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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 افغانستان پارلمان در４يم کال په ＇ه ډول
 حاالتو ک３ پيل ک７؟

افغان اولس پوره درې كاله وړاندې خپلې رايې وكارولـې اودا را

ولـس. يې پدې خاطر وكاول شوې چې يو منتخب پـارلـمـان ولـري 

غوښتل چې ودې پارلمان ته شايد داسې وتلي پـه وطـن او خـاوره 

مين،د ملي يوالي غوښتونكي كسان الره ومومي تر څـو دا وتـلـي 

د ولس موجـوده  د اساسي قانون په چوكاټ كې كسان دافغانستان

.ستونزې حل كاندي

د افغانستان منتخب جمـهـور څو ورځې وړاندې هم دې پارلمان ته

د پيل په وياړ خـپلـه  د پالمان ددرېيم كال رئيس محترم حامد كرزي

د ټـولـو وزارت  د نوموړي په وينا كې پر انيستونكې وينا واوروله

د غونډې برخوالو ته واورول شو  ر پـوټ. خانو رپوټ په نومـوړي

كې داسې برياوې په ګوته شوې وې چې نابلد انسان سمدستـي دا 

منله چې اوسني پـارلـمـان او اوسـنـي دولـتـي اداره خـورا ګـړنـدي 

د خلكو ناخوالې وركې، بېكارې كمه شوې، ټولنيـزې  كارونه كوي

ستونزې كمې شوې ،اقتصادي حاالت او امنيتي وضعه مخ پـه ښـه 

د مخدره موادو كركيله اود هغې خـرڅـالو ورك يـا كـم  ، كېدو دي

، دټـولـو ارګـانـونـو تـر  شوى، رشوت او اداري فسـاد ورك شـوى

.مينځ، هماهنګي اوتفاهم خو را ډېر پياوړى شوى اوداسې نور .. 

اما كه دا رپوټ اود ارګانو كار تحليل او وڅېړل شي نـو سـړى لـه

د  ورايه پرې پوهيږي چې دافغان ولس پرتې ستونـزې او نـاخـوالـې

او هغه منل شـوي وظـيـفـې چـې. پخوا په شان په خپل ځاى پاته دي 

اړونده ارګانونو ته سپارل شوې دخپل مسـولـيـت پـه چـوكـاټ كـې 

ال نورې هم درنې شـويـدي  او. سرته ندي رسيدلي بلكې د پـارلـمـان

حكومت ترمينځ كله ناكله داسې لويې ستـونـزې سـر راوچـت كـړي

اول خو په پارلـمـان كـې النـجـې. چې نورې بيا دحل څخه عاجز وي 

د كار اجندا. كله كله مشاجرو او لفظي برخورد ته سره ووځي  اصلي

.په خپل ځاى پاته شي غونډه بې پايلې پاى ته ورسيږي 

د كاغـذ پـر مـخ ولـيـكـل په حكومت كې هم يوتعداد كارونه يوازې

د عملي كولو لپاره يې څوك سم كار نكوي .شي

د مخـنـيـوي لـپـاره كـوم د راتلونكو طبعي پېښو دولتي چارواكي

كله چې يوه پېښه رامينځ تـه شـي بـيـانـو حـكـومـت. الزم كار نكوي 

پـداسـې حـال كـې. كميسونونه جوړ وي اود مرستې غوښتنې كوي 

چې حكومت بايد ټولو پېښو لپـاره مـخـكـې تـر مـخـكـې تـيـارى 

ونيسي مثآل كه سړى اوسنى ژمى په نظركې ونيسي چـې دواورو 

له امله څومره انسانانو ژوند له السه وركړو، څـومـره حـيـوانـات لـه 

د لوږې سره الس په ګرېوان دي .مينځه والړل څومره خلك

د تـر د مركـزونـو سـره قـطـع شـوي، نـورې الرې د ولسواليو الرې

د ايران او پاكستان او هم پـه داخـل كـې افيكو پر مخ بندې پاته دي

زيات كډوال په زور كډوالۍ ته مجبور شول اما په ډير تاسف چـې 

د مرستو نارې سورې پيل كړې  د پېښو نه وروسته .چارواكو

د سون موادو، خواراكي توكـو ال پخوايې حكومت ته پكار وه چې

ټـول وطـنـوال خـبـردي چـې. اونورو ضروري مواد تيار ساتلي واى 

د  زياتره خواركي توكي له ګاونډيو هېوادونو څخه راځـي كلـه چـې

پاكستان حاالت په دې ورستيو وختونو كې خراب شـوه زمـوږ پـه 

د خـواركـي تـوكـو بـيـې څـومـره لـوړې شـوې ددې كـار  هېوادكې

دمخنيوي لپاره له مخه كوم ډول تيارى نه ونيول شوى اوداسې نـور 

. په لسګونو ستونزې او مشكالت چې دولت ورسره اخته دى 

د ايتالف او داخلي وسـلـه والـو ارګـانـونـو تـر د امنيت په برخه كې

مينځ هما هنمګي نشته مثال په دې هلكه څو ځلې تيروتنـې وشـوې

د غـزنـي پـه واليـت  د قواوو له خوا د ايتالف همدا نژدې ورځو كې

د مـلـي پـولـيـسـو  د ملي پوليسو پوسته بـمـبـارد شـوه څـوتـنـه كې

.منسوبين پكي له مينځه والړل او لسګونو داسې نورى پېښې

د يـوې مـړۍ ډوډۍ او كـار پـه خـاطـر ټـول عـمـر زموږ ولسـونـه

د پيداكولو پـه خـاطـر پـه زړه  د كار د هغوى سرګردانه وه اودي چا

.سواندي ډول ګام پورته كړو

، اداري فساد، رشوت او نورو ناخوالوڅـخـه پـه د بېكارۍ ولسونه

تنګ شوي دخپلو چارواكو نه غوښتنه كوي چې هغه څه چې وايـي 

د كاغذ پر مخ ليكي نور په عمل كې پياده كړي او كـنـه يـو  اويايي

د ولس څپېړه ورته سمه شوه بيا به نه څوكۍ وي او نه مقام خـو  ځل

د وزارت او څوكۍ  د لومړي ځل لپاره د هغه لوړې له مخې چې دوى

په خاطر وكړه چې دوى به خپل ملت تـه خـدمـت كـوي دخـيـانـت او

فساد پر ضد به مبارزه كوي خپل وطن او خلكو ته صادق وي، كـه 

ج سزاوركوالى شي .څوك پر هغه سوګند عمل ونكړي اهللا
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 كانديداى اكادميسين سيستانى

مخ" اخوانيزم"د" طالبانيزم" د سک３ بل
 او زموږ وطن ته لوی مصيبت

ــزم« ــيـ ــوانـ ــوان(د» اخـ ــر داخـ مصـ

) المسلمين بنيادگرائي ايديولـوژي 

د پديده زموږ په هيوادكي دشلم قرن

نــيــمــائــي څــخــه را وروســتــه دهــغــو 

د  افغاني محصيلينو په واسطـه چـي

تحصيل دپاره مصرته استـول سـوي 

دمصردجـامـع االزهـر. وه، راوړل سو 

دپـوهـنــتـون دفـارغــانـو څــخـه يـوهــم 

و چي داخـوان الـمـسـلـمـيـن دغـړيـتـوب تـرالسـه كـولـو  برهان الدين رباني

د) 1959( وروسته هيواد ته راغـي  بـرادران( اوبـيـا پـه افـغـانسـتـان كـي

،. دگوند تهداب كيښود) جمعيت اسالمي(يا) مسلمان د ده ملگـرو دي او

د دموكراسي په لسيزه كي شروع كړل  د وحشت. خپل فعاليتونه د دي گوند

او دهشت اچوني موضع گيري هغه وخت كابليانوته په داګه سـو چـي دوي

د) تيزاب( دښځو اوانجونو پر مخ داسيد  پاشلو څـخـه كـارواخـيـسـت ،يـا

د ځيني چپي محصلينو نسونه څيري كړل  .چړو په واسطه ئې

د دغي افراطي حركت نمايندگان زمـوږ پـه هـيـواد كـي دربـانـي جـمـعـيـت

اسالمي، اودحكمتيار دحزب اسالمي او دقاضي وقاد او يـونـس خـالـص

د) 1996-1992( اسالمي حزبونه دي چي دخپل قدرت په دوران كـي  ئـې

د قدرت دساتلو ياترالسه كولوپه خاطـر ئـې  وطن بيخ او بنيادي وايست او

دكـابـل پـه ښـار كـي دخـلـكـو.د كابل تاريخي ښارئي په كنډواله بدله كړل 

، دولـتـي او  پرمال، او ناموس باندي تيري ،شخصي كورونه اوجايدادونه

ملي تولي شتمني داسي چوراو تاالسوه چي پـه تـاريـخ كـي ئـې سـاري نـه 

د دوي دخپل منځي جنـګـونـو پـه نـتـيـجـه65نژدي. درلود زره بيگناه خلك

د افغانستان بيوزله خلك مـهـاجـرت تـه اړ  كې شهيدان سول، او يوخل بيا

د دغـو. سول  د طالبـانـو پـه نـامـه ترڅو يوه بله نوي او بيساري افراطي ډله

وحشي اخوانيانو دمينځه وړلو په خاطر دپاكستـان څـخـه را ايلـه سـوه او 

و كلونو په ترڅ كي دربـانـي او  دوي وكړاي سول چي په ډير چټكي سره ،دد

د وطـن څـخـه وتښـوي او خـپـل سـيـاسـي او نـظـامـي قـدرت  گلبدين ډلي

خو دطالبان دريـځ دښـځـو پـه. فيصده خاوره خپره كړي95دافغانستان پر 

و  دوي پخپل قول او عمل تـر اخـوانـي ډلـو. مقابل كي دزغم او تحمل وړنه

د دوي سـر نـه  ډيرزيات صـادق اوسـاده خـلـك وه، پـه سـيـاسـت بـانـدي

، خو دپاكستان دنظامي استخباراتو تر اثر الندي ئـې سـيـاسـي  خالصېده

چاري پرمخ بېولې ،خودافغانستان دجامعي دپـاره دغـه افـراطـي ډـلـه هـم 

د دوي دقـدرت پـه. دتحمل وړ نه وه  د طالبانو يوه لويه بد چانسي دا وه چې

افغانستان تـه پـنـاه) دسعودي عربستان مغضوب(وخت كي اسامه بن الدن

بن الدن چي په سياسي لحاظ تر طالـبـانـو ډيـري تـجـربـي درلـودې،. راوړل 

وكړاي سول چي خپلي اغيزي دطالبانو پررهبري ډيري كړي، آن تر دې حـده 

د هـغـه  د تسـلـيـمـيـدو غـوښـتـنـه وكـړه دوي د بـن الدن كله چي امـريـكـا

دتسليميدو څخه ډده وكړه او په نتيجه كي دسپتمبرحادثه په امـريـكـا كـي 

د طالبانو دنسكورولو دپـاره  واقع سواو امريكا ته بهانه پالس ورغلل چي

د افغانسـتـان37د  هيوادونو په ګدون پرطالبانو باندي ورودانګي او دوي

.څخه ايسته كړي

" طـالـبـانـيـزم" اوهـم" اخـوانـيـزم" خو دا دواړه ارتجاعي حركـتـونـه يـعـنـي

او زموږ په وطن كـي خـارجـي پـديـدې. دبنيادگرائي دسكي دوه مخونه دي

د نيمائي څخه هاخوا موږ دغـه دواړي. دي ،نه داخلي  پخوا يعني دشلم قرن

د دمـوكـراسـي  ناوړه پديدي پخپل هيوادكي نه درلودې،خو دظاهرشاهـي

د افغان  شوروي دجگړي پـه-په لسيزه كي اخوانيزم مخ په غوړيدو شو، او

د امريكي او سعودي عربستان او نوروهيوادونو په مـرسـتـه پـه  دوران كي

د دي لوي آفت په بطن كي تر ټـولـو يـوه. منطقه كي په يوه لويه آفت بدله سو 

، چـي دامـريـكـا او پـاكسـتـان دتـوجـه و سـوه خطرناكه نطفه پـه جـوړيـد

او دغه نا مـبـاركـه مـولـود پـه. ځيني وزيږيد" القاعده"اومهرباني له بركته 

سو11امريكا كي دسپتمبرد . نټتي دفاجعي سبب

خو دمخه چي دا حادثه په امريكا كـي تـرسـره سـي ،يـوې بـلـې مـنـحـوسـې

د طالبانوپه نامه په پاكستان كي سر راپورته كړ چـې تـر اخـوانـيـزم  پديدې

پـاكسـتـانـي پـديـده ده چـي-دا پديده يوه وهابـي. ډيره خطرناكه ثابته سوه 

د استراتيژيكي سياست دتحقق په خـاطـر يـعـنـي دافـغـانسـتـان  دپاكستان

ډيورند دكرښي دالنجي دختمولو په منظور او دهـنـد څـخـه دكشـمـيـردغـج 

پـه بلـه عـبـارت طـالـبـان اوطـالـبـيـزم،. اخستلو په هدف مينځ ته راغلي ده 

د يوځاي كيدوپه نتيجه كي دپـاكسـتـان  دپاكستان او دسعودي عربستان

وزيـږيـد چـي اوس پـه) 1994( په بطن كي وروزل شو او په تيره لسيزه كي 

، چي هم زموږ هيواد او هم پـه خـپلـه پـاكسـتـان  يوه لويه بال بدله سوئ دي

. اوبيا ټوله جهان ور څخه په عذاب اود خطرسره مخامخ دي 

، د" راجـر هـاردي"د بي بي سي دمنځني ختيځ دسياسي مسايلو تحليلگر

د اصلي هدف دڅيړني دپاره سعودي عربستان ته په  كال كـي 2007وهابيت

و د.د دوو مياشتي دپاره سفركړي دخـولـي څـخـه چـي" لورنس رايـت" دي

د  جـايـزه تـر السـه" پوليتزر" دالقاعدي په باره كي ديو كتاب په ليكلو سره

دي:" كړي دي،وائي  جوهر وهابي گري اصـالـت"(د وهابيت جوهر، اصالت

دي) وهابيان( دوي:" دده په قول.) است دي. په اصل پسي او دا هـغـه شـي

د دي سبب سوئ دي چي دوي ډيركلك افـراطـي عـمـل وكـړي  "( چي آنـهـا.

و اين همان چيزي است كه باعث مـي شـود) وهابيها(  بدنبال اصل هستند؛

 لسيزه كي 1980هاردي عالوه كوي په .) آنها بسيار سختگيرانه عمل كنند 

د شوروي اتحاد پر ضد جهاديانو تـه دسـعـودي دولـت په افغانستان كي

مالي مرستو ،دامريكي اونورو هيوادونومرستوپه نتـيـجـه كـې اسـالمـي 

دي. بنيادگرايي خپل لوړترين حد ته ورسيده  د چي دافـغـانسـتـان جـگـړه

د پيداكيدو سبب سو چي وروسته  . ځيني را وزيږيد" القاعده"نطفي

راجر هاردي دحسن الملكي، دسعودي دولت دښوني او روزني متـخـصـص

موږ خپلو شاگردانـو تـه داسـي درس:" ده ماته وويل:" ،دخولي څخه وائي 

د سـمـي  د وهابيت سره مخالفت وكړي يا كافر دي، يـا وركوو،هرڅوك چي

و وژل  ، بناپردي بايد يا تـوبـه وكـاږي او كـنـه الري څخه منحرف سوي دي

( سي  )2007 سپتمبر23بي بي سي، ."

