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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

د خپلواک９ اوه اتيايمه کليزه دې ！ولو د ه５واد
.ه５وادوالو ته ن５کمرغه وي

د نوې هيلې مينه والو !ګرانو هېوادوالو او

د خپلواكـۍد بيـا د هېـواد افغانـستان دادى نوې هيله خپله اولـسمه ګڼـه زمـوږ

.السته راوړنېد نېكمرغه ورځې په وياړ خپروي

د خپلــو هېوادوالــو! درنـو هېوادوالــو د سـويډن پــه هېـواد كـې مېــشت افغانـان

د خپلواكــۍ د ګــران افغانــستان د هېــواد څخــه پــه خــورا لــېرې واټــن كــې لپــاره

د تورې پـه زور اخيـستې ده پـه ډېـرو  نېكمرغه چېد انګرېزي استعمار څخه يې

.شاندارو مراسمو سره لمانځي

!درنو لوستونكو

د خپلـو مټـو پـه اوه اتيا كاله وړاندې زموږ غيرتي په وطن او ازادۍ مينو خلكو

د انګرېز څخه خپلـه خپلواكـي ترالسـه كـړه  د نړۍد ډېر ستر زبر ځواك يعنې زور

او افغانستان لومړنى هېواد وو چې ددې لوى ښكېالكګر ځواك څخه آزاد شـو، 

.ورپسېد نړۍ نور هېوادونه آزاد شول

د آزادۍ كلمه ډېره خـوږه ده او غالمـي او د هر چا لپاره ډېر ارزښت لري او ازادي

.د پرديو باداري منل ډېر ګران كار دى 

افغانان چېد تاريخ په اوږدو كېد آزادۍ او خپلواكۍ لپاره ډېـر جنګېـدلي دي

د ازادۍد السته راوړلو لپاره تر بل هر چا ډېـر بـاتور او ننګيـالي دي  سـره لـه. او

د ډيــرو لويــو ابــر  د نــړۍ د تــېر اوږده تــاريخ پــه اوږدو كــې دې چــې افغانــستان

د خپلـې  قدرتونو سره جنګېدلى او زيـات مـادي او معنـوي تاوانونـه يـې ګـاللي

دا ددې لپـاره. خاورې زياتې برخېد السه وركړې خو بيـا يـې هـم آزادي ګټلـې ده 

د جنـګ او جګـړې  زموږ مېړنى ولسد باندني دوښمن په وړاندې په پوره مېړانه

د جګړې له ډګر څخه پټېدل هر افغان ډيـر لـوى عيـب ګـڼي لكـه  ډګر ته درومي او

چې پښتنې ماللېد جنګ په ډګر كې په خپلو افغـان زلمـو غـږ كـړى وو او ويلـي 

:يې وو

 خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ساتينه–كه په ميوند كې شهير نه شوې

!ګرانو هېوادوالو

د چا غالمي كه تر هر نامه الندې وي نه ده منلې د مثـال پـه ډول. افغانان هيڅكله

د دوستۍ او ورورۍ ترعنوان الندې خپلې لښكرې دلتـه پخوناي شوروي اتحاد

راوستلې خو موږ او تاسو وليدل چې نه يې دوستي وكړه او نه وروولـي، يـوازې 

.او يوازې يېد بدمرغۍ تخم زموږ په سپېڅلې خاوره كې وكاره او نور الړل

ل كال كې زموږپـه هېـواد بانـدې يـې 1358د روسانو دا لومړى ځل نه دى چې په

يرغل كړى و، بلكې يو ځل يې پخوا هم زموږ په ګران هېـواد افغانـستان پـه كـال

د نومبر په 1889 . نېټه يرغل كړىو او يخده يې راڅخه په زور نيولېده12م

.م 2002.ل 1381د تاسيس كال

د نړۍ نورو امپراتورانو هم په دې خاوره تـېرى كـړى وو، همدا شان

 14,5 كـې، ګـوډ تيمـور پـه كـال 1221د مثال په ډول چنګـېز پـه كـال 

 كــې درې ځلــې او مكدونــي 1842-1839كــې، انګرېزانــو پــه كــال

ــه ــانو او ورپــسې دادى پ ــو، ايراني  كــال كــې 2001الكــساندر، مغل

د پروګـرام لـه مخـې دې زمـوږ د ملګرو ملتونو امريكا او انګرېزانو

ددې هېواد باتور ولس په خپله افغاني مېړانه ددې. هېواد ته راغلل 

 ،  خاورې څخه ايرانيان، مغالن، چنګېزيان، روسان

 مخكې2پاتې په

د خپلواک９ ستوری غازي امان اهللا خان د افغانستان



 ډاكتر اكرم عثمان

جايگاه حکومت نادر شاه درگذر تحوالت
 سياسی وانديشه ای

. عمليه دولت سازى عمليه اى پيچـيـده ،درازمـدت ودشـواريسـت

گاهي پى افگندن اركان ثالثۀ قدرت دريك سرزمين وشناسايـى آن

از سوي چند مملكت ومجامع معتبر بين المللى، از روي اغـمـاض 

درحاليـكـه تـارسـيـدن بـه. تعبير مي شود)) دولت كامل(( همسطح 

.مرتبت يك دولت واقعي فاصله زياد وجود دارد 

در فرصت هايي ،ما برخوردار ازموجوديت عناصر شكلي وتشكيالتي يك دولت به ظـاهـر مـدرن

وامروزي بوده ايم ولي چنان كالبدي فاقد يك نيروي حركي درون جـوش وخـود انـگـيـخـتـه بـوده 

.است 

محرك بيروني مي بـاشـد وديـگـري بـايـد. هما نند يك بازيچۀ كوكي كه در تمام حركاتش وامدار

كليدش رابچرخاند تا راه برود،همينطور زمام اختيار يك حكومت پوشالي نيـز بـدسـت ديـگـري 

اتباع چنان دولتي ،الزامأتودۀ پراگنده وبي شكل ميباشند كه تند تـريـن واكـنـش هـاي. مي باشد 

.شان در برابر وضعيت حاكم ازسطح بلوا وشورش هاي كور نمي گذرد

برخى از مؤرخان ما تحت تاثيرهيجانات ايديالوژيك وتعصبات عقيدتي ،آن تقـابـل هـاوعـكـس

العمل هارا باجنبش هاي شعوري واگاهانه تودۀ مردم التباس كرده اندوگمان برده اندكه حـركـاتـي 

از آن دست از سنخ انقالبات يا خيزش هاي ملي ودموكراتيك بوده انـد در صـورتـيـكـه بـا انـدك 

شناخت ازدرجه تكامل سياسي واتنيكي جامعه ما، بروشني پى ميبريـم كـه واحـد هـاي انسـانـي 

ساكن درگسترۀ جغرافيا ئي ما مجموعه ازاقوام نا متجانس با همديگرمي بـاشـنـدكـه درمسـايـل 

زيادي ازگونۀلهجه ها،احساساتوديدگاهـاي مشـتـرك ،درغـوزه هـاي جـدا جـداي قـوم،قـبـيلـه 

.،مذهب ومنافع اقتصادي بسر مي برند

در چنان جوامعي عناصر عنعني وقديمي شعورسياسي ،مرزهاي تفكررا تعين ميكنند وعـمـلـيـۀ

در. پيچيدۀ تركيب واستحالۀ آنهـادر پـيـكـر يـك مـلـت مـدرن مـحـتـاج زمـان زيـاديسـت  لـهـذا

كشورهايي مانند افغانستان دم زدن ازنهضت هاي فـراگـيـروعـمـومـي مـلـي نـوعـي شـتـابـزدگـي 

.وخوشباوري را ميرساند

بنا بر آن تحت تأثير همانبر داشتهاوتلقيات وانديشه هاهم مشروطه خواهان اول ودوم در نيمه راه

از نفس افتادندوقرباني شدند،وهم نادرشاه كه تأ سيس يك سلطنت متمركزوقدرتمنـدبـا تـكـيـه 

.گاه هاي بيروني راه عالج جامعه ميدانست زودتربه استبداد متداول سنتي گرائيد 

اگر انچه آورديم درست باشد ما كماكـان در جـال عـنـكـبـوت مـوقـعـيـت نـامسـاعـدجـغـرافـيـايـي

جامعۀ،متحجر وبسته،فقر مزمـن اقـتـصـادي دسـت وپـا مـيـزنـيـم ومـحـزجـي عـقـالنـي وزمـانـه 

.پسندنيافته ايم 

تا جايكه نگارنده ميداند از بدو تشكيل اجتماعات زراعي درگسترۀ جـغـرافـيـايـي مـا ،هـمـواره

.مالكيت برزمين تعين كنندۀ سيرت وصورت حاكميت سياسي بوده است 

وتـاسـيـس!)) جـمـاعـت آزادروسـتـايـي(( در پايان هزاره دوم قبل ازميالد مسيح وبعد ازانحـالل

امپراتوري قدرتمند هخامنشي وپسانتر ساسانـي وكـوشـانـي در غـرب وشـرق فـالت مشـتـرك 

و  ، ما،زمين هاي مزروعي رابه عنوان مهمترين منبع ارتزاق دراختياردولت مركزي قرارمي گيرد

بااستنباط از آن دقيق ترين تعريفش را از تيوري حاكمـيـت درمشـرق زمـيـن بـدسـت )) ماركس((

او. ميدهد  حاكميت عبارت ازمالكيت برزمين است كه در مـقـيـاس مـلـى مـتـمـركـزشـده: به گفته

 !))است 

.تر ديدي نيست كه استبدادشرقي ازهمين شكل حاكميت سرچشمه مي گيرد

در ان برهه اززندگي امپرتورها حق تملك،حق تصـرف،حـق اسـتـمـالك وحـق غصـب زمـيـنـهـاي

زمينداران بزرگ وكوچك راداشتند وهر وقت كه اراده ميكردندوسيعأ ازاخـتـيـارات شـان سـوۀ 

ازهمين سبب زميندارهابه مثابه يك طبقه قدرتمند وباثبات به قـوام نـرسـيـدنـد. استفاده مينمود 

ونظام فيودالي با مختصات فيوداليسم اروپا بوجود نيامد ويك نظام ارضي بـالـنـسـبـه سـتـرون 

وديرپابرمنطقۀ مامسلط شد وبهترين نـامـي كـه مـي تـوان بـر آن گـذاشـت نـظـام ارضـي مـلـوك 

ۀ ديـوان. الطوايفي ياارباب رعيتي مي باشد  وقتي كـه يـكـي از امـراي لشـكـر يـايـك سـركـرد

))نـان پـاك(( دولت،مورد محبت شاه قرار ميگرفت پاداشي به شكل مـلـك غـيـر مـنـقـول بـنـام 

 ياد ميشد،)) اقطاع((درزمان خلفاي عرب! دريافت ميكرد وهمين حاتم بخشي

د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال

 ...د سرمقالې پاتې

پنجابيــان او مكــدوني الكــساندر شــړلي او خــاوره

د. يې آزاده ساتلې  سره له دې چې امريكا او انګرېـز

ــه  ــو موافقـ ــرو ملتونـ د ملګـ ــره ــتانو سـ ــورو دوسـ نـ

د نابودولـــو  ــزم د القاعـــدې او تروريـ اخيـــستې ده

ترعنوان الندې زموږ ګران هېـواد تـه راغلـي خـو پـه 

دې څلورو كلونو كې زمـوږ پـه هېـواد كـې نـه سـوله 

راغلــه نــه القاعــده نــابوده شــوه او نــه ټوپكــساالري 

د مخدره موادو توليد او قاچـاق  ختمه شوه او نه هم

ال. كم شو  د انسانانو قاچاقبران هم ورك نـه شـول او

.هم په ډېرېدو دي

ددې ترڅنګ داخلـي او خـارجي مافيـا السـونه سـره

ال  د جنګ جګړې لمـبې د ځان وژنې ترور، يو كړه او

.تودې شوې

د زدرت ګدۍ ټينګې كړې ال .زور واكانو

د د خلكـو د بشر حقوقال تر پخوا زيات پايمـاليږي

د ښه والي لپاره موثر ګامونه نـه دي اخيـستل ژوند

شوي، رشوت، اداري فـساد، انـسان زورونـه، زور 

د پخــوا پــه شــان  د ښــځو ســره بــې عــدالتي زيــاتى،

دملي اردو او پوليسو كار نه دى ګړنـدى. دوام لري 

د ګاونـډيانو بـې. شوى  د پرديـو او پـه خاصـه توګـه

ځايه السوهنې دوام لري او پـه ډېـره سـپين سـترګۍ

د هېواد مخـالفينو تـه سـالح، پېـسې وركـوي  زموږ

ــه  ــاره ورتـ د خرابولـــو لپـ ــران هېـــواد د ګـ او زمـــوږ

الرښوونه كوي مګر په رټو سترګو بيا له خپلو دغـو 

. كرغېړنو كړو وړو څخه منكريږي

!خوږو هېوادوالو

د السـته د آزادۍ زموږ وياړلى ولسد خپـل هېـواد

د نـوم وركـو  د خپـل هېـواد راوړلو په خاطر هر كـال

ــاد وياړلـــي  ــانو پـــه يـ د غازيـ اتالنـــو او ددې الرې

د هغوى كارنامې راژوندۍ كوي .جشنونه نيسي او

افغانان ډېر باپاسـه خلـك دي كـه څـوك ورسـره پـه

ښكاره دوستي وكړي دوستۍ تـه يـې دوام وركـوي 

او كــه ددوســتۍ ترنامــه النــدې څــوك ورســره ټګــي 

.وكړي ټګمارۍ ته يې په ښكاره ځواب وايي

افغان ولس القاعده، تروريزم، ځان وژنكـي اعمـال

د لويــو  د عــامو خلكــو وژل، د ښــوونځيو ســوزول،

الرو شكول غنـدي او هيڅكلـه پـه خپـل هېـواد كـې

داسې اعمالو ته اجازه نه وركوي دا ټول كه القاعده 

ده كه تروريستان دي او كه مافيايي ډلې دي ټول لـه 

.بله ځايه څخه راغلي او زموږ هېواد ورانوي

د جنـګ او جګـړې څخـه زموږ ځورېـدلى ولـس چـې

د پرديـو  ډېر ستړى دى او خپـل ټـول تـېر تـاريخ يـې

د جنـګ او جګـړې  سره په مقابله كې تېر كـړى، نـور

ــه،  ــواد بيارغونـ د هېـ ــوله ــاتې سـ ــل پـ ــاى تـ ــه ځـ پـ

ښــوونځى، پوهنتونونــه، فــابريكې، مــدرن زراعــت 

، خپلـواك او يـو موټـى افغانـستان  او يو سـرلوړى

.غواړي

د د خپرونــې د نــوې هيلــې پــه پــاى كــې يــو ځــل بيــا

رهبرۍ هيئت خپلو ټولو هېوادوالو ته ددې وياړلـي 

.جشن مباركي وايي

د سرښـندونكو اووايئ، چېد خپلواكۍ په الر كـې

.وياړلې خاطرې دې ژوندۍ او تل پاتې وي

.پاى

2



))تـيـول(( ودرزمان پادشاهان صفوي)) سيورغال((درزمان سالطين مغول

.ناميده ميشد

بنا بر آن ثمه به ثمه،استبداد ناشي ازشكل مالكيت برزمين تا زمـان سـلـطـه

وفرمانروايي سالطين افغان بر بخش هاي ازهند وايـران ادامـه يـافـت وبـه 

.سنت پايدار مديريت سياسي تبديل شد

در نيمه اول قرن نزدهم وقتيكه پاي بيگانه هاي اروپايي به وطن مـابـازشـد

در قدم اول مخالفان بومي شانرا سركوب كردندودرگام بـعـدي بـا تـطـمـيـع 

وتهديدزمام اختيارمتنفذين داخلي را به خدمت گرفتند وبانصب شاه قلي 

بر اريكه پادشاهي ،حكومت هاي دست نشانـده وپـوشـالـي ايـجـاد! هايي 

ــا حــدودي  ــي ت ــراســي غــرب ــرق وظــواهــر دمــوك ــه از زرق وب ــد ك كــردن

برخورداربودند ولي از نظر مضمون ومعناي دروني ،به طـبـل مـيـان خـالـي 

.شباهت داشتند

به گمان نگارنده ،امير دوست محمد خان ،امير محمد يعقوب خـان ،امـيـر

عبدالرحمن خان ،امير حبيب اهللا خان سراج الملته والدينه نمونه هـاي بـارز 

ي  پادشاها ني بودند كه به رضا يا به اجبار در خط تـوافـق بـا سـيـاسـت هـا

انگليستان عمل كردند وامير شرعليخان وامـيـر امـان اهللا خـان در رديـف 

امرايي قرار دارند كه نيم نگاهي بسوي مردم داشـتـنـد وسـعـي مـيـكـردنـد 

حكومت هاي نا وابسته ايجاد كنند،ولي چنا نكه مـيـدانـيـم آن پـادشـاهـان 

يكي اينكه در فرصت. خير خواه واصالح طلب با موانع عديده مقابل شدند 

اقدامات آنها ،دستهاي دراز دولت هاي روس وانگليس وسيعأ بر سياست 

داخلي وخارجي افغانستان اثر ميكرد وحكومتهاي كشورما را نـاگـزيـر بـه 

گاهي هم كـوچـكـتـريـن حـاشـا. عقب نشيني وپس گرفتن اصالحات ميكرد 

را بر مي انگيخت كه بر سـر زمـيـن مـا دسـت! بهانه يكي از آن دواختاپوت 

اندازي نمايد،بخصوص انگليسها كه با تمام قوامصمم به فكر محـافـظـت 

از مستعميره اش هندوستان به محض بروز نشانه يا قرينۀ ناچيزي از نـفـوذ 

در جـنـگ. روسها در دربار امير افغانستان اقدام به لشكر كشي ميكـردنـد 

دوم افغان انگليس فقط حضور فرستاده وسفير تزار روس بنام ستاليـتـوف 

. در بار امير شيرعلي خان انگيزه تهاجم امپراتوري برتانيا به وطن ماشد 

))سـتـالـيـتـوف(( امير شرعلي خان به اميد وعدهاي ميان تهي ودروغـيـن

نـيـروهـا)) تـزار(( بدون مقاومت رخت به مزارشريف ميكشد به اميد اينكه

يي به طرفداري او بفرستد امـا تـادم مـرگـش خـبـري از نـيـروهـاي كـمـكـي 

.همسايۀ شمالي نمي شود

در زمان پادشاهي امان اهللا خان نيز تمام كـوشـش هـاي آن زمـامـدار تـرقـي

خواه ومشروطه خواه بخاطر فتنه انگيزي دشمنان خارجي وداخلي نقـش بـر 

آب مي شودوبالنتيجه افغانستان عليرغم دادن قرباني هاي بي شمار درسـه 

جنگ آزادي خواهانهوجانفشاني ونه هاي شماري از رهبران استقالل طـلـب 

.در الك سنت وعنعنه وتمكين دربرابرموقعيت ژيوپولتيكش مي خزد

به تصور اين قلم حكومت هاي امير حبيب اهللا كـلـكـانـي ونـادرشـاه نـتـايـج

الزامي موقعيت ژيو پوليتيك افغانستان از نـيـمـۀ نـخـسـت قـرن بـيـسـتـم 

بودند واز آن پس مـحـمـد داودخـان مـيـكـوشـد خـالف طـبـيـعـت سـيـاسـي 

،جغرافيايي وتوليدي افغانسـتـان شـگـرد تـازه اي پـيـش بـگـيـرد كـه بـا 

ايـا الت مـتـحـدۀ امـريـكـا!)) ميراث خواراستعمارانگـلـيـس(( مخالفت 

)) پاكسـتـان (( وپسرخواندۀ بريتانيا وامريكا  مـقـابـل مـيـشـود كـه خـود!

مولودبازي پشت پردۀ ان هردوبازيگر به مـنـظـور تـجـزيـۀ نـيـمـقـارهـۀ هـنـد 

واختناق افغانستان در داخل يك مملكت محاط به خشـكـه ومـدار بسـتـه 

.مي باشد

اگر اين بررسي راه به حقيقت ببرد ميتوان به رمز دشواري هاي نهضـت هـاي

مذهبي وحتى جنبش هاي ترقيخواهانه والئيك رسيد وفـهـمـيـد كـه–ملي 

مشل ما دركار ملت سازي وبيرون رفت از محضور هاي تـاريـخـي چـه بـوده 

.است 

در ضمن شايان ياد كردن است كـه بـيـشـتـريـن مـخـالـفـت هـاي مسـلـحـانـه

روستايي عمدتأ ازضديت اربـابـهـا خـوانـيـن ورؤسـاي اقـوام وقـبـايـل بـا 

حكومت مركزي آب ميخورده كه اكثرأفاقد مضون سـالـم اجـتـمـاعـي بـوده 

به عالوه آن قيامها از سطح آشوب وتخريب بنيـان هـاي زنـدگـي مـدنـي. اند

ازگونۀ تخريب جاده ها ،پلها،آتشزدن مكاتب وشفاخانه ها به اتهام مظـاهـر 

.كفر وارتدادفراتر نميرفت 

اگر بخواهيم اوج آن حركات پوپليسـتـي وويـرانـگـر را درفـجـايـع خـونـبـار

واسفباد تاريخ ما باالبكشيـم هـيـچ نـمـونـه اي بـارزتـر ازويـرانـگـري هـاي 

.حكومت طالبان نمي باشد 

بنا بر آن سراغ گيري نهضت هاي آزادي بخش مـلـي كـه پـايـۀ نـهـضـت هـاي

متعالي تري است نه فقط از درون آن برآمد هـا نـا مـمـكـن اسـت بـلـكـه بـار 

.ظرفيت رويداد هاي اجتماعي را بيش از حد الزم تواناترنشان ميدهد

افزونتر اينكه جنبش هاي ضد استعماري مردم افغانستان كه به ضد تهاجـم

وايلغار انگليسها به ظهوررسيد ومنجر بـه شـكـسـت تـجـاوزگـران شـد بـه 

ايجادوبه تأ سيس حكومت هاي ملي نيانجاميد بلكه به ايـجـاد نـظـامـهـاي 

.منجر شد كه درقياس باگذشته مستبد تر ووابسته تر بودند

پس حكومت نادرشاه هم از آن قاعده مستثنا نيست ودر يكي از دايره هـاي

.پايان.همان مدار بسته به حياتش ادامه داد

د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ 3 مياشت) اسد( لمريز کال

د ژوند او مبارزې په هکله د غازي امان اهللا خان
 لن６ معلومات

د امير عبدالرحمان خان لـمـسـى د اميرحبيب اهللا خان زوى او امان اهللا خان

په. دى د 1890امان اهللا خان م كال كې زېـږېـدلـى دى او حـربـي ښـوونـځـي

د 1914لومړنيو زده كوونكو له ډلې څخه شمېرل كيږي پـه م كـال كـې يـې

د لور سره د يو ملي، ټولنيز او سياسي شخصيت محمود طرزي افغانستان

وو. واده وكړ  د مترقي او آزادي غوښتونكو نظـريـاتـو پـلـوى . امان اهللا خان

د غورځنګ په سر كې ځـاى الره، محمود طرزي هغه وختد ويښ ځلميانو

د مترقي افكارو پـه وده كـې ډيـر سـتـر رول  د امان اهللا خان محمود طرزي

د مان اهللا خان همفكران زياتېدل. ولوباوه د پـالر. په دربار كې ورځ په ورځ

له مرګه وروسته كه څه هم دده مشر ورور عنايت اهللا خان بـايـد پـاچـا شـوى

د كابـل ښـار پـه خـلـكـو  واى خو داچې سردار امان اهللا هم په اردو كې او هم

.كېد پوره مالتړ څخه برخورداه وو نو ځكه قدرت ته ورسېده او امير شو

د ولسـي او مـلـي د بيا خـپـلـواكـۍ لـپـاره د افغانستان امير امان اهللا خان

د  مشرانو په مالتړ افغان باتور ملتد آزادۍ لپاره وهڅاوه او افغـان ولـس

. انګرېزي استعمار كړۍ دړې وړې كړه 

، له دې وروسته غازي امان اهللا خـان پـه هـېـواد كـې پـه پـراخـو حـقـوقـي

پـه هـېـواد. سياسي، اقتصادي او ټولنيزو اصالحاتو او بدلونون پيل وكـړ 

د ټـولـو وګـړو مسـاوي  كېد لومړي ځل لپاره اساسي قانون چېد هـېـواد

د اساسي قانون پر اساس مشروطه. حقوقو تضمين كوونكىو تصويب شو 

د. مطلقه شاهي په مشروطه شاهي بدله شوه د افغانستـان ټـولـو وګـړو چـه

د پارلمان مـيـنـځ د ملكيت ازادي، د اطالعاتو ازادي، نظر او بيان آزادي،

د شاهي كورنۍد امتيازاتو كمول او داسې نور  د هغه وختد... ته راتګ او

.السته راوړنو څخه شمېرل كيږي

د نورو هـېـوادونـو سـره يـې. په هېواد كې يې په سوونو ښوونځي جوړ كړل

خپلې ديپوماتيكې اړيكې ټينګـې كـړې، پـه سـلـګـونـو افـغـانـي ځـوانـان

. يېد تحصيل لپاره بهرنيو هېوادنو ته واستول) هلكان او نجونې(

د پرمختلـلـو غازي امان اهللا خان غوښتل چې په ډېر لږ وخت كې افغانستان

د غـچ  هېوادونو په ليكو كې ودروي، خو انـګـرېـزانـو لـه افـغـانـانـو څـخـه

د ځينو انګرېـزي ډوـلـه مـاليـانـو پـه واسـطـه پـه خـپـلـو  اخيستلو په خاطر

د قـدرت پـه ګـډۍ  د سـقـاو زوى درواغجنو تبليغاتـو وكـوالـى شـو چـې

د نجورۍپه. كښينوي م كال كې لـه قـدرتـه 1928په14غازي امان اهللا خان

د مجبوريت له مخې خپل ګران هېواد پرېښود. لېرې شو م 1929په. او هغه

د مرګ تر وروستۍ سلګۍ پورې يې بيـا كال كې له كندهاره ايټاليا ته والړ

د اپريل په 1960د. خپل وطن ونه ليد  . نېټه په سويس كـې مـړ شـو26م كال

د جالل اباد په ښار خاورو ته وسپارل شو .جنازه كې افغانستان ته راوړه او



 کانديد اکادميسن–ظاهر افق

 يوه لن６ه کره کتنه
د سمون په خاطر د ＄ينو غلطيو او انحرافونو

 پيل

I.د تجاوزونو او دسيسو يوه نوې څېره د معاصر امپراليزم  ګلوباليزم

 امپرياليزم څه ته وايي؟.1

د ګلوباليزم جنګي نظام.2  نظامي ګلوباليزم

II .د بـشر دوسـتانو د عمـده ضـرورتونو تـامين د بشريت د ګلوباليزم په مقابل كې

 يوه ستره وظيفه

د نړۍ وال درېيم جنګ صادقانه مخنيوى.1

د نړۍ والې لوږې او فقر په مقابل كې مبارزه.2

د محيــط ټــول اړخــيزه ســاتنه.3 د ژونــد د طبقــي منــابعو معقــول اســتعمال او

