخدا  له  مشرانو  لوډ  يګجن  د  او  اصطالح مذهبي رهبرانو
  یې وال    وادېـزما ه  ېچ  ېرانونکینه هم ح  ېله د  ورکوي او  یسندونه همدو  او  سنسیل  ګت  ته د

  یې   هګټ  ي، ځته   خاورو  جنت په نامه تورو   د   او  هم قربانوي   انځ  جنت له پاره خلک او   د  مني او 
 چا ده.  د ې هم مالومه ده چ

 

  ې همد  ېلځرډی  ده.  هږ لو  ېک  په  وی  ېده چ  لهأ مس  تونویمجبور  نورو  د  ، شو   ریورت  ېچ  ېدیعق  له
  ې مخک  کاله  وڅ  ېم  ې ک  هڼبپایو  ی س  یب  یپه ب   .ي ړدا کار وک  ې دي چ  ستليیاړا  ه ړاو وا   یلو   ږېلو
  یې   لیو   و،   ړوال  ړیپوز تاو ک   ، په الس  توپک  نفر  وی»طالبان ده دالري«    مضمون ولوست:  دا
  الره ډلس    ځېور  دغه خلک د  دي،   يږو  انیزما بچ   نه هم مالب،   م اویوروره زه نه طالب    ېچ

   .میزه هم ورسره روان  راکوي او 
 

  ان ځچا    ېهمداس  ېپه عراق ک   ېچ  دلیول ېک  ونیزی په کوم تلو ېم  ېک  وځور  وڅ  ېدږن  ېپه همد
  ې ک څتر په لویدال و ګڼ نورو  هغه د په باب مصاحبه کوله،  ې چاودن د یې سره  تنبل   و. ی الوزول

 : ې ل چیوو  ولډدا په جدي 
 

 . ديږ  هړغا ا یته ب کار هر ېکوئ چ يږخلک مه و  ید پار یخدا د
 

  ،تاال شول   انیمعنوي ش  مادي او  ولټخلکو    د  ېک   لیپه پ  ، سره  ګپه رات   میهمدغه فاسد رژ  د  اوس
  ې ک  څتر  په  وړشخ  يځخپلمن  د  وپکوالوټ   ميیتنظ  د  ای  شول او  لړو یپه نامه ورنه    تیغنم  یا د

 . ديږېـک  هړته غا   کار  ېله پاره هم د  يږلو   د  ۍکورن   ېخپل  د  ایيښکسان    ېن ځیاوس  ؛  شول  ېریا
 

  ه یترپا  عمر  د  یې  ځېور  د زدکړې له  ېچ يړماشوم ته ورزده ک  هڅهغه    دینظام با  ميیتعل   ږزمو
  دا نور   نسل او  ینو  ماشوم،   قلموال،   او  ستمیس   ميیتعل   اډیم  ږ زمو  ېچ   نه دا  په درد وخوري،

 : يیاو ورته ووا ي ړوت تارونو په خامو ، خلک
 

 ! یې ېپه دوزخ ک  وراوه، ښو ېد انځ که
 

  ه څته  نه خلکو .ړیک یوا یېنه  دیبا ېچ  ید ړیک  هغه کار ېنه ترنن پور  لیله پ میاوسني رژ
  کډله مانا    رډی  ېهغه د دري ژب   .ديږېـشي او نه نور ورته پر   یورکوال  هڅنه    شي او  یکوال

 وایي:   ېچ یمتل د
 

 تي« یم یکه بو  اینه ب شیپ ت،یخوری م ریدور نرو که ش»
 

  ې پور وڅخلک به تر دا ي، ږېـ ساتل ک ېپوله ک  رخوف و رجا پ د ېوخت پور  هڅخلک به تر دا
 . ي ځسو ېک ځمن ېپه د
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په الس    ی ش  یڅه  ېچ  رشو،یت  په هغه تکرار  افتخاراتو   د  خیزره کلن تار  هځپن  د  عمر  مین  ږ زمو
په    ګړېج  د  خبره او  ېب  هڅهر  له تمدن او  سوادهیب  خلک  ، ید  ږیمو و   نس  ، ینه شي راکوال

  ،ید  ړا یو  خیزره کلن تار  هځپن  وو، ږغ  ې تران   خیزره کلن تار  هځپن  د  ږمو  وخ  ي، ځسو  ېاورک
نه هم خلک    او   وي ړنه نس م  وخته تکرار  ېب   او   هیاځ   ېب ترانو  ې د  د  ېچ   پوه شو دیبا ېد  په  خو
 خبره ساتي.   ېب   ېک  اروی هم په تورو ت  یې  نور  ېبلک   شي،   یاور وژال  ګړېج  نه د او  ارويښیهو

 

  بابا  د ، ی د کډنه  درناوي د او  ونوړ ایله و مو خیزره کلن تار هځپن ېچ میدا وا ولډپه جدي  زه
  یې   ېاحترام د  وي او  ی  اځ پر  ېد  ونهړ ایاو و   ې تور  ویالی تور  د  شعرونه او  شاعرانو  او  انوګ

 : ېچ دوږېـ ته ک ې مخ تنهښدا پو دیبا  ږمو خو  وشي، 
 

 و؟ ی ېری چ ږمو
 

 ژوند کوو؟  ېکوم وخت ک  په
 

 و؟ یروان   ې او ول ویروان   ېریچ
 

 و؟ ړوک  دیبا هڅاو
 

په   ۍناپوه  د ښېپ ږزمو   او یروان د کټ چ رڅی په   نایښ بر  تمدن کاروان د  د خلکو نورو  د کهځ
 وخورئ«   غم و یژوند  د یپار د یخدا د  دي،  هړم  ـ هړ »م  .ویپراته   ېهمداس ېل ړت تارونو  خامو

 

  ې چ  هڅهغه    ول ټ   کوو.   یې   ناوخته   ر ډی  ، هم  کوو   یېکه  ؛  کوو   یې   نه ،  وړ وک  د یبا  ې چ  ه څ  هغه ږمو
  ۍ نالوژیملي ترم  د  روزنه،  وونهښ  .یوا  ي ړک   یې  ېکاله مخک  ارلسید  دیبا  اوس کوي،   لهډحاکمه  

 او...  ونړت  تيیامن  مسآله،  ساتلو کارولو او د
 

  وي،  کليیل  ېدوه لوح   ېک  ی اځ  و یکه په   ې ده چ  ه ټیټسطحه دومره    ېپوه   د  ې ک  خلکو  او  ولنه ټ  په
 : ولډ ې. په دنیفالب د بله او  اکترډطبي  وهی د وهی
 

 پوهاند دوکتور... متخصص...  ــ
 

  ې ب اوالدي،   ېب ...رګج  درد  کمر،   درد  طالع،   یرو   دنید  ر، ګی مار  و  خور  زهر ر، ګیجن    یآغا  ــ
 . رهی وغ زني...

