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 دا خــپرونه ستاس３ د افـکارو، نظرياتو

. او عقايدو ＇ر－ندويه ده  

تاسـو کوالی شئ خپل نظريات او عقايد 

.ددې نشري３ له الرې خپاره ک７ئ   .  م 2002.     ل 1381د تاسيس كال  

 

چې افغانستان ته يې دشرم نړيوال شهرت وركـړ تـر      سپارل به داملي ستونزه     
پـه كـلـكـه غـواړي چـې                افغانان دښاغلي كـرزي څـخـه        .   ډېره بريده حل كړي     

دملت ددوستانو اودښمنانو تر منځ تفاوت ته قايل اوسي ، هغه كسـان چـې              
په تېرو څوكلونوكې يې ونشوه كوالى وطـن تـه خـدمـت وكـړي ددوهـم ځـل                   
لپاره په لوړو دولتي مقامونوكې دهغوى گمارل به دا ملي ناروغي نـوره هـم         

موږ ددې ناورغۍ تر ټولوښه اولنډه الر دافغان ولس ټوليز خـرد        . اوږده كړي   
ته مراجعـه اودهـغـوى دغـوښـتـنـو اوپـوښـتـنـو تـر اورېـدو وروسـتـه دحـل                                

پـه هـيـواد كـې دټـولـوسـيـالـو                .   دمعقولواومـثـبـتـو الروچـارو لـټـول بـولـو                  
ډلو،گوندونو،تنظيمونو اوشخصيتونوڅخه مو غوښتنه داده چې نور پـدې         
هيواد كې دقدرت پر سر داسياسي اوپوځي سيالـۍ اوږده نـكـړي ، دمـلـي                
گټوپر بنياد، د اسالمي او وطني مسئـولـت پـه دركـولـوسـره ددې وران او                       
ويجاړهيـواد پـر اوسـېـدونـكـو زړه وخـوږوي اودروښـانـه راتـلـونـكـي پـه                             

ښاغلى حامد كرزى بـايـد       . پر مخ والړ شي     لوردنړيوال كاروان سره يو ځاى   
وروسته يو ځل بيا نوې كابينه هم جوړه كړي او اورېدل كېږي چې          څو ورځې   

 .پدې كار مصروف دى 
دنـوې كـابـيـنـې           كـه دحـكـومـت         دښاغلي كرزي نه غوښتنه لري      افغان ولس 

اودا ځل بايد كابينه پدې ډول جـوړه         الس كې واخلي    دجوړېدو واك پخپل  
كړي چې له پخوانۍ كابينې سره په ټولوبرخوكې توپير ولري ، تـر څـو سـبـا              

بـيـادرتـه گـران        خپله پدې ستونزه اخته نشئ چې حل يې  تاسوښاغلى كرزى   
پـه   نړېوالې ټولـنـې هـم          افغان ولس دنوې كابينې دجوړېدوپه اړوند له       .   وي  

كــلــكــه غــواړي، چــې لــه يــوې خــوادې پــه دولــتــي ادارو كــې د فســاد                                 
اودبـلـې    بـوځـي      بـڼـه پـر مـخ              اولويوجرمونو پرضد مبازره جـدي او پـراخـه          
غـوره كـولـوكـې مـرسـتـه             پـه       خوادې دښاغلي كرزي سره د داسـې كـابـيـنـې        

تـه دمـنـلـووړسـپـېـڅـلـي            )   موافقو اومـخـالـيـفـو     ( چې ټول افغان ولس     وكړي
اوسـېـدونـكـي        پـه بـهـر كـې           مـوږ .    اومسلكي كسان په دندو وگمـارل شـي           

افغانانو پر ټولو هيوادوالو غږ كووچې ددې كورني ناورين اوناخوالـو چـې              
مـټـې      اوس يې سيمه ايزه يانړيواله څېره غـوره كـړېـده دحـل لـپـاره پـخـپلـه                       

په پردو دكور جوړول دامعنا لري چې دوى به زيات صالحيت لري   .   راونغاړو
چې تل پرديـو تـه       ايا دا د شرم اوعارخبره نده. كوم چې موږ ته دمنلو وړ ندي  

پـردويـوتـه     غځوو؟  موږ پدې باور يو چې په دوامداره تـوگـه        د اميدالسونه 
زموږ ملي غرور اوشهامت تـه نـه يـوازې              داميد او احتياج سترگې كږول به       

زموږ تېر تاريخ اودهغه السته راوړنې بـه هـم لـه              ورسوي بلكې  داچې تاوان   
زمـوږ پـر هـيـواد            تاريخ ثابته كړې كله چې.      جدي سوالونوسره مخامخ كړي 

والــو ډيــره ســخــتــه شــوې ده، نــوخــپلــه افــغــانــانــو د جــرگــو اومشــوروپــه                       
دادى اوس چې زموږهـيـواد اود هـغـه         . دستونزې دحل الره پيداكړې ده  مټ  

راتلونكې برخليك له جدي برخليك ټاكونكو گواښونـو اوچـلـنـجـونـوسـره               
يې دملي يووالي اويوبل ته دتېرېدنې پـه عـالـي         مخامخ دى بايد موږ افغان    

 .د حل الر پيدا كړو روحيه 

 نشريه مرکز علمي و فرهنگي افغانها در سويدن

 لوی اختر مو مبارک شه
  کرزی ددوهم ＄ل لپاره ی＊اغل

 ولسمشر و！اکل شو

 
 ښاغلي عبداهللا دټاكنو په دوهم دور كـې دگـډون څـخـه                 ېپسله هغه څخه چ   

ډډه وكړه دټاكنو خپلواك كميسيون ددوى پـه ويـنـا تـر يـولـړ قـانـونـي او                            
دټـاكــنـو بــريـالـي اود             حـقـوقـي مشـورو وروســتـه ښــاغـلـي حـامـد كـرزي                    

 .افغانستان  راتلونكي جمهوررئيس اعالن كړ 
دجمهوررئيس پـه تـوگـه           داساسي قانون له مخې ښاغل كرزي دافغانستان 

افغان ولسمشر حامد كرزي د خـپـلـې دوهـمـې            .   ددوهم ځل لپاره لوړه وكړه   
 مـه پـداسـې حـال           19دورې حكومتدارۍ لپاره پـه كـابـل كـې دنـومـبـر پـر                    

لوړه وكړه چې دگڼو هيوادونو د بهرنيو چارو وزيرانو او نورو اسـتـازو           كې  
د پاكستان د ولسمشر آصف علي زرداري په گډون چې دبهرنـيـو مـېـلـمـنـو                  

 .شمير درې سوه او كورنيو پنځوسوه كسانوته رسېده لوړه وكړه 
دورې حكومتدارۍ تجربه لري پـه        ښاغلي حامد كرزي چې د يوې اته كلنې         

خپلو خبرو كې تر ډېره د خپل حكومت السته راوړنې په گوته كړې اوهـمـدا             
ډول يې دخپل حاكميت ددوهمې دورې د راتلونكي اقـتـصـادي ،سـيـاسـي            

 .په اړه دغونډي برخوالوته لنډ معلومات وركړ   پروگرامونو اوپوځي 
ښاغلي كرزي په خپله لومړۍ وينا كې له خـپـلـوپـخـوانـيـوسـيـاالنـو ډاكـټـر                       
عبداهللا او ډاكټر اشرف غني څخه هم غوښتنه وكړه چـې د هـغـه پـه ويـنـا د                           

 . جوړونه كې دهغه سره مرسته وكړي  هيوادپه بيا 
خودښاغلي كرزي ددې وړانديز په اړوند دډاكتر عبداهللا غـبـر گـون مـنـفـي                  

 .اوډاكتر اشرف غني احمدزي خپل شرطونه وړاندې كړل
ښاغلي كرزي په خپله وينا كې په تكرار له طالب جنگياليونه وغوښتل چـې     

مـگـر   .  دده سره پخال شي اوله جگړې نه الس واخلي عادي ژوند پـيـل كـړي                
دتل پشان يوځل بيا ردكـړ، پـدې      دطالب جنگياليو مشرتابه داوړانديزونه    

كې په تفصـيـل يـادونـه          دمال عمر اخند پيغام    هكله دلوى اختر په مناسبت    
هغوى وايي چې لومړى دې بهرنيان له هيواده ووځي اوبيابـه خـبـرې      .    شوې  

ښاغلي حامدكرزي د لوړې په مراسمو كې د ښې حكومتدارۍ او   .   سره كوو 
له اداري فساد سره د مبارزې پر اړتيا هم ټينگار وكـړ او پـه دې بـرخـه كـې                    

د ښـه كـار كـولـو غـږ              دنوې ادارې تر څنگ پر زړوجوړو شويو اداروهم            يې
دډـلـه       مه23 ز كال دنومبرپر 2009دخپلې لومړنۍ وينا پر بنياد دروان .  وكړ

ښـاغـلـي حـامـد كـرزي دفـرمـان پـر                     ايزو رسنيو له لورې خبر خپورشو چـې      
د څارنې عالي ادارې ته دنده سپارل شوې چې په يوه مياشـت كـې           ( (    اساس

يـومـلـي كـنـفـرانـس جـوړ                له فساد سره د مبارزې د الرو چاروموندلو لـپـاره   
ښاغلي كرزي پرافغانانو هم غږ كړى چې په دې بـرخـه كـې ورسـره                . ) ) شي  

تر كومه ځايه چې افغانانوته دښاغلي كرزي اودهغه ددولـت       .   مرسته وكړي   
تېر وخـتـونـه ورپـيـاد دي پـدې ډېـر ډاډمـن او بـاوري نـدي چـې دا ډول                                    

درد دواكـړي اويـادې        كنفرانسونه دې دافغان ولـس دڅـوكـلـونـو ورپـېښ               
ددولتي فساد جرړې چې اوس يي له بدمرغه قانوني بڼه اخيستې وايسـتـل            

دوى وايي ددولتي فساد دله منځو وړلو اساسي الره اوچاره دسالـمـې         .   شي
 دولتي ادارې جوړېدل اوپدې اداره كي سالمو اوسپېڅلو كسانوته دچارو 
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 عزت اهللا مخلص،  سعودى عربستان رياض          : ليكونكى 

د لوى اختر د مياشتې د لومړنيو لسو  ورځو 
 فضيلتونه

  
 الحمْدُ هللا ِوكفَى والصّالةُ والسالمُ علىَ مَنْ الَ نَبِّي بَعدَه

اهللا رب العزت پخپل حكمت او پوهي سره ځنې ځايونو تـه پـه ځـنـيـو نـورو                
ځايونو فضيلت او برتري وركړې او همدا شان ځنيو وختونه ته يې پـه نـورو              
وختونه باندې ارزښت وركړى له هغه وختونو څخه چې اهللا غوره ګـرځـولـي،      
د لوى اختر د مياشتې لومړنۍ لس ورځې دي، اهللا په كې نيـكـيـانـې يـو پـه                  

بـانـدې يـو خـورا         )   مسلمانانو( دوه كوي، او دا د لوى خداى له اړخه په موږ      
لوى احسان دى چې موږ ته يې داسې موسمونه را په برخه كړي چې عـبـادت         

حضرت ابن عمر رضي اهللا عنه د رسول اهللا صلـى اهللا      .   لږ او ثواب يې ډېر وي     
سـتـاسـو او د        :   عليه وسلم څخه روايت كړى دى چې انـحـضـرت وفـرمـايـل                   

چې يو سړي مزدوران په مـزدورۍ  :  يهوديانو او د نصرانيانو مثال داسې دى 
نيولي وي او بيا داسې ووايي چې څوك ماته د سهار نه تر غرمـې پـورې پـه          

بـيـا يـې وويـل چـې لـه               .   يوه اشرفۍ كار كوي؟ نو يهوديانو مـزدوري وكـړه           
غرمې نه تر مازديګر پورې څوك په يوه اشرفۍ كار كـوي؟ نـو نصـرانـيـانـو                  

او بيا يې وويل چې مازديګر نه تر ماښام پورې څـوك     . كار وكړ )   عيسايانو( 
په دوه اشرفۍ كار كوي؟ نو بيا تاسو يعني مسلمانو كار وكړ ، نو يهـوديـان     
او نصرانيان په قهر شول او وويل چې دا ولې؟ كارموږ ډېر وكړ، او پـيـسـې         

ايا ستاسو په حق كـې مـې څـه كـمـي            :   مو موږ ته لږ راكړې ؟ هغه ورته وويل     
نو بيا هغه وويل دا زمـا خـوښـه ده چـې چـاتـه               .   كړې ده ؟ هغوى وويل چې نه      

 صحيح بخاري. څومره وركوم
 ځيني هغه دليلونو چې د دې لس ورځو فضيـلـت پـرې ثـابـتـيـږي ، اهللا رب                    

قسم دى په سهار او   : ((ژباړه . كړى ده) قسم(العزت په دې ورځو باندې لوړه  
 . ))قسم دى په شپو لسو باندې 

ابن كثير رحمه اهللا ليكلي دي چې دا لس شپې د لـوى اخـتـر لـومـړنـۍ لـس                          
ورځې دي او دا خبره يې د ابن عباس او ابن زبير رضوان اهللا عليهم او نـورو                 

شاه ولي اهللا دهلـوي  .   مختلفو مخكنيو او روستنيو علماو نه روايت كړى ده        
الفَجْر نه مطلب د لوى اختر ورځ ده او وليالٍ عَشْـر    :   رحمه اهللا ليكلي دي چې      

او شيخ االسالم ابن تيـمـيـه او      .   نه مطلب د لوى اختر نه مخكيني لس ورځي        
 . ابن قيم رحمهم اهللا هم همدا خبره ترجيح كړې ده

او دا هغه لس ورځي دي په كوم كې چې اهللا موږ ته د حـج كـولـو، او د ذكـر                          
 :كولو حكم كړي دي ، اهللا تعالى فرمايلي دي

او اعالن وكړه په خلكو كې د حج، نو راځي به تاته پياده او سوار پـه    :   ( ژباړه  
هره تيز رفتاره سوارلۍ، چې راځي به د هرې الرې لـرې نـه ددې لـپـاره چـې                 
حاضر شي فايدو خپلو ته، او ياد كړى نوم د اهللا تعالى پـه ورځـو مـعـلـومـو                   