د ارزيـابـي پـراسـاس، اوس اوس پـه دپاكستان دتحقيـقـاتـو دمـوسـسـي

د   ميليون شاگردانو سـره پـه5/1پاكستان كي تقريباً لس زره ديني مدرسي

چـي نـورهـيـوادونـه لـكـه كـويـت او سـعـودى. دي هيوادكي موجودي دي

و ميليونو ډالرد دغو ديني مـدرسـو پـه واك كـي  عربستان هر كال په لسها

او. ورپريږدي د فـقـيـرو دطالبانو اوسلفى پلوي مشران خپل اصـلـي قـوت

د رپـوت پـراسـاس،. بيوزلو ځوانانو څخه را اخلي  د ملگروملتو دسازمان

د د پاكستان  ميليون نفوس كي مخ په زياتيـدو 160فقراو لوږه په شدت سره

كي. ده د وگړوفقر په سلو د دي هيواد دوشي چـي،.( فيصده ښيئ40رپوت

) آريائي سايت

د اهـدافـو د پاكستان ډاكتر خوشحال روهي،پخپل يوه تحقيقي مقاله كي

په افشاكولوكي په ډيردقت سره مـهـمـي ټـكـي تـه اشـاره كـوي او داسـي 

او) فاټا( كه پخوا به انګرېزانو»: ليكي د افـغـانسـتـان سـيـمـو تـه يـوازې

د بفر زون  په سترګـه كـتـل او لـه تـمـدن) حايل سيمې( روسانو په وړاندې

د  ، نوجنرال ضياء دغو سيمو ته په افـغـانسـتـان كـې څخه يې محروم ساتل

د پل په سترګه كتل او غوښتل يـې لـه يـوې  يوه السپوڅي حكومت پر لوري

د ډيورنډ له ستونزې څخه ځان بې غمه كړي او لـه بـل لـوري  د تل لپاره خوا

د ستراتېژيك عمق لپاره وكاروي  د هند په وړاندې په دې مانا. افغانستان

د  چې يو به وروسته پاتې او تحت الحمايه افغانستان او قـبـايـلـي سـيـمـې

د مجاهدينو بې پايه زيرمې برابرې كړي او بل كه اړتيـا  كشمير په جګړه كې

د جـرمـنـي لـه  ، چې په دويمه نړيواله جګړه كـې يـې پېښه شوه لكه ستالين

، دوي بـه  د ختيځ خواته انـتـقـال كـړل بريد څخه خپل پوځي درانده صنايع

. خپل درانده صنايع افغانستان ته انتقال كړي 



د:" ډاكــتــرروهــي ادامــه وركــوي ضــيــاءالــحــق پــه هــمــدې مــوخــه

د خپلواكۍ  په جګړه كې روڼ اندي او ملتپاله ډلې) دشورويانو(افغانستان

د خپلې خوښې تنظيمونو ته يې وده وركړه او بـهـرنـۍ  بې درېغه وټكولې او

د همدوي تر منځ ووېشـلـې  د. مرستې يې د نـنـه د پـاكسـتـان هـمـداراز ده

د ځـپـلـو لـپـاره هـم پـه پښـتـنـو  پښتون نشنلېستانواو پښتونستان داعيې

د فاټا په سيمـه 1996په. سيمو كې اسالمي ګوندونو ته وده وركړه   كال كې

، څرنګه چې ملي ــ سـيـاسـي د رأيې حق وركړل شو كې ټولو بالغو كسانو ته

د كانديدكېدو حق نه درلود نو تر ټولو زياتې رأيې مـاليـانـواو پـه  ګوندونو

د جميعت العلما ګـونـد غـړو تـر السـه  د موالنا فضل الرحمن ځانګړې توګه

او. كړې  همداراز په وروستيو ټاكنو كې اسالمي ګوندونه په صوبه سـرحـد

د اسـالمـي  صوبه بلوچستان كې بر السـي شـول او پـه صـوبـه سـرحـد كـې

د دې تـر. حكومت رامنځـتـه شـو) متحده مجلس عمل( ګوندونو ايتالفي 

 كـرسـۍ7څنګ كه په مركزي اسامبلۍ كې پخوا اسالمي ګوندونو ټول ټال

او10درلودې نو دا ځل يـې . تـه ورسـېـدې17 نـورې پـرې ورزيـاتـې كـړې

د حـكـومـت يـوه اسـاسـي سـتـن اود د پروېز مشـرف ، چې جميعت العلمأ

، تر  د آي اس 2001طالبانو مهم مالتړي ګوند دي كال وروسته يې طالبانو ته

، پـه پـاكسـتـان كـې(«.آي په مرسته پراخ پناه ځايونه وركړل  ډاكتر روهـي

)وروستي بحران او طالبيزم، اسمائي سايت

اوس هرڅوك په دي پوهيږي چي په قبـايـلـي سـيـمـه كـي نـن افـراطـيـت او

 فصيده90تر80اسالمي بنسټ پالنه دومره پياوړي سوې ده چي نن ورځ آن 

د شپږواسالمي بنسټپالو گوندونو فضـل( جمعيت عـلـمـاي اسـالم( خلك

،جماعت اسالمي، جمعيـت) سميع الحق(، جمعيت علماي اسالم) الرحمن

و حزب تنظيم اسالمي  د) اهل حديث، حزب اسالمي متحده مـجـلـس( يعني

دي) عمل په دغو گندونو كي دوه ډير سخـت دريـځ گـونـدونـه. پسي روان

او.دي) جميعت العلماي اسالمي، اوجـمـات اسـالمـي (  خـو پـه شـمـالـي

د مولوي فضل الرحمن نفوذ او دمهـمـنـد او خـيـبـرپـه  جنوبي وزيرستان كي

د دوي ترڅنگ پـه. سيموكي دقاضي حسين احمد نفوذ ډير زښت زيات دي 

د مولوي بيت اهللا مسود قوت او په بـاجـوړ اوصـوات جنوبي وزيرستان كي

د يـادولـو وړدي  دا څـلـور واړه افـراطـي.. كي دموالنا فضل اهللا نـفـوذاوس

د دوي په يوه غږدسيمي پښتانه خپل سرونه وركوي  . رهبران پښتانه دي او

د دوي دطـالـبـانـيـزم كـارخـانـي موږ دتلويزيون له الري ليدلي او وينو چي

په قبايلي سيمو كي په شدت سـره فـعـالـي دي او پـكـي) مذهبي مدرسي ( 

طالبان او تروريستان روزل كيږي او بيا افغانستان ته صـادريـږي تـر څـود 

د آرامي اوسوكالي مخه ونيسي . افغانستان دخلكو

دادي شپږ كاله سوه چي طالـبـان دقـبـايـلـي سـيـمـو دمـذهـبـي رهـبـرانـو پـه

د آي  .اس. فتواګانو اودقبايلي خلكو په مالتړ اومرسته مسلـح كـيـږي او

په الر ښونه زموږخاوري ته ننوځي او خپل تـخـريـبـي عـمـلـيـات تـرسـره. اي

د دغو بنسټپالـو پښـتـانـه رهـبـرانـوپـه. كوي او بيرته پاكستان ته ورګرځي 

د افغانستان جنوبي اوشـرقـي سـيـمـو بـانـدي دپشـتـانـه طـالـبـانـو لمسون

اودخارجي ځواكونو دبريدونو او جنګي عملياتو له كبله پرخلكو ژونـد پـه 

كه چيري دغه رهبران خپلوپلويانو ته همـدا سـبـا فـتـوا. دوږخ بدل شوي دي 

د اسالمي دولت په مقـابـل  وركړي چي بس دي نور نو دا جنګ دافغانستان

د اور لـمـبـې  كي يو ناروا جنگ دي،بيله شكه زموږ په وطن كي به دجنـګ

د اكار دوي نه كوي، ځكه چـي دوي دپـاكسـتـان دنـظـامـي  پورته نشي، خو

د دغي جـهـنـمـي سـازمـان.)آي.اس.آي( استخباراتو پخواني اجنتان دي او

څخه بي حسابه گټي ترالسه كوي او په بـدل كـي مـوږ تـه دجـاهـل افـراطـي 

، ځاني،مالي،اقتصادي،اجمتاعي، كلتوري او سيـاسـي  طالبانو په ذريعه

تاوانونه رسوي، مګر موږ دهغوي پرسر خپل ملي امنيـت ،سـيـاسـي ثـبـات 

.،اقتصادي توان، فرهنگي او تعليمي شتمني له السه وركړې ده 

په تاسف سره بايد ووايـم چـي طـالـبـان ټـول هـغـه افـراطـي ډلـي دي چـي

د ديوبند په مدرسو كـي ډيـرسـخـت دريـځـه  دپاكستان په قبايلي سيمو كي

د اسالمي شريعت دتحقق په پـلـمـه پـه خشـونـت او  سلفيان روزل كيږي او

قهرالس پوري كوي او دخپل محدود او متحجرفهم څـخـه هـاخـوااجـازه نـه 

طـالـبـان. په قبايلي سيمـوكـي.وركوي چي څوك الس دپښې څخه خطا كړي 

د قـبـايـلـي سـيـمـو څـخـه زمـوږسـرحـدي. ټول پښتانه دي  او دپـاكسـتـان

او خپل تخريبي عمليات ترسره كـوي او بـيـرتـه. پښتنوسيمي ته را ننوځي 

د پښتنولي او افغانيت. پاكستان ته ورگرځي  د دوي سره خو داثابته ده چي

د پښـتـنـو آرامـه ژونـد  ، او كه واي نو ولي زموږ دوطن هيڅ احساس نسته

تباه كوي؟ ولي زموږ مكتبونه سوځوي؟ ولي معلمان وژني؟ ولي دتعليم او 

تحصيل او دعلم دښمنان دي؟ زموږ اوالدونه خو پـه مـكـتـب كـي سـواد او 

علم زده كوي،ترڅو پخپل ښه او بد پوه سي، او په آينده كي دخپل هيواد پـه 

، اجتماعي او فرهنگي فعاليتونو كي ونډه واخـلـي او  ، سياسي اقتصادي

هيواد ته خدمت وكړي اوله دي الري نه دخپل شخصي ژوند دهوسـايـنـي لـه 

د تعليم او سـواد لـه  پاره امكانات ترالسه كړي،نوولي دوي زموږ اوالدونه

نعمته محروم او بي برخي كوي؟ دا ټول په دي خاطر زموږ پرخـلـكـوبـانـدي 

تطبيقيږي چي پاكستان نـه غـواړي زمـوږ اوالدونـه پـه خـپـل وطـن كـي 

د پـاكسـتـان  دعصري علومواو نني تكنالوژي امكاناتو څخه برخمن سـي،

دناپوه طالبانو په ذريعه زموږ مكتوبـونـو)اي.اس.آي( نظامي استخبارات 

ته اور وراچوي، دښوونځيو دروازي تـړي او مـعـلـمـان، عـلـمـا اودقـومـي 

مشــران وژنــي تــر څــوزمــوږ اوالدونــه بــي ســواده پــاتــه ســي او دعصــري 

د دوي په نظر عصري مـكـتـبـونـه دالـحـاد او كـفـر. علوموڅخه برخمن نشي 

خو دوي پـه. ځاي دي اود انسان دپاره صرف دشريعت زده كړه كفايت كوي

. كال په شا وغورځوي1400خپل دغه ډول كړو وړوغواړي زموز وطن بيرته 

د علم ،فرهنگ،هنر او تمدن سره دشمني لري او متاسفانه طالبان نه يوازي

د  د وطن تاريخي آثار دتوپ او توپك په وسيلـه لـه مـيـنـځـه وړي، بـلـكـي

علمي موسساتو او صحي مركزونو اوحـتـي دپـاخـه او ډمـبـر سـړكـونـو پـه

22دبيلگي په توگه دجنوري پـه. مقابل كي هم خپل ضديت او دښمني شيي 

ويشتمه نيټه كي دوي دگرشك په ولسوالي كي هغه موټـرانـو تـه اور ور

.واچول چي شگې او جغلې راوړلې او ددوو موټر وانانوسرونه ور پرې كـړل 

سي( ) جنوري22بي بي

اوس غربي هيوادونه غواړي دا وران خاوره او داغم ځپلي خلـك لـه ورانـي

غـربـي هـيـوادونـه زمـوږسـره. او بيسوادي او ناپوهئ څخه نجـات وركـړي 

كومكونه كوي او په دي پوه سوي دي چي فقر او بيسوادي ترټولو مرضونـو 

لوي مرض اود دهشت اچوني او تروريزم اصلي عامل دي، نو دوي غـواړي 

دوي اوس خپل انساني السـونـه. دغه مرض زموږ له هيواد څخه ايسته كړي 

را اوږده كړي دي، چي موږ ته شفاخاني اوصحي كلينيكونه را جوړ كړي او 

داكتران وروزي اوزموږ ناروغان او بي درمل خلكوته دوا او درمـل بـرابـره 

كړي او زموږ بيوزله خلك له ناروغئ او بـدبـخـتـي څـخـه راخـالص كـړي، 

پرسندونو باندي بندونه اود تجارت او مواصالتو دپاره سړكونه جوړ كـړي 

او طبيعي زيرمي او منابع په كار واچوي ترڅو دبزگرانو اوبيكـار خـلـكـوتـه 

خو دطالبانو په نظر زموږ خلك اوزموږ بچيـان. كار برابر سي،او داسي نور 

او هغه مسلمانـان چـي دكـافـرانـو مـرسـتـي تـرالسـه. دښه ژوند لياقت نلري 

كوي، هغوي هم كافران دي خو پاكستان هرڅومره مرستي چي دامـريـكـااو 

ي نه .نورهيوادوڅخه ترالسه كوي، خير دي كافركيږ

جـرمـن آنـاليـن كـي-ښاغلي داكټر سراجي يوه په زړه پوري مقاله په افـغـان

، دلته دوه پراگرافه رانـقـل وم  ! طـالـب جـانـه»لري چي زما خورا خوښ سو

تـا داسـي. كـيـسـه رښـتـيـا سـوه) كفن كش اوبچه كـفـن كـش( ستا په راتگ

كارونه وكـړ چـي دپښـتـون نـوم، فـرهـنـگ او شـوكـت دي لـه خـاوروسـره 

لـمـړي تـا خـپلـه وژنـه،. برابركړ،او لوړه شمله دي ورته په ځمكه را وويشتـه 

بيائي دافـغـان. سوځنه، دښونځي بندونه، وراني دپښتون دكورنه راپيل كړ 

دانـجـونـي.. په كوركي دورونو ميشتوقومـونـوتـرمـيـنـځ دنـفـاق اور بـل كـړ 

دافـغـانسـتـان. شونځي دي وتړلي،ښځينه كاركونكي دي په كور كښينولـي 

د ددي خاوري دتيرونسلونو، دپرتمين تاريخ او وياړ نښـه  تاريخي آثار چي

را. وه، به توپو ويشتل  په شلمه پيړي كي دي وحشت او غضـب تـوره دوره

كړ. وسته دخلكوالڅـه چـي. زموږ ملي عنعنوپرخالف دي پرښځوالس پورته

وطـن دي پـه لـوي. حتي دماشومانو له خولي دي خندا او خوشي واخيستـه 

زندان بدل كړ او په دي توگه دي دپوهي، فرهنگ او پښتونولـي ضـد خـپلـه 

په.توره څيره وشووله  كې4پاتې  مخ
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 ...د سک３" اخوانيزم"د" طالبانيزم"
تـاسـره نـه!. طالب جانه: داكتر سراجي خپلي ليكني ته داسي ادامه وركوي

تـه نـه دخـپـل وطـن لـه. مينه سته او نه له قام سره زړه سـوئ) مور(د وطن 

ته دبـل پـه الس جـوړشـوي. تاريخ نه خبر ئي او نه دپښتونولي ماهيت څخه 

اوس. چي هغه هرخه درته وائي،ته ئي ورسره كـوي.ئي) مصنوعي نانځكه ( 

د وينو پـه  دي هم دتوپك خوله وپښتون ته نيولي او هره ورځ دپښتون بچي

تا دپښتون قام دفزيكي او معنوي نابودي تـه مـال. څشلو خپله تنده ماتوي 

او. تړلي ده  ښونځـي سـوځـي،ښـونـكـي ،عـلـمـا، او دقـوم مشـران وژنـي،

چي. بيادجهاد نوم ورباندي ږدي  قـاتـالن) پښـتـانـه"( قـبـايـل" مشرف وائي

خو تا دا په عمل كي نړيوالوته ښيي چـي څـوك يـي او دكـوم. اوترهگر دي 

فرهنگ خاوندئي؟ دكړو وړو دي معلوميږي چه ته پښتون نـه ئـي، خـو څـه 

وكړو چي دپښتون دشمنان ستا نوم دپښتون سره يو بولي او پـه دي تـوگـه 

ستا ټول غير انساني، غير اسالمي او غير افغاني كړونـه پـه پښـتـون قـوم 

) جنوري18جرمن-افغان«.پوري تپي

د د داكټر سراجي په تائيد دا ټكي ديادولو بولـم چـي هـمـدا اوس خو دلته

ډيورنددكرښي په دواړو خوا سيموكي فقط طالبان جنگـي او تـروريسـتـي 

او. عمليات ترسره كوي  او هرڅومره خلك چي دډيورند كرښـي پـه هـاخـوا

ديخوا يعني په پاكستان او هـم پـه افـغـانسـتـان كـي وژل كـيـږ ي،دا ټـول 

د. پښتانه دي  په دي خـاطـرنـن پـه بـيـن الـمـلـلـي سـطـح كـي پشـتـون قـام

ي  دپـاكسـتـان داوسـنـي حـكـومـت. تروريستـانـو پـه نـامـه پـيـژنـدل كـيـږ

د دوي  داستراتيژي يوه مهمه برخه قبايـلـي پشـتـانـه بـدنـام كـول دي چـي

د تـروريسـتـانـو پـه. دځپلو دپاره بايد يوه پلمه ولري  بين المللي جامعه هم

دمينځوړلو كي توافق نظر لري او دپاكستان دحكومت څخه حمـايـت كـوي 

د پـاكسـتـان  خو دا دپښتنوتعليم يافته او په اصطالح روشنفكران دي چي

او دغرب په دي سياست چنداني سر نه په خالصوي او دخپل قام دژغـورلـو 

چـي. دپاره كوم اساسي چاره پسي نه گرځي اوخـان تـه حـركـت نـه وركـوي 

ي  د نا اميدي سبب كيږ (زموږ په هيواد كي تيـركـال شـپـږ نـيـم زره. دسړي

د طالبانو او ايتالفي قوتونو په بمونو،ګولي) 6500 ملكي او دولتي خلك

چـي پـه دي حسـاب هـره. او انتحاري عملياتوپه وجه په قتل رسيدلـي دي 

دي20ورخ  ښايي په دغـه انـدازه ژوبلـه هـم. نفرزموږ دخلكو څخه مړه سوي

اټكل كيږي چي په تيره شپږو كلونو كي نژدي شل زره. خلكو ته آوښتې وي 

كي. افغانان وژل سوي وي   تنه امريكائي سرتيـري هـم 468خو په دي جگړو

د دوي چيغه اسمـان تـه خـتـلـي خپل ژوند له السه وركړي دي او له دي كبله

د دوى په وينو كي دموكراسي جريان لري خودافغـانـان پـه ويـنـه  دي، خكه

 ، همدي وجه ده چى زموږ دحكومـت او دخـلـك ږغ نـه. كي اوبه ياتروريزم

سږ كال خوتر پروسـكـال هـم زيـاتـي انـتـحـاري عـمـلـيـات پـه.. پورته كيږي 

، كـنـدُز  ، خـوسـت، بـغـالن كندهـار، كـابـل،هـلـمـنـد، كـنـر، ،پـكـتـيـكـا

اونورسيموكي تر سره سوي دي چي يوتعدادبيگناه خلك خپل ژونددالسـه 

، خداي پـوهـيـږي چـي. وركړي دي  كه دا جګړه لس كاله نورهم دوام وكړي

د باړه پـه  څومره خلك خپل ژوند له السه وركړي؟ يوه عجيبه خبره داده چي

قبايلي سيمه كي دلښكر اسالم ترنامه الندي،يوه افراطي ډله دمـنـگـل بـاغ 

په مشري خلكو ته امر كړي دي چي اسالمي كالي واغوندي اوهره كـورنـي 

د يـوي هـفـتـي پـه  خپل هغه قبرونه چي په زينتي ډبروسمبال كړي وي، بايد

هـمـدارنـگـه ټـول. ترڅ كي وران كړي او كنه نو لس زره كلدار به جريمه شـي 

خلك مجبور دي چي دلمونځ دأداكولو دپاره په پنځه وختونو كي مسـجـد 

، دغيـرحـاضـرانـو  ته حاضروي او هرڅوك چي حاضر نه وي، غيرحاضر سي

داسي ښكاري چي اوس طالبـانـي. څخه به پر هروخت جريمه واخيستل سي 

د قبايلي سيمي څخه موږ ته را صادريږي او زموږ خـلـك مـجـبـوربـه  اسالم

د دغو بيسواد اومتحجرو ډلـوتـرحـكـم النـدي ژونـد وكـړي  زمـوږ. وي چي

د عصـري اومـډرن ژونـدون  اوالدونه بايد عصري مكتبونو ته والړ نشـي،

څخه بـايـد بـي بـرخـي وي،زمـوږښـځـي دكـورونـوڅـخـه ونـه وزي او كـار 

اوپـه دي ډول. ونكړي،اوزموږ انجوني بايد مـطـلـقـاً بـيـسـواده پـاتـه سـي 

دافغانستان نيم بدن عاطل او دكار او تعليم څخه محـروم اوبـه تـر ټـولـو 

د يـوې گـولـې ډوډي. هيوادونو يو وروسته پاتي هيواد وي  تردي حده چي

د ژونـد ټـوـلـه ضـروريـات بـايـد  دپاره به پاكستانيانوالس ته محتاج وي،

، هـغـه  دخارج څخه را وارد كړي او يوازني شيئ چي كوالي شي صادركړي

دي. به تروريزم وي  آيا تردغسي شرايطو الندي ژوند كول تر دوژخ بد تر نـه

د ډاكتر خوشحال روهي په قول، دپاكستان په قبـايـلـي سـيـمـوكـي اوس  ؟

، چـې قـانـون" مذهبي او ترهګرو ډلو په ډېرو سيمو كې هـڅـې پـيـل كـړې

په نتيـجـه كـې پـه. پخپل الس كې واخلي او موازي حكومت رامنځته كړي 

 ، د قانون واكمني له منځه تـلـلـې اود بـېـالبـېـلـو مـلـېـشـو ډېرو سيمو كې

د صـوبـه  اورپكو ډلو او ياهم مذهبي پوليسو واكمني مـنـځـتـه راغـلـې او

د انـارشـۍ تـر كـچـې رسـېـدلـې  . سرحد په ځينو سيمو كـې خـبـره بـېـخـي

د ادم خېلو دره او دېره اسماعيل خان كې طالب ډوـلـه ، همدااوس په ټانك

د مومند اېجنسۍ او پېښور ترمنځ سيمـو پـر سـر  ملېشې واكمنې شوي او

، جنوبي وزيرستان او باجوړ كـې خـو. مبارزه روانه ده  په شمالي وزيرستان

د طالبانو بشپړه واكمني چلېږي او تقريباً هره ورځ يو څوك بهرنيو ځـواكـو 

د پاكستان حكومت ته دجاسوسۍ په تور ځړېدلي او يا يې سر پـرې نواو يا

دي. شوي وي  په بنـو كـې.د مذهبي ډلو ګواښونه ان تر پېښوره هم رسېدلي

كـلـدارې جـريـمـه 5000طالبانو يوه كمېټه جوړه كړې او پر هغو خـلـكـو يـې 

، تلـويـزيـون كـتـلـو او يـا پـه  ، موزيك اورېدلو ، چې څوك پر نڅا لګولې

د موزيك پر كښته كولو ونيول شي  د بـنـو. موبايل كې د راپورونو له مخې

، چـې د پوليسو آمر هم له دغې كمېټې څخه مالتړ كـړي او ويـلـي يـې دي

د فساد پـه وركـولـو كـې مـرسـتـه وكـړي پـه. پوليس به له دغه كمېټې سره

د حـجـاب  ، تـر ګـواښـل كـېـدو وروسـتـه د ښوونځـيـو نـجـونـو مردان كې

د ږيرو له خريلو څخه منع شوي  په پـېـښـور. اغوستل پيل كړي او سلمانيان

د سي ډي او وېډيو يـو شـمـېـر هـټـۍ الـوزول  ، كوهاټ او دره ادم خېل كې

د يو شمېر سندرغاړو سرونه او برېـتـونـه خـريـل شوي او په لكي مروت كې

د همدغو طـالـبـانـو دفـاع. شوي دي  په صوبه سرحد كې حكومت په ښكاره

څه موده وړاندې په صوبه. كوي او غواړي په خپله هم طالبي نظام پلي كړي 

د نفاذ يوه اليحه پخپـل  د شريعت د متحده مجلس عمل حكومت سرحد كې

پارلمان كې پاس كړه او مركزي پارلمان ته يې واستوله او دا ګواښ يـې هـم 

، چې كه اليحه رد هم شي دوي به يې پخپله صوبـه كـې خـامـخـا  ورسره وكړ

، چې پر موزيك او نڅا بـه. پلې كوي  د متحده مجلس عمل حكومت ويلي

) داكتر روهي، اسمائي سايت."(بنديز ولګول شي

د مينخ ته راوړلـوپـه د يو داسي اسالمي حكومت طالبان په افغانستان كي

خاطر خپلي انتحاري عملياتو ته شدت وركړي دي ،چي اوس پـه قـبـايـلـي 

خو زموږ په هيوادكي تر اوسه هغه دوره.سيمو كي ددوي امر ونهي چليږي 

دخلكود اذهان څخه نه ده هير سوي چي په ټوله هيواد كي فـقـط يـو اخـبـار 

د«شريعت اخبار»د پـه نـامـه«شـريـعـت راډيـو»په نامه خپريده او يو راډيو

د  بـي صـوت اوبـي( ساعتو دپاره خپري دلـي او افـغـانسـتـان ديـو6صرف

و) صورت دادي اوس پـه.. هيواد په نامـه پـه نـړي كـي شـهـرت مـونـدلـي

د پاكستان دطالبـانـو پـه تـقـلـيـد،  ، غواړي افغانستان كي دعلماو دشورا

په شونځيو كي ماليان مـقـرر. اسالمي شريعت په افغانستان كي پلي كړي 

، اوپرتلويزيوني نشراتو كي په غيرمنطقي پلموبنديزلگول، دا پيـغـام  كول

دځانه سره لري چي ډيرژر دخلكوپر ږره او كالي ،هم بنديز لوگول كـيـژي او 

، سينما ،موزيك او انترنت له مزايا څخه بي  د ټلويزيون خلك كراركراربه

خوموږ بايدپه دي پوه شو چي طالبانيزم او اخـوانـيـزم پـه خـپـل. برخي شي 

سرشت كي يـوتـربـل پـه كـمـه نـه دي او زمـوږد وطـن دپـاره دواړو لـوي 

په دغه سـبـب دادي ديـرش كـالـه وسـوه چـي جـګـړه. مصيبتونه راوړي دي 

موږ بـايـد پـه دي پـوه. ،ورانئ او انسان وژنه زموږ په وطن كي را روانه ده 

سو چي تر څو دغه دواړه شوم اومخرب پديدي زموږ په ملك او په مـنـطـقـه 

د ديـن څـخـه جـال نسـي،د  كي په سياست كي مداخله وكړي اوسـيـاسـت

منطقي خلك دارام ژوند مخ به ونه ويني او افغانستان هـمـيـش دتـرقـي او 

انكشاف له گړندي كاروان څخه پر شا پاته او ديووروسته پاتي هـيـواد پـه 

.حيث دايم خپل گاونډي هيوادونو ته به محتاج وي 

 پاي
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 محمداقا شيرزاد

!دبن ت７ون اود خلکو غو＊تن３
د افغـان 1992په كال د پينډۍ په ښار كې د پاكستان د اپريل مياشت كې

