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 دا خپرونه ستاسېد افـكارو، نظرياتو

ده . او عقايدو څرګندويه

 تاسو كــــــــــوالى شئ خپل نظريات او

.عقايد ددې نشريې له الرې خپاره كړئ
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د هېواد وتلى او منلى شخصيت، اديب، تاريخپوه، ليكوال او سياستوال 2004د روان د مياشتې په لومړۍ نېټه د ډسمبر  كال

د ابد لپاره سترګې پټې كړې او ټول افغان اولس يې په وير غمجن كړل . انااهللاو انا اليه راجعون. له فاني دنيا څخه

د خپرون３ اداره دا －２ه خپل －ران استاد عالمه پوهاند عبدالشکور رشاد ته دده سترو علمي او د نوې هيل３
.فرهن／ي نه ه５ر４دونکو خد متونو په وياړ ډال９ کوي



 چې پيدا شوې تا ژړل نورو خندا كړه

 اوس چې والړې نور ژړيږي ته خندا كړې

په سوي６ن ک３ دافغانانو دعلمي او
 فرهنگي مرکز دخواخوږۍ پيغام 

په زياته خواشين９ مو خبر تر السه ک７ چ３ نن دور３＄
 ، دافغاني آدب ستر او ＄النده ستوری آديب ،شاعر
ليکواال محقق اوتاريخپوه دخپلو مينه والو او درن３ 
کورن９ دغ７و سره دآبد لپاره خدای په اماني وک７ه او له 

. فاني دنيا ＇خه ي３ سترگ３ پ＂３ ک７ې
 آنا اهللا وانا اليه راجعون

په سوي６ن ک３ دافغانانو دعلمي او فرهنگي مرکزمشرتابه
جرگه په سوي６ن ک３ داوس５دونکو افغانانو په استازيتوب 
داروا＊اد عالمه پوهاند عبدالشکور رشاد م７ينه زموږ 
دوياړلي ه５واد لپاره ستره او نه جبرانيدونک３ ضايع 

ل. بولي دلوی استاد دکورن９ دغ７و، مينه والو او ！و
افغان ولس سره پدې ملي ناورين ک＋３ ＄انونه شريک 

.بولي 
دلوی استاد م７ينه په ه５واد ک＋３ ډ４ره ستره او ！کان
د گران استاد  ، او ورکوونک３ پ５＋ه اوملي ناورين دی
＄ای به دزيات３ مودې لپاره دافغاني آدب فرهنگ او 

ه ک３ ＇وک ډک نشي ک７ای  همدا. کلتور په جونگ７
اوس ي３ دا کور ب３ خاونده اوددې کور ＄وانان 

. يتيمان او افغانان ي３ په وير ک＋５نول
داروا＊اد عالمه پوهاند رشاد علمي او فرهنگي
خدمتونه اثار او ان％ورونه زموږ ده５واد د＄وان نسل 
لپاره دډ４رو ارز＊تمنو سرچينو په توگه داستفادې ستره 

.خزانه ده 
موږسره لدې چ３ داستاد سترو علمي، آدبي او تاريخي
خدمتونو ته دقدر په سترگه گورو، په افغانستان ک３ مو 
چارواکو ته وړانديز دادی چ３ دستر علمي اوملي 

！ول ناچاپه ليکن３ ب５له الس وهن３) عالمه رشاد(افتخار 
د ه５واد په داخل او له ه５واد  ددولت په مرسته چاپ او

.＇خه بهر دکتابتونونو په واک ک＋３ ورک７ه شي
د افغاني الزمه بولو چ３ داطالعاتو اوکلتور وزارت
آدبياتو او تاريخ پوهن３ دبشپ７تيا اوغ＋تلتيا په الر ک３ 
دبنس＂يزو خدمتونو او دهغه لوی مقام اورول ته 
ددرناوي په وياړپه کابل او کندهار ک３ علمي او 

. فرهنگي ＄ايونه دلوی استاد په نوم ونوموي 
د سـتـر“ج” دلوی او بخ＋ونکي خدای له دربار ＇خه

تاريخپوه دملي ادبي شخصيت دکورن９ غ７و، مينه والـو 
او افغان ولس ته دزړه 請بر په غو＊ـتـلـو سـره گـران 
استاداروا＊اد عالمه پوهانـد ډاکـ＂ـر اکـاډمـيـسـيـن 

. عبدالشکور رشاد ته جنتونه غواړو
 روح دې ＊اد وي

د افغانانو علمي او فرهن／ي مرکز  په سوي６ن ک３
ـ سوي６ن  2004/12/1مالمو

 دوهم مخ

د انترنيټي پاڼې څخه اخستل شوى دى،ددوى څخه مننه .الندې مضمون دبېنوا

د ارواښاد عالمـه لنـډ ژونـد ليـك

”بدر” صديقاهللا: ليكوال

د د لـــړم مياشـــتې پـــه عالمــه پوهانـــد اكاډميـــسن عبدالـــشكور رشــاد درې اتيــا كالـــه پخـــوا

د بــــــابړو پــــــه كوڅــــــه كــــــې دنيــــــا تــــــه راغــــــى  د كنــــــدهار ښــــــار .څلرويــــــشتمه نېټــــــه
 ښوونځي ته تر تلو دمخه يې قران عظيم الشان ختـم. كلن وو چې په ښوونځي كې دا خلشو پنځه

د فقـې شـريفې پـه  كړى، پوستان، ګلستان، پنج ګنج اونور مروج فارسي كتابونه يـې لوسـتي او
د ګنج په ښوونځي كې اسـتاد تـر يـوولس كلـنۍ پـورې زده. زده كړه يې پيل كړىو كـړهد كندهار

د لياقتاّوازه دومره خپره شوه چې كلـه اعليحـضرت امـان. وكړه اهللا خـان په ښوونځي كېد هغه

او ورتـه ويـې كندهار ته تللى و؛ نو ګنج په ښوونځي كېد كوچني عبدالشكور ټولګي ته ورغى 

"ويل ."بچيه، زه ستا په خاطر دې ټولګي ته راننوتم:
د له ښوونځي څخه تر د كنـدهار پـه مطبعـه كـې كـار وكـړ، بيـا فراغـت وروسـته اسـتاد كـال دوه

نمبر ښوونځي كې ښوونكى شو او څرنګه چې عمر يې ډېر كم و؛ نـو پـه كوچنـي كندهار په درېيم 

.شو معلم مشهور
د فكــري بيــدارۍ څپـه راغلـې وه، 1325پـه د لمريـز هجــري كــال كــې چــې پــه هېــواد كــې اسـتاد

ــو  ــتيال وټاكـــــل شـــ ــاروالۍ مرســـ د ښـــ ــا ــشر او بيـــ ــن مـــ د انجمـــ ــاروالۍ د ښـــ ــدهار .كنـــ
ته هغوى د حاصلولو لپاره په خپل شخصي لګښت هند په اووه ويشت كلنۍ كېد لوړو زده كړو

د ژبو، ادبي فنونـو او تـاريخي مـسايلو پـه بـاب مطالعـات الړ .وكـړل او هلته يې پوره اووه كاله
توګه كار پيل كال كې استاد په كابل كېد پښتو ټولنېد مسلكي غړي په 1335وروسته بيا په

ــنې مرســتيال. كــړ ــښتو ټول د پ ــه خــاطر ــو علمــي خــدمتونو پ ــال پــسد خپل ــو ك . وټاكــل شــو ي
د كابــل پوهنتــون پــه ادب 1337ارواښــاد عالمــه رشــاد لــه د لمريــز هجــري څخــه پوهنځــي كــې

.استادۍ دنده هم په غاړه لرله
په يو پوهنتون كېد پښتو ژبېد استاد په حيث مقـرر كال كېد پخواني شوروي اتحاد1341په

د. پـورې دوام وكـړ كالـه 1343شو چې دې دندې يې تر  پـه همـدې كـال اسـتاد هېـواد تـه راغـى،

د ����پوهنځـي كـې پـه تدريـسي چـارو بوخـت شـو، پـه ادبياتو او بشري علومو پـه   كـال كـې يـې

په پوهنوالۍ علمي رتبې ته د پوهاند علمي رتبـه ورتـه 1356ارتقا وكړه او  لمريز هجري كال كې

.شوه وركړل

د ثور تر كودتا پورې په ادبپوهنځي كې خپل علمي خدمت ته دوام وركـړ، وروسـته عالمه رشاد

 كالــــه پــــورې پــــه كورناســــت وو؛ خــــو كــــور يــــې 1361تــــر. بيــــا جــــبري تقاعــــد وركــــړ شــــو 

و .د همېشه غوندېد علم او ادبد لېوالو مركز

د 1361په محـصالنو پـه بيـا بيـا ټينګـار او غوښـته هغـوى يـو ځـل بيـا كال كېد كابل پوهنتـون

د يــو. تدريــسي چــارو تــه اوږه وركــړه  كــال پــسد خپلــو بــې ســارو علمــي خــدمتونو پــه خــاطر

د اكادمــــــــسين  .علمــــــــي مقــــــــام وركــــــــړ شــــــــو افغانـــــــستان اكــــــــاډيمي لــــــــه خــــــــوا
د زړه نـاروغي 1363استاد ته په د تـدريس پـه پـر لمريز كـال كـې پـه لومـړي ځـل پيـدا شـوه چـې

ته تر هغه دوام وركړ چې سا يې په بـدن ېښودلو يې مجبور كړ؛ خو په ژبه او قلم يېد علم خپرولو 

.كې وه

پـه عربـي،. الس برىو لكه پخپله مورنـۍ ژبـه پـښتو بانـدې استاد په فارسي او اردو ژبو دومره

وو روسي، انګليـسي او هنـدي ژبـو  وه. مـسلط .پـه تركـي پوهېـده او جاپـاني ژبـه يـې زده كـړې
عالم څخه دوه دېرش چاپ شوي او پنځه شپېته نا چاپ كتابونه او دغـه رازد هېواد لـه دغه لوى

.او ادبي مقالې راپاتېدي په سلګونو علمي
ــه ــه پـ ــتاد لومړنـــۍ ليكنـ ــال پـــه طلـــوع 1317د اسـ ــز هجـــري كـ ــوه لمريـ ــپره شـ .افغـــان كـــې خـ

د څـو د ټولو اثارو نوم اخيستل او په هغو رڼا اچـول دىد استاد د مثـال. دقيقـو كـار نـه دلتـه بـه

اّثارو يادونه وكړو د هغوىد ځينو .لپاره

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال



 نــومــېــږي چــې پــه“ لــودي پښــتــانــه”د اســتــاد لــومــړنــى چــاپ شــوى كــتــاب

.مــــخــــونــــو كــــې چــــاپ شــــو) 315( لــــمــــريـــز كــــال پـــــــــــــــــــــــــه 1336

ــوك ــم ټ ــاب دوه ــت دى) 355( ددې ك ــه ال چــاپ شــوى ن ــخــه دى چــې .م

د اســتــاد بــل نــاچــاپ اثــر دى .ســوري پښــتــانــه پــه څــلــورســوه مــخــونــو كــې

د هغوى يو ناچاپ دوه ټوكيزه اثر دى چې لـومـړى ټـوك يـې اوه د كندهار تاريخ

ــږي ــېــ ــه كــ ــخــ ــوه مــ ــه ســ ــې اتــ ــوك يــ ــم ټــ ــه او دوهــ ــخــ ــوه مــ .ســ

د استاد دې. مخيزه څېړنه ده چېد چاپ الره څاري) 450(د كندهار زيارتونه پـه

د كـــنـــدهـــار كـــابـــو دوه ســـوه زيـــارتـــونـــه مـــعـــرفـــي شـــوي دي  .اثـــر كـــې

د ارواښاد عالمه شپږ سوه پنڅوس مـخـيـز نـاچـاپ د احمد شاهي عصر مشاهير

د خــــوشــــحــــال فــــرهــــنــــګ پــــه اوه. اثــــر دى  ټــــوكــــونــــو)7( اســــتــــاد

دى) 1099( او مـــــجـــــمـــــوعـــــاً .مـــــخـــــونـــــو كـــــې لـــــيـــــكـــــلـــــى

) 830( هغوى ادبي قاموس په شپږ ټوكونو كې ليكلى دى چې لومړى ټـوك يـې

مخه، څلـورم يـې) 1010(مخه، درېيم يې يوزر او لس مخه) 743(مخه، دوهم يې

) 385( پنځـه سـوه څـلـور پـنـځـوس مـخـه، پـنـځـم يـې درې سـوه پـنـځـه اتـيـا 

دى)94( مــــخــــه او شــــپــــږم ټــــوك يــــې څــــلــــور نــــوي .مــــخــــه

) 2080( داستاد يو بل نا چاپ شوى اثر دى چې په دوه زره اتيا) مشترك لغتونه(

په دې كتاب كېد اروپا يي او اسـيـا يـي ژبـو هـغـه. مخونو كې ليكل شوى دى

.لـــــــغـــــــتـــــــونـــــــه راوړل شـــــــوي چـــــــې ســـــــره مشـــــــتـــــــرك دي 

د" ګـلـشـن اوه" مـخـيـز كـتـاب كـې اسـتـاد) 750( په نوم)د ګلشن اوه لغتونه(

 مشـــــهـــــور اثـــــر ټـــــول عـــــربـــــي، تـــــركـــــي، هـــــنـــــدي، پښـــــتـــــو او

ــړي دي ــه كــــ ــرحــــ ــا او شــــ ــنــــ ــعــــ ــونــــــه مــــ ــتــــ ــغــــ ــارســــــي لــــ .فــــ

د د ســــانســــكــــريــــت، روســــي او جــــاپــــانــــي ژبــــو  پــــوهــــانــــد رشــــاد

ــري ــه لـــ ــونـــ ــابـــ ــتـــ ــل كـــ ــېـــ ــل بـــ ــېـــ ــاب بـــ ــه بـــ ــو پـــ ــرونـــ ــرامـــ .ګـــ

د فن په بـاب يـې څـلـور سـوه) 596(د معانيد علم په باب يې د بيان مخيز اثر،

د كـافـيـې پـه بـاب يـې  دى) 415( دوه دېرش مخيزه اثر او .مـخـيـزه اثـر كښـلـى

د او" پښتانه مصنفين" استاد په كتاب كې شپـږ سـوه ديـارلـس تـنـه پـخـوانـي

دي-) 1045( مـــعـــاصـــر مصـــنـــفـــيـــن پـــه  .مـــخـــونـــو كـــې مـــعـــرفـــي كـــړي

د يــــو بــــل د اســــتــــاد  پښــــتــــانــــه شــــعــــرا پــــه پــــاړســــي ژبــــه كــــې

ــه ــتــــ ــېــــ ــپــــ ــوه شــــ ــه ســــ ــځــــ ــنــــ دى) 560( پــــ ــر ــز اثــــ ــيــــ ــخــــ .مــــ

د كې"هغوى اثر په پنځه سوه شل مخونو كې ليـكـلـى" پښتانه شعرا په اردو ژبه

او په هغه كې يې اته سوه څلور دېرش تنه پښتانه شاعـران چـې پـه اردو ژبـه يـې 

.شعرونه ويلي، معرفي كړي دي

د سـفـر نـامـو څـو د شعرونو څو ټولګې، بـهـرنـيـو هـېـوادونـو تـه له هغوى څخه

.كــــــتــــــابــــــونــــــه او درســــــي كــــــتــــــابــــــونــــــه هــــــم راپــــــاتــــــې دي 

اّثـار د دومره كم ساري عالم اكثـره د تاريخ دې پوښتنې ته چې ولېد افغانستان

د تاريخ ليوال ارواښاد سر محقـق صـديـق روهـي  د ادبياتو ال چاپ شوي نه دي،

د خپل نفس مـنـاعـت اجـازه نـه: داسې ځواب وركړى وو علت يې دا دى چې ده ته

د چــــاپــــولــــو غــــوښــــتــــنــــه وكــــړي هــــو،  د كــــتــــاب  وركــــولـــــه چــــې

و شهرت په و نوم و مقام و منال د مال د دنيا د نفس مناعت، اخالقي شجاعت او

د ظالمانو او مقابل كېد استاد بې پروايي ددې سبب شوې وه چې هغه ټول عمر

د بــېــزولــي مــلــت پــه حــمــايــت كــې تــېــر كــړي  .جـبــارانــو پــه مــخــالــفــت كــې او

 نــــن ورځ مــــو پــــه يــــو داســــې انســــان خــــاورې واړولــــې چــــې پــــه

ــږي ــېـــ ــيـــــدا كـــ ــارى نـــــه پـــ ــړيـــــو كـــــې يـــــې ســـ ــېـــ ــړيـــــو پـــ ــېـــ . پـــ

 نـــن لـــه يـــو داســـې بـــنـــيـــادمـــه بـــېـــل شـــو چـــې عـــلـــم وربـــانـــدې

ــخـــــــــر كـــــــــوي ــانـــــــــدې فـــــــ . ويـــــــــاړي او اخـــــــــالق وربـــــــ

د بشر تاريخ راته وايي چې علم او اخالق، عقلو ضمير، تواضع او عـظـمـت پـه

ډېرو لږو انسانانو كې، يو ځايي موندلى شو چې په دغو ډېرو لږو انسانانـو كـې

. يو همدا وو چې اوس مو په خارو وسپاره

:ليكوالي اواثار

 لمـريـز كـال 1313لكه څنګه چې دمخه هم يادونه وشوه استاد رشاد په

كېد شعر او ادب دنيا ته مخه كړې او له هغې مودې تـر اوسـه يـې ډېـر

ــړي دي  ــۍ كـ ــه ډالـ ــې تـ ــنـ ــولـ ــي ټـ ــانـ ــغـ ــار افـ ــن اثـ ــمـ ــتـ .ارزښـ

د نثر يـوه پـه د استاد په ليكوالۍ كې لنډ، خواږه او په تول برابر ليكل

، استاد ډېر اوږده مسايل په ډېرو لنډو او خوږو  زړه پورې ځانګړتيا ده

. الفاظو او جملو كې رانغاړي او هره ليـكـنـه يـې روزنـيـزه تـومـنـه لـري 

ــړي ــې كـ ــنـ ــكـ ــيـ ــو لـ ــاتـ ــوعـ ــوضـ ــې مـ ــه داسـ ــه پـ ــرځلـ ــاد ډېـ ــتـ  اسـ

ــيــا احســاس شــوې ده ــره اړت ــيــكــلــو او ســپــړلــو تــه يــې ډې .چــې ل

استاد په ليكوالۍ كې څيړنيز نثر غوره ګڼلى او دا هڅه يـې كـړې چـې

په خپل نثر كې ټول څېړنيز ارونه مراعات كړي، پـه څـېـړنـيـز نـثـر كـې 

استاد خپل ځانګړى ميتود او الره لري، پـه دې بـرخـه كـې ډېـر دقـت، 

د نثر عمده ځانـګـړنـې دي  د هغه اسـتـاد. احتياط، وضاحت او توضيح

بېنوا په اوسني ليكوال لومړي ټوك كې دې خبرې ته داسې اشارې لري 

لكه څنګه چېد رشاد صاحبد خبرو لهجه ډېره سنجيده او متينه ده، " 

همدغه شان يې په ليكنو او شعرونو كې سنجيـده ګـي او مـتـانـت پـټ 

د هرې نثـري بـېـلـګـې". دى كـه( ساده ګي، رواني او وضاحتد استاد

د ګـڼـو) هغه څيړنيزې وي او كه هنري  څرګنده نښه ده او له همدې املـه

د نثري بېلګو په كتار كېد هغه ليكنه له ورايه پيژندله كيږي  .ليكوالو

30استاد په لسګونو عنوانه كتابونه لري چې له هغې جملې څخه كابو

دي62اثره يې چاپ شوي او تر پـر ځـانـګـړو. ډېر اثار يې ناچاپه پـراتـه

د استاد په سلګونو مقالې او لـيـكـنـې پـه غـېـر مـوقـوتـه  اثارو سربېره

په. خپرونو كې خپرې شوې دي   لمريز كـال 1317د استاد لومړنۍ ليكنه

د ــالــه يــې ــيــكــلــې شــوې مــق ــان كــې او تــازه ل ــلــوع افــغ ــه ط  پ

ــه هــمــدې ــجــلــې پ ــمــه( رشــاد م ده) دوه ــه كــې چــاپ شــوې .ګــڼ

د چاپي اثارو شمېـر كـم دى، ارواښـاد سـرمـحـقـق دا چې ولېد استاد

په خپل كتابد ادبياتو تاريخ پـه اوسـنـۍ دوره" روهي" محمدصديق 

د خـپـل نـفـس" كې داسې ځواب وركړى دى  علت يې دا دى چـې ده تـه

مناعت اجازه نه وركوله چېد كتابد چاپولو غوښتنـه وكـړي، اكـثـره 

د عــلــمــي مــوســســو پــه غــوښــتــنــه چــاپ شــوي دي  ".كــتــابــونــه يــې

د چاپ په خاطركومـې د خپلو اثارو او ليكنو استاد هيڅكله هم پخپله

ډېر ځله داسې پېښ شـوي چـې ډېـر شـمـېـر. مرجع ته مراجعه نه ده كړې 

د استاد اراد تمندان او علمي مـوسـسـې لـه ډېـر  خواخوږي فرهنګيان،

ــه  ــاد ن ــه اســت ــي دي چــې ل ــدل ــې ــوان ــه دې ت ــه پ ــګــار وروســت ــن ــي  ټ

.يو كتاب واخلي او چاپ يې كړي

استاد په دې برخه كې په دې باور دى چې ده خـپـل كـار كـړى، خـپـلـې

ژبې، فرهنګ او ملت ته يې غاړه خالصه كړې، اوسد ملت وار دى چې 

پـه دې كـې خـو. هغه دې هم له خپل توان سره سم خپله غړۍ دنګه كـړي 

بېا استاد ځوانانو ته ډېر هيله من دى او ډېر حسـاب پـرې كـوي، لـكـه 

خو اوس؛ مګر ځوانان توفيق پيدا كـړي، هـغـه اثـار:" چې پخپله وايي 

ــي  ــاتـ ــه دې وسـ ــخـ ــه څـ ــالفـ ــه اتـ ــړي او لـ ــاپ كـ ــاد"( چـ ــتـ  اسـ

) له ګوربت مجلې سره په مركه كې

د خپل روښانه فرهنګي ژوند په بهير كـې داسـې ازښـتـمـن اثـار استاد

د مشال او الرښود په څـېـر  كښلي چې هر اثر به يې راتلونكو نسلونو ته

.وي او راتلونكى نسل به ددغه مشال پـه رڼـا كـې خـپـل مـزل لـنـډ وي 

د مـوضـوعـي وېـش د استاد پر چاپ او ناچاپه اثارو زه غواړم چې دلته

لنډه رڼا واچوم چې زما همځولى نسل هـغـه اثـار يـو څـه-له مخې لنډه 

.وپيژني او په اهميت يې خبر شي

 استاد په خپلو څېړنېزو كارونو كې تاريخ او تاريخي مسايلو ته پوره

 مخكې4پاتې په

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  درېيم مخ مياشت) جدي( لمريز کال



د تاريخ تياره ګوټونه يې راڼه كړي او په دې برخه كـې يـې يـو پاملرنه كړې او

اّثــــار كښــــلــــي دي چــــې لــــومــــړى بــــه يــــې   شــــمــــېــــر ځــــانــــګــــړي

: چاپ او بېا ناچاپ اثار سره وشمېرو

:چاپ شوي اّثار

دغه كتاب چې په هند كېد لودي سلطنت او كورنۍ پـه اړه: لودي پښتانه-1

د زرو ټوكو په شمېر په 1336بحث كوي په  د پښتو ټولنې له خوا ( لمريز كال

دى) 351 د اسـتــاد لـومــړنـى چـاپــي اثــر .مـخــونـو كـې چــاپ شــوى دى دا

د نـامـتـو:د څمكنو ميا عمر-2 دغه اثر چېد دوولسمې هجري قمري پـېـړۍ

94 لـمـريـز كـې پـه 1360عالم او ولي مياعمر په ژوند او اثارو رڼا اچوي په 

ــوى دى ــاپ شـ ــوا چـ ــه خـ ــۍ لـ ــاډمـ ــو اكـ ــومـ ــلـ د عـ ــې ــو كـ ــونـ ــخـ .مـ

كې-3 د خلكو په نظر دغه كتابپه:د پاني پت قهرمان يا لوى احمد شاه بابا

د پـوهـنـې پـه مـطـبـعـه كـې 1370 د علومو اكاډمۍ له خوا  لمريز كې زر ټوكه

 تنو داخلي او بهرني ليكوالـو��په دغه كتاب كېد څه باندې. چاپ شوى دى

ــظــرونــه ــخــالــف ن ــه راټــول شــوي چــې م ــف نــظــرون ــق او مــخــال ــواف  م

