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د ستوري مجلې اداره له خپلو ټولو لوستونکيو څخه هيله کوي،
چې د مجلې په هکله خپل وړانديزونه او ليکنې د ادارې په پته

راواستوي ،ترڅو مونږ د لوستونکيو په وړانديزونو د مجلې
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ما سره اوس هم شته ليکلى پروت دى
د څو يارانو په کې لس دى ځکه

گريوان مې تار په تار شليدلى پروت دى
د تا د تلو سره د سترگو توره

کنډر کنډر مې د زړه کلى پروت دى
ستا د کرم په اميد ستا منتظر
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اوښکې مې راغلې په گريوان چې رانه تللې مورې
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لغمان
باجوړ

سيد اغا مياخېل

پېښور

زبيع ال شفق

جرمني

نسيم ستورى

پته :

د کونړ وليت ،د خاص کونړ
ولسوالي
د تنر کلى طليي بانډه،
د ستوري د خپرونې اداره.
کوټوال 0772931465 :
حيات 0774322484 :

کوچوان 07729.5377 :

سلگۍ وهم ارمان ارمان چې رانه تللې مورې



ته وې د مينې لوى جهان چې رانه تللې مورې

ستورى مجله د هيچا د ليکنې ننگه

مونږ ته په مينه محبت دې نصيحت کولو
هره خبره دې د خداى او د رسول کوله

مينه مې ته وې په قرآن چې رانه تللې مورې
د جنگ او شور کرکې کينې نه دې نفرت کولو
خفه کيدې په بل انسان چې رانه تللې مورې
ال دې درکړي جنتونه زمونږ گرانې مورې
دعا کوي درته امان چې رانه تللې مورې

نه کوي ،هر ليکوال ته بويه ،چې د
خپلې ليکنې سپيناوى پخپله
وکړي .ستورى مجله به هغه ليکنې
نه خپروي ،چې اسلم ،هېواد او
ملي يووالي ته په زيان تماميږي.

ستورى

 ٢٠١٤کال د ازميښتونو او ټولټاکنو کال
په افغانس تان ک ې ٢٠١٤م ک ال د ډې رو ازميښ تونو ک ال گڼل ى ش ي .ځک ه پ ه دې ک ال ک ې بهرن ي

پوځ ونه د افغانس تان ن ه د وتل و پ ه ني ت ځ انته لره لټ وي .د بل ې خ وا د ولسمش رۍ او ولي تي
شوراگانو ټولټاکنې ه م پ ه دغ ه ک ال ک ې ترس ره کي ږي ،دا چ ې د افغانس تان د ځوري دلي ول س

س ره ب ه ن ور څ ه کي ږي دا ل تراوس ه ن ه ده معل ومه خ و پ ه افغانس تان د هميش ه پ ه ش ان لوب و

کوونکو د اوس نه بډې راوهلي او هر څوک په کې د خپلې خپل ې برخ ې د خېټ ې اچول و پ ه فک ر
ک ې دي ،د دې س ره ه م ډې رې افغان ان پ ه دې فک ر ک ې دي او دا وي ره ل ري چ ې خ داى م ه ک ړه

افغانستان د خارجي پوځيانو د وتلو سره يو ځ ل بي ا د ) (١٩٩٠د لس يزې د خ ونړۍ پېښ ې س ره

مخامخ نه شي او هېواد يو ځل بيا د ټوپک سالرانو او جگ ړه م ارانو منگل و ت ه پ رې ن ه وځ ي،

چې د دې سره به يوه بله خونړۍ کورنۍ جگړه رامنځته شي .سره د دې چې دا ل تراوسه څرگنده
ن ه ده چ ې څ ه ب ه کي ږي؟ خ و نړي والې رس نۍ او ځين ې ک ړۍ خپ ل تبليغ ات ش روع ک ړي دي ،د

افغانستان ځوان کهول )نسل( هم دې ويرې سره مخ دى چ ې د دوى ماش ومتوب خ و د جنگون و

او اورونو په لمبو کې تېر شو نو آئنده به يې د کومو کړمو او ستونزو سره م خ کي ږي .پ ه داس ې

ح التو ک ې باي د ځ وان نس ل پ ه دې وپ وهېږي چ ې د تې رو ن اخوالو څخ ه زده ک ړه وک ړي او د
هېوادد بيا ورانېدو مخه به کلکه ونيسي پخپلو کې سره يو شي او په راتلونکي انتخاباتو کې

داسې ولسمشر وټاکي چې د هغه ک ردار س پېڅلى وي او د مل ت غ م ا و درد ورس ره وي ،د ن ړۍ
په سياست پوه وي ،نو ځوانان بايد په دې پوه شي که د ملت د زعامت په ټاکلو ک ې د سس تۍ،

تنبلۍ او بې پروايۍ څخه کار واخلي نو آئنده به يې روښانه نه وي .او که ټول افغانان په ش مول
د ځوان نسل سر د اوس نه دې ته بډې ووهي چې خپل هېواد به ج وړو ،د ن اامنيو او فس اد مخ ه

به نيسو او د سالم او صحيح مشرتوب په ټاکلوکې به پرمخه ځو نو ليرې نه ده چ ې افغ ان ول س

يو ځل بيا د سولې او خوښۍ په فضا کې ساه واخلي .و من ال توفيق
اداره
1

ستورى

د مـد نـي ټـولـنـو ارزښـت
عرفان ا کوټوال
لکه څرنگه چې د بېل بېلو غړو له جملې څخه

ژوندانه بهير نه شي ليدلى چې دغه ستونزې

سيستم رامنځته کيږي ،د ژوندانه په دې ارت

نو په هم دې سبب زمونږه په نظرياتو او افکارو

کيږي چې څو نوعه ډلې او ټولگي د ژوندانه د

اوسنۍ اړتيا مقام ټاکل شوى چې د ژوندانه د

ولسونو ته مايوسي وراړولې ده.

چې د عين هدف لپاره فعاليت کوي ،يو

کې د مدني ټولنو ايجاد او فعاليت ته د

ميدان کې هم په ډېرو څانگو کې اړتيا ليدل

هوساينې لپاره لس په کار شي.

سايکل او دوره ييز نظام د منظم ساتلو لپاره په



شريکه ونډه واخلي او نظم برقرار وساتي.

نو له دې امله بايد د ژوندانه په چاپېرچل کې د

پلوشه

ډېرو مدني ټولنو چې د خلکو د ژوندانه د

هوساينې لپاره کار کوي وجود اړين دى .لکه د

غني خان

ټولنو ،پوهه نيزې ،کلتوري ،اجتماعي يا
ټولنيزې حرفوي ،تخنيکي ،اقتصادي،

که ء شرنګ دى که ء رنګ دى

سياسي او علمي بڼې ولري چې هره ټولنه د

ټول راز و نياز دى

ژوندانه په جل جل برخه کې چې ورپورې اړه

که ء ښائست که ء مستي ده

لري .د افرادو او خلکو اړتياو ته ځواب ووايي.

يو ناز يو انداز دى

که کومه ټولنه او ملت مدني جوړښتونه او

که ء حسن که ء نور دى

خوځښتونه ونه لري دا به داسې معنى ولري

يو سپين سپين بڅرى

چې د يوه لوى نظام دندې د يوه غړي په سر بار

که ء ګل  ،که ء ياسمين دى

شوي دي چې د اصلي دندې پرته فرعي دندې

يو سوز او يو ساز دى

هم مخکې وړل پرې تحميلي بڼه لري چې د کار



د سوچه والي مخه يې ډب کړې ده او د دغه

شان ټولنې خلک په حقيقي او خپل شکل کې د

2

ستورى

انسان اودونیا
استاد شمس الحق شمس
ټوله دنيا کې چې هر څه وينې

مونږ نه مخکې خلک څه شول

شاگرد نه يوه ورځې پوښتنه

نو د ال تخليق او پيدايش دى

او څه يې له ځان سره ويوړل

وکړه ،چې رحيم جانه څومره

کولو لپاره پيدا کړى دى خو

دنيا کې د يو څه لس ته

راوړلو لپاره د هرې لرې چې

شاگرد يې .شاگرد ورته وويل
چې استاذه دېرش کاله مې

ژوند د تېرولو لپاره يو

اسلمي قانون او احکام هم

وي که جايز وي که ناجايز کار
اخلو او لس ته څه راوړو او

وشو چې زه له تا سره شاگردي

راليږلي دي چې د دغه

حال دا چې هره ورځ زمونږ په

چې ښه تا په دې دومره ډېر

انسان يې هم په دنيا کې ژوند
په دې دنيا کې يې د انسان د

خو بيا هم مونږ په دې فاني

وخت کيږي چې له ما سره

کوم .استاذ ورته بيا وويل

احکامو لندې خپل ژوند

مخ کې مړي کيږي او ځي مونږ

وخت کې څه ياد کړي .شاگرد

وکړي .که يې د دغه احکامو

لندې خپل ژوند تېر کړ نو هم

به هم يوه ورځ مرو نو څله بيا د
غير مشروع لرې خپله روزي

ورته وويل چې استاذه ما له تا

به يې دنيا کې ژوند په امن

لس ته راوړو.مونږ ته پکار

يوازې اته مسئلې يادې کړې.

عذاب نه خلص وي خو د دې

لپاره کار وکړو کوم چې په

مونږ پسې راروان دى او اوس

خپل ټول وخت دې ضايع کړى

دى خو بيا هم هغه اته مسئلې

مونږ بيا هم سرکشي کوو او

په دې هم پوهيږو چې دادنيا

يې له مونږ سره ښه موقع ده.
په دې برخه کې ستاسې

کوم دي چې زه يې واورم.

فاني ده .ال فرمايي) :کل من

عليها فان(( يعنې ټول هغه څه

محترم حضور ته د يوه استاد

او شاگرد قيصه کوم.

چا په دې دنيا کې يو محبوب

چې په دې ځمکه کې دي فاني

شفيق بلخي يو لوى عالم و .د

نو دغه محبوب يې تر قبره

خپل عقل نه کار واخلو نو له

رحيم نوم يې و .دې استاد د

ښخ شي نو محبوب ترې واپس

وي او هم به په اخرت کې د
قانون او احکامو سره سره

کيدونکي دي .که چېرته له

دي چې د هغه ابدي ژوند

ده سره يو شاگرد و چې حاتم
3

څخه په دې دومره موده کې
استاذ يې ډېر خفه شو چې

 _١ما خلک وليدل چې د هر
وي خو چې کله دا سړى مړ شي

پورې ملگرتيا کوي .کله چې

ستورى
راځي نو ما فکر وکړ چې د

ال په لره کې هغه قيمتي

د پولې پټې او روپو او دنيا

پکار دي چې لما سره قبر ته

مخکې لړ شي او ال سره

څه ګټه لري نو ددغه ټولو

محبوب نيک عمل وگرځاوه.

 _٤ما ډېر خلک وليدل چې د

چا توجه نصب ته ده د چاتوجه

يواځې د ال په ويش مې

قناعت وکړ.

ارشاد فکر وکړ چې )وامامن

مال ته ده او د چا توجه دنيا او

 _٦ما وکتل چې په دې دنيا

عن الهواى فان الجنة هى

الماوى( يعنې هر هغه چاچې

چې زه به په پښتو ښه ښکاره
شم او خلک به مې قدر کوي

خاطر لس او ګريوان دي

د خپل رب نه ويره وکړه او

خو چې د ال دې قول ته مې

ګاونډي سره خو لزمي مي هر

داسې محبوب غوره کول

هم ښکته شي نو ما خپل

 _٢کله چې مې د ال په دې
خاف مقام ربه ونهى النفس

شيان خرچه کړه چې لمانه

باقي وي.

دولت ته ده بعضي واى چې

دې لپح په سر حسد او کينه
لنجو نه لس په سر شوم او

کې خلک د شخصي ګټول په
ورور د ورور سره ګاونډي د

خپل نفس يې د خواهشاتو نه

فکر شو .چې )ان اکرحکم عند

سړى د شخصي ګټې لپاره به

بچ کړ نو جنت يې ځاى شو نو

ال اتسقکحم( يعنې د ال په

دشمن نيولى دى خو چې د ال

ما دخپل نفس د کنترول کولو

نږدې غوره انسان هغه دى چې

دى قول ته مې فکر شو )ان

کوشش شورع کړ ترڅو يې د

تقوى داره دى نو پاتې ټول

شيان راته عبث ښکاري نو

شيطن لکم عدو فاتحذوه

عدو( حال دا چې ال پاک د

نفسي خواهشاتو نه بچ کړم

تقوى مې اختيار کړه چې د ال

شيطان سره د دښمنۍ تاکيد

 _٣دا نيا مې ښه چاڼ کړه په

 _٥ما په دې دنيا کې ډېر

داسې خلک وليدل چې يو په

منځو کې کوو نو ما دخپلو

ګټو په خاطر د دوشمنې نه د

قدر قيمت کوم شيان وي هغه

بل بدګماني کوي پشي شا يو

خپلو خلکو سره لس په سر

خاوند يې ترې ځې نوچې مې

والى کينه او حسد کوي نو

چې مې کله د ال دې وينا ته

اساس مې شيطان په دشمنۍ

سره ونيوه.

چې )ماعبدکم ينفدو

فکر شو چې! )ناحنن قاسامنناا

 _٧ما ټوله دنيا وليده چې د

ال حکمونو ته تابع او د
چې ال راضي شي.

دې دنيا کې چې له چا سره د
ترې همدلته پاتې کېږي او

کله د ال دې قول ته پام شو

په نزد ښه ښکاره شم.

بل پسې خبرې کوي او بد

کړى دى او مونږ مې خپلو

شوم او يواځې د ال د وينا په

وماعندال جاق( يعنې هر

باينناهمن ماعيشاتاهمن في النحايااة

يوې لمړى يا يو قپ ډوډۍ

هغه څه چې له تاسې سره وي

الدنننياا( يعنې مونږ په نبوي

ژوند کې د دوى په مينځ کې

پسى چې لس ته يې راوړي د

ممکنو لرونه که جايز وي او

ال سره وي نو هغه باقي دي

روزي تقسيم کړې ده نو چې د

که ناجايز کار اخلي او ځان يې

پاتې کېدونکي دي او که د

نو پخپل ژوند مې خپل لس د

روزي ويش ال کړى دى نو بيا
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وي چې زه به روزي ځانته

يې کافى دى نو ماهم د ژوند

او جدال رانشي او په دنيا

مې د ال دې قول ته خيال شو

او يواځې له ځان لپاره کافي

تېر کړو چې د هيچا د يوې

ال على ال رزقها( يعنې د

ال وګاڼه او د ټولې دنيا

لوى خداى په ذمه ده نو زه په

دتکيه کوونکو نه مې رجوع

وينو نو راشئ او ددې فاني

دنيا لپاره چې ځومره هلې

راوګرځوله او يواځې ال ته

ځلې کوي او بيا درنه په اخره

نو چې شاګرد کله دغه اته

د هغه ژوند لپاره وکړي په

پخپله پيدا کوم خو چې کله

چې )ومامن دابة فى الرض
زمکې د هر حيوان روزى د

دې حقيقت ورسيدم چې زه هم

دل د حيواناتو څخه يم د چا

روزي چې يې پخپله غاړه

اخيستې ده نو درزق په طلب
کې مې حرص او بدبښتې

پرېښوده.

 _٨ما ټوله دنيا وليده چې

په دې دنيا کې هر انسان

ضرور به يوڅه تکيه

کوونکى دى چې اميد مې

ورته وي او زړه مې پرې تړلى

وي لکه څوک په تجارت

مست وي د چا نه روپو ځان

ورک کړى وي .او څوک د

بدن په ښيرازي مغروره وي
لنډه دا چې ټول مخلق مې د
ځان په شان په يوه څه تکيه

کوونکې وليده خو چې کله

مې د ال دې قول ته فکر شو

چې )ومن يتوکل على ال

فهو حسبه( يعنې هر چاچې
توکل په ال وکړ نو همدا ال

په ټولو اموراتو کې يواځې

او توکل کوونکې يواځې

رجوع وکړه.

کې به داسې په امن کې ژوند
خبرې ځاى به په ځان کې ونه

کې پاتې وي دومره هلې ځلې

مسئلې بيان کړي نو استاد

کوم ک مونږ دايمې يو او

شقيق بلخي چې واوريدې نو

هلته بيا زمونږ نه هيڅ نه

وې وويل چې اى اهم ما چې

کشکې په دنيا کې مو يو څه

ډېر خوشحاله شو او ورته

کېږي ارمان به کوو چې

په ټولو اسماني کتابونو نظر

کړي وى چې اوس پرې دلته

واچاوه ددې ټولو اسماني

زمونږ ساعت تير وى خو بيا

کتابونو اصل او ارام همدا

هيڅ نه کېږي همدا ځاى دى

دى هرچا چې دا اته مسئلې

که داخرت لپاره څه وکړئ.

يادې کړې او کا مل عمل ئې

وسلم

پرې وکړ نو د څلورو واړو

دا اته مسئلې مې د نيک

کوونکي شو.

دي خو په احياء العلوم کې

اسماني کتابونو عمل

نو مونږ ته هم پکار دي چې

عمل نوم کتاب نه رااخيستې
اصلي ذکر شوي دي.

پخپل ژوند کې هر څه يواځې
د ال د رضا لپاره وکړو او د
ټولو کارونو او اموارتو

کوونکى يواځې ال وګڼو نو
په دنيا کې به زمونږ له هيچا
سره حسد ،بدبختي  ،جنګ
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د احد غزا
عبدالشکور اکبرزي
د احد غزا د هجرت په دريم کال کې پيښه

ته ورسيدل.

شوه علت يې دا دى چې قريشو ته په بدر

رسول اکرم )ص( حضرت عبدال بن جبير

کې کوم مالي او ځانې تاوانونه رسيدلي ؤ

)رض( په مشرۍ ) (٥٠تنه د غشې

غوښتل يې چې د مسلمانانو څخه د هغې

ويشتونکي داحد د غر په کنډو کې موظف

خپل تيارى ونيولو د دې هدف لپاره قريش

دښمن په مسلمانانو د شالخوا بريد ونه

شمول د جګړې لپاره د ابوسفيان په مشرۍ

ترڅو پورې چې مونږه ځواب نه وي درلېږلى

قوماندان خالد بن وليد او مرستيال يې

ناکامۍ تروخت تاسو خپل ځاى خوشي

کړه چې د مسلمانانو څارنه وکړي ترڅو

غچ واخلي مشرکينو د بلې جګړې لپاره

کړي او تر هغې به ددغې ځاى څارنه کوې

 ٣٠٠٠تنه جنګيالي او  ١٧٠تنو ښځو په

او په هر حالت کې زمونږ د برياليتوب يا

تيار کړل قريشو بيرغ چې طلحه د سپرو

عکرمه د ابو جهل ځوى ټاکل شوى ؤ کله

کوي د قريشو بيرغ چې طلحه لومړى کس ؤ

چې حضرت محمد )ص( د قريشو د جګړې

چې د جګړې اور ته يې لمن ووهله په

له تصميم څخه خبر شو صحابه کرامو سره د

نوموړي قريش ډېر نازيدل دغه ملحد د

اوږدو خبرو او مشورو څخه وروسته )(١٠٠٠

حضرت ذبير بن عوام لخوا ووژل شو

وخوځېدل خو په لره کې ) (٣٠٠تنه د

)رض( دا مېړانه ولېده د تکبير نارې يې

حضرت محمد )ص( چې زبير بن عوام

تنو مسلمانانو سره د احدغره په لور

عبدال بن ابي سلول په لمسون له لرې

ووهلې د احد په ورځ حضرت محمد )ص(

څخه راوګرځېدل او ) (٧٠٠تنه د احد ميدان

خپله توره ابودجانا )رض( ته ورکړه او هغې
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وقاص )رض( و چې تقريبا هغه ورځ يې ١٠٠٠

په ډېره مېړانه دغه توره وکاروله ترڅو د

ښځو په ګروپ برابر شو وغوښتل يې چې

زر غشي ويشتلي و .په دې وخت کې يو تن

)هنده( د ابو سفيان ميرمن ووژنې ورته

په پيغمبر )ص( گذار وکړ چې هغه مبارک

معلومه شوه چې ښځه ده بيا يې د هغې د

ټپي شو او مبارک غاښ يې په شهادت

وژلونه ډډه وکړه سمه جګړه روانه وه او

ورسيده .مسلمانانو ته بيا اواز ورسيده

قريش په تېښته مجبور شو او مسلمانان

چې پيغمبر )ص( ژوندى دى .ټول پرې

بريالي شو او د عنيمت په راټولو يې شروع

راټول شول .بيا يې کاميابي د مسلمانانو په

مسلمانان غنيمت راټولوي د غر څخه ټول

ووژل شو او  ٧٠تنه مسلمانان په شهادت

)رض( په شمول  ١٠تنه پاتې شول .په دغه

)ص( تره همزه )رض( هغه شامل و چې هنده

برخه شوه .په دې جگړه کې  ١٦تنه قريش

وکړه کله چې غشووشتونکو وليدل چې

ورسيدل .په شهيدانو کې د حضرت محمد

اښکته شول او يوازې عبدال بن جبير

وخت کې قريشو په غره کې د مسلمانانو

بنت عتبه يې سينه څيرې کړې وه او زړه

شمېر کم وليده نو د خالد بن وليد په مشرۍ

مبارک يې ورته راويستى و او خوله يې

په شهادت ورسول او د شا لخوا يې په

د احد په جگړه کې د ماتې اصلي علت د

پرې لگولې وه.

يې په هغوى حمله وکړه .هغه لس کسان يې

مسلمانانو حمله وکړه او جنگ بيا تود شو.

مسلمانانو بې احتياطي وه ځکه په دې

آواز خپور شو چې حضرت محمد )ص( په

جگړه کې ال جل جلله لومړي بريالي کړه

مسلمانانو مورال کمزورى کړ .په داسې

جل جلله د امتحان سره مخامخ کړه او هر

بيا د مسلمانانو د اشتباه په وجه بېرته ال

شهادت رسيدلى دى .دغه اواز د

حال کې چې هغه حضرت مصعب بن عمير

مومن مسلمان ته پکار دي چې هيڅکله

رض په شهادت رسيدلى و ځکه د هغې

خپل ال )ج( له ياده ونه غورځوي او د هغه

مبارکې ته ورته وه .جنگ د پيغمبر )ص(

کړي ځکه چې برياليتوب او ځواک د ال د

او د هغه د رسول )ص( د امر نافرماني ونه

څېره هم د حضرت محمد )ص( څېرې

خوا ته راورسيد او حضرت ابودجانه رض و

لوري ټاکل کيږي.

چې حضرت محمد )ص( څخه يې دفاع

په جنگ احد کې چې زخمي رسول دى

جنگ په ل اله ال ال دى

کوله او غشي د حضرت ابودجانه په شا



لگيدل .بل ورسره حضرت سعد بن ابي
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د ارواښاد ډاکټر کبير ستوری
ياد غونډه او مشاعره
رپورټ :د خاص کونړ د ادبي او کلتورې ټولنې له خوا
د کبير ستو ر ي ليسې ګڼو زده کوونکو پکې برخه واخسته
د خاص کونړ ولسوالۍ د ادبي او کلتوري ټولنې په نوښت د هېواد د وتلي او منلي فرهنګي
شخصيت ارواښاد کبير ستوري د ( )٧تلين يادغونډه او مشاعره د روان کال د حمل د مياشتې په ٦١
نيټه د خاص کونړ ولسوالۍ د کبير ستورې ليسې په انګړ کې جوړه شوه .
په غونډه کې د خاص کونړ ځوان او فرهنګ پال ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش ،د نرنګ
ولسوال ښاغلي سيد زيور شاه پاچا صاحب ،د دره پيچ ولسوال قدرمن زلمى يوسفزي او په
مشرانو جرګه کې د کونړونو واليت استازي سناتور رفيع اهلل حيدري برخه واخسته .دغه راز د يو
شمير دولتي چارواکو ،د محلي اونظامي ارګانونو ،سرحدي پوليسو ملي او محلي پوليسو او
ملي امنيت منسوبينو او د ډاکتر کبير ستوري د ليسې يو شمير شاګردانوسربيره ګڼ شمير
ليکواالنو ،شاعرانو او اديبانو او ولسي مشرانو هم برخه درلوده
غونډه د جمعې په ورځ د سهار په  ٩بجو د قاري رحمت اهلل له خوا د کالم مجيد دڅو اياتونو په
تالوت سره پيل شوه .
په لومړی قدم کې د خاص کونړ د ادبي او کلتوري ټولنې مشر او د ستوري مجلې مسؤل مدير
ښاغلي عرفان اهلل کوټوال له خوا راغليو مېلمنو ،دولتي چارواکو ،ليکواالنو او شاعرانو ته د
ستړي مشي او هرکلي مراتب وړاندې شول.
ورپسې د خاص کونړ ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش صاحب د ارواښاد داکټر کبير ستوري په
معنوي هڅو هراړخيز ه رڼا واچوله او غونډه ئې پرانيستله .
د غونډې د مشاعرې برخه د پښتو ژبې نوميالي شاعر ښاغلي محمد اسرايل غيرت په شعر سره
پيل شوه  ،ورپسې د پښتو ژبې ځوانو او تاندو شاعرانو هر يو ښاغليو خالد رحماني ،واجداهلل،
امين اهلل ،اکرام اهلل ،شفيع اهلل تاند ،ضياء اهلل ،نواب ريحان ،رمضان صائم ،فضل الدين ،محمد
اهلل ميوند ،خان اغا اختيار ،انعام اهلل ميرزاخيل ،سبحان اهلل ،عزت اهلل خيليل زی ،حميد اهلل
همت ،سيد نور ،ثناء اهلل ،حضرت عمر يوسفزی ،عبدالمنير ځالند ،محمد يونس ،صديق ريحان،
مسلم مومند ،سميع الحق يوسفزی ،شريف اهلل شريفي ،شيرعلي نيکمل ،خليل اهلل تکل ،ګلرنګ
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کوچوان  ،سورګل ګوهر او ښاغلي ډګر خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته واورول چې په چکچکو
بدرګه کيدل
دغه راز د مشاعرې په مينځ کې دره پيج ولسوال ښاغلي زلمي يوسفزي دخپلو خبرو په لړ کې د
ادبي او کولتوري بهير په ګټو رڼا واچوله .د مشاعري په پای کې د ننګرهار واليت څخه راغلي
دروند مېلمه د اريانا پوهنتون مرستيال محمد انور ظفري صاحب د ستوري صاحب په اړوند هر
اړخيزي خبرې وکړې او پداسې وختونو کې يې د دولتي غونډو جوړول اړين وبلل او هم يې ددې
غونډې د ترتيب کوونکو څخه مننه او خوښي څرګنده کړه چې زياريې ايستلى او دغه ښکلې
غونډه يې جوړه کړې وه.
ورپسې په مشرانو جرګه (سنا) کې د کونړ د خلکو استازي ښاغلې رفيع اهلل حيدري د ډاکټر کبير
ستورې په کولتوري او سياسي هلو ځلو رڼا واچوله او د خاص کونړ د خلکو د ستونزو په حل
کولو کې ئې د خاص کونړ ولس ته دخپل هر اړخيز مالتړ ډاډ ورکړ
د غونډې اخيرنى ويناوال نصير ستوري ؤ چې د غونډې برخوالو او ګډونکو ،دولتي چارواکو،
شاعرانو او ليکواالنو څخه يې مننه او کوروداني وکړه او همدغه راز يې د خاص کونړ ادبي او
کلتوري ټولنې دغه هڅې وستايلې چې د غونډې په راجوړولو کې يې کړي دي .د غونډې څخه په
تاثراتو کې د خوښۍ له څرګندلو وروسته په بيا د خاص کونړ ادبي او کلتوري ټولنې له خوا نه
همدا ډول د خاص کونړ ولسوالۍ د فرهنګپال ولسوال ښاغلي محمد رحمن دانش صاحب او د
خاص کونړ ټولنيزي شورا لخوا تيارې شوې ډالۍ د غونډې په ځانګړو مېلمنو ،مشرانو او
کدرونو وويشل شوې
غونډه د ښاغلې استادمحمد شريف په دوعايه سره پای ته ورسيده.
ورسته د خاص کونړ ادبي او کلتوري ټولنې لخوا دغرمې ډوډۍ مېلمنو ته ورکړل شوه او غونډه
په همدغه ځای د مېلمنو سره په مخه ښه باندې خوره شوه.

ژوند
گل پاچا الفت
د يوې چينې اوبه دي ،څوك يې د زرو په جام کې څښي ،څوك يې د خاورو په کنډولي کې
هغه ،چې نه دا لري نه هغه ،په لپه کې يې را اخلي.
په اوبو کې هېڅ فرق نشته ،فرق په لوښو کې دی.
د شاه او ګدا فرق په لوښوکېږيد اوبو په خوند هغه څوك پوهېږي ،چې ډېرتږی وي
هغه الروی ،چې له بيديا نه ستړی ستومانه راځي او تنده يې ډېره زياته ده ،دا اوبه ډېر خوند ورکوي
هغه دهقان ،چې په سره غرمه کې يوې کوي او خولې پرې راماتي دي دا اوبه د هغه دپاره ډېر لوی نعمت
دی يو شپون ،چې له غره نه تږی راکوزېږي او په چينې باندې خوله ږدي د اوبو په خوند ډېر ښه پوهېږي
يو بل سړی چې يخ سيوري ته په ارامه چوکۍ ناست دی ،ښايسته صراحي يې له څنګه ايښې ده او په
9

ښو ګيالسونو کې اوبه څښي له اوبو نه هغه خوند نشي اخيستلى هو! ده د الرويو او شپنو تنده نه ده
ليدلې.
په سره او ټکنده غرمه کې يې لو نه دی کړی ،ځکه هغه تلوسسه په ده کې نشي پيدا کېدای چا ،چې
لوږه او تنده نه ده ليدلې ،هغه د خوړو او اوبو پوره خوند هم نه دی لېدلى او د ژوند په کيف نه دی پوه
شوی.

ستوری

په مفتيانو باندې د امام اشراف
شريف هللا شريفي يوسفزى
لکه څرنګه چې امام د مسلمانانو د عامو مصلحتونو څخه مسؤل دی او هم د ټولنې د مفاسدو ډله
منځه ولړلو مسئوليت په غاړه لري مګرم ددې سره ،سره به د ضرورت په وخت کې افتاء مسؤليت هم
په غاړه اخلي او يا به ددغه مسؤليت لپاره نور څوک ټآکي که چېرته ددغو ټاکل شويو مفتيانو په
شرعي طريقه فتواګانې نه ورکولى په دې باندې يې منع ضروري او الزمي ده ترڅو د فساد مخه
ونيسي او که درسي مفتاينو فتواګانې ورکوي چې هغه اهل د افتاء مګر د غلطو فتوا ګانو په سبب
يې ضرر را منځ ته کيدو او يا هم يو شمير کسانو د شريعت مخالف فتواګانې ورکوي د حالل او حرام
پروايي نه ساتله خلکوته يې ناوړا چلونه او حيلى ورښودلي په داسې حال کې په امام الزمه ده چې
دارنګه کسان له فتوی ورکولو څخه منع کړي او دا مويانو په زمانه کې دارنګه کار واقع شوي ؤ ابن
الجوزي ويلي دي د مسلمانانو په امير الزمه ده چې دارنګه کسان د فتوی ورکولو څخه منع کړي
لکه بنو اميه چې دا کار کولو بيا يې زياته کړه کله چې امام منع کول لکه ډاکتر چې په طبابت نه
پوهيږي او خلکو ته دواګانې ورکوي نو دارنګه د خلکو منع کول پرې هم الزم دي چې په فتوی نه
پوهيږي او فتواګانې ورکوي بايد منع شي خطيب بغدادي ويلي دي چې په امام واجب دي چې
مفتيانو احوال ځانته معلوم کړي او که څوک د فتوی ورکولو اهليت ولري هغه پريږدي او که نه يې
لري منع کوي به يې ا و دا به هم ورته وايي که بل ځل يې داکار وکړو نو سخته سزابه ورکوي ابن القيم
ويلي دي چې که امام دارنګه مفتيان پريښودلو ګناهګار دی ابن تيميه (رح) په دې نظر دی چې د
مفتيانو لپاره محتسب وټاکل شي دې زياتوي چې د ډوډۍ پخونکو او خوراک پخوونکو لپاره
مستحب ضرور دی.نو څرنګه د مفتيانو لپاره ضرور ندي.
مګر هغه څوک چې د فتوی اهليت ولري په ډېر تلوار سره يې بايد له فتوي ورکولو څخه منع نه کړي ابن
تيميه (رح) پدې اړوند داسې و يلي دي که مفتي په زياتو مسايلو په حق وو او په ځينو په خالف د
سنتو فتوی ورکړې وه په مطلق ډول څخه د فتوی ورکولو څخه نه منع کېږي که امام په يو شمير کسانو
د فتوی ورکولو اهليت وليده لپاره مقرر کړي که هغه د فتوی ورکولو له کبله د خپلې روزۍ څخه
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د پښتو ادبياتو پينځه
ستورې
عرفان ال )ننګيال(
د برې پښتونخوا د پښتو اوسنۍ ادبي نړۍ کې

حبيبي صاحب ) (١٥کلن زلمې ؤ .چې د کندهار

پينڅ##ۀ ادب##ي س##تورې )جبي##بي ،الف##ت ،خ##ادم،

ښ##ار پ##ه ي##و ښ##وونځې ک##ې د ښ##وونکې پ##ه ت##وګه

بينوا ،او ريښتين دي چې ډې##ر ش#هرت ل##ري او د

خپله رسمې او دولتې دنده پيل کړه.

اس###تاذۍ درج###ې ت###ه رس###ېدلي دي چ###ې دغ###و

کتابونه يې په لندې ډول دي.

 -١عب##دالحى حبي##بي د عب##دالحق ځ##وى پ##ه خټ##ه

 -٢قص###يده د پښ###تو

ي###ا غ###وايي پ###ه مياش###ت ک###ۍ د کن###دهار ښ###ار د

 -٣افغانس#############تان

 -١د خوشحال خان مرغلرې

استادانو څخه يو هم عبدالحي حبيبي دى.

ادب په تاريخ کې

کاکړ او  ١٢٨٩ش کال د پنجشنبې په ورځ د ثور

بام##ذى پ##ه س##يمه ک##ې پ##ه ي##وه علم##ي او فاضله

بنسټ )تاريخ(

کورنۍ کې زېږيدلي دى.

 -٤د افغانس##########تان

پوهان####د حبي###بي ص####احب  ١٢٩٩لمري####ز ک####ال د

مختصر تاريخ

کندهار د شالمار په لومړي ښوونځي کې شامل

 -٥پښتو څوارلس سوه کاله پخوا.

ادبي علومو او فنونو زده کړه هم پيل کړه.

د شعر نمونه يې :د خوشحال روح ته ځواب:

او داسې نور....

او ددې ترڅنګ يې په خصوصي توګه د مرؤج##و
په  ١٣٠٤لمريز ک#ال ل#ه نوم#وړي ښ#وونځي څخ#ه

ن###ه ي###ې م###ړ ت###ه خ###و ژون###دى ي###ې

فارغ او په خصوصي ډول ي#ې ددين#ې او تص#دي

اې ادېب#################ه ننگي#################اليه!