د واكدارانو په الر ښونه يو جوړ جاړى تر سـره د پاكستان اسالمي ډلو لخوا

د دريـوو  د محتـرم صـبـغـت اهللا مـجـديـدي پـه مشـرۍ شو په نتيجه كې

.مياشتو لپاره لنډ مهاله حكومت جوړ شو 

د واك پر سر خپل د جوړېدو سره سم په كابل اونورو سيمو كې ددې ادارې

د دې جګړو كفاره افغان ولس وركړه پـه زرګـونـو. مينځي جګړې پيل شوې 

د د خپل كور او كلي نه اواره شـول د كابل اوسېدونكي  زرو پـه60بې دفاع

 ....د خلكو او ملت شتمنۍ چور شوې. شاوخوا كې شهيدان شول

شو6 د طالبانو بازار ګرم د نورو ترورستي ډلو پـه. كاله وروسته هغوى بيا

د منلو وړ نه وو  د نـړيـوالـو. مرسته هغه څه سرته ورسول چې افغان ولس ته

د نـيـويـارك او واشـيـنـګـټـن پام هغه وخت افغانستان ته راواوښـت چـې

د يوه ترورستي بريد الندې راغلل  نو سمدستي نړۍ والو په بن كـې. برجونه

د افغانانو يو څو محدودو ډلو سره يو ځاى جـرګـه شـول او يـو تـړون يـې 

ددې تړون پر بنا موقته، انتـقـالـي. دالمان دبن په ښاركې سره السليك كړو

او منتخبه اداره پارلمان، اساسي قانون او يو سلـسـلـه نـور كـارونـه سـرتـه 

.ورسيدل 

د پريكړو دندو او مسوليتونو ته ځير شي نو په ډاګه دا ويالى د بن كه سړى

د هغې خالف عـمـل  شي چې دبن پرېكړى په عمل كې ندي پلې شوي بلكې

د پرېكړې په يو ځاى كـې راغـلـي چـې. كارونه سرته رسيدلي دي  د بن مثال

نړۍ وال ،ملګري ملتونه او نوې اداره مـوظـفـه ده چـې پـه نـوى اداره كـې 

، رښتين ولـي  ، كاري پوهه داسې كسان ځاى پر ځاى كړي چې كاري وړتيا

د. مـتـاسـفـانـه چـې داسـې ونـه شـول. او پـوره پـاكـي ولــري  ددې پـر ځـاى

.مصلحتونو پر بنا واكداران وټاكل شوه

د پرېكړې په  فقره اول بند كې راغلـي چـې هـغـه وخـت چـې واك پـه5د بن

رسمي توګه موقـتـې ادارې تـه سـپـارل كـيـږي لـدې سـره سـم بـايـد ټـولـې

د. وسلوالې ډلې بېوسلې شي  دنوى مـلـي اوردو، او مـلـي پـولـيـسـو كـار

نړيوالى ټولنې په همكارۍ په نوې وسله سنـبـال شـي او ده هـمـدې ټـولـنـې 

ال هـم ددې6د. لخوا نوي پوځ ته الزمه روزنه وركړل شي   كلونو په تـېـرېـدو

.كار لړۍ خورا پڅه ده

د افغانستان وسلوال پوځ خپل معياري پوهه عصري وسله هـوائـي ځـواك

په واك كې نلري په كمي لحاظ نه پوليس او نه ملي اوردو ددې جـوګـه دي

چې دافغانستان دخاورې ددښمنانو اوتل پاتې سولې په راوستلو كـې وړ 

همدارنګه په ټولو امنيتي ادارو كې هغه څوك نـه ګـمـارل. ګامونه واخلي 

د اوردو او پـولـيـسـو پـه  كيږي چې مسلكي پوهه ولري په زرګونو پخواني

د كار كولو اجازه نه وركول كيږي  .كار پوه افسرانو ته

، پـيـسـو واال، كـم سـوادان غـيـري په عوض كې اكثره واسطه لرونكـي

د كار نتيجه لږ ده .مسلكي افراد په څوكيو ګمارل شوي دى ځكه يي

د پرېكړې په درېيمه ضميمه د بن  بند كې راغلي چې مـلـګـري5همدارنګه

 كلـن تـاو تـريـخـوالـي30ملتونه، نړيواله ټولنه، او اوسني اداره بايد دتېر

د كـمـكـي د شهيدان كورنيو، اونورو تاواني شوو ته پاته شوي معيوبينو،

الس. صندوقونه جوړ اود هغوى لپاره مرستې راټولې كړل شـي  اود هـغـوى

.نيوى وشي

مګر داكار عملي نشو بلكې همدا كټګورۍ لپاره دافغانستان پارلمان كـې

يو تعداد چي څوك شهيد دى اوڅوك ندى شهيد بې مسولـيـتـه نـظـرونـه 

د يوالي پر ځـاى نـفـاق  پارلمان ته وړاندې كړل چې دا په خپله په ټولنه كې

.ته لمن وهل دي

د اداري دبن په پرېكړه كې داسې راغلي چې نوې ادراه به افغانسـتـان كـې

د بشـرپـر حـقـوقـو  ، قاچاق د مخدره موادو توليد فساد، رشوت اختالص،

تېري مخنوى اونورو لپاره وړ ګامونه اوچته وي اما په تاسف چې ددې كـار 

د ګـډ كـار  لپاره هم كټلي اود حساب وړ كارونه ندي شوي، دولت تر ميـنـځ

د. روحيه كمزورى ده  په دولتي چوكاټ كـې ټـول ارګـانـونـه پـه زړه سـوى

د سوكالۍ لپاره كار نكوي  د ژوند د ملكي وګړو او بې دفاع خلكو. خلكو

د ملي يوالـي ضـد ډلـې.د ښځو پر روا حقونو تېرى دوام لري. وژل دوام لري

، اود يوالي پر ضد كار او پـروپـاګـنـډونـو ، ژبني تعصب اوسازمانونه ملي

،. ته لمن وهي  د ملي ګټو پر ځاى شخـصـي ډله ايزې رسنۍ او نور بنسټونه

. او ميليتي ګټوته ترجيح وركوي 
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، جنرال تنى خواب رفـعـتـى (( دآريايي په ويب پاڼه كې با خواب بودن مردم

، هغه مـې ولـوسـتلـه خـوپـه )) مې بيند  مقاله راته په زړه پورې معلومه شوه

هغې كې دسپكوسپورو، ښكنځلواودكوڅې اوبازارې خبروپرته بل څه ونـه 

دليكنې وروسته ددې پاڼې آرشيف ته الړم ترڅو دې نوموړې مـقـالـې. ليدل

نورې ليكنې ولولـم چـې آيـا نـورې) دكتور نورالحق نسيمي( دليكونكې 

د  ؟ ګورم چې بله مـقـالـه يـې ليكنې لري كه نه اوكه لري دنورومحتوا څه ده

په نامه ده هغه مې هم ولوستله له نيكه مـرغـه پـه )) خاطراتې ازظاهرشاه ( ( 

هغې كې سپكې سپورې لږ خوپه هغې كې له يوې خـوا مـنـطـقـي تسـلـل نـه 

ليدل كيږي اوله بلې خوادخپل هيوادپه اړوند دهغه پوهه اومعلومـات چـې 

هغه څـه چـې مـاتـه دهـغـې پـه. بايديودوكتور ولري خورا لږاونيمګړى دى 

ليكنه كې ډير عجيب وبرېښيدل دا دي چې هغه ديوه افغان اوددې خـاورې 

داوسيدونكې په توګه ددې پرځاى چې دخپل پلرني ټاټوبي په هـكلـه فـكـر 

ددې دوو ليكنـو پـه لـوسـتـلـو. وكړي بلكه دتاجكستان په اړوندسوچ وهي 

سره مې نوره هڅه ونه كړه چې دښاغلي دكتور نورې ليكنې ولـټـوم خـويـوه 

خـبـره داده چـې يـوڅـوك. خبره مې را يادشوه چې دهغې ليـكـل اړيـن ګـڼـم 

، كلـه چـې دهـغـې سـره  و دسياسى پناهنده ګۍ په هيله اروپـا تـه راغـلـى

دنوموړې دولت دقوانينوپربنسټ مركه ترسره كيږي نـومـوړى ځـان جـنـرال 

، بې مفهومه اوله واقعيتونوليرې شيان يـې  معرفي كوي اوداسې بې ربطه

جنـرال داډول( له خولې وځي چې مركه كونكى اړكيږي هغې ته ووايي چې 

. خبرې نه كوي  ما هم كله چې دښـاغـلـي دكـتـورنسـيـمـې دا دوې مـقـالـې)

. دكتورهم دا ډول لـيـكـنـې نـه كـوي( ولوستلې دځانه سره مې وويل چې  (

داچې ښاغلى نسيمى دكومو علومو دكټرا لري اويا دطب ډاكتر دۍ مـهـمـه

نه ده خودده دمقالو محتوانه يوازې ديوه دكتور دليكنوسره سـر نـه خـوري 

، ښكنځلې، سپكې سـپـورې ،تـورونـه  بلكه دكوڅې اوبازار معمولې خبرې

اوتهمتونه دي چې معموال كله ماشومان دلوبوپه بهـيـر كـې سـره خـوابـدې 

 ، ، پـيـغـورونـه شى اوخبره يې جنګ جګړو ته رسيـږى داډول ښـكـنـځـلـې

دخپلې دې خـبـرې داثـبـات لـپـاره. تورونه اوسپكې سپورې يوبل ته وايي 

غواړم چې دهغې دوروستنۍ ليكنې څخه څوجملې را نقل كـړم چـې دهـغـې 

 دښـاغـلـى0درانقلولو څخه شرميږم چې هغه دانټـرنـيـټ لـه الرې خـپـريـږى 

(( دكتور ليكنه داډول پيليږي تلويزيون آريانا با سردسته جـالدان وقـاتـل:

َ داشت ،بازنګاه به مردې افتادكه ازسـيـمـايـش  كشتارهاى جمعى مصاحبه

،بـا وقـاحـت.... نفرت وعقده ميباريدوبا بيشرمى تمام وخيره سرى ظاهرشد 

0تمام حتى پيرامون اوضاع فعلى كشورتبصره ميكرد وابلهانه نـظـرمـيـداد 

اين جالد بې حيا شخص فاقد سواد كه سفاكې وبـيـرحـمـې اش ازآن نـاشـى

) ميشود، چون  ازلحاظ فطرت جنايتكار بارآمده لـذاتـا كـه زنـده اسـت(

 چهره كريـه زشـت وسـبـيـل هـاى0ازيك جنايت به جنايت ديګردست ميزند 

). پراوكه لب ودهانش را پوشانيده عجيب مـيـنـمـايـد د دكـتـورصـاحـب....

ليكنه سرترپايه دا ډول جملې اوكلمې لري چې دهغـې رانـقـلـول اوپـرهـغـې

ا ودهـغـې پـه اړونـد  تبصره دوخت دضايع كولواوخفګان پرته بل څه نه دى

د  دليكـنـې څـخـه غـواړم پـه) يادې ازظاهر شاه( تبصره اړينه نه بولم يوازې

لنډه توګه ددرانه لوستونكې پام الندې ټكو ته راوګرزوم كه څـه هـم دهـغـې 

په مقاله كې ډير شيان شته چې نـه يـوازې سـم نـه دي ،واقـعـيـتـونـه پـكـې 

 تحريف شويدي 
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(( هغه ليكي ظاهرشاه ازآمدن روس ها وبوجودآمدن حكومت كـمـونسـت:

، نادرشاه ميليون ها جريب زمين را درسـمـت شـمـال.... ها سخت رنج ميبرد 

(( اوپه پاى كـې داسـې لـيـكـي .... افغانستان ازصاحبان اصلى غضب بـه:

مردم با فرهنګ آرياناى كبيروخـراسـان بـزرګ اززيـرسـلـطـه... اميدروز كه 

وطنفروشان ومعامله ګران نجات يـابـنـد ومـانـنـدمـردم ايـران نـقـش مـهـم 

وارزنــده را درعــرصــه جــهــانــى داشــتــه بــاشــنــد وبــه انــتــظــار روز كــه 

سمرقندوبخارا مراكزتمدن جهانى به صاحبان اصلـى آن كـه تـاجـكـسـتـان 

د  . ميباشد برګـرد اوس غـواړم ډيـر لـنـډد دكـتـورصـاحـب دپـورتـنـيـو))

:څرګندونوپه هكله څه ووايم 

د روسانواويا دبل كوم هيواد داشغال څخه رنـځ نـه–لومړى كوم افغان به

وي وړى اويا به رنځ نه وړي كه څه هم ښاغلى دكـتـوردروسـانـواشـغـال تـه 

دۍ) راتګ( اشغال نه بلكه   آيـا0وايى چـې دهـغـې دتـفـكـر ښـكـارنـدوى

دپــرديــو ښــكــيــالكــګــرو لــخــوا ديــوه هــيــواداشــغــال چــې دهــغــې ولــس

دغالمولواودهيواددشتمنيودچوراوتاال پرته بله موخه نه لرى كوم وجـدان 

به هغه ومنى اودهغې څخه به رنځ نه وړي يوازې اويوازې به داشـغـالـګـرو 

تالې څټې اواجنټان دهغې څخه رنځ نـه وړى اوهـغـه بـه تـايـيـدوي، چـې 

بل داچې ګواكـې نـادرشـاه0دپخوانى پاچا دا ډول دريځ دستايلووړ هم دۍ 

ميليونونه ځمكه په شمال كې دهغې داصلې خاوندانو څـخـه غضـب كـړې 

بـايــد دكــتـورصــاحــب تــه ورپــه يــاد كـړم چــې لـومــړې دخــپــل هــيــواد پــه 

اړوندمعلومات السته راوړى كه يوازې په شمال كـې مـيـلـيـونـونـه جـريـبـه 

ځمكه نادرشاه دهغې داصلې خاوندانوڅخه اخيستې وى نوپـردې اسـاس 

بايد چې په افغانستان كې ميلياردونه جريبه دكرنې وړ ځـمـكـه مـوجـوده 

، ځكه چې دهيـواد ددريـمـې بـرخـې څـخـه  وي چې له بده مرغه داسې نه ده

دوهمه يې غرونه دى اودكرنې وړځمكې زياتره برخه شاړې ځمكې دى چـې 

د دې ډول ارقامو څـخـه يـادونـه ددكـتـورصـاحـب0په دولت پورې اړه لرى 

باطنې احساسات څرګندوى چې بايد په پـخـوانـيـو پـاچـاهـانـو پسـې روا

اوناروا دروغ ووايي اوپرهغـې تـورونـه ولـګـوى چـې اصـلـې مـوخـه يـي 

هيوادپه شمال اوجنوب ويشل اوبې اتفاقيو ته لمن وهل دى اوله بله پـلـوه 

د ده هـيـوادګـڼـل كـيـږى دنـيـمـګـړې پـوهـې  دافغانستان پـه هـكلـه چـې

 ددريمې خبرې پـه اړونـد چـې دآريـانـاې كـبـيـر0اومعلوماتوڅرګندوى ده 

دسـلـطـې څـخـه خـالص)) طنفروشانو(( اوخراسان بزرګ مساله ده چې دو

شى اودايران په شان په نړى كې رول ولرى بايد دكـتـور صـاحـب تـه وويـل 

شى چې كه تاسې دآرياناې كبيراويا خراسان بـزرګ خـبـره كـوۍ هـغـه نـو 

، افغانستان خاورې احتـوا  ، ازبكستان ،تركمنستان ، تاجكستان دايران

كوى او ايران څه ډول تاسو ترې مستثنى كړى دۍ دا په دې مانا ده چې لـه 

بده مرغه تاسو ديوه دكتور په صفت نه پوهيـږۍ چـې نـن مـهـال دآريـانـاى 

كبيريا خراسان بزرګ په جغرافيايي چاپيريال كې مختلف هـيـوادونـه چـې 

جغرافيايى حدودلرى اوپه نړيواله كچه هغه پـيـژنـدل–ځانله خپل سياسى 

چې0شوې دي په ټولو كې يې وطنفروشان واكمن نه دي   تاسو ته په كار ده

يوځل په غورسره ددې سيمې دهيوادونوچې داوسنې افغانستان سره ګـډه

پوله لري تاريخ ولولۍ اوبيا پرتاريخ اوتاريخـې پـېـښـو بـانـدې لـيـكـنـې 

.وكړئ 

!ښاغلى دكتورصاحب

تاسې په دې تمه يئ اوهيله لرئ چې سمرقنداوبخارا دتاجكـسـتـان خـاوره

، يا داچې دومره په تاجكيسم كـې. شى  آيا تاسو دتاجكستان تابعيت لرئ

غرق ياست چې يوازې دتاجكو په فكر اودهغوې دبـرم اوسـوكـالـۍ فـكـر 

د  ؟ څـرنـګـه چـې ځـان بـنـيـاد( كوۍ كه تاسې دافغانستان تابعيت لـرۍ

آيا تاسوپه. مشر ګڼۍ چې منطقا دافغانستان ياستئ) آسيا–افغانستان 

نولسمه پيړۍ كې دخپل هيواد هغه سيمې چـې دبـرتـانـوى هـنـد اوتـزارې 

روسيې دتيريو،سياليو اودسيسوله امله نيول شـوې دى بـيـرتـه تـرالسـه 

؟ آيا تاسو دخپل هيواد اوسنې حالت نـه ځـوروى چـې لـه يـوې خـواد  شي

جنګ اوجګړوداورلمبې پكې بلې دي اواوسيدونكې يې پكې سـوزيـږي، 

پر سرنوشت يې پردى واكمن دى اوله بله پلوه هره ورځ دخوراكې توكودنـه 

لرلواودساړه له امله مري اوتـاسـې پـه دې هـيلـه وۍ چـې دا ولـس ددې 

كړاونو څخه خالص شى خوتاسې دسمرقنداوبخـارا سـوچـونـه وهـۍ چـې 

؟ ، څه ښه هيله اوهغه هم دنورو لپاره  بيرته دتاجكستان شى

، سپكوسپورو اوانديښنو څخه تـيـرشـوچـې  كه دې ښاغلى دكتور دهيلو

دهغې دزړه دخبرواصلې ټكې نه بلكه فرعى خـبـرې دى خـوهـغـه څـه چـې

دهغې باطنې احساس دۍ نه غواړى هغه په ډاګه ووايـي بـلـكـه هـغـه يـې 

(( دمقالې په پاى كې راوړې اوليكى  جـرمـن– هم چنان سايت افغـان 000:

آنالين را مطا لعه كردم درباره هفت ثوروشش جدى وپيامدهاى نـنـګـيـن 

آن تنها عليه ببرك كارمل خشنترين دشنام ها داده شده اما نامـې ازجـنـرال 

د ښاغلـى دكـتـور0)) تنى برده نشده كه هويت اين سايت را برمال ميسازد 

؟ هـغـه ددې نسيمى وروستۍ جمله ښيي چې هغه دڅه شى څخه رنځ وړي

څخه رنځ وړي چې ولې دببرك كارمل په هكله نورو هغه څه نه دى ليـكـلـي 

 داچې نورو دكارمل په اړوند څـه لـيـكـلـى اوپـه0څرنګه چې دى فكركوى 

كومـه انـټـرنـيـټـې پـاڼـه كـې خـپـاره شـوى اويـا داچـې ددكـتـورنسـيـمـى

دشهنوازتڼى په اړوندڅه ليكلې دي زه نه غواړم تبصـره وكـړم تـاريـخ ددې 

د تـيـرومشـرانـو،غـازيـانـو، امـيـرانــو،  دووتـنـواوهـمـدارازدافـغـانسـتـان

پاچاهانو، سياستوالواونوروځواكمنو، ځواكمنوڅيرواوشخصيتونـو پـه 

 خـوهـغـه څـه چـې زه يـې0باب خپل بيرحمانه قضاوت كړى اووبه يې كړي 

اړايستم دده په وروستيودوو مـقـالـو تـبـصـره وكـړم هـغـه دادى چـې يـوه

، څيړونكى اودقلم خاوندته نـه ښـايـي چـې پـخـپـلـو لـيـكـنـو كـې  ليكوال

، سپكې سپورې اوښكنځلې دكوم چا اويـا كـومـې  دكوڅې اوبازار خبرې

ډلې په پته استعمـال كـړى پـه تـيـره چـې هـغـه دلـوړوزده كـړواودكـټـرا 

د0خاوندهم وى  ،) آسيا–بنياد افغانستان( ښاغلى دكتور چې مشـردۍ

خودهغې دليكنو محتوا دنوموړى بنسټ دنامه سـره هـيـڅ سـر نـه خـورى 

ښاغلى دتـاجـكـسـتـان اويـوازې دتـاجـكـانـوپـه هـكلـه فـكـركـړى دهـغـې 

، برم اوسوكالۍ په هيله ژونـداوهـلـې ځـلـې كـوى، ده تـه پـه  دپرمختګ

) آسـيـا–بنياد تاجكسـتـان( كاروه چې دهرڅه دمخه دنوموړې بنسټ نوم 

كيږدي ترڅو دهغه تفكر اوباطنى احساسات لږ تـرلـږه دهـغـې دنـامـه سـره

مطابقت ولري اوكه په راتلونكې كښې څه ليكـي هـڅـه وكـړي چـې دقـلـم 

 پاى.عفت په پام كې ونيسي 

 پنځه دېرش پښتو قاموسونه په ليكه شوه

د نړۍ والې ورځي په ترڅ كي قاموسونه ټكى كام وېب پاڼي دمورنۍ ژبې

د. شپږدېرش پښتو قاموسونه پر ليكه كړه په دغو آن الين قاموسونو كي

د اكاډمۍ دپښتو پښتو تشريحي  د علومو پخوانيو قاموسونو لكه

قاموس، پښتو دري قاموس اود پښتو انګليسي قاموس ترڅنګ داسي 

ددغو. نوي قاموسونه هم پر ليكه شوي دي چې ترمخه په بازار كې نه وه

د هغو سترو ژبو سياله  د نړۍ د آن الين كولو وروسته پښتو قاموسونو

. شوه، چې ګڼ شمېر آن الين قاموسونه لري

.د قاموسونو ټكى كام مسؤل چلوونكي احمدولي اڅكزي دى

په دغه قاموسونو كې پر نورو ژبو برسېره سويډني او ډنماركي قاموس هم

شئ. شته  :په الندې انټرنټي پته ټول قاموسونه پيدا كوالي
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 حبيب اهللا غمخور