 .) كې په هغه څه چې وركړي دې دوي ته اهللا تعالى د څاروو نه 
ابن عباس رضي اهللا عنه فرمايلي د أَيَّامٍ مَّـعْـلُـومَـاتٍ نـه مـراد د لـوي اخـتـر                            

 )بخاريباب العيدين . (لومړي لس ورځي دي
صحيـح  (   او په يو بل حديث كې راغلي چې د دنيا غوره لس ورځي هم دا دي          

 )الباني / الترغيب 
او په همدي لس ورځو كې يو ورځ د عرفات ورځ ده، او د عـرفـات پـه ورځ                    
كې اهللا د بندګانو ګناهونه معاف كـوي او لـه دوزخ څـخـه يـي ازاد وي او                             
ځيني نورو ته جنت ورپه برخه كيږي، او كه په همدې لس ورځو كې يـواځـې                

د .   د عرفات ورځ وي نو همدا يي د بـركـت او غـوره والـي لـپـاره كـافـي وه                              
 عرفات په ورځ اهللا تعالى د بندګانو دعاګانې قبلوي

رسول اهللا صـلـى     . او په همدي ورځو كې يو ورځ د لوي اختر د قرباني ورځ ده     
 : اهللا عليه وسلم فرمايلي دي

يقينا چې د اهللا په نيزد له ټولو ورځو نه غوره ورځ د قربـانـي ورځ اود       : (ژباړه
 ). قرباني نه وروسته ورځ

دقرباني ورځ خو د حج اكبر ورځ ځكه ده چې خلك په مزدلفه كـې د دعـا او               
دويشتلو لپاره ځي او بيا د كـعـبـه پـه         ) شيطان ( ژړا نه روسته د لوې جمرې  

او )   كَلْ كـوي   ( طرف د طواف لپاره ځي او بيا د سر ويښتان واړه يايي خريي      
 .بيا قرباني كوي

او دا لس ورځي دومره مباركې دي چې اهللا تعالى په كې مـالـي او بـدنـي او                
لمونځ ، روژه ، حج او د اهللا په الر كـې      :   قلبي عبادتونه ټول ،راټول كړي لكه       

ابن قيم پخپل كتاب التبيان في اقسام القران كـي لـيـكـلـي دي               .   خرچه كول 
چي په كومو ورځو كې دومره نيك عملونه را ټول سـوي وي دا ددې وړ ده             

 .چې د اهللا له اړخه قسم په ياد شوي وي 
 .په دي لس ورځو كې د نيكو اعمالو د كولو ثواب ته ځير سي 

حضرت ابن عباس رضى اهللا عنه څخه روايت دى چې نبي كـريـم صـلـى       : ژباړه
اهللا عليه وسلم  فرمايلى چې بله هيڅ ورځ داسى نشته چې نيك عمـل پـكـې       

صـحـابـه كـرامـو عـرض           ,   اهللا ته دومره خوښ وى لكه پدى لسـو ورځـو كـې               
جهاد هم ددې ورځو دعمل برابر ندى ؟ نبى كريـم صـلـى      :   يا رسول اهللا ,   وكړو

اهللا عليه وسلم وفرمايل هو جهاد هم پدى ورځو كې دشوي نيك عمل بـرابـر     
ندى، مګر هغه سړى چې ځان او مال دواړه واخلي جهاد ته والړشي او بيرته           

كـه غـواړي چـې ددې ورځـو             ) .   شهيد شي ( يوهم رانه وړي دواړه قربان كړي       
فضيلت مو په ذهن كې پاتې سي نو الندي حديث په غور سره ولولي او بـيـا           

 .يي مخكيني حديث سره مقايسه كړي 
: ابو هريرة د رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم څخه روايت كړي فرمـايـي     :  ژباړه

داسي عمل ما ته را پـه ګـوتـه          : يوه ورځ يو سړى رسول اهللا ته راغي او وويل           
چـي داسـي     :   كړي چې د جهاد سره په ثواب كې برابر وي ؟ هـغـه ورتـه وويـل                   

ايـا  :   بيا يي ورتـه وويـل چـي           . عمل نه وينم چي په ثواب كې د جهاد برابروي         
داسي كولي سي چې كله مجاهد له كور ووځي او ته خپل جومات ته ننوځـي        
او دومره لمونځ وكړي چي ستړي نسي او پرله پسي روژه ونـيـسـي او مـاتـه                

او په دي لس ورځو كـې د    ! ! ) .   هغه وويل چې دا څوك كوي سي)  يي نه كړي 
 .    نيك عمل كولو ثواب تر جهاد كولو هم زيات دي 

 ښه دومره با ارزښته ورځي بايد څنګه استقبال سي؟
بايد هر مسلمان د ټولو ګناهونو نه ټينـګـه تـوبـه وبـاسـي او كـلـكـه                  :   لومړى

اراده وكړي چې بيا به داهللا نافرماني نه كوم، او په رښتيا سره دې د نـيـكـو                    
اعمالو د كولو تصميم ونيسي او هر څوك چي اهللا سـره رښـتـيـا ووايـي اهللا               

 يي كارنو په رښتيا كوي ،
لـه حضـرت ابـى        .     په دي ورځو كې حج او عمره كول كه د چا وس وي         :   دوهم  

هريرة رضي اهللا عنه څخه روايت دى چې رسول اهللا صـلـى اهللا عـلـيـه وسـلـم                     
يوه عمره تر بلى عمري دهغه ګناهونو كفاره ده چې د دوى تـر مـنـځ         : وفرمايل

د مبرور مـعـنـى      ( او دقبول شوي حج بدله پرته له جنت څخه بل شى ندي     ,   وي
هغه چې ګناه پكې نه وي ،قبول شوى وي ،هغه چې ريا پكې نه وي يـا هـغـه           

 ) .چې ورسته ورڅخه ګناه ونشي 
په دې ورځو كې روژه نيول، ځكه چې روژه نيول غوره عبـادت دي او            :   دريم  

روژه اهللا ځان ته خاص كړي، او څـوك چـې يـو ورځ د اهللا پـه الر كـې روژه                               
ونيسي اهللا به يي د اويا كالو په مسافه له دوزخ څخه ليري وسـاتـي ، خـو د               

د ورځي روژه نيول پرته له حاجي نه نـورو مسـلـمـانـانـو تـه            )   عرفات  (   نهمي  
 : سنت ده رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  فرمايلي دي 

د عرفات د روځي د روژې نيولو په ثواب كې مې په اهللا دا امـيـد دي         :   ژباړه  
 .چې د راتلونكي كال ، او تير سوي كال ګناهونه پري معاف كړي

او په دې ورځو كې تكبير تهليل، ويل سنت دي امام بـخـاري رحـمـه            : څلورم  
 .اهللا ليكلي دي 

 
 



 3  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３ 
ابن عمر او ابو هريرةرضـوان اهللا عـلـيـهـم بـه پـه دې لـس                     :   ژباړه

ورځو كې بازارنو ته وتل او تكبير به يي ويلي او خـلـكـو بـه هـم              
اهللا أكبر اهللا أكبر، ال إله إال اهللا،   :   او دې تكبير الفاظ داسې دي .   ورسره ويلي 

او دا تكبير د عرفات دورځي له ماسپښين نـه  .   واهللا أكبر اهللا أكبر وهللا الحمد   
او حاجيان به يي د اختر له ماسپښين نه د اختر تر دريمې پوري له هر لمونـځ       

 .نه ورسته هم وايي 
 اود لوي اختر په ورځ كې قرباني كول واجب ده ، پـه هـغـه چـا چـي زكـات                            
فرض وي او د لوي اختر په ورځ غوره عبـادت چـې د اهللا نـيـزدېـوالـي پـري                           

 حاصليږي هغه قرباني كول دي ، او همدا د مسلمان د تقوى نښاني ده
او لكه څنګه چې په دې ورځو كې ثواب يو په دوه كيږي همدا شان ګناهـونـه        
هم په كې څو چنده كيږي نو بايد انسان ډير كوښښ وكړي چې په دي ورځـو           

اوپه اخر كې د اهللا نه دعا كـوم چـې مـا او            . كې ځان له ناوړه كارنو نه وساتي     
تاسو ته د صالح عمل كولو توفيق راكړي ، وصلى اهللا عـلـى نـبـيـنـا مـحـمـد                   

 پاى  .  وعلى آله وصحبه وسلم 
 
 

 عبدالغفور لېوال

 درېيمه الر
 

 ولې درېيمه الره؟
 

داسـې هېوادونـه شـته چـې هـم خـواري كـوي               
اوهم فكر، پرمختللي او مـاړه هېوادونـه دي          

لكه جاپان، دجاپان خلك خـواريكښ او ذهيـن دي، د ماشـين پـه څـېر كـار                    
 .كوي او د كمپيوټر په شان فكر

 
داسې هېوادونه شته چې نه خواري كوي نه هم فكـر، خـو مـاړه دي، د خليـج                 
ځينې هېوادونه لكه عربي متحده امـارات او نـور داسـې دي، د دوى لپـاره                   
بهرنيان هم فكر كوي او هم خواري ، اروپاييان ورته فكـر كـوي او آسـيايان              
ورته فزيكي كار، دغه هېوادونه ماړه دي خو پرمختللـي نـه دي، پرمختـګ             

دغـه هېوادونـه    .  څخـه اوښـتل دي    )  حـد (  د فرهنګي ودې له يوه ټـاكلي بريـد          
. تيـل او انـرژي وركـړې ده        )  ج(عربـو تـه خـداى       .  پراخه طبيعي سرچينې لـري    

داســـې هېوادونـــه هـــم شـــته، چـــې خـــواري او زحمـــت باســـي،خو فكـــر نـــه                 
افغانـان فزيكـي خـواري كـوي،        .  كوي،خواراو غريـب دي، لكـه افغانـستان        

ډېر فكر نه كوي د تعليم كچـه يـې ټېټـه ده ځكـه خـو هـم خـوار دي او هـم بـې                             
ثباته، له دې اړخه د نړۍ هېوادونه په نـورو ډولونـو هـم ويـشلى شـو؛ ځينـې                 
هېوادونه پرمختللي دي خو ماړه نه دي، دوى فكر كـوالى شـي خـو د عربـي                 

يـو شـمېر اروپـايي هېوادونـه لكـه           .  نړۍ د هېوادونو په څېر سرچينې نه لري       
 .يونان په دې ډله كې راځي

 
څه هېوادونه هم سخته خواري كوي او هم فكر كـوالى شـي خـو ډېـر مـاړه او                 
ــې د ګــڼ نفــوس درلــودل دي لكــه چيــن او                              ــي نــه دي يــو دليــل ي پرمختلل
هندوســـتان، دغـــه دوه هېوادونـــه خـــورا چټـــك پـــرمخ ځـــي او د نـــړۍ پـــه                  
اقتصادي وده كې يې ځانته لومړي ځايونه نيولـي دي، خـو چيـن د سياسـي               

 .نظام ستونزه لري او هندوستان د نفوسو او فقر له ستونزې څخه ځورېږي
 

ځينې هېوادونه داسې دي چې نه طبيعي سـرچينې ډېـرى لـري، نـه ډېـر فكـر                    
كوي، او نه يې هم خواري ځـاى نيـسي، افريقـايي وروسـته پـاتې هېوادونـه               

 .همداسې دي
د بېال بېلو هېوادونو په اړه له داسې سرسـري انګـيرنو څخـه وروسـته راځـم            

 :خپلو ستونزو ته

دا به منو چې موږ افغانان هم وروسته پاتې يو، هم خوار، هـم وران شـوي او           
او نه هم فكـر     )  او كه يې كوو نو ځاى نه نيسي(  نه خواري كوو . هم وژل شوي 

 .كوالى شو، يو خو د فكر كولو مشق نه لرو او بل يې تعليم
 

سياسـتپوهان وايـي چـې      :  دا چې ولې دومره بدمرغه يو، الملونه يې ډېر دي        
موږ په بد سياسي موقعيت كې پراتـه يـواو د خپـل موقعيـت بلهاريـان يـو،                   
ټولنپوهان وايي چـې زمـوږ ټولنـيز جوړښـت سـم نـه دى، پـه قومـي ، ژبـني،                        

چـې  :  ويشو نو سـره ويـشل شـوي يـو، انتروپولوژسـتان وايـي             . . .   مذهبي او  
زمــوږ ټولنـــيزه ارواپوهنـــه همداســـې ده چـــې خـــواري او فكـــر كـــول مونـــه                 
خوښېږي، دا مو ټولنيز عادت دى، چې ژمى پيتاوي تـه ناسـت يـو او اوړى                 
سيوري ته، لږ كـار كـوو، لـږ فكـر كـوو او ډېـر خـورو او ډېـرې خـبرې كـوو،                            

له تاريخي پلوه موږ ټول عمر په جګړو كـې تـېر كـړى دى       :  تاريخ پوهان وايي  
موږ مستبدو او مرتجع    :  او فكر و كار ته نه يو وزګار شوي، انقالبيون وايي  

حكومتونــو ويــده اووروســته پــاتې ســاتلي يــو او د ويــښتيا او روښــانيتا                 
چــې زمــوږ اعمـال او نيتونــه       :  پړاوونـو تــه يــې نــه يــو پريـښي، ماليـان وايــي            

لـه الرې څخـه مـو ځـان نـه دى خـبر كـړى ځكـه نـو د                       )  ج(خـراب دي، د خـداى     
چې افغانان تيار خواره : نړيوال وايي. قهر را باندې نازل شوى دى) ج(خداى

دي، كار او فكر نه كوي بس الس يې اوږد دى او ټول عمر مرسته او خـيرات      
نـه دا د نړيوالـو ګنـاه ده چـې مـوږ داسـې يـو، د دوى                     :  افغانان وايـي  .   غواړي

سياسي لوبې ددې المل شـوې چـې مـوږ خـراب او وروسـته پـاتې يـو، اوس                    
چې همدې نړيوالو خراب كړي يو، دا د دوى مسؤليت دى چې بېرته مو جوړ     