ــلــــــــو رد شــــــــوي دي . پــــــــكــــــــې پــــــــه پــــــــخــــــــو داليــــــ

اّن-4 ــم ــاظــــ و نــــ ــرى ــبــــ ــه اكــــ ــامــــ ــر نــــ ــفــــ ــاره ظــــ :در بــــ

د استاد يو تاريخي كتاب دى چې پـه  لـمـريـز كـې زر 1365دا په پاړسي ژبه

ــه خــوا چــاپ شــوى دى ــومــو اكــاډمــۍ ل د عــل ــوكــه ــه دغــه كــتــاب. ټ  پ

ــوي دي ــه شـ ــوتـ ــه ګـ ــې پـ ــنـ ــر وتـ ــېـ ــري تـ ــبـ ــه اكـ ــامـ ــر نـ ــفـ د ظـ ــې .كـ

:ناچاپ اثار

:لودي پښتانه دويم ټوك-1

د لــودي 355دغــه قــلــمــي اثــر  مــخــه دى او پــه هــغــه كــې پــه هــنــد كــې

.سلطنت او كورنيو په باره كې معلومات راغلي دي

:سوري پښتانه-2

 مخه دى او په هغه كېد سكندر له وختو په هند او افـغـانسـتـان 400دغه اثر

كې په سوري پاچهيو، سلطنت او مشاهيرو باندې رڼا اچـول شـوې ده او پـه

ــيـــې وجـــهـــه بـــيـــان شـــوې ده  د تســـمـ ــلـــمـــې د ســـوري كـ .تـــرڅ كـــې

د هغه كورنۍ-3 :غالب جنګ نواب احمد خان بنګښ او

د لـوى غـازي 100دغه كتاب  مخه دى او په هغه كېد پاني پتد مهورې غـزا

د كورنۍ په باب معلومات وركړل شوي دي د هغه .نواب احمد خان بنګښ او

:ملي قهرمان غازي اكبر خان-4

د مــلــي اتــل غــازي25دا اثــر د افــغــانســتــان  مــخــه دى او پــه هــغــه كــې

.وزيـــر مـــحـــمـــد اكـــبـــر خـــان ژونـــد او كـــار نـــامـــې بـــيـــان شـــوي دي

:شمس الكفات خواجه بزرګ احمد بن حسن ميمندى-5

د سـلـطـان مـحـمـود غـزنـوي او مسـعـود75دغه اثر  مخه دى او په هغه كـې

د سـلـطـنـت دلـوى او بـا تـدبـيـره وزيـر احـمـد بـن حسـن مـيـمـنـدي  غزنوي

.پر ژوند او هاندو هڅو رڼا اچول شوې ده

:سردار محمد داود خان شهيد-6

. مخونو كېد سر دار محمد داود خان ژوند پېښې بـيـانـوي60دغه كتاب په

:اعليحضرت امان شاه غازي-7

د اعـلـيـحـضـرت 190دغه اثر په دريو ټوكـونـو كـې چـې ټـول  مـخـه كـېـږي

ــوي ــانـ ــيـ ــې بـ ــامـ ــار نـ ــې او كـ ــښـ ــېـ ــد پـ ــاه ژونـ ــان اهللا شـ ــازي امـ .غـ

د هــغــه كــورنــۍ-8 :امــيــن الــمــلــك ګــل مــحــمــد غــوريــا خــېــل بــابــړ او

 مخه دى چې په ترڅ كې يېد امين الملك ګل محمدغوريا خېـل 209دغه اثر

د فـاضـل اسـتـاد لـه نـيـكـونـو څـخـه دى، رڼـا اچـول شـوې ده .په باب چـې

:))رض((ابوبكر صديق-9

د"ص" مخه ده او په هغه كېد حضرت محمد45دغه رساله له يارانو څـخـه

.حضرت ابوبكر صديق ژوند او كار نامې راغلي دي

 څلورم مخ

:د كارنامو مېرمنې-10

 مخونو كې پنځـه ويشـت هـغـه پـخـوانـۍ او اوسـنـۍ50دغه رساله په

اّزادۍ او اّبادۍ كې يـې لـه مېرمنې په نثر او نظم راپېژني چېد وطن په

د يادونې وړ ده چې په دغـه رسـالـه كـې هـغـه. ځانه كارنامې ښودلي دي 

درې تنه هندي ميرمنې هم شاملې دي چـې پـه پښـتـنـو كـورنـيـو پـورې

ــق وې  ــلـ ــعـ ــتـ ده. مـ ــدې ــف النـ ــيـ ــالـ ــر تـ ــم تـ ــه اوس هـ ــالـ .دا رسـ

:د كندهار تاريخ-11

د كـنـدهـار 700دغه اثر دوه ټوكه دى چې لومړى ټوك يې په  مخونو كـې

د 800لــرغـــونـــى تـــاريـــخ او دوېـــم ټـــوك يـــې پــه  مـــخـــونــو كـــې

د كــــنــــدهــــار تــــاريــــخ بــــيــــانــــوي .طــــاهــــر يــــانــــو لــــه وخــــتــــه

:د كندهار زيارتونه-12

ــر ــاً 450دغــه اث ــب ــقــري ــونــه پــه كــې 200 مــخــه دى او ت  هــغــه زيــارت

ــه دي ــتـ ــې وو او شـ ــار كـ ــدهـ ــنـ ــه كـ ــې پـ ــوي چـ ــي شـ ــرفـ ــعـ .مـ

:پښتانه مشاهېر-13

د هغه كورنۍ :حافظ رحمت خان بړيڅى او

د دوولسـمـې هـجـري قـمـري پـېـړۍ نـومـيـالـى 128دغه اثر  مخه دى او

د هــغــه كــورنــۍ ــمــت خــان بــړيــڅــى او  شــخــصــيــت حــافــظ رح

دى. راپــــېــــژنــــي .دغــــه اثــــر اوس اوس تــــر چــــاپ النــــدې

:د احمد شاهي عصر نوميالي-16

نوموړى اثر دوه ټوكه دى، لومړى ټوك يـې هـغـه بـرخـه ده چـې داحـمـد

دوېيم ټـوك يـې لـه احـمـد. شاهي شهنامېد تعليقاتو په نامه راغلې ده 

. مـخـه دى 650دغه اثر ټـول. شاهي شهنامې پرته نور نوميالي راپېژني 

:تاريخي جغرافيه-17

د ځـيـنـو سـيـمـو دغه اثر دوه ټوكه دى، چې په ترڅ كې يېد افغانستـان

د نومونو تـحـوالت راغـلـي  د تسميې وجهې، نومونې او تاريخي بهير،

. مـخــه دى 355 مــخـه او دوېـم ټــوك يــې 148لـومــړى ټـوك يــې. دي

:ژبپوهنه

د ژور والـي او كـره تـوب تـر څـنـګ پـر په ژبپوهنه كېد اسـتـاد اثـار

.سيستماتيكو ارونو والړ دي اوپه دې بـرخـه كـې الر ښـودګـڼـل كـېـږي 

:لغتپوهنه او قاموس ليكنه

د ژبنيو څېړنو يوه درنـه بـرخـه جـوړوي د استاد اسـتـاد زاړه. لغتپوهنه

د ريښه يې جوړ ښتونو پـه بـنـسـټ يـې  متون په خورا دقت سره كتلي او

 پـــه دې بـــرخـــه. ويـــيـــونـــه رابـــرســـيـــره كـــړي او شـــنـــلـــي دي 

د اســـتـــاد چـــاپ او نـــا چـــاپ اثـــار پـــه دې ډول دي : كـــي

:چاپ اثار

:د خيرالبيان لغتنامه

د ادارې لـه خـوا پـه 122دغه اثر چې په  مخونو كېد ساپيد موقوفاتو

ــيـــان ــبـ ــر الـ ــيـ د خـ ــښـــور كـــې چـــاپ شـــوى دى، ــېـ ــران 161پـ  ګـ

.لغتونه په كې معنا شوي دي

:د پټې خزانې فرهنګ لومړى ټوك

د ژبو او 101 لمريز كال په 1362دغه كتاب په  مخونو كېد كابل پوهتون

64ادبياتو پوهنځي له خوا چاپ شوى دى چې په هغه كېد پټې خزانـې

دي"ت" تــوري نــه تــر)اّ( ويــيــونــه لــه .پــورې مــانــا او تشــريــح شــوي

:پــاڼــي ڼــي، ايشــت ادهــيــايــي او پــه هــغــه كــې پښــتــو كــلــمــې-3

 لمريز كال كې بشپړ شوىد كابل مجلې پـه څـو 1354دغه كتاب چې په

د. پرله پسې ګڼو كې چاپ شوى دى په دې كتاب كې پاڼي ڼي چې پخپله

وْ معرفي شوى دى  د ژبـې. استاد په قول يو پښتون چېد سـانسـكـريـت

همدا رنګه په دغه كتاب كې په سـانسـكـريـت ژبـه. اساس يې ايښى دى 

.كې راغلې پښتو كلمې په ګوته كړاى شوي دي

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال



:ناچاپ اثار

 خوشال فرهنګ

د مخونو شمېر يـې د اوو واړو ټوكونو  1099دغه اثر اووه ټوكه دى چې كابو

د طـب نـامـې بـاز د اثـارو ته رسېږي او په هغو كې په ترتيبد خوشـال بـابـا

و لـغـتـونـه مـانـا  نامې، رباعياتو، قطعاتو، دستارنامې غزلياتو او قصايـد

.شوي دي

:په زړه پارسي، او ستا او پهلوي كې پښتو كلمې-2

 مـخـه دى پـه هـغـه كـې پـه زړه 162دغه اثر چې په دوو برخو وېشل شوى او

ــمــې ښــودل شــوي دي ــل ــلــوي كــې پښــتــو ك ــه ــاړســي، اويســتــا او پ .پ

:ادبي قاموس-3

دغه اثر شپږ ټوكه دى چې په ترڅ كې يې په پښتو ادبياتو كې راغلي لـغـتـونـه

 مخـه، درېـيـم يـې 743 مخه، دوېم يې 630لومړى ټوكيې. تشريح شوي دي 

 مـخـه94 مخه او شپږم ټوك يې 385 مخه، پنځم 554 مخه، څلورم يې 1010

دي. دى .دا هـــغـــه لـــغـــات دي چـــې اوس يـــې مـــعـــنـــاوې مـــهـــجـــورې

:مشترك لغتونه-4

دغه اثر پنځه ټوكه دى او په هغه كې هغه لغتونه راوړل شوي چې په اروپا يـي

 دغـــه اثـــر لـــه لـــومـــړى. او اســـيـــا يـــي ژبـــو كـــې ســـره مشـــتـــرك دي 

ــنــــځــــم ټــــوكــــه پــــورې ټــــول . مــــخــــه دى 2080ټــــوك نــــه تــــر پــ

:مكتبي قاموس-5

د 199دغه اثر چې  مخه دى له شپږم ټولګي نه تر دوولسم پورېد ښوونځـيـو

د شـــپـــږ وزرو لـــغـــاتـــو مـــانـــا او تشـــريـــح كـــوي .پښـــتـــو كـــتـــابـــونـــو

:سل لغته-6

د هغو لغتونو تشريح او مانـا كـوي چـې اوس لـه 150دا كتاب چې  مخه دى،

ــو كــې ــات ــي ــكــو ادب ــالــســي ــه ك ــخــوا پ ــي دي خــو پ ــدل ــې ــورځ  رواجــه غ

د هغه وخت مروجې كلمې وې .دود وو او

:دوېمه برخه:د پټې خزانې فرهنګ-7

د 175دا اثــر  پــورې"ى" لــه تـوري نــه تــر"ت" مــخــه دى او پـه هــغـه كــې

.د پټې خزانې لغتونه مانا او تشريح شوي دي

:د ګلشن روه لغتونه-8

 مخه دى او په هغه كېد ګلشن روه ټول عربـي، تـركـي، هـنـدي، 750دغه اثر

.پارسي او پښتو لغتونه مانا او تشريح شوي دي

:ګرامر

. استاد چېد ګرامري مسـايـلـو پـه اړه كـوم اثـار لـيـكـلـي ټـول نـاچـاپ دي

:د سانسكريتد ژبې ګرامر-1

د ژبـې ګـرامـر او اصـول 100دغه اثر د سـانسـكـريـت  مخه دى او په هغه كـې

.تشريح شوي دي

:د جاپاني ژبې او ګرامر په باب معلومات-2

 مخه دى په هغه كېد افـغـانـي او جـاپـانـي ژبـو مشـتـر 148دغه اثر چې ټول

.كات، ګرامر او لغتونه راغلي دي

:د روسي ژبې ګرامر-3

. مخه دى په هغه كېد روسي ژبې بشپړ ګـرامـر تشـريـح شـوى دى 200غه اثر

:ادبپوهنه

:چاپ اثار

:د امير خسرو دهلوي هندي شاعري-2

د امـيـر 1353دغه اثر پـه  لـمـريـز كـال كـې چـاپ شـوى چـې پـه هـغـه كـې

ــوې دي ــرې شـ ــبـ ــدې خـ ــانـ ــري بـ ــاعـ ــدي شـ ــنـ ــه هـ ــوي پـ ــلـ ــرودهـ .خسـ

:د خيرالبيان په باب درې مقالې-2

د د خـيـر. كال په چاپ كې راغليدي1353دغه درې مقالې چېد خير البيان

د ادبي ارزښت په باره كې غني معلومات لري او درې سره مقالې كابـو  البيان

دي110 .. مخه

 پنځم مخ

د دېوان غورچاڼ-3 :د احمد شاه بابا

.لــمــريــز كــې چــاپ شــوى دى 1357دغــه عــكــســي غــورچــاڼ پــه

:لس مقالې-4

په دې اثر كېد خوشال بابا په بابد استاد پنځه ادبي او څه ناڅه تاريخي

 1367 مـــخـــه دى او پـــه 112لـــيـــكـــنـــې راغـــلـــي دي دغـــه كـــتـــاب 

.كال كې دولتي مطبعې چاپ كړى دى

:ناچاپ اثار

:په پښتو كې مناظرې-1

 مناظرې خوندي شـوي دي پـه هـغـه22 مخه دى او 255په دې اثر كې چې

كېد ارزاني له وختو په پښتو ادبياتو كې په مناظرو باندې بـحـث شـوى

.دى

:الفنامې-2

 مخه دى په هغه كې له روښاني ادب نه راپېل شـوي هـغـه 250دغه اثر چې

په دغـه. شعرونه راټول شوي چې اول تورې ېيد الفبا په ترتيب راغلي دي

ــيــان شــوې ده  د الــفــاظــو تــاريــخــچــه هــم پــه بشــړه تــوګــه ب .اثــر كــې

:د پښتو نظم عروضي سيستم-3

 1348دغه اثر چې په پښتو نظم كې پر عروضي سيستمونو رڼا اچوي پـه

ــو ــابـ ــوى او كـ ــل شـ ــكـ ــيـ ــې لـ ــال كـ ــز كـ ــريـ ــمـ ــه دى 300لـ ــخـ . مـ

:عروض-4

 مـخـه دى چـې 900دغه اثر په دوو ټوكو كې ليكل شوى، لومړى ټوك يې

 مـخـه 221دويـم ټـوك. په كې اروپايي او عربي عروض تشريح شـوي دي

ــوي ــريــــح كــ ــه تشــ ــونــ ــلــ ــكــ ــم زاړه شــ ــظــ ــو نــ ــتــ د پښــ .دى او

:ځينې ادبي خبرې-5

د شــلــو پـــه شــا وخـــوا. مــخــه دى 100پــه دغــه كـــتــاب كــې چـــې

 كـــې داســـې لـــيـــكـــنـــې راغـــلـــې دي چـــې پـــر ځـــيـــنـــو ادبـــي

ــوي ــا اچـ ــورو رڼـ ــزوري او نـ ــمـ ــف كـ ــيـ ــالـ د تـ ــه ــكـ ــو لـ ــلـ ــايـ . مسـ

:معاني-6

د فصاحت او بالغت مسـايـل 596دغه اثر  مخه دى چې په هغه كېد كالم

.څېړل شوي دي

:بيان-7

دى432دغه اثر . مخه

:قافيه-8

 مخه دى او په هغه كېد قافيې په اړه بشپړ معلومات راغلـي 415دغه اثر

.دي

:په پښتو ژبه كېد نظم ډولونه-9

 مخه دى اوپه هغه كېد پښتو ژبېد نظم ډولونه تشريح شـوي 200دغه اثر

.دي

:بديع-10

د علم په باب معلومات راغـلـي 400دغه اثر  مخه دى او په هغه كېد بديع

.دي

:سبك پېژندنه-11

 مخه دى او په هغه كې ډېر شرقي او غربي سـبـكـونـه مـعـرفـي 165دغه اثر

د نــوې شــاعــرۍ پــه اړه مــعــلــومــات پــه كــې خــونــدي دي .شــوي او

دي-12 ــثــر نــه ــتــخــبــات ن د بــابــو جــان مــن ــې ــشــن روه ك :پــه ګــل

 مخونو كې په ګلشن روه كېد بابو جان پر راخستل شـويـو 222دغه اثر په

پـر دغـه اثـر لـوى اسـتـاد ارواښـاد. منتخباتو بحث كوي چـې نـثـرنـه دي

پوهاند عبدالحى حبيبـي، پـوهـانـد مـېـر حسـيـن شـاه او اسـتـاد بـيـنـوا 

.تقريظونه ليكلي دي

 مخكې6پاتې:د ډورن په پښتو فرهنګ كې بې ځايه تېر وتنې-12

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال



 مخه دى په هغه كېد اكاډيميك ډورن په پښـتـو فـرهـنـګ 150دا كتاب چې

كې هغه لغتونه تر بحث الندې نيول شوي چې كله يې ضبط ناسـم او كلـه يـې

د. مــانــاوې نــاســمــې دي  د كــابــل 1358ددې كــتــاب ځــيــنــې بــرخــې  كــال

ــلـــــي دي ــيـــــو ګـــــڼـــــو كـــــې راغـــ ــې پـــــه لـــــومـــــړنـــ ــجـــــلـــ .مـــ

:ادبي نقد

 مخه دى او په هغه كې عربي، پښتو او پارسي ادبيات او 312دغه اثر: نقد-1

ــنــــې النــــدې نــــيــــول شــــوي دي ــتــ .اثــــار تــــر بــــحــــث او كــــره كــ

:تېروتنې-2

) په دغه اثر كې يې لومړى ټوك يې په د ژورنالستانو( مخونو كېد ننګرهار

د اتحاديي له خوا ددغې مقالېد ليكلو پر وخت چـاپ شـوي، پـه پښـتـو او 

.پارسي ادبياتو او تاريخ كې ځـيـنـې مـهـمـې تـېـروتـنـې پـه ګـوتـه شـوي دي

:د ادب تاريخ

:پښتانه شعرا درېيم ټوك-1

د غـړو پـه نـوم چـاپ شـوى پـه هـغـه كـې د څـانـګـې  دغه اثر چېد ادبياتـو

ــړي دي ــي كــ ــرفــ ــعــ ــران مــ ــاعــ ــه شــ ــنــ ــرش تــ ــاد دېــ ــاد رشــ ــتــ .اســ

كې-2 :پښتانه شعرا په اردو ژبه

 تـنـه هـغـه پښـتـانـه شـاعـران مـعـرفـي 834 مخه دى 520په دغه اثر كې چې

ــي دي ــلــ ــه ويــ ــرونــ ــعــ ــې شــ ــه يــ ــه اردو ژبــ ــې پــ ــوي دي چــ .شــ

كې-3 :پښتانه شعرا په پاړسي ژبه

 تنه هغه پښتانه شـاعـران مـعـرفـي شـوي 214 مخه دى 560په دغه اثر كې چې

.دي چې په پاړسي ژبه يې شعرونه ويلي دي

:مستثرقين-4

 تنه هغه مستثرقين پـېـژنـدل شـوي دي 123 مخه دى، 300په دغه اثر كې چې

استاد دغه اثر پـه. چېد پښتو، پښتانه او افغانستان په باب يې څېړنې كړې

دوو برخو ويشلى چې په يوه برخه كې يې يوې ډلې ته مستشرقين او بـلـې تـه 

د غــرض لــه مــخــې لــيــكــنــې كــړي مشــركــيــن ويــلــي دي  .يــې چــې

:پښتانه مصنفين-5

دغه اثر چې په دريو ټوكو كې دى له لومـړي ټـوك نـه تـر درېـيـم ټـوك پـورې

 تــــنــــه پــــخــــوانــــي او 613 مــــخــــه دى او پــــه هــــغــــه كــــې 1045

.معاصر پښتانه مصنفين معرفي شوي دي

:تدريسي كتابونه

:د يوولسم ټولګي پښتو قرايت-1

د 1354دغــه كــتــاب پــه د پــوهــنــې وزارت لــه خــوا  27000 لــمــريــز كــال

.ټــــــوكــــــو پــــــه شــــــمــــــېــــــر چــــــاپ او خــــــپــــــور شــــــوى دى

:د دوولسم ټولګي پښتو قرائت-2

د پــوهــنــې وزارت 1356 مــخــه دى پــه 174دغــه كــتــاب چــې  لــمــريــز كــې

د . ټـــوكـــو پـــه شـــمـــېـــر چـــاپ او خـــپـــور شـــوى دى 28000لـــه خـــوا

:بديع-3

د كابل دارالمعلمـيـن لـه خـوا پـه 1365دا هم يو درسي كتاب دى چې په  كال

دى35ګســــتـــــنـــــر ډول پـــــه . مـــــخـــــونــــو كـــــې چــــاپ شـــــوى

د مدرسو تدريسي نصاب-4 :د كندهار

ال نه دى چاپ شوى په هغه كې 252دا اثر چې  علمونه چې لـس14 مخه دى او

د مـــــنـــــطـــــق او  پـــــه كـــــې ديـــــنـــــي او څـــــلـــــور پـــــكـــــې

.حـــــكـــــمـــــت دي، مـــــعـــــرفـــــي شـــــوي او بـــــحـــــث پـــــرې شـــــوى

:فولكلور پوهنه

د اسـتـاد ال تـر اوسـه پـه ځـانـګـړي ډول د فولكلور پـوهـنـې پـه بـرخـه كـې

. كـــوم اثـــر نـــه دى چـــاپ شـــوى، چـــې پـــه النـــدې ډول پـــې شـــمـــېـــرو

:سل متله په اوو ژبوكې-1

 مخه دى او په څلورو ټوكونو كې ليكل شوى په هغه كې 400دغه اثر چې ټول

هغه عربي، اردو، پارسي، انګريزي، روسي، پښتو او تركي مـتـلـونـه راوړل

.شوي چې له پښتو متلونو سره مترادف او يا معادل يې دي

 شپږم مخ

كې-2 :دوه زره متله په روسي ژبه

 مخه دى اوپه څلورو ټوكونو كې ليكـل شـوى پـه هـغـه 2000دغه اثر چې

پـه. كې روسي متلونه په پښتو او پښتو په روسي ژبـه ژبـاړل شـوي دي

ــي دي  ــل ــه هــم راغ ــون ــل ــه مــت ــر كــې روســي او پښــتــو ورت .دې اث

:د پښتنو نكلونه او پښتو كيسې

د كـېـسـو كـتـابـونـه مـعـرفـي شـوي 112دغه اثر . مخه دى او په هغه كـې

:كتاب پېژندنه

:د فرهنګونو په باب-1

په دغه اثر كې ټول هغه فرهنګونه چې په ختيځ كې كښل شـوي مـعـرفـي

په لومړي ټوك كې پښتو فرهنګونـه،. شوي دي او په پنځو ټوكو كې دى 

دوېيم كې پارسي فرهنګونه په درېيم كې عربي فرهـنـګـونـه، پـه څـلـورم 

د  ــه او پــه پــنــځــم كــې هــنــدي فــرهــنــګــونــه  كــې تــركــي فــرهــنــګــون

.دا اثــر نــه دى چــاپ شــوى. الــفــبــا پــه تــرتــيــب مــعــرفــي شــوي دي

:د پښتو تجويدونو تاريخچه-2

دى74 لــمــريــز كــال پــه 1359 دا اثــر پــه . مــخــونــو كــې چــاپ شــوى

:ټبرپوهنه

د نسـبـي شـجـرې تـر عـنـوان النـدې پـه د ټبر پوهنې په اړه فاضل استاد

لومړى ټوك يې چې په هندوستان كـې. پنځو ټوكو كې يو اثر ليكلى دى 

ه 150د پښتنو نوابۍ او مشهـورې كـورنـۍ نـومـېـږي   مـخـه دى او پـه

 غه كې هـغـه پښـتـنـې نـوابـۍ او مشـهـورې كـورنـۍ ښـودل شـوي دي

ــتـــونـــه كـــړي دي ــې يـــې حـــكـــومـ ــتـــان كـ ــې پـــه هـــنـــدوسـ .چـ