فق##ه ،ح##ديث ،تفس##ير ،منط##ق ،ص##رف ،نح##و،

پ#######ه اب#######د ژون#######دون ژون#######ديه

او اديب###انو د نظ###م او ن###ثر زي###ات کت###ابونه ي###ې

د پښ###########تون پلر توري###########اليه!

دن##دې :پ##ه  ١٣٠٤لمري##ز ک##ال پوهان##د عب##دالحى

د پښتون لوى برياليه

دا ښ#######ه ن#######وم دې دايم#######ې دى

علومو او فنونو لوستلو ته دوام ورکړو.

ت#####ه زم#####ونږ مل#####ي پيش#####وا ي#####ې

فصاحت او بلغت او د نړۍ د مشهورو پوه##انو

پښ####تو ن####واله دې ژون####دۍ ک####ړه

ولوستل.
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مړينه :عب#دالحى حبي#بي ص#احب پ#ه  ١٣٦٣ک#ال

پروت وو ماته کودړى

صالحين په هديره کې خاورته وسپارل شو روح

دلته لوبو کې زه مات يوه ځلمې کړم

 _٢اس##تاد ګ##ل پاچ##ا )الف##ت(  :ارواښ##اد اس##تاد

مړين###ه :معاص###رادب ک###ې ل###وى ادي###ب د ع###الي

ليکوال او خداى بخښ#لى مي#ر س#يد پاچ##ا ځ#وى

خاوند د ليندۍ په  ٢٨نېټه د  ١٣٥٦ش کال ددې

نوم##وړى پ##ه ١٩٠٩ع ک##ال د افغانس###تان لغم###ان

لغمان په کڅ کې خاورته وسپارل شو.

کې پيداشوى دى.

رښ##تينې خ##دمتګار ي##و پ##وخ ليک##وال ښ##ه ش##اعر

ويل يې زه ووم روغ منګى کولل جوړ کړى

ک###ې وف###ات ش###و او پ###ه کاب###ل ک###ې د ش###هداى

يوې پيغلې په اوږو ومه راوړى

دې ښاد وي.

افک####ارو او ل####وړو خي####الونو او ژورو فکرون####و

ګ##ل پاچ##ا الف##ت نومي##الى ش##اعر س##تراديب او

دني##ا ن##ه د ت##ل لپ##اره س##ترګې پټ##ې ک##ړي دي او د

دى.

 _٣اس##تاد قي##ام ال##دين خ##ادم  :د پښ##تو ژب##ې د

ولي##ت د قرغي##و ولس##والۍ د عزي##ز خ##ان پ##ه ک##څ
د زده کې په برخه کې ده په ننګرهار او کابل کې

نومي#الى ادي#ب

پ##ه خصوص##ي ت##وګه د هغ##ه وخ##ت رواج##ي عل##وم

او د فلس#######في

او بيان له مشهورو عالمانو څخه لوستي دي.

دي.

افکارو خاوند

لکه صرف ،نحو ،منطق ،تفسير ،حديث معاني
الفت مروجه علومو د زده کړې څخ#ه وروس#ته د

خادم پ##ه ١٣٢٥

لومړي ځل لپاره په  ١٩٣٥ع کال چې د  ١٣١٤ش

ه #ق ک###########ال د

ک##ال س##ره س##مون خ##وري داني##س ورځپ##اڼه ک##ې د

ننګره#####ار پ#####ه

کاتب په توګه په رسمي کار کې شامل شو.

ش###############اعرانه

د استاد الفت چاپ شوي کتابونه په لندې ډول

ولي#ت او د )ک#امې( پ#ه ولس##والۍ ک#ې پ#ه ي##وې

دي.

علم##ې ک##ورنۍ ک##ې زيږي##دلي دى .د خ##ادم پلر

 -١د پسرلي نغمه

مل حسام الدين او نيکه يۍ مل عل#ي ګ#ل ه#م د

 -٢بله ډېوه

خپ##ل وخ##ت دين##ې عالم##ان مول##وي خ##ادم خپل##ې

 -٣لوبې خي##الونه

لومړنۍ زده کړې ننګره#ار ،پيښ#ور او هن#د ک#ې

او ژور فکرونه

سرته رسولي دي.

 -٤غوره نسرونه

او د منط##ق ،ص##رف ،نح##و ،تفس##ير ،ح##ديث او

 -٥امل او انشاء

ن#ورو دروج#ه علوم#و لوس#تلو څخ#ه وروس#ته پ#ه

دشعر نمونه يې

په توګه په رسمي کاروبار لس پورې کړى دى.

جلل اب##اد ک##ې د ل##ومړنې ښ##وونځي د ښ##وونکي

او داسې نور

په  ١٣١١ش ک#ال د کن#دهار پ#ه پښ#تو انجم#ن ک#ې

د ګ##ودر پ##ه غ##اړه
12

ستورى
ش###امل ش###و او ل###ه دغ###ه وخت###ه ي###ې د ليک###والۍ

خپاره شوي دي.

استاد خادم کوم کتابونه چې موږ ت##ه معل##وم دي

عرب########ي او

 -١معل##م پښ##تو پ##ه کن##دهار ک##ې چ##اپ او خپ##ور

پوهې###ده او

 -٢روهي ګلونه

ن######ثر ک######ې

بين##وا س##ربيره د خپل##ې م##ورنۍ ژب##ې پښ##تو پ##ه

اساسي دوره شروع شوه.

فارس##ي ښ##ه

او چاپ شوي دي په لندې ډول دي.

پ###ه نظ###م او

شوى دى.

 -٣نوى ژوندون

ډې#رې پخ#ې

 -٤خيالي دنيا :يو غوره ادبي نثر دى.

ليکن###########ې

 -٤نوې رڼا :دده د تعالو يوه لويه مجموعه ده.

کړيدي.

او داسې نور...

بين###وا د پښ###تنو فرهن###ګ دپ###اره ډې###ر کت###ابونه

د شعر نومونه يې:

ليکلي او ډېرې جايزې يې هم اخيستي دي.

خوبونه مې ليدلي

د ده دغ##ه لن##دې کت##ابونه تراوس##ه څرګن##د ش##وي

دي.

پ##ه ورورۍ او محب##ت ک##ې م##ې خون##دونه دي لي##دلي

 -١پښتو کلى :درسي کتاب دى

خ##و د خلک##و پ##ه خ##دمت ک##ې م##ې ځ##ورونه دې لي##دلي

 -٢پردي####س :پ####ه پښ####تو نظ####م د ډاک####تر اقب####ال

عجيب###ه ش###ان دين###اده چ###ې دا م###ونږ پک###ې اوس###ېږو

پ##ه تحقي##ق د مس##ئلو ک##ې م##ې جنګ##ونه دي لي##دلي

)مسافر( ترجمه ده

مړينه :مولنا خادم د دوشنبې پ##ه ش##په د س#نبلې

 -٣دغنمو وږى :په نظم دى

پ#ه پينځم#ه نيټ##ه پ#ه ١٣٥٨لمري##ې ک##ال پ#ه کاب##ل

 -٤ځلمي شهيد :ډرامه ده

کې د تل لپ##اره س#ترګې پټ#ې ک#ړې او د خپلوان#و

-٥د خټکو دوره

لخوا په ننګرهار کې د خپلې پلرنۍ هديره کې

او داسې نور...

 _٤اس###تاد عب###دالروف بين###وا :د افغانس###تان د

تش خيالي پوچه سودا يا دا وکړه يا دا

بين###وا د مل عب###دال ځ###وى پ###ه خټ###ه ع###اليزى

 # ٥اس##تاد ص##ديق ال )ريښ##تين( :د پښ##تو ژب##ي

خاورو ته وسپارل شو.

د شعر نمونه يې داده:

معاصرو شاعرانو او ليکوالنو څخه دى.

يا د خپل حيات تقدير شه يا په فکر د تدبير شه

پښ#تون دى چ#ې پ#ه )١٩١٣ع( ک#ال د کن#دهار پ#ه

او د ادبي####اتو ي####و مس####لکي پي####اوړى او پ####وخ

پاش#مول ک#ې زيږي#دلى دى عرب#ي دين#ي او ژبن#ې

ليکوال او پوهان دى.

بينوا د پخوا څخ#ه د ش#عر او ش#اعرۍ س#ره مين#ه

ل#وى غمخ#ور د )١٣٤٠ه #ق( (١٢٩٨) ،ه #ل ک#ال د

علمونه يې لوستي دي.

ريښتين د مولو ت#اج محم#د خ#ان ځ#وى د پښ#تو

درل##وده دده ل##ومړى اش##عار )طل##وع افغ##ان( ک##ې

مومند په سره کم#ر ک#ې زيږدي#دلى دى ،ل#ومړنى
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زده کړې پخپلې علمې کورنۍ کې کړي دي.

او بيا نوره زده کړه يې د ننګرهار د هډې په نج##م
الم##دارس او د کاب##ل پ##ه عرب##ي دارالعل##وم ک##ې
سرته رسولې ده پوهاند رښتين پ##ه عرب##ي ،اردو

او فارسي ژبو ډې#ر ښ#ه پوهي#ده ،او پوهې#ده ژب#و

کې د ده مقالې هم خپرې شوي دي.

پوهان##د رښ##تين د ادبي##اتو پ##ه پ##وهنځي ک##ې د

پخ##واني اس##تادۍ او زي##اتو اث##ارو ل##ه کبل##ه اول

قام

پوهنوال او بيا په  ١٣٤٠ش کال د پوهان##د ل##وړې
درجې ته ورسيد.

 -غنی خان -

د پوهاند ريښتين چاپ شوې کتابونه دادي.

 -١د هن##############د

ستورو ته مې رازوايمه ،بام سره خبرې کړم

کتابخانې

ستاسترګې چې نه وينم ،نو جام سره خبرې کړم

 -٢د فک############ر

شپه ده او سپوږمۍ ده ،زه يوازې او يوازې يم

پلوشې

شمعه اوشيشه لرم ،خيام سره خبرې کړم دى

 -٣د ښ#######کل

راته ستا سترګې او ستاسترګې ملمتې کړي

وږمه

زه چې مې دزړه له هرناکام سره خبرې کړم

 -٤د ژون#########د

هېڅ يوه شيبه يې ستا له ياده خالي نه وي ،چې

پلوشې

زه دهرې ورځې له انجام سره خبرې کړم

 -٥لرغونې پښتو

ستا د خوږو شونډو منطق پټ ساتم په شونډو کې

او داسې نور...

زه په ځان باورلرم ،ارام سره خبرې کړم

د شعر نمونه يې دا ده:

زه خو په سياست هم ستا پيکي او مخ عادت کړمه

مارغه د خيال مې په سپين غره باندې سر شاره

سپين سهار ته ناست يم او ماښام سره خبرې کړم

ګرځي.

دواړه مې دوينو تږي ،دواړه دي چاړه په لس

هوا مې سر کې نن تازه له دې کهساره ګرځي.

يوخوا له پاچا ،بل خوا امام سره خبرې کړم

وينم هر لورته د بلبلو شور ماشور دى په کې

څوک به مغول تيغ نه دافغان ماشوم مرۍ ساتي؟

په شنو نښترو شنه طوطيان مست له چغاره

نه شته خوشال نه شته ،له بهرام سره خبرې کړم

ګرځي.

زه ليونى ګډ يم ،دى خبر په خيرو شر نه شو
لهم داسې ولس ،ل داسې قام سره خبرې کړم
14

ستوری
(د ارواښاد ډاکتر کبير ستوري له ناچاپه ليکنو څخه)
د ليکلو نيټه :فبروري ۳۷۹۱
پښتانه په افغانستان کښې تر ټولو ستره ولسي ډله ده.
پښتون قوم په  3981ع کال کښې د«ډيورنډ» د خيالي کرښې په نامه د انګريزانو له خوا په ټوټو
ويشل شوی دی.پښتون ،پشتون ،پختون ،افغان ،پټان او روهيله اصطالح ګانې د همدغه يو قوم
نوم دی چې د کرښې دواړو خواوو ته مېشت دي.
پښتانه د ګډې (مشترکې) ژبې ،نسل او د ټولنيزو(اجتماعي) او کولتوري ځانګړو (خاصو) ګډو
ارزښتونو له نظره د کولتوري ټولنې په مانا يو ولس ګڼلی شي.
په دريېمه مسيحي پيړۍ کښې پښتنو ته د افغان نوم ورکړل شو،
که څه هم افغان يو داسی اصطالح يانوم دی چې پښتانه پرې د
نورو له خوا نومول شوي دي ،خو د وخت په تيريدو سره د پښتنو
خپل نوم ګرزيدلی دی.
د پټان اصطالح يوه هندي يااردو اصطالح ده چې په هندي ژبه
کښې پښتون تلفظ کېږي ،خو په اردو ژبه کښې بيا پښتون ته
پټان وائي.
د هند د نيمي وچې (قاري) په ځينو برخو کښې پښتنو ته روهيال هم ويل کېږي ،چې د غرونو د
اوسيدونکو مانا لري.
پښتون  /پشتون/پختون ددغه ولس خپل لرغوني (پخواني) نوم دی .داچې نن ورځ هر هغه څوک د
افغانستان تابعت ولري افغان ګڼل کېږي ،نو لدي کبله دغه اصطالح ديوې ټاکلې (معينې) ډلې
دتعريف لپاره مناسبه نه ده او له همدې کبله پدې ليکنه کښې د پښتون اصطالح ته فوق العادګي،
ارزښت او امتياز ورکول کېږي.
له پنځه شپيتو مېليونوزيات پښتانه چې د ډيورندد خيالي او تش په نامه کرښې دواړو غاړو ته
اوسېږي ،سربيره پر ګډې ژبې نور ټولنيز (اجتماعي) او کولتوري ګډ ارزښتونه او صفتونه لري
چې د خپل هر يو ګاونډي څخه ئي بيلوي ،چې ددغه صفتونو څخه يوځانګړی صفت پښتونولي
ده.پښتونولي د پښتنو د دود دستور يوه ټولګه (مجموعه) ده چې له يوه نسل څخه بل ته نقل
کېږي او په ځينو ځايونو کښې د پښتونولۍ قانون او اصول په ليکلي ډول هم شته دی.
پت ،ښېګړه ،توره ،وفا ،ورورولي ،ننګ ،مېلمه پالنه ،مېړانه ،غيرت ،انصاف ،پنا ورکول،
عزت ،ننګ ،بدرګه ،ننواتې ،ابرو ،دروغ نا روغ پوښتنه ،په ښه بده کې ګډون ،د ژوند په چارو

ستوری
کې د مشرانو او دوستانو سره سال مشوره او داسې نور په پښتونولۍ کښې تر ټولو ستر مقام
لري ،لدې کبله ئي ارزښت هم ډير زيات دی.د پښتونولۍ د زده کړی ځايونه کورنۍ ،حجرې
يادېري او پښتني ټولنه ده.د پښتونولۍ زده کړه د ځېږېدو راهسې په کورنۍ کې پېل کېږي او ټول
عمر دوام لري.
پښتونولي د جرګو يو ولسي سيستم (نظام) دی چې ډيموکراتيک (جمهوري) خوی لري ،جرګه
کېدای شي د کورنۍ ،کلي منطقې ،قبيلې او قام په سويه مېنځ ته راشي د ټول قام په سويه سره
جرګې ته لويه جرګه هم وائي ،خو دا جرګې دايمي نه دي موقتي (عرضي) غېر مرکزي او خپلواکه
بڼه لري
د پښتنو جرګې د هر چا له خوا راغوښتل کېدلې شي او ډير وخت د کمزوري له خوا او کله کله د
پېښو د ضرورت له کبله بې له دې چې څوک ئې راوغواړي مېنځ ته راځي او خلک د جرګې له پاره
پخپله راټولېږي.جرګه ټولنيزې ،سياسي او حقوقي پرېکړې کولې شي ،په جرګه کې هېڅکله
رايې نه اخستل کېږي په هغه موضوع باندې چې جرګه ورته رابلل شوې وي تر هغو خبرې او بحث
کېږي چې يوې موافقې او جوړجاړي ته د ټولو په خوښه ورسېږي او بيا پرې د دوعا الس پورته
شي.د جرګې راغوښتلو او جرګې جوړېدو سربيره جرګه لېږل کېږي هم ،پښتانه د جرګې ډير مخ او
خاطر کوي او د ډير څه نه ورته تېريږي.
 (MaxKlimاطريشي پوهان د پښتونولۍ د الندی د پښتنو يو عنعنوي يا
ماکس کليم بورګ )burg
حقوقي سيستم باندی پوهېږي چې تر ټولو ستره قضا (عدالت) ئې جرګه ده او ليکې چې «جرګه» د
ازادو ډيموکراتيکو کړو وړو سره سم نه مشر لري او نه د غونډې په وخت کې هر تن له پاره ټاکلي
ځايونه وي سړی په ناپېلي ځای کې د هم غاړو کسانو په ډله کې ناست وي او هر څوک هر کله که
وغواړي کولې شي چې پاڅېږي خبرې وکړي او الړ شي.د جرګې د پرېکړو له پاره د رايو ډير والی
شرط نه دی ،هېڅ کله رايې نه اخيستل کېږي بلکه د مخالفو کسانو شتوالی ارزښت لري ،د جرګې
د پرېکړو عملي کونه د جرګې د ګډون کوونکو مهمه ټولنيزه
(M
axKlim
دنده دهburg1968) .

 (Wاو ځيني نور بهرني
همدغسې ويلي کروزی)illyKrause1972
ليکواالن پښتونولي يو حقوقي دود ګڼي .د پورتنيو ليکواالنو
دا نظريه چې پښتونولي د پښتنو يوازې حقوقي دود ياسيستم
دی مونږ ته بشپړه نه برېښي ځکه جرګه چې د پښتونولۍ تر
ټولو ستر مقام دی يوازې حقوقي پرېکړې نه کوي بلکه
ټولنيزې او سياسي پرېکړې هم کوي.د دې خبرې ښه بيلګه دا

ستوری
ده چې پخپله احمد شاه با با په (  ۳۹۷۹ع )کال کې جرګې باچا کړ.له دې کبله پښتونولي يوازې يو
(Klim
حقوقي سيستم نه شي ګڼل کېدلې بلکې ټولنيز او سياسي سيستم هم دی.کليم بورک )burg
وائي چې جرګه مشر نه لري په دی هکله پکار ده چې ووايو چې جرګه مشران لري خو دغه مشران د
ووټونو (رايو) په واسطه ټاکل شوي نه دي بلکې عنعنوي منل شوي کسان دي د بېلګې په توګه په
يوه جرګه کې چې يو قومي مشر ناست وي نو سړی ويلې شي چې دغه جرګه د هغه د مشرۍ الندې
وشوه.

جرګه او حجره په پښتونولۍ کښې د دود او دستور ساتندويه دي.په حجره کښې د يوې کورنۍ
غړي ،خپلوان ،دوستان ،اشنايان ،انډيواالن ،ملګري ،کليوال او ګاونډيان دجرګې ،مرکې،
خبرو اترو ناستې پاستې ،ګپ شپ ،مېلمستيا ،مالوماتو ،موسيقۍ ،غم او ښادۍ لپاره
راټوليږي..
په پښتني ټولنه کې د پښتو ويلو ياليکلو چې د ژبې پورې اړه لري او د پښتو کولو ترمېنځ توپير
کېږي چې د پښتونولۍ پورې اړه لري دنړۍ په ګوټ ګوټ کښې ټول پښتانه په يوه ګډه (مشترکه)
ژبه خبرې کوي چې «پښتو» نومېږي .د پښتنو ژبه «پښتو» د ليک لوست ژبه ده .په پښتو ژبه کښې
سړی دوه مهمې لهجې توپير کولی شي چې يوه ئي نرمه لهجه او بله ئي سخته لهجه ده.دغه دواړه
لهجې بيا نوري وړې لهجې هم لري.
په افغانستان ،پاکستان اود ايران په ځينو سيمو کښې له  ۵۶مېلونونه زيات پښتانه مېشت دي.
په افغانستان کښې ستر ډيره کې (اکثريت) پښتانه اوسېږي ،چې د لوديځ واليت هرات څخه

ستوری
نيولي تر فراه ،نيمروز ،هلمند ،د کندهار اود قالته پورې د ختيځ وخواته او دهغه ځای څخه د
غزني ،وردګ ،لوګر ،پکتيا ،کابل او ننګرهار پوري ،او له هغه ځای څخه د هندوکش د غرونو تر
لمنو پوري يعني د کاپيسا ،لغمان او د کونړ په واليتونو غزيدلی دی.
په شمالي او شمال لوديځ افغانستان کښې هم پښتانه اوسېږي چې د مالونو (څارويو) د څر د ځای
او د کرنې د ځمکې په موخه د جنوبې افغانستان څخه هلته تللې او مېشت شوي دي ،ددوۍ په
مورنۍ ژبه «پښتو» د تاجکو ژبي څه نا څه اثرهم کړی دی خو بيا هم په هډ پښتانه دي.
دغه راز د يوه اټکل له مخې د افغانستان  5مېلونه وګړي کوچيان دی چې ددغه کوچيانو تر ټولو
ستره برخه هم پښتانه جوړوي.
د بلوچستان شمال او د کوټي ،پشين ،ژوب ،لوراالئي او د سيبي په سيمو کښې يوازې پښتانه
اوسېږي.دغه راز د انګريزانو له خوا په نومول شوي سوبه سرحد (پښتونخوا) کښې هم يوازي
پښتانه اوسېږي.

د پاکستان د  3893ع کال په سرشمېرنه کښې جوته شوي ده چې يو زيات شمېر پښتانه په
مېانوالي ،راولپينډۍ ،الهور ،ملتان ،حيدر اباد ،کشمېر او کراچۍ کښې هم مېشت دي ،ګمان
کېږي چې دغه پښتانه د اقتصادي علتونو له کبله دغلته تللي دي.
په ايران کښې د جنوبي خراسان او سيستان په سيمو کښې چې د افغانستان پولې ته څيلمه پرتې
دي هم پښتانه اوسېږي ،خو ددغه پښتنو شمېر سړی په صحيح توګه نه شي اټکل کولی ،ځکه چې
دوۍ په وړو وړو ډلو سره ژوند کوي او د ايران په سياست کښې کوم رول نه لري.
ځني وګړي په کېشک او ګلران کښې چې د هرات واليت په شمال خوا کښې پراته دي هم په پښتنو

ستوری
کښې ورګډيږي.
د پښتنو لرغوني (پخواني) تاريخ تر اوسه په بشپړ ډول نه دی څيړل شوی ،خو ددوۍ هيواد په
اووم عيسوي قرن کښې د سليمان غرونه ؤ.ددغه ځای نه دوۍ شاوخوا ته خپاره شوي دي.چې له
همدې امله ځنې نور خلک او قبيلې له دوۍ سره ګډي شوي.
د بيلګې په توګه د نسل پيژندنې پر بنسټ دکر الڼي قبيله د پښتنو د رضاعي ځوی عمر له کبله د
پښتو هډ وګرځيدچې د هندوکش خوا ته مېشته ؤ ،او ځانګړي ژبه ئی لرله ،چې د هغې نښي
نښانې اوس د لوګر په وادی او مرکزي وزيرستان کښې شته دی اودباجوړ هغه وګړي چې مالکنډ
په شاوخوا کښې اوسېږي د پښتنو څانګه ده.
په ډيره اسماعيل خان او سکهر کښې ځنې ډلې اوسېږي چې بلوڅ پښتانه دي او په پښتو خبري
کوي.
په منځنيو پيړيو کښې د امو درياب ختيځ خوا ته د پښتنو پاچاهي وه چې د بيټنو پوري ئی
تړاولرلو.بيټني په لودی او سوري قبيلو ويشل کېږي چې په ۳۵مه او  ۳۹مه پيړۍ کښې ئي په ډيلي
حکومت کړی دی..
د ايران د نادر افشار د مرګ وروسته احمد شاه دراني (احمد شاه بابا) خپلي پاچاهۍ ته تر ډيلي
پراختياورکړه.په ختيځه خوا (لوري) کښې ئي کشمېر ،الهور او ملتان ،او په لوديځه خوا کښې
خراسان ،په جنوب کښې ئی مکران هم فتح کړل.خو له بده مرغه د احمد شاه بابا د مرګ نه پس د
هغه د دويم ځوی تيمورشاه او د احمد شاه بابا دنورو وارثانو د خپل منځي شخړو او جګړو له امله
دغه لوي دولت بيرته وړوکې شو.
دوست محمد خان چې د ابدالي بارکزي کورنۍ څخه ؤ د احمد شاه بابا اخرني وارث ته ماته ورکړه
او پخپله په  3919ع کال کښې پاچا او د امېر لقب ئي ځان ته غوره کړ.
د احمد شاه بابا د وارثانو څخه يو تن سدوزی شاه شجاع چې په 3911ع کال کښې ئي ځان د
پيښور پاچا باله ،د انګريزانو څخه ئي د امېر دوست محمد خان په مقابل کښې مرسته وغوښتله
چې په جون  3918ع کال کښې ئي د برتانوي ـ هندي پوځ سره د کندهار په لور حرکت وکړ دکندهار
سر دارانو د هغه مقابله ونه کړه او په کندهار کښې د شاه شجاع سدوزي د بادشاه کېدلو اعالن
وشو .او په اګست  3918کښې ئي د انګريزانو په ملتيااو زور کابل هم ونيوه او امېر دوست محمد
خان فرار شو .په  3983ع کال کښې پښتنو انګريزي پوځ ته ماتې ورکړه او هغه امېر چې د
انګريزانو له خوا په کابل کښې باچا شوی ؤ مړ کړی شو او جګړه روانه وه.ددې لپاره چې جګړه پاې
ته ورسېږي انګريزانو امېردوست محمد خان له هند نه بيرته کابل ته راوستو او د باچا په حيث ئي
وپيژندو.

ستوری
امېر دوست محمد خان له افغانستانه جالشوي برخې لکه خلم ،بلخ او کندوز بيرته فتح کړې او د
افغانستان پوري ئي وتړلې.
دامېر دوست محمد خان د مرګ وروسته دده ځامنو هر يو غوښتل چې پاچا شي .له همدې امله ئي
په خپلو منځونو کښې جګړې پيل کړي چې په نتيجه کښې محمد يعقوب خان بريالی شو .امېر
محمد يعقوب د روسانو سره دوستانه او ښه روابط ټينګ کړل.
کله چې د ايرانيانو په مقابل کښې انګريزانو د امېر محمد يعقوب خان سره مرسته ونه کړه نو
يعقوب خان د انګريزانو نه ناامېده شو ،اولدې امله د  3989ع کال څخه تر  3991ع کال پوري د
انګريزانو او افغانانو جګړه وشوه.ددغه جګړي په وخت کښې چې يو انګريزي هيئت له کابل څخه
بيرته تللو نو د پښتنوله السه ووژل شول.انګريزانو د بدل اخستلو په غرض پر پښتنوبيرته يرغلونه
وکړل ،خو انګريزان بريالي نه شول.
کله چې محمد يعقوب خان د انګريزانو له خوا فرار شو نو دده پرځای ئي عبدالرحمن خان لمړي د
کندهار امېر کړ او بيا ئي په  3991ع کال کښې د ټول هيواد واګې په الس کښې ورکړې.
په  3981ع کال کښې انګريزانو د امېر عبدالرحمن خان سره يو توافق ليک السليک کړ چې د
انګريزي هيئت د مشر ډيورنډ په نوم د ډيورنډ په کرښه مشهور شو .ډيورنډ سرحدي پوله نه وه،
بلکې يوه انتظامي کرښه وه.
د امېر عبدالرحمن خان د مرګ وروسته انګريزانو په  3815ع کال کښې دده ځوی حبيب اهلل خان ته
د پاچاهۍ تاج ورپسر کړ.پدغه وخت کښې روسيانو غوښتل چې افغانستان ته ځان رانزدي کړي
ددې په مقابل کښې انګريزانو د افغانستان سره يو تړون السليک کړ چې د هغې پربنسټ به هر
کال يوسلو شپيته زره پونډه افغانستان ته ورکوي.
د امېر حبيب اهلل خان د مرګ وروسته د هغه دځوی امېر امان اهلل خان په  3838ع کال کښې د
افغانستان پاچا شو.د پاچا کېدو سره سم ئي د افغانستان د خپلواکۍ غږ پورته کړاو په همدغه
کال کښې ئي په راولپينډۍ کښې د انګريزانو سره د سولي يو تړون السليک کړ چې له يوې خوا
ئي پکښې د  3815ع کال تړون تائيد کړ او له بلې خوا افغانستان خپلواک او ازاد شو.دامېر امان
اهلل خان وروسته د محمد زي کورنۍ پاچاهي په افغانستان کښې راغله.چې د نادرخان نه وروسته
د محمدزيو د کورنۍ لومړی پاچا ظاهر خان ؤ.
ظاهر خان نسلې پښتون و خو د خپلې ژبې او کولتور څخه باالکل پردی شوی و په پښتو هيڅ نه
پوهيده او پارسي غږيده.ده په خپله  ۷۴کاله باچاهۍ کې د دی هڅه هم نه ده کړې چې څو ټکې پښتو
ياده کړي حال دا چې په افغانستان کې د ټول مېشته لږه کيو قومونو ( ازبکو ،ترکمنو ،تاجګو،
هزاره ،او داسي نورو ) له مجموعې څخه پښتانه ډير زيات ؤ که د ظاهر شاه د باچاهۍ وخت په پام

ستوری
کې ونيول شي نو پدغه وخت کې په نړۍ کې ستر بدلونه راغلي دي چې د پښتنو د قامي يووالي بې
اغيزې نه و.دويمه نړۍ واله جګړه پای ته ورسيده د ملګرو ملتونو موسسه (اقوام متحده) جوړه شوه
انګريزان د هند دنيمې وچې څخه وتلوته مجبور شول ،پاکستان په  ۳۷۷۹ع کال کې جوړ شواو د
پښتون قام نيم وجود په پاکستان کې پاتې شو.پدغه وخت کښې ظاهرشاه يو دوه مخی سياست
پيل کړ.له يوې خوا ئې د پښتنو ويش ومانه او په پاکستان کې ئې سفارت او قونسلګري جوړه کړه
او له بلې خوا ئې ورسره د ښمني راواخيسته او ويل به ئې چې په پاکستان کې دمېشتو پښتنو
يانې يوې برخې پښتنو حقوق غواړو چې د پښتونستان په نامه ځانته ملک جوړ کړی او
افغانستان نه بيل وي.
په دې توګه ئې دا پوښتنه چې د کورنې سياست پورې ئې اړه لرله د بهرني سياست برخه وګرزوله
او د اساسي قانون ياائين د بهرنې سياست په برخه کې ئې وليکل او د پښتونستان لفظ نه يوازې
د پښتنو د ويش د ټينګولو او د پښتنو د قامي وحدت په ضد ؤ بلکې په افغانستان کې د پښتنو د
ټکولو وسيله هم وه.په قام پرسته پښتنو به په پاکستان کې تورونه لګول کېده چې د افغانستان
سره الس لري اوپه افغانستان کې به پرې تورونه ګلول کېدل چې پاکستان سره الس لري او په دې
نامه به ځورول کېده.
ظاهرشاه پارس ياايران سره خپله دوستي دومره پخه کړه چې خپل دربار ئې د پارسيانو نمانيده
ګی وګرزوله او د دنني ښکېالک بڼه ئې غوره کړه .ملک ازاد و خو ولس ئې محکوم و.
رهبر الره بدله کړه
 ډاکتر زبيح اهلل حسن -ستا خو بيا ټکور ټکور نظر الره بدله کړه
هسې مو دردونو د پرهر الره بدله کړه
ما خو د بڼو تر چنارونو اوښکې راوستې
تا په نيمه الره د ګودر الره بدله کړه
غوټه مو دردونه په تڼاکو کې وو تلو پسې
څه وکړو ملګرو چې رهبر الره بدله کړه
تور مچان يې بيا سپينو شکرو باندې کېناستل
مونږ چې اخير بيا د پيښور الره بدله کړه
باد د اسويلو دې بيا له مخه څڼې ټولې کړې
بيا دې تور وريځو له سپين لمر الره بدله کړه
څومره دې د ژوند تودې سړې (حسنه) تيرې کړې
نه دې شو زړه زوړ نه دې هنر الره بدله کړه
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عــــلمــــه سـیــــــد
جمال الدین افغان
علمه سید جمال الدین افغاني په کال ١٢٥٤

یې دونه وه چي په لږ وخت کي یې د وخت دود

هجري سپوږمیز کال د شعبان په میاشت کي

نړي پوهني ټولي زده کړې ان چي استادانو یې

چي له  ١٨٣٩زېږدیز کال سره برابر دى د کونړ

هم له نبوغ او فكر څخه ګټى اخیستلې .افغان

ولیت په مرکز اسعداباد کې په یوه دیندوسته

سید پر اتلس کلنۍ صرف ،نحوه ،معانى،

بنسټګر او یو فعال سیاسي غړى و ،چې د

اصول ،عقاید ،کلم ،منظق ،ریاضى ،هندسه

سېد جمال الدین افغاني په  ١٨٨٥زېږدیز کال

سره پراخه مطالعه هم کوله او په هر برخه کي

بریالې شو .د علمه نظریه او مبارزه په دوه

نوى نظر او پېغام ډګر ته راا ایستى چي دا دده

نیولیک:

نښه ګڼل کیږي چي د خپلي بیساري پوهي په

بیان ،نوى او زوړ تاریخ ،تفسیر ،حدیث ،فقه،

کورنۍ کي زېږېدلې دى .دې د اسلمي نوښت

او طب ختم کړل .ده له ډېر ځراکت او قوى ذهن

اسلمي ملتپالنې یو مخور پلوي و.

یې د خلګو د ویښتا په او هوسایني له پاره یو

کې د پان اسلمیزم غورځنګ په جوړولو

د نبوغ ښه بئلګه او د ذهن د پیاوړتیا څرګنده

اصولو )اسلمیت( او )افغانیت( ولړه وه.

سید جمال الدین د سید صفدر ځوى و نوموړى

برکت یې کور ،کلى ،هیواد او دنوۍ ډېر

په  ١٢٥٤سپوږمیز کال د کونړ په اسعداباد کي

هیوادونه ویښ او د ژوند په رستینې مانا پوه

کونړ په اسعداباد کي اوسېدله خو د امیر

روح ننیستى.

کړل او د هغوى بیده وجود ته یې د ویښتا په

وزیږېد .د سید جمال الدین افغاني کورنۍ د

دوست محمد خان په وخت کي د ځینو اړتیاوو

کابل تر تګ مخكي یې په کونړ کي ه سید فقیر

له مخې د هغه په امر د سید پلر له کورنۍ سره

بادشاه څخه دینى او عربى پوهنى زده کولې او

زده کړې:

له لویو پوهانو څخه لوست کاوه .د وخت په

په کابل کي یې بیا د ګداى ګذري په ماجت کي

کابل ته راغى او هلته مېشت شو.

سید جمال الدین افغان په اووه کلنۍ کي په

تیرېدو سره پردې زده کړو قناعت ونكړ او د

خپل کور کي د دودیزو پوهنو په زده کړه پېل

پوهى مینى تر هنده ورساوه.

