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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 

د وياړل３ ور＄３ په ياد  دمور

د ورځېد وياړلو او نما نځلـو ورځـې سـره13كال دجوزا 1386 د مور نېټه

وي. برابره ده  د مور او پالر درلودونكى دا چـې ولـې هر ژوى او هر انسان

دمور ورځ په ټوله نړۍ كې په خورا شـانـداره مـراسـمـو سـره ويـاړل كـيـږي 

د مباره كۍ پيغامونـه  اوددې ورځې ددرناوي په خاطر جشنونه نيول كيږي

د نشراتو لخوا ځانگړي پروگرامونه خلكو تـه وړانـدې  د مشرانو ويناوې

د مور مقام تر بل هـرچـا ډېـر اوچـت دى . كيږي دا خپله ددې معنا لري چې

د اوالدونو په روزنه ،لوېولو تربيه كولو كې زيات زيار گالي شـپـې او مور

ورځې مور داسې هلې ځلې كوي چې داسـې يـو اوالد ټـولـنـې تـه وړانـدې 

د خدمت مصـدر وگـرځـي هـغـه  د ترقۍ اوسعادت لپاره د ټولنې كړي چې

ددې. مورده چې په يوه الس زانگو زنگوي او په بل الس جـهـان: چې وايي 

پورته مطلب معنا دا ده چې مور ده چې ډېر پياوړي ملي شخصيتونه ملـي 

قهرمانان ډېر بادركه سياست پوهان اود ټولنـې خـدمـتـگـاران ټـولـنـې تـه 

.وړاندې كوي

خو په تاسف سره په نړۍ كې دميندو احترام او درناوى تـوپـيـر لـري مـثـال

د احترام او درنـاوي وړ وي چـې  دلته په اروپا كې مور تر هغېد اوالدونو

كلن شي اود خپل بانكي حساب خاوند18دوى كوچنيان وي مگر كله چې 

شي او مور هم دوس او توانايي كمزورى خواتـه والړه شـي بـيـا نـو دمـور 

ساتل او خدمت كول ددولت په غاړه پريوزي اوالد ونه جدا ژونـد كـوي او 

.دا كله كله دمور له پاره زورونكى حالتوي. مور پالر بيا جدا 

د نـالـوسـتـۍ كـچـه لـوړه ده ددې په نسبت په افغانستان كې سره لدې چې

د مـور  اقتصادي حاالت خورا كمزوري دي ولې بياهم اوالدونه تر يـوحـده

.او پالر الرښونو ته غوږ نيسي اود مور پالر خدمت كوي

د تـاريـخ پـه اوږدو كـې زيـات اما په واقعت كې دافغانستان ميندو سره

ناراوا ظلمونه او تېري شوي او همـداوس دا لـړۍ دوام لـري يـوازې پـه 

د  سمبوليك ډول ددې وياړلې ورځې يادونه كيږي امـا پـه حـقـيـقـت كـې

د پيسـو پـه بـدل  د يو غالم په شكل ژوند كوي افغانستان ښځې يا ميندې

د بدو پـه مـقـابـل كـې وركـول كـيـږي ښـځـې  كې پلورل كيږي تبادله كيږي

د ژونـد شـريـك  ياميندې ددې حق او اجازه نـلـري چـې پـه خـپلـه خـوښـه

د پـالر  د چاسره واده وكـړي هـلـتـه فـقـط انتخاب كړي يا ددې په موافقه

.واكۍ نظام يا پيسې رول لري اوبس 

د نارينوو سره برابر حقوق ندي وركړل شوي په اكثريت ساحـو كـې ښځو ته

د اسـالم  د تعليم او تحصلي له حق څخه محروم دي سره لـه دې چـې ښځې

پاك دين كې په صراحت ويل شوي دي چې علم په ښځو اونـاريـنـوو فـرض 

د ټولو نفـوسـو. دى د افغانستان نفوسو ته وكتل شي وبه ليدل شي چې كه

فيصده نالوستي دي چې پاتې فيصدۍ كـې ښـځـې يـوازې58په سلو كې 

د سواد له نعمت څخه برخورداره دي نـورې پـاتـه يـې يـوازي  څلور فيصده

د حيواناتو ساتل اود شاقه كـارونـو سـرتـه  د اوالدونو روزنه دكور كارونه

.رسول په غاړه لري

د نفوسو نيمايي جوړه وي او همـېـشـه ددې سره لدې چې ښځې ددې هيواد

د پـرديـو  وطن په ساتلو او ازدۍ كېد نارينوو سره اوږه په اوږه جهاد كړى

د  د پـرديـو لـه مـنـگـلـو څخه دوطن په ازادۍ خپلو اوالدو ته دوطن ازادول

زانگو څخه نيولې تر عملي ميدان پورې الر ښوونه كړې چې ښه مـثـالـونـه 

.يى ماللۍ، زرغونه انا ،نازو او په زرگونو نورې ميندې دي 

د تېرو دېرشو كلنو ناوړه جنگي حاالت او بدبختۍ تـه نـظـر واچـوو اما كه

وبه وينو چې څومره افغان مـيـنـدو خـپـل گـاللـي مـاشـومـان اود ټـولـنـې 

راتلونكي نسل وارثان له اله وركړل، شهيدان شول، ترور شول، زندانو ته 

د ملحد او مخالف تر نامه الندې  واچول شوه ،د بمباريو الندې ووژل شوه،

د پيسو په  له مينځه الړل څومره ميندې بې خاونده شوې څومره په زور سره

و پلورل شوې څومره خپل ځانونه وسځول څومره ميندېد قـدرت  بدل كې

واكۍ په جگړو كې شهيدانې شوې او څوك يې معـيـوبـې شـوې بـېـكـوره 

 ....شوې جبري مهاجرت ته مجبورې شوې او داسې نور 

د افغانانو علمي او فرهنگي ټولنې نشراتي خـپـرونـه نـوې( په سويډن كې

خپلو وطن والو څخه خواست اودا غوښتنه لري چې نـور ښـځـو تـه)هيله

د ميندو درناوىد سمبوليك شـكـل نـه  بايد ديو انسان په حيث قايل شي

د بـدو پـه  واقعي شكل ونمانځل شي ددوى احترام وشيد ښـځـو پـلـورل

دولت هم بايد ټـولـو هـغـه. مقابل كې وركول او نور ناوړه رواجونه بند شي

نړيوال تړونونـو تـه 

عــــمــــلــــي جــــامــــه 

واغوندې كوم چـې 

دوى الســــلــــيــــك 

.كړي

د دافــغــان مــيــنــدو

سوكـالـۍ، ارامـۍ 

او هـوسـا ژونـد پـه 

.هيله

.م 2002.ل 1381د تاسيس كال

د مور ورځ دې ！ولو ميندو او ه５وادوالو ته مبارک وي

و هموطنان مبارک باد  روز مادر به همه مادران



 حبيب اله غمخور

 اوس ورته غوږشه
که دا＄ل افغانان وغول５ده دپ＋５مان９

د ډ４ر وخت لپاره دالسه ورک７ي   وخت به

نېټه ملـي جـبـهـه وتـوانـيـدل دپـارلـمـان12دمۍ په

دپرېكړې پوسيله دښاغلي كرزي ددولت دسياسـي 

پدې هكله چې دايران څخـه. بحران دپيل المل شي 

دافغاني كډوالوپه زروايستلوپه پلمه شمالي ټلواله غواړي ښـاغـلـى دافـر 

نيټه په يوه لنډه ليـكـنـه12سپنتا له سياسي صحنې نه بيرون كړى مادمى په 

. كې دراتلونكى وضعي وړاندوينه كړې وه ،هغه ډول يې پرختياوموندل 

دپردې شاته دملي جبهې اوكرزى ترمنځ اختالفات آرام آرام يوپه بـل پسـې

وي. راڅرگندېږي  داچې ددې سياسـي سـطـرنـج لـوبـې وړونـكـى بـه څـوك

ددواړوخـواپـه مـوضــع گــيـريـو،مــقـاومــت اوددوي دبـهـرنــيـوپــلـويــانـوپــه 

هغولوبوپوري اړه لري كوم چي دسطرنج ددې بازى لـوبـغـاړي پـرې نـه دي 

په هر حال اوس داسي برېښي چې ددواړو خواترمنځ سـيـاسـي رقـابـت. خبر 

پـدې هـكلـه دنـړيـوالـي ټـولـنـي. يواوبل ته دكشت اومات وركول پيل شوه 

تـاسـووگـورى پـه. چوپتيااودحاالتوننداره هم سوال پيداكونكې خبـره ده 

.دريو ورځوكې درې نوې مسلې راڅرگندې شوې 

په ځـانـگـړې تـوگـه لـه. دكرزي دكابينې دوه وزيران رخصت شول: لومړى

ورايه څرگنده شوه چـي دښـاغـلـى دادفـرسـپـنـتـاپـه مـقـابـل كـې هـرڅـه لـه 

پخواسنجول شوى اودپلي كيدوپروگرام يې ډير دقيق پرمخ بـيـول كـېـږي 

منفي رايـي وركـړه 124،دومره چې دټولودرغليوسره په لومړى ورځ هغه ته 

شوې اوپه دوهمه ورځ بيادپارلمان لخوادمنل شوو قوانينو خالف په ډيـره 

مرموزه اوډراماتيكه بڼه چې دالس اچوني تركرښې ورسـېـده ددوهـم ځـل 

رايــي 141رايــي وركــولــو لــپــاره زمــيــنــه بــرابــره شــول ،اوپــه هــغــه كښــې 

دلته دهغـووكـيـالنـووغـبـرگـون تـه. ددادفرسپنتا پر خالف استعمال شوې 

كيداي شي دنيوكي گوته ونيول شي چي په رڼوسترگو يې هـرڅـه لـه نـږدې 

ليدل ،هرچاچي دسپنتاپه طرفدارى خبره كړې دغولـېـدلـو وكـيـالنـولـخـوا 

ورباندي واري كېدل چې داپخپله دپارلماني اخالقو اودودنه لـيـري خـبـره 

ده ،مگر بيا هم دوې ونشوه كوالي دمخالف جهت په مقـابـل كښـي دقـيـقـه 

موضع گيري ولري اوسنجول شوى حركت وكړى ،يـا الاقـل ددې پـروسـي 

نيـټـه دپـارلـمـان درئـيـس13كله چي په تلويزيون كې دمىپه. مخه ونيسي 

ښاغلى قانوني هغه خبري چې گوياوكيالن دښاغلى كـرزى ددې عـمـل پـه 

مقابل كې چي دستري محكمې نه يې دمسلئ دحقوقي وضاحـت غـوښـتـنـه 

كړېده دجدي غبرگون اومخالفت نه حوصلې ته رابولي واضح يې په چـهـره 

ن  كې څرگنديدل چي پدې حركت زيات خوښ اوپداسي الفاظو يې وكـيـال

دغونډي دوام ته رابلل چې سبـاورتـه ووايـي ،مـاتـاسـوتـه وويـلـي وه چـې 

دجــمــهــوررئــيــس غــوږونــه بــه ورخــالص كــړواوپــه مــوضــوع بــه يــې پــوه 

؛ اوكه يـې  كړوزهپدې باوروم چي هغه دملت داستازوارادې ته غاړه ايږدى

.ونه منل په هغه صورت كې چي بيا تاسوڅه غواړى ويې كړئ 

د يـوه داسـي سـازمـان زه فكرنه كوم چي دپارلمان دغـه پـرېـكـړى تـه چـي

لخواچې تـراوسـه ثـبـت شـوى هـم نـدى وسـيـاسـي مـوخـوتـه درسـېـدوپـه 

خاطروشوه ښاغلى كرزى ومنى اوپـه كـابـيـنـه كـې يـوبـاسـواده اودعـالـى 

تحصيالتو څښتن وزير دي ددې پريكړئ چې غواړي هرڅه تنـظـيـم سـاالرو 

زه نه وايم چېد ښاغلى دادفرسپنتاپه كړنوكې بـه. ته پاته شي قرباني كړى 

سهوي اوغلطى نه وي ،طبعي ده لكه نور وزيـران ،وكـيـالن ،اوپـه خـپلـه 

رباني ،قانوني،دوستم ،سياف اونور هـغـه بـه هـم سـهـوي اوغـلـطـى لـري 

،مگرداټكى چي زه اونوريې دهغه مالتړته هڅولي يوهغه دشمالي ټلوالـي 

ــي  ــران ــان كــې داي ــم ــارل ــه پ ــان پ ــانســت ــغ ــه داف ــوســيل ــوپ ــوروكســان اون

اخوندانولخواخپل سياسي نفوذ ننداري ته وړاندي كول اوخپلي سـيـاسـي 

داچــې دايــران ســفــيــر. دښــمــنــى دپــارلــمــان پــه نــامــه ســرتــه رســول دي 

اونوراستازي يې وايي چي زموږمناسبات له افـغـانسـتـان سـره دوسـتـانـه 

زموږدهيـوادپـه دغـو سـتـونـزمـنـو. اوشفاف دى ليونئ يې هم نشي منالي 

د زروافغانانوپه زور اوجبر دغه ډول ايستلوته داښاغلى85شرايطو كښي

؟ دايــران ســيــاســي عــالقــمــنــدي  دوســتــانــه اوشــفــاف مــنــاســبــات وايــي

دافغانستان پـه كـورنـيـومسـايـلـوكـې ډيـر اوږد تـاريـخ لـري ،دكـلـتـوري 

، هغه وخت چې ددوى دگټوغوښتنه وه په خـپلـه خـاوره  ښكيالك نه نيولې

كې دافغاني شعيه مذهبوپه وجودكې نهه گوندونه جـوړكـړه ،هـغـوي ېـې 

روزل ،وسلوال كول اوافغانستان ته يې دجهادپه نـامـه رالـيـږل ،تـر اوسـه 

په نړيواله كـچـه دايـران داسـيـاسـت چـي. ددغودلوسره پټى اړيكې ساتي 

دمذهبي اړيكونه دخپلوموخودترالسه كولو لپاره استفاده كوي ټولي نـړى 

ته په عراق ،دمنځنى ختځ هيوادو،افغانستان اوپاكستان كي لمر غـونـدي 

داطبعي خبره ده چي ديوهيوادچارواكي په ډاگه نارې نه وهـې. روښانه دى 

چې زه ديوه بل هيوادپه كورنيو چاروكې مداخله كوم ،خودمداخـلـواوالس 

دايـــران دالس. وهـــنـــوعـــاليـــم يـــې ددې خـــبـــري ســـپـــيـــنـــاوى كـــوى 

وهنودبېلگوسپيـنـاوى دبـهـرنـيـوچـارواوحـكـومـت دنـدده ،زه دمـوضـوع 

داوږدوا لي پخاطر ځينې تېرېږم ،دومره ويالي شم ټول هغه هيوادونه چـي 

دجبهې وشاته والړدي دپارلمان ددغه شرمونكى پرېكـړى مـالتـړكـونـكـى 

پدي هرڅوك پوهېږي چې ايران غـواړي امـريـكـا اواروپـا دخـپـلـو. هم دى 

استخبا را تي امكاناتوپوسيله دافغانانودقربانيوپه قيـمـت گـونـډه اوـلـه 

.افغانستان نه ناكامووتلوته مجبوركړي 

استادربانى دالمان دشپېگل له اونيزي سره په مركه كښې څـرگـنـده: دوهم

كړه چې دكرزى حكومت ولسي پايه نلري اواعتبار يې ځكه دالسـه وركـړى 

((چي دپردوپوسيله قدرت ته رسيدلي دي هغه وايي  رهبران كنوني كشـور:

اند، ازحمايتي در جـامـعـه كه به كمك كشورهاي خارجي به قدرت رسيده 

همداډول رباني دشپېگل دونيزي سره پـه )) افغانستان برخوردار نيستند

خپلوخبركې دافغانستان له جمهوررئيس څخه وغوښتل چـې ددې هـيـواد 

ــه وركــړى  ــه بــرخ ــدرت كــې لــوي ــه پــه ق ــنــوت ــدي ــجــاه ــوم ــخــوانــي . پ