III .النـدېوي»همېـشه تـر انتقـاد او ازمايـښت«بريالۍ نظريه هغـه نـه ده چـې 

IV .په مقابله كې ځينې فرېزونهPhrases  او يا جملې بې مفهومه واقع شويدي 

 هغه مفهوم نه لري چېد ليكونكي هدفدى«علم كې نسبت»په.1

 هغه څه نه رسوي كوم څه چې ليكونكى يې غواړي«د ممنوعاتو قلمرو».2

!ټانكداره دموكراسي، نه پانګداره.3

IIV .افغان ولس نه دا چې خارجي تاړالګرانو ته ښه راغلي نه دى ويلى، بلكـې تـل

.يې په مېړانې سره ځواب وركړى دى

IIIV .ملي حاكميت او طبقاتي مبارزه نـه دا چـې متـضاد مفهومونـه نـه دي بلكـې

 عضوي اړيكې هم لري

XI .ښاغلي خروټى سره ددې چې پر ګلوباليزم مين دى خـو بيـا هـم داسـې اعـتراف

».سرمايه داري ابدي سيستم نه دى او دا سيستم هم پايان لري«كوي 
د ټولنيز تكامل قانومندي.1

د تكامل تدريجي او انقالبي حالتونه.2

 نتيجه

 پيل
د»نوې هيلې«د د درنې مجلې، پنځم كال په شپاړسمې ګڼې كې مې يـوه مقالـه

د« تـر عنـوان»پـر ځـاى يـو واقعيـتدى) غير انـساني دام او دسيـسي( ګلوباليزم

د احتيـاط څخـه كـار نـه دى  د ليكلو په وخت كـې يـې الندې ولوستله چې متاسفانه

د مقالې متني او شكلي غلطۍ دومره ډېـرې دي چـې ښـايي پـر هـره. اخيستل شوى 

د كموالـي د وخت جمله او عبارت يېد سمون په خاطر ډېر څه وليكل شي، خو زه به

د دوسـتۍ  په خاطر هڅه وكړم چې پر يو لړ څرګندو انحرافاتو او غلطيـو بانـدې يـې

د. په فضا كې، په لنډه توګه، رڼـا واچـوم  پـه تـېرې يـوې مقـالې كـې مـې ګلوبـاليزم

د يوه شكل او دسيسې په نامـه لنـډ بحـث كـړى، خـو پـه ډېـر تاسـف چـې  امپرياليزم

د  ښـاغلى دسـتګير خروټــى ګلوبـاليزم تــه پـه تقــدس ګـوري خــو پـه ډېـر تاسـف چـې

د كموالـي پـه سـبب يـې»واقعيت« د معرفـت پراخې او فلـسفي معقولـې پـه بـاب

د واقعيــت لــه رديفــه څخــه» غــير انــساني دام«او»دسيــسه« مــشهورې كليمــې

دا ښاغلى بايد وپوهيږي چې هره دسيسه، غال، خيانت، درواغ ويـل،. اسيتلي دي 

غير انساني دام او داسې نورې ټولې پديدې هره يوه په خپل نوبـت يـو پـه بـل پـسې 

دلته، نه ښكاري چې ښاغلى خروټىد واقعيت په مفهوم نه پوهيږي. واقعيتونه دي 

د  د» غير انساني دام«او كه زه»دسيـسي«او، يـا هـم معنـا ځـنې وركـه شـوې ده؟

د ګلوبـاليزم ... محترمانه اطمنان وركوم چې هره دسيسه، هر دام  او داسې نـور ټـول

.په شمول پوره واقعيتونه دي

د مقالې ليكونكى داسې پيـل كـوي :د مقالېد عنوان تر محتوا چې راتېر شو،

د وخـت« زه ددې خبرې دليل نه وينم چې په ډېرو مهمو او تودو مـسئلو بحـث كـول

.»ضياع وي
دا څرګنده ده چې پر مهمو او كلـه ناكلـه حـتى پـه غـير مهمـو موضـوعاتو بحـث

كول، دليل ويل او منطق وړاندې كول ښه كار او حتى ځينې وختونـه ضـرورت دى، 

خو دلته خبره داده چې هره مباحثه او مناقشه يو لړ مـوازين لـري چـې بايـد پـه جـدي 

كـه مراعـات نـه شـي، بـې لـه. توګه مراعات شي، څو مباحثاتو ته يو انتظام وركـړي 

د مينه والو لپاره به نه يوازېد وخت ضياع وي  شكه مباحثې په سفسطو بدليږي او

. بلكېد كركې او نفرت دليل به هم وي 

د ښـه انتظـام د مبـاحثو د هغو موازينو يادونه وكـړم چـې دا دى په ډېره لنډه توګه به

.لپاره مرسته كوالى شي

په شفاهي او ليكلو بحثونو كې حتمي ده چېد مقابل طرفد خبرو او ليكنـو.1

 له متنه څخه په امانتدارۍ استفاده وشي

دمقابل طرف مفهومونه بايد داسې پـه غـور وكتـل چـې تعبـير انحـراف ونـه.2

.مومي

د خپل اصلي سـيره څخـه دبانـدې بلـې خواتـه ونـه.3 هڅه وشي چې يوه مباحثه

.وځي

د.4 د مقولــو او مفهومونــو اســتعمال نــه يــوازې غــور او دقــت غــواړي بلكــې

.استعمال ځايونه يې هم بايد غلط نه شي

د ټولو هغو مفهومونو او موضوعاتو مطالعه په جدي توګـه.5 په همدې توګه،

هرڅوك چېد خپـل ذهـن پـر خـالي فـضا تكيـه. په كار ده كوم چې په مباحثه اړه لري 

.منزل ته نه شي رسېداى»پښه يې په خټو ننوځي«كوي، 

ده.6 د وخت ضياع .په يوې ليكنې كې بې ضرورته تكرار راوړل پوره

د وخت ضياع بلل كـيږي.7 . پر څرګندو او بديهي موضوعاتو بحث او خبرې كول هم

د مثال په توګۀ، دا چې لمر هم تودخي لري او هم روښـنايي، پـوره څرګنـده خـبره ده،

.كه يې بحث په فزيك اړه ونه لري. نو بحث نه غواړي

I.د مختلفـو دسيـسو او تجـاوزاتو يـوه نـوې د معا請ر امپريـاليزم －لوباليزم
 ＇５ره

امپرياليزم چېد انحصارې پاڼكوالې وروستۍ مرحلـه امپرياليزم يعن３ ＇ه؟.1

د تسلط او وحشت يوه ستره وسيله ګڼله كيږي  امپرياليزم چې خپل ځانته ټاكلـى. ده

تاريخ لريد تجاوزګرو هېوادونو هغه سياست او پاليسي پرمخ وړي چـې تـر خپلـو 

د تــسخيرولو او  د كمــزورو او غريبــو هېوادونــو او ملتونــو ســرحدونو دبانــدې

ــوال. اســتعمارولو پــه خــاطر يــې اســتعمالوي  د نړې ــاليزم پــه همــدې توګــه، امپري

د خپلـو ثروتونـو پـه خـاطر پـه هـره  بازارونو او اومو موادو ډول ډول طبعـي زخـيرې

د امريكايـي. وسيله چـې وي، تـسخيروي  ډېـره روښـانه نمونـه يـې پـر عـراق بانـدې

»بوشچې. تجوازګرانو هغه تجاوز دى چېد يوه، ګيلن تېلو په خاطر يې انجام كړ 
پيدا كړى دى، هغه وخت يېد زروي وسلو په پلمه حمله وكـړه،«د تېلو سره عادت

. كله چې امريكايي واكداران په دې پوه شول چې په عراق كـې زروي وسـله نـه شـته 

د خپلـو منـافعو پـه خـاطر هـر ډول تـاوړه تـسلط او په هر صوت، استعماري قوتونه

.وحشت ته په هر وخت كې اماده ګي لري

د －لوباليزم جن／ي نظام.2  نظامي －لوباليزم

ګلوباليزم چېد نړۍد سترو پانګه والـو هېوادونـو شـعروي وحـدت او يووالـى

د تل لپاره يې هڅه داده چې، په خاصه توګۀ، واړه او مخ پر انكشافه هېوادونه  دى،

د ډولونـو وڅـټي او اسـتعمال يـې كـړي  خـو نظـامي خصوصـيت او نظامـي. په ډول

د مختلفـو هـدفونو پـه خـاطر پـر هېوادونـو او ملتونـو څرګنـد  وظيفه يې دا ده چـې

دولتونه يې په زور حتى داسې خپل وګرځوي چې خپل تربيه. تجاوز او طيرى وكړي 

د ملتونو او ولسونو پر اوږو ورمسلط كـړي  او. شوي نوكران هلته ، عـراق د هـايتي

د نن ورځې ډېـرې روشـانه نمونـې دي د. افغانستان هېوادونه يې هـېره نـه كـړو چـې

د مقــاومتونو پــه نتيجــه كــې يــې انــسانان پــه مختلفــو بهانــو  ملتونـو او هېوادونــو

ترخپلو وحشي ترينو راكټونو، بمونو، توپونو او نـورو غيرانـساني وسـيلو النـدې 

كوي؛ وژني يـې؛ مدنيتونـه او فرهنګونـه يـې پـه ډېـرې بـې رحمـۍ ورچپـه كـوي او 

(البتـه بايـد پـوره څرګنـده شـي، نظـامي ګلوبالـستي قوتونـه چـې نـاټويي. خرابوي

NATO (سازمان يې په مركز كې واقع شوى دى، تل يې منګولې سرېدي.

د وحشتونو تـاريخ خـورا اوږد دى، خـو زه بـه لومـړى پـه د امپرياليزم كه څه هم

د نظامي ګلوباليزم څو لنډې نمونېد سوماليايي ولس پرضد تجاوزات  لنډه توګه،

) سـوماليا(كې بيل كلينټن چـې ځـان دموكـرات بولـي پـر)م1990(په كال. بيان كړم 

ډېر بې ګناه خلك يې مـړه كـړل. باندېد عمومي انتظام راوستلو په پلمه حمله وكړه

او بيا يې په وحشت سره په خادلي جنګونو، لكه نن ورځ چې يې په عراقي ولـس پـه 

(پـه همـدې ترتيـب يـې پـه كـال. شعيه او سني سره اخته كړي دي، مـشغول وسـاتل 

په سلګونو او زرګونو سوماليايي خلك مړه او زخميان كړل؛ اتـه سـوه زره)م1992

د حقوقـو تـر ډماګوجيـك نامـه  د بـشر يې مهاجر كـړل چـې غربـي هېوادونـو تـه يـې

د  الندېد خپلو ډول ډول پروژو په خاطر په مختلفو هېوادونـو كـې سـره ووېـشل او

لنډه يې دا چې اوس هم سوماليايي ولسد. نوې ارزانې بشري انرژۍ خاوندان شول 

. داخل او دباندې څخه په تحميلي جنګونو كې سوزي

4 د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال



د امـريـكـايـي بايد يادونه يې وشي چېد تروريستي ټـاپـو وهـلـو پـه وخـت كـې

د تـجـاوز پـوره ونـډه  و هـم خـپلـه تجاوزګرانو پرڅنګ كاناډايي او بلجمي لښكر

. درلوده چې په نظامي ګلوباليستي كړۍ كې يې حضور پوره څرګند دى

د نـظـامـي د خـپـل حـكـومـت پـه اخـتـو وخـتـونـو كـې په همدې ډول، بيل كلينټن

د  ګلوباليزم په قومانده پر افغاني پاكه خاوره باندې بـې لـه كـوم مـعـقـول دلـيلـه،

د پكتيا په غرونو كې يې بـې ګـنـاه) كروز( كراچۍ له اوبو څخه  راكټونه شليك او

.خلك شهيدان كړل

(م1997(په كال د امريكا دولتي سكرترې په پاكستان كې افغانـي) البرايت)

زه به تاسو هېر نـه«: بېچاره مهاجرو ته په ډېرې ټګمارۍ ګونډه ووهله او ويې ويل

د هېواد سره مرستـه وكـړم. كړم تـر هـغـه». په هره برخه كې به زه ستاسو او ستاسو

د نظامي ګلوباليزم پر اساس نه دا چې مرسته نه شوه ښكاره بلكې په كـال  وروسته

د بوش) بن الدن(د)م1998(  په پلمـه–د كورنۍ عمده ملګري او روزلي عرب-دا

پر ګران افغانستان داسې ظالمـانـه حـمـلـې وشـوې چـې تـاريـخ يـې هـيـڅ نـه شـي 

د. هېروالى د همهغو تجاوزاتو په ادامه دا دى نـن ورځ افـغـانـي خـاوره او وطـن

د امـريـكـايـي. مرګونو، وحشتونو او خرابيو سره مخامخ ده نظـامـي ګـلـوبـالـيـزم

د هـېـواد پـه  (NATO)واكدارانو په رهبرۍد ناټو  غړي په پـخـل ټـول قـوت سـره

مختلفو برخو كې داسې ځاى پر ځاى كړي دي چې بايد خپل شـوم او اسـتـعـمـاري 

په تاريخ كې يې نمونه نه ليدـلـه كـيـږي چـې پـر افـغـانسـتـان. ارمانونه تامين كړي 

.غوندېد غريب خو قهرمان ولس دې ټول امپرياليستي هېوادنه تجاوز وكړي

د په همدې شكلد عراق ښكلى هېواد او قهرمان خلكد زروي وسلې په پلمـه

د داخـلـي جـنـګـونـو پـه  د خاورو سره برابر او ټولنـه يـې ناټويي قوتونو په واسطه

نتيجه كې چې اور يې تجاوزګرانو ور، بل كړى دى، هره ورځ په سوونـو ټـپـيـان او 

او. مړي پرځاى پرېږدي  د نظامي ګلـوبـالـيـزم سـخـاوت د ګلوباليزم او بيا هم دا هم

په زړه پورې ده چې وړوكى بوش پـخـپلـه اعـتـراف كـړى دى چـې پـه (!) بركت دى 

او». دا زموږ غلطيوه«عراق كې زروي وسله نه وه،  دغه دى عالي تـريـن مـنـطـق

!!انصاف

II .د د عـمـده ضـرورتـونـو تـامـيـن د بشـريـت د －لوباليزم په مقابل ک３
 بشردوستانو يوه ستره وظيفه

د ګـلـوبـالـيـزم پـه«:د مجلې په اولسم مخ كې ښاغلى خروټى داسې پوښتنه كـوي

څرګنده ده چېد استعما پر ضد ټول» مقابل كېد ښاغلي افق الترناتيف څه دى؟

د تحقق پـه خـاطـر مشـتـركـه  د خپلو آزاديو او ارمانونو محكوم ملتونه او ولسونه

. مبارزه تنظيم كړې او بايد تنظيم يې كړي

اوس به په ډېره لنډه توګه هغه مهم انساني ارمانونه چېد بشـريـت راتـلـونـكـې

.نېكمرغه په ارمغان راوړاى شي، وړاندې كړم

د مخنيوي په خاطر مبارزه.1 د ن７ۍ وال３ در４يم３ ج／７ې
د درېـيـمـې تر ټولو اساسي او مهمه خبره داده چې په، تاسف، نـړۍ او نـړېـوال

عمومي جګړې په درشل كې والړ دي او په لږ بې احـطـيـاطـۍ سـره بـه هـر څـه اور 

د مځكې اوسني مختلف اورونه چې غليمانو لګولي دي، خورا ژر سـره  واخلي او

د مځكې  وصل شي او نړېواله يوه داسې لمبه به ځينې لوړه شي چې په نتيجه كې به

د خاورو او ايروه يوه كوټه وي  د نـړۍ اټـوم. كره نو تر هر څه لومړى په كـار ده چـې

د مـځـكـې نـورو مـهـمـو  د امريكا په شمول خپلو منطونو او بيا لرونكي هېوادونه

د سوله ئيز ګډ ژوند په اصولو او چوكاټ كې انسانـي او دوسـتـانـه  هېوادونو سره

د مـخـنـيـوي پـه  د درېيـم جـنـګ اړيكې ټينګې كړي؛ په شعوري او صادقانه توګه

د نړېوالو متضادو مساحلو حل په ګډه سره ومومي او  خاطر السونه سره وركړي او

د. انجام يې كړي  دابه واقعآ ډېره بې انصافي وي چې ايران غونـدې يـو هـېـواد دې

د  سولې لپاره اټومي وسايل ونه لري خو متجاوز اسرائيل دې پـه ډېـر قـوت سـره

او. مدهوشو بمونو څښتن وي  د بـل ضـد ويل كيږي چې ترننه پورې پـنـځـلـس يـو

نقيض هېوادونه، پټ او ښكاره اټومي بمونه لري، خو ځينې نـور يـې پـه جـوړېـدو 

د يـو لـړ. كې دي  د اسـعـتـمـال بـېـره د انكشاف او بـيـا يـې د اټومي بمونو البته،

د تجاوزاتو او بې بـاكـيـو څـخـه راوالړيـږي چـې ځـانـونـه  امپرياليستي هېوادونو

د امريكا په رهبرۍ غواړي چې دجهانيانو سرنوشت وروټـاكـي  . سرداران بولي او

د خپلو ټاكليو مشـخـصـاتـو سـره يـو ځـاى په داسې حال كې چېد نړۍ ټول ملتونه

نو لنډه دا چېد نړۍد. ځانونه متسقل بولي او بايد هم خپلواك او مستقل واوسي 

د مساوات په تامين كې پرته ده د حقوقو د ملتونو .سولې ساتنه

د ن４７وال３ لوږې او فقر په مقابل ک３ مبارزه.2

د سـتـرو او د نړېوالو هغه مهمه مسئله ده چې بايدد نړۍ خصوصآ لوږه او فقر

د بشـريـت. بډايو هېوادونو جدي نظر ورواوړي  كه توجه ورته ونه شـي نـه دا چـې

د شديد كېدو په نـتـيـجـه كـې  د شرم خبره نوره هم پراخيږي بلكېد تضادونو لپاره

دا بايد په تاكيد سره وويـل شـي چـې كـه دغـه. نړېوالې سولې ته هم پوره خطر دى 

د يوه ډېر قوي مشكل په حيث چېد نړۍ قاطع اكثريت ورسره الس  لوږې او فقر ته

د حل په الر كې يې چټك ګامونه پورته نشي، بېلـه  ، ونه كتل شي او په ګرېوان دي

د هر ډول وحشته سره مخامخ وي  د مځكې كره متاسفانه چـې پـه مـلـګـرو. شكه به

د  د مـرسـتـو وركـولـو پـروژې ملتونو كېد غرينو او مخ پر انكشافه هېوادونو ته

.بډاى هېوادونه ردوي امريكا په شمول 

او.3 د محيط«د طبعي منابعو معقول استعمال  ！ول اړخيزه ساتنه» دژوند

د تخنيكي او تكنالوجيكو انكشافاتو په نـتـيـجـه نن چېد مځكې پاكه فضا

كېد پيدا شوو ګازونو او دودونو څخه ملوثه شوي ده، ډول ډول جلدي، تـنـفـسـي 

او داسې نور رنځونه ځينې پيدا اوال هم پيداكيږي چـې نـړېـوال بـايـد پـه ګـډه او 

د مخنيوي په خاطر يې په ګډه او په كلكه مـبـارزه وكـړي  . صداقت مخ ورواړوي او

د سترو او قوي هېوادونو وظيفه ده چې تربل هر چا زياته او موثره دلته بايد بيا هم

د) كيوټو(د تعجب ځاى دى چېد. برخه پكې واخلي  د فضـا نـړېـوالـه پـروژه چـې

، يا نه منل كـيـږي  د امريكا او كاناډا له خوا پاكۍ سره مرسته كوي په خاصه توګه

د. او يا هم په سپكه سترګه ورته كتل كيږي  د ګـلـوبـالـيـزم دا هـم ځـكـه چـې دوى

!!دماګوجۍ سرداران دي 

د روزن３ او پالن３ او روغتيا په خاطر کلـکـه نـ４７ـوالـه.4 په ن４７واله سطحه ک３
 مبارزه

الزمه ده چېد نړۍ سوله غوښتونكي قوتونه نوموړو مهمو موضوعګـاتـو تـه

چې. ژر تر ژره نظر واړوي  د شرم خبره ده د نړۍ سترو او ګلوباليزم اصلي لوبغاړو ته

د ايـډز، مـالريـا او په نړۍ كې، خاصتآ په تورې افريقا كې په ميليـونـو انسـانـان

داسې نورو مهلكو ناروغيو څخه مري او نوي په ناروغه كيږي، خو دوى مرسته نه 

د لوړو څلورګونو مهـمـو حـيـاتـي مـوضـوعـاتـو پـه څـېـر پـه لسـګـونـو نـور. كوي

موضوعاتد مځكې په سر كرلي دي چې كه يېد تامين او يا مخـنـيـوي لـه خـاطـر

مشتركه، ټول اړخيزه او نه ستړې كېدونكې مبارزه پرمخ الړه نـه شـي، نـو بـې لـه 

د سترو مرګونو او رنځونو سره داسې مخامخ وي چې نـه بـه  د نړۍ انسانان شكه به

د شرم او ننګ خوره وي بلكې ټولو واكدارانو تـه بـه  يوازېد ګلوباليزم رهبرانو ته

د ګلوبالـيـزم. همدغه خجالت متوجه وي  بـې غـوري(!) البته، نوموړې ناتواني او

.هم په نهايت كې جهاني سوله تهديدواليى شي

د ګلوباليزم په مقابل كې يو لړ انسـانـي او دا وې په ډېره لنډه او منطقي توګه

د  بشري غوښتنې او وظيفې چېد تامين او تحقيق په نتيجه كې به يې بېله شـكـه،

د نړۍ نور مـخـتـلـف  د ټول اړخيزو آباديو په شمول نړۍد غريبو او مظلومو ملتونو

.او رنګارنګ ضرورتونه هم آباد او سمسور وي

III .تر انتـقـاد او ازمـاي＋ـت«بريال９ نظريه هغه نه ده چ３ هم５شه «
.الندې وي

په شپاړسم مخ كې ښاغلى خروټىد خپلو يو لړ تبارزاتو په تـرڅ) نوې هيلې(د

 تر ټولو بريالۍ نظـريـه هـغـه«: كې په ډېره احساساتي او تلواري توګه داسې وايي 

 ولې؟(!) څومره عالي منطق».ده چې همېشه تر انتقاد او ازمايښت الندې وي

د نظر يـې د لوړې جملې څخه څوك نه پوهيږي چېد ليكونكيال مقصد څه او

د ساينس تاريخ او پراتيكد تل لپاره دا څـرګـنـده كـړې او څخه يې هدف څه دى؟

 څـخـه»انـتـقـاد او ازمـايښـت«څرګندوي چې بريالۍ نظريه هغه نظريه ده چـې لـه 

د غني كېدلـو پـه خـاطـر يـې پـه د پوهنو او ټاكليو پر مختلفو فلسفو راوتلې وي؛

د علومو تاريخ ته يو لنډ نظر واچوو وينو چېد رنسانـس پـه. څنګ كې ودريږي  كه

د  د اروپـا دوران كې نوې داسې علمي نظريې او تيروۍ ګانې رامنځ ته شـوې چـې

هـغـه وخـت. تاريك دوران نظريات چې عميقآ تر انتقاد الندې وو، ورسره ولـړزول 

د مځكېد ګرديوالي نظريه چې پېړۍ پېړۍ يې انسانان) او كلپر) كوپرنيك( چې 

د مـځـكـې په تحقق اخته وو اثبات ته ورسوله او دا يې نړېوالو ته څرګنده كړه چـې

 دقيقو، او پـر6 ساعتونو او 365كره نه يوازې ګردۍ ده بلكېد لمر پر شاوخوا په 

پخل ځان په څلورويشت ساعته كې داسې ورګرځي چې هم څلـور فصـلـونـه او هـم

د ګـردي والـي نـظـريـه لـه. شپه ورځ ځينې پيدا كيږي  د مـځـكـې اوس چې همدغه

انتقاد او ازمايښته وتلې ده، نه يوازې يېد جغرافيايي پوهنـې يـوه مـهـمـه بـرخـه 

د نجوم په علم كې هم استفاده ځنې كوي  اشغال كړې ده بلكې ساينس پوهان

 مخكې6پاتې په

5 د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال



پـه»د نسبـيـت تـيـورۍ«) انشتاين(په همدې توګه ډېرې نظريې او تيورۍ ګانېد

د بشـريـت لـپـاره  شمول داسې نضريې شته چې تر ازمايښت او انتقاد راوتـلـي او

چې. استفادې ځنې كيږي  او«لنډه دا چې بريالۍ نظريه هغه نه ده همېشه تر انتقاد

 بلكې، برعكس بريالۍ نظريـه هـغـه ده چـې اضـافـه نـو لـه»ازمايښت الندې وي 

د اسـتـفـادې لـپـاره امـاده»ازمايښت او انتقاد« د بشـريـت  څخه راوتلې وي او

.واوسي

IV .په مقاله ک３ ＊اغلی ليکونکی ډ４ر فريزونهPhreses ３يا جمل３ بـ 
 مفهومه واقع شوي دي

كـه«: په شپاړسم مخ كې ليكونكىد لومړي ستون په پاى كې داسـې وايـي.1

د مقدساتو او ممنوعاتو په قلمرو بدل شـي، بـيـا نـو كـېـداى شـي چـې سـړى  علم

 لوړه جمله كه هـد ډول وسـپـړل شـي.»ورسره عاطفي او احساساتي اړيكې ولري 

علت يې همدا دى چې مجـهـوالت پـكـې پـراتـه. كوم روښانه مفهوم نه ځنې راوځي

او. دي د علم او ممنوعاتو قلمرو يعنې څه؟ څرګـنـده ده چـې عـلـم د مثال په توګه،

د ممانعتونو او مقاومتونو پرضد مبارزه كړې او پرمختګونـه يـې فضليت همېشه

د تـكـامـل. رامنځته كړي دي  د ټولنېد توليدي قوتونو البته، همدغه پرمختګونه

او. او ودې سره مستقيمه اړه لري  د ټـولـنـې د ټولنې قوتونو نور پرمختګ بيا دغه

محركه قوتونو په ذات پورې داسې تړلي دي چېد كوم شخص پـه اراده پـورې نـه 

نوموړې جمله ګونګۍ ده، نـوى. په هر صورت، المعنى في البطن شاعر. تړل كيږي 

.نظر غواړي

ښاغلى خروټى بيا هم په بل ځاى كې په يوې ګونګۍ جملې اخـتـه او داسـې.2

د علم نسبيت يعنې څـه؟ كـه مـقـصـد».... زه په علم كې په نسبيت باور لرم«: وايي 

د علم پرمختګ، بشپړتيا، نيمګړتيا او داسې نـورې اندازې او مقدار وي نو بايد

د. نستبي مقولې استعمال شي  او»نسبيت«ځكه  كلمه تر هرڅه لومړۍ يوه علـمـي

 پـه»نسبيـت تـيـوري«خپله ابتكاري تيوريد) البرت انشتاين(فلسفي كلمه ده،

نامه داسې رامنځته كړه چېد نن ورځې معاصر فزيك پـوره پـه ابـاد او سـمـسـور

د تخيـلـي تـيـورۍ« مقوله RELATIVISMخو په فلسفه كېد نسبيت. شوى دى 

پر بنا پر زړو رسوماتو بحث كوي او بشري معرفت پر هغو ذهني تخيـالتـو مـتـكـي

ځـيـنـو) نسـبـيـت( Relativism دغـه»بولي كوم چې واقعي بشري پېژندنه ردوي 

فيلسوفانو پر اخالقي نسبيت، معرفي نسبيت او فرهنګي نسبيت وېشلى دى، كـه 

په هر صورت په علم كې نسبيت هغه مفهوم نـه. مينه وي وروسته به يې توضيح كړم 

.شي رسوى كوم چېد ښاغلي خروټي په ذهن كې ګرځي

!ټانكداره دموكراسي ده، نه پانګداره.3

د يوې مقالې حتى خروټى ساحب پخپل چټكه او قسمآ وارخطا ليكنه كې زما

د بـل«شكل تهال سمه توجه نه ده كړېد مقالې عنوان  خپله تاجداره دموكراسي كه

! يـا لـلـعـجـب»تـاجـداره كـه پـانـګـداره« يې داسې غلط كـړي دي،»ټانكداره؟

د دمـوكـراسـۍ پـه«: مخ، دوهم ستون په پاى كې داسې وايـي18دىد مجلې په

د ښاغلي افق په ليكنو كې څرګنده بې ثـبـاتـي شـتـه دى د. هكله كلـه دمـوكـراسـي

او كله بيا ورڅخه مړى جوړوي په اقتصاد پسـې يـې ... بورژوازۍ شعار ويل كيږي 

كله په بې انصافۍ سره ټانكداره دمـوكـراسـي او كلـه هـم... تړي چې كش يې كړي 

».پانګداره دموكراسي وايي
څه موده مخكې چې ناټويي ټانكونه په خپل ټول قـوت پـر! ګرانو لوستونكو

