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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

 نوی کال
دي 1386 ال په خپـل ＄ـای پـاتـه . کال ت５ر شو او دولس ارزو－ان３
د نـوي. لمريزکال پيل شو 1387دادی په زياتو وختونوک３ زموږ

د مارچ دمياشت３ له  وي21کال لوم７ۍ ورځ . ن５＂３ سره بـرابـره
. افغان ولس دا وياړل３ ورځ په ډ４رو شاندارو مراسمو سره لمان％ي
د ن７ۍد نورو ولسونو په شان په دې ورځ ＄ـیـنـ３ زموږ ولسونه

.＄ان／７ي رواجونه او ＄ان／７ې عنعنوي م５ل３ لري
د اسونو ＄غلولو، وزلوبـ３، د مثال په تو－ه افغانان په دې ورځ ک３

په يوشم５ر والياتو کـ３ اوه. نيزه بازي او نورې لوب３ تر سره کوي
رن／ه م５وه لندوي اودکال په لوم７ۍ ورځ ي３ دم５لمنو مخته ايـ８دي 
د زر－ونو خلکو په －６ون دحضرت علي پـر  ،د مزارشريف په ＊ارک３

پـدې. مزار دجن６ې په پورته ک５دو سره دنوروز ميل３ پيل کـيـ８ي 
د نجونـو او  ، ورځ لکه په اخترونو ک３ ＄وانان نوي کالي اغوندي

＊％و له خوا په خا請و ＄ايونو ک３ عنعنوي م５لـ３ جـوړ４ـ８ي هـلـتـه 
افغاني نجون３ ات２ونه کوي سندرې وايي اوداس３ نـور دخـو＊ـيـو 

.مراسم تر سره کي８ي 
د کره３２ محصوالت اوددوی لخوا روزل شـوي په دې ورځ بز－ران

د نوو نيال／يو په ک＋ينولو پيـل کـيـ８ي. حيوانات نندارې ته را باسي 
د مبارک９ پـه خـا طـر د نوي کال د خپلو دوستانو کورونو ته خلک

.＄ي په دې ورځ اکثره خلک ودونه کوي 
د تـل پـاتـه د زياتو کلونو راهيس３ خو په خواشن９ سره زموږ ولس

د راتلو په هيله ت５ر ک７ل  ددې تاريخي ور＄３ دتجليل په هکله. سول３
د  د مثال په تو－ه هم پر خلکو دحاکمو ＄واکونو ارادې تپل شوي دي

. طالبانو په واکدارۍ ک３ ددې ور＄３ لمان％ـل حـرام وبـلـل شـوه 
د مبين دين سره مغاير وبلل د اسالم اوددا ډول ور＄و لمان％ل ي３

. او  ل ک３ چ３ ددې ور＄３ لمان％ل بيا نوروعلمـاوو ... په داس３ حا
دا ＇و لسيزې زموږ ولس ددا ډول اونورو ستونوزو پـه. راوا وبلل 

خاطر ونشو ک７ای چ３ داورځ په ＊و او شـانـدارو مـراسـمـو سـره 
 کال نوی کال به افغان ولس تـه کـوم ډول نـوی 1387. ولمان％ي

؟  ز４ری راوړي
د ډاډ زموږ له نظره التر اوسه په وطن ک３ سياسي نظامي حـاالت

.د پرديو الس وهن３ ندي بندې شوي. وړ ندی 
تره／رۍ بله ب２ه اختيار ک４７ده،بيا رغونه پـه پـ＆ ډول روانـه ده،

د مالدارو  د بر＊نا کو！ونو جوړول، سـره) کوچيانـو( دکره３２ چارې،
د مخـدره مـوادو لـه  ، د ＄ن／لونو ب５رحمانه وهلومخ نيول مرسته،
مين％ه وړل او نورو برخو ک３ الزم کار ندی شوی افغان ولس لـه 
دولت ＇خه په نوي کال ک３ غو＊تني لري چ３ دولـتـي چـارواکـي 

:دهغوپه پوره ک５دو مکلف بولي 
ولس له دولت ＇خه په کلکه غواړي په لم７ي سرک３ هغه ＇ـه: اول

ته توجه وک７ي کوم چ３ تر هر＇ه زموږ لپاره ارز＊ت لـري يـعـنـ３ 
د مـلـي اردو اومـلـي پـولـيـسـو  ، دسول３ او امنيت تامـيـنـ５ـدل

د. پياوړيتوب  که موږ پياوړی وسلوال فوځ ولروک５دای شي ولس ته
. سول３ راوستل ژر تر سره شي 

دوهمه غو＊تنه داده چ３ دولت نه بايد هغه چاته اجـازه ورکـ７ي
د پيسو او وسل３ په م خلـک وزوروي اود هـغـوی  چ３ غواړي

نور ددې وخت رارس５دالی چـ３ زورواکـانـو،. شتمني چورک７ي 
رشوت خورانوالسونه زموږ دزور４دلي ولس له گر４وان ＇ـخـه لـنـ６ 

. شي 
د طبعي پ５＋و پر وړانـدې: دريم سر له همدا وس ＇خه دولت بايد

د مرستو  ، نه هغه وخت چ３ پ５＋ه رامين＃ ته شي او بيا الس پکار شي
.په خاطر هرې خوا چيغ３ پيل ک７ي 

د نوي کال پيل په نيک پال نيولی و لس د！ولـو غـو＊ـتـنـه. افغان
.داده چ３ موږ ملي يوالی اوسوله غواړو

د －ران هـ５ـواد افغانان بايد هيچا ته دا وخت ورنک７ي چ３ زموږ په
.افغانستان ديواولي پر ضد دب５لوالي تخم وشيندي 

موږ دهر ډول ژبنـي ،قـومـي
اومذهبي تعصب او په هـغـو 
دسياسي سوداگـريـو سـره نـه 

. پخال ک５دونکي مخالف يو

باد مبارک همه برای نو سال
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 محمداقا شېرزاد

د ＊％و ن７يواله ورځ د مارچ اتمه
په نړۍ كې به ښځې ددې ويـاړلـې ورځـې

د هـغــه. جشـنـونـه نـيـسـي مـېـلـې كـوي 

د هــغـوى پــر نـامـداره ښـځـو پـه يـاد بــه

د ګلونو ګېډۍ ايږدي  .زيارتونو

داځكه چې دغو پياوړو ښځو په نـړۍ كـې

د. لوى كار نامې پرېښودلې دي  ښـځـوتـه

د خپل سـرنـوشـت  د زده كړې حق كار حق،

د كار ولو په ټوله  د خپلې رايي ټاكلو حق،

.نړۍ كې چا نه ور كاوه

د د هاند او هلو ځلو په نتيـجـه كـې ددوى

د مـتـحـود  د امـريـكـا لومړي ځـل لـپـاره

د نيويارك په ښار كې   ايالتونو

د 1909په كال ، رايي وركولـو، د كار م تر دې شعار الندې چې ښځو ته بايد

د برابرې ونډې وركړل شي .زده كړې حق او په ټولنيزو چارو كې

د وطنپالونكو نـاريـنـوو لـخـوا د مبارزو ښځو اوپه نړۍ كې د نړۍ دا شعار

د برابرو حقونو طرفدار وو تـاېـيـد شـو  د ښځو د 1910او پـه كـال. چې  كـې

د يـوې انـقـالبـي او مـبـارزې سوسيالستو ښځو په دوهم كنفرانس كې چې

تر همدې ورځـې. ښځې كال را ايز نر زنكتين تر مشرۍ الندې داير شوى وو 

د نړيوالې ورځې په نوم سره ياد شو د ښځو .وروسته دا ورځ

د د ښځو د ملګرو ملتونو لخوا ځ د دوهمې نړيوالې جګړې په پاى كې داور

م دولتونو او نـړيـوالـو دا 1975په كال. نړيوالې ورځې په نوم ونو مول شوه

د ورځې په صفت ومنله د ښځو ددې ټولو ازاديو سـره سـره پـه ټـوـلـه.. ورځ

د. نړۍ كې پر ښځو باندې په مختلفو ډولونو تېـرې او ازار وركـول كـيـږي 

مثال په توګه سړى ويالى شي چې ښځې تروسه په ډېر ناراوا توګه ښكنځـل

د كـوره شـړل كـيـږي، دزده كـړې.كيږي  ، وهل او ټكلول كيږي، توهينيږي

د  د پيسو په بدل كې پلورل كيدل، په بـدو كـې وركـول، څخه محروميدل،

د  رايي له وركولو څخه محرومېدل، په نابالغو نجونو پـه زوره واده كـول،

كمو عمرونو په انجونو تېرې كـول، 

د نړيوالو شمېرنو لـه مـخـې. او نور 

 ميلونه ښـځـې يـا وړې 150تر اوسه

نجونـې پـه ټـوـلـه نـړۍ كـې سـنـت

پـه دې شـمـېـره هـركـال دوه. كيږي

د ســنــتــولــو. مــيــلــونــه ورزيــاتــيــږي 

د  كلونـو پـه نـجـونـو12او4عمليه

، اريـتـريـا،. سرته رسيږي په اتيپيا

سوماليا، سـودان، اوګـامـبـيـا پـه 

 فـيـصـده نـجـونـې پـه90سلـو كـې 

د. مخـتـلـفـو ډولـونـو سـنـت كـيـږي

د نجونو سنتول محكوم شـول 1993ملګرو ملتو لخوا په كال د وړو.م كې

د عمر تر پايه په يو ډول رواني مرضونو مبتال كيږي اولـدې نجونو سنتول

د مارچ اتمه اوس په داسې شرايطو كې لمـانـځـل كـيـږي. كاره دوى زوريږي 

چې په عراق، افغانستان، سوماليا او نورو هېوادو كېجنګ جګړې روانـې

په سلګونو ښځې له مينـځـه ځـي تـرور كـيـږي تـېـرى وربـانـدې سـرتـه. دي

د ښځو حـاالت سـړى. رسيږي ير غلمل نيول كيږي  د ګران هېواد كه زموږ

د نمونې په ډول اېښودل شوي دي چې له يـوې  ګوري نو پورته دوه عكسونه

. ښځې څخه يې خپل مېړه پوزه پرې كړې او بله وړه نجلې باندې تېرى شوى 

د ښـځـو6سره لدې چې په تېرو  كلونو كې دولت دعوا كوي چې په وطن كې

د خوندي ساتلو په منظور ډېر څه سرته رسېدلي دي امـا پـه عـمـل.د حقونو

تـر اوسـه پـه. كې ډېر كم كار شوى او پـر ښـځـو تـېـرى او نـاراوا دوام لـري 

دي82سلوكې  د زده كړې څخه محروم مـوږ داسـې نـور پـه. فيصده ښځې

.لسګونو مثالونه وركولى شو 

 سورګل تڼى

.اسامه اوعمر تر اړتيا پ دی
لكه چې څرګنده ده په نړيواله كچه سياسى اواقتصادى لوړې مـوخـې لـكـه

څرنګه چې دشتمنو اوبډايو دولتونـو سـيـاسـتـوال اواسـتـخـبـارات پـرمـخ 

بيايى،دغريبو هېوادونو واكداران اوسياستوال يى اصأل په فـكـر كـې هـم 

نشى كېدلى،ځكه دغه ډول چارې دپوهانو ټيمونو،لـوړې بـودجـې اوغـټـو 

لګښتونو باندې تر سره كيږى،په اوس وخت كې لوړاوپرمختللى تېخنيك 

.هم ددا ډول چارو ترسره كولواړينه برخه ده

د خـپـلـو هـېـوادونـو دكـورنـيـو د غريبو هېوادونو سـيـاسـتـوال اوواكـمـن

ستونځو سره شپه اوورځ الس په ګرېوان وى،ګاونډيانـواونـړيـوالـو تـه يـى

د مـرسـتـوكـولـو سـتـرګـې وراوړى،ددې واس نـلـرى چـې  يوازې اويوازې

.نوروته لومې واچوى اوهغوى پكې بند كړى

د بډايوهېوادونو اوګاونډو له خوا ځوانان اودغريبو هېوادونو اړ وګړى تل

د خپلو پالرنو دولتونو پـرضـد او نـوروهـېـوادونـو  داړتياو په وختونو كې

د االتو اووسائلوپه څېر  د دوى دغرضونولپاره ترور اوګـډوډۍ اچـولـو( كې

.كارول شوى دى اوكيږى) كې

د ترورېزم په تعريف كولو وغږيږو ځكه هغه هرچا په بيلـو موږ نه غواړو چې

. ډولونو او بيلو ذهنيتونو تعريف كړيدى

ــو ــو ووېش ــرخ ــه دو ب ــزم پ ــرورې ــوږ ت ــې ددوى. م ــوك دى چ ــه څ ــغ ــو ه ي

ته سپكوى شوى او كيږى،پـرحـقـونـويـى تـېـرى شـوى او . .. عقيدو،دودونو

د خـپـلـو حـقـونـو دفـاع  كيږى،په خاوره يى تېرى شويوى او اړ شويوى چې

د دوى دشمنان اود دشمنانو مالتړى ترورېستان وايـى خـو  وكړى،هغوى ته

ددې بـېـلـګـه فـلـسـطـيـنـيـان. هغوى مجاهدين او آزادۍ خـوښـوونـكـى دى 

اسرائل شوبلې،جنـګـى الـوتـكـې،تـوپـونـه او هـرډول عصـرى. يادولى شو 

د فلسطينيانو خاوره يى هم الندې كړيده او دغـه واسـلـې هـم  واسلې لرى،

دى. پرفلسطينيانو باندې استعمالوى  په مقابل كې فلسطينيان تش السـى

اودلسګونو مړو دغچ اخيستلو لپاره په خپل الس جوړشوى يو بم په خـېـټـه 

پورې تړى، ځان الوزوى،كه كـوم اسـرائـلـى يـى مـړ كـړلـو اويـا يـى مـړ نـه 

. كړوځان خو مړكړى

د ځـيـنـو د ځوانۍ په خـام عـمـريـا هـم بل ډول هغه ترورېستان دى كوم چې

وى( اړتياو پر بنسټ يو شمېر كسان  د غـټـو) دنـړۍ پـه هـر ګـوټ كـې چـې

د هـغـوى مـغـزه د ټاكلو مـوخـو لـپـاره بانډونو يا استخباراتى كړيو له خوا

د روزلو لپاره داسې پـېـښـې اونـنـدارې جـوړوى چـې  مينځل كيږى،ددوى

د بېلګـې پـه تـوګـه كـه غـواړى چـې. ددوى ذهنونه اوفكرونه بيخى واړوى 

د جـنـون او د كوم قوم پرضد وكاروى نو په هغو كـې قـومـى جـذبـې هغوى

ليوانتوب بريد ته لوړې كـړى، كـه غـواړى چـې پـه مـذهـبـى الره كـې كـار 

ورڅخه واخلى نو مذهبى لېوالتيايى دومره اوچتوى چې هره شېبه قربـانـۍ 

د دغه وروستى ډول ترورېزم په يـو شـمـېـر. او سرشيندنې ته تياروى  موږ به

د لسګونو كالـونـو پـه. عملى كړنو باندې وغږيږو  ددې خبرې به تېر شو چې

د  د كورنيو اوبـهـرنـيـو سـيـاسـتـونـو لـه املـه اوږدو كې يو شمېرواكمنان

را بــه شــو دغــې خــبــرې تــه چــې پــه نــړيــوالــه كــچــه. تــرورښــكــارشــويــدى 

زوروراوپرمختللى دولتونـه څـرنـګـه او پـه كـومـو بـهـنـو اوپـلـمـو وهـغـو 

هېوادونواوسيمو ته چې غواړى النـدې يـى كـړى او طـبـېـعـى،اقـتـصـادى 

د سـيـالـيـو كـولـو څـخـه  د ځـانـو پـه ګـټـه وكـاروى يـا يـى هـم زېرمې يـى

زيـاتـره. وغورځوى،نـو ډول ډول چـلـونـه ورتـه جـوړوى او اوبـه ورخـړوى 

د وسيلې نه هم په دغو سياسى موخو كې كار اخلى د ترورېزم .وختونه

:＄ين３ ب５ل／３ يی په الندې ډول دی
د فبرورى په 1933په په27كال د رايش پارلمـان مـاڼـۍ تـه چـا9نېټه بجې

د جرمـنـى كـمـونـېـسـت  اور واچولو،ددې اور په پلمه دجرمنى نازى واكمنو

 ګوند تورن او دهغې زيات شمېرفعالين يى ونيول اوبنديان يى كړل، 



دهغوى تـرڅـنـګ يـى يـو شـمـېـر آزادخـيـالـه كسـان، لـيـكـواالن

د وخت. اوژورنالستان كومو چې پرنازى دولت نيوكې كولې هم بنديان كړل 

دولت داسې فرمان وايستلو چـې هـرډول غـونـډې يـى مـنـع،زيـات شـمـېـر

ورځپانى يى بندې كړې،پوستليكونه يى كتل،تېلفونونه يى كنـتـرولـول او 

د وخـت نـازى. دكورونو تالشۍ يى كولى شوې  دغه ډول پالن له پخوا څخه

د پارلمان بلډېنګ اور اچونه ښـه بـهـنـه شـوه او پـروسـه يـى  دولت لرلو خو

د. چټكـه كـړه  د نـازى دولـت د ډېـرو خـلـكـو پـه ګـمـان دغـه كـار پـخـپلـه

ؤ . استخباراتو له خوا پكاراچول شوى

د دويمې نړيوالې جګړې پـه درشـل كـې) كـال 1939( بله پېښه داسې وه چې

د لـهـسـتـان  دهغې وخت جرمنى نازى مشرهـټـلـردخـپـل پـوځ يـو ټـولـى تـه

عسكرو دريشۍ ورواغوستلې اوهغه يى وګمارل چې لهستان ته ورڅېـرمـه 

د ګليوېتس راډيو پر مركز بريد وكړى اودا كـار بـه نـو دوى تـه پـه  د آلمان

د بريد كولو پلمه په الس وركړى دغه كار په هـمـدا شـان تـر. لهستان باندې

د  سره شو او جرمنى په دې پلمه پر لهسان بريد پيل كړلو چـې هـمـدا جـګـړه

و . دويمې نړيوالې جګړې پيل هم

د آمـريـكـا) كال1945(د دويمې نړيوالې جګړې تر پاى ته رسيدو وروستـه

متحدواياالتونو واكمن په دې سوچونو كې شول چې په څه ډول په نـړۍ پـه 

د نـفـوذ  د وخـت شـوروى دولـت خاصا توګه په پرمختيايى هېوادونو كـې

كولو مخنيوى وكړى او څرنګه په دريمه نړۍ كې ملى متـرقـى خـوځښـتـونـه 

د نـويـو  وټكوى، نو دا يى وپتيئله چې ددې هدفونو په الس ته راوړلـو كـې

الرو چارو كار واخلى، ځكه زړې او كالسـيـكـې الرې سـتـونـځـمـنـې اوبـې 

دغه نوى الرې چې دوى ګوتې په كـېـښـودلـې، پـه. اغېزې شوى غوندې وې 

د ملى غـورځـنـګـونـواو مـتـرقـى خـوځښـتـونـو پـه  پرمختيايى هېوادنو كې

د. روانى او ترورېستى طريقو ټكول وو  د آمريكا پټو استخبـارتـى څـانـګـو

هغه وخته په ډېرو هېوادونو كې دغه نوى تـوره دخـپـلـو ګـټـو او هـژمـونـۍ

ساتلو لپاره وازمـوئلـه، پـه زرونـو اولـكـونـو وګـړى يـى پـه دغـه تـوره پـه 

هـم پـه خـپـل) آمـريـكـايـانـو( پرمختيايى هيوادونو كـې حـالل كـړل اودوى 

د خپلو وګړوكوم چې په پورته ماموريتونو ګمـارل شـوى و،زيـاتـې  وارسره

په. قربانۍ وليدلې  كالونو كې په شمالى كوريـا كـې دلـكـونـو 1950آمريكا

د وژلو ترڅنګ په زرونو خپل عسكر اودهغې وروسته پـه  ـ 1960كوريايانو

د وژلـو اومـعـيـوبـولـوسـره مو كالونوكې په وېتنام كې دلكونو وېتناميانو

. زره آمريكائى ځوانان له السه وركړل60يوځاى 

د لږشمېـر 1961په د ترورېستانويوه ډلګۍ جوړه شوله چې د سيا له خوا كال

امريكيانو ترڅنګ ډېره برخه فرارى كيوبايان پكې تنظيـم وو اوپـر كـيـوبـا 

امريكايـانـو پـه دغـه عـمـل سـره غـوښـتـل داسـې. باندې يى يرغل وروړلو 

د كيوبايانو كار دى چې دخـپـل دولـت پـر ضـد  څرګنده كړى چې دا په خپله

كسـان پـه 1400امريكايانو پر كيوبا باندې په دغه بريـد كـې. راوالړشويدى

.يوه ورځ له السه وركړل

او400ددې پېښې وروسته بيا سيا كـيـوبـايـان پـه سـپـكـو او 200آمريكايان

درندو واسلو،چاوديدونكو توكيو،وړوچټـكـو بـېـړيـو سـمـبـال او بشـپـړه 

دوى يى وګمارل چې په كـيـوبـا كـې. اندازه پيسې يى په اختيار كې وركړې 

دغـــې ډلــــې پــــه. پـــه تــــخـــريـــبــــى عــــمـــلـــونــــو الس پــــورې كــــړى 