رهبران ملي افغانستان كه جنگ موفقيت آميـز عـلـيـه (( هغه وړاندي وويل

و عليه طالـبـان مـقـاومـت كـردنـد، هـم ايـنـك  شوروي سابق را انجام داده

مى12شبكه اطالع رساني افغان .)) سهمي در قدرت ندارند

كـال 2005ښاغلى رباني نړيوالي ټولني ته په خـطـاب كـې يـوځـل پـخـواپـه

كه اگر مى خواهيد امنيت در افـغـانسـتـان بـرقـرار : (( كښي هم ويلي وه چې 

و  باشد، بايد از نيروهاى مجاهدين در مقامـهـاى دولـتـى اسـتـفـاده شـود

 )). مجاهدان كنار زده نشوند

،داچـې )) غلبېـل كـوزې تـه وويـل سـرۍ (( په پښتوكې يومتل دي واي

داستادرباني خبري به څومره دافغان ولس لپاره دمنلووړوي اودابه ومـنـى 

چې دوي دشوروي پرضدپه جگړه كي فعال وه اورښتيا يي هـم جـهـاد كـاوه 

بحث نه كوم ،ځـكـه دافـغـانسـتـان لـوي اوواړه پـدې خـبـردى چـي ربـانـي 

لـه كـومـه وخـتـه دپـخـوانـي) جمعيـت اودنـظـارشـورا(اواحمدشاه مسعود

شوروي داستخباراتوسـره اړيـكـې پـيـداكـړې دي اودجـهـان لـه څـو مـرو 

استخباراتي شبكوسره يې اړيكي درلودې ،اوپدي هـم خـبـردي دخـواجـه 

و چې نورېې او دسېدوځاي نه درلوداويابـه يـې پـه  غارپه سمڅوكې ناست

په سلـوكـې خـاوره95تاشكند كې شپې اوورځى سباكولې ديوه هيوادچې 

پالس كي وه دجمهوررئيـس پـه صـفـت پـيـژنـدل كـېـدى اوپـه) طالبانو(د 

دهمدې بهرنيو اړيكو ثمـره وه چـې دبـن. كانتينروپيسې يې ورته رالېږلې 

كنفرانس ته وبلل شوه،په پارلمان اودولت كي دغـوښـن مـوقـف خـاونـدان 

شــول، هــمــدابــهــرنــى اړيــكــې وې چــي دامــريــكــا يــانــودارادې خــالف 

دخپلوبهرنيوهدايت وركونكوپه امركابل ته پرخپل سرنـنـوتـل ،سـره لـدې 

چې استاد رباني پدې ښه پوهېده چې نوردافغان ولس لپاره دزغم وړنـدى 

،مگرځان يې پـر خـپـل سـردافـغـانسـتـان واكـدار اعـالن كـړ ،اوبـهـرنـيـو 

ايـادتـعـجـب خـبـره نـده چـي. دوستانـويـې ډيـر ژر پـه رسـمـيـت وپـېـژانـد 

استادرباني ښاغلى كرزى دپردوپالس قدرت تـه رسـېـدلـى بـولـى؟ دايـي 

هيره شوه اوياپردې سترگـې پـټـي وي چـې دخـپـل حـركـت لـه 

د پردو له خوښې او  لومړى ورځى بياتر ننه يې يوگام هم
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چالــه پاكــستانه دقــدرت پرگــدى كــښېناوه. مـشوري پرتــه نــه دي اخيــستى

،چاروبلونه ،ډالر،ريالونه اوماركونه ورته راليږل ،چاوكيل كـړ اوچـا جبهـه 

كــال همداښــاغلى ربــاني چــې هيڅكــاره ولــه 1992جوړولوتــه وهڅــاوه ؟پــه 

پاكـــستان څخـــه پـــه پرديوپاســـپورټو مـــسكوته دكومـــي دښمنۍســـرته 

رســولولپاره ســفروكړ؟هغوي تــه دقــدرت دترالســه كولولپــاره عجــزاوزارى 

اودهغوي نه مرسته غوښتل دپردوسره داړيكوعالمـه نـده ؟زه دافغانـستان 

دخلــق دموكراتيــك گونــد دحاكميــت پــه وخــت چــي دشــوري لــه بــې درېغــه 

مرســتونه گويــابرخمن ودشــوروي لــه استخباراتوســره پــټ الســليك شــوى 

داهغه سوالونه دي چي ددې ملـت لـوي اوواړه يـې پـه. قراردادونه نه يادوم 

. ځوابوپوهيږي 

ښاغلى رباني چي كله مجاهدين يادوى دهغه هدف خپله ډلـه ده ،دي ځانتـه

ــي  ــني وشــ ــتنه ځيــ ــداي شــــي پوښــ ــه كيــ ــع خطــــاب كــــوي كنــ ــه جمــ پــ

كلــه چـې تاسـو پــسله ښـاغلى مجـددي صــاحب نـه ديــو!اسـتادرباني.چـې 

معين وخت لپاره دموقتي جمهوررئيس په توگه وگمـارل شـوى ،داستاسـو 

د كابـل  ورستى تالښونه دڅه لپاره وه؟ اودقدرت دتقسيم پرسـر موبيـاولي

؟ ددغــو شــپېته زره انــسانانو چــي ژونــد يــې  ښــاريان پــه وينــو كــې ولمبــول

؟ اوس چـې  دقدرت پرسر ستاسودسياليوپه پايله كې قرباني شوگناه څه وه

له بهره ښاغلي رباني مخ ته شين څـراغ روښـانه شـوى دى يوځـل بيـا هغـه تـه 

ــه هــدف تــه  ــدرت اشــتيهاوروالړه شــوېده ،پــه ټــول واك اوځــواك دغ دق

هغه كسان چـي مجاهـدين وه هغـه. درسيدولپاره له هيڅ شى نه مخ نه اړوى 

اوس دخـــوارى اوغريـــبى ورځـــى تـــيروي اوياخـــاوري خـــوري ،خويـــوازي 

ددجهادپــه نامــه ســوداگر ،دادى اوس يوځــل بيــادولس پــه برخليــك بــازى 

.كوي اوقدرت غواړى 

بله جالبه الداچي جنرال دوستم هـم يوځـل بيـادده دخوښـې پـه قـدرت: دريم

((پسي خفه شوى دى ،وايي  اگركرزىو ناتو به من صالحيت دهنـد طالبـان:

جـنرال دوسـتم بزودتريـن:دافغانستان ورځپاڼـه ليكـې. را محو خواهيم كرد

وقت قاد راست تا يك نيروى ده هزار نفرى كه مـشتمل از همـه اقـوام باشـد 

تشكيل دهدو در كنار فقط ده هزار نيروهـاى ائتـالف بيـن المللـى تروريـزم 

در((هغه وايي. شورش طالبان را بكلى از بين ببرد جنرال دوستم مى افزايـد

صورت موافقه به پيشنهاد من، شما خواهيد ديد كه در ظـرف شـش مـاه چـه 

اگر رئيس جمهور كرزى به من صالحيت دهـد ... تغييراتى رونما خواهد شد 

و به همكاران جامعه جهانىو به مردم افغانستان تضمين مـى كنيـم  ما به او

.)) بازهم نقش تعيين كننده اى در شكست دايمى طالبان ايفـا خـواهيم كـرد 

خوجــنرال صــاحب داهــيره كړېــده چــې هغــه هيــڅ وخــت طالبانوتــه ماتــه نــده 

د  وركـړې بلكــي ماتــه يــې خوړلــې ده ،كــه يــې هـدف دامريكالخوادطالبـانو

رژيم ړنگول وي ؟نوداكار دامريكادهوايي اوځمكـنى قـوت اوپـوځ پـه زور 

جنرال دوستم دمرحوم نجيب الـه سـره چـې دسـربازى نـه يـې ترجنرالـى. وشو

پوري ورساوه كومه وفاوكړه؟ له همدا ژونـدي مجـددي سـره چـې دخالدبـن 

؟ لــه كــرزى ســره دمرســتي اووفــادارى  وليــد لقــب يــې وركړكومــه وفــاوكړه

اميدځكه نشته چې همدا اوس عمـأل پـه هغـه جبهـه كـې غړيتـوب لـري چـې 

دهغه په مقابل كې جوړه شوې ده، اودغازي لوبغـاړي شـعارونوانگازې يـې 

كـرزى بـه څنگـه دومـره سـاده انـسان. التر اوسه دكابل ښارپه هوا كي گرځى 

داكـارمرحوم نجيـب الـه. وي چې يوځل بياجنرال دوستم تـه قـدرت وركـړى 

؟  وكړسرئې پدارشو،اودرژيم پايله څه شوه

ــدي ليكــې ــه وړان ــستان ورځپاڼ ــه:دافغان ــنرال دوســتم معتقــد اســت ك ج

و افغانـستان قاطعانـه بـراى نـابودى طالبـان  نيروهاى مشترك بين المللـى

و اگر الزم باشد به تعقيب آنها در مناطق قبايل نيمه خودمختـار  تالش كنند

. هم مرز با افغانستان داخل شـوند كـه مركـز اصـلى عمليـاتى طالبـان اسـت 

ــې دده ــيمه كـ ــه سـ ــې دقبايلوپـ ــده وي چـ ــه بايدداڅرگنـ ــاحب تـ ــنرال صـ جـ

اوپـدې ډول هغـه. لخوادپوځى عملياتوترسره كول يومطلق ناشونى كاردى 

غواړي پښتانه پخپلوكښي په دښمنيو اخته كړى لكه چې داكارپه پارلمـان 

.كښي كوي 

دادهغه حاكميت خطـاوه چـي دوسـتم يـې دجنرالـى ترمقامـه ورسـاوه ،دڅـه

مـــودي لپـــاره يـــې كنـــدهار اوبياپكتيكاتـــه ولـــېږه ،ددي پرځـــاي چـــي 

پدغوسيموكې ددولت واك اونفوذ غښتلى شي بل مقابل دهغـه دبېـسواده 

غلـــواوداړه مارونـــه جـــوړې ملېـــشې پدغوســـيموكې هغـــه ظلمونـــه چـــور 

اونارواكارونه وكړه چي خلك نـورهم دحاكميـت پـه مقابـل كـي راوپارېـدل 

.ساعتوكې راوباسى24،اودولت مجبورشودوي له دغه سيمو په 

له هغه وخت نه ډيره موده نده تيرشـوې چـې پـه ټـول افغانـستان كـي جـنرال

ــم  ــدان و،دحاكـ ــشې قومانـ ــښتن يودملېـ ــالحيت څـ ــتم داعتباراوصـ دوسـ

گونــــددمركزي كمېــــټې غړيتــــوب يــــې ترالســــه كړ،هغــــه وخــــت يــــې 

زره كـسيزروزل شــوى 120ترلـسوزروزيات پـوځ پـه الس كـښي و،دشـوروي 

پــوځ يــې هــم خــبره منــل ،نــه پوهــېږم چــي ولــي جــنرال صــاحب ماتــه وخــوړل 

،احمدشـاه مــسعودته ،هغــه چاتــه چــي دده دگونــدپرخالف جنگېــده تــسليم 

. شواوپه يوه ناځوانمردانه معامله كښي يې رژيم له سقوط سـره مخـامخ كـړ 

كه دجنرال صاحب نه پوښـتنه وشـي هغـه وخـت موچـې هرڅـه پـالس كـې وه

ولــې بــرى ترالســه نــشوكړاي ،ناكــام سواســت ،معاملــه مووكــړه اوبالخــره 

دهغـه پـه. دخپلې معـاملې داسـي قربـاني شـوى چـي هرڅـه مودالسـه وركـړه 

مقابل كي چي مرحوم نجيب اله موورباندي خرڅ كړىو پايله داشوه چي تـر 

. ازبكستان اوبياترتركيې پوري ورسېدالست 

تركومه ځايه چې جنرال صاحب دقدرت سره زياتـه عالقـه لـري يـوي اوبلـي

خواته يې منډى وهلې داسي بهرنۍدروازه نشته چې هغه دي نـه وي ټكولـې 

ــه هغـــوي نـــه دي تـــردې نامـــه النـــدي چـــې افغانـــستان دطالبانولـــه  اولـ

دازبكستان ،مـسكواوتركيې.منگلوخالصوى دپيسوغوښتنه نه وي كړې 

تــرمنځ دورې هــورې وگرځېــد،مزار شــريف تــه راغلــۍ اووالړى خوحقيقــت 

داسي شوچې دطالبانوپه مقابل كښي يې يوه هفته هم ځان ټينگ نـشوكړاي 

خلكوپه دوستم پـسي داسـي ټوكـه جـوړه كـړې. اودوباره تركېې ته وتښتېد 

((وايي  كله چې دوستم ته څـوك ووايـي طالبـان راغلـه ددروازي پرځـاي لـه:

 .))كړكئ نه وزى 

هغــه وخــت چــې امريكايــانوپر طالبــانولومړى حملــه وكــړه ،هغــوي دوســتم

ــره  ــو قواوسـ ــرخالف دځمكنيـ ــانو پـ ــسان دطالبـ ــله وال كـ اوجمعيـــت وسـ

ددوستم لومړى تلويزيوني مـصاحبه لـه تركـېې نـه دهيچانـده هـيره.وكارول 

څنگــه كيــداي شــي چــي اوس دي ښــاغلى دوســتم طالبانوتــه ماتــه. شــوې 

وركړى؟ پدي خپله دوستم هـم ښـه پوهـېږي ،خودجبهـې ترجوړيدووروسـته 

ــى  ــد وشـ ــي بايـ ــت دى چـ ــي ژسـ ــل سياسـ ــدااوس. دايوبـ ــه داده همـ جالبـ

دافغانستان اردو،پوليس اوامنيتي سازمان چـې خپلـه جـنرال دوسـتم يـې 

زره مډرن پـوځ پـه43سرقومانداني اعلى مرستيال دى دامريكا يي اوناټود

، څنگـه كـوالي شـي اودابـه كومـه  مرسته په كابل كي امنيت نـشي سـاتالي

معجزه وي چې ښاغلى دوستم دى په شپږومياشتو كې ددولت پرمخالفينـو 

؟ داهغووعدوته ورته وعدې دي چي مرحوم نجيب اله ته وركول  بريالى شي

.ددې وعدوشاته يوځل بيادبلي ملي غميزي پيل پروتدى. كېدې 

بــدمرغئ داده چــي اوس هرڅــوك غــواړي پــر افغــان ولــس زده كــړى وكــړي

،حقيقـــت داســـي دى كـــه داځـــل ددوســـتم پـــښه دپښتنوداوســـېدوځايوته 

دعمليــاتي قومانــدان پــه توگــه ورســيدل پــدي بايــدټول اولــه هغــه جملــې 

نړيوالــه ټولنــه پــوره پــوه وي چــې ټــول پــښتانه بــه لــه يــوه مخــې دحاكميــت 

ــسيزواوخپله دجــنرال دوســتم ،جميعــت  ، دتيرودريول ــاڅى پــرخالف راوپ

اوشمالي ټلوالي تيروتجريبوداپه وار وار ثابته كـړې چـې هغـوي غـواړي دا 

ډيــر داســي. ولــس يوځــل بيــادلعنتي كورنــى جگــړې پــه اوركــي وســېځې 

باورلري چـي كـه دجـنرال دوسـتم اواسـتادربانى پـه خـبرو بهرنيـان اوكـرزى 

وغولېږي دابه ديوې بلي كورنـى جگـړې پيـل اودافغانـستان دوېـشلوالمل 

، شـمالي ټلوالـى اوددوي دبهرنيودوسـتانو.شي  كـوم چـې دجـنرال دوسـتم

. غوښتونه اوعالقمندي ده 

عــده اى از مقامــات دولتــى (( دافغانــستان ورځپاڼــه وروســته ليكــې چــي

و ســازماندهى  معتقــد اســت كــه او هنــوز هــم مخفيانــه در راســتاى تجهــيز

نيروهاى خود مى باشد اما جنرال دوستم اين امر را كامالً تكذيب مـى كنـد 

و مى گويد كه از جمله كسانى بـوده كـه نيروهـايش تحـت برنامـه منظـم بيـن 

و فعالً يكى از حمايـت گـران جـدى حكومـت مركـزى المللى خلع سالح شده

،.)) مى باشد كې4پاتېپه بلې اوسه ورته غوږ شه  مخ
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اوداومنه چي رښتياهم جنرال صـاحب دوسـتم يولـه .... اوس ورته غوږ

لومړنيو قوماندانانوڅخه دى چـي بـې وسـلې شـوى اويولـه هغونـه دى چـې 

خـو اوس هيڅـوك دانـه منـي. دمركزي حكومت اوښاغلى كرزى پلـوى دى 

داچــې. چــې جــنرال دوســتم كــرزى تــه وفاداراودهغــه دحاكميــت پلــوى دى 

دكابل دښارپه زړه كي دده پلويانواواكبرباي دسړوترمنځ نښته وشوه دغـه 

تـــه نوڅـــه نـــوم وركـــوالي شـــوايادابې وســـلې كېـــدل دى؟ دبـــې بـــي ســـي 

((نيټـه خـبر خپوركړچـې14راډيودروان كال دفبروي پـه  د دوسـتم او اكبـر:

د سـيالو.باى پلويانو په كابل كې نښته وكړه د پالزميـنې كابـل پـه زړۀ كـې

ا يـښى دى . مليشو تر مينځ وسله والې نښتې لږ تر لږه يو زخمي تر شـا پـرې

د مشر اكبـر د شورا د ترك ټبارو په نښته كېد جنرال عبدالرشيد دوستم او

. باى پلويان راښكيل وو  . دا په تيرو پنځوو كلونو كې لومړى ځـل دى چـې.