 مـخـه55د سدوزيو پاچهانو او شهزادګانو په باب دى چـې: دويم ټوك

.دى او په هغه كېد سـدوزيـو پـاچـهـانـو نسـبـي شـجـره بـيـان شـوې ده

90د محمد زيو پاچهانو او شهزادګـانـو پـه بـاب دى چـې: درېيم ټوك

د مــحــمــد زيــو پــاچــهــانــو او شــهــزداګــانــو  مــخــه دى او پــه هــغــه كــې

ــوې ده ــان شـــ ــجـــــره بـــــيـــ ــي شـــ ــه او نســـــبـــ ــســـــلـــ ــلـــ .ســـ

د پښتنو قومونو په باب عمومـي شـجـرې دي چـې: څلورم او پنځم ټوك

. مخه دى او په كېد پښتنو قـومـونـو عـمـومـي شـجـره راغـلـې ده 258

:طريقت پوهنه

د الــفــبــا 230د طــريــقــت شــجــرې پــه دغــه اثــر كــې چــې  مــخــه دى

ــب ــيـــ ــرتـــ ــه تـــ دي60پـــ ــوې ــي شـــ ــرفـــ ــعـــ ــې مـــ ــقـــ ــريـــ . طـــ

:د استاد ژباړې

د ليكلو تر څنګ يو شمـېـر اثـار لـه نـورو د څېړنيزو اثارو فاضل استاد

ــادوو  :ژبــو څــخــه پــه پښــتــو اړولــي دي چــې پــه النــدې ډول يــې ي

:د تولستوى درې نكلونه-1

د هېواد ورځپاڼې له خوا چـاپ 1339دغه داستاني رساله په  لمريز كال

د تـولسـتـوى درې نـكـلـونـه ژبـاړل شـوي دي .شوې ده او په هـغـه كـې

:د قيصه خوانۍ خونړۍ پېښه-2

د دا ترجمه چېد قيصه خوانۍ خونـړۍ پـېـښـه پـه كـې بـيـان شـوې ده

د وزارت له خوا په شپېتمو كلونو كـې چـاپ شـوې ده  .سرحدونو چارو

:سوبهاش چند رابوس

 دغـــه رســـالـــه چـــې لـــه اردو ژبـــې پـــه پښـــتـــو اړولـــې شـــوې ده

.پـــــــه هـــــــمـــــــدې نـــــــږدو كـــــــې چـــــــاپ شـــــــوې ده

::د ابن سينا مخارج الحروف-4

په70دغه ترجمه  لمريز كېد علومو اكـاډمـۍ لـه خـوا 1359 مخه ده او

او24چاپ شوى ده دي62 مخه سريزه . مخه تعليقات يې پـرې لـيـكـلـي

:بې السو ښځه

36دا يوه منځنۍ كېسه ده چې استاد له روسي ژبې ترجمـه كـړې او پـه

مخونو كې همدا سږ كال نارنج خپرندويې ټولنې پـه كـنـدهـار

.كې چاپ كړې ده

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال



:سرېزې
كـتـابـونـو يـو لـړ فاضل استاد په ګڼ شمېر شعري، ادبي، تاريخي او علمي

د دغـې مـقـالـې لـه  د هغو راوړل او معرفي كـول  سرېزې ليكلې دي چې دلته
د اسـتـاد ځـيـنـې د يـادونـې وړ ده چـې حوصلې وتلې خبره ده، خو يوه خبره

 او اوږدې دي چې ځـانـتـه ځـانـتـه رسـالـې يـې ګـڼـلـى سرېزې دومره مفصلې 

ــه. شـــو ــتـــن نـ ــزه چـــې مـ ــريـ ــلـــۍ سـ ــجـ ــا نـ ــتـ ــيـ ــه پـــر ګـ ده لـــكـ .اوږده
:هنري نثر

ــم ــه ه ــرون ــث ــي ن ــري او ادب ــن ــاد ه ــره اســت ــې ــر ســرب ــث ــز ن ــي ــړن ــې ــه څ ل پ
.يــــكـــــلــــي دي چــــې پــــه النـــــدې ډول يــــادونـــــه تــــرې كـــــوو

:ادبي نثرونه-١
مخه دى يو دېرش ادبي او هنـري نـثـرونـه خـونـدي 150 په دې كتاب كې چې

 ددې نــثـرونــو. ژبـاړل شـوي شـوي دي چـې يــو دوه پــكـې لــه بـهــرنـيـو ژبـو 

ــو كــې چــاپ شــوې دي ــطــبــوعــات ــيــلــو م ــه بــيــالب ــيــنــې بــرخــې پ .ځ
:جاپان سفر نامهد-٢

ال تــر اوســه نــه ده چــاپ شــوې ــامــه چــې  مــخــه ده او 120دغــه ســفــر ن

دي پــه هــغــه ــيــان شــوې ــان خــاطــرې ب د جــاپ ــامــې. كــې ــرن ــه دې ســف  ل

ــامـــــوس هـــــم مـــــل ــي قـــ ــاپـــــانـــ ــى جـــ ــو وړوكـــ ــره يـــ .دى ســـ
:د امريكا سفر نامه-٣

ــه ــامــ ــر نــ ــفــ ــه ســ ــه 100دغــ ــرتــ ــه پــ ــاپــ ــا چــ ــه ده او نــ ــخــ .ده مــ
:د يمن سفرنامه-�

د هغه1369استاد په وْ او هېواد ځيـنـې خـاطـرې لمريز كال كې يمن ته تللى

ــه  ــامـ ــر نـ ــفـ ــړې دي دا سـ ــونـــدي كـ ــه كـــې خـ ــه ده 156يـــې پـ ــخـ . مـ
:شاعري شعر او-	

وْ چېد خيال بڼ يېد شعر ګـل وټـوكـاوه نـن سـبـا ګـڼـې استاد ديارلس كلن

ــعـــري  او شـ ــې لـــومـــړۍ چـــاپـــي ــه بـــه يـ ــري دلـــتـ ــمـــوعـــې لـ  مـــجـ

.بــــيــــا نــــاچــــاپــــه شــــعــــري مــــجــــمــــوعــــې ســــره وشــــمــــېــــرو
:شعري مجموعې چاپي
:د زړه وينې-١

د 1370دغه ټولګه په د لمريز كېد افغانسـتـان لـيـكـوالـو ټـولـنـې لـه خـوا

كې ښاغلي سيد  اّريانا مطبعه ده محمد رحيم بابا زي په زيار په . چاپ شوې

 په دې ټولګه كېد استاد اته څلوېښت عنوانه غزلونه، لـنـډې مـنـظـومـې او
 څــوارلــس څــلــوريــزې خــونــدي شــوي دي، چــې ټــول لــه وطــن او ازادى

د مـــيـــنـــې او پـــراخ هـــيـــومـــانـــيـــزم دى ســـره .پـــيـــغـــام لـــېـــږدوونـــكـــي
:د افغانستان بدې ورځې-٢

او درې نورې يېد چاپ انتظار. شوېده چې لومړى ټوك ملحد شاهي چاپ

.بـــاســـي چـــې هـــغـــه تـــنـــظـــيـــم شـــاهـــي، طـــالـــب شـــاهـــي او نـــور دي 
:لولپه پېغله-٣

 1374پـه لولپه پېغله هغه پنځه لس مخيزه لنډه او خـوږه مـنـظـومـه ده چـې

د ليكوالو ټولنې له خـوا پـه  ټـوكـو كـې پـه 500لمريز كال كېد افغانستان

ده پېښور په دغه منظومه كېد هغې افغانې پېغلـې كـېـسـه. كې چاپ شوې

د بيان شوې ده چې په هند كې  د ملګرو مـلـتـو يېد هجرتد سختيو له امله

د پـاى پـه دريـو مـخـونـو دفتر تر مخې ځان ته اور واچاوه ددغې   منظـومـې

ــرونــــه كښــــل شــــوي دي ــويــ ــښــــې درې تصــ ــېــ د دغــــې پــ .كــــې
:خون اشام كوروش-4

د د يوې افغانې غېرتي مېرمنې كار نامه بـيـانـوي چـې دغه پارسي منظومه

دغـه. يو ستر زور واكى كوروش يې دخپلـو اعـمـالـو پـه سـزا ور سـاوه نړۍ

د 1379قـالـب كـې ويـل شـوې پـه منظومه چېد مـثـنـوي پـه   لـمـريـز كـې

ــه 50 ــر پـ ــېـ ــمـ ــه شـ ــو پـ ــوكـ ــوې14 ټـ ــاپ شـ ــې چـ ــو كـ ــونـ ــخـ .ده مـ
:د استاد ناچاپه شعري ټولګې

 اووم مخ

له:د شعرونو لومړۍ ټولګه-1  1320 كال نه تر 1314په دغه نامه ټولګه كې

د غـزل،)60( لمريز كاله پورې وېل شوي ټوټې شعـرونـه راغـلـي دي چـې

رباعي، قصيدې، مثنوي، ترانې، ترجيع بند او تركيب بند پـه فـورم كـې 

ددغې مجموعې په وروستيو پاڼو كې ځينې مسجـع ادبـي.ويل شوي دي 

ــه دي  ــي ژبـــ ــاړســـ ــه پـــ ــې پـــ ــه چـــ ــتـــ ــم شـــ ــه هـــ ــرونـــ ــثـــ .نـــ

:د شعرونو دويمه ټولګه-2

 لمريزه پورې كابو پـنـځـوس25 لمريز نه تر 1321په دغه نامه ټولګه كې له

د ربـاعـي، غـزلـې، قصـيـدې، مـثـنـوي، ټوټې شعرونه راغلي چې دا هـم

ــورم كـــې دي  ــه فـ ــرانـــې پـ ــنـــد او تـ ــع بـ ــيـ ــرجـ ــد، تـ ــنـ ــيـــب بـ ــركـ .تـ

:د شعرونو درېمه ټولګه-3

 لمريز پـورې څـه دپـاسـه سـل ټـوټـې 1325 نه تر 1321په دې ټولګه كې له

.شعرونه راغلي دي چې دا هم په بيال بيلو فـورمـونـو كـې ويـل شـوي دي

:څلورمه شعري ټولګه

د دي60 لــــمـــريــــز كــــال 1324دا يــــوازې  ټـــوټــــې شــــعـــرونــــه

ــو كــــې ويــــل شــــوي دي ــونــ ــورمــ ــو فــ ــلــ ــيــ ــالبــ ــېــ ــه بــ .چــــې پــ

:د شعرونو پنځمه ټولګه-5

په دې ټولګه كې تر شپېتو زيات حماسي شعرونه راغلـي چـې پـه شـلـمـو

د  د دا ټولګه په يوه لنډه مـنـظـومـه پـېـل كـېـږي چـې كلونو كې ويل شوي

دى" غشي څلى "  د څلـي بـيـان راغـلـى .نومېږي او پكېد پاني پتد غزا

:د محبت نغمې-6

 ټـوټـې پښـتـو50 لمريز پورې 1357 لمريز نه تر 1330په دې ټولګه كې له

د كـوچـنـيـانـولـپـاره او پاړسي شعرونه راغلي دي چې دوه شعرونه په كې

.دي

د: الله-7  ددې ټولګې شعرونه سر تر پايه حماسي رنګ او خوند لـري او

 1330په دې ټولګه كې لـه. قصېدې، مثنوي او چار پارې په فورم كې دې

دي40 لـمـريـزه پـورې 1360لمريزه تـر . ټـوټـې شـعـرونـه خـونـدي شـوي

د شلمو او دېرشمو كلونو:روڼې اوښكې-8  ټوټې شعـرونـه دي چـې�� دا

د شپېتمو كلونو شعرونه هم په كې راغلي دي  پـه دې ټـولـګـه كـې. يو نيم

ــنـــظـــومـــې هـــم شـــتـــه دي چـــې حـــمـــاســـي رنـــګ لـــري .ځـــيـــنـــې مـ

د شعرونو او لنډو ادبي نثرونو ګډه ټولكه ده چـې نـيـم پـه: نيم ديد-9 دا

كې. پښتو او نيم په پاړسي دي  او��په دې ټولګه  ټـوټـې�� ټوټې شعرونه

و ځـواب پـه بـڼـه دي د لـيـك او سـوال .ادبي نـثـرونـه رغـلـي دي چـې

كې:د ګالنو ګېډۍ-10  ټوټې شعرونه راغلي دي چې ټـول�� په دې ټولګه

د محبت او رازو نياز ازانګې دي او په پاى كې يو دوه حـمـاسـي شـعـرونـه

د قامولۍد مينې په اوبو ولل شوي دي .هم لري چې هغه هم

 پــــــــاى

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال

د حکومت نوې کابينه جوړه شوه د افغانستان
د مياشتې په د ډسمبر د23د روان كال د ښاغلي كرزي په فرمان كې  نېټه

د راتلونكي حكومت لپاره  وزارتونه په نظر كې نيول شوي27افغانستان

د جنګساالرو شته والىكم. دي كه څه هم پدغه كابينه كېد پخوا په پرتله

دى خو داچې په هېواد كې له يوې خوا وسله نه ده ټوله شوې او له بلې خوا 

د افغان ولس سره دا ډار اوس هم  د مطمئن امنيت دنشته والي له كبله

د راتلونكې شته چې جنګساالران او ټوپكساالران به وتوانېدالى شي

د خپلو امكاناتو څخه په استفادې سره به  ملي شورا په انتخاباتو كې

. خپل پلويان ملي شورا او ولسي جرګې ته كانديدكړي

د خوابدو پخوانيو د څوكۍ پرسر د اوسنيو په هغه صورت كې كه

جنګساالرو او تنظيم ساالرو پلويان په ملي شورا كې اكثريت ترالسه 

.اداره.كړي دولت به له معينو ستوزنو سره مخامخ شي



،  خبر مرگ تأثر برانگيز اكادميسين رشاد، دانشـمـنـدسـتـرگ افـغـانسـتـان
و عـلـمـى افـغـانسـتـان رابشـدت تـكـانـه زد وبـه انـدوه جامعـه فـرهـنـگـى

كه درغم از دست دادن چـنـيـن سـرمـايـه بـزرگ اندرساخت، كدام افغانست 

مـيـدانـم تـا دربـاره ايـن معنوى متأثرومتألـم نشـده بـاشـد؟ وظـيـفـه خـود 

:شخصيت واالى فرهنگى نكاتى بقلم آورم
و رهـبـران نـهـضـت هـاى بدون ترديد، شخصيت ، اجـتـمـاعـى هاى علمى

و  آگـاهـى جـامـعـه خـويـش سياسىو مذهبى دريك كشور، در رشد شعـور

و قدرت رهـنـمـائـى خـود  و اينان با استعداد و چشمگيرى دارند  نقش مؤثر
. ميتوانند جامعه را در شاهراه خوشبختى يا كجراه بـدبـخـتـى قـرار بـدهـنـد

سرگذشت بزرگرمردان عرصه هاى دانشو فرهنگو نـهـضـت هـاى مطالعه

و جـوان مـا اجتماعى بى ترديد درس هاى  سودمندى اند كه نسل هاى آينده

. شخصيت خود را تـكـامـل بـبـخـشـنـد به آن نيازدارند تا از آنها بياموزندو 
،-يكى از شخصيت هاى بزرگ علمى اكادميسين پـوهـانـد فرهنگى كشور

 ، ، تـاريـخـشـنـاس ، شـاعـر ، نـويسـنـده ، محقق ، عالم  عبدالشكور رشاد
زبانشناس،، جامعه شناسو سياست شناس افـغـانسـتـان در قـرن بـيـسـتـم

اين شخصيت واالى فرهنگى كه جوانان ما تـا. بود واوايل قرن بيست ويكم 

و كنون كمتر شناخت درستى از وى دارنـد  واقـعـاّ مـجـمـوعـه ئـى از عـلـوم

و  اسـتـعـداد دانشهاى مختلف زمان خود بود كه بـا داشـتـن حـافـظـه قـوى

. فراگيرى در رشـتـه هـاى مـخـتـلـف عـلـوم نـبـوغ شـگـفـت انـگـيـز داشـت 
و عـلـمـى اين شخص با بزرگترينو نام آورترين شخصـيـت هـاى فـرهـنـگـى

و از اين جهت  و وطـنـخـواه منطقه همسرى ميكرد برهر افغان عـلـم دوسـت

كشـور افـتـخـار فـرهـنـگـى-الزم است تا بنام اين شخصيت بزرگوار عـلـمـى 

و بسـيـار بـجـا اسـت تـا دولـت افـغـانسـتـان بـخـاطـر قـدرشـنـاسـى   نمايـد

ــمـــى ــلـ ــا- از خـــدمـــات عـ ــهـ ــونـ ــتـ ــنـ ــوهـ ــكـــى از پـ ــنـــگـــى شـــان يـ ــرهـ  فـ

ــردم ــل مـــ ــا الاقـــ و يـــ ــد ــنـــ ــى كـــ ــمـــ ــان مســـ ــام ايشـــ ــنـــ  را بـــ

ــنـــنـــد قـــنـــدهـــار ــنـــام ايشـــان نـــامـــگـــذارى كـ ــنـــتـــون خـــود را بـ . پـــوهـ
او هـم در عـرصـه زبـان شـنـاسـى: استاد رشاد شخصيتى چند بعُـدى بـود

، هم در زمينه تاريخ افغانستان از هيچ مورخى  . عقب نمى مـانـد استاد بود

و  او همانگونه كه در زبان پشتو كه زبان مادرى اوست شـعـرهـاى حـمـاسـى
و بـرخـى از ، در زبان درى نيز اشعـار آبـدارى دارد اجتماعى بكرى سروده

استاد رشاد نه تنها در ايـن دوزبـان. را به نظم كشيده است روايات تاريخى 

، اردو تسلط كامل ادبى داشت بلكه  بر زبانهاى انگليسى، روسى، عربى

و چندين زبان ديگر هندى نيز تسلط داشتو  در زبان عربى هم تـالـيـفـاتـى،

، افزون براين استاد رشاد تنها زبان شناسو زبان دان. دارد پـرتـوان نـيـود

، فـقـه: بلكه در عرصه علوم اجتماعى  ، ادبيات، علوم سياسـى  مثل تاريخ
، عروض، بديع وبيان در زبانهاى عربىو فارسىو پشـتـو اسـتـاد اسالمى

وو در تمام. بود  اين عرصه ها تاليفاتى دارد كه شاگردان در مكاتب عـالـى

ــان از آن  ــتــ ــانســ ــغــ ــاى افــ ــهــ ــونــ ــتــ ــنــ ــوهــ ــد پــ ــرنــ ــى بــ ــيــــض مــ . فــ
اوالد كشـور سال از عمر پر بار خود را در راه تـربـيـت70استاد رشاد تقريباّ

و تدريسو رهنمائى صدها شاگرد خود در  و در پهلوى تعليم  صرف نمود

 اتم مخ

در پوهنتون ، رسالت رهنمائى پروژه هاى تـحـقـيـقـى مـحـقـقـان را كابل

رهنماى تيزس هاى پايانى دوره تحصـيـل اكادمى علوم افغانستان ونيز 

بيشترين وقـت خـود استاد رشاد. در پوهنتون كابل را نيز بعهده داشت 

 را وقف رهنمائى فرزندان با ستعدادى نموده كه يا مسـتـقـيـمـاّ افـتـخـار 
شاگردى ايشان را داشته اندو يا به او رجوع ميكردندو در رفع كاسـتـى

ــتــنــد هــاى كــار هــاى  . تــحــيــقــيــقــى خــويــش از او كــمــك مــيــگــرف
و استاد رشاد از لحاظ اجتماعى آدم خوش بـرخـورد و بسـيـار مـهـربـان

و از او كـمـك مـيـخـواسـت، بـا و هركه به او رجوع ميكرد صميمى بود

و رهـنـمـائـى مـيـكـرد جبين و لب خندان او را يارى ميرسانـد بـه. گشاده

و هيمن دليل كه بيشترين وقت  استاد وقف تدريسو رهنمائى فرزنـدان

آثار پر بار خويش نايـل دانشجويان كشور شده است، نتوانسته به چاپ 

 هـجـرى كـه مصـادف بـه 1370=م 1991شود، معهذا تاماه عقرب سـال 

، در حدود ،31سالروز هفتادسالگى اوبود ، تـاريـخـى  جلد اثـر ادبـى

و مـن تـا سـال اجتماعى از ايشان  اثـر93)ش1370( بچاپ رسيده بود

طبق ضـبـط اسـتـاد خـالـق مستقل چاپىو چاپ نشده استاد رشاد را بر

تحـريـر رشيد حساب كرده ام كه برخى از آن آثار در بيشتر از هزار صفحه 

و چندين جلد زير يك عنوان آمده انـد  و اگـر در ايـن چـهـارده. شده اند

فقط هفت اثر جديد استاد را بـرآن بـيـفـزايـيـم ايـنـك تـعـداد سال ديگر

كـرده ونـوشـتـه انـد بـه يـكـصـد جـلـد آثارى كه وى در اين مدت تاليـف 

.ميرسد
افـغـانسـتـان كـمـتـر به اين حساب ميتوان اذعان داشت كه در شـرايـط

و  كسى توانسته در مدت عمر خـود ايـن هـمـه آثـار سـودمـنـد بـنـويسـد

نفيس ازفرهنگ افغانى را بـراى نسـل هـاى كشـور از خـود گنجينه اى 

استاد رشاد خود هيچگـونـه ادعـاى اين در حالى استكه. باقى بگذارد 

و فـروتـنـى  و بـا شـكـسـتـه نـفـسـى بـازهـم علمى وفضل فروشى نـدارد

و وقتى كـتـاب يـا رسـالـه اى از شـاگـردان او طـبـع  ميخواهد بياموزد

با عالقمندى آنرا ميخواند تا چيز هاى تازه از آن فرا وبدست او ميرسيد 

و كـاسـتـى داشـتـه  و اگـر كـم . بـاشـد بـه او خـاطـر نشـان نـمـايـد گيرد
و استاد رشاد از لحاظ كركتر شخصى، مردى بسيار مؤدبو با تمكين

و صاحب علوهمت بود  و فـروتـنـى. مؤقر با پـيـشـانـى كشـاده وتـواضـع

و  در صحبت ميكرد و هـرگـاه به صحبت ديگران با دقت گوش فراميداد

ميداشت، آنرا فوراّ برخ طـرف نـمـى صحبت طرف مقابل اشتباهى وجود 

و مســتــنــد  ــخــى ــاري ــا گــفــتــن يــكــى دو مــثــال ت ــلــكــه ب  كشــيــد، ب

. را مـــتـــوجـــه مـــيـــســـاخـــت كـــه خـــود را تصـــحـــيـــح كـــنـــد طـــرف
و مقام بلند دولتى شان حـرمـت استاد رشاد اشخاص را هرگز بخاطرجاه

متوجه بوده من بارها. نميگذارد، بلكه به ميزان علميت شان ارج مينهاد 

ام كه در سيمنار هاى علمى وقـتـى يـكـى از اركـان مـقـتـدردولـت وارد 

و اداى تاالرميشد درحالى كه حاضرين از جـاى شـان بـلـنـد مـيـشـدنـد

رشـاد هـرگـز از جـايـش تـكـان احترام بـجـاى مـى آوردنـد، امـا اسـتـاد 

و اين شخص نو وارد بود كه بـه او اداى احـتـرام  او. مـيـنـمـود نميخورد

 عادت نداشت در مقابل قدرتمندان گردن

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال

 كانديداى اكاديمسين سيستانى

 بمناسبت درگذشت
 اکادميسين رشاد، دانشمند سترگ قرن بيستم افغانستان
و زشمـار خــرد هزاران بيش  از شمار دوچشم يک تن کم



و چون صاحب و وجـاهـت افراخته خود را خم نمايد عزت نفـس وغـرور مـلـى

ا  ، بـيـاد دارم كـه دولـت نـجـيـب هـنـگـامـيـكـه 1365در سـالهللا علمى بـود

ميخواست تعدادى از شخصيت هاى فرهنـگـى را كـه بـا ايـجـاد ارزش هـاى 

، از طرف دولت با دادن القاب علمى معنوى خود  مستحق قدر شناسى بودند

، مگراستاد رشاد از قبول چنين لـقـبـى بلندتر مورد نوازش قرار  بـه( بگيرند

در اين دليل كه دراعطاى القاب علمى به  فرهنگيان كشورمعيارهاى عـلـمـى

و كسانيكه مستحق چنين القابى نـيـسـتـنـد  آن نظرگرفته نميشود بـدريـافـت

و حـتـى دادن عـكـس) نايل ميشوند  از كانديد كردن آثار خود به اين منظـور

، مـگـر مسـؤوالن خود به رياست اكادمى علوم افغانستان خود دارى ورزيد

او اكادمى علوم سرانـجـام  عـكـس او را از روى اوراق قـرارداد اسـتـخـدام

.سپردند برگرفته با لقب اكاديمسينى او به نشر
،  در سمينار هاى علمى كه بمناسبت هاى مختلف در كابل تدوير مـى يـافـت
و دانش در جايش قرار داشتو وقتى نـوبـت استاد رشاد مانند كوهى از وقار