، ډول تـبـلـيـغـات پـيـل  د دموكـراسـۍ تـرنـامـه النـدې يـې ډول كابل وركښته او

كړل،ددې لپاره چې ددغو نويو ټانكستانو دموكراسي توضيح شوي وي، نـو مـې 

د بل ټانكداره«يوه لنډه غوندې مقاله تر   عنوان»! خپله تاجداره دموكراسي او كه

د. الندې وليكله په هغه كې مېد دموكراسۍ تاريخي تعريف چېد لرغوني يونان

د خلكو لخوا پر خلكو بانـدې«فرهنګ نتيجه وه داسې وليكئ  د خلكو حكومت،

او.» د بـرنـامـې د فقيد عـبـدالـرحـمـن مـحـمـودي بايد ووايم چې نوموړى متن ما

 له كتابه څخه رااخيسـتـى او بـيـا مـې»ويښ ځلميان«مرحوم محمدعلم بڅركيد 

د نورو سـربـنـايـي. تفسير كړى دى البته، دموكراسيد حكومتد يوه شكل يه څېر

د يـوې ټـولـنـې. اجمتاعي مسئلو په شان تل په اقتصاد پسې كشيږي  څومتره چې

. اقتصاد پرمخ ځي په هغه اندازه يې نورې فرهنګي چارې هم مخ په وړاندې درومي 

د چا خوښه وي يا نه يو حقيـقـت دى د. دا خبره كه نـومـوړې مـقـالـې چـې هـر ګـوره

خروټي دومره اعصاب خراب دي چې نه يې يوازېد مقالې متن غلط منعكس كړى 

. دى بلكې عنوان يې كا هم تر سترګو سم نه دى ورغلى، نـو يـې نـاقـص راوړى دى 

ددې خبرې عمده علت هم دادى چې دى ننۍ دموكراسي چـې بـېلـه يـوې روښـانـې

دماګوجۍ بل حيثيت نه لري دومره معتبره ګڼي چې حتى ملتونه تر قربانوي او پـه 

د ملت جوړولو بنياد دموكراسي«: يوه سايت كې بې له كوم ژور فكره داسې وايي 

!»ده

د تعجب خبره داده، په تاريخ كې ډېر ولسونه تېر شوي دي چېد دمـوكـراسـۍ

و اورېدلى، نو ګواكې بنياد يې نه درلود؟ څرګـنـده ده، يـو مـوجـود نوم به يېال نه

د مـځـكـې پـر مـخ ډېـر. چې بنياد، ونه لري هغه سربناوې هم نه لري  او، يا نن ورځ

هېوادونه په افتخار سره وجود لري خو دموكراسي يې نه ده غـوره كـړې او خـپـلـو 

د اصـلـي. ځانونو ته يو خاص دولتي شكل لري  كه چېرې لومړى ملت وپېژنو بيا به

د وخته سره بـه سـم دا مـوضـوع هـم پـوره. دموكراسۍ مفهوم هم راته روښانه شي 

.وڅېړو

IIV .افغان ولس نه يوازې خارجي تاړال／رو ته ＊ـه راغـلـی نـه دی
.ويلی بلک３ تل ي３ په م７５ان３ سره ＄واب ورک７ی دی

ښاغلى خروټى چېد امپرياليستي او استعماري واكدارانو څرګند تجواز تـه

لبيك وايي، دده كار دى خو په تاسف چې همدغه ستره ملي ګناه بې له كومه دليله 

د افغانسـتـان«: مخ كې داسې وايي17دىپه. په خپل قهرمان ولس پورې هم تړي 

»... په تاريخ كې اول ځل دى دى چې ،لت بهرنيو ځواكونو ته ښـه راغـالـسـت وايـي
.څومره ښكاره تېرى او تجاوز! ياللعجب

افغان قهرمان ولس چېد آسيا په زړه كېد يوه سرتېر ملت په څېر په وينو كـې

د زرګونو كلونو داسې لـرغـونـى او روښـانـه تـاريـخ او ډول ډول  لژند پروت دى،

ددوىد. افتخارات لري چې زموږ تاريخي دوښمنانوال هم انكار نه دى ځينې كړى 

تـاريـخ. سترو وياړنو څخه يو هم افغاني مېړانه او شهامت، خپلواكي او آزادي ده 

شاهدي وركوي چې په تېرو اوږدو پېړيو كې انـګـرېـزي تـاړاكـګـرانـو پـر افـغـانـي 

خاوره درې واره وحشي ترين تجاوزات كړى چې هر وار يې غاښ ماتونكـى ځـواب 

.ليدلى هم دى

لښكرو هغه وخـت پـر) ناټويي( امريكا په رهبرۍ«اوس دادى بيا وينو چېد

د ډېـرو  افغانستان حمله وكړه چېد طالبانو او شمالي اتحاد ځـيـنـو سـتـرو بـرخـو

د زياتو مفاهمو په نتيجه كې عملي تـوافـق او ائـتـالف تـه رانـږدې  جنګونو او بيا

د. شوي وو، څو چېد يوه نوي خو مشترك ژوند پيل يې كړى واى  پـه تـاسـف چـې

نوموړي ائتالفد جوړېدو پرضداو ښكاره داسې تالښونه روان وو چېد نومـوړي 

دا ټول غير انساني او استعماري تالښونـه هـم. نږدى والى بايد بري ته ونه رسيږي 

په دې سبب وو چې نوموړىد تجاوز او جنګ لښكرې پر زحـمـتـكښ او بـاغـيـرتـه 

د طبـعـي ثـروتـونـو پـه  د هېواد د ارادې حمله او تجاوز وكړي او د هغه ملت خالف

د مركزي اسيا سرشاره طبعي ثروتونو ته ځانونه راورسوي  چې همدغه ډول. شمول

د. شك نه شته چې شروع كول اسانه دى خو تـرپـايـه رسـول زور غـواړي. وشول دا

د امريكايي واكدارانو لپاره هغه ډول. پراتيك او تجربې امر دى  ځكه چې طالبانو

د طـالـبـانـو څـخـه الس  نوكري ونه كواى شواى څنګه چې هغوى غوښـتـه، نـو يـې

د خـلـكـو  واخيست او شمالي اتحاد يې نور هم قوي كړ، خو بيا هم مـقـاومـت چـې

د 1998څو چې په كال. مستقيم او غير مستقيم مالتړ ورسره و، ماته ونه خوړه  م

امريكا په رهبرۍ ناټويي لښكرو په ډېر وحشت سره پر هېوادبمبارۍ او مـخـتـلـف

د افغانانو چې پـه روزګـان. تجاوزات پيل كړل  په دغه دوران كې لومړنۍ هغه كتله

په حدودو كېد واده مراسم اجرا كول مـړه او شـهـيـدان) 300( واليت، مركز كېد 

د مشرانو او سپين ږيرو ډله وويشل او شـهـادت تـه يـې. كړل وروسته يېد پكتيا

د هېواد نورې. ورسول د ننګرهار، لغمان، كنړ، هلمند، كندهار او په همدې توګه،

مختلفې سيمېد هغوىد مقاومت په نتيجه كېد قربانيو او تلفاتو سـره مـخـامـخ 

دې»د خلكـو ښـه راغـالـسـت«دلته چېرېدى. شوي اوال هم مخامخ كيږي  ؟؟ پـه

اخيرو وختونو كېد كندهار، پنجوايي پر زرغونو كليو او ښايستـه كـابـل بـانـدې 

د   مـعـنـا وركـوي؟ دا دى اوس» ښه راغالـسـت«بمبارۍ او مرميو اورول څنګه

 زره ناټوي جنګيان په مسلسله توګه په كليو او بازارانو كې پـه ګـډه12وګورئ چې

وژنه او عمليات په دې سبب روا بللي چېد خلكو او ولسونـو مـقـاومـت، مـورال،

په داسې حال كې، څـنـګـه مـمـكـنـه ده چـې. كلتور او بېچاره اقتصاد ورمات كړي 

خلك او ملت دې بېګانګانو ته ښه راغـلـى ووايـي؟ څـنـګـه ښـه راغـالـسـت ورتـه 

ووايي چې دي وې خوا يې ټولې دولتي موسسې پر قـاچـاقـبـرانـو خـرڅـې كـړې او 

ال تـيـاره او  د پنځو كلونو په دوران كې ښايسته كابل خرڅوي يې خو پردې بل اړخ

.بې اوبو دى 

د ژوند، فرهـنـګ، تـاريـخ او نـورو د تجاوزګرانو پر تجاوزاتو افغانان عالوه

د نـاټـويـي لښـكـرو، واكـدارانـو او  ټولو ملي خصوصيـاتـو لـه مـخـې نـه يـوازې

 فرهنګونو سره نه يوازې عميق توپير لري بلكې 
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د ال ورتـه پـه»ميوند«د جنګي جنايتونو په باب نفرت يې د قهرمانانـه بريـو څخـه

نوګواكې هيڅ دليل نه شته چې افغان ولـس دې تـاريخي دښـمنانو. ميراث پاته دى

.او استعمارګرانو ته ښه راغالست ووايي

د زور او ټـانكونو، راكټونـو او تاسو وليدل چې فقط او فقط نـاټويي لـښكرې

د افغانانـو  د اشـغال پـه خـاطر افغانـستان تـه ننوتـل او د خـاورې بمونو پـه واسـطه

ته. ظالمانه وژنې يې تر اوسه پورې په ډېره بې رحمانه توګه ادامه لري  خو دادې موږ

.څرګنده وي چې غښتلي افغانان تر هرڅه لومړى خپلواكي او آزادي مقدسه ګڼي

په هرصورت، خنداوره او بې رحمانه ده چې يو څوك افغان ولس چېد شپې او

د بېګانګـــانو پـــه مقابـــل كـــې جنګـــيږي او مقاومـــت كـــوي ووايـــي چـــې  ورځـــې

استعمارګرانو ته يې ښه راغلى ويلى او هغه غالمـي دې پـرې تحميـل كـړي چـې پـه 

.خپل ټول تاريخ كې يې نه ده ليدلې

ښاغلي خروټى حق لري چې ناپويي تجاوزګرانو تـه ښـه راغلـى ووايـي، خـو پـر

البتـه، ددې خـبرې يـاد. ملت بادنې تور او تهمت تړل بايد ونه كړي او حق يې نه لـري 

هم په كار دى چې په هېواد كې نني جنګونه، مرګونه، غير انساني بمبارۍ او داسې 

د صـاحب  د امريكايـانو پـه شخـصي زنـدانونو كـې حـتى نور په لسګونو وحشتونه

د هغــه بــې ثبــاتيو او غالميــو مظــاهر دي چــې ناټويــي  منــصبانو ســره ســكس كــول

د ګلوباليزم  .په نتيجه كې پر افغان ولس باندې مسلط كول غواړي(!) واكدارانو

IIIV .ملي حاکميت او طبقاتي مبارزه نـه دا چـ３ متـضاد مفهومونـه نـه
.دي بلک３ يو له بله عضوي اړيک３ لري 

ښاغلى خروټى چې خپل تـېر متنونـه نـه لولـي او يـا يـې تكـراري خـبرې خوښـي

د» نـوې هيلـې«د. دي، څه چې يې په ذهن كې حضور پيدا كړي، وړاندې كوي يې 

څلورم كال په څوارلسمې ګڼې كې يېد طبقاتي مبارزې په بـاب يـو مؤجـز خـو موثـر

بيــان راغلــى دى، دلتــه يــې تكــرار تــه ضــرورت نــه وينــم، پــه لنــډه توګــه بــه پرملــي 

:حاكميت څه ناڅه وړاندې كړم 

د خپـل ولـس او ملـت پـه ملي حاكميتد يو ملت هغې واكـدارۍ تـه وايـي چـې

ــصادي، ټولنــيز،  ــنې اقت د خپلــې ټول اراده او خوښــه قــدرت تــه رســېدلى وي او

سياسـي، فرهنګــي او تــاريخي ټولــې ګــټې او افتخــارات يــې وســاتالى شـي او پــه 

پـه دغـه وخـت كـې ټولنـه بېلـه كـوم. ساتلو كې يې نه ستړې كېدونكې مبارزه وكړي 

د خپــل منــل شــوي او قــانوني حاكميــت  پخالنــه كېــدونكي طبقــاتي تــضاد څخــه

د خـارجي تـاړالګرانو او داخلـي  پرشاوخوا داسې ورټولـيږي او يـا ورټـول وي چـې

د خرافـاتو او سـبوتاعونو پرضـد مبـارزه كـوي  د. ملي ضد عناصـرو ملـي حاكميـت

د هـر ډول اسـتعمار، تجـاوز او  د ساتلو په خاطر خپلې ټولنېد ملي او طبقاتي ګپو

د بېګانګـانو څخـه  مداخلو ضد خصوصيت لري؛ په دغه دوران كې يې عمده هـدف

د عمودي انكشاف راوستل دي  د سيالو. خپل نظام ساتل او د نړۍ په همدې توګه،

د خپلـو حقـوق دفـاع،  د ملګـرو او خپلواكو هېوادونو سره په نړۍ واله سـطحه كـې

د منشور او داسې نورو نړۍ والو قوانينـو او موازينـو مراعـات او حفاظـت ملتونو

د همدغه ملي حاكميت او دولت ستره وظيفه ده دا بايد وويل شي چې په ملګرو. هم

ملتونو كېد ټولو هغو تجاوزګرانه اعمالو پرضد مبارزه چېد ملتونو په سرنوشت

د يـوې لوبې كوي هم نه يوازېد ملي دولت وظيفه ده بلكې په نړۍ واله سـطحه كـې

.ډېرې مهمې طبقاتي مبارزې يو روښانه جريان هم ګڼل كيږي

بايد په زغرده وويل شي چېد حاكميت تر هر څه لومړى او اساسي وظيفه داده

په هره اندازه چې يو سياسـتمدار، ليكـوال او يـا. چې استقالل او خپلواكي وساتي 

د خپلواكۍد ساتلو او يايې ګټلو په خاطر مبـارزه كـوي او قربـانيو تـه امـاده  شاعر

د ټولـنې تـاريخ احـترام سـاتي  همداسـې يـو. ګي نيسي، په هغـه انـدازه يـې ملـت او

د  بېګانګانـو شاعر چې هر څومره ستر وي خو چېد خپل ولسد خپلواكۍ په خاطر

يـو ملـي حاكميـت او واكـداري. پر ضد مبارزه ونه كړي، بيا نو ملي ارزښت نـه لـري 

د خپل ولـس ټـول زحمتـكښ او  ددې توانايي او صالحيت لري او لرالى يې شي چې

البتـه دا هـم. وطنپال طبقاتد هر خـارجي تـېري پـه مقابـل كـې تيـار او تنظيـم كـړي 

روښــانه ده چــې كلــه كلــه كــه ځيــنې ارتجــاعي او ملــي ضــد عناصــر او حــتى كــوم 

د  د بېګانګـانو نوكـري وكـړي او د شخـصي ګټـو پـه خـاطر اجتمـاعي قـشرونه چـې

دښمن پر ژرنده اوبه ورسپرې كړي، هغه نو ددې معنا نه لري چې ملي مبارزه به دلته 

د طبقاتي مبارزې دغه ملي خاصيت په ټولـو هغـو.د طبقاتي مبارزې سره تضاد لري 

د كـارګرانو او ســرمايه دارانـو تكاملــي ال ولـسونو او ملتونـو كـې چـې مبــارزه يـې

د استعمارچيانو او  مرحلې ته نه وي رسېدلې داسې خاصيت دى چې چل يې مبارزه

د طبقـاتى مبـارزې قـوانين يـوازې پـه. بېګانګانو په مقابل كې بي  دا هـم ځكـه چـې

. كارګرو او سرمايه دار اړه نه لري بلكې په ټولو استعماري نظامونو كې مـسلط دي 

نو پر همدغه اساس په افغاني ټولنې كېد ولسونو مبازره، په هره طبقه او نژاد چـې

د ټولو تجاوزګرانو او نظامي ګلوباليزم په مقابل كې ده، هر شـكل او هـر اړه ولري،

د اوسـنيو نـاروا. رنګ چې ولري دادې هم زموږ په ياد وي چې نظامي ګلوبـاليزم بـه

د نـاټويي تـړون تجريـد او هـم بـه سـره وپاشـل شـي، اعمالو په نتيجه كې نه يـوازې

بلكېد ملګرو ملتونو موسـسې كـې بـه هـم هغـه اعمـال قـوي شـي پـه كـوم كـې چـې

.استعماري ضد تمايالت قوت لري

IX .اغلی خرو！ی سره ددې چ３ پر －لوبـاليزم ميـن دی، خـو بيـا هـم＊
 سرمايه داري ابدي سيـستم نـه دی او دا سيـستم هـم خپـل«اعتراف کوي 

». پايان لري
 نـو بېلـه» سرمايه داري سيستم هم پايان لري«اوس چې مو دا خبره ومنله چې

پايـان«شـكه پـه يـوه بـل داسـې اجتمـاعي نظـام اوړي چـې بايـد تـر همدغـه زاړه او

د نور پرمختـګ او عـاليتره ژونـد زېـرى وركـړي»موندلي  . نظام ګټور او انسانانو

د كله چې مو دا خبره هم ومنله، نو فورآ ددې پوښتنې سره مخامخ كيږو چې هم دغـه

نظامونو يو په بل پسې تغير يوه تصادفي پروسه ده او كه يوه ټاكلي قانونمندي يـې 

.تحريك پر مخ وړي

د ټولنيز تكامل قانونمندي.1

د تغير او تكامل تړلې پروسه په تـصادف كـې نـه شـي توضـيح د نظامونو يقينآ

د انسانانو تـر ذهـن دبانـدې  كېداى، پس نو بې له شكه يوه داسې عيني قانونمندي

د تكامـل او پرمختـګ تـاريخ يـې پـه واك كـې دى  د انسانانو . عمل كنترولوي، او

د يوه ټولنيز نظام څخه نوي تـه پـه قهـري د يوه حالته څخه بل ته او ځكه نو يوه ټولنه

ددغې عينې قانومندۍ لومړني اصول دا ښيي چـې هـره بـشري ټولنـه. توګه وراوړي 

په هر نظام او هر سيستم كې چې وي، ټاكلى او توليد طرز لري چې همدغـه توليـدي 

د توليدي قوتونو او توليدي مناسباتو حخـه تركيـب مونـدلى دى  توليـدي. طرز بيا

دي+ قوتونه بيا په خپل وار عبارتد توليد وسايل  البته، دغـه قوتونـه. انسان څخه

توليدي مناسبات چېد ټولنې ټول سربنايي. تل په حركت او فعاليت كې ژوند كوي 

پديدې لكه سياست، فرهنګ، ټولنيزې پېښې او داسې نور ټول پـه بـر كـې نيـسي؛ 

د. پـه توليــدي قوتونــو پــسې همېـشه پـه حركــت كــې دي او متابعــت يــې كــوي  دغـه

توليـدي قوتونـو او مناسـباتو حركــت تـر يــوه وختـه داســې تحريـك لــري چـې بايــد 

د تكامل او پرمختـګ پـه يـوې مرحلـې كـې  د ټولنې مناسبات يې تابع واوسي، خو

قوتونه. توليدي قوتونه داسې پرمخ ځي چې مناسبات نو اضافه نه شي ورسره تالى 

د پرمختـګ. نه دريږي او مادي انكشافات خپل منزل وهي  مناسـبات يـې چـې نـور

د توليدي قوتونو سره ټكر كې راځي  چې ګواكـې دغـه. توان نه لري؛ سقوط كوي او

د اجتمــاعي انقــالب پيــل دى  نــو همدغــه ځــاى دى چــې ټولنــيز زاړه توليــدي. ټكــر

مناسبات لكه دحكومت شكل دموكراسي يا دكتـاتوري، رسـوم او رواجونـه او پـه 

كلي توګه فرهنګ او داسې نور ډېر زاړه شوي وي خپـل ځـاى نويـو مناسـباتو تـه پـه 

د. تدريجي توګه پريـږدي  د ټولـنې پـه دغـه وخـت كـې وينـو چـې اجتمـاعي انقـالب

د  تدريجي تكامل په نتيجـه كـې يـو داسـې كيفـي تغـير منځتـه راوړي چـې ګواكـې

د  ټولنې ډېـرې زړې موسـسې او روبنـايې پديـدې شـاته پرېـږدي او نـوي كيفيتونـه

.خپلو ټاكلو سياسي، اقتصادي او فرهنګي شرايطو سره سرم رامنځته كوي

د تكامل تدريجي او انقالبي حالتونه.2

ځكه چې ښاغلى خروټى په انقالبي تحوالتو كې فكر نه كوي او ارزښت ورته نه

، لومـړي سـتون اخـر18نو يوازېد تدريجي تكامل په بابد خپرونـې پـه. لري  مـخ

او«: كې داسې وايـي د ارام تـدريجي ودې د هېوادونوپرمختـګ ټـه بـشپړه توګـه

 پـه نومـوړې».ګذار چې ددوى او تكامل جوهر بلل كـيږي پـه سـموالي تكيـه كـوي

لنډې جملې كې دوې غلطۍ پرتې دي چې په راتلونكو وختونو كـې نـوى پـراخ نظـر

د پروسـې هغـه. غواړي  د تكامـل جوهـر لومړۍ دا چېد تكامـل پـه بـاب خـبرو كـې

د نومــوړي پروســې  د كــوم څخــه چــې د هغـوى مبــارزه جــوړوي داخلـي تــضادونه او

د مثال په توګـه، پـه فيوډالـي. جوړښت او تشكيل موندلى دى، نه تدريجي تكامل 

د سـرمايه دار او د فيـوډال او بزګـر تـرمنځ او سـرمايه داري سيـستم كـې نظـام كـې

ــارزو بنــسټ  د طبقــاتي مب ــارزه ددوى ــرمنځ شــعوري او غــير شــعوري مب كــارګر ت

د يـوه اقتـصادي. ورجوړوي چې همدغه يې جوهر بلالى شو  -دوهمه خبره داده چـې

اجتماعي نظام په دننه كېد مبارزې، حركت او تكامل دوه حالته يو تدريجي خو دا

هـر. چې قانومندي يې په لنـډه توګـه مخكـې توضـيح شـوه. بل يې انقالبي حالت دى 

د دواړو  د تكامــل اجتمــاعي انقــالب كــه قهــر امــېز وي او يــا هــم مــسالمت امــېزه

.تدريجي او انقالبي حالتونو څخه راتيريږي

 مخكې15 پاتې په
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 حبيب اهللا غمخور

 كاله پخوا دافغانستان غيرتي ولس داعليحضرت امـان اهللا خـان87پوره

غازي تر قيادت اومشرۍ الندې دلومړي ځـل دپـاره پـه اسـيـا كـې دهـغـې

منطقوي امپراطورۍ داستعمار دزنځير كړۍ وشلول كوم چې لـمـر يـې پـه 

. قلمرو كې نه ډوبېده 

افغان ولس په ميړانه اوسرښندنه دانگريزي استعمار ټغر له خپلي خـاورې

. دابد لپاره ټول كړ

21م كـال دفـبـروري پـه 1919دامير حبيب اهللا خان تر مرگ وروسته چې په

نيټه دلغمان دكله گوش په سيمه كې چې دامير حبـيـب اهللا خـان دژمـي پـه

موسم كې داستراحت ځاى وپه مرموزه توگه له منځه والړ،په بله ورځ امـان 

اهللا خان دهغه دريم زوى چې په كابل كې يـې دپـالرپـه نـيـابـت كـار كـاوه، 

 لمريز كال دحـوت پـه 1296په هغه اوله ورځ كله چېد. دپاچايي اعالن وكړ 

د عيدگاه په لوي جومات كښېد جوړې شوې لويي نهم نېټه دكابل دښار

غونډې په طرڅ كې دځانگړو مـراسـمـو لـه مـخـې دامـان اهللا خـان پـر سـر 

زه: دپــاچــاهــۍ تــاج كښــېــښــودل شــو، پــخــپلــه لــمــړنــۍ ويــنــاكــې وويــل 

