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.م 2002.ل 1381د تاسيس كال

 ولسمشرۍ ته ټاكنې

ددموكراسيۍ يو اصل دادى چۍ دولتي مشرتابه يې دخـلـكـو پـه رايـه او

د اساسي قـانـون. خوښه ديوې ټاكلې مودې لپاره ټاكل كيږي  دافغانستان

(( په دري دېرشمه ماده كې راغلي  د: د انتخـــابـولـو او د افغانسـتان اتـباع

د. انتخابېدو حق لري د ګـټـې اخـيـسـتـو شـرايـط او الرې له دې حق څخه

 . )) قانون په وسيله تنظيمېږي

(( اوهمدا ډول دهمدې قانون په يوشپېتمه ماده كې راغلي چـې جـمـهـور:

د آزادو، عـمـومـي، پـټـو، او مسـتـقـيـمـو رايـو  د راې وركوونكـو رئيس

د زيـاتـو رايـو پـه تـرالسـه كـولـو  وركولو له الرې په سلو كې ترپـنـځـوسـو

 .))انتخابېږي

داساسي قانون له دغه حق نه پـنـځـه كـالـه وړانـدې دافـغـانسـتـان خـلـكـو

د رايـو مـركـز تـه والړل اود لـومـړي ځـل لــپـاره يــې  دلـومـړي ځــل لـپــاره

دولســمــشــرۍ ،پــارلــمــان اوواليــتــي شــوراگــانــو لــپــاره دخــپــلــې خــوښــې 

داچې هغه وخت هم دټاكنو پـه بـهـيـر كـې كـومـې. كانديدانوته رايه وركړه 

تيروتنې اوالس وهنې وې پر خـپـل وخـت سـيـاسـي كـارپـوهـانـوپـه گـوتـه 

اميد واريو چې داځل هـغـه پـخـوانـۍ تـېـر وتـنـې تـكـرار نشـي اود. كړې 

. ولسمشرۍ لپاره ټاكنې تر ډېره بريده روښانه اوبېله غال اوغچه وي 

د اپريل تر لومړۍ نېټې پورې د معلوماتو له مخې  تـنـو60دډله ايزو رسنيو

، مگر دټاكنو دقانون لـه دولسمشرۍ لپاه دځان ټاكل كېدل اعالن كړي وه

 كسانوځانونه ثبت كړي او غواړي چې پدې سـيـالـۍ كـې47مخې تراوسه 

. برخه واخلي

تراوسه دولسمشرۍ لپاره دتېرو شپېتو كسانوڅخه دغښتلو سـيـاالنـو لـه

، ډاكـټـر اشـرف غـنـي احـمـدزي، ډاكـټـر  جملې څخه ښاغلي حامد كرزى

. عبداهللا او ښاغلى رمضان بشـر دوسـت نـومـونـه دخـلـكـو پـر خـولـودي 

داكسان هغه سياالن دي چې ولس به ددوى په له منځه يـو ټـاكـي اوددوى

. تر منځ دولسمشر كېدوپر سر دټاكنو په پروسه كې سيالي ډېره توده وي 

سره له دې چې دراتلونكي ولسمشر په ټاكلو كې به دبهرنيانو دهغه جمـلـې

، خـوبـيـا هـم دټـاكـنـو يـارايـه وركـولـو  دامريكانظر ټاكونكى رول ولـري

، تـر څـوداسـې څـرگـنـده شـي چـې  صندوقونه به هرو مرو كـېـښـودل شـي

. گويادغه ياهغه كانديد دخلكو په رايه وټاكل شو

په اواسنيو كانديدانو كې زموږ دولس نه وركه ده چاته رايه وركړي ،ځـكـه

له يوې خوا داسې كسانو هم ځان كانديد كـړى چـې هـغـه دچـاخـبـره خـپـل 

گاونډايان يې نه پېژني اونه به هم رايه وركړي اودبلې خوا افغانان اوس پـر 

تېر ځل زموږ ولس په ډېـر شـوق اوخـوښـۍ. انتخاباتو بې باوره شوى دي 

سره په ټاكنو كې برخه واخيسته اوداطمع يې درلوده چـې ژونـدبـه يـې سـم 

، مـگـر لـه بـده مـرغـه زمـوږ  اوهيوادبه يې له دغوناخوالونه خـالص شـي

يـوه لـه هـغـو. دخلكو ارمانونه او اميـدونـه لـه خـاوروسـره خـاوري شـول 

نه امنيت تامين شو،نه خلكوته كار. غوښتنو چې دوى درلوده ترسره نشوه 

پيدا شو اونه هم دظالمانو اوقدرت دخاوندانو السونـه ددوى لـه گـرېـوان 

دولــت ددې پــر ځــاى چــې خــلــكــوتــه خــدمــت وكــړي. څــخــه لــنــډ شــول 

دخلكودزورونوپه مركزبدل شو،ځكه خوپه هيواد اونړۍ كې دا دولـت لـه 

خلكوڅخه دبېگانه اوفاسد دولت په نوم شهـرت 

.وموند

په هر حال دولسمشرۍ لپاره دشپېتوكسـانـو پـه

قطاركې داسې فكركېده چـې پـه تـنـهـايـي ډول 

سره پدغوكاند يدانو كې بياهم دمـجـبـوريـت لـه 

مخې به دښاغلي كرزي پله درنده وي،خـو هـغـه 

دځان لپاره داسې مرستياالن ونمول چـې يـويـې 

هم دافغان ولس لپاره دمنلو ندى ،اونه هم خلك 

له دوى څخه خوږه خاطره لري،ځكه فـكـر كـيـږي 

.چې دافغانستان خلك به هغه ته رايه ورنكړي 

موږ ديوې فرهنگي ټولنې په توگه چې په ټـاكـنـو

كې په ډله ايزه توگه دهـيـچـالـپـاره كـمـپـايـن نـه 

كوو، مگر دافغانستان دراتلونكي مشرتابـه پـه 

دا دځـان. اړوند هم بې تفاوته نشو پاته كـېـداى 

ملي مسئوليت بـولـو چـې پـه افـغـانسـتـان كـې 

دولسـمـشـرۍ لـپـاره ټـاكـنـې لـه نـږدې وڅـارو، 

تـــرڅـــوزمـــوږ پـــر هـــيـــوادوالـــو داســـې څـــوك 

دولسمشرپه توگـه ونـه تـپـل شـي چـې دهـغـوى 

خوښ نه وي اوياهم ددې توان ونـلـري چـې دغـه 

. درنده ملي دنده لكه چې اړينه وي تر سـره كـړي 

له همدې امله پر افغان ولس غږ كوو چـې كـه پـه

رښتياسره ټاكنې ترسره كېدې نوتاسو خپله رايه 

هغه چاته وركړئ كوم چې وكوالى شـي لـه دغـه 

ستر ملي او اسالمي مسئوليـت څـخـه بـريـالـى 

دهيواد لپاره دولسمشر په ټاكلـو كـې. راووځي 

ــواد  ــي ــوږ ده ــازش زم ــه اوس ــامل ــع ــر ډول م ه

راتلونكې له جدي گـواښ سـره مـخـامـخ كـوي، 

درانه هيوادوال بايد خپل دغه ملي مسـئـولـيـت 

. ته جدي پام ولري 

ددولت دمخالفينو څخه مو غـوښـتـنـه داده چـې

دانتخاباتود پروسې دپلې كېدوسـره مـخـالـفـت 

ونكړي اونه هم دټاكنو ورځ دويرپه ورځې بـدـلـه 

پرېږده چې په قانون كې افغانانوته له دغه. كړي 

. وركړه شوي دموكراتيك حق نه استفاده په يوه ملـي عـنـعـنـه بـدـلـه شـي 

تردې چې دخلكو دسرپه قيمت اووينوپه تويدوسره يوڅوك اوياكومه ډـلـه

واك ته رسېږي ،زموږ په باور ښه به داوي چـې پـه ازاده اودمـوكـراتـيـكـه 

.فضاكې زموږ ولس راتلونكى مشرتابه وټاكي 

موږ پدې پـوهـېـږو، ډېـربـه داپـوښـتـنـه وكـړي چـې ايـا تـاسـو دا ټـاكـنـې

دموكراتيكي او دالسوهنو نه په امان كې بـولـئ؟ زمـوږ ځـواب لـه هـمـدا 

مگر پدې باوريو كه زموږ په هيواد كـې دغـه پـروسـه پـه.اوس څخه نه دى 

يوه ملي عنعنه بدله شي يوه ورځ به زموږ ولس دا حق او امكـان پـيـداكـړي 

. چې په رښتيانۍ توگه دځان اوملت لپاره خپل مشرتابه وټاكي 

و فرهنگي افغانها در سويدن  نشريه مرکز علمي
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 مسعود سرلوڅ مرادزى

د رحمان بابا پر مزار ګوزار پر ټولو پښتنو

!ګوزار دى

د ښاغلي عبدالهادي حيران دې خبر پنجشنبې پـه((په ټول افغان سايټ كې

دهزارخانۍ پـه سـيـمـه ورځ سهار وختي نژدې پنځه بجې پېښور سره نژدې 

د  د پښتو د رحمان بابا په مزار كې دننه يوه چاودنه وشوه چې له امله يې كې

د محبوب شاعر رحمان بابا قبر ويجاړ شو د ټولو پښتنو  .)) صوفي او

نه يوازې زه پخپلو ټولو حواسو ولړزولم بلكې پوخ بـاور لـرم چـې پـه دې

د زړه ولې او ريښې همداسې لړزېدلي وي  د هر پښتون ! خبر به

د كورشاعر دئ د زړه د هر پښتون په پښتنو كې به هيـڅ داسـې. رحمان بابا

د شعرونو ديوان دې په كې نه وي  د رحمان بابا د رحمان بابا. كور نه وي چې

. شعرونه پښتانه لكه متلونه پخپل ورځني ژوند كې كاروي

د هسكتوب په اړه مونټ ستورات الفنستون انګـريـزي د شعر د رحمان بابا

د سلطنت په بيان نومي كتاب كې ليكي د كابل : ليكوال او تاريخپوه

د قصيـدو (( د پښتو خورا نامتو او وتلئ شاعر دئ چې شعرونه يي رحمان

د قصيـدو غـونـدې ويـل شـوي دي  د فارسې پـه هـغـو. په چوكاټ كې لكه

، ما په كې څه كمي نه دئ لـېـدلـې او  قصيدو كې چې ما ته بيان شوي دي

، نه شـي ويـل كـېـدلـئ  د هغه په دې برخه كې نصيب شوئ كوم شهرت چې

د فارسي ډېرې قصيدې داسې دي چې يـوه. چې دئ يي مستحق نه دئ  خو

د حـافـظ ښـكـلـي شـعـورونـه او  ، په دې كـې حـتـي بل ته سره نه دي ورته

تعبېرونه داسې په يوه ټولګه كې سره ورك شوي چې له دويمې درجـې هـم 

))ټيټ ارزښت لري 
د رحمان بابا پـه اړه پـخـپـل يـو د پښتنو يو ستر شاعر پير محمد كاكړ بيا

:شعر كې داسې وايي

 جوړ په شعر كې رحمان غيب النسان دى

د انسان شعر  نشته ده غوندې هرګز
د د رحمان بابا همدغه په كور دننه او نړيوال شهرت دئ چې دو ښـمـن خو

. هغه مزار په نښه كوى 

د پښـتـنـو پـه شـتـون د پښتنو پـر هـويـت او ، د پښتنو پر تاريخ دا ګوزار

! ګوزار دئ 

، ادب او روايـات ټـول پـه ، كلتـور د پښتنو ژبه په دې ګوزار سره دوښمن

!نښه كړي دى 

 په دې ګوزار سره دوښمن غواړى دا وښۍ چـې پـه هـيـڅ شـان سـره پـه دې

د پښتنو پريښودونكئ نه دئ ! سيمه كې

د تل دوښمني ښكاره كوي د زړه د دوښمن .دا ګوزار پښتنو سره

د تپلې كرښې دواړه غاړو ته په سلګـونـو پښـتـانـه د ډيورند دا چې هره ورځ

،. وژل كيږي  ، ښـوونـكـي ، ډاكـټـران ، سپين ږيري د پښتنو قومي مشران

، وهـل كـيـږي او وژل ، تښـتـول كـيـږي ، انجينران بې پته كيږې استادان

د ولسې ښـېـګـڼـې نـورې ودانـۍ مـو. كيږي  ، سړكونه او ، پلونه ښوونځي

د لـوڼـو پـر مـخـونـو مـو. ويجاړيږي او په بمونو الوځـول كـيـږي  د هـېـواد

د. تيزابونه پاشل كيږي او بې پته كيږي د تـاريـخ د سـپـكـاوي او د پښتنو

د ټولو پښتـنـو يـوه. لوټاوي ډول ډول توطيي او دسيسي پكار اچول كيږي

ال پر پښتنو يـخ نـه د دوښمن زړه ، خو له دې ټولو سره سره ټولوژنه روانه ده

د مزارونو پر ورانـولـو او ويـجـاړولـو  د نيكونو او باباګانو دئ او اوس يي

!پسې مټې رابډوهلي دي 

د رحـمـان بـابـا پـر ، د دوښمن ددغه غلچكي بريد څخه داسې ښكاري چې

د ميړنيو پر هديرو روسـتـئ يـرغـل نـه ، زموږ په زيارتونو او مزار ګوزار به

 ، ، اتـالنـو د نـورو بـابـاګـانـو ، كېدلئ شي له دې روسـتـه دوى زمـوږ وي

.غازيانو او شهيدانو مزارونه په نښه كړي 

د سـتـرټـولـواك احـمـدشـابـابـا، د افغانانو ، د رحمان بابا له مزار روسته زه

د خپلواكۍ ګـټـنـدوى غـازي د افغانستان ، ، خوشحال بابا ميرويس نيكه

د ورتـه  ، فخر افغان پاچاخان او ډېرو نورو ميړنيو پر مزارونو امان اهللا خان

.بريدونو او يرغلونو څخه انديښمن يم 

ځكه دا بريد ښۍ چې دوښمن موږ پښتنو تـه ښـه كـلـك او ټـيـنـګ سـنـګـر

. نېولئ دئ 

د هرې پېـښـې كه پښتانه اوس هم خپل دوښمن نه پېژني او له دې روسته هم

د  د يوه ملت او هېواد به يـي ، نو ډېر ژر به پر وړاندې بې توپيره پاتې كيږي

د نړۍ پر مخ ورك شي  ! افغانستان او لروبر پښتون په نوم

، زه لومړئ پر ځان او بـيـا پـر د دوښمن له بريد روسته د رحمان بابا پر مزار

د ارامتيا شپې او ورځې حرامې بولم ،. ټولو پښتنو ټول بايد بېلـه تـوپـېـره

د پښتون په نوم سره راټول شو  ، .بېله دې چې څوك څوك وو او دئ

 ووينۍ دوښمن ټول پښتانه بېله دې چې څوك څوك دئ او څه كوي په نښـه

. كړي دي

، باباګان اونـيـكـونـه ټـول پـه ، هديره ، كلتور ، ژبه د پښتنو تاريخ دوښمن

.نښه كړي دي 

، هم وسمـهـال را دوښمن هوډ نېولئ چې موږ پښتنو څخه هم ماضي واخلي

د يوه ملت او هېواد په بڼه نه پريږدي  ! څخه واخلي او اينده مو هم

:په پاى كې ددې څو خبرو عرض كوم

د كوزې پښتونخوا ايالتي حكومت دې په صفا ټـكـو كـې ـــ افغان دولت او

!د رحمان بابا پر مزار دا غلچكئ بريد وغندئ 

د وزارت د بهرنيو چارو د افغانستان د پاكستان پر دولت  افغان دولت دې

د پېښې عاملين د وزارت له الرې زوره واچوي چې د اطالعاتو او كلتور او

!څونه چې ژر كېدئ شي پيدا او په وړ سزا ورسوي 

د ټولو وطنپالو ګوندونو او شخصيتونو څخه ـــ په لره او بره پښتونخوا كې

، الريـونـونـو او پـه  د غونـډو ، د تاريخ تباكوونكې پېښه تمه كيږي چې دا

د پراخ تبليغ له الرې وغندي .رسنيو كې

، لـكـه د اطالعاتو او كلتور وزارت څخـه غـوښـتـنـه كـيـږي د افغانستان ــ

، اوس  و د پښتو ټولنې له خوا جوړ شوئ د رحمان بابا مزار څنګه پخوا چې

د هغه په بيا رغاوي كې الس پكار شي  .هم

د افغاني ميړنـيـو د افغان دولت څخه تمه كيږي چې په افغانستان كې دې ــ

 پر زيارتونو پاملرنه

د داسې ورته پېښو امكانات بيخي زيات دي ، چې . ولري

د ــ زه په پاى كې ټولو پښتنو ته بيا خپلـه غـوښـتـنـه وړانـدې كـوم او هـغـه

:پاچاخان دا خبره 

، كه نه ورك كيږو !يا به يو كيږو

د نـوې د افغانانو علمي او فـرهـنـګـي مـركـز او په سويډن كې

د لر او بر پښتون قوم ځـالنـده سـتـوري او صـوفـي  هيلې اداره

شاعر ارواښاد عبدالرحمن بابا په قبر وحشيانه حمله په كـلـكـه 

. غندي 

 لكه ونه مستقيم په خپل مكان يم

 كه خزان راباندې راشي كه بهار

)عبدالرحمن بابا(
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 قندهار وليكو كه كندهار؟

ــدهار ــدهار(قنــــــــ د) كنــــــــ

د افغانــستان پــه جنــوب كــې

ــلخېز  ــشهور حاصـــ ــوه مـــ يـــ

واليت نوم دى، چې اوس يـې 

ــاحه  ــوا پــــه پرتلــــه ســ د پخــ

دې. كوچــــنۍ شــــوې ده ــر تــ

د افغانستان تـر  مخكې يانې

خپلواكــــۍ مخكــــې زابــــل، 

ارزګـــــان، هلمنـــــد او فـــــراه 

ــې  ــدهار كـ ــه كنـ ــه پـ واليتونـ

د ګريـشك او فـراه  د حكومت پر مهـال، د اعليحضرت امان اهللا شامل وو،

د ظاهر شاه په وخت كـې زابـل او ارزګـان  اعلى حكومتونه ځنې بېل شول او

.واليتونه هم له كندهاره جال شول

د مخامنــشيانو پــه ډبرليكونــو كــې د  (Harauvatiهرااواتــي(كنــدهار چــې

د رود نــوم دى، يــاد شــوى دى  د دې رود نـــوم. ارغنــداب پــه اوســتا كــې

د دې ســـيمې نـــوم  (Haraxuatiهراخواتـــي( راغلـــى او يونـــاني مورخينـــو

دى) اراكوزيا( . ليكلى او ياد كړى

) سـكندريه اراكوزيـا(دلته سكندر مقدوني يوه پوځـي قطعـه جـوړه كـړه او

يوناني تلفظ دى چې په سانـسكرېټ) هراخواتي(د) اراكوزيا. نوم يې وركړ

دى (Sarasavatiسراسواتي(كې  ) ارخـوت(په پهلوي ژبه كې ورتـه. راغلى

ويـل شـوى او عربـانو هـم دا پهلـوي) رخذ(او) رخذ(او په فارسي كې ورته

د) ارخوت(تورى  دى) الرخج(معرب كړى دى او . شكل يې وركړى

د كندهار مركز د دې واليـت) پنجوايي(په منځنيو پېړيو كې ښار و، چې نن

و كيــش زرتــشتي، زمــا خپلــه ليكنــه،: وګــورئ(يــوه ولــسوالي ده  زرتــشت

)جرمن انالين ويبپاڼه-افغان

د د يـوې مـشهورې قبيلـې نـوم دى، چـې د پـښتنو خو كندهار، په اصل كې

كابل رود په سفلي سيمه كې مېشت وو، له ننګرهاره رانيولې تر پېـښور او 

د دوى سـيمه) ګنـدهاري(يـا) ګنـداري(هنديانو به ورته. سنده پورې  ويـل،

د. بللــه) ګنــدهارا(يــې  د نــورو اقوامــو يعــنې مخكــې تــر دې چــې دا قبيلــه

يرغلونو په نتيجه كې له ګنـدهار څخـه ارغنـداب او ترنـك تـه پـه مهـاجرت 

. مجبوره شي، ځانونه يې كندهاريان او خپله سيمه يې كندهار نومولې ده

: يو هندى پوه اقتدار حسين صديقي ليكي

(پــاكتوس(پــه لرغونــو هنــدي او يونــاني ليكنــو كــې پــښتانه پــه” اوســني)