از سخنرانى او  ميرسيد تمام حضار سراپا به سخنان او گوش فرا ميدادند تـا

و جــديــد بــيــامــوزنــد ســخــنــرانــى ايشــان نــكــتــه هــاى  اســتــاد رشــاد. تــازه

مورد بحـث صـحـبـت درسخنرانيهاى خود چنان با متانتو مسلط بر موضوع 

و چند براى هيچكسى باقى نـمـيـگـذاشـت  . ميفرمود كه ديگر مجال سوال چه
و از اولـيـن از لحاظ سياسى استاد رشاد آدم دموكراتو آزاد انديشـى بـود

در. بود» ويش زليميان« روشنفكر نهضت اعضاى ، ايـن نـهـضـت سـيـاسـى

و  پس از نشر كتاب ويش زلمـيـان بـه هـمـت دوره دموكراسى شاه محمودخان

و شمسى رسما1326ًواالى مرحوم عبدالرؤف بينوا در  شروع بفعاليت نـمـود

و عناصر تحول طلب اعم از روشنفكر،  زمـيـنـدار اعضاى آن متشكل از افراد

و از اقوام مختلف افغـانسـتـان بـودنـد كـه جـهـت تـنـويـر  و تجار و سرمايدار

، تعميم علم ومعارف دركشور، مبارزه بـا مـفـاسـد اجـتـمـاعـى افكارجوانان

، بـيـروكـراسـى، تـامـيـن وخرافاتو فساد  ادارى، رشوه خوارى، اخـتـالس

و طرفدارى از حقوق  ، تـحـكـيـم عدالت، مظلومان، استقرارنظام مشـروطـه

و مـكـاتــب  ، بـاز شـدن دروازه هـاى مــدارس بـروى فـرزنــدان وحـدت مـلـى

.كشورتالش ميورزيدند
حـزب ويـش: مـيـگـويـدكـه اكادميسين رشاد طى مصاحـبـه اى در ايـن بـاره

، اولين حزب بعد از مشروط خواهان دوم است كه در كشور  تـاسـيـس زلميان

.و محركين صداى دموكراسى در كشور نيزهمين ويـش زلـمـيـان بـودنـد. شد

سخنگوى حزب ويش زلميان اولين جريده ملى بـعـد ازعـهـد«جريده انگار«

وطنو نداى خلـق بـالـتـرتـيـب بـرهـبـرى خان بود وجرايدهللا اعليحضرت امانا 

و شروع  و محمودى بعد از اين جريده ايجاد اسـتـاد. بفعالـيـت نـمـودنـد غبار

ويـش رشاد ،از مرحوم فيض محمدانگار به عنوان يكى از نخستين اعضـاى 

و هم مدت چهار سـال را درقـنـدهـار  زلميان كه هم دركابل زندانىو زجر ديده

سپرى كرده بود ياد آور ميشود، ولى پوهاند حبيبـى را از اعضـاى در زندان 

برنمى شمارد، امـامـيـگـويـد كـه او از دوسـتـان رسمى نهضت ويش زلميان 

درو در مـورد خـود صـرف. همراز ويـش زلـمـيـان بـود  يـاد آور مـيـشـودكـه

آن) درست در همان سال نشركتاب ويـش زلـمـيـان( سالگى، 26  بـه عضـويـت
حزب شامل شده استو تا كنون هم خود را از اعضاى وفادار آن جـمـعـيـت كـه

.رفته است ميداند ديگر از ميان
پشت اين حزب اكادميسين رشاد در ارتباط به اين ادعا كه گويا داود خان در

و ميگويد كه اگـر چـنـيـن ارتـبـاطـى  ، آن را از ريشه ترديد ميكند  قرار داشته
در12وجود ميداشت، پس چرا اعضاى ويش زلميان از پـنـج تـا مـدت  سـال

فــيـــض مــحـــمـــد: زنـــدان ســـپــرى كـــردنــد؟ مـــانــنـــد دوره داود خــان در

 ، ، قاضى بهرام خان ، انگار،عبدالهادى خان توخى مـحـمـد رسـول پشـتـون

و محمدعلم بڅركى وچند تن  حاجى محمد انورخان اچكزى،حاجى غنى خان

 نهم مخ

(ديگر )6مجله گوربت،شماره.
سـابـقـه دار ويـش در دهه دموكراسى استاد رشاد باتعدادى از اعضـاى

زلميان حزب دموكرات مترقى راكه از جـانـب مـحـمـدهـاشـم مـيـونـدوال 

و امتياز جريده مساوات را از حـكـومـت وقـت رهبرى ميشد، ساختند

و انديشه هـاى دمـوكـراسـى گرفتو بوسيله اين جريده مردم  را از افكار

از.وعدالت پسندىو ترقى اجتماعى خويـش آگـاهـى مـيـداد  امـا پـس

مدتى بنابر اختالف در رهبرى آن حزب، اعضاى ويش زلميان از مـيـونـد 

و ديگر در هيچ حزب يا گروه سياسى ديگرى ظاهر نشـدنـد وال .بريدند
توقعى استو در ناحيه خيـر خـانـه كـابـل دريـك استاد رشاد انسان كم

از تشويش بزرگ او تـلـف. خانه محقر زندگى ميكرد  شـدن كـتـابـهـايـش

صدمه بارانهاى موسمى بودكه جاى منـاسـبـى بـراى نـگـهـداشـت سـالـم 

جاى آن بود كه دولت از اين سرمـايـه گـرانـبـهـاى. خود نداشت كتابخانه

را علمى به نحو شايسته ترى  و شـرايـط بـهـتـر زنـدگـى نگهبانى ميكرد

و امـكـانـات  بـيـشـتـرى بـكـار هـاى برايش ميسر ميساخت تا با فراغت

از جمله كتب چاپ شده استاد رشـاد. پژوهشى خويش رسيدگى مينمود 

: از اينها نام گرفت ميتوان
، چاپ 425لودى پښتانه ،در-1 ش1336 صفحه

ش1353خسرو دهلوي شاعري، چاپد امير-2

، چاپ-3 ش1359د احمد شاه بابا دديوان غورچاڼ

، چاپ-4 ش1359دابن سينا دمخارج الحروف پښتو ژباره

، چاپ دقصه خوانۍ خونړۍ-5 ش1361پېښه

د پټې خزانې فرهنگ-6

، فارسى، چاپ در باره ظفرنامه اكبرىو ناظم-7  كابل1365آن

 دشعرونو مجموعه-8
، دحاجي جمعه باركزيد-9  1361ديوان سريزه او لغتنامه
د پښتوشرحي- 10 و ده ها 1356سريزه،د احمدشاه بابا دڅو اشعارو ،

.اثر ديگر

 كتابهاى چاپ شده استاد رشاد طبعآ از خطر نابودى نجات يافتـه اسـت
اما كتب چاپ نشده استاد اگرگم ونابود گردد مايه اندوه فروان براى او

از جـملـه كـتـاب0دوستداران كتابو فرهنگ افغانى است وبراى تمام 

: آثار ذيل نام برد هاى چاپ ناشده استاد ميتوان از

كه383پښتانه شعرا په اردوكي، در اين اثر-1 بزبان شاعر پشتون

0اردو شعر گفته اند معرفى شده است 

 تن شاعر پشتون كه به 200اثر پښتانه شعرا په فارسي كې، دراين-2

، معرفى شده اند  زبان فارسى شعر گفته اند
، در اين اثر-3  تن از مستشرقينى كه در رابطه بزبان 200مستشرقين

و فارسى 0تحقيقات كرده اند معرفى شده اند هاى پشتو

در جلد ترتيب6ادبي قاموس، اين اثر در-4  3500يافته كه مجموعاّ

0صفحه تحرير يافته است

، اين اثر-5 كه3در پښتانه مصنفين  500 جلد ترتيبو نوشته شده

0صفحه را در بر ميگيرد

كه جغرافيائى ياد-6 ، اين اثر در دوجلد تحرير يافته داښتونه

0 صفحه مى شود750مجموعاّ 

، در دوجلد-7  دكندهار تاريخي ياد داښتونه
 داحمدشاهي عصر نوميالي در دوجلد-8
، در سه جلد-9  پښتانه مشاهير
12باقى در صفحۀ نسبي شجرې، در چهار جلد- 10

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال



 لسم مخ

 داستاد رشاد په وير كېد غريب ويرنه

!آه كندهاره

 لــــــويــه كــنــــــــــــــدهــاره نــن دې بــيــا څــــــونــي ژړلــي دي

 ګــوتــې دې پــرې شــوي كــه شــمــلــې دې نـــړېــدلــي دي

د نــنــګــونــو يــې ژړا ســره بــلــــــــد نــــــه وې ــېــنــه  م

 ځاردې غـيـرتـي سـتـرګـې تـڼـاكــې يـې چـاودلـي دي

ــلـــې وه ــــــې روح راغـ د مـــاللــ ــنـــو ويـــل ــتـ  لـــرو پښـ

دي ســرې ــي ــرولـ ـــ ـــ ــبــر دايــوب يــې ښـــ  جــنــډې پــه ق

د ميونـدپـه پـټـه خـوـلـه مـاتـم نـيـــــــولـى دى  خاورې

 بــيــا يــې لــه شــهــــــــيــدو زخــمــو ويــنــې بــهــېــدلــي دي

 څليو دميرويس او احمد شا تـه بـيـا ســـــتـايـنـې دي

 شناختېد لحـد يـې خـدايـږو چــــــا ور ټـكـــولـي دي

 بياليلي ورغلې چې سـخـي تـه ګـرېـوان څـيـري كـړي

ـــــولــي دي ــيــا چــا راپــاڅـ  غــېــږ كــې خــوبــولــي يــې ب

ى د  ذكـر او زګــېـرويــو پــه خـرقــه كــې زور اخســتـى

 ګورئ له ګونبدې هســـك ته لپـې راوتـلـــــــــــــي دي

د مستـــۍد تاك لـه پښـو نـه نـن وتـلـــــــي ده  سا دې

ــي دي ــدل ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــي ــو خــوټ ــن ــه وي ــارو دې ل د ان ــې  ون

 څومره چې ويرجن يې بس نن ويردرسره ښه ښكـاري

د سـتـر دي) رشـــاد( نن مو چې تقـديـر  زنـې تـړلــــــي

د وير ټغر خپــــــــور كـړى دى  ستا پردېس بچيانو هم

 زه هم له هغو چې ستا له غېږ نه يــــــــــــې شـړلــــي دي

د د كعبې په شان سپــــېڅـلـى يـې) غريب( ټنډې  ته

 څلىد تاريـــــــــخ او شـهــــــيدان دي زېږولـــــــــي دي

د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال

!آه استاده
 كوكرې سترګې له غمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 چشمې تشي له يمه سـولې ژاړه ژاړه ژاړه

 ديدې چې موروښانه وې پـــه ديددښكلوښكلو

 لچني له ماتـمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 چينې چې خوټېدلــه ځني فيض بركتونه

 نن تشې له كــــــرمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 زينې چې پرختلو به لوړپـــــــــوړته دپوهنې

 مفلوكې له پرتــــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 دخمې چې ږغــــــــــولې يې نغمې دسوي مينې

 نن وركې له ادمــــــــــه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هاګوتې چې سخرغـــوټي دتحقيق پرې خالصېدلې

 افسوس چې بې قلـــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هالېچې چې مـــــــــــز له تې رسول درانه بارونه

 بېځواكه ســـــــوې بې دمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هاسترګې چې ليدل يې باريكۍ پرتــــــورتمونو

 وچې له نــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه!هيهات

 هامېنې سولې تورې چې پرټېك ستړي ستومان وو

 سپېرې له ډېر الـــــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هاهيلې چې پـــــــه ياديې پايېدلو ډېر كلونه

 نامرادې له ستــــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هامراندې چې كيږدۍ مــــــــــو دادب وه باندې ټينګه

 پوده دګــــــــــــــــورله يمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 رې سوې كوره چې به بېغــــــــمه باندې تللوالها

 متروكې له صنـــــــــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 هاستنې چې ماڼۍ مـــــــــــــودڅېړنې پرتكيه وه

 لړزاندې سوې بې زغـــــــــــــــمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

، محفلونـــــــــــه وجرګې مو ، مجلسونه  هاغونډې

 يومخ خالي له برمـــــــــــه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

ته)) رشاد ((  راڅخه بېل سو دروندغم چوك سوپښتانه

 چـــــــــــــغارې له عالمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه

 ګرېوان چاته كــــــړم څيرې ډك زړګى چاته خالي كړم

 بې همدمه سولې ژاړه ژاړه ژاړه))معصومه ((

 ربه پالمه پرقدم به دې ګام ږدمهال نوستا

 پرسختو پر پېچومو به دي نوم راننګومه

 اوكويل ــــ كاناډا

ـ دسهار اووه بجې2004اوله دډسمبر ع

د جمليې مجاهدد يوه شعر څو بيتونه محمد معصوم هوتك

 هيله
د هيلو دى يو ګل راغوړېدلى  چمن كې مې

د خپل وطن احساس راپارېدلى  په زړه كې مې

 زر نلرم په واك كې چې يې زه ترې صدقه كړم

 دښمن به يې لوېشت خاورې نه څو ځلې نظرانه كړم

 ځه تښته اى غليمه چې پښتون دى خوځېدلى

د خپل وطن احساس راپارېدلى  په زړه كې مې

د خيام له ＇لوريزو ＇خه
ــم ــالم آزاد نيــــــــــ ــد عــــــــــ ــرزو، زبنــــــــــ  يكــــــــــ

ــم ــاد نيـــــ ــود خـــــــود شـــــ  يكـــــــدم زدن از وجـــــ

ــسيار ــرديم بـــــــــ ــار كـــــــــ ــاگردى روزگـــــــــ  شـــــــــ

ــم ــتاد نيـــــــ ــوز اســـــــ ــان هنـــــــ ــار جهـــــــ  در كـــــــ

*** *** *** 

:پ＋تو ژباړه
ــنــــده آزاد نــــه يــــم  يــــوه ورځ عــــالــــم لــــه بــ

 يـــوه ســـاه لـــه خـــپـــل وجـــوده زه ښـــاد نـــه يـــم

ــره ــلــــه ډېــ ــړــ ــاګــــردي وكــ ــار مــــې شــ د روګــ

ال هــم اســتــاد نــه يــم د جــهــان پــه كــار كــې

د خپرو شوو ليکنو مئوليتد هغوی. په هي＆ سياسي －وند او سازمان پورې اړه نه لري. نوې هيله خپلواکه ملي، علمي او فرهن／ي خپرونه ده په نوې هيله ک３
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د كابــــــــل پــــــــه خيرخانــــــــه كــــــــې

ــله وال دي ــه وســـــــ ــو ټوليـــــــ  څـــــــ

ــي ــه ګرځـــ ــور مخـــــې تـــ ــوى كـــ د لـــ

ــمبال دي ــه ســـــ ــاروتو ښـــــ ــه بـــــ  پـــــ

ــاړه ــه غـــــــ ــالي پـــــــ  پلنګـــــــــي كـــــــ

 ترينــــــــه پلــــــــي خلــــــــك ريــــــــږدي

ــړي ــږې كـــ ــې كـــ ــترګې چـــ ــه ســـ  ايلـــ

ــږدي ــي خلــــــــك ريــــــ ــه خلــــــ  لكــــــ

ــې خـــدازده ــې بـــه چـ ــه دې كـــور كـ  پـ

 ســــپين كـــــه تـــــور ســـــړى اوســـــيږي

 خـــــو بـــــس دا راز يـــــې څرګنـــــد دى

د زور ســــــــړى اوســــــــيږي  چــــــــې

ــه ــه كلــــــ ــه كلــــــ ــور تــــــ و دې كــــــ

 پــــــه ســــــحر پــــــه غرمــــــه راشــــــي

ــورې ــه شيــــــشې تــــ ــره څراغونــــ  ســــ

ــي ــه راشــــــــــ ــرو رمــــــــــ د موټــــــــــ

ــې ــل كـــــ ــه مقابـــــ ــور پـــــ د دې كـــــ

ــى دى ــدې كورګـــ ــاده غونـــ ــو ســـ  يـــ

 يــــو ســــپين ږيــــرى پــــه كــــې اوســــي

ــړى دى ــدې ســــــ ــان غونــــــ د ايمــــــ

 نــــه عــــسكر نــــه يــــې پــــيرې شــــته

ــو د اورونـــــــــــــــ ــاروتو د بـــــــــــــــ

ــاوې ــه تـــــ ــړۍ دي ترينـــــ ــو كـــــ  خـــــ

د فكرونــــــــــــــــو د زړګوټــــــــــــــــو

 چارچــــــــــــاپير ورتــــــــــــه والړ دي

 كتابونــــــــــــــــــــــه ديوالونــــــــــــــــــــــه

ــوري ــسې ګــــــ ــاڼې پــــــ ــاڼې پــــــ  پــــــ

ــوالونه  لـــــــــــري ســـــــــــل زره ســـــــــ

ــي ــاب راواخلــــــ ــو كتــــــ ــه يــــــ  كلــــــ

ــي ــاب راواخلــــــ ــل كتــــــ ــه بــــــ  كلــــــ

ــبرې ــره خـــــ ــه ګـــــــل ســـــ  كـــــــړي لـــــ

ــي ــاب راواخلــــــــ ــل كتــــــــ د بلبــــــــ

ــي ــه وايـــــــــــ د ماللـــــــــــــې ژبـــــــــــ

ــيالبونو ــه ســـــــ ــو پـــــــ ــه څپـــــــ  پـــــــ

 دومـــــره خـــــوږ دومـــــره شـــــيرين دى

د ربابونـــــــــــو  لكـــــــــــه شـــــــــــرنګ

ــه كينــــــــې ــامخ چــــــــې ورتــــــ  مخــــــ

ــدې ووري ــور دربانـــــــ ــه نـــــــ  لكـــــــ

ــې اورې ــې چـــــ ــبرې يـــــ ــس خـــــ  بـــــ

 يـــــــــو ســـــــــرور دربانـــــــــدې ووري

ــتنه وكـــــړې ــوه پوښـــ ــرې يـــ ــه تـــ  كـــ

ــه دركــــــړي ــس ځوابــــ ــه لــــ ــو بــــ  نــــ

ــاغ شـــې ــه بـ ــم بـ  كـــه تـــش ډاګ يـــې هـ

ــړي ــه دركـــــ ــل ګالبـــــ ــه ســـــ  دى بـــــ

ــاتيږي ــرې مـــــــ ــده پـــــــ د زړه تنـــــــ

ــې رنـــــګ دى ــدې يـــ ــو غونـــ د اوبـــ

ــه ــدقه شــــــ ــرې صــــــ ــاچهۍ تــــــ  پــــــ

ــوى درويـــش دى لـــوى ملنـــګ دى  لـ

ــه راشــــــه ــې ورتــــ ــار يــــ ــه بيمــــ  كــــ

ــار دي ــې انــــــ ــبرې يــــــ ــې خــــــ  چــــــ

ــه موســـــكا كـــــې يـــــې راټولـــــې  پـــ

ــه زار دي د اللـــــــــ ــې  زر جوپـــــــــ

ــو د زړون ــې ــه ي ــون ــف ــل ــر ق  ډې

د قـــلـــم پـــه كـــيـــلـــي وا دي

ــې ــدې ويشــل ــان ــام ب ــر ق  ده پ

ــا دي د رڼــ ــې ــپــ  ډكــــې لــ

 خــدايــه شــكــر خــدايــه شــكــر

 چې پښتون قام كـې پـيـدا دى

ــوى دى ــم پ ــل د ع ــه رمــوز  پ

 لـوى عــالـم دى لــوى بــابــا دى

 عـــالمـــه رشـــاد يـــې نـــوم دى

 پښتون جم دى پښتون جـام دى

 تــرې لــوګــى او ســپــيــلــنــى شــم

د كــاروان شــعــر تــه الــهــام دى

 پيرمحمد كاروان

 كابل خيرخانه مېنه
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 ډنمارك-“ ودير”ګلمانشاه

 غـــــــــزل
 لكه يـتـيـم خـپـلـو سـلـګـو كـې بـې لـلـو اوده شـي

د دردونـو پـه زخـمـو اوده شـي  داسې مې زړه ستا

د مـيـنـې داسـتـان  څه په خندا كې اغاز راكړي ستا

 بيا لكه شمعه خپلو اوښكو كې ورو ورو اوده شـي

د يـار كـوڅـو كـې  پرهر پرهر په وينو سـور ارمـان

 شي رانه پاتې سـر مـې ځـي پـه زنـګـنـو اوده شـي

د زړه پـه ويـنـو كـوم د مـيـنـې اوبـه خـور  خود بـه

د پښـتـو اوده شـي د غـزل تـوري  خداى مه كړه نه

د بـې غـورۍ ټـاپـو تـه  بيا به مې وړي ياغي توپان

 كــه مــاڼــو ګــان رانــه پــدې ويښــو څــپــو اوده شــي

د اوښـكـو سـېـالبـونـه وه پـدې كـوڅـو كـې  پرون

د ريا دسـمـال يـې الس كـې پـه زارو اوده شـي  نن

 يو خړ څادرې ويښه وم چې سر په سر حساب كـړي

د د چيغو شـور يـې پـه لـېـمـو اوده شـي“ ودير” كه

 ډنمارك10/2004/ 20

 سوي６ن-مالمو“ حليم”قدرت اهللا

 غــــزل
د م７و ايـرو مـنـ＃ کـ３ انـ／ـار پـاتـه دی
د قــرار پــاتــه دی  امــيــد مــ３ زړه کــ３
 جــانــانــه ＇ــنــ／ــه زړه کــ７م 請ــبــر درنــه
ال پـل پـردغـه الر پـاتـه دی  ستـا چـ３
ــرې ــ５ ــه ل ــان ــه ＄ ــورا ل ــه شــ７ې ب  ＇ل
د －ــلــو هــار پــاتــه دی  پــه غــاړه ســتــا
 －ــودر هــغــه دی مــازديــ／ــر هــغــه دی
د پــ５ــغــلــو！ــو لــه کــتــار پــاتــه دی  خــو
ــ７ې ــه وکـ ــونـ ــارانـ ــم بـ د رحـ ــوال  مـ
ــه دی ــات ــدهــار پ ــن ــارو ک ــه ان  ســ８ ل
د تــلــو مــ３ مــيــخــانــ３ تــه نشــي  تــکــل
د ساقي الس کـ３ جـام تـيـار پـاتـه دی

ــمــه” ــي ــان“ حــل د ادب د＊ــمــن ــي  ت＋ــت
 چـــــــ３ پر ډ－ــر محـــــمديار پاتــــــه دی

