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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 
.م 2002.ل 1381د تاسيس كال

د خپلواک９  کليزه دې ！ولو ه５وادوالو ته مبارکوي88د －ران ه５واد افغانستان

!کاليزې په وياړ88د هيواد دواقعي خپلواک９د

!درنو هيواد والو اود نوې هيلې ميه نوالو

دهر هيواد په ولسي تاريخ كې داسې دوياړه ډكې ورځې او شـېـبـې راغـلـي

نـو افـغـان ولـس پـه خـپـل. دي چې ولس تل پرې وياړي او فخر پـرې كـوي 

د افتخاره ډك تاريخ كې ډيرې سـيـاسـي او فـرهـنـگـي  نوبت داسې وياړلې

.داسې ورځې لري ځكه ټول افغان ولس فخر پرې كوي او پرې نازيږي 

د همدغو ورځو څخه داسد داورځ زموږ دازادۍ او خـپـلـواكـۍ.ده28يوه

ورځ او زموږ په فرهنگ كې يوه داسـې نـوې او ويـاړلـې ورځ ده چـې نـه 

د نړۍ ټـول خـپـلـواك هـيـوادونـه  يوازې افغانان خوشالي پرې كوي بلكې

د نـومـوړې  چې خپلواكي يې په زور او كمال تـر السـه كـړې وي هـم زمـوږ

د انـگـرېـزي. ورځې پـه خـوشـالـۍ كـې راسـره خـوشـالـي كـوي  افـغـانـانـو

استعمارگرانو او ښكېالكگرو پر ضد په مختلفو وختو او شـرايـطـو كـې 

د  داسې مبارزې كړې دي چې نه يوازې خـپـلـواكـي تـر السـه كـړې بـلـكـې

د ټـولـنـيـزو. پرمختگ او انكشاف لپاره يې هم الزم پالنونه لرلي دي  خـو

ناخوالو او استعماري اوداخلي ارتجاعي دښمنانو ددسيسو او دښـمـنـيـو 

د نـومـوړو  په نتيجه كې مېوې ثمر ته ندي رسېدلي اود نهضت مشرانو مو

د تاريخ او ټولنـې يـو مشـر پـاچـا. دښمنانو څخه ښه ورځ نده ليدلې  زموږ

د انـگـرېـزانـو  امان اهللا خان دى چې دشلمې پېړۍ په لومړۍ شلمه كـې يـې

د فبرورې په مياشت كې په ډېره مېړانه او شهامـت سـره 1919څخه په كال 

كله چې دده پالر امير حبيب الـه خـان. دخپلواكۍ ترالسه كولو اعالن وكړ

د فبرورۍ په  پر21د نوموړي كال نېـټـه ځـوان23نيټه وويشتل شو نو فورآ

د پادشاهۍ اعـالن وكـړو او  د پرېكړې له مخى د افغان ولس امان اهللا خان

د بيدارۍ او ازادۍ پـه  د محتوا ډكې ويناوې افغان ولس وروسته يې يو لړ

د ازادۍ په ساتلو كـې ودروي  د مـثـال پـه. خاطر وكړې څو ولس بيدار او

د يوې اوږدې اعالميى يوه برخه دلته وړاندې كيږي داسې وايي : ډول دده

د( د شـهـادت پـه وخـت كـې اى دافغانستان ستره ملتـه مـا دخـپـل پـالر

د  د هـمـهـغـه اصـل پـر بـنـيـاد پادشاهي وكالت په غاړه درلوده اوس مې

ج په تـوكـل  د خداى د پرېكړې له مخې نوموړي امانت دروند بار ستاسو

د پـادشـاهـۍ خـول زمـا پـر سـر. پر غاړه واخيست  كله چې زما ستر ملـت

د  د نړۍ د خپلو خلكو سره وعده وكړه چې افغانستان دولت كېښود نو مې

زبرځواكو او ښكيالكگرو خپله بشپړه ازادي تر السـه كـړې افـغـان سـتـان 

بايد يو ازاد خپلواك هيواد وي اودهر ډول تېري اوظـلـم څـخـه سـاتـلـى او 

د قانون تابع وى اوبس جبري كارونه او بيگار په ټولو برخـو .) ولس يوازې

زموږ حكومت به داسـې اصـالحـات او ټـولـنـيـز بـدلـونـونـه. كې لغوه شول

د مـتـمـديـنـو مـلـتـونـو پـه  د نړۍ و كوالى شي راولي چې ملت او هيواد مو

.مينځ كې مناسب ځاى او مقام ولري

د اجراكولو لپـاره سـتـاسـو مشـورو تـه زيـات اهـمـيـت د چارو د هيواد زه

د نوموړې تاريخي اعالميې په خپرېدو سره انـگـرېـزې اسـتـعـمـار. وركوم 

د افغانانو استـقـالل او ازادى پـه يـو طـرفـه ډول اعـالن شـوه اوـلـه څخه

د خلكو په زور او شهامت او مـېـړانـه گـران هـيـواد  همدغې نېټې وروسته

د خپلواكو هيوادو په قطار كې ودرېدو او د نړۍ مخ.... افغانستان  دوهم



د غالمۍ پړې يې وشالوه الـبـتـه انـگـرېـزې اسـتـعـمـار گـر او ....

ې امپراتورۍ چې ددرېيم ځل لپاره ماته وخوړه نويـې ښكېالكگر

د ناكامۍ پـه خـاطـر  د خپلو مخفي دسيسو له الرې دا فغان ولس

د. دهر ډول وسايلو څخه كار واخيستو او اليې هم اخلي كله چـې

د اروپا سفر پاى ته ورسـاوه  ى ځوان په وطن مين انقالبي پادشاه

او د خپل سپيڅلي هدف پر بناد خپلو ټولنيزو، اقـتـصـادي نويې

سياسي پالنونو په عملي كولو پيل وكړو هغه غوښتـل چـې ډېـر 

د نـړۍ  د تېرو خرابيو جبران وكړي او هيواديې ژر او كم وخت كې

خـو پـه.د پرمختللو هيوادو په لـيـكـه كـې پـه ويـاړ سـره ودروي 

تاسف سره چې دده دارادې او ټولنيـز اوسـيـاسـي جـريـانـا تـو تـر 

ه داسـې فـاصـلـه مـوجـوده وه چـې پـه نـتـيـجـه كـې يـې  مينځ يو

د ډېرو مكاريو له مخې وكـوالى شـوه  ښكالكگرواو ملي خاينانو

چې دده وطندوستانه پالنونه او فعاليتونه په مختليفو شكلـونـو 

او نيرنگونو كې مات او ټولنه دداخلي جنـگـونـو خـواتـه وركـش 

د انگرېز ټوك خواران وه تـر هـر. كړه يو لړ ماليانو او ملكانو چې

د نـومـوړو پـالنـونـو پـه  د كـفـر فـتـوا صـادره كـړه څه يى مخكې

د كـفـر راتـگ  مخالفت يې پيل وكړو او هغـه يـې پـه هـيـوادكـې

د مخالـيـفـيـنـو يـو لـړ خـبـرې. وباله  كه څه هم غازي امان اهللا خان

د انـگـرېـز  ومنلې او لږ شانته عقب نشني وكړه امامـخـالـيـن چـې

د هغو پـه الس كـې وه نـو بـل څـه نشـوه  جيره خواره وه او رهبري

ويالى داخبره يې ورته را مخته كړه چې بايدامان اهللا خپله مېرمـن 

. ملكه ثريا چې عكسونه يې په ارو پا كى ليدل شوى طـالق كـړي 

د تـورو او ارتـجـاعـي دغه ډول غيرې ملي او جاهالنه تهمتـونـو

د خپلو خارجي بادارانو په مرسته په ټـولـنـه  قوتونو له خوا ډير ژر

د نـويـو بـحـرانـونـو او نـارامـيـو سـره  كې خپاره شول او هغه يـې

ال اوس داده چـې انـگـرېـزانـو هـغـه. مخامخ كړ  په زړه پورې خو

د ښځو په مخ لوڅي ،تنوير او ازاديو ولسي خلك راپـارول  وخت

خو نن بيا په ډير جابرانه تـوگـه افـغـانـان پـه دې پـلـمـه وژنـي او 

اهللا. بمباردوي چې ولې يې ښځې مخ پټوي  پـه هـر صـورت امـان

د پادشاهي څخه ولوېده او ټولـنـه 1929خان په كال  ، جنورۍ كې

د هغو داړه مارانو په الس كـيـښـو دداخلې جنگونو په نتيجه كې

د سـيـسـه كـارانـو او مـحـلـي ارتـجـاعـي  د كومو چې انگرېزي ته

د تصرف امادگي نيولې وه د انگريزان تر څنگه زمـوږ. نوكرانو يې

د ابادي ازداۍ او خپلـواكـۍ سـره د افغانستان نورو گاونډيو هم

د همـدغـو شـومـو پـالنـو لـه مـخـې  د انگرېزانو مخالفت در لوده

د  د مسـلـمـان او هـنـدو پـه نـوم سـره جـال كـړه او هـنـدوسـتـان

د ډيورن منحوسې كرښـې پـه  د خاورې زياته برخه يې افغانستان

د پاكستان سره وتړل دا په داسې حال كې چـې دا كـرښـه  واسطه

يوه تحملي كرښه ده هيڅ افغان دا نده منلې او نه به يې ومنـي كـه 

د سيمې دواړه خوا وروڼه سره بـېـرتـه  نن وي او كه سبا دا كرښه به

. يو ځاى كړي اود انگرېزي استعماري پالن به له مـيـنـځـه يـوسـي 

سره له دې چې زموږ گران هيواد افغانستان په تېرو ديرشو كـلـنـو

د غم په كمپله نـاسـت دى او تـر  د خارجي ښكېالكگرو لخوا كې

اوسه ددې ملت اوسېدونكي كامال ازاد اوارام نـدي پـرېښـودل 

شوي كله په يوه بڼه او كله په بله څېره زموږ خاورې ته خـارجـيـان 

راغلي اما زموږ زړور ملت نور پوره اگاهي لري چې تر څـو خـپلـه 

د ملي يووالي په روحيه سـره راټـول  د خپل ملت لپاره افغان ولس

نشي اودا جنگ ځپلې هيواد په خپله بيا ونه رغوي بـل څـوك دا 

.وطن نه شي جوړوالى

 تل اوسرلوړی دې وي گران هيواد افغانستان
 موږ په خپل هيواد ک３ تل پات３ سوله غواړو

د هيواد دازادۍ  کاليزه88نيکمرغه دې وي

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ 2 مياشت) اسد( لمريز کال

 محمداقا شيرزاد

د سوي６ن هيواد غواړي افغانان خپل هيواد افغانستان ته واستوي

د سويډن دولت وايي چې افغان كډوال بايد وطن تـه سـتـانـه پدې ورستيو وختو كې

دوى خپلو اړونده مسئولينو ته الرښونه كړې چې هغه شمېر كډوال افغانان چـې. شي

د پاته كـېـدو وېـزه  د پاته كېدو ځواب ندى تر السه كړى او يايې يوكلنه التر اوسه يې

د ستنېدو تيارى ونيسي  پدې هـكلـه اړونـده مسـولـيـن. درلوده بايد ډېر ژر وطن ته

د واپس استولو لپاره كار كوي  .ددوى

، ملگروملتو او افغانستان درې واړو هـيـوادو نـه د سويډن دا په داسې حال كې چې

د سويـډن څـخـه پـه زور نـه  څو اونۍ وړاندې سره سالح شوي چې سويډن به افغانان

د  باسي اوكه كوم افغان كډوال په خپله خوښه غواړي چې خپل هيواد ته ستون شي

.افغانستان دولت په دې هكله بيا حاضر دى چې دوى والړ شي

په سويډن كې اوسيدونكي كډوال بيا دافغانستان ددولت دې پرېكړې ته حـق پـك

وايي چې افغان ولـس پـه. دي او داسې وايي چې دوى پر خپل ځان پورې ملنډې وهي 

، كورني تاو تريخوالي او جگـړو پـه وجـهـه پـه  د السوهنو د پرديو دې څو لسيزوكې

د خپل هيواد پرېښودلو ته جبرا اړ باسل شوي دي .ميلونونه كورنۍ

ځكه په خپل هيوادكې له دوى څخه دژوند كولو ټـول مـادي او مـعـنـوي امـكـانـات

د جنگ او جگړو له امله وژل شـوي، مـعـيـوب شـوي او  واخيستل شوه په ميلونو بيا

د. يوتعداديې تري تم شول د زده كړې دروازې وتـړل شـوې، ملي شتمنۍ چور شوې،

، تنظيم او تنظيم  ، ملي تعصب د مذهب كار اوكسب خو درك ورك شو، په وطن كې

د خـرابـيـدو، چـور، غـال،  د مـلـي يـوالـي بازيو قوماندانساالريو، ټوپك ساالريو،

.پاټك ساالرۍ، تښتولو،او زنداني كولو بازار گرم شو

په داسې كړ كېچن ناورين كې هغه څوك بيا نامدار شوې چې خپل سرونه يې بچ كـړل

پاته ولس بيا نړيوالې مافيا او نړيوالو ترورستانو، پاكستـانـى. اووطن يې پرېښود 

، اوروسي جاسوسانو او ټوپكمارانو گيروگان ونيول هغه بشري تـيـري او  ، ايراني

د نړۍ په تاريخ كې بل ملت ندي لـيـدلـي كـه. ناخوالې چې بيادې وياړلي ولس گاللي

يو باحساسه وطن پرست انسان دا ناخوالي وڅېړې چې دې زورېدلي ملت تېرې كړي 

.سمدم به لېوني شي 

د سيپتمبر حادثه اوپه افغانستان ک３ نوي بدلونونه 2001د  کال
د بن لوځنامه وليكل شوه موقت،انتقالي اداره، منتـخـب جـمـهـور ريـس، مـنـخـتـب

، نړيوالو راتلـل او نـور سـرتـه پارلمان، لويه جرگه جوړېدل، اساسي قانون پاسيدل

ولس او خلكو ته دا نوې هيلې پيدا شوې چې نور هر څـه تـېـر شـول زمـوږ. ورسېدل 

د ټـوپـكـواكـي  هيواد به ډېر ژر بيا ودان شي ديموكراسي به پياده شي په وطن كې به

د زده كړو دروازې به پرانيستل شي سياسي گوندونه به واك تر السـه  دوران ختم شي

د سـره ورغـول شـي  كړي خارجي الس وهنې به بندي شې ملي اردو او ملي پوليس بـه

 ....كډوال به په ډير احترام سره خپل وطن ته راستانه شي 

امــا پــه ډيــر تــاســف چــې

د  دولس دا خوب او خيال

اوبو سره الهـو شـو زمـوږ 

د پخوا پـه  ال په هيواد كې

شان ټوپكواكي ،رشوت، 

اداري فســاد، زورول ،د 

د حــقــوقــو تــر پښــو  بشــر

د پــرديــو  النــدې كــول،

، تـروريـزم اود  السوهنه

ــالــو  د ځ ــاره ــپ ــغــوى ل ه

د ولـــس وژل  ، جـــوړول

د عــامــه دارايــو  كــيــدل،

د  ، چـــور او عصـــبـــول

د بـې  ښوونځيو سوزول،

 ، د ښـځـو پـر حـقـو قـو تـيـرى او تـجـاوز كـول پرې انسانانو ترورول، يرغمل كول،

د نوم څخه ناروا گټه پورته كول  د جهاد اوداسې نور په سـلـگـونـو نـاروا ... تعقيبول،

كارونه زموږ په گران هيواد كې دوام لري او يـا سـړى ويـالى شـي چـې تـر 

د د سويډن  Norrköpingيو شمېر مظاهره كوونكي چې

.پورې پخپلو پښتو والړل Stockholmڅخه تر



د سـويـډن هـيـواد. موندلي دي نو په داسې بدو شرايطو كې بـيـا

وايي چې بايد افغانان واپس افغانستان ته واستول شي ټول هـيـوادوال او 

د ايران او پاكستان هيوادو څخه افـغـانـان څـو اونـۍ  نړى وال خبر دي چې

د افـغـانسـتـان  وړاندې په ډير وحشيانه ډول له دغو هيـوادو څـخـه وشـړل

د همدغو كډوالو په وړاندې څه مرسته وكړه بلكې هـغـوى  دولت او نړيوالو

د اوسـېـدو  د شنه اسمان الندې تېـروي نـه دژوند خورا بدې شپې او ورځې

د خداى تـعـاال پـه. ځاى لري نه ډوډۍ، نه څښاك، نه دارو، او نه كار  بلكې

طمعه ناست گرمي او ساړه په وږي نسونو خپلې شپې ورځې تيروي نو پـه 

د افغانانو پـه  د سويډن دولت داسې ويجاړو او كړكېچنو حاالتو كې نه بايد

د افغانستان نني بد شرايط په نظـر  استولو الس پورې كړي بلكې دوى بايد

زموږ غوښتنه داده چـې. كې ونيسي او لدې عجوالنه تصميم څخه تېر شي 

د پاته كـيـدو سـنـدونـه  د هغه شمير افغانانو چې تر اوسه يې په سويډن كې

، پـه سـويـډن د انتظار شپې ورځې تيرى نكړي ندي تر السه كړي نور بايد

د پاته كيدو په هكله ژر فيصله وشي  .كې دې ددوى

 کانديدای اکادميسين سيستانی

 جوانان وحق آزادی انتخاب
، از جملـه ثـروتـهـاى جوانان در هركشورى

و بسـيـار بـا اهـمــيـت آن بـه حســاب  مـلـى

اينان آينده سازان جامعـه وكشـور. ميروند

از ميان همين جوانان است كـه. خود استند

مخترعين بزرگ ،سيـاسـتـمـداران بـزرگ، 

رهبران بزرگ، فالسفۀ بزرگ، انديشمندان 

بزرگ، هنرمندان بزرگ، تـكـنـيـسـيـن هـاى 

و انجنيران ومهندسان بزرگ ظهـور مـى نـمـايـنـد وبـا  بزرگ، طبيبان بزرگ

ابتكارات سازنده وسالم خويش راه ترقى وپيشرفت را در جـهـت فـتـح قلـه 

. هاى ناشناخته مى پيمايند

، نه در كـهـن سـالـگـى دانشمندان نبوغ رادر بلوغ جوانان جستجو ميكنند

در. انسان 13ومثال مى آورند كه بيل گيتس بنـيـانـگـذار مـايـكـروسـافـت

و در اش19سالگى برنامه نويسى كامپيوتر را شروع كرد سالگى كمپانـى

.را راه انداخت

" آلدان مك فارلين، نويسنده، مى گويد مى: نوجوانان دنيا را طور ديگرى

و وصل مـى شـود  و گاهى هم قطع . بينند، مغزشان هنوز انعطاف پذير است

تـايـمـز ." آنها شگفـت انـگـيـزنـد. بنابر اين در مورد همه چيز ترديد مى كنند

)2006نومبرbbc21"(لندن 

بدينسان جوانان نيروى محركۀ جامعه اند، ايـنـان هـمـواره آرزو دارنـد،بـه

پيش حركت كنند وازمرزهاى كهنه وسنت هاى ديريـنـه عـبـور نـمـايـنـد وبـه 

در. عرصه هاى جديد ترى وارد شوند جـدال مـيـان جـوانـان وبـزرگ سـاالن

واقع جدال ميان نو وكهنه است وسرانجام كهنه ناگزير جاى خـود را بـه نـو 

پــس ســركشــى وطــغــيــان جــوانــان از امــر ونــهــى بــزرگ. خــالــى مــيــكــنــد 

و اين به هيچوجـه نـبـايـد بـه بـى  ساالن،خصلت ذاتى وطبيعى جوانان است

احترامى جوانان نسبت به بزرگان تعبير شـود، ايـن يـك پـروسـۀ طـبـيـعـى 

.ونورمال زندگى است

، در شـرايـط) بخصوص جـوانـان مـهـاجـر( بايد قبول كرد كه جوانان امروز

جديد تعليم وتربيت از والدين خود، هم از لحاظ رشد شعور وهم از لـحـاظ

كسب دانش هاى معاصر پيشگام تر اند وسـطـع اطـالعـات شـان بـمـراتـب 

بيشتر از والدين شان است، به همين جهت است كه اكثراًسخـن والـديـن را 

حال اگر پدرى. جدى نميگيرند وشايد هم از قبول سخن شان سرپيچى كنند

اين بى توجهى فرزند را به بى احترامى از خود ودساتير خـود تـلـقـى كـنـد، 

واضح است كه بين چنين پدر وفرزندى مشكل ايجاد ميـشـود ومسـألـه بـه 

خشونت وجنگ ودعوا مى انجامد وحتى به خروج فـرزنـد از خـانـه مـنـجـر 

. ميشود

اكثر مشكالت والدين با فرزند از هنگامى شروع ميشود كه فـرزنـد پـا بـه

و با تبارزحركات بزرگمنشانه ميخواهد كه اطرافـيـانـش  سن بلوغ ميگذارد

و توجه بيشتر بنمايند سالگى يـكـى از حسـاس18تا13سنين. به او اعتنا

طرز برخورد والديـن بـا. ترين دوره هاى بلوغ وتبارزشخصيت جوانان است

فرزند جوان شان در اين مرحله ميتواند سازنده يا تـخـريـب كـنـنـدۀ روابـط 

در. آنان باشد و شـوق فـرزنـدان را والدين بايد متوجه باشند تا اين شـور

و: جهت معقولى چون ورزش وسپورت وزيبائى اندام ونواختـن مـوسـيـقـى

و ساير سـرگـرمـى هـاى  و نويسندگى و مطالعۀ كتاب و نقاشى آواز خوانى

سالم سوق بدهد تا انرژى ايكه در وجود فرزند نـوجـوانـش مـتـراكـم شـده، 

و. بصورت درست آن به مصرف برسد بى توجهى به خواست هـاى جـوانـان

و حساسيت نشان دادن در برابر حركـات آنـان،  سخت گيرى هاى بى موجب

هشت صدسال قبل. ميتواند طغيان وسركشى فرزند را درقبال داشته باشد

: موالنا جالل الدين بلخى گفته بود

و تعـصب خامى است  سخــت گـيـــرى

 تا جنـــيــنى كـــار خـــون آشامى است

يكى از راه هاى جـلـوگـيـرى تـعـارض والـديـن بـا فـرزنـدان شـان در عـالـم

مهاجرت، اينست كه پدرومادر سطح آگاهى خود را باال ببرند تا هم محـيـط 

اجتماعى خود را بهتر بشناسد وهم فـرزنـد را در درسـهـا وسـايـر مسـايـل 

زندگى كمك كنند، اما چون پدر ومادرمهاجر در سن وسـالـى قـرار دارنـد 

كه زبان را مثل فرزندان خود ياد گرفته نميتوانند، فرزند به مـرور زمـان بـه 

و  اين نتيجه ميرسد كه والدينش از محيط جديـد اطـالع دقـيـقـى نـدارنـد

و بـهـتـريـن  ، موازى با راه ورسم كشور ميزبـان راهى را كه او انتخاب كرده

لذا ميخواهد موانعى را كه از سوى والدين برايش ايـجـاد شـده،. راه است

بـخـصـوص كـه. از سرراهش دور كند ولو به خـروج او ازخـانـه مـنـجـر شـود 

ادارات معينى در كشور ميزبان وجود دارند كه به حـمـايـت ازجـوانـان مـى 

پردازند وفرزند باچنيـن پشـتـى بـانـى از مـوضـع گـيـرى اش ،خـود را در 

پس اعمال خشونـت واخـراج فـرزنـد از خـانـه. انتخاب راهش محق ميداند

.هيچ درد والدين را عالج كرده نميتواند

به نظرما يكى از راه هاى رفع مشكل با فرزند نوجوان وجـوان، دادن آزادى

وحق انتخاب براى فرزندان جوان است كه ركـن اسـاسـى دمـوكـراسـى نـيـز 

و. است والدين مى بايد به فرزندان جوان خود به عنوان انسان هـاى عـاقـل

و آنها را واجد حقـوق مسـاوى بـا خـود بشـمـارنـد  . صاحب شعورنگاه كنند

و به آنها اجازه مى دراين صورت است كه به فرزندان خود احترام قايل شده

و سرنوشـت خـود را رقـم  دهند تا براى آيندۀ خود، خودشان تصميم بگيرند

را. بزنند با اين كار خود والدين ميتوانند حس اعتمـاد بـه نـفـس فـرزنـدان

دادن آزادى انتخاب، يعنى دادن حق انتخاب دوست وهمسـر،. تقويت كنند

،) با والـديـن يـا بـدون والـديـن(حق انتخاب شغل وانتخاب محل زندگى 

ميتواند بسيارى از پرابلم هاى والدين با فرزندان را در ديار مهاجـرت حـل

، بـهـتـر از زنـدگـى در خـانـواده. كند زندگى كردن فرزندان جدا از والدين

در ميان افغانها هيچ فـامـيـلـى. ايست كه اكثراً با مداخلۀ خوشوهمراه باشد

و بـى سـر  و بـى غـرضـى را نميتوان سراغ داد كه در فضاى كامالً بيطرفـى

و اگر ندرتاً چنين خانوده اى سراغ بشود، اصالً مشكلـى  وصدا زندگى كند

بهتر است والدين احساسات فرزندان خـود را درك. با فرزندان خود ندارد

كرده براى شان مجال تبارز شخصيت در مـحـيـط جـديـد اجـتـمـاعـى را بـه 

اجـازه بـدهـيـد. نحوى بدهند كه باعواطف آنهـاهـم آهـنـگـى داشـتـه بـاشـد 

و روانى نوجوانـان  دراينجا نتايج تحقيقات دانشمندان عرصۀ رشد جسمى

بـه نشـر رسـيـده، خـدمـت هـمـوطـنـان  bbcرا كه اخيراً در بخش دانش وفن 

.ارجمند تقديم كنم

:تغييرات در مغز

روزنامه تايمز، چاپ لندن، چندى پيش گزارشى در مورد تغيـيـرات روحـى

از."و جسـمـانـى نـوجـوانـان مـنـتـشــر كـرد  داكــتـر سـارا جـيـن بــلـكـمـور،

پژوهشگران انستيتوت علوم عصب شناختى پوهنتون لنـدن، بـه روزنـامـه 

تايمز گفته است كه نه تـنـهـا مـغـز نـوجـوانـان در دوران بـلـوغ دسـتـخـوش 

په تغييراتى مى شود  كې4پاتې  مخ
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بلكه مغز انسان تا سـالهاى اوليـه دوميـن دهـه عمـر او ... جوانان وحق