 . . .كړي، دا مرسته او خيرات نه، بلكې زموږ پرې پور دى 
هر څه چې وي، وي به، كيداى شي دا ټول داليـل سـم وي خـو حقيقـت دا دى                 

 .چې موږ پريوتي، ژوبل، وروسته پاتې او زخمي يو
ډېـر يـاد شـول، داسـې        )  فكـر (او  )  خواري(عجيبه داده چې په دې ليكنه كې     

زحمـت،  (ګومان پيدا كېږي چې د پرمختـګ لپـاره دا دوه كـاره پـه كـار دي                      
كـه  )  فكـر، پوهـه، تجربـه او تعليـم         (  او  )  فزيكي كار، توليد اوبشري ځواك   

سياســي (  څــه هــم مــوږ وليــدل چــې ښــه، ســالم او ديموكراتيــك ليډرشــپ                 
، طبيعي سرچينې، جغرافيايي موقعيت، نفـوس او سياسـي ثبـات            ) مشري

هم د پرمختګ او مړښت لپاره مهم دي، خو د منـځ ټكـي يـې هماغـه زحمـت                    
 .ايستل او پوهه ده

 
د هوكايدو پوهنتـون د يـوه لكچـر لپـاره            .  دا فكر ماته په جاپان كې پيدا شو  

ميلمه كړى وم، ددغه پوهنتون له استادانو سـره مـې پـه ځينـو مـسلو خـبرې                   
وكړې هڅه مې وكړه چې د پرمختګ، تكنالوژۍ او پوهـې ددغـه افـسانوي             

 .هېواد د پرمختګ په رازونو پوه شم
 

دغه بېچاره بنده، ډېر ناوخته په دې پوه شوم   )  ج(او كيداى شي زه، د خداى 
او جسمي خواري او زحمت هـم وګـړى     )  د پوهې پياوړي كول(  چې فكر كول  

 .پرمخ بيايي او هم ټولنې ته د پرمختګ الر هواروي) فرد( 
 

خودلته د فـردي پرمختـګ او د ټولنـيز پرمختـګ تـرمنځ د مخـامخ اړيكـې                     
ترڅنګ توپير هم شته د فردي پرمختګ لپاره د شـخص اراده، اسـتعداد او        
توانمندي ضروري ده خـو ټولنـه چـې د اشخاصـو مجموعـه ده، دپرمختـګ                   

د همداسـې   .  لپاره سالمې، روښانه او ژمنې رهبرۍ او مشرتابه ته اړتيا لـري      
هـر ملـت پـه       «:  مشرتابه د رامنځ ته كولو لپـاره هـم خلـك مـسؤل دي، ځكـه                  

په دومره النجمنـه نـړۍ كـې مـوږ افغانـان                »هغه حكومت ارزي چې لري يې 
پــه عجيــب نــامتوازن حالــت كــې يــو؛ پــه ګڼــو عرصــو كــې د پنځلــسمې او                     
شپاړلسمې ميالدي پيړۍ له فكري عصر سره ژوند كوو، خو په ځينو برخـو        
كې يويـشتمې پـيړۍ تـه ننوځـو، پـه افغانـستان كـې د مـدرنيزم او زوړپـال                        

 .دوديال ژوند ترمنځ واټن د ټولنيز ټكر او ګډوډۍ المل ګرځي
       
  مخ كې4پاتې په       
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 ...درېيمه الر

په سرو ـ شنو انقالبونو كـې زمـوږ يـوه جـدي سـتونزه داوه، چـې پـه كلكـه د                          
د افغانـانو پـه عامـه ذهنيـت كـې يـو             .  پرديو په مرستو پورې تړلي عادت شو 

باور داسې دى چې تـل بـه پيـسې لـه بهـره راځـي، بهرنيـان بـه راتـه پاليـسي                          
جوړوي، بهرنيـان بـه راڅخـه دفـاع كـوي او عقـل بـه راښـيي، تكنـالوژي بـه                        

 .راليږي،فكر به راته كوي او خواري به هم راته باسي
يـوه برخـه بـه لـه بهرنيـو سـره جګـړه               :  ددې په وړاندې به موږ دوه برخې كـېږو     

كوو، د جهاد، مقاومت، آزادۍ او خپلواكۍ شعارونه به مـو پـر سـر نيولـي              
وي او ډېر ځله بـه خپـل خلـك وژنـو، دوهمـه برخـه بـه د بهرنيـانو تـر تخـرګ                          
ــوو، هغــه د                          ــه واك چل ــم ونيمكل ــه ني ــه مرســته ب النــدې ننوځــو او د هغــو پ
خپلواكــۍ پــه نامــه هــم چــې راپاڅيــدلي يــو، پــه دې بــه نــه پوهــېږو چــې ســم                  
خپلواك نه يو او د خپلواكـۍ غوښـتنې سـرچينې مـو هـم لـه نـورو بهرنيانـو                      

همـدادى زمـوږ سياسـي      .  بـس نيـم قاتـل شـوو، نيـم مقتـول            .   څخه اوبه څښي  
 .ژوند

موږ ته له اوږدې مودې راهيسې دا سودا او دا انديښنې لوى لوى مـاران او         
ښاماران شي او موږ وخوري ،چې ايا د همداسې دوه اړخيزه ټكرونو ترمنـځ      
به تر كله يو بل وژنو؟ واكمن به د مقاومـت بهـير ځـپي او مقاومـت بـه دا بـل                

 .وژني خو په حقيقت كې به ريښتنې صدمه او زيان ملت ته رسېږي
ته لږ سوچ نه كوو، د افـراط  » درېيمي الرې «ددې دوه اړخيزه جګړې ترمنځ  

او تفريط ترمنځ د تعادل خيال نه ساتو او د حـل پـر الرو فكـر نـه كـوو، مـوږ                      
افغانان دعمل اوعكس العمـل تـرمنځ تبـاه شـو، پوزيـشن او اپوزيـشن مـو                     

 .وسله وال دي، دواړه ډزې كوي او ترمنځ يې خلك وژل كېږي
د فكر او خوارۍ خلك يا نه لرو، يا يې لږ لرو، يا بهـر تـه تـښتېدلي، يـا يـې               

 .څوك غږ نه اوري او اهميت نه وركوي
د فكــر او خــوارۍ ايــستلو خلــك همــدا د درېيمــې الرې خلــك دي، چــې                      

دا وطن په څوكۍ، ټوپك او پېسو نه، بلكې  .  باالخره به افغانستان ژغوري 
 .په فكر، قلم او خوارۍ جوړېږي

ددرېيمې الرې الرويانو ته د سټېج وركولو لپاره د ليكنو دا لـړۍ پيـل كـوو           
او هيله ده چې هېوادوال مو مالوتړي او د قـدرمنو قلموالـو او روښـانفكرو        

 .نظريات مو پر سمه الره ورسيخ كړي، په همدې هيله 
 ....نور بيا

 
 پوهنمل حاجي محمد نوزادي

 
 

د زړه دناروغ９ په هکله 
 د يوې ＇７５ن３ پايل３

 
ــته چـــې مـــې دزړه بايپـــاس                   ترهغـــه وروسـ
ــو            ــوانو ډاكترانـ ــاركي زړه سـ ــات د ډنمـ عمليـ
پالس ترسره شوه ، دزړه درګونو دناروغۍ پـه        

اړوند چې هر نوى معلومـات درسـنيو دالرې تـر مـا پـورې رارسـيدلى دى ،                     
هغه مې په غور لوستى او تر وسه وسه مې يـې ژبـاړه دلوسـتونكو وطنوالـو              

 .سره هم شيريكه كړيده 
ــړ كــې مــې څورځــې وړانــدې د                               ــې      timer24پــدې ل پنامــه دنمــاركي ژب

 نيـټې پـه ګڼـه كـې د يـوې څېړنـې پـايلې تـر سـترګو                      2009-11-20ورځپـاڼې د    
دلته دڅيړنو موضوع دزړه درګونـو دوژونكـى نـاروغۍ پـه اړه ټاكـل            . شوې  

پـدغې څيړنـې    .  شوى او ددغې ناروغۍ څخه مخنيوى يې بنسټيزه موخه وه   
كــې د درملــو پــه توګــه كــارول شــوى مــواد داســې نــشه اى توكــي دي چــې                       

ډلــه كــې داســالم    اســتعمال يــې دځــان دنــشه كولــو پــه موخــه دمــسكراتو پــه          
خـو داچـې د درملـو پـه توګـه            .  سپيڅلي دين په كلكه غندلې اومنـع كړيـدي           

دعبادت دپاره دخپل ژوند دساتلو پـه مقـصد پـه لـږه انـدازه              )  ج (  دپاك اهللا  

ترې نه كار اخيستل روا دى او يا ندى ، زه يې په هكله هيڅ ويالى نشم او د         
ديني علماى كرامو څخه مې هيلـه داده چـې داسـالمي ارشـاداتو پـه رڼاكـې                   
پدې باره كې الزم معلومـات وليكـي څـو خـداى مكـړه مـومن مـسلمانان پـه                  

دغــه نــشه اى   .  نــاپوهۍ ســره دكبــيره ګنــاهونو پــه لــور تــشويق او ټيلــه نــشي            
توكي چې پدغې څيړنې كـې كـارول شـويدي ، الكـول دي او داهغـه څـه دي                    
. چې داكثرو طبي دواګانو په تركيب كې په يـوه ټـاكلې پيمانـه ګـډ شـويدي               
داشى همدارنګه په هغو دواګانو كې هم ګډ دى چـې پـه اسـالمي هيوادونـو           

زه پخپله پـدې كـاركې د تائيـد اويـا رد صـالحيت ځانتـه نـه                   . كې توليديږي  
 .وركوم بلكه دا كـار دعلمـاى كـرام صـالحيت ګڼـم او هغـوى تـه يـې پرېـږدم                          

الكــول (   :پــدغې ورځپــاڼې كــې دنومــوړې ليكــنې ســرليك داســې دى                              
او ترسرليك النـدى  )  په وړاندې ګټور دى  دنارينه وو دپاره دزړه دناروغۍ  

د اړونـدو چـارو مـاهران دا خـبردارى           :   (  په نـسبتا زيـږه خـط ليكـل شـويدي              
وركوي چې كه داډول درمل په ډيره اندازه استعمال شـي نـو داعتيـاد المـل             

 ).ګرځي او مضر پرېوځي 
را به شو پخپله ليكنې ته چې پښتو ژباړه يـې پـه النـدې كرښـو كـې وړانـدې                

 :كيږى 
كې راغلي دي چې كه نارينـه كـسان هـره ورځ الكـول          )  بي بي سي نيوز (  په     

دا .  وڅښې نو دزړه په ناروغيو يې داخته كېدلو خطر تر لويـه بريـده كمـيږي          
دا څيړنـې پـه     .  دهغو څېړنو پايلو ښودلې ده چې پدې اړوند ترسـره شـويدى            

 29ښځوباندې چې عمرونه يـې د       26000 نارينه وو او 15500هسپانيې كې پر   
ددغـو كـسانو څخـه      .   كلنۍ پورې وو ، سـرته رسـيدلي دي           69كلنې څخه تر   

ددوى د الكولو دڅښلو د عادت په هكله پوښتنې شوي او لدې نـه پرتـه يـې            
دلسوكالو په موده كې روغتيايي حالت هم په منظم ډول تر نظر الندې نيـول      

پــر پورتــه كــسانو بانــدى د څيړنــې پــر مهــال دوى پــه شــپږو                 .                شــوى دى   
ګروپونو وېشل شوي چې په لومړي ګروپ كـې يـې هغـه كـسان ټاكـل شـوي                     
چې هيڅكله يې هم الكول ندي څښلى او په شپږم ګروپ كې بيا هغـه كـسان      

 ګرامو څخه دزياتو الكولو دڅښلو سـره عـادت      90راغلى چې هره ورځ يې د    
 بوتـل واينـو     8 ګرامو نه زيات الكول په هفته كـې د        90په ورځ كې د . درلود  

هغه نارينه كسان چـې الكـول يـې پـه           :   د څيړنو پايلو وښوده.     سره برابر دى  
پـه كمـه    )  دوه سـانتي ليـټره     نـژدې (  شاټ     لږه پيمانه ياني هره ورځ يې تر يوه    

څښل ، دزړه پـه نـاروغيو بانـدې يـې د اختـه كيـدلو خطـر پـه                     ) ودكا(اندازه  
 11 څخـه تـر      3په هغو نارينه وو كې چې د ورځـې يـې د         .  ټيټ وو 35سلو كې  

پيكو پورې الكول څـښل ، پـه نومـوړې نـاروغى بانـدې يـې د اختـه كيدلـو                       
پـه څـيړنو كـې بيـا دښـځو پـه هكلـه د                .         پـورې كـم وو        50تر   كې خطرپه سلو 

ــود                        ــير يــې درل ــد توپ ــه وي او څرګن ــوړ ډول ن ــه ل ــايلې پ ــدې اړه   .  څــيړنو پ پ
دڅيړونكو نظر دادى چې دښځو ارګانيزم د نارينه وو په پرتله الكول پـه بـل          
شكل تجزيه كوي او ښځينه جنـسي هورمونونـه د ځوانـۍ پـه سـن كـې دوى                    

ډيرۍ ماهران بيا د دوا په پلمه پـه   .        ددغې ناروغۍ په وړاندې وقايه كوي  
دوى داسې داليـل وړانـدې       .زياته پيمانه دالكولو دڅښلو سره همږغي ندي   

كــوي چــې پــه زياتــه پيمانــه د الكولــو اســتعمال ديــو لــړ نــورو نــاروغيو د                     
دوى دا خــبردارى هــم وركــوي چــې ددغــې         .  پېــښېدو المــل ګرځيــدالى شــي      

څېړنې د نتيجو څخه بايد په ډيراحتياط كارواخيستل شـي او نارينـه بايـد             
ددغې ناروغۍ د خطر كمولو په هيلـه د الكولـو و ډيـر اسـتعمال تـه زړه ښـه                    