 

  نه یسره په خپله معا   ۍکاریپه ب وخت  رډیخپل   دکتور   پوهاند  ړی ک  لی تحص ېده چ  ېودلښ   ېتجرب
  اکتر ډ ېهمد دیبا چې وي  هړوال  کهیل ضانویمر هغو به د ته رګی جن  یآغا خو روي، ی ت ېخانه ک

 . یتداوي له پاره ورغلي وا د ته
 

  ې دلیته رس  وکو ډه  او   ره ی ت  ښې له غو  ه ړچا  ې ک  په وجود افغانانو  د   ېچ   يږ ېـپوه  ول ټ ېپه د  اوس
  نه مصرفوي،  ې سیپ  وخت او   دومره   وګانمر ځ په    انی بهرن  ېده چ   ې دلیته رس  ېاوس خبره د  ده.
  ږ ما دا مسآله په خپله »زمو . ید یل ږېـکتاب ل ودښدوالریک چمتو ته د وژنو  انځ یې ته   کور هر
  ه ړ ک ې اندړسره و  اسنادو  او  له مآخذونو ې مقاله ک ې نوم  «ړۍ ل تابونو جهادي ک  د  نظام او  ميیتعل
  ال ی خ  او  ده، یعق  ګت  جنت ته د  ېوازی  ېچ   شي.  یدایترالسه ک  ېک  وڼبپایو  نوځیاوس هم په    ېچ

بس    ، ي ړک   وژلو ته چمتو  ې د  انځولولي    ېکتا ب د  ته حاجت نه شته، شي    نور   ورسره وي،
اصلي    ېرامډ  شاته د  ېپرد  د  وا  وي.  ېبه جنت ک   ېک  یپه پا  ځېور  ېهماغ  د  ده،   هړ خبره جو

 خاندي.  ناست دي او  ډۍغون ر پ ر یخ د يړ لوبغا
 

  م یفاسد رژ  ناقابله او  د  او   خهڅ  کو ړیا   زوی ولنټ  ناسمو  خه، څنظام    يیغلط تعلم   ا یله نشت    ول ټ   دا  او
  سي یپال  او  میرژ   ستم، یدا س  وڅتر  ېتکرارووم چ  ای زه ب  یېله پاره    ېهمد  د  له کبله.  تیحاکم  د

 بدله نه شي همدغه به موحال وي. 
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 افغانستان ښوونیز نظام  د
 

 اشرف المدارس  جامعة الصالحات،
 

 یا 
 

 نوي نسل…؟  د
 

 
 

  د ټولنیز  منفي تاثیرات زموږ سونامیګانو ناوړه او  رازیږیدلو په افغانستان باندې له جګړې نه د 
افغانستان په ښوونیز    دلته خبره د  کیدای شي.  سترګو   په هره کرښه کې تر   ،هرې پاڼې  ژوند د
نظام په دایره    د ښوونیز  ستونزو باندې ده. بحث مو  او   په دې نظام کې پر شته مرضونو   نظام او 

یوه بل ګل؟ په غوړیدو دی. داسې ګل او    حات( په نامه دکې د اشرف المدارس )جامعة الصال
 تشدد په خم کې رنګوي.  افراطیت او  داسې مدرسې چې هرڅه د

 

کله چې    تشدد دین نه دی؛ خو  له مخې، پرته له شکه چې اسالم د  اصولو  راغلو  په اسالم کې د
  رسیدو له پاره استفاده وشي،  له هغه نه سیاسي موخو ته د  دین له سیاست سره غوټه کړای شي او

له بده مرغه اوس ښه په مزه روان دی    چې دا کار  ږي، ېـزمینه برابر   ناوړه استفادې دین نه د   نو
 پالیسي همداسې ده.  ډیرو ډلو زموږ په هیواد افغانستان کې د او
 

ښوونځی    نجونو  په نامه د   د افغانستان په کندوز والیت کې د اشرف المدارس )جامعة الصالحات ( 
په جال پروګرام سره زده کوونکي    ،روزنې وزارت له اجازې پرته  ښوونې او   د  یا دیني مدرسه، 

کړیو    ځانوژنه ده. همدا اوس دا لړۍ د بهرنیو  روزي، سپینه به یې وایو پایله یې بنسټ پالنه او
 ري. موادو د تولید د یوې فابریکې حیثیت ل د اهدافو د ترسره کولو له پاره د خامو

 

سوغات دی چې په زوره    تاریخ ته که لږه پاملرنه وشي دا هم د بهرنیانو د دغو دیني مدرسوکه  
بیا په ځانګړي ډول افغانان ورپورې وهلي دي، داسې یې ورپورې وهلي دي    یې مسلمانان او

خلک    په دې ډول ځان،  او  حتی ثواب یې ګڼي  چې استمالیدونکي یې په ښه سترګه ورته ګوري او
 بربادۍ کندې ته ورپورې وهي.  یواد ده او
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  چې دا  ږي،ېـهندوستان له دیوبند نه راپیل ک  دیني مدرسو ریښې د  نظر داسې دی چې د دغو یو
یې    سر  ، اوس چې د هرځانمرګي ریښه تعقیب شي  یعنې انګریزانو سوغات دی.  بهرنیانو  هم د

 مدرسې څه ډول رامنځ ته شوې؟ دغه  دا ټول د مدرسې تولیدات دي. ږي اوېـمدرسې ته رس 
 

م کال ۱۸۵۷کې له    په لړ  د مبارزو  انګریزاونو په مقابل کې د هند د خلکو د آزادۍ غوښتنو  د
انګریزانو له خوا دومره وځپل شول چې قتل    م کال پورې په هند کې مسلمانان د۱۸۶۷نه تر  

ډهلي جامع جومات هم په    چې د  نه یې نظامي بارکونه جوړکړل،  له جوماتونو   عام یې کړل او 
 ضعیف شول او په دوو ډلو وویشل شول.   کې شامل و. همدا وخت د هند مسلمانان ډیر

 

دیوبند    دویمې ډلې د  پوهنتون بنسټ کیښود،  علیګړ   زدکړې ته مخه کړه. لومړنۍ ډلې د   ډلو   دواړو
هبي زدکړې  مدرسې بنیاد پیل کړ. دیوبندیانو په افراطي ډول وپتیله چې نوي نسل ته داسې مذ

 ( ۱رواج څخه پاک وي.)  هندو رسم و غربي او  وښیي چې د
 

مدرسو دایره دومره پراخه شوه چې په سیمه   سره د تشدد په لمن کې د دغو  د وخت په تیریدو
په دې موخه   امریکایانو اوعربانو کې په یوه لوی قوت باندې تبدیله شوه. بیا وروسته انګریزانو، 

راپرزولو په نامه   نه د کفر د له خاوندانو اي افکارو  همدې مدرسه مرستې ته ور ودانګل چې د
یوه قوت په   اهدافو د ترسره کولو له پاره استفاده وکړي چې هغه د شوروي په نامه د خپلو د

 ګونډو کول و. 
 

جهان کې ځینې سیاسي ـ نظامي کړۍ   دا دی اوس حاالت داسې بدل شوي چې په سیمه او  او
 مدرسه واال بیرته د  – اروپا تقویه کړي   امریکا او  -  په غرض همدا  رسیدو  ته د اهدافو  خپلو
د استعمال میدان یې ورته بې صاحبه افغانستان ټاکلی   استعمالوي او اروپا( پرضد )امریکا،  دوی

 دې اور لمبې دومره مرګونې شوې دي چې دا دی ټوله نړۍ ورنه په ویره کې ده.  دی. اوس د
 

همدې    ناپوهۍ نه په استفادې سره د  بیسوادۍ او  د اولس د  زموږ  ، ان کېافغانست  زموږ په هیواد
دومره ډیرې شوې دي   په نامه،   ټوپکي نظام په راتګ سره، د دیني تعلیماتومدرسو څپې د نوي 

 دې زمینه چا برابره کړه؟  لوی خطر بڼه لري. د چې د افغانستان راتلونکو نسلونو ته د یو
 

د اسالمي دولت په دایره کې د بربادۍ هغه    الندې،  دیموکراسۍ ترچتر دا د امریکایي او غربي  
اوس یې کنترول د دولت؟ له   په دې خوا پیل شوی دی.  پروګرام دی چې له دیارلس کلونو را

  څوک داسې مدرسې جوړوي.   څه وخت او  هم نه وي چې چیرې او   واکه هم وتلي دی، پرې خبر
 الصالحات« نومې مدرسه ده. ښه مثال یې په کندوزکې »جامعة 

 

 اوس دلته دا پوښتنې مطرح کیږي چې: 
 

