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د افـکارو، نظرياتو  دا خــپرونه ستاس３

. او عقايدو ＇ر－ندويه ده

تاسـو کوالی شئ خپل نظريات او عقايد

.ددې نشري３ له الرې خپاره ک７ئ 

 لمريز کال 1386نوی
د وطن څخه په ليرې فاصله كې چـې پـه زرگونـو كيلومـتره زموږ هېواد وال

د وطن تاريخي او كلتوري ورځې په ډيرو شاندارو مراسـمو سـره  واټن لري

. لمانځي

د علمي او كلتـوري ټولـنې خپرونـه ) نـوې هيلـه( په سويډن كې دا فغانانو

د نـوي كـال د خپلـو نـورو وطنوالـو سـره د تـېرو شـپږو كلونـو راهيـسې هم

.لومړۍ ورځ چې په فارسي كې ورته نوروز وايي لمانځي

د نوې هيلې مينه والو !ګرانو دوستانو او

ــيز دى ــه ســره ټولن ــه لوي ــد ل ــساناني ژون او. ان ــه ــه، ماتمون ښــادي، غمون

،. جشنونه ټول ولسونه په ګډه نيسي او يو ځـاى يـې سـره لمـانځي  غونـډې

د بـل سـره. محفلونه هم ددې دود ښكاره نمونې دي  د خلكو راټولېـدل، يـو

د بل سره خندل او ژړل پـه هـر رنـگ ، يو ، مباركۍ وركول په غېږ كې نيول

د ټولنيز احساس يـا بـشري ژونـدون يـوه مبرمـه غوښـتنه  او هره بڼه چې وي

. چې هم پالنه غواړي او هم پاملرنه. ده 

ځيـنې مـذهبي او ځينـې.د خوښۍ او ښادۍ مجلـسونه هـم يـو خېـل نـه دي

د. تاريخي ريښې لري او ځينې بيا كلتوري ريښي لري  د ژونـد مگر ځيـنې

كلـه. واقعي احساس يا ضرورت پر بنا منځ ته راغلي او طبعـي ريـښې لـري 

چې زموږ په چاپېريال كې سړه هوا په توده او ماليمه بدله شي پـه غـرو كـې 

، په غرو او دښتو كې ډول ډول ښـكلي  ډول ډول مرغان په الوتو پيل وكړي

د الله سره ګـالن سـره بخملونـه پـه سـپېرو غونـډيو هـوار  ، ګالن راشنه شي

، رنګانګ غوټۍ هـرې  د ګلو پر موج باندې راشي كړي، باغونه او ګلبڼونه

د درو لـه. خواته وخاندي  ، د مرغانو سېلونه هرې خواته اتڼونه راته ووهـي

د اسـمان رنـگ تـازه شـي، لمـر تـر پخـوا مينځه اوبه په مستۍ راايله شـي

د طبيعـت  زيات روښانه وځليږي نو په داسې وخت كې ټول ژوندى مخلـوق

په دغه رښتياني جشن كې خپلې خوښۍ او خوشـالۍ څرګنـدې كـړي او دا 

. خوشالۍ په جشنونو اتڼونو او ګډاو سره لمانځي 

كــه غــواړو كــه نــه غــواړو او پــه همــدې طبيعــت كــې خــښيږو، كــه طبيعــت

د يو باشعوره او  نڅېده، كه طبعيت غوړېده، كه طبعيت خنديده موږ به هم

، خانـدو تكامـل كـوو او بالخـره  ژوندي موجـود پـه څـېر ګـډ ورسـره نـاڅو

په موږ كې كوچـني اخترونـه،. زړېږو او ځاى نوي ژوندي موجود ته پرېږدو 

چې زياتره يـې. لوى اخترونه او داسې نورې تاريخې ورځې رواج شوي دي 

مثـآل. دغه ورځې مو هم ټاكلى تـاريخ يـا موسـم نـه لـري. مذهبي منشع لري 

پـه دې ورځـو كـې. اخترونه كله په ګرم دوبي يا هم په ساړه ژمي كـې راځـي 

، ښـكلې  د غېږې روغبړونه سره كوو، په مخونو سـره مچـوو نكريزې ږدو،

د بـل احـوال سـره اخلـو  ، مباركي سره وركوو او يـو ښـكلې. جامې اغوندو

ځو. مېوې او ډوډۍ تياروو  د بل كورو ته .د امكان په صورت كې يو

د هغـه طبعـي اجتمـاعي جـشن نـوم د شمسي كال لومړۍ ورځ يا نوروز اما

، زمـوږ لـه كلـو او  ، زمـوږ لـه مځكـې او آسـمان و هـوا دى چې زموږ له آب

د طبعي احساس په مخـامخ او ريـښتينې  ، زموږ له غرو او رغو څخه ښارو

د ټولـو خلكـو. انګېزه زموږ په لرغوني تاريخ كـې منـځ تـه راغلـې ده  زمـوږ

. لپاره هم دپوهېدنې او لمانځنې وړ دى 

د ټولنيز شعور او كلتور يـو د ګڼو ولسونو ويديزم زموږ په پراخه سيمه كې

د تېر تـاريخ ډېـرې پديـدې انعكـاس  لرغونى بهير دى چې په هغه كې زموږ

د بطليمــوس پــه شمــسي) نــوروز( كــه څــه هــم زمــوږ نــوى كــال. شــوي دي 

د حمـل د لومـړۍ ورځـې سـره برابـره وي خـو پـه) وري(حساب د مياشـتې

د تــاريخي لحــاظ ددې نظــر لپــاره مــدارك مونــده كېــداى شــي چــې زمــوږ

ــه  د ســتورو پ ــوږ ــر وخــتي زم ــدايي او اوســتايي شــعرو مخكــښان ډي وي

د. حسابونو له ضرورت سره سم پوهېده  د طبعي حركت سره سم د هغوى او

. خپل كلتوري او اجتماعي ژوند پالنونه جوړول 

د وري په لومړۍ نېټه جشنونه او مېلې زموږ په ګران هېواد افغانستان كې

 ، ، په مزار شـريف ، بزگران قلبې راباسي، نيالګي كښېنوي لمانځل كيږي

كابل او نورو ښارونو كې عنعنوي مېلې جوړيږي، خلك اوه ډوله مېوې لـه 

، طبعيـت. پخوا څخه جوړوي  ، شپه او ورځ سره برابره وي په دې نوې ورځ

د خپل كار او فعاليـت لپـاره  ، هر څوك د تغير په حال كې وي او هوا كامآل

.په كار پيل كوي 

د تېرو درېو لـسيزو يپـه دوران كـې دا ، زموږ په هېواد كې ګرانو دوستانو

د لعنتي او تپل شـوي جنـګ پـر بنـا  ورځې سره له دې چې لمانځل شوي اما

د نوي كال لمانځنه نه ده شوې  . لكه څنګه چې ښايي هسې

د نوي كال او افغاني ولس لپاره دا نـوى كـال پـه نېـك د نوې هيلې خپرونه

، ارامـۍ او خوشـالۍ 1386پال نيسي او هيله منـده ده چـې د سـولې  كـال

.موږ پخپل وطن كې سوله ورورولي مينه او محبت غواړو. كال وي

.م 2002.ل 1381د تاسيس كال
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، مور ته درناوی ＄ان او هيواد ته درناوی دی  ＊％ه مور ده

د په سويډن كـې دافغانـانوعلمي اوفرهنگـي مركزمـشرتابه جرگـه دټولـنې

غړو په استازيتوب ددې پيغـام پـه وسـيله دگـران افغانـستان اونـړۍ ټولـو 

ښځو ته ددې ويـاړلې ورځـې پـه مناسـبت نېكـې هيلـې اومبـاركۍ وړانـدې 

. كوي
سږكال يوځل بياددې درنې ورځې يادونـه پداسـي شـرايطو كـې كـيږي چـې

زمــوږ پــه هيوادكــې دپخــوا پــشان ښــځه لــه خپلوزيــاتو طبعــي اوانــساني 

. حقونونه محرومه پاته ده
، ښځه دبشري ټولنې دوهمه نيمـايي جـوړوي آزادي دانسان طبعي حق دى

و پــشان لــه ټولوآزاديواورواحقونوڅخــه  هغــه هــم داحــق لــري چــې دنارينــه

د بده مرغه دنړۍ په بېرته پاتې ټولنودهغې جملـې نـه. برابره برخمنه شي  له

زموږ په هيوادكې ښـځه لـه خپلـو رواحقونـواو انـساني ازاديونـه محرومـه 

د انـسانيت. ساتل شوېده  ه عـادي بڼـه زموږ ټولنوكې تراوسه ښځه په ډېـر

، تحقير، وهلو، ټكولـو، پـه بـدۍ كـې  او اخالقي نورمونوخالف له توهين

ــډې  ــالې ون ــدكې فع ــيز ژون ــه ټولن ــار پ ، ك ، تحــصيل ــم ــه تعلي ــو ل وركول

. اخيستنې اودمحروميتونوله نورو ډولو نو سره الس اوگرېوان ده
، اجتمـاعي او فرهنگـي برخوكـې ښـځوته ، سياسي دټولنې په اقتصادي

، زيات وختونـه دمذهـب  هغه حق چې دوى يې وړتيا لري ندى وركړه شوى

څخــه دنــاوړې اســتفادې اويــا منځنيــو پــېړيو دغيرعادالنــه دودونــو او 

د فعـالې او رغنـده ونـډې  دستورونو پـه نامـه پـه ټولنـيزو چـاروكې دښـځو

. اخيستنې مخه نيول كيږي
دطالبانو درژيم دړنگېدو راپدې خوا بيا تر اوسه متأسفانه دښځو دحقوقو

ددفــاع او هغــوى تــه پــه ټولنيزژونــد كــې دازاد او فعــال گــډون دامكاناتــو 

د  برابرولو تبليغـات يـوازې شـكلي بڼـه اختيـاركړې ده، پـه واقيعـت كـښې

. افغاني ښځوپه ژوند كې كوم مثبت تغير ندى راغلى
د خاوندانولخواداسالميت اوانساني عاطفې خالف دكورنيـو دزور اوزر

د تنكيوانجونـو سـره دقـانوني سـن  داقتصادي ستونزو نه په گټواخيـستو

، يـا لـه هغـوى نـه نـاوړه جنـسي اسـتفا دې  د مخـه ودونـه دپوره كېدوڅخـه

دهغوى ژوند له جدي ګواښ سره مخامخ كړى دى، ددغو او نورو كورنيو، 

ــر  ــه تېروشــپږوكلوكې ت ــه داده چــې پ ــاوتريخوالي پايل  ټولنيزوناخوالواوت

زياتو ښـځو او پېغلودنجـات يـوه الره غـوره كـړې اوهغـه ځـان وژنـي) 700(

. ياسوزول دي
ــه د ښــځوژوند ت ا ورگــانولخوا زمــوږ پــه هيــواد كــې دعــدلې او قــضايي

، نړيوالو قبول شوو اصولو اوكنوانـسيونونوله مخـې  داسالم دمقدس دين

، همدا دليـل دى چـې دمـور اوماشـوم  اړينه پاملر نه له نظره غورځېدلې ده

. پر رواحقوقو تېرى په ټولنه كې يوه معمولې كړنه برېښي
پـدې شـپږوكلوكې دولــت ددې پرځـاى چـې ښــځو تـه يـې دهيــواد پـه ټولــو

دولتي اوغير دولتي ادارو اومؤسسو كې دنارينـه وسـره دگـډكارامكانات 

، په مركز او والياتو كې دمور او ماشوم دحمايې په منظورد توان تر كرښـې 

وړكتونونه اوماشوم ته دشېدو وركولو ځايونو جوړكړي واى ،اويا يې پـه

د نالوسـتوب پـر خـالف دمبـارزې پـه  وزگار وخـت كـې دښـځو پـه منـځ كـې

ــورو  ــارونو اون د الســي ك د زده كــړې دكورســونو، د ليــك لوســت خــاطر

د ټولنـــواو انجومنوجوړېدوتـــه  مختلفــو فرهنگــي اوادبــي فعاليتولپــاره

د پـر مختيــا اوهغــوى تــه دهيوادپــه دولــتي او  ، دښــځو دنهــضت پاملرنـه

، متاسـفانه دنـړۍ  سياسي بهيركښې دپـراخ گـډون الره هـواره كـړې واى

. والو او افغانانو دانتظارخالف يوازې شكلي اوغولونكي كارونـه وشـوه 

ددولتي اړونـده چـارواكو لخوادافغـاني ښـځو او پېغلـو دبـسياژوند اوپـه

ــن  ــاره الزم اواړي ــډې اخيــستنې لپ د فعــالي ون ټولنيزوچــاروكې دهغــوى

. گامونه پورته نشول
پايلــه داشــوه چــې دبهرنيانودميليارډومرســتواوپدغه برخــه كــي دهغــوي

 ، ، تـورتم دځانگړې پاملرنې سره افغانه ښځه اوپېغله دظلمـت ،بېـسوادۍ

. اومنځنيوپېړيونه راپاته ناخوالوترفشارونه دنجات الره ونه موندل
، مور ته درناوى ځان او هيـواد تـه درنـاوى دى تـر څـو دولتـي. ښځه مورده

چارواكي دښځودژوندټولو اړخو ته ځانگړې پاملرنه ونـه كـړي او ښـځو تـه 

، تحـصيل  ، تعليـم بېله هر ډول دليل اوبهـانې پـه ټولنـه كـې دفعـال گـډون

ــر نكــړي اودهغــو ســره دهــر ډول زور  اوخپلــې خوښــې دكارامكانــات براب

ــر  ــانون او دولــت ت ، ښــځه دق ــه نيــسي ــاتي، تبعيــض اوتحقيرمخــه ون زي

، دا حالـت او ناخوښـۍ بـه دوام  ځانگړې حمايي الندې ځان احساس نكړي

دا بــې گنــاه انــسان بــه لــه دغــو غمونواوظلمونــو څخــه دخالصــون. ولــري 

. همدايوه الريعنې ځان وژنه غوره بولي
ــو د پردي ــو ځــاى ــي ښــځو دافغــاني شــازلمو ســره ي ــېړنيو اوغيرت زموږم

لوټمــارو يرغلگــرو او تــېري كونكــي پــه مقابــل كــې دسياســي خپلواكــۍ، 

ځمكــني بــشپړتيا اوملــي حاكميــت دســاتلو پــه الركــښې تــاريخي حماســي 

زموږ دهيـواد پـه تـاريخ كـې دداسـې. جوړې كړي او قربانۍ يې وركړې دي 

. وياړلوميندونومونه بې شېمره ثبت دي
همدا پروطن مينه افغانه مېړنـۍ ده چـې دهيوادپدغـه مـسلط نـاورين كـې