دافغانستان ټولو خلكو ته دا اعـالن كـوم چـې مـا دا تـاج دافـغـانسـتـان

دداخلي او بهرنۍ آزادۍ په خاطر پر خـپـل سـر كښـېـښـود، زمـاغـوښـتـنـه 

ستاسو شريفو او آزادۍ غوښتونكو خلكو څخه داده چي تـاسـو بـه پـدې 

. الر كي زما مالوتړئ او زما سره به هر ډول مرسته وكړئ 

په رښتياسره افغانان دامان اهللا خان شاته ودرېدل اوددخپلواكۍ دتـرالسـه

. كولو په الر كښي يې له هيڅ ډول ايثار او قربانۍ څخه ډډه ونكړه 

پسله هغه چي امان اهللا خان خپل دريځ په هيواد كې ټينگ كړ يوه مـيـاشـت

 نېټه يې ددربار په لويه جـوړه شـوې13وروسته يعنې داپريل دمياشتې په 

: غونډه كې دافغانستان دبشپړې خپلواكۍ اعالن پـه دغـو الـفـاظـو وكـړ

ماخپل هېواد او خپل ځان دهيواد په دننيواو بهرنـيـوچـاروكـې پـه پـوره((

زمـا هـيـواد بـه دجـهـان. ډول ازاد،په خپل اختيار او خپلواك اعـالن كـړ 

هـيـڅ. دنوروازادو دولتونو او قدرتونوپه شان له ديـنـه وروسـتـه ازاد وي 

باندني قدرت ته به اجـازه ورنـه كـړه شـي چـې دافـغـانسـتـان پـه كـورنـيـو 

چاروكې دسر دوېښته په اندازه هم گوته ووهي او كه كوم يـوه كـوم وخـت 

مداخله وكړه زه تيار او اماده يم چې پـه خـپلـه دغـې تـوري سـره يـې تـالـو 

شاه امان اهللا دانگليس واستازي ته مـخ ورواړاوه او ورتـه.)) ورپرې كړم 

(( ويي ويل چې  ؟! اى سفيره: هـغـه وويـل چـې)) زما خبرې دې واورېـدې

دافـغـان ولـس پـه بـې سـاري مـالتـړ امان اهللا خـان.)) هو،وامې ورېدې ( ( 

د  م كال دمۍ دمياشتې په درېيمه نېټه دهيواد 1919دانگرېزانو پر خالف

او دوهـمـه زره نفره په هغه وسله چې پـه لـمـړۍ60 دمختلفو قومونو څخه

كې دانگرېزانو څخه دتېښتې په وخت كې پاته شوې وه سمـبـال كـړه جگړه

يې دخـپـلـواكـۍ دگـټـلـو لـپـاره دهـيـوادد څلورزره توپچي قواو په گډون 

دانگرېزانـو سـره ددرېـيـم اووروسـتـي جنوبي او جنوب غربي محاز په لور 

ځل لپاره دجگړې ډگر ته ور ودانگل؛ دې ميړني ولـس دانـگـريـزانـو هـغـه 

 زره كسيز تربيه شوي او په مختلفو ډولونو مجهزووسلو سمبال قـوت 750

چي دهوا له الري هم دنظامي الوتكو لخـوا حـمـايـه كـيـده داسـي مـاتـه ته

م كـال 1919د. وركړه چي دماتي افساني يې تر اوسـه دعـبـرت درس دۍ 

دآزادۍ دتر السه كولو جگړې دابد لپاره پر افغانستان بـانـدي دانـگـريـزي

استعماري زبرځواك سلطې ته دافغان ولس دمېړني بچـي اعـلـيـحـضـرت 

.امان اهللا خان په مشرى دپاي ټكۍ كښيښود 

 دافغان قهرمان او غښتلي ولس جانانه سرښندنـه وه چـي دنـړۍ هـغـه يـر

غلگراوځبيښاك گر يې پر گونډو او اوربند ته حاضر كړ كوم چي دسلطنـت

دا مغروره ځـواك دهـمـدغـه كـال دجـون. په قلمرو كښي يې لمر نه ډوبېده 

دمياشتي پر دريمه نيټه دسولي او خبرو كولو هغه كـنـفـرانـس تـه حـاضـر 

شوكوم چي په تاريخ كي يې دراولپنډۍ دسولي دكنفرانس په نامه شهرت 

.وموند

دانگريزانو سره دافغاني لوري دخبرو ددور دپيل په پـايلـه كښـي دافـغـان

د  هـجـري شـمـسـي 1289دباتوره بچي غازي امان اهللا خان تر قيادت الندي

 نـيـټـې سـره سـمـون18 زكال داگست لـه 1919 نيټه چيد28كال داسد په 

خوري انگليسانو دافغانستان كاملـه آزادي او خـپـلـواكـي پـه رسـمـيـت

. وپيژندل 

ځوان پاچا غوښتل چې ډير ژر افغانستان دنړۍ په پر مختللوهيوادو بدل

د يولړ مهمو او جوړونكو پالنوپه پلي كـولـو  اودهغو سيال وگرځوې ،هغه

دهيواد صنعتي اوكرهڼيـزو چـارو تـه پـامـلـرنـه ،پـه هـيـواد كـې.پيل وكړ 

دمعارف اومطبوعاتو دپراختيا لپاره دمشـروطـه خـواهـانـو اونـورو روڼ 

اندو په مرسته دكـوټـلـي گـامـونـودپـورتـه كـولـولـپـاره كـار پـيـل شـو،پـه 

هيوادكې دښځو اونارينه ودمساوي حق اوازاديو لپاره يو سلسله كـارونـه 

شروع شوه ،پدې الر كي ملكه ثريادمحمود طرزي لور تر نورو پيش قـدمـه 

روزى كه ملكـه ثـريـا در يـك(( غبار دخپلو سترگو ليدلۍ حال ليكي. وه 

و عقب ماندگى زنان افغانستان سخـن زد،  اجتماع از پيشرفت زنان جهان

و پنجاه نفر زن فى المجلس خودشان را در خـدمـت  زنان با درد بگريستند

ملكه چنان متأثرو منفـعـل. معارفو تاسيس اولين مدرسه زنانه گذاشتند 

)) گرديد كه خودش وظيفه مفتشى مكتـب مسـتـورات را بـرذمـه گـرفـت 

ا د سياسي استقالل دتـرالسـه كـولـو وروسـتـه پـه ټـولـنـه كـېهللا امان خان

دښځو رول ته ځانگړې پاملرنه وكړه،په ټولنه كښي دښځوته دروا او بـرابـر 

د  انـجـمـن( حق دوركولوپروسه پيل شوه او پدي خاطر يي دښځو انجـمـن

په نامه تأسيس اودانجونودښوونځـيـودجـوړېـدو كـارونـه شـروع) نسوان 

هغه يو شمير انجوني دطب نرسنگ اونورو اړونده څانگـو پـه بـرخـه. سوه

كې دعالي او مسلكي تحصيالتو لپاره تركيي ته ولـېـږلـې ،دلـومـړى ځـل 

لپاره هغه دكوچنۍ انجلۍ سره نكاح كول منع اعالن كړه او دحلـوروښـځـو 

كول سره يېد مخالفت په ښكاره كولو سره نارينه ته يـوازي ديـوې ښـځـي 

. دوادكولو اجازه وركړه 

د پـرمـخـتـگـوـلـه تـجـريـبـوڅـخـه و چـې داروپـا  امان اهللا خان پدې عقيده

.دهيوادپه جوړونه كې پراخه استفاده وكړې

هيواد دپيشرفت او ترقۍ په لورگامونه پورتـه كـول چـي مـاتـي خـوړلـي

انگريزانو او دخپلي ماتي دغچ اخيستني په موخه له دغه ټـكـي څـخـه پـه 

استفادي سره چې افغاني ټولـنـه دهـغـه دپـرمـخ تـلـلـو مـفـكـوروجـوگـه نـه 

و،دخپلونوكرانو او اجنټانو په وسـيلـه داسـالم لـه ديـن څـخـه پـه نـاوړي 

استفادې سره امانهللا خان په كـفـر تـورن كـړ ،دهـغـه پـر خـالف زهـرجـن 

تبليغات پيل شول ،ولس قيام ته راوبلل شو،دافغانانوپه غولولو سـره يـي 

دولتي واك زيانمن اوغازي امان اهللا خان يې مجـبـوركـړ چـې خـپـل گـران 

پر ښكلي افغانستان دغـلـو اوداړه مـارانـو واكـمـنـي پـيـل. وطن پرېږدي 

شوه،پخوانۍ غل اوپدغو وختو كې په پېښور كي سماوارچى يې دخـپـلـو 

د افغانانوپه غولولوسره دكابل پر تخت كښېناوه  .نوكرانو په مرسته

دپرديو دسيسواو اوږدفكرۍ اودبلي خوادافغانانودناپوهۍ اولنډ فكرۍ

له امله تر اوسه دغه باتوره اونوميالى ولس دوينو او اور په پـه نـغـرى كـې 

په واقعي شكل او مفهوم دازادي او خپلواكى دنـعـمـت څـخـه بـي. سوځي 

، په ميليونو افغانان همدا اوس دهيواد په دننه او له هغه نه بـهـر  برخې دي

.په ډيرو ستونځمنو شرايطو كې شپې اوورځې سبا كوي 

كه دهيواد تاريخ دقيق وڅېړل شي او دپيښو بيـطـرفـانـه ارزونـه وشـي دې

پايلي ته رسېږو ،له هغه ورځې چې دافغانستان ځوان او دموكـرات پـاچـا 

هيواد پرېښودلو ته اړ شو ،دافغان ولس دغه غميزه پـيـل او زمـوږ دولـس 

بهرنۍا وكورنۍ خپلواكي تر سوال اودپرديودمستقيم او غـيـرمسـتـقـيـم 

. سياسي نفوذ تر سيوري الندي راغلې ده 

په هيواد كې دهمسايه اوسيمي دنوروهيـوادو لـپـاره دا امـكـانـات بـرابـر

شولچې په افغانستان كې خپلو سياسي ،فرهنگي او اقتـصـادي مـوخـوتـه 

دافغانستان په سـيـاسـي حـاكـمـيـت كښـي. درسيدو لپاره برالسي اوسي 

 ، دشوروي اتحاد لخوالومړۍدمشاور په نامه بياتر پوځې شـتـون پـوري

، لـنـډمـهـالـي ،عـبـوري  دتنظيمو اوبنسټپالو ډلو ،طالـبـانـو دحـاكـمـيـت

 مخكې19پاتې په اواوسني حاكميت په دوران كښي دپرديو برالسي 

8 د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال

حق دی د هر ملت روا  خپلواکي



9 د د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال

 خادم كوچى

په افغانستان ک３ دپ＋تنو او په عراق ک３ دسوني
!عربانو په برخو يا حقوقو باندې سودا－ري شوې ده

لوېديزوال دخپل سياسي اغېز او پدل دپراختيا اوپياوړتـيـا

لپاره ډېرې خوندورې، زورورې او ښـكـرورې غـورې دربـې 

ــلـــې  ــپـ ــل دخـ ــوتـ ــرانـ ــړۍ مشـ ــوي ددغـــې نـ ــرې كـ ــبـ اوخـ

واكمنۍاوسياسي ولكې دټينګولواوغځولوله پاره ببواللې 

ويــلــې دي، خــپــلــوخــبــرواوخــيــالــي نــغــاروتــه يــې رنــګــونــه 

اوخوندونه ورغوځولي دي،په خـپـلـوخـبـروكـې داسـې مـرچ 

مســالــه اچــوي چــې دډېــروخــلــكــوزړونــه دخــپــلــې خــيــالــي 

واكمنۍپه لورورړنګوي،بل داچې له دغـې نـړۍسـره پـنـځـه 

ډالره موندل كېږي ځينې خلكوته خويې دخپلوسياسي ګتودخوندي ساتلواوالسته 

راوړلوله پاره وركوي اوځينې بيادسخاوت اوښندنې تمه ترې لري هغويداسې ګڼي 

چې ګواكي ټولوته به يې له يوې مـخـې وركـوي اوداچـې څـه نـاڅـه بـه دوى تـه هـم 

.ورورسېږي

پـه پـخـواوخــتـونـوكـې دغـومشـرانـوــلـه شـوروي لــوري څـخـه وېـره اوډارښـكــاره

كاوو،دنړۍله دغه ځواك څخه يې بو،بالجوړه كړې وه،تل به يـې هـڅـه كـوـلـه چـې 

شوروي لورى يونړۍخورځواك خلكوتـه وروپـېـژنـي،لـوېـديـزوالـومشـرانـوبـه تـل 

دوګړيزوبرخوګواكي دبشردحقوقونغاره ترنګوله ځينې هيوادونه،ټولنې اوخـلـك 

به يې په تېري اوزورزياتي پړه اوګرم ګڼل چې ګواكي دوى دخلـكـوپـه بـرخـوبـانـدې 

تېرى كوي،خپل هيوادونه،ټولنې،خلك اومشران به يې دخلكودبرخوساتنـدويـان 

اوسپايان ګڼل دغه خپل نړۍخورځواك يې خـلـكـوتـه داسـې ورښـكـاره كـاووچـې 

ګواكي دغه خلك اوهيـوادونـه كـه پـه نـړۍكـې نـه وي نـوخـلـك بـه ژونـدي سـره 

وخــوري،هــمــدغــه دوى دژغــورنــې پــريښــتــې وې چــې زمــوږپــه دغــه وژونــكــې 

.اوځورونكې نړۍكې يې ژونددرلود

هـــمـــدارنـــګـــه لـــوېـــديـــزوالـــوـــلـــه څـــوكـــلـــونـــوڅـــخـــه راپـــه دېـــخـــوادنـــړيـــوال

بازاراودډېموكراسۍسندره زمـزمـه كـوـلـه داسـې شـعـاراوبـبـواللـه يـې خـلـكـوتـه 

وراوروله چې دوى په نړۍواله كچه ازادبازارجوړوي اوپه نړۍ كې به ډېمـوكـراسـي 

راولــي اوداچــې پــه نــړۍكــې بــه لــه هــغــوډلــواوخــلــكــوســره هــمــكــاري كــوي چــې 

ددغودووستروكارونواوارمانونوپلويان وي،ددنګلې په دغـه بـهـيـراودوران كـې 

دځينې پېښوله امله لوېديزوالوافـغـانسـتـان تـه راودانـګـل خـوددې پـرځـاى چـې 

 ديادووشوخبرواوشعارونودپلي 

كولوله پاره په افغانستان كې دهغه چـامـالتـړوكـړي چـې پـه ډېـمـوكـراسـۍاوازاد

بازارباندې باور ولري،دلوېديزي نړۍسياسي مشرانو،لـه وسـلـه والـوډلـواوخـپـل 

سروياغي جنګياليوسره په پټپټـونـي اوسـوداګـرۍالس پـورې كـړ،دافـغـانسـتـان 

دسياسي جوارۍدګټلوله پاره يې له هغوډلوټپلوسره خپلې ګوټې پـټـې كـړلـې چـې 

دافغانستان دشلكلنې جګړې په ترڅ كې له بېالبېـلـولـوريـوڅـخـه مـرسـتـې ورسـره 

شوې وې يانازول شوي وو،له جنګي دريځ اوجنګيتوب سره سره دغه ډلې شيندلـې 

اوداسـې ډلـې وې چـې لـه اېــران،روسـيـې اودشـوروي پــه خـېــټـه كــې لـه ځـيـنــې 

هــيــوادونــوســره يــې نــېــغ پــه نــېــغــه يــامــخــامــخ ســيــاســي تــړاووالره،اوداچــې لــه 

دغوهيوادونوسره يې ژبنۍاونژادي اړيكه درلودله اودغوډلوټپلودافغانستان پـه 

.خلكوديوې تشې واكمنۍخوب ليدلى وو

دبون داېتالف ياګډولې دجوړولواودبانـدېـنـي ېـرغـل پـه شـپـوورځـواووخـت كـې

لوېديزوالوپاكستان هم يوډول تېښتې اوپه شاتلولوته اړكړ،هغوى ياپه ځـانـګـړي 

ډول امريكايانوپاكستـان تـه خـپـل زورداسـې ورښـكـاره اووښـوده چـې كـه دغـه 

هيوادله دوى سره دوېـرې اچـونـې پـه جـګـړه كـې مـرسـتـه اوهـمـكـاري ونـه كـړي 

نوبيالوېديزوال كولى شي چې دشوروي له ستانونوڅخه مـرسـتـه،ځـمـكـه اوهـډې 

وغواړي اودنړۍله دبل ځواك شوروي له لوري څخه دوېرې اچونې په پلـمـه اوبـانـه 

يوه داسې جګړه راپيل اوروانه كړي چې دنړۍدغه لورى هيوادونـه اوخـلـك پـكـې 

وسوزوي دپاكستان له پاره ښكاره وه چې كه دغـه هـيـواددهـغـوى پـه ويـنـادوېـرې 

اچوونې اوتراګري په وړاندې دجګړې دريځ نه واى خپل كړى اودنړۍله هغـه لـوري 

څخه جګړه پيل شوې واى دغه هيوادله سترګواښ سره مـخ كـېـدلـى شـوى ګـوكـي 

.الوبل.دشوروي هيوادونوله لوري جګړه پرې ورتپل كېدله

له بل پلوه داسې ښكاره كېدله ياانګېرل كېدله چې كلونه كلونه په افغانسـتـان كـې

دپښتنومغروره ټولنه واكمني كوي اوداچې په دغه سيمه كې همـدامـغـروره ټـولـنـه 

دهرباندېني ځواك په وړاندې راپورته كېږي اوداوړتـيـالـري چـې دخـپـلـې خـاورې 

.اوخلكودوښمنانوته ماتې وركړي تردې چې دنابودۍكندې ته يې وروغورځوي

سياسي پېښويوداسې بداوبدمرغه بهيررامنځته كـړچـې لـوېـديـزوالـومشـرانـوـلـه

اېران،روسيې،دافغانستان له نوروګاونډي ستـانـونـوتـاجـكـسـتـان،اوزبـكـسـتـان 

اونوروتوركي نژاده هيوادونوسره خپلې داشنـايـي اوسـوداګـري اړيـكـې ټـيـنـګـې 

كړلې،دډېموكراسۍاوملي حكومت دجوړولوپرځاى دجنګي ډلـو،ټـپـلـواېـتـالفـي 

حكومت جوړكړل شو،دپشتنودريځ پكې كـمـزورى لـه پـام څـخـه غـورځـول شـوى 

ــه اوراوزورالنــدې راوســتــل  ــه لــه پــدل،اغــېــز،ــل ــره ځــايــه پــورې پښــتــان تــرډې

شــول،دافــغــانســتــان ســيــاســت داســې خــلــكــواوهــيــوادونــوتــه وســپــارل شــوچــې 

.زموږدخلكواوهيوادپه وړاندې يې كلونه كلونه كركه اوتوپيرونه پاللي وو

همدغه ډول دسيمې په يوه بله ګوښه اوڅنډه كې دسوني عربانوپه وړاندې هـمـدغـه

ډول دريځ اوچلندخـپـل كـړل شـوپـه عـربـي عـراق بـانـدې دلـوېـديـزوالـوـلـه لـوري 

ځمكنياوهوايي پوځي اېرغل وروړشودنوې نړۍ لښكر كشي پرې وشـوه دعـراقـي 

مشرتابه دحكومتي جوړښت اوعراق په ورانولوسره له هغويڅخـه حـكـومـتـي رول 

اوواك واخيستل شودلوېديـزوالـوسـيـاسـي اوپـوځـي لښـكـروپـه مـرسـتـه داسـې 

ډلواودسيمې هيوادونوته ونډه وركول شوه چې په سـيـمـه كـې يـې كـلـونـه كـلـونـه 

.ددغوخلكواوهيوادپه وړاندې كركه اوتوپيرونه پاللي اوكرلي وو

دپېښودغه چلند،څرخاوي اوبهيروښودله چې دډېموكـراسـۍدپـلـويـانـويـاډنـډوره

چيانواونغاره چيانونورهيڅ ونه كړل په خپلوهغوژمنوكې پاتې راغلل چې زمـوږـلـه 

خلكواونړيوالوسره يې كړې وې اوياداچې كوي يې،يوازې يـوكـاريـې وكـړچـې پـه 

افغانستان كې يـې پښـتـانـه وځـورول پښـتـوژبـه يـې لـه مـلـي دريـځ اوهـوډڅـخـه 

راوغورځوله اودهغوعربوپه سيـمـه كـې يـې عـربـان وځـورول چـې كـلـونـه كـلـونـه 

 پاى. لوېديزوالوله خپل سياسي اغېزاوپدل الندې ساتلي اوراوستلي وو
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ن５＂ه دمالمو په ＊ـارکـ３ دافـغـانـانـو٢٩داگست په
دعلمي او فرهنگي مرکز د＄وانانو دواليبال ！يم او 
د واليبال د！ـيـم تـر مـنـ＃  د ارلوف د＊ار دسوي６ن
دهيلي دناحي３ دهولم３ د＊وون％ي دسـپـورټ پـه 

د  سالون ک３ دماذديگر پر پن％و بجو دواليبال دوستانه لوبه پيل او دما＊ام
د دوه  په مقابل ک３ دافغانانو دعـلـمـي (6:2)اتو بجو په شاوخوا ک３ شپ８

.او فرهنگي مرکز د＄وانانو د！يم په گ＂ه پای ته ورس５دل 
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 احسان اهللا درمل

 راشــه خپــل ان％ــور پکــ３ دبــاب غونــدې راواړوه
ــدې راواړوه ــاب غونـ د کتـ ــندرو د سـ ــ３  زړه مـ
 مون８ه لکه پر＊３ درته شپ３ پر اغـزو تـ５رې کـ７ې

د －ـالب غونـدې راواړوه! اوس خو مـخ ظـالم３
د انتظــار والړ ــه پــر لمبــو ــو ت ــتا راتل ــه س  زړون
د دريـاب غونـدې راواړوه  خدای دې پر دې للمو

ـاب کـ３ تـ５رې کـ７ ژون ـاني دري ؟ ＇و شـپ３ پـه توپ هد ＇ه دی
ــدې راواړوه ــاب غون د حب ــه ــا ب５رت ــه ش ــ６ه پ  ک
 تش －و－ل به و－ورې زما چـ３ ＇ومـره شـور لـري
ــدې راواړوه ــاب غون د رب ــو د ＇２ ــار ــرې ت ــه پ  ت
د موسکا يوه ＄ال غـواړي زمـا او＊ـک３  بس ستا
 مـــاتو ملغلـــرو تـــه ＇ـــه آب غونـــدې راواړوه
３خدايه سپينه سوله خو په تـورو جن／ـي سـتر－و کـ＋

ــدې راواړوه ــالب غونــ ــپ５）لي انقــ د ســ ــ８ه  لــ

 ډنمارك-عبدالمالك بېكسيار

د تورو كاڼو غـر دى  اوښكې دي سلګۍ دي او

د تـورو كـاڼو غـر دى د نـوم اننګـۍ دي او  ستا

 زه تيګــا تيګــا يمــه او ژونـــد مـــزل مـــزل ټـــول

د تــورو كــاڼو غــر دى  څــه ځوانيمرګــۍ دي او

، دې خواتــه چينــه ده د ځوځــانو كرونــد  پــورې

د تــورو كــاڼو غــر دى  زركــې دي هګــۍ دي او

 دا ځــل بــه ظــالم نــه اشــنا خــدايږو كــه بــچ پاتــې

ــر دى ــاڼو غـ ــورو كـ د تـ ــره نـــه برګـــۍ دي او  بـ

؟يه خدايه دې شاړو كـې دا خلـك ژونـدي څنګـه

د تـــورو كـــاڼو غـــر دى  شـــاړې زنـــدګۍ دي او

 نـه اشـنا شـته ب５کـسياره نه ساقي نه جام شـته

د تــورو كــاڼو غــر دى د بنــدګۍ دي او  شــپې

 ډنمارك-عبدالمالك بېكسيار

 پــه هجــر بــه دې وســوزم جانانــه نــور بــه څــه شــم

 صدقه به شم، لوګـى بـه لـه تانـه نـور بـه څـه شـم

د زړه پــر كلــي  يرغلــې ســرې او تــورې مــې كــوه

ال كلك به شم زمانه نور به څه شم ال پوخ به شم

 په نوم چې چېرې ښكلي او له تاسره غـرض يـې

 رسوا به شم په ټول كلي ګرېوانه نور بـه څـه شـم

 يو ځل خو دې بيا راشي هغه څوك چې يـې ګڼـم ځـان

 خير الړ دې شم كه الړمه له ځانه نور بـه څـه شـم

ېارام ته مې چې نـه پرېـږدېد ځمكـې پـرمخ چـېر

 بس كډه به په شا ګـرځم اسـمانه نـور بـه څـه شـم

 درباندې نـولم غزلتـوري ب５کسيارپه خيال كې

 ښكالو به دېد الرو شم كاروانه نور بـه څـه شـم

 ما به دا ستا په غم ک３ خاورې وای په سر شيندل３
 داس３ وطن ک３ اوسم ياره چ３ ي３ خاوره نشته

“نا－ار”

 ډنمارك-ودير ساپى

ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  دحــسن ＊ــار ســره يــ３ غــ８５
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  ديــار رخــسار ســره يــ３ غــ８５
ي ــمار ــه شـ ــوي زخمونـ ــا نـ ــينه بيـ ــه سـ ــل پـ  زخمـــي کابـ
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  هغــه لو！مــار ســره يــ３ غــ８５
ــرو روان دي ــل دس ــه پ ــل پ ــنا پ ــتر－ي اش ــين س ــه ش  دغ
ې شـوې چـ３ ＇ـه بـه کــي８ي  خـو وار پـه الر سـره يـ３ غــ８５
ــاوه ــبنم ل＂ــ ــوری دشــ ــان ســ ــن دجانــ ــه جبيــ ــار پــ  يــ
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  دريغــه ان／ــار ســره يــ３ غــ８５
ــه ــه دي زاړه زخمونــ ــان ورګ نــ ــينه دجانــ ــه ســ ال پــ
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  نــوي پرهــار ســره يــ３ غــ８５
 پــرون دلعــل پــه طمعــه يــو ＊ــامار خپــل ســر خوړلــی
ــي８ي ــه ک ې شــوې چــ３ ＇ــه ب  دبــل ＊ــامار ســره يــ３ غــ８５
 دکلن／ونــــو پــــه تنــــدو يــــ３ چــــ３ منــــصور ليکلــــو
ــي８ي ــه ک ې شــوې چــ３ ＇ــه ب ــه دار ســره يــ３ غــ８５ ــه ل  رب
 دتــــورې بــــوړې دهــــراوت پــــه وينــــو روږدي شــــولو
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  اوس کنــدهار ســره يــ３ غــ８５
ــل او بغـــداد ــه وينـــو رنـــ， دمـــو کراســـي ده دکابـ  پـ
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  پـه نــوم شــعار ســره يــ３ غــ８５

، مـ３ دهـسک غـر ،وديـره دغره زمـري پـه غـره يرغـل
ې شــوې چــ３ ＇ــه بــه کــي８ي  د！يــ اغيــار ســره يــ３ غــ８５

افغانستان-احسان اهللا درمل  

ــ３د کوم چا پـه تـورو ــو کـــ ＇２ـــ
 اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير دي 
ال ت７لــــــي مــــــ３ خيالونــــــه پــــــه زن％ــــــير دي
ــي８م ــ７ کــ ــمه مــ ــ３ باســ ــه يــ ــم نــ ــه زخــ ــ３ لــ  چــ

دي! ای  دا ＇ـــه کـــوډې دې کـــ７ې پخپـــل تـــير
د دربـــــار ســـــپي راپـــــس３ غاپـــــي د باچـــــا
ــير دي ــوم فقـ د کـ ــ５رې ــ３ ＊ـ ــست３ مـ ــ３ اخيـ  چـ
ــ３ ــم شـــوې خال請ـ ــدې هـ ــان －نبـ ــن کمـ د رن／يـ
د تـــــــصوير دي ال نيم／ـــــــ７ي دې رن／ونـــــــه
ــوره ــه －ـ ــوب دی راتـ ــف خـ د يوسـ ــد ــا ژونـ  زمـ
ــير دي ــه دتعبـــ ــتر－３ کتابونـــ ــو ســـ ــتا خـــ  ســـ
 پـــسرلی دې لــــه خپــــل ＄ــــان ســــره خنــــدا کــــا
 دلتــــه خلــــق پخپــــل غــــم دي پخپــــل ويــــر دي
 کـــــوم －منـــــام ملنـــــ， دعـــــا ده درتـــــه کـــــ７ې