دى“ اوغنـا”پـه) اوسنى افغـان ملـت(او) پښتون يونـانى مـورخ. يـاد شـوى

ــرودت  ــې 486-426(ه ــالد مخك ــر مي ــاكتوس”دوى) ت ــوه“ پ ــي او ي نومول

هغـه هنـديان چـې پـه كاســپاتوروس”: هغـه ليكــي. هنـدۍ قبيلـه يـې بللـې ده 

او) پېښور(  (پاكتويكا”ښار د پخوانيـو) اوسنۍ پكتيكا كـې) اوسـېږي،

د ژونـد  هنديانو په پرتله په شـمال او شـمالي لـوري تـه نـژدې ژونـد كـوي او

دي. ډول يــې باختريــانو تــه ورتــه دى  . دوى پــه هنــديانو كــې ډېــر جنګيــالي

)مخ226افغانستان، جنګ او سياست،(

د پكتانو په اړه وايي : ارواښاد كهزاد

د هنـدوكش جنـوب تـه) اوسني بلـخ(د پكتانو هغه قبيله چې له بخدي څخـه

د سـپينغر پـه دوو اړخونـو كـې مېـشته  راكښته شوې، په ويـدي زمانـه كـې

د. شوه د دوى يادونـه شـوې ده او پـه ريګويـد سـرودونو او سـندرو كـې هـم

د پاچايــانو لــه دې  د پكتــانو ريګويــد ســرودونو كتــاب پــه دويــم ټــوك كــې

دى-تـوره وهونكـى( Turvayana“توروايانـا”جملې  ) چـې يـو پـښتو تـورى

د بريا ذكر هم شوى دى د دوى . يادونه هم شوې ده، په جګړو كې

يـــا“ پكـــتي”د) تـــر ميـــالد مخكـــې 486-425(يونـــانى مـــورخ هـــرودوت

د ژوند سـيمه يـې پكتيكـا“ پكتوس”او“ پكتيس”  قوم يادونه كړې ده، چې

د يــادونې پــر بنــسټ څلــورو مــشهورو. او پكتيــا يــاده شــوې ده  د هــرودوت

ــو ــه الندېين ــانو ل ــتاګيديانو او داديك ــانو، س ــدهاريانو، اپاريتي ــو ګن قبيل

.كې ژوند كاوه“ پكتيكا”ځانګړتياوو سره په 

 :Gandhariګندهاريان-1
د ګندهارا اوسېدونكي وو، له كابله تر سنده پـورې سـيمه كـې مېـشت وو،

د كابل رود له ختيځې حوزې نورو سيمو ته كډوال شوي دي دې. دوى تل له

ــواتي  د سراســـ ــې ــا هرااواتـــــي    «Sarsavatiجملـــ  Harauvatiرود يـــ
دي) ارغنداب( د كندهار وادي ته، كډه شوي . رود حوزې ته، يانې

د د ارغنداب جنوب تـه پـه خپـل وروسـتي مهـاجرت سـره، چـې ګندهاريانو

د فتوحاتو له كبله ترسره شـو  د لومـړۍ ميـالدي پـېړۍ پـه پـاى[كوشانيانو

د كنيـشكا راتـګ لـه بـاختره يـې تـر] ميـالدي 120-160كې دويم كدفيزس او

د  د بـودا اوبـو مهمـه يادګـاري كاسـه لـه ځانـه سـره لـه  «Foفــو»سند پورې

د ارغنداب وادي ته يووړه) پېښور(اندوس عليا  . څخه

  : Satagyddaستاګيديان-2
او بطليمـوس يـې“ هرودوت”د هېواد له لرغونو اقوامو څخه ګڼل كېږي چې

هرودوت دوى په ګندهاريانو پورې اړوند ګڼلي چې پـه. نومونه ياد كړي دي 

ــوزي  يــوه واليــت پــورې تړلــي ګڼــل شــوي او وايــي چــې ســتاګيديانو اراك

د“ آنــدره برټلـو”د. لــه خلكــو ســره اړيكــې درلــودې) كنـدهار( پـه نظــر، دوى

پاروپاميزس غرونو او هيرمند په څنډو كې ژوند كاوه چې اوس پرې غزنـى 

. واليت اباد دى

  : Aparitaeاپاريتيان-3
د ســپينغر پــه لمنــو كــې اوســېدل د“ بيلــو”. هغــه قــوم و، چــې د افغانــستان

د هـيرودوت پـه اسـتناد پـه پكتيـا) نژادونو( توكمونو پـه كتـاب كـې دوى

د افغانستان جنـوب لوېـديځ تـر  پورې اړوند ګڼلي دي، دا هغه سيمه ده چې

همـدا“ اپاريتيـان”بيلو پـه خپـل كتـاب كـې. سند رود پورې په بر كې نيسي 

د پښتنو لـه مهمـو او لويـو قبيلـو څخـه ګڼـل“ اپرېدي”  ګڼلي او اپرېديان نن

د خيبر په دواړو څنډو كې ژوند كوي . كېږي چې

  : Dadiceaداديكيان-4
د د ژونـد سـيمه پكتيكـا يـادوي، لـه دې څخـه ښـكاري چـې هيرودوت يـې

او) پښتنو(پكتيانو  يوه څانګه وه او لـه ګنـدهاريانو سـره يـې نـژدې تمـاس

تـاريخ افغانـستان،: كهـزاد(كهزاد داديكيان تاجيكـان يـادوي. تړاو درلود 

) مخونه100او07-91لومړى ټوك، 

د قبيلـو پـه اړه د افغانـستان خو كانديد اكاډميسين ارواښاد نوميالى چې

د  يې پراخه مطالعه درلوده ويل، چې تر اوسه داديك قبيله، په همدې نامـه

. پښين په كاكړستان كې ژوند كوي او په پښتو ږغېږي

د قبايلو او افغانانو پـه اړه يـې“ بليو”نامتو انګرېز محقق د افغانستان چې

د نامه ريښې ته اشـاره كـوي او وايـي چـې پـه  د كندهار ګڼ كتابونه ليكلي،

د بريد پـه نتيجـه كـې  پنځمه او شپږمه ميالدي پېړۍ كې، دسكائي اقوامو

د هنـد لـه انـدوس  سـيمې) سـند(په هند كې يو كتلوي مهاجرت وشو، چـې

د هلمنـد وادي تـه وكوچېـدل، دوى پـه بودايـي  څخه يوه ډلـه هنـدي كـډوال

او. مذهب وو  د بريدونو له وېرې خپله بومي سيمه پرېــښوده د سكائي دوى

د اوبو لوښى”يوازې يې خپل يو سپېڅلى اثر يانې  . له ځان سره راوړ“د بودا

چې تېز شين رنګ او مارپېچ شكل لري، چـې) يو لوى ډبرين دېګ(دغه اثر

د كنـدهار زاړه ښـار تـه نـژدې پـه يـوه كنډوالـه كـې پـه يـوه 1872ما په  م كـال

. كوچني زيارت كې وليد

هغه هندي كډوال چې له اندوس څخه مهاجر شـول، پـه هلمنـد: بليو زياتوي

د يوناني مورخينو له خوا په ګنداري او واليت يـې پـه  كې مېشت شول، چې

ــو  ــاد ش ــداريا ي ــدهارا. ګن ــې ګن ــت ي ــدهاري او ايال ــو دوى ګن ــدو ليكوال هن

دغو كډوالو نه يـوازې خپـل اصـلي مركـز پـه ګنـدهار، كنـدهار يـا. ونوماوه

د(كندهارا ونوماوه، بلكې په حقيقت كـې يـې تـر لـسو پـېړيو روسـته  يـانې

د هغـې لومـړۍ) احمدشاه بابا تر ظهوره پورې  يوه لويه مستعمره يوځل بيـا

دا راستانه شوي چې لـه خپـل هېـواده غافـل او تجديـد. كورنۍ ته ستنه كړه 

شوي ول، له خپلو همقومـانو او نـورو سـره يـې يـو ډول چلنـد وكـړ، لـه كـوم 

ــول  ــه وټك ــه نام ــدوانو پ ــافرانو او هن د ك ــې ــه ي ــير پرت د(توپ ــو، ــټر بلي ډاك

په)افغانستان نژادونه، اريايي سايټ كې4 پاتې  مخ
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 ....قندهار وليكو كه

د دې يادونې په باب غواړم ووايم، هغـه سـاكان چـې پـه -128(د ډاكټر بليو

كلونــو كــې، وروســته تــر هغــه چــې پــه خراســان كــې) تــر ميــالد مخكــې 124

د پرمختګ مخه ونيوله شوه،  او) درنګيانـا(دپارتيانو لخوا تـه دننـه شـول

د ساكستان، سجستان، سيـستان پـه  خپل نوم يې دغه سيمى ته وركړ، چى

د هنـدوكش پـه جنـوب70سكايي چارواكو چې تقريباً. نامه ياد شو   كاله يې

كې له سيستان او اراكوزيـا نيولـې تـر تاكـسيال، پېـښور او پنجابـه پـورې

د دې كورنــۍ لومړنــى پاچــا   تــر ميــالد72-120مــوئيس(واكمــني وكــړه او

 تــر ميــالد مخكــې كلونــو40–45د(او وروســتى يــې ازيلــيرس) مخكــې

د پهلـوي سـورن كورنـۍ لـه) حدودو كې يادېده، وروسته په سيـستان كـې

د نيمه سكايي او نيمه پارتي قبيلې له منځ څخه تر ټولـو مـشهور  منځ څخه،

و  يې) ګندوفار(پاچا م دى، چې لـه ارغندابـه تـر48–19د حكومت دوران

-40(دا سـړى دكجولـه كـدفيزس. پېښور او پنجابه پورې يې واكمني كولـه

و)م48 .د كوشاني كورنيو مشر معاصر

د كنيشكا له پيدا كېدو د سترو كوشانيانو له ظهور سره، په ځانګړې توګه

د د هنـد پـر شـمال يـې فتوحـاتو چـې د ګنـدهارا پاچـا ګڼـل كېـده، سره چـې

د  د ســكايانو ميـالدي كـال پـه لومړيــو كلونــو كــې وشــول، پــه هنــد كــې يــې

تـاريخ افغانـستان، دويـم ټـوك، اووم او اتـم: كهـزاد(قدرت كمبله ټوله كړه 

 ). څپركي

د هنــدوكش پــه جنــوب كــې لــه كابلــه تــر پنځمــه او شــپږمه ميــالدي پــېړۍ

د عروج زمانـه ده  د هفتاليانو د. سيستانه پورې د هنـدوكش پـه جنـوب كـې

د قدرت په اړه بوسورټ وايي د اسـالم: هفتاليانو لږ او زيات افغانستان ته

د هندوكش په جنوب كې ځينې هپتـالي مـشران  تر راتګ يوه پېړۍ مخكې،

ــوى)م544– 515(او مهــيراكوال)م515– 490د( ــې ل ــمال ك ــد پــه ش د هن

و د-كرار. قدرت جوړ كړى د دوى بريدونـه كـم شـول او د هند پر شمال كرار

د هنـدوكش پـه جنـوب او ختيـځ كـې هپتالـي. زوال خوا ته يې مخه كـړه  خـو

د سيمه ييزو مشرانو پـه توګـه خپـل ژونـد تـه ادامـه وركـړه او لكـه  واكمنان

د زنبيـــل  . لقبونـــه لـــرل) يــا رتبېــل(څنګــه چـــې مـــو ليــدلي دغـــو مـــشرانو

).مخ78، تهران، 1374بوسورټ، تاريخ سيستان،(

د هنـد پر دې بنسټ په پنځمه او شپږمه ميالدي پېړيو كې سـكايي قومونـو

د كهزاد څېړنـې تـه بايـد پـام وشـي،  په شمال كې هېڅ ډول قدرت نه درلود،

د ليكنو پر بنسټ، وايي  د هردوت څلور مـشهورې قبيلـې ګنـدهاريان،: چې

د  د پاروپـاميزاد پـه جنوبـي درو يـانې اپاريتيان، ستاګيديان او داديكـان

لــه دې جملــې څخــه. غزنــي لــه جنوبــه رانيولــې تــر پېــښوره پــورې اوســېدل 

ګندهاريانو له پېښوره تر سـند پـورې ژونـد كـاوه، چـې پـه لومـړۍ ميـالدي 

د ګندهارا ځينو كسانو لـه سـند او  د بريدونو له كبله د كوشانيانو پېړۍ كې

د اوبو كاسـه يـې هـم  د بودا د ارغنداب پر لوري كډه وكړه، چې پېښور څخه

(له ځان سره يووړه )مخ100تاريخ افغانستان، لومړى ټوك،.

د كندهار نوم له ګندهارا څخه اخيستل شوى چې عربو معربـه په دې حساب

بڼه وركړې ده او قندهار يې ليكي، چې نـن هـم پـه همـدې امـال پـه پـښتو او 

يې. پاړسي كې ليدل كېږي  دى، زموږ ليكـوال) كندهار(زما په اند سمه بڼه

د  وليكي چې سم شكل يې دى، ځكه بومـي) كندهار(پرځاى) قندهار(بايد

ــې  ــوره دا ده چ ــو غ ــدهار، ن ــه قن ــوي، ن ــدهار تلفظ ــدهار، كن ــم كن ــك ه خل

شي) كندهار(  پاى. ومنل

 پوهنمل حاجى محمد نوزادى

د ډنماركيانو ډيالوګ د طالبانو سره

انترنيـــشنل ســـهارنۍ ډنمـــاركى ژبـــى پنامـــه يـــوى  posten-Jyllandsد

 نيټه تر لوړسرليك الندى يـوه خـورا اوږده ليكنـه 2009-2-16ورځپاڼى په 

د لوســتونكو پــام خـپره كړيــده چـى لومـړۍ بــه يـى دلنـډيز پــښتو ژبـاړى تـه

�راوګرځوم او وروسته به څو اړينې كرښى چى پدى اړوند ديـادولو وړ ګڼـم 

:وړاندى كړم

پـــه افغانـــستان كـــى ميـــشت دنمـــاركى ځواكونـــه دطالبـــانو او دهغـــوى(

دخواخوږو مينه والو سره دخـبرو اتـر پـه موخـه راشـه درشـه او ناسـته والړه 

د ټينګـار سـره. كوى  د دفـاعى چـارو دمـشرتابه د دنمارك دى ډول ډيالوګ

 دوام�سره چى ګويا ډنماركيان دطالبانو سره په خبرو اتـرو كـى ونـډه نلـرى 

ــدلۍ دى ــشر. مون ــى م ــو راتلونك ــاركى ځواكون د ډنم ــى ــستان ك ــه افغان پ

Bjarne Holgaard  ــه راغلـــې دى ــستانه وطـــن تـ ــه افغانـ ــازه لـ د�چـــى تـ

 اجـازه”: طالبانوسره داړيكو درلودلو له جريان نه پرده پرتـه كـوى او وايـى

راكړى څرګنده كړم چى موږ په ځانګړو سيمه ايزومشورتى غونډو كـى چـى

د دوى�طالبانو هم استازيتوب پكښى درلود   ګډون كړې او پدى توګـه مـو

وو. سره غير مسقيم ډيالوګ پرمخ بيولۍ دى دطالبـانو گـډون پـدى خـاطر

و وينې چى په څه ډول مـوږ  چى دسيمى خلګوته زموږ وړانديزونه واورى او

كله خـو داسـى پيـښى هـم. او دوى ديو بل سره ګډ كار او مرستې كوالى شو 

رامنځته شويدى چى زموږ سـره پـه ګـډ كـار كـى مرسـته كونكـې سـيمه ايـز 

كـه مـوږ ډنماركيـان پـه رښـتيا غـواړو. خلګ ترټل شوى او ان وژل شـويدى 

چــى افغانــستان تــه دى ســوله راشــى نــو بيلــه دى نــه چــى دطالبــانو ســره پــر 

. بلـه هيـڅ الره نلـرو�ډيالوګ باندى زور واچوو او خبرى اتـرى مختـه بـوزو 

“ داځكه چى موږ دغه دښمن دجنګ دالرى ماتوالى نشو

 ډيالوګد سولې بام ته لومړۍ زينه ده

د دفاعى چارو مسئول)1(د ډنمارك په چپ ګوند  Karsten Nonboكى
وايـــى چــــى دنرمــــو 

طالبانــو) معتــدلو( 

ســره خــبرى اتــرى او 

ديالوګ پرځـاى كـار 

ــار  ــه ك ــد پ دى او باي

د�واچول شـى   مګـر

ــسى ــارك اولـــ ډنمـــ

ــر)2( ګونــد  ــا ده بي

ــره  ــانو ســ ډول طالبــ

ــڼى  ــار ګ ــه ك ــو احمقان ــرى ي ــبرى ات ــسئول. خ ــارو م ــارجى چ ــد دخ ددى ګون

Espersen  Soren   داماتـه دتحمـل او زغـم وړنـده”: په ټينګارسـره وايـى 

چى طالبان دى يوه ورځ زموږ دافسرانو سره دسولې په خبرو كى ارام ناسـت

ايـــا. وى او بلـــه ورځ دى بيـــا وســـله رااخلـــې او زمـــوږ ســـربازان را وژنـــې 

د دويــم نړيــوال جنــګ پرمهــال دمعتــدلو نازيــانو ســره  داكيــدالى شــوه چــى

؟  ”ديالوګ ترسره شى
 كال وروسته له هغه نه چى امريكـايى ځواكونـو 2002د ډنمارك ځواكونه په

 كـال ددى هيــواد پــه نــاارام 2006تـه والړل او پـه افغانــستان�كابـل ونيــوې

د برټانيوى ځواكونو تر قوماندى الندى ځاى پرځاى شول واليت هلمند كى

 تنـه پـه 650لـه دى ډلـې نـه. تنو تـه رسـيږى 738چى داګړى يى ټوليز شمير 

او�58هلمند  تنه په كندهار او څو دګوتو په شمير تنه يـى هـم پـه چخچـران

 تنو هلته خپل ژوند له السه وركـړى22تراوسه يى ټول. كابل كى ميشت دى

په12چى هم39له دى نه پرته. كال كى مړه سوى دى 2008 تنه يى يوازى  تنه

د لګــښتونو دپــاره 2009پــه. زخميــان لــرى  ميليــون 745 كــال كــى دجنــګ

)ژ. كرونــه6يــو ډالــر نــژدى( دنمــاركى كرونــه . پــه پــام كــى نيــول شــويدى.

 ميليـون كرونـه50 ميليونه كرونه دبيارغونې پـه موخـه او 400همدارنګه به

.پر بشرى اړينو مرستو باندى ولګيږى (

د راغلـى متــن دا خـو هغـه څــه وو چـى پـه نومــوړى ډنمـاركى ورځپـاڼى كــى

. دلنډيز پښتو بڼه ده 

د28شپ８م کال پرلپس３ د غويي 1388－２ه ــ  مياشت) ثور( لمريز کال
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د ډنماركـى جـنـكـى ګـروپ مشـر  ديادونې وړ ده چى دا يوازى

دى ندى چى ويلې Bjarne Holgaardښاغلۍ .��يى . . . مـوږ.