د ا請لي اوس５دونکو په توگه د افغانستان  کوچيان

 پرلپسې دوهمه برخه

 كه پښتون اوكه تاجك كه تركمن يې

 كه ازبك اوهزاره ددې وطن يې

 دښمن غواړي چي له مانه تاجداكړى

 پام دي وكړه ته اعضا ددي بدن يې

درنولوستونكوماته په افغانستان كې ميشت قومونه ټول افغانـان برېـښي

اوټولوته ددرناوى په سترگه گورم ،ټول ددې باغ چې نوم ئې افغانستان دي 

.ښكلي گالن گڼم دهرگل دبوټې په مړاوي كېدوباغ خراب ښكارى 

مگـر لـه بدمرغـه. زه دافغانستان دهر قوم په تاريخ اواوسنېو وياړنو ويـاړم

كله كله مې يوشمير پـردي پرسـته ،افغـان اوپـښتون دښـمنه دې تـه اړباسـي 

چې ددوي دتورواوكرغېړنوموخودبربند كېدوپه خاطر قلم راواخلم اوهرڅـه 

كه زمـا لـه دې ليكـنې نـه دقـوم پرسـتۍ ډيـر انعكـاس. په خپل نامه ونوموم 

ــم  ــره اوس ــگ نظ ــدي تن ــم دوي غون ــي زه ه ــه دۍ چ ــي دان ــدف م ــده ه . ځلې

خودځينو واقيعتونودراسپړلو له مخې مجبور يم دپښتنودرواحق څخه چـي

كـه. يوشمير بې وطنه ورباندي دتيرى خيـال پـه مغزوكـې پـالي مالتـړ وكـړم 

داكار دبل قوم په مقابل كې وسي ورته عمل به تر سـره كـړم ،ځكـه نـه غـواړم 

ــدي  ــدو بان ــر راپيداكي ــالف پ ــاق او اخت ــرمنځ دنف دپرديونوكرانودقومونوت

ددې ليكـنې پـه اړونـد لومـړئ برخـه كـښي مـاديوه ښـاغلي چـي. بريالي شي 

دنامه دمخه ئي دډاكتر كليمه ليكل شـوې وه دهغـه بـې بنيـاده اوبـې اساسـه 

ليكنــه وڅــېړل اولوســتونكي بــه پــدې پوهېــدولي وى چــې ډاكــتر صــاحب 

نورالحق نسيمى پر حق نه دي ،له بدمرغه يـوازي دا ډاكـتر نـه دى ،كلـه چـې 

مي دادوهمه برخه ليكل نورداسي ډاكتران هم راپيداشول ،چي زه به ئـي پـر 

خپل ځاي دكوچيانو په هكله دبې بنياده ليكنـو لنـډى جملـې ددوي دغلطـو 

د بېلگوپه توگه راواخلم  .نظرياتواودپښتنو سره ددښمنۍ دبربنډ احساس

 كالـه پخـوا يـو شـا عـر بـاقي قـايلزاده چـې80زمادخبري پخلۍ له نن څخـه

و په خپل شعر كې پخپل احساس داسي بيانوي :دشعيه مذهب پيرو

و مغل و ازبك و قزل و تاجك  پشتون

ز دفتر ملي روان كشيد  اين اسم ها

، همه  فقط به نام افغان ستان

و مطلب خود شادمان كنيد  اييد جمع

تر كومه ځايه چې دكوچيـانولوي اكثريـت پـښتانه دي اولـه بلـې خـوا همـدا

ــړې  ــى ك ــښي رالوڅ ــسې پ ــښتنو كوچيانوپ ــه پ ــوازي پ ــوهم ي دپرديونوكران

، زمادليكنې زياتـه برخـه بـه پـښتنوكو چيانوتـه وقـف  اومټى رانغښتى دي

كه څه هم ددې ليكنې په لومړي برخه كې مي دكوچيانوپيدايـښت. شوې وى 

ته اشاره كړي ،خودځينو اړتياو اودمسلې دراسـپړيز پـالن داړيكولـه مخـې 

بــه ترهرڅــه وړانــدي دغــه ټكــي تــه يوځــل بيالنــډه اشــاره وكــړم چــې پــښتانه 

كوچيان لـه كومـه شـول او ولـي دوي ځانونـه افغانـان اودافغانـستان اصـلي 

؟ تاريخ ليكونكي وايـي دانـسانانودژوند دكوچـي تـوب  اوسېدونكى بولي

دغه شيوه دميالد څخـه دمخـه ددوه زرم كـال پـه پـاي كـي راشـروع سـوې ده 

،داچي په ټوله نړۍ كي نور قومونه هم خورا ډير دي چـې دكوچيـانو پـه دود 

ال  ، هغو ته هم كوچيان ويالي سوي او هلته يې ريـښي تـر اوسـه دژوندكوي

د قومونـو هغـه برخـه ده چـي. پاته دي  زموږ په هيـواد كـي كوچيـان دپـښتنو

، اودهغوي دمحـصوالتو لـه  دڅوزرو كالو راپدې خوا يي دڅارويوله روزني

زموږگــران هيــواد. ســوداگرۍ او تــورو كــيږديو ســره مخــه ښــه نــده كــړې 

افغانستان دميالد نه مخكښي بياتر اوسه په زرگونه كلونه ويـا ړلـى تاريـخ 

ــدونوځانگوده  ــړى دســــــترو تمــــ ــاوره دنــــ ــاړلې خــــ ددې. لــــــري داويــــ

ــت  ــي هوي ــى اومل ــه خپلواك ــښي ل ــو دوروك ــه مختلف ــاريخ پ هيوادخلكودت

داملـت پـه تاريـخ. دساتلوپه الر كې په مېړانـه خپـل سـرونه قربـان كـړى دي 

، پـه تـاريخ كـښي  كښي دجنگيالى ،غيرتى تورزن ملت په نوم شـهرت لـري

داملت هيڅ كوم زبر ځواك ته ندى تسليم شوى هر چا چې ددې غښتلي ملـت 

ــې  ــاوره كـــ ــدې خـــ ــاوري دنيولواوپـــ ــو اوددي خـــ ــرو وهلـــ ــره دډغـــ ســـ

داوسېدنكودسپكاوى اوياددوي سـره ددښـمنى تكـل كـړئ سـرئي خوړلـۍ 

.خو برۍ ئي نه دى ترالسه كړئ 

. دهيواد وتلۍ تاريخ پوه غوث خيـبري وايـي . . دغـه تـاريخي حقيقـت پـه ((

و  ډير ښه ډول څرگندوي چې درې زره كاله مخكـي پـښتانه يوځـواكمن قـوم

اوگاونــډيان مجبــور وو،چــې لــه هغــوي ســره دوســتانه اړيكــې وســاتي اولــه 

 .)) دښمنۍ يې ځان وژغوري 

د يــو آمريكايــي دغــوث خيــبرى دپورتــه خــبري دپخلــى لپــاره كيــداي شــي

. محقيــق بــروس ريچاردســن وينــا راواخلــو ،هغــه ليكــي  . . پــشتون هــا :  ((

مردمان جنگجوومستقل هستندكه از لحاظ تاريخي سـلطه وحكومـت غيـر 

آنهـا بـر افغانـستان مـسلط بـوده وبـه ايـن كـشور. ازخود راقبـول نكـرده انـد 

خــصلت وكركــتر خــاص خــودرا ازعــصر ســكندر كبــير تــا اينــدم حــك كــرده 

))اند  .1

د ــه ــاريخي زمان ــۍ ت ــستان پخوان ــدي(دافغان ــه دورې) وي ــل )) 1400((ل قب

قبـل الميـالد پـوري )) 1200(( او داوسـتاتر دورې. الميالد څخه پيل كيږي 

دوام كوي په همدغه وخت كې اريائيانو په بلخ كښي دكوچى تـوب لـه ژونـد 

2. څخه په ځايي ژوند پيل كړى دي 

: مرحوم حبيبى صاحب هم دتاريخ مختصر افغانـستان كتـاب كـښي ليكـي

م يك جمعيت بزرگ انسانان سفيد پوست )) 2500((آريائيان درحدود (( ، ق

درسرزميني كه آريانا ويجه نام داشت ،ودر واديهاي شمال آموواقع بود،در

حالت كوچى گري ورمه داري زندگى مي كردنـد وچـون عـدد ايـشان فـراوان 

گشت ،به صـفحات جنوبـى آمـو وسـرزمين بـاختر گذشـته ،ودر دامنـه هـاي 

ايـن مـردم بـه سـبب زيـادت نفــوس.شـمالي وجنوبـى هنـدوكش سـاكن شـدند 

وقبايــل ،هجرتــى بــه شــرق نمــوده وازدريــاي ســند بــه واديهــاي وســيع هنــد 

ــار  ــه درچه ــشكيل دادند،ك ــرزمين ت ــدنيت رادران س ــتند ،وم شــمالي گذش

گوئيـم )) مدنيت ويـدي((منعكس است ،وبنابر اين آنرا) ويدا(كتاب قديم 

ق ،م وجود داشت ،ودر همين كتابهاست كه نامهـاي )) 1400((،كه در حدود 

الينا مردم شـمال لغمـان) پښتون(برخي ازقبايل بزرگ افغاني مانند پكتها

ونورستان وغيره ذكر گرديـده ومـا ميتـوانيم وضـع مـدني وفرهنگـى وزبـان 

وحيات مـردم قـديم افغانـستان راازايـن كتـب معلـوم نمـائيم ،وچهـار ويـد 

عبارتست از ريـگ ويـدا ،سـام ويـد ،اتهرواويـد،يجور ويدكـه قـديم تريـن 

ودرآن نامهـاي بـسا كـوه هـاومواقع جغرافـى ورجـال.همه ريـگ ويـدا اسـت 

3. وپادشاهان وقبايل افغاني آمده است 

د كوچيتـوب پيدايـښت لرغونـو په منځنۍ اسيا او ننني افغانستان كي هـم

او. زمــانو تــه رســېږي  د كوچــي قبــايلو د زردشــتي عــصر پــه متونــو كــي

د دښمنيو ډېر بيانونه سته ال هـم سـته چـي. زردشتيانو تر منځ داسي روايـت

د پارس ستر امپراتور  ته سره لـه دې چي بېـساري) كوروش(كوچيو ساكانو

كوچـي سـاكان هغـه قبايـل دي چـي پـه. لښكر يې درلود، سخته ماته وركـړه 

تخارستان، سيستان، اراكوزيـا، مرغـاب، ننګرهـار او باميـانو كـي خپـاره 

دافغانستان په شـمالي. كوشاني امپراتوري په همدغو ساكانو اړه لرلـه. وو

او شمالي غربى واليتو كښي دتاريخي اسنادو لـه مخـې تـر نوروسـيمو ډيـر 

مگـر.پخوا يوشمير اوسېدونكو دكوچيتوب لـه ژونـد سـره مخـه ښـه كړېـده 

ــه  ــه پ ــر اوس ــم ت ــا ه ــره بي ــيراتو س ــى تغ ــصادي اوفرهنگ ــو اقت ))11(( دټول

، (( واليتونو كښي لكه ، بلـخ ، سـمنگان ، بغالن، كنـدوز ، تخار بدخشان

، هــرات ،غــور  ، بــادغيس ، فاريـاب پــښتنو دمختلفــو قومونــو )) جوزجـان

 ، ، تاتـار ، بلـوڅ ،بختيـارى كوچيان اوهمدا ډول تاجك ،ازبك ،تـركمن

و ژوند كاوه  ، عرب،پشه ئي ،گوجر ،جټ ،مغل ،جوگي اونور  چارايماق

كې8پاتې په  مخ

7 د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال



د افغانستان  ...کوچيان
 چي يو شمير ئي اوس له منځه تللي اوياله شمالي سيمونه جنوبي اوشـرقى

 همـدا ډول پـه لرغونـي اريانـاكي پـښتون قـوم تـر4. سيموته كډه شوي دي

و) بخدى(ټولوځواكمن ولس پاتې شوئ دى ،بلخ ددې قوم اصـلي ټـاټوبى

اوزردښت يا زراتوشترا دپښتنو په همدې ټـاټوبي كـې نـړۍ تـه راغـى ،دده 

پالر نيكه دبلخ پاچاهان پاتي شوي اوزردښت دشاه په كورنـۍ پـوري تـړاو 

داچـې زردښـت خپـل لقـب يـاتخلص پـښتوټاكلى اوپـه همـدې لقـب. درلود

يـې شـهرت مونـدلى و،ددې خـبري يوثبـوت هـم گڼـل كېـداي) سپين تمان ( 

چې پښتو دبلخ دشاهى كورنۍ ژبـه وه ،اويـاخودې ژبـې ددوي پـه شي

5. نزد زيات ارزښت درلوداوپه لوړه سترگه ورته كتل كېدل 

ــې ــل دي چ ــات دلي ــبري داثب دغــوث خيــبري صــاحب دالنــډ مطلــب ددې خ

پښتانه كوچيان دهندوكش په شمال اوجنـوب كـې يـوډول اوسـېدل خـو پـه 

راوروســته كــې تودوورشوگانواوســيموته داســانه تــگ پــه موخــه ممكــن 

دتگ راتگ لوري ئې داسـي تغـير خوړلـۍ وي چـې دهنـدوكش لـه جنوبـي 

ورشوگانوڅخه په ژمي دپښاورپه لور او نوروتودوسـيموته ځانونـه رسـول 

.،بله داچې دهيوادشمالي سيمه دپښتنويوه له اساسي ټاټوبوڅخه ده 

د تـر )) پښتانه دساسانيانودواكمنۍ په وخت كـې(( ښاغلي غوث خيبري

سـيد بهـادر شـاه ظفـر كاكـا: نامه الندي ليكل شوې ليكنه كې ليكـى چـې 

 كـال تـر 1400غالبـا: پښتانه دتاريخ په رنا كـې ليكـى((خيل په خپل كتاب 

ميالد مخكـي اويادهغـه پـه شـاوخوا وختونوكـې دارغنـداب پـه غـره كـي

ــره  ــاالش دغ ــره دك ــره دكونړدغ ــل دغ ــاوخواكي دگوم ــه ش ــره پ ــپين غ ،دس

،دســوات دغــره اودســند هــه دلمــر خيــتز تــر كنــارو پــوري كــوم خلــك چــې 

راغلي وو، او ميشت شـوى وو هغـه نـسل آريـن وو،هغـوي پـر بيـال بيلـو 

وه. قامونو وېشل شوى وو  دريګويدد شهادت پر بنسټ هغـه پنځـه قانونـه

ــشانن،بهاالنا،اينا(( ــام) كتها،سيوا،وېــــ ــوره قــــ ــدغوقامونوكې غــــ پــــ

. پكتهاو،دغه قوم چې كومه ژبه ويل هغه پښتو وبلل شوه 

پــښتانه دآريايانولــه نــسل نــه يونامتواوننگيــالى قــوم دي دوي لومــړى پــه

د  بخدي كې اوسيدل اوله هغه لومړى ټاټوبي څخه دوي دهغه ځاي پـه نامـه

له) بخت ،پكهت ،پښت (  م 1400 نـه تـر 1000په نوم له خپلي زړې ژبې سره ق

دوي خپـل دبخـدى. پوري دآباسين دغاړواودهيواد ختيځو غرونوته الړل

،پكهت ،پښت نـوم دخپلـي زړې اوتـاريخي ژبـې سـره يوځـاي وسـاته اوتـر 

6. اوسه هم په دغه نامه اوپه دغه ژبه مشهوردي 

څرنگه چې تر لسمې هجرى پيړى پوري دپښتنو ډيره برخه كوچيان وه ،كله

چې موږ دپښتنو نوم اخلو دتاريخ په هكله يې خبري وكوو داپدې معنـا ده 

له دې امله په هيڅ منطـق اودليـل. چې موږ دكوچيانوپه هكله هم بحث كوو 

ــستان  ــه افغان ــوك ل ــان څ ــوري كوچي ــير عب ــه غ ــم لك ــان ه ــوري كوچي عب

.اوافغانانوڅخه نشى جال كوالي 

د ويـدا  پښتنو اوددوي دژبې دتاريخ اوقدامت لپاره كېداي شي مخالفين

پـسله هغـه بـه پـدې پـوه.، اوستا ،اونوروتاريخي كتيبو ته مراجعه وكـړى

.شي چې دا وطن دچادى ،اوڅوك پكښي مسافر اوسى 

رابشو دېته چـې كوچيـان څـوك دي اوكـوم ډول اقتـصادي اوټولنـيز ژونـد

؟  لري

 کوچيان ＇وک دی
، دپـسو او كوچي هغه چاته ويل كيږي چي په تـرور خيمـو كـي ژونـد كـوي

ــوگانو  ــايونو اوورش د څړځ ــه ــارويو ت ــو څ ــت وي او خپل ــو بخ ــه روزل وزوپ

دپيداكېدوپه منظور دكال په مختلفو فصلونو كي له يوه ځـاي نـه بـل ځـاي 

كوچيـان دكـوچ او بـاروړلواو راوړلـو پـه منظـور اوښـان هـم. ته كوچ كـوي 

كوچيــان دژونــد ټولــي اړتيــاوي دڅــارويو دمحــصوالتودخرڅالوله. روزي 

پـــه نـــوم  (( (Nomandes)كوچيــان پـــه انگليـــسي ژبــه.الري پــوره كـــوي 

، ديونانـــي  ( Nomader)يادشـــوى دي،پـــه ســـويدني ژبـــه ورتـــه نومـــادر 

(Nemein)  د كوچيانـو.له كليمي سره چي دڅرېدلو په معنا ده ارتباط لري

پـه پـښتو اودرى ژبـه كـې هـم لـه. دپيژندلو بيلگه هم دڅـارويو څرېـدل دى

. كوچيتوب سره دڅارويو روزل اوپوول ئې ځنگړې بېلگه ده 

د افغانستان په كوچيانوكي پښتانه، بلوڅ، ازبك، تركمن، قرغز، هزاره،

فېروزكوهيان، جمشېديان او ايماق سته، خو يولوي اكثريـت يـې پـښتانه

.دُراني او غلجي كوچيان: پښتانه كوچيان دوې ستري څانګي لري. دي 

دُرانيودقـوم پـوره نيمـايي كوچيـان اونـور ئـې د دالفنسټن دبيان له مخې

7. كروندگر دي 

ديــادولو وړخــبره ده چــې دالفنــسټن لخوادكوچيــانو اوپــښتنو پــه اړونــد

ــه  ــانگړې توگ ــه ځ ــه تيرېدواوپ ــانې پ ــوى دي دزم ــوا ش ــر پخ ــات ډي تحقيق

دُرانيــو اوغلجيــو35داورســتيو  د  كلنــو كورنيــو نــاخوالواودجگړې دوام

كوچيانوپه شمير كـې لـوي تغـير راوسـت پـدې معنـا چـې اوس دكوچيانـو

شـــمير دهغـــه وخـــت پـــه تناســـب چـــې نومـــوړى عـــالم څېړنـــې كولـــې كـــه 

زمـاددې. دنوروقومونودشمير له زياتيدو سره پر تله كړو ډير لـږ شـوى دى 

خبري پخلۍ زموږ پياوړى ليكوال اوڅېړونكى ښاغلي معصوم هوتك په 

خپلــه ليكنــه دكوچيــان اودهغــوي دتلــو راتلــو لرغونــي الري كــښي كــوى 

((دتاريخ پوهانو دڅېړنو په حواله ليكې  دُرانيو كي اڅكزيو او نورزيـو: په

د شــلمي پــېړۍ پــه دويمــه نيمــايي كــي ســوداګرۍ تــه مخــه كــړه او مــخ پــر 