دماشوم روزنې اوكورپالنې څخه سره لـدې چـې هـره ورځ يـې دكـور دروازه 

دغم اوماتم قاصد ورټكوي نده سـتړې شـوې اونـه يـې غالمـۍ تـه سـرټيټ 

. كړى
افغاني ښځې په فرهنگي او ادبـي ډگـر كـې هـم لـه نارينـه وو نـه شـاته نـدي

ــاتې  ــا دښــځو. پ ــي او فرهنگــي بهــير پياوړتي ــواد ادب ــي هي ــوږ دلرغون زم

د  ، دقلم په ژبه يـې دفداكاريو، عالي احساس اوځان تېرېدنې وياړونه لري

افغـــان ولـــس لـــه حـــق نـــه دفـــاع كـــړې اوټولنيزونـــاخوالوپرخالف يـــې نـــه 

هېرېدونكى تالښـونه كـړي ،افغـان ولـس دخپـل هيـواد دغيرتـي اوپتمنـو 

، هـستونكوعلمي، سياسـي، فرهنگـي او  ښځوپه قربـانيو، ځـان تېرېـدنې

. ټولنزوكارنامووياړي 
د قـدر پـه سـترگه وكتـل شـي په هر اندازه چې زموږ په ټولنه كې ښـځې تـه

د تــوان او عالقــي ســره ســم  اوپــه ټولنيزوچاروكــښې دنارينــه وســره برابــر

دگډكارزمينه برابره شي په هغـه انـدازه زمـوږد هيـواد دپرمختـگ كـاروان 

. چټك مخ په وړاندې درومي
وياړ په هغو پاك لمنواوغيرتي ميندو او پېغلوچې دخپـل ژونـد پـه قيمـت

يې دخپل رواحق دترالسه كولو لپاره دتاريخ پـه اوږدو كـې نـه هېرېدونكـي 

. خاطرې پرې ايښي دي
د مشرتابه جرگه د علمي او فرهنگي مركز  په سويډن كې دافغانانو

د د ！ولو فرهن／پالو، ليکواالنـو، شـاعـرانـو او د نوې هيل３ خپرونه
د په ډ４ر درناوي هيله کوي چ３ ددې خپرونـ３ قلم خاوندانو ＇خه

په خاطر خپل３ ليکن３، شعرونه، طنزونه او نـور  ال ＊کال او پياوړتيا
د خپرون３ په بر４＋نايي يا پوستي پتو راواستوئ پتـ３. －＂ور مطالب

. په درن＋ت، اداره. مخ ک３ و－ورئ١١په 
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د مبارک９ پيغام د ＊％و ن７ۍ وال３ ور＄３ په مناسبت

!د نوې هيل３ هيله



كــه پــا ســني ســرليك تــه ځــير شــو دوه داســې مفهومونــه پكــې دي چــې پــه

لوستلواو ويلويې سړى داسې فكر كـوي چـې دا دواړه يودبـل سـره يـو ځـاى 

كېدالى نشي چې هم دې سـړى پـه افغـاني كلتـور ښايـسته واوسـيږى او هـم 

د پـوره حقوقـو او  دې په اروپايي دموكراتيكو او په قانون والړو ټولنو كـې

.وجايبو څښتن او منلى غړى وي 

د بېلـو خو كه دبشري ټولنو تاريخ ته ځير شو وبه منو چې دډېـر پخـوا څخـه

ال ملونو له امله ډېر توكمو نه قومونـه قبيلـي اود بېلـو بېلـو هېوادونـو  بېلو

ولسونه په يوه او بل ور گډ شوي دي چې دوخت په تېريدويې ځـنې پـه نـورو 

كې منحل شوي او خپل مخكينى هويت يې له السه وركړى دى خو ځنې نور 

د بل په مينځ كې په پېړيـو  د يوه ملت خلك بيا داسې هم ډېر ليدل كيږي چې

پېړيو اوسېدلي خو بيـايې هـم غـوره او گټـور فرهنگـي ارزښـتونه او خپلـې 

ملي ځانگړتياوې لكه ژبه، او نـور غـوره دودونـه او رواجونـه كلـك سـاتلي 

په كوراو ټولنويـې خپلـې اغـېزې شـيندلي اود هغـوى څخـه يـې پـه زړه. دي 

يې. پورې فرهنگي او علمي شيان را زده كړيدي  په دې ډول

ه كوربـه ټولنـه كـې دوه گونو كلتوري گټورو ارزښتونو په لرلو سره په اړوند

.خوشحال او سرلوړى ژوند كړى دى

د كلكـو د يـوه روښـانه تـاريخ در لودونكـې داسې برېښي چې دا برخه خلك

ــاتې شــوې  ــان. مــذهبي او ملــي قواعــدو او اصــولو پابنــد پ او داســې پوه

، او ټولنــيز شخــصيتونه پكــې پيــدا  ،اديبــان، هنرمنــدان سياســت پوهــان

د  شــوي دي چــې خپــل ولــس يــې، پخپــل تــاريخ او فرهنــگ خــبر ســاتلى دى

د  د ســاتلو پــه اهميــت يــې پوهولــي اود هغــوى خپلــې ژبــې او ملــي هويــت

.يووالي په ساتلو بريالى شوي دي

د افغان ولس ژوند ته په دې اخيرو پېړيو كې لنډ نظـر واچـوو نـږدې ټـول كه

مهاجرتونه يې گـا ونـډيو هيوادونـو تـه كړيـدي او پـه ډلـيزه توگـه لويـديزو 

.هيوادو ته دومره سابقه نه لري 

د شلمې پېړۍ په لومړيـو لـسيزو كـې چـې زمـوږ هيـواد او زما په اند يوازې

د سياليو ډگر گرځېدلى وو او په  برطانيايي او روسي امپراطوريو تر مينځ

د ژر ژر بدليدو لړۍ روانـه  د اميرانو پاشاهانو د ننه يې اړودړو او ملك كې

.وه يو شمېر كورنۍ جال وطنۍ ته اړ شوي چې اروپا ته يې پناه راوړې ده

د د نړۍ تر دې وروسته كله چې په هيواد كې نسبي ټيكاو او امن راغلى دى

 ، د ړنــگ شــوي شــوروي اتحــاد يــو شــمېر پــر مختللــو هېــوادو پــه تــېره بيــا

امريكــا او اروپــا يــي هيوادونــو ســره سياســي فرهنگــي او تجــارتي اړيكــو 

د خپلـې خوښـې  پراختيا موندلى ده په نورمـال ډول ځينـو افغـاني كورنيـو

.سره سم په نوموړو هيوادونو كې هستوگنه غوره كړې ده 

د جمهوري نظام پـه مينځتـه راتلـو پـه تـېره بيـا كلـه ليكن په افغانستان كې

د ليـدو وړ يـو شـمېر  د جگـړو اور هـم بـل شـو د هيواد په ځينو برخو كې چې

افغاني كورنۍ گاونډيو هېوادونو ته جال وطنه شوي چې ځينويې په تدريج 

د. سره امريكا او اروپا ته پناه وړېده  د 1978خو د مياشـتې د د اپريـل  كـال

د وسـله وال پـاڅون وروسـته بـدلونونو ورپـسې يـو كـال اوه ويشتمې نېټې

د افغانانو ښكېل كېـدل  د پاكستان له لوري په تپل شوي جگړه كې وروسته

د ســرو لــښكرو پــه  د پخوانــي شــوروي اتحــاد او بيــا ددې جگــړې پــه بهانــه

د ننـه او  افغانستان كې مداخله ددې سبب شوه چې په ډليز ډول په وطن كې

.د وطن څخه بهر پرله پسې مهاجرتونه پيل شول

د يادونې وړ ده چې په دې درې لـسيزو كـې څوڅـو ځلـې دولـتي سيـستمونه

ال زيات افغانـان دوطـن پرېـښودلو تـه اړ شـوي بدل شوي دي خو پر واروار

دي او په گاونډيو هيوادونو بر سېره امريكا اروپـا روسـيې كانـاډا او نـورو 

.يو شمېر هيوادونو ته پناهنده شوي دي

 كاله دمخه چـې كـوم بـدلون پـه5كم زيات

وطن كې مينـځ تـه راغلـو كـه لـه يـوې خـوا

د ستنېدو لړۍ پيل شـوه  د كډوالو وطن ته

خو متاسفانه زمونږ هيوادوال كډوالي ته مجبور شول اودا لـړۍ نـه ده پـرې 

.شوې 

د زړو د سړي په زړه كې راگرځي خـو د هر افغان په باب زما په اند داپوښتنه

د  يا پخو خلكو پـه بـاره كـې دومـره جـدي نـه مطـرح كـيږي ځكـه چـې هغـوى

خپلې ټولنې ددود، دستور، عقيدى، نرخونو رواجونـو او ژبـې سـره ټينـگ 

د اوږدو تجروبو په رڼـا كـې كولـى شـي. عادت اخيستي دى  اود خپل ژوند

د كلتورى، ټولنـيزو، او حقوقـي  د هغې ټولنې چې اوس پكې اوسيږى چې

نورمونو سره لږ ترلـږه ځانونـه راضـي وسـاتي او هـم يـې خپلـه ژبـه او كلتـور 

.ورسره ژوندى پاتى شي

د كوچنيانو او ځوانانو ده) نـوى نـسل(خو اصل پوښتنه ځكـه نـوى. پـر سـر

د ژبې او فرهنگ سره دومره اشـنايي نـه لـري  د خپل وطن د. نسل مـاغزه يـې

سپين كاغذ په څېر پاك دي او ټولـه غـه څـه رانيـسي كـوم چـې دلتـه ويـني، 

به(اوري او حس كوى يې زموږ خلك متل كوي  هرچېرې چې اوسې په خوى

د چاپېريــال زيــاتې اغــېزې پــه گوتــه)د هغوشــې  دا متــل پــه انــسان بانــدې

د ټولنـيز چاپيېريـال او ټولنـيزو مناسـباتو اغـېز تـر. كوي  چې په دې ډله كې

.ټولو ډېر زيات اهميت لري

د خپلـې ټولنـې د كوچنيـانو او ځوانـانو پـه چاپېريـال كـې كه ځير شو زمـوږ

څخه يوازې ددوى اړونده كورنۍ يو څو كسيټونه او يـا تلويزونـى خپرونـې 

.شته نور نو ټول محيط نوى دى

د همــــرازو ښــــوونځى، بــــازار كوڅــــه كلتــــوري او ســــپورتي موســــسات

د ټولنې سره په ټولو اړخونـو  ملگروتياوى او راشه درشه ټول نوي او زمونږ

د پورته لنډو څرگندونو څخه دانتيجه الس ته را ځي چـې كـه. كې توپير لري 

مور او پالر افغاني كلتوري اتحاديې ملي او وطنپاله گوندونه هـنري ډلـې

فرهنگي شخصيتونه او نور دې چارو ته پاملرنه ونكـړي افغـاني نـوى نـسل 

د غـوره ملـي او كلتـوري  د خپل وطـن به كوم چې په جال وطنۍ كې اوسيږي

د.ارزښتونو سره پردي شي  د خپلـې كورنـۍ او نـه چې په دې صورت كې نـه

د پاره په درد خوړلى شي .خپل وطن

د موضوع په اړه دخپل نظر ټكي په لنډه توگـه تاسـو عزتمنـدو اجازه راكړئ

.ته په عرض ورسوم

ښه به وي چې كه چېرې يوشمېر افغاني كورنۍ په يوه ټـاكلي سـيمه يـا ښـار

د كورسونو پـه  د مورنۍ ژبې د پاره د ځوانانو كې اوسيږي او تر اوسه پورې

د اړونده ادارې سره په پوهـاوي كـې  د هغه ځاى دايرولو نه وي بريالي شوي

پــه.د ځوانــانو دپــاره ددا ډول كورســونو پــه دايرولــو الســونه پــورې كــړي 

د  د افغـاني ټولـنې د تـاريخ د هيـواد د مورنـۍ ژبـې تـر څنگـه كورسونو كې

.غوره فرهنگي ارزښتونو او نور وښودل شي

د خپلواكۍ او پرمختگ سره به مينه د خپل وطن د خپل وطن تاريخ دوى به

پيدا كړي بيا به نو دوطن او خلكو په الره كې هرډول ستونزې اوځاني مالـي 

د ځان لپاره وياړ بولي .قربانۍ

په اوسنيو حاالتو كې وطن تر هر څه زيـات سـولې بيـا رغونـې تـه اړتيـا لـري

د اوسني نسل ورځنى فرض گڼل كيږي خـو جوتـه ده چـې  چې سرته رسول يې

د ښـې روزنـې او سياسـي هوښـيارتيا سـره كلـك تـړاو لـري كـه  د نوي نـسل

ځوان نسل په علمي او سياسي پوهه پوره سمبال شي اود هغوى سـترو ملـي

د پاره چې مخته پرتې دي  كې11پاتېپه.وظايفو  مخ
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 سعادت گل اهنگر