د لـويـو پـيـاوړو  د ائتالف د جنګ دالرى ماتوالى نشو ،، بلكه دغه دښمن

غړو جنراالنو هم په وارو وارو داخبره منلې او ټـيـنـګـار يـى پـرى كـړى چـى 

دا به هم ومنو چى طالـبـانـو. دجنګ په ډګر كى دطالبانو ماتول ناشونۍ دى 

د دومره سترو قواوو نـيـغ پـه نـيـغـه دړى وړى كـول اسـانـه او سـاده  ته هم

د ويـنـو پـه رود كـى دافـغـان. كارندى  بيا نوددى معادلې يوازنۍ نتيـجـه

 پـلـونـو او نـورو� الرو� كـلـيـنـيـكـونـو�د زرګونو ښونځيو�اولس لمبول 

. ټولګټو تاسيساتو ورانول . . د ائتالفى هيوادونـو څـخـه.دى. لدى نه پرته

د زرګونـو مـيـلـيـاردو  د تنكيو ځوانانو وژل او دجنګ په اور كى همدارنګه

هغه څه دى چى داړوندو هـيـوادونـو وګـړى تـرى سـتـرګـى ډالرو سوزول هم 

. پټوالى نشى 

اوس نو هغه وخت ندى رارسيدلې څو پـر دى سـوال بـانـدى غـور ايا

وشى چى دلوړى غملړلې پايلې څخه ولې دخالصون الرى چارى نـه لـټـولـې 

؟ زما په اند  كيږى او پر سوله ايزو الرو ولې كوټلې ګامونه نه اخيسل كيږى

د نظاميانو او سياستوالو دنظـرونـو تـر  دا به پدى خاطر وى چى ښايى دلته

ځمكه هغه سوزى چى اور پرى بـل. منځ دتوپير شتوالې سيورۍ اچولې وى 

نظاميان چى دمخالفو ګروپونو دبدليدونكو جنګى تاكتيكونو اغـيـز. وى 

 نـو پـه ډاګـه نـارې�په سترګو وينى او مخنيوۍ يى ورته ناشونې ښكـارى 

د ماتولو دناشونـتـيـا. وهى چى موږ دغه دښمن دجنګ دالرى ماتوالى نشو

د ځمكنى قواوو پـه كـارولـو سـره  دائـتـالف بنسټيز علت يى زه داګڼم چى

نظاميان غواړى يا نه غواړى بايد دخپـلـو قـواوو سـتـرو تـلـفـاتـو تـه غـاړه

كښيږدى چى داكاريى په اړوندو هيوادونو كى حـكـومـتـونـو تـه سـتـونـزى 

 دبـى�دهوايي قوتونو كارول بيا برسيره پردى چـى مـوثـر نـدى. پيداكوى 

 دسيمه ايزو خلګو نارضايتونه راپـاروى�شميره ملكى تلفاتو باعث ګرځى

او پدى توګه طالبانو ته دجلب او جذب په زړه پورى مناسب شرايـط پـالس

څه مـوده وړانـدى چـى يـوه پدى توګه هغه حالت منځته راځى لكه. وركوى

دى��: ډنماركى جنرال ويلې وه  د دوو نورو زيږول .،، ديوه طالب وژنه

د كړكيچ بل اړخ ته د. را به شو دنژدى ټولو څيړونكو او شننكو په اند

بن په كنفرانس كى يوه له سترو تيروتنو څخه همدا وه چـى طـالـبـان دخـپـل 

. ټول پوتنشيال سره سره ديوه اړين اړخ په توګـه لـه پـامـه وغـورځـول شـول 

اوس دا تيروتنه هم ملګرو ملتـونـو او هـم پـه كـړكـيـچ كـى شـامـلـو سـتـرو

د درى ژبى دامتل پـه پـام كـى. قدرتونو منلې ده  لدى كبله به پرځاى وى څو

 او داسى به يـى وګـڼـو چـى�دير رسيدن بهتر از نرسيدن: ونيسو چى وايى 

طالبانو ته بايد ددغـه وطـن دبـل. ماهۍ هر وخت له اوبو را وباسى تازه دى

د لرونكو په توګه وكـتـل شـى  د روا حقونو . هروګړې او سياسى ډلې پشان

د  پـرمـخـتـلـلـو40داګړۍ خو دوى خپل دا استحقاق په نظامى ډګر كى هـم

د  زره كسيز تر غاښو پورى په نوى تخنيك سره سنبال پوځ پـه70هيوادونو

. وړاندى په ثبوت رسولې دى

د بيـګـنـاه  په افغانستان كى دټولو جنګى ډلوالسونه تر څنګلو پورى

پـدى. وطنوالو په وينو سره دى او قدم پقدم يـى لـويـى تـيـروتـنـې كـړيـدى

قطاركى دطالبانو فرق له نورو څخه دادى چـى نـورو ډلـو دشـخـصـى ګـټـو 

د وينو رودونه بهيولې دى او طالبانو كه داكـار كـړى  دترالسه كولو پخاطر

وى نو دخپلې عقيدى پخاطر يى كړيدى نه دخـپـل دنـيـوى حـرص اونـاروا 

هيچا تر اوسه پورى پـر هـيـڅ يـوه. شخصى شتمنيو دالسته راوړلو پخاطر 

د بلډينګ درلودلو  � دچا دځـمـكـو دالنـدى كـولـو�طالب قوماندان باندى

د شـتـمـنـيـو د دولـت اخالقى فساد اويا دنورو تنظيمى قوماندانانو پشان

د. دلوټولو تور او پړه نده لګولې   كـال وروسـتـه يـى 1992ټول تنظيونه چى

وه�په دولت كى په يوه يا بل شكل غوښينه برخه درلوده  خـو� بـنـيـادګـران

دطالبانو څخه يى توپير داوو چى دوى خپله بنسـټـپـالـه عـقـيـده تـر خـپـلـو

. شخصى ګټو قربانوله او طالبانو بيا بل هرڅه ترخپلې عـقـيـدى جـار كـړل 

ددوى له همدغى عقيدوى سرښندنې او افغانى ميلمه پالنـې نـه الـقـاعـدى

پراخه ګټه پورتـه كـړه چـى نـاوړو اغـيـزو يـى نـړيـوال دافـغـانـانـو پـرضـد 

. راوپارول اوخپل دغريبۍ ټغر يى ورته سره تبۍ كړه 

د هلمند والى محترم ګالب مـنـګـل ديـوه هـيـات پـه  څو ورځى وړاندى

او�دى چى يو هوښيـار. مشرى ډنمارك ته په كارى سفر راغلى وو  مـؤدب

 ديو شمير دنـمـارك مـيـشـتـو� ترلويه بريده په كار كي بلد سړۍ ښكاريدې

د زړه سواندو خبرو پـه تـرڅ افغانانو سره يى په يوه ناسته كى دهلمند په اړه

زما ديوى ديوى پوښـتـنـې پـه اړونـد.د روانو پيښو څرنګوالۍ په ګوته كړ 

د دټولو اولسواليو لـه ډلـې  د هلمند دده له ځواب نه داسى څرګنده شوه چى

د دولت له ولكې وتلې   دځـيـنـو زيـاتـه�نه پنځه اولسوالۍ دمودو راهيسى

د دولت تر ولكې الندى اودځينو حاالت بيا كه څـه برخه او دځينو كمه برخه

د دولت په ولكه كى ګڼل كـيـږى  ځـيـنـى. ډيـر ښـه نـدى�هم په رسمى توګه

د بدلون په حالـت كـى وى   ددولـت�داسى اولسوالۍ ياسيمې هم شته چى

ان يوه اولسوالې هم دمركز سره پوخ. اومخالفانو تر منځ الس پر الس كيږى

په. سړك نلرى  كلينيكونه نژدى په ټولو اولسواليو كى شته اوترټاكلې حده

د ښوونځـيـو. هغو اولسواليو كى هم فعال دى چى ددولت په ولكه كى ندى 

دنـجـونـو. حالت ان ددولت تر ولكى الندى سيمو كى هم دقـنـاعـت وړنـدى

د اولسواليو په كچه صفرته په نژدى حالت كى دى  د راتـلـونـكـې. ښوونځۍ

په هكله په ټوليز ډول وړاند وينه سخته ورته ښكاريده خو ويل يى چي مـوږ

دى. ترخپله وسه پورى بنده ګى كوښش كوو  دنشه اى توكو پـه كښـت كـى

دا وو دتـوربـخـتـه هـلـمـنـد واليـت يـو. دپام وړ كمښت هيله من بريښيدى 

سربيرن غمجن انځور چى محترم والې صاحب يى داحتياط نه په ډكه نـرمـه 

د پسيميـزم تـور  وزر يـى او زړه سوانده ژبه پداسى حال كى وړاندى كړ چى

وو پر ږغ سيورۍ .اچولۍ

پـه له بده مـرغـه, تر هغه ځايه چى دميډيايى څرګندونونه پايلې اخلو

د ټولو جنوبى او جنوب شرقى واليتونو همدغه يا دى ته ورتـه  لږ توپير سره

دبيلګى په توګه دامهال په يادو شوو واليتونو كى نـژدى. پيكه تصوير دى 

د پنځه نيم ميليونو ماشومانو پرمخ دښوونځيو دروازى تړلـې دى چـى كـه 

د ښـوونـځـيـو�دكابل واليت ترى نه وباسو  نو داشمير دټول هيواد په كـچـه

ددغه خواشينونكې انځور په پـام كـى. وړسن ماشومانو نيمه برخه جوړوى

نيولو سره چى نه يوازى ګالب منګل بـلـكـه دكـرزى اوښـاغـلـې اوبـامـا پـه 

 بيا بـه نـو څـومـره�ګډون يى هيڅوك دښه والې وړاند وينه هم نشي كوالى 

د ډنمارك داولسى ګوند چـى يـوه دتـعـصـب نـه ډكـه دجهالت خبره وى څو

ده�) نژادپاله( راسيستې   داستازى نظـرتـه�افغان ضد او اسالم دښمنه ډله

.��: غوږ ونيسو چى وايى . . .،، لـه. دطاباوسره خبرى كول يو حمـاقـت دى

بده بخته دا ډول راسيسـتـې افـغـان دښـمـن ګـونـدونـه دائـتـالف پـه نـورو 

د هيوادونو كى هم شتون لرى  چي نظريات يى پر اړوندو دولـتـونـو بـانـدى

برسيره پر دى په افغا نسـتـان كـى دنـنـه هـم. ټاكلې اغيزې درلودونكى دى 

ملې شورا خو نه يوازى داچى. ټاكلۍ كړۍ شته چى دى ته ورته نظرونه لرى 

د  دهيواد ملې لوړى ګټې يى اصال له پامه غورځولې بلكه ډيـرۍ غـړى يـى

د دښـمـن ټيكاو دمخنيوۍ  د سياسى كړكيچ اورتـه لـمـن وهـى او په موخه

. پرژرنده اوبه اړوې 

د بوش ادارى ددى دپاره چى په منځې ختيز او افغاتستان كـى خـپلـه

 تل يى دطالبانو په وړاندى دبريالـيـتـوب دروغـجـنـې�بى كفايتې پټه كړى

د نيويـارك ټـايـمـزسـره لكه څنګه. نارى وهلې چى ټولو وطنوالو او نړيولو

دى� په مركه كى وارويدل   دامريكا نوى جمهور رئيـس بـارك اوبـامـا اخـر

واقعيت ته غاړه كښيښوده اوپـه ډاګـه يـى ومـنـل چـى دامـريـكـا اردو پـه

د معتدلو طـالـبـانـو  افغانستان كى دطالبانو دماتولو توان نلرى او پكارده

ده. دخبرواترو ور پرانيستل شـى سره دسولې په موخه  زمـا پـه انـد ضـرور

 دهـغـوى غـوښـتـنـې�دهرډول طالبانو سره بيله قيد او شرط نه خبرى وشى 

د روغې جوړى په اړوند غيرمنطقى اوبـيـځـايـه شـرطـونـه وارويدلي شى او

اش. وړاندى نشى  د�به وى او همدغه خيرنه كـاسـه كنه نو همدا  وطـن بـه

. اور پــه لــمــبــو كــى ســوزى او دښــمــنــان بــه يــى شــاوخــوا پــرى نــاڅــى

 اوس چى دادى سپينې ماڼۍ هم دافغانستان دجـنـګ پـه ګـټـلـو كـى

د وطن ددغه غمجن او ورانونكې حالت په پام كـى خپله بيوسې منلې ده نو

، نيولو سره يوار بياغواړم  ، مـتـرقـى ګـونـدونـو پر ټولو دموكراتيكو ډلو

 ، په وطنپالو ځوانانو كې6پاتې  مخ

د28شپ８م کال پرلپس３ د غويي 1388－２ه ــ  مياشت) ثور( لمريز کال
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د ډنماركيانو  ....د طالبانو سره

، رياليستو فرهنګيانو او فرنګپالو � متنفذو قومى مشرانـو� مدنې ټولنو

 داسـالمـى�ميډياوالو او په پاى كى پر اسالم مينو او وطندوستو طالبانو

ګوند جنګياليو او پرټولوهغو كسانو چى په رښـتـيـا سـره يـى پـروطـن زړه

دى�سوزى  د وطن خير په سوله او ابادۍ كـى )ج(د خـداى� ږغ وكړم چى

پـه وطـن پـه ګـډه سـره�وطن پخاطر ګډو هلو ځلو ته ليڅى راونـغـاړې او

دلګيدلې اور لمبى مړى كړى او پدى توګه دائتالف غـړو دولـتـونـو تـه پـه 

ــان  ــانــه پــالس مــه وركــوې افــغــانســت ــه ــيــدو ب . كــى دالزيــات پــاتــى ك

! په ټوله وطنې اوافغانى مينه

د پارلمان كيـڼ پـلـو-)1( د چپ ګوند نوم دهغى ډلې نه ريښى اخلې چى يو وخت د ډنمارك

د مرام له مخى دايو ښۍ السۍ ګوند دى چى دلويو پانـګـوالـو دګـټـو سـاتـنـه. ته كښيناستل

دا ګوند اوس په ډنمارك كى دمحافظه كارانواوڅو نورو وړو ګونـدونـوسـره دائـتـالف. كوى

. مرسته دچارو واګى پالس كى لرى په

دى-)2( د ډنمارك اولسى ګوند په واكمن ائتالف كى شامل يو نژادپاله راسيـسـتـې ګـونـد

د پيروانو سره يى څرګنده دښمنې دمـرام بـنـسـټـيـز چى دخارجانو او په ځانګړې توګه داسالم

.ټكې دى 

 همت اهللا امين زى

، نوې هيلې !نوى كال

كله چې يخني خپل ټغرټولوي، تودخه په خپل پـيـوسـتـوالـي اونـرمـۍ سـره

دتـوروشـپـوتـيـاره مـخ پـه. سړو وهلو اوژوبلو صورتونـوتـه ټـكـور وركـوي 

دلمرمهربانۍ ورځ پـه. كموالي اودسپينو ورځو رڼاګانې مخ په ډېروالي وي 

دبـاد نـرۍ. ورځ زيـاتـېـږي اوخـپـل نـوى تـود زرى شـال پـه عـالـم خـوروي 

د تـيـارېـدولـپـاره ورو ورو  غوټۍ،خزان تـاالكـړي بـاغـونـه،چـمـن دژونـد

دخفګان وخت تېرشـواودخـوشـحـالـۍ وخـت! خوځېږي چې پاڅي سبا دى 

رارسېدلى، درحمت ورېځې په ډېرې چټكي سره دآسمان پـه شـيـن دريـاب 

كې هرې خواته المبوګانې وهي، ځـغـلـي،دقـدرت دخـزانـوڅـخـه پـه پـراخـه 

لمنو،لمنومرغلرې اخـلـي اودځـمـكـې پـه شـيـن مـخ بـانـدې يـې-لپو،لپو

داښايستـه ځـلـېـدونـكـې مـرغـلـرې دقـدرت پـه كـرشـمـوسـره پـه. شيندي 

غـــرو،رغـــو،ډاګـــونـــو، مـــيـــدانـــونـــو، دســـرو،شـــنـــو،ژېـــړو،بـــانـــجـــانـــي 

اوسپينوګالنوتخمونوپه دودځمكې څخه ټوكېدلي دوطـن ښـكـالپـه سـلـه 

كوي اوشكېدلو باغونو،لغړو ونو، خړودښـتـو، سـپـېـرو غـرونـو يـورنـګ 

دجنت شنه جامه اغوستې،ګالب په چمنواوغاټـول پـه دامـانـوكـې دنـازپـه 

خنداګانوخولې بېرته كوي،شنو بڼونو څخه دطوطيانواوبلبلونغـمـې راځـي 

.اودلوړو ونوڅوكې دكوترواوبلبلوپه ناسته ښايسته وي

! ستړى مشـې! دهرزړه ملهمه پسرليه... په خيرراغلې، داټول ستابركت دى

په هرچاګرانه، ستاپه راتلو په وچوڅانګوكې اوبـه او پـه يـخـو رګـونـوكـې

وينه وچلېده،ګالن وغوړېدل، سمه او غر په رنـګـارنـګ ګـلـونـو ښـايسـتـه 

.شول

! اې ښكليه پسرليه

.سپرلى سترګوته نور، زړه ته سرور، اوروح ته خوښي وركوي

 دنوي كال سندره

 ... دسخي جان په دروازوكې

افغانان نوى كال يا دنوي كال لومړنۍ ورځ دنوې ورځې يا دنوروز په نـامـه

 پـه دغـه ورځ كـې دلـمـانـځـلـو… يادوي اوپه بيالبيلوډولونو يې لمانځى 

د)ج( ترټولو مهم ټكى يې دپسرلي هركلى او دلـوى خـداى پـه دربـار كـې

دبلخ واليت پـه هـر. شكرانې دوعا كول دافغانستان خلكويوه ستره هيله ده 

كال كې دنوى كال په رارسيدولوسره يې نوى رنگ او نوې څيره غوره كوي 

اودزرگونو مسافرانو او ميلمنولپاره چې دهيوادله بهراويادنوروواليتـونـه 

مـزارشـريـف ښـاركـې دحضـرت عـلـى. څخه راغلـي وي،تـودهـركـلـى كـوي 

دمباركې روضې شاوخواپه چراغونو روښانه او پـه شـعـارنـو بـانـدې دښـه 

اودښارپه هرتم ځـاى كـې. راغالست ليكنې دنوي كال لپاره نصب شوې وي 

.دموټرودتگ راتگ لپاره امنيتي تدابيرهم نيول شوي وي
دبلخ فرهنگيان په دې اند دي چې پنځه زره كلن لرغونى جشن چـې ديـمـاپـه

بـرسـيـره پـردې چـې. دوره كې ووتراوسه الهم دخلكوترمنځ سـتـايـل كـېـږي 

دنوروزپه هكله ډيرې افسانې شـتـه خـونـوى كـال دپـيـړيـوپـيـړيـوراپـه دې 

يـوـلـه هـغـه. چې وروسته يې يوه مـذهـبـي بـڼـه خـپلـه كـړه. خوالمانځل كېده 

دودنــوڅــخــه چــې دافــغــان خــلــكــوپــه مــنــځ كــې شــتــه،پــه نــوي كــال كــې 

.دنويوجاموجوړول چې هرڅوك يې داخيستلو وسه نه لري
هغه څه چې دافغانستان خلك يې دنوي كال ددودپه توگه لمانځي،دنـوروز

څخه يوه اونۍ مخكې دكوراو وره پاكول دي،دخونې ځينې سامانونه نـوي 

اوه ډوـلـه. كوي،مشران دكورنۍ نوروغړوته سوغات او نوې جـامـې اخـلـي 

اوه ډوله خواړه چـې پـه پـيـل كـې سـيـن(او يا هفت سين) هفت ميوه(مېوه 

.)راځي تياروي
برسېره پردې ميرمنوته دازمينه هم برابروي چې دچهارشـنـبـې يـازيـارت پـه

پـه دغـه ورځ كـې. ورځ دحضرت علي كرم اهللا وجهه زيارت لپاره الړې شـي 

دزيارت ور دنارينوو پرمخ تړلى اوميرمنې كـولـى شـي چـې هـلـتـه زيـارت 

دنوي كال بل اړخ دكورڅخه دباندې وتل،اوپه شنودښتوكـې. اوميلې وكړى 

.گرځيدل دى
دبلخ خلك په دې انـددي چـې دگـل سـرخ پـه دغـه څـلـويښـتـو ورځـوكـې

.دشنولغتول اودجڼډى جيگول،هرډول بال وركه اودټولوبختونه خالصوى

 هندوستان دڅارگرۍ سپوږمكۍ هوا ته وتوغول

، ژباړونكى ، نوى ډهلي  حبيب اهللا غمخور: انتر تاس اوريانوستي

د PS((هندوستان LV ))  د په نامه هغه باليستيكي راكټ كوم چي كـېـداي سـي

دهندوستـان. اټومي خوليود وتوغولو لپاره ورڅخه استفاده وشي هوا ته وتوغاوه 

دملي دفاع دوزارت دخبري اژانس دخبر له مخې ددغې تـو غـنـدوي پـه مـټ دوې 

د ځمكى پر مخ دپېښو اوجريـانـاتـو پـه هـكلـه دمـعـلـومـاتـو دتـرالسـه  سپوږمكۍ

كولوپه موخه دهندوستان دشرقي ايالت دچندي پورداوريسـا سـيـمـي تـه څـېـرمـه 

دبنگال په خليج كښي دشريهاريكوټ له ستېشن څخه ددوشـنـبـې پـه ورځ هـواتـه 

د توغندۍ دتوغولوجريان دهندوستان ددولتي تلويزيـون لـه الري. وتوغول سوې 

دغه توغندۍ په برى سره دكپسول نه جال اويادې شـوي. په مستقيمه توگه خپرېده

. سپوږمكۍ ئې دځمكي ځانگړي مدارته ورسولې 

، دكارپـوهـانـوپـه  ((RISAT-2((د سپوږمكۍ چي داسرائيلوپه مرسته جوړه شوې

باور داسپوږمكۍ به دهواپه هغوشرايطوكښي فعاليت وكـړي كـوم چـي ددفـاعـي 

.موخولپاره ځيني استفاده كېداي سي 

داسپوږمكۍ به دځمكنى پوځى عملياتولپاره دهندوستـان لـه پـوځ سـره مـرسـتـه

د. وكړي  او ((ANSAT((دوهمه سپوږمكۍ چي  كيلوگرامه وزن40په نامه يادېږي

لري اودهندي كارپوهانولخوا جوړه سوې پرځمكه باندي دښارنوجوړلـوپـه مـوخـه

دځمكي پر مخ دكنترول اونظارت لپاره له هغې نه دگټي اخيـسـتـلـولـپـاره ددغـې 

.توغندى په مټه هواته توغول سوې ده 

هندوستان دځمكي پر مخ دكنترول اونظارت سپوږمكيودجوړولو په بـازارپـه كـي

. يوله مخكښوهيوادونو څخه دۍ 
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 پوهندوى محمد اسمعيل يون