د پوهى او زده کړې په لر کي یې د هیڅ

وکړ .دې ډېر ځیرك او هوښیار و ،دفكر پراخي
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ستونزو او خنډونو پروا نه کوله .سید افغان په

ځلي شروع کړې .

تېره زه کړه یې نوي پوهه د نوو اصولو سره

دوست محمد خان زوى د افغانستان پاچا وو ،

پدې وخت کي امیر محمد اعظم خان د امیر

هند کي یو کال او څو میاشتي تیري کړې .پر

زیاته کړه یانى سید مخكي په عربې ،فارسي

سید جمال الدین د نوموړي پاچا د نیژدې

او ترکى علوم لوستلي و واو په همدیې ژبو

مشاورینو او د دربار د مخورینو څخه وو  .د

ږغېدى په هند کي یې انګلېسي او اردو هم زده

امیر محمد اعظم خان د پاچاهۍ دوره ډېره

کړه .سید چي پخوا یې فلسفه د عربې پوهنو

لنډه وه او بیرته امیر شیرعلي خان د دوهم ځل

سره یوځاى ویلېگ وه دا وخت یې په هند کي د

د پاره پاچا شو  .امیر شیرعلي خان له خپل

نوي فلسفې په کارولو سره چي له اروپا څخه

ورور ) محمد اعظم خان ( سره د نیژدې تعلقاتو

الدین کښي د کوچنیوالي څخه د ښه استعداد

الدین څخه خپلي واکمنۍ ته د خطر په نسبت

دى لومړى د کامې د شیر ګړ د حضرتانو په

هیواد څخه تر وتلو وختي ل خپل ټول پلنونه

 ،یا د انګرېزیانو په اشاره او یا د سید جمال

یې ځرك رارسېدلى وزده کړه.په سید جمال

دى د خپل هیواد پرېښودو ته اړ کړ  .سید له

او نبوغ نښي نښانې څرګندي وې ځكه نو پلر

دیني مدرسه کي شامل کړ  .بیا پلر د ځان سره

او مترقي پروګرامونه د وخت امیر ته و سپارل

کابل ته بوت  ،هلته یې له مشهورو استادانو

او له هیواد څخه و وت .

فلسفي کتابونه ولوستل او د دې تر څنګ یې

څخه و ایست او له هغه ځایه مصر او بیا ترکیې

ډېرعالمان ده ته د تدریس کولو څخه عاجز

په غوښتنه د پوهني او معارف د وزارت د

لومړى هند ته ولړ  ،خو انګرېزیانو د هغه ځایه

څخه دیني علوم  ،ریاضي  ،طب  ،منطق او

ته ولړ  .په ترکیه کي د هغه هیواد د صدراعظم

پوځي زده کړه هم و کړه  .په لږه موده کي

شول  .په زلمي توب کي یې هند ته سفر و کړ او

مجلس غړى و ټاکل شو  .سید د ترکیې څخه

هلته یې د دیني او نورو عصري علومو زده

مصر ته ولړ او هلته یې نهه کاله د الزهر په

کړي بشپړي کړې  .بیا حجاز ته ولړ  ،یو کال د

اسلمي مدرسه کي د استاد په توګه دنده تر

عربو په ملكونو کي و ګرزېد .

سره کړه  .په  ١٨٧٩میلدي کال کي له هغه ځایه

کله چي سید جمال الدین افغان په دغو

وتلو ته مجبور شو ،هند ته ولړ  .ډېر ژر

سفرونو کي پر زده کړه سربېره د شاو خوا سیمو

انګرېزانو مجبوره کړ چي له هنده څخه هم

ژوره مطالعه و کړه نو دا فكر ور سره پیدا شو

) ضیاالخافقین ( په نامه یو اخبار پیل کړ او له

ووزي  .له هغه ځایه لندن ته ولړ او هلته یې د

د سیاسي  ،اجتماعي او اقتصادي حالت ډېره

چي څرنګه خپل هیواد ،ټول اسلمي هیوادونه

هغه ځایه فرانسې ته ولړ او هلته یې هم یو

او نوره نړۍ د انګرېزانو د استعماري بند ،اثر

اخبار پیل کړ  .اخبار یې د فرانسې حكومت بند

کړ  ،هغه وو چي د هغه ځایه څخه ترکیې ته ولړ

او نفوذ څخه خلصه کړي  ،نو یې عملي هلي

22

ستورى
خان هرات ته د وراره او زوم سلطان د احمد

.

په  ١٣١٤هجري سپوږمیز )  ( ١٨٩٧میلدي کال

خان تسلیم کړه او وروسته د وربیښي ناروغۍ

د سرطان د ناروغۍ له امله وفات شو او په ترکیه

له امله مړ شو ،وروسته محمد خان د زامنو تر

کي ښخ شو  .چي وروسته بیا  ١٣٢٣هجري لمریز )

منځ شخړي رواني وې امیر شېر علي خان او

 ( ١٩٤٤میلدي کال کي د ده تابوت د ترکیې د

محمد اعظم خان تر منځ دواکمنۍ پر سر شخړه

پوهنتوون په احاطه کښي په شاندارو مراسمو

څه هم د محمد اعظم خان ملګرى و ،سید

سید دا مهال د پوهي او اخلقو نوى لر

تر جوکۍ رسېدلى و،د محمد اعظم په زړه کي

روانه وه دې پیښو سید افغان ډېرو زوراوه ،که

حكومت په موافقه کابل ته راوړه شو او د کابل

افغان دا مهال اووه ویشت کلن و او د وزارت

ښخ شو .

پرانیستله دى په هند کي پر یوه ځاي دیره نه

یې خورا ځاى نیولى و اوتل به یې مشوره

شو بلكى غوښته یې چي د هند هري سیمي ته

ورسره کول ،،سید افغان ده ته په هره برخه کي د

ژوند په اړه خبري ورسره وکړي .په دې کوګه په

واك پر مهال دده لر ښووني منلې .کله چي

خلګو سره په ټولنو او غونډو کي ولیدل اود

ورکړه نو سید افغان ته یې بلنه ورکړه ،خو هغه

احوال ځانته ښه روښانه کړل .سید ته پر یوه

لسه وزکړه او د امیر شیر علي خان سره یي هم

نوى فلسفې له مخي پوهه ورکړې وه ،ده هم د

ولړ شي ،د خلګو سره وګوري او د هغوى د

امیر شیر علي خان ،محمد اعظم خان ته ماته

ټول هند کي وګرځېدى او په هر ځاى کي یې له

ونه منله ،د محمد اعظم په ماته یې اراده له

خپل سفر پر مهال یېد هغو ځایو اصول او

ځاى پاته کېدل د خفګان خبره وه ځكه یې نو د

مرسته ونكړه .دا مهال سید د خپل ځان له پاره

نړۍ ډېرو برخو او هېوادو ته په مناسب وخت

وضعه سمه ونه ګڼله ځكه یې بهر ته د تګ هوډ

خلګ یې د ژوند د رښتینى مانا د پوهېدو له

یې خدمت کړى وي نو امیر شیر علي خان ته

شریفي ته ولړ ،حج یې وکړ اود عربو خوى،

د پرمختګ په نیت ځیني مواد وړانتدي کړل

ورته وکړه .ترحج وروسته بیرته افغانستان ته

افغانستان د سیاسي خپلواکي اخیستلو

شوي و .کله چي بیرته هیواد ته راستون شو نو

د ملي ژبي پښتو پالل او بدا یول ،د ښوونځیو

ورته د حكومت په حاکمه درجه کي اوچت او

وسایل برابرول او نور ...دارنګه د سید په باره

وکړ .ددې له پاره چي خپل هیواد او خلګو ته

کي سفرونه وکړل او د هري سیمى اوهیواد

ورغي او د رخصتېدو پر مهال یې هغه دهیواد

لپاره راپور ته کړل .سید افغان له هنده مكې

لكه په کابل کي د یوې چریدې خپرول ،د

کړه وړه اودودونه یې ولیدل او ډېره ګټه یې

اعلن ،د کابینې جوړونه ،د عسكرو منظمول،

راغى چي دا مهال لوى پوه او نابغه ځني جوړ

جوړول ،سړکونه جوړول د پستې او مخابرې

د وخت حكومت دده د ځراکت او پوهي امله

کي وایي چي ده محمد افضل خان ته پوره

لوړ ځاى ورکړ .څه وخت چي امیر دوست محمد
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درس ورکړې و .که چیري افضل خان باچا سوى

پاره باید داووایو چي دده پیغامونه او نظریې

خپلواکۍ د ګټلو په لر کي او د خلګو د هوسا

هیوادو او خپلو تالیفاتو کي ځاى کړي دي،

دي ،چي هر وخت او هره ورځ یې په بیلو ،بیلو

واى نو به سید افغان د خاوري د آبادۍ،

ژوند له پاره نه تسړي کېدونكي خدمتونه کړى

دده دا پیغامونه یوازي د یوې ورځي او یوه تن

واى ،تر دې وروسته سید افغان له خپلي

له پاره نهوو بلكې هغه مهال د هغو قومو او

خاوري په ژوند ولړ او تر مړینى وروسته پسله

هیوادو د ویښولو له پاره لوى درس و چي د

ډېره وخته تش تابوت اوهډوکي ګران هیواد ته

استعمار تر تتۍ لندي و واو خورا ښه بېلګه

په خورا درنښت راوړل شول او د کابل پوهنتون

یې دعروۍ الوثىى مجل هده .ده د نړۍ پر مخ

په منځ کي ښخ شو .چي په هیواد د کورنیو

مسلمانان چي د اروپا له خوا تر ښكېلك او

ورانوونكو جګړو په ترځ کي نه یوازي داچي

تیري لندي وو د یوه لس ګوتي ګڼلې او ددغه

ژوندي انسانان مو بې پټ هاو په خاورو ومنډل

ښكېلکي واکمنۍ د ختمولو له پاره یې دوى

وپالل سوې .چي په دې ترڅ کي د سید افغان

خپلواك او هیوادونه یې له ښكېلکه وژغورل

سورۍ ،سورۍ سو ،چي ته به وایي د ډېر منظم

مادي او مانیزو شتمنیو خېټه واچوي ستر

خاوریوانسانانو ادرین غلیمانو یوازي په دې

پاره په هر هیواد کي هر قامته خپلي سوي،

یو والي او ورورۍ ته رابلل چي ځانونه

سول بلكي له مړو اومزارونو سره هم دښمنۍ

سي او پردى وان ونه توانیږي چي ددوى پر

قبر هم دا ډول وران او په بې شمېره مرمیو

سید د ښكېلك د ناوړي پالیسۍ ورکولو له

پلن له مخي دا کار سوي دي .زموږ د

زړه نه سړېدى چي نن او سبا ته مو اور واچوي

سوي نارې په ډېر حراکت اوزړورتیا سره وهلې

بلكې د پرون د ویاړونو پر تندي یې هم داغونه

او دایې لویه هیله وه چي د ښكېلك

اړخونه په څو پاڼو او کتابو کي نشي ځاییداى

کړه سي .ده غوښتل چي دا هیوادونه د

)استعمار( تور ټغرله دغو هیوادو څخه ټول

راکښېښول ...که څه هم د سید افغان د ژوند

او د هغه د ویاړلي ژوند په اړه کتابونه لیكل په

مفكورې او عمل له لري راویښ کړي د پردي

کار دي ،چي دده د ژوند او اثارو په برخه کي

دښمن پر وړاندي کلک و د ډیري او استعماري

مالومات بشپړ سي .خو دلته ددغه ستر انسان

نقښې یې وراني کړي او په پاى کي وکولى

په اړه یو څو ټكي روښانوو .سید جمال الدین

سي چي د استعمار کور ځنځیر د تل له پاره له

افغان د ختیځي نړۍ ستر عالم ،لوى سیاست

خپلي غاړي وباسي .همدارنګه سید افغان

بوه ،مبارز او انقلبي و ،دى نه یوازي پوه او

تبعیض او تفرقه نه منله ،هه ته انسان انسان

هم ملګرى کړي و ،ځكه نو د عمل او مبارزې د

دده دالوړه مفكوره هر ځاى په هر هیواد کي

ښكراېدى ،تور ،سپین او ژړ یې یو وجود ګڼل.

مفكر و بلكي له پوهي او مفكورې سره عمل

جوته سوې ده .یاني دى چي به هرځاى ته ولړي

لري اتل او مخكښ ګڼل کیږي ،دده دعمل له
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ځان یې د هغه ځاي او د هغه د ځاى د خلګو

سرتو سترو غونډو ته لر هواره کړي .چي له

مسلمانانو او نورو توکمونو ته یې د مبارزې

بله پلوه زموږ ځوان نسل د هغه له بیساري ستر

حو چي هند ځان داروپا له ښكېلکه خپواك

سوى وي .ګوندي وي چي افغان ځوان نسل

یوې خوا دده ستر انسان حق اداء سوى ویا و له

ګاڼه ،هند ته چي ولړي ،هندوانو ،د هند

ارمان او اوچت شخصیت سره ښه ډېر آشنا

مفكوره ورکړه او ځان یېد دوى یو غړى ګاڼه

کړي مصر او ایران ته چي ولړ ،هلته د هغوى

وکولى شي دستر سید افغان د پوهي تفكر او

په درد دردمن و او د ښكېلك د ورکېو لري

لوړ ارمان په رڼا کي ځانته د ژغورني یوه روڼه

ترکانو وروڼو په غم کي ځان کډ باله ،دى چي به

تاریكو څخه ځان راوباسي .د ستر سید افغان

اومخورو سره کتل او هغوى به یې خپلواك

پوهانو د سید افغان د لوړ پوهنیز شخصیت په

ښكېلك ختمولو له پاره پوه او ویښ کړي .د

دي ،چي په دې لنډه مقاله کي یې بشپړ بیان

لر پیدا کړي او د روانو بدبختیو له تورو

یې ورښولې ،ترکیې تهچي ولړ ،هلته د

شخصیت د نورو په نظر کي :ډېرو بهرنیو

هرځاى تلیى ،هلته به یې د هغه له پوهانو

اړه ډیري ژوري او علمي نظریې څرګندي کړي

اوسرلوړي ژوند ته هڅول چي خپل ولس د

سید افغان مفكوره تدرې هم لوړه وه ،ځكه هغه

نسو راوړلى ،خو بیا به هم د څو تنو د نظر په

انسان د اسنان په نوم پېژندى چي باید د نړۍ

لنډ ډول راواخلو .چارلزایدمز لیكي :ددې

افغان ته د یوه کور حیثیت درلود او نړیوال یې

ځانګړي هیواد د سمون له پاره نه وې بلكې د

ویلى سو چي دى له یوې بیوزلي کورنۍ څخه

خبري ثبوت د هغه څرګند اوجوت نظردى چي د

هیواد ،ختیځ او لویدیځ روښانه کړ ،دده

او هندوستان په باره کي یو شان وې ،ده په هر

نامتو عالم کارنامې او کار روایي د یوه

پر مخ خپواك ژوند وکړي ،د نړۍ مخ سید

ټولو اسلمي هیوادو له پاره وې .زموږ ددې

د یوې کورنۍ غړي بلل .موږ په پوره باور سره

ګران هیواد افغانستان ،مصر ،ترکیې ،ایران

راپورته سو او په خپله پوهه یې کور ،کلى،
شخصیت ډېر اوچت و ،دده په باب پوره او

هیواد کي د وینا او تبلغ په پایله کي یو ږوږ

بشپړه لیكنه البته زموږ د توان خبره نه ده او نه

پیدا کړى و او بیده خلګ یې د خپلو حقونو د

سرت تاریخي او نړیوال شخصیت یادونه لكه

میستل لیک :د لرغوني او تاریخي افغانستان

کولى دده په اړه چي هرڅه ویل سوى او لیكل

تلو سره سم یې هلته ذهني انقلب راوستلى

ترلسه کولو له پاره یې راویښول .مرسیو

هم موږ دده دیادوني حق ادا کولى سو .دده د

نامتو پوه او سید هري خوا ته چي تللى دي ،د

څنګه چي دده له شان سره لزمه ده موږ نه سو

سوي دي بیا هم لږ دي ،ښایي او لزمه دهچي د

دي او دده ددغه خوڅښت او ښور پایله وه چي

وخت چاوراکي زموږ دغه ستر افغان ته پام

په ختیځو هیوادو خلګ د خپلو حقو د ترلسه

کولو له پاره راویښ سول ...د امریكا یو

واړوي په اړه یې ملي او نړیوالو سیمنارو او
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دي ،وهمېدلي په دغه خیالي عالم کي د

پوهوایي :سید جمال الدین افغان د لوړي

فلسفې خاوند ،د فصاحت او بلغت پر ډګر تر

مېرګي نیولي په څیرلو څي یو څي کوي هډو نه

هر چا پا تر ټولو دمڅه و ،لوى سیاست پوه او د

وهیږي چي څه کوم؟ څوك ولړه؟ څوك راغله؟

بئگلګه ګڼل کېده ،په خبرو کي یې زیاته اغېزه

ناولي روح دي چي د انساني نفس هغه مهال په

څه راکړه سوه څه راڅ یو وړل سوه؟ وهم یو

کللكو دلیلو څښتن و ،ډېر زړه و راو همت

وه ،په خپل وخت کي د نړۍ په خلګو کي د دونه

پېڅه کیږي چي هغه د ناپوهۍ او ناخبرۍ په

عزت خاوند و چي لږ سیالن یې درلوده ،ډېره

ترایو کي ګوډ ،ړوند کیږي او له ویري هیسته

پوره مننه کوو...

او ارادې تر خپل واکل اندي کوي .وهمېدلي د

هڅه کوي حقایق چي پټ سي نو وهم ټیګیږي

پخه اوعلمي تجربه یې درلوده چي موږ یې

دا هم د ستر سید یو قول

ګمراهۍ چول ته غورځوي ،پر نالیدلو او کږو

وهم:

وږو لرو یې سر کوي ،څو بیخي د مقصد لوري

اې لویه خداي! زموږ له سترګو دوهم پردې

حتي ورك کړي

پورته کړې چي حقایق هغسي ووینو لكه څنګه

لیكنې:

وژغورل سو .لویه خدایه! ته وهم ټپ کړې ځكه

د "عروةالوثقى" په مهالنۍ کې لیكنې

څېرې پكښي لیدل کیږي او کله ،کله بیا بې

د وخت واکمنو ،او روڼ آندیو ته لیكونه

رساله نیچریه

چي دي او په توګه له بد مرغۍ او ګمراهۍ

د ارنست رنان د خطابې په رد کې لیكنه

کله ،کله وهم د بېرو هنداره سي اوډاروونكي

حقیقته خوشالي سړي ته ځلوي .وهم په هر حال

د "ضیاءالخافقین" په مهالنۍ کې لیكنې

د حقیقت حجاب دى او پر لیمو باندییوه پرده

تتمة البیان فى تاریخ الفغان

باندي غالب له ده شرزیږي او خیر کښتي ،نو

د هند سفر:

دى ،وهم کمواکه غښتلى ښیي ،نژدې لیري

تبلیغ لپاره په ځوانه ځوانۍ د هند په لور

د علمه سېد افغاني سفرونه:

غوړوي ،وهم د ارادې واکمن دى او پر عزم

علمه سېد د خپلو افكارو ،نظریاتو څېړنې او

ځكه وهم د شر بابیلونكي او د خبر شړونكي

ایسوي ،د امن ځاى له خظره ډك څرګندوي او

وخوځېد .او پدې لر کې په نه ستړې کېدونكي

د پنا ځاى د مرګ خوله ښكاره کوي .وهم

تلښ لس پورې کړ ،او له هېڅ ډول کوښښ او

وهمېدلي له ځانه بې خبره کوي او له صحیح

سعي یې سرفه ونكړه .علمه سېد په ١٨٥۶ز

حسه یې لیري بیاي ې موجود یې په خیال کي

کال د هند په لور خوځي ترڅو د انګریزي

په یوه بې حقیقته دنیاګي اوسي او په یوه

غورځنګ فكري مشري په غاړه واخلي .د

ښكېلر ځواك پر وړاندې د خپلواکۍ د

معدوم راځي او معدوم یې موجود وهمېدلى

علمه سېد لومړنې بهرنې سفر د هند په لورې

داسي عالم کي ځان ګڼي چي لیدل یې ناشوني
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ؤ .او تر هغه ځاى پورې چې د سېد د ځوانۍ

خاورو ته وسپارلى شو .د  ١٩٤٤زېږیز کال په

څېړنیزه سفر ویلى شو.

د هغه جسد بېرته افغانستان ته ولېږل شول او

وروستیو کې د افغانستان د دولت په غوښتنه

اړیكې وى ،نو دې سفر ته یو تجربوي او

ده غوښټل ترسو د هند له روانې سیاسي او

د کابل پوهنتون په انګړ کې خاورو ته

ټولنیزې وضعې څخه ځان خبر کړي ،نو پدې

وسپارلى شو چې هدیره یې بیا د په ګومبدې

وپوښل شوه.

اړه یې د هند له پوهانو ،مشرانو او سیاسي

وتلو څېرو سره لیدنې کتنې پېل کړې .د هغوې

له افكارو څخه یې ځان خبر کړ ،او د ښوونیز

نظام په اړه یې د هغوي کړه وړه له نظره تېر کړ.
علمه سېد دا تریخ واقعیت هم درك کړ ،چې

په هند کې واك او چارې د مسلمانانو له لسو

څخه په ټولییز دول وتلې دي .نو لدې امله د

هغه مخالفت او کینه د انګرېزانو په وړاندې له

هرچا زیاته وه ،او د مسلمانانو څخه یې

غوښتنه دا وه چې خپلې اړه یكې له پرنګیانو

سره وشلوي .علمه سېد په هندې کې څه کم یو
کال تېر کړ ،او بیا د حج مبارکې فریضې
اداکولو لپاره د حجاز په لور وخوځېد.

حجاز ته سفر:

علمه سېد په هند کې له یو کال تېرولو څخه

وروسته د حجاز په لورې وخوځېد ترڅو په

ځوانه ځوانۍ کې د حج سپېڅلې فریضه ادا
کړي.

بېت المقدس ته سفر:
علمه سېد د حج د فریضې له اداکولو څخه

وروسته د بېت المقدس په لورې وخوځېد.
مړینه:

سید جمال الدین افغاني په  ٩د مارچ١٨٩٧ ،
زېږیز کال کې په استنبول کې له دې نړۍ نه

سترګې پټې کړې او هماغلته په استنبول کې
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که راځې

غزل

عزيزاهلل عزيز

زاه افغطک

اې زمااااااااااط ن زکه ساااااااااا ط
نااااارا ېااااا

اااااوک مااا ا

اااااااااا را اااااااااا
ط ااا ا

ميکاا ا هاااا نه ااااو هړاااا اک ن ساا ا ا زکه ااااورا

ااا ا را ااااا

ډېااا ا بنو ااااا اا زاااااطک ن سااااا ا زکه اااااورا

عزراياااااااو رادااااااا اخک نى را مااااااا ا ااااااا
بي ااااااوا ماااااا

اااااا ېاااااا دط اااااا

ز کاا ک اا ماا

ږسااااااا ا ې

اااااا را اااااا

اااوې مااا ااا را ااا

وېاا ا ااچ ږاا ا ااچ ا ياارا

اابااااااا ا باااااااااواک م بط ااااااا ا

ياااااو ساااااطعچ مااا ا

ااااااا ا را ااااااا ا

اااا ډېاااا هااسنااااا ناسااااتطکنساااا ازکه ااااورا
اااو يا ا

ااااا ا را ااااا ا

ېاااااااا ېساااااااانط

ااااا ا را ااااا ا

را مااااا ا

يااااااارا ې رنا ااااا ا

ږټااااوا راداااا ساااااسي ماااا ږاااا
کاااااااطزه مااااااا ااااااااوه راا ااااااا

اااااااا ارياااااااارا ابااااااااطنا نه

محصااااااااچ باااااا ا ږکاااااا ا

اااااا را اااااا

خس اا ږښااا ا ارا ن س ااا ا خسااا ا سااا ا

ط ااااطک ن ساا ا ا زکه ااااورا

ااا ا ېااا ا سااااات نو اا باااااطراک ن سااا ا ا زکه اااااورا

دااااااورا ااااااطارا داااا ا باااا ا اکې زه باااا ا ماااا ا ي
ډېاااا ا باااااا ن اااااا ساااا ا ن نا

اااوس نى اااو بن تاااوک يا ا ېکا ا زها ا

ماا ا ار اااا ااا ا

کااا ا اره ږااا ا ميکااا ا ا ااا ا ه

بياااااااط ېيااااا ا ک ااااا ا نا اساااااااط

ااا ا ه

ږااااااا ينزااااااا ې ن ياااااااطن

ااااااا را ااااااا

زاهااااااا افغط ااااااا

ږااااااوره ناااااارا ااااا خ ارمااااااطک ن سااااا ا زکه ااااااورا

اااا بط اااا ې

***

ااااااا را ااااااا

بزک
انم

ااااا ا را ااااا ا

ااااا ا ږاااااااوهنر را ااااا ا ااااااااوې ااااا ا نکاااااااطه نه

سااااو س ااااواک ماااا راسااااتط عزياااازاهلل اااااو
ااااااااااو نعنااااااا ا بک يوا ااااااا ا

کزاااااا ا انه ا اااااا ا ا

نا بااااا اااااا م رېيصاااااطک ن سااااا ا زکه اااااورا

ا ا ا ا ا ا چ نى ماااط ږا ا داااورا اااطارا ساااسطرا
ن ېحااااا ا باااااااطکې ېااااا ا ن ا ااااا ا

ااازاک ن سااا ا زکه اااورا

بااااااام صااااا ا ه م تيااااا ا ه بو ااااا ا ې هااااا ا اا

ا ااااا ې نيااااا ک نى بياااااط بااااا ارماااااطک ا ااااا ې
ااس مااااا ا ااناااااااوره ط ط ااااا ا

اااااااااو ن ن و اااااااااو ډاېااااااا ا

رااکې

اااا ېاااا م کاااا ماااا

ااااااا ا را ااااااا ا

ږا ا هااا اااطى ااا ېااا

***

ااااوکه اااااوې اااا ب نه
ااارن ږښااا مااا ساااو

ن نازخ ږشااااااااطک ساااااااا ه اااااااااوې نا ن يااااااااط نه
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نااا ا اکا ااا ا ااا ا ااا ا ا تااا ا ااا ا وااااااحطې اااااات
ږاااااا هاااااا
ږاا ا

اااااا نر اااااا وېاااااا

اااااا

وېاا ا هااااي اي ااااې اا ا ااا ا

ستط ږ راد وم دک ى ط ا ې نکړا کانه ا نه
نېتااا ا بااا ا ااارا ږښااا اتکو ن ږښاااااتو صااا ا ې

کا نه

اا ا نا اېاا ا

را اااااا اااااااوې اااااا نکااااااطه اا اااااا

يسااا اااا اا نه بيااااط نرا ااااوره کاااانه ااا نه

اااااااط نه

فقا ا ما ا ايم اا م ېا ا

اااااااا ن ږطساااااااا نرې ېساااااااايزا ډز اا ډاز نى
زمااااو ر ېاااا م کاااا ساااااوې د اااا ب اااا
ن ااااطمر فکاا ا

اااااوا نه

طا اا ا ږاا ا مااااو ر اا ا

ن اان و مااور نه ږښاتو اااکنه ا نه

نا ن ااوږ ا ږ ا س ا

شاااات

ږيااااااااا ا ااااااااا ې ر ن هااااااااا مااااااااا

ياارا ږااو ي ا

ا نرياارا

اا ا ن اربشااااو اا ااااوارا ناکا ر اااا ه اااا نه

ناا نه

ن ږښاااتو ناما ا ه مط اااط ياااوه با ا

ااا يااااو

ږا ا م اااطم يا ا سا ا اه ن ف يااان کا ا ه ا ا نه

کاااااااا ږاااااااا مااااااااو ره نا باااااااا نه

ا ږښاتوک ايا ه نى

سااااو ا ااا سااا ه ږااا يااااوه فکااا
مساااااااا

هغا ا ا

يا ا نوردا ا ارساااوک

من نکااا ا مااا ا ن بااا ا

ااا

ااا ا ې ربااا ا

اااا سااااس ېې نى اااا ا تاااا نى اااا
زمو ر ږ ن اک هنوان

و واک و ک ا يښن ي
ن ب ااااي نا را اااا

اااااور ااا ا

بزک

ا

ساااااااااس ېېنىخ اااااااا ا تاااااااا نى اااااااا کاااااااا انه
اياااا داااا ياااا

ن ګ و واک

اااا ې زمااااوس ن ا اااا ېاااا ې
زااااااااطک نى اااااا ا

ډز اا ډاز نى اااااا ا

ربااا ا دااا ا زماااااو ر ا ااا ا

کزااااااااااااااااااا ن ا اااااااااااااااااا ا ز اااااااااااااااااا ا ن نه

کا نه

سااااااااااااااااااااااااااااااا ن نا ز ااااااااااااااااااااااااااااااا ن نه

ااا ا ېااا ا ارا ااا ا ې

طداااااااااااا شااااااااااااطک اي اااااااااااا

ن افغط ااااااااااااط و نا بوهاااااااااااااتک نا نعاااااااااااااط نه

اااااااااااا ااااااااااااا

ږ يشاااااااااااااااااااااط ز ااااااااااااااااااا ا ه نااااااااااااااااااا ا نه

(ااانمز زمااو ر ا ا زمااو ر ږ ا خس ارا ناارا
نودا ا يساااو باااو دا ا

ااااطږي نى نا م کاااانه اااا نه
***

کاااا ا نه

شات باو اوا د ا

اااااا هاااااا

اااو نکاااطه ناااط اا ساااتط نه

ااااااوم ه ږاااااا

اااااا

ااااااوې ياااااا

اااااااااااااااوراا ااااااااااااااا ز ااااااااااااااا ه نااااااااااااااا نه

***

ساااااا چ مکاااااازک نى اااااا ا ياااااا

بزک

باااااااااااااااااااا

ع فطک اهلل و واک

ياااااا

اااااا ې

ط ط اااااااااااااااااااا ز اااااااااااااااااااا ني نه

ه ساااااااااااااااا ا د ېکااااااااااااااا ا

را اااا خ را اااا هغاااا زکه نېاااا ه خک زاااا اااا نه

و اااااااااااااااااواک نى

نه و وا اااااااااااااااااا ز اااااااااااااااااا ه نااااااااااااااااا ا نه
***

ن خس س ا و د م اکط ت فې اېحطک ن ز ا نه
ي ا نى ب بااچ م ا خ بي ا ل را ن ااوېې ا نى
ه اا ږاا يااطز نى نازک ب اا ماا دکزاا اا نه
ږاا نسا ا ت واک ا ا ږا ا ر ا ا ېا ا

ا ا ها ا شااات

اااو ناې ما ا
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سااا ا ه ياااااو ااااااوخ ن اشااا ا ل ار ااا ا ا خساااااو

بزک

ډېاااااا مشااااااکو ناخ ېساااااانط و داااااا رسااااااي ک
طر واک شني اهلل اشن
ن ارااهطن شط

ياااااااااط ږااااااااا رماااااااااز ن طئکاااااااااطدو ږوهنااااااااا ک

صطشن امطک اهلل ږ اي

اااااااااو ن ع ااااااا ا ږااااااا ا ږوکياااااااااو نا ېساااااااااط

ناااوره ساااتط نيا ا ک دااا اااوک ياااطراک راب ااا نا

ن اااااطاري

بيااط نا سااتط مسااک د ا ااوک س ااواک راب ا نا

ږااااا

داااااااط زمااااااااوس سااااااا ه اناا ااااااا ه را ااااااا خکې
سااااتط نياا ا ک داا ا ږاا ا د ااااوار ناسااااتطک راب اا ا
ااااا نطا اااااان کېاااااارا سااااااتط ا ااااا

ږسااااا

دسااو ا ا ه

ااى فااا ا اا ااا ا ساااااتط طصاااااطک راب ااا ا نا

ن مع فااااچ ااااوا داا ا

ن ع ا ا ف ا ږ ا ريااط م ا ږ ا اش ا ل ااوا د ا

ا

طېااچ ااوا داا

ېطف اا ا ن بشاا ا هااااکت اااااوهخ سااااسوسم
مااااو ر د ااساااا يااااوخ خ ږااااطد د اسماااا

اااا

ماااااااا يچ ا ااااااااطزې خکې

***

ظ

اا
اا ا

مااااو ر مشاااا وره ن اااا
اااااوف ږااااا فکااااا

کشااااااااطک داااااااا

اااااوخ ااااطنا

اااا

ااااا ن اااااور اا ن باااااطرل

اااااااوف ږااااا ا سااااا ا ېااااا ا ا شااااا ا ن اماااااااطرل

عصي اهلل طنر

ن اينااااطک ښاااا ږاااا

کشااطک ږاا ېااور دحقياا ف ساا

اااا ا

ن طئکااااطدو ن دساااا ي داااا نې بشاااا ږاااا دناااا

سو طک

اااا هااااکطريرا

ااااط اااا

ناااااازارىخ ږاااا ا نې هااااااطر نى نيط ااااااچ
***

اا س ا ييانې ږا با

طا اک ناخ ږ

نى
اا ا

دااور دنااو اا نه راا اا خ

ساااااتط م ېااا ا دااا ا ناااااوره فقيااا ا اک راب ااا ا نا

نېت ن فک

ېاااااا ازېااااا ا ماااااا نا فااااا ا اا نا ف هکااااا ا

نى

نېتاااااا زمااااااو رخ امياااااا ا و ارمااااااط و ېطف اااااا

يقاااچ ارا ا ا داااو دطدا ا نعاااطنوى نا

ک ن ېوسې ې ېح

و اااااو مااااا ن

ه تاا ا ن ع اا ا بياا ا

سااااتط مقاااا داااا نااااوره طمواااااطک راب اااا نا

ه تاا راا اا

اااااو سااااا ه کااااا

نى

دااااااو داااااا د اااااا بشاااااا يچ نږااااااطره کاااااا

صااص نې يااين اااو د ا ا ي ا ه د ا صااطب اااوې

ارا ا اى شني ا ه نې م ې ا بط ا

نکااا ا

طېاااااچ ااا ا ااسااااان کخ راهاااااط نار ااا ا

نطا اااااااانيطک هاااااا ا نا ب يااااااااطک راب اااااا ا نا

ساااتط ن

ااااا ساااااتورا دااا ا

تاااااو

نطک ن ع ف ږ بو ن

ا تا

ه تاا ا ن ېااااط افت ااااطرخ ږاا ا ېساااانط و تااااو نا

م ير اهلل د ا

ن مع فاااچ ږا ا رياااطا شقيقاااچ اااوا دا ا د اااو نا
زماااط ن بااا

ه ت ږ يشط بن واراک ا کخ مساتقصو ن بشا

دطر دطر ي يواک ب ما ياطر ا کا ارې دا رسا

نېتاا ا زمااااو ر افت ااااطر ن مکتصااااو سااااي و نا
وېااااو اا يساااات خ فضااااط داااا

ن ااهکو ست ي اوې ا

ااااک يطمو اااا

ط ااطک ب ا

ماااااااو ر د ااسااااا ا ن ب اااااااچ اهاااااااو وبو ااااا ا
ااااااو را اااااان اااااا ن ع ناااااا

اااااا

يسااا بااا

ااا

اااطدن دااا رسااا

ا ن ي ېااواک دش ا

خرې دش هکطرا
ااو

د ا رس ا

ا م ا بنو اا ېاا بنو ااو اا ااا ميرا

نږااااااطره
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س م سسي او ني ه سسيک
م س

س

ا تا با ها

ا اک بيط کطزې د رسا

ااطې زه ېنط نا ن با ږا ااهااکو
ا ا زماااط ن با ا

نا وااااطې

وې

ڼناس

ااااااور زهياااا ا اااااااوم ېاااا ا دکاااا ا

ااااااوا

يکااا ا ږ يااا ارنه بغااا ا

يسا ا دا ا رسا ا

خکه

ږ يااا ارنه ميکااا ا ا ااا ا ه
اااااااااوا

را د باااااااااطکې ااااااااا هن ماااااااا

خکه

مح ا ا ي او ن ومطل زکه ې با ږا ف ا ونيا

ن زکه نرن ماااااا ا نرداااااااا ااياااااااا راداااااااا اکې

ن و ظطې ې خس ارځ ب ا ت اس دا رسا

اکه اکه اى ې نااااااااااااااااااااا

خکه

ااو ايااک ( نااطکز ن ع ف ا ږ ا بو اان

ږاا ا زکهااااچ اا ا ن ااااوا

د اب ا

ااياا ياااو اااي

ن داا ناساا م دصاا داا رساا

اااااااااااااااااااااوا

و ا اا ا اا ا اا

زه ار ااااااااااا ن زکه م شنااااااااااا

***

اااااااااااوا

خکه

زه ش ااااا ايظ م يااااا اطر ن زکه ز نو ااااا ا اااااااانطر

بزک

ازنااااااطر شااااااوم ېاااا ا بناااا ا

ااااااوا اااا ا خکه

***

ذا

و واک

ااااااااا افاااااااااط نه ااااااااا

مسطف

اااااااااط نه ن ېيک اااااااااو

ن ط ااااااااااااطک هاااااااااا ا ه ايکااااااااااااط نه ن ېيک ااااااااااااو

( طاې اشن زىز

ن ظ نو اااااااااااااااو م نو اااااااااااااااو زا ااااااااااااااا نه

ېانااصااااو ساااوى ياااا ږاااا باااطکه ن ناور ږا ال يا

کاااااااااا ا ياااااااااا ا هاااااااااا ا ه انا نه ن ېيک ااااااااااااو

«ن اي ا ا بو ا ې سااسک اااوى ږ ا اار ږ ا ال ي ا »

زېزېااااا ا اااااا ا ن باااااااطنا و ساااااااي
نهشااااااااااتکط

ياااااااا ا

ږااااا

رااااااا ا

کاااااااا ا ا نه ن ېيک ااااااااااو

(ا ز اا (پز اا (سز ي نرې ااکه ه
تااااااط

هاااا ماااا ه تاااا هاااا ماااا نېتاااا ېاااا ر شاااات
يااا و ن

وک نا

ااا باااو ن اسااا

ږاا ال ياا ن بڼاا

ږااا دااااور ږااا ال يااا

اااطک اا ايکاا ماا

ااااښ

ااااا يااااا هااااااک نه ن ېيک ااااااو

بي اااطره يا ا خ مساااطف يااا سا ا داااور ږا ا ال يا ا

و ااااااواک ن دکاااا ا ر ږاااا ا اااااااطک يااااااطره

اې ن ي وا اااااا ا ږاااااا ا ااهااااااااکو نې ېن اماااااا ا

ساااااااتط ن اااااااوې هااااااا ه نعاااااااط نه ن ېيک ااااااااو

زه ېکاا اااصک سااتط ږاا يااين ااور ږاا ال ياا

ن ذا ااااا

***

وا

اااااااوا

خکه

مااااا ا ن اااااااطر

اااااااطرا و ا اااااااوکه

ېکاا باا ږاا ره مطاااو ږاا هاا ېااور ږاا ال ياا
ا ا ناااونر اااات ا ا ن ږنغ اااو اورمطااااور اااات

 ش يظ م يطر -ن يو يطک ږ

نر نر وا

سوزي ې ېک انر وا

ډې ا چ اا ارمط اړاا ن هاغاا ااور ږا ال يا

خکه

اشناااا زا داااا ږاااا ږښااااتو هااااکک

خکه

زکه

نا ا اک و ږ اهلل ن ست نو رپ اه
س

زه ږ ې ص ي م

وا

خکه
03

ب ااي

ااس ږ

ا اااا

سو ور ږ ال يا
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د ارواښاد ډاکتر کبیر ستوري د اووم تلین
نمانځغونډې ته په مشرانو جرګه (سینټ) کښې د کونړ
والیت استازي ښاغلي سناتور رفیع اهلل حیدري وینا
د کااونړ د بیلااو بیلااو ولسااوالیو اود ننګرهااار د
والیت نه راغوښتې دزړ له کومې مننه کوو دا
واقعا ډیر د قدر ځاى دى اهلل دې دوئ ته توفیا
ورکړي چې په ایناد کښاې دغساې غوناډې تار
تیااا ا او جاااااوړې کړي چاااااې د کاااااونړ د ټولاااااو
ولسوالیو ځوانا دلته راشي او ستاساې سار د
نزدې نه د زړ خواله وکړي او خنل شعرونه ووایي.