و گـسترش اسـت  در. همچنان در حال رشـد در دوران بلـوغ دو اتفـاق عمـده

و ديگـر: مغز روى مى دهد اول اينكه فعاليت مغز بشدت افزايش مـى يابـد

اينكه در اين دوران مغز عكس العمل خود نـسبت بـه محـرك هـاى محيطـى 

اين امر بخصوص در قسمت جلـوى مغـز. را با ظرافت بسيار تنظيم مى كند

صورت مى گيرد، يعنى قسمتى كه مسئول اقدامات اجرايى شـامل برنامـه 

و اولويت بندى است تغييراتى كه در مغز نوجوان صورت مى گـيرد. ريزى،

و عواطـف او تـاثير مـى گـذارد  هميـن موضـوع. در وهلـه اول بـر انگـيزه هـا

و تغيــيرات. باعـث تغيـير حـاالت نوجـوان مـى شـود  تركيــب ايــن تغيــيرات

هورمونى حالتى انفجارآميز پديد مى آورد كـه باعـث پيـدا شـدن احـساس 

و كاهش قدرت استدالل مى شود  مجموعه اين تغيـيرات قـدرت. شجاعت

و باعث مـى شـود  تشخيص شرايط اجتماعى را در نوجوان كاهش مى دهد

و بى ثبات است  . كه او به اصطالح نداند چه موقعى زمين زير پايش لغزنده

ديگر مطالعات داكتر بلكمور نشان مى دهد كه نوجوانـان درك كمـترى از

و به سختى مى توانند خود را به جـاى آنهـا بگذارنـد  . شرايط ديگران دارند

و شـديدتر تحـت يك ويژگى مغزى نوجوانـان ايـن اسـت كـه آنهـا راحـت تـر

و الكل قرار مى گيرند را. تاثير نيكوتين در نتيجه كـسانى كـه بـاده نوشـى

سال شروع مـى كننـد، بيـشتر احتمـال دارد كـه معتادبـه15در سن كمتر از 

و. الكل شوند و گـاهى شـكوهمند شخصيت نوجـوان گـاهى ديوانـه كننـده

و بزرگسالى سرگردانند. پرجالل است ايـن مـا بزرگـساالن. آنها بين كودكى

و مغزشان را در مورد اعمـال شـان مقـصر. هستيم كه بايد آنها را درك كنيم

"بدانيم نه خودشان را .

!احتياط كنيد؛ نوجوان در حال ساخته شدن است

و روانـــى در دوران در حاليكـــه تحقيقـــات در مـــورد تغيـــيرات جـــسمانى

نوجوانى همچنان ادامه دارد، استدالالت كارشناسـان مختلـف در ارتبـاط 

با تحوالت دوران بلوغ بـه طـور عمومـى بـر محـور تغيـيرات هورمونـى مـى 

و بررسى هاى تازه تر عوامل ديگرى را نـيز در ايـن رونـد موثـر ديـده  چرخد

هنگام بلوغ، وقتى ترشح هورمونها به ناگهـان افـزايش مـى يابـد، بچـه:اند

و دوسـت داشـتنى، يكـشبه بـه موجوداتـى غيـر  ها، اين موجودات شـيرين

قابل پيـش بيـنى تبـديل مـى شـوند كـه وجودشـان تركيـب انفجـارآميزى از 

و دل شان مـى خواهـد كـه بزرگترهـا آنهـا را بـه حـال  و خودنمائى است تكبر

و حتى براى دو دقيقه هـم. خود رها كنند دم به دم حاالت شان تغيير مى كند

در عيــن حــال كــه خيلــى نــسبت بــه. نمــى تواننــد حــواس شــان را جمــع كننــد 

و مادرشـان را  و از جملـه پـدر خودشان كنجكاو مى شوند، خيلى از چيزها

و خجالــت مــى داننــد  آدمهــا در ســنين مختلفــى بــالغ مــى. مايــه آبروريــزى

عوامــل. شــوند، بنــابر ايــن ســن تنهــا عامــل تعييــن كننــده در بلــوغ نيــست 

بـى ترديـد بلـوغ يـك حادثـه هورمونـى.ديگرى از جمله تغذيـه هـم مهـم انـد 

خوشبختى آدميزاد در ايـن اسـت كـه تنهـا يـك بـار تجربـه. استثنايى است 

در حاليكه بسيارى از حيوانـات سـالى يـك بـار. بلوغ را از سر مى گذراند 

اوليـن رويـداد. در فصل جفتگـيرى همـه ايـن تغيـيرات را تجربـه مـى كننـد 

و در ســنين  . ســالگى اتفــاق مــى افتــد8تــا6هورمونــى بطــور نامحــسوس

تغيير بعدى موقعى اتفاق مى افتد كه مغز شروع بـه ترشـح مـاده اى بـه نـام

بعــد از ايــن. ايــن آغــاز واقعــى دوران بلــوغ اســت. گونــدوتروفين مــى كنــد 

مرحلــه، غــده هــاى ديگــر ترشــحاتى مــى كننــد كــه بــا تــاثير بــر تخمــدانهاى 

و تخمـك مـى شـوند  و بيضه هاى پسران باعث توليد اسـپرم پـسر. دختران

. ها حاال پنجاه بار بيش از دوران قبل از بلـوع تستـسترون ترشـح مـى كننـد 

و دسـت كـم هـر دو دقيقـه و ماهيچه هاى شان رشد مى كند استخوان بندى

در. يك بار به سكس فكر مـى كننـد  در دخـتران اسـتروژن باعـث تغييراتـى

و پـستانها مـى شـود  و آغـاز رشـد زهـدان و باعث تحريـك . زمينه چربى ها

و توليد تخمك در. آغـاز مـى شـود-ابتدا بصورت نامرتب-عادت ماهانه

همين سن است كه به علت حساسيت پوسـت بـه هورمونهـا گـاهى خالهايـى

و هجـوم. روى پوست ديده مى شود ترشح هورمونها باعـث افـزايش اشـتها

و بـه. آوردن زود به زود نوجوانان به يخچال وغذا مى شود ديـر بيـدار شـدن

ايـن. اصطالح تا ظهر خوابيدن هم ناشى از ترشـح هورمـون مالتـونين اسـت 

هورمونهـا هميـشه. تنها نمونه هايى از تاثير هورمون بر رفتار انسانهاسـت 

بر رفتار آدمها تاثير گذاشته اند، اما بنظر مى رسد كه توضيح ميزان تاثير 

"هورمونها بر رفتارهاى پيچيده دشوار باشد .

والدين محترم فطرتاً مكلفيت دارند تا توجه شان را پيرامون تربيـت سـالم

و باديدى بازتر به نيـاز هـاى  فرزندان شان در محيط جديد معطوف سازند

مبرم فرزنـدان خـود در شـرايط كـامالً متفـاوت اجتمـاعى وفرهنگـى توجـه 

 پايان. داشته باشند

 ملوک ازاد
!پر افغانستان واکمني

د سويلي اسيا په شمال لويديز كې پروت دى لـه تـاريخي پلـوه. افغانستان

ــورو ســترو اقتــصادي ســيمو  ــو(دغــه هېــواد دڅل د) زونون ، ــځ ــر مين ت

چـې لومـړى سـيمه يـې لـه.پُل،غاښي،پاټك، مورچل اويا كونجي بڼه لـري 

خيبره تر بنګال، دوهمه يـې لـه آمونـه تـر سـايبريا، دريمـه يـې لـه پـامير تـر 

د. ټايوان اوڅلورمه يې له هرات تر مراكش غځيدلې ده  تاريخ ښودلي چـې

نــړۍ دهــر مهــال زبرځــواك بايــدد دغــه ســتراتيژيك غاښــي كنــټرول او 

د ځان لپاره،يوه الهي وركړه او مشرانه وګڼي  .واكمني

كه)نينوس(دآثوري پاچا ، لوى سكندر،عربو،پارسيانو ،چنګيز ومغل نه

: تير شو، نو ګورو چې

د تـرالس كولـو د دغـه مورچـل ـ انګريزانو په خپله ټوله اوږده واكمنۍ كې

او پـه.لپاره داسې لوبې او نخرې كړي چې ويل او ليكل يې ګران ښـكاري

، ژوبـل څـاروي لپـاره  ډيره ناځوانۍ سره لكه لېوه چې يوغښتلي بـې وسـه

س ورځنې نـه اخلـي  ال يـو څـه ځېنـې.يرغـل كـوي. په سړه سينه څار كوي او

سـړى ورتـه هـك پـك. پرې كوي ،ځي او راځي تر څو يـې نـوش جـان كـړي 

له دومره ليري ځايه ،دومره اوږده سـتراتيژي لـه! دومره پراخه سينه! شي 

وروسـته يرغـل كـول،) 1919ـ 1879ـ 1839(كال40هر ماتې وروسته هر 

د څه لپاره؟ ښايي چې دلته به يوڅه  ، دا ټول ماتيدل ،تښتېدل او بيا راتلل

، ولې په نورو سيمو كې داسـې نـه كـيږي؟! وي  كنه نړۍ خو ډېره پراخه ده

.دپام وړ خو داده چې دا لړۍ بيا تر نن همداسې جاري ساتل شوي 

ــــــ روسـان خـو بيـا دومـره ځــان نـږدې او پــه غولــي كــې شــريك بولــي چــې

، اودومـره هـم نـږدې پراتـه دي  ګواكې دافغانانورښتيني ميراث خواره دي

آن. چې سهار او ماښام كوالى شي خپل تور او سـور لـستوڼى را اوږد كـړي 

و دستوراو دبڼو او څـيرو سـره سـم. تر دې چې غږ يې رارسي د دود د زمانې

د دوه مخې پالېسۍ لـه مخـې د غولولو او پر ميدان پريښودلو ، چلندكوي

د هندوكـش.ځـي او راځـي.چلند اوالس وهـنې كـوي  د چـا خـبره او ورسـره

.هم په جيب كې ګرځوي! دشمالي برخو قباله 

ــدې د الن ــه يواځــي دلويــديزې او ختــيزې برخــې ــران او پاكــستان ن ــ اي ـــــ

د ډير  د يو شمير ګمارل شوو ډلوسره، كولوخبري كوي بلكه په ډير ډاډ سره

د هغو له حقوقو د خپلـو! اړخيزه اړيكو له الرې نه زموږ په هېواد كې دننـه

او. په څير مالتړ او په پرلـه پـسې توګـه څارنـه او پالنـه تـرې كـوي! اتباعو

د توكم پـالنې،.ځانونه زموږ په نغري كې شريكباڼي بولي او په دې الره كې

ژبې، زده كړو او راكړى وركړې پـه اړه خپلـې هـر اړخـيزه السـوهنې پـر مـخ 

دې. بولـي! بيايي او افغانستان خپله فرهنګـي او اقتـصادي هـډه  اوان تـر

د غړو تر كچـې پـه ښـكاره ډول ځـاى! كوالى شي چې خپل اتباع دپارالمان 

ي.پرځاى كړي چې په ښكاره نارې وهي((او السپوڅې يې بيا دومره وياړ

مانا دا چې هريو په خپل وار سره يوڅه كري اوريبلـو )). چې خوله يې راكړه 

د. ته يې په تمه ناست وي  په ټولـه كـې دغـه ګـرده تـېري كوونكـي يرغلګـر،

و ګټو لپاره هلې ځلـې كـوي او ان  ا د خپلو موخو زور وزر خاوندان يواځې

د راوستلو پېښې هـم كـوي  د آسماني ځواك په شان دسبا او بيګاه . كله كله

د دوى په منګولو كې ښكېل دي . سوله او جګړه،روغه او ويجاړه دواړه
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د د سترو ځـواكـونـوپـه مـټ او د نړۍ تاريخ ښودلې چې دوى

خو غميزه هـلـتـه زور. هغو سره په تړاو كې هر ډول لوبې تر سره كوالى شي 

. اخلي ،كله چې ستر ځواكونه په دې ټاټوبي كې په تېښته يا په ګونډو شي 

او زموږ خلك هم ورسره دو مره وځپل شي چې له اخ وټـوخ غـورځـيـدلـي

، دګاونډيانود غريـزو لـيـونـى بـخـت. وي  نو دغه خداى وركړي پاړكي كې

، خـپـل اسـيـران. راويښ شي  او! او بيا خودغه ميړني ځپل شوي خلـك

د پېشو او دموږك دلوبو نـادودې! نوكران بولي او په پرله پسې توګه هغه

د دې ميړنيو خلكو په خاوره،ناموس، تـاريـخ، كـلـتـور او پـه. پرې كوي 

مـوږ: سـوال دا دى چـې. ټوله كې پر مادي او معنوي ارزښتونو تېرى كوي

؟ اودا  د چا لپاره؟ پـه كـوم زور وزر د چاسره؟ نوره څومره جګړه وكړو؟

كـومـه يـوه:؟ اوغوره دا چـې .....جګړې يوازې زموږ برخه ليك جوړوي؟ او

د  جګړه موږ پيل كړې؟ تاريخ ښودلي چې موږدخپل خـوار وغـريـب ژونـد

د خــپــلــو آســونــو،. جــوړيــدو پــه تــمــه شــپــې او ورځــې تــېــروو  ولــې دوى

موږولې دومـره وځـپـل شـو. ټانكونو،راكټونو او جازونو سره ځې او راځي 

ا ټـول هـغـه  د د چښـلـو واك او وس ونـه لـرو؟ د اوبو د خپل منګي چې

د  د خـاونـدانـو د زورو زر سوالونه دي چې ځوابونه يې زموږ سره نه ،بلكې

يوه خوا سټينـګـر: موږ څه كوالى شوچې.ستراتيژيو په پاڼو كې نغښتي دي 

، كله تالب شـي! يو كس كله مجاهد. وركوي بله خوا اوراګان  . كله كافر .

د بڼې دبدلولو وخت يـې هـم ورسـره نـه وي تـر. دا لوبه دومره توده وي چې

د غه رنګينه بتان پـه هـېـڅ نـه شـرمـيـږي  د څـلـورو خـواو. ټولو بده دا چې

، نـږدې څارګري ځواكمن جالونه هم اړونده چارې په دومره ځيركتيا سره

 ، ، درې جالو كې نښتى وي پرمخ بيايي چې يو كس په يوه مهال كې په دوه

هـم. هم دوست وي هم دښـمـن! يو كس په يوه وخت كې هم تور وي هم سپيبن

ي هم روبل  ، هم تومان. ډالر ــ پونډ خور د غـه. هم كلداري داسې چارې پـه

كې په دومره اسانۍ سره سر ته رسي چې هـره) افغانستان( نړيوال البراتوار 

يوه پېښه او تجربه يې په نورو ځايوكې يا ناشونې او يا خوورته ډيره درنـه 

بنسټيزه خبره دا ده چې ايا دا دچالوبې دي؟رښـتـيـنـي لـوبـغـاړي. پريوځوي 

؟ ايا په رښتيـا  يې څوك دي؟څه غواړي؟ او څوك يې مسؤليت په غاړه لري

د دومـره ژورو او پـخـو لـوبـو وس  هم افغانان ؟؟؟زما په اند افغانان خـو

چې. اوتوان نه لري  ؟: سوال دا دى  ايا په دغه سيمه كې څوك واكمني كوي

:تاسو وګورئ

ى سړى غل وي او سـبـا تـه د د شپې په كوم ځاى كې داسي پيښ شوى چې

ې طالب وي سباموالنا! باچا د د باچـاوي سـبـا تـه ګـدا!د شپې د.د شپې

د شـپـې شپې مال سبا ته مارشال ،د شپې ګدا سبا ته ميليونر،د ورځې مال

د جـومـات  ، بله ورځ بال،د ورځې عسكر دشپې جنرال ،يوه ورځ كمونست

و. منجاور  د زور ي چې يواځې اويـواځـې د دا ټولې هغه موجزې او لوبې

د بـې وسـو خـلـكـو او  د دغه ستراتيژيك غـاښـي زر دشهنشاهانو له خوا

.ولسونو پرسر،سرته رسيدالى شي او بس 

د خپـل سـيـال لـه لـوري پـه داسـي ، د پكت سرمشران ـــ دو خت،د وار سا

د  د نورو سره غښتلي جال كې نښلي چې دومره مجال هم ورسره نه وي چې

و لري  او په دې توګه دوه درې تنه زورواكي په بيـړه،.خبرو او مشورو وخت

د دغه لوى او تاريخي پوځي يرغليزخوځښت مسؤليت په غـاړه  په خپل سر

د بـل لـوري لـه خـوا پـه. او په دې غاښي وردانګي. اخلي  كله چـې ګـوري

خو دجالونو پـه اړو پـيـچ كـې. ګونډو كيږي، نو دخرپ نه ترپ ته مخه كړي 

دومره او تر بوتر شي چې پرته له كومې پايلې ،په خـپـل سـر،پـه بـيـړه پښـې 

د هېواد زورېدلو خلـكـو تـه. سپكه وي  د دې ټولو لوبو زور، اوپه دې توګه

.رسي 

د بي او52ـــــ له سمندره پورې غاړه ځواكونه هوايي جازونو سره، رالـوزي

ميليون ډالر وركوي اود شاو خوا ياران يـې هـم ور دالسـه70يو كس ته 

كوي او دجهازو دسيورو الندې راولي او بيا يې هلته په مرمرينو ماڼيو كـې 

دوى هم بې له ځنډه دغې خداى وركړې خوږې الوا. په ګدى كېنوي!د واك

د شكرانې لمونځ ادا كوي  ، ع كوم بچى بـه لـه دغـه جـنـتـي. ته د آدم ايا

ال پـخـوايـې سـرونـه! خوبونو مخ واړوي؟ يواځې پرښتې  او يـا هـغـه چـې

د سنګر پرسر، ايښي دي  د. دهېواد د خيـالـي كـېـسـو دا ډول پېښې يواځې

د ايښولو په بــڼـه راتـالى  د سرواو سپينو كڅوړو د بالښتونو الندې اتالنو

.شي 

ـــ همدارنګه ناټوهم په لومړي ځل له خپلو اروپايي پولو راوځي او پـردغـه

د خپـل. هر يو غړى ځانته ځانګړې موخې لري. تاريخي سنګر وراوړي  ځني

د خـپـل مـوډل ټـولـنـيـز جـوړښـت. كوردموكراسي او ابادي غواړي  ځيـنـې

د خالسو او تړلو بازارونوكېسې كوي.راتپي  د حقوقو،دبشـر. ځينې دښځو

ولـې ددغـو. ډرامـې او ډنـډورې غـږوي! دحقوقو او نورو ډيرو حقـوقـو 

د  ؟ د نشتوالي بنسټيز الملونه او ريښتيني عاملين نه برسېره كـوي حقوقو

آيا په رېښـتـيـا سـره. ميلياردونو ډالرو كاغذي پروپاګنډي غوږونه كڼوي 

د داسـې يـوه كـوچـنـي  دغه سترپوځي وال پانګه وال دا توان نه لـري چـې

د واكمنۍ چاري څنـګـه  د قانون ، دموكراتيزه كولو او د بيا جوړونې هېواد

.خو ښايي نه به يې غواړي.چې ښايي هغسې سرته ورسوي؟ كوالى شي 

ـــ په داسي حال كې چې زموږ هيواد وال په لومړي ګام كې دژوندلـومـړنـۍ

، امنيت اوبيا رغونه غـواړي  دي. اړتياوې،د هېواد آزادي اودا هـغـه څـه

د دغو پيچلواو زورورو لـوبـو. چې يرغلګر ځواكونه ورسره مينه نه لري  خو

څپو، خلك دومره سربداله كړي ،چې غواړي او كـه نـه،بـايـد ددغـه تـپـل 

د خمكۍ غوښې په شـان هـر. شوو لوبو پايلې ومني او وزغمي  ځكه دوى

چې. څه كرلى او شنه كوالى شي  دغه پاڼ دى او هـغـه: په ښكاره ورته وايي

نـو. پاڼ هم دوى جـوړوي اوپـړانـګ هـم! نوره نو ستاسوخوښه. هم پړانګ 

د دغو پاڼونو او پړانګـانـو وس او تـوان خـونـه  موږ چې خپل ځانته ګورو

د اختياري جبر له مخې شپې او ورځې تـېـرو ځـكـه. وينو د واړو تر منخ ولې

د دوى په منګولو كې ښكېل ده  .سوله او جګړه دواړه

؟: سوال دا دى چې  ولې داپاڼونه او دا پړانګان په بل ځاى كې نه جوړوي

د يوه سندرغاړي له سنـدرو پـه: وايي چې په ننګرهار كې يو شمير ځوانان

ه پلمـه جـوړه كـړه. تنګ راغلي ول  . بله ورځ ځوانانو په يو واده كې ورته يو

كله چې سندر غاړي په سندرو پيل وكړ، نولومړى يوه ځوان ،ځان ورتـه پـه

كلـه چـې. په سندرغاړي يې ورټوپ كړل او ښه يې وزبيـښـلـو. پيريانو ونيو

د خـپـلـو زورور پـيـريـانـو سـره  خلكو دغه ځوان ونيو،د بلې خوا بل ځـوان

دا چې خلكو ونيو دريم او څـلـورم. سندرغاړۍ راونيو او ښه يې چمچي كړو

د خپلو خړ سترګو او شين سترګو پيـريـانـو سـره پـه  ځوان هم يو په بل پسې

و ټـوخ. زورورو غړ بړوكې سندر غاړى ښه وډبولو خ ا سندر غاړى چـې لـه

دا څنګه څـنـګـه! اى خلكو: لويدلى وو،په نيولي غږ يې خلكو ته وويل چې

؟   پيريان دي چې په دومره ډېروخلكو كې يواځي پر ما راځي

 －ناه جلک９ ک３ ده چ３ ړن／ه بن／ه ＄ينه* په سور سالو ک３ －ناه نشته
د دى لـپـاره چـې دوى خـپـل سـتـراتـيـژيـك د دوى په لمسون، همدارنګه

، ډير شميرهېـواد پـالـه ځـواكـونـه پـه  پالنونه په ډاډه زړه، سر ته ورسوي

د خپلخوښي جبر له مخې له هېواد شړل كيږي ځينـي. ځانګړي مهارت سره،

يې په كورو كې چوپه خوله وږي تږي كېنولي او لږ شمېر يې بـيـانـيـمـغـاړي 

ډالري بارانونه يـې زړونـه. چې هم يې زړه كيږي او هم ساړه. سرونه ښوروي 

يوه ورځ ګوندونه جوړي بله ورځ يې زړونـه. درزوي مانا دا چې دوه زړي دي 

نه پاڼ ته زړه ښه كوي او نـه پـړانـګ. په يوه كې هم نه ځايږي. ترې تور وي 

ځكه ډالري بـارانـونـه. نه دوې كوم اتباراو ارزښت لري او نه يې ګوندونه. ته 

د. خوپه هره شاړه او هره للمه نه اوري  پـه شـان) ږلـۍ دمـو( هغه هم ځان ته

.پيران او مرشدان لري 

د بريتانيا سفير وايـي ږ بـه څـو لسـېـزې پـه (( ــ په افغانستان كې چـې مـو

د دې لپاره چې لوږه او ترهګري له مينځ يـوسـو. افغانستان كې پاتې كيږو 

.BBC))  .دا چې په ډاګ ډګري وايې او له هيچايې سترګـه نـه سـوځـي، نـو

د چا لوږه؟ افغانان نه ترهګـر دي او نـه  د چا ترهګري او سوال دادى چې

او. وږي  د شـپـې د لسېزو راهېسې يې خود افغانستان خلك هغه دي چې

د ښمنانو پـتـه  د زورولو ،ځپلو،وهلو او ټكولو له امله ددوستانو او ورځې

، ځكه چې په ډيره آسانۍ سـره دوسـتـان پـه دښـمـنـانـو او  نه ورته لګېږي

په. دښمنان په دوستانو بدليږي  كې6پاتې  مخ
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؟ كـه يـو ؟ چـاتـه وژاړي خلك نه پوهيږي چې څه وكړي؟چيرې والړ شي