راستورانتونو،فابريكواوكارخانواونورو ورته ځـايـونـوكـې چـاونـې پـيـل 

كړلې،د خـوراكـى تـوكـيـواوبـورې پـه ګـدامـونـو كـې يـى زهـرجـن تـوكـى 

دوى غوښتل په دغـه طـريـقـه. وشېندل،د كبانو بېړۍ يى ډوبې كړلې اونور 

دكيوبا وګړى دخپل دولت پرضد راپورته او په ټولنه كـې ګـډوډى راولـى، 

د  خو ددوى ددې كار پايلې مايوسوونكى وې، ځكـه كـيـوبـايـان نـه داچـې

. خپل دولت پر ضد نشول برعكس نورهم په خپل دولت راټول شول

كله چې سيا دوه ځلې په خپلو دندو كـې پـاتـې راغلـه، نـودهـغـې وروسـتـه

د كـيـوبـا چـاره  د پوځ مشرته دندا وسپارله چـې د وخت ښاغلى جان كنډې

د پوځ مشرتابه ته الرښوونه وكړه چې پر كيوبا بـانـدې. وكړى ښاغلى كنډې

دبريد كولو ښه پلمه جوړه كړى،ځكه بې له داسې پخه دليله چـې كـيـوبـا پـر 

موږ يا زموږ پرمتحدينو بريد وكړلو، له پلمې جوړولو څـخـه پـرتـه بـه نـړۍ 

نو ځكه هغوى ته په كلكه وويـل شـول چـې لـومـړۍ. زموږ بريد تېرى وبولى 

.سمه پلمه جوړه كړى اوبيا بريد پروكړى

د مونګوز په نوم يوه طرحه جوړه كړه چې په ګونتانامـو كـې  پوځى مشرتابه

پرخپله پوځى اډه دوى خپله هوائى بريد وكـړى او هـلـتـه خـپـل يـو شـمـېـر

د بـريـد  ؤ او پر هغـوى عسكر سټ كړى اوبيا ووايى چې دا بريد كيوبا كړى

 نو بيا. پلمه په الس ورشى

 پر كيوبا بريد وكړى په زرګونو وګړى يى واوژنى اوټولې آبادۍ يى خـاورې

. كړى

د فـبـرورى 1962د امريكايى پوځ مشرتابه دويمه طرحه دا وه چـې پـه كـال

د آمريكا لومړنى هواباز چې كله بـهـرنـۍ فضـا تـه  مياشت كې چې جان ګلن

. الوزى دهغې بېړۍ راوغورځوى او هغه پر كيوبا وروتړى

دهغوى دريمه طرحه هم دا وه چې كومـه خـپلـه بـېـړۍ وچـاودوى او دهـغـې

.مسؤليت پركيوبايانو ورواړوى اود هغوى پرضد په جګړه الس پورې كړى

د خپل هېواد  په دې ډول خپلو طرحو او پالنونو ته ادامه وركوى، وايى چې

په كومه ګڼه ګوڼه كې څو چاودنې رامـنـځ تـه كـړى او هـغـه پـركـيـوبـايـانـو

الوتكو ته دكـيـوبـا ښـكـارى الـوتـكـو)48سى(او)26بى( خپلو. ورواړوى

دغـه. رنګونه وركړى او په هغو خپله مسافروړونكى الوتـكـه راوغـورځـوى 

د زيات شمېرآمريكايى ملكى اوپوځى وګـړو مـرګ ژوبلـه  ټول پالنونه چې

د  د خپلـو مـوخـو لـپـاره پـه كـارول تـرڅـو پكې نغښتى وه،د آمريكا غټانو

ملګرو ملتونو او نړۍ وسترګو ته دا ودروى چې دوى په حقه وو چې كيـوبـا 

خوښاغلى كنډې له دې وېرې چې څومره به يـى كـوم. يى په خاورو بدله كړله 

دغه پورته كوم يو دليل موجه وګڼل شى، په تشويش كې وو او ويى نه كـړى 

. شول چې ټينګه پر وكړى

د الؤس اوكمبوديا پربېدفاع خلكو بـمـبـارۍ70ـ1969په كالونو كې آمريكا

وكړلې چې په الؤس كې يـى درې سـوه پـنـځـوس زره اوكـمـبـوديـا كـې يـى 

. شپږسوه زره وګړى سټ كړل

د منتخب مشر سـالـوادور آلـنـدې پـرضـد يـى جـنـرال 1973 په د چېلى كال

د چېلى وګـړى  پنوچت راپورته كړلو او ديوې كودتا په كولو يى پنځلس زره

.مړه كړل او دغې ديكتاتور واك په الس كې واخيست

د امريكا اسـتـخـبـاراتـو پـه لـوديـځـه اروپـا كـى پـه ــ مـو 1960 همدا ډول

كالونوپه لسيزه كې ددې لپاره چې كيڼ اړخى ځواكونه وډاروى اوپه ټـولـنـه 

د يـوشـمـېـر  د وېرې او ډار اچولو ترورستى عمليـات كې يى پرشا وتنبوى،

ځايى ښئ السو واكمنو په مرستو پـيـل كـړل چـې يـوازې پـه اېـټـالـيـا كـې 

كـال كـې 1990پـه. ترورستى پېښـې وشـولـې 145كال په اوږدو كې 1969د

ددې پېښو پړه په ښكاره سره دسيا يـوه غـړى ريـچـارد بـرېـنـېـك پـه غـاړه 

. وخيستله

دغه ډول ټولو يادو شويو كړنو او عملونو باندې تاسې ګـران لـوسـتـونـكـى

او) لكه چې دوى دعوى لـرى( قضاوت وكړئ چې څومره  د آزادۍ،عـدالـت

.دموكراسۍ راوستلو سره سمون لرى

د آمريكامتحدوايالتونه نن هم كه چېرې دالتينـې آمـريـكـا پـه هـېـوادونـو،

آفريقايى هېوادونو،آسيايى او اروپايى هـېـوادونـوكـې كـوم څـوك ددوى

غوښتنو ته په پټو سترګو غاړې نږدى، كه هغه دولتونه وى او يـا نـورمـلـى 

په كومو كې چې هېڅ ډول( اومترقى خوځښتونه، په مختلفو الرو اوطريقو 

.له مخې ورك كوى) اخالقى معيارونو ته ځاى نشته

د خبرو يـو څـو  دلته په دې اړه يوازې دآمريكا دبهرنيو چارو دو تنو وزيرانو

د بېلګې په توګه يادوم د آمريكـا دبـهـرنـيـو چـارو وزيـر 1984په. ټكى كال

د شورش پرضد جګړه كې اخالقى مـالحـظـات مـوږ بـايـد:(شولټر اعالنوى 

د) كمزورى او فلج نكړى ؤ چـې ، دشورش نه يى مطلب هر هـغـه خـوځښـټ

ؤ د بهرنيو چارو وزيـرې مـاډلـن 1996په. آمريكايانو خوښ نه د آمريكا كال

البرايټ څخه ژورنالست لسلى سټال په يوه يوساعته تلويزيونى مـركـه كـې 

د  د آمريكا او انګلستان د بنديزونو په اړه يوه پوښتنه كوى كوم چې دعراق

د امنيت شورا له لـورى بـر لـګـول شـوى وو، يـوه دا ډول  فشارونو له امله

ـ پوښتنه  د لګيدلو بنديزونـو څـخـه پـنـځـه كـالـه:( پوښتنه كوى په عراق كې

د نيم مېليون څخه زياتو ماشومانو ددې   تېريږى، تراوسه

كې4پاتې په  مخ
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ووايـم چـې ددې... زه غـواړم. جـزاګـانـو لـه املـه ژونـد لـه السـه وركـړيـدى

د اتومى بم چاودنې څخه ډېره ده  د هېروشيما تاسـې فـكـر. قربانيانو شمېره

)نه كوئ چې دغه تصميم په لوړه بيه تماميږى؟

خـو مـوږ. رښتيا ده،سخت انـتـخـاب دى :( مادلن آلبريت په ځواب كې وايى

 .) عقيده لرو چې په دا بيه ارزيږى

.د افغانستان ني８دې پسمنظر
ددې لپاره چې دافغانستان په حاالتو لږ رڼا واچوو،ښه به وى نه ډېره اوږده

د لږ پخوا وخت يانې دويمې نـړيـوالـې جـګـړې  زمانه بلكې په لنډو ټكو كې

دشـلـمـې پـېـړۍ دڅـلـوېښـتـمـې. راوروسته وخت ځغلنده تر نظرتـېـر كـړو 

د مـوريسـن كـنـيـوډسـن كـمـپـنـۍ  د آمـريـكـا لسيـزې پـه وروسـتـيـو كـې

دافغانستان دكندهارـ كابل سړك،كندهارهوائى ډګراوهلـمـنـد دپـراخـتـيـا 

د بشپړولو لپاره قـرضـه  پروژې تړونونه وكړل اوامريكا دولت ددغو پروژو

ددې پروژو بشپړيدل او پاى ته رسـيـدل ډېـر.د افغانستان دولت ته وركړله 

وځنډيل اود څو ځله قراردادونو اړتياوې يى له دې كبله پـيـدا شـولـې چـې 

ددې ترڅنګه آمريكا دولت افغانستـان. كمپنۍ به نيمګړى قراردادونه كول 

د شـړطـونـو سـره مـلـې  ته دنورو مرستو وړانديزونه هم كول خودا مرستـې

د شـوروى اتـحـاد  وې،هغه شړطونه داسې وو چې دافغانستان دولت بايـد

سره خپلې اړيكى شلولى واى، خو څرنګه چې دا تصميم نيول دافغانستـان 

د  و او ويـى نـه مـنـلـو، نـو دآمـريـكـايـانـو د هغې وخت دولت ته ګران كار

د د كـراچـۍ بـنـدر څـخـه پاكستان دولت وسكونډلـوچـې پـرافـغـانسـتـان

د اقتصادى تنګسې النـدې  سوداګرۍ مالونو راوړل بند كړى اوافغانستان

د افغانستان پرضد په پوله باندې تحريكات وكړى .راولى او

د پاكستان او افـغـانسـتـان تـر مـنـځ جـګـړه 1955 په و چې كال كې نيږدې

په دې حاالتو كې بيا امريكايانو دافغانستان دولت څخه وغوښتل. ونښلى

چې دا فشارونه به لېرې شى خو كه افغانستان دولت دوى ته اجـازه وركـړى 

د. چې ددې هېواد په شمال كې پوځى اډه جوړه كړى  دافغاستان دولـت يـى

د  د افغانستان دولت وپتيئله چـې پاڼ او پړانګ ترمنځ ودرولو، خو بيا هم

.آمريكايانو غوښتنو ته غاړه كېنږدى

د افــغــانســتــان كــورنــۍ ســيــاســى پــېــښــې چــې دلــومــړۍ ډلــې مشــروطــه

له وخته چې راونـيـسـې)د نولسمې پېړۍ دوروستيو وختونو( غوښتونكو

كال پورې ترڅو چې پـه افـغـانسـتـان كـې داسـې نـوى قـانـون 1343بيا تر 

راووت چې په هغه كې سياسى ډلو اوګوندونو جوړولو اومېډيا تـه نسـبـى 

آزادى وركړل شوى وه،تل په هېواد كې په پټه يا نـيـمـه ښـكـاره تـوګـه روڼ 

اندو اومترقى خوځښتونوپه پرالپسې ډول سـرونـه را اوچـتـول،ځـيـنـې زر 

اوځينې دڅه پرمختګ وروسته دكورنيو اوبهـرنـيـو دتـرقـى اوپـرمـخـتـګ 

.ضد قوتونو له خوا ټكول شوى، مات اوغلى كړل شويدى

د كـال اسـاسـې قـانـون 1343 ددې لړۍ وروستۍ يوشمېر سـيـاسـې ډلـې

د افـغـانسـتـان  وروسته جوړې شولې چې په دغو سياسى ډلو كې يوې ډلې

د افـغـانسـتـان. ګوند نوم ځانته غورا كـړلـو) جمعيت( دخلك دموكراتيك 

د ثـور) كال اپـرېـل مـيـاشـت 1978( كال 1357دخلك دموكرتيك ګوند په

افـغـانسـتـان دغـه وخـت پـه. مياشتې په پـاڅـون كـې واك تـه ورسـيـدلـو

اقتصادى اوزدهكړو ډګرونو كې دنړۍ يو له ډېرو وروسته پاتې هېوادونـو 

و  د رسيدو سره سـم يـو پـر. له ډلې څخه د خلكو دموكراتيك ګوند واك ته

دمـځـكـو. بل پسې ټولنيز او اقتصادى اصالحات او رېفورونه اعـالن كـړل

زره كورنيو ته يى مځكې وركړى،د بزګرانـو 350اصالحت يى وكړل شاخوا 

د مـالـوچـو،چـغـنـدرو،غـنـمـو اونـورو مـحـصـوالتـو بـيـې لـوړې  په ګټه يى

كړلې،دكېمياوى سرو اوكرهڼيزو ماشين االتو بيئ اوكرهڼـيـزبـانـك سـود 

د. يى ټيټ كړل  كال اپرېل دمـيـاشـې 1978يو انګرېز فرېډ هاليډى وايى چې

كې1979نه بيا تر  پـه كـلـيـوالـى( كال تر مۍ مياشتې پورې ديوكال په موده

وه) سيمو كې د دوه سوه كالونو په اندازه د تېرو وختونو .د تغيراتو اندازه

 ښوونې او روزنې چارو ته ډېر پام واړول شو،په لس ګونو ښـوونـځـى جـوړ

د مـخـه. شول اود بېسوادۍ سره جهاد اعالن شو دغې نوى دولت لكـه چـې

اشاره وشوله په ټولو ټولنيزو، اقتصادى اوكلتورى برخو كې په نوښـتـونـو 

.راوستلو پيل وكړلو اوپه بيړه يى دپرمختګ په لور ګامونه اوچت كړل

د شـوروى ددغه نوى دولت يوه غټه تېروتنه دا وه چـې پـه يـو اړخـيـز ډول

اتحاد سره تر پخوانو دولتونو ډېر نيږدې شولو چې دغې وضـعـې دسـيـمـې 

هېوادونو او آمريكا لپاره چې په ايران كې خپل ژورسياسى شتون لـه السـه 

وركړلو، نوى تشويشونه پيدا كړل،دغه وسواسونه ددې سـبـب شـول چـې 

هغوى په بيړه الس په كار شى اود افـغـانسـتـان دغـه نـوى كـېـنـاول شـوى 

. نيالګى زر له ودې ولووى او وچ يى كړى

 دامريكا يو مشهور لوړ پوړى چارواكى اوتحليلـګـر ښـاغـلـى ځـبـيـګـېـنـو

و برژنسكى دفرانسوى ژبى نوول ابزرواتور نشريى سره په مركه كې ويـلـى

د  د امريكا الس وهنـې د جـون مـيـاشـتـې 1978چې په افغانستان كې كـال

د پاڅون نه يوه مياشـت وروسـتـه پـيـل  د مۍ مياشتې همغه څخه نه، بلكې

د 1979د. شولې د مجاهدينو سره د امريكا ولسمشر كارتر كال په جون كې

د امـريـكـا. پټو مرستو كولو امر وركړلو  د سيا مدير او اوسنى دهغې وخت

د خپلو خـاطـرو پـه كـتـاب كـې لـيـكـلـى دى چـې  دفاع وزير رابرټ ګېټس

د پوځى تـېـرى څـخـه شـپـږ  د افغان مجاهدينو سره دشوروى اتحاد امريكا

د مخه خپلې مرستې پيل كړى وې  اى. مياشتې اوسـيـا.اى.اس. دپاكستان

د جـنـګـيـالـيـو 1978د كال دمۍ په مياشت كې دافغانستان پولو ته نيږدې

لـومــړنـى روزنــځـاى پــه ورســك كـې پــيـل كــړ،وروسـتــه پـه پــاړه څــنــار، 

مېرامشا،بجاوړ،سپين وام، چترال اونورو ځايونو كې دا ډول روزنځايونه 

په لـومـړيـو پـنـځـو كـالـونـو كـې ددا ډول. جوړ اوپه كارونو يى پيل وكړلو 

.مركزونو جوړولو شمېره يوسل شلو ته وختله

د بشپړې روحى روزنې پـه ددې پوځې مركزونو دپاره دنويو تنكيو ځوانانو

د اى  په عملى برخه اخيستنه اودسـعـودى.اى.اس. غرض دسيا په مشورو،

دولت په مالى تمويل په پاكستان كې په زرونو ظاهرأ دينى مدرسې جـوړې 

د كفراو كـافـرانـو. شولې د زدهكړو تر نوم الندې د اسالم دپاك دين دوى ته

د متمدنو انسانانواو متمدېنې نړۍ پرضـد  د ټكوپه كارولوسره ضد جګړو

د وژلو،ړنګولو،ماتولوچارې وزده كول كيدلې . روحيه وركول كيدله او

د پـاكسـتـان دجـوړيـدو لكه چې ټولو ته څرګنده ده دهند په لويه وچـه كـې

د بنسټ ډبره ايښى وه او دهـغـې پـر  د سياسى اسالم څخه دمخه انګرېزانو

) پـوځ( بنياد پاكستان جوړشولو چې وروسته يى وهغې ته بلـه پـخـه ډانـډه 

د جهادى تـنـظـيـمـونـو لـه خـوا. كېښودله دا مدرسې څه،هغه ښوونځى چې

. جوړ وو،دهغو كتابونه دجنګ جګړو،جهاد په كيسواو مفاهـيـمـو ډك وو 

د وخـت د انـګـرېـزانـو دغو چارو په پاكستان اود افغانستان په لمنـو كـې

دسياسى اسالم كړۍ او بنسټ نوره هـم پـراخـه او ژور بـوتـلـلـواو پـه پـخـه 

. بنيادګرى اوترورېزم يى واړلو

د د پاكستان سپېـشـل سـروېسـيـز ګـروپ 1979يوازې كال ترپسرلى پورې

چې ښاغلى پروېز مشرف هم اووه كاله په هغه كې دندا اجرأ.)جى.اس.اس( 

د شنو كاله پوځـيـانـو اوسـمـنـدرى پـوځـيـانـو ډلـوپـه ګـډو  كړى، دآمريكا

مرستو، يو ځاى په دغو پورته يادو شويو جګړه ايزو روزنځايونو كـې لـس 

د) كال1979(په همدې. زره مجاهدين روزل شوى وو  كال ښاغلى خليل زاد

و چـې  واشنګټن پوست په ورځ پاڼه كې مقاله نشر كړله، په هغه كې راغلى

د امـريـكـا  د آمريكا يانو دمداخلې هدف دادى چې هلتـه په افغانستان كې

دخوښې رژيم واك ته ورسوى اوبيا په افغانستان كې پـوځـى اډه جـوړه او 

د پوځى خوځښتونو څارنه وكړى  د. دشوروى اتحاد دغې كارد ايران څـخـه

ال زيات اهـمـيـت پـيـدا كـړيـدى  پـه هـمـغـه كـال. امريكا دالس لنډيدو سره

وروسته بيا فرانسوى ژبى فيګارو ورځپاڼى وليكل چې امريـكـا پـه ايـران 

ددې. كې دسختۍ ماتى وروسته هم نه غواړى چـې دسـيـمـې څـخـه ووځـى 

لپاره چې په سيمه كې پاتې شى اړينه ګڼى چې افغانستان دشوروى اتـحـاد 

له همدې كـبلـه بـه. دا هدف په ټينګه ټاكل شويدى. ضد كمپ ته ورګډ كړى 

كلـه چـې. امريكا دمقاومت قواو دپياوړتيا پـه الره كـې ډېـرزيـار وبـاسـى 

كـې دشـوروى) نېټه27كال ډسمبر مياشتې په 1979د(كال په درشل1980د

د نوم څـخـه پـه  د دوستانه اړېكو لرلو اتحاد سرو پوځونو دافغانستان سره

د  ګټه اوچتولو زمـوږ پـر خـاوره وحشـيـانـه تـېـرى وكـړلـو او

 افغانستان دولت يى رانسكور كړو،پاكستان اومالتړو يى 
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روزل شـوى كـمـنـدويـى،پـارټـيـزانـى) لس زره تنه( په پوره اندازه

د بلـې خـوا شـوروى پـوځـونـو دمـخـه ټـاكـل شـوو. افغانى لښكرتيار لرلو 

د پښتنى ټبر پر كليو اوبانډو بې مسؤليته بمبارې پـيـل هدفونو باندې يانې

كړلې، په زرونو افغانان يى سټ اونورپه ميليونويى په لږه موده كې اړ كـړل 

اى. چې پاكستان او ايران ته كډه شى  د اوايـرانـى.اى.اس. دغو مهاجرينـو

استخباراتو لپـاره دنـويـو جـګـړيـزو بشـرى قـواو زيـاتـې زېـرمـې پـه الس 

د تـېـرى پـر وخـت. وركړلې د شوروى دشـوروى سـرو( پر افغانستان باندې

د لسو كالونوپه موده كې شاوخوا يونيم ميـلـيـون افـغـانـان) لښكرو تر وتو 

واوژل او معيوب شول،شورويانو هم پنـځـلـس زره خـپـل ځـوانـان لـه السـه

د مافيه غېږې ته وروليدل . وركړل اوپه زرونو يى په مخدره توكو روږدى او

د آزادۍ په دغو لس كلنو جګـړو كـې سـتـره انسـانـى مـرګ ژوبلـه افغانانو

وليدله،كلى،ښارونه اوډېرې زياتـې آبـادۍ يـى سـرو لښـكـرو پـه خـاورو 

شوروى يرغلګرو قومى،ژبنيو،مذهبى او سيمه ايزو بې اتـفـاقـيـو. واړولې

اچولو ته لمن وواهله او دهېوادوالو دفرهنګى وروسـتـه پـاتـېـوالـى سـبـب 

. شول

د افغانستان سره غو！ه کول .د القاعده پيداي＋ت او
د القاعده ډلې بنسټ اېښودونكى اسمه بن الدن پېژندل شويدى، كـوم چـې