بسم اهلل الرحمن الرحیم
د خاااک کااونړ م تاارم ولسااواد داااح

د در

پیج او نرنګ م ترم ولسواد دااحبانو ساننن
ږیاااارو د شااااورا م تاااارم ریااااس داااای

او د

ارواښاااد کبیاار سااتوري د لیسااې م تاارم ماادیر
دی

ښاوونوو د غوناډې درناو ګاډونوالواو

ګاللیااو زد کوونوااو اسااالم یلیوااوم و رحم اة
اهلل وبرکاته.

زمونږ دغه ځوانانو چې اوس ئې ماونږ شاعرونه

دغونډې درنو برخه والو !

واوریاادد د دوى احساسااام مااو واوریاادد د

نن ورځ مونږ د پښتو د ژبې یو شایر لیواواد

هغااو نااه مااو ډیاار خونااد واخساات اهلل دې دوي تااه

سا پو څیړونواې او خبریااد ارواښااد ډاکتار

توفی ورکړي چاې پاه ایناد کښاې هام د خنلاو

کبیر ستوري د اوومې کلیزې په مناسبت راټود

هغه مشرانو چې نومونه ئې مونږ سر پاتې دي

شوي یو هغه چا چې ددې غونډې او مشاایرې

او خنله نشته د هغو نمانځغونډې جوړې کړې

تابیا نیولې زحمت ئې ایساتل

او د هغاااو د افواااارو ناااه د هغاااو د الساااته

دغاه شاایرا

راوړنو نه د هغاو د یلام پاوهې او تجرباو ناه

لیوواال او ادیبا ئې د کونړ والیات د مرکاز او
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ستورى
چاااې پاااه خنااال وخااات سااار تااارې هغاااو خنلاااه

د ارواښاااد سااتوري دیااارلس څوارلسااو پااورې

اسااتداد کولااه مااونږ او تاسااې تاارې هاام ګ اااه

اثااار چاااي شااوي دي راځااو دا د کااونړ خاااک

واخلو او استداد ترې وکړو.

خلاائ ئااې اود مطالعااه کااړو بیااا ئااې نااور کااونړ

درنو حاضرینو !

اوټود افغانستا کښې خوار کړو.

ارواښاااد ډاکتاار کبیاار سااتوري شاااید ځمااا نااه

د ارواښادستوري د ویناوو او د هغه د خبرو نه

تاسې ښه وپیژنا ،او ښاه باه ماو پیژنادل وي

به ز دو ټوې راواخلم چې اولناې هغاه څاه دي

ورسر ناستې به مو کړي وي د هغې لیونې باه

چې هغه د پښاتنو پاه خنال مان کاې باې اتدااقې

مااو لیاادلي وي د هغااې لیونااې بااه مااو لوسااتلې

د ناه یاووال دى چاې ددې ساب شاوى چاې

وي د هغې شعرونه به مو لوساتلي او اوریادلې

پښااتانه ال تاار اوسااه د ټااولې دونیااا پااه قومونااو

وي که د هغه د ژوند په هوله غږیږو یا د هغاه

کښې داس یو قوم معرفي شوى چې څوک ئاې

د شعر په بار کښې غږیږو یا د هغه د لیووال،

د دهشتګر په نوم څوک ئې د ورانوارې په نوم

پااه بااار کښااې غږیااږواو یااا د سیاساات پااه ډګاار

بولي هغه نوموناه او لقبوناه ورکاوي چاې ځماا

کښااې چااې هغااه څااه کااړي دي وغږیااږو دا ډیاار

نااه پاارې تاسااې ښااه پااوهیږ

ددې باادبیتیویو

وخت نیسي او په دې لږ وخات کښاې ناه کیاږي

یلت چې کبیر ستوري ښاودلې هغاه باې یلماې

چې تاسې سر ټولې خبرې وکړو.

د نا پوهي د مونږ او تاساې یلام ناه دى کاړى
او یلم ته مو توجه نه د کړې ناو ښاه خبار داد
چې یلم او زد کړې ته میاه او توجاه وکاړو د
روښاااااانه راتلاااااونوې او ددې غمیااااازې ناااااه د
خالدااو لناااار خنااال ځانوناااه د یلااام پاااه ګا اااه
سینګار کړو او د خنلو مشرانو تعارف کشارانو
تاه وکاړو د هغااو کاارکردګي وساتایو هغااې
ددې قوم لنار زحمتوناه ګااللې تولیدوناه تیار
کړي دي نو پوار داد چې د هغې په خبر یمل

ز چې څومر مطالعه لرمه او د هغه لیونې مې

هااام وکاااړو د هغاااې کتابوناااه وګاااورو د هغاااې

لوسااااتې د هغااااه اشااااعار مااااې لوسااااتې هغااااه

لیونې وګورو د هغې شعرونه وګاورو او پاه دې

غوښتل چې د خنلو پښتنو لناار د خنال ملات

ځانونه پو کړو چې د څاه هادف لناار د دا کاار

لناااار او د خنااال قاااوم او خلواااو لناااار خااادمت

کاو هدف ئې څه ؤ او کوم ځاى ته ورساید او

وکاااړي د سیاسااات پاااه ډګااار کښاااې هغاااه ډیااار

اوس باید مونږ څه وکړو.

تولیدونه ګااللې او پادې الر او مباارز کښاې

مونږ ډیار ښاه یلماي او معناوي خلائ لارد خاو

هغه د پاکستا په خاور کښې بندې شو.

اوس دلته مونږ سر په کونړ نه شته یا مړ دي
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یا مساافر دي او هغاه کاوم چاې دلتاه دي هغاه

دی هم راسر ؤ مونږ داساې احسااس ناه دى

هاام داسااې ځوریاادلي او زړونااه ئااې ټویاادلي دي

کړى چې مونږ په جرمنې کښې یو هلتاه ددوئ

چې نه غواړي میدا ته راوځي.

مسجد ددوئ ټاولنې وې او هغاه کتابوناه چاې

ګاللیو زد کوونوو !

ما په جرمنې کښې د فرهنګې ټولناو ناه راوړې

ستاسو کاور ستاساې موتا

تراوسه پورې ما دلته نه دې تر السه کاړي هغاه

ستاساې اساتاد

ستاسااې مااوټر ستاسااې ساارک ستاسااې پاال او

افغانااا چااې هلتااه دي لااوړ احساااس لااري دوئ

ستاساااې ترقاااي څاااوک ناااه غاااواړي او کاااه تاساااې

هلتااه هاام افغانااا دي او دافغانااانو ب ااې دى او

غااااواړئ چااااې تاسااااې ځلمااااي شااااو او ددې نااااه

زمونږ ددوئ نه هیله هم داد چې د هغاه ځااى ناه

استداد وکاړئ او ددې ناه ئاې ښاه جاوړې کاړ

زمونږ په ځوانانو غاږ وکاړي زماونږ د ځواناانو

درس

ساااار رابطااااې ولااااري زمااااونږد ځوانااااانو ساااار

نااو خناال ډیاار وخاات زد کااړې تااه ورکااړ

وویااااوئ موتاا ا وویااااوئ او ددغااااه موقااااع نااااه

تماسونه ولري لوه څنګاه چاې کبیار ساتوري د

استداد وکړئ چې دا د کبیر ستوري غوښتنې وې.

خنلااې م ۍاال ،پااه دور کښااې د لااومړى ځاال
لنار دغلته په جرمنې کښاې تنظایم جاوړ کاړ او
دغاه ځواناا او خاوار وار پښاتانه ئاې پاه ځااا
راغونډ کړد دغه راز د هغې د ځامنو نه د هغې
د ملګرو نه او د هغې د موتا د شااګردانو ناه
چې په الما او یا په نورو هیوادونو کښې اوسایږي

زمونږ هیله دا د چې دهغه په قدم قدم کیږدي.
ورونو !
زمونږ د خالدو او زمونږ د ارتقا او کامیااب،

مونږ د کونړ خاک ددغه اوسنیو مسائلو نه خبر

یوازین ،الر یلام دى یلام او پوهاه پاه موتا

یاو ورتااه متوجااه یااو او هغاه څااه چااې زمااونږ پااه

کښااااې حاداااالیږي نااااو پوااااار د چااااې خنلااااو

ذهااان کښاااې دي او هغاااه څاااه چاااې زماااونږ زد

اوالدونو ته متوجو شو چې زمونږ اوالدوناه یلام

دي او هغااه څااه چااې زمااونږ پااه وس کښااې دي

حاداال کااړي نااو دغااه مشااوالم چااې دا اوس

ستاسو د هوساینو لنار به ئې په کاار اچاوو

ورسر مخ یو لدې څیه به خداى نجام راکړي.

ستونزې او مشوالم باه د ولساواد دای سار

درنو حاضرینو !

شااریووو او تاسااو ساار پااه ګااډ بااه ئااې د سااوله

مونږ چې د بان دویام کندارانس لناار جرمناې تاه

ایزې او خبرو اترو له الرې حل راوباسو.

تللې ؤ د بن د کندرانس نه چې فارغ شولو مونږ

مونږ په افغانستا کښې له دوسو څیه زیااتې

د کونړیاااانو خواتاااه ورغلاااو د سااانا (مشااارانو

ولساااوال ،لااارو چاااې د ټاااود افغانساااتا پاااه

جرګااې) رئاایس ښاااغل ف اال هااادي مساالمیار

ولسواالنو کښې ستاسې دکونړ خاک ولساواد
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ښاااغل م مااد رحماان داناای یااوازین ولسااواد

مقام

دى چاااې د لاااوړو زد کاااړو او لاااوړ اسااااتعداد

ملنگ جا

خاوناد دى د سیاساي یلوماو ماسا ري لاري د

تااااد د بیااات ماااې رسااایدل تااار اساااما دى

افغانساااتا پاااه بلاااه ولساااوال ،کښاااې پاااه دغاااه

چې قاایم ماې سار پاه غداږ د خنال جاناا دى

معیار باندې ولسواد نه دى ټاکل شوى.

خاااااداى سااااااتل

دا چااې کلااه کااونړ خاااک تااه راتللااو نااو مااا ورتااه

پاااه تنااادي ماااې د یاااادد ساااایه ګاااردا دى

وویل چې ولسواد دای ځاوا ئاې میواې دې

چاااې یاااې ماااور وي پاااه دې خااااور ز ږولا ا

هاام ولسااوالي کااړې د د کااونړ خاااک د خلوااو

کااااه پااااه هاااار ژبااااه غږ ااااږي خااااو افغااااا دى

خدمت باه کاوې دلتاه مادني ټاولنې دي ناورې

دا داااادت ځانتااااه زمااااا نااااه دى چااااې وایاااام

د اهااااااړ غرماااااو ناااااه امااااان

دې داادت کاااې شااامل ټاااود افغانساااتا دى

ټااولنې دي د شااایرانو ټااولنې دي د دو ساار

پاااه تااای لاااوز بانااادې ساااړى ناااه پښاااتونیږي

همغاااږي ولااار ددوئ سااار مشاااورې ولااار او

د پښاااتو هااار یاااو یمااال او خاااوى ماااردا دى

ستاسې نه هم زماا هیلاه دا د چاې د د د یلام او
چااې خیرخااوا لااه و اان نااه وي ملنااګ جانااه

پااوهې نااه اسااتداد وکااړ

پااه انګلیسااي ښااه

غاار

پااوهیږې کااه تاسااې پااه لیسااه کښااې اسااتاد نااه
لر

دا چااې نااه پښااتو او نااه انسااا دى

****

په بل ښوونځي کښې استاد نه لار راوې

غزد

غواړئ چې شاګردانو ته درس ورکړي او لاه د
نااه زمااونږ هیلااه دا د چااې د نااورور کااارونو ساار

لینا احمد

سر دې د کونړ خاک ولسوال ،لیساو تاه وخات

اوس مې ساتا لاه ساترګو ناه جاناناه حیاا ناه راځاي
اوس چااې رانااږدې ش ا راتااه هسااې ژړا نااه راځااي

ورکړي په نړیاواد سیاسات او د ګاوناډیو سار

ا چاااې د زړګاااي درزا ماااې سااام ورسااار ودریاااد

دې په سلوک پو کړي.

ا چاااې میاااامخ شاااو راتاااه وایاااي اشااانا ناااه راځاااي

په اخر کښې ډیر مننه د نۍیر خا ساتورې ناه

کرښااې د تناادي بااه ځااا لااه خنلااه ګااډې وډې کااړم

ستړې مه شې ورته یو ځل بیاا وایام او دښااغلي

ځا پورې به خاندم په رښتیا چاې خنادا ناه راځاي

نورالبشااار نویاااد دغاااه دو بیتوناااو سااار خنلاااې

زړ کې چې مې ساتا د یااد دا مساته ښااپیر وخاوري

خبرې پاې ته رسوم:

ولاااې ماااې زړګاااي تاااه هغاااه تاااور باااال ناااه راځاااي

داسااااې قاماااات لوااااه چنااااار چنااااار قاماااات د پښااااتو

ساتا د یاااد ډیااوې چااې رانااه تتااې بیااا یااې ووژنااي

لوااه سااړى چااې ځااې روا وي ساایورى نااه شااي نیااوى

اوس مااې څنااګ تااه هغااه زورور هااوا نااه راځااي

د لااوې افغااا د اساااما داغاارور څااه لاااږ خااو ناااه دى

وخااات و چاااې باااه ساااتا لاااه هااار نااااز متااااثر وم

سانوږم ،باه تنادر رانیاوى شااي «ساتورى» ناه شاې نیااوى

نور ستا په ځوان ،او په ښوال څه پاروا ناه راځاي

ډیر ډیر مننه

هجاار لااه لیماااو او لااه زړګاااي نااه دا احسااااس وړى

زړ مې نه خوږیږي او له ساترګو ژړا ناه راځاي

سناتور رفیع اهلل حیدري
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د سګرټو زيانونه او د روږدو پايلې
جاوید حیدرزى
د روغتیا نړیوال سازمان World

یا ترې یرو دو.

نورې پرابې پایسې وه رو ک  :د

)Health Organization (WHO
د څرګندددونو دد م ددې پدد وددرو 8

پرابددوا ی ،د پوسددتکي سددرنان،

ثانیو کې یدو انسدان پلدژ نوندد د

د غاښددونو پرابددوا ی ،د وددډوکو

نشد د ید دي توکدددو د د امسد د د سد د

پرابوا ی ،د معدې زپه ،د ګوتدو

ورکدددوو او دا یدددې وددده پددد ډاګددد

د رنګ بدد ون ،د رحده سدرنان ،د

کددړې ،چددې تقریبدداش ددلږ میسیددون

جنسي سسو ونو بېوسد کېددل ،د

وېښدد دتانو تویدد ددل ،د پوسددددتکي

د سګرټو زیانون :

نبدې سدرنان ،د پدو ې سددرنان او

پ یو وروست پداتې وېدواد کدې د

ډېر نور رنځون .

او د نیه میسیون وغ نورو کسانو

سګرټ څکول د ځواندانو د پدار

د پددوونې د ک دې پ د وړتی دا او د

روغتیایي حا ت پرابیږو ،چې د

د ویدداړ وړ کدددار ښددکارو او فکدددر

پبرتیدداوو پدد پلرو ددو د سددګرټو

س دګرټو ددوګي راکاږیک د دا دړۍ

کوو ،چې پ دې کار ښ ښکارو.

کددارول پدد پرم تسسددو وېوادونددو

ومداسې روان وو؛ ندو تدر 0202

پ دې وروستیو کسونو کې افغان

کدې ټی د

ددوى او پد ډې درو نددورو

کسوندددو پدددورې بددد دا دددمېر اتددد

ځوانان او مشران د ګالنو چسده یدا

وېوادوندددو کدددې د کښدددت کېددددو

میسیونددو تدد ورسددیږو .دا څېړندد

قیسون پ څکو و روږدو وو یدا

پړاووندد د ووددددي؛ پددددو پدد د وغددددو

ښیي ،چې سګرټو ډېر اغېدزمن

ځدانګړې پددونې ددرو او ی دا ودده پ د

وېوادونو کې ،چدې ډېدر وروسدت

ددوو کسددان ب د د وروس دت پدداتې

ومددې موپد جدوړو دویو مداڼیو

پداتې یدا د پرم تدګ پد حدال کدې

ت د ورځ دي او چسدده څکددوو .پ د دې

دو ،د سد دګرټو کدددارول ډېد در دو،

پونددو او مدداڼیو کددې د قیسددون دد

چې عست یدی نداپووې او دږ عایدد

پیددړۍ کددې پدد نړېوا د ک دد سددژ

پددار ځ دانګړو می دو یددې تنبدداکو،

د ى.

میسیون انسانانو د وغد نداروغیو

چې بیالبېژ بویون  ،رنګ او مدز

څد دوک چدددې سد دګرټ پریدددږدو ،د

وګړو ور کال د سدګرټو د څکو دو
س ورکوو

کبس پلژ نوند

وېوادونو وګړو وو.
ویژ کیږو چې پد

دسم مدیالدو

امس چې سدګرټ زېږو دې پلدژ
نوندون

س ورکړو دو.

رو وړاندې کیږو.

وغدددو وګړیدددو سددد

څیړند دې ښدددیې چد دې د قیسدددون دود

ورسدددددیږو ،چدددددې سدددددګرټ نددددد

سګرټو زیانمن دى.

ې تددد بددد نر

دا څېړندد د ښددددیې ،چدد دې سدد دګرټ

س ځس

څکددوونکي د وغددو انسددانانو پدد

د دوپانیاتو زیانون یوازو دا ند

ځد دوانۍ پددد وپدددت کدددې سدددګرټ

پرتس  02 – 02کا م کې مدرو،

دو ،چ دې د زړ او سددږو سددرناني

څکول پرېښودل ي.

چ دې پ د س دګرټو روږدو ن د دو او

ناروغۍ پیدا کدوو .بسکدې ډېدرې
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د تورو او شنو چایو څښل څه ګټې لري؟
ولي محمد نورزى – هالنډ
یااال غاااۍه چاااه دادى او

یااای

تور او شین چااى د انااانانو اه دوناد غاي ه اه

نیاااز مالوماااا

ټاغلې د څښلومایعوى ماده ده،چه ه ناۍ غاي

ستاسو سره ه ګاډه ګاورو او ور یانادى ږغیايوپ

د څښلو لپاره ډیره غاارو غیييپ اه اا انااتا

چه چاى څه شی او داناا ید ته څه ګټه رسويپ

غي ها شاین اوتاور چااى اه زیاتاه یماناه ساره
څښل غیيى او د څښلو طراادارا یا ها راورا
ډیر ديپ زموني اه هیاواد غاي اه سالو غاي ٪۹۹
ایصااده وګااۍي دتااورو او شاانو چااا یااو د څښاالو
څخه غا ر ارليپ د چایو اصلی نوم دچینااى دیای
څخااه اریااااتل شااوى دى ،او د چاااایو دتولیاااد
هیواد ه جنویی چین دىپ چه همدغه نوم زموني

د څیۍونیزو مالوماتو له مخي ه ټولاه ناۍ غاي

دهیاواد د رلواو اه مان غااي ها د چااى اه نااوم

د اویو نه وروسته چااى د څښالو دوهماه وسایله

سره یاادیيى او دا ناوم یای نانتاه غاوره او رپال

ده چه ډیر رلک یی د څښالو څخاه روناد ارلاېپ

غۍى دىپ

هر غا اه ناۍ غاي در میلیاارده غیلاو ګراماه

دا نوااه چااي ااه اا اناااتا غااي چاااى د یااو

چاااى تولیااادیيى د ټاااولی ناااۍ دهیوادوناااو اااه

یژند شوى عنعنوي او دودیزي وسیلي ه تاو

رتله د جا ا وګۍ

ه سلو غی  ٪۰۸ایصاده د

ګه له خوانیو ورتونو نه موني ته را ا ته دي او

شنو چایو د څښلو څخه غار ارليپ د چایو څښل

ااه هاار غااور غااي د تااور او شااین چاااى څښاال یااوه

یاااااااد تاااااااه ډیاااااااره ګټاااااااه لااااااارى او د ډیااااااارو

عامه عاادى هاراخ ریازه سپارهاتنه او تارور

رطرناغومرتونو د مخنیوي لپاره ددرملناې او

دى ،غوم چه د هیواد ه هر ګاو او نااى غاي د

تداوى ه زخه ورى دارو اودرمل یلل غیيىپ

میلمااه ااالنې هااواره او څرګنااده یرزوینااه یلاال

چاى د تورواو شنو ه نا ماه ساره یژناد غیايي

غیيى

او دواخه دیاااوه شااانه یاااوټی واساااطه د نموااای

مااااا د د ګټااااور یااااوټی ااااه یاااااره غااااي د نااااۍ

رساار غاار غیاايى او ییااا د تولیاادى انو ااا د

دانااااااانانو داوسااااایدونوو د چا یریاااااا اااااه

رمخ تللي مرحلې د تیریدو نه وروسته د څښلو

مختلفاااااو یرراااااوغي د ماااااالوي وهااااااانو او

لااۍ تااه وخاناادى غیاايىپ د تااورو او شاانو چااایو

متخصیصینو دنظریو ه ملتیا ساره رپال څیاۍه
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ییلوالی ه دى غی دى چې د شنو چاایو اا و تاه

هااه وساایله ده چااي د ساارطا او دزخه د حرراتااو

لمۍى جوش ورغو غیيى او ییاا وچیايي ولاې د

او دماغی سلالو د مختلفاو نااروغیودمخنیوي

تورو چایو ا ې یې له جوشه وچیيي او غله غلاه

لپاره ه زخه ورى مرسته غوي

ورګاااډیيي او ییاااا د

 :۴شاااین چااااى د یاااد د وساااتوي او د ینااادونو د

څښلو لپاره تیاریييپ د چایو د تولید هیوادونه

اخسوب او روماتیزم ه مخنیوى غي ه اغیزمن

چین ،جا ا  ،هند  ،تر غیه او داسې نور دي چاه

تماااامیيي او د نفااان تنګاااي او سااااه غښااالو ااااه

لویه یرره یی اه چاین غاې غار غیاييپ چااى اه

سااتون ه غااي ه ا مرسااته غااوى چااي د غوږونااو د

دوه ډوله دى تور چاى او یا شین چاى

عفونیه ستون ه را غموى او د اوریدولو سلالې

شین چاى :

تقویااه غااويپ اوااري او م اازي ګااډوډتیا ورغااوى او د

شین چاى د څښلو ه ه ټاغلې ماده ده ،چاه د اخ

غاهو د مورویونو ه ویراخولو غې مرسته غويپ

د شااایمیایی ماااوادو رناا

تیا وخ غاا یی ورځ ه ورځ زیااتیيى او د هاي
روغتیا زیارى وښای ن ښاتي دىپ ددي چااى د
څښاالو وخ غاااا د شاانو چااایو ااه څښاالو غااي
ډیرى نانګۍ ګټې وینيپ د شنوچایوڅښل غله
د عااالو ساااره غلااه د یاااورى او غلااه هاا د ناااورو
شایرنیو سااره څښال غیاايىپد نیناو مااالوي ااو
هانو ه اند شین چاى درطار نااغو مری او لواه
 : ۵شاااین چااااى د ډیااارو م ااارو او رطااار نااااغو

دساااارطا د ناااااوخى مری اااای د غمولااااو لپاااااره

مورویو او یاغتریاوو سره هه مقایله غوي غاوم

ددرملنې یوه ه زخه ورى هه ناخه ده

چااي د رااولی لااه ورى د الت اااب او دغاهااونو د

او ه ا دارنګااه د غولوسااترو ااه را غښااتوولو

رراییدو ومل ګرنيپ

غي ه د ام وخ مرسته غاوىپ او دزخه د حرراتاو

 :۶شین چاى داوارى ررایای عصاای ا حااا

د ویراخولو او ررایولو ه مخنیوى غي ها هاه

د

غمولاااو لپااااره ډیااار اغیاااز مااان تماااامیيى او د

مرسته غوىپ شاین چااى ساۍى ناوا سااتي او د

ارامیه روغه ا ا من ته راولاي او همدارنګاه

اوږده عماار د تاامانه یااوه هااه هیلااه او نښااه ه ا

د هډوغو د تقویوى غښتلیا او یاا وخیتاوب د

دهپد شاانو چااایو ااه څښاالو غااي وناادى ګټاای مااو

ساتلو لپاره هه مرسته غويپ

جودى د شین چاى د وز د غمولاو لپااره اه زخه

 :۷شین چاى دغوخو اووازګینو حرراتاو د ګلاو

ورى درمل دىپ

ګااااوز رونښااااه ااااه ټپااااه دروى او د شااااور د

د زخه د ناروغۍ او غولوسترو د غمولو لپاره

ناااروغي لپاااره د ویناای جریااا د غنترولولااواو د

هه دارو دي

م اازي حااااظې ااه یاوختیااا غاای ګټااور او اغیااز

 :۳شین چاى د چاغوالي د مخنیاوى لپااره ډیاره
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ناغه رو لویوي او دروغتیا یو م

رته اوري سالمتیا ه ورسره ملګر دهپ د د

اخخ دىپ

تور چاى:

ټولااو معلوماااتو لااه مخااې شااین او تااور چاااى د

تور چاى زیاتره اه غریاي هیاواد غاې ډېار څښال

روغتیا او آرامتیا لپاره یاوه ډېاره اه زخه اور

غیيي چې ه رپل ترغیب غاې داساې ماواد لاري

وساایله ده چااه اناااا تااه د هوساااینې سااالمتیا
وښای ارو

چاااه د انااااا اااه یاااد غااای د غا ا ایي ماااوادو د

زیرى ور غوىپ چه روند او لا

ه مولو ه یرره غای مرساته غاوىپ تاور چااى د

دىپ نااو نوااه د دى گټااور یااوټي څخااه مااوني تااه د

احتراق عمل تاه تیزوالای وریخښاي او د چااغي

چایو اه ناا ماه دغاه ناوم را اتاه دى او ماوني یاې

رنااډ ګرناايپ علماای تحقیقاااتو بایتااه غۍیااده چااه

وڅښلو ته تیار یووپ تاساو تاه ها دشانو اوتاورو

تور چاى د هډوغو د اخسوب حاله غموى او د

چایو د څښلو ه هیلهپ

ه ه مخنیوى غاوىپ تاور چااى د راولی د ساارى

ار ونه :ی رنۍ رسنۍ او ییال ییل ن را

ناااروغي د مخنیااوى لپاااره ه ا ګټااور او اغیااز

هولې نۍ

منې هیګڼې لريپ

شاعر  :عز اهلل ذغي

د څیۍنیزو مالو مااتو لاه مخاي تاور چااى زخه تاه

یاااااااااااااو هایااااااااااااااته غوناااااااااااااد ناااااااااااااۍ ده

قاااو ورغاااوي او د یاااد د غوختیاااا او چرییاااو

واااااااااا اې لماااااااااااار دى هاااااااااا ا سااااااااااااپوږمۍ ده

مخنیااااوى غااااوىپ د م اااازي سلااااالې آرامتیااااا

مخلوقاااااااااااا ټاااااااااااو

واااااااااااې اوسااااااااااایيي

تاوینوي او مختلف وایروسونه او مورویوناه

راااااااو اااااااه رپااااااال شاااااااول غااااا اې ګیااااااارد ده

له من ه وخيپ

د ی اااااااااااااااااریه د زېااااااااااااااااايو نااااااااااااااااااى دى
معلوماااااااااااه لاااااااااااه تاریخاااااااااااه خاااااااااااوانۍ ده

تور چاى د شنو چایو ه نااه اه ناۍ غاي ډیار

محااااااااااااااااااااااااااال د از او ماااااااااااااااااااااااااااز دواخو

څښل غیييپ ه تورو چایو غي ییالییل تر غیاي

غااااااااه څااااااااه هاااااااا نااااااااورو تااااااااه غااااااااوچنۍ ده

مواد ګاډیيى چاه د ډو ډو میاوو اویاه د چاایو
ی ااااااااار واااااااااې یااااااااادا واااااااااې هاااااااااخیيي

سره ترغایيى او ییا یو ناى د څښلو لپاره آماده

لماااااااااااااااااااااااااااه د دونااااااااااااااااااااااااااااد ده آزاد ده

غیايىپ د څیۍنیازو تحقیقااتو لټناې دا اه ډاګااه

د عاااااااااااااااااااز او ذلاااااااااااااااااااه نااااااااااااااااااااى دى

بایتااه غااۍ ده چااه چاااى د اناااا یااد تااه ډې ار

راااااااااااااااااره د اسااااااااااااااااالم ،مااااااااااااااااالمانۍ ده

ګټې رسويپ ستومانی او ستۍیا له من ه وخي د

څاااااااااااو روشاااااااااااحا وااااااااا اې اوسااااااااااایيي

رواني او عصاي احااساتو د غ اله د نا مانظ

چاااااااااااااا تاااااااااااااه الماااااااااااااه د یااااااااااااادیختۍ ده

حاله انګیزه ورغوي ،او د یو سالمې روغتیا

چااااااااااا وااااااااااې عریاااااااااااه مااااااااااز وغااااااااااۍ

زیااارى وښا اې ن ښاااتی دىپ چااااى د مرلااان او

د چاااااااااااا غفااااااااااان واااااااااااار دى ،لیاااااااااااونۍ ده

دوسااتانو د رااارو اتاارو اار محااا یااوه ن اانګۍ

یااااااااان اااااااااه هااااااااار چاااااااااا یاناااااااااد تیریااااااااايي
ذغااااااااااااي وایمااااااااااااه ناااااااااااااڅي هااااااااااااا ر ده

وسیله ده چې د میلمه االنې او غاورودانۍ یاوه
ااه زخه ااور ډالااۍ ده چااه د رونااد او ل ا

نااه
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د اوبو څکل پر زړه باندې د حملې
مخنیوى کوالى شي
(د خارجی سرچینو څخه)

پوهنمل حاجي محمد نوزادى
لکه څنګه چی ګران لوستتونکی خرتر دى
ما عزم کړى تتر وسته وسته د زړه د رګونتو د
نتاروۍ

خوز ګډوډوى که و دى ته مو اړ باسی چی څو له
را پاڅو او تشتناز تته والړ شتو  .امتا ډیتر لتب خلت

بته

پته هکلته چتی متی څته تتر ستتترګو

پدى خرر وى چی د شتیی لختوا د ختوز نته وړانتدى د

شی د ډنمارکی روسی یا انګریزى ژبتو

اوبو څکتل ختورا ګرتور دى او ان د زړه د حملتی څخته

څخه به یی ژباړم او د وطنوالو سره بته یتی

په مخنیوى کی د پام وړ اۍیز لرى  .ددى په زړه پورى

شریکوم  .پدى لړ کی می دادى پته اغاتان ت

او ګرتتورى یتتادونی شتتریکو د دوستتتانو ستتره اړیتتپ

جتترمپ پورتتتا کتتی د محتتترم هاشت انتتورى

بول او لوستلو ته یی رابول :

لختتتتتتوا د ( نوشتتتتتتیدن از و جلتتتتتتوګرى از

لیکوا وایی د خیل کورنی ډاکتر نه متی وپویتتل

حمتت ق بلرتتی ) تتتر ستترلیو النتتدى یتتتوه

چی ولی ډیرۍ کستان دشتیی لختوا وتشتناز تللتو تته

ژباړ شوى لیکنه ولوسته  .محترم انتورى

اړتیتتا پیتتداکوى  .ډاکتتتر راتتته وویتتل متتوږ انستتانان

دبیقته ستترچینه نته ده یتتودلی ختو دومتتره

معموال د ور ی لختوا ګر تو او یتا داستی غعالیتونته

یی لیکلی چی د خارجی سرچینو څخه یتی

کوو چی د والړو پ و سره تړاو لرى  .پتدى وختک کتی

ژباړه ده  .ماته پدى لیکنه کی نوى او د پام

د مکی د جاذبی بوه زمتوږ د بتدن مایعتاق ک تته د

کته نتو ۍتواړم

پ تتو وخواتتته راکشتتوى چتتی کلتته ناکلتته ختتو ال پ تتی

چی لوستونکی وطنتوا متی هت پترى خرتر

پاړستتوز ه ت پیتتدا کتتوى  .مګتتر کلتته چتتی بیتتا د شتتیی

کړم  .دا تاسی او داه درى ژبی ته د انورى

لخوا موږ ویدیبو دۍځیدلو پر مها مو د بدن ټتو

وړ ټکی تتر ستترګو شتوه

کتتتی را تتتی  .پتتتدى وختتتک کتتتی

صتاح پته بلت د ژبتاړ شتوى متتپ پ تتتو

ۍتتتړى پتتته یتتتوه ست ت

بڼه :

پ تورګی کوالى شی په اسان

سره غعالیتک وکتړى

« ډیرۍ له موږ څخه پته تانګړى ډو هاته

خیلتی دنتتدى تتر ستتره او د بتتدن څخته اوبتته بهرکتتړى .