نه پـوهـيـږي چـې. او هر وارې زاړه كپن كښ ته دعا كوي. وشړي بل راځي 

؟  ؟ موږ څه كوالى شـو لومړى دچا په وړاندې ودريږي او دچا مال تړوكړي

ګناه مو دا ده چې هيواد مو په څلور. ځكه بايدټول تپل شوي شيان وزغمو

د نړۍ واكداران. الره كې پروت دى  ، او ټـېـكـه! كه څوك غواړي او كه نه

د دې څلور الرې له سرو او شنو اشارو نه، په هـر ګـيـر او هـره! داران بايد

چټكتيا كې چې ورته په كار وي او وس يې پرې بر وي، تير شي او ځانونـه 

د اپـيـنـونـو. خپلو موخو ته ورسوي  د سرو زرو سوداګران دي،ځينې څوك

و ځـواك خـپـلـو. كاروباريان دي  د خپلو مټو او خپـلـو وسـلـو زور څوك

د واكـمـنـۍ. سياالنوته ننداره كوي  د نـړۍ د پامير له اوچت بام ځينې هم

د خپلو كورونو، ماشينرۍ او كارخانـو. دغريزو بړاس اوباسي  او ځينې هم

د رايســتــلــو،الس تــه راوړلــو او لــيــږدولــو پــه  د ســونــګ دتــوكــو لــپــاره

. چاروبوخت دي 

و اكمـنـي خـپلـه د دغه غاښي كنټرول او د زمانې هر زبر ځواك په دې توګه

دوى ټول په دغه او داسې نورو دپام وړ ګټو وټو په سـر. خدايي دنډه بولي 

د خپـلـو بـچـو  داسې ژور بوخت دي ،ان تر دې چې شا ته په خپلو كوڅوكې

ايـا دا بـه كـوم سـاده. غږونه، غوښتنې، هېلې او شورو زوږ هـم نـه اوري 

د خپلو بچو وينې تويوي ؟دوى نه ويـنـي  د جنتو لپاره ومني چې دوى زموږ

د لوږې له الس مري؟  د نړۍ څو ميليونه خلك  چې

د خوارو ،بې وسه خو ميړنيو خلكـو ټـاتـوبـى داحـمـد خوافغانستان دغه

: شاه بابا نه بيا تر شاه زمان پورې ديوداسې هېواد په توګه ګڼلى شو چـې 

تر هغه وروسته بـيـا تـر نـن پـورې. په رښتيا سره افغانان يې واكمنان ول

د  د لوړې كچې دپېچلو او نـه لـيـدونـكـو جـالـونـو دسيمه ايزو او نړيوالو

د پر له پسې خونړېو لوبود سياليو ډګر ګرځېدلى دى  څـوك. خورولو او

؟ هر هـغـه څـوك چـې لـه  ې ټاتوبي څوك واكمني كوي د نه پوهيږي چې په

دې جال او له دغه تورتم او خړو ګردونو نه دځـان او خـپـل ټـاټـوبـي بـچـول 

، كه دهـر ډول فـكـري  غواړي كه يو وي او كه ډير،واكمن وي كه بې واك

خوځښت خاوند وي ،تر څو چې په ځـان خـبـريـږي ،نـه يـې نـوم وي نـه يـې 

وي. نښان  يواځـې يـوشـمـيـر. آن كه داكسان يې سوګند خوړلي نوكران هم

د خپلمنځي اړيكو سـره پـه  هغه ګوډاګي او الس پوڅي، ځي او راځي چې

د هـرې لـوبـې سـره  د دوى ګټې په پرله پسې توګه خوندي كوي او تړاو كې

ډُول سـره سـمـه نـڅـا كـوالى. سم خپل رنګ او څېره بدلوالى شـي  او دهـر

چې. شي  د چا خبره : اوهـغـه دا چـې. خبرې ډېرې دي خو سر يـې يـو: هغه

زما په اند دغه لوبې چې دا وزير سم كـار. دزورورو اوبه مخ پورته درومي

كوي او هغه ناسم،دغه غل دى او هـغـه ريښـتـنـى،دا جـاسـوس دى او دا 

داټـولـې. وتنپال،دغه پوه دى او هغه ناپوه،دغه شمال دى او دغـه جـنـوب 

 ، د چلونكو جـيـبـونـو كـې خبرې چا منځ ته اچولى ؟د دغه دولتي ماشين

؟ تاسو دې لوبې تـه ځـيـر شـئ  پـه دغـه دولـتـي: ډالري بنډلې څوك اچوي

و فش سره دوه تنه ماشيـن څـرخـوي  يـو ښـاغـلـى ثـابـت او بـل. ډالري كش

د دوې دواړو دهڅو نه يوازې غندنـه نـه كـوم بـلـكـې ښـه.ښاغلى بيات  زه

خو سوال دا دى چې دا نورې غټې غټې كوپړۍ نو څه كـوي. چارې يې بولم 

د څه لپاره دغه پلـن او پـنـډډالـري جـوړښـتـونـه رامـيـنـځ تـه شـوي او  ؟او

؟  چلوونكې يې پر څه اخته دي

دغه لوبې دومره پخې او پېچلې اوبدل شوي چې سـړى نـه پـوهـيـږي چـې

د بيلګې په توګه داسې مشر او  څوك دچا په وړاندې څه مسؤليت لري؟

و  د ايـران د اروپـا،هـم د امريكا ،هم وزير به څوك وي چې وكوالى شي هم

د بــې شــمــيــره  د هــېــواد ، هــم و روس د هــنــدوســتــان پــاكســتــان ،هــم

د ګـټـو سـاتـنـه  د زوريدلو چوپه خوله افغانانـو واكمنولوټمارو ډلو او هم

د هرچـا  د ټولود روا او ناروا غو ښتنو،چالونواو جالونو ته، ؟ او هم وكړي

ج كـوم  د لـوى خـداى ؟ داسې خو يوازي له خوښې سره سم ځواب ووايي

. استازى كوالى شي چې ناشونې چارې په خپلو معجزو سره، شوني كړي 

او كه عادى انسان وي هغه به هم دښاغلي كرزي په څـېـر پـه رڼـو اوښـكـو

د پـاكسـتـان. ژاړي  د يوه هېواد مشر وژاړي؟ ايا شرم اوره نه ده؟ولـې ولې

د باروتو په چو كيو ناست دي ؟داسې ښكاري  او ايران مشران نه ژاړي چې

، چې  چې دهغه داوښكو شا ته نورې اوښكي له ځګيرويو سره هم توئيږي

پـېـر: تـاسـودتـاريـخ پـاڼـې راواړوئ! كېداى شي په سيالبو بـدلـې شـي 

، سـيـد جـمـال الـديـن،سـيـد نـورمـحـمـد  روښان،احداد، وزير اكبرخان

شاه،غازي ايوب خان،مير مسجدي خان،مال مشك عـالـم او ډيـر شـمـيـر 

، بـاچـاه  نامتومشران څنګه مړشول؟او څنګه شازمان ،امير شيرعلي خـان

 ، امان اهللا خان،جمهور رئيس داود خان ،د ډمـوكـراتـيـك خـلـق مشـران

د  اونور ډير تورو سپين شاهان ،اميران او مشران څنګه مړه شـول؟ زمـوږ

د چـا پـه چـا. تاريخ هره پاڼه يوه درديدلې كېسه ده  د چا خبره چې كـه هغه

د افغانستان پاچا كړه(مرګ لوريږي نو ښېرا ورته كوي چې  . خداى دې (! 

د دې ټاتوبي اوسيدونكي څه وكړي؟ له مخې كډه شـي او سوال دا دى چې

د دوى ګناه څه ده؟دوستان او دښـمـنـان بـه  ؟ آخر كه نور څه هم كوالى شي

، نـه  د يرغلګرو او سيمه ايزو ځواكونو ګټې يو له بله يې څوك وي؟ ځكه

او. او يو بل ته كندې جوړوي. يواځې سمون نه خوري بلكې په ټكر كې دي 

د مـيـړنـيـو د هېواد ، يوازي د ټولوناروا جګړو او ځنګلي پېښو خړګردونه

د لوبو په بهېر كې جوړې شوي كـنـدې. بچو په سپينو پاكومخو پرېوزي او

 ولې؟او زموږ ګناه څه ده؟.په دې خوار ولس ډكيږي 

دا ټولې غښتلې جوړې لوبې،پـيـرل: په دې توګه په زغرده ويالى شو چې

د پـرديـو  شوي جالونه او ټولې تـپـل شـوې پـخـوانـۍ او روانـې كـېـسـې

د زوريدلو خلـكـو پښـو. زورورو السو مهارتونه دي  د خوار ولس او زموږ

و زولنې او پر شونډو يې كولپونه دي  .السو كې يوازې ولچك

: پايل３
چې-1 بې: په ډيره خواشينۍ سره داسې ښكاري په دغه ټاټوبي او په دغو

د اسې نـورد خـيـالـي  د پرون او نن په څير سبا ته هم وسه ميړنيو خلكو به

او. خوبونو رنګين جالونه خوريږي او ټوليږي  يوه پردۍ واكمـنـي بـه ځـي

د لويديځوالو پـه غښـتـلـي پـوځـي. بله به راځي عجيبه لوبه خوال داده چې

د دوى پـه  د دوى پـه ډالـرو، ، د مخالف لوري پاټك ساالران شتون كې

د نورو په اشاروجبهې جوړوي  ، چې!وړاندې د پټي((؟ داسې ښكاري دا

د يـوې تـپـلـې )). سر دى،خو پټى بيرته سورور دى  د خلكو برخليك زموږ

د  لوبې پاى او دبـلـې پـيـل دى او دټـولـو دردونـو او رنـځـونـوزغـمـل بـه

د ميړنيو خلكو برخه ليك وي  چې. افغانستان د: داځكه ږيره زما واك يې

. مال 

داسې ښكاري چې په پرله پسې توګه السپـوڅـوجـګـړه مـارو څـيـرو تـه-2

د غلو داړه مارانـو،بـنـسـټـپـالـو، ټـوپـكـوالـوډلـوپـيـاوړتـيـا اود  درناوى،

، په  مافيايي جالونو غښتلي كولو لوبه، ښه په درز مخ په وړاندې روانه ده

د پخواني هندوستان په څير،په نوي ډول داسالمي بنسټـپـالـنـې  سيمه كې

مدرسو دفكري الرې پراختيا، دملي وسله والو ځواكونواو مـلـي امـنـيـت 

د  د ودي مخنيوى،په نورو پورې د ملي اقتصاد ، پياوړتيا ته، نه پاملرنه

تړلي اقتصادي تګالره او داسې نورې ډيري روانې ورانې ويجاړې لـوبـې 

د دې نښې نښانې دي چې راتلونكي به نـوره هـم تـيـاره او تـتـه  او كېسې،

د كړېدلـوخـلـكـو. وي  يوازې دڅو ټوپك ساالرانو دنګې ماڼۍ خود هېواد

.اود درنو ورانو ويجاړو درملنه نه شي كوالى 

د-3 د تـېـر پـه څـېـرد دې ټـاټـوبـي پـه ځـمـكـنـي ويـش كـي كيداى شي

د نوو تګالرو دپلي كولو لپاره هـم! نووبدلونونو سوچونه هم شوي وي  او

اوال څو لسيزې نورې جګړې ،شخړې او شخې شوالنګې  پسې اوږدې شـي

ځـكـه وړې وړې. لمبو كې يې نور ډير بې وزلي لولړپه اوتور سـتـي شـي 

د مـوخـو  د خليجي او بالكان هېوادونوپه څېر،دسترو ځواكونو واكمنۍ

. لپاره ګټورې بريښي او په زړه پورې ښكار ځايونه په كې جـوړيـداى شـي 

د امريكا په لګښت داغـزن تـار د هېواد په سينه باندې داسې ښكاري چې

د دفاع پخواني وزير حـكـم  د انګلستان د كـرښـې! غزول او د ديـورنـد

دا. دمنلو په اړوند ،د نوو لوبو يوبل سروكى وي د پام وړ خـبـره په دې كې

، دګرده خواوو غليم لوبغاړي، په خپلمـيـنـځـي راكـړو  ده چې دغه لوبې

. وركړو اوسال مشورو كې تر سره كوي 
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د كـال يـو مـيـلـيـارد ډالـره څـوك كه داسې نه ده ،نوبيـا

پاكستان ته وركوي ؟ايا پدي كوم ړوند نه پـوهـيـږي چـې 

د وژلو او ډارولو مركزونه چېرې دي او  د بنسټپالنې مدرسې او دغه

؟  له كوم ځايه راشنه كيږي

د تاريخ په اوږدو كې پـه وار وارې دخـپـل هـېـواد او خـلـكـو-4 موږ

د خپل ځواك، او توان لـه مـخـې  پرمختګ،سوكالۍ او ازادۍ لپاره

دنورو سـره مـو خـپـلـې. ان تر لنډ مهالو واكمنيو پورې هلې ځلې كړي 

خپلو او دنورو ګټو ته مو هـم پـام سـاتـلـى ،هـر ډول. هڅې ګډې كړي 

د څـلـور خـواو. سره او سپين ازمايښتونه مو هم سـرتـه رسـولـي  خـو

زورورو توپانونو، يرغلونو، تاړاكونو او په ځـانـګـړي مـهـارت سـره 

دغه اوبدل شوي جالونوته خو،يوه خوا څه چې دوه درې خواوې هم نـه 

الس. شي ټينګېداى  دلته هر څه په ډيرمهارت او اسانۍ سره لـه يـوه

د دومره پېچلولوبو او غښتلـو لـوبـغـاړو پـه وړانـدې. بل ته تللى شي

د ټـولـو س څـه كـوالى شـو؟پـرتـه لـه دې چـې ال موږ خواران په تش

خو وروستـه. بدمرغيو دروند پيټى مودكړيدلو خلكو پر اوږوپرېوزي 

!،ناپـوه!ال دا ډنډوره هم راپسې وهي چې ګواكې دا خو يو بې اتفاق 

قوم دى ؟په دې توګه په زغرده ويالى شو چـې ...او! ځنګلي! ،جاهل

د دغو روا او ناروا لـوبـو اصـلـي  د هېواد ميړني او باتورخلك زموږ

.لوبغاړي نه دي 

د وتن پالوجګـړو ويـاړنـې او سـر ښـنـدنـې د تېر تاريخ كه په ټوله كې

د هـېـواد. ،دشېبې لـپـاره يـوې خـواتـه كـړو  پـه زغـرده ښـكـاري چـې

د ايسـار  د پرتو شتمنو او سـتـراتـيـژيـكـو سـيـمـوتـر مـيـنـځ دشاوخوا

افغانستان، بې وزلي، اودپيړيو په اوږدو كې زوريدلي او وروسـتـه 

پاتې ساتل شوي ميړني خلك، چې پرته لـه پـاكـي ويـنـې بـل څـه نـه 

 لري،د دغو زورورو تاړاكونو او يرغلونو په وړاندې،څه كوالى شي؟

په دې خبره غور په كار دى چې څنګه او له كومو الروكوالى شو لـه-5

دغه پرله پسې بدمرغيو خپل هېواد اوخلك وژغورو؟د خپلو خلكـو، 

د خپل ژوند لـپـاره،  ګاونډيو، دسيمي او نړيوالو سره په پوهاوي كې

داسې نوى بنسټيز ميكانيزم جـوړ كـړو چـې نـه سـيـخ وسـوزي اونـه 

او. كباب  ؟ كه چېرې وي هېواد والو ايا داسې تګالرې شته او كه نه

ځـكـه اخـر مـوږ. نړيوالو ته وړانديز كوو چې زر تر زره الس په كارشي 

د نورو انسانانو په څير كټ مټ انسانان يو او په ځانونو كې  د نړۍ هم

ولې په دغه يـويشـتـمـه پـيـړۍ كـې زمـوږ. كوم كمى او توپير نه وينو 

؟ مـوږ  د ژوند له بنسټيزو اړتياو بې برخې دي متمدنه تاريخي خلك

د نړيوالو سره په ګډه او په روغه جوړه كـې ژونـد كـول غـواړو  كـه. هم

د سيمې او نړۍ غميزه ده  د افغانستان غميزه ، .څوك غواړي او كه نه

د جبر له مخې-6 د تاريخ جيو ستراتـيـژيـك،جـيـو( زما په اندكله چې

د) پوليټيك،جيو ايكونو ميك د نړۍ ستر ځواكونه ،خپـل ځـانـونـه

تر هر څه دمخه: دې سيمې واكمن او چارمن بولي ،نو پكار دا ده چې

، غښـتـلـي  د ملګرو ملتو بللي د اوسنيو پوځي نابللو ميلمنو ځايونه،

د اوسـنـيـو پـوځـي سوله ساتي پوځي ځواكـونـه ونـيـسـي او ورسـره

د بيارغونې په چـارو ولـګـول شـي  او. لګښتونو يوازې نيمايي برخه

تردغه سرليك الندې دراتلونكي ريښتيني ډموكراتيك افغانسـتـان

،خپلواكي، دولتي او ټولنيزجوړښت،اقتصادي ودې اوبيـا رغـونـې 

د افغانانو له خوا په نړې والو ارونـو  چارې، سياسي اوكلتوري اډانه

د څو اړخيزه تفاهم لـه الرې بـرابـره  د نړيوالو په مرسته او او نورمونو

او په دې توګه به دترهګرو او وېرې اچونې تورې ځالـې پـه. جوړه شي 

بيخنۍ ډول له مينځ والړې شي او ټولې مـاتـې ګـوډې بـه يـو پـربـل 

د ګـټـو پـه پـام كـې  د ګرده خـواو د ټولو په خوښه او ګډون سره پسې

د راتلـونـكـې اوږدې مـودې لـپـاره، هـوارې شـي  د غـه. نېولو سره،

د سـيـمـې پوځونه بايد دومره غښتلي او ټولو خواو ته منلي وي چـې

.هېوادونه او بنسټپاله اورپكې ډلې ورته پورته ونه شي كتالى 

 پاى
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 سو－ل ت２ی
د افغانستان بيا رغونه او آبادول

ده!هو د دولـت دنـدا د هېواد بيا رغونه او آبادول ولـس. ټول خلك پوهيږي چې

د مېلياردونـو ډالـرو  د نړيوالو شـپـږ مـېـلـيـارده ډالـره تـر اوسـه( وايى چې دولت

د راتلونكو پينځو كالونو لپاره لسنيم مېليـارده هـوكـړه شـويـده  پـه) لګيدلى او

ددې نيمګـړتـيـاو دوه غـټ. وركړې سره ډېرڅه بايد كړيواى چې ويى نكړاى شول

:علتونه بولي

يو علت دا چې بهرنيانـو خـپـلـې ټـولـې مـالـي مـرسـتـې چـې دافـغـانسـتـان سـره

د بهرنيو ،كورنـيـو اوګـډو انـجـيـوګـانـوپـه) خپلو هېوادونو( اعالنولې،هغه يى

د لـويـانـو بـرخـې ورڅـخـه. اختياركې وركولې انجيوګانو وروسته له هـغـې چـې

وركولې،نور يى په خپله خوښه دهېوادوالو اړتياوې په ګوته كـولـې اوپـه خـپلـه 

خوښه يى پيسې پرلګولې، ددولت له خوا نه پروژې ورته په ګوته كيدلې اونه يـى 

دولت ته دهغو حساب وركولو،دا چې پر هغو كنترول نه ول نوهغوى هـم څـه ډول 

يى چې زړه ول هغه شان يى پيسې خرڅكولې، كارولې او په خپلـو جـيـبـونـو كـې 

د نه سپارلـو عـلـت. اچولې د افغانستان دولت ته دبهرنيو دولتونو له خوا دپيسو

هم هغوى په افغانى نوى جوړشـوى دولـت كـې دمـالـى ادارې نـيـمـګـړى حـالـت

دا حـقـيـقـت داسـې. اودمالى كادرونو نشتوالى يادولو ،چې حقيقت يـى درلـود 

ول،هغوى چې ډېر كالونه ټوپك په السونو اوغرونو كې ول او وروستـه لـه ډېـرو 

كالونوله غرونو راښكته شول اود وزارتونو په څوكيو كېـنـاسـتـل،د دوى لـپـاره 

دا. دغې متل صدق كولو چې پالنى سړى په پچه ختـلـى ول كشـمـيـر يـى لـيـدلـو 

 وختونه

د يو شمېر وزارتونو تش نومونه ول اوډاډ يى بشپړ پـه بـوسـو دافغانستان دولت

د پوهو اوتجربه لرونكو كادرونو بېخي كښـتـي. ډك ول د ادارې نيمګړتياو علت

د شتو واكمنو نـاوړه ذهـنـيـګـريـواود مـلـى اونشتوالى نه ول،بلكې په دولت كې

د وخت وزيرانو هريو هڅـه. ګټو پر ځاى ځاني ګټو ته پام زياته تشه راوستلي وله

د كوله چې په خپل وزارت كې لسګونه بهرنى سالكاران ونـيـسـى اوپـه دې ډول

د بهر څـخـه راروانـې دى،دخـپـل وزارت خـواتـه  هغو پيسود ژرندې دروازه چې

د كال لكونه ډالـرمـعـاشـونـه، لـوكـس كـورونـه. واړوى هربهرنى سالكار ته به يى

اولوكس موټرونه وركول،خو كوم افغانى متخصص چې دا ډول تـوقـع اوتـمـه نـه 

. ورڅخه كيدله،په څلورـ پنځه زره افغانۍ معاش اصآل عادى دندا چا نه وركـوـلـه 

د اوبه كيدو د هغو مېلياردونو ډالرو پـړه) غله كيدو اوبې ځايه لـګـيـدو( نو ځكه

د واك مـزي  د ټولو هغو وګړو په غاړه ده چې په هغو وختونو كې يـى او مالمتيا

د پوهو اوتجربه لـرونـكـو كـادرونـوپـه نـوى  په السونو كې ول او ترډېره وخته يى

د ورګډيدو او برخې اخـيـسـتـنـې بشـپـړه مـخـه  جوړيدونكي دولتي سيستم كې

.نيولى وله اوالتراوسه هم په دې الر كې خنډونه پيدا كوى

دبيا رغونې، آبادولو يا بيا جوړولو كلمه ډېره په دې مانا كارول كيږى چې يو څـه

لكه كلى، بند، وياله يا نور ړنګ شويوي او هغه له سره بـيـا آبـادوى اوجـوړوي، 

خو كله كله داسې هم كارول كيږي چې زاړه آبادي يى خواښه نه وي غواړى دهـغـې 

د. پر ځاى نوى آبادي وكړي په دې ليكنه كې په څرګنده مطلب دادى چې نه يوازې

آفغانستان كلى، كـرونـدې، بـنـدونـه، ويـالـې، سـړكـونـه، پـلـونـه، ښـوونـځـي، 

ـ  روغتونونه، دولتي ادارې،ښارونه،صنعت اوكرهڼه،لنډه دا چې ټول اقتصـادى

ـ ټولنيز سيسـتـم  ټولنيزبنسټ له بېخه ړنګ اووران شوى دى،نه يوازې اقتصادى

د تر1992بلكه په خپله په دولتى جوړښت كې هم ع كـال پـورې 2001ع كال څخه بيا

او. څه پاتې نه شول ددې كال نه وروسته لكه چې دمخه مې وويل پـه پـوره بـخـل

د دولتې سيستم جوړول پيل شول اوس چـې دولـتـى ادارې. ډېرې تنګنظرۍ سره

مخ په بشپړيدو دى، زما له نظره بهتره خبره به دا وي چې جدى پام دهـېـواد دبـيـا 

:رغولو او آبادولو په چارو كې څو الندې ټكو ته واړول شي

دلته پاس كرښه كې مې څو الندې ټكى وويل، ددې نه مـې مـطـلـب دادى: يادونه

د هېواد ټول اړخيزه بيا رغونه او آبادول ډېر زيات اقتصادى،ټولنيز اړخـونـه  چې

د ټولو يادول هم په دې ډول يوه كوچـنـۍ لـيـكـنـه  اوځښتې ډېرې څانګې لرى چې

ـ مشت نمونه خروارـ ليكم . كې ممكنه نه ده،نو ځكه

كې8پاتې په  مخ



د پرمختګ او ترقى خبرې په دې پورې ټينګې:ـ كادرى چارې:1 د هرهېواد

ــو لــكــه ښــه ــلــو مســلــكــون ــړلــى دى چــې څــومــره پــوهــان او دبــې ت

