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د سيالۍ  زده كړه، له نورو سره

 يواځنۍ الر

 جاويد واک
 

په پخوا زمانو كې به خلكوو ليكلوو، لوسوتلو او    

د رياضوود د يووو عووو مزووادلو زده كولووو  ووه سووواد  

وايووه او پووه د  بووه خولوواله وو، خووو د وخوو  پووه    

 ېرېدو سره دا هر عوه بودو لووو داسوې كدوا  د      

لوو  نړۍ په غېږه كې را پيدا لوو، چوې لوه د   و  

پولو ور واوښتل او زده كوړ  يوې د بړوژړ دونود     

 يوه اړينه غوښتنه وبلله.

م كاو د زده كړ  او سوواد پوه لوومړنۍ     ۹۱۹۱په 

 غونډه كې د زده كړ  مانا داسې راوو له

)په  ولنيزو ، اقتصادي او سياسد چوارو كوې د   

وګړو داسې چمتوكوو چې له هوسا او ښه دوند 

او فرهنګووود عخوووه بووورخما وي  او پوووه  وووولنيزو   

 چاروكې په زړه پور   ګډو  وكړاى لد(

په وروسته پا ې هيوادونو كوې بيوا دا چواره بول     

ډوو ده، هلته خلك نه يواز  دا چې زده كړ  نه 

كوي بلكې هغو كدانو  ه چې زده كړ  يې كړ  

وي او يوووايې كووووي زيوووا  رسووووي، چوووې دا ډوو    

كارونوووووه يوووووو هيوووووواد د بربوووووادۍ كنووووود   وووووه    

 ورغورځوي.

ه هيوواد كووې هوه زده كووړو  وه  ووام ولوو     زموونږ پوو 

دومره دموا نوه دى پوا ې، هغوه هوه پوه د  خوا ر        

چې د  ولنې زيا ه برخوه وګوړي موو  زلويه او زده     

 كړه نه لري.

 لوووه او پوهوووه د پوووا  خوووداى لوووه لوووورى خژلوووو    

بنوودګانو  ووه هغووه سووتر نزموو  دى، چووې اندووا  د 

 كاموول پووړاو  ووه رسوووي او د پوووهې پووه وسوويله     

اسوان  سوره خژلوو سوتونزو  وه د       بنيادم په ډېر 

 حل الر  چار  لټولى لد.

د اسالم مقدس ديا د نړۍ خلكو او په ځانګړي 

 وګه خژلوو پيروانوو  وه امور كووي چوې  پوهوه  ور         

السه كړي. د لوى خداى په دغه سوتره ګاهوه ځوا     

سمباو كړي او دغه لړۍ  ر  هغې جاري او روانوه  

او وسا د  ر كومې چوې دا خاورينوه نوړۍ ودانوه     

 اباده وي.

پوووه همووود  برخوووه كوووې د اسوووالم سوووتر الرښوووود    

فرموايد  كوه يووو ايو  موو هووه زده وي، نوو زموا لووه       

 لوري يې خلكو  ه ورسوئ.

پووه بوول ځوواى كووې وايوود  د  لووه زده كووړه پوور هوور        

 مدلما  نارينه او مدلمانې ښځې فرض ده.

دا چووې  لووه او پوووهې  ووه د اسووالم مبووار  ديووا     

وا  اړ دومووووره ارزښوووو  وركوووووي او خژوووول پيوووور 

باسد، چې  زليه وكوړي، ښوكاره خبوره ده، چوې     

زده كړ  مو د دوند له  يارو د رها په لوور بيوايد   

او د حوواال و د هوور ډوو پېنووېدونكو سووتونزو د    

 ارمولو چل را زده كوي.

افغانا  هه د نړۍ پر مخ د هغو خلكو د كتوار پوه   
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سر كوې راځود، چوې زده كوړه يوې د دونود دويموه         

ځينو ځوايونو كوې بيوا لوه د      چاره ګڼلى ده او په 

 هه  يټ مزيار لري.

ممكووا د د  خبوور  لژوواره ډېوور دليلونووه وړانوود   

كړو؛ خو يو ستر المل يې پوه هېوواد كوې د  ېورو     

 جګړو ناخوالې دي.