کسان چی عمر یی له  ۰۵نه لتوړ دى پتدى

بیله شکه د ډیرو اوبو څ ل کتوالى شتی زهترى متواد

اند دى چی د شتیی لختوا د اوبتو څکتل متو

 Toxinsد بدنته وباستتی  .پته تتانګړى توګته د زیتتاتو
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اوبو څکل په الندى وختونو کی ډیره ګرته

کیتتبى  .د شتتیی لختتوا دا پی تتی لتتب وى او داه ت هاتته

لرى :

وخک منځته را ی چی زړه بیختی لته حرکتته ولتویبى

الف ت د سهار له خوا د خوز نه د راپاڅیدو

چتتی دا کتتار ډیتتر پتته نتتدرق ستتره پی تتیبى  .نومتتوړى

سره س دوه ګی سه اوبه څکل د ور ی په

ډاکتتتر او همکتتاران یتتی پتتدى کتتار کتتی د Sleep

جریان کی د بدن د داخلی ۍړو غعالیتک پته

 )*( Apneaناروۍی اۍیزمنه بولی .

یه ډو سمرالوى .

د استتیریپ تابلیتتک یتتا د ماشتتومانو استتیریپ Baby

ز ت د ۍ ت ا خوړلتتو مخکتتی د یتتوه ګتتی

 aspirinپتته اړه بایتتتد ووایتتتو چتتتی دا هتت یتتتو لتتته هاتتتو

اوبتتو څکتتل د ۍتت ا پتته یتته ه تتمولو کتتی

اۍیزمنو درملو څخه دى چتی پتر زړه بانتدى د حملتی پته

مرسته کوى .

مخنیوى کی ډیر رو لرى  .هاته ناروۍتان چتی نومتوړى

ج ت تر دوش یا شاور ( ان وینځلو ) د مخه

استتیریپ د ور تتی لختتوا اخلتتی پکتتار ده چتتی دشتتیی

د یوه ګی

اوبو څکل د وینی د غشار په

د یتتتتادونی وړ ده د بتتتتایر  Bayerپنامتتتته د درمتتتتتل

ټیرولو کی مرسته کوى .
د ت د شیی د خوا د خوز بستر تته د تللتو نته
مخکتتی د یتتوه ګتتی

لخوا یی واخلی .

اوبتتو څکتتل د زړه د

جوړولو شترکک او

دا ډو استیریپ د کریستتالونو

په بڼه ه تولیدوى چتی د ژبتی پتر مت پته استانی ستره

حملی مخنیوى کوى.

حل او اوبه کیبى او پربدن بانتدى یتی اۍیتز یتی هت د

د متتتتپ لیکتتتوا د خیتتتل غتتتامیلی ډاکتتتتر لتتته

اسیریپ د عادى تابلیتونو په پرتله زیاق چرو دى .

ختتولې نتته دا ه ت لیکلتتی چتتی د شتتیی لختتوا د

پتر زړه بانتدى دحملتی ن تی ن تانی پته کیڼته اوږه کتتی د

اوبتتو څکتتل د پ تتو د پاړستتوز پتته مخنیتتوى

دردونو پرته په الندن زامه کتی دردونته ستر څرختي

کی مرسته کوى کته چتی د پ تو ع تلی د

خواګر نی (بی وهتل) خولته کتو او نتور دى .ینتی

شتتتیی لختتتوا اوبتتتو تتتته اړتیتتتالرى او د اوبتتتو

وختونه داسی ه پی یبى چتی د زړه د حملتی پتر وختک

کم تتک د ع تتلو د دردونتتو المتتل ګر تتی او

هیڅ ډو دردونه دسینی په بفس کتی نته حتس کیتبى  .د

خوز نا اراموى.

دۍتته ډو کستتانو  ۶۵۰بیلتته دى چتتی درد یتتی لتته خوبتته

همدارنګتتتته یتتتتاۍلی

Virend

Dr.

راویښ کړى د زړه حمله پر را ی او ژوند یی اخلی .

 Somersچتی د متتایو پته کلینیتتو کتتی د

د دې خررې سره سره ډېترې پی تې بیتا داستې دي چتې د

زړه متخصتتد دى د  ۸۵۵۲کتتا د جتتوالى

حملې پر وختک دردونته دومتره شتدید وي چتې ستړى لته

پتتتته  ۸۲نیرتتتته یتتتتی پتتتته امتتتتریکپ کتتتتالی

خوبه راپاڅوي .پدى وختک کتی بایتد ډیتر ژر دوى دانتی

کتتاردیولوژى ژورنتتا کتتی داستتی لیکلتتی

استتیریپ ختتولی تتته واچتتو شتتی و ژوو ستتی او د یتتوه

دى :

ګی

د زړه اکثره حملی د ور ی لخوا هاته هت

ژر عاجتل ستترویس تتته پتته  ۲۹۹شتمیره زنت

د ستتتهار د  ۶بجتتتو او ۍرمتتتی تتتترمن وابت ت

او د زړه د حملی په هکله خرر ورکړ شی څو پته چرکتی
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غزل

ستتتره مرستتتتی را ودانګتتتتی ( دا شتتتمیره پتتتته
بی بیلتتتتو هیوادونتتتتو کتتتتی غتتتتر کتتتتوى د
بیلګتتی پتته توګتته پتته ډنمتتاری کتتی دا شتتمیره

 رحمت شاه سائل -وطتتتتتتتتپ ازۍتتتتتتتتی دى کتتتتتتتته ګتتتتتتتت ز دى ختتتتتتتتوږ دى

 ۹۹۸ده  .ژبتتاړ . ) .تتتر وستته وستته بایتتد کویتتښ
دا داستتتتتتتې بتتتتتتتاز داستتتتتتتې کتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتوږ دى

وشی څو د کور د ننوتلتو دروازى تته نت دى د

احستتتتتتتتتتتا

لتتتتتتتتتتته درد دردلتتتتتتتتتتته دوا ورکتتتتتتتتتتتوي

امروالنس انتظار و ایستل شی .

وطتتتتتتتتتپ نامتتتتتتتتته وطتتتتتتتتتپ ربتتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتتتوږدى

د زړه متتاهر ډاکتتتران پتتدى انتتد دى چتتی د

وطتتتتتتتتتتپ ختتتتتتتتتتوتپ دى او تتتتتتتتتتتپ ژونتتتتتتتتتتد دوطتتتتتتتتتتپ

عامه پوهاوۍ پختاطر ددى ډو مالومتاتو

یتتتتو کتتتته یتتتتې ستتتتوا

بتتتتل یتتتتې جتتتتواز دى ختتتتوږ دى

نشترو او یتتا د هتترى الرى چتتی وى د خیلتتو

وطتتتتتتتپ متتتتتتتې بختتتتتتتک دى زه پتتتتتتترې نتتتتتتتاز کوومتتتتتتته

وطنوالتتو ستتره شتتریکو بیحتتده نیتتو او

بتتتتتس کتتتتته کریتتتتتاز دى کتتتتته دریتتتتتاز دى ختتتتتوږ دى

دستتتایلو وړ کتتار دى  .دا کتته چتتی داډو

زمتتتتتتتتتتتتتتتا دخیتتتتتتتتتتتتتتتا دنالیتتتتتتتتتتتتتتتدلي ستتتتتتتتتتتتتتتیرلي

مالوماق کوالى شی د یوه انسان ژونتد لته

دګتتتتتتتتتتل مستتتتتتتتتتتتي دګل شتتتتتتتتتتتراز دى ختتتتتتتتتتتوږ دى

مرګتتته و ژۍتتتورى او ژونتتتد هاتتته ارزیتتتک

ماتتتتتتتتتتتتتتتته دخیتتتتتتتتتتتتتتتل وطتتتتتتتتتتتتتتتپ دالرو کوڅتتتتتتتتتتتتتتتو

لرونکی الهی ستوۍاق دى چتی متوږ تته را

ګتتتتتترد هتتتتتت پتتتتتته ستتتتتتروزرو حستتتتتتاز دى ختتتتتتوږ دى
زمتتتتتتتتتتتتا وطتتتتتتتتتتتتپ لکتتتتتتتتتتتتته غ تتتتتتتتتتتترق د ستتتتتتتتتتتتتا ل

په برخه شوى او موږ مکلف یو په بتدر یتی
پوه او ساتنه یی وکړو » .

از متتتتتتتتتتتتتې کتتتتتتتتتتتتتړى انتختتتتتتتتتتتتتاز دى ختتتتتتتتتتتتتوږدى


غزل

د ژباړى پاى
د ژباړونکی یادوونه :

اغ ل ټکور

(*) ت  Sleep Apneaدا هاه نتاروۍی ده

ارمانونتتتتتتته ارمانونتتتتتتتته زمتتتتتتتتا ټولتتتتتتتته شتتتتتتتتاعري ده

چتتی د ختتوز پتتر مهتتا د لنتتډو وبفتتو( د ۹۵
ستتتتا نتتتادودې ستتتتا نازونتتته زمتتتا ټولتتته شتتتاعري ده

ثانیو څخه زیاق وخک ) دپاره تنفس ب ت

زه چتتې وینتتې وینتتې ویتتن ۍریتتو نیتتولی پتته ستتلګو ش ت

کیبى  .دا ډو وبفی معوال د  ۸۵ت  ۰۵ثتانیو

لتتتتته جګتتتتتړې نتتتتته نفرتونتتتتته زمتتتتتا ټولتتتتته شتتتتتاعري ده

پورى وى او په ډیرو سختو حاالتو کتی تتر

ته به څه په کې پیدا کړې بې له وینتو بتې لته اویتکو

 ۸ت  ۰دبیقتتتو پتتتورى هتتت رستتتیبى  .پتتتدى

څیتتتترې څیتتتترې ګریوانونتتتته زمتتتتا ټولتتتته شتتتتاعري ده

اختتتتته کستتتتان د ور تتتتی لختتتتوا

زه همداستتې پتته ژړه یتت تتته همداستتې پتته خنتتدا یتتې

ختتتوبجپ حاغظتتته یتتتی کمتتتزورى د کتتتار

د ژړا خنتتتتتتتدا لفظونتتتتتتته زمتتتتتتتا ټولتتتتتتته شتتتتتتتاعري ده

وړتیتتا یتتی کمتته او تتتل د ستترړیا احستتا

ته چې شړی زلفو له ورکړې زلزلتې شتي زلزلتې شتي

کوى .

تتتتتتتا وژلتتتتتتي غریادونتتتتتته زمتتتتتتا ټولتتتتتته شتتتتتتاعري ده

نتتتتاروۍ

چې دې خیل زړګي ته ګورم د داۍونو اى پرې نه شته
خلتتتتتو وایتتتتتي ټکورونتتتتته زمتتتتتا ټولتتتتته شتتتتتاعري ده
04
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د متاثر يا اغيزناکې وينا اصولو ته
دعوت
وحدت اهلل (نورزى)
د وينااک ووون ااو دندندنااد د

رامنځته وړئ.

* -د وکردوهااکنو لااه نظليااکتو

جکيزو وروول او منل

* -يااااو ډېاااال دااااه زړه دااااورد

څخه استفکده ووړئ.

 _١هغه څه چې غواړي ووايي

واقعن مطلح وړئ.

* -لاااه ورتاااه والاااي او قناااکس

له مخ ې څخه يې چمتو وړى.

* -وغااااواړئ چااااې مخک ااا

څخه وکر واخلئ.

 _٢د م.ا.س لاااه ولماااول څخاااه

خپل الس دورتاه او لاه تکساې

* -څااه تياااويل داااه وا واااې

وکر واخلي.

دوښااتنه ووااړي لااه هااکن سااله

للئ څاه ناه لالئ خپلاه ويناک

 _٣مننااااه وال او هکنتااااه مااااو

ژمناااااه وواااااړئ چاااااې خپلاااااو

دااه ننااداريزه او نمکيڼااي ب ااه

بکيد دکم وي.

اوريااادون و تاااه هغاااه خ ااالد

وړاندد وړئ.

 _٤ملګاااااااالي او اااااااامنمي

ووړئ چې له هغوى څخه هغه

 -٤مل او وړنه تلسله وړئ :

اوسئ.

څه چې غواړي راوبکسي.

* -لنهيز يې وړئ.

 _٥د دلوګلام د معلوۍ ويناک

* -له ننداريز وول ياک نماکي

* -وغواړئ چې مال او وړناه

له مخ ې څخه چمتو وړئ.

وروولولو څخه وکر واخلئ.

وشي.

 _٦د جااکيزد د منلااو دلوخاا

 -٢لااااااااه نااااااااکمطلوبې دااااااااکم

* -له حکضلينو څخه هغاه واکر

خپااال ااامنمکنه اح کساااکت

راګلهونې ډډه ووړئ.

وغواړئ چې له واوه ياې داوره

څلګند (بنکن) وړئ.

* -خپلااااې خ اااالد دااااه اا ا ر

وي.

ډېله اوږده وينک:

غوښتنې مه دنلوئ.

* -خپاال مخک ا لپااکره وااکر

 -١بې له هناهه د اوريادون ي

 -٣له خپلو ا لي قکيدو او

اسکنه وړئ چې لاه واواه ياې

دکم راوګلهوئ.

نظليااااااکتو څخااااااه م تااااااړ او

دوره نه وي.

* -خپلاااه خ اااله داااه ياااو م اااکل

حمکي ووړئ :

* -خپاال مخک ا لپااکره وااکر

څلګنده او روښکنه وړئ.

* -لاااه احياااک نو او ارقاااکمو

اسکنه وړئ چاې ستکساې داه

څخه وکر واخلئ.

غوښتنه هواب دروړي.

* -تلوساااااااه او ون

اااااااکوي
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د عمرا خان د ليسې د مدير سره
مرکه
مرکه کوونکى شريف اهلل شريفى يوسفزى
د ستورې مجلې محترمو لوستونکو داځل مو په اسعداباد کې
د عمراخان د عالي ليسې مدير سره کرکه کړې ده.
محترررم مرردير رراد کرره د مررر رره د م رره د

ځررواا :محترمررا  ٣١٥١/٣/٣نيټرره د عمرررا

سرتورې مجلرې لوسرتونکو ځره ځران معر ررى

خران د عررالي ليسررې د مرردير پرره ررف مقرررر

کړئ خوښ به شو.

شوى يم او ځر اوسه په ذکر شو ليسه کې د

زمررا نرروم سرريد محمررد د کونړونررو و ي ر د

مدير په ف دنده اجرا کوم.

نرنرررررو ولسررررروالګ د برررررر نرنرررررو کلررررري د

 _٤س :محترم مدير اد که د خپلو دندو

اوسيدونکى چې عالً د عمررا خران د عرالي

په اړه معلومات راکړئ؟

ليسې د مدير په ف دنده اجرا کوم.

ځررررواا :دا چررررې کلرررره د نن رمررررار د عررررالي
ررره رررار شرررو نرررو د روس

 _٢س :محترم مدير اد که د زده کړو په

دارالمعلمرررين

باره کې معلومات راکړې خوښ به شو.

کودځررا وشرروه چررې د دررا ځو د خرابرروالي پرره

ځرررواا :ابتدايررره او زرررانو زده کرررړې مرررې د

ورت کې پاکستان ځره ماراجر شروم چرې د

نرنرو ولسروالګ پرره عرالي ليسرره کرې سرررځه

مجررررت

ررره وروسرررته د جاررراد پررره ځرررودو

رسولي او وروسته  ٣١٨٥کال د ننگرمار په

سن رونو کې م تلغى وظيفې اجرا کړ او

عالي دالرالمعلمين کې سرځه رسولي د .
 _١س :مدير اد

عرررالوه د جاررراد د سرررن ر

ومره وخ کېږ چې

ررره د نررراوا ګ

کيمپ د ناوا ګ ښوونځي د معلم په رف
وظيفه اجررا کرړې او د نراوا ګ د ښروونځي

د عمراخان د ليسې د مدير په ديث مقدسره

ه وروسته د دضرت ابو ايروا انارار

دنده ځرسره کړئ؟
34

ستورى

ليسه چې باجوړ کې موقعي لر د کيميا د

خوني او ځحويل انره براقي ځدريسري اناقونره

مضمون د ښروونکي پره رف وظيفره اجررا

د .

کرړ او کلرره چررې پره ا غانسررتان کررې موقر

 _٧س :محترررم مرردير رراد د دولر

اداره مينځ ځه راغله د عمراخان په ليسه کې

مررو رره غوښررتنه ده چررې کومرره مرسررته دې د

د ښوونکي په ف مقرر شروم او وروسرته

ليسې سره وکړ ؟

د ه مودې په ممدغه ليسه د مدير په ف

ځررواا :محترمررا دا چررې موجرروده دول ر د

دنده اجرا کوم.

ځعلرريم او ځربيررې ځرره خرراج ځوجررو لررر او د

 _٨س :محترم مدير اد عمرا خان ليسه

کيمررر لرررره پلرررروه زده کررررونکي پرررروره د د

دامارررال رررومره اسرررتادان او مرررامورين او

کيفي په ښه کولو کې سيمناورنه ښوونکو

اجيران لر ؟

لپاره ځرځي شري او نروې ځدريسري کتابونره

ځررواا :محترمررا د عمرررا خرران عررالي ليسرره

پررره خپرررل وخرر سرررره ورسرررو او مسرررلکي

چې رف زانو دوره يعنې لسم ،يوولسم،

ښوونکو ځه خاج ځوجه وشي.

او دولسم ټول يو شا ران په  ١٢شعبوکيې

 _٥س :محترم مدير اد په اخيرکرې مرو د

 ٤١ښررررروونکو لررررروره مرررررامورينو  ٥ځنررررره

ستورې مجلې د لوستونکو ځه ه پيغام د ؟

اجيرانو ل وا ځدريس او خردماځي او ادار

ځررواا :محترمررا پرره اخيررره کررې د سررتور

چارې سرځه رسېږ .

مجلې لوسرتونکو ځره مرې دا پيغرام دى چرې

 _٦س :محترررم مرردير رراد د عمرررا خررران

ځعليم او ځربيه ځه زياځه ځوجه ورکړ او خپل

ليسه دا ماال ومره شاگردان لر ؟

ځان او او دونه د علم په اڼره سرمبال کرړ

ځررواا :محترمررا د عمرررا خرران ليسرره ٣٢٤٥

او دا مم د ستور مجله بايد د زده کرړې پره

ځنه زده کوونکي په ندې ټول يو دولسم ٣٣

مکله پرو رامونه نشر او معلومات وليکي.

شعبې -يوولسرم  ٣٢شرعبې او لسرم  ٩شرعبې

ډېررره مننرره مرردير رراد چررې مررونږ سررره مررو

کيږ په درس مشغول د .

قميتي وخ شريک کړ.

 _٧س :محترم مدير اد که د عمررا خران

محترمررا ځاسررو محترررم د سررتورې مجلررې

د ليسې د ودانګ په مکله معلومات راکړئ

مسؤل

ه مم ډېره مننه کوم چې ماځه مرو د

چررې پرره بشررپړه ډول ځدريسرري خررونې جرروړې

دې وخ ارکړو چې خپل معلومرات درسرره

شو او که نه؟

شريک کړم.
مننه

ځرررواا :دعمراخررران ليسررره ( )٨٣ځدريسررري او
ادار خرررروني لررررر کترر رابتون ،براځرررروار او
کمپيرروځر جرردا اناقونرره او  ٦ديپارمن ر لپرراره
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د زاهد افغان سره مرکه
زاهد افغان

مرکه کوونکى  :سيد نور ساالرزى
داځل مو له تکړه شاارر او ليکاواز زاهاد افغاان

 -٧ناوز نوم تاج محل  -٤د ټوېهو ټولګه نوم يې

سره مرکه کړې ده که تر هر څه له مخه د ساتورې

دى سااتر و دې غاام راتااه ىااوړ کااړى -٥.د لن ا و

مجلې لوساتونکو تاه ځاان وروني نار منر اان

کيسو ژ اړې ناوم ياې د ښاانيرۍ ډالار -٦دا هام

ه مو وي .زما نوم زاهد ا فغان د ننګرهار واليت

ټوئهو ټولګه ده نوم يې دى زما ىانان لاه ښاکل

د کوټ ولسوالر د مترانو د کل اوسيدونکى

 -٣سااتا وراادي ناول ا  -٨ناااوز درې ساارزوري

يم.

 -٩لونه غهلونه د ښلينه او ناريناه و شااررانو
غورچاڼ  ١٧د خو ونو شنهاده ناچاب اثار تار

 _٢سواز :څومره وخت کېږي چې شاررۍ ته ماو
مخه کړېده او شعر ليکئ.

نينللس ټولګو نورې رساېږي او ددې ترڅنا

ځواب :د (١٧٣١ها) کاز راهيسې شاررې کوم.

زمااااا شااااارري د ننګرهااااار مجلااااې د ننګرهااااار

 _٧سواز :نه څه کار مصروف ياست.

ورځواڼې ميناه مجلاې کلا غاږ مجلاې نرلوساې

ځواب :د کاوټ ناه ولساوالر کاې افغاان کتااب

خواره کړي.

نلاااورنلى لااارم او د ننګرها اار راډياااوه ليکوناااو

 _٦نوښاتنه :داسااې وياال کېااږي چااې مااي نااه وي

مسااوليت هاام لاارم او د کااوټ د اد ا کاااروان د

شارر کيداى نش نادې هکلاه ستاساو څاه ن ار

مرستياز دنده هم رانه غاړه ده.

دي.

 _٤څومره شعرونه اه ماو ليکلا وي کاه ناه دې

ځواب :ډېره ښه نوښتنه مو وکړه داسې هام ويال

اړه لوستونکو ته معلومات ورکړئ.

کېږي چې هر شارر مي کيداى ش خاو هارمي

ځااواب :زمااا غهلېااهه شاااررې تاار اوه سااوه ()٣٧٧

شارر کيدى نش

نورې رسيدل چې نه ننلو ټولګو مې ويشل .

ده

 _٥نوښتنه :چاپ شوي اثار مو شته او کنه؟

 _٣نوښتنه :نه شاررۍ کاې ماو کوماو فورموناو

ځواب :لې شته هر يو ارماان ما ساره دى چااپ

ته غاړه کړې ده.

شاوى شااعري ټولګاه او ناارو چااپ ټااولګې دادى

ځواب :نه شاررۍ کې مې غهز او ټويهي ته کاار

 -٢ناه زړه ما ناوم د يااار ليکلاى د ټوېاهو ټولګااه

کړى دى.
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 _٨نوښتنه :نه نثر کې؟

څخااه مننااه کااوم چااې لااه ماسااره مااو مرکااه وکااړه

ځواب :لن ه کيسه ،ناوز ،ناولا  ،اد ا ټاوټ ،

مشاااارانو تااااه نيغااااام دا دى چااااې خواااال منلاا ا

غااوره ويناااوي نااه کتااا ونو ليکاال نااه کتااا ونو

مخالفتونه له مينله يوس ځکاه چاې لاه دې ناه

تبصرې س دا او نور...

هيڅ نه ىوړيږي کشرانو ته نيغام ،کشران ايد

 _٩نوښتنه :زده کړه مو څومره او چېرته کړې؟

خواال وخاات راابس تياار نااه کااړي خواال درسااونه

ځااواب :زده کااړه مااې د هجاارت نااه محاااز تاار اتاام

وواي ترڅو نه راتلاونک کاې د ټاولنې لوااره د

ټولګ د ىمرود نه هائى سکوز کې کړې.

خدمت وړ و رځ .

 _١٧نوښتنه :شعرونه خو مو اوس مناز ماشااهلل

د شعر نمونه يې :

ډېر ښه دي خو هغاه محااز چاې ستاساو شاارري

غهز

خامه وه د اصالح لوااره ماو چاتاه ورکاړې او کاه
نه؟

زاهد افغان

ځواب :لاې هغاه محااز چاې زماا شاعرونه خاام
زما د شاررۍ استاد اسلم تااثير افريادى هغاه

سااااتا د مااااړو سااااترزو کتاااال غااااهز غااااهز شاا ا

ماته شارري هم اصالح کړې او ډېر څه ماې تارې

زماااااااا فکااااااار مسلسااااااال غاااااااهز غاااااااهز شااااا ا

زده کړي هم دي.

د النااااااام ښااااااانېرۍ څن ااااااه چااااااې ازز شاااااا

 _١١نوښتنه :څنګه مو شارري ته مخه وکړه؟

هاااااار انااااااداز يااااااې تغااااااهز غااااااهز غااااااهز شاااا ا

ځااواب :ددې نوښااتنې نااه ځااواب کااې ااه درتااه

نااااه مسااااکا مسااااکا چااااې زااااوري ائينااااې تااااه

درحمان ا اا ياو يات ډالار کاړم دا د ساتور دى
چې درده ز ياروي خي لا

وغااااااوړيږي لکااااااه زاااااال غااااااهز غااااااهز شاااااا

يناى څاه د رحماان د

چاااااااې نيکاااااااى ناااااااه لاااااااه واړوي لاااااااه ناااااااازه

شاررۍ.

نسااااااې نااااااوره هاااااام غااااااهز غااااااهز غااااااهز شاااا ا

له تاسو نه زماونږ دا اخيرنار نوښاتنه وي مرکاه

نېښااااااور چااااااې کلااااااه غاااااااړه غااااااړۍ راشاااا ا

تکميلېږي که يوه ښه او يو اده خااهره ماو راتاه

ښاااااااکالزانې د کا ااااااال غاااااااهز غاااااااهز شااااااا

ووايست؟

چااااااې ملاااا ا ساااااار از ياااااار ول ااااااوي ناااااارې

ځواب :زما ښه خاهره ده چې خول وه ته راغلم

د هېااااواد هاااار يااااو مورچاااال غااااهز غااااهز شاااا

او هيوادولوالو تاه خادمت کاوم اده خااهره ماې

څااااه اثاااار خااااو تااااا کااااې شااااته زاهااااد افغاناااااه

داده چااې د انبااالب نااه ساارکې زمااونږ ښااوونل

چااااې هاااار ياااات دې مکماااال غااااهز غااااهز شاااا

وساااوځيدز لاااه خباااره داده چاااې افغاااان ترلساااو

***

نفرونه زياتو ته دا محاز شارري اصالح کوم.
نيغام مو څه دي؟
ځااواب :لااومړى خااو د سااتوري مجلاااې د اداري
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زما پيغام
جمشيد نديم نيازى
جرمني 02/7/0222

يکلو

غزتمندددد ر جمشددديد ندددديم نيدددازى دددي تد د

چه ستاسو بايد پتدتو سسداني پد نګريدز

گيډى گيډى سالمون
ستاسددده پددد زې پدددورن

يددد

جو

قام پا ونکو ملګر ترمينځ ېيکه

مالتړ

بي سى کډن بار ن چه ن يو ځه زمدا

يددد چدده بددد وددو خددو زمددا پ د

سدتا

الپسددده زيدددا

ن د کددړى وددو پ د حويوددي مونددو کدده پتددتوق ؤ

تازيددد ى .ز يدده

پتددتوق پددا ؤ

پتددددتوق بددده سددددى

بددق مشددر اليد ز

اليد چدده ريددډيو پاکسددتاق غټددو ،غټددو ي ددد

ستاسه ې نديز ېر غور

بد ند کدړي ودو بلکده ماهدي پد وداق همغد

ګټور ى ز ب يده

الي د

رسوم ما خپلد پددن خدې کده

پام پوهنه تد ر ې دى ى .يدو کتدا بد چده

چدداش وددي

ى پد

ملګري

(هوښيارتيا تل ) نومېږي پدن ندد ن خدې کده

ېددرن برتددنه چدده زمددونږ بو ددي
رځپاڼو يا ميډيا نور ي د سر

تددړ وددي نددو ېددر زيددا بددد وددي
يار ق

نددور پددوهنيز کتابوندد بدد پدد

همددددن ر ر ق يسدددوي کدددا کددده ملګدددر پد د
خدمې که ې ندن کړم.

ښاغلي تق ترتل .

رنا ي کبير ستورى ستاسه ملګرى
ېدر ګددر ق ر ښدا

پ

کتددر کبيددر سدتورى چده پد

جرمني که نو ما رتد

يد

ځدو

ي ستر خووحا خاق خټ

ېر مين

جمشيد نديم نيازى
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پ ښد ندوم پداى

خپلو خوږ يکوالنو پ نوم غد

پيغام

يدو خد

خپددق ز ې

ستاق هير کړي سه کو يويندا پکدار

ن

پ

ددلي پتددتو يدده ژ نددد تددر

خيددري سددايتونو پددال

جرېن باسي.

نور ملګر ت

غ د مشددر نو

ستورى يو ستر مشر ؤ چه مغر خا رن بد

کدددړم چددده پتدددتونو

پسدددر ى ر ر ق ى

ن الر کده

سدددتانو کددده خدددد ى برتدددلي کټدددر کبيدددر

که قامو ى حساس ر ژ نددى ودوى ى چده
ستاسدده يدد

ر کړ ز

ن خبرن يا ګيرن بيا بيا کل

کوم چه کثدر يدار ق مدا ژ ندد پد

بلکه ټدو پتدتوق قدام پد پتدتنو

يدده بيلګدد

نګريزي ژبه سسانو ژبداې

پ پتدتو کده کدړئ ندو ګدر ق مشدر هغد خد

ر رسيد  ،ېر ېر منن .