ښوونكى،ډاكټران،انجنران،سياست پوهان،حقوق پوهـان،نـوراونـورډېـر 

د بېلګې په توګه كه جاپان او جرمنى ياد كـړو، دويـمـه. او وړ كادرونه لرى

د برلين نه پيل شوى وله اوپه برلين كې پـاى تـه ورسـيـدـلـه، نړيواله جګړه

همدا ډول جاپان چـې پـه هـغـه. ټول جړمنى هېواد كنډوالې كنډوالې شولو

د جرمنى متحد ول،د هېروشيما اونـاګـاسـاكـى پـه دو ښـارونـو  جګړه كې

د آمريكا له خوا اتمى بمونه واچـول شـول چـې تـر نـنـه يـى نـاوړه  بادې يى

د دوهـم نـړيـوال. اغېزى په هغه هېواد كې شته دى خو دغه دواړه هېوادونه

جنګ وروسته ډېر زرپه اقـتـصـادى ډګـر كـې وځـلـيـدل، دامـريـكـا څـخـه 

د نړۍ دويمه او دريمه درجه هـېـوادونـه شـول  عـلـت يـى څـرګـنـد. وروسته

د پوهې اوعلم په ګڼـه سـيـنـګـار اوسـمـبـال ول  دا. دى،هغه دا چې ولس يى

د يوې ټولنې پوهه او تعليم يافتـه وګـړى زيـات وى ډېره مهمه خبره ده چې

د انسانى زيار، كوښښ ) جسمى او فـكـرى قـواو( ځكه هغوى پوهيږى چې

د بـېـلـو څخه څرنګه وړ كار واخيستل شي اوڅرنګه او څـه ډول كـادرونـه

د مسلك سره سم وروزل، تنظـيـم او وګـمـارل شـي  دا. كارونو په برخو كې

د ښـو د كار وسايل څنګه په وړتوګه په كار واچـول شـي، ددې لـپـاره چې

كادرونو روزنه يانې دبشرى كارى قواو كيفيت تـه پـام كـول ډېـر ضـرورى 

د انسانى قواو دكار كيفيت ښه والى يوازې دكارد وسايـلـو پـه. ګڼل كيږى

ښه كار اچولو باندې نه، بلكه دكارد وسايلوپه ښه والى او اكمال باندې هم

ـ. اغېز شيندى د آبـادۍ اوتـولـيـد،اقـتـصـادى بشرى يـا انسـانـى قـواوې

ټولنيزې ودې اوهر اړخيز پرمختګ او ترقۍ بنسټيزه محركه قوا ده، ځكـه 

د ښـو، وړ اومـنـاسـبـو  د افغانستان دولت ترهرڅه زيـات پـام الزمه ده چې

د مسلـكـى او فـنـى كـادرونـو. كادرونو روزنې ته واړوي دا څرګنده ده چې

يـا يـو) څـه( كلـه چـې پـه يـو. روزنه هم ډېر وخت او هم ډېرې پيسې غواړى

يـا)څه( ډېر وخت كار وشى، ډېرلګښتونه او مصرفونه پر وشى، هغه)چا( 

نه) څوك( هېڅ هوښيار اود سالم عقل انسانان غلط نه كاروي او ايسته يى

غورځوى، په تېره هم هغه انسانان چې شپه او ورځ يى زيـارونـه او خـوارۍ 

د مسلك له مـخـې  ايستلى وى،په اصطالح خپل مغزه يى اوبه كړى وى او

خو په تاسف سره بـه ووايـو چـې.د لوړو فكرونو او ايديالونو څښتنان وي

د مـخـتـلـفـو مسـلـكـونـو مسـلـكـى اوفـنـى  تر اوسه پـه افـغـانسـتـان كـې

د شـتـو  د سخت كمـښـت سـره سـره كاركوونكو،انجنرانو اومتخصصانو

په خاصـه تـوكـه پـه دولـتـى چـارو( پوهو، تجربه لرونكو كسانو په ګمارلو

د ډلې كسـان. كې سخته بې پروائى كيږى) اومؤسيسو نالوستى خپلوان يا

د انجنريا بل متخصص په دندا ګمارل نه عيب ورته بريښي اونه ددې كـاره 

دبــلــې خــوا پــه وطــن كــې يــو ډول فــرهـنــګــى چــور ګــډ. شـرم او ډار لــري

دى،هرواليت او ولسـوالـۍ چـې بـې مـورده دواليـتـونـو نـومـونـه وركـړل 

د وړ او تكـړه اسـتـاذانـو شـتـه  شول،په زياترو كې په خپل سربې له دې چې

د زورورو لـه خـوا  والى او البراتوارونو شته والى په نظر كې ونيول شـي،

د فنى او مسلكى كارګرو،تخنيكى ماهريـنـو  پوهنتونونه پيل شويدى،خو

لپاره دزده كـړو نـهـه كـلـن،دولـس كـلـن اوڅـوارلـس كـلـن ښـوونـځـى او 

د ګوتو په شمار دى د. تخنيكومونه په ټول هېواد كې حال دا چې لږ تـر لـږه

د يوه انجنر لپاره  يوه لوړې درجې متخصص ترڅنګ لږ تر لږه لس انجنران،

ان ترپنځوسو تنو تخنيكران اوهرتخنيكر لپاره نـيـږدې تـرسـلـو تـنـو فـنـى 

د لـوړو. كارګرانو ضرورت دى د مختلفو څانـګـو اخير كه په دې ملك كې

د كار كولو نېغ په نېغه قواوې وجود ونه لرى  زده كړو كسانو پلتنې وى خو

 نو توليدى ماشين به څوك ګرځوى؟

بهتره خبره داده لكه چې پوهان وايى مسـلـكـى زده كـړې او مسـلـكـى زده

د  د فنى كارګرو نه نيولى بيا ترلوړ پوړو متخصصانو پـورې كوونكو لړۍ

هرم شكل ولرى چې قاعده يى فنى كارګربيا تخنيـكـران بـيـا تـر هـغـو لـوړ 

ځي... انجنران او ترهغه لوړ د توليدى اوخداماتـى چـارو.د هرم راس خواته

د شته اوراتـلـونـكـو د مختلفو څانګو علمى اوتخنيكى كاركوونكو روزنه

د جـوړيـدو سـره وړپـه نـظـر كـې نـيـول داقـتـصـادى كارڅانګو اوسـيـمـو

.اوټولنيزې ودې اوپر مختګ مهم اوضرورى شرط دى

د هـغـوى د واړو مصروفيتونو بيداكول يـوازې په خپل سرد وګړو له خوا

د ځانونو بچ كولو په خاطر دى،داسې كارونه چې دنـيـمـې ګـېـډې  دمرګ نه

روزى ورنه پيدا كوى اوزيات وخت يى په بېكارۍ كې تېـريـږى اويـا هـغـه 

د پـيـدا كـولـو پـه درك نـه  د كـارونـو وګړى چې بشپړ بېكاره دى اوهـېـڅ

پوهيږى،دا ډول حالتونه ددې ټولو وګـړو شـخـصـيـتـونـو تـه سـخـت زيـان 

پېښوى،ددې ډول وګړو خواص غير ارادى لومپن كيږى، دنورو وګړو حتا 

د هـغـى شـتـه  خپلوانو سره يى په اړېكو كې ناوړه تغيرات راځى،نه دا چې

والى دهېواد پرمختګ ته هېڅ ګټه نه رسوى،بلكې زيان ورته اړوى ځـكـه 

د ټولنې عـمـومـى كـركـټـر  ددې ډول لومپن وګړو په ورو وروزياتوالى سره

بدليږى خپل اصيل دودنه پرېږدى او پردى ناوړه او غـيـرمـطـلـوب دودونـه 

د. خپلې ټولنې ته راننباسى نو ځكه الزمه ګڼل كيږى چـې دولـت پـه خـپلـه

ولس لپاره ډېر او ګټور كارځايونه ايجاد كړى،مـلـى او بـهـرنـى پـانـګـوال 

د توليد اوخداماتو په بـېـلـو  وهڅوى او وړ شرايط ورته جوړ كړى، څو چې

د پـرمـخـتـګ  بېلو څانګو كې لويى پانګې واچوى تر څو له يوې خوا هېواد

د  د بېكارانو شـمـېـره لـږه كـړى اوپـه دې ډول د بلې خوا خواته الړ شى او

ال نـورو  د د قـطـارونـو د لومپن كيدلو اود دا ډول وګـړو يوشمېر ځوانانو

. زياتيدلو مخنيوى وشى

د هر يو توليدى چارو اوخـدامـاتـى:ـ مرستندويه مؤسېسې:2 دا مؤسېسې

د كـارځـايـونـو اوكـاركـوونـكـو تـرمـنـځ مـهـم اړيـكـى جـوړوى  پـه. چارو،

د تــرانســپــورت ټــول ډولــونــه، ســړكــونــه،  مــرســتــنــدويــه مــؤســېــســو كــې

د  تمځايونه،ګدامونه،هوايى ډګرونه،مخابرات،د انرژۍ ټول سيستمونه،

اوبو لګولـو، داوبـو زېـرمـه كـولـو، دكـانـالـونـو او ويـالـوپـه ګـډون ټـول 

د بـدن سـره پـرتلـه كـړو نـو. سيستمونه شامل دى د انسان كه دا مؤسېسې

د بـدن اعصـاب، انـرژى لـكـه  د بدن رګونه، مخابرات لكه تراسپورت لكه

. زړه او اوبه لګولوسيستمونه لكه وينه ګڼلى شو

د توليدى اوخداماتى كارخانو او اېـنـسـتـيـتـوتـونـو مرستندويه مؤسېسې

دمرستندويه مؤسـېـسـو وړ اومـنـاسـب تـنـظـيـم،. بشپړكوونكى برخې دى

د مـلـى اقـتـصـاد پـه وده،  د هېواد وېش اوسالمو سياليو منځ ته راوستل

د زيات اهميت وړ دى د. غوړيدنه اوپياوړتيا كې مرستندويـه مـؤسـېـسـې

د بېلو بېلوكارځـايـونـو او انسـتـيـتـوتـونـو او بـهـرنـيـو  د ننه كې هېواد په

د بهرنيو هـېـوادونـو  اړوندومؤسېسو بېلې برخې اوپه ټوله كې افغانستان

ـ خدامـاتـى  د بېلو واليتونو،كليو،ښارونو توليدى سره تړي، په هېواد كې

فعاليتونه سره نښلوى، ټولنيزې اړيكى اود توليدى پروسې لكه پـه خـپلـه 

و نورو پروسو تر منځ اړيكى ساتى او ټينګوي ځكـه الزمـه. توليد،توزيع،

د بيا رغونې لګښت ااوآبادولـو چـارو پـه سـر كـې  د هېواد ګڼل كيږى چې

. مرستندويه مؤسېسو ته ژور او ښه پام وشي

د189،5افغانستـان:ـ كرنه،څارويوپالنه اوځنګلونه:3 مـېـلـيـون جـريـبـه

د كر كيلې مـځـكـه39كركيلې مځكې اوڅړځايونه لرى،چې  مېليون جريبه

. مېليون جريبه كرنې وړمځكـې پـورې جـوړيـداى شـي70ده او دا شمېره تر

مېليون جريبه مځكه پوښلي وله چې اوس څـومـره پـاتـې7،5ځنګلونه يى

اوس وخت كې هم اوپه مخكې وختونو. دي كوم ګڼنه چا وړندې كړى نه دى

د اقـتـصـاد بـنـسـټ  د افغانستـان كې هم كرنې،څارويوپالنې اوځنګلونو

د نفوسو شاوخوا په سلو كې اتـيـا وګـړى. جوړولو اوجوړوى د هېواد ځكه

د  په دغو چارو كې مصروفيتونه لرى اود ملى عايد نيږدې پنځوس سلمـې

كرنې،څارويو اوځنګلونو څخه الس ته راځى،دا په داسې حال كې دى چـې 

د اقتصاد دغه پورته يـادې شـوى بـرخـې تـر اوسـه مـېـكـانـيـزې شـوى نـه 

دى،هــغــه ځــنــډن دغــوايــو يــوى، دغــوايــو غــوبــل،د غــنــومــالــه،دلــرګــيــو

.سپارې،ږغ،يوم،چارۍ،لور،سكې، خوى اونور كارول كيږى

د كرنې،څارويوپالنې اوځنګلونـو چـارې پـه ډېـر لـومـړنـى له دې كبله چې

د طبعى پېښو لكـه وچـكـالـيـو،د څـارويـو اونـبـاتـى  حالت كې دى بزګران

ناروغيو او نورو افتونو په مقابل كې بېخى كمزورى ،بې وسـه اوبـې الس 

د وچـكـالـيـواو نـورو بـدو اونـاوړه حـاالتـود. او پښو دي زيـاتـره بـزګـران

د ښارونـو خـوا  د يوې ګلۍ ډوډۍ پيدا كولو لپاره پېښيدو په وختونو كې

د بېكارانو قطارونه ورزياتوي . ته كوچيږي اوپه ښارونو كې
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د د سـيـسـتـمـونـو نشـتـوالـى بـزګـران اړبـاسـي چـې د اوبو لګولو

ال زيـات الس واچـوي د ګـدامـونـو او يـو شـمـېـر. كوكنارو كر كـيـلـې تـه

د امكاناتو نشتوالى بل علت دى چې دښـه فصـل او د پروسس محصوالتو

.حاصل اخيستلو څه موده وروسته هغه يوه برخه وراسته او خوسا كيږي

د خصوصى سكتور اوبهـرنـيـو پـانـګـوالـو پـه هـڅـونـو او دولت پخپله او

د  ــو د اوبـ ــه ــو تـ ــكـ ــلـ ــو خـ ــيـ ــلـ د كـ ــو او ــرانـ ــزګـ ــره، بـ ــق سـ ــويـ تشـ

د  زېرمو،بندونو،كانالونـو،كـارېـزونـو،ويـالـو،ګـدامـونـو،د مـحـصـوالتـو

د نـويـو  پروسس ماشينونو په لګولو او جوړولو،د وړكـريـدتـونـو لـه الرې

د  تــكــنــالــوژيــو وركــړې،دكــيــمــيــاوى ســرو،اصــالح شــويــو تــخــمــونــو

د  وركړې،دترانسپورتي امـكـانـاتـو پـه بـرابـرولـو اود نـبـاتـى اوڅـارويـو

د اتـيـا پـه سـلـو كـې  د يوې خـوا ناروغيو په مخ نيوى سره، كولى شى چې

د  د غريبۍ څخه په را ايستلو كې الس نـيـوى وكـړي اود بـلـې خـوا نفوسو

د اقــتــصــاد يــوه مــهــمــه بــرخــه  كــرهــڼــيــزې چــارې،څــارويــوپــالــنــه( هــېــواد

د) اوځنګلونوبرخه لوړه بوځى،ددې په څنګ كې به په وړ اوسـالـمـه تـوګـه

د كر كيلې مخنيوى هم وشي .سولې په الره دكوكنارو

 دستگير خروټى

 افالطون او افغان پارلمان
د ！ولو برابري د هر يوه ازادي او

د را مـنـځ تـه كـېـدو د پېښـو په وروستيو وختونو كې په افغانستان كې

تـېـز شـوى دى او ورسـره نـوي سـيـاسـي بهير، جوړېـدل او شـكـل نـيـول 

د. جوړښتونه او نوي دريځونه ځان راڅرگندوي د پېښـو داسې ښكاري چې

د نيولو لړۍ به نوره هم چټـكـه او  منځ را تلو، شكل نيولو او نويو دريځونو

د يـو شـمـېـر  پراخه شي او دا حالت به په طبعي توگه خپلې پايلې ولـري او

كــيـداى شـي دا ډول پــايـلــې او بـدلــونـونــو پــه. بـدلـونــونـو المـل بـه شـي 

د هـغـوې پـاېـلـې. راتلونكومياشتو كي ځان را څرگند كـړې  دا پـيـښـې او

پـه. كوالي شي افغانې واكمنان له لوى او سخت آزمايښ سره مخامـخ كـړې 

د  د هيواد په شاوخوا كي يو شمېر ځـواكـونـه او ډلـې د ننه او هم هيواد كي

فرصتونو څارنه كوي ترڅو له هغوې څخه په گټه اخستلو سره خپلې مـوخـې 

هلته سياسي بـحـران. په پاكستان كي هم پيښو زور اخيستى. تر السه كړې

وو نه جنرال مشرف هغه څوك. په ژوريدو دي دى چي درې مياشتې پـخـوا

د هغه اتوريته هغه اتوريته ده چي درې مياشتې پخوا وه  د. او نه دا هـيـواد

پـه پـاكسـتـان كـي. بدلونونوپه درشل كي چي نن سبـا پـيـښـيـدونـكـي دي 

بدلونونه او پيښې بې له شكه په افغانستان كي حاالت پـه كـلـكـه مـتـاثـېـر 

د هيلو درلودلو لـه. كوالي شى د ښوالى په لور په پاكستان كي دپيښو بهېر

د تورو او پنډو ورېځو په خپريدو سـره آبـې  كار سره مرسته نه كوې او هلته

ايران په پراخه او زياتيدونكې توگه هڅه كوي له يـوې. اسمان په پټيدو دى

د  خوا په افغانستان كي پېل شوې دموكراسي ناكامه كړې او لـه بـلـې خـوا

بې ثباتې او جگړې په پراخولو او زياتولو سره غرب او په تېره بيـا امـريـكـا 

د روسـانـو. په افغانستان كي شكيل وساتې ايران په هغه دود لگيا دى چي

د خـپـل.د تېرى په وخت امريكايانو ورڅخه كار اخـيـسـت  افـغـانـې ټـولـنـه

د. تارېخ په ډېر حساس پړاو كي دى افغانې ټولنه يوه ويشلې ټـولـنـه ده او

د مـلـې احسـاس پـه پـرتلـه  د ملت په پرتله او قـومـې، ملې هويت په پرتله،

ژبنې، مذهبې او سېمېز هويتونه او تمايالت پېاوړي پاتې كېږې او پـه دې 

د پرون په شـان تـودې  د تر السه كولو هڅې هماغه د ولكه وال رول برخه كي

برياوې لرې اونه پـه دي هـكلـه ايـجـاد په دې برخه كي نه دولت. روانې دې

د خـواو تـر مـنـځ بـاور مـنـځ تـه بنسټـونـه دومـره پـېـاوړي شوې دي چـي

په دى پړوا كي ددې تضمېن نشته دى چـي دمـوكـراسـي او مـدنـې.راوړې

ددې تضمين هم نشته دى چي جنگ ساالران دي يـو.ټولنه دي ناكامه نشي

دا پـه دي پـړاو كـي. ځل بيا په سلگونو انسانان په وينو كـي ونـه لـمـبـوې 

د يـوې لـوې تـراژيـدې پـه د يو ځل بيا تضمېن هم نشته دى چي افغانستان

و دي نه ويشل شي .لور والړ نه شي او

افغانانو تر اوسه ددې استعداد او وړتيا نه مونـدلـې چـي پـه گـډه ژونـد

د تفاهم له الرې او په سوله اېزه توگه پخپله حـل كـانـدي  . وكړې او ستونزې

تر اوسه هغه پرانيستوب او حوصله نه دي ايـجـاد شـوې چـي ځـان انـتـقـاد

د نورو واورې او له نورو زده كړې د. كړې، نورو ته غوږ ونيسې، نه يـوازې

د ليكلو په ميدان كي په اخـبـارونـو كـي او پـه  جگړې په ميدان كي، بلكې

د تـورې  د زور، توربورگنيو او تېره بيا په انترنت كي هم خوند وركوي چي

د  د يـوه پـه گـنـاه په ژبه خبرې وكړې، مټې وښيې لورى او خوا ونيسـې او

تـراوسـه يـو شـمـېـر. مالمتې گوته يوه قوم او يا يوې سېمې ته ونـيـول شـي 

د ... پوهانو، اكادميكانو، صاحب نظرانو هم ددې وس نه دى مونـدلـې چـي

د قوم  د څېړلو او قضاوت كولو په كاركي ځانونه ټولنېزو او سياسي مسلو

.پالنې او ترايبالېزم له تاثيراتو وژغورې

د يوه پښتون جنگ سـاالر پـه رښتيا كوم منطق ددې توجيه كوالي شي چي

په بې سارو غمېزو، بايلنو او ناخوالـو جنايتونو ټول پښتون قوم، كوم چي

د ازبـك  و بلل شي او ديوه ازبك جنگ ساالر په جنايتونو كي ډوب دى پړ

، كوم چي له خوارې او بې وزلې سره الس پـه گـريـوان دى گـرم شـي  دا. قوم

د كركې او نفرت په منطق كي تـوجـيـه پـيـدا كـوالي ډول څرگندونې يوازي

د افراط او بـنـسـټ پـالـنـې تـگـالره ده، كـومـه چـي لـوى انسـانـې. شي دا

د يـوه بـهـرنـې پـه جـرم. ناورينونه ايجادوي دلته په دنمارك هم ښى افـراط

د مالمتې گوته نيسې .ټولو بهرنيانو ته

د گډو آرزښتونو په ايـجـاد ولې زمونږ پوهان، اكادميكان او صاحب نظران

كي، كوم چي كوالي شي په افغانستان كي ټولنېز بـاورايـجـاد كـړې پـاتـې 

ــه يــې څــوك كــوې؟. راغــلــې دې  ــو ب  كــه دوې دا كــار نشــى كــوالي ن

لږ نصاف په كاردى له اسمانه ځمكې ته كوز شي او په ځمكـه واقـعـيـتـونـه

پوهنه او اكادميك چارې. وگورې او په خپلو نظرياتو بيا او بياكتنه وكړې

د يواړخېزو، نه بدليدونكو اصولو او حكمونـو پـه ځـاى پـه شـك كـولـو، 

. ترديد درلودلو، انتقاد او بيا او بيا كتنې تكيه كوې

يـو گـواښ هـم.د افغانې ټولنې په وړاندي گواښونه ډېر او رنـگـارنـگ دي

په افغانستان كي له بـده مـرغـه اوس. جنگ ساالرې او جنگ ساالران دي

د نومـونـو پـه  د څېرو په ليدلو او هم هغه زورساالران او جنگ ساالران چي

د سـتـړيـا احسـاس  كـوي اوريدلو سره يې نه يوازي افغانان، بلكې نړۍ هم

په سلگونو خلك دخپـلـو مـوخـو او گـټـو لـه پـاره ددې امكانات لرې چي

د هغوې پوسيله دواړو حكومـت او ټـولـنـې  ولمسوې، را پورته يې كړې او

د زور مانور وكړي ته دا حـالـت څـرگـنـدوي چـي لـه. غاښونه ور ورښيې او

د لېږدولو په كاركي تر اوسه  د وسيلو د واك او دواك جنگ ساالرانو څخه

هڅه كوي چي له گڼ شمېـر وگـړو جنگ ساالران. هم لوې ستونزې شته دي

د وسيلو په توگه كار واخلې، خپلې لښكرې او وسلې وساتې، وگـړې  څخه

د دوې پېروې وكړې او پـه دوې پسـي والړ  ور ته وفادار پاتې شي، وگړي

د دا ډول يو چلند معنې څـه  شي او وگړي هغه څه وكړې چي دوې يې غواړې

 دى؟

د ددې چلند معنى دادې چي نه افغانې ټولنه خپلواكه ده او نه افـغـانسـتـان

د گوتو په شمـار. ازادو او خپلواكو وگړو هيواد دى دلته له يوې خوا يوه څو

د پېروانو او وفادرانو لښكرې ولرې تر څو هـمـي  شـه واكـمـن وگړي غواړې

د هـغـو وگـړو  پاتې شي او خپل امتياذونه وساتې او بل خوا له بـده مـرغـه

د خـپـلـې ارادې خـپـلـواكـې لـه السـه شمېر هم كم نه دى چي په خپله خوښه

وركوې او خپل برخليك او ژوند په دى او هغه زور ساالر او جـنـگ سـاالر 

د ټولنې خپلواك او ازاد وگـړې نـه. پورې تړې په حقيقت كي دا ډول وگړې

او. بلل كېږې د وفـادرې دلته ددې يادونه په كار دي چي له انسانانو څـخـه

د انسانې طبعيـت او  د انسانانو روزنه پېروې غوښتنه او يا په دې دود سره

او. فطرت مـخـالـف كـاردى  انسـان ازاد پـيـدا شـوى او غـواړې چـي ازاد

د خپلې ارادې په بنياد تلنه او چلند وكړې د خپل عقل او د. خپلواك وي او

حيواناتو ته وركول كېږې او ښه سپـى هـم وفادارې او پېروې په دود روزنه

.هغه دى چي مالك ته وفادار وې

كې11پاتې په  مخ
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ال تر اوســـه يــــ３ مـــاغـــــزه په کــــرار نه دي
 چــــا چــــ３ مــــا سره وهلــی ســـر په سنگ دی