د افغاني كوچنيانو او ځوانانو روزنه او په لويديزو په افغاني كلتور كې

 INTEGRATION-ټولنو كې دهغوى په ښه توگه ورگډېدل 



 پوهنمل حاجي محمد نوزادي

 په غازی س＂６يوم ک３ دزورازمويلو لوب３
، دتلويزيونونـو مخونـه دراډيوګانو ږغونه

ــارونو پاڼــې  د اخب ، ــټي ســايټونه ، انترني

اويوه خبره ټوله ميډيا پدې ورځو كښې كه

، كـه كورنـۍ  دهيواد دننه اويا دباندې دي

، لــــه ټولونــــه مخكــــښې  اويــــاڼړيوال دي

دمرحبا څخه نيولې تر الـوداع پـورې پريـوه 

موضــــوع بانــــدې بوخــــت دي چــــې هغــــه 

دافغانـستان دپارالمــان وروســتۍ پرېكــړه 

د  و اشـتى”ده ،كومه چې  منشور مـصالحه

ترســرليك النــدې لومــړۍ داولــسې” ملــى

جرګــې لخــوا دزيــاتو كــسانودمخالفت ســره ســره درايــو پــه عــادي اكثريــت 

پسله دې نو خبرې په مشرانوجرګې او وروسته بيا په اولسمشر. تائيد شوه 

دجمهور رئيس لـه دفترنـه داسـې ګنګوسـى راپورتـه شـوى. پورې اړه نيوله 

د جنايتكارانو بخـښل دهغـوى دقربانيـانو حـق اواولسمـشر ددى  چې ګويا

لــدغو ګنګوســو څخــه ډېــر ژر وروســته. بخــښنيې قــانوني صــالحيت نلــري 

دمشرانو جرګې هم په خورابـېړه سـره داولـسي جرګـې سـناريو تكراركـړه او 

ورسره جوخت دكابل په غازي سټډيوم كې دزورازمويلـو يـوه پـه اصـطالح 

مسابقې پايلې اعـالن نـه شـوې ددغې. دوستانه مسابقه اولوبه ترسره شوه 

او داهم ناڅرګنده پاته شوه چـې كومـې ډلـې څومـره طالئـي مډالونـه پـالس 

وې. راوړل  لوبې خوظاهرآ دوستانه اوديوموټي توب په موخه جوړې شـوې

مګرهلته هرڅوك دخپل مشر ترعكسونو النـدې تېرېـدل اوهـرې ډلـې خپـل 

د دوســتۍ اويوموټــي تــوب  ځــانګړي شــعارونه درلــودل چــې دې كــار بيــا

اوس بــه راشــواو وبــه ګــورو چــې. صــداقت تــر ســوال النــدې را وســتى وو 

دي” شكل اومحتوى” دمنشور بڼه اومنځپانګه  .څه

 دمنشور شکل
، بـشرپال اودهـر ، خيرغوښـتونكى ددې پرېكړې سرليك ډېر په زړه پورې

با احساسه افغان دزړه خبره څرګندوي چې هغه روغه جوړه اوملي پخالينـه 

هرڅوك چې دا سرليك ولولي وبه وايي چې كاشكې داكـار پنځـه كالـه. ده 

فعـالينو ددولـت پـه ټولوچاروكـښې دپارالمـان اوسـني دمخه چې همدغـه 

زه هـم پـدې بـاوريم كـه هغـه. اجرائيـوي برالسـي درلـود، ترسـره شـوى واى 

وخت ددغه سرليك سره برابر يو متن دحكومت دفيصلې له مخـې تـصويب 

، نتيجـه بـه يـې دمخالفـانو پـه پخالكولـو كـښې داوس پـه كچـه  شوى واى

او. څوبرابره واى  كاشكې هغـه وخـت دټوپـك دخولـې پرځـاى دمهربـانۍ

بخښونكې ژبې نه كاراخيستل شوى اويوبل ته ددوستۍاوتېرېدنې غېږې 

دمنــشور بڼــه لــه ســرليكه داســې برېــښي چــې دغــه. پرانيــستلې شــوى واى 

 ، كــوم چــې دهــرې ورځــې پــه تېرېدوســره پرېكــړه ددولــت دمخالفــانو ســره

، ددولت پاليسي جوړونكې تګ لورى  دمنـشور. تنظيموي غښتلې كيږي

دلومړۍ مادې په لوستلو سره دغه خيرغوښتونكى فكر دنورو هـدفونو تـر 

 سيورې النـدې راځـي اودورايـه څركنـديږي چـې منځپانګـه يـې دبـڼې سـره 
دي. واټن نيسي :هلته داسې راغلي

،: مادۀ اول جهاد، مقاومت ومبارزۀ برحق مـردم مـا در راه دفـاع ازديـن ووطـن
ــاريخ کــشور بــوده وازافتخــارات بــارز ملــی مــردم مــا  فرازهــای شــکوهمندی ت
محـــــسوب ميـــــشوند وبايدبـــــه ان ارج گذاشـــــته شـــــده وســـــنگرداران ان 
ــان برخــورد مناســب  ــستان باان تقــديرودرچوکات نظــام جمهــوری اســالم３ افغان

.請ورت گرفته وازهر－ونه تعرض مصئون بمانند 
 دمنشورمن％پان／ه

ددغې پرېكړې بنسټيزه محتوى دوهمه ماده ده چـې دشـكل يعـنې سـرليك

هلتـه. شـي اوبـس سره يـوازې ضـمني اوغيرمـستقيمې اړيكـې درلـودالى 

:داسې لولو 

تمامی جناح های سياسی وطرف های متخا請م که طی دونيم: مادۀ دوم
دهــﾢ جنــگ بــه نوحــی بــاهم درگــير بــوده اندبــه منظــور اشــتی بيــن اقــشار 
، تحکيم 請لح وثبات واغاز زندگی نوين درتاريخ سياسـی  مختلف جامعه
معا請ر افغانـستان مـشمول برنامـﾢ مـصالحﾢ ملـی وهمـديگر بخـشی بـوده 

.ومورد تعقيب عدلی وحقوقی قرار نمی گيرند 
دهمـدې مـادې نــه دمنـشور دابتكاركوونكواساســي موخـه پــه ډاګـه او دې

 مقطـع كـې سوال ته ځواب پيدا كيږي چې ولې داكار دزمان په دغـه ټـاكلې 

، نه څو كاله وړاندې لدې نه .ترسره شو

ددغــه پــه اصــطالح ابتكارڅخــه يــوازې څوورځــې وړانــدې دبــشردحقوقو

 افغانـستان كـې دڅارډلې رسنيوته په خپل يوه راپوركې خبروركـړ چـې پـه 

يوتعدادكسانودبشرضــدجنايتونه ترســره كــړي اوپكــارده هرڅــه ژر ديــوې

د. صالحيت لرونكې بې پرې محكمې لخوا محاكمه شي  دوى پـدې لـړ كـې

ځينوكسانو نومونه هم په ګوتـه كـړي چـې همـدااوس ددولـت پـه تقنيـني او 

د  دمنشور درېيمـه مـاده پـه ډاګـه. پام وړ ځايونه لري اجرائيوي برخو كښې

كوي چې دايوه تصادفي خبره نه وه چې دا ابتكـاريې ولـې پدغـه وخـت كـې 

.ترسره شو 

ــشور اصــلي ابتكــار كوونكــي او ــشرانوجرګو كــښې دمن ــسي اوم ــه اول پ

ټينګاركوونكي اوهمدارنګه دغـازي سـټډيوم پـه لوبـو كـې همدغـه كـسان 

اساســي بيانيــه وركوونكــي خلــګ وه، كــوم چــې نومونــه يــې دبشرپرضــد 

.جنايت كارانو په لړۍ كې په ګوته شوى وه 

زما په اند به ددوى دپاره ښـه دا واى چـې دوى اصـآل پدغـه اړه چوپـه خولـه

، سټډيوم ته الهيڅ ورغلې نـه واى اودنـورو پـالس يـې  داچـارې پرمـخ پاته

پــدې توګـه دوى كـوالى شــوه چـې هـم خپلــه خـبره وكــړى اوهــم. شـړلې واى 

. دبشردحقوقو دڅارډلې ديادوونو سره دمنشورتړاو برمال نكړي 

 دمنشور ＄ين３ حقوقي نيم／７تياوې

، مثآل :دحقوقي پلوه هم دمنشور په اړه ځينې پوښتنې دپام وړدي

په لومړۍ ماده كښې ديولړ ځانګړو ډلوټپلـو پـه هكلـه غوښـتنه شـوېده-1

د هرډول تعرض څخه مصئون وګڼل شـي  دهيـواد داساسـي قـانون. چې بايد

، نوايـا ددغـو مشخـصو  له مخې خو ټـول اتبـاع دتعـرض څخـه مـصئون دي

؟ اوايـا كسانو دپاره دمصئونيت دوباره غوښتنه  څـه حقوقـي ارزښـت لـري

؟   دغه غوښتنه پخپله دجرم سره دنوموړو ګروپونو پر تړاو داللت نه كوي

كـه چــېرې يوشـخص ديــوې صـالحيت لرونكــي قـانوني محكمـې لخــوا-2

ــذو  د ناف ــام دســپيناوي پخــاطر راوغوښــتل شــي او ــوه وارد شــوى اته دي

، داكاردحقوقي پلوه هيڅكله هـم پـر  قوانينوسره سم ترې نه پوښتنې وشي

لـدې كبلـه بـه نـو دتعـرض.نوموړي شخص باندې تعرض بلل كېدالى نشي 

.كلمه دلته پرځاى حقوقي اصطالح نه وي

په دوهمه ماده كښې دهغوكـسانودپاره چـې پـه تـېرو دوونيمـو لـسيزو-3

يودبــل پــه كــالوكې يــې يودبــل ګرېوانونوتــه الســونه اچولــې وه،25يعــنې 

مقابل كې يې دډله ايزې وژنـې دوسـلو پـه شـمول لـه هيـڅ شـي نـه مـخ نـه وو 

، غوښتنه شوې چې دعدلي او حقوقي تعقيب  پـدې. نـه معـاف شـي اړولى

د  . كـال پـورې مـوده ښـيي 1982 كالـه تـر25 كال څخه نيولې دا 2007توګه

، نوايا هغه كـسان چـې لـدغې نېـټې  نـه يـې وړانـدې ورتـه ګنـاوى كړېـدى

هغوى ته ولې داچانس نـدى وركـړل شـوى چـې ددغـه خـيرات پـر دسـترخان

؟ باندې دخپلو نورو  همجنسه كسانو سره يوځاى ډوډۍ وخوري

د-4 ” اشتى بيـن اقـشارمختلف جامعـه”په همدغې دوهمې مادې كښې

پداســې حــال كــښې چــې دټولــنې مختلــف. پــه هكلــه هــم يادونــه شــوې ده

قــشرونه كــه څــه هــم كېــدالى شــي پخپلــو منځونــو كــې نــه پخالكېدونكــي 

دغه قشرونه په تـېرو دوونيمـو تضادونه سره ولري خو زموږ په ټولنه كښې 

پــدې. لـسيزو كـې يودبـل سـره پـه هيـڅ ډول وسـله والـه جګـړه نـه وه بوخـت 

.حقوقې ارزښت داګړۍ كمزورې ښكاري خاطرنو دنوموړې پخالينې 

كې11پاتې په  مخ
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ا نجنير سخي گل سخي

 請فحه يی تاريخ
)1747-1773(احمد شاه ابدالي

)1722(احمدشاه درسال مرگ پدرش زمانخان در شهر هرات متولـد شـده
چون محمـدخان ابـدالى رقيـب پـدرش بـه حكومـت هـرات منتخـب گرديـد

مادر احمدشاه با طفل خـود بـه شـهر فـراه نقـل مكـان نمـود ازان بـه بقـد تـا 

و فراه احمدشاه هيچگونـه فعاليـت سياسـى  استياليى خراساني در هرات

 شـهر قنـدهار را 1737و نظامى شركت نداشت وقتى كـه نادرشـاه در سـال 

 ســاله بــود كــى نــادر اورا بــه صــفت افــسر قــشون20احمدشــاه. فتــح نمــود

.افغانى مقرر كرد

ــدان ــد اورا قومن ــت احمدشــاه رادي ــادر لياقــت اخــالق وكفاي وقتيكــى ن

 ساله بود كى تجارب بزرگ25قطعات ابدالى وازبكى مقرر كرد احمدشاه 

.اجتماقى ونظامى را كسب نمود

احمدشاه تحصيالت خويش را بـسطح ان زمـان تكميـل نمـود بـه زبانهـاى

و متناســـب  ــوى ــى قـ ــشر فزيكـ ــرايداز نـ ــى سـ ــغرها مـ پـــشتو، درى، شـ

و دلير بود .االعضاسواركار

احمدشاه ابدالى بطرف قندهار حركـت كردنـد قنـدهارمركز بيـن االقوامـى

افغانستان بود نورمحمدخان به خانهاى غلجايى ازبك، ابدالى، هـزاره، 

و پادشـاهى انتخـاب  و تاجيك پيشنهاد كرد كه جرگه ملى تشكيل بلوچ،

.شود 

درداخـل قلعـه) مـزار شيرسـرخ( در عمـارت 1747اين جرگه دراكتوبر سال

.نظامى نادراباد منعقد گرديد

نو روز دوام داشت درطى اين جلـسات اتفـاق ازان ممكـن نميـشد كـه يـك

ى متعـديخوانين بـه صـفت ريـس مقـرر كنـد در روز  نفر را ازين كانديدها

نهم جرگه كانديدهايكنفر عضوجرگه حكم تعين كردند كى هركـه را اوبـه 

شخــصى حكــم يــك مــرد. ســلطنت انتخــاب كنــد هــم بــوى بيعــت نماينــد 

و او همــان  ــدهارتعلق نداشــت ــه حــتى قن ــه هيــچ قبيل ــود كــى ب روحــانى ب

از كابـل بـود كـى همـه) اليخـور(صابرشاه نام كابلى پسر متصوف اسـتاد 

مــردم بــه او ارادت واعتمــاد داشــتند ايــن صــوفى سياســتمدار برخاســت 

واحمدابدالى را به حيث پادشاه معرفـى نمـود وهـم خوشـه يـى گنـدم را در 

احمدشاه بعد از پادشاه شدن ثابت كرد كـه. عوض تاج بكله او نصب نمود 

و نظـامى ممالـك  اگاه از داخلى كشوروهم چنان مطلع از اوضاع سياسـى

وهم قادر است كه ازين اوضاع بنفع افغانـستان. هم جوار افغانستان است 

عمال اسـتفاده كننـد شـرايط داخلـى واوضـاع ممالـك همجـوار نـيز بـراى 

احمدشـاه توانـست. تشكيل يك دولت مستقل درافغانستان مساعد بود 

درمدت كمى فيودالهاى مسلط منطقه را با اطاعت واتاديه ماليه بدولـت 

.مركزى افغانستان وادارد 

همچنان يك قوت ديگرى هم در هند وجود داشت كـه عبـارت بـود از نفـوذ

و در واليـات هنـد دردربـار دهلـى  سياسى ونظامى افغانهـا در دربـار هنـد

مثل نجيب اله ولد افغان يوسف زايـى افـسر مقتـدرى هـم چنـان درواليـت 

و ابدالى افغـان  كترادرخاباد وملتان سلسله هاى حكمران روهيله وبنگش

ــا قــواى  ــدالى ب ــدان خــان اب ســعداله خــان روهيلــه احمــدخان بنكــش وزان

تمام اين اوضاع احمدشـاه را ازطـرف هنـد مطميـن مـى. زياتيقرارداشتند 

ساخت ودر تاسيس وتحكيم دولـت سرتاسـرى افغانـستان زمينـه مـساعد 

بدســتميداد ايــن اســت كــه احمدشــاه درانــك مــدتى بــه اســانى توانــست 

ــيند  ــستان تارودبادسـ ــان وسيـ ــاتى خوراسـ ــان وازواليـ ــا عمـ ازجيهـــون تـ