 ولې یې جوړه کړه؟ ــ  
 

 څه له پاره جوړه کړ؟  چا دــ  
 

 څوک یې تمویلوي؟ــ  
 

 چا پرغاړه دی؟   مسولیت یې دــ  
 

 پایلې یې څه دي؟ ــ 
 

 کارساحه یې کومه ده ؟  څه کوي د ږي او ېـله دې مدرسې خالصیدونکي چیرې جذبــ 
 

روزنې په برخه    دې ته ورته نورې داسې پوښتنې چې زموږ په وطن کې د نوي نسل د   دا او
 پوښتنې وړ دي.  جدي پاملرنې او کې د
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  رامنځته کیدو  یوې خپلسرې مدرسې د  ږي چې په میډیا کې په کندوز والیت کې دېـ څو ورځې ک
  لړ   یو  او  څه حرام ګڼي  اوڅه حالل    درسي موادو،   زده کوونکو،  هلته تلونکو  پروګرامونو،   او

د وطن د نوي نسل    تبصرې روانې دي چې په رښتیا هم زموږ   باندې بحثونه او خبرو  هغو نورو
 بربادۍ کې د پاملرنې وړ رول لوبوالی شي.  په آبادۍ او 

 

هغه ځایه چې زه په افغانستان کې   سره ویلي دي: تر  لکچرونوکې په تکرار  ما په خپلو مقالو او 
دې    یم، د  ه باندې خبرنپه ښوونه او روز  افغانستان څخه دباندې د افغان ماشومانو له    دننه او

همدې    په تیره په افغانستان کې دننه. د  دا ډیر دي،  مثبتو  تر  ، روزنې منفي اړخونه   ښوونې او 
روزنه معیوبه ده، باید سمه    کوم چې زموږ ښوونه او   کړی دی او ټینګار   دلیل له مخې ما ټینګار 

 لرنه ورته وشي. جدي پام او
 

 خلک ښایي ووایي چې:   ډیر
 

یا ښه صاحبه! دغه ستونزې خو د  شته، موږ  ښه کاکا  د  یې هم وینو،  له پاره کومه    دې  حل 
چې    والړ شوباندې  والرې زموږ په مخ کې پرتې دي، پرکومه الر    الرښووالی شې که نه؟ څ

 نه خالص شو؟  ستونزو  او له دې جنجالونو 
 

کې دې ستونزو ته د    بحثونو  او   مقالو  هغو  ټولو  ځواب ورته لرم چې ما په خپلو زه خپله ځکه  
روزنې په برخه کې لیکلې    ښوونې او   حلالرې پیدا کول په نښه کړي دي چې ما د نوي نسل د

 دې مقاولو سرلیک دي:  د کې پرتې دي. اوس هم په ویبپاڼو دي او
 

چې اوه برخې یې خپرې    «له أ ځوانانود زدکړې مس  او  کوچنیانو  د مهاجرو  پردی چاپیلایر او»

په    )آصف بهاند(  ټول افغان په ویبپاڼوکې زما په نامه  جرمن او  افغان  اوس هم د  شوې دي او

 کې پرتې دي.  آرشیفونو بیل کړای شویو
 

همدې ستونزو بحث ورباندې کړی دی هغه »زموږتعلیمي نظام اود جهادي   بله مقاله چې ما پر 
 ( ۲) کال د پنځمې میاشتې په نیماي کې چاپ شوه ۲۰۱۳ږي چې دېـکتابونولړۍ « نوم

 

(  ۳نوي افغانستان له پاره ډیره جدي ده، له نورالبشرنوید)  نوي نسل او  پردې موضوع باندې چې د
 غوږ ونه ګراوه. بل هیڅ چا  آصف بهاند نه پرته،  او
 

له پاره باید داسې آماده   جهاد کتاب« داسې ترتیب شوی چې نوی نسل د بربادۍ یعنې انتحار »د
په هرځای کې چې    شي چې مصرف او وخت ورباندې ضایع نه شي، کتاب یې چې ولوست، 

ږي، ماشوم  ېـپه اصطالح جنت ته د تګ الره ورته پرانستل ک  کوي او   ته چمتو  ځان الوزلو   ، وي
 ژر ځان جنت ته ورسوي.  ځان والوزوي او جهاد په کتاب پسې لیواله ګرځي چې وېلولي،  د
 

د کوچنیان،   چې  څومره  به  چلونکو  پروګرام  او  دې  وي،   ځوانان  کړي  تباه  نه    خلک  څوک 
 هغې ډرامې بله برخه ستیژ ته راوړل شوه: )جامعة الصالحات(.   ږي؛ او اوس دا دی دېـ پوه

 

د حل الره دا ګڼله چې انتحاریان له    سیاسي اشخاصو  ځینو  او  روزنې الرویانو ښوونې    پخوا به د
ږي، په پاکستان کې باید دینې مدرسې وتړل شي، اوس دا دی نه یوازې  ېـ ږل کېـ پاکستان څخه رال

ږي یې، بلکې له  ېـږوي او رال ېـ لکه د لړم بچې هره ورځ یې ز  نه تړل شوې او  هغه مدرسې و
کې یې همدغه مدرسه    ښار   کلي او  په خپل کور  ه استفادې سره ستاسو روانې دیموکراسۍ نه پ

  ـ   سره  ال څه کوې چې په خپله دولت له استخباراتو  داسې درته جوړه کړه چې عام خلک خو 
  داسې یې وده کړې چې یوازې په کندوزکې په یوه مدرسه کې شپږ  نه دی او سره ورباندې خبر

 زره نجونې ور روانې دي. 
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  او (  ۴د لومړي ځل له پاره ما په بي بي سي کې په انځوریزه بڼه ولید )  المدارس خبراشرف    د
پایله به یې څه    یا پاکه ربه په دې وطن کې څه روان دي او  : په رښتیا ورته حیران شوم چې

وي. وروسته له هغه بیا هم په بي بي سي فارسی کې په لیکلې بڼه د اشرف المدارس په باب  
بي بي سي په    ورځپاڼې د(  ۶بیا له کابل نه خپریدونکې»هشت صبح« )  او   (۵مالومات راغی )

 چې لنډیز یې داسې دی:  کړ،  سره خپور تبصرو حواله له خپلو
 

مفتي    کې د مولوي عبدالخالق او  کاله مخکې په کندوز  »داشرف المدارس په نامه مدرسه څلور 
زره    ږـ له خوا جوړه شوې ده او اوس شپ  مالیانوپه نامه د دې والیت د با نفوذه     سراج الدین

په    روزنه چې د کندوز  سیاست ګډوله کومه ښوونه او   نجونې په هغه کې درس وایي. د دین او
رایجو   له  کې  افغانستان  په  او  فرهنګ  له  افغانستان  د  ده،  روانه  مدرسه کې  المدارس  اشرف 

ږي چې د  ېـته ویل ک  زده کوونکو  روزنه کې  سره په مغایرت کې ده. په دې ښوونه او   دودونو
مور ورځ، د   لکه: د  عکس اخستل حرام دي؛ د ځینو ورځو  اوریدل، د تلویزیون لیدل،  رادیو

 کول حرام دي.  کار  له کوره د باندې د ښځو  زیږیدو ورځ او  د  نوی کال ورځ،   د  ښوونکي ورځ، 
      چلونکي یې په نظر  بغالن کې څانګې لري.  اشرف المدارس د اوس له پاره په کندوز، تخار او

 کې پرانیزي.  کې لري چې ورته مدرسې د افغانستان په نورو نهو والیتونو
 

ږي. په  ېـ تنبه ک  سرغړونه وکړي،   هغه زده کوونکي چې د دې مدرسې له نظامي ډوله اصولو
سرچینې هغه کتابونه یاد شوي دي چې    اصلي مآخذونه او   مضامینو   شاملو  تعلیمي نصاب کې د

 نومونه یې دا دي:  د انسان وجود له ډاره سره نښلوي. د ځینو مرګ زیری ورکوي او یوازې د
 

 ،قبرعذاب دــ
 

 ،مرګ منظر  دــ 
 

 ،بهشت ګاڼه دــ 
 

 ( ۷او… )
 