د كانديدانو ماركيټ

د جـمـهـوري ريـاسـت د افغـانسـتـان د روان كال په بهير كې ټاكل شوې ده،

د هرو دا ډول ټولټاكنو پر وړانـدې. لپاره عمومي ټولټاكنې ترسره شي  طبعاً

د. ستونزې پرتې وي  د هېواد امنيتي حاالت، رقابتونه، ګډوډي، درغـلـي،

د سـپـكـو او سـپـورو د تورونـو پـورې كـول، و زور استعمال، يو پر بل زر

د ځينو كانديدانو بايكاټ په، زور، چـل او  الفاظو كارول، له انتخاباتو نه

د ځـيـنـو  د نـتـيـجـو نـه مـنـل، د ټـاكـنـو د ځينو كانديدانو ګوښه كول، هنر

و نـاحـق  د پـلـويـانـو تـرمـنـځ حـق د كـانـديـدانـو و فرياد، كانديدانو چغې

د بـهـيـر طـبـيـعـي  د ټـاكـنـو جنجالونه، ناندرۍ او داسې نـور ګـڼ مسـايـل

.ځانګړنې دي

خو زه په دې ليكنه كې دې پورتنيو ځانګړنـو يـوې تـه هـم نـغـوتـه نـه كـوم،

د  د راتلونكو ټـاكـنـو لـپـاره د جمهوري رياست د افغانستان يوازې غواړم

د لوستونكـو پـام را واړوم  كانديدانو ظرفيت، كفايت او اخالقي جرئت ته

د كمښت الرې چارې هـم  او دېته اشاره وكړم، چې ددې ګڼ شمېر كانديدانو

شته او كه نه؟ نو تر ټولو لومړۍ دا پوښتنه مطرح كوم، چې څوك كانديدان 

 دي او څوك نور كانديدېږي؟

د هر چا ذوق او شوق چې پارېدلى، احساس يې پـه: سريزه په مجموعي ډول

د  څپو راغلى، نو پرته له دې چې له عقل سره مشوره وكړي او ځـان يـو ځـل

خپل وجدان په تله وتلي، ځان يې كانديد كړى، كومې نمونې چې اوس يـې 

ځانونه نوماند كړي، پر دې نمونو سربېـره نـورې څـېـرې او نـمـونـې هـم پـه 

راټوكېدو دي، چې په نږدې راتلونكي كې به يې شاهدان يو، كه هغه نمونـې 

ښه بـه وي، چـې دلـتـه ددې! مو وليدلې، نو پر دې اوسنيو به شكر وكاږئ 

:كانديدانو پر ډلبندۍ لږه رڼا واچوو

و كلي كانديدان-1 :د كور

د نـورو غـړو د كـور د خپلې مېرمـنـې او دا هغه ډول كانديدان دي، چې ان

د هغو ځواب هم نه شي ويلـى، خـپـل كـلـي كـې يـې هـم  خبره هم پرې بره ده،

ال څه كوې  دا. څوك نه پېژني، سيمه، ولسوالۍ او واليت خو دده لپاره، نـو

تر ټولو ښه وسيله ده، چې ځان كاذب شـهـرت تـه ورسـوي، لـومـړى خـپـلـې 

مېرمنې ته خپل حيثيت اوچت كړي، چې دا دى زه خو هم دومره يم، چې ځان 

د افغانستان جمهوري رياست ته كانديد كړ، بيا به په خپلې ټـولـنـې،  مې ان

كلي او ولس كې هم په پنځو كې يـاد شـي، غـم، ښـادي، واده، خـيـرات او 

د ګډون جوګه شي او دشهرت په دې وړيا وسيلې بـه دكـاذب  فاتحې كې به

.شهرت پوړيو ته ورسېږي

:سيمه ييز كانديدان-2

د يـوې د يوې سيمې يـانـې يو شمېر كانديدان په كې داسې دي، چې يوازې

د يوې برخې يو څه كسان پېژني او يو شمېـر كسـان دى پـېـژنـي،  ولسوالۍ

دوى فكر كوي، چې ټول افغانستان همدا دى، ځكه چـې دومـره خـلـك دى 

د فكر دايره ډېره تنګه وي، دوى افغانستان پـه. پېژني ددې ډول كانديدانو

د خپل هېواد له جغرافيايي، سياسي او مـلـي. همدې دايره كې ګوري  اصالً

يو وخت زمـوږ پـه كـلـي كـې يـو نـداف و، خـورا. جوړښت څخه ناخبره دي 

خدمتګاره او صادقه سړى و، خو په خپل ټول عمر كې له كلي لرې چېرته نـه 

د كلي مشر يـا خـان.و تللى  د اعليحضرت محمدظاهرشاه وخت و، يوه ورځ

ځان سره الينګار ولسوالۍ تـه بـوتـه، دالـومـړى ځـل و، چـې ده الـيـنـګـار

د ولسوالۍ پر پنځه لـس تـنـو عسـكـرو  ولسوالۍ ليدله، نو لومړى ځل يې

د دېوال غاړې ته منظم ناست وو او سـپـيـنـې خـولـۍ  سترګې ولګېدې، چې

د ټولې ولسوالۍ عسـكـر وو، چـې. يې پر سرو وې  يـې)) ضـربـه-قـوۀ(( دا

(( ده چې دا دومره عسكر وليدل، نو خپل مشر ته يې وويـل. ورته ويله  او: او

 ...))باداره عسكر ګوره عسكر دا چې ما سره واى، نو ما پاچاهي نيوله

نو پر دې سيمه ييز كانديدانو هم همغه كانه شوې، چې په څو عسكرو ټولـه

د خپلې سيمې په حساب، ټول افغـانسـتـان مـحـاسـبـه  پاچاهي نيسي، دوى

.كوي

:د ولسي جرګې په ټاكنو كې ناكام كانديدان-3

د جمهوري رياست ټاكنو ته يو شمېر داسـې كسـانـو هـم ځـانـونـه كـانـديـد

د ولسي جرګې لپاره په تېرو انتخاباتو كې يې واليتي څوكۍ هـم كړي، چې

نه ده ګټلې، چې ورته ووايې هغه دې ونه ګټله، نو دا به څنګه وګټې؟ نو سـم 

له السه ځواب دركړي، واهللا نو هلته خو ډېره درغلي وشوه، اوس خو حاالتـو 

هم تغير كړى، كرزي نه هم ټول خلك خفه دي، نـو ځـكـه مـو ځـان كـانـديـد 

دي: كړى، نو چې ورته ووايې  كرزي نه چې خفه دي، نو له تا څخـه خـوشـالـه

د هر چـا حـق دى،  د ځان كانديدي كه څنګه؟ نو بيا وايي چې انتخاباتو كې

.موږ هم له همدې حقه ګټه اخلو او داسې نور داليل به بيان كړي

:د ولسي جرګې په ټاكنو كې بريالي كانديدان-4

د د اوسنيو كانديدانو په ډله كې بيا يـو شـمـېـر داسـې هـم دي، چـې اوس

د ولسـي ولسي جرګې غړي دي، له هرې الرې چې تللي، خو تـلـلـي او اوس

دوى هم ځانونه كانديد كړي، ددې يوعلت دادى، چـې. جرګې غړيتوب لري 

د ولسي جرګې لپاره په راتلونكو ټاكنو كې په هېڅ وجه خپل سيـټ نـه شـي 

ترالسه كوالى، نو په همدې پلمه ځان جمهوري رياست ته كـانـديـدوي، كـه

سبا څوك ورته ووايي چې ولې دې ولسي جرګې ته ځان كانديد نـه كـړ؟ نـو 

دى به ورته ووايي، چې دا نو زما لپاره شرم دى، چې ځان ولسي جـرګـې تـه 

پـه هـمـدې. كانديد كړم، ځكه چې زه خو جمهوري ريـاسـت تـه كـانـديـد وم 

د ولسي جرګې په انـتـخـابـاتـو كـې  كسانو كې زه داسې يو څوك پېژنم، چې

زره شـاوخـواو كـې رايـې)8(لكه ډالره مصرف كړل، چې ايله)8(يې نږدې 

پرې پوره كړي، يانې ټول مصرف شوي ډالر تقسيم دده پر وټرانو، هر وټر تـه 

د جمهوري رياست څـوكـۍ. سل امريكايي ډالره رسېدل  اوس يې نو بيا ځان

د كـار پـه بـهـيـر كـې څـو  د ولسي جـرګـې ته كانديد كړى دى، دې ښاغلي،

نامشروع قراردادونه ترالسه كړل او يو څه پـيـسـې يـې اوس زېـرمـه كـړي، 

د خلكو ضميرونه واخلي، خو له دې ناخبره چې كه يـوه رايـه  غواړي په هغو

د مجموعي رايو له جملـې څـخـه پـه  سل ډالره رانيسي، نو يو لك رايې چې

سلو كې يوه هم نه جوړوي، مجموعي لګښت يې لس مليونه ډالـره كـېـږي، 

خو خداى دې دا وطن دومره نه ذليلوي، چې يو لك ضمير پـلـوري پـه كـې 

د جـمـهـوري ريـاسـت كـانـديـدان. پيدا شي  د ولسي جرګې اوسني غړي چې

د اوږدوالـي لـه د ليكنې دي، نور ډېر ګڼ مرضونه او غرضونه هم لري، چې

.امله ورڅخه ډډه كوم

:د لفظي ملي ګوندونو نا ملي كانديدان-5

د او)) مـلـت(( يو شمېر ګوندونو، چې كـلـونـه كـلـونـه يـې پـه ځـان پـورې

روستاړى تړلى و، له هغو څخه هم ځينې كانديدان ودرېـدلـي دي،)) ملي((

د  د ګوندونو په اسـتـازۍ، بـلـكـې پـه مسـتـقـل ډول او مـلـي(( خو نه ګنې

دلته دا پوښتنه پيدا كېږي، چې كه دا ښاغلي كانديـدان. په توګه)) كانديد

او)) ملي(( رښتيا هم  وي، نو بـيـا يـې پـه هـغـو ګـونـدونـو كـې غـړيـتـوب

ال  شوي نه دي، خو تش لـفـظـاً مـلـي)) ملي(( مشرتوب ته څه حاجت و، چې

د)) ملي(( دي، بله خبره دا چې كه چېرې ددوى ګوندونه  وي، نو بيا خو دې

نه )) ملي((خپلو ګوندونو له خوا ځان كانديد كړي او كه چېرې يې ګوندونه 

د  روستاړى يا اصطالحګانې لـرې)) ملي(( او )) ملت((وي، نو بيا دې ترې

عجيب منطق دى، ګوندونه يې ملي دي، خو كـانـديـدان يـې مـلـي نـه. كړي

دي، يا كانديدان يې ملي دي، خو ګوندونه يې ملي نه دي، خـو پـه الـفـاظـو 

دا. لفظ او اصطالح نـه ګـټـه پـورتـه كـوي)) ملي((او )) ملت((كې هر ځاى 

كانديدان هم په واقعيت كې هېڅ نه دي، هسې په اصطالح ستـرګـې تـورول

كوي، دوى اكثره پر دې پوهېږي، چې پـه هـېـڅ ډول، انـتـخـابـات نـه شـي 

د شهرت لـه الرې ځـان او خـپلـه ډـلـه  ګټالى، خو غواړي په انتخاباتو كې

د مضر مصلحت مـنـفـور دود  د تېر حكومت په شان، چې مطرح كړي او بيا

.پرې واكمن و، يو ځل بيا خپل ځان او بيا خپله ډله له امتيازه برخمن كړي

:بهر مېشتي افغان كانديدان-6

د كـانـديـدۍ شـوق كـړى، پـه دې كـې پـه يو شمېر بهر مېشتو افغانانو هم

الحادي او جهادي ډلو پورې تړلي اشخاص هم شته او همدارنګه نـاپـېـيـلـي 

كې8اشخاص هم، په دې كې بيا يو شمېر داسې دي، پاتې په   مخ
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چې هسې نوم يې په پنځو كې ياد شي، هم ورته كفايت كوي، پـه لـويـديـزو

د جمهوري رياست يو كـانـديـد، بـريـالـى وي كـه  او متمدنو ټولنو كې، خو

ناكام، خاص موقف لري، نو دوى غواړي كه ناكام هم شي، نـو پـه افـغـانـي 

ټولنه كې خو هسې هم ژوند نه كوي او خپله دويمه ټولنه يې چې ده، په هغو 

كې خو به خپل موقف مستحكم كړي، په مجلسونو كې خو به يې كلـه كلـه 

((يادونه كېږي، چې  د افغانستان جمهوري رياسـت پـخـوانـى: پالنكى خان

په دې كې بيا بله كټه ګورۍ هغه كانديدان دي، چـې پـه تـېـرو . ..)) كانديد

و شـوكـت او دبـدبـې خـاونـدان وو، خـو لـه  د ښه شـان حكومتونو كې هم

د كار دوام تضمين نه شو، دا ډله په ولـس  بېالبېلو وجو يې په حكومت كې

د هغې يو علت دا دى  يو زيات شمېـر خـلـك فـكـر: كې هم يو څه وزن لري،

د دوى تر شا امريكا والړه ده، كه دا فرضيه رښتيا وي، نو كېدى  كوي، چې

د حامدكرزي پر وړاندې قوي كانديدان وګڼل شي، خو كه چـېـرې  شي دوى

د لورېينې سيورى نه وي او ولـس هـم پـر  د امريكا د دوى پر سر، رښتيا هم

د دوى په خـپـلـو دې پوه شو، چې دوى يوازې په خپل سر راغلي، نو بيا خو

و اتيا درجې بدلون راتلـالى شـي  د دوى. اوسنيو كمپاينرانو كې هم يو سل

د عبدالستار سيرت په شان دى، چې لـه خـپـل عـلـمـيـت او مثال عيناً لكه

د  د سمبول((سړيتوب سره سره د ودانۍ ( لوى عالم او ) جنرال دوستم))(!)

تـه)) سـيـرت(( پر وړاندې يې سخته ماته وخوړه او لـه سـيـاسـي پـلـوه يـې

زموږ په ټولنه كې يو اوسنى ناعادالنه واقعيـت دادى،. سخت زيان ورسيد 

و شوكت ولري  و زور ولري، شان چې اكثره خلك هغه چا پسې ځي، چې زر

د وركړې توان ولري  د يو څه د. او خلكو ته همدا اوس يوازې علميت زمـوږ

د سړيتوب مـعـيـار بـه  د قدرت معيار نه دى، ټولنې په اوسنيو شرايطو كې

د قدرت معيار نه دى .وي، خو

:تنظيمي كانديدان-7

تنظيمونو بيا انډوخر جوړ كړى، خپل خپل كانديدان يې هـم ودرولـي، خـو

د ارګ دروازې يې هم سـتـړي  له نورو قوي كانديدانو سره هم غوږ جنګوي،

د وېش تلـه يـې پـه السـو كـې ده  د غنمو راشه چې وېشي، . كړي او بيا لكه

د تورې سړى او كانديد نه شته، خو مقصد اورېدلي يـې دوى كې هم داسې

(( دي چې  نو دې حالت تـه...)) زيارت كې بنډاره ده خورې ته هم په كې راځه:

چې سړى ګوري، يوه خوا په تله كې دې كانديدانو خپل ضميرونه ايښـي او 

د امتيـاز پـه  د تېرو تجربو په رڼا كې چې موږ ګورو، بله خوا امتيازونه، نو

.مقابل كې دا ډول ضميرونه همېشه مات شوي دي

:جبهه يي كانديدان-8

نظار شورا،اسالمي جمعيـت او پـخـوانـۍ شـمـالـټـلـوالـه چـې اوس ورتـه

په واقعيت كې نه متحده ده او نـه مـلـي، دوى. وايي)) متحده ملي جبهه((

د كانديداتورۍ ماركيټ زيات ګرم كړى دى، لـه  تر نورو ټولو كانديدانو،

نورو كانديدانو څخه يې توپير دادى، چې نورو اكثرو ضعيفو كـانـديـدانـو 

د ټـولـو  د يوه، دوه يا درېو قوي كانديدانـو دروازې ټـكـولـي، خـو دوى

دوى له هر چا سره دي، خو له هـېـچـا سـره نـه دي،. دروازې ستړي كړي دي

(( لكه ازادۍ راډيو كې چې كله كله وايي  د: د هـر چـا ده، خـو ازادي راډيو

د ديني متـنـونـو مـاليـي ژبـاړه چـې كلـه كلـه وايـي.)) هېچا نه ده  : او يا هم

دى(( لـه هـېـچـا(( نو دوى هـم، ...)) انسان نه دى پيداشوى مګر پيدا شوى

سره نه دي، خو له هر چا سره دي، يا هم له هرچا سره دي، خو له هېچا سره نـه 

د بـېـالبـېـلـو.)) دي ال هغه وخت تصنعي ښكارېده، چـې د جبهې منگى خو

ماتو شويو ډلو او اشخاصو كودړي يې سره په مصنوعي پتري ټينګ كـړل

د  د يـوه)) متحدې ملي جبهې(( او په نوم يې يوسست منګى جوړ كړ، چـې

د همدغې وېرې له امله جبهه تراوسه. ګوزار تاب هم نه لري  د منګي د جبهې

پر دې نه ده بريالۍ شوې، چې يو واحد كانديد وړاندې كـړي، سـره لـه دې

چې دوو كلونو راهيسې يې په وارو وارو ويلي نن او سبا به خپل كـانـديـد 

.راونه رسېدل) ننه(تر)) دا نن او سبا(( معرفي كړو، خو 

د هغو مداريانو په شان دي، چـې لـه سـهـاره تـر غـرمـې پـورې، جبهه يان

خلك ځان سره په دې پلمه مصروف ساتي، چې زه، مار او موشـخـورمـا پـه 

جنګ اچوم، خو په پاى كې خپل څادر او كڅوړې راټول كړي، خپل مار پـه 

زه خو څه لېونى نه يم، چـې دا پـه جـنـګ : (( كې ورواچوي او خلكو ته وايي 

واچوم، زما ګټه خو همدا ده، چې تـاسـې مصـروف وسـاتـم، پـيـسـې درنـه 

راټولې كړم، كه دا په جنګ واچوم، نو يو خو ضرور له منځه ځي، نو زه بـه 

دوى وېـره لـري، پـر. نو دا جبهه يان هـم هـمـداسـې دي )) بله ورځ څه كوم؟ 

كومه ورځ چې خپل كانديد معرفي كړي، نو جبهه چـې لـه پـخـوا څـخـه هـم 

چندان متحده نه وه، يو دم به وپاشل شي او خلك به يې له اصلـي مـاهـيـتـه 

د هر قـوي كـانـديـد  خبر شي، نو ځكه خو متفرق او ځينې ځواكمن غړي يې

د څوكـۍ پـر تـجـارت بـوخـت  د لومړي مرستيال په دروازو كې والړ دي او

دي. دي د جبهې څو مطرحو غړو ټولو همدا مزي ځـغـلـولـي . په واقعيت كې

د كانديد په نامه معرفي شي، خو هغـه د جبهې كېدى شي يو څوك وروسته

د نظار شورا او يا هم اسالمي جمعيـت كـانـديـد وي؛ پـه  به په واقعيت كې

.دې جبهه كې نورې راټاله شوې نامتجانسې ډلې او افراد به يې ونه مني

:متفرقه كانديدان-9

د پورتنيو ډول ډول كانديدانو ترڅنګ يو شمېر نور كانديدان هم شته، چې

د جنس، مذهب او نورو نومونو په شعارولو سره يې ځانونه كانديد كړي او

د كاذب شهرت او نامشروع امتياز په لټه كې دي،. يا يې كانديدوي دا ټول

د قوي كانديدانو په ډله كې نه راځـي، خـو پـر انـتـخـابـاتـي فضـا پـرازيـت 

.خپروالى شي

:اوسنى ولسمشر حامدكرزى-10

د اساسي او قوي كانديدانو له جمـلـې څـخـه كه حاالت همداسې روان وي،

دده تېره اووه كلنۍ واكمنۍ كـه څـه. يو هم اوسنى ولسمشر حامدكرزى دى 

د جـمـهـور. هم ډېرې نيمګړتياوې لرلې، خو برياوې يې هم ډېرې زياتـې وې 

د انتـخـابـاتـو پـه مـعـادـلـه كـې دده وزن د واك دوام هم رئيس په توګه دده

د سـيـاسـي. زياتوي د ټولنـې يو تريخ او نا عدالته واقعيت چې اوس زموږ

ژوندانه يو منفي دود ګـرځـېـدلـى، هـغـه لـه مشـروع، نـامشـروع ډلـو او 

د  اشخاصو سره مثبت يا منفي ايـتـالف دى، چـې پـه افـغـانـي ټـولـنـه كـې

او. سياست لوري ته بدلون وركوالى شي  حامدكرزى په دې ډول ايتالفونـو

د. سازشونو كې تر نورو اوسنيو مطرح كانديـدانـو زيـاتـه تـجـربـه لـري  دى

نورو كانديدانو په انډول خپلو ايتالفي ملګرو ته تر حـده زيـات امـتـيـاز 

د نـورو كـانـديـدانـو پـر وړانـدې دده مـټ  وركوي، دا كار هم كېدى شـي،

د عدالت پر بنسټ والړ نه دي، خـو  غښتلى كړي، دا پورته ايتالفونه طبعاً

د انـتـخـابـاتـي  د يوه منفي واقعيت په توګه يې په پام كې نه نيول، د ټولنې

.بهير نا سمه ارزونه ده

د پورتنيو مختلف الشكله او متضادو ايتالفونو او ګڼ شمېر كـانـديـدانـو

تر ټولو ستره اندېښنه. شتوالي، ولس ته ګڼ شمېر اندېښنې پيدا كړي دي

د ذهـنـي پـاشـنـې  د ولس د همدې ګڼ شمېر كانديدانو شتوالى دى، چې

اونارامۍ سبب ګرځي او هغوى نه شي كوالى، تر ټولـو غـوره كـانـديـد پـه

.اسانۍ سره په نښه كړي

د ګڼ شمېر كانديدانو شتوالى به ددې سبب شي، چې ټاكنې دويم پـړاو تـه

وغځول شي او په دې حالت كې به افغانستان له سـخـتـو قـومـي، شـخـړو،

د ګـاونـډيـو هـېـوادونـو  بحرانونو او ملت ضد ايتالفونو سره مخامخ شي،

ال زيـات  د پيسو نقش او امتياز ال را اوږد شي، په ايتالفونو كې به الس به

د ولس رايې په ډول ډول امتيـازونـو، رشـوتـونـو او  شي او په نتيجه كې به

د ولـس بـه  مهارتونو وتروړل شي، داسې يو حكومت به رامنځته شي، چې

د ولس خوښي نظام نوم به وركول كېږي  دغو تشويشـونـو. خوښ نه وي، خو

د حل كومه الره او يا الرې شته كه نه؟  ته

دا اوسـنـۍ. زه فكر كوم چې طبعاً هره سـتـونـزه يـوه يـا څـو حـل الرې لـري

:ستونزه هم حل الرې لري، دلته به يې ځينو ته نغوته وكړم

:د اساسي قانون محتويات-1

اساسي قانون په خپله دوه شپېتمه مـاده كـې لـه محتوايـي پلـوه، جمهـوري

د كانديد دغه الندې ځانګړنې په ګوته كړي دي :رياست ته

وي-1(( د افغانستان تبعه، مسلمان، له افغان مـور او پـالر څخـه زېږېـدلى

د بل هېواد تابعيت ونه لري .او
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وي-2 .د كانديدۍ پر ورځ يې عمر تر څلوېښتو كلونو لږ نه

او-3 د بشري ضد جرمونو او جنايـت ارتكـاب د محكمې له خوا

 ...))يا له مدني حقوقو څخه په محرومۍ محكوم شوى نه وي

. دا مشخصات طبعاً اكثره كانديدان او ان عادي افغانـان پـوره كـوالى شـي

د غـور وړ ده ((ايـا يـو څـوك چـې. خو ددې مادې درېيمه فقره د محكمـې لـه:

د بشري ضد جرمونو او جنايت په ارتكاب او يا لـه مـدني حقوقـو څخـه خوا

هغـه بـه ازاد ګرځـي كـه پـه زنـدان كـې بـه ..)) په محرومۍ محكوم شوي وي 

د محكمـې پـه حكـم لـه محكوميـت سـره سـره يـو څـوك ازاد  وي؟ كه چـېرې

وګرځي بيا خو دلته نه قانون شته نه حكومت، نو ايـا پـه داسـې يـوه قانونـي 

شـوني دي؟ بلـه خـبره داده، )) قـانوني ټـاكنې((خال كې انتخابات، هغه هم 

د روانې درې لسيزې سياسي جګړې په بهير كې كوم غټ جنايتكـاران،  چې

 محكمې په همداسې كوم حكم محكوم كړي؟ له دې

 څخه معلومېږي، چې دلته هېڅ مجرم او جنايتكار نه شـته، نـو دا كابـل بيـا

وران كړى او دومره خلكو خپله ځانونه وژلي دي؟ ستره محكمه )) پرښتو((

د كانديدانو دوسيې وڅېړي او تر هغـه وروسـته،  بايد ددې مادې په رڼا كې

د انتخاباتو كميسون ته دې وړاندې كړي .چې هر كانديد سپين شو،

د جمهوري رياست په تېرو ټاكنو كـې، چـا يوه عجيبه انتيكه خو دا وه، چې

د سترې محكمې ودانۍ په درنو وسلو غلبېل غلبېل كړې وه، نه يـوازې  چې

د  قاضي القضات، بلكې عادي قاضـيان هـم پـه منظـم ډول خپلـو دنـدو تـه،

جګړه مارو او جګړو له وېرې نه شو ورتلالى، بيا همدې سـترې محكمـې لـه 

همغو ښاغلو څخه سپينې او بېګنـاه كوتـرې جـوړې كـړې او ټـاكنو كـې يـې 

د ګډون حق وركړ  د ګـډون. ورته كه چېرې ستره محكمه جنايتكارانو ته بيـا

د  د افغـان ولـس پـر وړانـدې سـتره جفـا وي او سپين سند وركړي، نـو دا بـه

د دوه. سترې محكمې رنګ او ماهيت ته به ډېر زيات زيان واړوي  كه چـېرې

د هغې پروسيجر يا كاغذي بهـير، نـو  شپېتمې مادې محتوا تطبيق شي، نه

پــوره بــاور دى، چــې يــو شــمېر كانديــدان بــه همدلتــه راكــم شــي، كــه ســتره 

. محكمه جرئت وكړي، نو يو شمېر كسان به اصالً هېڅ ځان كانديـد نـه كـړي 

د خلكـو لـه خـوا مـستندو ستره محكمه بايـد ددې كانديـدانو پـر وړانـدې،

د  شواهدو او اسـنادو تـه هـم پـام وكـړي او كانديـدان تـر كانديـدۍ مخكـې

د سمو او نا سمو ادعاوو له مخې وارزوي .خلكو

:د انتخاباتو قانون كېد تخنيكي معيارونو اوچتول-2

د انتخاباتو قـانون چـې پـه ديارلـسو څـپركو كـې ولـسي جرګـې تـه وړانـدې

ال ولـسي جرګـې تـصويب كـړى نـه دى دې. شوى، تراوسه پـه دې قـانون كـې

ــي  ــا وارزول ش ــل بي ــو ځ ــه ي ــي معيارون ــو. تخنيك ــه څ ــي دغ ــدى ش ــه كې دلت

.وړانديزونه موثر واقع شي

د معيار لوړاوى-الف :د باور كارتونو يا السليكونو

د هــر كانديــد لپــاره لــس زره(د جمهــوري رياســت پــه تــېرو انتخابــاتو كــې

د اعتبـار پـه توګـه) كارتونه په كار وو، چې كانديد يې بايد راټول كـړي او

د تـضمين لپـاره  د نوماندۍ لپـاره وكـاروي او هـم پنځـوس زره افغـانۍ يې

.وې

د د كچې لوړاوى او ټيټاوى، د هغو د پانګې تضمين او د كارتونو شمېر او

د قـانون پـه د انتخابـاتو اساسي قانون له محتوا سره هېڅ ټكر نـه كـوي، دا

د انتخابــاتو خپلــواك كميــسيون كــوالى شــي دا رقــم  جزئيــاتو كــې راځــي،

د كانديدانو انډوخر جـوړ دى، نـو نـه يـوازې يـې. زيات او كم كړي  اوس چې

د انتخاباتــو  ولــس تــه ګــڼ شــمېر ســتونزې راوالړې كــړي، بلكــې خپلــه

د انتخاباتــو. كميــسيون تــه يــې هــم ســتر مــشكالت راټوكولــي دي  نــو كــه

د انتخاباتو په قانون كې يوازې همدغه تضميني معيارونه لـوړ  كميسيون،

د سلګونو كانديدانو شـمېر لـسګونو تـه راټيـټ شـي او لـه  كړي، په يودم به

د ګوتو  لسګونو به لسو ته او تر هغه به

د انتخابـاتو كميـسيون تـه. شمار كسانو ته راټيټ شي دا كـار بـه نـه يـوازې

د ټـاكنو پـه لګـښت كـې بـه هـم زيـات كمـى راشـي او  كار اسانه كړي، بلكې

د انتخاب او غوراوي شـرايط ډېـر اسـانه كـړي  د يـاد وړ خـبره. ولس ته به هم

د ملـي شـورا لـه خـوا هـم پـاس د انتخابـاتو قـانون تراوسـه پـورې داده، چې

د تخنيكي معيارونو پـه برخـه كـې هـر ډول  شوى نه دى، نو دوى كوالى شي

پـر) لـس زره كارتـه(د ساري په توګه كه چـېرې پخوانـى معيـار. تغير راولي 

واړوي، نو مشكل به سلو كې لسو ته راټيټ شي، تراوسـه) دوه لكه كارته( 

د كارتونو شمېر پنځه لس مليونه كـسان  د پخوانيو او اوسنيو وټرانو پورې

. بـه شـي) لس مليونـه كارتـه(اټكل شوى، نو كه موږ يې اوسط محاسبه كړو 

ــه( ــه كارت ــې) دوه لك ــلو ك ــه س ــارتونو پ ــو ك ــسو مليون ــې( ددې ل ) دوه برخ

جوړوي، نو يو څوك چې لـه سـلو څخـه دوه برخـې تـش باوركارتونـه نـه شـي

رايـې څنګـه ترالسـه) په سلو كې پنځوس جمـع يـو(ترالسه كوالى، نو بيا به 

د باوركــارتونو ترالســه كــول ډېــر اســانه دي، ځكــه چــې يــو كانديــد  كــړي؟

مخامخ څوك، څـوك. مخامخ له يو چا څخه كارت اخلي او بېرته يې وركوي 

د ډېــر كــم احــترام وړ هــم وي، كــارت  نــه خفــه كــوي، نــو كــه يــو څــوك چاتــه

او. وركوي، خو رايه بيا بل شى دى  د كانديـد كيفيـت د وټـر ضـمير او هلتـه

نو يو څوك چـې پـه سـلو كـې دوه كارتـه نـه شـي تـر. نور ګڼ مسايل رول لري 

وټونـه څنګـه ترالسـه) پنځـوس جمـع يـو(السه كوالى، نو بيا به په سـلو كـې 

د ټولو هغو كانديدانو مخه ونيـسي، چـې څـوك دې څوكـۍ  كړي؟ دا كار به

د ځاني او دروغجـن  د نوماندۍ لياقت، ظرفيت او كفايت نه لري، يوازې ته

شهرت او نامـشروع امتيـازونو پـه لټـه كـې دي، غـواړي لـه دې انتخاباتـي 

.بهير څخه ناوړه ګټه پورته كړي او ځان په پنځو كې حساب كړي

د معيــار لــوړاوى-ب د جمهــوري:د مــالي تــضمين پــه تــېرو انتخابــاتو كــې

وې) پنځـوس زره افغـانۍ( رياست لپاره  د.د تـضمين پـه توګـه ټاكـل شـوې

د هـر كانديـد لپـاره وې) لـس زره افغـانۍ(ولسي جرګې شـرط. ټاكـل شـوې

ــو:داو د ټول ــاكنوكې ــه ټ ــت پ ــه والي د همغ ــد ــر كاندي ــې ه ــسي جرګ د ول ــه ك

ترالسـه نـه كـړي،) دوه رايه(استعمال شويو رايو له جملې څخه، په سلو كې 

.نو لس زره افغانۍ يې بېرته نه وركول كېږې

د جمهوري رياست راتلونكو انتخاباتو كـې هـم پـه كـار دي، چـې داسـې يـو

د ټولـو اسـتعمال شـويو:د ساري په توګه. شرط كېښودل شي كه هر كانديـد

د) رايـې5(رايو له مجموعي شمېر څخـه پـه سـلو كـې  ترالسـه نـه كـړې، نـو

د هـر كانديـد لپـاره  انتخاباتو ټول لګښت تقسيم پر ټولو والړو كانديدانو،

چې څومره لګښت راغى، دا كانديد به يې پرېكوي او يا هـم لـږ تـر لـږه هغـه 

د ودرېدو لـه املـه پيـدا  د زياتو كانديدانو لګښت چې له نورمال حالت پرته

شوى دى، همدا لګـښت دې پـر كانديـدانو تقـسيم شـي او هـر كانديـد چـې 

د خپلې برخې لګښت بايد وزغمي  دلته بيـا كېـدى شـي،. معيار پوره نه كړ،

د نورو ډول ډول امتيازونو غوښتونكي كانديدان له دې  د كاذب شهرت او

غريب كانديدان ددې وس نه لـري او دا :(( نظر سره مخالفت وكړي او ووايي

د اصل مخالف كار دى  د بشر حقوقو تش په نامه سـازمانونه))د ولسواكۍ

د تش په نامـه سياسـي او هم كېدى شي له دې طرحې سره مخالفت وكړي او

ملي ګوندونو، بې كفايته او نـا ملـي كانديـدان هـم ورسـره سـخت مخالفـت 

دا ښـاغلي: ددې ډول احتمالي مخالفتونو پر وړاندې بايد وويـل شـي. ښيي

د لوړاوي سبب ګرځـي او پـه پـاى كـې  د لګښت د انتخاباتو كانديدان، چې

د ټيټـاوي سـبب  د لګـښت د ولس پر اوږو پرېوزي، نو بايده دي، چـې دا بار

بله خبره داده، چې اوس يو څوك دومره كمـزورى دى، چـې پـه سـلو. هم شي 

د خپـل) پنځه(كې  رايې نه شي اخيستالى، نو بيا ولې ټـاكنو تـه ودرېـږي؟

د لګـښت  د انتخابـاتو د ضـايع كېـدو او د وخـت د ولس ځاني شهرت لپاره

د كانديدانو دا بهير سم او مهار نه شـي، نـو  لوړاوي سبب ګرځي؟ كه چېرې

شمېر يې كېدى شي ان تر سلو تنو پـورې ورسـي او كـه پورتـني وړانديزونـه 

پـه دې حالـت. عملي شي، كېدى شي كانديدان تر لسو تنو هم زيـات نـه شـي 

د  د ووټ كــارت لګــښت لــه ســلمې برخــې څخــه لــسمې تــه راټيټــېږي، كــې

د كـارت كـارونې او كـارت شـمېر  د ټرانـسپورت لګـښت، صندوقو شمېر،

راټيټـېږي، خـو)90(وخت، همدارنګه نور ګڼ لګښتونه تقريباً په سـلو كـې 

د شـمېر  د مامورينو كه دا خبره عملي نه شوه، پر پورتنيو لګښتونو سربېره

ال دا چې زموږ لوستو، كم لوستو او  زياتون ته هم اړتيا ده او تر ټولو بده يې

نا لوستو خلكو ته به ډېره ګرانه وي، چې په دومره ګڼ شمېر كانديـدانو كـې 

ددغـو ټولـو.د خپلې خوښې كانديد غوره كړي ،او تېروتنه په كـې ونـه كـړي 

ستونزو اصلي مسولين همغه كانديدان دي، چې څـوك يـې پـه كلـي كـې نـه 

د مشرتوب دعوه كوي د ټول هېواد په. پېژني، خو دى كې11پاتې  مخ
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د بابا نه پاتـ３ شوی عادت دی  را ته داس３

“اند” اجمل

 محمد حنيف حيران

 واورې وريږي موســــم يخ دى

 چرته به وي زړه كې مې ښخ دى

 زما په دې باندې ډېر خوښ دى

د يار مې چوخي چوخي مخ دى

 چې لږه لويه شم غـــــــــمي به پكې ږدمــــه

د خـــوښـــــــې  دنګه ځواني زما

د يارانې دې ټـــــــــولې نــــــــښې

 درپسې ويلې مې شوې غوښې

 زما خـــالـــــونه دا ستــــــــــا زخې

 زما خو خوښ يې وايه تاتــه څنــــــګه يمــــه

 واړه په ما بانـــدې ډېر ګران دي

 كه يې مليـــــان كه يې چڼيان دي

 خو كيسه داده چې ډېر وران دي

 طالبـــــان واړه لــــــېونيـــــــان دي

 له وظيفې سره مې ګوتـــــــې تـــــــــاو وينه

 په خپل ښايست دې ورحمېږه
 ډېره مې څنګ ته مه ودرېــــږه
 راته په سترګو كې موسېـــــږه
 بند په بند مه رانـــــه تاوېـــــږه

 كه مسافر شوم بيا به نه درځي خوبونه

 خوشبو يې راوړله هوا شـــوه
 وطن يې سپين كړلو رڼا شوه

 پاڼو چكچكې كړې شڼا شــــــوه
د سپينو غاښو دې برېښنا شوه

 چا ويل ږلۍ ده په تــــيرا يــــــې وروينــه

د آزادۍ جګړه اوږده شـــــوه

 الړله ورځ راباندې شپه شوه

 له هر ځاى جوړه هديره شوه

د زلمو نه پوره نه شـــــوه  كه

 افغانستانه جينكـــــــــــۍ به دې ګټينه

 پروت لكه ښځه په كاله شـــــــوې

د هغــــــــــه شــــــــــــوې د دغه نه  نه

 خاورې اېرې شولې نور څه شوې

 كه په مېوند كې شهيد نه شوې

 خدايږو الليه بې ننګــــۍ ته دې ساتينه

په نوې هيله كېد خپرو شوو ليكنو مسئوليتد. په هيڅ سياسي ګوند او سازمان پورې اړه نه لري. نوې هيله خپلواكه ملي، علمي او فرهنګي خپرونه ده

. هغوىد ليكوالو په غاړه دى

 پيرمحمد كاروان

ــــــــورومــه څــوورځــې  بــخــتــور تــر بــخــتـــــــــــــــ

د پــيــغــمـــــــــــــــــبــر ومــه څــو ورځــې  كــلــيــوال

ؤ  زمـــازړه يـــو بـــې اغـــزيـــه ســـورګـــالب

ــنــجــر ومــه څــوورځــې ــه خ  زه نــه زخــم ن

 لـه كـوثـراوــلـه زمـزم ســـــــــــــره پـخـــــــــــــالوم

 بــس لــه تــنــدې مــرور ومــه څــــــــــــــــــو ورځــې

ؤ د مـديـنـــــــې مـې زړه روښـــــــــــان  په اذان

 زه له سـتـــــــورو نـه هـم بـر ومـه څـو ورځـې

د دنيـــــــــا لـه پـاچــــــــاهـانـوبــــــــې پـروا وم

 يو فقـــــــيـر او قـلـنـــــــــــــــدرومـه څـوورځـې

 دخــپــل ژونــدپــه وچــه لــلــمــه كــې روان وم

 په څـــــــــــپـووم سـمـنـــــــــــدرومـه څـوروځـې

 مـادښــمــن پــه غشـو،نــه پـه ګــالب ويشــتــو

د خــوږې مــيــنــې ســنــګــر ومــه څــوورځــې

 له تيارو نـه پـه كـاروان كـې وم راوتـى

د ښـكـلـي لــمـر ومـه څـو ورځــې  الروى

 هجرت اهللا اختيار

ــا＊ـــام شـــي ــه مـ د ورځ پـــاى پـ  چـــ３
ــمـــام شـــي ــم تـ ــه هـ ــدون بـ  دا ژونـ