.افغانستان را وحدت سياسى بشد 

 سال سلطنت احمدشاه مركزيـت دولـت وامنيـت عمومـى طـورى25در طى

قايم شـد كـه فيـودال ومـالك در رفتـارى خـود نيـست بـه دهقـان مـسوليت

.خودرا دربرابر دولت احساس كرد 

طبقه متوسط وشهرى وتاجرنيزساز ساحه ازادتـر فعاليـت بـه دسـت اورنـد

اين اوضاع در داخل سيستم فيودالى متمركز اسـباب اسـتحكام دولـت را 

و منـورين در امـور نظامـى  فراهم نمود ازطرف ديگـر احمدشـاه متنفيـذين

ومــسلكى اوضــاع اشــتراك داد وهــم انــان رابيــشتر در ســفرهاى جنگــى 

.مشغل نگهداشت 

و تقواى شخـصى او پـدر ميخواننـد احمدشاه را بواسطه خدمات واخالق

 وغازى خطاب ميكردند،

ــاد ــى نهـ ــر نمـ ــاج برسـ ــستان تـ ــه در افغانـ ــود كـ ــاهى بـ ــا پادشـ ــرا تنهـ زيـ

وچپنوموزهمى پوشيد ودرعـوض تخـت بـر زميـن) لونگى(دستياريبست 

مى نشسيت او مـستقيمآ بـا مـردم در تمـاس ميـشد بـا) فرششده(مفروش 

، در حل فصل قضايا بـا انـصاف واز  تواضع وپيشانى كشاده سخن مى زد

احمدشـاه در طـول ســلطنت خـود بـا عياشــى. قـوانين جـدا پـيروى مينمــود 

.وتجمل فرست وحريص نبود

اودر هيچ جنگى از مقابل دشمن فـرار نكـرده بـود ودر برابـرى هـاى كـشور

ــم بــود  قطــع اعــضيى انــسانى رادر مجــازات وخــشوع. متواضــح ومالي

از.وخميــدن را در تــشريفات تحــريم نمــود  او خــانوادى واقــارب خــود را

.مداخله واشتراك در امورى دولت دور نگه داشت 

مصارف دربار را كم كرد ومعاش كاركنـان دولـت وسـپاهى را درسـر وقـت

ــستان  ــدد افغانـ ــشكيل مجـ ــاه در تـ ــه احمدشـ ــم رفتـ ميپرداخـــت روى هـ

و پيشقدم خود ميرويس خان هوتكى است .مرهونخطمشى موسس

احمدشاه در اداريـى افغانـستان تحكيـم بنيـان وحـدت سياسـي را اسـاس

قــرار داد بــراى تحقيــق بخــشيدن ايــن نــصبلعين مــساوات حقوقــى را بيــن 

اهالى افغانستان در نظر گرفت واز لحاظ مذهب زبان ونژاد منطقه وقبيلـه 

 شـهر موجـوده ايـن 1762احمدشـاه در سـال.تبعيض وتفاوت كمتر شـناخت 

شهرى موجوده يى قندهار را به حيـث پايتخـت افغانـستان سـاخت كـى در

داخل ان عمارت مقبره خودش نمونه يى كامـل معمـارى انـروز افغانـستان 

است در مسكوكات احمدشاه عاله رسمى بيشتر به اشكال شمشير سـتاره 

خوشه يى گندم حك شده بود درسكه هاى نقره وطالى احمدشاه ايـن بيـت 

.منقدر بود 

 حكم شد ازقادر بيچون به احمدشاه

 سكه زن برسيم وزر زيشت ماهى تا بماه

، ديــر، در شــهرهاى كابــل، قنــدهار، هــرات، مــشهد، اټــك، پيــشاور

، ملتــان وســرهند مــسكوكات  ، ســند، كــشمير، الهــور هجــات، بهكــر

.پايان.احمدشاه ضرب مى شد

 تشه السه ته م３ دو＊من ي３
درې كاله وړانـدې پـه سـويډن كـې دافغانـانو علمـي او فرهنگـي مركـز پـه

د  د طــب علمــي او فرهنگــي مجلــه د ننگرهــار نوښــت پــه افغانــستان كــې

د4ددې خپرونــې. لومــړي ځــل لپــاره چــاپ شــوه   نــورې ګــڼې ددې ټولــنې

د مــادي چــاپ شــوې، چــې ګــڼ شــمېر ګټــورې ليكــنې، صــحي كميــسون

د حـل الرې او نـور پكـې راټـول شـول  د هغوى المل او . ورځنۍ ستونزې او

د اقتـصادي سـتونزو لـه د څه مودې راهيسې دغه بـا ارزښـته خپرونـه مګر

د چاپ جوګه شوې نه ده  . امله

د نومـوړې روغ 請ـحت پاچـاهي ده، پښتو متل دى وايي نـو كـه غـواړئ چـې

صحي خپرونې څخه افغانان برخمن شي او خپرونه سقوط نـه شـي كـوالى 

د چاپ او خپرېـدو جوګـه  شئ پخپلو مادي مرستو دغه با ارزښته مجله بيا

د ټولـنې پـه النـدې بـانكي حـساب خپلـې مرسـتې رواسـتولى. كړئ  زمـوږ

. شئ 
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د افغانانو علمي او كلتوري ټولنه  په درنښت، په سويډن كې
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 كرهڼيز څېړونكى او ژورنالست نيك محمد هدايت: ليكوال

د ب３ وزلو د افغانستان مخدره مواد
 بزگرانو پلرنی ميراث نه دی

چې دا يو څرگند او روښانه حقيقت دى چې افغانستان يو كرنيز هېواد دى

دي85تقريبآ  د هغـې. په سلو كې خلـك يـې پـه كرنـه او مالـدارۍ بوخـت

د كرنـې وړ ټولـه احصايې له مخې چې اخيستل شوې ده په افغانستان كـې

د 7،80  FAO, UN, ICAARDA ميلونه هكتاره ځمكه موجوده ده چـې
ده  پـه افغانـستان كـې تقريبـآ درې. نړۍ والو موسسو له خوا برابره شـوې

د اوړي گـرم دي برگـران كولـى شـي. ډوله هوا موجوده ده  هغه واليتونه چې

د خپلو ځمكو څخه حاصل واخلي او هغـه  د كال دوه ځله حتى درې ځله چې

د كال يـو ځـل حاصـل  د خپلو ځمكو څخه سيمې چې سوړ اقليم لري بزگران

. اخلي 

، او ښـه، غـوره او صـحيح دهغه شمېر نفوس لـه مخـې چـې اټكـل شـوېدى

د   ميلونو پـه شـاوخوا كـې25احصايه تراوسه پورې اخيستل شوې نه ده،

كــــه. اټكـــل كــــيږي

چــېرې ددغــه شــمېر 

نفــوس لپــاره ســړى 

محاســبه وكــړي پــه 

ــې  ــورت كـ ــه صـ هغـ

ــه  ــې لــــ  7،80چــــ

ــارو ــه هكــــ ميلونــــ

ځمكې څخه ښـه پـه 

منظمــه توگــه پــالن 

ــه  شـــــــــــوې گټـــــــــ

د–واخيستل شي  د هېـواد بزگرانـو تـه ښـه تخمونـه، كيميـاوي سـرې چـې

، اوبو او هوا سره برابښت ولري كمك وشي برگرانو ته ښه الزمه او  خاورو

د اوبـو ښـه سيـستم برابـر شـي الزمـه تكنالوجـي  مسلكي الروښوونه وشي

د كرنيزو محصوالتو لپـاره ښـه ماركيـټ پيـدا كـړ شـي پـه  وركړ شي او هم

د كرنيزو محصوالتو له دركه پـه خپلـه پـوره هېـواد  يقين سره به دغه هېواد

د مخـدره مـوادو تاريـخ. شي  د افسوس خبره داده چې په دې هيؤاد كـې خو

د چا له خوا پر افغاني برگرانو دغـه بدنامـه  نشته والى، او دكوم ځاى څخه

؟  بوټى وتپل شو او ددې علت څه شى دى

د كرنـې وړ ځمكـې څخـه د ټولـې هغـې لكه چې وړاندې ورته اشـاره وشـوه

 ميلونـه هكتـاره ځمكـې4 ميلونه هكتاره اټكل شوې ده يـوازې لـه 7،80

 ميلونه هكتاره ځمكه باندې غنم كـرل2،2څخه گټه اخيستل كيږي چې په

د هېواد يو څه مشكل حل كوي او په ميلونو ټنو خوراكي مـوادو كيږي چې

 جريبـو ځمكـو بانـدې 185000پـه. ته اړتيا شته چې له بهر څخه راوارد شي 

د ال زياتـه شـوې ده او د پخوا په پرتله كوكنار كرل كيږي چې دغۀ احصايه

 ټنه كوكنار حاصل وركوي چې ټول مجموعي قيمت يـې لـه 5000كال تقريبآ 

د. دېرشو ميلياردو ډالرو څخه اوړي په دغه هېواد كـې يـو ميليـون خلـك

د  د 150000مخدره موادو په اسـتعمال اختـه دي او  پـه شـاوخوا كـې خلـك

50 ميلونه هكتاره ځمكه ځنګولونو نيولې چې هغه هم 1،90. هيروين وهي

د چا سره هيڅ فكر نشته د بيا رغېدو يې .٪ له منځه تللي دي او

د د كال پـه اوږدو كـې يـوازې د هيواد بزگران نور كار او مصروفيت نه لري

د هغۀ پټي څخـه ډوډۍ، لبـاس، د حاصالتو په تمه ناست وي خپلې ځمكې

د ژونـد ټـول ضـرورتونه لـه همـدغې ځمكـې څخـه  د نور د بيمارۍ عالج او

، ښـه. پوره كوي د ماركيټ نـه موجوديـت كيميـاوي سـرې د بزگرانو لپاره

د د اوبـو خـراب سيـستم، وچكـالي، تثبيت شوي تخمونـه، ماشـين آالت،

د نظم او  ځمكو ماينونو موجوديت، غيربي، بېكاري، اوږده جنگ ځپلي،

د جايداد په زوره غـصبېدل او داسـې نـور  ، رشوتونه، قانون نه موجوديت

د ... ډيــر عوامــل  افغــاني او نــړۍ والــې مافيــا بزگــران دې تــه هڅولــي چــې

د سـالح  ، د جنـگ اوږدوالـى مخدره موادو كرته مخه كـړي پـه هيـواد كـې

د مافيا حاكميت دې ته زمينه برابره كړېده چې په دې هېواد  موجوديت، او

. كې دا رنگه وضعيت دوام وكړي او دوى له دغه حالته ښۀ گټه پورته كړي 

د هېواد اساسـي ځايونـه، رسـمي پوسـتنه حـتى دولـتي پوسـتونه پـه خپـل

. الس كې واخلي تر څو وكړى شي له دغۀ حالته ښه پوره فايده اوچتـه كـړي

د جنگ په دوام كې خپلې گټې گوري . دوى

دى د كورنيو چارو پخوانى وزير علي احمد جاللي ددغۀ خبرې پوره ثبوت

چې هغۀ غوښتل چې دغۀ خلك رسوا او افغاني او نـړۍ والـې محكمـې تـه

، او  د فـشار لـه وجـې ونـه كـړاى شـول معرفي او اعالن كـړي مگـر جاللـي

د نـړۍ وال هوايـي ډگـر. مجبورآ يې اسـتعفا وركـړه  د كابـل بلـه بېلگـه يـې

ده وكـړاى شـول چـې هـره. قومندان جنرال امرخېل ډېر ښه كارونـه كـول دي 

ورځ زيات شمېر دمخدره موادو لېږدوونكي خلـك ونيـسي او څارنواليـو 

جــنرال امرخېـل لـه مطبوعــاتي رســنيو ســره هــره شــپه. تـه يــې معرفــي كــړي 

، ماتــه  ــوي ــه خلــك گواښــونه ك ــل چــې مات ــوړي وي مركــې درلــودې نوم

، دغه كار مه كوه  هغه بـه ورتـه. ټليفونونه كوي او ماته وايي چې وژنو دې

و مگر نتيجه دا شوه. ويل چې دا زما وظيفه ده  هغۀ پخپله دنده كې بريالى

د خپلـې دنـدې څخـه  د وزارت لـه خـوا د كورنيـو چـارو چې جنرال امرخېـل

د هغۀ پر ځـاى جـنرال حبيـب الرحمـان مقـرر شـو  نـو كـه. گوښه كړاى شو او

د  د مافيـا سړى فكر وكـړي ددغـسې تبـديليو او اسـتعفاوو اساسـي علـت

د هياود ډېرو سيمو تـه ددې. حاكميت څخه بل څه نه دى  زما راديويي سفر

. حقيقت څرگندوى دى

د افسوس خبره دا ده چې افغانستان اوس دومره مشهور شـوى دى چـې پـه

، يا هم لومړي قطـار د توليد او قاچاق په دوهم او د مخدره موادو نړۍ كې

٪ پــورې مخــدره مــواد90 څخــه تــر85پــه نــړۍ والــه ســطحه. كــې راځــي 

په. افغانستان توليدوي د مسلك كه څۀ هم دولتي ارگانونه جوړ شوي دي

د گټــو پــه بنيــاد خلــك  ، قومــي، تنظيمــي اړيكــو پــه بنيــاد ځــاى شخــصي

د گټې څخه يې مصرفونه ډېر دي  ، كه وضع په همـدې ډول. گمارل شويدي

دوام وكړي لرې به وي چې خـوار بزگـران لـه دې جنجـال څخـه خـالص شـي، 

قانون، پارلمان، څارنوالي، محكمې جوړې دي مگر تطبيق يـې نـشته، پـه 

د زور خاونـد  غريب سړي يا وړه رتبه مامور باندې ښه تطبيق كيږي مگر يو

د بنـديز لپـاره پـه رښـتيا. باندې هيڅ اثر نه لري  د مخـدره مـوادو كه څوك

ــل  ــار كــوي وه ســره ك

، تهديــــديږي  كــــيږي

هـرې ادارې كـې .... او 

ــه منجمنـــــت يـــــا  ښـــ

مــديريت تــه ضــرورت 

دا چې په هېـواد. شته 

د ايـساف يـا نـړۍ  كې

ــه  والــې ټولــنې قوتون

 ، شته دغـه حالـت دى

ال پسې خرابي زياتيږي  د هغه اټكل به په دې هيله چـې پـه هېـواد. كه نه وي

د قـانون حاكميـت وي، كـار  د زور پـه ځـاى ، كې قانون تطبيق او پلى شي

د كار او وړ مسلكي خلكو تـه وسـپارل شـي او نـړۍ والـه ټولنـه هـم پـه  اهل

خلكو تـه نـور. رښتيا سره وغواړي چې ددغۀ بوټو كر او صادرېدل بند شي 

، چې خلك عوايد ولري نو ښه ژونـد بـه  كارونه او مصروفيتونه برابر كړي

شي. وكړي  ، لوږه به وركه د مخـدره مـوادو ماركيـټ. بېكاري بايد ورسره

د مخدره موادو كر او صادرېدل به له منځه والړ شي  ، نو . هم بند شي

د مخدره موادو رواك، كر او لـېږدولو مـسئوليت په پاى كې ويلى شو چې

، حكومت او نړۍ والـې ټولـنې پـه غـاړه دى  د افغاني جمع نړۍ والې مافيا

 پاى. او بس
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 ناوړه رواجونه او ناوړه پايل３
زمونږ په گران هيواد افغانستان كـې ډيـرې كورنـۍ اود