د يمن. اوس هم ددې ډلې مشرى كوى اسمه په خټه يمنى دى، ددوې كورنۍ

. څخه سعودى عربستان ته تللى او هلته دغټـې پـانـګـې څښـتـنـان شـويـدى 

د ټـولـو د زيات شمېر كمپنيو څښتنـان دى،چـې اوس وخت ددوى كورنۍ

د كال پنځه مېليارده ډالره ګـټـه تـرالسـه كـوى  تـرټـولـو سـتـره. كمپنيو څخه

كمپنى يى ساختمانى ده،چـې دمـكـې مـعـظـمـې دتـرمـيـم قـرارداد يـى هـم 

مېليارده17دسعودى پادشاه څځه ترالسه كړى اودهغې له دركه يى تر اوسه 

ال پاى ته رسيدلى نه دى  د ترميم كار روان او د نړۍ پـه. ډالر اخستى اوال يى

زره كـاركـوونـكـى32هېوادونو كې ددوى كمپنۍ استـازيـتـوب لـرى او 30

. ددوى سره په پورته يادو شويو كمپنيو كې په مزدورى بوخت دى

د دفـاعـى چـارو صـنـايـعـو د آمـريـكـا د كارليل ګروپ،كوم چـې د آمريكا

د اوسنى ښاغلى ډبليـو قراردادونه ترالسه كوى او دهغې په مديره هئت كې

بوش پالر،د امريكا پخوانى بهرنيـوچـارو وزيـرجـېـمـزبـېـكـر،انـګـلـسـتـان 

د  د مـديـره هـئـت مشـر يـى پخوانى لومړى وزيرجان مېجرغړيتوب لرى او

امريكا دسيا پخوانى مدير اوپخوانى دفاع وزير فرانك كـارلـوچـى دى،د 

اسمه بن الدن كورنۍ هم الپخوا يوه چوكۍ اخستى وه اوتـراوسـه يـى هـم 

د امريكا په يو شمېر نوروسترو شركتونو كې هـم. ساتلى ده  د اسمه كورنۍ

. سهمونه لرى

د اوسنى بوش پالردامريكا پخوانى ولس مشر اوجېمـز پاتې دې نه وى چې

د الدن كورنۍ ليدلو دپـاره يـو  د بهرنيو چارو وزير بېكر دامريكا پخوانى

.وار په پخوا وختونو كې سعودى ته هم تللى وو

د 1984اسمه بن الدن په د پاكسـتـان كال پښاور ښار ته الړ او هغه وخته يى

د افغانى مجاهدينو په مالتړ او مرسـتـو پـيـل.اى.اس. اى اوسيا سره په ګډه

ده دسعـودى اونـورو عـربـې او اسـالمـى مـلـكـونـو څـخـه افـغـانـى. وكړلو

د  د هـغـو تـرڅـنـګ يـى مجاهدينو ته مالى او تخنيكى مرستې راټولولـې،

د افـغـانسـتـان  عربى اونورو اسالمى ملكونو څخه ځـوانـان تشـويـقـول او

د. جګړى ته يى راوستل  كالونـوتـرمـنـځ 1992ـ1982دافغانستان جګړو ته

د   زره جنګيالى راټول شـوى وو او جـګـړو35هېوادونو څخه43موده كې

ؤ دغه بهرنيان به په هغو پوځى روزنځـايـونـو كـې روزل. كې يى ګډون كړى

د افغانانو لپاره پخوا جوړ شوى وو  دغو كمپونوته په كومـو. كيدل كوم چې

د... كې چې عربان،ازبكان،چيچنيان،  ،روزل كيدل، وخت په وخت اسمه هم

زره جنګـيـالـيـوتـرڅـنـګ35دهغو. مامورينو سره يوځاى ورتللو.اى.اس. اى

نوروپه زرونو بهرنيو تنكيو ځوانانو په هغو مدرسو كې چـې پـه پـاكسـتـان 

د  د افغانى هلكانو لپاره جوړې شوى وې او كې په همدې غرض په غټه كې

.مخه اشاره ورته وشوله، زدهكړى كولې

د افغانستان جګړه نوى پړاو ته ورګـډه شـوـلـه، 1986ـ 1985په كالونو كې

د وخـت ولسـمـشـر  لـمـبـر فـرمـان 166ځكه ښاغلى رونالد رېـګـن دآمـريـكـا

السليك كړو په كوم كې چې دا اجازه وه چې دافغانستان جـګـړې تـه ډېـرې 

د65دهغې لـه مـخـې پـه كـال كـې سـيـا. واسلې ولېږل شى  زره ټـنـه وسـلـه

د سـتـنـګـر. له الرې مجاهدينوته وركـوـلـه.اى.اس. اى ددې نـه عـالوه سـيـا

د كنګرس څخه تر السـه كـړـلـه  د وركړى اجازه هم دغـو اكـمـاالتـو. توغنديو

د جنګى منورو سـاحـې يـى تـنـګـې  دشوروى پوځونو مال كږه كړله اود هغو

د مرګ ژوبلې اندازه يى نوره هم لوړه الړه .كړلې او

د شوروى اتحاد په مشرتابه كې تغير راغلو، ګرباچوف كـوم چـې  دبلې خوا

غوښتل يى په كورنى او بهرنى سياست كې ژور بـدلـون راولـى، ولسـمـشـر

د لـوېـديـځـې نـړۍ سـره اړيـكـى ښـې كـړى اوخـپـل.شو هغې هيله لرله چې

د هېواد بيا آبادول  د پـېـرېسـتـرويـكـه(پوځونه له افغانستانه وباسى، ترڅو

.چټك كړى) اوګالسناست په نوم كورنيو پالنونو ته زيات پام واړوى

د اپرېل په 1988 په د خپلو پوځـونـو14كال  نېټه شوروى اتحاد په ژېنو كې

د مـۍ پـه مـيـاشـت كـې يـى دمـاتـى خـوړلـو د وتلو تړون السليك كړلو او

د فبرورى په 1989د. پوځونو په وتلو پيل وكړلو نېټه يـى وروسـتـى15كال

ښاغلى اسمه ددې بهرنيو اجيـرانـو پـه مـنـځ كـې. ټولى له افغانستانه ووت 

د خبر سره سـم  د مركز د دفاعى څېړنو د انګلستان خپل تشكيالتى فعاليت

كال پيل او دالقاعده دسازمان بنسټ يى همغلته په پاكستـان كـې 1988په 

. كېښود

ده په ډېره لنډه موده كې ددې سازمان څانګې،ښـاخـونـه او هسـتـې نـيـږدې

د. شلوـ دېرشو هېوادونو ته وغځولې  دغو هېوادونو كـومـو تـه چـې اسـمـه

خپل نوى جوړشوى القاعده سازمان څانګې وغځولې زياتره هغه هېوادونـه 

د وېشلو او جال كولـو پـالنـونـه او طـرحـې لـه  وو، په كومو كې چې امريكا

د بېلګې په تـوګـه بـوسـنـيـا،د چـيـن خـيـانـجـيـانـګ. پخوا په نظر كې لرلې 

، دمنځـيـنـۍ اسـيـا هـېـوادونـه او داسـې نـورې) چېچنيا( ،بالكان ،قفقاز

 سيمې يادولى شو

د افـغـاسـتـان څـخـه سـپـك د ښاغلى اسمه بن الدن وزرونه څه ناڅه كله چې

د شــوروى اتــحــاد څــخــه نــويــو آزاد شــويــو  شــول او ســيــا هــم زيــات پــام

د شوروى اتحاد پخوانيو هم پيمانه هېوادونـو،پـه لـومـړى  جمهوريتونو او

سر كې ختيځې اروپا په لور واوښـت، اسـمـه هـم بـېـرتـه لـومـړى سـعـودى 

د القـاعـده غـړى چـې پـه 500هغې شاوخوا. عربستان اوبيا سوډان ته الړلو 

د اقتصادى چارو پوهان،د القاعده ډلـې لـوړپـوړى هغو كې پوځى مربيان،

د ځان سره سوډان تـه بـوتـلـل  د پاكستانه څخه اړېكى جوړونكى شامل وو،

بـن. او هلته يى مځكې وپېرودلې او دوى يى پر مېشت او په چارو وګـمـارل 

د ازبكسـتـان،چـيـچـنـيـا او  د خپلو فعاليتونو زياته پاملرنه الدن دغه وخت

. بوسنيا ولورته واړوله

د پخوانى شوروى اتحاد په زياترو ختيځـې اروپـا جـمـهـوريـتـونـو كـې پـه

د دولـتـونـو مشـرتـابـه تـه ورسـيـدل، خـو چټكۍ سره لويديځ پلـوا وګـړى

يوګوسالويا چې يو شوروى پلوا سوسيالستى هېواد او پـه پـوځـى لـحـاظ 

د ماتولو لپـاره. هم پياړى و، په پخوانې جوړښت پاتې شولو  د يوګوسالويا

د خپلواكۍ خوځښت پـيـل كـړى د بوسنيا مسلمانان وهڅول چې دوى. سيا

د اسالمـى  ته مالى او تخنيكى لګښت سيا په غاړه واخيست اواسمه هغلته

په دې تـرتـيـب پـه يـوګـوسـالويـا كـې كـورنـيـو. جنګيالو لېږلو ذمه ووهله 

ګډوډيو او جګړو زور واخيست او لويديځې نړۍ ته پلمه پـه الس ورغـلـلـه 

د امنيت شورا هوكړه  د ملګرو ملتونو د كـمـزورى دريـځ لـه( چې د روسيـى

د امريكا تـر مشـرتـابـه النـدې نـېـغ پـه) امله ترالسه كړى اوپر يوګوسالويا

د سختو ځـپـلـو څـخـه بـه څـو ټـوټـو  نېغه بريد وكړى او هغه دولت وروسته

.وويشى

د يوې خوا روسيى ډېر پوځيان پـر د يادولو وړ ده چې هلته د چيچنيا په اړه

د روسـيـى او لـويـديـځـې نـړۍ تـر مـنـځ كـوم پـټ د بلـې خـوا ځاى كړل او

. جوړجاړى راغى

د شنګهاى تړون څخه ځان لـېـرې وسـاتـلـو ازبكستان هغه وخت له يوې خوا

د نيږدېوالى شـنـه څـراغـونـه  د آمريكا اولويديځې نړۍ سره اود بلې خوا يى

په.او اشارې وركولې كې6پاتې  مخ

5 د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال



كله چې اسمه ته په دغو سيمو كې نوره ضرورت كم شولواود آمريكـا پـام

د تېلو اوغازو سيمو ته واوښـت نـوافـغـانسـتـان  منځينى آسيا او كسپيئن

د افـغـانسـتـان  د سوډان څخه د پام وړ شولو او اسمه هم بېرته د آمريكا بيا

.په لور وخوځيدلواو هلته مېشت شولو

د افغانستان حاالت د شوروى 1989د: دغه وخت كال په دويمه مياشت كې

د  د افغانستان څـخـه وتـلـى و، خـو كـال 1992سره پوځونه په بشپړه توګه

و د افغانستان هغه پخوانى دولت پرځاى پاتې ال . پورې

د پوځونو پـه مـرسـتـو بـريـالـى 1992په د پاكستان او ايران كال مجاهدين

د كابل دولت رانسكور كړى  د. شول چې د ورنـنـوتـلـو د مجاهدينو كابل ته

مخه يوه غونډه په پښاور ښار كې جوړه شوله چې پر اوو تنظيمونو برسېـره

د وخت لومړى وزيرښاغلى نوازشريف هم ګډون پكې درلـود  د. دپاكستان

په اشارو دنوازشريف ترسـيـورې النـدې ددې پـرځـاى چـې يـو.اى.اس. اى

د دو يا دريو كالونو لپاره ټـاكـل شـوى واى، دا تصـمـيـم  عبورى حكومت

د دو مياشـتـو لـپـاره جـمـهـور  د تنظيم هر مشر ونيول شو چې په وارسره به

د ايران او هغې وخت شوروى تراغيز الندې پـه. رئس پاتې كيږى  د بلې خوا

د پښاور غونډه جوړيدله، پـه مـزارشـريـف كـې بلـه همغو وختونو كې چې

د وحـدت  د استازى په ګډون د استخباراتو د ايران غونډه جوړه شوله چې

ـ نظارشورا،ملى جنبش اود وطن ګوند ځينو ډلـګـېـو بـرخـه  ګوند،جمعيت

كلـه. دوى په خپلو ګډو هدفونو هوكړه او ټينګه سره وكړلـه. پكې درلودله 

د شـمـال ټـلـوالـې پـه  د مخـه د هغو د تنظيمونو مشران كابل ته راغلل چې

د يـوشـمـېـر  هدايتونو ټولې پوځى اوملكى ادارې، ټول ګدامونـه اوشـتـه

د  د يو شمېر ډلګيو له خوا كومې چې د هغوى شخصى ملكيتونو په ګډون

. مخه په كابل كې وې او يا تازه ورننوتلى وې، چور اوتاال شوى وو

، لـومـړى يـى حضـرت د مجاهدينو مشران كابل ښار ته ورسـيـدل كله چې

د دو مياشتو لپاره جمـهـوررئـس  د پښاور فيصلې سره سم صاحب مجددى

د ښاغلى برهان الديـن ربـانـى دور  د دورې په پوره كيدو سره كړلو، دهغې

د تننۍ تننۍ  د شيطان سـنـدره. سندره پيـل كـړـلـه ....... پيل شو چې هغې بيا

.د چوكۍ څخه نه كوزيدلو) ښاغلى ربانى(يى تماميدله نه او هغه

د هـغـوى د هريو تنظيم مشر او بيا پـه هـره سـيـمـه كـې  دولس تنظيمونه،

په دې ډول افغانستان. قوماندانان ځان ځانله جمهوررئسان اوقاضيان وو

دهېواد په وړو وړو پـاچـاهـيـو وېشـلـو. په ډېرو وړو پاچاهيو ووېشل شو 

د يوې سيمې نـه بـلـې. سربېره، ټولې الرې په پټكونو ډكې وې  څوك به چې

ته جوړاوسالم ورسيدلو،كورنيو به يى په ځانونو بانـدې خـيـراتـونـه اړيـن 

ــنـــظـــيـــمـــى تـــودو جـــګـــړو ډګـــر. بـــلـــل د تـ دكـــابـــل تـــاريـــخـــى ښـــار

د جګړمـارو مـورچـلـونـه شـول او پـه زرګـونـو  شو،ښوونځى،پوهنتونونه

. وګړى سټ شول، دښار زياته برخه په كنډوالو واوښتله

د شـمـال ټـلـوالـه پـه خـپـل مـنـځ كـې وحـدت ګـونـد،مـلـى( سره ددې چـې

ـ نظارشورا  او) جنبش،جميعت هم په جګړو سره لـګـيـه وو خـو پـاكسـتـان

الس...) امريكا،سعودى،( مالتړو د روسيى او ايران پـلـوو يى له يوې خوا

د افغانستان په جګـړو كـې يـى زيـاتـه پـانـګـه  برى حس كولو او دبلې خوا

اچولى او زياتې ستونځې دوى ګاللى وې، ځكه يى ددوى لپاره بايد السـه 

.ته راوړنې هم لرلى واى

د طـالـبـانـو تـرنـوم النـدې د الس ته راوړنو لپاره بلـه نـوى پـروژه  نو دوى

د پيدايښت وخت كورنيو چارو وزيرنصراله بابر له خولـې خـبـره( دطالبانو

اى. پيل كړله) ده د د تنظيمونو په دننه كې نه پېژنـدل.اى.اس.د طالبانو ډله

د مدرسو اوپوځى روزنځايونو نوى روزل شوى ځوانان او يـو  شويو څېرو،

د تنظيمى جګړو څخه پزې ته رسيدلـى وو اوطـالـبـى  شمېر هغه كسان چې

د طالبانو تـر نـوم  د پاكستان استخباراتوله خوا بنياد يى ژور نه پېژندلو،

د جګړې ډګرته يى وړانـدې كـړل  د. الندې راټول او پـاتـې دې نـه وى چـې

د جګړو په موده كې په همغو روزنځايونو كې چېرې چې افغـان  افغانستان

اونور بهرنى جنګيالى روزل كيدل،د پـاكسـتـان پـه لسـونـو زره داوطـلـب 

د كشمير په جګړو اوډېرو يى  د هغو څخه يو شمېر ځوانان وروزل شول چې

د جګړو عملى تجربې زدهكړلې  دغـه لـويـه ډـلـه هـم پـه. په افغانستان كې

برسېره پر دغو ټولو دپاكستان كمندو دطـابـانـو. طالبانو ورګډه كړل شوله 

. مال پخه او ټينګه كړيوه

د شـمـال پـه لـور يـى 1996په د هېواد كال طالب جنګيالو كابل ونيولو او

دو. مخه كړله  د سـلـو تـنـو سـاتـونـكـو سـره پـه دا هغه وخت دى چې اسمه

د طالبانو.اى.اس.اى. ته راستنيږى) جالل آباد ښار(الوتكو كې افغانستان 

اسمه لومړى په كابل اوبيا په كـنـدهـار كـې. او اسمه ترمنځ اړيكى جوړوى

د افغانستان بـېـلـو بـېـلـو سـيـمـو تـه تـګ  د هغې ځايه ځاى پرځاى كيږى،

. راتګ پيلوى

د پاره له سره د بهرنيوجنګياليو  روزنـځـايـونـه23 اسمه په افغانستان كې

د اى د.اى.اس. پرانيستل چې كله كله به يى او سيا لوړپوړى چارواكـى هـم

د هغوروزنځايونو ليدلو ته بوول  دغو روزنځايونو تـه بـه. ځانه سره يوځاى

د سعودى عـربسـتـان،مصـر،يـمـن،اردن،چـېـچـنـى،پـاكسـتـان،بـنـګلـه  يى

ديش،ازبكستان،تاجكستان،سومالى،سنګاپور،الجزاير،تونس،كوېـټ 

اوعربى متحده اماراتواو ځـيـنـو نـورو ځـايـونـو څـخـه داوطـلـب ځـوانـان 

پاكستان پـه. راوستل او په دغو اډو كې به جنګى زدهكړې وركول كيدلې 

.ټوله نړۍ كې دغه داوطلب ځوانان تشويقول او آزادې ويزې يى وركولې

د د يو شمېر وتلو دولتې څېرو،كومو چې طـابـان تـائـدول، د امريكا دلته

.خبروڅو بېلګې راوړو

د امريكا متحده ايالتونو بې له ځنډه پـه 1994د:(ډانا روهاباكر وويل كاله

د طالبانو مالتړ ته دوام وركړيدى او نن هم دا مالتړ دوام لرى  پـه. سيمه كې

د نورو ډلـو  د نړيوالو قدرتونو ځينې مركزونه هڅې وكړى چې ضمن كې كه

د ويتو له حـقـه كـار واخـلـى  د بهرنيو چارو وزير به د امريكا . مالتړ وكړى،

د طالبانو ضد، ټولو ډلو لـه متحده ايالتونه او پاكستان په افغانستان كې

.)منځه وړلو هڅې كوى

د امـريـكـا سـفـيـر جـان 1994د كال په اكتوبر مياشت كې په پاكستان كې

د طـالـبـانـو پـه الس كـې  مونجو دافغانستان سهيلى سيمو ته كومې چـې

د بهرنيو جـارو وزيـر وويـل. وې،الړ د امريكا پـه:(د هغې تر كتنې وروسته

د تـغـيـر خـواتـه ځـى،داسـې چـې  افغانستان كې پـه مـثـبـت لـورى وضـع

هـېـواد تـه ثـبـات،اتـحـاد او يـووالـى پـه ارمـغـان) طالـبـان( زدهكوونكى

.)راوړى

د كابل نيولو لس ورځې وروسـتـه ښـاغـلـى خـلـيـل زاد پـه د طالبانو لخوا

د افـراطـى:(واسنګتن پوست كې وليكل الزمه ده چـې مـتـحـده ايـالـتـونـه

هغه ضد امريكايى احساسـات چـې پـه اېـران... طالبانو سره مرستې وكړى 

د طالبانو په قوتونو كې نه ليدل كيږى  د. كې دى، دوى په خپلو كـړنـو كـې

.)سعودى الره نيولى ده

د تيلو كمپنى او) يونوكال(د امريكا د پرمختګ نه خوشالـه وه د طالبانو

د طالبانو يـوهـيـئـت 1997په كال.د هغو يى هركلى كولو  كې دغې كمپنى

د غازو دهغې پيپ جوړولو په الرو چـارو چـې امريكا ته مېلمه كړلو تر څو

د هـنـد سـمـنـدر تـه غـځـول  د افغانستان له الرې د تركمنستان څخه دوى

د كابل تر نيول كيدو څـه مـوده. غوښتل، ورسره وغږيږى  د طالبانو له خوا

د خـلـكـو د كړنـو لـه املـه ورځ پـه ورځ د منځينيو پېړيو وروسته، ددوې

د هـېـواد پــه ګـوټ ګـوټ كـې مـخ پــه زيـاتـيــدو شـول،پــه  نـارضـايـتــونـه

د. كالونو كې نورد زغم څـخـه وتـلـو بـريـدونـو تـه ورسـيـدل 1999ـ1998

كال څخه آمريكايانو غوښتل چې په افغـانسـتـان كـې هـرڅـومـره زر 1997

د غازو نل ليكـه جـوړول پـيـل كـړى  د. آرامى راشى اودوې كـال 2000دوى

د ګډ منځمهالـى حـكـومـت جـوړولـو  څخه دطالبانو اوشمال ټلوالې ترمنځ

د  د هغې كال تر نيـمـه يـى 2001هڅې چټكې كړلې، خو ان( كال له پيل نه بيا

پورې امريكايانو دغې كار ته چې طالبان او شمال ټلواله) جوالى مياشتې

ځـكـه. ګډ حكومت جوړ كړى، ځانګړى پاملرنه وكړه، خو پايلې يى ونلرلې 

د  د طالـبـانـو پـه مـنـځ كـې د اسمه بن الدن چې دا وخت د جوړې خبرې دغه

د خولې په مزه جوړې نه وې  ان په هـغـو لـومـړيـو. پوره باور څخه برخمن و،

وختونو كې چې اسمه خبر شولو چې امريكايان دطالبانو او شمال ټـلـوالـې 
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و چـې دالقاعـدې  دا كارونه دده په خيالونو او طبـع سـم نـه لګيدل،هغـه