د كندهار په ښار كي يـې. ښاپرونو ورمات سول دوى زياركښ خلك دي او

په لږ وخت كي لويي لويي تجارتي كوټۍ تاسيس كړې او پـه كابـل، هـرات 

د ليالمـي  د او مزار شريف كي يـې مـالونو لـوى لـوى ماركيټونـه پرانيـستل او

8)) سوداګرۍ تر څنګ لـه محلي مځكه والو څخه جايدادونه هم رانيول 

د پراخوالي پـه بـاب ليكـي د سيمي د غلجيو ((الفنسټن دا بـه ډېـره ګرانـه:

د ټولو هغو وړو ناوو بيان وشي، كومي چي تر هنـدوكش او سـپين  وي چي

د پاســه هغــه ســاړه او تــاوده  د غــرو ډډي او غــره پــوري غزېــدلي دي او يــا

د غلزيـو" دى زيـاتوي ". ميدانونه مشخص شي، كـوم چـي غلـزي يـې كـري 

د يوه داسي متـوازي االضـالع پـه شـكل دى، چـي اوږدوالـى يـې يـو ملك

9. )) سلواتيا ميلـه او سور يې نژدې پنځه اتيا ميلو ته رسېږي 

دسليمانخيلو(د غلجى كوچيانو لوى قومونه تره كي، ناصر، سلېمان خېل

پر) لويه پښه احمدزى  ښاخو ويـشل كـېږي اودهـر))9(( دي چې بيا خپله

، پكتيكــا ،پكتيــا  ښــاخ شــمير ئــي پــه زرهــاو كورنــى دي چــې پــه لوگــر

،خوست دننگرهـار اوكنړپـه مربوطـاتوكې اوسـي خودسـليمانخيلو دلـوي 

، پكتيكا ،پكتيا ،خوست كـې اوسـى نـور قومونـه  قوم ډيره برخه په لوگر

، هوتك او توخي هم كوچيان لري پدې قومونـو كـې  ، خروټي لكه تره كى

تـره كـي چـې زيـات شـمير ئـي كوچيـان دي دغزنـي. دهوتكو شـمير كـم دى 

ــوي اكثريــت  ــل ل ــد كــوي اومالخي ــاتوكې ژون ــه مربوط ــت پ ــل والي اوزاب

 10. دااجرستان اوډير لږ دننگرهار اوشينوارو په مربوطا تو كې ژوند كوي 

خروټي كوچيان دپكتيكـا واليـت مربوطـو سـيموكې اوسـى اوپـه دوبـې

نـا صـر. دافغانستان جنـوب غربـي ،مركـزي اوشـرقى سـيموته كـوچ كـوي 

كوچيان دشمير له دركه ډير كم شوى دي زيـات شـمير ئـې دننگرهارواليـت 

په مربوطاتو او دسرخكان په سيمه كې اوسى ،يو شمير كورنۍ پـه دوبـى 

ــان اوحتــا دپنجــشيردروته هــم كوچــېږي  ــي. دكــنړ اولغم ديــادولو وژده چ

دناصرو قوم نه پوهېږم چې ولي پر دو برخو وېشل شوئ دى يوبرخه ئي تـور 

11. ناصر اوبله دسروناصرو په نوم يادېږي 

د افغانـستان دپـامير دغرونـه پښتانه كوچيان لـه لرغونو زمـانو راهيـسي

د پراخو ميدانونو تر منځ هر كال دوه ځله لـه يـوه ځـاي  د حوزې بياد اباسين

كوچيان دلنډى او اوږدې مـودې داوسـېدو ځـاي. نه بل ځاي ته كډى كوي 

تــه مېنــه وايــي ،دټولوموســمونومېني اودتــگ راتــگ عنعنــوي الري ئــې 

دابايد لـه پامـه ونـه غورځـول شـي چـې كوچيـان پـه عنعنـوي. معلومي دي 

لحاظ په ټول هيودكې داوړي اوژمي په موسم كې داوسـېدوټاكلي ځايونـه 

د رمولپــاره ئــي څړځايونــه معلــوم دي  متاســفانه پــه هيوادكــې. لــري او

دكورنۍ جگړې ناورين لكه چې ټول هيواد گډودكړدكوچيانو ژوند ئي هم 

، ددوي څړځايونه اوداوسېدوسيمي   گډوډ كړ
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همـدا دلـيـل. دجگړې په كلونوكې دځايي خلكولخوا ونيول شوې

دى چې اوس دكوچيانو اوپه مركزي افغانستان كې دځايي خـلـكـوتـر مـنـځ 

دهغو مځكوپر سر شخړې پيل كېږي كوم چې كوچيان ئـي خـپـل عـنـعـنـوي 

. مالچر گڼى ،مگر ځايي خلك اودزورخاوندان ئـي خـپـل مـلـكـيـت بـولـي 

دكــوچــيــانــو پــه پــخــوانــيــو څــړځــايــو كــي اوس دمــحــلــي زورواكــانــو

لخوادكوكنارواويانوري غلې دانې كرل كيږي اوله بلې خوا اوس يـوشـمـيـر 

افغان دښمنه ډلي اودهغوي رهبران نه غواړي چي پښتانه كوچيان دوبـاره 

د كـوچـيـانـو عـنـعـنـوى مـالـچـر  ، اوهغه ځمكي چي دغوسيموته والړ شي

دكوچيانوسره ظلم اوددوي پر قانوني. اومېنه وه دوباره هغوي ته پرېږدي 

حق تيرۍ ددې المل شوچې پدې شپږو كلونوكښي پښتنو كوچـيـانـوزيـات 

شمير كورنۍ دسمنگان ،فارياب، بادغيس، جوزجان، او بلخ له واليتونـو 

د هلمند،كندهار،زابل ،فراه او هـرات اوروزگـان واليـت  څخه اړشول چې

.څړځايونو ته والړ شي 

 كله چي دكوچي او يا پوونده كليمي مفهوم څېړو نو داټـكـۍ هـم بـايـد پـه

نظر كي ور سره ولرو چي دتاريخ په اوږدو كي څوك دكوچي په نامه نـومـول

هرهغه چاته چي ديوه ځايه بل ځاي تـه كـوچ كـوي كـوچـۍ نشـو. سوۍ دى 

.ويالي 

، ږ په هيواد كي نور كوچنۍ قومونه لـكـه جـټـان اوجـوگـې هـم شـتـه زمو

هغوي افغانان دي ،له بدمرغه په يوه دولت كښې هـم ددوي دژونـدبـدلـون 

ته پـامـلـرنـه نـده سـوې ،ځـكـه هـم تـر اوسـه ډيـرسـرگـردان او زورونـكـۍ 

، دود ،دسترو او رواج تر منځ كامـال. ژوندلري  د ډول ددغوقومونو دژوند

جوگي توكـم. هر يو توكم په بيله ژبه خبري كوي او بيل كلتورلري. فرق شته 

د مركزي اسـيـالـه الري هـمـدغـه داروپـايـي  له بخارا څخه راغلي او جټان

څگانو سلسله ده كه څه هم ځيني واي له هند يا هـنـدي كشـمـيـر نـه راغـلـي 

،خو زه پدې باور يم چي دڅگانو څوكورونه دپخوا نيو شاهانو تـر مـنـځ پـه 

جگړو كي له روپانه مركزي اسيا اوله هغه ځاي نه دافغـانسـتـان پـه لـور را 

، هـغـوي هـم ځـانـونـه  اوښتي دي او اوس دلته په افغانستـان كـې اوسـي

افغانان بولي اوپه ټولواساسي قوانينو كښي دنوروميـشـتـو قـومـونـوسـره 

گوجر هم هغه مهاجر دي چي پـه افـغـانسـتـان كـي داوسـېـدو. برابرحق لري 

لوي اوږد تاريخ نلري هغوي له هند نه اوځيني وايي له چين څخه ډير پـخـوا 

. راغلي دي 

هـغـوي مـځـكـي نـلـري پـه. گوجر دبزو، آسانو اوغويو په روزنه بوخت دي

راورستو وختوكښې يې ډيري كمي مـځـكـي دهـيـواد پـه شـرقـي سـيـمـو 

گوجر ،جـوگـى اوجـټـان. اودبدخشان واليت په شاوخاواكي پيداكړې دي 

چي په دوي كـي مـروجـه) هغسي دري( پر خپله ژبه سر بيره په پښتو اودري 

.ده خبري كوي 

 دادرې واړه قومونه په وړوتركاڼيو،اهنگريواوالسي صـنـايـعـو پـه تـولـيـد

ف دي و دوي ډيركوچني قومونه دي ،ددوي ډير والۍ ځكه مشـكـل. مصر

دۍ چي دوي خپلي پيغلي بل چاته نه وركوي او نه هم خپل ځوانانو تـه دبـل 

، اونــه ئــې هــغــوي ودوي تــه وركــوى  دهــيــواد. ټــبــر نــه پــيــغلــه ودوي

دنوروقومونو دخلكو په انډول دژوند خواريواو ستونزو له دوي نـه دشـوق 

، ځكه يي شمير كم دۍ حـتـا داسـي امـكـان  او عشق احساس اخيستى دۍ

شته چي جوگيان او جټان به دوخت په تيرېدوسره په افغانستان كـې ورك 

د يو وړوكي قوم پـه تـوگـي پـاتـه وي  . سي ،اوگوجربه التر يوه وخت پوري

دگوجرو اړېكي له پښتنو سره تر نورو قومونوښې دى ،كله چې پر دوي نـور

دوي تقر يبأ نـيـم. قومونه ظلم كوى په هغه وخت كي پښتنو ته پناه ور وړي 

ددغو پورته نومول سو قـومـونـو خصـوصـيـات يـوهـم پـه. ميشت قوم دۍ 

كوچيانو كي نشته ،د كوچيانو غوڅ اكثـريـت پـه پښـتـو ژبـه خـبـري كـوي 

اوخپله اقتصادي اړتيا يوازي دمواشيو دمحصوالتو لـه الري پـوره كـوى 

،اوبله بېلگه ئي داچي كوچيان دهيوادپه اقتصادكښي سـتـر رول او لـوړ 

پـورتـه يـادشـوى واژه. مقام لري دوي معين اقتصادي تـوكـي تـولـيـدوى 

.قومونه هيڅ وخت دكوچيانوپه اڅصائيه كښي نه دى شميرل شوى 

دنـور. كوچيان نن سبا په خپله پرونۍ بڼه اوشمـاركـي نـه دي پـاتـي شـوې

. افغان نفوس په څير زيات شوى دي 

په سلوكې دي اودهـيـواد))89(( پښتانه كوچيان دهيواد دټولوكوچيانو

 په سلوكي جوړوي )) 9،95((دنفوسو 

پــه ســلــو كــي دي چــي))11(( نــور كــوچــيــان دهــيــواد دټــولــو كــوچــيــانــو

ټـول كـوچـيـان. تـنـه جـوړوي  )) 369000(( په سلوكي 1،23دهيودادنفوس 

تـنـو تـه)) 2،354،000(( جوړوى چې شمير ئـي 11،18دهيواد دټول نفوس 

 رسېږي 

ميليونه تنه گـڼـل))30((ددې احصائيې له مخې دهيوادټولواتباعو نفوس

12. شوى دي 

البته دادمحترم واك صاحب نظر دي مگر كـه لـږ حـه وړانـدي دكـوچـيـانـو

 كـلـونـوكـې35رښتيانۍ شميره واي نودابه څرگنده شوي واي چې په تيرو 

.دكوچېانوپه اسلى شمير كې كمښت ليدل كېري

د د(( دكوچيانوپه اړوندښاغلى محمد معصوم هوتـك د هغوى كوچيان او

:د خپلي ليكنې په دوهمه برخه كې ليكى )) تلوراتلو لرغونې الرې 

د روزلـو لــه د مالـونـو پښتنوكوچيانو لـه لرغونو زمانو راهيسي نه يوازي

د وړلـو  د سوداګرى دشيـانـو د سـيـمـي پـه-الري، بلكي راوړلـو لــه الري

د هند، منځنۍ اسيا او ايـران تـر. اقتصاد كي مثبته برخه درلودلې ده  دوى

د تجارتي مالونو په لېږدولو كي ستره ونډه درلوده  دا چـي ولـي دوي. منځ

(( دې كارته مخه كړيوه محترم معصوم هوتـك لـيـكـي  عـلـت يـې يـوازي:

. مادي ګټه نه، بلكي نور عوامل هم وو

ي لــه/1 د هنـد، مـنـځـنـۍ اسـيـا او ايـران تـر مـنـځ تـجـارتـي الر دا چي

.افغانستان څخه تېرېدلـې 

د كـوچـيـانـو/2 تجارتي كاروانونو هم پر هغه مسير تګ راتګ كـاوه چـي

.كډي او رمې به په كال كي دوه واره ورباندي تېرېدلې 

د كوچيان په شمېر زيات وه، زړور اوجګره مـارخـلـك وه، وسـلـــه يـې/3

د الري غله لـه دوي نـه ويـرېـدل د دوى. درلودلـه ځكه هـمـدغـو عـوامـلـو

13. كوچيتوب ژوند ته سوداګري ور ننه ايستلـه 

هر څومره چي اقتصادي اجتماعي ،سياسي اوفرهنگى مـنـاسـبـات پـر مـخ

ځي دعلم اوتخنيك څخه داستفادي بڼه وده كوي په هغه اندازه دكوچيـانـو 

پر ژوند هم ژور اثر ښندى اوددوي دميشـت كـېـدو هـڅـه پـيـاوړې كـېـږي 

،داپــروســه پــه نــړيــوالــه كــچــه دنــړى پــه نــوروســيــمــوكښــي هــم دهــغــو 

. ولسونودژوند چې دكوچيانو په دود ژوند لري ورته اغېزې ښندى 

د يـوه خـاص په افغانستان كې هم دكـوچـيـانـو دژونـدبـڼـه ددې سـيـمـې

سـره لـه دې چـې دوخـت پـه. اقتصادي او اجتمـاعـي دور مـحـصـول دى 

تيريدوسره ډيركوچيان په همدى جغرافيايي چاپيريال كښي ميشت شـول 

.خوزيات شميرال اوس هم دكوچيتوب ژوند ته دوام وركوي 

افغانستان په نړيواله كچه ديو زراعتي اومالداري هيواد په نـامـه شـهـرت

كلنـو كـې هـر چـا چـي دحـكـومـت))88((لري ،له همدي امله په ورستيو 

واگي ترالسه كړي دخپل دولت په پـروگـرام كښـي ئـي دزراعـت پـه څـنـگ 

.كښي دمالدارى ودي اوكوچيانوژوند ته دجدي پاملرنې خبره كړې ده 

د پاملرنى او ستايلو وړ برخـه  دافغانستان په اقتصادى وده كښې كوچيان

لرى، تر ډيري مودې دولتونه دې ته اړدى چې دكوچيانـوژونـد اومـالـدارۍ

د سـخـتـو حـاالتـو. ودې ته ځانگړې پاملرنه وكړي  د ژونـد همدوى دى چه

سره يى بيا هم دافغانستان په صادراتو كى دوړيواوڅرمنواوكـورنـى بـازار 

ه  د د غوړيو ،شيدواوقرتوبرخه ځانته ځانګړى كړى  ...نوربيا. كې
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د ＇و کي８ديو او يو ＇و دانو خورما په بدل
د ن＋ترو ب７５ۍ د لمن％و،  الړې عربو ته
“كاروان”پيرمحمد

 درو４ش درانی

ــي ــشان ش ــكلي پر４ ــ３ ＊ ــواړي چ ــه غ ــوك ن  هي）
ــي ــوري روان شـ ــه و－ـ ــرې ورتـ ــه لـ ــس لـ  بـ
ــه ــه زړونـ ــي８ي دلتـ ــره ورځ وركـ ــ３ هـ  دا چـ
ــي ــاوان ش ــدې ت ــا بان ــه ت ــول پ ــ３ ！ ــه چ ــس３ ن  ه
ــ７ ــرى ك ــ３ ن ــ３ ورو داس ــرو ب ــتا ډ４ ــ３ س  زړه م
ــي ــان ش ــا ارم ــم زم ــو ه ــ７ې ن ــب ش ــ３ رقي  چ
ــبره ــه خـ ــوې لويـ ــ３ كـ ــه چـ ــه وړه خولـ  پـ
ــي ــان ش ــر دې كم ــوى ت ــ３ ل ــشى ول ــتا غ  دا س
ــه هــم ســره زر شــي ــاورې وجــود ب د درو４ــش خ
ــي ــ５زوان ش ــه پ ــ８دې لك ــه ن ــون６و ت ــه دې ش  ك

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

 نصرت اهللا الهام
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د عزت اهللا ＄واب دوه لن６ې غزل３

 اوس ايلــــه مينــــه ســــ５الب کــــ３ حــــسابي８ي
ــسابي８ي ــ３ حـ ــالب کـ ــکن％ل３ دې －ـ ــ３ ＊ـ  چـ
ــ７ه ــ８５ه راکـــ ــه غـــ ــوه کلکـــ  ډز او ډوز دی يـــ
ــسابي８ي ــه انقـــــــالب کـــــــ３ حـــــ  دا کارونـــــ
د پــير لمــس９ شــوې د بــاړې  تــه خــو اوس ســم
 ＊ـــــکلول دې پـــــه ثـــــواب کـــــ３ حـــــسابي８ي

 نــــــه کــــــي８ي اشــــــنا －ــــــوزاره －رانــــــه ده
 تــــــــا ســــــــره زمــــــــا －ــــــــوزاره －رانــــــــه ده
 زه درتــــه هــــر وخــــت３ دوعــــا －ــــان３ کــــوم
ــه ده ــوزاره －رانـــــ ــ５را －ـــــ ــه ＊ـــــ ــه راتـــــ  تـــــ
ــيروی يــــــ３ ــه پــــ ــ５ده لکــــ ــه شــــ ــه لکــــ  تــــ
 زه لکـــــــــه مـــــــــال －ـــــــــوزاره －رانـــــــــه ده

 سعداهللا فطرت

 لــمــبــه لــو－ــی دې کــ７مــه، مــ７ دې کــ７مــه
ــه ــ７م ــ７ دې ک ــه، م ــ７م ــی دې ک ــن ــل ــ５ ــپ  چــ３ س

ــ７ي ــک ــ３ ن ــم داس ــره ه ــور س ــرب ــه ت ــوک ل ＇ 
ــه ــ７م ــ７ دې ک ــه، م ــ７م ــردی دې ک ــل وم پ ــپ  خ

 دادې －ــــوره ＊ــــه ونــــه کــــ７ل! مــــر－ــــيــــه
 چــ３ ＄ــوان زلــمــی دی کــ７مــه، مــ７ دې کــ７مــه

ــده ــه! ژونـ ــودمـ ــ＋ـ ــنـ ــر４ـ ــه دې پـ ــ９ تـ ــو＊ـ  خـ
 ســم دم ســ７ی دې کــ７مــه، مــ７ دې کــ７مــه
ــدل ــ５ـ ــه کـ ــه وسـ ــه دې لـ ــدا بـ ــمـ ــا هـ ــنـ  اشـ
ــ７مــه ــ７ دې ک ــه، م ــلــی دې کــ７م ــوړ اســوي  س
 کــه روغ وای مــرګ تــه مــ３ زړه نــه ＊ــه کــاوه
 خـــو لـــ５ـــونـــی دې کـــ７مـــه، مـــ７ دې کـــ７مـــه

ــپـــلـــ３ ＄ـــوانـــ９ نـــه لـــور４ـــدل  دامـــ３ پـــه خـ
.درد دې کــ７م ســوی دې کــ７مــه، مــ７ دې کــ７مــه

 آباسين يوسفزى

 －ـل کـرم ازغـي کـ５ـ８ي حـيـران يـمـه حـيــران
 هر ＇ه په تـنـدي کـ５ـ８ي حـيـران يـمـه حـيـران
د حسن لمر چ３ درنه پورې غاړه پـر４ـو＄ـي  دا
 ＇ن， به دې خاني ک８５ي حـيـران يـمـه حـيـران
د لمبو په من＃ ک３ پروت يـم  سو＄مه هر＇و که
 بيا م３ هم يخني ک５ـ８ي حـيـران يـمـه حـيـران
د وطن حسن شناس دي چـ３ يـ３ ويـنـي  دغه
 يوې په سـپـرلـي کـ５ـ８ي حـيـران يـمـه حـيـران
د آباسين په غاړه وچ３ شون６ې ناسـت يـ３  ته
 ستا هم زنـد－ـي کـ５ـ８ي حـيـران يـمـه حـيـران

د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

 سيدجيالني جالن

 څلوريزه

 راوړه سترګې دې زما سترګو كې كيږده

 چې لوړ غرونه در ته لوړې ايني شي

د خداى سره غږيږم ته راياد شې  چې

 دا ګناوې دې جانانه تاپسې شي

 رياض تسنيم

 كـــړې خلــق وايــي چــې پــه ګــل هــم تــه ويــشتل
 شـــو خـــاورې دا ارمـــان زړه كـــې يـــو زمونـــږ پـــه

ــوې ــې يـ ــه پېغلـ ــارت پـ ــكرانه زيـ ــښوه شـ  كېـ
د  شــــو روانرا ملــــك نــــه لــــرې يــــو اللــــى

ــم يـــو زرګـــر ــيږي پـــاتې نـــه نيـــم ورتـــه نيـ  كـ
ــو ــدن يـ ــرو بـ ــپينواود سـ ــو زرو سـ ــان شـ  كـ