ــاوړه  ــو او ن ــاوړه رواجون د ن ــان ــد ځوان ــورې اړون هغــې پ

.دودونو قرباني شوي اودا لړۍ دوام لري

زه ددې سره په تړاو يوه بېلگه ليكم هغـه پـه دې ډول تـېره

:شوې ده

د تعليــم او  يواطرافــي بيوزلــه كورنــۍ چــې پــه كــل كــې

ښــوونې څخــه بــې برخــې پاتــه شــوي وودوى تــر دې حــده

د خالي وچـې ډوډۍ او بـې بـورې  بېچاره او نادارووه چې

و  دغه سـړي دوه ځـوان زامـن او يـوه. چاى توان ورسره نه

د بـل چـا پټـه  پېغله لور اويوه مادندينه درلوده زامنـو يـې

د خــښتو اچــول پيــل كــړه چــې كورنــۍ تــه څــه  ځمكــه كــې

.پيسې راوړي 

د خاوند زوى خبر شـو نـو راغلـو اودوى د ځمكې كله چې

ته يې وويل تاسو دچا په امر اودچا لپاره زمونږ پـر ځمكـه 

د پـالر نـه  كې خښتې اچوئ، دوى ورتـه وويـل مونـږ سـتا

اجازه تر السه كړې زيات غريبان يو عـذر درتـه كـوو مونـږ 

او. ته اجازه راكړئ چې يو څه خښتې واچوو  هغـه نـه منلـه

د وهلو پيل وكړو او مـشر وروريـې ورتـه را  پردوى باندې

چپه كړو دا بـل ورتـه ځـارۍ كولـه چـې زمـا ورور مـه وهـه 

د هلـك سـريې ور  د ځمكې خاوند دده عـذر نـه مانـه مگر

مات كړو كالي يې ور څېري كـړه بيالخـره دا بـل وروريـې 

د ځمكــې پــر  د خالصـون پــه خــاطريې د ورور مجبـور شــو

د بېلچې گذار وكړو اود هغه سر مـات او وروسـته  خاوند

حكومـت را غلـو. ضعف شو څو لحظې ورورسـته مـړ شـو 

د هلكانو پـالر، مـور او خـور  اودوى دواړه يې بنديان كړه

نه وه خبر او په دې طمعه ناست وه چې زامن به يـې پيـسې 

د زامنو پـه لټـه  وگټي كله چې دوى كورته رانغله پالريې

كې شو ځمكې ته راغلـو اود خلكـو نـه يـې پوښـتنه وكـړه 

خلكو جريان ورته ويلي وه كلـه چـې پـالر ددې حـادثې نـه 

خبر شو په ډير غمگين حالت كورته راستون شوى وه كلـه 

.چې دا خبر كورته وړى وو

د مړي كورنـۍ تـه د كلي كور خلكو مشوره وركړې وه چې

د كلي مشران او ماليان يوسي عذر ورته وكړي چې زامن

د كلـي درته را خوشـي كـړي ده دا كـار يـې وكـړو كلـه چـې

د پالر كورتـه يـوړه اول يـې  د مړي سپين ږيري او مشران

ددود له مخې دوعا ورته وكړه اوبيا دامسئله ورتـه يـاده 

د مــړي پــالر جرگــې تــه مــخ راواړولــو چــې ســمه ده  شــوه

د دې بدو مقابل كې دې ماتـه خپلـه  ستاسو لحاظ منم خو

د مجبوريت له مخې ده ومنله كله چـې. پېغله لور راكړي 

كورتـه راغلــو اودا فيــصله يــې كـور كــې لــور او ښــځې تــه

واورله بيا وروسته زندان ته الړو اودا فيـصله زامنـو تـه 

د زړه ســكته وكــړه كلــه چــې كورتــه  واورولــه مــشر زوى

.راغلو لوريې زهر خوړلي وه او مړه پرته وه 

د نــاوړه دودو پــايلې چــې پورتــه ذكــر شــوې دا ډول  داوه

.حادثې په زرگونو تېرې شوي اودوام لري

 محمداقاشيرزاد
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 محمدنوزادي پوهنمل حاجي

؟دی شعر نظمهر ايا
كېـدل تـم لـږ غونـدې بانـدې ليكنـه پر يوه شيراقا حركت صاحب دډاكټرمې موخه ليكنې ددې

، دعلمي) حركت(دچې صاحب حركت.ده ارزونه دپايلو دهغه سره يادونې لنډې اوپه

پـه ښــار كــې  Essenد دجرمــني چـې كومــه جريـدې مياشــنتۍ دوه درنـدې اوكلتــوري سياسـي

د يـې كـښې ګڼـه10او9 پـسې پرلـه پـه جريـدې دنوموړې،دى اوچلوونكى، مؤسس خپريږي

 څېړنيزه اوږده نسبتآ يوه قلم خپلپه الندې سرليكتر) تيوري علمي څېړنه شعرى(

ده دادهخو خبرهحق دخداى.ده ليكلې مقاله  پرمټ مطالعاتو فلسفي ژورو دخپلو هلته چې

دى زور قلم دخپل  ډېرپه ټكي دنظر هكله خپلپه اونثر دنظمده كښې ليكنه پدې. ازمويلې

د فلــسفي. كړيــدى څرګنــد ســره كلمــو ډكــو پــه منځپــانګې نــه لــهاو تفكــر ژور خــو دا چــې دده

 نوروپه پرتهنه ژبې دپښتوچېدي كتابونه هغه كچه پراخهپه سرچينې نږدې ټولې څېړنو 

، عربي مخه يوهله ترمينالوژي شوي كارول نو ټوله خاطر پدې،دي ليكل شوي ژبو

يې دغه ده، دري كچه اوپه لږه فارسي لـږ څوكـهد قلـم كـې برخـه پـه ليكدود پښتود بيا كار

 بالكل مخېله انقطابد بشپړيې زيار دليكنو سره صاحب دډاكتراو پڅه كړى غوندې

.دى كړى خپل قطب مخالف

.شي ونيولكېمخپه الره منځنۍ يوه ترميان قطبونو دواړو ددغوچې ګڼم داغورهخو زه

، لــري ورســره نــه اړه هيــڅ موخــهد ليكــنې اوزمــاده خــبره ضــمني يــوه يــوازې دا يادونــه البتــه

.وي نـه جوګـه هـم به يـې هيڅكلـه قلم زماچې پيداكوي اړتياته بحث ځانګړي دا كار بيا ځكه

:ته خبرې اصليشو رابه

 صاحب حركت اولكه الرې اساسي دوى اونظم نثر لپاره ليكلواو دويلو كښې ادب ژبني په

چې وجود پولي جګې وايي ددغو الرو ترمنځ داسې چې  داوښتوته بلېنه ديوې نلري

شـعرونه ازادچې څنګه لكه، وينمنه دېوال دچين ترمنځ ددوىهمزه. ونيسي مخه رااوښتو

دي او مسجع نثرونه   دهرډول نثر چېرىكه. ددې دېوال دنشتوالي ښه ثبوت او بېلګې

ــاره مطلـــب د ډيـــره اســـانه اوپراخـــه الره دڅرګنـــدولو دپـ بولـــو، خـــو نظـــم بيـــا رښـــتيا هـــم

دا ځكــه چــې.ده الره اوخوراتنګــه وســيله مقيــده يــوه پخــاطر دافــادې دقيقومفــاهمواو ژورو

د په  همدغه.كيږي ګڼل څخه شرطو بنسټيزولهيو نيولكې پام وزن او قافيېپه نظم كې

ــدلو اســانهو اودمطلــب چــې الرې تنګــوي شــرط دى ــه څرګن ــه ت خــبرې ددې. جــوړوي خنډون

 لكههم ترمنځ اوشعر دنظمشى كيدالى اندپه خوزما،دى هم همږغى صاحب حركت سره

.شي ګوتهپه اړيكې يوډول ورتهته مناسبت ترمنځ دنثراونظم

، عواطفو، داحساساتو شعرزموږچې مني دكومې دزړههم داخبره صاحب حركت چېرې كه

د دتخيل يوازېچېدي ټكي هغه ،اوداخوټولهده څرګندونه اړيكو اوارزښتناكو غريزو

 ورپغاړه رنګين امېلونهته پېغلې دشعريت شعركې اوپه پيداكيږي كښې په صندوق خزانې

 دمخ، لوټوي الره پرنيمه كاروان دمشكو راروان دختنهيې سره خوشبوييپه دزلفو، كوي

 خولې دشرم پرمخ دپلوشو دلمراو غوړوي تورپوړنى پرسپوږمۍ تجلو يې دڅوارلسمې په

دنه چې دلندن رانيسي ګرېوانهله ناظمي لطيف محترم ولې نوبيا..، راماتوي خپرېـدونكې

:دي ليكلي كښېيې ګڼه6په دجوزادمياشتې كال 1381د جريدې محبت

كـړي، ډېـر بيـان حقيقـت منونكـى اوانكار نـه مفكوره عالي هرڅومرهكه يوكالم وايي پوهان”

 ويلوينه منطق شعريپه يعنې،وينه پكې خوكه شعريت ولريهم قافيهاو وزن ښه

يې دتخيلاو شوى دى وړانـدې پـه نظر ددې”دى نظم بلكهنه شعر نوهغهوي كمزورى عامل

: ښيي غبرګون داسې

مفكـوره عـالي چـې كـالم كـوم، يـم عقيـده پـدې خـوزه وايـي داسـې بـه پوهـان كـوم نه پوهيږم”

 نوحتمآ ولريهم قافيهاو وزن اوډېرښهوي كړى بيان حقيقت منونكى انكارنهيې اوهم ولري

” نشي څخه منكر دارزش دهغهبه هيڅوكويهم نثر اوكه ولريهم شعريت اصطالحپه به

ديوهيا مفكورې عالي ديوې شعريتچې ووايم بايد وړاندېپه دلوړغبرګون صاحب دحركت

 اوقافيه وزنچې داځكه ندي زېږنده قافيې اوښې وزن دښه اوياهم حقيقت منونكي انكارنه 

 نـه دانكار. نشي كيدالى ګڼل شرط كافي هيڅكله ولېدى شرط يوحتميكې شعر منظوم په

هــم كــې نــثر يــا نظــم پــه، خوالڅــه شــعركې پــه بيــا بيــان مفكــورې عــالي اويــا حقيقــت منونكــى

 نظم، دنثر ټكي دغهچې نشتهشك هيڅكېدې مګرپه.برېښي راتهنه شرط ضروري كوم 

صـــاحب نـــاظمي يـــې څخـــه دارزښـــت چـــې زيـــاتوي يـــې اوښـــكال بډايـــه منځپانګـــه اوشـــعر

 خپلكې اوشعر نظمپه دواړه انځورونه اومجازي حقيقي.كړى ندى انكار هيچرته هم

. لري ځايونه

كې9پاتې په  مخ



 سوي６ن-ډاک＂ر نجيب اهللا زاخ５لوال
 دافغانستان خرابه روغتيايي وضعه

د يـو داسـ３” دافغانستان روغتـيـايـي حـالـت
راتلونکی خراب روغتيايي حالت وړاندوينه کوي 

د خلکو له ياده وو＄ي ”.چ３ ＇ونامي به
د عام３ روغتيا وزير ډاک＂ر د افغانستان دغه ！کی

.فاطم３ له خوا دی
د همدې ！کو په نظر ک３ نيولو سـره اړشـوم چـ３
د افغانستان روغتيايي په خراب دوس تر بريده

. حالت ل８ ＇ه وليکم 
د ＇ـونـامـي هو دا يو ＇رگند حقيقت دی چ３ کله
د خلکو غونی زي８ شي ＇ونامي  نوم اور４دالی شي

د هند په بحر ک３ رامين＃ تـه شـوه �٢٠٠په  کال
چـ３ پـ＂ـه. کسانو پک３ خپل ژوند له السـه ورکـ７و) ٣٠٠٠٠٠( چ３ ＇ه له پاسه 

د سونامي ＄پلو مرست３ ته هرچا ورودانگل اود هـغـوی السـنـيـوی  ن７ۍ واله کچه
د کوم روغتيـايـي نـاوريـن. ي３ وک７و  د دا مهال چ３ افغانستان په ر＊تيا هم مگر

د ＇ونام３ ＇خه ＇و＄لی سخت دی .＇خه تيري８ي، دا
په دې منا چ３ دا حاالت په يو چپ حالت ک３ ورځ تر ورځ سختي８ي اوپه زرونـو
د خراب روغتيايي حالت له امله خپل ژوند له السـه ورکـوي  . کوچنيان او ميندې

د فارسي ژب３ دهغه متل پر بنس چ３ وايي ) مشت نمونه يی خروار( اوس زه
ب５لگ３ وړاندې کوم چ３ کولی شو پر４ک７ه وک７و چ３ ايا په ر＊تيا هم افغانسـتـان

د يو خطرناک ناورين سره مخ دی او کنه  .د ＇ونام３ ＇خه ＇و واره زيات
د) ٧٠٠( هره ورځ کـلـونـو ＇ـخـه کـم دی دهـغـه	کوچنيان چ３ عمرونه ي３

ناروغيو له کبله خپل ژوند له السه ورکوي چ３ هم ي３ درملنه شته او هم وقـايـه 
د بـابـ５ـ７ي. ک５دای شي  د حـمـل اود هـغـ３ ( ياهر شلو دقيقو کـ３ يـوه مـ５ـرمـن

compltion (د له امله خپل ژونـد لـه السـه ورکـوي چـ３ پـه افـغـانسـتـان کـ３
په نشتوالي سرب５ره کـلـتـوري سـتـونـزې) BHC( بنس＂يزو روغتياوې زده ک７و 

د کـلـتـوري. هم پک３ ستره ون６ه لري  په دې منا چ３ په افغانسـتـان کـ３ ＊ـ％ـ３
بنديزونو له امله نشی کولی چ３ په نارينه ډاک＂ر ＄ان معايـنـه کـ７ي او يـا ورتـه 

د حمل او ز８４يودن په اړه الزمه الر＊ونه او معـلـومـات ورکـ７ي  دا. نارينه او ان
د ز４ـ８يـدو  د ننه د کور چـارې) والدت( چ３ دافغانستان په لرې پرتو سيمو ک３

د ب３ تجربه ＊％و لخوا ترسره کي８ي، چ３ خراب بـ５ـ７نـی حـالـت  زياتره وخت
د. رامين＃ ته کوي  د کـلـتـوري پـابـنـديـو سـر بـ５ـره ＄که په لرې پرتو سيمو ک３

د سرکونو خاموالی هم ددې م７ينو له پاره عمده فـکـتـور  ترانسپورت نشتوالی او
دی اولدې ور اخوا په ！ول هيواد ک３ يوازې درې زره ډاک＂ران په چوپـ７ بـوخـت 

يـ３ ＊ـ％ـيـنـه ډاکـتـرانـ３
١چ３ له دوی ＇خه يو پر شپ８ يا پـه سـلـو کـ３. دي
د نفوسو په نظر ک３ نيولوسره افغانستـان دا مـهـال لـ８. جوړوي د افغانستان خو
 تر ل８ه 

د راپـور لـه مـخـ３ پـه. ته اړتيا لري ( Midwives)قبله) ١٠٠٠٠( د يونسيف
د د مـ７يـنـ３ لـه املـه	ن７يواله کچه افغانستان د کم عمر ماشومـانـو  کلو ＇خه

ده. ＇لورمه درجه دی د م７ين３ عمده المل سارا ناسـتـه د زياتره کوچنيانو . چ３
د روغـتـيـايـي د محيط خرابوالی او د پاکو او معدني اوبو نشتوالی، داوس５دو چ３

د ！ولو ناروغيو عمده فکتورونه دي  د شـري ٢٠٠١په. زده ک７و کموال کال ک３
(Measle) )پ５＋３ ثبت شوي) ٨٧٠٠.