”خوشحال خان خټك“

 نجيب عامر

 څــه بــه راتــه ووايــې اوڅــه بــه درتــه ووايـــم

ــم ــه وواي ــه درت ــې اوزړه ب ــه وواي ــه رات  ځــان ب

 حسن دفيرنګ دې ښه ښكاره وينـم پـه سـترګوكې

ــه درتــه ووايــم  وشــوله بــس وشــوه پــښتنه ب

 ژوندچې دتسكين دسـردروپه لـورې ورولـي

 داســـې يـــوه مـــسته ولولـــه بـــه درتـــه ووايـــم

د بــل نــه كــم  دواړه ګاللــي دي خــو ديــو عمــر

 ګــل بــه درتــه نــه وايــم وږمــه بــه درتــه ووايــم

 در به شم بېګا ته او كيسه به ښه رنګينـه كـړو

 پويه نه شوې داسې نو په خوله به درته ووايـم

 نه وايمه دا چـې داسـمان سـتوري بـه راوړمـه

و غوښـته نـو ښـه بـه درتـه ووايـم  مينه كه دې

 سيوري دانسان نه هم په شـل قدمـه لـرې ځـې

 ګرانــه عامرجانــه يــو بــې زړه بــه درتــه ووايــم

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

 قاسم عارف

ــږي ــيـ ــاتـ ــه مـ ــل رانـ ــه ګـ ــكـ ــازك دى لـ ــرنـ  ډېـ
ــږي ــي ــات ــه م ــو غــزل ران ــيــال كــې ي ــه خ ــا پ ــي  ب
ــى ــلـ ــال وهـ ــا بـ ــيـ ــتـ ــم رښـ ــا ده، يـ ــيـ ــتـ  دارښـ
ــږي ــي ــات ــه م ــرځــل ران ــه ه ــګــړي دې پ ــن  چــې ب
 پـــــه اوږدو دادوخـــــتـــــونـــــو زلـــــزـــــلـــــه ده
ــږي ــيـ ــاتـ ــحـــل رانـــه مـ ــيـــش مـ ــونـــو شـ  درنـــګـ
ــازك دى  مــاوې زړه مــې دشــيــشــې غــونــدې ن
ې وې داســـې زړونـــه تـــل رانـــه مـــاتـــيـــږي د

ــه كــړو قــاســمــه ــو ن ــاب ــاغــي زړه دې ق !كــه ي

ــږي ــيـ ــاتـ ــړم چـــل رانـــه مـ ــو وكـ ــرڅـ  زه كـــه هـ

 جالن ＄ا＄ی

 خېردى كه كېناستمه سـتـاد لـوپـټـې سـيـوري تـه

 واورې هم كله كلــه غـېـږه كـې سـپـيـن غـرپـټـوي

 جـانـان وژني مې ګام پرګام خوبيا هم مينه ناك دى

د ســنــدر غــاړي ســل عــيــبــونــه يــوهــنــر پــټــوي

 پــه ګــاږه ژونــد كــې جــالن تــمــه دژونــدون نــلــرم

 بېړۍ چې مـاتـه شـي ضـرور يـې سـمـنـدر پـټـوي

 حميده پکتيان９

 پ５غله يمه شرن， م３ دبنـــــــــــ／７و له مـ５ـنـ％ـه بـاسـمـه
د زړ－و  له م５نــــ％ه باســـــــــــــمـه غشــــــــــــي دب２و م３

 ستر－و ته م３ ستا دانوراني مـخ سـيـوری سـيـوری شـي
 نوم دې که هر ＇ومره دمغزو له م５نــــــــــــــــ％ه بـاسـمـه
 خدايه ته زما له دې احساسه ســـــــــــــوـلـه جـوړه کـ７ې
 خدايه افغانان م３ دج／７و له م５نــــــــــــــــــــ％ـه بـاسـمـه
 چا چ３ خپل احساس دبل په وينـــــــــــــو لـمـبـولـی وي
د پ＋تنو له م５نــــــــــــــــــــــــ％ـه بـاسـمـه  دغس３ ＄وانان
، ماد پـ５ـغـلـتـــــــوب احسـاس مـانـه وژنـي  نه م３ وژني
 سپين و４＋ــــته بيا ول３ دکـمـ）ـو لـه مـ５ـنـ％ـه بـاسـمـه؟

وي) کاروانه( بيا بـــــه م３  په غزلو کـــــــــــــــ３ مـزه نـه
د مصرعـو لـه مـ５ـنـ％ـه بـاسـمـه  خدای دې نک７ي تا چ３
؟  ＇ـــــــرن／ه به ماتــــ３ ددستــــــــــور دا زولـنـ３ کـ７مـه
 ＇رن／ه به ＄ان دسرو لمبو له مــــــــــــــ５ـنـ％ـه بـاسـمـه؟

 ＄انته －وزاره زه پکتيــــــــــــــــــانـ９ کـولـی نـه شـــــمـه
.ستا په نوم توبه م３ دتوبو له م５ن％ه باســــــــــــــــــــــــمـه

 محمدحنيف حيران

 خـــدايه ته دا وګړي داسې جوړ كړې

د چا په الس ونه مري  چې هيڅ سړى

د ظلم ټوله  داســــــې لـــــمن كړې تــــه

د چا پــه الس ونه مري  چې نور مېږى

 خدايه چې تا وي ورتـــــه روح وركړى

 هيڅ داسې شى دچا په الس ونه مري

د هر شي ظلم په ستر ګو كې شي  چې

د چا په الس ونه مري  او هيڅ ژوندى

د چا سپــــى ونــــــــه داړي  هيڅ الروى

د چا په الس ونــــه مري د هيچا سپى

 بختيار ځدراڼ

ــې راوان دى ـــ ــوړوژورو كـ ـــ ـــ ـــ ـــ ــر لـ ــد مــو ډي  ژون
ــې راوان دى ــــ ــروكــ ــوداګـ ــــ ــه سـ ــي پـ ــــ ــــ ــرګــ  دمـ

 هــتــكــړۍ مــو پــه الســــــــــــــونــو كــــــې شــرنــــــګــيــږي
ـــــې راوان دى ـــ ـــ ـــ ـــ ز وروروكـ  خــونــد تــرې اخــلــي

 مـــوالجــــان پـــرې لـــه مـــمـــبـــره نــــارې وكــــــــــــړي
ـــــــورو كـــــې راوان دى ــتــ ــنــــتــــي دى بــــخــ  جــ
ال تـــراوســـه پــــــــــــدې انـــددي  روښــان فــــــــــــكــره
 هــــوســــا كــــيــــږي پــــه ډالـــــروكـــــې راوان دى

 بختيـار بـيـالـه جـانـان بـيـل شـه خـدايـه خـيـركـړې
 څــورى واخــيــســت مســــــــاپــرو كــې راوان دى

 پامير سنگروال

د بنګړو شړنګ نشته دى  لېچو كې اوس

ال سوزي خو پتنګ نشته دى  شمع

 بيا داسې ښكارې چې باران تېر شوى

 سترګو كې ستا درنجو رنګ نشته دى

*****

 دى تياره تياره نصيب ته روښنايي راوله خدايه

 يا مې مخ او شا ديوال كړه تنهايي راوله خدايه

 دجنت الرې شوې بندې چې كعبه رانه خطا شوه

 دړې وړې دا دنيا كړه تبايي راوله خدايه

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال

 جالن ＄ا＄ی
 شعر

 ＇ــه وکــ７م لــمــبــو پــه مــخــه کــ７ی يــم
 ＇ــنـــ／ــه تــاتـــه تـــ５ـــرې کـــيــســـ３ وکـــ７مـــه
 خــدای دې يــوه شــپــه جــانــانــه راوــلــه
 بــيــا بــه درتــه ډ４ــرې کــيــســ３ وکــ７مــه
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د جگړې، بې قانونيت او انـارشـي ... افالطون او افغان جنگ ساالرې

او. محصول دي د كمزورو او ناكامو دولتونو تولـيـدات دي جنگ ساالرې

د فـيـودالـې دوران مـال دى  د منځنيو پـېـړيـو او جـنـگ. په تارېخې لحاظ

د واك او قانونيت خال موجـوده وي  . ساالران هلته وده كوي او پړسېږې چي

هـغـه.د جنگ ساالرانو خوښېزې په واك كي واك او په دولت كي دولت وي

څه چي جنگ ساالرې او جنگ ساالرانو ته انرژې او زور وركوي وينې، اور 

د.د انسـانـانـو پـه ويـنـو لـوېـږېد جنگ ساالرې ونـه. او كالشينكوف دى

ده جــنــگ ســاالرانــو دنــده ويشــتــل، جــنــگ ســاالران لــه. وژل او جــگــړه

د سياسي، اقتـصـادي او  دموكراسي او بشرې حقونو څخه بيگانه وگړې او

همدادم په دولتې ادارو. واړه وگړې شمېرل كېږې ټولنېزو دندو په وړاندي

د خپلو په تېره بيا سياسي او ټولنېزو دنـدو پـه وړانـدي  كي جنگ ساالران

د خـپـلـواكـي نشـتـوالـى او لـه. بشپړه بې وسې او بې كفايتې ښيې د ټولنې

اود ټولنې پـراخـه بـيـگـانـگـې سياست څخه زور سـاالرانـو، پـهـلـوانـانـو

د بـرخـبـلـيـك پـه  د ټولنـې جاسوسانو ته ددې امكان او فرصت وركوي چي

نـه يـوازي پـه افـغـانسـتـان كـي،. هكله پريكرې وكړې او واكمن پاتې شـي 

وې بلكې په نورو هيوادونو كي هم چي ټولنه خپلواكه او سياسي شـوې نـه

په ډېره اسانې سره ورباندې غولونكي، زورساالران، بنسټ پاالن او بهرنـې 

تـر څـو افـغـانـې ټـولـنـه لـه جـنـگ سـاالرانـو،. جاسوسان واك چلولى شي

پهلوانانو، اتالنو او ځانگړو كورنيو او خـاصـو وگـړو خـپـلـواكـه نشـي پـه 

همدارنگه تر څـو. افغانستان كي دموكراسي جوړيدل يو ممكېن كار نه دى

ټولنه سياسي نشي په ټولنه كي به سياسـي بـرابـرې او سـيـاسـي ازادې هـم 

د جنگ ساالرانو، پهلوانانو او اتـالنـو. خوندې نه شې د دموكراسي جوړول

د يوې خپلواكې او سيـاسـي شـوې ټـولـنـې كـاردى د. په ځاى دمـوكـراسـي

د ودې، پـړسـيـدو او مسـتـې كـولـو چـاپـېـريـال نـه دى  . جنـگ سـاالرانـو

د جنگ ساالرانو په غياب او د جنگ ساالرې او دموكراسي او مدنې ټولنه

په افغانستان كي ثبات او پر مختگ پـه. نه موجوديت كي برى تر السه كوي

د بـې وسـلـې  د جنگ سـاالرانـو د جنگ ساالرې دختم كولو او بشپړه توگه

د  ضـرورت“ سياسي مېړانـې” كولو غوښتنه كوې او په دې الره كي په كلكه

د نـورو جـوړښـتـونـو پـه پـرتلـه پـه. احساس كېږې د ټـولـنـې سره ددې چي

سياسي برخه كي دموكراسي ځان ښيې او وده كوي، خو په پراخه انـدازه تـر 

د ټولنې په ځاى جنگ ساالران، پـهـلـوانـان، زاړه پـاالن  د ... اوسه دې چـي

د بيلگې په توگـه بـه. سياسي پريكړو په بهېر او په پيښو پېاوړى تاثير لرې

په اوسنى پارلمان كى بې له شكه دموكراتان، زړه سوانده. پارلمان ياد كړو

د جوړونكو انديښنو خاوند وكيالن شته دي، خو دا هـم لـه شـكـه وتـلـې  او

د واك پاالنو، زرپاالنو او جنگ ساالرانـو ونـډه  خبر دې چي په پارلمان كي

د قانون جـوړونـكـى  د جنگ ساالرانو ولكې پارلمان ته اوچته او درنه ده او

ارگان په ځاي پارتېزانې ځانگړتيا وركړې ده او كله كله پارتېزانـې كـارونـه 

او. او پريكړې كوي د گـټـو د ټولنـې د پارلمان يو شمېر غړي په دي برسېره

دا ډول وكيالن نه كومه سـيـاسـي. غوښتنو په ځاي په خپلو گټو پسي سردى

د پلې كولو له پاره پارلمـان تـه  د كومې سياسي تگالرې اجندا لرې او نه هم

دي دوې. راغلې دي د سياست كوونكو په ځاى سوداگران او معامله گـران

د شتمنيو ټولول ښكارې بل. او دوي ته وكالت د وكيل په ځـاى يو شمېر بيا

د خپـل  د فيوداالنو په څېر خپلې لښكرې او جنگ ساالر او زور ساالردي او

او. نفوذ سېمې ساتې د ټـانـكـونـو خو له دې ټولو ناخـوالـو سـره سـره دوې

د خـلـكـو پـه. راكټونو په بدرگه پارلمان ته نه دي راغلې دوې وكيالن دي او

دى. رايودلته راغلې دې :اوس دې پوښتنو ته ځواب موندل په كار

د دوې په وينو سور دى؟ ـــ  ولې خلكو هغوې ته رايه وركړه چي الس يې

ولې خلكو هغه چا ته رايه وركړه چي دوې يې بې كوره كـړل، دوې يـې لـه ــــ

د دوې  خپلې خاورې، له خپله ټـاټـوبـى، لـه خـپـلـې مـېـنـې بـيـگـانـه كـړل،

د دوې په ازاديو، حقونو او پـت يـې پـه  مالكيتونه او كورونه يې ونيول او

 ډېره بې پروايې سره تېرى وكړ؟

د دوې فكرونـه، د دوې انديښنې، ـــ ولې خلكو هغوې ته رايه وكړه چي دوې

د دوې ارادې يې په يرغمل نيولې دې؟ د دوې عملونه او

د ډار او گـواښـونـو پـه اسـاس دا كـار وكـړ، يـا. رښتيا هم ولې ـــ ايا خلكو

د پـېـږنـدنـې او  د وگـړو خلك وغوليدل او تېرايستل شول اويا هم خـلـك

 تشخيص كولو په كار كې پاتې راغلل؟ 

د افـالطـون شـك تـه پـه د دموكراسي په هكلـه ــــ ايا ددې كار په كولوسره

د عمل جامعه ور وانغوستل شوه؟   افغانستان كي

د ديكتاتورې په وړاندي يوازنى او تر ټولو ښه الترنـاتـيـف دى . دموكراسي

دموكراسي ددې له پاره ايجاد شوې چي خلك له ديكتاتورې او اسـتـبـداد

د دموكراسي دنده داده چـي انـارشـي،. څخه وژغورل شي په افغانستان كي

د ورگرزيدو مخه ونيسـې  د افغانستان پـه. كورنۍ جگړې او ديكتاتورې ته

د ديكـتـاتـورې پـه خـالف واك لـه خـلـكـو سـره وې او پـه  دموكراسي كي

د ويشـ. دموكراسي كي واك ويشل كېږې د واك د ضـرورت پـه پارلمان لـو

د ويشلو په كار كي پارلـمـان  د واك بنياد منځ ته راغلى دى او په دريو برخو

د پارلمان ضـرورت ددې لـه پـاره مـنـځ تـه راغـى.د ډېر اهميت وړځاى لرې

د چي د جوړيدو او يا توتالېتر سيـسـتـم تـه د توتالېتر سيستم په ټولنه كي

د يوه سړى او يا يوه گروپ پـه  ور گرزيدو مخه ونيول شي او تر څو ټول واك

د برابرې او ازادي. ولكه كي رانشي د جوړيدو موخه په ټولنه كي د پارلمان

پارلمان نه يوازي يو قانون جوړونكى ارگان. له بسيا كيدو څخه عبارت دى

د اجرايـوي واك  د. څـارنـه او كـنـتـرول هـم وكـړې دى، بلكې دنده لرې چي

د عملې كـولـو تـر د دموكراسي ولسمشر او پارلمان ټاكنې په يوه ټولنه كي

د سياست او واك  ټولو بنسټېزه وسيله ده او دا خلكو ته امكان وركوي چي

خو نـه ټـاكـنـې پـه يـوازيـتـوب سـره. برخه واخلې په عملې توگه په كار كي

. دموكراسي دى او نه هم ددې او هغه وگړى وكيل كيدل دموكراسي دى

 ＊ه نو دموکراسي ＇ه شی دی؟

د خلكو واكمنې ده د اكـثـريـت مـالتـړ ورسـره. دموكراسي هغه واكمنې چي

دى. وې د. دا هم ټوله دموكراسي نه دى دا دمـوكـراسـي سـيـاسـي لـورى دا

د دمـوكـراسـي اداروي  د حاكميت او واكمنـۍ لـورى دى اودا دموكراسي

د حـاكـمـيـت او ادارې تـر څـنـگ لـه يـو شـمـېـر. لورى دى خو دموكراسـي

او. آرزښتونو څخه عبارت دى كه په يوه ټولنه كي ددې آرزښـتـونـو درنـاوى

و نه شي كيداي شي دموكراسي په ديكتاتورې بدله شى .مراعات

دا آرزښتونه له ازادې او برابـرې څـخـه عـبـارت دي، كـوم چـي وړانـدې او

د حقونو او ازاديو په مراعات كولو سره پـلـې  د يوه ځانگړى وگړى وروسته

ددې خبرو معنې دادى چي په ټولنه كي دولت، پارلمان او په تېره بيـا. كېږې

د حـقـونـو او ازاديـو دفـاع او سـاتـنـه وكـړې  د يوه ځانگړى وگړى پـه. قضا

افغانستان كي تر اوسه دولتې ارگانونه ددې بنسټېزې دندې په اجرا كـولـو 

.كي په كلكه پاتې راغلي دي

د ！ولو برابرې هر يوه ازادې او د
پرېږدې چي خـلـك ازاد وي او څـه ډول چـي غـواړې”: جورج ورويل وايې

او“ ... ژوند وكړې د ازادې او برابرې تر څنگ په پوهنه هم ټينگـار كـوې هغه

د ازادې، بـرابـرې او پـوهـنـې  د دموكراسي تر ټولو مهمه دنده باور لرې چي

او. وده او ساتنه ده د درك كـولـو الره هـمـواروې د برابرې او ازادې پوهنه

ازادې او برابرې بيا انسـان تـه ددې امـكـان وركـوې چـي پـوهـنـه تـر السـه 

د پـېـرويـو،. كړې په ټولنه كي پوهنه، ازادې او برابرې كـوالې شـې خـلـك

د جـنـگ  وفاداريو او اطاعت له ځنځېرونو وژغورې او په يوه پوه ټولنـه نـه

. ساالرانو واك چلېـږې او نـه اسـتـبـداد ور بـانـدي حـكـومـت كـوالي شـي 

:وايـې كاردينـال او فـيـلـسـوف   Nicolaus von Kuesنيكالس ون كوس

دي:د انسان كور په دريو لوړو ستنو” حقيقت، احترام او علم والړ دى او په

شي كور كي د علم په بركت كوالي شي په خپلو حقونو پوه بـرابـرې“. انسان

د يو شـمـېـر خـاصـو وگـړو او خـاصـو  او ازادې كوالي شي واك او سياست

او. كورنيو او جنگ ساالرانو له منگلو او مالكيت څخـه را وبـاسـې  ازادې

حـقـيـقـت لـه مـوږ سـره”: برابرې كوالي شي په يو شمېر توتالېتر مفهومونو

” دى دى“ او“ يوازي موږ پوهېږو”او“زور حق د بطالن كرښه را كـش كـړې

د هـېـچـا پـه مـالـكـيـت نـه”: په لوړ اواز ووايې زور حق نه دي او حـقـيـقـت

دي” بلكـې“ بدلېږې ”او“ حـق” پـه حـقـيـقـت كـي“ بـرابـرې او ازادې حـق

دى“ عدالت .د انسانانو په وړاندې له برابر چلند كولو څخه عبارت

كې12پاتې په  مخ
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د... افالطون او افغان د همدارنگه حق او عدالت ښځې او نـر تـر مـنـځ