به سه

پ خ که مه رتد

ژب ترجم کړئ
مينددده

ې ندديز کدړ

ستورى

ژبه او ژبپوهنه
عرفان اهلل ذکي
ژبه د غږيزو او اوريدو (صوويي سوولونو و

ځينوووې خلو و

داسې يو انتسابي او قراردادي سيستم دى

ا گيري حال دا چې ژبه او ژبپوهنوه دوه بيول

چې د يوې ټوننې وگړي يې په خپل منځ کوې

او ځووووا گړي واقميتو ووووه دي يمنووووې ژبووووه د

د پوهونو راپوهونو نپاره اسوتموانوي يوا د

پوهونو راپوهول يووه وسويله او ژبپوهنوه نوه

وگووووړو يوووورمنځ د م وووواهوې او ا ي ووووو هوووورې

دې نپواره نوسووتل کيووږي چووې د ژپووې پووه بوواره

وو

کې عوومي پوهه او مملوموا يروسوه اوي

او عالمو او يوا وورو ورو ه وه وي ژبوه بلول

و بايد د ژبې زده کړه د ژبپوهنې د زده کړې

کيږي

سره گډه ه اي

ژبه په عوومي يوگه په دوه ډونه ده

ژبپوهنه دوه ها گې نري :

وسيلې يه ژبه يمنې که هغوه د ااوارېن

 _١د حال ژبه

 _٢د قال ژبه

ژبوووه او ژبپوهنوووه پوووه پووووهنې

 _١ظري ژبپوهنه  _٢يطليقي ژبپوهنه

ژبه د ا ل نه م ې په درې ډونه ده :

چې ظر يې ژبپوهنه بيا درې ها گې نري

 _١ني لو يا ادبي ژبه  _٢ااوووووووواروي يوووووووووا

 _ ١يوواري ي ژبپوهنووه  :هغووه پوهنووه ده چووې د

حرکتي ژبه  _٣د ويلو يا اميا ه ژبه

ژبوووې بدنو و وووه د يووواري ي بېيووور نوووه م وووې

ژبپوهنوووه  :هغوووه پوهنوووه ده چوووې د مماصووورو

مطانمه کوي

فريقو په اساس د ژبې ماهيت او هر گوانى

 _ ٢پريليزه ژبپوهنه  :هغه پوهنه ده چې د ژبو

مطانمووه کوووي او د ببلووو ببلووو ژبووو کووور

د هو کور

د

ا ي ي او خپلوي هرگندوي

دوى خپلوين يواري ي بدنو و وه هرگنودوي

 _ ٣يشووري ي ژبپوهنووه  :هغووه پوهنووه ده چووې

يا هغه پوهنه چې ژبه او د هغوې هر گووانىن

يووووه ژبوووه د يووواري ي بووودنو و و او ي وويوووو

رغاو ه او ډول ډول ژبني مسايل ير کتنې او

پريه په يو ټاکلي ياري ي مقطع کې مطانمه

هبړ ې و دې يسي ژبپوهنه بلل کيږي

کوي
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پ وووووتو د سا سووو و ريټ خوووووور او د هنووووودي

بووووول ډول يوووووې يطليقوووووي ژبپوهنوووووه ده هغوووووه
مملوما چې د ظري ژبپوهنې ن وا وسته

کور

راځي ير يطليق و دې يوول کيوږي او د هغوه

ځينوووې وووور کسوووان ن وووه مسوووټټر دا ظريوووه

ه ه گټه اخيستل کيږي

هرگنودوي چوې پ وتو د ژبوو موور ده يمنووې د

پ وووتو ژبوووه  :م

وووې نوووه دې چوووې پ وووتو ژبوووه

يوه ها گه ده

ايرا ي ژبو سره يړل اوې ده

وپبژ ووو نووومړى بايوود د پ ووتو پووه اصووطالحي

راورټوووي وايوووي پ وووتو نوووه ز ووودن پېلووووي او

ممنى ځان پووه کوړو پ وتو کوه نوه يووې خووا د

سا س ريټ سره مشابېت نري خو هغوى په

يوو قوان ووون دى وو نوه بلووې خووا پوه اصووطالحي

دې ا وووود دي چووووې پ ووووتنو نووووه اويسوووووتا او

ممنى د ښو خويو و او در و چوارو وون هوم دى

سا س ريټ دوا و سره ږدې خپلوي نري

چې په دغه خويو و کې پوتن عوز ن ښوبگ هن

ميجووور ورد ميووور وايوووي چوووې پ وووتو ځا توووه

يوووورهن وفوووا او داسوووې وووور اوووامليږي چوووې د

ځا گړيياوې نري چې نه هنودي او وورو ژبوو

پ وووتو د کلووووې نغووووي او بنيووادي ممناگوووا ې

ه ه يې بيلوي

دي پوووه افغا سوووتان کوووې د اريايوووا و اصوووولي

داسووې قريووي اوووين چووې پ ووتو ووه د هنوودي

اسوتوگنىى بلوو .و يووا پوه بلووه ممنووى پ ووتا ه د

ډنووې او ووه د ايرا ووي ډنووې سووره يملووق نوورين

هغووه اريايووا و نووه ډنووې ه ووه دي چووې پووه دغووه

بل وووووووې د اصووووووولي نرغوووووووو ي بووووووواختري (د

مرکزي او باختري سيوه کې اوسيدل

ا دواريايي مور ه وه پوه ازادا وه ډول ببلوه

پووه نووومړي سوور کووې دغووه قليلووې پووه يوووه ژبووه

ا ووې ده پوها وود حليلووي وايووي چووې پ ووتو

خلرې کوونې چوې هوومره خوواره واره اوو وو

مسووتقيوال نووه هنوودي هووا گې او ووه د فارسووي

بيا يې بيلې بيلې نېجې رامنىته کړي

هوووا گې سوووره يملووووق نووورين بل ووووې د دوا و

پ تو ژبه زيوايره کسوان د علرا وي خوور او د

ها گو يرمنځ د ايصال کړۍ ده او د مستقيم

ه ه اويري دا ځ وه

ه ه بيله اووې ده وو ځ وه پ وتو د

سامىن ژبو نه کور

داري

اويستا او سا س ريټ خور ده

چې د دې علت د اسالن رايگ سره سم عربي
ژبووه هووم د پ ووتو سووره گووډه اوووي او ځينووې
يورې يې د پ وتو سوره افغوا ي اووي دي وو
ځ ووووه يووووې د سووووامي ژبووووو د کووووور

ه ووووه

اويري
ځينوې ووور کسووان داسوې گومووان کوووين چووې
84

ستورى

د ليک نښې نښانې
سميع اهلل سميع
ړ ول ې

د لي ک دود ،د ښ و وال

ي

اشارې عالم نښ نښان ه ش تو
هره ليک و

ن و دا و نښ و راوچا و ږ .لک و الم ي،
ړو

د هو و اي اا س ازم ام

ض رور .د .ښ

زوروالي ،زوروکۍ ،او داس نور
 _ ٤دوه ټک

او

د

(ل) دا نښ و د و وې هم

نښ و نښ انو ليک و د

س اېن او څ ارن عالم و ده د هو و هم و و ا

لوس تونکو لا اره گ ر وران والي ړوښ و .او

وروستو زېصيم

ړو ي و اوونو

جمهو ړو ړاى

ز رې س مو مه ي ه ن و

ااس تم يږ .ل و دې له و ا واچو
نښان ړو ل ډو ټکو

ولر( .لک و ړ و ړښ تو

دا و

ښيان و زرڅو

را

زور شو .د .لکو ښکارن وىل)
 _٥س واليو ()) دا نښ و د س واا او ړوښ ت

د

ليک دود لېۍ نيمگېې ړاز نو ش

ړ و وا

 _ ١ټکي ( ) دا نښو د ړوره جمهو ړ و ړ اى

جمه و ړ و ړ اى

اوښ ودا ي ږ .او د جمه

زم اي ال ي ښ ي

لک و ل ل و ړ رو ام ر .ن و ور

گ ر ل وى ش اعران

راوچا و ږ .د ه رې س وال
راوچل ي ش و او دې ز و

ټاوس ي وو الى ش و لک ول ښ

ه وي چ ښ و

عمه و عه څ و

ړکار دى)

دى دې نښ زو زمکۍ ه واوو

 _ ٦ن اوو (!) دا نښو د اږ او ن ا ړروا

 _٢او ړوښ ( )،دا نښو د ووې ل ډې وفې

ړکارگږ .لکول اى هميو! دلتو راشو!

لااره ړکاروږ .ړو ووه هو و ا جمه و

د دزهص ا او اوس وم وا

سېى اواچ .لږ اون ې

ړکارگږ .لکول اوس وم!

ډ و ې .ن و دا و

ه
گ ر ښ و وا

نښ و راوچا ي ږ .لک و ل الم ي ،زورو الي،

م د سو وو

زور ړيکي او داس نور

 _٧ش ( )-دا نښو د ووې جمه د ښيهون د

 _٣ټکي او او ړيښ (؛)ل دا نښو د ووې ل ډ

ړاره ليکم وږ .ړو زوره ړ و س واا او وا

وفې لااره ړکاروروږ .ړو ووه همو وا جمهو
سېى اواچ .لږ اون ې

د هرې جمه ړو س ر
او وا

و ې.
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وې)
 _٨دوه ال رو

د اواشي ۍ الر

ونو (ه) دا نښ و د دوو

نومون و و ا ال رو د ښراښ رۍ او مس اوا
ښودلو د ړاره را

څارنواا حمي اهلل حمي

لکول ٢+٢ه ٤دې نښ زو
دو

ع ال ح اج ام ان اهلل ا ان د ونې و و

(س سمئ) واوو
ا اک

 _٩دوه ونټ اتون و (() دا نښ و د اا و

ې ولس والۍ د ز ر ړ و ه

وان نې ۍ دزم لااره سترګ ړټ

نومون و ،د زوج و وچ ش يانو او ړ و م
ارواښ اد دو

ړ و اا م ټ ولک

م

احا ام ان ا هلل

ع ال ح اج

ا ان د مي راا محم ج ان وى او د ارواښ اد
ا ت ر لي ر س تورى ا ا ،د نا  ،م ط ا او

اوا نملر دى دې نښ زو لي ې نښو واوو
 _١١دوه الرګ لي

ېې

انا اليو راجهون

رالوو و د جمهو د ښودلو لااره ليکم و ږ.
لکول اما ورور (ښل ر

ل ې

ح وغو ا ت ا ت تاښون و و

ۍ (()) ددې نښ ړ و

فرانک رو زرجم و و ه

د ښ م ا ال ره ،نا ر و ا ناش ا هم و

لوس ت

او د

ېې وه اروښ اد د ښ و

ااالف و او د ښ و ا وى ااون

ز م م اي و ل و

راوچا وږ .لکول سي جماا ال ون واو ل
دوو مسهمانانو زرمي

((هر ړرهيزګار عال
اسام
ش

و و رې د ش روه ړ و

ېې ده څو وا و ړ و مه ارې

وکر و ې .ن و دا ښ و ورز و مهه وي
وون ان و ړ وه

ېى او د نل

او عهمون و ل و دو ن

وو ليکونک د ووه

و اه ک م ع ې .د .مرح وي د عه او ړ وه
ااون وو

مد .لک و ماز و د ړښ تو

ښو مههوي دى

او ا ش مير ش اګردان ل ر .هو و
ده ورزو د اام د عه د رڼ ا څخ و و و

څ و رڼ ا ور ې .وه هو و رڼ ا و هي ه او هو و

) دا نښ

رسال وا مقال د ووې ښرا

د و وې

ش اګردان دا م اا د ښ و ااالف و او د او ت و

د زمامي و او

د ښه ښرا شروع ي و ړو مي
وږ .وه

اوراښاد زرس ره ې .ده

اهکو زو امر ړو نيکۍ سره ېى او د ښ ې څخ و

شاګران

 _١٢درې س تورې (

د

ارواښ اد ز م م اي د ميمل ر او مح را د رې

نوي وا ووې الرې څرګ وا نو ا واچ .ن و ړ و
اى و و څ و ټک

ه ا م

(ک) هو و مق س و دن ه

مهه ړو ې رااه

سره هيڅ مخالې نو لر)).
 _١١څو ټک ( ) هو

د ا الح او جوچ .الره

مرزلو ااون ان د.

ليک م

د مرحوي د عه ړ و ښر

اهکوز و و و څ و رڼ ا رااه و او د ز ورز څخ و و
اه ک ل ر .وس ازم محت ري ح اج

وو وا د ښم څخو ښوهو.


 ١٣٩١ه

٦مياش

ړ و  ١٦ز ارول ل و دې و ان

نېۍ څخو د زم لااره سترګ ړټ
روح دې ښاد و.
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د ظریف کلوشې
نجيب منلى
وزیر صاحب چې لومړى ځل

خبرې وکړې ،د وزترپ د هرر

سټېج رتکښرېووپ لر ښر

د ولسمشررررررررر لرررررر ر دویرررررر رم

مرررامور نرررو یرررې بېررل ،بېر رل

مر رررررررررر ر د ولسمشررررررررررررر د

مرسررتيال سرررد د وزترپ ررر

وتخيسررا تو مننرر یررې ترررې

مرسرررررتيال هرررررم ترررررادخ ود،

دروتزد ورننووپ ،نېږدې ود

وکررړد ،خپلررې کارنررامې یررې

شررروتنى وزیرررر هررررم د نرررروخ

د

رتیادې کرړې د سياسرا برې

وزیر ليشلو ت چنشتن لېوتلر

خيررررررو ،نرررررم تو سرررررروکړیو

تنصا يو ت یې تشرارد وکرړد

ن ر و ،نررو ر من رډد من رډد یررې

يازو ترکيب بوى یې روزد

د نررروخ وزیر رر حرررال لر ر هررررې

نرروى وزیرر تررر خپلرې څروکۍ

ررررر ځرررران یررررې

خبرررې سرررد نررورهم خرتبې رشد

رررورې ورسررراود ،رر دود یررا

سررررشا شررررار رتوړ چررررې د

دې یې شکر ویوسا چرې

دریو دقيقرو کرې یرې مرتسرم

سرربانارخ خرروتړد بېرت ر و ن ر

شوتن وزیر ورت یروتزې د

ختم کړل تو رخصرا شرول د

ګررررررررزوخ نظا رررررررا تررررررر د

یوې معترض جملې ر تررڅ

وزیررررررر رر صررررررررراحب یررررررر راور

شررروتن وزیر رر نر ر املرنر ر

کې د بریاليتوب هيل وکړد

همکررررارتنو تررر وویرررل چرررې

ورتر د ارلمرران لر لررورخ لر

دد،

خپل وتر ،ر لنرډو تو

توس وزیر رر صررراحب یر روتزې

هغرررر ر څشرررر ر د صرررر ر حيا

شمېرلو ټکو کې د ولسمشر

تخيسررررتلو لرر ر ررررارد کررررا

لرر لررورېينې ،د ارلمرران لرر

تنظيم کړخ.

توجي ښکارد شود د وتک د

تعتمرررررررراد ،د ولسمشررررررررر د

وزی رر صرراحب د مرتسررمو ر

لېررررږد رررر مرتسررررمو کررررې د

مرسررتيال لرر مبربررانۍ تو د

ترڅ کې رېکړد کرړې ود چرې

ولسمشررررر مرسررررتيال توږدد

شررروتن وزیرررر لررر هرکلررر

وینا وکړد چې رر نروخ وزیرر

خوښررررر څرګنرررررشد کرررررړد ،د

چرررې خررروت یرررې برررشد شررر

وروسررررېزل

یررررې هرررررد جملرررر

مېشلرررر

رېرررږدخ چر رې خپرررل کارونر ر

وزترپ کې ب یرې لرومړى
کررررار د دهلېزونررررو تو زینررررو

وزترپ کارکوونکو سرد یې

ررراکول تو د رمر رې د دېر ر

ور سې شروتن وزیرر هرم د

د یوې بلې ناسرتې تو توږدو

شولرررو د رسرررم ختمرررول وخ

ماسپښين تر لمانځ توږدې

خبررررررو ومنررر ر وکررر رړد تو لررر ر

تر مازیګرد همشومرد وشول
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چ رې ر وزترپ ک رې د خي ررو

وګررررزول شررروې تو لررر کرررو

سرررراعا خبرررررې وکررررړې تو د

تو نرررررم د بررررروى رررررر ځررر راى د

رستورتن سرد قرتردتد وشرو

مياشررتې رر تی مبرررالوېش

صررابون تو عطرجنررو سررپرۍ

چررې هرررد رمرر شرر ډوډۍ

یې جروړ کرړ چرې هرم ر کرې د

ګررر رانو بررررروى رررررر سرررررپېږمو

ووېشرررر

وزیررررر صرررراحب د

رو تيا خيال ساتل شروى و،

لګېشد.

خپررررل د تررررر تررررر څنګرر ر دود

هم یې تنوع درلودد تو هرم یرې

وزیررر رر صررررراحب بررر ر وبرررررل

د ترونر ر ر ر شلنځررر تو د

بيررر مناسررررب ود د د تررررر دود

«خشتى اک چرې ترر لمانځر

کوټ برشل

تن ر چپړتس ريان یررې ر دریررو

مشکر رې تودس رررر

ډوډۍ خوړولو

کر رړى

ک رړل ل ر دوو هوتررو ر کمرر

ورځو کرې دتسرې وروزل چرې

دى ،حکمررا یررې دت دى چ رې

مررودد ک رې د وزترپ زیک ر

وزیر صاحب یې ر راکۍ تو

نظا ا تأمين شو ،تو دې ت

نظم کې خو ن لېشد.

تر څرو چرې زیکر

راک نر

وخ معنررروخ ررراک نر ر شر ر

ر هوترد شود چې د معنروخ

ظری رف د خپلررو ټولررو ښرريګ و

رتت ى».

اکۍ ل ارد کار يل ش .

سررررد سررررد ،یررود سرررتونزد هرررم

ډېررر ور د وزترپ رر ودتنررۍ

وزیرررررر رر صرررررررراحب د خپررررررررل

کر رې څرګنرررش برررشلون ولير رشل

شلنځرر ر تو طعررررا خررررورۍ

وزیر صراحب د ډوډۍ خوړلرو

شرررررررررو د دهليزونرررررررررو زوړ،

رسررونل رر دوو تونيررو کررې

خررونې ت ر رت ننررووپ ،ی روتزې

شړېشل  ،ل خيرو ډک رر

درې وترې بررشل ک رړ ر کابررل

سررپينې ،تررازد مينځ رل شرروې

خپرررررل ررررراتې وونرررررش نرررررروو

ک رې د دتسررې کسررانو مونررشل

جرررورتبې یرررې ررر ښرررو وې،

ستيک سترنجيو تر ور

چې هم ښ شلرى وکرړخ  ،هرم

وزیر صراحب ورتر ر

د اکۍ خيال و سرات ى شر

شو «ولې لر جورتبرو سررد رر

وباخښ ر ؛ د دېوتلونررو رن ر

لومړۍ ورځ چرې د

درلودد

وسر

ترازد شرو ،د وزترپ ر تنګرړ

تو هم

کررررررررې دود لررررررررروى لرررررررررزخ

وکررړخ تسرران خبرررد نرر دد لرر

ښې دخ ک جاروګرانې؟» رر

کانټېنرونررر ولګېرر رشل چرر رې

دوو تونيرر رو وروسررررت یررررې د

سرربا یررې ظری رف لرروڅې ښررې

مرررامورین ر ر کر رې د رمر رې

خپرررررررل یررررر رو ملګررررر ررخ ررررر ر

رتننوپ وزیرر صراحب بيرا ر

ډوډۍ وخررورخ د مرراکو تو

سپارښررررررتن ظریررررررف ترررررر د

قبررر شررو ر دریم ر ورځ یررې

څر رو رو ر رۍ چر رې لر ر کلونرررو

شلنځر ر چرررارې وسرررپارلې

سررتيک څپلکرې ررر

رتهيسې د مامورینو د تنشا

ظریر رف ډېر رر ښر ر آشرررپز و لر ر

ښرو وې چ رې لر هررر ررل سرررد

یررود برخرر بلررل کېررشد بېرترر

وزیر صاحب سرد یې تیل نريم

بر ر یرررې رررر ونرررشو لګېرررشې

دولت تنشرا قناعرا
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وزیرر صراحب رررې برړچ وهررل

ل ارد یې د ډوډۍ ر مېرز د

دورد ووهل ر تو نې رغ رت رى د

«دت څرر ر ترر رړک تو ترر رړوک دې

وزیر صاحب ټوکو ټکالو تر

وزیررر رر صررررراحب رررررر ررررروزد

شرررو کررړى دى؟» لنررډد یررې دت

ررروږ ونير رود چر رې لر ر خپلرررو

کښېناسررررا وزیرر رر صرررراحب

چې ظریف خوترکى ورد یرود

لوړ وړو همکارتنو سرد یرې

لک ټک چې رې رتلوېرشلې

تونرۍ لر خپلررو ښرو سرررد ر

کرولې وزیرر صرراحب چرې لر

وخ سررور تو شررين شررو ،ررږ

ررم تخت ر و کاکررا حسررن ،ی رو

تدترخ تو مررال ریرريس څش ر

یرې لر خرولې و نر خروپ خرو

زوړ يررادد چر رې ترتوسرر یرررې

و وښرررتل «ریررريس صررراحب

لس دقيقرې وروسرت ظریرف

شررپږ ځل رې تقاعررش ر ر شرروى

مرررال و تدترخ ،کرررو ځررراى

خپلرې نرروې روسرۍ کلوشرې

و ،ورترررر د روسرررر کلوشررررو

دې خروږېږخ؟» تو هغر ورتر

وویل د شنبې

ورځ ظریرف

ر ځروتب کرې وویرل «وزی رر

ل ر نرروو کلوشررو سرررد د ډوډۍ

صاحب جېرب مرې سرشا ر

خوړلو خرونې تر رت ننر ووپ

عر تب دى» ظریرف تر خنررشت

د وزیرررررررر صررررررراحب تنرررررررشى

ور لر  ،خرو ځران یرې ناګرارد

و وړېررررش د ظریررررف سررررپين

وتچررراود لررر دې چرررې وزیرررر

کمررررريس ،تررررررورد درېشررررر ،

صررراحب ررررې نر ر و ر ر قبرررر

سرررررپينې نشرررر جرررررورتبې تو

شررررروى ،خررررروترکى دتسرررررې

ړکنررشد ،رراکې ،تک رې تررورې

خوشررال و لکر چررا چرې ټرول

کلوشررررې یرررررې ورترررر خرررررورت

وزترپ وربشښرررررررررلى وخ د

مرررررررروزون ښرررررررکارد شررررررررول

وریجررررو ررررورخ تو د سرررربو

شاباس رى یررې ورت ر ووتی ر دت

کاسې چې لېرې شو ،ظریف

یررې هررم ورت ر ووی رل چ رې نررور

د مېوې ل رارد راک قابونر

یررې هررر څرر سررم وو خررو کرر د

رتوړل دد چې څرنګ د وزیر

ښو سرتونزد یرې نر وتى حرل

صرررراحب د طعررررا خررررورۍ د

کرړې نررو ډېرر ور بر یررې شرړلى

خونې دروتزد رتنيستل یرو

و.

رټ تررور م ر تررر دد دمش ر د

ظریف ل خوشالۍ ر جرامو

خونې مرنځ تر رتودتنګرل ،د

کې ن ځایېشد د لرومړخ ځرل

مېز ل اسر یرې یرود هروتی
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ر ی رود

سررتيک کڅ روړد

کې تچولې وې ،توښرکو یرې
ر مخ رې جوړې کړې وې،
د وزترپ ل دروتزو ووپ.
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لنډه کيسه

نوى نمبر
ليک  :عمران اختر
هغه موبائيل په الس کې نيولى

رارووووه اکوووورو يوووووې ښوو و مې او

ارمانونه مې پوور شووي وي او

و په شين چمن کې ناست و يوو

ښاي ته انهمۍ موبايول نمبور

چووې پووه کوموه ورب رووا ونووه ويووهم

ښو و مې م وووته سوووه ر يوووې پوووه

راکووړو هغووې انهمووۍ چووې هوور

هغه ورب رابان ې ل ه قيامت

س رين بان ې پريښې و چوې

سو و ار زموووونږ پوووه کوڅوووه يوووې

وونو ې ريريووږي رووه ولووې لووه مووا

هوا په څپو زموا وووونوو سور
اسې زمزمه کې

:

م تۍ کې رانه مات شو ليال

ښوووووون د الر

ز وررووووه هوووور

س و ار همتووه ناسووت اوسووم ډېوور
زيارووووووه ښوووو و مې

ښاي ووووووته

سوور بوورې نووه کوووې پووه رووا څووه
شوي ي ما ستا لپوار شوپه او
ورب يو کوړي او هور سو ار سوتا

الس بهگړي

سترگې ،سرې شوونېې ،سوپين

ا ې نور پر ما راوړي

مخ ،رور زلفا بس څه صفت بوه

اواز راوى احمنه ره پمه وور

يې رره کوو سمه جهوت وور

مور نه لرې چې له ما سر اسې

هغه به ميشه م وتې او شوو ې
سه رې اوريو ې کوچهيتوبوه

په

اين م چې له ما نه يوې

ي

لپار

په ې برې سر

برې کوې؟ بې عنمه بيا په ې

ډېووور شوووور او وران وووارى و لوووه

زړگى وړى ى سوم يوې پوه وا

نمبر ريمفوو ونوه کوړې بوې ا بوه

م ې شو ۍ له وجې نه بوه رورې

پ ووې ليووونى کووړى يووم هغووې

پووه ې که مووو سوور يووې موبايوول

ښوووون د رسووونه پووارې وو

ښووو مې وووووانۍ سوووور څووووومر

بهوو کووړو هغووې پووه ې بوورو

سووو ار و تووود بوووه کوووور نوووه

ښاي ووته نوووو ى ښوواپېر کمه

راره ا ډېر ب ښ ار شو ډېر

ښوون د پوه ب انوه راوروه مگور

مووې چووې وررووه ريمفووو وکووړو

شوووورو رارووووه راوووووى شووو ر مووووې

ټولووه ورب بووه يووې انهونووو رووه

هغې طرف نوه اواز راووى بموى

ووي ووووتو چووووې موبايوووول و کووووه

ښووووووون د الر نيوووووولې و پوووووه

څوک يې؟ بمى سور موې ورروه

چېرره مخامخ يې راروه چوا پوه

اسې حال کې نږ ې ورومم چې

وويووول :ښووواپېر ل روووه ولوووې نوووه

مخ ې اسوې بورې کوړې واى

سوووگرټ نوووه يوووې پرلوووه پ وووې

پوهيږې چې ز له را سر څومر

نوووووو هغوووووه و وووووت بوووووه بيخووووود

کشوونه وي ووتل بووې لووه ې چووې

ميهوووه لووورو پوووه و و اى چوووې يوووو

شوورمي ليواى

رووبووړ ورسوور وکووړو سووم وار

سووواعت لوووه روووا نوووه بغيووور نوووه شوووم

وويووول راشوووه يو ووول بيوووا ورروووه

يووې وويوول  :الينووه نوون رابانوو ې

رېرولووى او کموووه چووې روووا وويوووهم

ريمفو وکوړ کوه ا ول يوې هوم

ډېر عهيبوه ټوکوه وشوو پورو

اسووې وش و اله شووم ل ووه ټووول

بوو و ر وويوووول نووووو بښووووهه روووورې
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وووووواړ کموووه موووې چوووې وررووووه

او ره ټوله ورب پر و انهونوو روه

ريمفو وکوړو وږيوې راووى بموى

يوووو ووووا بووول ووووا پوووه الر کوووې

څوووک يووې؟ جوووار مووې ورکووړو

و ريووووووږى نووووووو بيووووووا بووووووه څووووووه

چووې همغووه يووم پر يووې پووه نرمووۍ

اح اسوووې؟ مووا وررووه ا بوورې

سوور بووورې شوووروي کوووړې ويوووې

کوولې چوې لوه کوموه طر وه اکوورو

اورو کور لرو

ويوول :يووو قينووه وروسووته رارووه

راوووى سووالو اچولووو سوور يووې

موو په ميهه مين

زنگ ووهوه اوس لوږ موورو ه

ا ل موې

زړونو کې اور لرو

وويل  :يار شمشا

ماللې ويها په اړ
شاهين بونيرى
موو

ورونو مک

موو ګمونه کرو

يم بيا به سر ډېرې برې وکړو

رره يوې اسې انهموۍ نمبور

له ا سور موې وويول ل وه چوې

پيو ا کووړى چووې ښوواپېر نووه يووو

موو سپرلد پېژنو

ې سر موې

پووووه و ښاي ووووته او هغووووې

موو ومونه و وري

يارانه جوړ شو

و وشالد پېژنو

بيووا وررووه ريمفووو وکووړو بمووې

انهمووۍ نمبوور ى چووې ښوواپېر

هغوې ووا نوه يوو ناريهوه

سر يو واى ښووون د روه ود

موو مشرا لرو

اواز راوووووى او پر يووووې وويوووول :

هغې وړوکد ورور ره مې وويول :

په سر اسما لرو

هم ه ره څوک يې چې اسې پوه

په کاووذ لي موى يوې راروه راوړو

وذابول کوې ا و کور نمبر

را ره يې رکوو مگر په ې شور

سر

اسې بې څوکه نه يو
چې باچا ا لرو

ى وايووه څووه کووار لوورې چووې هوور

چووې زمووا کووار بووه هم و ا نوون سوورره

و ت زنگونه وهې بې ناموسوه

رسووې شمشوا ورروه وويول  :هوور

پمه ور مور نه لرې چې پر

څووه چووې وووواړې کوووو يووې ووو پر

موو باچايد کړې

رور سرو سر اسې برې کوې

کووووو ا نوووووى نمبوووور راکووووړ چووووې

موو په پمو ويهو

پر مې موبايل به کړو ووښتل

صوووبرمې نوووور نوووه کيوووږي اکووورو –

پون ياري کړې

يووووې ډېوووورې بوووورې او که مووووې

شمشا روه نمبور ورکوړو هغوه څوه

راسو نيا ره ويل

وکړي و ما پرې موبايل قطعه

شووويبه پوووه الس کوووې نيوووولى و او

چې ررهګر يو موو

کوړو موا شمشووا روه وويول  :څووو

پمې سوترگې يوې پوه کوې ښوخې

راسو په چغو ويل

ې

پموې وور نمبور پوه

چې هاور يو موو

وارې مې رروه ويمود چوې

کړې وې

اېشيا په زړ کې
ې نيا په زړ کې

کار نه رېر شه پمو رسوونو روه

ليوو و سوور يووې وويوول  :ا ې څووه

ې کارونو نه

وکووړل رووا ووو بووه ز اوس پون و ى

زموو يوې سه رې

پرېهږ و

راسو حيرا پرېښو ئ

اما گد وني ه

هيڅ هم نه جوړيږي ه وې پول
قيمتوود و ووت مووه وواي کووو
آيه

و

زموو امن چغې

وم وکړ ره ا سر سوچ

په زړ پرېشا پرېښو ئ

وکړ چې ز ښه کوو که ب ؟ مور

زموو يوې ماللې

او پالر را ښوون د ره راوليږي

ستاسو نه الر ورکه کړ
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زده كړه ،له نورو سره د سيالۍ
يواځنۍ الر
جاويد واک
په پخوا زمانو كې به خلكوو ليكلوو ،لوسوتلو او

لوووه او پوهوووه د پوووا خوووداى لوووه لوووورى خژلوووو

د رياضوود د يووو عووو مزووادلو زده كولووو ووه سووواد

بنوودګانو ووه هغووه سووتر نزمو دى ،چووې اندووا د

وايووه او پووه د بووه خولوواله وو ،خووو د وخ و پووه

كاموول پووړاو ووه رسوووي او د پوووهې پووه وسوويله

ېرېدو سره دا هر عوه بودو لووو داسوې كدوا د

بنيادم په ډېر اسوان سوره خژلوو سوتونزو وه د

نړۍ په غېږه كې را پيدا لوو ،چوې لوه د

حل الر چار لټولى لد.

ولوو

د اسالم مقدس ديا د نړۍ خلكو او په ځانګړي

پولو ور واوښتل او زده كوړ يوې د بړوژړ دونود
يوه اړينه غوښتنه وبلله.

وګه خژلوو پيروانوو وه امور كووي چوې پوهوه ور

په  ۹۱۹۱م كاو د زده كړ او سوواد پوه لوومړنۍ

السه كړي .د لوى خداى په دغه سوتره ګاهوه ځوا

غونډه كې د زده كړ مانا داسې راوو له

سمباو كړي او دغه لړۍ ر هغې جاري او روانوه

(په ولنيزو  ،اقتصادي او سياسد چوارو كوې د

وسا د ر كومې چوې دا خاورينوه نوړۍ ودانوه او

وګړو داسې چمتوكوو چې له هوسا او ښه دوند

اباده وي.

عخوووه بووورخما وي او پوووه وووولنيزو او فرهنګووود

پوووه همووود برخوووه كوووې د اسوووالم سوووتر الرښوووود

چاروكې په زړه پور ګډو وكړاى لد)

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

په وروسته پا ې هيوادونو كوې بيوا دا چواره بول

لوري يې خلكو ه ورسوئ.

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

پووه بوول ځوواى كووې وايوود د لووه زده كووړه پوور هوور

كوي بلكې هغو كدانو ه چې زده كړ يې كړ

مدلما نارينه او مدلمانې ښځې فرض ده.

وي او يوووايې كووووي زيوووا رسووووي ،چوووې دا ډوو

دا چووې لووه او پوووهې ووه د اسووالم مبووار ديووا

وووووه

دومووووره ارزښوو و وركوووووي او خژوووول پيووووروا اړ

كارونوووووه يوووووو هيوووووواد د بربوووووادۍ كنووووود
ورغورځوي.

باسد ،چې زليه وكوړي ،ښوكاره خبوره ده ،چوې

زموونږ پوه هيوواد كووې هوه زده كووړو وه ووام ولو

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

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

او د حوواال و د هوور ډوو پېنووېدونكو سووتونزو د

چې د ولنې زيا ه برخوه وګوړي موو زلويه او زده

ارمولو چل را زده كوي.

كړه نه لري.

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

خولې كړپېږي خو د زده كړو الره نه پرېږدي.

چاره ګڼلى ده او په ځينو ځوايونو كوې بيوا لوه د

همدا له وله غوره الر ده او همدا ډوو خلوك پوه

هه يټ مزيار لري.

د هېوووواد كوووې روو را لوووونكى لوووري .اوس پوووه

ممكووا د د خبوور لژوواره ډېوور دليلونووه وړانوود

ډېرښ حدواي نوه كېوږي .وخو راغلوى چوې پوه

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

وړ يا حداي ولد.

جګړو ناخوالې دي.

دا نووه ده مهمووه چووې عووو اوالدونووه لوورو ،دا مهمووه

له د هه سترګې نړو پټولى ،چوې لوه ېورو عوو

ده ،چې په عو مو زده كړ  ،كړي دي!

كلونووو د سووولې د غوور د نړووتوالد لووه املووه ډېوور

همدا اوس موږ هه د هېواد او هه د خژل واليو

كمو افغانانو ه د زده كړو د رالسه كولو زمېنه

په كده له بېال بېلو سياسد ،ولنيزو ،فرهنګد

برابره لو ده .كه په يوو حدواي يوې رواخلوو نوو

او د

ه ور ه نورو ستونزو سره مخ يوو ،چې د

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

ولو حل يواز او يواز په زده كړه كې دى.

كولو لژاره د اړ يا وړ ولې اسوانتياو نوه دي،

زه نه پوهېږم چې زموږ د سيمې هغوه پوالر ،چوې

چمتو لوي.

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

كه ښوونځد ه ودانۍ جوړه لو  ،نوو كتابونوه

زامنو دوند ه ولې نه ګووري ،چوې زده كوړ يوې

نه لري ،كه كتابونه لري ،نوو مدولكد ښووونكد

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

نړووته او كووه مدوولكد ښوووونكد لوته نووو بيووا پووه

او د دونوووود د هراړخيووووزو اسووووانتياوو لرونكوووود

موورنۍ دبووه زده كووړ نووه كېووږي .خووو دا خبووره هووه

خلك دي .نو له همداسې پالر عخه هيلوه كووو،

هېروو نه دي پكار چې په ېرو عو كلونو كوې د

چې اوس د پوه خژلوو لمدويانو زده كوړه وكوړي

هېوواد پووه كدوه د پوووهنې پووه برخوه كووې د يوواد وړ

او لووه ځانووه نيووولد وور خژلووې ووولنې د يووو سووتر

كارونووه لوووي دي .عرګنووده ده ،چووې دولوو پووه

بدلو راولد.

خژلووووو چووووارو كووووې لووووه حووووده ډېوووور سووووتونز او

خير دى ،چې زموږ دسيمې ښوونځى ودانۍ نوه

بايود عوه وكوړي د

لري ،كتابونه پكې كه دي او ښوونكد يې هوه د

سوويمې قووومد مړوورا عووه دنووده لووري چووې پووه

مزيوار سووره برابوور مدولكد نووه دي او پووه مووورنۍ

دغدې حالتو كې بايد د زده كړو د رالسه كولو

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

لژاره له كومو الرو چارو كار واخلد.

پووووهنې وزارر سوووره بوووه يوووې كووووو ،خوووو لوووه د

له نېكمرغه پوه هېوواد كوې داسوې ډېور سويمې

مخكې زمووږ دنوده ده ،چوې د زده كوړو لژواره پوه

لته چې ښوونځد يې نه ودانې لري او نه انګړ؛

زړه كووې لېووونۍ مينووه ولوورو ،كنووه سووبا بووه هموودا

خو بيا هه د سويمې د قوومد مړورانو پوه ه ونوه

ښوووونځى ودانووۍ ولووري ،كتابونووه بووه هووه پكووې

مالووما ښوووونځد ووه ځوود .پووه اوړي كووې سوورو

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

غرموو وه ناسو وي او پوه دموود كوې يوې لوه يخووه

كوړي او د هېوواد پوه

نيمګړ ياو لوري خوو ولو

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

ويښ نووه كووړئ او ځووا ووه ارزښ و ورنكووړئ ،نووو

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

سبا به مو عو سالم هه نه اخلد.