د! خلقــــه  كــــړئ زده مــــا نــــه كــــډې ګرځــــول
ــامان ــور س ــه اوږو دك ــاس پ ــې زوړ پ ــې م ــو چ  ش

 كـــړلر نــسكور يـــې چــې دســـترګو كچكولونــه
 شـــو شـــاه جهـــان ملنګـــۍ كـــې پـــه يـــو ملنـــګ

ــړه كـــې ګـــل پاشـــى يـــو رحمـــن پـــه ســـړه بـــن  كـ
 شـــو يـــو تـــسنيم پـــه كراچـــۍ كـــې غـــزل خـــوان
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 مالمو-ډګروال فاروق خان

 لوړ همت په ！ي ليدو پايماله کي８ي

د غـره پـر سـر يـم  لويدلى يم په څا كې كه هر څـو

د خـپـل ځـانـه بـې خـبـر يـم  پر سر خانداني خــُـول

د لمر په څـېـر ځـلـېـږم شـاوخـوا مـې تـاريـكـي ده

 چې اثر پر تاريكـي نـه لـرم څـې كـوم كـه لـمـر يـم

د بــربــادۍ لــپــاره هــر كــار شــم كــوالى د انســان

د انسان دانګالى نشـم بـې اثـر يـم  چې خدمت ته

 په دروندتـيـا سـره مـې ټـوـلـه درانـه سـپـك كـړه

 څــه بــې كــړم كــه پــه درونــدوالــي لــكــه غــر يــم

 چې دڅو وړو پارچو څخه يو واحد جـوړواى نشـم

 كه واحدپارچې پارچې كړم نه ښوونكى نه رهبريم

د پـوهـې پـه دريـاب كـې الس لـونـد نـه كـړى  ما

 سريـم په پوهې كې چې دپوهې څخه داسې الس په

د بادارۍ چې مې پـه فـكـر كـې پـيـدا شـو  تصور

 ډېــر ژر پــوه شــوم چــې بــادار نــه يــم نــوكــر يــم

د ناروغو به هر وخـت كـوم  ما غوښته چې پوښتنه

د خوبه چې راويښ شومه ناروغ پروت په بستروم

د سـخـاوت پـه نـوم  چې مې وغوښتل لمن وغوړم

 ژر مې راپـه يـاد شـوه چـې زه خـپلـه درپـه در يـم

ــې ــزورۍ ك ــمــزوري يــم كــمــزورى پــه كــم  تــر ك

 چــې كــمــزور ازاروي تــر هــغــو ټــولــو زورور يــم

د اصـلـه څـخـه وحشـت دى د سيالب خـاصـيـت

د وحشــت پــه مــقــابــل كــې ډېــر كــلــك ســپــر يــم

ــى و ډېــر ښــكــل ــه ســرو ګــالنــو ــمــن پ  شــيــن چ

 پــه غــفــلــت كــې راڅــخــه وچ شــو بــې هــنــر يــم

و بــدو لــره بــد دي د ښــو پــه مــخ كــې بــد ويــل

د بـدو سـرلښـكـر يـم  ټوـلـه ښـۀ دي سـتـا وي زه

ــي ــوه شـ ــاپـ ــړى نـ ــوه سـ ــره پـ ــو سـ ــوهـ ــاپـ د نـ

د دفـــتـــر يـــم د نـــاپـــوهـــو  ســـركـــاتـــب زه

ــږم زوروره ــيـ ــولـ ــه غـ ــرو نـ ــبـ ــه خـ ــور دې پـ  نـ

 بې تكتيكه يو ګام نه اخلم پر الرې زه عسـكـر يـم

د جګړې سره به سم زما عـمـلـكـرد وي  څرنګوالې

 پــه تــعــرض او شــاتــه تــلــو كــې پــڅ خــنــجــر يــم

و چــې د پــاســه پــل نښــاوى يــو دبلــه د دريــاب

 خــوښ پــه دې يــم چــې ددې پلــه مــعــمــارګــر يــم

د نيـك نـظـر مـمـنـون يـم  هر څه چې يې بولې ستا

د خـوشـحـالـۍ لـپـاره زه كـوچـنـى اخـتـر يـم  ستا

د پخوا پـه څـېـر  خوښه مې ده ستا رېښتينې مينه

د بــد نــظــر يــم  كــه چــېــرې دا ګــنــاه وي زه اليــق

د خـالـصـون الر لـټــوم  سـيـالب يـمـه اخـيـسـتــى

د ســېــالب زېــروزبــر يــم  پــه دې خــړو څــپــو كــې

ــړي ــه ك ــوك څ ــه چــې څ ــان ــه چ ــرم ل ــه ل ــه ن  ګــيل

 چې په هيڅ شي پـروا نـه كـوې لـه تـانـه مـرور يـم

ــږي ــه كــي ــايــمــال ــيــدو پ ــت پــه ټــيــټ ل  لــوړ هــم

د لوړ همـتـو هـمـسـنـګـر يـم  زه فاروق په لوړ همت

د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

 كابل–محمد نعمان دوست

 لنډه كيسه

، ورپـسې لـه يـوه ، وسلوال كسان ترې په بېړه راښـكته شـول يو ناڅاپه څو خړ رنجر موټرونه ودرېدل

ــړ  ــه كــ د ننــ ــه ور ــامخ كورتــ ــې مخــ ــا يــ ــړ او بيــ ــوز كــ ــابوت را كــ ــو تــ ــسانو يــ ــو كــ ــره څــ . موټــ

د بورې مـور پـښو تـه ټيـټ شـو او بيـا يـې پـه ژړغونـي ، و وروسته يو ځوان چې پوځي كالي يې پرتن

: انداز وويل 

، حتى په جګړه كـې يـې لمـونځ نـه و ، هغه ډېر دينداره موږ ډېر زړور او صادقه سرتېرى له السه وركړ

. قضا كوو 

د وطن او دين په الره كې قربان شـو اوس بـه يـې روح پـه جنـت كـې وي ، و بښي ج به يې حتماً . خداى

، څـو تنـه چـې ول د كال مخې تـه شـور شـو و چې بيا ال څو ساعتونه تېر شوي نه ، ول–پوځيان ووتل

ــړ ــه كــــ د ننــــ ــابوت را ــېړه يــــــې تــــ ــه بــــ ــه وو، پــــ ــاړو كــــــې پراتــــ ــه غــــ . لنګوټــــــي يــــــې پــــ

، ور نـږدې شـو و ، چـې حيرانـه والړه د پټكي په پيڅكه يې اوښكې وچولې بوډې مورتـه : يو تن چې

د خـداى پـاك رضـا يـې د اسـالم پـه الره كـې سركېـښود ، سـتا زوى د شهيد مور يې ، ته بختوره يې

، اوس به جنتونو كې ګرځي  . حاصله كړه

، كله يې وړو لمسيانو ته چې په خاورو پړ مخې د داوړو تابوتونو منځ كې حيرانه والړه وه بوډۍ مور

، كتلې اوكله يې غبرګو تابوتونو ته  . پراته وو

: يو ناڅاپه يې چيغه كړه

د بل په وژلو ترالسه كوي ؟؟ ج رضا ده ؟؟ چې يو ورور يې  دا څنګه جنت او دخداى

 محمودنظرى

 طنز

د لوى الال دخپلوجګپورو همكارانو ؛ كلـه چـې شـپى سره په منظرو وتلى وو او ګل هوسي يې كولـه

قى ناوخته را ستون  دريـشي يـې چټلـه ووهه او خپل كـاو بـاى) كانګي( شو؛ له ډيرى ګل هوسى يې

؛ سترګې يې له ډيره خـشمه  او سـرې كړه د پـه ډيـر سياسـت شـوى؛ تنـدى يـې غوټـه شـو يـې يـو تـن

وو مــخ ورواړوى؛ هغــه يــې يــوه ټينګــه چپــېړه وواهــه؛ تــه نــژدې والړ يونيكــا انــډيوال تــه چــې ده 

ال ډيـر شـو دهغه د هغـه خـوار ولې ولې په ويلـو يـې خـروښ سـر او پـه ټولـو يـې ښـه مـزغن وډبـوى؛

؛ او خپـل مرسـتيال ورباندى وڅرخيد؛ لنګۍ  يې له سره ولويده ؛لوى الال يې لنګۍ په لغتـه ووهلـه

:په داسې حال كې چې له خشمه ريږديدى وويليې ته

.د مشرتابه سزا وركړه دافعانستان كاله پېنځه ده ته

.خـاورې يــې پـر ســر شـوې لكــه چـې بــې قـبره شــو: نـورو انـډيواالنو يــو بـل تــه پـه پــوس پوسـى وويــل

الال. عمر تيريږى د لوى له يو ورځ دى پام شو چې بيګناه انډيوال يې پېنځه كاله ډير هلته پاته شـوى

يې دهغه د هغه نـه يـې پـه جـدى ټوګـه وپوښـتل پر حال يې زړه وشو نو خپل مرستيال :راوغوښت او

د مـــا هغـــه ؟ ولـــي يـــوې دورې مـــشرتابه جـــزا وركـــړې وه، خوهغـــه تـــه د اجـــزا ګـــالي  دوې دورې

و: وروورته وويل مرستيال يې . صيب دوبي راپورټ را كړ چې ستاسو نيكر هم چټل

 هالل مومند

د خوراك څـه. پېكۍ ټوله ورځ په ولږه تېره كړله د ور خوا ته كتل چې مېړه به يې لحظه په لحظه به يې

: اخر مېرويس راننوتلو او په الس كې يې نيولى ستل پېكۍ ته وركړ. راوړي

د سهار راهيسې مې همدا يو كب ونيولو. هه واخله ، .نور مې څه ونه موندل

د څـه سـره بـه يـې!كب په څـه پـوخ كـړم! يه سړيه: پېكۍ چۍ كب وليدلو، مېرويس ته يې وويل ؟ او

د سون څه شى نشته، اوړه نشته! خورو د هـر څـه قيمتونـه دومـره لـوړ!؟ ښه ګورې چې غوړي نشته،

!شويدي چې هيڅ وس مو ورته نه رسېږي

كب چې بيا خپل ځان په ډنـډ. مېرويس ترېنه كب واخيست، بېرته الړلو او په ډنډ كې يې خوشې كړلو

 ...فساد زنده باد: كې وليدلو، غږ يې كړ



12 

 ډګروال فاروق خان: راټولونكى

 دنکاح دارکانو، شروطو او حکمونو بيان
په نكاح كښې شرطونه عبارت له خـارجـي امـورو څـخـه ،لـكـه شـاهـدانـو،

.ركنونه عبارت له داخلي امورو څخه لكه په نكاح كې ايجاب او قبول

د عا قدينو په حضوركې تړل كيږي عاقديـن هـغـه دوه كسـه دي چـې. نكاح

ايجاب لمړي لفظ ته وايي چې داعقدينـو ديـوه څـخـه. ايجاب او قبول كوي 

د ښځې له خوا  د نارينه له خوا وي يا قبول دوهم لفظ. صادريږي لكه لومړى

د لومـړي لـفـظ پـه ځـواب كـې  ته وائي چې دلومړي لفظ په مقابل كې يعنې

د ناريـنـه لـه خـوا. ويل كيږي  په ايجاب او قبول كښې فرق نشته چې ايجاب

د ښځې له خوا يا برعكس .او قبول

؟  عقد ＇ه ته وايي
د هغه ارتباط څخه عبارت دى چي متـعـاقـديـنـود ايـجـاب اوقـبـول لـه عقد

د عاقدينـو ديـوه پـه ايـجـاب) تړل( انعقاد. مجموعې څخه حاصليږي  نكاح

دايجاب او قبول لفظونه مـاضـي وي يـعـنـې. اود بل په قبول سره حاصليږي 

درمې كړه، قبول مې كړ اويا يو لفظ دامرا او بل لفظ مـاضـي وي لـكـه چـې 

احمد وايي زينبې خپل نفس دې په نكاح راكړه او زيـنـبـه ووايـي چـې خـپـل 

اوعقد په مستقـبـل لـفـظ نـه صـحـيـح. تاته په نكاح دركړ) احمده(نفس مې 

.كيږي

او.1 د نكاح په مجلس كې حاضر وي، ايجاب كه چېرې زينبه او احمد دواړه

.قبول په الندې ډول كيږي

.خپل نفس مې په صحيح او شرعى نكاح احمد ته وركړ: زينبه وايي

كړ: احمد وايي .د زينبې نفس مې په صحيح او شرعي نكاح قبول

او) زينبه اواحمد( كه عاقدين.2 دنكاح په مجلس كې حاضر وي اوايجـاب

د كتاب په ذريعه كيږي په دې صورت كې نكاح نه تړل كيږي صرف پـه  قبول

د  د ايجاب او قبول مطالب چې په كتبي ډول هـلـتـه درج دي نكاح خط كې

ايجاب كوونكي اوقبلونكي له خوا لوستل كيږي او هغه امضا كـوي اودوه 

د شهادت په توګه امضا كوي  د كتبي نـكـاح پـه. شاهدان چې تفصيالت يي

.دى)1(پاڼه كې درج شويدي چې نمبر 

د نكاح په مجلس كې حاضر نه وي لكه احـمـد.3 كه عاقدين زينبه او احمد

په يو ځاى كې وي او زينبه په بل ځاى كـې وي او احـمـد زيـنـبـې تـه داسـې 

لـرم اوهـغـه وخـت چـې لـيـك) هيلـه( زه ستا دنكاح خواهش: الف. وليكي 

زينبې ته ورسيږي او زينبه هغه مكتوب شاهدانو تـه ولـولـي او دوى پـدې 

د شاهدانو په حضوركې ووايي چـې  خـپـل: وپوهوي اوبيانو په خپله زينبه

.نفس مې په صحيح او شرعي نكاح احمد ته وركړ

او:ب ، د احمد ليك ماته راورسېدو او يا هم زينبه شاهدانو ته ووايي چې

د نكاح غوښتنه كړېده تاسې شاهدان اوسـئ چـې  په هغه كې احمد زما څخه

چـې پـدې. ماخپل نفس په صحيح او شرعي نكاح ذكر شوي احمد ته وركـړ 

.دواړو صورتو كې نكاح تړل كيږي 

د نـاريـنـو پـه مـجـلـس كـې.4 كه چېرې زينبه په ښځينه مجلس كې او احمد

او. وي د شـرايـطـو وي يـعـنـې ازاد، عـاقـل، بـالـغ دوه نفره شاهدان واجـد

دوه نارينه يا يو نارينه او دوه ښځې وزينبې ته ورځي او زيـنـبـه( مسلمان وي 

د غوښتنې په باره كښـې مـعـلـومـات وركـوي اوورتـه  هغو ته دخپل ايجاب

وايي چې زما دنفس او مهر وكيل زما پالر عبدالرحمان دى پـه دې صـورت 

كې شاهدان راځي اود نكاح تړونكي په مخكښې دريږي او پـه النـدې ډول 

.شاهدي وركوي 

زمانوم كمال دى اوپه اشهدوبااهللا شاهدي وركوم چې بي بـي: لومړى شاهد

د نفس او مهر وكيل خپل پالر عبدالرحمان وټاكى .زينبې خپل

د زينبې پالر عبدالرحمان په دې ډول اجرات كوي .وروسته

د زينبې پالر چي په دې نوم بله لور نلرم ما خپلـه ذكـر شـوې زه عبدالرحمان

د حـد اقـل  د محمد اقبال زوى احمد ته په صحيح او شرعي نكاح لور زينبه

د لس شرعې درهمو په عوض كښې وركـړې وه او  مهر په عوض كښې يعنې

.داحمد پالر محمداقبال داسې وايي. وركړې مې ده

د احمد پالر يم چې په دغه نوم كوم بل زوى نلرم بي بي زيـنـبـه زه محمداقبال

د خپل ذكر شوي احمد لپاره په صحيح او شرعي نكاح  په( مې دحد اقل مهر

ده) عوض كښى .قبوله كړې وه او قبوله كړې مې

دي: حداقل مهر د اوه مـثـقـاال سـپـيـن. عبارت دلس شرعي درهم څخه اويا

زرو قيمت اوياكوم بل شى چې ددواړو طرفو رضايت پكښې حـاصـل شـوى 

د. وي تعينې داى شي  په دې شرط چې ميړه يي مسمى كړى مثال كه حـيـوان

د جنس تسميه يي كـړې اووصـف يـې نـه  مهر لپاره مسمى شوى اود حيوان

وي بيان شوى لكه يوآس يايو اوښ، ميړه بايد خپلې مېرمنې ته يو متوسـط 

د قيمت په اندازه پيسې وركړي او كه يـي  د حيوان اس يا اوښ وركړې او يا

، په دې صـورت  وصف بيان شوى وي لكه تور آس سپين اوښ اوداسې نور

كښې هغه شى يا حيوان وركوي چې اوصاف يي بيان شوي وي او قيمت يـي 

.نشي وركوالى

د عقـد پـه وخـت. مهر مسمی.1 د عاقدينو له خوا هغه مهر ته ويل كيږي چې

د ښځې لپاره يوه اندازه نقد اوجنس وټاكي  شي(كښې )ونومول

، فـقـط ووايـي سـتـا: مهر مثل.2 د مهر جنس او صفت يي نه وي ويلـى كه

مهر حيوان دى يعنې يو متوسط حيوان به په مهر كښې وركوي دې مـهـر تـه 

.مهر مثل وايي

د نـفـقـې وركـړې تـه مـهـر: مهر معجل.3 د ښـځـې ديوې لنډې مودې لپاره

.معجل ويل كيږي

.له پورته بياناتو څخه څرګنديږي چي نكاح پر څلور ډوله ده

د نكاح په وخت كښې ټول شرطونـه اواركـان: 請حيح نکاح هغه نكاح ده چې

.د عاقدينو له خوا په كښې مراعت شي

د نـكـاح يـو يـا زيـات: فاسده نکاح د عقد په وخت كښې هغه نكاح ده چې

شرطونه ترك شوي وي مثال بېله شاهدانو شوې دا ډول نكاح هلته صـحـيـح 

.كيږي چې عقد بېرته له سره تجديد اوهغه شرطونه په كښې مراعات شي

د هغو ښځو نكاح څخه عبارت ده چې دايمي يا مـوقـتـي ډول: حرامه نکاح

د مور اواوښي نكاح .حرامې وي لكه

دهغې نكاح څخه عبارت لكه چې يو احمد وكيل كـړي اوورتـه: موقته نکاح

ووايي چې يوه ښځه راته وكړه احمد چې دده وكـيـل دى دوى ښـځـې ورتـه 

د موكل يعنې څوك چې وكيل نيسي تر اجازې  وكړي ددې ډول نكاح صحت

.پورې موقوف دى

.هغه څوك چې ځانته وكيل نيسي هغه ته موكل وايي: موکل

وي: کفائت وي(عبارت دى له دې څخه چي عاقدين يودبل سيال )كفو

......................................................................................................................... 

د انعقاد پا１ه(د نکاح ت７لو پا１ه )د متعاقدينو
د نكاح پـه مـجـلـس) ايجاب كونكى او قبلونكى( تاسې دواړه عاقدين چې

د كتابت په ذريعه كوئ  د مهربانۍ له مخـې. كې حاضر او نكاح تاسې دواړه

د ايجاب او قبول متن چې په جال جال توګه الندې ليكل شوى دى ولولئ او 

د هـر چـا د السليك په ځاى كې السليك وكړئ، او ترتيب شوى جدول چې

.لپاره جالجال جوړ شوى هغه ډك كړئ

د ايجاب کوونکي مکمل شهرت

بي).1( :په دې ډول ايجاب بيانوي( ......................................) بي

په)د لس شرعي درهمو مهر( خپل نفس مې په صحيح او شرعي نكاح

. ته وركړ ( .........................................) عوض

 ........................................السليك

د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

د انعقاد

 نېټه

د

عاقدينو

 دنده

پرسون ټليفون ادرس

 نمبر

فاميلي

 نوم

د پالر

 نوم

 نوم

ايجاب

 كونكى
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د قبلونکي مکمل شهرت

د قبول بيان كوي( ......................................) ښاغلى).2( :په دې ډول

د (  .......................................)د پورتنــي(نفــس مــې پــه صــحيح او شــرعي نكــاح

كړ) ذكر شوي .مهر سره قبول

 : ......................................السليك

د شاهدانو مکمل شهرت

)3. د شهادت بيان كوي) :شاهدان په دې ډول

د خــداى لپــاره چــې بــي بــي خپــل (  ..........................................) شــاهدي وركــوم

د  مهـر پـه) حد اقـل مهـرلس شـرعي درهمـو(نفس په صحيح او شرعي نكاح

د بــي بــي (.............................)او. تــه وركــړ (.....................................) عــوض كــې 

د (....................................) ذكــر شــوي مهــر(نفــس پــه صــحيح او شــرعي نكــاح

كړ) سره . قبول

 .............................................. السليك ...........................................السليك

 محمد اقا شيرزاد

 په －ران ه５واد افغانستان ک３ ＇ه حال دی
د ډيسمبرپه 2007 د خپل شخصي كارنو په خاطر له سويډن څخـه17 كال  زه

د خپـل د ګران هېواد په لور وخوزيدم ،كله چې ددوبۍ له هوايي ډګـر څخـه

د خوشحالۍ څخه په جامو كې نه ځايدم .وطن په لور روان شوم

د كابــل هوايــي ډګــر كــې لــه الوتكــې څخــه پــه خــورا دوه ســاعته وروســته

د يودوست له خواد هغه دكور په لور بدرګه شو .خوشحالۍ كښته شو

د لــوى اختــر د غرمـې ډوډۍ اوچــاى وڅـښلو دا نومـوړي دوسـت ســره مــو

د ننګرهـار واليـت تـه والړ شـو  لومړۍ ورځ وه او موږ تادي كوله چې ډيـر ژر

چي هلته هم زما مور او نور دوستان موږ ته سترګې په الر وه او ماهم تلـوار 

د اختـر  د خپلو نورو دوستانو سره درلوده چې هرڅومره چې ممكين وى ژر

.مباركي وكړم .