ــهسرودونه دې  درملــــــــ

 هميم جاللزى

ــر ورځ راځــــي ــبر هــ د دلــ ــه ــال كــــې الباڼــ  پــــه خيــ

 زمــــا ومــــرګ تــــه دغــــه لــــښكر هــــره ورځ راځــــي

 دژونــــد مرغــــه وزر پــــه مــــوږ هېــــڅ ونــــه غــــوړول

 وحشي سـيورى دمـرګ مـو پـه سـر هـره ورځ راځـي

 دوخــت دســتم واورې بــه خــداى ويلــي كــړي اخــر

ــره ورځ راځــي ــه يوســړى لكــه لمــر ه ــوږ ښــار ت  زم

 ديــار بېلتــون كــه چېرتــه څــوك محــشر ګــڼي ملګــرو

 پـــه مـــاخو بيـــانو دغـــه محـــشر هـــره ورځ راځـــي

ــدې يوڅــــــوك ــدرنګۍ داوازې غونــــ ــا دبــــ  زمــــ

 دښـــــــكلوله محفلـــــــه بهـــــــر هـــــــره ورځ راځـــــــي

د. په هي＆ سياسي －وند او سازمان پورې اړه نه لري. نوې هيله خپلواکه ملي، علمي او فرهن／ي خپرونه ده د خپرو شوو ليکنو مسئوليت په نوې هيله ک３
د ليکوالو په غاړه دی . هغوی



 سويډن-واليت خان ځدراڼ

 پوښتنې په پښتو كړو ځوابونـه پـه پـښتو وايـو

 مجلــسد پــښتنو تــه ســالمونه پــه پــښتو وايــو

د پښتو پـه كليمـه سـتايو  په زړونو كې يې مينه

 سجدو كې تسبيحونه درودونـه پـه پـښتو وايـو

د كفر اوازې نـه شـي ، خپرې چې مو  خدايه خير

 اذان كوو په زوره او لمونځونـه پـه پـښتو وايـو

، مـوږ راغلـي لـه جنتـه د كوثر په اوبـو پـاك يـو

 پټــه خولــه بــه نــه كېنــو حالونــه پــه پــښتو وايــو

د حيا مضمون يې څومره ښه لوستلى شـو  هر يو

 زېــر، زبــر مــو زده دى كتابونــه پــه پــښتو وايــو

ىســپين كــالي پــه غــاړه ټــول ميــدان رابانــدې ښــكلىد

ــښتو وايــو ــه پ ــيزې دي شــعرونه پ  ســندرې اتڼ

د الفـــت پـــه مدرســـو كـــې  مونـــږه عالمـــان يـــو

 ځدراڼه راته غوږ شه حديثونه په پښتو وايو
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 سويډن-نيازمحمد عقيل

د چــا پــه ژبـــه دغــه ښـــكلو تــه ســـالم نــه راځـــي؟

 واعظه ماته خـو هيڅـوك داسـې پـه پـام نـه راځـي

 ساقي خپه دى كـه زمونـږ پيـالې يـې خرڅـې كړلـې

 مــوده يــې وشــوه چــې زمونــږه وار دجــام نــه راځــي

د افغــــان وينــــه ده توېــــيږي دي پــــه هــــره الره

ــي ــزام نـــه راځـ ــا يـــې الـ ــره ارزانـــه ده پـــه هيچـ  ډېـ

يڅوك مې په سترګو كې غړيږي ورتـه نـه مـې پريـږد

د تــورو شــپو تــورو تيــارو كــې چــې ارام نــه راځــي

مښه پرې پوهيږم خو بيا هـم ورتـه پـه الر كـې ناسـت يـ

ــي ــه راځـ ــدام نـ ــه مـ ــاپېرۍ دغلتـ د چيـــن ښـ ــه  هغـ

 عقيلــه ټــول يــې دي رنــګ كــړي تــه يــوازې نــه يــې

د بــازاره څــوك بــدنام نــه راځــي د ميــنې  چــا ويــل
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 ناروې-محمد يوسف خدمتګار

ــارا نــــو تــــر محــــل الړ ز ړه اواز کــــه مــــ３ يــ د
ــان مــ３ ترمــنزل الړ ــوه شــئ چــ３ ارم ــس پــه دې پ  ب
ــا ــه بيديـ ــی پـ ــر＄م ل５ونـ ــ３ －ـ ــه کـ ــا مينـ ــ３ دچـ  زه چـ
ړ ال ــوه زمــــا－ر４وان پــــورې خنــــدل ــا پــ ــه نــ  هغــ
 خــير دی جانــان بــه ت５روتلــی وي اخيربــه پــوه شــي
ــوريدل الړ ــه زړه ناســـــ ــ３ پـــــ ــه مـــــ  زاړه ！پونـــــ
 زه لــــه اغيــــاره －يلــــه نــــه کــــو وم رو４بــــاره واوره
 زمونــــــ８ ترمن％ــــــه پــــــ لوظونــــــه مات５ــــــدل الړ
ــم５رم ــتوري ش ــه س ــه نام ــکال پ ــ３ د＊ ــمان ک ــه اس  زه پ
 غلــــي پــــه وريــــ＃ کــــ３ دلمــــرمخ تــــه ت５ر４ــــدل الړ
 پــ＋تون اشــنا غــ８ دجــرس وانــه ور４ــده کــه ＇ن／ــه
 کــــاروان يــــ３ الر ک７لــــه بدلــــه پــــه ＄ن／ــــل الړ
 لويـــــه کو＇ـــــه رابانـــــدې تن／ـــــه شـــــوه راووتمـــــه
ــدل الړ ــورې غپ５ــــ ــه هرلــــ ــاز راتــــ ــپي دغمــــ  ســــ
 زه يـــ３ لـــه ميـــن３ نـــه بـــ３ هيلـــ３ －ر＄５ـــدلی نـــه يـــم
ــدل الړ ــه ژړ４ـ ــوږ زړونـ ــه خـــد مت／ـــار بانـــدې خـ  پـ

 کاناډا-ارمان ل５ونی

ي３! ای  ＇ه ＊ارۍ خو نه

د تورو لوړو غرونو پ＋تنه پ５غله ３４  ته خو
３４!ای  ＇ه ＊ارۍ خو نه

 ستا پدې ＊کلو＄ر＄و ستر－و ک３ غرور اوسي８ي
د اتلوالي دې مغرور اوسي８ي  پک３ تاريخ

 نو دا ر３１ ،دغه کمزورې، ب３ همته او＊ک３
.پک３ وبدې ＊کاري

 راشه چ３ زه درته یو ＇ه و＊ايم
 له دې ک７ک９ نه ها چينه خو کس３
 چ３ پرې را！ول３ دن／３ دن／３ جونه

، ته ３４ ＊ايست و－وره  ته ３４ ＄وان９
 منم چ３ ته ３４ ډ４رې ＊３ پ５ژن３

 چ３ ＇وک يتيم３ ＇وک ورور م７ې ناست３
د جونو ميره هاغه دن／ه ميره د －ودر  ها

 چ３ په 請با ３４ وه ډول９ روانه
د جانان جنازه  او په ما＊ام ３４ ورته راوړه
 ها په －ولوغلب５ل ！＂ر ３４ نوخوتا هم ليدو

 وايه چ３ ستا له دې －لرن／وپ５غلو ＇ه نوزيات دي؟
 پاک３ ک７ه نور دې دا کمزورې او＊ک３
 په خدای قسم درسره بدې ＊کاري

*** *** *** 
 منم چ３ ستا په زړه به دا تيري８ي

ال دې اوس هم دي نکريزې تازه  چ３
د ناويتوب په غاړه ال دې اوس هم دي کالي  او
ال دې اوس هم غاړه ډکه ده له سرو －لونو  او

 او پرون９ ناوې ３４
د جونو ميره －ران３ د －ودر  خو تا ليده ها

 چ３ ３４ له ډ４ر غرور اونن／ه ＇خه
 چرته يو او＊که هم راپر４نوته

 ＇ه په وياړلو شانته مسکو ستر－و
 هغ３ سرې وين３ دجانان وين％ل３

*** *** *** 
 ！وپک م３ پر４ده او په خدای م３ سپاره

 خو دا آخير کاته دې داس３ وک７ه
 چ３ تر ډ－ره په ات２و الړ شم

 شهيد شوم －ران３... او که
 نو په زړه غرونه کي８ده

 که جنازه م３ تر ما＊ام رانه وړي
د جن， تر لوی ډ－ره راشه  نو بيا
 نو که پرهر م３ وي پر مال خوړلی

د جن， په لوی ډ－ر ک３ راته  بيا نو
 پخپله السه －ران３ اور راک７ه

 او هم ايرې م３ درنه پات３ نه شي
د پ＋تنو په دې وياړل３ خاوره

 چرته ３４ لرې دريابو ک３ توې ک７ه
، هاغه ＇وکه －ورې کنه  ...ته راشه

د ＇وکو لوړه ＇وکه د سپين غره  ها
 نو چ３ ايرې دې زما توی ک７ې －ران３

 پام چ３ بيا کلي ته رالن６ه نه ش３

د ستا ＄ای نه لري  دا کلی نور به
، ازر＊ت دې نشته  پک３ دې نوم نشته

 پک３ دې ژوند دی زما ！پ خوړلی
 نو دغه الر خو کس３؟

د ن＋ترو مين＃ ک３ سپينه الره  دا
د ＇وک３ سرته  دا سيخه تلل３ ده

 او بس له هاغ３ ＇وک３ ＄ان غور＄وه
 او که ！＂ر م３ وي غلب５ل په －ولو

 هم م３ ！وپک ک３ －ول３ پات３ نه وي
د ！ولو ژ１و وړاندې پروت وم  او زه

د دو＊من ل７لي  هم م３ السونه وي په وينو
د بري تر بره بريده وړې  هم م３ جن６ه وي

 نو بيا م３ پ په دواړو ستر－و ＊کل ک７ه
 －وره چ３ داس３ هلته ونه ژاړې

 چ３ به دا بورې ،دغه کون６ې، او ورورم７ې درته
 ډ４رې ＊کن％ل３ وک７ي او هم پ５غور به درک７ي

*** *** *** 
د تورو لوړو غرونو پ＋تنه پ５غله ３４  ته خو

، ＇ه ＊ارۍ خو نه ３４  ای
د د) خوشال(ته  لورک９) احمد( او

د مالل３ کشرۍ خورک９  ته
 پام کوه وير ونه ک７ې

 بيا دې سالو راباندې خور ک７ه ،دغه سور سالو دې
 بيا نو دا پورې دا غون６ۍ خو کس３؟

و قبر جوړ ک７ه  ددې په سر زما
 چ３ کله هر ما＊ام په دغه غون６ۍ لمر پريو＄ي

د هر ژ１ي نظر پريو＄ي  زما په قبر به
٢٠٠\٧\٢٣� 



 كابل- نصير احمد احمدي

د سـهارني لمـر ژيـړې وړانګـي يـې پرسـپين مـخ د كړكـۍ پـرده چولـه كـړه، نجلۍ

ته. ولګيدې او له ويښتو يې سره بخونده رڼا پورته شوه  يوه شيبه يې له پورته انګړ

.غريو واخيسته او ځان يې پړ مخې په كټ وغورځاوه. وكتل 

 يو ورو غږ يې واوريد

!ته ليونۍ يې ليونۍ ــ

د ښـۍ اوږې لـه پاسـه پـه سـپين نجلۍ هماغسې اوږده غزيدلې وه، تورې څڼې يې

د .... بالښت غونچه پرتې وې او ورو ورو سـونګيدله  وروسـته پـه اړخ را واوښـته،

پـه. لويو سترګو سپين يېد ګوچنيو نريـو رګونـو لـه السـه سـور بخونـد ښـكاريدل 

مخــامخ كــټ ناســتې چــاغې نجلــۍ تــه يــې وكتــل او ســره راټولــې ډكــې شــوندېي 

.وخوځيدې

 زما ساده ترورزئ، ته څه خبره يې؟ ــ

د پردې يوه څنډه يې پـه ګوتـو كـې ونيولـه او پداسـې حـال چاغه نجلۍ والړه شوه،

:كې چې الندې انګړه ته يې كتل ويې ويل

؟ ــ .يو وحشي كليوال! ليونتوب مه كوه، ته ورته وګوره، څه بال ده

د غزيدلې نجلې تر څنګ كيناسته ورو يې وويل :دا يې وويل پرده يې پريښوده او

هيسته يې وغورزوه، زړه دې داسې چا ته وركه چـې سـتا وړتيـا.له زړه يې لرېكه ــ

ته ښـكلې يـې، لوسـتې يـې، دشـتو مـو شـمير نـشته، كورنـۍ مـو پـه عـزت.. ولري

.ياديږي، خو ستا خپل مزدور خوښ شوى دى

:نجلۍ په خوابدې غږ وويل

تــه پــه دې شــيانو نــه پوهــيږې، مينــه داســې څــه نــه ده چــې يــو څــوك يــې پخپلــه ــــ

د هغـه. وغواړي، او يا بيه پرې وركړي  د انسان له خوښې پرته مينه پخپله راځي او

هغوئ چې غواړي په زور ځان مين كړي او په مينه پسې ګرځي، دا مينـه. زړه نيسي 

د سـهارنۍ وږمـې پـه څـير پاكـه او زړه. نه بلكېد نفس او شهوت غالمـي ده  مينـه

.راښكونې ده

، تنګې سترګې يېال پـسې تنګـې شـوې او پـه ملنـډو چاغې نجلۍ ته خندا ورغله

:.يې وويل

د كتابونو خبرې پريږده ــ .دا

د كتابونو خبرې ښكاري ــ نه. تا ته به خود د مينې په راز ځكه تا مينه نه ده كړې، ته

 ....پوهيږې، ته

:چاغې نجلۍد خبرو وار ورڅخه واخيست

.له رنګه تور، ببر ويښته او خيرنې جامې. خو كاشكې په يوه سم شي مينه وائ

:والړه شوه، پرده يې چوله كړه او ويې ويل. نجلۍ يو سوړ اسويلئ ويست

دى ــ د طـاووس تـر بڼكـې ښايـسته دوه مياشـې. ته به يې بدرنګه بولې، خو مـا تـه

وشوې چې هر سهار تر لمر ختو مخكې راويښيږم كله چېد لمر وړانګېد پردې په 

يو يونيم ساعتد انګړ پـه ګالنـو. پاسنۍ برخې ولګيږي، همغه مهال دى هم راځي 

هـر. زه په دې موده كې دلته والړه يـم. او چمن كې كار كوي او بيرته پخپله مخه ځي 

.سهار مې همدا حال وي ورته ګورم او ژاړم

.يو شيبه غلې شوه او بيرته په خبرو راغله. نجلۍ يو سوړ اسويلى ويست

په لومړي ځل مې په همداسې يو ژيـړ سـهار كـې وليـد، لـه خوبـه را پورتـه شـوم، ــ

سترګې مې وموښلې او له همدې كړكۍمې الندې انګړ ته وكتل، يو نرى خو خـيرن 

د منـځ سـړكونه پريمنځـل  د انګـړ و او په پايپ يې لـه كوټـې ووتـم، پـه ...ځوان والړ

په سالون كې مې پـالر، مـور او كوچـنى ورو سـهارنۍ تـه ناسـت. زينو ښكته شوم 

:وو، پالر ته مې مخ ور واړوه 

 دا پردى سړى څوك دى؟ ــ

د. هغه خپلې عينكې په سترګو سـمې كـړې د مـيز پـه سـر لـه ايـښي غـاب څخـه يـې

:كيك يوه ټوټه ورپورته كړه او په ډكه خوله يې وويل

.مزدور دى، سهار سهار به يوه ګړۍ راځي او انګړ به پاكوي ــ

د تل په څير له يوې پراخې زيرپرانۍ سره سر تور سـر دبانـدې ووتـم د عـادت لـه. زه

د د تاكونو تر چليې الندې په ايښي څوكـۍ كيناسـتم او مخي به هر سهار يوه شيبه

انګړ له ازادې هوا، سرو ګالنو او شنو وښو څخـه بـه مـې خونـد اخيـست، الړم پـه 

و چـې مـا بـه يـې هـر سـهار  څوكۍ ايښى كتاب مې را واخيست، دا يو عشقي ناول

د تاكونو تر منځ له يـوې لويـې چولـې څخـه  څو پاڼې لوستلې، ځوان ته مې پام شو،

و او  د هغه راته شاه وه، خړ كميس يېد وليو په برخه كې پـه خولـو لونـد ښكاريده

.په كوچني لور يېد انګړ واښه ريبل

د پاڼېد را اړولو په وخت مې سر پور ته كړ، ځوان ... دكتاب په لوستلو بوخته شوم

د انګړ په بل سر كې يې په ځړيدلي سر واښه ريبل .خپل پخوانى ځاى پريښىو او

د تنـو تـر مينـځ د دوو والړو تـاكونو په بل سهار چې كله تر چليې الندې كيناسـتم،

لويه چوله سرو ګالنو نيولې وه، ځكه درې لويې ګلدانۍ څنـګ پـه څنـګ ايـښودل 

د انګـړ ډيـره برخـه  د ناسـتې لـه ځايـه بـه شوې وې، دا يواځې لويه چوله وه چې زما

و لـه  د مرسلد ګالنو يو مترى بوټـى والړ د تاكونو له تنو سره ترې ښكاريده، ځكه

د تاكونو ګڼې پاڼې له چليې څخه را ځوړندې وې، او دګالنو او پاڼو تـر منـځ  پورته

.له كوچنيو سوړو پر ته بل څه نه ښكاريدل

:له خولې مې چېغې ته ورته ناره ووته. خداى شته چې يو څخه خشكه راغله

.اې، تا ته وايم، دلته راشه ــ

ځوان خپل لور په چمن پريښود، راغى او په زړيـدلي سـر دوه درې ګامـه لـرې رانـه

د هغه په غنم رنګه تندي ډومبك ډومبك خوله پرته وه .ودرېد،

ورو مـې. هڅه مې كوله چې خپل ځان آرام وښيم خو السونه مې له خوشكي لړزيـدل

:وويل

 دا ګلدانۍ دېد څه لپاره دلته ايښي دي؟ ــ

 بې له دې چې سر پورته كړي، خړې شونډې يې وخوځيدې؟

.ښه ښكاري ــ

.د هغه په دې خبره كې يو رنګه ويره راته ښكاريه شوه

.ما ځان آرام كړ

!نه پخپل پخواني ځاى ښه ښكاري، بير ته يې يوسه ــ

:ورو يې وويل. هغه تريوې ګلدانۍ الندې ووت خو بيرته يې پخپل ځاى كيښوده

 پروا خو به نه كوي؟. كه يې سبا ته يوسم ــ

:بې له دې چې له كتاب څخه سترګې واړوم ومې ويل

 ولې، درنې دي؟ ــ

.نه، خو ما ويل چې دغه نږدې چمن به را وريبم ــ

:په حيرانتيا مې وپوښتل

د ګلدانيو يېد چمن له ريبلو سره څه؟ ــ  ولې،

.هغه يوه شيبه غلىو وروسته يې لنډ ځواب راكړ

.هيڅ ــ

د پخوا په څير مې دانګړ ډيره برخه  شيبه وررسته چې مې سر پورته كړ،

.ځوان په پخواني ځاى كې واښه ريبل. ليداى شواى

د حويلي ټول چمند غالۍ غوندې يو حـال او ښـكلې ښـكاريده خـو په درېيم سهار

الد پخوا غوندې رسيدلي او څڼيور وو .چولې ته نږدې واښه

و د ګالنو په مينځ كې والړ .د ځوان بياتي په الس كې وه او

.هغه ته مې ور غږ كړ، راغى او به زړيدلي سر زما مخې ته ودريد

:ما وويل

.د چمن دا ځاى هم وريبه، وروسته بيا كوالى شې چې ګالن جوړكې ــ

.ښه، نن به يې وريبم ــ

!!خو همدا اوس لور را واخله ــ

د چمـن د هغه تندى تريو شو، بې له دې چې څه ووايي چټك ګامونه يـې واخـستل

.په سر ايښي خيرن څادر يې ور پورته كه او له انګړ نه ووت

لـه ځـان سـره مـې وويـل، بـال مـې. په زړه كې راتيره شوه، لكه چې كار يـې پريـښود

.ورپسې

و .خو په هغه غرمه چې له پوهنتون څخه راغلم، ټول چمن په يوه حال

د د ميز پـه سـر ايـښى ګيـالس يـې نجلۍ غلې شوه پرده يې پرېښوده، كټ ته نږدې

د خپلې ترورزئ تر څنګ كيناسته. جګ له اوبو ډك كړ په سريې واړاوه .او

د چاغې نجلۍد هغې تر اوږدې غـاړې خپـل الس را وګرځـاوه، ورو يـې ړنګـه كـړه

د هغـې پـه  د تندي لخوا يېد خپل الس ګوتې هغې سر يې پخپل ځنګانه كيښوداو

.تورو ويښتو كې تيرې كړي

د غاټولو سـره نجلۍ په مخامخ ديوال راځړيدلي انځور ته وكتل په انځور كې دوه

ګالن ښكاريدل، بې له دې چې بلې خوا ته وګوري په مړاوې غږ يـې خپلـو خـپرو تـه 

.دوام وركړ

و، ــ و او چمـن يـې ريبلـى د مور له خولې خبره شوم چـې هغـه ټكنـده غرمـه راغلـى

د سـړك پـه جـارو كولـو. ذهن مې له پوښتنو ډك شو په سبا چې دباندې ووتـم، دى

د هغـه  بوخت و، يوه شيبه مې كتاب وكوت، بيا والړه شوم، څو ګامه مې واخـستل

:ورو مې وويل. تر څنګ ودريدم

 ولې دېد سهار لخوا چمن نه ريبه؟ ــ

:هغه په جارو را ټولې شوې پاڼې او خزلې په پالستيكي ستل كې اچولې ويې ويل

 څه فرق كوي؟ ــ

د څه لپاره ټكنده غرمه راغلې؟. خو تا نن سهار هم چمن ريبلىشو ــ
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هغه ځواب رانه كړ، الړ او دوه درې ګامه لرې يې دنل خولې تـه پالسـتيكي پيـپ ور

واغوست زه هم ځيل واخـستم چـې دا خـبره بـه هـرو مـرو مالومومـه، پـه خـشكه مـې 

:وويل

!ــ تا ته وايم، كوڼ يې كه څنګه؟

د لومړي ځل لپاره يې نيغ راته وكتل، په سترګو كـې يـې شرم،معـصوميت، او قهـر

.سره ګډ شوي وو، خو غږ يې پوستو

ــ ولې مې زوروې، چمنو ورېبل شو، څه سهار څـه غرمـه، اوس مـې پرېـږده چـې دا

.سړكونه پريمنځم

د غزيدلي اوږده پيپ په څوكه پسې الړ .دايې وويل او

خپل. ما په لومړي ځل ماته وخوړه، خپل ښايست او غرور مې تر پښو الندې ليد! آه

د خـبرو لپـاره بـه يـې زده  ټولګيوال مې سترګو ته ودريـدل، هغـوئ چـې لـه مـا سـره

د كتـابچو وړلـو تـه پلمـې پيـدا  د نـوټ پوښتنې را څخه پوښتلې او يا بـه يـې زمـا

كولې خو اوسد لومړي ځل لپاره يو نالوسـتي او خـيرن كليـوال زمـا لـه خـبرو څخـه 

وه. ستړى شوىو د زغملو وړ نه .دا نو ما ته

:ګړندي ګامونه مې واخيستل، ورغلم او په خشكه مې ورته وويل

.ته بايدد خبرو ادب زده كړې_

.هغه وخندل

د. خو ما هيڅكله په تورو شونډو كـې دا ډول خـوږه خنـدا نـه وه ليـدلې هغـه يواځـې

.پيپ اوبو ته كتل چې په رغړيدو يېد سړك خړه ورسره ټولوله

:ومې ويل

.نور نو تآ ته ضرورت نه لرو ــ

ډير ښه، خو دا خبره دې بايدد پالر له خولـې راتـه راووځـي نـه سـتا، ځكـه زه هغـه ــ

د هغه په خوله به لدې ځايه ځم .راوستى يم،

 لړمون مې اور واخيست؟

يې ــ .ته يو احمق او بې سواده كليوال

.او ته يوه لوستې خو كم عقله نجلۍ ــ

ما ته يواځې ژړا راپاتې وه، بـې اختيـاره مـې لـه خولـې يـوه چيغـه ووتـه، هغـه پيـپ

زما مخې ته ودريد وارخطاييد كور خـوا تـه وكتـل، پـه دواړو السـو يـې. وغورزاو

:خپله لمن ونيوله او په وارخطا غږ يې وويل

دا لمن قران ومنه، مو راو پالر به دې څه فكر كوي؟ په ګالنو مـې ځكـه چولـه بنـده ــ

د سهار لخوا ونه ريبه چې ته هلته ناسته يـې، مـا  كړه چې تا ونه وينم، چمن مې ځكه

.ويل چې سترګې مې در وانه وړي، پردې ناموس يې

د هغـه پـه سـترګو كـې ژړا مې په ستونې كې بنده شوه، يوه شـيبه مـې ورتـه وكتـل،

.ويره او وحشت سره راټول وو په خوا ره خوله يې وويل

ځم ــ .ځم، چې دا سړك پرينمځم

نجلۍ غلې شوه، وښوريده او ستونې ستغ پريوتـه، چـاغې نجلـۍ خپـل ځنګـون تـه

د نجلـۍ غـږ يـې  وكتل په ځنګانه باندې يېد كميس پرته لمـن پـه اوښـكو لنـده وه،

:واوريد

په سبا چې دباندې ووتم، په چمـن كـې هيڅـوك نـه و، نـه پوهـيږم چـې ولـې مـې زړه

د  نيولى راته ويسيد، داسې وم لكه كومه وركه چـې مـې شـوي وي، بـې لـه دې چـې

كتاب پاڼې را واړوم بيرته مې پخپل ځاى كيښود، په چمن كې مې قـدم وهـل غـوره 

د انګړد دروازې په لور مغزى كوږ شو .وګڼل خو كله نا كله به مې بې اختياره

و پيـدا ټوله ورځ مې چرت خټه و، ټيكه نه راتله، ما ته كله پخوا داسـې احـساس نـه

د شپې مې هم سر درد كاوه او تر ډيره خوب نه راته .شوى،

سهار يو څه ناوخته له خوبه راپاڅيدم، له پاسـه مـې انګـړ تـه وكتـل نـه پوهـيږم چـې

ولې مېد خوښئ احساس وكړ، ټكري ته مې الس وروغزاوه او په لومړي ځل په پـټ 

د ونـې سـيوري تـه ناسـتو او سـهارنۍ يـې خـوړه لـه  د مڼـو سر انګړ ته ووتم، هغـه

:خولې مې بې اختياره ووتل

.بخښنه غواړم

:ويې ويل

.پروا نه كوي

د چـايو سـور. يوه شېبه دواړه غليو ده له ډوډۍ څخه غټه ګولـه جـوړه كـړه، بيـا يـې

:ورپسې وكړ او په ډكه خوله يې وويل

ده ــ .چاى اوډوډۍ دې مور راته راوړه، هغه ډېره مهربانه

.ستا مور به هم مهربانهوي ــ

.وه ــ

 څه مانا؟ ــ

ده ــ .هغه مړه

.اوف، وبخښه ــ

.پروا نه كوي ــ

.هغه پياله له چايو ورډكه كړه او بې له دې چې راته وګوري وې ويل

. مور نلرم، پالر مې هم پور پرې كړى، دوه كوچنۍ خويندې راترغاړېدي ــ

 هغوئ له تا سره اوسي؟ ــ

د هغـوئ لپـاره كـار كـوم، سـهار دلتـه ــ  نه، په كلي كې دي، له خپل انا سره، خـو زه