دې.د پخوانيو مليشو په مينځ كې وسله والې نـښتې كابـل تـه غځـيږي  تـر

د واكمنۍ په اصلي سـيمو او مركزونـو كـې  وړاندې دا ډول نښتېد مليشو

د ماښــام دغــه.دود وې  د ســه شــنبې ــه زړۀ كــې ــل پ د كاب ــم چــې ــه څــه ه ك

د انساني تلفاتو له اړخه درنه نـه وه خـو لـه څـه شـك پرتـه  حيرانونكې نښته

د هيـواد  ال هـم يې يو ځل بيا دا انديښنې ډيرې كـړي چـې پخوانـۍ مليـشې

 .))امنيت او ثبات ته لوى گواښ پېښوي 

كـال كـښي ددوسـتم اوجـنرال مالـك دپلويـانوترمنځ څـوواره 1385په تـير

پـــــه. نــــښتى وشــــوې اودواړويوبـــــل تــــه وســــله وال گواښـــــونه كــــول 

كاپيسااوســمنگان كــې يودبــل پــر دفــترونو وســله والــي حملــې كېــدلې دا 

هره ورځ پخپله وايي چـې زماپوځـى.اختالف اوگواښونه اوس هم دوام لري 

ــواړي  قـــوت پرخپـــل ځـــاي پاتـــه دى اودهمدغـــه قـــوت پـــه زور برخـــې غـ

كـه پـه رښتياسـره هغـه خپـل سـړي رخـصت.،اوبياداډول وړانديزونـه كـوى 

اوبې وسلې كړي وي بيانوڅنگه ومنل شـي چـې پـه يوهفتـه كـې بـه لـس زره 

كـه ديـوې لهظـې لپـاره.كسان مسلح كړى اودجگړې ميدان تـه داخـل كـړى 

كرزى اوناټوداورسره ومني په هغه لهظه به هغه پخوانى څيرې پـه وسـلوبار 

راڅرگندشي ،بيلـه هغـه خپلـي پخوانـى مليـشې جـنرال صـاحب دوسـتم بـل 

څوك نلري ،تاجك،تركمن ،هزاره اوپـښتانه دهغـه تـر قومانـدي النـدي نـه 

چي. ځې  كه جنرال صاحب په هيواد كې دسولي سره عالقه لري اونه غواړي

ــدا اوس داعلـــى  ــرح اودلـــوى برخـــې څـــښتن شـــي همـ خپلـــه پكـــښي مطـ

سرقوماندان مرستيال دى ،كوالي شـي خپـل ټـول امكانـات پكـار واچـوي 

.،تردغه لوي اعتماد او لوړ صالحيت بيا چيري دى 

كه دجنرال صاحب دغه څرگندوني تـه سـړى متوجـه شـي پوهـېږي چـې هغـه

ــه  ــه نامــ ــل بيادطالبانودرټلوپــ ــړى يوځــ ــل ســ ــه خپــ ــدې نامــ ــواړي پــ غــ

و آمريكـا بـا: ترغاښودامريكااوناټوپه اجازه سـمبال كـړى هغـه وايـي  نـاټو

احياء اردوى ملى با خط غربى اشتباه مى كننـد چـرا كـه ايـن چنيـن نيرويـى 

توان مبارزه بـا طالبـان را نـدارد بلكـه جـواب طالبـان را فقـط جنگجويانـى 

خبرگـزاري. داده مى توانند كه در جنگهاى گذشته تجربه را كسب كرده انـد 

مى11صداي افغان 

جــنرال صــاحب نــه غــواړى چــې افغانــستان مډرنــه اوپــه نــوو وسلوســمبال

اردواوپوليس ولري ترڅودحاكميـت اوبهرنيـانويوازنى تكيـه يـې پـر لـوي 

. لمنومليشو وي اوبس 

داليكنـــــــــه مـــــــــې ددي لپــــــــاره وكــــــــړه چـــــــــې! درنولوســــــــتونكو

دټولووطنپرستوعناصــرواونړيوالي ټولــني پاملرنــه دغــه ټكــي تــه راواړوم 

چې زماپه عقيده دافغانستان دسياسي اوپوځى بهير كښتى توفـانى شـوې 

ده،له كيفتان څخه نيولـې ترسـوارليوټول پـدې نـه پوهـيږي چـې داكـښتۍ 

.كوم لوري ته روانه اوڅنگه يې ترساحله ورسوي 

متاســفانه يوشــمير نــوري ډلــي ټپلــې هــم شــته چــي پدغــه خــړو اوبوكــې ئــې

پدغوحساسو شيبو كـښي دټـول سياسـي. ماهيانو نيولوته مټې رانغښتى 

ــواد  ــري چــې دهي ــده ل ــي دن ــه، ســازمانونه اوشخــصيتونه مل ډلي،گوندون

هرډول خپل سـرى ددي المـل گرځـى چـې. ژغورلوته جدي پاملرنه راواړوي 

. داكښتى غرقه شي 

لــه دغــه بحرانــي حالــت نــه دوتلــوالري چــاري وســنجول شــي اودهغودپلــي

ــو ملـــي اونړيوالومـــادي ،مـــالي ،معنـــوي اوسياســـي  د ټولـ ــاره كولولپـ

دغـه اوسـنى حالـت دخلكودتحمـل اوزغـم. امكاناتونه كارواخيـستل شـي 

اولــه بلـــې خـــوا.كاســه دومـــره ډكــه كـــړې چـــې اوس تــرې هرڅـــه توئـــېږې 

زموږگاونــډيان ددغــه طوفــاني حالــت ننــداره كــوي ،غــواړي خپلوموخوتــه 

همــدا دليــل دى چــې پخوانــى ازمويــل شــوى تنظيمونــه. پكــښي ورســېږي 

.اوډلى يوځل بياپه قدرت پسي الس اوپښې وهې 

لــه دغــه حالــت نــه دهيواداوهيوادوالوژغورنــه دهرباوجدانــه اوخواخــوږي

.پاى.افغان ملي اواسالمي دندده 

 سورګل تڼى

د قانوني ت５ر وتنو ؟...تر＇و
د په هر هېواد كې وخت په وخت داسې كسان چې دهېواد او ځيـنې وختونـه

ــو كــې  ــه ډګرون ــم او سياســت پ د شــعر شــاعرۍ، ادب، عل ــه ســطح ــړۍ پ ن

وځليږي،زېږيږي او رالوئيږي، خو ټول يىد هېواد يا نـړۍ پـه سـطح نـوم او 

خاصتاً پـه غريبـو هېوادونـو كـې چـېرې چـې نالوسـتي. شهرت نه پيداكوي

له. اولږ لوستي وګړي ډېراى دي خو بيا ځينې يى دخپل ښه مهارت اوپوهې

د  مخې چې ټولنيز شرايط ښه درك كولى او مهـار كولـى شـي يـا هـم پخپلـه

هغـو دودې لپـار وړ شـراط رامنـځ تــه كيږي،پــه ډېــر ښــه شــان پــه ټولنــه كــې 

دساري په توګه دسياست پـه ډګـر كـې مـيرويس نيكـه يـا احمدشـاه. ځليږي

د هېواد جغرافيه يى  بابا كومو دواړو چېد آفغانستان سياسي جوړښت او

. ځكــه دافغانــستان دنــوم ســره ددوى نومونـه تړلـي يــاديږي. حـودود وټاكـل 

احمدشـاه بابـا دنادرآفـشار. دوى په بشپړ طبېعي ډول په ټولنه كې وڅليدل

ؤ د هغې خـداى وركـړي اسـتعداد. په لښكرو كې ظاهراً يو عادي پوځي خو

د نادرشـاه آفـشار تـر وژل كيـدو وروسـته يـى  او پوهې له امله چې لرله يى،

د قاتېلينو واخيست او بيا يى دآفغانـستان آزادۍ  لومړي دهغې انتقام دده

ــه  ــه مــال وتړل ــشپړتيا ت د مځكــې ب ــشپړه. او هغــې پــه هغــه وخــت كــې پــه ب

ديموكراتيك ډول دټول آفغانستان دقومونو مشرانو راټولې شوي غونډې 

دټول هېـواد مـشرانو پـه ده بانـدې. څخه وغوښتل چېد هېواد مشر وټاكي 

دا مالتـړ بـشپړ رېـښتونى. الس راكېكاږه او په اتفاق سره يى دده مال وتړله 

مالتــړ وو او همــدا ډول احمدشــاه بابــا هېوادوالــو تــه پــه رېــښتوني توګــه 

د هېـواد  دخذمت مال وتړله، ترڅو يى آفغانستان په ټوله نړۍ كې وځلـوه او

. دنوي تاريخ بنسټ يى جوړ كړلو

ټـول عمـر. راځو دغې خبرې ته چې ځينې كسان چې نه استعداد لري نه پوهه

يــى پــه مــرګ ژوبلــه،چور اوچپــوول كــې تــېر كــړى وي، دخپلــو هېوادوالــو 

دوينو پـه لـښتيو بهولـو يـى لـوړې لـوړې مـاڼۍ آبـادې كـړى وي، هېڅكلـه 

د تـېرو. دهېواد رېښتوني رهبران كداى نښي دوى تر هر څه دمخه بايده دي

د حقونــو. عملونــو او كړنــو ځوابونــه ووايــى  د كومــې ورځــې نــه چــې دبــشر

د مجرمينو لست خور كـړى دى، دهغـې ورځـې د جګړو د آفغانستان ادارې

راهيسې په يو شمېر تـورن شـوو كـسانو كـې خوځـښت رامنـځ تـه شـويدى، 

دوى اوس هرڅه ته الس اچـوي تـر څـو پـه هېـواد. غواړي چې اوبه خړې كړي

تـر مظـاهرو او ميټېنګونـو وروسـته. كې ګډوډي او انارشـي راوالړې كـړي 

د  نـوم] ملـي جبهـې[يى په يـو ډول تـشكل الس پـورې كړلـواو هغـې تـه يـى

په دغه تشكل بانـدې سياسـتوالو، ليكواالنـو ډېـر مهـم هـر اړخـيزه. وركړو

. زه نه غواړم نورڅـه پـه ورزيـات كـړم. علمى ليكنې او ژور تحليلونه كړيدي

د خپــل رټلــي دلتــه غــواړم دومــره ووايــم چــې ښــاغلى قــانوني چــې غــواړي

چمونه وكړي يانې دى هم دهغې په شـان ربـانى دالس دسـتمال] آمرصاحب[

ربـانى هغـه ربـانى دى كـوم!هو. كړي، هغه وخت په ټولو لحاظونو تللى دى

ال نـوره هـم زوړ شـوى دى  د احمدشاه مـسعود پـه وختونـو كـې ؤ،اوس چې

اوالنوره يى هم هغه نيمګړى عقل نيمګړى شـوى دى، دا خـبرې دده داپلتـو 

د  شـپيګل[څخه ښه څرګنديږي كومې چې ده په دې وروسـتيو وختونـو كـې

د هغې]آمرصاحب[خو بيا هم قانونيد. سره ويشتليدي] ورځ پاڼي غوندې

د. ترشــا ځــان پټــوي او غــواړي ښــكار وكــړي  پــه دې لنــډه مــوده كــې چــې

مجرمينــو لــست خورشــو،د مظــاهرو او اخطــارونو وروســته دســتى جبهــه 

 جوړيږي، بې له دې چې دهغوى داليل او شته امكانات 
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د رائـو ژور بشپړ وڅېړل ښي، د اعتماد فوري

ايـا ددې دواړو پـه يـو( اخستلو كمپائن په كار اچـول كـيـږي 

، سـره ددې چـې) وخت عملونو تر مـنـځ څـه اړيـكـي ګـوري؟ 

د وړ اندازه رائو نشتوالى ثـابـت ؤ، دبهرنيوچارو وزير په اړه

كلـه. بيا په هغه باندې دويمه ورځ له سـره رائـى اچـول كـيـږي 

دجمهور رئس له خوا دبهرنيو چارو وزيـر قضـيـه سـتـرې چې 

د] قـانـونـي[ محكمې ته دقانوني غور لپاره استول كيږي بيـا 

يوشمېر وكيالنو په استازيتوب جـمـهـور رئـس تـه غـاښـونـه

چيچي چې كه زموږ فيصله مو رد كړه، موږ به په څـه څـه الس 

د. پورې كړو د] ملـى جـبـهـې[ دآفغانستان دغې قانوني مرجع

د د ولسـى جـرګـې دمشـرتـوب تـر] قـانـونـى[ جړيدو سره سـم

سيورې الندې په پر الپسې ډول دوه ځله غير قانونى كړنـو تـه 

د بـهـرنـيـو چـارو پـه  الس واچولو،يو ځل په غير قانونى توګه

وزير باندې دوهم ځلى رائى اچول اوبلـه تـر هـغـې خـطـرنـاكـه 

لوبه، جمهور رئس ته كوم چې دپـالـمـان دفـيـصـلـو دتـآيـد او 

. ردولو حق لرى، اخطار وركول

د بې قانونۍ څخه المياشت تېره نه ده چى دريمـې دا دقانونى

د ماللۍ جويا هغې زړورې ځوانـې  بې قانونى سرووهلو، هغه

آفغانې چېد هېواد په دې حساسو شېبو كې يىد افغانستـان 

د بيا آبادۍ له پاره تـر هـر بـل آفـغـان پـه ډېـره مـېـړانـه مـټـې 

د سـخـت تـريـنـګـلـى حـالـت پـه رانغښي دي،د آفغانى ښځـو

د مـــېـــړنـــى  ســـخـــتـــو ســـتـــونـــزمـــنـــو شـــرايـــطـــوكـــې ددي

د هېواد پـه درو كـې او  روغوونكى،جوړوونكى انتقادي غږ

د باندې په ټوـلـه نـړۍ كـې دهـرچـا غـوږونـو تـه  دهېواد څخه

د افغانستان قانونى اداره ولسـى جـرګـه  رسيدلى اورسيږي،

په همدې نيږدې يوې مياشتې پـه اوږدو] دقانوني په مشرۍ[ 

د دريم ځل لپاره په غير قانوني چاره الس پـورې كـوي او  كې

د غړيتوب نه لېرې كوي، حـال  د خپل قانونى حق پارلمان هغه

.دا چې دا حق يوازې او يوازې ددي مؤكلين لري

څه خـوبـونـه لـيـدلـى دى چـې] ښاغلى قانونى[ جوته نه ده چې

دومره زياته يى په هېواد كېد ګډوډيو او آنارشۍ راوسـتـلـو 

 ته وربيړه شويده؟

ايا غواړى كاذب شهرت ومومي؟ دا خـبـره ده تـه دده نـيـږدې

انډيوالن بايد په ډېره ډاګه وكړي چې په نړۍ كې هېڅوك چې 

د ولس په سـرونـو  ټول عمر يى په جرمونو جنايتونو تير وي او

يى بنګلې آبادې كړيوي،كه ملت هرڅومره غريب او بـې وسـه 

دبـلـې خـوا اوس. وي خوهغوى په مشرۍ او رهـبـرۍ نـه مـنـي 

زموږ ولس ديموكراسۍ ته السونه پړكوي، ايـا پـه دا نـازكـه 

ديموكراتيك پړاو كې به نړيواله ټولنه دداسـې كسـانـو الس 

نيوى وكړي؟ كه يې كوي نو دا دومره دديموكراسۍ بـبـواللـې 

كه يې ونكړي نو ايا تر پخوا وختونو چېدى. دڅه دپاره وايي

د  يې پخبله دګورت سپښتي وه تـر هـغـې بـه پـه هـېـواد كـې

د ګـاونـډيـو  سختو كـورنـيـو جـګـړو پـه كـومـو كـې بـه چـې

ال سپېرې الس وهنې وي پـه غـړيـدلـو سـتـرګـو نـه  هيوادونو

ګوري؟ همدا ډول لكه چې په پيل كې مې ووېئل په تاريخ كـې 

كاذب اودرواغجن شخصيتونه هېڅكله تر پـايـه ښـخـصـيـت 

د عوامو په ژبه يوه ورځ نه يوه ورځ يـې  پاتې شوى نه دي، هغه

.چلمساپ ووځي

د ښـاغـلـي ښه خبره به دا وي چې ددې پوښتنې ځواب پـخـپلـه

قانونى څخه وغوښتل شي چې هغې لكه پورته چې وپـوښـتـل 

شول څه ته بېړه ده، خو هېڅوك باور نه لري چـې قـانـونـي دې 

. خو بيا هم دده دځوابونو په انتظار. صادقانه ځواب ووايي

 پاى
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 ډيوه اميري نجيب

د اسالم له نظره داوالدونو په روزنه ک３ دمور او
 پالر مسئوليت

د لـيـكـوالـۍ پـه ه ډاكتر نجيب اله څخه مننه كوم چې زما سره د خپل مېړ تر ټولو دمخه زه