د يو ګران دوست په همكارۍ دا كـار ژر سـرته ورسـيدو داخـتر تـر مراسـمو

د نورو دوستانو ليدلو پـه خـاطر خپـل پالرنـي ټـاټوبي دشـېر زادو وروسته

ه وكـړې  د خپلـو دوسـتانو سـر اود. ولسوالۍ ته والړم درې شپې مو هلتـه

.هغو په ليدلو او مالقاتونو زياته خوښي را په برخه شوه 

د ــره وه چــې د پېــښور ښــارته هــم والړم خــو داد هغــه شــپې ســره براب يوځــل

د  د حكومت پخوانۍ لومړۍ وزير بينظـير بوټـو پكـې تـرور شـوه پاكستان

د غـړو  د پـارټۍ د هغـې پاكستان حاالت تر دې نه وروسته خورا خراب شوه

.لخوا په ټول پاكستان كې مظاهرې پيل شوه

د خلكـو د ټول ښارونو هټى وتړل شوې كارونه په ټپه ودرېدل دولتي ادارې

په وړاندې وتړل شوې ماد خپلو دوستانو سره دا تصميم ونيوه چـې زه بايـد

د جالل اباد ښـارته راسـتون شـوم درې. ننګرهار ته ستون شم  كله چي واپس

د يودوسـت سـره مـو تقريبـا ټـول ښـار اود ښـار  د جالل ابـاد ښـار كـې ورځې

دا هغــه ښــاردى چــې مادژونــد تــر .. اطرافــو څخــه ليــدنې او كتــنې درلــودې 

د نومـوړي ښـار نقـشه كـامال بدلـه  نيمايي زيات عمر پكـې تـېر كـړى ولـې

شوې وه دا ښار يو سر حدي ښار دى اوس تقريبا يوميلون خلك پكې ژونـد 

لوى ماركيټونه، لويې مغازې، ښكلې بنګلې ترسترګو كېدلې يوڅـو. كوي

د ساتيرى پاركونه يوڅو شخصي فابريكې هم جوړى شـوې وې سـركونه هـم 

وه ــوي ــور ش ــم.ت ــه ه ــو ځايون د لوب ــه ــاطر خام ــه خ ــرګرمۍ پ د س ــانو د ځوان

وى.ترســـترګو كيـــدل ښاســـته جاپانـــي. دولـــتي ادارې هـــم قـــسما فعالـــه

د يو څو پيـسه دارانـو تـر پـښو النـدى دى هـاخوا دېخـوا  امريكايي موټر هم

وې. ګرځيدل د بازسازى تر نامه الندې په سړكونو او كلـو بانـډو كـې اوازې

د يـو څـو. ولې ما په عمل كې كوم ژور بدلون ونه ليدو د برېښنا فابريكې هم

دولتي واكدارانو اويـو څـو غټـانو كورونـو تـه برښـنا وركولـه عـامو خلكـو

د بزنيـس. دولتي فابريكې څخه استفاده نشوه كوالى  يوتعدادپولدارو بيـا

په خاطر يو څو ډيزلي واړه ماشينونه پكار اچولـي وه خلكـو تـه يـو كليـواټ 

 افغانۍ وركول كيدله كله كله به داهم بنـده شـوه دوى بـه ويـل40برېښنا په 

او..ډيزلوقيمـت پورتـه شــوى دى پـه دولـتي ادارو كــې رشـوت اداري فـساد

د اندېـښنې وړوو. واسطې خپل اوج ته رسيدلى وى  پـه. دخلكو ژوند خـورا

.دولتي پوستو كې تقريبا په كار پوه خلك ندي ګمارل شوي 

د ډاډ وړ نه وه د كابل ښـارته راسـتون شـوم هلتـه مـې ديـوه.د امنيت وضعه

د كابل ښـار څخـه ليدنـه وكـړه دلتـه هـم يـو ښـكلې بنګلـې، دوست په ملتيا

، لوى ماركيټونه ترسترګو كيدل  امـا ورتـه حـاالت پـه ټـول.ښاسته هوټلونه

دعام ولـس پـه ژونـد كـې كـوم خـاص.هېواد كې لكه جالل اباد تامين شوي 

د عامــه خــدمتونو لپــاره كــوم كــار نــوو ترســره  بــدلون نــدى راغلــى دولــت

د افغانـستان  شوي،د راستانه شووكډوالو حاالت خورا داندېښنى وړدى

ج پـه هيلـه تـيروي  د لوى خـداى نـه كـالي لـري ،نـه.د ساړه ژمي شپې ورځې

ډوډۍ ،نه دوا او نه خيمه تاسو خبر ياست چې دورستۍ سـړې هـوا لـه املـه 

. افغان اوسيدونكو خپل ژوند له السه وركړو330

پــه افغانــستان كــې دداډول طبعــې پېــښو پــر وړانــدې هيــڅ ډول مخكينــې

تيارۍ نشته داور لګيدلو سيالبونو زلزلو بارانونو وارو وچكاليو اونـورو 

.طبعې پېښو پر وړاندې ډير بې مسوليته برخورد سرته رسيږى

ددولــت طبعــې شــتمني لكــه ځنګلونــه معدنونــه چــور شــول هيڅــوك ددې

د مخنوي په خاطر غوږ نه ګروي .شتمنيو

د سترګو ليدلى حالت چې په لنډه توګه مې تاسې ته بيان كړ و زما .دا

 عبدالسالم اندړ

 طــنـــز

 دخروبې الرې اوچړچې

ډېرلـــه شـــنو. وايــي پـــه يــوه ښـــه آبـــاد ملــك كـــې يوموړاوبـــډاى اوســېده

شپشتوډك دښتونه،غرونه اوفصلونه يې درلودل،حال داچې دخپلـې ټولـي 

مځكې لړمون يې ښه راسپړلى اوخالي كړى ووخودمځكې مخ يـې ښـه شـين 

دغه شتمن داهلي اووحشي حيواناتو دساتلو ښه شـوقي وو اوهـم.او آبادوو 

يې هرډول حيوانات اومرغان درلودل ښه يــې سـاتل ډېرمـزدوران اونوكـران 

خودغـه.يې ورته مؤظف كـړي وو چـې دحيـوا ناتوښـه روزنـه اوپالنـه وكـړي 

شــتمن يــوډول حيــوان نــه درلــود چــې هغــه خــره وو اودخــرود پيــدا كولــو پــه 

نويــې. فكركــې شــوچې دخپلونوروحيواناتوپــه ډلــه كــې بايــدخره هــم ولــري 

نوكرانوته ښې ډېري پيسي وركړې چې والړشي په ټولوملكووګرزي او خـره 

واخلي،كه ښه وي اويابد،كه زوړوي ياځوان خوچې خروي، په هرقيمت چې 

وي بايــد وايــې خلــي رايــې ولــي اود خپلــو نوروحيواناتوپــه ډلــه كــي يــې 

نوكران يـې والړل اودبـادار لـه امـره سـره يـې سـم چـيري چـي بـه يـې. وساتي 

خرپيداكاوو هغـه بـه يـې پـيرودل او ښايـسته لـوي ګـورم خـره يـې وپـېرودل 

په.اودخپل بادارحضورته يې راوستل  كې14پاتې  مخ

د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال
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 محمد اقا شېرزاد

د حقونو ن７ۍواله ورځ !د بشر
د ډيسمبر لسمه نيټه 1948  كال

، په انسـانـي59درنو دوستانو پوره د عدالت، انصاف  كاله وړاندې په نړۍ كې

د لـمـړي ځـل لـپـاره يـوه د خوندي ساتلو په خاطر نړيوالې ټولنـې حقونو تېري

د بشـر پـه. پرېكړه وكړه  دا پرېكړه هغه وخت وشوه چې په ټوله نړى كې انسان ته

د  د خوندې ساتلو په منظور كوم ارګان چـي د حقونو د بشر سترګو نه ليدل كيدل

د عدالت ،او انصاف اواز پورته كـړى واى نـه وو  امـا. بشري تېريو په وړاندې

د زبـر  د نـړۍ څـخـه پـه مـيـلـونـو انسـانـان كله چې په دوهمه نړيواله جګړه كې

د  د تيرې اووحشت له امله ووژل شوه كلي او بـانـډې ورانـې شـوې، ځواكونو

ماشومانواو ښځو سره خـورا نـاراو كـارونـه سـرتـه ورسـيـدل لـوى ښـارونـه پـه 

د همدې سره سم په يو لړ هېوادو كې ټولنيز بدلونو نه را مينـځ. كنډوالو بدل شوه 

د مـظـلـوم انسـان څـخـه. ته شول نړۍ په دوه قطبونو ووېشل شوه په يوه خوا كې

د ټـيـنـګـولـو اود  د پانګوالي نظام ددفاع نارې سورې پيل شوې اودا بله خوا بيا

، ازادۍ او څـو ګـونـديـز  د خوندي ساتلو، ددموكراسۍ ،انصاف بشري حقوقو

د ازادو رايو وركول لپاره كار پيل كـړو مـګـر پـه  سيستم، انتخاباتو اود خلكو

د بشر حقوق پـه پـراخـه ډول پـايـمـال شـول  د نـړى يـو شـمـيـر. دواړو خواوو كې

د نورو په حريم تيري سرته ورسول بشري حقوق يې تر پښو الندې كـړل هېوادونو

د  او هغه ناروا او ظلمونه يې سرته ورسول چې يو بادرده اوبشردوست انسان يې

زموږ ګران هېواد افغانستان كې كـه تـيـر تـاريـخ څـخـه. قلم په ژبه نشي راوړالى 

سړى صرف نظر وكړي يوازې دا تيرو دوه لسـيـزو پـېـښـوتـه وګـوري چـې ددې 

د بشري حـقـونـو  ، د مظلوم او بې دفاع انسانانو سره څومره ظلمونه شوي هېواد

د مثال په توګه سړى پـه لـنـډ ډول ويـالى  څخه څوموره سرغړونې سرته رسيدلي

د نړيوالو زبر ځواكونو په بمباردولو كې پـه زرګـونـو بـې وزـلـه عـام وګـړي  شي

زندانونه ترې ډك شول، په زندانونو كې ووهل شوه بې خـوبـي وركـول. ووژل شو 

د خلكو پر سر ميخونه ټك وهل شو، مړي په ګډا راوستل شوه ژوندى پـه  شوې،

د خلكو مال دارائي په زور غصب شوى، ماشومانـو  كانتينرو كې وسوځول شوه،

سره تيرى او ناراو وى وشوى،افغان پيغلوټى په زور سـره خـپـلـو ځـانـو تـه واده 

په ميلـونـو بـيـاد خـپـل وطـن. شوى، په دښتو كې خلك په ډليز توګه ووژل شوه 

پـه نـړيـوالـو. په سلګونو زرو معيوب او شهېدان شـول. پريښودلو ته مجبور شول 

ټولنو كې په همدى اړوند اعالمې خپرې شوې اوپـه دې اعـالمـيـو كـې پـه پـوره 

د. وضاحت سره راغلي چې انسان آزاد ودې نړګ ته راغلى بايد ازاد ژونـد وكـړي 

د جـنـګـي. بشريت پر وړاندې بايد له عدالت، انصاف څخه كار واخـيـسـتـل شـي

د حساب تصفيه وشي نړيوالو محكمـو تـه بـايـد راكـش جنايت كارانو سره بايد

د يــونــامــا يــا....... كــړل شــي،اونــور   HUMANE RIGHTامــا پــه عــمــل كــې
WATCH  د كاغذ پر مخ پاته شوې اود عمل جامي نده اغوستـې پرېكړى يوازې

د حقوقو په يـوه اعـالمـيـه كـې داسـې راغـلـي چـې كلـه پـه  د بشر سره له دې چې

و سـيـاسـي 1371افغانستان كې روس پلوي حكومت په كال  ا  كې له مينځه والړ

 1375 نه تـر 1371وائي چې دا دوره يعنې. واګې اسالمي تنظيمونو ته ورسيدې

د د جهاد په حساب كې نشي راتالى ددې دورې جـنـايـت كـوونـكـي زمـوږ ش هـ

تاريخ په توره دوره كې شمېرل شوي كه دا جـنـايـت كـاران او كـه تـر دې پـخـوا 

د محاكمې مـېـزتـه راكـش شـي  د نـوې هـيـلـې خـپـرونـه. جنايت كاران وي بايد

د پـوره تـامـيـن پـه د انتقالي عـدالـت وړانديز كوي چې بايد په افغانستان كې

خاطر يوه بې پرې عادالنه محكمه جوړه شي تر څو مافيايي ډلې له مينځـه يـوړل 

د غـالمـانـو پـه. شي د راوا حقونو لپاره كوټلي ګامونه پورته شي، ښـځـې د ښځو

د كاملي بې وسلې كولو لپاره جدي او ګړندي ګامونـه پـورتـه. څېر ونه پلورل شي

د توليد او استعمال مخنيوى وشـي. شي د بشـري حـقـوقـو تـيـرى.د نشيي توكو

كوونكو دوسيى بايد په بـې پـرې او پـه انصـاف والړو مـحـكـمـو كـې وڅـېـړل

سره لدې چې اوسنۍ اداره له دې كاره عاجزه ده اودا كار وخت غـواړي مـګـر. شي

د خـلـكـو پـه مـرسـتـه  د افـغـانسـتـان د ولس غوښتنو ته بايد نړيواله ټولنه زموږ

.ځواب ووايي

 پاى

د24پن％م کال پرلپس３ کب 1386－２ه ــ د  مياشت) حوت( لمريز کال

مزدورانوته دخرو په ساتنه كې الزم هـدايـت بډاى... دخروبې الرې

مـــزدورانـــو بـــه خـــره ښـــه نـــازول،ښـــه يـــې مـــړول او پـــه. وركـــړل 

چمنو،باغو،ريشقو،شوتلوكې څرېدل خوچې څه بـه يـې زړه غـوښـتـل 

د وچـوخـوارو مـلـكـو لـه دښـتـو  هغه يې خوړل اوهم يې كول،داخره يې

څــخــه راوســتــي وؤ ډېــرې وږي ســتــرګــې يــې درلــودې نــودغــه لــه 

وښواوهرډول خوړوډكو پټيـو تـه چـې راغـلـل اوهـمـدانـګـه پـه خـپـل 

اختيارهم پرېښودل شوي وو، كومي خواته چې بـه يـې زړه وغـوښـتـل 

داپـه دې خـاطـرچـې پـه بـادار. هغې خواته به تلل چا يې مخه نه نيولـه 

باندي خره خوراګران وو بادار نوكرانوته امـر كـړى وو چـې خـروتـه بـه 

نوخروله ډېـره نـازه. نورحيوا نات نه پرې ږدي چې ازاراواذيت يې كړي 

خپل اصليت او موقف هېركړ،داسي بـده ورځ يـې جـوړه كـړه چـې پـه 

ټولوحيوانا تو به يې حملې كولې،په لغتو به يـې وهـل، خـولـې بـه يـې 

پرې لګولې دټولوحيوانا توغوږونه، مالوي اوځانونه يې ورته زخـمـي 

په ډېر لنـډ وخـت. زخمي كړي وواوسرې ويني يې له زخمو څخه بهېدې 

كې داخره دومره چاغ،مست اوسپين ستر ګي شول چې ټول حيـوا نـات 

يې تېښتي ته اړكړل آن تردې چې په زمريانو پسي به يې هم منډي وهلې 

هـمـدارنـهـګـه دشـااوخـوا. زمريان يـې تـېـښـتـي تـه مـجـبـور كـړي وو 

اوسېدونكو ژونديې هم ډېرورتريخ كړى ووكښت اوكروندې يې ټـولـي 

ــادارتــه پــه وار  ورتــه خــرابــې كــړې، داوســېــدونــكــويــومشــردخــروب

. واردخرودخرا بكاريواو راتـلـونـكـوخـطـرنـاكـوپـايـلـوخـبـروركـړى وو 

همدارنګه ددغـوخـرو دروزنـي. مګردخروبادار غوږنه كاڼه واچولي وو

دخـروـلـه دغـه لـچـري. اوپالني نوكران يې هم تردووسپږمورسـولـي وو 

خـره ورځ. اوبې الري څخه بادارته څوڅوځلې شكايتونه رسېـدلـي وو 

په ورځ قوي كېدل،دباداردټول حـيـوانـات اودسـيـمـي اوسـېـدونـكـي 

خصـوصـأ چـرګـي. دخپل ژوندڅخه ددغوخرودالسـه بـېـزاره شـوي وو 

اوچرګوړي چې به له خپلوقفسوڅخه ددانې خوړلو لـه پـاره را ووتـلـې 

نودخروګلې به پرې ورهى كړل ځيني به يې ترسوو الندي كړې اودنـورو 

بڼكي به يې ورته وښكولې ورته بادبادبه يې كړې، نوعاجزي چرګـې بـه 

خـو. دسترګو په رپ كې وږي تـږي بـېـرتـه پـه خـپـلـو قـفـسـو نـنـوتـلـې 

د چـاخـبـره مـنلـه ،څـه وخـت  باداردچاشكايتونه نه اورېـدل اونـه يـې

وروســتــه داخــره دو مــره ورانــكــاره شــول چــې دبــادار دكــېــنــاســتــلــو 

اومېلمستون چوكۍ اوغالۍ يې ورته چيري چيري او ريتاړي ريـتـاړي 

كړې،دخرو دغه ورانكاري اوبې الري نوبادار په خپلو سترګوولـيـدل، 

نويې هغه وخت ومنله چې خره په رښتياهم بـې الري شـوي دي، نـويـې 

هوډ وكړ چي بايدخره نورخپل اختيار ته پرې نه ښودل شـي، چـې نـوره 

ي  نوكرانوتـه يـې امـروكـړ چـې خـره راټـول كـړي اود. خرابي جوړه كړ

مـزدورانـو،نـوكـرا نـواوبـزګـرانـودبـادار. ورانكاريـومـخـه يـې ونسـي 

. دامرسره سم دخرو پـه راټـلـولـو كـې ګـړنـدۍ هـلـي ځـلـې شـروع كـړې 

مګرهغو مزدورانو چې دخرو دراتم كـېـدلـوـلـه پـاره ګـمـارل شـوي وو

ــغــتــي وخــوړلــې چــې نــوردخــروــلــه راتــم  دخــرودالســه يــې داســي ل

ــه  ــار اوالس پ ــه ك ــوب ــه ت ــخ ــوي څ ــي ــن ــخ ــودم ــاري ــك ــواودوران ــوول ك

ــول  ــرشـ ــه. سـ ــوري پـ ــرلـ ــرهـ ــو،پـ ــي شـ ــي ډلـ ــم ډلـ ــورم هـ ــروګـ دخـ

ورشوګانو،كليو،غرنواوځنګلونوكې خپاره شـول اوس نـودخـروراتـم 

.كېدل دبادارله پاره اسانه كارنه دى، بلكه يوه سرخوږي ستونزه شوه

داسرخوږي ستونزه دومره ستره شوه چې باداردخپل دربار پهلوانانوته

امروكړ چې تربيه شوي سپي له ځانوسره واخلي،پر آسـانـوسـپـاره شـي 

دې كارهم چندانـي ګـټـه ونـه. اوخره نورله ورانكاريو څخه راوګرزوي 

د آسـانـودسـپـرو،  كړه ځكه خره دومره غټ،غښتلي اوتـيـت شـووچـې

پهلوانا نواودهغوى دسپوله وسه هم تېره شوه چـې خـره راتـم او پـرالر 

اوس نوخره له مخي او سپاره پهلوانان اوسپي ورپسي دي،. برابركړي 

پهلوانان هم ستړي شوي،دآسانو شاوي ځلو ووهلي، پښـې يـې ګـوډي 

، هـر سـيـوري تـه. شوي اوښه ډنګر شويدي  سپي يې نور دمنډو نه دي

.پراته وي ،اوخره دپخواپه شان خپلې چړچې كوي 

 پاى
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 څېړونكى او خبريال نيك محمد هدايت