  او   منحرفولو   له ژوند څخه د   تیرایستلو او   د خلکو د  پاسني یاد کتابونه په زرګونې ځلې زموږ 
له پاره په ګاونډیو یا په عمدي ډول او  هیوادونو  ډارولو  په تجارتي بڼه چاپ شوي او    کې  یا 

په نامه څومره چې    ګټلو  د ثوا ب د  په نیت او  ښه کیدو  افغانستان ته راوړل شوي دي. د آخرت د
ما په خپله یې په کابل کې په    بیا وړیا هم ویشل شوي دي.   خرڅ شوي هغه خرڅ شوي، نور 

کال نه  (  ۱۹۹۲چاپونه لیدلي دي، خو وروسته له نولس سوه دوه نویم )بیالبیلو سایزونو، بیالبیل  
 کتابونو بازار تود شو.  دې ته ورته نورو  او د دې کتابونو  دا لړۍ نوره هم تنده شوه او

 

پیسې یې ښوونځي    د دې مدرسې مسولین په دې ویاړي چې زده کوونکي خپلې ګاڼې خرڅوي او
ښوونځیو زده کوونکو بي بي سي ته ویلي دي چې د دې  او د دولتي    ته ورکوي. مدني فعاالنو

 مدرسې زده کوونکي له نورو خلکو سره په چلند کې یوازې الندې دوې جملې تکراروي: 
 

 ــ ته کافرشوې،
 

 ( ۵). ــ دا حرام دي
 

نا ثبت شوې دینې مدرسې فعالې دي چې     ۱۳۰۰بي بي سي د رپوټ له مخې په افغانستان کې    د
لريدولت   نه  کنترول  ورته  (  ۴)  ورباندې  ته  دې  یا  مدرسې  دې  په  چې  شاګردان  هغه  ټول 

نوروهغومدرسوکې د دغسې درسي نصاب په دایره کې د زدکړو له پاره ناست دي، د دوی په  
ږي. دا هغه څه دي چې په عمدي ډول د بهرنیانو له خوا زموږ  ېـکې څه شی ورپوف ک   غوږونو 

ټول افغانستان د بربادۍ د بنسټ د ډبرې   او   کې کې د ټولو افغانانوپه نږدې راتلون  د نوي نسل او
لستوڼي مار په خپل کور کاله کې او د دین   من داسې هوښیار دی چې لکه دښد  او  حثیت لري ، 
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په جامه کې خپل هدف داسې پرمخ بیایي چې زموږ ځینې خلک یې د دیني خدمت په نامه هرکلی  
په دفاعیه کې یې نیغ    په نامه مني او ویاړ پرې کوي او  خپل کلتور  )حجاب( یې د  جامې  کوي، 

 والړ هم وي. 
 

  مسولین یې په ویاړ سره خپلو کلو  نو ، کله چې دغه زده کوونکي له دې مدرسې څخه فارغ شي
په تیره نوي نسل بربادي ده،    ، خلکو هغو اهداف مالوم دي چې زموږ د ږي . دېـل ته  ښارونو او

 که یې مخه ونه نیول شي نو… 
 

تباه کوونکې وي. داسې تباه کوونکې څپې لري لکه سونامي    د دې کار پایلې به ډیرې منفي او 
به یې په خپل پیاوړي اقتصاد بیرته ورغوي،    هغوی خو   جاپان باندې راغله،  چې په اندونیزیا او 

دل  ېي نسل کې که دا مرض بیخي عام شو، بیا ورنه خالصپه تیره نو  او  په خلکو  خو که زموږ
دل  ېدی. د افراطیت په دغه مرض باندې زموږ د نوي نسل اخته ک  مشکل نه، بلکې نا ممکن کار 

 مخه یې ونیول شي.  ږي، ېـهیله ده په هره بڼه چې ک زه یوه تباه کوونکې سونامي بولم.
 

په    لؤ مس دې برخې د یو د ل ګڼم اوؤځان مسروزنې په برخه کې   زه د افغانستان د ښوونې او
په    بربادیدو  نه  ال  او   فاسدیدونه  نظام د ال    ښوونیز  او  توګه په زغرده وایم چې د وطن، خلکو 

ژوند په هیڅ برخه کې افراطیت ښه نه    اوچت کړم او ووایم چې: د ټولنیز   باید خپل غږ  خاطر
سیاسیون    بادرده فرهنګیان،   ده چې نور  روزنه کې. هیله   نوي نسل په ښوونه او  په تیره د  دي، 

  غږ  ممکن ډول چې وي، زما د  روزنې د ډګر مسولین په هر  په ځانګړي ډول د ښوونې او  او
 څو د دغه افراط مخه ونیول شي.  ، ملتیا وکړي 

 

هر    ،د ژوند په هره برخه کې دومره افراط کړی دی چې اوس کار له کاره تیر دی  موږ افغانانو 
  برادر، ملګری،   څه مو بد نامه کړي دي. موږ د خپلې ژبې حتی توري بد نامه کړي دي: رفیق، 

 انقالب او… ، پکول   ، خولۍ  ، ږیره   بریت،  ، انډیوال  ورور، 
 

روزنې« توري    خود سانسورۍ په دایره کې د »مترقي ښوونې او  همدې دلیل پراساس زه د  د
  منظور به دا وي چې هغه ښوونه او   روزنه،   ښوونه اونه شم کارولی. که زه ووایم چې مترقي  

  تمدن په کاروان کې د   له نورې دنیا سره د  په پرمختګ کې،   روزنه چې په ورځني ژوند کې، 
کافر    سور  سمدالسه کمونست او  سیال کیدو کې په درد وخوري. که مې دا وویل،  یوځای کیدو او 

 سرمې هم د وهلو دی.  ږم اوېـ کڼل ک
 

  د  خو ، ید اسالم د زدکړې مخالف نه د پیروئ او  ده چې هیڅ مسلمان د اسالم د دا ښکاره خبره
له پلي کولوسره مرسته   دیني تعلیماتو ترنامه الندې دا ډول افراطیت چې د دښمن د پروګرامونو

نوی نسل او وطن بربادوي، زه یې په کلکه مخالف یم. د دینې مدرسو داسې پروګرامونه    کوي، 

نه داسې    خو  کو،    هم سم نه دي. دینداري به  شي، دا  سررټول ژوند نه الس پ چې انسان دې له  
 بربادۍ په بیه تمام شي.  د ځان او وطن د دینداري زموږ چې زموږ

 

  سره دا موضوع د ډیرو قلموالو   ګزارش په خپریدو  او  عکسونو  په بی بی سی کې د دې مدرسې د
له  أ و اسناد پر بنسټ خپله سیاسي مسخپرو شو  بي بي سي د  هشت صبح د  د پام وړ وګرځیده، 

 ورسره ګډه کړه او دا یې د آی اس ای کار وباله چې تر ډیره حده له امکانه لرې نه ده. 
 

اوچت کړ. له هغې ډلې نه    کې خپل غږ  په بیالبیلو آدرسونو  زیات شمر زړه سواندو قلموالو  یو
او ماللۍ موسی    ډاکترعبدهللا کاظم،  سیستاني، اکادیمسین کاندید اعظم  ،  پرکاره مورخ  پیاوړي 

نظام په افغان جرمن ویبپاڼه کې، په ډیر زړه سوي سره دا د ښځو د حقونو تر پښو الندې کول  
زما له پاره    سره موافق یم، خو  آغلوله خبرو  ښاغلو او  یادو  سره چې زه د  ـ  وګڼل. له دې سره

خوا بله لویه مسآله هم ده. دا د یو وطن د  نه ورآ  تر پښو الندې کیدو  د حقونو  له د ښځو أ دا مس
کې په ځانګړي    جوړول چې په خلکو  بربادیدل دي. د داسې مدرسو  ښوونیز نظام فاسدیدل او 
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که خپل وي که    چا کړی وي،   چې هر  افراطیت تباه کونکي تخم شیندي،   کې د  ډول په ځوانانو
وه زهرجن تباه کونکي بوټي  روزنې په کرونده کې د ی   پردي، دا زه د افغانستان د ښوونې او

 کرل او وده ګڼم. 
 