.دغه زما لمړنۍ ليكنه ده چې دهغه په مټ مې ليكلېده. فن كې هلې ځلې پيل كړې

د د ځـوانـانـو د افغانانو علمـي او فـرهـنـگـي مـركـز د مالمو په ښار كې څه موده مخكې

.سالمې روزنې په اړوند سيمنار داير كړى وه 

د روزنى په نوم نه وو نومول شوى خو د اوالد ماسره دا سوال وو چې ولې ددې سمينار نوم

!په هر حال

د خپل مسوليت له مخې يو څه ليكم اوستاسې مخې ته يې ږدم ج په قران كـريـم. دادى اهللا

د  د دوزخ كې فرمايي اي هغه كسانو چې ايمان مو راوړى وساتئ ځانونه خپـل اوالدونـه

.اور څخه چې خشاك يې تيږي او انسانان دي

د مـور او پـالر د همدې مبارك ايات په نـظـر كـې نـيـولـو سـره داوالد پـه روزنـه كـې نو

.مسئوليت په خپل وس تر بريده رڼا اچوم

زما په اند هغه كورنۍ تر بل هر چا زياتې مسولې دي چې په لويديځو او غـيـرې اسـالمـي

د كډوالۍ ژوند سرته رسوي په ځانگړي ډول افغانان او دهغوى كورنۍ چـي. هيوادو كې

، ژبني، او مذهبي لحاظد لويديځ سره جوت توپير لـري  زه دلـتـه پـر دې نـه. په كولتوري

ـ خپل كلتور څنگه وساتي بلكه زه پر دې غـږيـږم چـې. غږيږم چې دوى ژبه څنگه زده كړي

د اور  د دوزخ مور او پالر څنگه كوالى شي خپل بچي مسلمان وروزي ځان او خپل اوالد

هر هغه څـه. ځكه په دې هيوادونو كېد فتنى بيالرۍ او بيدينۍ سرحد نشته. څخه وساتي

چې زموږ په كلتور او دين كې ورته گناه ويل كيږي دلته جواز لـري او كـول يـې داخـالقـو 

نو پدې حالت كې مور او پالر داوالد په اړه داسې مسول دي لكه څـنـگـه چـې. يوه برخه ده 

د خپلې رمي په اړه مسول دى چېد ليوانو څخه يې وساتي .شپون

ص فرمايي ټول تاسې واكمـن يـاسـت اوخـپـل رعـيـت او) اوالد( ځكه پيغمبر دسـاتـنـي

د مـور. روزنى مسوليت په غاړه لرئ اسالمي پوهان ليكي لكه څنگه چې په اوالد بـانـدې

د قـيـامـت پـه  ج او پالر حق دى دغسې په مور او پالر باندې داوالد حق دى ځكه خـداى

.ورځ دمور او پالر څخه داوالد دروزنې په اړه پوښتنه كوي

ج فرمايي د اوالد دروزني په اړه نصـيـحـت كـوي: اهللا بـل ځـاى كـې وايـي. خداى تاسو ته

په پورته دواړو رواياتو كې دوه بېـل بـېـل احـكـام. تاسې اوالدونه دلوږې دوېرې مه وژنئ 

چې په لمړي ايات كې داوالد ښونه هغسې كول پكار دي څرنگه يې چې خـداى. راغلي دي

دلته ځيني خلك يوازې پدې بسنه كوي چې اوالديې په ښوونځي كـې شـامـل. ښونه كوي

او!نه. كړي درس او تعليم كوي داسې نده دلته دښوونې اوروزنې څخه اسالمي تعليمات

روزنه ده ځـكـه مـوږ مـخـكـې وويـل چـې پـه لـويـديـځـو هـيـوادو كـې دديـن نشـتـوالـى 

فرض ده چې داوالد څارنه وشي او بـېـالريـو. ،سيكولريزم، اوبې الرې اوج ته رسيدلې ده

.څخه يې په اغېزمنه توگه مخنوى وشي

د لوږې خبره ده داچې دلته ډوډۍ دولـت وركـوي اوداوېـره هـم نشـتـه نـو. دويم ايات كې

.دمور او پالر مسئوليت دخداى په نزد نور هم دروند شو

كې)ص( حضرت محمد يـانـي پـه ښـونـه( فرمايي تاسې برابري وكړئد اوالدونو په مينځ

د نر او ښځې په نوم توپير مه كوئ  په مور او پالر باندې داوالد حقد هـاغـه) اوروزنه كې

داچې زياتره افغانان پـه لـويـديـځـو. حق څخه مخكې دى چې مور او پالرې په اوالدو لري

د اوالدونو سالمه روزنه نه كوي بلكې څارنه يې هم نـه كـوي  او انـال. هيوادو كې نه دا چې

داچې زياتره افغانان خپله خو لمونځ نه كوي اوالدونه يې هم دې لور ته نه هڅـوي او پـدې 

ال پسې درنوي په)ص( حضرت محمد. اړه بلكل بې اعتنايي او خپل بار ويلي دي اوالد ته

د لـمـونـځ نـه. لمونځ كولو باندې ترغيب وركړئ په اوه كلنۍ كې  اوكله چې لس كلـن شـو

د ځـان نـه بـېـل كـړئ. كولو له امله يې ووهئ  او كه بيا هم په لمونځ كولو رانغى نو بيا يـې

نو داچې موږ په داسې هيوادونو كى ژوند كوو چيد اوالدونو وهل) ځان ترينه خپه كړئ( 

او كه څوك دا كـار وكـړي لـه. او له ځانه بيلول او يا ترينه ځان خپه نيول هيڅ امكان نلري

او هغه يې بيا داسـې تـربـيـه كـوي لـكـه. گټې يې تاوان زياتيږي ځكه اوالديې دولت وړي

كې11پاتېپه. حيوان چې يوازې خوراك او څښاك پېژني او بس  مخ



په سوي６ن ک３ دافغانانودعلمي او
د مبارک９ پيغام  فرهنگي مرکز

و هـغـه د علمي او فرهن／ي مرکز له خـوا د افغانانو نوموړی پيغام په سوي６ن ک３
د اويايم３ کليزې  د ز４８４دن３ د ＊اغلي اکرم عثمان و کوم چ３ محفل ته استول شوی

و .په مناسبت جوړ شوی

د ثور يولسمه 1386د  كال
دروان كال دمۍ دمياشتي په دوهمه ورځ دافغـانسـتـان وتـلـي اوپـيـاوړي

، ژورناليست اواديب ښـاغـلـي ډاكـتـر اكـرم عـثـمـان  ليكوال ،تاريخ پوه

پداسي حال كښي چي محترم ډاكتر. دخپل عمراويايم پسرلى شروع كوي 

د ژونددنوى پسرلى دپيل لـه املـه پـه افـغـانـي اووطـنـي مـيـنـه  صاحب ته

مباركي وايوهغه ته دلوي خداي له دربـارنـه اوږدعـمـر اوبسـيـاژونـدهـيلـه 

كه څه هم ډاكتر اكرم عثمان په سرداري كورنۍ كښي دنيـاتـه راغـلـى. كوو

مگرهغه ديوه غښتلي اومنلي افغان په توگه خپل ژوند له هغـه زلـمـيـتـوب 

.نه په خپلومټو سمبال كړى دى 

وه! بلې ډاكتر صاحب په محمدزايي كورنى كښي چي دربارته ډيره نـږدي

دنياته راغلى ،مگردډاكتر صاحب په خوي اوخاصيت كښـې دربـاري يـوه 

بېلگه هم نده ليدل شوې اونه هـغـه پـخـپلـه يـودربـاري تـه ورتـه دى،هـغـه 

يوخاكساراودخپل ولس خدمتگار شخصيت دى،هغه دكابل په ښاركښـي 

دغازي ليسه خالصه اودكابل پـوهـنـتـون دحـقـوقـواوسـيـاسـي عـلـومـوفـا 

كولتې نه ترفراغت وروسـتـه پـه ايـران كښـي دتـهـران دپـوهـنـتـون څـخـه 

كړ) ديپلوم(ددكتوراډگرى  .په عالي درجه ترالسه

ــي ــاپـ ــواوچـ ــه دراډيـ ــوب نـ ــوم تـ ــاشـ ــه مـ ــان لـ ــمـ ــثـ ــرم عـ ــراكـ ــتـ ډاكـ

مطبوعاتودلوستلوسره عالقه درلوده،ځكه يې دهمدې عالقي اوشـوق لـه 

كـه څـه. مخې په راډيوكښي داستانونه په خپل ښكلـى اواز دكـلـمـه كـول 

همدا داستانونه محترم ډاكتر صـاحـب پـه دري ژبـه ويـل مـگـرتـرهـغـوبـه 

پښــتــوژبــي راډيــوتــه انــتــظــار نــاســت وه تــرڅــوددې خــوږژبــې لــيــكــوال 

دافغانسـتـان داسـي ښـار. اودكلماتورپه خواږه اوازكې يوداستان واوري 

،ولسوالى ،كلى اوبانډه نسته چې دډاكتر اكرم عثمـان لـه نـامـه سـرهـدي 

.هلته خلك اشنا نه وي اوهغه ته دې احترام ونه لري 

پــه رښــتــيــاســره ډاكــتــراكــرم عــثــمــان دټــولــوافــغــانــانــو لــپــاره يــوــلــه

ستروپوهانواووياړلوشخصيتونوله جملې نه دى چې اوس يې جوگه ډيـره 

.كمه ليدل كيږي ،اودازموږلپاره يوسترغنيمت دى 

كـال دمـالـمـوپـه ښـاركـې دمـيـشـتـوافـغـانـانـوپـه حـمـت 2001كله چي پـه

دهيوادديوه بل پياوړي شخصيت اوملي مبارزگل پاچا الفت په يادنړيوال 

كنفرانس جوړشو،محترم ډاكترصاحب ته هم ديوه درانه اومشرمـيـلـمـه پـه 

توگه پدغه كنفرانس كي دگډون بلنه وركړه شوې وه ،هغه وخت چې هغه ته 

دخپلي تاريخي اوعالمـانـه ويـنـالـپـاره دسـتـيـج سـرتـه بـلـنـه وركـړه شـوه 

ــودپــداســي حــال كــي  دتــاالرفضــاچــي پــه ســونــو خــلــكــوتشــريــف درل

دچكچكواواز بدله كړه چي ټول لوي او واړه ددې وياړلي اومنلي لـيـكـوال 

.ددرڼښت اواحترام په خاطر پر پښووالړوه 

له بدمرغه دهغه داستعداداوعلمي توان څخه پـه ځـوانـى كښـي ډيـركـمـه

استفاده وشوه ،موږتل په وتير پسي ارمان كوو، چي دادى اوس السـونـه 

مږو،اووايوكاشكي دډاكتراكرم عثمان دخداي وركړى اسـتـعـداد،پـوهـى 

،هوښيارى اوادبې نبوغ نـه مـوپـر خـپـل وخـت اوخـپـل وطـن كـې پـراخـه 

.استفاده كړې واي 

زموږپه جـنـگ ځـپـلـي هـيـوادكـي داسـي نـاخـوالـې راغـلـې چـې دداسـي

شخصيت لكه ډاكتراكرم عثمان لپاره هم په خپله مورنۍ خواره اوپـالرنـى 

ټاټوبۍ بيگانه شواوهغه مېنه چې هغه پكښي خاپوړي كړى وې پـه نـغـري 

،اوس دلته په سـويـډن كـې. بدله شوه،ډاكتروطن پر ېشودلو ته مجبور شو

.له هيوادنه لري دغربت اوجالوطنۍ شپې او ورځې تيروي 

كه نصيب اوقسمت داپياوړى ليكوال ترسوېډنه راورساوه چـي لـه وطـنـه

ئې واټن زرونوكيلومتروته رسېږي خوله هغه يې له نيكه مرغه دخپل ولـس 

ډاكترصاحب هرچيري چـي اوسـى دخـپـل ولـس سـره. څخه جالنكړاي شو

زمـوږددې خـبـري. اوسي يوه شيبه يې خـپـل هـيـواداودخـلـك نـدي هـيـر 

پخلۍدهغه ټولي ليكنې،ادبي ټوټې ،داستانونه اوتريخې څېړنـي كـوالي 

دهغه په ليكنو كښي لكه دهـغـه اوازيـوعـاطـفـي صـحـراوجـادوشـتـه. شي 

،هغه نه يوازي داستانونه ليكـې ،بـلـكـي دبشـري ټـولـنـي دډيـرواړخـوپـه 

دهغه پـه ټـولـولـيـكـنـوكښـي. څېړلواوراسپڼلوكي ترنورونه دى پاته شوى 

افغان ولس ته درناوى اودهغوي له روااوانسـانـي حـقـوقـوڅـخـه بـې ډاره 

،پرځاي اوعالمانه دفاع څرگنديـږې ،داهـغـه بـېـلـگـه ده چـې ډاكـتـراكـرم 

.عثمان له نور عادي ليكوالوداستان ليكونكوڅخه بېلوي 

كه ډاكتراكرم عثمان ددري ژبې لپاره ديوې داسي چينې حيثيت لـري چـې

اوبه يې ترقيامته نه خالصېږي خوهغه دهيواد دنيمه خواعلمى ماڼۍ يولـه 

نن ټول افغانان دنړى پـه هـرگـوټ كـي. اساسي ستنوڅخه هم شميرل كيږي 

.چې اوسى دهغه په نامه ،علمي اوادبي چوپړوياړي 

په سويډن كې دافغانانوعلمې اوفرهنگى مركـزپـه نـظـر كـي درلـوده ددې

ــه ښــاركــي  ــمــوپ ــال ــه خــاطــر دم ــپ ــاوي ــمــي شــخــصــيــت ددران ــرعــل ســت

دټولوافغانانو،پوهانو،فرهنگيانواوفرهنگپالوپه گډون ديـوې دښـكـلـې 

.اودرنې نه هېږېدونكى غونډي جوگه شي 

ددې وياړلى عالم اوڅېړونكي دعلمي مقام اوپـوهـنـيـزچـوپـړددرنـاوي پـه

خاطر دنړى له گوټ گوټ نه پوهانو،ليكوالواود هغه مينه والـوتـه زحـمـت 

له بده مرغه دهغه روغتيايي حالت مـوږتـه دا اجـازه رانـكـړه چـې. وركړى 

خپل دغه وطني ارمان ته ورسېـږواودخـپـل هـيـوادددغـه پـيـاوړي عـلـمـي 

.اوادبي شخصيت درناوى لكه چې اړينه ده وكړاي شو

.له مجبوريت اوناچارى نه پدغه پيغام زړه صبروو

سره لدې چې په پيغام كښي دښاغلي ډاكتـراكـرم عـثـمـان دعـلـمـي،ادبـي

اوڅېړنيزچوپړپه هكلـه يـادونـه نـاشـونـى كـاردى، يـوازي دومـره ويـالي 

شوچي ډاكتراكرم عثمان په خپل علمي زيار اوهاندوتوانيدچـي دري ژبـه 

له ادبي اوتاريخي پلوه دومره غنى اوغښتلې كـړي چـې تـرډيـره بـريـده بـه 

ددې ژبي بهرنى دښمنان پرهغي دترخپل تـاثـيـراونـفـوذراوسـتـوپـه مـوخـه 

.دتكل جرئت ونكړى اونه به هم پرې بريالي شي 

دښاغلي ډاكترصاحب هرعلمي اثر،ادبې ليكنه تنزاوڅېړنيزاثارخپل ځـاي

اومــــقــــام لــــري اوهــــريــــويــــې پــــرخــــپــــل وخــــت دوســــل دهــــغــــو 