 سويډن-مالمو“ تالښ”عبدالباقي

د علم ډيوه
د عـلـم بـلـې شــي  وركـې بـه تـيـارې شـي كـه ډيـوې

 زړونه به نږدې شي كـه وروي پـه مـخ كـې پـلـې شـي

و داســى كــړو لــه كــلــونــو غــوږ  ډېــر دي افــغــانــان

 كله بـه دا ډلـې پـخـپـل مـنـځ كـې سـره خـپـلـې شـي

د نـړۍ پـه هـغـه سـيـمـو كـې  جوړې بـدبـخـتـۍ وې

 چېرته چې تقسيم يېد مـلـت پـه نـوم څـو ډلـې شـي

د خلكو خـواخـوږي لـه مـنـځـه والړه شـي  چېرې چې

د مـظـلـوم فـريـاد زر ځـلـې شـي  ماتـې كـكـرۍ شـي

ــرم“ تــالښ” زه  دردونــه پــه خــاطــر ددې فــيــتــنــې ل

د ولـې ولـې شـي  چېرته وروګـلـوي چـې پـه بـدلـون

 غاټولۍ ــ امريكا

 زما هېواد خو داسې نه وو

وود اچې زه پسې غمـــــجن شـوم  زما هېواد خو داسې نـه

 غـرونـه غـرونـه هـم هـوارې ښـــــــه هېواد زرغونې دښتـــې

و اوس چې وينم شاړې شـــــــوې  ايشيا تاج خو داسـې نـه

وود اچې زه پسې غمجـــــن شوم  زما هېواد خو داسې نـه

 نه يې كسب او نه كار شـتـه نې ښوونځى او نې تحصيل شته

وو ټول كوچنيان يې ناپوهان شول  پوهنځاى خو داسې نـه

وود اچې زه پسې غمجن شــــــوم  زما هېواد خو داسې نـه

 ټـولــې زېـرمــې تـاال كــيــږي دا چــــې اوس ورته ګـــــــــــورم

د السه وشــــــــول د چـــــــــا وو دا  يو افغان خو داسـې نـه

وود اچې زه پسې غمجن شــــوم  زما هېواد خو داسې نـه

د وطـــــــــــــن خلــــك  څوك ناروغ اوځـيـنـې مـړه شـول هغه ټول

ال عالج وه وو مــــــــــــــرضــــــونه  درملځاى خو داسې نـه

وود اچې زه پسې غمجـــــن شوم  زما هېواد خو داسې نـه

 ولــې اوس ســره يــو نشــو چې اخير ســـــــــــره يو كيــــــږو

وو! وطنوالو كه څوك وايي چې پخوا السره يو وو  اتحاد خو داسې نه

وود اچې زه پسې غمجن شــــوم  زما هېواد خو داسې نـه

 پــيــدا كــيــږي نــور دردونــه زه هغــــــــــــه درد هــېرومــــــه

يم“ غاټولۍ” وو په درد اخــــته  درد درمان خو داسې نه

وود اچې زه پسې غمجن شــوم  زما هېواد خو داسې نه

 محمد ګل شبګير يار ــ مالمو سويډن

د وطن ياد
د وطن  كله به ووينم سمسور باغ او بهار

د وطن د وطن ــ ښكلى نظار  ګل او ګلزار

 زموږ خپلواك افغانستان ازادي شوه زوال

 اوس يو اخته په جنجال

د وطن  په ټول نړۍ كې افغانان ونيم فرار

د وينو په خيشت وخوړ خمير د وطن خاورې مو

د ضمير  فكر وهه

د وطن  پيدا مو نكړ يو منصف او نه غمخوار

 په وطن لوبې كوي هر سيال او ناسيال په غرور

 تاريخ شو وركد غيور

د وطن  اقتدار واخيستى په الس كې هر خركار

 هر چا منزل ته چوكۍ عجب كارونه وكړه

 ډېرو جنګونه وكړه

د وطن  ابادۍ والړې كنډوالې شوېد هر ښار

د سپين قران دى آغاز كړى كالم  هر چا په نوم

 پاى ته ظالم شي تمام

د وطن  خلك جنګيږي هر يو ځان غواړي سردار

د باغ څو رنګ پروانه“ شبګيريار”زه د افغان

 ته مې وګوره سينه

د وطن  ما پر سينه باندې راوړى دى پرهار

د افغانانو سره د مډال ګټونكې جميله مجاهدد مالمو د جرمنيد پالم

د مالمو په ښار كېد اوسي2004د د ماللۍد مجلېد امتياز خاونده او مسئوله مديره جميله مجاهدد سويډن د مياشتې په څلورمه نېټه د ډسمبر دونكو افغانانو كال

د يوې غونډې په ترڅ كې ليدنه وكړه د جميلې مجاهدد لنډې پېژندګلوۍ او نوموړېد ژورناليستيكو،. سره د هركلي په ويلو او د حبيب اهللا غمخور لخوا غونډه

د دفاع په الره كېد نوموړېد تالښونو په څرګندلو سره پيل شوه د حقوقو څخه د ښځو د خپلواكۍد نشريېد امتياز خاوند. اجتماعي، سياسي او وروسته له هغه

د  د ګډ كار د حقوقو. كالو خاطرې بيان كړې25يوسف هېواددوستد نوموړېد پخبواني همكار په توګه وروسته تر هغه اغلې جميلې مجاهد په افغانستان كېد ښځو

د غونډېد برخه والو سوالونو ته يې ځوابونه وويل د څرنګوالي په هكله هر اړخيزې خبرې وكړې او . او مطبوعاتو
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، در چهار جلد- 11 مٍتله په اوه ژبو ، فارسى، انگليسى،( سل بزبانهاى پشتو

) روسى، اردو، تركىو عربى 

 دخوشحال فرهنگ، در هفت جلد- 12

، عربى، تركى( دفرهنگونو په باب،- 13 شامل فرهنگ هاى فارسى، پشتو

0به ترتيب الفبا)، هندى

در- 14 ،  صفحه 371بديع

در- 15 ،  صفحه 370بيان

در- 16 ،  صفحه 300قافيه

 صفحه 1017عروض ،دوجلدحاوى- 17

در-18  صفحه 383معانى،

، فارسىو عربىدر- 19 ، در مورد ادبيات پشتو  صفحه 223نقد

، رونى اوشكى- 20 كه) سه مجموعه شعر(د زره وينى، الله و ده ها اثر ديگر

و اشعار استاد ميتوانند به از حوصله اين گفتار بيرون است، عالقمندان آثار

و احوال استاد نوشته شده  خود استاد يا به مقاالت ديگرى كه مختص به آثار

0اند رجوع كنند

: دو نمونه از اشعار درىو پشتو استاد رشاد

و تحصيل يافته بنامهاى خالد رشاد،:استاد رشاد صاحب چهار پسر رسيده

و احمدشاه رشاد استند كه همگى تحصيالت  ، شيرشاه رشاد طارق رشاد

و يك دختر شان بنام مرغلره. خود را تا سطح دكترا به پايه تكميل رسانده اند 

نيز تا سطح داكترى تحصيل كرده است، حتى دختربزرگتر

 كه بنابر شرايط نامساعد زمان از امكانات تحصيل»كوكوخورى«استاد

رسمى برخور دار نشده، اما بر اثر استعداد ذاتىو تالش شخصى امروز يكى

از شعراى حساس زبان پشتو استو اشعار وى در نشرات برون مرزى افغانها 

و بيگاه به نشر ميرسد .گاه

من كمتر خانواده اى را در افغانستان سراغ دارم كه تمام فرزندان آن از عالى

و در پهلوى تخصص تحصيلى وكارى  ترين سطح تحصيالت برخوردار باشند

و پژوهش هاى اجتماعى نيز  و نويسندگى و سرودن شعر خود، در ادبيات

و اين خانواده همانا خانواده  و دسترسى داشته باشند بطور كامل وارد

داكتر خالد رشاد اساساّ متخصص قلب. فرهنگى استاد رشاد قندهارى است 

دريكى از شفاخانه هاى جاپان است، اما شعر ميسرايد واز عهده نويسندگى 

شير شاه رشاد نه تنها انجنير جيولوجى ومعادن. نيز بخوبى بدر آمده ميتواند 

و  و علوم سياسى نيز تحصيل كرده است، بلكه درعين زمان در رشته حقوق

طارق رشاد اساساّ. در كنفرانس هاى علمى سخنرانى هاى عالمانه ميكند 

، اما در سرودن شعر پشتو يكى از پيشگامان شعر جديد  داكتر طب است

و اجتماعى از پدرش پيروى ميكند  و عالوتاّ در پژوهش هاى تاريخى . است

و نيز( ، ديده شود مقدمه او بركتاب ويش زلميان نوشته محمد علم بحركى

 ياد نامه عالمه حبيبى چاپ»دافغان شمله«ديده شود مقدمه او بر كتاب 

و بعد در امريكا در رشته) هالند احمدشاه رشاد كه در كابل در رشته زبان

، نه تنها در زبان پشتو شعر ميگويد بلكه در زبان  كامپيوتر تحصيل كرده

و به هردو زبان شعر نغز ميگويد  . فارسى نيز طبع آزمائى ميكند

بنده درگذشت اين دانشمند سترگ افغان را يك ضايعه جبران ناپذيرعلمى

و  و تمام دوستان ، خانواده محترم رشاد تلقى كرده، به همه فرهنگيان افغانى

و يادش را گرامى  و شاگردان وى تسليت ميگويم وروانش را شاد عالقمندان

. ميخواهم

 ختم

 ميالدى 2004 دسمبر4

 دي؟ دا هغه نه

؟! شاعرانو اى  تاسې واياست حماسې وچاته
؟ د وران وطن دخپلواكۍ تودې نغمې وچاته

؟ افتاسي د راديو دچا ده ، دا دستگاه  پوهيږى
؟ د تېر ايستو دچا ده د خوار ملت  ازاد وسيله

؟ دا  هغه نه دي چې په پت يې دافغان لوبى كړې
؟ په د آزاد افغانستان لوبې كړې  استقالل يې

مُلو دا هغه د  نه دي چې جامونې هسكول
؟ د جورېدو په هليو  دشپارسم جمهوريت

ده چې د كريملين دعبادت كعبه  دروارزه يې
وه چې يې  په غاړه دماسكو دغالمۍ رشته

د سرحدي ليكې په شان نه مانه  چې يې آمو
،د  روس له يوغه يې آزاد افغانستان نه مانه
د وطن دا  هغه نه دي ،چې يې خرڅ كى استقالل
؟ په د وطن  سرو لښكرويې پاماله كړ اقبال

له دملك د پردو په تندرو توره كړ  سپوږمۍ يې
لهد  بخت كاسه يې دافغان اولس نسكوره كړ
د مينې دا  هغه نه دي چې يې قتل كړه دوستان
؟ په د مينې  زندانو كې يې وراسته كړه مينان

الس دوى د وطن ديرغلگرو په  نه لوټلو
 دوى نه وژلو پر هرځاى دسرو لښكرو په الس

، چې يې كړل آبادۍ بر بادې دا  هغه نه دي
و ښادۍ بر بادې؟ د روس لپاره ددې ملك ښې

، چې دې ملك ته يې بربادۍ را وړلې دا  هغه نه دي
د مريتوب درنې بېړۍ را وړلې پښو  ته يې زموږ

 غيرت دلتى تخمونه دنفاق په خرورو وكرل
، اغزي يې په پټو وكرل  گلونې وكښله

سئ! شاعرانو اى !د دې ډلې ناكردوته، ځير
و كردو ته ځير سئ ، وطنپالو !د دې در وهلو

د دې ټگانو په خو له  گورئ تېر نه باسئ اولس
لهد ، غولونكو، مداريانو په خو  فريبكارو

، احتياط كوئ په تاسې دا ملت غولوي  گورئ
 نيرنگو په افسانو ولې نعمت غولوي
د ملك  وطن پلورونكو خرڅه كړې آزادي ده
د ملك  دغو نا سيالو سودا كړي آزادي ده

 پردۍ شمعې پتنگانو ته نغمې مه واياستد
د استقالل له وياړه ډكې حماسې مه واياست

) اسد27 ش، براى مشاعره راديوئى 1369اسد20(
پهد استاد په دري ژبه . پاڼه كې لوستالىشئ13شعر

د مبارک９پيغام د رارس５دو له امله د نوي عيسوي کال
!درنو ه５وادوالو او له وطن ＇خه ل５رې خورو ورو پرتو مهاجرو وطنوالو

د د 2005د نوې هيل３ اداره تاسو درنو ه５واد والو ته  عيسوي کال
د زړه له کومي مبارکي وړاندې کوي چ３. رارس５دو له امله هيله مند يو

د  د افغان ولس او ！ول３ ن７ۍ لپاره له ＄ان سره راتلونکی نوی کال
سول３، آرام９ او خوشبخت９ ز４ری راوړي، او زموږ －ران ه５واد له دغو 
د ＇و لسيزو راپدې خوا الس په －ر４وان  ناخوالو او بخدبختيو ＇خه چ３

کون６ه مور، يتيم ماشوم او معيوب وطندار مو پدې. دی خالص شي 
د مطمين او هوسا ژوند کولو امکانات پيدا ک７ي . وطن ک３

 اداره
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 خطاب به افغان

 اكادميسين عبدالشكور رشاد

و داؤد  زمـان رفـت جـالـوت لعين آمــــــــــــــــد

و صـــــد واى كه آن رفت  صدحيف كه اين آمد

 بــــــــــــــــــــال اشهـب كـشور افتـاد بـه گـرداب

 رفت از دست چنان شاهسوارى كه عنـــــــــان

 ما دستخوش آز يزيــدان شــــــــــــــــــــد ميـهن

و شبلى به  خزان رفت شعرى به بهار آمـــــــــد

 چــــــــوبشنيد حجاج زحيـرت بـه فـغـان خـاسـت

 رفـت بيـداد كه بـرآل محمــــــــــــــــــــد زخسـان

 كـــــــــــــــاخ بزرگان آغشته به خون ديد زبس

و ناهيد به  فــــــــــغان رفت بهرام به رقص آمد

( آزادى كشور زسيـــــــــــــــــــــه كارى )غادر( (

و با قوت غولى  زكمــــــــــــان رفت تيرى شد

 از مدد روس برگاه سليمــــــــــــــــــان بنشست

و خاتـــــــــــــم  زميان رفت ديوى به فسون آمد

 تيره روانان نورى نتوان يافـــــــــــــــــــت ازين

و خير از  سرمـــــــــــــان رفت اهريمن شر آمد

 كشور افغان محـــــــــــــــــــروم شد از فره دين

و بازى كه  چنــــــــــان رفت بومى كه چنين آمد

 كمـــــــــــــــونيزم افسوس كز افزايش صفراى

 رفت شيرينى دين از دهن نسل جــــــــــــــــوان

 پرچــــــــم اسالم گشته است درين خطه نگون

و ايمان زميـــــــــان  رفت واويل كه شرك آمد

و زمين رفت به انــــــــــــــــــدوه نيرزد گر زر

 زنان رفت ننگ است اگر سنت تزويــــــــــــــج

ر افغان به مثل و پرندش  تيــــــــــــــــــــــــغ

 اين تيغ بران رفت دردا كــــــــــــــه پرند از دم

 ايمـــــــــــــان چون سرد شد اندر دل اوجذبه

 از بازوى مردانه اش آن توش وتــوان رفت

و شغايش بر بودند تيغش  بشكســـــــــــــــــــتند

گُرد به بازيچه سنان رفت از پنجـــــــــــــــه اين

 غرق است به خواب خوش ومست ازمى غفلت

 كوبيد به گوشش كه وطـــــــــن از كف تان رفت
 طــــــــــــــــــــاغوت گرديد مسلط به وطن فرقه

و شأن  رفت اى حارس دين حيف كه آن شوكت

 خاك وطنــــــــــــــــــــــــــت را بسپردند به كفار

!رفت خاكم به دهن خيز كه افغان ستـــــــــان
)ش، خيرخانه مينه1357ثور14(

 2/12/2004مالمو سويډن حبيب اهللا غمخور

!داروا＊اد اکاډيميسن پوهانداستاد رشاد ياد دي آبدي وي
د آدبياتو ،هنر اوتاريخ ځالنده ستوري عالمه پوهاند اكاډميسين عبدالشكور پرون دافغانستان

دپښتو ژبې لوى آدب پوه. ياد دې آبديوي.له فاني دنيانه دآبد لپاره سترگې پټې كړې )) رشاد (( 

پدغو سترگو پټولو )) رشاد (( ،پر هېواد مين، ډموكرات سياستوال او سر غندوى استادعالمه 

نه تنها پښتو دانصاف له مخې دري هم يتيمه شوه، اوددغه. سره دافغاني آدب نړۍ ټوله تاريكه كړه 

د هېواد پر فرهنگي او آدبي نړۍ وغوړېده، دډېر وخت لپاره زموږ په  فرهنگي ناورين سيورى زموږ

 . غمځپلي هېواد كې بياداسې چړې نشي پيداكېداى
په» رشاد«پياوړي عالمه استاد پوهاند ل څو نيم ګړو ورځوپه ګډون83 دخپل عمر  كلونو اوټول ټا
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، او هم دنړۍ دكاروان نه بايد شاته پاته نشي،په علم او پوهه كې غالم نشى، كه يې دجگړې  ځلمى

په ډگر كې گټلې په سياست كې بايلل ورته پېغور وي، كه پښتو يا دري ژبى وى دفارس نوكر نشي، 

كه ځوان دى گوډاگى نشي، كه افغان دى په آدب، كلتور، فرهنگ، ټولنيزو اړيكو هيواد پېژندنې 

او انسان ته په درناوي ،غيرت، پاك لمنۍ كې پاته رانشي،كه انسان دى انسا نيت، بشري عاطفي، 

و نوع پرستي هېره نكړي، تر ټولو وړاندې كه پېغله، ښځه او يا مقدسه مور ده  ا انسان دوستي

وي. دماشوم په روزنه او وطندوستۍ ته په صداقت كې تر نوروپاته رانشي  اوكه ماشوم يا زلمى

كُل كې انسان ته په درناوي او چوپړ كې شاته نه وي  . مور ،پالر ،مشرانو ،گاونډيانو ،هېوادوالو په

د مكتب تګالره د استاد .دا وه

ا ستادعالمه پوهاند رشاد ملي اسالمي او وطني چوپړ په همدغو نيمگړو يادونو كې په لنډه دگران

.توگه كېداى شي
 دخپل لنډ ژوندپه اوږدوكې هغه څه سرته ورسول چې ډېرو دهغه»رشاد«ستر استاد عالمه پوهاند

ا وهوډ يې » رشاد«لوى استاد عال مه پوهاند. باله» خوب او خيال«دسرته رسېدو په هكله تصورنه
نه زيات علمي ،آدبي، فرهنگي اوتايخي اثار زموږ دجگړه ځپلي هېواد په ډېرو»94«د

د ناخوالونه ډكو شرايطو كې چې ورته ځينې   ددموكراسۍ لسيزه،دځان غوښتنې«ستونزمنواو

، جهادي او داسالمي عمارت ټول واكې، اوراوروسته دآيتالف ا وعبوري اداره(واكدارې ) موقته

، وليكل او دهېوادراتلونكې نسل ته په ميراث پرېښوده، هغه نسل ته چې استاد»وايى

 آن دځوانۍپه مستو شپو اوورځو كې دهغوى دا نساني او روا حقوقو څخه»عبدالشكور رشاد«

دمالتړاو دفاع په منظور هر څه پر ځان گا للي، ولې همېشه يې پر دې ټينگار كاوه چې ځوان نسل

، او دا دافغان هېواد  دي دوى بايد داسې) جوړوونكي(»بنايان«زموږدټولنې راتلوكې جوړوي

د بيارغاونې لپاره دميرويس نيكه او لوى احمدشاه غوندې  وروزل شي تر څووكوالى شي دهېواد

.دافغان ولس دچوپړ جوگه شي

دگران استاد په اند نه بايايد افغانان همېشه دمهربانو همسايه گانو ځيره خور او خيرات خور وي،

  . يادعربي شيخانو او نورو بهرنيانو لورونو ته منتظراو سترگې په الر وي
ه او بل نامه» رشاد«عالمه استاد بې« دداسې اندونو سره كوم چې پايله يې په يو غالمي، قومي

اتفاقي،ژبني، مذهبي، او منطقوي اختالف، دملي غرور تر پښوالندې كېدنه، او افغان اولس 

كه دويښو.دهرپردي كس او نا كس تر واك الندې راوستل وي سخت ملي غبر گون ښودلى دى 

خو-ځلمو نهضتد خپلو ملي تالښونو سره  ؤ د ديموكراسۍ دښمنو لخوا ډېر پخوامنحل شوى سره

غ تر هر اوسني» رشاد«په حقيقت كې استاد   غوندې څو دگوتو په شمار ژونديو ويښو زلمو دا بير

خو. سياتوال اوچت ساتلى دى خير كه دوى پاركوته ندي وتلي، او لوى الريونونه يې ندي جوړكړي

. درسونه وركړيدي»مال او سر تر وطن جار«دوى پخپلو جونگړو كې افغان شاه زلموته 
د پوهنتون په انگړ كې جوړيږي، همدا پوهنتون زما وړانديز دادى كه دلوى استاد مزار دكندهار

د  د پوهنتون«دې شي» په كندهاركې درشاد د افغانستان ولس مشر. په نا مه ونومول همداشان

او ښاغلي حامد كرزي ته وړانديز  كوو چې دكابل په ښار كې هم يو له علمي يا فرهنگي مركزونو

د لوى استاد عالمه رشاد په نامه ياد شي  فكر كوم هيڅ افغان په سياسي اصطالح. موسسو څخه

به) پښتون، تاجك، ازبك، هزاره، تركمن، چهارايماق، بلوڅ، نورستاني، هندو او نور قومونه(

د ستاينې او منلو وړ د اوسني حاكميت دا ډول كړنه به دوى ته پدې كار نه دا چې خفه به نشي بلكې

.وي

دنړۍ په ټولو هېوادونو كښې دا يو منل شوى معمول دى چې واټنونه، ميدانونه او علمي مؤسسې

راشئ چې موږ هم دا ښه عنعنه پخپل. پشان كسانو او عالمانو په نامه نومول كيږي» رشاد«داستاد 

.پاى.هېواد كې پياوړې كړو

 پيغام تبريكى

و هموطنان ګرامى دور از ميهن !وطنداران عزيز

اداره نوې هيله بهترينو صميمانه ترين تبريكات

 را 2005خويش را بمناسبت حلول سال نو عيسوى 

. به همۀ شما از صميم قلب تبريك عرض ميدارد

و سرشار از به اميد يك افغانستان آرام، آزاد

 اداره. دوستىو صميميت ملىو ميهنى
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 ډنمارك-دستګير خروټى

 گلوباليزم او ورسره ＇و خبرې
 گلوبال５زم يو ور＄نی او تاريخي ضرورت دی

دېد غربي اروپا په هېوادونو كې د قـانـون واكـمـنـي پـه د فردي واكـمـنـيـو پـه ځـاى

د پـوهـانـو او هېوادونو كېد كورنيو جگړو الملونه له منځه يوړل او ورسـره جـوخـت

د واكمن كېدلو پـوښـتـنـه را پـورتـه  فيلوسوفانو له خوا په بين المللي ډگر كېد قانون

. دوى په دې باور چې لنډ محاله اور بندونه دسولې له كار سره مرسته نشې كـوالى. شوه

د قــانــون پــه وســيلــه حــل شــي . دوى ټــيــنــگــار كــاوه چــې نــړۍ والــې ســتــونــزې هــم

)د هــمــېــشــنــى پــه لــور( الــمــانــي فــيــلــوســوف ايــمــانــويــل كــانــت پــه خــپــل كــتــاب

د اتحاد په نوم طرحه وړانـدې كـوي او بـاور د ملتونو د نړۍ والې سولېد تأمين لپاره

ــه راشــي ــځ ت ــن ــۍ م ــن ــم ــون واك ــان د ق ــه ســطــحــه ــړۍ وال ــه ن ــود چــې پ ــې درل .ي

د وسـيـلـې پـه د حـل د سياسي اختالفونـو هغه همدارنگه باور درلود چې تر څو جگړه

هـغـه. توگه له منځه والړه نشي سياست له اخالقي ارزښتونو سـره نـه هـمـغـاړى كـيـږي 

ټينگار كاوه چېد انسانانو حقونه هغه وخت مطرح كېداى شي چې يرغـلـگـرې جـگـړې 

د بربـريـزم مـيـراث بـلـلـه. او جگړيز تېري له منځه ووځي  لـه پـه اروپـا كـې. كانت جگړه

د)) نوره بايد جگړه نهوي(( نړۍ والو جگړو وروسته به ويل كېدل دواړو د جـگـړې او

-ددې مانا دا وه چې داسې يـو نـړۍ. مخنيوي لپاره به په نړۍ وال يووالي ټينگار كېدو 

د سياسي اختالفونو په حل كېد يوې وسيلې په وال مكانيزم جوړ شي چې له يوې خوا

كـې عـدالـت تـأمـيـن كـړي او پـه بـل بلې خوا په نـړۍ توگه جگړه له منځه يوسي او له 

د ملگرو ملتونـو ټـولـنـه. عبارت په نړۍ كې هم قانون واكمن شي  د همدې هيلو په بنياد

. جوړه شوه

همدارنگه هيلې دا هم وې چېد انسانانو حقونه او آزاديگانې لـه يـرغـلـونـو او تـېـريـو

د عدالت په تأمين كې دا هيلې تـر اوسـه هـم تـر. وساتل شي  خو دجگړو په مخنيوي او

د مخـنـيـوي پـه. سره شوې نه دي  په شلمه پېړۍ كېد زبرځواكونو تر منځ انډول دجگړو

د دو بالكونو تـرمـنـځ پـه. كار كې يوه وسيله شمېرل كېدله  دې طرحېد ختيځ او لوېديز

 خـــو پـــه عـــمـــل كـــې دواړه. پـــوځـــي او اقـــتـــصـــادي بـــرابـــرۍ تـــكـــيـــه كـــوـــلـــه 

ــرتـــري تـــر الســـه كـــړي ــپلـــه بـ ــيـــا وو چـــې خـ ــر. لـــوري لـــگـ د زبـــرځـــواكـــونـــوتـ

. منځ پوځي انډول ونشي كوالى په نړۍ كېد سولې له بسيا كېدو سـره مـرسـتـه وكـړي

د بېلگې په توگه په ويتنـام. همدې زبرځواكونو پخپله په نړۍ كې لوى تېري تر سره كړل

د شوروري تېري يادولى شواو پخپله هم په ښـكـاره او پـټـه د امريكې اوپه افغانستان

د بل ضد يې هڅې كولې .يو

د ظـلـم او تـېـري دوران وو د زبـرځـواكـونـو د كمزوريو دولتونو پـه ضـد د. دا دوران