“ حـق”د. برابرو آرزښتونو له درلودلو او مراعات كـولـو څـخـه عـبـارت دى 

د پرنسيپونو په اسـاس د برابرې او ازادې مفهوم دادى چي له انسانانو سره

مفهوم دادى چي انسانانو سره په تلـنـه او چـلـنـد“حق”د. تلنه او چلند وشي

د هـغـوې  د هغوې قوم او د هغوې رنگ، د هغوې مذهب، د هغوې ژبه، كي

شي و نه نيول د. ټولنېز او اقتصادي حالت په نظر كي په سياسي برخـه كـي

د پريكړو په كـار  د ټولنې په هكله د ټولنې هر وگړى برابرې مطلب دادى چي

. سياست كوالي شې او په سياست كي ونډه واخلې. كي برخه اخستالې شې

دموكراسي له دو زرو كالنو زيات تارېخ لرې او اصلې زانگو يې پخـوانـى

په. يونان دى د“ گډه پريكـړه كـول” هلته پـه اداره، واك او سـيـاسـت كـي

وو. گډون كولو په معنې وو خو په هماغه زمانه كي افـالطـون پـه دى بـاور

د حكومت كولو يو مناسب سيستم نه دى او اسـتـدالل يـې  چي دموكراسي

د  د تشخيص كولو الزم قدرت نه لرې او هغوې نشي كـوالي كاوه چي خلك

و ټاكې . حكومت كولو له پاره وړ وگړې

د پورتنيو پوښتنو په هكله څېـړنـه پـه كـاردى .د اوسنى پارلمان په هكله او

د ټـولـنـې د ځواب مـونـدلـو لـه پـاره جـمـعـې او ضرور دى چي په دي هكله

واكمن فرهنگ او ټولنېز جوړښت ته هم مراجعه وشي،كوم چـي لـه ذهنېت،

د اسـتـبـدادي عـادتـونـو، جـهـل،  د ميليونونو انسانانو پـه اوږو يوې خوا

توهېن، پېرويو، وفاداريو دروند پيټى غورزوې او له بلې خوا نـه پـرېـږدې 

د حقارت په سترگه كتل كېږې او دلته فرديـت. چي فرديت وده وكړې فرد ته

د زړو عـادتـو او اسـتـبـدادې دودونـو پـه  په ډېره آسانې او بې پروايې سره

.قربانې بدلېږې

د خـپـلـې لـيـكـنـې زه د يو څه پـه زيـاتـولـواو كـمـولـو سـره ” په دي هكله

د ټولنې سياسي بې وزلې پـه. يو برخه تكـرار كـول غـواړم“ روشنفكران او

د سـيـاسـت  د اول ځل له پاره دا امكان تر السه كړ چي افغانستان كي خلكو

د هـيـواد پـارلـمـان  د هيواد ولسمشر او او واك په كار كي گډون وكړې او

د پارلمان ټاكنو وښودله چـي ټـولـنـې تـر. وټاكي خودي ټاكنو او په تېره بيا

د پېـرويـو،  د خپلواكې ارادې په ځاى وفـاداريـو او وېـرې پـه ډېرې اندازې

د وړتيا په ځاى. بنياد عمل وكړ د وگړو په ژبنـيـو، قـومـې همدارنگه خلكو

د  د وگـړو د افالطـون پـه قـول خـلـك او مذهبې اړيكو تكيه وكړه او يا هم

دد ما له پـاره. پېږندنې او تشخيص په كار كي پاتې راغلل پـه ټـاكـنـو كـي

د پوره پـوهـاوى وړ دى او ددې ډول حـالـت كـيـدل او  خلكو پورتنى چلند

د حېرانتيا خبره هم نه دى په راتلونكي كه به هم په دې او هغه شكل. پيښدل

د خلكو ژوند دومره ښه شـوى. ورته چلند وشي په افغانستان كي نه تر اوسه

چي تطمېع نشي او خپلې رايې خرڅې نه كړې او نه دومره سياسي شوي چـي 

د مـذهـبـې،  د زړو استبدادي عادتونو په وړاندي او له بلې خـو له يوې خوا

دى. قومې او ژبنيو تبليغاتو په وړاندي مقاومت وكړې دا امكـان هـم شـتـه

د خلكو له مذهبې احساساتو څخه په گټـه  چي په راتلونكي كي بنسټ پاالن

د همدې احساساتو پـه  د ټاكنو گټونكي شي او بيا دموكراسي اخستلو سره

خپـلـواك كـېـدل او سـيـاسـي كـيـدل يـود افغانې ټولنې. قربانې بدله كړې

د هـمـيـشـنـۍ او  اساسي ضرورت دى او دا په تېره بيا له روشنفكرانو څخه

.پيوسته زيار او كار غوښتنه كوي

د خلكو په چلنـد كـي، كـوم چـي تـر ډېـره د ټاكنو په وخت زه فكر كوم چي

سـره“ تطميع كـولـو”او“ وېرې”،“ تقليد”،“ وفاداريو”،“ پېرويو” ځايه په

.مشخص كيدو الندې درو مسلو مهم رول درلود

د پېړيو پېړيو له پاره خلكو له استبدادى او مطلقـوپه ـــ1 افغانې ټولنه كي

د زورورو او غـالـبـو حـق. واكمنيو سره عادت كړى په دې ټولنـه كـي واك

دى”. پېږندل شوى د“ الحكم لمن غالب”.”زور حق غالبو”يا“زورورو” او

د واكمنې هغه اولنى، ابتدايـې او زوړ شـكـل“ واكمنې د بشر په تارېخ كي

د زور پـه. دى د استبداد او د افغانې ټولنې سياسي فرهنگ له هماغه پېله

. فلسفه والړ يو فرهنگ دى او دلته هغه څوك واكمن وو چي زور يـې درلـود

د د خلكو په چلند كي د ټاكنو په وخت عناصر ښكاره رول“ زور” پارلمان ته

.درلود

په ـــ2 دي پېړيو پېړيـو خـلـك ډار شـوي په ټولنه كي لـه. او وېـرول شـوي

د فكري او عقلې مقاومت امـكـانـات اخسـتـل شـوي  د خـلـكـو. هغوې څخه

د خپلواكو فـكـرونـو خـاونـدان سـپـك. ازاده اراده او روحيه ماتې شوې ده

شوي، تورن شوي، ورته په ټيټه سترگه كتـل شـوي، پـه انـحـرافـونـو تـورن

د ملحد، زنديق او مرتد په نومونو توهېن او گوښه شوي، مـجـازات  شوي،

غـوږ ورتـه مـه”. شوي، او كله كله هم ورته ليونې او ناروغان ويل شوي دي

د هغـه مـغـز خـراب دى، هغه بل ډول فكر لرې. نيسې هغه نورې خبرې كوې

نه يوازي په ټولنه كي دا ډول يو حـالـت واكـمـن وو او دى،“ هغه ليونى دى

د  بلكې په سياسي گوندونو او ډلو كي هم ورته چلند موجـوديـت درلـود او

د ويلو او ليكلو اجازه وه چي په خط كي وو  او. هغه څه د ويـلـو د هـغـه څـه

د څو ملگرو تر منځ بحث پېل. ليكلو اجازه وه چي رهبر او امېر ويل يوه ورځ

پـه په بحث كي داسي مسلې مطرحه شوي چي له گوندي تـگـالرو سـره. شو

”: يوه ملگري چي په درې ژبه يې خبرې كولې په لوړ اواز وويـل. ټكر كي وي 

دلته په پـېـړيـو پـېـړيـو عـقـل او خـپـلـواكـې“ چېزې بگويد كه در خط باشد

د طبعيت، انسان او ټولنې. انديښنې ځپل شوې د عقل او خرد په بنياد دلته

د را ايسـتـلـو كـار تعريف كول او له خرافاتو او افسانو څخه ددې مفهمونو

د دوښمنې په سترگه كتل شوې د خرافاتو او دگمونو په نـوم انسـان. ته دلته

 انسان په يرغمل نيولي 

د ــــ3 په افغانې ټولنه كي نه يوازي خلك نابالغ سـاتـل شـوي دي، بـلـكـې

د هغوې د په كار اچولو په هكله شهامت او جرات هم ځپـل شـوى خپل عقل

د. دي د پېروې او تقليد په ځـاى هغوې عادت شوې نه دى چي له شيانو سره

او. خپل خرد او آزمون په بنياد تلنه وكـړې  د خـپـلـواكـو انـديښـنـو كـه كلـه

د استبداد لـه سـخـت مـقـاومـت سـره  د انسانانو هڅې شوې فكرونو په لور

د استبداد د مخامخ شوې دې او په دي كار كي موخه د بنسټونـو پـه تـوگـه

دا يوازي افغانې استبداد ځانـگـړتـيـا نـه. ناپوهې او ناباليغتوب ساتنه دي

د شرقې استبداد ځانگړتيا هم نه ده، بلكې دا پخپله داستبداد. ده دا يوازي

د ټولـنـې پـه نـابـالـيـغـتـوب، غربې استبداد هم په پراخه توگه. ځانگړتيا ده

.خرافاتو، دگمونو او ناپوهې تكيه كوله

د فهم: كانت وايې اود نابالغې په خپلولو كي د دلـېـرې كمـي نـه، بـلـكـي

دى جرات  پاى.كمى

 دامريکاله خوا دتوغنديو دسپر پر سر سياسي چن３
)سياسي تبصره(

 حبيب اهللا غمخور: له روسي ژباړه25نيزاويسيمايا گازيتا دمى

داسې څرگنديږي چې مسكودامريكالخواپه چك اوپولند كې دتـوغـنـديـو

ضد سيستم دطرحې دپلي كولوپرسر په ښكاره توگه سياسي چنه وهل پـيـل 

واسيلى (( يوشمېر كارپوهانوپه ازربايجان كښې دروسيې دسفير. كړي دي 

، چې ويلې يې وه ښايي كرمـلـيـن دامـريـكـاسـره )) ايستراتوف له وينا څخه

څخه دگډي اسـتـفـادي مسـلـه )) گابال(( دازربايجان دتوغندى ضد سيستم 

دامريكـالـخـواپـه وڅېړې دې نتېجې ته رسېدلي دي چې دواړه هيوادونه به

شژقى اروپاكې دطوغنديو په مقابل كې دسپر ۍوړولـودمسـلـې پـه هـكلـه 

دبـالسـتـيـكـي )) گـابـال(( دتوغندى ضـد سـيـسـتـم. ډيري چنې سره ووهى 

چـې پـه ازربـايـجـان كـې توغنديوپر ضد ددفاعي پايگاوو يوسيسـټـم دى 

دروسيې دستراتېژيكي راكـټـي قـواودپـخـوانـي رئـيـس جـنـرال. قرارلري 

پـه فضـا كښـي په وينادگابال دتوغنديودسپر سيسـټـم )) ويكتور يسين(( 

ترشپږزروكيلومتروپه واټن،ترشمالي افريقا اوجـنـوبـي اسـيـاپـوري ټـوـلـه 

لـه كـال كـې 2002مسـكـوداپـايـگـاه پـه. تـركـنـتـرول النـدي سـاتـي ساحه

په ازربايجان څخه دلسوكلو لپاره ميليونه ډالره اجاره كړې))4،4(( دكاله

روسيې ډير پخـواامـريـكـاتـه وړانـديـز كـړئ دى كـه جنرال يسين وايي. ده 

ضد پنتاگون دومره زيات تشويش كوي ،كيداي شي په گډه سره دتوغندى

د توغېدلو توغنديو دكنتـرول اومـخـنـيـوى پـه  گابال پايگاه نه دايران څخه

په ازربايجان كې دروسيې دسفير اعالميه نوې خـبـره. خاطر استفاده وشي 

، ولي مهم ټكي بل دى هغه دا  كه امريكايان موافقه وكړى: نه ده

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال
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چي دگابال دفاعي پايگاه ته ورگـډشـى ،هـغـوي بـه نـور پـه چـك

اوپولنډ كي دورته دفاعـي سـيـسـټـم جـوړېـدو تـه اړتـيـاونـلـري ،ځـكـه پـه 

ازربايجان كې درادارپايگاه ډير اسانه اوسـاده لـه ايـران څـخـه دتـوغـنـدى 

دهـغـه تـفـاهـمـي: جنرال يسين تشريـحـات وركـړه چـې. كنترول كوالي شي 

له مخي چې دتوغنديودتوغېدلوپه وخت كې يوبل ته دمعلـومـاتـو ياداښت

اوراپـــورونـــودتـــبـــادلـــې دگـــډومـــركـــزدجـــوړيـــدوپـــه خـــاطـــر دروســـيـــي 

كال كښي السليك شـوى دي ددې پـروژي 2000اوامريكادمشرانو لخواپه 

جنرال يسين ايضافه كـړه چـي لـه حـقـوقـي پـلـوه هـيـڅ. پلي كول ممكن دى 

سـربـېـره. ممانعت نشته چې امريكادروسيې وړانديـزسـره مـوافـقـه وكـړي 

پردي چي عملي تجربه موجوده ده ،دادفاعي پايگاه جوړه شـوې اوازمـويـل 

دهغې په اطرافوكې درې ځلـه مـانـورونـوتـر اجـراكـيـدووروسـتـه. شوې ده 

.شــتــون ضــرورده داڅــرگــنــده شــوه چــې دداســي يــوې دفــاعــى ســيــســټــم 

تنـهـايـوې سـيـاسـي ارادې تـه خواوس ددواړوخواو دگډى استفادې لپاره

جنرال يسين په خپلوخبروكې يوه ټكى ته په گـوتـه ونـيـولـوسـره. اړتيا شته 

د داڅرگنده: وويل د توغنديو ضددفاعي پايـگـاه )) گابال(( ده كه پنتاگون

څخه داستفادې په هكله موافقه وكړي ،دامريكايانو لـپـاره بـه نـوبـيـاډيـره

ستونځمنه وي چې روسيې تـه دي پـه چـك اوپـولـنـډ كـې دورتـه پـايـگـاه 

بلې مسكوممكن داسي شرط كښېـږدي. قناعت وركړى هكله دجوړيدو په 

موږ تاسوته گابال نه دگډى استفادې حـق دركـوو او تـاسـومـوږتـه پـه: چي 

. اروپاكښي له خپلوطرحو نه بايدتيرشى 

وي نـه بـايـد يـوازي مگرجنرال عقيده لري چي دمسـكـو اقـدامـات داسـي

دتوغنديوضددگـډدفـاعـي سـيـسـتـم پـه ،خبره پدي كې ده چې په اروپاكې

هكله ډير پـروگـرامـونـه تـرالس النـدي نـيـول شـوي وه ؛هـغـه وويـل دلـتـه 

مـوږنـه بـايـد يـوازي وړانـديـزوكـړه چـې: دكارمنطق بايـد داسـي وي چـي 

د توغنديو ضد پايگاه ستاسـوپـه خـدمـت  مهرباني وكړى په ازربايجان كې

كښي ده اوله هغې نه به گډه استفاده كوو،بلكه بايددالترناتيف په نظر كـي 

عــمـــل وشــي ،يــعــنـــي پــه عــيــن وخــت كښـــې دداســـي نــيــولـــوســره 

دعملي كيدو وړانديز وشي چي دتو غـنـديـوپـه مـقـابـل كښـې پروژې يوې

. ټوله اروپاخوندي وساتل شي 

نيټه دپوتين ديـوفـرمـان لـه مـخـې پـه اروپـاكـي دمـعـمـولـي14دجوالي په

C (( سلودكمښت قرارداد E F))  له بـلـې خـواپـه تـيـره. عملې كېدل ودرول

دبــهــرنــيــوچــارو وزيــر ســرگــى نــيــټــه دروســې9دجــون پــر مــيــاشــت كــې 

پـه شـرقـي اروپـاكـې دتـوغـنـديـو امريكا ته بلنه وركـړې وه چـې الوروف

هــكلــه خــبــري دې تــرهــغــه وخــتــه ودروي تــرڅــو دســپــرد جــوړيــدو پــه 

لخوادامريكايي پلوسره دگابال دپايگاه څخه دگډې استـفـادي پـر دروسې

نيټه دامريـكـادبـهـرنـيـوچـارووزيـري�پر دجون. مسله خبري پاي ته رسېږي 

د آسـوشـيـتـدپـرس كاندوليزا رايس پـه مـركـه كـې سـره په نيويـارك كـې

درادار لـه پـايـگـاه دروسې لخوا په ازربايجان كي دگابال: څرگنده كړه چې 

څــخــه دگــډي اســتــفــادې وړانــديــز پــه شــرقــى اروپــاكــي دامــريــكــا لــخــوا 

.دتوغنديود سپر پر جوړېدوكوم تاثير نه ښندي 

هغې دگابال له رادارسيسټم نه دگډى استفادې په هكله ښـاغـلـى دپـوتـيـن

داوړانـديـز پـه: يعنى ډيـر جـالـب وبـالـه وئـې ويـل )) سورپرايز(( وړانديز

خوزموږ خبري به له چك او پولنډسره دتوغنديودسپـردځـاي. څېړلوا رځى

موږدامسله په نـاټـوكـي څـېـړو،مـوږهـغـه. پرځاي كيدوپه خاطر دوام ولري 

.كاركووچي زموږدامنيت لپاره ئې بهتروبولو

مگر پوتين څه موده پخواپه يوه مطبوعاتي كنفرانس كې چي په مسكو كـي

و اعالن وكړچي روسيه دنوى وسله والي سيـالـى مـبـتـكـره نـده  . جوړشوى

اوڅرگنده يې كړه چي دروسېې له جوابيه كـارونـه ډارپـكـارنـدى ،پـه عـيـن

وخت كې دروسې مشرپه امپريالستى نړى كې يوشمير هـيـوادونـه مـالمـت 

ــلــل  ــكــا روســيــې. وب ــره داده چــې هــمــدا اوس دامــري ــو وړخــب ــادول دي

پـر) پـرو( دامريكادنوي دفاعى سيسټم دجوړيدوپر پوروگرام اوناټوترمنځ

 پاى.سرخبرې اوچنې په بروكسل ،مسكواوواشنگتن كښې رواني دي 

 عبدالسالم اندړ
د سوي６ن په ديموکراتيکه پاچاهي ک３ بهرنيانو
 اوک６والو ته دمورن９ ژب３ دزده ک７ې حق

د ډېروهېوادوڅخه په زيات تـعـدادكـډوال كه وګوروچې دسويدن هېواد ته

د لګېد لـو لـه كـبلـه رامـهـا  د ددوهمي نړيوالې جګړې داور اوبهرني وګړي

د نورو ډول ډول عواملو لكه سـيـاسـي،اقـتـصـادي. جرشوي دي  همدارنګه

،ديني،مذهبي، زور،ظلم، تېرى،بـې عـدالـتـي اونـورو لـه كـبلـه دنـړۍ لـه 

امريكا او اسيا څخه دا لړۍ التراوسه اروپا،افريقا،التيني،: وچوڅخه لكه 

ه اوپه همدې هېواد كې ميشت كېږي اوژوند اختياروي  د ې.جاري په هـمـد

ي او ټولـنـيـزي  ل په اتياوموكلو كي په افغانستان كې دسياسي اقتصاد ډو

ل خـپـل مـنـځـي نـا ګډ وډي ،خار جي وسلوالو ل ډو ز ونو او نورو ډو تجاو

د مهاجرت الره خـپلـه كـړه او  د نړۍ څلوروخواوو ته خوالو له كبله افغانان

د مځكي اخيرنۍ نقطـه ده هـم ځـانـونـه  ن پوري چې همدارنګه ئې دسو يد

ال تراوسه هم په افغانستان كې دبې ګناه انسانانو ويني تـويـږي  راورسول او

اوځيني افغانان دخپل وطـن پـرېښـودلـوتـه مـجـبـورېـږي اوځـانـونـه دنـړئ 

. مختلفوهيوادوته رسوي

دغومهاجروته دژونددنورو الزيمو اوضروري امكاناتـو دسويدن حكومت

د مهاجرينو په اختياركې وركړي دي  : اواسانتيا وو برسېره دا الندي حقونه

ه كړه د ز . ـــ دمورنۍ ژبې

د خپل كلتور سا تل .ـــ

ن دقا نون پر بنسټ پـه النـدي ډول ټـولـواوسـېـدونـكـوتـه د سويد داحقونه

:تنظيم شوي دي

د لـوسـت او زده كـړې-1 د مورنۍ ژبې ټول كډوال او بهرنيان حق لري چې

.څخه په سويدني ښوونځيو كې برخه من شي

ټول كډوال او بهرنيان حق لري كلتوري اوفرهنګي ټولـنـي او اتـحـاديـې–2

د كلتور په درناوي سـره خـپـل كـلـتـور ژونـدى  جوړې كړي ترڅو دسويدني

.وساتي

د آرزښـت او درنـاوي وړدي چـې دسـويـدن قـانـون دا دواړه حقونـه خـورا

د مها جرو ينوپـه هـڅـه .. دكډوالواو بهرنيانو په اختيا ركې وركړي دي دانو

چې له دغو قانـونـي امـكـا نـاتـو څـخـه دخـپـلـې ژبـې اوهاند پوري اړه لري

ع كـال كـي 1975داپرېكړي چې پـه. اوكلتور په ساتلو كې څومره ګټه اخلي

ن په راتلو نكي كي دمها جرينو دحقونوـلـه پـاره تصـو يـب ن پارلما دسويد

كړې يو ډېرپراخ سياسي اصالحات وو ترڅو مها جرين اوبهرنيان دژوندانـه 

ا حساس  د په ټولو اړخونو كې پرمختګ وكړي ځانو نه ډاډمن اودمسونيت

ي�په درلو دلو سره سويدني ټولنې ته دبـرابـري، آزاد انـتـخـاب حـق  د ګـډ

و مـومـي داچـې مرستې په احساس اوروحيه سره په اساني دنـنـو تـلـو الره

ل مهاجرين اوليږه كۍ هغه حقونه اومسو لـيـتـونـه  دسويدن په هېواد كي ټو

ن يواصـلـي اوسـېـدو نـكـى يـې لـري  م چې دسويد او دقـانـون پـه�لري كو

د برابرو حقو نو،مسؤ ليتو نـو لـرل او پـېـژنـدل دي،اوـلـه هـغـو  وړاندي هم

ل كـډوال او پـه. څخه، پوره ګټه واخلي، اودهغه تطبيق ته غاړه كېږدي ټـو

ن پـېـژنـد  سويدن كې اوسېدو نكي بهرنيان حق لري چې دخپل هويت او ځا

ني داثبات له پاره خپله ژبه اوخپل كلتوري آرزښتونه زده اوژوندي وسـاتـي 

داددې له پاره چې په راتلو نكې وخت كي كه كډ وال په خپله خوښـه غـواړي 

په سويدن كې پاته شي اويا هم بېرته خپلو اصلي ټاټو بوته ستنېږي ترڅو لـه 

ن بـايـد ولـري. ستونزو سره الس اوګرېوان نه شي ې امكا ل مها جرين دد ټو

د ژونددټولوقانوني امكاناتوڅخه ګټه پورته كړي او�چې په دغه ټولنه كي

ي دسويدن دحكومـت. همدانګه په انتخاباتو كي دخپلي خوښي رايه وكارو

دغه پرېكړي په سو يدن كـې داوسـېـدونـكـوكـډوالـوـلـه پـاره چـې لـه ډېـره 

ې  دز. پخواهغوته سترګې په الره ودډېرې خوشالي اوهركلي وړ وګرزېد كـه

ړه له كومي ورته وګورو دا داسي يوه كړنه ده چې په ډېـرو هـېـوادو كـې يـې 

نـو كه موږخپل پال رني وطن افغانستان ته نظـر واچـوو. مثال نه ليدل كېږي

وبه وينو چې دافغان اصلي بچيان له داسي حق څخه محـروم وو او مـحـروم 

په. دي كې14پاتې  مخ
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د مها جرينو داهميت وړاو مهمه دنده ده دا دنده هغه.نو دداسي پرېكړو عملي كېدل

وخت كې ښه پلي اودعمل جامه اغوستالى شي چې مهـاجـريـن او پـه سـويـدن كـې 

دكلتور په باره كې معلومات پـيـدااو�اوسېد ونكې خارجيان سويدني ژبه زده كړي

زه نه غواړم پـه كـلـتـوري دنـدوخـبـري. په ټولنيز ژوندكې خوځېدونكې ونډه واخلي

وكړم ،كلتوري دندې به كلتوري ټولونوته پرېږدو دهغوى دنده ده چې افغاني غـوره 

ي  نـه. كلتوري آرزښتونه ماشو مانواوراتلو نكې نسل ته په پوره اوسمه توګه ورسو

د زړو چينجنو سـيـاسـي، مـذهـبـي،قـومـي،ژبـنـي  داچې كلتوري ټولني دخپل وطن

غـواړم. اومنطقوي دوښمنيو، بې ګټي بانـډارواوسـاعـتـېـريـو مـركـزونـه جـوړ شـي 

دمورنۍ ژبې په هكله به يوازي هغو ستونزوته ګوته ونيسم چې دمورنۍ ژبـې دزده 

دي. كړې خنډګرزي او يا يې ستونزمن كوي اوله ستونزه په حـكـومـت: هغه دوه ډوله

مـوږدمـالـمـوپـه ښـاركـې. اودوهمه يـې پـه ښـوونـكـو اووالـديـنـو پـوري اړه لـري 

دپښتوژبې ښوو نكي دخپلـې اسـالمـي اوافـغـانـي سـپـېـڅـلـي دنـدې دمسـولـيـت 

داحساس پربنسټ فرض ګڼو چې دغه پريكړي به په خپله ګټه داسي پـلـې كـوو چـې 

ن پښتنو مسافرو اوپردېسو بچيانو په خلواوقلم كې پښتـوژبـه دتـل لـه پـاره  دافغا

ژوندۍ پاتي شي او ټول اتباع دسويدن دقانون له مخې مسؤليت لري تر څـو خـپـلـې 

ل لـه  دندې په ايمانداري سره سرتـه ورسـوي او مـاشـو مـان پـه ښـه او مـثـبـت ډو

دغوحقونو څخه ګټه مندكړي ترڅو ټولني ته ديوې ژبې په ځاى ددوو ژبـو ويـونـكـي 

وړاندي كړي،هم به يې خپله فريضه ادا كړي وي ،خپله ژبه اوكلتور به يـې لـه مـرګـه 

كره خبره ده چـې هـره. ساتلي وي اوټو لني ته به يې دآرزښت وړ چوپړ ترسره كړى وي

ترڅو ټو لنه ديوې ژبې په ځاى ددوو يا ډېرو ژبو ريښتينوويو نكو ته خورااړتيا لري 

هـلـې ځـلـې بايد ووايـم چـې زمـوږ. دټو لني دال پر مختګ كې ځغرنده رول ولوبوي

ه اوموږ هيله لرو ښې پايلـې نـه لـر  د دژبې په لوست اوزده كړه كې هغومره چې الزمه

ي.ي ي علتو نوكې چې مو جودد دا ولي؟ ددې سوال ځواب به زما په نظر په څو الند

: يو څه نا څه وويل شي هغه دادي

دى- .دمورنۍ ژبې دلوست وخت كم

كي- .دراز راز سويو زده كوونكې په يوه ګروپ

وي- . دمورنۍ ژبې لوست دورځې په پاى كې

.دښوونكو تغيراوتبديل-

.ځيني ماشومان عالقه اودلچسپي نه لري-

.دمورنۍ ژبې ښوونكي ته آرزښت نه وركوي-

 والدين همكاري نه كوي-

 ددوبي اوژومي رخصتۍ-

 په ځينوكورنيوكي والدين دخپلو اوالدونوسره په سويدني ژبه خبرې كوي-

ه هفته كې يوازي يونيم ساعـت- ى چې په يو د دمورنۍ ژبې دلوست وخت خورا كم

ه  ه هر څـه چـې زد ي نود يوې هفتې په تېرېدوسر و ى اوهغه هم دورځې په پاى كې د

ي كوو نكو و ي نو كلهچې�په ښوونځي كې لوستي و او يا هم ښوو نكي ورته ويلي

ې يې ټولي هـېـر  ې اونۍ لوست او خبر بله اونۍ زده كوو نكي ټو لګي ته راځي دتېر

ه كوو نكې په كوروكې دمـورنـۍ ژبـې لـوسـت نـهي ي دا ځكه چې اكثره زد و كړي

ې چې دمورنۍ ژبې وخت اوكورنى كاريې هم په يـاد  ي آن ترد وايې اونه يې تكرارو

ي كله چې دمورنۍ ژبې ښوو نكى ووني نووايي و :نه

د خپلوانو په كوركې مېلـمـانـه وو،مـاازمـو( ږ په كو ركي مېلمانه وو يا هم موږ زمو

ي تـرڅـو  ل ډول الري اوخبـرې سـنـجـو ينه درلوده اوياهم دناروغۍ بانې اونورې ډو

ي ). دښوو نكي قناعت حاصل كړي اوځانو ته برأت وركړي كـه�زموږمشوره به داو

ه ورځ كم له كمه  د پښتوژبې لوست يـادرس تـكـراركـړي اود10هر دقيقې په كوركې

ه كړه كـې بـه خـورامـرسـتـه ورسـره  ژ بې په زد ي نود مورنۍ څوكلېمو ليكل زده كړ

د ژوندۍ پاته كېدو هيله زياته شي اوهم به دښوونكو او والدينو  د ژبې وكړي،هم به

ې اويوازي دوالدينو اومشرانوپه ځغرنده. هلوځلو ښه نتېجه وركړي وي دا كاريواز

ي ژ بې دښوو نكو اووالدينو تر مـيـنـځ. مرسته پوري اړه لر د مورنۍ د او همدارنګه

ى شي ه كېدا ه بـه. همېشنۍ رابطې په واسته ترسر كه نه دو خـت پـه تـېـر ېـدو سـر

ي او مورنۍ ژبه به دراتلو نـكـي نسـل  والدين او اوال دونه يو دبل په خبرو نه پو هيږ