له د  هه سترګې نړو پټولى، چوې لوه  ېورو عوو     

كلونووو د سووولې د  غوور د نړووتوالد لووه املووه ډېوور    

ه كولو زمېنه كمو افغانانو  ه د زده كړو د  رالس

برابره لو  ده. كه په يوو حدواي يوې رواخلوو نوو      

دم ګوړى هوه پووه هېوواد كوې د زده كووړو د  ور السووه      

كولو لژاره د اړ يا وړ  ولې اسوانتياو  نوه دي،   

 چمتو لوي.

كه ښوونځد  ه ودانۍ جوړه لو ، نوو كتابونوه   

نه لري، كه كتابونه لري، نوو مدولكد ښووونكد    

ته نووو بيووا پووه نړووته او كووه مدوولكد ښوووونكد لوو

موورنۍ دبووه زده كووړ  نووه كېووږي. خووو دا خبووره هووه  

هېروو نه دي پكار  چې په  ېرو عو كلونو كوې د  

هېوواد پووه كدوه د پوووهنې پووه برخوه كووې د يوواد وړ    

كارونووه لوووي دي. عرګنووده ده، چووې دولوو  پووه      

خژلووووو چووووارو كووووې لووووه حووووده ډېوووور سووووتونز  او  

نيمګړ ياو  لوري خوو ولو  بايود عوه وكوړي  د       

مړوورا  عووه دنووده لووري  چووې پووه      سوويمې قووومد 

دغدې حالتو كې بايد د زده كړو د  رالسه كولو 

 لژاره له كومو الرو چارو كار واخلد.

له نېكمرغه پوه هېوواد كوې داسوې ډېور  سويمې       

لته چې ښوونځد يې نه ودانې لري او نه انګړ؛ 

خو بيا هه د سويمې د قوومد مړورانو پوه ه ونوه      

سوورو  مالووما  ښوووونځد  ووه ځوود. پووه اوړي كووې 

غرموو  وه ناسو  وي او پوه دموود كوې يوې لوه يخووه        

 خولې كړپېږي خو د زده كړو الره نه پرېږدي.

همدا له  وله غوره الر ده او همدا ډوو خلوك پوه   

د  هېوووواد كوووې روو را لوووونكى لوووري. اوس پوووه  

ډېرښ  حدواي نوه كېوږي. وخو  راغلوى چوې پوه        

 وړ يا حداي ولد.

همووه دا نووه ده مهمووه چووې عووو اوالدونووه لوورو، دا م 

 ده، چې په عو مو زده كړ ، كړي دي!

همدا اوس موږ هه د هېواد او هه د خژل واليو   

په كده له بېال بېلو سياسد،  ولنيزو، فرهنګد 

او د   ه ور ه نورو ستونزو سره مخ يوو، چې د 

  ولو حل يواز  او يواز  په زده كړه كې دى.

چې زموږ د سيمې هغوه پوالر، چوې     زه نه پوهېږم

په زامنو يې زده كړ  نه و  كړ ، د هغه پوالر د  

زامنو دوند  ه ولې نه ګووري، چوې زده كوړ  يوې     

پر  كړ  دي او نا په سيمه او او  ولنه كوې يواد   

او د دونوووود د هراړخيووووزو اسووووانتياوو لرونكوووود 

خلك دي. نو له همداسې پالر عخه هيلوه كووو،   

دويانو زده كوړه وكوړي    چې اوس د  پوه خژلوو لم  

او لووه ځانووه نيووولد  وور خژلووې  ووولنې د  يووو سووتر  

 بدلو  راولد.

خير دى، چې زموږ دسيمې ښوونځى ودانۍ نوه  

لري، كتابونه پكې كه دي او ښوونكد يې هوه د  

مزيوار سووره برابوور مدولكد نووه دي او پووه مووورنۍ   

دبې د زده كړو حو،، هغوه حدوابونه دي، چوې لوه      

و، خوووو لوووه د  پووووهنې وزارر سوووره بوووه يوووې كوووو 

مخكې زمووږ دنوده ده، چوې د زده كوړو لژواره پوه       

زړه كووې لېووونۍ مينووه ولوورو، كنووه سووبا بووه هموودا    

ښوووونځى  ودانووۍ ولووري، كتابونووه بووه هووه پكووې  

وي؛ د مزارف وزارر به هه د مورنۍ دبې د زده 

كړو  ړه په  وله مانوا حو  كوړي او د هېوواد پوه      
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ګوټ ګووټ كوې بوه هور چوا پوه موورنۍ دبوه د زده          

و ح،  ر السه كړى وي؛ خو له موږ سره به بيوا  كړ

د زده كړو مينوه نوه وي او پوه د  بوه نوه پووهېږو،       

چووې دونوود  ووه عووه ډوو او پووه كومووو الرو بوودلو     

 وركړو.