ــنــــي ــه ويــ  ډ４ــــر و－ــــ７ي خــــداى نــ
ــي ــام شــ ــه پــ ــ８و ورتــ ــر لــ د ډ４ــ
 چـــاتـــه حســـن ســـره شـــراب شـــي
ــاتـــه جـــام شـــي ــاتـــه خـــم شـــي چـ  چـ
ــو و４ـــــش دى ــرخـــ د بـــ د ازل
 ＇ــوك كــامــيــاب شــي ＇ــوك نــاكــام شــي
 دا ســــهــــار او مــــا＊ــــام ＇ــــه دي؟
 ژونــد اغــاز شــي، ژونــد انــجــام شــي

 اوس مـــ３ زړه اخـــتـــيـــار كـــ３ نـــه دى
ــي ــه رام شـ ــان تـ ــانـ ــدو جـ ــنـ  اوس هـ

 حيات اهللا وړ

 ل５مو ك３ چ３ م３ او＊ك３ نن ســــ５وا له اسو４لو وې
د راتلو وې د پسرليــــو  دا ور＄３ ＊ايي بيا

د روږدي نظر هيله وه پو＊تل ي３ ستا لـــه مخه
د كتو وې  هغــــــه ه５ندارې وروسته له تا ＄كه
د پتن， نه وه د شپ３ له پردې برخه په كــــ３ نن
د ډيوو وې  دا ＄كه چ３ ＇５رې په كـــــ３ بربن６ې
 په دې مـــــ３ پ＋تـن３ او＊ك３ بار بار چ３ در ل８５ل３
د جر－و وې  خبرې زما او ستــــــا تر من％ه ＊ايي
 ضـرور ده چ３ دا ژبه هم ك７ې زده اوس له مينو
 كه تــا لره مشكل３ نن خبرې پــه سل／و وې

د زلفو په ډ４ر فـكر د ليدو هيــل３ م３ د مـخ
د سيوري په ＇５ر شپو ك３ په هر ＄ل په ورك５دو وې

 اجمل اند

 ياران دې وايي چې موږ ښه وو موږ خيانت نه كاوه

؟  خو دوى كې چا په ارمانونو تجارت نه كاوه

.دوى سوداګر وو، دوى په هر يو كار كې ګټه غوښته

 دوى ميئن نه وو، دوى له زړه نه محبت نه كاوه

د ښار واړه ډېوې ځكه مړې كړې  يو څو پرديو

د چا په زوړنو حكومت نه كاوه  چې يې پاچا

 مونږه لېدل چې له سرونو نه شملې پرېوزي

د سپين زړي خلك وو ناحقه مو تومت نه كاوه

د اوښكو كمى هيڅ نه راتلو  زموږ په كلي

 خو بس غنمو په كندو كې بركت نه كاوه

 باندې له غره ډبرې وښويېدې)هو( نن يي په

 دې ملنګ مخكې چېرې داسې كرامت نه كاوه

!دا رېښتيا نه دي چې مې هېره طريقه وه پېره

 هو دا رښتيا دي چې څه وخت مې رياضت نه كاوه

د غره غېږ ته راغلو ، بېرته ځكه ه له ښاره  موږ

د دمي ست نه كاوه  هلته به ستړي وو، خو چا
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 ...د كانديدانو ماركيټ

د چـا  بل په مالي تضمين كې خو څه حقوقي نقيصه ځكه نـه شـتـه، چـې دا

دكانديدۍ حقوق نه سلبوي، كه چېرې كانديد په سلو كې تر پـنـځـو زيـاتـې

رايې وګټلې نو مالي تضمين خو يې هسې هم نه سوزي، نو بيا يې مخالفـت 

ته څه حاجت دى؟ كه هر څوك له دې طرحې سره مخالفت كوي، نو له ورايـه 

معلومېږي، چې دى پر ځان باوري نه دى، چې په سلو كې پنځمه برخه رايـې 

. به وګټي او كه ګټالى يې شي، نو بيا خو يې طبعاً مـخـالـفـت هـم نـه كـوي 

ددې مالي تضمين ترڅنګ نور تضمينونه هم كېدى شـي پـه دې بـرخـه كـې

د دوه لكو كارتونو راټولول او پر هـر: موثر تمام شي، خو دا دوه تضمينه  يو

.شوي كانديد كېدونكى انتخاباتي لګښت، ډېر څرګند دي

د كمولو يوه بله الره چـاره:د مخورو او پوهانو منځگړتوب-3 د كانديدانو

داده، چې يو شمېر نېك، ناپېيلي مخور اشخاص او پوهان سـره پـه خـپـل

منځ كې جرګه شي او له بېالبېلو كانديدانو سره وګوري او دسـال مشـورې 

له الرې ځينې له خپل كانديدۍ تېر كړي، دا كار كېدى شي يـو څـه تـاثـيـر 

د خـپـل  ال اكثره كانديدان ولري، خو ډېر تاثير به ځكه نه لري، چې تر اوسه

كه څه هم همدا اوس يو شمېر ليكوال او پوهان لـه. غرور پر نيلي سواره دي 

ځينو كانديدانوسره پر خبر اترو بوخت دي، چې هغوى له خپلې كانـديـدۍ 

منصرف كړي، خو هر يو سره چې ناست دي، ټول من يم، نيم منى په كې نـه 

د كار سـړى مـې: شته، هر يو همدا خبره كوي  چې ما شا وخوا وكتل، داسې

ونه ليد، نو ځكه مجبور شوم، ځان مې كانديد كړ، زه پر نورو يو څه خوبـۍ 

و پوهه لرم، بهرنيان مې پېژني، داخل كې محبوبيت لرم، قربـانـي  لرم، عقل

مې وركړې، سياسي پوهه لرم، تر نورو يو څه زيات پوهېږم، له هر قوم سـره 

: تماس لرم او سل نورې ځانګړنې به ځان پورې وتـړي، دې سـره سـره وايـي 

خوبيا هم زه ستاسو مخورو پوهانو خبرې شـاتـه نـه غـورځـوم، تـاسـې الړ

، پـوه،! شئ نورو كانديدانو سره هم خبرې وكړئ، كه تر مـا مـو بـل غـوره

هوښيار او اليقه كانديد پيدا كړ، داسې كانديد، چې داخـل او خـارج كـې 

يې خلك مالتړ وكړي، نو بيا به زه هغه ته، ستاسو په غوښتنه تېر شـم،خـو 

كه تر نورو زه هوښيار او په سياسي مسايلو پوه يم، بـهـر او داخـل كـې هـم 

مالتړ لرم، نو به بيا دا ډېره بې انصافي وي، چې تاسې ماته وايـئ، چـې تـه 

!تېر شه او هغه ته وايئ چې مه تېرېږه

د ولسي جرګې لپاره په تـېـرو ټـاكـنـو: په دې باب ماته يوه كيسه راياده شوه

د زور پـر اس سـور كې په يو واليت كې همداسې يو څوك كانديد و، چـې

د ليك لوست له نعمت سره يې هـم جـوړه نـه  و،خو له عقل او منطقه پلى و،

د خپلې واكمنۍ يوه توره او جاهالنه دوره هم تېره كړې وه  . وه، پر خلكو يې

د خپلې سيمې او خپل ټبر ګڼ خلك هـم راټـول كـړي د كمپاين پر وخت يې

وو، ډېر پسونه يې حالل كړي وو او خلكو ته يې ښه ډوډۍ تـيـاره كـړې وه،

د سټيج سر ته پورته شو، نو خلكو ته يې وويل  او خـلـكـو تـاسـو :  (( كله چې

نو اوس تاسې ته وايم دلـتـه! ته وايم، ښه پوه شئ، زه كانديد يم پارلمان ته 

هر سړى والړ دى، تاسې خوپوهېږئ، چې زه هم مجاهد يم، قومي سـړى هـم 

يم، تر نورو هم زيات پوهېږم، دا ځـايـونـه ټـول راتـه مـعـلـوم دي، تـر نـورو 

هوښيار يم، خو بيا هم كه تاسو تر ما دلته بل هـوښـيـار پـيـدا كـړ، چـې هـم 

مجاهد وي، هم ښه سړى وي، هم تر ما هوښيار وي، نو تاسې هـغـه تـه رايـه 

وركړئ او كه نه، چې زه خو هم مجاهديـم او سـتـاسـې خـپـل سـړى يـم، هـم 

د غـونـډې پـه بـرخـوالـو كـې يـو! پوهېږم، نو بيا خو بايد ماته رايه راكړئ 

(( سپين ږيري مخور له يوه ګوټه ګوته ورته كړه، ويې ويل حـاجـي صـېـب:

دا خبره خو موږ نه شو كوالى، چې په دې واليت كې به تـر! قوماندان صېب 

د هغه سړي وباسي، چـې پـه دې  تا بل هوښيار سړى وي، خو خداى دې بيخ

، نو دې كانديدانو اكثرو تـه هـم)) واليت كې اوسېږي او تر تا كم عقل وي 

خو په هر ترتيب،د ټاكنو كميسيون كـوالى شـي،: دغسې ځواب په كار دى

د كانديدانو شمېر راكـم كـړي او زمـوږ  نورې متبادلې الرې هم وڅېړي چې

د دروغجنو كانديدانو له دې غالمغال او جنجال څخه خالص كـړي  د. ولس

ګڼو كانديدانو شتوالى نه يوازې ولس او عامه شتمنۍ ته يو ستـر جـنـجـال

د هـغـوى مـخـې تـه هـم  د قوي كانديدانو رنګه هم پيكه كـوي، دى، بلكې

د ښـه او بـد، قـوي او  تيږې تولوي، رسنۍ هم په خپلو الفـاظـو كـكـړوي،

ضعيف كانديد توپير ګرانوي، دا ډول كانديدان كه چـېـرې پـه وروسـتـيـو 

د كوم قوي كانديد په ګټه تېرېږي، نو له هغوى څخه هم بيا ډېر نـاوړه  شېبو

د ناكامۍ په حـالـت كـې بـه. نامشروع امتيازونه غواړي  د قوي كانديدانو

د د هـغـوى شـوي اقـتـصـادي لـګـښـتـونـه پـرې كـوي او قوي كـانـديـدان

د زيـاتـو هـغـو دولـتـي  برياليتوب په حالت كې به له بريالي كانديـد څـخـه

د  پوسټونو وركړه غواړي، چې قوي كانديد ته به يې هم وركړه په ګـرانـه او

د سلبېدوپه بيه تمامېږي د حق .ولس

د د ګڼو كانديدانو شتوالى په هېڅ ډول هېواد ته په ګټـه نـه دى، په هر حال

دا. ولسواكۍ تمثيل نه دى، بلكې پر ولسواكۍ يو ډول ريشخند وهـل دي 

د دښـمـنـۍ او د ذهني انارشۍ سبب ګرځي، په سيمه ييزه كچه د ولس كار

د انتخاباتو لګښت څو برابـره لـوړوي  د. نفاق يو المل كېږي، بـل پـړاو تـه

د وړلو سبب ګرځي او په لسګونو نورې نـاروغـۍ راټـوكـوي  دا ټـول. ټاكنو

د تخنيكي داليـلـو اونـورو  د كانديدانو شمېر داليل ددې سبب ګرځي، چې

قانوني الرو چارو پر بنسټ راكم شي، تر دې حده چې په يو مناسب او واړه 

په دې لړۍ كـې كـېـدى. كارت كې ټول قوي كانديدان ولس ته وړاندې شي 

د نظر خـاونـدان او مـلـتـپـال  شي نورې ګڼې ليكنې هم وشي، زه هيله من يم

د. افغانان زما دا وړانديز پوره او كره كړي او په هر اړخيز ډول يې وڅـېـړي 

د رڼـو، عـادالنـه انتخاباتو له خپلواك كمـيـسـيـون څـخـه هـيلـه لـرم، چـې

د ګڼو كانديدانو لـه اسـارتـه او  د ترسره كولو هلې ځلې وكړي او انتخاباتو

د كانديدانو پـر دې  ناوړه مهارته هم خپل ځان او هم زموږ ولس وژغوري او

د منطق سړې اوبه تويې كړي  پاى.اوسني ګرم ماركيټ

 مرادزى

په سوات كېد يوې پښتنې پېغلې وهلد ټولو پښتنو

!سپكاوئ دئ 

د كـابـل اريـانـا د هـغـو پـه ډـلـه كـې  په دې ورځو كې بېال بېلو رسنيو او

د سـوات پـه ښـكـلـې او زړه ، تلويزيون وښوده چې يـوه پښـتـنـه پـېـغلـه

د پاكستاني طالبانو له خوا په عام محضر كې پړمخې  راښكونكې دره كې

، بې ستره كيږي او وهل كيږي  ! اچول كيږي

د  كالو ترمنځ عمر لري او په دې ګنا16ــ12 ويل كيږي چې دا پښتنه پېغله

، او په دې تور چې محرم كس نـه د خپل خسر سره له كوره بهر وځي چې ولې

، بې ستره كيږي او وهل كيږي  !لري په عام محضر كې څملول كيږي

د وهلو په وخت كې چې په ويديوګانو او سايتونو كې ښودل كيـږي او ټـول

، خو وهونكې چې طالـبـان ، چې ما خوشې كړئ خلك يي ويني پېغله وايي

د پـېـغـلـې وهـلـو تـه دوام  ، په خپل خرځېل ټينګار كوي او بيا هم ښكاري

!وركوي 

د پښـتـنـو پـه ځـاى ، طالبان چې كېدى شي ځـان تـه لـومـړۍ پوښنته دا ده

، ددې پښتنې پېغـلـې پـه وهـلـو سـره يـي داسـالم  سوچه مسلمانان ووايي

؟ ايا دوى په دې كار سره اسالم ته خدمت وكـړ  لپاره څونه خدمت كړى دى

د افغانانو او نړيوالو په منځ كې اسالم بدنام كـړ  او كه په سرچپه توګه دوى

؟ دوى  ؟ ايا دوى په دې كارسره څونه پښتو او پښتنوالې تـه خـدمـت وكـړ

؟  پښتونواله او پښتانه نړيوالو ته سپك كړل كه درانه

د يوې پښتنې پېغلې په سپكولو سره ټـول ، دوى ايا په داسې وحشي توګه

؟  پښتانه سپك نه كړل

د يوې معصومې او سپـېـڅـلـې پښـتـنـې21په ، پر عام محضر  مه پېړۍ كې

، بې ستره كول او په د هـغـې14پېغلې څملول  سوه كاله مخكې مېتود سره

؟ د پېغور او شرم خبره نه ده د ټولو پښتنو لپاره ، ايا  وهل او ځورول

د پښتنو پېغلې بې ستـره ، د اسالم په نوم ، د طالبانو په نوم دغه كسان چې

د كـار خـلـك  د پښتنو د پښتنو هېواد ورانوي او ، ، هغوى سپكوى كوي

؟ پاتې په  د پښتنو په خدمت كې دي ، ايا ريښتيا دوى كې12وژني  مخ
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 ... په صوات كې

، خپلې خويندې ، تاسو چې پښتنې پېغلې بې ستره كوئ زه طالبانو ته وايم

، ايـا تاسـو پـښتنو تـه پـه دې  او ميندې په عام محضر كې وهـئ او شـرموئ

؟   توګه خدمت كوئ او كه پښتانه بدناموئ

د يـوه سـتر خـدمتګار او صـوفي د پـښتنو د رحمـان بابـا غونـدې تاسو چې

د خـدمت الپـې  ، ايا بيا هم پښتنو ته د زيارت په ورانولو اسره نه كوئ شاعر

د! وهئ  د طالبـانو پـه بڼـه دپـښتنو د پاكستان اى ــ اس ــ اى به حقيقت كې

!سپكاوي او وركاوۍ لپاره مټې رابډوهلې دي 

د پـښتنو پېغلـو، ، كه تاسـو د پنجاب له دولته پوښتنه كوم ، د پاكستان زه

د  ، او د انساني او مدني حقوقو څخه ننګه نـه شـئ كولـى مېندو او خويندو

د  د پــښتنو لوڼــو، خوينــدو او مينــدو، د ځنګــل ځنــاور مــو طالبــانو پــه نــوم

 ، د پښتنو پر سيمه راخوشې كـړي وي ، بدنامۍ او شرمولو لپاره سپكاوۍ

د  د پاكـستان اى ـــ اس ـــ اى ده چـې په ياد ولرئ چـې دا طالبـان نـه بلكـې دا

د سپكولو او شرمولو پسې يي راخيستې ده  د پښتنو .طالبانو په بڼه

د ټولو پښتنو بـې ، بې ستره كول او شرمول ، وهل د پښتنې پېغلې د سوات

!شرمي او سپكاوى دى

د د اى ـــ اس ـــ اى د پاكـستان ، طالبـان نـشته دا ، طالبان زه پښتنو ته وايم

د  جاسوسـي سـازمان او نــورو لويديځوالوجاسوســي كړيــو يــوه ډلــه ده چــې

د وراكاوي او له منځه وړلو لپـاره پـه  د تاريخ د پښتنو شمالي ټلوالې پشان

.دنده ګمارل شوي دي 

د د خپلـو وتلـو شـاعرانو ، د خپلو پېغلو په ننګه نه دريږي كه پښتانه بيا هم

د خپـل تـاريخ پـه  د مالتړ په ننګه نه دريـږي او زيارتونو او لرغونو ميراثونو

، بيا به وخت له وخت تېر وي او پـښيمانې بـه دوه توتـه ارزښـت  ننګه دريږي

!نه لري 

 كې به بشرد لمر كرې ته الس رسى 2015په

 پيدا كړي

و. حبيب اهللا غمخور، ايزويستيا: پيتر ابرزڅوف، ژباړونكى: ليكوال ر

ــتگاه ــموس ددس ــېړۍ(دكوس ــي ب ،) هواي ــېدلى ــه رس ــدوكارپاى ت دجوړې

اودلمر كرې باندنۍ سطحې ته دبې مثالـه نـږ دې كېدوپـه موخـه ددې بـېړۍ 

دى) الوتلو(دپرواز  . پروگرام هم ترتيب شوى

زموږ په شمسي نظام كې يوله هغواساسي شيانوڅخه چې بايد وڅېړل شـي

دامــسئله ډېــره ســاده تــشريح. هغـه خپلــه دشمــسي نظــام ســر يعــني لمــر دى 

كېداى نشي، ځكه زموږدنظر وړستورى ډيرتود دى، دهغه دبانـدنۍ برخـې 

ي لـه همـدې))6000((د تودوخي اندازه تر  سانتي گريـد درجـو پـورې رسـيږ

. امله دلمر دكرې مطالعه كول واقعأناشونۍ برېښي 

كه څه هم په خپل وخت كې دشوروي دهوابازانوسوال ته كوم چي دلمر كـرې

د امريكا سره دسيالۍ په خاطر لـېږل پـه ټوكـه كـي جـواب ويـل شـوى  ته ئي

ده. دى  ! وايي هلته ډيره گرمي

سياسي بيرو پدې هكله فكركړيدى، بايد دشپې لخوا دلمـر كـرې تـه پـرواز

، دشپې هيڅ شى نشته  (وشي .1(

مگر اوسنى تخنيك انسانانوته داسې امكانات پالس وركوي چـې كـوالى

ت  .ئې وڅېړي) دوړانگوخپرېدل(شي دلمر كرې ته ورنږدې اوتششعا

ميليونه كيلومتره دى، بېله دې )) 150((دمځكى نه دلمر تركرې پوري واټن

چــي دا لــه تــصوره لــيرى واټــن پــه نظــر كــې ونيــول شــي بــې شــميره ســتوري 

پـدې. كې ژونـد كـوو)اتمسفير(پېژندونكي وايي چې موږ ټول دلمر په فضا 

ــسي وړانگوجريـــان  ــو اوالكترومقناطيـ ــتوروڅخه دزراتـ ــه سـ ــاچې لـ معنـ

د مځكـې) تششعات(  دمځكې تركرې پورې را رسيږي اوپـه واقيعـت كـې

د ډېـرو  ې اقليم ټاكي، همـدا ډول دانـسانانو روغتيـا، پـه طبعيـت كـې دكر

د  پــه عقيــده پــر ټولنــيزو حوادثوبانــدې تاثيــر) چيږيفــسكي( شــيانو،حتى

دلمر دكرې دحجم او انـرژۍ دحركـت، پـه لنـډ مهالـه او اوږدمهالـه. ښندي 

، دمځكـې پـر مـخ دهغـو زيـاتو پېـښود پېـښېدو پـه  توگه دهغوى اوښـتون

داخـوال پرېـږ. هكله دمعلوماتو دتر السه كېدولپاره بې اندازې اهميت لـري 

ده چي انسان دكنجكاوى داحساس په بركت نه يوازې داچې په والړې بـيزو 

بدل شو،يعني په والړي ئې پر دو پښو حركت پيل كـړ بلكـي لـه هغـه نـه ئـې 

аهوښـــيار  homo sapiens   دادى اوس دناســـا دســــازمان. جوړكـــړ

ــسا  ــا گوپكينـ ــا كـــې دجونـ ــه امريكـ ــز، پـ ــاتونړيوال مركـ  Джонаدتحقيقـ
Гопкинса ــان دگېتينگـــن پوهنتـــون ــون ،دالمـ  University ofپوهنتـ
Goettingen  دجوړېـــدو) بـــېړۍ فـــضايي(اونورســـازمانونو دكوســـموس