  ټول هغه سیاسیون او   قلموال کومه اجرایه قوا په الس کې نه لري چې پرخالف یې څه وکړي.
د کارونو واګي په الس کې لري، باید    معارف وزارت( چې اوس عمالً   )په تیره د  اداري مسولین

 دې پروسې د درولو له پاره عملي اقدام وکړي.   د
 

جامو    شاګردانو د   البته دا مدرسه ځینې مدافعین هم لري چې د دې مدرسې درسونه او د دغو
  آغوستل خپل کلتور ګڼي. ښاغلي مدافع په یوه مقاله کې د بي بي سي دا کار تیروتنه بللې ده او 

دې ښاغلي   زه د(  ۸)  دي چې ولې یې د دې ښاغلي کلتور؟ ته په بده سترګه کتلي دي  ویلي یې
دفاعیې په برخه کې څه نه وایم    )ک.رنځور، چې په اغلب ګومان مستعار نوم به وي( د مقالې او 

چې خبره اوږده نه شي، یوازې په ډیرې عاجزۍ سره عرض ورته کوم چې زه نه د بي بي سي  
او یم  د  کارکونکی  نور زموږنه  دی چې  دا  مې  مقصد  یوازینی  کوم،  له    فاع ورنه  هیوادوال 

الرې الرویان نه شي. بیا    تشدد د   افراطیت نه راواړول شي، نور زموږ نوی نسل د افراطیت او
مآخذ   ښې پیژندنې له پاره یو د کلتور د  په باب یوه لنډه یادونه کوم او  کلتور  زه دې ښاغلي ته د

 پورې راخالصه کوي.  عقایدو او یوازې په جامو  کلتورورته ښیم، ځکه چې دی 
 

 داسې ښووالی شو: فرهنګ یو تت شانتې انځور یا کلتور د
 

بشریت    کې د  معنوي برخو  نن پورې، د ژوند په ټولو مادي او  پیدایښت له پیل نه تر  د انسان د
ږي.  ېـ برخه کې کارول کپیژندنې په    ژوند د نړۍ او  چې د  ږي، ېـ ته کلتور ویل ک  الس ته راوړنو

سمې پیژندنې له پاره د»کلتورپوهنه« ترسرلیک الندې    د  کلتور   زه دې ښاغلي نه هیله کوم چې د
 ( ۹) اثرحتمآ ولولي.

 

زړه    زما پرداسې خلکو   نه بل کوم مقصد لرم، بیا هم وایم چې زه نه له بي بي سي دفاع کوم او
ومه راغی؟ دغسې کالې چې څوک یې  ګڼي، دغه کلتور له ک  سوځي چې دا جامې خپل کلتور

سر    خوځنده موجود اوه، اته متره ټوټه پر   اسالمي حجا ب بولې، داسې چې یو  خپل کلتور او 
 اچولې وي،

 

 
                                       

ږي چې تردې پردې الندې دا متحرک موجود څوک  ېـهیڅ ځای یې نه ښکاریږي، څوک څه پوه
پردی؟ دوست دی که دښمن؟ نارینه دی که ښځینه؟ کورنی دی که بهرنی؟  دی؟ دا خپل دی که  

نه، دوه وارې هم نه، بلکې    ارو  په داسې حال کې چې په همدې روانه ورانونکې جګړه کې یو 
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  بهرنیان د   په اصطالح اسالمي حجاب الندې نارینه ګان او  ښځینه جامو او   ځلې تر  په لسهاوو 
ږل شوي دي. د جګړې دا ناروا  ېـله پاره رال  ورانولو  د  وطن  د  زموږ  د وژنې او  عامو خلکو

نه افغانان    اهدافو  له شومو  د اسالم د دفاع په نامه به د بهرنیانو  ډرامه به ترڅه وخته روانه وي او
 ؟ ږيېـ قربان

 

په دې پوه شي چې دغه ډول کالي او باید  دا ډول کلتورغواړي،  حجاب نه    هغه ښاغلي چې 
رواج سره اړخ لګوي. داسې حجاب یا کالي چې د یو انسان    نه د افغانانو  دی او  اسالمي کلتور

ټولنې باندې وتپل شول چې    له خوا زموږ پر   هیڅ ځای دې ښکاره نه شي، هغه وخت د بهرنیانو
  خپل جاسوسان یې په کې پټول. یعنې دا حجاب او دا ډول کالي زموږ نه، بلکې وارداتي کلتور 

له پاره جوړ او    کسانو  هغو  د  م کال نه وروسته انګریزانو۱۸۳۹دی. د لومړي ځل له پاره له  
دې له پاره چې    له منځه یې د دوی له پاره جاسوسي کوله. د   عامو وګړو  ور واغوستل چې د

 ( ۱۰پیژندل شي، نو بوقرې یا همداسې حجابونه به یې اغوستل )  نه  هغه جاسوس و
 

نه    له لوستلو  کرښو  ورنه کوي، د دغوهغه څوک چې دغسې حجاب خپل کلتور ګڼي او دفاع  
په مقدس   حضور وګڼي او  او  کې قرآن شریف لري، پاک هللا دې حاضر  وروسته که په کور

په خاص ډول د ده د  مالت کې او کلي او ږدي او ودې وایي چې د ده په کور، ېـقرآن دې الس ک
پاره یې سترګې په همدې  د لوموړي ځل له   کې د ده مور چې دی ورنه پیدا دی او پالر په کور

هیڅ ځای یې   هغې همداسې جامې په تن وې او ده مور( لګیدلي دي، د )د پاک موجود مقدس او
 نه ښکاریده؟

دودول، اسالم    د افراطي افکارو پلوي کول او د هغو  افراطیت نه دفاع کول او  او  د دغسې کلتور
پورې   څو ته جفا او خیانت نه دی؟ تر  جهان  ته او افغان ته، افغانستان ته، کلتور ته، انسان ته،

د خپل    ناروا پروګرامونه به یې د خپلو هیواد والو او    ته څڼې اړوو او روا   به د نورو ډولونو 
کلی وطن    الس واخلئ، خپل کور،   د خدای پار دی له دې کارونو  وطن د بربادۍ په بیه تطبیقوو.

 عقیده مه خرابوئ!  او
 

څنګه د نظام بدلیدل غوښتي    تر   الرې له پاره د نورو الزمو شیانوکې ما د حل    مقالو   نورو   په څو
اوس خپل اوج ته رسیدلی دی، دغه  وو. دا افراطیت له همدې ټوپکي حکومت سره راغلی دی، 

  خلک یې تباه کړي دي، د   ټولنې ته یوه له زهرو ډکه ډالۍ ده، ټولنه او  شان مدرسې یې زموږ
نظام د بدلون وړاندیز بیا تکراروم، په تیره    زه د نو  ځکه  ږي؛ ېـ هرې ستونزې لکۍ همدې ته رس

شي چې    په افغانستان کې ښوونیز او روزنیز نظام باید بدل شي، له سره جوړ شي، داسې جوړ
 پرمختګ د کاروان ټول اړین مسایل یې په لمن کې موجود وي.  نوې نړۍ د د

 

 مآخذونه: 
 

لیمب،دافغانستان  -۱ ټولنه، کریستیانا   ۱۳۸۳یادښتونه،ژباړن:محمدزبیرشفیقی،میوندخپرندویه 
 مخونه.  ۱۱۳-۱۱۲کال، 

 
2http://www.afghan-
german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_as_zemonj_talimi_nezam
_ao_jehadi_ketaboona.pdf    
 
3_  http:/www.bbc.co.uk/Pashto/interactivity/3512/50/125013_ss-
nawed-jihad-book.shtml              
 