د رسنيو حالت 2007  كال او په افغانستان كې

 او كارته يوه ځغلنده كتنه

د پـېـښـې راپـه 2002د د يولسم سپـتـامـبـر  كال او

د مـنـځـه وړلـو تـر د القـاعـده او تـروريـزم دېخوا

د  د38عنوان الندې افغانستان تـه  هـېـوادونـو

د د هـغـوى رهـبـري ايساف تـر چـتـر النـدې چـې

امريكا متحده ايالتو په الس كې وه افـغـانسـتـان 

كې. ته نړيوال پوځونه داخل شول  په اولو وختونو

د طـالـبـانـو پـه مـنـځـه  جنګ دومره ګرم نه وو چې

د  د امريكا انـګـلـيـس او فـرانسـوي قـواوو وړلو كې په ډېرو لږو ورځو كې

د وخت په تېرېدو طالبان بـېـرتـه  طالبانو تغر له افغانستان څخه ټول كړ ولې

بيا قوي، متحد او راژوندي شول چې تر اوسه پـورې جـنـګ پـه ډيـر شـدت 

د جـنـګ څـخـه  جريان لري چې پكې ډېر ملكي خلك وژل كيږي ولې خلـك

د دېرشو كالو څخه زيات وخت وشو چې افغان ولـس وژل. ستړي شويدي  دا

د شهيدانو ويـنـې بـې ځـايـه تـوى كـړې او وربـانـدې زورواكـانـو  كيږي چا

د اسـالمـي  د جهاد او مقاومت تـر نـامـه النـدې چـا بلډنګونه جوړ كړل، چا

د ديـمـوكـراسـۍ  د امارت او شرعيت په نوم او اوس دولت قدرت لپاره چا

د القاعده او په نورو مختلفو نومو وژل كـيـږي  د څـۀ لـپـاره ولـې تـر. لپاره

د انـتـقـالـي ادارې د كومې راتلونكې لپاره؟ په هر صـورت، كومه پورې او

څخه تر انتخاباتي ادارې پـورې پـه مـلـيـاردو ډالـر نـړۍ والـې ټـولـنـې لـه 

افغانستان سره په مختلفو برخو كې كمك وكړ چې پـه څـو بـرخـو كـې كـار 

د يـو  د افغانۍ جګوالى، د مبايل ټليفوني سيستم پرمختګ، شويدى لكه

د مكتبونو او كلينـيـكـونـو جـوړېـدل چـې رسـنـۍ او  څه سركونو جوړېدل،

 تـلـويـزونـي13نشراتي كار هم په دې برخه كې راځـي چـې تـراوسـه پـورې 

د افـغـانسـتـان لـپـاره خـپـرونـې3شبكې، چې  نړۍ والې شوې دي او نورې

د افغانستان ملـي كوي چې نړۍ والې شبكې لكه آريانا، آريانا افغانستان،

 ،  سينماګانـې،12راډيو ټلويزيون، پنځوس محلي او نړۍ والې راډيو ګانې

، مـدنـې د پنځه سوه څخه زيات اخبارونه او مجلې ، كيبلي او ډيش انتينې

د دفـاع كـمـېـټـې  د ژرونـالسـتـانـو څـخـه د ژورنالستانو اتحاديې، ټولنې،

د رسنيـو. جوړې شوې دي او كار كوي  مګر مشكل دلته دى چې رسنۍ بايد

، بې طرفه او خپلواكه وي  .د نړۍ وال قانون په اساس بايد مستقلې

د رسنيو او خبرياالنو لپاره په نړۍ كې او خـاصـآ پـه) 2007( ولې بيا هم كال

 ، و پدې معنا چې ډېر شمېر خبرياالن ووژل شـول افغانستان كې ډېر بد كال

د  ووهل شول او بنديان شول لكه اجـمـل نـقـشـبـنـدي چـې ايـتـالـيـا هـيـواد

Laجمهوريت يا  Republike د هـغـه ايـتـالـوې  اخبارلپـاره يـې كـار كـاوه

د څه پيسو او طالب بنديانو په بدل كې آزاد شـو Danyelهمكار يې دانيل

نقشبندي چې پيسې نه درلودې نه ورسره دولت كومك وكړ او نه ورسره بـل

د هغه مرګ شو  . طالب تبادله شو پايله يې

د جبل السراج محلي راډيو د شمشاد ټلويزيون كار كوونكې څانګه آماج او

د د دولـت كاركوونكې ذكيه ووژل شوه دغه ټول القاعـده نـه دي وژلـي دا

د آلـمـان هـيـواد. لستوڼي مارانو ووژل   Deuschهمدا رنګه په بغالن كـې
wele راډيو دوه تنه يونر فريشر او مېرمن كرين ووژل شـول .، پـه خـوسـت

كونړ، كندهار او هلمند كې هم درې تنه ژورنالستان ووژل شول په كـابـل او 

د پـولـيـسـو،  والياتو كې په لس هاوو بندي او په سـلـهـاو جسـمـي حـمـلـې

جنګساالرانو او مسلح كسانو لخوا پـه ژورنـالسـتـانـو تـر سـره شـوې چـې 

د 2007نړيوال ژورناليستي مركز  د رسنيو لپاره ډېر بد او د افغانستان  كال

د ملت لپاره ډير بد او خونيـن 2007ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان  كال

د 2007. كال بولي د 6000 كال د نـاټـو  زره څخه زيات افغاني مـلـكـي خـلـك

 تـنـه68په نړۍ واله سطحه ټول. حملو او طالبانو سره جنګ كې ووژل شول

د ويـبـپـاڼـو64 تنه زنداني شـوي دي، 133ژورنالستان وژل شوي دي  تـنـه

د چا سره دوښمني نـه لـري. جوړونكي بنديان شوي دي ژورناليزم او رسنۍ

، ولسواكۍ دوښمنان دي چې نه پـرېـږدي رسـنـۍ دولسـونـو  د رسنيو خودا

زورواكـي غـواړې چـې راډيـو، ټـلـويـزون. اواز نړۍ والـو تـه خـپـور كـړي 

اخبارونه او مجلې ددوى په خدمت كـې وي، لـه دوى دفـاع وكـړي، ددوى 

، دروغ ووايي كه ونه وايي نو له رسنيو سره دوښمني كـوي  . تعريف وكړي

ددې حقيقت څخه به څنګۀ څوك سترګې پټې كړي چې افغانسـتـان كـې څـه

؟ څه لپاره؟ هر څوك پوهيږي چې غـوا تـوره  حاالت تېرېږي ولې؟ دچا لپاره

شـېـردل بـرو: او شېدې سپينې دي تر څو به دغه حاالت وي لكه چـې وايـي 

كه نړۍ وال كومكونه وسنجول شي له ملياردونو اوړي يو اساسـي. پردل بيا 

اُردو او پولـيـس پـه پـخـلـو پښـو  د افغانستان كار ونه شو لكه اول امنيت،

د دولـت څـانـګـې  ودرېدل دمسلكي صادقه كارپوه خلكـو پـه كـار ګـمـارل

د غلو او بې سواده خلكو څخه چې مشر غل وي له كشر څه ګيله ده  . پاكېدل

ډېر داسې لوړ پوړي چارواكي دي چې پرون يې الرې شـوكـولـې خـلـك يـې

، والي، رئيس او وزيـر دى چـې هـيـڅ  وژل او چور يې كولو نن هم قومندان

د خدمت مصدر ګرځېدلي نشي  د 2007د. وخت هيواد او هيوادوالو ته  كال

مسود عينكو كان قرارداد ښه اقدام دى خو پايلې ته يې ګورو چې څه كيږي

د بلې خوا په زرهـاو پـخـوانـي پـاك كـادرونـه پـه.د وخت انتظار به وباسو 

لكه چـې وايـي. هېواد كې دننه او بهر بې كاره ناست دي څوك كار نه وكري

د بل چا  د برلين موافقې نيمګړتـيـا دا وه چـې افـغـانسـتـان! ږيره زما واك

د هغې غونډې افـغـان ګـډون 70000ياوزې ، اويازره كسيزه اردو بايد ولري

 2500كوونكو بايد دې ټكـي تـه پـام كـړى واي چـې افـغـانسـتـان تـقـريـبـآ

د 1200كيلومتره مرز له پاكستان سره او  كيلومتره مرز له ايران سره لري چې

د تل لپاره ددې دوو هيـوادو او تاريخ په اوږدو كې په مختلفو رژيمونو كې

د پخواني شوروي جمهوريتونو چې اوس خپلواك شوي دي  د شمال له خوا

 70000افغانستان تر تېري الندې راغلى دى بايد فكر يې كړى واى چې دغـه

كسيز پوځ چې زيات شمېر پكي پروني غله شامل شوي دي چې بېلګـې يـې

دولت كولى شـي. هر ورځ هيواد وال ګوري بيا هم كوم اسماني فرمان نه دى 

د خپلې اردو او پوليسو شمېر زيات كړي ورته حقوق وركړي په لكـونـو  چې

افغاني ځوانان اردو او پوليسو ته جذب كړي سالح او تجهيـزات يـې پـوره 

، اسـلـحـه. كړي مسلكي زده كړي وركړي  ددولت لپاره اول امنيت مهـم دى

بايد ټوله جمع شي تراوسه پورې پروني الرې شكونكـي ډېـره اسـلـحـه لـري 

د هـغـوى راتـګ. چې هر وخت دولت ته تحديد دى  په ډېرو خارجي پوځونو

د  افغانستان ته سوله نه راولي بلكـې جـنـګ الپسـې زور اخـلـي لـكـه چـې

د خـپـلـو  امريكا جمهور رئيس جورج بـوش پـه دې وروسـتـيـو وخـتـو كـې

د جنګ لپاره په عراق او افغانستان كې   مليارده ډالره بـوديـجـه70عسكرو

د د ويتنام وركړېده چې

دا. جنګ څخه زياته ده 

نه چې سوـلـه بـه راولـي

بلكې افغانستان عـوام 

خلك به نور ووژل شـي 

د يوه كنډك نړېوالـو  كه

ــكـــــرو مصـــــرف  عســـ

افغـانـي اردو تـه وركـړ 

شي په يقين سره بـه يـې 
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او. ډير ځوانان بايد اردو ته جذب شي د پـرونـي د افغانستان مـلـت لـپـاره

د يوې خوا ابادي كيـږي لـه بـلـې خـوا ورانـيـږي او اوسني هيڅ توپير نشته

د مكتبونو جوړېدل او سوځېدل ځكه دولت حاكميـت نـه  سوځول كيږي لكه

د خلكو باور نشته خلكو خپل كوچني اوالدونه خرڅ كـړل چـې  لري په دولت

د دولت څخه خفه دى ځكه هغه وعدې چـې. په تاريخ كې سارى نه لري  ولس

ولسمشر كرزي وركړې وې ټولې دروغ او پر ځـاى نـه شـوې امـنـيـت نشـتـه 

، پانګوال مصئون نه دي ټول كوښښ كـوي  خلك وژل كيږي، تښتول كيږي

د  ال قـوي شـو له هيواد څخه ووځي بېكاري او غـريـبـي زيـاتـه ده تـروريـزم

، شـخـصـي،  ، فسـاد او رشـوت ال زيـات شـو مخدره موادو كر او قاچاق

د كابل ښار تـقـريـبـآ پـه. تنظيمي او قومي اړيكې او واسطې له حده اوښتي 

هماغه پخواني حالت خراب او كنډوالې پروت دى برېښنا نشته صحي اوبـه

د شـخـصـي او دولـتـي  ، د كاالنيزسيون سيستم هيڅ درك نـه لـري نشته،

د  د شـېـر پـور غـونـډۍ جايدادونو غصبېدل جريان لري ښه غوره مثال يـې

داسې نور په سـل... وزير اكبر خان برخې وېشل په قومندانانو او زورواكانو 

كه ددولت پاليسي او كار په همدې شكـل روان وي لـرې. هاوو ثبتونه شته 

داسې وخت دى چې غل هم مـنـډې. به وي چې امن او ابادي هيواد ته راشي 

د كور څښتن هم همدا وايي  هـر څـوك وايـي. وهي او وايي چې نيسه يې او

د نـړۍ وال  جنګساالران او چا چې ډله ايزې وژنې كړې بايد محاكمه شي دا

د چا له خوا محـاكـمـه نـه شـو  بشري قانون غوښتنه ده مګر تراوسه هيڅوك

د كرزي صاحب ضعيف حكومت پخپله هم اقرار كوي چې زه ددې تـوان  چې

د. نه لرم چې دغه جنايتكاران او جګړه ماران محاكمه كړم  خو خبره داده چې

د  هر چا تاريخ پاتې كيږي دغۀ چارواكي به نه وي مګر افـغـانسـتـان بـه وي

. افغانستان تاريخ به تل ژوندى وي او نسلونه به وربـانـدې قضـاوت كـوي 

او. مجرم همېشه لپاره پټ نشي پاتې كېداى څارنوالي، محكمې، پارلمان

د مـعـاشـاتـو زيـاتـوالـى او  قانون شته مګر تطبيق كيږي نه پارلمان همېشه

ډالري معاش غواړي سياسي پاسپورتونه غواړي خپل ځانته خپله معافيـت 

د  د افغانستان لپـاره نـه غـواړي تـر اوسـه پـورې وركوي څوك افغانستان

افغانستان په تاريخي دوښمنانو لپاره كار كوي كم خـلـك پـه رښـتـيـا سـره 

د افغانستان لپاره غواړي  د. افغانستان مګر افغان ولس هغه اعتمـاد چـې

د السـه وركـړى دى  و هـم د پارلمان غړو باندې كـړى ولس په نماينده ګانو

د  تيره مياشت ولسمشر كرزي هم تصـديـق كـړه چـې يـو شـمـېـر دولـتـي او

د الزيـاتـولـو لـپـاره  د خپلو سرمايو پارلمان غړي په فساد كې ككړ دي چې

د نـومـوړو  كار كوي تراوسه پورې ښه پوره ماړه شوي نه دي چې دغې خبرې

د  خلكو پوره غبرګون راوپاراوه چې پوره دوښمني يې مـنـځ تـه راوړه اوس

د مـرسـتـيـال احـمـد ضـيـا مسـعـود بـل  د هغـه ولسمشر كرزي يو حكومت

د متحده جبهـې سـره  حكومت، پارلمان بېل حكومت چې اكثره په اصطالح

د ولس درد چا دوا نكړ  له. يو ځاى دي ولې د شرم خبره ده تراوسه پورې دوى

پروني اقتدار څخه پند نـه دى اخـيـسـتـى پـرون يـې څـه وكـړل چـې نـن يـا

راتلونكې كې به يې وكړي نو راشئ ټول په يوه خوله يو عمل يـو هـدف چـې 

او. افغانستان ملي ګټې پكې نغښتې وي كار وكړو  د حزبونو، تنظيمونـو،

د د ملت درد نه دوا كوي بلكې ولس ورڅخه كركه لـري هـغـه جبهو جوړېدل

د كابـل ښـاريـان 1992كابل ښاار   كالو په لس ګونو حكومتونو كار او عمل

په. نه شي هېرولى د افغانستان لپاره كه دغه خلك ډلې او ټپلې افغانستان

د افـغـانسـتـان لـپـاره. رښتيا غواړي هر څه به سم شي  د هر څه شي څخه اول

د يوې واقعي ملي اردو په وجود كې امنيت مصئونيت ډير مهم دى چې هغه

كيداى شي چې شمېر يـې تـر څـلـور لـكـو زيـات وي مسـلـكـي او صـادقـه 

د وخـت  كادرونه ځاى په ځاى شي امتيازيات وركړ شي صالح او تجهيزات

.د تكنالوژۍ سره سم اكمال شي په يقين سره به خپله مستقالنه دفاع وكړي 

د خـارجـي پـوځـونـو مـوجـوديـت بـه لـه مـنـځـه الړ شـي ورسـره مسـلـكـي،

د ځمكې الندې منابع په كار متخصص، غير تنظيمي متسقل حكومت جوړ

واچول شي په نږدې وخت كې به له ماليزيا او دوبۍ څخه افغانستان يو ډيـر 

د اوبو خړول او پكې كبـان نـيـول دا بـه ډيـر  ښايسته هيواد جوړ شي كنه نو

د سـالح ازمـايـش ځـاى. وخت ونيسي  ځكه دا رنـګـارنـګ حـكـومـتـونـه،

د مسلى ازمايښت نورو هـيـوادونـو تـه  افغانستان دى اوس خو كېداى شي

 اوورڅخه وروسته بـه هـر څـه پـه ډاګـه شـي خـو 2008هم سرايت وكړي چې 

 كال كې يو زيـات شـمـېـر افـغـانـي 2007په. افسوس چې افغانان وژل كيږي

د اسـالمـي د ټولو نړيوالو قوانينو پر خالف د خاورې څخه د ايران مهاجرين

د  اړيكو په خالف وشړل شول او په زوره افغانستان ته واسـتـول شـول چـې

د. افغانستان پارلمان ډېر سخت غبرګون وښود  دوى غـوښـتـنـه وكـړه چـې

د بهرنيو چارو وزير بايد له خپلـه كـاره  د راستنيدو چارو وزير او مهاجرينو

ګوښه شي ځكه چې دوى ددغو مهاجرينو لپاره هيڅ ونكړل چې پـه نـتـيـجـه 

د  د كار څخه كوښه شو چـې د چارو وزير محمداكبر د مهاجرينو كې يوازې

د پـردې شـاتـه څـه  ال تر اوسه يورې خپل كار كوي دا چې بهرنيو چارو وزير

د ايران حكومت څه غوښتنه درلوده څه امتيازات يې له افغـانسـتـان  شى وو

 څـخـه غـوښـتـل واضـحـه او UNHCRاو نړيوالې ټولنې په خـاصـه تـوګـه 

د9روښانه دي چې يو ځل بيـا. څخه واخيستل  UNHCR ميلونه دالره يې

د ايران حكومت افغاني مهاجرين هغه څـوك چـې لـه دوي سـره ثـبـت  اوس

 كاله بند محكـوم شـي چـې5شوي نه دي بايد له ايرانه وايستل شي يا به په 

په سلهاو افغانان يـې بـاي هـم بـيـرتـه رالـيـږي نـو اوس ولـيـدل شـول چـې

افغانستان پارلمان خاصتآ هغوى چې هميشه له ايران څخه دفـاع كـوي څـه 

عكس العمل ښودلي شي كنه يا دا چې هغه څه يې چې وړانـدې خـوړلـي دي 

افغانستان له مشكل سـره مـخـامـخ دى راسـتـنـيـدونـكـو. هضمولى نه شي 

د اروپا يا همسايه ملكونـو څـخـه پـه  مهاجرو ته به څه وركړي بايد ستنيدل

د منشور سره سـم نـه دا چـې پـه خـالف عـمـل  د ملګرو ملتونو خپله خوښه

د افغانستان دولت اود چارو مسئولين دې ټكې ته پام وكړي چې يـو. كوي 

مهاجر په څه مشكل څومره مصرف اروپا ته ځان روسي او كوښښ كوي چې

خپلې كورنۍ سره هره مياشت مالكي كمك وكـړي كـار زده كـوي چـې هـر 

، هـم څـو كسـانـو صـرافـانـو5مهاجر  د كـورنـۍ غـړي لـري  نفره يا زيـات

د كورنۍ اقتـصـاد مامورينو او كارګرانو ته ته لدې دركه كار پيدا كيږي هم

كې پوره ونډه اخلي مـګـر پـه افسـوس پـه تـكـراري ډول افـغـان حـكـومـت 

چارواكي له هيوادونو سره موافقـي السـلـيـك كـوي چـې افـغـانـان بـيـرتـه 

حكومت به راستنېدونكو ته څه وركړې؟ امنيت، كار، كور يا بـل! راوليږئ

څه لږ فكر كول په كار دى چې له دې غميزي په زرهاو افغانان پـه اروپـا كـې 

سـړى ويـلـى. په خاصه توګه په سكانډناويايي هيوادونو كې په تكليف دي 

شي چې اكثره مهاجرين چې دايمي اجزه نه لري په روحي او نـورو بـيـمـاريـو 

د هيڅ يو هيواد مهاجرين بيرته نـه غـواړي لـكـه زمـوږ هـمـسـايـه. اخته دي 

د كوم دليل او فـايـدې لـه مـخـې افـغـانـان ايران او پاكستان نو افغانستان

هيله مند يم چې چارواكي ښۀ فكر وكـړي داسـې. بيرته خپل وطن ته غواړي 

د خلكو په ګټه او ملي ګټې پكې نغښـتـې وي  د هيواد بـيـا. كار وكړي چې

د يو مستقل اباد او متحد په خپلو مټو والړ افغـانسـتـان پـه لـور  دولـت. هم

د هـيـواد ابـادۍ لـپـاره افـغـانـان بـيـرتـه  مكلفيت لري چې امن راولـي بـيـا

د افغانستان. وغواړي د ايسـاف34په پاى كې بايد وويل شي كه  واليتونو

AISAF د د قواوو په انډول هر يو ته يو واليت وركړ شي كـيـداى شـي چـې

د هيواد په ابادولو كې ګړندى رول ولوبوي كـه مسـلـه بـلـې خـواتـه وي نـو

د ډېرې مودې لپاره پـه مـخـتـلـفـو نـومـونـو  افغانستان هر دم شهيد ولس به

د يـوه. ووژل شي  د سياست لوبغآړي په كار ده چې افغان ولس ډلې ټپلې او

واحد مستقل اباد او ازاد افغانستان لـپـاره لـږ احسـاس پـيـدا كـړي خـپـل 

تاريخي مسلويت ته پام وكړي له هر رنګه تنظيمي سمتي مليـتـي شـخـصـي 

او مافيايي ګټو تېر شي ملي ګټـو تـه پـام وكـړي تـر څـو راتـلـونـكـې نسـل 

ورباندې فخر وكړي نه دا چې ورڅخه نـوره كـركـه پـيـدا كـړي او دنـوم پـه 

او. اخيستو يې وشرميږي  د افغانستان په تاريخ كـې ثـبـت د هر چا هر نظام

د ولسـمـشـر كـرزي دوره پـاى تـه رسـيـږي څـه. روښانه دى په دې هيله چې

. اصالحات منځته راوړي 
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