.راځم اونوره ورځ په ريړۍ كې ميوه خرڅوم

:په خوشالي مې وويل

، نو چې داسې ده، له خپلې ريړې څخه زموږ كورته هم ميوه راوړه ــ .ښه

.ده وخندل

.سمه ده له دې هيسته په هر سهار ميوه درته راوړم ــ

د ګالنـو د څوكۍ تر څنګد ميوې كڅوړه ايښې وه او دى ده رښتياه ويل، په سهار

.په پرې كولو بوختو

د غاړې له بكس څخه مـې دوه سـلګونه را واخـستل، انګـړ تـه پورته كوټې ته وختم

. الړم او پيسې مې ورته ونيولې

خو ده يـو سـلګون ورواخيـست، جيـب تـه يـې الس كـړ او څـه مـاتې روپـۍ يـې راتـه

.ونيولې

:ما وويل

..پروا نه كوي

.خو دى په خبره كې راولويد

.نه، ما خپل حق راوګرځاوه، يواځې لس روپۍ مې ګټه درباندې كړې ده

د خپرو پلمـه د وركولو په مهال به له هغه سره د پيسو و ځكه د ميوې راوړل راته ښه

د هغه خبرو خوند را كاوه، خندا يې به زړه پورې وه خو دى بـه ډيـر نـه راته جوړيدله،

.غږيده

.په كوم سهار چې به رانه غى نو ټوله ورځ به مېد خولې خوند بدو

د ښۍ سترګې له كونج څخه يې يـوه اوښـكه ورغړيـده او نجلۍ يوه شيبه غلې شوه،

پوهيږې، زه مينه شـوې:د غوږ له پاسه يې په ګنو ويښتو كې پټه شوه ورو يې وويل 

.يم

.:هغې يو سوړ اسويلى ويست او زياته يې كړه

:يو سهار مې ورته وويل

 ولې واده نه كوې،

:وې خندل

.ولور غواړي، زه يې وسه نه لرم

:په خندا مې وويل

.خو ښاري نجلۍ وكه

.بې له دې چې راته وګوري شونډې يې موسكۍ شوې

 ښاري نجلۍ؟

:په بيړه مې وويل

د ښې كورنۍ، غـواړي زه يوه داسې نجلۍ پيژنم چې هم لوستې ده، هم شتمنه او هم

.چې له تا سره واده وكي

د ګلد بوټي يوه ماته لښته يې په بياتي غوڅه كړه، پـه خنـدا ده وخندل، ټيټ شو او

:يې وويل

 دا ليونۍ څوك ده؟ ــ

 ولې به ليونۍ وي؟ ــ

.ليونۍ يې توره وي كه سپينه ــ

.ټوكې نه كوم رښتيا وايم ــ

زه پوه شوه چې وروستى ټكى مې په ديـر جـديت سـره لـه خولـې راووت، ځكـه هغـه

.راته كتل او څيره يې نيولي غوندې وه

:يو شيبه غلىو او وروسته يې په حيرانتيا وپوښتل

 زه يې ليدلى يم؟ ــ

ده ــ .هو ستا له ژوند څخه هم خبره

.حيرانتيا يې دوه چنده شوه

.ولې غواړې چې له ماسره واده وكړي ــ

.د دې خبرې ځواب نه شم در كوالى ــ

.يو دليل خو به لري ــ

:بې اختياره مې وويل

.شايد درباندې مينهوي ــ

:خندا ورغله، ښه شيبه يې وخندل او په خندا كې يې وويل

په ليونۍ مې اړوې كه څنګه؟ تا وويل چې هغه زما له ژوند څخه خبره ده، پـه دې بـه

 ...هم پوهيږي چې زه له نيستۍ سره غرمه را جګيږم يو بيسواده او كليوال سړى يم

.په خبرو كې يې ور ولويدم

 مخكې19پاتې په
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د ولس ３４ او ولس ستا دی  ته
د وران شوي زورېدلي او دردېدلي هېواد په ويجاړه غېږه كېد يوې مېړنۍ مـور نن

د وطـن لـه مـيـنـې ډك  په زانګو كې زنګېدلېد يوې بلې ماللۍ له دردېدلي زړه نه

انساني، اسالمي، او بشردوستۍ هغه با احسـاسـه غـږ راوچـت شـويـدى چـه نـه 

د  د نړۍ په كچه اورېدل شـوى دى، چـې يوازېد هېواد په كچه اورېدل كېږي بلكه

هرې افغانې مېرمنېد زړه اواز دى، چېد خپل دردېدلي ولسد غږ سره ېې يو ځاى 

خـو پـه. كوي او په ولسي جرګو كېد حكومتد عدالت فيصـلـو تـه وړانـدې كـوي 

 افسوس سره چې كوم عدالت؟ كوم حكومت؟

.د جنګساالرانو حكومت؟

د لوټمارانو عدالت؟  او كه

.چې ماته ناڅاپه دميوندد ماللۍ دغه مسرۍ رايادوي! دا يوه پوښتنه ده

 كه په ميوند كې شهيد نشوې

 خدايږو الليه بې ننګۍ ته دې ساتينه

د يـوه دا مسرۍ په هاغه وخت كې وېل شوې ده چې ولسونه په قبايلي دستـور سـره

، دين او ناموس په نامه په وحـدت داسـې تـړل  سوچه افغاني كلتور په مزيد وطن

شوي و، چې بې له خدايه هېڅ چا ددې مزيد پرېكولو توان نه درلوده او نه ېې سوچ 

.ورته كولى شواى

د پښـتـو پـه. دا مزىد اتفاق او ملي جزبېد وحدت مزىو د يوه ټبر درنده او سپكه

وه. نامه پرې تړل شوې وه .دوستي او دښمني ېېد پښتو په نوم والړه

ښېګڼه هم په پښتو وه، تـوره هـم پـه پښـتـو لـه. عزت او حمتد پښتو په پت چلېده

. وطن هم په پښتو ساتل كېده ناموس هم په پښتو خونديو.تيكي راوېستل كېده

د پـاره د افغـان ولـس د اللۍد ننګ احساسد غيرت او وطنپالنې ناره نو ځكه خو

د دوى وينه ېې په يوې مسرۍد سوز په سـاز  يوه معجزه لرونكې جزبه وګرځېدله او

د شاګرځ حكوم وركړ او خـپـل كـران  بدله كړه ،تر څو ېې په سپېڅلي همت دښمن ته

.افغانستان ېېد پردو له منګلوازاده كړ

 تل رحمتد وي پداسې سربازانو

 قومانده چېد ماللې په مسرۍ شي

 كه خداى وكړي داسې مور به بيا پيدا شي

د نازو او زرغونې شي  چې په زوى وياړ

كله چې په اوسينيو حاالتو كې چېد ډېموكراسۍ غږونه له هرې خوا اورېدل كـېـږي

د اهللا پېرزوينه وي چې په دې ويـده  د عمل بنياد ېې مخ په وركېدو دى نو دا به ، خو

ولس كې چېد پرديو تر قانون الندې پدې درې لسيزو كې خپلې شپې سبا كـوي او

د يـوې تـور  د ځينـو پـه اصـطـالح د ډېرو مرګونو او ژوبلو سره سره ددوىد زړه غږ

سرې پېغلې له خولې راوځي، ددوى ارمانونه او هيلې دجنګساالرانو په خـپـل سـر

د  جوړې كړې په نامه ولسي جرګې په منځ كې داسېد هـمـت واال مـقـدسـه پـېـغلـه

د  د ولسد زړه غږ راوچتوي چې په اسل كېد افغان ولسد زړه ماللۍ جويا په نامه

او. يو واقيي غږ هغه بېلګه ده چې خبر وركوي، هغه زېرى دى چې عـدالـت راولـي 

د شپې او ورځـې تـوپـيـر هغه هقيقت دى چېد وړانګو پلوشې ېې لكه لمر جهان ته

ماللۍ جويا خپل ولس ته همت وركوي او دوخت سره سم افغانيت ورښيياو. ښيي

خپل ولس ته ښيي چې غل په غره كې نه ځايېږي، څـه كـه. ملي وحدت ته ېې رابولي 

د.د غله په ږيره كې خلىدى. په ولسي جرګه كې نن په كرسۍ ناست وي  نو ځكه چې

.لمر مخې ته الس نيسي ،خو لمر په دوه ګوتو نه پټېږي

! ماللۍ جويا ولس ته دبېلګې په توګه وايي

 شمع اوښكې تويوي چې تته نشي

.ئدې رڼا ته ټول راټول په يو وحدتش

خپل هـېـواد!د ماللۍ جويا نه همت واخلئ!د قدر وړ وروڼو! زما باهمته خوېندو

!.د پردو تالي څټو له السه وژغورئ

!د ماللۍ جويا نه همت واخلئ

د د جهاني قانون منګلو ته وسپارۍ، او په عـدالـت سـره جنګساالران او لوټماران

، وطـن. يوه ملي وحدت په الره كېد يوه بيرغ الندې يو موټى او يو الس شئ  د ديـن

 !. او ناموس ساتنه وكړئ

د روغتيا لپاره هڅه وكړئ !.د خپل ناروغه هېواد

!ځورېدلو زړونو نه ټكور شئ

!.خپل ذاتي كټېد ملي ګټو نه قربان كړئ

هېڅكله خپل ضميرپه مادياتو مه پلورۍ، او ماللۍ جويا چې په اوسينيـو حـاالتـو

 !. كېد هېواد واقعي هستي ده له السه مه وركوئ

د الرې مله شو، تر څو موخپل رسالت تر سره كـړى وي او راځۍ چېد ماللۍ جويا

. خپل حق مو السته راوړى وي

مخ په وړاندېد حق او عدالت په لـور ګـام پـه! راځۍ چۍ ماللۍ يوازې پرې نږدو

.ګام ملګرتيا وكړو

د جرس اواز ېې واوره كاروان درومي

د هيلو مزل اوږد دى  اې ساربانه زما

!درنې، ګرانې ماللۍ جويا

ېې. مونږ تل ستاسره يو دى! ته هېڅكله يوازې نه د ولس ېې او ولس ستا . ته

نهسارا بياباني ستا خور .له ناروې

 محمد اقا شېرزاد

د د افغانستان د ډيورن６ منحوسه کر＊ه او
د ن７ۍد زبر＄واک کرغ７５ن خوب  خلکو و４شل
د كرښـې دواړو خـواوو تـه هغـۀ څـوك ژونـد د ډيورنډ ټولو ته جوته ده چې

د يـو. كوي چې شريك وطن، ګډه ژبه او ګډ كلتور او فرهنګ لـري  دا ټـول

د ګــډ دوښــمن پــه وړانــدې  د تــاريخ پــه اوږدو كــې نيكــه اوالده ده، دوى

د خپلې خاورې خپل ناموس، خپلـو  همېشه په يو سنګر كې په پوره مېړانه

او دا بـاتور ويـاړلى قـوم څـوك پـه داسـې. مقدساتو دفاع كړې او كوي يې 

كه نن دى كه سـبا ددې نامنـل شـوې پولـې. كرغېړنو كرښو نه شي وېشالى 

د هغـوى پـه الس  د وخـت نـه پـاتې او د انګرېزانو داوړه غاړې به يو ځل بيا

جوړ شوي حكومت په وړاندېد خپلې ازادۍ بيرغ اوچت كړي او دا ناولې 

د. معاهده چې هيڅ افغاني خلكو تراوسه منلـى او نـه بـه يـې ومـني  كـه نـن

د وزيروخلكد القاعـده او نـورو ترنامـه  بلوڅو مقاومت ټكول كيږي او يا

د پــښتنواويو څــو  د انګرېــزي يرغلګـرو لــه خـوا النـدې ټكــول كـيږي او يــا

د چهارسدې قتل عام تاريخـې  ازادي غوښتونكي جلوسونه ټكول كېده او

د  د پرديــــو پــــه الس ســــرته ورســــېده او پــــه كلونــــو كلونــــو پېــــښه

پښتنواوبلوڅومشران زندانونو ته واچول شول او يا يې شهيدان كړل او يا 

ــز پــه الس جوړشــوى پاكــستان دپــښتنواوبلوڅوپرخاوره نظامــي  د انګرې

د پـوځ پـه زور يـې لـه منځـه قوت ساتلي اوكه چا دخپل حـق غوښـتنه كـړې

د افغانـستان. وړي د پاكستان ټول عمر نهه پنځوس كالو ته رسـيږې مګـر

ــات دى ــو زي ــو كلون ــر زرګون ــاريخ ت د. ت ــو ــاتو زبرځواكون ــړۍ زي د ن مګــر

، پنجابيـانو،  افغانستان جيوپوليتيكـي موقيعـت تـه سـترګې پـټې كـړي

ــه  ــوږ پ ــانو، روســانواونورو زم ــو، چنګــېزانو، ايراني ــو، مغوالن انګرېزان

 كالـه30نږدې. خاوره يرغل كړى مګر ددې باتور ولس لخوا شړل شوي دي 

د مقدســې كلمــې څخــه پــه اســتفاده افغــان پــر افغــان د اســالم پاكــستان

د شمال او جنوب ترنامه الندې  د جهاد تر نامه الندې اوكله .ووژلو، كله

ولې داټول وخـت ددې دواړوخـواوو هميـشه جنجـال زيـات وي؟ اوددغـې

د تائيـد وړ نـه  د نـورو كرغېړنې كرښې دواړه خواوو ته پروت قـوم همېـشه

مثآل كله چې روسان افغانستان ته راغلـه نـو بياپـښتون ددوى اصـلي. وي 

و او ټول نظامي عمليات بيا پـه دغـه سـيمو كـې كېـدل اوكلـه چـې  دوښمن

د ګلبدين حكمتيـار ترنامـه  جهادي تنظيمونو قدرت واخيست بيا پښتانه

و او دا نـورې  ،6الندې ټكول كېدل همداحكمتيار هم پاكستان سره  ډلـې

هم او چې كله طالب نسكورشـو بيـا ټـول پـښتانه دكرښـې دواړو خواووتـه

دالقاعدې سره اوطالب سره په تړاو كې ټكول كېده اوكيږي او همـدا اوس 

د پـښتنو پـه سـيمه كـې جريـان لـري  كـه واقيعـت پربنـا.دجنګ ګرم محـاظ

د القاعدې او طالـب  سړى قضاوت كوي نو ويلى شي چې پښتانه هيڅكله

د سولې، جرګـو او مـشورو پـه.سره تړاو نه لري او نه يې درلود  پښتون قوم

كار تر بل هر چا ډېرغښتلي دي دوى هيڅكلـه دسـولې پـه عـوض جنـګ تـه 

ترجيح نه ده وركړې مګر عوامـل او علتونـه هـم غـرب او هـم ټـول جهـان تـه 

.معلوم دي چې اصلي ستونزه چېرې اودچا له خواپه څه ډول عملي كيږي 

 مخكې15پاتې په



 ....يوه لن６ه کره کتنه
د انقالبونو شكل مـسالمت امـېزه زما نه چې هر څومره مخته ځي په هغه اندازه

وو. رنګ اخلي  د پخوانيو انقالبونو تلفات، خرابـۍ او مرګونـه بـه خـورا ډېـر د. خو

د فرانــسې ســتر پــروژوا دموكراتيــك انقــالب ســوپړو چــې څومــره مثــال پــه توګــه

د. وحــشاينه تلفــات يــې پرځــاى پــرې اېــښي دي  د اتلــسمې پــېړۍ پــه اواخــرو كــې

د ټولـنې مـادي او ذهـني شـرايط مـخ پـر پخېـدو شـول او پـه نوموړي انقالب لپـاره

د نويو نويو تحوالتو او انقالب لپـاره امـاده كېـدل  څـو پـه. تدريجي توګه يې هر څه

م كې شپاړسم لويېد فرانسېد مستبد پاچا پرضـد انقـالب پيـل؛94- 1893كال 

د تاج او تخته څخه يې راوغورځاوه او بيا يې په كوڅه او بازار كـې مـړى او ژونـدۍ

دغه انقالب چېد غرب په خوله ډېر استقبال شو يـوازې يـې دوه سـوه. سره كشېدئ

زره انسانان چې تر شك الندې وو زندانو ته ولېږل، يو زر اوه سوه تنه يـې اعـدام تـه 

پورته كړل او همداسې يې په سـلګونو پـه بنـديخانو كـې پـه لنـډو وختونـو كـې مـړه 

دلته ددې لنډكي مثاله څخه مطلب دا دى چېد فرانسې پروژوا دموكراتيـك. شول

د عيني او ذهنـي  انقالبد انقالبونو پرقانومندۍ باندې موافقد تدريجي تكامل،

او نوي انقالبي طبقـات يـې جمهوريـت تـه راپورتـه. شرايطو سره برابر منځته راغى 

د. كړل  د اتلمـسې پـېړۍ پـه پـاى كـې معنا دا چېد لومړني وار لپاره په فرانسه كـې

د  بـروژوا دموكراتيــك انقــالب لـه الرې فيوډالـيزم ســقوط وكــړ او پــروژوازي چـې

د نورو. خلكو غوښتنه وه بري ته ورسېده  د انكشاف،د خلكو د ټولنو په همدې ډول

د مـادي او توليـدي قوتونـو پرمختـګ  غوښتنو او تكامل او بيا يې هـم پـه مخكـې

د تكامـل او پرمختـګ. زاړه مناسبات څـيري او نـوي مـسلط كـوي  ددې لپـاره چـې

محتوا نوره هم روښانه شوي وي نو كـوالى شـو چـې پـه يـو لـړ طبعـي پېـښو كـې يـې 

 څخه په كيفي تغيـر H2Oدمثال په توګه، غواړو چې له اوبو. نمونه يا نمونې راوړو 

كه په يوه لوښې كې اوبه واچوو او بيا يـې پـر اور كـښېدو وينـو. بخار منځته راوړو

كه په دغه وخـت كـې يـوې مـېزان. چې لږ وخت وروسته اوبه سره ښوري او ګرميږي، 

د صــفر څخــه  د حــرارت درجــه او10،20،50الحــرارې تــه منظــم وګــورو وينــو چــې

 پورې لوړيږي، خو اوبهال همهغۀ اوبه دي، بشپړ كيفي تغـير يـې نـه99همداسې تر

د حرارت درجه لوړه شوه بيا نو وينـو چـې اوبـه كيفـي 100دى كړى، كله چې  درجو ته

د اوبو دا خاصيت دى چې مالګه ويلي كړي خو بخـار. تغير كوي او په بخار بدليږي

بخار لكه هوا لوړه خيږي خو اوبه فقط پخپل حركت كې خپله. بيا دا خاصيت نه لري

. معنا دا چېد اوبو كيفيـت تغـير وكـړ او بخـار منځتـه راغـى. سطحه همواره ساتي 

د اجتماعي تكاملونو او پرمختګونو لپـاره ضـروري او الزمـې اجتماعي انقالبونه

او. پېښې دي  هر څومره كه زړو زمانو ته ورتېر شو انقالبونو يـې ډېـر سـخت تلفـات

مرګونه درلودل، خو برعكس كـه چـېرې معاصـرې زمـانې تـه رانـږدې شـو ځكـه چـې 

انسانان تر پخوا هوښـيار شـوي او پخپلـو طبقـاتي او ملـي ګټـو ډېـر ښـه پوهـيږي، 

. زحمتكښ طبقات تر معقولو رهبريو الندې په لږ تاوانونو سره كاميابـه كـوالى شـي 

د همدغـه ډول لـږو تلفـاتو او د ويـنزويال او بولويـا انقالبونـه په التين امريكـا كـې

د مـشابهو ټولنـو لپـاره ښـې نمونـې كېـداى  مسالمت امېزه انقالبونو څخه دي چـې

البته، هېره نه كړو چې بوش او ملګري يېد نوموړو هېوادونو تېلو ته په كمين. شي

او. كې ناست دي، چې كله به بيا ګوزار مستقيم او يا غير مـستقيم وكانـدي  پـه ډاډ

اطمنـان ويـالى شـم كـه امپرياليـستي نظامونـه پـه مـخ پـر انكـشافه هېوادونـو كــې 

ــو طبعــي  ــه خپل ــه او هېوادون ــول ملتون ــړي، ټ ــه ك ــري تجــاوزات ون وحــشي او قه

د دموكراتيكـو او مترقـي  پرمختګونو ته پرېږدي بې لـه شـكه بـه يوويـشتمه پـېړۍ

ددې خبرې ياد هم په كار دى چې شمالي اروپا چـې. تحوالتو او انقالبونو پېړۍ وي 

د  د بانــدني جهــان تــه راوځــي ، اعتــصابونه او مظــاهرې نــن ورځ يــې ډېــر غالمغــال

خو نـن چـې يـې. پروژوازي انقالبونو نه يې په سلونو كلونو پخوا منځته راغلي دي 

د يو لړ بې رحمه امپرياليسي هېوادونـو څـه  د ولس سره تر نورو اجتماعي خدمتونه

ولــې ســره لــه دې ټولــو نــوي. ناڅــه انــساني دي نــو دوى هــم نــسبتآ ارام ژونــد كــوي 

البته وخت او شكل يې نه شو ټاكلى چـې قهرامـېزه. اجتماعي انقالبونه ورته ګوري 

د تـدريجي تكامـل پروسـه ددوى جوهـر نـه  به وي كه مسالمت امېزه؟ په هر صـورت

د تكامـل دواړه جريانونـه  او-دى بلكې هغه تضادونه يې جوهـر دى چـې تـدريجي

د. انقالبي يې زېږولـي دي  د ولـسونو او ملتونـو انقالبونـه بـه پـه هـر شـكل چـې وي

د تكامل په خاطر وي  د تامين او ټولنو . ضرورتونو

 نتيجه
د ادبـي او د يـوې ژبـې د نظرياتو مبادلـه شك نشته چې بحثونه، انتقادونه او

خو دغې عالي وسـيلې تـه هغـه. علمي انكشاف لپاره ډېره ګټوره او موثره وسيله ده 

د همـدغو مبـاحثو او انتقـادونو لومړنـي مـوازين او اصـول  وخت رسېداى شو چـې

پـه همـدې توګـه پـر هغـو. مراعات كړاى شـو او ټـاكلې مثبـتې نتيجـې ځـنې واخلـو 

د مبـاحثو او  موضوعاتو بانـدې بـشپړ علمـي او ادبـي تـسلت پـه كـار دى كـوم چـې

د مباحثې بله مهمه او اساسي خبره داده چې پر ټولو هغو. مناظرو لپاره ارزښت لري 

موضوعاتو چې بحث پرې شوى او كافي داليل وړاندې شوي وي تكـرار بحـث كـول

د  څو چې نوي داليل او اسناد نه وي منځ ته راغلي، نه يوازېد وخت ضياع ده بلكې

د كركې او نفرت سبب ګرځيداى شي  . لوستونكو هم پوره

د غارت كولو پـه خاطـر د تسخيرولو او ثروتونو دا چې امپرياليزم تلد ملتونو

د ولــسونو  د يــوې نــوې څــېرې پــه حيــث يــوه ګنــاه كــاره وســيله ده او ګلوبــاليزم يــې

بايـد. زحمتونه څټي نو بې له ژورې پېژندنې څخه يې دفاع كول ستره جفا بلل كيږي 

د همدغــه اســتعمار او امپريــاليزم هغــه مفهومونــه مطالعــه شــي چــې حتــا پخپلــه 

. امپرياليسيتي تيورسنانو بحث پرې كړى وي

د د پنځـو بـشپړه كلونـو پـه مـوده كـې د كابـل ښايـسته ښـار تاسو وګورئ چـې

ناټويي قوتونو په تصرف كې داسې شـپې سـبا كـوي چـې حتـا نـه برېـښنا لـري او نـه 

دوى پخپله هم پدې نه شرمېږي چې شپه او ورځ په دوړو او خاورو كـې ګرځـي. اوبه 

د برېـښنا څـښتن. راګرځي  د اوبـو او هـم كه دوى وغواړي په لږ وخـت كـې كابـل هـم

. اما دوى مړي، بمبارۍ او خرابۍ ښې كوالىشي. كړي 

د د ستايلو وړ ده، خو د ښاغلي خروټيد مباحثې مينه او عالقه په هر صورت،

كار متود او عمومي ارمان يې تر سوال الندې دى چې كله كله يـې ځيـنې مفهومونـه 

د دوښمن په هره ژرنـده اوبـه ور اړوي چـې فـضيلت او معرفـت پكـې  او استداللونه

. پاى.كمزورى وي

 ...د ډيورن６ منحوسه کر＊ه
د تحـول او ترقـۍ پروګـرام رامختـه شـوى بيـا يـې پـه هر كله چې په افغانـستان كـې

د مثـال پـه ډول كلـه  مقابل كې ددې خاورې ددې وطن دوښمنانو دسيسې پيل كـړي

د ازادۍ لپـاره يـو لړګامونـه  د وطـن چې شاه امان اهللا خان ديومترقي ريفـورم لپـاره

 اوچت كړل اولين حركتد چا په لمسون او له كومه ځايه راپيل شو؟

د قـدرت د افغان سره په جنګ اخته شي او شاه امان اهللا خان ددې پر ځاى چې افغان

.څخه تېر شو او ايټاليا ته والړ

. كله چېد وطن دوښمنانو په طمع جوړحكومتونه منځته راغلـل بيـا خـير وخـيرتو

ــدې شــوې ــا مــداخلې بن ــدې بي ــه وړان ــډيوال پ وه. ځكــه دخپــل ان امنيــت و،ســوله

كلـه چـې.مګردكرښې دواړه خواوې بيا پـه نـورو شـكلو زورېـدلى او لـه منځـه تللـې 

د داود ضـد  د پښتنو اوبلوڅو حـق وغوښـت بيـا تـر امريكـا پـورې مرحوم داود خان

د صدارت څخه اسـتعفا وكـړه  اوكلـه چـې ديموكراتيـك. كمپاين پيل شو ترڅو هغه

د  د پـښتنو او بلوڅـو ګوندونه قدرت ته ورسېدل او يو لړ ټولنيز اصالحات پيل شو

غرب او شرق. حق غوښتنه وشوه، هغوى بيا دكفر او الحاد ترنامه الندې وټكول شو 

السونه سره يو كړل ترڅو مجاهدين په قدرت راولي او چې دا كـار يـې وكـړو بيـا نـو 

. دوى سره وجنګول چې دا تراژيدي تراوسه دوام لري او ختمه نه ده 

د ملت او خلكو عامه دارايي چور شوه .په لكونو خلك ووژل شول، اواره شول

د السـته راوړلـو لپـاره پاكـستان او د سـتراتيژيكو ګټـو د سـيمې بيا نـو بلـه پـروژه

. ملګرو يې پيل كړه چې ګويا مجاهدين سوله نه غواړي او يا حكومت نه شي كوالى 

د نـوي تنظيـم د نصراهللا بابر تر مشرۍ الندې بيا طالـب جمـع عـرب جمـع پنجـابي نو

الندې پر افغانستان كېد قدرت په خـاطر راپيـاده كـړل هغـوى چـې كلـه وليـده چـې 

ددوى پــه وجــود كــې زمــوږ اصــلي مــرام نــشي ســرته رســېدلى او دا بيــا اســالمي 