د د آمريكـا سـفارتونو كـې 1998ډلې كال په اخيرو كې په نايروبى اودارالسالم كې

د آمريكا او القاعدې ترمنځ فضا خړه غوندې شوله .چاودنې وكړلې او

د بـن د سمندر نه د هند د كنيا او تانزانيا له پېښو دولس ورځې وروسته آمريكايانو

د خوست په سيمه كې راكټى وارونه وشول الدن په څلورو پوځى روزنځايونو باندې

اى25چې د و.اى.اس.تنه پكې مړه شول،پنځه يى .افسران وو،خو اسمه هلته نه

د لې فيګارو ورځپاڼى اواېنټرناسيونال راديو چينل دا خبره په ډاګه كړلـه د فرانسې

د د ګډو هدفونو په الرو كې يو ال د پېښو سره سره سيا او القاعده دواړه د آفريقا چې

د مرســتو كولــو هيلمــن دى  د. بــل ســره ددې خــبرى رســنيو پــه حوالــه اســمه بــن الدن

د  د سيا استازى سره د جـوالى پـه مياشـت كـې پـه دوبـۍ 2001وروستى ځل لپاره كال

و كړه  په. كې كتنه د جوالى مياشتې نېټه4دغې سرچينې هغه وخت وليكل چې اسمه

د عـالج لپـاره الړلو،هلتـه پـه يـو امريكايـى  د پاكستان څخه په الوتكه كې دوبۍ ته

د ناروغۍ لـه املـه يورولـوژى ډاكـټر تـېرى كـاالوې تـر عـالج د بډوډى روغتون كې

د سيا مشر سره په روغتون كې كتنـه لرلـه  د دوبۍ 14د جـوالى پـه. الندې و، ده هلته

د همغې فرانسوى. هغه بېرته افغاستان ته ستون شولو د نړۍ نورو مېډياو هم دا خبر

. سرچينې له قوله خپور كړلو

د آمريكا ولسمشرښـاغلى جـورج 2001د د سپتمبريولسمې ناوړه پېښې وروسته كال

د ترورېزم ځلې هرچېرې چې وى ړانګې او هرڅـوك چـې  ډبليو بوش وويل چې موږ به

د ترورېستانو سره دى .په دې جګړه كې زموږ سره نه وى، هغوى

د بهرنيوچـارو پخوانـى وزيـر هـنرى د امريكـا د پېښې په ماښام د سپتمبر يولسمې

د واشنګټن پوست ورځپاڼى وېب سايټ وليكـل مـوږ بايـد دغـه:(كيسينجر له خولې

د ترورېـستانو وروسـتى نفـرهم ووژنـو. ټول تشكيالت له منځه يوسو  ټـول. موږ بايد

د خپلـو  د ترورېزم سره السونه ولـرى، ترورېستى سازمانونه اوټول هغه رژيمونه چې

.)عملونو درانه بيه به وركړى

د دفاع وزير مرسيال پل ولفوويچ په دې اړه داسې وويل موږ به پـه يـووار:(د امريكا

د ترورېزم مالتړى دى .)د ټولو هغو دولتونو سره حساب تصفيه كړو چې

د لوړپوړو چارواكو بې دليل د اسمه اوالقاعدې ډلې د طالبانو څخه د آمريكا دولت

د القاعـده د سپتمبريولـسمې پـه پېـښه كـې ويلو، تسليمول وغوښتل،خو طالبـانو

د اسنادو غوښتنه لرله  د اكتوبرپه مياشـت كـې پـه افغانـستان. دالس لرلو و چې هغه

ــو  د طالبــانو اوالقاعــده پرمركزونــو، دكابــل اوكنــدهار پــر ښــارونو آمريكايان كــې

ــو. بريدونــه وكــړل  ــستان تــه پــه پولــه ورواوښــتل خ د القاعــده غــړى پاك طالبــان او

آمريكايان په افغانستان كې پاتې شول، په تروېزم پسې لكه څرنګه چې دوى په پيل 

د ګټـې. كې ويلى وو، پل ونه اخيستلو  د جوړې نړيوالې فضا څخه د هغې پرځاى يى

. اوچتولو په غرض عراق ته مخه كړله

ــيمه او ــې س ــږدم چ ــه پرې ــتونكو ت ــو لوس ــضاوت تاس ــته ق ــنې وروس ــډې ليك ددې لن

د ترورېزم مركز ګرځولى دى؟  افغانستان چا

د افغانـستان عـامو وګـړو  سره ددې چې ترورېزم په نړۍ كې اوږده تاريخچه لرى خو

د ترورېـزم اصـطالح نـا ته څه، ان روڼ اندو ته هم تر دغو نيږدې وختونو پورې اصـأل

. اشنا وه

 وروست９ خبرې
د هېواد په ختيځـو او سـهېلى د ورننوتلو سره سم ـ آمريكايى پوځيان افغانستان ته

د ملګروملتونـو امنيـت سيمو كې ځاى پرځاى شـول او دكابـل امنيـت سـاتلوته يـى

د ايساف قوتونه راوبلل خو امريكايانو په سهېلى اوختيځو واليتونو. شورا له الرې

د خلكـو سـكونډل  د ولـسدارۍ كولـو پرځـاى د پيلولو او ولس سره د بيا آباديو كې

. پيل كړل

د وخـت نـه پـه ګټـه پورتـه د افغانستان څخـه شـړل شـوى و، د القاعده سازمان چې ـ

كولو سره خپل جوړښت له سره نوى،ژور،پراخه اوپه ټوله نړۍ كې ولى وغځولې،پـه

ــول  ــمبال ش ــايلو س ــلو او وس ــو وس او. نوي ــى وروزل ــالى ي ــمېر جنګي ــات ش ــل زي خپ

د ځان مرګو بريد كوونكو ځوانانو ډلې يى دېرې او  ټرېنېنګ يى كړل،په خاصه توګه

.پياوړى كړلې

د ـ طالبان هم له سره منظم شول، خپل صفونه يـى پراخـه كـړل، جنګيـالى يـى لـه سـره

د پـارټيزنى جګـړو تـر. نويو شرايطو سره سم وروزل او په نويو وسلو يى سـمبال كـړل

د هېواد په سهيلى، ختيځـو او كابـل كـې څنګ يى ځان مرګى بريدونه غبرګ كړل او

د ناقراريو او نا امنيو په راوستلو الس پورې كړلو . يى

د ملى پوځ اوپوليسو په جوړولو كې ډېـره د افغانستان ـ له بله پلوه په دغه وخت كې

د ملــى پــوځ اوپوليــسو پــه جوړولــو كــې پخوانــى كــاركوونكى او نــاغېړى وشــوله،

د نويــو  د سـره د پـاره صـاحب منـصبان لــه پامـه وغورځــول شـول ،د پــوځ اوپوليـسو

د مېږيــانو پــه مــزل روان دى  او. ځوانــانو روزلــو او تنظيمولــو بهــير هــم د ملــى پــوځ

د هېـواد پوليسو ټاكلى شمېره چې په پاى كې وهغې كچې ته اوچته كړل شى،بيا هم

د مستقلې دفاع او ساتنې له لپاره په پام كې 

نيول شوى نه ده، ددې ترڅنګ تراوسه ددې شتو پوځيانو اوپوليسو ټولګى په نويـو

ال پيل هم شوى نه دى  د هرهېواد دپـوځ. وسلو او تخنيك سمبالولو هوايى قوت چې

.اصلى،مهمه، بنسټيزه برخه ده، بيخې له پامه غورځول شويدى

د امريكا او ايساف قواو په ايـساف كـې عمـده شـمېره نـاتو قوتونـه(ـ افغانستان ته

د) دى د كوكنارو كښت او اپيمو توليد (څخـه اوس)كـال 2001(ټنـه 125په راتللو سره

د اپيمـو توليـد 7000تر) كال2007 د ټولې نـړۍ . سـلمه جـوړوى93ټنه اوښتى دى چې

د امريكا،انګلـستان ددې اپيمو زياته برخه په هغو سيمو كې توليديږى چـېرې چـې

. او ناتو پوځيان پراته دى

د ــ د 2001ـ ــى دى، ــه ختل ــې ت ــوړې كچ ــرې ل ــساد ډې ــه ادارى ف ــا تراوس ــه بي ــال څخ ك

افغانستان په تاريخ كې دومره په لوړه كچه ادارى فساد هېڅ كلـه هـم ليـدل شـوى نـه 

.دى

د پخوا پـر تلـه نـور هـم لړزيـدلى او چـاود يـى ارت ـ په دغه موده كې ملى يووالى هم

.شويدى

د افغانى ټولنې دودونه،رواجونه او كلتورسـخت او نـاوړه پورته حاالتو زما له نظره

كه افغانان دا وروستۍ دوې فقرې خوندى ونه سـتل شـى، ټولنـه بـه. اغېزمن كړيدى 

د تل لپاره په ناڅرګند لورى پـه ژور ګـدال كـې ډوبـه او غرقـه  خداى پاك دې نكړى،

.شى

پايله داده چې اسمه بن الدن او مال محمدعمر به تر هغو پټ وى ترڅو چې آمريكايان

. په سيمه كې خپلو موخو ته رسيدلى نه وى

د په نوم كتاب څخه ځيـنې مفـاهيم پـه خاصـه توګـه نقـل)11سپمبر( په دې ليكنه كې

.قولونه اخيستل شويدى

 روسيه به خپل پوځ په نوي ډول چورلکو سمبال ک７ي
 ريانووستى

 حبيب اهللا غمخور: ژباړن

د ــر10((روســيه بــه هــر كــال ــاډل))15 ت ــورې نــوي م ې))ان28مــي((پ هليكوپــتر

.رانيسي) چورلكي(

نېټــه دنوســتى خــبرې اژانــس دمعلومــاتو لــه مخــې دروســيې))22(( دجنــورۍ پــه

دوســله والــو ځوانــو دوســلو اوجنگــوى وســايلودرانيولو ادارې رئيــس نيكــو الى 

د دوو دانو  نـوي مـسډل چورلكـود تـسليمېدو پـر وخـت خبـر))ان28مـى((ماركف

د  ، دروسيې ددفاع وزارت په نظر كښي لري هر كال نږدې تر10(( وركړ دغه))15 نه

ې رانيسى  .ډول هليكوپتر

 كـال پـورى بـه ددغـه ډول هليكوپـترو مجهـز پـارك پـه 2015هغۀ ټينگاروكړچي تـر

ښـاغلى. جوړېدو سره به دروسيې هوايي قواوته دهر ډول دندي سـپارل ممكـن وي

مـاركف پـه خپلـو خبروكــې داڅرگنـده كـړه چـې ددې نـوى ډول چورلكـى دجوړيــدو 

.پرطرحه نږ دې يوميليارډ روبله لگېدلى دى 

دايرغلگـره چورلكـه چـې مختلفـي دنـدى بـه سـرته رسـوى،دوه نفـره عملـه لـري ،پــر

ــه وړى  ــه منځ ــداكوى اول ــايط پي ــردار وس ــه بــه ددښــمن دټــانكونو اونورزه . مځك

د .په نامه نومول سوېده )) شپې ښكاري((داچورلكه

دا چورلكه پداسي تخنيكى وسايلو سـمبال ده چـې شـپه او ورځ دهـوا پـه هـر ډول

د ســرته رســېدولپاره  شرايطوكــښي پــه ډيــر كــښته ارتفــاع دورســپارل شــوي دنــدي

دخپلو ټولووسله ايزوتخنيكى امكاناتو څخه ډيـر سـاده او اسـانه اسـتفاده كـوالي 

. شي 

7 د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال



 حبيب اهللا غمخور

او ستونزې د ژوند ＇رن／والی د کوچيانو
 پرلپسې اخيري برخه

د تلو راتلو ده د خيبر دره خو الر
 په کابل او پ５＋ور ک３ افغان يو دی

دابرخه داختر په شپه ليكم ،ځكه موږ اختر نلـرو ،اخـتـر! درنو هيوادوالو

به هغه وخت وى چي زموږ په سوځېدلي اودبم اوريوتر باران النـدي وطـن 

،. كې دتوپ خوله اودجنگى اودالوتكو وزرمات شي  ماشوم مو وخـانـدي

اومورته ووايي مورجاني پالرته مي ووايه چي ماته له بازار نه داخـتـر كـال 

غ كړى ،مـورجـانـى نـكـريـځـى ئـې هـيـري نشـي  . راوړي ،اوپېغلوټې ورږ

خواوس له يوي خوا لوږه تنده ،بيكارى دنرخونواسمان ته ختـل اوـلـه بـلـې

خوا،په تروريستانوپسي دگرځيدواودهغوي دځـالـودـلـه مـنـځـه وړلـو پـه 

هرچـيـري. پلمه له كليو ،اوښارونه داور لمبې پورته كيدواختر په غم والړه 

چې دجگړې داورلمن مخ پر پراخېدو وى له هغه ځايه اختـرونـه اوخـوښـۍ 

.كډه كوي،غم مرگ ،درد ،ژړااو وا ويال ئې پر كور ميلنه وي 

خوكه دكوم چا اختروى اويا وايي دنياپه اميد خوژل كيږي دلوي اختـر پـه

دسـتـر. مناسبت خپل دزړه له كومى مباركى اونېكي هـيلـه وړانـدي كـوم 

: استاد پژواك پدي شعر به ئي پيل كړم چې وايي 

 خلک وايي چ３ راغلی بيا اختر دی
 داپه چا باندي اختر دی خداي خبردی

په تيرودريو برخو كې موپر دي بحث وكړ چي كوچيان اوپه ځانگړې تـوگـه

پښتانه كوچيان څوك دي ،دكال په بېال بيلو موسمونوكې په كوموسيـمـو 

كښې اوسي ،دوي دافغانستان اصلي اوسېدونـكـي ،اتـبـاع دي ،دټـولـو 

دامې پـه. ميشتو قومونوسره برابر حقوق اومسوليتونه اومكلفيتونه لري 

څوكرښو كې جوته كړه چې څوك او ولې دپښتنو اوپښتنـو كـوچـيـانـوسـره 

.دښمني لري 

د پدې برخه كې به داقتصادي اوټـولـنـيـزو اړېـكـوپـر بـنـيـاد دكـوچـيـانـو

مختلفو ډلوپه هكله او همدا شـان دكـوچـيـانـو دسـتـونـزوپـه هـكلـه لـنـډ 

.معلومات وړاندي شي 

د ژوند د＇رنگوالي له امله پردريو ډلو و４شالي شو :کوچيان ددوي
عبوري كوچيان ،دا هغه كوچيان دي چي دمنى اوژمي په موسم كـي: اول

دپاكستان په لـوردكـرښـي نـه هـاخـوا تـلـل او پـه دوبـي دهـيـواد داخـلـي 

ورشوگانو اوعنعنوى څړ ځايونوته چي دډيـرو پـخـوا زمـانـو راپـدې خـوا 

د پــنــجــشــيــرــلــه درې نــيــولــې ،دهــنــدوكــش  ددوي دورشــو گــانــوتــه چــې

 ، د پغمان غرونه ،دباميان ،غزني ،زابل ،دايكنډي دغروسلسله بيا داسي

روزگــان ،كــنــدهــار، هــلــمــنــد ،فــراه ،هــرات ان تــرغــور اوچــخــچــران 

كوچـيـان داوړى مـېـنـوتـه. دجگوغرنوپه درو اولمنو كې ئې كږدى درولې 

داډله كوچـيـان پـه عـمـومـي ډول يـوازي. ځاي) سوړ(سيا بندوايي يعني 

دوي دكـال پـه. مالدارى دي بل په هـيـڅ ډول كـرهـڼـيـزكـارمشـغـول نـدي 

يـعـنـي پـه اوړې كـې. اوږدوكې دوه ځله خپله څومياشتنۍ مېنه بدله وي 

دكـوچـيـانـودالرو. سړو ځايو اوپه ژمـى كـي تـودوسـيـمـوتـه كـوچ كـوي 

. اومېنوپه هكله وړاندي بحث شوى ځكـه ئـي دتـفـصـيـل څـخـه ډډه كـوم 

داخبره ديادولو وړبولم چي دمرحوم داودخان دحاكميت تر نړېدو وروسـتـه

بيا دعبوري كوچيـانـودكـرښـې هـا خـوا تـگ راتـگ بـنـد شـو،ځـكـه ډيـر 

ژرددولت پرخالف جگړه پيل شوه اوجگړه ددې المل شوه چې دكوچيانوپه 

يـعـنـي پسـلـه هـغـه مـورعـبـوري. ژوند كې جبرأ يوډول تغيرات راولـي 

يــوازي. كـوچـيـان پــه هـغـه عـنـعـنــوي بـڼـه چـي پـخــوا مـودرلـوده نــه لـرو 

دپكتيا،پكتيكا اوخوست واليتونودځېنو سيمو دكوچيانو رمـې مـمـكـن 

نور په هغه لويه پيمانه چې كوچيان دژمى پـه مـوسـم. دكرښى نه تيري شي 

.نه پوري وتل اوس نه تيرېږي) ډيورنډكرښه(كې له كرښې 

غير عبوري كوچيان ،دا ډله كوچـيـان هـم پـه اوړي او ژمـي كـي: دوهم

دهيواد په دننه كښي له شرقي سيمو نه تر مركزي اوجوبي غربـي او غـربـي 

داټكۍ ديادولو وړدى چـې عـبـوري اوغـيـر. سيمو پوري تگ راتگ كوي 

ــي  ــو كښ ــان ــي ــوچ ــه ك ــل ــدې ډ ــه دى پ ــان ــت ــول پښ ــان ټ ــي ــوچ ــوري ك ــب ع

دنوروقومونواستازي نه لېدل كېږي ،تنهاپه نيمه كوچيانوكې پـر پښـتـنـو 

داډله كوچيان هم دخپل ژوند اړتيـاوي. سربېره دنوروقومونواستازي شته 

دعـبـوري اوغـيـر. يوازي دخپلو څارويو دمحصوالتوله الري پـوره كـوى 

غـوښـى ،شـيـدې ،مسـتـې ،غـوړى ،وړۍ. عبوري كوچيانو محصوالت 

، دكورنى جگـړي تـر. اوپوستكۍ دى  دوي په زياته پيمانه وړئ توليدوى

ناورين وړاندي په زرهاو ټنه وړۍ اوپوستكۍ بهرنيو بازارودهغه جمـلـې 

پـخـوانــى شــوروي اتــحـاد،انـگــلـســتـان اونــوروهـيـوادوتــه لــېـږل كـېــدل 

نـيـمـه. ددغومحصوالتوڅخه په داخل كې هم يوه اندازه اسـتـفـاده كـېـدل 

كوچيان بيا پر پورته توكوسربېره دقرقل پوستكۍ توليدوي ،هغوي هـغـه 

مېږي روزى كوم چې دبچو پوست ئې دقرقل په نامه يـادېـږي ،هـمـدا ډول 

دهيواد په شمالى ،مركزي اوشمالي غربى سيمو كښي قـالـيـنـې ،كـمـبـلـې 

. اوشالونه اوبدل كېدل ،البته اوس داكار په كمه پـيـمـانـه تـر سـره كـيـږي 

دافغانستان څخه په زرهاو دقرقل پوستكي اوپه زرهاومتره مربع قالينې

ن ته صا ديرېدلې  ددي توليداتوكچـه. اوكمبلې بهرته په ځانگړې توگه لند

دومره جگه وه چي دسـوداگـرۍ پـه وزارت كښـي ئـې دقـرقـل اوقـالـيـنـو 

له بده مرغه په افـغـانسـتـان كـې. دصادراتوپه نامه لوي رياستونه درلودل 

دقدرت پر سر دپرديوپه لمسون جگړې لكه چي ښـارونـه لـه كـنـډوالـوسـره 

همـدا. برابر كړه دكوچيانوداال سته راوړني هم له خاوروسره خاورې شولې 

اوس زمــوږ دهــيــواد دشــمــالــي واليــاتــو يــوزيــات شــمــيــر كــورنــۍ چــي 