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

موووږ هيلووه لوورو چووې پووه هيووواد كووې پووه جن و

او

پوور ځوواى لووه او

چووې دونوود ووه عووه ډوو او پووه كومووو الرو بوودلو

جګووړو اختووه خلووك بووه د جن و

وركړو.

پوهې ه رجيح وركړي .مالومانو ه قلمونه په

مونږ نا د زده كوړو پوه ارزښو خبور كووواو پوه

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

يوه داسې سيمه كوې را ووو لووي يووو ،چوې يوو

بل په غېږ كې ونيدود او د يوو بول د دوبلولوو او

وخ د له او پوهې په زانګو مړهوره وه ،خوو

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

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

زخمونو باند يې د پټيو په لګولو فكر وكړي،

نوم يادېږو.

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

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

وكړو او همدا زموږ د كاميابۍ او سوكالۍ الر ده.

افغاندتا (پنتند سيمو) كې ښووونځد د زده

موووږ د زده كووړو لووه الر

كوونكووو د نووه لووتو لووه املووه فريوواد كوووي؛ نووو

مړكالر له منځه وړلى لو ،چوې د بدمرغوه او

مدوولي به يې سبا دهغه چا پر غاړه وي ،چوې

بوواه كوونكيووو جګووړو لووه املووه ورسووره الس او

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

ګريوا يوو

وايد.

يو ځل بيا له ولو مړرانو عخه هيله كووو ،چوې

ځينوود خلووك اسووتدالو كوووي ،چووې جګووړه ده او

خژل مالوما ښوونځيو ه وليږئ ،ځكه چې د

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

مالومانو او نكيو ځوانانو را لونكې ستاسوو

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

په الس كې ده .مدووولي يوې ستاسوو سوره دى.

راوګرځوي .كه داسې وي؛ نوو بيوا خوو جګوړه پوه

نووووو راځوو و  ،خژوووول ځووووا او خژوووول مالوووووما د

فلدطيا،لبنا ،سوووووووماليا او داسووووووې نووووووورو

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

هېوادونووو كووې هووه ده؛ خووو هلتووه دولتونووه او د

ځاي كړو.

دول مخالف كدوا او اولو

زمونږ نيکمرغي په درې خبرو کې
پټه ده :
له پېرو خهېه ربر،ېهه لېه نې خهېه
گټه او د سبا هيله .خو ولې مېونږ
په درېو خبرو خپې وونېد لېه ه سېه
ورکوو .په رېر پسې خگاېا ه نې د
ه سه ورکول او له سبا وېره کول.

پوه د ه وه كوې

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

ووولې هغووه سووتونز او

كالوه

وروسته به زمونږ حال عنګه وي
ايووا وووو بووه د لووك پووه سووترګه نووه را ووه ګوووري
يقينووا همداسووې يووې وګڼوو  .كووه چې ور ځووا را
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ارواښاد ملنګ جان زموږ دهیواد
خوږ ژبې ،حماسي او ولسي شاعر
انجنیرعبدالقادرمسعود
خداى بښلې ملنګګ جګان د تښګتو ژبګې می نګې،

څیګر و  .د د نګګوم د تښګتو اد تګګه ګګر کګګې نګګه

حساس ،حماس او اور ژبې شاعر وو .ارواښاد

هیر دون ې او نه ورکیدون ې دى .

ملنګ جان د تښتو ژبې ته عامیانه شاعرۍ کګې

ښاغلې عبدا بختانی خدمتګار ،ې زمګوږ د

د ژور سیاسګګي شګګعور او لګګوا ملګګي احسګګاس تګګه

هیواد وت

درلودلګګګګګګګو سګګګګګګګر تګګګګګ ګه خپلوتګګګګګګګاروون یو او

دى  ،د ارواښګګادملنګ جګګان تګګه اا تګګه خپګګک ګګو

هڅوون یو خوږو نغمواو ترانو کې د وخت حاد

شعر کې داسې وا ي :

موضګګګګګګګاعال،خپک ملګګګګګګګي

او نامتواد ب ،شاعر او لی ګوا

ګګګګګګګر ،خیګګګګګګګا او

ملنګګګګ جګګګان زمګګګوږ د عزګګګر ګګګو واز و

احساسال ،ملګي او تښګتني تیغامونګه تګه ګر

د وطګګګګګن د خګګګګګوارو خل ګګګګګګو د زا راز و

سګګاد  ،روانګګه او ار انګګه ژبګګه خپګګک اول ګ

تګګه خګګوږو نغمګګو بیګګدار ګګې اول ګ

تګګه

کګ

ورسګګګګګګو  .د د شګګګګګګاعرانه احسګګګګګګاس ،در او

رازو نیګګګاز ،دردو ګګګګداز او سوزوسګګګاز و

اسګګګګتعداد د د تګګګګه شګګګګعرونو کګګګګې لګګګګه ورا ګګګګه

تګګګګګګه ګګګګګګر درنښګګګګګګت او ادبګګګګګګي مینګګګګګګه

معلګومیي  .دى هغګه تیګاوا اونګامتو اولسګي

تګګګګګګګګرون وتګګګګګګګګک کګګګګګګګګې سګګګګګګګګل ان وم

شګګاعروو ،ګګې د تګګه خپلګګو شګګعرونو کګګې خپلګګه

تګګګګګګګګرون وتګګګګګګګګک کګګګګګګګګې سګګګګګګګګل ان وم

مینګه او مببګت ،خلګګو

او تګداپت د تګګا ا

سر  ،د وطن سر  ،د پام او اول

نګګګګګګن تګګګګګګه هجګګګګګګر کګګګګګګې ملنګګګګګګګ ګګګګګګ
خګګګګګګګوږ وطګګګګګګګن را تګګګګګګګور اور شګګګګګګګو

سګر  ،د تښګتو

ګګګې لګګګګه خګګګوږ ګګګګار نګګګګه تګګګه څنګګګګګ ګګګ


او تښتونولۍ سر  ،لګه انسګان او انسګانیت سګر
 ،د سیاست  ،ننګ  ،ټولنیز او علمګي ود او

خل ه! ولید عاشګقۍ کګې مګا جنګت او دوزو دواا

ترمختیګا سګر تګه ګر عګالي شګ ک انځګور کګ

ناست ته ګګک ل ګه بګورا وم نګن تګه اور سګتي تتنګګ ګ

د .
دا دنیګګا تګګه دنیګګا دارو مبګګار

دى و ترهیزګار ،ر ښګتین او سګپیڅلې انسګان
وو .دى دمهګګر ،مببګګت اومینګګې ،ګګو

د و عالمګګه!

ز د ار ته رګۍ خوښ  ،بې تګروا لګه نګام و ننګګ ګ

نګګګد

د وتا شپې که هزار و  ،دپیقې غوند شګو ترګر
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اوس د هجر ته لمبو کې تک ترتله ته زا تنګ
ترح وک ئ ه خل و نګن تګه "ملنګګ جګان" بانګد

ملنګ ش

ټو د زا ته و نو سور له غماز سر ته جنګ

ز ګګګګګګګې راخګګګګګګلګګګمه ک

څه تیژن !

و او ستا ملنګګ شګ

نګګګګګګګګوهګګګګګګګغګګګګګګګه سګګګګګاعګت به ترر تر نام وننګګ شګ

مجنګګون د رانګګه جګګوا کګګ و ننګګګ و عګګار څګګه تیګګژن

نګګګګګګګام ونګګګګګنګګګګګګګګ بګګګګګګګه و

د هجګګګګر تګګګګه زنګګګګدان کګګګګې ز سګګګګت روزګګګګګار څګګګګه تیګګګګژن

تګګګګګه کوم اى کې ې ز ستا ته تومت رنګګ شګ

د ننګګګګګه تګګګګګه عګګګګګال کګګګګګې لګګګګګه عګګګګګال

نګګګګګې جګګګګګدا ګګګ ګ

هغه اى رانه تګاتې

تګګګګروا نګګګڅګګګتګګګګه کګګګه دنګګګیګګګګګا راتګګګګور خګګګاند

و سګګګتا تګګګه تزګګګور کګګګې دشګګګت و ښګګګار څګګګه تیګګګژن

مګګګګګګا شګګګګګګوم نه
د زا د تاسګګګګه وا ګګګګ

ې نور وخانګد ز تنګګ شګ

ګګګګا تګګګګه خګګګګان ګګګګا تګګګګه بګګګګادار

سګګګتګګګګګګا تګګګګه عڅګګم کګګې کګګه سګګتي شګګمه تګګه اور کګګې
بګګګګادار مګګګګې تګګګګه زا تګګګګه ګګګګې بګګګګک بګګګګادار څګګګګه تیګګګګژن

ګګګګګګګګګخګګګګر کګګګګانګګګګګګدم کګګګګګګه ز ګګګګاد ل ګه تتنګګ شګ

ګګار سګګتا تګګګر زوا انګګګ شګګه د بګګګک ګګا پزګګر و مګګګا ۍ
ګګګګې تګګګګه نګګګګه ګګګګې ګلڅګګګګن کګګګګې ز ګلګګګګزار څګګګګه تیګګګګژن

مګګګګګا ګګګګګګګې عګزم سګتا د سګپین رخسګار دى کګ ى

حیګګګګګران دى زمګګګګګا اوښګګګ ګ و تګګګګګه بګګګګګاران د نګګګګګو بهګګګګګار

وابګګګګه نګګګګګه وام کګګه ته و نو کګې رنګګ رنګګ شګ

تګګګګه خپلګګګګو اوښګګ ګ و لونګګګګد ګګ ګ نګګګګو بهګګګګار څګګګګه تیګګګګژن

تګګګګګګګګه شګګګګګګګا تګګګګلګګګګګک د مګګګرګګګګګګګ نګګیګګګګګو بګګدنامي د

ملنګګګګګ نګګګګه ومګګګګه ،ز ملنګګګګګ جګګګګان تګګګګا ک مګګګګه ملنګګګګګ

اوس بګګګګګه ز "ملنګ جان" څه رنګه ته څنګګ شګ



تګګګه مینګګګه ګګګې ملنګګګګ شګګګوم کسګګګب و کګګګار څګګګه تیګګګژن



مڅر
-اسیر منګک-

غز
کګه تګګه عڅګګم کګګې مګګز غګواا لګګوغ ن ل ګګه تتنګګګ شګګه
تګ

لګګه مرګګګه بګګه ښا سګګته شګګې سګګوداګر د نګګام و ننګګګ شګګه

دا ې انار غوند تک سور ګر ي دکلګي مڅګر

ګګېسګګرشګګي تګګدپهکګ سګګر نګګاموس نګګه

دا ګګې د ګګا و نګګه بیګګا څښګګلې د ښګګاغلي مڅګګر

کګه د سګګر غګګواا

که سر شونډ د ار غواا د خپک ان ته و نګو رنګګ شګه

دمرګ نه ت

ل ه سودا ئې دتا روح هګ کګو

تخګګواني ه ګ سګګتا تګګه شګګان وو تګګه ه ګ تګګاڅیي همګګت ک ګ
حر ګګګت لیلګګګی لپګګګار کنګګګد ک
ننګیالي ې وخوا مګ کګ

دا ګګې ودر ګګيد نګګن دهګګر شګګهید تګګه څلګګي مڅګګر

ګګګو واخلګګګه ملنګګګګ شګګګه

ګګې دوخګګت جبګګر داولګګ

تګه شګا نګه ګي کګه تګر ومګر

ګونګګه کګګ ت ګګه ز ګګ

عزم ټینګ ساته تګه زا کګې خپګک هګده تګه تګه غور نګګ شګه

تګګه خپلګګو و نګګو ورتګګه سګګر ک لګګه سګګپیځلي مڅګګر

که ترخې له ینګو اور غګوږ تګر کګوړ کګ "ملنګګ جانګه"

شګګګګګاته ئګګګګګې ورا و دو رونګګګګګو ژااګګګګګګانو ت ګګګګګه

و ښو و د زلمیان خپک ،له نا اهلو نه ته څنګ شګه

م ګ تګګه ګګې وګګګور تګګه یګګر دخند ګګدلي مڅګګر



منګلګګګه بیګګګا هګګګ کګګګوو مینګګګه کرکګګګه نګګګه تیژنګګګو
کګګګه دن ګګګرل تګګګه م دکګګګي ګګګو تګګګک وشګګګتلي مڅګګګر
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زړه تنګي
 ثنا ساپۍ-وبخښهپ بده ږوې تر

له دروازې سره نژدې د اورګااي پاه اولاه ۍاو ۍ
ناسااته و پ پاار مېاار تاار ساار ت مااه ا ى وپ د اى

لرې

هپ چر ورته وتر

تل وار له واره یر وویل:

فااوغ ږااوې تاار پااه ږااوېو وې ساان رې تاار نااه

 -زه ستا له حالته تېر وى ی پ زتا

اورې ې خو ږوښتل تر چر ږوېونه تر بنا و پ

پنځه اله سره یو ځاى وپ ماه تايلاه وهپ پاپاانۍ

یو الس تر د ۍو مو تر تنځ پار ساره بېدېا ون ر

وهپ ښ در دنګه ښځهپ بس را نه والړهپ اړې ار تاو

ټارې داسر ایښی و چر بال ۍنګداورى تار تا

و اادې ېپ يېاار دااه تااا ا ږوښااتي چاار پااه الرې
وژاړ خو بس ځاغ تر ټمن

و نه ګور پ نه تار ږوښاتل چار ماه تار اوښا ر

تدګارې وهپ

ى دىپ

وګور پ ده داه باه تار پااس و تال چار ګونا ې

س

اوښ ر تر په سترګو ر ينډ ي راونه بهېږ پ

چار اږاذ دساتمال یار را ا ى وپ د سا

ټولااه ورم تاار پااه ااار اار زړه تناا

ته ځمر و پ ل ه چر د اورګاي

مه س ى و
انر

وپ تاښااا د

سترګر وېپ ۍو دیرش دن به وپ له تورې دریېۍ

پو نتوغ د درس په ټ ي ا ناه یا پاوه اوېپ زړه

سره یر سپمن مامس اږوساتی وپ اباي نم ټاایي

تااار خااار خو ااار تنااا
پو نتوغ ته تد

وپ اااار تااار درلاااود

په وطن ر تر د اور ږا

وو خاااو بماااا اا ناااه پو ېاا

یر په ږاړه وهپ پاه الس ار یار تاور ب اس و سا
دېپدوتات ښ ارې پ له ت و رن

سا

او ونار داسار

یوازیتاااو و اااه د

ایخم ه ته وایر اپه و ورم تمارین او

ورنۍ د ږ و یادې لپ ه ر ۍه و خو ژړولمه یار

لږ خور او ب غ ښه ساتيپ و تر پوښ :

او اوښ ا ر تاار نااه درې ا ېپ د ۍنګدااور ساا

د

 -ۍه ګډې ويې وایر؟

اږذ دستمالونو بخته راته ونمولهپ سترګو تاه

 -ولر له تدګر دې نه یر پال وې؟

تاار یاار و نااه تاال خااو پااوه ااو چاار در ااي یاار

 -نه

اږوستر وهپ

 -نو ولر دې ژړل؟

اږاذ تاار تارې واخمخا پ تنناه تاار ورتاه وویدااهپ

خر ۍه نه تهپ

 -زړه تر تن

رارواغ تمځاى زتا وپ د پارلماغ وداناۍ تاه ناژدې

 -ولر؟

له اورګاي ووت پ له تمځایه چر ووت یوه ږاوې

 -نه پو ېږ پ

تر لرې

هپ تا ویل ښاه دى چار د رواغ ژونا ږاږ

واور پ د بې ا

دىپ

د پده پر بده ږاړه پر زینو ښته و پ دى

بااېن ساااې الن ا ې پاار پدااه روانااه

راسره

داسر پوړ ه رواغ و ل ه له دونو چار تار پېژنايپ

وپ
له اا تار د یاوه سا

يوي

ږاږ تاار ورتااه ونااه ا پ د ساامن پاار ږاااړه رواغ ااوپ
س ى ږدی وپ نه تا ۍه ویل نه ده ږږ اوهپ وا يېره

ږاږ واوریا چار ویال یار
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توده وهپ په ګرتۍ ر د خبرو حوصده خر

نه

 -اار زه تااږى ی ا

و خو زتا بما تش تورو خبرو ته زړه نه ې هپ ښاه

ېتۍ ر بار ته الړ و؟

يېر تزل تو و پ له ۍو پدونو واوښتدوپ د سمن پر
ږاااړه ۍااو ۍ وېپ پاار يېاارو خداا
وړان ې یوه خالي وهپ س

 زه را نه ۍښ -پوس خو ته

ناساا ووپ لااږ

 -نه یر ږواړ تننه

ویل:

 دته وې؟ -زه خو ق

ۍښااای تااه اړتمااا لاار راځااه

س ى ر ي وپ ۍاو دقمېار یار ال ناه وې وتار چار
بېرتااه راږاایپ ځاااغ تااه یاار بماار اخمخااتی وپ د اوبااو

و دو ته راږدر و پ

 -تر نم ساې خو يېره روانه وېپ دته

بوتل

ښه و پ

ورسره وپ بېرته پر خپل ځاى ښېناسا پ

زتا نو ر دىپ

د اوبو بوتل یر تاا تاه ونماوپ تارې واتار خمخا

 -ۍنګه دې د انګریزانو نو پر ځاغ ایښي؟

ناۍاپي تږې و پ

 -ۍه پوه وې چر انګرېز نه ی ؟

 -تننه

 -لهجه لرې

 ښه نو ستا مه پوښتنه چر نور ۍه ږواړ پپپ و دد

 -د یوناغ ی

لناا غ پاااه زړه ااار اااار دى پمخااار سااامر د

 -ښه له خمره بل ار نه لرې؟

سمن پر ږاړه ۍو ق ته ااخوا نار وارک ار

 -يېر د پپپ

تر ور دى خو ار تر د انخاغ ناه دىپ ژونا بار

 -ل ه؟

خون ه دىپ تل تر ل ه دا ستا زړه تن

 -ر پي اې پي ( )KPMGمپنۍ سره ار و پ

 -پمخر په اسانه نه ګټل ېږ پ

 -په تالي برخه ر چر خد و ته چدونه ورښمي؟

لمر پر ور ې و وپ په س ی د توټرانو ګڼاه ګوهاه ال

 و نو بما خو بای -نااه یاار لاار

يېره وهپ خدا
يی او تن

ېڅ وخ ونه لرې؟

و پپپ

ا يېار اولپ زړه تار ماږخار

وپ له ځایه پاسې

ر ي او

ار

ااپه او ورم تاار نااه ده ت دوتااهپپپدا

د خپل ټمدمفوغ ږوې په ږاوې ا ې پاه خپداه

سااره

تخه ر ي و تخه ښه یر د الس پورته ې ل وپ

اوس تاار ا لااه یااوه تاااړه او نجااوس سا
ږونډه وهپ

زه تمځاى ته روانه و پ په پدټفار ر تر اېالغ

 -نو دلته له دفتره ځاغ پټوې؟

اورې ه چر ټرین باه ناوختاه ېاږ ځ اه یاو سا

 ږږ ته لره زتوې په اغ خد و ژون لاه ساپمانوب تر و پ
 -ولر ښر پمخر اخدار د لنا غ پاه زړه ار اار

ځاغ ترې الن ې

ىپپپتا ا ل اه د ناورو ساپرلمو

ږوې په ږوېو

ې سن ره تر ولګولهپپپ تنتظره

و چر اورګاي بما ف اله يپ

وې نور ۍه ږواړې؟
د لن غ مال

ر زتا خبره واورېا ه خاو تخاات یار پاه سامن

د  ۳۱۰۲ال پوالى اتمه د تاخوستن  ۰۰بجر او

ااار والړې ېاااتۍ تاااه تااالپ ېاااتۍ ااار دنناااه
رسټورانټ او بارونه و پ ر ودرې

 ۰۱دقمېر

ویل یر:
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عـقـل
گل پاچا الفت
كـوي كـه حـونږ پـه ناكــار كـار پسـې پـه ــد

ډېر لږ خلك دي ،چې كله كله يو نيم كار د عقل

ر

په خوښه كوي.

رما

نـــور ـــون كارمنـــه د حيتـــې ام ح ـــت دپـــار  ،د

كيداى

حسد ام عتاد دپار  ،د حرس ام هوس دپار مي

ډېرق غال انې د عقل په حرسته كيږي ،كـه ـه

يــا د كــور رمرمر پــه احــر ام د نــادان

پــه رحــا

و عقل راسر حلګرى دى ام وحر  ،چـې
له خطر نه حو ساى .

هم غال ىه په ښه نظـر نـه ـوري ام غـال يـې نـه د

اجــرا كيــږي .ســر لــه دق چــې د عقــل رخــه پــه

خوښه.

ژمندانه كې ډېر لږ د يـا هـم هـر ـوع د عقـل

هغه يطان چلونه ،چې انسا كشف كـړي دي

ستايته كوي ام د عقل دښمن هـم عقـل ښـه ـ

ام ـــيطا هـــم مرىـــه حيـــرا دى د ســـاد انو ام

ام ې عقل نه خوښوي.

احمقانو كارنه دى.

ښايې ،چې عقل په همدغه سـ

رې ـ ام ګ ـ ســر لــه دق ،چــې ســم ام ص ـ ي

د هـر چـاخو

مي ،چـــې د چـــا پـــه كـــار كـــې كارنـــه لـــري ام د

عقل مرىه د وري يا هم د هوښيارۍ د عملـه

رمرمرم خوي په كې نشته.

ام د دى ام د دسړي له عقـل هـه دغـه رار ـد

عقـــل رحـــونږ ىـــا م دى ام رحـــونږ ر ىـــه ـــوري

ام د پيداكيږي ،همدغسې عقل يو غله ىه هم

هغســې حشــور راكــوي ،ســه يــې ســتا يــو ام

د ىيښتې ر ښي هم يې د حا كالـه ىـه يـاي

صفت يې كوم.

ام كه حاكم منيو د ـا د خالصـولو چلونـه هـم

كه عقل پر حونږ اندق حاكم ماى ام اقتـدار يـې

مرښي .

درلوداى حونږ ه ىريته ډېر سر سام ام د ه حو

كه سړى هر وحر تهسار م عقل مرىه د نجـا

اڼه ،سه چې ىر امسه حونږ له يو حاكم نـه هـم
ر كې ډېر خو

ر لټوي ام له همدردۍ نه يې س نه اخل  .په
رښتيا ،چې دمحر حهر انه حلګرى ل نشته.

نه يو ام ډېر ښـه حـاكم هـم ډېـر

خلك له انه خوا دي كړي دي.
پــه رښــتيا ،چــې عقــل غونــدق ــې ــرر

هغه مخت ،چې وع عقـل لـه انـه ـړي ام پـه
عقل هجور مر م ي اد ام پياله دى په س كې

ــ

نشته.

مركــوي ام دحهــه مرىــه يــو داســې ــاى پيــدا

عقل هر كله رحونږ خير ام ټه راښي ام عقـل د

كانــدي ،چــې ډېــر رســوا نش ـ ام ح تس ـ يــې

همدغه

رېوا ىه س مانچوي.

نور دى .كه حونږ د عقل يو خ ر هـم

د عقل خوى ام خصلت په هيچا كې نشته په ر

منه حتو يا هم عقل رانـه نـه ـ ام ـد راسـر نـه
1

ستورى
كــې حســد ام عتــاد نلـــري ،لســه حا ــور حـــرمر

دښمت كوي ام په جګړ اخته كيږي.

كيږي ،نه ظلم ام نه يې نارما خوښـه د  ،حګـر لـه

ښه عقـل هماغـه دى ،چـې د حيتـې ام ح ـت پـه

ظـالم ســر دښــمت هــم نــه كــوي ،سـ ام جــور

غيـــــږ كـــــې مد مكـــــړي ام د ښـــــو عوا فـــــو ام

مرىه د حعلوحيږي ،خو د ذاهد په ا له اس

احساساىو په لمن كې مرمرن

ام اجرنــه نــه ىښــت  ،هــر چــا ىــه د خيرخــوا پــه

عقل د اخالقوىا م دى ،كه اخالق ښه م عقل ښه

نظر وري ام د انسا په حج وريت ډېرښه خ ر دى.

كيږي كه اخالق د م عقل په د

عقل په دق خ ر ډېر رمر اچولى دى ،چې انسا

د

ر ښي .

پهپلو كړم كې پور ارادي ام اختيار نلري ام د



ا اسين يوسفزى

هو! عقل دا غوا ي ،چـې د انسـا لـه ـعف ام

دلته كې قدر د هار نه كيږي

نه يو داسې قوي دليل جـو كـړي ،چـې

د هغــه ــل جهــا لــه حالحتـ

ر رمانيږي ام

غزن

حج وريت جت ه يې ډېر غال ه د .

ناىوان

.

په دق م ن كې حې رمر ار نه كيږي

نــه يــې هــم خــال

كاندي.

ر په خزا كې سر لونه غوا ر

عقل په دق پوهيږي ،چې انسا د خپلو غرايزم

ستا پسرلو ىه را نه مار نه كيږي

ام احساساىو ىا م دى ام حتطـ هـر كلـه د خپلـو

حاله ې ىوله حيته راكړ ا تا

اغرا و دپار استعمالوي.

رحا په لږ حيته كار نه كيږي

د انســــا لـــــه حتطقــــ ىعريـــــف هــــه هـــــم دا

په حخ حې امښسو رق جو ق كړق

حعلــوحيږي ،چــې دى امن حيــوا ام يــا عاقــل

خو د قاىل په ر كې ر نه كيږي

دى ،يعتــې د د نط ـ ام عقــل د حيوانيــت ىــا م

خدايه په خوب كې حې حضور كړى مرىه
ت رحا نه خو اظهار نه كيږي

دى ام حيوان غرايز پسې د امليت ح لري.
دا يــو حتلــى حقيقــت دى ،چــې عقــل رحــونږ ىــا م

مخور قسم د خپلې رنې په خان

دى ،حونږ د عقل ىا م نه يو.

ستا په حا ملې اعت ار نه كيږي
ليون ىل په ح ت سميږي

عقل رحونږ دپار پيدا ـوى دى حـونږ د عقـل د
قا

پار نه يو پيدا.

ىه مايه چې په دار نه كيږي

كــه حــونږ پــه عقــل انــدق د ليونــو ام حا ــوحانو

ر ه رحا هر يو ارحا پور كړى

كار كوم ،كوي يـې ام رحـونږ لـه احـر نـه غـا نـه

دمحر ال دي چې په مار نه كيږي
مرم مرم ه وم كه هر و ر رانه د

غړمي.
كــه ر ام ىــه دمســتا يــو رحــا ام ســتا عقــل هــم

عضې كارمنه په ىلوار نه كيږي

دمست كوي.

امس ناص انو اخر محتل چې

كه حونږ غليما

د ا اسين په ر كې ر نه كيږي

و رحونږ عقلونه يو له ل سـر
2
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د کورنۍ د عاید وده
The Growth of Household Income
مسعود موحد
کال په اوږدو کې په خپله په مصرف

د افغانستان په یوه کلیوالي سیمه کې

یوه داسې کورنۍ په نظر کې ونیسئ چې

رسوي خو دولت یې د بازار د قیمت په

یو خاوند ،ښځه او څلور ماشومان ولري

اساس په عوایدو کې شمیري .د دې

جریبه ځمکه خپل ژوند پر مخ بیایي.

سړي سر عاید  ۱۰۰۰۰افغانۍ کیږي.

کورنۍ کلنی عاید  ۶۰۰۰۰افغانۍ او

) دوه نجونې او دوه هلکان( او په پنځه

دوى په خپله ځمکه غنم او جوار کري او

دولت دا عاید د نورو کورنیو د عوایدو

د خاورو خټو جوړ په یوه کوچني کور

سره جمع کوي ترڅو د هیواد کلنی سړي

وسۍ خپل د وخوره او مه مره ژوند ته په

شي.

منبع یې یوازې همدا ځمکه ده او بله

لندې څلورو لرو زیاتیدلى شي:

سر ناخالص ملي عاید محاسبه کړى

کې اوسیږي .دا کورنۍ په ډیرې بې

د دې کورنۍ سړي سر عاید کم تر کمه په

داسې شکل دوام ورکوي چې د عاید

کومه اسره نه لري .دوى د خپلې کروندې

 .1سپما Saving

ټول محصولت په خپله په مصرف

کورنۍ خپل غذایی مصرف کموي ،کم

رسوي .ماشومان یې په شاوخوا ګاونډ

جوار او غنم په مصرف رسوي .یوه

کې د پخلي د اور لپاره وچ لرګي

برخه ،فرض کړئ شپږمه برخه د مصرف

راټولوي او د څښلو اوبو راوړلو لپاره

څخه سپموي او په دې حساب له دوى

نږدې چینې ته تګ راتګ کوي.

سره لس زره افغانۍ اضافي پاتي کیږي

سږ کال یې د  ۶۰۰۰۰افغانیو په ارزښت

چې وروسته پرې کولی شي د چرګانو په

محصولت ترلسه کړي .که څه هم دا

برخه یا د نورو حیواناتو په برخه کې

پانګونه وکړي .د لس زره افغانیو په

کورنۍ خپل تولید شوي محصولت د
1
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برکته زیاتې پاتې کیږي .د کورنئ سړي

سپما کولو د دې کورنۍ لپاره د عاید

یوه بله منبع رازرغونیږي .په اقتصادي

سر عاید  ۲۰۰۰۰افغانیو ته لوړیږي .له څو

اصطلح کې سپما د دې کورنۍ لپاره د

کلونو وروسته په دې سیمه کې د

 (accumulationسبب ګرځي چې

زعفرانو د کښت په زیاتیدو ،د زعفرانو

پانګې د تجمع )Capital

زعفرانو کښت زیاتوالی مومي .د

پایله یې د دې کورنۍ د عوایدو لوړیدل

د کاروبار یو شرکت رامنځته کیږي ،د

دي.

پروسس ،بسته بندئ ،د تولید د لیږد ،د

 .2کاروبار Trade

ذخیره کولو او په نورو برخو کې ډول

د کورنۍ مشر په خپل چم ګاونډ کې له

ډول خدمات د اړتیا په اساس رامنځته

سیمي اقلیمي شرایط ،د خاورې نوع،

دا کورنئ خپل تولید د غنمو او جوارو

لپاره ښه مساعد دي او زعفران په کابل

ځمکه او نور ټول شرایط یې د زعفرانو د

کورنئ وتوانیږي چې د غنمو او جوارو د

وړ خوړو لپاره په نورو هغو کورنیو

د ښه سوچ او له خلکو سره له مشورې

او په تولید کې یې وړتیا او تخصص

کیږي.

یوه چا دا زده کوي ،چې د ده ځمکه ،د

پر ځاى ځکه په زعفرانو بدلوي چې،

اوبه او نور شرایط د زعفرانو د کښت

کښت لپاره مناسب دي خو د خپلې اړتیا

کې ښه بازارلري ،چې له دې لرې به

تکیه کوي ،چې غنم او جوار تولیدوي

کښت په پرتله زیات عاید ترلسه کړي.

وروسته د کورنئ مشر زعفران کري او د

لري .له دې علوه نور اقتصادي

حاصل راټولولو وروسته یې کابل ته د

فعالیتونه به هم په هغه کاروباري

افغانۍ ترلسه کوي .د کورنۍ مشر په

جوړولو ،جامو جوړولو ،نلدوانئ،

شرکتونو تقسیم شي چې د کورونو په

خرڅلو په منظور وړي او ۱۲۰۰۰۰

 ۶۰۰۰۰افغانیو د راتلونکي کال خوراکي

بریښنا ،ابرسانئ او نورو ډیرو برخو کې

مواد رانیسي )یا یې ساتي او د اړتیا پر

تخصص او وړتیا ولري.

افغانۍ ورسره د زعفرانو د تولید له

د ترویج مامور د کورنئ مشر ته دا ور

 .3تکنالوژي Technology

وخت یې رانیسي( او نورې شپیته زره
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زده کوي چې ،د خاورې د حاصلخیزئ

دې ډیره پیچلې ده خو په دې څلورو

کړي ،د تخم لپاره د زعفرانو کومه نوعه

کیدلی شي.

بازار هم ولري او د امراضو په وړاندې

 (GDPکې لوړوالی عموما د پورتنیو

بوټو په کنترول کې له کومې تکنالوژۍ

نتیجه ده .سپما او د پانګې تجمع،

ترویج د مامور په خبرو عمل کوي او په

پراختیا او د کاروبارونو او تخصص

نقاطو په لنډ ډول په ډیره اسانئ تشریح

په ساتلو کې کوم کارونه باید ترسره

د یوه هیواد په ناخالص ملي تولید )

باید وکري چې حاصل یې هم ښه وي،

څلورو پروسو په یو وخت تر سره کیدلو

مقاومت هم ولري ،د امراضو او هرزه

تکنالوژیکي مثبت بدلونونه ،د منابعو

کار واخلي .د کورنئ مشر کروندګر د

نتیجه کې یې د زعفرانو حاصل لوړیږي.

پراختیا د سړي سر عاید د زیاتوالي

دا ځل د  ۱۸۰۰۰۰افغانیو په ارزښت

باعث ګرځي.

زعفران پلوري او د کورنئ سړي سر

که څه هم په پورتني مثال کې یوازې یوه

عاید  ۳۰۰۰۰افغانیو ته لوړیږي.

کورنئ ذکر شوې ،خو د دغه پروسو

 .4د منابعو پراختیا Resource

څخه هره یوه یې په زرګونو او ملیونونو

Boom

کورنیو چې د بازار ،تجمعي فعالیتونو

دا کورنئ دوه جریبه نوره ځمکه هم لري،

او د عامه پالیسیو او دولتي پانګوونو

چې له پخوا د پانګې د نه موجودیت له

په وسیله سره نښلول شوي ،عملي

یې وګرځوي .دا چې اوس کافي پانګه

د کورنیو په عوایدو کې کمښت

کیدلى شي.

امله نه دې توانیدلي تر څو د کښت وړ

لري د کښت لندې یې راولي او په دې

په عمومي ډول لندې ذکر شوي عوامل

ترتیب خپل عاید د غنمو او جوارو د

د کورنیو د عوایدو د کموالي لمل

پورتنی څلور پروسې د عاید د ودې او د

 (1د سپما نشتوالی Lack of Saving

دي ،البته د عاید د لوړوالي پروسه تر

حاصلت یوازې او یوازې د دوى د کال

ګرځي:

عاید په پرتله څلور چنده لوړوي.

فرض کړئ چې کورنئ د غنمو او جوارو

اقتصادي پرمختګ ډیرې عمده لرې
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کاروبارونه هم کمیږي او یا له منځه ځي.

خوراک تشکیلوي ،ټول تولید په خپله

 (3تکنالوژیکي اوښتنه

په مصرف رسوي ،د راتلونکي کښت د

Technological Reversal

کیمیاوي سرو پیرودلو لپاره نشي کولی

که خداى مکړه ،لکه څنګه چې په

چې پیسې پیدا کړي نو د راتلونکي کال

افغانستان کې زیات پیښیږي ،د دې

د غنمو او جوارو حاصلت به یې ل کم

وي او ورسره د کورنئ سړي سر عاید ل

کورنئ ماشومان خپل پلر د سړک د

کمیږي.