د 2015پروژه كوم چې په  ميليونوكيلومـترو پـه واټـن) 6000(م كال كـې بايـد

دلمر كرې ته ورنږدې شي داهغه واټـن دى چـې دفـضايي محاسـبې لـه مخـې 

د رسېدو معنا لري  .دومره نږ ديوالى تقريبأ دلمر دكرې بغل ته

يــــالمريز نــــل فــــضايي بــــېړۍ بــــه كامــــأل  (Solar probe)دادســــتگاه

دلمرورښــتياني اتمــسفير تــه ورســېږي ،چــيرې چــې پــه خــارق العــاده توگــه 

ديادولو وړ ده چي څه موده وړانـدې ديـوه جالـب فكـت پـه. دلمركره تودېږي 

ال  تشريح كولوسره يو شمير پوهان وايي چې دلمركرې دباندنۍ برخه تـر دې

 ، هم ډيره توده ده،كېداي تر سلهاوو زره سانتي گريد درجوپورې ورسـېږي

د دسـتگاه يـا Solar probeد. ټوله خبره دهغه په مقناطيسي غولي كـي ده 

د بــې انــدازې بــېړۍ دجوړيــدو پــه وخــت كــي طبعــې ده چــي عمــده پــرابلم

دې موخــې تــه. تودوخــى پــه مقابــل كــي دهغــه دمقاومــت مــسله مطــرح وه 

رسېدولپاره انجينرانودداسي پـر مختللـي دفـاعي سيـستم دجوړېـدو فكـر 

وكړ كـوم چـې كـوالى شـي دډيـرې زيـاتې تودوخـې پـه مقابـل كـې مقاومـت 

دوى دابېړۍ په هغـو موادوبانـدې وپوښـل كـوم چـې لـه كـاربن ډاى. وكړي 

اكــسايډ لــه تركيــبي موادوڅخــه جــوړه شــوېده، اوخپلــه دســتگاه ئــې بيــا 

ډير ژربه دا مكار جوړښت دشتل پـه دسـتگاه. دكاربن په ځگ كې پېچلې ده 

شى. كي وكارول شى  ژ.يعني فضاته به وتوغول

دكاربن ځگ،دا ځانگړي كاربني مواد دي چې سپرې ته ورتـه بڼـه لـري، پـه

ــي  ــگ كړېده،داهغــه مــواددي چــې دزيات همــدغو موادوئــې بيــادابېړۍ رن

ژ.تودوخي په مقابل كښي مقاومت كوالي شي 

نل(داگرانه بېړۍ ميليونه ډالره بوديجه پـه))740((دجوړېدولپاره) لمريز

؟ خودابـــه يـــوازي  نظـــر كـــې نيـــول شـــوې ده ،مگركلـــه بوديجـــه ثابتـــه وه

خــو تــر. دزيـاتوفزيكي تجربولپــاره دمختلفــو دســتگاه او االتونــه ډكــه شــى 

ددې دسـتگاه مخترعيـن. اوسه الدداسي دستگاه وليست نه دى تړل شوى 

د  په بېړۍ كي به روسي هغـه االت چـې پـه Solar probeدا هم نه رده وي چي

دمـارس پـه پروگـرام كـي ځـان ازمـو يلـى NASAډيره لوړه سطحه ئې دناسا 

.دى هم ځاي پر ځاي شي 

:دژباړونكى يادنه

دسياسي بيرو څخه هدف دشوروي اتحاد دكمونست گوند سياسي بـيرو/1

.ده 

د دگېتينگن پوهنتون په المان كښي يو له هغـو پخوانيـو پوهنتونوڅخـه/2

دى))1737(( دى چي په داپوهنتـون پـه نـړى كـښي.م كـال كـي جـوړ شـوئ

درياضي او فزيك دعلومو په برخه كـي يولـه مـشهورترينو پوهنتونوڅخـه 

 پاى.شمېرل كيږي 
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 وحشت كه انسانيت

دى د سحرا  زړه يې مه بوله تور كاڼى

د زخمي زړه چې زخمي نشي  په ليدو

د مياشتي پر 1387د د لړم د22 لمريز زيږديز كال د كنـدهـار واليـت مه نېټه

د بشريت، افغانيـت او  د سپيڅلي دين د اسالم ميرويس مينې په سيمه كې

د  د ښـوونـځـۍ16د پښتنولۍ تورمخو دښمنانو زموږ  شپاړسو خويندو چې

څخه خپلو كورونو ته رواني وې پر مخونو په ډير وحشي، غير اسـالمـي او

بې رحمه توګه تيزاب وشيندل او دايې نړۍ ته په اثبات ورسوله چې تر كاڼـو 

د ځـنـګلـه  كلك او تر سكرو تور زړونه هم ستون لري ځكه داسي عمل ښايې

و نه رسوي .ځناور او يا هم نور حيوانات سرته

د يوي مسـلـمـانـي مـؤمـنـې انـجـلـۍ پـر مـخ كله چې يو څوك را والړيږي او

تيزاب ورشيندي، حيات يې ځيني اخلي، په سترګو يې ړندوي او يا هم دې 

ته ورته وحشيانه عمل ورسره كوي نو دا خو تر لمر روښانه خبره ده چې هـغـه 

.خپله مور، خپله خور او خپله ميرمن نه لري او عزت يې هم نلري

د اسالم، افغانيت او پښتنولۍ دښمنان كوي، دوئ غـواړې چـې دا كارونه

د پـرديـو  د پرديو غالمان وي، دوئ غـواړي چـې پښـتـانـه تـل افغانان تل

د هغوئ په اشارو خپل كورونه وران كړي د الس الې وي او .غالمان او

د د ښمنان غواړي چې زموږ ګران هيواد افـغـانسـتـان هـمـيـشـه د ښوونځيو

د خوسا او بې كيفـيـتـه تـوكـو بـازار او د جنګ ميدان، ګاونډيو هيوادونو

.باالخره محتاج وي

دا نه جهاد دى او نه هم دا هغه څه دي چې اهللا پاك په خپل سپيڅـلـې كـتـاب

او)ص( قرآن كريم او نه هم زموږ ستر پيشوا حضرت محمد  په خپلو اقوالو

.احاديثو كي فرمايلي دي

د افغانانو ملي غرور او ملي نواميسو تـه د كارونه چې هر څوك كوي هغوئ

.سپكاوى كوي

زما په عقيده نور نو په افغانستان كي يو قدم ناسم پـورتـه كـول سـتـر مـلـي

خيانت دى ځكه دا ولس دومره درديلى او كړيدلى دى چې نـور نـو هـيـڅ ور 

پاته ندي دا ديرش كاله يى هر څه وليدل او وزغمل داسي كور بـه كـم پـيـدا 

سي چې شهيدان يي نه وي وركړي، مهاجرت دي يې نه وي كړى او يا دي هم 

.نه وي بى عزته سوى

د د لـوړ پـوړو چـارواكـو او هـم د اسـالمـي جـمـهـوريـت د افغانسـتـان زه

د مشرانو څخه په كلكه غوښتنه كوم چې ددې  د اسالمي امارت افغانستان

د افغان، مسلمان او رنجـيـدلـى  پيښي عاملين دي حتمي په سزا ورسوى او

د طالبانو څخه يوه بله غوښتنه هم لـرم دا چـې  ولس زخمونه دى پټى كړي او

د  د اعالى كليمة اهللا دپاره جهاد وكړي نـو كه دوى غواړى يوازي او يوازي

ښوونځيو او پوهنې په وړاندي دي خنډ نه ګرځي او نه دي هم ولسـي خـلـك 

د ځان سپـر ګـرځـوي  د جنګ جګړو پر مهال د افغان او بهرنيو ځواكونو سره

د امكان څخه ليري ده ځكـه دا خـبـره او كه داسي كارونه كوي نو ددوئ بريا

.تاريخ هم روښانه كړيده

د كندهار دخويندو سره دداسي ظلم موضوع چـې يـو ځـل او پاته سوه زموږ

د افـغـان  د زرداد تاريخ را ژوندى كړ دا هم طالبان بـدنـامـوي او هـم يې بيا

د پرې كيدلو خبره ده د پزي . حكومت لپاره

د قانون منګلوته وسپاري .دوئ دواړه بايد ددغي ناوړي پيښي عاملين

 په درنښت

 كابل-)هجران(عبدالودود

انگلستان پر سعودي عربستان تايفون نومې جنگي

 الوتكې پلوري

رو-حبيب اهللا غمخور، گزيتا: ژباړونكى

د پـه نـوم ښـكاري )) تـايفون((دامريكاكنگرې پر سـعودي عربـستان بانـدي

.جټ الوتكودپلورلواجازوركړه

ــال Defense Newsد ــانگريس دتېرك ــا ك ــې دامريك ــه مخ ــنۍ دخبرل  رس

د  مې هغه انگليسي تجارتي معامله ومنل دكومې له مخې چـې30داكتوبر

د په نوم جټ ښكاري الوتكې پلورل )) تايفون((پرسعودي عربستان باندې

د. كېږي   كمپنۍ غوښتل داډول الوتكې پر سـعودي  Eurofighterكله چې

عربستان باندې وپلوري نودامريكادكانگريس موافقـه تـر السـه كـول يـوه

اړينه خبره وه ،ځكه ددې الوتكې يوشـمېر تخنيكـي وسـايل پـه امريكـا كـې 

. جوړ شوي دي 

ــې كــښې ــستان بــه پــه ډيرنــږدې راتلونك  ښــكاري جــټ الوتكــې24انگل

دهغـه قـرارداد. دسعودي عربستان دهوايي ځواكونوپه اختياركې وركـړي

د  ســعودي(م كــال دســپتمبرپه مياشــت كــې ددواړو خــوا 2007لــه مخــې چــې

داړونده چارواكو تر منځ السليك شوى دي ،انگلستان بايد) اوانگلستان 

ددې معاملـې. داډول جنگي الوتكې وپلـوري))72((پر سعودي عربستان 

.ميليارده امريكايي ډالره اټكل شويدي))10((ټول قيمت 

د ــستان ــوده پخوادانگل ــه م ــادولو وړ ده چــې څ  كمپنــۍ  Eurofighterدي

د سـنا اوسعودي عربـستان تـرمنځ ددغـو الوتكـو دپلورلومـسئله دامريكـا

.لخوا دامريكا دعدليې دوزارت په غوښتنه وځنډول شوه 

ديــادې شــوې رســنۍ ســرچينه داټكــى پــه گوتــه كــوي چــې پــه دې ورســتيو

ــر ســـعودي  ــارواكوترمنځ پـ ــايي او انگليـــسي چـ ــتوكې دامريكـ څومياشـ

عربـستان بانـدې ددغــه ډول جنگـي الوتكودپلورلوپـر مــسئله ډيـرې تــودې 

. اودوامداره خبرې روانې وې 

 پاى

د28شپ８م کال پرلپس３ د غويي 1388－２ه ــ  مياشت) ثور( لمريز کال
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 هدايت اهللا هدايت

 فلسطينيانوولي حماس ته رايه وركړه؟

د فلسطيني دولت تر حاكميت الندي سيمـو هغه ټاكنې چې څه موده مخكې

و بري تـه ورسـاوه  . كې تر سره شوې دحماس بنسټپاله اسالمي جريان يې

د حماس داشاني قاطع برى دواړي خواوي هم اسـرائـيـل او په دې ټاكنو كې

د نړۍ سـتـر ځـواكـونـه يـې هـم پـه ظـاهـره  هم فلسطين يو شاني حيران او

ځينو بيا په سيـمـه كـې هـغـه دسـيـاسـي. اندېښمن او هم يې عصباني كړل 

و انګېرل  د بـنـسـټـپـالـه جـريـان. زلزلې په څېر د حـمـاس په دې ټاكنـو كـې

د ډېرو ناوړه شرايطو او سـتـونـزو  داشاني قاطع برى اوس دغه ځواك ځان

د خلګو سره ددې سيمي دراتلونكـي پـه هـكلـه  سره مخامخ ويني او هم يې

د فلسطـيـن. زياتي پوښتني را پورته كړى دي  تر اوسه پوري خودغه جريان

د جوړښت دپاره چې پر نړيواله پېژندل سوي معيارونو  د خود ګردانه ادارې

باندي برابر وي ځان ديوې ليري راتلونكې دپاره آماده كوي خـو دهـغـوى

د  د ضعف نه ګټه پـورتـه كـوي څـو د فتح جنبش هم ددې جريان سيال ګوند

د نه همكارۍ په روحيه هغوى تر سخت  د جوړښت سره يوه ائتالفي دولت

.فشار الندي راولي 

د د اخوان المسلمين يو طرفداره جريان دى چې  پـه 1960د حماس سازمان

د ختيځې غاړي او دغزې په تـراډه كـې وروستۍ لسيزه كې يې داردن درود

ويـل كـيـږي. دارتجاعي او مذهبي اهدافو په درلودلو سره سر را پورته كـړ 

د آزادي بـخـښـونـكـي سـازمـان او  د فلسطـيـن د عرفات او چې دغه جريان

د اسرائيلو سره پـه وسـلـه  د راډيكاله اړخ سره چې د فلسطين راورسته بيا

د دولت شنډول يې غوښتنل، مـخـالـفـت  د اسرائيلو واله جګړه بوخت وو او

پـه هـغـه وخـت كـې. ښودلى اواسرائيلو هم ددې سازمان نـه مـالتـړ كـاوه 

د آزادي بخښونكي سازمان  د اسرائيلود مالتړ هدف دفلسطين دحماس نه

د همداسي يوه كمپاين مضبوطول اړين ښـكـاريـده  او نورو ګروپو پر ضد

.او په دې كار اسرائيلو خپلي ګټي ليدلې 

د يوې خيريه سازمان په حيث رسمـاً پـه اسـرائـيـلـو 1980په كال  كې حماس

د خپل ميـنـځـي جـګـړو او مـبـارزو پـه. كې ثبت شو فلسطيني ګروپونو هم

و ميتودونوته بدلون وركړ  د خپلو مبارزو رهال هـغـوى داسـي. جريان كې

د د ياسر عرفات تر مشرى الندي دفلـسـطـيـن د حـلال غوره كړه چې نـجـې

د سـولـي او  د وسـلـه والـې مـبـارزې پـر ځـاي د فـتـح سـازمـان لپاره

د شـيـخ. ري ته را كښې باسيال ديپلوماسۍ  خو دبلي خوا پر حماس باندي

احمد ياسين رمضان لخوا زياتېدونكې تسلط ددې باعـث وګـرځـېـد چـې 

د  و بـڼـسـټـپـالـنـي او خشـونـت تـه مـخ راوړوي او دغه سازمـان زيـاتـره

د اسرائـيـلـو  د وسله والي جګړې او فلسطينيانو لومړنۍ پاڅون يا انتفاضه

و ژونكو بريدونـو تـه  و ځان د فلسطين په اشغال سوې خاوره كې د ننه او په

.هدايت كړي 

د 2005دحماس سخت دريزه جريان تر د فـتـح  پوري په هغه مځكو كې چـې

د هرډول ټاكنو سره مخالفت ښودلى يـوازي. جنبش تر حاكميت الندې وو

د لـومـړنـي مـحـلـي  د فـلـسـطـيـن دتير كال په ډسامبر كې كله چې هـغـوى

شوراګانو په ټاكنو كې برخه واخيستله نـو پـه ځـيـنـو سـيـمـو كـې يـې پـه 

د غزې په تراډه كې څه برياوي تر السه كړې  .ځانګړي توګه

د فـلـسـطـيـن د يـاسـر عـرفـات پـه مشـرۍ د اوسلو دقراداد پر اساس چې

لومړنى دولت تشكيل سو دهغه نـه وروسـتـه دحـمـاس جـريـان پـه ځـيـنـو

د  د يـوه اپـوزيشـن پـه حـيـث د نوي فلسطيـنـي دولـت اشغالي سيمو كې

د  د يوه سخت دريزه او نـه پـخـال كـېـدونـكـې ډلـي پـه څـېـر اسرائيلو سره

او. فلسطينيانو په مابين كې په خـپـل فـعـالـيـت پـيـل وكـړ  هـغـوى اوږده

دا چې كوم عوامل باعث سـوه چـې. خونينه الره ووهل څو نن ته راورسېدل 

د  و ګرځې ډېر په دې باور دي چې اصلي عامل يـې د حماس ددې بري سبب

د رهبرانو او دولـتـي چـارواكـو د خودګردانه بوروكراتيك دولت فلسطين

د مظلومو خلګو دورځـنـي  د فلسطين په مالي فساد كې دهغوې ډوبېدل او

د اسرائـيـلـو  د پنځوسو كلو راهيسې د هغوى شا كول دي چې غوښتونو ته

س او ګرېوان وه او ډېرې ناخوالي او ځان تېرېـدنـيالد نژاد پرسته رژيم سره 

د فلسطينيانو رايه وركول مخكې تر دې نـه چـې. يې ګاللي دي وحماس ته

د خلګو رايه وګڼل سي پـه واقـعـيـت  و اهدافو ته ددې ارتجاعي او دهغوي

د  د خودګردانه دولـت داداري او مـالـي فسـاد پـر ضـد د فلسطين كې دا

د كركې او غصې رايه وه  د فلسطيـن. هغوى و نكړاې سوه چې دې مشرانو

د جـنـبـش  د فـتـح ، دبلي خوا و غوښتنو ته ځواب ووايې د مظلومو خلګو

د د فلسطين د مرګ تشه دي چې د عرفات و نه توانېدل چې مشران په دې

و حدت دسمبول پـه حـيـث  د ملي خلګو په زړو كې يې خاص ځاې درلود او

، ډكه كړي  د خلـګـو. پېژندل سوى وو د فلسطين دابه راتلونكي وښيې چې

د خپل سياسي او ټولنيز ژوند يوه لويه اشتـبـاه  د هغوى د اكثريت رايه دغه

وه او كه دا دهغوى دخښم پاېله، خو دا هم بايد په ياد ودرلو دل سي چې په 

و خلګو ته دريمه  د فلسطين وهالدې انتخاباتو كې په واقعيـت. ره پاتي نه

د پورتنيو ناخوالو په خاطر پر هغوى باندي تحميل سوه څـو  كې دغه ټاكنه

و بـدتـر تـه  د فتح او حماس تر ميـنـځ د بد او بدتر تر مينځ يعني فلسطينيان

د. رايه وركړي  د خـلـګـو دغـه رايـه نـه د فلسطين ډېر په دې باور دي چې

و ارتـجـاعـي  د هـغـوى و خدمتونو ته يوه رايـه وه او نـه بـه هـم حماس

د خـپـلـې بـر حـقـه داعـيـې. ايديالونو ته يوه رايه وي  دفلسطين خلګ چې

د  لپاره جنګيږي دا نه غواړي چې خـپـل بـرخـه لـيـك او راتـلـونـكـې دي

و موښولوي  اړ. بڼسټپالني سره ځكه چې بنسټپالنه په دې سيمه كې يوه هر

د هيچا په ګټه نده  .خيزه زلزله را مينځته كوي چې

د بري سره جوخت امريكا او اروپايې اتحاديـې هـم خـپلـه مـوضـع د حماس

د اسرائيـلـو اعالن كړه او وئې ويل چې كه چيري حماس په خپله كړنالره كې

د فلسطينيانو سره به خپلي ټـولـي مـالـي  پر نابودۍ باندي ټينګار وكړي نو

د كاله په سلهاوه ميليونو ډالرو ته رسيږي هغه به قطع كـړي او  مرستي چې

و نه پېژني  دا يو داسـي تـهـديـد وو چـې.د حماس دولت به هم په رسميت

و تدريجي مرګ ته پوري وهې  خو. عملي كېدل به يې بې له شكه يو ناروغه

د امريكا او غرب لخوا دغه شـانـي ددې سره سره داسي هم ويل كيږي چې

و  د مذهبي بنسټپالني او ايديالوژۍ سـره كـومـه اړيـكـه د حماس فشار به

نلري دا ځكه چې يهودي بنسټپالنه تر ټولو مضره او بشري ضد بسـټـپـالـنـه 

د زرهاوو انسانانو ژوند داور پـه لـمـبـو كـې  هـو كـړىال ده چې تر اوسه يې

د سـازمـان پـه. دى  د اسرائيلو نژاد پرسته دولت تر اوسه دملګرو ملتـونـو

د فلسطينيانو پر بشري حـقـوقـو نـو يـې تـېـرۍ لسهاوو پرېكړه ليكونه چې

خـو څـرنـګـه. ندي كړى دي، څه نه وايـېال كړى دى، او هغه ټوله يې تر پښو 

د امريكا او اروپا متحد دى نو هـغـوى  چې په سيمه كې دغه سركښه هېواد

تر باڼوګانو پورته ندي ورته كتلي اوهيڅ كوم اقدام يې هم ور باندي نـدى 

 ، د فلسطين او اسرائيلو په النجه كې عملي كړى بلكه تر همدا اوسه پوري

ا  د هـغـه نـه بـر د اسرائيلو خوا نيولې او دفـاعال امريكا او اروپا په ښكاره

.كوي 

 امريكا او نور پانګه واله ځواكونو ته خو هيڅكله دوستي او دښمني او يـا

، بلكه هغوى هـمـيـشـه هم مذهبي تعصوبونو هومره اهميت نه دى درلودلى

د ساتلو او دفاع فكر كـړې ده او پـه دې  ي ګټو د خپلو ماد په دې خبرو كې

هـمـا. خاطر تل ددوسته سره دښمن او ددښمنه سره دوست پاتې سـوى دى 

د چرچيل په قول چې  انګلستان ثابته دوست نلري خو ثابته ګـټـي لـري»غه

د امريكا پر حال باندي بلكل ښه صـدق كـوي« امـريـكـا. نن ورځ دغه قول

د حماس سره ديـوه جـوړيال چې اوس په سيمه كې بر  سۍ دى هوډ لري چې

خو په يـاد دي وي چـې دې هـېـوادد. نه منونكى په څېر ځان ښكاره كړي 

د اسالمې سخت دريزه جريانونو سره هم تر هـغـه وخـتـه  القاعده او طالبانو

پوري چې ګټي يې په خطر كې نه وې په سـپـيـنـه ورځ يـو تـر بـل تـر څـنـګ 

د  ، نو اوس هم كـه حـمـاس والړوه او دهغوى نه يې بر اال پوځې مالتړ كاوه

. امريكا او اسرائيلو ګټي تأمين كړي ددې قاعدې نه به جال ونه ګڼل سي 

د د دولـت تشـكـيـل بـه دحماس برى او دهغوى لخوا دحكومت قبلېدل او

د منلو په مـعـنـا  د دو فكټورونو د قرارداد سره سم به هغوى د سولي اوسلو

.وي 
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د اسرائيلو په رسميت پـېـژنـدل بـه  د فلسطين لخوا يعني دا چې