د امريكـا پـه مـشرۍ پخوانـى دوسـت  سرسخت بنيادګران دي نـو يـو ځـل بيـا غـرب

پـه دې وخـت كـې. مسعود سره معامله وكړه او بيا يې هغـه ډلـه پـه قـدرت راوسـتله 

د دوستۍ خبرې پيل كړې چې ګويا پښتانه څوك دي اكثريت  د پښتنو پاكستان بيا

د نيولواو لـه منځـه ... دي او نور  د القاعده او ترورستانو د امريكا سره بيا په ښكاره

د همـدوى لـه خـوا و ړلو لوظنامه وكړه مګر په عمل كې ټول تحريكونه او جنجالونه

د دوستۍ او ملګرتوب خبرې كوي پخوا به يې ويل چې موږ سرته رسيږي په ښكاره

د اسالمي اخـوت او وروۍ لـه مخـې پنـاه وركـړې  خو افغانانو ته په خپله خاوره كې

د  وروستي نشر شوي كتابونـه ISI نظامي تربيه او وسله موږ هرګز نده وركړې او كه

او اســناد وليــدل شــي نــو بيــا دا كــار چــا كولــو چــا دا وطــن داســې وران كــړو او پــه 

كنډوالو يې بدل كړو په اخر كې زه وايم چې پښتون ملت ددې خاورې اصلي بچى او 

د چا لمسون نه مني او دوى اوس اصلي دښمن درك كړي او  وارث دى دوى هيڅكله

دا ناولې كرښه چې دا وطن په دوو برخو وېشي ونه مني او دا هم بايد عالوه شي چې 

سوله جرګه مشوره عزت ساتلد خاورې ساتلد افغانانو څخه بايـد زده شـي افغـان 

كه په هره ژبه خبرې كوي خو افغان دى او دوى خپـل وطـن لپـاره ترقـي سـوله ازادي 

وړ. غواړي  د منلـو دا كرښې نه دوى وېشلى شي او نه به يې ووېشي، دا هيچا ته هـم

 پاى.نه دي 

د 15 د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال



ددوسـتـۍ په سويډن كې دافـغـانـانـو عـلـمـي اوفـرهـنـګـي مـركـز

، ادبـي او فـرهـنـګـي  د عـلـمـي د هېواد فرهنگي ټولنې په مرسته

د لمانځنې او علمي كنفرانسو دجوړولو په لړ كـې دا  شخصيتونو

تر نامه النـدې ديـوې )) ځوان نسل او سالمه روزنه((د ځل غواړي 

لپاره دپـوهـانـو او څـېـړونـكـو پـه گـډون دروان مـيـالدي ورځې

 نېټه دسويـډن دمـالـمـو پـه ښـار كـې25دنومبر دمياشتېپر كال

. علمي او ښوونيز كنفرانس جوړ كړي

ټولو درنو پوهانو،څېړونكواوليكوالو ته پدې علمـي اوښـوونـيـز

. بلنه وركول كيږي كنفرانس كې دگډون

:دكنفرانس پروگرام

او: لومړۍ برخه د پوهانو او ليكوالو دعلمي او څېـړنـيـزو مـقـالـو

، دپوهـانـو لـخـوادكـنـفـرانـس بـرخـوالـو سـوالـوتـه ليكنو اورېدل

. ځوابونه

او دكنفرانس دوهمه برخه زموږ دهيواد پېژندل شوي تـاريـخ پـوه

دعـلـمـي اعظم سيستـانـي كانديداى اكادميسين ليكوال محترم 

.اوڅېړنيزو خدمتونو درناوي ته ځانگړې شوېده 

پروگرام هم پـه نـظـر) موسيقۍ( په درېيمه برخه كې دټنگ ټكور

څخه دټولو درنو پوهانو، څېړونكواوليكوالو. كې نيول شوى دى 

په درنښت هيله كووچې دموضوع په اړوند خپلې څېړنيزې مقالـې 

د مياشتېتر، ليكنې او پيغامونه  د نـېـټـې پـورې)15(د نومبر

ghamkhor@hotmail.com ،يـا هـم پـه النـدې برېښناليـك او

ته پوستي پتې .راوليږي موږ

د  درانه پوهان كوالى شـي النـدې لـيـكـل شـوى عـنـوانـو او، يـا

دخــپــلــو لــيــكــنــو مــوضــوع پــه اړونــد دخــپــلــې خــوښــې عــنــوان

.انتخاب كړي لپاره

.ده اوسويډني پښتو ،دري:دكنفرانس ژبه

.پر ځوانانو دبهرني كلتور اغېزې ــ

د ناوړو پايلوڅخه دځوانانود ژغورلو مـيـتـودونـه ــ دكلتوري ټكر

. او رويشونه

.پر ځوانانو دبېال بېلو كلتورونو تاثيرات ــ

نسل ــ په اړونـد دمـور اوپـالر روزنې دسالمې دماشوم او ځوان

.دنده 

 دښوونځي اوښوونې روزنې سالمه روزنهكې دځوان نسلپه ــ

.دكاركونكو ونډه او رول

دځـوان نسـل پـر اخـالقـو او اړېـكـو دمـلـي كـلـتـور اومـورنـۍ ــ

.ارزښت او تاثيرات ژبې

ټول منـفـي اوبهرني مثبت ايا زموږ ټول دوديز او كلتوري توكې ــ

 دي؟

.بېال بېلې اغېزې پر ماشومانو دټولنيز چاپېريال ــ

!درنو هيواد والو

مسـايـلـوپـه) ځاى ،وخت او نورو اړونـده( دڅرنگوالي دپروگرام

به داكتوبر دمياشتې په وروستۍ اونۍ كېد درنو پـوهـانـو هكله

معلومـات خـپـور او دكنفرانس عالقمندانو دخبر تيا لپاره مكمل 

.شي 

:زموږ سره داړېكو الرې

:برېښناليك

ghamkhor@hotmail.com 
:تليفون اوفكس

0046-(0)40-135350 
:موبيل تليفون

0046(0)736511569
:پوستي پته
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د 16 د زمري 1385پن％م کال پرلپس３ اوه لسمه －２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال

!درنو هېوادوالو په سوي６ن ک３ دافغانانو علمي او فرهن／ي مرکز خبرتيا

د مياشتې په د سپمتبر ) كمون( نېټه په سويډن كې پارلمان، واليتي شورى17د روان كال

. او ښاري شورى ګانو ته انتخابات تر سره كيږي

د انتخاباتو په اړوند پوره معلوماتد معلوم سره سم سږ كال هم په دوو بروشورونو كېد

»Höj din röst «)د) غږ دې اوچت كړه زيات(» Mer information«او بله

كې. خپاره شويدي) معلومات د) غږ كې اوچت كړه(لومړۍ بروشير

www.malmostad.se دVal كېد) لينك( په پيوندPDF ده په دوهم بروشير. بڼه پرته

د  په17د سپتمبر  نېټېد ټاكلو په هكله ګټور معلومات ترنامه النې عالونه پردې چې

د افغانانو په ټولو غونډو كې توضيع كيږي په هغو د انتخاباتو په اړوند چاپي بڼه

هم. ويبپاڼو كې چېد افغانانو لخوا خپرېږي هم نشر ته سپارل كيږي  د نوې هيلې خپرونه

.د خپلو لوستلونكو لپاره دا معلومات نشر ته سپاري

د د انتخاباتو په تاريخ كېد انتخاباتو د سويډن د وياړ خبره داده چېد لومړي ځل لپاره

؛ ژباړل شوي معلومات كميسيون په موافقه دواړوه بروشيرونه پښتو ژبې ته وژباړل شول

.د انتخاباتو كميسيون ته پخپل وخت سپارل شوي 

د د ！اکنو په هکله －＂ور معلومات١٧د سپتمبر ن５＂３
)حبيب اهللا غمخور: ژباړونکی(

په) ريگيون(ــ هرڅلوركاله يوځل گوندونه او هغه كسان چې په پارلمان، ايالت1 اوښار

.شوراگانوكې به زموږ استازيتوب كوي ټاكل كيږي 

د تلويزيون او ورځپاڼو له الرې دخلكو زياته پاملرنه ځانته اړوالى دپارلمان لپاره ټاكنې

خو تاسې ته دغه نور دوه مقامونه لكه ايالتي او ښاري شورا ګانې هم له همدومره. شي

د ډېرو چارو  د ورځنيز ژوند ، ځكه كمون او ښاري شورا دخلكو ارزښت نه ډكې دي

د پرېكړو ځاى دى  د هغوپه هكله د ښوونځيو،:د بېلګې په توګه. الرښوده او كمون شورا

د عمرخوړلوكسانو  سره دمرستو چارې او ښاري) سپين ږېرواوسپين سرو(وړكتونونو او

شورا بيا روغتيا يي اود ټولنيز ترانسپورټ اړينې چارې پر مخ بيايي او دهغوى 

.دڅرنګوالي په هكله الزمې پرېكړې كوي 

د څرنګوالي او نورو د اداره كولو د هيواد دبېالبېلو كړنالرو درلودونكي ګوندونه

د پرېكړو په اړوند دخپل نظر خاوندان دي  ګوندونه بايد دخپل. مهمو مسايلو په اړوند

.اجرائيوي سياست په هكله رايه وركونكو ته معلومات وركړي 

 ＇وک حق لري چ３ راي３ ورک７ي؟
په(كالو ته رسېدلى وي درايې وركولو))18((هر هغه څوك چې عمريې اتلسو•

.حق لري) ټاكنوكېد گډون

د برخــې اخيستو لپاره دسويډن تابعيت لرل• د استــــازو په ټاكنه كـــــې پارلمان ته

.اړين دى 

د يوه هيواد،• د غړو هيوادو څخه د اروپايي ټولنې كه په سويډن كې ژوند كوئ او

د ايالتي شورا  اوښاري شورا لپاره په ټاكنو) كمون(آيسلنډ يا ناروې تابعيت لرئ

. كې درايې وركولوحق لرئ 

د بل كوم هيواد تابعيت لرئ، هغه وخت• كه پرته له پورته يادو شوو هيوادو څخه

چې) كمون(كوالى شئ ايالتي شورا  اوښاري شوراگانو ته په ټاكنوكې برخه واخلئ

دانتخاباتو له ورځې نه مخكې مو په سويډن كې داوسېدو پرلپسې درې كاله پوره 

. شوي وي 

د ＄انگ７ي کانديد！اکنه ! دراي３ ورکولو پا１ه او
د ټاكنو په پاڼو كې سياسي گوندونه په مختلفو برخوكې خپل كانديدان معرفي كوي كه

تاسو غواړئ دكوم گوند ځانگړي كانديد ته رايه وركړئ تاسو داحق لرئ ،كوالى شئ

په. ځانگړي شخص ته رايه وركړئ  د نامه مخ ته كله چې تاسو دخپلې خوښې كانديد

نښه وليكله دا به پدې مانا وي چې تاسې يوازې)x(كېد ضرب) مربع( څلوركنجه شكل 

. يوه تن ته رايه وركړې ده 

د ضرب د نامه مخ ته يې د رايې شمېرلو په وخت كې لومړى هغه رايې شمېرل كيږي چې

عالمه ايښودل شوې وي،كه چېرې مودهيڅ يوكانديد دنوم مخ ته دضرب نښه نه وي

ايښې، دامانا لري چې تاسو دكوم گوند دځانگړي كانديدد ټاكلوله حق څخه گټه نه ده 

 مخكې19پاتې په.اخيستې



 دروزگان مهالنۍ خپرونه
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له هيوادڅخه بهر دنړۍ دمطبوعاتوپه بڼ كې يو بل افغاني گـل

!وټوكېد 

دروزگان په نامه مهالنۍ خپرونه چې په مؤقته توگه به دسـويـډن لـه دمـوكـراتـيـك

 نېټه دلومړي26ل كال اسد دمياشتي په 1385اوسوله دوست هيوادنه خپرېږې نند 

.ځـــل لـــپــــاره دســــويـــډن دمــــالـــمــــوپـــه ښـــاركــــې لـــه چـــاپــــه راووتــــل

دروزگان زورېدلى اولس دهيواد دبلې هرې سيمې په كـچـه سـولـې او غـوړېـدا تـه

 كاله ددواړو خوا وويعنې دولت اوله دولـت27پدې واليت كېدا. حياتي اړتيا لري 

نه مرورو تر منځ دتاوتريخوالي كچه نده ټيټه شوې اودټوپك خـوـلـه تـر اوسـه نـده

او. سړه شوې  هره ورځ دلته جنازې خاوروته سپارل كيږي ښځې او ماشومـان ،لـوى

. واړه دخــپــلــو خــپــلــوانــو دمــرگ دويــر پــر كــمــبلــه پــه ســرو ســتــرگــو نــاســت وي 

دا حقيقت خو دادى دى كاله پدې واليت27چې كې كار نشته ،كور خو وران شـوى

،دتعليم او تحصيل خبره څوك نه كوي؛ يوه خوا وايي ښوونـځـي تـه تـگ كـفـر دى 

،بله خوا وايي دلته امنيت نشته دښوونځي جوړول اصأل ارزښت نلري، ځكه بيا يې 

كې خوار غريب اودربدره بې دفـاع ولـس اومـاشـومـان راتـلـونـكـو په منځ. ورانوي 

كې شپېاو دروزگان خلك پداسې شرايطو. پسې انتظار باسي بدمرغيوته يوپه بل

ورځې سبا كوي چې ددواړې خواوې ورته دټوپك او مـاشـيـنـگـړوپـر مـاشـه گـوتـه 

، پـوهـېـږي  ، خواوسېدونكى چوپه خوله حيران پاته دى څه نه وايي نيولي والړ دي

چې دواړه پر غلطه دي اويوطرف هم ددوى خبره نه اوري ،دلته به نودكومې خـوښـې 

؟   اوكـــــــوم ژونـــــــد خـــــــبـــــــره ســـــــړى مـــــــطـــــــرح كـــــــړاى شـــــــي

دغو ټولو ويل شوو اودقلم په ژبه دنه ليكل كېدونكوناخوالو دروزگان غريب ولـس

په خپلو وحشي منگلو كې دومره را مروړلى دى چې نـور دهـيـڅ ډول حـركـت تـوان 

.نشته پكې

، عـبـوري ددوى په وړاندې نړيوالې ټولنې اوپه ځانگړې توگه دافغانستان مؤقتـي

او اوسني حكومت همدومره مسؤليت لري لكه دپاكستان اوبل ځاى نه رالېږل شوې 

.وژونكي ډلې 

ددې واليت دغو زړه بوږنوونكو ستونزو، دافغانستان دحـكـومـت اوپـه ځـانـگـړې

توگه داطالعاتو اوكلتور وزارت بېغوريو اودميرېزي وروربرخـورد دېـتـه اړيسـتـم 

چې ديوشمېر دوستـانـو اووطـنـدارانـو سـره پـدغـه واليـت كـې دديـوې خـپـرونـې 

تر زياتو تالښونو په هيواد كې دنـنـه. دخپرېدود تشېد ډكولولپاره الس په كار شم 

اوتر هيواد بهر اړېكو او مشورووروسته مې پرېكړه وكـړه چـې دلـتـه دسـويـډن لـه 

ښكلې او بېطرف هيواد څخه چې په نړۍ كې ددموكراسۍ، ټولنيز عدالت او سولې 

، ددې واليت دغيرتي ولس دږغ دپورته كولو، دهيواد اونـړۍ پـه كـچـه  سمبول دى

دروزگان په نامه ديوې بېطرفه اسالمي، ملي، علمي او ادبي خپروني په كـار پـيـل 

ژربه دروزگان زورېدلى ولس پدې پـوه شـي چـې چې ډېر پدې ټينگ باور لرم. وكړم 

، تر څـوبـه وژنـه او ورانـه ونـه دوام پـيـداكـوي؟  ښـه بـه جنگ جگړه دحل الره نده

بــلــې خــوا ددولــت دســولــې او مــلــي پــخــاليــنــې الره غــوره شــي،اوــلــه چــې داوي

چـې دروزگـان دخـلـكـوسـره داوسنيواړونده اداروڅخه كلكه اوجدي غوښتنه كـوو 

پـردې ولـس رحـم وكـړي. ددښمنۍ او تربگنۍ سياست ته دپـاى ټـكـى كښـېـږدي 

.اودهــغــوى ســره دژونــد پــه ټــولــو چــاروكــې هــراړخــيــزه مــرســتــې پــيــل كــړي 

، ډېـر داطالعاتو اوكلتور نوى مشرتابه بايد دتېر هوزير پر قدمو پښه كښېنه ږدي

ژر هلته دفرهنگي اومطبوعاتي تشي دډكولو لپاره اړين او كوټلي گـامـونـه پـورتـه 

، تلـويـزيـونـي خـپـرونـې او اونـيـزه پـه هـر شـكـل او  ، هلته بايد محلي راډيو كړي

چې كيږي په فعاليت پيل وكړې، تر څو دولس ذهن روښانـه نشـي او ددولـت قيمت

لخوا عيني مرستې او خواخوږي لمس او احساس نكړي داولس به دپردو په هڅونـه 

ددې. دخـپــل هــيـواد پــر خـالف جــگــړه كـې هــره ورځ خــپــل بـچــې دالســه وركـوي 

دى پروسېددوام مسوليت نن ،سبا اوپه راتلونكې  . كې ددولتي چارواكو پـرغـاړه

مؤثركار وكړي موږته به هم دا امـكـان بـرابـر شـي چـې دانشـريـه پـه كه هلته دولت

فيزيكي لحاظ له سويډن څخه روزگان ته انتقال كړو اودهغې دمحـتـوااوشـكـل پـه 

.غــنــي كــولــو كــې بــه لــه دې ځــايــه مــالــي او مــعــنــوي مــرســتــې ورســره كــوو 

چې ددې خپرونې نشر دهغه واليت اوټول هيواد لپاره ديـو نـيـك فـال پـه پدې هيله

كې دايمې سوـلـه اوامـنـيـت ټـيـنـگ توگه ومنل شي او ژر تر ژره زموږ په ټول هيواد 

روزگان كومه سيمه ايزه خپرونه نده اونه به هـم يـوازې پـه روزگـان پـورې اړه. شي 

او. ولري  دروزگان په نامه داخپرونه دهر ډول ملي ژبني، قومي او سيمه ايز تـوپـيـر

دا خپرونه بـه دټـولـوهـيـوادوالـو دسـيـاسـي ،ادبـي. تفق سره نه پخال كېدونكې ده 

.عــلــمــي او فــرهــنــگــي عــقــيــدو اونــظــريــو دخــپــرولــو خــپــلــواك تــريــبــون وي 

، دري اوانگليسي ژبه دگرانو هيواد والـو دعـالقـې او روزگان خپرونه به په پښتو

، لوستلو وړمطالب په هرو دومياشتو  كې يوځل خپلو مينه والـو تـه وړانـدې كـړي

.البته دامكاناتو په لرلو سره كيداى شي چې دمسلسـل نشـر وخـت يـې راكـم شـي 

په همدغه لومړۍ ورځ غواړم دټولو هغو دوستانو څخه په افغاني او انسانـي مـيـنـه

دزړه له كومې مننه وكړه كوم چې پدې له ستونزو ډكه ولې پر افتخاره هڅـه كـې يـې 

.زماڅخه هيڅ ډول معنوي مرسته اوهمدردي نده سپمولې 

كـې مـاتـه ډېـرگـران اوزمـاهـمـېـشـنـى يې بولم چې پدغه ملي او وطني تكـل پرځاى

د  ښكلي ننگرهار، دادغيرتونواو شـاعـرانـه افسـانـو فرهنگي همكار زموږ دهيواد

دشېرزادو په ولسوالۍ كې دزېږېدلي ځوان او تنكي شاعر، فرهنگپال او دروزگـان 

ددې څـخـه شـېـرزاد دخپرونې دادبي اوشعري برخې مسؤل او سمبالوونكى هـيـواد 

خپرونې دټولو مالتړو اودروزگان دروڼ اندو په استازيتوب دزړه لـه كـومـې مـنـنـه 

او كه هيواد شېرزاد. څرگنده كړم  روزگان ندى ليدلى خوزماسره يې په زياته مـيـنـه

كې تر نيمو شپو كـار ګڼې په تخنيكي چارو اودهغې په سمبالښت وياړ ددې لومړۍ 

، دده كورنۍ، په ځانگړې توگه مـور اوپـالر حـق لـري پـه داسـې ويـاړلـي اود  وكړ

ر فرهنگي  زلمي په وطني مينه عالقه ملي چوپړ افـتـخـار ځوانۍ دغرور پر آس سپو

. كمى نهوي چې زموږ په هيواد كې دداسې زلمو پدې اميد. وكړي 

!كې دگډون بڼه او بيه روزگان خپرونه په

، او نه هم زموږموخه دپيسو پيداكـول-1 روزگان خپرونه كومه تجارتي خپرونه نده

دي ،مگر دچاپ او دافغانستان مختلفو والياتو اونورواړونده علمي او فـرهـنـگـي 

مؤسسو ته دلېږلو دمصارفو دپوره كولو لپاره كلنى گډون په الندې توگه په نظر كې 

:نيول شوى دى 

ته: الف چې زموږ سره دخپلو نشراتو درالـېـږلـو تـبـادـلـه دټولو هغو نشراتي ارگانو

.لري داخپرونه مفته لېږل كيږي 

ته:ب چې دخپرونې سره قلمي مرستې كوي اوپه خپلو عـلـمـي دهيوادهغو ليكوالو

.او معنوي هڅو داخپرونه ژوندۍ اوغښتلې ساتي هره گـڼـه رايـگـان لـيـږل كـيـږي 

، په افغانستان:ت كې دروزگان دواليت په شمول ټولو والياتواو هـلـتـه فـرهـنـگـي

 ، ، كـابـل پـوهـنـتـون ، دافغانستان عـلـومـو اكـاډمـۍ ، پوهنتونو علمي موسسو

، دافـغـانـي سـرې  ، دكـابـل عـامـه كـتـابـتـون دپوليتخنيك انستيتيوت كتابتون

مياشتې كتابتون اويوشمېر نورونړيوالو خير خوښونكو موسسـوتـه بـه داخـپـرونـه 

زموږ په مالي امكاناتو اوله هيواد څخه بـهـر دفـرهـنـگـپـالـواوپـدغـه خـپـرونـه كـې 

. دگډون له الرې په سپماشوو پيسو به لېږل كيږي 

په روزگان خپرونه كې دكلني گډون بيه په ټوله اروپا ،امريكا مـتـحـده ايـاالتـو:ث

))30(( سويډني كرونـه يـا)) 300((،كاناډا ،استراليا ،هند ،ايران اوپاكستان كې 

. ايورو ټاكل شوېده

كېله په بهر كې له درنو هيوادوالو نه په درنښت غوښتنه كوو چې پدې فرهنگي الر

.موږ څخه خپلې لورېينې او پيرزوينې ونه سپموى 

:اړيكې
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د تروريزم پر خالف امريکا
!جگ７ه نشي گ＂الی 

 ميشل موتو: ليكونكى

 حبيب اله غمخور:ژباړونكى

دبې شمېره كسانود نيولو ،پراخو عملياتو او سپينـې

ماڼۍ لخوا دخـوش بـاورو تـحـلـيـلـونـو سـره بـيـا هـم 

دپــوځــي او اســتــخــبــاراتــي چــارو مــتــخــصــصــيــن 

اوڅېړونكى پـدې بـاوردي چـې دا دتـرور پـر خـالف 

.دامريكا پيل شوې جگړ دبايللو په لور درومي 

ددغوكارپوهانو په اندپنځه كاله وروسته تر هغه چـې

دسپتمبر ديـولسـمـې دحـملـه كـونـكـودښـكـار لـپـاره 

عمليات پيل شوي دي تر اوسه نړۍ مصؤنه شوې نـده 

، پر امريكاباندې په يوه بلـه مـرحلـه كـې ديـوې بـلـې 

د. لويي حملې امكانات ليدل كيږي حتاپه عراق كې

ابومصعب الزرقاوي وژنه چې دسپينـې مـاڼـۍ لـخـوا 

دنړيوال تروردشبكې پر خالف لويه ضربه بلـل كـيـږي 

،ونشوكوالى چې دترهگرو ليكوته دداوطلبانو شمير 

.اويادتروريستي حملو كچه كمه كړي 

دروان كال دمۍ په مياشت كې يوې پېژنـدل شـوې او

اوپه واشنگتنكې" بهرنى سياست" بااعتباره مجلې 

د  ــز ــركــــ ــز مــــ ــيــــ ــړنــــ ــېــــ ــوه څــــ ( يــــ )116 ((

تنومخكښوامريكاكارپوهانو څخـه دتـرورپـر خـالف

دجگړې دبڼې په هكله پوښتنه كړېده ،دغه كار پوهان 

چې پوښتنه ځينې شـوې دامـريـكـا پـه دمـوكـرات او 

په. جمهوري خواه گوندونو پوري اړه لري  دهغو خلكو

جمله كښي چې پوښتل شوى يـو كـس يـې دامـريـكـا 

د سـي  اې.آي. دبهرنيو چارو پخوانى وزيـر، دوه تـنـه

پخوانى رئيسان اوزيات شميـر دامـريـكـا دامـنـيـتـي

.ارگانولومړي درجه جگ پوړي څېړونكي شامل دي 

،84ددغو پوښتونكوله جملې نه په سلو كـې وويـل

د  دامريكا لخوا دترورپـر خـالف پـيـل شـوې جـگـړه

 ، په سلوكې څرگنده كـړه چـې86بايللوپه حال كې ده

پدغو پنځو كلونوكې نړۍ نوره هم بـې امـنـه شـوې ده 

او) امنيت يې نور هم له خطره سره مخامخ شوى دى (  ،

په سلوكې بيا پدې عقيده دې چې پـه راتـلـونـكـي 80

ــر  د ســت ــې ــر خــالف ي ــوادپ ــي ــې ده ــزه كــي ي لســي

.وترهگريزوحملودتر سره كولو امكانات شته 

دودرو ولسن دتعليمي مـؤسـسـې)) ان ماريا سالتر((

دعامه او نړيوالواړيكومديردپرنستن پـه پـوهـنـتـون 

و اصـلـي: كي وويل  ددې پرځاى چې مـوږ دتـروريـزم

و بيلگـو تـه مـو  ريښوته پاملرنه وكړو دهغه وظاهري

زياته پاملرنه اړولې ده، همدا كـار ددې المـل گـرځـي 

ــو  ــل ــاي ــر خــالف جــگــړه ب ــزم پ ــروري . چــې مــوږ دت

زموږ ټينگار پر دغه ټكـي دى چـې اوس: هغه وويل

اسالمي بنسټپال تفكر دكمونيستـي ايـډيـالـوژى پـه 

عوض زموږ دعصر دلوي دښمن په توگه ځاي نـيـولـى 

،چې داوسنى نـړئ پـه هـكلـه دالـقـاعـدي نـظـريـات 

( تايدوي  ) امريكا داسالم پر خالف جگړه پيل كړېده.