دغاليواوكمـبـلـوپـه اوبـدلـوكـې زيـات مـهـارت لـري پـه پـاكسـتـان كـې 

دپاكستاني سرمايدارانو لپاره غالۍ اوبدى ،ددوي دالس محصوالت لـه 

زمـوږ دسـوداگـرۍ. پاكستان څخه دافغاني غاليوپه نامه بهرته صادريږي 

په دولتـي كـچـه. اوصنايعو وزارت دغفلت اوبېگانگۍ په خوب ويده دى 

ددغوكورنيو دهڅونې اوراستنېدو لپاره هيڅ ډول پروگرام ترالس النـدي 

هغو كورنيو چې هوس وكړۍ وطن ته راغلل چې گويادلته بـه. ونه نيول شو 

ارام ژوند وكړى ډير ژر دهوس له خوبه رابيدار اوبيرته ئي پښې خپلې كړې 

.پاكستان اوايران ته والړل 

28فكر كوم پسله ډيرو كلونو دلومړى ځل لپاره سږكال بـه ددسـمـبـر پـر

د بيچينگ اود المان دهانور په ښارو،هـمـدا ډول نېټه دچين په هيوادكې

كې28 كال دجنوري پر 2008دنوي عيسوى   دآمريكادالس ويگاس په ښار

داپداسي حال كې چې تر اوسه دافغانانو پـالس. نندارې ته وړاندي كېږي

دپاكستانـى غـالـيـوپـه نـامـه نـړيـوالـوبـازاروتـه))97(( ابدل شوى غالۍ 

.صادريږي 

دا هغه گروپ كوچيان دي چي نيمه كورنۍيې په وړي: نيمه كوچيان: دريم

كي دڅارويو سره دغرو لمنو ته ځي اوهلته په توروكيږديوكـي ژونـد كـوي 

،البته دعبوري اوغير عبوري كوچيانو اودنيمه كوچيانودكيږديوپه شكـل 

ددغو كوچيانونيم كور پر خپل ځاي پاتـه. اونوردود اودستور كې فرق شته 

ف وي  دا ډول كــوچــيــان اكــثــره. وي اوهــلــتــه پــه كــرونــدگــرى مصــرو

د شمالي او شمالي غربي واليايتونو په مربوطـاتـو كـي ژونـد  دافغانستان

د نيمه كوچيانوپه ډله كښي دپښـتـنـو،ازبـكـو ،بـلـوڅـو ،تـركـمـنـو. كوي 

،قرغزو،فيروز كوهيانو،جمشيد يانو او ايماقو اونـور قـومـونـواسـتـازي

شته چې دهـرات ،بـادغـيـس ،غـور،فـاريـاب ،قـنـدز،سـرپـل ،سـمـنـگـان 

، بغالن،او بلخ دوالياتو په مربوطاتو ژوند كوي  دغـه. ،جوزجان،كاپيسا

پورته يادشوى قومونه يوازي په خپلو سيمو كې له كـلـيـونـه رمـې اوگـلـې 

دغرولمنوته بيايي او څومياشتي دهمدغوسيموپه غـرو رغـوكـې تـيـروى 

داكوچيان هـم دخـپـلـو. اوپه منې به بيرته خپل اصلي ټاټوبي ته راگرځيدل 

عنعنو، دود اودستورپه ساتلوكې زيات زيار بـاسـي كـوښـښ كـوى خـپـل 

ددوي كـړو وړ واولـبـاس. تاريخي ټولنيز مناسبات دپخواپه دود وساتـى 

. اغوستلو كې دتمدن دتاثيراتو بېلگې ډيري كمى ليدل كيږي 

د كوچيانو دكوچ مسير په بـېـالبـيـلـو واليـتـونـو كـي د شمالي افغانستان

د مثال په توګه ازبك او تركمن كوچيان په ژمي كي پـه بـلـخ،. مختلف دى

 جوزجان او فارياب كي اوسي،

8 د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال
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د بابا غره په شمالي برخو كي تېروي . خو دوبى

. ددغوكوچيانواقتـصـاد دمـالـدارى اودكـرنـې پـر مـحـصـوالتـو والړدي

ددغوكوچيانو ځيني كورنۍ دغاليو او كمبلوپه اوبدلوكښي هم ځـانـگـړى

مهارت لري دهيواد دشمالي والياتو نيمه كوچيـانـوزيـات شـمـيـر كـورنـۍ 

، دهـيـواد پـه شـمـال كـي  څاروي يوازي دقرقل دپـوسـتـكـو لـپـاره روزي

.داسحاق زيودقوم مربوط كوچيانو لويه برخه اوسي 

 ديادولو وړده چې گوجر،جټ اوجوگى دكوچيـانـوپـه احصـائـيـه كـې نـدي

شميرل شوى ځكه اوس جوگي او جـټـو مـواشـي دالسـه وركـړى اودالسـي

صنعت دالري دژوند احتياجات پوره كوي ،دگوجروكورنې په بدخشان او 

. يو شمير ئي دهيواد شرقي سيموكنړ اونورستان ته كوچېدلي هلته اوسى 

ددوي لږ شمير كورنۍ دوزو په روزلو اخته دى اونيمه كوچيتوب ته ورتـه

دوي له دغو وزوسره دموسم له مخي لـه يـوځـاي نـه بـل. غوندي ژوند لري 

ځاي ته كوچ نه كوي هر چېږي چې اوسي هلته دغه څاروي ساتى ځكـه دوي 

.ته دكوچيانوپه يوه ډله كې هم ځاي نشي وركول كېداي 

دهيوادپه شمالي اوشمالي غربي سيمو كښي معموأل غير عبـوري اونـيـمـه

چې غير عبوري كوچـيـان دمـېـږو ،وزو او اوښـانـو پـه. كوچيان اوسېږي 

روزنه او نيمه كوچيان بيا دقرقل پسونو ،وزو،آسونو،اوښانو په تيـره بـيـا 

بخدى اوښانوپه روزنه مصروف دي اوله دي الري خـپـل احـتـيـاجـات پـوره 

همدا دشمالي سيمودنيمه كوچيانو بركت دي چې زموږهيوادپه نړى. كوي 

وال بازار كښي دقرقل پوست له دركه لوړشهرت لري اودرې لسيزي پـخـوا 

لـه. په زرهاو دقرقل پوستكۍ بهرنيو بازاروته دخرڅالو لپاره لېـږل كـېـده 

بدمرغه پدي ورستيو كښي چې په افغانستان كې دقـدرت پـر سـر جـگـړو 

، پـه ټـول هـيـواد  زور واخيست اوبهرنيو تيريوته ئي پراخه زمينه برابر كړل

دهغه جملې نه په شمالي او شمالي غربى واليـاتـو كشـي تـر هـر چـا زيـات 

ا دلـيـل. كوچيانو ته ډير زيان ورسيد اوخپله څاروى ئې له السه وركړه  همد

دى چې اوس زموږ هيواد دمالدارى دمحصـوالتـو صـادرات بـهـرتـه نـلـري 

دي90،دقالينو اوكمبلو توليدات  . په سلو كې راټيټ شوى

د موسم او غير عبوري كوچيـانـو دژمـي او دوبـي دعبوري كوچيانو دوړي

څړځايونه يا ورشو گاني دڅوسو كـلـو نـو راپـدي خـوا مـعـلـومـي دي چـي 

دهيواد له شرقي سيمو شروع بيا تر مركزي سـيـمـو ،جـنـوب كـي كـنـدهـار 

،زابل ،هلمند ،فـراه ،اوغـربـي تـر هـرات اوبـادغـيـس پـوري پـه بـر كـي 

چي. نيسي  څانگي))9(( دعبوري كوچيانو لوي قوم احمدزي كوچيان دي

او. لري  ه خـيـل،دېـگـان ، عـرب ،تـر ناصر،دولتزي ،اتمانـزي ،سـيـنـزي

. دشرقي سيمو مالخيل كوچيان هم په ژمـي دپـيـښـور پـه لـور كـوچـېـدل 

تره كـي او انـدړ. داجرستان مالخيل بيا دننه په هيواد كي تگ راتگ كوي

، دهيواد پـه  كوچيان هم له ډير پخوا نه دكرښي څخه دتېرېدونه مخ اړه ولۍ

دا كوچيـان ټـول لـه. داخل كي په دوبي سړواو ژمي تودوسيمو ته راگرځي 

دكوچيـانـو دنـورزو. يوه مخه پښتانه دي ټول پسونه ،وزي او اوښان ساتي 

او اڅكزو قومونو زياته برخه دكوچي توب دژوند نه الس پـه سـر سـول يـو 

، كـنـدهـار او  ي ته مخه كړه او يوشمير نور يي دارزگـان شمير يي سوداگر

دې ټكى ته بايد پاملرنه وشي چـي. كرښي نه هاخوا سيمو كي ميشته سول 

تر اوسه دكوچيانو هيڅ يوه قوم اوياوړې ډلي هم ددولـتـي پـروگـرام دپـلـي 

كېدوپه پايله كې دكوچيتوب ژوند دالسه نه دى وركړى ،اونه هم ددوي پـه 

، دوي خپله ددوي په ژونـد  ميشته كيدوكي دولتي پروگراموكوم رول الره

كې دځينو تغيراتوپه پايله كې داالر ځانته غوره كړه،فكر كوم عمـده المـل 

به يې له ډيرو پخوا زمانوراپدې خوا دتجارت او يا دتجارو دمـالـونـو وړل 

. راوړل وي چي دوي ئي هم دې الري ته وهڅول 

دكوچيانو دا افسانوي ژوند چي په ښو ورشوگانو او دنگو دنگو غرونو پـه

. لمنو كي تيرېده زياتي ستونزي يې اوناخوالى ئې هم لـه ځـان سـره لـرلـې 

دوي تر اوسه دسواد، روغتيايي مرستو ،پاكو اوبو ،درملـو اونـورو هـغـو

شيانو څخه محروم دي كوم چي دانسان دژوند دپايښت لپاره ستر ارزښـت 

كو چيان چي دقيق شمير يې هيچاته نـدۍ مـعـلـوم داټـكـل پـر اسـاس. لري 

ددوي شمير له دونه تر دريو ميليونو پوري رسېږي ،پدي وروستۍ لعنـتـي 

كالو جگـړې))29(( كورنۍ جگړه كي تر بل هر چا زيات زيانمن سول؛ دغه 

هغه كسان چي هـمـداوس. په سلهاوو زره كوچيان له څارويو نه خالص كړه 

څاروي نلري غواړي څاروي او توره كږدۍ ولري ،اوخپل پـخـوا نـۍ ژونـد 

شروع كړي ،خو متاسفانه ددولت لـخـوا دكـوچـيـانـو دژونـد دبـيـارغـونـي 

لپاره هيڅ ډول مالي اومادى مرسته ونـه شـوه چـي دوي څـاروي) اعادې( 

؛ دوي ته تل هغه وعده وركړه سوې ده چـي  رانيسي او ژوند ته دوام وركړي

. بزك بزك نه مر ،جوي لغمان ميرسد (( وايي  دپرديوپه پيسو په كليو او ))

ښاروكي څه ناڅه كارونه تر سره كيږي ولي دهيواد دا څوميليونه انسـانـان 

چي دنورو هيوادوالو پشان مستحق دي او ځانگړي پاملرني ته اړتـيـا لـري 

.دټولو چارواكو هير اودبيا رغونې له پروسې بېرون ساتل شوى دي 

د مرستي ،دهغوي ماشومانـو تـه دلـيـك  ټولو حكومتونو دكو چيانو سره

لوست دذده كړى په خاطر دگرځنده او ثابتو ښوونځيواوهمـدا ډول لـيـلـيـه

ښوونځيودجوړولو،گرځنده كلينيكونو،په ژمنيو او دوبـنـيـو څـړځـايـونـو 

كي دموقتي روغتونو جوړولو په دغو څړ ځـايـونـو او ددوي پـر عـنـعـنـوي 

الرواو تم ځايو باندي دژوروڅاگانو دكيندلو او بال خره دهغـوي دمـيـشـتـه 

. كولو دومره وعدي وركړه سوى دي چي يوه يي التر اوسه نده پلې سوې 

زه نه پوهيږم چي اوس دقومونو او قبايلو وزارت ،دكـوچـيـانـو ريـاسـت او

ــوچــيــانــو شــوراپــه څــه مصــروف دي ؟ددې ادارودكــار درك پــه  دك

مطوباعاتوكښي نه منعـكـس كـېـږي اونـه هـم زمـوردمـډيـا ژورنـالسـتـان 

دهـيـواد حـاالت. دهيواد دورځنيو ولي حياتي مسايلو سره عالقه نـيـسـى 

.دومره گرم دى چې ټول ژورنالستان ئي دخپل نغرى پر شاوخوا ساتلى دي 

فكر كوم په دغه لنډه تشريح به دا ښاغلۍ او نور چي كله كله كـوچـيـانـو تـه

د حـق څـخـه  توهين كوي ،كله يي پاكستانيان بولي او كله ئـې دتـابـعـيـت

، پدي ټكى سر خالص سوۍ وي چي كـوچـيـان دافـغـانسـتـان  محروم گڼي

دپښـتــون غــيــرتـى قــوم يــوه بــرخــه ده كــوم چــي دژونــدددوام اوڅــارويــو 

دروزلولپاره په مختلفوموسموكې له يوه ځاي نه بل ځـاي تـه دتـگ راتـگ 

. كوي اوهرچېري چې ئي زړه وغوښتل هلته خپله كيږدئ 

 ！ي مي بوله غور＄نگ راباندي مه ک７ه
 زه په دې افتادگ９ کي لوي گ７نگ يم

:دکوچيانو ستونزي
كوچيان زموږ په هيـواد كـې تـر ټـولـو بـې وزـلـه خـلـك دي چـې ددولـت

.اوبهرنيو ټولنو جدي پاملرنې او اساسى مرستوته اړتيالري 

تر هرڅه وړاندي بايد دا څـرگـنـده كـړم تـركـومـه ځـايـه چـې مـا يـوه مـوده

دكوچيان دكار دولتى دنده پرغاړه درلوده ځكه دكوچيانوپه اړوند څـه نـا 

.څه معلومات لرم اودهغوي په ستونزو پوهېږم 

د كورنيوجگړوپه كلونو كې كوچيانو ته ډېر زيان ورسيد، دغه كډه پر سـر

د ژوند په هره برخه كې له حد نه زيات زيـانـونـه ولـيـدل . او محروموخلكو

هغه وخت چې دپردوپه لمسون دكورنۍ جگړي داورلمبې اسمان تـه پـورتـه

كېدې دحكومت ضد ځواكونو به دكوچيانو له كېږديو څخه دپټن ځـاي پـه 

د ټـوپـك، تـوپ،  توگه ګټه اخيستل، حكومتي او شوروي ځواكونوبه هم

ټانك او الوتكو له الرې كوچيان تر اورالندې نيول ،ـلـه دوي نـه وركـه وه 

كومې خواته مخه كـړي ،الـبـتـه تـنـظـيـمـواوبـهـرنـيـانـوهـم دكـوچـيـانـوـلـه 

، تركومـه ځـايـه  پاكواحساساتونه دجگړې ددوام په موخه گټه اخيستې ده

چې دوي تل له يوه ځاي نه بل ځاي ته كوچ كـاوه پـه غـرو،شـلـو، او دښـتـو 

كښي ماينونه ښخ وه ،ددغو ماينونولومړنى قربانيان كـوچـيـان اودهـغـوي 

د مـا يـنـو. څاروى وه  هغوي دجگړې له امله بېځايه شول ،څړځايـونـه ئـې

نوكرونده شوه اويامحلي واكدارانوخپل ملكيت وگـرځـاوه ،دتـگ راتـگ 

، دمځكي له الري ددولت مخالفينو اودهوالـه  الري ئي په ماينو فرش شوې

الري ددولت لخوا په ړندو غونډارو ويشتل كېده ،دالړئ ترهمدا اوس هـم 

دهيواد په جنوبي اوشرقى سيـمـو كـې پـر كـوچـيـانـو دطـالـبـانـو. روانه ده 

دپنډغالي په نامه ړندې بم اورۍ كيږي اويا ددوي پـر الرو ددواړو خـوانـه 

پدې دريو لسيزوكې كوچيانوزيات شمـيـر. ښخ شويو ماينو قربانيان كيږي 

په. څاروي په ماينونو كې دالسه وركړه  كې11پاتې  مخ

د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال
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 ما ！ي ورته ل５مه ک７ه زما سر نه ！ي＂５ده
 شايد چ３ په الفت ک３ هم افغان پات３ ک５دم

“حمزه بابا”

 سيدجيالني جالن

ــرو ــاهره نـــه نـــښان لـــرو نـــه شـــتون لـ ــه ظـ ــير كـــه پـ  خـ

ــو تـــړون لـــرو ــت خـــو يـ د معنويـ  زه جانـــان پـــه تـــار

ــم كــو ــې ه ــل ك ــه ډك محف ــه پ ــل تكي ــو ب ــه ي ــږه پ  مون

د نظــر پـــه نـــوم پـــه ســـترګو كـــې ځنګـــون لـــرو  مونــږه

ــم دى ــاوت رحـــ د حـــــسين بغـــ ــاكې ميـــــني د پـــ  دا

د جنـــون لـــرو د عقـــل فـــصل ســـپين لـــور  ريبـــو چـــې

 خداى خو مهربان دى وصال مخي رنـګ بـه هـم راكـړي

 څـــه كـــه نـــن تـــر منځـــه پـــوره يـــو جهـــان بيلتـــون لـــرو

ــې ــونو كـ ــه السـ د ښـــكال پيغلـــې پـ ــاجزۍ د عـ ــږ  مونـ

ــه ــي جالنـ ــنه غمـ ــه شـ ــدون لـــرو! لكـ ــال ژونـ ــنه ځـ  شـ

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

 شاه سعود سعود

 ژړا هــمــدغــه شــانــتــ３ پــر４ــ８ده چــ３ وي
ــ８ده چــ３ وي ــر４ ــتــ３ پ ــدا هــمــدغــه شــان  خــن
ــه ــاتـ ــ３ سـ ــلـ ــه بـ ــو راتـ ــر－ـ ــتـ د سـ ــوې  ډيـ
ــ３ وي ــر４ــ８ده چ ــ３ پ ــانــت ــه ش ــمــدغ ــا ه  ر１
 ســزا چــ３ هــر＇ــه وي قــبــوــلــه مــ３ ده
ــ８ده چــ３ وي ــر４ ــ３ پ ــت ــان ــه ش ــدغ ــم ــا ه  خــط
ــه دى ــت ــدل نش ــب ــم ال ــع ــ＆ ن ــي ــال ه ــک د ＊
ــ８ده چــ３ وي ــر４ ــتــ３ پ  ＊ــکــال هــمــدغــه شــان

ــعــوده ــ３ ＇ــه بــدلــون راوــلــه! س  ＄ــان ک
ــ８ده چــ３ وي ــر４ ــ３ پ ــت ــه شــان ــدغ ــا هــم  اشــن

 نصرت اهللا الهام

د حاالتو بنديوان دى  عقل هسې

د كلي خان دى د زړه  محبت زما

د چا ديدن پسې راوتى  يو مين

، ستړى راروان دى  سره غرمه كې ستړى

 په جهان كې په زرې پسې څوك نه ځي

 په زره كې هم صحرا ده هم جهان دى

د پېغلتوب خبره نه ده ال په ناز

ال ساتلى يې په سترګو كې توپان دى

د سجدې لپاره دا دنيا پيدا ده

 محبت مې هم پښتو ده هم ايمان دى

د بازار كوم ستم به وايې د دنيا

 چې قيمت لري هغه پكې ارزان دى

 اى الهامه عشق څه رنګه مانا كړم

 هغه څه دي چې يې ګټه كې تاوان دى

 کابل: طوبىٰ ندا 請اف９

د زړه پ＂ه آرزو نه وى  کاشک３ م３
 کاشک３ م３ زړ－ى پر تا پ５رزو نه وى
 يا خو لکه نى نوا م３ زړه ک３ وى

د غ４８دو نه وى  يا لکه －ون／９
 سر چ３ م３ دا ستا پر اوږه اي＋ى وى
 بيا دې دا ش５ب３ په ختم５دو نه وى
 کاشک３ ته په مينه ک３ ري＋تنى وى
د بدل５دو نه وى  کاشک３ دې عادت

د هر موجود په زړه ک３ وى  مينه دې
د بدل５دو نه وى  بيا دې دا دستور

 دواړه الس په الس له ＊اره تللي وى
د ستن５دو نه وى  بيا مو چ５رته نيت

د ندا زړه ک３ دا غم نه وى  کاش چ３
د سو＄５دو نه وى  کاشک３ ي３ فطرت

 طاهربونيری

 دا يــ３ لــه نــازه کــه لــه ډ４ــرې بــ３ نــيــازۍ وخــنــدل
 مخ３ له راغله مخ ي３ پ ک７و تورپيک９ وخندل
د ژړا سپ５ره دستور بدل ک７و  مون８ په لوم７ي ＄ل
 مون８ په لوم７ي ＄ل ديو بل په ب３ وس９ وخندل

 دلته دکوم يو ادم مينه ددرخو نصيب شوه
 په کوم يو کور ک３ وايه دلته مامون９ وخندل

 دا ＄ل يو بل س７ی دعوی وک７ه چ３ زه بادشاه يم
د تاجپوش９ وخندل  يو＄ل３ بيا خلقو په ورځ
 ماته ي３ نوی پ５غلتوب،ړومبی ديدن رايادشو