مونږ نا د زده كوړو پوه ارزښو  خبور  كووواو پوه       

يوه داسې سيمه كوې را ووو لووي يووو، چوې يوو       

وخ  د  له او پوهې په زانګو مړهوره وه، خوو  

زه او  وه د زده كوړ  او مكتو  د دښومنانو پوه        نا 

 نوم يادېږو.

كه نا په بلخ، چاربولك،چمتاو او يا هه په  وو 

افغاندتا  )پنتند سيمو( كې ښووونځد د زده  

كوونكووو د نووه لووتو  لووه املووه فريوواد كوووي؛ نووو     

مدوولي  به يې سبا دهغه چا پر غاړه وي، چوې  

نوه  پوهېږي؛ خو خلكو ه يې د ارزښ  په اړه عه 

 وايد.

ځينوود خلووك اسووتدالو كوووي، چووې جګووړه ده او    

موږ زده كړه نه لو كړاى. دا خبره بوه  ور يوو ځايوه     

سمه وي، خو دومره نه چوې مووږ د  لوه زده كوړو     

راوګرځوي. كه داسې وي؛ نوو بيوا خوو جګوړه پوه      

فلدطيا،لبنا ،سوووووووماليا او داسووووووې نووووووورو   

هېوادونووو كووې هووه ده؛ خووو هلتووه دولتونووه او د     

كدوا  او اولو  پوه د  ه وه كوې       دول  مخالف

دي، چې عنګه خژلو خلكو  ه د زده كړو زمينوې  

 برابر  كړي.

كووه لووږ سووو  وكووړو او ځووا  سووره يوووه وړاندوينووه   

وكړو او حال  همداسې دوام وكوړي، لو  كالوه    

 وروسته به زمونږ حال  عنګه وي 

ايووا  وووو بووه د لووك پووه سووترګه نووه را ووه ګوووري     

ر  ځووا  را يقينووا همداسووې يووې وګڼوو  . كووه چېوو    

ويښ نووه كووړئ او ځووا   ووه ارزښوو  ورنكووړئ، نووو  

 سبا به مو عو  سالم هه نه اخلد.

موووږ هيلووه لوورو چووې پووه هيووواد كووې پووه جنوو  او    

جګووړو اختووه خلووك بووه د جنوو  پوور ځوواى  لووه او   

پوهې  ه  رجيح وركړي. مالومانو  ه قلمونه په 

الس كې وركړي، د يو بل د نه منلو پر ځاى به يو 

نيدود او د يوو بول د دوبلولوو او     بل په غېږ كې و

ودلو پر ځاى به د هغوى د دوند د بچ كولو او پور  

زخمونو باند  يې د پټيو په لګولو فكر وكړي، 

خو دا هر عه هغه وخ  كېږي، چې موږ زده كړ  

 وكړو او همدا زموږ د كاميابۍ او سوكالۍ الر ده.

موووږ د زده كووړو لووه الر   ووولې هغووه سووتونز  او  

نځه وړلى لو، چوې د بدمرغوه او   مړكالر له م

 بوواه كوونكيووو جګووړو لووه املووه ورسووره الس او      

 ګريوا  يوو

يو ځل بيا له  ولو مړرانو عخه هيله كووو، چوې   

خژل مالوما  ښوونځيو  ه وليږئ، ځكه چې د 

مالومانو او  نكيو ځوانانو را لونكې ستاسوو  

په الس كې ده. مدووولي  يوې ستاسوو سوره دى.     

او خژوووول مالوووووما  د نووووو راځوووو ، خژوووول ځووووا  

))راځ ، چې سوب، ووايوو(( لوه كواروا  سوره يوو       

 ځاي كړو.

 

 
زمونږ نيکمرغي په درې خبرو کې  

 پټه ده :

له پېرو  خهېه ربر،ېهه لېه نې  خهېه 

د سبا هيله. خو ولې  مېونږ  او گټه

په درېو خبرو خپې  وونېد لېه ه سېه 

سې  خگاېا ه نې  د ورکوو. په رېر پ

 ه سه ورکول او له سبا وېره کول.