 د ژباړنى پاى . نكړي 
 

 :         د ژباړونكى يادونه 
     زه پخپله هم ددغې وروستۍ ډلې پوهانو سره همږغى يم چې نارينـه بايـد           
كه ددرملو په موخه هم وي ، د الكولو د زيات استعمال نـه ډډه وكـړي ځكـه                
برســېره پــر دې چــې داكــار پــه الكولــو بانــدې د روږديــدو او اعتيــاد خطــر                    
زياتوي ، د ډيرو الكولو استعمال دوينو فشار پـه لـوړه كچـه جګـوالى شـي               
چې دروغتيا او په ځانګړې توګـه د زړه پـه نـاروغۍ بانـدې د اختـه كـسانو                       

 .دپاره ډير خطر رامنځته كوي 
 پاى      

  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３ 
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 ناروې دژوند كولو لپاره بهترين هيواد دى

 حبيب اهللا غمخور: رو،     ژباړونكى . روس بالت 
په هغه رپوټ كې چې دملگرو ملتـو دسـازمـان      )   3داكتوبر (دشنبې دورځې  

لــخــوا خــپــور شــو داســتــوگــنــې لــپــاره نــاروئ پــه نــړۍ كــئ تــر ټــولــو ښــه                          
 .هيوادوپېژندل شو 

ليكي چې  پدې خپاره شـوي لـيـسـت        mixnews.lv د درويتردخبرپه حواله   
 ځـاى كـې قـرار          46 ،ليتـوانـيـاپـه       40 ،استونې په  48كې دالتويا هيوادپه   

 .لري 
 ز   2007دملگروملتو دسازمان اړونده ادارې لخوانوموړې څېړنه اوبرسي د        

كال دهيوادونودكورنيو دتوليـداتـو دټـولـيـزي كـچـې يـاپـه بلـه اصـطـالح                          
دسړي پر سردملي عايداتواوداوسېدونكودعمر داوږدوالـي  پـه نـظـركـې                 

 . نيولو سره ترسره شوې ده  
دهغومعلوماتو اوفكټونوله مخې چـې دنـړيـوال اقـتـصـادي بـحـران څـخـه                      
وړاندي راټول شوى وه  پـه نـړۍ كښـې تـر ټـولـو هـيـوادونـو پـه نـاروې ،                                    

 .استراليااو اسلنډ كې  داوسېدونكودژوند كچه  لوړه ښودل شوې ده 
همدا ډول په ټوله نړۍ كښې دژوند بدترين شرايط اوټيټه كچه دنـايـجـر او                 

 .افغانستان اوسېدونكي لري 
البته په ځېنو برخو كښې التويا لوړمقام تر السه كړى ، دبـېـلـگـې پـه تـوگـه                         
پدې څېړنه كې  په گوته شوېده دالتويا دهغواوسېدونكو چې عـمـر يـې تـر                    

 . په سلو كې يې  لوستل اوليكل كوالى شي )) 99،8((  كال اوچت دى 15
نيويارك تايمزهم ديوې امريكايي نشريې په توگه په خپله گڼه كښې پـردې           

 . اقرار كوي چې افغانستان  دنړۍ يوله غريبترينوهيوادوڅخه دى 
 :دژباړونكي  يادونه 

تر كومه ځايه چې دامطلب دالتوياپه ډـلـه ايـزو رسـنـيـو كـې خـپـوراومـالـه                           
 .روسي ژبې نه ژباړلى ځكه خودالتوياپه اړه څوځله يادونه شوې  

زما موخه ددې ژبا ړې څخه داده ترڅوافغان  چارواكي  دې ټكي ته مـتـوجـه                 
شي چې دټولوغولونكو تبلېغا تو اوله بهرنه نه مـيـلـيـارډنـو ډالـرو راغـلـو                       
اوگويا دافغانستان په بيا جوړونه كښې دمصرف شوو پيـسـو سـرۀ بـيـاهـم                   

اونړيواله ټوـلـه بـايـد هـم          .   افغانان دنړۍ تر ټولو دژوند كولو بدشرايط لري       
بايد دملگروملتو دغې څېړنې اودهغوى پـايـلـو تـه جـدي پـام واړوي چـې                       
دخپلو هيوادو داوسېدونكو دخولو اوزحمت په قيمت  راټوله  شوې مالـيـه        
ولې دومره بې ځايه اوبې گـټـې مصـرف شـي؟ چـې د مـيـلـيـارډونـو ډالـرو                             
ترلگښت وروسته بياهم  ټوله نړۍ كښې افغانان  تر هر چازيات  دژونـد پـه                 

 بدترينو اوخوارو شرايطوكې شپې او ورځې سباكوي ؟
ايا غربي نړۍ او امريكاددې لپاره راغلې وه چې داتو كلونو په تېـرېـدوسـره      

 بياهم موږ شاته پاته هيواد اودپاى لخوا لومړۍ مقام  ولرو؟

دپر مختللي  اوغښتلي اقتصاد لرونكـي هـيـوادوسـره ددوسـتـۍ اونـږدې                   
 اړيكو پايله همدا وي ؟؟؟

امريكااواروپايي ټولنه ددغه خپاره شوي رپوټ نه وروسته دخپلو هيـوادو       
خلكو ته په څه او څنگه قناعت وركوي ؟ چې ددوى پيسې څه شـوې ؟ دڅـه            

 لپاره اودچاپه گټه ولگېدې ؟؟؟ 
داچې ويل كېده افغان ولس ته  دبنسټپـالـو،غـلـو،داړه مـارو،دمـوكـراسـى                
دښمنو ، ټوپكساالرو، هيرئينو دپـټـو او ښـكـاره سـوداگـرو، دكـوكـنـارو                       
درواجوونكو، دعلم اوعرفان ددښمنانوڅخه نجات وركوو، اوافغـانسـتـان          
به ډير ژريوپر مخ تللى هيوادوي ، دا دغه پر مختگ تاسو غوښت ؟  تـاسـو           
داټولې پيسې او وسلې ددې لپاره ولگولې چې په وسلو شـړلـې  پـر وسـلـو                    
بارگاډوبيرته په مختلفو بهانو اومختليفونومونويوځل بيا دولتي واك تـه        

 ورسوئ اوخپله ددې ځاى نه پښې سپكې كړئ؟ 
كه داځل موپه هره بڼه اوهرنامه دغه ددموكراسۍ غولـېـدونـكـى نـيـم بـنـده                 
بهير ناكام  اوافغان ولـس مـوبـيـادپـردې شـاتـه  خـپـلـوسـاتـلـو مـالتـړو او                                
خواخوږوته پرېښود پايله به  يې په ټوله نړۍ كښـې دبـربـريـت اوتـرهـگـرۍ                      
خپرېدل ،ددموكراسۍ اوتمدن پر خالف ددتېروپېړوپه دودقـدعـالـم وي ،              

 .دنيويارك پېښه به په سترگوپورې رانجه كړى 
نړيوال بايد پدې پوه وي چې دافغان ولس په وړانـدې اخـالقـي اوحـقـوقـي                

له يوې  خوائې داله خلكو بـېـگـانـه دولـت پـه مـخـتـلـفـو                         . مسئوليتونه لري   
مرحلو پر خلكو وروتپئ اودبلې خوا اوس  داسې ښكاري  لـكـه شـورويـان                     

 .دپښو سپكېدولپاره دوړو پزه ځانته جوړوي 
زما داخبرې ددې معنا نلري چئ زه دبېگانـه وو لـه شـتـون سـره مـوافـق يـم                            

،خوڅښـتـن اوس زمـوږ        
ــه              ــت ت ــال ــه ح ــس دغ ول
رسولپ ،دومره خوار او     
ــو               بــې وســه كــړى كــه ي
بېگانه وځي نو دابل بيـا       
ــې         ــټـــ ــړى اومـــ ــالتـــ مـــ
رانغښـتـى ورتـه نـاسـت          

ځكه نوبايد نړيوـلـه     .   دى  
ټــولــنــه دافــغــانســتــان          
دمســئــلــې دا ســيــاســي         
عادالنه حل  الره ولـټـوي       

چي له يوې خوادافغان ولس دستونزودهوارى  اودبـلـې خـوادبـهـرنـيـانـو د                  
 .ابرومندانه  ستنېدو لپاره امكانات  برابر شي 

زموږ هيوادوال  بايد پدې پوه وي دغه منډې ترړې چې همدا نن دبهرنـيـانـو            
اوافــغــان چــارواكــو لــه خــوا روانــې دي  زمــوږ دهــيــوادراتــلــونــكــې لــه                          

 . نوروبدو،اوخورا زورونكوبدبختيواودهيواددبربادۍ په لوردرومي 
دلته دډيرې بدو اوافغان دښمنه،دسيسو  اوپالنونودطرحـو اوپـلـې كـېـدو             
لپاره مرموز كارونه ترسره كېږي ،هغه چې پرخپل هـيـواد او دې زوريـدلـو                 
هيوادوالوئي زړه خوږېږي اوسالم وجدان لري بايد دغو لومواودسـيـسـوتـه           

دا ډيـرد شـرم ځـاى دى چـې پـه خـبـرو اوسـيـاسـي                           .   جدي پامـلـرنـه وكـړي          
تبصروكې هغه دچا خبره دنړۍ ټولو جمهوررئيسانو او سيـاسـتـمـدارانـوتـه                
عقل ښيواوتر هر چا ځانونه پوه اوهوښيار بولو، خوخپله  مـودسـفـر اومـزل             
مرهټۍ په خټو كښې بند اودادى يوځل بيادملگروملتودسازمان په كـلـنـۍ       
څېړنه كښې ثابته شول چې دافغان له بېغورۍ نه افغانستان دنړۍ تـر ټـولـو                
شاته پاته هيواد اواوسېدونكې يې دنړۍ تر ټولو بـدبـخـت  اوپـه خـواريـو                       

ياپه بله اصطالح په ټوله نړۍ كښې تر افغان غـريـب     . ككړ انساني ژوندلري   
 .او بېچاره نشته 

پدې هيله چې افغانان په ځانگړي توگه چيزفمـه اوهـغـه چـې تـوان لـري دا                         
ماته كښتۍ ددرياب غاړې ته ورسوي په خپل مسؤليـت پـوه اوخـپـل دبـام                    

 .واوره دنوروپر بامو ونه غورځوي ،يوه گوته بل چا اوڅلورځانته ونيسي 
 ومن اهللا التوفيق

  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３ 
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 دهندوستان سېالب  پنځه ميليونه وگړې
  بې سرپناه كړل

 :نوى ډهلي 
دډيــرو تــېــزو اوبــې ســاري         
بــارانـــوداورېـــدوـــلـــه املـــه      
ــا او           ــاكـــــ ــاتـــــ ــارنـــــ دكـــــ
اولتراپرديش  په ايـالـتـونـو        
دسېالبـودراتـگ پـه پـايلـه          

 كسـان    250كښې لږ تر لـږه          
وژل شـــوي اوتـــر پـــنـــځـــه            
ميلـيـونـه زيـات كسـان بـې             

 .كوره شوى دي  
دكارپوهانو په وينا پدې سيمه كښې داوروستي  سېالب  پـدې وروسـتـيـو         

 .لس زره كالوكښې  يو بې ساري سيالب  وو
 قـريـوتـه       400ددې سيالب په پايله كې يوازې دآندراپرديش  په ايالت كښې          

سخت زيان رسېدلى ،همدا ډول د كورنول، محبوبنگر، كريشنا و گـونـتـور         
 .سيموته هم زيات زيان اوښتى دى 

هغه باران چې يوه  اونۍ وړاندې  دآندراپرديش په ايالت كې پيل شـوى ،د                
 مـلـي     30زيات اورښت له كبله  په ځيـنـو سـيـمـو كښـې داورښـت كـچـه تـر                           

 .متروپوري رسېږي  
تر اوسه په ميليونوهكتاره  زراعتي ځمكې دهـغـه جـمـلـې نـه دكـارنـاتـاكـا                      
دنيشكر زراعتي ځمكې چې په  هـنـدوسـتـان كښـې دبـورې دريـم تـولـيـد                            
كوونكې سيمه  شمېرل كېږي له منځه تللـي ،داويـره شـتـه چـې پـد ايـالـت                          

 . كښي به دبورې دتوليد كچه راټيټه شي 
هــمــدا ډول وړانــدويــنــه كــېــږي چــې  دآنــدراپــردېــش پــه ايــالــت كښــې                             
. دجوارودكښت  دحاصيالتوكچه به تر يوميليون ټـنـه پـورې راكـمـه شـي                         

داپـداســې حـال كــې ده چــې ددغـه دو ايــالـتــونــودزراعـتــي ځــمـكــوڅــخــه                         
 . په سلوكې دجواروحاصالت تر السه كېږي  35دهندوستان 

 254 زيات نظامي ځواك ،شپږهليكوپـتـري ،زر نـفـره  آب بـازان ،                 550تر  
وړې كښتۍ په مصيبت ځپلو سيمو كښې دچوپړ او مرستې  رسـولـولـپـاره           

 زره كسان دخطـر لـه     200مرسته رسوونكو تر اوسه . په دنده گمارل شوى دي  
 موقتي مركزونوكښې ځاى پر ځاى كـړي    1200ځايه راايستلي ،اوهغه يې په  

 .   په زياتو قريو كښې بېړنۍ حالت اعالن شوى دى 100همدا ډول  تر . دي 
 پاى       
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ايراني توغنديو د نړيوالې ټولنې په 
 اعصابو لوبې وكړې 

 
تهران يوځل بيادنړيوالي ټولنې صبر او     
ــر                       ــتـ ــل  او د سـ ــويـ ــه وآزمـ ــلـ ــوصـ حـ
پيغمـبـرڅـلـور پـه نـامـه د دغـو پـوځـي                     
تطبيقاتو په يوې برخه كې ئې ددوشنبې       

 سهار وختي يـې    28په ورځ دسپتمبرپر    
څـلــور دمـنــځــنـۍ واټــن  ويشــتـونــكــې             
توغندي  اوهمداډول  دشهـاب درې پـه          
نامه  ئـې  دلـيـرې واټـن  ويشـتـونـكـې                     