د ځينو ښكـاره مـثـالـو  له خولو څخه دتل لپاره ولوېږي اوپه ځانګړې توګه پښتوژبه

ه  د مها جرو پښتنوكورنيوكي مـړ ه به نوپه اساس داوسني نسل په له مينځه تلو سر

و ينو چې پښتنوله خپلې. او فاتحه به يې په خارجي ژبو واخستله شي كه ځير شو وبه

كـه. ټولنې څخه دباندي دژبي دژوندۍ سا تلو له پاره اړين هاندنـه دى تـرسـره كـړى 

تاريخ ته نظر واچوو اودهند پښتانه دافغانستان له هندوانو اوسكهانو سـره دژبـې 

په ساتلو كې پرتله كړو نو جوته به شي چې په هند كې پښتنو خپله ژبه هغومره نـه ده 

بل داچې. ساتلې لكه هندوانو او سكها نو چې په افغانستان كې خپله ژبه ساتلې ده

كه دپښتنو دې اخېرنيو دريو لسـيـزو لـېـږ دېـدنـه ګـاونـډيـو اويـا هـم دنـړۍ نـورو 

هېوادوته چې شوي ده وګورواود پخواني شوروي كمونيستي جمهوريـتـو نـو سـره 

او يې پر تله كړوپه ډاګه به شي چې دهغو جمهوريتو وګړو له ډېرو مـحـرومـيـتـونـو

ر په مېړانه او وياړ سره ساتـلـى دى  د. ستونزو سره سره خپله ژبه او خپل كلتو مـګـر

يـې خـپلـه پښتنو ځوان نسل په كوربه هېوادونو كې خپل كلتور ته شا اړولي او هـم 

ي والړ نه شو اونـېـږدې خـپـل هـېـواد تـه وګـورو ډېـرو. ژبه مها ركړې ده كه ډېر لير

ى نـو هغو د ر كړى پښتنو كورنيو چې دري ويونكو سيمو يا ښارو كې ژو ند اختيا

د پښتو له ژبې سره مخه ښه ويلې ده چې رڼې بېلګې يې ټول ويني ده. يې نو پـر ځـاى

ږ دمورنۍ ژبې دلوست وخت كم دى وداوخت پښتو ژبه دزده كونكـو  ووايم چې زمو

د مهـال وېـش يـا. په خولوكې ژوندۍ نه شي سا تالى ه ستو نزه دمورنۍ ژبې بله يو

ه كړې تقريبأ يـو يـادوه: تقسيم او قات جوړېدل دي دا هم اسانه كارنه دى، دژبې دزد

درسي ساعتونه نيسي، داځكه چې يو ښوو نـكـى پـه رسـمـي وخـت كـې دهـغـوزده 

كوونكولپاره چې په سو يد ني مضمنو نوكي مرستې ته اړتيا لري دټو لـګـي دښـوو 

نكو په موافقه يوداسي مناسب وخت غوره كړي ترڅونوروټولګيـواوښـوونـحـيـوتـه 

دمقرراتو سره سم رسيدګي وكړاى شـي يـعـنـي يـووخـت پـه دووټـو لـګـيـو يـادوو 

ښونځيوكې په ټكركې واقـع نـه شـي داكـارڅـو څـو ځلـه دښـوونـځـيـو لـه ادارواو 

. ښوونكوسره مشورواوموافقوته ضرورت لري ترڅويومناسب مهال وېش جوړ شـي 

ځكه دمورنۍ ژبې دښوو نكي مكلفيـت پـه يـوه ښـوونـځـي كـي نـه بـلـكـې پـه څـو

ل ټـو  ي او په هر ښوونځي كې دمختلفوسو يو ياداچې له او ښوونځيوكې پوره كېږ

ه ټـو  ه كوو نكې دمورنۍ ژبې پـه يـو ي زد ع بيا تر نهمه ټو لګي پور لګي څخه شرو

ه كو نكي په مختـلـفـواوبـېـلـو بـېـلـو وخـتـو لـه  لګي كې سره راټو لېږي اودا ټول زد

سويدني لوست څخه رخصتېږي بيا نو دمـورنـۍ ژبـې ښـوونـكـى مـجـبـوردى چـې 

دلوست له پاره خپل زده كوو نكـي پـه ښـو مـنـډوتـرړودښـوونـځـي لـه دهـلـېـزواود 

لـكـه چـې مـو وويـل. ساعتېرۍ له ځايو څخه راټول او ټولګي ته يې رهنمـايـې كـړي 

د مورنۍ ژبې زده  داچې دمختليفو سويو زده كونكي په يوه وخت اويوه ټولګي كي

كړي له پاره تنظيمېږي، معلومه خبره ده چې دا يو ستونز مـن كـاردى چـې دلـومـړي 

تنظـيـم شـوي اولـوسـت ټولګي اود نهم ټولګي زده كوونكي په يوه ټولګي كې سره 

داځكه چې په يوه ښوونځي كې ديوې سويې زده كوونكـي چـې پـنـځـه نـفـري. لولي

د داسـي لـوسـت. ګروپ جوړكړي نه وي نودمورنۍ ژبې ښوونكى مـجـبـوردى چـې

مېتودونو اواصولوځخه ګټه واخلي ترڅووكوالى شـي ټـول زده كـونـكـي فـعـالـه، 

مګـر څـومـره. مصروف اوپه لوړه كچه يې دپښتو ژبې له زده كړي څخه ګټه مند كړي

ال زمه ده داسې نه كېږي .چې

دمورنۍ ژبې لوست دښوونځي له رخصتيدو څخه وروسته شروع كيږي دا هم يوه-

د وړو زده كوونكو يعني له اول ټـولـګـي  داسي ستونزه ده چې دزده كونكو خصوصأ

دا څخه بيا تر شپږم ټولګي پوري دمورنۍ ژبې په زده كړه ناوړه اغـېـزه كـوي  ځـكـه

ماشومان دسهار په اتو بجو خپل اصلي يعني سويدني لوست شـروع كـوي بـيـا نـو 

د راز  راز مضـمـنـونـو پـه زده كـړه دورځې تر دوو بجو يا ترڅلورو بجو پوري عميقأ

نومعلومه ده چې زده كوونكي روحي او جسمي ستړي كـېـږي اوهـم دغـه. بوخت وي

ستړيا په خوله اوحركتو كې څرګندوي دمورنۍ ژبې ښوونكې په دې ښـه پـوهـيـږي 

كـړه ولي څه نه شي كوالى او له خپلو ستړو زده كوونكو سره دمورنـۍ ژبـې پـه زده 

.مشغولېږي

بله خبره داچې ماشومان دغرمې ډوډۍ چې دښونځي لخـوا يـې تـرتـيـب او نـنـظـيـم

داسي شوى وي چې ټول ټولګي بېل بېل او منظم ډول سره ډوډۍ وخوړالى شي نو له 

نـو واړه مـاشـومـان تـر. يوولسو بجو څخه يې شروع كوي او په يوه بـجـه خـتـمـېـږي 

څلورو بجو پورې بيا وږي كېږي او هره لحظه پوښتنه كوي څه وخـت رخصـتـېـږو او 

ال هم لـه خـپـلـو وږو زده كـوونـكـو سـره. وايي وږى يم مګر ښوونكى بر سېره پر دې

ن دشـپـې. لوست ته دوام وركوي غواړم ووايم چې په ځينـو كـورنـيـو كـې كـوچـنـيـا

لخوانا وخته ويده كيږي نو دمورنۍ ژبې دلوست په وخـت كـې يـې ارږمـي وړي او 

لـه مـحـتـرمـو والـديـنـو. خوب ورځي اوسرونه په مېز ږدي دا هم دزده كړې خنـډ دى 

.اومشرانو څخه په در ناوي سره هيله كېږي ترڅو په دې هكله هم پاملرنه وكړي 

او: دښوونكو تغير اوتبديل ديادولو وړ بولم چې ځني وختونه درهبري مقام له خـوا

د ځينو تخنيكي ستونزو پر بنا ښوونكې له يوه ښوونځي څخه بل ښوونځـي تـه  ياهم

غواړم ووايمچې. تبديلېږي چې دا كار هم دشاګردانو په زده كړه ناوړه اغېزه ښيندي

د زده كونكو له كړو وړ څخه داسي معلومېږي لكـه چـې لـه پـخـوا څـخـه لـه  كله كله

ر ورتـه نـاوړه ښوونكي سره كوم خپګان اوخوا بدي لري او يا  هم دښوونكى انـځـو

زما پـه نـظـر زده كـوونـكـي داسـي تصـوركـوي چـې.وي بريښېدلى اوآنځورشوى 

ــل:( دمورنۍ ژبې ښوونكى كوم قدرت اورول نه لري وايي  ــر زه او بـ ــاجـ ــهـ ــومـ يـ

! مهاجرته نوڅومره داهميت وړ يې هم نه بولي اواكثريت شاګردان دمعلم خـبـروتـه)

غوږ هم نه نسي، كورني كارونه نه كوي كوم وخت چې دښوونـكـو لـه خـوا پـه جـدي 

له زده كوونكوڅخه وشي نو كله كلـه ډول دكورني كاراو لوست دزده كړي غوښتنه

د مـور نـۍ) زه هيم سپروك نه وايم( داسي هم كېږي چې زده كوونكي وايي  يعني زه

ژبې لوست نه غواړم ياهم دمكتب ادرې ته ځي اوله خپل دمورنۍژبې له ښـوونـكـي 

په:څخه شكايت كوي اووايي  كې15پاتې  مخ

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال
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بـلـكـې. زه دلته نه غواړم چې دمالرياناروغۍ په ګيلو، نښو او درملنه څـه ولـيـكـم

چـې هـركـال دغـه احصـايـه دنـړېـوالـو0دهغه نړيوالې شمېرنې څخه يو لـنـډ راخـلـم 

 2006د0او بيادبېالبېلو مرجعو له الرې خـپـريـږي0روغتيايي ټولنو لخوا راټوليږي 

د بېالبېلونړيوالوروغتيايي ويبپاڼوله خوا خپره شـوه چـې0كال دناروغيو احصايه

د مالريا په اړه چې دګران هېواد دروغـتـيـايـي خـرابـې وضـعـې سـره  زه دلته يوازې

دامهال په نړۍ كې ايډز، مالريا او تـوبـركـلـوز0يوه لنډه ګنډه ليكنه كوم0تړاولري

چې دامهال دنـومـوړو نـاروغـيـو دكـنـټـرول0دژوندتهديدونكو ناروغيو په ياديږي

چـې پـه0لپاره په نړيواله كچه يو اداره دګلوبل هيـلـت پـه نـامـه يـواداره كـار كـوي 

نوموړې ناروغي يو ژوند تهـديـدونـكـى پـرازيـتـي0افغانستان كې هم يو دفتر لري

ناروغي ده چې دانافيل غوماشي پواسطه دمالريا اخته انسان څخه بل روغ انسـان 

هغه سيمې چې هلته دمالريا پېښې شـتـه هـغـه دمـالريـا دانـديـمـيـك0ته خپريږي 

چې دمـالريـا دانـديـمـيـك سـيـمـو دمـالريـا دشـتـون لـپـاره0سيمو په نوم ياديږي

چـې دغـه0سترالملونه غربت،جنګ او دروغتيايي زدهكړو كموالى په ګوته شـوى 

يـانـې ديـو دشـتـون څـخـه بـل0درې الملونه دمثلث په څېر ديوبل پـورې تـړلـي دى 

دنړېوالو ټولنو داحصايـې لـه مـخـې پـه انـديـمـيـك هـېـوادونـو كـې0راپيداكيږي

دي 408338001دمالريا  كې0پېښې ثبت شوي تنو خپـل ژونـد 1272343چې پدې

دمالريا انديميك هېوادونو په قطار كې لمړى ديوګندا هـېـواد نـوم0دالسه وركړى

كې0چې په افريقا كې موقېعت لري0راځي دمـالريـا 12343411په نوموړي هېواد

چې دهمدغه احصايې له مخې افغانستان پېنځويشتمه درجه0پېښې ثبت شوې دي

چـې0كـې ثـبـت شـوې وې ;nbs p& پېښې پـه يـوكـال 591441چې پكې0هېواددى

 24,75دهمدې شمېرې په نظر كې نيولو سره په افغانستان كې په هرو زرو تنـو كـې 

يـوازې0زه نـه غـواړم چـې سـكـالـه راڅـخـه اوږده شـي0تنه دمالريا ښكار شويدي

.دلوستونكو دال معلوماتو لپاره دلمړيو لسو هېوادنو دنومونو يادول اړ بولم 

 شماره دهېواد نوم ثبت شوې پېښې

 12343411 يوګندا1

 10712526 تانزانيا2

 5087685 موازمبيق3

 4386638 كانګو4

 3552869 ګانا5

 3084320 سوډان6

 2853317 ماالوي7

 2608479 نيجريا8

 2114400 مذغاسكر9

 2010185 زامبيا 10

چې شمېر يې تـر0چې دمالريا له امله زياتې مړينې په كانګو كې رامېنځ ته شوې دي

0تنو ته رسيږي 16498

ځـكـه داخـبـري) ما تهديدوي،ماسپكوي اوحتاوايي چې مـاوهـي( ...د سوي６ن په

د سويدن په ي نـه كوي چې قانون كې جدأ ممنوع دي اوهم دمورنۍ ژبې لوستل جبر

حال دا چـې. يا هم ځني نور سياسي،قومي اومنطقوي عوامل ممكن مو جودوي دي 

ژ بـې ښـوونـكـى يـو ډول دقانون  په وړاندي دسو يدني ژبې ښوونكى او دمـورنـۍ

ښه به داوي چې واليد ين او مشران داسالم دمقدس ديـن. حقونه اومسؤ ليتونه لري

د درناوي اواحـتـرام  دآرزښتونواو افغاني عنعناتوپه رڼا كې استاذانواوښوونكوته

خپلو اوالدونو ته وركړي ترڅودمورنۍ ژبې دښـوونـكـو په هكله څه ناڅه معلومات

خورامهمه خبره غواړم وكـړم هـغـه. احترام اودناوى وكړي اوخبروته يې غوږونيسي

نـودمـورنـۍ ژبـې زده كـړې تـه چې په ټيټو ټولګيوكې ځـي هغه ماشومان: داده چې

څوره اهميت نه وركوي، كوم وخت چې دنمرو په اهميت پوه شي وخت ځني تېرشوى 

وي او دښو نمرو په سويه يې ژبه نه وي زده كړې نو غواړي چـې ښـې او فـوقـالـعـاده 

كوي اوسل الري سنجوي ترڅو ښـوو نـكـى مـجـبـوركـړي) جنجال(نمرې ولري حتى

د وطـنـداري او پښـتـنـو لـي پـه. اوښې نمرې ځني واخلي ښونكى نه شي كوالى چې

د زده كـوونـكـو شـكـا يـت پـور تـه شـي،  خاطر نمرې ور ته وركړي نو هغـه ده چـې

زموږ معلم بد سړى دى، درس نـه: دښوونځي ادارې ته داسي شكايت كوي او وايي

امـيـد لـرم مـحـتـرم. را كوي،موږ تحقير وي، موږ تهديدوي اوداسـي نـوري خـبـري 

مـاشـامـانـو والدين دي دغې خبري ته هم تـو جـه ولـري تـرڅـودمـورنـۍ ژبـې څـخـه 

ماشومان دپښتو ژبي له زده كړې سره ښه عالقه اودلچسـپـي. دتېښتې الره بنده شي

نه لري اونه غواړي چې دپښتو لوست ووايي دا هم ډول ډول علتونه لري چـې ددوي 

اودحل الري چاري يې وسنجولې چې دا علتونه بايد پيدا. دنه دلچسپي سبب ګرزې

دزده كوونكو تشويق او هڅول دوالدينو ،مشرانو اوښوونكو ګډه مهمـه دنـده. شي

د خـپـل ځـان  و ښودل شي يعني ده چې ترڅو زده كوونكوته دمورنۍ ژبې اهميت ور

پېژندنه او هويت ثابتول او ساتنه يوازي او يوازي دمورنۍ ژبې پـه زده كـړه پـوري 

. اړه لري

ه ده چې په دغو ورځوكي يو تعـدادفـا مـيـلـونـه- ددوبي اوژمي رخصتۍ هم ستونز

لو له پاره په خوراز يات لګښت سره سفركوي چې داسفر لـه وطن ته درخصۍ دتېرو

د خپلو خپلـوانـو سـره پـېـژ نـدګـلـو  ن د ى،دا ځكه چې ما شو ما ر ې خوا ډېر ګټو يو

درناوى، دوونه، روا جـونـه،كـورنـى ګـډژونـد، پيدا كو ي،پښتو خبري افغانيي

ى  ي داكارډېرد آرز ښت اوقـد روړد ي ښېګڼي زده كو خـو دبـلـې. كلتوري اوعنعنو

ن چې دلته يعـنـي  ي په خاصه توګه هغه ماشو ما ل هېرو ې ټو ي نېږد خوادپښتو تور

ن كي ي په سويد و ي ي. زو شو نورپاته فاميلو نه اوكورنۍ چې وطن ته سفـرنـه كـو

ي  د دو بي او يا ژمـي رخصـتـي تـېـرو او همد لته او يا هم په ارو پايي هېوادونوكي

ي  و د پښتو ژبي توري هـېـركـړي ل اوپه پوره توګه نـو كلـه. نوزده كوونكو تقريبأ ټو

ي بيا له سـره  ع كېږ ب له سره شرو ي تعلمي ترمين پېل شي بيا الف او چې بل اويانو

ت وخت نيسي ي خورا زيا ه كو .زد

او كشرانـو سـره ځيني والدين اومشران له خپلو اوالدو: والدين همكاري نه كوي-

څومره چې الزمه ده هغو مره مرسته دمورنۍ ژبې په زده كړه كې نه كـوي او كـورنـي 

پـلـرونـه. حتا والى شم چې اوالدونه اوپلرو نه كم سره ويـنـي. كار ته يې نه متوجه كوي

كارونه كوي اووخت به نه لري، مـګـر داوالدو سـره مـرسـتـه او هـغـوۍ تـه به البت

داسي هم شـتـه چـې كلـه. دخپلې ژبې زده كړه ترمادياتو ډېره مهمه اودآرزښت وړ ده

د كشرانو سره كم ويني دهـغـوي لـه سـالـمـې كله دكورنۍ مشران كارهم نه كوي خو

ي و د ښه تېـرو. تربيې اودزده كړي ځخه بې خبره و خت مشرانو ته الزمه ده چې دخپل

د كشر انود ښې تر بيې او پښتو ژبې زده كړې ته زياته پاملرنه وكړي او دا  لو په ځاى

ال دو سره ډېره مرسـتـه. كار يې مهمه فريضه هم ده دا ډېره مهمه ده چې موږ دخپلو او

وكړو ،تشويق او متوجه يې كړو ترڅو هغوى دخپلې ژبې دزده كړې په اهـمـيـت پـوه 

د مشرانو له مرستې پرته نه شي كوالى لـوسـتـل ،لـيـكـل اوكـورنـي. شي ما شومان

و كړي او دژوند نېكه او سمه الره غوره كړي . كارونه

:په ځينوكورنيوكي ماشومان په سويدني ژبه خبرې كوي-

ن پـه ل محترم والد ين را سره ومني چې په زيا ترو كورنيو كې كو چنيا دا خبره به ټو

ي كو ي،په سـويـدنـي ژبـه فـكـر  ي په سو يد ني ژبه سا عتېر سو يد ني ژبه خبري كو

حتا ځني والـديـن اومشـران هـم. كوي او په سويد ني ژبه سپكي سپورې سره وايي

ي  د. ورسره په سويدني ژبه ګړېږ دامهمه ده چې سويدني ژبه ښه زده كړي ځـكـه ټـول

د هغې ټولنې په ژبه پوري تړلي او اړه لري چېـري چـې  ي اړخونه ژوند مادي او معنو

څوك ژوند كوي او دژوند ټول مادي او معنوي ضروريات دهغې ټولنې څـخـه پـوره 

س ته راوړي ال ځكه ماشومان. هم ښه او پوره زده كوي مګردا كار كېږي اودا ژبه. او

ن كې شاميلېـږي او  په سويدن اوياكوم بل غربي هېوادكې ديو كلني څخه په وړكتو

د ژبې علمي زده كړه هم له همـهـغـه  ي نو و ټول چاپېريال يې همهغې ژبې احا طه كړى

( ځـايــه څــخـه شــروع كــېـږي  ال تـر زوكـېــدو دمـخــه غــږونــه. كــه څـه هـم مـاشــوم آن

اوري،دمورغږ پېژ ني ،خندا،خوشالي،خپګـان، ژړااو پـرېشـانـي اوري پـوهـيـږي 

نوكله چې ما شومان له وړكتون، ښـوونـځـي اولـوبـوڅـخـه) اوعكسل العمل ښيي،

كورته راشي له همهغو كړو وړو غږونواو آوازو څخه اسـتـفـا ده كـوي كـوم چـې پـه 

وړوكتون اوښونځي كې يې له ښوونكو او نورو ماشوما څخه اورېدلي، لـيـدلـي او 

په كور كې هم هغه كم وخت چې ماشوم ويښ وي كوم حركات او غږونه. زده كړي وي 

ــو  ــن ــدي د وا ل چــې كــوي

اومشرانو له پاره خوراخو 

شحالو نكې، په زړه پوري 

ــانــدي ويــاړي بــې  اوور ب

لدې چـې پـه را تـلـونـكـي 

وخت كې دماشوم مورنـۍ 

اويا پالرنۍ ژبې زده كړې 

د  ته كومه پا ملـرنـه ولـري

ماشوم په ژبه،سـاعـتـېـري 

اوفكرورګډېږي آن تـردې 

چې خوب هم په همهغه ژبه 

د. ويـــنـــي د ژبـــپـــوهـــانـــو

مطالعو او تجربو له مخـې

ويالى شم چې له هـمـدغـه 

د مــاشــومــانــو لــه  ځــايــه

د مورنـۍ ژبـې  خولو څخه

. لوېدل پيليږي

 پاى

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال
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 خـــبـــرتـــيــــــا
!په سوي６ن ک＋３ دنووافغاني ک６والودپاملرن３ وړ