دغه كارددې المل شو چې دبـن الدن مـوقـف نـور هـم

لـزلـي" دبهرنيو اړېـكـو دشـورا رئـيـس. غښتلى شى 

په اند دهغوخلكوتر منځ دنظر يووالى كوم چـې" گلب

پوښتنه ځنې شوې ده په حقـيـقـت كـې دبـوش دادارې 

دسياست په وړاندې ددژورو انتقادي نـظـرانـعـكـاس 

. وركونكى دى 

دبوش دټـيـم دا طـرحـه چـې دوسـلـو: هغه عالوه كړه

داستعمال او دهغې پوسيله دخلكو تهديدول كـامـال 

.يوغير واقعبينانه نظر هرچاته څرگنددى 

نور څېړونكي حتاددغې جگړې ماهيت او اصليت تـر

.سوال الندې راولي 

دفرانسي داستخباراتو يو پخوانى جـگـپـوړى افسـر

له هغه پيل نه داجگړه په ماتـې: بيا وايي)) الن چوه( ( 

، ځـكـه دتـروريـزم پـر ضـد جـگـړه يـوه  محكومه وه

دا پدې مفهوم دى لـكـه چـې انسـان. مسخره نوم دى 

دقهراو خښم پرخالف جگړه اعالن كړي، تاسودخلكو 

، نه دقهر او خشم  .پر خالف جگړه اعالن كړېده

امريكايانـو دسـپـتـمـبـر تـر يـولسـمـې: هغه زياته كړه

د  )) تروريزم پر ضد جـگـړې(( وروسته څخه خپل ځان

په مفكوره كې ښكېل ساتلى، او موضوع په انتقـادي

تـاسـو تـل كـوالى شـئ. بڼه تر څېړ نې الندې نه نيسي 

، ولې ددوى دداوطلبانو شميـر  تروريستان حالل كړئ

، موږ نـه بـايـد دتـروريـزم پـرظـواهـرو،  ډېر زيات دى

بلكې دتروريزم اساسي ريښې چې وهابي ايډيـالـوژي 

و اخوان المسلمين  ، دي ترحملې، سعودي عربستان

.الندې ونيسو، ولې هيڅوك په هغه شيانو كار نلري 

دهغه په اند دامريكا سياست په شرق ميانه كې عـراق

په يوه بل افغانستان بدل كـړ،دا ددې المـل شـو چـې 

.زيات شمير خلك بنسټپالو سازمانو ته جزب شي 

په عراق كې دامريكا ډير وخت پاته كـيـدل اوپـه هـغـه

هيواددامريكاداردوجنايتونه،دابوغريـب پـه زنـدان 

كې ناوړه عملونه او په كيوبا كې دگوانتانامو مسخره 

زندان دا ټول دمتعصبو او بـنـسـټـپـالـو مسـلـمـانـانـو 

 پالس بهترينه بهانه وركوي 

:دژباړونکي تبصره
پدې ورستيو شپو او ورځو كې په غربي نړۍ اوخـپلـه

امريكا كې دځينو پوځي څېړونكو اودچارودماهرانو 

سره داسې وسوسې او اندېښنې راپيدا شوي دي چـې 

ممكن دځينو معينو داليلو او كمـزورتـيـاو پـر بـنـيـاد 

. امريكا په افغانستان كې جگړه بايلي 

دافغاني اردواو بهرنـيـو پـوځـي ځـواكـونـو لـخـوا لـه

القاعدې او محلې پنسټپالوسره دجگړې پـه بـايـلـلـو 

سره به دافغان ولس داوروستى چانـس چـې نـړيـوالـو 

دلومړى ځل لپاره په هر ډول چې وو افغانستان ته مـخ 

اودافغانستان دراتلونـكـى. رااړولىو دالسه وركړي 

كه چېـرې افـغـانـي چـارواكـو. په گټه به تمامه نه شي 

ملي گټو ته ددرناوى تر دربچې هر څه لـيـدلـي واي او 

ددغه امكان څخه يې دخپل ولس دسوكالـۍ پـه گـټـه 

كار اخيستى واى پايلې به يې په هيـواد كـې دسـولـې 

ټينگښت او دروښانه راتلونكې په لور دحـركـت پـيـل 

ځـكـه اوس پـه. واى، چې له بده مرغه داسې ونشـوه 

افغانستان اوله هغه نه بهر دزيات شمېر افغانانو سره 

داتشويش راپيدا شوى دى كه داځل بهرنيانو دخـپـلـو 

ټولوغلـطـيـو سـره لـه افـغـانسـتـان څـخـه مـخ واړاوه 

داهيواد به دډېر وخـت لـپـاره دپـاكسـتـان، ايـران او 

شانگهاى دتړون دغړو هيوادو ديوه بـل ورانـوونـكـى 

مـلـي دنـده او تـاريـخـي. زور ازمايني ميدان وگرځي 

رسالت داحكم كوي چې ددغې مساعدې موقع نـه پـه 

استفادې سره بايد هر څومره چې ژر كيـږي پـه هـيـواد 

كې دسولي دتامين په منظـور غښـتـلـى مـلـي پـوځـي 

ځواك جوړشي، تر څو افغانان پـه خـپلـه ددې جـوگـه 

شي چې دملي پوځ په لرلوسره خـپـلـې سـتـونـزې حـل 

اودبهرنيو بنسټپالو او تېري كونكو خوـلـه وربـانـدې 

ولس بايـد ددغـې وطـنـي دنـدي ژرتـر ژره. ماته كړي 

سرته رسـول لـه دولـتـي چـارواكـو اوپـارلـمـان څـخـه 

.وغواړې 

زه دامطلب ددې لپاره ژباړم چې افغـان لـوسـتـونـكـى

پدغه ډول ليكنو كې دنـړى دپـه اصـطـالح مـاهـرانـو 

، نړۍ ليد او دهغوى دلېونتوب پـه هـكلـه  دطرز تفكر

.هم يو تصور له ځان سره ولري 

دبېلگې په توگه دفرانسـي داسـتـخـبـاراتـو پـخـوانـى

افسر پداسې حال كې چـې دتـروريـزم دمسـئـلـې سـره 

، داسـې  دامريكا كـړنـود تـه پـه گـوت نـيـونـي سـره

وړانديزونه كوي كه هغه پلى شي دنړۍ پوره نـيـمـايـي 

.به دجگړې دبل شوي اور قرباني شي 

ددغه بې مسئوليته څرگندونو څخه دې پايلو ته رسـو

چې نه تنهاله امريكانه دترور سـره پـه جـگـړه كـې الر 

وركه شوېده، بلكې دغه ښاغلي پوهان او څېـړونـكـى 

ددې پر ځاي چې له دغه اوسني حالت څـخـه دوتـلـود 

، نور هـم دجـگـړې او  الرې معقول وړانديزونه وكړي

. بې ثباتۍ دلمنې دپراختيا مشورې وركوي 

رښتيا هم كه دزبرځواكوځينې افراطـي كـړنـې او بـې

مسئـولـيـتـه كـړنـې نـه واى هـيـڅـكلـه بـه يـو شـمـيـر 

مسلمانانو دظـواهـري او بـن الدن غـونـدې افـراطـي 

.كسانو سره عالقه نه واى پيدا كړې 

زه پدې باور لرم چې ځيني لوستونكى به ددغه مطلـب

په لوستلو سره ډېـر احسـاسـاتـي شـي، اوځـيـنـې بـه 

دتبليغاتو وسيله ځينې جوړه كړي، خو زمـا مـوخـه دا 

په هر حال دا مطلب نشر شوى دى ډېرو به لوستى. نده 

، زموږ ځوان نسل بايد هر څه پـه پـراخـه حـوصـلـه  وي

زما موخه ددوى داحساساتو راپارول نه دي،. ولولي 

غواړم افغانان هم دنـورې نـړۍ دهـوښـيـارو اوپـوهـو 

د مـعـقـول  خلكو په دود هر څه واوري اوـلـه هـغـه نـه

پـه. دعبرت په اخيستلو سره دوطن په گټه كارواخلي 

د هوښيارانو شمېر ډېر دى  ال تر اوسه دا. نړۍ كې كـه

. مطلب څو ځله او دقيق ولولئ ډېر څه ځينې زده كيږي 

.ژباړونكى

 په سوي６ن ک３ ！ول＂اکن３ او بهرني ک６وال
د سپتمبر په د سويډن پـه ټـول هـېـواد17سږ كال  نېټه

كېد پارلمان، كـمـون او ښـاري شـورى ګـانـو لـپـاره

. ټاكنې ترسره كيږي 

د د قانون له مخې په دغـو انـتـخـابـاتـو كـې د سويډن

د اصلي اوسېدونكو ترڅنګ ټول هغه بـهـرنـي سويډن

كډوال چې په سويډن كېد قانوني اوسېدو حق لريد 

د قانون له مخې مختلفو مقامو ته ځـان او  انتخاباتو

دا هغه دموكراتيكحق. يا بل څوك كانديدوالى شي 

دى چې په سويډن كېد نورو هېوادو په پرتله بهرنـيـو 

اوس. كډوالو ته په زياته پـيـمـانـه وركـړل شـوى دى 

د مختلفو قومونـو او مـلـيـتـونـو پـر  سويډن ته راغلو

د سياسي اقتـصـادي  استازو ده چېد خپل او سويډن

او. برخليك په اړه بې تـفـاوتـه پـاتـه نشـي  د عـيـنـي

دقيقي ارزيابۍ له مخې هغه ګوند او شخص تـه رايـه

د اقـتـصـادي  د سويډن وركړي كوم چې په رښتيا سره

پرمختګ او په دې هېواد كېد مېشـتـو قـومـونـو پـه 

د ژونـد  ځانګړې توګه له بهر نه راغلـو اوسـېـدونـكـو

زمـوږ پـه عـقـيـده. مختلفو اړخونو ته پاملـرنـه ولـري 

ددغه دموكراتيك امكان څخه اړينه بـرېښـې چـې پـه 

سويډن كې بهرني اوسېدونكيد انتخاباتو په پروسه 

د  كې فعاله ونډه واخلي، هر ډول بې تفاوتي نه يوازې

د ځـان او خـپـل  د سرنـوشـت بـلـكـې د هېواد سويډن

د خپل سـرۍ او عـالقـې نـه  د برخليك سره هم فاميل

پـه سـويـډن كـې. لرلو لويه بېلګه ګـڼـل كـېـداى شـي 

بـايـد ددې هـېـواد پـه) كـډوال( بهرني اوسېدونـكـي 

سياسي ژوند كې فعاله ونـډه واخـلـي او ټـولـو هـغـو 

ارګانو ته چېد ټاكنې له مخې استازي لـيـږل كـېـداى 

.شي خپلد خوښې كانديدان ولېږي 
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.خو ته يې خوښيږې

:هماغسې په خندا كې يې وويل

ــ لېونۍ ده، لېونـۍ، زه هغـه نـه شـم خوشـحاله

.كولى، او بله

.نا څاپه غلى شو

.په بېړه مې وپوښتل

 ــ اوبل څه؟

هغه يو سوړ اسويلى ويست، يو داسې اسويلى

د ونـې لـه را ځړيـدلو پـاڼو څخـه بـه  چې ما ويـل

.لوګى پورته كړي يوه خبره يې له خولې راووته

د هغه دې خبرې زما په زړه كې نرۍ څړيكه تـيره

. شونډې يې خوځيدلې خو ما څه نه اوريدل. كړه

نه پوهيږم چې څه به مې ويلي وي كـه نـه، څنګـه

بـه لــه هغــه ځايـه راوالړه شـوې يـم، خــو چــې يــو 

وخت مې ځانته پام شو، په همدې كـت پړمخـې 

.پرته وم او په اوښكو مېد بالښت پوښ لوندو

نجلۍ غلې شوه، خپلې پښې يې ورټولې كړې،

د ډيـرو  د سـترګو اوږده باڼـه د هغـې كيناسـته،

.اوښكو له السه سره سريښ وو

د پــردې تــر څنــګ ودريــده، او پــه يــو ځــل بيــا

داسې حال كې چې دباندې يې كتل شونډې يـې 

.ورپيدې

ــ لـه هغـې ورځـې راهيـسته بيـا نـه يـم ورښـكته

د غم پيـټى درنـوم،  شوې، يواځې ورته ګورم او

 .!!!مينه څومره ظالم نوم! آه

نجلۍ غلې شوه، خپلو السو ته يې وكتلد ښـي

الس طاليي بنګړى يې پورته كـش كـړو بنګـړى 

:يې څنګلې ته نږدې ونښت ورو يې وويل

ــ ميــنې داســې خــواره كــړم، خنــدا يــې راڅخــه ــ

. واخيــسته، ملګــري راڅخــه خــوا بــدي شــول 

درســونه مــې هــېر كــړل، خــوب او خــوراك يــې

رابانــدې حــرام كــړ، مــور او پــالر مــې خوابــدي 

ــان  ــر ځ ــړل، آن خپــل كوچــنى ورو مــې چــې ت ك

.راباندې ګرانو په څپېړه وواهه

نجلۍ يو ځـل بيـا غلـې شـوه، شـونډې يـې سـره

سريښې وې، خو په اننګو يې يـوې اوښـكې پـه 

د پخوا په څـېر يـې انګـړ  بلې پسې منډې وهلې

:ته كتل ورو يې وويل

څـه وكـړم، پـه زيـارتونو وګرځيـدم، تاويوزونــه

مې په غاړه كـړل، خـداى تـه مـې وژړل خـو هيـڅ 

هغه زمـا لـه زړه څخـه ونـه وت،: ګته يې ونه كړه 

زه حاضره يم چې پخپله هستي نيستي خپـل! آه

پخوانــى ژونــدواخلم، خــو نــه يــې شــم تــر الســه 

 كوالى، 

 ته پوهيږېد هغه وروستۍ خبره څه وه؟

دى ميـــن دى پخپلـــې يـــوې كليوالـــې يـــې زړه

.بايللى

چاغې نجلۍ وازه خولـه نيولـې وه، پـه سـترګو

.كې يې اوښكې رغړيدلې، خو څه يې ونه ويل

:د نجلۍ شونډې وخوځيدې

چمـن بـه زېـړ.ــ منى را روان دى، دى بـه الړ شـي

شي، پاڼې به تويې شي، خـو زه نـه پوهـيږم چـې 

د ژوند پاڼه به پخپل ځاى پاتې شي كه نه؟  زما

«»  «»«»  «»«»  «»«»  «»«»  «» 

د ويبپاڼې څخه په مننه .د افغان ادبي بهير

www.baheer.com 
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د لنډې كيسې پاتېمينه ،... 
د هر ملت  ... خپلواکي

دبهرنيـــــو ځواكونـــــو موجوديـــــت پـــــه خپلـــــه

ــدي  ــيوري النـــ ــواد خپلواكـــــى ترســـ زموږدهيـــ

راوسـتلو يولـه اساسـي الملــو څخـه گڼـل كيــداي 

.شي 

ــانيو ســره ســره اخــر ولــي ،ددومــره بــې مثلــه قرب

افغانان ازاد نه پرېښودل كيږې، ازادي دهر ملت 

.رواحق دى 

تــاريخ ددې شــاهد دۍ چــي دا مغــرور ملــت هيــڅ

وخت دنړۍ يوه زبرځواك ته هم دغالمۍ سر ندۍ 

.ټيټ كړۍ 

افغانانودخپلي خاوري ددښمن سره دجگـړي پـه

ميدان كي خپله قهرماني ټولي نـړۍ تـه وښـودلې 

ــر  ــم دى چــې پ ــا داه ــريخ واقعيــت بي ده خــو يوت

ځغلېدلو او ماتې خوړونكو يې تـل دسياسـت پـه 

تــاريخ دافغــان ولــس ډيــري. ډگــر كــي بــايللې ده 

زياتي داسي ناكامۍ او ملي تير وتني ثبت كړي 

.دي 

دحقيقي خپلواكۍ دساتلو پر ځاي په افغانستان

كې دقدرت پر سر شخړو ددي لپاره زمينه برابري 

كړېده چي پردي په خالص الس زموږ دهيـواد پـه 

ــه ډاډه زړه الس  ــاروكي پـ ــو چـ ــو اوبهرنيـ كورنيـ

.ووهي 

ــډكور دۍ ،او ــو گ ــو ټولــو قومون دا وطــن دپرت

ــو  ــه او پخپلـ ــاټوبۍ پخپلـ ــې دا ټـ ــو ده چـ پرټولـ

امكاناتو سـره لـه دغـه زړه بوږنوونكـي حالـت نـه 

ــو مرســتو ســربيره. راوباســي  ــر ټول ــان پ دبهرني

هغوي نشي كوالي زموږ سره دستونځو دحـل پـه 

الره كښې ټاكونكى مرستي ترڅو مـوږ يـې دحـل 

.ليوال نشو 

اخــر تــر كومــه بايــد افغــان دپرديــو داورپــه لمبــو

؟ افغـان ولـس  كښي پخپله خاوره كي وريت شـي

ــه  ــوان ولـــري چـــي خپلـ بايـــد دا هوښـــياري او تـ

.راتلونكې پخپله وټاكي 

دا دپرديو پـه لمـسون اوسـنۍ دښـمنۍ اوټولنيـز

تاوتريخوالۍ چـي دسياسـي ،ژبـني ،قومـي ،او 

مــذهبي گټــو او دولــتي واك دتــر الســه كولــو پــه 

خاطر يې زموږ په هيواد كـي داختـالف ديگـدان 

دومــره گــرم ســاتلۍ چــي يــوازي افغانــان پكــښي 

سوځي زمـوږ دغمځپلـى ولـس هيـڅ يـو درد هـم 

. نشي دواكوالي 

پــدې هيلــه چــې پــه افغانــستان كــې وروســتي

بدلونونه اودافغانستان لپاره دنړيوالو هلي ځلي 

ــه  ــايووازي پ ــه وين ــه ددوي پ ،پوځــي فعاليتون

ــاتي  ــدود وسـ ــوري محـ ــانو پـ ــدي اوطالبـ القاعـ

،اوپدې نامه نو تر دغـه زيـات بـې گنـاه افغانـان 

.ونه زوروي 

تاريخي پيښو ښودلې ده چـې پـردي دخپلـو ملـي

گټوله پاره زما اوستاپه وينه ،او افغان په وسيله 

د هيواد سياسي پـه برخـه ليـك لوبـي  زما اوستا

راشۍ چې موږ اوتاسو هم دخپلوملي گټـو. كوي 

ددې پــر ځــاي چــې افغانــان! پــه فكــر كــښي شــو 

ــه مرســته  ــانو پ ــل كــښي دبهرني ــه مقاب ــل پ يودب

اوهڅونه دملي گټو پر خالف ښـكر پـه ښـكر شـي 

،څومــره بــه ښــه وي چــې دملــي او وطــني گټوپــه 

منظـور يــو بــل تــه دورورۍ پخاليــني اوتيرېدنــي 

ــان  ــواد او افغـ ــل هيـ ــره وركړو،دخپـ ــونه سـ السـ

دبختوري او روښـانه راتلونكـى لپـاره خپـل ټـول 

 پاى. ځوال او عقل وكاروو

د  ...ن５＂３ د！اكنو١٧دسپتامبر
په ټولو انتخاباتي حوزو كې دټاكنو داسې پاڼې پرتې دي

د كوم گوند او كانديد نوم نه دى ليكل  چې په هغو كې

شوى، پدغه پاڼو كې تاسوحق لرئ دخپلې خوښې دگوند نوم 

كه چېرې تاسې پدغه پاڼه كې دكوم گوند نوم ونه. وليكئ

، ستاسې رايه سپينه او باطله شمېرل كيږي  سپينې.ليكئ

د گوندونو په منځ كې دچوكيو دوېش پر مهال كوم  رايې

. تاثير نلري 

د راي３ ورکولو کارت
ــې ــه چـ ــه چاتـ هغـ

ــري  ــاكنو حــق ل دټ

درې اونــــــــــــــۍ 

مخكــې لــه ټاكنــو 

ــارت  ، كــ ــه څخــ

دپوستې لـه الرې 

.لېږل كيږي 

د رايې وركولو حق لرئ دكـارت دا چې تاسې دكوم مقام لپاره

همداډول پـه كـارت كـې څرگنـده شـوې.پر مخ ليكل شوي دي 

ده چې تاسې په كومې انتخاباتي حوزې پـورې اړه لـرئ اوڅـه 

. وخت هلته رايې وركول پيل كيږي 

كــه موچــېرې درايــې وركولوكــارت نــه وي ترالســه كــړى او يــا

، په  او 020825825درڅخه ورك شو نومره تليفون وكـړئ

ــېږئ  ــك ولــ ــښنا ليــ ــښناپتې برېــ ــې برېــ ــه دغــ ــا پــ : يــ

rostkork@val.se 
د كــارت نمــبر د هويــت (د مراجعــې پــه صــورت كــې بايــد

Personnummer (وليكئ.

د رايو پا３１
 مخكې20پاتې په

.د رايې پاڼې مختلف رنګونه لري

ژېړ رنګد پارلمان، سپين رنـګد كمـون او اسـماني رنـګد

.ښاري شورى ګانو لپاره ټاكل شوي دي
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 دراي３ ورکولو ترتيب او الرې
 له ！اکل３ ور＄３ ＇خه مخک３ رايه ورکول

و رځ پـه انتخابـاتي حـوزه كـې رايـه د ټـاكنو پـه كه چېرې نـه شـئ كـوالى

.په ټاكنو كې دگډون نورې الرې هم شته. وركړئ 

دراي３ ورکولو په ＄اى کـ３ د！ـاکل３ ور＄ـ３ نـه مخکـ３ رايـه
:ورکول 

درايې وركولوپه ځاى كې رايـه وركـول دانتخابـاتي حـوزې پـه ډول ترسـره

.كيږي 

د ، ښـــوونځي ،كتــــابتون او دكمـــون دفــــتر

پوســـته خـــانو دفترونـــه كېـــداى شـــي درايـــې 

د ځاى په توگه وكارول شي  .وركولو

كه غواړئ له ټاكلې ورځې څخـه مخكـې رايـه

وركړئ دغه سمبول يا عالمې ته بايـد پاملرنـه 

. وكړئ 

ــه دېرشــمې نېــټې څخــه د مياشــتې ل داگــست

د رايــې  د مخــه كــوالى شــئ تــر ټــاكلې ورځــې

ددغـــــــــه انترنـــــــــټ پاڼـــــــــې.وركولوپه سيمو كې رايه وركړئ 

www.val.se ياكمون له الرې كوالى شئ ترټاكلې ورځې وړاندې درايـې 

د كاراو وخت په هكله اړوند معلومات تر السه كړئ د ځاى، .وركولو

د انتخابـاتو کـارت د پ５ژندگلوۍ اسناد او د راي３ ورکولو لپاره بايد
. له ＄ان سره ولرئ

 په سفارت يا قونسلگرۍ ک３ رايه ورکول
په بهر كې دسويډن په زيات شميرسفارتخانو او قونسلگريو كې كيـداى

د. شي له ټاكلي وخته څه موده دمخـه رايـه وركونكـى خپلـه رايـه وركـړي 

د دولتــي د وختونــو او اړيكــو نيولــو پــه هكلــه دټــاكنو د كــار دغــوادارو

بشپړ مالومات ترالسـه    www.val.seكميسيون په دغه انترنټ پاڼه كې 

دسوي６ن په بهرنيو موسسو ک３ دراي３ ورکولوپر مهـال اړينـه. كېداى شي 
د ثبت اسناد له ＄ان سره ولرئ  د خپل هويت .ده چ３

د ليک په وسيله رايه ورکول  له بهر نه
كه چېرې دټاكنو پر مهال په بهر كې اوسـئ كـوالى شـئ دليـك پـه وسـيله

.رايه وركړئ 

د رايې وركولو لپاره ځانگړو پاڼو او اسـنادو تـه اړتيـا د ليك په وسيله

ــرئ د. ل ــسلگرۍ ــاد قون ــوالى شــي دســفارت اوي ــاڼې او اســناد ك ــه پ دغ

. انتخاباتي كميسيون څخه تر السه كړئ 

د استازي په وسيله رايه ورکول
.تاسې حق لرئ دخپل استازي پوسيله په ټاكنو كې گډون وكړئ

كه چېرې ناروغ ،د ډير عمرخاونديا معيوب ياست او يادحركت كولو

د ټاكنو ټاكلي ځاى ياحوزې ته ورشئ  . ستونزه لرئ او نه شئ كوالى

.تاسې حق لرئ دخپل ټاكلي استازي په ذريعه رايه وركړئ

داستازي پوسيله رايه وركول پدې مانا ده چې يو څوك غواړي له تاسې

، ستاسې درايې كارت اوپاڼه انتخاباتي حوزې اويابل  سره مرسته وكړي

. كوم درايې وركولو ټاكلي ځاى ته تسليم كړي 

داستازي پوسيله درايې وركولو لپاره ځانگړو پاڼو او اسنادو ته اړتيا

د ترالسه كېدو غوښتنه  شته ،چې تاسې يې بايد له خپل كمون څخه

. وكړئ 

د ！اکنو په ورځ په انتخاباتي حوزه ک３ رايه ورکول ــ
١٧د سپ＂مبر

د• د رايــې پــه كــارت كــې ستاســو

انتخابــاتي حــوزې پتــه او وخــت

. ليكل شويدى

د هويتد تثبيت كارت• د ځان سره

.لرل اړين دي

د• پـــــه انتخابـــــاتي حـــــوزه كـــــې

انتخاباتو پاڼې او ټاكلي پاكټونـه 

.موجود دي

د انتخابــاتو پــه• تاســو خپلــه رايــه

ــاده كــوئ  ــه كــې ام غُرف . ځــانګړې

كوالى شئد يو ګوند پـر انتخـاب

ــم  ــه ه ــد ت ســربېره ځــانګړي كاندي

د هـر. رايه وركړئ  په لـه هغـه څخـه

د ټــاكلو پاڼــه پــه هغــه پــورې  مقــام

.مربوط پاكټ كې واچوئ

د انتخابــاتي حــوزې مــسئول مــامور تــه تــسليم كــړئ• د.د رايــې پاكــټ

د كميسون ټاكل شوى مامور ستاسو لخوا رايـه وركـول پـه انتخاباتو

.نښه كوي، او تر هغه وروسته ستاسو رايه صندوق ته اچوي

د تثبيت سند  دهويت
د تثبيـت يـو سـند لـه په ټاكنو كې دگډون لپاره اړينه ده چې دخپل هويت

په ټولو انتخاباتي حوزو كـې دپېژنـدگلوۍ دسـند ښـكاره. ځان سره ولرئ 

.كول ضروري دي 

كه چېرې دټاكنو دكميسيون غـړي تاسـو نـه پېژنـي بايـد دپېژنـدگلوۍ يـو

. معتبر سند ورښكاره كړئ 

هغه سند چې ستاسې دهويتد تثبيت لپاره معتبر گڼـل كـيږي عبـارت دى

د دندې كارت: له  .د موټر چلولو اليسنس، پاسپورټ،

كه چېرې تاسې يوله دغو سندونو څخه لـه ځـان سـره ونلـرئ، كيـداى شـي

بــل هغــه څــوك چــې دخپــل هويــت دتثبيــت ســند ولــري ستاســې دهويــت 

.تصديق وكړي 

 اړيک３ او ډ４ر معلومات
Www.val.se 
valet@val.se 
020-825 825 