لرې بم یا کوم ځانمرګي برید او یا د

 (2د کاروبار نشتوالی Absence of

کومې بلې بل په واسطه له لسه

Trade

ورکړي ،مشر ماشوم مجبور دى چې د

بل حالت :سره له دې چې کروندګر د

دې کورنئ سرپرستي په غاړه واخلي.

زعفرانو د کښت او ډیرې ګټې خبر هم

دى ل تر اوسه د کروندې په چارو کې

دى خو نوموړى د زعفرانو د بازار په اړه

پوره مهارت او وړتیا نه لري .په پایله

تشویش لري ،په سیمه کې د زعفرانو

کې ،راتلونکی فصل لمنځه ځي او د

کاروباریان هم وجود نلري او د کابل د

کورنۍ غړي دې ته اړ کیږي ،چې په کلي

بازار څخه ناخبره دى او یا کابل ته تګ

ولس کې د یوه بل چا په خیرات او زکات

زعفرانو د کښت د ټولو ګټو سره سره بیا

کمښت له امله د کورنئ عاید صفر ته

یې پیسې ونکړي نو څنګه به د

 (Know-howپه اتومات ډول او یا

تکیه وکړي .د تکنالوژیکي پوهې د

راتګ ورته ستونزمن دى .کروندګر د

رالویږي .تکنالوژیکي پوهه )په کرنه کې

هم په دې فکر کې دى ،چې که زعفران

راتلونکي کال د کورنئ د اړتیا وړ خواړه

لکه د نورې دارئي په شان نه میراثیږي.

په بازار کې راونیسي .ځکه نو د

هر نوى نسل تکنالوژیکي پوهه د وخت

په تیریدو ترلسه کولی شي.

زعفرانو د کښت څخه صرف نظر کوي او

 (4په طبیعي منابعو کې کموالی

بیا غنم او جوار کري او په تولید یې

خپل د ګذارې ژوند ته ادامه ورکوي .په

Natural Resource Decline

دې ترتیب نور اړونده خدمات او

بل امکان د دې شته چې ،د دې کورنئ
4
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کورنۍ سړي سر عاید نیمایی ته

نیمایی ځمکه د کوم طبیعي افت د

بیلګې په توګه سیلب ،په واسطه

رالویږي ،ځکه د ځمکې مساحت کې

لمنځه ځي ،فصل یې هم نیمایی له منځه

پراخوالی او په تولید کې زیاتوالی نه

ځي او د کورنئ ټول عاید  ۳۰۰۰۰افغانیو

دى رامنځته شوى ،خو د کورنئ د غړو

ته راکمیږي ،چې په همدې ترتیب د

شمیر چې په همدې پنځه جریبه ځمکې

خوراکي نه خوندیتوب غمیزې سره مخ

ژوند کوي دوه چنده شوى .دا تجربه د

کیږي .یا هم دا کورنئ د کیمیاوي سرې

افغانستان د کلیوالي سیمو په خلکو

نایتروجن نصبوونکو نباتاتو د کرلو په

پورتني نقاط د یوې کورنۍ اقتصادي

خاوره د نایتروجن څخه پاکیږي،

ښودلی شي .په یوه هیواد کې ،د

کې په ډیره اسانئ لیدلی شو.

پیرودلو پیسې نه لري او نه هم د

وده او رکود په ډیر اسانه او ساده ډول

اړه پوهه لري ،چې د وخت په تیریدلو،

حاصلخیزې یې له منځه ځي ،حاصلت

اقتصاد د پراختیا د یوه متخصص

او عاید یې نیمایی راکمیږي.

لومړى دنده دا ده چې د همدې هیواد د

 (5طبیعي پیښې Natural Disasters

وضعیت سره سم ځان په دې وپوهوي

طبیعي پیښې لکه وچکالي ،سیلبونه،

چې د پورتنیو ذکر شویو پروسو څخه

ناروغي ،د کورنی د غړو ناروغي او

نه کوي .یوازې په دې پوهیدنه بسنه نه

زبیښي.

په حالت کې دى .باید په دې وپوهیږي،

کومه یوه یې کار کوي او کوم یو یې کار

د ګرمو هواوو څپې ،یخ وهنه ،نباتي

کوي ،چې د یوه هیواد اقتصاد د رکود

داسې نور ،د کورنۍ د کال عایدات

 (6د نفوسو زیاتوالی Population

چې ولې یو هیواد د اقتصادي ودې په

Growth

ترلسه کولو کې پاتې راغلی او وروسته

باید اقدام تر سره شي.

بل حالت :یو نسل تیریږي ،والدین مري،

*****

او  ۵جریبه ځمکه د دوو ځامنو تر منځ

***

ویشل کیږي او هر یو یې جل جل د
شپږو تنو کورنۍ خاوند ګرځي .د
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په قامونو باندي هر ډول حاالت راځي
مګر...
محمد نعيم كاكړ
پهههه قهههامونو بانهههدى وال هههههم

خو افغانانو پښتنو هم خ يهو

پههوه يههوي او احساسههه يهههوي

راځههي او واوت ههه هههم رسههي ى

سهرحدو څخهه بانهدي نهورو

ي ي وي ور نه ي ځغميي

خو هغهه قامونهه خ هج و هو

خاورو نيوخو هڅي كهړي خهو

هغهه

ي وخس او خاوره ي

برقههرار سهها ي يههي ههي هغههه

بانهههدنيانو خخهههوا پهههه هغهههه

پرخههه پس ه نههاوريال النههدي وي

ي

ټههاټوبز بريدونههه كههړي ي خههو

او پورتن يه څهون نهه وي

كبيههههههه هغههههههه ډول قامونههههههه

هغه وادو حاال و

نههه خ يههه اسهه الره ههاره ي ه

پر يهههه نهههه سهههره كهههوو هههي پهههه

سهههههنووخي وي هههههي وخهههههس

اريخ څخه ه كړي كوي

اهڅههي كههوي ههي هغههه بههدي
ورځي باندى راغبرګي نهه يه

خته موږ

افغانستار باندي ډېر ييغرونهه

مخههه څخههه

وال او اوت ور كيهههه

يوي ي يها افغانهانو پهه نهورو

وي خبههههروي بيخهههه

كيه ډېر وخت ههم اخيهي او كيهه

رييغج الندي راغيهي ي

ي

كيههه ډېههر در بههدخور و خههوري

عيتونهههه څهههه ي او مهههوږ ټهههول

نهههورو ميخهههو خبهههره نهههه كهههو

څنګه كوي يو ي بانهدنيار

نههههوي وكههههړي باهههه ړه افغههههار

افغانسهتار پهه اد ومهره وييهي

خ يههههو سههههرحدو څخههههه خيههههري

پښهههتور هههي ا وخهههت كهههو

هغهههه

يم ي

ې ميك اوت مههال

وسهها و او

ې څنګههه اسه

اس ه نههاخواخو
خ يههههه

وسههه اهڅههه هههم كههوي ههي
اسههه را يهههوكي پيښههه مهههخ

ناوريال سره مخامخ ي په هغه

ډېر خ وي خهو خواريهو مههال

ودانديځونه و خ يهو خيګهو هه

ټوخههههه نههههړ او خ يههههه افغههههار

ي ډېر خنډوي خو په ي كښ

ودانهههدي كهههړو پهههه هغهههه عمهههج

پښههتور وخههس پههه پههوه ي ههي

وكهړو او همههيد پههاره خ ههج

هههم بانههدني العمههج خههري او هههم

ټهاټوبز و ځغههورو ا ههم نههه ي

كورني خو ځموږ نهاپوهي يها

ههي پښههتنو افغانههانو

ځمههههوږ ماههههرانو نههههاپوهي

اپيريال او غرافيه هم ډېر
خههههورز ار رههههت خههههري هههههي
افغانسههههههههتار اپيريههههههههال او
غرافيههه ههههم اسهه

ه هههي

هغههههههههههههههه ميههههههههههههههك او
اوسههيدونخي يهها ره

ې

اسهه

ناخواخو سره مخامخ يهوي ي

ځهوا

غرافيههه اسهه موقعيههت يهها
كرار خري ي باندنيار ځموږ
خههاوري څخههه نههه كښههين

څخه موږ ونه كړل يوي ي خه
او ډېههر وسههيي الرې كههه نههه

ي

يههوي كيههدي وينهها خههو مههوږ

څنګههه افغانههار پښههتانه ومههره

خ هههههج ريهههههو و نړيواخهههههو هههههه

1
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وڅرګنهههد كهههړي وي خهههو بهههده

خهوار وخهس او ټهاټوبز

مرغه ههري خواڅخهه پهه مهوږ

نههاوريال څخههه را واسههتج يههي

باندي يرغهج ويهو او مهوه څهه

پښههتانه وارههي ههي څههه ميههرمال

ونه كهړل يهوي هي غهاري او

ي

بغاري وكهړو هي

ې يهوه بهج

ګنده څه مهينال ګنهده خهو

هغههه

ههي بانههدنيار هههر څههه خرخههو
سره سره بيا ههم پهه ويهره كښه
ى.
خخههه ودانههدي ههي وويههج يههول

وروسته بايد هي څهون ګنهده

هههي نهههال ههههر افغهههار پښهههتور

عيههت هههم ا وو ههي مههوږ خ يههه

ي هم هغه په ګو ه ي ځمها

پههوهي او يههعور خاونههد يههوي

په ډخو ډخو وياهج يهوي يهو او

خبري مطيب ا ي هي رهمال

ي او كومهههه خوبهههه هههي هغهههه

ټوخه په ګډه يو ريو موږ خ هج

وپيژنهههد يهههي پهههه هغهههه هههرو

بانهههههههدنيانو ګاونهههههههډيانو او

وخس ه پهه ا ډېهرو كيهو كښه

پنځههه يههد كيههو څخههه ههي

كودركوسيانو ي روانه كهړي

نههه ي ودانههدي كههړي هههره ډخههه

پښتور افغار او

ه خهاوري

ه په هغه هر څهون پهوه ي نهه

ځههار ههه افغههار واهههي خههو كههو

سره ي څومره بدويو هغه پهه

يههواځي ا ههي

وي پههه يههال

يههوه ودوكههي خيههك يهها پههه يههوه

خبههر ي بيخهه

هغههه يههال

كتا كښ نه ختم كي ي خته

مخ نهوي پهاره ههم الري هاري

ور ځوان ي و ي هيهوا هه
را اخههج ي ه يههو ي ه هههر كي ه

هغهههه ۵۳

سههنووي او وسههيي او اههد

كوي او بيه يه

رهمني كهوي

نو په اسه حاخهت كښه مهوږ

كيهههو پهههه اوږ و كښههه خيخهههج

خبروا ههرو

پههړه پههه هها بانههدي وا ههوو خههو

ختههه هههر ور يههو

ومره به ووايو ي پخوا هم

پهههه راو كتابونههه

كيههدي يهه

الري نههه بيخ ه

منطههد الري مههوږ يهها ره پههه

كتهها خيخههج كيههدي يه وخههي

ي پههوه يههوي يههو ههي نههړ

هغه غير هي خهاوري ځغورنهه

ي خته په يوه ور هم ومهره

واخو ځموږ په اده نه پخوانيهت

وخهههس كهههړي وه او اوم بهههه ههههم

ډيري پيښي كي ي خوناروني

ره رهخاره كيهدي نهه يه اوم

وخس كوي خو وخهس نهده او

خو ا ه ي هغه بهيهر خهتم

نيت سم ي وي وسيو په ور

مسئوخيت ر پخهوا ډېهر يهات

كيدو نو نه اخيي وخي ي يوه

الري خ هج ټههول وم

يوي ي وخس به هغه ا مخ

ور

ر را روانهي ورځهي يا هه

وكړي هي هغهه خيګهه مهنو

نهههوي كهههوي هههي هغهههه خ يهههو

ويرونخهههي وي

ې سهههره سهههره

څخه يويي نو ځخه وي بهز

خيګهههو او خهههاوري ګ هههي پهههه

كه يوه بج قها او هيهوا سهره

 ۳۵اخو خههو ګههاروخو څنګههه

ځههارز ځههار او النوههي ومههره

اس ه يههوي وي هغههه بههه څههه

نههورې اسهه الري ههاري او

ډيري ي يو خبهره كهوي نهوري

حال وي په اده څه نه ي ويج

سيسي ودي كهړي هي هغهه

پهههه كښه ه راپور هههه يه ه خهههو

كيهههههدي خهههههو افغانسهههههتار او

وخههس اس ه و ځ ههج يههي ههي

ې خيهههك موخهههه ا ه

افغانههار پخههوا وارو يههو ډول

بيا سر راپور ه نه كړي نو ځخه

ههي څنګههه هههر پښههتور افغههار

ما ههه ومنيههو ههه يههار نههه ي او

خههههومړى رههههوونځي ربانههههدي

ههي څههومره يه وم وي هغههه

ځمهها پههه انههد هههم هغههه خبههره ه

ههر وودل

ځمههوږ

2

اهد

و ههړل سرسههړي يهه
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اقتصههها يه ه

خ يو كښ

هههر ورار كهههړي

هغه نده هر سهره

يوي ي خو په ځاري

ې ي

خيګهههو پهههه مهههنو كښه ه كركهههه

كههوي او بيهها غههاري هههم وهههي

خ ههج وخههت پههه هغههه ګييههو او

وكرخهههه خويهههو خويهههو څوكيهههو

ههي مههړ يههو يههوه كيسههه مههوږ

نيوكههو بانههدي ههر كههړو رايههي

څخههه بير ههه كههړل اقتصهها ي ه
پخ هههج الم كښههه

يا ره اوريدخه

الري روار وو خ ي خهاري يه

و يههو پههاره را ههي او بيههداره

ون وي اريخ او دبهه او رهخي

ټينګههز پههه وادو السههو كښ ه

يو ا څه ي ځموږ قها سهره

او خرغههوني و و نههه و كيتههور

نيوخي وي او په دده اخته وه يو

كيهه ي او ههههر هغهههه هههي خ يهههه

ي

ههههر څخههههه

يو يړي په

ههي

هغههه نههاخواخو څخهههه

ې

ر بريد الندي يهاخوي

بههج سههړي ههي

پو ه نه ي صفا كوخي هغه هم

ه ا حههال يهه

خ يههو ار رههتونو څخههه بيګانههه

وخيدي ږغ ي ور باندي وكړي

اس ه خبههري كههوي ههي سههړى

هج هر هود

ي بد مرغه هغه څهه هي ي

ګو ه په غاښ كښ ور ه پا هه

كهړي ههي پښههتور افغههار هههره

په الم كښ نيوخي ي هغهه

يه ه خهههو ا خبهههره هههي څهههون

ګهر او اورپخههز ي او ا وخههس

اييههه كههړه پههه مههوږ كښه هههم پههه

كوي

ې ويا ه هغه څون يها

ه بج څهه نهه

ډېرو افسا يوي ي خهداري

هغهههه سهههو

پههان ي وكههړي ههي مههوږ پههه

افغههار ځ ههج غههوادي ههي

كړو يا يه

اسه

اد څخه په
پيژنهههي خنهههډه ا ه ه

ي قههها

كو هغه يال ونه يهو هي

ي هههي پښهههتور
ې

ه

هغه خوبهه ځهار يهوه كهړو ځخهه

عيهههت ا ي هههي پهههه ګهههډه يهههو

خا مههه بههه وكههړي چر ا ههي پههه

ههي اوم ډيههري خبههري خمههر

ريهههو نهههه ي خرخهههز او ا ههههر

روونځيو كښ مايهومانو هه

وارو څرګنهههههده يهههههي ي پهههههه

څون ي ا نهاوده عمهج كهوي

ه كههړو پههه ځههارز

كار ي هي مهوږ ههر يهو پهه ي

هغهههه هههه څرګنهههده ه هههي پهههه

اههههههههد

بانهههدي سهههو وكهههړو او ځهههار

پښتور افغار كښ هغهه هوار

ا

نههه يههته نههو ځخههه ا وخههت ي

كښ ه وركههړل ي هوي ي ههي

ناوريال څخه هغهه خ هج وخهس

هي نههور يههار ور ورسههول يههي

پښههتور افغههار مايههو بههس پههه

وباسو.

عيههم او

كاليههههههههنخوش او
كتابونههههههه او نصهههههها

الم

څخه اسي پيج وكړو ي

ويهههج كيه ه ي هههي يهههوه ناواكهههه

ګهههههړه كښهههه بوخهههههت وي او

ه يهها ره پههه رسههن و او ميههډيا

ځمهههوږ الم و وي هههه وراييهههه

بانهدي ګهور

ههي ځمهوږ يهها ر

وي ي وي وودنو او هر څه

خيخههواالر اسهه خيههك كههوي

ناست وو خو بيا ي ههم پهه ددا

سويهههيك كميهههونك سهههرمايه

ې نال ورځي ناخواخي په

خرګهههي ايښهههي وي يهههو بهههج ههها

نههههورو ورا ههههوي او ا ګييههههي

پورتنه ځيني وكړه ي خود هم

قا سهره پخهوا ههم يهوي وو او

كههوي ههي مههوږ سههره اسهه

ه په كښ ناست ي او بيا ههم

اوم هم كي ي خو بهده مرغهه

ويهو او اسه كيه ي هها ويههج

پښههتانه افغانههار پههه خ يههه پههه

ههي پښههتور افغههار سههره رههه

اري او اسهال پهه نامهه

ې

ي

3

سههههههههړي يههههههههو ور ورسههههههههړي
راپرځوخي وو او خهود پهه كښه

پههه بغههارو يهه

ي سههړى ور ههه

وويههج ه پههه ي داد

ههي ا

ستورى
سړى مها اييهه كهړي ي بهه مها

هغه سي ناوريال كښ قها او

سره څه كوي پښتور افغهار پهه

وخههس نههاخواخو څخههه وباسههي

يهههههته هههههي وي ا ههههههر څهههههه

ررتيا هم ا وخت ر ډير فاار

او پههه اس ه الره ې روار كههړي

احسهام كهړي ي نهو ځخهه ههي

النهدي ي خههو دونههدي قهها ي

ي ډېر يار سره مخهامخ نهه

پهههه يهههوه وار پهههه هههالل چبههها او

ا به ټول عمهر پهه هغهه حاخهت

يه ه خهههو بهههده مرغهههه هغهههه

پيښهههور كښههه ځوانههههانو او ر

كښه نهه پا هه كيه ي يهووار بهه

كهول پهه سهيو كښه سهج پا هه

اندو اسه ټهوخني هودي كهړي

بيهها اوت ههه رسههي ي خههو هغههه

راغيهههي ي ررهههتيا خبهههره ا ه

وي

وخت ي هر سهړى ځهار سهره

هههي ځمههههوږ هغههههه سياسههههت

څخه خواست وكړي و وسهيو هه

او رايهههي هههي وخهههي اسه ه

مدارار په سياسهت پهوه نهه ې

و ه خوبهو يهيار ي نهه پيهوري

كه پهوه ههم ي غيهي ناسهت ي

وى كورنيههو سههره هههم

راسره كيه ي او څنګهه

هغهه

افغار ټوخنه كښ

اس پوههار

او وهغه كهانو هه والدو

اسهه

نههههههاوريال څخههههههه ا خ ههههههج قهههههها

او مصههههههيحت څخههههههه كههههههار

وخيههدل او پههه هغههه يههار ي ه

خالصيدي او ما نده څه ه...؟

اخيز...؟

مايههومانو ماههرار خبههر كههړو او

په ي ومره بدو حاال و كښ

خخههه ودانههدي ههي وويههج يههول

خواسههت ي ه ځينههز وكههړي ههي

بير ههه هههم پښههتور افغههار خ ههج

ي پښتور افغار په هر څهه پهوه

مايهومانو هه ي اسه

خوبههو

حوام السه نه ي وركړي او

ي او ههر خ يههه وسههه څههه نههه څههه

ييار نهه راودي هي هغهه وسهيو

اوم هههم هههر وګههړي او ټوخنههه

كوي خخه څنګهه هي وويهج يهو

ههههه ور ههههه وي هههههم ا ډول وي

هي ډېههر مخههاخفيال پههه ي هڅههو

پاڼي په ي اده ا كهړي او پهه

خ يه وسه څه نهه څهه كهوي هي
ا ټوخهههه سهههره يهههو الم يهههي
خورز څښتال څخه ا هييهه خهرو

كښ

ي ي پښهتور مايهو

وسيي په

ه او اهد پهه

خيګو كښ وويايز هم پهه ي
هه

مناسهههبت

يهههارت پهههه ور پهههه

ههي هغههه ويههر اپيريههال بههه

بههه بههج څههه ونههه پيژنههدل ي ه نههو

پيښههور كښ ه يههو الريههور ويههو

ختم يي ځمهوږ خيخهوال يهاعر

ځخهههه ډېهههره وختهههه څخهههه پهههه

او بيههها يهههوه غونهههډه ويهههوه هههي

مهدني ټهوخني او اسه نهور پههه

رههوونځي كښهه هههم پههه ي اده

ادونههههده سهههها مار ماههههرانو

خاوره مئينو خيه وسه ومره

ه كههړي ور ههه كي ه ي او ې

مههدني ټههوخنز اسههتاځو سياسههز

څه كهړي ي هي سهاري يه نهه

څنګه و مايو هه خوبهو پهاره

ګونههدو پههه كښ ه ګههډور وكههړي

خيههدل كيم هي خههو څههومره پا ههه

وپك وك ننهه كاليهنخوش

ههههي وي پههههه خ ههههج وخههههس ږغ

هههي راغيهههي ي هغهههه ځمهههوږ

او مههارال پههه الم كښ ه وركههول

وكههړي ههي مايههومار

سياست مدارار ي كه هغه هر

كيههه ي هههي اوسهههه څخهههه ه

الرو څخه راوګرځهوي هي هغهه

ځههههههاري ي يهههههها وو سياسههههههي

خيههههههال او فخههههههر و ي خوا ههههههه

اههد وي ههههم و ي هههه ور هههه

ې

يهههار

كههار پههه افغانسههتار كښ ه روار

ماههرار او الررههو ار هههم

اره قامونه سا ي ي وي په

وادوي او اهههد هههه يه ه

كههړي خههو بير ههه هههم پههه پښههتور
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اسهه

ي ي وى به نور پراخوى

ستورى

ځوانان او زده کړه
اېمل افغان
څرنګهههههد لهههههل رلیکهههههل رهههههد سهههههررل

څ هههههد

څرګکههږي ،ز وږههوخ ږووههد وونههه وه و

هل ګکههه وونهه ههد شهیه

ه

و

وپل غ ،وهلچ ى وه هي ي هويهي لهل وى وردهه

ه ﺉ ترڅو رد چ الرچ ر وو د غد

ټورکههد ههل

چ د ترسر ورو سر رو رکډ
و لل د ورده

هل رو

لههږو نههد شههوزلل دههد ههد چ څ ههور رسههلزه ل و

ه رهرک ه چز لهل دهوى چ

هنههږ س ه چ وه وهخ

رسههل ،وه هل

يو څوک د ر تلکل توګد د غهد ږهو

و يههو ږک ههی ت ل ههچ ىز لههل ههد نههر وه هه ل
وږوى(ج) و

ههد

هرسههد نههور جګ ه

وهنههد و

ههت ز رتههد وونههه ههل هيههد

ه ې ې ،ز وونههه رههد و

.

هه چ څ ههد ههل روههل

ېههه ،ز هههوهن ي نهههوره هههد ردسهههو سهههووهې

وونههنو تههريپ هد وهخ ه هل

دد جګ چ هتپل شوچز لل د نه

ل جګه رهونهد ز

ې ،ز د و کتونونو ل

هل يهل تهر

ښتهند وونه د نهت د توګد د وپ و سهلدو هل

نههو هرپ ههورچ سهههرى نههد ه رلههږې شههوى وه چ

ه ه

رد و

چ څ د ل رول ې ،ز رهوپه و

جګ چ څ ور رسلزچ هوم ه هز د هي د ل رد

هههد ږوسسههههتو هههل لهههل څهههوږر تهههت ښهههتکو

ر ههوو څ ههد وپ ههد تګهه ر هر ههد شههو ز لههل

وونههههنو ى دهههد نهههو هرپ نهههد هر هههوې ې . ،هههد

وه دهههد

رسګونو وسل نور ږثهروند شتو رر ز لهل ږهوخ

رههد

هه ه وههو ههد وههوو ههد نههد

څرنګهههد وپهههل هنهههږ تهههد هوم هر ه ه
سههتونزچز لههل

هى ههد هپونههږچ رتههل

دهههو څ هههد هههه وه وپ هههد هههورن
و صد

ههوالى شههو دههد رو يههه

هههوزلل ږوضهههوا رو څ هههد وهخ نهههد شهههي رو هههو

تهههل رپههههر

وپ ل ږهوول تهد دهد ه و

؟

و دهههد نهههههووورل
هپونههږچ رتههل

وه

ه

هوې

زلهههل نههههو هرپ وږهههوخ ههههد

يو وو

والى شی و

چ نهههووورو شههکډهرو وه

وه ورن

روپه و هههږورو تد هرسو .

ز لهل څکګهد

چ د ورو سهر وپهل هه

رهههد ږک هههد هپرهههو رپههههر تګههه ر یههههر ز هيهههږ

ههد لېرتههد ږههوخ وونههه رههد وپههل ههه سههر و

ر وو يل جهوپ وه هد الر هولهو ترڅهو هر سهر

هد

تصدل هنلسهو وه ههويهوز لهل يههر و
وه وه رد چ الرچ د غد شتد جګ چ تهد

د روت ونیي ل يو د هنهږ وههنهږ شهي وه رهد
ل ووو ږو هرسر ېهوو ه
لټ

رږ ته

جګ

هد رهور

ږوخ وونهنو د

چ هر د ترسهر ورهو سهر

هنږ ېره نهووورو تهد لهل نهو هرپ هرسهر ال

هدکهنو غهد

د ږوخ تپ هل وه هر هرپ ږهو هد ېهوو

ههى

ټیی خ ه نهو و و تهسهو تهد هد وګهد هي هی شه ز

ګهږوند هوو ي.

رد هوم هوهچ نهد لهل وردهنسهته

ه

وه ګريوو يو

هل

هى ټیی د ږو ويښی ه .

يههووويکل ټیههی زلههل وږههوخ ههد هنههږ وه ههورن
1

ستورى
ههل ږث ههچ ههږرو ههد روهرههي دههد و
دږچ و

ز

د وپل ېوو

ه

جههږ ږ هههرو ه هزلههل دههد رو څ ههد ههد ههل

ههوې

صور

چ د هسل د ږوخ والى شو
هل ه ونلهز هرهنهد هد هد توګهد

ل هتل ند شي.

هد ږههوخ وونههه

و

ههل

ه چ ورههو ههد ه

ږههپ ههد هپونههږچ ههووه دږورنګههد رهغتلهههييز

هږلههههو شهههو نهههو و ریهههر هههوم هههد روت هههونیي

سلهسههيز رر کګههيز ټههورکلزوه هرنهرلسههتلیي

ن ههههم هههل چ

ز لل و

ږسهيل

تل وه رصل ې،

سلهسهههيز ټهههورکلز وه و تصهههه

چ د ترسر ورهو سهر
د لېرتد ږهوخ و

رږوخ څهوک رالسهی شهي دږغهد ږهوخ وونهه

ه چ هد

د يوز لل

ههی ل ګه ههد سههد هې هنههد وهسههو نههو ږههوخ وونههه
نشو والىزلل نورچ ن
سههلهر

رشي هوګی د وږهوخ هد وپهل ال

ههل ه وه دههد ههد

رهد وونههنو سهر

ههل ههوهنل وه رهونههل رههد

الرچ د د توګد ږپ د هپونږچ هپه.

ههد ګههر ههل ه ري،هز یههل رههد دههوى

ههد لهر هههنو تیوږههچ رههد پنګلږهنههد رو ههد چ

څ د هد هد هر روهد هل هرهسهتد ههتل يهو هد

ووو چ هرچ تد يو رکهډ تکهد ه ه ه څرګکهږ هد

دههد صههکیچ ىز ت کل ه
سلهسههي ږسهههيل

وه يههه نههور

دږغههد و

ه

ېههوو

شههههيز لههههل ههههد غههههد هرههههت کههههد هر ههههل

ز لههل

ههوهن ي ههد رههور

ېر وونههه

هنږ د ټورو لهره هنږچ ږهوخ رالسهي هو وه
وپل هنږ

سلهسههي ال

رهو شهوې وه ه يههل ترڅکه

د ورو رپهر يو الر ږوخ تد رو لي.

و و نو هرپ رد ر وو سر ږهک هد ېهوو
ه کههل شههتو رههر

ه و ههد ګههډه

ش صههي ههوهن ي

وه و کتونونهههههد ه و شهههههوېز لهههههل و وږهههههوخ

هل

ږ وږههو وونهههنو رپهههر يههو رويههد ريههه وه ال

ههد دههد ههد ههر

ه چ ترڅکه

روهپند  .دږورنګد و

تههد

نهور ېهر

ګر ل

وو ږوخ وونهنو تهد یههر زلهل

هرهنههد هرسههر ههد ېههوو

غسل ال

ه کو ږ د هد وپ هو و وره وه وپ هو

چ هر د ورو سر يوڅهد نهڅهد وږهوخ ټهورکل وه

ه

وه

ههههر رهووچ نسه ه چ نهههوره ونهههو تهههد

ه وه

يهل

هههرهنو ههل هنلسههو وه هيههږ يههو ههو
د وپل ذ و ل جوپ

ستروتلژ

رد نوره دزهرو وونههنو سهر شهريید
يهر ږوخ هد

ونږو

و صل شوچ.

وو رد ل وهوو لهه هد رهوپه و

هزلهل

يو ر ه هولو رتد لهه سه

وسهل نههووورو هد هوپنهږچ وپ هد

ږ هههرو جهههر سهههتو وه وپ ههل و
ل

و یهههو رپههههر

روپه و

ه چ ههد ههد

يل رد و

چ

شي وه
وونه

چ د سرتد رسورو ل هيهږ يهو

ه څ د هل روهل ه

وه ر ،هي يهل

ز لهل و نهل هد و

هرسههو ونههو ههل ټههوې وردههه هرههت ههد وپ ههو سههترګو

يوش صلچ جهوپ

هد هنهږ ل هد ه ه ه وهو و هويه ږهوخ
و

تهد څرګکهږي ،زلل

ښتکو وونهنو د هپونږچ

ع وه و ل د ګه هد سهد هې ه

هههتل شههي نههو و ریههر نههد ههومزلل لههه چ ههد
روت ونیي ل رد ږوخ څ د

ه هوور

ه ه هد هوور

ږور وه ږلرچ ل کهږ ه ىز لهل و ثريهچ ښهتهند

يو سرتد د يل رسو.

د للرتد وږوى نهوووستد رد ږوخ څ د و

ههل لههږو شههوېز لههل

هرلږرل.

وههو و لههه نههوره ښههتکو سههلدو
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وونهههنو ههد

ستورى
غ يتههوو هږههر هوي ه

تلرهرو څ د ل رول هتل ه .

ههر رههد وه ههر سلهسههي

ن هههمزلل ههد چ وههههر ههل ته دلههچ ترالسههد

وږد سلهسي رو د لل نهو هرپ وږهوخ هد ېهوو

دهههوى تهههد یههههر ز وردهنسهههته ټورهههو

و و ثهره ښهتکو سهلدو هد ويهه

هههو

ل رهونهد

وونهنو تد د يو سترګد هګورﺉ وه دهد سهه
هيږ روپه و

تدهږهد شههوچ ز لههل رههد يهوچ وههوو ږههو هرسههر

ه ږستحت هګڼل شي لهه لهل

هدکه هد سهلدد هل نههوږکي روږهک تهد

ېوو

هنیور د ووږويکد ل ېرچ ندرچ هوولستل

ههو وه رههد هههل وههوو ږههو هههد سههلدد ههل روتهههد

ه ه هوور نهد

وهن ي سووه وه وهنیي ږل روتد د ږرګ

ر هوم سه کد هد ههم هل

ښههتکو سههلدو

وه د وسل ريیه

رهوپه و

و نو له یهر ز

ګوو ههي دههږو ع ههچ ز لههل

هنلسي وه رد دهغل ووهيل څ هد هد و کتونهو
ل وونه شهږل
هد و

وونه رد و

.

رو هی وونهههنونور يههو ههل تههد هرهر السههوند

ههنیور ووږويکهد وه

هر ه يو رد ل سر ږرستل ه ه وه نور هد چ

ښهتکو هد سهلدو

ل و نه وږکي رهوند ه نو و ریر ند ومزلل
چ ونهډهې هد

و

وږونهو تهرږک

و

وپ د سلدد ل شتد حرو تد

هد ههم هل

هنلههوې شههي س ه ه ههد يههو ههل هويههر
هوګی د ال

ید وه

چ هوور

هى ټیی ېهږه

سرچ هوچ ىز لل رد نورچ نه

څ ههد ههه و ههر هه ه رههوپه و
هرسر

ل وو ي نو له د دد هل هوم رهد

چ څ د ل رول هتل ې. ،

و

وږوخ سلهسي ږشهرونو تهد یههر ز رو هی لهل
نور

چ څ د ل رول هتل ې. ،

دپلوټر ن

هز دهد

ووهل

ه نو س ه وردهنسته د ر سلدد هل
دپلههوټر و

چ ښتکو وونهنو د تهت وپ هل سهترګل

تهد هه

هه ه ترڅکهه

لل

ه چ وسهههنتلههچ رلههږې ېهه ،ز

دد د و

ورو سهر ږهوخ يهوچ هل نلهه

ټل نی ه وه ر هوم تهد وپهل تهت هر ه ه ترڅهو

تد و و ل،هز د ر رتر ل نو هرپ رد دد څ د

وږوخ د وهند وه رهوند ل يو ونډهې روږک تهد

ههد تههوو وه وسهههنتله رپهههر ګټ هد ورتههد

هههر

ېهههه . ،وه دږورنګههههد يههههل ترڅکهه ه

شي.
دههد وونههه لههل نههو هرپ و
نیدچ څ د ل رول
زوپل ذ کي
وه د يو

ونټرنلټ سر ه

هه چ رههد وههوخ

دوى رپهر یههر

ن

نوند سر رد نهو هر هل څ هد هږې

رهونههد

د الريهل هولهو وه وپ هو ههيونو وه

ورهنهههو تهههد تدلهههر

ههههى هر ه ه

ووخ نیدچ څ د رودو شي .د هى و
د ورو ل د د ید ږ هرو هنهد ه
روت ونیي ل د

ه

هز ترڅهو رهد رږ ت هل
زلل نور ن

وه ږههوخ وردههه

هرهستد هتل يو .د ږوخ

ترڅهههو ه

ه هوالى شههي هد يههو هل هههى هل و

څ د ږو و ر

ږ

ن

ه چ رههد

تهد هه

هيههههږ رههههد

د وم رور

وونههه څههو سههو هرههد
دپلوټروه و

ووهل ه ه نهو ږهوخ هد

ه چ

ههر هرږپ

لورو ل رد ېره وسهنتلهه سر ږپ شو وه

د

چ

ږو ههر هد هد توګهد ږهپ هد هپونهږچ هالپ شهيز

نهو هد

ه چ رهد الرچ هوالى

لل و هر ږهوخ ټهوې و
شو.

د وه غور هنهږ رهد
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