ډاكتـراكـرم. سوالواوغوښتنوانعكاس دى چي التراوسه بې ځوابه پاته دي 

عثمان نوم زمـوږدهـيـوادـلـه مـعـاصـرتـاريـخـي څـېـړنـيـزاوادبـى بـهـيـر نـه 

.بېلېدونكى جزدى 

!دافغان ولس لپاره منلې ډاكترصاحب

په سويډن كې دافغانانوعلمي اوفرهنگى مركزمشر تابه جرگه اوټول غـړي

ددغه پيغام په وسيله چې دكاغذ پر مخ كښل شـوى ولـي زمـوږ دافـغـانـي 

اووطني ميني ،احساس او درناوي در رسوونكى دى تاسو،ستاسـودرنـې 

كورنۍاوستاسولراوبرمينه والـو تـه سـتـاسـودنـيـكـمـرغـه ژونـدداويـايـم 

پسرلى دپيل اوپه عـلـمـي ډگـركښـې دنـه هـېـرېـدونـكـى زيـاراوبـريـاوپـه 

مناسبت دزړه له كومي مباركيوپه وړاندي كولوسره دلوي څښتـن تـعـاللـه 

دربارنه تاسو ته روغـتـيـا، اوږدخـوښ ،ارام اوبسـيـا ژونـداوپـه عـلـمـي 

.ډگركښې دالزياتوبرياليتوبونوهليه كوو

 په سويډن كي دافغانانودعلمي اوفرهنگى مركزدمشرتابه جرگې

 په استازيتوب حبيب اهللا غمخور

6 د21پن％م کال پرلپس３ د غبرگولي 1386－２ه ــ  مياشت) جوزا( لمريز کال



 کرنيز ＇７５ونکی او خبريال انجينر ن５ک محمد ＄ا＄ی: ليکونکی
د افغانستان ＄ن／لونو ته يوه کتنه

زموږ پـه هـېـواد افـغـانسـتـان ډيـر

د هغې. غرونه او ځنګلونه شته دي 

احصــايــې لــه مــخــې چــې نــړېــوالــو

 1،90موسسو اخيتسې ده تقـريـبـآ 

ميلونه هكتاره ځمكه په ځنګـلـونـو

پـه عـمـومـي ډول. پوښل شوې ده 

يـو يـې. ځنګلونه په دوه ډوـلـه دي 

طبعي ځنګلونه او بل يې مصنوعـي 

يو ثمر لرونكي يا مېوه لرونكي ونـې او بـل.، چې بيا هم په دوو ډلو وېشل شويدي 

. ډول يې بې مېوې ونې دي 

د كنړ، نورستان، پكتـيـا او پـكـتـيـكـا واليـتـونـو كـې د افغانستان لوى ځنګلونه

د غـره پـه اړونـد خـپـلـې. موجود دي د منده هېر د پكتيا واليتد ځاځيو دلته موږ

د. خبرې غزوو د مندهير غر چېد سپين غره او شهيدانو چېد كـوزې پښـتـونـخـوا

د ترې منګلو څخه تېر تر احمدخېلو او څمكنيو ولسوالۍ پورې خروټو څخه شروع

د. رسيږي   400د هغې احصايې له مخې چې لـه پـخـوا څـخـه مـوجـوده ده تـقـريـبـآ

دې. هكتارو په شاوخوا كې ځمكه ځنګلونو نېولې چې البته طبعي ځنګلونه دي په

د كورنيو او قدرت طبيلو ځنګولو څخه وړاندې مخـتـلـفـې ونـې  ځنګلونو كې البته

لكه لمنځه، نښتر، بيجور، څېړۍ، اوبخته، جلغوزي او داسې نورې موجـودي وې 

چې ددغه ولسوالۍ چاپېريال ته يې يوه ښكال وربخښلې وه او همېشه شين زرغـون 

. وو

كال راپـدې 1348د ځاځيو اريوب ولسوالۍد كوټكي په كليد سرحد سره نږدېد

د هېواد او افغانستان ګډه پروژه موجوده وه چې  د المان د المـان هـېـواد49خوا ٪

د افغانستان دولت پكې برخه درلوده51او هلته په سلګونو افغاني فنـي اداري.٪

د المان متخصيصينو له خوا كارونـه پـرمـخ بـېـول. مامورينو اوكارګرانو كار كاوه 

د عملي زده كړو لپاره هر كال يو شمېر افغانان المان ته لېږل كـېـده او تـربـيـه. كېده

د. كېدل د دروازو كړكيو، مېزونـو، چـوكـيـو، الـمـاريـو او كـټـونـو د بخارۍ هلته

د افغاني او المـانـي  جوړولو لپاره يوه فابريكه موجوده وه چې هره ونه به وهل كېده

متخصيصينو تر نظر الندې به په فني توگه وهل كېده او بـيـا بـه پـه فـابـريـكـه كـې 

د هـېـواد. ورڅخه كار اخيستل كېده  ددې فابريكې كار دومره ښه شو چېد الـمـان

د ضـرورت  د هـغـوى د عربي هېوادونو څخه به فرمايشونه راتلل او دوى به څخه او

چېد كال په اوږدو. وړ تختونه، المارۍ او نور شيان ورته برابرول او ورلېږل به يې 

په سلګونو خلكو پـه دغـه پـروژه. كې به يې ډېرې پيسې له دې الرې الس ته راوړې 

د كرنې په نورو چـارو كـې هـم. كې په كار بوخت وو  د خلكو سره دوى به همدارنګه

ولې په تاسف سره كوم وخت چېد هېواد حاالت بدل شول جـنـگـونـه. مرستې كولې 

شروع شول، روسانو مداخله وكړه، ورپسې تنظيمي، خودخواهۍ او قدرت طلـبـي 

 ، د دولـت قـدرت ضـعـيـف شـو د انارشيزم خواته والړ، جنګونه شروع شول هيؤد

د خارجي بادارانو  د زرو خاوندانو ډلو او ټپلو قانون له منځه والړ، حاكميت نه وو،

په رهنمايې دغه ځنګـلـونـه 

په غير في او ظالمانه توگه 

ووهــل چــې پــه ډاګــه بــدل 

شول، ورسره ډېر مـخـتـلـف 

ــكــي  ــون ــوت ــات، ال حــيــوان

مرغان هم لـه مـنـځـه والړل 

يو څـه. چې اوس هيڅ نشته 

بمباريو كې اور واخـيـسـت 

او له منځه والړل چې اوس 

٪ ځـنـګـلـونـه لـه60تقريبآ 

كه څه هم هلـتـه. منځه تللي

ځينې نـړېـوالـې مـوسـسـې 

كار كوي مگر دولت تـه پـه 

د وهلو مخه ونيسي د ځنګلونو . كار ده چې په خپله كار وكړي او

د پخپل سر يا غير فني تو－ه پرې کولو ＄ين３ عوامل :د ＄ن／لونو
د احساس او مسئوليت نـه درولـودل، د قومونو د حاكميت ضعيف كېدل، د دولت

د لرګيو په بدل كېد بل څه نه موجوديت د-غريبي او بېكاري، برهنۍ الس وهنې،

لرګيو مصرف ډير شو ځكه هيواد كې برېښنا، ګاز او نور څه نشته دي په تعميراتـي

د ځنګلونو ارزښت په دې كې دى چې چاپـېـريـال  ، د د لرګيو ډېر استعمال چارو كې

د ډېرو ناروغيو په له منځه وړلوكې. ته ښكال وبخښي هوا صافه كړي او همدارنګه

. ګــــــــــــــــــــــــــټــــــــــــــــــــــــــور رول لــــــــــــــــــــــــــري 

د تـداوئ لـپـاره يـو د د نـاروغـيـو د تبركلوز المانيانو غوښتل چې دغه ځنګل كې

ــول  ــاورې شـ ــره خـ ــاورو سـ د خـ ــه ــر څـ ــر هـ ــګـ ــړي مـ ــوړ كـ ــون جـ ــتـ . روغـ

د يـوې د ونو څخـه اوس هم په ظالمانه صورت سره ځنګلونه وهل كيږيد جلغوزيو

كـه اوسـنـى. غوټې جلغوزو لپاره غټه څانګه پرې كوي او حـتـى ونـه وهـل كـيـږي 

وضيعت همداسې نور هم دوام پيدا كړي چارواكي ددې ملي سرمايېد ساتنې فكر 

د كار زمينه برابره نه كړي مختلفې پروژې بـايـد هـغـو خـلـكـو تـه  ونه كړي خلكو ته

د شين كنډك تشكيل منـظـور  د ساتنې لپاره بايد بېرته هغه د ځنګلونو برابرې كړي

د ځنګلونو ساتنه وكړي دغه ټكى ماته زما پـه راديـويـي  د پخوا په شان كړي تر څو

د ځنګلونو امر دنياګل هم په ګوته كړىو  د كرنې ادارې د پكتيا واليت ده. سفر كې

د كـرنـې د شنـه كـنـډك مـنـظـوري نـلـرو ده وويل چې موږ له ډيره وخته راپدې خوا

. مالدارۍ او خوراكي موادو وزارت څخه وغوښتل چې له موږ سره همكاري وكړي 

د د بيا رغېدو لپاره د هـغـوى   Nurseryد ځنګلونو له الرې بايد بيا ورغول شي او

تـر ټـولـو. لرې به نه وي چېد هيواد غرونه شين او زرغون وليدل شـي. ساتنه وشي 

، احساس ډېر ضرور دى ولې دولت مكلفيت لري چې خلـكـو  د قومونو يووالى مهم

د پـخـوا  د كار زمينه برابره كړي، خلك په مختلفو پروژو كې په كار وګماري او ته

د ځنګلونو ساتنه وكړي  .پاى. په شان

 محمد اقا شېرزاد

د ＊وونکي مقام
د مقام او درناوي په وياړ دغه ورځ پـه ډيـرو د ＊وونکي ！ول باسواده او با شعوره انسانان

.شانداره مراسمو سره لمان％ي
د ＊وونکی مـقـام تـر په دې پوره پوهي８ی چ３ د ＊وونکی درانه لوستونکی او ！وله ن７يوال

.بل هرچا لوړ دی 
د ！ـولـنـ３ ＇ـرخ تـاووی د ＊وونکی دنده نشی اجرا کوالی، دا＊وونکی دی چ３ هر＇وک

د انسانانو په تربيه روزنه او تکامل ک３ لويه ون６ه لري بل هيـ）ـوک  په حرکت راولي ن７ۍ
مـثـال کـه. داس３ لوی کار نشي سرته رسولی لکه چي دا وياړلی شخـصـيـت سـرتـه رسـوي 

ته رساوه چي نن يی بشري کـره  به چا دی مرحلی نه وای ددی ن７ی ＄وان نسل ＊وونکی
نه وای نـن  ته ورسوله که ＊وونکی اودده سالمه روزنه د تمدن او لوړی عالی مرحلی يی
د  د عدالت ورورولی ديموکراسی او ازادی لپاره هلی ＄لی نـه کـولـی هـمـدا به انسانانو
د پايمالولو پـر  د جگ７ی،د بشري حقوقو د ن７ی ＄وان نسل ＊وونکي برکت دی چي ！ول
نه وهلو لـه پـاره هـانـد او  د الس نه کولو اود بل په چارو کی د تيري د بل پر خاوره ضد

د. مبارزه کوي د نـ７ی په يوه الس يی قلـم او پـه بـل الس کـی همدا ＊وونکی دی چی
د نوری ن７ی ياد پـرمـخـتـلـلـی. پرمختگ الر＊ونه کوي اما که س７ی دافغانستان ＊وونکی

د ژونـد  د امـتـيـازونـو 請ـالحـيـتـونـو په ا請طالح ددوی د ＊وونکو سره مقايسه ک７ه ن７ی
د ！ولنی. دسطحی او کار کولو کی لوي توپير موجود دی او وو په افغانستان کی ＊وونکي

په مادي او معنوی لحاظ تر هرچا وروسته او فقير حقير او ناداره ژونـد  وروسته پاتی قشر
د قربـانـی. سره الس په گريوان شپی ور＄ی تيروی  په افغانستان کی ＊وونکی او هميشه

په اول خط کی قرار لري د. ورکولو مثال په دی لن６ او تير ديرشو کـلـونـو کـی کـه سـ７ی
د قربانی په هکله يادونه وک７ي س７ی ويالی شی ＊ـوونـکـي دنـورو پـه تـنـاسـب  ＊وونکو

د ！ولنی او وطن د＊منان چي غـواړی زمـوږ وطـن نـور هـم. زيات متضرر شويدي زموږ
به يی داسی ويل چي ＊ـوونـکـی کـافـر دي خـپـل  د ＊وونکو پر ضد نالوستی پاتی شی نو

مه استوی چي کافر کي８ی .اوالدونه ＊ون％ی ته
په سلوکی د ！ولنی نفوس چي فيصده يی نالوستی دي دوطن دد＊منانـو پـه دیزموږ

په زهراگينو پروپاگندو  شومو تبليغاتو ژر باور ک７ی او تر يو حده يی خپل اوالدونه ددوی
له ＊ون％ی ＇خه منعه ک７ی هم دی د＊من پردی هم اکتفاه نده ک７ی بيايـی فـتـوا 請ـاری 
د زده کولو ＄ای او مـکـان دی د کفر ک７ي چي د＊وونکو وژل روا کاردی او ＊ون％ي چي

په نژدی تيرو  دوسو＄وی دا ＊ه او پر ＄ای عمل دی دا کار هم شوی دی کـلـونـو کـی
له پاره تر يوحده کار پيـل  د بيا رغونی د معارف او＊وون％يو په مرسته يو＄ل بيا ن７ی والو
د  شوی اما هغه ستونزی او مشکالت چي ＊وونکـی ورسـره الس پـه گـريـوان دی لـکـه
له پاره درسی خونی البراتوار کتـابـخـانـ３  د زده کونکو د ＊ون％ي نه درلودل درسي موادو
د  د ＊وونکو لپـاره مجرب او مسلکی ＊ونيز سمينارونه نوی ميتود سره برابر پروگرامونه

د معاشونو ستونزی او نور پر خپل ＄ای پاته دي د ＊وونکو . اوسيدو ＄ای
د مجربو ＊وونکو کم＋ت اوداسی نورې ورتـه نـيـگـ７تـيـاوی د＊وونی روزنی په چارو کی

د اسـاسـي قـانـون  شته چی په دی هکله ددی وطن ولس غو＊تنه همداده چي دافغانستان
په خپله ژبـه درسـي مـوادو امـده کـول د＊ـوونـکـو  مطابق بايد متوازن معارف اوهرچاته
د مـجـربـو او  د سوی دپورته بيولو لـپـاره د شاگردانو ستونزي په هراړخيزه ډول حلول