 نن په کوم اندازک３ ل５ون９ وخندل! مل／ريو
 مون８ چ３ باميان ک３ په توپونو خپل ماضي ويشتلو

بُُت شکن محمود زمون８په ساد－９ وخندل  نو
ــره ــا طــاه ــي ــفــ３ واړولــ３ ب ــ３ زل ــر ي ــن ُه ــه !＇ــه پ

د خيام له رباعياتو ＇خه چاويل سپرلی شو، وري％وک３ سپوږم９ وخندل
 نجم الرحمن مواج. ژباړونکی

1

 دسهار بانگی پوهي８ي په سپيدو ک３
 ＇ه وايي پرله پس３ خپلو نارو ک３ شو
د سهار هندارې وريعن３ چ３ خالص شو

 بيخبر يي ژوند يوې شيبي ت５ر４دوک３

 ما＊ام خ＂ک

د سپرلو ن＋３ دي په وطن ک３ په ظاهره  که
د ازغو ن＋３ دي ال اوس هم په کلي ک３  زما
د کور پته هم داده که را＄３ چرتـــــه ک３  زما
د －ولو نــــــــ＋３ دي  زما دکور په د４والونو

 ماته وزرې راکوي خو م８５تون هم ＇ــــــــــاري
د ورک５دو ن＋３ دي د وجود  ＇ومره ＊کاره م３
به ＇وک بختور خوند دتودوخ３ اخلي  دا＄ل
د لمر دراختو نــــــــــــ＋３ دي د تازه سحر  يا
مه －２ه په سر سرخي دشفق رن， د بن７و  ستا
د ب２و ن＋３ دي د ستر－و په زړه ک３ ستا  زما
د وران کلي کيسه کوی ته  ما＊امه چاته به
د حادثو ن＋ــــــ３ دي د هر س７ي په مخ  دلته

د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال

2

 چ３ لري نيمه ډوډۍ په دسترخوان ک３
 هم کو ډله ناست３ ＄ای لري په توان ک３

د چا کله خادم اونه مخدوم وم  نه
 ورته وايه اوسه خوښ پخپل جهان ک３
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كه څه هم دبن دتوافقاتوپر بنياددجوړشويوحكومت لخوا كـوچـيـانـوتـه هـم

ي وعدې وركول شوى دي ،مـگـر مـتـاسـفـانـه  دنوروځايي خلكو پشان ډير

تراوسه دكوچيانو لپاره كوم ځانګړى اقتصادي اوټـولـنـيـز پـروګـرام نـه تـر 

د افغانستان پـه بـيـارغـاونـه او نـړيـوالـو. سترګو كېږي  داسې ښكاري چې

مرستو كې كوچيان بې برخې دى ،ځكه چې كوچيان ثابت كور،ښـوونـځـى، 

روغتون، پل، سـړك، بـاغ، ځـمـكـه اوكـارېـز نـه لـري، چـې څـوك يـې پـه 

داچې ددوي دتگ راتگ عنعنوي الري. بيارغاونه كې مرسته ورسره وكړي 

له ماينوپاكې شي اوياددوي درمودور شـوگـانـواو مـوسـمـې تـم ځـايـوغـم 

وخـوړل شــي اويـادتــگ راتـگ پـرالرو داوبــودڅښـلـولــپـاره ورتــه كـوهــى 

، دگرځنده كلينـيـكـونـه اوښـوونـځـۍ جـوړى شـى) څاگاني (  وايستل شي

د اصــالح پــه بـرخــه كښــي  ،اوـلــه دوي ســره دڅـارويــوپــه روزنــه اودنســل

اقــتــصــادي اوتــخــنــيــكــى مــرســتــي وشــى مــتــاســفــانــه دټــولــواړونــده 

. چارواكوهيردي 

يو تريخ واققيت خو دادى چي دكوچيانوسـره دمـيـرېـزى وروركـړنـه كـېـږي

ددوي ورځنيزوستونزودهوارئ لپاره كومه مـرسـتـه نـده شـوې دوي هـمـدا 

اوس له زياتوستو نزوسره الس په گريوان دى ،دبـېـلـگـې پـه تـوگـه دروان 

 نېټه دپژواك دخبرى اژانس دخبرپه حـوالـه23م كال دمى دمياشتي پر 2007

دهرات كوچيانو شكايت درلود چي دوي دمړودښخولوځاي نلري پـه هـغـه

. هديره كې چې ځايي خلك خپل مړى ښخوى كوچيانوته اجازه نه وركوي 

 تاسو قضاوت وكړى دنړۍ په كوم هيواد كې موليدلې چې ديوهيواد اتبـاع

؟ ددوي گناه داده چي دوي كوچيان دي . دخپل مړى دښخولوځاي نلري

زموږدهيواد كوچيان داسي ستونزي لري چي بايد دولتى اړونده چارواكى

.دهغو دحل لپاره ژر تر ژره اړين اوجدي گامونه پورته كړى 

د هندوكش لـمـنـي لــه: اقتصادي ستونزی/ د افغانستان مركزي سيمه او

د دوبـي څـړځـايـونـه اورشـوګـانـي وې د كوچيانو . لرغونو زمانو راهيسي

غرنيو كليوالوپدې ورستيو څو لسزو كې چي هرې خوا دجگـړي داور لـمـن

پراخيږي دموقع نه په استفادې سره دخپل چاپـېـر دغـو دولـتـي دښـتـونـو 

و چـي اوس  ، دغـه عـلـت د خپل ملكيت په سترګه گـورى اوڅړځايونو ته

د اسـتـفـادې حـق نـه  كوچيانو ته ددوي دعنعنوي اوتاريخي څړځايونو نـه

پدې مځكو كښي اوس كوكـنـار اونـورې غـلـې دانـې كـرل كـېـږي. وركوي 

.اودزوردخاوندانوپالس كښي دي 

دولت مكلفيت لري دكوچيانو پخواني څړځايونه بـېـرتـه دوي تـه وركـړى

 ، و شـي د دوى ژوندته هم جدې اوالزمى پاملرنه ،دهېواد په بيارغاونه كې

په ټولواړونده وزارتونوكې بايد دكوچيانوسـره دكـار پـه اړونـد ځـانـګـړى 

ادارې جوړى اودكوچيانـوپـه ژونـدكـې دمـثـبـتـوتـغـيـراتـوراوسـتـلـولـپـاره 

دجگړې نـاوريـن لـه بـلـې خـوا. ځانگړى پروګرامونه په نظر كې ونيول شى 

دورستيو كلونو وچكاليو له بلې خوددوي ستونځى الپسـي پـېـچـلـي كـړي 

تر كـومـه ځـايـه چـې زمـور. دى ،كوچيان دېته اړشول خپل څاروي وپلورى 

هيواد دمالداري پراختياته اړتيا لري اړيـنـه بـرېښـى چـې دكـوچـيـانـوسـره 

دكـوچـيـتـوب. دڅارويواودهغوي دنسل په اصالح كې الزمه مرسته وكـړى 

دوباره احيا اودكوچيانوسره اقتصادي مرستى به زموردهيواد داقـتـصـاد 

.نيمه ناخواله اونېمگړتيا پوره كړي 

د ټولو افغانانو حقوق برابـر ګـڼـل شـوي د افغانستان په اساسي قانون كي

د. دي كوچيان هم افغانان دي، دافغانستان اتباع دي، په افغانسـتـان كـې

، داساسي قانون له مـخـې دولـت اودولـتـي چـارواكـي. استوګنې حق لري 

ددوي په مقابل كي مسؤليت لري چي له بـدمـرغـه تـراوسـه ئـي هـغـه نـدى

. ترسره كړى 

: ماد كې پدې اړه ددولت دمكلفيتو په هكله راغـلـي14داساسي قانون په

د اقـتـصـادي، د پراختيا، دبزګرانو او مالدارانو د كرنې او مالدارۍ دولت

د دوي  د ميشتولو او د كوچيانو د ښه كولو او د شرايطو د ژوند ټولنيزو او

د مـالــي تــوان پــه حــدودوكــې اغــېــزمــن  د دولــت د ژونــد دســمــون لــپــاره

. پروګرامونه وضع او تطبيقوي

د برابرولـو پـه مـنـظـور او دعـامـه د استوګنځاى دولت مستحقو اتباعو ته

د مالى امكانـاتـو پـه  د قانون له حكمونو سره سم او د وېش لپاره ملكيتونو

.حدودو كې الزم تدبيرونه نيسي 

دافغانستان دبيا جوړونې په پـروگـرام كـې بـايـددكـوچـيـانـو دژونـد ټـولـو

اړخونوته دځانگړى پـالن لـه مـخـې پـه ټـوـلـه كـوچـې نشـيـنـو سـيـمـوكـې 

دكوچيانودژونددبسيا يـنـې ،دهـغـوي دمـحـصـوالتـو دزيـاتـېـدو، هـغـوي 

محصوالتو ته دخرڅالو بازار پيداكېدو او ورځنيزو سـتـونـزودحـل لـپـاره 

ځانگړې پاملرنه اومعين كارونه پيل شوى واي ،چې متاسـفـانـه كـوچـيـان 

لكه چي سرگردانه ژوند لـري ،هـمـداسـي ددولـتـي چـارواكـوهـم دعـيـش 

.اونوش په سرگردانيو كښي له ياده وتلې دى

كه كوچيان پدې بڼه دكوچي توب ژوند دالسه وركړى يـعـنـي داچـي دژونـد

ستونزى ئي اړباسي چي هر څه پرېږدى دابه په هيوادنۍ كچه لويـه غـمـيـزه 

ځكه په اقتصـادي لـحـاظ. وي ،اودهيوادپر اقتصادبه ناوړه اغيزه وښندي 

افغانستان يوكرهڼيز اومالدار هيواد دى ،زموږ دهيواد داقتصـاد هـم لـه 

پـه افـغـانسـتـان دصـنـعـتـى. نـه جـوړدى) كـرهـڼـه اومـالـدارى( دغوبرخـو 

توليداتويوازي يوه ،دوي وړې بېلگې شته نـور زمـوږ هـيـيـواديـو مصـرف 

. كونكى هيواد دى اودنړيوالوتوليدشوو توكو دخرڅالو بهترين بـازار دى 

پدې شرايطـو كـې ډيـره اړيـنـه اوحـيـاتـي ده چـي دافـغـانسـتـان دكـرهـڼـي

ښـه بـه دا وي كـه. اومالداري پـر مـخـتـگ تـه ځـانـگـړې پـامـلـرنـه وشـي 

دافغانستان كرۀنه ،مالداري اوصـنـعـت يـوځـاي پـراخـتـيـا ومـوى ،پـدې 

.صورت كښي به موږ دصنعتي توليد زيات خام توكى خپله ولرو

دادتاريخ جبراويوطبعي اصل دى هر څومره چي په يوه ټولنه ياهيـوادكښـي

، ټولنيز اوسياسي مناسبات پر مـخ ځـي،دتـولـيـدوسـايـل نـوى  اقتصادي

كېږي ،نوى توليدي مناسبات ټولنه تر خپل سيوري الندي راولـي پـه هـغـه 

اندازه دهغې ټولنې دوگړوپه اقـتـصـادي ،سـيـاسـي ټـولـنـيـز اوفـرهـنـگـى 

چاپيريال كي تغير راځى تـركـومـه ځـايـه چـي كـوچـيـان هـم زمـوږدټـولـنـي 

يوجزگنل كيږي اوپه شكل دشكلونوتر دغو تاثيراتوالندي راځي طبعـي ده 

چي دكوچيانود مېشته كېدوهڅه هم پيـاوړې كـېـږي اوددوي تـمـايـل هـم 

دښاري ژوند په لور راماتېږي ،هـمـدا المـل دى چـې اوس دكـوچـيـانـو 

.يوشمير په معينوسيمو كې دمشت كيدوالر خپله كړې ده 

کي/2 : سياسي برخه
پــدې شــپږوكلوكې يوځــل بيادكوچيانوبــدمرغۍ لــه هغــه راپيــل شــوه چــې

ددوي دژونــد برخليــك دهغــوپالس كــښيوت كــوم چــې لــه بهرنــه راغلــي او 

يوازي دقومى تړاو له مخـې دتوروكيږديودكوچيـانو اسـتاز يتـوب پداسـي 

. حال كښي كوى چي يوه ورځ ئـي هـم پـدې تـوره كـيږدۍ كـې نـده تـيره كـړې 

دظاهر شاه پـه وخـت كـې يـو ورځ دارگ: دسړې هغه قيصه ورپيادېږي وايي

تيرېـده،كارگرانو شـعار وركـاوه چـي) مظـاهره( بغل ته دكـارگرانو الريـون 

زموږ تنخوا بايد ډيره شي ،زمـوږ اوالدونـه ډوډئ اونوردژونـد اړيـن توكـى 

ــري  ــو ديوالـــو تېـــر. نلـ ــر جگواوپلنـ د ارگ تـ ــو اواز ــون كونكـ ددې الريـ

شو،دپاچايوه زوي دخپلې مور نه پوښتنه وكړه چې دابيرن دڅه شي اوازونه 

؟ مور ئي وويل مظـاهره ده وايـي ډوډى نلـرو، زوي ئـي سـمدواره وويـل  دي

.مورې چې ډوډۍ نلري خوكلچې دې وخورى 

نه پوهېږم چې دغه له بهرنه راغلي دكوچيانوتش په نامـه اسـتازي لكـه نـور

جگپوړى چارواكي به څنگه وكـوالي شـي دزورېـدلو اوكړېدلوكوچيانوپـه 

؟ ښـه بـه داوه  اقتصادي ،ټولنيزواوسياسي سـتونزو پـوه اوهغـه درك كـړى

ــه  ــشرانو څخـ ــرو اومـ ــپين ږېـ ــه سـ ــو لـ ــو قومونـ د مختلفـ ــانو چـــي دكوچيـ

اولـه. دكوچيانوشورا جوړه اومشرتابه ئې دهغوي لـه خـوا ټاكـل شـوې واي 

همدې شورا له الري ددولت مختلفواړونده ارگانو لـه كوچيانوسـره اړيكـي 

نيولــي واي اود هغــوي دســتونزودحل لپــاره ئــي دهغــوي پــه مرســته كوټلــي 

ــړى واي  ــت كــ ــه اوچــ ــي.گامونــ ــې ددولتــ ــه ارزوده چــ ــفانه داهغــ متاســ

لكه نـور.چارواكوڅخه دهغه دسرته رسېدو غوښتنه اوس خوب اوخيال دى 

هيوادوال چې له يوې ورځې نه بلې ته پـه وعـدو اوشـعارو سـاتل كـېږي ،لـه 

.كوچيانوسره ترهغه بدتر برخوردقانونى بڼۀ لري 

: په پارلمان ک３ کوچيانوته خپله ر＊تيان９ ون６ه ورک７ی
 دكوچيانوپه اړوند دكره شمېرنې دنشتوالي له امله په ولسې جرگه كې

كې12پاتې په  مخ

د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال
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د تنو استازو دلرلو حق وركړه شوى ،مگر كه چيري كـره))10(( كوچيانوته

. شميرنه شوي واي په پارلمان كې به ئـي داسـتازو شـمير لـه دېنـه ډيـر واي 

اړينـه داوه چـې پـه پارلمـان كـې كوچيـان تـه دمرحـوم نجيـب اهللا دحاكميــت

.ددوران دپارلمان سهميه وركړه شوې واي 

داچې كوچيانوته په واليتي او ولسوالى شوراگانو كې كـوم اسـتازى دوي

ته په نظر كې ندي نيول شوى تر يوه حده پـر ځـاي خـبره ده ځكـه چـي عبـوري 

اوغير عبوري كوچيان له يوځاي نه بل ځاي ته دكـال پـه مختلفوموسـموكې 

تگ راتگ كوي اړينه نده چې دوالياتو اوياولـسواليود شـوراگانوپه كچـه 

.هم استازي ولري 

دآي ډبليو پى آر په يـوه خـبر پانـه كـې راغلـى وه ،كوچيـان دڅـارويو لپـاره.

څړځايونه ،كلينيكونو او ښوونځيودنشتوالى سره مخامخ دي ،خودايى نـه 

6. وه ليكلي چي دولت ولي ددغو ستونزودحل لپاره اقدام نه كوي 

د تېر وخـت پـه څـېر نـن هـم هغـه سـتونزې لـري لكـه پـرون چـې يـې كوچيان

د افغانستان په لـيرې پرتـو سـيموكې ژونـد او تـګ. درلودې  راتـګ-دوى

د افغانـستان ددولـت دمخـالفينو الس  لري، نوموړو سيمو ته تـر ډېـره حـده

د دې المـل شـوى، چـې. رسېږي  د حكومتونـو بـې پروايـي بـه د دوى په اړه

ــه الس ــال تړن ــه م ــت ل د حكوم ــستان د افغان ــه دكوچيــانو غــوڅ اكثريــت ب

او. واخلي  د حكومـت نوپه نتيجه كې بـه كوچيـان يوځـل بيـاد افغانـستان

د مالتـړ پـه تـور  د شبكې سره ه ائتالفي ځواكونو له خواد طالبانو او القاعد

. دالوتكو دبمباريو او ځمكنيو تر سختو او وژونكوحملو الندي راشى 

د پدغو شرايطوكي چې هـرې خوادبـدامنۍ كمبلـه غوړېـدلې ده دكوچيـانو

د امنيت دخوندي كېدولپاره كه نورڅه نه كـېږي دومـره  څارويو اود كورنيو

خو وشي چې ددوي دتگ راتگ الري له مـاينو ښـخولونه پـه امـان كـې پاتـه 

شي اوبهرنيان پدې وپوهول شي چـې دكوچيـانوپر مېنـه اوتوروخيموبيلـه 

دينه چې دهغـې مېـني لـه مـشر سـره خـبري نـه وى شـوى ځمكـنى اوهوايـي 

كوچيان هغه خلك دي كه څوك ورتـه پـه درنـه سـترگه وگـورى.حمله ونشي 

دوي هيڅ وخت دچاسپكاوئ نه كوى اوددولت پـرخالف خوځكـه نـه دريـږي 

چې له بدمرغه دوي په خپل ټـول ټبركـې دسـواد څـښتن نلـري نوپـردوي ئـې 

كوم فرق نشته چي پـه كـوم وزارت كـوم شـخص كـار كـوي ،خـو دوي دومـره 

ولـې. غواړي چې ديوه انسان اوددي هيواد اتباع په سترگه ورته وكتل شـي 

. كه ئي بيا څوك ازار كړئ ،بيادي نو خداي څوك دكوچيانو له قهـره سـاتي 

داهغه جنگيالئ اوغيرتي قوم دئ چي پر ټانگ اوتوپ مخـامخ ورځـى مـور

.ئې دشيدو وركولو په وخت ماته اوشاته تگ نه دى ورښودلۍ 

له كوچيانو مې هم داهيله ده چې په هيڅ نامه اوجامه هغوته اجازه ورنكـړئ

كــوم چــې پــه تــوره كــيږدئ كــښي ددوي شــتون زموږپركېږديوددولتــى 

. اويابهرنۍ ړندوغونډارو داورېدو المل شي 

ــت ــوې وي ددول ــه ش ــميره معلوم ــتيانۍ ش ــانو رښ ــې دكوچي ــاره چ ددې لپ

. مكلفيت لري دكوچيانود نارينه او ښځوته هم دتابعيت تذكره توضع كړى 

:داساسي قانون په دوه وېشتمه ماده كې راغلي چې

د اتباعو ترمنځ هر راز تبعيض او امتياز منع دى . دافغانستان

7.د افغانستان اتباع دقانون په وړاندې مساوي حقوق او وجايب لري

نوبيا ولي دكوچيانوسره دميرې زى ورور اويا په غربـى اصـطالح ددوهمـې

كټگورى يادرجې خلكـو پـه كچـه برخـورد كـيږى ،اوكـه رښـتيا وويـل شـي 

ــر  ــې ده ،مگ ــې راغل ــي قوانينوك ــاتو اساس ــه زي ــاده پ ــوي م ــه ذكرش داپورت

.دكوچيانوسره دتبعيض اوتعصب له مخى كړنه شوې 

هغه كوچيان چې څـاروى ئـي لـه السـه وركـړى همـدا اوس دمختلفـو جنگـى

ډليودښكارپه لوموكښي بند پاتـه دى اويابنـدېږي ،داځكـه كوچيـان دبـل 

ــدان  ــپېڅلى زږه خاون ــاك اوس ــې دا دپ ــاره چ ــه دى ددې لپ ــد ن ــره بل ــار س ك

دكورنيـو اوبهرنيوترهگروښــكار نـشى اويـا ئــي دژونـد اړتيـا دېتــه مجبــور 

كړى چې دخپل فاميل داقتصادي ستونزودحل لپاره په هـر كـار الس پـورى 

كړي اړينه ده چي دځـانگړى پـالن اوپروگـرام لـه مخـي داډلـه خلـك تثبيـت 

اودلنډمهاله حرفوى كورسونوكـښي تـر روزنـه النـدي ونيـول شـي اودسـالم 

.كار امكانات ورته برابر شي 

پدې بايد دولـتي اوددوي بهرنـۍ مالتـړى پـوه وي چـي پـه افغانـستان كـې

ددغو نا امنيو مخه يوازي په جگړه ايزوكارونونشى نيول كېـداي ،اړينـه ده 

وگړى اوپه ځانگړې توگه ځوانانـو. چي پوهنيزاواقتصادي پروژي پلي شي 

تـه دلنډمهالــه اواوږدمهالـه تعليمـاتو اوتحــصيل اوتـر هغـه وروســته دكــار 

امكانات برابر شي داكاربـه تـر څـه وړانـدي داوسـنيو نـاخوالو كمبلـه ټولـه 

.كړى 

ــې/3 ــه ك ــه برخ ــې پ ــوونې او روزن ــه: دښ ــانون پ ــي ق ــستان داساس دافغان