د لـوزنـامـې. يو دهغو موادو نه وي  د اوسلو بايد وويل سي چې

د خـپـلـې  د نـابـودى اصـل د اسـرائـيـلـو د فتح سازمان نه څوكاله وروسته

كړنالري نه ليري كړ كوم چې همدا اوس يې حماس نـه مـنـي، خـوكـېـداې 

داسي برېښي چـې. سي چې دغه تجربه دهغوى لخوا هم تكرار او ومنل سي 

د دولت په تشكيل سره دخپـل سـرنـوشـت  د حماس ارتجاعي جريان به اوس

و. راتلونكې په يوه ټاكونكې دوې الري كـې ودروي دا كـار بـه يـوازي

د مـلـګـرو  د امريكااو اروپـايـې اتـحـاديـې او حماس ته سر خوږى نه بلكه

د خـلـګـو پـه رايـو سـره  ملتونو ته به هم يو ستر چـلـنـج وي چـې هـره ورځ

د سمبول په نامه چيغي وهي  د ډيموكراسۍ په. پارلماني ټاكنو ته د حماس

د يوه ستر آزمايښت سره ځان مخامخ كـړي دا. بري سره به هغوى هم اوس

د لويو قوتونو په سر كې هغه انتخابـات  پوښتنه را پورته كيږي چې امريكا

د  د هغـوى د نړېوالو كتونكو له نظره سالم تر سره سوى دي كه دا ټاكني چې

د سـلـم  خيال او ګټو سره سمي نه وي نو آياهغه به قبولي كړي؟ او كه دا چې

د هـغـه  و امـريـكـا او ځلي لپاره به يو ځل بيا دغه حقيقت تكرار كړي چـې

د ساتلو نه بغير بل مفهـوم  د مادي ګټو د هغوى ومتحدينو ته ډيموكراسي

؟ ! نلري

د ډېر كسان اوس په دې عقيده دي چې هغه څـه چـې پـه اپـوزيسـيـون كـې

د ضـعـف پـه  د هـغـوى د قوت عالمه وه په دولتي حاكميت كې به حماس

،. بېلګه بدله سي  ، مصر، اردن د حماس همفكرانو او انډېواانو په سوډان

د فساد نـه ايران او افغانستان كې يوځل خپل امتحان وركړى دى او داسي

ډك او دخلګو ضد حكومتونه يې پر ځاې پرې ايښې دي چې دا وېـره سـتـه 

د هغوى پر پل باندي ګام كښـېـږدي  پـه دغـه سـيـمـه كـې كـه. حماس به هم

مذهبي بنسټ پالنه په رسمي توګه په هره خـوا كـې چـې وي خـوره سـي نـو 

 پاى. دسيمې او نړۍ سياسي معادلې به هم ګډې وډي كړي 

 محمداقا شير زاد

!مارچد ښځو نړيواله ورځ

د دې نيكمرغه او ، لمړى تر هرڅه تاسو ته درنو هېوادوالو اودرنو خويندو

.وياړلې ورځې په مناسبت دمباركۍ مراتب وړاندې كوم 

د18ګرانو خويندو د مارچ  نيټې سره سمون لري په ټوله نړۍ8 دحوت چي

د د ښځو نړيواله ورځ ده اوددې وياړلې ورځ په وياړ په ټوله نړۍ كې كښې

. همدغه بختورې ورځى په وياړ جشنونه او پرتمين محفلونه نيويل كيـږي 

د ټولې نړۍ نـيـمـايـي بـرخـه جـوړوي او ټول په دې پوره پوهيږي چې ښځې

د  د ټولنيزو،سياسي، اقتصادي،كلتوري چـارو پـه ټـوـلـه خـواوكـې ښځې

ګرانو دوستانو كه سـوال وشـي چـې داورځ. ناورينوو سره برابره ونډه لري 

د ښځو لپاره يادښځو په نوم ياده شوې او په دې ورځ ځانګړې مـراسـم  ولې

.نيول كيږي اونور 

ځواب ساده دى مخكې لدې نيټې دښځو روا حقونه تر پښو النـدې كـيـدل

د  د ګډون حق، په خپله خوښه د كار ،زده كړې، په سياسي چاروكې ښځو ته

، په ټولنيزو چارو كـې ونـډه اخسـتـل  د ژوند ملګري انتخابول ځان لپاره

د نسـاجـۍ كـارګـرو 1857په كال. اونور نه وركول كيدل  د امـريـكـا م كې

د خپلو غوښتنو په خاطر په خيبانـي مـظـاهـرو الس پـورې كـړو امـا. ښځو

د واكدارانو لخوا دا حركت وځپل شو لدې وروسته په ټوله نړۍ كـې  دوخت

د ښځو لخوا سازمانونه جوړ شول اود خـپـلـو روا  ددى نهضت په طرفدارۍ

، او امـريـكـا  غوښتنو لپاره يې په ډنمارك پخواني شوروي اتحاد، المان

او ټوله نړۍ كې دنوموړو سازمانو لخوا مظاهرې ميټيګونه اعـتـصـابـونـه 

د. پيل كړل  د ښځـو د ملګرو ملتونو لخوا دا ورځ د ډيرو قربانيوو وروسته

د. نړيوالې ورځې په نوم ونومول شوه ورسته له دې ښځو وكوالى شول چـي

.نارينوو سره په ټولو چارو كښې برابره ونډه ولري

كه په متمدنه نړۍ كې هرڅه وي او ښځې ته څومره ونډه وركړل شوي خو پـه

يو لړ هېوادو كې منجمله زموږ په ګران هېواد افغـانسـتـان كـې التـراوسـه 

د يو انسان په حيث نه دي كتل شوي .ښځو ته برابره ونډه او حتى

كـې ښـځـې پـه دارد مثال په توګه همداوس زموږ په ګاونډي هيواد ايران

، سودان، سوماليا ،اونورو كښې وړې نجونې پـه زور  ي په مصر ځړول كيږ

.سنت كيږي له دوى څخه يوتعداد مري 

د ښځو سره ورته ناروا دوام لري يـعـنـى. زموږ بل ګاونډ پاكستان كښې هم

او ياد پيسـو پـه. ښځى په بدو، وركول كيږي يا يوه ښځه دبلى سره بدليږى 

د. بدل كښې پلورل كيږي  په افغانستان كښې يولنډ او مختصر رپوټ چـي

.بشرد حقونو ددادارى لخو راټول شوى اشاره كوم 

. پيښى170:د ځان سوځول

 پيښى380: دافينو خوړلو

 پيښې81: ځانوژنه

 پيښې900: وهل ټكولو

 پيښې100: په بدو كى وركول يا بدلول

 پيښې97:د اوالدو ليرى كول

 پيښې265: په زورواده كولو

 پيښې250:د خرڅ نه وركول

 پيښې29:د ټولنيزو فعاليتونو ايسارول

 پيښې29:د كوره شړل

 پيښې62: دكوره فرار كول

 پيښې51: په ښځؤ ياكمكيو نجليو تيرى كول

 پيښې راټولى شوى دي په واقعت كې تر دې په لسګـونـو نـورې 2474ټول

د هېواد سنتي او غيري مدني شرايطو پـه پيښې سرته رسيدلي ديخو زموږ

وجه ټول خلك ددى اجازه نلري چي خپلى روا غوښـتـنـى پـه كـومـه دولـتـي 

.ياغيري دولتي اداره يا ارګان كښ ثبت كړي

د 1664 كال كښـې 2005 او په 1545 كال كى ټولې پيښې 2006مثال په  چـې

د خپلو پيښو ثـبـتـول. كلونو په پرتله تفاوتونه زيات شوي دي زيات خلك

د ځانو لپاره شرم او بيغرتي بولي نو همدا دليل دى چې په زرګونـو پـيـښـې 

.دا نور علتونه او عوامل هم لري هغه دادي. پټى پاته كيږي

د دزورواكـانـو او پـيـسـه اول تيرى او ناروا كارونه زموږ په هېواد كښـې

د. دارانو لخوا سرته رسيږى  او په افغانستان كښې امنيتـي ارګـانـونـه او

څار ډلى او محكمى هم كمزورى دي په نوموړو ادارو كښې رشـوت خـوري 

د رشـوت وركـولـو  هم مروج كاردى نو له دى امله عدالت نشي تاميندالى

او. په اساس واكمن يا پيسدار كوالى شي دوسيه په خپله ګـټـه وڅـرخـوي 

د خوندي كولو پـه د حقونو د ښځو نور سره لدې چي په اوسني دولت كښې

د ښځو چارو وزارت  د خوندي كولو مسـتـقلـه اداره. خاطر د حقونو د ښځو

ايـجــاد شــوى امــا پــه

د ښـځـو پـه  خپل زور

وړاندى تاو تريخوالـى 

.زور زياتى دوام لري 

ې موږپه افـغـانسـتـان

داوسنۍ اوراتلونـكـې 

د تــــــوجــــــو  ادارې

غوښتونكي يو ځـكـه 

دا مسله خورا حـيـاتـي 

. او اهمه ده 

يوځل بيا دا نيكمرغـه

او وياړلى ورځ ټـولـو 

ــدو او افــغــان  ــويــن خ

مــيــرمــنــو تــه مــبــارك 

. وايم 

 په درنښت
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Nawey Hilla   نوې هيله 
د افغانانو په سويډن:د امتياز خاوند علمي كې

.او كلتوري مركز 

د ليكونكې د نوې هيلې خپرونه په سويډن كې

.ډلې ترنظر الندې خپريږي

.هيواد ش５رزاد: مسئول مدير
                                Hiwad: پوستي پته
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د دموكراتانو رهبر بوش يو بدترينه د سنا

 ولسمشر وباله

، ژباړونكى  حبيب اهللا غمخور: ريانوستي

دامريكا په سنا كې ددموكراتانورهبر دامريكا جمهور رئيس جورج ډبليـو بـوش

. يوله بدترينو ولسمشرانوڅخه وباله

ى چې دامريكاپه سنـاكـې دجنورۍ پر پنځمه دريانوستي خبري اژانس خبر وركړ

جورج ډبليو بوش دامريكاپه تاريخ كې بدتـريـن)) هري ريد(( ددموكراتانو مشر 

. جمهور رئيس وباله 

، ښاغلي د)) هري ريد(( دريانوستي ليكي )) ان بـې سـي(( ديكشنبې پـه ورځ

دتلويزيون سره په مركه كې څرگنده كړه چې زه په رښتـيـاسـره پـدې بـاوريـم چـې

.جورج بوش يوله بد ترينو ولسمشرانوڅخه دى چې تر اوسه موږ درلودل 

 كاله حاكميت وروسته دامريكاپـه تـاريـخ8جورج بوش په سپينه ماڼۍ كښي تر

كي ديوداسي جمهور رئيس په توگه خپل مقام پرېږدي چې په خلكـو كښـي هـيـڅ

. ډول محبوبيت نلري 

دنړۍ تر ټولو ستر مېلمستون په شمالي كوريا

 كې جوړېږي

lenta.ru  رو.لېنته

 حبيب اهللا غمخور: ژباړونكى

 كاله وروسـتـه20دنړۍ تر ټولو ستر مېلمستون دجوړېدودكار دپيل له ورځي نه

 پاى ته رسېږي

دخبر لـه   The Timesدټايمز

مــخــې دپــيــونــګ يــانــګ پــه 

د نړۍ تر ټـولـو دسـتـر  ښاركې

 Ryugyongمـېــلــمـســتــون 
Hotel    دجــوړېــدوكــاردپــاى

. ته رسېدو پـه حـال كـې دى 

داسي تخـمـيـنـېـري چـې ددې

 750مېلمستون پر جوړېـدود 

ــر دوه ــرونــه ت ــه ډال ــيــون ــل مــي

و پورې لگښت  ميليارډو ډالر

.كيږي 

 منزله مېـلـمـسـتـون كـار 105د

د دسويلې كوريا پـالزمـېـنـي

 كال كې ددې 1992م كال كې پيل شو، مگر په 1987پيونگ يانگ په ښاركې په 

له. مېلمستون دجوړېدوكارداقتصادي اومادي ستونزوله امله په ټپه ودريد سره

هغه هم داتعمير دپيونگ يانـگ سـمـبـول وگـرځـېـد،اودهـغـه عـكـس پـه پسـت 

انترنـت پـاڼـه كـې ددې  Wikipediaپه. كارټونو اوپوستي ټكټونوكې چاپ شو 

.مېلمستون دمعرفى لپاره يوه مكمله پاڼه ځانگړې شوېده 

ال څـرگـنـده نـده چـې دريـگـيـون هـوټـل دجـوړېـدو  Ryugyong Hotelتر اوسه

كله چـې يـې دجـوړېـدو كـار. دكارپاى ته رسېدو لپاره څوره وخت نور پكاردى 

 متر مربع مځكه په بـرخـه كـې 360پاى ته ورسېږي دمېلمستون ټوله ساحه نږدې 

په.نيسي . زره متر مربع مځكه كښي جوړ سوى دى 360ياپه بل عبارت دا هوټل

پدې مېلمـسـتـون كـې. مترو ته رسېږي 330ددې احرام ډوله ساختمان جگوالى

.رستورانتونه چې هر يو ئې دښار پر لور دي جوړېږي))7(( كوټې او 3300

د په لومړي سر كې دهوټل دجوړېدو له ورځې نه په نظر كښې نيول شوې وه چـې

Ryugyong Hotel   كال كښې پرانيستل كيږي 1989مېلمستون به په .

: مولين

د افغانانو باور ترالسه نه كړي جګړه بايلي  كه امريكا

د بارك اوباما حكومت په دې غوركوي چې په افغـانسـتـان په داسي حال كې چې

د خپلو ځواكونو شمېرزيات كړي  دامريكا يوه جګپـوړي پـوځـي چـارواكـي. كې

كه دامريكا حكومت داسي الره پيدا نه كړه چې دافـغـانـانـوسـاتـنـه وكـړي: وويل 

دامــريــكــا لــوى. اودهــغــوى اعــتــمــادالس تــه راوړي، دا جــګــړه بــه وبــايــلــي 

درستيزاميرالبحرمايك مولين په يوه ليكنه كې چې په واشنـګـټـن پـوسـټ كـې 

، ويلي  (( خپره شوې موږنورځواكونه لـېـږلـى شـو،د طـالـبـانـواوالـقـاعـده ټـول:

مـوږدهـغـوى. مشران وژلى يا نيولى شو، دوى موندلى شو اوبـايـد دا كـاروكـړو 

خـوتـرڅـو چـې. خوندي پناهځايونه اود نشه يي موادوكاروبار له منځه وړلى شو 

د خپلو متحدانواو افغان شريكانـوپـه  موږد افغانانودساتنې اودفاع په برخه كې

، هيڅكله به دارام اوسوله يـيـز افـغـانسـتـان  مرسته خپله وړتيا ثابته كړې نه وي

د افـغـانسـتـان.)) مخ ونه وينو  مولين دغه راز ويلي چې امريكايي پوځيان بايـد

ترڅو چې امريكايي ځواكونه پـه اشـتـبـاهـي يـا.دخلكو اعتماد په ځان بيدا كړي 

د افغانـانـوپـه ذهـن  تصادفي ډول ملكي افغانان وژني او داسي كارونه كوي چې

د سـخـت دريـځـو بـريـدونـه بـه  ، كې دامريكادمتحدوايالتونه بد معـرفـي شـي

د. هيڅكله پاى ته ونه رسېږي  دامريكا لوى درستيز پـه خـپلـه لـيـكـنـه كـې چـې

، دغه راز ويلي  همدا وجه ده چـې: واشنګټن پوسټ دشنبې په ګڼه كې خپره شوې

د جګـړه مـارو  دعراق په ابوغريب كې له بنديانوسره دناوړه چلندعكسونه ،ال هم

او همدې املـه وايـم چـې دهـرمـلـكـي. په جذبولوكې له القاعده سره مرسته كوي 

افغان وژنه حتى كه موږپكې ډېر لږمسووليت هم ولرود افغانا نوداعتماد اوباور 

په الس ته راوړلو كې زموږهلې ځـلـې كـه كـلـونـه نـه وي نـو پـه مـيـاشـتـو شـاتـه 

دامريكا دلوى درستيزدا څرګندونې په داسي وخت كې خـپـرېـږي چـې. غورځوي

دولسمشربارك اوباما حكومت دافغانستان لپاره دستراتيـژۍ پـه بـدلـون غـور 

كوي اوله بلـې خـوا دولسـمـشـركـرزي اودامـريـكـا دحـكـومـت تـرمـنـځ اړيـكـې 

دافغانستان په حكومت كې دبې كفايتۍ ،اداري فساد اود نړيوالوځواكـونـوـلـه 

لوري دملكيانودمرګ ژوبلو، دشپې په مخه نيونو اوتالشيو په خاطر تريـنـګـلـې 

(( اميرالبحر مولين هم دې موضوع ته په اشارې ليكلـي چـې. شوې دي  دخـلـكـو:

د ستراتيژۍ په  ، دجګړې له بايللو سره مساوي ده او دافغانستان داعتماد بايلل

د خلكو داعتمـاد دبـېـرتـه خـپـلـولـولـپـاره  بيا كتنه كې دا موضوع تاييد شوې او

دپوځي، اقتصادي،سياسي،ديپلوماتيك اواطالعاتي پاملرنې غوښتنه شـوې 

دامريكا لوى درستيزهمداراز ويلي چې دمـتـحـدوايـالـتـونـوحـكـومـت لـه.)) ده 

د پاكسـتـان پـه ګـډون دټـولـې  ترهګرۍ اوسخت دريځوسره دمبارزې لپاره بايد

مايكـل مـولـيـن ويـلـي. سيمې له هيوادونوسره همكاري اوګډې هلې ځلې وكړي 

د دواړو  چې افغانستان اوپاكستان له ګډ دښمن سره جنګېږي ،سخـت دريـځـي

د مـخـنـيـوي  هيوادونولپاره كړاوونه اوتاوتريخوالي زېږوي نودامنيتي ستونزو

د شاوخوا ټولو هيوادونولپاره نه وي نو هرو مرو دې  لپاره بايد هره ستراتيژي كه

.د افغانستان اوپاكستان دواړو دامنيتي چلينجونولپاره وي 