د تېريو او يرغلونو له امله شلمه پـېـړۍ پـه ويـنـو لـړلـې يـوه پـېـړۍ وه د. زبرځواكونو

دوه قطبي نړۍ په يوه قطبـي نـړۍ. كمونيزم په ړنگېدو سره نړۍ وال سيستم هم بدل شو

د دو زبرځواكونو په ځاى يو زبرځواك منځ ته راغى  د يوازني. بدله شوه او اوس امريكا

پـه نـړۍ زبرځواك په توگه هڅه كوي په نړۍ كې سوله خوندي كړي اويا په بـل عـبـارت 

د امـريـكـې. واكمن كانـدي )) نوى نظم(( كې  د وروسـتـيـو كـلـنـوپـېـښـو او پـه عـراق

. ورورستي يرغل وښودله چې نړۍ په يو قطبي كېدلو سره هـم يـوه خـونـدي نـړۍ نـه ده

.گلوباليزم پراختيا مومي او مخ ته ځي

د نړۍ وال كـېـدولـو پـروسـه پـه يـوه له ستونزو په تېره بيا له سياسي ستونزو سره سره

د ودې او پراختيا په كار كې اقتصاد، اقتصـادي. ټاكونكي ځواك بدليږي  د گلوباليزم

د تيكنولوژۍ چټكه وده مركزي او ټاكوكى رول سـر تـه رسـوي پـه دې دوه اړيكې،او

يو شمېر ستـونـزې هـم. برخو كېد نړۍ هېوادونه په چټكۍ سره يو له بل سره تړل كيږي 

. نړۍ واله بڼه غوره كوي او ددې ستونزو په وړاندې هېوادونه واړه شوي او واړه كـيـږي 

د نـاكـامـۍ هغه هېوادونه چې له گلوباليزم سره نشې همغاړي كېداى كمزوري كيږي او

د گلوباليزم په پروسه كې يوازې پياوړي او هوسا مـلـتـونـه پـه بـري. الره وهي  همدا دم

د سـيـاسـي. سره ځانونه سمبال كوالى شي  خو تر اوسه پـورې اقـتـصـادي گـلـوبـالـيـزم

اقتصادي او تخنيكي برخوكېد نړۍ وال كېدلو چټكه ودهپه.گلوباليزم په مانا نه دى

د چټكو بدلونونو غوښتنه كوې  .په سياسې او حقوقي برخو كې هم

د اروپـا راتـلـونـكـى څو ورځې پخوا په اروپا كېد پنځه ويشتـو هـېـوادونـومشـرانـو

د نړۍ وال كېدو په لور نه يوازې اقتصادي، بلـكـې لـوى. اساسي قانون السليك كړ  دا

د يوه گډ قانون واكمنۍ تـه. سياسي پر مختگ هم وو  د پنځه ويشتوهېوادونومشرانو

دا هغه هېوادونه دي چې پېـړۍ پـېـړۍ يـې ېـوـلـه بـل سـره جـگـړې،.د منلو رايه وركړه

 دا هغه ملتونه دي چې يـو پـه بـل يـې يـرغـلـونـه. توربورگنۍ او پوځي سيالۍ درلودې 

له بده مرغه. او تېري كړيدي، خو نن دا ټول شاته پرېږدي او له يوبل سره يو كيږي

دى په افغانستان كې  د نړۍ له كاروانه شاته پاتې چپ افراط او سكتريزم دومره

د ځـان را ايسـتـلـو وس نـلـري  د مـلـي هـويـت. چې له قومي او قبيلوي هويتونو

دوى په دې تـوگـه. په ځاى په قومي او سميزو هويتونو تكيه كوي)) افغانيت((

غواړي په افغانستان كې موازي ټولنې جوړې كړي يا په ټولنه كې ټـولـنـې او پـه 

.ملت كې ملت جوړ كړي

 هر ټولنيز گډون په هر بنياد چې وي گډ ارزښتونه منځ ته راوړي چېد يوه نوم يې

كـه...)) موږ پښتانه، موږ هزاره(( كه دا دقوم په بنياد وي نو وايو.دى)) موږ((

كـه داد...)) موږ مسلمانان، مـوږ عـيـسـوېـان (( داد مذهب په بنياد وي نو وايو 

، موږ مشرقي واالن(( ځاى او مكان په بنياد وي، نو وايو  پـه...)) موږ هراتيان

وېشونكي هويتونه او يو ځاى كـوونـكـي(( كُلي توگه موږ دوه ډوله هويتونه لرو 

(( هويتونه د يـوې)) افغانيت)) هغه ارزښت دى چېد افغانستان اوسېدونـكـو

اوږدې مودې په لړ كېد تاريخي او سياسي گـډو هـڅـوپـه نـتـيـجـه كـې پـه يـوه 

معلومه خاوره يـا مـكـان كـې چـې نـوم يـې افـغـانسـتـان دى ايـجـادكـړى اوپـه 

افغانستان كې همدا هويت دى چېد يو ځاى كولو او يووالي بنسټ بـلـل كـيـږي 

نه يوازېد افغان ملت په تعريف او پېژندنه كې، بلكېد هر ملت په تعريف كولو 

.كې تاريخي عنصرمركزي ځاى لري

د نړۍ والې ټولنې يوه جوړونكې برخه ده .افغانستان

د يوه پياوړي دولت په درلودلـو سـره د ملي يووالي په بسياكېدو او افغانستان

د افغـانـانـو. كوالى شي په نړۍ واله پروسه كې خپل جوړونكى ځاى تر السه كړي 

د افـغـانسـتـان بـيـا رغـونـه، پـه. نېكمرغي له نړۍ والـو سـره پـه گـډون كـې ده

د افغانستان خپلواكيد نړۍ والو په مرستو كې افغانستان كېد ثبات تأمين او

بې. واقعيت پيدا كولى شي  هغه هېوادونه چې له دې پروسېد باندې پراته ديد

شمـالـي كـوريـا. وزلۍ اوغريبۍ له لويو او لويو ستونزو سره الس په گرېوان دي 

چې پخپله يې ځان له نړۍ څخه گوښه كړى وگړي يې له يوې خوا گـوښـه والـى او 

له بلې خوا متمركز دولتي اقتصاد او وچكالي پـه هـر اړخـيـزه لـوږه او خـوارۍ 

په سياسي برخه كـې يـوازې يـو دى چـې پـرېـكـړه كـوي، خـو. محكوم كړي دي 

د. اوسېدونكي له هر ډول سياسي او مدني حقونو او آزاديـو څـخـه مـحـروم دي 

ا لمللي سازمان له راپورونو سره سم په شمالي كوريا كـې سـيـاسـي عفوېد بين

د زده كوونكو په وړاندې اعدام كيږي  د ښوونځيو د هغوىد كورنيو او . بنديان

د خـتـم دوران هـم ويـل كـيـږي د ايـډيـولـوژيـگـانـو د گـلـوبـالـيـزم گلوباليزم ته

گلوبـالـيـزم. ايډيولوژيكي حكمونوپه هكله هم كلكې پوښتنې را پورته كړې دي

پـه هـكلـه هـم....د يو شمېر مفهومونو لكه استقالل، حاكميت، بېطرفي دايمي 

د موندلوغوښتنه كـوي  د نوي تعريفونه د. دنوي نظركولو او ورته پـه دې هـكلـه

نولسمې پېړۍ زوړ چلند نه يوازېد نويو حاالتو ځواب نشي ويالى، بلكې دحـل 

.په ځاى ستونزې منځ ته راوړي

.تاريخد له پخوا جوړشويو اصولو په بنياد بدلون نه مومي

تاريخ نه له پخواد يوه جوړشوي قانون په بنياد وده كوي او نه دارمانونو له مخې

د طـبـقـاتـي. ليكل كيږي  د وروستيو پنځه ويشتو كلنـو تـاريـخ نـه د افغانستان

د ثور دانقالب د! مبارزېد اصولو، نه د مـجـاهـد اوطـالـب د ارمانونو او نه هم

د پايلو په بنياد ليكل كـيـږي .ارمانونو په بنياد، بلكېد هغوىد تگالرواو كړو

د د حكمونو تابع گرځوي او باور لـري چـې خو يو شمېر تاريخ او تاريخي وده هم

داحكم نه يوازې يو پـرادوكـس دى، نـه. بشري تاريخد مال تيرطبقاتي مبارزه ده 

د طـبـقـاتـي يوازې په ټولنه پېژندنه او تاريخ پوهنه  تكيه نلري، بـلـكـې پـخـپلـه

د. مبارزې اصول يې هم له توجيه كولو او دفاع كولو څخه عاجز دي  د بشر تاريخ

د پيدايش سره سم پيل شوى او تر څو چې بشر وي بشري تاريخ به هم وي كه. بشر

ددې تاريخد مال تير طبقاتي مبارزه وگڼل شي ددې مانا به دا وي چـې طـبـقـاتـي

د پيدايش سره يو ځاى پيل او تر هغو به ادامه لري تر څـو چـې بشـر  د بشر مبارزه

بل دا چېد طبقاتي مبارزېد اصولو سره سم بايد كمونيزم جوړشي، چـېـرې. وي

چې به طبقات او طبقاتي مبارزه نه وي او كمون اوليه هم يوه بې طبقاتو ټولنه وه، 

كه دبشري تاريخد مالتيرطبقاتې مبارزه وي نـو. چېرې چې طبقاتي مبارزه نه وه 

د بشري تاريخ برخې نه شمـېـرل كـيـږي اويـا دا  لمړنى كمون او كمونيستي ټولنه

.دوه ټولنې بې تاريخه ټولنې دي

د بشري تاريخد مال تير وي الندې پوښتنو ته به ځـوابـونـه څـه كه طبقاتي مبارزه

.وي
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د كمونيستي ټولنې په ايجاد سره نور بشري تاريخ ختم كيږي؟  ـــ ايا

د بشري تاريخ  برخه نه شمېرل كيږي؟ ـــ ايا كمونيستي ټولنه

؟  ـــ ايا كمون اوليه چې يوه بې طبقاتو ټولنه وه له بشري تاريخه وتلې يوه ټولنه وه

د ټولنېد جوړونكو عناصرو له جملېد يوه مطلق كول يوعلمي چلند

. نه دى

ځينې په دې باور دي چېد ټولنې په جوړښت او وده كې اقتصاد مطلق رول لري او سياسـت،

د اقتصـادي، سـيـاسـي او ټـولـنـيـزو. په ځان پسې كشوي... فرهنگ، دموكراسي  زما په نظر

د يوه علمي چلند په ځاى يو ايډيولوژيك پديدو تر منځ  او دگماتيكد يوه رول مطلق كول

پـه وسـيلـه فرهنگ مړي نه دي چې داقتصاد په ټولنه كې سياست، دموكراسياو. چلند دى 

و نه وغوزول شـي.شي))كش( (  د.د ټولنېد جوړښت او ودې په كار كې دين هم له نظره ديـن

د انسانانو په انفرادي، ټولنيز او سياسي ژونـد كـې پـيـاوړى رول  بلې هرې پديدې په پرتله

.لري

په ټولنه كې دا پديدې يو په بل دمتقابل تاثيرپه لرلو سره په بشپړه توگه بدليدونكى حـالـت

د ژورو اقـتـصـادي لري او په ډېرو حاالتوكې  دا سياسـت او سـيـاسـي بـدلـونـونـه دي چـې

بدلونونوالمل گرځي په پخواني شوروي او شـرقـي اروپـا كـې سـيـاسـي بـدلـونـونـه وه چـې 

.اقتصاد او اقتصادي اړيكې يې په ژوره توگه بدل كړل

د المل په توگه پياوړى رول تر سره كړ د اقتصادي بدلونونو په. په بل عبارت سياسې بدلون

پخواني شوروي كې اول يوگوندي سيستم جوړ اوبيا وروسته متمركز دولتي اقتصاد منـځ

خصـوصـي مـالـكـيـت هـم. په اقتصادي برخه كې ژور بدلونونه رواندي ته راغى په چين كې 

قانونيت پيدا كړى او اقتصاد پلوراليستي بڼه لري خو سياسي سيستم هماغسې يو گونـدي 

د دموكراسۍ برى. اوكمونيستي ډوله پاتې كيږي  په سياسي برخه كېد ژور بدلونـونـو دلته

.سياسي سيستم هم بايد پلوراليستي بڼه غوره كړي. غوښتنه كوي

 يوه ستونزه

.دا سمه خـبـره نـده. يو شمېر گلوباليزم، دموكراسي او بشري حقونه له امريكا سره تړلي گڼي

او پدې كې هم هـيـڅ. بې له شكه امريكا په دواړو اقتصادي او سياسي لحاظ امپرياليزم دى

دى شك  د هـمـدې تـگـالرې. نشته چې دلته او هلته په خپلو گټو پسې سر په عراق تېرى هم

.پايله ده

د امريكا مالكيت . دى او نه دامريكا سوغـات خو گلوباليزم، دموكراسي او بشري حقونه نه

د هيڅ زبرځواك او هـيـڅ قـانـون لـه خـوا انسـان تـه پـه د هيڅ واكمن، د هيچا، بشري حقونه

د خپل انسـانـيـت پـه بـنـيـاد. سوغات او خيرات نه وركول كيږي او نه وركړل شوى دى  انسان

دموكراسي دټولنې پـه چـارو پـه تـېـره بـيـا. حقونه لري،كوموته چې بشري حقونه ويل كيږي 

د گــډون كــولــو ســيــســتــم دى  د هــر يــوه ځــانــگــړي انســان  ســيــاســي چــارو كــې

د بشري حقونـو او آزاديـو يـو. او گلوباليزم يو تاريخي او ورځنى حقيقت دى امريكا پخپله

امريكا په چيچين كېد روسانو او په فلسطين كېد اسـرايـلـو پـه. لوى پايمال كوونكى دى 

او وسيله په بشري حقونود  ظالمانه اوهمېشني تېريو پـه هـكلـه پـټـه خـوـلـه پـاتـې كـيـږي

د گـلـوبـالـيـزم پـه. ورباندېد مصلحت پرده غوړوي  امريكا په سياسي او حقوقي برخـه كـې

له يوې خوا امـريـكـا.د گلوباليزم ستونزه په سياسي او حقوقي برخو كېده. وړاندې خنډ دى 

د  د ملـگـرو مـلـتـونـو ټـولـنـه په نړۍ كېد يوازني زبرځواك په توگه عمل كوي او له بلې خوا

چارو په سمبالولو كې اجرايوي او قضـايـي واك نـه لـري او هـمـدارنـگـه لـه يـوه لـوري پـه 

اقتصادي برخه كېد گلوباليزم چټكه وده او له بله لورې په سياسي او حقوقي برخو كې شتـه 

.خــنــډونــه پــه طــبــعــي تــوگــه پــه نــړۍ كــې لــوى او واړه كــړكــېــچــونــه مــنــځ تــه راوړي 

د قانون واكمني .په نړۍ واله سطحه

د اقتـصـادي اوسـيـاسـي لـورو تـر مـنـځ نـا لكه چې مخكې ياده شوه په نړۍ كې له يوې خوا

د لـويـو سـتـونـزو انډولي او له بلې خوا په سياسي او حقوقي برخوكېد گلوبليزم پـڅـه وده 

د. له دې جملې نړۍ ونشواى كوالې په عراق باندېد امريكايي يرغل مخه ونيـسـې. المل دى

د بــيــن الــمــلــلـــي ټــولــنــې لــه اجــازې پـــرتــه پــه عــراق يــرغــل وكـــړ . بــوش ادارې

د برابرو حقوقو درناوى د انسانانو او ملتونو څه بايد وشي چې په نړۍ كې عدالت خوندي او

 وشي؟

د كانت په خبرو كې موندل كيږي د حل تر ټولو ښه الره :زه فكر كوم

د قانون واكمنۍ .ـــ په نړۍ واله سطحه

د د سياسي اختالفونو په حل كېد يوې وسيلې په توگه .جگړې لرې كول ـــ

ده ددې د ملگرو ملتونو ټولنه د تر سره كولويوازنۍ الره خو دا ټولنه په بشـپـړه تـوگـه. هيلو

نـړۍ پـه. ضرورت لري او دا ټولنه بايد اجراييوي او قضايي واك تر السه كـړي بيا رغونې ته 

د يوه نړۍ وال قانون واكمنۍ ته ضرورت لري چې نـړۍ وال جـنـگ سـاالران پـه ځـاى  كلكه

 پاى.كښېنوي

د نن او سبا په هيله
 ــ مالمو سويډن محمدآقا شېرزاد

د افغانستان خلكو نږدې دوه لسيزيد نن او سبا په هـيلـه تـرسـره كـړي،

.مګر كوم مثبت بدلون رامنځ ته نشو

د ټولو ناهيلو سره سره بيا هم پدې هيله چې زموږ وطن كې آرامي خلكو

د رايو  د يو منتخب جمهور رئيس لپاره د لومړي ځل لپاره راشي

د خپلې خوښې  صندوقونو ته په ډېره خوښۍ ورغلل او خپلې رايې يې

د خلكو هيلې به خپل راتلونكي منتخب رئيس جمهور. كانديد ته وركړې 

يې ولسمشر ايانوى څخه څه وي؟ د خلكو دا هيلې چې دوى به واقعآ

 لري ترسره كړي؟

:د خلكو هيلې به زما په نظر په اوسني وخت كې په الندې ډول وي

.كې ګډ ژوند كول اولس په پوره امن او سوله-1

.د افغانستان بيا رغونې ته پوره او جدي پاملرنه-2

 صحي امورو ته جدي پاملرنه-3

.وچكالۍ ځپلو خلكو سره بېړڼۍ مرستې-4

.د ملي اردو او پوليسو ژر په پښو ودرول-5

د له منځه وړلو-6 د طبعي زېرمو زراعت او مالدارۍ ته وده وركول، او

.مخنيوى

.روزنې او لوړو تحصيالتو ته جدي پاملرنهــ ښوونې-7

.قضايي سيستم او بهرنۍ اړيكي سمول او ټينګول-8

.په راتلونكې كابينه كېد مصلحت پرځاى په قانونيت تكيه كول-9

.د مخدره موادو او قاچاقو په كلكه مخنيوى– 10

د پر بنسټدد اراتلونكي پارلماني انتخاباتو-11 واقعي پارلمان، او

.محلي شوراګانو جوړول

د وخت د خلكو غوښتنې او پورته يادې شوې وظيفي او بدلونونه

د  ، مګر ضرورت دى او ددې وظيفو اجرأ كول كه څه هم اسانه كار نه دى

خلكو پر وړاندې يو ولسمشر لوړه كوي او وعده وركوي نو دى بايد 

او همداشان خپلې ژمنې په عمل. پخپلو ژمنو والړ او ورته وفادار وي 

.كې پياده كړي

زما له نظره كه كه راتلونكى جمهور رئيس وغواړي چې پورته وړاندې

شوې وظيفې اجرأ كړي نو دى دا كار كولى شي، ځكه اولس ده ته رايه 

، دا ددې خبرې ثبوت دى چې خلك دده سره والړ دي او مالتړ يې  وركړې

او اولس دې ته اماده دى چې خپلې وطني او ملي وظيفي په ډېر. كوي

.شان او بهادرۍ سره ترسره كړي

د ټـولـو هـغـو د سوليد تأمين لپاره بايد رئيس جـمـهـور د مثال په توګه

كسانو څخه چې غير قانوني وسلـي لـري او ټـوپـكـسـاالري پـري كـوي،

د پاى ټكى كـېـښـودل شـي  پـرځـاى. وسلي يې راټولي كړي، او دې كار ته

يې ملي اُردو او ملي پوليس قوي شي، ځكه همدا ملي اُردو او پـولـيـس 

د امنيتد ساتلو دنده پرغاړه لري .دي چېد خلكو

خو، دا ملي اُردو او ملي پوليس بايد تش په نامه اردو او پوليس نه وي،

بلكې په دې هكله بايد حكومت او خپله رئيس جمهور الس په كار شي او 

هغه څوك پدې حساسو څوكيو كې استخدام كړي چېد هـمـدې كـار وړ 

. وي

د افغانستان بيا رغونه په تېرو درې كلونو كې چندان محسوسه نـه شـوه

د حساب مصرف خلكـو. او ملت ترې راضي نه دى په كار ده چېد تېر كال

په راتلونكې كې هغه پروژېد كار الندې ونيول شي چـې. ته وړاندې شي 

د بيا رغونې كار مسئـولـيـت هـغـه چـاتـه تـه  عاجل ضرورت ورته وي، او

وسپارل شي چې الس او وجدان يې پاك وي، نه هـغـه چـاتـه چـې يـوازې 

د بل چا غم ورسره نه وي .خپل جېبونه ډكوي او

اولس په ښكاره نارې او سورې وهي چې دولتي مامورين رشوت اخـلـي،

اختالص كوي، خلك زوروي مګر تر اوسه هيڅ يو رشوت اخيستـونـكـى 

د. محاكمې ته كش نه كړ او نـه پـه سـزا ورسـېـد يا اختالص كوونكى چا 

خلكو شخصي ملكيتونه غصبيږي، عامه شتمنۍ لوټيږي مګر ددې كـار

.مخنيوى نه كيږي

د خلكو زياته فيصدي په مختلفو ناروغيو اخته دي او په د افغانستان

 مخكې17پاتې په
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 افغانان په غم غمجن شول
د افغان 2004د روان د ډسمبر لوم７ۍ ن５＂ه هغه توره ورځ ده چ３  کاال

د تل د افغاني ادب او پوه３ ستر استاد عالمه رشاد اولس له کاله ＇خه
د افغاني ادب لويه  د افغان اولس سره خدای په اماني وک７ه، او لپاره

!.کورن９ ي３ يتيمه پر４＋وده
لوی استاد په پ＋تو، دري او نورو بهرنيو ژبو علمي او تحقيقاتي اثار ليکلي

د ه５واد راتلونکي نسل لپاره به علمي لويه خزانه وي  د ！ول. چ３ زموږ
د مخه ＊ئ د هغه د لوړ مقام رو１ه ب５ل／ه د استاد افغان اولس په زړونو ک３
د پ＋تنو، تاجکو،  د ＊ار ＇لور سوه بستريز روغتون په ان／７ ک３ د کابل لپاره
هزاره و، ازبکو، ترکمنو، هندوانو او نورو تکمونو او فرهن／يانو －６ون ک７ی 
د  د افغاني فرهن， مينه والو ته پدې لوی غم ک３ د کورن９ پات３ غ７و، وو او

د 500－６ون او ډاډ－يرن３ تر  د فرهن／ي ！ولن３ د ب５نوا  زياته پيغامونه تنها
د درناوي په د مقام د لوی استاد ويبپا３１ له الرې خپاره شول او همدا شان
د ن７ۍ په ！ولو هغو ه５وادونو ک３ کوم چ３ افغانان اوس５دل غون６ې  خاطر

په. جوړې شوې  د تاريخ پدې وروستيو سليزو ک３ هي）وک د ه５واد زموږ
د فاتحو غون６ې دې  د غمشريک９ او خواخوږۍ دومره زيات ياد نلري چ３

په.د ！ولو قومونو او ژبو ويوونکو په －６ون او استازيتوب جوړې شوې وي 
د نوې د مشرتابه جر－ه او د علمي او فرهن／ي مرکز د افغانانو سوي６ن ک３
د  د فرهن／ي ！ولن３ د ب５نوا د موقع ＇خه په استفادې سره هيل３ اداره
د لوی  مشرتابه جر－３ او فرهن／ي چوپ７کوونکو دا ستر خدمت ته چ３
د لوم７ۍ ش５ب３ ＇خه بيا تر  د جنازې مراسم ي３ د غمجن３ م７ين３ استاد
د خبرتيا  د اوسيدونکو افغانانو د ن７ۍ په －وټ －وټ ک３ همدا اوسه پورې

.لپاره منظم او پرخپل وخت خپرول په قدردان９ سره يادوي
د ب５نوا فرهن／ي ！ولن３ مشرتابه او ！ولو غ７و په کابل، واقعيت دادی چ３
د غون６و  د درناوي او غمشريک９ د لوی استاد کندهار او له ه５واد ＇خه بهر

د.د سمبال＋ت او انعکاس ک３ پوره ون６ه واخيسته  موږ په افغانستان ک３
د ！ولو غ７و او مشرتابه لپاره پداشان اسالمي، ملي او  د فرهن／ي ！ولن３ ب５نوا