: دريڅلوېښتمه ماده كي ويل كېږي 

د دولـت د افغانستان دټولو اتباعو حق دى چې ترثانوي دورې وړيـا زده كړه

. له خوا تاْمينېږي

د د عامولو او د متوازن معارف دولت مكلف دى چې په ټول افغانستان كې

د تاْمين لپاره اغېزمن پروګرام وضع اوتطبيق كړي  منځنيو اجباري زده كړو

د تدريس لپاره په هغوسيمو كې چې پـرې خـبرې كـېږي الره  د مورنيوژبو او

:اوڅلورڅلوېښتمه ماده كښې وايي. هواره كړي

د تـــوازن او پراختيـــا پـــه منظـــور، د زده كـــړو د ښـــځو دولـــت مكلـــف دى

د له منځه وړلـو  د بې سوادۍ د ښه والي اوپه هېواد كې دكوچيانو دزده كړو

8. لپاره اغېزمن پروګرامونه وضع او تطبيق كړي

مگر كوچيان له دغه حق نه تر اوسه پوري محروم پاته دي ،دولـت دښـوونې

ددې. اوروزنې په برخه كې دكوچيانوپه هكله الزمه اوعملـي كـړنالره نلـري 

لپاره چې دنالوسـتوب اوجهالـت كمبلـه دكوچيـانو لـه ټـاټوبى نـه ټولـه شـي 

اوكوچيــان لكــه دهيــواد نــور اتبــاع حــق اوامكانــات پيــداكړى پــه دولتــى 

اوعلمى څوكيوكښې په كوچيانوپوري مربوط ځوانان ونډه ولـري اړينـه ده 

: چې 

دکوچيانو لپاره په هغو والياتوک３ چ３ دکوچيانودوبن９ ياژمن９ م５نـي: الف
. دي ليله ＊ون％９ جوړې شي 

بـادغيس ،هـرات ،فـراه ،هلمنـد (( ددوي لپاره دهيواد په دغـو والياتولكـه

كندهار ،زابل ،غزنى په مركز نو اود اجـر سـتان پـه ولـسوالۍ ،لوگر،كابـل 

،پكتيكا ،پكتيا ،خوست،ننگرهار،كنړ ،لغمان ،پروان ،بغـالن ،سـمنگان 

كي كه ليليه ښونځۍ جوړي شي تر ډيره بريده بـه دكوچيانوپـه )) او كندز 

ډيـر. منځ كښي دبيسوادى پر خالف جگـړه يامبـارزه بريـالي پـر والژه شـي 

د   1357پخوا دلوگر په واليت كې دكوچيانو ليليـه ښـوونځۍ وه متاسـفانه

كــــــال نــــــه راوروســــــته هغــــــه هــــــم لــــــه منځــــــه والړل اودروازي ئــــــي

. دكوچيانودماشومانوپر مخ وتړل شوې 

.ددوي لپاره －ر＄نده ابتدائيه ＊وون％ی جو ړېشي:ب
مــاډير پخــوا اوريــدلي وه چــي دحكومــت لخواڅواړونــده وزارتونوتــه دنــده

ــې  ــنې والياتوك ــه ځي ــاره پ ــو مانولپ ــي دكوچيــانو دماش ــوي وه چ ســپارل ش

مگـر متاسـفانه ددي.دابتدائيـه ښــونځيو دجوړيــدو الري چـاري وسـنجوى 

ــشوه  ــه نـ ــه معلومـ ــه پايلـ ــار كومـ ــده. كـ ــو اړونـ ــې دغـ ــه پوهېږوچـ ــوږ نـ مـ

؟ تركومـه  وزارتخانودكوچي ماشومانودغه ستونزه پـه كومـه بڼـه لـرې كـړه

ځايه چي داروپانه زه دكوچيانوسره اړېكى لرم اودهغوپه اړوند لكـه دټـول 

هيوادپه كچه حاالت څارم ،هغوي له دولتې ټولوارگانو څخـه سـرټكوى او 

وايــي مـــوږ ددوي لپـــاره بېگانـــه يو،هغـــوي يعـــنى دولــتي اړونــده ادارې 

. اوكارمندان ئي موږته دافغان په سترگه نه گوري

هيله مند يم چي دښونې اوروزنـى اوسـنۍ وزيـر صـاحب زمـوږ ددې غيرتـى

اوربړېدلي ولس دماشومانوستونزه حـل كـړى اوپـه همـدانږدې ورځوكـښې 

ــه  ــې ل ــوونې اوروزن ــوا دښ ــو لخ ــاروي هيوادون ــويډڼ اون د هالنډ،س ــې چ

ميليونــه مرستوكــښي كوچيــانو تــه هــم ونــډه))46(( وزارت ســره پــه مــالي 

وركړل شي ،اوددوي دماشومانوپر مخ دگرځنده اوثابتو دښـونځيودروازې 

9. پرانيزي 

البته داټكى بايد له نظر ونه غورځول شي چي كوچيانوته ځانگړې ښونځـۍ

جوړې شي ،داستونزمنه ده چې دوي دځايي خلكوله ماشومانوسره يـوځـاي 

دكوچيانـوداخـبـره چـي وايـي مـوږ هـم ددغـه هـيـواد اتـبـاع. درس ووايي 

يواوددغه هيوادپه ساتنه كې مو برخه اخيستې له همدې امله مـوږداخـپـل 

حق بولو هم هغه شان چې حكومت دنورو له پاره دښوونى او روزنې اوعالي 

 ،  تحصيالتوزمينه برابروى موږته دي هم آسانتياوي برابري كړى

د25پن％م کال پرلپس３ د وري 1387－２ه ــ  مياشت) حمل( لمريز کال
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ځكه نالوستوب كوچيان په دولت كښي دونډي نه محروم كـړي دي

پـه هـره انـدازه چـې كـوچـيـان. ،اوهم له تمدن څخه ليري ساتـل شـوى دي 

اوپښتانه دتعليم اوتحصيل نه محروم پاتـه شـى پـه هـغـه انـدازه بـه پـدې 

هيوادكې سوله ،امنيت اوددې هيواد بياجوړونه له مختلـفـو چـلـنـجـونـواو 

، اودهيواد كورنى اوبهرنى دښمـنـان بـه پـه ډيـره  گواښونو سره مخامخ وى

. اسانۍ سره خپلې ناولو اوكرغېړنو موخو ته رسېږې 

داهــم يــوتــريــخ حــقــيــقــت دى چــي يــوشــمــيــر افــغــان دښــمــنــه تــالښ كــوي

دكوچيانوماشومان له تعليم اوتحصيل نه شاتـه پـاتـه شـي ،تـرڅـوـلـه يـوې 

خوادپښتنودالويه بـرخـه دلـيـك لـوسـت نـه مـحـرومـه پـاتـه وي اودبـلـې 

خوادهيوادپه سياسي ،اقتصادي ،اجـتـمـاعـي اوفـرهـنـگـى جـوړښـت كـې 

متاسفانه دغـه ټـكـى تـه ډيـركسـان نـه. كوچيان دتل لپاره محروم پاته شي 

.متوجه كيږي اونه هم ددې ستونزي اوناخوالي پايلي سنجوى 

دنومبر په مياشت كې مـي دآزادى راديـو لـه الري: روغتيايي مرستى/4

يوخبر واوريـد چـې دكـوم بـهـرنـى هـيـواد پـه مـرسـتـه دروغـتـيـا وزارت 

داهـم. لخوادكوچيانولپاره درې موټردارگرځنده كلينيكونه جوړشوي دي 

يونيك گام دى كه دغه پروژه نوره هم پراخه شي دولسوالـيـودروغـتـيـا يـي 

مركزوڅخه كيداي شي دكوچيانوداوسېدو ځايوته روغتيايي ډله ورځنـيـز 

اوهمدا ډول دكوچيانودموسمى تگ راتگ پرالرودهـر واليـت. سفر وكړى 

دمربوطوروغتيايي مركزونه دبل واليت تر كرښـې پـوري كـوچـيـان بـدرگـه 

دكوچيانودگرځنده روغتيايي مركزونودايمى مركزبايد دولسـوالـيـو. كړى 

.روغتيا يي مركزونه وټاكل شي 

ډير كوچيان ددرملني پيسي نلـري ددوي سـره دروغـتـيـايـي خـدمـتـونـواو

د. مرستو خبـره تـرۍ تـم شـوه  خـوږ پـر)) امـيـدوارى(( كـوچـى مـيـرمـنـي

خپلواوږوړى دروغتيايي څارنې اولومړنيودرملو دنـه شـتـون لـه املـه پـه 

كـوچـۍ مـور. كوچيانوكې دمور اومـاشـوم دمـړيـنـې كـچـه ډيـره لـوړه ده 

اوماشوم دعادى ناروغيو له امله خپل ژوند دالسه وركوي دهيواد په كـچـه 

. تر بل هر چا زيات همدا اوس دكوچي ميندو اوماشوم دمرگ كچه لـوړه ده 

پر ځايه به وي كه دروغتيايي پرسـونـل لـخـوا دوقـايـوى طـب اوـلـه سـاري

ناروغيو څخه دځان ساتنې په اړوند تبلېغ اودابتدايي مرستودرسولودزده 

كړى كورسونه په خپله دكوچـيـانـوپـه مـنـځ كـې جـوړاوهـغـوي تـه ددا ډول 

.مرتسو سرته رسول ورزده شى 

 كوچيان دڅښلو اوبه نلري اوكه ئې چيري له كومې ليري سيـمـې نـه راوړي

ماته څرگنده ده اوپه خپلوسـتـرگـو مـې لـيـدلـې چـې. هغه دڅښلو وړنه دى

.دامېړنى اوغيرتى ولس كومې اوبه څښې 

دليكنې داوږدوالى دمخ نيوى په خاطر دكوچيانودټولوستونزونـه پـه بـيـل

ــوم  ــه ډډه ك ــخ ــو څ ــادن ــل ي ــك ــل ش ــي ــت. ب ــې دول ــواړم چ ــل غ ــره وي دوم

دكوچيانودژوند وهراړخيزو ستونزته چې هر ورځ لـه دوي نـه ژونـد اخـلـي 

كه كوچيان په دښتو اوغرو كې ژوند كـوي داسـاسـي. جدي پاملرنه وكړي 

قانون له مخي دهيوادد نورو وگړوسره برابر حقو اوامتيازت بـايـد وركـړه 

. ددوي هېرېدلوته بيله دولتي تُصب بل څه نشي ويل كېداي. شى 

 پاى

 سورګل تڼى

 ن５شنل５＂ي
د خندا څخه په ډكه خوله: جانګل د لېرې نه !اسالم عليكم شينكه. ها ها ها

جانيه، بيا دې لكه چې څه نوى خبره اوريدلى وى چـې. وليكم سالم: شينګل

!خوله غونډاره غونډاره كوې، نه

شينكيـــــــه اوريدل څه كوې، خو كه ته يى واورې يـــــــــاره نو لړمـون: جانګل

.به دې سره واوړى

همېش لېوانى لېوانى كېږې، دومـره خـبـره نـه. دا ته څه خبرې كوې: شينګل

د دوې. وى لكه ته چې سوچونه پرې كـوې  اغـه خـو دې اوريـدلـى دى چـې

د لسو روپو يى پړى يووړ دى. روپۍ بيزو نه وه . وايه څه دې اوريدلى

د غرونو سرونـه ولـې: جانګل زه چـې هـره خـبـره. شينكيه ته خو همېش ماته

د مخه يو څو كاڼى زمـا پـه سـر  د اورديلو د خبرې واورم، تاته يى كوم خو ته

ت كړې .راما

.ځه وايه څه خبره نه ده، اسې ګپ مې ويشته: شينګل

يى: جانګل د زوړكلى بدرخان الال خو پېژنې؟. ښه درته وايم  هغه

يى!هو. زر په خبره كې ورولويد: شينګل ولې مړ خو نه دى؟ اغـه خـو. پېژنم

ؤ كه مړ وى خداى دا يى وبښى .ډېر ښه سړى

ياره شينكيه ته ماته وايى چې لېوانى يى، خو تر تا بل ستر لـېـوانـى: جانګل

د سړى نه هېره كړې .نشته، سړى ته په خوله خوله كې ورغورځې،روغه خبره

زه اوتـه خـو سـره. ځـان دومـره پـورتـه پـورتـه مـه غـورځـوه! ځه وايـه: شين

پوهېږو،ته هر وخت اسې اپلتې ولې، خـو پـزه دومـره جـګـه ونـيـسـې چـې 

زما او ستا خو يوه ورځ نـه ده،ټـول. اوووو داسې مهمه خبره مې اوريدلى ده 

د يو بل پته راته شته .ژوند سره پېژنو او

سړيه ته خو نن دومره ګړبړ كوى، ته ماته لېوانى وايى، خو نن لكه چـې: جان

ته مې يو وار تر داد پورې پرېږده چې زه څه وايـم،. تا لېوانى اوبه څښلى دى 

.بيا چې څه كړتې پړتې كوې، كوه يى

.وايه جانيه چې خبره دركې سخندار نه شى،زړه به دې وچوى: شين

د مچ غوندې راونه لوېږې: جان دې. ښه نو ګوره چې بيا په خبره كې لكه هغـه

 بدرخان الال زوى ځلمى خو پېژنې؟ 

ولې يى نه پېژنم، هغه څوك دى چې ځلـمـى نـه پـېـژنـى؟ اغـه خـو ډېـر: شين

ده. سبكونه وېئلى دى .وايى چې انګرېزۍ يى زده

.همغه درته يادوم، ټيك دې وپېژندو!هو: جان

 نو په اغه څه شويدى، اغه مړ شوى دى؟: شين

د مـخـه: جان د اوريـدلـو د خـبـرې ګوره شينكيه چې بيا دې صبر نه كيږى،

د. ګډېږې د چا نوم واخيستل شى، ته دستى پكر كوې چې مـړ دى، نـو چې

 ژونديو به څوك نوم نه اخلى؟

. كوې) ښودنې( ځان دومره بابا بابا مه كوه چې ماته ښئنې! ښه ځه وايه: شين

د څه خبرې دى كـه بـى بـى. په دا ته هم پوهېږې چې په دغو وختونو كې نوره

د. سۍ دغې درته وايى، نن دومره الته مړه شول،دومره الته  كـه كـوم څـوك

كومې خوا راشى او ويـى غـږوې نـو بلـه خـبـره خـو يـى والـه كـه پـه خـوـلـه 

د يو كـتـار سـره  د بالنى كلى سره نيږدې راشى،بې له دې چې بالنى مړ شو،

موټر وجنګوه،دومره ملـكـى كسـان مـړه اوډېـر نـور) ځانمرګى( ځوانمرګى

 دا ملكى يى بيا څه وى؟. ټپيان شول

كه خبرې ته غوږ نيسې چې درته ويـى كـړم.د ځانه بى بى سى مه جوړوه: جان

 او كه نه غواړې نو 

نــو نــو مـه كـوه،.د جانګل خبره په خوله كې وروتړله او ورته ويى ويل: شين

!خبره دې وكړه

ده: جان زه نـن سـهـار. ځلمى خو دادى ته هم وويل چې انګرېزۍ يـى هـم زده

د كـڅ پـټـى پـه اړه مشـوره  د بـدرخـان الال نـه اغـه زوړكلى ته تللى وم چې

.وغواړم

د اغـې: شين د احمدجان دغو سره دې دعوا تر اوسه خالسه كړى نه ده؟ اغه

. خو دا ډېر كالونه وشول

نه اغه مې كله خالسه كړيده، ته خو پوهېږې چې په دې ملك كې اوس: جان

دعوې په زورپه لوى الس خـانـان، مـلـكـان او مـاليـان. دعوې نه خالسيږى 

جوړوى او بيا يى لنډوى نه، كه ته يى غواړې اوكه نه شيـتـانـان ډېـر دى پـه 

د دو ترمنځ بـه يـى. زوره دې په دعوا اړوى  اوس اغه پخوا وختونه نشته چې

د چا تر منځ شر واچـولـى. خير غوښت  د خداى نه دا غواړى چې څرنګه اوس

. شى، جګړې مامېلې جوړې كړى

د!هو: شين داسې خو ده، خداى دې خير پېښ كړى، زه وايم چـې داسـې بـه

دا دنيا كې مو څه ژوند تـېـر. شئتانانو له امالو په سره اور كې سره غرك شو 

د ځلمى خبره كوله بـيـا. نكړو خو لكه چې اخېرات مو هم په خوارى وى  ښه تا

.بل لورى ته والړو

اغې ويل چې نن مې په اغه ماشين څه يى بولى، خداى دا يـى نـوم!هو: جان

د نـومـونـو زده  ورك كړى، اوس خو دومره بالوې سره راګډې شويدى چـې

اغه څه دى چې دا ځوانان څه شئ پكې لولى او لـيـكـى. كول يى هم ګران دى 

شو. يى .وا خدايه زما نه يى نوم هېر

كې14پاتې په  مخ
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مه هم هر څه چې كـوښـښ وكـړو. ځه نوم يى په بال يوسې، ومې پېژندو: شين

 خو پوه شوم په اغه كې څه وو؟. خولې ته مې نه راځى

څټ: جان د بى بى سى په آ كـې يـى پـه) سايټ( ځلمى ويل چې په اغه كې نن

د امريكا لپاره ځان مړ كړى اغې ته نېشن  انګرېزۍ ليكلى وو چې څوك چې

.په دې خبره دواړو وخندل. وركوى) نشنالېټى(

اوس خو پـه دا دنـيـا كـې دومـره خـبـرې. دا نېشن يى بيا څه شئ شول: شين

د پالر سر هم په خالس شى  د چا دا. راووتلې چې واله كه ځـه سـرونـه بـه پـه

خبرو نه خوږوو،دا چې مړو ته نېشنونه ووتل، نوره دې خـداى خـيـر كـړى، 

ل كې به يى هم  څوك چې ورته ژوندى وى نور به داسې څه واورى چې په خيا

د خــپــلــې وســې. نــه وى  مــړى خــو مــړى دى،مــړســتــون تــه يــى وســپــاره،