ــل          ــوغــنــدوي وآزمــوي شــهــاب درې    .   ت

پسـلـه هـغـه  دايـران            .   كوالى شي په اسرائيلو كښې هدف له مـنـځـه يـوسـي               
پوځيانو سونگ د جامدو موادو څخه جوړه  يـوبـل دوه پلـه يـي تـوغـنـدى                      
دسجيل توغندى په نامه دتوغولوآزمايښت په بري تر سره كړ  دا تـوغـنـدى            

 . كيلومتر ه ليري واټن  په نښه كوالى شي  2000هم 
پـه  )   2( اوشـهـاب دوه    )   1( دشهاب يـو   )   27دسپتمبر( ايران ديكشنبې په ورځ  

 كـلـيـومـتـروپـه واټـن  اهـداف پـه  نښـه  كـوالى شـي                                700 او 300نوم  چي د 
توغندى  وآزمويلې ، د راپورونو له مخې دغه توغندي څو ډوله سـرګـلـولـې      

 .ليږدولى شي 
د ايران دپاسداران  انقالبي د هوايي ځواكـونـو قـومـانـدان جـنـرال حسـيـن                       

توغنديو توغـول پـه بـري سـرتـه ورسـېـدل اوپـه نښـه شـوى                         : سالمي وويل 
 . ځايونه ئي وويشتل 

تر دغه وروسته ددوشنبې په ورځ ايران يوبل توغندى د شهاب درې په نامـه         
ليرې واټن ويشتونكى توغندى چې ويل كـيـږي دوه زره كـيـلـومـتـره واټـن                  

ايراني پـوځـيـان  وايـي داتـوغـنـدى تـر پـخـوانـيـو                         .   وهلى شي هم وآزمايه       
طوغنديو ډير دقيقې  اوله تخنيكـي پـلـوه پـه جـوړېـدوكښـي ئـي  لـه نـيـو                               

پوځي  كارپوهانو په وينا داډول توغـنـدى    .   سيسټمونونه  استفاده شوې ده    
 .دفارس په خليج كښې دامريكا پوځي اډو ته گواښ بلل كېداي شي  

 
 محمد نعمان دوست 
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 !اى د خداى نيازبين پيغمبره 
 !تعبير كونكيه   اى د خوبونو رښتنيه

  .كې د كوم بندي خوب تعبير كړى و ، رښتيا شو  تا چې د مصر په زندان
تـرې     تا د هغه زنداني سړي خوب چې پر سر يې د ډوډۍ شكور و او مرغانـو           

،    پـه دار بـه وځـړول شـي               تښتولې وي ، تعبير وكړ چې عمر يې ختم دى او       
 .رښتيا هم همداسې وشو

 !تر ټولو انسانانو حسينه پيغمبره   اى
     .موږ هم يوه رښتني تعبير ته اړتيا لرو

 .خلك ډوډۍ تښتوي  زموږ له السونوهم
 . زموږ په نوم راغلې د سوال پيسې د څو جنابانو جېبونو ته ځي

موږ په تڼاكو السونو ګټلې پيسې د دې لپاره وركوو چې په عريضـه مـو يـو               
 .تش السليك وشي

له موږ نه په هغو ادارو كې هم پيسې اخستل كېږي د كومو په ديوالونو چـې   
 .لـيـكـل شـوى وي           )   االيـه    . . .   و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالـعـدل     ( 

 !نيازبين پيغمبره   خو اى د خداى ج
 دا خوب نه دى  

 .دا هر څه دلته په ويښه كېږي 
 د دې تعبير له چا وغواړ ؟

موږ په داسې زمانه كې ژوند كوو چې په ډېرو رښـتـيـنـو يـې هـم بـاور نشـو                       
 .كولى 

 .خو كه موږ ستا په تعبير قياس وكړو نو دوه نتيجو ته رسېږو 
 !يا زموږ د ولس عمر ختم دى او يا د دې نظام  
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 عبدالرحمان حبيب زوى
 
 
 
 
 
 
 

اختر د خوشالۍ او خوښۍ جشن ته وايي،چې د نړۍ ټول مسلمانان يـې پـه                   
كال كې دوه ځلې د درې ورځو په لړ كې لمانځي،خو افغانستان كې په غـيـر              

د اخـتـر د لـمـانـڅـنـې              . رسمي توګه د اختر جشن يو څو ورځې ډير لمـانـځـي            
د افغانستان پـه مـركـزي واليـت         . دودونه په هره سيمه او مينه كې توپير لري   

لوګر كې خلك د اختر په لومړۍ ورځ راټول شي او تر لمـانـځـه وروسـتـه پـه            
جومات كې هر سړى له خپل كور څخه يو څه راوړي او له نورو كليوالـو سـره      

بيا ټول خلك خپلو هديرو په لوري ځي او خـپـلـو      . په كډه د سهار چاى څښي     
مړو ته دوعاوې كوي،كله چې دا مراسم سر ته ورسيږي نو بيا هر قوم تـر هـر            

 .څه د مخه تر ټولو مشر او سپين ږيرې كورته په يوځايي توګه ورځي 
تر دې دودونو وروسته د اختر ډوډۍ ده چې دا هم ځاتـنـه مـراسـم لـري هـغـه                    
داسې ده چې تر اختر د مخه د كلي خلك سره راټول شي او دا خـتـر د ډوډۍ          
مراسم په كورونو ويشي يانې مشران پـريـكـړه كـوي د اخـتـر لـومـړۍ ورځ                          
دغرمې  ډوډۍ به د فالني كره خورو او د ماسخوتن ډوډۍ به د بـل كـلـيـوال               
كره خورو په دې ډول د اختر د غرمې او ماسخوتن ډوډۍ په په درې څـلـورو             
ورځو داسې ويشل كيږي،خو له بده مرغه چې د اختـر د ډوډۍ دود يـوازې               

 .په نارينه وو كې دود دى او ښځينه ترې محرومې دي
خو د افغانستان په سويل ختيځ يوه بل واليت پكتيا كـې د اخـتـر د ډوډۍ                

دوى د كلـي  . دود داسې دى چې د كلي ټول وګړي په يوه كور كې ميلمانه وي     
ټول كورونه سره ويشي په داسې توګه چې پنځه كـوره پـه غـرمـه كـې د يـوه                     
كور ميلماني وي او پنځه نور كورونه بيا په ماسخوتن كې دبل كليـوال كـره          
ميلمانه وي او ترې څلورورځو پورې دا لړلى روانـه وي او كـال پـه كـال دا                     
نوبت نورو كورنيو ته اتقال كوي خو ددې مـيـلـمـسـتـيـا تـوپـيـر لـه لـوګـري                             
ميلمستيا سره په دې دى چې پّه دغه اختريزې ډوډۍ كې ښځينه خـپـلـوانـې              

او په ګډه سره ډوډۍ خوري او يو بل ته د اختر مباركي وركـوي         . هم برخه لري  
 .په دې ميلمستيا كې كوربه او ميلمه ټول نږدې خپلوان وي

زمونږ د ګران هيواد افغانستان په ځينو نورو سيمو كې د اختـر پـه لـومـړۍ                     
ورځ ځانګړې تفريحي ميلې وي لكه نښې ويشتل،د موسيقۍ بنډار ډولونه       

ډا ډ،ل دودنه په سويلي سيمه كې ډير    . وهل كيږي او ځوانان ورته څڼې اړوي      
د برې پښتوتخوا په ډيره اسماعيل خان سيمه كـې د ځـانـګـړو         .تر سره كيږي 

ميلو دود  اوس هم ژوندى دى دا ټول دودنـه زمـونـږ د لـرغـونـې كـولـتـوري                         
هيواد وياړنې دي او پرته له شكه چې د افغانستان هره برخه هم دې تـه ورتـه         
يا تر دې ال ښه اختريز دودنه لري خو كه د بهرنيو كولتوري يرغل مـخ نـيـوى          
وته شي نو ډير ژر به ددغو ښو او با ارزښته كولتورونو ځاى بـه د ودونـو او          

ځكه افغانان تر خـپـل ډول نـه د              . زوكړې د كاليزو مراسم به يې ځاى ونيسي       
 .پرديو ډولونو ته ښه ګډيږي

اوس دې ټكي ته راځو چې ځينې دودونه پّه افغانستان كې په ټوليـزه تـوګـه                 
د اختر په هر هغه څوك چې له يو بـل    . يو ډول تر سره كيږي لكه د احتر لمونځ   

نه خپه يا دښمن وي سره پخال كيږي او كه سره پخال نه شـي نـو نـور خـلـك                       
ى و كـولـتـوري روايـت       . هڅه كوي څو د دوو مرورو تر منځ جوړجاړى راولي     

هم ګـډون كـوي     )   ع( داسې دى چې وايى د اختر پّه لمانځه كې حضرت خضر         
او كله چې لمونځ پاى ته ورسيږي او د روغ بړ او اختر مباركۍ وخت شي نـو           
په دې وخت كې خضر ځان ديوه چا د دښمن په څيره كې جوړوي او خپل ځان              
هغه ته ورښكاره كـوي او ورنـژدې كـيـږي او غـواړي چـې ورسـره روغ بـړ                               

خو كه هغه كس چې خضر ورته د دښمن په څيره ښكاره شي كه له روغ   . وكړي
بړ څخه ډډه وكړي نو ډير زيات تاوان به وكړي هغه ځكه خلك وايي چـې پـه          
دې ورځ كه څوك د خپل دښمن سره روغ بړ وكړي نو د ښى الس غـټـه ګـوتـه                    

دې ومروړي د غټې ګونې هډوكى يې نه و نو پوه دې چې دا د ده دښـمـن نـه                    
دى بلكې خضر ع سالم دى او په هغه شيبه چې هره غوښتنه څـوك لـه خضـر               
عليه سالم څخه وكړي خداى يې په نصيب كوي او د نړۍ نيكـمـرغـه انسـان                

 .ګڼل كيږي
د پښتو ګړنيز ادب په لنډيو كې هم اختر د دوو مرورو د پـخـال كـيـدل ورځ                   

 .ګڼل شوې ده
 

 اختر ته ځكه خوشاليږم
 چې مرور اشنا به ماپخال كوينه
 اختره ډير دې احسان مند يم

 چې مرور اشنا مې غيږې له راځينه
 اختره څومره بختور يې

 چې دوه ياران يو بل ته غيږې وركوينه
 اختر يو لويه خوشاله وي

 چې زړونه اخلي پرې د عمر پيوندونه
 

د اختر بل دود دادى چې شتمن كسان وركې خپل ذكات وباسي په كـلـي او                  
بانډو كې دود دا دى چې خلك خپل ذاكات او سرسايه  د دې پـر ځـاى چـې                     
بيوزلو او غريبانو ته وركړي د جومـات مـال امـامـانـو تـه يـې وركـوي چـې                            

پر دې برسيره خلك د جـومـات مـال        . اسالم او ماليانو ته د درناوي بيلګه ده   
ته د اختر مباركې په ډول د خپلې وسې په اندازه پيسې ،څوك دسـتـمـال او               

دا دود د كوچنيانو په فوكلوريك ادب كـې  . څوك چرګان او يا كالي وركوي     
 لكه. هم ياد شوى دى

 اختر دى بختور دى
 د مال كره چورګوړى خېټور دى

 يا په دې لنډۍ كې
 خوله د مال د لور مزه كړي

 د سرسايې چرګان يې ډير خوړلي وينه
 

اختر د ددوو زړونو د يوځاى كيدو ورځ ده او له زړونو څخه د كركې د شړلـو           
 .او د مينې د جونګړې د جوړولو ورځ ده
 

 اختر نژدې ده ياره راشه
 مباركې به يو او بل له وركوونه

 
اختر د دوو مينانو د ليده كاته ورځ ده او چې په دې ورځ كې د دوو مـيـنـانـو            

ليده كاتـه ونـه شـي نـو            
 .هيڅ اختر يې نه بولي

اختر به وي جانان به نه 
 وي

ه ته ورک ک７ې ب３ يخدا
 ديدنه اخترونه

 اختره تل تر تله اوس３
چ３ د ب５لتون په کور    

 رونهيک３ تر مر－ه وي و   
 

هــيلــه ده چــې ســږ كــال          
لوى اختر په هيواد كـې      
د ټولنيز ټيكاو او نـيـاو    

 .شږم وي 
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 محمد حسن حقيار
 

 اختر داسالمي امت دټولنيزې خوښۍ ورځې ؟
 

 هجـري لمريزكـال دلـوى اخـتر دلمـانځلو پـه              1388دادى دنړۍ مـسلمانان د    
افغان مسلمان ولس هم داسالمي نړۍ دسـترې كتلـې ديـوې         . درشل كي دي  

برخې په توګه دنېكمرغه لوى اختر له ورځوسره مخ كېږي او حق لري چې دا     
دايواځې افغانان او په ټوله كې مسلمانان نـدي  .ورځې په خوښيو ولمانځي    

چې داختراو دخوښيوځانګړې ورځې لري بلكې ، هر قوم ، هر ملت ، هردين     
 .او مذهب ځانته دديني او ملي خوښيو ځانګړې ورځې لري

خوافغان ولس پداسې حال كې له دې ورځوسره مخ كېږي چې تربل هروخـت      
يـې ژونـدډېر نامطمئنــه ،هېـواد يــې ډېرناامنـه ، اقتـصاديې ډېركمـزورى ،                  
هيواد يې دپرديو لخوا له ګواښ سره ډېر مخ او ديـوې شـېبې مطمئـن ژونـد             

هره شېبه ورسـره وېـره وي چـې اوس بـه يـا دبـي دوه پنځـوس                     .  هيله هم نلري   
دبمبار او يادكوم بهرني دټوپك ښكارګرځي او يابه دكوم سرتېري بريد پـه       

 .پايله كې هغې دنيا ته كډه كوي 
ددې ټولـــو اندېــــښنو او پرځـــاى تشويشونوســـره ســـره بيـــا هـــم داخترپـــه                 
خوښــيوكې ګــډون كــول داهللا امــر دى او مــسلمانان بايــدپخپل دې مذهبــي               