د پ５＋ـو لـه املـه Plioگوزڼ د گوزڼ هـيـواد
په ن７ۍ واله کچه ک３ افغانستان
د راپور له مخ３ دماينونو په پرتله زيات ماشومـان گـوزڼ لـه ١٩٩٧د. دی کال

هر. امله معيوب شوي دي  د�٨ماشـومـانـو کـ３ ١٠٠٠٠يا ن３ په مـاشـومـان
دي) －وزڼ( پوليو  د پام وړ روغتـيـايـي. امله معيوب شوي لدې ور اخوا مالريا هم

د  د افغانستان د مـالريـا�١واليتونو ＇خه يوازې٣٢ستونزه ده چ３ واليـتـونـه
. ميلونه خلک په مالريا اخـتـه کـيـ８ي٣سيمي دي چ３ په دې سيمو ک３ هر کال 

)چ３ په کوچنيانو ک３ دماغي مالريا pf )  د تـل لـه پـاره يو خراب دماغي حالت
فيصده خلک ددرمـلـنـ３ او تشـخـيـص ＇ـخـه٢٠له دوی ＇خه يوازې. پري８دي

.برخمن دي
خـلـک پـه روانـي نـاروغـيـو اخـتـه ٪	٩د ن７ۍوالو ＇７５نو له مخ３ دافغـانسـتـان

ک３.دي دي ٪٢٠/٣٠چ３ په دوی .ي３ په دماغي ناروغيو اخته شوي
چ３ دغه. کله چ３ رواني ناروغي پرمختگ وک７ي په خرابو دماغي ناروغيو اوړي

د ！ول عمر لپاره انسان ＄وروي  د. حالت بيا د هـيـواد پـه سـطـحـه موږگورو چ３
د پالن３ او درملن３ کوم مرکز نشته اونه ورته ＄ـانـگـ７ې پـامـلـرنـه  رواني ناروغيو

د. شو４ده  د سـمـولـو اود هـغـوی د طرځ او تـفـکـر چ３ درواني ناروغانو دژوند
د ليرې کولو او غو！و  د حلولو او خال請ولو په الر ک３ کو！ـلـي  complexمشکالتو

.گامونه واخلي
د سترگو ليدلي حاالت معلومات پالس ک３ لرم پـه خـتـيـزه زه چ３ تر کومه حده
سيمه ک３ به چ３ ＇ومره رواني ناروغان، رواني کلينيک ته راغلـل نـو يـوازې بـه 
د ارام لــــه پــــاره نشــــه راوړونــــکــــي درمــــل  د عصــــابــــو  دوی تــــه

sedatise trangulizer –anti acid i B, blocker اوtonic ورکــول کــ５ــدل
د پـيـدا  د نـاروغـ９ د ناروغيو ا請لي الامل نه په گوته ک５ده او نه ور＇ـخـه ددوی

اود. چ３ ا請لي ستونزه پيدا او له مين％ه يـوسـي. ک５دولو عامل په اړه پو＊تنه ک５ده 
＄ين３ کلتوري عاداتو او رسومو له امله زياتره ناروغان زيارتونو ته وړل ک５ده او 
د عام３ روغتيا په رواني کلينک ک３ هـم  هلته په ＄ن％يرو ت７ل ک５ده او ان دا کار

.تر سترگوک５دو 
د ژوند تهديد کونک３ ناروغي ده چ３ پـ５ـ＋ـ５ـدل ورځ پـه ورځ پـه اي６ز هم يو

.افغانستان ک３ مخ په زيات５دو دی
د  oraد د راپور له مخ３ يوازې 	٢٠٠ن７يوال３ موسس３ د ايـ６ز	٣کال پ３＋５

د السه ورک７ی وه .ثبت شوي دي چ３ په دوی ک３ درې تنو ي３ خپل ژوند
داچ３ په افغانستان کلتوري ستونزې دي زما په اند دغه شم５ره ډ４ره زيـاتـه ده
د ناروغ９ په نوم ＄ان ثبت ک７ي شـايـد دغـه  د اي６ز ＄که هي）وک نه غواړي چ３

. پای.شم５ره تر زرونو پورې وي

8 د20پن％م کال پرلپس３ کب 1385－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

 پيغام
د علمي او كلتوري مركز خپرونه د افغانانو ټولو)نوې هيله(په سويډن كې

د  د ښـځو د نړۍ په هر ځاى كـې چـې ژونـد كـوي افغاني خويندو ميندو چې

د راتلو په مناسبت مباركي او نيكې هيلې وړاندې كوي .نړۍ والې ورځې

!درنو افغاني خويندو ميندو

د تاريخ پـه د خپل حق اواز پورته كړى، د نورو ښځو په شان د نړۍ  تاسو هم

د وطـن پـه ازادۍ گټلواقتـصادي سياسـي ټولنـيزو اوږدو كئ افغاني ښځو

د نارينوو سره گـډه ونـډه اخيـستې ده امـا پـه تاسـف سـره پـه تـېرو  30برخو

د پرديو په لمسون وتپـل شـو او كلونو كې چې زمونږ پر خاوره لعنتي جنگ

په دغـه بـدو شـرايطو كـې افغـاني خوينـدو ډېـرې. دا لړۍ تراوسه دوام لري 

 ، د كورنـۍ غـړي ، ، خـواږه اوالدونـه د ژوند خواږه ملگري قربانۍ وركړې

د السه وركړه .خپلوان يې

د مهاجرت ترخـې شـپې او ورځـې د هيواد پرېښودلو ته مجبورې شوې جبرآ

د ســوله غوښــتونكو  د نــړۍ د تــېرو پنځــو كلــون را هيــسې يــې تــېرې كــړې

د حقوقو له پـاره  د ښځو د كوښښ او زيار په اساس په نوې اداره كې ملتونو

د حقوكـو مـستقله اداره يـې ايجـاد كـړه  د بـشر د ښځو وزارت تشكيل كـړو

د پيـسو پـه بـدل كـې خرڅـيږي اما په تاسف سـره تراوسـه افغـاني پېغلوټـې

د خپـل  افغاني نجونو ته دا حق نه وركول كيږي چې په خپلـه خوښـه او اراده

.ژوند ملگري ځانته انتخاب كړي

بله ناوړه او غيرې انساني پديده چې اوس را ايجاد شوې هغه په گران وطـن

د ټوكپواالوو زور دى  د خپل ټوپك او زرو په واسـطه. افغانستان كې دوى

ا خپل اواز ټولـې نـړۍ.د پرديو لورگانې ځانو ته واده كوي  د افغاني ښځو

د حقوقود څار ډلې ته ورسول هيچا ددوى اواز وانه ورېدو نو ځكـه  د د نشر

دوى دې ته ترجيح وركړه چې ځان وسوزوي يا زهر وخـوري يـا ځانونـه خپلـه

.له مينځه يوسي

د حق نه دفاع كړى يايې ښځينه نجونو ته تعليم او د ښځو او هغه چاچې چې

د عمـه خالـه جانـه  د بېلگې په توگـه تربيه وركړې بېگناه شهيدانې كړي چې

د كنړو په واليت كې يادولى شو .او دوه تنه ښوونكي

د اســالمي اصــولو او مدنــي د افغــاني خوينــدو لــه پــاره د نــوې هيلــې اداره

.قوانينو په رڼا كې ازادي غواړي

په پاى كې تاسو په وطن مينو افغاني ميندو خويندو ته يو ځل بياد دغې

 اداره.وياړلې ورځې مباركي وايو 
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 د＊％و ن７ۍ واله ورځ-د مارچ اتمه
د ښـځو نړيـوال ازادي 1910 كاله پخـوا چـې97پوره  كـال سـره سـمون لـري

د حقه حقوقو او ازاديو له پاره په نړى وال جنبـش د ښځو بښو ونكي جنبش

.واوښت 

د 1875په كال د فـابريكې كـارگران ښـځو د نساجي د نيويارك د مارچ  اتم

ــزي ــاره ســوله اي ــاتوالي لپ د زي ــي او معاشــونو د ښــه وال د شــرايطو كــار

د استثمارگر رژيـم پوليـسو لـه خـواد سـالح پـه زور پـه  مظاهرې وكړى اما

د. ډېر بـې رحمانـه ډول سـركوب شـوې  امـا دغـو قهرمـانو او مبـارزو ښـځو

حاكمانو زورواكۍ ته تسليم نشول او په ډېر زړورتيا او قهرمانۍ سره يـې 

د 1908په كال. خپلو مبارزوته دوام وركړو  د مـارچ  نېـټې سـره برابـره8چې

د امريكا دسوسيالست گوند يوه كمېټه تردې عنـوان النـدې چـې ښـځې وه

د رايې وركولو حق تر السه كړي جوړه كړه .بايد

د ملي ورځې په نوم كې اعالن 1909په كال د ښځو  دغه ورځ په امريكا كې

د ډنمـارك 1910په پاى كې په كال. شوه د سوسياليستان كنگرې لخوا چې

د كالرازتكيـن لخـوا كنگـرې دغـه د كوپيهاگن په ښار كـې دايـره شـوې وه

د حاضـرينو لخـوا پـه خـورا د ورځې په نوم پيشنهاد شـوه چـې د ښځو ورځ

د مارچ په اتمه نېټه په ميلونونو ښـځې 1911په كال. احساساتو بدرگه شوه 

د دسويس، المان استرليا او نورو هيوادونو دكار كولو، رايـې وركولـو او

. حرفوي زده كړو په خاطر مټيگونه، مظاهرې او كنفرانسونه سـرته ورسـول 

د ټولـنې نيمـايي جـوړوي تـر دغـه وختـه دوى خاموشـي اخطيـار ښځې چې

د غه حركت په نړۍ كې عظيم او لـوى  كړې وه له دغې ورځې وروسته دښځو

.سياسي، ټولنيز، اقتصادي او انقالبي بدلونوه راوستل 

د كال د روسي د روسيې ښځو زياته ونډه درلوده پـه 1917مثآل  انقالب كې

د د مــارچ د 1917اتــم د كــار نــه د روســي كــارگرانو د روســيې ښــځو  كــال

خارجولو په خاطر په لويو اعتصابونو او مظاهرو الس پورې كړو په نتيجـه

د نـه  د ښـځو د اكتوبر انقالب بريالى شـو د روسي كې څو مياشتې وروسته

 1975ستړې كېدونكو مبارزو نتيجه وه چې ملگرو ملتـو لخـوا دا ورځ پـه 

د نړۍ والې ورځې پـه نـوم ونومـول شـوه د ښځو  كـې دوه 1977پـه كـال. كې

د نړيوالــې ورځــې پــه نــوم د ښــځو ځ د يونــسكو لخــوا داور كالــه وروســته

د خپلو دغه روا او پـر ځـاى تالښـونو پـه. معرفي شوه  د ښځو نړيوال جنبش

د د كـار كولـو رايـې وركولـو پـه خپلـه خوښـه د لومړي ځل لپـاره نتيجه كې

د  د نـر او ښـځې د سياسـي كـار فعاليـت كـې گـډون كولـو كورنـۍ جوړولـو

د. برابرو حقوقو درلودل اور تر يو حده ترالسه كـړل  مگـر تراوسـه هـم ښـځې

و پـه شـان واك تـر  د نارينـه خپلو ټولو روا حقونو څښتنانې نه دي او نـه هـم

السه كړى كـه زمونـږ هيـواد افغانـستان پـه دقيـق ډول تـر مطـالعې النـدې 

ونيول شي زمونږ ولس اوټول وطنوال ته جوتيږي چې په تېرو دېرشو كلونو 

د پردويو په لمـسون او ښـكاره الس وهنـو زمونـږ  كې دغه لعنتي جنگ چې

د ټولنې يو لوى قشر يعنـې  ، په دې جگړو كې زمونږ پر خلكو تپل شوى وو

د نارينوو سره يو ځاى وځورېدې، قرباني يې وركړه، اواره شـوې،  ښځې هم

د مـالونو او حيوانـاتو پـشان وپلـورل شـوى او دا لـړۍ  بې عزتي يې وشوه،

د جنگونــو پــه دوران كــې يــو تعــداد خلكــو زر او زور. همــداوس دوام لــري 

د همــدې زرو او ټوپــك پــه واســطه يــې درې او څلــور ښــځې الســته راوړو

د ښــوونې  د ښـځو ځـانونو تـه واده كـړې حـتى دسـپي ســره يـې تبادلـه كـړې

د واده كولو حقونه يې ورڅخـه واخيـستل  . روزنې ،كار كولو، پخپله خوښه

د نړيوالـو زياتـې سره لدې چې په افغانستان كې په تېرو پينځو كلونـو كـې

د نـورې متمـدنې نـړۍ  د افغانستان ټولنه كې هلې ځلې روانې دي چې گويا

د. په شـان بدلونونـه راولـي  د بـشر د ښـځو وزارت يـې تاسـيس كـړو مثـالآ

د ښځينه شـاگردانو لـه پـاره  حقونو مستقله اداره يې فعاله كړه په هيوادكې

د رايـې وركولـو زمينـه امـده كـړه امـا ددې  د تحصيل او كار كولـو زميـنې،

د هغـه چـا الس سره سره په افغانستان كې په ټول هيواد كې التر اوسه واك

د  ، د ښــځو ســره كــامال بــې عــدالتي كــيږي ناحقــه وژل كــيږي كــې دى چــې

د پيسو په بدل كـې ددوى خوښـې پرتـه  تحصيل زمينې له مينځه وړل كيږي

په ډېر ظالمانه ډول خرڅيږي همدا علت دى چې په په تېرو دوو لـسيزو كـې 

، تـر اپارتمـانونو يـې ځانونـه را گـوزار  په سـلگونو ښـځو ځانونـه وسـوزول

د ښــځو وزارت اود بــشري  كــړل، زهريــې وخــوړل پــه لــسگونو شــكايتونه

حقوقو نړيوال سازمان ته وسپارل اما تراوسه هيچا ددغـه ښـځو اواز وانـه 

د حق وركول تامين كړل زمونږ پـه هيـواد افغانـستان  ورېدو او نه يې ددوى

د تحـصيل  د نجونو لپاره كې داسې په لسگونو ولسوالۍ او كلي شته چې

د ښځو له جملې څخـه  كولو اجازه نه وركول كيږي داسې ولسوالۍ شته چې

د تېري پر وړانـدې  يې يوه هم سواد نلري نه په دې پوهيږي چې ددوى پر حق

چــا تــه خپــل شــكايتونه وكــړي دوى يــوازې داســې وايــي چــې زمــا قــسمت 

پــه حقيقــت كــې دوى نــه پــه. خــراب دى او زه بدبختــه دونيــا تــه راغلــې يــم 