خيروخيرات پسې وكړه نوره نو نېشنونه يى څه وى؟ هو دوى خـو كـاپـر دى 

ب كې دا خبرې وى د دوى په دين مذ .كېداى شى

د ځـلـمـى نـه! ته خو يو وار غوږ ونيسه. ته بيا خپلې بابواللې وايى: جان مـا

 پوښتنه وكړه چې دا نېشن څه شئ دى؟

 نو اغې بيا څه وويل؟: شين

شو: جان كله چې اغه پوه شـه. اغې ډېرې خبرې وكړى خو زما سر په خالس نه

. چې زه پوه نه شوم نو يى بېلګه راته ووېئله

 څه بېلګه؟: شين

د امريكا سپيـر خـو دريـاد: جان ځلمى وويل چې كه نور څوك نه پېژنې،اغه

هو. دى چې خليلزاد يى باله  دى! ما ورته وويل ده. اغه خو وايى چې اوغـان

اغه اوغان ؤ،بيا ډېر پخوا وختونه امريكا ته الړ او الـتـه يـى څـو! وويل هو

د  كاله وروسته نېشن وركړو، اوس په خټـه اوغـان امـريـكـايـى دى، ځـكـه

.امريكا سپير شويوه

دى: شين . نو اغه خو ژوندى

ما هم دا پوښتنه ورنه وكړه چې ته خو وايى چې څوك مـړ شـى اغـې تـه: جان

دى. نېشن وركوى .خو خليلزاد خو دا اوس هم ژوندى

 نو ده بيا څه ځواب مواب دركړو او كه بې ځوابه دې كړو؟: شين

وى: جان ته خو پوهېږې چې ځلمى داسې څوك نه دى چې په څه سم خـبـر نـه

.او پوره ملومات په خبره كې ونه لرى، اغه څه ووايى

 نو څه يى وويل؟: شين

اغې وويل چې خليلزاد او ده ته ورته كسان كوم چې پخوا وختونو كـې: جان

تللى وو،اغوى ته يى په اغه وختونو كې په نورو چارو نېشن وركولو ځـكـه 

د كـوم مـلـك سـره جـګـړه نـلـرـلـه  اوس چـې دا پـه. اغه وختونه خو امريكا

د  اوغانستان او اېراك كې امريكايانو جګړه پيل كړيده نو اغه څـوك چـې

د اغـې وروسـتـه ورغـلـى او ورځـى، دغـو  جګړې نه لږ مخكې كالونو اويا

د مرګ په بيه شويدى .ځوانانو دپاره دا نېشن

د كچكيانو پيسې نشته، اېله جنګ ته به ځى؟: شين  نو څنګه نوره

شو: جان اغې وويل، هرڅوك الته امريكا تـه چـې. نه بيا دې سر په خالس نه

د امريكا اكومت لـه دوى نـه دا غـواړى  په هره لياره ځان ورسوى، وروسته

د اېراك جنګ ته به ځى  د اوغانستان يا د امـريـكـا پـه. چې ځلمى وويل چې

د ډېـرو  د سلو نه د اغو څخه پوځ كې شاوخوا شل زره دا ډول اسكر شته چې

د مړستون په سرد خپل مړى چوكاټ شـوى نـېـشـن  كسانو خپلوانو دا رنګه

.پاڼى تر السه كړيدى

 اوهــــــــو، نو خپلوان يى په دې پاڼو څه كوى؟: شين

كه ټولې اغه خبرې درتـه وكـړم كـومـې چـې مـاتـه ځـلـمـى. ما مې غږوه: جان

د كـوم  د دنيا كړيدى، سره ددې چې اغه څوك موږ نه پېژنو، خداى خبر چې

.كنج به وى، خو په زړه به دې سور اور بل شى، لړمون به دې حوړين شى 

!ځه يو ځه خو ووايه كه ټول نه وايى: شين

نه: جان د كوم ملك يى وښود، زما يى نومونه ځلمى ويل چې يو تن خدا چې

ؤ  د. اغې په امريكا كې اېـڅـوك نـه لـرل. زده كيږى،په اېراك كې وژل شوى

او اغې تـه يـى. وطن نه يى يوازې خور وكړاى شول چې ښخولو ته يى ورشى

د ورور نېشن پاڼه وركړيوه  د بلې ښځې زوى وژل شـويـوه،.د مړستون په سر

د كورنۍ سره التـه پـه امـريـكـا كـې وه، اغـې پـه زړه اغه خو دومره وه چې

د زوى نېشن پانه وركړيـوه  د مړستون په سر اغـې بـه. ويشتلى ته يى هم الته

د تل پـاتـې يـادګـار پـه تـوګـه  د خپلې كوټې په ديوال اغه چوكاټ كړى پاڼه

ځـلـمـى ډېـرې! شـيـنـكـيـه. ځوړنده وى او هره ورځ به اوښكې ورته توئـيـوى 

نورې ورته خبرې وكړې،خو زمـا زړه نـوره ډك ډك كـيـږى، كلـه چـې اغـه 

حاالت سترګو ته ودروم، ددې ځوانانو په كورنيو ،ميندو،حويندو مـې زړه 

ځلمى چـې دا خـبـرې راتـه كـولـې ټـولـې مـې نـوره نشـولـې. بوټ بوټ شى 

كه زړه دې غواړى چې ټولې خبرې واورې نو كومه ورځ چې دى هـم. اوريدلى

.وزګاروى،كورته به ورشو

ښه اغه به بيا ګورو،خو دا يو ټكى راته ووايه چې ځلـمـى خـو څـه ونـه: شين

ويل چې دا زموږ ځوانيمرګو ته خو به امريكايان نېـشـن يـا كـوم بـل څـه نـه 

 وركوى، دا پوښتنه دې هم ورڅخه وكړه او كه نه؟

 كوم ځوانيمرګى، لكه چې مطلب دې ځانمرګى دې؟: جان

دا. ما ته دغه نومونه نه راځى!هو: شين دا خو اوس راګـډ شـويـدى، پـخـوا

.نومونه چا پېژندل

وې: جان د. نه دا پوښتنه مې واله كه په پكر كې راغلى خو دا ځانمرګـى خـو

.امريكايانو لپاره ځانونه نه وژنى

 نو دا ځينې خلك اسې بابواللې وايى؟: شين

د ځلمى دغو كره ورغلو،دا ټولې پوښـتـنـې: جان ځه خير دى، كومه ورځ چې

دى. به ورنه وكړو  د دواړو. اغه پوه سړى دى ،د هر څه نه خبر په هر څه به مـو

. سرونه خالس كړى

 كابل-محمدنعمان دوست

 افتتاح
، يو تن چې نيكـټـايـي پـه غـاړه كـې ټـالـۍ وهـلـې لـه ليكه خلك والړ وو

و او مخـكـې وروسـتـه  چاكليټو او شيرينيو ډك پتنوس په الس كې نيولى

. كېده 

مخامخ يو سره پټۍ بنده وه، رييس صاحب چې تورې عينكې يې تنـدي تـه

، تازه يې له خولې سګرټ وغورځو او لـه نـورو رامـخـكـې  پورته كړې وې

: شو 

! حاضرينو

، يـو شـور ګـډ د موسسو او انجوګانو په فعاليتونو نيوكې كېږي هميشه

د ملت په نوم راغلې پيـسـې يـې وخـوړې  ، دى چې انجوګانو وطن لوټ كړ

 ... او 

، مخامخ پټۍ تـه يـې د غرور خندا ښكاره شوه ، چې په سترګو كې يې هغه

: الس ونيو 

د كـاركـونـكـيـو پـه ، چـې زمـوږ د يوه داسې پول پرانيسـتـه كـوو نن موږ

پُلونو خامخا په زرګونو ډالـر  ، په دغه شان بېسارو هلو ځلو جوړ شوى دى

. لګېږي 

، راټول كسان يې پټۍ تـه هغه څنګ ته والړ كس نه لويه قيچي راواخيسته

.نږدې راوبلل 

، پرې شوه او بيا داسې السونه وپړكېدل لكه قيچي په پټۍ خوله ښخه كړه

وي21د  . مې پېړۍ له كومې نوې اختراع چې پرده پورته شوې

په دې پول به يواځې موږ تـګ! رييس صاحب: يو والړ سپين ږيري غږ كړل

؟  د موټرو زور هم لري ، كه  راتګ كوو

او بيا له همدې خبـرې سـره! ټانګ خو پرې تېر كړئ: رييس په غرور وويل

. يې خپل موټروان ته اشاره وكړه 

،-كروزين ورو و د السونو په پړكا كې ورك ورو را روان شو، غره هار يې

د سـمـټـو ټـوټـې  ، چې كله يې مخكيني ټايرونه پله ته ورسېدل پول ولړزېد

. او كاڼي ترې را ولوېدل موټر وان ترې خيز كړ 

د سيند په څـپـو راغلو كسانو السونه په سترګو كېښودل او رييس صاحب

.حيرانې كتلې–كې خپل موټر ته حيرانې 
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 د＊％و ن７يواله ورځ ولمان％ل شوه
 خبريال

دسويډن دمالمو په ښاركې دافغانانوعلمي اوفرهـنـگـي مـركـز پـه ابـتـكـار

دښځودنړيوال پيوستون دورځې په مناسبت دمالمـو پـه اركـي پـرتـمـيـنـه 

چ. غونډه جوړه شوې وه  د مار  دمالمـو پـه ښـاركـې دښـځـودنـړيـوال7پرون

پيوتون دتاريخي ورځي دجشن په مناسبت دمالمود ښارديو شمير افـغـانـي

ښځوپه گډون دافغانانو دعلمي اوفـرهـنـگـي مـركـزدمشـرتـابـه لـخـوا ددې 

ــى  ــخـــــــي ورځـــــ ــاريـــــ تـــــ

ديــاداودرنــاوي پــه خــاطــر 

پرتمينه غونـډه جـوړه شـوې 

غونډه داغلي زهل سخى. وه 

.لخواپر مخ بيول كېده 

دغونډي دپرانستلوپه وخت

كې اغلي سخـي دافـغـانـانـو 

دعـــلـــمـــى اوفـــرهـــنـــگـــى 

مــركــزلــخــوادښــځــودنــړيــوال 

پيوسـتـون دويـاړلـي ورځـي 

لمانځل يو نـيـك اوپـرځـاي 

كــــــاروبــــــالــــــه ،هــــــغــــــې 

دښـــځـــودنـــړيـــوال: وويـــل 

پيوستون ورځ يعنـي دمـارچ 

داتمي لـه نـړيـوالـي ورځـى 

ــى  ــن ــو جش ــكــل ــډو اوښ ــو غــون ــيــن ــرتــم ــړى كښــي دپ ــه ن ــوــل ــه ټ ــه پ څــخ

ددې ورځـى ارزښـت پـدې. محافلونودجوړيدوپه طرڅ كې لمانځنه كيږي 

كښي دى چي پدې ورځ دبشرى ټولنې پوره نيمايي يـوځـل بـيـادېـتـه پـام را 

اړوى چي ښځي ددوي مور، خور، لور اويا دژوند ملگري ده له هـغـوى سـره 

ناوړه چلندنه يوازي كورنى اوټولنيزتاوتريخوالي مـنـځـتـه راوړي بـلـكـي 

دهـغـو لـپـاره چـي. دټولو بشرى قوانينو او انساني كرامت خالف كـار دى 

داسالم مقدس دين ته عقيده لري يعني مسلمانان دى الزمه ده چـې دقـرانـى 

.ارشاداتو په رڼا كي دښځي درانه مقام ته جدي پاملرنه وكړى 

اغلى زهل سخى دغونډى تر پيل وروسته دافغانانو علمى اوفرهنگى مركـز

مشر ښاغلى حبـيـب اهللا غـمـخـور تـه بـلـنـه وركـړه تـر څـودښـځـودنـړيـوال 

پيوستون دتاريخي ورځى په مناسبت ددې درنې غـونـډي بـرخـه والـوتـه 

دټولنې دمشرتابه جرگې پيغام په واورولوسره ددې ورځى پـر تـاريـخ لـنـډه 

ښاغلي غمخور په سويډن كي دافغانانو دعـلـمـي اوفـرهـنـگـي. رڼا واچوى 

مركزدمشرتابه جرگې په استازيتوب دغونـډي بـرخـوالـوتـه ددي تـاريـخـي 

اووياړلي ورځى په مناسبت دمباركى ويلواونيكوهيلو په څـرگـنـدولـوسـره 

.ددې تاريخي ورځى دپيدايښت اوتاريخ په اړوند لنډي خبري وكړې 

هغه په خپلو خبروكې داهم څرگنده كړه، متاسفانه تر اوسـه الدنـړى داپـوره

نيما يي وگړي هغه حق چې دوي يې بايد ولري نلري اونه ئـې تـر السـه كـړى 

، ددې لپاره چي ښځى خپل روا حق تر السه كړى الزمه ده چې دې موخـي  دي

ښـاغـلـى. ته درسيدولپاره ډيرو قربانيواوورځنيزو هڅوته اماده گى ولري 

غمـخـور پـه افـغـانسـتـان كـې 

دښځـو اقـتـصـادي ،سـيـاسـي 

ــاوړه اوزړه  ــى نـ ــگـ ــنـ ــرهـ اوفـ

بوږنونـكـى حـالـت تـه گـوتـه 

 ، ه ونيول اوڅـرگـنـده يـې كـړ

زموږ په هيواد كې التـر اوسـه 

دښځو سپكاوى كيږي ،له بـده 

مــرغــه دهــغــوي ســره داســالم 

ــن  ــدس ديـــــــــ ــقـــــــــ دمـــــــــ

اودبشــردحــقــوقــوداعــالمــيــې 

خالف چلند اوكـړنـو قـانـونـى 

همدا اوس پـه. بڼه اخيستې ده 

افغانستان كې ښځى دكـورنـى 

ــزو  ــي ــول ــى اوټ ــوال ــخ ــري ــاوت ت

ناخوالو له امله تر خپل خـواږه 

، ښـځـى پـه بـديـو  ژوند تېريږي ،په ځان سوځونه او وژنه الس پوري كوى

اوپوروكې وركول كيږي اوياهغوي ددوي موافقې اوخـوښـى خـالف هـغـه 

ه  چاته په نكاح كيږي كوم چي ياددوي نه وي خـوښ اويـاېـې دسـن دومـر

. تفاوت وي چي په زغرده كېداي سي ووايوچي لـمـسـۍ نـيـكـه تـه ودېـږي 

، تر هر چـا همدا ډول هغه دښځواقتصادي زورونكي حالت په اړوند وويل

. زموږ دهيواد ښځي دبيوزلى سره الس په گريوان دي  . ،يوه مور چي خـپـل.

ماشوم خرڅوى اويادوالدت په وخت كې خپل خوږ ژوند دالسـه وركـوى دا 

، فـرهـنـگـى. له ښې ورځي نه كيږي  هغه څرگنده كړه ،دهـيـوادپـه سـيـاسـى

ال هم تر اوسه دافغانى ښځو گـډون كـم رنـگـه دي ،هـغـه  اوټولنيز ډگر كي

د  ښځى چې كا ركوى هلته دوي ته دكار سالم محيط ندى برابر يا پـه ډول

ډولونو دكارفرما لخوا توهين اوتحقيري اويا دناوړو استفادو پـه مـنـظـور 

آن تردې چي زموږ دهيوادپـه پـار لـمـان كـې كـوم. تر تهديد الندي راځي 

وخت چي ښځينه استازي دښځو دحقوقو خبره اويابله كومه داسـي مسـلـه 

مطرح كوى چې ديوشميرپر شخصى مزاج برابره نه وي پر ښځينه وكـيـالنـو 

سره له دې چي دملت استازي بلل كيږي اوـلـه دوي سـره يـوشـان قـانـونـي 

حقوق اوصالحيتونه لري ديوشمير بنسټپالو لخوا دپارلمان پـه تـاالر كـي 

داوبو په بوتلو ويشتل كـيـږي اويـاورتـه دافـغـانـي دود اودسـتـور خـالف 

ماللى جوياخو هغه ده په پارلمانـي غـونـډوكـې. سپكي سپوري ويل كيږي 

په تيرو څوكلـونـو كـې مـوږ. دگډون له حق څخه غيرعادالنه محرومه شوله 

وليدل يوشمير هغه ښځى چي په فرهنگى برخو كي فعالي وې پـه مـرمـوزه 

هغه پر ښځو ږغ وكړ له هيـوادنـه فـيـزيـكـى بـېـلـتـون. توگه له منځه والړې 

ددې المل نشي چي دوي له افغانستان او افغاني ټولني څخه ليري وساتـي 

، هغه وويل دلته په بهركي افغانى ښځى مكلفيت لري په افـغـانسـتـان كـي 

دژونـد ټـولـو اړخـوتـه) افغاني زورېدلو اوربړېدلو ښځو( دخپلو همنوعانو

په دوامداره توگه جدي پاملرنه وكـړي ،دچـارواكـو اويـابـل كـوم زورواك 

لخوا هر هغه حركت ته دنفرت اوگوت نيونې پـه سـتـرگـه وگـوري پـه كـوم 

ښـاغـلـى. كښي چي دښځو انساني حقوق اوكرامت تـر پښـوالنـدي كـيـږي 

، دلته په بـهـر كـي زمـوږ خـويـنـدى اومـيـنـدي ديـوې  غمخور څرگنده كړه

افغاني غيرتى مور په توگه بايد داټكـى لـه نـظـره لـيـري نـكـړي چـې خـپـل 

اوالدونه په افغاني او اسالمى روحيه وروزي اودوي ته له خپل هيواد سـره 

مينه ورزده كړي ،ډيره اړينه ده چي درنې ميندي دتنكيو انجونو راتلونكى 

ته زياته پاملرنه وكړى تر څو هغوي پاك لمنې اوباغيرته مسلـكـى افـغـانـى 

دښاغلي حبيب اهللا غمخور تر ويـنـا وروسـتـه افـغـانـى. پيغلي وروزل شي 

پېغلو دښځى دنړيوالى ورځى په مـنـاسـبـت خـپـل شـعـرونـه ولـوسـتـل چـې 

دغـونـډي پـه دوهـمـه. دغونډي دبرخه والو لخوا په چكچكو بدرگه كـېـدل 

برخه كي دپيژندل شوي هنرمند امان اهللا اميري لخواپداسي حـال كـي چـي 

دموسيقى داالتو په ږغولو كي ښاغلي طالمحمد افغانستان مشـهـور تـبلـه 

ږغونكى اوځوان هنرمند ښاغلي ادريس جان مرستـه ورسـره كـول پـه زړه 

پوري كنسرت اجراشو، دكنسرت اوپه زړه پوري غـزلـو داورېـدوپـه وخـت 

په تفـريـح. كې افغاني پېغلو اوماشومانو ملي اومحلي ښكلي اتڼونه وكړل 

كښي دمحفل برخوالـو 

ته دټـولـنـې دمشـرتـابـه 

لـــخـــواد تـــازه مـــيـــوې 

خوړلـوتـه بـلـنـه وركـړل 

تر تفريح وروسته. شوه 

ــلـــى اوپـــه زړه  ــكـ داښـ

پوري محفل دكنـسـرت 

پـــه دوام اواتـــڼـــوســـره 

دشپې پر دولسـو بـجـو 

دافــغــانــي ښــځــو اوپــه 

ټـوــلــه نــړۍ كــي دبشــر 

، هـوسـايـنـې  دښېرازي

ــمــــى ســــولــــي  اودايــ

دټــيــنــگــښــت پــه هــيلــه 

. اودعا پاي ته ورسېد

Nawey Hilla   نوې هيله 
د افغانانو په سويډن:د امتياز خاوند علمي كې

.او كلتوري مركز 

د ليكونكې د نوې هيلې خپرونه په سويډن كې

.ډلې ترنظر الندې خپريږي

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

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

 برېښنايي پتې
naweyhilla@gmail.com 
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Mina kära afghaner! grattis på 
internationella kvinnodagen  
 
Härmed vill jag berät-
ta lite om varför inter-
nationella kvinnoda-
gen finns? Och hur 
man firar den. 
Internationella kvinno-
dagen började i första 
börja i New York år 
1909 då alla kvinnor 
samlades och demon-
strerade om kvinnorätt 
i samhällen. 
Senare kom den tyska 
kommunisten Clara 
Zetkin som i ett möte i 
Köpenhamn, uppma-
nade kvinnor att fira 
kvinnodagen över 
hela världen och detta 
för att hedra kvinnorörelsen och främja kampen för 
kvinnors rösträtt. Första gången då internationella kvin-
nodagen firades var 1910 någon gång under våren. 
Men senare fastställde man datumet till den 8 mars. 
 
I Sverige firades kvinnodagen 1912 för första gången. 
1977 blev internationella kvinnodagen som en av FN:s 
viktigaste högtider. 
 
Den 8 mars firas internationella kvinnodagen över hela 
världen. Datumet firas också i FN och i många andra 
länder är detta en nationell helgdag. När kvinnor från 
alla kontinenter ofta med olika etniska, språklig, kultu-
rell, ekonomiskt och politiska bakgrund firar ”sin dag” 
kan de se tillbaka på mer än nittio års kamp för jämlik-
het, rättvisa, fred och utveckling. 
 
Den internationella kvinnodagen är berättelsen om 
vanliga kvinnor som har skapat historian: kvinnors 
kamp i århundrade om att få delta i samhällen på sam-
ma villkor som män. Under franska revolutionen ville 
kvinnorna i Paris ha ”frihet, jämlikhet och broderskap”, 
och dessa kvinnor marscherade till Versailles för att 
kräva rösträtt. Iden om internationella kvinnodagen 
uppkom först gången vid sekelskiftet, som i industrilän-
derna var en period med tillväxt, stora befolknings till-
växt och genomgripande ideologier. 
Internationella kvinnodagen firas med att kvinnor får en 
present eller blommor och ”ett grattis på kvinnor da-
gen”. 

Av: Ranna Agha 
 

Barn gör inte som du säger, 
utan de gör som du gör... 
 
Nu för tiden växer många barn upp med bara en förälder. Det 
är naturligtvis en särskild utmaning att ensam uppfostra sina 
barn, Många unga kristna som har vuxit upp med en icke 
troende förälder eller i en enföräldersfamilj visar att de har 
samma goda egenskaper men det är ingen omöjlig utmaning. 
Föräldrar i både ord och gärning måste visa att de älskar sina 
barn och vill vara tillsammans med dem. Det blir då en all-
mänt vedertaget att barn måste få leka och koppla av för att 
kunna utvecklas på ett bra sätt. Insiktsfulla föräldrar tar vara 
på möjligheten att stärka banden till sina barn genom att ut-
nyttja varje tillfälle att umgås med dem på fritiden. Då kan 
föräldrarna inte bara vägleda barnen att välja rätt slags un-
derhållning, utan de kan också visa barnen hur mycket de 
tycker om att vara tillsammans med dem. Ofta något som 
barnen bär med sig hela livet.  

Att låta ett barn formas 
av tv eller av världsliga 
kamrater är i själva 
verket detsamma som 
att låta världens ande 
påverka barnets ut-
veckling. 
 
När föräldrar inte lyck-
as skapa en varm och 
kärleksfull atmosfär i 
hemmet eller inte är 
tillsammans med sina 
barn tillräckligt mycket 
– två vanliga företeel-
ser i dagens hektiska 
värld – så inbjuder de 
faktiskt till att låta barnen formas av sina kamrater. 
 
Barn är inte bara ödmjuka, utan också läraktiga. ”De suger åt 
sig kunskap som svampar”, säger en mamma med erfarenhet. 
 
Ekonomiska förpliktelser gör att få föräldrar nu för tiden har 
möjlighet att vara tillsammans med sina barn hela dagarna. 
Att vara en ansvarsfull förälder innebär alltså att se till sina 
barns behov, däribland deras behov av att få andlig undervis-
ning och en nära vänskap med sina föräldrar. Det innebär att 
hjälpa barnen och vägleda de till det rätta. Föräldrars närhet 
ger barnet ett tryggt och säkerhet samt att barnet får ett bättre 
förtroende för sina föräldrar.  
 
ALLTSÅ FÖRÄLDRARNAS UPPSTÄLLANDET SPE-
LAR EN STORT ROLL I HUR BARNETS FRAMTID 
BLIR ...    Av: Toorpekai Sherzad 