.مسلکی ＊وونکو روزل او پکار گمارل تر هر＇ه ضروري او مبرمه غو＊تنه ده 

7 د21پن％م کال پرلپس３ د غبرگولي 1386－２ه ــ  مياشت) جوزا( لمريز کال



ګل  انجينر سخي

 اسالمي ＊وونه
د لمان％ه فرضونه

د)14( ددې لپاره چې لمونځ صحيح ادا شـي شـرطـونـه لـري چـې اوه يـې

د لمانځه شرايط وايي  . لمانځه نه بهر دي چې هغې ته

د عـورت د ځـاى پـاكـوالى، د لمانځه د لباس پاكوالى، د بدن پاكوالى،

د لمانځه وخت، قبلې ته مخامخ درېدل او نيت كول . پټول،

د لمانځه ركنونه وايـي اوه نور شرطونه چې لمانځه كې دننه دي چې هغې ته

:په الندې ډول دي 

)د قران كريم لوستل(، قرأت) قيام( ويل، درېدل) اهللا اكبر( تكبير تحريمه

د لمانځـه خـتـمـول پـه) كيناستل(، ركوع كول، سجده كول، اخيره قعده ،

 ). اختياري(سالم ګرزولو سره

. كه يو له دې شرايطو او ركنونو څخه كم وي لمونځ نه ادا كيږي

:سعدي.177

 بر گنبدى از گياه بسته ديدم گل تازه چند دسته

 تا در صف گل نشيند اونيز گفتم چه بود از گيا ناچيز

و گفت خاموش  صحبت نكندكرم فراموش بگريسته گياه

يم گرنيست جمال ورنگ بويم  اخر نه گياه باغ او

 پرورده نعمت قديمم من بنده حضرت كريمم

و گر هنرمند  لطفست اميدم از خداوند گر بي هنرم

 سرمايه طاعتى ندارم باناكه بضاعتي ندارم

 چون هيچ وسيلتش نماند او چارۀ كار بنده داند

 بر بندۀ پير خود ببخشايى اى با خداى گيتى اراى

 اى مرد خدا در خداگير سعدى ره كعبه اضاگير

.زين در كه درى ديگر نيايد بدبخت كسى كه سر تبابد

:د ابو هريره رض څخه روايت دى چې وايي. 316

ص حضور ته راغى او پوښتنه يې وكړه  يو سړىد حضرت رسول اهللا

 يا رسول اهللا هغه به څوك وي چې ډيره نيكې او احترام يې وكړو؟

ص وفرمايل دې: حضرت  هغه وويل بيا څوك؟. مور

ص وفرمايل دې: حضرت  هغه وويل بيا څوك؟. مور

ص وفرمايل دې: حضرت هغه كـس چـې څـلـورم ځـل پـوښـتـنـه وكـړه. مور

ص ورته وفرمايل  دې: حضرت . پالر

د پالر دى .وايي چېد مور حق درې برابر

ص فـرمـايـلـي. 317 د ابو هريره رض څخه روايت دى چې رسـول اهللا بيا هم

:دي 

په خاورو كې دې ولړل شي،په خاورو كې دې ولړل شي او بيا هم په خـاورو

د هغه چا چې دواړو ... كې دې ولړل شي  د هـغـوى) مور او پـالر( پزه يـا يـو

، يعنې خدمت يـې  د هغوى حق ادا نه كړي څخه په زړښت كې ورسره وي او

.ونه كړي پس هغه به جنت ته داخل نه شي 

كې. 277 :د ښځو په باره

ص نـه مـې د رسـول اهللا د معاويه بن حيده رض څخه روايت دى چې وايي

؟ ويې فرمايل چې دې طعام خـوړ: پوښتنه وكړه چې ښځې پر مو څه حق لري

د ښځو په صورت څپېړه  ، طعام وركړه، چې دې لباس اغوسته لباس وركړه

ج به تا خراب كړي  .مه وهه چې اهللا تعالى

ص فرمايي. 278 د ايمان له مخې هغه كسـان: روسل اهللا كاملترين مومنان

دي چې ښه اخالق ولري، او بهترين له تاسو نه هغه څوك دي چې بهترين له 

.خپلو ښځو سره وي 

 محمد اقا ش５رزاد

!دپاکستان او ايران مکار سياست
د افغان ولس برخليك ټاكل په نورو پورې تړلي دي .د تاريخ په اوږدوكې

د خلكو سرنوشت او برخليكد پـرديـو پـه ۍ دوام لري ددى هيواد اودا لړ

 ، د ازادى الس طرحه او عملي كيږى اوكه هر واكدار او ملى شخص كله هم

د  خوشبختى مستقل سياست كولو،او بى طرفى اواز پورته كړى دوى بيـا

.همدغه يرغلگر وطاقتونو په دام كى لويدلى او له مينځه تللې دي

د گران هيواد افغانستان جيوپوليتكي جوړښتد نورو لپـاره زيـات داچي

و او را تـلـونـكـو  د افغانستان په نږدى تـيـر اهم دى كه څنگه خو زه غواړم

!حوادثو باندى څه وليكم 

د جـنـوب د غرب اوكلـه هـم د شمال او كله دافغانستان په حريم باندى كله

د نړي لوى ځبرځواكونـه تـيـري كـړى اودا  د همسايه هيوادوتر څنگه څخه

د. لړۍ دوام لري  زه نه غواړم په تير تاريخ ليكنه وكړم بلكـه فـقـط غـواړم

.پاكستان ايران په دوه مخي او مكارو سياستو باندى څه وليكم

نيټه شاهي رژيـم پـه26دسرطان په 1352كله چي په افغانستان كې په كال

د هـمـسـايـه هـيـوادو پـه  جمهوري نظام واوښت دافغان نوي حكومت لپاره

د همكارى  د شوروي اتحاد امريكا او په خاص ډول پاكستان ايران شمول

.په ځاىد مخالفت الره خپله كړه 

د نوى نظام په وړاندىد زهرونه ډك پـروپـاگـنـدونـه د پاكستان په مرسته

د ورانـكـارى پـه د مخاليفينو وسله وال كول اوداخل كـى اود رژيم خالف

خاطر راستول ددوى اصلى وظيفه وه په نړيواله سطحه كىد شرق اوغرب 

د كمزوري بهـرنـي سـيـاسـت او پـه داخـل كـى  دساړه جنگ توديدل درژيم

د بـيـكـارى اداري فسـاد رشـوت بـى  دكمزورى كابينى رامينځ تـه كـيـدل

د پاكستان حكومت هيڅكله په دى اقرار ندى كړى چي گويا دوى  امنيتى

د رژيم خالف مخاليفين وسلوال كوي هيمشه به يى دا ويـل  دا افغانستان

د ښو اړيكو غوښتونكى يو اما دا به څـوك هـيـر  د افغانستان سره چي موږ

، سـرخـرود  ، بټى كوټ ، لغمان د پاكستان په مرسته په پنجشير كړي چي

اوشيرزادو كى په ولسواليو حملى تنظيم شـوي او ډيـر ورانـى او خـرابـى 

پيښ كړى پاكستان هميشه په اصطالح اوښ په بډه وهي پـه هـر حـال دا 

ډول نور زيات عاملونه ددى باعث شول چي رژيـم ړنـگ شـو او مـداخلـه 

د غـازي امـان الـه  و ته نظر واچوي گرانو غوا لنگه شوه اوكه انسان لږ تير

د پاكستان خارجي حـامـيـانـو پـه الر  د پاكستان او خان درژيم په وړاندى

د لوري پكار واچول شوه او هـغـه رژيـم چـي  ښودنه بغاوتونه او اړدوړ چا

د خلكو په اراده او مشوره او رايه رامينځ ته شوى وه له ماتـى  دافغانستان

راځم دا نژدى ديرشو كلونو ته چي دافغانستان دخلكو پـه. سره مخامخ كړو

ال تراوسه يى كوي كلـه چـي  وړاندى دى مكارو څه ډول كاروايى وكړى او

دداودخان نظام ړنگ شو ځايى نوي نظام دافغـانسـتـان ديـمـوكـراتـيـك 

د خلك ديموكراتيك گوند په رهبرى واك ته ورسيدل .جمهوري نظام

ال پخوا هلته مـخـالـيـفـيـنـو تـه ځـالـى نو ددوى په وړاندى خو همسايگانو

د شوروي اتحـاد. جوړى كړى وى  دنوى نظام دوستي نسبت ونورو ته زياته

د مداخلى ښه چانس ور په برخـه  سره قايمه وه نو غرب پاكستان او ايران ته

د  شو او بيا خو صو صا كله چي شوروى لښكرى افغانسـتـان تـه را غـلـى

د افغانستان  ال پخوا غرب دا تالښ كاوه چي څنگه شورويانو په وړاندى

څخه دويم ويتنام جوړ كړي په دى هكله دوستان كوالي شـي هـغـه كـتـاب 

لـه)د ايـاسـاي( مخ څلورم فصل چيد ډگروال يوسف پاكستاني افسر 73

د تلك خرس په نوم ليكل شوى مطالعه كړى تاسى به پوره معلـومـات  خوا

خو كله چي شورويان افغـانسـتـان. حاصل كړى چي مداخله نور څه ته وايى

د پاكستان او ايران سره مرستى تر دى نامـه  ته داخل شوه په نړيواله سطحه

.الندى پيل شوى چي په اصطالح دوى مهاجرينو سره مرسته كوي

د رژيم په وړاندي داسى پروپاگند پيل شو چي په شپه اورځ كى به تقريبا

كې11پاتې په  مخ

8 د21پن％م کال پرلپس３ د غبرگولي 1386－２ه ــ  مياشت) جوزا( لمريز کال
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 محمداقاشيرزاد

د يوې افغان３ نجل９ نامراده هيل３
دايوه يتيمه اود يوې فقيرې كونډې لور چې ميرابزون نـومـېـده ددې خـواركـۍ او

.كونډې مور دژوند داستان پدې ډول تېرشويدى

د ميرابزون پالر هغه وخت وفات شوى وه چې دا ددرې مياشتو وه دې دپـالر مـيـنـه

دا تنكى ماشومه خپلې مور په ډېرو سختـيـو سـره. محبت او نور خواږه نه وه ليدلي

لويه كړه يعنې ددې مور ددې وس او توان نه درلوده چې ځانته كرايه كـور ونـيـسـي 

د ژونـد  همېشه به ده دوستانو په كورونو كې يوه كوټه په كرايه كوله اوهلته بـه يـې

د بازار نه په پور تيكى اخيستلى او  شپې ورځې تېرولې مور به يېد خوراك له پاره

12لوريې په ښونځي كـې شـاملـه كـړه او تـر. اطرافو ته به يى وړلې چي ويې پلوري

د ننگرهار په االيى لـيـسـه كـې خـپـل درسـونـه پـه ښـه درجـه پـاى تـه صنف پورې

د. ورسول دا نجلى ډېره اليقه او با اخالقه او په حسن كې ښكلې وه دې زياته عالقـه

. شعر او شاعرى او ليكوالۍ سره درلوده 

د جالالباد په ښـاركـې پـه يـوه لـوى كـوركـې اوسـېـدم ددى يـو 1360په كال كې زه

د هغې پر غوښتنې دا نجلۍ او بـېـچـاره مـوريـې هـم  خپلوان هم زما سره ژوند كاوه

زموږ سره په دې كوركې ناست وه ما به چې كله ددوى بېچاره گـي او يـوازې والـى 

دا. ليدلو نو په واقعي لحاظ دوىد مرستې وړ وه دوى له ما نه دا غوښتنه وكړه كه

نجلۍ په ننگرهار محلي راديو تلويزون كې وظيفه پيدا كـړي ځـكـه ددې شـوق او 

د راديـو تـلـويـزون  د نطاقي او نشراتي پروگرامونو سره وه ما ددې په خاطـر عالقه

. مسئول ته وويل چې دى ته كار وركړي دهغه كور ودان عاجل يې دا كار وكړو 

د عالقى اوذوق سره برابر كار تر السه كـړو دا كله چي ميرابزون كار او هغه هم ددى

د صـافـو لـه ټـبـر. زياته خوشحاله وه  دى او يو بل هلك چي اورنگ نومېده اود كنړ

څخه وو دواړو په راديو او تلويزون كىد ځوانانو برخه او كله كله خـبـرونـه ويـل او 

.ددې استعداد او پوهه ډيره زياته وه دا وځليده اوډيره مشهوره شوه

د ننـگـرهـار پـر مـظـلـوم 1376دى په كال كې كوم لعنتي جنگ چيد اجنبيانو لخوا

د  تر10ولس وتپل شو اود ورځى به زرو پورې ړانده راكيټونه راتلـه اوښـار15څخه

كې گرځيدل ارا گرځيدل تقريبا بند وه مگر دى ځوانې او نامرادى ارمانجنى نجلـۍ 

د هغه مينې چې دوطن او خلكو سره در لوده هيڅكله له وظيفې څخه يوه ورځ هم  به

پاتې نشوه په پاى كې ده هم دغه هلك سره چي دوى گډ كار كاوه نـامـزد شـوه ددى 

ه ځـوى اويـوى لـورخـاونـدان شـول  . دژوند خوږ لحظې پيل شوې ددوى دواړه ديو

، مور او خاونديې پـه يـوه كـرايـى كـوركـې. ژونديې برابر شولو ميرابزون، بچيان

د ژوند هم دا څو كلونه دى پخوا موچيرى خـوشـحـالـى. ناوسېدل دوى به ويل زموږ

اما ډير ژر ددوىد خوشحالى شپې ورځې په ناورين غم پيل شـوې هـغـه. نوه ليدلى

د 1376داسې چي په  كال كى دعقرب مياشت كې ډير خونړى او ورانوونكى جنـگ

بل په اشاره پيل شو او په زرهاو راكيټونه به ښارته را تله يو سهـار دې ارمـانـجـنـى 

نجلۍ دې په وطن مينې ځوانې دې يتمې او بى پالره نجلى غوښتل چې وظيفـى تـه 

د نـنـه كـوټـه  د وړكتون له پاره امده كول چي اوالدونه الړه شي نويې خپل ماشومان

كې وه دى په انگړ كېد خپلو ماشومانو كالي راټولول چې دا ړوند راكيټ ددې بـې 

وسې پر سر رالويږي اودا زخمي پرېوزي نور څوك هم په دا گړى نشـتـه مـوريـې پـه 

د سـوادا كـولـو  د كوم خپلوان كره تللى وه مېړه يې سهار وخـتـى دې شپه بل چيرى

دا په انګړ كېد خداى هيلى ته زخمې پرته وه داسـې جـنـگ وه چـې. پسى تللى وه 

هيڅوك نه پوهيدو چې چېرى راكيټ دچا پر كور ولوېدو يو سـاعـت وروسـتـه يـې 

خاوند كورته را ځى چې گوري ددې كورودانې ميرابزون په وينو كېى لت پـت پـرتـه 

او بې حوشه ده ددې مېړه په ډير سخت حالت كې خپله ميرمن روغتون ته انتقالـوي 

ددې زخم ډير سخت وي زيات كوښښ ورسره وشو چي ژونديې بچ شي زه څـو ځـلـې 

ددې پوښتنې ته ورغلم داكترانو زياتې هلې ځلې وكړي اما ژوند وفاه ونكړه ځوانـه 

د ابد له پاره لدې نړۍ څخه سترگې پټې كړې دوه ماشومان خواره  نامراده ميرابزون

 پاى. زورېدلې مور اوددې خاوند پاته شول 

!دکوچنيانو ن７ۍ واله ورځ
ده11د غبرگولي د نړيوالى ورځى سره برابره د كوچنيانو ټوله نړۍ داورځ. نېټه چې