-4http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140301_k02-
kunduz-madrasa-photo.shtml 
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5-  
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بلدریوا،   ی،   ب،   لیکوال:  پوهنه،   کلتور)  -۹ . ګ  اوم  دوکتور  کانونینکه    بهاند،لطیف    ژباړه 
 افغانستان علمي تحقیقاتي مرکز،(  د ناشر:  م کال چاپ، ۲۰۰۰د
 

ابراهیم،   -۱۰ محمد  سوځي،   او  نعیمي  ځای:  الګلونه  ټولنه،   چاپ  خپرندویه  م ۲۰۱۲دانش 
 مخ۲۲۲کال، 

 
کې په څو پتو کې خپره کړه چې یو په کې د    (۱۰/۰۳/۲۰۱۴)  دا پاسنۍ مقاله ما په هغه وخت

»تاند« ویبپاڼه وه. تاند د هرې مقالې په پای کې د خلکو د نظریاتو له پاره د کامنتونو برخه هم  
په پای   څو نظرونه اېښودل شوي و او بیا ما هم خپل ځواب  کې  لري. ما ته هم د دې مقالې 

 اخلم:  هم دلته  راولیکه. زه یې ټول نظریات او په پای کې خپل ځواب  
 

1. KamawalMarch 9, 2014   تبصره  08:16په : 
  

 اشرف المدارس تر )ستاره افغان( زر ځله غوره دی 
 

 اشرف المدارس تر )صدای افغانستان( سل ځله بهتره ده
 

همدا ستا او زما تر بیسواده کورنیو لس ځله غوره ده. تر اوسه دې اویا فیصده  اشرف المدارس 
 ښځې الف ب نه پیژني، بیا د غرب ډول ته مست شوې او پدې توګه د علم د ترویج مخه نیسې؟ 

 .بس کړی
 

که غربیان فحاشۍ پرانیزي او تاسو خوله پرې پټه ساتئ، پدې اړه چې ټولنه د علم او رڼایۍ  
 .ندنه خو مه کوئخواته ځي، غ

 
 :  تبصره 09:28په   March 9, 2014بصیرت شیرزاد  دکتور .2

 
د مدرسي  او  دیني  دي   افراطیت  ځایونه  دخپرولو  اسالم  دریښتوني  پلکه  نه  ځاي   تشدد 

بهاند صاحب ! دهللا تعالۍ څخه وویریږه اودهللا دحقیقي دوستانو پرخالف لیکني مه کوه دهغه  
مالي   په  اولس  متدین  دخپل  امتیازاتو  مادي  کومو  له  پي  یي  اوورځ  شپه  چي  پرخالف  کسانو 
همکارۍ ددین خدمت ته مالتړلي ده او زمونږخویندو ته یي داسالمي حجاب په چوکاټ کي دهند  

مدرسي دارالعلوم دیوبند په طرز اوطریقه د زده کړي زمینه برابره کړي .اوداسالم    دستري علمي
ددښمنانو دشومو اهدافو اوپالنونو څخه چي دمسلمانوښځو بي حجابه کول او دیومخلوط تعلیمي  
نظام له الري دهغوي بي دینه کول دي خپلي مسلماني خویندي ژغوري . دلیکني دمحتویااتو  

یا دمسیحیت    څخه داسي معلومیږي او  ،لینن او سټالین ګوډاکي یي  دمارکس  یا خو پخپله  چي 
هیله ده چي زمالیکني درباندي سختي تمامي نشي  .اودیموکراسي حلقه بګوش اودین فروش غالم  

http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140228_k05_fundamentalism_girl_are_growing.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/02/140228_k05_fundamentalism_girl_are_growing.shtml
http://8am.af/1392/12/12/denger-ashraf-almadares-rigid/
http://8am.af/1392/12/12/denger-ashraf-almadares-rigid/
http://8am.af/1392/12/12/denger-ashraf-almadares-rigid/
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140301_k02-kunduz-madrasa-photo.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2014/03/140301_k02-kunduz-madrasa-photo.shtml
http://tolafghan.com/posts/28951
http://www.taand.com/archives/20987?replytocom=32307#respond
http://gmail/
http://www.taand.com/archives/20987?replytocom=32319#respond
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مونږ له تاڅخه ډیر پخپل وطن او دین میین یو اودهمدي مقصد لپاره مو یونیم میلیون شهیدان 
ن . دبي بي سي شیطاني راډیو اونوردین اووطن پلورونکي څیري  ورکړي او په میلونونو معیوبی

یوه حقیقي دیني مدرسه نشي زغمالي .که دداسي دیني مدرسي پرخالف کوم عکس العمل ترسره  
شي نو بیابه په دي وطن کي دکنړي سیند په څیرویني وبهیږي چي په نتیچه کي به یي بیاټول  

پلورون اووطن  ددین  شان  په  ستاسي  اسالمي  مسئولیت  ،خپلواک،  ازاد  دیو   . وي  پرغاړه  کو 
  . افغانستان په هیله

 

 :  تبصره  16:30په  March 9, 2014پوهندوی آصف بهاند
 

 : وکړم چېتاسو ته له ټول احترام سره باید عرض  ښاغلی کامه وال صاحب! 
 

  کورنۍ کوم بل غړی نه دی چې د   زما د  د »ستاره افغان« او»صدای افغانستان« مسؤل زه او
 .ښیګڼې یا بد ګڼې غږ یې زه واورم

 

مور دې رحمت    ستا په پالر او  خو  سواده ده،ېنه یم چې با سواده ده که ب  له کورنۍ نه زه خبر   ستا
عرض    زیات والي له پاره باید  د  معلوماتو   ستا د  شي چې تا ته یې لیک لوست در زده کړی دی. 

 کړم چې:  و
 

 سواده نه دی.ېزما په کورنۍ کې حتی پنځه کلن ماشوم هم ب
 

  زه خپله او  پي ِاچ ډي تر پوړۍ پورې زدکړې کړي دي، لطیف بهاند( د ، شریف بهاند ) دوه تنه 
لیسې    لیسانس لري یا حد اقل د  نور ټول یا  تنه نور غړي مې د ماسترۍ ډګري لرو،   کورنۍ څو   د
 فراغت سند لري.  د
 

  ټولې کورنۍ ولټوه چې په یوه وخت کې د   ټول افغانستان، د  ږي هم ودې شي،ېـکه ځان ستاینه ک
  اقتصاد   کابل پوهنتون د   پالر درې اوالدونه )ستر افغان اقتصاد پوه شریف بهاند د   یوه مور او 

منتقد   ژورنالست، شاعر، ژباړن،  لیکوال، اکاډمۍ غړی، علومو افغانستان د  د پوهنځي استاد او
د بهاند  د  لطیف  پوهنتون  استاد  کابل  پوهنځي  د  ،ادبیاتو  بهاند  د  آصف  پوهنتون    ادبیاتو   کابل 

 پوهنتون استادان پیدا کوالی شئ؟  پوهنځي استاد( د
 

تیارې    بلکې د  علم نه،   د  درسي پروګرام الر   اشرف المدارس د  سره یې تکراروم چې د  په ټینګار
نرس قابله    نجونو نه یوازې شپیته نجونې د  زره تلونکو  شپږ  که دغې مدرسې ته له دغو  الرده.