دافغانانوعلمي اوفرهنگي مركزمشرتابه جرگه دخپلوټولـنـيـزواوفـرهـنـگـي

، ټولوهغـو افـغـانـى كـډوالـوتـه كـوم چـې  خدمتونودسرته رسولوپه لړكې

ديوكال راپدې خوايې په سوېډن كې داوسېدوقانونى حق ترالسه كـړئ وى 

،د مالمويادهغه په شاوخوښاروالكه ارلوف ،تراليبوري اولوند كې اوسـى 

خبر وركوى چې دسويډن دانتگراسيون دادارې په مادې اومعنوي مـرسـتـه 

په نظـر كـې لـروتـاسـودرانـه هـيـوادوال دسـويـډن دسـيـاسـي ،اقـتـصـادي 

،فرهنگى اوعلمـې چـاپـېـريـال اوپـدې هـيـوادكښـي داوسـېـدونـكـولـپـاره 

دقانونى مسو ليتو نواو صالحيـتـو،دبـيـان ،عـقـيـدې ،مـذهـب ،سـيـاسـي 

اوفرهنگى فعا ليتو نودحق او امكاناتوسره داشنا كـېـدوپـه خـاطـر النـدي 

: پروگرام پلئ كړو 

 الف

:کورسونه
.دسوېډن په ځانگړې توگه دمالمواوسكونې لنډه تاريخ-1

.دسوېډن سياسي اودولتي جوړښت-2

په سويډن كې ټولنيزې ځانگړتياوو،بشري اړيكو اومناسـبـاتـوتـه لـنـډه-3

. كتنه 

.په سويډن كې دكډوالوحقوق اومكلفيتونه-4

دسويډن دښوونې اوروزنې ،عالي اومسلكى تحصيالتودلويـانـولـپـاره-5

.دمسلكى زده كړوكورسونوپه اړوند مفصل معلومات 

.په سويډن كې روغتيايي خدماتواوله هغوي نه داستفادې بڼې ته كتنه-6

په سويډن كې دځان ،دمنقولي اوغيرمنقولى شتمنۍ دبيمه كولوشـيـوه-7

.اوگټې 

په سويډن كې دكار،استراحت اواجتماعى ښـېـگـڼـونـه داسـتـفـادې پـه-8

.هكله معلومات 

حق-9 . په فرهنگى اوسياسي فعاليتونوكښى دگډون

د اوسـېـدو شـرايـطـو-10 دكورپيداكولوطـريـقـه ،پـه بـالك اوسـيـمـه كـې

.اوڅرنگوالي ته كتنه 

اوداسي نورواړينومسايلودراسپړلولپاره دسويډن دپـوهـانـو اومسـلـكـي

كسانوپه مرسته دهرې مسلې په هكله يوه ورځ دتفريح په گډون ددوساعتـو 

.لپاره دټاكلى مهال ويش له مخې معلوماتونه وړاندي كيږي 

له تاريخي ،علمي اوفرهنگي ځايواوپدې اړوند ديوشمـيـر مـؤسـسـونـه:ب

.لېدنه اوتفريحى پروگرامونه هم په نظر كې نيول شوى دي 

ددې پروگرام دپلې كېدولپاره دټولنې په استازيتوب له ښاغلى حـبـيـب اهللا

غمخور سره چې ددې پروژې دولتي مسؤليت پرغاړه لـري دمـالـمـو دښـار 

.دهيلې دناحيې دانتگراسيون داره مرسته كوي 

هېره دي نه وى چې ددې پروگرام پلي كول به دهغه له گډون كـونـكـوسـره پـه

سويډن كـې دورځـنـيـوسـتـونـځـودحـل ،دراتـلـونـكـى ژونـددكـړنـالري پـه 

ټاكلواونوروهغوبرخوكښې مرسته وكړى كوم چـې ديـوه كـډوال لـپـاره پـه 

ل اړين اوالزمي دى  .بېگانه هيوادكښى په هغه پو هېد

دپروگرام په ټولوفعاليتوكښي گډون ازاداوداوطلبانه دى ،مـگـرزمـوږسـره

دمكمل شهرت ثبتول اړين دي ،ترڅوموږوكوالي شوپه اسانۍ سره اړېـكـي 

.ونيسواوله بلې خواداپروگرام په گټوره توگه پلۍ كړو

دپروگرام دپلې كولوټول مادي لگښتـونـه دانـتـگـراسـيـون ادارې: يادونه

يوازي دټولېدوځاي ته ورتگ دگډون كونكى پرغـاړه. پرغاړه اخيستي دى 

له ټولوهغوافغان كډوالونه چې ددې ډول شرايطو لرونكى وي اوپـدې. دى 

پروگرام كښـې دگـډون عـالقـه ولـري هـيلـه كـوو پـه النـدې بـرېښـنـا پـتـه 

:ياټېليفون تماس ونيسي 

  ghamkhor@hotmail.com: برېښنا پته
: دحبيب اهللا غمخور موبيل ټېليفون

 ستاسودالزياتوبرياواوخوښيو په هيله

د پوهنمل حاجي محمد نوزادي ژباړه
 مريخ ته ＊ه راغالست

په MetroExpressد د 21/6/2007په نامه يوي دنماركۍ ورځپاڼي نـيـټـه

ترسرليك الندي يـو پـه زړه پـوري خـبـر) مريخ ته يو امتحاني سفر وكړي ( 

:خپوركړي چي پښتو ژباړه ئي داده 

، كـوم: يادونه د هغو افغاني مينه والو پخاطـر وژبـاړل لوړه موضوع مي

د شرايطوسره برابردي او غواړي په نوموړي پروګرام كښـي دګـډون پـه  چي

! دوطنوالو دبري په هيله. هيله خپل نوم وليكي 

پخاطر دځوانو او روغو كسـانـوديـوه ګـروپ پـه) تجريدكولو( دايزولوشن

چي: لټون  يوه روحي نـاروغـي ده  Claustrophobia( دهغو كسانودپاره

لـري ). ژباړونكى. چي ورباندي مصاب انسان په تړلې اطاق كښي ډاريږي 

، دمريخ سفر به خوندورمصروفيـت نـه وي  . اويائي يوازيتوب خوښيږي

مياشتي په يـوه تـړلـې فـوالدي كـانـتـيـنـر17ټاكل شويده چي شپږ كسان به

،. كښي يو ځاي كار او ژوندسره وكړي  كله چي دكانتينـر سـر وتـړل شـي

 ، بيانو دنړۍ سره دنوموړو كسانو اړيكي يـوازي دراديـويـي څـپـو دالري

د  داروپـافضـائـي. دقيقوپه ځنډ سـره ټـيـنـګـيـدلـي شـي اوبـس40هغه هم

ددغه پروګرام پخاطر هغه كسان لټوي ترڅو پخپله خوښـه (ESA)اجنتوري 

ددغي دندي وترسره كولوته تـيـارۍ وښـئـي اومـريـخ تـه پـه يـوه فضـايـي 

اروپايي اجنتوري به ددوي دسـفـر پـه اوږدو كـي. كپسول كي سفر وكړي 

پردي موضوع باندي څيړنې ترسره كړي چي ددومره اوږده وخـت دپـاره پـه 

دغسي يوه تړلې ظرف كښي دخلګو ديوه ګـروپ ګـډ اوسـيـدل بـه پـر دوي 

پدي توګه به دغه ډله دومره موده په كانتينر. باندي څه ډول اغيزې وښندي 

كي بندي پاته وي لكه څومره وخت چي مريخ ته دتګ اوبيرته راتـګ دپـاره 

.ورځي 520پكاردي يعني پوره 

:پالن شوي بي７ن３ حالتونه
بي بي سي راديو پخپله يوه خپرونه كښي داخبره څرګنده كړه چي پـه ګـروپ

كي سره يوځاي شوي كسان بايد ودي كارته تيارشي ترڅو دخـپـل سـفـر پـه 

كـه. وخت ديولړ په پام كي نيول شووبيړنيو حاالتو سره مقابله وكړاې شې 

تروسه وسه كوښښ كـوي دفضـانـوردانـوژونـد دګـواښ سـره  ESAڅه هم 

. مخامخ نكړي خو په ځينو ضروري حاالتو كښي له كارنه چاره نشته 

دبي بي سي سره په مـركـه  Bruno Gardiniدګروپ دڅيړنو دچارو مسئول

كي ياده كړه چي دګروپ په ټاكلو او ليږلو كښي يـوازنـۍ مـوخـه داده چـي 

وليدل شي داشپږ كسان په ټاكلو بندو شرايطو كښي څنګه يوله بله سره ګـډ 

ټاكل شويده نوموړي شپږ تنه به دسفر پـه مـوده. ژوند اوګذاره كوالي شي 

د . ډالرو پوري مياشتنۍ معاش هم ترالسه كړي 6000ـ 5500كښي

!دالکولي مشروباتو ＇کل منع دي
، بايد څـو ټـكـي هغه كسان چي غواړي په نوموړي ګروپ كښي نوم وليكي

، الكولي مشروباتو اونـورو  په پام كي ولري اوهغه داچي دسګريټ څكولو

، سـن  ، جسمي كړه وړه ئي ډير مناسب مخدره موادو سره بايد عادت ونلري

د تر25ئي د50څخه نه 185كالو پوري وي او قد ئي سانتي مترو څخه جګ

لدي نه پرته بايد په روسي او انګريزي دواړو ژبو بـانـدي وږغـيـدالي. وي 

دنوموړي پروګرام په ترسره كولو سره اړوند ماهران غواړي پدي پـوه. شي 

شي چي په راتلونكي كښي وفضاته ديوه ټيم دټاكلو او ليږلو پـه وخـت كـي 

بايد كوم كوم معيارونه په نظر كي ونيول شي ترڅوهغوي يولـه بلـه سـره پـه 

اوږده موده كښي ګډ ژوند او ګډ كار ته چمتو وي اوهمدارنګه پـه بـيـړنـيـو 

ددي خبري سره سره چـي. حاالتو كښي هم دخپل كار له عهدي ووتالي شي 

، خوبياهم پكارده په عـمـلـي  مريخ ته سفرونه دنژدي راتلونكي موضوع نده

توګه دامعلومه شي چـي پـه څـه ډول دځـمـكـي اوسـيـدونـكـي دمـريـخ پـه 

چاپيريال كښي دبيشانه زياتو راډيو اكتيف تشعشعـاتـو لـه اغـيـزي څـخـه 

. وساتل شي 

 پاى

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال



17 

 پوهنمل حاجي محمد نوزادي

!راشئ تر請دام وروسته عراق و－ورو
د جـام پـه اوبـو د دار رسۍ په امريكا او عراق كې چارواكو كله چې دصدام حسين

د  ، ماپه يوه څيړنيزه ليكنه كښي ، دبـعـث ګـونـد او صـدام( ومينځل پان عـربـيـزم

تر سرليك الندي دپان عربيزم په تله كښي دصدام حسين كړو وړو تـه يـوه) حسين 

ـ اسد اونورو كي تر لـوسـتـونـكـو28كتنه وكړه چي په يولړ انترنيتې سايتونو لكه 

پوري ورسيده اولكه څنګه چي ډيرو كسانو راتـه پـه ايـمـيـلـونـو او تـلـيـفـونـو كـي

، ددوي دپام وړ ګرځيدلې وه  . څرګنده كړه

د ـ8ـ1) پنامه يوي ډنماركي ژبي ورځپاڼي په خپله  MetroXpressدادې اوس

د( 2007 په قلم يـوه  Susanne  Sayersګڼه كښې ترصدام وروسته دعراق حاالتو ته

د( كتنه كړي چي سرليك ئي  زه.دي) قـانـون چـلـيـږي  Murphyپه عراق كښي

ه دخـپـلـو لـيـكـنـو غواړم دخپلې پخوانۍ ليكنې په دوام ددغـه مـتـن پښـتـو ژبـاړ

، هيله ده ورته په زړه پوري به وي  :لوستونكوته وړاندي كړم

، كالي« ، درمل او ازادي په سـوغـات ..... موږ به دعراق زوريدلې اولس ته ډوډي

داهغه زيرۍ دي چي دامريكا اولسمشر جورج ډبليو بوش څلـوركـالـه.»كي وروړو 

و رساوه  . وړاندي پرعراق باندي دحملې دپيل پرمهال دنړيوالو ترغوږونو

نن راشئ دهغه راهيسي څلوركاله وروسته وګورو چي دښاغـلـې جـمـهـور ريـئـس

:وعدو په عراق او پخپله امريكاكښي خلګ په كومو سوغاتونو ونازول 

ــ دري زره امريكايانو تراوسه پوري په عراق كي خپل ژوند دالسه وركـړي او شـل1

. زره نورئي ژوبل دي 

ــ يو نامعلوم تعداد دعراق ملكي وګړې دوينو په رودونو كښـي غـرق شـوي چـي2

.پوري اټكلوي 800000څخه تر اتولكو 70000څيړونكي ئي شمير داويا زرو 

ــ نژدي څلور ميليونه عراقيان دخپلواستوګن ځايونو څخه بـيـځـايـه چـي نـيـمـه3

.برخه ئي دعراق څخه بهر وګډوالۍ ته اړ ايستل شوي دي 

ــ ډير دچارو ماهران پدي باور دي چي پر عراق باندي دامريكا دحملي پـه پـايلـه4

.كي ايران او وسله وال اسالمي بنسټپاالن ترپخوا ډير غښتلي شول 

ــ دعراق جنګ امريكاته تراوسه پوري دنژدي دوه زره مليارډه ډالرو په بيه تـمـام5

. شويدې 

كه څه هم په عراق كي دانتخاباتو دالري دولتې ارګانونه منځته راغلي چي كيـدالي

مګر پدغه ازادي كښي هيڅ يوعراقي وګړې بي ډاره. شي يو ډول ازادي وګڼل شي 

، بمونو او دنـورو تـاوتـريـخـوالـو الرو نـه  ، راكټو ندي او هرڅوك هر ګړي دمرميو

هغه ډير خوشبين كسان هم اوس دامني چي ترصدام وروسـتـه. دمرګ انتظارباسي 

ال اوږد واټن پـه مـخ كـي  داوسني خونړې حالت څخه تر يوه رښتنې ازاد عراق پوري

. دې 

د   Charles  Fergusonدپروفيسورفيرګوسن Noلخوا end  in  sight  بي پـايـه

ي شوي مستند فلم كي دعراق دجنګي چارو او اداري بيارغونې  منظره پنامه وړاند

د    Murphyترڅـنـګ داښـودل شـويـده چـي دعـراق پـه اوسـنـې ګـډوډيـو كښـي
( ، مـثـال هـغـه دايـوه (* دنظرياتو او قانون نښي نښاني په څرګنده ترسترګو كيږي

، پريږده چي خرابشي«: منلې خبره ګڼل چي  .»هغه څه چي خرابيدونكي دي
په نوموړي مستند فلم كښي دراز راز ماهرانوسره خبري شوي چي دهغوي له ډلي نـه

مـوږ لـه پـيـل نـه پـدي«: په عراق كښ دامريكايو پخوانۍ سفير پدي اړه وائي 

الري دشـر 500پوهيدو چي دعراق په مسئله كي يوازي دوي دري الري دخير او 

، هغه دا وه چـي بـايـد دشـر  ، خو هغه څه چي موږ نه ورباندي پوهيدو موجودي دي

»الرو تيرشو 500پر ټولو  .
ـ: دسولي پرابلم

پروفيسور فيرګوسن پخپله دعـراق سـره دجـنـګ مـخـالـف نـه وو او وايـي چـي

، خـو دسـولـي راوسـتـل  امريكائي وسلوال قوتونه عراق ته په صحيح توګه داخـل

نو ايا دا لدي امله وو چي چارواكو سـمـه اطـالع نـدرلـوده. هلته يو پرابلم وګرځيد 

؟ نوموړۍ پروفـيـسـور پـه  چي په عراق كښي به ددوي په ورتګ سره څه پيښ شي

د  ځـواب وركـوي او زيـاتـوي چـي»نـه« پايله كي دغه سوال ته مـنـفـي يـعـنـي

استخباراتي مسئولينو پدي هكله وحكومت ته ډيري ګټوري مشـوري وركـړي وي 

، مګر يوشمير كسانو چي دتصميم نيولو واك ئي درلود او پـه سـر كـي ئـي ددفـاع 

پخوانۍ وزير دونالدرامسفلد وو ،ټولې ګټوري مشوري ئي لـه پـامـه وغـورځـولـې

.اوپخپله ئي هم مشخص معلومات داوضاع دواقعيتونو په هكله نه درلودل 

پروفيسور فيرګوسن په ټاكلې توګه دريو پريكړو ته ګوته نيسي كـومـي چـي

كال پـه پسـرلـې 2003د    Paul  Bremerداداري بيارغونې اوسنې امريكايي مشر 

: كښي ونيولې 

، دكومي لـه مـخـي چـي بـايـد دچـارو1 ــ ده تصميم ونيو چي هغه پريكړه وځنډوي

واګي پخپله عراقيانو ته سپارل شوي واي او پدي توګه ئي يو ازادي راوستونـكـۍ 

له همدي امله وو چي دخارجي قوتونو پـه. اردو په يوه اشغالګر اردو باندي واړاوه 

. مقابل مقاومتونه راوپاريدل او پايله ئي نننۍ حالت شو 

ــ ده پريكړه وكړه چي دصدام حسين دبعث ګوند ټول غړي بايدله دولتي او اداري2

، ځـيـنـي. پوستونو څخه ګوښه شي  پدي توګه دعراق ملكي چاري سره وشليدي

كسان بيخي الدركه شول اوهيڅ داسي څوك پـاتـه نشـو چـي خـپـلـو دنـدو تـه دوام 

. وركړي 

د څلورنيم لكو كسـانـو. ــ دعراق غښتلۍ پوځ ټوله منحل او وشړلشو3 پدي ډول

څخه تر شپږ نيم لكو پوري داردو هغه غړي چي دوسلو داسـتـعـمـال سـره ئـي پـوره 

، بيكاره پاته شول  ددي سره سم دي ټولو دجنګي مهـارت لـرونـكـو. بلدتيا درلوده

. كسانو دخارجي قوتونو په مقابل كښي ودښمنې ته مال وتړل 

ښاغلې فيرګوسن ددغي دريمي پريكړې په اړه زياتوي چي حتي دعراق دپـخـوانـي

او 137000اردو  كسانو تياري وښوده چي دامريكايي قـومـانـدانـانـوامـر بـه ومـنـي

ددي پرځاي چي ددغسي كسانو څخه دښارونـو دامـنـيـت پـه. اطاعت به ئي وكړي 

 ، ، كـاراخـيـسـت شـوي واي ټينګولو كښي چي اوسني مسئولين ئي وړتيا نلري

دپراخ چور چپاول او ورانكاريو په تماشاكښيناستـل چـي لـه هـري خـوا الس پـري 

په نوموړې مستند فلم كي ښودل كـيـږي چـي دوسـلـو سـتـر سـتـر. پوري شوي وو 

ډيپوګان چور كيدل اوهيچائي مخنيوي ته زړه نه ښـه كـاوه يـا ئـي ددي كـاروړتـيـا 

. اوتوان نه درلود 

پروفيسور چارلز فيرګوسن په پاي كښي يادونه كوي چي دا التر وخت دمـخـه خـبـره

، خو پـدي شـرط  د ويټنام ترجنګ لويه وي ده چي وويل شي په عراق كښي به ماته

چي دخارجي سياست ټاكونكې مسئولين بايد ددا ډول تيروتنو دبيا تكرارولو مخه 

.دژباړې پاى. ونيسي 

——————————— 

-( يــو مشــهــور  :      Murphy   Robert  Danielدژبــاړونــكــې لــخــوا (*

د   1943څـخـه تـر 1941امريكايي ديپلومات ووچي ددوهم نړيوال جنګ پروخت

د اولسـمـشـر د فرانسي تر واك الندي دشمالي افريقا په هيوادونو كښـي پوري

د  ، تر 1944روزويلت خاص نماينده سال 1945څخه دجنرال ايزنهاور سياسي

كال كښي ئي اولسمشر نيكسن ته دخارجي سياسـت پـه 1968كار پاته شوي او په 

په. چارو كي سال مشوري وركولې  د 1964دده ياداښتونه اوخاطري  كال

)Diplomat   among   warriors      ديپلومات دجنګياليو په منـځ كښـي (

پنامه ديو كتاب په ترڅ كي چاپ شوي چي دهغه وخت دپـيـښـو پـه اړونـد دلـومـړي

. الس څخه يومهم مأخذ ګڼل كيږي 

 ！ــــوکـــ３
د ！وکو لـ７ۍ.د نوې هيل３ په دې －２ه ک３ مو ＄ينو ！وکو ته ＄ای ورک７ موږ به

د همکاريو په هيله . جاري وساتو، ستاستو

وې.1 د چا څخه پيسې پور كړې . ډيره موده له هغه سړي څخه پټ ګرځېدو. يوه سړي

نيم پور مې دربخښلى، هغه نـيـم خـو: بله ورځ سړى په مخه ورغى نو يې ورته وويل

دا: نو پوروړي ورته وويل. راكړه  ، چې دا نيم پور خداى پاك خالص كـړ بې غمه شه

.نور به هم خالص شي 

د.2 په جنگ كې يو سړى چې اكبرى نومېده شهيد شـو نـو قـومـنـدان يـې يـو نـفـر

شهيدكور ته ور ولـيـږو او ورتـه يـې وويـل چـې پـه غـيـر مسـتـقـيـم ډول سـره يـې 

كله چې دغه نفـر كـور ومـونـد. كورنۍپوه كړه راسآ مه وايه چې دى شهيد شوى دى 

ه يې ور وټكوله او ورته يې وويل چې  ؟: درواز د(د شهيد اكـبـري كـور هـمـدا دى

د ټوكو له كتاب څخه ).ښاغلي پيرمحمد باوري

ې ښځې خپل مېړه ته وويل.3 ګرانه ته راوګوره ويښتان مې لنډ كـړي دي اوس: يو

 خو به داسې نه ښكارم لكه سپين سرې؟

( اوس داسې ښكـارې لـكـه سـپـيـن ږيـرى سـړى: سړي ورته وويل چې د ښـاغـلـي.

د ټوكو له كتاب څخه ).پيرمحمد باوري

د كوربه تـه يـې.4 د چا فاتحې ته تللى و، كله چې له فاتحې څخه راووت نو يو سړى

و زه مو خيرات ته نه وم خـبـر: وويل چې  ګوره هغه بل ځل چې ستاسې څوك مړ شوى

!كړى، چې داځل مو هېر نه نشم 

د22پن％م کال پرلپس３ د زمري 1386－２ه ــ  مياشت) اسد( لمريز کال
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Barn och Läsning 
 
Jag blev ombett att bidra med något till denna tidning. För 
mig föll det naturligt att skriva om barn och läsning efter-
som jag är lärarstuderande och det är mycket intressant för 
mig att behandla ämnen som faller inom pedagogik. Under 
min lärarutbildning har skrivit många uppsatser som be-
handlar barn och barns utveckling. Här nedan delar jag med 
mig av det som jag har lärt mig under min utbildning. 
 
Att barn misslyckas med att lära sig läsa beror på att de 
saknar motivation och inte vill lära sig att läsa för att de inte 
ser det meningsfulla i det. Barn jobbar enligt ett system som 
saknar mening. De ser inte någon mening med det dem läser 
eller skriver. Oftast i böcker är det så att förförståelse inte 
framhävs och störst vikt läggs på lästekniken. Innehållets 
menings blir ersatt av formen som dominerar. Detta ar-
betssätt gör då att barnen blir uttråkade. Speciellt är det barn 
i språkligt underläge som blir mest utsatta.  
 
Att barn tappar läslusten kan bero på en hel del olika fak-
torer. Ett exempel som bidrar till att barn tappar läslusten är 
tråkig och fyrkantig material som saknar utrymme för re-
flektion, har ”torr” innehåll och som saknar mening. Klass-
miljön har också stor inverkan på huruvida barnen ser på 
läsning. Är det en klassmiljö som är mörk, saknar färg och 
form och som inte innehåller sådant material som inbjuder 
barn till studier kan det göra att barnet kanske visar mindre 
intresse för läsning. 
 
Material i form av böcker har framför allt stor betydelse för 
barnens intresse och läslust Många barn som tappar läslus-
ten beror till stor del på att de inte ser mening med det dem 
läser. Det är viktigt att böcker har sådant innehåll som är 
meningsfullt och som barnen kan relatera till sina egna er-
farenheter och upplevelser.  
 
Under min praktik som lärarstuderande har jag fått 
möjligheten att observera elever och lärare och sett hur det 
fungerar i en klass. Enligt mina observationer har jag bland 
annat märkt att pedagogens attityd, värderingar, bemötande 
av elever och sätt att prata och undervisa på har påverkan på 
barnens läslust.  
 
Hur barn förhåller sig till läsning kan även bero på de so-
ciala förhållandena. Med sociala förhållanden menar jag hur 
barnet har det i hemma miljön, i vilket område barnet lever i 
och hur föräldrarna ser på läsning. 
Är det ett barn som kommer från en hemmiljö där ingen 
läser och där läsningens betydelse inte lyfts fram blir det så 
att barnen missar hela poängen med läsning. Det spelar stor 
roll att barnet ser sina familjemedlemmar att under något 
tillfälle läsa. Som exempel kan jag använda mina egna per-
sonliga erfarenheter. Jag har en liten syster på 6 år och hon 
ser att det läses mycket i hemmet. Oftast har hon kommit 
till mig och undrat vad jag läser och varför och jag har förk-
larat för henne i vilket syfte jag läser. Hon älskar att vi läser 
för henne och hon har många favoritböcker som hon låtsats 

läser. Det är fantastiskt att hon har skapat så stor intresse för 
läsning i så tidig ålder.  
 

Muska Andar 
 

”ATT UPPFOSTRA BARN” 
 

Hur man uppfostrar barn är inte så lätt att förklara i 
några meningar. Det är ett stort ansvar. Jag tycker först 
och främst att man måste tänka noga genom om man 
kan ta ansvar och om man har tillräckligt med energi för 
att man ska ha barn. 
När man planerar att plantera en trädgård då måste man 
vara säker på att man måste orka med allt som behövs. T 
ex om det ska regna, snöa, blåsa, hagla eller de drabbas 
av någon sjukdom vad och hur ska man göra. 
 

Meningen med att plantera en trädgård är inte 
samma som att födda och uppfostra ett barn. Att 
plantera en trädgård gör man ofta under en speciell pe-
riod men att födda barn och ta ansvar för dem är en 
livsuppgift kan man säga. Man måste ha en livsplanering.  
 Alla människor har tillräckligt med kunskap om 
uppfostran, men det kan finnas stora kulturskillnader och 
möjligheter i olika samhällen. Om vi ska tänka på en sak, 
att en terrorist som har dödat tusentals oskyldiga tänker 
inte heller att han har gjort något fel. Och även vi som 
gör ibland små eller stor fel tänker aldrig att vi gjorde fel. 
 Kan vi fråga oss varför är det så? Varför ingen tar på 
sig någon skuld. Alla gör rätt i sina tankar. Vi ser oss fel-
fria i våra speglar. Eftersom det vi har lärt oss och är 
vanligt i samhälle är aldrig fel att göra. I några länder är 
det vanligt att aga barn, men i några är motsats. Både 
tänker att de har rätt. Allt detta beror bara på grupptryck 
och kultur. 
 Alltså barns uppfostran visar att hur mycket har 
föräldrarna kämpat för sina barn. Att hur mycket 
föräldrar bryr sig om sina barn.  
Om ni har tänkt på det att vissa barn alltid skryter om 
sina föräldrar och i deras ögon är föräldrar hjältar. Det 
innebär att hur föräldrar beter sig sådant lär sig barn av 
dem. Deras livs 90-95 % del tillbringas med föräldrar. 
 
Barn är som en ny kvist alltså hur man vill, kan man vända 
den. Om barnen bli vuxen då finns det lite eller inte alls 
möjlighet att ändra på deras vana. Slutligen jag vill säga 
att det är jätte viktigt att uppfostra barn bra, och lär de 
den rätta när det är lätt och lära. Eftersom de är en del av 
samhälle och det kan påverka hela samhället. Barns 
uppfostran visar föräldrarnas kunnighet.  
 

Toorpekai Agha 