ال زيات３ حو請ل３ او برياوو هيله کوو د .فرهن／ي چوپ７ ک３ دوی ته
. اداره

.د انترنيټ پاڼې څخه په مننهwww.worbal.comد وربل

 كندهار))!ما مه وژنئ، زه مظلومه يم ((

 مه، پژواك خبري آژانس٢٤دليندۍ

داد هغې ښځې خبرې دي چې، دكندهار دامنيه قوماندانۍ دښځو دنظارت خانې

د خپل مېړه له خوا له يوه  مسئوولې ميرمن ماللۍ كاكړ ورته نجات وركړى چې،

، په سمڅه كې اته مياشتې بندي او پرته له  ماشوم زوى سره په زنځير تړلې شوې وه

.وهلو ډبولو يې نور څه نه دي ليدلي

 كلنه ماللۍ كاكړ چې، دپورته ذكر شوې ښځې په څېر دسلګونو په شمېر ښځو 35

ستونزې او دوسيې يې هوارې كړي دي، او نړيوال شهرت يې پيدا كړى، دنوموړې

و په دې اړه دنوموړې يوه ګاونډۍ بندي ښځې په هكله وايي چې ،دې ته  .خبر وركړى

 كله چې، زه دهغې په هكله خبره شوم نو كور ته يې په داسې حال((: ماللۍ زياتوي

نه. كې الړم چې چادري مې په سر وه دروازه مې ووهله، ماشومانو راته دروازه

خالصوله، ورسته له دې چې، مادوى ته وويل زه ستاسو خاله يمه، دروازه يې راته 

خالصه كړه، ما دټول كور تالشي واخسته، له يو ديوال څخه چې، مې كله پرده لرې 

، كله چې ،لږ وړاندې الړم نو يوه ښځه چې، له خپل  كړه نو دانسان اواز مې واوريد

ماورته وويل چې، بيرون. ماشوم زوى سره په زنځير تړلې شوې وه، ترسترګو شوه 

))!راووځه، هغې وويل، ما مه وژنئ
د ماللۍ وايي چې ،دنوموړې پر دې حالت دې او نورو همكارانو يې ډېر وژړل او

.نوموړې داحالت دليدلو قابل نه وو

، دنوموړې ښځې خاوند دامنيه قوماندانۍ دموظفينو لخوا نيول دماللۍ پر وينا

شوى او اوس بندي دى، خو دا ښځه اوس دپاكستان په كويټه ښار كې له خپلو 

.خپلوانو سره اوسېږي

، نوموړې وايي چې، دا يوه له هغو لسګونو دوسيو څخه وه چې، ماللۍ حل كړې

په. تېرو دريوو كلونو كې دې ته پنځه سوه دوسيې راغلي دي  كله يوه جينۍ

، څوك له خواښې سره مشكل لري ،دغه راز  كوچينوالي كې وركړل شوې وي

.دكوچينانو داختطاف دوسيي هم ورته ډېرې راځي

مېرمن ماللۍ په داسې يوه ټولنه كې دپوليسې دنده ترسره كوي چېر ته چې، نه

. يوازې دوى ته خپل حقوق نه دي ترالسه بلكې، پر دوى قسماقسم ظلمونه هم كېږي 

.په دفترونو كې كار كول خوبيخي له تصور نه لرې خبره ده

ماللۍ كاكړ وايي چې، ددوى په ټولنه كې ښځې زيات مشكالت لري هره ورځ ډول

. ډول دوسيې دې ته راځي

مګر ماللۍ كومه عادي ښځه نه ده په يوه داسې ټولنه كې چې، ښځې له زياتو

مشكالتو او ستونزو سره مخامخ دي، نوموړې وروسته له ډېرې مبارزې دې مقام ته 

.رسېدلې ده

 كال كې يې دپوليسو اكاډمي 1361ماللۍ دخپلې دندې په هكله وايي چې، په

 وويله بيا امنيه قوماندانۍ ته راغله

، دا هم له كاره ګوښه. نوموړې وايي چې، كله په هيواد كې كورني جنګونه پيل شول

په. شوه په كور كښېناسته او دخپلو ماشومانو پالنه او ساتنه يې كوله  ، خو كله چې

هېواد كې امن ،سوله او قراري راغله نو دا بېرته خپلې دندې ته راستنه شوه او له 

. دريوو كالو راهيسې په امنيه قوماندانۍ كې پر خپله دنده لګيا ده 

 په هغه((: دې وويل. ماللۍ وايى چې دطالبانو درژيم په وخت كې په كور ناسته وه

)). وو＄موخت مې دا جرئت نه درلوده چې له كوره
د كندهار دپولېسو په اكاډمۍ كې داستازۍ دنده دماللۍ پالر ګل محمد كاكړ

، دعبدالسالم په نوم خاوند يې دملګرو ملتو په  ترسره كوي په داسې حال كې چې

.يو دفتر كې دنده لري

ماللۍ وايي چې، ددې كورنۍ له دې سره په دې موافقه ده چې، خپله دنده پر مخ

شپږ اوالدونه لري چې،. بوځي او په پخپل كور كې له خپله ژونده ډېره خوشحاله ده 

. څلوريې زامن او دوه يې لوڼې دي

ماللۍ وايي چې، دخپلې دندې پر مهال له تهديدونو سره مخامخ شوې نه ده، خو په

.مشكلو شرائطو كې خپلې دندې ته دوام وركوي

دا وايي چې، دافغانانو له دود سره سم په چا درۍ كې له كوره ووځي او تر اوسه له

دې چو كاټه نه ده وتلې خو، دچادرۍ په هكله دچا فشار الندې هم نه ده راغلې، هغه 

.وايي چې، دا يېد خوښې كار دى چې، بورقه پر سر كړي

دماللۍ له دې خدمت سره سره بيا هم ځينې داسې خلك شته چې، دنـومـوړې پـر

.كار كولو اعتراض لري

،((: ماللۍ وايي و سره دنده اجراكول بد ګـڼـل كـېـږي زموږ په ټولنه كې له نارينه

ددې وجه دا كيداى شي چې ،دلته بې سوادي ډېره ده همدا علت دى چې، په ځينو 

)). سيمو كې ښځې له تهديدونو سره مخ كېږي
له زياتو مشكالتو او ستونزو سره سره چې، ښځـې ورسـره مـخـامـخ دي بـيـا هـم

ماللۍ نورې ښځې دې ته تشويقوي ترڅو دهيواد او هيوادوالـو دخـدمـت لـپـاره 

.دې ميدان ته راشي

ډ ېـره سـتـومـانـه شـوې وه، نوموړې وايي چې، په يوازې ځان يې ډېر كار كاوه،

وروسته له ډېرو هلو ځلويېو كولى شول چې، درې نورې ښځـيـنـه كـاركـوونـكـې 

.پــــيــــدا كــــړي اوس دوى لــــه دې ســــره يــــو ځــــاى كــــار كــــوي 

ماللۍ په داسې يوه ټولنه او ځاى كې دپوليسو دنده ترسره كوي چې ،ګڼ مـثـبـت

.او منفي اړخونه لري

 پوليس وروڼه زما ډېر عزت او قدر كوي زه له دوى ډېرې خوږېاو((: ماللۍ وايي

)).ښـــې خـــاطـــرې لـــرم، بـــايـــد نـــورې ښـــځـــې هـــم دې شـــعـــبـــې تـــه راشـــي
كله چـې((: نوموړې وايي. دخوږو خاطر ترڅنګ ماللۍد ترخو خاطر ذكر هم كوي

د خپل مېړه لخوا وهلې شوې وي او ماته په سرو وينو كې پټـه راشـي دا  يوه ښځه

)) زما لپاره ډېره بده وي
، كاپي اېډېټرمحمد حسن حقيار: سعيد زابلى،اېډېټر: خبريال  جاويد هميم
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 ...د نن او سبا

د تلفاتو شمېر ډېر زيات دى، دوىد يوه تابليت په كليوالو سيمو كېد خلكو

او. ارمان مري  نوى حكومت بايدد لومړيتوب حق ليرې پرتو سيمو ته وركړي

جدي توجه كليو او بانډو ته وشي چـې هـلـتـه صـحـي كـلـنـيـكـونـه جـوړ شـي 

.دواګانې واستول شي او هغه كنترول شي

د وچكالۍ لپاره يوازې په څو محدودو ځايونو كېد څاګانو كيندل كفايت نه

د ابـد د خلـكـو سـتـونـزې بـه د اوبو بندونه او ذخيرې كه جوړې شي نو كوي،

. لپاره حل شي

په تېرو درې كلونو كېد ملي اردو او ملي پـولـيـسـو جـوړېـدل پـڅ روان وه،

دي. علتونه يې زيات دي  په بعضې ادارو كې غيرې مسلكي اشـخـاص مـقـرر

مسـلـكـي. چې هغوى نه غواړي چې ملي اردو او يا ملي پوليس دې جـوړ شـي 

افسران په يو او بل نوم له كاره ګوښه شوي دي او پرځاى يې غـيـرې مسـلـكـي 

د جهادي په نوم څوكۍ اشغالوي  همدا علت دى چـې مـوږ بـه دپـرديـو. كسان

.مرستو ته هميشه الس نيولى وي او دا به وايو كه دوى زموږ امنيت وساتي

په ګدۍ ناست دى چې همدوى هم ځنګلونه په محالتو كې هغه څوكد قدرت

قطع كوي، هم معدنونـه رابـاسـي او قـاچـاق كـوي يـې او هـم مـخـدره مـواد 

ترڅو په اطرافو كې پاك نفسي او پـاك وجـدانـه. توليدوي او قاچاق كوي يې 

د لوټ مخنيوى نـه  كسان په كار ونه ګمارك شي تر هغې پورېد طبعې زېرمو

.كيږي

ښوونه او روزنه چېد ټولنې بنسټ دى بايد ځوانانو ته په داخل او خارج كېد

د سويېد پورته بيولو زمينه برابره شي  د اسـتـادانـو، ښـوونـكـو. تحصيل او

يوازېد معاش په څو فيصه پـورتـه كـولـو دا مشـكـل نـه. ژوند ته توجه وشي

د اوسېدلو ځايونه، تعليمي مـواد او مـادي امـكـانـات  حليږي، دوى ته بايد

كه په داخل كې تحصيل لرونكي استاذان يا ښـوونـكـي كـم وي نـو. برابر شي 

د كورسونو لپاره خارج ته واستوي او  حكومت كوالى شي يو تعداد استاذان

د وطـن څـخـه مـهـاجـرت تـه  د تشويق لپاره كار وكړي چې د هغه استاذانو يا

.مجبور شوي ديترڅو هغى بېرته وطن ته ستانه شي

د ايـټـالـې. په قضايي سيستم كې هيڅ ډول تغير نـدى راغـلـى پـه دې هـكلـه

حكومت زياتې پيسې مصرف كړې مګرال تر اوسه زوړ سـيـسـتـم بـانـدې كـار 

روان دى، بياد نوي مسلكي قاضيان او څارنواالن وروزل شي تـرڅـو پـه دغـه 

.اداره كې اصالحات راشي

د توليد او قاچاق مخنيوى فقط په دوه شرطو كيږي .مخدره موادو

.د ټوپكساالۍ ختمول-1

زر-2 ، لكه كيمياوي سره، عتياد بزګرانو او كروندګرو سره مرسته كول

د اوبو بندونه جوړول، سركونه  ....شفاخانې جوړول او نورــ ماشين االت،

د پـارلـمـان او د پارلمان لپاره بايد په ټولو ولسواليو كې سرشمېرنه وشي او

د انتخاباتو لپاره بايد قانون پلى شي، خلك په دې پـوه شـي چـې شوراګانو

پارلمان څه شى دى، څه وظيفه لري او محلي شوراګانېد څـه لـپـاره دي، او 

ددې كار. څوك بايد پارلمان ته او څوك بايد محلي شوراګانو ته انتخاب شي 

د قانون په رڼا كې ټول سياسي ګوندونه سر له همدا اوسه بايد فعال شي  لپاره

او خپله پارلماني مبازره پيل كړي ترڅو وكوالى شي وړ مـلـي او وطـنـپـرسـت 

. اشخاص پارلمان ته راولي چېد خلكو ستونزې حل كړاى شي

د ملـت واك پـه الس كـې د پارلمان اكثريت او كه يو ځل بيا ټوپكساالرنو ته

ورغى بيا به هماغه زړې كيسې وي، څوك به ژبني او منطقوي تعصب ته لـمـن 

د ملـت  وهي، څوك به ملي وحدت پرضد كار كوي او څوك به بيا خپل جېبونه

.له سرمايې څخه ډكوي

زموږ ولس بايد په راتلونكي كې هغه كسان پارلمان ته انتخاب او واسـتـوي

د ملت غمخوار وي او په خلكو يې زړه وخوږيږي، او وطـنيچې په رښت  ا سره

او. او خلكو ته خدمت وكړي د پـارلـمـان لـه الرې مسـئـولـيـنـو تـهلسد  آواز

د خپلو موكلينو په خدمت كې ويد خپلو خـلـكـوسور وي، وكيل بايد همېشه

. په خدمت كې وي

و ا د رايـوسداسې نښې نښانې دي چې په نيو انتخاباتو كـې ښـاغـلـي كـرزي

اكثريت ګټلى دى، دده لپاره په كار ده چېد خلكو او ټولو روڼ اندو باور چـې 

او هغه وعدې چې په انتخاباتي كمپاين كـې. په ده يې كړى په عمل كې وښيي 

.يېد خلكو سره كړي دي عملي كړي

 پاى

د مياشتې پر 2004د د ډسمبر د12 زېږديز كال د الـمـان د جمعې په ورځ مه نېټۀ

د ګـډې جـرګـې لـه  فرانكفورټ په ښار كې په اروپا كېد افغاني كلتوري ټولنو

د استاد په ياد جوړې شوې غونډې لپاره   خوا

د ب５نـوا فـرهنـ／ي ！ـولـنـ３ پـيـغام
!ددې درنې او پرتمينې غونډې درنو چلوونكو او برخوالو

!ښاغلو او اغلو

!د عالمه پوهاند او اكاډمېسن عبدالشكور رشاد بابا درنو مينه والو او خواخوږو

د تاريخ په يوه خورا درنه او غمناكه شېبه د نسل نن زموږ ادب، مينه او سالمونه زموږ

.كې ومنئ

د خپلو تنكيو ارواوو پر مخونو خوړلې ده د زمانې يوه خورا كلكه چپالخه .نن موږ

نن موږ پر يوه داسې خواره ورځ اوښتي يو چې خپلې ټولې تېرې خوارۍ او بدمرغۍ

.لكه تور رانجه په سترګو پورې كوو

د عدم په غېږكېد الونيا د نهيلۍ پر يوه ډېر ناموزه پاڼ والړ يو چې هره شېبه مو نن موږ

.كېدو ډار تر سترګو، سترګو كيږي

د يوازې توب وحشي احساس زموږ په زړونو خولې لګوي نن فطرت زموږ خوارانو نن

خداى 
)ج(

.راكړې فرهنګي او علمي خزانه لوټلې ده

د نېستۍ په سوك ماته ده د هستۍ خوله . نن زموږ

دا ځكه چې نن موږ يو ډېر مهربان پالر، يو پوه پالر، يو اديب پالر، يو سياستپوه

.پالر، يو عالمه پالر او يو بېسارى نابغه پالر له السه وركړى دى

د بېلتون په اور كباب د داسې يوه بې جوړې پالر .كبابيو_نن موږ

.نن به موږ ته څوك په مهربان انداز دروند خاندي

و ورځ پر غاړه اخلي؟ د اواري غم څوك شپه د ستونزو  نن به زموږ

د ملي ارزښتونو، هېواد او ملي ناموس ساتنه په ډېر زړه ورتوب نن به څوك زموږ

 كوي؟

د بال مخې ته درېږي؟ د واړه او زاړه  نن به څوك زموږ

د غليمانو مخې ته زموږ سپر جوړېږي؟  نن به څوك زموږ

د عظمت له بركته تر اسمانه رسېږي؟ د چا د غرور سرونه  نن زموږ

د كرم سيوري ته پنا وړو؟ د چا د دوږخونو له لمبو د زمان  نن به موږ

د چا تر غوږو رسېږي؟ د جهالت ځپلي نسلد فرياد ږغونه  نن به زموږ

و ستن د نبوغ تار د زلميو شلېدلو ګرېوانو ته څوك د پوهې او فرهنګ نن به زموږ

 راوړي؟

؟...او نن به څوك

د هرې دا ډول غونډې تر درشله پر سينو ورڅكېږو غوږونه ورته نيسو ګوندې. نن موږ

.زموږ له زرو پوښتنو يو ځواب پكښې وا ورو

.ګوندې زموږ له زرو نازونو يو پكښې واخيستل شي

.ګوندېد عالمه بابا غوندېد ترحم او كرم يو سپك څرك پكښې ووينو

.ګوندې پر خپلو وچو او سپېرو شونډو پكښېد يوې نرۍ موسكا نغمه ووينو

د پرتو دوړو څنډلو يو كوچنى هوډ پكښې د مايوسۍ ګوندې له خپلو خړو مخونو

.ووينو

د عظيمو ارمانونو بيا يادونه پكښې واورو .ګوندې پكښېد خپل عالمه بابا

ګوندې پكښېد مينې، ورورۍ، هېواد پالنې، ملتپالنې او يو، ځواكمن افغانستان او

.افغان ملت جوړونې زېرى ځنې واورو

.او ګوندې ... 

ښاغلو وروڼو او آغلو! او درنو پوهانو! په همدې باور او همدې هيله درنو برخوالو

!خوندو

موږ ته وږغېږئ، موږ ته الر وښياست، موږ له ګمراهۍ وژغورئ، موږ يوازې او پاشلي

.مه پريږدئ

د لږ جبران لپاره زموږ غم وخورئ، السنيوى مو وكړئ، زموږ ددې نه جبرانېدونكي غم

د يوازيتوب او وحشت ډار مو له زړو وباسئ .او

.او ... 

 په دې هيله

 په امان)ج(د خداى

 افغانستان_كندهار
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 اتلسم مخ
د د مرغومي 1383دوهم کال پرلپس３ دولسمه －２ه ــ  مياشت) جدي( لمريز کال

د ډاكتر امان اهللا ساشن له ګوتو څخه

 ځانګړى راپور...

 سيبرتره／رى
 ＇ومره ر４＋تين９ －واښ دى؟

 لن６يز
په سيبرتره／رى ک３ چ３ ＇ومره پوتنسيال －واښ نغ＋تی په پراخه کچه ي３ په•

د خطر زن， ک７ن／ولی  او. ن７ۍ ک３ د امنيتي چارو ډ４رو کارپوهانو، سياستوالو
د سيبرتره／رو خطر وخت په وخت په －وته ک７ی چ３ دولتي او خصو請ي نورو

د لوړو  کمپيو！ري سيستمو ته په نامري３ تو－ه ورننوزي او پو＄ي، مالي او
.اقتصادي سکتورونو خدمات له م５ن％ه وړي

د ډ４رو وړاندو４ينو. دا پوتنسيال －واښ، ا請ال، ډ４ر ل７زوونکی دی• تر دم مهاله،
د سيبرتره／رۍ يک３ يوه پ５＋ه هم نده ثبت شوې چ３ دا پو＊تنه  سره سره،

د ر４＋تين９ －واښ دى؟: راوالړوي  دا په خپل ذات ک３ ＇ومره

د• ارواپ５ژندونکو، سياسي او اقتصادي ＄واکونه په －６ه سره ه）３ کوي چ３
د. سيبرتره／رۍ ډار په تصنعي تو－ه زيات و＊ي  د ارواپ５ژندن３ له زاوي３،

د د نن３ عصر دوې لوي３ بالوې د بازار مکاره وو په] سيبرتره／رۍ[ سياست
د کمپيو！ر ！يکنالوژي د ＄ان／７يو فزيکي پ５＋و او لمن ک３ نغ＋تي دي يان３

.ماتولو له حده زيات ډار ي３ سره ت７لي بللي دي
او٩/١١د• د پو＄ي د امريک３  پ５＋３ له مخه هم، ＇و ه）و دا ＊ودل３ وه چ３

 نه وروسته، ن７ۍ والو٩/١١له. انرژي سکتورنو کمپيو！ري شبک３ مات３ ک７ي
د د ذ４دخلو سياسي، سودا－ري او امنيتي ک４７و په پرله پس３ خبرتياوو پ５＋و

.امنيتي مقاماتو جدي پاملرنه ډ４ر زر دې برخ３ ته راواړوله
د• مُدرن تره／رو لپاره يو په زړه پورې کار دی چ３ د هغو سيبرتره／رى، ا請ال،

د مي６يا پاملرنه ارزوالى  سترې خراب９ پوتنسيال، سايکولوژيک اغ５ز ي３ او
.شي

سيبرډار، مازې يوه مبالغه او تصنعي ډار دى م／ر په ملي بيخبناوو•
د تره／رو لخوا ندي ترسره  سيبربريدونه کومه نوې خبره نده خو دا وړ بريدونه
.شوي او په داس３ کچه خراب９ ي３ ندي پ５＋３ ک７ي چ３ سيبرتره／رى ي３ ونوموو

د استخباراتي شبکو• اتومي وسل３ او نور حساس پو＄ي سيستمونه همداراز
د سي  د امريکي آى کمپيوتري سيستمونه خوندي.بي. اې او ايف.آى. لکه

نشي) ا４ير－پد( په خصو請ي. دي چ３ بهرني کسان ي３ په هي＆ تو－ه ماتوالى
د  سکتورونو ک３ سيستمونه دومره خوندي نه وي، خو بيا هم دفاع کوالى شي او

.داس３ زر مات５دو خبرې ي３ هس３ خوش３ کيسي دي
د سيبرتره／رۍ ډار هس３ تيروزياتى خبرې او يو هياهوى دي، خو• سره لدې چ３

که. يو مخ ي３ له پامه نشو غور＄والى او بايد ستر－３ پرې پ＂３ نک７و  فرضآ،
د القاعدې او نورو په ضد ج／７ه و－＂ي . امريکه

د. ته الس واچوي] سيبرتره／رۍ[ک５داى شي دوی ناُسنتى وسلو لکه سيبرتره／رى
د نني کمپيو！ري عصر عصري تره／ر کوالى شي په  يوې نوې خطر په تو－ه،

.زيات５دونکي کچه ي３ په ستر －واښ واړوي
 پ５ژندنه

د مي６يا ډله ايزو رسنيو، امنيتي چارو ！ولنو او مالوماتي ！کنالوژۍ پام)IT(نن سبا
د ب５ال ب５لو برخو.د سيبرډار لوري ته او＊تى دى  ژورناليستان، سياستوال او

ماهرينو داس３ يوه سناريو په تصنعى ب２ه وړاندې ک７ي چ３ خارق العاده سيبرتره／ر 
د هواي３ چلند  د اوبو بندونه يا په الکترونيکه ډول هغه کمپيو！رونه ماتوي چ３
د ميليونونو  کن＂رول سيستمونه ي３ په م＂و سمبالي８ي، له مات５دو سره به نه يوازې

تر. و－７و ژوند －６وډ８４ي همداراز ملي امنيت به له جدي －واښ سره مخامخ８５ي  خو
د دې ！ولو تخيلي اوهامو کومه ا請لي ن＋ه يا پي＋ه)دې ليکن３(ننه  د سيبرى تورتم ،

. نده رامن＃ ته شوى

په لويديزه په سيبرتره／رۍ پورې ت７لى －واښ ＇ومره ر＊تين９ دى؟
د کمپيو！ر په م چليدونکي مهمي بيخبناوو ته داس３ يو  ！ولنو ک３

په. پوتنسيال －واښ ل７زوونکی دی  د تره／رو کمپيو！ري غلو، سره لدې چ３
شان موخي نلري، داي３ ＊وودل３ چ３ انفرادي کسان هم کوالى شي ُمهمو 

تره／ر، په فرضي. خدماتي موسسو او حساسو مالوماتو ته ي３ الس ورسي 
د کمپيو！ري غلو  په پله دولتي او خصو請ي کمپيو！ر] هاکرز[تو－ه،

د لوړو اقتصادي  سيستمو ته ک５داى شي ورننوزي چ３ پو＄ي، مالي او
د لويديز. خدماتو سکتورونه ناکاره و－ر＄وي يا ي３ ل８ تر ل８ه －６وډ ک７ي 

يوه کمزوري رامخ３ ته ک７ي)IT(！ولنو زياته تکيه په مالوماتي ！کنالوژۍ
د دوی مهمو تاسيساتو لکه ملي دفاعي  هغه دا چ３ لدې الرې ک５داى شي
د هوايي چلند کنترول سيستمو ته ورننوزي چ３ لدې الرې  سيستمونو او

د چا خبره هلته مرغ９ پر نشي وهالى . پرته په بله تو－ه
د د دوی په تاسيساتو چ３ ＇ومره يو ه５واد په ！کنالوژۍ والړ دی هومره

سيبر بريد امکانات ډ４ر دی، خو داس３ ه５وادونه لکه افغانستان دې ب５غمه 
ي３! －ر３＄ د لطافت لپاره يوه کيسه م３ په زړه شوه چ３ ب３ مورده به نه وي