اختركوم شخصي رسم او يا دكومې ځـانګړې قبيلـې     .جشن كې ونډه واخلي   
دود ندى بلكـې دټـول اسـالمي امـت ګډاسـالمي كلتـور اوګـډديني او بيـن                     
ــې                      ــاردي چــ ــه پكــ ــسلمانانو تــ ــو مــ ــه ټولــ ــشن دى نوځكــ ــالمي جــ االســ

 .دادخوښۍورځې په ګډه ولمانځي او له خوږويې خوند واخلي 
لوى اختر هم دهغو ورځو په ډله كې دى چـې اسـالم پكـې مـسلمانانو تـه پـه                   
ستر ازمېښت كې دبريا په بدل كې دشكرانې په توګه په خوښ اوسـېدلو او          

 .ددې ورځې په نمانځلو امر كړى دى 
څرنګه چې داهللا جل جالله په هركار كې حكمت وي نو داختر په خوښۍ كـې      
هم داهللا جل جالله ډېر حكمتونه او ډېر بركتونه نغښتي دي ، مثالً شتمن او   
په نس ماړه مسلمانان بايد له نېـستمنو او بېوزلـو سـره مرسـته وكـړي، بـې                    
وسه او نيـستمن ګاونـډيان يـې پـه يادشـي، لـه هغـو سـره پـه مرسـتې كولـو                          

 .هغوى هم په دې خوښۍكې ورګډ كړي 
داخــتر غوښــتنه داده چــې بايــد دژونــد لــه ســتړ و څــو شــېبو څخــه راحــت،                     
نشاطت او روحي او جسمي تفريح ته مخ وكړو ، څوشېبې ددنيـا غمونـو تـه            

 .شا او ددنيا له مشروعو خوښيو خوند واخلو
خو بايد پام مـو وي چـې پـه اخـتر كـې نيـستمن او اړ خلـك هـېر نكـړو ، لـه                            
هغوى سره مرسته زموږ ديني او اخالقـي فريـضه ده دسرسـايې دوجـوب او                 
دقربانۍ حكمت دادى چې چـې بايـد نيـستمنو تـه دازمينـه برابـره شـي چـې                     
داخــتر پــه خوښــيو كــې ګــډون وكــړي ، اســالم وايــي چــې ددې خوښــيو لــه                    
مزيتونو څخه بايد ټول برخمن شي ، ټـول خلـك كـه هغـه نيـستمن دي ، كـه                     
شتمن دهرقوم او هرې سيمې چې وي بايد په دې خوښـيو كـې ګـډون وكـړي             

نوراځـئ چـې پـه دې       .  اواسالمي ټولنه دې ورتـه دګـډون زمينـه برابـره كـړي                
خوښيوكې نادارو او نېستمنو ته هم دګډون زمينه برابره او په دې ډول داهللا    

 .ج رضا ترالسه كړو
ښه مسلمان هغه دى چې داهللا جل جاللـه درضـالپاره لـه خپـل سـر ، اوالد او                    

 .شتمنۍ هر څه څخه تېر شي 
همداراز داختر بله فلسفه او غوښتنه داده چـې مـسلمانان بايـد ددې ورځـو                
په خاطر له خپلو نورو مسلمانانو وروڼو سره ددښـمنۍ، حـسد او كيـنې پـه                 

 .اور ددوستۍ او ورورۍ اوبه وشيندي
زړې ترخې خاطرې هېرې كـړي او لـه سـره د ورورۍ پـه فـضا كـې نـوى خـوږ                          

 .ژوندپيل كړي
د اخترپه لومړۍ ورځ دلمانځـه داداكولـو مهمـه موخـه داده چـې مـسلمانان                   
ديوبل له ستونزو ، حـال احـوال ،دردونـو ،خوښـيو څخـه خبرشـي ، وروري                     

نړيوالو تـه خپـل وګړنـيز قـوت او بيـن االسـالمي وحـدت                  . اويووالى وښيي   
درمـــضان پـــه مياشـــت كـــې خلـــك پـــوره يـــوه مياشـــت داهللا              .  څرګنـــدكړي  

ــسي                             ــل جن ــه خپ ــه څــښي او ن ــه څ ــوري ، ن ــه خ ــه څ ــه ورځ ن درضــالپاره ټول
او پـه لـوى اخـتر كـې هـم قربـانۍكوي دخپـل سـتر نيكـه او                       .   غرائزخړوبوي  

دانبياوو د سـاالر حـضرت ابـراهيم ع الره ژونـدۍ كـوي نوپـه اخـترونو كـې                       
بايد خوښي او خوشحالي وكړي ،داهللا هغه نعمتونـه چـې السـته ورتلـل يـې               

 .ورته اسانه وي بايدوخوري او په خوښيو كې ګډون وكړي 
نو راځئ چې مـوږ او تاسـو هـم داخـتر لـه غوښـتنو سـره سـم لـه نيـستمنو او                            
بېوزلو سره مرسته وكړو، دلوېدلي الس ونيسو، هغوى ته هـم ترخپلـه وسـه         

 .داختر په خوښيو كې دګډون زمينه برابره كړو 
راځئ چې ددې مباركو ورځو په خاطر له هـر ډول دښـمنۍ څخـه الس واخلـو             

 .هغه كه شخصي او كورنۍ دښمنۍ دي اوكه سياسي مخالفتونه
راځئ چې نور دخپلو ورونو وينې تويې نكـړو، راځـئ چـې نـورې دځوانانـو                  
جنازې ونه باسو، راځئ چې نور دادردېدلې او رنځېدلې مېرمنې كونـډې ،          

 .بورې او بې وروره نكړو 
راځئ چې نور دنورو په لمسون او دنورو دخوښۍ لپاره لـه خپلـو معـصومو          

 .كوچنيانو دهغوى دپلرونو له عاطفې او مينې ډك سيوري وانخلو
زموږ په اند جنـګ او جګـړې دروانـې جګـړې دحـل الر نـه ده او دقـضيې او                         
جګړې دواړه اړخونه بايد دزور او ټوپك له الرې دبلې خوا دحذف كولـو او    

 له منځه وړلو هڅه ونه كړي
داختر ورځې دخوښـۍ ، پخاليـنې ا وورورۍ ورځـې دي نـو دجګـړې دواړه                   
خواوې بايد دهمدې ورځو په خاطر له جګړو او دمـسلمان ورورلـه وژنـو او              

 .دخپل هېواد له كنډر كولو څخه خالص واخلي
نور دې دپرديو دخوښولولپاره دخپل ورور وينې نـه تويـوي، نـور دې دواړه            
خواوې داسې زمينې نه برابروي چې پـه نتيجـه كـې يـې زمـوږ ويجـاړ وطـن                      
نور هم وران شي، دوينو د تويولوپر ځـاى دې لـه خپلـې سـتونزې دتفـاهم او               

 .مذاكراتو له الرې حل كړي ،دجګړې عوامل او پلمې دې له منځه يوسي 
زموږ په فكر صبر، زغم او تفاهم دروانې جګړې دحل ښـه الره ده او مـوږ هـم            
بايد همدا وسله وكـاروواو كـه لـه دې وروسـته څـوك يواځـې پـه جګـړې او                      
وينو تويولو اصرار كوي نو په دې دې پوه شي چـې افغـان مـسلمان ملـت بـه               

 .يې هېڅكله هم معاف نه كړي او تاريخ ته به هم سپين مخ ونه لري 
له دولت څخه هم زموږ غوښتنه داده څرنګه چې افغانستان دټولـو افغانانـو       
ګډ كـور دى نـو دهمـدې ا صـل لـه مخـې بايـد ټولـو افغانـانو تـه لـه هـر ډول                                
استثنا پرته په خپله خاوره كې داوسـېدلو او خپـل ولـس تـه دخـدمت كولـو                

 .زمينه برابره كړي 
ــه                      ــواد ت ــل هې ــه خپ ــشتو مهــاجرينو ت ــو هېوادوكــې مې ــه پردي ــت بايدپ دول
دراستنېدو زمينه برابره او اوزګارو خلكو ته چې دكورنـۍ او بچيـانو نفقـه           

 .ورپه غاړه ده كار او روزګار ومومي 
داحقيقت دى چې ښوونه او روزنه ددنيا او اخـرت د بريـاليتوب لپـاره ډېـره              
مهمه ده او له زده كړې پرته هوسا ژوند ناشونى ندى خو زموږ ډېر كوچنيـان    
تراوسه هم له زده كړې ،ښوونې او روزنې څخه بې برخې دي نو دادحكومـت      
دنده ده چې دهېواد ټولونارينه او ښځينه كوچنيـانو تـه دښـوونې او روزنـې            

 .مناسب شرايط برابر كړي 
. په پاى كـې خپلـو ټولوهېوادوالـو تـه دنېكمرغـه لـوى اخـتر مبـاركي وايـم                       

 .هوسا، ارام ، او په خپل كوراو وطن كې خوښ ژوند ورته غواړم
 

 فريد بزګر
 !ښاغلي كرزي ته

 
 !د ولسمشرى منصب دى بيا مبارك شه

هيله ده چې تيرو پنځو كالو در ته دوسـت او دښـمن ښـه درپيژنـدلى وى، زه               
نه پوهيږم چي تاسى ته د ملت غږ په څه ډول در رسـيږي، هغـى تـه بـه څومـره             

) غ(يـا يـوازى     )  و(نور رنګونه وركول كيږي، ښايى د ولس غږ څخـه يـوازى       
او يا ممكن له دى څخه ډير كم يى تاسى تـه درورسـيږى، هغـه           )  ل(يا يوازى  

 .هم د هغو وګړو چى تا ته نږدى د غږ رسولو څوك ولرى
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افغان ډير بدمرغه ولس دى، ځكه چـې دوى خوښـى كمـه او غـم ډيـر                
د ډيرو يـي   .  كلنو دوى د غم او ژړا روږدي كړي دي30دې . ليدلى دى 

خندا له ياده وتلى ده، دوى په مختلفو بهانو وژل شوي، رټل شوي، ځوريـدلى،      
 ...ژړيدلى، كړيدلى

دوى خـوش   .  خو دوي ډير باپاسه خلك دى، زړونه يي پـاك او لـه ميـنې ډك دي             
 .باوره او پاك زړي دي، د چا په لږ احسان له خپل سر څخه هم تير دي

د هغوى په سيمو كې د جنګ د وجوهاتو په لټه كې شه، هغـوى هـم لكـه د نـورو             
په څير انسانان دى، او هيڅوك نه غواړي چي جنګ وكړي، تر څو چې بله چـاره       

 )وايى چې تنګ شي نو په جنګ شي(و نه لري 
د هغوى غمونو او وژنو ته د پـاى ټكـى كـيږده، چـې د هغـوى سـره د غمـرازى د                           

 .څرګندولو پر ځاى د هغوى په خوښويو كې برخمن شې
د هغوى په سيمو كې د ښوونځيو د سـيزلو او د هغـوى او د هغـوى د مـشرانو د                  

 .وژلو مخه ونيسه
د ملت او حكومت تر منځ رامنځ ته شوى واټن كم كړه، او دا هلـه كيـدونكى دى              
چې ستا كاري ټيـم تاسـې او ملـت تـه مخلـص وي، د ملـت لـه حقـايقو تاسـې او                            
نړيوال په ښه ډول خبر كړي، نه چې هغو ته د خپلو ګټو او د نورو د خوشـحالولو         

 .لپاره بله بڼه وركړي
اوس مهال هم ډير خلك لـه دې ډاره چـې فارسـي يـى نـه ده زده، كابـل تـه د ډيـر                             
ضرورى كارونو لپاره د تګ جرائت نه كوي، اوس هم په كابل كې ډيرى پـښتانه      
په پښتو ويلو ځوريږي، رټل كيږي او ډير پښتانه په دې بهانه چې په فارسـي نـه      

چـې دا ټـول د دې باعـث          .  پوهيږي د بهرنيانو پـه نامـه زنـدانى او ځـورول كـيږي               
او دا واټـن هغـه حلقـي         .  كيږي چې د ملت او حكومت تر منـځ واټـن ال زيـات شـي           

ډيروي چې په حكومت كې ډير قوي دى او پـه دې واټـن راوسـتلو كـې يـي ګټـې                 
 .نغښتى دى، او نه ملت، نه تاسې او نه هم نړيوالو ته مخلص دي

هيله ده چې د ملت دا غږ درورسيږي، او تـر خپلـه وسـه يـي پـه عملـي كولـو كـې                     
 .هڅه وكړئ

 
 محمدضريف عنايت زى

 ولور
 

څلوركاله وړاندې زلمـي دواړې پـښې پـه يـوه مـوزه كـې كـړې چـې هرومروبـه د                         
بركلــي د مامورســلطان لورســپينه ورتــه كــوي ســپينه خوپــه ريــښتاچې ســپينه               
اوښكلې وه ډيرو ځوانانوبه دهغې دترالسه كولو لپاره په زړه كې ګوړې ماتولې      
ــه                    ــه ناك ــړۍ ترټولوښــكلې اومين ــه دن ــى كــړى وســپينه ورت ــې ليون ،خوزلمــى ي
ښـكاريده بـې لـه هغـې يـې ځـان اوژونـدنيمګړۍ احساسـاوه ،كلـه چـې د زلمـي                         
پالرخان ميراكا د مامورسلطان كورته د مركـې لپـاره ورغـى د نجلـۍ پـالررټ                   

تـه څـه شـئ لـرې چـې زه خپلـه              :  ځواب وركړاوډيرپه تونده يې خواركي تـه وويـل         
لوردركړم نه ځمكه لـرې اونـه هـم شـتمني ، ورځـه چـې بيـا دې خواتـه راوهـم نـه                            
ګورې تانوڅنګه زړه ښـه كړچـې زماغونـډې د يـوه شـتمن لوردخپـل زوي لپـاره                      