د 1386په ډيرو شانداره مراسمو سره لمانځى دادى  د نـورې نـړۍ كال افغان ولس

.خلكو سره يوځاى دا نيكمرغه ورځ يعنىد ماشومانو نړيواله ورځ لمانځى 

د نوى هيلې خپرونه ددې باهميته او تاريخي ورځې په وياړ په خپله خپرونه كې دې

د نړىد مـاشـومـانـو د نوې هيلى خپرونه مهمې اوحياتي مسئلې ته ځاى وركړى نو

د كوچنيانو روان حالت او راتلونكي په هكله خپلد نظـر وړ ټـكـي  د افغانستان او

.نشر ته وسپاري

د مـرسـتـې د ژغـورلـو لـه پـاره د مـاشـو په متمدنه نړۍ كې ټولنې او سازمـانـونـه

د پـولـيـو پـر ضـد  د سالمى روزنى له پاره واكسين كول صندقونه ،د مور او ماشوم

د سـاعـت تـېـرۍ لـه پـاره هـنـرى  د ماشومانـو ل كمپاين كول اوواكسين تطبيق كو

د بدنى روزنى په خاطر سـپـورتـى كـلـپـونـه  فلمونه جوړه ول دوړكتونونه ښوونځيو

د ساعت تېرۍ پاركـونـه پـر مـخـتـلـلـى تـخـنـيـكـي  د سپورت وسايل ،جمنازيمونه

راځو خپل گران هيواد افغانستان ته وبه گورو چـې زمـوږ. وسايل او نور امده كوي

.د وطند ماشومانو او تنكيو ځوانانو حاالت څه ډول دى 

د خواشـيـنـۍ او انـدېښـنـې د نورې نړۍ په پرتله څومره ټول وطنوال او ټول نړيوال

زه نه غواړم ډير ليرى الړ شم اود افغانستان په تير تاريخ بحث وكـړم. وړى دى او وه

د  اودا وڅيړم چي چي چا اود چا له خوا اود كوم ډول نظام په وخت كى زمـوږ دوطـن

ماشومانو سره بد چلند شوى او يا چا ددىد روزنى پالنى او رشد لـه پـاره ښـه كـار 

.ندى كړى دا ژور تحليل او زيات وخت غواړى 

د ماشومانو حالت په نږدې تېرو دېرشو كـلـونـو د گران هيواد افغانستان زه غواړم

د محترمو لوستونكو له پاره وليكم په تيرو ديرشو كلـونـو كـى. كې په ډير لنډ ډول

د تپل شوى او نا اعالن شوى جگړىد قربانى په لـومـړي خـط كـې  افغان ماشومان

د بـعـضـې رسـمـي. ځاى لري د تېرى دېرش كلنې دورېد قربـانـيـو شـمـېـر چـې كه

اوغيرې رسمې ادارو لخوا نشرته سپارل شوي حقيقت ولري اودقيق شمېرل شـوي 

د. وي نوددې قرباينو تر نيمايې زيات ماشومان تشكليوي د مثال پـه ډول يـوازي

د 2001يونسكو ادارې په ميلـونـو25كال كې ليكلي چېد مختلفو عوامليو له امله

ماشومان په افغانسـتـان كـې وژل شـوي دي پـه هـمـدې كـچـه 400000نفوسو څخه 

معيوب شوي او په داسې په العالجه ناروغيو اخته شوي چيد عـالج لـه پـاره يـې 

د30د افغانستان تير. كوم درك نشته  كلن نظامي جنگى وضعى يا بـد حـالـت هـم

ماشومانو په ټولو خواوو ژور تاثير اچولى دى مثال پدى تير وخت كېد مـاشـوم لـه 

د ښونځى دروازى وتړل شوى او كه په كوم ځاى كى ښوونځي خـالص وو هـغـه  پاره

هم بيا تش په نوم ښوونځى وه دا په دى مـعـنـى چـي زده كـونـكـو تـه ښـه تـعـلـمـي 

د مخالفتونو په اساس وظيفى تـه نـه راتلـه او زيـات. پروگرامونه نه وه  ښوونكى

ښـوونـځـي. ښوونكي ووژل شوه په نامه ددى چي تاسو كـافـرشـوي يـاسـتـى يـانـور 

د خپلو سيمو څخه مهاجرت ته مجبور شوه هلته پـه كـمـپـو كـى  وسځول شوه خلك

د  د سالح او جنگى لوازيمو ښونه كـيـدـلـه دلـتـه داخـلـك يـې بـيـا زده كوونكو ته

د ښوونكو او زده كوونكو له پاره كتابخانى البراتوار  سياست په هكله ښونه كيدله

درسى پالن او مسلكى زده كړى لپاره ښوونځي علـمـي سـمـيـنـارونـه اونـور نـه وه 

داټول ددى سبب شوه چي ماشومان نالوستى پاته شوه او جـنـگـى ډلـو پـه. موجود

د تعليم او تربيى پر ځـاى  خپلو ليكو كى تنظيم كړه او وسله يى پالس وركړه هغوى

د خلكو وژل چور او چپاول وراني زده كړه دا ناوړه حالت پـر كـوچـنـيـانـو  جنگ كول

اوزموږ ټولنه يى نوره هم وروسته واچوله يـعـنـي پـه هـغـه. ډيره بده اغيزه وشيندله 

فيصده يى نالوستى وى او خوصوصا ځوانه طبـقـه نـو85ټولنه كى چي په سلو كى 

كلونو كىد نړيوالى ټـولـنـه5به دا ټولنه څه ډول پرمختگ وكړي كه څه هم په تيرو 

د ښوونى او روزنى له پاره يو لړ گامونه پورته شوي اما  په مرسته په افغانستان كى

د معارف لـمـن كـلـو بـانـډو تـه وغـزيـږى پـه  دوطن او خلكو دښمنان نه غواړى چى

دوامداره توگه ښونځي سوځي ښوونكـي شـهـيـدانـوي او مـاشـومـان نـالـوسـتـى 

د  پريږدى نه غواړى چى ددى وطن ځوانه طبقه لوست اوليك زده كړي اوددى وطن

د ځـوانـانـو حـالـت. ابادى او تعالى له پاره كار او هاند وكړي  كـه هـمـداوس زمـوږ

وكتل شي گورو چي ځوانان په ښارونو كوڅو او بازارو كىد سرك پر غـاړو نـاسـت 

.يا سوال كوى اويا داسى څيزونه خرڅوى چي ددوى وچه مړۍ هم پرې نه كيږي

 شېرزاد.ا.م
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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

ــې ــه الړ شـ ــا پـــسې بـ ــړې چـ ــه زړه وتـ ــورې بـ ــا پـ  چـ

ــا پــسې بــه الړ شــې  چــېرې دې تيــاره وخــت كــې رڼ

 ظلــم تــه چــې خانــدي او نڅــا چــې كــړي وحــشت تــه

 څنګـــه پـــه مكـــارې دې دونيـــا پـــسې بـــه الړ شـــې

د مظلومــــانو اوښــــكو وينــــو  النــــدې كــــړه لــــړۍ

ــې ــه الړ شـ ــسې بـ ــدا پـ ــه خنـ ــه پـ ــرې تـ  كومـــې جزيـ

 تاتـــه مـــسئلې كــــوي او خپلـــه پــــرې حملـــې تــــل

 څنګــه پــه رهــبر، شــيخ او مــال پــسې بــه الړ شــې

د عمرونــــــو د كلونــــــو  هيلــــــې شــــــوې نهيلــــــې

ــه الړ شــــــې ــا پــــــسې بــــ ــه تمنــــ ال زړګيــــ  څلــــــه

د اميــــدونو سمــــسور بــــاغ دې  ولوټــــو ګونګــــټ

 چـــېرې پـــه بـــورا پـــسې بـــه الړ شـــې! يـــه ماليـــاره

ــو ــو غمازانـــــــــــ د مينـــــــــــ ــې الرې  ونيولـــــــــــ

ــدايزه ــسيارهخـ ــې ب５کـ ــه الړ شـ ــسې بـ ــنا پـ ــه اشـ  كـ

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

 اجمل اند

 کلــه مــ３ ډاګ لــه ډا－ــ３ ولــي کلــه غــ８５ راکــوي
د اثــر پــه ＇ــ５ر دی د پيريــانو  جانانــه عــشق دې
 کلونه وشـول پـه کـ３ ورکـ３ ورکـ３ الرې －ـوري
د يو ست７ي مساپر پـه ＇ـ５ر دی په زړه ک３  ＇وک م３
وي پــرې د پرهرونــو پيغلــ３ هــر ما＊ــام راپنــ６ې
د －ـودر پـه ＇ـ５ر دی د کلـي  زما دا زړه هـم سـم
 ما وې ＇وک ست７ی دی پر زړه م３ دمه ＄ـای ل＂ـوي
د ازر پـه ＇ـ５ر دی دا خو دا خو پرې بت راتراشي
 چ３ چا ي３ ون３، چاي３ کـا１ي، چـا مرغـان ولو！ـل
د تاال واال سپين غـر پـه ＇ـ５ر دی  زمون８ه ژوند هم
له شـون６و يـ３ رن／ونـه تـ＋تي نه را＄ي  ما＊ام دې
د مـازي／ر پـه ＇ـ５ر دی د کوکنار －ـل  جانان خو ！ول
 يوازې تـا بانـدې يـ３ ه５ـ＆ منـتر اثـر ونـه کـ７و

دی اندکنه نو د جـادو －ـر پـه ＇ـ５ر د بن／ال  خو

 اليق زاده اليق

 بــ３ لــه مــا مــرې بــ３ لــه تــا مــرم
ــرم ــتيا مـ ــه ر＊ـ ــرې پـ ــتيا مـ ــه ر＊ـ  پـ

 ســـــــره پوهـــــــه يـــــــو زړ－يـــــــه
 پـــه خنــــدا مــــرې پــــه خنــــدا مــــرم

ــه ده ــو عجيبــــــ ــاري مــــــ  بيمــــــ
ــرم ــه دوا مـــ ــرې پـــ ــه دوا مـــ  پـــ

 غمـــــازان چـــــ３ جر－ـــــه کــــــ８５ي
 خامخــــــا مــــــرې خامخــــــا مــــــرم

د حــــــاالتو پــــــه لمبــــــو کــــــ３
ــرم ــنا مــ ــرې زه اشــ ــنا مــ ــه اشــ  تــ

ــو ــ７ه شـ ــ３ مـ ــو چـ ــه يـ ــدي نـ ال ژونـ
ــا مــــرم ــا مــــرې ＄کــــه بيــ  ＄کــــه بيــ

 اليقـــــهتـــــل پـــــه چپـــــه خولـــــه
 هــــر ســــبا مــــرې هــــر ســــبا مــــرم

 همكار

 دلتـــه مرګـــي تـــه انتــــــــــــظار دي خلـــك

د ژونـد پـه اوګـو بـار دي خلـك  دلــــــــته

 دا چـــې ورانـــۍ كـــوي جــــــــنګونه كـــوي

 سبـــب يــې دادى چــې اوزګـــار دي خلــك

ــينه كــوو ــناه مــو داده چــې بـــس مـــــــــ  ګــ

 پــه دې كيــــــــسه راتــه پــه قــار دي خلــك

 پــه دې وطـــن كــې بــه المــاس ډېــروي خــو

 مـګر پـه نـس بانـدې يـې خـواردي خلـك

 خوارشــې كــم عـــــقل چــا تــه ونــه وايــې

ــياردي خلــك همكــاره ــول هوښـــ ــه ټ  دلت

 سردار ولي څرك

 څـــــه عجيبــــــه غونــــــده كــــــې غلــــــه ناســـــت دي
 څـــه لــــه رنــــګ تــــور دي او څــــه ســــره ناســــت دي
ــره دى ــل ســــ ــه بــــ ــې واك لــــ ــه حقيقــــــت كــــ  پــــ
 زمــــــوږ مــــــشران تــــــش پــــــه نامــــــه ناســــــت دي
 يــــو وخــــت بــــه راشــــي چــــې حــــساب بــــه كــــېږي
 خـــــيردى كـــــه اوس داســـــې كـــــاږه ناســـــت دي
 لكـــــــه لـــــــه پـــــــالره ورتـــــــه پـــــــاتې چـــــــې وي
د وخــــــت واكمــــــن داســــــې پاخــــــه ناســــــت دي
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 خوږمن ځاځى

 وار بــه دې راشــي داســاغــر بــه پــه ســرواړوې خــو

 زاهــده كــېــنــه صــبــر وكــړه اخــېــر چــور خــونــه دى

 په كارخو موږ ته ده په دې چـې فـطـرتـي رنـدان يـو

 كه ته يې ونـه څـكـې جـنـابـه څـه ضـرور خـو نـه دى

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

 چې داسې زر يې دړانده مرغه په شانې ښكېـل كـړو

 نـوپــه تــګـالره دمـذهــب كــې مــو ضــرور كــمـى دى

 دا چــې رســيــوكــې يــا غــي ســرونــه نــه شــي لــيــدى

 دانــاالــحــق كــمــى را غــلــى دمــنــصــور كــمــى دى



سـاعـتـونـه 600په نړيـوالـه سـطـحـه ... دپاکستان او ايران

د مهاجرينو په نوم پـه  پروپاگند سرته رسيدو او په كال كى به

ميلونونه ډالر را جمع كيدل نظامي كمپونه اود وسلى رانيـول 

د ښـونـځـيـو  پيل شوه او په داخل كى ترور بـيـرحـمـانـه وژنـو

د پاكستـان ښـكـاره  فابريكو عامه ادارو سوځول پيل شوه كه

د رژيم په وړاندي غواړي معـلـومـات  مداخلو او الس وهنو ته

د ډگروال يوسف پاكستانى افسـر او  تر السه كړي كوالى شى

ماركين ادكين ليكنه چيد تـلـك خـرس پـه نـوم كـتـاب كـې 

ليكل شوى پوره مطالعه كړي كوالي شي قضاوت وكړي امـا 

په ټول دوران كى پاكستاني واكدارانو دا ونه منله چـي گـويـا 

د جـنـگـي روزنـى وسـلـى اوجـنـگـي  د مجاهيدينو سره دوى

تكتيكونو او نورو مرسته كړى فقط همدايى ويـل او هـمـدا 

د  د ملگرو ملـتـو وايى چي موږ بشر دوستانه مرستى كوو او

خو كله چي بيا همدا مجاهيـديـن پـه. منشور مطابق عمل كوو

قدرت راوستل شوه بيايى دوى په داخلى جنگونو كى راگـيـر 

كړل وطن يى پرى وران كړو اردو او پوليس پـرى لـه مـيـنـځـه 

يوړل كابل يى داخاورو سره خاورى كړو په زرگونو افغـانـانـو 

د يو مركزي حكومت پـه عـوض  16د شهادت جامونه وڅښل

د جال حكومتونه جوړشوه اودا ټول هغه تـنـظـيـمـونـه وه چـي

د پـاكسـتـان ارمـان. پاكستان په الس جوړ شوي وه په دى هم

د نصـرالـه  د طالب په نامه سرته ونه رسيدو بيا بله نوى پروژه

بابر په الرښونه رامينځ ته كړه چي هـغـوى بـيـا تـر هـغـه نـورو 

داسى كارونه وكړه چي انسان حساب ورباندى نشـى كـوالي 

د طالبانو سره مستقيما پاكستانى مليـشـه گـډ داخـل تـه  اما

د. راتلل او جگړه يى كوله  سپـتـمـبـر حـادثـه پـه11كله چي بيا

د طـالـبـانـو او غـرب مـنـاسـبـات 2001 كال كى رامينځ ته شوه

د  د تـرورزم خراب شول پاكستان بيا يوازىد امريكـا څـخـه

د  د افــغــانســتــان ســره پــه ســرحــدي ســيــمــه كــى ځــپــلــو او

ترورستانود كنترول ولو په خاطر په بيلونونـه ډالـر تـر السـه 

د نيويارك ټايمز په حواله يوازىد  د سپتمبـر نـه 2001كړل كال

د  د طـالـبـانـو او الـقـاعـدى راوروسته امريكا پاكستان تـه

.. بيلونه امريكايى ډالـر وركـړيـدي5،6مينځه وړلو په خاطر 

اما ټول جهان په دى پوهيږي چيد طالبانـو مـركـزونـه چـيـرى 

د چا په مرسته جگړى تـه دوام ور كـوي  . دي او له كومه ځايه

ناټو امريكا ملگري ملتونـه او ټـولـو تـه پـه سـتـرگـو كـى

خاورى شيندل كيږى يـوازي دا اوس جـنـرال پـرويـز مشـرف 

اعتراف كوي چي طالبان په پاكستان كـى دي او لـدى ځـايـه 

د نړيوالـو  تنويليږى يوه بله مهمه مسله چي ايران او پاكستان

د اوسـنـى كـمـزوري  منل شوو نورمونو خالف اود افغانستان

اقتصادي حالت څخه په گټه پورته كولو دولت يى تـر ژوبـلـې 

د افغا نسـتـان پـه  گوتى نيولى او هغه مهاجرين چي يو وخت

وړاندى وسلوال كول او جنگول اوس يې په زور او جبر په ډيـر 

د خپلو خاورې څخه شـړي دوى  ناوړه او بيشرمانه ډول

په دى كار دوه گټى كوي يوه دا چي افغانـان يـى پـه بـى 

عزتى وشړل او له بله پلوه يى حامد كرزىد افغـانسـتـان 

جمهورريس اود افغانستان پارلـمـان سـره پـه شـخـړه 

د خپلو ملي گټو په خاطر چيد سلما بـنـد  واچول ايران

او. اود كمال خـان بـنـدونـه جـوړ نشـي اوداسـى نـورى 

د كرښى النجه او نـورى مـهـمـى د ډيورنډ پاكستان بيا

ددى ټولو مداخيلو سره سـره بـيـا. گټى په نظر كى لري 

هم زموږ ولس پدى ندى اگاه چي دښمـن بـه تـر كـومـه 

موږ په خپلو په يو نوم او بـل نـوم سـره جـنـگـوي زمـوږ 

هيواد او خلك په ژبني تعصب مليتي قـومـي مـذهـبـي 

اونورو سره جال كوي بايد نـور افـغـانـان خـپـل مـكـار 

د خپلو ملي وطني گټـو پـه خـاطـر  دښمنان درك كړي او

د يو وجود يو پـاك افـغـان  له شخصي گټو څخه تير شي

په نوم سره يو ځاي دداخلي او خـارجـي دښـمـن پـر ضـد 

د بـيـا  گډى هلى ځلى او هـانـد وكـړي اود خـپـل وطـن

رغونى كارته مال وتړو تر څـو زمـوږ خـوار او كـړيـدلـي 

د مهاجرت كولو څخه تيـر او پـه  د بل په وطن كى خلك
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د خپلواک９ جشن
د ، خو چې كله مـې نه پوهېږم څه تاثير به وي