او: دلته راوړم  د شورويانو قوه والړه او هر لوري ته من６ې واي３ شمالي ته
د ＄ان او مال ساتلو له و４رې غرو ته مخه ک７ه، چا قالين. هياهوي شو  خلکو

په شا ک７ې، چا په السي －اډۍ ک３ کالي او بهاداره شيان بار ک７ي، چا ＇ه 
يو س７ی چ３ ډ４ر غريب او نيستمن وو ده هم خالي. شی او ＇وک ＇ه شی وړي 

الس من６ه اخيست３ وه، تر يو ＄ايه چ３ ورسيد شا ته －وري چ３ خلک ډ４ر 
وروسته پات３ دي او خول３ پرې مات３ دي نه کالي پر４＋ودی شي او نه به تر 

د شورويانو ډار دی او. منزله په راحت رسي، تر شا هم د خلکو زحمت ده چ３
((خپل راحت ته وکتل ويل  .)) خير يوس３ ايله نن په کار راغل３! اى نيست９:

د  د ！کنالوژۍ قيامت کوز４ده افغانستان به لدې بدمرغ９ او تورتمه نو که
. خپل３ نيست９ له برکته په امان وي

د لويدي＃ د سيبرتره／رۍ احتمالي بال چ３ مي６يا ي３ ډن６وره کوي او
د خپلو ！ولنو او سياستوال ي３ داس３ لوی او ملي －واښ ＇ر－ندوي، مازې

د يوې فرضي بال چ３ هي＆ شته نه په اند４＋نو ک３ ډوبول  نورو غولول او دوی
لدې درکه ي３ پخپله.د اوبو خ７ول او ماهيانو نيولو په مانا دي او بس 

د ＄ان  راوالړې ک７ې ډ４رې اند４＋ن３ ب３ اساسه، مبالغه او مازې ارعاب هس３
يا. ډارول دي  د پوتنسيال او ر４＋تين３ －واښ د سيبر تره／رۍ پرته لدې،

د ＄ينو  خراب９ تر من＃ تشخيص او تفکيک ب５خ３ له پامه غور＄ول شوی، خو
د سيبرتره／رۍ پيالمه او دليل －２ي . کمپيو！رى غلو نسبتا روغ فعاليتونه

اهللا(ما د نن３ او سبان３) امان د سيبرتره／رۍ ه）ه ک７ې چ３ پدې راپور ک３
د سايبرتره／رۍ ډار. －واښ ر＊تياتوب و＇７５م  راپور لدې ＇خه پيلوم چ３

د ارعاب من／لي ي３ پرې خ＋３ ک７ي،  ول３ دومره ډ４ر خلک په مخه ک７ي او
د  او] سيبرتره／رۍ[بيا به و＇７５و چ３ کوم شيان ماهيت لري او کوم ي３ نلري

د سيبرتروريزم چارت وباسم  د لويدي＃.د تره／رو لپاره به بيا به و－ورو چ３
د سيبربريد نه تر نورو ډ４رې اغ５زمنيداى شي  ！ولني په کومو مستندو داليلو

که. يا کوم تاسيسات خوندي دي  آيا په کار ده چ３ دغومره اند４＋من شو او
چ３.د لويدي＃ رسن９ هس３ هوا －زوي  د دې ！ول راپور پايله داس３ راو＄ي

راتلونک３ ته په پام سره خلک بايد ر４＋تينو پ５＋و ته ＇ک وي خو داس３ نه
د اوسني ب３ ＄ايه ډار ب７بوکيو په مخه ک７ي وي .چ３

د سيبرتره／رۍ وحشت
د دا٩٠د سيبرتروريزم ＇رک او ري＋３ يمو کالو په پيل ک３ موندالى شو،

د  د ان＂رن تعميم، پراخه کارول او "مالوماتو موسسو"هغه وختونه وو چ３
د لوړې ！کنالوژۍ په م چل５دل دې ته اړ زرغون５دل هغه ار－انونه چ３ يو مخ

د ١٩٩٠په. ايستل چ３ لدې درکه پوتنسيال －وا＊ونه و＇７５ي  م کال ک３،
د کمپيو！ر خونديتوب تر عنوان الندې يو د ملي اکاډم９ د ساينس امريک３

يو"راپور پدې ！کو پيل ک７،  په زيات５دونک３ کچه، امريکه. موږ په خطر ک３
 سبانى تره／ر ک５داى شي پدې وتوان８５ي چ３ له بم ... په کمپيو！رو تکيه کوي 
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د".نه زيات په کيبورد سره تاوان واړوي په همغو وختو ک３،
ک３"الکترونيک مرغلرې"  سکه ووهل شوه چ３ خلکو ته ي３ په امريکا

د يوې تاريخي تروما ډار کمپيو！ري بريد ＄الوه او په اذهانو ک３
سايکولوژيک، سياسي او اقتصادي ＄واکونه په －６ه. پيچکاري کاوه 

د مدرن３ زمان３ دوې. سره سيبرډار ته پوک９ ورکوي  له رواني اړخه،
د  د. تر نامه الندې غ７ل شويدي) سيبرتره／رۍ(غبر－３ سترې اند４＋ن３

د کمپيو！ر ！کنالوژي له موهومي ډار سره خال خال انفرادي غالوو ډار ي３
د يو پ５ژندلي －واښ په  يو ＄اى داس３ غ７لى چ３ يو نامالومه خيالي －واښ

يو. پرتله زيات او غ ＊يي  سره لدې چ３ سيبرتره／رى په هي＆ وجه
مخامخ او ري＋تينی －واښ ندى، خو په اند４＋منو ！ولنو ک３ ي３ روان３ 

د بمي چاودنو مترادف دى او په همدې کچه لوړ  سرب５ره پر دې،. اغ５ز
د ري＋تين３ ډار ډا－يزه کولو په ضد  د سيبرتره／رۍ واکمني ادارې قصدآ
کار کوي او له بل３ خوا يو نا＇ر－ند ډار تنبيه کوي او په ب３ مالومات９ ک３ 
خلک پ＂３ ستر－３ ساتي، حتى، په ب５ساري کچه هر لورى ته ناسم 

.مالومات وړاندې کوي
په٩/١١د د تروريزم ضد او امنيتي ک７يو سمالسي  ＇خه راوروسته،

دوی پدې پوه وو، او داس３ ان／５رل ک５ده. سيبرتره／رى ک３ پ７ي واچول
د سيبرتروريزم له الرې  د وحشتناکه بريدونو ل７ۍ چ３ ک５داى شي القاعده

د دومره. پس３ وغزوي او ستر ستر تاوانونه پ５（ ک７ي  سيبرتره／رى ته
ډ４رې پاملرن３ تر شا سياسي الملونه هم دي چ３ لدې زاوي３ ＇خه په کتن３ 
د ملي امنيت په هکله  د دوی لويدي＃ په ت５ره امريکاي３ سياستوالو

د. بحثونه راپورته کوي  د سايبرفضا همداراز ب３ مضمونه سياستوالو
د اوهامو او وسوسو په ز８４ولو  امنيت خبره تر پو＊تنو الندې راولي تر ＇و

د پوتومک انستيتوت. خپل بازار تود وساتي  د ب５ل／３ په تو－ه،
) الکساندر(د تره／رۍ چارو يو ＇７５ونکی، سکندر] پنتا－ون پلوى[

د د.ز ٢٠٠١يوناح، د شته والي )] جال(عراق ني[کال په پاى ک３ ي３
د) فرضي(دا ن７ۍ واله. اعالن وک７ په٩٠ني چ３ عراق يم３ لسيزى

د دې لپاره جوړ ک７ى  نيماي３ ک３ احتماال له سلو ＇خه زياتو ويبپا１و ！ولنه
د امريکاي３ کمپنيو کمپيو！ري خدمات ناکاره و－ر＄وي  دا. چ３ سکندر

(پس３ وويل چ３  د سيبرتره／رى او ورسره") ژباړه:  請دام حسين
د استعمال پروا نلري يان３ شکو شبه)خو(او دا خبره هي＆ ... امکاناتو

د ج／７ې لوم７ۍ کر＊ه ده   Bombs(".نلرى او همداراز ！وله امريکه ي３

and Bandwith د د رابرت التهام سمونه، م کال چاپ ٢٠٠٣کتاب،
د ). و－ورى ليکونکي ي３ چ３ هر نيت درلود، خو داس３ ويناوې په ＊کاره

د عراق په  هغو مباحثو ليک９２ دليل －ر＄ي چ３ بيا ي３ په راوروسته ک３
د لسو کالو په ت５ريدو. وړاندې وحشيانه او يرغليز دري＃ خپل ک７  تر اوسه

د ا！ومي تاسيساتو! هي＆ کومه ن＋ه نده ＇ر－نده شوې] عراق ني[د  دا او
د  د عراقي ولس په مرۍ د غا請بو اجدادو په ＇５ر ي３ د شته والي په پلمو

حاشا او کال داس３ نده، ددې. چاړې خ＋ولو جواز، پخپل اند، وموند
د تش په  د ابوغريب په ＇５ر د تمدن په نامه ！ولو درواغجنو پلمو پايله

د وحشت نندارې دي او بس . نامه آزادۍ دعوه دارانو
مسـئلـه ده،] سياسـي شـوې[د سيبرتره／رۍ په ضد مبارزه نه يوازې يوه

همدارن／ه يوه اقتصادي يا سودا－ريزه جيفه هم ده چ３ له هـرې خـوا ورتـه 
د: غ جيبونه －ن６ل شوي  د مطالعاتو ب５کاره مرکزونه راوړاندې شول او

د ＇ـ５ـ７نـو پـه نـامـه يـ３ د خطر زن／ونه وکـ７نـ／ـول، سپينو پا１و په مخ ي３
د معاش حرامه الرې پيـدا کـ７ې،  غو＊ن３ پروژې واخيست３ او ＄انو ته ي３
د سـالکـارانـو پـه نـامـه  د چارو کارپـوهـان د سيبرتره／رى سياسي ادارو
د خلکو او شخصي  کارمندى ته راوبلل، او شخصي شرکتونو لدې －وا＊ه
د خونديتوب لپاره کمپيو！رى پرو－رامونه رامن％ته کـ７ل او پـدې  اهدافو

د سالکارى خدماتو سره يو ＄اى په －زافه بيو پلوري  ٩/١١د. ناخبرو ي３
د د بيخبـنـا د امنيت د امريک３ فدرالي حکومت پ５＋و راوروسته، يوازې

د ＇لورنيم بيليونه امريکايي ډالرو غو＊تنه ک７ې، او   FBI！ين／＋ت لپاره
د سيبرتره／رى په چارو ک３ له تـنـو زيـات پـلـ＂ـونـکـي)) ١٠٠٠(( تراوسه

 نور بيا....ل／ولي دي
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د ترخي پو＊تن３ په اړوند” باوري”د ＊اغلي رسول
ده! قدرمنه د هغه چا لپاره ترخه پر وخت پوښتنه مو كړې ده، زما په نظر ستاسو پوښتنه

د اورېدلو او عملي كولو توان ورسره نشته  او. چې د اورېدلو د هغه چا لپاره چې مګر

د  د وتلو لپاره د اوسني حالت څخه ځواب وركولو توان ورسره وي نه يوازې خوږه ده بلكې

كې. ګټورې الرې پرانيستلو شروع يې هم ګڼي  زه او نور روښانفكره افغانان چې په سويډن

موږ ټول ددې واقيعت. ژوند كوي په بشپړه توګه پدې باره كې ستاسو سره توافق لري 

د منځه  د ناخوالو شاهدان يو چې يو شمېر روښانفكران څو يې توان شته پرځاى ددې چې

د خبرې پر  د خالصون الره ولټي په بدل كې ستاسو د نورو سره اوږه پر اوږه وړلو لپاره

د ليكلو تر پولې  اساس په اعالميو خبرتياوو، احتجاج ليكو او آن يو په بل پسېد كتابونو

يا. سپما نه كوي  زما په فكر دا ډول روښانفكره افغانان به يا په رواني ناروغيو اخته وي او

د سياسي حاكميتونو په دوران كې سياسي تنده نه وي ماته شوې  د تېرو وختونو نو. به يې

ځكه وخت ناوخته پداسې كارونو الس وهي چې نه يې ځانته ګټه رسيږي او نه بل چاته،

د روښنفكرانو ترمنځ يو والى راولي ــ بې اتفاقي راولي  مګر خپله دا ډول. پرځاى ددې چې

د صداقت، ايماندارۍ او ولسواكۍ په الره كې  عناصر، ډلې او شخصيتونه بيا تر بل هر چا

د ليكنې په بشپړ تائيد! ښاغلى باوري. نارې سورې وهي  په((ستاسو هغه ورونه چې

د يو او بل ډول ستونزو سره الس او ګرېوان  د قلم كارولو وياړ لري هره ورځ هېواد كې دننه

د لنډ مهالو او اوږدمهالو دښمنانو په وړاندېد قلم  دي، او په پوره مېړانه يېد افغانستان

د قلم توره كرښه ايستلې  د سر په سودا د غليمانو په مخ يې د هېواد د ... زور كارولى او

د يو ستر د ستونزو او كړاوونو په وخت د هغوى سره د بهر روڼ اندو دنده ده چې هېواد

د فشار وسيله  د بهرنۍ نړۍ پر بېالبېلو مراجعو د هېواد پر واكمنانو او هم ځواك په څېر

د كړو تاثيرات څرګند شي   په خواشينۍ سره بايد ووايم)).وګرځي تر څو په هېواد كې دننه

د))دا ټوپك يې ډك په چا يې ولې؟((چې ال تراوسه په اروپا كې  ژوند وښودل چې

د پخوانيو سياسي ناوړه كيڼو او ښيو افراطي تمايالتو او اړيكو په روښانفكرانو ترمنځ

د ډېر سخت دريځ په نيولو سره  اساس په ورځنيو سياسي ټولنيزو او فرهنګي مسايلو كې

د كوم نوښت او اغېزمن  قضاوت او برخورد كيږي، او بيا هغه چاته لكه ستاسو په څېر كه

د پخوانيو پاتې شوو سياسي  د ترسره كولو وړانديز وكړي په ډېره بې رحمانه توګه يې كار

د ترسره كولو  د وړانديز او اغېزمن كار ه توجه كوي، ځكه ستاسو اړيكو او پيوندونو ته

مګر زمادا ډول تحليل بايد داسې تلقي. لپاره ډېر ژر ښې زمينې او شرايط به برابر نشي 

د پلي كېدو لپاره امكانات وجود نلري، بلكې زه او زما  نشي چې ګواكې ستاسو دوړانديز

د نوښت مالتړ وكړي  او. په څېر نور ډېر افغانان به ستاسو خپلواك ليكواالن،ژورنالستان

ټول بې تعصبه روښنفكره عناصر كوم چې يوازې او يوازېد خپل هېواد او ولسد ملي ګټو 

د ساتلو په الره كې نه ستړي كېدونكې هلې ځلې كوي ستاسوسره ددې وړانديزاو پرځاى 

فكر كوم چې تاسو به زما ددې. نوښت په علمي كېدوكې به اغېزمن ګامونه اوچت كړي

او: خبرې تائيد وكړئ چې  د روښنفكرانو تالښونه، غونډې په اروپا امريكا او استرليا كې

د  د هېواد دننه روښنفكرو افغانانو سيمينارونه ټول هغه وسايل الرې او چارې دي كوم چې

د ايجاد او پراختيا ښې  د ټولنو د آزادۍ او ديموكراسۍ پلوه عناصرو كلتوري اډانو،

د هېواد په دننه كې هم هغه روڼ اندي  زمينې برابروي او دا رسالت په ګټوره توګه يوازې

د كار اغېزمنتوب لپاره. ترسره كوالى شي  د هغوى خو په بهر كې ټول روښنفكره عناصر

ال تراوسه پدې. الزمې زمينې او چارې برابروي  مګر په اروپا كې يو شمېر روښنفكران

د هېواد په دننه كې وټولو  عقيده دي چېد اروپا روښنفكران به په راتلونكې كېد بهر څخه

د مركزونو جوړېدل هغه وخت. حاالتو ته لورى وركړي  د روښنفكرانو زما په فكر په بهر كې

د  د هېواد په دننه كې مشابه مركزونه جوړ او ال نور هم ګټور او اغېزمن كار كولى شي چې

د سم تحليل په اساس خپل عملي د حاالتو هغوى سره په ارتباط، مشورو او تفاهم كې

د اړينو كړنو  د يو واحد روښانفكره علمي ځواك په څېر فعاليت او كار ته لورى وركړي او

د يوې روښانفكرې په توګه چې درې لسيزېد جبري مهاجرتپه. الرې چارې برابرې كړي  زه

د خپل هېواد او  د خپل هېواد څخه په بهر كې شپې او ورځې سبا كوم يوه شېبه مې وجه

د لوړو ملي ګټو لپاره هر  د خپلو خلكو ولس كړېدلى حالت له ياده نه دى ايستلى او

د عمل په ميدان كې يې ګام ايښى دى ما هم پخپل  شخص، ګروپ، سازمان او نهضت چې

د اروپا او په هېواد كې دننه تربل هر چا لږ ونډه نه ده اخيستې  د توان په اندازه اوس. وار

د  د هېواد د هېواد پر روښانفكرو باندې د يوه افغاني علمي شخصيت په توګه چې تاسو

د الرو  د اړينو كړو او هڅو لپاره د په ګوته كولو او د لورې د ناخوالو د وطن ملي ګټو لپاره

د جوړېډو وړانديز كړى دى په بشپړه توګه مالتړ كوم او زه هم  د مركزونو د برابرولو په خاطر

پر ټولو نورو روڼ اندو باندې پخپل وار ږغ كوم چې ددې سپېڅلو ملي ګټو لپاره زموږ سره

د ساتلو په هيله. عمآل همګامه شي .د افغاني ملي لوړو ګټو

په: يادونه د نوې هيلې  ګنه كې شته، څخه هدفد فرهنګي ګدو11د ښاغلي باوري ددغې ليكنې، چې

د يوه واحد فرهنګي او ادبي مركز جوړونه وه د سرته سرولو لپاره په اروپا كې .فعاليتونو

. اداره
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Jag heter Wahidullah Mukuri och är 14 år 
och kommer ifrån Afghanistan.
Jag kom till Sverige 
för ungefär 10 år 
sedan och sen dess 
har vi levt i olika 
städer i Sverige. Jag 
kom som flykting 
hit. Jag var nästan 2 
år som vi reste från 
Afghanistan till 
Ukraina för min 
pappa studerade till 
Flygplansingenjör. 
Vi bodde då i hu-
vudstaden som heter Kiev. När min pappa 
avslutade till Flygplansingenjör kunde vi 
inte resa tillbaka till Afghanistan. På grund 
av kriget i Afghanistan vi var tvungen att 
flytta till Sverige. Vi åkte med fiskebåt till 
Sverige. Och det vi kan inte beskriva hur 
det var som en riktig (Titanic) film.
Vi bodde först i staden Vänersborg sedan 
bodde vi i andra små städer i mellanöstra 
Sverige. När jag var 6 år flyttade vi till en 
liten stad som heter Svalöv i Skåne. Jag 
gick då i fösta klass och skolan hette Cen-
tralskolan. Vi bodde i Svalöv och hade 
många goda vänner sen vi flyttade till 
Malmö för att få bättre utbildning och pap-
pa fixade jobb också. Jag började i en 
grundskola och gick i första klass sedan 
bytte vi lägenhet och jag fick byta skola 
med. Jag gick i en skola ifrån andra klass 
till tredje klass. Sedan byte jag skola och 
har sedan dess gått i den skolan. Min pappa 
jobbar här i Sverige på olika stället och min 
mamma studerar. På första gången jag reste 
till Afghanistan i somras. Jag reste dit med 
min pappa, lillebror, farbror och kusinerna. 
Vi åkte med bil till Frankfurt och sedan 
väntade vi på flygplanet i några timmar. 
Sedan åkte vi med flygplanet till Afghani-
stan (Kabul) sedan steg vi av flygplanet och 
fortsatte gå mot ingången till Flygplatsen. 
Sedan såg jag mina släktingar och hälsade 
på dem. Jag reste dit för att se hur bra vi har 
det i Sverige jämfört med Afghanistan. Jag 
träffade min farfar, faster, mor bröder och 
kusinerna. Nästan alla i Afghanistan hade 
en egen villa med trädgård. På somrarna 
odlade man t.ex. frukter, grönsaker sedan 
sålde man dem i marknaden och fick ihop 
en summa pengar till familjen. Små barn 
blev enkelt tjuvar och började sno pengar i 
marknaden i Kabul. Barnen snodde pengar-
na för dem behövde dem för att leva. Bar-
nen sålde läsk tidningar m.m. i gatorna. En 
liten barn kunde försörja hela familjen för 
12 svenska kronor. Jag såg många barn, 
kvinnor gamla människor som var tigare på 

gatorna. Och det händer många gånger när 
vi åt i restaurang då fattiga barn eller kvin-
nor kom och bad oss om mat. Jag och mina 
kusiner från Malmö lämnade alla sin mat 
till dem. Från Malmö min mening med 
resan var att jag skulle minnas min kultur 
och lära mig mer av språket. Jag hade roligt 
där men en sak kommer jag aldrig att glöm-
ma. Det är vår kultur, tradition och sällskap. 
Idag är Afghanistans miljö mycket dålig 
eftersom ingen bryr sig om miljön och dem 
är fattiga där borta. I Afghanistan så är det 
kaos i stan och folket bryr sig inte om var-
andra utan struntar i allt. Människorna dör 
av svällt och i Afghanistan så finns det 
mycket kidnappning. Folket vågar inte läm-
na sina barn ensam i stan eller låta dem 
köpa något ensam. Kidnapparna fångar först 
barnen sedan säger dem till föräldrarna ge 
oss en lösensumma sedan om man inte ger 
dem pengarna så dödar dem barnet. Afgha-
nistan hade krig i 25 år och varje ledare som 
var i landet ville ha mycket makt och alla de 
är makthungriga. Jag såg också många folk 
som åkte med 2004 årsmodell bilar eller 
byggde de Hotel, fastigheter, villor och 
affärer. Jag ställde alltid frågor till min pap-
pa, farbror och släktingar att: varför finns 
det stor skillnad mellan människor? Det är 
många som inte har  mat, medicin, skola 
och många som har mycket pengar och de 
vet inte vad de ska  göra med pengarna. Och 
varför alla har vapen hemma? 
Jag hoppas att det kommer en dag att alla 
lederna ska kunna svara. Jag skulle välja 
säga till hela världen att ni inte ska skicka 
vapen till oss. Vi behöver mat, vatten, medi-
cin, skolmaterial. I kriget är allt förstörd och 
människornas släktingar och vänner hade 
dött. Det var fruktansvärt och människorna 
hade förlorat sina ägodelar och då var dem 
fattiga. När jag såg mitt land så fick jag en 
härlig känsla av det. Men folket var fattiga 
eftersom dem hade inget jobb, familj eller 
pengar. Nu för tiden finns det nästan inga 
bönder för alla mark som dem ägde har 
förstörts i kriget eller torkkatastrof. När jag 
kom till Sverige så var jag liten då glömde 
jag mitt språk, kultur och annat. Jag tackar 
mina föräldrar för att dem har tagit mig till 
Sverige för jag skulle få bättre utbildning. 
Jag accepterar vad mina föräldrar säger till 
mig. Mina föräldrars hjärna är mer utveck-
lade än min och dem har mer kunskap än 
mig. Det är barnens fel om dem inte har bra 
betyg i skolan. Till slut vill jag bara säga till 
alla mina jämnåriga från mitt hemland att 
missa inte det chans att kämpa i skolan och 
lyssna på föräldrarna. Nu när jag skriver 
denna artiklen känner jag mig stolt och 
glad, och idag är det special dag i Afghani-

stan, nämligen det är val. Nu är det Af-
ghanska folket som bestämmer, men tyvärr 
måste jag säga att fusk förekommer, de 
kandidater som sitter ofta tar emot mutor 
eller annan sorts bedrägeri, men inte alla. 
Jag vill ha en president, som inte skiljer 
etniska grupper och hjälper folket, och vara 
mer demokratisk. 

Av : Wahidullah Mukuri

Min första resa till Afghanistan!

Wahidullah Mukuri
Afghanistan är bäst 
 
Allt jag har är Afghanistan, 

 Allt jag vet är Afghanistan, 
Allt jag läser om är Afghani-
stan, 
Allt jag älskar är mitt land 
Jag kan sakna styrka, 
jag kan sakna mod men jag 
har Afghanistan i mitt blod,. 
Jag kan ta all sorg, 
jag kan ta all smärta , 
men jag har Afghanistan i 
mitt hjärta 
 

Insänd av: Toorpikai Sherzad 