اسالمي اوصولو اونه په مدني اوصولو كې معلومـات لـري ځكـه بېـسواده 

د خپل حق په اړوند او په څه شكل پلټنـه وكـړي  . انسانان نشي كوالى چې

د نـړۍ ټولـو د نـړۍ والـې ورځـې پـه مناسـبت د ښـځو د نوې هيلې خپرونـه

د افغانستان ځورېدلو او كړېدلو خويندو او ميندو ښځو او په خاصه توګه

او پـه دې هيلـه چـې زمونـږ دوطـن بـاتورې. ته ددغـه ورځـې مبـاركي وايـي 

د اسـالمي  د نورو ښـځو پـه شـان دا چـانس تـر السـه كـړي چـې د نړۍ ښځې

د خپلــې  ، د كــار، تحــصيل د مــدني قوانينــو پــه رڼــاكې د دنيــا اوصــلو او

د رايې وركول په ټولو سياسي، ټولنيزو، اقتـصادي ،او  خوښې واده كول،

.نورو فعاليتونو كې په پوره ازادۍ سره ونډه تر السه كړي 

 په درناوي، محمداقا شيرزاد

د بيا اوتخيلدى تخيل مور زېږونكې دشعريتچېدهوړ ديادونې خبره دا

 دحركت سببه دهمدغه. كوي فرق سليقوسره دذهني اومادي شاعر هر

شوى قبول يودټولولخوا دشعرلپاره واييچېده رښتيا خبره صاحب

نه كار مشكل ځكه پيداكول دواحدتعريف لپاره دنظم.وجودنلري تعريف

ياشاعر ځانګړي څېړونكي دهرچې كوم عنصر دتخيل هلتهچې برېښي

.دى، كمزورى لري تفاوت لپاره

: ليكي وروسته ترډېروپخوڅرګندونو صاحب حركت

 سره ددېزه. شويده بدله نوم شوى منلپه لپاره دنظمهم دشعركلمهنن”

 دكلمې دنظم كښې ليكنه پدېهمزهبه لدې وروستهاو نلرم اختالف كوم

په داخبرهته صاحب حركت غواړم خوزه” استعمالوم كلمه دشعر پرځاى

مګر استعمالوي معنا يوهپه اونظم شعر رښتياهم وګړي عامچې كړم ګوته

چې پايلې ددې ستاسېبه توګهپه دنتيجې دعلمي څېړنې  دشعر سره

 كولوته قناعت څوك،دى نوم شوى لخوامنل يودټولو لپاره دنظم كلمه

.كړينهښه زړه

 تيورۍ دشعرى سرليك ليكنې پورې زړهپه دخپلې صاحب حركت داچې

او پدېدى داپخپله،دى څېړنه ټاكلۍ علمي يېدې مقيدوي  اړباسي ته

 ونه دشعركلمه پرځاى دكلمې نظم پيروئ دهرسادهپه وګړو ترڅودعامو

په كله څرګندونې..... غريزو، مينې، عواطفو، احساساتود هغه.كاروي

شو هرنظم پرژبه دحميدماشوخېلچېدي څرګندونې همدغه. موندالى

د يې ورتهنه خونابله زړه دزخمي، خپره نغمه مرغه بسملد نيم يې 

يېله، دحيرت راوست موجوپه اباسين وينو  وتلوته فوجونه ښاره

 ورتهيېنه تصوير داشنا ليلې دښكلې نقش دمجنون پرزړهاو وهڅول

به نوحميد واىنه برمه نرۍ دتخيل دغهكه. كړه جوړه معما  هيڅكله بابا

. واىنه شوى جوګه كولو دسوري دويښته هم

مو هرليكونكى دنظم غوندې زماچېدى كمبود برمې نرۍ ددغې دتخيل

.شونه شګاف

كې11پاتې په  مخ

د20پن％م کال پرلپس３ کب 1385－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

 .... نظمهر ايا
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 کـــه الس م３ پورته ک７ نو خامخا جانان به غـــــواړم
 ＇ــــه ب３ ايمانه دومـــره نه يم چ３ ايمان به غـواړم

“اجمل اند”

 عبدالمالک ب５کسيار

ــ３ ــار کـ ــه دې ＊ـ ــول دي او وژل دي پـ  وهـــل دې ！کـ
 ＇ــه نــوې خــبر نــه ده داســ３ تــل دي پــه دې ＊ــار کــ３
ــور دی ــ６ چ ــدې － ــه ســرمايه بان ــت پ د مل ــک او د مل
 چارواکي ل／يا خپل من＃ ک３ و４شل دي په دې ＊ـار کـ３
ــ７ي ــو و－ـ ــ８ي مـ ــا ده بـــس ډ４ر４ـ ــه دوعـ ــ ن５کـ د ب５ـ
 س７ي خو خورم قسم که پوره شل دي په دې ＊ـار کـ３
 خوشحال پک３ يو هم نه شته چ３ نن， پر افغان وک７ي
ــه دې ＊ــار کــ３  مــخ هــره خــوا چــ３ اړوې مغــل دي پ
ــه ــن تــ ــي دې وطــ ــا رادرومــ ــامي دونيــ د تمــ ــده  چنــ
 عجيبـه ده خـو خلـک تـرې غافـل دي پـه دې ＊ـار کــ３
د ب５／نـــــــاوو ــي ســـــــزا ــه ډزو ورکولـــــــی شـــــ  پـــــ
 چــ３ کــ７ې يــ３ －نــاه ورتــه بــ＋ل دي پــه دې ＊ــار کــ３

د غليـــم چـــ３ ب５کـــسياره نيرنـــ， بانـــدې پوهـــي８ي
 دا چا ويل چ３ ！ـول خلـک جاهـل دي پـه دې ＊ـار کـ３

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

د20پن％م کال پرلپس３ کب 1385－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

“اجمل اند”

 كـه الس مـې پورتـه كـړ نـو خامخـا جانـان بـه غـواړم

 څــــه بې ايمانه دومــــره نـه يـم چـې ايمـان بـه غــواړم

ــه حــق غــواړي خلــك ــه زورورو ب ــه راځــي ل  ورځ ب

 زه بــه دا ســتا مخكــې والړ يمــه، ګرېــوان بــه غــواړم

ــاران ــه لمــر كــې ب ــو پ ــېږي ن ــوه دوعــا قبل  كــه مــې ي

 سـره زرغونــه لكــه لينــده پــاس پــه اســمان بــه غــواړم

 دومــره اســانه دومــره ژر نــو ځــنې څنګــه تــېر شـــم

ــه ــواړم! جانان ــه غ ــاوان ب ــې زړګــي ت د خپــل ټوټ  زه

د وخـــت ــوداګرو ــړي سـ ــرو كـ ــې ګـ ــونه مـ ــم السـ  منـ

 خو كه مې خوله په واك كې وه افغانستان به غـواړم

 فاروق خان

د ＊％و ن７يواله ورځ  ده نومول شوې په اتم دمارچ
د جهان ＊％３ نمان％ي دا په زړه پورې ب３ مثاله ورځ

د زرو ډيوې بل３ شوي دهرکور په تيارو ک＋３
 راوتلي ＊％３ د＇اوروديوالو＇خه ده خوشحاله ورځ

 ！ولو ＊％و الر دسول３ انتخاب ک７له دسول３ په ر１ا ک３
 دموراودماشوم لپاره غواړي ＊ه سمباله ورځ

 دعلم اوپوه３ مشعل گرزوی په الس ک＋３ وهرلورته
د و請ال لپاره کله خو＊وي ＇وک ب３ و請اله ورځ
د جنگ پر ضدي３ واخيستلواچت اوچت گامونه بيا

 د＊％و پيوستون ده غوره ک７ې ب３ جنجاله ورځ
د ＊％و داوږدې مبارزې په نتيجه ک＋３ شوه حا請له
د ＊％ودا وياړل３ با اقباله ورځ  پر مهال سمه راغل３ ده

د خال請ون لپاره نورو  ＊％و خپله مال ت７ل３ دهستاس３
 تاس３ هم دنوروسره يو ＄ای ونمان％３ په دې نورماله ورځ
 ستاس３ ددې ور＄３ موسسه نوميده کالره زيتکين
د شپيتو کالو ＇خه ي３ سره ورځ تربل３ وه فعاله ورځ

 ＇خه ت５رشپيته کلونه شولپه دې مبارزه ک３ ي３ دشپ８اويا
 ددې مدې په ترڅ ک＋３ هي＆ ورځ نه وه ب３ مهاله ورځ
 فاروق وايي تبريک ستاسي دور＄３ تاسو ＊％و ته

 دوطن محرومي ＊％３ هيرې نک７ئ په همداس３ با کماله ورځ

 به ياد هلمند ،شبرغان وترکستان وطن
 ازياد نبرم مار چمچمه پر زهر دامان وطن

 زمان ان رسيده تا منتظر فردا نبودن
 در تاريکی شب تقديم نمايم به زنان وطن
ب نهادت  بجايی الف تاريکی به مهارت

و مادران وطن  ازطرف فاروق به شما خواهران

)امانت(ياسين

 غا！ولو غ５ــــ８ه وا ک７ه
 بهار راغ３ بهار شين سهار

 سالي３ نجونوپه الس ک３
 بهار راغی بهار ک７ی سينگار
 بلبالن په ترانو شول

 بهار راغی بهار زرغون زما ديار
 مبارک مو نوی کال شه افغانانو

د ديدار  بهار راغی بهار جشن
 سوله او وروري ک７و وطنوالو

 بهار راغی بهار يو اوبل ته په جار جار
 دنوروز جن６ه شوه پورته په مزار
 ياسينه گالن پاش ک７ه په امبار

 بهار راغی بهار

 ＄وانيمرګ طاهر فرهاد

د هــــــر يــــــوه انــــــدام خالقــــــه  زمــــــا
ــه ــنده خدايـــــ ــپ５）ل３ هنر＊ـــــ ــا ســـــ  زمـــــ
 نـــور نــــو تـــر ســــتوني راخلـــتي يــــو مــــوږ
 لــــه داســــ３ ويــــن３ ويــــن３ ژونــــده خدايــــه
ــه ــوې －يلــ ــنه شــ ــ３ راشــ ــه زړه کــ ــا پــ  زمــ
 پــــه يــــو فريــــاد پــــه يــــوه ســــوال اوړم
د چـــا لـــه و４ـــرې چـــ３ کـــافر مـــ３ نـــه کـــ７ي
د زړه 請ـــدف کـــ３ پـــرې ＇ـــوم کـــال اړوم
ــم ــ３ وايـ ــار يـ ــه جـ ــه پـ ــ３ وايمـ ــو اوس يـ  خـ
 تــــه لــــه ماضــــي او حالــــه ＊ــــه خــــبر وې
ــدې ــا３１ ليـــ ــوم پـــ ــي البـــ د راتلونکـــ ــا  تـــ
د زمــــــان３ لــــــه تالــــــه ＊ــــــه خــــــبر وې
د بـــــشر جــــــوړول  تـــــا چـــــ３ الســـــونه
ــه 請ــــمد ووايــــي ــه بــ ــا و４ــــل چــــ３ ماتــ  تــ
ــه ــپ５）ل３ －وتــــ ــر دې ســــ ــشهد پــــ د تــــ
 يـــــــوازې ماتـــــــه بـــــــه احـــــــد ووايـــــــي
د تـــــشهد پــــــر －وتــــــه  خـــــو دا بــــــشر
ــه وژنـــي ــل ورونـ ــوي خپـ ــان３ کـ ــره کـ  ＇ومـ
ــي ــه وايـــ ــمد نـــ ــه 請ـــ ــد تاتـــ ــه احـــ  تاتـــ
ــه وژنـــــي ــد－ان ســـــتا اميدونـــ ــتا بنـــ  ســـ
ــ３ ــه شــ ــه نــ ــ３ ناراضــ ــه چــ ــپ５）ل３ ربــ  ســ
ــه وه ــه بــــ ــ８ه بدرن／ــــ ــه لــــ ــا －يلــــ  زمــــ
ــوم ــم کــ ــا هــ ــه بيــ ــتنه درنــ ــو دا غو＊ــ  خــ

 که دماش３ －وته مو هي＆ نه وی نو ＇ن／ه به وه

د مياشـــتې پـــر 2006د د نومـــبر د25م كـــال  نېټـــه

د د مالمو په ښار كې ځوان نسل او سـالمه (( سويډن

،)) روازنه  تر نامه الندې علمي كنفرانس جـوړ شـو

نومـوړې. چې په پاى كې يې يوه مشاعره هم درلـوده 

د شــــمعې شــــېرزاد پــــه النــــدينې شــــعر  مــــشاعره

:پرانيستل شوه

د ＄مکـــ３ ＊ـــاپ５رۍ يـــم زه يوه جيـــــن９ يــــــم
ــم ！ولو باندې －رانه يم ــ９ يـ ــو －اللـ ــر －لونـ  تـ
 پـه تـاريخ کـ３ ماللـ９ يــمد ورور نه کمه نه يم
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Nawey Hilla   نوې هيله 
د افغانانو په سويډن:د امتياز خاوند علمي كې

.او كلتوري مركز 

د ليكونكې د نوې هيلې خپرونه په سويډن كې

.ډلې ترنظر الندې خپريږي

.محمد اقا ش５رزاد: مسئول مدير
.هيواد ش５رزاد: تخنيكي همكار

.M: پوستي پته Agha                             
DELSJÖGATAN 24
217 65 MALMÖ, SWEDEN
. ټليفون 0046-40-132541 . . . . .