 .غواړې بدبخته 
په ريښتيا هم چې دزلمـي كورنـۍ ډيـره بـې وزلـه وه خوپـه دينـدارۍ اوپـه كلـي                          
كوركې په ښـه راشـه درشـه كـې يـې جـوړه نـه وه ،كلـه چـې خـان ميراكـا كـور تـه                                
راستون شوخپلې كورنۍ ته يې دمامورسـلطان د دې نـاوړه چلندكيـسه وكـړه ،                 
زوي يې ډيرخواشينى شونورنويې خوب اوخواړه په ځان حـرام كـړل يوسـودايي           
ــم                            ــن ه ــه ت ــر اوپ ــګ تــك زي ــې رن ــدو ســره ي ــه تيري ــرې جوړشــود څــه مــودې پ ت
ډنګرشوپالريې ډيرورته خواشينى وچې خداي مكړه دغه يوازيـنى زوي پـه دې         
مينتوب كې له السه ورنكړي له همدې امله يـې دوه ځلـه نـورهم دنجلـۍ كورتـه                  
مركه وروليږله لنډه دا چې په وروستي ځـل مامورسـلطان پـه هوخولـه كيـښوده               
خوډيرزيات ولوراونورلګښت يې ورته وټاكـه چـې ګونـدې خـان ميراكابـه تـرې                 
تير شي اودرنه تيږه به پرې كـيږدي خولـه دې چـې دزلمـي پـالر ښـه پوهيـده كـه                          
ــه همــدې املــه يــې                        ــه الســه وركــړي ل ــه يــې ل ــه كــړي نــوزوي ب دانجلــۍ ورتــه ون

 . همدادروندولورومانه اودعايې سره وكړه
دزلمـي دزړه هيلــه پــوره او مينــه يــې پـه وصــال بدلــه شــوې وه اولــه دې املـه لــه                       
خوښۍ په جاموكې نه ځاييده ،خوله بلې خوادولوراودواده دنورلګـښت پـه اړه         
ډيرانديښمن وچې دا دومره پيـسې بـه لـه كومـه كـوي ،دواده دسـتمال يـې چـې                        

 .راوړ،دكلي ځوانانو او پيغلوښه اتڼونه پكې وكړل اومټې يې پكې وغورځولې   
دادرونـد  :  د دستمال لـه راوړودرې ورځـې وروسـته زلمـي خپـل پـالر تـه وويـل                      

ولورچې د پردي وطن په مزدورۍ پوره نكړم بله الره نشته ، پالريـې هـم ورسـره          
ومنله اومساپرۍ ته يې مخه كړه له ډيروسختوالرواو ورځوورځو مزل وروسـته       
ګاونډي هيوادته ورسيد له هماغه وخته يې لـه هيـڅ ګـران كـاره مـخ نـه ګرځـاوه                     
اوپه هر كار كې به چې پيسې زياتې وې ترسره كاوه به يې ان دشـپې لخوابـه يـې           
هم كاركاوه په دې موده كې خويې څوځله لږاوډيرې پيسې هم پالرتـه راوليږلـې       
چې خسرته يې وركړي څو ولورلږسپك كـړي دزلمـي مورڅوكالـه وړانـدې مـړه                  
شــوې وه د كوركــاريې دكوچــنۍ خورپرغــاړه وچــې يــوازې داتــو، نهوكلونــووه              
خوپالريې چې كله پيسې وليدې نود واده كولوتلوسه يـې پـه زړه كـې رازغونـه               
شوه دې هوس يې ورځ په ورځ په زړه كې ټوپونه وهل هماغه وچې په واده پـسې         
سرشوپه كوزاوبركلي كې يې ډيروكورونو ته ريباران وروليږل خوچاداسې زاړه      
ــه كــې يــې يوغــاښ نــه واو ږيــره يــې هــم ســپينه وه خپلــه                           ســړي تــه چــې پــه خول
لوروركوله ،هماغه وچې په ډيرليرې ځاي كې يې ديوه بې وزلـه سـړي لوردځـان             
لپـاره وكـړه هغـه سـړي هـم يـوازې د پيـسولپاره خپلـه لـور بوډاتـه وركـړه ،خـان                            
ميراكادزوي د واده دولورپيسې د ځان په واده ولګولـې څـه مـوده وروسـته يـې             
زوي هم خلكوخبركړچې پالردې واده وكړزلمى ډيـر خواشـينى شـو، خوبيـا يـې              
هم خپل همـت لـه السـه ورنكړاوكارتـه يـې دوام وركړكومـې پيـسې بـه يـې چـې                          
پالرتــه راليږلــې نومــوړي بــه د چــاخبره ګــوړه اوګــازركولې هغــه متــل دى چــې                  
مورميره شي نوپالرهم پلندر،شپې ورځې تيرېدې هرڅوك به چـې لـه مـساپرۍ             
خپــل كلــي تــه راتلــل ټولوبــه د زلمــي پــه ميړانــې اوســختيوافرين وايــه ، زلمــي                 

څلوركالـه يـې    .  خواركي پالرته پيسې راليږلې چې د هغه د واده تيارى ونيـسي        
په مساپرۍ كې تيركړل اوس نوډاډه وچې له نيمايي زيات ولورخويې ورسـولى         
اودپاتې ولوراود واده د لګـښت پيـسې يـې چـې پـوره كـړې ډيرپـه خوښـۍ يـې                         
دسفرپيټۍ وتاړه اودوطن په لورروان شو، په الره يې يوازې له خپلې يوازينـۍ         
مينې سره دليدوفكركاوه كله به يې ويل چې څنګه كلـي تـه ورسـيدم سمدسـتي           
لومړى دهغوي كره ورځم ،كله به يې ويل نه زيرى به ورولـيږم چـې مخـې تـه مـې                 
راووزي كله به يې يواوكله بل څه په فكركې راګرځيـدل ، هاخواسـپينه هـم چـې               
اوس ښه په ځان باندې پيغله وه اودا څلوركاله يـې د خپـل خاونـد د راتلولپـاره                  
شيبې شميرلې وې له څو ورځو راهيـسې چـې د زلمـي پـه راتـګ خـبره شـوې وه                        
هرڅـــه ورتـــه ښـــكلي ښـــكاريدل ،هـــرې خواتـــه د ميـــنې اوخوښـــيو نغمـــې پـــه                 
غوږونوكې ورته انګازې كولې اوس يې نود هغه د راتلـوالره څـار لـه دا د هغـې                  
لپاره له اختره هم ښې ورځې وې چې د زلمي د راتګ زيرى پـرې شـوى و، زلمـى              
ــې                   ــودريمه ورځ وه چـ ــورروان شـ ــه لـ ــن پـ ــره دوطـ ــه خپلودوونوروكليوالوسـ لـ
دقاچاقبروپه واسطه له نوروډيرومساپروسره پولـې تـه راورسـيدل كلـه چـې لـه                  
موټره راكوزشول، هغه وچې له پولې راتير او خپلې خاورې تـه راننـوزي پـه دې                
وخـــت كـــې لـــه هغـــې غـــاړې د پـــردي هيـــواد پوليـــسوګزمه ورتـــه راورســـيده                 
اوددريدولپاره يې پرې غږوكـړ خـو قاچـاقبر دوي لـه دريدومنعـه كـړل كلـه چـې                    
مساپرومنډه كړه له هغې خواد پوليسو د ډزوباران شواوپه يوه شيبه كـې كـراره       
كراري شوه قاچاقبرله سيمې پښې سپكې كـړې وې پوليـسوفكركاوه چـې ټـول                 

سره بيرته له سيمې روان شـول كلـه چـې د سـيمې           !!! يې وژلي دي اوپه ډيروياړ 
خلك راغلل ګوري چې څو تنه مړه اونورڅوكسه هم ټپيان دي خوټول داسې بـې      
سده پراته دي تابه ويـل ټولوسـاوركړې ده، اخواپـه كلـي كـې د مـساپرودراتلو                     
اوازه ګډه شوې وه له همدې امله سپينې شپه او ورځ د زلمـي د راتلـوالره څارلـه        
دا درې شپې يې خوب نه وكړى قضاماښام چې كليـوال لـه لمانځـه دكورپـه لـور                
روانيدل په دې وخت كې دجومات پـه مخكـې ګوڼـه ګوڼـه شـوه سـپينه چـې هـره                   
شيبه يې د خپل جانان د راتلوالره څارله د بام له سره يې دجومات پـه مخكـې پـه         
ګڼې ګوڼې سترګې ولګيدې په بيړه يې ددروازې خواته ورمنډه كړه له ځـان سـره      
يې وويل لكه چې زمازلمى راغى ،هغه دي كليـوال د جومـات مخـې تـه دهغـه د                 
روغبړلپاره والړدي نوريې نوزړه له واكه ووت حيايې نوره والړه اوورمنـډه يـې             
كــړه چــې زرخپــل جانــان وويــني كلــه چــې د زړې كالپــه كنــډوكې لــږتم شــوه پــه                    
ــه ســترګويې                  ــي اول ــه نيول ــې ســترګې ولګيــدې چــې څــادريې خولوت كليوالوي
ــروت                        ــې پ ــاړه ك ــه غ ــه د زلمــي پالرپټكــى پ ــې دي لږهغــې خوات اوښــكې روان
اوپرسرخاورې بادوي سپينې د دې صـحنې پـه ليدوسـره چيغـه كـړه ، زمازلمـى               

 . يې راوړى زما مساپره زه دچاته پريښودم اوپه همدې سره پرځمكه ولويده 

  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３  9
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 په شون６و ک３ ！پ３ الس ک３ ！وپک ستر－و ک３ او＊ک３
 را ته داس３ د بابا نه پاتـ３ شوی   عادت دی

 “اند”  اجمل 

 امانزوی
 
 

 
 

 وطن م３ امــن غــواړي، ســولـه نن په پور غواړي
 دا ناســـور زخم ＇ه مــلــهـم غــواړي ！ـكور غواړي

 
 كلــي تـــه تـــوره وبــــا راغـــلـــه او اشــر يــ３ وكــ７
 ب０ ك３ د ُ－ـــلو لـــو كـــوي لـــه هـــر چـا لور غواړي
 زه يــ３ كــــرار ك７م، دالسا ي３ ك７مه، غلى ي３ ك７م
 زړه په دې نيمه شــپه لـه مـانه شـر او شور غواړي
 نور په پن％ـه ستوري هو！ل كـ３ كـته پورته كي８ي

 زمــا ولـــس وچـــه ډوډۍ نــه لـري، شكور غواړي
 په ما ي３ ســـل نــومونـه كي＋ول مالمت ي３ ك７مه
 زما پــه کـــور بــانـــدې راغــلى مـا په －ور غواړي
 زه ورتــه وايــمه خُرمـا ＊ــه ده، ثـواب يـ３ ډ４ر دى
 جانان م３ خوله په روژه مــاتي ك３ په زور غواړي

 
 رقـــيــبه چـا و４ـل چ３ پ＋تون په مينه نه پوهي８ي؟
 امانزوى تا نــه ســـپيــناوى ددغــه تـــور غـــواړي

 
 

 سيد جيالني جالن
 
 
 

 
 ستا د ستر－و سيوري م３ ليدلي دي
 دوه غنم رن， ستوري م３ ليدلي دي

 
 ＄ه چ３ په －البو دې نن ولمان％م

 د ب０ په لوري م３ ليدلي دي! اى
 د ر１ا د مينارې په سر! －رانه

 ستا دنام３ توري ليدلي دي
 ＇و ＄ل３ －６５ۍ －６５ۍ هند ارې هم
 ستا پ＋و ته نسكوري م３ ليدلي دي
 يو شاعر غالم بل تخيل غالم
 دوه تنه کمزوري م３ ليدلي دي

 
 زړه پو＊تنه نه کوي! وړي جالنه

 دې چم ک３ سرزوري م３ ليدلي دي

په نوې هيله كې د خپرو شوو ليكنو مسئوليت د . په هيڅ سياسي ګوند او سازمان پورې اړه نه لري. نوې هيله خپلواكه ملي، علمي او فرهنګي خپرونه ده
 .  هغوى د ليكوالو په غاړه دى

 قدرت اهللا درمان
 
 
 
 

 اختر هم هغس３ وو
 خوشالي ＊ه ډ４ره وه
 رن／يني ＊ه ډ４ره وه

 د هر چا ＊ه نوي کالي په غاړه
 ＊ه قسما قسم خوراکونه موجود
 په دسترخوان د م５وو پن６ې پرت３
 لن６ه ي３ دا کمی د هي＆ شي نه وو
 خو دا يو غ توپير موجود وو مورې
 چا هم په دواړه مخه ＊کل نه ک７مه
 چا هم په مينه راته ونه وې چ３
 !!  ＊کلی اختر دې مبارک شه زويه 

 عماد دوران
 
 
 
 
 

 ســر بــه ！ــيـــ＂ــي８ي نــن ســـبا، د زورورو خـــلــکو
 زور بـــه اوبـــه شـــي زورتبــا، د زوروروخـــلکـــو

 
 پـــه ＇ـــه قـــصور پــه ＇ـــه －نا د زورورو خلــــــکو
 تيـــاره زمـــونــــ８ ده او ر１ـــا، د زورورو خــــلکــــو

 زورورخدای دی زورله خدای سره بس ＊ه ＊کاري８ي
 ＇ـــه بــــه وي زور؟ د دې دنيـــا د زورورو خـــلــکو
 د زړه په کــــور د زړه پـــه چــم د اور بــاران راولي
 دا نـــــــاجـــــــــايزې نــــاروا، د زورورو خــــلــــکو

 د مــــحبت لــــه جـــــزب３ ډکـــ３ ＊ــکال غـاړه راک７ه
 وس چــ５رتـــه رســي اوس په مــا د زورورو خلـــکو

 
 د ژونـــدون تـور د ژوندون سپين ورته تا ！ول و＊ودل

 دوران اوس نــــه ســـاتي پـــروا د زورورو خلـــــکو

 اجمل اند
 
 

 
 