، نـو شـوقـونـو  چا خبره په ځوانۍ پل ايښـى

لـه يـوې اونـۍ مـې مـلـګـري. رانه كډه كـړې 

و او ټينګار يې كاوو چې بايد كـابـل  راپسې

، خو مانه منله . ته ورسره الړ شم
، ګرمي خوله ښـخـه د اسد مياشت په اخر وه

، ، مازيګر چې كورنه بيرون راووتـم كړې وه

. درې ملګري مېد كور څنګ ته والړ وو
، خـامـخـا بـه راسـره: يوه غږ كړ بهانه نه منم

. ځې
د اسد! وروره: يو بل وويل ،28سبا مـه ده

، دې جشن ته به خامخاځوو .دازادۍ ورځ ده

، بل مـلـګـري)نه( ما تر څو ته خوله جوړوله

د وطن: مې غږ كړ  ، اخر ته د ازادۍ جشن دى

؟  ازادۍ سره هم مينه نه لرې
، ، سبا ټول اډې تـه راټـول شـوو نا چاره وم

، درې  چې كله مو موټر له سرخكانو تېر شـو

څلور زيړ رنګه موټر چې درنې وسلـې يـې پـر 

د هرې وسلې تر شاه يو تـورو  سر نصب وې او

، په مزه  ، وو مـزه–چشمو واال كل سرى والړ

. روان وو
ال ، چې كله به زموږ موټر څو متره نږدې شو

د وسـلـې  س به يې وخـوځـاو او بـيـا بـه يـې

. شپيلۍ تاوه راتاوه كړه
، دوى په خپله تـبـع روان بېرته به شا ته شوو

، كله به الره كې ودرېدل دوربيـنـونـو كـې  وو

د غرونو ډډې وكتلې او كلـه بـه بـېـرتـه  به يې

. موټرو ته وختل
، خـو زموږ شاته په سلګونو موټر نور هم وو

و . هيچا كېد مخكې ورتګ جرئت نه
مازيګر قضا پر ماهيپـر ور پـورتـه شـوو او

كله چې غازي لوبغالي ته رسېدو، نو خـلـك 

د خـپـلـواكـۍ جشـن يـې  خواره شوي وو او

.ولمانځلى 

نو پـه داسـې حـالـت خـداى ...د اسالم له نظره

چېد حكمت او دالسـه. تعالى موږ ته الر ښونه كوي

ينى او پخالينى څخه به كار اخلئ ياني پرته له وهلـو 

د. هم دا كار شونى دى  پـدى مـعـنـى چـي كلـه اوالد

كالو شو لږ ترلږه پلرونه او مـيـنـدي بـايـد پـر دوى4

د يوى لوبى او سـاعـت تـيـرى پـه ډول ورزده  لمونځ

د يـو چـكـر پـه  د جمعي لمونځ سره يى بايـد كړي او

نامه روږدى كړي او اسالمي مركزونو ته يـى بـوزى 

. او په چل سره ورته اودس او پـاكـوالـى ورزده كـړي 

او هـمـدارنـگـه. لكه څوك چيد چا سره لـوبـى كـوي

كوښښ دي وكړي چي ښې مجلى اخـبـار او رسـالـى 

كورته راوړي يو به خپل كلتور ورزده شي غـوره الره 

داده چي هره مجله يا اخبار بايد داوالدونو په مـيـنـځ 

د مسابقى په ډول واچول شي او اوالد تـه وويـل  كى

شي كه څوك ددې مجلى په ازموينه كې بريالـى شـو 

ورته دا يا هغه شى انعام ور كوم چي دا انعام لـپـاره 

نو هم خرما او هم ثـواب يـانـې. كوچنيان هر څه كوي

د مور او پالر سره مينه پـيـدا شـي  يو اړخ ته به اوالد

اود هغوى حق به وپيژنـي. اود هغوى احترام به كوي 

د اوالد علمي ذخيره زياته شي د خـداى. بل اړخ ته به

د صـالـح ج ټولو نبيـانـو او پـيـغـمـبـرانـو خـداى تـه

ع د بـيـلـگـى پـه تـوگـه ابـراهـيـم اوالدسوالونه كړي

د  د بوتانو خداى ته دوعا كوي يا اهللا ما او زما اوالد

اهللا. عــبــادت نــه وژغــورې  بــل ځــاى دوعــا كــوي يــا

او وايى يـا. وگرځي ماته اوالد نيك عمله او صالح 

.اهللا ما او زما اوالد دلمونځ كونكى وگرځوي

ع دوعا كوي يا اهللا ماته پاك اوالد راكـړې تـه ذكريا

سوال را والړيږي چي ولې.ښه اوريدونكى ددوعايى

د نيك اوالد غوښتنه كوله ځواب يـى حضـرت.انبيا

ص په دى حديث كې وركوي چي فرمايى كلـه  محمد

چي انسان مړشي نودده اعمال قطعه شي مـگـر درى 

شيان نه قطع كيږي او ثواب يى مړي ته رسـيـږي اول 

صد قه يى جاريه دويم نيك عـملـه اوالد چـي ورتـه 

دوعا كوي او دريم علم چي نورو ته يى ور زده كـړى 

دلته بايد دا له ياده ونه باسو چي صدقـه جـاريـه. وي

د تـل لـپـاره  كه څوك سينما جوړه كـړي نـو بـيـايـى

د چـا اوالد بـد عـملـه وي نـو  عذاب ور رسيږي كـه

همداراز هاغه علم يى خلكو ته ورزده كـړي چـي پـه 

اسالم كې منع وي لكه سحر، موسيقي، گدا، نـجـوم 

نو عذاب يى ورسيږي نو لوستونكى بايد ډيـر ځـيـر 

.اوسي

ج فرمايى اوالد او مال دا ښـايسـت همدارنگه خداى

نو اوس تاسـى. ددنيا دى يوازي نيك عمل باقي دي

د خـپـل اوالد پـه  د خپل ځان ، چي تاسي فكر وكړئ

اوتاسى څـومـره پـه. اړه څومره مسوليت تر سره كړى

ج. دونيا اخـرت تـه غـوره والـى وركـړى دي  خـداى

فرمايى آيا تاسى ددونيا په ژوند داخـرت پـه پـرتلـه 

ډير خوشحاله ياست خو ژوند ددونـيـا مـتـاع قـلـيـل 

علمآ ليكى چي متاع قليل هغه ټوټى ته وايى چـي. ده

د پـاكـولـو لـپـاره  د غـوړو كـاسـو په اشپزخانه كـى

استعماليږي چي دغه ټوټه هيڅ اهميت نلري او بـيـا 

داچي دغه دونيا دخداى په نزدد. په ډيران غورزيږي

په اخـركـى. يوى مردارى ټوټى په اندازه ارزښت لري

هر يو خپل ګريوان ته سر ښكته كړئ چي كه تاسى نـه 

د روزنـې پـه اړه  په هغـه دونـيـا كـې خـداى داوالد

پوښتنه وكړى څه ځواب به وركوئ او اوالدونه به په 

د خـالـصـئ. څه قانع كړئ او ځان ته به په اخرت كـې

. لپاره څه ولرئ
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د کارگرانو ن４７واله ورځ-د م９ اوله ن５＂ه11د ثور

د گران هـيـواد افـغـانسـتـان مـظـلـومـو لومړى تر هرڅه دنړۍ او په خاصه توگه

، نهر، بېكوره كارگرانو ته ددې وياړلې ورځې پـه مـنـاسـبـت پـه  كړيدلو وږو

د نشـراتـي خـپـرونـې  د علمي او فرهنګي ټولـنـى نـوې( سويډن كې دافغانانو

د مباره كۍ پيغام او نيكې) هيلې د نشريې دمسولينو په نماينده گى تاسو ته

.هيلى وړاندې كوم

داورځ په ټوله نړۍ كې په خورا درنـو او شـانـدارو مـراسـيـمـو سـره نـمـانـځـل

د كـارگـرانـو.كيږي دا ځكه داورځ ډيره مهمه درنه اود درناوي وړده چېد نړۍ

د خولو په توېولو ددې ورانې نـړۍ څـخـه  په تڼاكو السونو خيرنو شليدلو جامو

دا نـن چـې ټـول. داسى پرمختللې او سمسوره اباده ښكـلـې نـړى جـوړه كـړې 

د ډيرو پرمختللـو تـخـنـيـكـى وسـايـلـو عصـرى بـيـلـډيـگـونـو لـويـو  انسانان

د چـا  ماركيټونو ښايسته ډول ډول لباسونو اونورو درلـودونـكـي دي دا ټـول

د الس محصول دى او بـس  د كارگرانو هـغـه خـبـره پـه. دالس محصلو دي؟ دا

د ټـولـنـې دوران سـاز اود  واقعت كې دلته ثبوتيږى چې ويلي وه چي كارگران

د ټولنـى. ټولنې اصلي او حقيقي وارثين دي اما په دې لوى زيار ايستونوكو او

د تاريخ په اوږدو كې زورېدلىد خپلو روا غوښتنو په وجه زندانو تـه  د وارثين

د پـانـگـوالـو د الس محصول بيا استول شوي نادار غريب ساتل شوى اوددوى

د خـوښـې پـه خـاطـر. جيبو ته تللى د كارگرانو مثال په يوه ډله هيوادو كې بيا

د ټولنې مخكښه طبقه ده دوى دي چـې  داسې شعارونه ويل كيده چې كارگران

د ټولنى سرنوشت ټاكي دوى دي چي تاريخ جوړه وي دوى دي چي په نړۍ كـې 

دوى به يې په سرو انقالبي شعارونو خـوښ.د اجتماعي عدالت پايې ټينگوي

د كارگرانو او بزگرانو څخه يى سرى لښكرى جوړولى اما پـه حـقـيـقـت. ساتل 

كى واك او مادي امتياز معنوي امتيازونه بيا دواكدارانو سره وه دوى بيا هـم

په ټولنه كى ترهرچا نادار غريب ساتل شوى وه اوپه پانگوالي سيستم كى بـيـا 

د پانگـوال صـالحـيـت  د كاره شړل او بيكاره كول اونور بيا دكارگرانو زوريدل

. دى او وه دوى بيا يوازى په سمبوليك ډول ددى ورځى يادونـه كـوى او بـس 

د ټولې نړى په پرتله بل ډول دى چـي د وطن مظلومو كارگرانو حالت بيا زموږ

.په ډير لنډ ډول ورته اشاره كوم 

د ټولنى قاطع اكثريت بيا بـزگـران دى ډيـره كـمـه فـيـصـدي پـه دولـتـي زموږ

تصديو دولتى او شخصي فابريكو او ادارو كې كاركوي چي دوى ته هيڅكلـه 

ددوى په خوښه كار نه وركول كيږي دوى مادى امتياز دومره لږ او نـاڅـيـز دى 

د  د خپلى كورنى له پاره وچه ډوډى نشي برابرولى كوپون بيمه دوا داكتر چي

د صنفى غوښتنو لپاره اتـحـاديـى اونـور نـلـري  پـه تـيـرو دوو. اوسيدو ځاى

د لعنتى جگړو پر بنا ټولى فابريكى يا ورانى شوى يا وتـړل شـوى  لسيزيزو كى

د بند پريكړو له مخى اوسـنـى اداره غـواړي چـي لـوى دولـتـى تصـدي  او يا

خرڅى كړي يايى پانگوالو ته په اجاره ور كړي او يا ټولى چور شوى كفاره يـى 

د بـيـكـارى لـه املـه يـا  ولس يعنى كارگرانو ور كړه اوبيكاره شول اوس دوى

د كار په خاطر ځي چي هلته ځانته كار پيدا كـړي  . سوال كوي يا نورو هيوادو ته

ه د خپلو روا غوښتنو له پاره ټولو مسولو مقاماتو تـه والړل پـه سـولـيـز دوى

د پارلمان مخته مظـاهـره وكـړه امـا هـيـچـا ددوى پـه غـوښـتـنـو سـر  توگه يى

د پياده كولو لپاره چـي دولـتـي سـتـري  د نوي سيستم ونگرولو اوسنى ادارى

تصدى بايد خصوصي شي يا خرڅى كړاى شى په سلگونو كارگران بيكاره كړل 

د نـورى5په تيرو  كلونو كى دومره وعدى وركړل شوى چي خارجي پانگوال به

نړى په شان پر مختللى تـخـنـيـك افـغـانسـتـان تـه راوړي نـوى لـوى عصـري 

فابريكى به جوړي شي كار به پيدا شي معاشونه به لوړ شيد كـارگـرانـو ژونـد 

ته به خاصه توجه وشي خارجى پانگوال به خپلى پانگى دلـتـه پـه كـار واچـوى 

مهاجرين به خپل پلرني ټاټوبى ته په ډير درناوي او احترام راسـتـانـه شـي امـا 

په عمل كى څـه ونـه شـول بزبز نه مور كى جو لغمان ميرسد هغه متل چي وايى 

امنيت همغسى ويجاړ دى كار نشته رشوت او فسـاد اوج تـه رسـيـدلـى هـغـه 

د دى امله چي كار او كـور نـه وه  مهاجر كار گران چي وطن ته راستانه شوي وه

د بـدبـخـتـى  د مجبوريت له مخى همسايه هيوادو ته دوباره والړل او هلته بيرته

.شپى ورځى سبا كوي

د جـنـگـونـو كه دالړى همداسى دوام وكړى ددښمن لښكرى به پياوړى شى او

د  ال پسى اور واخلى او بيا به په دى اور كـى هـغـه څـوك سـوځـي چـي اور به

ځمكى پر مخ بل څوك ونلري دښمنان به مو مزى چړچى كوى افغانـان بـه مـرى 

اوالدونه به يى يتمان او ميندى به يى كونډى پاته كـيـږى ددى تـيـرو را پـاتـه 

؟  يتمانو او كونډو سره چا مرسته وكړه

د د نوى هيلى خپرونى چلونكى داسى هيله لري ټول افغانـان بـايـد په پاى كى

د خپل وطن ابادولو او سمـسـورتـيـا  خپل مينځى وژلو تاو تريخوالى په عوض

له پاره كار وكړيد ټوپك په عوض بايدد ملي يوالي وحدت او پـه گـډه ددى 

د بيا رغونى او ابادى له پاره خپـلـى مـټـى  وران ويجاړ هيواد گران افغانستان

.راونغاړى او خپل وطن بايد خپله افغانان اباد ودان كړو 

 محمداقاشيرزاد

 يوه ممتازه مور
!درنو هېوادوالو

د هېواد څخه بهر مهـاجـر وي هر مور او پالر څه كه داخلد هېواد كې وي او كه

د اوالد په سالمه روزنه او پالنه كې ستر مسئوليت لري  مېرمـن پـرويـن.، دوى

يوه له هغو ممتازو ميندو څخه ده چې خپل مسئـولـيـت يـې پـه خـورا ښـه ډول 

.سرته رسولى دى 

د عبدالصمدخان لور ده چې په د لوګر په واليتكې 1956مېرمن پروين م كال

د اوو-زېږېدلى ده)7(او او4نوموړې. اوالدونو مور . زامـن لـري3لـوڼـې

د ښار په عـمـومـي روغـتـون كـې د مالمو مشره لور يې ډاكټره ده چېد سويډن

د. كار كوي  دوه نورې لوڼې او يو زوى يېد ډنماركد كوپنهاګن په ښـار كـې

دوه نور زامن او يوه لور يې په لېسو كې زده كـړې. طب پوهنځي محصلين دي 

. كوي 

د مېرمن پروين چې كله له هېواده بېلېده نالوستې وه مګر اوس په سويډن كـې

. ژبې كورسونه وايي او په څنګ كېد مورنۍ ژبې زده كړې هم كوي 

د قدر پـه سـتـرګـه ګـورو او لـه د نوموړې افغاني مور احساس او توجه ته موږ

نورو پلرونو او ميندو څخه مو دا هيله ده چېد مېـرمـن پـرويـن پـه څـېـر خـپـل 

.تر څو ښه ثمر په الس راوړي. اوالدنه سالم او نېك وروځي 