   کندوز په هرکلي کې یه یوه نرس قابله موجوده وای. د ګۍ کورسونه ویلی وای، 
 

 خپل وطن د  سره د  پرمختګ ته په لیدو  غرب ترقي او   زه د  غرب ډول ته مست نه یم،   زه د
کوم   چې ته لیکل کوې او  په دغه کمپیوتر  کې سوځم. پاتې کیدو په اور  کې د اوالدونو په تیارو 

 . تولید دی اختراع او غربیانو دغه هم د موبایل نه چې استفاده کوې، 
 

 زده  یې چا ره وهم قدرـزه یې چا ل
 قلـمونـه  ځه دا تورېېـ وس وراه ــ پ

 

ر  بیت به هم و   خپل یو   دا  الالګان دې ما وبښي،  اوودې شي    ږي، ېـښیرا هم ک   که ځانستاینه او 
 : اضافه کړم

 

 دایه څه کړم ــښتنو یې قــدر نــه زده خـپ
 بهاند سیندونه  ، رب دې وچ کړي دا بهاند 
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 : برازیلۍ او کابلۍ
  

 
 

ژاړي او  دا د دوو بیالبیلو هیوادونو نجونې دي، یوه افغانه ده، دا بله برازیلۍ ده. برازیلۍ هم  
کابلۍ هم اوښکې تویوي. دوی دواړه په رښتیا د زړه له کومې ژاړي، ژړاوې یې د تمثیل له  
مخې نه دي. د دوی زړونه دردیدلي، ځکه یې له سترګو نه د اوښکو امیل شلیدلی او مخ ښکته  

 روان دی. 
 

 هم څو کاله پخوا دوی ته ورته اوښکې تویې کړې وې.  مشرانو  د دوی د هیوادونو
 

ارجنتاینۍ رییس جمهور په کوپنهاګن کې ځکه اوښکې توې کړې چې له نورو هیوادونو نه یې    د
کوربه توب وګاټه. هغه په دې پوهیده چې په دې کوربه توب    کال د فوتبال د سیالیو  ۲۰۱۴د  

آباد هیواد څومره  ده  د  یادېـسره  په ښو سره  او څومره  پیسې ورته راځي   ږي.  ېـ ږي، څومره 
ۍ رییس جمهور هم پر یوه ستیژ باندې د ګڼو خلکو مخکې اوښکې تویې کړې، د د افغانې نجل

 څه شي له پاره...؟ 
 

له    لوی توپیرونه شته دی، خو ژړاوې یې سره ورته او  ،د برازیلۍ او کابلۍ په منځ کې لوی 
  یوه آدرسه دي. دا ژړاوې یو شانته دي، نجونې هم تقریباً یو شانته او د یوه عمر خاوندانې دي 

 سره ورته اوښکې تویوي.   ، او له خپلو سره ورته سترګو نه
 

بل لوی ورته والی یې دا دی چې دوی دواړه د توپ له السه ژاړي او دواړه د خپلو زلمیو هیواد  
والو له السه ژاړي، خو توپیر یې په دې کې دی چې دا یوه نجلۍ د دې له پاره ژاړي چې ولې  

 ولي؟ دا ارجنتاینۍ ده.  یې وطنوال زلمی توپ سم او رسا نه 
 

دا بله بیا بر عکس د دې له پاره ژاړي چې ولې یې وطنوال زلمی توپ سم او رسا ولي او داسې  
یې ولي چې نه سمه ګوري نه غر، نه ژوندی پیژنی نه مړی، داسې توپ ولي چې هرڅه له  
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ږي. دا  ـېمخې ایسته کوي او بربادوي یې، داسې سم او رسا یې ولي چې ستن نه ورنه خطا ک
 افغانه کابلۍ ده. 

 

 خلکو له پاره ژاړي.  هوکې! برازیلۍ او کابلۍ دواړه د خپل وطن او
 

برازیلۍ د دې له پاره چې وطنوال زلمي یې نښه خطا کړې، ولې یې توپ خطا شو، ولې په نښه  
 نه شو کړای چې خپل وطن او خلک سرلوړي کړي.  ونه لګید، د وطن زلمي و 

 

پاره اوښکې تویوي چې د دې د وطنوال زلمی هیڅ نښه نه خطا کوي. دا پنځه او کابلۍ د دې له 
ږي. د کابلۍ له سترګو نه د اوښکو  ېـدیرش کاله وشول چې د ده ټول وار کړی توپونه په نښه لګ

امیل شلیدلی او مخ ښکته روان دی چې د وطنوال زلمي د توپ د هر وار مزد یې د دې وطن 
 ه، بربادي، تباهي او سر ټیټوالی مخ کې ږدي. او وطنوالو ته له اوښکو سر 

 

دواړه پیغلې ژاړي او د خپلو ژړاوو په څپو کې خدای ته عرضونه کوي، خو دا عرضونه زښته  
ډیر واټن او توپیر سره لري. یوه نجلۍ د توپ د ویشتلو د نه خطا کیدو عرض او دعا کوي او  

 د خدای در بار ته السونه لپه کړي دي.  دا بله نجلۍ د توپ د ویشتلو د خطا کیدو له پاره پاس
 

برازیلۍ نجلۍ دعا کوي چې خدایه زما زلمي هیوادوال ته نور هم توان ورکړي چې سم توپ  
 خلکو ته مې ویاړ ور په برخه شي.  وولي، خپله نښه وولي، چې وطن او 

 

دعا کوي چې خدایه زما د زلمي وطنوال نښه یا     ژړا  ـ  کابلۍ افغانه نجلۍ د دې له پاره په ژړا
په ټپه ودروي اوکه یې نه دروې نو خطا خو یې کړه! چې نور زموږ خلک مړه نه شي، وطن  

 وران نه شي او هیوادوال مو دنیا والو ته سر زوړندي نه شي. 
 

د د برازیلي او   څنګه چې  شته دی، دغسې  او کابلۍ په دعا ګانو کې توپیر  د    برازیلۍ  کابلي 
 ځوانانو په توپونو کې هم توپیر دی.  

 

 د برازیلي ځوان توپ چرمي دی او له هوا ډک دی،  
 

 خو د افغان زلمي توپ له فوالدو جوړ او له وژونکو مرمیو نه ډک دی. 
 

 ،عقل دې وي همدومره
 

 . توپیر دې وي همدومره 
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 : نظیره رسولي
 

 مبارکيیوه بریا، یوه 
 

 او څو کامنټونه
 

 
 
کال د دسمبر په شلمه نیټه، د سواد او لوړو زدکړو په ریښتینې مانا، د وطن یوې  پیغلې    ۲۰۱۷د  

 سره په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکه:  تورو د خپلې بریا زیری په دې  
 

په ژوند کې مو د هر ګام پورته کول خپلو موخو ته تر پخوا ډېر نږدې کوي، موږ هم د ژوند  »
 .ډګر کې یو بل ګام پورته کړ، ستونزې، خوښۍ او خفګان مو یو ځای سره تېر کړل

 

 !مننه
 

https://www.facebook.com/selgai.khazan
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له هغ په دې څلورو کلنه  ټولو الرښوونکو    ومننه  یې موږ ته په رښتینولۍ سره  نو کې  وچې 
 .الرښوونه وکړه

 

 « .ټولګیوالو ته مې د لویو غرونو په څېر، د اسمان د ستورو په شمېر بریاوې غواړم
 

 په کامنت کې هم له دود سره سم: 
 

 د مبارک شه!، 
 

 بریا درته غواړم!،
 

 او... 
 

جملې    داسې   درلودونکې یوې غړېتوري ولیکل شول، خو د خپلې لویې کورنۍ، د لوړو زدکړو  
 هم ورته ولیکلې: 

 

»گرانی! نن چی ته د فراغت په جامو کې راننوتې، ما ته هغه ټولې ستا ستونزې، ستا خوارئ،  

تا تیر شوي وو، یو ــ یو زما له نظر نه، ستا قدمو  رستا بې خوبۍ، او ستا... هر هغه څه چی پ 
سره تیریدل. تا د خوښۍ احساس درلود او له خپلو همزولو سره د ستیژ پر لوري روانه وې،  
خو زما له سترگو دانه، دانه اوښکې را تویې شوې، هر څه می چی کول، نه مې شوای درولی؛  

 خو بیا هم را تویدلې.  
 

 پښو الندې کړه او بریا ته ورسیدې. تر نزه تا هر څه تیر شول، هره ستو 
 

ږ کې دې کلکه نیسم او په وار، وار سره درته  ېـاوس نو د زړه له تله درته مبارکي وایم او غ
 وایم چی:  

 

 مبارک دې شه!  
 