 ＄ه ، يو چ５رته لرې به له سره ک８５دۍ ووهو
 ＄ه، چ３ په ر１و ستورو ک３ بره ک８５دۍ ووهو

  
 ＄و ، به  او د بن／و په چينو پس３ به و－ر＄و

 بس ورته ن８５دې به ب３ خطره ک８５دۍ ووهو 
 دن／３ ودان９ به بشر پالو ته ورخوش３ ک７و

 موږ به يو راغه ک３ له ＇ادره ک８５دۍ ووهو 
 ＊ه ده چ３ ي３ نور له بدرن／انو سره وو４شو

 ＄ه چ５رته له وړان／و د زړه سره ک８５دۍ ووهو 
 دا د زمان３ ！يکداران ی３ راته نه پر８４دي

 موږ چ３ خپلو غرونو ک３ اکثره ک８５دۍ ووهو
  

 ＄ای ، ＄ای به جر－３ وک７و، پل، پل به تر غاړه و＄و
 جالل امرخ５ل ＄ئ چ３ له کابل تر پ５＋وره ک８５دۍ ووهو

 
 
 
 
 

 لکه غني ، لکه خيام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 د شرابي غزل د جام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 جل９ والړه ده په بام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 ！ال９ وهي سر ما＊ام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده

 جالل پر４و＄ي －ام په －ام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 ستا د تومت، ستا د الزام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 ل＋کر په لر وطن ډاډه په يرغل ＄که ور＄ي
 د بر وطن د قتل عام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده

 زما ياران د م７ پاچا په غالم９ نازي８ي
 وايي چ３ ، ＄ه خو د نظام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 مزارۍ پ５غله پ５＋ور ک３ هسک３ ستر－３ －ر＄ي

 د خپل پ＋تون پ＋تون با－رام نشه ي３ ستر－و ک３ ده
 د دې يتيم ＄لمي له ستر－و نه چ３ وين３ ＇ا＇ي
 د شهيد پالر د انتقام ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده

 په ما دې ډک３ پيال３ بن， نه ＇＋ي په شنه سبايي
 په ما دې نه کوي سالم ، نشه ي３ ستر－و ک３ ده

  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３ 
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 سميع اهللا تړون

 كرزي ته
 

 

 الالدمرګ اجازه مه وركوه  پردي زامن دهيچا نه خپلېږي

 زما دمرګ اجازه مه وركوه  زمابچوړي سوال ته مه كېنوه

 دچادمرګ اجازه مه وركوه  تابه له ټولوخلكو روسته وژني

 

 زما په غردې زړه خوږېږي كه نه؟  زما ځنګلې په باروتو سېزي

 زما په سر دې زړه خوږېږي كه نه؟  مال مې دې الړشي په بال يې وله

 په مازيګردې زړه خوږيږي كه نه؟  ماشومان وږي له كورونوتښتي
 

 ته دكرزي الال سالم څه كوې  دپارلمان وكيله ساه دې وځه

 بړستن دې يخه شه ارام څه كوې  ته له تودې بړستنې نه راوځې

 په خپله خاوره اوخپل قام څه كوې  دادبمونوشوردې نه ويښوي

 

 اوس رواجونه رنګ په رنګ راځي مشره وطن دې ټول سورى سورى كړ

 په سوله نه راځي په جنګ راځي  پردۍ لښكرې په ټوپكو سنبال

 ځكه مو وينې په غورځنګ راځي  زمونږ په دين او وطن لوبې كوي

 

 دا دروند لقب  مارشال دې چاته وركړ  ددې كيسې درنه پوښتنه كوم

 د ايوب توره ډال دې چاته وركړ  دماللۍ مزار جنډه نه لري

  دستر غازي مډال دې چاته وركړ  نور انسانان يي په بوټانو ولي

 

 خپلو بچو پسې پېرې كوو  ديموكراسۍ له ژونده وويستلو

 همېشه غم دهديرې كوو  څومره دې ووژلو بس دى كنه

 مونږ افغانان درته ښېرې كوو  داور لمبه دې درنه وګرځېږي

 

 افغانستان سره دې څه كار  و  الال  الال نه دې پوښتنه وكړه

 دمسلمان سره دې څه كار و  كه صليبي جګړه دې نه كوله

 وزيريستان سره دې څه كار و  كه اسامه په توره بوره كې  و

 

 تاسره قدر د امان نشته داحمدشاه تاريخ دې نه دى لوستى

 تاكې غېرت تاكې ايمان نشته  ته دميروېس نيكه له ذاته نه يي

 په سر دې سيورى دقران نشته  زرده رسوا به شې ذليله به شې

 

 زه هم پوهېږم چې غالم يمه  ته هم پوهېږې چې وطن تبا شو

 لغړ راوتى له بګرام يمه  يوه جوړه جامې خوراكه راته

 زه دې اولس يم زه دې قام يمه پاچا صيب ګوته له ماشې لېرې كړه

 

 چې داپه كومه ډرامه جنګ دى   لږ دبړستنې نه بهر راوځه

 بيا په امت مسلمه جنګ دى صليب ككرې غواړي وينې غواړي

 دابامه نوى تا زه جنګ دى بش خو يي ستړى كړ په كور كېناسته

 

 زه وايم غږ زما ازاد ښه دى  ته وايي خوله پټه كړه غلى كېنه

  ته واېې دغسې برباد ښه دى  زه وايم قام تبا شه ننګ تبا شه

 مونږ سره فكر دجهاد ښه دى  بس ته پردوته ستړيمشي كوه

  مياشت  ) قوس ( لمريز کال د ليندۍ   1388－２ه  ــ  د    29شپ８م کال پرلپس３ 

 شرر ساپى
 
 
 

 

 نيم／７ى زاره چاودى ي３ ارمان دى لكه ته
 شرر  دى كه درويش دى كه كاروان دى لكه ته

 
 يو زه يم يو دې ياد دى يوه مينه ده اشنا
 دا وخت راباندې هم دغس３ －ران دى لكه ته

 شبنم د شپ３ په غي８ ك３ له －ل واخيست３ مچك３
 －ل وي（ شو －ل ويده و －ل حيران دى لكه ته
 السونه د زرينو وړان／و وغ％يدل －ل ته
 سپرلى له خندا شين شو راروان دى لكه ته

 
 ＇ه نه جوړي８ي وا جانانه راشه چ３ پخال شو
 شرر پخپله پريك７ه پ＋يمان دى لكه ته

 
 

 غفور لېوال

 

  
 
 
 

 ليكئ) الف( ماين په 

 :چې                            
 سره يې فرق وشي) مين(له                      

 هسې هم

 نن سبا            

 په دې وطن كې                    

 له مينانو نه ماينونه ډېر دي

 او
 اسم مذكر دى) ټوپك( 

 يې جمع) ټوپكونه(                       

 كارول ناسم دي) ټوپكې ( دې ته 

 ځكه ټوپكې د ماشوم

 منډو رامنډو سره                      

 ښې ښكاري                                       

 سپېڅلې لوبې په بدرنګه نومو مه يادوئ
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 محمد نعمان دوست   

  !بي نيکه 
 ستا دعا قبلېدونكې وه ، ستا د دعـا  بركـت و چـې دكـسي او سـليمان د                        
غرونو په ډډو كې د پښتنو كېږدۍ پلنې شوې او  نغريو نه اورونـه  پورتـه            

 .شول 
تاسو په پوره عاجزۍ او اخالص لوى دربار ته الس ونيو او د زړه       !     نيكه  

 :له تله مو  وويل 
 دا وګړي ډېر كړې خدايه     لويه خدايه لويه خدايه

د همدغې دعا بركت و چې دغه وګړي ډېر شول ، نـورو سـيمو تـه          !     نيكه  
 . وكوچېدل او سيمې پرې ښايسته شوې 

 ؟!خو ته   خبريې   ستا په لمسيانو اوس څه تېرېږي !    نيكه 
هغه لمسيان چې ستا ددعا په بركت ډېر شوي وو ، اوس د نابودۍ خواتـه         

 . روان دي 
 !  نيكه

 د كسي او سـليمان غرونـه سـتا د لمـسيانو پـه وينـو ولمبېـدل ، د نغريـو                         
اورونــه مــړه دي ، اوس د هغــوى دكــېږديو مرانــدې شــلېدلي  او يــو ســتر                   

 .توپان يې هر څه په مخه كړي دي 
 !  نيكه 

 ســتا لمــسيان يوبــل نــه ســرونه غوڅــوي ، اوس پــه هرڅــو مــټرو كــې ســتا                 
دلمسي جسد پروت دى او اوس د هـر خـوړ د اوبـو رنـګ سـتاد لمـسيانو                      

 . وينو سور كړى دى 
 ! نيكه 

 اوس هغه سپين  پټكي چې سرونه به پرې ښايسته وو ، له زنـو را تـاو دي           
 ... او اوس 

 !  نيكه 
شــو  او هــر لمــسى دى د          *  )  دا جهــان قــصاب خانــه         (   ســتا لمــسيانو تــه      

 . ) قصاب په غولي پا بسته والړ دى ( 
 !  نيكه 

 ستا نازولي لمسيان يو د بل په وينو نـه مړېـږي ، د نـورو خـو پخـوا ورتـه                      
 ... زړونه ډك وو ، له هرې خوا پرې ناتاردى مرګوني ګوزارونه دي  او 

 ! نيكه 
 زموږ السونه په وينو سره دي ، مـوږ يـې لـه شـرمه د خـداى پـاك دربارتـه                         

 . نشو پورته كولى  ، دعا مو نه قبلېږي 
 !  نيكه 

 قيامت ته انتظار مه كوه ، سـتا پـه لمـسيانو همـدا اوس قيامـت دى ، را                       
پورته شه او بيا د يوې ونـې ډډ تـه تكيـه وواهـه ، السـونه پـاك در بـار تـه                            

 : پورته كړه او د زړه له تله ووايه 
 لويه خدايه –لويه خدايه !         د اوګړي ډېر كړې خدايه 

 ! نيكه 
ستالمسيان يو بې رحمه توپان په مخـه كـړي ،  كـه پـه                .   هله ، ځنډ مه كوه  

دعا كې ځنډ وكړې د نسل لپاره به هم څوك پاتې نه شي او بيا به ستا دعا      
 . لكه ستا د لمسيانو برخليك په هوا كې وركه  شي 

 
  دا جهان قصابخانه كړ خداى وماته*

 پا بسته والړ په غولي د قصاب يم 
 

 د بارک اوباما د انا سارا اوباما سپار＊تنه 
: له بهرنيو منابعونـه ، ژبـاړونـكـى             

 حبيب اهللا غمخور
 

دبارك اوبامـا انـاسـارا اوبـامـا لـه               
هغه نه وغوښتل چې دسولې لـپـاره         
تالښونو ته په نه ستړې كېـدونـكـې         

 !توگه ته دوام وركړي 
دامريكا دولسمشر بارك اوباما انا 

داكتوبر پـر لسـمـه      ))  سارا اوباما( (
دشنبې ورځ په يوه مطبوعاتي مركه      
كې خپل لمسي دامريكا ولسـمـشـر         
بارك اوباماته سپارښتنه وكړه چـې      
ــات                   ــب ــې او ث ــړۍ كــې دســول ــه ن پ
دراوستلو لپاره خپـلـوتـالـښـونـوتـه          

 . دوام وركړي 
سارااوباما پداسي حل كښـي چـي دكـوگـيـلـوپـه كـلـي كښـې چـي ددې                            
داوسېدوځاي  دى ،پداسي حال كښي چي  پر يوه پـالـسـتـيـكـي چـوكـۍ                  

خبـري اژانـس سـره پـه مـركـه                دخپل كور مخته ناسته وه داسوشيتدپرس     
كښي وويل پدې باورده چي بارك اوبـامـاتـه  دنـوبـل دسـولـي دا جـايـزه                          

 . دخداي له لوري يوه ډالۍ وه 
درانه لوستونكى خبردي چي تيره اونۍ په ناروي كښـي دنـوبـل دسـولـي                  
دجايزې كمېټې دسږكال دغه جايزه دامريكا ولسـمـشـر بـارك اوبـامـاتـه                    
دسولي په الركي  دهغه دتالښونوپه خاطـر وركـړه ،سـره لـدې چـي پـدې                       

 .هكله په نړيواله كچه  مختلف غبرگونونه راڅرگدسول  
تر كومه ځايه چي ښاغلى بارك اوباما تير كال دجنوري پـه مـيـاشـت كـي                 
دامريكادولسمشرپه توگه سپينې ماڼۍ ته الړ ،نو پدې خاطر پـه نـاروي               
كښي دنوبل دسولي دجايزي دكمېټې پدې پرېكړه  ډيركسان  حيران پاتـه      

 .سول 
داسوشيتدپرس خبري اژانس دكوگيلـونـه رپـوټ وركـوي چـي ښـاغـلـي                    
بارك اوباما ته دنوبل دسولي د جايزې په وركولوسره دكنيادخـلـكـوډيـره       

 . خوشحالي څرگنده كړه  
دياده دې نه وي وتلې چي ښاغلي بارك اوباما ديوه كنيايي اقـتـصـادپـوه                 

 .زوي دى 
كسـانـوپـه مـنـځ كښـي ددې جـايـزې                 ) )   205( ( ښاغلى بارك اوباما دهغو     

وړوبلل شوم كوم چي په ټوله نړۍ كښي ددې جايزې دگټلو لـپـاره نـومـول            
 .شوى وه 

 :دژباړونكى يادونه 
پدې هليه چي دامريكا ولسمشر ښاغلي بارك اوباما نه يوازي په نـاروي           
كښي دنوبل دسولي دجايزې  دكمېټې بـلـكـې دټـولـونـړيـوالـوپـه سـركـي                      
دافغانستان ،فلسطين اوعراق دخلكوهغه هيلي او ارزواگي نـي چـي پـه            
خپلو هيوادو اوسيمه كښي ئې  دسولي ،ثبات اوښيرازى لپاره  لـري هـم                  

اوپدې الركښي دنړيوالو زبرځواكو تـرټـولـوگـټـودنـړۍ ددې           . ترسره كړي   
سوځېدلې اوكړېدلي سيمي اوزورېدلوخلكـو روااوانسـان غـوښـتـنـوتـه                

 .دلومړيتوب حق وركړي 