 برېښنايي پتې
naweyhilla@gmail.com
nawey_hilla@yahoo.com

www.hewad.com/naweyhilla/ 

 كوي وده دشعرتركچې بركتپه تخيل دبډاى نظم

 شعرته نظم دغسې وروستهنه لدې اويوازې
.ته هرنظمنه اما ويالى شو

وييا منظومشي شعركيدالى  نظم مګرد ازاد

په ښكال .دهكې والي منظوم يوازې

نثر لرونكي تخيل دلوړ خوال څېړونكې ځينې

: توګهپه دبېلګې، يادوي دشعرپه نامه هم

 دزړه خپلته ګوره سړيه(چې ووايې يوچاته كه

به اوزه وكړه تشويشهبې ماته خبرې ټولې

 دايو،) وايم ونهيې چاتهبلچې وكړم كوښښ

.شو نثر ساده

چې كړو بيان ډولدېپهشى همدغهكه مګر

 غوټې اودهغه ورپرانيزې زړه دخپل ماتهتهكه(

درازونو سينه زماچېشه پوه نوپدې وسپړې راته

ده داسې يوه   اوهاو قلفه اوهچى صندوقچه

 كوالى داځل،)دى لګيدلې ورباندې مهرونه

. وبولو شعر بيان نوموړىچې شو

. مينه خوږه شعرى په

د20پن％م کال پرلپس３ کب 1385－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

په سمه توگه تنظيم كـړل شـي نـو كولـى شـي

د 1992چېپه)خال(چې هغه تشه   كـال كـې

د سياسـي، ټولنـيز او اقتـصادي هغه وخـت

ــه  د نــسكورېدو او تــس نــس كېــدو پ نظــام

نتيجــه كــې مينځتــه راغلــې ده پــه ښــه توگــه 

.ډكه كړي

د موضــوع ددومــره ــه دې ځــاى كــې مــې  پ

ســترې برخــې درايــادولو څخــه هــدف دادى

چې كه مـوږ غـواړو چـې پـه دې جـال وطنـۍ 

د ټولـنې پـه  كې مـو ځوانـان زمـوږ او زمـوږ

خير واوسيږي او په بـشري ټولنـه كـې ديـوه 

د  ســالم غــړي پــه صــفت ښــه اغــېزه ولــري نــو

د زده كړې تر څنـگ  د فرهنگ لويديزې نړۍ

به دافغاني كلتور او ژبـې وده او زده كـړه لـه 

د  ــره د هغـــوى سـ ــم ــو او هـ ــه غورځـ پامـــه نـ

سياسي پوهې او سياسي فعاليـت پـه هكلـه 

د يـادولو وړ ده چـې تـل. زياته مرسته وشي 

زورور او ظالمــان اود هغــوى مبلغيــن زيــار

باسي چې عام ولـسونه بالخـصوص ځوانـان 

په داسې سرگرميو او كار بـار لگيـا وسـاتي 

د زده كـړې او  پوهـې څخـه چې سياست علم

.زړه تورن كړي

زمونږ دنـده ده چـې عـام ولـسونه او ځوانـان

د خپـل وطـن  د نورو پوهونـو تـر څنـگ نسل

د خدمــت  پــه تــاريخ اوددې وطــن خلكــو تــه

.خدمت ته راووبلو كولو په روحيه 

د سياسـي داځكه چې كه ځوان نسل او عام ولس

پوهې او فعاليت څخه لېري وساتل شي نو څنگه 

د  د جوړولـو او پـه هغـې كـې د ولسواكه نظـام به

ــو زړه ښــه كــړي  ــواد. گــډون كول د هي ــه څنگــه ب

د اوږدې مودې گټې وپېژني څنگه بـه  ورځنۍ او

د خپل هيوادد سولې او نړيوالـې سـولې پلويـان 

د او مخــاليفين ســره بېــل كــړاى شــي، څنگــه بــه

هيواد او خلكـو دښـمنان پـه دې ژر بدلېدونكـې 

د ولس دښمنه ځواكونو  نړۍ كې وپېژني څنگه به

په مكرونو او ناولو هيلو وپوهيږي په څه ډول بـه 

د هغوى سره دمخالفت بېل بېل شكلونه اود كـار 

ميتودونــه پكــار واچــوي نــو پــدې وخــت زمونــږ

د ځـوان نـسل روزنـې او پـالنې تـه  دنده داده چې

جــدي توجــو وكــړو اودا زمونــږ ســتر مــسئوليت 

.گڼل كيږي

تر څو نوى نسل وكوالى شي چې په هغه رول كـې

چې په اوسني وخت كېد سـولې او پرمختيـا پـه 

د هيـواد راتلونكـي پـه ډاډ  الره كې لوبوالى شي

ج كـول  منه توگه پـالس كـې واخلـي اوكـه خـداى

گــران هيــواد افغانــستان چــې پــه دې تاريخــي 

، پرمختيـــا او  د ســـولې او امـــن شـــېبوكې يـــې

د جوړولــو مناســب شــرايط موندلــي  ولــسواكۍ

.دي پخپلو پښو ودريږي

د ــانو ــاني ځوان د افغ ــډ نظــر چــې  دا وو زمــا لن

كلتــوري ښــونيروزنې او پــه اروپــايي ټولنــه كــې

دهغــوى دورگډېــدو پــه بــاب چــې تاســو تــه مــې 

.غرض كړه 

. په درناوي

 ....په افغاني كلتور كې

داوسله وال ګروپونه وه چه يوپربل ئي دمرميو بـاران

خلــګ يــې جــوړ كــړې وو او پــه ســلګونو زره بېګنــاه 

. دمرګ كندې ته وسپارل نه دټولنې مختلف قـشرونه 

قــــشرونه پــــه ټولنــــه كــــښې ځانتــــه جــــدا سياســــي

اوټولنيزتعريف لري چې دلته په پـام كـې نيـول شـوي 

.ندي 

په دوهمه ماده كښې همدارنګـه دشـخړو ددواړو-5

ــه  ــنې يوبــــل تــ ــشى يعــ د همديگربخــ ــرمنځ خواوتــ

دتېرېدنې په خـاطر دوى لـه عـدلي تعقيـب نـه معـاف 

دوى خوبــه يوبــل تــه اړولــې زيانونــه. ګڼــل شــوي دي 

، خوهغــه مظلومــان چــې ددغوفيالنــو پــه  وبخــښي

جنګ كې ترپښوالندې اويا قصدا پدغه باد او بـاران 

كې لېوانو داړې په ولګولـې اوپـدې توګـه دسـلګونو 

 ، ، مـال اونـاموس پايمـال شـو زرو بېګناه خلګو سر

دوى بــه دهمــدغې همديگربخــشى ســره پــه كومــو 

؟ ايا ددولت ددوه نيـم سـوو  حقوقي اړيكو كې راشي

مادي اومعنوي شتمني بـه پـه كـوم كالو ذخيره شوي 

حقوقي صـالحيت څـوك دهمـديگر بخـشى سـوغات 

ــاه  ــه شــوو مظلومــانو خوكومــه ګن ــده كــړي؟ پايمال ن

، بيـا نـو دوى  ترسره كړې چې څوك يې ورته وبخښي

ــه  ــديگر بخــشى كــښې څ ــه دغــه ســخاوتمندانه هم پ

؟  حقوقي مكلفيت لري

ــو-6 ــه مخــې بايــدپر ټولــو نړيوال د اوومــې مــادې ل

د خپلــو نافــذو ميثــاقونو چــې افغانــستان الپخــوا

ــره  ــه منلـــى او ورسـ ــم هغـ ــره سـ ــاى قوانينـــو سـ  يوځـ

شـويدى، بيـا دسـره كتنـه وشـي او دهمــدغو كــسانو

دلتـه. دالرې يې پـه هكلـه دوبـاره تـصميم ونيـول شـي 

اول داچې ايا پدغه حالـت دوې ستونزې وجود لري، 

كــې قــانون دمنــل شــووحقوقي ارزښــتونو پــه خــالف 

؟ ددې خـبرې دحقوقـي  وماقبل ته رجـوع كـوالى شـې

دى اړخ  ــار. ســپيناوى پكــار ــه داك ــم دا چــې ك دوه

ترسره شي نوهيواد به په نړيواله ټولنـه كـې پـه پراخـه 

 چـې دخلګوژونـد كچه تجريداو دپام وړ مرستوڅخه 

؟ دلــوړو ، بــې برخــې نكــړي يــې ورپــورې تړلــې دي

ټولونيګړتياوو سره نوموړى كاغذ اوس خپـل درېيـم 

يعــنې داولــسي جرګــې اومــشرانو پــړاو تــه اوښــتى 

جرګې وروسته اخيرنۍ خبره په جمهور رئيـس پـورې 

پدې كې هيڅ شـك نـشته چـې دغـه پـه ډېـره. اړه لري 

بېړه ليكل شوى منـشور بـه دكـرزي صـاحب لپـاره پـه 

اويـايې ردكـړي، دواړو حالتونو كښې كه يې توشيح 

. دستونزو اوچلنجونوڅخه ډك وي

خوزه پخپله پدې عقيده يم چې رشتياهم ويـنې پـه وينـو نـه

پرېمينځلـــى كـــيږي، عفـــو او بخــــښنه ترانتقــــام اوغــــچ 

اما ارزونه مې داده چې بايد پر دغـه. اخيستنې ښه كار دى 

، لـوړې  موضوع باندې دحقوقـي پلـوه ژورفكـر شـوى واى

ــاوې  ــورې نيګړتيـــ ــوې اونـــ ــادې شـــ ــي يـــ ــې دحقوقـــ يـــ

 ، ــع شـــــــوې واى ــوې اورفـــــ ــاهرانولخواڅېړل شـــــ مـــــ

دبشرپرضــــــدجنايتونه مــــــشخص شــــــوي اوددغــــــسې 

حقوقــي تــصميم نيــول شــوى مجرمينوپــه هكلــه ځــانګړى 

بــاورلرم چــې پــدې ترتيــب ســره جوړشــوى منــشوربه. واى 

دومـره نوبيا نه دننه په هيـواد اونـه هـم پـه نړيوالـه كچـه تـر 

 2007/3/7. پاى.نيوكو الندې راغلى واى 

 .... نظمهر ايا .... په غازي ستوډيوم كې
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You can’t describe it by words you have to feel it. 
It’s not about one thing it’s a lifestyle. Once you 
feel it can’t be taken away from you. 
Pashtoonwali! I’ve always been told that it’s a part 
of me and I’m a part of pashtoonwali, but not 
always I’ve known what pashtoonwali is about or 
what it really means. Working as an interpreter I 
met pashtoons who helped me understand 
pashtoonwali better, I call them my teachers. They 
live far away from their home, the land of 
pashtoons. They are the pashtoons who have been 
flown away with the wind of war all the way to the 
northern part of the world. In this cold and dark 
city of Malmo the Afghans have brightened up my 
knowledge about pashtoonwali with all my 
senses. I saw pashtoonwali in little six years old 
Bilal’s deep big black eyes when he answers ’yes 
of course’ to my question if he misses Watan. At 
the same time he gave me a look telling me ’what 
kind if question was that’. I heard pashtoonwali 
when the beautiful women with dark bang trusted 
me and opened their hearts telling me the dark 
stories of their journey from being at home to 
becoming a refuge, from 
having ranja in their eyes 
to have tears. I’ve taste 
the food that I’ve been 
forced to eat when being 
a guest. I’ve felt my heart 
dancing and finding the 
rhythms of tabla beats 
during the attan, the 
rhythm that makes me 
want to shake my neck 
and be reminded of 
independence.  
 
I’ve met many pashtoons, men, women, younger, 
older, highly educated and illiterate. There are 
many things they all have in common, but one 
thing is very clear and obvious among all of them, 
no matter if its in the eyes of six years old Bilal, 
the way 87 years old Hajee walks, or the way Ada 
proudly tells how she feels about pashto. Proud, 
that’s the one word that would describe a 
pashtoon. In one way or another, a pashtoon have 
a certain charisma of being proud of something. 
And that something is being yourself, no matter 

how you are, it’s the way to be and that’s the way 
to be proud of. 
This for others 
contradictory 
reason for 
being proud is 
to be and not to 
be, its to be the 
most hospital 
people in the 
world, scarify 
everything for a guest even if it’s your enemy and 
at the same time not letting a guest take your 
independence. It’s about fighting and being 
aggressive for the sake of the deep love affection 
a pashtoon has for his namoos. It’s about getting 
mad at your friend because he/she didn’t ask you 
for help. Its when thinking someone is wise if he/
she says ’I know nothing’ as a statement, but 
consider  ’I don’t know’ not wise to answer a 
question with. It’s about fighting to get the chance 
to pay for any cost of your guest or company even 
thou you can’t effort it. Pashtoonwali is about the 
respect and strong bonds between family 
members. It’s also about knowing all the small 
and big meaningful codes about how to behave, 
what to say when, where, and to whom. It’s not 
black nor white, it’s not even gray, pashtoonwali is 
a color that makes the pashtoons lives very 
unique. Maybe it’s the color of blood sweat and 
tears, that’s what the great pashtoon brave hearts 
have paid with when they ages ago fought for their 
independence. Their pride can still be found in the 
shamla of an old pashtoons longai, it can be found 
in ranja colored pashtana’s eyes, among the 
mighty mountains and among the pashtoons in 
Malmo.  
 
I tried to describe the pashtoonwali I feel by 
words, if you are acquainted with it and agree with 
what I’ve written about pashtoonwali, it’s probably 
not because my description, it’s because you 
might be a pashtoon, since pashtoonwali can’t be 
described by words, you have to feel it.     
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The unique feeling of Pashtoonwali.  