 مبارک دې شه! 
 

 «.♥♥♥♥هره تیاره پای لری 
 

د   ده،  یوه غړې  نسل  دریم  د  کورنۍ  لویې  د  او زما  نظیره رسولي  دا زما  ده،  مې  لور  خور 
ږي د میدانښار د لرو کلو له تیارو راوتلې او د جهل له چاپیلایر څخه یې د پوهې د رڼایي  ېـنوم

پر لورې نه ستړې کیدونکې منډې کړې دي. د منډو او زحمتونو پایله یې له پوهنتونه د لیسانس  
تخلیقي ادبیاتو کې د لنډو کیسو  ډگري تر السه کول او په رښتینې توگه د قلم چلول دي. دا په  

 لیکواله ده او د نورو لیکنو تر څنگه یې څو لنډې کیسې هم خپرې کړې دي. 
 

د فیسبوک په پاڼه کې مې د دې د بریا د خبر په لوستلو سره په کامنټ کې دا څو جملې ورته  
 ولیکلې: 

 

 »فراغت او بریا دې مبارک! 
 

 دا بریا تاسو ته،
 

 دې،وړې او لویې کورنۍ ته 
 

 ستا همځولي نسل ته او تا پسې را روان نسل ته،
 

 هېواد او خلکو ته،
 

https://www.facebook.com/malali.bahand?fref=ufi&pnref=story
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 او په پای کې ما ته،
 

 ډیره مهمه او د قدر وړ ده. 
 

 په دې چې: 
 

ته له تیارو را ووتې، د راتگ الره دې اغزنه او شگلنه وه، له اغزو او شگو نه هم ور وړاندې  
ونو له څلورو خواوو خولې در اچولې؛ خو تا هر  په الره کې د وخت او چاپیلایر لیوه ډولو نظر

څه په خپل وجود او ذهن باندې ومنل او د همدې ورځې او همدې بریا په هیله دې قدم پورته 
کړ، خپلې سترگې دې او خپل ذهن دې د کتاب له پاڼو او پوهې سره ملگري کړل، د پوهې په  

 گاڼه دې سینگار کړل او د قلم چلولو هنر دې زده کړ. 
 

زما له پاره د ویاړ ځای دی چې زما د وطن د نورو پیغلو او زلمیانو تر څنگ، تاسو هم اوس  
 ټولنې او خلکو ته د خدمت او د نوي نسل د روزلو د رسالت فکر په سر کې لرئ. 

 

زما د کورنۍ او په ځانگړي ډول زما له پاره د ویاړ ځای دی چې زما د لویې کورنۍ د پوهنتوني  
یوې بلې با ثمرې ونې سر جگ کړ او زموږ د کورنۍ پوهنتوني لښکر یو بل  زکړو په بڼ کې  

 قلم په الس غړی هم پیدا کړ. 
 

او ته هم قلم په الس او د لیکلو په هنر سمباله یې،   يستا ټولنه او چاپیلایر له بکرو سوژو ډک د
 ړه او حلالرې ور ته پیدا کړه. ـاوس یې ولیکه او د خپلې ټولنې دردونه را وسپ

 

 زما د زړه ټوټې،
 

 زما خورځې،
 

 بریا دې مبارک! 
 

پام دې وې چې اوس دې مسؤلیت سل چنده زیات شو او په هر پل کې دې خلک، هیواد، د نوي  
 نسل روزنه او خپله کورنۍ هیره نه شي. 

 

 ښکلوم دې!« 
 

د وطن   دلته له موقع نه په استفادې سره د نظیرې ټولو ټولگیوالو ته، ټولو همدوره فارغانو ته او
ټولو هغو پیغلو او زلمیانو ته د فراغت مبارکي وایم چې په همدې وخت کې یې د بریا سندونه  

 او دیپلومونه ترالسه کړیدي. 
 

اوس نو له دوی سره ښایي چې د رسالتمندو پیغلو او ځوانانو په ډول، هم په تخلیقي ډگر کې قلم 
ړنیزه برخه کې او تر ټولو ډیر یې باید پام، په نوې بڼه د وطن د نوي نسل  ېـ وچلوي او هم په څ

 روزلو ته ور واوړي.  
 

 بریا مو مبارک شه! 
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 د لیکوال بیوګرافي: 

 
عمر   محمد  د  بهاند  آصف  محمد  پوهندوی 

مه نیټه  ۲۳م کال د دسمبر په  ۱۹۵۷زوی، د  
د کابل د چهاردهي په شکرهللا خان نومي کلي  
کې زیږیدلی دی. لومړنۍ زده کړې یې د کابل  
کړي   کې  ښوونځي  تجربوي  په  عالوالدین  د 
دي، بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې  
دولسم   خو  ورکړ،  دوام  ته  کړو  زده  خپلو 
ټولګی یې د میدان ښار د نرخ په لیسه کې پای  

 ته ورساوه. 
 

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

کال    ۱۳۵۸لوړې زده کړې پیل کړې او په  
یې د 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 
یې په هیواد کې دننه او  او کتابونه  شعرونه    ،قصیده هم لیکي. په سل ګونو علمي تحقیقي مقالې 

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

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

 

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

 

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

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

 

ن د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې  په ماسکو کې د اوږدې مودې له پاره د افغانستا
 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  
ه  په صفت یې کارنده او فعال  رټولنو له خوا د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچر 

برخه په کې اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې  
له راغلو ښوونکو سره یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د 
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زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ورسره کړي او د  
 ستاکهولم، یوتیبوري او مالمو ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.  سویدن په

 

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

 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    یل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو ــ په پښتو شعر کې د انځور او تخی  ۴
 علمي اثر(،

 

ښتو څانګو له پاره درسي  ــ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پ 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(،

 

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

 

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

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

 

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

 

کال کې چاپ شوی دی، مومند خپرندویې ټولنې    ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، لومړی ځل په    ۱۳

  لیکه   کې پرین  افغان جرمن آنالکال په جوالی کې په    ۲۰۱۷د  خپور کړی دی او دویم ځل  

 شوی 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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، د  ټوک  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،  

 

میاشت کې په افغان جرمن    کتوبرا  په   کال  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 افغان جرمن آنالین پورتال کې پرپه 

 

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

 

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

 

،  )د ډنمارک او ډنمارکیانو په باب د مقالو ټولګه( ډنمارګي فرهنگ څو غوره بېلگې  د  ــ    ۲۲

شوی   لیکه پرمیاشت کې، په افغان انالین پورتال کې   جنورۍم کال په  ۲۰۲۰د لومړی ټوک، 

 دی.
 

میاشت کې،    مارچم کال په    ۲۰۲۰د    )شعري ټولگه(،  یو ځل مې د الس ورغوی وگوره!  ــ    ۲۳
 شوی دی.  لیکه پرپه افغان انالین پورتال کې 

 

میاشت کې، په افغان انالین پورتال    اپریلم کال په    ۲۰۲۰د    ، ، لومړی ټوک ژوندي یادونه ــ    ۲۴

 . شوی دی لیکهپر کې 
 

میاشت کې، په افغان انالین پورتال    جوالیم کال په    ۲۰۲۰د  ــ د تللو یادونه، لومړی ټوک،    ۲۵

 شوی دی.  لیکه پرکې 
 

کال   ۲۰۲۰، د  څلورمه شعري ټولگه( راشه! چې سترگې مې له مځکې نه راټولې کړمه، )ــ    ۲۶
 شوی دی، لیکه پر میاشت کې، په افغان انالین پورتال کې په سپتمبر 

 

 ، همدا اثر. ښـځـگـلې ــ ۲۷
  

 چاپ یا آنالین کولو ته تیار: 
 

   ټولگې، ونو دوې شعرــ د 
 

 . ړنیز کتابونهـ څیعنوانه او درې ــ 
 

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

 

 پای 
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